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Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ

∆ιάλεξη του Steve Johnstone (Στιβ Τζονστόουν) στο Central-European University

EDINA SZENDI ∗

(Απόσπασµα) Η κεντρική οµιλία του Στιβ Τζονστόουν επεδίωξε να εισάγει τις έννοιες της εµπιστοσύνης
και της «µη- εµπιστοσύνης», και της υποψίας που ήταν παρούσες στις διαπροσωπικές σχέσεις των αρχαίων
Ελλήνων. Για τον σκοπό αυτό, αναλύθηκαν τα έργα τεσσάρων µεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων. Ο καθηγητής
επέλεξε να προσεγγίσει το πρόβληµα από µία αυστηρά λεξιλογική οπτική για να δώσει στο κοινό αποδείξεις
της διαπροσωπικής εµπιστοσύνης στα έργα του Θέογνι, του Αινεία του Τακτικού, του Θουκυδίδη και του
Αριστοτέλη. Στην οµιλία χρησιµοποιήθηκαν αυτοί οι τέσσερις µεγάλοι άνδρες για να αποδώσουν την
κεντρική ιδέα της διάσκεψης και επίσης, να θέσουν την κύρια ερώτηση: «ποιο κυβερνητικό σύστηµα
προωθεί την µεγαλύτερη εµπιστοσύνη µεταξύ των πολιτών;» µέσα σε ένα κοινωνιολογικό και
γλωσσολογικό πλαίσιο.
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Εισαγωγή
Μεταξύ 17ης-19ης Σεπτεµβρίου 2014 πραγµατοποιήθηκε η διάσκεψη για την Εµπιστοσύνη και την
Ευτυχία στην Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης: Τρίτη ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την
Ιστορία της Πολιτικής Σκέψης στο Central-European University της Βουδαπέστης (CEU), στην Ουγγαρία.
Το CEU, δίνοντας το βήµα στη συγκέντρωση όπου γνωστοί ερευνητές και ιστορικοί έκαναν παρουσιάσεις
πάνω στο θέµα της σύνδεσης µεταξύ πολιτικής σκέψης και ανθρώπινης ευτυχίας και εµπιστοσύνης,
ακολούθησε τα χνάρια της Φλωρεντίας και της Αθήνας, όπου είχαν λάβει χώρα οι προηγούµενες
διασκέψεις. Στον εναρκτήριο λόγο του ο John Schattuck (Τζον Σκάτακ), ο εφηµέριος του CEU, διευκρίνισε
ότι η διάσκεψη είναι ιδιαίτερα πρόσφορη εξαιτίας της παγκόσµιας ανησυχίας που ξεδιπλώνεται στον κόσµο
τα τελευταία χρόνια. Οι κυβερνητικές κρίσεις, η οικονοµική κρίση, η γενικευµένη ξενοφοβία και η
επανάσταση των επικοινωνιών, όλα ασκούν τεράστια πίεση στον θεσµό της δηµοκρατίας. Παραθέτοντας τα
λόγια του Winston Churchill (Ουίνστον Τσόρτσιλ), ο εφηµέριος Σκάτακ ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος σταθερά
πίστευε στη δηµοκρατία, αλλά ως κατακλείδα στον λόγο του έθεσε την ακόλουθη, πολύ προκλητική
ερώτηση: « Σχετίζεται η ευτυχία και η ευηµερία των πολιτών µίας χώρας µε τη µορφή της κυβέρνησής της;
Εάν ναι, ποια µορφή θα µπορούσε να επιφέρει την µεγαλύτερη ευτυχία;»
∗
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Με αυτά τα λόγια ο Εφηµέριος Σκάτακ έδωσε το βήµα στον Καθηγητή Στιβ Τζονστόουν, ο οποίος, µε
την οµιλία του για την διαπροσωπική εµπιστοσύνη και «µη- εµπιστοσύνη» στην Αρχαία Ελλάδα,
παρουσίασε το κεντρικό θέµα της διάσκεψης.
Πίστις, ή Εµπιστοσύνη στην Αρχαία Ελλάδα
Στον ενεργητικό του λόγο ο Καθηγητής Στιβ Τζονστόουν παρουσίασε στο ακροατήριο του CEU την
έννοια πίστις, ή εµπιστοσύνη, όπως γίνεται αντιληπτή µέσα από τέσσερις πολύ γνωστούς ελληνικούς
χαρακτήρες. Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε, όπως υπογράµµισε και ο Καθηγητής στην οµιλία του, ότι
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αυτής, ο όρος πίστις εξετάζεται αυστηρά και µόνο ως λεξιλογικό,
γλωσσολογικό φαινόµενο. Έτσι, δεν έψαχνε την απάντηση σε ένα µεγάλο ερώτηµα, παρά µόνο για
αποδείξεις για το αν η έννοια της εµπιστοσύνης είχε καθόλου θέση στην αρχαία ελληνική πολιτική σκέψη.
Ωστόσο, µέσα από τα κείµενα του Θέογνι, του Αινεία του Τακτικού, του Θουκυδίδη και του Αριστοτέλη,
έπρεπε να συνειδητοποιήσει πως όχι, η έννοια πίστις δεν είχε καµία θέση στην αρχαία ελληνική πολιτική.
Ακόµα κι έτσι, πριν επιστρέψει στη «σκονισµένη, µικρή πόλη» του στην Αριζόνα, ο Καθηγητής απέδειξε
ότι, αν και όχι σε πολιτικό πλαίσιο, αλλά σε διαπροσωπικό, η έννοια πίστις είναι παρούσα στα έργα των
τεσσάρων Ελλήνων ανδρών. Αυτά τα κείµενα, που λειτουργούν ως Εγχειρίδια για το «Πώς να...» κατά τον
Καθηγητή Τζονστόουν, µας παρέχουν ένα παράθυρο στο µυαλό των αρχαίων Ελλήνων αριστοκρατών και
των ελεύθερων ανδρών, ώστε να δούµε πώς σχετίζονταν µε άλλους ανθρώπους, ή µε τους πολιτικούς
οµιλητές της εποχής.
Γραµµένο για νεαρούς αριστοκράτες και για να παρουσιάζεται στο Συµπόσιο, ο Θέογνις έδινε συχνά µία
συµβουλή µέσα στα ποιήµατα του. Τα Εγχειρίδια για το «Πώς να...» συµβούλευαν για θέµατα ηθικής,
πολιτικής και σωστής συµπεριφοράς. Ωστόσο, ο κόσµος που απεικονίζει ο Θέογνις είναι κάπως
απαισιόδοξος, και το πιο σηµαντικό δίδαγµα του είναι: « Μην εµπιστεύεσαι κανέναν. Θα σε προδώσουν έτσι
κι αλλιώς». Αυτός ο φόβος της προδοσίας µπορεί να γίνει αντιληπτός σε όλα του τα µαθήµατα. Κατά τη
γνώµη του, όλοι παίζουν ένα ρόλο στις διαπροσωπικές τους σχέσεις και πρέπει να παίζουν ρόλους γιατί
αλλιώς θα γίνονταν ευάλωτοι. Έτσι, ένας αληθινός φίλος µπορεί να αναγνωριστεί µόνο, αντιµετωπίζοντας
κάποιες δυσκολίες µαζί σου. Ο Θέογνις χρησιµοποιεί δύο µεταφορές για να το περιγράψει αυτό, το
νοθευµένο και το ανόθευτο µέταλλο. Στην περιγραφή του, οι ψεύτικοι φίλοι είναι σαν το νοθευµένο
µέταλλο, του οποίου το λαµπερό κάλυµµα είναι εύκολο να φύγει, αποκαλύπτοντας την εσωτερική κενότητα.
Υπάρχει, ωστόσο, ένα παράδοξο στα λεγόµενά του, όταν συνδέει τον εαυτό του µε ένα ανόθευτο µέταλλο,
το οποίο είναι τόσο πολύτιµο εσωτερικά, όσο φαίνεται και εξωτερικά. Ο ίδιος ο Θέογνις δηλαδή, δεν παίζει
ρόλους, ούτε προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από µάσκες στις διαπροσωπικές του σχέσεις, γεγονός που έρχεται
σε αντίθεση µε τις συµβουλές του. Αυτή η επιστηµολογική αντίθεση µπορεί να θεωρηθεί ως απλό παράδοξο
στο έργο του ποιητή, ή, όπως είχε τονίσει ο Καθηγητής Τζονστόουν, µπορεί να αναφέρεται στο ότι ο
Θέογνις πάντα έµενε πιστός στον πραγµατικό του εαυτό, κάτι που θα έπρεπε να κάνουν και οι άλλοι.
Ο δεύτερος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος που αναφέρεται στην οµιλία, ήταν ο Αινείας ο Τακτικός (4
π.Χ.), ο συγγραφέας του Πώς να επιβιώσετε υπό πολιορκία; Είναι ένας από τους ανθρώπους που ανέφερε ο
Καθηγητής, ο οποίος προφανώς δηµιούργησε ένα είδος εγχειριδίου «Πώς να...».
Μόνο το δεύτερο µισό του βιβλίου ασχολείται µε τους πολιορκητές έξω από την πόλη. Το πρώτο µισό,
ωστόσο, ασχολείται µε τους ανθρώπους µέσα από από τα τείχη της πόλης, και την ενδεχόµενη προδοσία των
φρουρών. Η προδοσία τους µπορεί να προκληθεί από πολλά πράγµατα σύµφωνα µε τον Αινεία: προαγωγή,
υλικά αγαθά ή οποιαδήποτε µορφή προσωπικού κέρδους. Σύµφωνα µε τον στρατιωτικό συγγραφέα Αινεία,
αυτή η προδοσία εκ των έσω, µπορεί να αποφευχθεί µόνο µε την οµόνοια, µε την έννοια του ότι «οι κάτοικοι
της πόλης να είναι της ίδιας νοοτροπίας». Βέβαια, αυτός είναι ένας πρακτικά αδύνατος στόχος. Ο Αινείας
προτρέπει κάθε στρατηγό και κάθε είδους αρχηγό, να παραµένει υποψιασµένος µε τον λαό του. Γιατί δεν
έγραψε αυτό το βιβλίο αποκλειστικά για δηµοκράτες, αλλά το έγραψε έτσι ώστε να µπορεί να φανεί το ίδιο
χρήσιµο σε έναν αυτοκράτορα ή έναν τύραννο. Προειδοποιώντας για παράνοια, απεικονίζει επίσης το πώς
κάποιος θα µπορούσε να προδώσει την πόλη, δηµιουργώντας ένα ψεύτικο κλειδί για παράδειγµα. ∆ίνει
συγκεκριµένες οδηγίες για το πώς να επιλέγουµε φρουρούς που όχι µόνο να τυγχάνουν της εµπιστοσύνης
των αρχηγών, αλλά επίσης, να έχουν κάποιο είδος εγγύησης στην πόλη που δεν θέλουν να χάσουν από τον
εχθρό. Στο µυαλό του Αινεία, τέτοια εγγύηση συνιστά ένα µαγαζί, ένα σπίτι, ή ακόµα και η οικογένεια. Ο
Αινείας ενθάρρυνε τους αρχηγούς να διατηρούν τους πολίτες υπό επιτήρηση, εν αγνοία τους φυσικά, ώστε
να µην χάσουν την εµπιστοσύνη τους. Ο λόγος του Καθηγητή Τζονστόουν για τον Αινεία τον Τακτικό
παρουσιάζει έναν πολύ πιο απαισιόδοξο κόσµο από αυτόν του Θέογνι. Εδώ η προδοσία δεν είναι
προσωπική, αλλά σε πολύ µεγαλύτερη κλίµακα.
Τρίτον, ο Καθηγητής Τζονστόουν µας σύστησε το πώς αντιλαµβανόταν την έννοια πίστις ο Θουκυδίδης.
Για εκείνον πίστις ήταν, κατά κύριο λόγο, η αξιοπιστία του πολιτικού οµιλητή. Το κείµενο του, αποτελείται
κυρίως από υποδειγµατικές οµιλίες για τους µελλοντικούς πολιτικούς, και επίσης από την θεωρία του ότι η
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αξιοπιστία των οµιλητών δεν ισούται απαραίτητα µε την πραγµατικότητα. Κατά πάσα πιθανότητα,
προκύπτει από τις προσδοκίες του κοινού. Αυτό σηµαίνει ότι απίστευτα, αν και πραγµατικά, γεγονότα και
αλήθειες ίσως κάνουν τον οµιλητή να χάσει την αξιοπιστία του, απλώς επειδή το κοινό, µην έχοντας την
εµπειρία και την πίστη, αδυνατεί να δεχτεί την πληροφορία. Σύµφωνα µε τον Θουκυδίδη, στην περίπτωση
αυτή, το πρόβληµα έχει να κάνει µε τις λέξεις, µε την ίδια τη γλώσσα που προσπαθεί και αποτυγχάνει να
αποδώσει κάτι. Η κατάσταση, ωστόσο, είναι εύκολο να λυθεί µέσω της εµπειρίας. Αν το κοινό βιώσει έναν
σεισµό, για παράδειγµα, δεν θα το βρίσκουν πλέον απίθανο, όταν αναφέρεται στις οµιλίες. Το άλλο νόηµα
της έννοιας πίστις, σε ανάγνωση του Θουκυδίδη είναι µία εγγύηση. Αυτή η λεκτική εγγύηση εννοεί
υποσχέσεις και όρκους, που επίσης βασίζονται στην εµπιστοσύνη που οι οµιλητές έχουν ο ένας στον άλλον.
Ο Θουκυδίδης, ωστόσο, περιγράφει µία κατάσταση στην οποία η πίστις είναι άχρηστη. Τη στιγµή που το
σπάσιµο ενός λεκτικού όρκου γίνεται πηγή ιδιαίτερης ευχαρίστησης, η πιθανότητα της ειρηνικής
συµφιλίωσης χάνεται. Ο ρόλος της γλώσσας, που εµπνέει και διατηρεί τα συναισθήµατα και τα πάθη σε µία
τάξη χάνεται. Το κείµενο του Θουκυδίδη, µας θυµίζει έντονα τον σύγχρονο κόσµο, όταν οι λεκτικές
υποσχέσεις δεν σηµαίνουν σχεδόν τίποτα.
Ο τελευταίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος στην οµιλία του Καθηγητή Τζονστόουν ήταν ο Αριστοτέλης
και η Ρητορική του. Η Ρητορική, ακριβώς όπως το βιβλίο του Αινεία του Τακτικού είναι ένα πραγµατικό
«Πώς να...» εγχειρίδιο. Ο Αριστοτέλης δίνει σαφείς οδηγίες για το πώς να δηµιουργήσουµε και να δώσουµε
έναν λόγο. Πώς να συσχετιστούµε µε το κοινό, πώς να γίνουµε ένας αξιόπιστος οµιλητής. Έτσι, η έννοια
πίστις εδώ παίζει έναν πολύ παρόµοιο ρόλο µε αυτόν που συναντήσαµε στη µετάφραση του Θουκυδίδη.
Στόχος είναι για τον οµιλητή να κερδίσει την εµπιστοσύνη του κοινού, αλλά εδώ, τοποθετηµένο σε ένα
καθαρά πολιτικό πλαίσιο. Ως τέτοιο, η µισή Ρητορική ασχολείται µε τον οµιλητή, ενώ η άλλη µισή εστιάζει
στην ίδια την οµιλία. Η πίστις για ακόµη µία φορά, παίρνει τον ρόλο της λεκτικής εγγύησης. Για
παράδειγµα, στο δικαστήριο, δεν ήταν απτές αποδείξεις αυτές που όρισαν την έκβαση, αλλά αντικρουόµενοι
λόγοι. Εποµένως, ήταν εξαιρετικά σηµαντικό και ο οµιλητής και ο λόγος να εµπνέει το κοινό. Ο
Αριστοτέλης, παραθέτει µία λίστα µε τις ιδιότητες που πρέπει να κατέχει ένας ιδανικός οµιλητής, όπως
καλοσύνη ή ειλικρίνεια. Ένας όχι και τόσο ιδανικός οµιλητής πρέπει να κατέχει, ή τουλάχιστον να φαίνεται
ότι κατέχει τις ιδιότητες αυτές. Πρακτικά, ακριβώς όπως και οι άλλοι φιλόσοφοι που αναφέρθηκαν στην
παρουσίαση του Καθηγητή Στιβ Τζονστόουν, και ο Αριστοτέλης έδινε µεγάλη σηµασία στην εικόνα που
φαίνεται προς τα έξω.
Συµπέρασµα
Η παρουσίαση του Καθηγητή Στιβ Τζονστόουν πάνω στον Θέογνι, τον Αινεία τον Τακτικό, τον
Θουκυδίδη και τον Αριστοτέλη έδειξαν ότι στο λίκνο της δηµοκρατίας, την Αρχαία Ελλάδα, στην
πραγµατικότητα η ιδέα της εµπιστοσύνης δεν υπήρχε καθόλου. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας, η ιδέα, που
αργότερα τονίστηκε και απο τον Καθηγητή, ότι η ιστορία της εµπιστοσύνης, είναι παράλληλα και η ιστορία
της «µη-εµπιστοσύνης» εφαρµόστηκε στο κοινό. Θα µπορούσαµε να βγάλουµε από κοινού το συµπέρασµα
ότι η εµπιστοσύνη αποτελεί µάλλον το µέσο προς ένα σκοπό, παρά τον σκοπό καθ’ εαυτόν. Ο σκοπός θα
µπορούσε να είναι η ευτυχία ή τα υλικά αγαθά, για παράδειγµα. Κατέστη φανερό ότι η εµπιστοσύνη
εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις προσδοκίες του κοινού και από το πώς τα σηµάδια, αυθόρµητα ή
διδασκόµενα για να προωθούν την εµπιστοσύνη, µεταφράζονται από διαφορετικούς ανθρώπους. Συνεπώς, η
εµπιστοσύνη και η υποψία είναι επιστηµολογικά προβλήµατα, που έχουν τις ρίζες τους στην ίδια τη γλώσσα.

Μεταφράστηκε από την Βασιλική Μπελή (Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης).

© DKE 2014
http://www.southeast-europe.org
Επικοινωνία: dke[at]southeast-europe.org

Σηµείωση: Σεβαστοί ερευνητές, αν κάνετε µια αναφορά σε αυτό το τµήµα ή απόσπασµα του άρθρου, παρακαλούµε
στείλτε µας ένα e-mail στο dke[at]southest-europe.org για να µας το δηλώσετε.
Παρακαλούµε αναφερθείτε στο άρθρο ως εξής:
Edina Szendi: Η Εµπιστοσύνη στο Συµπόσιο. (Μετάφραση από την Βασιλική Μπελή) International Relations Quarterly,
Τόµος 5. Νο.3 (Φθινόπωρο 2014) σελ. 3.
Σας ευχαριστούµε για την συνεργασία σας. Αρχισυντάκτης.

