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Από την κλασική παιδεία στη σύγχρονη παρακμή
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μαλακιζόμεθα ἄνευ φιλοσοφίας
(Δ. Κουτσογιάννης, 2022 μ.Χ.)

φιλοσοφοῦμεν ἄνευ μαλακίας
(Περικλής, 430 π.Χ. στον Επιτάφιο που παρατίθεται από 
τον Θουκυδίδη —Θουκυδίδου Ξυγγραφή— για τους 
πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου)

Το ουσιαστικό μαλακία και το ρήμα μαλακίζομαι είναι αρχαιοελληνικές λέξεις, που η 
έννοιά τους έχει μεταβληθεί με τα χρόνια. Εδώ χρησιμοποιούνται αυστηρά ως 
επιστημονικοί όροι με το κλασικό αρχαιοελληνικό νόημά τους: αποχαύνωση και 
αποχαυνώνομαι αντιστοίχως (όχι με το καθομιλούμενο νόημά τους).



Πού εκφράζεται η μαλακία;
Ιερά στερεότυπα
◼ Κλιματική αλλαγή
◼ Συνωμοσιολογία
◼ Πολιτική ορθότητα
◼ Βιώσιμη ανάπτυξη
◼ Πράσινη ανάπτυξη
◼ Υπερπληθυσμός
◼ Μετανάστες
◼ Ταυτότητα φύλου
◼ ΛΟΑΤΚΙ
◼ Πρασινοφαγία
◼ Κινδυνολαγνεία
◼ Εμβολιολαγνεία
◼ «Επιστήμη» (δλδ. σοφιστεία)
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Πηγή: https://www.bobmoran.co.uk/downloads-1

https://www.bobmoran.co.uk/downloads-1


Που αποσκοπεί η μαλακία;

Δ. Κουτσογιάννης, Σχεδόν 50 χρόνια… 5

Harari, Y.N., 2014. Sapiens: A Brief History of Humankind. 
Random House (Ελληνική έκδοση: Αλεξάνδρεια).

Ποιά είναι τα 
επιχειρήματα 
για την Νέα 
Παγκόσμια 
Αυτοκρατορία 
που προβάλλει 
το πολυδια-
φημισμένο 
βιβλίο Sapiens;

(Στην αγγλική 
του έκδοση 
κυκλοφορεί με 
τους επαίνους 
των Barack 
Obama, Bill 
Gates, Mark 
Zuckeberg κ.ά.)



Πώς προωθείται η Νέα Παγκόσμια Αυτοκρατορία;
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Αριθμός εμφανίσεων των παρακάτω εκφράσεων στο βιβλίο

Κλιματική αλλαγή (climate change) 37

Παγκόσμια θέρμανση (global warming) 4

Κλιματική κρίση (climate crisis) 2

Πανδημία COVID-19 (COVID-19 pandemic) 14

Μεγάλη ανάταξη (great reset) 13

Παγκόσμια τάξη (global order) 7

Το τελευταίο αποκαλυπτικό βιβλίο με πρώτον συγγραφέα τον Klaus Schwab, επικεφαλής του World Economic 
Forum (Davos), κυριαρχείται από αναφορές στην κλιματική αλλαγή και επαγγέλλεται σωτηρία του κόσμου μέσα 
από τη «μεγάλη ανάταξη» (great reset), που περιλαμβάνει:
◼ οικονομική ανάταξη (economic reset), 
◼ κοινωνική ανάταξη (societal reset), 
◼ γεωπολιτική ανάταξη (geopolitical reset), 
◼ περιβαλλοντική ανάταξη (environmental reset), 
◼ βιομηχανική ανάταξη (industry and business reset), 
◼ ακόμη και ατομική ανάταξη (individual reset).

43

Ενώ αντικειμενικά οι πολιτικές που προτείνονται 
στηρίζονται σε μακροχρόνιες προγνώσεις κλιματικών 
μοντέλων, παράλληλα ομολογείται πως «Η πρόβλεψη 
είναι ένα παιχνίδι εικασιών για ανόητους» 
(“Predicting is a guessing game for fools”).

Πηγή: Koutsoyiannis, D., 2021. Rethinking climate, climate change, and their relationship with water. Water, 13 (6), 849, doi:10.3390/w13060849



Ποια είναι η πρώτη γεύση της «μεγάλης ανάταξης»;

Κατανομή εισοδήματος των 100 πλουσιότερων στον κόσμο τον 21ο αιώνα. Για το 2002 (ελάχιστα 
εισοδήματα) και 2022 (μέγιστα εισοδήματα) έχουν προσαρμοστεί οι θεωρητικές κατανομές εκθετική και 
Pareto, αντίστοιχα (διακεκομμένες με ίδιο χρώμα).

Την περίοδο της πανδημίας οι πλουσιότεροι πέτυχαν τα μεγαλύτερα κέρδη όλων των εποχών.
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Πηγή: Koutsoyiannis, D., and Sargentis, G.-F., 2021. Entropy and wealth, Entropy, 23 (10), 1356, doi:10.3390/e23101356.
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Στο αριστερά 
διάγραμμα ο 
οριζόντιος άξονας 
είναι Καρτεσιανός 
και στο δεξιό 
λογαριθμικός. 
Ο κατακόρυφος 
άξονας είναι 
λογαριθμικός και 
στα δύο.



Ποιοι είναι οι στόχοι του World Economic Forum; 
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https://www.weforum.org/

https://wikispooks.com/wiki/World_Economic_Forum

https://www.younggloballeaders.org/
https://wikispooks.com/wiki/WEF/Global_Leaders_for_Tomorrow
https://wikispooks.com/wiki/WEF/Young_Global_Leaders

Η πολιτική ηγεσία της 
Ευρώπης, μη 
εξαιρουμένου του 
Έλληνα 
πρωθυπουργού, έχει 
αποφοιτήσει απ’ την 
εν λόγω «σχολή». 

https://www.weforum.org/
https://wikispooks.com/wiki/World_Economic_Forum
https://www.younggloballeaders.org/
https://wikispooks.com/wiki/WEF/Global_Leaders_for_Tomorrow
https://wikispooks.com/wiki/WEF/Young_Global_Leaders


Πρόκειται για κρυφούς ή ομολογημένους στόχους;  

Δ. Κουτσογιάννης, Σχεδόν 50 χρόνια… 9

https://www.realclearpolitics.com/video/2022/05/23/klaus_schwab_at_2022_wef_the_future_is_built_by_us_by_a_powerful_community_as_you_here_in_this_room.html

«The future is built 
by us, by a powerful 
community as you 
here in this room»

«Το μέλλον χτίζεται 
από εμάς, από μια 
ισχυρή κοινότητα 
όπως εσείς εδώ σε 
αυτό το δωμάτιο»

Κλάους Σβαμπ, 
επικεφαλής του 
WEF, στο συνέδριο 
του Νταβός 2022
(23 Μαΐου)

https://www.realclearpolitics.com/video/2022/05/23/klaus_schwab_at_2022_wef_the_future_is_built_by_us_by_a_powerful_community_as_you_here_in_this_room.html


Πώς εκδηλώνεται η μαλακία στην Ευρώπη; (παράδειγμα) 

◼ Παρά την απόφαση του 
Ευρωκοινοβουλίου, δεν υπάρχει 
κλιματική κρίση ως φυσική 
πραγματικότητα.

◼ Υπάρχει «κλιματική κρίση» ως 
πολιτικό γεγονός.
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https://www.europarl.europa.eu/news/en/p
ress-room/20191121IPR67110/

https://clintel.org/world-climate-declaration/
https://clintel.org/greece-wcd/

Είμαι ένας από 
τους ~1000 που 
έχουν 
υπογράψει τη 
διακήρυξη

https://www.civilprotection.gr/el

Ποια είναι 
περισσότερο 
επίφοβη; 
Μια φυσική 
κλιματική κρίση;
Ή μια πολιτική 
«κλιματική κρίση»;

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20191121IPR67110/
https://clintel.org/world-climate-declaration/
https://clintel.org/greece-wcd/
https://www.civilprotection.gr/el


Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή μαλακία;
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Πηγή δεδομένων: https://transparency.entsoe.eu/

Ευρωπαϊκή στρατηγική 
ενέργειας και τιμές 
ενέργειας στην Ελλάδα

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy_en

https://transparency.entsoe.eu/
https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy_en


Πώς εκδηλώνεται η μαλακία στην Ελλάδα; (παράδειγμα) 

Δ. Κουτσογιάννης, Σχεδόν 50 χρόνια… 12

Η παγκόσμια πρωτοτυπία της Ελλάδας: 
Το έργο τέχνης μεταμοντέρνου σουρεαλισμού
Το φράγμα Μεσοχώρας – έτοιμο από το 2000 με άδειο ταμιευτήρα
Κόστος μη λειτουργίας με «παλιές» τιμές ενέργειας: 
Ετησίως 25 εκατομ. €, Σύνολο > 1 δισεκατομ. € (με επιτόκιο 6%) https://metopoanatropis.gr/2020/11/29/τ

ο-στε-ακυρώνει-την-περιβαλλοντική-αδ/

https://metopoanatropis.gr/2020/11/29/το-στε-ακυρώνει-την-περιβαλλοντική-αδ/


Πώς πάμε από παραπληροφόρηση;

Ο ιστότοπος https://www.gapminder.org/ φαίνεται 
πως έχει επίγνωση του πόσο διαδεδομένη είναι η 
παραπληροφόρηση και προσφέρει ένα κουίζ ελέγχου 
των γνώσεών μας σχετικά με τους λεγόμενους 
«Στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη» του ΟΗΕ, κάτω 
απ’ τον τίτλο «Πιθανόν κάνετε λάθος». 
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https://www.gapminder.org/


Χειροτέρευσαν ή βελτιώθηκαν οι αντικειμενικοί 
δείκτες;
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Πηγή δεδομένων και γραφημάτων: https://www.gapminder.org/. 

Έχοντας γεννηθεί το 1955 και υποθέτοντας πως 
είμαι κοντά στο στατιστικό μέσο της Ελλάδας, 
ως τώρα:

◼ Έχω κερδίσει 10 χρόνια σε προσδόκιμο ζωής. 

◼ Έχω σχεδόν εξαπλασιάσει το εισόδημά μου.

https://www.gapminder.org/


Χειροτέρεψαν ή βελτιώθηκαν οι 
οικολογικοί δείκτες;
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Πηγές:

Wild mammals are making 
a comeback in Europe 
thanks to conservation 
efforts, 
https://ourworldindata.org
/europe-mammal-
comeback

Crockford, S.J., 2022. The 
State of the Polar Bear 
2021, https://climate-
science.press/wp-
content/uploads/2022/02/
00crockford-polar-bears-
2021-final.pdf

Professor fired after 
claiming polar bears are 
thriving in climate change
https://www.jpost.com/o
mg/professor-fired-after-
claiming-polar-bears-are-
thriving-in-climate-change-
605350

https://ourworldindata.org/europe-mammal-comeback
https://climate-science.press/wp-content/uploads/2022/02/00crockford-polar-bears-2021-final.pdf
https://www.jpost.com/omg/professor-fired-after-claiming-polar-bears-are-thriving-in-climate-change-605350


Νέκρωσε ή πρασίνισε η Γη;
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Πηγές

Εικόνα: 
http://sites.bu.edu/cliveg/files/2016/04/LAI-
Change.png

Δημοσίευση: Zhu, Z., Piao, S., Myneni, R.B., Huang, 
M., Zeng, Z., Canadell, J.G., Ciais, P., Sitch, S., 
Friedlingstein, P., Arneth, A. and Cao, C,. 2016. 
Greening of the Earth and its drivers. Nature 
Climate Change, 6 (8), 791-795.

Οι Zhu et al. (2016), με βάση 
δορυφορικά δεδομένα, 
κατέγραψαν συστηματική και 
εκτεταμένη αύξηση του δείκτη 
LAI (Leaf Area Index—Δείκτης 
Επιφάνειας Φύλλων) σε ποσοστό 
25% έως 50% της παγκόσμιας 
φυτοκάλυψης (πρασίνισμα), ενώ 
λιγότερο από το 4% του πλανήτη 
εμφανίζει μείωση του LAI.

http://sites.bu.edu/cliveg/files/2016/04/LAI-Change.png


Οι ανθρώπινες δραστηριότητες νεκρώνουν ή 
πρασινίζουν τη Γη;
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Πηγή: Chen et al. (2019) Chen, C., Park, T., 
Wang, X., Piao, S., Xu, B., Chaturvedi, R.K., 
Fuchs, R., Brovkin, V., Ciais, P., Fensholt, R. 
and Tømmervik, H., 2019. China and India 
lead in greening of the world through land-
use management. Nature Sustainability, 2 (2), 
122-129.

Σύμφωνα με τους Chen et al. 
(2019), τα δορυφορικά 
δεδομένα αποκαλύπτουν ότι το 
πρασίνισμα της Γης είναι πιο 
έντονο σε περιοχές όπως η Κίνα 
και η Ινδία (αλλά και η Ευρώπη 
και η Βόρεια Αμερική), χάρη σε 
ανθρώπινες δραστηριότητες 
που σχετίζονται με τη γεωργία 
(αλλά και χάρη στο αυξημένο 
διοξείδιο του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα).
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Ξηρασία

Πλημμύρα

Ακραίος καιρός

Σεισμός

Άλλο

Αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι κίνδυνοι από φυσικές 
καταστροφές;
◼ Οι κίνδυνοι από φυσικές 

καταστροφές, όπως ποσοτικο-
ποιούνται από τον σκληρό 
δείκτη των προκαλούμενων 
θανάτων, έχουν μειωθεί 
θεαματικά από τις αρχές του 
19ου αιώνα ως σήμερα.

◼ Σήμερα οι περισσότεροι θάνατοι 
από φυσικές καταστροφές 
οφείλονται στους σεισμούς.

◼ Τη μείωση των θανάτων την 
πετύχαμε με την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας.
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Πηγή: Koutsoyiannis, D., 2021b. Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk. ISBN: 978-618-85370-0-2, Kallipos, https://www.itia.ntua.gr/2000/.
Δεδομένα από: https://ourworldindata.org/world-population-growth; https://ourworldindata.org/natural-disasters

https://www.itia.ntua.gr/2000/
https://ourworldindata.org/world-population-growth
https://ourworldindata.org/natural-disasters


Τι ποσοστό των θανάτων σήμερα προέρχεται από φυσικές 
καταστροφές;
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Πηγή: Koutsoyiannis, D., 2021b. Stochastics of Hydroclimatic Extremes - A Cool Look at Risk. ISBN: 978-618-85370-0-2, Kallipos, https://www.itia.ntua.gr/2000/.
Δεδομένα από: https://ourworldindata.org/ofdacred-international-disaster-data
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◼ Γιατί η πολιτικο-οικονομική 
ελίτ κήρυξε συναγερμό για 
τον τελευταίο κίνδυνο στη 
λίστα, και μάλιστα μέρος 
του, υπεύθυνο για <0.05% 
των θανάτων παγκοσμίως; 

◼ Γιατί δεν κήρυξε συναγερμό 
για το κρύο, τη βία, τα 
ναρκωτικά, τις αυτοκτονίες, 
τα οδικά ατυχήματα;

◼ Γιατί πρέπει οι χώρες να 
ξοδεύουν $9.2 τρισ. ετησίως 
για την «κλιματική κρίση»;

https://www.itia.ntua.gr/2000/
https://ourworldindata.org/ofdacred-international-disaster-data


Τότε τι έχει πάει στραβά; Πώς προέκυψε η 
μαλακία;
◼ Συντελέστηκε υποβάθμιση της παιδείας, στο όριο της κατάρρευσης.

◼ Η επιστήμη άλλαξε ρόλο: από διαδικασία αναζήτησης της αλήθειας 
μετατράπηκε σε θεσμό ανάλογο του ιερατείου, και υπηρέτη οικονομικών και 
πολιτικών συμφερόντων—δηλαδή σε σοφιστεία. 

◼ Η υπόθεσή μου είναι ότι οι εξελίξεις αυτές είναι σκόπιμες, επιβαλλόμενες 
από την παγκόσμια οικονομικο-πολιτική ελίτ.

◼ Οι ζημιές είναι ασύλληπτες σε μέγεθος: Έχουν επιφέρει πνευματική παρακμή 
στις χώρες της Δύσης και οδηγούν σε κοινωνικο-οικονομική κατάρρευση.

◼ Μόνο αν αντιστραφούν αυτές οι εξελίξεις, δηλαδή με ανάσταση της παιδείας 
και της επιστήμης, θα υπάρξει πολιτιστική συνέχεια στη Δύση. 

◼ Η ανάσταση, αν επιδιωχθεί, θα πάρει δεκαετίες.
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Παιδεία ή βαρβαρότητα



Από πότε η παιδεία πήρε την κάτω βόλτα; 

◼ Η υποβάθμιση άρχισε να συντελείται από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1980.

◼ Το αρθράκι μου του 1991 (επιστολή αρχικώς στο Βήμα που δεν 
τη δημοσίευσε και έπειτα στην Καθημερινή που τη δημοσίευσε) 
διαπίστωνε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας ως πλαίσιο 
αναφοράς την υποβάθμιση των μαθηματικών.

◼ Επίσης προσπαθούσε να δώσει ερμηνείες για τους κοινωνικο-
πολιτικούς λόγους της οπισθοδρόμησης. 
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Πηγή: http://www.itia.ntua.gr/179

http://www.itia.ntua.gr/179


Είναι ελληνική 
αποκλειστικότητα η 
υποβάθμιση της παιδείας; 
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◼ Ανάλογες εξελίξεις είχαμε σε όλες σχεδόν 
της Δυτικές χώρες.

◼ Το σκίτσο στα δεξιά περιγράφει ανάγλυφα 
αυτή την εξέλιξη στις ΗΠΑ.

Πηγή: https://me.me/embed/i/d96f3f490aa64ecf89ba9ae94cfdef92

https://me.me/embed/i/d96f3f490aa64ecf89ba9ae94cfdef92


Γίνονται κλασικές σπουδές χωρίς ελληνικά και 
λατινικά;
◼ Η πολιτική ορθότητα δεν αδιαφορεί 

για την έλλειψη παιδείας.

◼ Αντίθετα την επιδιώκει. 
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Πηγές: https://thecollegepost.com/princeton-removes-greek-latin/

https://twitter.com/jfcryan/status/553924035978227713

https://thecollegepost.com/princeton-removes-greek-latin/
https://twitter.com/jfcryan/status/553924035978227713?lang=da


Γίνεται παιδεία χωρίς εξετάσεις και βαθμούς;
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Πηγές: https://www.thetimes.co.uk/article/no-more-three-
hour-finals-for-some-cambridge-students-9tmr8b2fx

https://twitter.com/UnsilencedSci/status/1446464463926792194

• Το SAT (Scholastic Assessment Test)
χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στα 
αμερικανικά πανεπιστήμια. 

• Το διάγραμμα δείχνει ότι οι Ασιάτες 
προοδεύουν, ενώ οι άλλοι πέφτουν.

https://www.thetimes.co.uk/article/no-more-three-hour-finals-for-some-cambridge-students-9tmr8b2fx
https://twitter.com/UnsilencedSci/status/1446464463926792194


Γίνεται η επιστήμη να παράγει μαλακία;
◼ Απάντηση: 

Όχι, αλλά δεν πρόκειται 
για επιστήμη.

◼ Πρόκειται για σοφιστεία.
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Πως επικράτησε η ανοησία 
στην πανεπιστημιακή έρευνα; 

◼ Οι Alvesson, Gabriel and Paulsen (2017) στο βιβλίο τους 
«Επιστροφή στο Νόημα» διαπιστώνουν «την άνοδο της 
ανοησίας στην ακαδημαϊκή έρευνα». 

◼ Υποστηρίζουν ότι έχει συντελεστεί υποβάθμιση της ποιότητας 
της επιστημονικής έρευνας, αλλά και πολλαπλασιασμός της 
ανούσιας έρευνας, χωρίς αξία για την κοινωνία και με μέτρια 
αξία για τους συγγραφείς της (για εξασφάλιση σταδιοδρομίας). 

◼ Έτσι οι ακαδημαϊκές σταδιοδρομίες στερούνται εγγενούς 
νοήματος και αξίας, καθώς και κοινωνικής χρησιμότητας.

◼ Η υπόθεσή μου είναι ότι αυτές οι εξελίξεις είναι σκόπιμες, 
πράγμα που υποστηρίζεται απ’ το γεγονός ότι οι ερευνητικές 
προτάσεις χρηματοδοτούνται μόνο αν είναι σύμφωνες με το 
κυρίαρχο πολιτικο-ιδεολογικό αφήγημα.
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Πηγή: Alvesson, M., Gabriel, Y. and Paulsen, R., 2017. Return To Meaning: A Social 
Science With Something To Say. Oxford University Press.



Επιγραμματικός απολογισμός

+ 15 υποψήφιοι διδάκτορες (που θα εξακολουθήσω να επιβλέπω τα επόμενα χρόνια)
Κατερίνα Τζούκα, Αντώνης Ζούκος, Δήμητρα Δημητρακοπούλου, Στέλιος Βαβουλογιάννης, Μιχάλης Χιωτίνης, Αλεξία 
Τσούνη, Ολιάννα Ακουμιανάκη, Μάρκος Αλεξόπουλος, Ελένη Δημητριάδου, Ματίνα Κούγκια, Χρήστος Μπαρουξής, 
Κωνσταντίνος Παπουλάκος, Νίκος Τεπετίδης, Αντώνης Χριστοφίδης (+ Αποστόλης Τσέργας – συνέπίβλεψη με ΝΜ)
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Νίκος
Μαμάσης

Ανδρέας
Ευστρατιάδης

Βαγγέλης
Ρόζος

Σίμων
Παπαλεξίου

Χρήστος 
Τύραλης

Γιάννης 
Μαρκόνης

Παναγιώτης 
Δημητριάδης

Δημήτρης
Ζαρρής

Άρης Τέγος
Άνυ
Ηλιοπούλου

Γεωργία 
Παπαχαραλάμπους

Ρωμανός 
Ιωαννίδης

Φοίβος 
Σαργέντης

>8000 διπλωματούχοι, >300 μεταπτυχιακοί φοιτητές, >150 διπλωματικές/μεταπτ. εργασίες 
13 διδάκτορες



Τίποτα δεν πάει χαμένο 
στη χαμένη σου ζωή
Τ’ όνειρό σου ανασταίνω*
και το κάθε σου γιατί

Απ’ το τραγούδι Τίποτα δεν πάει χαμένο
Στίχοι Μανόλη Ρασούλη

*Η ανάσταση επαφίεται στον πατριωτισμό όσων 
αναφέρονται στην προηγούμενη διαφάνεια.

Αισιόδοξος επίλογος
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