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Σν βηβιίν είλαη απηό (δείχνονηας ηο βιβλίο ζηο κοινό). Θα αξρίζνπκε από ηνλ ηίηιν,
από ην έξγν πνπ αληηπξνζσπεύεη. Θα ήζεια απιώο λα κνπ πείηε πώο θαηαιαβαίλεηε
εζείο ηνλ ηίηιν. Άξα γηα όζνπο δελ ην έρνπλ, «Γώξν Αλζξσπόηεηαο Διιεληζκόο».
Διπίδσ όηη βιέπεηε όηη είλαη κηα κνξθή ζπκππθλσκέλε θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία όηαλ
είλαη ηα πξάγκαηα ζηε γεληθή όπσο έιεγε έλαο θίινο κνπ, άκα γξάςεηο ζηε γεληθή
είλαη ην θαιύηεξν, γηα λα ην θάλεηο αζαθέζηεξν. Αο πνύκε εζείο θαηαιαβαίλεηε δώξν
ηεο Αλζξσπόηεηαο, δώξν γηα ηελ Αλζξσπόηεηα ή από ηελ Αλζξσπόηεηα; Καη είλαη ν
Διιεληζκόο πνπ θαζνξίδεηαη έηζη ή είλαη ν Διιεληζκόο πνπ θαζνξίδεηαη αιιηώο;
Γειαδή ηη ιέκε, Διιεληζκόο είλαη απηό; Πξνζπαζώ λα δείμσ, αλ ζέιεηε, άκα πνύκε ν
Διιεληζκόο κόλν ηνπ, ρσξίο λα εμεγήζνπκε ηίπνηα, όινη θαηαιαβαίλνπκε όηη είλαη
κηα νληνινγηθή έλλνηα. Ωξαία. Άκα πείηε όκσο δώξν Αλζξσπόηεηαο ηνπ βάδεηε κία
ηειενινγηθή έλλνηα, δειαδή ζαλ λα έρεη έλα ζηόρν. Πνιύ ζπρλά αλαξσηηνύληαη
κεξηθνί ζπγγξαθείο άκα ν Διιεληζκόο έρεη έλα κήλπκα. Κη εκείο ιέκε «ν Διιεληζκόο
είλαη κήλπκα». Άξα είλαη ζαλ λα δηαβάδεηε έλα κήλπκα θαη αλαξσηηέζηε αλ έρεη έλα
κήλπκα, ην κήλπκα! Απηό ιέκε, ηη είλαη; Η δηαθνξνπνίεζε γηα ηελ νπνία κηιάσ ηώξα
είλαη ε εμήο. Τπάξρνπλ κεξηθά πξάγκαηα πνπ έρνπλ κηα νληόηεηα, κεηά έρνπλ κηα
ηδηόηεηα θαη κεηά έρνπλ έλα ζηόρν. Μπνξεί θαη λα κε έρνπλ ζηόρν. Γειαδή είλαη
ζέκα απόθαζεο. Γίλσ έλα παξάδεηγκα, επεηδή είκαζηε θαη ζε ζεαηξηθό ρώξν, αο
πνύκε όηη έρεηε έλαλ εζνπνηό πνπ απηνζρεδηάδεη, παίδεη. Ωξαία. Σώξα έρεηε έλα
εζνπνηό πνπ παίδεη ην ξόιν ηνπ, πάιη παίδεη, αιιά δε είλαη θαζόινπ ην ίδην. Μεηά
έρεηε έλαλ ζθελνζέηε πνπ ηνπ εμεγεί ην ξόιν ηνπ. ηελ πξώηε πεξίπησζε έρνπκε κηα
νληόηεηα. Δληάμεη; Γειαδή είλαη εζνπνηόο πνπ απηνζρεδηάδεη, είλαη δειαδή ην ηώξα.
ηε δεύηεξε πεξίπησζε έρνπκε ηελ ηδηόηεηα. Γειαδή, είλαη ηθαλόο λα παίμεη έλα
ξόιν πνπ έρεη κάζεη, αιιά δελ είλαη απηόο. Κνπβαιάεη ην ξόιν ηνπ. ηελ ηξίηε
πεξίπησζε ηνπ εμεγνύκε, όηη ζε επηιέγνπκε σο εζνπνηό γηα λα παίμεηο απηό ην ξόιν.
Απηό είλαη ηειενινγηθό, βιέπεηε; Άξα ηώξα βιέπεηε εζείο κόλν ηνλ εζνπνηό. Δγώ αο
πνύκε εδώ θαη ζαο ξσηάσ είλαη εζνπνηόο πνπ απηνζρεδηάδεη, είλαη εζνπνηόο πνπ
παίδεη ην ξόιν ηνπ, ή είλαη εζνπνηόο πνπ έρεη επηθαιεζηεί γηα λα παίμεη έλα ξόιν;
ηαλ θνηηάο κόλν ηε ζεαηξηθή ζθελή είλαη πνιύ δύζθνιν λα δείηε πνηα είλαη ε
δηαθνξά κεηαμύ ησλ ηξηώλ, έηζη δελ είλαη; Γηαηί έρεηε κόλν ην απνηέιεζκα. Δίλαη
απηό αθξηβώο πνπ είπε ε θπξία γηα ην Άγην ξνο (ζ.ζ. δείρλεη πξνο ην θνηλό). Πήγαηε
γη’ απηόλ ην ζθνπό ή γη’ απηόλ ην ζθνπό; Άκα βιέπεηο θσηνγξαθίεο είλαη δύζθνιν λα
ην δεηο γηα πνην ζθνπό είλαη. Μπνξεί λα είλαη γηα ην έλα θαη γηα ηα δύν, γηα ην άιιν
θαη εδώ ην ίδην θαη γηα ηνλ εζνπνηό. Καη ξσηάσ ηώξα, εθόζνλ ν Διιεληζκόο είλαη ζ’
απηήο ηελ θαηεγνξία, ζα ιέγαηε όηη ν Διιεληζκόο είλαη νληόηεηα, δειαδή νληνινγία,
είλαη ηδηόηεηα ή είλαη ηειενινγία; Γελ απαληάκε βέβαηα, ζην ηέινο ηα ύπνπια! Σώξα
ην εξώηεκα είλαη ην εμήο, κήπσο ππάξρνπλ νληόηεηεο πνπ είλαη κόλν ηειενινγίεο; Αο
πνύκε, θηηάρλσ έλα ζηπιό, ην νπνίν δε ζα γξάςεη πνηέ. Σν ζηπιό ην θηηάρλεηε γηα λα

γξάθεη. Άξα έρεη έλα ζηόρν. Η νληόηεηα ηνπ ζηπιό είλαη ε θηηαγκέλε πξνο έλα ζηόρν.
Γειαδή άκα θαηαζθεπάδεηε έλα ζηπιό γηα λα κε γξάθεη έρεηε έλα ζέκα, ή αιιηώο ην
ιέηε εηθαζηηθά όηη κνηάδεη κε ζηπιό. Λνηπό, όηαλ θαηαζθεπάδεηε έλα εξγαιείν, αο ην
νλνκάζνπκε γηα λα είλαη πην εύθνιν. Πνηα ε δηαθνξά κεηαμύ εξγαιείνπ θαη
αληηθεηκέλνπ; Βιέπεηε πνιύ εύθνια όηη έλα εξγαιείν, αο πνύκε ζαο βιέπνπκε
κεξηθνύο θαη κεξηθέο κε γπαιηά, άκα αθήζνπκε ηα γπαιηά εδώ, είλαη έλα εξγαιείν ελ
δπλάκεη γηαηί είλαη αληηθείκελν, απιώο απηό ην αληηθείκελν δελ έρεη θαλέλα άιιν
ιόγν ύπαξμεο από ην λα θνξεζεί γηα κάηηα. Καηαιαβαίλεηε ηη ιέσ; Άξα αο πνύκε όηη
ζα νλνκάζνπκε εξγαιείν ην αληηθείκελν πνπ ην θαηαζθεπάδεηε γηα έλα ζηόρν. Δλώ
ππάξρνπλ αληηθείκελα πνπ δελ έρνπλ θαλέλα ζηόρν. Σα πεξηζζόηεξα, απηά ζα
νλνκάδνπκε όηη είλαη αληηθείκελα. Σώξα ην πξόβιεκα γηα καο είλαη ν Διιεληζκόο.
Δίλαη αληηθείκελν ή εξγαιείν; Γειαδή εγώ όπσο ιεηηνπξγώ όπσο είπακε κε ύπνπιν
ηξόπν ζαο εμεγώ έλα πξάγκα θαη έρεηε ηελ εληύπσζε όηη ζαο ην εμήγεζα, κεηά ην
βάδσ, ην βάδσ αιινύ θαη ιεο «ηη;»., ελώ ην είπα. Καη ιέσ ηώξα, ν ιόγνο πνπ εθθέξσ
είλαη αληηθείκελν ή εξγαιείν;
ΚΟΙΝΟ: Να ξσηήζσ, απηό δελ εμαξηάηαη από ηηο θπζηθέο – εζηθέο αξρέο θαη από ηελ
εθινγή πνπ … ηνπ πνηνο είζαη; Γειαδή γηα λα δνπιέςσ εγώ ηη είλαη ν Διιεληζκόο,
ζα ην θξίλσ κε βάζεη ηη ζεσξώ εγώ σο αμίεο δηθέο κνπ θαη σο αξρέο δηθέο κνπ, γη’
απηό αλ ν Διιεληζκόο είλαη δώξν γηα κέλα γηα θάπνηνλ άιιν κπνξεί λα κελ είλαη,
γηαηί δελ έρεη ηηο ίδηεο αμίεο κε κέλα.
Νίθνο Λπγεξόο: Αιιά πξέπεη λα παξαδερζείο όηη ν Διιεληζκόο ππάξρεη πξηλ ηε
γέλλεζή ζνπ, εληάμεη; Άξα αλαγθαζηηθά ζα πξέπεη λα κνπ πεηο ηη είλαη Διιεληζκόο
πξηλ γελλεζείο, ην δέρνκαη όηη εθόζνλ έρεηο γελλεζεί είζαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν άηνκν,
γηα ζέλα ζεκαίλεη θάηη, ζα πξέπεη όκσο λα απνδερζείο θαη θάηη ιίγν πην ζθιεξό, όηη
ζα ζπλερίδεη λα ππάξρεη θαη κεηά από ζέλα. Άξα εκέλα δελ κε πεηξάδεη λα έρεηο 3
νξηζκνύο γηα ηνλ Διιεληζκό. Σώξα θαληάδνκαη ην θάλνπκε όινη καο. ε θάπνηα
θάζε άκα θνηηάμνπκε ην δηαρξνληθό ζηνηρείν ε έλλνηα πνπ είρε γηα ζέλα όζν δνύζεο,
είλαη όζν δνύζεο. Άξα απηό πνπ νλνκάδεηο εζύ πξόβιεκα επηινγήο, είλαη δηθό ζνπ
πξόβιεκα θαη όρη ηνπ Διιεληζκνύ.
ΚΟΙΝΟ: Πνιιέο θνξέο όκσο ζπζζσξεπκέλεο επηινγέο αλζξώπσλ έρνπλ θαζνξίζεη
ηελ πνξεία απ’ απηό πνπ νλνκάδνπκε «Διιεληζκόο».
Νίθνο Λπγεξόο: σζηά, ζσζηά, απιώο πξέπεη λα είκαζηε πην πξνζεθηηθνί. Η
ζπζζώξεπζε απηή γίλεηαη κε έλα ηξόπν. Γελ είλαη απιώο ζπζζώξεπζε γλώζεσλ.
Τπάξρεη επηινγή, ππάξρεη ζηξαηεγηθή, ππάξρεη έλα πιαίζην πνπ είλαη ιίγν πην
πνιύπινθν, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε θαη κηα ζπιινγηθή κλήκε θαη ζα κπνξνύζακε
λα ην πνύκε γηα όια ηα πξάγκαηα. Απηό όκσο πνπ πξέπεη λα απνδερζνύκε όινη καο,
όπνηα θη αλ είλαη ε άπνςή καο γηα ηνλ Διιεληζκό, είλαη δύζθνιν λα κελ πνύκε όηη
δελ είλαη δηαρξνληθό ζηνηρείν. Δγώ ην παίξλσ αλάπνδα. Αο ζπκθσλήζνπκε κε απηά
πνπ ζπκθσλνύκε θαη κεηά ζα δείηε όηη ζα ζπκθσλήζνπκε θαη κε απηά πνπ
δηαθσλνύκε. Δθόζνλ κεηά ζπκθσλήζνπκε κε απηά πνπ δηαθσλνύκε, ζα ηα
απνβάιινπκε θαη κεηά ζα μαλαέξζνπκε ζηα ζεκέιηα. Άξα, έλα νπζηαζηηθό ζηνηρείν
ζηνλ Διιεληζκό, είλαη ην δηαρξνληθό. Δθόζνλ είλαη δηαρξνληθό θαη δελ είλαη
θπξίαξρν, ζεκαίλεη όηη δίλεη πεξηζζόηεξν αμία ζηνλ Υξόλν παξά ζην ρώξν. Γίλσ έλα
παξάδεηγκα. Πξνζέμηε δελ θάλσ αληηπαξαζέζεηο, κελ ηα πάξεηε κε παξάμελν ηξόπν,
είλαη απιώο ζέκα νξηζκνύ. Άκα κηιήζνπκε γηα ηνλ ακεξηθαληζκό, ν νπνίνο ππάξρεη

αλ ζέιεηε, είλαη πνιύ δύζθνιν λα ην βάδεηε σο ππαξθηό, πξηλ ην 1776. Απηό δελ είλαη
νύηε δηθό ζαο πξόβιεκα νύηε δηθό κνπ. Γελ είρε γίλεη επαλάζηαζε πξηλ, ηη λα
θάλνπκε. Σν λα πνύκε όηη έρεη έλα δηαρξνληθό ζηνηρείν, είλαη αλ ζέιεηε ειάρηζην ην
πάρνο κέζα ζηνλ Υξόλν, γηα λα πνύκε όηη ηώξα είκαζηε ζίγνπξνη όηη δε ζα
θαηαξξεύζεη. Σν πην ζεκαληηθό ζε κηα κνξθή ηέηνηνπ ηύπνπ, είλαη ηη γίλεηαη όηαλ
απηνί πνπ ην ρξεζηκνπνηνύζαλ σο εξγαιείν δελ ππάξρνπλ πηα. Παξάδεηγκα, ηα
αξραία Διιεληθά ηώξα, δε ζεσξνύληαη όηη είλαη κηα γιώζζα –πώο λα ην πσ ηώξα
ρσξίο παξεμήγεζε- δσληαλή, δελ κηιάκε κεηαμύ καο ηα αξραία, αιιά όκσο όινη
μέξνπλ ηη είλαη ηα αξραία. Γειαδή νη άλζξσπνη γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ θάηη ην
δσληαλό δελ ππάξρνπλ πηα, αιιά ηα αξραία ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ. Δδώ απηό δίλεη
ηελ έλλνηα ηεο ππέξβαζεο. Σν αληηθείκελν έρεη μεπεξάζεη ην ππνθείκελν –πνπ είλαη
ην δηθό ζνπ ζέκα (ζ.ζ. δείρλεη πξνο ην θνηλό). Άξα γηα κέλα απηή ε αιιαγή θάζεο,
όηαλ ην αληηθείκελν μεπεξλάεη ην ππνθείκελν, ην νπνίν ην είρε θαηαζθεπάζεη γηα
ρξεζηηθό ιόγν, εθόζνλ ην μεπεξλάεη, θαλνληθά είλαη άρξεζην. Γειαδή θηηάρλσ εγώ
έλα θαηζαβίδη, γηα λα έρσ έλα θαηζαβίδη, κεηά πεζαίλσ, ην θαηζαβίδη κέλεη, δε
κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα κέλα. Σώξα ην ελδηαθέξνλ είλαη αλ μαθληθά απνθηά
ρξήζε γηα θάπνηνλ άιινλ ν νπνίνο όκσο δελ ην είρα θαηαζθεπάζεη. Δδώ είλαη ην
πξόβιεκα κε ηνλ Διιεληζκό, εκείο εδώ ζα κπνξνύζακε λα ζπκθσλήζνπκε, επεηδή
είλαη ζήκεξα εδώ θαη ν Βάζζνο πνπ έρεη έλα ζηνηρείν βαξύ ηνπ Διιεληζκνύ, ζήκεξα
ζα κπνξνύζακε λα απνθαζίζνπκε ηη είλαη ν Διιεληζκόο ή ηη νλνκάδνπκε Διιεληζκό.
Θα δείηε όηη ην πην πηζαλό είλαη λα ηζαθσζνύκε θαη λα κε ζπκθσλήζνπκε, ελώ αλ
ζήκεξα πνύκε όηη ζα ζπκεζνύκε ηη ζεκαίλεη Διιεληζκόο, ην πην πηζαλό είλαη λα ηα
βξνύκε πνπ ζεκαίλεη όηη ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη παξόιν πνπ έρνπκε ειεύζεξε
βνύιεζε λα θάλνπκε θάηη θαηλνύξην, ληώζνπκε όηη θάηη ππάξρεη πξηλ από εκάο. Απηό.
Σώξα ην ζέκα πνπ κπνξεί λα ζαο απαζρνιεί θαη εδώ, ελλνώ θαη ζην λεζί, είλαη θαηά
πόζν είλαη ζίγνπξν όηη ν Διιεληζκόο ζα ζπλερίζεη λα ππάξρεη; Γηαηί βιέπνπκε θαη
εθθπιηζκό, Βάζζν λνκίδσ όηη βιέπνπκε θαη ξαγηαδηζκό, δε ζα πνύκε άιιεο ιέμεηο
αιιά ηέινο πάλησλ, βιέπνπκε αλ ζέιεηε θαη θζνξέο. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε ζην
ηέινο αλ ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη θάηη. Γίλσ έλα παξάδεηγκα. Παίξλεηε κηα αζπίδα ε
νπνία είλαη ζηδεξέληα. Σελ βιέπεηε είλαη ζθιεξή. Αξρίδεη κεηά λα νμεηδώλεηαη, έρεη
κηα θζνξά. Μεηά ζηγά ζηγά έρεη απηή ηε ζθνπξηά, ζην ηέινο έρεη κόλν ζθνπξηά. Δίλαη
πνιύ δύζθνιν λα αλαγλσξίζεηε ηελ αζπίδα. Θα έρεηε κόλν ζθόλε. Δίλαη ζίγνπξν όηη
απηή ε ζθόλε πξνέξρεηαη από απηήλ ηελ αζπίδα. Αιιά όηαλ θάπνηνο δελ έρεη δεη πνηέ
ηελ αζπίδα θαη δεη κόλν ηελ ζθόλε, γηα λα θάλεη ηελ αλαγσγή θαη λα ζθεθηεί όηη
απηό πξηλ ήηαλ αζπίδα, είλαη έλα νιόθιεξν ζέκα. Πνπ απηό αθνξά κάιηζηα θαη ηελ
αξραηνινγία. Λέσ ινηπόλ όηη όηαλ απνθαζίζνπκε όηη ην αληηθείκελν εθόζνλ θάλεη
κηα ππέξβαζε ιόγσ ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο θαη ηα θαηαθέξλεη θαη μεπεξλάεη ην
ππνθείκελν, ηόηε έρνπκε ηηο αξρέο ελόο ζηνηρείνπ πνπ έρεη ηα απαξαίηεηα θξηηήξηα
γηα λα γίλεη δηαρξνληθό.
Δθόζνλ ην έρεη απηό, ην εξώηεκά καο είλαη αλ έλα εξγαιείν είλαη ζεηηθό ή αξλεηηθό
θαη γηα λα ην πνύκε πην απιά, αλ κπνξνύκε λα ην εληάμνπκε ζην ρώξν ηεο
αμηνινγίαο, δειαδή ζην ρώξν ηεο ζεσξίαο ησλ αμηώλ ζηε θηινζνθία. Ή λα ην πσ πην
απιά, όπσο έιεγε ε θνπέια, αλ ην εξγαιείν είλαη εζηθό. Θπκάζηε όηη θιαζζηθά ιέκε
έλα εξγαιείν δε κπνξεί λα είλαη εζηθό εθόζνλ είλαη εξγαιείν. Ξερλάκε κεξηθέο θνξέο
όηη ππάξρνπλ θαη άλζξσπνη πνπ είλαη εξγαιεία άιισλ αλζξώπσλ, αιιά αο ην
αθήζνπκε, αο πνύκε όηη είλαη κόλν γηα ηα αληηθείκελα. Σν εζηθό ζηνηρείν γηα λα δείηε
ηη ελλνώ, αο πνύκε είλαη πνιύ δύζθνιν γηα θάπνηνλ λα πεη όηη σο έλλνηα ην βηβιίν
έρεη κηα αξλεηηθή αμία. Τπάξρνπλ βηβιία πνπ είλαη θαθνγξακκέλα, ππάξρνπλ θαθά
βηβιία, ππάξρνπλ βηβιία πξνπαγάλδαο, απηό ην μέξνπκε όινη, εληάμεη; Αιιά δε
κπνξνύκε λα πνύκε όηη νπνηνδήπνηε βηβιίν είλαη θαιό. πκθσλνύκε όιν έηζη δελ

είλαη; Άξα ιέσ δελ αζρνινύκαη κε θάπνην βηβιίν, αζρνινύκαη κε ΣΟ βηβιίν. αο
ππελζπκίδσ όηη βηβιίν, Βίβινο, είλαη εηπκνινγηθά ην ίδην. Ωξαία; Λέσ ινηπόλ, ε
άπνςή καο, ε γλώκε καο γηα ην βηβιίν είλαη ζεηηθή ή αξλεηηθή; Θεηηθή.
ΚΟΙΝΟ: Δίλαη ζεηηθή γηα ηελ έλλνηα ηνπ βηβιίνπ.
Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, κπξάβν, λαη.
ΚΟΙΝΟ: Θα πξέπεη λα ππάξμεη ζύγθιεζεο κε άιια βηβιία;
Νίθνο Λπγεξόο: ρη, ην είπε πνιύ ζσζηά ε θνπέια εδώ, δε κηιάσ γηα ζύγθξηζε
κεηαμύ άιισλ βηβιίσλ, κηιάσ γηα ηελ έλλνηα ηνπ βηβιίνπ.
ΚΟΙΝΟ: Πιαησληθά κηιώληαο, ε νληόηεηα,
Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, ε ηδέα ηνπ βηβιίνπ, δειαδή όηαλ κηιάκε γηα βηβιίν, όινη
θαηαιαβαίλνπκε γηα πνην πξάγκα κηιάκε, εληάμεη; Γελ έρνπκε αλάγθε λα ην
ζπγθξίλνπκε. Έλα άιιν παξάδεηγκα πην απιό. Αο πνύκε ιέσ ηε ιέμε «θαξέθια».
Δίλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηνύκε εύθνια. Άκα ζαο πσ, θαληαζηείηε κηα θαξέθια,
κπνξείηε λα θαληαζηείηε βέβαηα απηή επεηδή ζα ζαο ηε δείμσ, αιιά απηή είλαη ε
ζπγθεθξηκέλε θαξέθια, αιιά απηό πνπ δελ πξέπεη λα θαληαζηείηε είλαη κηα θαξέθια
κε ρεξνύιηα, γηαηί απηό ιέγεηαη πνιπζξόλα. Δληάμεη; Γηα όιεο ηηο άιιεο θαξέθιεο,
κπνξεί λα είλαη ςάζηλε, μύιηλε, ζηδεξέληα, δελ έρεη ζεκαζία, άξα εδώ κηιάσ γηα ηελ
έλλνηα ηεο θαξέθιαο. Δίλαη κεξηθά αληηθείκελα πνπ ζέινπκε δε ζέινπκε είλαη
ακθηζβεηνύκελα, δειαδή έρνπλ ρξήζεηο πνπ είλαη ιίγν παξάμελεο. Δίλαη κεξηθά
αληηθείκελα πνπ εμαξρήο έρνπλ έλα αξλεηηθό ύθνο, ζα έιεγα, π.ρ. ζα ζαο δώζσ έλα
παξάδεηγκα, ην όπιν. Δληάμεη; Πξνζέμηε ηώξα. Σν όπιν δελ είλαη ην ίδην κε ηελ
αζπίδα.
ΚΟΙΝΟ: Η αζπίδα είλαη αξλεηηθή.
Νίθνο Λπγεξόο: Μπξάβν, έρεη απηό ην αξλεηηθό ζηνηρείν. Βέβαηα κπνξείο λα πάξεηο
κηα αζπίδα θαη λα θαξθώζεηο θάπνηνλ κε ηελ αζπίδα. Αιιά απηόο δελ είλαη εμαξρήο ν
ξόινο. Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά θάζε θνξά. Βιέπνπκε εληειώο δηαθνξεηηθά ην ζπαζί
κε ηελ αζπίδα. Δλώ ζα κπνξνύζαηε λα πείηε είλαη ηα δύν ζηνηρεία ηνπ νπιίηε. Σν
μαλαιέσ απηό γηα ην βηβιίν θαη επαλέξρνκαη ζηγά ζηγά θαη ζηελ έλλνηα ηνπ
Διιεληζκνύ. Κάηη πνπ κπνξείηε λα δείηε, όρη ηώξα σο Έιιελεο, αιιά θαη σο μέλνη,
όηαλ νη μέλνη κηιάλε γηα Διιεληζκό, βιέπνπλ έλα ζεηηθό ζηνηρείν, όπσο εκείο κηιάκε
γηα ην βηβιίν, γηαηί αλ κηιήζνπκε γηα ηνλ Διιεληζκό, πσο ην βιέπεη ν Έιιελαο ζα
κνπ πείηε είλαη θάηη πξνζσπηθό.
ΚΟΙΝΟ: Μπνξεί λα είλαη ζεηηθό ζηνηρείν, αιιά αλ ηνλ ζεσξήζνπκε ζαλ νληόηεηα,
γηαηί θάπνηε ήηαλ νληόηεηα, κπνξνύζε λα ππάξμεη θαη από κόλνο ηνπ, ζαλ θάηη
νινθιεξσκέλν θαη ζεηηθό, κπνξεί κηα νληόηεηα λα κελ έρεη ζπλέρεηα, γηαηί βιέπνπκε
ζήκεξα έηζη όπσο βιέπνπκε, ε εμέιημε ηνπ Διιεληζκνύ, είλαη θαζαξά αξλεηηθή, άξα
πξέπεη λα δνύκε ηνλ Διιεληζκό πξηλ ην 1900 πνπ όλησο ήηαλ νληόηεηα. Μεηά ην
1900..
Νίθνο Λπγεξόο: Θα ζαο πσ θάηη πνπ κπνξεί λα ζαο ζηελαρσξήζεη.. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα όηαλ νη μέλνη κηιάλε γηα Διιεληζκό δελ κηιάλε γηα ηώξα. Γελ είλαη
ην ζέκα κε ην 1900. Γη’ απηνύο, δειαδή άκα είλαη θάπνηνη πνπ δελ ην μέξνπλ
θαζόινπ, ζεσξνύλ όηη Διιεληζκόο ηαπηίδεηαη κε ηνλ αξραίν, άξα απηό είλαη έλα άιιν
ζέκα.

ΚΟΙΝΟ: Απιά, ζαλ Έιιελεο πνπ γλσξίδνπκε πνηνο είλαη ν ειιεληζκόο..
Νίθνο Λπγεξόο: ρη, όρη, εζείο δελ είζηε ζαλ Έιιελαο, εζείο είζηε σο Έιιελαο, είλαη
δηαθνξεηηθό. Γη’ απηό ζαο ιέσ, κεξηθέο θνξέο γηα λα αμηνινγήζνπκε πξαγκαηηθά ην
ζέκα ηεο αμηνινγίαο θαη όρη ηεο αμηνιόγεζεο ην ηη είκαζηε, είλαη θαιό λα δνύκε πσο
καο βιέπνπλ. Απηό δε ζεκαίλεη όηη αλαγθαζηηθά είλαη ην θαιό, αιιά καο δίλεη έλα
ζηίγκα. Ξέξεηο θαλέλα πνιηηηζκό πνπ λα ζεσξεί όηη ν Διιεληζκόο σο έλλνηα είλαη
αξλεηηθόο; Βιέπεηε; Δλώ αλ ζαο πσ άιιεο ιέμεηο ηύπνπ –ηζκόο, ζα βξείηε αξθεηά
πξάγκαηα αξλεηηθά. Άξα ε ηδέα είλαη, αλ πξαγκαηηθά απηό, ην ληώζνπλ θαη νη μέλνη θη
όρη κόλν νη Έιιελεο, έρνπκε έλα ζέκα. Έλα ζέκα κε ηελ ζεηηθή έλλνηα. Δίλαη όηη
κάιινλ είλαη κηα έλλνηα θαη έλα ζηνηρείν, ην νπνίν ην βιέπεη ζεηηθά ε Αλζξσπόηεηα.
Σώξα κπαίλνπκε ζε έλα θξηηήξην πνπ ζπλδπάδνληαη νη δύν απόςεηο ζαο, εζύ κνπ
κίιεζεο γηα ην ππνθεηκεληθό, εζύ κνπ κίιεζεο γηα ζπζζσξεπκέλε ππνθεηκεληθόηεηα.
Σώξα ηελ Αλζξσπόηεηα, ηελ έρεηε ζην κπαιό ζαο σε ην ζύλνιν ησλ αλζξώπσλ πνπ
δνπλ ή ην ζύλνιν ησλ αλζξώπσλ κηαο επνρήο ή κηα εθθπιηζκέλε έλλνηα επεηδή
έρνπκε ζπλερώο πνιέκνπο; Θα δείηε όηη ε Αλζξσπόηεηα είλαη κηα κνξθή
πνιιαπιόηεηαο, δελ είλαη ηόζν απιό ην ζέκα, πάλησο πάλσ ζε απηό κπνξνύκε λα
πνύκε όηη δηαρξνληθά, ζηε ζπλέρεηα ηνπ Υξόλνπ, ε Αλζξσπόηεηα βιέπεη όηη ν
Διιεληζκόο είλαη έλα ζεηηθό ζηνηρείν. Γηα λα έρνπκε έλα απνδεηθηηθό ζηνηρείν αλ
ζέιεηε, είλαη όηη ν Διιεληζκόο είλαη απηόο πνπ ζα παξάγεη ηνλ Οπκαληζκό ή ηνλ
Αλζξσπηζκό γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα έλλνηα πην ειιεληθή, είλαη αθξηβώο ην
ίδην, ζα ππάξμεη πξώηα σο Οπκαληζκόο.
Ο Οπκαληζκόο είλαη Αλαγέλλεζε. Δίλαη ηεξάζηην ζέκα απηό θαη δε δίλνπκε θαζόινπ
ζεκαζία σο Έιιελεο. Η Αλαγέλλεζε, όινη ζπκθσλνύκε, όηη είλαη θάηη ην πνιύ
ζεκαληηθό, θαη ιέσ εθόζνλ είλαη Αλαγέλλεζε, είλαη αλαγέλλεζε από πνηα γέλλεζε;
Καηαιαβαίλεηε; Καη γηαηί μερλάκε όηη γελλήζεθε θάηη θαη θνηηάδνπκε κόλν όηη
αλαγελλήζεθε;
ΚΟΙΝΟ: Απηόο όκσο είλαη ν δπηηθόο ηξόπνο ζθέςεο, αλ ζεσξήζνπκε από ηελ πιεπξά
ηνπο..
Νίθνο Λπγεξόο: Ναη εγώ ζαο κηιάσ γηα ηνπο μέλνπο ηώξα!
ΚΟΙΝΟ: Αλ ην έβιεπα ζαλ αλαηνιίηεο, σο ηζιακηζηήο δε ζα έβιεπα θαζόινπ ηα
πξάγκαηα έηζη.
Νίθνο Λπγεξόο: Ωο ηζιακηζηήο ζα είρεο έλα πξόβιεκα δηαρξνληθόηεηαο, γηαηί
ηζιακηζηήο ην βιέπεηο πξόζθαηα, γηαηί λνκίδσ θάλεηο έλα ιάζνο ζηξαηεγηθό θαη
μερλάο όηη νη Άξαβεο έρνπλ αληηγξάςεη ρηιηάδεο θείκελα αξραία θαη έρνπλ
κεηαθξάζεη ρηιηάδεο αξραία θείκελα. Απιώο ζηνπο Άξαβεο κέζσ ηνπ Βπδαληίνπ δελ
ην βιέπνπλ ζαλ Αλαγέλλεζε ην βιέπνπλ ζαλ ζπλέρεηα, όπσο εκάο. Καη απιώο ιέλε νη
δηαλννύκελνη Έιιελεο έθαλαλ απηό. Γειαδή λα ην πάξνπκε αλάπνδα ηώξα, δειαδή
θάπσο όπσο εκείο θάλακε κε ηνπο Αηγύπηηνπο, κε ηνπο αξραίνπο Αηγύπηηνπο. ηαλ νη
Έιιελεο πήγαηλαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα γηα λα κειεηήζνπλ ζηε βηβιηνζήθε δηάθνξα θαη
λα θαηαιάβνπλ πώο ιεηηνπξγεί γηαηί δελ πξέπεη λα έρεηε βέβαηα ηνλ ειιαδηζκό σο
πηιόην ηεο έλλνηαο ηνπ Διιεληζκνύ, εληάμεη; Κάλακε έηζη, άξα όηαλ ιεο εζύ ην
αλαηνιίηηθν, έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί πνιύ ζπρλά κηιάκε γηα ην αλαηνιίηηθν ελώ νη
Άξαβεο είλαη από θάησ. Άξα ζα έπξεπε λα ιεο ηνπ Νόηηνπο, δειαδή ζηελ παξαγσγή
ηεο ζπλέρεηαο ηνπ έξγνπ ηνπ Διιεληζκνύ, ζπλέβαιαλ πεξηζζόηεξν νη Άξαβεο πνπ
ήηαλ από θάησ παξά απηό πνπ εζύ νλνκάδεηο νη Αλαηνιίηεο. Καη εδώ έρεηο έλα άιιν
ζέκα, είλαη αλ νη Άξαβεο, νη Μνπζνπικάλνη είλαη όινη ην ίδην, είλαη έλα πξόβιεκα

απηό θαη κήπσο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηιάο πεξηζζόηεξν γηα ην ηνπξθηθό ζηνηρείν
παξά γηα ην αξαβηθό; Πνπ απηό ζα πξέπεη λα ην δηεπθξηλήζεηο ζε θάπνηα θάζε, γηαηί
άκα ην βάδεηο έηζη παθέην, ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηαλ ην θνηηάδνπκε επί ηνπ
πξαθηένπ όηη γεληθόηεξα κε ειηδνύθνπο, κε Οζσκαλνύο, Νεόηνπξθνπο, Σνύξθνπο,
ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ζεσξνύλ όηη είλαη θάηη πνπ πξνηηκνύλε λα ην
θαηαζηξέςνπλ. Δθθιεζίεο, λανύο, θιπ. Από ηελ πιεπξά ηνπ αξαβηθνύ όηαλ ιεο ηνλ
Αληηθείλα, όηαλ κειεηήζεηο κεξηθνύο δηαλννύκελνπο Άξαβεο, ή Πέξζεο, ηα θείκελα
ηα ειιεληθά ηα βιέπνπλ όπσο εζύ νλόκαδεο, δπηηθό ηξόπν. Γειαδή είλαη πνιύ
δύζθνιν γηα ηνλ άιινλ λα ζεσξήζεη ην θείκελν ηνπ Αξρηκήδε δελ έρεη θακία αμία αλ
κπνξεί λα ην δηαβάζεη. Αλ δελ κπνξεί λα ην δηαβάζεη είλαη απιώο έλα θσιόραξην. '
απηό ζπκθσλνύκε. Άξα όηαλ ην δηαβάδεη θαη βιέπεη ηη ιέεη ν άλζξσπνο, ν
Αξρηκήδεο, ν Αξηζηνηέιεο θιπ, είλαη πνιύ δύζθνιν, πξώηνλ λα κελ ην ζρνιηάζεηο,
δεύηεξνλ λα κελ ην θαηαγξάςεηο γηα λα κελ ραζεί θη εδώ έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ,
γηαηί λα θαηαγξάθνπλ αξθεηνί πνιηηηζκνί ηα ζηνηρεία ηνπ Διιεληζκνύ, αλ ζεσξνύλ
όηη δελ είλαη άμηνο. Γη' απηό είλαη πνιύ επηθίλδπλν θαη έρεη ζρέζε κε ηε ζπδήηεζε πνπ
είρακε πξνεγνπκέλσο ηνλ δπηηθό ηξόπν, ην δπηηθό - αλαηνιή, ζα πξέπεη λα
αλαξσηεζείο ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά σο Έιιελαο γηαηί λα κηιάλε πνιινί γηα Νόην θαη
Βνξξά. Γηαηί απηό πνπ καο θαζνξίδεη εκάο σο Έιιελεο είλαη ε ζρέζε καο κε ηε
Μεζόγεην. Σεξάζηηα ζεκαζία ε ζρέζε καο κε ηε Μεζόγεην. Γειαδή πξώηα απ' όια
πώο ηελ νλνκάδνπκε; Μεζόγεην. Οη Ρσκαίνη δελ ηελ νλνκάδνπλε Μεζόγεην. Λέλε ε
ζάιαζζά καο. Mare Nostrum. Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθό γηαηί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία όηη εγώ έρσ πάξεη όιν ην γύξσ γύξσ γύξσ, είλαη δηθό κνπ.
Καη κπαίλεη μαθληθά ην θηεηηθό. Σν θηεηηθό έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί αλαδεηθλύεη κηα
εγσηζηηθή ζρέζε. Λέκε γηα παξάδεηγκα πνηέ εκείο Διιεληθή Θάιαζζα; ζα
κπνξνύζακε λα πνύκε όκσο εληάμεη, έρνπκε άιια νλόκαηα. Σν άιιν πνπ ζέισ λα πσ
γηα ηε Μεζόγεην -πνπ είλαη πνιύ θαζνξηζηηθή- είλαη όηη άκα θνηηάμεηε όιε ηε
Μεζόγεην, θνηηάμηε πσο ιεηηνπξγεί, έρνπκε μεξά από πάλσ, μεξά από θάησ. Η μεξά
από θάησ είλαη ζρεδόλ παξάιιειε θη έρεη κηα άιιε Μεζόγεην, ε νπνία είλαη από
άκκν, αράξα. ΄ απηή ηε κηθξή ισξίδα πνπ έρεηε ην πάλσ κέξνο ηεο Αθξηθήο θαη ην
ζρεδόλ θάησ, έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί έλαο Γάιινο δηαλννύκελνο έιεγε όηη ν
Αηγππηηαθόο πνιηηηζκόο είλαη ε εθεύξεζε ηνπ Νείινπ. Γειαδή ζεσξεί όηη είλαη ηόζν
ζεκαληηθόο ν Νείινο σο πνηακόο πνπ επέηξεςε λα αλαδεηρζεί, έρνπκε αλ ζέιεηε ην
αλάινγν ζηε Βαβπισλία κε ηνλ Σίγξε θαη ηνλ Δπθξάηε. Δκείο δελ έρνπκε ην
θαζνξηζηηθό ζηνηρείν, πγξό, εθηόο απ' ηε ζάιαζζα.
Σώξα όζνλ αθνξά ηε ζάιαζζα, βιέπνπκε όηη ε Διιάδα αο πνύκε, ζα κπνξνύζε λα
ππάξρεη Διιεληζκόο ρσξίο ζάιαζζα; Α, βιέπεηε; Απηό κόλν θαη κόλν πνπ ζα ην πσ,
ζα κνπ πείηε πνύ ην ζθέθηεθε; Δίλαη ζαλ λα... δειαδή ζα κπνξνύζε λα ππάξμεη
άλζξσπνο ρσξίο θεθάιη; Δ, απνθεθαιηζκέλνο. Γειαδή ζεσξνύκε όηη είλαη ηόζν
βαζηά κέζα θαη ην βιέπνπκε εδώ κε ην ζέκα ηεο λαπηηιίαο, δειαδή κπνξείηε λα
θαληαζηείηε. Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα, πην απιό. Δίζαζηε ζε έλα ηνπίν ηώξα θαη
είζαζηε ιίγν έμσ από ηελ πόιε θαη θνηηάδεηε έλα ηνπίν. Δίλαη πνιύ ζπάλην λα
θνηηάδεηε έλα ηνπίν ρσξίο ειεθηξηθό ξεύκα. Απηό ην πξάγκα κε απηό... είλαη πνιύ
δύζθνιν λα ην απνβάιεηο. ηαλ βξίζθεζηε ηώξα, επεηδή είκαζηε απηήο ηεο επνρήο
άκα πάηε ζε έλαλ ρώξν πνπ δε βιέπεηε θαζόινπ απηό, ιέηε ηη ..; έρεηε ηελ εληύπσζε
όηη θάηη δελ πάεη θαιά. Δίλαη Αξκελία, βιέπεηε κία ισξίδα έηζη θαη ηίπνηα θαη ηίπνηα
(ζ.ζ. δείρλνληαο δεμηά θαη αξηζηεξά). Γηαηί μέραζαλ λα βάινπλ ειεθηξηθό ξεύκα, δε
κπνξεί! Πώο ιέγακε αο πνύκε γηα ην Άγην ξνο. Λέσ ινηπόλ κε ιίγα ζηνηρεία έρνπλ
πξνζηεζεί ζηνλ Διιεληζκό θαη γη' απηό είλαη απηό ην ζηνηρείν ην πγξό. Έρεη
ελδηαθέξνλ ην πγξό ζηνηρείν. ινη ζαο ζπκθσλείηε όηη ην πγξό ζηνηρείν γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ Αηγππηηαθνύ πνιηηηζκνύ είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό. Σώξα ξσηάσ,

είλαη πνιύ ζεκαληηθό όζνλ αθνξά ην Νείιν ή όζνλ αθνξά ηε ζάιαζζα; Καη ηώξα ζα
δείηε όηη αθνξά απνθιεηζηηθά ηνλ Νείιν θαη όρη ηε ζάιαζζα. Καη λα ζπκάζηε όηη
ηνπο Μηλσίηεο νη Αηγύπηηνη ηνπο νλόκαδαλ "ν Λαόο ηεο Θάιαζζαο". Καη πξνζέμηε
πώο πάεη, είλαη απηνί όηη απηνί καο έβιεπαλ κε θαξάβηα ελώ εκείο ηνπο βιέπακε ζηε
γε. Σώξα ινηπόλ κπαίλεη κηα άιιε δηαδηθαζία όηη απηό πνπ είλαη σο θαζνξηζηηθό
ζηνηρείν είλαη ε ζάιαζζα, ε ζάιαζζα έρεη κηα δπλακηθή, ζέιεηε δε ζέιεηε πνπ δελ
έρεη ζηεξηά γηαηί είλαη ζηαηηθή θαη ζρεηίδεηαη ηώξα κε ην ζέκα ηεο λνεκνζύλεο. ηαλ
είζαη κεο ζηε ζάιαζζα κε ην θαξαβάθη ζνπ, άκα είζαη θόπαλνο, κεηά από ιίγν είζαη
λεθξόο. ηαλ είζαη πάλσ ζηε γε θαη θόπαλνο λα είζαη, ζα δπζθνιεπηείο λα πεζάλεηο.
Καηαιάβαηε; Άξα ηη γίλεηαη; Ναη, αθόκα θαη νη πινύζηνη έρνπλ ην πξόβιεκα, ζα
πξέπεη λα θέξνπλε έλα θησρό λα νδεγεί ην θαξάβη, θαηάιαβεο; Γε κπνξνύλ λα πάλε
έηζη κόλνη ηνπο. Γηα λα παλ βόιηα κόλνη ηνπο κε ην απηνθίλεην ή κε ηα πόδηα είλαη
κηα ραξά. Άξα ην θαξάβη, δελ έρσ βάιεη αθόκα ηε λύρηα. Δδώ κπαίλνπκε ινηπόλ,
πξνζέμηε ηώξα, έλα πγξό ζηνηρείν ην νπνίν θηλείηαη ζπλερώο, ην νπνίν δελ ην ειέγρεη
ηόζν ε θπζηθή δύλακε, πνπ ζεκαίλεη όηαλ κπαίλεηο ζηε βαξθνύια ζνπ απνδέρεζαη
εδώ (ζ.ζ. δείρλεη ην κέησπν), είκαη αδύλακνο. Γειαδή ν θαιόο ν θαπεηάληνο είλαη
απηόο πνπ μέξεη όηη απηόο πνπ ληθάεη είλαη ε ζάιαζζα. Ο βιάθαο, ιέεη όηη ζα θάκσ
απηό πνπ ζέισ, θαη κεηά ηνλ βιέπεηε πην βαζηά. Η ηδέα, ινηπόλ, είλαη όηη δελ
πξνζπαζείηε λα θαηαθηήζεηε ηε ζάιαζζα, γηαηί απηό δελ γίλεηαη Πξνζπαζείηε ινηπό
λα δηαρεηξηζηείηε. Απηή ε δηαρείξηζε απαηηεί λνεκνζύλε. ηαλ επηπιένλ είλαη βξάδπ
απαηηεί αζηξνλνκία, γηαηί ζα πείηε, ηη; ηη θνηηάδσ ηελ αθηή; Άξα επηζεκαίλσ όηη
όηαλ κηιώ γηα λαπηηιία δελ κηιάσ όηη βιέπσ ηελ αθηή θαη θηλνύκαη ζαλ ηηο θόηεο,
κηιάσ γηα αιεζηλή λαπηηιία, δειαδή ζην πέιαγνο. ην πέιαγνο ζέιεη λα πεη όηη ζε
θάπνηα θάζε ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ νξίδνληα βξίζθεζαη ζε λεξό παληνύ θαη εζύ
είζαη ην κόλν θνκκάηη μεξάο, δειαδή ην ζθάθνο ζνπ. Δδώ ινηπόλ κπαίλνπκε ζε κηα
δηαδηθαζία πνπ πξέπεη γξήγνξα λα κάζνπκε ζέκαηα θπζηθήο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε
λαπηηιία δει. ην πγξό, ν άλεκνο, νη απνζηάζεηο, θαη κεηά ζηνηρεία αζηξνλνκίαο γηαηί
κπεξδεύεζαη θαη δελ μέξεηο πνπ είζαη. Θα ζαο ην πσ αιιηώο γηα λα ζαο πείζσ. Αλ ζαο
πσ όηη ε γεσκεηξία γελλήζεθε σο έλλνηα ζηελ Αίγππην ζα κνπ πείηε όρη γηαηί απηό
είλαη ειιεληθό αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ε ιέμε Γεσκεηξία, ην ιέεη ε ίδηα ε ιέμε,
είλαη κεηξάσ ηε γε. Καη γηαηί γελλήζεθε ζηελ Αίγππην; Γηα έλαλ πνιύ απιό ιόγν,
δηόηη ν Νείινο ζπλερώο μερεηιίδεη θαη απηά πνπ ήηαλ ηα ρσξάθηα κεηά δελ κπνξνύζαλ
λα πνπλ πνύ ήηαλ ηη. Άξα γηα καο είλαη πνιύ απιό, βάδεη απιά έλα δέληξν, όπσο
θάλνπκε γηα ην θηεκαηνιόγην ην ειιεληθό, απηό είλαη ηνπ παππνύ κνπ θηι, βάδεηο
απηό θαη ιεο σο εδώ. ηαλ όκσο ν Νείινο ζπλερώο μερεηιίδεη θαη εθεί πνπ είλαη ε πην
πινύζηα γε μαθληθά εμαθαλίδνληαη νπνηαδήπνηε όξηα, μαθληθά ηη έξρνληαη; Έξρνληαη
νη ζθξίβνη πνπ είλαη εηδηθνί ζηελ γεσκεηξία γηα λα κεηξήζνπλ ηε γε. Άξα, εδώ είλαη
ην παξάδνμν, όηη ε Γεσκεηξία πνπ είλαη έλα ζηαηηθό αληηθείκελν γελλήζεθε από κηα
δπλακηθή ηνπ πγξνύ. Η νπνία παξελνριεί ζπλερώο ην ζηαηηθό ζηνηρείν θαη θαηά
ζπλέπεηα πξέπεη λα βξνύκε έλα ζύζηεκα αλαθνξάο. Σν ζύζηεκα αλαθνξάο ινηπόλ
πνπ βξήθαλ ήηαλ ζηγά ζηγά ε Γεσκεηξία. Σν ζύζηεκα αλαθνξάο πνπ έρεηε ζηε
ζάιαζζα είλαη ε Αζηξνλνκία. Σα αζηέξηα δελ κεηαθηλνύληαη όπσο λα ‘λαη. Καη άκα
θνηηάμεηε θαη ζηε ζπλέρεηα, έρεη ελδηαθέξνλ πάιη, ηα νλόκαηα ησλ αζηεξηώλ ζα δείηε
όηη έρνπλ ειιεληθά νλόκαηα θαη ζηε ζπλέρεηα αξαβηθά θαη πεξζηθά. Άξα ε κεγάιε
δηαθνξά όζνλ αθνξά ζηελ Αίγππην είλαη όηη ε Αίγππηνο ζα κείλεη εθεί πνπ είλαη.
Γειαδή ζα θάλεη ιίγεο (θνληηλέο) εμόδνπο, αθόκα θαη αλ είλαη κηα κηθξή κνξθή
επεθηαηηζκνύ. Σν πξώην εξώηεκα όζνλ αθνξά ζηνλ Διιεληζκό είλαη αλ είλαη κηα
κνξθή επεθηαηηζκνύ. Θα κνπ πείηε, εδώ ζπλήζσο είλαη ην ζύλδξνκν απηώλ πνπ
βιέπνπλ εθπνκπέο ηνπ 1821 όηη ν Μέγαο Αιέμαλδξνο θηι θηι. Ξερλνύλ όηη ν Μέγαο
Αιέμαλδξνο θάλεη αληεπίζεζε θαη όρη επίζεζε. Σν μερλνύλ έληερλα, ύπνπια θηι. Άξα
ε ηδέα είλαη όηη ν Διιεληζκόο κεηαθέξεη, ην θαξάβη ζα είλαη ην αληηθείκελν, θαη εδώ

έρεηε έλα σξαίν αληηθείκελν πνπ εδώ είλαη ην εξγαιείν. Γειαδή έλα θαξάβη πνπ είλαη
ζην ιηκάλη θαη δε θεύγεη πνηέ ζηε ζάιαζζα απηό δε ιέγεηαη θαξάβη, ιέγεηαη ιηκάλη.
Κάηη πνπ δελ κεηαθηλείηαη, βάδεηο όκσο πγξό γηα λα δεκηνπξγήζεηο κηα ζρέζε, θαη
εδώ καο ελδηαθέξεη θάηη άιιν. Δίλαη όηη ν Διιεληζκόο ζα παξάγεη ζρέζεηο. Σεξάζηηαο
ζεκαζίαο απηό ην ζέκα. Γηόηη ιόγσ έιιεηςεο Γεσκεηξίαο, ιόγσ θπξηαξρίαο ηεο
ζάιαζζαο, νη επαθέο γίλνληαη κε γέθπξεο, νη γέθπξεο είλαη ην θαξάβη. Θπκάζηε, ζηελ
Ννξβεγία ππάξρεη κηα γέθπξα πνπ πεγαίλεη από ην έλα λεζί ζην άιιν, επεηδή νη
απνζηάζεηο είλαη ζρεηηθά κηθξέο. ε εκάο είλαη όια ζρεηηθά θνληά θαη όια ζρεηηθά
καθξηά. Η ηζνξξνπία κεηαμύ ησλ δύν παξάγεη ην θαξάβη. ηαλ ινηπόλ έρεηε ην
θαξάβη ζεκαζία κεηά έρεη ην ιηκάλη. Άξα ηώξα ζα δείηε όηη πνιύ ζπρλά όηη ν
Διιεληζκόο ζπλδπάδεηαη κε ην ιηκάλη. Γειαδή λα ην θάλνπκε απιό; Κάληε ηελ εμήο
εξώηεζε ζηνλ εαπηό ζαο, θαληαζηείηε κηα πόιε πνπ όηαλ ηελ βιέπεηε ζαο ιέεη όηη
είλαη Διιεληζκόο. Δίλαη πνιύ δύζθνιν λα κελ βάιεηε ζαιάζζην πιαίζην. Γελ ιέσ
αλαγθαζηηθά ηνπξηζηηθά λεζηά όπσο είλαη εδώ ζηελ Κύπξν, δελ ιέσ απηό.. Λέσ
απιώο όηη θάπνηα ζηηγκή ζα πείηε, ην ιηκάλη πνπ είλαη; Σν ιηκάλη, έλαο ρώξνο κε
ζηόρν πγξό. Σν ιηκάλη είλαη έλαο ζπλδεηηθόο θξίθνο. ηαλ έρνπκε ινηπόλ ην ζέκα ηνπ
ιηκαληνύ, έρεη ελδηαθέξνλ ην ιηκάλη γηαηί βαζίδεηαη ζε κηα άιιε ηδέα όηη ην ιηκάλη αλ
ζπκάζηε πξέπεη λα έρεη έλα πξνζηαηεπηηθό ζύζηεκα. Γηαηί δελ κπνξείο λα έρεηο
ιηκάλη απεπζείαο ζηε ζάιαζζα, πξέπεη λα ππάξρεη έλαο ρώξνο ν νπνίνο είλαη
θηιόμελνο. Καη εδώ κπαίλνπκε ζηγά ζηγά ζηελ έλλνηα ηνπ Διιεληζκνύ όηη αλ ζέισ λα
έρσ έλα ιηκάλη γηα λα έξρεηαη θαη εζύ ζεο ην ίδην πξέπεη νη δπν καο λα είκαζηε
θηιόμελνη κεηαμύ καο, αιιηώο δελ κεηαθηλνύληαη ηα θαξάβηα. Σν μέξεηε αθόκα θαη
ηώξα όηη γηα ιόγνπο ηνπξηζκνύ έρνπκε ηξνπνπνηήζεηο ιηκαληώλ γηαηί ηα θαξάβηα δελ
κπνξνύλ λα κπνπλ. Μελ πεξηκέλεηο λα έρεηο ηνπξηζκό αλ δελ κπαίλεη ην θαξάβη, λα
κείλεη πνύ; Απηή ινηπόλ ε έλλνηα ηεο θηινμελίαο, θαη πάιη έρεη ελδηαθέξνλ κηα
ηξνπνπνίεζε πνπ ζα γίλεη, είλαη όηη εκείο έρνπκε θαη ηε ιέμε θηινμελία θαη
μελνθνβία θαη απηό πνπ βγήθε ζην εμσηεξηθό είλαη ε μελνθνβία. Η θηινμελία είλαη
πνιύ ζπάληα ιέμε σο ρξήζε είλαη θαζαξά κε ην ειιεληθό ζηνηρείν ελώ γηα ηε
μελνθνβία μέξνπκε όηη ππάξρνπλ άιιεο γιώζζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ειιεληθή
ιέμε μελνθνβία, απηό είλαη έλα ζέκα. ηελ αξραία Διιάδα θηιόμελνο ζεκαίλεη, δελ
κηιώ γηα ηελ εηπκνινγία, απηόο πνπ δίλεη λεξό θαη αιάηη ζηνλ μέλν. Πνπ όηαλ δίλεηο
λεξό θαη αιάηη, πνπ δελ ζπκίδεη θαλέλα άιιν ζηνηρείν όηαλ ηα βάδεηε καδί.. Καη είλαη
πάιη ε ζάιαζζα. Γηαηί απηό πνπ μέξνπκε όινη καο είλαη όηη θαλέλαο άλζξσπνο δελ
επηβηώλεη ρσξίο αιάηη, θαη βέβαηα θαη ρσξίο λεξό. Γειαδή ηη θάλεη ν θηιόμελνο; νπ
δίλεη ηα δύν απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ επηβίσζή ζνπ, είλαη πνιύ κεηά πνπ
πξνζζέζακε ηελ έλλνηα ηνπ ςσκηνύ, ην πξώην πξάγκα ήηαλ λα ηνπ δώζεηο λεξό θαη
αιάηη. Άκα ηώξα ζθεθηείηε όηη ηα δύν απηά ζπζηαηηθά είλαη ηεο ζάιαζζαο θαη άκα
ζθεθηείηε όηη ην αιάηη πξνέξρεηαη από ηε ζάιαζζα θαη δίλεηε ην λεξό πνπ θαη απηό
είλαη ηεο ζάιαζζαο. Ο Διιεληζκόο πνπ βαζίδεηαη πάλσ ζηελ έλλνηα ηεο ζάιαζζαο
δίλεη ζηνλ άιινλ απηό πνπ είλαη. Σεξάζηηα πξνζθνξά. Γηα παξάδεηγκα είζηε
βηβιηνζεθάξηνο ή είζηε εθδόηεο όπσο ν Βάζνο. Ο Βάζνο έρεη ηελ ηάζε κε ηνπο
θίινπο ηνπ λα θάλεη κηα βιαθεία ειιεληθή, όπσο είλαη εθδόηεο λα ραξίδεη βηβιία.
Γειαδή είλαη όπσο απηό ην παξακύζη, ν άλζξσπνο κε ην ρξπζό κπαιό θαη κηιά γηα
κηα ζρέζε κεηαμύ γπλαίθαο θαη ελόο άληξα, ηνπ νπνίνπ ε γπλαίθα ηνπ, ηνπ δεηάεη
ράξεο θαη ν ηξόπνο ηνπ λα ηεο θάλεη απηέο ηηο ράξεο είλαη λα παίξλεη θνπηαιηέο από ην
κπαιό ηνπ. Άξα ζηγά ζηγά αδεηάδεη ην κπαιό ηνπ. Άξα εδώ είλαη ην ίδην, ν Βάζνο πνπ
παιεύεη λα παξάγεη βηβιία όηαλ ζα δεη θίινπο ζπκάκαη όηαλ είρακε έξζεη κε ηνπο
γεσιόγνπο, έθαλε θάηη ειίζην, πνπ ζεκαίλεη έμππλν ρσξίο γλώζεηο, καο έδσζε έμη
βηβιία ζηνλ θαζέλα. Γηα κέλα εθείλε ηε ζηηγκή ηη θάλεη; Κάλεη αθξηβώο όηη θάλεη ν
Έιιελαο πνπ είλαη θηιόμελνο θαη δεη πάλσ ζηε ζάιαζζαο, δίλεη ζηνλ άιινλ απηό πνπ
είλαη. Γειαδή ηη πην όκνξθν από ην λα δίλεηο απηό πνπ είζαη. Πνιύ ζπρλά, πξνζέμηε

ζα ην πάξεηε ζηξαβά, πνιύ ζπρλά δίλνπκε απηό πνπ έρνπκε, απηό είλαη εύθνιν. Γηαηί
απηό κπνξείηε λα ην αγνξάζεηε, αιιά δελ κπνξείηε λα αγνξάζεηε ηνλ εαπηό ζαο. Δλώ
εδώ ζηελ θηινμελία δίλεηο απηό πνπ είζαη. Ο Διιεληζκόο ινηπόλ κεηαηξέπεηαη ζε κηα
κνξθή πξνζθνξάο. Πξνζθνξάο όκσο όρη ελόο άιινπ δώξνπ, αιιά ηνπ ίδηνπ. Άκα
ζέιεηε κηα πνηεηηθή πξνζθνξά απηνύ ηνπ είδνπο είλαη ην θεξί πνπ αλάβεηε. Σν θεξί
ζαο πξνζθέξεη θσο ιηώλνληαο, δειαδή δελ αγνξάδεη θσο θαη ιέεη πάξε θσο. Σελ ώξα
πνπ απηό ζπζηάδεηαη θαη πεζαίλεη, ζαο δίλεη θσο. Δδώ ινηπόλ έξρνκαη ζε έλα άιιν
ζηγά ζηγά, γηαηί όπσο θαηαιαβαίλεηε δίλσ ηπραία ηα παξαδείγκαηα, ν θάξνο. Ο
θάξνο είλαη, άκα ην ζθεθηείηε, έλα αθίλεην αληηθείκελν ην πνίν είλαη ρξήζηκν κόλν
γηα εθείλνπο πνπ είλαη ζε θίλεζε. Δίλαη έλα αληηθείκελν πνπ βξίζθεηαη πάλσ ζηε
μεξά θαη είλαη ρξήζηκν γηα αλζξώπνπο πνπ είλαη πάλσ ζηε ζάιαζζα. Δίλαη έλα
αληηθείκελν πνπ δελ θσηίδεη ηνλ εαπηό ηνπ αιιά θσηίδεη όινπο ηνπο άιινπο. Δίλαη
δύζθνιν λα κελ δεηηε έλαλ θάξν σο αιηξνπηζηηθό ζηνηρείν. Καη όηαλ βιέπεηε έλαλ
άλζξσπν πνπ είλαη ζην θάξν είλαη πνιύ δύζθνιν λα πείηε όηη θάλεη κηα θαθή
δνπιεηά. Μπνξεί ν ίδηνο λα είλαη ξνπθηάλνο, θαθόο όηη ζέιεηε, αιιά ε δνπιεηά πνπ
θάλεη μέξεηε όηη ζώδεη αλζξώπνπο εμ απνζηάζεσο, πνπ απηό ζεκαίλεη έλα άιιν
λνεηηθό ζρήκα από ηνλ ππξνζβέζηε. Σνλ ππξνζβέζηε, εθόζνλ ζε έζσζε ηνπ ιεο
επραξηζηώ. Απηόλ πνπ είλαη ζην θάξν δελ ηνπ ιεο πνηέ επραξηζηώ. Φαληαζηείηε
ηώξα, θάζε θνξά πνπ πήγαηε βόιηα κε θαξάβη, ειπίδσ λα πήγαηε λα πείηε επραξηζηώ
ζε θάζε θάξν πνπ ζπλάληεζε ην θαξάβη ζαο γηαηί αιιηώο ζα ήζαζηαλ λεθξνί. Απηό
θάλεηε, έηζη δελ είλαη; Λέσ ινηπόλ όηη ν θάξνο έρεη λόεκα ζην ζθνηάδη. Άιιν
πξόβιεκα απηό. Ο Διιεληζκόο είρε έλα ηεξάζηην λόεκα θαη ζηνλ Μεζαίσλα, θαη γη’
απηό κηιάκε θαη γηα ηελ Αλαγέλλεζε κεηά. Απηό πνπ ήηαλ νη Άξαβεο, γηα λα κε
κηιήζνπκε κόλν γηα ηνπο δπηηθνύο, ήηαλ όηη ήηαλ κηα πεγή θσηόο. Αιιά ζνπ ιέλε
εκείο γηα λα κεηαδώζνπκε πξέπεη λα αληηγξάςνπκε ηνπιάρηζηνλ. ηαλ ινηπόλ
θνηηάδνπκε απηό ζαλ πεγή θσηόο πάλσ ζηε ζάιαζζα, ζα δείηε όηη όια απηά
ζπλδπάδνληαη. Γειαδή έρεηε έλα ειιεληθό ζηνηρεί πνπ είλαη βαζηζκέλν πάλσ ζηε
ζάιαζζα, πξνζθέξεη απηό πνπ είλαη, ην πξνζθέξεη πξνο ηνπο άιινπο, έρεη ελδηαθέξνλ
απηό πνπ γίλεηαη ηώξα κε απηό πνπ αθνύγεηαη ζε ζρέζε κε απηό πνπ ιέκε.
(αθνύγεηαη θάιεζκα ηκάκε δπλαηά). Έρεη ελδηαθέξνλ απηό πνπ γίλεηαη ηώξα, απηό
πνπ αθνύκε ζε ζρέζε κε απηό πνπ ιέκε. Διπίδσ ε θάκεξα λα ην πηάλεη λα δνύκε ην
ζρηδνθξεληθό ηεο ππόζεζεο. Δπραξηζηνύκε ινηπόλ ηνλ Βάζν πνπ καο πξνζθέξεη
απηήλ ηελ δηπιή ηθαλόηεηα ζηνλ ίδην ρώξν. Λέσ πάιη ινηπόλ όηη, θαη απηό έρεη πάιη
ζεκαζία, είλαη αλ κηιάο δπλαηά είλαη γηα λα ζε αθνύζνπλ, αλ κηιάο πνιύ δπλαηά είλαη
γηα λα επηβιεζείο. Αλ κηιάο θσλαρηά είλαη γηα λα θαηαθηήζεηο. Σν ζέκα ινηπόλ κε
ηνλ Διιεληζκό είλαη όηη επηπιένλ ιόγσ ζάιαζζαο, ιόγσ λύρηαο, ιόγσ θάξνπ, ηη
ραξαθηεξίδεη απηά; Η ζησπή. Καη επεηδή ππάξρεη ε ζησπή πεξλάκε πνιύ ζπρλά ζην
ζηάδην ηεο γξαθήο. Γηα λα κεηαθέξεηο ζησπειά έλα κήλπκα ζε άιινλ, πξέπεη θάπνπ
λα ην έρεηο γξάςεη γηα λα αθήζεηο έλα ίρλνο. Ο Διιεληζκόο ινηπόλ παξάγνληαο απηέο
ηηο έλλνηεο όπσο είλαη ν θάξνο πάλσ ζηε ζάιαζζα, ζα κπνξνύζακε κάιηζηα λα πνύκε
όηη ν Διιεληζκόο είλαη γε ζάιαζζαο, πνπ κπνξεί λα ζαο θαίλεηαη νμύκσξν, πνπ
κπνξεί λα είλαη νμύκσξν γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο αιιά όινη καο θαηαιαβαίλνπκε όηη
κηιάκε γηα ηα λεζηά. Σν λεζί πνιύ ζπρλά ζεσξνύκε όηη είλαη μεξά. Ναη, αιιά απηό
πνπ είλαη θαζνξηζηηθό είλαη όηη γύξσ ηνπ έρεη λεξό. Αιιηώο δελ ζα ην ιέγακε λεζί,
δηόηη ππάξρνπλ θαη άιιεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ μεξά. Άξα, όηαλ ιέκε "γε ζάιαζζαο",
θαη δσ έρεη ελδηαθέξνλ ην (όλνκα) Μεζόγεηνο, έρεη πνιύ κεγάιν ελδηαθέξνλ, κε πνηα
έλλνηα; Έρνπκε κηα ζάιαζζα ηελ νπνία δελ ηελ νλνκάδνπκε ζάιαζζα. Σελ
νλνκάδνπκε "κεο ζηε γε". Σώξα εγώ θάλσ ην αλάπνδν θαη ιέσ αληί λα νλνκάδνπκε
ην λεζί, ζα ιέκε όηη είλαη "γε ζάιαζζαο". Άξα άκα ζθεθηείηε όηη έρνπκε γαίεο
ζάιαζζεο κεο ζηε Μεζόγεην ζα δείηε όηη ηώξα θιεηδώλεη. Άξα ιεηηνπξγεί πξαγκαηηθά
ζπκπιεξσκαηηθά. Ο Διιεληζκόο δελ πξνζπαζεί λα είλαη πιήξεο. Γελ είλαη γηαηί

ήμεξε ην ζεώξεκα ηνπ Gödel, αιιά πξνζπαζεί ζπλερώο λα πεγαίλεη πξνο ηελ
ηειεηόηεηα. Δίλαη κηα αλαδήηεζε ηειεηόηεηαο. Η ηειεηόηεηα δελ είλαη αλαγθαζηηθά
πιεξόηεηα. Απηό ζεκαίλεη ηη πξαθηηθά: ζεκαίλεη όηη ν Διιεληζκόο ιεηηνπξγεί σο
αλνηρηή δνκή. Δπεηδή είλαη αλνηρηή δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα ελζσκαηώζεη θη άιια.
Μάξηε δελ είλαη κηα θιεηζηή βάζε δεδνκέλσλ. Γελ ζα ηνικνύζα λα πσ πσο ν
Διιεληζκόο είλαη κελνύ. Άξα γηα όζνπο θαηαιαβαίλνπλ όπσο ν Νενθιήο θαη ν
Μάξηνο, είλαη θάηη πνπ ην νλνκάδνπκε αλνηρηή πεγή. Άξα έρεη ελδηαθέξνλ λα ην
πάξεηε αλάπνδα ηώξα: αλ είλαη κηα πεγή αλνίγκαηνο ή αλ είλαη αλνηρηή πεγή, αλ είλαη
αλνηρηή πεγή είλαη απηό πνπ μέξεηε παξαδνζηαθά άξα ν θαζέλαο κπνξεί λα βάιεη
θάηη ζηνλ θώδηθα, θαη είλαη απηό πνπ πξνζθέξεη ν Διιεληζκόο κε ηελ έλλνηα όηη
ππάξρεη κηα θξηηηθή ζηνλ Διιεληζκό. Με πνηα έλλνηα; Δίλαη όηη βιέπεηε αθόκε θαη κε
ηνλ Αξηζηνηέιε ηελ έλλνηα ηεο ινγηθήο. Γελ κηιάσ κόλν γηα ηελ ζπιινγηζηηθή αιιά
γηα ηελ ινγηθή. Γειαδή βάδσ ην θείκελν, παξαηεξώ ην θείκελν, θνηηάδσ ηε δνκή
ηνπ, έρσ λα εθθξάζσ κηα θξηηηθή, πεγαίλσ πην πέξα γξάθσ έλα άιιν θείκελν. Με
ηνλ Διιεληζκό ινηπόλ κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν Διιεληζκόο είλαη κηα πξνζθνξά.
Σώξα ζα κνπ πείηε κηα πξνζθνξά όκσο ζε πνηνλ. Άκα κνπ πείηε ζηνπο μέλνπο
αξρίδεηε λα ην ζθέθηεζηε ζσζηά αιιά δελ είλαη αθόκε ην ηέιεην. Με πνηα έλλνηα: ν
μέλνο είλαη απιώο έλαο μέλνο, όηαλ είζαζηε θηιόμελνο κε θάζε μέλν δελ είλαη πηα
θηινμελία κόλν. Γειαδή, όηαλ αθνξά θάζε νληόηεηα, έρεηε έλα δεπγάξη, ν Μάξηνο
θαη ε Κνύια είλαη έλα δεπγάξη, άκα ν έλαο από ηνπο δύν είλαη δεπγάξη θαη άιινπο
άλδξεο θαη ν άιινο είλαη δεπγάξη θαη κε άιιεο γπλαίθεο, δελ είλαη πηα αθξηβώο
δεπγάξη. Άξα ιέσ αλ είλαη κηα ζρέζε απνθιεηζηηθή ππνζέηνπκε ε θηινμελία, ηόηε
όηαλ κεηαβηβάδεηαη κε άιιεο δνκέο κε ηνλ ίδην ηξόπν ηόηε έρεηε πξόβιεκα γηαηί δελ
είλαη πηα απνθιεηζηηθή. Σν ελδηαθέξνλ κε ηνλ Διιεληζκό είλαη όηη είλαη δώξν κε
απνθιεηζηηθό, ηεξάζηηαο ζεκαζίαο, θαη απηό πξνέξρεηαη από πνηα ηδηόηεηα; Δίλαη όηη
δελ είλαη δώξν από απηό πνπ έρεη, αιιά από απηό πνπ είλαη. Δλώ αλ ήηαλ απηό πνπ
έρεη ζα κπνξνύζε λα δώζεη κόλν απηό ζε απηόλ. Θα ήηαλ έλα απνθιεηζηηθό δώξν.
Αιιά επεηδή είλαη από απηό πνπ είλαη δίλεη πάληα ην ίδην. Καη ζαο ζπκίδεη ηε θξάζε
ηνπ σθξάηε όηαλ ηνλ θαηεγνξνύζαλ όηη ιέεη πάληα ηα ίδηα, έιεγε ν σθξάηεο
ζπλερώο "δελ ιέσ κόλν πάληα ηα ίδηα, ηα ιέσ θαη κε ηνλ ίδην ηξόπν". Ο Διιεληζκόο
είλαη κηα πξνζθνξά. Μηα πξνζθνξά πξνο πνηνλ; Άξα ιέκε όηη δελ κπνξεί λα είλαη
απιώο ν μέλνο, είλαη κηα πνιιαπιόηεηα, είλαη όινη νη μέλνη. Σν ζέκα είλαη πσο βιέπεη
ν Διιεληζκόο ηνλ μέλν. Σνλ βιέπεη ζαλ ηνλ άιιν. Ο άιινο είλαη κηα έθθξαζε πνπ
έρνπκε γηα λα κηιήζνπκε γηα δύν αληηθείκελα, κηιώληαο γηα έλα. ηαλ ιέκε ν έλαο
είλαη έλαο, όηαλ ιέκε ν άιινο πξέπεη λα ππάξρεη θάπνπ ν έλαο. Άξα ιέηε κία έθθξαζε
θαη κπνξεί ηώξα λα ζαο μαθληάζεη αιιά όπσο είλαη ν έλαο θαη ν άιινο, ν Διιεληζκόο
δελ είλαη ν έλαο, είλαη ν άιινο. Δπεηδή είλαη ν άιινο ζεκαίλεη όηη απνδέρεηαη ηελ
ύπαξμε ηνπ άιινπ έλα, ηνπ μέλνπ. ηαλ κπαίλνπκε ινηπόλ ζε απηό ην πιαίζην δελ
ιέκε πηα ν έλαο θαη ν άιινο, άκα ππάξρεη δηπιή απνδνρή ιέκε ν άιινο θαη ν άιινο
άιινο.
ΚΟΙΝΟ: πσο θαη ν Υξηζηηαληζκόο...
Νίθνο Λπγεξόο: σζηά, ζσζηά
ΚΟΙΝΟ: Γελ κπνξείο λα είλαη Υξηζηηαλόο αλ δελ είζαη κε όινπο Υξηζηηαλόο, όπσο
ιέεη θαη έλα ξεηό.
Νίθνο Λπγεξόο: Αθξηβώο, αθξηβώο.

Απηό βέβαηα είλαη κηα ζπόληα γηα ζέλα πνπ δηαβάδεηο έλα βηβιίν πνπ ζα ην
παξαηήζεηο. Η ηδέα είλαη όηη έρνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία πνπ ζα ηαπηηζηνύλ πάλσ ζε
απηή ηελ ηδέα. Γειαδή πξώηα θνηηάδνπκε ηνλ έλαλ, επεηδή είλαη άιινο δελ καο
αξέζεη. ηαλ θαηαιαβαίλνπκε εκείο είκαζηε ν άιινο ηνπ άιινπ θαηαιαβαίλνπκε πσο
άκα αγαπάκε ηνλ μέλν ν μέλνο καο αγαπάεη. Θα κνπ πείηε είλαη ιόγν ζπκθέξνληνο
δελ είλαη απηό, γηαηί θαηαιαβαίλεηε όηη ζηα κάηηα ηνπ μέλνπ είζηε ν άιινο. Ο
Διιεληζκόο ινηπόλ, έρεη ελδηαθέξνλ λα ζθεθηείηε πνηνο είλαη ό έλαο αλ ν Διιεληζκόο
είλαη ν άιινο. Αιιά απηό πνπ κπνξώ λα απαληήζσ είλαη πνηνη είλαη νη άιινη άξα ν
Διιεληζκόο είλαη ν έλαο. Καη ζηγά ζηγά κε απηήλ ηελ έλλνηα ν άιινο ηνπ άιινπ
κπαίλνπκε ζε θάηη πνπ ηώξα ζα ελζσκαηώζνπκε ηνλ Υξόλν. (Κνύια είζαη εληάμεη
αληέρεηο; Δληάμεη. Ωξαία.) Σώξα πάσ θαη ζε έλα άιιν ζηξώκα. Άξα είκαζηε ν άιινο
ηνπ άιινπ αιιά δελ μερλάκε όηη είκαζηε ζε δηαρξνληθό πιαίζην πνπ ζεκαίλεη πηα όηη
δελ κηιάκε πηα γηα ρσξηθό είκαη ν άιινο ηνπ άιινπ πνπ θάζεηαη από εθεί όπσο ε
Κείξα, αιιά ηώξα είκαη ν άιινο ηνπ άιινπ ηνπ πξνεγνύκελνπ θαη επεηδή είκαη ν
άιινο ηνπ πξνεγνύκελνπ ζέιεη λα πεη όηη είκαη ν άιινο ηνπ επόκελνπ. Γειαδή είκαη
ν πξνεγνύκελνο ηνπ επόκελνπ αιιά είκαη θαη ν επόκελνο ηνπ πξνεγνύκελνπ. Σώξα ε
αιπζίδα γίλεηαη ρξνληθή. Ο Διιεληζκόο κέζα ζε απηό ην πιαίζην όηαλ κηιάεη γηα ηνλ
άιιν δελ κηιάεη αλαγθαζηηθά γηα ηνλ άιιν πνπ ζπλππάξρεη κε απηόλ κηιάεη θαη γηα
ηνλ επόκελν θαη γηα ηνλ πξνεγνύκελν. Καη εδώ μαθληθά ηεληώλεηαη ν Διιεληζκόο θαη
θξαηάεη παξειζόλ θαη κέιινλ. Γελ ην ελδηαθέξεη ηόζν πνιύ ην παξόλ. Σνλ
ελδηαθέξεη όηη θξαηάεη άξα έρεηε κηα αιπζίδα ηελησκέλε, πάληα ηελησκέλε, ή αλ
ζέιεηε ην παίξλεηε ζαλ κία γέθπξα, ε νπνία γέθπξα έρεη κηα όρζε ην παξειζόλ θαη ε
άιιε όρζε είλαη ην κέιινλ. Θα κνπ πείηε πάλσ από ηη είλαη ε γέθπξα, είλαη πνιύ
απιό, είλαη πάλσ από ην παξόλ γηαηί θάησ ζέξλεηαη ε θνηλσλία. Άξα βγαίλνληαο
πάλσ ζε απηόλ ηνλ ζπλδεηηθό θξίθν έρεηε έλα δηαρξνληθό ζηνηρείν. Άκα ην ζθεθηείηε,
γηαηί κηιήζαηε γηα ηνλ Υξηζηηαληζκό, πώο ν Υξηζηόο κηιάεη γηα ηνπο άιινπο; Γελ
ζέισ λα πσ ηελ ιέμε γηα λα κε πσ όηη ζαο ην είπα. Πώο ιέεη; Λέεη "αγάπα..."
ΚΟΙΝΟ: Σνλ πιεζίνλ.
Νίθνο Λπγεξόο: Αιιήινπο. Άκα ην ζθεθηείηε ην "πιεζίνλ" ζε πνην ρώξν είλαη; ηνλ
θνληηλό, αιιά ζε ρώξν απνθιεηζηηθά ή θαη ζε Υξόλν; Γειαδή όηαλ αγαπάο ηνπο
γνλείο ζνπ, αγαπάο ηα παηδηά ζνπ είλαη βέβαηα ζην ρώξν αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
αγαπάο ηνπο πξνεγνύκελνπο θαη ηνπο επόκελνπο. Σν ιέσ γηα ηνπο γνλείο γηα λα είλαη
πην εύθνιν λα βξείηε έλα νηθνγελεηαθό πιαίζην. Αιιά βέβαηα ηελ ώξα πνπ ην θάλεηε
απηό, άκα έρεηε αο πνύκε, ηνλ παππνύ ζαο πνπ έρεη πεζάλεη δελ ην αγαπάηε πηα
επεηδή έρεη πεζάλεη; Πάλησο δελ κπνξείηε λα ηνλ πείηε όηη ηνλ αγαπάηε επεηδή έρεηε
ζπκθέξνλ επεηδή ζαο αγαπάεη θαη απηόο γηαηί απηόο ηα πήξε όια θαη έθπγε. Γελ
κπνξείηε λα πείηε όηη είλαη αληαιιαγή. Δδώ είλαη ινηπόλ όηη ζπκάζηε ηνλ άιινλ σο ν
άιινο γηαηί είζαζηε ν άιινο άιινο. ηαλ ρξεζηκνπνηήζεηε ην πιεζίνλ θαη ζε άιιεο
(γιώζζεο), ζα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα ζηα Γαιιηθά: πιεζίνλ κεηαθξάδεηαη
prochaine άκα όκσο πάξεηε prochaine ζηα Γαιιηθά θαη παίξλεηε ηώξα ην ιεμηθό θαη
δείηε ηη ζεκαίλεη prochaine ζα δείηε όηη ζεκαίλεη πιεζίνλ θαη επόκελνο.
ΚΟΙΝΟ: Ο Υξηζηόο επξνρώξεζε γηα λα εμεγήζεη πνηνο είλαη ν πιεζίνλ..

Νίθνο Λπγεξόο: Ναη.
ΚΟΙΝΟ: Καη είπε ηελ παξαβνιή ηνπ ακαξείηε. Ο ακαξείηεο ήξζε λα ζώζεη ηνλ
Ινπδαίν..
Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, άξα ε ηδέα πνηα είλαη... κηα πνπ κηιήζαηε γηα ηνλ ακαξείηε, ν
ακαξείηεο ηί ήηαλ;
ΚΟΙΝΟ: Ήηαλ ν άιινο.
Νίθνο Λπγεξόο: Ήηαλ ν άιινο. Αιιά ηί δίλεη ζηνλ έλαλ;
ΚΟΙΝΟ: Σνλ πεξηζάιπεη, ηνλ θξνληίδεη, δίλεη ιεθηά ζηνλ μελνδόρν λα ηνλ ηαΐζεη λα
ηνλ πεξηπνηεζεί θαη θξνληίδεη ώζηε όηαλ αλαξξώζεη λα έρεη θάπνπ λα πάεη.
Νίθνο Λπγεξόο: Ωξαία. Απηό είλαη ην γεληθό πιαίζην. Τπάξρεη θαζόινπ κηα
παξαβνιή πνπ λα αθνξά άλζξσπν πνπ δίλεη ην κηζό ρηηώλα ζηνλ άιινλ;
ΚΟΙΝΟ: Γίλεη από ηνπο δύν ηνλ έλαλ.
Νίθνο Λπγεξόο: Ναη. Ση ζέισ λα πσ, έρεηε ζθεθηεί γηαηί δελ ηνπ δίλεη όινλ θαη δίλεη
κόλν ηνλ κηζό;
ΚΟΙΝΟ: Γελ ζα ππάξρεη ζρέζε άκα ηνλ δώζεη όινλ.
Νίθνο Λπγεξόο: σζηό. Δλώ ε ηδέα είλαη άκα δίλσ κόλν ηνλ κηζό ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα είλαη κνηξαζηά θαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κνηξαζηά νληόηεηαο, γηαηί
άκα ην δώζεη όιν είλαη απηό πνπ έρεη θαη όρη απηό πνπ είλαη, γηαηί πξέπεη λα
δηαηεξήζεη απηό ην ζηνηρείν.
Λέσ, ινηπόλ, όηη όηαλ αλεζπρείηε γηα ηνλ Διιεληζκό θαη ιέηε όηη ν Διιεληζκόο
απηήλ ηελ πεξίνδν έρεη ππνζηεί κηα θζνξά, θαη ηα ινηπά, θαη ηα ινηπά, θαη ηα ινηπά,
κηιάηε γηα ηνλ ειιαδηζκό. Γε καο πεηξάδεη, δε καο πεηξάδεη, γηαηί επεηδή μέξσ θαη ην
θίιν κνπ ην Βάζν, αλ πξαγκαηηθά πίζηεπε κόλν απηό πνπ είπεο, ζα είρε ήδε
απηνθηνλήζεη. Καηάιαβεο; Δλώ εδώ, δπζθνιεύεηαη, δε ζα έιεγα όηη είλαη
ραξνύκελνο, δε ζα έιεγα όηη ην γιεληάεη απηή ηελ πεξίνδν, γηα λα κε κηιήζσ γηα
πεληαεηίεο. Άξα ζα ‘ιεγα όηη θαιιηεξγεί πνιιά αγγνύξηα. Βάζν θαιιηεξγείο πνιιά
αγγνύξηα, δελ κπνξείο λα πεηο. Δληάμεη; Μάιηζηα ηα βάδεη θαη ζηελ εθεκεξίδα ζε
πξσηνζέιηδν, γηα όζνπο δελ θαηαιαβαίλνπλ. Άξα, ε ηδέα πνηα είλαη; Δίλαη όηη δελ
είλαη επεηδή ππάξρεη δπζθνιία όηη δε ζα ππάξρεηο πηα. Πξώηα απ’ όια, πξέπεη λα
ζθεθηείηε θάηη ην παξάμελν, ην νπνίν είλαη, κπνξεί λα ππάξρεη Διιεληζκόο ζε θάζε
επθνιίαο; Γεύηεξνλ, είλαη κελ μερλάηε όηη έλα ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηνλ
Διιεληζκό είλαη ε έλλνηα ηεο αληεπίζεζεο. Άξα, ζαλ λνεηηθό ζρήκα ζπκάζηε πνιύ
θαιά απηά πνπ έιεγε ν Ναπνιέσλ, έιεγε όηη ε θαιύηεξε άκπλα είλαη ε επίζεζε θαη
όζνη λνκίδνπλ όηη έρνπλ θαηαιάβεη ηη ιέεη, πνπ βέβαηα δελ έρνπλ θαηαιάβεη, ζεσξνύλ
όηη ε θαιύηεξε επίζεζε είλαη ε άκπλα. ηαλ ην ιέλε απηό έρνπλ θιεηδώζεη ηε
βιαθεία θαη έρνπλ απιώο απνδείμεη όηη έρνπλ λνεηηθή ζηέξεζε ζε ζρέζε κε ηνλ
Ναπνιέσλ, γηαηί βέβαηα δελ είλαη ζπκκεηξηθό. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε θαιύηεξε

επίζεζε είλαη ε αληεπίζεζε. Ο Διιεληζκόο είλαη κηα νληόηεηα πνπ άκα ηνλ αθήλεηο
ήζπρν κηιάεη κόλνο ηνπ, κηιάεη ελαληίνλ ηνπ θαη είλαη αθόκα θαη ηθαλόο λα
δεκηνπξγήζεη Γεκνθξαηία. Άκα αξρίζεηο λα ηνλ πεηξάδεηο πξέπεη λα ηνλ πεηξάδεηο σο
έλα όξην, κεηά αξρίδεηο λα έρεηο πξνβιήκαηα, γηαηί ν Διιεληζκόο δελ αλήθεη ζηηο
νληόηεηεο πνπ γελλήζεθαλ γηα λα γίλνπλ ζύκαηα. Ο Διιεληζκόο, ινηπόλ, ζα έιεγα, λα
ην πσ θάπσο απιώο, εηζαγσγηθό, είλαη κηα νληόηεηα, ε νπνία δελ έρεη αγλόηεηα, δελ
έρεη αζσόηεηα θαη είλαη ηεο δηθαηνζύλεο. Θα κνπ πείηε θαλνληθά έλαο αζώνο, έλαο
αγλόο πξέπεη λα είλαη ηεο δηθαηνζύλεο, βέβαηα ηνπ ηπραίλεη. Σν ζέκα είλαη όηη ν
Διιεληζκόο δελ γελλήζεθε πνηέ ζε πεξηβάιινλ νύηε αγλό, νύηε αζών. Άξα, ην
ζηνηρείν πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη δελ είλαη ε αζσόηεηα ή ε αγλόηεηα, είλαη ε
δηθαηνζύλε, γη’ απηό ν Διιεληζκόο πξνζπαζεί πάληνηε λα είλαη δίθαηνο θαη απηό ην
βιέπεηε ζε πνιύ βαζύ πιαίζην. αο δίλσ ην παξάδεηγκα, είλαη όηη ζηελ θηινμελία ν
Διιεληζκόο πξνβιέπεη όηη αθόκα θαη ερζξό δελ ηνλ πεηξάδεηο. Δληάμεη; Καη κάιηζηα,
ζπκάζηε θάηη πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ Βειιεξνθόληε; ηαλ ηνλ ζηέιλεη ν βαζηιηάο λα
δώζεη έλα κήλπκα, ην νπνίν είλαη θξππηνγξαθεκέλν, θαη ην δηαβάδεη ν άιινο,
δηαβάδνληάο ην ν άιινο βιέπεη όηη πξέπεη λα ζθνηώζεηο απηόλ πνπ ζνπ θέξλεη ην
κήλπκα. Καη ν άιινο θαηαιαβαίλεη όηη απηόο πξαγκαηηθά είλαη έλαο γλήζηνο
κεηαθνξέαο δνκήο ρσξίο αιινίσζε θαη παξόιν πνπ ζα θηλδύλεπε ην δίλεη ην κήλπκα
θαη από απηό ηνλ εθηηκά. Γειαδή, ν Διιεληζκόο είλαη ηθαλόο, εθ θύζεο, λα θάλεη
απηό ην πξάγκα. Καηά ζπλέπεηα, ην ζέκα ηεο αληεπίζεζεο είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθό,
γηαηί βέβαηα αλ ν Διιεληζκόο δελ είρε ηελ έλλνηα ηεο αληεπίζεζεο βαζηά ξηδσκέλε
κέζα ηνπ έσο ηειηθά λα γίλεη ε νληόηεηά ηνπ δε ζα ππήξρε εδώ θαη αηώλεο.
ΚΟΙΝΟ: Δκείο ηη ζηνηρεία ηνπ Διιεληζκνύ θξαηάκε; Σε θηινμελία, ηε δηθαηνζύλε,
ηελ αληεπίζεζε; Μπνξεί έλαο Διβεηόο λα είλαη πην Έιιελαο θαη από εκάο.
Νίθνο Λπγεξόο: Πάλησο κ’ αξέζεη ην παξάδεηγκα ηνπ Διβεηνύ, γηαηί ζνπ ππελζπκίδσ
όηη δελ κηιάκε κόλν γηα ζνθνιάηεο θαη ηξάπεδεο. νπ ππελζπκίδσ όηη ν Διβεηόο
ιεηηνπξγεί κε ην ύληαγκα ηνπ Καπνδίζηξηα. Δλώ, ν Έιιελαο ειιαδίηεο βξίδεη ην
ύληαγκά ηνπ. Δληάμεη; Παξεκπηπηόλησο. ηαλ ιέσ ν ειιαδίηεο λα κελ
κπεξδεπόκαζηε επεηδή θάλνπκε ηε δηάιεμε ζηελ Κύπξν. Γελ μέξσ πώο λα ην πσ
αλάινγα, αιιά θαηαιαβαίλεηε όηη απηό πάεη θαη κε ηνλ Κύπξην.
ΚΟΙΝΟ: Κππξαδίηε.
Νίθνο Λπγεξόο: Αο ην πνύκε έηζη. Δληάμεη; Άξα δελ καο πεηξάδεη, ην έλα ην ιέκε κε
ηελ ίδηα θαθή έλλνηα.
ΚΟΙΝΟ: Σν αζελατθό θξάηνο;
Νίθνο Λπγεξόο: ρη, όρη, δελ ην ιέσ κ’ απηό. Γελ κηιάσ θαλ γηα θξάηνο. Γηαηί εδώ ζα
κπνύκε ζε κηα άιιε, δελ ην έρνπκε αλαιύζεη πξνο ην παξόλ.
Δίλαη όηη ν Διιεληζκόο δελ πηζηεύεη θαζόινπ ζηηο αξρέο, πηζηεύεη κόλν ζηηο αμίεο.
Άξα, αλ έρεηο έλα πξάγκα, ην νπνίν κπνξείο λα ην νλνκάζεηο από θξάηνο έσο
θνινθύζη θαη αθνινπζεί ηηο αμίεο ηνπ Διιεληζκνύ, ν Έιιελαο ην δέρεηαη.

ΚΟΙΝΟ: Ο ειιαδηζκόο απηό είλαη;
Νίθνο Λπγεξόο: ρη όρη, ν ειιαδηζκόο είλαη απιώο όηη ην πεξηνξίδεηο ζε έλα
γεσγξαθηθό ρώξν θαη δίλεηο ηεξάζηηα ζεκαζία ζην ρώξν θαη όρη πηα ζηνλ Υξόλν. Κη
έρεη ελδηαθέξνλ κάιηζηα όηη όηαλ κηιάκε ηώξα γηα λενέιιελα, πνιύ ζπρλά είλαη
αξλεηηθό. Πνπ θαλνληθά ζα έπξεπε λα ιέηε ηη. Αο πνύκε όηαλ ιεο λενειιεληθά, δελ ην
βιέπεηο κε ηελ αξλεηηθή έλλνηα, ελώ ην λενέιιελαο κάιινλ κνηάδεη κε απηό πνπ ζε
αλεζπρεί, ην βιέπεηο κε κηα έλλνηα πνπ είλαη θάπσο εθθπιηζκέλε. Γειαδή, ινηπόλ,
όζν αθνξά, δελ είλαη ηπραίν πνπ απηόο πνπ θαηεγνξείηαη, κάιινλ πνπ εθηειεί ηε
δηαηαγή ελαληίνλ ηνπ Πξνκεζέα είλαη ην θξάηνο θαη ε βία. Απηνί πνπ θαξθώλνπλ ηνλ
Πξνκεζέα πάλσ ζην βξάρν είλαη ην θξάηνο θαη ε βία. Απηό δε ζα πξέπεη πνηέ λα ην
μεράζεηο. Άξα, άζην απηό. Δκείο δελ είκαζηε θαζόινπ ηνπ θξάηνπο, θαη λα ζαο ην πσ
όπσο ην ιέσ ζπλήζσο κε ηνλ ίδην ηξόπν, ε Διιάδα δελ είρε πνηέ θξάηνο, δελ έρεη
θξάηνο, δελ ζα έρεη πνηέ θξάηνο, γηαηί αιιηώο ζέιεη λα πεη όηη δε ζα έρνπκε
Διιεληζκό. Σν θξάηνο επεηδή είλαη βαζηζκέλν ζε αξρέο αξρίδεη λα εθθπιίδεη ηηο
αμίεο. Καη ην βιέπνπκε πνιύ απιά όηαλ εκείο ζαπκάδνπκε ηελ Αληηγόλε ελώ κηζνύκε
ηνλ Κξένληα. Ο Κξένληαο είλαη θξαηηθόο θνξέαο θαη ε Αληηγόλε είλαη απαξάδεθηε,
θαη εκείο πνηαλ ζαπκάδνπκε; Σελ απαξάδεθηε. Γηαηί ιέεη ζηελ νπζία, εζύ κε πνην
δηθαίσκα σο θξάηνο έρεηο δηθαίσκα λα αιιάμεηο ηνπο λόκνπο νη νπνίνη είλαη νη λόκνη
ηεο εζηθήο θαη πξέπεη λα ηαθεί ν αδεξθόο κνπ. Γειαδή ν Έιιελαο δελ ζνπ δίλεη θαλ
ην δηθαίσκα λα βγάιεηο έλα λόκν πνπ είλαη κηα αξρή πάλσ απ’ ηελ αμία. Γειαδή ζεο
δελ ζεο ζα ηαθεί, αθόκα θαη αλ πεζάλσ.
ΚΟΙΝΟ: Ίζσο πνηέ λα κελ έρεη δνκεζεί έλα θξάηνο πνπ λα είλαη δνκεκέλν πάλσ ζηηο
αμίεο θαη ζηηο αξρέο;
Νίθνο Λπγεξόο: Ννκίδσ όηη ε έλλνηα ηνπ θξάηνπο έρεη απηό ην πξόβιεκα, άξα δελ
καο πεηξάδεη. Γη’ απηό θαη νη Έιιελεο δελ πηζηεύνπλ ζηνπο ζεζκνύο θαη πηζηεύνπλ
ζηνπο αλζξώπνπο θαη ην ρνπκε θάλεη ζε θάζε λα ην νλνκάδνπκε αθόκα θαη «θνλέ».
Γει. δελ ςάρλεηο γηα λα κπεηο ζε έλα ζεζκό έλαλ άιιν ζεζκό, ςάρλεηο «θνλέ». Σν
νπνίν ην ιέκε θαη πην ιατθά «ξνπζθέηη», αθόκα θαη απηό ιεηηνπξγεί κέζσ αλζξώπσλ
θαη όρη ζεζκώλ. Γειαδή μέξεηο ηνλ ηάδε, πνπ ζνπ είπε λα παο ζηνλ ηάδε θαη ζε έβαιε
ζηελ ηάδε ζέζε. Απηό ζα κνπ πείηε είλαη αλαμηνθξαηηθό, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη
απιώο κηα ζεσξία εμέιημεο πνπ αθνξά ηηο ζρέζεηο. Γηαηί νη ζρέζεηο ηειηθά είλαη:
αμηνινγώ ηνλ άιινλ, ζεσξώ όηη αμίδεη λα ηνλ έρσ εθεί γηα θάπνην ιόγν θαη ην θάλσ.
Γελ κπαίλσ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία γηαηί λνκίδσ είλαη ηερληθή θαη είζηε ζε πνιύ
πςειόηεξν επίπεδν ζηελ Κύπξν γηαηί ζηελ Διιάδα όηαλ ην θάλνπλ ληξέπνληαη αθόκα
ελώ ζηελ Κύπξν όηαλ ν άιινο ιέεη όηη εγώ έρσ ξνπζθέηη από βνπιεπηή, πεηάγεηαη ν
άιινο θαη ιέεη είζαη πνιύ ρακειά γηαηί εγώ έρσ ξνπζθέηη από ππνπξγό θαη ν άιινο
ην βνπιώλεη, ελώ ζηελ Διιάδα ζα ην έθαλαλ θαη ζα ήιπηδαλ ν άιινο λα κελ ην δεη.
Άξα είλαη ε δηαθνξά κεηαμύ ηξάπνπιαο θαη αλνηρηήο ηξάπνπιαο. ηελ Κύπξν ιεο ην
βιέπεηο; Έρσ 4 άζζνπο θαη ην βνπιώλεηο. Καη κεηά ν άιινο ζνπ βάδεη θνπι θαη ιεο…
Άξα ην αθήλνπκε απηό επεηδή είζηε πην εμεηδηθεπκέλνη από εκάο, έρεηε πεξάζεη ζε
έλα ζηάδην πνπ ε εηιηθξίλεηα ηειηθά δηεπθνιύλεη ηηο ζρέζεηο επεηδή είλαη κηθξόο ν
πιεζπζκόο. Δπαλέξρνκαη ινηπόλ ζην ζέκα ηνπ λεζηνύ, ειπίδσ λα θαηαιαβαίλεηε όηη

δελ έρσ θάλεη θακηά δηαθνξνπνίεζε όζνλ αθόξα ζην ειιεληθό θαη ζην θππξηαθό
ζηνηρείν θαη δελ λνκίδσ λα έρσ πεη θάηη πνπ έλαο Κύπξηνο ληώζεη όηη δελ κηιάσ γη’
απηόλ σο Έιιελα. Άξα ιέσ όηη ην ζηνηρείν: γε ζάιαζζαο, ζάιαζζα, ην δπλακηθό, ην
ζέκα ηεο λνεκνζύλεο, ηεο απαξαίηεηεο ζε ζρέζε κε ηε λύρηα θαη ηελ Αζηξνλνκία, ν
θάξνο, ην ζέκα ηεο θηινμελίαο, ην ζέκα ηνπ λεξνύ θαη ηνπ αιαηηνύ, ην ζέκα ηνπ
γξαπηνύ ιόγνπ θαη ηνπ ηη ζα κείλεη, γηαηί πξνζέμηε, γηα λα γξάςεηε θάηη πξέπεη λα
ζεσξήζεηε όηη απηό πνπ γξάθεηε έρεη αμία. Σεξάζηηαο ζεκαζίαο απηό σο έλλνηα. αο
δίλσ έλα παξάδεηγκα: ζηνλ κηλσηθό πνιηηηζκό δελ έρνπκε θηάζεη αθόκα ζε απηό ην
επίπεδν. ην κηλσηθό πνιηηηζκό γξάθνπκε πάλσ ζε πηλαθίδεο από άξγηιν, ηηο νπνίεο
ηηο μαλαιηώλνπκε θαη ηηο μαλαθηηάρλνπκε. ηελ πξαγκαηηθόηεηα νη πηλαθίδεο ηεο
Γξακκηθήο Α΄ θαη Β΄, θαη πην ζπγθεθξηκέλα Γξακκηθή Α΄ θαη κπθελατθά ηηο έρνπκε
επεηδή θάεθαλ, δειαδή επεηδή ςήζεθαλ. ε απηήλ ηελ πεξίνδν ινηπόλ δελ ςήλακε
απηό πνπ γξάθακε γηαηί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ήηαλ κόλν ινγηζηηθή, δει. πόζα ήηαλ
ηα απνζέκαηα θαη ηα ινηπά. Απιώο ρξεζηκνπνηνύζακε έλα εξγαιείν πνπ έζβελε
ζπλερώο. Άξα εκείο έρνπκε κόλν ην ηειεπηαίν ζηάδην όηαλ θάεθαλ θαη έκεηλαλ
ζηαζεξά. ηαλ θάλεηε έλα αγγείν θαη ην θαίηε κε ηελ έλλνηα ηεο αγγεηνπιαζηηθήο ην
ιέσ ην θάςηκν, αλ ην ζθεθηείηε θαιά είλαη όηη αρξεζηεύεηε ηνλ άξγηιν. Έρεηε
παξαηεξήζεη όηη έλα αγγείν πνπ είλαη ςεκέλν είλαη από ηα πην άρξεζηα αληηθείκελα
πνπ κπνξεί λα έρεηε κεηά γηαηί ην κόλν πνπ κπνξεί λα ηνπ ζπκβεί είλαη λα ζπάζεη.
Γελ κπνξείηε λα ην μαλαρξεζηκνπνηήζεηε. Γειαδή δελ είλαη ζαλ λα είλαη γε, θάλεηο
αγγεηνπιαζηηθή, δε ζνπ αξέζεη ηνπ μαλαβάδεηο λεξό θαη ην μαλαθάλεηο, νύηε
πιαζηειίλε αλ ζέιεηε, Να ην πσ πην απιά, ε πιαζηειίλε αο πνύκε, είλαη θάηη πνπ
είλαη ξηδηθά δηαθνξεηηθό από ηελ αγγεηνπιαζηηθή, γηαηί ζηελ αγγεηνπιαζηηθή ε ηδέα
είλαη όηη ζηακαηάκε κηα δηαδηθαζία γηα λα κέλεη. Απηό ζεκαίλεη όηη ζεσξνύκε όηη
απηό πνπ έρνπκε αμίδεη λα κείλεη σο έρεη. Δίλαη αθξηβώο ίδην κε ην θείκελν, κπνξνύκε
λα κηιάκε ηόζελ ώξα, αιιά απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη όηη ζην ηέινο ζα ην
μεράζνπκε. Αλ όκσο θαηαγξαθεί, ζεσξνύκε όηη αμίδεη λα θαηαγξαθεί, ηόηε ζέιεη λα
πεη όηη δίλνπκε ζεκαζία θαη ζηηο ιέμεηο πνπ εθθέξνπκε, γηαηί ηόηε έρνπλ κηα
βαξύηεηα πνπ έρνπλ έλα πάρνο Υξόλνπ. Ο Διιεληζκόο, ινηπόλ, κέζα απ’ απηή ηελ
έλλνηα είλαη όηη ζε κηθξό ρώξν θαη ηεξάζηην Υξόλν πξέπεη λα έρεη αλζεθηηθόηεηα. Γηα
λα έρεη αλζεθηηθόηεηα, πξέπεη λα απνηειεί αληεπίζεζε όηαλ δέρεηαη επηζέζεηο. Άξα,
όηαλ δέρεηαη κηα θζνξά, ν Διιεληζκόο εθ θύζεο δπζθνιεύεηαη πάληνηε ζηελ
εζσηεξηθή θζνξά, ελώ ε εμσηεξηθή θζνξά ηνλ ελεξγνπνηεί πην γξήγνξα. Αιιά πξέπεη
λα ζπκάζηε, όηαλ λνκίδεηε όηη απηή ε πεξίνδνο είλαη ράιηα, όηη επί ηνπξθνθξαηίαο ν
Έιιελαο γελλήζεθε Σνύξθνο, έδεζε Σνύξθνο, πέζαλε Σνύξθνο, θαη ήηαλ Έιιελαο.
Έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία απηό. Σώξα είλαη πνιύ ζπάλην. Καη 400 ρξόληα δελ είλαη ιίγν,
δε κηιάκε γηα κηα κηθξή θαηνρή, κεξηθέο δεθαεηίεο. Άξα, κηιάκε γηα θάηη πνπ έρεη κηα
ηεξάζηηα δηάξθεηα αιιά κηα ηεξάζηηα δηάξθεηα, αλ θαηαιάβαηε ηη έρεη γίλεη, ν
Διιεληζκόο θαηάθεξε ηελ Σνπξθνθξαηία λα ηελ θάλεη παξέλζεζε. Δίλαη απίζηεπην.
Γειαδή, έρνπκε ηόζν κεγάιν πάρνο, δειαδή είκαζηε ηνπιάρηζηνλ xxxxl, έρνπκε ηόζν
κεγάιν πάρνο Υξόλνπ πνπ 400 ρξόληα θαηνρήο ην βάδνπκε παξέλζεζε. Δίλαη
απίζηεπην. Αλ μέξαηε πόζνη πνιηηηζκνί κεηά από 400 ρξόληα έρνπλ δηαιπζεί θαη δελ
ππάξρεη πηα ηίπνηα, νύηε ίρλνο, ελώ εκείο πνπ ήκαζηαλ ην απόιπην ηίπνηα, δε καο
παξαδερόηαλ θαλέλαο αλ ζέιεηε απηή ηελ πεξίνδν θαη ήκαζηαλ απιώο έλα ηζηξάθη

ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο, κπνξεί απηό ην ηζηξάθη λα πάεη από ην ξαγηά έσο
ηνλ γελίηζαξν αλάινγα ην ηη γίλεηαη, ζε πνηα άθξα θηάλνπκε. Πξέπεη ηώξα λα δνύκε,
γηαηί αληέρνπκε. Άξα αληέρνπκε ζε απηό ην πξάγκα κε δπν πξάγκαηα, ηε γιώζζα θαη
ηε ζξεζθεία. Καη ξσηάσ ηώξα, γηα ηνλ θύξην αληηπαξάζεζε, δειαδή ρσξίο γιώζζα
θαη ζξεζθεία ζα κηινύζακε αθόκα γηα Διιεληζκό; Αιιά απηή ε ζξεζθεία πνηα είλαη;
Γελ είλαη ε Υξηζηηαληθή Οξζόδνμε; Καη γηαηί καο θαηαπαηνύζαλ; Γηα αθξηβώο γηα
απηήλ ηε ζξεζθεία. Γηαηί κεξηθέο θνξέο καο απαγόξεπαλ ηε γιώζζα, άξα μέξεηε ην
θαιό ηνπ Έιιελα είλαη άκα ζεο λα θάλεη θάηη αξθεί λα ηνπ ιεο όρη, γηαηί όπσο απηόο
είλαη ηνπ όρη ηνπ όρη, κπνξεί θαη λα ην θάλεη. Γειαδή, όηαλ θαηαπαηάο ηνλ Έιιελα
θαη ηνπ ιεο δε ζα κηιάο ειιεληθά εθεί είλαη πνπ κηιάεη ειιεληθά. ηαλ ηνπ ιεο δε ζα
πηζηεύεηο ζην Υξηζηό εθεί είλαη πνπ πηζηεύεη ην Υξηζηό. Άκα ηνλ αθήζεηο ήζπρν
κπνξεί λα αξρίζεη λα κηιάεη αγγιηθά. Άκα ηνλ αθήζεη ήζπρν κπνξεί λα κελ πηζηεύεη
εληειώο. Βέβαηα, πξνο ηελ αξρή, πξνο ην ηέινο πάληνηε πηζηεύεη. Σνπ επαλέξρεηαη ην
-πξνζέμηε ην timing ηώξα. Έρεηε δεη πνιινύο πνπ λα κελ πηζηεύνπλ κεηά ηα 80; Άξα,
εδώ είλαη αθξηβώο ην ίδην. Θέισ λα ζαο πσ όηη άκα ζπλδπάζεηε ηα δπν θαη θνηηάμεηε
πάλσ ζε πνηα ζεκέιηα δεη ν Διιεληζκόο θαη πσο αληέρεη ηόηε ην θάλεηε αλάπνδα.
Γειαδή, είλαη αθξηβώο κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη ν Grothendieck ζέιεηε λα απνδείμεηε
θάηη ην γεληθεύεηε, ην γεληθεύεηε, ην γεληθεύεηε, θνηηάδεηε πνηεο δνκέο αληέρνπλ ηηο
γεληθεύζεηο, παίξλεηε ηηο δνκέο απνδεηθλύεηε ην πξώην, ηώξα θάλνπκε αθξηβώο κε
ηνλ Διιεληζκό. Παίξλνπκε ηνλ Διιεληζκό δελ μέξεηε ηη είλαη. Ωξαία. Ση έρεηο
αληέμεη; Απηό, απηό, απηό. Με πνηα ζηνηρεία; Απηό, απηό θη απηό. Ωξαία, ηα βγάδεηε
απηά πνπ έρεη αληέμεη, παίξλεηε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληέμεη θαη ιέηε όηη ν
Διιεληζκόο θηηάρλεηαη πάλσ ζ’ απηό. Απηό είλαη ζαλ ζύκπιεγκα.
ΚΟΙΝΟ: Θα ήζεια λα πξνζζέζσ όκσο θάηη. ηη θηηάρλεηαη γη’ απηά αιιά θηηάρλεη
θαη έλα εξσηζκό, αιιά δελ ελλνώ ηνλ εξσηζκό ηνλ πνιεκηθό, ελλνώ εθείλνλ ησλ
επεξγεηώλ ησλ κεγάισλ εξώσλ ηνπ Διιεληζκνύ πνπ κέζα ζ’ απηό πνπ έρεηε
πεξηγξάςεη ην πιαίζην ηνπ θξάηνπο.
Νίθνο Λπγεξόο: Ση είλαη νη επεξγέηεο γηα ζέλα;
ΚΟΙΝΟ: Δίλαη ν άλζξσπνο εθείλνο πνπ αλαγλσξίδεη πσο ην θξάηνο δελ ππάξρεη,
εθείλνο ν νπνίνο αλαγλσξίδεη όηη ε γιώζζα θαη ε ζξεζθεία είλαη ζεκαληηθό θαη
ελεξγνπνηείηαη…
Νίθνο Λπγεξόο: Πάλησο λα μέξεηε όηη παο λα θάλεηο θάηη πνπ κεηά ην εθθπιίδεη.
Θπκάζαη όηη ππάξρεη ε έθθξαζε Μαηθήλαο; Σν ζπκάζαη απηό; Μαηθήλαο; Σν
ζπκάζαη; Ξέξεηο ηη είλαη;
ΚΟΙΝΟ: ρη.
Νίθνο Λπγεξόο: Πην ιατθά θαη πην ειιεληθά ζέιεη ζπόλζνξ. Άξα, ν Μαηθήλαο, πνηνο
ήηαλ; Ήηαλ Ρσκαίνο, ν νπνίνο αγαπνύζε πνιύ ηηο ηέρλεο θαη ηελ επηζηήκε θαη
ρνξεγνύζε ηνπο αλζξώπνπο πνπ δελ έβγαδαλ ρξήκαηα γηα λα κπνξνύλ λα παξάγνπλ
απηό ην έξγν. Απ’ απηό έξρεηαη ζηγά ζηγά ν επεξγέηεο. Άξα, δελ είλαη θαζαξά
ειιεληθό ζηνηρείν ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Αλ ζεο λα δεηο έλα ειιεληθό ζηνηρείν πνπ

είλαη ζε απηόλ ηνλ ηνκέα είλαη αθξηβώο ν ρώξνο πνπ είπεο. Σν αξραίν ζέαηξν είλαη
θηηαγκέλν γηα λα έξρεηαη ν πιεζπζκόο ηδάκπα, είλαη απηόο πνπ ην νξγαλώλεη, πνπ
πιεξώλεη ηα πάληα. Ο άλζξσπνο θάζεηαη, ην θνηλό θάζεηαη θαη απηό έρεη κεγάιε
ζεκαζία, θάζεηαη ηδάκπα θαη επηπιένλ αμηνινγεί, δειαδή, δε κ’ άξεζε ην έξγν. Απηό
είλαη ηέιεην, απηό είλαη θαζαξά ειιεληθό. Καη ηδάκπα θαη λα κπνξείο λα θάλεηο θαη
θξεηηθή, δειαδή αλ ζνπ βάινπλ εηζεηήξην ζνπ θνζηίδεη, ιεο θαιύηεξα λα ην
πιεξώλσ αλ είλαη λα κνπ ην απαγνξεύζεηο. Δλώ άκα είλαη ηδάκπα θαη κπνξώ λα πσ ν
Βάζνο δελ έπαημε θαιά ζήκεξα, απηό είλαη ειιεληθό. Λέσ, ινηπόλ, όηη ζ’ απηό ην
ζηνηρείν ην έρεη ζην ζέαηξν. Καη έρεη πάιη ελδηαθέξνλ ην ζέαηξν, γηαηί ην ζέαηξν
είλαη θηηαγκέλν γηα ηνπο άιινπο. Γειαδή, πξέπεη λα είκαζηε πνιύ πξνζεθηηθνί
κεηαμύ ζεάηξνπ θαη ζεάκαηνο. ηαλ θάλνπκε ζέαηξν γηα ζέακα -Βάζν ειπίδσ λα κε
δηαθσλείο- είλαη όηη εθθπιίδνπκε ην ζέαηξν, γηαηί ηόηε – γη’ απηό δε κ’ αξέζεη λα
ιέκε, ιέκε παξάζηαζε, πξέπεη λα ιέκε ζεαηξηθή παξάζηαζε, γηαηί αιιηώο παξάζηαζε
κπνξεί λα είλαη ζρεδόλ όηη λα ‘λαη, είλαη πνιύ επηθίλδπλν λα θάλνπκε αλαπαξάζηαζε
θαη δελ είλαη παξάζηαζε. Σν ζέαηξν ιέεη ςέκαηα εμ αξρήο, είλαη κηα πιαζηή
πξαγκαηηθόηεηα πνπ παξάγεη αιήζεηα, ελώ ε θαλνληθή πξαγκαηηθόηεηα, ε θιαζηθή,
θνηλσληθή είλαη κηα πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία ππνηίζεηαη είλαη αιεζηλή θαη παξάγεη
ςέκαηα. ην ζέαηξν όηαλ είζαζηε εδώ όινη μέξνπκε όηη δελ παίδεηε ην ξόιν ζαο,
αιιά απηό πνπ ιέηε ζαο αγγίδεη θαη ιέηε θνίηα ηώξα ηη ζπγθηλεηηθό ήηαλ απηό, ελώ
μέξεηο όηη απηόο ήηαλ γπλαίθα πνπ κεηά πνπδξαξίζηεθε γηα λα γίλεη εζνπνηόο θαη λα
πεη ην ξόιν πνπ δελ ήηαλ αθξηβώο απηό. Σν ιέεη όκσο κε έλαλ ηξόπν πνπ ζ’ αγγίδεη.
Λέσ, ινηπόλ, όηη όηαλ ιεο γηα ηνπο επεξγέηεο πξέπεη λα είκαζηε ιίγν πξνζεθηηθνί,
γηαηί απηό ππάξρεη θαη αιινύ, δελ είλαη θαζαξά θαζνξηζηηθό ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ
θαη είλαη πνιύ πξόζθαην ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Δθηόο απ’ απηό πνπ ιέσ κε ην
αξραίν ζέαηξν πνπ είλαη πνιύ ζπγθεθξηκέλν, είλαη ζε έλα ρώξν, δειαδή ην πιαίζην
ηνπ δηαγσληζκνύ, ζα έιεγα όηη είλαη θαη κηα επέθηαζε ηνπ ειιεληθνύ ζηνηρείνπ ζην
ρώξν ησλ επηζηεκώλ θαη ησλ γξακκάησλ θαη ηα ινηπά, εδώ έρεη έλα λόεκα. Αιιά
επεξγέηεο κε ηελ έλλνηα πνπ κνπ ην εμήγεζεο ηώξα, κηιάο γηα θάηη πνπ είλαη πνιύ
πξόζθαην, πνπ όλησο βιέπνπλ αο πνύκε κηα αλεπάξθεηα ζα θάλνπλ έλα ίδξπκα θαη
ράξεο ζε απηό ην ίδξπκα ζα πξνζθέξνπλ πξάγκαηα ζηελ Διιάδα. Θα έιεγα όηη είλαη
έλαο ηξόπνο απηνί νη επεξγέηεο, γηα λα πνληάξνπκε ζε κηα ζπλέρεηα ηνπ Διιεληζκνύ,
δηόηη βιέπνληαο απηήλ ηελ θξαηηθή αλεπάξθεηα, απηνί ιελ: «Δγώ ζα θάλσ έλα
ίδξπκα, ζα θάλσ έλα ηλζηηηνύην, ζα έρσ εξεπλεηέο πνπ ζα ζπλερίδνπλ θάπνην έξγν,
ζα έρσ θηήξηα, ζα έρσ αλαθαηλίζεηο», νη νπνίεο ηειηθά ζηελ πνξεία κπνξεί θαη λα
είλαη πην ζεκαληηθέο απ’ απηέο πνπ θάλεη ν θξαηηθόο θνξέαο, γηαηί απηόο είλαη
θαζαξά ηππηθόο θαη κεξηθέο θνξέο αλαθαηλίδεη θαη ιεο ηη ην ήζειε. Γη’ απηό ινηπόλ,
λνκίδσ όηη κπνξνύκε λα πνύκε όηη ν Διιεληζκόο δελ δεη κηα δύζθνιε πεξίνδν ηώξα,
ν Διιεληζκόο είλαη αλ ζέιεηε έλαο ηξόπνο πνπ έρεη ε Αλζξσπόηεηα λα αληαπεμέιζεη
ζηηο δπζθνιίεο. Άξα, αλ ζέιεηε. Διιεληζκόο είλαη κηα ζθήλα, ζ’ έλα βξάρν. Σνπ
βάδεηε λεξό, θνπζθώλεη ε ζθήλα πην πνιύ, αλνίγεη ν βξάρνο, ρώλεηαη ε ζθήλα πην
πνιύ, αλνίγεη ν βξάρνο, ρώλεηαη ε ζθήλα πην πνιύ αλνίγεη ν βξάρνο, ζπάεη ν βξάρνο
δελ ζπάεη ε ζθήλα. Σώξα ζα κνπ πείηε πσο πεξλάεη ε ζθήλα, ζηξηκσγκέλα. Ο
Διιεληζκόο είλαη πάληνηε ζηξηκσγκέλνο, δειαδή, πάληνηε βξέζεθε κπξνζηά ζε

ηεξάζηηνπο βξάρνπο, νη νπνίνη ζηγά ζηγά κε ηε ζθήλα, κε ηε ζθήλα, κε ηε ζθήλα
ηειηθά έθπγαλ.
Αλ ζέιεηε έλα άιιν παξάδεηγκα, είλαη απηό πνπ νλνκάδσ ην πεηξαδάθη κέζα ζην
παπνύηζη, ην νπνίν ην παηάο, ην παηάο, ην παηάο θαη ιεο ην θαηαπαηάο κεηά, ην
θαηαπαηάο, ην θαηαπαηάο, αιιά απηό πνπ πνλάεη είλαηην πόδη ζνπ. Άξα, ν κόλνο
ηξόπνο λα ην απνθύγεηο είλαη λα βγάιεηο όιν ην παπνύηζη θαη λα βγάιεηο ην
πεηξαδάθη θαη λα μαλαβάιεηο ην παπνύηζη ζνπ. ζν ζεο λα ην δηαρεηξηζηείο κε ην
πεηξαδάθη, ζα πνλάεη ην πόδη ζνπ. Θα κνπ πείηε λαη, αιιά ην πεηξαδάθη παηηέηαη.
Καη; Ο Διιεληζκόο είλαη ζθιεξόο σο αλζεθηηθό ζηνηρείν, θαηά ζπλέπεηα όζν παηηέηαη
από καιαθά ζηνηρεία απιώο μεθνπζθώλεη. Άξα, ε θνπέια θαη κεηά ην παηδί.
ΚΟΙΝΟ: Δίραηε πεη όηη ν Διιεληζκόο άληεμε ηα 400 ρξνληά ιόγσ ηεο γιώζζαο θαη
ηεο ζξεζθείαο, ηα δπν πνιύ δπλαηά ζηνηρεία. Καηαιαβαίλσ όηη θαη ηόηε ππήξρε
εθθπιηζκόο ηεο γιώζζαο γηα ην ιόγν όηη ήηαλ θάησ από ηελ ηνύξθηθε ζθιαβηά αιιά
ζίγνπξα ε γιώζζα…
Νίθνο Λπγεξόο: ρη, όρη θαη όρη κόλν. Άκα ζπκάζαη ην έξγν ηνπ Κνξαή. Αλ ζπκάζαη
πσο ιέγεηαη ν δηθεγόξνο είλαη εθείλε ηελ πεξίνδν δελ είλαη ηνπξθηθή ιέμε, είλαη
ηηαιηθή ιέμε θαη κνηάδεη κε αβνθάλην. Άξα, είλαη ν Κνξαήο πνπ ζα μαλαθηηάμεη
ηερληθά, όπσο ηελ μέξνπκε, ηειεόξαζε, ζα μαλαπαξάγεη ιέμεηο κε ηε ζύλδεζε ηελ
ειιεληθή θαη κεηά ζα ζεσξήζνπκε όηη είλαη εληειώο ινγηθό λα ιέγνκαη δηθεγόξνο.
Άξα, δελ είλαη κόλν ην ηνπξθηθό ζηνηρείν, έρνπκε θη άιιεο επηινγέο.
ΚΟΙΝΟ: ηαλ ιέκε όκσο όηη ζήκεξα ν εθθπιηζκόο είλαη πνιύ πην βαζύο…
Νίθνο Λπγεξόο: Γηαηί;
ΚΟΙΝΟ: Λόγσ ηεο κεγάιεο επηξξνήο από άιιεο ρώξεο, ηνπ λενθππξηαθνύ ζηνηρείνπ
πνπ ππάξρεη ηόζν ζηε γιώζζα όζν θαη ζε πνιιά άιια ζηνηρεία…
Νίθνο Λπγεξόο: Μελ αλεζπρείο, απηό ππάξρεη εδώ θαη ρξόληα. Γελ ππήξραλ πνηέ
ηόζνη νκηιεηέο πνπ λα κηιάλ ειιεληθά ζηελ ηζηνξία ηεο Αλζξσπόηεηαο.
ΚΟΙΝΟ: Ναη, εληάμεη, αιιά θαη ε ζξεζθεία ζε πάξα πνιινύο έρνπλ μεθύγεη από ην
θαζαξά ρξηζηηαληθό ζηνηρείν κέζα ηνπο βιέπνληαο ζαλ..
Νίθνο Λπγεξόο: Σν παξαδνζηαθό.
ΚΟΙΝΟ: Ναη, αιιά ζαλ αθνξκή όηη ε ζξεζθεία έρεη θαηαληήζεη business αληί
ζξεζθεία…
Νίθνο Λπγεξόο: νπ ππελζπκίδσ, γηαηί έρεηο κηα ηάζε λα δίλεηο κεγάιε έκθαζε ζην
παξόλ. νπ ππελζπκίδσ έλα γεγνλόο πνπ αθνξά ηνλ Υξηζηό, άξα δελ κπνξείο πσο
είλαη πξόζθαην. Γελ έρεηο δεη πνηέ ην Υξηζηό λα κπαίλεη κέζα θαη λα λεπξηάδεη γηα ην
ηη θάλνπλ νη άλζξσπνη κε ηε ζξεζθεία;
ΚΟΙΝΟ: Ναη.

Νίθνο Λπγεξόο: Καη λα ηνπο δηώρλεη; Απηό δελ έγηλε ζε λενθππξηαθό πιαίζην. Απηό
είλαη από ηελ αξρή ηνπ Υξηζηηαληζκνύ. Κάζε θνξά πνπ ζα ππάξρεη έλαο ζεζκόο, πνπ
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί νπνηνδήπνηε θαη λα είλαη ην ζηνηρείν, ηε γιώζζα ή ηε
ζξεζθεία. Η ξεηνξηθή ηη είλαη; Δίλαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο γιώζζαο γηα λα παίξλεηο
ιεθηά γηα λα δηδάμεηο ζηνλ άιινλ πώο λα κηιάεη. Ωξαία. Λνηπόλ, απηό πνπ έθαλε
αθξηβώο ην ίδην, είλαη όηη μαθληθά κπνξνύζαλ λα έρνπλ πσιεηέο κέζα ζην ρώξν ηνλ
ζξεζθεπηηθό γηα λα κπνξνύλ λα βγάινπλ πεξηζζόηεξα. ηαλ ήξζε ν Υξηζηόο ηη ηνπο
είπε; Σνπο είπε λα θύγνπλ. Άξα, ηη ελλνώ κ’ απηό. Αλ μαθληθά ηώξα κνπ πεηο:
«Βιέπεηο ζηελ επνρή ηνπ Υξηζηνύ ήηαλ εθθπιηζκέλνο ν Υξηζηηαληζκόο». Πξώηα απ’
όια δελ ππήξρε ν ρξηζηηαληζκόο θαη ήηαλ όλησο εθθπιηζκέλνο, γηαηί ήηαλ
εθθπιηζκέλνο από ηνπο ζεζκνύο. Γειαδή, είλαη ζαλ λα ιέκε επεηδή ηώξα όηαλ ζα
πάκε ζηελ Σήλν θαη ζα δνύκε όια απηά ηα καγαδηά ηελ ώξα πνπ αλεβαίλεηο, γηαηί όια
απηά ηα καγαδηά δελ έρνπλ αλνίμεη ζην δηπιαλό δξόκν πνπ δελ αλεβαίλεηο, είλαη
αθξηβώο εθεί πνπ αλεβαίλεηο. Καη ξσηάσ ηώξα. Απηό ζεκαίλεη όηη δε ζα παο ζηελ
εθθιεζία;
ΚΟΙΝΟ: Γη’ απηό ιέσ όηη ην ρξεζηκνπνηώ ζαλ αθνξκή, αιιά είλαη ε πξαγκαηηθή
αηηία. βιέπεηο όηη όιν θαη πεξηζζόηεξν ην πνζνζηό, ην νπνίν απνκαθξύλεη απηά ηα
δπν ζηνηρεία ηνπ Διιεληζκνύ ηε γιώζζα θαη ηε ζξεζθεία…
Νίθνο Λπγεξόο: Δίλαη ειάρηζην ζε ζρέζε κε ην πνζνζηό πνπ παξακέλεη. Απιώο απηό
είλαη. Γειαδή, άκα θνηηάμεηο πεξηζζόηεξν δηαρξνληθά ηνλ Διιεληζκό ζα ζνπ δώζεη
δπλάκεηο γηα ην ηη δεηο ηώξα, πνπ βέβαηα ζε επεξεάδεη, γηαηί εζύ ην δεηο, ελώ ην
πξνεγνύκελν δελ ην δνύζεο. Αιιά μέξεηο όηη ν Διιεληζκόο ζε θάζε όηη αθνξά ηε
γιώζζα θαη αθόκα θαη ηε ζξεζθεία, ζε δηάθνξεο θαηνρέο πνπ είρακε, ήηαλ κηα
δπζθνιία. Άξα, ζα έιεγα όηη δελ πξέπεη, έρνπκε ηελ ηάζε θνηλσληθά λα
επηθεληξσλόκαζηε ζην δηθό καο πόλν θαη δελ θαηαιαβαίλνπκε όηη ν Διιεληζκόο ήηαλ
ηθαλόο λα θάλεη ππεξβάζεηο θαη λα μεπεξάζεη απηνύο ηνπο πόλνπο γηα λα είλαη αθόκα
εδώ. Γηαηί, πόλνο κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, δελ κπνξείο λα πεηο ηώξα
όηη είλαη ην αλάινγν, γηαηί αθνύκε όιεο ηηο ειηζηόηεηεο πνπ ζην ηέινο θαηαληάεη
γεινίν, κηιάεη γηα πξάγκα πνπ αθόκα θαη ηώξα πνπ ιέκε ε Πόιε, γηα καο ζεκαίλεη ε
Κσλζηαληηλνύπνιε, δε ιέκε πνηέ γηα ηελ Αζήλα, ε πόιε. Καη ιέσ ινηπόλ, έλα ηόζν
βαξύ πιήγκα ην ηη γίλεηαη, ην ηη θαηαζηξέθεηαη, ηα βηβιία πνπ εμαθαλίδνληαη, πνπ
αλαγθαζηηθά πεξλάλ από ηελ Κξήηε, ηειηθά ζα απνηειέζνπλ ηα ζεκέιηα ηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ San Marco. Θα πάεη δηθόο καο, ν νπνίνο παξεκπηπηόλησο, αλ
ζπκάζηε θαιά, ζα έρεη ζρέζε κε ηα δηθά καο, ήηαλ ζξεζθεπηηθό ζηνηρείν θαη
νξζόδνμν θαη θαζνιηθό, ην νπνίν κεηέθεξε ηα βηβιία ηα ρεηξόγξαθα ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο ζηε βηβιηνζήθε San Marco, γηα λα γίλεη ε πξώηε βηβιηνζήθε κε
500 ρεηξόγξαθα. Άξα, θαηαιαβαίλεηε εδώ όηη απηόο θαηαιαβαίλεη, θαη ειπίδσ λα
ζπκάζηε, όηη ηα πξώηα έληππα ειιεληθά, ην βιέπεηε αθόκα θαη κε ην Ρήγα Φεξαίν
θαη πξηλ κε ηνλ Δξσηόθξηην, πνπ είλαη, πνηα είλαη ηα ηππνγξαθία. Δίλαη Βελεηία,
Σεξγέζηε. Λνγηθό είλαη, γηαηί εκείο ζην ελδηάκεζν πνύ ήκαζηαλ, κέζα ζε θαηνρή.
ηγά λα κελ ππήξρε ηππνγξαθείν εδώ. Άξα, δελ ην ιέκε κε ηελ έλλνηα ηελ θαθή γηαηί
δελ ππήξρε ηππνγξαθείν ζηελ Διιάδα. Ξέξνπκε αθξηβώο γηαηί δελ ππήξρε
ηππνγξαθείν ζηελ Διιάδα. Αιιά απηό πνπ είλαη θαληαζηηθό είλαη πσο ππήξρε

ηππνγξαθείν ζηε Βελεηία. Αιιά άκα δείηε όηη ε θνηλόηεηα ηεο Βελεηίαο πξόζθαηα
γηόξηαζε ηα 500 ρξόληα ηεο, είλαη θάηη απηό. Λέσ ινηπόλ όηη απηό ην ζηνηρείν, όπσο
ιέσ κε ην θάξν, είλαη ηθαλόο ν θάξνο αθόκα θαη απνκνλσκέλνο, λα παξακείλεη
θάξνο. Καη ζαο ππελζπκίδσ όηη είλαη πνιύ πξόζθαηα λα ην ραξεί θαη ν couch. Δίλαη
πνιύ πξόζθαηα πνπ θάλακε δίθηπν θάξσλ. Γειαδή, όηη ν έλαο βιέπεη ηνλ άιινλ θαη
ν άιινο ηνλ άιινλ θαη επηηξέπεη ζην Αηγαίν λα έρεηο κηα επηθνηλσλία. Απηό δελ ην
είρακε ζθεθηεί αξρηθά, ελώ μέξνπκε όηη ππάξρεη αθόκα θαη ζηνλ πόιεκν ηεο Σξνίαο,
ζπκάζηε κε ηνλ Αγακέκλνλα πσο κεηαθέξεηαη ην λέν, αιιά απηό ην ζεσξνύκε πσο
είλαη πνιύ πξαθηηθό ζαλ κεηαθνξά κελπκάησλ. Ο θάξνο δελ είλαη θηηαγκέλνο γη’
απηόλ ηνλ ιόγν. Γη’ απηό ζαο ιέσ όηη κπνξεί απηή ε δπζθνιία λα ζαο θαίλεηαη ε
κεγαιύηεξε. Γελ μέξσ Βάζν ηη πξνηηκάο, αιιά πξνηηκάο ην 2013, ην 2004, ην 1974,
ην 1963, ην 1960; Γηα λα κελ ζπλερίζσ έηζη, εγώ λνκίδσ όηη απηό πνπ πξνηηκώ γηα
ηνλ θίιν κνπ είλαη όηη είλαη εδώ θαη είλαη αθόκα εδώ παξόιν πνπ πέξαζε… Ναη, πεο.
ΚΟΙΝΟ: Ωο νηθνδεζπόηεο λα κνπ επηηξέςεηε λα…
Νίθνο Λπγεξόο: σζηά. Θα κπνξείο θαη λα καο δηώμεηο σο νηθνδεζπόηεο.
ΚΟΙΝΟ: Διπίδσ πξώηα πάξα πνιύ γη’ απηήλ ηελ ζεκαληηθή ζπδήηεζε. Θεσξώ
επεηδή ηειεπηαίσο γίλνληαη πάξα πνιιέο ηέηνηνπ είδνπο ζπδεηήζεηο, ηε ζεσξώ σο κηα
πνιύ ζεκαληηθή παξνπζία, δηόηη ήξεκα θαη απιά ζπδεηνύλ γηα πξάγκαηα πνπ όινη
λνηαδόκαζηε θαη όινη ζέινπκε λα πξνβιεκαηηζηνύκε θαη πηζηεύσ όηη κόλν κ’ απηόλ
ηνλ ηξόπν κπνξνύκε λα πξνβιεκαηηζηνύκε, καθξηά από αληηπαιόηεηεο θαη
αληαγσληζκνύο.
Νίθνο Λπγεξόο: σζηά.
ΚΟΙΝΟ: Έζησ θη αλ δηαθσλνύκε, πηζηεύσ όηη απόςε είλαη θάηη ζαλ κηα κπζηαγσγία,
αλ ζέιεηε, ζην λα θαηαλνήζνπκε πνηα είλαη πξαγκαηηθά ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε
λα αληηκεησπίζνπκε. Θα ήζεια πάξα πνιύ απηήλ ηε δηάιεμε λα ηελ είρακε ζε θάπνην
βηβιίν. Γελ μέξσ αλ είλαη ην ζέκα ηνπ θαηλνύξγηνπ ζνπ βηβιίνπ αθξηβώο. Δάλ δελ
είλαη ζα πξέπεη λα έξζεηο ζε επαθή κε θάπνηνπο, κε έλαλ εθδνηηθό νίθν, π.ρ. ηηο
εθδόζεηο «Αηγαίνλ». Να ην δηαλέκσ ζηνλ θόζκν δσξεάλ, γηαηί αμίδεη ηνλ θόπν. Καη
ζέισ λα θαηαζέζσ κηα καξηπξία δηθή κνπ γη’ απηά πνπ είπεο γηα ην λεξό θαη ην αιάηη.
Καηάγνκαη από ηελ Γηαινύζα, ηελ θαηερόκελε Γηαινύζα, ζπγρσξέζηε κνπ ιίγν ηε
γιώζζα κνπ. Θα ζαο πσ γηα έλα επάγγεικα πνπ ππήξρε ζην ρσξηό κνπ. Δίλαη έλα
επάγγεικα ηνπ ζθαηά. Οη ζθαηάδεο ζηελ Γηαινύζα ήηαλ όξγαλα ησλ Δγγιέδσλ, νη
Δγγιέδνη ηνπο πιήξσλαλ γηα λ’ αθνδεύνπλ ζηηο ιηκλνύιεο ηεο ζάιαζζαο, δηόηη ην
άιαο ήηαλ κνλνπώιην αγγιηθόλ θαη δελ δηθαηνύζνπλ λα ην παίξλεηο από ηε ζάιαζζα,
ε ζάιαζζα πνηέ δελ νλνκάδεηαη ε ζάιαζζά κνπ είλαη έλα άιιν ζηνηρείν. Δίλαη ε
ζάιαζζά καο. Δίλαη ε ζάιαζζά κνπ, νύηε θαλ ην εκάο. Δίλαη ε ζάιαζζα. Καη ε πεγή
ηνπ άιαηνο ηόηε ήηαλ πνιύ κεγάιε ππόζεζε. Οη Δγγιέδνη πνιύ έμππλα βξήθαλ απηόλ
ηνλ ηξόπν θαη έβαδαλ θαη πιήξσλαλ θαη πήγαηλαλ ηελ πεξίνδν πνπ κπαίλεη αξθεηό
λεξό κέζα ζηηο ιίκλεο από ηηο παξαιίεο, αθόδεπαλ κέζα θαη ν θόζκνο πηα δελ
κπνξνύζε λα πάξεη ην άιαο. ηαλ πηα ήηαλ μεξό θαη γηλόηαλ ην άιαο, ην θαινθαίξη,
πήγαηλαλ νη ίδηνη νη ζθαηάδεο θαη ην έβαδαλ ζε ζάθνπο θαη ηελ επεμεξγαζία ηελ

έθαλαλ θάπνπ αιινύ νη Δγγιέδνη θαη δελ ππήξρε ρεηξόηεξε βξηζηά εηο ηνλ ρσξηό, λα
παο λα πεηο ζηνλ άιινλ είζαη ζθαηάο θαη λα πεηο ηεο άιιεο ζθαηαίλεηο. Ήηαλ
κεγαιύηεξε πξνζβνιή πνπ ζα κπνξνύζεο λα πεηο, δηόηη έθαλαλ απηό ην πξάγκα πνπ
ήηαλ πνιύηηκν, θαη πόζν πνιύηηκν είλαη ην αιάηη; Αθόκα θαη ζήκεξα θαη παιηά ζην
ρσξηό ην θαιύηεξν δώξν πνπ κπνξνύζεο λα θάλεηο ζε θάπνηνλ ήηαλ αιάηη ηνπ γηαινύ
ηπιηγκέλν ζε έλα δνρείν ή ό, ηη είρε ν θαζέλαο ηέινο πάλησλ.
Νίθνο Λπγεξόο: ρη, έρεηο απόιπην δίθην θαη ππελζπκίδσ ζε όινπο γηα όζνπο δελ ην
ζπκνύληαη όηη ην κνλνπώιην ηνπ αιαηηνύ έπαημε ηεξάζηην ξόιν θαη ζηελ Ιλδία θαη κηα
από ηηο επαλαζηάζεηο πνπ θαηάθεξε λα θάλεη ν Μαράηκα Γθάληη ήηαλ λα πεη ε
ιεγόκελε πνξεία ηνπ αιαηηνύ πνπ είπε ζηνπο Ιλδνύο δελ κπνξνύκε πηα λα αληέρνπκε
απηό ην κνλνπώιην, ζα πάκε κόλνη καο λα καδέςνπκε ην αιάηη. Αθξηβώο απηό πνπ
πεξηέγξαθε ν Βάζνο, άξα παξάλνκα. ηελ αξρή άξρηδαλ λα ηνπο βάδνπλ ζηηο
θπιαθέο, απιώο είρε ππνινγίζεη πνιύ ζσζηά ν Γθάληη όηη ήηαλ πνιινί πεξηζζόηεξνη
από ην κέγεζνο ησλ θπιαθώλ, θαη ζην ηέινο θαηάθεξαλ νη Ιλδνί λα ζπάζνπλ ην
κνλνπώιην, γηαηί πξνζέμηε, είλαη απηό πνπ έιεγεο Βάζν, δελ είλαη έλα κνλνπώιην θαη
θαηαιαβαίλσ γηαηί ηνπο έιεγαλ θαη ηνπο έβξηδαλ ν ζθαηάο κε ηελ έλλνηα όηη θάλεηο
κηα πξάμε πνπ είλαη ηόζν ύπνπιε, δελ είλαη πηα κόλν πξνδνζία, είλαη ε εζράηε
πξνδνζία, είλαη απηό πνπ έρεη αλάγθε θάζε νξγαληζκόο, ελλνώ αλζξώπηλνο
νξγαληζκόο. Άξα, όηαλ ν άιινο ην θιέβεη ζπλεηδεηά γηα λα κελ κπνξεί κεηά απηόο
πνπ είλαη ππό θαηνρή λα ην ρξεζηκνπνηήζεη. Ση άιιν λα θάλεηο;
ΚΟΙΝΟ: Γνινθνλία είλαη.
Νίθνο Λπγεξόο: Ναη.
ΚΟΙΝΟ: Γελ είλαη κόλν όηη ην έρεη αλάγθε ν νξγαληζκόο. Δίλαη όηη ζηα θησρά ηα
ρσξηά όπσο ήηαλ ηόηε όια ηα ρσξηά ηεο Κύπξνπ, ην άιαο ηνπ γηαινύ ήηαλ απηή ε
κηθξή ραξά, ε γεύζε πνπ έδηλε ζηελ ληνκάηα, ζε έλα αγγνπξάθη, δειαδή έδηλαλ απηή
ηε γεύζε.
Νίθνο Λπγεξόο: αο έιεγα όηη κε η’ αγγνπξάθηα…
ΚΟΙΝΟ: Απηή ηε κηθξή ραξά κπνξεί λα έρεη ν θησρόο. Καη ηειεηώλνληαο αθόκα θαη
ζήκεξα, όηαλ επηζθεπηόκαζηε εκείο ζπγρσξηαλνύο καο ην δώξν πνπ καο δίλνπλ θαη
καο ραξνπνηεί πάληα είλαη ην άιαο ηνπ γηαινύ. Πέξα ην όηη ζπκίδεη ην ρσξηό, πέξα όηη
καο θέξλνπλ αρηλνύο, πεηαιίδεο, θνξηνύο, όια ηα πξάγκαηα πνπ ηξώγακε σο
πηηζηξίθηα ζην ρσξηό είλαη ην άιαο. Σν άιαο είλαη ην δώξν, ην άιαο ηνπ γηαινύ πνπ
ζνπ δίλεη ν άιινο θαη μέξεηο όηη είζαη από ηελ Γηαινύζα, όηη είζαη ζηηγκαηηζκέλνο,
όηη εθεί γελλήζεθεο θαη εθεί ζα πξέπεη λα πεζάλεηο. Πνιύ ζεκαληηθό ζηνηρείν.
Νίθνο Λπγεξόο: Μ’ αξέζεη απηή ε ηδέα. Θα κπνξνύζακε λα θιείζνπκε απηή ηε
δηάιεμε ιέγνληαο όηη ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ν Διιεληζκόο είλαη κηα κνξθή
αιαηηνύ γηα ηελ Αλζξσπόηεηα, γηαηί ηεο δίλεη γεύζε. Δπραξηζηνύκε πνιύ. Να ‘ζηε
θαιά.

