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«Πώς να ζήσεις καλά στη νέα Ελλάδα  

της φτώχειας και κατοχής» 

  
 

Ελλάδα 2013.  Μηα Διιάδα αγλψξηζηε, θησρή, κίδεξε θαη 

ππφ θαηνρήλ. Αλεξγία, ρξέε ησλ Διιήλσλ, θφβνο γηα φια κε ρά-

ζνπκε ην ζπίηη απφ ηελ Σξάπεδα, ηε δνπιεηά καο, ην κέιινλ ησλ 

παηδηψλ καο, αβέβαην, νη Δπξσπατθέο ρψξεο λα απεηινχλ, έμ ν-

δνο απφ ην ηνχλει λα κε θαίλεηαη πνπζελά!  Αιεζηλφ αδηέμνδν. 

Λχζεηο δε βξίζθνπκε ζηα πξνβιήκαηα. Φνβφκαζηε φηη ην αχξην 

ζα είλαη ρεηξφηεξν απφ ην ζήκεξα. Έλα βνπλφ πξνβιήκαηα πεξη-

κέλνπλ ιχζε. Απηή είλαη ε ζχγρξνλε Διιάδα. Αηζηνδνμία γηα ην 

κέιινλ πνπζελά!  

 

Άξα νη Έιιελεο λα πεξηκέλνπκε καδηθή θαηάζιηςε;  

 

Μαδηθή θαηάζιηςε ππήξρε ζηελ Διιάδα θαη πξηλ ην ΓΝΣ. Ζ 

Φπρηαηξηθή Δηαηξεία Διιάδαο  αλέθεξε ζπρλά ζηα ζπλέδξηά ηεο  

φηη 800.000 σο 1.000.000 Έιιελεο έπαζραλ απφ θαηάζιηςε πξηλ 

ην ΓΝΣ. Έρσ ζην αξρείν κνπ αθφκα ηα άξζξα κε ηνπο αξηζκνχο. 

Μαδί κε ηελ «Λαλζάλνπζα Καηάζιηςε» θάπνηνη ςπρίαηξνη αλέβ α-

δαλ ηνλ αξηζκφ ζην 1.500.000 θαηαζιηπηηθνχο ζηελ Διιάδα. Άξα 

κεηά ην ΓΝΣ πνπ ήξζε ζηελ Διιάδα κε ηε θηψρεηα, αλεξγία, α-

παηζηνδνμία, αδηέμνδα θαη ηελ αγσλία γηα ηα άλεξγα παηδηά καο 

(κε 2 πηπρία θιπ) ηη  κέιιεη γελέζζαη; ε ηη  λνχκεξα ζα πάλε ε 

θαηάζιηςε, νη απηνθηνλίεο, ηα εγθεθαιηθά θιπ, θιπ;  
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Ο ζθνπφο ηνπ εληχπνπ απηνχ δελ είλαη λα  πεξηγξάςεη ηελ .. 

θαηάζηαζε ζηε ζχγρξνλε Διιάδα. Απηφ είλαη παλεχθνιν. θνπφο 

ηνπ είλαη λα δψζεη κηα ιχζε. Λχζε φκσο ζε ηη; Πψο ζα ζσζεί ε 

Διιάδα δελ μέξεη θαλείο, νχηε Έιιελαο νχηε μέλνη κε Νφκπει Ο η-

θνλνκίαο. Γε γλσξίδσ πψο ζα ζσζεί ε Διιάδα. Σφηε γηα πν ηα 

ιχζε κηιάσ; ε αηνκηθφ κφλν επίπεδν ή ζε πξνζσπηθφ επίπεδν 

κηιάσ. Πψο ζα ζσζεί ν Έιιελαο κέζα ζηελ ππάξρνπζα απηή θ α-

ηάζηαζε. Ο θαζέλαο, κπνξεί ηνπιάρηζηνλ, λα ζψζεη ηνλ εαπηφ 

ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Τπάξρνπλ ηξφπνη.  

«Δίζηε απαξάδεθηνο ζα κνπ πείηε, άζρεηνο θαη αηνκηζηήο, 

κφλν νκαδηθά, αλ φινη καδί αγσληζζνχκε ζα ζσζνχκε». Ξέξσ φηη 

ζαο εθλεχξηζα αιιά κε πεηάηε αθφκα ην έληππν. Απηφ αθξηβψο 

πηζηεχσ θη εγψ, φηη κφλν αλ φινη νκαδηθά νη Έιιελεο αγσλη-

ζζνχκε ζα ζψζνπκε ηελ Διιάδα. ΣΟ ελλνψ εηιηθξηλά. κσο ζ ην 

έληππν απηφ, είπα απ’ηελ αξρή δελ μέξσ έζησ θαη αγσληδφκελνη 

φινη καδί πψο ζα ζψζνπκε ηελ Διιάδα. Ξέξσ ηα δεθάδεο ζελά-

ξηα ιχζεο απφ θφκκαηα, TV, δεκηνζγξάθνπο θιπ. Αιιά κέρξη λα 

επαλέιζεη ε Διιάδα εθεί πνπ ήηαλ πξηλ ην θαθφ, πνηνο ρξφλνο 

ζα πεξάζεη; Έμη  κήλεο; πέληε ρξφληα, 20 ρξφληα, γηαηί αξθεηνί 

ιέλε θαη γηα ην 2060! ! ! Κάπνηνη ζε 50 ρξφληα! Τπάξρνπλ θαη 

θάπνηνη εμνξγηζκέλνη πνπ κηιάλε φηη ζα ρξεηαζζνχλ 100 ρξφληα. 

Δγψ δελ είλαη πξνθήηεο θαη δ ελ μέξσ αλ ε Διιάδα βγεη απφ ην 

αδηέμνδν ζε 6 κήλεο ή ζε 50 ρξφληα. Άγλσζην. Δκέλα ζην έληππν 

απηφ κ’ελδηαθέξεη ην εμήο ζπγθεθξηκέλν θαη ζαθέο: κέρξη λα βγεη 

απφ ην αδηέμνδν ε Διιάδα, εδψ ππάξρνπλ 10.000.000 Έιιελεο, 

σο ην 2060 ή 2050 ή φπνηε ζέιεη ν θαζέλαο, πψο ζα επηβηψζνπλ; 
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Πψο ζα απνθχγνπλ ηελ θαηάζιηςε, ηελ απηνθηνλία, ηελ απφγλσ-

ζε, ηε δπζηπρία;  

Θα κνπ πείηε κα απηά πάλε παθέην. Γπζηπρηζκέλε Διιάδα 

άξα δπζηπρηζκέλνη Έιιελεο. Θα πεξηκέλνπκε λα ραξνχκε θαη λα 

επηπρίζνπκε μαλά ζε 10 -30-50 ρξφληα θαη σο ηφηε; Απφγλσζε θαη 

δπζηπρία; Δδψ δηαθσλψ. Δδψ αθξηβψο. Μπνξεί ε Διιάδα ζαλ 

θξάηνο λα γίλεη Νηγεξία, αιιά ζε πξνζσπηθφ επίπεδν ν Έιιελαο 

κπνξεί λα επηπρήζεη (φζν γίλεηαη βέβαηα), λα ραίξεηαη, λα απ ν-

ιακβάλεη ηε δσή κε φια ηα αδηέμνδα ηεο. Γηα λα ζπλέιζεη  ην Δι-

ιεληθφ Κξάηνο ζέιεη δεθαεηίεο, ν άλζξσπνο Έιιελαο φκσο γ ηα 

λα ζπλέιζεη είλαη ζέκα κπαινχ, ηξφπνπ ζθέςεο, αληίιεςεο γηα ηε 

δσή θαη άιισλ ζπληζησζψλ πνπ ζα ζίμνπκε εδψ, αθφκα θαη θ η-

ινζνθίαο δσήο. ια είλαη ζην κπαιφ ιέεη ν ζνθφο ιαφο. Καη έρεη  

δίθην.  

 

Μπνξνύκε λα ραηξόκαζηε παξά ηα αδηέμνδα  

Αλ αλαηξέμνπκε ιίγν ζηελ ηζηνξία  (φρη καθξηά) ζηελ επνρή 

ησλ παππνχδσλ καο θαη γηαγηάδσλ καο ζα βξνχκε ιχζεηο. δήζ α-

λε ζηελ Καηνρή (1941 -1944) θαη ζηνλ εκθχιην πφιεκν (1946 -

1949). Σέζζεξα ρξφληα ππφ γεξκαληθήλ θαηνρήλ θαη άιια ηέζζ ε-

ξα, ζηνλ εκθχιην πφιεκν. Οη πνιχ λένη δελ πξφιαβαλ ηηο δηεγή-

ζεηο ηνπο. εγψ ηηο πξφιαβα. Έδεζαλ θάησ απφ πνιχ ρεηξφηεξεο 

ζπλζήθεο απφ απηέο ζήκεξα, θφβνο ησλ Γεξκαλψλ, εθηειέζεηο, 

1700 ρσξηά ηα έθαςαλ νη Γεξκαλνί, ζε 40 ρσξηά νη Γεξκαλνί ε-

θηέιεζαλ φια ηα γπλαηθφπαηδα. ηνλ εκθχιην πάιη νη κηζνί θνβ φ-

ληνπζαλ κε ηνπο εθηειέζνπλ, κάρεο, ρηιηάδεο λεθξνί. Μάλεο, ρα-

ξνθακέλεο, παηδηά νξθαλά, γπλαίθεο ρήξεο πνπ δελ κπνξνχζαλ 
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λα νξγψζνπλ ηα ρσξάθηα. Απηά πνπ αλέθεξα είλαη ην 10% απφ 

φζα δξάκαηα ζπλέβεζαλ ην 1941 -1949 επί 9 ρξφληα δειαδή. 

«Γειαδή, καο ζπγθξίλεηο κε  ηα ρεηξφηεξα;» ζα κνπ πείηε. ρη,  

βέβαηα! Αιινχ ζέισ λα εζηηάζσ: πψο αληηκεηψπηδαλ νη  Έιιελεο 

κέζα ηνπο απηέο ηηο θαηαζηάζεηο; Έιεγαλ νη παππνχδεο θαη νη 

γηαγηάδεο καο: «ην κεγαιχηεξν γηα καο πξφβιεκα ήηαλ ε πείλα». 

Δίλαη γλσζηφ φηη ζηελ Αζήλα ην 1941 είρακε απ’ηελ πείλα 

200.000 λεθξνχο (είλαη άγλσζην έγθιεκα πνπ δηέπξαμαλ Άγγινη 

θαη Γεξκαλνί). Σα θαξάβηα ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ κε 

θνλζέξβεο θιπ απαγνξεχνληαλ γηα 6 κήλεο λα πεξάζνπλ ην ε-

κπάξγθν ζηνλ Πεηξαηά πνπ έθαλαλ ηα Αγγιηθά πινία, έηζη, πέζ α-

λαλ νη Αζελαίνη. ηα ρσξηά φκσο, επεηδή έζησ θαη ιίγν, φξγσ-

λαλ, έζπεξλαλ, είραλ ηελ «κπνκπφηα» (θαιακπνθάιεπξν), θαη 

κ’απηφ δνχζαλ, δελ πείλαζαλ ζαλ ηνπο Αζελαίνπο. Πνχ ζέισ λα 

θαηαιήμσ; ην φηη ζηα ρσξηά νη επηδήζαληεο πξφγνλνί καο, καο 

έιεγαλ εκάο ηα εγγφληα:  εθφζνλ είρακε ηελ κπνκπφηα ηεο εκέ-

ξαο, δελ αλεζπρνχζακε. Αθνχ είρακε έζησ, ην ειάρηζην απηφ θαη 

μέξακε ζα έηξσγαλ ηα παηδηά καο, δε καο έλνηαδε. Σ’ άιια ηα 

θέξλακε βφιηα. ηαλ ηνπο ξσηνχζακε: «απηά ηα ζθιεξά ρξφληα, 

εξσηεπφζαζηαλ, παληξεπφζαζηαλ, γελλνχζαηε παηδηά, είραηε 

θάπνηεο ραξέο;». Ζ απάληεζε ήηαλ:  

-Μα θαη βέβαηα. Καη έξσηεο εμειίζζνληαλ θαη γάκνπο θαη 

παηδηά θάλακε, αθφκα θαη ηα παλεγχξηα ηνπ ρσξηνχ. Απνιακβ ά-

λακε ηε θχζε, ηα πνηάκηα φπνπ έπιελαλ νη γπλαίθεο ηα ξνχρα, 

ηηο νκνξθηέο ηεο δσήο, ηα παηδηά πνπ έπαηδαλ, ηνλ ήιην, ηε βξν-

ρή, ην ρηφλη θαη ηα πνπιηά πνπ θειατδνχζαλ. Αξθεί λα είρακε ηε 

κπνκπφηα ηεο εκέξαο, επαλαιάκβαλαλ.  
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Ση ζέισ λα πσ κ’απηά; ηη νη ζθιεξαγσγεκέλνη πξφγνλνί 

καο δε δεηνχζαλ η ίπνηα άιιν γηα λάλαη ραξνχκελνη αθφκα θαη 

κέζα ζηα «πέηξηλα ρξφληα» αξθεί λα είραλ ιίγν θαιακπνθάιεπξν. 

,ηη άιιν επράξηζην έρεη ε δσή ην απνιάκβαλαλ. «ηα ρσξηά θαη 

ζηελ Καηνρή θαη ζηνλ Δκθχιην πεξάζακε θαιά γηαηί ε ίρακε λα 

θάκε». Απίζηεπηεο δηαηππψζεηο. Οη λένη ζα λνκίδνπλ φηη ηα βγ ά-

δσ απ’ην κπαιφ κνπ. Οη παιηφηεξνη φκσο, πνπ άθνπζαλ θαη νη ί-

δηνη ηηο δηεγήζεηο απηέο, μέξνπλ… Σν παξάδεηγκα απηφ, φηη δει. 

9 ρξφληα  Καηνρή θαη Δκθχιην, έθηαλε κηα κπνκπφηα ηε κέξα γηα 

λα ραίξνληαη, απφ έλα 30ρξνλν ή 20ρξνλν αθνχγεηαη ζρηδνθξελ η-

θφ, ειίζην!!! Απηφ είλαη θπζηνινγηθφ  λα ην πηζηεχεη; Γηαηί;  

 

Γελ είκαζηε πηα ζθιεξαγσγεκέλνη.  

Γίλακε θαηαλαισηέο, επδαηκνληζηέο, καιζαθνί.  

Γηα ηνπο παππνχδεο καο ήηαλ εχθνιε ε ραξά (κε ηελ πξ ν-

υπφζεζε πνπ είπακε), γηαηί ήηαλ ζθιεξαγσγεκέλνη. Γελ έδεζαλ 

ζηε δσή ηνπο πνηέ πινχζηα, σο θαηαλαισηηθά φληα, δελ άιιαδαλ 

ακάμηα θάζε 5 ρξφληα, δελ είραλ ζθάθε, Σζεξφθη, Καγηέλ, ζνχπεξ 

εμνρηθά, ςπγεία πνπ δελ ρσξνχζαλ άιια ηξφθηκα, παλάθξηβα 

ζαιφληα, ηξηάξηα δηακεξίζκαηα, ηειενξάζεηο, πιέη ζηέηζνλ, πα η-

ρλίδηα ζην θνκπηνχηεξ, DVD θαη ρίιηα άιια πιηθά αγαζά πνπ με-

ρείιηδαλ ζηα ζπίηηα καο κέρξη ην ΓΝΣ. Σα ηειεπηαία 30 ρξφληα 

δνχζακε πινπζηνπάξνρα θαη θζάζακε λα μεπεξάζνπκε νη Έιι ε-

λεο θάζε φξην ινγηθήο. Ξνδεχακε αζηακάηεηα γηα άρξεζηα πιηθά 

αγαζά. Γίλακε ρνληξνί γηαηί είρακε άθζνλα ρξήκαηα, βγαίλακε 

ζηελ αγνξά θαη φινη θάλακε «ζφπηλγθ ζέξαπη». Έηζη κεηαηξαπή-

θακε κέζα ζε 30 ρξφληα ζε αγλψξηζηνπο νη Έιιελεο. Ζ ζθιεξ α-
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γσγία είλαη άγλσζηε πηα έλλνηα, ε νιηγάξθεηα αθφκα πην άγλ σ-

ζηε, ράζακε ινηπφλ ηηο ηζρπξέο αληηζηάζεηο ζηε δσή πνπ είραλ νη 

παιηνί, ράζακε ηελ αληνρή καο ζηηο δπζθνιίεο θαη ηα πξνβιήκα-

ηα ηεο δσήο, ηελ ππνκνλή γηα έλα θαιχηεξν αχξην, ην λα βξ ί-

ζθνπκε ραξά κε ηα ειάρηζηα. Σψξα γηα εκάο ζα είλαη πνιχ πην 

δχζθνιν απφ ηνπο παππνχδεο καο λα αληέμνπκε ζηα δχζθνια. 

Πξέπεη λα πξνζπαζήζνπκε λα βξνχκε ηνλ παιηφ «ήξσα  Έιιε-

λα», «πνπ δελ ηνλ έζθηαδε ε θνβέξα θαη δελ θάκπηνληαλ απφ α-

δηέμνδα θαη πξνβιήκαηα». Απηφ φκσο πξέπεη λα γίλεη ηψξα, ζ ή-

κεξα, φρη αχξην, πξηλ καο πξνιάβεη ε κειαγρνιία, αθφκα ρεηξ φ-

ηεξα ε θαηάζιηςε θαη ε παξαίηεζε απφ ηε δσή. Αλ κείλνπκε κα ι-

ζαθνί θαη επδαηκνληζηέο κέρξη ε Διιάδα λα βγεη απ’ην ηνχλει «ηε 

βάςακε» ιέεη ν ιαφο θαη ην ρεηξφηεξν ζα βιάςνπκε θαη ηα παηδηά 

καο. Πξέπεη λα κείλνπκε  εκείο νη γνλείο φξζηνη ηψξα, γηα λα ζηε-

ξίμνπκε ηα παηδηά καο, πνπ δελ ηα ζθιεξαγσγήζακε, ψζηε λα ηα 

βνεζήζνπκε, γηαηί αηζζάλνληαη «ακεραλία» θαη «ρακέλα». Φν-

βνχληαη, ζέινπλ ζηήξημε. Αιινίκνλν αλ παξαηηεζνχκε. Ση ζα θ ά-

λνπλ κφλα ηνπο; Σνπιάρηζηνλ αο γίλνπκε εκείο ζθιεξαγσγεκέλνη 

θαη καρεηηθνί, έζησ θαη ηψξα, γηα λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά καο. 

ρη ζιίςε, ζάξξνο, αληνρή, ππνκνλή, επηζηξνθή ζηελ νιηγάξ-

θεηα θαη ζηηο παιηέο αμίεο πνπ ιεζκνλήζακε πηα ζηα ρξφληα ηνπ 

θαηαλαισηηζκνχ. Γελ έρνπκε άιιε επηινγή. Δίλαη κνλφδξνκνο.  
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Έζησ. Αο ζθιεξαγσγεζνύκε μαλά! Φηάλεη απηό  

γηα λα γίλνπκε αλζεθηηθνί ζαλ ηνπο παππνύδεο καο;  

 

ρη θίιε κνπ δελ θζάλεη. Απηφ είλαη ην 50%. Υξεηάδεηαη θαη 

ην άιιν 50% γηα λα γίλνπκε ζθιεξνηξάρεινη. Πνην είλαη απηφ; Μα 

απηφ πνπ ιφγσ ηξεξφθη θαη θαγηέλ πεξηθξνλήζακε γηαηί ην ζε σ-

ξνχζακε πεξηηηφ. Σν ζχλνιν ησλ ηδαληθψλ, ησλ αμηψλ, πνπ  δη έ-

θξηλαλ σο ην 1980 ηνλ Έιιελα.  Να ζπκεζνχκε πνηνη αθξηβψο ε ί-

καζηε, ην DNA καο, ηηο δπλαηφηεηεο θαη αξεηέο ηεο Διιεληθήο 

ξάηζαο, ηελ ηζηνξία καο. Ο Έιιελαο, φρη κφλν πέηαμε ηελ ηζη ν-

ξία ηνπ, αιιά απηά ηα ρξφληα ηελ γεινηνπνίεζε, ηελ ζεψξεζε ξ α-

ηζηζκφ θαη νπζηαζηηθά ηελ απέξξηςε, πεξηθξφλεζε ηνπο ήξσεο 

πξνγφλνπο ηνπ πνπ ζπζηάζηεθαλ γη ’απηφλ θαη αξθεηνί εξσνπν ί-

εζαλ θαη απηνχο πνπ δηέπξαμαλ γελνθηνλίεο εηο  βάξνο ηνπ, κ ά-

ιηζηα ζέιεη λα ηνπο θάλεη θαη πεξίνπηα αγάικαηα. Αιιά πνιινί 

θηιφζνθνη, ηζηνξηθνί θιπ έρνπλ πεη ηελ ίδηα θξάζε: «απηφο πνπ 

μερλά ηελ ηζηνξία ηνπ είλαη θαηαδηθαζκέλνο». Δληάμεη ζα κνπ 

πείηε αο ζπκεζψ ηελ ηζηνξία κνπ απφ ηνλ Σξστθφ πφιεκν σο ζ ή-

κεξα. Ση αιιάδεη κ’απηφ; ΠΟΛΛΑ!  

Καη’αξρήλ γηα λα κελ παξεμεγεζψ: είκαη παηξηψηεο, αιιά 

θαηά ηνπ Δζληθηζκνχ, «Μεγάισλ Ηδεψλ ηνπ Έζλνπο», κ ηζψ ηνλ 

ξαηζηζκφ θαη έηζη δελ θνβάκαη λα κηιήζσ θαη ζα κηιήζσ ειεχζ ε-

ξα, ρσξίο θφβν, φπνηνο ζέιεη αο κε παξεμεγήζεη.  

Ο Έιιελαο αλήθεη ζε κηα θπιή κε θνβεξέο ηθαλφηεηεο θαη 

δπλαηφηεηεο. Έρεη βέβαηα ην αηψλην Δζληθφ Διάηησκα, ηε δηρφ-

λνηα, πνπ απηή ηνλ θαηαζηξέθεη αλά ηνπο αηψλεο, αιιά αο κηιή-
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ζνπκε ηψξα γηα ην ηη κπνξεί λα θάλεη.  ηαλ ζέιεη, φηαλ επηζηξ α-

ηεχζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ φιεο ΠΑΝΣΑ ΚΑΝΔΗ ΘΑΤΜΑΣΑ πνπ απ ν-

ξνχλ νη άιινη ιανί πνχ βξίζθεη ηφζε δχλακε θαη επθπΐα. Δίλαη  

κέζα ζην DNA ηνπ. Δίλαη ζηνηρεία ηεο ξάηζαο  ηνπ. Ηζηνξηθά ά-

πεηξεο θνξέο απέδεημε φηη κπνξεί λα μεπεξάζεη εκπφδηα θαη δ π-

ζθνιίεο πνπ αδπλαηνχλ άιινη ιανί. Ζ ηζηνξία καο είλαη γεκάηε 

απφ ηέηνηα παξαδείγκαηα. Γελ ζα αλαθεξζψ ζηνπο  Αξραίνπο 

Έιιελεο. Δίλαη γλσζηά απηά. Αο ζπκεζνχκε 400 -500 ρξφληα 

Σνπξθνθξαηίαο, αληέμακε, επηβηψζακε, δηαηεξήζακε ηα ηδαληθά 

καο θαη ηελ ηζηνξία καο θαη βγήθακε αιψβεηνη, δελ θαηάθεξαλ λα 

καο εμηζιακίζνπλ θαη ζπκφκαζηαλ πάληα ηελ ηζηνξία καο θαη π ε-

ξηκέλακε… Απηά πξνυπνζέηνπλ ηεξάζηηα απνζέκαηα δχλακεο 

ςπρήο. Καη ηα έρεη ν Έιιελαο. ην Αιβαληθφ έπνο φρη δελ θνβε-

ζήθακε ηελ επίζεζε πνιχ ππέξηεξνπ ερζξνχ αιιά έρνπκε ηφζεο 

θσηνγξαθίεο ηεο επνρήο φπνπ νη Έιιελεο θαληάξνη κε ραξά θαη 

ελζνπζηαζκφ αλεβαίλνπλ ζηα ηξακ θαη ζηα ηξέλα γηα λα πάλε ζην 

κέησπν! (ηα ηζεξφθη θαη θαγηέλ δελ ππήξραλ ηφηε). Πνηνο ιαφο 

έρεη ηφζε ςπρηθή δχλακε, είλαη ηφζν άηξνκνο, ραίξεηαη λα πάεη 

ζηα ρηνληζκέλα βνπλά λα πνιεκήζεη; Θα κπνξνχζα λα θέξσ θαη 

εγψ θαη εζείο αηέιεησηα ηέηνηα παξαδείγκαηα. Πνχ θαηαιήγσ; ηη 

πξέπεη λα ζπκεζεί ν Έιιελαο ηη θχζε θξχβεη κέζα ηνπ, ηηο δπλά-

κεηο, λα ηηο μππλήζεη θαη ηφηε ζα γίλεη ζαλ ηνλ ραξνχκελν πα π-

πνχ ηνπ κε ηελ κπνκπφηα. Αλ αγλνεί ηηο απίζηεπηεο ηξνκαθηηθέο 

δπλάκεηο θαη αληνρέο πνπ έρεη πψο ζα ηηο μππλήζεη; Ξππλψληαο 

ινηπφλ απηέο ηηο δπλάκεηο, αο ζηαζεί φξζηνο ηψξα ζηα αδηέμνδα . 

Αο ρξεζηκνπνηήζεη θαη πάιη ηηο αξεηέο ηνπ παππνχ ηνπ. Αο θάλεη 

άιιε κηα επνπνηΐα, άιισζηε φιε ε ηζηνξία ηνπ Έιιελα είλαη ζ π-
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λερείο επνπνηΐεο. Θα ζαο εθλεπξίζσ πάιη, αιιά δε ζέισ λα είκαη  

ζπκπαζήο, αιιά ρξήζηκνο. Μελ πεξηκέλεηε φηη φινη νη  ππφιν η-

πνη Έιιελεο ζα πξάμνπλ αλάινγα. Οη πεξηζζφηεξνη ίζσο κείλνπλ 

παζεηηθνί, κνηξνιάηξεο, απνδερφκελνη απιψο ηε κνίξα ηνπο θαη 

νδεγνχκελνη ζε θαηάζιηςε. Γη ’απηφ ην ιέσ θαη πάιη, ην έληππν 

απεπζχλεηαη ζε ζέλα, εζχ θνίηα λα θάλεηο απηέο ηηο αιιαγέο γηα 

λα κείλεηο φξζηνο θαη δπλαηφο.  

Ζ δξάζε ε νκαδηθή (πνπ είλαη θαη απνηειεζκαηηθή) κπνξεί 

λα κελ έξζεη θαη πνηέ, ψζηε λα βγεη ην θξάηνο απφ ην αδηέμνδν. 

ην έληππν δε γξάθσ πψο ζα βγεη ην θξάηνο απφ ην αδηέμνδν 

αιιά εζχ πξνζσπηθά πψο ζα δήζεη θαιά (έζησ ζρεηηθά) ζην ράιη 

απηφ πνπ βξίζθεηαη ην θξάηνο.  Ο Υξηζηφο πνπ φινη ζέινπλ λα 

ζσζνχλ, θάπνηα ζηηγκή είπε θαη ην «ν ζψδσλ εαπηφλ ζσζήησ» 

δει. φπνηνο ζψζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζα ζσζεί. Δζχ θνίηα κε πάζεηο 

κειαγρνιία θαη ε νηθνγέλεηά ζνπ ζ’απηή ηε θάζε θαη ηη  ζα γίλεη 

κε ην θξάηνο θαλείο δελ μέξεη.  

 

Μπνξείο λ’απνθύγεηο ηελ πηζαλή θαηάζιηςε  

ή ππνβόζθνπζα κειαγρνιία  

 

Γηαηί λα πάζεηο θαηάζιηςε, ηη  έγηλε ζην θάησ θάησ; Γίλακε  

θησρνί. Δ, θαη ινηπφλ; Οη ιανί φινη ,  αλά ηνπο αηψλεο θησρνί ή-

ηαλ. Αιιά θαη ραίξνληαλ θαη αγαπνχζαλ ηε δσή. Θα ζπλεζί ζνπκε 

ζηα ειάρηζηα. Οη Βνχιγαξνη, νη Ρνπκάλνη θαη ηφζνη άιινη δίπια 

καο δνπλ 20 ρξφληα ηψξα κε 170€ ην κήλα ην πνιχ. Γελ ραίξ ν-

ληαη; Γελ δνπλ; Γελ παληξεχνληαη; Γελλνχλ θαη ζπλερίδνπλ;  
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πλήζηζαλ απηνί νη ιανί ζηα ιίγα ελ αλακνλή βειηίσζεο. Δ, 

ινηπφλ, αο ζπλεζίζνπκε θη εκείο ζηα ιίγα θη αο βξίζθνπκε ραξά 

εθεί πνπ έβξηζθαλ νη παππνχδεο καο: ζε απιά πξάγκαηα → θ χ-

ζε, έξσηα, ρηφλη, θζηλνπσξηλά θχιια θαη φ,ηη  άιιν βιέπεηε φ-

κνξθν δίπια ζαο. Αιιά αο ην δνχκε θαη δηαθνξεηηθά: ε δ σή ηνπ 

αλζξψπνπ θηηάρηεθε απφ ην Θεφ  πνιχ ζχληνκε. Ίζσο παξά πά-

λσ απφ ζχληνκε: πάξα πνιχ ζχληνκε. ,ηη βάζαλα θαη λα θέξλεη 

ε δσή είλαη πνιχ ζχληνκα. Σειεηψλνπλ γξήγνξα. Πφζν δεη ν ά-

ληξαο; 70 έηε. Ζ γπλαίθα 78 έηε; κσο φηαλ γεξάζεηο θαηαιαβα ί-

λεηο φηη ε δσή είλαη ππεξβνιηθά ζχληνκε. Άξα γηαη ί λα κειαγρν-

ιήζεηο; Σα βάζαλα ηειεηψλνπλ, ζπληνκψηαηα. Γελ ην ιέσ, γηα 

παξεγνξηά απηφ, αιιά φινη νη ιανί, φινη νη άλζξσπνη αλά ηνπο 

αηψλεο άληεραλ ζηα βάζαλα, επεηδή ήμεξαλ φηη ε δσή είλαη ζ χ-

ληνκε. θεθηείηε λα δνχζακε φινη 800 έηε; Δ, ηφηε ζα δηθαηνι ν-

γνχζα πηζαλή θαηάζιηςή ζνπ. Αιιά ηψξα; Απηνθηνλεί επηρεηξ ε-

καηίαο 60 εηψλ δηφηη ηνλ έπληγαλ ηα ρξέε ή ηνπ πήξαλ ην εξγ ν-

ζηάζην. Μα άιια 10 ρξφληα λα πεξίκελεο αθφκα ζα ζε θαινχζε 

κε θπζηνινγηθφ ηξφπν, ν Άγηνο Πέηξνο. Γελ άληερεο 10 θαινθα ί-

ξηα ή 10 Υξηζηνχγελλα αθφκα; Ση ζα πάζαηλεο; Απηνθηφλεζε 50 

εηψλ γηαηί ε Σξάπεδα ηνπ πήξε ην ζπίηη. Μα άλζξσπέ κνπ 20 θ α-

ινθαίξηα ζνπ έκελαλ αθφκα θαη ζα έθεπγεο θπζηνινγηθά. Κάπνπ 

ζα λνίθηαδεο κηα θηελή γθαξζνληέξα 20 ρξφληα θαη κεηά ζα εζχ α-

δεο. Ση ζα πάζαηλεο αλ πεξίκελεο 20 ρξφληα, έζησ ρσξίο ην δηα-

κέξηζκα; Ζ δσή είλαη σξαία θαη ρσξίο ηδηφθηεην δηακέξηζκα. Αο 

ην πάξεη ην ξεκάδη ε Σξάπεδα αλ δελ κπφξεζεο λα ην ζψζεηο! 

Έηζη είλαη ε δσή. Δζχ δήζε άιια 20 θαινθαίξηα θαη κεηά θεχγεηο 

«φκνξθα θαη σξαία!».  
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Ξέξσ ηη ζα κνπ πείηε: «ηα ιεο γηαηί δελ ζνπ πήξε εζέλα ε 

Σξάπεδα ην ζπίηη, λα δεηο ηη  γιχθα έρεη θη αλ ζα έγξαθεο έηζη η φ-

ηε».  

ρη, θίιε αλαγλψζηε. Ξέξσ απφ πφλν θαη απφ πνιχ πφλν 

κάιηζηα. Απιά έκαζα ζηε δσή κνπ απφ ην Γπκλάζην φπνπ αγ 

απνχζα πνιχ ηελ ηζηνξία, ηελ έβαδα βαζηά ζηε κλήκε κνπ θαη 

φπνπ έβιεπα ηα δχζθνια έθεξλα παξάδεηγκα ηνλ  Κνινθνηξψλε, 

ηνπο θαληάξνπο ζηελ Αιβαλία θιπ. Έιεγα ν Κνινθνηξψλεο εδψ, 

ζα ηφβαδε θάησ; Έηζη αλ θαη κέλα ε  Σξάπεδα κνπ πάξεη ην ζπ ί-

ηη, ην ελλνψ ηψξα, ζα ζθεθζψ ηνπο ήξσεο ηνπ Αιβαληθνχ Έπνπο. 

Θα έιεγα: θνίηα ηνπο ζηηο θσηνγξαθίεο πάλσ ζηα ηξακ ηεο Αζ ή-

λαο, πάλε κε ραξά θαη ελζνπζηαζκφ λα ζθνησζνχλ 20 ρξνλψλ 

παιηθάξηα θαη εκέλα πνπ δε κνπ πήξε θαη ηε δσή ε Σξάπεδα, 

ηξέκσ πψο ζα δήζσ ρσξίο ην δπάξη; Δίκαη 57 εηψλ, κνπ κέλνπλ 

άιια 13 ρξφληα, ε, αο κείλσ ζε κηα γθαξζνληέξα ζε κηα θησρή 

ζπλνηθία. Οη δεθάδεο ρηιηάδεο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηελ Πί λ-

δν; ηνλ εκθχιην ζηελ θαηνρή πνπ θάεθαλ ζρεδφλ ηα κηζά ρσξηά 

θαη ην 1/3 ησλ πφιεσλ; Απηνί πψο βξήθαλ θάπνπ λα κείλνπλ; Καη 

ήηαλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο. Έηζη είλαη ε δσή! Θα κε πφλαγε βέ-

βαηα αιιά ζα πξνζπαζνχζα λα αλαπηχμσ ςπρηθή άκπλα. Φέξλσ 

ηα ρεηξφηεξα θαη βαξχηεξα παξαδείγκαηα, γηαηί αλ ζπκθηιησζν χ-

κε κε ηα πην ηξνκαθηηθά, ηφηε ζηα άιια ζα ζπκθηιησζνχκε επθ ν-

ιφηεξα.  

Ο Κνινθνηξψλεο αλ δνχζε ηη ζα καο έιεγε απηή ηε ζηη γκή;  

«Άληε σξέ Έιιελεο, ζάξξνο! Με θνβάζηε ηίπνηα σξέ! Αο 

είζηε θαη άλεξγνη, ζα βξείηε ηξφπν λα επηδήζεηε! Έιιελεο πνι π-

κήραλνη απφγνλνη ηνπ Οδπζζέα είζηε. Πάληα βξίζθνπκε ηξφπν 
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λα επηδήζνπκε. Ση ζα πξνηηκνχζαηε; Να παίξλνπλ 300€ ην κήλα 

ηα παηδηά ζαο ή λα πνιεκνχλ φπσο εγψ θαη νη αξκαησινί ηνπο 

Σνχξθνπο θαη λα ζαο ηα θέξνπλ λεθξά; Δ, δελ βξίζθεζζε  θαη 

ζ’απηή ηελ θαηάζηαζε! Θάξξνο σξέ θαη κε θνβάζηε ηίπνηα θαη  

θαλέλαλ. Έιιελεο είκαζηε, δελ καο  ηξνκάδεη ηίπνηα εκάο».  

Απηφ πηζηεχσ ζα καο έιεγε. Γηα θαηάζιηςε , δελ ζα πήγαηλε 

θαλ ην κπαιφ ηνπ εθεί.  

Μηα θαη ην αλέθεξα: αιήζεηα αλ γελληφληνπζαλ ηα παηδηά 

καο λσξίηεξα, πήγαηλαλ ζηξαηηψηεο ην 1912 (Βαιθαληθνί  πφιεκνη 

θιπ) μέξεηε πφζα ρξφληα ήηαλ ηφηε ζηξαηηψηεο νη πξφγνλνί καο; 

Απφ ην 1910-1924 πεξίπνπ, δει. 14 ρξφληα ζηνλ πφιεκν είραλ νη 

κάλεο ηα παηδηά ηνπο θαη άληεραλ θαη πεξίκελαλ κήπσο ηα θέ-

ξνπλ λεθξά. Δ, βξε αδεξθέ, δελ είκαζηε θαη ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, 

εληάμεη, απφθνηηνο Πνιπηερλείνπ ν γηνο ζνπ θαη παίξλεη 300€ ην 

κήλα αιιά δελ είλαη θαη ζηνλ πφιεκν 14 ρξφληα , δελ είλαη «πα-

ξεγνξηά ζηνλ άξξσζην», είλαη ε αλζξψπηλε ηζηνξία πνπ μεράζ α-

κε θαη λνκίδνπκε φηη πάληα νη Έιιελεο  δνχζαλ φπσο ην 1980 θαη 

κεηά. Ο πφλνο ήηαλ ν θαλφλαο. Αλ ζπκεζνχκε ηελ ηζηνξία Γ π-

κλαζίνπ Λπθείνπ ζα δνχκε φηη νη ιανί ηεο Δπξψπεο ήηαλ ζε α-

ζηακάηεηνπο πνιέκνπο αλά ηνπο αηψλεο. Απηή είλαη ε δσή. Άξα ε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε είλαη ν θαλφλαο ζηελ ηζηνξία, φρη ε εμαίξ ε-

ζε. Απιά κεηά ην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν ζηακάηεζαλ νη ζπλερείο 

πφιεκνη (αθνχ άθεζε πίζσ ηνπ 60.000.000 λεθξνχο). Άξα παξ ε-

γνξψ ή κηιψ κε γεγνλφηα γηα ην ηη είλαη ε δσή; Παίξλσ 400€ ην 

κήλα θαη ζιίβνκαη; θέςνπ ζα πξνηηκνχζεο ζε άιιε επνρή λα 

ήζνπλ ζηνλ πφιεκν 7 ρξφληα ζπλερείο κάρεο. Ση ζα πξνηηκνχζεο; 

Βιέπεηο; Γελ ήξζε ην ηέινο ηνπ θφζκνπ. Δθείλνη νη αηψληνη πνι ε-
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κηζηέο αλά ηνπο αηψλεο; Ζ Δπξψπε  1500 ρξφληα ηψξα δελ είρε 

εηξήλε πνηέ πάλσ απφ 15 άληε 20 ρξφληα. Πξψηε θνξά έρνπκε 

εηξήλε (1945-2013) ηφζα ρξφληα! Έηζη μεράζακε φηη ε δσή έηζη 

είλαη θαη θπζηθά νη άλζξσπνη θηαίλε γη ’απηφ. Γελ δεκηνπξγεί πνηέ 

πνιέκνπο ν Θεφο. Αληίζεηα, φρη κφλν ιέεη «αγαπήζεηο ηνλ πιε-

ζίνλ ζνπ» αιιά «αγαπήζεηο ηνλ ερζξφ ζνπ». Έηζη, έθηηαμαλ ηε 

δσή νη πιενλέθηεο άλζξσπνη. Φπζηθά ην πιεξψλνπλ θαη νη αζ ψ-

νη.  

 

Πιήζνο παξεμεγήζεσλ θαη αηηία εθλεπξηζκνύ  

ηα γξαθόκελα πάλσ  

Έρσ γξάςεη 30 έληππα πεξίπνπ. Πνηέ δελ είρα ζπλερψο 

ηελ αίζζεζε ηελ ψξα πνπ έγξαθα φηη εθλεπξίδσ, αλαγλψζηεο θαη 

παξεμεγνχλ απηά πνπ γξάθσ. ’απηφ ην έληππν έρσ απηή ηελ 

αίζζεζε, γη ’απηφ πξηλ ζπλερίζσ ζα γξάςσ ηη λνκίδσ φηη παξεμ ε-

γνχλ.  

Έλαο θνκκνπληζηήο π.ρ. ζα πεη ίζσο φηη κ’απηά πνπ γξάθσ 

πξνηείλσ λα κείλνπκε άπξαγνη νη Έιιελεο, λα κελ αγσληζζνχκε 

ζπλνιηθά αιιά αο παίξλνπκε 300€ κε «άιινζη» ην Αιβαληθφ Έ-

πνο. Αο κνπ πάξεη  ε Σξάπεδα ην ζπίηη κε άιινζη, ζχληνκα ζα 

πεζάλεηο, ηη  ην ζέιεηο;  

Αο νξγαλσζνχκε φπσο ζηελ Σνπξθνθξαηία κέλνληαο ήζπρα 

ψζηε ην κεγάιν θεθάιαην  λα αισλίδεη θαη εκείο λα κε ζηελνρσ-

ξηφκαζηε κε άιινζη ηελ θαηάζιηςε. Φίιε ζα κνπ πεη δελ έρσ δεη 

κεγαιχηεξν κνηξνιάηξε θαη παζεηηθφ πνιίηε. Μαο ιεο λα θαη 

ζηελ Καηνρή εξσηεπφηαλ θαη ζηε Ρνπκαλία, Βνπιγαξία άξα θάληε 

έξσηα θαη φρη επαλάζηαζε.  
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Καη ε απάληεζή κνπ  

Καη’ αξρήλ 50% είκαη θνκκνπληζηήο, κε ηελ έλλνηα φηη 

ζπκθσλψ ζηα κηζά πνπ δηαθεξχηηεη θαη ην ιέσ εηιηθξηλψο. Γλσ-

ξίδνληαο, πψο ζθέθηνληαη νη αξηζηεξνί (γηαηί νη κηζνί θίινη κνπ 

ήηαλ πάληα αξηζηεξνί) δε ζα απαληνχζα ζηα ιεγφκελά ηνπ, γηαηί 

100% μέξσ δε ζα πείζνληαλ. Θα ηνπ έιεγα φκσο θάηη άιιν: αλ ν 

παηέξαο ζνπ γλήζηνο αξηζηεξφο πάζεη κειαγρνιία επεηδή είλαη 4 

ρξφληα άλεξγνο θαη  επεηδή εζχ ν γηνο ηνπ πηπρηνχρνο Πνιηηηθφο 

Μεραληθφο ηνπ Πνιπηερλείνπ παίξλεηο 300€ ην κήλα ή νχηε απηά, 

είζαη θαη εζχ άλεξγνο θαη πάζεη, βαξηά θαηάζιηςε ν παηέξαο ζνπ 

γηα φια απηά, ηη  ζα έθαλεο; Πξνθαλψο ζα ηνλ πήγαηλεο ζε Φπρ ί-

αηξν γηα αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή θαη θάξκαθα. Ο ςπρίαηξνο ηη 

ζα ηνπ έιεγε; Να ζνπ πσ κε ζηγνπξηά ηη ζα ηνπ έιεγε;  «λα θηιν-

ζνθήζεη ηε δσή, λα κε ηα βιέπεη φια καχξα, λα βξεη ηε ρακέλε 

ραξά ηνπ, λα κε ηα παίξλεη ηφζν ζνβαξά θιπ, θιπ.  

Δ, ινηπφλ, εγψ ηη ιέσ; Σα ίδηα αιιά κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

θαη δηαθνξεηηθή δηαηχπσζε. Ο Φπρίαηξνο ζσζηά ζα ηνπ έιεγε 

«λα θηινζνθήζεη δηαθνξεηηθά ηε δσή» κα απηφ θάλσ θαη εγψ δ ί-

λσ έλα ζθεπηηθφ θηινζνθίαο ηεο δσήο. Ζ θηινζνθία δελ είλαη  

παξεγνξηά, είλαη επηζηήκε, βαζίδεηαη ζε γεγνλφηα θαη βαζχηεξε 

αλάιπζε ηεο δσήο ζπλνιηθά. Ο Πιάησλ, ν σθξάηεο θιπ ήηαλ 

θηιφζνθνη αιιά ζεσξνχληαη επηζηήκνλεο, γηαηί θηινζνθνχζαλ 

ζσζηά ηε δσή θαη ζπλνιηθά. Έηζη δηδάζθνληαη ζ’φια ηα ρνιεία 

ηνπ πιαλήηε. Γε κηιάκε γηα ππνθεηκεληθέο θηινζνθίεο ηεο πι ά-

θαο, αιιά απηέο πνπ βαζίδνληαη ζε ζεκειηψδεηο λφκνπο ηεο 

δσήο.  



15 
 

ια ηα παξαδείγκαηα πνπ έθεξλα πξηλ είλαη θηινζνθία 

δσήο φπσο καο έκαζε ν σθξάηεο θαη ν Πιάησλαο ζην Γπκλάζη-

ν. Δίλαη ζαλ έλα λφκηζκα πνπ ε κηα φςε ηνπ δείρλεη ηνπο νκαδ η-

θνχο αγψλεο γηα θαηαθηήζεηο θαη ε άιιε ηελ πξνζσπηθή ηζνξξ ν-

πία θαη επηπρία ηνπ θάζε αλζξψπνπ μερσξηζηά!  

 

Δπί ηε επθαηξία: πνηνο νλνκάδεηαη λνξκάι; (θπζηνινγηθφο 

άλζξσπνο;). Έρεη ζεκαζία. Ο δηεζλήο ςπρηαηξηθφο νξηζκφο ηνπ 

θπζηνινγηθνχ αλζξψπνπ πνπ είλαη ζχληνκνο: «θπζηνινγηθφο ι έ-

γεηαη ν άλζξσπνο πνπ πξνζαξκφδεηαη ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο». 

Καη κε θπζηνινγηθφο «απηφο πνπ αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί ζε 

φιεο λα πξνζαξκνζηεί ζε φιεο ηηο θαηαζηάζεηο». Ο κε θπζηνιν-

γηθφο, είλαη ν λεπξσηηθφο άλζξσπνο πνπ έρεη θπζηνινγηθά πξ ν-

βιήκαηα. Καη ε ςπρηαηξηθή ιέεη φηη έρεη ςπρνινγηθά δηφηη δελ 

πξνζαξκφζζεθε ζε θάπνηα θαηάζηαζε. Απηφ ηνλίδσ ηφζε ψξα. 

Θα αγσληζζνχκε καδηθά γηα βειηίσζε ηεο Διιάδαο αιιά ζε πξ ν-

ζσπηθφ επίπεδν πξέπεη λα ζπκθηιησζνχκε κε ηελ ζθιεξή πξα γ-

καηηθφηεηα, φρη άγρνο, φρη θαηάζιηςε, φρη απφγλσζε. Γηα ηελ 

Φπρηαηξηθή Δπηζηήκε εθείλνο πνπ κειαγρνιεί πνιχ γηα απηά πνπ 

ζπκβαίλνπλ, αγρψλεηαη πνιχ, θνβάηαη πνιχ θιπ. Θεσξείηαη φηη 

έρεη ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα δει. δε κπνξεί λα πξνζαξκνζζεί. 

Θα πεη θάπνηνο θαη  ηη  πξνηείλεη ε Φπρηαηξηθή; Ζ απάληεζε είλαη 

απιή «λα ηα δεηο φια ςχρξαηκα ρσξίο άγρνο θαη θφβν έζησ θαη 

αλ είλαη ζνβαξφηαηα ηα πξνβιήκαηα ζηελ Διιάδα».  
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ΑΚΟΜΑ ΚΗ ΑΝ ΠΑΜΔ ΣΟΝ ΠΑΣΟ ΣΖ ΚΟΛΑΖ  

(ΑΚΖΔΗ ΜΔ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΑ ΠΤΡΑ)  

 

ην ζηξαηφ φηαλ πήγακε θαληάξνη, θάλακε πξνο ην ηέινο 

ηεο ζεηείαο καο, θαη κηα «άζθεζε κε πξαγκαηηθά ππξά», δει. δ ί-

λακε εηθνληθή κάρε, αιιά θάπνηνο πνιπβνιεηήο, καο έξηρλε αι ε-

ζηλέο ζθαίξεο. Έπξεπε λα εμνηθεησζνχκε θαη ζηηο πξαγκαηηθέο 

ζθαίξεο. Βέβαηα, πξφζερε λα κε καο ζθνηψζεη. Θα επηρεηξήζσ 

θάηη παξφκνην εδψ (έλα είδνο πξνζνκνίσζεο κε ηελ επίγεηα θ φ-

ιαζε). Αλ ζπκθηιησζνχκε θαη εμνηθεησζνχκε κε ηα πιένλ εθηαιη η-

θά ζελάξηα, ηφηε ζα κείλνπκε φξζηνη. Έζησ φηη ν κηζζφο ηνπ Γ α-

ζθάινπ γίλεηαη 800€, κεηά 500€ θαη ηέινο 250€; Πψο ζα αλη η-

δξάζνπκε ςπρηθά; Βαξηά θαηάζιηςε; Stuport ; (έζραηνο βαζκφο 

θαηάζιηςεο, φπνπ ην άηνκν κέλεη αθίλεην φιν ην 24σξν θνηηάδ ν-

νληαο ηνλ ηνίρν θαη δελ ηξψεη ηίπνηα, πεζαίλεη).  Έζησ φηη φιε ε 

νηθνγέλεηα καο κέλεη άλεξγε. Ση ζα θάλνπκε ςπρηθά θαη ζπλα η-

ζζεκαηηθά; Πεδάκε απ’ην κπαιθφλη; Έζησ φηη ε Διιάδα δελ έρεη  

πηα νχηε ηξφθηκα ζηνηρεηψδε θαη καο ζηέιλνπλ θνλζέξβεο θαη 

ζθφλε γάια θαξάβηα ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ. Θα πάκε 

λα ζηεζνχκε 3 ψξεο ζηελ νπξά, γηα ζπζζίηην;  Ζ αμηνπξέπεηα καο 

ζα ην επηηξέςεη; Αο κε θέξσ άιια παξαδείγκαηα αο πσ απιψο 

φηη γηλφκαζηε Νηγεξία, ζα επηδήζνπκε κε ςπρηθή ηζνξξνπία ή ζα 

πέζνπκε ζε βαξηά απφγλσζε; Καη’ αξρήλ δελ πηζηεχσ φηη ζα 

θζάζνπκε ζε ηέηνην ζεκείν. Αιιά θη αλ θζάλακε πάιη κπνξνχκε 

λα θξαηεζνχκε φξζηνη, αμηνπξεπείο, δπλαηνί ρσξίο κειαγρνιία. 

πλέβεζαλ ζηελ Καηνρή (1941 -1944). Κξαηήζεθαλ φξζηνη θαη 
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γελλαίνη νη παππνχδεο καο, δελ έπεζαλ ζε θαηάζιηςε, πάιη ρα ί-

ξνληαλ ηε δσή εθφζνλ είραλ έζησ ην ζπζζίηην. Γηαηί απηνί κπφ-

ξεζαλ θαη εκείο δε  ζα κπνξέζνπκε; Δθείλνη αλέκελαλ ην ηέινο 

ηεο Κφιαζεο, ηε ιεπηεξηά, έθαλαλ ππνκνλή, ε, βξε αδειθέ, απηφ 

ζα θάλνπκε θαη εκείο; Θα πεξηκέλνπκε λα ηειεηψζεη θαη λα έξζεη 

ε ιεπηεξηά! Αιιά ζην κεηαμχ πξέπεη λα δήζνπκε εκείο θαη ηα πα η-

δηά καο, γηα λα δνχκε φηαλ έιζεη ε ιεπηεξηά. Σν 1/3 ηνπ πιαλήηε 

δνπλ κε 1 δνιάξην ηε κέξα (αλ έρνπλ δνπιεηά). Πψο αληέρνπλ; Οη  

Ηλδνί 1.000.000.000 άλζξσπνη παίξλνπλ κεξνθάκαην θάησ απφ 1 

δνιάξην ηε κέξα. Δπηδνχλ φκσο. Δίλαη ζπλνιηθά 120 Διιάδεο ζε 

αξηζκφ. Γε ζα ζπλερίζσ άιια άζιηα παξαδείγκαηα, ζαο έθαλα 

«ηελ θαξδηά πεξηβφιη». Αιιά αλ δελ απνθηήζεηο αληηζψκαηα πψο 

ζα ληθήζεηο αλ έξζνπλ ηα ρεηξφηεξα; Σα άζιηα  παξαδείγκαηα κνπ 

είραλ ηελ έλλνηα ηεο «έλεζεο αληηγξηππηθνχ εκβνιίνπ» ή «αλη η-

ζσκάησλ». αο πήγα ζηνλ πάην ηεο επίγεηαο θφιαζεο αιιά έ-

πξεπε. Ο Κνινθνηξψλεο  θαη ζηνλ πάην απηήο ηεο θφιαζεο ζα 

έκελε ςχρξαηκνο, καρεηηθφο, ηζνξξνπεκέλνο θαη ζα ζπλέρηδε σο 

ηε ιεπηεξηά ιέγνληαο καο: «Θάξξνο σξέ Έιιελεο. Θα 

η’αληέμνπκε θη απηφ». Θα ην μεπεξάζνπκε! Έιιελεο είζηε σξέ ηη 

θνβάζηε; Ζ ξάηζα καο δελ θαηαιαβαίλεη απφ απηά». Καη ζα ηα 

ελλννχζε. Αρ κσξέ, γηαηί λα κελ ππάξρεη έλαο Κνινθνηξψλεο 

απηή ηε ζηηγκή, ηψξα ηνλ ρξεηαδφκαζηε λα καο εκςπρψζεη, φπσο 

εκςχρσλε ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ πξηλ  ηε κάρε κε ηνπο Σνχξθνπο. 

«Με θνβάζηε ηίπνηα θαη θαλέλαλ σξέ!  Δκπξφο γηα ηε κάρε!!  

 Με ζθηάδεζηε βξε Έιιελεο!!!»  
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ΚΑΗ ΣΩΡΑ ΣΟ ΠΗΟ ΓΤΚΟΛΟ ΜΔΡΟ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ:  

ΟΗ ΝΔΟΗ ΜΑ, ΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΜΑ, ΠΩ ΘΑ ΔΠΗΕΖΟΤΝ ΚΑΗ ΘΑ 

ΔΤΣΤΥΗΟΤΝ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΩΝ ΔΡΔΗΠΗΩΝ ΠΟΤ ΣΟΤ  

ΠΑΡΑΓΗΝΟΤΜΔ;  

 

 Αλήθσ ζηε γεληά ηνπ Πνιπηερλείνπ. Σν 1973 ήκνπλ Σ΄ Γπ-

κλαζίνπ ζην 12ν Γπκλάζην Πεηξαιψλσλ. Θπκάκαη ην 3ήκεξν ε-

θείλν φιε ε ηάμε κνπ θεχγακε θαη πεγαίλακε κέζα ζην Πνιπη ε-

ρλείν. Γηα αξθεηά ρξφληα κεηά έλησζα κηα ηθαλνπνίεζε γη ’απηφ. 

ήκεξα φρη! ρη γηαηί δηαθσλψ κε εθείλνπο ηνπο αγψλεο αιιά 

γηαηί θξάηεζαλ κφλν 3 εκέξεο. Πέθηνληαο ε Υνχληα, πηάζακε 

θαξέθιεο ζπνπδαίεο κε ξνπζθέηηα, κπήθακε ζην Γεκφζην, αξ ά-

μακε, μεράζακε αγψλεο θαη Ηζηνξία θαη ην ξίμακε ζην θαγνπφηη. 

Παίξλακε αζηακάηεηα δάλεηα απφ Γηεζλείο Σξάπεδεο γηα λα πε ξ-

λάκε εκείο θαιά.  

 Ζ ΔΟΚ ηφηε έζηειλε πνηακνχο ρξεκάησλ γηα αλάπηπμε ηεο 

Διιάδαο. Αληί λα ηα ξίρλνπκε ζηελ αλάπηπμε, πινπηίδακε νη ίδ η-

νη, πξνρσξήζακε θαη ζηε «καδηθή δηαθζνξά» θαη ξεκάμακε ηελ 

Διιάδα. Σελ θάλακε εξείπηα. Σψξα εζείο ηα παηδηά καο πξέπεη 

λα ρηίζεηε πάιη ηα εξείπηα θαη λα θηηάμεηε ηελ λέα Διιάδα ηεο 

πξνθνπήο, ηνπ ήζνπο, ησλ αμηψλ θαη ηδαληθψλ. κσο ηί φπια 

ζαο παξαδίλνπκε ή ηη εξγαιεία γηα λα ην πεηχρεηε απηφ;  

 - Σίπνηα! Σίπνηα! Οχηε φπια νχηε εξγαιεία. ινη θάηη αθ ή-

λνπλ ζηελ επφκελε γεληά. Ζ δηθή κνπ γεληά δε ζαο αθήλεη η ίπνηα. 

Μφλν εξείπηα, αθνχ εκείο είλαη αιήζεηα «πεξάζακε θαιά ρξφληα 

πινχηνπ θαη θαηαλαισηηζκνχ». Σί λα πξνηείλνπκε ινηπφλ ζε ζαο 
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ηνπο λένπο; γη ’απηφ είπα φηη εδψ είλαη ην δχζθνιν θνκκάηη ηνπ 

εληχπνπ.  

 

ΚΑΗ ΟΜΩ! ΠΑΝΣΟΣΔ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΔΣΗ ΓΗΝΟΣΑΝ.  

ΟΗ ΠΟΛΔΜΟΗ ΚΑΣΔΣΡΔΦΑΝ ΣΑ ΠΑΝΣΑ, ΑΦΖΝΟΝΣΑ ΔΡΔΗ-

ΠΗΑ, ΑΛΛΑ Ζ ΕΩΖ ΤΝΔΥΗΕΟΝΣΑΝ. Ζ ΔΠΟΜΔΝΖ ΓΔΝΗΑ  

ΔΚΣΗΕΔ ΞΑΝΑ ΣΖ ΥΩΡΑ ΚΑΝΟΝΣΑ ΘΑΤΜΑΣΑ.  

 

 Δπηπρψο ππάξρεη θαη ε Ηζηνξία γηα λα έρνπκε ζπλνιηθή ε η-

θφλα ηεο αλζξσπφηεηαο. Αλέθεξα θαη πξηλ φηη (αο πάξνπκε κφλν 

ηελ Δπξψπε), νη ιανί βξίζθνληαλ ζε αζηακάηεηνπο πνιέκνπο. 

Γθξέκηδαλ φ,ηη είραλ θηηάμεη νη πξνεγνχκελνη. Οη πφιεκνη πάληα 

άθελαλ εξείπηα. Καη φκσο ε επφκελε γεληά δελ ηφβαδε θάησ. 

Έβξηζθε ην θνπξάγην, ηε δχλακε λα δεκηνπξγήζεη μαλά θαη λα 

επηπρήζεη. Αο δνχκε ηε γεληά ηεο  θαηνρήο απφ ηνπο Γεξκαλνχο. 

Γε θζάλεη φζα θαηέζηξεςαλ νη Γεξκαλνί κπαίλνληαο ζηελ Διι ά-

δα, αιιά φηαλ άξρηζε ε απνρψξεζή ηνπο ην 1944 έιαβαλ απζη ε-

ξή εληνιή απφ ην Υίηιεξ λα θαηαζηξαθνχλ φια ηα ιηκάληα, φιεο 

νη γέθπξεο, φιεο νη  ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη βαζ ηθνί δξφκνη 

θαη γεληθά ηα πάληα. Ο ζθνπφο ήηαλ λα κε ηνπο θαηαδηψμνπλ νη 

Άγγινη κέζσ Διιάδνο. ηε ζπλέρεηα ν εκθχιηνο (1946 -49) γθξέ-

κηζε θαη φηη μέραζαλ νη Γεξκαλνί λα γθξεκίζνπλ. Σν 1950 ε Δ ι-

ιάδα μεθηλά (γεκάηε εξείπηα) λα θηηάμεη πάιη έλα θαιφ κέιινλ. 

Καη ηα θαηαθέξλεη  απφ ην ηίπνηα. Υηίζηεθε ζε 20 ρξφληα κφλν 

(1950-1970) ε ζχγρξνλε Διιάδα. Πψο; νη Έιιελεο άξρηζαλ κε 

αηζηνδνμία θαη ραξά λα εξγάδνληαη φπσο ην κειίζζη. Γνπιεηέο ηνπ 

πνδαξηνχ έζησ, ζπξψρλνληαο θαξνηζάθηα κε ξνχρα θιπ, πνπ 
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πνπινχζαλ, εκείο ηα κηθξά παηδηά (γελλήζεθα ην 1956, ηα ζπκά-

καη) πεγαίλακε ζηε ιατθή θαη πνπινχζακε ζαπνχληα, ζηπινχο 

ζθνπγγαξάθηα θιπ) γηα λα δεη θαιχηεξα ε νηθνγέλεηα. Αιιά θαη ην 

θξάηνο έθαλε πάξα πνιιά (δελ ππήξρε ηφηε δ ηαθζνξά), έθηηζε 

εξγνζηάζηα, ιηκάληα, γέθπξεο θιπ. ε 20 ρξφληα ε Διιάδα είρε 

γίλεη αγλψξηζηε. Έδεζα ηε θηψρηα ηνπ ’50 θαη ’60, ηε ζπκάκα η . 

ινη θησρνί αιιά εξγαηηθνί θαη αηζηφδνμνη. Σν κεξνθάκαην ήηαλ 

50 δξρ. (1/7 ηνπ επξψ). Ζ δνπιεηά δελ ήηαλ ληξνπή είηε  πιαλψ-

δηνο, είηε ζθνππηδηάξεο είηε πιχζηξα ζε μέλα ζπίηηα. Σν θνπξ ά-

γην ησλ Διιήλσλ απεδείρζε απίζηεπηα κεγάιν.  

 Πνχ θαηαιήγσ; φηη νη λένη ζήκεξα πξέπεη λα θάλνπλ απηά 

πνπ έθαλε ν πξνπάππνπο ηνπο. Έζησ κε 600€, έζησ κε 400 ή 

300€, φπνπ βξίζθεη δνπιεηά λα πάεη. Έζησ κε 2-3 πηπρία, αο πά-

εη γθαξζφλη, ζεξβηηφξνο ψζπνπ λα βγνχκε απφ ην ηνχλει. Να 

μέξεη φκσο θάηη ζεκαληηθφ: (ζα θαλνχλ «ηξειά» αιιά εγψ έηζη 

ζθέπηνκαη πάληα ζηε δσή κνπ): φηαλ έρεη 2 πηπρία θαη μέλε 

γιψζζα θιπ, λα δνπιεχεη απιφ γθαξζφλη, δε δηαθέξεη  απφ ην 

θαληάξν ζην Αιβαληθφ έπνο πνπ νξκνχζε κε ηελ μηθνιφγρε θαηά 

ησλ Ηηαιψλ ζην ρηφλη. Ζ ίδηα ςπρηθή δχλακε ρξεηάδεηαη. ηαλ 

ζηέιλεη 50 βηνγξαθηθά θαη δελ ηνλ απαληά θαλέλαο, έπξαμε κηα 

επνπνηία ηζάμηα ησλ πνιεκηθψλ επνπνηηψλ. ηαλ έζηεηιε 200 β η-

νγξαθηθά ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθφ ε, ηφηε γηα κέλα δε δ η-

αθέξεη απφ ην Λεσλίδα θαη ηνπο 300 παξηηάηεο ζε ζάξξνο θαη  

εξστζκφ.  

 ηαλ γηα 300€ δνπιεχεη 6 ψξεο ηε κέξα θαη δε κπνξεί λα 

ηα «θέξεη βφιηα», αιιά επηβηψλεη είλαη ηζάμηνο ηνπ Κνινθνηξ ψ-

λε. Γεληθά φιεο νη ελέξγεηεο ηνπ λένπ ζήκεξα γηα δνπιεηά, ηξέμ η-
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κν, ραξηνχξα θαη θσηνηππίεο βηνγξαθηθψλ, απνξξίςεηο, καηαη ψ-

ζεηο θιπ, είλαη κηα ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΖ ΔΠΟΠΟΗΗΑ πνπ αξγφηεξα, ζην 

θζηλφπσξν ηεο δσήο ηνπ ζα κπνξεί λα θνηηά πίζσ θαη λα θακ α-

ξψλεη, λα ιέεη ηη  πέξαζε ζηα «πέηξ ηλα ρξφληα», ζηα εγγφληα ηνπ 

θαη λα ηα δηδάζθεη ην παξάδεηγκά ηνπ. Έρσ γξάςεη έλα έληππν 

«πψο λα γίλεηο ήξσαο ζηελ θαζεκεξηλή ζνπ δσή». Δθεί ζπρλά 

αλαθέξσ φηη ν εξστζκφο θαη ν αγψλαο ν ζθιεξφο κέζα ζηελ ε η-

ξήλε, είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ εξστζκφ ζηε κάρε. ηε 

κάρε δελ έρεηο άιιε επηινγή, αλ νπηζζνρσξήζεηο ή παο λα ιηπ ν-

ηαθηήζεηο ζε ζθνηψλεη επί ηφπνπ ν επηθεθαιήο αμησκαηηθφο ή 

ινρίαο. ηελ εηξήλε φκσο κπνξείο λα «αξάμεηο», λα γίλεηο «ά λ-

ζξσπνο ηνπ θαλαπέ» πίλνληαο θξαπέδεο ηε κέξα θαη δψληαο κε 

ηα ιεθηά ηνπ κπακπά θιπ, θιπ. εκαζία έρεη ζηελ εηξήλε πνηνο 

είλαη ήξσαο ζηνλ πφιεκν γίλεηαη θαη θαη’αλάγθελ (δε ζέισ λα 

κεηψζσ ηνλ πνιεκηζηή).  

 

 Με θνβάζαη ηίπνηα, κε ληξέπεζαη γηα ηίπνηα (δε θηαηο εζχ 

γη ’απηφ πνπ βξήθεο, άιινη ηα έθαλαλ απηά), ζπλέρηζε πνιεκ ψ-

ληαο θάζε κέξα ρσξίο λα ράλεηο ην θνπξάγην θαη ηε δχλακή ζνπ. 

Ο ιαφο ιέεη κηα παξνηκία: «θάζε πξφβιεκα έρεη ηε ιχζε ηνπ». 

Δίλαη αιήζεηα. Με ηφζν αγσληζηηθφ θαη ζαξξαιέν πλεχκα, απ ν-

θιείεηαη λα κελ ηα θαηαθέξεηο. Γε γίλεηαη. Δίλαη λφκνο ηεο δσήο. 

Αιιά κφλν κελ «αξάμεηο» κελ παξαηηεζείο κεηά απφ πνιιέο 

πξνζπάζεηεο πνπ ζε θνχξαζαλ. Ο ιαφο ιέεη θη ’άιιεο παξνηκίεο 

γηα ηελ πεξίπησζή ζνπ: «φπνηνο μππλάεη ην πξσί, απηφο βξίζθεη 

ην θινπξί». «Σν αγψγη μππλάεη ηνλ αγσγηάηε». Δίλαη ζνθέο θαη  

πείξα αηψλσλ. ηαλ παο λα θηππήζε ηο πφξηεο γηα εξγαζία, κε 
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παο κε ληξνπή θαη ην θφβν ηεο απφξξηςεο (δε θηαηο εζχ, άιινη 

θηαίλε φπσο είπα παξαπάλσ). Ο ιαφο ιέεη: «ε πην ζθνηεηλή λχ-

ρηα, είλαη ιίγν πξηλ μεκεξψζεη». Μφλν αλ θηινζνθείο ηε δσή έ-

ηζη, ζθέπηεζαη έηζη αγσληζηηθά ζα ηα θαηαθέξεηο θα η ζα δήζεηο 

θαιά ζηε ζπλέρεηα (κπνξεί ζρεηηθά θησρά αιιά ραξνχκελνο γηαηί 

θαηάθεξεο έζησ απηά πνπ κπφξεζεο (ην θαηά δχλακηλ) θαη έβ α-

ιεο κηα ζεηξά ζηε δσή ζνπ. Σα θαιχηεξα ζα έξζνπλ κεηά. Κάπνηα 

θνπέια πηπρηνχρνο κνπ έιεγε: «ςάρλσ δνπιεηά αιιά ηίπνηα». Σε 

ιέσ, πψο ςάρλεηο; Να, παίξλσ θάζε κήλα ηηο κηθξέο αγγειίεο.  

Απηφ είλαη ςάμηκν γηα δνπιεηά ή γηα ιηπνηαμία; …  

 Α, κηα θαη είπακε «ιηπνηαμία». Αλ παξαηηεζεί ν λένο απφ 

ηνλ αγψλα, λα μέξεη φηη είλαη θαλνληθή «ιηπνηαμία ελ ψξα κ ά-

ρεο». Δδψ θαίλεηαη πνηνο λένο ε ίλαη  «πάζηα ήξσα» θαη πνηνο 

«πάζηα δεηινχ». Ζ εγθαηάιεηςε ηνπ αγψλα είλαη δεηιία. Ζ ληξ ν-

πή είλαη δεηιία. Οη θηλέδνη έρνπλ κηα παξνηκία: «φπνηνο θπλεγά 

ηνλ πφλν, απηφο (ν πφλνο) θεχγεη πην καθξηά φζν θπλεγάο ηελ 

απφιαπζε απηή θεχγεη πην καθξηά». Με θνβάζαη ηνλ πφλν θαη 

θφπν ηεο δσήο, έηζη δελ ζα καο έιεγε ν Κνινθνηξψλεο; θαη ζα ην 

ελλννχζε, γηαηί πνηέ δελ «άξαμε».  

Μηα θαη αλαθέξακε πάιη ηνλ Κνινθνηξψλε, ζα έθεξλα 

ζηνπο λένπο πάιη ην παξάδεηγκά ηνπ γηα λα δνπλ ην ζζέλνο ς π-

ρήο πνπ δηέζεηε, άξα θαη νη λένη κπνξνχλ. Σν 1821 έγηλαλ δχν 

εκθχιηνη κέζα ζηνλ αγψλα αθφκα. ην Β΄ εκθχιην έβγαδαλ απ’ηε 

θπιαθή ηνλ Κνινθνηξψλε γηα λα νξγαλψζεη άκπλα, θαηά ηνπ Η-

κπξαήκ. Ήηαλ αξγά φκσο. Ο Ηκπξαήκ φζν πνιεκνχζαλ κεηαμχ 

ηνπο νη Έιιελεο θαηέιαβε ζρεδφλ φιε ηελ Πεινπ/ζν. Οη κάρε ο 

ησλ Διιήλσλ θαηά ησλ Σνχξθσλ ζηακάηεζαλ πιένλ. Δ, παξ’φια 
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απηά ν 55ρξνλνο «Γέξνο ηνπ Μσξηά» κφλνο ηνπ κε 200 παιι ε-

θάξηα επηηίζεληαη θάζε λχρηα ζρεδφλ θαηά ηνπ Ηκπξαήκ, θαη η φ-

ζθαγε κέζα ζηε λχρηα. Σφζνη νπιαξρεγνί ππήξραλ αθφκα ζηα 

βνπλά, αιιά νπδείο ηνικνχζε λα θάλεη επίζεζε. Ο Ηκπξαήκ κε 

άθζνλν ζηξαηφ, δελ κπνξνχζε λα ηνλ πηάζεη. Ση ζέισ λα πσ; φηη  

θάπνηνη νη κεγάινη ήξσεο, δελ θνβνχληαλ αθφκα, θαη ζην «πην 

ππθλφ ζθνηάδη». Αληίζεηα ζπλερίδνπλ ηηο κάρεο ζηε δσή κε ην ί-

δην ζάξξνο. Δ, θαη ηί  θέξδηζε ζα κνπ πείηε κφλνο ηνπ ν Κνινθν-

ηξψλεο κφλν κε 200 άλδξεο;  

Σί θέξδηζε έζησ θαη κφλνο ηνπ ζην ππθλφ ζθνηάδη; Διεπζ έ-

ξσζε κφλνο ηνπ ηελ Διιάδα. ηαλ ν Ηκπξαήκ έβαιε θσηηά ζ’φια 

ηα ρσξάθηα αιιά θαη πνιιά ζπίηηα Διιήλσλ γηα λα «πξνζθπλή-

ζνπλ» ν Κνινθνηξψλεο έζηεηιε ηελ  παζίγλσζηε επηζηνιή 10 

ζεηξψλ ζηνλ Ηκπξαήκ «… αο καο έθακεο ηα ζπίηηα, ηα δέληξα, ηα 

πάληα, πάξην Ηκπξαήκ απφθαζε: έζησ θαη έλαο Έιιελαο λα κε ί-

λεη ζηε Γε, ζα ζε πνιεκάεη πάληα». Ζ επηζηνιή έθζαζε κέρξη ηηο 

κεγάιεο δπλάκεηο ηεο επνρήο θαη έδξαζε θαη απηή ζαλ κία απφ 

ηηο 4-5 αηηίεο πνπ νη μέλνη απνθάζηζαλ ηελ λαπκαρίαλ ηνπ Ναβ α-

ξίλνπ θαη ηελ ειεπζεξία ηεο Διιάδαο. Ζ επηζηνιή εθείλε ζπγθ ί-

λεζε αθφκα θαη ηνπο μέλνπο. Έλαο άλζξσπνο κφλν θαη ζην πην 

ππθλφ ζθνηάδη φηαλ φινη έηξεκαλ, (νπζηαζηηθά ν Ηκπξαήκ λίθεζε 

ηνπο Έιιελεο θαη ε Διιάδα είρε θαηαθηεζεί πάιη).  

Δζχ λέε κνπ έρεηο ίδην DNA κε ηνλ πξνπάππνπ ζνπ ηνλ 

Κνινθνηξψλε; (Με θνβάζαη σξέ! Καη εγψ ζην καχξν ζθνηάδη 

αγσληδφκνπλ ρσξίο βνήζεηα απφ πνπζελά! Θάξξνο βξε, Με 

ζθηάδεζαη!!! Μπφξα είλαη ζα πεξάζεη αξθεί κε ηα  παξαηήζεηο». 

Απηά ζα ζνπ έιεγε. Δμ άιινπ, θαη ν Υξηζηφο ζα ξαγίζεη βιέπ ν-
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ληαο ηνλ αγψλα ζνπ θαη ζα ζε βνεζήζεη. Αλ κε Υξηζηφ θαη Θεία 

δελ αζρνιείζαη δηάβαζε ζην ίδην ζάηη «επηζηεκνληθέο απνδείμεηο 

φηη ν Υξηζηφο ηειηθά είλαη Τηφο Θενχ γηα πνιχ δπζθνιφπηζηνπ ο». 

Απηφο είλαη ν ηίηινο ηνπ, ίζσο δηαβάδνληάο ην, δεηήζεηο ηε βν ή-

ζεηά ηνπ ζηε δσή ζνπ. Δίθνζη πέληε ζειίδεο είλαη κφλν. Σν πνιχ, 

πνιχ λα ράζεηο κηζή ψξα απφ ηε δσή ζνπ.  

 

Σν παξάδεηγκα Βνπιγαξίαο, Ρνπκαλίαο θιπ, θαη ν αηνκηθόο 

καο πξνϋπνινγηζκόο  

 Έλα απφ ηα πην βαζηθά πξάγκαηα πνπ πξέπεη λα θάλεη θά-

ζε Έιιελαο είλαη λα κηκεζεί (πξνο ην παξφλ), ηνπο ιανχο ησλ 

170€ ην κήλα. Πψο επηδνχλ; Απινχζηαηα ξχζκηζαλ ηνλ αηνκηθφ 

ηνπο πξνυπνινγηζκφ, αλάινγα. Λέλε κε 170€ δηθαηνχκαη 2 θνξέο 

θξέαο 15 θνξέο (ην κήλα) φζπξηα, 4 θνξέο ην κήλα θξνχηα, ηφζα 

γηα εηζηηήξηα, ηφζα γηα βελδίλε θιπ, θαη δελ μεπεξλνχλ ηα 170€ 

ην κήλα. Γηα καο απηφ δελ είλαη απηνλφεην. Παίξλνπκε 600€ ην 

κήλα (κηιάκε γηα ηψξα, 2013) θαη μνδεχνπκε 800€ θαη πάλσ. Α-

πνηέιεζκα: δεηάκε ζπλέρεηα δαλεηθά απφ θίινπο, ζπγγελείο, α-

δπλαηνχκε θπζηθά λα ηα επηζηξέςνπκε θαη κεηά ληξεπφκαζηε λα 

ηνπο δνχκε. Γηαηί; γηαηί ζέιεη θαηξφ αθφκα γηα λα πεξηνξίζεη θαη 

πξάγκαηα πνπ ν Έιιελαο ζήκεξα ζεσξεί αλαγθαία πξνο ην δελ: 

ε, φρη λα θφςσ θη απηφ, θάλσ νηθνλνκία αιιά φρη λα θφςσ  θαη ην 

άιιν πνπ είλαη βαζηθφ. Έηζη φκσο νδεγείηαη πην γξήγνξα ζηελ 

απφγλσζε γηαηί θάζε κήλα δαλείδεηαη απφ θίινπο 200, 300€. Α ξ-

θεί λα αλαθέξσ φ,ηη έιεγα ζε κηα θπξία πνπ ρξσζηνχζε 500€, γηα 

ει. ξεχκα θαη ηεο ην θφςαλε: πξέπεη λα πεξηνξίζεηο θαη ην ζπρλφ 

κπάλην, ινχζηκν γηαηί ν ζεξκνζίθσλαο θαίεη πνιχ ξεχκα. Σν, ηη 
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άθνπζα δε ιέγεηαη: ε, φρη θαη λα κελ είκαη θαζαξή: Κάζε πφηε θ ά-

λεηο κπάλην; Σε ξψηεζα «κέξα παξά κέξα, ην θπζηνινγηθφ θ ά-

λσ». ρη ηεο είπα ζα θάλεηο θάζε άββαην φπσο θάλακε ζηελ 

επνρή ηνπ ’60 φπσο ζπκάκαη. Σφηε φινη νη Έιιελεο θάλακε κπά-

λην θάζε άββαην θαη είκαζηαλ θαζαξνί. Ζ θπξία κνπ είπε 

θη ’άιια εθλεπξηζκέλε. κσο νη Βνχγιαξνη, Ρνπκάλνη, Οχγγξνη, 

Λεηνλνί, ην ζεσξνχλ απηνλφεην απηφ πνπ ιέσ. Πξνηηκά ηψξα κε 

θνκκέλν ξεχκα θαη λα ςάρλεη λα βξεη 500€; Ήηαλ θαη άλεξγε. Δί-

λαη έλα παξάδεηγκα, φηη κε ηα Καγηέλ, ηηο BMW , ηα ηζεξφθη, δελ 

γλσξίδνπκε πνην είλαη βαζηθφ γηα ηε δσή θαη πνην φρη. ε 4 ρξ φ-

ληα φκσο ζα ην γλσξίδνπκε θαιά. Άξα αλ θάλεη ηνλ ζσζηφ πξν υ-

πνινγηζκφ ν θαζέλαο, ηνπιάρηζηνλ ζα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ θαη ην άγρνο ηνπ.  

 

Ζ αιήζεηα γηα ηε γέλλεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Γε ζα εηπ σ-

ζεί πνηέ. Γε ζα εηπσζεί πνηέ. Οη λένη πξέπεη λα μέξνπλ  

 Πεξίκελα απφ ην 2010 θαη κεηά λα εηπσζεί ε αιήζεηα γηα ην 

πψο γελλήζεθε ην αζχιιεπην θαη αζηξνλνκηθφ ρξένο ηεο Διιά-

δαο. Πέξαζαλ 4 ρξφληα θαη δελ άθνπζα απφ θαλέλαλ ηελ αιήζε η-

α. Οη λένη φκσο πξέπεη λα μέξνπλ ηελ αιήζεηα γηα λα κε μαλαγ ί-

λεη ζην κέιινλ, έζησ κεηά, απφ 100 ρξφληα ηα ίδηα ζα ηα πσ ι α-

θσληθά φπσο ηα έδεζα, γηαηί θάζε κέξα απφ θνηηεηήο δηάβαδα  

εθεκεξίδεο. Ζ Διιάδα ήηαλ ε κφλε ρψξα ρσξίο ρξέε ζηελ Δ π-

ξψπε (ήηαλ ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα καο: φρη ρξέε). Ζ ρνχληα 

άθεζε ζρεδφλ κεδέλ ρξένο. Ο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο ζηε 

ζπλέρεηα, φηαλ έραζε ηηο εθινγέο, άθεζε 500 δηζεθαηνκκχξηα 

δξρ. εμσηεξηθφ ρξένο (170  εθαηνκκχξηα €), άξα πάιη κεδέλ εμσ-
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ηεξηθφ ρξένο. Μεηά, νη επφκελεο θπβεξλήζεηο ήζειαλ λα αλεβ ά-

ζνπλ ην βηνηηθφ επίπεδν ηνπ Διιεληθνχ ιανχ, θαη άξρηζαλ λα δ α-

λείδνληαη απφ Γηεζλείο Σξάπεδεο ρξήκαηα κε ξήηξα δνιαξίνπ θαη 

πςειά επηηφθηα αζηακάηεηα. Σν έλα δάλεην κεηά ην άιιν. Ο α-

ξηζκφο ησλ αζηακάηεησλ, δαλείσλ είρε θζάζεη ζε απίζηεπηα χ-

ςε! Πνχ πήγαηλαλ απηά ηα ιεθηά;  

 Δηιηθξηλά ην ιέσ, ην πηζηεχσ, ην έδεζα, πήγαηλαλ ζην ιαφ. 

Γελ έθιεβε θαλείο απ’απηά. Έηζη, κηζζνί δηπιαζηάζηεθαλ ζε κηα 

λχρηα, ζπληάμεηο ην ίδην,  απίζηεπηα επηδφκαηα γηα φινπο θαη γηα 

φια πνπ νχηε ε νπεδία δελ είρε. Ήκνπλ Γάζθαινο ην 1983 θαη 

ζπκάκαη ελψ έπαηξλα 16.000 δξρ. ην κήλα ηνλ επφκελν κήλα 

πήξα 100% αχμεζε δει. 32.000 δξρ. (πεξίπνπ ιέσ ηα λνχκεξα). 

Άθζνλα ρξήκαηα, ζε ζπλεηαηξηζκνχο γηα θαιχηεξε νξγάλσζε, 

(πνπ φκσο κπζηεξησδψο εμαθαλίδνληαλ) θαη νη ζπλεηαηξηζκνί 

θαιίξηδαλ. Έγηλαλ πνιιά παξφκνηα, κε ζαο θνπξάδσ. ε 5 ρξ φ-

ληα ν Αλδξέαο Παπαλδξένπ αλαθνηλψλεη επίζεκα: «έρνπκε α-

ζηξνλνκηθφ ρξένο, ή ζα ην ληθήζνπκε ή ζα καο θαηαζπαξάμεη». 

Θπκάκαη ην πξσηλφ (1985 λνκίδσ ή 1986) πνπ δηάβαδα πξσί ζηα 

πεξίπηεξα ηε δήισζή ηνπ. Απφ ηφηε φκσο σο ην 2009 νη ππε ξ-

δαλεηζκνί γίλνληαλ ζε θξελήξε ξπζκφ, δηφηη έπξεπε εθηφο απφ 

θεθάιαην λα πιεξψλνπκε θαη ηξνκαθηηθνχο ηφθνπο. Γελ ζηακ α-

ηνχζακε ην θξελήξε δαλεηζκφ, γ ηα λα κε κεησζεί ην βηνηηθφ επί-

πεδν ηνπ ιανχ.  

 ηε ζπλέρεηα ήξζε θαη ε καδηθή δηαθζνξά. Σν θξάηνο δη α-

ιχνληαλ. Μέζα ζηα αζηξνλνκηθά ρξέε, παίξλνπκε θαη ηνπο Οι π-

κπηαθνχο αγψλεο φπνπ μνδέςακε αδηαλφεηα πνζά (πάιη ηα δ α-

λεηδφκαζηαλ), ζπκάκαη πνπ αλαγθάζζεθε ηφηε ν εκίηεο λα πνπ-
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ιήζεη 20 ηφλνπο ρξπζνχ απφ ην Κεληξηθφ Θεζαπξνθπιάθην, γηα 

ηνπο Οιπκπηαθνχο αγψλεο. Σν ηί έγηλε ζηα κεγάια εθείλα έξγα ηα 

μέξεηε φινη. ηαλ αλέιαβε ν Κψζηαο Καξακαλιήο πξάγκαηη ζρε-

δφλ δηπιαζίαζε ην Γεκφζην Υξένο φρη γηαηί ήηαλ θαθφο εγέη εο, 

αιιά ήηαλ αξγά ήδε, ε Διιάδα γηα λα ζπληεξήζεη ην βηνηηθφ ηεο 

επίπεδν έπξεπε επί Κ. Καξακαλιή λα δαλείδεηαη 20 δηζεθαην κ-

κχξηα € ην 3κελν. Σα γξάθαλε νη εθεκεξίδεο ζπλέρεηα. ηαλ νη  

Δπξσπαίνη θαη δηεζλείο Σξάπεδεο απνθάζηζαλ ην ηέινο ηνπ δ α-

λεηζκνχ αλαπφθεπθηα κπήθακε ζην ΓΝΣ. Απηή είλαη φζν πην ια-

θσληθά γίλεηαη ε ηζηνξία γέλεζεο ηνπ ρξένπο. Σα ζηνηρεία θαη α-

ξηζκνί πνπ αλέθεξα είλαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

πνπ απφ ην 1985 ή 1986, δεκνζίεπε πφζν έθζαλε θάζε ρξφλν ην 

Γεκφζην Υξένο. Σα ζπκάκαη πνιχ θαιά, αιιηψο ε δεκνζίεπζε 

ςεπδψλ ζηνηρείσλ είλαη θαη πνηληθφ αδίθεκα (ζπθνθαληία, πξ ν-

ζβνιή θιπ).  

 

Γηαηί «μέζαςα βξπθόιαθεο;» ε ηί ρξεζηκεύεη;  

 Ναη, γηαηί αλέθεξα ηελ Ηζηνξία ηνπ ρξένπο; Ο ηίηινο ηνπ ε-

ληχπνπ δελ ην δηθαηνινγεί. Καη φκσο έρεη ηεξάζηηα ζ εκαζία. 

Καη’αξρήλ ηα έιεγα γηα ηνπο λένπο φρη γηα ηε γεληά κνπ. Σα ιάζε 

πνπ έγηλαλ ηφηε λα κε μαλαγίλνπλ πνηέ, φηαλ ζπλέιζεη ε Διιάδα.  

 Ο Πάγθαινο είρε πεη κηα κεγάιε αιήζεηα: «καδί ηα θάγα-

κε». ινη έγηλαλ έμσ θξελψλ. Δίρε δίθην 100%. Γηαηί;  

 Οη θπβεξλήζεηο αλαγθάδνληαλ λα δαλείδνληαη ζπλέρεηα γηαηί 

δέρνληαλ ηεξάζηηα πίεζε απφ πλδηθάηα ζπλδηθαιηζηέο, εθεκεξ ί-

δεο θιπ. πλέρεηα δηαδειψζεηο, πνξείεο, θαηαιήςεηο γηα αχμεζε 

κηζζψλ, ζπληάμεσλ, επηδνκάησλ θη ’άιιν, θη ’άιιν. Ζ ΓΔΖ έθνβε 
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ην ξεχκα θάζε ηφζν γηα ζπλερείο απμήζεηο κηζζψλ. Ο ΟΣΔ ην ίδην 

(φρη ηφζν ζπρλά βέβαηα). ινη θιείλαλε δξφκνπο, ελψ έπαηξλαλ 

πνιχ θαιφ κηζζφ, κεξνθάκαην, ζχληαμε, γηαηί ήζειαλ αθφκε π ε-

ξηζζφηεξα. Σα Σέκπε ζρεδφλ κνλίκσο ήηαλ θηηζκέλα απφ νπνη ν-

δήπνηε ζπλδηθάην, ζχιινγν φ,ηη ζέιεηε. ιν η δεηνχζαλ ην ίδην: 

ιεθηά θη ’άιια ιεθηά. Καη αθνχ ηα έπαηξλαλ, πεξίκελα 6 κήλεο ή 

1 ρξφλν γηα λα μαλαθιείζνπλ δξφκνπο γηα πεξηζζφηεξα αθφκε 

ιεθηά. Ο γέξν Καξακαλιήο είρε πεη ηφηε: «Ζ Διιάδα είλαη έλα 

απέξαλην θξελνθνκείν». Οη Κπβεξλήζεηο ηθαλνπνηνχζαλ φια ηα 

αηηήκαηα κε αζηακάηεηνπο δαλεηζκνχο θαη μαλά δαλεηζκνχο. Ο 

ιαφο καο έρεη ηεξάζηηα επζχλε γηα φια απηά. Θα κνπ πείηε «γηαηί 

νη πνιηηηθνί δελ έρνπλ»; Αζθαιψο, πξψηα νη πνιηηηθνί θαη φια 

αλεμαηξέησο ηα θφκκαηα ηεο Αληηπνιίηεπζεο θαη κεηά ν ιαφο καο. 

Οη πνιηηηθνί επζχλνληαη γηαηί φθεηιαλ λα ζηακαηήζνπλ ηνλ ππε ξ-

δαλεηζκφ. Σα θφκκαηα φια αλεμαηξέησο έθηαηγαλ, δηφηη έβιεπαλ 

φηη έξρεηαη ην ηέινο ηεο Διιάδαο θαη ζπλέρηδαλ αζηακάηεηα λα 

νξγαλψλνπλ δηαδειψζεηο, πνξείεο, θιείζηκν γηα ιεθηά πάιη.  

Γλψξηδα εγψ απφ ην 1986 φηη ην Γεκφζην ρξένο ήηαλ ήδε αζηξν-

λνκηθφ γηα κηα κηθξή ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα (απφ ηηο εθεκεξίδεο 

ηα γλψξηδα), εγψ ινηπφλ ν Γαζθαιάθνο γλψξηδα θαη δελ γλψξ η-

δαλ φια ηα θφκκαηα; Άιισζηε θάζε ηφζν δεκνζηεχνληαλ ηα α-

ζηξηθά ρξέε. Καη ν ιαφο έρεη επζχλε; Σεξάζη ηα. Γλψξηδε θαη ν 

ιαφο απφ ηηο δεκνζηεχζεηο φηη ρξσζηάκε αζχιιεπηα πνζά αιιά 

θάζε ηφζν ήηαλ ζηνπο δξφκνπο γηα «πεξηζζφηεξα ιεθηά θη ’άιια 

ιεθηά». Ο ιαφο αγφξαζε ζπίηηα θαη εμνρηθά κε δάλεηα, παλάθξ η-

βα απηνθίλεηα κε δάλεηα απφ Σξάπεδεο, θιπ, θιπ. Έπξεπε ν 

ιαφο λα θάλεη ζηα 30 ρξφληα ΔΣΧ ΚΑΗ ΜΗΑ ΓΗΑΓΖΛΧΖ ΓΗΑ ΝΑ 
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ΣΑΜΑΣΖΔΗ Ο ΤΠΔΡΓΑΝΔΗΜΟ!!, δελ έθαλε πνηέ αλ θαη 

γλψξηδε. Έπξεπε λα ζπληεξεί ηα θεθηεκέλα, λα πιεξψλεη ηα δ ά-

λεηα ζηηο Σξάπεδεο. Να γηαηί ν Πάγθαινο είρε δίθην φηαλ είπε 

«ΜΑΕΗ ΣΑ ΦΑΓΑΜΔ», αιιά ν ιαφο βγάδεη ηελ νπξά ηνπ απ’έμσ, 

ιέγνληαο: «κφλν νη θαθνί πνιηηηθνί θηαίλε;», θαη δεηάεη ην πξν ε-

γνχκελν βηνηηθφ επίπεδν πνπ είρε.  

 Λατθηζκφο αλαθέξεηαη ζπρλά ε ιέμε απηή. Δίλαη ην πξψην 

πνπ έκαζαλ νη πνιηηηθνί καο κεηά ηελ θαηαζηξνθή: δελ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηείο φιεο αλεμαξηήησο ηηο απαηηήζεηο θάζε ζπληερλίαο. 

κσο είλαη αξγά ηψξα. Σν θξάηνο πήξε πίζσ φζα έδσζε, ζα 

πάξεη θη ’άιια, θη ’άιια κέρξη λα… δελ μέξσ. Δπαιεζεχηεθε θαη ε 

παξνηκία ηνπ ιανχ «φπνηνο ζέιεη ηα πνιιά, ράλεη θαη ηα ιίγα». 

Πξάγκαηη, ηψξα έρνπκε ράζεη θαη ηα ιίγα θαη ζα γίλνπλ ηα ιίγα 

αθφκα ιηγφηεξα «ηεξλή κνπ γλψζε λα ζ’είρα πξψηα».  

 Σα αλέθεξα φια απηά γηαηί δελ πξέπεη λα μαλαζπκβνχλ ζην 

κέιινλ θαη λα ζηακαηήζνπλ ηα αηέιεησηα ζελάξηα ζπλνκσζίαο 

γηα ην πψο θζάζακε σο εδψ. ρη φηη απνθιείνληαη θαη απηά. Αι-

ιά εκείο ηνπο δψζακε ην δηθαίσκα λα καο θάλνπλ φ,ηη ζέινπλ.  
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ΜΖΝΤΜΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΝΔΟΤ  

 

 Φίιε λέε, ελλνψ, λέν σο 40 εηψλ, (νη  κεγαιχηεξνη μέξνπλ 

φηη παξαπάλσ έιεγα αιήζεηεο), ηα αλέθεξα ηα παξαπάλσ γηα 

ζέλα φρη γηα ηε γεληά κνπ. Να μέξεηο φηη θηηάρλνληαο εζείο νη λένη  

ηε λέα Διιάδα, λα κελ επαλαιάβεηε ηα ιάζε καο. Γηδαρηείηε απφ 

ηηο ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο πνπ πάζακε, θαη ζηήζηε έλα λέν Δ ι-

ιεληθφ θξάηνο ζε Δπξσπατθφ επίπεδν. ρη ιατθηζκνί, φρη θνκκ α-

ηηθφ θαλαηηζκφ, φρη ζε ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζνπ ιέλε ςέκα ηα, ζε 

μεζεθψλνπλ ρσξίο ιφγν. Μηιάσ βέβαηα αθνχ ζπλέιζεη ε Διιάδα 

κε θάλεηε ηα ίδηα. Δίκαζηε πξψηνη ζηνλ Πιαλήηε ζε αξηζκφ Γ ε-

κνζίσλ Τπαιιήισλ ζε ζρέζε κε ηνλ πιεζπζκφ καο γηαηί νη πνι η-

ηηθνί θάλαλε «θνκκαηηθά ξνπζθέηηα» θαη βάδαλε ζην Γεκφζην φιν 

ηνλ θφζκν θαη ν ππφινηπνο θφζκνο πιήξσλε ην κηζζφ ηνπο. 

Φηηάμηε έλα θξάηνο φπσο είλαη ηα Δπξσπατθά. Γηαηί απηνί κπ φ-

ξεζαλ θαη εκείο φρη;  

 Με θαλαηίδεζαη απφ θαλέλαλ φπσο εκείο ηφηε. Φπρξή ινγ η-

θή, αγάπε γηα ηελ Παηξίδα (εκείο ληξεπφκαζηαλ ηελ έλλνηα π α-

ηξίδα, ηε ζεσξνχζακε, θαζηζηηθή έλλνηα, πξνηηκνχζακε ηηο ιέ-

μεηο Διιάδα, ρψξα, ν ηφπνο απηφο θιπ). Δκείο απνηχρακε, εζείο 

πξέπεη λα πεηχρεηε. ηνηρείν ηεο θχζεο ηνπ Έιιελα κεηά ηε δ η-

ρφλνηα είλαη ε έιιεηςε απηνθξηηηθήο θαη ην λα ιέεη πάληα «νη ά ι-

ινη θηαίλε, φρη εγψ». Αθφκα  θαη ζήκεξα πνπ γξάθσ 14 Γεθέκβξε 

’13, απηφ ιέλε θαη νη ζπλνκήιηθνί κνπ αθφκα: απηνί νη πνιηηηθνί 

καο θαηάληεζαλ έηζη, μέραζαλ ηη θάλακε θαη εκείο, φζα αλέθεξα 

πάλσ.  
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ΔΠΗΛΟΓΟ  
 Έρσ εθλεπξίζεη πνιινχο λνκίδσ, γηαηί αθφκα νη πεξηζζφηε-

ξνη Έιιελεο είλαη «δαιηζκέλνη», ζε παληθφ, δε ζπλεηδεηνπνίεζαλ 

αθξηβψο πνπ είκαζηε θαη πνπ πάκε. ε 4 ρξφληα ζα ζθεθηψ ς χ-

ρξαηκα. κσο φ,ηη έγηλε έγηλε. Σψξα πξέπεη πην κπαισκέλνη, πην 

ζνθνί, λα θηίζνπκε ηε λέα Διιάδα. Μέρξη λα θηηζζεί πξέπεη λα 

κείλνπκε ςχρξαηκνη, φζα λέα δεηλά θαη λα έιζνπλ, καθξηά απφ 

κειαγρνιία, απφγλσζε θαη ηα ζρεηηθά, γηαηί ηφηε ηίπνηα δε ζα 

θαηαθέξνπκε. Αλ ζέιεηο κέζα ζ’απηά ηα εξείπηα λα θηίζεηο ηε δσή 

ζνπ θαη ηελ Διιάδα, ρσξίο αηζηνδνμία, αληνρέο, θνπξάγην θαη 

ζάξξνο, δε ζα ηα θαηαθέξεηο. Να ζπκάζαη φια ηα  ηζηνξηθά παξα-

δείγκαηα πνπ αλέθεξα θαη ηελ Ηζηνξία ζνπ ζαλ Έιιελαο θαη θάλε 

άιιε κηα επνπνηία αθφκα. Διπίδσ λα κε ρξεηαζζεί ζην κέιινλ 

θη ’άιιε. Γεο ηε δσή κε αηζηνδνμία, απφιαπζε ηηο δσξεάλ ραξέο 

πνπ ζνπ δίλεη ε θχζε, ε θνπειηά ζνπ, νη θίινη ζνπ θαη ζπλέρη ζε 

απηφεηνο. Απφιαπζε ηηο κηθξέο ραξέο ηεο δσήο, πνπ δε ζέινπλ 

ρξήκαηα θαη είλαη πνιιέο. Έηζη ζα κείλεη ηζνξξνπεκέλνο ςπρηθά, 

ραξνχκελνο (φζν γίλεηαη βέβαηα) θαη ζα πεξάζεηο κηα θαιή δσή 

(δε ιέσ παξαδεηζέληα αιιά κηα θαιή δσή). νπ εχρνκαη θάζε ε-

πηηπρία.  

 Καη θάηη αθφκα: ζε κεξηθνχο ηα παξαδείγκαηα ηνπ εληχπνπ 

ζα θάλεθαλ «γξαθηθά». Απηφ γίλεηαη γηαηί κάζακε λα ζθεθηφκ α-

ζηε κφλν γηα πεξηζζφηεξα αγαζά, θαγηέλ, BMW θιπ, θαη φια 

η’άιια είλαη γξαθηθφηεηεο. κσο γελεέο γελεψλ Διιήλσλ, 

απ’απηά ηα παξαδείγκαηα έπαηξλαλ θνπξάγην. ε 4 ρξφληα πνπ 

ζα έρνπκε απεμαξηεζεί ηειείσο απφ ηνλ «απφιπην επδαηκνλ η-

ζκφ» ηα παξαδείγκαηα απηά δε ζα θαίλνληαη γξαθηθά…  
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Όρη θίιε κνπ, όρη! Με ην θάλεηο απηό.  

Με δεηήζεηο παξεγνξηά γηα ηα αδηέμνδα ζην πνηό. Σόηε ηα 10 πξνβι ή-
καηα πνπ έρεηο ζα γίλνπλ 500!!! Σν ελλνώ. Ζ επνρή απηή δε ζπγρσξεί  
ιάζνο. Σν πξώην κεγάιν ζνπ ιάζνο ζα είλαη θαη ην ηειεπηαίν. ηε ρ ν-
ιή Ππξνηερλνπξγώλ ηνπ ζηξαηνύ ζηελ πύιε ππάξρεη απηή ε πηλαθίδα:  
«ην πξώην ζνπ ιάζνο ζα είλαη θαη  ην ηειεπηαίν»  
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Ση ζνπ έιεγα;  
Απηόο είλαη  ν κεγάινο κνπ θόβνο. Μήπσο νδεγεζνύκε ζε «Δζληθή Κ α-

ηάζιηςε».  
Δ, ηόηε ηέιεησζαλ όια.  Υάλεηαη  θάζε ειπίδα. Πνηνο ζα έρεη  όξεμε γηα 

αγώλα;  
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Όρη, κε ην δηαλνεζείο πνηέ ! «Βξάδεη» ζήκεξα θαη ε Διιάδα από απ ό-
πεηξεο απηνθηνλίαο, αιιά ζθέςνπ όηη ν Έιιελαο νηηδήπνηε άιιν ππή ξ-
με αιιά δεηιόο πνηέ! Ζ απηνθηνλία είλαη  «ιηπνηαμία ελ ώξα κάρεο».  
Μελ εγθαηαιείςεηο ηε ζέζε ζνπ, όπσο ιέκε ζηνλ πόιεκν. Κξάηα γεξά 
ην «νρπξό», θξάηεζε ην κέρξη λα δερζείο ηε ζθαίξα από ηνλ ερζξό!  
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ε κηα θάζε κέζα ζηελ  επκάξεηα,  ν Έιιελαο έγηλε ν κεγάινο ηδνγαδό-
ξνο. Όινη , αγξόηεο, εξγάηεο, επηζηήκνλεο θιπ, όηη νηθνλνκίεο είραλ, 
ηηο έπαημαλ ζην Υξεκαηηζηήξην. Έπαηδε όιε ζρεδόλ ε Διιάδα καληαθά,  
κε παξαθξνζύλε, νκαδηθή ςύρσζε, ρσξίο λα έρνπλ ηδέα νη  Έιιελεο 
από Υξεκαηηζηήξην. Πάιη εζληθή θαηαζηξνθή. Έραζαλ ζε κηα κόλν λ ύ-
ρηα όιεο η ηο νηθνλνκίεο ηνπο. Λάζε, ιάζε έλα βνπλό από ιάζε!!!  
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Ο Γέξνο ηνπ Μνξηά (55 εηώλ) θαη ηα παιιεθάξηα ηνπ. Κάζε κέξα, κε 200 
παιιεθάξηα επηηίζεληαλ ζηνλ πνιπάξηζκν Σνπξθηθό ζηξαηό θαη ην 
βξάδπ έθαλαλ μαθληθέο εθόδνπο, θηππνύζαλ θαη ην’ ζθαγαλ ζην ζθ ν-
ηάδη . Με ηελ πξώηε επθαηξία γηα αλάπαπια, ην’ ξηρλαλ ζην γιέληη θαη  
ζην ρνξό. Γηαηί ην ιέσ; Γηαηί έρεηο ην ίδην DNA θαη γνλίδηα κ’  απηνύο 
ηνπο πξν -πξνπάππνπο ζνπ. Αξθεί λα ην ζπλεηδεηνπνηήζεηο.  Με κπε ξ-
δέςεηο απηά πνπ γξάθσ κε «ξαηζηζκόο» θιπ. Κακκία ζρεζή.      



40 
 

 
 

Αρ, λάζηε θαιά θνξίηζηα!  
Δίζηε ην θαιύηεξν θαη ην απνηειεζκαηηθόηεξν αληηθαηαζιηπηηθό γηα ηνλ 
άλδξα. Ο άλδξαο είλαη πην επάισηνο από εζάο (επηζηεκνληθά κηιώ), 
ηνπιάρηζηνλ κείλεηε ςπρηθά πγηε ίο εζείο, λα ζώζεηε θαη ηνπο άλδξεο!!!  
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ηε πξία, κέζα ζε 3 ρξόληα, εθηόο ησλ 300.000 λεθξώλ γπλαηθόπα η-
δσλ, έρνπλ γθξεκηζηεί  όιεο νη πόιεηο. Δ, θαη πάιη δελ απηνθηνλνύλ! 
Πεξηκέλνπλ θαη απηνί  θαη αηζηνδνμνύλ γηα έλα θαιύηεξν αύξην.  Μηιάκε 
γηα 1000 θνξέο ρεηξόηεξα απ’ ηε θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο. Νέε κνπ, ζνπ 
ιέεη θάηη απηό;  
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Σν 1970 γίλνληαλ 100.000 γάκνη εηεζίσο.  Σν 2006 50.000 γάκνη εηεζ ί-
σο.                      Τπάξρεη  αηη ηώδεο ζρέζε κε ην ζέκα καο.  

Δζληθή θαηαζηξνθή.  
Ο επδαηκνληζκόο έθεξε ηεξάζηην α ξηζκό δηαδπγίσλ. Ζ γπλαίθα είρε 

δνπιεηά θαη ρώξηδε γηα ΑΖΜ ΑΝΣΟΤ ΛΟΓΟΤ.  
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ηελ Πνισλία ν κηζζόο είλαη  349€, (λνκίδσ κεηθηά).  Όκσο όπσο καζα ί-
λσ δελ έπαζαλ «Δζληθή Καηάζιηςε», όπσο θηλδπλεύνπκε εκείο. Πεξηκ έ-
λνπλ θαη απηνί ηε Λεπηεξηά. Αιιά ζην κεηαμύ δνπ λ θαη απνιακβάλνπλ 
όηη κπνξνύλ. Θα κνπ πείηε είλαη ζπλεζηζκέλνη. Δ, αο ζπλεζίζνπκε θαη 
εκείο ζηα ιίγα κέρξη λα έξζεη  ε Λεπηεξηά καο!!!    
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Δζληθή θαηαζηξνθή: ην 1996 ν δείθηεο δηαδπγίσλ ζηε Θεζζαινλίθε έ θ-
ζαζε ην 100%.  ’ όιε ηελ Διιάδα έθζαζε ην 55%. Δ , ι ίγν αθόκα θαη  
θζάλνπκε ηε Γαλία.  Αηη ία; Έρσ ηα ιεθηά κνπ, ην ακάμη κνπ δελ ζ’ έρσ 
αλάγθε.  Καη  ηα παηδηά; …  
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Αηέιεησηα γθξεκηζκέλα θηήξηα ζηελ εκθύιην Α΄ . Πάλσ νη λεθξνί ηνπ Β΄ 

εκθπιίνπ  όπσο ηνπο δίλεη ην ΓΔ.   
(Δπηβεβαηώλνληαη ηζηνξηθά από ηηο ζπληάμ εηο πνπ δόζεθαλ) .  
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Απηά ηα κσξά έξρνληαη ηώξα ζηε λέα Διιάδα ηεο θηώρηαο θαη αδηεμ ό-
δσλ. Οθείινπλ νη γνλείο ηνπο λα παιέςνπλ, ηνπιάρηζηνλ λα δήζνπλ 
απηά θαιά. Γηα λα παιέςνπλ όκσο νη γνλείο, πξέπεη λα είλαη  αηζηόδ ν-
μνη .  Αλ πέζνπλ ζηελ Μειαγρνιία δελ ρξεζηκ εύνπλ ζαλ δελ ρξεζηκεύ-
νπλ ζαλ γνλείο πηα.  Σα κσξά κέλνπλ κόλα ηνπο πηα…  
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Κξεηηθνπνύιεο ιεβέληηζζεο παξειαύλνπλ ζην Ζξάθιεην. Γελ η ηο θνβ ά-
καη  κήπσο ιπγίζνπλ ζηε θαηνρηθή Διιάδα πνπ ήξζαλ.  Έρνπλ ην DNA 
ην ειιεληθό,  νη  παππνύδεο ηνπο, ρσξίο λα ηνπο ππνρξεώ λεη  θαλείο,  
πνιεκνύζαλ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΑ ζε όια ηα κέησπα ηεο Διιάδαο.  Πόζνη Κξ ε-
ηηθνί ήξσεο –  εζεινληέο ζην Μαθεδνληθό αγώλα κόλν! Ξέξσ όηη ζα θ ν-
βεζνύλ ζηελ αξρή (όηαλ δνπλ η η αθξηβώο βξίζθνπλ), αιιά κεηά ζα α-
γσληζζνύλ ζαλ ιέαηλεο!!!  
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Νεαλίδεο (λεξάηδεο πξαγκαη ηθέο) έξρνληαη ζηα εξείπηα πνπ ηνπο αθ ή-
ζακε, λα θηίζνπλ όηη εκείο γθξεκίζακε. Ξέξεηε η η  ςπρηθό ζζέλνο απαηηεί  
απηό;  Αζύιιεπην! Καη  όκσο όπσο βεβαηώλεη ε ηζηνξία καο ζα ην επ η-
δείμνπλ άιιε κηα θνξά, ζαλ ηηο γηαγηάδεο ηνπο ζηα ρηνληζκέλα βνπλά 
ηεο Πίλδνπ, πνπ  θνπβαινύζαλ εθόδηα ζην ζηξαηό θαη πνιιέο ζθνη ώ-
ζεθα από νβίδεο ησλ Ηηαιώλ!    
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Δίπα θάπνπ ζην έληππν όηη ν λένο, πνπ κε πηπρία Πνιπηερλείνπ, μέλεο 
γιώζζεο, κεηαπηπρηαθά θιπ, πνπ δνπιεύεη γηα 400€ ην κήλα, είλαη ή-
ξσαο ηζάμηνο ησλ 300 παξηηαηώλ. Ξέξσ όηη  ζέιεη ηελ ίδηα ςπρηθή δύ-
λακε γηα λα ην θάλεη.  Καη  ην θάλεη ,  ελ αλακνλή ηεο Λεπηεξηάο.  
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Σέηνηα παξαδείγκαηα ζήκεξα ζεσξνύληαη  «γξαθηθά». Όκσο θάηη παξ ό-
κνην, κηα λέα επνπνηία ρξεηαδόκαζηε γηα λα βγάινπκε ηελ Διιάδα από 
ην ζθνηάδη . Αιιά άζε ηελ Διιάδα ηώ ξα, (ηα είπακε απηά) , δείμε «κπζ η-
θό εξσηζκό» γ ηα λα επηδήζεηο θαη λα δήζεηο ηζνξξνπεκέλα θαη ζρεηηθά 
θαιά εζύ ν ίδηνο…  
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Απηή ήηαλ ε δσή ησλ αλζξώπσλ αλά ηνπο αηώλεο. Ζ Δπξώπε ήηαλ ζε 
αζηακάηεηνπο πνιέκνπο 1800 ρξόληα. Ζ πιενλεμία ησλ αλζξώπσλ δελ 
είρε όξηα. Άξα θαη ζ’  άιιε επνρή λα γελληόζνπλ λέε κνπ, ζηα ίδηα θαη  
ρεηξόηεξα ζα έπεθηεο πάιη. Άξα απηή είλαη ε δσή, μεθίλα ηελ δηθή ζνπ 
επνπνηία!  
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(1944) 

Ζκέξα ηέινπο ηεο Γεξκαληθήο Καηνρήο. ε 2 κήλεο πεξίπνπ ε ραξά ησλ 
Διιήλσλ πάιη ζα κεηαηξεπόηαλ ζε λέα δπζηπρία,  ηξνκαθηηθή κάιηζηα. 
3 Γεθέκβξε ηνπ ’44 μεθηλά ν Α΄  Δκθύιηνο Πόιεκνο. Δπίζεκα θξάηεζε 1  
κήλα.  ηελ πξάμε 5 κήλεο.  Δπίζεκα  νη λεθξνί αλέξρνληαλ ζε 25.000 
λεθξνύο (απηό δήισζε ν ηόηε Αληηβαζηιέαο Γακαζθελόο, πνπ ήηαλ α ξ-
ρεγόο ηεο Κπβέξλεζεο). Άληε εγώ ηνπο θαηεβάδσ ζηνπο κηζνύο: 13.000 
λεθξνί. Δίλαη ιίγνη;  Άληεμαλ ηε Καηνρή, ηνλ Α΄ Δκθύιην Πόιεκν θαη ζα 
άληεραλ θαη  ηνλ Β΄  Δκθύιην Πόιεκν,  (ηνλ κεγάιν πιένλ),1946 -1949.  Καη 
ζηελ ζπλέρεηα ην 1950 άληεραλ λα θηηάμνπλ θαη κηα λέα δπλαηή Διι ά-
δα!! «Άηηκε ξάηζα νη  Έιιελεο» (κε ηελ θαιή έλλνηα),   
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Γηαηί  κειαγρνιείο γηα ηα αδηέμνδα; Ζ δσή ζπλερίδεη λα δίλεη όηη νκν ξ-
θηέο έρεη θαη ζηε ρξεσθνπεκέλε Διιάδα. Άζε ηε κειαγρνιία θαη απ ό-
ιαπζε όηη ζνπ δίλεη ΓΩΡΔΑΝ. Ο γαιαλόο νπξαλόο, ε γαιάδηα ζάιαζζα  
θαη νη  βνπλνθνξθέο είλαη  δσξεάλ.  
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Δ, αδεξθέ κνπ, δε δνύκε θαη ηέηνηα ζην θάησ θάησ  όπσο ζηε πξία,  
αληέρνπλ θαη ζπλερίδνπλ εθείλνη 3 ρξόληα ηώξα κε 300.000 λεθξά γ π-
λαηθόπαηδα! Δ, δελ είκαζηε θαη ζ’ απηή  ηε θαηάζηαζε. Παιηόηεξα β έ-
βαηα πεξάζακε θαη  ηέηνηα θαη  πάιη δελ  ην βάιακε θάησ. πλερίζακε!!!  
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Όρη! Γε ζέισ παληθό θνξίηζηα. Με ζαο δεη ν Κνινθνηξώλεο λα θνβάζηε 
γηαηί ζα αξρίζεη πάιη:  «Ωξέ Διιελίδεο, ηη  θνβάζηε κσξέ; Οη παξηηάηεο 
έζηειλαλ ηα παηδηά ζην ζάλαην θαη έιεγαλ :  ή ζα  ληθήζεηο ή έια λ ε-
θξόο κόλν! Θάξξνο  σξέ! Με θνβάζηε η ίπνηα! Θα ληθήζεηε ζην ηέινο!  
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Έρσ γίλεη «πνιύ βαξεηόο» επαλαιακβάλνληαο ζην έληππν ηε ιέμε: θ α-
ηάζιηςε. Γηαηί;  Γε γλσξίδσ όηη ην λα επαλαιακβάλεζαη είλαη κεηνλ έ-
θηεκα ζην γξάςηκν; Απ’ ηνπο  θηινιόγνπο ζηελ Α΄  Γπκλαζίνπ ην μέξσ 
θίιε κνπ. Αιιά πίζηεςε κε, ν θόβνο ν κεγάινο ζηελ θαηάζηαζε πνπ 
δνύκε, είλαη κηα καδηθνπνίεζε ηεο θαηάζιηςεο. Σν παξαπάλσ άξζξν 
είλαη πξηλ 10 ρξόληα!! Αλ ηόηε είρακε 1.500.000 θαηαζιηπηηθνύο, (άζρ ε-
ηα αλ δε ην θαηαιαβαίλακε, ην ήμεξαλ νη ςπρίαηξνη) .  Σόηε πνπ ηα είρ α-
κε όια, θαληάδεζαη γηα η η  εθηαιηηθό ζελάξην κηιάκε; θαη ν Έιιελαο δελ 
είλαη «ςπρξόο» όπσο ν Γεξκαλόο.  Δίλαη πνιύ ζπλαηζζεκαηηθόο θαη θ π-
θινζπκηθόο.  
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Γεθεκβξηαλά 1944. 25.000 λεθξνί, αο ηνπο θάλνπκε έζησ 15.000. Οι ν-
θιεξσκέλε ε θσηνγξαθία δείρλεη 60 πηώκαηα . Φαληάδεζηε ηέηνηεο ε-
πνρέο; Γηα ηη  πόλν θαη δπζηπρία κηιάκε; Κη όκσο ζπλερίδαλ αγσληζηηθά 
ηε δσή. Δ, βξε αδεξθέ, ζα ην μαλαπώ: «δελ είκαζηε θαη ζε ηέηνηα θαη ά-
ζηαζε!!!».  Ζ γ ηαγηά ζνπ όκσο ηα έδεζε θαη ηα άληεμε. ην βάζνο ηεο 
θσηνγξαθίαο θαίλεηαη  ε Αζήλα ηνπ 1944.    
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Διιελνπνύιεο ην 1956.  

Σαμηλνκνύλ ζηαθύιηα γηα ηνλ ηξύγν.  Ζ Διιάδα ήδε κεηά από απίζηε π-
ηεο θαηαζηξνθέο, ζε 6 ρξόληα κόλν ζπλέξρεηαη.  Με θαηεζηξακκέλα ηα 
πάληα. Ίζσο έρνπλ ράζεη νη θνπέιεο πάλσ ηνλ παηέξα ηνπο,  ηε κάλα 
ηνπο ζε πόιεκν θαη εκθύιην. Αιιά δε ην βάδνπλ θάησ. αλ κέιηζζεο 
αγσλίδνληαη  λα θηηάμνπλ κηα λέα δσή, νηθνγέλεηα, παηδηά,  εγγόληα.   

Θα ην πεηύρνπλ! ! !  
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Κη όκσο!  
Οη θησρνί ιανί ηεο Δπξώπεο επηδνύλ ελ  αλακνλή ηεο ΛΔΤΣΔΡΗΑ.  

Αγσλίδνληαη! 
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Φίιε λέε,  
ε θξπθνθπηάλε όκνξθεο θνπέ ιεο.  

Αιιά ζηε κειαγρνιία πνπ δεηο δελ ην πήξεο είδεζε.  
Δζύ ράλεηο!  

Θα πεγαίλαηε γ ηα θαπνπηζίλν ή εζπξέζζν ζε κηα θαθεηεξία θαη  ζα ζ π-
δεηνύζαηε επράξηζηα. Αιιά ε κειαγρνιία ζνπ δε ζ’αθήλεη.  Υάλεηο…  

Ζ δσή ζπλερίδεη λα είλαη σξαία.
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Μα γηαηί  καο δάλεηδαλ αζηακάηεηα; Αθνύ ήμεξαλ νη Γηεζλείο Σξάπεδεο 
όηη πεγαίλακε ζην γθξεκό! Σν έρσ ζθεθηεί  πνιιέο θνξέο: ε απάληεζή 
κνπ;  «δελ μέξσ».  
Δδώ ίζσο λα δηθαηνινγείηαη θάπνηα «ζεσξία ζπλνκσζίαο».  
Όκσο ζεκαζία δελ έρεη ε ζπλνκσζία, αιιά όηη εκείο δώζακε ζηνπο μ έ-
λνπο ην  δηθαίσκα….  
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Μεηά ην 1980 σο ην 2009, νη δηεζλείο ηξάπεδεο, δελ πξνιάβαηλαλ λα 
ζηέιλνπλ ΠΟΣΑΜΟΤ ΓΑΝΔΗΩΝ ζηελ Διιάδα.  

Κη άιια,  θη  άιια, θη άιια!  
Σν θξάηνο δηαιύνληαλ νξηζηηθά.  Σν βησηηθό καο επίπεδν (όινπ ηνπ 

ιανύ) , αλέβαηλε ζπλέρεηα, αιιά κε δαλεηθά….  
Ζ λέα γεληά ζήκεξα θαιείηαη  λα καο  ζώζεη!  
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ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΗ ΑΓΩΝΔ 2004  
Με αζηξνλνκηθό –  εθηαιηηθό ήδε ρξένο αλαιακβάλνπκε Οιπκπηαθνύο 

αγώλεο.  
Πέξαλ ησλ ηξηζεθαηνκκπξίσλ δξαρκώλ, πνπιήζακε θαη  20 ηόλνπο ρξ π-

ζνύ, γ ηα λα ηα βγάινπκε πέξα.  
Υώξηα ηη  εθηαιηηθά πνζά πνπ δαλεηζηήθακε! ! !  
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1960 
10 ρξόληα κεηά ηνπο πνιέκνπο.  
Όιεο νη Διιελνπνύιεο δνπιεύ-
νπλ.  σζηό κειίζζη.  Κνπξάδνληαη  
αιιά είλαη αηζηόδνμεο. Αξρίδνπλ 
δνπιεηά κε ηελ Αλαηνιή ηνπ ήι η-
νπ θαη ζηακαηνύλ κε ηε Γύζε. 
Όπσο ζηνλ Μεζαίσλα. Όκσο 
γλσξίδεηε όινη , ζε 10 ρξόληα κε-
ηά (1970) , πνύ ζα  βξίζθεηαη ε 
Διιάδα. Με κε κπεξδέςεηε κε 
θακηά Υνύληα….  
 
 
 
 
 
Έηζη λέε κνπ, θάλε ι ίγν θνπξάγην 
θαη ζα δεηο ΑΠΡΔ ΜΔΡΔ!  
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Φνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο ζην Ακθηζέαηξν.  
 
Από ην Γεκνηηθό σο ην Λύθεην άξηζηνη καζεηέο -ηξηεο.  Υαίξνληαη πνπ 
ζπνπδάδνπλ θαη κπξάβν ηνπο! Ξέξνπλ η η  ζα βξνπλ έμσ όηαλ πάξνπλ 
πηπρίν ή θαη κεηαπηπρηαθό. Όκσο δε ζηακαηνύλ ηνλ αγώλα. Θα πνι ε-
κήζνπλ,  ζα ληθήζνπλ. Θα πεξάζνπλ όκσο από ηε θύια θαη  Υάξπβδε. 
Καη απηό ην μέξνπλ. Φίινη κνπ είκαη «ξαηζηζηήο» αλ πσ  όηη νη  Έιιελεο 
είλαη «θνβεξή ξάηζα;». Από ηα εξείπηα θηίδνπκε παιάηηα; …. Θα θη ί-
ζνπλ θαη  νη παξαπάλσ θνηηεηέο -ηξηεο. Δίκαη  ζίγνπξνο.  
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Πνηεκαηάθη πνπ είρα βάιεη ζε καζεηή Β΄  Γεκνηηθνύ.  
Σν Β΄ Γεκνηηθνύ δελ έρεη ζεκαζία.  Δίκαζηε απηνί  νη  Έιιελεο λαη  ή όρη ;  
Ζ ηζηνξία καο ιέεη  λαη.  Σώξα γ ηαηί  καο «ζθηάδεη  ηνπ πνιέκνπ ε θνβέξα 

ή ηεο κάρεο;»  
Δίλαη  κέρξη λα μππλήζνπλ κέζα καο ηα γνλίδηα θαη  DNA ηνπ Έιιελα. 
Καη ζα μππλήζνπλ,  όπσο ζ’όιε ηελ Ηζηνξία ηνπ μππλνύζαλ θαη  νδ ε-

γνύζαλ ζηε Λεπηεξηά! …  
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Μπνξείηε λα βξείηε άιια 25 ζέκαηα ςπρνινγηθά θαη  θνηλσληθά ζην ζάηη 
(site):   
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