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Γηα ηα ζέκαηα ηεο Κύπξνπ, γηα ηα ζέκαηα ηα αλζξώπηλα θαη ηεο θνηλσλίαο, ζέισ λα 

θαληαζηείηε απηή ηελ δηάιεμε όρη ζαλ κηα ελεκέξσζε αιιά πην πνιύ ζαλ κηα 

ζπδήηεζε, άξα όζνη από ζαο ζέινπλ λα θάλνπλ παξεκβάζεηο ζην ελδηάκεζν δελ έρσ 

θαλέλα πξόβιεκα. Σν ζεσξώ όηη ήξζακε εδώ γηα λα πηνύκε έλα ηζάη πνπ όπσο μέξεηε 

ζηελ Διιάδα όηαλ ιέκε «πάκε λα πηνύκε έλα ηζάη» δελ είλαη πνηέ ην ηζάη, «ζα πάκε 

λα πηνύκε γηα θαθέ» είλαη γηα θάηη άιιν θαη νπζηαζηηθά είλαη γηα ζπλνκηιίεο. Άξα, ζα 

ήζεια λα ζηεξηρηώ πάλσ ζε έλα επίπεδν, πνιπεπίπεδν αλ ζέιεηε όζνλ αθνξά ην ζέκα 

καο άξα λα αξρίζσ κ’ απηέο ηηο βαζκίδεο γηα λα θαηαιάβνπκε πώο ιεηηνπξγνύλ ηα 

πξάγκαηα ηνπιάρηζηνλ γηα λα έρνπκε απηή ηελ ζπλνκηιία θαη λα ππάξρεη 

ζπλελλόεζε. Σν πην ρακειό επίπεδν, ζε λνεηηθό, είλαη απιώο ε πξαγκαηηθόηεηα. Άξα 

όηαλ είκαζηε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρνπκε αλζξώπνπο πνπ καο εμεγνύλ όηη επεηδή 

είκαζηε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο δελ κπνξνύκε λα απαηηήζνπκε ηίπνηε άιιν εθηόο απ’ 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Απηό ζα καο νδεγήζεη ζ’ απηό πνπ νλνκάδνπκε πην θιαζζηθά 

ηελ «Real Politik», ηνπ ηύπνπ «ε πνιηηηθή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο» ε νπνία κόλν 

πνιηηηθή δελ είλαη, γηαηί ε πνιηηηθή ζέιεη ηνπιάρηζηνλ κηα δξάζε. Άξα όηαλ θάπνηνο 

ζαο εμεγεί όηη έρεηε πξνβιήκαηα θαη ζα πξέπεη ζπλερώο λα έρεηε πξνβιήκαηα θαη δελ 

ππάξρνπλ ιύζεηο επεηδή απηό είλαη ζέκα ξεαιηζκνύ, απηό αλήθεη ζηελ άξλεζε ηεο 

ζθέςεο. Σν δεύηεξν επίπεδν είλαη ε πξάμε. Ζ πξάμε γηα λα ηελ νξηνζεηήζνπκε όπσο 

ζα ιέγακε θαη γηα ηελ ΑΟΕ, ηη είλαη; Δίλαη κηα θίλεζε ε νπνία είλαη κε αλαζηξέςηκε. 

Άξα θάλνπκε πνιιέο θηλήζεηο ζηε δσή καο, αιιά νη πεξηζζόηεξεο απ’ απηέο είλαη 

αλαζηξέςηκεο θαη κπαίλνπκε ζηε δηαδηθαζία ηνπ ηύπνπ αλ θάλσ ιάζνο ζα ην ζβήζσ 

θαη μαλαδνθηκάδσ. Σν ζέκα είλαη όηη γηα πνιιά ζνβαξά ζέκαηα ππάξρεη κόλν κία 

απόθαζε θη άκα παξζεί κεηά δελ αιιάδεη θαη δελ ππάξρεη δηνξζσηηθή θίλεζε γηαηί 

είλαη κε αλαζηξέςηκε. Άξα ε πξάμε είλαη απηό πνπ αιιάδεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα. 

 Ζ πξάμε από κόλε ηεο άκα ην ζθεθηείηε είλαη εμσπξαγκαηηθή, γηαηί άκα ήηαλ 

πξαγκαηηθή ζα ήηαλ εληαγκέλε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη δε ζα ηελ άιιαδε. αο δίλσ 

έλα παξάδεηγκα ρεηξνπηαζηό, εληόο εηζαγσγηθώλ, παξακέλσ ζην λνεηηθό. Δίλαη 

κεξηθά πξάγκαηα πνπ δελ πηζηεύεηε όηη κπνξνύλ λα γίλνπλ. Έρεη ελδηαθέξνλ όκσο όηη 

ηα παηδηά ζαο ή ηα εγγόληα ζαο πηζηεύνπλ όηη κπνξνύλ λα γίλνπλ. Καη ην πην 

ελδηαθέξνλ βέβαηα είλαη όηη ηα εγγόληα ζαο ζα δήζνπλ απηό πνπ πηζηεύεηε όηη δελ 

γίλεηαη. Άξα όηαλ ην ζπλεηδεηνπνηείηε απηό θαηαιαβαίλνπκε νπζηαζηηθά όηη νη 

θνηλσλίεο ιεηηνπξγνύλ ζαλ θέηεο, ε θάζε κία πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηό ηεο θαη κεηά 

ζεσξεί όηη ζ’ απηό ην πιαίζην κόλν απηά γίλνληαη. Άξα λα ην πσ πην αλεθδνηηθά. 

Τπάξρεη ζε έλα σξαίν βηβιίν ηνπ Marcel Pagnol. Κάλεη κηα αλαθνξά ζε έλα ρσξηό 

όπνπ ππάξρνπλ πνιινί ζνθνί θαη ζεσξνύλ όηη έλα πξάγκα δελ γίλεηαη. Καη κηα κέξα 

έξρεηαη έλαο ηξειόο, αιιά απηόο δελ ην μέξεη όηη δελ γίλεηαη θαη ην ‘θαλε. Γηαηί δελ 

ελεκεξώζεθε. Όια απηά πνπ ιέσ, Γήκαξρε… Ξέξεηο.  

Γήκαξρνο: «Μαο αθνξνύλ άκεζα». 



Απηό πάλησο είλαη ζηε ινγνηερλία. Μεηά από ηελ πξάμε, γηα λα γίλεη κηα πξάμε 

πξέπεη λα έρνπκε έλα όξακα. Μεξηθνί από καο ζεσξνύλ όηη άκα θάλνπλ πξάμεηο 

επαξθεί. ηελ πξαγκαηηθόηεηα επεηδή είζηε θαη από δηάθνξνπο θνξείο, μέξεηε πνιύ 

θαιά απηό ην θαηλόκελν. Δίζηε πνιινί, ν ππξήλαο είλαη κηθξόο, απηόο πνπ παξάγεη 

πξαγκαηηθά ην έξγν, θη απηνί πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο είλαη ζπάληνη. Αιιά 

ππνηίζεηαη ην θάλακε όινη καδί. Άξα, νη πνιινί ην θάλνπλ ππνηίζεηαη απζόξκεηα, 

εθόζνλ ηνπο έρνπλ εμεγήζεη γηα ρξόληα όηη γίλεηαη. Αιιά κεηά ην ιέλε απζόξκεηα. 

Μεηά ηώξα νη ιίγνη ην παιεύνπλ θη απηνί πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο πξέπεη ζε 

θάπνηα θάζε λα απνθαζίζνπλ όηη έλα πξάγκα πξέπεη λα ζηακαηήζεη λα γίλεηαη γηαηί 

δελ ζηέθεη. Άξα, απηό ρξεζηκνπνηνύκε κηα ηερληθή ηεο ζπζζώξεπζεο ε νπνία 

θαίλεηαη αξρηθά λα κελ έρεη δξάζε ελώ ζπλέρεηα έρεη. Βιέπεηε, εγώ άκα ζπξώμσ ην 

πνηήξη εδώ, δε ζα πεη θαλέλαο ηίπνηα έηζη δελ είλαη; Άκα θάλσ ηελ ίδηα θίλεζε πάιη 

δε ζα πείηε. ε θάπνηα θάζε ζα θηάζσ ζε απηό ην ζεκείν (ηο βάδεη ζηελ άθρε ηοσ 

ηραπεδηού). Δδώ είλαη κεξηθνί από ζαο πνπ έρνπλ αξρίζεη λα αγρώλνληαη. Δηδηθά άκα 

ην ζπλερίζσ. Άξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην παίξλεηε κε ρηνύκνξ, εθηόο από ηνλ 

θύξην, γηαηί δελ είκαη ζπίηη ζαο κε δηθό ζαο πνηήξη. πκθσλνύκε; Πάιη θη απηό έρεη 

έλα ππνλννύκελν. Μπνξνύκε λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα όηαλ δελ είλαη ηα δηθά 

καο. Δίλαη όπσο απηνί πνπ είλαη γελλαηόδσξνη κε ηα ιεθηά ησλ άιισλ. Σώξα γηα λα 

ζαο αγρώζσ πεξηζζόηεξν κπνξώ λα ην βγάισ θα λα ην αθήζσ εδώ θαη λα κηιάσ γηα 

άιια πξάγκαηα. Θα δείηε όηη ζα επηθεληξσζείηε ζ’ απηό. Σώξα κηα θίιε κνπ από ηα 

παιηά μέξεη αθξηβώο ηη θάλσ εθείλε ηε ζηηγκή. Δίλαη όηη ζα ζαο αγρώζσ ηόζν πνιύ 

πνπ ζα αδξαλνπνηήζσ ηνλ εγθέθαιό ζαο γη’ απηά πνπ ιέσ. Δζείο ζα αζρνιείζηε 

ζπλερώο κε απηό. Δίλαη ην πξόβιεκα πνπ όηαλ έρνπκε έλα πξόβιεκα αθόκε θη όηαλ 

θάπνηνο πξνζθέξεη κηα ζηξαηεγηθή ζπλερίδνπκε λα θνηηάδνπκε ην πξόβιεκα. Καη δελ 

αλαξσηηόκαζηε κήπσο ε ζηξαηεγηθή είλαη γηα λα ιπζεί απηό. Άξα, γηα λα ζαο 

μεαγρώζσ ην μαλαβάδσ εδώ (ηο κεηαθηλεί καθρηά από ηελ άθρε), βιέπσ ν θύξηνο 

ηώξα κπνξεί επηηέινπο λα θάλεη θάηη άιιν. Γε ζα ην ζπάζσ είλαη ζην ηέινο.  

Σν όξακα είλαη απηό πνπ είλαη πην πάλσ θαη από ηε ζηξαηεγηθή. Άξα, ε ζηξαηεγηθή 

κπνξεί λα έρεη ζηόρν. Ο ζηόρνο είλαη εμσζηξαηεγηθόο σο νληόηεηα. Άξα θαληαζηείηε  

ηώξα όηη έρεηε ηελ ζηξαηεγηθή εδώ, ηνλ ζηόρν ζαο εδώ θαη ζε έλα κεγάιν πιαίζην 

πνπ νλνκάδνπκε εκείο κεηα-ζηξαηεγηθή έρνπκε ην όξακα. Σν όξακα είλαη απηό πνπ 

ζα θαζνδεγήζεη ηηο πξάμεηο πνπ ζα πινπνηήζνπλ έλαλ ζηόρν ή πνιινύο γηα λα 

αιιάμεη ε πξαγκαηηθόηεηα. αο δίλσ έλα παξάδεηγκα ρεηξνπηαζηό απηή ηε θνξά. 

Απηέο ηηο κέξεο όινη ζαο έρεηε θάπνηα άπνςε γηα ην θπζηθό αέξην. Δληάμεη;  Όηη είλαη 

πνιύ, όηη είλαη ιίγν θιπ. Πξηλ έληεθα ρξόληα όρη κόλν δελ είραηε άπνςε αιιά δελ 

ππήξρε θαλ ην ζέκα. Δλώ ηώξα ζεσξνύκε όηη είλαη θπζηνινγηθό αθόκα θη όηαλ 

είκαζηε κε ηνπο θίινπο καο, ζην θαθελείν, ζην ηζάη, λα ζπδεηάκε γη’ απηό ην ζέκα. 

Άξα, απηή ε θίλεζε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα δεκηνπξγεζεί κόλν θαη κόλν κεηά ηελ 

ζέζπηζε, ην 2004, είλαη πξηλ 11 ρξόληα. Πξηλ, δελ είρε λόεκα λα ην ζπδεηάκε 

πξαγκαηηθά, ελώ ηώξα ζεσξείηε όηη είλαη απόιπηα θπζηνινγηθό. Άξα έρεη πνιύ πιάθα 

γηαηί εκείο πεγαίλνπκε θαη ζηα ζρνιεία, ζηα ζρνιεία αο πνύκε ζην ιύθεην, ελώ 

θάλνπκε άιιε εξώηεζε, γηα άιιν ζέκα, μαθληθά καο ιέλε «θύξηε εζείο ηη πηζηεύεηε, 

έρνπκε θπζηθό αέξην, πόζν έρνπκε;» Δλώ κηινύζακε αο πνύκε γηα θπζηθή θαη 



καζεκαηηθά. Απηό πξηλ 10 ρξόληα θαλέλαο δε ζα ην ξσηνύζε. Καη κεηά έρνπκε ηνπο 

ρεκηθνύο πνπ ιέλε επηπρώο πνπ ήξζαηε λα θάλεηε απηή ηε δηάιεμε λα καο θάλνπλ 

εξσηήζεηο ζηε ρεκεία. Γηαηί ηώξα ηα παηδηά μαθληθά μέξνπλ θαη γηα ην θπζηθό αέξην 

θαη γηα ην κεζάλην ελώ πξηλ δελ ήμεξαλ θαλ ηη ήηαλ. Άξα, μαλα-έξρνκαη ινηπόλ ζην 

όξακα. Σν όξακα όκσο, άξα ζπκάζηε όηη έρνπκε βάιεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα θάησ 

θάησ, ηελ πξάμε πην πάλσ θαη ηώξα είκαζηε ζην όξακα. πλήζσο αθόκα θαη ζηνλ 

ζηξαηό ή ζηελ πνιηηηθή ζηακαηάκε εδώ. Σώξα ζα πεξάζνπκε ζην πην λνεηηθό. Πέξα 

απ’ ην όξακα είλαη ε νπηνπία. Άξα ηη είλαη νπηνπία; Ζ νπηνπία είλαη απηό πνπ ζαο 

ιέεη θάπνηνο θαη ιέηε «απηό απνθιείεηαη». Σν πην σξαίν πνην είλαη; Δίλαη όηη κόλν νη 

νπηνπίεο παξάγνπλ πξαγκαηηθόηεηα, ελώ ε πξαγκαηηθόηεηα παξάγεη ζπληεξεηηζκό. 

Γειαδή όηαλ αθνύηε θάπνηνλ θαη ζαο ιέεη θάηη ή ζαο ην έιεγε πξηλ 20 ρξόληα όηη 

απηό ζα γίλεη, ιέγαηε ζηγά λα κε γίλεη. Σν άιιν πνπ είλαη πην σξαίν αθόκα, είλαη όηη 

όηαλ δελ πηζηεύνπκε ζε θάηη θαη γίλεηαη, παξακέλεη απίζηεπην. Γειαδή αθόκα θαη 

κεηά εθόζνλ έρεη γίλεη, εθόζνλ ζαο ην δείρλεη θάπνηνο ιεο «κα έγηλε;» Άξα, εγώ 

δείρλσ ην παξάδεηγκα, παίξλσ ην παξάδεηγκα ηεο γέθπξαο Ρίν-Αληίξξην ζηελ Διιάδα 

γηα όζνπο ην μέξνπλ ην παξάδεηγκα, ε γέθπξα Ρίν-Αληίξξην θαηέρεη 17 παγθόζκηα 

ξεθόξ. Γελ θηηάρηεθε γηα λα θαηέρεη 17 παγθόζκηα ξεθόξ, αιιά γηα λα θηηαρηεί 

έπξεπε λα ηα θαηέρεη. Βιέπεηε πώο πάεη; Τπήξρε κηα αλάγθε, ππήξρε κηα 

ηερλνγλσζία. Αιιά ηώξα ζέισ λα ζθεθηείηε πνπ είκαζηε κεηαμύ καο αλ ζαο έιεγα 

ηώξα, κε ηα δεδνκέλα πνπ μέξεηε, όηη αύξην ζα αξρίζνπκε ην έξγν γηα λα θάλνπκε ηε 

γέθπξα Ρίν-Αληίξξην θαη ζα θαηέρεη 17 παγθόζκηα ξεθόξ, πνηνο από ζαο ζα ην 

πίζηεπε; Δ, ζα βιέπαηε όηη ιόγσ λνεηηθήο αδξάλεηαο, όρη πζηέξεζεο, αδξάλεηαο, ζα 

ιέγαηε κα είλαη δπλαηόλ εκείο λα θάλνπκε έλα πξάγκα πνπ ζα έρεη 17 παγθόζκηα 

ξεθόξ; Σν πην σξαίν είλαη όηη έρεη γίλεη εδώ θαη ρξόληα. Παξ’ όια απηά όκσο καο 

ελνριεί αθόκα. Μαο ελνριεί γηαηί  δελ ζεσξνύκε όηη είλαη θπζηνινγηθό. Όκσο άκα 

θνηηάμεηε ηελ πεξηνρή έρνπκε ζεηζκνύο, έρνπκε βάζνο, έρνπκε θηλήζεηο, έρνπκε 

ξεύκα ζαιάζζην, όια απηά αλαγθάδνπλ ην έξγν λα έρεη απηό. Άξα, θαληαζηείηε ηώξα 

εκείο ην ζπδεηάκε αιιά εγώ ζαο ππελζπκίδσ κάιηζηα όηη ηόηε είραλ γίλεη εθινγέο 

ζηελ Διιάδα θη απηόο πνπ αλέιαβε κεηά ξσηνύζε ζπλερώο είλαη καθέηα ή έρεη γίλεη; 

Σελ έρεηε αθνύζεη απηή ηελ έθθξαζε; Γηαηί ηνπ έιεγαλ θύξηε πξσζππνπξγέ απηό έρεη 

γίλεη θαη απηόο ηνπ θαηλόηαλ ηόζν απίζηεπην πνπ έιεγε, «είλαη καθέηα»; Καη ηνπ 

έιεγαλ όρη, ην έξγν, ην αιεζηλό. Άξα, ζέισ λα πσ ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία γηα λα 

θαηαιάβεηε όηη ε νπηνπία παξάγεηαη από ηελ λόεζε. Δίλαη απ’ ην κπαιό, γηαηί 

νπηνπία δελ ππάξρεη από κόλε ηεο. Ζ νπηνπία όκσο είλαη απηό πνπ κεξηθνί ζα ην 

ζθεθηνύλ όηη κπνξεί λα γίλεη θαη όξακα. Καη κεηά κεξηθνί ζα ην αληηθξνύζνπλ, ζα 

πνπλ όηη απηό απνθιείεηαη αιιά έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί ζηελ ζπλέρεηα όηαλ ζα ην 

αθνύζεη θάπνηνο άιινο…  

Άξα ζαο δίλσ κηα δηαδηθαζία πνιύ απιή: Έξρεηαη ν αξρηηέθηνλαο, κεηά ζηε ζπλέρεηα 

έξρεηαη αλ ζέιεηε ν πξσηνκάζηνξαο, κεηά έξρεηαη ν κεραληθόο θαη κπνξνύκε λα 

θηάζνπκε σο ηνλ εξγάηε. Ωξαία, ηη ζα θάλνπκε; Ο πξώηνο πνπ ζα ην πεη ζα ηνπ πεη 

απηό δελ γίλεηαη κόιηο ζα δνπλ ηα ζρέδηα. ηνλ δεύηεξν ζα ηνπ πνπλ κπνξείο λα ην 

θάλεηο απηό πνπ δελ γίλεηαη; Μεηά ν ηξίηνο ζα πεη, κπνξεί θαη λα γίλεηαη θαη ν 

ηέηαξηνο ζα πεη εληάμεη ην θάλσ. Γελ έρεη κπεη όκσο ζηελ δηαδηθαζία λα πεξάζεη απ’ 



όια ηα ζηάδηα, ηνπ έρνπλ αλαθνηλώζεη όηη απηό γίλεηαη. Γειαδή, είλαη κεξηθνί από 

ζαο πνπ αζρνινύληαη κε ηα παηδηά ηνπο ή κε ηα εγγόληα ηνπο. ην ζρνιείν ηνπο 

δείρλσ έλα παξάδεηγκα ζηνπο θαζεγεηέο γηαηί ζπλήζσο νη θαζεγεηέο εθλεπξίδνληαη 

πνπ ηα παηδηά δελ έρνπλ αθόκα επηιέμεη πνηνλ θιάδν ζα πάξνπλ, πνηα δνπιεηά ζα 

θάλνπλ θηι. Άξα ηνπο δίλσ ην εμήο παξάδεηγκα, ηνπο ιέσ από αύξην ζα έρεηε έλαλ 

κηζζό 5000 επξώ, ζα έρεηε όια ηα δηπιώκαηα πνπ ζέιεηε, ζεθώζηε ην ρέξη πνηνο 

μέξεη πνηα δνπιεηά θάλεη. Δ, είλαη 3-4 πνπ μέξνπλ. Πξνζέμηε άξα κε κνπ κπείηε ζηε 

δηαδηθαζία όηη είλαη ιόγσ ησλ ρξεκάησλ, ιόγσ ησλ ζπνπδώλ, όρη, ηα έρνπλ όια, αιιά 

αθόκα θαη ζε έλα ηδαληθό πιαίζην δελ μέξνπλ ηη λα επηιέμνπλ. Καη ιέσ ινηπόλ ζηνπο 

θαζεγεηέο, βηάδεζηε γηα ηα παηδηά ζεσξώληαο όηη είλαη ιόγσ θξίζεο, όηη είλαη ιόγσ 

δπζθνιίαο, όια απηά. Κακία ζρέζε. Δίλαη απιώο ιόγσ λνεηηθνύ επηπέδνπ πνπ δελ 

έρνπλ επηιέμεη ηη ζα θάλνπλ ζηε δσή ηνπο αθόκα θαη ηώξα, αθόκα θη αλ ηνπο 

δηεπθνιύλνπκε ππνηίζεηαη, γηαηί ζα είλαη κηα ηερλεηή επηινγή. Άξα ε νπηνπία είλαη 

απηή πνπ παξάγεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη κπνξνύκε λα έρνπκε όπσο έρνπκε ηνπο 

νξακαηηζηέο θαη επαλέξρνκαη ζην όξακα γηα λα ην δηαθνξνπνηήζσ κε ην όλεηξν. 

Δίλαη πνιινί από καο πνπ έρνπλ όλεηξα αιιά λα μέξεηε ηα όλεηξα είλαη γη’ απηνύο πνπ 

θνηκνύληαη. Καη όηαλ δελ θνηκνύληαη θαιά είλαη εθηάιηεο. Σα νξάκαηα είλαη γη’ 

απηνύο πνπ είλαη μύπληνη. Άξα, έλαο ηξόπνο, αθόκα θη όηαλ δείηε έλαλ εθηάιηε είλαη 

λα ζθεθηείηε όηη άκα μππλήζεηε ζηακαηάεη ην όλεηξν. Άξα, ην ζέκα κε ηα όλεηξα. Σα 

όλεηξα πξνέξρνληαη από ηελ θνηλσλία γηα λα κελ θάλνπκε ηίπνηα. Άξα έρεηε 

αλζξώπνπο πνπ ηειεηώλνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο, βγαίλνπλ ζηελ ζύληαμε, πεζαίλνπλ 

θηόιαο θαη όιε ηνπο ηε δσή ηνπο ιέλε εγώ είρα έλα όλεηξν όηαλ ήκνπλ κηθξόο λα 

θάλσ απηό. Καη δελ έρεη γίλεη απνιύησο ηίπνηα γηαηί όινη ζπληήξεζαλ απηό ην 

όλεηξν. Απηνί πνπ έρνπλ όλεηξα δελ είλαη επηθίλδπλνη, είλαη άρξεζηνη. Απηνί πνπ 

έρνπλ νξάκαηα είλαη επηθίλδπλνη, γηαηί ζα ηα πινπνηήζνπλ. Άξα ζε θάπνηα θάζε 

πξέπεη λα ζθεθηείηε, κηιάσ θαη γη’ απηό ην ρώξν, εληάμεη, θηάλνπλ πηα ηα όλεηξα 

κήπσο λα πεξάζνπκε θαη ζε νξάκαηα. Γηαηί ζηα νξάκαηα κπαίλεη ζηξαηεγηθή, ζηα 

όλεηξα παξακέλεη νλεηξνπόιεζε. Σν πην ςειό επίπεδν δελ είλαη θαλ ε νπηνπία, είλαη 

ην αδηαλόεην. Άξα ην αδηαλόεην είλαη ιίγν πην πνιύπινθν γηαηί όηαλ ην αθνύηε γηα 

πξώηε θνξά θάηη πνπ είλαη αδηαλόεην, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη ην ζθέθηεθε 

θάπνηνο, κόιηο ην αθνύηε δελ είλαη πηα αδηαλόεην. Άξα ε πξώηε ζαο έθθξαζε είλαη 

όηη απηό είλαη νπηνπηθό. Δλώ όηαλ αθνύηε θάηη ην νπηνπηθό ην πξώην ζαο εξώηεκα 

είλαη, γίλεηαη; Άξα, ην αδηαλόεην γηαηί έρεη κεγάιε ζεκαζία; Γηαηί είλαη θαζαξά 

λνεηηθό θαη είλαη, άκα ην δείηε ζηνλ ηνκέα ησλ εθεπξέζεσλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, 

πόζεο θνξέο έρνπκε πεξάζεη από ην αδηαλόεην ζηελ νπηνπία. Άξα ζαο δείρλσ έλα 

παξάδεηγκα πνιύ απιό, ζηα όξηα ηνπ εθλεπξηζηηθνύ. Φαληάδνκαη όηη έρεηε όιεο θαη 

όινη ηξαπεδηθέο θάξηεο όπνπ πάλσ έρεη έλα ηζηπ. Θπκάζηε; Ωξαία, σξαία. Βέβαηα 

ηώξα θαίλεηαη εληειώο απηνλόεην. Άξα κπνξώ λα ζαο πσ όηη ν εθεπξέηεο είλαη έλαο 

Γάιινο. Απηόο ν Γάιινο δελ ήηαλ γηα ηξάπεδα,  ήηαλ γηα ηειεθσληθή θάξηα. Άξα 

έθηηαμε ινηπόλ κηα θάξηα θαη ηελ έθηηαμε έηζη ώζηε λα ηξνθνδνηείηαη γηα λα κε 

βάδνπκε θέξκαηα. Πάεη λα δεη ηνπο άιινπο, αο πνύκε εζάο, πνπ δηαρεηξίδεζηε ην 

αλάινγν από ηελ ηειεθσληθή ππεξεζία, θιπ θιπ. Άξα, εμεγεί, βέβαηα απηνί 

παζαίλνπλ ηελ πιάθα ηνπο γηαηί δελ έρνπλ δεη πνηέ θάπνηνλ πνπ λα είρε ζθεθηεί λα 

βάινπκε κηα θάξηα θαη πεηάγεηαη θάπνηνο θαη ιέεη «αθόκα θη αλ γηλόηαλ απηό πνπ 



ιέηε», αθόκα θη αλ γηλόηαλ απηό πνπ ιέηε, «ζα ‘πξεπε λα αιιάμνπκε όιεο ηηο 

ηειεθσληθέο θακπίλεο», πνπ είλαη κηα ζσζηή παξαηήξεζε, αιιά δε κπνξνύζε λα 

ππνπηεπζεί όηη ζα αιιάδακε ηηο ηειεθσληθέο θακπίλεο. Γειαδή άκα θνηηάμεηε ηώξα 

ηνλ εαπηό ζαο εηδηθά ηώξα θαη κε ηνλ ηνκέα ησλ θηλεηώλ, θαληαζηείηε όηη πξηλ 

πεγαίλαηε ζηηο ηειεθσληθέο θακπίλεο γηα θέξκαηα, κεηά πήγαηε γηα κεξηθό ρξνληθό 

δηάζηεκα κε θάξηα θαη ηειηθά ηώξα έρεηε όινη θηλεηά. Θα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη 

ε εθεύξεζή ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ηειεθσληθήο θάξηαο είρε κηθξή δηάξθεηα εθόζνλ 

πεξάζακε ζηα θηλεηά, έηζη δελ είλαη; Σν ελδηαθέξνλ είλαη όηη πέξαζε ζηηο ηξάπεδεο. 

Καη ηώξα ζεσξνύκε όηη άκα δελ έρνπκε θάξηα πνπ δελ έρεη ηζηπάθη, ζίγνπξα δελ 

είλαη αζθάιεηαο. Φαληαζηείηε ινηπόλ θάηη πνπ πξηλ από κεξηθά ρξόληα ήηαλ εληειώο 

αδηαλόεην, όηαλ ην πξόηεηλε ηνπ είπαλ «νπηνπία» θαη ζα έρνπκε πνιιά πξνβιήκαηα, 

εθαξκόζηεθε, άιιαμε ηελ πξάμε, άιιαμε ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη ηώξα εκείο ην 

δνύκε θαη ζεσξνύκε όηη είλαη απόιπηα θιαζζηθό θαη όηαλ ζα έρεηε αο πνύκε παηδηά 

ζαο ή εγγόληα ζαο θιπ πνπ ζα είλαη 18 ρξνλώλ ζα δεηήζνπλ, «δώζηε κνπ απ’ ην 

αδηαλόεην». πλ όηη ζα ρξσζηάηε θαη ζην αδηαλόεην. Άξα, έλα κεγάιν όθεινο πνπ 

έρνπκε κε ηνπο εθεπξέηεο είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν κεηαζρεκαηηζκόο από ην 

αδηαλόεην ζηελ νπηνπία. Άξα θαίλεηαη λα είλαη θάηη ην νπνίν είλαη εληειώο άρξεζην 

αιιά γηα λα θαηαιάβεηε πόζν δηαθνξεηηθά κπνξεί λα είλαη ηα πξάγκαηα ζε επίπεδν 

λνεηηθό, όηαλ ν Leonardo Da Vinci ζθέθηεηαη ηελ πηεηηθή κεραλή, ε θνηλσλία δε 

ζθέθηεηαη θαλ όηη κπνξνύκε λα πεηάμνπκε. Καη ην πην σξαίν όκσο δελ είλαη όηη 

ζθέθηεηαη ηελ πηεηηθή κεραλή, ζθέθηεηαη ην εμήο: «αλ θαηαθέξσ λα πεηάμσ, πώο ζα 

πξνζγεησζώ». Φαληαζηείηε ινηπόλ ηελ λόεζε. Γειαδή, ιέεη, νθ, πεο όηη ηα θαηάθεξα, 

είκαη εθεί πάλσ, πώο κεηά μαλαθαηεβαίλσ; Άκα ην ζθεθηείηε, ζα θαηαιάβεηε ην εμήο. 

Όηη ελώ εκείο, όηαλ ιέσ εκείο, ελλνώ ε θνηλσλία ηεο επνρήο. Θπκάζηε όηη πέζαλε ην 

1519, εκείο ζεσξνύζακε όηη απηό όρη δελ γίλεηαη, δε ην ζθεθηόκαζηαλ, απηόο 

ζθεθηόηαλ πώο πξνζγεηώλεζαη. Όινη ζαο έρεηε δεη κε ηα παηδηά θαη κε ηα εγγόληα, 

πείηε ηνπο αο πνύκε, «θάλε όηη πεηάο», ζα θάλνπλ απηό (θαη θοσλάεη ηα τέρηα πάλω 

θάηω). Άκα θάλνπλ ην ίδην κε ηα κπνύηηα έρεηε έλα ζέκα. Γηαηί απηό πνπ θαηάιαβε ν 

Leonardo είλαη όηη άκα θνηηάδεηο ην αλζξώπηλν ζώκα νη πην δπλαηνί κύεο πνπ έρνπκε 

είλαη ζηα κπνύηηα. Άξα ζθέθηεθε ακέζσο όηη όηαλ πεηάο δελ πξέπεη λα θνπλάο ηα 

ρέξηα ζνπ, πξέπεη λα θνπλάο ηα πόδηα ζνπ. θέθηεηαη όηη γηα λα πεηάο ζπκθέξεη λα 

είζαη έηζη (θαη θέρλεη ηο τέρη ζηελ ορηδόληηα ζέζε) ελώ γηα λα πξνζγεηώλεζαη 

ζπκθέξεη λα είζαη έηζη (θαη θέρλεη ηο τέρη ζηελ θάζεηε ζέζε).  

Άκα θνηηάμεηε ηώξα ηνπο αλζξώπνπο πνπ πεηάλε delta plan, θάλνπλ αθξηβώο απηό. 

ηελ αξρή είλαη όξζηνη, ηξέρνπλ ιίγν, κεηά κπαίλνπλ νξηδόληηα, θάλνπλ κόλν θηλήζεηο 

κε ηα ρέξηα, αιιά δελ πεηάλε θαη κεηά όηαλ πξνζγεηώλνληαη μαλαβγάδνπλ ηα πόδηα. 

Άκα ζθεθηείηε ηώξα όηη ππάξρεη κεραλή πνπ θηλείηαη, ζα δείηε όηη όια απηά πνπ 

έιεγε ν Leonardo Da Vinci,  από ην 1452 κέρξη ην 1519, έγηλαλ, γίλνληαη, θαη ηα 

ζεσξνύκε απόιπηα θπζηνινγηθά. Σν πην αζηείν μέξεηε πνην είλαη; Σν delta plan δελ 

πξνέξρεηαη από ην έξγν ηνπ Da Vinci γηαηί θαλέλαο δελ ην θαηάιαβε. Πξνέξρεηαη από 

πεηξάκαηα ηεο NASA ε νπνία ήζειε ην ζθάθνο πνπ πεγαίλεη ζην δηάζηεκα λα 

επηζηξέθεη κε θηεξό θαη δε ιεηηνύξγεζε πνηέ. Άξα ην παξάηεζαλ ιέγνληαο όηη απηό 



είλαη άρξεζην θαη ην ρξεζηκνπνηήζακε βέβαηα κεο ζηνλ αέξα ρσξίο λα πεγαίλνπκε 

ζην δηάζηεκα.  

Άξα ζέισ λα ζαο δείμσ απηά ηα παξαδείγκαηα γηα λα θαηαιάβεηε ην εμήο: Όηαλ 

θάπνηνο ζαο ιέεη όηη θάηη κπνξεί λα γίλεη, πξέπεη βέβαηα λα αλαξσηεζνύκε. Πξώηνλ, 

όηη είλαη ηεο θαηεγνξίαο αδηαλόεην, νπηνπία, όξακα, πξάμε ή πξαγκαηηθόηεηα.; Γίλσ 

ηώξα έλα παξάδεηγκα ζηνλ ηνκέα ηνλ πνιηηηθό. Έξρεηαη θάπνηνο πνπ βγάδεη έλα 

πνιηηηθό ιόγν, βγάδεη έλα πξόγξακκα θαη όηαλ ην βιέπεηε ην πξόγξακκα, ζαο 

θαίλεηαη πξαγκαηηθόηεηα. Να είζηε ζίγνπξνο όηη κεηά από ιίγν ζα έρεηε πξόβιεκα 

πνπ ηνλ ςεθίζαηε. Γηαηί κεηά ζα ζαο εμεγήζεη  όηη μέξεηο ππάξρνπλ δπζθνιίεο θαη δε 

γίλνληαη όια. Αιιά βέβαηα απηό δε καο ην εμεγεί πξηλ ηηο εθινγέο, καο ην εμεγεί 

ακέζσο κεηά. Καη αλ πξαγκαηηθά δελ κπνξεί λα ππάξρεη επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ηόηε γηαηί ήζνπλ ππνςήθηνο; Γηαηί άκα είλαη λα εθιέμσ θάπνηνλ γηα λα θάλεη θάηη 

πνπ λα κνπ ιέεη όηη δελ κπνξεί λα ην θάλεη, ελώ ζα κπνξνύζα θη εγώ λα θάλσ ην ίδην 

εθόζνλ είκαη αλίθαλνο, έρνπκε έλα ζέκα. Όηαλ θνηηάδεηε ινηπόλ έλα πξόγξακκα, 

απηό πνπ έρεη ελδηαθέξνλ, είλαη λα αμηνινγήζεηε ζε απηό ην πξόγξακκα αλ ππάξρνπλ 

ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ πξάμεηο, νξάκαηα, νπηνπίεο θαη αδηαλόεην. Γειαδή θάηη πνπ 

λα ζαο μαθληάζεη θαη λα πεηο θνίηα ηώξα ηη ζθέθηεθε. Δλώ θαίλεηαη πνιύ απιό. Άξα 

όηαλ ηα θνηηάδεηε απηά κε ηα δεδνκέλα ηεο Κύπξνπ, πνιιά πξάγκαηα θαίλνληαη λα 

είλαη εληειώο αδηαλόεηα. Άξα ην πην ζεκαληηθό είλαη όηη επεηδή δήζακε θάκπνζα 

ρξόληα, κπνξείηε λα πείηε θαη ζηνλ εαπηό ζαο όηη δνύκε αξθεηά πξάγκαηα πνπ ήηαλ 

αδηαλόεηα παιηόηεξα. Άκα θνηηάμεηε πώο έρεη εμειηρζεί ε ηερλνινγία, είλαη εληειώο 

αδηαλόεην απηό πνπ θάλεηε. Γίλσ έλα παξάδεηγκα πνιύ απιό: Εήζαηε όινη ην 

ηειέθσλν έηζη (θάλεη θσθιηθή θίλεζε κε ηο δάτησιο), απηό ηώξα ζηα εγγόληα ζαο 

πξέπεη λα ηνπο εμεγήζεηε ηη είλαη απηό. Γηαηί δελ μέξνπλ θαλ ηη είλαη. Άκα ζθεθηείηε 

όηη θάλακε απηή ηελ θίλεζε (θάλεη πάιη θσθιηθή θίλεζε κε ηο δάτησιο) θαη ην πην 

ζεκαληηθό ζε έλα ηειέθσλν ήηαλ ην αθνπζηηθό πνπ ήηαλ κεγάιν θαη ε θίλεζε απηή 

(θάλεη θσθιηθή θίλεζε κε ηο δάτησιο). Μεηά καο είπαλ μαθληθά όηη ε θίλεζε απηή 

(θάλεη θσθιηθή θίλεζε κε ηο δάτησιο) είλαη άρξεζηε, ζπκθέξεη λα έρεηο θνπκπηά. 

Μεηά καο εμήγεζαλ όηη ζπκθέξεη λα κελ έρεηο θαλ θνπκπηά. Μεηά ζπκθέξεη λα κελ 

έρεηο θαλ αθνπζηηθό γηαηί είλαη ην ηειέθσλν πνπ είλαη ην αθνπζηηθό. Άκα ην 

ζθεθηείηε νξζνινγηθά έρεηε αγνξάζεη έλα ηειέθσλν πνπ δελ έρεη πιήθηξα. Καη δελ 

έρεη αθνπζηηθό. Καη είλαη ηειέθσλν. Αιιά πξέπεη λα ζπκάζηε όηη όηαλ βγήθαλ απηά 

ηα ηειέθσλα δελ ήηαλ γηα λα είλαη ηειέθσλα ήηαλ γηα λα είλαη κηθξνί ππνινγηζηέο. 

Καη παξεκπηπηόλησο έβαιαλ ην ηειέθσλν κέζα. Σώξα εκείο όινη ζεσξνύκε όηη , 

ζπκάζηε ηελ παληόθια πνπ είρακε παιηά; Σώξα έρεηε δεη πώο έρεη θάλεη; Ήηαλ 

κεγάιν, βαξύ θαη ζηγά ζηγά έγηλε ιεπηό, όιν θαη πην ιεπηό θαη ηώξα μαλακεγαιώλεη. 

Καη ιέηε πεγαίλεηε πίζσ; Όρη, γηαηί άκα θνηηάμεηε πώο μαλακεγαιώλεη, παξακέλεη 

ειαθξύ ζε ζρέζε κε ην πξώην. Ξαλακεγαιώλεη γηαηί έρεη άιιεο δπλαηόηεηεο. Γηα λα 

θαηαιάβεηε, αθόκα θαη ζηα καζεκαηηθά, μαλαθάλακε ξεθόξ πάλσ ζε i-phone, πνπ 

πξηλ κεξηθά ρξόληα απηό είρε γίλεη ζε ππεξππνινγηζηέο.  

Άξα ην ιέσ απηό γηα λα θαηαιάβεηε (επεηδή βιέπσ θαη ην δήκαξρν κε ηα γπαιηά πνπ 

έρεη θαη άιινη έρεηε ηέηνηα γπαιηά), ειπίδσ λα ζπκάζηε όηη άκα δελ έρεηε ζθειεηό 



γύξν από ην γπαιί είλαη όηη ηώξα κπνξνύκε λα ην ηξππήζνπκε κε laser. Γηαηί όινη 

ζαο πνπ έρεηε ζθειεηό έρεηε θάηη ην κεηαιιηθό ή πιαζηηθό, αιιά όζνη δελ έρνπλ θάηη 

από θάησ θαη έρνπλ από πάλσ, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα από θάησ έρεηε λάηινλ. Δζείο 

έρεηε λάηινλ από θάησ (απεσζύλεηαη ζε κία θσρία από ηο θοηλό). «ίγνπξα; Όηαλ ην 

βγάδεηε είζηε ζίγνπξε;» Θα δείηε όηη ηώξα βιέπεηε όηη θνηηάδεηε ηα γπαιηά ζαο. Σν 

άιιν πξόβιεκα πνπ έρεηε κε ην γπαιί είλαη όηη παιηά, ζπκάζηε, ηνπιάρηζηνλ ηνπο 

γνλείο ζαο, αιιάδαλε ζπλερώο ηεηξαθόζηα γπαιηά. Γηαηί ήηαλ ην έλα θνληηλό, ην άιιν 

καθξηλό ην άιιν… Σώξα εζάο ζαο θαίλεηαη εληειώο θπζηνινγηθό λα έρεηο κόλν έλα 

γπαιί θαη απιώο ην κάηη πνπ θάλεη απηό (δείτλεη κε ηο δάτησιο πάλω-θάηω) θάλεη 

Varilux. Δ, γηα λα ζθαιίζνπκε απηό ην γπαιί γηα λα έρνπκε κόλν έλα γπαιί θαη λα 

είλαη ηόζν ιεπηό, ηώξα λα μέξεηε όηη έρνπκε θαη γπαιηά ειίνπ πνπ είλαη θαη γπαιηά 

όξαζεο. Πξηλ ήηαλ εληειώο αδηαλόεην. Ζ ηξύπα πνπ έρεηε ζηελ άθξε είλαη 

ηξππεκέλε κε laser γηαηί άκα ην θάλεηε κε θαηζαβίδη ην γπαιί έρεη ζπάζεη. Όηαλ 

ινηπόλ εζείο βιέπεηε όηη ζε όιν ην γπαιί ζαο θξαηάεη κόλν από δσ (δείτλεη ηοσς 

θροηάθοσς) θαη από εδώ (δείτλεη ζηε κέζε ηες κύηες) λα μέξεηε όηη είλαη όιν 

δσγξαθηζκέλν κε laser. Άξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί δελ θόβεηε 

γπαιί, θαίηε γπαιί. Λνηπόλ, όηαλ ζαο ηα ιέλε απηά θαη βέβαηα εθόζνλ ην βιέπεηε έηζη 

ιέηε ηη άιιν κπνξεί λα γίλεη. Δγώ κπνξώ λα ζαο πσ αο πνύκε γηα ηηο νζόλεο ησλ 

ππνινγηζηώλ, ζηγά ζηγά ζα έρνπκε νπηηθέο νζόλεο. Γειαδή ζα έρεηε κόλν ην 

πιεθηξνιόγην ζα παηάηε έλα θνπκπί θαη μαθληθά ζα βγαίλεη κηα νζόλε ε νπνία ζα 

είλαη θσηνληθή άκα βάδεηε ην δάρηπιν ζα κπαίλεη κέζα. Θα είλαη ζαλ νιόγξακκα. Δ, 

γηα όζνπο δελ πηζηεύνπλ όηη απηό γίλεηαη λα μέξεηε όηη ήδε είλαη ζηελ αεξνπνξία. 

Όπνπ ην θαηεβάδνπκε πάλσ ζην θξάλνο, άξα βιέπεηο ζηόρνπο, ελώ όηαλ ην θνηηάδεηε 

βιέπεηε απιώο γπαιί δε βιέπεηε ηίπνηα άιιν.  

Καη λα μέξεηε όηη ε εθθίλεζε ηνπ ππξαύινπ κπνξεί λα γίλεη απ’ ην κάηη. Καη ηα ρέξηα 

ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν θαη κόλν γηα ην ηη θάλεη (δείτλεη κε ηο τέρη ειηγκούς). Άξα 

επαλέξρνκαη ηώξα ζε κεξηθά πξάγκαηα γηα λα θαηαιάβεηε πόζν δπλαηό είλαη ην 

κπαιό.  

ηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα πξώηα θαηερόκελα πνπ πξέπεη λα απειεπζεξώζνπκε είλαη ηα 

θαηερόκελα ηνπ κπαινύ. Δίλαη κεξηθνί πνπ κπεξδεύνληαη θαη ηα βάδνπλ ζε άιιε 

ζεηξά. Γηαηί ην κπαιό καο έρεη κεξηθέο αληηζηάζεηο θαη αληηδξάζεηο, εδώ θαλνληθά 

είλαη κεξηθνί θαη κεξηθέο πνπ ήδε ζα πξέπεη λα αληηδξνύλ ζην κπαιό ηνπο, ηνπ ηύπνπ: 

«Ση ζέιεη λα πεη ηώξα»; Δίλαη πνιύ απιό, εκείο κπινθάξνπκε κόλνη καο ηνλ εαπηό 

καο, θάλνπκε κηα απηνινγνθξηζία. Καη ιέκε ‘’ηώξα λα ην πσ απηό ζηελ Διέλε, ζα 

κνπ πεη απνθιείεηαη’’. Αιιά ηειηθά δελ ηεο ην ιέσ θαλ. Σν πην σξαίν είλαη όηη κπνξεί 

ε Διέλε λα ζθέθηεηαη ην ίδην θαη λα ιέεη, λα ην πσ ηώξα ζην Νίθν; Άξα έρεη 

ελδηαθέξνλ γηαηί είλαη απηό πνπ αθνύηε κεξηθέο θνξέο, αθνύκε όηη απηόο είπε θάηη 

πνπ όινη ζθεθηόκαζηαλ αιιά θαλέλαο δελ ην ’ιεγε. Μεξηθέο θνξέο δελ ηνικνύκε θαλ 

λα εθθξαζηνύκε. Λεο θαη ζα είκαζηε ππεύζπλνη γη απηό πνπ θάλνπκε. Δλώ ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δελ ην θάλνπκε. 

Άξα, ηα θαηερόκελα ηη είλαη; Έλαο ηξόπνο λα ηα αληηκεησπίζεηε είλαη ε θξάζε ηνπ 

Δπίθηεηνπ ν νπνίνο ιέεη: «Θεώξεζε ηνλ εαπηό ζνπ σο ειεύζεξν νλ ή σο ζθιάβν, όια 



εμαξηώληαη από ζέλα». Άξα έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί ζηηο θνηλσλίεο καο έρνπκε 

αλζξώπνπο πνπ είλαη ειεύζεξνη θαη ζθέθηνληαη σο ζθιάβνη. Κη έρνπκε αλζξώπνπο 

πνπ είλαη πνιηνξθεκέλνη θαη ζθέθηνληαη ειεύζεξα. Απηό είλαη έλα κεγάιν ζέκα.  

Δληάμεη; Όηαλ ν Γηνλύζηνο νινκόο γξάθεη νη ειεύζεξνη πνιηνξθεκέλνη, δελ γξάθεη 

νη ζθιάβνη. Καη δελ γξάθεη, γηαηί έρνπκε θαη θηιόινγνπο εδώ άξα παξαηεξείηε 

αθξηβώο ηηο ιέμεηο πνπ έρεη επηιέμεη. Γελ ην ιέεη είκαζηε ζθιάβνη πξέπεη λα 

απειεπζεξσζνύκε. Λέεη είκαζηε ειεύζεξνη θαη πξέπεη λα αληηζηαζνύκε ζηελ 

πνιηνξθία. Δίλαη θάπσο δηαθνξεηηθά ηα πξάγκαηα. Καη απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο 

όηη βιέπεη ην ηέινο. Γίλσ έλα παξάδεηγκα ρεηξνπηαζηό ηεο Διιάδνο. Αο πνύκε ζηελ 

Διιάδα είρακε 400 ρξόληα θαηνρήο θη είλαη κόλν πξνο ην ηέινο πνπ αξρίζακε λα 

δηπιώλνπκε πηέηεο. Όρη ζηελ αξρή. Γειαδή, όηαλ έπεζε ε Πόιε ην πξώην πξάγκα 

πνπ ζθεθηόκαζηαλ είλαη όηη ζα μαλακπνύκε ακέζσο ζηελ Πόιε. Μεηά από 

εθαηνληάδεο ρξόληα είλαη άλζξσπνη πνπ ζθέθηεθαλ όηη θηάλεη. Μόιηο ζθέθηεθαλ όηη 

θηάλεη, άξρηζε ε αληίζηξνθε κέηξεζε ηεο απειεπζέξσζεο. Σώξα δελ ήηαλ πηα πόζα 

ρξόληα είλαη από ηελ άισζε αιιά πόζα ρξόληα είλαη από ηελ απειεπζέξσζε. Θέισ λα 

ζθεθηείηε ην πνιύ απιό παξάδεηγκα. Ζ Φηιηθή Δηαηξία δεκηνπξγείηαη ζηηο 14 

επηεκβξίνπ 1814. Λνηπόλ, ε Φηιηθή Δηαηξία ζε 7 ρξόληα άιιαμε ηα δεδνκέλα 400 

ρξόλσλ. Άξα ζέισ λα θαληαζηείηε αο πνύκε όηη είκαζηε ηώξα 14 επηεκβξίνπ 1814 

θαη ιέκε εδώ εκείο, είκαζηε θαη πην πνιινί από ηόηε πνπ ήηαλ, ζε 7 ρξόληα ζα 

αιιάμνπλ όια ηα δεδνκέλα. Σν πην απίζηεπην είλαη όηη έγηλε. Καη γηα όζνπο 

λνκίδνπλε όηη έγηλε γηα πξώηε θνξά, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εμεγέξζεηο ππήξραλ 

πνιιέο, αιιά δελ ήηαλ πνηέ ζηξαηεγηθά πξνεηνηκαζκέλεο θαη γη’ απηό θαηέιεγαλ ή 

ζε καθειεηό ή ζε ζύκαηα αιιά δελ είραλ ηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη κηα κεγάιε 

επαλάζηαζε. Άξα ην πξώην πξάγκα είλαη ε λνεηηθή πξνεηνηκαζία. Άκα δελ έρσ 

λνεηηθή πξνεηνηκαζία αθόκα θη αλ έρσ ηα εξγαιεία δελ πηζηεύσ όηη γίλεηαη άξα δε ζα 

γίλεη. Μεηά, εθόζνλ είκαη πξνεηνηκαζκέλνο λνεηηθά βιέπσ όηη ππάξρνπλ αλάγθεο. 

Μεηά πξνζπαζώ λα βξσ εξγαιεία πνπ ππνζηεξίδνπλ απηέο ηηο αλάγθεο. ηελ 

ζπλέρεηα πξνζπαζώ λα βξσ κηα ζηξαηεγηθή πνπ ζπληνλίδεη απηά ηα εξγαιεία έηζη 

ώζηε λα νινθιεξσζεί απηόο ν ζηόρνο. Άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά γηα εθείλε ηελ 

επνρή, νη ηξεηο πξώηνη πνπ έθαλαλ ηελ Φηιηθή Δηαηξία άκα ηνπο αθνύγαηε εδώ, ηώξα 

λα ’ξρνληαη θαη λα ζαο έιεγαλ απηά ηα πξάγκαηα ζα ιέγαηε, ηη ηξεινί νη άλζξσπνη. 

Σνπιάρηζηνλ. Γηα λα κε ζαο πσ όηη κπνξεί θαη λα ηνπο πξνδίδακε γηα λα κελ έρνπκε 

πξνβιήκαηα εκείο. Ωξαία. ηε ζπλέρεηα ζα ήζεια λα ζαο ππελζπκίζσ όηη ν 

Θεόδσξνο Κνινθνηξώλεο ήηαλ ην λνύκεξν 118 ζηε Φηιηθή Δηαηξία. Γελ ήηαλ ην 

λνύκεξν 4. Απηό ην ιέσ γηα ζαο πνπ κπνξεί λα ζθεθηείηε όηη εληάμεη ηώξα εγώ είκαη 

ην 120, ην 118, ηη κπνξώ λα θάλσ. Πάλησο δε ζπκάζηε πνηνο ήηαλ ην 117. Δλλνώ κ’ 

απηό όηη ε κεγάιε δηαθνξά γίλεηαη γηαηί κέζα ζε έλα πξνεηνηκαζκέλν έδαθνο έξρεηαη 

θάπνηνο πνπ γλσξίδεη, πνπ έρεη γλώζεηο, πνπ ήηαλ ηόηε ζην Ηόλην ζηνλ Αγγιηθό 

ζηξαηό, μέξεη αθξηβώο ηη είλαη ζηξαηεγηθή ζηξαηησηηθή θη όρη απιώο «εγώ ζέισ λα 

θάλσ απηό». Άξα, ζηε ζπλέρεηα ηη γίλεηαη, ζπκάζηε όηη είρακε πνιιά κπνπινύθηα, 

παξέεο, πνπ έιεγαλ εκείο ζα ηα θαηαθέξνπκε, ζπλήζσο ηα θαηάθεξλαλ όηαλ ήηαλ 2-3 

νη απέλαληη θαη μαθληθά έξρεηαη ν Κνινθνηξώλεο θαη ιέεη: «πξέπεη λα έρνπκε θνηλό 

ζηόρν». Μεγάιν ζηόρν. αο ππελζπκίδσ όηη νη δηθνί καο ηνλ παξάηεζαλ αθόκα θαη 

κεο ζηε κάρε. Γειαδή ζεσξνύζαλ όηη απηό δε γίλεηαη, ζηγά λα κε ληθήζνπκε εκείο. 



Κη είλαη κόλν όηαλ θαηάθεξε λα ζπληνλίζεη όιεο απηέο ηηο δπλάκεηο πνπ ‘ρακε ηηο 

πξώηεο, απηό πνπ νλνκάδνπκε επηηπρίεο, νη νπνίεο είραλ σο πξάμε, αιιάμεη ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Σα επόκελα ηα μέξεηε.  

Αιιά ζέισ λα ζαο πσ ην εμήο: Αλ απηό γίλεηαη κεηά από 400 ρξόληα θαηνρήο θαη 

αιιάδεη ζε 7 ρξόληα, πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη κεξηθά πξάγκαηα αιιάδνπλ αθόκα 

θαη πην γξήγνξα όηαλ είλαη ζπληνληζκέλα. αο δίλσ έλα άιιν παξάδεηγκα πνπ κπνξεί 

λα ζαο μαθληάζεη, είλαη απηά πνπ δελ ππνινγίδνπκε όηαλ ππνινγίδνπκε. Ζ Αλαηνιηθή 

Γεξκαλία θαη ε Γπηηθή Γεξκαλία, γηα λα είλαη απηό πνπ μέξνπκε ρξεηάζηεθαλ 15 

ρξόληα. 15 ρξόληα αιιεινζεβαζκνύ, βνήζεηαο νηθνλνκηθήο από ηε κηα πιεπξά γηα λα 

ππάξρεη κηα εμηζνξξόπεζε. Ωξαία. Πξέπεη λα θαηαιάβνπκε όηη κεξηθά πξάγκαηα 

αλάινγα ρξεηάδνληαη έλα ρξνληθό δηάζηεκα. Αιιά γηα λα κε κπσ ζε απηέο ηηο 

ιεπηνκέξεηεο ζα ζαο ην πσ έηζη γηα λα θιείζσ. Απηό πνπ ζθέθηεζηε όηη δε κπνξεί λα 

γίλεη, αλ γηλόηαλ ζα ρξεηαδόκαζηαλ 12 ρξόληα. Με ην θπζηθό αέξην γίλεηαη ζε 

ιηγόηεξν από έλαλ ρξόλν. Γηαηί ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ ηόζν ζεκαληηθά πνπ δελ ηα 

βιέπνπκε κε απηόλ ηνλ ηξόπν αιιά ην ζέκα είλαη όηη δελ είκαζηε εκείο 

πξνεηνηκαζκέλνη λα δνύκε απηή ηελ αιιαγή θαη λα ηελ αμηνπνηήζνπκε. Άξα απηό 

πνπ έρεη ζεκαζία θαη λα θιείζσ είλαη ην εμήο: Να ζπκάζηε, πξαγκαηηθόηεηα, πξάμε, 

όξακα, νπηνπία, αδηαλόεην. Θα ήηαλ θαιό λα ζθεθηείηε γηα όιε ζαο ηε δσή πόζεο 

θνξέο θάλαηε θάηη ην αδηαλόεην, πόζεο θνξέο θάλαηε κηα νπηνπία, πόζεο θνξέο 

θάλαηε κηα πξάμε, πόζεο θνξέο θάλαηε έλα όξακα θαη πόζεο θνξέο κείλαηε ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα. Θα δείηε μαθληθά όηη απηά πνπ ζα νλνκάζεηε εθηόο απ’ ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα ζα είλαη νπζηαζηηθά ε ηζηνξία ηεο δσήο ζαο. Γηαηί ζα είλαη ηα πην 

ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ θάλαηε ζηε δσή ζαο. Άξα άκα θάπνηνο ζαο πεη, αθόκα θη αλ 

είλαη ε Διέλε, όηη κπνξεί θαη ηα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα ηεο δσήο ζαο λα κε ηα 

έρεηε δήζεη αθόκα, κπνξεί λα μαθληαζηείηε. Άξα, απηό πνπ έρεη ζεκαζία γηα καο είλαη 

όηη ν εγθέθαινο, νη δπλαηόηεηέο ηνπ, ε ζθέςε, αλήθνπλ ζηελ λνόζθαηξα θαη ε 

λνόζθαηξα είλαη πην αλζεθηηθή από ηελ πξαγκαηηθόηεηα γηαηί μέξεη λα παξάγεη 

πξαγκαηηθόηεηα, ελώ ε πξαγκαηηθόηεηα όηαλ παξακέλεη πξαγκαηηθόηεηα εθθπιίδεηαη 

θη απιώο ζπληεξεί ηνλ εαπηό ηεο γηαηί ζέιεη απιώο ηελ επαλάιεςε ηνπ παξόληνο ελώ 

ε ζθέςε, είλαη αλ ζέιεηε εγθισβηζκέλν κέιινλ κέζα ζην παξειζόλ, ην νπνίν 

εθθξάδεηαη θη αιιάδεη ηα δεδνκέλα κε έλαλ ηξόπν ηόζν ζεκαληηθό πνπ δε ζπκόκαζηε 

πηα ηα πξνεγνύκελα.  

Άξα λα ην ζθεθηείηε απιώο όηαλ βιέπεηε έλα θαηλνύξην θηήξην ζηελ πόιε, πόζν 

δύζθνιν είλαη λα ζπκεζείηε πνην είλαη ην θηήξην πνπ ήηαλ πξηλ. Γηαηί έρεη αιιάμεη 

ηόζν πνιύ ηηο πξννπηηθέο θαη ηηο γσλίεο πνπ ιέηε, «ζπκάζαη θαζόινπ πώο ήηαλ πξηλ» 

θαη κεηά πεγαίλεηε ζηα κνπζεία, βιέπεηε ηε θσηνγξαθία θαη ιεο «λαη, έηζη ήηαλ». 

Πξηλ ην θάλεηε όκσο μέξεηε πόζν δύζθνιν είλαη λα θαληαζηείηε ην λέν θηήξην ελώ 

δελ ππάξρεη θαλέλα ζηνηρείν; Όηαλ ζαο ην δείρλεη γηα πξώηε θνξά ν αξρηηέθηνλαο θη 

ιέηε, «απηό ζα γίλεη εδώ». Δγώ ην ιέσ αο πνύκε θαη γηα ζεκαληηθά έξγα όπσο είλαη 

ηα κνπζεία. Πνηνο ην πηζηεύεη όηη κπνξεί λα γίλεη έλα κνπζείν; Πνηνο από ζαο 

πίζηεπε όηη κπνξεί λα γίλεη αο πνύκε ην κνπζείν ηεο Αθξόπνιεο ζηελ Αζήλα θαη ζε 

ηόζν ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα λα είλαη ζηα 5 κεγαιύηεξα κνπζεία ηνπ θόζκνπ ζε 



επηζθεςηκόηεηα. Κη όκσο έγηλε. Όηαλ ην θάλακε απηό αξρηθά ζπκάζηε ήηαλ ηνπ 

ηύπνπ «ην κνπζείν είλαη απαίζην, δελ έρεη ρξώκαηα, είλαη ζηξαβό, έρεηε βάιεη ζέζεηο 

πνπ είλαη θελέο γηα λα βάινπκε πξάγκαηα πνπ ζα κπνπλ κεηά. Θπκάζηε όηη ε 

Καξπάηηδα έρεη ζέζε θελή. ηελ αξρή θαηεγόξεζαλ ηνλ αξρηηέθηνλα ιέγνληαο όηη 

δελ είλαη σξαίν. Μεηά όηαλ ηνπο είπε όηη εγώ έρσ πξνεηνηκάζεη ηελ ζέζε γηα λα είλαη 

εδώ; Δίλαη ώξα; Δίλαη ώξα. Απηά γηα ζήκεξα, επραξηζηώ πνιύ, λα είζηε θαιά, θαιή 

ζπλέρεηα.  

 

 

 


