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∆εν ξέρω αν διευκολύνει κάποιον που ασχολείται περισσότερο µε τον Σωκράτη παρά 

µε τον Αριστοφάνη, πάντως σίγουρα έχω τον Αριστοφάνη πίσω µου.  

 

Θα προσπαθήσω να σας πω πράγµατα που σχετίζονται µε τα παράδοξα που 

προκάλεσαν και οι δύο εισηγήτριες. Τελικά βλέπω ότι σ’ αυτόν τον χώρο, της 

Βουλής, µπορούµε να κάνουµε τόσο παράξενα πράγµατα, που µάλλον θα σας φανώ 

και κλασσικός.  Θα προσπαθήσω όµως να συµβάλω, λέγοντας ότι η αντιπαράθεση 

που βρίσκουµε µεταξύ πολιτισµού και τουρισµού, που µερικοί από σας τη 

δικαιολογούν, άλλοι απολογούνται, άλλοι δεν θέλουν να την κατηγορήσουν, άλλοι 

ψάχνουν τον εγκληµατία … θα δώσω τη δική µου προσέγγιση.  

 

Νοµίζω πως ο µοναδικός στόχος τού πολιτισµού είναι ο τουρισµός. Αρχίζω έτσι·  

Πέµη συγνώµη,  θα είναι χειρότερα µετά.  Θα γίνω λίγο πιο κατανοητός - όσο µπορώ. 

Το θέµα µε τον πολιτισµό και τον τουρισµό, το είπε και ο κύριος Μερκούρης µε το 

παράδειγµα του Μαραθώνα, αυτό που µε αγγίζει είναι το µνηµείο. ∆ηλαδή, αν το 

σκεφτείτε καλά, η ιδέα είναι «Πήγαινε να πεις στους άλλους αυτό που κάναµε.  Γιατί 

αν δεν το πεις σε κανέναν, δεν το κάναµε». 

 

Το πρόβληµα του πολιτισµού είναι πως αν δεν υπάρχει τουρισµός, είναι σαν να µην 

υπάρχει· πολιτισµός χωρίς τουρισµό δεν υπάρχει. Ανάποδα τώρα, ο τουρισµός χωρίς 

πολιτισµό δεν έχει νόηµα. 

 

Αν το σκεφτείτε αλλιώς και κάνετε µια µεταφορά δοµής, όπως συνηθίζουµε εµείς στα 

µαθηµατικά και στη στρατηγική, θα δείτε ότι τελικά σας µιλάω για τον µαθητή και 

τον δάσκαλο. Ο πολιτισµός είναι ο δάσκαλος. Παράγει ένα έργο. Ανεξαρτήτως αν 

υπάρχουν µαθητές. Αν δεν υπάρχουν µαθητές, αυτός ο πολιτισµός πεθαίνει. Ο 

τουρισµός από µόνος του, δεν έχει νόηµα· ως ο µαθητής αν δεν υπάρχει δάσκαλος. 

Κατά συνέπεια, µερικοί από σας αναρωτιούνται «και πώς ο υπουργός προφταίνει;» 

Νοµίζω ότι προφταίνει αναγκαστικά, γιατί θα ζήσει µόνο και µόνο µε το χρόνο και 

όχι µε το χώρο.  Ο πολιτισµός µπορεί να σας φαίνεται µια σπατάλη χρόνου.  Είναι 

σωστό. Η δηµιουργία πολιτισµού είναι σπατάλη χρόνου, γιατί, ξέρετε, η σπατάλη 

είναι και ο µόνος τρόπος για να ζήσει.   Στον τουρισµό κάνουµε οτιδήποτε για να 

πάµε γρήγορα, για να πάρουµε πίσω αυτή τη σπατάλη.  Για να µη χαθεί εντελώς. 

Αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η επένδυση του χρόνου, τότε... 

 

Αυτή η σπατάλη, η επένδυση αν θέλετε για να το πούµε πιο οικονοµικά. Μίλησαν 

πολύ για οικονοµικά, θα µιλήσω κι εγώ. Με αυτόν όµως τον διαφορετικό τρόπο, που 

σχετίζεται µε τον άνθρωπο. Γιατί, όντως, είναι ανθρωποκεντρικό σύστηµα.  

 



Το πρόβληµα είναι ποια είναι η ύλη· και σ’ αυτή τη σχέση ‘µαθητής–δάσκαλος’, 

νοµίζω πως η ύλη δεν είναι ο άνθρωπος.  Είναι η ανθρωπότητα.  Ο Ελληνισµός, αν 

έχει νόηµα στο παγκόσµιο γίγνεσθαι, είναι επειδή είναι µια προσφορά στην 

ανθρωπότητα.  ∆εν περιορίζεται µόνο και µόνο στον Ελλαδικό χώρο.  Είναι από τους 

σπάνιους ‘–ισµούς’, που έχουν ένα θετικό νόηµα· ο πολιτισµός.  Ακούσαµε να µιλάνε 

για συγκριτικό πλεονέκτηµα. Αν δεν καταλάβουµε ότι ο πολιτισµός είναι αυτός ο 

δάσκαλος που παράγει ένα έργο µέσα στον χρόνο και δεν το διαχειρισθεί ο µαθητής, 

τότε αυτό το συγκριτικό πλεονέκτηµα γίνεται απλώς σύγκριση.  Και όταν υπάρχει 

σύγκριση πρέπει να υπάρχει και κόστος. Νοµίζω ότι ο Ελληνισµός έχει ένα 

ασύγκριτο πλεονέκτηµα·  όχι ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα.  Είναι αυτό που λέµε και 

σ’ άλλους χώρους το ‘τεχνολογικό bonzai’.  Αυτό είναι µία έκφραση, η οποία 

εξηγείται ως εξής: όταν έχετε ένα προϊόν που είναι τόσο διαφορετικό από τα άλλα, το 

µόνο πρόβληµά σας είναι το πώς θα το διαδώσετε. Ψάχνουµε συχνά το περιτύλιγµα 

και δεν καταλαβαίνουµε ότι ο πολιτισµός είναι θησαυρός.  Ή αλλιώς, ο πολιτισµός 

δεν δίνει µήνυµα· είναι µήνυµα. Το µήνυµα, όµως, πρέπει κάποιος να το διαφυλάξει 

και κάποιος να το διαδώσει. Και αυτός είναι ο πολιτισµός και ο τουρισµός.  

 

∆εν γνώρισα ποτέ τον τουρισµό µε τον τρόπο για τον οποίο µιλάνε, της δεκαετίας του 

’60 και του ‘50.  Εγώ γεννήθηκα το ’68.  Άρα, κατά κάποιον τρόπο, µερικοί από σας 

θα θεωρήσουν πως εγώ γεννήθηκα µέσα στη σαβούρα. Και τελικά νοµίζω ότι είναι 

καλό. Γιατί ξέρετε, όταν είσαστε σ’ αυτόν τον χώρο,σας φαίνονται ακόµα πιο ωραία 

τα λουλούδια.  Ενώ µερικές φορές, µέσα στον κάµπο, που υπάρχουν µόνο λουλούδια, 

σας λείπει το καυσαέριο. ∆εν είναι κακό το σκοτάδι, για να δείτε το φως.  Και νοµίζω 

πως είναι καλό να αναφέρεστε στον Μαραθώνα.  Γιατί µερικές φορές στην Ελλάδα 

µιλάµε περισσότερο για Γολγοθά παρά για Μαραθώνα, ενώ έχουν κοινά στοιχεία. 

Άρα αυτό που µε αγγίζει στον Μαραθώνα είναι ότι είναι κατάκτηση.  Αν το 

σκεφτείτε, δεν είναι ακριβώς ένας στρατηγικός στόχος.  ∆ηλαδή, ο στρατηγικός 

στόχος επιτεύχθηκε. Αυτό που µ’ ενδιαφέρει µετά τον Μαραθώνα και µετά τον 

αγώνα των ανθρώπων της αντοχής, είναι –και αυτό το τονίζω, γιατί δεν το είπατε, 

προσπαθώ να συµπληρώσω- ότι η νίκη του Μαραθώνα δεν θα είχε νόηµα χωρίς την 

ήττα των Θερµοπυλών.  Όσον αφορά στον Αριστοφάνη, νοµίζω ότι είµαστε 

περισσότερο στον τοµέα της νίκης. Εγώ δουλεύω συνήθως στον τοµέα της ήττας, ως 

µαθηµατικός.  Γι αυτό προσπαθώ να αναδείξω και τον ρόλο των Θερµοπυλών. 

 

Το µουσείο και τα µάρµαρα  

Η δηµιουργία του νέου Μουσείου της Ακρόπολης προκαλεί πολλές αντιδράσεις 

στους συµπολίτες µας και ο καθένας θεωρεί ότι ισχύει η άποψή του, δίχως να 

εξετάζει το στρατηγικό σκέλος της όλης υπόθεσης. Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης 

δεν είναι απλώς ένα µουσείο της Ελλάδας. Ο στόχος δεν είναι µόνο αυτός. Πρέπει να 

αντιληφθούµε ότι αυτό το Μουσείο αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο και επιχείρηµα 

στην υπόθεση της επιστροφής των Μαρµάρων του Παρθενώνα. Ένα από τα 

κυριότερα τεχνάσµατα του British Museum της Αγγλίας ήταν ότι η Ελλάδα δεν 

διέθετε τις απαραίτητες υποδοµές, για να εξασφαλίσει την ανάδειξη των µαρµάρων. 

Το παλιό Μουσείο της Ακρόπολης, όντως, δεν είχε αυτές τις δυνατότητες. Κατά 

συνέπεια, ο αγγλικός τύπος δεν είχε κανένα πρόβληµα, για ν’ ασκεί κριτική εναντίον 

της Ελλάδας πάνω σε αυτό το θέµα. Και µε αυτόν τον τρόπο, στην ουσία, συνέχιζε τη 

θεωρία του επίσηµου αρχαιοκάπηλου, ο οποίος, κατά την εκτίµησή του, έσωσε τα 

µάρµαρα του Παρθενώνα από τους βάρβαρους Έλληνες, ακόµα και αν αναγκάστηκε 

να πριονίσει τα µάρµαρά µας! Η διαχρονική αντίληψη της αγγλικής πλευράς ήταν ότι 

η Ελλάδα των νεότερων χρόνων δεν διέθετε, όχι µόνο τις αρµόζουσες τεχνολογίες και 



τεχνογνωσίες αλλά και το πρέπον πολιτιστικό επίπεδο. Βέβαια, µετά τους 

Ολυµπιακούς Αγώνες, η εικόνα της Ελλάδας άλλαξε ριζικά στο εξωτερικό και άρχισε 

να γίνεται ενοχλητική για την απλοϊκή προσέγγιση του British Museum. Έτσι, το 

όραµα της Μελίνας Μερκούρη άρχισε να αποκτά ένα υπόβαθρο που δεν ήταν πια 

θεωρητικό. Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης έρχεται τώρα να ολοκληρώσει και 

αρχιτεκτονικά αυτό το όραµα. ∆ιότι ο Παρθενώνας αποτελεί τον πυρήνα του 

σχεδιασµού του. ∆εν είναι µια προσθήκη της τελευταίας στιγµής. Αντιθέτως, ως 

ραχοκοκαλιά του Μουσείου δηµιούργησε προοπτικές αληθινές και τεχνητές για να 

προκαλεί την αίσθηση στον επισκέπτη του µέλλοντος ότι βρίσκεται στην πηγή του 

παρελθόντος. Με αυτόν τον τρόπο, είναι το ίδιο το British Museum που δέχεται ένα 

µάθηµα µουσειολογίας. ∆ιότι πώς µπορεί να αντέξει τη σύγκριση µε το νέο Μουσείο 

της Ακρόπολης, όταν η ίδια του η δοµή, όσον αφορά στην αρχιτεκτονική, 

παρουσιάζει ανάποδα τα µάρµαρα του Παρθενώνα; Οι υπολογισµοί των Αρχαίων 

Ελλήνων είναι πλέον γνωστοί και µάλιστα και µε τη συµβολή του Κωνσταντίνου 

Καραθεοδωρή µε µεγάλη ακρίβεια. Είναι δυνατόν στον XXI αιώνα να 

παρουσιάζουµε εκθέµατα µε έναν τρόπο που βασίζεται ουσιαστικά στη νοοτροπία 

του αποικισµού; Το ελεύθερο πνεύµα της αρχαίας ελληνικής σκέψης πρέπει να 

ξαναβρεί το φυσιολογικό του υπόβαθρο και να φανεί επιτέλους η διαχρονική 

τεχνογνωσία της Ελλάδας στον τοµέα της αρχιτεκτονικής και όχι µόνο. Συνεπώς, αντί 

να εκφραζόµαστε όπως θέλουµε για οποιοδήποτε θέµα, θα ήταν καλό να 

επικεντρωθούµε στο στρατηγικό σκέλος της υπόθεσης και να αναδείξουµε µε τον 

πρέποντα τρόπο, όχι µόνο τι επιδιώκουµε αλλά και τι διεκδικούµε µε το νέο Μουσείο 

της Ακρόπολης για την Ελλάδα. Μόνο έτσι η δηµιουργία της ανθρωπότητας δεν θα 

πέσει στα χέρια της κοινωνίας της αδιαφορίας.  

 

Το δελφικό θέατρο 

Το δελφικό θέατρο δεν είναι µόνο µια νοσταλγική ιδέα. Το δελφικό θέατρο 

παραµένει ένα όραµα. Παρά τα χρόνια που πέρασαν, το θέατρο υπάρχει. Με τα 

χρόνια που πέρασαν το θέατρο πρέπει να υπάρχει, όχι  όµως µόνο ως αρχαιολογικός 

χώρος αλλά και ως καλλιτεχνικός χώρος. Είναι αδιανόητο να αφήνουµε το δελφικό 

θέατρο να γίνει σιγά σιγά ο τάφος του ελληνισµού. Αν αυτή η έννοια έχει ακόµα την 

τόλµη της αξίας αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από την ιστορία του θεάτρου. Και το ίδιο 

ισχύει και για τον ανθρωπισµό σε σχέση µε τον ελληνισµό. 

Το δελφικό θέατρο δεν είναι µόνο ένα αρχαίο θέατρο. Η ύπαρξή του µπορεί κάλλιστα 

να ενισχύσει το φεστιβάλ Αθηνών που βασίζεται προς το παρόν µόνο πάνω στο 

αρχαίο θέατρο Επιδαύρου και στο ωδείο Ηρώδου Αττικού. Καλλιτεχνικά το µέγεθός 

του µπορεί να καλύψει άλλες ανάγκες δίχως να υπάρξει ανταγωνιστικό πλαίσιο. Οι 

ολυµπιακοί αγώνες της Αθήνας απέδειξαν ότι µια καλή οργάνωση βασισµένη πάνω 

σε εθελοντικό σύστηµα µπορεί να είναι και αποτελεσµατική και θεαµατική. Ένα 

ανάλογο έργο είναι εφικτό και στους ∆ελφούς. 

Το δελφικό θέατρο δεν είναι µόνο ένα τουριστικό αξιοθέατο. Ως δυναµικό σύστηµα 

είναι ένας ελκυστής και η δεξαµενή έλξης του είναι ολόκληρος ο ελληνισµός και όχι 

µόνο για εµάς τους Έλληνες αλλά για όλη την ανθρωπότητα. Ως σηµείο αναφοράς 

πρέπει να ενισχυθεί και θεατρικά. ∆εν µπορεί να παραµείνει βουβή η φωνή της 

ανθρωπιάς. Και ως αξιολογικό σύστηµα πρέπει να ενσωµατωθεί µέσα στις αρχές του 

πολιτισµού µας µε ένα δυναµικό τρόπο. 

Το δελφικό θέατρο δεν είναι µόνο πέτρα, είναι λαβωµένο µάρµαρο. Η ανακαίνισή 

του είναι πια αναγκαία. ∆εν έχουµε το δικαίωµα να εγκαταλείψουµε αυτό το κοµµάτι 

του χρόνου και να το αφήσουµε να χαθεί µέσα στη λήθη της καθηµερινής αδράνειας. 



Το δελφικό θέατρο αργοπεθαίνει διότι µερικοί δεν το θέλουν ζωντανό. Και αν τα 

σύµβολα δεν πεθαίνουν, κάποτε παύουν να ζουν. 

Το δελφικό θέατρο δεν είναι µόνο ένα αρχαίο σύµβολο, είναι ένα κοµµάτι της ψυχής 

µας. Ανήκει στο παρελθόν µας και πρέπει να του δώσουµε και ένα µέλλον. Μέσω του 

θεατρικού διαλόγου πολλά και σηµαντικά µπορούν να ειπωθούν. Το θέατρο εκ φύσης 

είναι η ζωή ενός κειµένου. Το δελφικό θέατρο εξ ορισµού είναι η ψυχή του θεάτρου. 

Με το θέατρο, οι άνθρωποι µπορεί να ζουν πολλαπλές ζωές. Με το δελφικό θέατρο, 

οι άνθρωποι µπορεί να δείξουν τις ψυχές τους.  

Πάνω σε αυτά τα µάρµαρα που έζησαν περισσότερα από όλους µας είναι αναγκαίο 

πια να παίξουµε το ρόλο. Ένα µοναδικό ρόλο για το θέατρο, τον ρόλο της ζωής µας. 

Πάνω σε αυτά τα µάρµαρα γεµάτα φως πρέπει να σηκώσουµε τον ήλιο της 

δικαιοσύνης. 

Το µέλλον του ελληνισµού  

Ο καθένας βλέπει πάνω από την πατρίδα µας τον ήλιο της δικαιοσύνης. Πόσοι όµως 

πιστεύουν ότι υπάρχει η δικαιοσύνη για µας; Ζούµε µε τις ηµεροµηνίες του 

παρελθόντος: 1918, 1922, 1923, 1940, 1944, 1955, 1964, 1974 και περιµένουµε αθώα 

τις επόµενες. Μερικοί, βέβαια, πιστεύουν στην ελπίδα, αλλά όχι για εµάς. Γι’ αυτόν 

τον λόγο, φοβούνται το µέλλον και θέλουν να ζήσουν µόνο µέσα στο παρόν, ακόµα 

και αν είναι ανούσιο από µόνο του. Ο ελληνισµός µπορεί να γεννήθηκε µέσα σ’ έναν 

τάφο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι πέθανε. Η ύπαρξή του έχει επηρεάσει όλη την Ευρώπη. 

∆ιότι ο ελληνισµός έχει αξίες και ύφος που προσφέρουν στους ανθρώπους ένα 

δηµιουργικό πλαίσιο που παράγει πολιτισµό. Ο ελληνισµός δεν είναι µόνο ένα θύµα 

του παρελθόντος, είναι και µία µνήµη µέλλοντος. Ενσωµάτωσε µέσα του έννοιες 

ουσιαστικές, όπως η γενοκτονία, αλλά και η διασπορά. Απέκτησε µία ιστορική 

οντότητα. ∆εν έζησε µόνο τους θανάτους του λαού µας, θυσιάστηκε και για άλλους. 

∆εν έδειξε µόνο την ουσία της γνώσης, αλλά και την αναγκαιότητα της νοηµοσύνης. 

Ο ελληνισµός δεν είναι ένα κλασικό σύστηµα. ∆εν είναι µόνο η φιλοσοφία. Η σοφία 

δεν είναι ο στόχος του. Είναι και τα µαθηµατικά. ∆εν επαρκούν οι αποκαλύψεις, 

πρέπει να υπάρχουν και ανακαλύψεις. Κατά συνέπεια, το θέµα του δεν είναι µόνο ο 

Σωκράτης, αλλά και ο Αρχιµήδης. Η έρευνα συνεχίζεται. Τα αποτελέσµατα είναι 

απλώς δεδοµένα. Σηµασία έχει η εξέλιξη της ανθρωπότητας. Ο ελληνισµός έχει 

µέλλον διότι έχει παρελθόν. Τα νοητικά του σχήµατα δεν εξαντλούνται διότι είναι µια 

ανοιχτή δοµή που ανασκευάζει συνεχώς τα δεδοµένα για ν’ ανακαλύψει νέες 

εφευρέσεις και νέες µνήµες. Γι’ αυτόν τον λόγο, το µέλλον του ελληνισµού 

σχετίζεται και µε την αναγνώριση της γενοκτονίας. ∆ιότι η προσπάθεια 

εξολόθρευσης του ελληνισµού ανήκει στην ιστορία του. ∆ίχως αυτό να σηµαίνει, 

βέβαια, ότι ο ελληνισµός είναι µόνο ιστορία. Είναι και ουσία της ιστορίας, δηλαδή 

µύθος. Είναι όµως και µέλλον της ανθρωπότητας µε όλη τη σηµασία της έννοιας. Τα 

διαχρονικά νοητικά σχήµατα του ελληνισµού πρέπει να ζήσουν. ∆ιέσχισαν τους 

πολιτισµούς για να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. Η ίδια η ιδέα της επιστήµης και της 

έρευνας ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο. Κατά συνέπεια, η ιστορία της πατρίδας µας δεν 

είναι µόνο η δική µας. Ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Και αυτό ενισχύει την ιδέα 

ότι το µέλλον του ελληνισµού βρίσκεται στη νοόσφαιρα. Πρέπει, λοιπόν, να υπάρξει 

µια στρατηγική της ανάπτυξης της µνήµης και όχι µόνο της διατήρησης. ∆ιότι είναι 

µε τη θυσία του ελληνισµού που γεννήθηκε η αναγέννηση. Αυτή όµως δεν είναι µόνο 

µία πιστή αντιγραφή της ελληνικής αρχαιότητας. Είναι περισσότερο µια προέκταση 

του αξιολογικού πυρήνα του ελληνισµού και σ’ αυτό το πλαίσιο ανήκει και ο 

ουµανισµός. Ο αιώνας των φώτων, ο διαφωτισµός, δεν έφερε µόνο το φως εξαιτίας 

των µαύρων αιώνων αλλά χάρις στη θυσία του φωτός του ελληνισµού.  

 



Στρατηγικός τουρισµός  

 

Την ώρα που παλεύουµε για να κρατήσουµε την ιστορία µας µέσω της µνήµης µας, οι 

δικοί µας θεωρούν ότι αυτός ο αγώνας είναι αναχρονικός. Μας εξηγούν ότι µε έναν 

µεταµοντέρνο τρόπο πρέπει να ξεπεράσουµε τις νοητικές µας δυσκολίες και να 

αντιµετωπίσουµε την πραγµατικότητα µε ρεαλισµό. Προωθούν µεθοδολογίες που 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στα κοινά σηµεία που έχουµε µε όλους όσους έχουµε 

διαµάχες. Για να µην έχουµε διαµάχες, σβήνουµε τις µάχες µας. Και στην ουσία, µας 

επιβάλλουν την κυριαρχία του κενού. 

Την ίδια ώρα, οι φιλικές µας σχέσεις αντιµετωπίζουν το όλο θέµα µε έναν καθαρά 

ελληνικό τρόπο όπου ο πολιτισµός έχει τον κύριο ρόλο. Προσπαθούν να αποδείξουν 

ότι όλη η ιστορία τους είναι το αποτέλεσµα ενός συγκριτισµού όπου η διαφορά και η 

ποικιλία θεωρούνται ως πλούτος. Η καλύτερη µέθοδος για να το αποδείξουν είναι η 

εφαρµογή αυτών των νοητικών σχηµάτων στον τοµέα του τουρισµού.  

Στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ο τουρισµός είναι ένας πλούτος. ∆εν εννοούµε τον 

µαζικό τουρισµό που έχει φτάσει ούτως ή άλλως στα όριά του. Ο τουρισµός πια δεν 

έχει νόηµα, αν δεν είναι ποιοτικός. Το πρόβληµα είναι ότι η χώρα µας δεν κατανόησε 

ακόµα πόσο στρατηγικός πρέπει να είναι ο τουρισµός µας. Το θέµα δεν είναι πια το 

συγκριτικό πλεονέκτηµα διότι στην ουσία δεν υπάρχει, αν ο τουρισµός δεν έχει ως 

υπόβαθρο τον πολιτισµό. Όµως ακόµα και αυτό δεν επαρκεί πια. Ο πολιτισµός, αν 

δεν εφοδιαστεί µε στρατηγική, δεν µπορεί ν’ αντισταθεί στη βαρβαρότητα και στις 

επιθέσεις της λήθης.  

Στην Τουρκία, ο τουρισµός είναι ένας οικονοµικός πόλεµος. Όλες οι κινήσεις έχουν 

έναν και µόνο σκοπό, την ανάδειξη του κράτους. Και αν χρειάζεται να µετατραπεί 

όλη η ιστορία σε εργαλείο προπαγάνδας, δεν έχει σηµασία. Η αιχµή του δόρατος 

είναι η Κωνσταντινούπολη. Ως διαχρονικό κέντρο πολιτισµών, η Πόλη είναι ο 

ιδανικός στόχος του τουρισµού ως στρατηγική οντότητα. Κάθε κατάκτηση, κάθε 

καταπάτηση µετατρέπεται αποτελεσµατικά σε ελκυστικό κέντρο. Κάθε ήχος, κάθε 

χρώµα αποκτά µία νέα ερµηνεία για να λειτουργήσει το τουρκικό δόγµα. Ο 

τουρισµός πρέπει να είναι προσωρινός και κατά κάποιο τρόπο προσφυγικός. Πρέπει 

όλοι να θέλουν να πάνε στην Κωνσταντινούπολη, όχι όµως για να µείνουν. Το 

καλύτερο θύµα αυτού του στρατηγικού τουρισµού είναι το ελληνικό στοιχείο. Το 

αγκίστρι είναι το σύµβολο, η εικόνα. Ενώ η πραγµατικότητα είναι ότι το σύµβολο 

έγινε συµβολικό και δεν έχει πια νόηµα. Οι Έλληνες επισκέπτες δεν συναντούν τους 

απελαθέντες, µόνο τις οικίες τους, τις περιουσίες τους. Η Τουρκία δηµιουργεί το 

οικονοµικό της µέλλον πουλώντας το πολιτιστικό µας παρελθόν. Και κάθε αγορά 

είναι µία επιπλέον εγκατάλειψη.  

Όµως ακόµα και πληγωµένη, η Κωνσταντινούπολη µπορεί να παίξει τον ρόλο του 

αναγεννησιακού στοιχείου µέσω µίας νέας µορφής αντίστασης. ∆ιότι όπως λέει ο 

ποιητής «για να σε γονατίσουν πρέπει να γονατίσεις».  

 

 

Σας ευχαριστώ. 


