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ΠΑΤΡΙ∆ΟΓΝΩΣΙΑ 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΓΡΙΜΑΝΗ 

Αθανάσιος Καΐσης 
«Η Οδός των Ελλήνων στον παγκόσµιο χάρτη; 

Τεθλασµένη, αλλά θαυµαστή» 

/ 

ελληνικότητα είναι αίσθηµα n συνείδηση; 
Είναι ιδιότητα εγγεγραµµένη στο γονιδίωρα 

των Ελλήνων. Και µολονότι ο γενότυπόβ pas είναι κοιvos, 
ο φαινότυπόε pas pas διαφοροποιεί αισθητό. Εκδιπλώνονται 

έτσι διαφορετικά τττυχέε xns ελληνικότηtos 
σε όλο τον κόσµο. 

Πώς φτάνει σ' εσάς n κρίση της Ελλάδας; Βιώνονται δραρατικά 
την καθηρερινή φυγή των νέων ανθρώπων ano 

τα συντρίρρια ins νεοελληντκήβ νεωτερικότηταϊ. 
Ποιος φταίει; Πρωτίστου οι ελίτ Tns νεοελληνιισ^ κοιvcovias, 

ρε tous πολίτε3 να έχουρε ο καθένα5 
το δικό του, διαφορετικό ποσοστό ευ^ 

0ijvns. 
Πώς φαντάζεστε τον Ελληνα της 

// \ εποχής µετά την κρίση; Να εργάζε- 

\\ ται σκληρότερα για την ανάκτηση 
Tns χαρένη5 χρηρατοτηστωxiKns 

auTovopias του. 

/ I Τι mo µικρό ελληνικό αγάπησα. 
1 \) Ενα πολύ σπάνιο φυτό τη5 χώ' 
I . pas pas που φύεται στον Αθω 

r i / και λέγεται Βιόλα του Αθω. Ετη' 
/ βιώνει κάτω από έντονη ηλιακή 
/ ακτινοβολία, αλλά και ρε χιονοκάί 

λυψη, ακόµη και µε παγετό. 
/ Η υπέροχη εκδοχή των ΕΜήνων. Ο βιωρατικό5 

κοσροπολιτιopos 
των Ελλήνων, ενοφθαλρισρένοε 

ρε ns αρ- 

*0 δρ Αθανάσιος Καϊσης είναι καθηγητής, στοΝοµικό Τµήµα 
του ΑΠΘ, αντεπιστέλλων εταίρος (CorrespondingFellow) 

του Ινστιτούτου A λλοδαηού και Ιδιωτικού ∆ ιεθνούς 
και Οικονοµικού ∆ικαίου του Πανεπιστηµίου Χαϊδελβέργης 

και µέλος της διοικούσας Επιτροπής του ∆ιεθνούς 
Πανεπιστηµίου της Ελλάδος. 

xis ms ετπείκεια5 και xns Kocavonans των ανθρώπινων 
πραγράτων. Mas παρέχει τη δυνατότητα να επανακάµπτουµε 

στα ελληνικά νάµατα, στιβ διαχρονχκέβ και γενικότερα 
anooaais ανθρώπτνεε αξίε5, για να κατευθύνουρε 

σωστά tls ponts που διαγράφονται µέσα pas. 
Ο,τι µε απογοητεύει. Η αδυναρία pas να ξεκόψουρε από 
την υπερβολική προσήλωσή pas στο ρύθο. 
Με ποια ταυτότητα οι Ελληνες περιέρχονται τον σύγχρονο 
κόσµο; Με την ταυτότητα του κοσροπολίτη non φυλογενετικά 

απέκτησε την ικανότητα να εντάσσεται οργανικά 
εύκολα σε κάθε pop<pns ξένη κοινωνία, να προσαρµόζεται 

cnaus βιοτυχού5 opous Tns και να δρα δηριουργικά 
ρέσα στο πλαίσιο Tns, 6iaxnp(ovros, σε οτιντριπτικό ποσοστό, 

την ελληνική ατορική του ιδιοσυστασία. 
Παράγει πολιτισµό ο σηµερινός Ελληνας n είνα i προσκολληµένος 

σε µια ρητορική ελληνικότητα; Παράγει πολιτισµό 
εντό5 και εκτό3 EMaoos σε ποικίλα πεδία µε διαφορετική 

ποιότητα, αξία και διεισδυτικότητα Πέρα από τα διεθνώ5 
αναγνωρισρένα επιστηµονικά επιτεύγµατα των 

Ελλήνων που αποτελούν καθαυτό και ετηµέρου5 συρβολέ5 
στον πολιτισρό, είναι και τα θαυραστά πολιτιστικά 

αποτελέσµατα που έχουν να επιδείξουν µε το έργο tous 
ορισρένα ελληνικά ιδρΰρατα. Αναρφισβήτητη είναι επίans 

n συρβολή των Ελλήνων καλλιτεχνών και συγγραφέων 
στο διεθνέδ πολιτιστικό γίγνεσθαι. Τα ελληνικά 

λογοτεχνικά βιβλία non ρεταφράζονται σε ξένεε γλώσσε5 
ioas δεν είναι πολλά, έχουν opcos το δικό tous πιστό 

αναγνωστικό κοινό. Φυσικά, δεν ρπορεί να ρείνει αρνηρόνευτη 
n ουσιαστική συρβολή Ελλήνων δηριουργών 

στον σύγχρονο κινηρατογράφο. 
Η σο^απραγµάτευτπ ελληνική αλήθεια µου. «θεράπευε ευσέβειαν, 

παιδείαν, σοκροοοτινην, φρόνησιν, αλήθειαν, rriστιν, 
ερπειρίαν, επιδεξιότητα, εταιρείαν, επιρέλειαν, οικονορίαν, 

τέχνην», δίκαιο και ψηφιακή τεχνολογία, σύρφωνα 
ρε την προτροπή του Πιττακου και ns δυο συγχωρητέ5 
δικέ5 ρου προσθήκε5. 

Η Οδός των Ελλήνων στον παγκόσµιο χάρτη - ορίστε την. 
Σκολιά, τεθλαοτιενη, εντόε, fuctos και επί τα αυτά, πάντα^ 

διακριτή, θαυραστή και ανεξίτηλη. 
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