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 «Θυμώνω όταν οι διάφοροι “επαΐοντες” πειραματίζονται στις πλάτες της νεολαίας»

EIKONOΓPAΦHΣH: Τιτινα Χαλµατζη

Tης Αννας Γριμανη

H ελληνικότητα είναι αίσθημα ή συνείδηση;

Συνείδηση και εμπεριέχει το τι θέλουμε αυτή η
ελληνικότητα να μεταδώσει στις επόμενες γενιές. Η
συνείδηση της ελληνικότητας έχει να κάνει με το
μεγαλείο του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και
καθόλου με το τραγικό παρόν, επίσης με το ελληνικό
πνεύμα που δεν ορίζεται μόνο από τον τόπο
γεννήσεως, καθώς πρεσβεύεται πολύ καλά κι από
ανθρώπους που δεν είναι Ελληνες.

Τι πιο μικρό ελληνικό αγάπησα.

Εναν τρόπο. Τον τρόπο με τον οποίο εξυμνείται η ζωή,
με κυρίαρχη αναφορά στη μουσική και στο χορό.

Η υπέροχη εκδοχή του Ελληνα.

Αυτού που ξέρει το παρελθόν του και αγωνίζεται
σκληρά για το μέλλον, όχι μόνο το δικό του, αλλά

ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Αυτό που με χαλάει.

Αγανακτώ με την καταστροφή του περιβάλλοντος, με τις βρόμικες παραλίες. Εξοργίζομαι
βλέποντας ότι βρισκόμαστε στον πάτο των επενδύσεων για την παιδεία και την έρευνα,
θυμώνω όταν οι διάφοροι «επαΐοντες» πειραματίζονται στις πλάτες της νεολαίας
υποθηκεύοντας το μέλλον της χώρας. Οργίζομαι για τη μη ύπαρξη εθνικής πολιτικής για την
παιδεία και την υγεία, δυσφορώ όταν η αξιολόγηση κάποιου και η απόδοση ευθυνών θεωρείται
εγκληματική πράξη, ξεχειλίζει το ποτήρι όταν δεν αξιοποιούνται οι τουριστικές δυνατότητες
της χώρας, όταν, σε αντίθεση με άλλες χώρες, παράγουμε ελάχιστη εναλλακτική ενέργεια και
όταν η σημερινή Ελλάδα δεν προωθεί τον πολιτισμό της. Χάνω την υπομονή μου όταν
κυβερνούν οι μέτριοι και στο όνομα της δημοκρατίας κάνουν τις πιο επαίσχυντες πράξεις.

Προσόν ή μειονέκτημα να είσαι Ελληνας σήμερα;

Η ταυτότητα Ελληνας, Αμερικανός ή Κινέζος δεν είναι ιδιαίτερο προσόν. Οι άνθρωποι
αξιολογούνται μ' αυτό που ξέρουν και με αυτό που μπορoύν να κάνουν. Υπάρχουν Ελληνες
που διαπρέπουν με το έργο τους διεθνώς και άλλοι που προσβάλλουν την ελληνικότητα με τις
πράξεις τους. Η άποψη ότι είμαστε ξεχωριστό γενετικό «υλικό» ως Ελληνες είναι τουλάχιστον
αστεία - οι πρόγονοί μας δημιούργησαν ό,τι το ξεχωριστό, που είναι καλό διαβατήριο για να
επιτύχουμε κάτι σημαντικό εάν θέλουμε προνόμια.

Παράγει πολιτισμό ο Ελληνας της νέας εποχής ή μένει προσκολλημένοςσε μια ρητορική
ελληνικότητα;

Βεβαίως, πολλοί Ελληνες, όμως όχι στο βαθμό που μπορούν. Αλλοι πάλι παραμένουν στη
ρητορική της ελληνικότητας, γιατί δεν ξέρουν τι είναι και τι από αυτήν αναμένεται.

Με ποια ταυτότητα οι Ελληνες περιέρχονται τον σύγχρονο κόσμο;

Οι Ελληνες που δημιουργούν σε διάφορα επίπεδα της κοινωνικής ζωής τιμούν και διευρύνουν
ό,τι σηματοδοτεί η προγονική ταυτότητά τους στο σήμερα. Οι άλλοι βαυκαλίζονται γι' αυτήν,
αλλά από εκεί και πέρα τίποτε άλλο.

Το ελληνικό μου «γιατί» κι ένα «πρέπει» που πέταξα.
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«Γιατί» οι άλλοι μάς αδικούν έτσι; Πέταξα ότι «πρέπει» η κοινωνία να μου τα δώσει όλα, χωρίς
να έχω καμιά υποχρέωση προς αυτήν.

Ο Ελληνας ποιητής μου.

Ολοι όσοι καταφέρνουν να υμνήσουν τα ανθρώπινα την αγάπη, τον έρωτα, τη φύση, τις
αγωνίες και τον αγώνα των ανθρώπων για το καλύτερο.

Η αδιαπραγμάτευτη ελληνική αλήθεια μου.

Οχι συμβιβασμό με το μέτριο, πάντοτε αναζήτηση με αντικειμενικό σκοπό το γενικότερο καλό.

Η Οδός των Ελλήνων στον παγκόσμιο χάρτη - ορίστε την.

Αυτή η οδός είναι των Ελλήνων που «σηκώνουν τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα» και λάμπει
διαχρονικά στα πέρατα της Γης.

* Ο Γιάννης Δ. Λάμπρης είναι καθηγητής Ιατρικής στην επιχορηγούμενη έδρα από τους Dr.
Ralph και Sallie Weaver για την Ιατρική Ερευνα στο Πανεπιστήμιο Πενσιλβάνια στη
Φιλαδέλφεια. Είναι ιδρυτής της εταιρείας παραγωγής φαρμάκων Anosos Biotherapeutics.
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