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Θα κηιήζνπκε γηα ηνλ Υξόλν ζαλ βαζηθό ζηνηρείν ηνπ Βπδαληίνπ, γηαηί όπσο μέξεηε
πνιύ ζπρλά εκείο νη Έιιελεο θνηηάδνπκε πην πνιύ ην Βπδάληην κε ην ηέινο. Όινη
ζπκόκαζηε ην ‘29 Μαΐνπ 1453’, αιιά δπζθνιεπόκαζηε λα θαληαζηνύκε όηη είρε κηα
δηάξθεηα έληεθα αηώλσλ. Άξα πξώηα απ’ όια -γηα λα θαζνξίζνπκε ιίγν ην πιαίζηνπξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη ε δηάξθεηα ηνπ Βπδαληίνπ είλαη έλα παγθόζκην ξεθόξ, δελ
ππάξρεη θακία άιιε δνκή, ππνδνκή ηέηνηνπ κεγέζνπο ζε βάζνο ρξόλνπ, δειαδή
έληεθα αηώλεο είλαη πξαγκαηηθά ηεξάζηην θαη είλαη θξίκα λα ην εμεηάδνπκε κόλν από
ην ηέινο. Άξα απηό ζεκαίλεη ηη; Πξώηα απ’ όια ραίξνκαη πνπ ν Υξηζηόθνξνο κίιεζε
γηα ηα ηαθηηθά, ππάξρεη βέβαηα θαη ην «ηξαηεγηθόλ» ηνπ Μαπξίθηνπ, έρεη
ελδηαθέξνλ λα θαηαιάβνπκε ην εμήο, όηη ζε πνιιέο ρώξεο ηνπ εμσηεξηθνύ απηά ηα
βηβιία δηδάζθνληαη ζηηο ζηξαηησηηθέο ζρνιέο θαη όπσο θαηαιαβαίλεηε δελ
δηδάζθνληαη νύηε ζηελ Κύπξν νύηε ζηελ Διιάδα. Άξα είλαη θαιό λα ην δηαβάζνπκε
ιίγν, λα δνύκε πεξί ηίλνο πξόθεηηαη θαη λα θαηαιάβνπκε όηη ππάξρεη έλαο κεραληζκόο
λνεηηθόο ν νπνίνο είλαη θηηαγκέλνο, όπσο ην είπεο πνιύ ζσζηά, δελ είλαη κηα
δηάξθεηα κεξηθώλ ρξόλσλ, είλαη πσο απηό ην πξάγκα ζα δηαξθέζεη γηα αηώλεο. Θα κνπ
πείηε πώο είλαη δπλαηόλ νη άλζξσπνη λα ζθεθηνύλ λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ ζα έρνπλ
ηέηνηα δηάξθεηα. Δίλαη πάξα πνιύ απιό, ην πξώην παξάδεηγκα πνπ πξέπεη λα έρεηε
ζην κπαιό ζαο είλαη νη εθθιεζίεο. Οη εθθιεζίεο δελ είλαη θηηαγκέλεο γηα λα έρνπλ
δηάξθεηα κεξηθά ρξόληα. Πξώηα απ’ όια κεξηθέο από απηέο έρνπλ ρηηζηεί κε δεθάδεο
ρξόληα, όρη κεξηθά ρξόληα θαη όια ηα πιηθά πνπ καδεύνληαη, ν ηξόπνο ηεο θαηαζθεπήο
είλαη θηηαγκέλνο γηα λα έρεη κηα κεγάιε δηάξθεηα. Απηό έρεη ζεκαζία γηα λα
θαηαιάβνπκε όηη ζην Βπδάληην ζα ελζσκαησζεί απηή ε ζθέςε, αθόκα θαη ζηηο δνκέο.
Σν Βπδάληην όπσο μέξεηε ζε ρσξηθό επίπεδν έρεη αιιάμεη πνιύ, δειαδή δελ
κπνξνύκε λα πνύκε όηη ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο, εθηόο από ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε, πνπ λα είλαη ζπγθεθξηκέλα ην Βπδάληην. Έρεη αιιάμεη όιε ε
γεσκεηξία ηνπ ζε βάζνο ρξόλνπ, αιιά απηό πνπ είλαη εληππσζηαθό είλαη ε δηάξθεηά
ηνπ κέζα ζην ρξόλν, δειαδή δελ έρνπκε δηαθνπέο, έρνπκε κηα ζπλέρεηα. Σώξα γηα λα
δείηε ηελ αλαινγία, πνιινί από εκάο δίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζηνλ Μέγα Αιέμαλδξν
θαη είλαη ζσζηό βέβαηα, γηαηί κέζα ζε δέθα ρξόληα βξέζεθε ζε κηα πεξηνρή πνπ ήηαλ
ηόζν κεγάιε, πνπ ήηαλ εληειώο αθάληαζηε, γηα λα κελ πσ αδηαλόεηε, γηα ηνπο
Έιιελεο. Σν αλάινγν, ηώξα είκαζηε ζηνλ ρώξν, ηώξα πεξλάκε ζηνλ ρξόλν είλαη κε
ην Βπδάληην, δειαδή είλαη απίζηεπην λα ζθεθηνύκε όηη άλζξσπνη πνπ επέιεμαλ ηελ
Πόιε σο ζεκείν αλαθνξάο λα έρνπλ επηδήζεη ηόζνπο αηώλεο θαη κε ηόζνπο ερζξνύο
γύξσ ηνπο. Γηαηί δελ ήηαλ όηη ήηαλ εύθνια ηα πξάγκαηα. Άξα απηό βαζίδεηαη ζε ηη;
Βαζίδεηαη πξώηα απ’ όια ζηελ επηινγή ηεο Πόιεο. Όπσο μέξεηε αλ ηελ θνηηάμνπκε
ιίγν πην ζηξαηεγηθά, γηαηί ζα κηιήζνπκε βέβαηα θαη γηα ζξεζθεία θαη γηα ζηξαηεγηθή
θαη γηα ην ζέκα ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ καδί, ζπρλά ζπλδπάδνληαη θαη δελ ηα
βιέπνπκε, γη’ απηό ήηαλ πνιιή θαιή ε αλαθνξά ζηελ αξρή θαη κπνξνύκε κάιηζηα λα
δνύκε ηνλ Λένληα ην νθό, γηα όζνπο δελ έρνπλ πξνζέμεη αθόκα θαη απηό πνπ είλαη
ζθαιηζκέλν. Άξα, ε Μεζόγεηνο έρεη κόλν δύν αλνίγκαηα ηόηε, ην έλα είλαη ην
αλάινγν από ην Γηβξαιηάξ θαη ην άιιν είλαη ε Κσλζηαληηλνύπνιε. Έρεη ελδηαθέξνλ
άκα ην ζθεθηείηε πώο επηιέρζεθε ν ρώξνο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο γηα λα επηβηώζεη
αλά αηώλεο. Γειαδή εκείο ηώξα έρνπκε ζηελ Κύπξν ηελ πξσηεύνπζα πνπ είλαη ε
Λεπθσζία. Άκα ζαο ξσηνύζα είλαη ζσζηή ε επηινγή, λαη ή όρη; Όρη ζπλαηζζεκαηηθά

βέβαηα, ελλνώ ζηξαηεγηθά. Θα δείηε πνιύ απιά όηη ε Λεπθσζία δελ ήηαλ ηόζν
ζεκαληηθή π.ρ. όζν ήηαλ ε Ακκόρσζηνο. Γηα πνηνλ ιόγν; Γηα έλα πνιύ απιό, είλαη όηη
ε Λεπθσζία δελ είλαη ιηκάλη. Άξα ην λα έρεηο πξσηεύνπζα ζε λεζί κία πόιε πνπ δελ
είλαη ιηκάλη είλαη όηη κάιινλ απηνί πνπ ην επέιεμαλ μέραζαλ όηη ήηαλ λεζί. Γηαηί ε
Κύπξνο είλαη αξθεηά κεγάιε, λα ην πσ αθόκα πην σκά αξθεηά ‘ρνληξή’, γηα λα
κπνξεί θάπνηνο πνπ είλαη ζηε Λεπθσζία λα μερλάεη όηη είλαη ζε λεζί. Απηό ζα έρεη
ελδηαθέξνλ, ζα δείηε κε ηηο ζπξξάμεηο πώο παίδνπκε πάλσ ζε απηό. Άξα λα ζπκάζηε
όηη ηα ιηκάληα δελ είλαη πόιεηο θιαζηθέο, είλαη πόιεηο ζάιαζζαο. Σν ιηκάλη αλήθεη
ζηε ζάιαζζα θη όρη ζηελ μεξά. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα ππάξρεη ζπλδεηηθόο
θξίθνο. Μπνξείηε λα ην δείηε ζηε δηάξθεηα ησλ αηώλσλ ζηε Μεζόγεην, απηά πνπ
έπαημαλ ηνλ κεγάιν ξόιν είλαη ηα ιηκάληα θαη ζπάληα κέζα ζηελ μεξά θαη απηό
νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη δπζθνιεπόκαζηε λα κεηαθηλεζνύκε. Άκα πάξνπκε ηώξα
ηελ Διιάδα, όπσο ην βιέπεηε κε ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, κηιάσ γηα ηηο πνιύ
κεγάιεο πόιεηο, πξέπεη λα αλαξσηεζείηε αλ είλαη ηπραίν όηη είλαη ιηκάληα ή όρη.
Μεξηθνί Έιιελεο, ηεο Διιάδαο ελλνώ, Διιαδίηεο, δελ μέξνπλ θαλ όηη ε Αζήλα έρεη
ιηκάλη. Ννκίδνπλ όηη ην ιηκάλη ηεο Αζήλαο είλαη κόλν ν Πεηξαηάο. Οπζηαζηηθά ην
αλαθάιπςαλ ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο όηη έρνπκε πξόζβαζε ζε λεξό. Άξα ζέισ
λα ζαο πσ όηη ζηελ ηζηνξία ηεο Διιάδνο ππήξρε θαη ην Ναύπιην σο πξσηεύνπζα θη
απηό ιηκάλη. Άκα ην θνηηάμεηε ινηπόλ πώο πάεη απηόο ν ζπλδπαζκόο, ζα
θαηαιάβνπκε όηη κέζα ζηε Μεζόγεην ππάξρνπλ δύν πξάγκαηα πνπ είλαη ζεκαληηθά,
είλαη ε ζάιαζζα θαη ε γε. Γηα λα είζαη ηαπηόρξνλα θαη ζηηο δύν πξέπεη λα είζαη ζε
πέξαζκα. Άξα ε ζηξαηεγηθή επηινγή ηεο Πόιεο πνπ επηιέγεη λα είλαη ζε έλα
πέξαζκα, ζεκαίλεη ηη; εκαίλεη όηη ε Κσλζηαληηλνύπνιε έρεη κεηαηξαπεί ζε αηρκή
ηνπ δόξαηνο ηεο Θξάθεο. Άκα πξνζέμεηε, ηώξα γίλεηαη, ε Κσλζηαληηλνύπνιε παιηά
δελ ήηαλ από ηηο δύν πιεπξέο, αιιά έιεγρε ηηο δύν πιεπξέο. Έρεη επηιέμεη λα είλαη,
ηώξα ιέκε από ηελ Δπξσπατθή πιεπξά, ε άιιε είλαη ε Αζηαηηθή. Έρεη επηιέμεη κε
έλαλ εηδηθό ηξόπν πσο ζα είλαη εθεί πέξα θαη πώο ην έθαλε; Σν έθαλε ηνπνζεηώληαο
ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ζε έλα ηξίγσλν. Απηέο νη ηδέεο έρνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα
πνηνλ ιόγν; Θεσξνύκε όηη γίλνληαη έηζη ηπραία. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ε
Κσλζηαληηλνύπνιε απνηειείηαη από έλα ηξίγσλν πνπ έρεη δύν πιεπξέο πνπ είλαη
ζάιαζζα θαη κία πνπ είλαη μεξά. Απηή πνπ είλαη μεξά είλαη απηή πνπ ζα βάινπκε ηα
ηείρε. Απηή ε αηρκή είλαη πνιιή ζεκαληηθή γηα ζέκαηα πξνζηαζίαο. Άξα έρεη
ελδηαθέξνλ όηη ζε όιε ηε Μεζόγεην επηιέγνπκε απηή ηελ ηνπνζεζία θαη δελ
επηιέγεηαη όπσο λνκίδνπκε κεξηθέο θνξέο κόλν θαη κόλν επεηδή θάπνηνο καο ην είπε.
Δίλαη επεηδή έρεη έλα ππόβαζξν. Θα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα. Σα Ιεξνζύιεκα
έρνπλ ζάιαζζα λαη ή όρη; Σα Ιεξνζόιπκα όκσο είλαη ζεκαληηθά ιόγσ ηνπ Υξηζηνύ,
θαη λα κελ έρνπλ ζάιαζζα δελ καο πεηξάδεη, δελ έρεη θαλέλα πξόβιεκα, Βεζιεέκ.
Όκσο άκα θνηηάμεηε ηελ πξόζβαζε από ηνπο Άγηνπο Σόπνπο ζηε ζάιαζζα ηόηε ζα
θαηαιάβεηε πάιη όηη είλαη ζεκαληηθνί. Γηαηί γίλεηαη απηό; Γηαηί εθείλε ηελ πεξίνδν
έρεη κεγάιε ζεκαζία ε δηαρείξηζε ηεο ζάιαζζαο. Άξα πνιύ ζπρλά νη δηθνί καο δελ
θαηαιαβαίλνπλ πόζν ην Βπδάληην επεξεάζηεθε από ηε ζάιαζζα. Δλώ κόλν θαη κόλν
ε ηνπνζεζία ηνπ είλαη ήδε επεξεαζκέλε από ηε ζάιαζζα. Άξα ην Βπδάληην γηα λα ην
ραξαθηεξίζνπκε κπνξνύκε λα πνύκε, σο αηρκή ηνπ δόξαηνο ηεο Θξάθεο, όηη είλαη
ηνπνζεηεκέλν πάλσ ζε δύν ζάιαζζεο. Δλώ κε ηελ ζύγρξνλε γεσγξαθία έρνπκε ηελ
εληύπσζε όηη απιώο είλαη ζηελ άθξε. Γελ είλαη ζηελ άθξε, γηαηί νπζηαζηηθά
αθνπκπάεη ηε δώλε επαθήο ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Μαύξεο Θάιαζζαο. Καη έρεη
ελδηαθέξνλ άκα ην θνηηάμεηε, ιέκε απηέο ηηο δύν ζάιαζζεο, ε κία είλαη ε καύξε, ε
άιιε είλαη ε ιεπθή. Θέισ λα πσ, αθόκα θαη από ερζξνύο.

Απηό ζεκαίλεη ηη, ζεκαίλεη όηη έρεη ζηξαηεγηθά επηιέμεη λα είλαη ζε έλα πέξαζκα. Θα
κνπ πείηε, ηη ζόη πέξαζκα είλαη απηό. Τπάξρεη δηπιό πέξαζκα, ζα κπνξνύζακε λα ην
πνύκε δηαζηαύξσζε. Σν πξώην πέξαζκα είλαη ην λεξό. Άξα, άκα θνηηάμεηε ηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε βιέπεηε όηη θάζεηα έρεηε έλαλ άμνλα πνπ αθνξά ηελ ζάιαζζα.
Όκσο, έρεηε θαη έλαλ άμνλα νξηδόληην πνπ αθνξά ηηο δύν μεξέο, γηαηί είλαη αξθεηά
θνληά γηα λα κπνξώ ζρεηηθά εύθνια λα πεξάζσ απέλαληη. Άξα, απηό έρεη ελδηαθέξνλ
γηαηί ζα ην δνύκε όηη απηό ην πέξαζκα ζα ρξεζηκνπνηεζεί αλά ηνπο αηώλεο,
νπζηαζηηθά γηα λα κπνξώ λα έρσ κία δξάζε από ηηο δύν πιεπξέο. Πνύ ην βιέπνπκε
απηό πξαθηηθά; Καη ζπκβνιηθά; Δίλαη ζηνλ ‘δηθέθαιν’. Γελ δίλνπκε κεγάιε ζεκαζία
ζηνλ ‘δηθέθαιν’, εθόζνλ έρνπλ έξζεη θαη νη Πόληηνη δηαθξηηηθά, αιιά εγώ ηνπο
πξνζέρσ πάληα. Να ζπκάζηε όηη ν Πνληηαθόο αεηόο θνηηάδεη κόλν από ηε κία πιεπξά.
Δλώ ν Βπδαληηλόο αεηόο θνηηάδεη από ηηο δύν πιεπξέο. Ο Πνληηαθόο αεηόο θνηηάδεη
πξνο Κσλζηαληηλνύπνιε. Άξα, κεξηθέο θνξέο όηαλ κπεξδεπόκαζηε ζηνπο ζπιιόγνπο
θαη ην βάδνπκε από ηελ άιιε, είλαη όηη δελ ζθεθηόκαζηε πνύ είλαη ν Πόληνο θαη πνύ
είλαη ε Κσλζηαληηλνύπνιε. Δδώ, ινηπόλ, όηαλ επηιέγνπκε λα θάλνπκε κηα ηνπνζεζία
ε νπνία είλαη πάλσ ζε έλα δηπιό πέξαζκα, ζα ην δείηε γηα όζνπο παίξλνπλ
ζεκεηώζεηο, λα θνηηάμεηε ην παίγλην πνπ ιέγεηαη ΗΔΥ. Απηό είλαη έλα παίγλην, πνπ
βαζίδεηαη ζηελ ηδέα όηη νη δύν παίθηεο πξέπεη ν θαζέλαο λα θαηαθέξεη λα ελώζεη δύν
πεξάζκαηα. Καη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη δνκεκέλν πάλσ ζην ζέκα ηεο
Κσλζηαληηλνύπνιεο, κε ηελ έλλνηα όηη ή ληθάεη ε ζάιαζζα, ή ληθάεη ε μεξά. Γηα λα
θαηαιάβεηε πόζν ζεκαληηθό είλαη απηό ην πξάγκα, αθόκα θαη ζηελ πεξίνδν ηνπ
Leonardo Da Vinci, αλαξσηηνύληαη νη επηζηήκνλεο θαη νη ιόγηνη πώο κπνξνύκε λα
θάλνπκε κία γέθπξα. Τπελζπκίδσ όηη απηή ε γέθπξα ηώξα ππάξρεη. Γελ είλαη όηη
ήηαλ εληειώο άζρεην ζαλ εξώηεκα. Άξα, βιέπεηε όηη κόιηο ρηίδεηε κία γέθπξα
αλαπόθεπθηα ληθάεη ε μεξά. Όζν δελ ππάξρεη γέθπξα ληθάεη θπζηνινγηθά ε ζάιαζζα
θαη κπνξεί κεηά κέζσ ζάιαζζαο, δειαδή θαξαβηώλ λα θάλεηε ηελ μεξά. Απηό
ζεκαίλεη όκσο, απηό πνπ ιέκε ζηε ζηξαηεγηθή είλαη ην ζέκα ηεο ινγηζηηθήο, πην
ζπγθεθξηκέλα ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Δίλαη όηη όηαλ ζέιεηε λα πεξάζεηε έλαλ
κεγάιν ζηξαηό από ην έλα κέξνο ζην άιιν θαη έρεη κόλν θαξάβηα πξέπεη λα έρεηε κηα
δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ πνιύ ζπγθεθξηκέλε, γηαηί είλαη δύζθνιν. Γελ
είλαη απιώο πέξαζκα μεξάο. Απηό ζεκαίλεη πξαθηηθά ηη; εκαίλεη όηη ε
Κσλζηαληηλνύπνιε επηιέρηεθε σο ρώξνο, επεηδή είλαη δύζθνινο. Καη όρη επεηδή είλαη
εύθνινο. Πνιύ ζπρλά λνκίδνπκε όηη νη επηινγέο καο είλαη πσο επηιέγσ ην βέιηηζην.
Καη όκσο ε επηινγή εδώ είλαη πξώηα ην αλζεθηηθό. Άξα, λα ζπκόκαζηε απηό ην
λνεηηθό ζρήκα, ην βέιηηζην ζε βάζνο ρξόλνπ δελ είλαη αλζεθηηθό, ην αλζεθηηθό ζε
βάζνο ρξόλνπ είλαη βέιηηζην. Άξα, ν Διιεληζκόο, γεληθόηεξα κπνξείηε λα δείηε όηη,
έρεη επηιέμεη πεξηνρέο ηνπ ρώξνπ νη νπνίεο είλαη δύζθνιεο. Ο ζύγρξνλνο Διιεληζκόο
έρεη ηελ ηάζε λα ην μερλάεη απηό. Άξα, καο αξέζεη λα θάλνπκε ην θηήκα καο, ην ζπίηη
καο, ζε κηα πεδηάδα, θάηη απιό, λα κελ είλαη ζε θαηζάβξαρα, λα κελ έρνπκε κηα
δηαθνξά πςνκέηξνπ, λα είλαη πξνζβάζηκν, λα έρνπκε δξόκν, λα έρνπκε ξεύκα, ζηε
ζπλέρεηα θπζηθό αέξην, θηι. Ξερλάκε έλα πξάγκα, όηη όια απηά είλαη σξαία όζν δελ
έρεη πξόβιεκα. Σν ζέκα καο είλαη ηη γίλεηαη όηαλ έρνπκε πξόβιεκα. Άξα, νη δνκέο
καο δελ είλαη θηηαγκέλεο πνιύ ζπρλά γηα λα αληέμνπλ ζηα πξνβιήκαηα. Όκσο, ην
βιέπεηε εηδηθά ζην ζέκα ηνπ Βπδαληίνπ, αιιά θαη γεληθόηεξα αθόκα ηεο ζξεζθείαο,
όηαλ επηιέγνπλ ηα κνλαζηήξηα λα αλεβνύλ πάλσ ζηα κεηέσξα, δελ είλαη επεηδή είλαη
πξνζβάζηκα. Άξα, πνηα είλαη ε ηδέα. Σα Μεηέσξα είλαη πάλσ ζην βνπλό. Άξα,
κπνξνύκε λα πνύκε όηη ην βνπλό γηα ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο είλαη θάζεηε ζάιαζζα
θαη όηη πάιη γηα ηα ζέκαηα πξνζηαζίαο, ε ζάιαζζα είλαη νξηδόληην βνπλό. Άκα ηνλ
έρεηε απηό ηνλ ζπλδπαζκό, ζα θαηαιάβεηε γηαηί ν Διιεληζκόο πήγε ζε λεζηά πνπ
είλαη ππνηίζεηαη ‘άγνλε γξακκή’ θαη γηαηί ν Διιεληζκόο πήγε ζε βνπλά ηα νπνία δελ

είλαη πξνζβάζηκα. Άξα, έλα ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, κε ην Πήιην θαη ηνλ Βόιν.
Ο Βόινο αλαπηύρζεθε πάξα πνιύ σξαία, κεηά από ηελ Σνπξθνθξαηία. Γηαηί πξηλ δελ
γηλόηαλ, γηαηί ήηαλ ιηκάλη. Άξα, ήηαλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο λα έρνπλ πξόζβαζε ζε
απηό. Άξα, πνηνο αλαπηύρζεθε σξαία ηόηε; Δίλαη ηα ρσξηά ηνπ Πειίνπ. Σα ρσξηά ηνπ
Πειίνπ, γηα όζνπο δελ ζπκνύληαη αθόκα, όηη κόλν θαη κόλν αθόκα θαη κε απηνθίλεην
γηα λα πεξάζεηο από ηελ κία κεξηά ζηελ άιιε ρξεηάδεζηε ώξεο, γηαηί είλαη όια
ζηξνθέο. Άξα, κπνξείηε λα θαληαζηείηε εθείλε ηελ πεξίνδν πνπ ην θαιύηεξν πνπ
κπνξείηε λα έρεηε, είλαη ην άινγν. Άξα, είλαη πνιύ δύζθνια πξνζβάζηκα θαη γηα απηό
άιιεο πεξηνρέο έρνπλ ηα ιεγόκελα «Άγξαθα». Σα Άγξαθα είλαη πεξηνρέο πνπ δελ
έρνπλ θαλ θαηαγξαθεί από ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ήηαλ ηόζν κε
πξνζβάζηκα πνπ κεξηθέο θνξέο δελ θαηαιάβαηλαλ όηη ππήξρε ρσξηό.
Ση γίλεηαη κε ηνλ Διιεληζκό. Ο Διιεληζκόο επηιέγεη ζηξαηεγηθά δύζθνινπο ρώξνπο
γηα λα κείλεη ζε βάζνο ρξόλνπ. Όηαλ απηόο ν ρώξνο δελ είλαη αξθεηά δύζθνινο ηόηε
ζηγά ζηγά κπαίλνπκε ζηε ζεκαζία πνπ έρνπλ ηα ηείρε. Όζνη έρνπλ πάεη Ακκόρσζην
πξέπεη λα αλαξσηεζνύλ πώο ε Ακκόρσζηνο άληεμε έλα ρξόλν πνιηνξθίαο. Δίλαη πνιύ
απιό, άκα πάξεηε κηα άιιε πεξηνρή ρσξίο ηέηνηα ηείρε, ρσξίο ηέηνηεο ππνδνκέο, δελ
αληέρεη. Άξα, κηιάκε γηα ην 1570-1571. αο ππελζπκίδσ όηη αθόκα θαη ηώξα αλ πάηε
ζηελ Ακκόρσζην ζα δείηε θηίξηα ηεο επνρήο. Υηππεκέλα από ηα βόιηα ηεο επνρήο.
Δηδηθά ηηο εθθιεζίεο, κηαο θαη είκαζηε θαη ζε εθθιεζηαζηηθό ρώξν. Άξα, έρεη
ελδηαθέξνλ λα θαηαιάβεηε όηη αλ άληεμαλ απηέο νη δνκέο θαη ηηο επηζέζεηο από ην
λεξό πξνο ηελ γε, δελ είλαη ηπραίν, είλαη όηη θάπνηνο ην ζθέθηεθε. Όηαλ όκσο
θνηηάδεηε ην ζέκα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαη θνηηάδεηε πώο είλαη δνκεκέλε ε
Κσλζηαληηλνύπνιε, έρεη έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθό, είλαη όηη νπζηαζηηθά είλαη ζαλ λα
είλαη ιόθνο. Γειαδή, ε ηδέα ηνπ ηξηγώλνπ δελ είλαη κόλν επίπεδε, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα έρεηε δύν πξόζζεηα ηξίγσλα πνπ κνηάδνπλ κε απηό πνπ ζα βάδακε
ζε έλα όρεκα γηα λα είλαη αεξνδπλακηθό. Άξα, έρεηε ηελ βάζε ηξηγσληθή θαη έρεηε
δύν άιια ηξίγσλα πνπ είλαη ν ιόθνο, πνπ απηό ζαο επηηξέπεη λα βιέπεηε ηηο επηζέζεηο
από πάλσ πξνο ηα θάησ. Καη όρη μαθληθά λα είζηε θάησ θαη λα ζαο έξρνληαη από
ιόθνπο. Άξα, απηή εδώ ε κνξθή είλαη πνιύ ζεκαληηθή γηα πνην ιόγν. Δίλαη δύζθνιν
λα ρηίζεηο πάλσ, αιιά είλαη εύθνιν λα ην θξαηήζεηο. Άξα, αλ ζέιεηε λα ην δνύκε ιίγν
αζπκκεηξηθά. Όιν ην Βπδάληην είλαη θηηαγκέλν, γηα απηό ιέκε θαη ηελ δηάιεμε
«καρεηήο ηνπ Υξόλνπ», είλαη θηηαγκέλν κε απηή ηελ αζπκκεηξία. Γειαδή, δύζθνιε
πξόζβαζε, εύθνιν θξάηεκα. Οη πεξηζζόηεξνη από καο κπνξνύλ εύθνια λα θάλνπλ
κηα επίζεζε. πάληνη είλαη νη δηθνί καο πνπ κπνξνύλ λα θξαηήζνπλ ηελ ζέζε πνπ
έρνπλ πάξεη. πλήζσο ηελ εγθαηαιείπνπλ κεηά. Αλ ζέιεηε λα δείηε θάηη ην αλάινγν,
ζπκεζείηε ηελ κύξλε. Άξα, ηη γίλεηαη, πξέπεη λα ζθεθηνύκε πξώηα όηη ε θαιύηεξε
άκπλα είλαη ε επίζεζε, απηό ζηέθεη, αιιά ε θαιύηεξε επίζεζε είλαη ε αληεπίζεζε. Γηα
λα πεξάζεηε ζηελ αληεπίζεζε πξέπεη λα είζηε δσληαλόο κεηά ηελ άκπλα. Αιιηώο ηη
αληεπίζεζε ζα θάλεηε; Δθόζνλ είζηε δσληαλόο κεηά ηελ άκπλα ζεκαίλεη όηη έρεηε
ρηίζεη έλα ακπληηθό πιέγκα ην νπνίν είλαη ηόζν ηζρπξό, γηαηί είλαη θηηαγκέλν γηα λα
έρεη δηάξθεηα πνπ ζαο επηηξέπεη όηαλ θάπνηνο ζαο θάλεη κηα επίζεζε λα πεξάζεηε
κεηά ζηε ζπλέρεηα ζηελ αληεπίζεζε. Απηό ζεκαίλεη ζηξαηεγηθά, άκα ην θνηηάμεηε αο
πνύκε ζην ζθάθη, όηη ζα θάλεηε έλα άλνηγκα πνπ ζα’ λαη πνιύ θιεηζηό, ζα θαίλεηαη
λα κελ είλαη αλεπηπγκέλν, αιιά ζα είλαη πνιύ αλζεθηηθό ζηηο επηζέζεηο, έηζη ώζηε
κεηά ηελ εηθνζηή ή ηελ ηξηαθνζηή θίλεζε λα κπνξείηε λα αλαπηπρζείηε κε έλαλ
ζίγνπξν ηξόπν. Όιε ε δνκή ηνπ Βπδαληίνπ, θαη ην βιέπεηε κε ηα ηείρε, ηα ηείρε
έρνπλ δηνξζσζεί, εληζρπζεί, ηξνπνπνηεζεί έηζη ώζηε λα είλαη πην ζίγνπξα. Γηαηί
γίλεηαη όιε απηή ε δηαδηθαζία; Άκα θνηηάμεηε πόζεο αιιαγέο έρνπλ γίλεη ζηε
ζάιαζζα θαη πόζεο αιιαγέο πάλσ ζηελ μεξά, ζα δείηε όηη νη πεξηζζόηεξεο έρνπλ γίλεη

πάλσ ζηελ μεξά. Γηα πνην ιόγν; Γηαηί νη επηζέζεηο γίλνληαη από απηήλ ηελ πιεπξά θαη
αλάπνδα. Κάηη πνπ δελ ζθεθηόκαζηε αθόκε θαη γηα ην ζέκα ηεο άισζεο, έρνπκε ηελ
εληύπσζε όηη ε άισζε έρεη γίλεη -θνηηάδεηε ην ράξηε ηώξα εζείο- από ηελ Αζηαηηθή
πιεπξά πξνο ηελ Δπξσπατθή. Απηό είλαη ιάζνο, δελ έγηλε έηζη. ηελ πξαγκαηηθόηεηα
ηη έγηλε, απέθπγαλ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, έθαλαλ ηνλ θύθιν, πήγαλ θαη ρηύπεζαλ
ηα θάζηξα πνπ ήηαλ ηα θάζηξα ππνζηήξημεο, όπσο έρνπκε ζην Γηδπκόηεηρν θαη ζηελ
Αδξηαλνύπνιε, πήξαλ απηά ηα θάζηξα θαη ζηε ζπλέρεηα ήξζαλ ζηελ
Κσλζηαληηλνύπνιε από πίζσ. Άξα βιέπεηε όηη αθόκε θαη ε ερζξηθή πξάμε είλαη
βαζηζκέλε ζηελ ηδέα όηη ε ζάιαζζα είλαη δύζθνιε, άξα δελ κπνξώ λα πάσ από
ζάιαζζα πξνο μεξά αλεβαίλνληαο, άξα ηη θάλσ, πεγαίλσ καθξηά ζηε ζάιαζζα,
γπξίδσ θαη μαλαέξρνκαη. Γηα όζνπο δελ ηα ζπλδπάδνπλε ηα γεγνλόηα, λα ζπκεζνύλ
γηαηί ε εηζβνιή γίλεηαη ζην Πέληε Μίιη; Καη αθόκα ρεηξόηεξα, γηαηί ην Πέληε Μίιη
ιέγεηαη Πέληε Μίιη; ηελ πξαγκαηηθόηεηα ιέγεηαη Πέληε Μίιη ιόγσ Κεξύλεηαο. Γελ
είλαη ην Πέληε Μίιη πνπ από κόλν ηνπ έρεη ζεκαζία. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ν ζηόρνο
ήηαλ ε Κεξύλεηα. Μόλν πνπ γηα λα παο θαηεπζείαλ ζηελ Κεξύλεηα έρεηο έλα
πξόβιεκα. Η Κεξύλεηα έρεη θάζηξν, θη όρη κηθξό. Άξα θαληαζηείηε ηώξα όηη άκα
είζηε εζείο από πάλσ θη έξρεηαη ν άιινο κε θαξάβη, έρεη έλα ζέκα. Άξα ηη θάλεη, ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα ηελ απνθεύγεη, πεγαίλεη πην πέξα, όρη πνιύ καθξηά, αιιά ε ηδέα
είλαη λα ‘ξζεη απ’ ηελ μεξά, όρη από ηελ ζάιαζζα. Άξα, αλ ζέιεηε ζε κηθξνγξαθία
έρνπκε αθξηβώο ην αλάινγν. αο ππελζπκίδσ όηη θαη ζην ζέκα ηεο εηζβνιήο ηνπ
1570-71 πάιη ρηππηέηαη ε Κεξύλεηα πξώηε, ζα πέζεη ε Κεξύλεηα, ε Λεπθσζία θαη
ηειεπηαία πέθηεη ε Ακκόρσζηνο. Γηαηί ηη γίλεηαη, άκα πέζεη ε Κεξύλεηα ηόηε έρνπκε
έλα άλνηγκα, ιόγσ Πεληαδάρηπινπ, θαη ηα αλνίγκαηα πνπ έρνπκε κέζα, άξα κπαίλεηε
κέζα, έρεηε κηα θπζηθή πξνζηαζία εθόζνλ κπήθαηε κε ηνλ Πεληαδάρηπιν θαη κεηά
όηαλ κπαίλεηε ζηελ Λεπθσζία νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη δνκηθή άκπλα, γηαηί είλαη
επίπεδν. Γελ θηαίεη ε Λεπθσζία, θηαίεη όηη είλαη επίπεδε. Άξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα
κπαίλεηε ζε έλα ηεγάλη. Σώξα, εθόζνλ ην έρεηε θάλεη απηό, γηα λα ρηππήζεηε ηελ
Ακκόρσζην πξέπεη λα μαλαβγείηε. Γηαηί ήηαλ ηόζν θαιά δνκεκέλε πνπ ππήξρε κηα
δπζθνιία θαη δελ κπνξνύζεο λα πεηο ‘επεηδή πέξαζα απ’ ηελ μεξά μαλά βγήθα απ’
ηελ μεξά’. Γελ πάεη έηζη. Καη γη’ απηό ππάξρεη κηα κεγάιε δηαθνξά όζνλ αθνξά ζηε
δηάξθεηα. Δδώ ινηπόλ είλαη ην ίδην κε ην Βπδάληην. Σν Βπδάληην εμ’ αξρήο μέξεη όηη
δελ είλαη ζε έλαλ θηιηθό ρώξν. Κη επεηδή κπεξδεπόκαζηε εκείο επεηδή ην θνηηάδνπκε
σο Κύπξηνη θαη Διιαδίηεο ην Βπδάληην, ζαο ππελζπκίδσ όηη νπζηαζηηθά, εδώ ηώξα
πνπ είκαζηε, είλαη νπζηαζηηθά ηα λέα θνκκάηηα ηνπ Βπδαληίνπ. Γηαηί κεξηθέο θνξέο
κπεξδεπόκαζηε. Σν Βπδάληην ζεσξεί όηη από ηα πην παιηά είλαη ην αλαηνιηθό κέξνο
θαη κεηά κπαίλεη ην δπηηθό. Δκείο είκαζηε ζην δπηηθό κέξνο ζηελ Διιάδα, ζε ζρέζε
κε ην Βπδάληην. Άξα ε επέθηαζε πνπ ζα γίλεη είλαη απόιπηα θπζηνινγηθή, γηαηί ην
Βπδάληην ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθόο θξίθνο κε ηα Ιεξνζόιπκα. Άξα άκα θνηηάμεηε
Ιεξνζόιπκα – Βπδάληην ην πην θπζηνινγηθό είλαη απηό πνπ νλνκάδνπκε ‘νη
Αλαηνιηθέο Δθθιεζίεο’. Άξα, εδώ κπαίλνπκε ζε κηα άιιε δπζθνιία, ε νπνία ζα
εκθαληζηεί θαη ζα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθή ήηαλ. Δίλαη όηη απηόο ν ζπλδεηηθόο
θξίθνο έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί ηώξα άκα ηνλ ζπλδπάζεηε κε ηνπο Άγηνπο Σόπνπο ζα
θαηαιάβεηε όηη ελώ είλαη ζπλδεηηθόο θξίθνο κε ηνπο Άγηνπο Σόπνπο ην Βπδάληην
ηνπνζεηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή πιεπξά, ελώ ην θπζηνινγηθό ζα ήηαλ λα ήηαλ από
ηελ Αζηαηηθή πιεπξά, εθόζνλ ήκαζηαλ Μηθξά Αζία. πκθσλνύκε; Καηαιαβαίλεηε
ην πιαίζην. Δίλαη παξάμελν λα είζαη μεξά, ζπλερίδεηο, θηάλεηο μεξά, κπαίλεηο ζηελ
ζάιαζζα θαη μαλά θάζεζαη απ’ ηελ άιιε πιεπξά, γηα λα πεηο όηη είζαη από δσ. Όκσο
άκα θνηηάμεηε πώο είλαη θηηαγκέλε ε Κσλζηαληηλνύπνιε, δεμηά θη αξηζηεξά, δειαδή
σο πέξαζκα, ζα δείηε όηη ην πην ηζρπξό είλαη ην Δπξσπατθό θνκκάηη, δελ είλαη ην
Αζηαηηθό. Γηαηί ην Αζηαηηθό είλαη πην επίπεδν απ’ ην Δπξσπατθό. Άξα, παξόιν πνπ

ππήξρε αλ ζέιεηε κηα ινγηθή, ζα κπνξνύζακε λα ηελ νλνκάζνπκε ζξεζθεπηηθή, λα
είκαζηε πην θνληά από ηελ κία κεξηά, ιόγσ ηεο δπζθνιίαο θαη ησλ ερζξώλ,
επηιέγνπκε λα είλαη από ηελ άιιε πιεπξά. Άξα αληί λα είζηε Καιακπάθα, είζηε
Μεηέσξα. Δλώ ην πην εύθνιν είλαη λα είζηε θάησ. αο ην ιέσ απηό γηαηί νη
ζπλδεηηθνί θξίθνη, όηαλ είλαη ζξεζθεπηηθνί θαη ζπκβνιηθνί, δελ ζεκαίλεη όηη
αλαηξέπνπλ ηα ζηξαηεγηθά. Γηαηί κπνξεί κηα πόιε λα είλαη ζπκβνιηθή, όηαλ όκσο
ζέιεη λα έρεη κεγάιε δηάξθεηα ζηνλ ρξόλν πξέπεη ην ππόβαζξό ηεο λα είλαη
ζηξαηεγηθό, αιιηώο ζα θαηαξξεύζεη ην ζηξαηεγηθό θαη κεηά ζα κείλεηε κε ην
ζύκβνιν.
Άξα, ηη γίλεηαη ζε θάπνηα θάζε, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκάζηε όηη ην Βπδάληην είλαη
ρσξηζκέλν ζε ζέκαηα. Σα πην λέα ζέκαηα είλαη απ’ ηελ πιεπξά ηεο Διιάδνο, ηα πην
παιηά απ’ ηελ πιεπξά ηεο αλαηνιήο, θαη θάηη πνπ μερλάκε ζπρλά, όηαλ ξσηάκε ζηνπο
αλζξώπνπο πνην ήηαλ ην ρεηξόηεξν πιήγκα πνπ έρεη ππνζηεί ην Βπδάληην, μερλάλ όηη
ήηαλ νη εηθνλνθιάζηεο. Γηαηί ζέισ λα θαληαζηείηε αξρηθά κηα δηθή καο εθθιεζία
ρσξίο Αγηνγξαθίεο, δειαδή λα κελ ππάξρεη ηίπνηα. Θέισ λα θαληαζηείηε κηα δηθή
καο εθθιεζία ρσξίο ζηαπξό, ρσξίο θακπάλα, ρσξίο Αγηνγξαθίεο. ε θάπνηα θάζε ζα
πείηε ‘κα γηαηί είλαη εθθιεζία ηόηε απηό’. Θέισ λα θαληαζηείηε επίζεο όηη αλ είλαη
έηζη ηα πξάγκαηα, ηη ζεκαίλεη λα ππήξρε ην Βπδάληην ρσξίο ηηο εηθόλεο. Γειαδή,
ζπρλά ζεσξνύκε όηη ην Βπδάληην έρεη ηειεηώζεη ην 1453 θαη δελ αληηιακβαλόκαζηε
όηη ην πλεύκα ηνπ Βπδαληίνπ ππάξρεη αθόκα ζηελ εθθιεζία καο. Γειαδή, νη εηθόλεο,
νη Αγηνγξαθίεο, νη εθθιεζίεο, νη ύκλνη, όια απηά είλαη Βπδαληηλά. Άξα κπνξεί ην
ζώκα σο Βπδάληην, σο ζηξαηησηηθή δνκή θνθ λα κελ ππάξρεη, απηό όκσο δελ
ζεκαίλεη όηη δελ ππάξρεη ην πλεύκα. Καη ξσηάσ, άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά, άκα
ππάξρεη απηό ην πλεύκα, κήπσο ππήξρε θαη πξηλ. Γειαδή, ην πλεύκα ηνπ Βπδαληίνπ
είλαη αθξηβώο απηό πνπ έρεη κείλεη. Απηό είλαη ην πλεύκα. Κνηηάμηε απηήλ ηελ
πεξίνδν θαη ζπκεζείηε όηη νη εηθνλνθιάζηεο δελ έρνπλ κηα δηάξθεηα κεξηθώλ ρξόλσλ.
Μηιάκε γηα δηακάρεο αηώλσλ γηα λα ην μεπεξάζνπκε θαη κέρξη λα απνθαζίζνπκε όηη
νη εηθνλνθιάζηεο είλαη αηξεηηθνί θη όηη είλαη όλησο ερζξνί ηεο δηθήο καο
πξνζέγγηζεο… Όκσο απηό πνπ μερλάκε είλαη όηη απηό ην γεγνλόο νθείιεηαη ζηελ
εμήο εμήγεζε: Γηαηί μαθληθά νη εηθνλνθιάζηεο είλαη ηόζν ηζρπξνί; Γηόηη έρνπκε
ζηξαηεγνύο, απηνθξάηνξεο παηξηάξρεο, πνπ είλαη από ηα ζέκαηα, ηα νπνία είλαη πνιύ
θνληά ζε κηα λέα ζξεζθεία πνπ απαγνξεύεη ηηο εηθόλεο. Σόηε. Άξα όηαλ εμαπιώζεθε
απηή ε λέα ζξεζθεία, μαθληθά άξρηζε λα επεξεάδεη ηνπο άιινπο, ιέγνληαο όηη δελ
πξέπεη λα ππάξρεη θακία απεηθόληζε ηνπ ηεξνύ. Έρεη ελδηαθέξνλ λα ην έρεηε ζην
κπαιό ζαο απηό, γηα πνηό ιόγν; Γηαηί θαληαζηείηε όηη είρε πεηύρεη απηή ε
επαλάζηαζε θη όηη εκείο ηώξα ήκαζηαλ ε ζπλέρεηα ππνηίζεηαη από κία ζξεζθεία πνπ
δελ είρε πηα εηθόλεο. Ωξαία. Θέισ λα ζθεθηείηε ηη θάλεηε όηαλ ιέηε όηη πηζηεύεηε.
Σώξα. Δ, ζα δείηε όηη όηαλ κπαίλεηε ζηελ εθθιεζία έρεηε έλα κηθξό ζέκα, γηαηί όιε ε
δηαδξνκή ζαο θηηάρλεηαη γύξσ από ηηο εηθόλεο. Αθόκα θη όηαλ ιέκε αλάβσ έλα θεξί,
δελ ην αλάβσ έηζη ηπραία, ην αλάβσ δίπια ζε θάπνηνλ. Όηαλ ζα θάλσ ηελ πξώηε
θνξά ηνλ ζηαπξό κνπ ζηελ εθθιεζία, ζα ηνλ θάλσ κπξνζηά ζε κηα εηθόλα, π.ρ. ζηνλ
Άγην πνπ είλαη πην θνληά καο όηαλ κπαίλνπκε κέζα. Μεηά αλαγθαζηηθά ζα πάκε ζηνλ
Υξηζηό - ζαο ιέσ ην ειάρηζην πνπ θάλνπκε - θαη κεηά από ηελ άιιε πιεπξά ζηελ
Παλαγία. Άκα ην ζθεθηείηε, θξαηάλε εηθόλεο θαη βηβιία νη παπάδεο. Ωξαία. Σώξα
ζέισ λα θαληαζηείηε ηη ζα ήηαλ απηό ην πξάγκα ρσξίο εηθόλεο. Θα είραλ κείλεη κόλν
ηα βηβιία. Αθόκα θαη ζηελ απεηθόληζε ησλ βηβιίσλ, όπσο ην βιέπεηε κε ηα
Δπαγγέιηα, ηα απεηθνλίδνπκε κε ηελ ηεηξάκνξθε θαη μέξνπκε όηη θάζε Δπαγγειηζηήο
έρεη έλα ζύκβνιν. Άξα έρνπκε ηνλ Μαηζαίν πνπ αληηπξνζσπεύεηαη κε έλαλ άλζξσπν,
έρνπκε ηνλ Μάξθν πνπ είλαη κε ην ιηνληάξη, ηα ζπκάζηε απηά, εληάμεη δελ ζπλερίδσ,

ηα μέξεηε θαη ε ηδέα πνηά είλαη; Δίλαη όηη αθόκα θαη ζηελ απεηθόληζε ζηνπο ηξνύινπο,
όηαλ βιέπνπκε ηνπο Δπαγγειηζηέο κπνξνύκε λα δνύκε ηελ ηεηξάκνξθε, κε ηηο
ηέζζεξεηο κνξθέο θαη θαηαιαβαίλνπκε ακέζσο εκείο όηη πξόθεηηαη γηα ηνπο
Δπαγγειηζηέο. Μεξηθέο θνξέο βιέπνπκε κόλν Δπαγγέιην κε ην ζύκβνιν, ρσξίο λα
ππάξρεη απεηθόληζε αλζξώπνπ. Άιια μέξνπκε ακέζσο πνηόο είλαη. Απηό ζεκαίλεη ηη;
εκαίλεη όηη έρνπκε δώζεη κεγάιε ζεκαζία, ζαο ππελζπκίδσ όηη απηή ε επηινγή
γίλεηαη ην 180 κ.Υ., όπνπ ν Άγηνο Δηξελαίνο επηιέγεη όηη ηα Δπαγγέιηα ζα είλαη
ηέζζεξα, κε ηηο ηέζζεξεηο απηέο επηινγέο. Άξα νη εηθνλνθιάζηεο ρηππάλ θάηη πνπ
είλαη πξαγκαηηθά ε θαξδηά ηνπ πλεύκαηνο θαη όρη κόλν ην Βπδάληην. Καη είλαη θάηη
πνπ καο κπεξδεύεη, γηαηί κεξηθέο θνξέο είρακε ερζξνύο νη νπνίνη ρηππνύζαλ ην ζώκα
ηνπ Βπδαληίνπ, αιιά ρσξίο ηελ θαξδηά. Γειαδή ππήξραλ θαη πνιηνξθίεο, όπνπ όηαλ
ηειείσλαλ νη πνιηνξθίεο, νη δηθνί καο έθεπγαλ κε ηηο εηθόλεο. Σν βιέπεηε αθόκα θαη
ηώξα ζηα Καηερόκελα, ζε κεξηθά ρσξηά, όηαλ κπαίλεηε ζηελ Δθθιεζία, βιέπεηε όηη
νη εηθόλεο πνπ είλαη πάλσ ζην ηέκπιν, είλαη όιεο άδεηεο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη
νη ίδηνη νη δηθνί καο από ην ρσξηό πνπ ηηο έρνπλ βγάιεη. Καη νπζηαζηηθά αθήλνπλ
απηό πνπ δελ κπνξνύλ λα βγάινπλ. Αιιά νηηδήπνηε είλαη θηλεηό, θεύγεη θαη ην
πξνζηαηεύνπλ. Γη’ απηό άκα πξνζέμεηε, ηα κεγάια πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε είλαη
ζηελ Αγία Σξάπεδα. Γηαηί δελ κεηαθηλείηαη ε Αγία Σξάπεδα ηόζν εύθνια. Άξα ηη
θάλνπλ; πλήζσο νη ερζξνί ηελ ζπάδνπλ. Ξαλαέξρνκαη ινηπόλ ζην ζέκα ηεο εηθόλαο.
Η εηθόλα είλαη ηόζν ζεκαληηθή, πνπ ζην ηέινο μερλάκε όηη είλαη ζεκαληηθή. Γειαδή
είλαη ηόζν παξνύζα δηαρξνληθά ζ’ όιν ην Βπδάληην, πνπ δελ θαηαιαβαίλνπκε όηη
όηαλ πξνζθπλνύκε κηα εηθόλα πξνζθπλνύκε ην πλεύκα ηνπ Βπδαληίνπ θαη ιέκε είλαη
απιώο κηα εηθόλα. Έρεη όκσο ελδηαθέξνλ, γηαηί άκα ην ζθεθηείηε, κεηά από ηόζνπο
αηώλεο ζπλερίδνπκε λα έρνπκε ηελ ίδηα επαθή κε ηηο εηθόλεο πνπ είραλ νη δηθνί καο
πξηλ από ηόζνπο αηώλεο. Απηό ινηπόλ ην δηαρξνληθό ζηνηρείν, όπσο είλαη θαη νη
ύκλνη, αθόκα θη όηαλ ζα ππάξρεη κεγάιε αιιαγή κε ηε κέζνδν όζνλ αθνξά ζηνπο
Βπδαληηλνύο ύκλνπο ην 1814 - ζπκπιεξώζακε ηώξα ηα 200 ρξόληα - γηα λα είλαη πην
εύθνιε ε αλάγλσζε θαη γηα ηνπο ςάιηεο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηη ςέιλνπλ; Όιν
απηό ην Βπδαληηλό ζηνηρείν είλαη απηό πνπ εκείο, ηελ ώξα πνπ θάλνπκε ηελ πξνζεπρή
καο, ηελ ώξα πνπ ςέιλνπκε, είκαζηε νη ζπλερηζηέο ηνπ ίδηνπ πλεύκαηνο. Άξα, λα
ζπκάζηε όηη αλάπνδα, όηαλ είρακε αλζξώπνπο πνπ κηινύζαλ ειιεληθά θαη
κπνξνύζαλ λα θάλνπλ ηελ πξνζεπρή ηνπο, αλ ήηαλ από άιια ζηνηρεία ηνπο έθνβαλ
ηελ γιώζζα. Γηα λα κελ αθνύγεηαη. Όηαλ ήηαλ μεθάζαξα Έιιελεο ηνπο ζθόησλαλ γηα
λα κελ βιέπνπλ. Άκα ζέιεηε λα δείηε απηή ηελ δηαθνξά, ην βιέπεηε ζηηο εηθόλεο.
Πνιύ ζπρλά άκα πάηε ζε κία εθθιεζία πνπ έρεη ρηππεζεί, νη Άγηνη ζηηο εηθόλεο έρνπλ
ηξππεκέλα ηα κάηηα. Δίλαη ην πξώην πξάγκα πνπ θαίλεηαη. Άξα δελ ζέινπλ λα ηνπο
δνπλ. Μεξηθέο θνξέο απηέο πνπ δελ είλαη ρηππεκέλεο είλαη νη Άγηνη πνπ θνβνύληαη νη
ίδηνη. Απηό ζαο δίλεη κηα εμήγεζε αληίζηαζεο. Πνιύ ζπρλά ζηελ Διιάδα έρνπκε
Δθθιεζίεο πνπ είλαη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, νη νπνίεο δελ ήηαλ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ,
αιιά αιιάμακε ην όλνκα γηα λα ηηο ζεβαζηνύλ ιόγσ ηνπ θόβνπ πνπ πξνθαιεί ν
Άγηνο Γεώξγηνο. Λέεη ν άιινο ‘Αο αιιάμνπκε ην όλνκα, δελ πεηξάδεη, ζεκαζία έρεη
λα ππάξρεη αθόκα.’. Όρη λα ηελ δηαιύζνπλ, επεηδή έρεη έλα δηαθνξεηηθό όλνκα. Άξα
έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί όπσο θαηαιαβαίλεηε, απηό είλαη κηα ζηξαηεγηθή επηινγή, πνπ
κπαίλεη κέζα ζηνλ ρώξν ηεο ζξεζθείαο. Δκείο ζα ζεσξνύζακε όηη είλαη απαξάδεθην
λα αιιάμεηο ην όλνκα κηαο εθθιεζηάο πνπ είλαη αθηεξσκέλε ζ’ έλαλ Άγην. Σν ζέκα
είλαη όηη ζα ππάξρεη εθθιεζία κεηά άκα δελ ην αιιάμεηο; Άξα βιέπεηε όηη ε
ζηξαηεγηθή κπαίλεη θαη κέζα ζ’ απηό ην πιαίζην ζην ζέκα ηεο δηάξθεηαο. Οη
εηθνλνθιάζηεο βαζίδνληαη ζηελ ηδέα όηη άκα ζβήζνπκε ην ηεξό ησλ εηθόλσλ, ηόηε
κπνξνύκε λα βάινπκε άιιεο εηθόλεο, Γειαδή, άκα κεηαηξέςνπκε ηελ εηθόλα ζε κηα
δσγξαθηά, ηόηε βγάδνπκε ηε δσγξαθηά θαη βάδνπλε άιιε δσγξαθηά. Καη εληειώο

ηπραία βέβαηα άξρηζαλ λα βάδνπλ δσγξαθηέο - εθόζνλ δελ ήηαλ εηθόλεο - από
αμησκαηνύρνπο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά, όηαλ είζηε ζ’
έλαλ επίζεκν ρώξν, ζα δείηε πνιύ ζπρλά όηη βάδνπκε ην πνξηξαίην ηνπ πξνέδξνπ,
ηνπ πξσζππνπξγνύ, ηέινο πάλησλ, αλάινγα κε ηε ρώξα πνπ είκαζηε. Καη ζεσξνύκε
όηη ζηε δηάξθεηα ηεο εγεζίαο ηνπ είλαη θπζηνινγηθό λα ππάξρεη. Ξέξεηε παιηά ήηαλ
θαη κε ηνλ βαζηιηά. Άξα, απηή εδώ ε πξόζθαηε παξάδνζε, νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη
ζα βάινπκε ηνλ εγέηε. Γειαδή, έρνπκε βγάιεη ηνλ ζξεζθεπηηθό εγέηε, βάδνπκε ηνλ
λέν εγέηε θαη θάζε θνξά πνπ είλαη έλαο λένο εγέηεο, αιιάδνπκε. Δδώ ινηπόλ δελ
ππάξρεη πηα ε έλλνηα ηεο εηθόλαο. Σν ελδηαθέξνλ ζηηο εηθόλεο άκα θνηηάμεηε ηηο πην
παιηέο - γηαηί ηώξα βέβαηα ην έρνπκε ραιάζεη απηό, εδώ έρνπκε αθόκα θαη απηνύο
πνπ ην αθηεξώλεη ην όλνκά ηνπ - νη παιαηόηεξεο εηθόλεο ζην Βπδάληην δελ έρνπλ
ππνγξαθή. Να ζπκάζηε όηαλ πεγαίλεηε ζηηο εθθιεζίεο, κόιηο βιέπεηε ππνγξαθέο ζε
ηνηρνγξαθίεο, αγηνγξαθίεο, λα μέξεηε όηη είλαη ηα πην πξόζθαηα. Παιαηόηεξα
ζεσξνύζαλ όηη ήηαλ αζέβεηα, δηόηη έιεγαλ δελ είκαη εγώ πνπ δσγξαθίδσ, εγώ είκαη
απιώο ην ρέξη πνπ δσγξαθίδεη κε ην πλεύκα ηνπ Θενύ. Άξα δελ ππάξρεη ιόγνο λα
ππάξρεη ε ππνγξαθή κνπ από θάησ. Βιέπεηε ινηπόλ όηη είλαη κηα πξάμε αιηξνπηζκνύ.
Απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα ππάξρεη ε εηθόλα, άζρεηα αλ δελ μέξνπκε πνηόο είλαη
ν αγηνγξάθνο. Σώξα είλαη αθξηβώο ην αληίζεην. Σώξα βάδνπκε ηνλ αγηνγξάθν θαη
βάδνπκε θαη πνηνο έρεη θάλεη ηελ πξνζθνξά, δειαδή έρνπκε ηνλ θαηάινγν, κπνξεί λα
έρνπκε πέληε νηθνγέλεηεο θαη λα έρνπκε όια ηα νλόκαηα. Καηαιαβαίλεηε πσο έρνπκε
μεθύγεη από απηό ην πλεύκα. Αληί λα θάλνπκε έλα δώξν ζηελ εθθιεζία θαη λα κελ
θαίλεηαη, απηό πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα θαίλεηαη. Καη κεηά έρνπκε έλα νιόθιεξν
πιαίζην ηνπ ηύπνπ πνηα ζα θαίλεηαη πην πνιύ. Άξα νη πην πινύζηνη, ζα έρνπλ ηηο
κεγαιύηεξεο εηθόλεο πνπ ζα είλαη πην θνληά ζην πην ηεξό θαη νη πην θησρνί ζα είλαη
πίζσ. Κάηη κηθξνύιηθα έηζη ... Καη ην σξαίν είλαη όηη έρνπκε βάιεη, ην «σξαίν» κε
ρηνύκνξ όπσο θαηαιαβαίλεηε, έρνπκε βάιεη έλα ηαμηθό πεξηβάιινλ κέζα ζηελ
Δθθιεζία. Δλώ ν Υξηζηόο έιεγε γηα ηνπο Απόζηνινπο όηη δελ είλαη αλάγθε λα
ζθέθηεζηε ζπλερώο πνηνο είλαη ν πξώηνο, αιιά είζηε Απόζηνινη, εκείο έρνπκε βάιεη
κηα ζεηξά. Ξέξνπκε πνηνο είλαη ν πην... Άξα, ην Βπδάληην ζα αληέμεη απηό ην πξάγκα,
γηα πνην ιόγν; Πξώηα απ’ όια θαηαιαβαίλεη ακέζσο όηη είλαη κεγάινο θίλδπλνο. Καη
πνηόο είλαη ν θίλδπλνο; Σν Βπδάληην ρσξίο εηθόλεο είλαη εθθπιηζκόο. Δίλαη
κεγαιύηεξνο εθθπιηζκόο από ην λα κελ ππάξρεη κηα πεξηνρή πνπ λα είλαη βπδαληηλή
εγεζία. Γειαδή αο πνύκε όηη είζηε ζε δηάθνξεο πεξηνρέο θαη θάπνηνο ζαο αξπάδεη έλα
ρσξηό. Απηό δελ είλαη εθθπιηζκόο, είλαη δερηήθαηε κηα επίζεζε. Ο εθθπιηζκόο είλαη
λα πεξάζεη ζε όιν ην Βπδάληην από κέζα, δειαδή κέζσ ηνπ Παηξηάξρε θαη κέζσ ηνπ
Απηνθξάηνξα όηη είλαη απαγνξεπκέλεο νη εηθόλεο. Γηαηί ηόηε δελ ππάξρεη κόλν κηα
πεξηνρή, έρεη πεξάζεη παληνύ. Δκείο ηώξα ζα ην ιέγακε «θαξθίλνο». Σν ζέκα ινηπόλ
είλαη όηη ην Βπδάληην, αλ είραλ θεξδίζεη νη εηθνλνθιάζηεο, δελ ζα είρακε θάλεη απηή
ηε δηάιεμε. Γηόηη αθόκα θαη λα ππήξρε ην Βπδάληην ζεζκηθά, επεηδή ζα είρε
εθθπιηζηεί, δελ ζα ήηαλ πηα απηό πνπ νλνκάδακε «Βπδάληην», ζα ην ιέγακε «Νέν
Βπδάληην», θάηη ηέηνην. Άξα έρεη ζεκαζία όηη θαηαθέξακε κεηά από αηώλεο λα
δηαηεξήζνπκε ην πλεύκα ησλ εηθόλσλ θαη λα θαηαιάβνπκε όηη όιε ε δύλακε ηνπ
Βπδαληίνπ πξνέξρεηαη από ηελ πίζηε. Καη ν πξώηνο ζπλδεηηθόο θξίθνο κε ηελ πίζηε
είλαη ε εηθόλα. Γηαηί; Γηαηί ε εηθόλα κπνξεί λα κεηαθεξζεί. Άξα κπνξεί λα έρεηε
εηθόλα νπζηαζηηθά πνπ λα έξρεηαη από ηνπο Άγηνπο Σόπνπο όπσο μέξεηε, κεξηθέο
θνξέο ηα ιέκε ιίγν πην απιά, άξα ε παξάδνζε ηα απινπνηεί γηα λα θαηαιαβαίλνπλ
όινη, όηη ζεσξνύκε όηη κεξηθέο εηθόλεο έρνπλ γξαθεί θη όρη δσγξαθηζηεί, ε;
Γξάθνπκε, ζηελ εηθόλα έρεη ελδηαθέξνλ ζαλ επηινγή άκα ην ζθεθηείηε. Γελ
δσγξαθίδνπκε εηθόλα, ηε γξάθνπκε. Δίλαη πάιη ην ζέκα ηεο γξαθήο. Τπάξρεη κηα
νιόθιεξε παξάδνζε θαη κε ην Λνπθά, γηαηί; Γηαηί ζέινπκε λα ππάξρεη έλαο

ζπλδεηηθόο θξίθνο. Άξα όηαλ κεηαθέξνπκε απηά πνπ είλαη ηεξά, πξέπεη λα
κεηαθέξνληαη. Οη εθθιεζίεο πνπ θηηάμακε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, ζ’ όιν ην
Βπδάληην, δελ είλαη εθθιεζίεο πνπ κεηαθέξζεθαλ από ηνπο Άγηνπο Σόπνπο.
Γεκηνπξγήζεθαλ επί ηόπνπ. Άξα έπξεπε λα έρνπκε ηελ ηδέα ηνπ θεηκειίνπ. Ση είλαη
ηεξό λα κεηαθέξνπκε. Όπσο μέξεηε, ζηελ παξάδνζή καο, όηαλ βάδνπκε αο πνύκε ην
ιεγόκελν ώκα, ην Υξηζηό, πξέπεη ζην ώκα λα ππάξρεη έλα θνκκάηη πνπ λα είλαη
ηεξό. Γελ είλαη απιώο ηαπηζεξί. Πξέπεη λα ππάξρεη θόθθαιν από Άγην, θάπνηνλ.
Κάπνηνλ πνπ λα βάδνπκε θαη είλαη ελζσκαησκέλν κέζα ζην ώκα. Γηαηί; Γηαηί απηό
πνπ έρεη ζεκαζία δελ είλαη κόλν ε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ, είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ έξγνπ
ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν, άξα θάπνηνο πξέπεη λα έρεη κεηαθέξεη κία ηεξνζύλε.
ην Βπδάληην γίλεηαη απηό ην πξάγκα κέζσ ησλ εηθόλσλ. Οη εηθόλεο έρνπλ κηα
ηεξάζηηα απήρεζε, όπσο ην βιέπεηε ζε όινλ ηνλ θόζκν θαη αθόκα θαη αλ ζέιεηε, νη
επηινγέο ηνπ μέλνπ θόζκνπ ζε ζρέζε κε ην Βπδάληην. Θέισ λα ζθεθηείηε ηώξα
μέλνπο πώο ραξαθηεξίδνπλ ην Βπδάληην. Δίλαη δύζθνιν λα κελ βάινπλ ηηο εηθόλεο
κέζα. Γειαδή ζα ζαο βάινπλ θάηη ην βπδαληηλό ιέγνληαο όηη πξέπεη λα ππάξρεη ε
εηθόλα, πξέπεη λα ππάξρεη ε εθθιεζία, κεηά γηα ηηο εθθιεζίεο ζα είλαη νη ηξνύινη,
πώο είλαη θηηαγκέλνη, κεηά ζα έρνπκε ηνλ θώδηθα ηεο γξαθήο, άξα μέξεηε όηη έρνπκε
απηήλ ηε ζπληνκνγξαθία, πνπ κεξηθέο θνξέο καο παηδεύεη όηαλ δελ έρνπκε
ζπλεζίζεη, είλαη όηη κεξηθέο θνξέο γξάθνπκε έηζη, ζαλ ζηαπξόο. Καη όιν απηό ζαο
θάλεη έλα ζύκπιεγκα θαη έρεηε ηελ εληύπσζε όηη ππάξρεη κόλν έλα ζεκείν. Απηή ε
θσδηθνπνίεζε ζα επεξεάζεη αθόκα θαη ηελ παιαηνγξαθία θαη ζα έρνπκε ηα
ιεγόκελα δεζίκαηα. Άξα ην δέζηκν, εκείο έρνπκε ζπλεζίζεη ηώξα λα θάλνπκε
δεζίκαηα ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε κε δύν γξάκκαηα πνπ είλαη θνληά, ζηε βπδαληηλή
παιαηνγξαθία έρνπκε δεζίκαηα κε δύν ιέμεηο. Γειαδή γξάθεηε ηε ιέμε, ζπλερίδεηε
ηε θξάζε, μαλά ζπλερίδεηε θαη απηή ε ιέμε πνπ είλαη από θάησ από ηελ άιιε,
έξρεηαη θαη δέλεη κε ηελ άιιε θαη πξέπεη λα δηαβάζεηε ηα δπν γξάκκαηα καδί γηα λα
θαηαιάβεηε ηη ιέεη. Αιιηώο ιείπεη. Απηό ζεκαίλεη ηη. εκαίλεη όηη αθόκα θαη νη μέλνη
ραξαθηεξίδνπλ ην Βπδάληην κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο, ηεο ηαθηηθήο, ηεο εηθόλαο, ηνπ
Υξηζηνύ. Γελ ζεσξνύλ όηη απηά κπνξνύλ λα ηα βγάινπκε μερσξηζηά. Άξα βιέπεηε
όηη δήζακε κηα πνιύ δύζθνιε πεξίνδν θαη έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί ηώξα βιέπεηε
κεξηθά πξάγκαηα ζηηο εηδήζεηο πνπ ζπκίδνπλ απηά. Αιιά δελ ηα ζπλδπάδεηε. Όηαλ
έρεηε αλζξώπνπο πνπ θαηαζηξέθνπλ αγάικαηα, ηώξα ην 2015, θαη ζαο εμεγνύλ όηη
απηά είλαη απαξάδεθηα, γηαηί; Γηαηί είλαη απεηθόληζε. ηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ
θαηαιαβαίλνπκε όηη είλαη κία λέα κνξθή, ε νπνία είλαη ίδηα βέβαηα, από
εηθνλνθιάζηεο. Όηαλ ινηπόλ ηώξα θάπνηνο ζαο ιέεη: ‘Δγώ ηώξα ζα ρηππήζσ απηό ην
άγαικα γηα λα κελ ππάξρεη πηα’, έρνπκε έλα ζέκα.
Έρεηε πξνζέμεη όηη ζηε ζξεζθεία καο δελ έρνπκε αγάικαηα. Δληάμεη; Έρνπκε εηθόλεο
θαη ςεθηδσηά. Έξρνκαη ινηπόλ ζηα ςεθηδσηά. Έρεηε αλαξσηεζεί γηαηί έρνπκε δώζεη
ηόζε κεγάιε ζεκαζία ζηα ςεθηδσηά; Γηαηί ειπίδσ λα μέξεηε όηη έλα ςεθηδσηό δελ
είλαη εύθνιν. Δίλαη πνιύ πην εύθνιε κία δσγξαθηά. ηελ πξαγκαηηθόηεηα νη ςεθίδεο,
ηα πεηξώκαηα, είλαη ηα θπζηθά ρξώκαηα. Γειαδή, αληί λα θάλσ δσγξαθηά πνπ ζα
ήηαλ γξήγνξε, αιιά δελ ζα άληερε κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, βάδνπκε ςεθηδσηό. Σν
ςεθηδσηό ππάξρεη θαη πξηλ, δειαδή έρνπκε θαη ζηελ Αξραία Διιάδα θαη ζηελ
Αξραία Ρώκε, ππάξρεη ςεθηδσηό. Σν ςεθηδσηό όκσο ζα πεξάζεη ζηγά ζηγά σο ηεξό
κε ην βπδαληηλό ςεθηδσηό. Έρεηε ινηπόλ ςεθηδσηά πνπ είλαη ηόζν όκνξθα πνπ
λνκίδεηε όηη είλαη δσγξαθηζκέλα. Κη όηαλ πάηε θνληά βιέπεηε όηη είλαη ςεθίδεο.
Όκσο δελ δίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζ’ απηό, ελώ ππάξρεη κεγάιε παξάδνζε, είλαη
απηό πνπ εμεγνύζα όηη αθόκα θαη ζηελ Κύπξν πνπ ζα ήηαλ θαιό λα ππάξρεη κνπζείν
ςεθηδσηώλ, κε αλαθαηαζθεπή από κεξηθά ςεθηδσηά όηαλ ρξεηάδνληαη δηνξζώζεηο,

γηαηί έρνπκε ηεξάζηηα παξάδνζε ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. Π.ρ. ε πεξηνρή Πάθνο. Αιιά
πεγαίλνπκε θαη ηα βιέπνπκε αιιά δελ θαηαιαβαίλνπκε όηη είλαη ζεκαληηθά. Σα
ςεθηδσηά γηαηί είλαη ζεκαληηθά; Σν ςεθηδσηό είλαη ε δσγξαθηά πνπ έρεη επηιέμεη λα
αληέρεη. Άξα βάδεηε ην ρξώκα έλα έλα. Δλώ ζηε δσγξαθηά ην θάλεηε κνλνθόκκαηα.
Άξα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη ην ςεθηδσηό είλαη ε
δσγξαθηθή ηνπ Υξόλνπ. Δλώ ε δσγξαθηθή ε θιαζζηθή είλαη ε δσγξαθηθή ηνπ ρώξνπ.
Γηαηί όηαλ βάθεηε ζε έλαλ θακβά, μέξεηε πνιύ θαιά όηη ε δηάξθεηά ηνπ ζα είλαη πνιύ
κηθξόηεξε από ςεθίδεο πνπ είλαη πέηξεο. Άξα ην ςεθηδσηό πώο παξάγεηαη;
Παξάγεηαη από πέηξεο, θαη λα ην πνύκε ιίγν πην πνηεηηθά, νπζηαζηηθά παξάγεηαη από
ςεθίδεο ηνπ Υξόλνπ. Άξα βάδνληαο ςεθίδεο καδί, παξάγνπκε έλα έξγν, ην νπνίν
επεηδή είλαη ςεθίδεο ηνπ Υξόλνπ ζα γίλεη δηαρξνληθό. Γηαηί άκα ζαο πσ ηώξα εζάο
επηιέμηε έλα εηθαζηηθό πνπ ζα θάλεηε, γηα λα κείλεη γηα πέληε αηώλεο. Ξαθληθά ζα
πείηε ‘λα θάλσ έλα ςεθηδσηό;’. Γηαηί; Γηαηί έρεη ζρέζε άκεζε κε ηελ πέηξα. Σν
ςεθηδσηό ηη είλαη; Δίλαη πέηξεο νη νπνίεο είλαη κνλόρξσκεο, αιιά ν ζπλδπαζκόο πνπ
πξνέξρεηαη από ηε λνεκνζύλε ηνπ αλζξώπνπ δεκηνπξγεί έλα πιαίζην δηαθνξεηηθό
πνπ δελ ππήξρε πξηλ. Άξα έρνπκε ηελ πνιπρξσκία. Ξαλαέξρνκαη ινηπόλ ζην
Βπδάληην. Άκα ην ζθεθηείηε πώο ζθέθηεθε ην Βπδάληην, ην Βπδάληην ζθέθηεθε ηνλ
εαπηό ηνπ σο ςεθηδσηό. Σν Βπδάληην είλαη έλα ςεθηδσηό ηνπ Υξόλνπ. Γειαδή έρεη
ςεθίδεο ζε όιεο ηηο πεξηνρέο, έρεη κεγάιε πνηθηιία εληάμεη, θακία ζρέζε κε ηηο πόιεηο
ηεο αξραίαο Διιάδνο πνπ είλαη αο πνύκε νη Αζελαίνη, νη παξηηάηεο θιπ, εδώ έρνπκε
πνιιέο πεξηνρέο εληειώο δηαθνξεηηθέο, αιιά όιεο καδί είλαη ην Βπδάληην. Άξα
βιέπεηε όηη από ηελ αξρή ην Βπδάληην θαηαιαβαίλεη όηη ε αλζεθηηθόηεηα πξνέξρεηαη
ζηνλ ρξόλν θαη από ηελ πνηθηιία ζην ρώξν. Η πνηθηιία είλαη όηη εγώ δελ ζέισ λα είλαη
όινη ίδηνη, αιιά λα θάλνπλ όινη ην ίδην πξάγκα, δελ είλαη αθξηβώο ην ίδην. Ννκίδσ όηη
ην είδαηε ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο πνπ έγηλαλ θαη ζηελ Κίλα, είραλ δηάθνξα
ραξηάθηα έηζη πνπ έθαλαλ, ν θαζέλαο θξαηνύζε έλα ραξηί θαη ην αλαπνδνγύξηδε θη
εζείο από πάλσ βιέπαηε έλα ηεξάζηην ςεθηδσηό πνπ βέβαηα ν θαζέλαο δελ
θαηαιάβαηλε ηη θξαηνύζε, είρε κόλν έλα ρξώκα, αιιά κόιηο ην αλαπνδνγύξηδαλ
κπνξνύζαλ λα αιιάμνπλ όιε ηελ εηθόλα. Η ηδέα πνηα είλαη; Δίλαη όηη δελ ήηαλ όινη
ίδηνη αιιά όινη είραλ ην ίδην ζθεπηηθό. Δθεί πνπ θαζόηαλ όηαλ ην γπξίδεηο ηόηε
δεκηνπξγείηαη ε εηθόλα. Σν ίδην είλαη κε ηελ Βπδαληηλή Απηνθξαηνξία. Ση ζέισ λα
ζαο πσ. Έλα ςεθηδσηό έρεη κηα άιιε αλζεθηηθόηεηα ζηελ νπνία δελ δίλνπκε
ζεκαζία, είλαη όηη άκα ζπάζεηε κεξηθέο ςεθίδεο, κπνξείηε λα ηηο αληηθαηαζηήζεηε
ρσξίο λα ραιάζεη όιν ην ςεθηδσηό, ελώ όηαλ έρεηε έλα άγαικα π.ρ. άκα ηνπ ζπάζεηε
ηε κύηε, ην κάηη, ην πξόζσπν δελ κπνξείηε εύθνια λα ην μαλαβάιεηε θαη γη’ απηό
άκα ην ζθεθηείηε νξζνινγηθά ηα αγάικαηα πνπ έρνπκε από ηελ αξραία Διιάδα είλαη
όια ζπαζκέλα. Δίλαη κεξηθά πνπ ήηαλ ζπαζκέλα από ηελ αξρή, δηόηη δελ ηα
θαηάθεξαλ νη θαηαζθεπαζηέο λα ην θάλνπλ κε ηελ πξώηε. Αο πνύκε ην έρνπκε κε
ηνπο θνύξνπο. Δδώ ινηπόλ ην ςεθηδσηό παξόιν πνπ είλαη θηηαγκέλν από πέηξα,
επεηδή ε δνκή ηνπ δελ είλαη κνλνθόκκαηε θαη είλαη πνιιά θνκκάηηα πνπ
ζπλδπάδνληαη καδί, ηνπ επηηξέπεη λα δηνξζώλεηαη, ελώ ε δηόξζσζε ζε θάηη
κνλνθόκκαην έρεη ζπάζεη. Γειαδή θαληαζηείηε λα ζαο βάισ γπαιί, ην ζπάδεηε ζε
έλα θνκκαηάθη ην γπαιί, έρεη ηειεηώζεη όιν ην γπαιί. Όκσο είρακε θαη ςεθίδεο από
γπαιί, αιιά ήηαλ κόλν ςεθίδα ςεθίδα, άξα άκα ηε ζπάδαηε κία, ηελ
αληηθαζηζηνύζαηε. Απηό πξέπεη λα ην ζθεθηείηε όηη είλαη κηα ζηξαηεγηθή ε νπνία
κνηάδεη κε ην ζύλλεθν. Σώξα ζα ην ιέγακε cloud. Πνηα είλαη ε ηδέα; Η ηδέα είλαη όηη
όηαλ έρεηο θάηη πνπ ζε πξνζηαηεύεη θαη είλαη μύιν, άκα έξζεη θάπνηνο κε ραιθό ζα ζε
ληθήζεη, άκα έρεηο ραιθό θη έξζεη θάπνηνο κε ζίδεξν ζα ζε ληθήζεη θαη ζπλερίδνπκε
έηζη. Αλ είζαη ζύλλεθν ηη λα ρηππήζεη; Αξρηθά ινηπόλ ην βιέπεηε αθόκα θαη κε ηα
δεδνκέλα καο. Όηαλ ζώδακε πξώηα ηα δεδνκέλα καο, ηα ζώδακε πξώηα ζε κηα

θαζέηα, ζε κηα δηζθέηα, ηώξα πάκε ζε έλα ζθιεξό δίζθν θιπ, όκσο νη θαιύηεξεο
επηινγέο, όζνλ αθνξά ζηελ αλζεθηηθόηεηα ηώξα, είλαη λα ηα ζώδνπκε ζε ζύλλεθν,
γηαηί ην ζθιεξό δίζθν κπνξεί λα ην ρηππήζεηε, όια απηά πνπ είπα κπνξεί λα ηα
ρηππήζεηε, γηα λα ρηππήζεηε ζύλλεθν είλαη ιίγν δύζθνιν. Δίλαη αθξηβώο όηαλ ζώδεηε
ηα αξρεία ζαο θαη ηα πεηάηε ζην δηαδίθηπν. Αξρηθά λνκίδεηε όηη δελ μέξεηε θαλ πνπ
έρνπλ πάεη, κεξηθέο θνξέο είλαη αθόκα θαη θαιό, αιιά ηώξα άκα θάπνηνο ζέιεη λα
ζαο επηηεζεί λα ρηππήζεη πνην ζεκείν; Σν Βπδάληην ιεηηνπξγεί κε απηή ηελ έλλνηα ην
βιέπνπκε θαη ζηελ ηαθηηθή θαη ζηε ζηξαηεγηθή θαη παίδεη κε ηελ ηδέα όηη
αλεμάξηεηεο κνλάδεο όηαλ είλαη ζπληνληζκέλεο αλ είλαη αλεμάξηεηεο όκσο αθόκα θη
αλ ρηππεζνύλ ε νιόθιεξε δνκή δελ ράλεηαη. Απηό έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία, γηαηί
θαηαιαβαίλνπκε ηη; Καηαιαβαίλνπκε όηη όηαλ επηιέγεηο λα έρεηο δηάξθεηα ζην ρξόλν,
επηιέγεηο θαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο. Μία ζηξαηεγηθή πνπ είλαη πάξα πνιύ θαιή
όηαλ ζέιεηε λα έρεηε έλαλ επηζεηηθό ραξαθηήξα κέζα ζηνλ ρώξν είλαη π.ρ. ε
καθεδνληθή θάιαγγα. Μνλνθόκκαην είλαη, όια καδί, όκσο άκα ρηππεζεί ζην θέληξν
ε καθεδνληθή θάιαγγα, π.ρ. εγώ ζαο βάδσ έλα εκπόδην πνπ λα είλαη θπζηθό θαη
πξέπεη λα ρσξηζηεί ζηα δύν, έρεη ράζεη ηελ ηδηόηεηά ηεο. Η ξσκατθή ρειώλα, ην
ζπκάζηε απηό πνπ έρνπκε ηηο αζπίδεο από πάλσ θαη από ηα πιάγηα, ε ηδέα ηεο είλαη
όηη άκα πεξπαηάλ όινη καδί δελ κπνξεί λα ηνπο ρηππήζεη θαλέλαο, ζα πξέπεη όκσο λα
είλαη όινη καδί ηαπηόρξνλα. Απηό ζεκαίλεη ηη, όηη άκα αζρνιεζείηε κόλν κε κηα
γσλία ηεο ρειώλαο λα ηε ρηππήζεηε θαη ηόηε, εθόζνλ έρεη αλνίμεη ε γσλία, ε ρειώλα
πέθηεη. Δδώ ινηπόλ ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ Βπδαληίνπ βαζίδνληαη πάξα πνιύ ζε κηθξέο
δνκέο αλεμάξηεηεο πνπ ζπλδπάδνληαη.
Άκα ην ζθεθηείηε ηώξα ιίγν πνην έληερλα, όπσο ην θάλνπκε ιόγσ ηνπ 21νπ αηώλα,
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζθέθηεθαλ πεξηζζόηεξν σο δίθηπν, κηθξέο κνλάδεο πνπ
επηθνηλσλνύλ, έρεη κεγάιε ζεκαζία βέβαηα λα επηθνηλσλνύλ θαη ζα δείηε από ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Βπδαληίνπ είλαη νη επαθέο ηνπ. Άξα δεκηνπξγνύλ έλα πιέγκα, ην
νπνίν είλαη αλζεθηηθό, ην ρξεζηκνπνηνύκε θαη ζηε ζεσξία γξαθεκάησλ, δηόηη όηαλ ην
ρηππάκε δελ εμαθαλίδεηαη. Άξα ζαο δίλσ έλα παξάδεηγκα, άκα βάιεηε έλα πιέγκα
κεγάιν εδώ, ή γηα ηηο θπξίεο πνπ μέξνπλ από θεληεηά, έλα θεληεηό εδώ, θέληεκα θη
εδώ θη έρνπλ κηα δώλε επαθήο πνπ είλαη κόλν έλα ζεκείν. Δίλαη πνιύ απιό κόιηο
ρηππήζεηε ην ζεκείν είλαη δύν αλεμάξηεηα θνκκάηηα ηα νπνία ην έλα δελ πξνζηαηεύεη
ην άιιν. Άκα ζέιεηε λα δείηε ηα αλάινγν ζην αλζξώπηλν ζώκα είλαη ν ιαηκόο. Γύν
πξάγκαηα είλαη ζεκαληηθά ζην αλζξώπηλν ζώκα, ε θαξδηά θαη ν εγθέθαινο, όκσο
όηαλ θάπνηνο ζέιεη λα ζαο ζθνηώζεη απιώο πεξηζηξέθεη ην θεθάιη. Γελ ρηππάεη ηνλ
εγθέθαιν γηαηί έρεη θξαλίν, δελ ρηππάεη ηελ θαξδηά γηαηί έρεη ζώξαθα αιιά άκα ζαο
θάλεη κηα πεξηζηξνθή δελ επηθνηλσλνύλ πηα ηα δύν καδί. Απηό ζεκαίλεη όηη εδώ
(θαξδηά) είλαη βηνινγηθό, εδώ (εγθέθαινο) είλαη νπζηαζηηθό θη εδώ (ιαηκόο) είλαη
θξίζηκν. Σν Βπδάληην έθαλε όηη κπνξνύζε γηα λα κελ έρεη θξίζηκα ζεκεία, δηόηη
ήμεξε όηη ν πξώηνο ζηόρνο πνπ ζα ρηππεζεί ζα είλαη ηα θξίζηκα ζεκεία θη αλ δελ
ππάξρεη πηα επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ δύν, ηόηε ζα πέζνπλ λεθξά. αο δίλσ μαλά ην
ζέκα, όηαλ δεκηνπξγνύλ ηα θάζηξα όπσο είλαη Γηδπκόηεηρν θαη Αδξηαλνύπνιε είλαη
θάζηξα πνπ είλαη θηηαγκέλα γηα λα ππνβνεζνύλ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, δελ είλαη
θάζηξα πνπ είλαη θηηαγκέλα γηα λα είλαη κόλα ηνπο. Κάλνπκε έλα ζηξαηεγηθό ιάζνο
όηαλ ηα θνηηάδνπκε ή όηαλ έρνπκε κηα μελάγεζε, έρνπκε μελαγνύο πνπ δελ έρνπλ
θακία ζρέζε κε ηε ζηξαηεγηθή, άξα καο δείρλνπλ όια ηα σξαία ηνπ θάζηξνπ θαη
μερλάλ λα καο πνπλ όηη απηό ην θάζηξν δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.
Θα ζαο δώζσ έλα παξάδεηγκα, έθαλα κηα δηάιεμε όπνπ έηζη όπσο θαζόκνπλ εδώ
ήηαλ ε πύιε. Απηή ε πύιε, ην άλνηγκά ηεο έδεηρλε Κσλζηαληηλνύπνιε θαη ην είπα
ζηνπο Καζηξνπνιίηεο, εζείο λνκίδεηε όηη απηό είλαη ηπραίν; Απηόο είλαη ζηόρνο,

ζηόρνο ππνζηήξημεο, γηαηί ην πξώην πξάγκα πνπ ζα θάλνπλ ζα παλ πξνο
Κσλζηαληηλνύπνιε. Άξα ηη γίλεηαη. Όηαλ έρνπκε απηέο ηηο δνκέο, ην είρακε βέβαηα
θαη ζην Μεζαίσλα λα έρνπκε θάζηξα πνπ ππνζηεξίδεη ην έλα ην άιιν κε επαθέο, άξα
βιέπνπλ όηη όηαλ δέρνληαη κηα κεγάιε επίζεζε πεγαίλνπλ όινη ζην άιιν θάζηξν.
Οπζηαζηηθά άκα ην ζθεθηείηε ην θάζηξν είλαη θηηαγκέλν έηζη ώζηε όηαλ ππάξρεη κηα
επίζεζε ζηα γύξσ όινη κπαίλνπλ κέζα ζην θάζηξν, όηαλ δελ ππάξρεη πηα επίζεζε
μαλαβγαίλνπλ γηα ηα θηήκαηά ηνπο. Δδώ ηα θάζηξα επηθνηλσλνύλ, απηό πνπ έρεη
ζεκαζία είλαη ζε πνηα θαηάζηαζε είλαη όια. Βέβαηα άκα πέζεη έλα θάζηξν δελ πέθηεη
αλαγθαζηηθά ην άιιν, άξα βιέπεηε όηη είλαη κηθξέο κνλάδεο αλεμάξηεηεο πνπ
επηθνηλσλνύλ ζαλ δίθηπν. Όιε ε Κσλζηαληηλνύπνιε πξνζηαηεπόηαλ από έλα δίθηπν
θάζηξσλ. Ση γίλεηαη όκσο όηαλ εθθπιίδεηαη απηή ε δνκή; Ξαθληθά δίλνπλ ζεκαζία ν
θαζέλαο ζην δηθό ηνπ ην θάζηξν, ιάζνο, ηεξάζηην ιάζνο. Γηαηί ηόηε δελ
θαηαιαβαίλνπλ όηη ν ζηόρνο ηνπ αληηπάινπ είλαη λα θαηαθηήζεη ην έλα, κεηά ην άιιν,
κεηά ην άιιν μερσξηζηά έηζη ώζηε ην θεληξηθό, δειαδή ε Κσλζηαληηλνύπνιε, λα κελ
έρεη πηα θακία βνήζεηα. Φαληαζηείηε κία πνιηνξθία, ην πξώην πξάγκα πνπ ζθέθηεζηε
ζε κία πνιηνξθία είλαη λα πνιηνξθήζεηε ηα ηείρε, δελ ηελ θάλεηε. Κάλεηε ό, ηη
κπνξείηε γηα λα κελ έρνπλ πηα θακία επαθή κε όινπο ηνπο άιινπο έηζη ώζηε ηα
ηξόθηκα πνπ έρνπλ λα είλαη κόλν εθεί, γη’ απηό ην ιόγν βιέπεηε όηη ηα ζνβαξά
θάζηξα έρνπλ πεγάδη, θαίλεηαη λα είλαη κηα ιεπηνκέξεηα, ην ζέκα είλαη όηη κόιηο
έρεηε κηα πνιηνξθία άκα δελ ππάξρεη πηα θαλέλαο λα ζαο θέξεη λεξό, πόζεο κέξεο ζα
θξαηήζεηε, όζν δπλαηά θαη λα είλαη ηα ηείρε, ζα πεζάλνπλ όινη από δίςα. Άξα ε
ηξνθνδόηεζε έρεη κεγάιε ζεκαζία θαη γη’ απηό ζαο ην ππελζπκίδσ γηα ηελ
Ακκόρσζην αλ θξάηεζε ηόζν πνιύ είλαη επεηδή είρε ζπλερόκελα ηξνθνδόηεζε κέζσ
ζάιαζζαο θαη ζηγά ζηγά πξνζπαζνύλ λα ηελ απνθιείζνπλ θαη λα θόςνπλ όια ηα
ζπζηήκαηα όπσο έγηλε θαη ζηνλ Υάλδαθα.
Η ηδέα πνηα είλαη ινηπόλ γηα λα ζπληνληζηνύκε θαη λα θιείζνπκε. Σν Βπδάληην δελ
δεκηνπξγήζεθε γηα λα είλαη κηα απηνθξαηνξία ηνπ ρώξνπ, αιιά είλαη κηα
απηνθξαηνξία ηνπ Υξόλνπ θαη γη’ απηό ην ιόγν πνιινί από εκάο δπζθνιεύνληαη
αθόκα θαη λα δώζνπλ νλόκαηα ζηνπο απηνθξάηνξεο, όρη όηη δελ μέξνπλ ηζηνξία, είλαη
όηη ζεκαζία απηό πνπ είρε είλαη ν απηνθξάηνξαο, κεηά άιιαδαλ ηα νλόκαηα ήηαλ θάηη
ην ζεζκηθό. Όινη εκπηζηεπόηαλ ηνλ απηνθξάηνξα, όινη εκπηζηεπόηαλ ηνλ παηξηάξρε.
Γελ εκπηζηεύνληαη ηνλ παηξηάξρε ή ηνλ απηνθξάηνξα επεηδή ιέγεηαη έηζη, είλαη
επεηδή είλαη ν ζεζκόο. Άκα ζθεθηείηε ηώξα όηη ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε έρνπκε
αθόκα ην Οηθνπκεληθό Παηξηαξρείν, ηώξα, ηη ζεκαίλεη απηό; Καη δίλνπκε ζεκαζία
ζηνλ ζπγθεθξηκέλν Παηξηάξρε ή ζηνλ Παηξηάξρε; ηνλ Παηξηάξρε. Ο ζπγθεθξηκέλνο
ζα αιιάμεη πνιιέο θνξέο, εθόζνλ είλαη έλα ηεξάζηην δηαρξνληθό πιέγκα, όκσο ε
δνκή ηνπ δελ αιιάδεη, δειαδή είλαη πάληα Παηξηάξρεο, όπσο παιαηόηεξα ήηαλ πάληα
Απηνθξάηνξαο. Απηό ζεκαίλεη όηη έρνπκε ηελ έλλνηα ηεο ζπλέρεηαο. Η έλλνηα ηεο
ζπλέρεηαο είλαη βαζηθή ζηνλ Διιεληζκό, αιιά όηαλ ζέινπκε λα δνύκε ηελ πινπνίεζή
ηεο είλαη ην Βπδάληην. Σν Βπδάληην, κηα ζπλέρεηα πνπ θξαηάεη κε ηέηνηνπ ηύπνπ
ζεζκνύο έληεθα αηώλεο είλαη πξαγκαηηθά απίζηεπην θαη λα μέξεηε, θιείλσ θάλνληαο
απηή ηελ παξαηήξεζε, νύηε ζηελ Διιάδα, νύηε ζηελ Κύπξν ζεσξνύκε όηη έρνπκε
θξάηνο ζνβαξό θαη ζπρλά ιέκε απηή ηελ θνπηακάξα ηνπ ηύπνπ νη Έιιελεο δελ ηα
βξίζθνπλ πνηέ καδί ηνπο, μέξεηε απηά ηα… Ωξαία, ηόηε πώο ηα θαηάθεξαλ έληεθα
αηώλεο; ηελ πξαγκαηηθόηεηα πνιινί από ηνπο ζεζκνύο πνπ βιέπνπκε είλαη
θηηαγκέλνη γηα λα έρνπλ κηθξή ρξνληθή πεξίνδν, δελ παξάγνπλ έξγα ζεκαληηθά γηα ην
κέιινλ θαη γηα ηνπο αηώλεο, παξάγνπλ γηα ηηο εθινγέο. Μα άκα ζην Βπδάληην έπξεπε
λα θάλνπλ εθινγέο θάζε ηέζζεξα ή πέληε ρξόληα, ην Βπδάληην δελ ζα ππήξρε. Αιιά
ζα ήηαλ θαιό λα ην ζθεθηνύκε θη εκείο κε απηή ηελ έλλνηα όηη όηαλ παξάγνπκε έξγα,

πξώηα απ’ όια νη πεξηζζόηεξνη πνιηηηθνί καο ζα ήζειαλ ηα έξγα λα είλαη ηειεησκέλα
πξηλ ηηο επόκελεο εθινγέο, γηαηί αιιηώο πώο ζα δείμνπλ όηη έθαλαλ έξγν; Άξα
θαληαζηείηε ηώξα λα βγαίλεη έλαο πνιηηηθόο θαη λα ζαο ιέεη, ζα θάλνπκε κηα
εθθιεζία θαη ζα ηελ θηηάμνπκε ζε ηξηάληα ρξόληα, πξέπεη λα έρεη έλα πξόβιεκα κε ηε
ζπλέρεηα κεηά, γηαηί ζα πξέπεη θη ν επόκελνο λα ζπλερίζεη απηό ην έξγν. ηελ Ιζπαλία
βιέπεηε όηη ππάξρεη ε Sagrada Família, κπνξεί κεξηθνί από εζάο λα έρνπλ πάεη ζηε
Βαξθειώλε. Μηιάκε γηα δεθαεηίεο, ν Antoni Gaudí έρεη πεζάλεη εδώ θαη θαηξό, όκσο
ηη έθαλε ε Ιζπαλία. Δπηιέγεη πνηνο ζα είλαη ν αξρηηέθηνλαο πνπ ζα ζπλερίζεη ην έξγν,
επηιέγεη πνηνο ζα είλαη ν γιύπηεο θαη όιν απηό εκείο ην βιέπνπκε σο μέλνη ηώξα, σο
έλα δεκηνύξγεκα πνπ είλαη εληαίν, απηό έρεη κεγάιε ζεκαζία, εκείο ην έρνπκε
θαηαθέξεη απηό ην πξάγκα γηα έληεθα αηώλεο, αθόκα θαη ζηνπο ζεζκνύο. Γη’ απηό ζαο
ιέσ, όηαλ αθνύηε απηέο ηηο θξηηηθέο ελαληίνλ ηνπ Διιεληζκνύ, όηη δελ ηα
θαηαθέξλνπκε ζε απηά ηα πξάγκαηα θαη ηα θαηαθέξλνπλ θαιύηεξα άιινη, κάιινλ
έρνπκε μεράζεη ην Βπδάληην, γηαηί είλαη πνιύ απιό, γηα λα αληέμεηο έληεθα αηώλεο
πξέπεη λα έρεηο ζηξαηεγηθή, αιιηώο δελ γίλεηαη. Γηαηί άκα έρεηο κόλν θαη κόλν ηα
πηζηεύσ ζνπ δελ θηάλνπλ, γηαηί ζα ζε δηαιύζνπλ νη άιινη. Πξέπεη θαη λα έρεηο έλα
ακπληηθό ζύζηεκα. Σν Βπδάληην ην απέδεημε θαη γη’ απηό ην ιόγν απηό πνπ είλαη
ζεκαληηθό, επαλέξρνκαη ηώξα ζηελ Αλζξσπόηεηα, όηαλ έρνπκε έλα ηέηνην
παξάδεηγκα πνπ θξάηεζε έληεθα αηώλεο, λνκίδσ όηη είλαη έλα παξάδεηγκα γηα όινπο
καο όηαλ ζέινπκε λα έρνπκε έλα πλεύκα πνπ είλαη ηεο δηαρξνληθόηεηαο θαη ηεο
Αλζξσπόηεηαο, αιιηώο ηα άιια είλαη ηνπηθέο ‘θνκπηλνύιεο’ πνπ θαηαθέξλνπκε λα
πείζνπκε ηνπο άιινπο θαη ζηε ζπλέρεηα δελ ππάξρεη απνιύησο ηίπνηα. Δλώ ην
Βπδάληην άκα ην ζθεθηείηε από ην 1453, πνπ ππνηίζεηαη ην ζώκα ηνπ δελ ππάξρεη
πηα, αιιά ζπλερίδεη λα ππάξρεη ην πλεύκα, είλαη απίζηεπην. Γη’ απηό ηελ επόκελε
θνξά πνπ ζα κπείηε ζε κηα βπδαληηλή εθθιεζία, ζθεθηείηε όηη είλαη πινπνίεζε ηνπ
βπδαληηλνύ πλεύκαηνο θαη άκα ην ζθεθηείηε ηόηε κπνξεί λα θαηαιάβεηε θαιύηεξα
γηαηί νη ερζξνί καο ρηππάλ ηελ εθθιεζία, ελώ έρεηε εζείο ηελ εληύπσζε όηη είλαη
απιώο επεηδή είλαη κηα εθθιεζία ζηελ πεξηνρή. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ρηππνύλ ηε
ζπλέρεηα, γηαηί δελ ηνπο ελνριεί ηόζν πνιύ ε εθθιεζία από κόλν ηεο, ηνπο ελνριεί όηη
ε εθθιεζία αληηπξνζσπεύεη ηε ζπλέρεηα ηνπ βπδαληηλνύ πλεύκαηνο. Θα ήζεια εζείο
λα ζθεθηείηε άκα ζέιεηε λα εμνληώζεηε έλαλ ερζξό θαη κεηά από ηόζνπο αηώλεο λα
ππάξρεη αθόκα ην πλεύκα ηνπ πώο ζα ληώζαηε. Καη θάζε θνξά πνπ ζα εκθαληδόηαλ
θάηη πνπ ζαο ζπκίδεη απηό ην πξάγκα ζα πξνζπαζνύζαηε λα ην θαηαζηξέςεηε, αιιά
δελ είλαη επεηδή είλαη ην ρηίζκα, είλαη επεηδή είλαη ε ηδέα. Με απηή ηελ ηδέα δνύκε
εδώ θαη αηώλεο, γη’ απηό ζαο ιέσ θαιή ζπλέρεηα. Δπραξηζηώ πνιύ, λα ’ζηε θαιά.

