Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης

ΧΚΡΑΣΗ
Πξφζσπα:
Καζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ, Α, Β θαη Γ (θνηηεηέο)
(ην γξαθείν, ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηή)
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιψο ηνπο…
Β: Σα θαζίθηα … Αιιά ηη πεξηκέλεηο απφ θαζηζηφκνπηξα … Ννκίδνπλ φηη έηζη, κε
ηνλ ηζακπνπθά, ζα καο ζηακαηήζνπλ …
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: H αζηπλνκία;
Β: Ναη…απηέο νη ξνχλεο.
Γ: ζν απηνί ρηππάλε, ηφζν ζα καο βξίζθνπλ κπξνζηά ηνπο.
Γ: Μπνξνχκε λα κείλνπκε εδψ γηα ιίγν … Γηα απφςε, δειαδή … Μέρξη λα πεξάζεη
ην απηφθσξν …
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καη ην ξσηάο; Αιιά ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη;
Β: Δκείο … ηίπνηε, εκείο δελ θάλακε ηίπνηε. Απιά ήκαζηαλ ζηελ δηαδήισζε. Κάπνηα
ζηηγκή έθαλαλ ληνπ ηα ΜΑΣ… Βαξάγαλ’ φπνπ βξίζθαλ’ … Ξχιν, φρη αζηεία.
Αλνίμαλ κχηεο, ζπάζαλε θεθάιηα, δηαιχζαλ πιεπξά … Ση λα ζνπ πσ … ηφηε ε,
ξίμακε θη εκείο, δελ ιέσ …
Γ: Δ, πσο λα κείλεηο κε ζηαπξσκέλα ρέξηα! ηνπο δψζακε θη εκείο θαη θαηάιαβαλ…
Β: Μεηά ζθάζαλε ηα δαθξπγφλα. εηξήλεο, αζζελνθφξα, πεξηπνιηθά … Κφιαζε. Δ,
κέζα ζε φιν απηφ ην καθειεηφ πέζαλ’ θαη θάπνηεο κνιφηνθ.
Γ: Πξψηα πέηξεο θαη κεηά νη κνιφηνθ… πάζαλε θάπνηεο βηηξίλεο ζε καγαδηά θαη
ηξάπεδεο, θάεθαλ θαλά δπν πεξηπνιηθά, θάλα δπν ιεσθνξεία…
Γ: ρη πάλησο απφ δηαδεισηέο …
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ξέξσ, μέξσ … Η γλσζηή ηζηνξία … Οη γλσζηνί άγλσζηνη …
Γ: Μελ θνξντδεχεηο.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ρη, δελ θνξντδεχσ, αιιά απηά πηα ηα έρνπκε ζπλεζίζεη…
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Β: Σα πξάγκαηα απηή ηε θνξά αγξίεςαλ. Πνηέ δελ είρακε θηάζεη ζε ηέηνην ζεκείν.
γίλαλε θαη ζπιιήςεηο…
θακηά ηξηαληαξηά… πηάζαλε θαη ηνλ Άθε. Δκείο ηελ
γιηηψζακε ζην ηζαθ. Μάιινλ ηψξα ζα καο ςάρλνπλ…
Γ: Πνχ λα παο ζπίηη. Πξψηα εθεί ζα έξζνπλ.
Β: Φαίλεηαη πσο ν αγψλαο πεξλάεη ζε άιιε θάζε… πην ζθιεξή… ε ζχγθξνπζε κε
ηελ αληίδξαζε θιηκαθψλεηαη…
Γ: Γη’ απηφ είπακε, αλ κπνξνχζακε λα κείλνπκε εδψ, κέρξη λα εξεκήζνπλ ηα
πξάγκαηα …
Γ: Πνχ λα ππνςηαζηνχλ λα έξζνπλ εδψ … ζην ζπίηη ηνπ θαζεγεηνχ καο…ελφο
επππφιεπηνπ παλεπηζηεκηαθνχ.
Β: Σν πξφβιεκα, φκσο, είλαη ηη γίλεηαη κε ηνλ Άθε.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ θαηαιαβαίλσ ηη θνβάζηε. ζνπο πηάζαλε… πηάζαλε.
Γ: Γελ μέξνπκε ηη θαη πνηνλ κπνξεί λα θάξθσζε θάπνηνο ζηελ Αζθάιεηα… είλαη θαη
νη θάκεξεο…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καη ινηπφλ; Δζείο δελ θάλαηε ηίπνηα, είπαηε. Ση κπνξνχλ λα έρνπλ
θαηαγξάςεη νη θάκεξεο;
Β: Μπνξεί λα καο κπεξδέςνπλ κε θάπνηνπο άιινπο… Πνπ μέξεηο ηη γίλεηαη…
κπνξείο λα έρεηο πνηέ εκπηζηνζχλε ζε κπάηζνπο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καιά – θαιά, ζα δνχκε… ζα δνχκε … αθήζηε … ζα θνηηάμσ αχξην
πξσί – πξσί λα δσ πψο έρνπλ ηα πξάγκαηα. Πξνο ην παξφλ εξεκήζηε … Λνηπφλ, ηη
κπνξψ λα θάλσ γηα ζαο;
Γ: Να πιπζνχκε ιίγν …
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Βέβαηα. Σν κπάλην, μέξεηε πνχ είλαη.
(βγαίλνπλ ν Β θαη ν Γ. Μέλεη ν Γ).
Γ: Δίζαζηε ην κφλν πξφζσπν εκπηζηνζχλεο πνπ κπνξνχζακε λα θαηαθχγνπκε…
(Ο Γ επηζηξέθεη αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ Β).
Γ: … Καη επί πιένλ κέλεηε θνληά ζην παλεπηζηήκην.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μφλν ζαο παξαθαιψ απηφ λα κείλεη κεηαμχ καο γηαηί αλ δηαξξεχζεη,
φπσο θαηαιαβαίλεηε, φηη ην ζπίηη κνπ ζα γίλεη θαηαπιηζκφο.
Β: Πάλησο, είλαη βαζηά λπρησκέλνη αλ λνκίδνπλ φηη ζα θάλνκε πίζσ. Δθεί πνπ
θηάζακε, ην πνηάκη δελ γπξίδεη πίζσ.
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ΚΑΘΗΓΗΣΗ:. Μπνξψ λα ζαο θάλσ κηα εξψηεζε; Ξέξεηε θαιά πφζν ζέβνκαη ηνλ
αγψλα ζαο –φπσο, δειαδή, θαη θάζε αγψλα πνπ ππεξεηεί θάπνηα δίθαηα ή ηδαληθά. Σν
φηη πξέπεη λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα, δελ ην ζπδεηψ. Καη κάιηζηα, ζα έιεγα, λα
αιιάδνπλ ξηδηθά! Βέβαηα, φηαλ πξφθεηηαη γηα ξηδηθέο αιιαγέο, μέξσ, δελ κπνξείο λα
ηηο δηεθδηθήζεηο κε ην «ζαο» θαη κε ην «ζεηο». Υξεηάδεηαη πάιε. Γηα λα παιέςεηο θαη
λα ληθήζεηο, φκσο, πξέπεη φρη κφλν λα πηζηεχεηο εθείλν γηα ην νπνίν αγσλίδεζαη αιιά
θαη λα ην γλσξίδεηο θαιά. Καη αθφκα πεξηζζφηεξν: λα γλσξίδεηο ζε βάζνο φρη κφλν
ηνλ αληίπαιν αιιά θαη ηνλ εαπηφ ζνπ. Ιδίσο ηνλ εαπηφ ζνπ, πνπ είλαη θαη ην
δπζθνιφηεξν! Αιιηψο, είζαη θνκκέλνο απφ ρέξη. Δζείο, ινηπφλ, λα δερηψ φηη
πηζηεχεηε βαζηά ηνλ αγψλα ζαο, θαη έζησ φηη έρεηε κειεηήζεη εκβξηζψο ηνλ αληίπαιφ
ζαο. Δζείο φκσο, έρεηε θάλεη ην ίδην θαη γηα ηνλ εαπηφ ζαο ;
Β. Γελ θαηαιαβαίλσ πνχ ην παο, δάζθαιε.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Να κνπ πεηο εζχ σο πνχ κπνξείο λα ην παο. Μέρξη πνπ κπνξείο
θηάζεηο γηα λα ππεξαζπηζηείο ηα πηζηεχσ ζνπ;
Β: Απηφ είλαη κήπσο θξηηηθή πνπ ηξέμακε λα θξπθηνχκε εδψ;
Γ: Δ , ξε γακψην, δειαδή λα θάηζνκε ζαλ θφηεο λα καο καληξψζνπλ γηα λα
απνδείμνπκε πίζηε ζηνλ αγψλα; ... Απηφ θη αλ είλαη αζηηθή αληίιεςε!… Σφηε πνηνο
ζα κείλεη έμσ ζηελ θνηλσλία γηα λα παιέςεη;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ:. ρη, φρη, θαζφινπ δελ ελλνψ απηφ. Καη πνιχ θαιά θάλαηε θαη
ήξζαηε εδψ. Δγψ, φκσο, ζαο έζεζα έλα εξψηεκα ζε θαζαξά πξνζσπηθή βάζε. Καη
είλαη απιφ: εζείο, σο πνχ ζα ήζαζηαλ δηαηεζεηκέλνη λα θζάζεηε πξνθεηκέλνπ λα
ππεξαζπηζηείηε ηα πηζηεχσ ζαο; Κη ελλνψ γεληθά, φρη κφλν ηψξα κε ηελ ζεκεξηλή
δηαδήισζε, αιιά ζε θάζε πεξίπησζε, φπνηε θιεζείηε λα ζηεξίμεηε ηηο επηινγέο ζαο.
Θα κπνξνχζαηε, αο πνχκε, θαη λα πεζάλεηε γη’ απηέο;
Β: Αλ ρξεηαδφηαλ, λαη. ρη, φκσο, θαη λα πάκε γπξεχνληαο. Καλέλαο επαλαζηάηεο,
απφ ηνλ Σζε έσο ηνλ ηειεπηαίν δηαδεισηή, δελ πξνζθέξεηαη λα πεζάλεη. Υηππάεη θαη
θεχγεη, θξχβεηαη, θαη μαλάξρεηαη γηα λα μαλαρηππήζεη, θαη κεηά μαλά ην ίδην, θαη
χζηεξα πάιη θαη πάιη ... ζν μεθεχγεη απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο παγίδεο πνπ ηνπ
ζηήλεη ε αληίδξαζε, κπνξεί θαη ζπλερίδεη ηελ αλαηξεπηηθή δξάζε ηνπ Σψξα, αλ θάηη
πάεη ζηξαβά θαη πξέπεη λα πιεξψζεη κε ηελ δσή ηνπ, ζαθψο θαη δελ κεηαληψλεη πνπ
πέζαλε γηα ηα πηζηεχσ ηνπ… Γελ πξέπεη ηνπιάρηζηνλ …
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Η εξψηεζή κνπ δελ ήηαλ ζεσξεηηθή. Σν εξψηεκά κνπ απεπζχλεηαη
πξνζσπηθά ζηνλ θαζέλα ζαο θαη φρη ζε θάπνην ηδεαηφ επαλαζηάηε. Ξαλαξσηψ, π.ρ.
εζχ, (δείρλνληαο ηνλ Β) κέρξη πνχ κπνξείο λα θηάζεηο γηα λα ππεξαζπηζηείο ηα
πηζηεχσ ζνπ. Αζθαιψο ζα κπνξνχζεο αβαζάληζηα λα πεηο: «πξνηηκψ λα πεζάλσ,
παξά λα ηα απνθεξχμσ», Γηαηί, αο κε θνξντδεπφκαζηε, ζε φινπο καο κάο αξέζεη λα
θάλνκε ηνλ ήξσα –εδψ κέζα, φκσο: ζηελ ζθέςε καο. Σν δεηνχκελν, σζηφζν, είλαη
θαηά πφζν, ηελ θξίζηκε ζηηγκή ηεο αιήζεηαο – αλ πνηέ απηή έξζεη – καο πξνδψζεη ή
φρη ν αιεζηλφο εαπηφο καο, απηφο δειαδή πνπ πξαγκαηηθά είκαζηε –πίζσ απφ ην
θθηαζηδσκέλν ζπρλά είδσιν ηνπ θαζξέθηε καο.
Γ: Να, έλα σξαίν ζέκα γηα κπζηζηφξεκα.
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(Ο θαζεγεηήο αγλνεί επηδεηθηηθά ηνλ Γ θαη απεπζχλεηαη ζηνλ Β)
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Λνηπφλ; ζα ήζνπλ δηαηεζεηκέλνο λα πεζάλεηο γηα ηα πηζηεχσ ζνπ;
Να κνπ απαληήζεηο κε εηιηθξίλεηα, ε;
Β: Γελ… δελ μέξσ, αλ ζα κπνξνχζα λα θηάζσ σο εθεί.
Γ: (ζηνλ θαζεγεηή) Γηαηί εζχ ζα ην έθαλεο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μαθάξη λα κπνξνχζα ...
Γ: Δ, ηφηε, ηη ζπδεηάκε …
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γπζηπρψο ηα δηθά κνπ πηζηεχσ πηα δελ είλαη ηφζν κεγάια, ψζηε λα
αμίδεη ηνλ θφπν λα ζπζηάζσ ηε δσή κνπ γη’ απηά … Βιέπεηο, ε δσή θαη ε πείξα κε
έθαλαλ αξθεηά δχζπηζην ζηα κεγάια ιφγηα θαη ηα θίλεηξα ησλ αλζξψπσλ
Β: Άξα ζεσξεηηθνινγείο…
Γ: Πoπ ξε, έρσ βαξεζεί λα αθνχσ ζεσξίεο ... «Καη πξέπεη έηζη …», θη «φρη κάιινλ
αιιηψο …», θαη «μέξεηο, ζα κπνξνχζα, αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ...» –θαη δελ
ζπκκαδεχεηαη. Δπηηέινπο, αο θνηηάμνκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζηα ίζηα, θαηάκαηα, θαη
αο αζρνιεζνχκε κε απηήλ.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ:. πκθσλψ. Μφλν πνπ αλ εζχ ζεσξείο ηνλ εαπηφ ζνπ ζαλ ην εξγαιείν
εθείλν πνπ κπνξεί λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα νθείιεηο λα γλσξίδεηο θαιά ηηο
δπλαηφηεηέο ηνπ, δειαδή ηνλ εαπηφ ζνπ. Γηαθνξεηηθά νδεγείζαη ζε κάρεο πνπ είλαη
απφ ρακέλεο εθ ησλ πξνηέξσλ. Δγψ, ινηπφλ, γηα λα κελ μεθεχγνκε απφ ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, πνπ εζείο επηθαιείζηε, κπνξψ λα ζαο αλαθέξσ έλαλ άλζξσπν πνπ
πέζαλε πξαγκαηηθά γηα ηα πηζηεχσ ηνπ θαη, κε ηνλ ηξφπν απηφ, φρη κφλν δελ
ππνηάρζεθε ζηνπο αληηπάινπο ηνπ, αιιά λίθεζε θαη ηελ ιεζκνληά, ηνλ κεγαιχηεξν
ερζξφ καο, ηνλ ζάλαην.
Β: Μπα!… Καη πνηνο είλαη απηφο…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ:. Ο σθξάηεο.
Γ: Α, ν αξραίνο θηιφζνθνο…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ:. Aθξηβψο.
Β: Λνηπφλ, πνηέ δελ θαηάιαβα ζε ηη πίζηεπε απηφο ν άλζξσπνο…
Γ: άκπσο έιεγε θαη ηίπνηε γηα λα μέξνκε θαη ηη πίζηεπε. «Δλ νίδα φηη νπδέλ νίδα»,
μεθνχξληδε θαη … θαζάξηδε … Έρσ άδηθν;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πξάγκαηη, ν σθξάηεο δελ ήηαλ θαλέλαο δηαλννχκελνο πνπ
δηαηχπσζε ηίπνηε πξσηνπνξηαθέο ζεσξίεο, κεγαιφπλνεο ηδέεο, θηινζνθηθέο
δηδαζθαιίεο γηα λα ηηο αζπαζηνχλ νη άιινη.
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Β: Μα, άκα δελ ππνζηήξηδε ηίπνηε θαη έιεγε ζπλερψο «ελ νίδα φηη νπδέλ νίδα» …
ηφηε πνπ ηα βξήθε ηα «πηζηεχσ»;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ο σθξάηεο έθαλε θάηη πνιχ πην ζπνπδαίν απφ ην λα θαηαζθεπάδεη
ζεσξίεο θαη θηινζνθηθά ζπζηήκαηα. Έδεημε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα
θζάζεη θαλείο ζε ζσζηέο ζεσξίεο, ηδέεο θαη απφςεηο. Αληηθείκελν ησλ αλαδεηήζεψλ
ηνπ ήηαλ ε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο ηεο ζθέςεο θαη φρη ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηά ηεο.
Καηά κηα έλλνηα φινο ν δπηηθφο πνιηηηζκφο, κα θαη ε επηζηήκε πάλσ ζηελ νπνία
ζηεξίδεηαη, βαζίδνληαη ζην ζσθξαηηθφ πλεχκα.
Γ: Να πάιη νη ζεσξίεο πεξί πλεχκαηνο θαη «ηα ζνπ πα… κνπ πεο» .... Μα, δελ
θαηαιαβαίλεηο φηη εθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε δξάζε. Η δξάζε … ε πξάμε είλαη
εθείλε πνπ γελλά
ηηο αιεζηλέο ηδέεο θαη απφςεηο…. ια ηα άιια είλαη
νλεηξνθαληαζίεο ηνπ θαλαπέ… κε ην ζπκπάζην δειαδή.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μαδί ζνπ θη εγψ, αγφξη κνπ. Καη βέβαηα δξάζε! Αιιά, δξάζε ρσξίο
ζεσξία θαη απηνγλσζία, είλαη άζηνρεο, αζρεδίαζηεο, ζπαζκσδηθέο, θηλήζεηο, πνπ
θέξλνπλ ζπλήζσο θαη αληίζεην απνηέιεζκα απφ εθείλν πνπ επηδηψθνπλ.
Β: Αλάιπζέ ην.
Γ: Αλ δελ ζνπ είλαη δχζθνιν…
(Ο θαζεγεηήο πεγαίλεη θαη θέξλεη έλα ζθπξί θαη πξφθεο θαξθηά θαη αθνχ ηα
αθνπκπάεη ζην γξαθείν απεπζχλεηαη ζηνλ Β).
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ιδνχ, ινηπφλ, θάξθσζε! νπ δεηάσ, ινηπφλ, λα θάλεηο θάηη…
Μπνξείο λα ην θάλεηο; Κάξθσζε!
Β: ………
Γ: (ηνλ Β) Άληε ινηπφλ θάξθσζε… ηη θνβάζαη;… δελ πξφθεηηαη λα ζε
θαηεγνξήζνπκε θαη γηα ξνπθηάλν…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δλλνψ λα θαξθψζεηο θαλνληθά – κε ζθπξί θαη κε θαξθηά. Οξίζηε…
Κάξθσζε!
Β: Πνχ φκσο; ηνλ ηνίρν; ηελ πφξηα; ην πάησκα; ην παξάζπξν; Δδψ; Δθεί; Πνχ
λα θαξθψζσ;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Έια, ινηπφλ.
Β: Καη γηαηί κνπ δεηάο λα θαξθψζσ;… θάηη έρεηο θαηά λνπ… Θέιεηο λα θξεκάζεηο
θάηη; Ση;… Αλ δελ κνπ ηα πεηο απηά, ζα πάξσ ην ζθπξί θαη ην θαξθί θαη ζα θαξθψλσ
εδψ θη θεη, θαη ζην ηέινο ην πην πηζαλφ είλαη λα ζνπ ραιάζσ θαλέλα ηνίρν.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Βιέπεηο; Γελ αξθεί λα απνθαζίζεη λα θάλεη θάηη θαλείο. Πξέπεη
πξνεγνπκέλσο λα μέξεη θαη ηη πξέπεη λα θάλεη. Πξνο ηα πνχ λα θαηεπζχλεη ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπ, πνηνο ν ζηφρνο ηνπ, πσο πξέπεη λα ελεξγήζεη γηα λα θηάζεη ζην
απνηέιεζκα πνπ ζηνρεχεη, πνηα κέζα ζα ρξεζηκνπνηήζεη … Με άιια ιφγηα, πξηλ

5

μεθηλήζεηο λα θάλεηο νηηδήπνηε, πξέπεη λα έρεηο κηα ζπλνιηθή ζεψξεζε ησλ
πξαγκάησλ, νθείιεηο λα έρεηο ζρεκαηίζεη κηα ζεσξία, έλα ζρέδην ζην κπαιφ ζνπ πνπ
ζα θαηεπζχλεη ηηο θηλήζεηο ζνπ. Γηαθνξεηηθά, ε δξάζε είλαη ζθέηε καηαηνπνλία,
άδηθνο θφπνο, κηα ηξχπα ζην λεξφ –πνιιέο θνξέο κάιηζηα θαηαζηξνθηθή. Η ζεσξία,
πνπ καο ιέεη: ηη, πνχ, πψο θαη γηαηί λα θάλνκε θάηη δίλεη ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν
πξέπεη λα θηλεζεί θαλείο, αλ ζέιεη, βέβαηα, ε δξάζε ηνπ λα έρεη απνηέιεζκα, θάπνην
αληίθξηζκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Γ: Ναη, αιιά κπνξεί ε ζεσξία λα κελ είλαη ζσζηή, νπφηε, φηαλ, κάιηζηα, λνκίδεηο φηη
είλαη ζσζηή θαη ζηεξηρηείο πάλσ ηεο, ζα παο άιινχ γη’ αιινχ.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνιχ ζσζηά. Γελ αξθεί ινηπφλ ε δξάζε λα θαηεπζχλεηαη απφ κηα
ζεσξία, πξέπεη, επηπιένλ, ε ζεσξία λα είλαη θαη ζσζηή.
Γ: Πφζεο ζεσξίεο δελ απνδείρηεθαλ ηειηθά κάπεο... ζπγλψκε… ιάζνο ήζεια λα πσ…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γη’ απηφ αθξηβψο πξέπεη λα εμεηάδνπκε πάληνηε αλ νη ζεσξίεο είλαη
ζσζηέο, λα κελ αθήλνπκε ηίπνηε ρσξίο λα ην ςάμνκε. Δίλαη, αθξηβψο, ηνχην πνπ
έθαλε ζπλερψο ν σθξάηεο ζε φιε ηνπ ηελ δσή –ιεο θαη ηνπ είρε γίλεη έκκνλε ηδέα.
Γελ δερφηαλ ηίπνηε ζαλ ζσζηφ, αλ πξνεγνπκέλσο δελ ην εμέηαδε ζε βάζνο. Κη ήηαλ
ππεξήθαλνο γη’ απηφ. Αλ, πίζηεπε, δηέζεηε θάπνηα ζνθία, δελ ήηαλ γηαηί θαηείρε
νξηζκέλεο ζεσξίεο, αιιά γηαηί δελ δέρνληαλ θακηά ζεσξία ρσξίο λα ηελ έρεη εμεηάζεη
πξνεγνπκέλσο ζε βάζνο. Αλζξψπνπο, έιεγε, πνπ είραλ ην κπαιφ ηνπο γεκάην απφ
ζεσξίεο θαη γλψζεηο κπνξείο λα βξεηο, λα … (αλνηγνθιείλνληαο ηα δάρηπιά ηνπ
ρεξηνχ ηνπ γηα λα δείμεη πφζν πνιινί ήηαλ απηνί). αλ ηνλ ίδην, φκσο, πνπ είρε ηελ
καλία λα κελ δέρεηαη ηίπνηε ζαλ ζσζηφ, αλ δελ ην είρε ςάμεη πξηλ θαιά: θαλέλαλ.
Β: Μήπσο ήηαλ θνκκάηη ππεξβνιηθφο; Μνπ θαίλεηαη πνιχ απίζαλν ζηελ επνρή ηνπ
λα κελ ππήξρε ςαγκέλνο έζησ έλαο επηζηήκνλαο, έλαο θηιφζνθνο, έλαο ξήηνξαο,
έλαο θαιιηηέρλεο. Θέιεηο λα δερηψ φηη πνιιά απφ φζα έιεγαλ ή έθαλαλ νη θηιφζνθνη,
νη επηζηήκνλεο, νη θαιιηηέρλεο ηα είραλε πηνζεηήζεη ζην ληνχθνπ, λα ην δερηψ. ηη,
φκσο, δελ ήηαλ θαζφινπ, ζε ηίπνηε απφ φζα έιεγαλ ή έθαλαλ ςαγκέλνη…ζπγλψκε,
αιιά δελ ζα πάξσ …
Γ: Μπαο θη ήηαλ νχθν ν ηχπνο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ μέξσ ηη άλζξσπνο ήηαλ … αλ ήηαλ εμσγήηλνο ... Δθείλν φκσο
πνπ έρεη ζεκαζία δελ είλαη πνηνο είλαη απηφο πνπ ιέεη θάηη, αιιά ηη είλαη απηφ πνπ
ιέεη Μεξηθά πξάγκαηα, μέξεηε, κπνξείο λα ηα δηδαρζείο θαη απφ έλαλ αλφεην… αξθεί
εζχ λα κελ είζαη ν ίδηνο αλφεηνο. Καη θαληάδνκαη λα ην παξαδερζείο φηη ν σθξάηεο
κφλν θνπηφο δελ ήηαλ. πκθσλνχκε σο εδψ; Αλ λαη, κπνξνχκε λα ζπλερίζνπκε.
Γηαθνξεηηθά λα ζηακαηήζνκε ηελ ζπδήηεζε (ζηνλ Γ) ηελ πεξίπησζε απηή κε
θνβάζαη δελ ζα ζε θαηεγνξνχζα πνηέ γηα ππεξβνιηθή επθπΐα.
Γ: ρη, φρη. Να, έηζη φπσο ηνλ πεξηέγξαςεο … κήπσο ήηαλ ιηγνπιάθη γξαθηθφο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γξαθηθφο; Σψξα, βέβαηα, πνπ ην ιεο …, πξάγκαηη ε παξνπζία θαη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνθαινχζε. Νηπλφηαλ επηδεηθηηθά απιά. Υεηκψλα-θαινθαίξη
μππφιεηνο. Γελ θφξαγε, ιέεη, ζαλδάιηα, γηα λα κπαίλεη ζην ξνπζνχλη ησλ
ππνδεκαηνπνηψλ. Καη απφ λσξίο ην πξσί γχξηδε ζηελ Αγνξά, ζηα γπκλαζηήξηα, ζε
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θνπξεία, ζε πεξηπάηνπο, θαη φπνηνλ ζνθνινγηφηαην ζπλαληνχζε άλνηγε καδί ηνπ
θνπβέληα, δεηψληαο ηνπ λα ηνλ δηδάμεη θάηη απφ ηελ ζνθία ηνπ.
Γ: Καιά, δελ δνχιεπε;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ση λα ζνπ πσ
Γ: Καη πψο δνχζε;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πξψηα απφ φια ήηαλ εμαηξεηηθά ιηηφο. Λέλε, αθφκε, φηη πνηέ δελ
είρε μεκείλεη απφ ιεθηά. Μπζηήξην! Πνηέ ηνπ δελ δαλείζηεθε νχηε έθιεςε νχηε θαη
πήγε λα δεηηαλέςεη –ζαλ θάπνηνπο άιινπο θηινζφθνπο ζηελ αξραηφηεηα πνπ είραλ
θάλεη ηελ επαηηεία ζχζηεκα. Σψξα, πψο ηα θαηάθεξλε;… Ίζσο νη καζεηέο ηνπ. ια
απηά, φκσο, είλαη θνπηζνκπνιηά θαη ππνζέζεηο πνπ δελ έρνπλ λα θάλνπλ ηίπνηα κε
ηελ πνηφηεηα ηνπ κπαινχ ηνπ.
Γ: Μα, φηαλ ηνπο έβγαδε φινπο ζθάξηνπο, ρσξίο, κάιηζηα, ν ίδηνο λα ιέεη πνηέ ηελ
γλψκε ηνπ γηα ηίπνηε, γηα πνηα πνηφηεηα κπαινχ κηιάο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μηζφ …
Γ: Απνξψ πψο ιέλε φηη ν άλζξσπνο απηφο ήηαλ ηφζν ζπνπδαίνο.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Να ηα πάξνκε ηα πξάγκαηα κε ηελ ζεηξά; Πξψηα απφ φια ην φηη δελ
άμηδαλ φινη εθείλνη πνπ είηε απφ κφλνη ηνπο ή νη άιινη πίζηεπαλ πσο ήηαλ ζπνπδαίνη
γηα ηεο ζεσξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπ δελ ήηαλ θάηη πνπ ηνπ θαηέβεθε έηζη μεθάξθσηα
ζην θεθάιη. Απελαληίαο, έθαλε νιφθιεξε έξεπλα, γηα λα θαηαιήμεη ζ’ απηφ.
Γ: Έξεπλα αγνξάο, φπσο ιέλε νη ζηαηηζηηθνιφγνη … Ήζεια λα ξσηήζσ ηη είδνπο
έξεπλα έθαλε θαη πψο ηνπ ήξζε λα ηελ θάλεη.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κάπνηε ην Μαληείν ησλ Γειθψλ έβγαιε κηα πεξίεξγε, αιήζεηα,
ξήζε, πνπ έιεγε πσο, ζχκθσλα κε ηνλ Θεφ, αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο πην ζνθφο
απφ ηνλ σθξάηε δελ ππήξρε. ηαλ ην έκαζε απηφ ν σθξάηεο, απφξεζε, αθνχ ν
ίδηνο παληνηε δεμηά θαη αξηζηεξα δηαθήξπζζε φηη δελ ήμεξε ηίπνηε. «Δλ νίδα φηη
νπδέλ νίδα», ήηαλ ε ραξαθηεξηζηηθή θξάζε ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φκσο, επεηδή
ήηαλ ν σθξάηεο ήηαλ επζεβήο πνπ ηηκνχζε ηα ζεία, ηνπ ήηαλ αδχλαην λα πηζηέςεη
φηη ν Θεφο κπνξνχζε λα ιέεη ςέκαηα. Ση ζπλέβαηλε, ινηπφλ: ήηαλ ή δελ ήηαλ ζνθφο –
θαη κάιηζηα ν πην ζνθφο, θαηά ηελ ζετθή ξήζε, απφ φινπο ηνπο ζλεηνχο; Γηα λα ιχζεη
ηελ απνξία ηνπ απηή, απνθάζηζε λα επηζθεθζεί ηνπο πην θεκηζκέλνπο γηα ηελ ζνθία
ηνπο αλζξψπνπο ηεο επνρήο ηνπ θαη λα δεη ν ίδηνο πιένλ κε ηα κάηηα ηνπ ηη ήηαλ
εθείλν πνπ θαηείρε απηφο, ην νπνίν δελ ην γλψξηδαλ εθείλνη, πνπ έθαλε ηνλ ζεφ λα πεη
πσο ήηαλ ν πην ζνθφο. Αξρηθά, ινηπφλ, πήγε θαη βξήθε έλαλ πνιηηηθφ, πνπ ηνλ
ζεσξνχζαλ ζνθφ θαη ν ίδηνο πίζηεπε φηη ήηαλ ν ζνθφηαηνο φισλ. Απφ ηελ ζπδήηεζε
φκσο καδί ηνπ, θαηάιαβε φηη ν άλζξσπνο κφλν ζνθφο δελ ήηαλ. Μεηά ζηξάθεθε ζε
νξηζκέλνπο πνηεηέο, γηα ηνπο νπνίνπο, επίζεο, ιέγαλε φηη δηέζεηαλ εμαηξεηηθή ζνθία.
πδεηψληαο, σζηφζν, θαη κε απηνχο δηαπίζησζε φηη ηα πνηήκαηά ηνπο δελ ηα έγξαθαλ
απφ ζηέξεε γλψζε, αιιά απφ αδέζπνηε έκπλεπζε θαη αλεμέιεγθην ελζνπζηαζκφ.
Αιιά θη φηαλ απνθάζηζε λα θνπβεληηάζεη κε θάπνηνπο νλνκαζηνχο γηα ηηο επηδφζεηο
ησλ ηερλίηεο είδε φηη θη απηνί είραλ ζνβαξέο ειιείςεηο. Έηζη, γηα λα κελ ζαο ηα
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πνιπινγψ, φζνπο απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ –ζηξαηεγνχο, ξήηνξεο, θηινζφθνπο
επηζηήκνλεο– θη αλ ζπλνκίιεζε είδε φηη φρη κφλν αγλννχζαλ έλα ζσξφ πξάγκαηα,
αιιά δελ ήμεξαλ θαλ γηα ηη πξάγκα κηινχζαλ θάζε θνξά. πκπέξαλε, ινηπφλ, φηη
θαλέλαο απφ ηνπο αλζξψπνπο δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ζνθφ.
Μφλνλ ν Θεφο είλαη ζνθφο θαη νπδείο άιινο. Σν θαθφ κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ήηαλ
φηη αγλννχζαλ ηελ άγλνηά ηνπο, ζε αληίζεζε κε ηνλ ίδην πνπ είρε ζπλείδεζε ηνπ
γεγνλφηνο απηνχ, αθνχ ππνζηήξηδε ζε φινπο ηνπο ηφλνπο φηη δελ ήμεξε ηίπνηε. Ίζσο
απηφ, ζθέθηεθε ν σθξάηεο, λα ήηαλ εθείλν πνπ εθηίκεζε πάλσ ηνπ ν Θεφο, γηα λα
πεη φηη ήηαλ ν ζνθφηεξνο φισλ ησλ αλζξψπσλ.
Γ: Μα ηψξα πείηε καο εηιηθξηλά, πηζηεχεηε φηη ν σθξάηεο έιεγε αιήζεηα, φηαλ
έιεγε φηη δελ μέξεη ηίπνηε; Μελ ηξειαζνχκε ηψξα.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αζθαιψο θαη ζα ήμεξε –κε ζνπ πσ κάιηζηα, πεξηζζφηεξα απφ
εθείλνπο πνπ έιεγαλ φηη ήμεξαλ φια. Απιψο, ν σθξάηεο πξνζπνηνχληαλ φηη δελ
ήμεξε ηίπνηε.
Γ: Καη γαηί απηφ ην ζέαηξν;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θέαηξν; Κάλεηο ιάζνο. Δπξφθεηην γηα κέζνδν θαη κάιηζηα
επηζηεκνληθή. Έηζη, πίζηεπε, κπνξνχζε λα πξνζηαηέςεη ηελ γλψζε θαη λα πνιεκήζεη
ηελ ακάζεηα –θαη ην ρεηξφηεξν αθφκε: ηελ εκηκάζεηα.
Β: Καη λφκηδε φηη ζα ην πεηχραηλε απηφ κε ην λα θάλεη πσο δελ μέξεη ηίπνηε;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ναη, γηαηί νη κεγαιχηεξεο πιάλεο βξίζθνληαη ζηα απηνλφεηα
πξάγκαηα, ζε φια εθείλα ηα «ζιφγθαλ» πνπ κε πεξηζζή επθνιία ζε θάζε επθαηξία
επηθαινχκαζηε ζαλ αδηακθηζβήηεηα επηρεηξήκαηα. Ο σθξάηεο, φκσο, δελ δερφηαλ
λα πηεη λεξφ απφ ηελ βξχζε, αιιά έςαρλε πάληα ηε πεγή. Κη απηφ ήηαλ ε αξρή ηεο
εθζηξαηείαο ηνπ ππέξ ηεο γλψζεο
Γ: Γελ θαηαιαβαίλσ…
Γ: Μπνξείο λα καο ην θάλεηο πην ιηαλά;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: (ζηνλ Γ) Φαληάζνπ ηνλ εαπηφ ζνπ λα θνξάεη θφθθηλα γπαιηά. Πψο
ζα ηα έβιεπεο ηφηε φια γχξσ ζνπ;
Γ: Κφθθηλα, βέβαηα.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: (ζηνλ Β) Κη εζχ, αλ θνξνχζεο καχξα γπαιηά; Πψο ζα ηα έβιεπεο
φια;
Β: Αζθαιψο καχξα.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: (ηνλ Γ.) Κη εζχ αλ θνξνχζεο πξάζηλα;
Γ: Πξάζηλα.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κη αλ εγψ θνξνχζα θίηξηλα γπαιηά; Γελ ζα ηα έβιεπα φια θίηξηλα;
Σν εξψηεκα, ελ ηνηαχηε πεξηπηψζεη, είλαη πνηεο απφ ηηο εηθφλεο ησλ πξαγκάησλ πνπ
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βιέπνκε κέζα απφ ηα γπαιηά πνπ θνξάεη ν θαζέλαο καο αληαπνθξίλνληαη ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα.
Β: Πξνθαλψο θακηά, αθνχ ην ρξψκα πνπ βιέπνκε λα έρνπλ ηα πξάγκαηα δελ είλαη ην
ρξψκα πνπ έρνπλ ηα ίδηα ηα πξάγκαηα, αιιά ην ρξψκα πνπ αλαγθάδνπλ ηνλ θαζέλα
καο ηα γπαιηά πνπ θνξάεη λα βιέπεη.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Οπφηε, αλ ζα ζέιακε λα δνχκε ην αιεζηλφ ρξψκα ησλ πξαγκάησλ, ηη
ζα έπξεπε λα θάλνκε;
Γ: Απινχζηαηα, λα βγάινκε ηα γπαιηά πνπ θνξάκε, θαη κε γπκλά κάηηα πιένλ λα
θνηηάμνκε ηα πξάγκαηα.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Έηζη κπξάβν! Κάηη αλάινγν καο ζπκβνχιεςε λα θάλνκε θη ν
σθξάηεο. Ξέξεηε, o θαζέλαο καο, κε ηελ γέλλεζή ηνπ, έξρεηαη ζε έλαλ θφζκν
γεκάην απφ ζεσξίεο, αληηιήςεηο, απφςεηο, ηδέεο, ζέζεηο, πεπνηζήζεηο, πνπ ηηο βξίζθεη
έηνηκεο λα ηνλ πεξηκέλνπλ Δίκαζηε αλαγθαζκέλνη λα βιέπνκε ηα πξάγκαηα κέζα απφ
γπαιηά: καχξα, θφθθηλα, πξάζηλα, θίηξηλα, πνπ άιινη καο έρνπλ θνξέζεη. Κη αλ κελ
ζπκβεί κελ νη ζεσξίεο θαη νη αληηιήςεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο πξνζεγγίδνκε ηα
πξάγκαηα, λα είλαη αθξηβείο, ηφηε αζθαιψο νη εηθφλεο πνπ ζρεκαηίδνκε γηα ηα
πξάγκαηα κέζα καο αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. πρλά ππθλά, φκσο,
ζπκβαίλεη νη ζεσξίεο θαη νη πεπνηζήζεηο γηα ηα πξάγκαηα λα είλαη αλαθξηβείο θαη νη
εηθφλεο πνπ έρνκε γηα ηα πξάγκαηα δελ κπνξεί παξά λα είλαη απαηειέο. Σν εξψηεκα,
ινηπφλ, είλαη πνηεο απφ ηηο ζεσξίεο, ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αληηιήςεηο, ηηο ηδέεο, πνπ
έρνπλ δηακνξθψζεη άιινη πξηλ γηα καο, πξηλ απφ καο θαη αλεμάξηεηα απφ καο, είλαη
νη ζσζηέο θαη πνηεο φρη; Απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ δελ πξφθεηηαη λα βξνχκε
απάληεζε, γηαηί φηαλ νη ζεσξίεο, νη πεπνηζήζεηο, νη απφςεηο θαη νη ηδέεο
απνθξπζηαιιψλνληαη, εκείο απνπζηάδνπκε. Σηο βξίζθνπκε κεηά, ήδε έηνηκεο, λα καο
πεξηκέλνπλ.
Γ: Δίλαη ηα γπαιηά πνπ ιέγακε…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθξηβψο! Οη άλζξσπνη, ινηπφλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα
μεπεξάζνπλ ηνλ ζθφπειν ηεο ακθηβνιίαο, πνπ ηνπο δεκηνπξγνχλ νη ζεσξίεο πνπ
βξήθαλ έηνηκεο κπξνζηά ηνπο θαη λα πξνζεγγίζνπλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηελ
πξαγκαηηθφηεηα, πξνζζέηνπλ πάλσ ζηηο παιηέο αληηιήςεηο θαη πεπνηζήζεηο, άιιεο,
θαηλνχξηεο, δηθέο ηνπο ζεσξίεο θαη αληηιήςεηο, νη νπνίεο, δελ ιέσ, κπνξεί λα είλαη
ζσζηέο. Ο θίλδπλνο, φκσο, λα απνηχρεη ην εγρείξεκά ηνπο είλαη πάληνηε ππαξθηφο.
Καη ηνχην, γηαηί δελ αξθεί παξά λα απνδεηρζεί αλαθξηβήο έζησ θαη κηα απφ ηηο
ζεσξίεο θαη ηηο αληηιήςεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζηήξημαλ ηε δξάζε ηνπο θαη φιε ηελ
χπαξμή ηνπο, γηα λα θαηαξξεχζνπλ φια. Έλα θαθφ έλδπκν, φζν κηθξφο θη αλ είλαη,
είλαη αξθεηφ γηα λα θαηαζηξέςεη νιφθιεξε ηελ κάδα.
Γ: Οπφηε ηη κέλεη λα θάλνκε, θαηά ηνλ σθξάηε;
Β: Να πεηάμνπκε φιε ηελ κάδα ζηα ζθνππίδηα. Να ηη πξέπεη λα θάλνπκε.
Γ: Η αλαξρία δελ είλαη ιχζε… Υξεηάδεηαη Γεκνθξαηηθφο ζπγθεληξσηηζκφο…
πξσηνπνξία…
Γ: Γελ κπνξνχκε λα ηα πεηάμνπκε φια ζηε ζάιαζζα… φιεο νη απφςεηο έρνπλ κέζα
ηνπο έλα κέξνο ηεο αιήζεηαο
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Β: Να, θαη ε ζνζηαιδεκνθξαηία… κίιεζε…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Διάηε ηψξα, ειάηε, εζπράζηε. Γελ είλαη εδψ ν ηφπνο θαη ε ψξα λα
ιχζεηε ηηο πνιηηηθέο δηαθνξέο ζαο. Απηή ηε ζηηγκή ζπδεηάκε θάηη πνιχ ζνβαξφηεξν.
Δξεπλάκε ην ππέδαθνο ζην νπνίν ζηεξίδνληαη φια ηα «πηζηεχσ».
Β: Η ιχζε είλαη λα πεηάμνπκε ζηα ζθνππίδηα φια ηα κπάδα πνπ καο θφξησζαλ απηνί
εδψ… (δείρλεη ηνπο άιινπο δπν).
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: … πνπ θνξηψζακε θη εζχ θη εγψ θη ν θαζέλαο καο. Με ζαο θαλεί
παξάμελν, αιιά απηφο πνπ πξφηεηλε ν σθξάηεο ήηαλ λα μεθνξησζνχκε ηηο ζεσξίεο
θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ ππάξρνπλ γηα ηνλ θφζκν, φπσο νθείινκε λα βγάινκε απφ ηα
κάηηα καο ηα ρξσκαηηζηά γπαιηά πνπ καο εκπνδίδνπλ λα δνχκε ηα πξάγκαηα φπσο
είλαη πξαγκαηηθά. Να ηηο αγλνήζνκε πιήξσο θαη λα πξνζπαζήζνκε λα γλσξίζνκε ηνλ
θφζκν απφ ηελ αξρή, εληειψο απφ ηελ αξρή, ζαλ λα κελ μέξνκε ηίπνηε απνιχησο γη’
απηφλ. Σνχην, ε θαηάζηαζε ηεο ζπλεηδεηήο άγλνηαο είλαη, θαηά ηνλ σθξάηε ην
πξψην ζηάδην γηα λα απνθηήζνκε έγθπξε γλψζε ησλ πξαγκάησλ.
Β: Δίδαηε; αο ηα έιεγα εγψ πσο ν θαζεγεηήο είλαη δηθφο καο…
Γ: Έια, ζθάζε, άιιν πξάγκα ελλνεί ν θαζεγεηήο…
Γ: Γειαδή, πφζα άιια ζηάδηα επηηέινπο, ζχκθσλα κε ηνλ σθξάηε, ζα ρξεηαζηεί λα
πεξάζνπκε κέρξη λα θηάζνκε επηηέινπο ζηελ πξαγκαηηθή γλψζε;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αλππνκνλείο, γιπθέ κνπ; Γχν. Μφλν δχν αθφκε
Γ: Ναη; Καη πνηα είλαη απηά;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ:
Αθνχ, πξψηα, απνηηλάμνκε απφ πάλσ καο ηηο πάζεο θχζεσο
ζεσξίεο θαη αληηιήςεηο πνπ είρακε θνξησζεί, ζα πξέπεη ην πξάγκα πνπ ζέινκε λα
γλσξίζνκε λα ην εξεπλήζνπκε απφ φιεο ηηο πιεπξέο. Αλ, γηα παξάδεηγκα, ζέισ λα
κάζσ ζη’ αιήζεηα ηη είλαη ηξίγσλν, ηη πξαγκαηηθά θάλεη έλα ζρήκα λα είλαη ηξίγσλν,
ζα πξέπεη λα εμεηάζσ ηα θάζε ινγήο ηξίγσλα: κεγάια θαη κηθξά, νξζνγψληα,
νμπγψληα θαη ακβιπγψληα, ηζφπιεπξα θαη ζθαιελά, πιάγηα θαη φξζηα.. Η πεξηήγεζε
απηή, φκσο, θαηά ηνλ σθξάηε, δελ πξέπεη λα είλαη αδέζπνηε, ρσξίο ζθνπφ.
Γ: Καη πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ζηφρνο καο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Απηφ, γηα λα κελ αλεζπρείο, είλαη ην επφκελν ζηάδην. Γηα λα
θηάζνκε, ινηπφλ, ζηελ έγθπξε γλψζε, θαηά ηνλ σθξάηε, ζα πξέπεη λα βξνχκε ην
θνηλφ ζηνηρείν φισλ ησλ ηξηγψλσλ; Κάζε ηξίγσλν, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη
κεγάιν ή κηθξφ, πιάγην ή φξζην, νξζνγψλην ή νμπγψλην, ηζφπιεπξν ή ζθαιελφ, έρεη
ηξεηο πιεπξέο θαη ηξεηο γσλίεο πνπ ην άζξνηζκά ηνπο ηζνχηαη κε δχν νξζέο γσλίεο. Σν
θνηλφ απηφ ζηνηρείν, νη ηξεηο πιεπξέο θαη νη ηξεηο γσλίεο πνπ είλαη ίζεο κε δχν νξζέο,
ζπληζηά ηελ νπζία ηνπ ηξηγψλνπ, ην ζηνηρείν πνπ θάλεη έλα ζρήκα λα είλαη ηξίγσλν
θαη φρη ηεηξάγσλν, παξαιιειφγξακκν ή νηηδήπνηε άιιν, απηφ πνπ, έρνληαο απηφ
ππφςε καο, κπνξνχκε κεηά βεβαηφηεηνο λα μέξνκε αλ έλα ζρήκα είλαη ή δελ είλαη
ηξίγσλν. πκθσλνχκε;
Β: Αλαγθαζηηθά…
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ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δ, ινηπφλ απηή ηελ δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα αθνινπζνχκε ζρεηηθά κε
θάζε πξάγκα πνπ ζέινκε λα μέξνκε ηη είλαη: αθνχ, δειαδή, πξψηα απνβάινκε απφ
κέζα καο θάζε δεδνκέλε ζεσξία ή αληίιεςε θαη, αθνχ, έπεηηα, ζε δεχηεξν ζηάδην,
δηεξεπλήζνκε ην πξάγκα απφ θάζε άπνςε, ζα πξέπεη λα ζπιιάβνπκε ηελ νπζία ηνπ,
πνπ απνηειεί, θαηά ηνλ σθξάηε, ην ηξίν θαη ηειηθφ ζηάδην γηα ηελ απφθηεζε
έγθπξεο γλψζεο. Έηζη, κφλνλ φηαλ έρνπκε ππφςε καο ηελ νπζία ηεο δηθαηνζχλεο, γηα
παξάδεηγκα, κπνξνχκε λα απνθαλζνχκε αλ κία ζπγθεθξηκέλε πξάμε είλαη δίθαηε ή
φρη.
Β: Πψο, δειαδή;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ:
Μα, ζπγθξίλνληαο ηελ ζπγθεθξηκέλε πξάμε κε ηελ νπζία ηεο
δηθαηνζχλεο. Οπφηε, αλ κελ ε πξάμε ζπκθσλεί κε ηελ νπζία ηεο δηθαηνζχλεο είλαη
δίθαηε, δηαθνξεηηθά δελ είλαη δίθαηε.
Γ: Άξα, ν κπνχζνπιαο είλαη λα έρνκε ππφςε καο ηελ νπζία ηεο δηθαηνζχλεο. Κη απηφ
ηζρχεη, θαληάδνκαη, κε θάζε άιιν πξάγκα πνπ ζέινπκε λα μέξνπκε ηη είλαη. Να
γλσξίδνπκε ηελ νπζία ηνπ, ψζηε λα κπνξνχκε λα ην ζπγθξίλνκε κε απηή. Λνηπφλ,
Πεξλάσ ηηο εμεηάζεηο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: αλ πνιχ άλεην ζε βιέπσ. Γελ είλαη φκσο ηφζν απιφ.
Γ: Με ζπγρσξείο αιιά δελ θαηαιαβαίλσ. Αλ ν σθξάηεο ήμεξε – πνπ ζα έπξεπε λα
ήμεξε, αθνχ ήηαλ ηφζν ζπνπδαίνο ψζηε λα ηνλ ζαπκάδεη ν ζεφο – ηελ νπζία ηεο
δηθαηνζχλεο, ζα κπνξνχζε ζαπκάζηα λα ηελ πεη ζην ζπλνκηιεηή ηνπ, ψζηε λα
δηαπηζησζεί ακέζσο αλ κηα πξάμε είλαη δίθαηε ή φρη. ιε απηή ηε θιπαξία ηε βξίζθσ
πεξηηηή.
Β: Καη πνηα είλαη απηή ε πεξίθεκε νπζία ηεο δηθαηνζχλεο επηηέινπο…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: …
Γ: Γειαδή ν σθξάηεο δελ ηελ ήμεξε;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γελ μέξσ … Πηζαλφλ … …
Β: Δ, ηφηε γηαηί ηελ θξαηνχζε κπζηηθή;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γηαηί ν σθξάηεο δελ είρε θαλέλα ιφγν λα πξνζθέξεη ν ίδηνο έηνηκε
ηελ απάληεζε. Αλ ην έθαλε απηφ, ζα αλαηξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ, ζα επαλαιάκβαλε
εθείλν πνπ αληηκάρνληαλ ζε φιε ηε δσή ηνπ, ηελ παζεηηθή πηνζέηεζε αβαζάληζησλ
απφςεσλ.
Β: Γειαδή ηελ ήμεξε θαη δελ ηελ έιεγε;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα ην δεηνχκελν, γηα ηνλ σθξάηε, δελ ήηαλ απηφ. Σν δεηνχκελν,
γη’ απηφλ, ήηαλ ν έιεγρνο ηεο ίδηαο ηεο ζθέςεο. ηφρνο ηνπ ήηαλ λα ειεπζεξψζεη ηνλ
πνιίηε απφ αβαζάληζηεο ζεσξίεο θαη αληηιήςεηο. Πψο ζα πξφζθεξε απηφο ζηνπο
άιινπο έηνηκε γλψζε, φηαλ ζεκαία ηνπ είρε ηελ ακθηζβήηεζε ησλ πάλησλ; Απφ ηελ
άπνςε απηή, ν σθξάηεο ππήξμε ν θαη’ εμνρήλ αζεβήο ηεο επνρήο ηνπ.
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Γ: Μα, γηαηί ζα αλαηξνχζε ηνλ εαπηφ ηνπ; Γελ ην θαηαιαβαίλσ απηφ. Αλ είρε θηάζεη
ινγηθά ζηελ αιήζεηα, ζα κπνξνχζε λα καο αλαθνηλψζεη καδί θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ
πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηήλ
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα ην ίδην κπνξνχκε λα ππνζέζνκε θαη γηα ηηο ζεσξίεο θαη ηηο
απφςεηο ησλ άιισλ. Καλέλαο δελ ηζρπξίδεηαη θάηη ρσξίο λα πηζηεχεη φηη απηφ πνπ
ππνζηεξίδεη είλαη ζσζηφ θαη ρσξίο, σο εθ ηνχηνπ, έρεη θξνληίζεη λα βξεη ηα
θαηάιιεια επηρεηξήκαηα γηα λα ζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ. ζν, φκσο, θη αλ ε ζέιεζε
θάπνηνπ πνπ ιέεη θάηη είλαη λα πεη ηελ αιήζεηα, δελ απνθιείεηαη, επεηδή δελ είλαη
ζεφο, ν ηζρπξηζκφο ηνπ λα είλαη ιαζεκέλνο. Πνιιέο, αλ φρη φιεο, νη ζεσξίεο θαη νη
απφςεηο πνπ ζπλαληάκε ζηελ δσή καο, κπνξεί, επεηδή πξφθεηηαη γηα αλζξψπηλα
θαηαζθεπάζκαηα, λα απνδεηρζεί φηη δελ είλαη ζσζηέο. Σν ίδην, ινηπφλ, πίζηεπε θαη ν
σθξάηεο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ. Ση λφεκα, αιήζεηα, ζα είρε, αλ ζην επηζθαιέο πεδίν ηεο
ακθηβνιίαο θαη ηεο ακθηζβήηεζεο ησλ ζεσξηψλ θαη ησλ απφςεσλ, εξρφηαλ ν
σθξάηεο λα πξνζζέζεη ηηο δηθέο ηνπ ζεσξίεο θαη απφςεηο πνπ, ζαλ δεκηνπξγήκαηα
ελφο αλζξψπηλνπ κπαινχ, ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα ακθηζβεηεζνχλ;
Γ: Καη ηη ζα έπξεπε λα γίλεη, δειαδή, θαηά ηνλ σθξάηε; Να εγθαηαιείςνκε θάζε
πξνζπάζεηα λα βξνχκε ηελ αιήζεηα;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ρη, βέβαηα. Κάζε άιιν, κάιηζηα.
Γ: Μα, φηαλ ιεο φηη ν σθξάηεο έιεγε λα κελ εκπηζηεπφκαζηε θακηά ζεσξία, θακηά
άπνςε ή ηδέα θαη ν ίδηνο απφθεπγε πάληνηε λα ιέεη ηελ γλψκε ηνπ, ηη άιιν κπνξψ λα
ππνζέζσ απφ ην φηη απέθιεηε ηελ δπλαηφηεηα λα γλσξίζνκε ηελ αιήζεηα.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ:
Πξφζεμε, πξφζεμε … κε βηάδεζαη λα βγάιεηο
εχθνια
ζπκπεξάζκαηα. Η γλψζε, πίζηεπε ν σθξάηεο, δελ είλαη φπσο ην θξαζί ή ην ιάδη πνπ
ην κεηαγγίδνκε απφ έλα γεκάην ή ιίγν γεκάην δνρείν ζε έλα άδεην ή ιηγφηεξν γεκάην
δνρείν. Πνιινί πηζηεχνπλ φηη ν πην ζίγνπξνο ηξφπνο γηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο είλαη
λα πάλε θνληά ζε θάπνηνλ – ζε έλαλ θαιφ δάζθαιν, αο πνχκε –θαη λα ηνπ δεηήζνπλ
ηηο γλψζεηο κε ηηο νπνίεο έρεη γεκάην ην θεθάιη ηνπ λα ηνπο ηηο κεηαθέξεη φπσο είλαη
ζην δηθφ ηνπο θεθάιη. Οη νθηζηέο ζηελ αξραηφηεηα, πνπ εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ
αληίιεςε απηή, έθαλαλ ρξπζέο δνπιεηέο. Ο σθξάηεο φκσο ήηαλ αλαδεηεηήο ηεο
αιήζεηαο, θη φρη έλαο δάζθαινο πνπ κεηέθεξε γλψζεηο. Κνίηαγε φρη λα θαηαγξάςεη ηηο
γλψζεηο πνπ θπθινθνξνχζαλ, αιιά λα δείμεη πψο ν θαζέλαο καο κε ηηο δηθέο ηνπ
δπλάκεηο πνπ είρε θξπκκέλεο κέζα ηνπ λα ηηο απνθηήζεη. ε αληίζεζε κε ηνπο
ζνθηζηέο, ν σθξάηεο δελ πξφζθεξε πνηέ έηνηκε γλψζε, νχηε θαη πήξε πνηέ ιεθηά.
Β: Δλψ νη ζνθηζηέο ππήξμαλ, λα πνχκε, έκπνξνη…
Γ: Έκπνξνη ηεο γλψζεο…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ:
Πξάγκαηη, πνπινχζαλ ηηο γλψζεηο ηνπο. ηελ αξραηφηεηα, θάζε
παηέξαο πνπ ήζειε ην παηδί ηνπ λα κνξθσζεί, αιιά θαη νπνηνζδήπνηε άιινο
επηζπκνχζε λα απνθηήζεη γλψζεηο, θξφληηδε λα πάεη ζε έλαλ νθηζηή ν νπνίνο,
έλαληη – αδξάο, πνιιέο θνξέο– ακνηβήο, ηνπ πξφζθεξε ηηο γλψζεηο ηνπ, θαη επηπιένλ
ηνπο θαηάιιεινπο ηξφπνπο λα ηηο ρξεζηκνπνηεί πξνο φθειφο ηνπ. Ο σθξάηεο ήηαλ
πνιχ ζθιεξφο κε ηνπο νθηζηέο πνπ, γηα λα θεξδίδνπλ ρξήκαηα, εθκεηαιιεχνληαλ
ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα απνθηήζεη ηελ γλψζε. Η γλψζε, γηα ηνλ σθξάηε, είλαη
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ηφζν πνιχηηκν πξάγκα γηα ηνλ άλζξσπν, πνπ δελ πξνζθέξεηαη γηα εκπφξην. Πψο ιέκε
φηη ε ηεξφηεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ δελ επηηξέπεη ηελ εκπνξία ηνπ ζψκαηφο ηνπ …
Γ: Καιά ηψξα, κηιάκε γηα θαηαζηάζεηο απίζαλεο. «Η γλψζε είλαη πνιχ ζπνπδαίν
πξάγκα, πνπ δελ πξνζθέξεηαη γηα εκπφξην». Δηιηθξηλά, κεγαιχηεξε…
νλεηξνθαληαζία δελ έρσ αθνχζεη. ινο ν πνιηηηζκφο καο ζηεξίδεηαη πάλσ ζηελ
ζρέζε: πιεξψλσ γηα λα κάζσ. Η γλψζε θνζηίδεη… πάληα θφζηηδε…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Έρεηο δίθην, δελ ιέσ … Αιιά, γηα ηνλ σθξάηε, ρσξίο ηελ γλψζε ε
εζηθή είλαη αδχλαηε –ε εζηθή πνπ αλ ππνλνκεπζεί είλαη ακθίβνιν αλ κπνξεί λα
ππάξρεη θαζφινπ ε θνηλσλία. θέςνπ αλ θαηαξγνχζακε, δελ ιέσ φιεο, κα νξηζκέλεο,
έζησ θαη κία, απφ ηηο βαζηθέο εζηθέο αξρέο βάζεη ησλ νπνίσλ δνχκε … Αλ, αο πνχκε,
δελ ίζρπε ε εζηθή αξρή φηη πξέπεη λα είκαζηε εηιηθξηλείο, θαη ν θαζέλαο καο
εμαπαηνχζε ρσξίο θαλέλα θξαγκφ ηνπο άιινπο. Φαληάδεζηε, γηα λα ζαο πσ κφλν έλα
απιφ παξάδεηγκα, ηη ζα γηλφηαλ αλ θάπνηα ζηηγκή νη ειεγθηέο ελαέξηαο θπθινθνξίαο
απνθάζηδαλ λα δίλνπλ ςεπδείο πιεξνθνξίεο ζηνπο πηιφηνπο; Πφζα αεξνπιάλα δελ ζα
έπεθηαλ παξαζχξνληαο ζηνλ ζάλαην ρηιηάδεο αλππνςίαζηνπο; Η εζηθή, ινηπφλ, ράξε
ζηελ νπνία ε θνηλσλία θαη καδί ε δσή καο ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ, εμαξηάηαη, θαηά
ηνλ σθξάηε απφ ηελ γλψζε.
Β: Γειαδή, δειαδή;…
Γ. Να ηα καο… λα πνπ θαη ε αλαξρία έρεη δηαιεθηηθέο αλεζπρίεο…
Β: Γελ μέξεηο, γη’ απηφ κηιάο… Δκείο θη αλ είκαζηε αληηδνγκαηηθνί…φρη ζαλ…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: αο παξαθαιψ … Ξεράζηε γηα ιίγν ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ζην
ακθηζέαηξν… Ακαλ πηα …
Β: (ηνλ Γ) Καιά… καδί ζα ηα πνχκε άιιε θνξά.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ση ιέγακε;
Β: Γηα ηελ εζηθή.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Α, λαη…Αλ ήηαλ εδψ, ινηπφλ, ν σθξάηεο θαη ηνλ ξσηνχζεο γηαηί
θιέβεη θαλείο, ηη λνκίδεηο φηη ζα ζνπ απαληνχζε;
Β: …
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γηαηί ν λνκίδεη φηη απηφ πνπ θάλεη είλαη ζσζηφ. Αλ πξαγκαηηθά
ήμεξε φηη ε θινπή είλαη θαθφ πξάγκα, δελ ζα επηρεηξνχζε λα θιέςεη, φπσο πνιινί
απφ καο, πνπ έρνκε αλάγθε θαη κπνξνχκε λα θιέςνκε, δελ θιέβνκε, γηαηί
απινχζηαηα ζεσξνχκε φηη δελ είλαη ζσζηφ. Καλέλαο δελ θιέβεη θαη, γεληθψο, δελ
θάλεη ην θαθφ, επεηδή ζέιεη. «Οπδείο εθψλ θαθφο», έιεγε ν σθξάηεο. Καλέλαο δελ
γίλεηαη κε ηελ ζέιεζή ηνπ παιηάλζξσπνο. Η άγλνηα καο ζπξψρλεη ζην θαθφ, θαη ε
γλψζε κάο απνκαθξχλεη απφ απηφ θαη καο πξνηξέπεη λα θάλνκε ην θαιφ. Αλ,
ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ σθξάηε, φινη νη άλζξσπνη ήμεξαλ πνην είλαη ην θαιφ,
ηφηε ε θνηλσλία καο ζα ήηαλ ηειείσο δηαθνξεηηθή απφ απηφ πνπ είλαη ηψξα. Θα ήηαλ
ηέιεηα –ρσξίο πνιέκνπο, ρσξίο θπιαθέο, ρσξίο κίζε … Καηαιαβαίλεηε ηψξα γηαηί ν
σθξάηεο έδηλε ηφζν κεγάιε ζεκαζία ζηελ γλψζε;
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Β: Δγψ, φκσο, μέξσ πνιινχο πνπ απνθεχγνπλ ην θαθφ ή επηδηψθνπλ ην θαιφ ρσξίο
λα έρνπλ ηδέα ηη είλαη θαθφ θαη ηη θαιφ –ελζηηθησδψο!
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Απηφ πνπ ιεο είλαη ζσζηφ. Άιισζηε ν ίδηνο ν σθξάηεο έιεγε φηη
ζπκφηαλ πσο απφ παηδί άθνπγε κέζα ηνπ κηα θσλή, ην δαηκφλην, φπσο ηελ
απνθαινχζε, πνπ, φπνηε επξφθεηην λα θάλεη θάηη θαθφ, ηνπ έιεγε κε –λα κελ ην
θάλεη. Απηφ ην δαηκφλην, γηα παξάδεηγκα, ηνλ απέηξεςε λα αζρνιεζεί κε ηελ
πνιηηηθή. Καη επηπρψο δειαδή, γηαηί, φπσο εμνκνινγήζεθε, αλ δελ άθνπγε κέζα ηνπ
ην δαηκφλην θαη είρε εκπιαθεί ζηελ πνιηηηθή, απηφ ζα πξνθαινχζε βιάβε φρη κφλν
ζηνλ ίδην αιιά θαη ζηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ. κσο λα μέξεηε φηη δελ αξθεί κφλν ην
έλζηηθην, ε θσλή απφ κέζα καο, ην δαηκφλην, γηα λα ληψζνκε αζθαιείο φηη εθείλν πνπ
θάλνκε είλαη ην ζσζηφ θαη εθείλν πνπ απνθεχγνκε είλαη ην θαθφ. Πξέπεη επηπιένλ λα
μέξνκε θαη γηαηί φ,ηη απνθαζίδνκε λα θάλνκε είλαη θαιφ θαη φ,ηη επηιέγνκε λα κελ
θάλνκε είλαη θαθφ. Γηαηί αλ δελ μέξνκε πξαγκαηηθά ηη είλαη θαιφ θαη ηη θαθφ, δελ ζα
είκαζηε ζε ζέζε λα απαληήζνκε ζηνπο άιινπο πνπ ζα ξψηαγαλ, αιιά θαη ζηνλ ίδην
ηνλ εαπηφ καο, κήπσο απηφ πνπ θάλνκε θαη πηζηεχνκε φηη είλαη θαιφ είλαη θαθφ ή θαη
αληίζηξνθα κήπσο απηφ πνπ απνθεχγνκε λα θάλνκε θαη πηζηεχνκε φηη είλαη θαθφ
είλαη θαιφ; Μφλν ε γλψζε, θαηά ηνλ σθξάηε, κπνξεί λα καο πξνζηαηέςεη απφ
ηέηνηεο παγίδεο.
Γ: Ναη, αιιά απηφο δελ ήηαλ πνπ έιεγε λα ακθηζβεηνχκε ηα πάληα –θάζε ζεσξία,
θάζε ηδέα, θάζε άπνςε; Γελ κπνξψ … Ση αληηθαηηθφο άλζξσπνο, ζεέ κνπ: απφ ηελ
κηα λα καο πξνηξέπεη πξνο ηελ γλψζε θαη απφ ηελ άιιε λα καο ιέεη λα κελ πηζηεχνκε
ηίπνηε.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αληηθαηηθφο, γεληθά, λαη ζα έιεγα πψο ήηαλ. Πξψηα απφ φια, ήηαλ
θαθάζρεκνο θαη, κφιν ηνχην ήηαλ ειθπζηηθφο. Αζθνχζε ηεξάζηηα γνεηεία ζηνπο
καζεηέο ηνπ. Έπεηηα, ελψ ήηαλ εγθξαηήο ζηηο εδνλέο θαη κπνξνχζε λα απνθχγεη
νπνηνδήπνηε πεηξαζκφ θαη πξφηξεπε ηνπο θαη ηνπο άιινπο λα θάλνπλ ην ίδην, δελ
δίζηαδε, αλ ηνπ έθαλε θέθη θαη ην επέηξεπε ε πεξίζηαζε, λα αθήλεηαη ειεχζεξνο λα
γεχεηαη ηηο εδνλέο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Έηζη, αλ θαη απφθεπγε ζπζηεκαηηθά λα
θξαζνπίλεη, φηαλ απνθάζηδε λα πηεη δελ κπνξνχζε θαλείο λα ηνλ ζπλαγσληζηεί. Ή
κπνξεί λα ήηαλ εγθξαηήο ζηα εξσηηθά, αιιά απηφ δελ ηνλ εκπφδηδε λα εμπκλεί ηνλ
έξσηα θαη λα δεκηνπξγεί εξσηηθνχο δεζκνχο. Κάηη άιιν αθφκε πνπ δείρλεη ηελ
αληηθαηηθφηεηά ηνπ ήηαλ φηη, ελψ ήηαλ πνιπινγάο θαη φιε κέξα δελ έθαλε ηίπνηε
άιιν παξά λα αλνίγεη θνπβέληα κε φπνηνλ ζπλαληνχζε εθεί πνπ γχξηδε, πνιιέο θνξέο,
εληνχηνηο, ζηα θαιά-θαζνχκελα, ρσξίο θακηά δηθαηνινγία ή πξνεηδνπνίεζε,
βπζηδφηαλ ζηελ ζησπή. Ή εθεί πνπ πεξπαηνχζε ή βξηζθφηαλ καδί κε άιινπο, εληειψο
μαθληθά εμαθαληδφηαλ. Αθφκε θαη φηαλ είρε ππνρξέσζε λα βξίζθεηαη θάπνπ θαη
ήμεξε φηη έπξεπε λα είλαη εθεί, ν θφζκνο λα ραινχζε, απηφο εμαθαληδφηαλ θαη
ραλφηαλ ζηελ ζησπή, φπσο ζπλέβε ζηελ δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηεο Πνηίδαηαο, φπνπ
ηελ ψξα ηεο κάρεο απνζχξζεθε θάπνπ θξπθά φρη απφ δεηιία, αιιά γηαηί θάηη ηνλ
απαζρνινχζε θαη πξνζπαζνχζε λα βξεη ηελ ιχζε ηνπ. ζν αληηθαηηθφο φκσο θη αλ
ήηαλ ζε φια ζηελ δσή ηνπ, ζηελ πεξίπησζε ηεο γλψζεο πνπ ιέγακε ήηαλ απφιπηα
ζπλεπήο κε φ,ηη ππνζηήξηδε.
Γ: Μα θη απηφ, πάιη, δελ είλαη αληίθαζε: λα είζαη ζε φια ζνπ αληηθαηηθφο θαη λα κελ
είζαη αληηθαηηθφο ζε θάηη ζπγθεθξηκέλα; Ο άλζξσπνο κνπ θαίλεηαη, ηειηθά, ήηαλ
φινο κηα αληίθαζε.
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Β: Να ζνπ πσ, απηφ δελ κε ραιάεη θηφιαο. Γείρλεη, ζην θάησ-θάησ ραξαθηήξα. Πνηνο
είπε φηη ν άλζξσπνο πνπ δελ είλαη αληηθαηηθφο είλαη ιεηςφο;
Γ: Ο Μπξερη, ξε.
Γ: Καιά φια απηά. Αιιά, γηα κέλα, μέξεηο ην εξψηεκα είλαη πψο ηνλ αληηκεηψπηδαλ
ηνλ σθξάηε νη ζπλνκηιεηέο ηνπ, φηαλ ηνπο έιεγε φηη νχηε ιίγν νχηε πνιχ δελ
ππάξρεη πνπζελά ε γλψζε –ζε θακηά ζεσξία, ζε θακηά άπνςε, ζε θακηά ηδέα–αιιά,
παξφια απηά, ε γλψζε είλαη ην πην πνιχηηκν πξάγκα γηα ηελ δσή καο. Ση, θάληαζκα
είλαη επηηέινπο ε γλψζε; Γηαηί κφλν γηα ηα θαληάζκαηα κηιάκε, ελψ μέξνκε φηη δελ
ππάξρνπλ πνπζελά. Δγψ, εηιηθξηλά αλ ήκνπλα ζηελ ζέζε ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ, ζα
λφκηδα φηη ν ηχπνο κε δνπιεχεη, φηη κε εηξσλεχεηαη.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σψξα, είπεο ηελ ζσζηή ιέμε: «εηξσλεχεηαη». Ο σθξάηεο, πξάγκαηη,
εηξσλεπφηαλ ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ.
Γ: Καη δελ ηνλ έζηεηιε θαλέλαο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Βηάδεζαη λα πάξεηο ηηο απνθάζεηο ζνπ, βιέπσ, ε;. Η εηξσλεία ηνπ
σθξάηε ήηαλ θάηη πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ ελλννχκε ζπλήζσο κε ηελ ιέμε
«εηξσλεία»… Ήηαλ, πψο λα ην πσ, ην λπζηέξη ηεο κεζφδνπ ηνπ.
Γ: Γειαδή;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δηξσλεία, θαζέλαο καο θαηαιαβαίλεη, είλαη ην λα ιεο θάηη θαη λα
ελλνείο θάηη δηαθνξεηηθφ ή θαη ην αληίζεην απφ εθείλν πνπ ιεο. Έηζη δελ είλαη; ηαλ
πσ γηα θάπνηνλ πνπ είλαη πνιχ ρνληξφο λα πξνζέρεη κελ ηνλ πάξεη ν αέξαο,
πξνθαλψο εηξσλεχνκαη. Γηαηί, αθξηβψο, ελλνψ ην εληειψο αληίζεην απφ εθείλν πνπ
ιέσ. Μέρξη εδψ ν σθξάηεο φηαλ εηξσλεχεηαη θάλεη φ,ηη θάλεη ν θαζέλαο καο φηαλ
εηξσλεχεηαη: ιέεη θάηη ρσξίο λα ελλνεί εθείλν πνπ ιέεη. Απφ δσ θαη πέξα, φκσο, θάλεη
θάηη δηαθνξεηηθφ απφ εθείλν πνπ θάλνκε φινη νη ππφινηπνη φηαλ εηξσλεπφκαζηε.
Β: Γειαδή;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πάληνηε, φηαλ εηξσλεπφκαζηε, έρνκε θάπνηνλ ζηφρν. Θέινκε λα
επηηχρνκε θάηη πέξα απφ ην παηρλίδη ηεο εηξσλείαο. Αο πνχκε, φηαλ ιέεη θάλεηο γηα
θάπνηνλ πνπ είλαη ρνληξφο λα πξνζέρεη κελ ηνλ πάξεη ν αέξαο, κπνξεί λα εηξσλεχεηαη
γηα λα θάλεη ρηνχκνξ θαη λα γειάζνκε, ή κπνξεί λα εηξσλεχεηαη γηα λα ζίμεη ηνλ
άλζξσπν ζηνλ νπνίν αλαθέξεηαη επεηδή ηνλ κηζεί, ή κπνξεί λα εηξσλεχεηαη απφ
πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ πξνο ηνλ άλζξσπν απηφλ, γηαηί ζέιεη λα ηνλ θάλεη λα
ζπλαηζζαλζεί ηελ θαηάζηαζή ηνπ θαη, έηζη, λα απνθαζίζεη λα ράζεη βάξνο. Ο
σθξάηεο, φηαλ εηξσλεπφηαλ ζηφρεπε ζε θάηη δηαθνξεηηθφ απφ φια απηά.
Β: Μπα, ζαλ ζε ηη, δειαδή;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ:
πνχκε…

πνηε έκπαηλε πξνο ζπδήηεζε θάπνην ζέκα –ε δηθαηνζχλε, αο

Γ: Α, κελ ηα κπιέθεηο πάιη. Απάληεζε ζε απηφ πνπ ζε ξσηάκε.
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ΚΑΘΗΓΗΣΗ:
Μα απηφ πξνζπαζψ λα θάλσ. Πξέπεη, φκσο, λα πάξνπκε ηα
πξάγκαηα κε ηελ ζεηξά. Δδψ δελ είλαη ηειεφξαζε λα μεπεηάκε ηα ζέκαηα κπακ –
κπακ. πνηε, ινηπφλ, έκπαηλε πξνο ζπδήηεζε θάπνην ζέκα –παξαδείγκαηνο ράξηλ ην
δήηεκα ηεο δηθαηνζχλεο–, ν σθξάηεο ην αληηκεηψπηδε απφ δχν πιεπξέο. Απφ ηελ κία
αξληφηαλ ηελ έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο, φπσο ηνπ ηελ ζέξβηξαλ νη άιινη, θαη απφ ηελ
άιιε πιεπξά άθελε εκθαλψο λα ελλνεζεί φηη ππήξρε κηα άιιε πεξηζζφηεξν ςαγκέλε
έλλνηα ηεο δηθαηνζχλεο. Οη ζπλνκηιεηέο ηνπ ήηαλ ινγηθφ λα έρνπλ ηελ πεξηέξγεηα λα
κάζνπλ πνηα ήηαλ, ηέινο πάλησλ, ε δηθαηνζχλε πνπ ελλννχζε ν σθξάηεο. Μάηαηα,
φκσο, πεξίκελαλ. Ο σθξάηεο δελ ήηαλ θαζφινπ δηαηεζεηκέλνο λα ηνπο απνθαιχςεη
ηελ ζεκαζία πνπ απέδηδε ζηελ δηθαηνζχλε – φπσο άιισζηε θαη ηελ ζεκαζία πνπ
απέδηδε ζε θάζε άιιν ζέκα πνπ ζπδεηνχζαλ. Ο ζηφρνο ηνπ ήηαλ απηφο θαη κφλν
απηφο: λα δεκηνπξγήζεη ζηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ ηελ ππνςία, θαη αθφκε πεξηζζφηεξν
λα ηνπο θάλεη λα πηζηέςνπλ, φηη, πέξα απφ ηηο γλσζηέο ζεκαζίεο πνπ ππήξραλ γηα ην
ζέκα πνπ ηνπο απαζρνινχζε, ήηαλ δπλαηφλ λα ππάξρεη θαη θάπνηα άιιε αθφκε
έλλνηα πνπ –πνχ μέξεηο; – κπνξεί λα κελ παξνπζίαδε ηηο αδπλακίεο θαη ηηο αληηθάζεηο
ηηο νπνίεο ν σθξάηεο θαηά ηελ ζπδήηεζε κε ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ είρε επηζεκάλεη.
Σψξα, ην πνηα ζα κπνξνχζε λα είλαη απηή ε άιιε εθδνρή γηα ην ζέκα πνπ
ζπδεηνχζαλ, ε απηφ πίζηεπε ν σθξάηεο πσο ήηαλ θάηη πνπ φθεηιε λα παιέςεη ν
θαζέλαο λα ην βξεη κφλνο ηνπ.
Γ: Καιά, ζαδηζηήο ήηαλ θαη ηνπο άθελε βαζαλίδνληαη;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα θαη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ην ίδην έθαλε. ιε ηνπ ηελ δσή έθαλε
ηίπνηε άιιν παξά λα ςάρλεηαη, λα ζθαιίδεη ηηο έλλνηεο, λα ακθηβάιιεη, λα απνξεί, λα
ξσηάεη θαη λα μαλαξσηάεη… Ήηαλ έλαο Οδπζζέαο ηεο λφεζεο. Σν ηαμίδη ηνπ ηνπ
σθξάηε πξνο ηελ αιήζεηα είλαη ζαλ κε ην ηαμίδη ηνπ Οδπζζέα γηα ηελ Ιζάθε.
Β: Μηιάκε δειαδή γηα καδφρα …
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Η ζνθία, ε γλψζε, ε ζχιιεςε ηεο αιήζεηαο, θαηά ηνλ σθξάηε, δελ
είλαη –ην είπακε θαη πξνεγνπκέλσο– θάηη έηνηκν, έλα ρεηξνπηαζηφ αληηθείκελν πνπ
κπνξείο λα ην βξεηο θάπνπ θαη λα ην κεηαθέξεηο απφ δσ θη απφ εθεί, αιιά πξφθεηηαη
γηα πξνζσπηθή πεξηπέηεηα θαη, ζαλ ηέηνηα, απαηηεί ηελ δεκηνπξγηθή πξσηνβνπιία ηνπ
θαζελφο καο μερσξηζηά.. ινη καο, θαηά ηνλ σθξάηε, κπνξνχκε – ή, έζησ, νθείινκε
λα πξνζπαζήζνπκε– λα ζθεθηνχκε πέξα απφ ηα δεδνκέλα πξφηππα. ινη καο! Αθφκε
θη έλαο δνχινο, πνπ, θαηά ηεθκήξην, ζηελ επνρή ηνπ σθξάηε ήηαλ εληειψο
αγξάκκαηνο.
Γ: Απηφ ζα πεη δεκνθξαηηθφ θξφλεκα.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Απηφ ζα πεη ζεβαζκφο θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ αλζξψπηλν λνπ,
αγαπεηέ κνπ. ε φιε ηνπ ηελ δσή ν σθξάηεο πξνζπάζεζε ήηαλ λα δηεγείξεη ηε
λφεζε ησλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ. Γελ ηνλ ελδηέθεξε λα ππνδείμεη ηίπνηε ζε θαλέλαλ, λα
ηνπ πεη ηη ήηαλ ζσζηφ θαη ηη ήηαλ ιάζνο. Δθείλν πνπ ηνλ απαζρνινχζε ήηαλ λα
βνεζάεη ηνλ θαζέλα θάηη πνπ κπνξνχζε λα ζθεθηεί κέζα ηνπ λα ην βγάιεη ζηελ
επηθάλεηα θαη λα ην δηαηππψζεη –ζαλ ηελ κακή πνπ βνεζάεη ηελ κάλα λα θέεη ζηνλ
θφζκν ην παηδί πνπ θξαηάεη ζηα ζπιάρλα ηεο. πσο μέξεηε, βέβαηα, ε κάλα ηνπ
σθξάηε ήηαλ καία.
Γ: Καη γη’ απηφ θη ν ίδηνο παξίζηαλε ηελ κακή …
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ΚΑΘΗΓΗΣΗ: … θαη ε κέζνδφο ηνπ νλνκάζηεθε «καηεπηηθή».
Γ: Καηαπιεθηηθφ! Σψξα αξρίδσ λα θαηαιαβαίλσ…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνιχ ραίξνκαη γη’ απηφ. Χο θαζεγεηήο ζνπ δελ ζα κπνξνχζα λα
πξνζδνθψ θάηη πεξηζζφηεξν.
Β: Γελ καο ιέεη φκσο ηίπνηα γηα ηνπο πφλνπο ηεο γέλλαο…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πνηνο ζην είπε. Σν λπζηέξη ηεο εηξσλείαο ηνπ πνλνχζε πνιχ. Ο
σθξάηεο ήηαλ ηέθλν ηεο ζησπήο. Γελ ηνλ ελδηέθεξε ηη ιέεη θαλείο, αιιά εθείλν πνπ
θξχβεηαη πίζσ απφ ηα ιφγηα ηνπ. Απηφ αθξηβψο ήηαλ θη εθείλν πνπ ηνπ ππαγφξεπε
ηελ εηξσληθή ηνπ δηάζεζε, πνπ ηνλ πξνθαινχζε λα πξνζπνηείηαη δηαξθψο. ηφρνο ηεο
εηξσλείαο ηνπ, ζπλνπηηθά, ήηαλ λα παξαθηλεί ηνλ εαπηφ ηνπ αιιά θαη θάζε άιινλ λα
είλαη κνλίκσο ππνςηαζκέλνο θαη λα ζηξέθεη ζπλερψο ηελ καηηά ηνπ απφ εθείλν πνπ
ιέγεηαη θαλεξά ζε εθείλν πνπ παξέκελε θξπκκέλν Να μππλάεη ζπλεηδήζεηο. Να, πνηνο
ήηαλ ν ζθνπφο ηνπ. Κη ήηαλ επίκνλνο ζε απηφ, πνιχ επίκνλνο, ζαλ ηελ αινγφκπγα,
φπσο έιεγε ν ίδηνο, πνπ φπνπ πήγαηλε θαη θφιιαγε δελ μεθφιιαγε. Βέβαηα, απηήλ ηελ
δηάζεζε ηεο εηξσλείαο ηνπ ηελ πιήξσζε αθξηβά.
Β: Πψο δειαδή;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ση, λνκίδεηο. Αλάκεζα ζηνπο ηφζνπο θαη ηφζνπο πνπ εηξσλεχηεθε
ζπδεηψληαο καδί ηνπο –φρη γηα ην θαθφ ηνπο βέβαηα, αιιά ίζα-ίζα γηα λα ηνπο αλνίμεη
ηα κάηηα καο θαη δνπλ ηίπνηε πνπ νη ίδηνη νχηε θαλ είραλ ππνςηαζηεί– δελ ζα ππήξμαλ
θαη θάπνηνη πνπ ζα ηνλ παξεμήγεζαλ πηζηεχνληαο φηη ηνπο θνξντδεχεη; θέςνπ, αλ ν
σθξάηεο εηξσλεχνληαλ θάπνηνλ δήζελ πνιπκαζή … Πψο θαληάδεζαη φηη ζα ζα
αληηδξνχζε ν άλζξσπνο απηφο, πνπ θνπβαινχζε κέζα ηνπ ηφζα θαη ηφζα
ζπκπιέγκαηα πνπ ηνπ πξνθαινχζε ε εκηκάζεηά ηνπ. Κη εδψ δελ πξφθεηηαη γηα
ππφζεζε εξγαζίαο. Δίλαη θάηη πνπ ζπλέβε μαλά θαη μαλά, κέρξη πνπ ….
Β: … κέρξη πνπ;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: … κέρξη πνπ έλαο λεαξφο, εληειψο άγλσζηνο, πνπ μέξνκε κφλν ην
φλνκά ηνπ, ν Μέιεηνο, καδί κε άιινπο δχν αθφκε Αζελαίνπο, ηνλ Λχθσλα, εμφρσο
επίζεο άγλσζην, θαη ηνλ Άλπην, άμην, δελ ιέσ, πνιηηηθφ, ηνλ έζπξαλ ζην δηθαζηήξην.
Γ: Α, λαη, γηαηί, ιέεη, δηέθζεηξε ηνπο λένπο …
Γ. Γηαηί πίζηεπε ζε άιινπο ζενχο απφ απηνχο πνπ ιάηξεπαλ ζηελ Αζήλα.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Γηαηί εηζήγαγε θαηλά δαηκφληα.
Γ: Καηλά δαηκφληα; Μα, ην δαηκφλην δελ ήηαλ ε θσλή πνπ άθνπγε κέζα ηνπ ν
σθξάηεο γηα λα ηνλ απνηξέπεη απφ ην θαθφ; Ήηαλ ζεφο, ινηπφλ, ην δαηκφλην;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Σν αζίγαζην καζηίγσκα ηνπ λνπ ηνπ! Να, ηη ήηαλ ην δαηκφλην ηνπ
σθξάηε. Οη θαηήγνξνί ηνπ, φπσο είπε θαη ν ίδηνο ζηελ απνινγία ηνπ, κηινχζαλ ζην
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θαηεγνξεηήξηφ ηνπο γηα δαηκφληα. Ήζειαλ, έηζη, λα ηνλ γεινηνπνηήζνπλ ζρεηηθά κε
φζα ν ίδηνο πίζηεπε γηα ην δαηκφληφ ηνπ. Σέηνηα θηήληα!
Β: Καιά, εθείλνη πνπ ηνλ πήγαλ ζην δηθαζηήξην κπνξεί λα είραλ ηνπο ιφγνπο ηνπο.
Σα ζπκπιέγκαηά ηνπο … ηελ δηάζεζε λα ηνλ εθδηθεζνχλ επεηδή ηάρα ηνπο πξφζβαιε
κε ηελ εηξσλεία ηνπ … ια απηά –φρη φηη ζπκθσλψ– είλαη, αο πνχκε, αλζξψπηλα. Οη
δηθαζηέο, φκσο, πνπ ππνηίζεηαη φηη ζηέθνληαη πην πάλσ απφ ηνπο ππφινηπνπο θαη ηα
πάζε γηα λα είλαη ζε ζέζε λα είλαη δίθαηνη, πψο θάζνληαλ θαη ηνπο άθνπγαλ θαη δελ
ηνπο έβαδαλ ζηελ ζέζε ηνπο.
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Καη λα ήηαλ απηφ κφλν; Δδψ ηνλ θαηαδίθαζαλ ζε ζάλαην … Καη κε
ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, παξαθαιψ.
Γ: Δίλαη ηξειφ… λα θαηαδηθάδεηαη θάπνηνο ζε ζάλαην γηα δαηκφληα θαη παξαπιάλεζε
…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κνίηα, αλ ζα ζέιακε λα είκαζηε πξνζεθηηθνί, δελ απνθιείεηαη ηα
αίηηα ηεο θαηαδίθεο ηνπ σθξάηε λα ήηαλ βαζχηεξα. Πνιηηηθά, αο πνχκε…
Β: Απηφ θη αλ έρεη ελδηαθέξνλ …
Γ: Ακ, δελ κπνξνχζε λα ήηαλ θαη ηίπνη’ άιιν…
Γ: Να ινηπφλ πνπ θαηαιήγνπκε θαη πάιη ζηελ πνιηηηθή…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Πξάγκαηη, κπνξεί λα ιερζεί πσο ν ιφγνο ηνπ σθξάηε ππήξμε
βαζηά πνιηηηθφο, επαλαζηαηηθφο γηα ηελ επνρή ηνπ ζα έιεγα. Γελ απνθιείεηαη πάιη
ζηελ θαηαδίθε ηνπ λα ζπλέβαιαλ νη ζρέζεηο θαη ε επηξξνή ηνπ ζε πξφζσπα πνπ
αξγφηεξα απνδείρζεθαλ ερζξνί ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο ηεο πφιεο ησλ
Αζελψλ.
Γ: Γειαδή πξφθεηηαη γηα πνιηηηθή δίθε κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο
δεκνθξαηίαο…
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Απηά, βέβαηα, είλαη ππνζέζεηο, εξκελείεο, ε; Αιιά λα ζαο πσ θάηη:
ε πνιηηηθή δηάζηαζε, γηαηί βιέπσ λα ζαο εξεζίδεη ην ελδερφκελν απηφ, δελ είλαη
εθείλν πνπ θάλεη ηελ θαηαδίθε ηνπ σθξάηε λα μερσξίδεη απφ άιιεο αλάινγεο κέρξη
ζήκεξα.. Πνιηηηθέο δίθεο ζηελ ηζηνξία έγηλαλ πνιιέο θαη ζε απηέο ζχξζεθε άδηθα έλα
ζσξφο θφζκνο θαη εθηειέζηεθαλ αζψνη … Δθείλν, φκσο, πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ δίθε
ηνπ σθξάηε θαη ηελ θάλεη κνλαδηθή ζηα ηζηνξηθά ρξνληθά δελ είλαη ην φηη ε
θαηεγνξία θαη ε θαηαδίθε ηνπ ππήξμαλ άδηθεο αιιά ε ζηάζε ηνπ, ν ηξφπνο πνπ
αληηκεηψπηζε ηελ πεξηπέηεηά ηνπ. Έκεηλε κέρξη ηέινπο γαιήληα πηζηφο ζηηο ηδέεο ηνπ.
αο ζπκίδσ κφλν φηη ν Γαιηιαίνο, παξαδείγκαηνο ράξηλ, γηα λα γιηηψζεη ρξεηάζηεθε
λα παξαδερζεί, αληίζεηα κε εθείλν πνπ ζεσξνχζε ζσζηφ, φηη ε γε δελ γπξίδεη.
Γ: Σδάκπα ζάλαηνο!
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ρη, φρη, Γηαηί ζαλ αληάιιαγκα ζηνλ ζάλαηφ ηνπ ν σθξάηεο
δηαηήξεζε ην δηθαίσκα λα πηζηεχεη φηη νθείινπκε λα ζεβφκαζηε ηελ παηξίδα καο θαη
ηνπο λφκνπο ηεο.
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Β: Αθφκε θη αλ καο πεδάλε;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αθφκε θαη ηφηε, δίρσο απηφ λα ζεκαίλεη, φκσο, φηη δελ πξέπεη ελ ησ
κεηαμχ λα ςάρλνκε λα βξνχκε ηη είλαη ην ζσζηφ θαη ην δίθαην έηζη, ψζηε ζηελ
ζπλέρεηα λα πξνζπαζήζνκε, κε φιεο ηηο δπλάκεηο καο, λα κεηαβάινπκε ηνπο άδηθνπο
λφκνπο ζε πην δίθαηνπο. Αιιά κέρξη λα γίλεη απηφ, νθείινκε λα ζεβφκαζηε ηελ
παηξίδα καο κε ηνπο ππάξρνληεο λφκνπο ηεο. πσο φηαλ πεγαίλνκε ζην πφιεκν γηα
λα ππεξαζπηζηνχκε ηελ παηξίδα καο, δελ πάεη λα πεη πσο πξέπεη λα πάςνκε λα
επηδηψθνπκε ηελ εηξήλε. Ώζπνπ, φκσο, λα πεηχρνπκε ηελ εηξήλε γηα ηελ παηξίδα καο,
έρνκε ρξένο λα πνιεκάκε γη’ απηήλ. Έηζη δελ είλαη; … Απηφ, βέβαηα, δελ ζεκαίλεη φηη
δελ κπνξεί λα δηαθσλεί θαλείο κε ηηο ηδέεο απηέο. Σν δήηεκα, φκσο, κε ηνλ σθξάηε
δελ βξίζθεηαη εθεί.
Β: Αιιά πνχ;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ην φηη ππεξαζπίζηεθε απηέο ηηο ηδέεο ηνπ κέρξη ζαλάηνπ, ελψ ζα
κπνξνχζε λα απνθχγεη ηνλ ζάλαηφ ηνπ πξνδίδνληαο ηηο απφςεηο ηνπ.
Γ: Μπνξνχζε λα ην θάλεη; Πψο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Να απεπζπλζεί ζηελ κεγαινςπρία ησλ δηθαζηψλ, λα επηθαιεζηεί
άγλνηα, παξεμήγεζε, ζχγρπζε, λα δεηήζεη ζπγγλψκε, λα εθιηπαξήζεη ... Αθφκε θη
φηαλ, ελψ ήηαλ ζηελ θπιαθή πεξηκέλνληάο ηελ εθηέιεζή ηνπ, θάπνηνο πινχζηνο
καζεηήο ηνπ είρε θαλνλίζεη κε ηηο αξρέο λα δξαπεηεχζεη θαη λα κείλνπλ κεηά ηα
ζηφκαηα θιεηζηά γηα λα κελ ζρνιηαζηεί ε απφδξαζή ηνπ, απηφο αξλήζεθε λα ην
ζθάζεη θαη λα εμαθαληζηεί . Ήζειε λα παξακείλεη κέρξη ηέινπο εθείλν πνπ ήηαλ ζε
φιε ηνπ ηελ δσή: κηα αινγφκπγα θνιιεκέλε ζηελ ζθέςε θαη ηηο ζπλεηδήζεηο ησλ
ζπκπνιηηψλ ηνπ, θάπνηνο πνπ είρε ηάμεη ζθνπφ ηεο δσήο ηνπ λα δείμεη ζηνπο άιινπο
λα ζθέθηνληαη ειεχζεξα απφ πξνθαηαιήςεηο θαη λα αλαηξέπνπλ θαζηεξσκέλεο
ζεσξίεο θη ηδέεο. Γηαηί αιιάδνληαο νη αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ, αιιάδεη θη ν
θφζκνο καδί. Έηζη, επρήζεθε κεηά ην ζάλαηφ ηνπ νη ζενί λα ζηείινπλ ζηνπο
ζπκπνιίηεο ηνπ κηα άιιε αινγφκπγα γηα λα ηνπο μππλάεη.
(Υηππάεη ην ηειέθσλν)
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Παξαθαιψ … Ναη ν ίδηνο … νβαξά, είπαηε. Πφζν, δειαδή …
Μάιηζηα …Ναη, βεβαίσο, θακηά αληίξξεζε … αο πεξηκέλσ… (θιείλεη ην ηειέθσλν
θαη απεπζπλφκελνο ηνλ Β,Γ,Γ) Απφ ηελ Δηζαγγειία.
Β: Ση έγηλε; Ση ζπκβαίλεη;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ….
Γ: Ση; Γηα καο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Η θαηάζηαζε δελ είλαη απιψο ζνβαξή, είλαη πνιχ ζνβαξή. Τπάξρεη
γπλαίθα ρηππεκέλε, κε βαξηά εγθαχκαηα απφ Μνιφησθ.
Γ: Γειαδή… πφζν ζνβαξά;
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ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δίλαη ζε θψκα.
Β: Μαο ςάρλνπλε;…
Γ. Ξέξνπλε φηη είκαζηε εδψ;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Φάρλνπλ.
Β: Πξέπεη ν Άθεο λα μέξαζε θαλνληθά… ήμεξε φηη ζα εξρφκαζηε εδψ…
Γ: (ζηνλ Β.) Σειηθά ηελ έθαλεο ιακπάδα ηελ γπλαηθνχια …
Β: Μα μεθχηξσζε θη απηή κεο ηελ κέζε, απφ ην πνπζελά… φηαλ ηελ είδα ήηαλ πηα
αξγά…
Γ: Άληε ηψξα λα δνχκε πνηνο καο μεπιέλεη…
Γ: (ζηνλ Καζεγεηή) ρη ηίπνηε άιιν... Μπιέμακε θαη ζαο …
Β: Σψξα ηη θάλνπκε;
Γ: Ση άιιν; Πάκε λα θχγνκε … (ζηνλ Καζεγεηή) Κξάηα ηνπο εδψ φηαλ έιζνπλ, φζν
πην πνιχ κπνξείο. Θέινπκε ρξφλν λα θξπθηνχκε…(ηξαβάεη ηνλ Γ απφ ην ρέξη) Έια,
…πάκε … πάκε…
Β: Μηζφ ιεπηφ … (ζηνλ Καζεγεηή) Δζχ ηη ζα έθαλεο; (βιέπνληαο ηνλ λα ζησπά) ε
ξσηάσ … έρεηο θακηά ζπκβνπιή… θακηά ηδέα;
Γ: (πηάλνληαο ηνλ Β γηα λα θχγνπλ) Έια… έια, πάκε, δελ έρνκε θαηξφ …
Β: Πεξίκελε … (ζηνλ Καζεγεηή) Δζχ ηη ζα έθαλεο; Θα έκελεο; Θα έθεπγεο; Πνχ ζα
πήγαηλεο; Πεο κνπ, επηηέινπο! Ο σθξάηεο ζνπ ηη ζα πξφηεηλε; …
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Ο σθξάηεο δελ ζα ζνπ ππνδείθλπε ηίπνηε. ρη φηη ζα αξληφηαλ λα
ην ζπδεηήζεη καδί ζνπ. Αληίζεηα. Απιψο δελ ζα ζνπ έιεγε πνηέ ηη λα θάλεηο. Μπνξεί
εζχ λα ζθεθηείο πσο ην θαιχηεξν είλαη λα θχγεηο ή λα κείλεηο ή δελ μέξσ ηη άιιν …
Καη ίζσο απηφ πνπ ζα απνθαζίζεηο, λα είλαη πην ζσζηφ απφ εθείλν πνπ ζα
ζθεθηφκνπλ εγψ ή, αθφκε, θαη απφ εθείλν πνπ ζα ππέζεηε ν σθξάηεο.
Β: Μα, ηψξα ηη ιεο; Μαο ζπγθξίλεηο κε ηνλ σθξάηε; Μαο δνπιεχεηο;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Κάζε άιιν. Καζέλαο, ζαλ ηνλ σθξάηε, νθείιεη λα ζθχβεη κέζα ηνπ
θαη λα παίξλεη κφλνο ηνπ ηελ απφθαζε θάζε θνξά ηνπ γηα ηνλ δξφκν πνπ ζα
αθνινπζήζεη. Κη εκείο νη άιινη, πεξηκέλνληαο ζηελ γσλία, δελ ζα μεθνιιάκε απφ
πάλσ ηνπ ηα κάηηα καο γηα λα δνχκε ηνλ δξφκν πήξε. Ο σθξάηεο πήξε ηνλ δηθφ ηνπ,
ηνλ γλσζηφ, δξφκν, θη απνδείρηεθε ηειηθά φηη ήηαλ ν ζσζηφο –ζε πείζκα φζσλ
δηαθσλνχζαλ καδί ηνπ θαη εθείλσλ πνπ ηνλ αγαπνχζαλ θαη ζπκβνχιεπαλ ηα αληίζεηα.
Μέλεη λα δνχκε, ηψξα, ηνλ δξφκν πνπ ζα ζθεθηείηε λα πάξεηε εζείο.
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Γ: Δγψ ιέσ ηελ… θάλνκε φζν είλαη θαηξφο…
Β: (ζηνλ θαζεγεηή). Ση ιεο λα θάλνκε;
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Μα δελ κπνξψ λα ζαο πσ εγψ … .
Β: Πεο καο, ζε παξαθαιψ!
ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Αλ ην έθαλα, ηφηε φιε ε ζπδήηεζε πνπ θάλακε απφςε, ζα ήηαλ
κάηαηε. Καη εηιηθξηλά, έρσ ηελ εληχπσζε φηη ήηαλ κηα σξαία θνπβέληα.

ΤΕΛΟΣ

21

