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Πριν διδάξει κανείς οτιδήποτε σε οποιονδήποτε, 
οφείλει τουλάχιστον πρώτα να τον γνωρίσει. 
Ποιος είναι αυτός που πηγαίνει σήμερα στο 
σχολείο, στο δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο, 
το πανεπιστήμιο;
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I.  Καινοτομία

Ο νέος αυτός μαθητής, η νεαρή αυτή φοιτή-
τρια δεν είδε ποτέ στη ζωή της μοσχαράκι, 

αγελάδα, γουρούνι, ούτε καν κλωσόπουλα. Το 
1900, η πλειονότητα των ανθρώπων σ’ αυτόν τον 
πλανήτη δούλευε στα χωράφια και στα βοσκο-
τόπια. Το 2011, παρόμοια με ό,τι συμβαίνει και 
στις ανάλογες χώρες, στη Γαλλία το ένα μόνο 
τοις εκατό του πληθυσμού είναι χωρικοί. Ασφα-
λώς και έχουμε εδώ μία από τις ισχυρότερες 
ιστορικές ανατροπές μετά τη νεολιθική περίοδο. 
Τα πολιτισμικά ήθη μας, που είχαν παλιότερα 
βασική αναφορά τις γεωργικές πρακτικές, ξαφ-
νικά άλλαξαν. Στον πλανήτη όμως αυτόν η γη 
εξακολουθεί να μας τρέφει. 

Αυτός ή αυτή που θέλω να σας παρουσιάσω 
δεν ζει πλέον συντροφιά με ζώα, δεν κατοικεί 
την ίδια γη, δεν έχει πλέον την ίδια σχέση με 
τον κόσμο. Για κείνον ή για κείνη η θαυμαστή 
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πάντοτε φύση έχει έναν αρκαδικό χαρακτήρα, 
την ορίζουν η αναψυχή και ο τουρισμός. 

Κατοικεί στην πόλη. Αυτοί που ήρθαν πριν από 
αυτόν, οι μισοί τουλάχιστον, γυροφέρνανε στα 
λιβάδια. Καθώς έχει αποκτήσει όμως μιαν ειδική 
ευαισθησία για το περιβάλλον, θα το μολύνει 
λιγότερο, θα φερθεί πολύ πιο συνετά και με 
μεγαλύτερο σεβασμό απ’ ό,τι όλοι εμείς οι άλλοι, 
οι ασυνείδητοι και ναρκισσευόμενοι ενήλικες. 

Η καθημερινή ζωή του είναι εντελώς διαφορε-
τική, αριθμητικά ο κόσμος γύρω του έχει πολλα-
πλασιαστεί, καθώς με ένα αιφνίδιο δημογραφικό 
άλμα, μέσα στα χρόνια μιας και μόνον ανθρώπι-
νης ζωής, περάσαμε από τα δύο στα επτά δισε-
κατομμύρια ψυχές. Ζει σ’ έναν κόσμο γεμάτο. 

Το προσδόκιμο της ζωής του φτάνει τώρα τα 
ογδόντα χρόνια. Την ημέρα του γάμου τους, οι 
προπαππούδες και οι προγιαγιάδες του έδιναν 
όρκους πίστης το πολύ για μια δεκαετία. Αυτός 
ή αυτή που επιθυμούν τώρα να ζήσουν μαζί μπο-
ρούν άραγε να δώσουν τον ίδιο όρκο για εξήντα 
πέντε χρόνια; Οι γονείς τους γύρω στα τριάντα 
τους κληρονομούσαν τους συγγενείς τους, αυτός 
και αυτή θα χρειαστεί να περιμένουν τα βαθιά 



15

Η ΚΟΝΤΟΡΕΒΙΘΟΥΛΑ

γεράματα για να διεκδικήσουν αυτόν τον κλήρο. 
Δεν γνωρίζουν πλέον τα ίδια όρια ηλικίας, τον 
ίδιο γάμο, ούτε και την ίδια μεταβίβαση περιου-
σιακών στοιχείων. 

φεύγοντας για τον πόλεμο, γελαστοί με το όπλο 
στον ώμο, οι γονείς τους χάριζαν στην πατρίδα 
μια ζωή εξ ορισμού σύντομη. Οι ίδιοι θα σπεύ-
σουν άραγε στο προσκλητήριο με την ίδια προ-
θυμία, ξέροντας ότι έχουν μπροστά τους άλλες 
έξι δεκαετίες ζωής;

Εδώ και εξήντα χρόνια, διάστημα πρωτόγνωρο 
στα χρονικά της δυτικής ιστορίας, ούτε αυτός 
ούτε αυτή γνώρισαν τον πόλεμο, και σε λίγο το 
ίδιο θα ισχύει και για τους διαφόρους αρχηγούς 
και δασκάλους τους. 

Επωφελούμενοι από τις αποτελεσματικές επι-
τέλους ιατρικές φροντίδες, και προμηθευόμενοι 
από τα φαρμακεία λογής λογής αναλγητικά και 
αναισθητικά, στατιστικά μιλώντας, υπέφεραν 
λιγότερο από τους προκατόχους τους. Πείνασαν 
άραγε ποτέ τους; Αλλά, είτε ήταν θρησκευτική 
είτε λαϊκή, η κάθε ηθική στηριζόταν ανέκαθεν σε 
ασκήσεις που σκοπό είχαν να σε κάνουν ν’ αντέ-
ξεις τους αναπόφευκτους καθημερινούς πόνους: 
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την αρρώστια, την πείνα, τη βαναυσότητα του 
κόσμου. 

Δεν έχουν πια το ίδιο σώμα ούτε την ίδια 
συμπεριφορά. Και κανένας ενήλικος δεν μπό-
ρεσε να τους εμπνεύσει με κατάλληλα προσαρ-
μοσμένα ηθικά παραγγέλματα. 

Στα τυφλά συλλαμβάνονταν και γεννιούνταν οι 
γονείς τους, ενώ η δική τους η γέννηση είναι πια 
προγραμματισμένη. Από τη στιγμή που η μέση 
ηλικία της μητέρας για το πρώτο της παιδί αυξή-
θηκε κατά δέκα έως δεκαπέντε χρόνια, οι γονείς 
των μαθητών έχουν περάσει σε μιαν άλλη γενιά. 
Για τους μισούς από αυτούς τους μαθητές, οι 
γονείς τους έχουν χωρίσει. Εγκατέλειψαν μήπως 
έτσι τα παιδιά τους; 

Αυτός ή αυτή δεν έχουν πια την ίδια γενεα-
λογία. 

Ενώ οι προκάτοχοί τους συγκεντρώνονταν σε 
τάξεις και σε αμφιθέατρα πολιτισμικά ομοιο-
γενή, ετούτοι εδώ εκπαιδεύονται σε συλλογικά 
σώματα όπου στοιχίζονται πλέον η μια δίπλα 
στην άλλη διάφορες θρησκείες, γλώσσες, εθνικές 
και ηθικές καταβολές. Γι’ αυτούς και για τους 
δασκάλους τους η πολυπολιτισμικότητα είναι πια 
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ο κανόνας. Για πόσον καιρό ακόμα θα μπορούν 
να τραγουδούν, στη Γαλλία, τραγούδια για το 
«μολυσμένο αίμα» του ενός ή του άλλου ξένου;

Δεν έχουν πια την ίδια κοσμική αίσθηση, δεν 
έχουν πια τον ίδιο ανθρώπινο κόσμο. Γύρω τους, 
οι γιοι και οι κόρες των μεταναστών, που ήρθαν 
από πολύ πιο στερημένες χώρες, έχουν αντίστρο-
φες ζωτικές εμπειρίες από τις δικές τους. 

Προσωρινός απολογισμός: Ποια γράμματα, ποιαν 
ιστορία θα καταλάβουν, μέσα στη μακαριότητά 
τους, χωρίς να έχουν γνωρίσει την απλοϊκή ζωή 
του χωριού, τα κατοικίδια ζώα, τα καλοκαιρινά 
θερίσματα, δέκα συρράξεις, νεκροταφεία, τραυ-
ματίες, πεινασμένους, αιματοβαμμένες σημαίες, 
μνημεία πεσόντων υπέρ πατρίδος... χωρίς να 
έχουν δοκιμάσει τον πόνο, την επιτακτική ζωτική 
ανάγκη μιας ηθικής;
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II.  Αυτά για το σώμα.
Προχωράμε στη γνώση

Οι προκάτοχοί τους αναγνώριζαν στον πολι-
τισμό τους έναν χρονικό ορίζοντα μερικών 

χιλιετιών, στις οποίες ξεχώριζαν σαν στολίδια  
η ελληνο-ρωμαϊκή αρχαιότητα, η ιουδαϊκή Βίβλος, 
λιγοστοί δίσκοι σφηνοειδούς γραφής, μια σύντομη 
προϊστορία. Ο δικός τους τώρα χρονικός ορίζο-
ντας, δισεκατομμυριούχος πλέον, ανατρέχει στο 
φράγμα του Πλανκ, περνώντας από τον σχηματι-
σμό του πλανήτη, την εξέλιξη των ειδών και από 
μία παλαιοανθρωπολογία εκατομμυρίων ετών. 

Δεν κατοικούν πια τον ίδιο χρόνο και ζουν 
έτσι μιαν εντελώς διαφορετική ιστορία. 

Μορφοποιούνται από τα μέσα ενημέρωσης, που 
τα ελέγχουν οι μεγαλύτεροί τους, αυτοί ακρι-
βώς που φρόντισαν να καταστρέψουν την ικα-
νότητα προσοχής των νεότερων, περιορίζοντας 
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τη διάρκεια των εικόνων σε επτά δευτερόλεπτα 
και τον χρόνο των απαντήσεων στις ερωτήσεις σε 
δεκαπέντε, σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις. Μία 
είναι η λέξη που επαναλαμβάνεται πιο συχνά απ’ 
όλες εδώ: «θάνατος». Και η εικόνα που αναπαρί-
σταται πιο συχνά είναι η εικόνα των πτωμάτων. 

Από τα δώδεκά τους χρόνια και μετά, οι 
μικρότεροι υποχρεώθηκαν από τους μεγαλύτε-
ρους να δουν είκοσι χιλιάδες δολοφονίες. 

Μορφοποιούνται από τη διαφήμιση. Πώς να τους 
μάθει, αλήθεια, κανείς ότι η λέξη «relais» έχει 
κατάληξη στη γαλλική γλώσσα τα γράμματα -ais, 
όταν παντού στους σιδηροδρομικούς σταθμούς 
κυριαρχεί η κατάληξη -ay. Πώς να τους μάθει 
κανείς το μετρικό σύστημα, όταν με τόση ηλιθι-
ότητα η SNCF προσπαθεί να τους θαμπώσει με 
τα S’Miles*;

Εμείς οι ενήλικες μεταμορφώσαμε την κοινωνία 
μας του θεάματος σε μία κοινωνία παιδαγωγική, 
που ενόσω καμαρωτά επιδεικνύει την αμορφω-
σιά της, έχει μία συντριπτική ανταγωνιστική 

* Κάρτα των γαλλικών σιδηροδρόμων που ανταμείβει τους επι-
βάτες. (Σ.τ.Μ.)
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δύναμη με την οποία σβήνει από τον χάρτη το 
σχολείο και το πανεπιστήμιο. Ο χρόνος ακρόα-
σης και θέασης, ό,τι μας γοητεύει και ό,τι θεω-
ρούμε σημαντικό, έχει περάσει εδώ και καιρό 
στα χέρια των μέσων ενημέρωσης· εκείνα είναι 
που ελέγχουν πλέον τη λειτουργία της διαπαι-
δαγώγησης.

Δεχόμενοι την πιο σκληρή, περιφρονητική 
κριτική και τα πιο σαρκαστικά σχόλια, καθότι 
φτωχοί και διακριτικοί, και παρόλο που έχουν 
το παγκόσμιο ρεκόρ των πρόσφατων βραβείων 
Νομπέλ και των μεταλλίων Fields, αναλογικά με 
το μέγεθος του πληθυσμού της χώρας, οι δάσκα-
λοί μας αγνοούνται συστηματικά από τους νέους 
κυρίαρχους αυτούς παιδαγωγούς, πλούσιους και 
θορυβώδεις. 

Τα παιδιά λοιπόν αυτά κατοικούν στην εικονική 
σφαίρα. Oι γνωσιακές επιστήμες δείχνουν ότι 
η χρήση του Δικτύου, η ανάγνωση ή η γραφή 
μηνυμάτων με τα δάχτυλα, η παρακολούθηση 
του Facebook ή της Wikipedia δεν ερεθίζουν τους 
ίδιους νευρώνες ούτε τις ίδιες περιοχές του εγκε-
φαλικού φλοιού που διεγείρονταν από τη χρήση 
του βιβλίου, του μαυροπίνακα ή του τετραδίου. 
Μπορούν πράγματι να χειριστούν πολλές πλη-
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ροφορίες ταυτοχρόνως. Αλλά δεν είναι σε θέση 
να γνωρίσουν, ούτε να ενσωματώσουν, ούτε να 
συνθέσουν όπως εμείς οι παλιότεροι. 

Δεν έχουν πια το ίδιο κεφάλι. 

Με το κινητό τους τηλέφωνο έχουν πρόσβαση 
σε όλα τα πρόσωπα. Με το GPS σε όλους τους 
τόπους και με το Δίκτυο σε όλη τη γνώση. Τρι-
γυρνούν έτσι διαρκώς σε έναν  χώρο γειτνιάσεων, 
ενώ εμείς ζούσαμε σε έναν χώρο μετρικό, οριζό-
μενο από τις αποστάσεις.

Δεν κατοικούν πια στον ίδιο χώρο. 

Χωρίς να το πάρουμε είδηση, ένα νέο ανθρώ-
πινο ον γεννήθηκε, μέσα σε σύντομο χρονικό διά-
στημα, αυτό που μας χωρίζει από τη δεκαετία 
του 1970. 

Αυτός ή αυτή δεν έχει πλέον το ίδιο σώμα, το 
ίδιο προσδόκιμο ζωής, δεν επικοινωνεί με τον 
ίδιο τρόπο, δεν έχει τις ίδιες παραστάσεις για τον 
κόσμο, δεν ζει πια στην ίδια φύση, δεν κατοικεί 
πια στον ίδιο χώρο. 

Γεννημένος υπό επισκληρίδιο αναισθησία και 
με τη γέννησή του προγραμματισμένη, δεν φοβά-
ται πλέον, με τη συνδρομή και των ανακουφιστι-
κών ουσιών, τον ίδιο θάνατο. 
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Μην έχοντας πια το ίδιο κεφάλι με αυτό των 
γονιών του, αυτός ή αυτή γνωρίζει τα πράγματα 
διαφορετικά. 

Αυτός ή αυτή γράφει αλλιώς. Παρατηρώντας 
τους με θαυμασμό να στέλνουν –πολύ πιο γρή-
γορα απ’ ό,τι θα μπορούσα εγώ ποτέ να το κάνω 
με τα μουδιασμένα μου δάχτυλα– καμαρώνο-
ντάς τους, λοιπόν, να στέλνουν SMS με τα δυο 
τους δάχτυλα, τους βάφτισα, με τη μεγαλύτερη 
τρυφερότητα που έχει και μπορεί να δείξει ένας 
παππούς, Petite Poucette και Petit Poucet (Κοντο-
ρεβιθούλα και Κοντορεβιθούλη).* Ιδού το όνομά 

* Petit poucet: παλιό γαλλικό παραμύθι προφορικής παράδοσης δια-
σκευασμένο από τον Charles Perrault (1697). O μικρός ήρωας του 
παραμυθιού, το ένα από τα επτά παιδιά μιας φτωχής και στερημένης 
οικογένειας, παίρνει το όνομά του από τη λέξη pouce, που δηλώνει 
στα γαλλικά τον αντίχειρα. Προφανώς είναι και πολύ μικροκαμωμέ-
νος – αν και ιδιαίτερα επιδέξιος στις κινήσεις και τις επινοήσεις του 
(Petit poucet: Μικρός αντίχειρας). Στη γλώσσα μας τούτο αποτυπώ-
νεται με την επικρατήσασα μετάφραση του τίτλου του παραμυθού 
(και της ονομασίας βεβαίως του ήρωα): ο Κοντορεβιθούλης. Χάνεται, 
όμως, δυστυχώς, εδώ το νέο παιχνίδι με τις λέξεις που κάνει ο Michel 
Serres. Βαφτίζοντας τη δική του ηρωίδα Petite Poucette (Κοντορεβι-
θούλα – φόρος τιμής, όπως θα μας εξηγήσει αργότερα, προς το τέλος 
του δοκιμίου του, προς το δυναμικά προβεβλημένο, επιτέλους, στις 
μέρες μας γυναικείο φύλο), παραπέμπει ταυτοχρόνως και στην ιδιά-
ζουσα άνεση με την οποία αξιοποιούν τα δάχτυλά τους οι σημερινοί 
νέοι, χειριζόμενοι το κινητό τηλέφωνο, τον υπολογιστή τους και όλα 
τ’ άλλα σύνεργα της σύγχρονης τεχνολογίας. (Σ.τ.Μ.)


