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Ο Μπένθαµ
στην υπηρεσία
του 1821
Ο πολιτικός στοχασµός του
Ο Ιερεµίας

Μπένθαµ και n Ελληνική

Επανάσταση

Εισανωνή-ΕΓΉµετρο: κων/νος Παπανεωρνίου,

ΦιλήµωνΠαιονίδης
εκδ. Ιδρυµατης Βουλήςτων Ελλήνων
Του ΘΑΝΑΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Οιαν κάποιος βλέπει τον εαυτό του eos κάτοχο

Tns ειδικά

εκείνα KoivtoviKns πολιτικήε κι επιστηµονικήε
γνώσα που είναι απαραίτητη για
την άσκηση Tns ορθήε, Tns καλή5 διακυβέρvnons,
και όταν του αναγνωρίζεται µια τέτοια
αυθεντία, τότε παρεµβαίνει και εµπλέκεται, άµεσα
ή έµµεσα, στην πολιτική, στήνονταε γέψυρε5
στο πέρασµα «από τη θεωρία στην πράξη».
Χοµπε, Χιουµ, Λοκ, Σµιθ, Τζον Στιούαρτ Μιλ,
Μοντεσκιέ, Ρουσσώ, Βολταίροε, Τοκβίλ, οι
Γερµανοί Καντ, Χέγκελ, Μαρξ, αλλά και οι µεταγενέστεροι
οµότεχνοι tous συνιστούν τον κανόνα.
«Τέρας» της φαντασίας του Κόνορ είναι απολύτως αγαθό µπροστά στα πραγµατικά ανθρώπινα δεινά: τπ βία, την κακία, την οδύνη για την απώλεια τπς αγαπηµένης ανθρώπινης ζωής.
Οι πολιτικοί, από την άλλη, πάντα εκφράζουν To «Τέρας»«ΤΗ
την ανάγκη µια5 θεωρητικήε, ούτωε
ειπείν, θεµελίωσα Tns πολιτικήε tous.
Για τον Τζέρεµι Μπένθαµ οι χώρε3 που διένυαν
την παιδική tous ηλικία, ελεϋθερεε από
βλαβεροϋε πολιτικοϋε θεσµούε, θεωρήθηκαν πεδίο
δόξα λαµπρό για την απόδειξη των αληθειών
του κοµιστή tous, αλλά και την εφαρµοσιµότητα
των ωφελιµιστικών ιδεών που αποτελούσαν βάση
του πολιτικού - φιλοσοφικού του οικοδοµήµατο5.

«Τέρας» ακίνδυνο και αθώο

Η περιΠΑΤΡΙΚ
περιπέτεια ενός έλατου που επισκέπτεται έναν έφηβο για να τον συµφιλιώσει µε την ιδέα του µοιραίου

Η εµπλοκή του Αγγλου νοµοµαθούε, φιλοσόφου,
νοµικού και κοινωνικού µεταρρυθµιστή
Τζέρεµι Μπένθαµ (1748-1832) στην Ελληνική
Επανάσταση, την περίοδο 1823-1825 εκδηλώθηκε
κατά τέσσερα Tponous:
Πρώτον, µε την αποστολή στη «Βουλή Tns ελευθέρα5
Ελλάδοε» και σε δυτικόφρονεε πολιτικού5
(Μαυροκορδάτοs, Νέγρα κ. ά.) ποικίλου
υλικού από το έργο του για το ελληνικό Σύνταγµα,
τη διοίκηση του νεότευκτου κράτουε
κ. λπ.
∆εύτερον, µε την παράλληλη προσπάθεια να
µεταφραστούν και να διαδοθούν οι ιδέε5 και τα
έργα του στον ελληνικό χώρο µέσω επαφή3 µε
τον Κοραή.
Τρίτον, µε τη µάλλον απρόθυµη µεσολάβησή
του otis διαπραγµατεύσεΐ5
(Λουριώτη,
Ορλάνδου, Bowring) για τη σύναψη δανείου για
tis ανάγκεε του Αγώνα.
Τέταρτον, ο Μπένθαµ ανάλαβε «ιδίοιε αναλώµασι»
tis σπουδέε δύο Ελλήνων στην Αγγλία
(το µόνο από τα σχέδιά του που είδε να ευοδώνεται).

Paranorman, έτσι και το «Τέρα3»
ποδεικνύεται ένα αθώο παραµύθι,
γραφείε που απέσπασαν για δεύτερη
χτα, otis 12.07, επισκέπτεται
τον Κόνορ, επιχειρώνταε να τον
Tns φαντασίαε του Κόνορ είναι
που πασχίζει µάλιστα να \ias συµφιλιώσει φορά το Carnegie Medal in
συµφιλιώσει µε το µοιραίο που επίκειται,
απολύτωε ακίνδυνο και αθώο
µε την απτή, πραγµατική, Literature και ο δεύτεροε που το
µτφρ.: Μαργεκδ.
ΜαργαρίταΖαχαριάδου
κερδίζει για δυο συνεχόµενεε
προσδίδει στο βιβλίο
µπροστά στα πραγµατικά
ανθρώπινα καθηµερινή φρίκη.
εκδ. Πατάκη.Της
Πατάκη.
Κι επειδή ο Πάτρικ Νε3 (ΗΠΑ, χρονιέ5, ενώ σάρωσε ήδη (µε «To
στοιχεία ψυχολογικού
θρίλερ,
δεινά: τη βία, την κακία,
τέραε έρχεται») και το γερµανικό
τη συναισθηµατική
ψυχρότητα,
1971, αργότερα µόνιµοε κάτοικοε
pixvovTas εντελώ3 διαφορετικό
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠ∆ΛΗ
M. Βρετανία3) είναι γερόε αφηγητήε, φετινό Jugendliteraturpreis.
την οδύνη για τη απώλεια Tns αγαπηµένα
καύσιµο στην αφήγηση.
Της ΜΑΡΙΑΣ«Ενας
Στον καθηµερινό κόσµο ο Κόνορ,
ανθρώπινα
ζωήε.
δεν αφήνει ευκαιρία να
∆εν υπολείπεται
Tns αφηγηµατική3
«Ενας χαρισµάριστουε
χαρισµατικός τραµπούκοε µε
ποιότηταε n ασπρόµαυρη,
εξαιτίαε Tns αρρώστκ^ τα
Είναι τόσο γεµάτη από αληθινά πάει χαµένη: στο περιθώριο του
υποβλητική εικονογράφηση
άριστουε βείναι
βαθµούε δεν παύει να
µητέραε του, Tns εγκατάλειψα
τέρατα n πραγµατικότητα, που
βασικού µύθου βρίσκει χώρο για
του Jim Kay, που και αυτή απέσπασε
είναι τραµπρο
τραµπούκοε. To πιθανότερο
από τον διαζευγµένο
πατέρα
το αρχετυπικό µοντέλο καταλήγει tis ελάχιστεε εκείνεε λέξειε που
αντεστραµµένο.
Τα τέρατα
θα χτυπήσουν κατευθείαν στην
το ετήσιο companion
είναι ncoταλήξει
ncos κάποια µέρα θα καταλήξει
που φτιάχνει δεύτερη οικογένεια
καρδιά τον αναγνώστη,
όπωε
Kate Greenaway
Medal, καθιστώνταε
πρωθυπουργόε.
πρτε
Και τότε στη µακρινή Αµερική, την ελαφριά Tns φαντασίαε, οι κάτοικοι του υπερβατικού
και κάπωε εξυπνακίστικη (n
κόσµου επιδιώκουν
το καυστικό κοινωνικο-πολιτικό
έτσι το βιβλίο µοναδική
ο Θεόε βοαναγνώσταπου,
βοηθόε». Υπάρχει άραγε
τη λύτρωση («Παρανόρµαν»), ή,
περίπτωση
διπλήε βράβευσα
αναγνώστα, vios ή µεγαλύτεροε
πλοκή εκτυλίσσεται κάπου στη
σχόλιο για τον «χαρισµατικό
εδώ και πενήντα χρόνια.
που, ειδικάδα,
ειδικά στη σηµερινή Ελλάδα, βρετανική επαρχία) και Tns κακήδ ακόµα περισσότερο,
παρηγορούν τραµπούκο», στην αρχή του σηµειώµατοε.
Tns έκδοσα αυτού του πραγµατικά
δεν θα έανεξίτηλο
ένιωθε να γράφεται µε
σχέσα µε τη δυναµική, απρόσιτη και θεραπεύουν («To τέραε
έρχεται»),
Μια µετάφραση oncos αυτή Tns
ιδιαίτερου αναγνώσµατοε
ανεξίτηλο µτου
µελάνι στη συνείδησή
γιαγιά, καταλήγει αποµονωµένοε,
σταµπαρισµένοε
eos
Η φρίκη που συνήθωε προκαλεί Ζαχαριάδου δίνει αέρα στα πανιά
υπόκειται µια συνταρακτική ανθρώπινη
του µια τέτΤη
τέτοια φράση;
Η αρχική
ιδιόρρυθµοε,
θύµα ενδοσχολικήδ
ο κόσµοε του υπερφυσικού α- Tns ανάγνωσα, που τρέχει µε κινηµατογραφική περιπέτεια.
Τη συνανευφάνταστκαι
συναντάµε στην αρχή του
βιοs (bullying).
σύλληψη και n αρχή εκτέλεσα
Βέβαια, οι παραινέσει
του Μπένθαµ δεν έτυχαν
ευφάνταστου,
ευαίσθητου αλλά
ταχύτητα, καθώε
εσωτερικά και εξωτερικά πλάνα
Tns συγγραφήε ανήκει στην ιρλανδικά
τότε Tns προσοχήε που tous άξιζε. Θα µπορούσε
και αφηγηµντια
αφηγηµένου έξω απ' τα δόντια Από την άποψη αυτή και όχι
εναλλάσσονται
6iapKcos.
καταγωγήε συγγραφέα
κάποιοε να πει ότι n σχέση του Μπένθαµ
«Τέρατοε», ειπωµένη από δασκάλα
«Τέρατσκάλα
µόνον ο Κόνορ θυµίζει έντονα
Ο συγγραφέας
Ο, τι επινοείται χάριν τού να
και ακτιβίστρια Σιόµπαν Ντάουντ,
µε την Ελληνική Επανάσταση πήρε κακή
σε µπρωταγωνιυποστεί
µαθητή. Ο 13xpovos
τον πρωταγωνιστή
του εξαιρετικού
απέσπασε για δεύτερη
φιλµ «Paranorman»,
που
µην κουραστεί, να µη διασπαστεί
στην οποία και είναι αφιερωµένο.
τροπή: εξελίχθηκε eos σχέση εκείνων, των
πρωταγωνιστήε Κόνορ έχει µόλιε
Η Ντάουντ δεν πρόλαβε
«φωτοσβηστήρων»
(οι Ελληνεε), που «σκοτώνουν»
υποστεί σωκοποίηση
σωµατική και ψυχική κακοποίηση
παρακολουθήσαµε
otis κινηµατογραφικέε
ούτε στιγµή n προσοχή του νεαρού
φορά το Carnegie
όµω3 να ολοκληρώσει.
tis ιδέεε που πετάνε (του Μπένθαµ).
από τον τραµπούκο
ασυµµαθητήεπιχειρεί
αίθουσεε το φθινόπωρο.
αναγνώστη, n βροχή των
Medal in Literature,
εικόνων, τα µακρινά πλάνα που
Την πρόλαβε και αυτήν, όπωε
Ωστόσο, αυτό που προκύπτει από τον εξαιρετικό
συµµαθητή του, και n δασκάλα
Οπωε ο (παρα-) Νόρµαν Tns
ζουµάρουν απότοµα, οι κορυφώσεικαι τη µητέρα του Κόνορ, ο θάνατοε
ενώ σάρωσε ήδη και
τόµο των Εκδόσεων του Ιδρύµατοε Tns
επιχειρεί ν∆εν
να τον παρηγορήσει.
ταινίαε διαθέτει υπερφυσικά
ιδιότητεε,
Tns έντασα
και Tns αYtovias,
από την ίδια ασθένεια. Ο
Βουλήε των Ελλήνων είναι, πρώτον, ότι µετακενώθηκε
∆εν πρόκθιστόρηµακού
πρόκειται, ωστόσο, για µυθιστόρηµα
το γερµανικό φετινό
έτσι και ο Κόνορ δέχεται
n δυναµική αρπαγή και
εκδότα, µε τον οποίο είχε ήδη
ένα µέροε του έργου µε tis ριζοσπαστικέε
κοινωνικού - πολιτικού
απόψεΐ5
επισκέψεΐ3
Jugendliteraturpreis.
έρθει σε συµφωνία για τη συγγραφή,
του µεγάλου Αγγλου φιλοσόφου
περιεχοµένου - τουλάχιστον
περιεχόχι
tis
του Τέρατο5,
το απότοµο χαλάρωµα του µίτου,
(βλέπε στον ανά χείρα5 τόµο τη µετάφραση
οι ευφυείε και όλο χιούµορ ατάκεε
ανέθεσε στον Νεε τα
όχι τυπικά. Κάθε άλλο: πρόκειται
που δεν είναι άλλο από το ήµερο
των διαλόγων - όλα αυτά προϋποθέτουν
περαιτέρω. Μολονότι n ελληνική
του µπενθαµιανού δοκιµίου «Περί δηµοσιότητοε»
για τη δραµφήβου
δραµατική ιστορία εν03 εφήβου έλατο Tns απέναντι πλαγιάε,
µεταφραστικέβ
δεξιότητεε
έκδοση το χαρακτηρίζει
βιβλίο
από τον νοµικό, πολιτικό και λόγιο
που µέρα τη µέρα παρακολουθεί
πουκολουθεί
που ζωντανεύει. Oncos ο Νόρµαν,
Αναστάσιο Πολυζωίδη) και, δεύτερον, ότι αναδεικνύεται
που tis διαθέτει n Ζαχαριάδου,
για «νέουε», δεν θα δίσταζα καθόλου
τη µητέρα του να σβήνει, έτσι και ο Κόνορ γίνεται περίγελωε,
τηνει,
να το προτείνω και σε νεότερουε,
απόβλητοε, xcopis αυτό καθόλου
µε το παραπάνω.
µια σχεδόν άγνωστη, ιδιαίτερα
ευρισκόµενη στο τελικό στάδιο
ευρισκόδιο
σηµασία5,
δηλαδή έφηβουε αναγνώστεε
ιδεολογική πτυχή του Αγώνα Tns Παλιγγενεσίαε. του καρΗ
καρκίνου.
να τον αποθαρρύνει ή να
∆ίκαια ο ήδη βραβευµένοε
για προηγούµενα
έργα του Νεε
καθώε και, εννοείται, σε
Η επινόηtos»,
επινόηση όµωε του «Τέραtos», τον αποκαρδιώνει.
έγινε ένα3 από tous επτά συγενήλικεε.
που κ
κάθε τόσο τα µεσάνυ¬
Γιατί όπωε οι βρικόλακεε στο
ΠΑΤΡΙΚ N ΕΣTo
ΕΣ
To τέρας έρεικονογράφµτφρ.:
έρχεται
εικονογράφηση:
ΤζιµΚέυ

Ο Μπένθαµ για τους Ελληνες:

Προςτον Κοραή(1824)
«.. .σας θεωρώ τον πλέον ευφυή και, ευτυχώς,
τον πλέον ευυπόληπτο σύµβουλο που θα µπορούσε
να έχει n χώρα σας...»
Προςτον SimonBolivar(1825)
«... όταν όλες µου οι προσπάθειες να τους βάλω
(τους Ελληνες) σε έναν σωστό δρόµο απέτυχαν
πλήρως, προψασϊστηκα φόρτο εργασιών για να διακόψω
την αλληλογραφία µαζί τους, και αρνήθηκα
να συναντήσω έναν συνάδελφο τους, τον Ζαΐµη,
όταν ήρθε στην Αγγλία... κανείς δεν µπορεί να προβλέψει
ποια θα είναι n κατάληξη αυτού του αγώνα
ενάντια στους πολύ πιο ανίκανους Τούρκους».

ΧΡΙΣΤΟΣ

Κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ

Τάκης Θεοδωρόπουλος
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Υπό την αιγίδα της A.E. του Προέδρου
κυρίου

Καρόλου

∆ιεθνές
ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ

της ∆ηµοκρατίας

Παπούλια

Συνέδριο

ΠΛΑΤΩΝΟΣ: Τεκµήρια

και Ιστορικές

Μαρτυρίες

To Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών διοργανώνει
διεθνές συνέδριο µε θέµα «Ακαδηµία Πλάτωνος: Τεκµήρια
και Ιστορικές Μαρτυρίες» από τις 12 έως τις 16 ∆εκεµβρίου
2012.
∆ιακεκριµένοι επιστήµονες από τους χώρους της φιλοσοφίας
της ιστορίας της ιστορίας των επιστηµών, αλλά και της αρχαιολογίας
προερχόµενοι από σηµαντικά Πανεπιστήµια και ερευνητικά
ιδρύµατα της Ευρώπης και της Αµερικής εξετάζουν και συζητούν
τις σωζόµενες ιστορικές µαρτυρίες σχετικά µε την Ακαδηµία
Πλάτωνος, προσπαθώντας να ανασυστήσουν την εικόνα
ενός από τα παλαιότερα και περισσότερο φηµισµένα κέντρα
έρευνας και εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα.
To Συνέδριο διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδηµία
Πλάτωνος -Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόµων ιδεών»,
η οποία υλοποιείται µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» και χρηµατοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο) και από
Εθνικούς Πόρους.

TO ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ

ΧΟΡΕΥΟΥΝ

ΟΙ ΕΛΕΦ∆ΝΤΕΙ

Σοφία Νικολαΐίοιι
Ένας µαθητής

αρνείται

να δώσει

Πανελλαδικές.

Ο

καθηγητής

να

ερευνήσει
µαθητής

του του αναθέτΓΐ
την υπόθεση
αρχίζει

να

Ρολκο

ψάχνει.

Πόοο έτοιµοι

είναι

αι ενήλικες

νο

τι εχει

να πει;

ακούσουν

ΤΕΤΑΡΤΟ

Ένα ελληνικά
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χρονικό

Σκέφτηκα να γράψωτοχρονικό
της περι πέτειας του περ ιοδικού
Τέταρτο, επειδή η περιπέτεια
αυτή σηµαδεύτηκε
από δύο
πρόσωπο, εµβληµατικά
δύο
εντελώς διαφορετικών αντ1 λήψεων
για τον τόπο. τον Μάνο
Χατζιδάκι και τον Γιώργο Κοσκωτά.
Σηµάδεψε επίοης και
τη χρονική περίοδο κατά την
οποία τα συµπτώµατα της ελληνικής
µετάλλαξης,
αυτής
που µας οδήγησε στη σηµερινή
µας ήττα, άρχισαν να αναδύονται
στην επιφάνεια.
άκης θι:(ΐδ<ι>ρθιιουλος
Πριν από καιρό έγραψα ενα
Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
χρονογράφηµα στα Νέα, όπου
I
/' 5.J . .'. .'. f.' 1 i' '. l' Λ l'1r1I l' 1.1i
υποστήριζα
πως ανάµεσα
στους µεγάλους ηττηµένους
του 2012 είναι και ο Μάνος Χατζιδάκις.Όχι
γιατί δενεκτιµούνπια
µουσική του. Αλλά γιατί η νοοτροπία του έχει ηττηθεί.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: www.platoacademy.gr/project _
ΕΣΠΑ

www.kathimerini.gr
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