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Η ηδέα, αλ ηειηθά πξόθεηηαη γηα θάπνηα ηδέα, γηα έλα ηέηνην ηίηιν, 

κνύ ήξζε θάπνηα ζηηγκή, όηαλ κνπ δεηήζεθε από ηνλ θύξην Γεκελεηδή λα 

ζθεθηώ ηνλ ηίηιν κηαο νκηιίαο, έηζη ώζηε λα θαηαξηηζηεί θαη λα 

απνζηαιεί έλα πξόγξακκα κε ηηο νκηιίεο ησλ εθπαηδεπόκελσλ πνπ ζα 

ιάκβαλε ρώξα ζηα ηέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έηνπο.  Μία ζηάζε, πνπ είρε 

αξρίζεη ήδε λα δηακνξθώλεηαη, ζρεκάηηζε ζην κπαιό κνπ ηνλ παξαπάλσ 

ηίηιν, ν νπνίνο απέδηδε θπξηνιεθηηθά ηελ ηόηε ζρέζε κνπ κε ηελ 

ζεκεξηλή νκηιία. Μνύ είρε δεηεζεί έλα θείκελν γηα ην νπνίν εγώ, εθείλε 

ηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, δελ είρα ηόηε νύηε ηίηιν, νύηε θείκελν. Η 

ζεκεξηλή νκηιία ζα κπνξνύζε λα ηειεηώζεη θαη θάπνπ εδώ. Ίζσο όια ηα 

πξάγκαηα θαηαξρήλ έρνπλ, ή ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ, έλα ηέινο ζε έλα 

«θάπνπ εδώ», πνπ όκσο γίλεηαη έλα «θάπνπ εθεί πίζσ» ηε ζηηγκή πνπ 

αξρίδνπκε λα ζθεθηόκαζηε, ή λα ζηνραδόκαζηε όπσο ζα έιεγε έλα νηθείν 

κνπ πξόζσπν, γύξσ από απηά θαη λα ηα βιέπνπκε λα δηαλνίγνπλ ην 

δξόκν ηνπο κέζα από ζπδεηήζεηο, βνπβέο ζθέςεηο, θαη θάζε ινγήο άιια 

εξκελεπηηθά ζπκβάληα, ηα νπνία, ηελ εθάζηνηε ζηηγκή ηεο αλάδπζεο 

ηνπο, δηεθδηθνύλ ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ζξηακβεπηηθά ηελ 

πξσηνθαζεδξία ζηελ εκπεηξηθή ζρέζε κε ην α-λόεην.  

Έλαο από ηνπο νηθείνπο θαη αγαπεκέλνπο κνπ ηξόπνπο λα 

αλαθέξνκαη ζε ηέηνηα ζέκαηα είλαη λα ιέσ κηα ηζηνξία γηα απηά. 

Πηζαλώο λα είλαη ε ηζηνξία ηνπο. Απηό δελ κνπ είλαη θαζαξό αθόκα, 

πξάγκα εμίζνπ νηθείν θαη αγαπεκέλν, αιιά ίζσο θαη λα κελ έρεη ζεκαζία 

κηα ηέηνηα δνμαζία γηα κηα ηαύηηζε ηεο εμηζηόξεζεο κε ηελ ηζηνξηθή 

αιήζεηα, εθόζνλ ελ ηέιεη θάηη ηέηνην ππάξρεη. Αλ ππνζηήξηδα θάηη 

ηέηνην, είλαη ζαλ λα ιέσ όηη νη αληζηόξεηνη δνπλ ζε κία ιήζε. Μεγάιε 

επζύλε ηνύην. Πηζαλώο λα βξίζθνληαη ζε κηα ηζηνξηθή ιήζε θαη ίζσο 

θάζε ιήζε δελ κπνξεί παξά αλαπόθεπθηα λα έρεη κηα ηζηνξία λα πεη όηαλ 

«κηιήζεη».  Η αιήζεηα όκσο; Δίλαη θάηη αλάινγν κε ηε ιήζε; 

Παξαπέκπεη πάληα ζε κία ιήζε; Η αιήζεηα είλαη ζπκβάλ ζα πνπλ 

θάπνηνη. Η αιήζεηα είλαη ηζηνξηθή αιήζεηα ζα πνπλ θάπνηνη άιινη. Καη 

άιινη πνιινί ζα πνπλ πνιιά θαη δηάθνξα άιια γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

αιήζεηα. Άιισζηε όινη κπνξνύκε λα πνύκε θάηη γηα απηήλ ηελ 

«αλππόζηαηε» αιήζεηα. Καη γηαηί όρη; Τώξα ζπκήζεθα όκσο όηη ζαο έρσ 

ππνζρεζεί κηα ηζηνξία. Μηα ηζηνξία γεκάηε αιήζεηεο. 

 Θπκάκαη ηόηε πνπ κνπ είρε έξζεη ν ηίηινο, θαη πξηλ ηνλ ζηείισ κε 

email ζηνλ θύξην Γεκελεηδή, όηη ακθηηαιαληεύηεθα γηα ιίγν ζηε 

δηαηύπσζε. Μηα ελαιιαθηηθή δηαηύπσζε πνπ κνπ ήξζε ζην κπαιό ήηαλ 



«θείκελα δίρσο ηίηιν θαη δίρσο θείκελν». Σηελ αληίιεςε κνπ ήηαλ, θαη 

ηώξα πνπ ην μαλαθνύσ, ζπλερίδεη λα είλαη, θάηη πνιύ δηαθνξεηηθό. Απηό 

ην εκθαηηθό, ζρεδόλ θαηά ζπξξνήλ, δεύηεξν «δίρσο», αιιάδεη όιε ηελ 

δπλακηθή ηεο θξάζεο. Σηελ πξώηε δηαηύπσζε δηαθαίλεηαη απιά ην ηέινο 

ελόο δξόκνπ, όπνπ ηα θείκελα παξνπζηάδνληαη εμ’ αξρήο δίρσο ηίηιν θαη 

θείκελν. Σηε δε δεύηεξε, δηαθαίλεηαη κηα πνξεία, όπνπ ηα θείκελα αξρηθά 

παξνπζηάδνληαη δίρσο ηίηιν, αιιά ζηελ πνξεία αλαθαιύπηνπλ λα είλαη 

θαη δίρσο θείκελν. Μάιινλ επέιεμα ηνλ πην ζύληνκν δξόκν. Κάπνπ εδώ 

πάιη ζα κπνξνύζε λα ηειεηώζεη απηή ε νκηιία, αιιά ε πξνζθηιή καο 

ζπλήζεηα λα εθπιεξώλνπκε ηα ζπλήζε κε παξαζέξλεη ζην λα ζπλερίζσ 

θαη κε άιιεο κηθξέο ηζηνξίεο γηα απηόλ ηνλ ηίηιν.  

Με ηνλ θαηξό, θαη όπνηε επέζηξεθε ζην κπαιό κνπ, είρε αξρίζεη απηή ε 

θξάζε λα κνπ αζθεί κηα απξόζκελε θαη δηαξθή γνεηεία. Θπκάκαη θάπνηα 

ζηηγκή ηνλ θύξην Γεκελεηδή λα ιέεη κία ηζηνξία γηα ηνλ Βηηγθελζηάηλ θαη 

πσο όηαλ ήηαλ ζην Κέκπξηηδ, ζηα πιαίζηα ελόο δηαγσληζκνύ γηα ηελ πην 

ζύληνκε νκηιία, έγξαςε κηα θξάζε ζε έλαλ πίλαθα θαη ηελ άθεζε εθεί. 

Γελ ζπκάκαη ηη θξάζε ήηαλ, αιιά δελ έρεη ζεκαζία. Σπρλά, ηηο ζπάληεο 

θόξεο πνπ γξάθσ έλα θείκελν, μερσξίδσ κία θξάζε απ’ όιεο, έλα ζηίρν 

από όινπο, έλα ζεκείν ζηίμεο απ’ όια, κία εηθόλα, θαη όιν ην άιιν 

γίλεηαη όιν θαη πην αρλό, πεξηηηό θαη θιύαξν (όπσο ηώξα πεξίπνπ), κε 

ξπζκό ζίγνπξα, θαη ήρν, θαη ζύληαμε, θαη όια απηά πνπ ζπλζέηνπλ κηα 

πξνζπάζεηα γηα πιεξόηεηα ηεο ζθέςεο. Όια απηά ηα «θαη» πνπ θάπνηα 

ζηηγκή ηα παξακεξίδεη έλα «δίρσο». Γελ ζα έιεγα όηη ήηαλ αρξείαζηα ή 

όηη παξαβιέπσ ηελ θαζνξηζηηθή ηζηνξηθά ζπκβνιή ηνπο ζηε δηακόξθσζε 

ηνπ α-λόεηνπ. Απηή όκσο είλαη κέρξη ηώξα ε κνίξα ηνπο: άπαμ θαη 

δηακνξθώζνπλ ην α-λόεην γίλνληαη ιήζε.  Βέβαηα, εδώ είκαζηε ζε κηα 

αληίζηξνθε πνξεία, όπνπ, ζηα πιαίζηα κηαο πξνθαζνξηζκέλεο ρξνληθά 

νκηιίαο (ειέσ champions league παξαηάζεθε ε αγσλία ηνπ), ην άρξνλν 

ηνπ α-λόεηνπ, θαιείηαη αλ κε ηη άιιν λα ππνζηαζηνπνηεζεί ρξνληθά κέζσ 

κηαο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο, ε νπνία ζα ην νξίδεη σο έλα «κέρξη εδώ απηό 

ήηαλ». Δδώ θάπνηνο ζα κπνξνύζε λα πεη όηη όιν απηό είλαη απζαίξεην 

θαη όηη νθείινπκε λα πάκε «πίζσ ζηα πξάγκαηα απηά θαζεαπηά», θαη 

ζηελ άρξνλε νπζία ηνπο. Πάιη θάπνπ εδώ ζα κπνξνύζε λα ηειεηώζεη 

απηή ε νκηιία, ηνπιάρηζηνλ ζηε γξαπηή ηεο εθθνξά θαη δίρσο λα ιάβεη 

ππόςηλ ηεο ηα πνηθίια ζρόιηα ηα νπνία ήδε ίζσο λα ηελ έρνπλ 

ηξνπνπνηήζεη.  

Θπκάκαη πάιη όηη πξόζθαηα, θαηεπζπλόκελνο ζε ηνύηνλ εδώ ην 

ρώξν γηα λα αθνύζσ θάπνηα νκηιία, κνπ ήξζε ζην κπαιό απηή εδώ ε 

νκηιία θαη ην πσο ζρεδόλ «ζξηακβεπηηθά» θαηάιαβα ηειηθά ηη είλαη απηό 

πνπ κε γνεηεύεη ζε απηόλ ηνλ ηίηιν. Μνπ ήξζε ζην λνπ όηη δελ κπνξώ λα 

ηνλ «δσ» θαη όηη απηό πνπ κε γνεηεύεη είλαη απην αθξηβώο · δελ είλαη 

ηδέα. Έρεη κηα ειεπζεξία πνπ δελ αλήθεη ζην θόζκν ησλ ηδεώλ. Μία α-

λόεηε θαη παηρληδηάξηθε ειεπζεξία. Θπκάκαη όηη ην αλέθεξα απηό ζηνλ 



θύξην Γεκελεηδή ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ, γέιαζε ρνξηαζηηθά, θαη είπακε λα 

απηνζρεδηάζνπκε. Τειηθά έγξαςα έλα κηθξό θείκελν ρζεο ην βξάδπ, ππό 

ηνπο ήρνπο ηνπ ηζέιν ηεο Zoe Keating, θαη έηζη ηα «θνπβαδάθηα» κνπ 

θαη ηα ινηπά ζύλεξγα ζα ηα πάξσ καδί ζε κηα άιιε θαινθαηξηλή παξαιία 

ζηηο δηαθνπέο πνπ πεξηκέλσ αλππόκνλα λα έξζνπλ.  

Όζνλ αθνξά γηα ηα θάζηξα.... 

ππάξρεη ηόζε άκκνο γύξσ καο. 

 


