
Συντονισμός  ημερίδας: “Ο ελληνισμός τής Ουκρανίας: χθες, σήμερα, αύριο. Συνιστώσες και προεκτάσεις” (Ξενοδοχείο President 23/4/2017)  
Αξιότιμες κυρίες  και αξιότιμοι κύριοι πάσης αρχής και εξουσίας και παντός θεσμού. 
 Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι.  
 
Όπως διαβάσαμε στο  δελτίο τύπου και στην πρόσκληση που λάβαμε, η  σημερινή ημερίδα,  την οποία διοργανώνει η  Κοινότητα της ουκρανικής διασποράς στην 
Ελλάδα και των Ελλήνων φιλοουκρανών "Ουκρανο-Ελληνική Σκέψη" και η οποία τελεί υπό την αιγίδα της Ακαδημίας Επιστημών των Ανώτατων Σπουδών της 
Ουκρανίας θέλει να μας μιλήσει, όπως άλλωστε το δηλώνει και ο  τίτλος τής ημερίδας, για τον Ελληνισμό της Ουκρανίας.  
 
Δηλαδή για ένα ιδιαίτερο κομμάτι του παγκόσμιου ελληνισμού, που πάνω από 2000 χρόνια   καταφέρνει να διατηρεί ζωντανή την πολιτιστική του ταυτότητα.  
 
Προς τον σκοπό αυτό  Ουκρανοί και  Έλληνες επιστήμονες ή, αντιστρόφως,   Έλληνες και Ουκρανοί επιστήμονες και   θα μας πουν γιατί είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε  τα 
όσα θα λεχθούν εδώ σήμερα. 
 
 
Από πλευράς μου θέλω να καταθέσω, και μ' αυτό  να κλείσω τον πρόλογό μου, τον λόγο  για τον οποίο, ως υπηρέτης τής Ανθρωπαγωγικής  (όχι τής Παιδαγωγικής), 
δέχτηκα ευχαρίστως –για άλλη μια φορά– την τιμητική πρόσκληση τής προέδρου τής "Ουκρανο-Ελληνικής Σκέψης', κ. Γαλήνης   Μασλιούκ,   προκειμένου να 
συντονίσω το Α΄ μέρος τής σημερινής ημερίδας. 
 
Δέχτηκα, διότι: 
(α) Απέναντι στις κατά γεωμετρική πρόοδο αυξανόμενες νέες αντιλήψεις για απόσβεση ή διαγραφή τού παρελθόντος μας ως Ελλήνων, οφείλουμε να 
αντιπαραθέτουμε και να υποστηρίζουμε τη λειτουργία και καταξίωση  των κοινωνικών ρόλων, και      
 (β) οι αντιλήψεις αυτές αφενός μεν οικοδομούνται εν ονόματι τής ψευδεπίγραφης  κατάργησης τής διάκρισης και τής διαφοράς καθώς και  ορισμένων 
εκσυγχρονιστικών απόψεων (όπως η αντίληψη ότι στον ευρύ γνωστικό ορίζοντα τής τεχνοκρατούμενης  πραγματικότητας δεν υπάρχει θέση για ενασχόληση με τη 
γνώση του παρελθόντος και  γνήσια  ανθρωπιστική Παιδεία) και αφετέρου διατυπώνονται ως εάν να μην γνωρίζουν οι υποστηρικτές τους ότι, η διάκριση και η 
διαφορά δεν καταργούνται με αποσιώπηση, απόκρυψη και παρερμηνεία, αλλά επαναλαμβάνονται εξ αιτίας τής άγνοιας.  
 
Εάν δεν γνωρίζουμε από την εμπειρία τού  παρελθόντος τις αιτίες και τις συνέπειες των αρνητικών καταστάσεων, είτε αυτές αφορούν στην υλική ή βιοτική υπόσταση 
τού ανθρώπου είτε σε πνευματικές θεωρήσεις, δεν αποφεύγουμε την επανάληψη λαθών και δεν οικοδομούμε τις σημερινές αντιλήψεις πάνω σε πάγιες και στέρεες 
αξίες.   
 
 Ευτυχώς, απέναντι σ' αυτή τη νέα γενική κατάσταση και την ειδική τάση, υπάρχουν και λειτουργούν αντίρροπες δυνάμεις –όπως στην προκειμένη περίπτωση η 
σημερινή ημερίδα– η οποία συμβάλλει στην κάλυψη τού ελλείμματος για μια ολοκληρωμένη διδακτική πράξη, η οποία προοδευτικά  ελαχιστοποιείται  ως προς την 
ανθρωπιστική παιδεία και μεγιστοποιείται ως προς τον εθισμό των πολλών να αγωνίζονται για τον συνεχή πολλαπλασιασμό  τής δύναμης των ολίγων. .. 
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