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Θεσξώ όηη είζηε εηδηθνί θαη γηα καζεκαηηθά θαη γηα ηέρλε, άξα δελ ζα κπσ ζε κεξηθέο 

ιεπηνκέξεηεο, απιώο ζα δείμσ κεξηθά ζέκαηα. Πξώηα απ’ όια, επεηδή είκαζηε ζε απηό ηνλ 

ρώξν -θαη είλαη πξαγκαηηθά κηα πξνζθνξά ηνπ ηαύξνπ πνπ κε ζηαπξώλεη κε ηε θηινμελία 

ηνπ ζ’ απηό ην ρώξν- θαη επεηδή έρεη πνιιή γιππηηθή, λνκίδσ ζα ρξεζηκνπνηήζσ θαη 

κεξηθά παξαδείγκαηα πνπ ππάξρνπλ εδώ. Γελ μέξσ αλ ζα ζπκθσλνύλ νη γιύπηεο κ’ απηά 

πνπ ζα πνύκε ζαλ παξαδείγκαηα, αιιά κεηά λνκίδσ λα ιεηηνπξγήζεη ν ηαύξνο σο 

ελδηάκεζνο γηα λα πεη όηη εληάμεη, ήηαλ πην πνιύ γηα ην κπάραιν. Άξα, κία κεγάιε δηαθνξά 

ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο πνπ γίλεηαη, ηα ζπδεηνύζακε θαη πξηλ θαη είλαη ζσζηά, είλαη όζνλ 

αθνξά ζηελ πξόζζεζε ή ζηελ αθαίξεζε. Άξα θαίλεηαη λα είλαη κηα ιεπηνκέξεηα, αιιά γηα 

λα ην πνύκε ιίγν πην μεθάζαξα, ζηε δσγξαθηθή πξνζζέηνπκε κόλν. Γειαδή έρνπκε έλαλ 

θακβά πνπ είλαη άδεηνο, αξρίδνπκε νπζηαζηηθά κε tabula rasa θαη κεηά πξνζζέηνπκε, 

πξνζζέηνπκε, ζπάληα αθαηξνύκε, ππάξρνπλ θαη ηερληθέο πνπ θάλνπκε ιίγν ραξάμεηο θαη 

κέζα ζηε κπνγηά, ελώ ζηε γιππηηθή αθαηξνύκε. Έλα σξαίν κνληέιν λνεηηθό πνπ έρσ ζην 

κπαιό θάζε θνξά πνπ ζθέθηνκαη ηε γιππηηθή κέζσ ηνπ Μichelangelo είλαη όηη έιεγε «εγώ 

δελ θάλσ γιππηηθή γηα λα δώζσ κηα κνξθή, απειεπζεξώλσ κηα κνξθή από ηνλ όγθν». Καη 

απηό έρεη κεγαιύηεξε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα, κε ηελ έλλνηα όηη όηαλ θάπνηνο 

επηιέγεη έλα κάξκαξν, θαη κάιινλ ηώξα θάπνηνο ην επηιέγεη, πξέπεη λα θαηαιάβεη όηη 

επεηδή ζα ρξεζηκνπνηήζεη κηα κάδα θαη κηα κνξθή, ζα πξέπεη λα δεη από πξηλ πνύ είλαη ηα 

ειαηηώκαηά ηεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζηε δσγξαθηθή δελ έρνπκε απηό ην πξόβιεκα, 

γηαηί όηαλ θνηηάδεηε ηνλ θακβά, άκα έρεηε πάξεη έλα ζσζηό μύιν, αθόκα θαη ηα κεγέζε, ζα 

ρηππήζεηε ιίγν από ‘δσ, ιίγν από ‘θεη, ζα δείηε αλ είλαη ιηλό γηα ιάδη, ζα δείηε ηελ 

πνηόηεηα θαη ην έρεηε εμαζθαιίζεη. Με ην κάξκαξν έρεηε έλα ζέκα, γηαηί όηαλ έρεηε 

ηόζνπο κεγάινπο όγθνπο ζε ζρέζε κε ην ηη παίξλεηε αξρηθά πξέπεη λα θαληαζηείηε όηη 

κπνξεί λα έρεη έλα ειάηησκα εζσηεξηθό θη όηαλ ζα έρεη ζρεδόλ ηειεηώζεη, ζα έρεη απηό ην 

πξόβιεκα. 

Γηα όζνπο πηζηεύνπλ όηη απηό είλαη κηα δπζθνιία πνπ μεπεξληέηαη εύθνια, πξέπεη λα μέξεηε 

όηη ππάξρνπλ πνιινί θνύξνη ζηελ Διιάδα πνπ δελ έρνπλ ηειεηώζεη. Υαξαθηεξηζηηθόο είλαη 

απηόο πνπ είλαη ζηε Νάμν, πνπ είλαη νξηδόληηνο, γηαηί ην πόδη ηνπ είλαη ζπαζκέλν θαη ην 

πην πηζαλό είλαη όηη ηελ ώξα πνπ άξρηζε, ζε θάπνηα θάζε ηνπο ήξζε ην ειάηησκα, θαη 

θαληαζηείηε ηώξα γηα θνύξν κε ηέηνηα κάδα λα έρεη ειάηησκα ζην πόδη. Γελ ζηέθεη κε 

ηίπνηα. Άξα, ε πξώηε παξέκβαζε πνπ ζα δνύκε ζην ζέκα ηεο θπζηθήο θαη ησλ 

καζεκαηηθώλ, αιιά γεληθόηεξα ηεο επηζηήκεο κέζα ζηελ ηέρλε, είλαη όηη ην πιηθό δελ είλαη 

απαξαίηεηα πξνζβάζηκν ζην κάηη άκεζα. Καηά ζπλέπεηα πξέπεη λα δνύκε κεξηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Άξα κεηά ζα κνπ πείηε κπαίλεη ην ζέκα ηεο εκπεηξίαο. Γηα λα απνθύγνπκε 

ην ζέκα ηεο εκπεηξίαο λα ζπκάζηε όηη εκπεηξία ζηε ζηξαηεγηθή είλαη ην ζπλνζύιεπκα απ’ 

ηα ιάζε καο. Άξα πάλσ θάησ ζα είλαη όια ηα κάξκαξα πνπ ζπάζαηε ηδάκπα θαη κεηά ιέηε 

«εγώ μέξσ λα ηα μερσξίδσ». Άκα είζηε εηδηθόο λα μερσξίδεηε ην 10%, είλαη όηη ην 90% ην 

μνδεύεηε. Απηό δελ ιέγεηαη εηδηθόο, ιέγεηαη εκπεηξηθόο. Άξα ην πξόβιεκα κεηά είλαη πώο 



κπνξώ λα δηακνξθώζσ κηα γλώζε απ’ ηνλ εμσηεξηθό θόζκν κέζα ζηνλ εζσηεξηθό. Έλα 

παξάδεηγκα πνπ ζέισ λα δώζσ, γηα λα έρεηε κηα αξρηθή εηθόλα, πώο κπνξεί λα κπεη έλα 

κνληέιν καζεκαηηθό, θάηη πνιύ απιό. Θέιεηε λα έρεηε έλαλ «ππνηίζεηαη» σξαίν θακβά, 

άξα έρεηε έλα νξζνγώλην θη αλαξσηηέζηε πνηνο είλαη ν ζσζηόο ιόγνο κεηαμύ ησλ δύν 

απνζηάζεσλ θαη ζα δείηε όηη έρνπκε θάλεη αξθεηέο κειέηεο από ηελ αξραηόηεηα θαη βγαίλεη 

ζηγά-ζηγά ην ζέκα ηεο ρξπζήο ηνκήο. Άξα ε ρξπζή ηνκή όηαλ δελ ηελ έρνπκε δεη πνηέ καο 

μαθληάδεη, άξα κηιάσ ηώξα γηα ην 1,618 ή θαιύηεξα γηα ηνπο πην καζεκαηηθνύο, εθόζνλ 

ζίγνπξα ζα ππάξρνπλ θη εδώ, είλαη ην (sqrt(5)+1)/2. Άξα ε ηδέα είλαη όηη απηή ε πνζόηεηα 

είλαη ιύζε κηαο εμίζσζεο δεπηέξνπ βαζκνύ, πνιπσλπκηθή, θαη βιέπνπκε όηη έρεη θάπνηεο 

ηδηόηεηεο. Θα κνπ πείηε πνηεο είλαη νη εθαξκνγέο; Οη εθαξκνγέο, αλ ζπκάζηε θαιά, 

παιαηόηεξα είραηε όινη ηειενξάζεηο 4/3 θαη ζηγά-ζηγά πεξάζαηε όινη ζην 16/9. Ναη, ηέινο 

πάλησλ, θαίλεηαη λα κελ είλαη ζπλεηδεηνπνηεκέλν απ’ όηη θαίλεηαη, αιιά ζαο ππελζπκίδσ 

όηη ην 16/9 είλαη απιώο ην ηεηξάγσλν από ην πξνεγνύκελν. Απηό έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί 

ζεκαίλεη όηη ην ηεηξάγσλν κηαο πνζόηεηαο κπνξεί λα έρεη πεξηζζόηεξν αξκνλία, ελώ 

θαίλεηαη λα είλαη εληειώο ζπκκεηξηθό. ηελ πξαγκαηηθόηεηα άκα θνηηάμεηε ηελ δηαθνξά 

κε 4/3 θαη 16/9, ζα δείηε όηη ην 16/9 είλαη πην θνληά ζηελ ρξπζή ηνκή.  

ε θάπνηα θάζε έλαο κεραληθόο γηα ηειενξάζεηο ζα αλαθαιύςεη επηηέινπο όηη καο 

ζπκθέξεη λα έρνπκε ρξπζή ηνκή. Άξα όηαλ ζα ην δεη απηό ζίγνπξα κεηά ζα έρνπκε απηόλ 

ηνλ ιόγν πνπ ζα δηακνξθσζεί, ελώ ζηελ αξρή είρακε ηελ εληύπσζε όηη δελ είλαη πνιύ 

θαιό. Άξα έλα πξώην πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη, είλαη πώο εμεηάδνπκε ηνλ θόζκν. Δμεηάδνπκε 

ηνλ θόζκν κε ηα κάηηα καο αξρηθά. Άξα θαίλεηαη λα είλαη απηνλόεην, αιιά είλαη κεξηθνί 

πνπ ην μερλάλε θαη ηα κάηηα καο δίλνπλ απηό (θάλεη κε ην ρέξη νξηδόληηα θίλεζε). Άξα ζα 

δείηε όηη ηα νξζνγώληα ηα βιέπεηε θαιύηεξα όηαλ είλαη έηζη (δείρλεη ηελ νξηδόληηα ζέζε) 

παξά έηζη (δείρλεη ηελ θάζεηε ζέζε). ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζα δείηε όηη όηαλ ηα βιέπεηε 

έηζη (νξηδόληηα) θαηαιαβαίλεηε θαιύηεξα ην κέγεζνο απ’ όηη όηαλ ηα βιέπεηε έηζη (θάζεηα). 

Άξα γη’ απηνύο πνπ έρνπλ θνιιήκαηα, ζαο βάδσ έλα θόιιεκα απ’ ηελ αξρή, γηαηί όηαλ 

θνηηάδεηε ηνλ θαζξέθηε θάλεη έηζη (νξηδόληηα) θη όρη έηζη (θάζεηα). Άξα θαίλεηαη λα είλαη 

απηνλόεην ζαλ πξόβιεκα, αιιά λνκίδσ όηη κεξηθνί ζα απαζρνιεζνύλ σο ην ηέινο ηεο 

δηάιεμεο γηα λα θαηαιάβνπλ όηη ζπρλά, θαη ζα δείηε θηόιαο ζηελ γιππηηθή γηα παξάδεηγκα, 

βιέπεηε ηα παξαδείγκαηα πνπ έρνπκε εδώ, είκαζηε πην πνιύ πξνο ηελ θαζεηόηεηα. Απηό 

έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί ν γιύπηεο δελ ηα ζθαιίδεη θάζεηα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερληθή ηνπ νξηδόληηνπ, ηα ιέγακε θαη πξηλ κε ην ιεγόκελν θιαξθ. 

Άξα ζα θάλεη θαλνληθά ζε έλαλ όγθν έρεηε 6 επηθάλεηεο, νπζηαζηηθά ζα παίμεη κε 4 θαη ζα 

εμαθαληζηεί ε 5ε. Δλώ ε 6ε βέβαηα ζα είλαη ζπλήζσο ε βάζε ηνπο. Άξα, πνην είλαη ην 

πξόβιεκα; Άκα ζαο πσ αληί λα θάλνπκε ην θιάζκα… 

Άξα εδώ ζέισ λα θάλσ ηελ αλαινγία θαη λα δείηε όηη έρνπκε έλα ζέκα, γεληθόηεξα, κε ηα 

καζεκαηηθά, πνπ θαίλεηαη όηη πάλσ-θάησ όηαλ έρνπκε έλα πξόβιεκα ζε θάπνηεο 

δηαζηάζεηο, όηαλ πάκε ζε δηαζηάζεηο πην κεγάιεο ιέκε όηη ζα είλαη ε γελίθεπζε. Απηή ε 

γελίθεπζε δελ πάεη ηόζν εύθνια, αιιά ζαο δίλσ έλα παξάδεηγκα. Δδώ γηα παξάδεηγκα 

θάλνπκε ην θιάζκα από δύν κήθε θαη ιέκε όηη ην πην αξκνληθό έηζη όπσο ην ‘ρνπκε δεη, 

θαίλεηαη λα είλαη απηόο ν αξηζκόο, ε ρξπζή ηνκή. Σώξα δελ ζέισ λα θάλσ ην θιάζκα από 

δύν κήθε, αιιά ζέισ λα θάλσ ην θιάζκα από δύν επηθάλεηεο. Ή ζέισ λα θάλσ θάηη πνπ 



είλαη αθόκα πην απιό, πνπ ην βιέπνπλ θαη νη γιύπηεο επί ηνπ πξαθηένπ, ρσξίο βέβαηα 

αλαγθαζηηθά λα ην αληηιακβάλνληαη όινη, αιιά ζην ηέινο ην αληηιακβάλνληαη. Δίλαη όηη 

όηαλ ζέισ λα θάλσ γιππηό ηνλ ηαύξν, όξζην, ηη όγθν καξκάξνπ πξέπεη λα πάξσ αξρηθά; 

Άξα βιέπσ όηη ε θπξία δίπια ζνπ δίλεη απαμησηηθέο δηαζηάζεηο, άξα ην ζέκα πνην είλαη; 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα πξέπεη λα ζθεθηνύκε όηη έρνπκε 3 επηθάλεηεο, ελώ έρνπκε 6 έδξεο. 

Ξαθληάζηεθε ε θπξία. Γελ θάλνπκε θάηη πνπ είλαη πάλσ ζε κηα βάζε ηεηξάγσλε, όπνπ εδώ 

ζα είρακε νπζηαζηηθά 2 επηθάλεηεο. Σα πιάγηα θαη ην πάλσ πνπ είλαη 2. Όηαλ ιέσ 2 

επηθάλεηεο κηιάσ ηζνκνξθηθά, γηαηί πάληνηε είλαη 6. Άξα όηαλ έρεηε ηηο 2 ίδηεο (κε θηλήζεηο 

ρεξηώλ δείρλεη πάλσ –θάησ), θαη ηηο 4 ίδηεο (κε θηλήζεηο ρεξηώλ δείρλεη γύξσ γύξσ), ηόηε 

ιέκε όηη είλαη 2.  Δδώ ινηπόλ ην θιάζκα ζα είλαη απηή ε επηθάλεηα (δείρλεη κε ην ρέξη ηελ 

πάλσ επηθάλεηα) κε απηή (δείρλεη κε ην ρέξη ηελ πιάγηα επηθάλεηα). Όηαλ όκσο ζα θάλσ έλα 

γεληθό παξαιιειεπίπεδν ζα έρσ 3. Γηαηί κπνξεί απηόο εδώ λα είλαη ην ίδην απέλαληη 

(δείρλεη κία πιάγηα επηθάλεηα κε ηελ απέλαληη πιάγηα),  κπνξεί απηό λα είλαη δηαθνξεηηθό 

(δείρλεη δύν επηθάλεηεο απέλαληη) θαη απηό λα είλαη δηαθνξεηηθό (δείρλεη ηελ πάλσ θαη ηελ 

θάησ επηθάλεηα). Άξα ηώξα βιέπεηε έλα πξώην πξόβιεκα. Αλ έρεηε κόλν 2 επηθάλεηεο θαη 

θάλσ ην θιάζκα ησλ επηθαλεηώλ, είλαη ηη ζπκθέξεη λα έρσ. Άκα έρσ 3, πξέπεη ηα 

θιάζκαηα λα κνπ δώζνπλ 3 δηαθνξεηηθά γηλόκελα. Πνηα ζα επηιέμσ. Άξα ην πξώην 

πξάγκα πνπ εκθαλίζηεθε, ην αλαθάιπςε έλαο καζεκαηηθόο πνπ ιέγεηαη Perrin, Γάιινο, 

θαη είδε απηό πνπ νλνκάδνπκε ηνλ πιαζηηθό αξηζκό θαη είλαη ην 1,32. Γειαδή όηαλ ζα 

θάλεηε ηηο επηθάλεηεο, άξα είλαη κηα ιύζε από κηα αθνινπζία, όηαλ ζα θάλεηε ην θιάζκα 

κε ηηο επηθάλεηεο, δελ ζα έρεηε ηα ίδηα απνηειέζκαηα κε ην θιάζκα κε ηα κήθε. Απηό 

θαίλεηαη λα είλαη ιίγν παξάμελν, αιιά είλαη ηα ζέκαηα ηεο νγθνκεηξίαο. Γειαδή, όπσο ην 

μέξεηε, αο αξρίζσ κε θάηη πνιύ απιό, ην νπνίν δελ ιύζεθε, γηαηί βέβαηα δελ είραλ ζθεθηεί 

ηόηε όηη δελ ιύλεηαη. Κνηηάδνπλ ηνλ λαό ζηελ αξραία Γήιν θαη ιέλε ζα ήηαλ θαιό λα 

θηηάμνπκε ηνλ λαό δηπιάζην. Καη βέβαηα έθαλαλ έλα ηξαγηθό ιάζνο, γηαηί μέραζαλ όηη ν 

λαόο ήηαλ θπβηθό, άξα γηα λα θάλεηο δηπιάζην πξέπεη λα θάλεηο θπβηθή ξίδα ηνπ 2, ην νπνίν 

δελ θαηαζθεπάδεηαη, άξα είλαη έλα πξόβιεκα πνπ δελ ιύλεηαη κε ράξαθα θαη δηαβήηε. Καη 

ηόηε ζεσξνύζαλ όηη κπνξεί λα ιπζεί κόλν κε ράξαθα θαη δηαβήηε έλα πξόβιεκα γηα λα 

πνύκε όηη είλαη επηιύζηκν. Άξα πεξηκέλακε αξθεηά ρξόληα λα απνδείμνπκε όηη απηό δελ 

ζηέθεη θαη απηό νθείιεηαη ζε έλα πνιύ απιό γεγνλόο. Δίλαη όηη όηαλ έρεηε κηα επηθάλεηα 

θαη ζέιεηε λα θάλεηε ην δηπιάζην, δελ είλαη δύζθνιν, γηαηί νπζηαζηηθά πνιιαπιαζηάδεηε κε 

ηε ξίδα 2. Όηαλ όκσο ζέιεηε λα θάλεηε ην δηπιάζην ζε όγθν, ηόηε είλαη θπβηθή ξίδα ηνπ 2 

θαη απηό δελ αλήθεη ζηελ ίδηα θαηεγνξία. Πνπ ζεκαίλεη πξαθηηθά ηη;  

Η πξώηε παξαηήξεζε πνπ είρα ήηαλ κε έλαλ ηερλίηε πνπ έθαλε πιαθάθηα θαη είρακε ηελ 

εμήο ζπδήηεζε, ηνπ ιέσ, όηαλ ζέιεηο λα βάιεηο πιαθάθηα πνπ λα είλαη δύν θνξέο 

κηθξόηεξα ηη θάλεηο; Μνπ ιέεη: «Δίλαη απιό, θόβσ ηηο γσλίεο». Άξα άκα θόςσ ηηο γσλίεο, 

θαηαιαβαίλεηε όινη όηη άκα πάξεηε ηηο δηαγώληεο όλησο ζα έρεη έλα ηεηξάγσλν πνπ ζα 

είλαη 2 θνξέο κηθξόηεξν. Καη ηνπ ιέσ «όηαλ ζέιεηο λα είλαη δύν θνξέο κεγαιύηεξν;» Λέεη 

«δελ ην έρσ πνηέ αλάγθε.» Γηαηί εδώ έρεη έλα πξόβιεκα κε ηελ ύιε. Γειαδή, ην 2 θνξέο 

κηθξόηεξν, ζπάδεη ην πιαθάθη θαη γίλεηαη κηθξόηεξν. Όηαλ ηνπ ιεο ζέισ 2 θνξέο 

κεγαιύηεξν έρεη έλα ζέκα, γηαηί πώο ζα ην θηηάμεη ην πιαθάθη; Άξα, έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί 

γηα εκάο ζην καζεκαηηθό επίπεδν είλαη εληειώο ζπκκεηξηθό ην πξόβιεκα, γη’ απηόλ όκσο 

πνπ θάλεη πιαθάθηα δελ έρεη θακία ζεκαζία ην έλα, ελώ έρεη λόεκα ην άιιν. Απηό ην 



μερλάκε, γηαηί από ηε κηα πιεπξά είλαη απνζπάσ όγθν, ελώ από ηελ άιιε πξέπεη λα 

πξνζζέζσ θη απηό δελ γίλεηαη. Άκα ήηαλ ην πξόβιεκα ηα πιαθάθηα κε πιαζηειίλε, ηόηε ζα 

είρε έλα λόεκα, αιιά επεηδή ν όγθνο είλαη απηόο. Σώξα κεηά ην ζέκα ηεο δπζθνιίαο -θη 

έρεη ελδηαθέξνλ πώο κπαίλεη θη ν ρξόλνο κεο ζηα καζεκαηηθά- επηιέγνπκε λα θάλνπκε 

γιππηά κε δηάθνξα πιηθά. Όπσο ην μέξεηε, ην κάξκαξν είλαη απηό πνπ καο ραξαθηεξίδεη 

θαη ζε παγθόζκην επίπεδν, κε δηάθνξεο εθδνρέο όζνλ αθνξά ζηελ πνηόηεηα, αιιά πάλησο 

ην κάξκαξν είλαη ζεκαληηθό. Σν κάξκαξν όκσο γηαηί επηιέγεηαη; Θα κνπ πείηε είλαη απιό, 

επεηδή πάλσ-θάησ είρακε κάξκαξν ζηελ πεξηνρή. Απηό είλαη κηα ιαλζαζκέλε πξνζέγγηζε, 

γηαηί κεηά κπαίλεη θη έλα ηερληθό κέξνο, είλαη πώο ιαμεύεηο. Καη ην κάξκαξν είλαη 

δύζθνιν. Άξα άκα ζέιεηε έλα άιιν πξάγκα πνπ είλαη δύζθνιν, ιόγσ βέβαηα ζθιεξόηεηαο, 

είλαη ν γξαλίηεο. Γηα θάπνηνλ πνπ δελ έρεη θάλεη πνηέ γιππηηθή ην λα αξρίζεη θάηη κε 

γξαλίηε είλαη όηη έρεη πάζεη θάηη. Καη κεηά ζα πάζεη πνιιά, γηαηί είλαη άιιν.  

Άξα πνηα είλαη ε ηδέα πνπ καο έξρεηαη ήδε από ηελ αξραηόηεηα; Δίλαη όηη παξάγνπκε 

γιππηό γηα λα κείλεη. Απηό είλαη κηα ηδέα πνπ θαίλεηαη λα είλαη απηνλόεηε. Γηα λα δείηε 

πόζν δελ είλαη απηνλόεηε, παξάδεηγκα, απηό πνπ είλαη γλσζηό γηα ηνπο Έιιελεο -ηα 

ιέγακε θαη κε ην ηαύξν- είλαη ην ιεπθό κάξκαξν. Απηό είλαη έλα ιάζνο, γηαηί βέβαηα 

ζηελ αξραηόηεηα ην ιεπθό κάξκαξν δελ ην ρξεζηκνπνηνύζαλ, ην έβαθαλ. Άξα νπζηαζηηθά 

απηό πνπ εκείο ζεσξνύκε όηη είλαη ε αθξνγσληαία ιίζνο ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, ζην ηνπ ηνπ 

ηνπ, είλαη μεζσξηαζκέλν κάξκαξν, γηαηί έρεη θύγεη ε κπνγηά. Οη αξραίνη δελ ζεσξνύζαλ όηη 

απηό είλαη έηνηκν (δείρλεη ηα ιεπθά γιππηά ζην ρώξν), ζεσξνύζαλ όηη απηό πξέπεη θάπνηνο 

κεηά λα ην βάςεη. Δκείο ηώξα ην ‘ρνπκε μεράζεη εληειώο, ελώ όηαλ θάλνπκε αξραηνινγία -

ηαύξν έρσ δηθαίσκα θαη αξραηνινγία- ζα δείηε όηη κεηά όηαλ ην ζθαιίζεηε ιίγν θαη κ’ 

άξεζε γηαηί όηαλ κπήθα, είδαηε ζηελ είζνδν όηη είρε θαη κάξκαξν «βακκέλν»,  αο ην πσ 

έηζη πξνο ην παξόλ. Καλνληθά κεξηθνί από ζαο ζα πξέπεη λα μαθληάζηεθαλ, ε; Σν πην 

σξαίν είλαη όηη απηόο νπζηαζηηθά πήγε πην θνληά ζ’ απηό πνπ θάλακε ζηελ αξραηόηεηα, 

από απηόλ πνπ θάλεη κόλν ην ιεπθό. Άξα, έρεη ελδηαθέξνλ πάλησο. Η ηζηνξία ηεο ηέρλεο, 

θαη ε ηζηνξία, αξρηθά απνθάζηζε λα ζεσξεί όηη ην κάξκαξν είλαη πιηθό ππόβαζξν θαη ζηγά-

ζηγά ν ρξόλνο απνθάζηζε όηη ην κάξκαξν δελ είλαη ππόβαζξν, αιιά είλαη ην αληηθείκελν 

θαη έβγαιε ηε κπνγηά πάλσ ζην κάξκαξν. Κη άκα ην ζθεθηείηε είλαη ινγηθό, γηαηί πάλσ-

θάησ ηη θάλεηε, βάδεηε έλα πιηθό πνπ είλαη πην εύζξαπζην πάλσ ζε έλα πιηθό πνπ είλαη 

ζθιεξό. Δ, ηη πεξηκέλαηε λα γίλεη ζην ηέινο; Άξα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε ζα καο δώζεη θη απηό πνπ νλνκάδνπκε ηε δηαρξνληθή ηέρλε. Γειαδή, 

αθόκε θη αλ έρνπκε ηώξα εδώ έλαλ γιύπηε από ηελ αξραηόηεηα θαη καο πεη «μέξεηε απηά ηα 

κάξκαξα δελ κνηάδνπλ θαζόινπ κ’ απηά πνπ θάλακε εκείο, γηαηί εκείο βάδακε κπνγηά». 

Δπεηδή έρνπκε δύν ρηιηάδεο ρξόληα πνπ πηζηεύνπκε απηό, ζεσξνύκε όηη εκείο έρνπκε δίθην, 

γηαηί απιώο εζύ έθαλεο έλα ιάζνο, γηαηί δελ είρεο ππνινγίζεη όηη ε κπνγηά ζα κείλεη. Σν πην 

σξαίν είλαη όηη είκαζηε ζσζηνί. Γειαδή, ην ιέσ ιίγν πην αθξαία ηώξα.  

Αξρηθά όηαλ έθαλαλ κεξηθά κείγκαηα κε ηηο κπνγηέο, αθνύηε πνιύ γηα ην ζέκα ζην Άγηνλ 

Όξνο, κε βπδαληηλή ηέρλε, όηη θάλακε εηδηθέο κπνγηέο πνπ θξαηνύζαλ πεξηζζόηεξν, λα 

μέξεηε όηη απηό εμαξηάηαη εληειώο απ’ ηνλ ηερλίηε. Δίλαη κπνγηέο πνπ μεζσξηάδνπλ, είλαη 

άιιεο πνπ δελ θξαηάλε θαζόινπ θαη είλαη άιιεο πνπ θξαηάλε κηα ραξά. Άξα, ην κείγκα πνπ 

θάλεηε κε ηε κπνγηά, είλαη πάξα πνιύ ζεκαληηθό πώο ην θάλεηε. Ο Leonardo Da Vinci είρε 



θη απηόο απηό ην πξόβιεκα θαη ην είρε εηδηθά ζην θξέζθν. Καη ην θξέζθν είλαη έλα 

παξάδνμν ηεο ηέρλεο. Θα δείηε επηζηεκνληθά πώο ιεηηνπξγεί. Σν θξέζθν πξέπεη λα βαθηεί 

όηαλ ν ηνίρνο δελ έρεη γίλεη. Γηαηί μέξνπκε, απηό είλαη σξαίν, ην θξέζθν ζαλ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ ιέγακε πξνεγνπκέλσο κε ηε θζνξά, είλαη όηη ηα ρξώκαηα κπαίλνπλ ζην 

πιηθό ηνπ ηνίρνπ. Έρνπκε όκσο έλα πξόβιεκα, πξέπεη λα έρεηε έλαλ κεγάιν ηερλίηε, 

θαιιηηέρλε νπζηαζηηθά, ν νπνίνο λα είλαη ηθαλόο λα παίδεη blitz θαη ηαπηόρξνλα λα κέλεη ε 

ζθαθηέξα γηα αηώλεο. Γηαηί πξέπεη λα θάλεη πνιύ γξήγνξα γηα λα βάιεη όιε ηε κπνγηά, έηζη 

ώζηε όηαλ ζηεγλώλεη ν ηνίρνο, ζηεγλώλεη κε ηε κπνγηά. Σώξα βέβαηα εκείο ηη θάλνπκε, 

επεηδή ην ‘ρνπκε εθθπιίζεη, ηειεηώλνπκε πξώηα ηνλ ηνίρν, βάθνπκε από πάλσ θαη κεηά 

μαλαβάθνπκε, γηαηί έρεη θύγεη. Κάλνπκε βέβαηα θαη πην ρπδαίν, θνιιάκε κνπζακά πάλσ. 

Κάλνπκε αθόκα πην ρπδαίν, θάλνπκε πξνβνιή από ηνλ Άγην, ηνλ δσγξαθίδνπκε κε ην 

πεξίγξακκά ηνπ θαη κεηά ην γεκίδνπκε, γηα λα κεN λνκίδεηε όηη δελ ηα ‘ρνπκε δεη.  

Σν ζέκα είλαη όηη απηνί πνπ θάλνπλ ην πεξίγξακκα θη απηνί πνπ θάλνπλ ηελ επηθόιιεζε λα 

μέξνπλ όηη δελ είλαη λαόο ν νπνίνο ζα κείλεη έηζη 200 ρξόληα. Άξα εδώ είλαη έλα παξάδνμν, 

γηαηί έρνπκε λανύο πνπ έρνπλ πεξάζεη ηα 1000 ρξόληα θαη είλαη κηα ραξά ηα ρξώκαηά ηνπο, 

επεηδή είραλ ηερλίηεο απηνύ ηνπ επηπέδνπ, πνπ έγηλαλ ζην ηέινο απηό πνπ νλνκάδνπκε 

εκείο θαιιηηέρλεο. Άξα βιέπεηε ηώξα όηη ν ζπλδπαζκόο ηεο κεγάιεο ηαρύηεηαο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ έξγνπ κε ηε δηαρξνληθόηεηα ηνπ πιηθνύ, καο αλαγθάδεη λα πεξάζνπκε ζ’ 

απηό ην θξέζθν. Όηαλ αιιάδνπκε είλαη απιώο επεηδή δελ βξίζθνπκε πηα θαιιηηέρλεο πνπ 

λα έρνπλ απηή ηελ ηαρύηεηα θη έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί -ν ηαύξνο κνπ ην είπε απηό, άξα ηα 

ρξεζηκνπνηώ όια απηά πνπ κνπ είρεο πεη- εθεί πέξα βιέπεηε έλα άγαικα. Ο ηαύξνο ζα 

καο βνεζήζεη θαη ζα πεη ην όλνκα, άξα κηιάσ γη’ απηό πνπ κνηάδεη. 

ηαύξνο: «Mitefski…» 

Νίθνο Λπγεξόο: Άξα ν Mitefski κνηάδεη κε αξραίν, απιώο απηό πνπ είπε θαη ζηνλ ηαύξν, 

ήζειε λα ην θάλεη γξήγνξα γηαηί άκα πήγαηλε ιίγν πην αξγά ζα πήγαηλε πξνο ην θιαζζηθό. 

Άξα δελ μέξσ αλ ην βιέπεηε από εδώ, είλαη κπνύζην αλδξηθό, πέξα από ην πξάζηλν, ζηε 

γσλία έλα κεγάιν ζα ην δείηε θαη κεηά θαη ζα δείηε όηη εδώ (δείρλεη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά 

ηνπ ζηήζνπο) αθαηξείηαη έλα ηεηξάγσλν. Αλ ην ζθεθηείηε ηώξα όηη απηό ην πξάγκα εκέλα 

κνπ είπε όηη ην έθαλε ζε δπόκηζε κέξεο… δπόκηζε κέξεο θαη απηόκαηα αο πνύκε, πώο λα 

ην πσ ηώξα…. Δξγαζηαθά, βηνκεραληθά, είλαη ήδε δύζθνιν. Άξα όηαλ είλαη θαη 

θαιιηηέρλεο, ζέιεη λα πεη όηη απηό είλαη ην ηαιέλην θαηεπζείαλ απνηππσκέλν.  

Άξα ην ιέσ απηό γηαηί θαλέλαο βέβαηα δελ ηνλ αλάγθαζε λα ην θάλεη ζε δπόκηζε κέξεο, ζα 

κπνξνύζε λα ην θάλεη ζε πέληε ή λα είλαη θαη θαιύηεξν, αιιά όηαλ όλησο μέξεη ν 

θαιιηηέρλεο όηη άκα ηνπ μαλαβγαίλεη όιε ε θνπιηνύξα ηνπ, ζηγά ζηγά όζν πεξηζζόηεξν 

ρξόλν έρεη ηνπ μαλαβγαίλνπλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία θαη έρνπκε πνιύ ζπάληα -όπσο ην 

βιέπνπκε ζηε γιππηηθή- ην θνκκάηη ην απζόξκεην. Γηαηί ην απζόξκεην βέβαηα ζηε 

γιππηηθή, όηαλ πξέπεη λα ρηππάο ηελ πέηξα, γηα λα ζνπ βγεη ην απζόξκεην πνπ έρνπκε αο 

πνύκε ζηελ πηλειηά, δελ ππάξρεη ην αλάινγν. Γηαηί ην απζόξκεην θξαηάεη κέξεο, ζηελ 

πηλειηά είλαη δεπηεξόιεπην. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε ηώξα ζε επίπεδν καζεκαηηθό. Απηό 

ζεκαίλεη όηη έρνπκε εδώ κέζα θαη κηα ζθαίξα θαη κηα ππξακίδα πίζσ ζαο, κε ην καύξν. 

Άξα, ηα γεσκεηξηθά ζρήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύκε γεληθόηεξα ζηε γιππηηθή, πξνέξρνληαη 



από έλα ζέκα πνιύ ζεκαληηθό θη είλαη ε ζηαηηθή. Σν πξώην πξάγκα. Άξα, από ηα 

θιαζζηθά πνιύ έληνλα πνπ έρνπκε, όπσο μέξεηε έρνπκε 5 πνιύεδξα, ην πην ζηαζεξό δελ 

είλαη ν θύβνο, είλαη ην ηεηξάεδξν θαη ζηε ζπλέρεηα ζα είλαη αο ε ππξακίδα, αιιά κόλν θαη 

κόλν ζηελ ηεηξάγσλε πιεπξά ηεο, πνπ ζα εμεγεζεί θαη γη’ απηό έρνπκε θαη ηηο ππξακίδεο 

ζηελ Αίγππην, νη νπνίεο παξεκπηπηόλησο, γηα λα κελ αθνύκε θαη θνπηακάξεο, όηαλ ιέκε 

όηη νη ππξακίδεο ζηελ Αίγππην είλαη ηέιεηεο, ην ιέλε άλζξσπνη πνπ δελ ηηο έρνπλε δεη πνηέ. 

Άξα έρνπλ δεη κόλν θσηνγξαθίεο από καθξηά. Γηαηί δελ κπνξεί λα είλαη ηέιεηεο, γηαηί είλαη 

έηζη (δείρλεη ζρήκαηα ζθαινπαηηώλ). Απιώο από καθξηά θαίλεηαη λα είλαη κηα θαλνληθή 

ππξακίδα. Πξώηα απ’ όια αλ ήηαλ κηα θαλνληθή ππξακίδα ζηελ ηειεηόηεηά ηεο, δελ ζα 

βιέπαηε πνηέ αλζξώπνπο λα αλεβαίλνπλ πάλσ. Γηαηί κε ηε γσλία πνπ έρεη, κηιάκε ζα 

έπξεπε λα ζθαξθαιώζεηο θαη λα ρηππάο. Άξα ην ζέκα πην είλαη; Δίλαη ην ηδαληθό. Κη όηαλ 

βιέπεηε ηώξα όηη ζην Λνύβξν έβαιαλ ππξακίδα θαη ηελ ππξακίδα αλάπνδε, από ηνλ 

Γηαπσλέδν, κέζα ζ’ απηόλ ηνλ παξαδνζηαθό ρώξν, έρεη ελδηαθέξνλ γηαηί ζηελ αξρή 

ζεσξήζεθε όηη ζα ’ηαλ ζρεδόλ ζθάλδαιν θαη ηώξα δελ ππάξρεη θάπνηνο επηζθέπηεο ηνπ 

Λνύβξνπ πνπ δελ ζέιεη λα πεξάζεη από ηελ ππξακίδα, γηαηί άκα δελ πεξάζεη από εθεί, έρεη 

ηελ εληύπσζε όηη δελ έρεη πάεη Λνύβξν. Άξα κελ κπεξδεύεζηε, δελ είλαη ην αλάινγν από 

ηε Disneyland ζην Παξίζη. Γηαηί είλαη κεξηθνί Έιιελεο πνπ άκα δελ πήγαλε ζηελ 

Disneyland ζην Παξίζη, δελ έρνπλε πάεη Παξίζη, πξέπεη λα μαλαπάλε... Άξα ζπλήζσο 

παίξλνπλ ηα παηδηά ηνπο γηα λα έρνπλ δηθαηνινγία, γηαηί ζνπ ιέεη πώο λα ην ζεξβίξσ ζε 

όινπο; 

Δδώ ινηπόλ ηη γίλεηαη; Ο όγθνο, ε κάδα, ην ζέκα ηεο ηζνξξνπίαο. Άξα ην ζέκα ηεο 

ηζνξξνπίαο είλαη ε βαξύηεηα. Πνιύ απιό παξάδεηγκα. ηελ δσγξαθηθή νπζηαζηηθά ε 

βαξύηεηα είλαη κεδεληθή, δηόηη είλαη ηόζν ειαθξηά ηα πιηθά πνπ δελ ην ρξεζηκνπνηνύκε. 

Αξρηθά κπνξνύκε λα έρνπκε αθόκε θαη πίλαθα νξηδόληην. Μπνξνύκε λα θάλνπκε κεηά 

κεξηθνύο πίλαθεο πνπ είλαη κε γσλία θαη όπσο μέξεηε ρξεζηκνπνηήζεθε απηή ε ηερληθή, όηη 

έρνπκε θαη πίλαθεο κε γσλία αξλεηηθή. Γηαηί βέβαηα ζε θάπνηα θάζε γηα λα δσγξαθίζεηο, 

δελ ζαο κηιάσ γηα ηνπο πίλαθεο πνπ δελ είλαη πηα πίλαθεο, αιιά είλαη θαη αγηνγξαθίεο πνπ 

είλαη πάλσ ζε ζόιν θη εδώ ρξεζηκνπνηνύκε άιιεο ηερληθέο. Άξα, απηά είλαη ηα ζηαηηθά 

δνκηθά πνπ πξνέξρνληαη από ην ζέκα ηεο βαξύηεηαο. Γειαδή είλαη ην ίδην κε ηελ 

αξρηηεθηνληθή. Μπνξεί λα θάλεηε έλα ζπίηη ην νπνίν λα είλαη παλέκνξθν πάλσ ζην ραξηί, 

αιιά δελ ζηέθεη. Άξα, αθόκα όπσο ιέκε θαη γηα ηνλ  Κνλζηξνπθηηβηζκό (Constructivism) 

ζα δείηε όηη αθόκε θαη ηα ζπίηηα πνπ ζεσξνύκε όηη δελ έρνπλ δνκηθά ζηνηρεία, έλα πξάγκα 

πνπ έρνπλ είλαη ζηαηηθή. Γηαηί παξόιν πνπ θαίλεηαη λα κελ ζηέθνπλ θη όηη είλαη ζηξαβά, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, όια ηα ζπζηήκαηα κε ην βαξύθεληξν είλαη ππνινγηζκέλα γηα λα 

ζηέθνπλ. Αιιηώο δελ ην θάλεηο θαζόινπ. Άξα, ε έιιεηςε ηεο βαξύηεηαο, ην βιέπεηε αο 

πνύκε ζηα δηαζηεκόπινηα -ζα κνπ πείηε δελ είλαη αθόκα ηέρλε απηό, ζηγά ζηγά κπνξεί θαη 

λα εκθαληζηεί- πνπ είλαη πάλσ ζην δηάζηεκα δελ ρξεζηκνπνηνύκε θαζόινπ ηελ έλλνηα ηεο 

βαξύηεηαο, άξα ζαο δίλεη δνκέο κεραληθέο θαη αθόκα θαη εξγνζηαζηαθέο πνπ δελ έρνπλ πηα 

θακία ζρέζε κ’ απηέο πνπ βιέπνπκε εδώ. ηελ πέηξα θαη ζην βάξνο, είλαη κεξηθά 

πξάγκαηα πνπ εδώ θαλνληθά ηη έρνπκε; Σν πνπιί πνπ βιέπνπκε εδώ, πίζσ ζαο, ζα ήζεια 

λα ην θαληαζηείηε λα είλαη αλάπνδν θαη λα ζηέθεη κόλν θαη κόλν πάλσ ζην ξάκθνο ηνπ. 

Δίλαη πνιύ απιό, πξέπεη λα είκαζηε ζην δηάζηεκα.  Άξα ζεκαίλεη όηη κεξηθά πξάγκαηα πνπ 

ζεσξνύκε όηη είλαη θαηλνηνκίεο, ζα ζαο πσ απηό ην πξάγκα θαη κε ηνλ Rodin, όηαλ είλαη 



κηζνηειεησκέλα ηα αγάικαηα ζηνλ Rodin, είλαη πνιύ ζπάληα κηζνηειεησκέλα από πάλσ, 

είλαη κηζνηειεησκέλα από θάησ. Γηα έλαλ πνιύ απιό ιόγν, ε κεγάιε κάδα πξέπεη λα είλαη 

από θάησ θαη δελ κπνξεί λα είλαη από πάλσ. Άξα έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη είλαη εληειώο 

έλα ζέκα ηνπ θαιιηηέρλε, αιιά ν θαιιηηέρλεο έρεη ηα όξηα ηεο θπζηθήο, ηεο ζηαηηθήο, ηνπ 

όγθνπ, ηεο κάδαο, ηνπ ιαμεύκαηνο θαη απηό ζα ηνπ δώζεη αλαγθαζηηθά αξρηθά κηα εκπεηξία 

θαη κεηά όηαλ ζα ην κειεηήζεη, άξα όηαλ ζα θνηηάμνπκε, αο πνύκε απηό εδώ ην κάξκαξν 

πνπ ην θάλεη ιίγν ζαλ λα είλαη θέηεο, ζαλ ξαβδώζεηο πνπ ηνπ θάλνπλ απηό, άξα έρνπκε ηηο 

πηπρέο πνπ ζα είρακε ζε έλαλ θπζηθό ρώξν αλ ήηαλ άιιν. Απηό ην πξάγκα δελ κπνξείηε λα 

ην θάλεηε σο έλα βάζνο. Γηαηί κεηά απνδνκείηε ηε γεληθή δνκή, άξα ζα ην θάλεηε σο έλα 

βάζνο πνπ καο επηηξέπεη ζην κάηη λα βιέπνπκε θάηη. 

Δπαλέξρνκαη ινηπόλ ηώξα ζην κάηη. Σν κάηη καο βιέπεη ή εξκελεύεη; Άξα εξκελεύεη, γηαηί 

βέβαηα ην κόλν πνπ βιέπεη είλαη ν εγθέθαινο. Σν κάηη δελ βιέπεη. ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

θάλεη κηα εξκελεία πξώηνπ βαζκνύ θαη κεηά εκείο μαλαθάλνπκε επεμεξγαζία απ’ απηό πνπ 

βιέπεη ην κάηη. Άξα, ζέισ λα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

πιαζηηθόηεηα ηνπ εγθεθάινπ. Γελ μέξσ αλ ζα ην θάλεηε όινη, αιιά ζα ήζεια λα θάλεηε 

έηζη, απηό ην πξάγκα (δείρλεη πιάγηα θίλεζε θεθαιηνύ) θαη λα θνηηάδεηε ηελ θπξία, ηνλ 

άγγειν -δελ ηνικώ λα πσ άγγεινο, γηαηί έρεη θύιν, άξα αο πνύκε ηελ θπξία ηελ θηεξσηή- 

θαη ζέισ λα ηελ θνηηάμεηε από πιάγηα, έηζη (θάλνληαο ηελ θίλεζε θαη κε ην θεθάιη). Θα 

δείηε όηη πξώηα απ’ όια δελ ζα ηε δείηε κε ηνλ ίδην ηξόπν. Θα πξέπεη λα ζθεθηείηε αξρηθά 

όηη ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε, ζε ζρέζε κε ην θάησ, κεηά ζθεθηείηε απηό πνπ ιέγακε κε 

ηηο 4 έδξεο θαη κεηά βιέπεηε θη έρεη ελδηαθέξνλ γηα κέλα απηό, αλ είλαη κνλνθόκκαην, απηό 

ν ηαύξνο ζα καο ην πεη.  

ηαύξνο: Δίλαη έλα θνκκάηη όιν απηό.  

Νίθνο Λπγεξόο: Ωξαία, άξα άκα είλαη κνλνθόκκαην, βιέπεηε ακέζσο έλα πξόβιεκα πνπ 

έρνπκε ζην πίζσ κέξνο, ην νπνίν είλαη, δελ είλαη πξόβιεκα, είλαη όηη ηα θηεξά είλαη πην 

πίζσ από ηε βάζε. Πνπ ζεκαίλεη όηη ε αξρηθή βάζε, αλ είλαη κνλνθόκκαην, ζθαιίζηεθε 

θαη ζηε βάζε. Άξα έθαλε κηα πην ιεπηή βάζε, αιιηώο δελ ζα είρακε απηή ηελ πξνεμνρή. 

Απηή ε πξνεμνρή γηα λα γίλεη θαη γηα λα έρεη γίλεη πην κηθξή ε βάζε, ζα κπνξνύζακε λα 

ξσηήζνπκε ηνλ θαιιηηέρλε, γηαηί δελ θάλεηο κηα βάζε αθόκα πην κηθξή. Δίλαη πνιύ απιό, 

ζε θάπνηα θάζε ζα πεη «αθνύ δελ βιέπεηο; Γελ ζα ζηέθεη, ζα θύγνπλ ηα θηεξά πξνο ηα 

πίζσ». Δίλαη ινγηθό, γηαηί ε κάδα πνπ είλαη πίζσ είλαη ζεκαληηθή. Λνηπόλ, ζεθώλνκαη λα 

ην δσ. Άξα, όιν απηό ην θνκκάηη έρνπκε ηελ εληύπσζε όηη εδώ ην ‘ρεη απειεπζεξώζεη θη 

είλαη ιίγν πην ειαθξύ, όλησο απηό καο δίλεη, ζα πξέπεη ακέζσο λα ζθεθηνύκε όηη ν όγθνο 

ήηαλ πην εδώ. Ωξαία, γηα λα ην ζθεθηεί απηό -θαη έρεη ελδηαθέξνλ εδώ- ππάξρεη έλα ζέκα 

βειηηζηνπνίεζεο όπσο ζα ‘ιεγε θαη ν ηαύξνο, άκα θνηηάμεηε ηα θηεξά έρνπλ όγθν. Δλώ 

ηα θηεξά γηα ζαο είλαη θηηαγκέλα γηα λα έρνπλ επηθάλεηα. Δδώ έρεη κεγάιν όγθν θαη εδώ 

(δείρλεη ηα θηεξά), απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα δηαηεξήζεη κηα ηζνξξνπία θαη απηό ζα 

πξέπεη λα ην ππνινγίζεη ν θαιιηηέρλεο, γηαηί αιιηώο ζα έρεη κηα ειαηησκαηηθή δνκή. 

Άξα ηη ζεκαίλεη ειαηησκαηηθή δνκή; Διαηησκαηηθή δνκή ζα είλαη όηαλ έρνπκε ζέκαηα 

αζηάζεηαο ζε ηνπηθό επίπεδν. Γειαδή, όηαλ έρνπκε κηα δνκή, έρνπκε κεξηθά ζεκεία πνπ 

είλαη ηζρπξά, έρνπκε κεξηθά ζεκεία πνπ είλαη θξίζηκα, έρνπκε κεξηθά ζεκεία πνπ είλαη 



αδύλακα. Θα κνπ πείηε ηη καο ελδηαθέξεη. Μαο ελδηαθέξεη πάξα πνιύ, γηα έλα πνιύ απιό 

ζέκα. Θα δείηε, ζα είλαη ιίγν βάξβαξε απηή ε εμήγεζε πνπ ζα δώζσ, αιιά ζέισ λα 

ζθεθηείηε όηη εξρόκαζηε εδώ θαη ζέινπκε λα ζπάζνπκε όια απηά ηα κάξκαξα. Όρη, 

ρακνγειάηε κε έλαλ ύπνπιν ηξόπν, γηαηί δελ μέξεηε πνύ ην πάσ. Αιιά ζέισ λα ζαο πσ όηη 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όηαλ θάλνπκε αγάικαηα γηα κλεκεία πξέπεη λα ζθεθηνύκε όηη 

κπνξεί θάπνηνο λα ‘ξζεη λα ην ζπάζεη. Γηα παξάδεηγκα, εγώ όηαλ δίλσ ζπκβνπιέο ζε 

επίπεδν ζηξαηεγηθήο γηα ηα κλεκεία, ζα κνπ πείηε ηη ζρέζε έρεη ε ζηξαηεγηθή κε ηα 

κλεκεία θαη ηελ ηέρλε. Θα πσ όηη όηαλ έρεηε έλα πξόζσπν κελ βάιεηε απηηά πνπ 

μεθνιιάλε. Μελ βάιεηε κία κύηε πνπ θεύγεη πνιύ. Γηαηί είλαη πνιύ απιό, παίξλεηε έλαλ 

κπαιηά, ην ρηππάηε θαη ηέιεησζε. Άξα ην κλεκείν είλαη ιαβσκέλν. Δίρακε κηα ζπδήηεζε, 

γηαηί έγηλε απηό ζε έλα κλεκείν, κε ηνλ γιύπηε θαη ε ζπδήηεζε ήηαλ ε εμήο, «λα ην 

δηνξζώζσ ή λα ην αθήζσ;» Δίλαη ζέκα απηό. Άξα εγώ πξνηείλσ, δελ μέξσ ηη πξνηείλεηε 

εζείο, πάλησο εγώ πξνηείλσ ηε δηόξζσζε πνπ επηηξέπεη λα θαίλεηαη ε πιεγή. Γειαδή δελ 

ην αθήλσ κε ην ρηύπεκα ηεο βαξβαξόηεηαο, γηαηί κπνξεί απηό λα είλαη θαη άζρεκν, ην 

δηνξζώλσ, βέβαηα πάιη κε ηνλ ίδην θαιιηηέρλε, απηόο ην θάλεη, αιιά δελ ην δηνξζώλσ έηζη 

ώζηε λα εμαθαληζηεί όηη έρεη ρηππεζεί. Καη πνηα είλαη ε ηδέα; Η ηδέα είλαη όηη όηαλ 

θάλνπκε απηά ηα πξάγκαηα, εθόζνλ έρνπκε ζθεθηεί όηη είλαη γηα λα έρνπλ δηάξθεηα κεο 

ζηνλ ρξόλν, πξέπεη λα ζθεθηνύκε όηη κεξηθέο θνξέο απηά είλαη ζύκαηα βαξβαξόηεηαο. Κη 

επεηδή λνκίδσ ηώξα ην 2015 είραηε ηελ επθαηξία λα ην δείηε πξαθηηθά ζε κεξηθά κνπζεία 

κε αγάικαηα, πνπ είραλε αθόκε θαη ρηιηεηίεο, θαη λα βιέπεηε θάπνηνλ λα ην θαηαζηξέθεη 

ζε κεξηθά ιεπηά, εδώ λνκίδσ ζα ην μαλαζθεθηόζαζηαλ όηαλ ζα ηα θάλαηε. Γηα παξάδεηγκα 

όπσο βιέπεηε ηα θηεξά εθεί πέξα ζα ήηαλ έλα ζέκα. Αιιά γηα ην πξώην πνπ ιέγακε, ην 

αλδξηθό ζηνηρείν, έηζη όπσο είλαη θηηαγκέλν είλαη δύζθνιν λα θάλεηο θάηη. Απηό πξέπεη λα 

ην ζθεθηείηε, γηαηί ππάξρεη θαη ε θζνξά ηνπ ρξόλνπ. 

ηαύξνο: Σν έθηηαμε θαη ην ’θνςε εθεί, ήηαλ κέξνο ηνπ έξγνπ. 

Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, σξαία, ηώξα ζα κηιήζσ ιίγν γηα κπξνύηδν. Βέβαηα εδώ γηα ιόγνπο 

επλόεηνπο δελ καο έρεηο αθήζεη θαζόινπ κπξνύηδν. 

ηαύξνο: Έρεη κέζα κπξνύηδν, ζηνπο ρνξεπηέο. 

Νίθνο Λπγεξόο: Έρεηο θαλέλα κηθξό πνπ κπνξείο λα θέξεηο εδώ; Άξα ην ζέκα ηνπ 

κπξνύηδνπ έρεη θάηη ην δηαθνξεηηθό. Δίλαη όηη ηνλ κπξνύηδν κπνξείηε λα ηνλ θάλεηε ζε 

κηθξό κέγεζνο. (Ο Σηαύξνο ηνπ θέξλεη έλα γιππηό από κπξνύηδν). σζηά. Δίλαη σξαίν λα 

θάλεηο δηάιεμε θαη λα κπνξείο, λα ζνπ θέξεη μέξεηο, ζα ήζεια απηό, κεηά  θέξλεη έλα άιιν.  

Λνηπόλ. Δίλαη ύπνπινο, γηαηί είλαη θη απηόο καζεκαηηθόο, άξα κνπ έθεξε βέβαηα θάηη πνπ 

κε ζπκθέξεη. Αιιά ζέισ λα ζαο πσ πξώηα ην πξώην πξόβιεκα. Δίλαη όηη ν κπξνύηδνο δελ 

είλαη γεκάηνο. Αιιά ζα κνπ πείηε ηη καο ελδηαθέξεη. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, όινη καο 

θνηηάδνπκε ηνλ κπξνύηδν, εηδηθά όηαλ δελ ην μέξνπκε, ζαλ λα είλαη γεκάηνο. Άξα ην 

θάλνπκε κηα αλαπαξάζηαζε, ζαλ λα ήηαλ κάξκαξν. Δλώ ν κπξνύηδνο, εδώ είλαη ην πην 

ελδηαθέξνλ, είλαη κηα επηθάλεηα ζε ηξεηο δηαζηάζεηο. Δηδηθά αλ είλαη ρπκέλν, θεξί θιπ. Σν 

άιιν δηαθνξεηηθό πνπ έρεη ν κπξνύηδνο, ζα κηιήζνπκε κεηά γη’ απηό ην ζπγθεθξηκέλν, 

είλαη όηη ν κπξνύηδνο όηαλ πεξλάκε ζε ρπηήξην, κπνξεί λα ην κεγαιώζνπκε. Φαληαζηείηε 

ηώξα όηη έξρεηαη ν άιινο κε ην κάξκαξν θαη ιέεη ζην ρπηήξην θάληε ην έηζη (δείρλεη κε ην 



ρέξη κεγαιύηεξν ύςνο). Θα ηνπ πνπλ έρεηο έλα ζέκα εζύ. Λέεη, κα ν άιινο ην ’θαλε!  

Λνηπόλ, ηη ζέισ λα πσ; Έρνπκε απηέο ηηο ηερληθέο ιόγσ ηνπ κεηάιινπ πνπ κπνξεί λα ρπζεί 

θαη λα θάλνπκε κεγηζηνπνίεζε, βέβαηα δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε ην ίδην κε ην κάξκαξν. 

Απηό έρεη κεγάιε ζεκαζία γηαηί όηαλ ν γιύπηεο ζα καο θάλεη έλα θνκκάηη, κπνξεί λα είλαη 

ηόζν, αο πνύκε 0.8, έζησ κέηξν (δείρλεη ηελ αλάινγε απόζηαζε κε ην ρέξη), κπνξεί κεηά λα 

δεηήζνπκε εκείο όηη ζέινπκε 10 θνκκάηηα ίδηα. Άκα ζαο ην θάλεη κ’ έλα κάξκαξν; Άξα 

εδώ κπαίλνπκε ζε κηα άιιε δηαδηθαζία πνπ ην κάξκαξν έρεη θάηη πνπ είλαη ζεκαληηθό, 

είλαη όηη είλαη κνλαδηθό. Σεξάζηην ζέκα. Καη θαληάδνκαη όηη απηό ζα έρεη θη επηπηώζεηο ζε 

έλαλ ηνκέα πην ρξεκαηηθό. Καη απηό ζεκαίλεη όκσο όηη απηήλ ηε κνλαδηθόηεηα πξέπεη θαη 

λα ηελ εληνπίζνπκε. Γειαδή, ν κπξνύηδνο, εδώ είλαη έλα άιιν παξάδεηγκα, όινη μέξεηε 

πνην είλαη ην ρξώκα ηνπ κπξνύηδνπ. 

ΚΟΙΝΟ: Αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ παίξλεη κεξηθέο θνξέο. 

Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, δελ είλαη αλάινγν κε ην πεξηβάιινλ, ν κπξνύηδνο έρεη έλα ρξώκα, 

απιώο ε νμείδσζε ηνπ κπξνύηδνπ είλαη αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ. Αιιά ην πην 

ελδηαθέξνλ -θαη μαλαέξρνκαη ηώξα ζην ηη βιέπνπκε κε ην αξραίν- ην βιέκκα καο είλαη 

ζπληνληζκέλν κε ηελ νμείδσζε. Ο γλήζηνο κπξνύηδνο ζρεδόλ δελ θαίλεηαη πνηέ, γηαηί 

θαίλεηαη γηα πνιύ ιίγεο κέξεο θαη κεηά επεηδή έρεη πεξάζεη ε πάξνδνο ηνπ ρξόλνπ. Αιιά 

αλ ζέιεηε λα θάλεηε έλα άιιν ηεζη, είλαη ην αινπκίλην. Σν αινπκίλην νμεηδώλεηαη; Σν 

αινπκίλην νμεηδώλεηαη ηόζν γξήγνξα πνπ δελ ζπκόκαζηε όηη είλαη νμεηδσκέλν. Γη’ απηό, 

επεηδή βιέπσ θαη θπξίεο, λα ζπκάζηε όηη ην αινπκίλην πνπ ρξεζηκνπνηείηε γηα λα ην 

θξαηήζεηε γηα γεύκαηα είλαη ηνμηθό. Φαληάδνκαη ην μέξεηε όιεο βέβαηα. Οη άληξεο ηξώλε 

όηη λα ’λαη, δελ ηνπο ελδηαθέξεη. Λέσ ινηπόλ όηη ε δηαθνξά πνηα είλαη; Δίλαη όηη ην βιέκκα 

καο έρεη ζπλεζίζεη ηελ νμείδσζε. Όηαλ θνηηάδνπκε ινηπόλ ηνλ κπξνύηδν ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δελ θνηηάδνπκε πνηέ κπξνύηδν, θνηηάδνπκε νμεηδσκέλν. Κη έρεη 

ελδηαθέξνλ, γηαηί όηαλ ην βιέπνπκε ζε κηα πιαηεία, ζαο ην δείρλεη αο πνύκε ζε έλα 

κνληέιν κε βίληεν θαη ζαο ιέεη ζα είλαη έηζη. Δίλαη αζηείν, γηαηί θαλνληθά ζα ‘πξεπε λα 

θάλνπκε ην αλάινγν από Morphing, λα ζαο ην δείμεη πώο ζα είλαη ζε 100 ρξόληα. Γηαηί 

βέβαηα δελ ζα είλαη πνηέ όπσο ην βιέπεηε. Καη γη’ απηό ζπκάζηε όηη όηαλ θάλνπκε 

αλαθαηλίζεηο καο πέθηνπλ ηα κάηηα γηαηί ιέκε, κα έηζη ήηαλ; Απηό ππάξρεη θαη ζηε 

δσγξαθηθή, Cappella Sistina, όηαλ ην είδακε πξώηα απ’ όια ηνπο είδακε πνιύ πην γπκλνύο 

απ’ όηη λνκίδακε ζ’ έλαλ ρώξν πνπ δελ λνκίδακε όηη ζα ‘ηαλ εθεί. Άξα είλαη ζαλ λα 

μεκπαξθάξεηε μαθληθά ζε κηα αθηή γπκληζηώλ θαη είζηε ληπκέλνο. Δ, απηό έγηλε κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. Άξα ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε θαη ζηηο βπδαληηλέο εθθιεζίεο από ηα 

θεξηά. Καη δπζηπρώο πνιύ ζπάληα θαηαιαβαίλνπκε αθόκα όηη θάζε θεξί πνπ δελ είλαη 

γλήζην θεξί πξνζβάιεη ηε βπδαληηλή εθθιεζία θαη κεηά είκαζηε ζε απηνύο πνπ θάλνπλ 

θαζαξηζκό.  

Άξα, επαλέξρνκαη εδώ ηώξα ιίγν ζην καζεκαηηθό, εθηόο από ηελ ύιε. Δδώ έρεη 

ελδηαθέξνλ όπσο ην βιέπεηε ην καζεκαηηθό. Πξώηα απ’ όια έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί ελώ ε 

αλαπαξάζηαζε είλαη ςεύηηθε, ε παξάζηαζε είλαη ζσζηή. Ση ελλνώ κ’ απηό; Δδώ βιέπεηε 

ηέζζεξηο ζθαίξεο, νη νπνίεο βιέπεηε ηηο ηέζζεξηο θαη κεηά αλαξσηηέζηε θαηά πόζν 

ζπγθξαηνύληαη. Δπεηδή θαίλεηαη από ηελ ηερληθή όηη ην θάλεη ζαλ λα ηηο μαλαζθίγγεη, είλαη 



πνιύ απιό, νη ζθαίξεο όηαλ ηηο μαλαζθίγγνπκε, απηό κπνξείηε λα ην θάλεηε αθόκε θαη κε 

κνιύβηα. Γειαδή, παίξλεηε κνιύβηα πνπ είλαη εμαγσληθά θαη βάδεηε έλα ιαζηηράθη, βάδεηε 

αξθεηά θαη ην βάδεηε ην ιαζηηράθη λα ηα δέζεη θαη ηα ζθίγγεη κόλν ηνπ, ην αθήλεηε. Θα 

δείηε όηη δε ζα θάλεη όηη λα ‘λαη. Μεηά άκα ζέιεηε λα ην μαλααιιάμεηε εζείο, ην πηέδεηε, ην 

αθήλεηε ην ιαζηηράθη θαη ην μαλακαδεύεη. Απηό ζα θάλεη νπζηαζηηθά βειηηζηνπνίεζε 

θόζηνπο ελέξγεηαο. Θα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ειάρηζηε ελέξγεηα γηα λα θάλεη απηό ην 

πξάγκα. Δδώ ινηπόλ έηζη όπσο καο ην ‘ρεη θάλεη (απεπζπλόκελνο ηώξα ζηνλ Σηαύξν) είλαη 

θαη καζεκαηηθόο ή όρη;. 

ηαύξνο: Όρη. 

Νίθνο Λπγεξόο: Όρη; Δληάμεη. Απηό εγώ πνπ βιέπσ ηώξα είλαη όηη έρνπκε κηα ηεηξάδα 

εδώ, κηα ηεηξάδα εδώ (δείρλεη ηα αληίζηνηρα ζεκεία ζην κπξνύηδηλν γιππηό). Θα κνπ πείηε 

γηαηί βιέπσ ηεηξάδεο. Γηαηί είλαη ηεηξάεδξα. Γειαδή εγώ όηαλ ζα ην θνηηάμσ ζε 

ηξηζδηάζηαην ρώξν, εδώ κνπ δεκηνπξγεί ηεηξάδα, νη ηέζζεξηο κπάιεο. Άξα παίξλσ ηα 

θέληξα από ηηο ζθαίξεο θαη κνπ δεκηνπξγεί έλα πξώην ηεηξάεδξν εδώ (δείρλεη ην 

αληίζηνηρν ζεκείν) ην βιέπεηε όινη θαληάδνκαη; Απηή ε δνκή δελ είλαη όηη ηελ επηιέγεη 

αλαγθαζηηθά ν ηερλίηεο, βέβαηα απηόο ην επηιέγεη ζην ηέινο. Δίλαη όηη άκα βάιεηε ηηο 

κπάιεο θαλνληθά θαη ηηο βάδεηε ζε κηα ζαθνύια θαη βγάιεηε ηνλ αέξα, ε ζαθνύια ζα ηηο 

ζπκκαδέςεη. Όηαλ ζα ην ζπκκαδέςεη δελ ζα ην ζπκκαδέςεη όπσο λα ‘λαη. Άξα, θάηη πνπ 

είλαη θιαζζηθό, ζα ην δείηε εδώ. Έρεη ελδηαθέξνλ απηό εδώ, απηέο εδώ νη πηπρέο. Σηο 

βιέπεηε όιεο, ην γπξίδσ ιίγν… (δείρλνληαο ηα αληίζηνηρα ζεκεία). Βιέπεηε όηη δελ έρεη 

θάλεη πηπρέο εδώ, ελώ έρεη θάλεη πηπρή εδώ. Άξα, θαλνληθά ζα κπνξνύζακε ηερληθά λα 

δνύκε κηα πηπρή εδώ, ζα ήηαλ αθξηβώο πάλσ ζηελ αθκή ηνπ ηεηξαέδξνπ (δείρλεη ην 

ζεκείν). Όκσο, επεηδή έρνπκε θαη κηα ειαζηηθόηεηα, απ’ όηη καο δείρλεη, απηό ζα κπεη κέζα 

θαη ζα καο θάλεη εδώ έλα ζαγκαηηθό ζεκείν. Σν βιέπεηε; Απηό εδώ έρνπκε κηα 

θακππιόηεηα απ’ ηελ κηα πιεπξά θαη κηα θακππιόηεηα απ’ ηελ άιιε. Απηό εδώ ην ζεκείν 

είλαη ζέια αιόγνπ. Άξα, θαλνληθά ζηηο ζέιεο αιόγνπ ζα κπνξνύζακε λα δνύκε θάηη. Άκα 

καο ην έδεηρλε εδώ ζα ήζειε λα πεη όηη ζα πξέπεη λα ην βάιεη παληνύ.  

Ωξαία, ηώξα ινηπόλ μαλαέξρνκαη ζ’ απηό εδώ. Απηό εδώ ζεκαίλεη ηη, επεηδή έρεη απηή ηελ 

πηπρή, απηή ε πηπρή έρεη γίλεη κεηά. Θα κνπ πείηε ηη ελλνώ κ’ απηό. Θέισ λα πσ όηη ην έρεη 

ζπζζσξεύζεη θαη γηα λα θάλεη απηή ηελ πηπρή θαη λα πεγαίλεη πιάγηα, ζεκαίλεη όηη απηόο 

θνύλεζε ηηο ζθαίξεο γηα λα ηηο ζηαζεξνπνηήζεη ζε έλα άιιν ζεκείν θαη λα κνπ 

εκθαληζηνύλ απηέο νη πηπρέο. Άξα ην ελδηαθέξνλ πνην είλαη; Δίλαη όηη γηα κέλα έρνπκε θάηη 

ην νπνίν είλαη θαη ξεαιηζηηθό, από ηελ άιιε είλαη κπξνύηδνο θαη είλαη δύζθνιν λα ην 

θάλεηο, γηαηί νπζηαζηηθά έρεη δώζεη… αο ην πνύκε αιιηώο. Απηέο εδώ νη πηπρέο ηη ζαο 

βγάδνπλ εζάο;  

ηαύξνο: Οξγαληθό. 

Νίθνο Λπγεξόο: Ναη, εληάμεη, ηα δέρνκαη αθνύ είλαη ην δηθό ζνπ. Αιιά δελ είλαη ε ιέμε 

πνπ πεξηκέλσ. 

ηαύξνο: Η ειαζηηθόηεηα; 



Νίθνο Λπγεξόο: Η ειαζηηθόηεηα ζίγνπξα, λαη, αιιά θάηη ιίγν ζην ελδηάκεζν από ην 

νξγαληθό… 

ηαύξνο: Πίεζε; 

Νίθνο Λπγεξόο: Ναη. Γειαδή όηη ππάξρεη, ζην νξγαληθό θαη ζηελ ειαζηηθόηεηα έρνπκε έλα 

ζέκα. Πνηα είλαη ε ηδέα; Δδώ άκα πάξσ έλα ιάζηηρν θαη ην ηεληώζσ θαη ην βιέπεηε 

ηελησκέλν, κόλν, ζα ζαο θάλεη απηό, έλα νβάι (δείρλεη ην ζρήκα). Άκα ην θάλσ κε 

κπξνύηδν θαη ην αθήζσ, έρεηε ράζεη ηελ πιεξνθόξεζε όηη είλαη ζε θάζε ηεληώκαηνο. Άκα 

ζέιεηε λα ην δείμεηε είλαη πην εύθνιν λα θάλεηε πεξηζηξνθή. Γηαηί όινη ζαο μέξεηε όηη δελ 

κπνξεί λα κείλεη ζε πεξηζηξνθή έηζη. Δδώ, βάδνληαο απηό, πεξίκελα λα κνπ πεηο 

«δπλακηθή». Δδώ είλαη ην παξάδνμν, έρεη θάλεη θάηη ην ζηαηηθό πνπ δείρλεη θάηη ην 

δπλακηθό. Καη ην δπλακηθό πξνέξρεηαη από ηελ απνηύπσζε ηεο πεξηζηξνθήο, εθόζνλ έρεη 

γίλεη ην ζηαηηθό. Καη κεηά θάλεη δεύηεξν ζηαηηθό πνπ ήζειε απηό λα είλαη ην άγαικά ηνπ. 

Άξα, ηώξα ζα κνπ πείηε θάλεη όιε απηή ηελ αλάιπζε ν άλζξσπνο; Μπνξεί θαη όρη, κπνξεί 

λα ην θάλεη απιώο δηαηζζεηηθά. Αιιά ην ζέκα πνην είλαη; Απηό πνπ κπνξώ λα ζαο πσ είλαη 

ην εμήο, εγώ ρσξίο λα ηνλ μέξσ θαη ρσξίο λα βιέπσ όιεο ηηο κπάιεο πνπ έρεη θάλεη, επεηδή 

θάλεη απηέο ηηο κπάιεο, είλαη πνιύ δύζθνιν απηόο λα θάλεη ηξεηο κπάιεο ζπλερόκελα. Ο 

ηαύξνο είλαη έηνηκνο λα πάεη λα θέξεη δεύηεξν, ηνλ βιέπσ έηζη ζεθώλεηαη. Άξα, κπνξείο 

λα κνπ βξεηο;  

ηαύξνο: Σξεηο κπάιεο κόλν; 

 Νίθνο Λπγεξόο: Όρη, όρη, ηξεηο κπάιεο κόλν, είλαη εληάμεη, αιιά ζέισ λα πσ λα είλαη ζε 

κηα επζεία. Αο πνύκε λα έβαδε κηα άιιε. Γηαηί; Γηαηί όηαλ ην θάλεηε απηό κε ηξεηο κπάιεο 

ζπλερόκελεο θαη ζέιεηε λα θάλεηε απηό ην ζέκα κε ηελ πίεζε, νη ηξεηο κπάιεο ζπλερόκελεο 

όηαλ ηηο πηέδεηε θάλνπλ ηξίγσλν. Άκα έρεηε ηέζζεξηο ζα ζαο θάλνπλ ηεηξάεδξν. Άξα, 

επεηδή ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα δνκή πνπ ππάξρεη κηα δπλακηθή θαη ζέιεη λα θέξεη έλα 

απνηύπσκα, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο. Καη 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ελέξγεηαο είλαη αθξηβώο απηό πνπ ζα έθαλαλ νη κπάιεο άκα ηηο 

παίξλαηε. Γελ μέξσ αλ έρεηο άιιν παξάδεηγκα λα καο θέξεηο ή θάηη ζθέθηεθεο.  

ηαύξνο: Με κπάιεο; 

Νίθνο Λπγεξόο: Με ό, ηη ζεο, δελ ζνπ ιέσ λα ην θέξεηο έηζη. 

ηαύξνο: Κη απηό εδώ είλαη ηνπ ίδηνπ θαιιηηέρλε, αιιά κε  άιια ζρήκαηα. 

Νίθνο Λπγεξόο: Μπξάβν, θαιή ε ηδέα δελ είλαη αλάγθε λα κνπ ην θέξεηο απηό είλαη ήδε 

εδώ. Δίρεο δπζθνιία λα ην κεηαθηλήζεηο, είλαη απηό πνπ είλαη πίζσ ζαο αθξηβώο. Άξα ηη 

βιέπεηε αθξηβώο; Βιέπεηε όηη έρεηε θνκκάηηα, αιιά πώο ζα ην ιέγαηε εζείο; Άξα απηό πνπ 

βιέπεηε, γηαηί ππάξρεη θαη ην ζθίζηκν, γηαηί έρνπκε θαη νπέο. Θέισ λα ζαο δώζσ έλα 

παξάδεηγκα πνιύ απιό. Άκα πάξεηε ηξεηο θύθινπο θαη ηνπο βάιεηε κε ηελ ίδηα αθηίλα λα 

είλαη εθαπηόκελνη νη ηξεηο θύθινη. (Φέξλεη θη άιια γιππηά). Α, θαιά, εληάμεη. Φέξε, θέξε. 

Καη ηα δύν, αζηεηεύεζαη; Σώξα πνπ ηα ‘θεξεο κέρξη εδώ. Κη απηό ην ‘ρεη θάλεη γηα λα είλαη 

όξζην θηόιαο.  



ηαύξνο: Πνιύ πηζαλόλ λα είλαη κπαιάθηα ηνπ πηλγθ πνλγθ κέζα ζε πξνθπιαθηηθό. Έρεη 

έλα βίληεν πνπ ηα βάδεη κέζα θαη ηα θάλεη λα θηλνύληαη. 

Πάλησο, κεγάιν πξνθπιαθηηθό. Κη έρεη βάιεη πνιιά κπαιάθηα. Βιέπσ όηη νη γπλαίθεο ήδε 

ρακνγεινύλ. Αιιά έηζη όπσο ην είπεο κε μάθληαζεο ιίγν, αιιά ηέινο πάλησλ. Λνηπόλ, άξα, 

πηλγθ πνλγθ. Σν πξώην πξάγκα πνπ βιέπεηε είλαη ην εμήο. Θα κνπ πείηε, εληάμεη, αθνύ 

θαίλεηαη όηη έρεη θάλεη ηξεηο ηξύπεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζηαηηθά, δελ κπνξεί απιώο 

θάλνληαο ηηο ηξεηο ηξύπεο λα αξθεί, γηαηί όπσο μέξεηε όηαλ έρεηε απιώο ηξία ζεκεία ζα 

ζαο θάλεη κηα επηθάλεηα, αιιά άκα ην βαξύθεληξν δελ πεξλάεη από ην θέληξν ό,ηη θαη λα 

θάλεηε ζα είλαη γπξηό. Άξα εδώ έρεηε ην αλάινγν από ηξεηο κπάιεο, δελ ηνικώ λα ην ιέσ 

κπαιάθηα θαη βιέπεηε όηη απηό δελ ζηέθεη. Άξα, ζα κπνξνύζε λα ην είρε θάλεη θη έηζη, 

(γπξλάεη ην γιππηό ζε νξηδόληηα ζέζε). Όζν πην ρακειά ην θάλεη, ηόζν ιηγόηεξν θπζηθή ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη. Άξα, άκα ζέιεη θαη όλησο έρεη δίθην, είλαη πην δύζθνιν ζαλ ηδέα, αιιά 

βιέπεηε απηέο ηηο πηπρέο πνπ εκθαλίδνληαη θαη απηό πνπ βιέπεηε βέβαηα είλαη όηη μαλά εδώ 

ζα έρεηε έλα ηεηξάεδξν, έλα κνηίβν, έρεηε πάιη έλα ηεηξάεδξν κε έλαλ ζπλδεηηθό θξίθν 

πνπ είλαη κόλν έλα θαη κεηά βιέπεηε όηη απηό εδώ (δείρλεη πάλσ), είλαη ην ίδην ηξίγσλν απ’ 

απηό εδώ (δείρλεη θάησ).  

Άξα όηαλ έρεηε ηξεηο θύθινπο, λα μέξεηε όηη όηαλ έρνπλ ηελ ίδηα αθηίλα θαη εθάπηνληαη, 

δελ κπνξείηε λα κπείηε κέζα. πκθσλνύκε; Σξεηο θύθινπο θαλνληθνύο, κε ηελ ίδηα αθηίλα 

θαη είλαη ζαλ λα είλαη κηα επηθάλεηα θαη ηνπο αθνπκπάσ, ζα κνπ θάλεη έλα ηξίγσλν 

εζσηεξηθό. Απηόο ζα είλαη θιεηζηόο ρώξνο καζεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ εμσηεξηθό. Αλ 

θάλσ ηώξα ηέζζεξηο κπάιεο κε ηελ ίδηα αθηίλα ζα ηα βάισ ζε κηα ηεηξαεδξηθή κνξθή, 

αιιά ζα ππάξρεη ηξύπα γηα λα κπαίλσ κέζα. Κη είλαη απηό πνπ ρξεζηκνπνηνύκε ζην κπεηό. 

Καη κε δεόιηζν. Μπνξνύκε λα κπνύκε κέζα. Δδώ ινηπόλ απηό ην πξάγκα πνπ ζαο ιέσ 

είλαη ην αλάινγν πνπ βιέπεηε εδώ. Δδώ γηα λα θάλεη κηα κνξθή πνπ λα είλαη πην γξακκηθή 

ρξεζηκνπνίεζε ιηγόηεξν ηελ ηεηξάδα. Άξα ηελ ηεηξάδα ηελ βιέπεηε κία εδώ, κία εδώ θαη 

κεηά έρεηε ζπλδεηηθνύο θξίθνπο πνπ ζπλερίδνπλ κε κηα κνλάδα θαη ηξίγσλα (δείρλεη ηηο 

αλάινγεο θηλήζεηο ζην γιππηό). Απηό δίλεη ειαθξόηεηα ηελ νπνία δελ έρεη απηόο. Απηόο 

είλαη βαζηζκέλνο πνιύ πην θνληά ζην ηεηξαεδξηθό, ελώ εδώ ζα βάιεη ζηνηρεία ηξηγσληθά. 

Απηό ζα ηνπ επηηξέςεη ινηπόλ άιιεο ηδέεο.  

πλερίδνπκε κε απηό εδώ ην γιππηό. Άξα απηό πνπ βιέπνπκε πξώηα απ’ όια είλαη όηη εδώ 

κπνξεί λα ππάξρεη θάπνηα επηξξνή, άξα λα κελ πνύκε νλόκαηα γηα λα κελ ηζαθσζνύκε. 

Βιέπεηε όηη έρεηε ην αλάινγν από απηό, δειαδή κηα κάδα αξθεηά ζπκππθλσκέλε, όρη κ’ 

απηή αλάινγν (δείρλεη σο ζύγθξηζε ηα άιια δύν πξνεγνύκελα γιππηά). Αιιά ππάξρνπλ 

θνκκάηηα ηα νπνία δελ είλαη ηνπ ίδηνπ ηύπνπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν. Δγώ ηελ 

αθαηξώ ηώξα ηε βάζε, είλαη ινγηθό ηελ έρεη αλεβάζεη γηα λα έρεη απιώο κηα ειαθξόηεηα, 

αιιά απηό είλαη δύν ζθέιε, δελ είλαη έλα. Ωξαία, δελ καο πεηξάδεη απηό, ην απνθαζίδεη 

απηόο. Σώξα βιέπεηε όηη καο αλαγθάδεη, βάδνληαο απηό εδώ, λα ην θνηηάδνπκε έηζη. Άκα 

ην βγάδακε ζα κπνξνύζα λα ην θάλσ (γπξλάεη αλάπνδα ην γιππηό). Θα έρσ ζηαηηθόηεηα, 

γηαηί έρσ ηνπιάρηζηνλ κηα αθκή, αθόκε θη αλ έρσ έλα ζεκείν, απηό ζα ζηέθεη εδώ. ε απηό 

όκσο ζα κνπ πείηε πνην είλαη ην ελδηαθέξνλ; Μπνξεί θαη λα κελ έρεη ελδηαθέξνλ, αιιά 

ήζεια απιώο λα ζαο δείμσ όηη ζηαηηθά ζηέθεη, έρεη ζηαηηθόηεηα. Έρεη ελδηαθέξνλ αλ ζηηο 



άθξεο έβαδε έλα ηξηπιό πάιη ζα κπνξνύζακε λα ην βάινπκε θαη πιάγηα. Ο θαιιηηέρλεο 

ινηπόλ απνθαζίδεη όηη ζα είλαη έηζη. Άξα απηό είλαη ήδε κηα θαιιηηερληθή πξάμε ε νπνία 

κπνξεί λα κελ έρεη απαξαίηεηα ζρέζε κε επηζηήκε. Γελ καο πεηξάδεη απηό, κπαίλεη. Όκσο, 

ην θαζαξά επηζηεκνληθό μαλαεκθαλίδεηαη ζηηο πηπρέο θαη απηό πνπ έρεη ελδηαθέξνλ ηώξα, 

θνηηάδσ θαζαξά καζεκαηηθά, είλαη όηη όηαλ βγαίλεη απηό, ην εξώηεκά καο είλαη αλ είλαη ε 

αθνινπζία ή όρη από ηηο πηπρέο ηηο θιαζζηθέο. Καηαιάβαηε ηη ιέσ; Σώξα ληώζσ κόλνο. Θα 

ζαο μαλαθέξσ. Λνηπόλ, αλ νη πηπρέο είραλ ζρέζε κόλν κε ηηο κπάιεο, εδώ δελ ζα ππήξρε 

πηπρή. πκθσλνύκε; Άξα, ζεκαίλεη όηη ζην ζύκπιεγκα πνπ έρεη θάλεη, έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη θαη απηήλ ηε δνκή, αιιά πξνζέμηε, απηήλ ηε δνκή εθόζνλ ηελ έρεη 

ζθαιίζεη. Γηαηί άκα ηε ρξεζηκνπνηνύζε, αλ έπαηξλε ηελ επηθάλεηα ηνπ πξνθπιαθηηθνύ -αο 

ην νλνκάζνπκε έηζη- θαη έβαδε ην πξνθπιαθηηθό από πάλσ έρνληαο απηέο ηηο αθκέο, είλαη 

πνιύ απιό, ζα γηλόηαλ κηα αεδία, γηαηί εδώ ζα ππήξρε θαηεπζείαλ κηα έλσζε ε νπνία δελ 

ζα ραινύζε κ’ απηόλ ηνλ ηξόπν, γηαηί ζα ήηαλ ηελησκέλν, άξα γηα λα μαλακπεί ζα είρε 

κεγαιύηεξε δπζθνιία γη’ απηήλ ηελ επηθάλεηα (δείρλεη ηηο αλάινγεο θηλήζεηο ζην γιππηό.) 

Άξα εγώ απηό πνπ βιέπσ ηώξα είλαη όηη έρεη ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηελ ηερληθή, έρεη όκσο 

βάιεη πξόζζεηα ζηνηρεία ηα νπνία ηα έρεη ελζσκαηώζεη κε έλαλ δηπιό ηξόπν, ν νπνίνο 

είλαη απ’ ηε κηα έρσ ηηο επηθάλεηεο πνπ ζηέθνπλ θαη ζπλδένληαη, από ηελ άιιε 

εκθαλίδνληαη πηπρέο νη νπνίεο δελ κπνξεί λα είλαη κόλν απ’ ηηο ζθαίξεο. Άξα είλαη όλησο 

ελζσκαησκέλν θη έρεη θάλεη κία ζύλδεζε πνπ δελ ρξεζηκνπνηεί κόλν θαη κόλν ην ίδην 

ζηνηρείν. Απηό πνπ βιέπσ γηα ην ζέκα ηεο πεξηζηξνθήο είλαη όηη ν άμνλαο πνπ έρεηε, ν 

θάζεηνο, ζε ζρέζε κε ηνλ θύιηλδξν, ην πάλσ κέξνο ηεο πηπρήο είλαη απιώο δνκηθά. Άξα ην 

ιέσ ιίγν πην ιηαλά, γηαηί ζαο βιέπσ δελ θνπληέζηε, δελ ην πηάλεηε ακέζσο. Ρσηάσ ηώξα 

όηαλ βιέπεηε απηό ην πξάγκα ζε ζρέζε, ζπκάζηε; Σε δπλακηθή πνπ ιέγακε; (δείρλεη σο 

ζύγθξηζε δύν γιππηά). Δδώ έρεηε απηήλ ηε δπλακηθή. Ωξαία. Πείηε κνπ εδώ (δείρλεη ην 

δεύηεξν γιππηό), πνύ ηελ βιέπεηε ηε δπλακηθή. 

ΚΟΙΝΟ: Δδώ δελ έρεη πεξηζζόηεξν βαξύηεηα; 

Νίθνο Λπγεξόο: σζηά, επεηδή ινηπόλ έρεη πεξηζζόηεξν βαξύηεηα απηή ε δπλακηθή ζα 

ήηαλ πνιύ επηθίλδπλε λα ηε βάιεηο ζε ηέηνηα δνκή, γηαηί ηόηε νη πεξηζηξνθέο θαη απηέο νη 

πηπρέο ζα ήηαλ, επεηδή έρνπκε θαζεηόηεηα, ζα δείηε όηη νη πηπρέο πνπ έρεη θάλεη, πξώηα 

απ’ όια έρεη βάιεη ηξύπεο. Οη ηξύπεο ηνπ επηηξέπνπλ γηα ηνπο ιόγνπο πνπ μέξεηε, λα έρεη 

ιηγόηεξν βάξνο. Από ηελ άιιε πιεπξά βέβαηα απηό ηνπ επηηξέπεη επηπιένλ λα έρεη θάηη ην 

εληειώο ζηαηηθό. Δγώ απηό πνπ βιέπσ ζ’ απηό είλαη ζηαηηθόηεηα. Γελ βιέπσ ηε δπλακηθή 

πνπ έρεη εδώ. Κη απηό δελ είλαη όηη είλαη ειάηησκα, είλαη όηη είλαη πνιύ πην δύζθνιν. Απηό 

είλαη κνλνθόκκαην κάξκαξν; 

ηαύξνο: Σν πξόβιεκα είλαη όηη εδώ είλαη απζεληηθό έξγν, απηό εδώ έρεη γίλεη κεηα-

limitation ζην όηη είρακε απηό ην θνκκάηη κάξκαξν, δελ κπόξεζε λα επηιέμεη, ήζειε πην 

πνιύ βάζνο γηα λα θάλεη… 

Νίθνο Λπγεξόο: σζηά, ζσζηά, δελ δηαθσλώ, αιιά ραίξνκαη πνπ ππάξρεη απηή ε εμήγεζε 

γηαηί αλ ην αλαιύακε κε ην ίδην ηξόπν, ζα εξρόηαλ κεηά ν γιύπηεο θαη ζα ‘ιεγε «παηδηά, 

αθήζηε ηηο αλαιύζεηο, εγώ είρα κόλν απηό ην κάξκαξν, πνπ λα ην ρσξέζσ» θαη κεηά 

ληώζεηο εζύ θόπαλνο πνπ είπεο θάπνηα πξάγκαηα πξηλ. Λνηπόλ, απηή εδώ ε ζθαίξα γηα λα 



έρεη απηέο ηηο πηπρέο ζεκαίλεη όηη δελ ην ‘ρεη ηεληώζεη εληειώο, γηαηί άκα ήηαλ εληειώο 

ηελησκέλν δελ ζα είρακε απιώο απηό ην δηγθ δαγθ, ζηγά-ζηγά ζα πηαλόηαλ. Άξα, ην πην 

ινγηθό πνπ βιέπνπκε, εδώ ην βιέπνπκε θαη από ηηο δύν, είλαη όηη απηό εδώ δελ ην έρεη 

θάλεη θάζεην. Γειαδή ην αξρηθό ηνπ κνληέιν, ην πξνθπιαθηηθό ηνπ ηαύξνπ, ζα ην έθαλε 

ζίγνπξα νξηδόληην γηα λα ην ζεθώζεη κεηά, γηαηί άκα ην έθαλε θάζεην, είλαη πνιύ απιό, ζα 

έπεθηε. Άξα, απηό εδώ πνπ βιέπεηε ζε ζρέζε κε ηηο ζθαίξεο είλαη έλα απιό παξάδεηγκα, 

όηη κπνξνύκε λα θάλνπκε κεξηθά πξάγκαηα σο έλα όξην. Γηαηί βέβαηα αλ ήκαζηαλ ζηε 

δσγξαθηθή θαη δσγξαθίδακε ηξηζδηάζηαηα ζα θάλακε όηη ζέινπκε θαη λα κελ θαηλόηαλ. 

Πξώηα απ’ όια κπνξεί λα ζπκάζηε, γηα όζνπο έρνπλ πξόβιεκα κε ηνπο ζεηζκνύο, όηη αλ 

πηέζεηε έλαλ θύιηλδξν, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα θάλεη ην ιεγόκελν Flambage άξα ζα έρεη 

ηελ πεξηζηξνθή θαη απηή ε πεξηζηξνθή ζα θάλεη απηό (δείρλεη ζην γιππηό). Αλ ηνλ είρακε 

θαλνληθό, όηαλ ην βιέπνπκε εκείο όηαλ θάλνπκε simulation ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, 

καο θαίλεηαη εληειώο απίζηεπην όηη θάηη πνπ είλαη ζπκπαγέο κπνξεί λα θάλεη απηό ην 

πξάγκα. Κη όκσο είλαη όηη δελ κπνξεί πηα λα δερηεί άιιν ηελ πίεζε από πάλσ. Κη απηό 

είλαη κηα πνιύ σξαία ηδέα, είλαη απηό πνπ ιέκε ην ζπάζηκν ζπκκεηξίαο. Γειαδή ν 

θύιηλδξνο είλαη ζπκκεηξηθόο, αμνληθά. Πηέδνπκε αμνληθά, άξα πάιη πάλσ ζηε ζπκκεηξία 

θαη ην απνηέιεζκα είλαη αζπκκεηξηθό, εθόζνλ θάλεη έιηθα. Απηό ζεκαίλεη όηη όηαλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζσ απηέο ηηο πηπρέο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα πάιη ζα κνπ δώζεη κηα δπλακηθή 

γηαηί απηέο νη πηπρέο δελ κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ θαλνληθά, αλ ήηαλ εληειώο όξζην. Άξα 

απηό ζεκαίλεη ηη; Απηό ζεκαίλεη όηη πνιύ ζπρλά ζηελ ηέρλε νπζηαζηηθά ιεηηνπξγνύκε 

θσηνγξαθηθά. Δλλνώ όηη ζέινπκε λα αξπάμνπκε ηελ θίλεζε, λα ηελ αθηλεηνπνηήζνπκε θαη 

ηελ ώξα πνπ βιέπνπκε θάηη ην νπνίν είλαη ζηαηηθό, ην κάηη καο σο εγθέθαινο λα 

μαλαβιέπεη όηη είλαη θίλεζε.  

Αο πάξνπκε ηνλ δξνκέα. Αλ πάηε πνιύ θνληά ζηνλ δξνκέα είλαη αδύλαηνλ λα ζθεθηείηε 

θίλεζε, γηαηί όηαλ βιέπεηε ηη κάδα είλαη από γπαιί, ιεο, παηδηά, ηόζν πνιύ; Δλώ όζν πην 

καθξηά ηνλ βιέπεηε, έρεηε ηελ εληύπσζε όηη όλησο είλαη θάπνηνο πνπ ηξέρεη θαη κάιηζηα 

θαη κε ηαρύηεηα. Δίλαη όηη ρξεζηκνπνηώ ζπρλά απηή ηελ ηερληθή, δειαδή, είκαη ζηνλ 

ρσξνρξόλν, ζηακαηάσ ηνλ ρξόλν, παξάγσ ην έξγν θαη ελζσκαηώλσ ηνλ ρξόλν κέζα ζην 

έξγν κέζσ ηεο δπλακηθήο. Γηαηί άκα δελ ηνλ ελζσκαηώζσ, ζα έρσ αο πνύκε έλα παινύθη. 

Όηαλ έρσ έλα παινύθη όκσο πνπ κεηαθηλείηαη πνπ ζα είλαη ζθπηάιε, ηόηε ακέζσο κνπ δίλεη 

ηελ εληύπσζε όηη θάπνηνο, δειαδή εγώ άκα ζαο δσγξαθίζσ έλα παινύθη πνπ ην θξαηάσ 

έηζη (δείρλεη λα ην θξαηάεη ζε όξζηα ζέζε), είλαη εληειώο δηαθνξεηηθό απ’ ην λα ην θάλσ 

έηζη (δείρλεη λα ην θξαηάεη ζε ζέζε πξόηαζεο). Δλώ θαίλεηαη λα είλαη απιώο έλα παινύθη. 

Άκα θάλσ θη έλαλ άιινλ πνπ θάλεη ην ρέξη ηνπ έηζη ηελησκέλν, είλαη δύζθνιν λα κελ 

ζθεθηώ ηε ζθπηαινδξνκία. Η ηδέα ινηπόλ όηη ζε έλα ηνπίν, πνπ ζα έρνπκε θαη ζηε 

δσγξαθηθή, όινη μέξνπκε όηη είλαη αθίλεην. Καη πξνζέμηε γηαηί γηα κέλα ππάξρεη έλαο 

εθθπιηζκόο όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε θηλεκαηνγξαθηθή πξνζέγγηζε. Γειαδή, ζνπ ιέεη ν 

άιινο, ζα θάλσ έλα έξγν ηέρλεο πνπ ζα είλαη κηα ηειεόξαζε ε νπνία παίδεη όηαλ έξρεζαη 

κπξνζηά ηεο θαη ζνπ δείρλεη έλα βίληεν. ηελ πξαγκαηηθόηεηα γηαηί ππάξρεη εθθπιηζκόο; 

Γηαηί ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, πξνζπαζήζακε ζπλερώο, θνηηάμηε ηα αγγεία ζηελ αξραία 

Διιάδα, όηαλ βιέπεηε αο πνύκε ηνλ Ηξαθιή λα παιεύεη. Όηαλ ηνλ βιέπεηε λα παιεύεη δελ 

έρεηε ηελ εληύπσζε όηη έρεη πνδάξεη θαη θάλεη έηζη όηη παιεύεη, έρεηε ηελ εληύπσζε όηη 



βάδεη όιε ηε δύλακή ηνπ θαη κεηά απηό εκθαλίδεηαη βέβαηα θαη κε ηνπο κύεο θιπ. Αιιά ε 

ηδέα είλαη όηη έρνπκε αξπάμεη ηελ εηθόλα, ηε βάιακε ζην αγγείν θαη απηό πνπ καο 

εληππσζηάδεη όηαλ θνηηάδνπκε ην αγγείν είλαη όηη ε θίλεζε όηαλ γίλεηαη πξάμε κέζσ ηεο 

δξάζεο θαη αθηλεηνπνηώ ην ρξόλν γηα λα ηνλ ελζσκαηώζσ κέζα, ηόηε έρεη δσληάληα. Καη 

ιεο, κα πώο είλαη δπλαηόλ θάπνηνο λα θνηηάδεη έλα αγγείν, έλα βάδν ξε παηδηά, θαη ιέεη ηη 

δσληαλό, ηη δσληάληα, ηη δσηηθόηεηα! Ση βιέπεηο; Άξα ζέιεη λα πεη όηη θαηάθεξε λα 

απνηππώζεη θάηη ην νπνίν ζα ήηαλ πνιύ απιό βέβαηα όηαλ έρεηε κηα θσηνγξαθηθή κεραλή. 

Δγώ ην βιέπσ θαη κε ην έξγν ηνπ Leonardo Da Vinci. Όηαλ βιέπεηε ηα ζθίηζα ηνπ θαη ηα 

πνπιηά, ιέηε εληάμεη ξε παηδηά, απηό, ήδε από κόλν ηνπ απνδεηθλύεη έλαλ δείθηε πςειό. 

Γηαηί γηα λα δεηο έλα πνπιί λα πεηάεη θη εζύ ηαπηόρξνλα λα ην δσγξαθίδεηο θαη λα βιέπεηο 

πώο είλαη ηα θηεξά, βέβαηα άκα έρεηο κηα θάκεξα θαη ην θάλεηο κεηά zoom θαη play, εληάμεη 

θη εγώ ην θάλσ. Όηαλ όκσο ην θάλεηο κόλν κε ηα κάηηα γηαηί έρεηο πεζάλεη βέβαηα ην 1519 

θαη βιέπεηο όια ηα ζθίηζα θαη βιέπεηο πώο πξνζγεηώλεηαη, πώο απνγεηώλεηαη, εληάμεη… 

Βέβαηα ζηελ Διιάδα είκαζηε ηεο ζπλσκνζηνινγίαο, κπνξεί θάπνηνο λα ζθεθηεί όηη είρε 

θάκεξα ήδε ηόηε. Αιιά λνκίδσ όηη απιώο ην ηαιέλην έθαλε ηε δνπιεηά ηεο θάκεξαο. Δίλαη 

έλα παξάδνμν πνπ έρεη ν άλζξσπνο κέζσ ηεο ηέρλεο -θαη ην βιέπνπκε θαη ζηα 

καζεκαηηθά- ην νπνίν είλαη ην εμήο. Πώο κπνξείο λα αγγίμεηο ηελ αζαλαζία όηαλ είζαη 

εθήκεξνο; Δίκαζηε ζλεηνί, άξα είκαζηε εθήκεξνη. Άξα παινύθη, παηδηά. Έρεη ελδηαθέξνλ 

όηαλ ηα παηδηά καο γελληνύληαη ζεσξνύλ όηη είλαη αζάλαηα. Μεηά ε θνηλσλία ηνπο καζαίλεη 

ζηγά-ζηγά όηη είλαη θαη ζλεηά, άξα θάπνπ-θάπνπ θεύγεη θη έλα γηαηί έθαλε έλα ιάζνο θαη 

κεηά όηαλ κεγαιώλνπλ θαηαιαβαίλνπλ όηη ππάξρεη θαη ε θζνξά ηνπ ρξόλνπ άξα ζνπ ιέεη, 

ζίγνπξα αζάλαηνη δελ είκαζηε. Καη ζηγά-ζηγά κεηά πεγαίλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ζηελ 

εθθιεζία. Γηαηί ζνπ ιέεη κπνξεί θαη λα κελ ππάξρεη αιιά εθόζνλ είλαη εθεί, ιίγν πξηλ ην 

ηέινο, θαιύηεξα λα πεηο όηη πάκε καδί. Άξα, ηη ζέισ λα ζαο πσ. Έλαο ηξόπνο λα ιύζνπκε 

απηό ην παξάδνμν -γηαηί ηα παξάδνμα πάληνηε είλαη ζεκαληηθά- είλαη λα έρεηε έλα έξγν ην 

νπνίν λα είλαη δηαρξνληθό. Γειαδή, δελ είλαη ην νλ πνπ ζα γίλεη αζάλαην, αιιά κπνξεί ην 

έξγν ηνπ λα είλαη αζάλαην. Γηαηί άκα ζθεθηείηε ηώξα, πόζν εκείο, όινη καο, επεηδή είκαζηε 

Έιιελεο -θαιά κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη μέλνη εδώ γηαηί ππάξρνπλ θαη θαιεζκέλνη, αιιά 

θαη νη μέλνη κεξηθέο θνξέο έρνπλ θαη θάηη επαηζζεζίεο κε ηα αξραία ειιεληθά έξγα πνπ δελ 

έρνπκε εκείο- πόζεο αλαπαξαζηάζεηο έρεηε ζην κπαιό ζαο από έξγα πνπ έγηλαλ από 

αλζξώπνπο πνπ δελ ηνπο έρεηε δεη πνηέ, πνπ δελ μέξεηε θαλ ηίπνηα από ηε βηνγξαθία ηνπο, 

απιώο έρεηε κόλν ην έξγν θη αλ ζθεθηείηε όηη απηό ην έξγν κπνξεί λα έρεη 2000 ρξόληα, 

3000 ρξόληα, έρεηε έλα δσληαλό παξάδεηγκα ηεο επίηεπμεο ηεο επίιπζεο απηνύ ηνπ 

παξαδόμνπ. Γειαδή, ην έξγν καο κπνξεί απηό κέζσ ηεο δηαρξνληθόηεηαο λα πινπνηεί κία 

θαληαζίσζε ηνπ νξγαληζκνύ. Γειαδή, ν νξγαληζκόο ζε θάπνηα θάζε όηαλ αξρίδεη λα 

απνθηά ζνθία θαηαιαβαίλεη όηη απηό δελ γίλεηαη λα είλαη αθόκα εδώ. Άξα έλαο ηξόπνο λα 

απνθαζίζεη λα γίλεη απηό ην πξάγκα, είλαη λα παξαδώζεη ηε ζθπηάιε κέζσ ηνπ έξγνπ. 

Γηαηί άκα ζθεθηείηε ηώξα ηνπο λένπο γιύπηεο -θαη ήηαλ ην παξάδεηγκα πνπ πήξακε- πόζν 

επεξεάδνληαη από ηνπο παιηνύο, είλαη νπζηαζηηθά κε ην κάηη ηνπ γιύπηε αλαγλσξίδεη ηνλ 

Γάζθαιό ηνπ θαη ιέεη εγώ ζέισ λα πάσ ιίγν πην πέξα, πξνο απηή ηε θαηεύζπλζε, ελώ 

βέβαηα ν άιινο έρεη θύγεη. Άξα ζέιεη λα πεη όηη ην έξγν είλαη ηθαλό λα παξάγεη δηδαζθαιία, 

πνπ απηό δελ θαηλόηαλ από ηελ αξρή. Κη απηό ζεκαίλεη ηη; Δίλαη πνιινί από καο πνπ 



ζέινπλ λα παξάγνπκε πνιιά έξγα, γηα λα θαλεί, λα πινπηίζνπκε θιπ. Να μέξεηε όηη ε 

Αλζξσπόηεηα είλαη πνιύ ζθιεξή, πνιύ ζθιεξή. Η θνηλσλία δελ είλαη ζθιεξή άξα ζα ηα 

βγάιεηε πέξα νηθνλνκηθά. Αιιά ε Αλζξσπόηεηα αγνξάδεη πνιύ ιίγα. Γύν, ηξία θνκκάηηα 

από ηνλ θαζέλα, άιινο έλα θαη ιεο πάιη θαιά. Γηαηί απνθαζίδεη ηη είλαη δηαρξνληθό θαη ηη 

δελ είλαη. Καη θάηη πνπ ήηαλ παλέκνξθν ζε κηα επνρή θαη ζεσξνύζακε όηη ήηαλ ην ηνπ, 

έξρεηαη 300 ρξόληα πην κεηά, θαλέλαο δελ αζρνιείηαη κε απηό ην έξγν. πλ βέβαηα έρνπκε 

ηελ επαλαλαθάιπςε. Γηα παξάδεηγκα, ηώξα όινη ζαο γλσξίδεηε ηώξα ηνλ Vivaldi , αιιά 

δελ ζπκάζηε αλαγθαζηηθά όηη ν Vivaldi είρε γίλεη εληειώο άγλσζηνο γηαηί είρε ραζεί 

νηηδήπνηε είρε ζην έξγν ηνπ θαη μαλαβξέζεθε από ηνπο κνπζηθνιόγνπο όηαλ δηαβάδνληαο 

ηηο παξηηηνύξεο ηνπ Bach, έγξαθε ν Bach, όηη είλαη επεξεαζκέλνο από ηνλ Ιηαιό. Καη κεηά 

ζηγά-ζηγά πξνζπάζεζαλ, επεηδή ν Bach ήηαλ ςειά ζε επίπεδν, λα βξνπλ πνηνο είλαη απηόο 

πνπ ηνλ επεξεάδεη. Καη ηειηθά μαλαβξήθακε ηνλ Vivaldi θαη ηώξα ην έρεηε αθόκα θαη ζην 

Super Market γηα λα αγνξάζεηε πξντόληα ρσξίο λα αληηιακβάλεζηε όηη γηα κηα κεγάιε 

ρξνληθή πεξίνδν δελ ππήξρε πηα. αο ππελζπκίδσ όηη είλαη ην ίδην θαη γηα ηνλ Da Vinci, ηα 

θείκελά ηνπ θαη ηα ηεηξάδηά ηνπ ήηαλ ζρεδόλ άγλσζηα γηα 200 ρξόληα, όηαλ κεηά αξρίζακε 

λα βξίζθνπκε μαλά, γηαηί έθαλε έλα ζηξαηεγηθό ιάζνο, όρη ν Da Vinci, αιιά ν καζεηήο 

ηνπ. Γηαηί ν Da Vinci έθαλε πνιύ νξζά ηελ επηινγή λα αθήζεη ην έξγν ηνπ ζηνλ καζεηή 

ηνπ, αιιά ν καζεηήο ηνπ ην άθεζε ην έξγν ηνπ ζηνλ γηό ηνπ. Άξα, ν γηνο ηνπ ηη έθαλε, 

έθνςε ηα ηεηξάδηα θη άξρηζε λα ηα πνπιάεη. Ο γηνο ηνπ καζεηή. Άξα, γηα όζνπο είλαη ζην 

πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο λα πξνζέρεηε πνιύ ηα παηδηά ησλ καζεηώλ ζαο. ηαύξν, μέξσ όηη 

παξάγεηο πνιύ έξγν, αιιά λα πξνζέρεηο. Έρεηο παηδηά;  

ηαύξνο: Όρη. 

Νίθνο Λπγεξόο: Δληάμεη. Δίλαη έλα θαιό ζεκείν γηα λα κελ θάλεηο ην ηξαγηθό ιάζνο από 

ηελ αξρή. Αιιά βξεο καζεηέο, γηαηί κεηά δελ κέλεη ηίπνηα. Άξα, ε ηδέα είλαη όηη κέζα ζ’ 

απηό ην πιαίζην πώο κπνξεί λα κείλεη θάηη. Δίλαη αθξηβώο εδώ ην ζέκα ηεο επηζηήκεο. 

Έλαο ηξόπνο γηα λα αξπάμεη -πώο λα ην πσ ηώξα ιίγν πην πνηεηηθά- ε ηέρλε θνκκάηηα 

αζαλαζίαο ζθέθηεθε όηη πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη επηζηήκε. Γειαδή, απηό πνπ ιέγακε 

πξνεγνπκέλσο κε ηηο κπάιεο. Ο άλζξσπνο θαη λα έρεη θύγεη θαη λα έρνπκε θύγεη όινη καο, 

απηέο νη κπάιεο όηαλ ηηο βάδεηε ηέζζεξηο ζα θάλνπλ ηεηξάεδξν, δελ θηαίηε. Άξα, αλ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηήζεη έλα έξγν κεξηθέο δνκέο πνπ νύησο ή άιισο ιόγσ ηεο θπζηθήο, ηεο 

βαξύηεηαο, ηεο ζηαηηθήο, ζα έρνπλ δηαρξνληθά ζηνηρεία θαη πάλσ ζε απηά ηα δηαρξνληθά 

ζηνηρεία πξνζζέζεη θάηη, ηόηε ε δηαθνξά ζα γίλεηαη κέζα απ’ απηό. Άξα έρεη ελδηαθέξνλ 

γηαηί ην πξώην ζηνηρείν, ην μαλαιέσ, είλαη όηη όηαλ επηιέγνπκε ην κάξκαξν δελ ην 

επηιέγνπκε επεηδή είλαη εύθνιε πέηξα. Δίλαη επεηδή είλαη δύζθνιε. Καη γηαηί καο 

ελδηαθέξεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κηα δύζθνιε πέηξα; Δίλαη επεηδή είλαη αλζεθηηθή. Θα 

κνπ πείηε έλα άιιν πξάγκα πνπ είλαη αλζεθηηθό είλαη ηα αγγεία. Ο ππιόο πνπ είλαη 

θακέλνο είλαη αλζεθηηθόο θαη γίλεηαη γξήγνξα άρξεζηνο. Με ζπαζκέλν αγγείν δελ θάλεηε 

απνιύησο ηίπνηα θη επεηδή έρεη ςεζεί δελ είλαη ζαλ λα έρεηε ππιό θαη ην μαλαθηηάρλεηε. 

Δδώ πάιη έρεη ελδηαθέξνλ άκα ην δείηε αλάπνδα. Όιεο νη πηλαθίδεο γξακκηθήο Α θαη Β, 

δειαδή Μπθελατθά θαη Μηλσηθά πνπ έρνπκε βξεη, νθείιεηαη ζε έλα γεγνλόο, όηη θάεθαλ 

από ιάζνο. Γηόηη ηόηε νη πηλαθίδεο δελ ήηαλ έξγν ηέρλεο, ήηαλ κόλν θαη κόλν γηα 

ινγηζηηθά. Άξα, ηα είραλ ζε ππιό, έγξαθαλ, ηειείσλε ε ρξνληά, ηα δηέιπαλ θαη ηα μαλά 



έθηηαρλαλ. ε θάπνηα θάζε θάεθαλ. Δίλαη απηά πνπ καο έκεηλαλ. Άξα, άκα ζθεθηείηε όηη 

ηειηθά ην θάςηκν ζηνλ ππιό είλαη έλαο ηξόπνο λα αδξαλνπνηήζεηε ηε θζνξά θη όρη ην 

ρξόλν, γηαηί δηαζρίδεηε ην ρξόλν επεηδή είζηε αθίλεηνη θαη είλαη απηό πνπ θάλνπκε 

αθξηβώο κε ην κάξκαξν. Σν κάξκαξν θαη ν γξαλίηεο, απηέο νη πέηξεο πνπ είλαη πνιύ 

ζθιεξέο, ην βιέπεηε απιώο θαη ζε κηα θιίκαθα θιαζζηθή, δελ επηιέγνληαη ιόγσ 

δπζθνιίαο, επηιέγνληαη ιόγσ αλζεθηηθόηεηαο. Όκσο ε αλζεθηηθόηεηα έρεη έλα πξόβιεκα, 

όηη είλαη δύζθνιε. Άξα άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά, ζπκπηέδεηε ηνπηθά ηνλ ρξόλν, ηνλ 

βάδεηε ζε έλα αληηθείκελν ρσξηθό, γηα λα δηαζρίζεη ηνλ ρξόλν. Άξα είλαη κηα ηερληθή πνπ 

ελζσκαηώλνπκε δπλακηθή κέζα ζηε ζηαηηθή, γηα λα έρνπκε κηα κεηα-δπλακηθή, ε νπνία δελ 

ήηαλ ε αξρηθή, αιιά είλαη απηή ε νπνία πξνέξρεηαη από ηε δηαρξνληθόηεηα ηνπ έξγνπ.  

Όηαλ βιέπεηε απηά ηα λνεηηθά ζρήκαηα ζα δείηε όηη απηό απιώο πνπ θάλεηε -κεξηθέο 

θνξέο ην θάλνπκε κε ηα παηδηά καο- ηνπο δίλνπκε κηα θόιια θαη ηνπο βάδνπκε λα θάλνπλ 

κνπηδνύξεο. Μεηά θξαηάηε ηηο κνπηδνύξεο, κεηά ηα δείρλεηε ζηα παηδηά ζαο θαη ζπλήζσο 

ζαο ιέλε «ν Θεόο λα θπιάεη» άκα ηα μαλαβιέπνπλ κεηά από ρξόληα. ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

εθεί θάλεηε ην ζύλδξνκν ηεο εθεκεξίδαο. Άξα ην ζύλδξνκν ηεο εθεκεξίδαο -κεξηθνί από 

ζαο κπνξεί λα ην έρνπλ, λα κελ ην πάξνπλ ζηξαβά- είλαη απηόο πνπ παίξλεη κηα εθεκεξίδα 

θαη θόβεη θνκκαηάθηα από άξζξα θαη ηα θξαηάεη. Δληάμεη, πξέπεη λα ‘ην ρεηο απηό. Άξα 

πεξλάκε ιίγν απ’ απηό ην ζηάδην ζε θάπνηα θάζε, είλαη απηνί πνπ θάλνπλ θαη ζπιινγέο 

από γξακκαηόζεκα θαη λνκίδνπλ όηη έρνπλ θάλεη βηβιίν. Δλώ είλαη απνθόκκαηα από 

εθεκεξίδεο θαη ζα παξακείλνπλ. Καη κάιηζηα ζα έρνπλ θαη κηα ηεξάζηηα θζνξά, γηαηί όπσο 

μέξεηε ην ραξηί γηα ηηο εθεκεξίδεο είλαη επηειέο. Έλα βηβιίν δελ είλαη πνηέ εθεκεξίδα. 

Άξα, όηαλ αξρίδνπκε λα θάλνπκε βηβιία, απ’ ηα πξώηα πξάγκαηα πνπ έθαλε ε 

Αλζξσπόηεηα γηα λα θάλεη βηβιία, είλαη λα ηα πξνζηαηεύζεη. Δλώ θαλνληθά ζα ιέγαηε κα 

είλαη γηα λα γξάςνπκε. Μα γηα λα γξάςεηο, κπνξείο λα γξάςεηο θη όηη λα ‘λαη. Άξα άκα 

θνηηάμεηε ηη γίλεηαη κε ην εμώθπιιν, άκα θνηηάμεηε ηη γίλεηαη κε ην δέξκα, κε ηελ 

πξνζηαζία κε ην ξάςηκν, όιν απηό γηα πνην ιόγν γίλεηαη; Γηα λα έρεη δηάξθεηα. Η δηάξθεηα 

πξνέξρεηαη από έλα πξόβιεκα. Σν θύιιν θζείξεηαη πνιύ εύθνια. Άξα αξρηθά είρακε ην 

δσηθό -θη έρνπκε θαη ηνπηθά ην δσηθό απ’ όηη θαίλεηαη- θαη ζηγά-ζηγά κηιάκε γηα 

πεξγακελή, κεηά πεξάζακε ζην ραξηί. ην ραξηί όπσο μέξεηε γηα λα έρνπκε πνιύ σξαίν, 

ιεπθό ραξηί γηα ηηο θνηλσλίεο βάδακε νμύ. Άξα όια ηα βηβιία πνπ έρεηε κε απηό ην νμύ 

έρνπλ ραιάζεη ηώξα θαη θηηξηλίδνπλ πάξα πνιύ γξήγνξα. ηελαρσξώ κεξηθνύο από ζαο, 

ηνπιάρηζηνλ ηνπο πην παιηνύο. Οη γπλαίθεο δελ έρνπλ πξόβιεκα εθόζνλ είλαη δηαρξνληθά 

λέεο. Αιιά ηα βηβιία ηνπο όκσο έρνπλ έλα ζέκα. Σν ελδηαθέξνλ ηώξα είλαη όηη 

αλαγθαζηήθακε λα αλαθαιύςνπκε όηη ζα ήηαλ θαιό λα κελ βάδνπκε ην νμύ θαη λα κελ 

είλαη ηόζν ιεπθό ην ραξηί, γηαηί κεηά ζηελ νπζία δελ δηαηεξείηαη. Άξα βιέπεηε όηη είλαη 

θάηη πνπ καο απαζρνιεί, είλαη πώο κπνξνύκε λα είκαζηε νπζηαζηηθά άλζξσπνη ηνπ ρξόλνπ 

θη όρη ηνπ ρώξνπ. Άξα γελληόκαζηε όινη άηνκα ηνπ ρώξνπ θαη κεξηθνί από καο κέζσ ηνπ 

έξγνπ ηνπο θαηαθέξλνπλ λα είλαη άλζξσπνη ηνπ ρξόλνπ. Άξα, όηαλ καδεύνπκε απιώο ηηο 

εθεκεξίδεο π.ρ. γηα ην έξγν ηέρλεο, είλαη όηη εγώ θάλσ απνθόκκαηα από δεκνζηεύζεηο θαη 

ιέσ όηη είλαη ην ίδην. Δ όρη, κελ ην παξαθάλνπκε. Άξα, απηή ε δηαθνξνπνίεζε ζέιεη λα πεη 

όηη εδώ έρσ ζπκπηεζκέλν ρξόλν. Άξα, πνηνο είλαη ν ρξόλνο; Δίλαη ν ρξόλνο ηεο παξαγσγήο 

ηνπ έξγνπ. Γειαδή εγώ ην βιέπσ απηό, άκα ζαο ξσηήζσ ηώξα έηζη, εθηόο από ηνπο 

εηδηθνύο βέβαηα, πόζν ρξνληθό δηάζηεκα έθαλε γηα λα θάλεη απηό (δείρλεη ην γιππηό); Δίλαη 



δύζθνιν γηα λα ην απαληήζεηε. Θα πξέπεη λα έρνπκε ηνλ ίδην ην γιύπηε ή ηνλ ηαύξν πνπ 

λα ηνπ έρεη πεη θάηη. Όκσο νπζηαζηηθά έθαλε έλα ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζπκπηέζηεθε ζην 

γιππηό. Δίλαη αθξηβώο γηα εκέλα ην ζύλδξνκν ηνπ βηβιίνπ. 

Σν βηβιίν όηαλ ην βιέπεηε δπζθνιεύεζηε λα ζθεθηείηε πόζν ρξνληθό δηάζηεκα πήξε ζηνλ 

ζπγγξαθέα λα ην γξάςεη. Δλώ είλαη ηόζν δα, έλα βηβιίν. Όηαλ ινηπόλ ην βιέπεηε, δελ 

θαηαιαβαίλεηε πόζν ρξνληθό δηάζηεκα έρεη ζπζζσξεπηεί κέζα ζ’ απηό ην έξγν. Όηαλ ην 

δηαβάδεηε θάλεηε ηελ πξώηε απνζπκπίεζε. Δδώ όηαλ ην εμεηάδνπκε αξρίδεη λα κεγαιώλεη. 

Δίλαη κεξηθά βηβιία πνπ ηα μαλαδηαβάδεηε. Δίλαη κεξηθά βηβιία πνπ ηα κειεηάηε. Δθεί πέξα 

θαηαιαβαίλεηε όηη κάιινλ ρξεζηκνπνίεζε αξθεηό ρξνληθό δηάζηεκα λα ην θάλεη. Όηαλ 

ινηπόλ έρεηε απηό ην βάζνο ρξόλνπ, κεηά δελ πξέπεη λα αλαξσηηέζηε γηαηί δελ παίξλεηε 

απηά ηα βηβιία όηαλ πεγαίλεηε ζηελ πιαδ. Γηαηί ηα βηβιία πνπ παίξλεηε γηα ηελ πιαδ είλαη 

εθεκεξίδεο. Δίλαη απιώο ρνληξέο εθεκεξίδεο. Δίλαη κεξηθνί πνπ καδεύνληαη ηώξα. Γελ 

είπα όηη απαγνξεύεηαη, απιώο κελ δίλεηε θαη κεγάιε αμία. Δγώ όηαλ βιέπσ κεξηθνύο ζηα 

ςηιηθαηδίδηθα πνπ πνπιάλε πίλαθεο θαη έρεηε ηνπο πίλαθεο πνπ είλαη ζηνλ ήιην. Σν βιέπεηε 

είλαη ζηνλ ήιην, δειαδή ν ήιηνο ληάια πάλσ ζηνλ πίλαθα θαη ιέεη «ζα ζνπ θάλσ ηηκή». 

Αθνύ είλαη ςεκέλνο ν πίλαθαο. Γειαδή, θάλακε νιόθιεξν πξόβιεκα κε ηα ρξώκαηα, ηηο 

ιαδνκπνγηέο, ηώξα έρνπκε ηα Rembrandt πνπ θάλνπλ 150 ρξόληα δηαηήξεζε 

κνπζεηνινγηθή ηνπ ρξώκαηνο θαη ν άιινο ην βάδεη έμσ. Πώο κπνξείο λα πηζηεύεηο όηη 

απηόο ζέβεηαη ην έξγν γηα λα ζην πνπιήζεη; Άξα, ε θζνξά ηνπ ρξόλνπ δελ είλαη ηνπ 

ρξόλνπ, είλαη απιώο ε έιιεηςε ηνπ ζεβαζκνύ. Καη γη’ απηόλ ηνλ ιόγν ην βιέπεηε εδώ θαη 

ζ’ όιν απηό ην -πήγα λα πσ εξγνηάμην, αιιά δελ πάεη ην εξγνηάμην, πάεη ην αηειηέ, 

αλνηρηό, βέβαηα ην εξγνηάμην ην μεθηηιίζακε, αιιά είλαη κηα σξαία ιέμε αξρηθά- δελ έρεηε 

ηα κπξνύηδηλα έμσ. Δλώ ην κάξκαξν ζα ην έρεηε πνιύ πην εύθνια. Σν κάξκαξν λα μέξεηε 

όκσο όηη θη απηό θζείξεηαη. Γηαηί ην κάξκαξν απνθηά απηή ηε ιεγόκελε παηίλα ηνπ ρξόλνπ 

ε νπνία πξνέξρεηαη από ηνλ ζίδεξν. Σν κάξκαξν ζθνπξηάδεη. Άξα έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί 

δελ ην έρνπκε ζην κπαιό καο ελώ είλαη πνιύ απιό, ην έρνπκε δήζεη ρεηξνπηαζηά ζηελ 

Αθξόπνιε. Τπάξρνπλ θνκκάηηα πνπ ήηαλ βπζηζκέλα θαη ηα μαλαέβγαιαλ από ην ίδην 

άγαικα. Όηαλ ην βάδνπλ -ππάξρεη γηα ην ρέξη εηδηθά- έρεηε ην ρέξη πνπ είλαη θαηάιεπθν θαη 

κεηά απηό (δείρλεη ην ππόινηπν ρέξη) είλαη θαθεηί. Γηαηί απηό ήηαλ έμσ θαη απηό ήηαλ 

ζπαζκέλν κέζα θη όηαλ ην μαλαβάδεηο, ελώ είλαη κάξκαξν από ηελ ίδηα ειηθία. Απιώο 

πξνζηαηεύηεθε. Απηό ζεκαίλεη ινηπόλ όηη θη εδώ εκθαλίδεηαη ε παηίλα ηνπ ρξόλνπ θαη δελ 

είλαη ηόζν ελνριεηηθό, αιιά επαλέξρνκαη ζην θνκκάηη απηό πνπ ζπλδπάδεη ηελ ηέρλε κε 

ηελ επηζηήκε θαη είλαη αθόκε ρεηξόηεξν κε ηα καζεκαηηθά. 

Γηαηί είλαη ρεηξόηεξν κε ηα καζεκαηηθά; Σα καζεκαηηθά θέξλνπλ έλα άιιν θνκκάηη ζηελ 

ηέρλε πνπ δελ θέξλεη ε επηζηήκε. αο έπηαζα, δελ ην βιέπεηε κε ηελ πξώηε ε; Δίλαη ε 

ηειεηόηεηα. Θα κνπ πείηε αλ είλαη δπλαηόλ; Δ λαη. Άκα ζέιεηε λα δηαρσξίζεηε ηα 

καζεκαηηθά από ηελ επηζηήκε, πξώηα απ’ όια πξέπεη λα θαηαιάβεηε όηη ηα καζεκαηηθά 

δελ είλαη επηζηήκε. Γηαηί δελ θάλνπκε πείξακα γηα λα επαιεζεύζνπκε καζεκαηηθά. Δίλαη ε 

νξζόηεηα ελόο ζεσξήκαηνο, είλαη ε νξζόηεηά ηνπ πνπ ζηέθεη. Μπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη 

ελδηαθέξνλ, απηό δελ καο ελδηαθέξεη. Σα καζεκαηηθά ινηπόλ είλαη έλαο ηξόπνο, ην 

βιέπνπκε αξρηθά από ηε ινγηθή, λα δηαηππώζνπκε έλλνηεο νη νπνίεο εκπεξηέρνπλ 

ηειεηόηεηα, γηαηί ην ζεώξεκα ηνπ Ππζαγόξα δελ αιιάδεη επεηδή είλαη ηνπ Ππζαγόξα θαη 



δελ αιιάδεη αλά ρξνληθό δηάζηεκα, ζα είλαη πάληνηε ην ίδην. Όηαλ ινηπόλ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεηε καζεκαηηθά κέζα ζην έξγν ηέρλεο, δελ ζα βάιεηε ηώξα κόλν ρξόλν 

δηαρξνληθό ιόγσ ηεο επηζηήκεο, αιιά ζα βάιεηε θαη θνκκάηηα ηειεηόηεηαο. Όηαλ ζα 

βάιεηε ινηπόλ θνκκάηηα ηειεηόηεηαο επηπιένλ από ηε δηαρξνληθόηεηα, ηόηε ιύλεηαη 

πξαγκαηηθά ην παξάδνμν. Σν πώο ην εθήκεξν πεγαίλεη ζην αζάλαην. Γηαηί είλαη πνιύ 

απιό, πξώηα απ’ όια όηαλ ιέκε ην ζεώξεκα ηνπ Ππζαγόξα, ιέσ ην ζεώξεκα ηνπ 

Ππζαγόξα γηα λα κελ ζαο ιέσ άιια πην παξάμελα, αιιά ηνλ Ππζαγόξα ηνλ μέξεη θάπνηνο 

εδώ; Όινη μέξνπλ όηη έρεη θάλεη θάηη ην εμειηγκέλν. Άξα ππάξρεη κηα ηαύηηζε. Σειηθά είλαη 

κόλν απηό ην έξγν πνπ κέλεη. Απηό ην έξγν δελ ηξνπνπνηείηαη, δελ θζείξεηαη θαη θαηά 

ζπλέπεηα είλαη απηνύζην θνκκάηη ηειεηόηεηαο. Κη έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί ιέκε πνιύ ζπρλά 

όηη ν άλζξσπνο δελ κπνξεί πνηέ λα είλαη ηέιεηνο. Ναη, ν άλζξσπνο, όρη ην έξγν ηνπ. Σν 

έξγν ηνπ κπνξεί. Γηαηί όηαλ παξάγεη καζεκαηηθά ζεσξήκαηα είλαη απηό, ηη λα θάλνπκε, δελ 

αιιάδεη. Άξα, όηαλ ινηπόλ ηώξα ηα ζπλδπάδεηε θαη βάιεηε θαη έλα θνκκάηη 

δηαρξνληθόηεηαο θαη έλα θνκκάηη ηειεηόηεηαο, ζα πξέπεη ηώξα λα αλαξσηεζείηε ην εμήο. 

Μήπσο ε ηέρλε είλαη ν ζπλδπαζκόο ησλ δύν θαη κόλν; Γηαηί πξνο ην παξόλ ζαο ην έθαλα 

έηζη απιά, γηα λα κε λεπξηάζεηε από ηελ αξρή. Σν απιό βέβαηα είλαη πάληνηε ύπνπιν.  

αο είπα όηη ε ηέρλε είλαη απηόο πνπ παίξλεη ιίγν δηαρξνληθόηεηα από εδώ, βάδεη θαη ιίγν 

ηειεηόηεηα από εδώ θαη πξνο ην παξόλ δελ είπαηε ηίπνηα. Γειαδή δελ λεπξηάζαηε. Δλώ 

άκα ζαο έιεγα όηη θάλεη κόλν απηό, κπνξεί θαη λα κελ ην δερόζαζηαλ ζαλ νξηζκό ηεο 

ηέρλεο. Άξα ζα κνπ πείηε, κήπσο είλαη πεξηνξηζηηθό; Δίλαη πνιύ απιό, απηό ην πεξηνξίδεη ε 

Αλζξσπόηεηα. Γειαδή, εκείο απηό πνπ νλνκάδνπκε ηέρλε ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν, νη 

άιινη, κπνξεί νη επόκελνη λα κελ ην νλνκάζνπλ θαζόινπ ηέρλε. Καζόινπ. Γηαηί ε ηέρλε 

έρεη ζρέζε πξώηα απ’ όια κε ηελ θνηλσλία. Άξα ε θνηλσλία απνδέρηεθε όηη απηό είλαη 

ηέρλε, απηό δελ είλαη. Σν θάλεη έηζη. Καη βιέπεηε ινηπόλ ην πξόβιεκα πνπ έρνπκε κε πνιύ 

θαινύο ηερλίηεο θαη κε πνιύ θαθνύο θαιιηηέρλεο. Έρνπκε ην παξάδνμν απηό. Έρνπκε 

θαθνύο θαιιηηέρλεο πνπ είλαη θαηώηεξνη από πνιύ θαινύο ηερλίηεο, αιιά απηνί είλαη 

θαιιηηέρλεο θη ν άιινο είλαη ηερλίηεο. Σν ελδηαθέξνλ είλαη όηη πνιιά από ηα αγγεία πνπ 

βιέπεηε, πνπ ζαπκάδεηε, πνπ ιέηε πόζν ηέιεηα είλαη, είλαη από ηερλίηεο. Γηαηί έθηηαρλαλ ην 

ίδην αγγείν κπνξεί θαη 100 θνξέο. Απιώο καο έκεηλαλ 2-3 θνκκάηηα. Απηό μαθληθά έγηλε 

ηέρλε γηα καο. Σόηε όκσο ήηαλ απιώο παξαγσγή. Άξα, βιέπεηε ινηπόλ όηη εδώ είλαη κηα 

ηέρλε ε νπνία είλαη ηερλεηή, δηόηη πξνέξρεηαη από κία ειαηησκαηηθή ζπαληόηεηα. Δίλαη 

κεξηθνί ηώξα πνπ ιέλε όηη απηό είλαη πνιύ σξαίν ην πξντόλ πνπ θάλσ γηαηί είλαη 

ρεηξνπνίεην. Σώξα δελ ηνικώ λα ζαο πσ πνηα ιέμε κνπ έξρεηαη όζνλ αθνξά ζην 

ρεηξνπνίεην, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπρλά ζηνλ ειιεληθό ρώξν θαη έρεη πνιιά άιθα. 

Σν ζέκα πνην είλαη; Γελ είλαη επεηδή είλαη ρεηξνπνίεην θαη θάλεηο ό,ηη λα ‘λαη, όηη μαθληθά 

είλαη ζπάλην. Άξα ηη θάλνπκε κεηά; Σν κεηαηξέπνπκε ην ζπάλην θαη ιέκε είλαη κνλαδηθό. 

Έρεηε πνηέ ζθεθηεί από πόηε ην κνλαδηθό είλαη ζπάλην; Γηαηί ην κνλαδηθό δελ πάεη 

θαηεπζείαλ ζην ζπάλην.  

Άξα μαλαέξρνκαη. Παίξλσ ινηπόλ ην έξγν ηνπ νθνθιή. 97 έξγα, ράλνληαη 90 καο κέλνπλ 

7. Σα 7 δελ έγηλαλ αμηόινγα επεηδή είλαη ηα 7, είλαη επεηδή είλαη αμηόινγα. Δίλαη εληειώο 

δηαθνξεηηθό. Γηαηί θαλνληθά, έλαο άιινο ζα κπνξνύζε λα ζαο ην πεη θη έλαο ζύκβνπινο, 

εζείο γξάθεηε 97 έξγα θαη ζνπ ιέεη «Διέλε, πέηα ηα 90 θαη θξάηα κόλν ηα 7, ζα έρεηο ηα 



νθέιε ηνπ νθνθιή». Γειάηε ε; Αιιά ζαο ππελζπκίδσ όηη όηαλ πεγαίλεηε ζε κηα γθαιεξί 

θαη έρεηε ηόζν έξγα ζαο ιέεη «ζα πάξσ απηό, απηό, απηό θη απηό, είλαη εληάμεη. Σα άιια 

δελ είλαη αλάγθε λα ηα εκθαλίδεηο καδί γηαηί πάεη ε ηηκή». Δ λαη. Μαο αξέζνπλ πνιύ ηα 

ειηνηξόπηα ηνπ Van Gogh. Πνηα; Πνηνο πίλαθαο από όινπο; Καη ην ελδηαθέξνλ μαθληθά 

όηαλ ην ιέηε είλαη όηη θαηαιαβαίλεηε όηη κεξηθνί λνκίδνπλ όηη είλαη κόλν έλαο. Δλώ δελ 

έθαλε κόλν έλαλ θαη κάιηζηα όρη κόλν δελ έθαλε κόλν έλαλ, αιιά δελ έθαλε θαη ην ίδην 

πιήζνο από ηα θπηά πνπ βάδεη πάλσ. Δίλαη 12άξη ή 14άξη πνην πξνηηκάηε; Άξα άκα κπείηε 

ζε απηή ηε ιεπηνκέξεηα κεηά ζα πείηε απηό είλαη ην ζέκα καο; Άξα, επαλέξρνκαη.  

Άιιν ε ζπαληόηεηα, ε νπνία έρεη επηιερζεί από ηελ Αλζξσπόηεηα, θη άιιν ε ηερλεηή 

ζπαληόηεηα πνπ έρεη επηιερζεί από ηελ επίζεκε κνλαδηθόηεηα πνπ έρεη απνθαζίζεη ε 

θνηλσλία. Γηαηί ε επόκελε θνηλσλία ζεσξεί όηη απηό δελ έρεη θακία ζρέζε. Άξα ζέιεη λα 

πεη όηη ππάξρεη απηό ην θίιηξν. Όηαλ ινηπόλ εγώ ιέσ γηα ηέρλε ελλνώ γηα ηέρλε ε νπνία 

έρεη ζηνηρεία ηεο Αλζξσπόηεηαο. Γειαδή κηιάσ γηα αλζξώπηλε ηέρλε πνπ ζα κείλεη θη όρη 

απιώο γηα ηελ ηέρλε πνπ παξάγεηαη γηα λα γεκίζεη ην θελό. Απηό είλαη άιιν. Απηό έρνπκε 

δηθαίσκα λα ην νλνκάδνπκε όπσο ζέινπκε. Έξρεηαη κεηά ν επόκελνο αηώλαο θαη ιέεη απηό 

δελ ήηαλ ηέρλε, ήηαλ απιώο γέκηζκα. Άξα, κεξηθά αγσλίζκαηα, γηαηί βιέπσ θαη 

θαιαζνζθαίξηζε, ηα ζεσξνύκε πνιύ ζπνπδαία. Άκα ηνπο πάξεηε θαη ηνπο πείηε «ζε 500 

ρξόληα ζα παίδνπκε απηό ην άζιεκα;» Δ, όζν θαη θαλαηηθνί λα είλαη ζα πνπλ, ζε 500 

ρξόληα… Γηαηί άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά, πόζα αζιήκαηα γλσξίδεηε πνπ λα έρνπλ 

πεξάζεη ηα 500 ρξόληα; Θα δείηε όηη είλαη ηξεηο θη ν θνύθνο. Βέβαηα, απηή ηελ πεξίνδν, άκα 

θνηηάμεηε ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ππάξρνπλ αζιήκαηα πνπ κόλν ν Θεόο θαη ε κάλα 

ηνπο ην μέξνπλ όηη είλαη αζιήκαηα, αιιά έρνπλ γίλεη θαη Οιπκπηαθά. Άξα κελ 

κπεξδεπόκαζηε. Θα κνπ πείηε κα είλαη Οιπκπηαθά. Δληάμεη, είλαη Οιπκπηαθά, δελ καο 

πεηξάδεη. Αιιά κεηά κηα άιιε Οιπκπηαθή Δπηηξνπή ζα πεη απηά ηα βγάδνπκε ηώξα, γηαηί 

δελ παίδνπκε πηα ηέηνηα πξάγκαηα. Δλώ είλαη κεξηθά πξάγκαηα πνπ δελ κπνξνύλ λα ηα 

βγάινπλ. Γειαδή θαληαζηείηε ηώξα κηα Οιπκπηαθή Δπηηξνπή πνπ βγάδεη ηνλ Μαξαζώλην. 

Γελ είλαη ην άζιεκα πνπ είλαη ζεκαληηθό επεηδή αλήθεη ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Δίλαη 

όηη ην άζιεκα αλαδεηθλύεη ηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο. Δίλαη εληειώο δηαθνξεηηθό. Άξα, 

εδώ ηειεηώλσ -λαη, ζπκβαίλεη θαη απηό- ιέγνληαο όηη πξνζέμηε ιίγν πεξηζζόηεξν ην ζέκα 

ηεο δηαρξνληθόηεηαο θαη ηεο ηειεηόηεηαο, εηδηθά όηαλ είλαη θξάκα ησλ δύν, γηαηί κπνξεί 

θαη λα αλαγλσξίδεηε πην εύθνια έξγα πνπ ζα παξακείλνπλ έξγα. Δλώ ρσξίο απηά ηα δύν 

ζεκειηαθά θξηηήξηα ζα έρεηε κηα θζνξά ηνπ ρξόλνπ πνπ ζα εμαθαλίζεη κεξηθά από απηά 

πνπ είραηε πεη όηη ήηαλ έξγα. Αλ δελ ζαο πεηξάδεη, δελ πεηξάδεη νύηε εκέλα, νύηε ηελ 

Αλζξσπόηεηα. Απιώο ζαο ην ιέσ γηα λα είκαζηε ιίγν πην θνληά ζ’ απηή.  

Λνηπόλ επραξηζηώ πνιύ θαη πάιη γηα ηηο αληνρέο ζαο θαη γηα ηηο εξκελείεο θαη ππεξ-

εξκελείεο πνπ απνδερηήθαηε, γηα βέβαηα ηνλ ρώξν, γηαηί ράξε ζηνλ ηαύξν είκαζηε εδώ. 

Σν νξγάλσζε ν Βαζίιεο γηαηί ην ’παημαλ ληνπέην. Γελ ηνικώ λα πσ ν ρνληξόο θη ν ιηγλόο, 

αιιά όινη θαηαιαβαίλνπκε. Καη ζνπ ιέεη εληάμεη, ζην καγαδί κνπ πόζα έξγα λα κνπ θέξεη, 

ζηνλ ηαύξν ζα είλαη θαιύηεξα λα είλαη επί ηόπνπ. Καη εθόζνλ κεηαθηλήζεθαλ ηα 160 θηιά 

αγάπεο, λνκίδσ όηη θη εκείο θάλακε ην ίδην θαη ην ραξήθακε θαη πξαγκαηηθά, ηαύξν κνπ, 

θαιή ζπλέρεηα, ειπίδσ λα μαλαβξεζνύκε. Βέβαηα νη ηαρύηεηεο ηνπ ηαύξνπ είλαη ιίγν 

εθζεηηθέο άξα ζα πξέπεη λα έξρεζηε αξθεηά ζπρλά εδώ. Γηαηί άκα ζαο πεη ν ίδηνο θαη 



λνκίδσ όηη ζα ηνλ παξαθξάζσ αιιά ζα ην απνδερηεί, όηη απηά ηα έξγα πνπ βιέπεηε εδώ 

έρνπλ γίλεη κέζα ζε δπόκηζε ρξόληα, ειπίδσ λα θαληαζηείηε ηη κπνξεί λα γίλεη ζε δπόκηζε 

ρξόληα αθόκε θη αλ πήγαηλε γξακκηθά. Άξα είλαη πνιύ ζεκαληηθό πνπ ππάξρεη απηόο ν 

ρώξνο, πνπ ππάξρνπλ απηνί νη θαιιηηέρλεο θαη ππάξρεη θαη ν ηαύξνο πνπ λνκίδσ όηη 

κπνξεί λα ζνπ πάεη όηη ιεηηνπξγείο θαη ζαλ Μπθήλαο ζηελ πξαγκαηηθόηεηα εδώ γηαηί 

πξνζθέξεηο κηα δπλαηόηεηα πνπ ζα δπζθνιεύνληαλ νη άλζξσπνη. Από ηελ άιιε πιεπξά νη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ απηό ην επίπεδν, καο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηόηεηα ζε έλαλ ηόζν κηθξό 

ρώξν, πξνζέμηε, κελ ην πάξεηε ζηξαβά, ελλνώ όηη είλαη ζπκππθλσκέλα ζε έλαλ ρώξν ελώ 

απηά ζα ήηαλ θαλνληθά δηάζπαξηα ζ’ όιε ηελ Δπξώπε θαη ζα ήηαλ δύζθνιν λα ηα δείηε ζε 

έλαλ ρώξν. Άξα δηαδώζηε ην, λνκίδσ όηη κπνξείηε λα επηζθέπηεζηε εδώ άλεηα θαη 

ειεύζεξα όπσο ην θάλνπλ θαη νη ίδηνη νη δεκηνπξγνί θαη καθάξη λα πεξάζεη θη απηό ηα 

ρξόληα ηνπ γηα λα δνύκε -θαη ην ιέσ ηώξα θαη γηα ηνπο πην ληόπηνπο- όηη πξσηνπνξίεο 

ηέηνηνπ ηύπνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ ηα δεδνκέλα γηαηί είλαη θαηλνηνκίεο. Καη άιιν ε 

θαηλνηνκία, άιιν ην ξηδνζπαζηηθό. Σν ξηδνζπαζηηθό ζπάδεη ηελ ηζηνξία, ε θαηλνηνκία 

ρξεζηκνπνηεί ηελ παξάδνζε γηα λα ηελ αλαδείμεη θαη λα ηελ πάεη πην πέξα. Απηό λνκίδσ 

είλαη ν ζηόρνο εδώ. Άξα θαη πάιη επραξηζηώ όινπο ζαο. 

 


