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Θεοδόςησ Πελεγρίνησ 

 

ΚΑΝΤ 

 

Πρόςωπα: 

Αντικζρ, Συλλζκτησ, Παντελήσ, Πρόεδροσ, Γραμματζασ 

 

 

ΡΩΤΗ ΡΑΞΗ 

 

(Μπαίνουν, ςυηθτϊντασ, ςτο δωμάτιο υποδοχισ ενόσ ςπιτιοφ ο Αντικζρ και ο 

Συλλζκτθσ) 

 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: … Φανταςτικό! Αυτό, το υπόγειό ςασ, λοιπόν, είναι μια γωνιά 

πολιτιςμοφ. Πταν μου είπατε να ςυναντθκοφμε ςτο ςπίτι ςασ, εγϊ ςκζφτθκα 

πωσ κα πθγαίναμε μετά κάπου, ςε ζνα  κατάςτθμα, φζρ’ ειπείν, ςε μια 

γκαλερί ίςωσ… Ροφ να φανταςτϊ ότι αυτό το ςπίτι ζχει μζςα του τόςα 

important πράγματα. Φανταςτικό. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Για λόγουσ αςφαλείασ, ξζρετε. Αλλιϊσ κα ’ταν να ’χα ζνα μαγαηί να 

μπαίνει μζςα ο πρϊτοσ τυχϊν που κα περνοφςε απζξω, κι αλλιϊσ, όπωσ τϊρα, 

να ϋχω το ςπίτι μου, κι εκείνοσ που κα αποφαςίςει να ζλκει, να χρειάηεται να 

περάςει από κάποια διαδικαςία: να κλείςομε ζνα ραντεβοφ, να αφιςει μετά, 

όταν κα ζλκει, τα ςτοιχεία του … Είδατε και μόνοσ ςασ … 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Sure!  Και πρζπει να πω ότι είπα μζςα μου ότι ο άνκρωποσ αυτόσ 

δεν ζχει τακτ. 

  

ΑΝΤΙΚΕ: Ραρόλα αυτά, ιλκατε. Κοιτάξτε, αυτόσ που πραγματικά κα ικελε να 

κάνει μια επζνδυςθ ςε ζργα τζχνθσ, αντίκεσ ι άλλα ςυλλεκτικά κομμάτια, κα 

ζλκει, όποια διαδικαςία κι αν υποςτεί, ίςωσ μάλιςτα και πιο εξονυχιςτικι από 

αυτι ςτθν οποία υποβάλλω εγϊ τουσ πελάτεσ μου.  Είμαι, όμωσ, 

αναγκαςμζνοσ να τθν ακολουκϊ. Ζτςι, αν ςυμβεί κάτι περίεργο, υπάρχει μια 
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βάςθ δεδομζνων, από όπου κα μποροφςε θ αςτυνομία να ξεκινιςει τισ 

ζρευνζσ τθσ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: You mean, αν κλζψουν κάτι, φζρ’ ειπείν; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Εγϊ, κοιτάξετε, καλοφ-κακοφ, οριςμζνα κομμάτια τα ζχω αςφαλίςει. 

Ππωσ το κιβϊτιο με τα οςτά, ασ ποφμε, που ςασ ζδειξα. Ζναντι, μάλιςτα, ενόσ 

αρκετά τςουχτεροφ αςφάλιςτρου. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Really! Για τα κόκαλα; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ρροςζξτε, ζνασ Βολανάκθσ, ασ ποφμε, κοςτίηει, βζβαια, μια 

περιουςία. Ζνα ςερβίτςιο, επίςθσ, μαηί με τα αςθμζνια μαχαιροπιρουνα, που 

ανικε ςτθν οικογζνεια του Τςάρου Νικολάου του Βϋ, επίςθσ αξίηει παρά 

πολλά. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ω, ζχετε και collections από τον Τςάρο και μεγάλουσ ηωγράφουσ; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Πχι, όχι. Εγϊ, αγαπθτζ, ψαρεφω ςτα ρθχά. Ζχω, βζβαια, κάποιουσ 

πίνακεσ ςφγχρονων ηωγράφων, όχι από τουσ γνωςτοφσ όμωσ, όπωσ  επίςθσ 

διακζτω και ςερβίτςια από τθν  ουμανία, τθν  Σερβία … Τζλοσ πάντων, είδατε 

κάτω τι ζχω. Ρεριςςότερο, όπωσ καταλάβατε, διακζτω χρθςτικοφ χαρακτιρα 

πράγματα. Απλϊσ, μιλϊντασ γενικά, κζλω να πω ότι όςο μεγάλθ αξία κι αν 

ζχει ζνασ πίνακασ του Βολανάκθ ι ζνα ςερβίτςιο τθσ οικογζνειασ του 

Νικολάου του Βϋ,  δεν παφουν να υπάρχουν κι άλλοι πίνακεσ του Βολανάκθ, 

όπωσ κι άλλα ςερβίτςια τθσ οικογζνειασ του Τςάρου.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: So what. Αυτό πθγαίνει να πει ότι δεν ζχουν τόςθ αξία; Τθν 

χάνουν; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αςφαλϊσ κι όχι. Π,τι ζργα του Βολανάκθ, όμωσ, υπάρχουν και όςα 

ςερβίτςια τθσ οικογζνειασ του Τςάρου υπάρχουν, υπάρχουν. Αυτά είναι. Οφτε 

ο Βολανάκθσ οφτε ο Τςάροσ ηουν, για να περιμζνομε να αυξθκοφν οι πίνακεσ 

και τα ςερβίτςια τουσ ζτςι, ϊςτε, με τθν αφξθςθ των ζργων αυτϊν, να μειωκεί 

θ ςπανιότθσ των, να περιοριςτεί θ ηιτθςι των και να πζςει θ χρθματικι αξία 
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τουσ. Το αντίκετο, μάλιςτα, κα ζλεγα: προςτίκεται ςε αυτά και θ αξία τθσ 

παλαιότθτασ. Σε κάκε περίπτωςθ, πάντωσ, δεν μποροφμε να μιλάμε για ζναν 

και μόνο πίνακα του Βολανάκθ ι για ζνα και μόνο ςερβίτςιο τθσ οικογζνειασ 

του Τςάρου Νικολάου του Βϋ. Το κιβϊτιο με τα οςτά που ςασ ζδειξα, όμωσ; 

Ζνα και μοναδικό ςε ολόκλθρθ τθν υφιλιο! 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Δθλαδι, το κουτί με τα κόκκαλα που ζχετε αξίηει πιο πολφ από 

ζνα ςερβίτςιο του Νικολάου του Βϋ ι από ζναν Βολανάκθ, φερ’ ειπείν  …  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Εγϊ μιλάω από θκικι άποψθ, αγαπθτζ. Για τθν αίςκθςθ υπεροχισ 

που ςου δίνει το γεγονόσ ότι ζχεισ ςτθν κατοχι ςου ζνα αντικείμενο που δεν 

το ζχει κανζνασ άλλοσ ςτον κόςμο. Λεσ, ασ ποφμε, ότι ζχεισ ζναν Βολανάκθ, τα 

Αραγμζνα καράβια για παράδειγμα, και ςου απαντάει ο άλλοσ «ξζρεισ, κι εγϊ 

ζχω ζναν Βολανάκθ, το Ρανθγφρι ςτο Μόναχο», λόγου χάριν. Ή, τθν ςτιγμι 

που υπερθφανεφεςαι ότι ζχεισ ζνα ςερβίτςιο τθσ οικογζνειασ του Τςάρου 

Νικολάου του Βϋ, ακοφσ τον άλλο να ςου λζει «α, ναι κι εγϊ αγόραςα τισ 

προάλλεσ ζνα ςε δθμοπραςία ςτο Λονδίνο». Οπότε εςφ, κόκκαλο! Ενϊ, αν 

πείτε ότι ζχετε ςτθν κατοχι ςασ τα οςτά του Καντ, δεν κα βρεκεί κανείσ, 

πουκενά ςε ολόκλθρο τον κόςμο, να ιςχυριςτεί το ίδιο πράγμα. Αλλά, και 

πζρα από τθν θκικι αξία που ςου δίνει αυτι θ αίςκθςθ τθσ 

αποκλειςτικότθτασ, μθ νομίηετε και θ χρθματικι αξία των οςτϊν του Καντ 

κάκε άλλο παρά ευκαταφρόνθτθ είναι.  

 

ΡΑΛΑΤΗΣ: How much. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ξζρετε, δεν υπάρχει κάποιο προθγοφμενο, θ πϊλθςθ ςτο παρελκόν 

του ςκελετοφ μιασ μεγάλθσ προςωπικότθτασ, για να το χρθςιμοποιιςομε ςαν 

βάςθ. Το πολφ που ςυνικωσ φροντίηουν να κάνουν κάτι κεοςεβείσ 

ςυνάνκρωποί μασ είναι να προμθκευτοφν το δάχτυλο ι κανζνα άλλο κόκκαλο 

από τον ςκελετό ενόσ αγίου ι οςίου. Κάνουν τότε μια δωρεά ςτο μοναςτιρι 

από όπου το προμθκεφτθκαν ι, αν ςυμβεί να μεςολαβιςει –που ςχεδόν 

πάντα δθλαδι μεςολαβεί– και κανζνασ επιτιδειοσ μοναχόσ, που φροντίηει για 

τον εαυτοφλθ του, του δίνουν κι αυτοφ κατιτίσ για τισ υπθρεςίεσ του. Τϊρα 

αυτό το κατιτίσ μθ νομίςετε ότι είναι ζνα απλό φιλοδϊρθμα. Εν πάςθ 

περιπτϊςει … Εδϊ, όμωσ, πρόκειται για ολόκλθρο τον ςκελετό του Καντ, 
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ακζραιο, που δεν του λείπει οφτε δακτυλάκι. Καταλαβαίνετε, γιατί πράμα 

μιλάμε τϊρα, ε; 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Not exactly. Rϊτθςα και πριν … Ροιοσ είναι αυτόσ ο Καντ; 

 

ΑΝΤΙΚΙΕ: Αν ξζρατε για ποιον πρόκειται ... 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: You mean μόλισ μάκω, κα πάρω το κουτί με τα κόκκαλα κι όπου 

φφγει-φφγει.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τϊρα, γιατί ειρωνεφεςτε. Οφτε εγϊ προςωπικά οφτε, πολφ 

περιςςότερο, ο Καντ αξίηομε τζτοια μεταχείριςθ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: What can I do, όταν με προςβάλλετε; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Εγϊ; 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Μα μου λζτε αν ξζρω για τον Καντ, ποιοσ ιταν ο Καντ κ.λπ. κ.λπ. 

Τι είμαι …; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Γιατί, ξζρετε για τον Καντ; Εςείσ δεν με ρωτιςατε γι’ αυτόν; Εκτόσ κι 

δεν ακοφω καλά, και δεν το ξζρω … Σασ ηθτϊ ςυγγνϊμθ, χίλια ςυγγνϊμθ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Τϊρα με ειρωνεφεςτε εςείσ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τϊρα με προςβάλλετε εςείσ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ε, δεν μποροφμε να ςυνεννοθκοφμε.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Κρίμα. Στο τθλζφωνο που μιλιςαμε, αλλά και ςιμερα που ιρκατε 

εδϊ, μου δϊςατε τθν εντφπωςθ ενόσ άκρωσ ςυνεννοιςιμου ανκρϊπου. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Κι εςείσ το ίδιο. Νόμιηα ότι είχα να κάνω με κάποιον που 

καταλαβαίνει. Και τϊρα βλζπω δεν δζχεςτε μφγα ςτο ςπακί ςασ.  
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ΑΝΤΙΚΕ: Τζλοσ πάντων, ασ μθν … Τα πράγματα, πιςτεφω, είναι απλά, αρκεί να 

βρει κανείσ τον ςωςτό τρόπο να τα προςεγγίςει, τθν κατάλλθλθ οπτικι γωνία 

να τα δει. Κοιτάξτε, κατά διαβολικι ςφμπτωςθ φαίνεται εςείσ κι εγϊ να ζχομε 

ο κακζνασ μασ δυο διαφορετικοφσ εαυτοφσ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Δυο διαφορετικζσ πλευρζσ, you mean. Αν ο κακζνασ μασ ιμαςταν 

δυο διαφορετικοί εαυτοί, κα ιμαςταν ςχιηοφρενείσ. Κι αυτό, νομίηω, δεν είναι 

καλό οφτε για ςάσ οφτε για μζνα. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Εςείσ λζτε «δυο διαφορετικζσ πλευρζσ του εαυτοφ μασ», εγϊ, χάριν 

ςυντομίασ, λζω «δυο διαφορετικοφσ εαυτοφσ»,  … Καταλαβαίνετε, τι κζλω να 

πω. Η λφςθ, λοιπόν, για να μπορζςομε να ςυνεννοθκοφμε, είναι να 

ςτραφοφμε ςτον ςοβαρό εαυτό μασ, και να αγνοιςομε τον άλλο, τον 

ειρωνικό, ασ ποφμε, εαυτό μασ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Με απλά λόγια: να ςοβαρευτοφμε.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αυτό, ξζρετε –το να βρεισ δθλαδι τθν ςωςτι οπτικι γωνία για 

να δεισ τα πράγματα– είναι, ξζρετε, πολφ αποτελεςματικό. Εδϊ ο Κοπζρνικοσ, 

για να μθν νομίηετε ότι λζω κουβζντεσ του αζρα, κοιτϊντασ το δικό μασ 

αςτζρι, τθν γθ, και τα άλλα ουράνια ςϊματα από μια άλλθ, τθν ςωςτι, οπτικι 

γωνία, πζτυχε να ανοίξει ζνα καινοφριο, τεράςτιο κεφάλαιο ςτθν αςτρονομία.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Και πϊσ το ζκανε αυτό; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Εδϊ (δείχνει τθν γροκιά του) είναι θ γθ και γφρω-γφρω υπάρχουν ο 

ιλιοσ, το φεγγάρι και τα άλλα αςτζρια. Πλοι μασ νομίηομε ότι θ γθ (δείχνει 

πάλι τθν γροκιά του) είναι ακίνθτθ και ότι όλα τα άλλα ςτον ουρανό 

ςτρζφονται γφρω τθσ. Ο Κοπζρνικοσ, βζβαια, και οι άλλοι αςτρονόμο, που 

πίςτευαν το ίδιο, είχαν να αντιμετωπίςουν ζνα ςωρό προβλιματα ςχετικά με 

τισ κινιςεισ των ουράνιων ςωμάτων. Πςο, όμωσ, κι αν πάλευαν να τα 

αντιμετωπίςουν, λφςθ δεν ζβριςκαν. Σκζφτθκε, λοιπόν, μιπωσ, για να βγει 

από το αδιζξοδο που είχαν οδθγθκεί αυτόσ και οι άλλοι αςτρονόμοι, ζβλεπε 

τα πράγματα αλλιϊσ. Ανάποδα.  
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ανάποδα, ε; Μμμ. Sorry, αλλά πϊσ ανάποδα; 
 

ΑΝΤΙΚΕ: Να, αντί να ςυνεχίςει να κοιτάει από κάτω, από τθν γθ, που 

βριςκόταν, προσ τα πάνω, ςτον ουρανό, όπου ζβλεπε τον ιλιο και τουσ 

πλανιτεσ να κινοφνται γφρω του, ςκζφτθκε τι κα ςυνζβαινε αν ξεκολλοφςε ο 

ίδιοσ από τθν γθ και πιγαινε ψθλά ςτον ουρανό μζχρι να πάει και να 

ακουμπιςει πάνω τον ιλιο. Δεν κα τα ζβλεπε πάλι όλα από εκεί να κινοφνται 

γφρω του; Μόνο που τϊρα, επειδι αυτόσ κα ιταν πάνω ςτον ιλιο πια και όχι 

πάνω ςτθν γθ, όλα κα γφριηαν  γφρω από τον ιλιο.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Α ζτςι, λοιπόν, ο Κοπζρνικοσ. Αφινοντασ το μυαλό του να 

πθδιξει φερ’ ειπείν από τθν γθ ςτον ιλιο, βρικε ότι το κζντρο του κόςμου μασ 

είναι ο ιλιοσ και όχι θ γθ. Ζχομε αποδείξεισ, όμωσ, γι’ αυτό; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Πτι ο Κοπζρνικοσ βρικε πωσ το κζντρο του κόςμου μασ είναι ο ιλιοσ;  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: No, εννοϊ το πιδθμα του Κοπζρνικου από τθν γθ ςτον ιλιο. Είναι 

αλικεια ότι πιδθξε με το μυαλό του από τθν γθ ςτον ιλιο, για να βρει ότι το 

κζντρο του κόςμου μασ είναι ο ιλιοσ, ι μπασ και είναι κανζνα joke, φερ’ 

ειπείν;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μα τι λζτε τϊρα; 

 

 ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Don’t get me wrong. Απλϊσ είπα μιπωσ θ ιςτορία αυτι με τον 

Κοπζρνικο δεν είναι παρά ζνα παραμφκι –ευχάριςτο of course, αλλά 

φανταςτικό. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Η πθγι μου είναι ζγκυρθ: ο Καντ, ο Ιμάνουελ Καντ, ο μζγιςτοσ 

Γερμανόσ φιλόςοφοσ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ο κφριοσ, που μου προτείνετε να πάρω το κουτί με κόκαλά του; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αν κζλετε να ξζρετε, κφριε, ο κφριοσ, όπωσ τον λζτε, δεν μίλθςε 

απλϊσ για τθν ανακάλυψθ του Κοπζρνικου και πϊσ τθν πζτυχε, αλλά 

κεωροφςε τον Κοπζρνικο και ςαν πρότυπό του. Η επανάςταςι μου ςτθν 
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φιλοςοφία, λζει ο Καντ, είναι θ ίδια με τθν επανάςταςθ του Κοπζρνικου ςτθν 

αςτρονομία. Ππωσ, δθλαδι, ο Κοπζρνικοσ βοικθςε τουσ αςτρονόμουσ να 

λφςουν προβλιματα που τουσ ταλαιπωροφςαν επί αιϊνασ, αντιςτρζφοντασ 

απλά τουσ ρόλουσ τθσ γθσ και του ιλιου, ζτςι κι ο Καντ μπόρεςε να απαλλάξει 

τθν φιλοςοφία από ςτείρεσ διαμάχεσ και άγονεσ ςυηθτιςεισ αντιςτρζφοντασ 

τουσ ρόλουσ του αντικειμζνου και του υποκειμζνου ςτθν διαδικαςία για τθν 

απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: My goodness! Yποκείμενο! Αντικείμενο! Επαναςτάςεισ! Honestly, 

κα με τρελάνετε με τισ γνϊςεισ ςασ. 

  

ΑΝΤΙΚΕ: Κφριε, τα πράγματα που εμπορεφομαι κουβαλάει το κακζνα τουσ 

μια ιςτορία, για τθν οποία κζλω να είμαι επαρκϊσ ενθμερωμζνοσ. Να, το 

κιβϊτιο με τα οςτά που ςασ λζω … Δεν πρόκειται απλϊσ για τον ςκελετό ενόσ 

από τα εκατομμφρια των εκατομμυρίων νεκρϊν που αναπαφονται ςτα ανά 

τθν υφιλιο κοιμθτιρια, που, ςτο κάτω-κάτω, κα ιταν και αποκρουςτικό να 

διαπραγματεφομαι μαηί ςασ τθν πϊλθςι του, αλλά για τα οςτά ενόσ 

διακεκριμζνου ανκρϊπου που, με τισ ιδζεσ του επθρζαςε καταλυτικά τθν 

εξζλιξθ τθσ φιλοςοφίασ. Αν με βλζπετε να δείχνω τόςο ςεβαςμό ςε ζνα μάτςο 

κόκκαλα, που ςτθν κζα τουσ μόνο αποςτροφι κα μποροφςε να νιϊςει κανείσ, 

είναι γιατί ξζρω τθν ιςτορία που κουβαλάνε. Αυτι τθν ιςτορία ςασ προτείνω 

να αγοράςετε, τθν ιςτορία ενόσ επαναςτάτθ τθσ ςκζψθσ … 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Δεν καταλαβαίνω τίποτε. Η επανάςταςθ που ζκανε ο Καντ ςτθν 

φιλοςοφία λζτε είναι ίδια με τθν επανάςταςθ του Κοπζρνικου ςτθν 

αςτρονομία. Τι ςχζςθ ζχουν, τϊρα, το υποκείμενο …, το αντικείμενο … – ζτςι 

δεν τα ’πατε;– θ απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ …, ο εαυτόσ μασ με τθν γθ, τον ιλιο, 

τουσ πλανιτεσ; I am sorry ... 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ρροςζξτε. Αν γυρίςομε το βλζμμα μασ, ασ ποφμε εκεί. Θα δοφμε το 

ίδιο πράγμα. Μμ; 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ζνα βάηο.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ακριβϊσ, ζνα βάηο από πορςελάνθ. 
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Λιμόη; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Γουάιμαρ. Κοιτάξτε, εγϊ κι εςείσ βλζπομε το ίδιο πράγμα εκεί. Ζτςι; 

Αλλά κι οποιοςδιποτε άλλοσ φυςιολογικόσ άνκρωποσ, κάτω από κανονικζσ 

ςυνκικεσ, κοιτάξει εκεί, κα δει το ίδιο βάηο. Χωρίσ, μάλιςτα, να καταβάλει 

κανείσ μασ καμιά ιδιαίτερθ προςπάκεια για να το δει. Πλοι μασ ζχομε τθν 

εντφπωςθ ότι τα πράγματα που παρατθροφμε τα γνωρίηομε πακθτικά: χωρίσ 

να κάνομε τίποτε, αυτά αποτυπϊνονται μζςα μασ. Ζτςι, όμωσ, είναι όπωσ 

νομίηομε εμείσ ότι τα γνωρίηομε, λζει ο Καντ. Νομίηομε ότι θ γθ μζνει ςτακερι 

και ο ιλιοσ κινείται γφρω μασ. Στθν πραγματικότθτα, όμωσ, όπωσ ανακάλυψε 

ο Κοπζρνικοσ, τα πράγματα δεν είναι ζτςι. Αν, λοιπόν, κι εμείσ, όπωσ ο 

Κοπζρνικοσ, κάνομε ζνα άλμα από τον εαυτό μασ –από το υποκείμενο 

δθλαδι– προσ τα αντικείμενα, προσ τα πράγματα απζναντί μασ, κα δοφμε ότι 

το κζντρο τθσ γνϊςθσ είναι ο εαυτόσ μασ, και όχι το αντικείμενο, ότι ο εαυτόσ 

μασ, το υποκείμενο είναι που παςχίηει να γνωρίςομε τι ςυμβαίνει γφρω μασ, 

ενϊ το αντικείμενο είναι αδρανζσ, αδιάφορο. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ο καθμζνοσ ο εαυτόσ μασ, λοιπόν. Τι τραβάει για να αποκτιςομε 

τθν γνϊςθ. Και χωρίσ να μασ το δείχνει. Μμμ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αν δεν ςασ ενδιαφζρει το κιβϊτιο με τα οςτά που ςασ προτείνω, 

πείτε το μου –να μθν ταλαιπωροφμαςτε: κι εγϊ να ςασ μιλάω και ςεισ να με 

ακοφτε. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Μα τι λζτε τϊρα. Αν δεν είχα ενδιαφζρον, δεν κα είχα ζλκει καν. 

Τι νομίηετε, δεν ζχω πϊσ να ςκοτϊςω τον χρόνο μου; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ε, τότε ςταματιςτε, επιτζλουσ, να ειρωνεφεςτε. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Εγϊ ι εςείσ; Πταν μου λζτε εςείσ ότι χρειάηεται ο εαυτόσ μου να 

κάνει ολόκλθρο αγϊνα για να δω ότι αυτό που ζχει επάνω του εκείνο το 

τραπεηάκι είναι ζνα βάηο χωρίσ να πάρω εγϊ μυρωδιά από αυτόν τον αγϊνα… 

Λεσ και ο εαυτόσ μου δεν είμαι εγϊ για να ξζρω τι γίνεται μζςα του ... Είναι 
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ςοβαρά πράγματα αυτά, και μου λζτε ότι κοροϊδεφω; Εςείσ, φερ’ ειπζιν, 

μπορεί να τα βρίςκετε λογικά. Εγϊ, όμωσ … 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Θζλετε, λοιπόν, να δοφμε ποιοσ ζχει δίκιο: εςείσ, που τα κεωρείτε 

εξωφρενικά, ι ο Καντ, που τα βλζπει λογικά; Το βάηο, λοιπόν, που είπαμε. 

Ρϊσ το αντιλαμβανόμαςτε;  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Βλζπομε το χρϊμα του, ροη· αγγίηοντάσ το, το νιϊκομε ςκλθρό· το 

ςχιμα του, ςτενόμακρο  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ωοειδζσ, πείτε το καλφτερα. Ωοειδζσ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ωοειδζσ, όπωσ το πεπόνι, φερ’ ειπείν … 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Πλα αυτά είναι εικόνεσ, παραςτάςεισ, εμπειρίεσ, που 

αποτυπϊνονται μζςα μασ χωρίσ ο εαυτόσ μασ να κάνει τίποτε απολφτωσ. 

Είναι, δθλαδι, όπωσ ο κακρζφτθσ, που ό,τι τφχει και βρεκεί μπροςτά του 

απεικονίηεται πάνω του, χωρίσ να χρειαςτεί ο ίδιοσ να κάνει τίποτε.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ο εαυτόσ μασ, λοιπόν, τα δζχεται όλα, χωρίσ να κάνει ο ίδιοσ 

τίποτε, κανζναν απολφτωσ αγϊνα –όπωσ ο κακρζφτθσ, φερ’ ειπείν. Είπα εγϊ 

τίποτε διαφορετικό; Άρα, ςυμφωνοφμε.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ωσ εδϊ, ναι. Γιατί, κατά τον Καντ, μπορεί θ γνϊςθ μασ για οτιδιποτε 

υπάρχει ι ςυμβαίνει γφρω μασ να ξεκινάει με τισ αιςκιςεισ μασ, αλλά ςίγουρα 

δεν πθγάηει από τισ αιςκιςεισ μασ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Αν πω κάτι τϊρα, κα με παρεξθγιςετε πάλι, κα πείτε ότι 

ειρωνεφομαι. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Να το πω αλλιϊσ, λοιπόν: οι εικόνεσ, οι παραςτάςεισ, οι εμπειρίεσ 

που μασ δίνουν οι αιςκιςεισ και τισ δεχόμαςτε εμείσ μζςα μασ πακθτικά, 

χωρίσ ο εαυτόσ μασ να κάνει τίποτε, είναι το μιςό μόνο τθσ διαδικαςίασ για 

τθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ. Στο άλλο μιςό τθσ διαδικαςίασ για τθν απόκτθςθ 

τθσ γνϊςθσ ςυμμετζχει ο εαυτόσ μου –ενεργά πλζον, όμωσ, τϊρα.  
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ενεργά, πϊσ δθλαδι. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Το ροη χρϊμα που βλζπομε, κοιτϊντασ το βάηο, και θ ςκλθρότθτά 

του που νιϊκομε αγγίηοντάσ το δεν ζχουν καμιά ςχζςθ μεταξφ τουσ. Ζχουν;  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: … 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Το ωοειδζσ ςχιμα του βάηου, επίςθσ,  και ο ιχοσ που κάνει αυτό 

όταν το χτυπάμε με το χζρι μασ δεν ζχουν καμιά ςχζςθ μεταξφ τουσ. Ζχουν;  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: … 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Το ίδιο ςυμβαίνει και τα άλλα χαρακτθριςτικά του βάηου. Είναι όλα 

τουσ διαφορετικά, άςχετα μεταξφ τουσ. Μαηί, όμωσ, αυτά, όταν ςυνδυαςτοφν 

καταλλιλωσ, ςχθματίηουν το βάηο. Είναι, όπωσ, ασ ποφμε, τα ξφλα, τα 

λοφςτρα, τα καρφιά, οι κόλεσ και άλλα υλικά ςε ζνα επιπλοποιείο, που μεταξφ 

τουσ είναι μεν διαφορετικά, αλλά με αυτά ο επιπλοποιόσ μπορεί, εφόςον τα 

ςυνδυάςει κατάλλθλα, να φτιάξει ζνα ωραιότατο τραπζηι, ασ ποφμε. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Yes, but υπάρχει κάποιοσ τεχνίτθσ που επεξεργάηεται τα ξφλα, τισ 

κόλεσ, τα καρφιά και τα άλλα υλικά, για να φτιαχτεί από αυτά το τραπζηι Με 

μασ, όμωσ, ποιοσ επεξεργάηεται τα χρϊματα, τα ςχιματα, τουσ ιχουσ και όλα 

τα άλλα που μασ δίνουν οι αιςκιςεισ μασ για να φτιαχτεί θ εικόνα του βάηου –

ι  τθσ καρζκλασ ι οποιουδιποτε άλλου, τζλοσ πάντων, πράγματοσ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ο εαυτόσ μασ! Ο Καντ, ςυγκεκριμζνα, λζει ότι μζςα ςτον κακζνα μασ 

υπάρχει ο νουσ, ο λόγοσ, θ νόθςθ, θ ςκζψθ, που αναλαμβάνει να οργανϊςει 

αυτό το ακατάςτατο υλικό μζςα μασ. Ο νουσ, δθλαδι, φροντίηει, ϊςτε όλα –

χρϊματα, ιχοι, ςχιματα και όςα άλλα χαρακτθριςτικά μασ εξαςφαλίηουν οι 

αιςκιςεισ μασ, που είναι ςκόρπια και ανακατεμζνα μζςα μασ– να 

ςυνδυαςτοφν το ζνα με το άλλο ζτςι, που ςτο τζλοσ από αυτά να 

δθμιουργθκοφν τα διάφορα πράγματα –βάηα, δζντρα, πίνακεσ, τριαντάφυλλα, 

λιοντάρια, χαλιά  ςφννεφα, που παρατθροφμε γφρω μασ: τα πάντα. Κι όπωσ ο 

τεχνίτθσ, για να φτιάξει ζνα τραπζηι, χρθςιμοποιεί τα κατάλλθλα εργαλεία, 
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ζτςι κι ο νουσ μασ, για να φτιάξει από το ακατάςτατο υλικό που υπάρχει μζςα 

μασ τα διάφορα πράγματα που παρατθροφμε γφρω μασ, μεταχειρίηεται τα 

δικά του εργαλεία –τισ κατθγορίεσ, όπωσ τα ονομάηει ο Καντ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Κατθγορίεσ; Εναντίον τίνοσ, και για τι; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Πχι, όχι δεν πρόκειται γι’ αυτοφ του είδουσ τισ κατθγορίεσ, για τισ 

μομφζσ που εκτοξεφομε εναντίον εκείνων που κάνουν κάτι κακό. Οι 

κατθγορίεσ, λζει ο Καντ, είναι γενικζσ ζννοιεσ, όπωσ, ασ ποφμε, θ ενότθτα ι θ 

αιτιότθτα, που τισ χρθςιμοποιοφμε για να ςυνδζομε τα χρϊματα, τουσ ιχουσ, 

τισ οςμζσ, τισ γεφςεισ, τα ςχιματα κι άλλα τζτοια χαρακτθριςτικά που 

αντιλαμβανόμαςτε με τισ αιςκιςεισ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Θζλετε να πείτε, δθλαδι, ότι, κατά τον Καντ με τισ κατθγορίεσ, τα 

εργαλεία που μασ δίνει ο λόγοσ,  μποροφμε και ςυνδζομε ζνα ροη χρϊμα, ζνα 

ςτενόμακρο … ςυγνϊμθ ζνα ωοειδζσ ςχιμα που βλζπομε, το αίςκθμα  τθσ 

ςκλθρότθτασ νιϊκομε αγγίηοντασ κάτι κι ζτςι φτιάχνομε τθν εικόνα του βάηου; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ακριβϊσ. Η κατθγορία τθσ ενότθτασ μασ δίνει τθν δυνατότθτα να 

ενϊνομε μεταξφ τουσ τα διάφορα χαρακτθριςτικά του βάηου. Ππωσ θ 

κατθγορία τθσ αιτιότθτασ, επίςθσ, που μασ επιτρζπει να ςυςχετίηομε τθν 

ζνδειξθ 100 βακμοί Κελςίου, που παρατθροφμε πάνω ςτο κερμόμετρο που 

ζχομε βυκίςει ςε ζνα δοχείο νερό, με τον βραςμό, με το κόχλαςμα δθλαδι 

του νεροφ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Α, μάλιςτα. Ναι, αλλά θ ενότθτα, θ αιτιότθτα και οι άλλεσ 

κατθγορίεσ που λζει ο Καντ πϊσ βρεκικανε μζςα μασ; Ρϊσ τισ ανακάλυψε ο 

νουσ; Είπε ξαφνικά: α, να κάτι ωραία εργαλεία να τα χρθςιμοποιιςομε;  Ή 

ιταν ζμφυτεσ μζςα μασ, όπωσ το ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ, φερ’ ειπείν;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τίποτε από όλα αυτά. Απλϊσ, δοκιμάηοντασ. Στθν προςπάκειά του, 

δθλαδι, ο νουσ μασ να μασ βοθκιςει να οργανϊςομε το ακατζργαςτο υλικό 

μζςα μασ, δοκίμαςε διάφορουσ τρόπουσ, άπειρουσ ίςωσ. Ε, από όλουσ αυτοφσ 

τουσ άπειρουσ τρόπουσ που δοκίμαςε, τελικά κράτθςε μερικοφσ μόνο –τθν 

ενότθτα, τθν αιτιότθτα και τισ άλλεσ κατθγορίεσ που λζει ο Καντ, επειδι είδε 
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ότι αυτζσ μόνο μασ βοθκοφν να ςυνδυάηομε τισ ςκόρπιεσ και άςχετεσ μεταξφ 

τουσ παραςτάςεισ, εικόνεσ και εμπειρίεσ που μασ δίνουν οι αιςκιςεισ μασ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Οι κατθγορίεσ, λοιπόν, είναι το παν, για να ςχθματίηομε από το 

ακατζργαςτο υλικό μζςα μασ που μασ προςφζρουν οι αιςκιςεισ τα πράγματα 

και τα γεγονότα που παρατθροφμε. Nice. Μ’ αρζςει πολφ, λοιπόν, αυτι θ 

ιδζα! 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ρροςζξτε, όμωσ, κάτι ακόμθ. Για να ςχθματιςτεί ζνα πράγμα, το 

βάηο που λζγαμε, δεν αρκεί ο νουσ μασ να χρθςιμοποιιςει τθν κατθγορία τθσ 

ενότθτασ. Χρειάηεται ακόμθ τα ςυςτατικά που κα ενϊςει ο νουσ μασ να τα 

βάλει ςε μια οριςμζνθ ςειρά και τάξθ –ποιο να βάλει πρϊτα και ποιο φςτερα, 

ποιο να βάλει από πάνω και ποιο από κάτω, ποιο δεξιά και ποιο αριςτερά, 

κ.ο.κ.   

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Φυςικά, γιατί αν τα ενϊναμε αλλιϊσ, κα ςχθματίηαμε μια άλλθ 

εικόνα, και όχι τθν εικόνα του βάηου που βλζπομε τϊρα.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ρρζπει, δθλαδι, για να οργανϊςομε το ακατζργαςτο υλικό μζςα 

μασ, εκτόσ από τθν κατθγορία τθσ ενότθτασ και τισ άλλεσ κατθγορίεσ του νου, 

να χρθςιμοποιιςομε επίςθσ τον χρόνο και τον χϊρο, που είναι τα εργαλεία 

μιασ άλλθσ λειτουργίασ μζςα μασ –τθσ εποπτείασ, όπωσ τθν ονομάηει ο Καντ.    

  

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Σιγά, ςιγά, γιατί ... 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Απλϊσ, εκείνο που κα πρζπει να ξζρετε είναι ότι ο κόςμοσ 

ολόκλθροσ γφρω μασ, ό,τι κι αν ξζρομε γι’ αυτόν, είναι, κατά τον Καντ, 

δθμιοφργθμα του εαυτοφ μασ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: You mean, ό,τι παρατθρϊ γφρω μου –εςάσ, το βάηο, τα 

αυτοκίνθτα ζξω, τα δζντρα, τθν μυρωδιά των λουλουδιϊν, τον ιχο τθσ 

καμπάνασ, τον ιλιο που καίει το μεςθμζρι, τα αςτζρια που λάμπουν τθν νφχτα 

ςτον ουρανό– είναι δθμιοφργθμα δικό μου;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ναι. 



 

 

13 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Μα αυτό είναι … τι να πω. Joke, φζρ’ ειπείν! 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Για ςκεφτείτε λίγο. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: You mean ότι εγϊ δεν ςκζφτομαι.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μπορϊ να ρωτιςω κάτι; Τισ πλθροφορίεσ για το τι υπάρχει ι 

ςυμβαίνει γφρω μασ ποιοσ μασ τισ δίνει.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Οι αιςκιςεισ. Και μάλιςτα είπατε πωσ οι πλθροφορίεσ που μασ 

δίνουν οι αιςκιςεισ είναι άνω κάτω μζςα μασ, ζνα ακατάςτατο υλικό. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Γι αυτό και χρειάηεται κάποιοσ να τισ βάλει ςε τάξθ, να οργανϊςει 

μζςα μασ το ακατάςτατο αυτό υλικό. Και ποιοσ είναι αυτόσ ο κάποιοσ; 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ο νουσ μασ. Ζτςι δεν είπαμε. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ακριβϊσ, ο νουσ μασ. Ο νουσ, όμωσ όχι μόνοσ του, αλλά με τθν 

βοικεια τθσ εποπτείασ, θ οποία μασ εξαςφαλίηει τον χρόνο και τον χϊρο, που 

μασ λζνε με ποια ςειρά και τάξθ κα πρζπει να βάηομε τα χρϊματα, τουσ 

ιχουσ, τα ςχιματα, τισ γεφςεισ και τισ άλλεσ πλθροφορίεσ που μασ δίνουν οι 

αιςκιςεισ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Τα είπαμε αυτά. Μθν τα ξαναλζμε. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μιςό λεπτό. Οι αιςκιςεισ, ο νουσ και θ εποπτεία, που μασ 

εφοδιάηουν με το ακατάςτατο υλικό και μασ βοθκάνε ςτθν ςυνζχεια να το 

οργανϊςομε για να ςχθματίςομε τισ εικόνεσ των πραγμάτων που υπάρχουν 

γφρω μασ, είναι λειτουργίεσ δικζσ μασ, ανικουν ςε μασ. Ζτςι δεν είναι; Για 

ςκεφτείτε να μθν μποροφςαμε να  αιςκανκοφμε τίποτε, να μθν μποροφςαμε 

να ςκεφτοφμε τίποτε, να μθν μποροφςαμε να βάηαμε τίποτε ςε τάξθ και ςε 

ςειρά … Θα υπιρχε τίποτε για μασ; Πχι, πζςτε μου, ςασ παρακαλϊ. Ζνα χάοσ 

και τίποτε άλλο 
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ναι, εντάξει, αλλά το να λζμε πάλι ότι ο κόςμοσ είναι 

δθμιοφργθμα του εαυτοφ μασ, δεν είναι ςαν να λζμε ότι ηοφμε ςε ζναν δικό 

μασ κόςμο, ζναν φανταςτικό και όχι πραγματικό κόςμο; Ρϊσ μπορϊ να λζω 

ότι αυτό το βάηο είναι πραγματικό και δεν το φαντάηομαι, αν και το 

πραγματικό και το φανταςτικό είναι το κακζνα τουσ δθμιοφργθμα του εαυτοφ 

μασ; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ηρεμιςτε. Σε αντίκεςθ με το φανταςτικό, που είναι όλωσ διόλου 

δικό μασ δθμιοφργθμα, το πραγματικό, λζει ο Καντ, όςο κι αν το φτιάχνομε 

εμείσ με τισ αιςκιςεισ μασ, το λόγο μασ και τθν εποπτεία μασ, ζχει, παρόλα 

αυτά, τθν πθγι του ςτα ζξω από μασ, ςτα αντικείμενα γφρω μασ. Κατά τον 

Καντ, δθλαδι, οτιδιποτε ξζρομε, το ξζρομε ςαν φαινόμενο, ςαν ζνα πράγμα 

δθλαδι όπωσ μασ φαίνεται –όπωσ το βλζπομε, όπωσ το ακοφμε, όπωσ το 

πιάνομε. Το φαινόμενο, όμωσ, προχποκζτει κάτι του οποίου είναι φαινόμενο. 

 

 

ΣΥΛΛΚΤΗΣ:  Ππωσ κα λζγαμε για το είδωλο ςτον κακρζφτθ, που δεν υπάρχει 

από μόνο του, αλλά αναπαριςτάνει κάτι ζξω από αυτό.  

 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ρολφ ςωςτά. Κατά τον Καντ, δθλαδι, κάκε πράγμα που 

παρατθροφμε γφρω μασ χωρίηεται ςε δυο επίπεδα: ςτο φαινόμενο, που είναι 

το πράγμα όπωσ μασ φαίνεται, όπωσ το αντιλαμβανόμαςτε με τισ αιςκιςεισ 

μασ, και ςτο πράγμα όπωσ υπάρχει από μόνο του, ζξω από μασ, το πράγμα 

κακεαυτό, όπωσ το λζει ο Καντ. Το πράγμα κακεαυτό δεν μποροφμε να το 

περιγράψομε ποτζ, γιατί κάκε φορά που κα πθγαίνομε να το περιγράψομε –

να ποφμε τι χρϊμα είναι, τι ςχιμα ζχει, αν είναι ςκλθρό– κα το παρουςιάηομε 

όπωσ φαίνεται ςτισ αιςκιςεισ μασ, κα το κάνομε δθλαδι πάλι φαινόμενο.   

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: You mean το φαινόμενο είναι κάτι που μποροφμε να το 

περιγράψομε, ενϊ το πράγμα … κακεαυτό –το ’πα καλά; – είναι κλειςμζνο 

μζςα ςτον εαυτό του και δεν μποροφμε να το ποφμε τι είναι. Ζτςι; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ασ ποφμε.  
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ράντωσ και το πράγμα κακεαυτό και το φαινόμενο είναι και τα 

δυο τουσ πραγματικά –με δυο διαφορετικοφσ τρόπουσ, φζρ’ ειπείν. Το λζω 

γιατί ςυνικωσ, όταν λζμε φαινόμενο, το μυαλό μασ πθγαίνει ςε κάτι fake, 

απατθλό, ψεφτικο. Τα φαινόμενα απατοφν! Ζτςι δεν λζμε; Ενϊ τϊρα, κατά τον 

Καντ, θ διαφορά ανάμεςα ςτο φαινόμενο και ςτο πράγμα κακεαυτό είναι ότι 

το ζνα μποροφμε να το περιγράψομε, και το άλλο όχι, μζνει μυςτικό, κρυφό.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Να το πω αλλιϊσ: το φαινόμενο είναι θ προζκταςθ, θ ορατι, ασ 

ποφμε, πλευρά, του πράγματοσ κακεαυτό, που μζνει πάντα αςφλλθπτο από 

τισ αιςκιςεισ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: I am really surprised μαηί ςασ. Ροτζ δεν φανταηόμουν ότι ζνασ 

αντικζρ κα μποροφςε να είναι τόςο ενθμερωμζνοσ για τθν διδαςκαλία ενόσ 

φιλοςόφου. Οφτε κακθγθτισ τθσ φιλοςοφίασ, να ιςαςταν. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μα, ςασ είπα. Μπορεί να μθν είμαι κανζνασ από τουσ μεγάλουσ και 

γνωςτοφσ αντικζρ. Είδατε τθν ςυλλογι μου …  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ναι ζχω υπόψθ μου άλλεσ, πολφ πιο πλοφςιεσ. Δεν κζλω να ςασ 

κίξω, αλλά τθν δικι ςασ δεν τθν ιξερα κακόλου. Εντελϊσ τυχαία ζμακα για 

τθν ςυλλογι ςασ από κάποιον γνωςτό μου. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ραρόλα αυτά, μπορϊ να ςασ διαβεβαιϊςω, δφςκολα κα βρείτε 

μεταξφ των ςυναδζλφων μου, κάποιον που να ζχει τόςο ςτενι και βακιά 

ςχζςθ με τα πράγματα που εμπορεφεται, όςο εγϊ. Για μζνα, το κάκε κομμάτι 

τθσ ςυλλογισ μου είναι, όπωσ ςασ είπα, θ ιςτορία του. Μθ ςασ κάνει, λοιπόν, 

εντφπωςθ που ξζρω τόςα πράγματα για τον Καντ. Και ζχω διαβάςει γι’ αυτόν, 

και ομιλίεσ και διαλζξεισ και ςυηθτιςεισ ζχω παρακολουκιςει γι’ αυτόν, κι 

εδϊ και ςτο εξωτερικό … Αξίηει, όμωσ, όπωσ διαπίςτωςα, να αφιερϊςει κανείσ 

πολφ περιςςότερο χρόνο μελζτθσ από όςο εγϊ ςε ζναν επαναςτάτθ τθσ 

φιλοςοφίασ, όπωσ ο Καντ.          

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Επαναςτάτθσ, γιατί; Επανάςταςθ δεν λζμε όταν γίνεται μια ριηικι 

ανατροπι ςτα πράγματα και τισ καταςτάςεισ που ζχουν ριηϊςει ςτον χρόνο. 
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Στθν επιςτιμθ, φερ’ ειπείν, με τον Κοπζρνικο ςθμειϊκθκε μια επανάςταςθ: 

καταργικθκε θ κεωρία που επί αιϊνεσ πίςτευαν οι άνκρωποι ότι το κζντρο 

του κόςμου μασ είναι θ γθ, για να αντικαταςτακεί από τθν νζα κεωρία ότι το 

κζντρο του κόςμου μασ είναι ο ιλιοσ. Με τον Καντ, όμωσ; Τι άλλαξε;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τι άλλαξε. Ρριν από τον Καντ οι φιλόςοφοι πίςτευαν ότι 

αποκλειςτικόσ ρυκμιςτισ για τθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ είναι το αντικείμενο. 

Ρου ςθμαίνει αυτό, τι; Πτι κακϊσ είμαςτε εμείσ εδϊ και παρατθροφμε εκεί το 

βάηο, ζχομε τθν εντφπωςθ ότι το βάηο ζρχεται και μπαίνει μζςα μασ και μασ 

πλθροφορεί ότι υπάρχει εκεί.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Μα τι τρζλεσ είναι αυτζσ που λζτε τϊρα. Ζρχεται, φερ’ ειπείν, το 

βάηο εκείνο εκεί και μπαίνει μζςα ςε ςασ και ςε μζνα, ενϊ ςυγχρόνωσ αυτό 

είναι ςτακερά εκεί; Ρϊσ γίνεται αυτό;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ζλα ντε; Αυτό, ακριβϊσ, και άλλα τζτοια προβλιματα δθμιοφργθςαν 

τθν υποψία ςτον Καντ μιπωσ δεν είναι το αντικείμενο που ζρχεται και μπαίνει 

μζςα μασ για να το γνωρίςομε.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ο.Κ, και πϊσ το γνωρίηομε τότε. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ο Καντ ςκζφτθκε, όπωσ ο Κοπζρνικοσ, να δει τα πράγματα ανάποδα: 

μιπωσ, δθλαδι, δεν είναι το αντικείμενο που ζρχεται και μπαίνει μζςα μασ 

για αν το γνωρίςομε, αλλά ότι, αντίςτροφα, ο εαυτόσ μασ είναι εκείνοσ που 

πθγαίνει ςτο αντικείμενο και το γνωρίηει. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ράλι τα ίδια … Εγϊ είμαι ςτακερά εδϊ ςτθν κζςθ μου. Το νιϊκω. 

Τι κζλετε να μου πείτε, λοιπόν. Πτι από δω που είμαι φεφγω και πθγαίνω ςτο 

αντικείμενο, το γνωρίηω, και μετά ξαναγυρίηω εδϊ χωρίσ να πάρω είδθςθ για 

όλθ αυτιν τθν διαδρομι του εαυτοφ μου; This is something ακόμθ πιο παλαβό 

από το να ποφμε ότι το αντικείμενο ζρχεται και μπαίνει μζςα μου. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ακοφςτε, κφριε, επιτζλουσ ακοφςτε τι ςασ λζνε. Αν ξζρω ότι υπάρχει 

εκεί το βάηο, είναι γιατί θ ματιά μου από δω που βρίςκομαι φτάνει ωσ εκεί 

που είναι αυτό. Αν το βάηο ιταν 5 χιλιόμετρα μακριά μου, αςφαλϊσ και δεν 
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κα ιξερα ότι υπάρχει, επειδι θ ματιά μου δεν μπορεί να πάει τόςο μακριά. Κι 

αυτό ιςχφει γενικά με όλα τα πράγματα γφρω μασ. Υπάρχουν όπωσ τα ξζρομε 

ότι υπάρχουν ςτον βακμό που οι αιςκιςεισ μασ μποροφν να πάνε ωσ αυτά και 

να ςυλλάβουν τα χαρακτθριςτικά τουσ –το χρϊμα τουσ, τον ιχο τουσ, το 

ςχιμα τουσ κ.λπ. Οι αιςκιςεισ, όμωσ, που πθγαίνουν ςτα πράγματα, για να 

ςυλλζξουν πλθροφορίεσ γι’ αυτά, είναι κομμάτι του εαυτοφ μασ. Ο εαυτόσ 

μασ, λοιπόν, είναι που πθγαίνει ςτο αντικείμενο, κι όχι το αντικείμενο που 

ζρχεται ςτον εαυτό μασ. Ζτςι, ο Καντ ανζτρεψε τθν κακιερωμζνθ άποψθ που 

ζλεγε ότι θ γνϊςθ εξαρτάται από το αντικείμενο. Ο εαυτόσ μασ είναι εκείνοσ 

που μασ εξαςφαλίηει τθν γνϊςθ των πραγμάτων, και όχι τα πράγματα! 

Καταλάβατε; 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ωραία κι αν είναι ζτςι, ποια από τισ λειτουργίεσ του εαυτοφ μασ 

ζχει το μεγαλφτερο μερίδιο ςτθν απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ, ποια, φερ’ ειπείν, μάσ 

είναι πιο απαραίτθτθ για να γνωρίςομε τα πράγματα –οι αιςκιςεισ ι ο λόγοσ, 

ασ ποφμε; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Και τα δυο εξίςου. Ναι, ναι και τα δυο εξίςου. Ρϊσ κα μποροφςε ο 

νουσ μασ να διαμορφϊςει τισ εικόνεσ των πραγμάτων αν δεν είχε ςτθν 

διάκεςι του το ακατάςτατο και ακατζργαςτο υλικό που μασ δίνουν οι 

αιςκιςεισ για να το επεξεργαςτεί; Και, αντίςτροφα, πϊσ κα μετατρεπόταν το 

ακατζργαςτο υλικό ςε εικόνεσ πραγμάτων αν δεν βριςκόταν κάποιοσ, ο νουσ, 

να το επεξεργαςτεί; Ζτςι, ο Καντ, μοιράηοντασ ίςουσ ρόλουσ ςτισ αιςκιςεισ και 

ςτον νου για τθν  απόκτθςθ τθσ γνϊςθσ, πζτυχε να βάλει τζλοσ ςτθν διαμάχθ 

δυο αντίπαλων ςχολϊν: του εμπειριςμοφ, που λζει ότι θ γνϊςθ πθγάηει από 

τισ αιςκιςεισ, και του ορκολογιςμοφ, που λζει ότι πθγι τθσ γνϊςθσ είναι ο 

νουσ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Και ειρθνοποιόσ, λοιπόν, ο Καντ, ε; Πχι μόνο επαναςτάτθσ. Μα 

γιατί μουτρϊνετε ζτςι; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ε, λοιπόν, ναι: ο Καντ ιταν ειρθνοποιόσ. Πχι μόνο γιατί προςπάκθςε 

να ενςωματϊςει τον εμπειριςμό και τον ορκολογιςμό ςε μια κεωρία ζτςι, που 

ο ζνασ να μθν αποκλείει τον άλλο, αλλά κι επειδι νοιαηόταν για το μζλλον τθσ 

ανκρωπότθτασ. Ρίςτευε ότι θ ανκρωπότθτα κα μποροφςε να θςυχάςει 
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οριςτικά και να ευτυχίςει, μόνο αν ςταματοφςαν οι πόλεμοι μεταξφ των λαϊν 

και επικρατοφςε επιτζλουσ ανάμεςά τουσ θ διαρκισ, όπωσ τθν ζλεγε ο ίδιοσ, 

ειρινθ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Διαρκισ ειρινθ! Τι μου κυμίςατε τϊρα. Εγϊ, όπωσ ςασ είπα, 
ανάμεςα ςτισ επιχειριςεισ που καταγίνομαι, κάνω και ειςαγωγζσ από ςθςάμι 

–χρόνια τϊρα  ּ  για τθν ακρίβεια ιταν θ πρϊτθ μου αςχολία με το εμπόριο. 
Είχα, λοιπόν, γνωρίςει κάποτε ςτθν  Αικιοπία, όπου είχα πάει για να 
παραγγείλω μια μεγάλθ παρτίδα ςθςάμι, ζναν Ολλανδό ειςαγωγζα ςθςαμιοφ 
ςτθν χϊρα του. Ζτςι, όπωσ βλεπόμαςταν και ςυηθτοφςαμε, you know, για τισ 
δουλειζσ μασ, τθν ηωι μασ τα ςχζδιά μασ, μου είπε ότι είχε κουραςτεί πια με 
το εμπόριο και τα ταξίδια που ιταν υποχρεωμζνοσ να κάνει κάκε τόςο, και ότι 
ςκόπευε να αφιςει τθν επιχείρθςθ ςε ζναν ανεψιό του –δεν είχε παιδιά ο 
ίδιοσ– και να πάει να ηιςει  ςτο χωριό του, κάπου ζξω από το Άμςτερνταμ. 
Ήταν μια γαλινια τοποκεςία, για να πάει να ξεκουραςτεί κανείσ. Επζμενε να 
πάω να τον επιςκεφκϊ εκεί. Θα ξεχνοφςα, μου είπε, ότι ηοφςα ςε αυτόν τον 
μίηερο και φαςαριόηικο κόςμο με τουσ ανταγωνιςμοφσ, τισ διεκδικιςεισ και τισ 
ςυγκροφςεισ. Ζνασ πρόγονόσ του, μάλιςτα, μου διθγικθκε, είχε κτίςει ςτθν 
περιοχι εκεί πριν από 300 περίπου χρόνια ζνα πανδοχείο και ςτθν πρόςοψι 
του, κζλοντασ να προκαταλάβει τουσ πελάτεσ του για τθν παραδειςζνια 
γαλινθ που μποροφςε να τουσ προςφζρει το πανδοχείο του, είχε κρεμάςει 
μια ταμπζλα που ζδειχνε ζνα νεκροταφείο με μια μεγάλθ επιγραφι από πάνω 
που ζλεγε «Διαρκισ Ειρινθ». Είχε χιοφμορ ο άτιμοσ ο ξενοδόχοσ. Ζτςι δεν 
είναι; Εμζνα μου φάνθκε πολφ αςτείο, πάντωσ. Αναρωτιζμαι, λοιπόν,  μιπωσ 
ο Καντ… Αλικεια, πότε ζηθςε ο Καντ; 
 

ΑΝΤΙΚΕ: Τον δζκατο όγδοο αιϊνα –από το 1724 ζωσ το 1804. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ράνε ωσ ςιμερα, δθλαδι, από τότε που γεννικθκε, κάπου 280 

χρόνια. Ζτςι δεν είναι; Και 300 χρόνια από τότε που ζφτιαξε ο Ολλανδόσ το 

πανδοχείο του που λζγαμε. Άρα το πανδοχείο κα υπιρχε όταν ηοφςε ο Καντ. 

Αποκλείεται, λοιπόν, να είχε περάςει από εκεί και να είδε τθν ταμπζλα του 

πανδοχείου με το νεκροταφείο και τθν επιγραφι «Διαρκισ Ειρινθ»; Μου 

είπατε, αν δεν κάνω λάκοσ, ότι ιταν Γερμανόσ, και θ Γερμανία ςυνορεφει με 

τθν Ολλανδία. Συνεπϊσ … 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Δεν καταλαβαίνω ποφ το πάτε. 
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Θζλω να πω μιπωσ ο Καντ εμπνεφςτθκε τθν διαρκι ειρινθ, που 

είπατε ότι οραματίςτθκε, διαβάηοντασ τθν επιγραφι του Ολλανδοφ πανδοχζα. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τι ψάχνετε τϊρα  να βρείτε … Και μετά ςου λζνε για τουσ εμπόρουσ 

και τουσ επιχειρθματίεσ ότι δεν είναι ςχολαςτικοί. Αν κζλετε να ξζρετε, 

πάντωσ, αποκλείεται ο Καντ να πζραςε ποτζ από το πανδοχείο εκείνο. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Και πϊσ είςτε τόςο βζβαιοσ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Γιατί ο Καντ πζραςε όλθ του τθν ηωι εκεί που γεννικθκε, ςτθν 

Καινιξβζργθ. Μόνο κάποτε, όταν για ζνα διάςτθμα εργάςτθκε ςαν 

οικοδιδάςκαλοσ, χρειάςτθκε να φφγει από εκεί –και πάλι όχι να πάει μακριά, 

κάπου  100 χιλιόμετρα μόνο. Η Καινιξβζργθ, όμωσ, απζχει από τθν Ολλανδία, 

κάποιεσ χιλιάδεσ χιλιόμετρα. Οπότε, όπωσ καταλαβαίνετε … 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Μπορεί, όμωσ, να διάβαςε ο Καντ κάπου για το πανδοχείο του 

Ολλανδοφ. Οι τουριςτικοί οδθγοί τθσ περιοχισ  αναφζρουν τθν ιςτορία αυτι 

ςαν ζνα αξιοςθμείωτο γεγονόσ, ςαν κάτι που είναι γνωςτό από παλιά. Οπότε, 

όπωσ καταλαβαίνετε, δεν αποκλείεται θ ιςτορία του πανδοχείου να ιταν 

γνωςτι ςτον Καντ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ναι πράγματι, αυτό ποιοσ μπορεί να το αποκλείςει. Αλλά τι πάει να 

πει αν ιταν ι δεν ιταν εν γνϊςει του Καντ θ ιςτορία του πανδοχείου του 

Ολλανδοφ. Τι ςχζςθ μπορεί να ζχει θ κεωρία του Καντ για τθν διαρκι ειρινθ 

με το χωρατό ενόσ Ολλανδοφ επαρχιϊτθ πανδοχζα. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Καμιά φορά, όμωσ, θ ζμπνευςθ, λζνε, μπορεί να γεννθκεί από 

κάτι πολφ αςιμαντο. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Κοιτάξτε, ο Καντ γεννικθκε ςε ζνα περιβάλλον ταπεινό –τόςο από 

οικονομικι όςο και από κοινωνικι άποψθ. Ο πατζρασ του ζφτιαχνε ςαμάρια, 

και θ μθτζρα του ιταν μια απλι, χωρίσ μόρφωςθ γυναίκα, που, όπωσ 

ςυμβαίνει ςυνικωσ με αυτοφ του είδουσ τουσ ανκρϊπουσ, αφιερϊκθκε ςτον 

Θεό και τθν οικογζνειά τθσ. Ήταν εκείνθ, ζλεγε ο Καντ, που του φφτεψε και 

του καλλιζργθςε μζςα του από νωρίσ τον ςπόρο τθσ καλοςφνθσ, που, γι’ 
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αυτόν, δεν ιταν τίποτε άλλο παρά ο ςεβαςμόσ ςτον άνκρωπο –κάτι που 

διατιρθςε ωσ το τζλοσ τθσ ηωισ του. Πταν λίγο πριν πεκάνει, γζροντα και 

εξαντλθμζνο πια, ςτα πρόκυρα του κανάτου, τον επιςκζφκθκε ο γιατρόσ, ο 

Καντ προςπάκθςε με δυςκολία να ςθκωκεί από το κρεβάτι του, για να τον 

υποδεχκεί. «Μα δεν χρειάηεται να καταπονείτε τον εαυτό ςασ», του είπε ο 

γιατρόσ προτρζποντάσ τον να μείνει ξαπλωμζνοσ. Αυτόσ, όμωσ, επζμενε να 

ςθκωκεί, μζχρι που τα κατάφερε ςτο τζλοσ, λζγοντάσ του ανακουφιςμζνοσ 

πια, «ευτυχϊσ, ο ςεβαςμόσ μου προσ τον άνκρωπο δεν με εγκατζλειψε 

ακόμθ». Καταλαβαίνετε, υποκζτω, ζνασ τζτοιοσ άνκρωποσ δεν κα μποροφςε 

να ςυμβιβαςτεί με τον πόνο, τθν εξακλίωςθ, τθν ταλαιπωρία και τον 

εξευτελιςμό του ανκρϊπου και, ςυνεπϊσ, να ανεχκεί τον πόλεμο, όπου όλα 

αυτά τα δεινά εντείνονται ακόμθ περιςςότερο και θ αξία του ανκρϊπου 

εκμθδενίηεται. Σφμφωνα με τον Καντ, λοιπόν, το ανκρϊπινο γζνοσ οφείλει, για 

το καλό του, να επιλζξει τθν ειρινθ –όχι τθν πρόςκαιρθ, αλλά τθν διαρκι, τθν 

αιϊνια ειρινθ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ευςεβισ πόκοσ! Ρόςοι τα ζχουν πει αυτά. Ο Ο.Η.Ε. δεν φτιάχτθκε 

για να εξαςφαλίςει τθν ειρινθ μεταξφ των λαϊν; Μιπωσ από τότε που ζγινε ο 

Ο.Η.Ε ςταμάτθςαν οι πόλεμοι και δεν το πιραμε είδθςθ; Πλοι κζλουν τθν 

ειρινθ ςτον βακμό που εξυπθρετεί τα ςυμφζροντά τουσ, διαφορετικά θ λφςθ 

είναι ο πόλεμοσ. Διαφωνείτε; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Για τον Ο.Η.Ε.; Πχι. Αλλά, δεν κα ζλεγα και ότι θ κεωρία του Καντ 

είναι ζνα ευχολόγιο. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Αλλά, τι; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ρολιτικι πρόταςθ, ασ ποφμε. Ο Καντ προτείνει λζει ότι, για να 

ιςχφςει θ ειρινθ από άκρου ςε άκρο ςτθν γθ και για πάντα, χρειάηεται όλα τα 

κράτθ να ςυμφωνιςουν ςτθν δθμιουργία μιασ παγκόςμιασ ομοςπονδίασ, θ 

οποία, όμωσ, κα πρζπει να πλθροί οριςμζνουσ βαςικοφσ όρουσ.   

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Να καταςτραφοφν, φερ’ ειπείν, όλοι οι ςτρατιωτικοί εξοπλιςμοί 

και κανζνα κράτοσ να μθν διακζτει όπλα και να μθν ζχει ςτρατό. Κατά τθν 

γνϊμθ μου, αυτό πρζπει να γίνει για να ζχομε ειρινθ.  
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ΑΝΤΙΚΕ: Ρζρα από αυτό, ο Καντ λζει ότι το πολίτευμα που κα ιςχφει ςε κάκε 

κράτοσ τθσ παγκόςμιασ ομοςπονδίασ κα πρζπει να είναι θ δθμοκρατία. 

 

ΣΥΛΕΚΤΗΣ: Α, ςυμφωνϊ κι εγϊ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ:  Ζτςι, όλεσ τισ μεγάλεσ αποφάςεισ, όπωσ το αν κα γίνει πόλεμοσ ι 

όχι, κα τισ παίρνει ο λαόσ, και όχι, όπωσ ςυμβαίνει τϊρα, θ εξουςία.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ρολφ ςωςτά τα λζει ο Καντ. Εκείνοι που ζχουν τθν εξουςία 

αποφαςίηουν να γίνει πόλεμοσ, αλλά ςτα πεδία των μαχϊν πθγαίνουν άλλοι, 

οι πολίτεσ. Για να πιγαιναν ςτον πόλεμο οι θγεμόνεσ; Θα ζπαιρναν ποτζ τότε 

τθν απόφαςθ να κθρφξουν τον πόλεμο; Ο λαόσ, που είναι αυτόσ που 

ειςπράττει τισ ηθμιζσ που φζρνει ζνασ πόλεμοσ, ποτζ δεν κα ςυμφωνοφςε να 

γίνει πόλεμοσ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ακόμθ λζει ο Καντ ότι όλα τα κράτθ τθσ παγκόςμιασ ομοςπονδίασ κα 

πρζπει να είναι ελεφκερα να αποφαςίηουν για τουσ νόμουσ τουσ μόνα τουσ 

και να μθν τουσ τοφσ επιβάλλουν απζξω άλλοι, οι οποίοι για δικό τουσ όφελοσ 

μποροφν να κζλουν να τα παραςφρουν ςε περιπζτειεσ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Πχι, όπωσ γίνεται χιλιάδεσ χρόνια τϊρα. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ππωσ και το άλλο. Να κεςπιςτεί από τθν μια άκρθ ωσ τθν άλλθ τθσ 

ομοςπονδίασ θ κακολικι φιλοξενία. Ο κάκε πολίτθσ του κάκε ζκνουσ να ζχει 

τθν δυνατότθτα να πθγαίνει όπου κζλει και να τον υποδζχονται εκεί που 

πθγαίνει με τον τρόπο που αρμόηει ςαν ζναν φιλοξενοφμενό μασ ςτο ςπίτι 

μασ. Να μθν είναι ςαν ζνασ από τουσ άκλιουσ μετανάςτεσ που, αναηθτϊντασ 

μια καλφτερθ τφχθ, τρζχουν κυνθγθμζνοι να κρυφτοφν από δω κι από κει ςαν 

φοβιςμζνα ηϊα μθν και τουσ πιάςουν οι αρχζσ του τόπου όπου κατζφυγαν και 

τουσ ςτείλουν πίςω ςτθν κόλαςθ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: It’ s too good to be true. Σαν πολφ αιςιόδοξα, μου φαίνεται, τα 

λζει ο Καντ. 
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ΑΝΤΙΚΕ: Κοιτάξτε, εκείνο που ο Καντ εκτίμθςε πάνω ςτον άνκρωπο, και το 

λάτρεψε κα ζλεγα, δεν ιταν οφτε τα πάκθ του οφτε τα ςυναιςκιματά του 

οφτε οι καλλιτεχνικζσ ευαιςκθςίεσ του. Αντίκετα με ανκρϊπουσ όπωσ εςείσ, 

εκείνοσ ζδειχνε ελάχιςτο ενδιαφζρον για τα ζργα τζχνθσ. Το πάκοσ του Καντ 

ιταν θ λογικι. Από τθν λογικι μόνο, με τθν οποία είμαςτε εφοδιαςμζνοι, 

πίςτευε ο Καντ, μποροφμε να ελπίηομε ςε μια ηωι ζτςι όπωσ μασ ταιριάηει. 

Στθν φφςθ ο Καντ ζβλεπε να κυριαρχεί παντοφ ο πόλεμοσ, θ τάςθ του 

ιςχυρότερου πλάςματοσ να επιβλθκεί ςτο αςκενζςτερο και να το εξαλείψει. 

Σε αυτόν τον βαςικό ολζκριο κανόνα τθσ φφςθσ αντιςτζκεται θ λογικι. Κανζνα 

ον που ςκζπτεται λογικά δεν κα ικελε τθν καταςτροφι που ςυνεπάγεται ο 

πόλεμοσ.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: I am sorry, αλλά όπωσ είναι τα πράγματα ςτθν κοινωνία μασ, θ 

απειλι του πολζμου και ό,τι κακό φζρνει μαηί του αυτόσ κα βρίςκονται 

πάντοτε μπροςτά μασ. Η ειρινθ δεν υπάρχει πουκενά.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Γι’ αυτό κα πρζπει να τθν εγκαταςτιςομε εμείσ ςτον κόςμο. Και για 

να το πετφχομε αυτό, χρειάηεται να αλλάξομε τθν κοινωνία. Το αίτθμα του 

Καντ για μια παγκόςμια ομοςπονδία, όπου όλα τα κράτθ-μζλθ κα είναι 

ελεφκερα και δθμοκρατικά, όπου κάκε ςθμείο τθσ κα είναι κι ζνασ φιλόξενοσ 

τόποσ για τουσ πολίτεσ και όπου κα βαςιλεφει αιϊνια θ ειρινθ δεν είναι ζνα 

όνειρο οφτε μια προςδοκία ςε κάποιο καφμα που πρζπει να γίνει, αλλά είναι 

μια ςαφισ επιταγι τθσ λογικισ –τόςο ςαφισ, όςο ότι ζνα τρίγωνο ζχει τρεισ 

γωνίεσ. Π,τι χρειάηεται για τθν πραγματοποίθςθ τθσ παγκόςμιασ ομοςπονδίασ 

των κρατϊν είναι θ υποταγι μασ ςτθν λογικι που κουβαλάμε μζςα μασ, θ 

υποταγι μασ ςτον εαυτό μασ με άλλα λόγια. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Ρολφ ωραία, λοιπόν, τα λζει ο Καντ. Και με ενδιαφζρει πολφ, 

ξζρετε, να βάλω τα κόκαλά του ςτθν ςυλλογι μου. Να φωνάηω τουσ γνωςτοφσ 

μου και να τουσ λζω «ελάτε να δείτε τον ςκελετό ενόσ επαναςτάτθ τθσ ςκζψθσ 

και supporter τθσ αιϊνιασ ειρινθσ.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ήμουν, βζβαιοσ ότι, αν ακοφγατε τθν ιςτορία του Καντ, κα ςασ 

ενδιζφερε πολφ να αποκτιςετε ό,τι ζχει μείνει πίςω από τθν φυςικι 

παρουςία του ανκρϊπου αυτοφ ςτον μάταιο κόςμο μασ. 
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ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Δεν μου είπαμε, όμωσ, για τθν τιμι. Σασ ρϊτθςα ιδθ μια-δυο 

φορζσ ... Εκτόσ κι αν, κατά βάκοσ, δεν κζλετε να τον πουλιςετε … 

 

ΑΝΤΙΚΕ: 150.000 ευρϊ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: 150.000 ευρϊ; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ζχετε υπόψθ ςασ ότι δεν είμαι μόνοσ ςε αυτιν τθν δουλειά. Υπάρχει 

ο Γερμανόσ οςτεοφφλακασ, που μου προμικευςε τον ςκελετό. Και δεν είναι 

μόνο θ αμοιβι για τον κόπο του. Ο άνκρωποσ ζβαλε το κεφάλι του ςτο 

ντορβά. Να ξεκάψει τα οςτά του Καντ και να βάλει ςτθν κζςθ τουσ άλλα που 

τα πιρε από αλλοφ … Δεν είναι παίξε-γζλαςε. Πλα ζχουν ζνα ανάλογο κόςτοσ. 

Ζπειτα είναι κι ο μεςάηων, ο άνκρωποσ που φρόντιςε να κλείςει θ δουλειά με 

τον Γερμανό οςτεοφφλακα. Είναι ακόμθ κι ο μεταφορζασ. Τα οςτά, όπωσ 

καταλαβαίνετε, δεν κα μποροφςαν να ζλκουν με τθν νόμιμθ διαδικαςία … 

Κάποιοι ζπρεπε να λαδωκοφν για τισ διευκολφνςεισ που μασ πρόςφεραν κατά 

τθν μεταφορά … Αυτά, αλλά κι άλλα δευτερεφοντα ζξοδα, αν τα βάλετε μαηί, 

τι νομίηετε ότι μζνει.  

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Υποκζτω ότι κα υπάρχουν και τα ςχετικά χαρτιά γνθςιότθτασ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τα πάντα. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Εντάξει. Μπορϊ να ςασ κόψω τϊρα μια επιταγι 10.000 ευρϊ ςαν 

προκαταβολι. Ρότε μπορϊ να ςτείλω να τα πάρουν. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Θα προτιμοφςα, για λόγουσ αςφαλείασ, να μου πείτε που μπορεί να 

ςασ το φζρει ο ςυνεργάτθσ μου. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Λόγοι αςφαλείασ; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Άλλο θ γνθςιότθτα των οςτϊν, που, όπωσ ςασ είπα, είναι 

πιςτοποιθμζνθ, κι άλλο ο τρόποσ με τον οποίο περιιλκαν ςτθν κατοχι μου, ο 

οποίοσ, ςασ εξιγθςα, είναι αδιαφανισ, και δεν μποροφςε να γίνει αλλιϊσ. 
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Άλλωςτε, ξζρετε, αυτό το πζπλο τθσ ανομίασ δίνει μια επιπρόςκετθ αξία ςτο 

κομμάτι που ςυηθτάμε. Καταλαβαίνετε ότι αν, από ζναν αδζξιο χειριςμό του 

ανκρϊπου που κα ςτείλετε να παραλάβουν τα οςτά, υποπζςει ςτθν αντίλθψθ 

κάποιου περίεργου, τότε κινδυνεφομε όλοι –κι εγϊ που ςασ τα προμικευςα 

και εςείσ που τα δεχκικατε. Πχι ότι ο άνκρωποσ που κα ςτείλετε κα το ζκανε 

επίτθδεσ, για να μασ εκκζςει, αλλά από απειρία μπορεί πολλά να ςυμβοφν. 

Θα ςασ το ςτείλω, λοιπόν, εγϊ με τον ςυνεργάτθ μου. Ραντελι. Ραντελι.   

 

(Μπαίνει ο Παντελισ) 

 

Με τον κφριο ςυμφωνιςαμε να πάρει τον ςκελετό του Καντ. (ςτον ςυλλζκτθ) 

Ροφ κα πρζπει να ςασ τον παραδϊςομε; 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Εδϊ ςτθν κάρτα μου υπάρχει θ διεφκυνςθ. Στθν διεφκυνςθ 

κατοικίασ … Σασ τθν υπογραμμίηω … Θα ςασ παρακαλοφςα πριν μου τον 

φζρετε, να μου τθλεφωνιςετε.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τι μζρα είναι ςιμερα. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Τρίτθ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ωραία, τθν Ραραςκευι, αν δεν ζχετε αντίρρθςθ. Θα ικελα, πριν ςασ 

παραδϊςω τα οςτά του Καντ, να τουσ κάνω ζνα τελευταίο ρετοφσ. Κι αυτό κα 

πάρει μια-δυο μζρεσ. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Οπότε τθν Ραραςκευι που κα ζλκει ο κοσ Ραντελισ να του δϊςω 

και τθν εξοφλθτικι επιταγι; Εκτόσ κι αν κα κζλατε … 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Πχι, εντάξει, τθν Ραραςκευι ςτον Ραντελι. 

 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ: Καλθνφχτα, λοιπόν. Και … κα τα ξαναποφμε με κάποια άλλθ 

ευκαιρία. Ελπίηω… 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Καλθνφχτα. 
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(Φεφγει ο ςυλλζκτθσ) 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ρόςο κανόνιςεσ; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: 150.000. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Κλϊτςθςε κακόλου; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μπα. Απλϊσ με ρϊτθςε για τα χαρτιά γνθςιότθτοσ. Μζχρι, πάντωσ, 

να του παραδϊςεισ το καςόνι, φρόντιςε να εξετάςεισ τα ςτοιχεία του και να 

βεβαιωκείσ ότι είναι εντάξει. Μθν μασ τθν ζχουν ςτθμζνθ. Τρεισ μζρεσ 

περικϊριο που του ηθτιςαμε, είναι αρκετζσ –ζτςι;  
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ΔΕΥΤΕΗ ΡΑΞΗ 

 

(Στο ίδιο δωμάτιο υποδοχισ ςπιτιοφ ο Αντικζρ, ο Πρόεδροσ και θ Γραμματζασ 

τθσ Εταιρείασ Καντιανϊν Μελετϊν) 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Η θκικι, γι’ αυτόν, αν κζλετε να ξζρετε, αποςκοπεί όχι ςτο πϊσ να 

γίνομε ευτυχιςμζνοι, αλλά ςτο πϊσ να καταςτοφμε άξιοι για να γίνομε 

ευτυχιςμζνοι. Ευτυχιςμζνοσ, μπορεί να τα φζρει θ τφχθ, να γίνει και ο φαφλοσ. 

Αυτι, όμωσ, κα είναι μια ευτυχία που δεν κα τθν αξίηει. Θα κζλατε εςείσ, 

ειλικρινά, μια τζτοια ευτυχία, μια ευτυχία που να μθν τθν αξίηετε; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Υπάρχουν, όμωσ, κι άλλοι –και αυτό δεν μπορείτε να το 

αμφιςβθτιςετε– που το μόνο που τουσ νοιάηει είναι να περνάνε καλά. Το αν 

το αξίηουν ι όχι είναι ψιλά γράμματα γι’ αυτοφσ. Εν πάςθ περιπτϊςει, δεν 

είμαι εγϊ εκείνοσ που κα ςασ κάνω μάκθμα για τθν θκικι του Καντ. Ρϊσ κα 

μποροφςαν οι γνϊςεισ ενόσ εραςιτζχνθ, όπωσ εγϊ, αναγνϊςτθ, για τον Καντ 

να ςυγκρικοφν με τισ δικζσ ςασ, με τισ γνϊςεισ ενόσ προζδρου τθσ Εταιρείασ 

Καντιανϊν Μελετϊν (ςτθν Γραμματζα) ι τισ δικζσ ςασ, τθσ Γραμματζωσ τθσ 

περί ου ο λόγοσ Εταιρείασ. Επιτρζψτε μου, όμωσ, παρά και τον ςεβαςμό που 

οφείλω να διατθρϊ προσ το πρόςωπό ςασ, να εκφράςω τισ επιφυλάξεισ μου 

για τθν θκικι του Καντ. Δεν νομίηετε ότι είναι απάνκρωπθ; Ζχω τθν εντφπωςθ 

ότι θ θκικι υπάρχει, για να κάνει τθν ηωι μασ καλφτερθ.  

 

ΡΟΕΔΟΣ: Και θ θκικι κεωρία του Καντ τι διαφορετικό κάνει;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ε, πϊσ. Πταν μασ προτρζπει να πνίξομε μζςα μασ κάκε ςυναίςκθμα, 

γιατί μόνο ζτςι κα είμαςτε ςε κζςθ να κάνομε εκείνο που πρζπει να κάνομε, τι 

είναι αυτό; Βαρβαρότθσ! 

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαρβαρότθσ; Δεν νομίηετε ότι είςτε υπερβολικόσ;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μα το να μθν αγαπάμε τον άλλο, το να μθν τρζφομε αιςκιματα 

φιλευςπλαχνίασ και οίκτου, το να μθν είμαςτε φιλάνκρωποι … –γιατί αυτό, αν 

δεν απατϊμαι, μασ ηθτάει να γίνομε ο Καντ, αν κζλομε να είμαςτε θκικά 

ςωςτοί– πείτε μου, εςείσ πϊσ κα το χαρακτθρίηατε αυτό; 
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ΡΟΕΔΟΣ: Κοιτάξτε, κατά τον Καντ, το να ςυμπεριφζρεται κανείσ με τρόπο 

θκικά ςωςτό δεν ςθμαίνει ότι δεν μπορεί να είναι φιλεφςπλαχνοσ, 

φιλάνκρωποσ, να μθν αγαπάει τουσ ςυνανκρϊπουσ του ι δεν ξζρω ’γω τι 

άλλο. Εκείνο που πρζπει να προςζξομε, ωςτόςο, επιςθμαίνει ο  Καντ, είναι τα 

ςυναιςκιματά μασ να μθν είναι  το κίνθτρο των θκικϊν επιλογϊν μασ.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Δθλαδι από τθν μια πλευρά μασ λζει να αγαπάμε τουσ άλλουσ, να 

είμαςτε φιλάνκρωποι, φιλεφςπλαχνοι, και από τθν άλλθ μασ προειδοποιεί να 

μθν κάνομε ό,τι μασ λζει να κάνομε θ αγάπθ, θ φιλανκρωπία ι κάποιο άλλο 

ανάλογο ςυναίςκθμα. Ρϊσ είναι δυνατόν αυτό: από τθν μια μεριά να λζει κάτι 

και από τθν άλλθ να το αναιρεί; 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Ασ ποφμε –για να μιλιςομε ςυγκεκριμζνα– ότι ζχω αποφαςίςει να 

τθρϊ τισ υποχρεϊςεισ μου, κι ότι ζχω δανειςτεί από ςασ 100 ευρϊ, και από 

(προσ τθν  Γραμματζα) τθν Μπζτυ, επίςθσ, 100 ευρϊ με τθν υπόςχεςθ και 

ςτουσ δυο ςασ να ςασ επιςτρζψω τα χριματα φςτερα από ζναν μινα. 

Ρράγματι φςτερα από ζναν μινα επιςτρζφω μεν τα 100 ευρϊ ςε ςασ, αλλά όχι 

ςτθν Μπζτυ, επειδι εςάσ ςασ κεωρϊ φίλο μου και ςασ αγαπϊ, ενϊ τθν Μπζτυ 

τθν αντιπακϊ, τθν μιςϊ. Τι νομίηετε εςείσ; Πτι, από θκικι άποψθ, ενιργθςα 

ςωςτά;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Πχι βζβαια. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Επειδι, φαντάηομαι, κεωρείτε πωσ ό,τι ζκανα το ζκανα 

επθρεαςμζνοσ από τα ςυναιςκιματά μου –τα ςυναιςκιματα τθσ φιλίασ μου 

προσ εςάσ και του μίςουσ και τθσ αντιπάκειασ προσ τθν Μπζτυ.  Ε, αυτό λζει κι 

ο Καντ. Πτι δεν είναι ςωςτό να αποφαςίηομε τι να κάνομε ανάλογα με τα 

ςυναιςκιματά μασ, χωρίσ αυτό να ςθμαίνει, όμωσ,  ότι  δεν πρζπει να ζχομε 

φίλουσ, να αγαπάμε του άλλουσ … Αλλά όταν βλζπομε ότι ο φίλοσ μασ κάνει 

κάτι θκικά επιλιψιμο, τι νομίηετε:  ότι πρζπει να κάνομε τα ςτραβά μάτια; 

Ππωσ και το αντίςτροφο, βζβαια: αν κάποιοσ κάνει κάτι ςωςτό, κεωρείτε ότι 

εμείσ δεν κα πρζπει να του το αναγνωρίςομε, μόνο και μόνο επειδι ςυμβαίνει 

να τον αντιπακοφμε; Αυτό ακριβϊσ, λοιπόν, τίποτε παραπάνω και τίποτε 

λιγότερο, εννοεί ο Καντ λζγοντασ ότι πρζπει να ξεριηϊςομε από μζςα μασ 
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κάκε ςυναίςκθμα, όταν πρόκειται να επιλζξομε να κάνομε εκείνο που πρζπει 

να κάνομε  ι να κρίνομε εκείνο που κάνουν οι άλλοι. Γιατί, λοιπόν, 

κατθγορείτε τον Καντ ότι με τθν θκικι ςτρζφεται εναντίον του ανκρϊπου.  

 

(Μπαίνει ο Παντελισ με ζναν δίςκο) 

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κςα-ίςα, μάλιςτα, που ο Καντ λζει ότι πρζπει να είμαςτε πολφ 

προςεκτικοί ςτον τρόπο που αντιμετωπίηομε τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Να μθν 

μεταχειριηόμαςτε, μασ προτρζπει, τον άλλο ςαν μζςο –ςαν μζςο για να 

ικανοποιοφμε τισ δικζσ μασ ςυναιςκθματικζσ ι υλικζσ ανάγκεσ. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Το τςάι;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Για τθν κυρία. 

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευχαριςτϊ. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: (ςτον Πρόεδρο) Και για ςασ, ο καφζσ. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: (ςτον Αντικζρ) Μασ κακομακαίνετε. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ:  Για να μασ ξανάρκετε. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ραρόλα αυτά, όμωσ, όςο κι αν ακοφγεται πολφ ωραίο που λζει ο 

Καντ να μθν μεταχειριηόμαςτε τον άλλο ςαν μζςο, αναρωτιζμαι αν μπορεί να 

ζχει εφαρμογι αυτό ςε μια κοινωνία ςτθν οποία όπου και να κοιτάξεισ ο ζνασ 

χρθςιμοποιεί τον άλλο ςαν μζςο.  

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρερίεργο, βλζπω εκ μζρουσ ςασ μια διάκεςθ επικριτικι για τον 

Καντ. Θα περίμενε κανείσ να τρζφατε ζναν καυμαςμό γι’ αυτόν. Ζχετε ςτθν 

κατοχι ςασ τον ςκελετό του, τον οποίο διαπραγματεφεςτε ςαν κάτι πολφτιμο, 

όπωσ μου δϊςατε τθν εντφπωςθ ςτθν ςυηιτθςθ που κάναμε προθγουμζνωσ 

κάτω όταν μασ τον δείξατε. 
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ΡΑΝΤΕΛΗΣ:  Α, γι’ αυτό, κυρία μου, μπορϊ να ςασ διαβεβαιϊςω εγϊ. Ο 

καυμαςμόσ του για τον Καντ είναι απεριόριςτοσ. Ράντα, βζβαια, κζλει να 

ενθμερϊνετε για ό,τι ζχει ςχζςθ με τα αντικείμενα που υπάρχουν ςτθν 

ςυλλογι του. Ροιοι τα είχαν πριν, τι ιταν αυτοί που τα είχαν, πϊσ και γιατί 

ζφυγαν από τα χζρια τουσ … Αλλά με τον Καντ, τι να ςασ πω, αυτό που 

ςυμβαίνει είναι το κάτι άλλο.  Τι βιβλία με ζχει βάλει να παραγγείλω, ςε τι 

διαλζξεισ με ζχει κουβαλιςει όλα αυτά, τα εφτά περίπου, αν δεν κάνω λάκοσ, 

χρόνια που ζχει ςτθν κατοχι του τον ςκελετό του Καντ, δεν λζγεται.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Οκτϊ, Ραντελι. Τον επόμενο μινα ςυμπλθρϊνονται οκτϊ χρόνια 

από τότε που μπικαν ςτθν ςυλλογι μου τα οςτά του Καντ. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Και πϊσ αποφαςίςατε τϊρα να τα αποποιθκείτε; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Νομίηετε ότι, αν δεν ιςαςταν εςείσ, ζνασ ειδικόσ μελετθτισ του 

Καντ, κα ςκεφτόμουν ποτζ να αποποιθκϊ, όπωσ το είπατε, τον ςκελετό αυτοφ 

του γίγαντα τθσ φιλοςοφίασ;  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Α ναι, ξζρετε, ζχουν παρουςιαςτεί και επιχειρθματίεσ και 

ςυλλζκτεσ, που ενδιαφζρκθκαν για τθν αγορά τουσ, αλλά, μπορϊ να ςασ 

βεβαιϊςω, αρνικθκε κάκε κουβζντα μαηί τουσ.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Βζβαια, δεν ξζρω αν ενδιαφζρεςτε εςείσ ι (ςτθν γραμματζα) εςείσ 

για τθν απόκτθςθ του ςκελετοφ του Καντ, αλλά, να ξζρετε, πάντωσ, κα το 

ςυηθτοφςα μόνο υπό τον όρο ότι κα κζλατε να τον αποκτιςετε κακαρά για 

ιδιωτικι ςασ χριςθ. Σε αυτό κζλω να είμαι ξεκάκαροσ. 

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μα εμείσ ιρκαμε για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ μασ. 

Θεωροφμε ότι κα είναι πολφ ςθμαντικό από όλεσ τισ φιλοςοφικζσ εταιρείεσ 

μελετϊν για τον Καντ, οι οποίεσ υπάρχουν ςτον κόςμο, να ζχει θ δικι μασ 

εταιρεία ανάμεςα ςτα περιουςιακά τθσ ςτοιχεία και τα οςτά του. Φαντάηεςτε 

τι πρόκειται να γίνει. Θα ζρχονται από όλα τα μζρθ του πλανιτθ μασ 

μελετθτζσ του Καντ να μασ επιςκεφκοφν, για να κάνουν προςκφνθμα και να 

του αποτίςουν φόρο τιμισ.  

 



 

 

30 

ΑΝΤΙΚΕ: Εδϊ ακριβϊσ βρίςκεται κι ο κίνδυνοσ. Σκζφτεςτε τι κα γινόταν αν 

ζνασ από τουσ πολυπλθκείσ επιςκζπτεσ ςασ ζκετε κζμα επαναπατριςμοφ των 

οςτϊν του Καντ και ξεςθκωνόταν όλοσ ο φιλοςοφικόσ κόςμοσ να επιςτραφοφν 

αυτά ςτον τόπο καταγωγισ του; Το φαντάηεςτε; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Να ό,τι γίνεται τϊρα με τα μάρμαρα του Ραρκενϊνα. Μζχρι πριν 

από δυο-τρεισ δεκαετίεσ δεν άκουγεσ να γίνεται τζτοιοσ κόρυβοσ. Και εδϊ 

είναι θ Αγγλία ςτθν μζςθ, και πάλι βλζπετε τι ηόρι τραβάει. Πχι μια εταιρεία 

τθσ Ελλαδίτςασ μασ. Μια ςπίκα χρειάηεται για να αρχίςει … το πανθγφρι. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Θα είναι κρίμα να ζχομε καταφζρει να φζρομε τα οςτά του Καντ 

ςτθν χϊρα μασ και, εξαιτίασ μιασ κακισ εκτίμθςθσ τθσ κατάςταςθσ, για να μθν 

πω επιπολαιότθτασ, να τα χάςομε. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Αλικεια, πϊσ και  μπορζςατε να τα αποκτιςετε; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αυτό, δεν μπορϊ να ςασ το αποκαλφψω. Ράντωσ, υπάρχουν όλα τα 

ςχετικά πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ, τα οποία, αςφαλϊσ, εάν ςυμφωνιςομε, 

κα ςασ παραδοκοφν. Εκείνο που με ενδιαφζρει εμζνα είναι να μθν 

κακοπζςουν τα οςτά του Καντ. 

 

 ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Βλζπετε; Και μετά λζτε ότι ο κφριόσ μου δεν τρζφει καυμαςμό για 

τον Καντ.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μα τι πάει να πει να καυμάηεισ κάποιον; Να μθν τον κρίνεισ 

κακόλου; Συγνϊμθ, αλλά για μζνα, το να πιςτεφει κανείσ πωσ ό,τι λζει είναι 

υπεράνω κριτικισ ςθμαίνει είτε ότι είναι κεόσ είτε ότι είναι ανόθτοσ.   

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν φαντάηομαι να νομίηετε πωσ ο Καντ κεωροφςε ότι ιταν 

τίποτε από τα δυο αυτά.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Πχι, βζβαια. Γι’ αυτό άλλωςτε και παίρνω το κάρροσ να τον κρίνω. 

Πςο κι αν ο Καντ υποςτιριηε ότι δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφμε τον άλλο ςαν 

μζςο, εγϊ και ο Ραντελισ, παρόλα αυτά, μεταχειριηόμαςτε ο ζνασ τον άλλο 

ςαν μζςο, χωρίσ, όμωσ, να μπορεί να μασ κατθγοριςει κανείσ γι’ αυτό. Ο 
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Ραντελισ εκτελεί για μζνα χρζθ γραμματζα και οικονόμου, και από τθν 

άποψθ αυτι τον χρθςιμοποιϊ ςαν μζςο για να κάνω τθν δουλειά μου. 

Ραράλλθλα, όμωσ, με μεταχειρίηεται κι αυτόσ ςαν μζςο για να ηιςει, γιατί 

αμείβεται από μζνα. Το ίδιο ςυμβαίνει και με τον οδθγό του λεωφορείου και 

τουσ επιβάτεσ του. Ο οδθγόσ μεταχειρίηεται τουσ επιβάτεσ ςαν μζςο, αφοφ 

πλθρϊνεται για να τουσ μεταφζρει, αλλά και οι επιβάτεσ μεταχειρίηονται τον 

οδθγό ςαν μζςο, για να τουσ πάει ςτον προοριςμό τουσ. Αλλά και οι 

παντοπϊλεσ και οι πελάτεσ τουσ, οι δάςκαλοι και οι μακθτζσ τουσ, οι πολιτικοί 

και οι πολίτεσ μεταχειρίηονται οι μεν τουσ δε ςαν μζςο. Ολόκλθρθ θ κοινωνία 

μασ ςτθρίηεται ςτθν ςχζςθ αυτι ζτςι, ϊςτε, αν δεν χρθςιμοποιοφςε ο ζνασ τον 

άλλο ςαν μζςο, θ κοινωνία μασ να κατζρρεε.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Αλικεια, για ςκεφτείτε, να μθν υπιρχαν επιβάτεσ για τα 

λεωφορεία. Δεν κα υπιρχαν οδθγοί. Να μθν υπιρχαν μακθτζσ. Δεν κα 

υπιρχαν δάςκαλοι. Ρλάκα δεν κα είχε;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τι μασ, λζει, λοιπόν, ο Καντ να μθν μεταχειρίηεται ο ζνασ τον άλλο 

ςαν μζςο. Δθλαδι, τι: ικελε τον αφανιςμό τθσ κοινωνίασ μασ;  

 

ΡΟΕΔΟΣ: Υπάρχει, ξζρετε, μια λεξοφλα ςτθν θκικι αυτι αρχι του Καντ, που 

ςασ διαφεφγει, και καλά κα κάναμε να τθν παίρνομε ςοβαρά υπόψθ μασ. Η 

λζξθ: μόνο. Να μθν χρθςιμοποιοφμε ποτζ τον άλλο, λζει ο Καντ, μόνο ςαν 

μζςο. Χωρίσ αμφιβολία χρθςιμοποιοφμε τον οδθγό ςαν μζςο, για να μασ 

μεταφζρει κατά τθν ϊρα τθσ βάρδιασ του ςτον προοριςμό μασ, αλλά δεν 

πρζπει να τον χρθςιμοποιοφμε μόνο ςαν ζνα τζτοιο μζςο. Το κεωρείτε ςωςτό 

εςείσ να του πείτε να ςασ μεταφζρει κάπου ενϊ δεν είναι θ ϊρα τθσ βάρδιασ 

του ι να τον ςτείλετε να ςασ πάρει εφθμερίδα ι να τον υποχρεϊςετε να ςασ 

ξυπνάει το πρωί;  

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο άνκρωποσ, δθλαδι, δεν είναι μόνο το επάγγελμά του ι το 

λειτοφργθμα που αςκεί ςτθν κοινωνία, όπου πράγματι ζχομε κάκε δικαίωμα 

να τον χρθςιμοποιοφμε ςαν μζςο ςφμφωνα με τισ υποχρεϊςεισ που 

ςυνεπάγεται το επάγγελμά του ι το λειτοφργθμά του. Από κει και πζρα, όμωσ, 

είναι θκικά ανεπίτρεπτο να μεταχειριηόμαςτε τον άλλο αποκλειςτικά ςαν 

μζςο για να ικανοποιιςομε τισ επικυμίεσ μασ ι να πετφχομε τουσ ςτόχουσ 
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μασ. Η θκικι, κατά τον Καντ, δεν ζχει καμιά ςχζςθ με τθν  εκμετάλλευςθ του 

ανκρϊπου από τον άνκρωπο. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Καλά, από λόγια άλλο τίποτα. Ξζρετε εςείσ κανζναν που να κζλει 

να ζχει κακαρό το μζτωπό του και να υποςτθρίηει το αντίκετο; Κι αν το ζκανε, 

κα το ζκανε κρυφά. Ροτζ, ασ ποφμε ζνασ μανάβθσ που κλζβει ςτο ηφγι δεν 

λζει ςτον πελάτθ του «κοίτα, ςε κλζβω». Ρροςπακεί να το κάνει χωρίσ να τον 

πάρει είδθςθ κανείσ, επειδι, ακριβϊσ, ξζρει ότι θ εκμετάλλευςθ είναι κακό 

πράγμα. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Κι αν ο μανάβθσ, πονθρά ςκεπτόμενοσ, αποφάςιηε να ηυγίηει 

ςωςτά, γιατί ζτςι κα  αποκτοφςε μεγάλθ πελατεία, τι νομίηετε; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Τι εννοείτε.  

 

ΡΟΕΔΟΣ: : Θα ιταν, τότε, θκικά άμεμπτοσ;  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Μα, τι μου λζτε τϊρα. Αςφαλϊσ. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Αςφαλϊσ;  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Υπονοείτε κάτι; 

 

ΡΤΟΕΔΟΣ: Ρεσ τε μου, αν ζνασ άλλοσ μανάβθσ αποφάςιηε να είναι ςωςτόσ 

ςτο ηφγι όχι για να αποκτιςει περιςςότερθ πελατεία ι για κανζναν άλλο λόγο, 

αλλά μόνο και μόνο γιατί κζλει να είναι τίμιοσ, τι κα λζγατε γι’ αυτόν. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Πτι είναι θκικά άμεμπτοσ.  

 

ΡΟΕΔΟΣ: Και οι δυο, θκικά άμεμπτοι; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ:  Μα, αφοφ και οι δυο κάνουν το ίδιο πράγμα.  

 

ΡΟΕΔΟΣ: Αμ δε. Δεν αρκεί, για να χαρακτθριςτείσ θκικά άμεμπτοσ, να 

κάνεισ απλϊσ το καλό. Εκείνο που ζχει κυρίωσ ςθμαςία, λζει ο Καντ, δεν είναι 
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τι πράττεισ αλλά πϊσ πράττεισ, αν οι πράξεισ ςου πθγάηουν από τθν κακαρι 

βοφλθςι ςου. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Κακαρι βοφλθςθ;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: (ςτον  πρόεδρο) Αυτό επιτρζψτε μου να το εξθγιςω εγϊ. (ςτον 

Παντελι) Κακαρι βοφλθςθ, κατά τον Καντ, είναι όταν θ κζλθςι ςου δεν 

εξαρτάται από τίποτε ζξω από αυτιν, θ βοφλθςθ που δεν ζχει καμιά 

ςκοπιμότθτα πζρα από τον εαυτό τθσ, το να κζλεισ κάτι μόνο και μόνο γιατί το 

κζλεισ, και όχι να το κζλεισ επειδι αποςκοπείσ ςε κάτι πζρα από αυτό. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Τϊρα, μάλιςτα. Εςφ με μπζρδεψεσ ακόμθ χειρότερα. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Ρροςζξτε. Ζχομε δυο μανάβθδεσ που ο ζνασ τουσ κζλει να είναι 

τίμιοσ για να μπορζςει ζτςι να αποκτιςει περιςςότερθ πελατεία, και ο άλλοσ 

κζλει να είναι τίμιοσ μόνο και μόνο γιατί κζλει να είναι τίμιοσ. Ροιοφ από τουσ 

δυο αυτοφσ κυρίουσ θ βοφλθςθ είναι κακαρι; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Α, πείτε το μου ζτςι. Ο μανάβθσ που κζλει να είναι τίμιοσ για να 

αποκτιςει πελατεία δεν ενεργεί με βάςθ τθν κακαρι βοφλθςι του, αφοφ θ 

βοφλθςι του ζχει κάποια ςκοπιμότθτα: να αποκτιςει πελατεία. Αντίκετα, ο 

άλλοσ μανάβθσ ενεργεί με βάςθ τθν κακαρι βοφλθςι του, επειδι θ βοφλθςι 

του δεν ζχει καμιά ςκοπιμότθτα. Θζλει να είναι τίμιοσ γιατί κζλει να είναι 

τίμιοσ, και για τίποτε πζρα από αυτό. 

 

ΡΟΕΔΟΣ; Ακριβϊσ. Η θκικι, λζει ο Καντ, πρζπει να βαςίηεται ςτθν κακαρι 

βοφλθςθ και να μθν εξαρτάται από ςκοπιμότθτεσ, όποιεσ κι αν είναι αυτζσ –

ακόμθ κι αν είναι ο Θεόσ. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Τι, ιταν άκεοσ; 

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κάκε άλλο. Ήταν ζνασ ευςεβισ πιςτόσ. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Απλϊσ ιξερε να ξεχωρίηει τθν θκικι από τθν κρθςκεία. Αντίκετα 

με τθν κρθςκεία, που απαιτεί τθν υποταγι του πιςτοφ ςτθν βοφλθςθ του 
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Θεοφ, ςτθν θκικι πρζπει να αποφαςίηομε οι ίδιοι ελεφκερα τι να πράξομε. 

Κάποιοσ που αναγκάηεται να κάνει κάτι –να αποκαλφψει, ασ ποφμε, ζνα 

μυςτικό γιατί διαφορετικά κα του ςκοτϊςουν το παιδί– δεν μπορεί να κρικεί 

θκικά για τθν πράξθ του αυτι, επειδι δεν αποφάςιςε ελεφκερα να 

ςυμπεριφερκεί ζτςι. Ζτςι δεν είναι; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ:  Ρροφανϊσ.  

 

ΡΟΕΔΟΣ: Το ίδιο ςυμβαίνει κι όταν αποφαςίηει να κάνει κανείσ κάτι όχι 

επειδι το κζλει ο ίδιοσ αλλά επειδι είναι κζλθμα Θεοφ: να ςζβομαι τουσ 

γονείσ μου όχι επειδι κρίνω ο ίδιοσ ότι πρζπει να τουσ ςζβομαι, αλλά επειδι 

μου το λζει ο Θεόσ. Ε, αυτι μπορεί να είναι θ ςυμπεριφορά ενόσ καλοφ 

χριςτιανοφ, αλλά δεν μπορεί να είναι θ ςυμπεριφορά ενόσ ανκρϊπου που 

κζλει να τον κρίνουν θκικά, γιατί το να ςζβομαι τουσ γονείσ μου δεν είναι κάτι 

που το αποφάςιςα εγϊ, αλλά μου το επζβαλε κάποιοσ άλλοσ, ο Θεόσ. Ζνα 

θκικό πρόςωπο οφείλει να αναλαμβάνει μόνο του ολοκλθρωτικά τθν ευκφνθ 

των επιλογϊν του αγνοϊντασ ό,τι του υποδεικνφει ο ζνασ κι ο άλλοσ. 

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Καντ ουςιαςτικά διζγραψε όλεσ τισ θκικζσ κεωρίεσ πριν από 

αυτόν, γιατί καμιά τουσ δεν μασ προτρζπει να κάνομε ό,τι οι ίδιοι κζλομε, 

αλλά όλεσ τουσ μασ επιβάλλουν, χωρίσ να μασ ζχουν ρωτιςει, τι πρζπει να 

κάνομε. Άλλθ λζει να κάνομε ό,τι είναι κζλθμα Θεοφ, άλλθ ό,τι ικανοποιεί το 

ζνςτικτο τθσ αυτοςυντιρθςθσ  ι ότι μασ ςυμφζρει, άλλθ ό,τι εξυπθρετεί τθν 

κοινωνία, και οφτω κακεξισ. Το ςωςτό, λζει ο Καντ, είναι να αποφαςίςεισ εςφ 

μόνοσ ςου ςε μια δεδομζνθ περίπτωςθ ποια είναι θ θκικι αρχι βάςει τθσ 

οποίασ κα ρυκμίςεισ τθν ςυμπεριφορά ςου, αρκεί, από τθν ςτιγμι που κα τθν 

επιλζξεισ, να κρίνεισ τθν ςυμπεριφορά τθν δικι ςου και κάκε άλλου 

ςυνανκρϊπου ςου βάςει τθσ ίδιασ θκικισ αρχισ. Αν, ασ ποφμε, αποφαςίςει 

κάποιοσ ότι πρζπει να είμαςτε ειλικρινείσ, κα πρζπει ςε κάκε περίπτωςθ 

αυτόσ, όπωσ και κάκε άλλοσ, να είναι ειλικρινισ. Είμαςτε ζλλογα πλάςματα, 

και το να λζει κάποιοσ ότι πρζπει να είμαςτε ειλικρινείσ, αλλά να κεωρεί ότι ο 

ίδιοσ ι κάποιοσ άλλοσ δεν πρζπει να είναι ειλικρινισ κάκε άλλο παρά λογικό 

είναι. 
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ΡΟΕΔΟΣ: Ρράττε μόνο ςφμφωνα με ζναν κανόνα τζτοιον που να μπορείσ 

ταυτόχρονα να κζλεισ ο κανόνασ αυτόσ να γίνει κακολικόσ νόμοσ. Με άλλα 

λόγια, κάκε που φορά που πρόκειται να πάρεισ μια απόφαςθ για κάτι να 

ςκζφτεςαι ότι οποιοςδιποτε βριςκότανε ςτθν κζςθ ςου κα ζκανε το ίδιο 

πράγμα, ι να αναρωτιζςαι «αλικεια, τι κα γινόταν, αν όλοι ζκαναν το ίδιο 

πράγμα;». 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Η περίφθμθ κατθγορικι προςταγι, του Καντ! 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Κι αν εγϊ αποφαςίςω ότι το ανκρϊπινο γζνοσ πρζπει να 

εξαφανιςτεί, δικαιολογοφμαι να αρχίςω να ςκοτϊνω;  

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μα, τι λζτε τϊρα; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Γιατί, δεν είπε ο Καντ ότι ο κακζνασ μασ είναι ελεφκεροσ να 

επιλζγει τισ θκικζσ αρχζσ του; 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Μθν ξεχνάτε, όμωσ, όπωσ είπε και θ Μπζτυ, ότι θ θκικι, κατά τον 

Καντ, είναι μια μορφι ηωισ που απευκφνεται ςε ζλλογα όντα. Ροιοσ λογικόσ 

άνκρωποσ, λοιπόν, κα ςυναινοφςε ςτθν ιδζα να εξαφανιςτεί το ανκρϊπινο 

γζνοσ; Μπορείτε, λζει ο Καντ, να επιλζξετε οποιαδιποτε αρχι ςαν ρυκμιςτικό 

κανόνα τθσ θκικισ ςυμπεριφοράσ ςασ, αρκεί θ αρχι που κα επιλζξετε να μθν 

παραβιάηει  τον λόγο με τον οποίο είμαςτε προικιςμζνοι. Ο ςτόχοσ τθσ θκικισ, 

κατά τον Καντ, δεν είναι να υπονομεφςει τθν φυλι μασ, αλλά να τθν αναδείξει 

δίνοντάσ τθσ διαςτάςεισ μεγαλφτερεσ και από τισ διαςτάςεισ του ςφμπαντοσ. 

Τον κόςμο μζςα ςτον οποίο είμαςτε υποχρεωμζνοι να ηοφμε μποροφμε 

αςφαλϊσ χάρθ ςτισ αιςκιςεισ, τθν παρατιρθςθ και τον λόγο που διακζτομε 

να τον γνωρίςομε. Ο κόςμοσ αυτόσ τθσ γνϊςθσ, ωςτόςο, δεν παφει να είναι ο 

κόςμοσ όπωσ είναι, όπωσ μασ δόκθκε. Τον κόςμο, όμωσ, όπωσ πρζπει να είναι 

μποροφμε να τον ςυλλάβομε χάρθ ςτθν θκικι, γιατί οι θκικζσ αρχζσ δεν 

περιγράφουν τι ςυμβαίνει γφρω μασ, αλλά μασ αποκαλφπτουν τι πρζπει να 

ιςχφει και πϊσ οφείλομε να παλζψομε να γίνουν τα πράγματα. Κι αυτό το 

πρζπει που εκφράηει ο θκικόσ νόμοσ δεν ζχει ςφνορα.  

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ππωσ ο ζναςτροσ ουρανόσ που τελειωμό δεν ζχει.    
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ΡΟΕΔΟΣ: Ππωσ ο ζναςτροσ ουρανόσ που τελειωμό δεν ζχει. Σωςτά! «Δυο 

πράγματα», λζει ο Καντ, «που όςο περιςςότερο και ςτακερά τα ςκζφτομαι, 

τόςο περιςςότερο γεμίηουν τθν ψυχι μου με ολοζνα και μεγαλφτερο 

καυμαςμό και μεγαλφτερθ ευλάβεια: ο ζναςτροσ ουρανόσ από πάνω μου και 

ο θκικόσ νόμοσ μζςα μου». Αυτιν τθν φράςθ του Καντ φρόντιςαν οι φίλοι του 

να χαραχτεί πάνω ςτθν πλάκα του τάφου του. (ςτον Αντικζρ) Αλικεια, μιπωσ, 

μαηί με τα οςτά του Καντ, διακζτετε και τθν επιτφμβια πλάκα του. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αςτειεφςτε, τϊρα. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Δεν καταλαβαίνω. Σασ ρϊτθςα, νομίηω, κάτι πολφ λογικό. 

 

 ΑΝΤΙΚΕ: Ωραία, λοιπόν, μθν φαντάηεςτε ότι θ επιγραφι ζχει καμιά 

ςυλλεκτικι αξία. Θα μποροφςα, αν κα κζλατε, να ςασ τθν χαράξω εγϊ πάνω 

ςτο κιβϊτιο με τα οςτά του Καντ. Δεν είναι τίποτε αυτό.  

 

ΡΟΕΔΟΣ: Μπα, εγϊ προςωπικά κα το κεωροφςα περιττό. Ή μάλλον, κζλω 

να πω, ότι αν ζπαιρνα τελικά τα οςτά, δεν κα τα άφθνα μζςα ςτο κιβϊτιο. Θα 

φρόντιηα να ςυναρμολογθκοφν και να ςτθκεί όρκιοσ ο ςκελετόσ του Καντ ςε 

μια γυάλινθ βιτρίνα.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ε, κι εκεί ςτθν βάςθ τθσ βιτρίνασ κα μποροφςε κάλλιςτα να μπει 

και θ φραςοφλα του Καντ. Γιατί, κα ιταν πολφ ωραίο. Δεν νομίηετε;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Δθλαδι, δεν ζχετε αποφαςίςει ακόμθ αν κα τα πάρετε; 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Εμείσ, όπωσ ςασ είπαμε, ιρκαμε γι’ αυτόν τον ςκοπό: να 

διαπραγματευκοφμε τθν αγορά τουσ ωσ εκπρόςωποι τθσ εταιρείασ μασ. Δεν 

ςασ κρφβω, βζβαια, ότι προςωπικά εμζνα, φςτερα από όςα, χάρθ ςτθν πείρα 

ςασ, μασ επιςθμάνατε, μου δθμιουργικθκε κάποια αναςτολι –ςοβαρι, 

μάλιςτα, κα ζλεγα– ωσ προσ το κατά πόςον κα ιταν φρόνιμο να τα πάρει θ 

εταιρεία μασ.  Δεν ξζρω τι γνϊμθ ζχεισ εςφ Μπζτυ. 
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ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, ςυμφωνϊ κι εγϊ. Ο κίνδυνοσ να διεκδικιςει θ χϊρα του 

Καντ τα οςτά του, αν διαδοκεί, όπωσ είναι πολφ πικανόν να ςυμβεί αν τα 

αποκτιςει θ εταιρεία μασ, ομολογϊ ότι με κάνει εξαιρετικά επιφυλακτικι να 

τα αγοράςομε για τθν εταιρεία μασ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Εςείσ, και ςυγνϊμθ που ρωτάω, αλλά να βοθκιςω κζλω, ζχετε 

καμιά δζςμευςθ από τθν εταιρεία ςασ; 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Τι είδουσ δζςμευςθ; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Θζλω να πω αν ζχετε εξουςιοδοτθκεί από το Διοικθτικό Συμβοφλιο –

από τουσ αρμόδιουσ, τουσ υπεφκυνουσ, εν πάςθ περιπτϊςει– τθσ εταιρείασ 

ςασ να διαπραγματευκείτε για λογαριαςμό τθσ τθν αγορά των οςτϊν του 

Καντ; 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Μπα, οφτε καν ζχουν υπόψθ τουσ για τθν ςθμερινι επίςκεψι 

μασ. Ήταν μια ιδζα δικι μασ, εμζνα και τθσ Μπζτυσ, όταν μάκαμε ότι ζχετε τα 

οςτά του Καντ, να τα αγοράςομε και μετά να τα παρουςιάςομε ςτθν εταιρεία 

ςαν ζκπλθξθ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Οπότε … Δεν βλζπω ποφ υπάρχει δυςκολία. Μπορείτε να τα πάρετε 

εςείσ και να μθν αναφζρετε τίποτε ςτθν εταιρεία. Ροφ κα ξζρουν αυτοί … Αν, 

βζβαια, ςασ ενδιαφζρει να τα αποκτιςετε.  

 

ΡΟΕΔΟΣ: Αλίμονο, είναι ό,τι πιο αυκεντικό, πζρα από τθν ίδια τθν ςκζψθ 

του Καντ, μπορεί να ζχει ζνασ μελετθτισ του ςτθν κατοχι του. Το ηιτθμα είναι 

ότι κα πρζπει να ςυμφωνιςομε (δείχνει τθν γραμματζα) οι δυο μασ ποιοσ κα 

τα πάρει. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μπορείτε, αν κζλετε, να τα μοιράςετε κιόλασ. Να πάρετε, ξζρω ’γω, 

εςείσ το κρανίο, θ κα γραμματζασ το δεξί χζρι με το οποίο ζγραφε –και πάει 

λζγοντασ. 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Α, όχι. Εγϊ αν ιταν να τα πάρω, κα τα ικελα όλα, ολόκλθρο τον 

ςκελετό ζτςι, ϊςτε να ζχω τθν αίςκθςθ ότι απζναντί μου ςτζκεται, ζςτω και 
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ξερόσ από χυμοφσ και ξεγυμνωμζνοσ από ςάρκεσ χωρίσ πνοι, ο μεγαλφτεροσ 

φιλόςοφοσ, ο φιλόςοφοσ εκείνοσ που, φςτερα, από αυτόν κανζνασ δεν μπορεί 

να ςτοχαςτεί χωρίσ αυτόν, είτε πρόκειται για κάποιον που κζλει να τον 

υπεραςπιςτεί είτε για κάποιον που κζλει να τον επικρίνει.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αν είναι ζτςι, τότε κα πρζπει να αποφαςίςετε μεταξφ ςασ.  Μόνο κα 

ςασ παρακαλοφςα, ςφντομα. Γιατί, όπωσ καταλαβαίνετε, υπάρχουν και άλλοι 

που ενδιαφζρονται για τα οςτά του, οπότε καταλαβαίνετε, αν δεν 

ςυμφωνιςετε εςείσ ποιοσ να τα πάρει, κα πρζπει να προχωριςω με κάποιον 

άλλο. 

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πχι, όχι δεν τίκεται τζτοιο κζμα. Οπωςδιποτε κάποιοσ από 

τουσ δυο μασ κα τα πάρει.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ωραία, λοιπόν. Να ποφμε ςε δυο-τρεισ μζρεσ … Να ςασ περιμζνω τθν 

Ρζμπτθ; Τζτοια ϊρα, είναι καλά για ςασ; 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Ρερίφθμα. Και είπαμε 55.000 ευρϊ. Δεν υπάρχει δυνατότθτα μιασ 

καλφτερθσ τιμισ; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αφοφ ςασ εξιγθςα ότι δεν γίνεται. Σασ ζκανα ολόκλθρθ ανάλυςθ 

πριν. Μακάρι να μποροφςα … 

 

ΡΟΕΔΟΣ: Εντάξει, κα τα ποφμε τθν Ρζμπτθ, λοιπόν. Καλθνφχτα. 

 

ΓΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλθνφχτα, και χάρθκα πολφ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Κι εγϊ. Καλθνφχτα. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Στο καλό. 

 

(Φεφγουν ο Πρόεδροσ και θ Γραμματεφσ) 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ράει κι αυτό. Νομίηω ότι καλά πιγαμε κι αυτι τθν φορά. Ε;  
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ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ράντα βρίςκει τον ςωςτό τρόπο, τθν κατάλλθλθ οπτικι γωνία, 

όπωσ ςυνθκίηεισ να λεσ, για να προςεγγίηεισ το κζμα, κι ζτςι να πείκεισ τον 

πελάτθ. Εγϊ τι να ςου πω, όταν άρχιςεσ τθν κριτικι για τον Καντ, είπα μζςα 

μου «αμάν, πάει χάλαςε θ δουλειά». Αλλά εςφ ιξερεσ ποιον είχεσ απζναντί 

ςου και ... εντάξει. Πλα καλά.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μα, αυτι είναι θ δουλειά μου, Ραντελι. Εςφ μόνο να φροντίςεισ με 

τον οςτεοφφλακα για το επόμενο φορτίο. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ναι, βζβαια, μθν ανθςυχείσ. Μόνο, όπωσ ςου είπα, πρζπει να του 

ανεβάςομε τθν προκαταβολι. Τθν τελευταία φορά που τον είδα μου 

μουρμοφριηε πάλι. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Εντάξει, κανόνιςε να δοφμε τι μπορεί να γίνει. Πχι παράλογα 

πράγματα, όμωσ. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Γιατί κι αυτόσ από τθν πλευρά του, εδϊ που τα λζμε, ζχει κάποιο 

δίκιο. Ωραία, ςου λζει, τϊρα βρζκθκε αγοραςτισ γριγορα, ςε δυο εβδομάδεσ. 

Ρροθγουμζνωσ, όμωσ, χρειάςτθκαν … πόςο … τρεισ μινεσ. Και πιο πριν ακόμθ 

πζντε μινεσ. Δεν μπορϊ, ςου λζει, να περιμζνω εγϊ πότε κα πουλιςετε εςείσ, 

για να με πλθρϊςετε. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ππωσ βλζπεισ, όςο περνάει ο καιρόσ, όλο και πιο ςφντομα γίνεται θ 

δουλειά. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Μπορεί, όμωσ, τθν επόμενθ φορά, αντί για δυο εβδομάδεσ, να 

πάρει κάμποςουσ μινεσ να παρουςιαςτεί πελάτθσ.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ναι, βρε παιδί μου, δεν λζω. Απλϊσ, δεν μου αρζςει να 

μουρμουρίηει. Το κεωρϊ γρουςουηιά. Πχι ότι μασ κάνει και χάρθ. Τζλοσ 

πάντων, ςου είπα, κανόνιςε, να του τθν αυξιςεισ.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Βζβαια, αυτόσ πρζπει να ςου πω, όπωσ τον κατάλαβα εγϊ, 

ςκοπεφει να ηθτιςει και αφξθςθ τθσ αμοιβισ του.  
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ΑΝΤΙΚΕ: Να δοφμε τι κα μασ ηθτιςει μετά; Μθν ξεχάςεισ να του πεισ να 

φροντίςει για το καινοφριο φορτίο –εγκαίρωσ. 
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 ΤΙΤΗ ΡΑΞΗ 

  

(Στο δωμάτιο υποδοχισ του  ςπιτιοφ ο Αντικζρ και ο  Παντελισ που μαηεφει 

διάφορα αντικείμενα) 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μα τι κάνεισ εκεί τϊρα; Δεν μπορϊ να καταλάβω. Τρζχει κάτι με τον 

οςτεοφφλακα; Μίλα επιτζλουσ. Μου ’πεσ  να του αυξιςομε τθν προκαταβολι 

να μθν γκρινιάηει. Το κάναμε. Να του αυξιςομε τθν αμοιβι. Κομμάτια να 

γίνει, είπα.  Μετά ζρχεςαι και  μου  λεσ «ξζρεισ, τα πράγματα ςκοφρυναν κι ο 

οςτεοφφλακασ μπορεί να πάρει πόδι, γιατί ο καινοφριοσ διμαρχοσ, που βγικε 

με το ςφνκθμα “Πλα ςτο φωσ-Τζλοσ ςτθν διαπλοκι”, αποφάςιςε να ξεκινιςει 

τθν επιχείρθςθ τθσ κάκαρςθσ από το νεκροταφείο». Είδεσ εςφ να γίνει τίποτε; 

Χαίρω πολφ. Ρζραςαν τζςςαρισ μινεσ και δεν ζχει κουνθκεί φφλλο. Τα ίδια 

ςκατά, όπωσ και πριν. Και οφτε και πρόκειται να αλλάξει τίποτε. Στο λζω εγϊ. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Μθν είςαι τόςο ςίγουροσ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Θα πεκάνω, και ο οςτεοφφλακάσ μασ κα είναι ακόμθ εκεί –να 

περιποιθκεί και τα δικά μου κόκαλα. Ζτςι είναι οι πολιτικοί. Μζχρι να βγουν, 

ςου τάηουν λαγοφσ με πετραχιλια, παχιά λόγια, και μετά, μόλισ εκλεγοφν: 

ίδιοι ςαν τουσ προθγοφμενουσ –και χειρότεροι ίςωσ.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Καλά. Ωσ το τζλοσ τθσ εβδομάδασ, κα δεισ κα ψάχνει για δουλειά 

ο κφριοσ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μθ μου λεσ τζτοια. Και περιμζνομε το νζο φορτίο τθν άλλθ 

εβδομάδα. Θα ζλκει ο πελάτθσ, και τι κα του δείξομε; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Τι να ςου κάνω εγϊ; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τι να μου κάνεισ; Εδϊ καιγόμαςτε κι εςφ …  Σαν να μθν τρζχει τίποτε. 

Ρεσ μου, ζχεισ τίποτε μαηί μου; Μπορείσ, ςε παρακαλϊ, να μου πεισ. Αν ζκανα 

κάτι, πεσ μου. Είμαι πρόκυμοσ να ςου ηθτιςω ςυγνϊμθ ι και να επανορκϊςω 

ακόμθ  –αν μπορϊ. 
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ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ρολφ ωραία. Θζλω πίςω τα κόκκαλα του πατζρα μου.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τα ποια; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ζλα τϊρα, μθν κάνεισ το κορόιδο.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Εγϊ; Σε παρακαλϊ. Οφτε για του πατζρα ςου τα κόκαλα ζχω ιδζα 

οφτε για κανενόσ άλλου. Και πϊσ κα μποροφςα να ξζρω. Ξζρεισ πϊσ δουλεφει 

θ επιχείρθςθ. Ο οςτεοφφλακασ, κάκε φορά που κα του ποφμε, μασ 

τροφοδοτεί με τα οςτά κάποιου, τα οποία εγϊ, ςτθν ςυνζχεια, πλαςάρω ςε 

πελάτεσ μασ ςαν να πρόκειται για τα οςτά του Καντ. Τϊρα από ποφ τα ξεχϊνει 

αυτόσ και τίνοσ είναι, ποφ κεσ να ξζρω. Π,τι μασ φζρνει πουλάω εγϊ. Το μόνο 

που κάνω εγϊ, είναι να τα βαφτίηω «οςτά του Καντ». Τι κόκαλα του πατζρα 

ςου μου λεσ τϊρα εςφ … 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Μθν προςπακείσ να βγεισ κι από πάνω. Μου τα ξζραςε όλα. Κι 

εκείνοσ ςτθν αρχι προςπάκθςε να κολϊςει τα νερά. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Τι εννοείσ «τα ξζραςε όλα». Μίλα κακαρά. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Εγϊ, κοίτα, λόγω τθσ ςχζςθσ που είχα αποκτιςει μαηί του όλα 

αυτά τα χρόνια, του ηιτθςα να με βοθκιςει με τα κόκαλα του πατζρα μου. 

Είχα λάβει ειδοποίθςθ από το νεκροταφείο που ιταν καμμζνοσ ο μακαρίτθσ 

να πάω για τθν εκταφι του.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ναι, το κυμάμαι που ζψαχνεσ για καμιά οςτεοκικθ να τον ζβαηεσ 

μζςα. Γιατί, για να πάρει κανείσ κανονικό τάφο, κζλει, εδϊ που τα λζμε, 

ολόκλθρθ περιουςία. Ε, λοιπόν, όποιοσ ανακάλυψε  τισ οςτεοκικεσ πρζπει να 

του κάνουν εικόνιςμα. Βολεφτθκε ζνα ςωρό κόςμοσ. Αλλά εγϊ νόμιηα, επειδι 

δεν μου είπεσ ξανά τίποτε, ότι το είχεσ τακτοποιιςει το ηιτθμα.   

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Δυςτυχϊσ, ςτο νεκροταφείο που τον είχα καμμζνο δεν υπιρχε 

ελεφκερθ οςτεοκικθ οφτε για δείγμα. Σκζφτθκα, λοιπόν, να ρωτιςω τον 

οςτεοφφλακά μασ, αν μποροφςε να μεςολαβιςει. Και πραγματικά, δεν μπορϊ 

να πω, ζδειξε ενδιαφζρον. Με ςυγκίνθςε. Δεν ζχει ςθμαςία που δεν τα 
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κατάφερε, τελικά. Μου είπε, όμωσ, ότι κα μποροφςε να τακτοποιιςει τον 

πατζρα μου ςτο δικό του νεκροταφείο. Ρράγμα που το ζκανε κιόλασ, και γι’ 

αυτό του χρωςτάω ευγνωμοςφνθ. 

 

ΑΝΤΙΚΕ:  Ωραία, και ποφ είναι το πρόβλθμα. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Το κακίκι ζπαιξε ζνα βρόμικο παιχνίδι πίςω από τθν πλάτθ μου. 

Είχα να πάω ςτθν  οςτεοκικθ που ιταν ο πατζρασ μου ζνα χρόνο και βάλε. 

Με τισ δουλειζσ από δω κι από κει, είχα ςτθν μζςθ και τθν ιςτορία με το 

διαηφγιό μου, το αμζλθςα. Κακϊσ, κάκιςτα. Τζλοσ πάντων, όταν πζραςα από 

κει τθν περαςμζνθ εβδομάδα, για να ανάψω ζνα κεράκι ςτον πατζρα μου, 

κόντεψα να πάκω εγκεφαλικό. Ράνω ςτθν οςτεοκικθ είδα το όνομα κάποιου 

άλλου –μιασ γυναίκασ ςυγκεκριμζνα. Στο γραφείο του νεκροταφείου που 

πιγα μου είπαν ότι είχε γίνει αίτθςθ από μζνα … Να δεισ τι αίτθςθ, μου είπαν 

…  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αποκομιδισ.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Α, ναι, αίτθςθ αποκομιδισ των οςτϊν. Κι αυτοί παραχϊρθςαν τθν 

οςτεοκικθ αλλοφ. Μα, εγϊ, τουσ εξιγθςα, ποτζ δεν ζκανα τζτοια αίτθςθ και 

πολφ περιςςότερο δεν είχα πάρει τα κόκαλα του πατζρα μου. Εδϊ ζκανα 

αμάν να τον τακτοποιιςω, και κα τον ξεςικωνα τον άνκρωπο από κει που είχε 

βολευτεί μια χαρά; Και, εν πάςθ περιπτϊςει, μπορείτε να μου πείτε, τουσ 

είπα, ποφ είναι τα κόκαλα του πατζρα μου.  «Ροφ να ξζρομε εμείσ;», μου 

είπαν. «Εμείσ απλά δϊςαμε εντολι για τθν αποκομιδι. Αν εςφ δεν ξζρεισ 

τίποτα, προφανϊσ, κάποιοσ άλλοσ υπζβαλε, αντί για ςζνα, τθν αίτθςθ, 

πλαςτογραφϊντασ τθν υπογραφι ςου». Εκείνο που μου ζμενε να κάνω, μου 

ςυνζςτθςαν, ιταν να πάω ςτα δικαςτιρια να αποκαλφψω τον πλαςτογράφο 

και να ενεργιςω μετά αναλόγωσ. Μα τι μου λζτε τϊρα τουσ είπα. Ωραία, κι 

αν, δεν ξζρω εγϊ φςτερα από πόςο καιρό, βγει θ απόφαςθ και πει ότι θ 

αίτθςθ είναι πλαςτι, άντε μετά να βρω ποιοσ είναι ο πλαςτογράφοσ, κι αν 

είναι ο ίδιοσ που πιρε τα κόκαλα του πατζρα μου κι όχι κάποιοσ άλλοσ 

ςυνεργόσ του, και τα πιγε ποφ. Τρζχα γφρευε, δθλαδι.  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Και τελικά, τι ζγινε. 
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ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Μ’ αρζςει που ρωτάσ κιόλασ. Κοίτα, τα ζχω μάκει όλα, ςου ’πα. Ο 

μόνοσ που κα μποροφςε, ςκζφτθκα, να ξζρει ιταν ο οςτεοφφλακασ. Ριγα, 

λοιπόν, και τον βρικα και του μίλθςα όχι μια φορά μόνο. Τον πιρα και με το 

καλό, τον πιγα με το άγριο, τον παρακάλεςα, τον απείλθςα, μζχρι που, ςτο 

τζλοσ, μου είπε… 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Σου είπε … 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Μου είπε ότι ζνα από τα φορτία που μασ είχε ςτείλει ιταν τα 

κόκαλα του πατζρα μου. Ήταν πζρςι, εκεί κάπου ανάμεςα ςε Μάρτιο και 

Απρίλιο. Θυμάςαι, τότε του ηθτοφςαμε ςχεδόν κάκε βδομάδα να μασ 

εφοδιάςει με καινοφριο φορτίο. Σε είχε πιάςει και ςζνα θ μανία τότε…  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μα, αφοφ, παρουςιάηονταν οι πελάτεσ. Τι, να τουσ ζδιωχνα; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Κάποια από τισ φορζσ εκείνεσ ο οςτεοφφλακασ είχε ξεμείνει από 

κόκαλα και … κυμικθκε τον πατζρα μου. Ήξερε ότι αν μου το ζλεγε, κα 

αντιδροφςα. Κι ζτςι ρϊτθςε εςζνα, που του είπεσ «προχϊρα».  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Εγϊ; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Μάλιςτα εςφ. Τον διαβεβαίωςεσ ότι κα το ςυηθτοφςεσ μαηί μου, 

και να μθν ζχει κανζνα πρόβλθμα. Πτι κα ςυμφωνοφςα τελικά. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ε, δεν είςαι καλά.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Εγϊ δεν είμαι καλά;  

 

ΑΝΤΙΚΕ: Με τον άνκρωπο αυτόν είναι ηιτθμα αν ζχω μιλιςει δυο ι τρεισ 

φορζσ. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ε, ωραία, τότε μια από αυτζσ τισ φορζσ κα ιταν που ςε ρϊτθςε να 

μασ ςτείλει τα κόκαλα του πατζρα μου κι εςφ …. 
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ΑΝΤΙΚΕ: Ρίςτεψζ με, ςε παρακαλϊ. Δεν ζχω καμιά ςχζςθ εγϊ με τθν ιςτορία 

αυτι. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Τι κεσ να πεισ, ότι τα ζβγαλα όλα από τθν κοιλιά μου; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Αυτό είπα; Απλϊσ ζρχομαι να πιςτζψω ότι ο άνκρωποσ είναι 

απατεϊνασ. Ζκανε τθν βρομοδουλειά, και πάει να τα ρίξει όλα πάνω μου. Κι 

εςφ … Απορϊ πϊσ πίςτεψεσ ότι εγϊ κα μποροφςα ποτζ να παίξω ςε βάροσ 

ςου ζνα τζτοιο παιχνίδι. Με ξζρεισ για τζτοιον; Πχι πεσ μου, γνωριηόμαςτε 

τόςα χρόνια 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Α, να κάτςω με ςταυρωμζνα τα χζρια. Αυτό κζλεισ. Θα ςε βόλευε. 

Ήκελα να ’ξερα, αν ιςουν εςφ ςτθν κζςθ μου κι είχαν κλζψει τα κόκαλα του 

δικοφ ςου πατζρα, τι κα ζκανεσ. Πχι πεσ μου. Δεν ςε ςυμφζρει, βζβαια. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Θα ζκανα απλά αυτό που ζκανε ο Καντ: μια κοπερνίκεια αντιςτροφι 

–χάρθ ςτθν οποία πζτυχε να καταξιωκεί ςτθν ιςτορία τθσ φιλοςοφίασ.   

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Εςφ ζχεισ όρεξθ για αςτεία. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Πχι, όχι μιλάω πολφ ςοβαρά. Ρρόςεξε. Πλοι μασ ξζρομε ποφ είναι ο 

τόποσ που αναπαφονται τα κόκαλα των ανκρϊπων μασ. Κι ζνα μικρό παιδί να 

ρωτιςεισ κα ςου πει ότι δεν είναι ανάμεςά μασ αλλά κάπου ςε κάποιο 

νεκροταφείο. Για κάνε όμωσ νοερά τθν ςκζψθ αν, αντί για το νεκροταφείο, ο 

τόποσ που αναπαφονται τα κόκαλα του πατζρα ςου είναι κάπου ανάμεςά μασ 

–ςτο ςπίτι ςου ι εδϊ, ασ ποφμε– κι αναλογίςου πόςο διαφορετικά κα ιταν τα 

πράγματα τότε. Θα μποροφςεσ, όχι, όπωσ ωσ τϊρα, που ζκανεσ ζναν 

ολόκλθρο  χρόνο να πασ να δεισ τον πατζρα ςου, να ζχεισ ανά πάςα ςτιγμι 

επαφι μαηί του και να ςυνομιλείσ μαηί του, να του ανάβεισ το καντθλάκι 

όποτε το ζβλεπεσ ςβθςτό, να του ηθτάσ τθν ευχι του, να είςαι ιςυχοσ ότι δεν 

ταλαιπωροφνται τα κόκαλά του πότε από το κρφο και πότε από τθν  ηζςτθ … 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Μα τι μου λεσ τϊρα. Ζχω χάςει τα κόκαλα του πατζρα μου. Κι εςφ 

... Αντί να με βοθκιςεισ να τα βροφμε …  
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ΑΝΤΙΚΕ: Αυτό είναι άλλο κζμα. Και ςυμφωνϊ ότι πρζπει να τα βροφμε. Δεν 

νομίηω, άλλωςτε, ότι είναι ιδιαίτερα δφςκολο. Αυτόσ δεν ςου είπε ότι κα 

πρζπει να μασ τα ’ςτειλε πζρςι γφρω ςτον Μάρτιο με Απρίλιο; Το ερϊτθμα 

είναι: πότε, ακριβϊσ. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Να ςου πω ζτςι που ιμουνα οφτε που τον ρϊτθςα. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Α, αυτό, όπωσ καταλαβαίνεισ, ζχει εξαιρετικι ςθμαςία. Να μασ 

προςδιορίςει τθν ακριβι θμερομθνία που μασ ζςτειλε το φορτίο ζτςι, ϊςτε 

κάνοντασ αντιπαραβολι ςτα χαρτιά μασ, να εντοπίςομε τον αποδζκτθ, τον 

άνκρωπο  που τα πιρε. Από κει και πζρα ασ το πάνω μου: κα αναλάβω εγϊ 

δράςθ. Θα ςυηθτιςω με τον αποδζκτθ πϊσ κα μποροφςαμε να τα βλζπομε ςε 

μια λελογιςμζνθ ςυχνότθτα –λζω «αν κα μποροφςαμε», για να μθν 

υποψιαςτεί. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Να μθν υποψιαςτεί, τι; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Μα ο άνκρωποσ που αγόραςε τα κόκαλα του πατζρα ςου ζχει τθν 

εντφπωςθ ότι απόκτθςε τα οςτά του Καντ. Ππωσ καταλαβαίνεισ, δεν κα 

μποροφςα ποτζ να ςε δικαιολογιςω να πθγαίνεισ εςφ μόνοσ ςου να βλζπεισ 

τα κόκαλα που ζχει αγοράςει ο άνκρωποσ. Από ποφ κι ωσ ποφ, κα πει. Αλλιϊσ, 

όμωσ, είναι να τον παρακαλζςω να με αφιςει να τα βλζπω εγϊ πότε-πότε, 

επειδι, φςτερα από τόςο καιρό που τα είχα ςτθν κατοχι μου, μου 

δθμιουργικθκε θ ανάγκθ, θ ψυχικι ανάγκθ να τα βλζπω. Οπότε, πθγαίνοντασ 

να τα δω, κα παίρνω κι εςζνα ςαν ςυνεργάτθ μου, κι ζτςι κα ζχεισ τθν 

ευκαιρία να βλζπεισ τα κόκκαλα του πατζρα ςου. 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ζτςι, ςαν τον κλζφτθ; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Σαν τον κλζφτθ! Μια χαρά κα πθγαίνεισ –ςαν κφριοσ. Ππωσ κα 

ζκανεσ μια επίςκεψθ κάπου με τον οικοδεςπότθ να ςου ανοίγει τθν πόρτα και 

να ςε υποδζχεται με ευαρζςκεια.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Πχι εννοϊ που κα πθγαίνω για τα κόκαλα του πατζρα μου και κα 

προςποιοφμαι ότι πθγαίνω να δω τα οςτά του Καντ.  
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ΑΝΤΙΚΕ: Και ςζνα τι ςε πειράηει. Ασ τον να πιςτεφει ό,τι κζλει. Δεν κατάλαβεσ. 

Το πρόβλθμα είναι δικό του.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ρϊσ δικό του, δθλαδι. 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Ραιδί μου, αυτόσ νομίηει ότι ζχει τα οςτά του Καντ, ενϊ ςτθν 

πραγματικότθτα είναι τα κόκαλα του αγαπθμζνου ςου πατζρα. Και, ωσ 

γνωςτόν, θ πραγματικότθτα είναι εκείνθ που ζχει τθν βαρφνουςα ςθμαςία. Τι, 

ζχεισ αντίρρθςθ; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Πχι, δεν καταλαβαίνω, όμωσ … 

 

 ΑΝΤΙΚΕ: Ξζρεισ πόςοι από τουσ καυμαςτζσ του Καντ κα πθγαίνουν να δουν 

τα οςτά του, για να αποτίςουν τθν δζουςα τιμι ςτον μεγάλο φιλόςοφο. Γιατί, 

το καταλαβαίνεισ, ο άνκρωποσ που πλιρωςε τόςεσ χιλιάδεσ ευρϊ, για να 

αγοράςει τα οςτά του Καντ, δεν το ζκανε για να πάει να τα καταχωνιάςει ςε 

καμιά αποκικθ ςτο ςπίτι του. Για τθν ματαιοδοξία του το ζκανε, να μπορεί να 

τα δείχνει ςε όςο περιςςότερο κόςμο γίνεται και να λζνε μπράβο του που 

μπόρεςε κι απόκτθςε ζνα τόςο πολφτιμο κειμιλιο τθσ φιλοςοφίασ. Στθν 

πραγματικότθτα, όμωσ, όλοσ αυτόσ ο καυμαςμόσ, τον οποίο  κα νιϊκουν οι 

επιςκζπτεσ νομίηοντασ ότι βλζπουν τα οςτά του Καντ, κα απευκφνεται ςτα 

κόκαλα του πατζρα ςου. Στα κόκκαλα του πατζρα ςου! 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ζτςι, ε; Ο πατζρασ μου, ο πατεροφλθσ μου …   

 

ΑΝΤΙΚΕ: Σκζφτεςαι τι αγαλλίαςθ κα νιϊκει θ ψυχοφλα του από κει ψθλά που 

βρίςκεται και πόςθ περθφάνια κα αιςκάνεται για τον γιο του –εςζνα, που 

πζτυχεσ να τον επιςκζπτονται και να τον καυμάηουν τόςοι άνκρωποι. Μθ το 

ςυηθτάσ. Από όποια πλευρά κι αν το εξετάςεισ, κερδιςμζνοσ κα είναι ο 

πατζρασ ςου.  Άςε, λοιπόν, τισ βλακείεσ, και ςταμάτα να κυνθγάσ τον 

οςτεοφφλακα. Το ξζρω είναι κακίκι –όπωσ το είπεσ.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Κακίκι, δεν λεσ τίποτα, το κακίκι. 
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ΑΝΤΙΚΕ: Και εκμεταλλευτισ και εκβιαςτισ και απατεϊνασ … Αλλά τι να 

κάνεισ, τον ζχομε ανάγκθ.  

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: Ναι, αλλά ο πατζρασ μου; 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Καλά είναι εκεί που είναι ο πατζρασ ςου. Μια χαρά. Αλλά χωρίσ τον 

οςτεοφφλακα δεν κα ζχομε καφςιμα, και χωρίσ καφςιμα  θ επιχείρθςθ: δεν.  

Ζτςι, δεν είναι; 

 

ΡΑΝΤΕΛΗΣ: … 

 

ΑΝΤΙΚΕ: Συνεχίηομε, λοιπόν, ςυνεχίηομε, πιςτζ ςυνεργάτθ! (ενϊ, παράλλθλα, 

με τον Παντελι αρχίηουν να επανατοποκετοφν ςτθν  κζςθ τουσ τα πράγματα 

που είχε μαηζψει ςτθν αρχι ο Παντελισ). 

 

 

 

ΤΕΛΟΣ 


