Νοημοζύνη και Σοθία ζηην Παιδεία
Ν. Λσγερός
Έρνπκε ηελ ηάζε λα θάλνπκε κηα αληηπαξάζεζε ηεο Δθπαίδεπζεο κε ηελ Παηδεία θαη
είλαη ινγηθό, ην εμήγεζαλ πνιύ ζσζηά θαη πξνεγνπκέλσο. Έγώ ζα ιεηηνπξγήζσ κόλν
ζην πιαίζην ηεο Παηδείαο, δειαδή ζα θάλσ θάηη αλνξζόδνμν, κε ηελ έλλνηα όηη ζα
ππνζέζσ πσο ε Δθπαίδεπζε δελ ππάξρεη. Απηά ηα 40 ιεπηά ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε
ηελ Παηδεία. Καηά ζπλέπεηα, κάιινλ ζα ρξεζηκνπνηήζσ έλλνηεο πνπ δελ είλαη θαη
ηόζν ζπκβαηηθέο ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο. Δδώ ινηπόλ, ζα βαζίζσ ηελ ηδέα ηεο
Ννεκνζύλεο, ηεο Σνθίαο, ζα θάλσ κηα αληηπαξάζεζε, γηαηί έρνπκε ηελ ηάζε λα
ζεσξνύκε όηη ε λνεκνζύλε έρεη σο ζθνπό ηε ζνθία. Άξα, γηα λα κηιήζσ θαη από
άιινπο ρώξνπο - αθνξά έλα ζεαηξηθό πνπ έρνπκε γξάςεη – αλ ρξεζηκνπνηήζσ ην
δεπγάξη Πξνκεζέαο θαη Αζελά, ζα πσ όηη ε Αζελά είλαη απηή πνπ ηα μέξεη όια θη ν
Πξνκεζέαο είλαη απηόο πνπ ηα καζαίλεη όια. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε, αθόκα θη αλ
αλαιύζνπκε ηνλ κύζν, όηη ππάξρεη, βέβαηα, κηα αληηπαξάζεζε, αιιά δελ ζεσξώ όηη
ππάξρεη κία ζύγθιηζε. Δλώ ζπκβαηηθά ζεσξνύκε όηη ππάξρεη κία ζύγθιηζε θαη απηό
καο πξνβιεκαηίδεη θαη ζε άιινπο ηνκείο, πνπ αθνξνύλ θαη ζέκαηα θαη ζηξαηεγηθήο
θαη πνιέκνπ θαη εηξήλεο. Η ζνθία, αλ ζέιεηε λα ην θνηηάμνπκε θαη θάπσο
δηαθνξεηηθά, ζα έιεγα όηη είλαη ε βηβιηνζήθε θαη ε λνεκνζύλε είλαη ν αλαγλώζηεο.
Αιιά όρη νπνηνζδήπνηε αλαγλώζηεο· ζα κπνξνύζα λα πσ αθόκα θαη ν
βηβιηνζεθάξηνο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Τη ελλνώ κ’ απηό: Δλλνώ όηη ην έλα είλαη
ζηαηηθό, δηόηη έρεη θηάζεη ζηελ ηειεηόηεηα δειαδή, όηη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε
νληνινγία ηεο δελ έρεη πηα ηειενινγία, δηόηη είλαη ηέιεηα εθ θύζεσο, άξα δελ έρεη
αλάγθε λα εμειηρζεί. Δλώ ε λνεκνζύλε, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηήλ ηελ
αλαινγία, έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε. Με πνηα έλλνηα: ε ζνθία είλαη ε δηαρείξηζε ησλ
γλώζεσλ θαη παηάεη πάλσ ζηελ ηδέα ηεο γλώζεο. Η λνεκνζύλε είλαη ε δηαρείξηζε
ησλ κε-γλώζεσλ. Αο θάλνπκε ην παίγλην ιίγν πην καζεκαηηθό. Όηαλ έρεηε ζπάζεη
ηνλ θώδηθα ελόο παηγλίνπ θαη μέξεηε από ηελ πξώηε ζηηγκή όηη ππάξρεη έλαο
αιγόξηζκνο, ν νπνίνο ζα ζαο δώζεη ηε λίθε, όπνηα θη αλ είλαη ε θίλεζε ηνπ άιινπ άξα είκαζηε ζε θάζε θπξηαξρίαο - απηό ζεκαίλεη όηη ζηελ νπζία δελ ππάξρεη πηα
παίγλην. Τν παίγλην ππάξρεη θαη έρεη κηα έλλνηα γλσζηηθή όζν δελ κπνξνύκε λα ην
ιύζνπκε, όπσο ιέκε εκείο ζηελ πιεξνθνξηθή. Γειαδή, ππάξρνπλ κεξηθά παίγληα πνπ
μέξνπκε λα ιύζνπκε, μέξνπκε όιεο ηηο δπλαηέο θηλήζεηο θαη μέξνπκε πνην θιαδί ζα
ρξεζηκνπνηήζνπκε από ην δέλδξν απνθάζεσλ, θαη ππάξρνπλ άιια πνπ δελ μέξνπκε
λα ιύζνπκε. Άξα, ε λνεκνζύλε ζα είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ζεσξίαο απνθάζεσλ, όηαλ
δελ έρνπκε ηελ πιήξε γλώζε. Πνιύ ζπρλά έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη ε γλώζε
απνθηάηαη ζηαδηαθά θαη ν ζηόρνο καο είλαη λα κεγαιώζνπκε ηε γλώζε καο,
μεπεξλώληαο απηά ηα ζηάδηα θαη ηα εκπόδηα.
Θα ήζεια λα κηιήζσ γηα κηα
θαηεγνξία πξνβιεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύκε πνιύ εκείο ζηα καζεκαηηθά, ηα νπνία
είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ κηα απιή εθθώλεζε θαη όηαλ βιέπνπκε ηε ιύζε,
βιέπνπκε όηη είλαη απιή, αιιά δελ ππάξρεη ηίπνηε πνπ λα καο βνεζάεη ζην ελδηάκεζν.
Σαο δίλσ έλα πνιύ απιό παξάδεηγκα: Έζησ έλαο θύθινο· δελ ζαο δίλσ όκσο ην
θέληξν, όπσο ζπλεζίδνπκε, δειαδή λα ζαο πσ «πάξηε έλαλ δηαβήηε» ή «πάξηε έλα
θέληξν, δεκηνπξγήζηε κηα αθηίλα θαη θάληε έλαλ θύθιν», πνπ όινη μέξνπκε. Τώξα
ζαο δίλσ κόλν ηνλ θύθιν – ζηελ πιεξνθνξηθή, ζπρλά, ιέκε όηη είλαη έλδεημε ηνπ
Θενύ. Δδώ ζέισ λα δείμσ όηη αθόκα θαη κε έλδεημε ηνπ Θενύ δελ ζαο βνεζάεη.
Γειαδή, ηώξα ν Θεόο ζαο έρεη δώζεη ηνλ θύθιν θαη ζαο ιέεη «κόλν κε δηαβήηε βξεο
ην θέληξν». Όηαλ ζα δείηε ηελ θαηαζθεπή, ζα δείηε όηη «βέβαηα εδώ είλαη ην
θέληξν». Δθόζνλ ζαο δείμνπλ ηελ θαηαζθεπή· αιιά αλ δελ ζαο ηε δείμνπλ, έρεηε κηα
πνιύ απιή εθθώλεζε, κηα πνιύ απιή ιύζε, όκσο δελ έρεηε ηίπνηε ζην ελδηάκεζν.

Δδώ είλαη πνπ παίδεη ε λνεκνζύλε. Γειαδή, ην λα λνκίδνπκε όηη όηαλ έρνπκε έλα
πξόβιεκα πνπ έρεη κηα πνιύ απιή εθθώλεζε, έρεη αλαγθαζηηθά κηα απιή ιύζε,
κπνξεί λα ππάξρεη σο δπλαηόηεηα. Όηη, όκσο, έρεη αλαγθαζηηθά κηα εύθνιε επίιπζε,
είλαη άιιν πξόβιεκα. Άξα, όηαλ ε επίιπζε δελ είλαη εύθνιε, ελώ ε εθθώλεζε είλαη
εύθνιε έρεηε έλα πξόβιεκα ζηε δηαρείξηζε ησλ ελλνηώλ λνεκνζύλεο θαη ζνθίαο. Ο
ζνθόο, ζ’ απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ζα ζαο έιεγε όηη ππάξρεη ιύζε, δηόηη
ππάξρεη ην ζεώξεκα ηνπ Mohr-Mascheroni ην 1677, ην νπνίν ζαο ιέεη πσο νηηδήπνηε
θαηαζθεπάδεηαη κε ράξαθα θαη δηαβήηε, θαηαζθεπάδεηαη θαη κε δηαβήηε κόλνλ.
Τώξα ην πξόβιεκά ζαο κέζα ζ’ απηήλ ηελ αίζνπζα, εθηόο θη αλ είζηε καζεκαηηθόο,
είλαη όηη έρεηε ηελ πιεξνθνξία, αιιά δελ έρεηε θακία έλδεημε γηα ην πώο λα ιύζεηε
ην πξόβιεκα. Τν ρεηξόηεξν, βέβαηα, είλαη πσο μέξεηε όηη επηπιένλ ιύλεηαη· δειαδή,
δελ έρεηε θαλ ηελ ειπίδα όηη δελ ιύλεηαη. Γηαηί, κηα πνπ αλαθέξζεθα ζηνλ
Πξνκεζέα, λα ζπκάζηε πάληα όηαλ καο κηιάλε γηα ειπίδεο όηη, ην δώξν πνπ είρε ε
Παλδώξα εκπεξηείρε θαη ηελ ειπίδα, αιιά απηό πνπ ραξαθηεξίδνπκε σο λνεκνζύλε
ηνπ Πξνκεζέα είλαη όηη θαηάθεξε λα κελ πάξεη ην δώξν, ελώ ην πήξε ν Δπηκεζέαο
θαη βιέπεηε ζε πνηα θαηάζηαζε κάο νδήγεζε.
Η λνεκνζύλε είλαη κηα δηαρείξηζε γλώζεσλ, νη νπνίεο δελ απνηεινύλ πιήξε γλώζε.
Απηό ζεκαίλεη πσο απηό ην αζπκκεηξηθό δίπνιν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζην
αζπκκεηξηθό δεύγνο δάζθαινο-καζεηήο. Πξόζεμηε, είπα όηη ππνζέησ – ηνπιάρηζηνλ
γηα ηε δηάξθεηα ηεο δηάιεμεο – πσο δελ ππάξρεη εθπαίδεπζε, άξα δελ έρσ απηά ηα
πξνβιήκαηα, άξα ζα κηιήζσ γηα δάζθαιν θαη καζεηή θαη πνηέ γηα δάζθαιν θαη
καζεηέο θαη αθόκα ιηγόηεξν γηα θαζεγεηέο-θνηηεηέο – ππάξρνπλ εηδηθνί γηα ην ζέκα,
εγώ δελ αζρνινύκαη κ’ απηό. Άξα ζην δεύγνο δάζθαινο-καζεηήο, ζ’ απηό ην
αζπκκεηξηθό δίπνιν, ππάξρεη κηα ηάζε, έλα δπλακηθό πιαίζην. Γειαδή, ε ηδέα είλαη
όηη καζεηήο ρσξίο δάζθαιν δελ ππάξρεη. Γάζθαινο ρσξίο καζεηή ππάξρεη, αιιά
είλαη άρξεζηνο. Βιέπεηε όηη απηή δηαθνξά ζεκαίλεη πσο ν έλαο έρεη έλα πξόβιεκα
νληνινγίαο, δειαδή δελ ππάξρεη θαλ, ελώ ν άιινο έρεη έλα πξόβιεκα ηειενινγίαο.
Γειαδή, έρεη θάπνηνλ ζθνπό ή απιώο ππάξρεη; Σ’ απηό ην πιαίζην, ε δηαρείξηζε ησλ
γλώζεσλ, όπσο ζα παίμνπκε θαη ζηε ζεσξία παηγλίσλ, έρνπκε δύν παίρηεο πνπ δελ
έρνπλ ηα ίδηα δεδνκέλα. Παίδνπλ ελαιιαθηηθά. Ξέξεηε όηη ζηε ζεσξία παηγλίσλ
κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ θνξκαιηζκό ηεο ζεσξίαο ηνπ Nash γηα έλα
παίγλην πνπ δελ είλαη κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο. Παίξλσ έλα κε-κεδεληθό άζξνηζκα,
γηαηί ζπλήζσο απηνί πνπ θάλνπλ θξηηηθή ηνπ δεύγνπο θαζεγεηήο-θνηηεηέο ή
δάζθαινο-καζεηήο θαη καο ιέλε όηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα καζεηνθεληξηθή
πξνζέγγηζε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαηεγνξνύλ ην ζύζηεκα όηαλ ιέλε πσο είλαη ζαλ
λα είλαη ν δάζθαινο πνπ ηα μέξεη όια, ν καζεηήο δελ μέξεη ηίπνηε θαη γη’ απηόλ ηνλ
ιόγν ππάξρεη έλα παίγλην ην νπνίν είλαη κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο. Γειαδή, ζην ηέινο
ηεο εκέξαο ε γλώζε ζα πξέπεη λα έρεη κεηαθεξζεί, αιιά δελ είλαη έηζη ηα πξάγκαηα,
γηαηί είλαη κε κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο, – ν πξώηνο νκηιεηήο ην είπε θηόιαο – ππάξρεη
θάπνην θσο κεηαμύ ησλ δύν πνπ δεκηνπξγείηαη θαη ην ζπληεξνύλ θαη νη δύν. Απηό ην
θσο πην ηερληθά, εκείο ζηε ζεσξία παηγλίσλ, ιέκε όηη είλαη ηζνξξνπία θαη μέξεηε όηη
ππάξρεη κηα ηζνξξνπία Nash, αθόκε θη αλ ην δεύγνο δελ είλαη ζπλεξγάζηκν, αιιά
μέξεηε επηπιένλ, θη απηό είλαη ην πνιύ πην ζεκαληηθό γηα κέλα, όηη ππάξρεη θαη κηα
ηζνξξνπία Pareto όηαλ είλαη ζπλεξγάζηκν. Η ηζνξξνπία Nash ηη ζαο ιέεη ζηελ νπζία:
ζαο ιέεη πώο πξέπεη λα ζθεθηείηε όηαλ δελ μέξεηε ηίπνηε. Ξέξεηε, δελ ππάξρνπλ
πνιινί ηνκείο ζηε γλώζε πνπ λα κπνξνύλ λα ζαο πνπλ ηη λα θάλεηε όηαλ δελ μέξεηε
ηίπνηε. Γηαηί ζπλήζσο όηαλ δελ μέξεηε ηίπνηε, ζαο ιέλε «κάζε θάηη». Δκείο ζηα
καζεκαηηθά δνύκε ζηνλ ρώξν ηεο ήηηαο. Γειαδή, θάζε κέξα πξνζπαζνύκε λα
απνδείμνπκε έλα ζεώξεκα, λα βξνύκε θάηη, δελ ιεηηνπξγνύκε πνηέ, δελ είκαζηε ζην
ίδην επίπεδν· θάπνπ-θάπνπ καο ζπκβαίλεη. Θεσξώ πσο είκαζηε ζην αλάινγν κε ηνλ

Picasso πνπ ιέεη «όηαλ δεκηνπξγνύκε ζηελ ηέρλε, κηκνύκαζηε, κηκνύκαζηε,
κηκνύκαζηε θαη, θαηά θάπνηνλ ηξόπν, θάπνηα θνξά θάλνπκε έλα ιάζνο θαη
δεκηνπξγνύκε». Κη εκείο ην ίδην θάλνπκε ζηα καζεκαηηθά, ήηηα, ήηηα, ήηηα, ζπλερώο
θαη θάπνηα θνξά θάλνπκε έλα ιάζνο θαη βξίζθνπκε ην ζεώξεκα, αθόκε θαη κέζα
ζηελ ήηηα. Γειαδή, ηα καζεκαηηθά είλαη έλαο ρώξνο όπνπ δελ καο ελνριεί ην λα κελ
έρνπκε επηηπρία. Καζώο δελ καο ελνριεί λα κελ έρνπκε επηηπρία, δελ έρνπκε αλάγθε
λα πηζηεύνπκε ζηελ ηύρε. Βξηζθόκαζηε ζηνλ ρώξν ηεο αλάγθεο. Υπάξρεη θάπνηα
αλάγθε, δηαρεηξηδόκαζηε αλάγθεο θαη πξνζπαζνύκε λα βξνύκε ηα πξνβιήκαηά καο,
άξα αζρνινύκαζηε – ην άθνπζα θαη πξνεγνπκέλσο θαη ήηαλ πνιύ ζσζηό – κε ηα
πξνβιήκαηα θαη δελ αζρνινύκαζηε κε ηηο ιύζεηο. Σπρλά, - ην ιέσ θαη ζε καζήκαηα
ζηξαηεγηθήο - όηαλ αθνύσ αλζξώπνπο λα κνπ κηιάλε γηα ηε ιύζε θαη δελ κνπ
κίιεζαλ πνηέ γηα ην πξόβιεκα, μέξσ όηη ζα κνπ δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. Γηόηη,
ζπλήζσο, ζα κε ξσηήζνπλ αλ ζπκθσλώ ή όρη θαη κεηά επηπιένλ ζα κνπ πνπλ όηη είλαη
θαη ε ηειεπηαία κνπ επθαηξία, ελώ δελ έρσ αθόκε ηελ εθθώλεζε ηνπ πξνβιήκαηνο.
Δλώ όηαλ αθνύσ θάπνηνλ πνπ κνπ κηιάεη ζπλερώο γηα πξνβιήκαηα, ιέσ πσο απηόο,
αθόκε θαη θαηά ιάζνο, κπνξεί λα βξεη θαη ηε ιύζε. Άξα απηό πνπ καο ελδηαθέξεη ζ’
απηό ην δίπνιν, ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο ιεηηνπξγνύλ ζ’ έλα παίγλην όπνπ, αθόκε
θη αλ δελ ππάξρεη ζηελ αξρή ζπλεξγαζία, δειαδή δελ γλσξίδνληαη, ζα ππάξμεη
ηνπιάρηζηνλ κηα ηζνξξνπία Nash ζηε δηαρείξηζε. Πώο κπνξεί απηή ε ηζνξξνπία Nash
λα κεηαηξαπεί ζε κηα ηζνξξνπία Pareto, ε νπνία είλαη πην ηζρπξή θαη ππάξρεη κόλν ζε
πιαίζην ζπλεξγαζίαο; Απηό ην επηηπγράλνπκε κόλν κε ην ράζηκν ρξόλνπ. Γειαδή, ε
θνηλσλία έρεη ηελ εληύπσζε – θαη πνιύ ζσζηά ην ιέεη, εθόζνλ είλαη ε θνηλσλία ηεο
ιήζεο – όηη αλ ράζεηο ρξόλν, ράλεηο ηνλ ζηόρν ζνπ. Σηνλ ρώξν ηεο παηδείαο,
θαληαζηείηε ηώξα: αο πνύκε όηη ν καζεηήο δελ μέξεη ηίπνηε, αο πνύκε όηη θη ν
δάζθαινο δελ μέξεη ηίπνηε. Η κεγάιε δηαθνξά είλαη όηη ν δεύηεξνο ην μέξεη θη εδώ
είλαη θαη ε κόλε δηαθνξά. Γηαηί πξνζέμηε, ζην «νίδα όηη νπδέλ νίδα» θάηη πνιύ
ζεκαληηθό είλαη πσο ηα δύν «νίδα» δελ είλαη ίδηα. Γειαδή, αλ ηα θνηηάμεηε κόλν σο
πξνο ην ζπληαθηηθό, ιέηε πσο είλαη ην ίδην, αιιά δελ είλαη ην ίδην. Δίλαη αθξηβώο ην
πξόβιεκα πνπ καζεκαηηθά έρνπκε κε ηα καζεκαηηθά. Έρνπκε έλα πξνβνιηθό
ζύζηεκα, ην νπνίν εμεηάδεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ έλλνηα. Γηα λα ζαο ην πσ δηαθνξεηηθά,
ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ππάξρεη ε λνεκνζύλε, ππάξρεη ε ζθέςε, ε ζθέςε πάλσ
ζηε ζθέςε είλαη ε ζπλείδεζε. Άξα, πξνζέμηε, ζα κπνξείηε κεηά λα κε ξσηήζεηε αλ
ππάξρεη ζπλείδεζε ηεο ζπλείδεζεο. Γελ έρσ πξόβιεκα, είλαη πξνβνιηθό, άξα ζεσξώ
όηη είλαη πάιη ζπλείδεζε. Απηό δελ καο επεξεάδεη θαη δελ καο ελνριεί. Η ηδέα,
ινηπόλ, είλαη όηη αλ ζεσξήζνπκε όηη έρνπκε έλα δεύγνο ην νπνίν απνηειείηαη από
έλαλ πνπ δελ μέξεη θαη από έλαλ άιινλ πνπ μέξεη όηη δελ μέξεη, αλαξσηηόκαζηε ηη
θάλνπκε. Δίλαη έλα εξώηεκα. Γη’ απηό θαηεγνξνύζαλ ηνλ Σσθξάηε όηη έιεγε
πάληνηε ηα ίδηα θαη ν Σσθξάηεο απαληνύζε πάληα «όρη κόλν ιέσ ηα ίδηα, αιιά ηα ιέσ
θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν». Καη είλαη ινγηθό αλ ην ζθεθηείηε, εθόζνλ βξηζθόζαζηε ζην
πιαίζην ηεο άγλνηαο. Αιιά ηεο άγλνηαο θαη ηεο ζπλεηδεηήο άγλνηαο. Η ζπλείδεζε
ηεο άγλνηαο δελ είλαη πιήξεο άγλνηα. Δίλαη ήδε έλα βήκα. Απηή ε δηαθνξά, ζα ζαο
επηηξέςεη ζηελ νπζία λα ιεηηνπξγήζεηε ζε κηα ηζνξξνπία Nash, εθόζνλ δελ έρεηε
ηίπνηε ζαλ αληηθείκελν. Η ηζνξξνπία Nash, επαλαιακβάλσ όπσο ν Σσθξάηεο, ζαο
επηηξέπεη λα θάλεηε θάηη όηαλ δελ μέξεηε ηη λα θάλεηε. Δίλαη ην αλάινγν πνπ έρνπκε
θαη ζηηο ζεσξίεο ηνπ ηύπνπ Ramsey, πνπ ιέλε «δελ μέξσ ηη ζα θάλσ κ’ όιεο απηέο ηηο
επηινγέο, αιιά μέξσ όηη κέζα ζ’ απηόλ ηνλ ρώξν, πνπ κπνξεί λα εξκελεύεηαη σο έλαο
ρώξνο αηαμίαο, ππάξρεη θαη έλα ππνθείκελν πνπ έρεη κία ηάμε». Τν κέγεζνο απηήο
ηεο ηάμεο εμαξηάηαη, βέβαηα, από ην πιαίζην ζπλεξγαζίαο. Όηαλ δελ ππάξρεη
θαζόινπ, έρνπκε αθξηβώο ηελ εθαξκνγή ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Ramsey ή ην αλάινγν
ζηε ζεσξία παηγλίσλ ηνπ ζεσξήκαηνο ηνπ Nash θαη ηίπνη’ άιιν. Αιιά αλ παίμνπκε

κε πιαίζην ζπλεξγαζίαο, κπνξνύκε λα αλεβάζνπκε ην επίπεδν γλώζεο, δειαδή ην
γλσζηηθό αληηθείκελν απηήο ηεο κεηάβαζεο, ζε κία ηζνξξνπία Pareto. Απηό ην
θαηαιαβαίλνπκε, ζα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα, όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ελαιιάμ ην
παίγλην: Όινη ζαο έρεηε παίμεη ην παίγλην ‘ςαιίδη-πέηξα-θύιιν’. Αλ απηό ην παίγλην
ην παίδακε ελαιιάμ, εγώ θάλσ ηε κία θίλεζε θαη ζνπ πσ «ηώξα παίμε», εζύ ζα
θάλεηο απηήλ, ηόηε εγώ ζα θάλσ απηήλ. Μ’ απηό ελλνώ όηη ην παίγλην είλαη ζηαηηθό,
όηαλ ε απάληεζε ησλ δύν είλαη ηαπηόρξνλε θαη είλαη δίθαην. Πώο απνδεηθλύνπκε όηη
είλαη δίθαην; Τν κεηαηξέπνπκε ζε δπλακηθό θαη παξάγνπκε έλαλ θύθιν. Αλ ζέζσ
ηέζζεξεηο επηινγέο, δελ είλαη πηα δίθαην, παξόιν πνπ έρεηε παίμεη θη εζείο κε ‘κνιύβη’
ή κε ‘πεγάδη’, αιιά ζαο έρνπλ εμαπαηήζεη θάζε θνξά πνπ ην παίμαηε, γηαηί είλαη δύν
επηινγέο πνπ είλαη πην ηζρπξέο από ηηο άιιεο δύν. Αλ ζέζεηε 5 επηινγέο, ηόηε είλαη
μαλά δίθαην. Πξνζέμηε ηώξα, ε κεηαηξνπή ελόο ζηαηηθνύ παηγλίνπ πνπ παίδεηαη
ηαπηόρξνλα, ζε δπλακηθό, γίλεηαη από ηελ εηζρώξεζε ηνπ ρξόλνπ. Όηαλ ράλσ ρξόλν
γηα λα θαηαιάβσ πώο ιεηηνπξγεί, ην κεηαηξέπσ ζε γλσζηηθή επέλδπζε. Άξα, αλ ν
δάζθαινο δελ ράζεη ρξόλν, δελ κπνξεί λα εμειηρζεί ν καζεηήο. Απηό είλαη θαη ην
ζέκα κεξηθώλ καζεηώλ πνπ ιέλε πσο όηαλ αξρίδνπλ έλα βηβιίν πξέπεη λα ην
ηειεηώλνπλ. Δγώ, ζπλήζσο, ηνπο θάλσ ην εμήο παίγλην: Αο ππνζέζνπκε όηη δεηο 100
ρξόληα· πνηα ήηαλ ε ρξνληά πνπ δηάβαζεο ηνλ κέγηζην αξηζκό ησλ βηβιίσλ ζνπ; Αλ
ην πνιιαπιαζηάζεηο επί 100, ζα έρεηο ηνλ αξηζκό ησλ βηβιίσλ πνπ ζα δηαβάζεηο ζε
όιε ηε δσή ζνπ. Κάζε θνξά πνπ ηειεηώλεηο έλα βηβιίν ην νπνίν ήηαλ κηα βιαθεία,
έρεηο ράζεη έλα. Αλ είρεο ηε λνεκνζύλε λα ην ζηακαηήζεηο ιίγν πξηλ, δελ κεηξάεη.
Θα βιέπαηε όηη αλ ρξεζηκνπνηνύζαηε απηή ηε ζηξαηεγηθή, ζα είρε ηαθηηθέο
επηπηώζεηο. Τν ίδην ηζρύεη, βέβαηα, θαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Αλαθέξνκαη ζην
βηβιίν γηαηί είλαη ζπάλην έλα βηβιίν πνπ κπνξνύκε λα δηαβάζνπκε ζε έλα δίσξν.
Υπάξρνπλ θαη ηέηνηα, αιιά είλαη ζηα όξηα ηεο έλλνηαο ηνπ βηβιίνπ, ζαλ έλα
αληηθείκελν πνπ έρεη θύιια θαη είλαη γξακκέλν. Μηιάσ γηα ηα άιια βηβιία, δειαδή
απηά πνπ είλαη εθηόο ύιεο. Σ’ απηά πνπ είλαη εθηόο ύιεο ε επέλδπζε είλαη πνιύ
ζεκαληηθή. Έξρεηαη, ινηπόλ, ν καζεηήο θαη ιέεη «ην θαηάιαβα απηό ην παίγλην, πώο
δηαιέγσ πνην βηβιίν λα δηαβάζσ;». Δθόζνλ ην δηαβάδεηε, ζεκαίλεη όηη ην δηαιέμαηε
ήδε. Άξα έρεηε ήδε ην θόζηνο. Απηό ζεκαίλεη, πάλσ-θάησ, πσο πξέπεη λα θάλεηε
κία επέλδπζε. Σηα καζεκαηηθά έλα άιιν θαιό πνπ έρνπκε είλαη όηη κπνξνύκε λα
θαηαζθεπάζνπκε ζρεδόλ ηα πάληα κε ην ηίπνηα. Οη θπζηθνί αξηζκνί κπνξνύλ λα
θαηαζθεπαζηνύλ κόλν θαη κόλν κε ην θελό ζύλνιν. Άξα, κπνξνύκε λα πάξνπκε ην
θελό, ην ζύλνιν πνπ έρεη κόλν ην θελό, ην ζύλνιν πνπ έρεη ην θελό ζπλ ην ζύλνιν
ηνπ θελνύ θαη ζηγά-ζηγά απηό ιέγεηαη ‘θπζηθνί αξηζκνί’. Βέβαηα κεηά βάδνπκε
εηηθέηεο, 1-2-3-, γηα λα κε ζαο κπεξδεύνπκε, αιιά αλ βγάδαηε όιεο απηέο ηηο εηηθέηεο
θαη βιέπαηε ην πξντόλ, ζα βιέπαηε όηη είλαη πξντόλ ηνπ θελνύ. Απηό όκσο δελ καο
επεξεάδεη · απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πώο λα αξρίζεηε λα θηίδεηε δνκέο, ελώ ζηελ
αξρή δελ έρεηε ηίπνηε. Δλώ, πνιύ ζπρλά, ζα δείηε ζην πιαίζην ηεο νληόηεηαο πνπ δελ
ππάξρεη, είλαη πώο λα ρηίζνπκε δνκέο όηαλ δελ έρνπκε ηίπνηε. Έρνπκε, ινηπόλ,
ζηξαηεγηθέο κάζεζεο πνπ καο επηηξέπνπλ από ην ηίπνηα λα ρηίζνπκε δνκέο,
θαηαζθεπαζηηθά. Απηό ζα καο επηηξέςεη λα θάλνπκε θαη ηηο επηινγέο. Τώξα ζα πείηε
«κα νη επηινγέο απηέο είλαη πάληα ζσζηέο;». Βεβαίσο όρη! Αιιά, μέξεηε, απηά πνπ
θαζνξίδνπλ ηε δσή καο, δελ είλαη κόλνλ απηά πνπ ιέλε νη άιινη ‘νη επηηπρίεο καο’,
είλαη απιώο ηα ιάζε καο. Πξνζέμηε όκσο, κε κπείηε ζην πιαίζην ηεο εκπεηξίαο. Ο
δάζθαινο δελ δηδάζθεη πνηέ ηελ εκπεηξία ηνπ ζηνλ καζεηή. Ο Sun Tsu έιεγε, ζηελ
ζηξαηεγηθή λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ εκπεηξία ηνπ αληηπάινπ. Η εκπεηξία είλαη ην
ζπλνλζύιεπκα από ηα ιάζε πνπ θάλνπκε θαη πνπ ζα ζέιακε λα κελ μαλαθάλνπκε θαη
θάπνπ ηα μερλάκε θαη ηα μαλαθάλνπκε θη άιιεο θνξέο. Αιιά είλαη ε εκπεηξία καο
απηά! Μαο ιέλε «απηόο είλαη ‘έκπεηξνο’» θη εγώ θάζε θνξά πνπ αθνύσ λα κνπ ην

ιέλε ζε κηα δηαπξαγκάηεπζε, θαηαιαβαίλσ όηη είλαη ‘πξνβιέςηκνο’. Γηαηί κπνξεί ν
άιινο λα έρεη παίμεη πάλσ ζηηο παξηίδεο πνπ κπήθε ζε δηάθνξεο δηαπξαγκαηεύζεηο
θαη μέξεη πώο παίδεη. Όηαλ μέξεηο πώο παίδεη ν άιινο, μέξεηο λα ηνλ ληθήζεηο. Καη
πνηα είλαη ε λίθε εδώ; Δίλαη λα ζθέθηεζαη ζαλ εζέλα. Δκείο θιαζηθά, όηαλ είκαζηε
ζ’ έλα παίγλην κεδεληθνύ αζξνίζκαηνο, έρνπκε ηελ ηάζε λα ιέκε όηη πξέπεη λα
θεξδίζνπκε γηα λα ράζεη ν άιινο. Γελ είλαη απαξαίηεην. Μόλν θαη κόλν αλ
ζθέθηεηαη ζαλ εζάο, έρεη ήδε ράζεη ην παίγλην, όηαλ απηό είλαη επηζεηηθό θαη έρεη ήδε
θεξδίζεη όηαλ ην παίγλην είλαη ζεηηθό θαη είλαη ζ’ έλα πιαίζην ‘δάζθαινο-καζεηήο’.
Γηόηη είλαη ηερληθέο ζθέςεο πνπ καζαίλεη ν δάζθαινο ζηνλ καζεηή. Γελ είλαη
πξαγκαηηθά γλσζηηθό αληηθείκελν. Όηαλ έλαο δάζθαινο θαζνδεγεί θάπνηνλ ζ’ έλαλ
ηνκέα, δελ πεξηκέλεη από ηνλ θάπνηνλ λα θνηηάδεη αθξηβώο απηά πνπ έθαλε ν ίδηνο·
θαη πξώη’ απ’ όια δηόηη έηζη δελ ζα ππήξρε πιαίζην ζπλεξγαζίαο, ζα ήηαλ απιώο κία
αληηγξαθή. Η αληηγξαθή δελ είλαη θάηη πνπ πξνζζέηεη. Τν παξάδνμν ζ’ απηή ηε
ζρέζε είλαη όηη ε πξόζζεζε γίλεηαη, βέβαηα, κέζσ αθαίξεζεο. Γηαηί κόλνλ ε
αθαίξεζε είλαη ηθαλή λα πξνζζέηεη. Η πξόζζεζε, ζπλήζσο, αληηγξάθεη. Γελ κηιάσ
θαλ γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκό, γηαηί εδώ κπαίλνπκε ζε θνηλσληθό θαηλόκελν. Άξα, ε
ηδέα είλαη πάληνηε ζην πξσηόηππν. Πξσηόηππν, πξώηε ύιε, πεγή, απηή είλαη ε ηδέα.
Όηαλ κπαίλνπκε ζηελ επεμεξγαζία ηεο πεγήο, ζηελ αληηγξαθή ηεο πεγήο, ζηηο
αλαθνξέο ζηηο πεγέο, πνπ δελ έρνπκε δηαβάζεη, όηαλ δεκνζηεύνπκε έλα άξζξν… –
είλαη ζίγνπξν όηη απηό δελ έρεη ζπκβεί ζε θαλέλαλ από ζαο, πνπ δελ έρεη δεκνζηεύζεη
άξζξν βέβαηα. Άξα ε ηδέα είλαη όηη ππάξρνπλ κεξηθά ζεκεία πνπ είλαη ζεκαληηθά θαη
ρηίδνπλ κηα δνκή. Πξνεγνπκέλσο, όηαλ εξρόκαζηαλ εδώ θαη ήκαζηαλ ζην απηνθίλεην
ηξεηο, ρσξίο θνύθν, κηινύζακε κεηαμύ καο θαη πάλσ θάησ ιέγακε όηη έλα ρειηδόλη
δελ θέξλεη ηελ άλνημε θαη ππελζύκηζα ζηνπο θίινπο κνπ όηη ζηα καζεκαηηθά είλαη νη
ηδηνκνξθίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κηα πνιιαπιόηεηα. Οη ηδηνκνξθίεο είλαη πάληνηε
κόλεο, είλαη πάληνηε κνλαρηθέο. Δπηπρώο! Γηαηί, βάιηε δύν ηδηνκνξθίεο πνιύ θνληά
θαη ζα δείηε ηη ζα γίλεη. Δίλαη πνιύ απιό· ζα γίλεη κηα κεγαιύηεξε θαη ζα είλαη κηα
από ηηο δύν, δελ ζα είλαη όκσο δύν. Άξα ε ηδηνκνξθία ρξεηάδεηαη θαη κία απόζηαζεθη ε απόζηαζε απηή είλαη θαιό λα είλαη νκαιή - πνπ δεκηνπξγεί απηή ηελ
πνιιαπιόηεηα. Μνπ άξεζε ην παξάδεηγκα πνπ άθνπζα γηα ηνλ Πιάησλα θαη ηνλ
Αξηζηνηέιε, αιιά εγώ ζα ήζεια λα ην ζπλερίζσ, έσο λα ην εθθπιιίζσ. Θα πάξσ,
ινηπόλ, ηνλ Σσθξάηε, πνπ θάλεη καηεπηηθή, ν καζεηήο ηνύ Σσθξάηε είλαη ν
Πιάησλαο, αξρίδεη λα ιέεη ηα δηθά ηνπ, ελώ δελ έιεγε ηα ίδηα ν Σσθξάηεο… κεηά κε
ηνλ Αξηζηνηέιε κπαίλνπκε ζ’ έλα θαζαξά ζεσξεηηθό, ζηελ αξρή είρακε θηινζνθηθό,
κεηά ην κεηαηξέπνπκε ζε ζεσξεηηθό, θαηόπηλ ζε δνγκαηηθό θαη καο μαθληάδεη ν
ηέηαξηνο λα είλαη ν Αιέμαλδξνο - ν Μέγαο, ν καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιε. Αλ ην
ζπκπηέζσ γηα λα ην εθθπιιίζσ – ειπίδσ λα θαηαιάβαηε όηη ην γεληθεύσ - θάλσ κηα
πξνζέγγηζε ηνπ ηύπνπ Grothendieck δειαδή γεληθεύσ ην ζεώξεκα, ην μαλαγεληθεύσ,
ην μαλαγεληθεύσ, δελ μέξσ λα ην απνδείμσ, αιιά θνηηάδσ ηη θαηαξξέεη. Κνηηάδνληαο
ηη θαηαξξέεη, βιέπσ ηη κνπ κέλεη. Άξα, όηαλ αθνύσ πξάγκαηα ηνπ ηύπνπ «ν έλαο έρεη
δώζεη ζηνλ άιινλ», αλ πξαγκαηηθά ην πηζηεύνπλ απηό, ζεκαίλεη όηη, ηειηθά, ν Μέγαο
Αιέμαλδξνο έγηλε πνιεκηζηήο ράξε ζηνλ Σσθξάηε. Διπίδσ λα θαηαιαβαίλεηε όηη
απηό είλαη εληειώο εθθπιιηζκέλν ζπκπέξαζκα θαη επηπρώο πνπ δελ ηζρύεη, γηαηί
μέξνπκε ηη έρεη θάλεη θαη ν έλαο θαη ν άιινο θαη όιε απηή ε ζεηξά. Απηό πνπ κ’
ελδηαθέξεη όκσο, όζνλ αθνξά ζηνλ δάζθαιν θαη ζηνλ καζεηή, είλαη ε ζπαληόηεηα
απηήο ηεο ηεηξάδαο ζηελ ηζηνξία ηνπ θόζκνπ. Δδώ βιέπεηε όηη είκαζηε εληειώο
εθηόο ύιεο! Γελ καο ελδηαθέξεη θαζόινπ ζε πνηα θνηλσλία ήηαλ ν Σσθξάηεο,
θαζόινπ ζε πνηα θνηλσλία ήηαλ ν Πιάησλαο θαη ζπλερίδσ έηζη…, θαζόινπ. Απηό
πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη πσο απηή ε ηεηξάδα είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηε ζπκβνιή
ηεο ζηελ αλζξσπόηεηα θαη γη’ απηό κηιάκε αθόκα θαη ην 2010 γηα 4 άηνκα.

Φαληαζηείηε ζε 2.000 ρξόληα λα κηιάκε γηα 4 από καο ζηε ζρέζε κεηαμύ ηνπο
‘καζεηήο-δάζθαινο’, ‘καζεηήο-δάζθαινο’. Μπνξεί λα πεξηκέλνπκε πεξηζζόηεξα από
2.000 ρξόληα, - αιιά, όπσο είπαηε, ε ειπίδα ζώδεη ηελ θνηλσλία, ην ζέκα όκσο είλαη
πνηνο ζώδεη ηελ αλζξσπόηεηα.
Άξα, ινηπόλ, ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο είλαη έλα δεύγνο ‘θιεηδσκέλν’, γηα λα είλαη
πην αλζεθηηθό. Πην αλζεθηηθό ζε ηη. Όηαλ ρξεηάδεζηε ρξόλν θαη πξέπεη λα ηνλ
ράζεηε, γηα λα επελδύζεηε, πξέπεη ηελ ώξα πνπ ηνλ ράλεηε λα δείηε. Δθεί είλαη πνπ
δέρεζηε ρηππήκαηα ζπλήζσο. Γειαδή, όηαλ ιέηε ζε έλαλ καζεηή «πξέπεη λα
δηαβάζεηο ην ηάδε βηβιίν», ε απάληεζε είλαη «δελ πξνιαβαίλσ, πξέπεη λα θάλσ
δνπιεηά, λα θάλσ κεηαθξάζεηο, δελ κπνξώ λα ηειεηώζσ ην δηδαθηνξηθό κνπ, δελ έρσ
άιιε θαηλνύξγηα ηδέα, πξέπεη λα θάλσ θάηη πην απιό…»· όι’ απηά η’ αθνύηε ζηνλ
ρώξν πνπ δελ ππάξρεη (Δθπαίδεπζε). Δκάο εθείλν πνπ καο ελδηαθέξεη είλαη πσο όηαλ
θάλνπκε απηή ηελ αθαίξεζε θαη δεκηνπξγνύκε απηό ην δίδπκν, ηόηε ππάξρεη θάηη πνπ
είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη κπνξνύκε λα ην δνύκε ζ’ έλα ζεαηξηθό έξγν, ην
Περιμένοντας τον Γκοντό, ηνπ Μπέθεη, όπνπ ηίζεηαη ην εξώηεκα: αλ ζέιεηε λα
απινπνηήζεηε ηελ έλλνηα ηεο αλζξσπόηεηαο ρσξίο λα ηελ εθθπιιίζεηε, ζε πόζα
άηνκα κπνξείηε λα θαηεβείηε; Η απάληεζε είλαη απιή: ζε 2. Αλ ην δηαβάζεηε
αληίζηξνθα, ζεκαίλεη πσο απηό ην δεύγνο κπνξεί λα δώζεη έλα ζηίγκα αλζξσπόηεηαο.
Γειαδή, κπνξεί ε αλζξσπόηεηα πξώηνλ λα ζηεξηρζεί πάλσ ζ’ απηέο ηηο ηδηνκνξθίεο,
ηνπο δαζθάινπο, νη νπνίνη όκσο απειεπζεξώλνληαη κέζσ ησλ καζεηώλ θαη απηό ην
ζύζηεκα παξάγεη κηα δνκή, πνπ κπνξεί λα ζαο θαίλεηαη - όηαλ ιεηηνπξγείηε κόλν θαη
κόλν ζπγρξνληθά, δειαδή αληί λα θνηηάδεηε ηελ ηαηλία ηνπ έξγνπ, θνηηάδεηε κόλν κηα
θσηνγξαθία θαη βιέπνληαο κόλν κηα θσηνγξαθία ιέηε «είλαη πνιύ ιίγνη απηνί», όηαλ
όκσο βιέπεηε όιε ηελ ηαηλία, βιέπεηε θαη όηη ζε άιιε επνρή ππήξραλ θαη εδώ θη εδώ
θαη πξνεγνπκέλσο θαη ξσηάσ ηώξα:
όηαλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ιέκε «ε
αλζξσπόηεηα αλαθάιπςε ην ηάδε», πην ζπγθεθξηκέλα γηα παξάδεηγκα: ην 1905 ε
αλζξσπόηεηα γλώξηδε ηε ζεσξία ηεο Δηδηθήο Σρεηηθόηεηαο; Γελ ζαο δεηάσ λα
απαληήζεηε, γηαηί αλ απαληήζεηε θαη πείηε όρη, ζα πξέπεη λα απνδείμεηε όηη ν Einstein
δελ αλήθεη ζηελ αλζξσπόηεηα· αλ πείηε λαη, ηόηε ζεκαίλεη όηη ν Einstein είλαη
αληηπξόζσπνο ηεο αλζξσπόηεηαο. Η ηδέα είλαη όηη όηαλ ιέκε όηη ε γλώζε απνθηάηαη
από ηελ αλζξσπόηεηα, ζα ‘ηαλ θαιό λα ιέκε από πνηα αλζξσπόηεηα. Καη ζα δείηε
όηη είλαη ην ίδην πξόβιεκα πνπ έρεηε όηαλ, αο πνύκε, ζαο καζαίλσ κηα θίλεζε, πνηνο
είλαη απηόο πνπ ζαο ηε καζαίλεη, πνην θύηηαξν καζαίλεη ηελ θίλεζε. Όηαλ παίδνπκε
έλα ζεαηξηθό έξγν, πνηνο εζνπνηόο ην παίδεη; Η απάληεζε είλαη απιή: θαλέλαο γηαηί
παίδνπλ καδί. Πξνζέμηε, θαλέλαο· γηαηί αλ παίδεη θάπνηνο κόλνο, πάεη λα πεη όηη είλαη
κνλόινγνο, δελ ππάξρεη πηα ζεαηξηθό έξγν. Η ηδέα, επνκέλσο, είλαη πσο νη δάζθαινη
θαη νη καζεηέο μέξνπλ όηη είλαη κόλνη, αιιά είλαη καδί. Πνιύ ζπρλά εκείο ζεσξνύκε
όηη ε κνλαμηά είλαη θαθό. Δίλαη θαθό όηαλ πηζηεύεηο όηη δελ είζαη κόλνο, γηαηί ζνπ
έξρεηαη κηα ζθαιηάξα. Αιιά όηαλ μέξεηο πσο απηό είλαη ε δσή ζνπ, είλαη ε δσή ζνπ.
Σ’ απηό ην πιαίζην, ν δάζθαινο θαη ν καζεηήο δελ κπνξνύλ βέβαηα λα ιεηηνπξγήζνπλ
ζ’ έλα θαλνληθό, ζπκβαηηθό πιαίζην, δηόηη εθεί δέρνληαη πηέζεηο. Αλαγθαζηηθά
πξέπεη λα θάλνπλ κηα αθαίξεζε. Πνηα είλαη απηή ε αθαίξεζε; Γελ επηιέγσ ζε πνηα
θνηλσλία δσ, αιιά επηιέγσ λα αλήθσ ή όρη ζηελ αλζξσπόηεηα. Καηά ζπλέπεηα, είλαη
ζαλ λα έρσ κία δνκή - δελ κηιάσ γηα ππνδνκή, αιιά κία δνκή - θαη κία ππεξδνκή·
αλαγθαζηηθά βξίζθνκαη ζηε δνκή, αιιά ςάρλσ ηελ ππεξδνκή. Η ππεξδνκή, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα, αλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ ίδηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη κε
ηνλ Grothendieck είλαη πσο αλ γεληθεύζνπκε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο, δειαδή εκείο
ηνπηθά, ζεσξνύκε όηη ε θνηλσλίαο καο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη αλ εγώ μαθληθά ζαο
κηινύζα γηα κηα θνηλσλία πνπ βξίζθεηαη ζην Κακεξνύλ, πνπ π.ρ. νξίδεη όηη γηα λα
παληξεπηεί κηα γπλαίθα πξέπεη λα έρεη απνθηήζεη ήδε παηδηά, γηα λα είλαη ζίγνπξνο ν

άλδξαο όηη ζα έρεη όρη κόλν κηα γπλαίθα, αιιά κηα κεηέξα, θαληαζηείηε αλ απηό ην
παξάδεηγκα ην πξνσζήζνπκε εδώ. Απηό είλαη έλαο σξαίνο ηξόπνο λα απνξξίςεηε ηε
ζεκαζία ηεο θνηλσλίαο, δηόηη αλ κπείηε ζηελ άιιε θνηλσλία θαη θνηηάμεηε πώο
θνηηάδνπλ ηε δηθή καο θαη πξαγκαηηθά ην θαηαιάβεηε, ζα πείηε «κα είκαζηε ηόζν
αζήκαληνη;». Δίκαζηε ζεκαληηθνί, σο θνηλσλία, ζηνλ ρώξν. Ο δάζθαινο θαη ν
καζεηήο δελ ιεηηνπξγνύλ ζηνλ ρώξν, ιεηηνπξγνύλ κόλν ζηνλ ρξόλν. Γη’ απηό θαη ην
ράζηκν ρξόλνπ είλαη ην απαξαίηεην. Γειαδή, πξέπεη λα δώζσ ρξόλν ζηνλ άιινλ γηα
λα παξάγσ κηα γλώζε. Γηόηη όηαλ βξίζθνκαη ζην ζηαηηθό ηαπηόρξνλν, έρνπκε θαη νη
δύν κηα άγλνηα θαη δελ ππάξρεη κεηαθνξά. Πξνζπαζήζηε λα θαηαιάβεηε εηθνληθά:
αλ ζαο δείμσ κία θσηνγξαθία από κηα ηαηλία πνπ έρεηε δεη, κηα νπνηαδήπνηε παιηά
αζπξόκαπξε ειιεληθή ηαηλία, ακέζσο ζπκάζηε ην έξγν, ζπκάζηε θαη κεξηθέο
ζπγθεθξηκέλεο αηάθεο από ην έξγν, αο πνύκε «ήεξζαηεε;» θαη μαθληθά δεκηνπξγείηε
έλα πιαίζην γύξσ απ’ απηή ηε θσηνγξαθία. Αλ δείμεηε απηή ηε θσηνγξαθία ζ’ έλα
παηδάθη πνπ δελ έρεη δεη πνηέ ην έξγν θαη ξσηήζεηε ηη βιέπεη, ζα ζαο απαληήζεη «κηα
αζπξόκαπξε θσηνγξαθία»· δελ κπνξεί θαλ λα αληηιεθζεί όηη απηή ε θσηνγξαθία
αλήθεη ζ’ έλα θηλεκαηνγξαθηθό έξγν. Δίλαη αθξηβώο απηό πνπ καο θάλεη ε θνηλσλία.
Όηαλ βξηζθόκαζηε ζην πιαίζην κηαο θνηλσλίαο, εγώ ιεηηνπξγώ κόλν ζηε θσηνγξαθία
θαη ππάξρεη θάπνηνο άιινο, έλαο δάζθαινο, πνπ κνπ εμεγεί πσο ην ζεκαληηθό δελ
είλαη ε θσηνγξαθία, αιιά όιν ην έξγν, ζην νπνίν έξγν εκπιέθεηαη ε αλζξσπόηεηα.
Όηαλ ην παηδάθη βιέπεη κόλνλ ηε θσηνγξαθία, είλαη πνιύ δύζθνιν λα πεηζηεί όηη δελ
ράλεη ρξόλν, γηα λα εμεηάζεη ην έξγν, ελώ βιέπεη κόλνλ ηε θσηνγξαθία. Γελ ζέισ κ’
απηόλ ηνλ ηξόπν λα ζαο πσ όηη έθαλα κία θσηνγξαθία ηεο θνηλσλίαο καο, εθόζνλ δελ
κίιεζα γη’ απηήλ, θαζώο ήκαζηαλ εθηόο ύιεο. Θα ήζεια λα θαηαιάβεηε πνύ ην πάσ
κε ηελ έλλνηα όηη, εηζρσξώληαο, δειαδή βάδνληαο κηα επέλδπζε ηνπ ρξόλνπ θαη
αιιάδνληαο, πξαγκαηηθά, ηνλ ρώξν θαη πξαγκαηνπνηώληαο κηα εκβύζηζε κέζα ζηνλ
ρσξνρξόλν, δίλσ βαζκνύο ειεπζεξίαο ζην ζύζηεκα. Έρνληαο βαζκνύο ειεπζεξίαο,
κπνξώ λα έρσ θη έλα ρανηηθό ζύζηεκα· δελ καο πεηξάδεη. Τν ράνο είλαη δεκηνπξγηθό,
κπνξώ ράξε ζ’ απηό λα κελ ςάρλσ ζπλερώο ηζνξξνπίεο, γηαηί πνιύ ζπρλά όιε ε
έγλνηα καο είλαη λα αλαδεηήζνπκε κηα ηζνξξνπία. Όηαλ ηζαθσλόκαζηε, γηα
παξάδεηγκα, κεηά ζα ηα βξνύκε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα κηζνύκε ν έλαο ηνλ άιιν ζε
κηα απόζηαζε, απιώο ηελ έρνπκε θάλεη αξθεηα κεγάιε, γηα λα κελ ελνριεί ν έλαο ηνλ
άιινλ θαη απηό είλαη ε θνηλσληθή ηζνξξνπία. Μηιάκε ν έλαο γηα ηνλ άιινλ ζε κηα
απόζηαζε, απηό είλαη ην θνπηζνκπνιηό. Θέηνπκε κηα απόζηαζε γηα λα κπνξνύκε λα
κηιάκε ρσξίο λα καο ελνρινύλ. Γελ έρεη άλεζε θάπνηνο λα κηιάεη γηα άιινλ
παξνπζία ηνπ. Δλνριείηαη! Ο πξώηνο! Γελ κπνξεί λα θάλεη ην θνπηζνκπνιηό κε ηελ
άλεζή ηνπ. Η ηδέα, ινηπόλ, είλαη όηη ε θνηλσλία ιεηηνπξγεί κέζα ζηνλ ρώξν θαη δελ
ζέιεη λα ράζεη ρξόλν, γηαηί αλ ράζεη ρξόλν, δελ βξίζθεηαη πηα ζην παξόλ θαη αλ δελ
είλαη πηα ζην παξόλ, ε θσηνγξαθία δελ θπξηαξρεί. Γηαηί αλ θαηαιάβεηε όηη ε
λνεκνζύλε είλαη εγθισβηζκέλν κέιινλ κέζα ζην παξειζόλ, έρεηε έλα πξόβιεκα κε
ην παξόλ. Όηαλ ππάξρεη ε λνεκνζύλε, ππάξρεη θάπνηνο πνπ δελ αλήθεη ζ’ απηή ηελ
θαηεγνξία. Γειαδή, θνηηάηε ηε θσηνγξαθία θαη βιέπεηε έλα κηθξό αληηθείκελν θη
απηό ην κηθξό αληηθείκελν ζα είλαη, αο πνύκε, ην πξώην παηγλίδη πνπ είρε έλαο
κεγηζηάλαο ηόηε πνπ ήηαλ πνιύ θησρό παηδί θαη επεηδή είρε έλα κηθξό ειηθόπηεξν,
ηώξα πνπιάεη ειηθόπηεξα παληνύ. Όηαλ θνηηάηε ηε θσηνγξαθία, ζεσξείηε όηη απηό
είλαη εληειώο αζήκαλην, κεηά αλαξσηηέζηε πνηνο έβαιε ην ειηθόπηεξν εθεί,
αλαξσηηέζηε πνηνο έθαλε ηελ πξάμε πξηλ. Σπκβαίλεη ην ίδην κε ηε λνεκνζύλε, ε
λνεκνζύλε αλαγθαζηηθά αλαηξέπεη ηα ηεξαξρηθά ζπζηήκαηα ηνπ ρσξηθνύ, δηόηη
βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ρξόλν. Σ’ απηό ην πιαίζην, ινηπόλ, εμεηάδνληαο ην ζέκα ηεο
παηδείαο, πξνζπαζώ λα ζαο πσ πσο δελ κπνξεί λα ππάξρεη παηδεία εθηόο ρξόλνπ.
Γηόηη εθπαίδεπζε ρσξίο ρξόλν είλαη δπλαηό λα ππάξμεη· αιιά παηδεία ρσξίο ρξόλν;

Σεκαίλεη όηη αλαγθαζηηθά, εθόζνλ δεη κέζα ζηνλ ρξόλν θαη ππάξρεη κηα
αιιειεπίδξαζε, θάπνηνο πξέπεη λα δώζεη, θάπνηνο πξέπεη λα πάξεη, θάπνπ πξέπεη λα
παηρηεί έλα παίγλην. Δπηπιένλ, ην θαιό, όηαλ δελ ςάρλνπκε ζπζηεκαηηθά ηζνξξνπίεο,
είλαη όηη αλαθαιύπηνπκε θαη πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη θαη κέζα ζηηο ζεσξίεο ηνπ
Prigogine, πνπ καο επηηξέπνπλ λα πνύκε όηη ππάξρεη θαη κηα νιόθιεξε Φπζηθή
‘καθξάλ ηζνξξνπίαο’, πνπ καο επηηξέπεη λα είκαζηε πνιύ πην δεκηνπξγηθνί απ’ όζν
ζηελ αλαγθαζηηθή ηζνξξνπία, πνπ ζηελ νπζία καο ‘θιεηδώλεη’.
Άξα όηαλ
πξνζπαζνύκε λα δώζνπκε γλώζεηο θαη ιέκε όηη πξέπεη πξώηα λα είκαζηε ζίγνπξνη,
ζα πξέπεη λα ζθεθηνύκε όηη απηό ζα αλέηξεπε νιόθιεξε ηε ζεσξία ησλ fractals.
Δπηπιένλ, πώο λα είκαζηε ζίγνπξνη εθόζνλ όια είλαη κεηαβαιιόκελα θαη όια είλαη
δπλακηθά; Αθνύζηε έλα ρεηξνπηαζηό παξάδεηγκα: εθπαηδεύεηε έλα ζπνπδαζηή ζηελ
πιεξνθνξηθή, γίλεηαη ‘πιεξνθνξηθάξηνο’ κεηά από 4 ρξόληα θαη δελ ηνπ καζαίλεηε
ηίπνηε άιιν. Πόζν κηθξή είλαη ε εκεξνκελία ιήμεο πνπ έρεη απηόο ν άλζξσπνο; Τν
πξόβιεκά ηνπ είλαη όηη κνινλόηη έρεη ηειεηώζεη ην παλεπηζηήκην, ε ηερλνινγία
ζπλερίδεη. Έλα παξάδεηγκα πνπ κ’ αξέζεη λα ρξεζηκνπνηώ είλαη όηη πνιινί από ζαο
ππήξμαηε ζε θάπνηα θάζε πνπ δελ ππήξραλ θηλεηά ηειέθσλα. Φαληαζηείηε, ινηπόλ
θάπνηνο λα είλαη εηδηθόο γηα ηειέθσλα θαη μαθληθά ηνπ κηιάλε γηα ην αζύξκαην.
Κάπνηε κηινύζακε κόλν γηα CD θαη ηώξα είκαζηε ζην MP3. Όιεο απηέο νη αιιαγέο
δελ νθείινληαη ζην κάζεκα πνπ παξαθνινπζείηε εθείλε ηε ζηηγκή. Πξέπεη λα
μαλαθάλεηε ην κάζεκα. Έλα σξαίν ηεζη πνπ είρε θάλεη ε ΙΒΜ όηαλ είρε έξζεη ζηε
Γαιιία ήηαλ έλα ηεζη πνπ όζνη ζα πεξλνύζαλ ζα είραλ πιεξσκέλεο ηηο ζπνπδέο ηνπο.
Γελ δεηνύζαλ νύηε πηπρίν, νύηε ην αληίζηνηρν ησλ παλειιελίσλ, νύηε θαλ ξσηνύζαλ
ζε πνην επίπεδν ήηαλ νη δηαγσληδόκελνη· όπνηνο ήζειε πεξλνύζε ην ηεζη. Τν ηεζη
βαζηδόηαλ ζηελ ηδέα όηη νύησο ή άιισο ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ ηόζν γξήγνξα, πνπ
δελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο πνπ μέξεη θαιά ηα δεδνκέλα, αιιά θάπνηνο πνπ δηαρεηξίδεηαη
θαιά λέα δεδνκέλα. Αιιά αλ δηαρεηξίδεηαη θαιά λέα δεδνκέλα, ζεκαίλεη όηη δελ ηα
μέξεη. Άξα ην δήηεκα είλαη ε ηαρύηεηα απνξξόθεζεο λέσλ δεδνκέλσλ από θάπνηνλ
πνπ δελ μέξεη ηίπνηε. Απηό είλαη ν έμππλνο θαη ηίπνηε άιιν. Καη είλαη θαη απηόο πνπ
παξαθνινπζεί θαη ηη ιέλε νη άιινη. Καη κάιινλ εδώ έρσ θηάζεη ζην όξην ηνπ ρξόλνπ.
Δπραξηζηώ πνιύ!

