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Δηζαγσγή 

           ε απηόλ ηνλ ηόκν ζπκπεξηιακβάλνληαη  ηξηάληα επηά θείκελα πνπ γξάθηεθαλ 

θαηά ηελ δεθαπεληαεηία 1999-2014, ηελ πεξίνδν πνπ όια αιιηώο μεθίλεζαλ θαη 

αιινύ θαηέιεμαλ. Πξόθεηηαη γηα άξζξα ή επηθπιιίδεο, «αλάκηθηεο παξαηεξήζεηο» 

πνπ θαηέγξαςε έλαο ςπρίαηξνο, «γηα  ηελ ηξέρνπζα δσή θαη ηελ θξίζε» ζην 

πεξηνδηθό ηεο επαξρίαο «Δπηινγέο» πνπ θπθινθνξεί ζηα Γηάλλελα από ην 1997. Ζ 

ζπλεξγαζία θαη ε ζπγγξαθή μεθίλεζε θαηόπηλ παξνηξύλζεσο ηνπ εθδόηε Παληειή 

Κσζηνύια, θαη  ζπλερίζηεθε κε κεραληζκνύο ζεηηθήο παιίλδξνκεο αιιεινξύζκηζεο  

ιόγσ ηεο ζρέζεο πνπ εγθαηαζηάζεθε κε ην  θνηλό  όιε απηή ηελ πεξίνδν.  

            Σα ζέκαηα ησλ θεηκέλσλ πνηθίινπλ από ακηγώο ηαηξηθά θαη ςπρηαηξηθά  

(ζηξεο, βηνηερλνινγία, αηνκηθή θαη θνηλσληθή ςπρνπαζνινγία, απηνθηνλίεο) έσο ηελ 

θξηηηθή ησλ ζπκπεξηθνξώλ ( ηελ ζπκβίσζε ησλ λέσλ, ηνλ γάκν, ηηο αλζξώπηλεο 

ζρέζεηο, ηελ θνηλσληθή έληαμε, ζηηο δηαθνπέο,  ζηηο γηνξηέο, ζηηο δηαδειώζεηο, ζηα 

παλεγύξηα, ζηηο γηνξηέο, ζηηο εθινγέο θαη ζηηο ηειεηνπξγίεο). ρνιηάδνληαη 

πξσηαξρηθά ζέκαηα ηεο δσήο καο  όπσο ν έξσηαο, ε εξγαζία, ε πνιηηηθή έληαμε, ν 

θαηαλαισηηζκόο, ε ζξεζθεπηηθόηεηα, ε δεκηνπξγηθόηεηα, ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη  ν πνιηηηζκόο ζηε δσή καο, έηζη όπσο θαηαθαίλνληαη ζηηο ζεκεξηλέο 

ζπκπαξαδειώζεηο θαη εθθνξέο ηνπ αηνκηθνύ θαη θνηλσληθνύ βίνπ,  ζηελ επαξρία, 

ζηελ πξσηεύνπζα, ζηελ επηθξάηεηα.  

        Θα πξέπεη λα επηζεκάλσ  όηη σο  ζπγγξαθέαο ηνπ παξόληνο  ηόκνπ, δελ 

δηεθδηθώ δάθλεο απνιπηόηεηαο θαη επηζηεκνληθήο αιήζεηαο: Απιώο θαηαζέησ  ηελ 

γλώκε κνπ γηα ζνβαξά ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηώξα θαη πάληα όινπο καο. Πώο είκαζηε 

θαηά κόλαο θαη πώο δηαρεηξηδόκαζηε ηηο ηθαλόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο καο αιιά θαη 

ηελ κνλαμηά καο, πσο ζπλδεόκαζηε κε ηνπο άιινπο, πώο εξσηεπόκαζηε θαη πσο 

ζπλππάξρνπκε ζην γάκν, ζηε ζπκβίσζε, ζηηο γηνξηέο, ζην ζρνιείν,  ζην 

Παλεπηζηήκην, ζηελ πόιε θαη  ζηα ρσξηά, πώο δηαζθεδάδνπκε θαη πσο ραηξόκαζηε, 

πσο θαληαδόκαζηε ό έλαο ηνλ άιιν ζηελ ζύγρξνλε αζηηθή δσή. Αθόκε γξάθσ ηηο  

απόςεηο κνπ  γηα ην πώο «βιέπεηαη» ε λέα γεληά θαη νη λέεο θνηλσληθέο νκάδεο, γηα ην 

πώο εληάζζνληαη ηα λέα δεδνκέλα ηεο ηξέρνπζαο «θξίζεο» ζην αηνκηθό θαη ζην 

«ζπιινγηθό» ππνζπλείδεην ησλ θαηνίθσλ θαη πνιηηώλ απηήο ηεο ρώξαο θαη πνηα 

είλαη ηα ησξηλά επηθξαηνύληα δεδνκέλα πνπ δηαθαηέρνπλ ηνπο αλζξώπνπο κεηά από 

απηή ηελ πεξηπέηεηα(απόηνκε άλνδνο θαη απξόζκελε πηώζε) πνπ ζπγθινλίδεη όινπο 

καο, ηελ θνηλσλία θαη ηελ παηξίδα.          Δμνπιηζκόο ηεο γξαθήο κνπ κνπ είλαη ε 

αγσλία κνπ (πνπ ζπληνλίδεηαη «κε ηελ αγσλία απηνύ ηνπ ηόπνπ γηα δσή»), ε 

επαηζζεζία κνπ  λα αθήλσ ηελ ηέρλε λα κε θαζνδεγεί θαη λα κε δηδάζθεη (εμ νπ θαη 

ηα πνιιά παξαζέκαηα ζηα θείκελα), ε δηάζεζή κνπ γηα επηθνηλσλία   κε όξνπο 

αλζξώπηλνπο, επηζηεκνληθνύο θαη πνιηηηθνύο  αιιά θαη ην αίζζεκα ηνπ θαζήθνληνο 

λα κηιήζσ,  λα ζηεξίμσ θαη λα ζηαζώ ηζόηηκα, δίπια ζηνπο αλζξώπνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη θαηαλόεζε θαη βνήζεηα, ηδηαίηεξα απηή ηελ πεξίνδν, εκπλεόκελνο 

ζηαζεξά από ηηο αξρέο ηνπ Γηαθσηηζκνύ, ηνπ θνηλνηηζκνύ  αιιά θαη ηεο 

Ηππνθξαηηθήο Ηαηξηθήο.  

          ε θάζε πεξίπησζε ρξεώλνκαη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ πξσηαξρηθή, αθηηαζίδσηε 

θαη αλπζηεξόβνπιε απζαηξεζία –λόκηκε νπσζδήπνηε, ηεο θαηαγεγξακκέλεο γλώκεο 

κνπ. Χο εθ ηνύηνπ ζέησ ηηο απόςεηο κνπ ζε ζπδήηεζε κε ηνπο –ηπρόλ- αλαγλώζηεο 

κνπ ππό ηνλ όξν ηεο θαινπξναίξεηεο πξόζιεςεο, ηεο αζηηθήο επγέλεηαο θαη ηνπ 

θηιειεύζεξνπ δηαιόγνπ. 
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          H εκθάληζε ησλ θεηκέλσλ ζε απηόλ ηνλ ηόκν αθνινπζεί ρξνλνινγηθά  ηελ 

πνξεία, θαηαγξαθήο ηνπο από  ην 1999, έσο ζήκεξα. Πξνηείλσ λα δηαβαζηνύλ 

αληηζηξόθσο, από ην ηέινο πξνο ηελ αξρή, κε  κηα θαηεύζπλζε ίδηα  κε απηήλ πνπ 

αθνινπζεί ε κλήκε.  

 

Φώηεο Μσξόγηαλλεο 

Γξ Φπρίαηξνο,  

Οθηώβξηνο 2014 
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Ο ρντθόο άλζξσπνο θαη ν ππνρζόληνο εγθέιαδνο. 

 

χκθσλα κε ηελ  κπζνινγία ν Δγθέιαδνο ήηαλ έλαο επηβιεηηθφο γίγαληαο πνπ θαηά ηελ 

δηακάρε κε ηνπο ζενχο ρξεψζεθε ζηελ ζεά Αζελά ε αληηκεηψπηζή ηνπ. Απηή βιέπνληαο 

ηελ ηξνκεξή ηνπ δχλακε έξημε πάλσ ηνπ νιφθιεξε ηελ ηθειία γηα λα ηνλ 

θαηαηξνπψζεη. Δθείλνο ράζεθε πξνζσξηλά αιιά ε ηξνκεξή ηνπ αλάζα ζπλερίδεηαη θαη 

ελίνηε είλαη ηφζν έληνλε ψζηε ε γή λα θνπληέηαη θαη λα γθξεκίδνληαη ηα πάληα πάλσ 

ηεο. 

Έλα ηφζν ζεκαληηθφ θαη θαηαζηξνθηθφ γεγνλφο δσήο πνπ επηζπκβαίλεη απξνεηδνπνίεηα 

θηλεηνπνηεί έληνλνπο θφβνπο θαη ηνλ κεραληζκφ ηνπ stress. 

Οη άλζξσπνη ράλνπλ ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επηθπξηαξρίαο ζηνλ θπζηθφ 

θφζκν, πνπ έλνησζαλ, θαη κηα παξαηεηακέλε αγσλία γηα ηελ επηβίσζή ηνπο αλαδχεηαη 

πνπ ππνλνκεχεη ηελ «ινγηθή» αίζζεζε ππεξνρήο πνπ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία 

πξνζθέξεη, ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο. 

Κάπνηνη απφ απηνχο πνπ έρνπλ βηψζεη  ζηελ δσή ηνπο ζεηζκνχο(αιιά θαη ιηκνχο ή 

θαηαπνληηζκνχο, πχξ, κάραηξα, επηδξνκέο αιινθχισλ , εκθχιην πφιεκν, αηθλίδην 

ζάλαην πξνζθηινχο πξνζψπνπ θαη γεληθά απξφζκελα θαη αηθλίδηα ζεκαληηθά γεγνλφηα 

δσήο), άγλσζην ζε πφζν πνζνζηφ (αλ θαη εθηηκάηαη φηη είλαη κηθξφ) θαη θαηά άγλσζην 

κέρξη ζηηγκήο κεραληζκφ, ζα ππνζηνχλ ηελ εθδήισζε ησλ ελνριεκάησλ κηάο 

θαηάζηαζεο πνπ νλνκάδεηαη αληίδξαζε απφ Φπρνηξαπκαηηθφ Stress, θαη πνπ αλήθεη 

γεληθά ζηελ θαηεγνξία ησλ Αγρσδψλ δηαηαξαρψλ, θαη πξνζβάιιεη άηνκα θάζε ειηθίαο 

θπξίσο φκσο  ηα παηδηά θαη ηηο γπλαίθεο.* Σα άηνκα επαλαβηψλνπλ ζπλερψο ην 

δπζάξεζην ζπκβάλ θαη ε ζθέςε ηνπο εκκέλεη ζε απηφ. Πνιιά φλεηξα κε ηξνκαθηηθφ 

πεξηερφκελν θαηαξγνχλ ηνλ χπλν. Δηθφλεο θαηαζηξνθήο θαη νξάκαηα κε ηξνκαθηηθφ 

πεξηερφκελν θπξηαξρνχλ θαηά ηελ εγξήγνξζε, αθφκα θαη ζε ζηηγκέο εξεκίαο. 

Απνθεχγνληαη νη ρψξνη θαη νη ζπλζήθεο πνπ ζπκίδνπλ ην ζπκβάλ θαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα 

ζηελ εξγαζία θαη ηηο ζπλήζεηεο παξαβιάπηεηαη. 

Φφβνο, αγσλία, ππεξέληαζε, δπζθνιίεο ηεο κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο, ηεο πξνζνρήο θαη 

ηεο ζπγθέληξσζεο αλαδχνληαη θαζψο θαη παιηφηεξα δπζάξεζηα βηψκαηα πνπ πηζαλφλ 
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πξνυπάξρνπλ ηνπ ησξηλνχ ζπκβάληνο επαλέξρνληαη θαη ππξνδνηνχλ ηελ αλεζπρία. Οη 

άκπλεο ραιαξψλνπλ θαη εθδειψλνληαη πξσηφγνλεο αληηδξάζεηο(π.ρ εθξήμεηο ζπκνχ, 

επηζεηηθφηεηα, θαηαζιηπηηθέο αληηδξάζεηο αιιά θαη παξάμελεο ή απξφβιεπηεο 

ζπκπεξηθνξέο). 

        Ζ ζεξαπεπηηθή  αληηκεηψπηζε πεξηιακβάλεη θπξίσο ςπρνινγηθνχο ρεηξηζκνχο, 

φπσο θαηαλφεζε, ζπκπαξάζηαζε, ελζάξξπλζε γηα ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, 

θηλεηνπνίεζε γηα εθ λένπ ζρεδηαζκφ ηεο δσήο θαη εθκάζεζε αλαιπηηθψλ ηερληθψλ 

αμηνπνίεζεο ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο ηνπ εαπηνχ, αλάπηπμε θαη ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ stress, θαη γεληθά θάζε ηη πνπ εκπεξηέρεη έλα αλζξψπηλν λφεκα 

δσήο, κέζα απφ κηα αλζξψπηλε ζρέζε θαη ζπκπεξηθνξά. 

         Ο άλζξσπνο είλαη ινηπφλ θαη πάιη ρντθφο κε φξηα ζηηο δπλαηφηεηέο ηνπ, θαη ν 

εγθέιαδνο γίγαληαο πνπ αλαζαίλεη αθφκε θάησ απφ ηα πφδηα καο γηα λα καο δείρλεη 

αθξηβψο φηη ρξεηαδφκαζηε μαλά κηα ζνθή «ζχγρξνλε» Αζελά, γηα λα καο απαιιάμεη 

απφ ηελ φριεζή ηνπ, ε λα καο δηδάμεη λα ηελ αληέρνπκε ή λα ηελ ζεξαπεχνπκε. Να καο 

δψζεη επηζηεκνληθή γλψζε αιιά θαη ζχλεζε γηα λα ζηεξηψζνπκε ζηελ ηξεκάκελε γε, 

εκείο θαη ηα αγαζά πνπ πξνζπνξίζακε. Κπξίσο φκσο γηα λα αλαιάβνπκε ηηο επζχλεο 

καο, λα πξνζέρνπκε εαπηνχο θαη αιιήινπο θαη λα ηεξνχκε ηνπο λφκνπο θαη ηνπο 

θαλφλεο. 

Γηφηη είλαη γλσζηφ ην «ζπλ Αζελά θαη ρείξα θίλεη».. 

  Οθηψβξηνο 1999         

*ICD -10 Φπρηθέο Γηαηαξαρέο θαη δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο (F00-F99) ΠΟΤ 1984. 
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Βηνηαηξηθή θαη Βηνηερλνινγία  

  

 Καζψο ν  εηθνζηφο αηψλαο  ζέξλεη ηα ηειεπηαία ηνπ βήκαηα, θαη ν ρξφλνο «ηέκλεηαη  

ζηα δπν θαη κνηάδεη απνζβνισκέλνο», ηα εξσηήκαηα  γηα ην κέιινλ ηεο δσήο  θαη ηεο 

χπαξμεο  ηνπ αλζξψπνπ  αλαδχνληαη  κε δξηκχηεηα  θαη  εθβηάδνπλ   απαληήζεηο. 

Παξφηη  ε ηαηξηθή έξεπλα ζξηακβεχεη, θαη  νη ζξεζθεπφκελνη  ζε   φιν ηνλ  θφζκν είλαη 

ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, ε θσλή ηνπ Αηλζηάηλ  εμαθνινπζεί λα  ηξνκάδεη θαη λα 

πξνθαιεί. «Ο θαιφο ζεφο δελ παίδεη δάξηα….» 

Σα δεδνκέλα πνπ ζα ζρνιηάζνπκε, πξνέξρνληαη απφ ηελ ζχγρξνλε επηζηεκνληθή 

βηνηαηξηθή έξεπλα. Ο  ζπνπδαίνο εκβξπνιφγνο ΄Ηαλ Οπίικνπη , πξφζθαηα, «αληηγξάθεη»  

ζην εξγαζηήξηφ ηνπ ηελ έθηε κέξα ηεο δεκηνπξγίαο, θαη ε θισλνπνηεκέλε δηάζεκε 

ακλάδα  Νηφιπ, ππνδειψλεη κε ηελ παξνπζία ηεο  ην κεγαιείν θαη  ηηο αληηθάζεηο  ηεο 

ζχγρξνλεο  επηζηεκνληθήο  έξεπλαο, αιιά θαη ζεκαηνδνηεί  ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο 

χβξεσο. Αθφκα πην πξφζθαηα ν  γελεηηζηήο  Γθξεθ Βέληεξ  απνθσδηθνπνηεί  ηε 

κνξηαθή ζχζηαζε  ηεο δσήο, δπν απιψλ  κνλνθχηηαξσλ νξγαληζκψλ, θαη αλαζπλζέηεη  

έλα θαηλνχξην νξγαληζκφ  ζην εξγαζηήξηφ ηνπ, εγθαηληάδνληαο  ηελ είζνδν ζηε δσή καο, 

κηαο γλψζεο,  πνπ κπνξεί λα απνβεί  ν ρεηξφηεξνο εθηάιηεο, δειαδή ηελ δπλαηφηεηα   

ηεο κεραληθήο αλαδφκεζεο  ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, πνπ ζεκαίλεη ηελ εθιεθηηθή ρξήζε 

ηνπ δσληαλνχ γελεηηθνχ πιηθνχ θπηψλ, δψσλ θαη ησλ αλζξψπσλ, πξνο θαηαζθεπήλ  

«αλζεθηηθφηεξσλ»  θαη πηζαλφλ «απνδνηηθφηεξσλ» κνξθψλ θαη εθθνξψλ ηνπο. 

‗‘εβφκαζηε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα, αιιά πξνηείλνπκε  ζηνπο επηζηήκνλεο  λα κελ 

ππεξβνχλ ηα φξηα‘‘ γξάθεη ζε έλα εμαηξεηηθά ζνβαξφ , ηεθκεξησκέλν  θαη αγσληψδεο  

θείκελν ν Μεηξνπνιίηεο Ησαλλίλσλ Θεφθιεηνο. ‘‘Άλζξσπε , εκβάζπλε φζν κπνξείο  

πεξηζζφηεξν ζηε γλψζε  ηνπ θφζκνπ, ςειάθηζε ηε ζνθία ηνπ Γεκηνπξγνχ, κελ 

απνηνικήζεηο  κφλν ηε Γεκηνπξγία. Ζ χβξηο  ζα είλαη κεγάιε  θαη ην ηίκεκα βαξχ, γηαηί 

ηίπνηα δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ‘‘. 

Αληίζηνηρε ζέζε, ελαληίνλ  ηεο θισλνπνίεζεο  ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ  θαη ηνπ 

αλζξψπνπ, εθθξάδνπλ  νη αθηηβηζηέο ηεο νηθνινγηθήο νξγάλσζεο Greenpeace, θαη  

δηαδειψλνπλ  κε νκνηφκνξθα θνπζηνχκηα, θνξψληαο κάζθεο πνπ δείρλνπλ ηελ ακλάδα 

Νηφιπ, θαη  θαηαδηθάδνπλ  ηηο παξεκβάζεηο ζην αλζξψπηλν  γελεηηθφ πιηθφ, πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζαλ ζθνπφ, ηελ γελεηηθή θαζαξφηεηα  σο πνιηηηθή πξαθηηθή, πνπ 

ζπκίδεη ζηνπο  πεξηζζφηεξνπο   ηηο θαηαζηξνθηθέο  επηπηψζεηο  ηέηνησλ δπλαηνηήησλ, 
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φπσο ε  πξφζθαηε  ηζηνξία δηδάζθεη(πξαθηηθέο ηνπ λαδηζκνχ, θίλεκα ηεο Δπγνληθήο 

ζηε νβηεηηθή Έλσζε) 

Γηα ηελ πξφζθαηε ηαηξηθή αλαθάιπςε, ηελ γνληδηαθή ζεξαπεία, πνπ απνηειεί ηελ πην 

ηνικεξή θαη επηζεηηθή ζεξαπεία πνπ εθαξκφδεη ε Ηαηξηθή  γηα ηελ αληηκεηψπηζε λφζσλ 

πνπ νθείινληαη  ζε γνληδηαθέο αλσκαιίεο, θαηαγξάθνληαη  ερζξηθέο θξηηηθέο απφςεηο  

γηα ηηο εθαξκνγέο ηεο. Οη θίλδπλνη θαη νη επηπινθέο  ηεο γνληδηαθήο ζεξαπείαο, πνπ 

έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί, αλαγθάδνπλ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξεπλεηέο λα  ζέζνπλ εξσηήκαηα  

γηα ην εάλ πξέπεη  ε έξεπλα λα ζπλερηζηεί  ή λα δηαθνπεί. Ζ άπνςε πνπ δηαηππψλεηαη  

αθνξά γεληθά, ηελ έξεπλα ζην ρψξν ηνπ DNA, θαη ηελ πηζαλφηεηα  απφ «θάπνην 

ιάζνο», λα δεκηνπξγήζνπκε ηεξαηφκνξθνπο Φξαλθεζηάηλ. 

Γεληθά νη άλζξσπνη εκπηζηεχνληαη  ηελ επηζηήκε θαη ηελ  επηζηεκνληθή έξεπλα, πνπ 

αγσλίδεηαη ηφζν λα ζηεξίμεη ηε δσή φζν θαη λα απαληήζεη ην εξψηεκα ηνπ ζαλάηνπ. 

Πνιινί φκσο πηζηεχνπλ  φηη ε επηζηεκνληθή έξεπλα ζηεξείηαη εζηθφηεηαο, 

εζηθνπξαθηηθήο νξζνινγηθφηεηαο θαη «εζηθήο» κεζνδνινγίαο:  ηη ε αξρή ηεο 

αληαπνδνηηθφηεηαο ελζνπζηάδεη ηφζν ηνπο ίδηνπο ηνπο επηζηήκνλεο, φζν θαη ηα ηεξάζηηα 

εκπνξηθά ζπκθέξνληα πνπ θηλνχληαη δξαζηήξηα  ζην ρψξν ηεο βηνηερλνινγίαο. Ίζσο, λα 

ηζρχεη ε επηθχιαμε ηνπ Ηεξεκία Ρίθθηλ, πνπ αζθεί κηα ξηδνζπαζηηθή θξηηηθή ζηελ 

επηζηήκε αλαθέξνληαο φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ  ζην κέιινλ απφ ηε 

βηνηερλνινγία  ζα είλαη πεξηζζφηεξα απφ απηά πνπ ζα ιπζνχλ. Καηεγνξεί κάιηζηα  ηνπο 

επηζηήκνλεο  φηη παξνπζηάδνπλ  εζηθά ειιείκκαηα σο πξνζσπηθφηεηεο  θαη φηη 

αδηαθνξνχλ  γηα ηηο θνηλσληθέο  θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ησλ εξεπλψλ ηνπο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα  εθηαιηηθή πξφβιεςε ηεο κειινληηθήο επηζηεκνληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο  ή γηα ηελ γλσζηή θνβνγφλν εθδνρή  πνπ πάληνηε πξνθαιεί  ε 

θαηλνηφκνο αλζξψπηλε πξάμε; 

Ίζσο ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαδχεηαη ε αλάγθε γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ δενληνινγίαο 

ηεο έξεπλαο. Καη πξψηα  απφ φια, ε αλάγθε γηα ηελ απνδνρή εζηθψλ θαλφλσλ, φπσο 

ραξαθηεξίδεη ν θαζεγεηήο θ. Αληψλεο Κνπηζειίλεο. ‘‘Οη εζηθνί θαλφλεο εθπνξεχνληαη 

απφ ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ εζηθψλ αμηψλ  πνπ θαηηζρχνπλ  ζε κηα θνηλσλία  θαη 

απνζθνπνχλ ζηε ξχζκηζε ησλ πξνβιεκάησλ  πνπ παξνπζηάδνληαη  απφ ηελ  άζθεζε ηεο 

Ηαηξηθήο  επηζηεκνληθήο έξεπλαο, ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο απηέο, επεηδή πνιιέο απφ ηηο 

επηζηεκνληθέο επηηεχμεηο ηεο Ηαηξηθήο   έξεπλαο,  ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ  λέα 

πξφηππα  εζηθψλ αμηψλ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ «εθβηνινγηζκφ» ηεο εζηθήο. Σέηνηεο είλαη νη 

πεξηπηψζεηο ηεο επζαλαζίαο, ελφο δηεζλψο ακθηιεγφκελνπ δηιήκκαηνο, ησλ 

πεηξακαηηζκψλ ζηα δψα  θαη ηνλ άλζξσπν πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί νξηζκέλεο αξρέο 
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θαη λα απνθιείεη ην ξαηζηζκφ, ηνλ απαλζξσπηζκφ  θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

επηηεπγκάησλ ηεο  γελεηηθήο κεραληθήο πνπ έρεη εγθαηληάζεη λένπο πξαγκαηηθά 

νξίδνληεο, φρη κφλν ζηα κπζηηθά ηεο δσήο, αιιά θαη ζηε δηαγλσζηηθή αλίαησλ λφζσλ, 

ζηελ παξεκβαηηθή γνληκνπνίεζε, ζηηο κεηακνζρεχζεηο θ. ι. π.‘‘ 

Δίλαη γλσζηφ  απφ παιηά φηη νη πιένλ  ζθνδξέο αληηπαξαζέζεηο  γηα ζέκαηα 

δενληνινγίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ  κηαο επηζηεκνληθήο αλαθάιπςεο, δηεμάγνληαλ εληφο 

ησλ θφιπσλ  ηεο επηζηεκνληθήο  θνηλφηεηαο. Αο ειπίζνπκε  φηη απηφ ζα ζπκβαίλεη 

εμαθνινπζεηηθά θαη ζην κέιινλ, δεδνκέλσλ ησλ αιιαγψλ πνπ έρνπλ ελ ησ κεηαμχ 

επηζπκβεί , φπσο  ν απνκνλσηηζκφο ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο  απφ  ηνλ θνηλσληθφ 

έιεγρν, ε ζηελή ζρέζε ηεο εθαξκνζκέλεο έξεπλαο κε ηελ ηερλνινγία  θαη ζπλεπψο, ηελ 

αληαπνδνηηθή ινγηθή ηνπ θφζηνπο-απνδνηηθφηεηα , θαη ε νπηζζνρψξεζε  ησλ 

θηλεκάησλ θνηλσληθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη ειέγρνπ. 

Άξαγε πξέπεη λα είκαζηε αηζηφδνμνη ή απαηζηφδνμνη; Ο δηάζεκνο Βξεηαλφο  θπζηθφο 

ηέθελ Υφνπθηλγθ, ζε κηα πξφζθαηε δήισζή ηνπ, αλαθέξεη  φηη θαηά ηηο πξνζερείο 

εθαηνληαεηίεο , ηελ αλζξσπφηεηα ζα απαζρνιήζνπλ νη εμήο ηξηο κεγάινη θίλδπλνη: Ο 

θίλδπλνο απφ ηελ αηνκηθή θαη ππξεληθή ελέξγεηα, ν θίλδπλνο απφ ηηο κεγάιεο 

θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο  ιφγσ ηεο πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο  θαη ν ζεκαληηθφηεξνο, 

ν θίλδπλν πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε δεκηνπξγία γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηψλ, απφ ηα 

εξγαζηήξηα ηεο βηνηαηξηθήο  έξεπλαο(π.ρ.HIV). 

ε απηέο ηηο εθηαιηηθέο ππνζέζεηο, πνιινί επηζηήκνλεο πξνβιεκαηίδνληαη, ζησπνχλ θαη 

αλακέλνπλ. Ζ πξσηνβνπιία αλήθεη ζηνπο επηζηήκνλεο  πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ 

άλζξσπν, ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία  κε ζεβαζκφ, εζηθέο θαη δεκνθξαηηθέο αξρέο  θαη 

πξσηίζησο  ζχλεζε. Ζ πξσηνβνπιία αλήθεη ζε απηνχο  πνπ θαληάδνληαη ηελ θνηλσλία, 

σο ζχλνιν αλζξσπίλσλ ππνθεηκέλσλ  θαη φρη σο θισλνπνηεκέλα, ρεηξαγσγήζηκα 

ελεξγνχκελα. 

Ζ κείδσλ αληαπνδνηηθφηεηα, πέξα απφ ηνπο παγθνζκηνπνηεκέλνπο θαλφλεο ηνπ 

εκπνξίνπ, είλαη ε ιχζε ηεο αγσλίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαπφθεπθηε δπζηπρία θαη 

ηνλ αλακελφκελν ζάλαην. Ζ ιχηξσζε, καδί  κε ηε ιεινγηζκέλε ρξήζε ηεο επηζηήκεο θαη 

ηεο ηερλνινγίαο, είλαη ε αλζξψπηλε ζρέζε , ε αλζξψπηλε ζπλαηζζεκαηηθή επηθνηλσλία 

θαη ε αιιεινπεξηρψξεζε. 

Δηζεξρφκαζηε  ζηνλ εηθνζηφ πξψην αηψλα  θαη ζηε λέα ρηιηεηία, κε πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο, ζαθψο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο , κάιινλ φκσο φρη αθφκε, κε πεξηζζφηεξε 

ζπκππθλσκέλε  θαη απιή ζνθία γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπο αλζξψπνπο 

ηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία. 



 

 

11 

 

Παξφηη νη θίλδπλνη απφ ηηο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο , εηο βάξνο ηνπ αλζξψπνπ , ηεο θχζεο 

θαη ησλ θνηλσληψλ- ηδηαίηεξα ησλ θησρψλ είλαη εμαηξεηηθά κεγαιχηεξνη θαηά ην ηέινο 

ηνπ αηψλα πνπ θεχγεη, ε ηζηνξία ηεο αλζξψπηλεο καρεηηθφηεηαο, ε εκπεηξία ηνπ 

αξλεηηθνχ παξειζφληνο θαη ζίγνπξα ε δηάρπηε ειπίδα απφ ηελ είζνδν ζε κηα λέα 

πεξίνδν ηεο γξακκηθήο ρξνληθφηεηαο , κπνξεί λα ζηεξίμεη κηα πξφβιεςε , φπσο ηελ 

πεξηγξάθεη ν πνηεηήο, λα δήζνπκε δειαδή κηα ρηιηεηία κε ιηγφηεξε « αιγεδφλα» θαη 

πεξηζζφηεξε «επθξνζχλε» 

 

 

Σξίηε  28 Γεθεκβξίνπ  1999 
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H   ςπρνινγία ζηνλ αηώλα πνπ έξρεηαη 

                                                              

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ απηνχ ηνπ αηψλα, ππάξρεη κηα ζεκαληηθή 

πξφνδνο  ηφζν ζηελ θαηαλφεζε ηεο αηηηνινγίαο, φζν θαη ζηε ζεξαπεία  ηεο ςπρηθήο 

αξξψζηηαο. Παξφια απηά απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσλίαο παξακέλεη ν ζηηγκαηηζκφο  ηεο 

ςπρηθήο λφζνπ  θαη ηνπ ςπρηθά πάζρνληνο. Μηα ζχληνκε πξνζέγγηζε  θαη εξκελεία ησλ 

απφςεσλ σο πξνο ηελ αηηηνινγία  θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο αξξψζηηαο, ζηνλ 

αηψλα πνπ  θεχγεη, ζα πξνζπαζήζνπκε ζε απηφ ην άξζξν. 

 Δ: Πνηα  είλαη ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αξξψζηηαο ζήκεξα; 

‗‘Με ηελ έλλνηα ςπρηθή αξξψζηηα, δηαηαξαρή ή λφζν, αλαθεξφκαζηε ζε νκάδεο 

δηαηαξαρψλ πνπ αθνξνχλ ηε ζθέςε, ηε δηάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ θαη 

νη  νπνίεο  πξνθαινχλ ζνβαξή θαηαπφλεζε  κε θνηλφ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο  ηνπ πάζρνληνο, ζε ςπρνινγηθφ-δηαλνεηηθφ, δηαπξνζσπηθφ, 

νηθνγελεηαθφ, θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη ρξφλσλ, νη 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαηαηάζζνληαη, αδξνκεξψο, σο εμήο: Α) Γηαηαξαρέο πνπ αθνξνχλ 

πξσηαξρηθά ζηε ζθέςε(νξγάλσζε, δνκή, ζπκβνιηθή  ιεηηνπξγία) ζηηο  νπνίεο  

εκπεξηέρνληαη δηάθνξα ζχλδξνκα  κε δηαθνξεηηθέο θιηληθέο εηθφλεο θαη πηζαλψο 

αηηηνινγία, πνπ θαιχπηνληαη  θάησ απφ ηνλ ηίηιν –νκπξέια  κε ηνλ  θνηλφ γλσζηφ φξν 

ρηδνθξέλεηα 

Β) Γηαηαξαρέο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο. ηελ θαηεγνξία απηή θαηαηάζζνληαη  ε 

δηπνιηθή ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή( γλσζηή κε ηνλ παιηφηεξν φξν καληνθαηάζιηςε) 

θαη νη δηαηαξαρέο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνλ φξν θαηάζιηςε. Γ) Γηαηαξαρέο πνπ  αθνξνχλ 

ηε ζπκπεξηθνξά, ζηηο νπνίεο εκπεξηέρνληαη ν αιθννιηζκφο, νη δηαηαξαρέο δηαηξνθήο 

ςπρνγελήο βνπιηκία θαη ςπρνγελήο αλνξεμία) ,ε ρξήζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ θαη 

δηάθνξεο  άιιεο εηδηθέο  ζπκπεξηθνξέο  φπσο π. ρ ε θιεπηνκαλία, ε ραξηνπαημία, νη 

ζεμνπαιηθέο δηαζηξνθέο Γ)Μεηθηέο δηαηαξαρέο, δειαδή δηαηαξαρέο πνπ εκπεξηέρνπλ  

κία ή πεξηζζφηεξεο  απφ ηηο παξαπάλσ ηξεηο θαηεγνξίεο, Δ) Οξγαληθέο Γηαηαξαρέο ηνπ 

Δγθεθάινπ πνπ εθδειψλνληαη κε έθπησζε ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή κε δηαηαξαρέο 
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ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη Σ) άιιεο δηαηαξαρέο  πνπ αλήθνπλ ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο, 

φπσο ε δηαηαξαρή παληθνχ, νη θνβηθέο θαηαζηάζεηο  θαη ε ςπραλαγθαζηηθή –

θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Σν άηνκν πνπ  πάζρεη απφ θάπνηα  ςπρηθή λφζν 

παξνπζηάδεη ζε κηθξφ ή κεγάιν βαζκφ  έθπησζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ, ζηηο 

θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ζηελ νηθνγέλεηα θαη  ηηο ππεπζπλφηεηεο πνπ απνξξένπλ 

απφ απηήλ, αιιά θαη ζηηο  δηαπξνζσπηθέο ηνπ ζρέζεηο  ζην ζρνιείν ή ηελ επαγγεικαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί  φκσο φηη δελ ππάξρεη  κηα ζαθήο 

δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηελ ςπρηθή πγεία  θαη ζηελ ςπρηθή αξξψζηηα, δειαδή 

φηη πνιινί πγηείο   άλζξσπνη  κπνξεί  λα ληψζνπλ θάπνηε άγρνο, παληθφ, θαηαζιηπηηθή 

δηάζεζε, θνβίεο  ή λα θάλνπλ παξεξκελείεο, φπσο θαη νη αζζελείο δελ είλαη  ζπλερψο 

αζζελείο. Οη  ζχγρξνλεο  ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ( θάξκαθα θαη ςπρνινγηθέο 

ζεξαπείεο) κπνξεί λα επηθέξνπλ νπζηαζηηθή βειηίσζε  θαη πξαγκαηηθή ζεξαπεία  ζηα 

άηνκα  κε ςπρηθή λφζν, ηφζν ζην επίπεδν  ηεο πνηφηεηαο  δσήο φζν θαη ζην επίπεδν ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο.‘‘ 

Έρνπλ απμεζεί  ηα ηειεπηαία ρξφληα  νη ςπρηθέο αξξψζηηεο. Πξφθεηηαη λα απμεζνχλ  

ηνλ 21
ν
 αηψλα; 

‗‘Δίλαη  απνιχησο  αιεζέο φηη νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη  δεηνχλ βνήζεηα εμαηηίαο  

θάπνηνπ ςπρηθνχ  πξνβιήκαηνο ζήκεξα. Αλ απηφ νθείιεηαη  ζην φηη απμήζεθε  ε 

ζπρλφηεηα ησλ ςπρηθψλ λφζσλ, ή ζην φηη  ε ςπρηαηξηθή βνήζεηα είλαη πεξηζζφηεξν 

απνδεθηή  ή ζην φηη  ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη  ςπρίαηξνη θαη ππεξεζίεο  ςπρηθήο πγείαο, 

δελ είλαη απνιχησο μεθαζαξηζκέλν. Ο θφζκνο  φκσο έρεη  γίλεη πην πνιχπινθνο, νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο  έρνπλ ραιαξψζεη  θαη νη θιαζηθνί  ππνζηεξηθηηθνί ζεζκνί ( 

νηθνγέλεηα, παξέα, ζρνιείν, παλεπηζηήκην, ζηξαηφο) βξίζθνληαη  ζηα φξηα ηεο αληνρήο 

ηνπο. Έρνπλ αιιάμεη  ηφζν πνιχ  νη πεξηβαιινληηθνί  παξάγνληεο  γηα ςπρηθή λφζν  ή 

έρεη απμεζεί ε βηνινγηθή επαισηφηεηα ηνπ ππνθεηκέλνπ γηα ςπρηθή λφζν; Απηφ κέρξη  

ηψξα δελ κπνξνχκε λα ην μέξνπκε. Πξφθεηηαη  γηα απαληήζεηο  πνπ ζα δνζνχλ ζην 

κέιινλ. Δάλ ζα κηινχζακε γηα πξφβιεςε ηεο ςπρηαηξηθήο  λνζεξφηεηαο  γεληθά ζην 

κέιινλ, έρεη βξεζεί  φηη ην έλα ηέηαξην  ηνπ πιεζπζκνχ ησλ  Γπηηθψλ θνηλσληψλ  ζα 

λνζήζεη απφ θάπνηα  ςπρηθή αξξψζηηα  ζην κέιινλ , κε πην ζπρλέο, θαηά ζεηξά, ηελ  

θαηάζιηςε ,ηελ εμάξηεζε απφ  θάπνηα ςπρνδξαζηηθή  νπζία ( αιθνφι θαη λαξθσηηθά),  

θαη ηελ εκθάληζε  θάπνηαο αγρψδνπο   δηαηαξαρήο Διπίδνπκε, φκσο βάζηκα, φηη ε 

γεληθφηεξε αληηκεηψπηζε  ηνπ ςπρηθά πάζρνληα αλζξψπνπ, θαηά ηνλ 21
ν
 αηψλα, ζα 

είλαη πην αλζξψπηλε, πην  απνηειεζκαηηθή θαη κέζα ζηελ θνηλφηεηα πνπ αλήθεη.‘‘ 

Δ: Πνηνο νξίδεη ηελ ςπρηθή λφζν; Ο πνιηηηζκφο, ε θνηλσλία, νη ςπρίαηξνη; 
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‗‘Θα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη νη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο θαη  πνιηηηζηηθέο  

ζπκπεξηθνξέο 

( ελδπκαηνινγηθέο, ζξεζθεπηηθέο θ. ι. π), νη παξαβαηηθέο (εγθιεκαηηθέο πξάμεηο), 

αθφκα  θαη νη νξηαθά αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο (βία ζηα γήπεδα θαη ζηηο 

δηαδειψζεηο) δελ απνηεινχλ ζε θακία πεξίπησζε πξσηαξρηθά  ςπρηθή λφζν. Δπίζεο  

πξέπεη λα  επηζεκάλνπκε φηη πνιιέο ζπκπεξηθνξέο, αθφκα θαη απνθιίλνπζεο, είλαη 

απνδεθηέο ζε θάπνηνπο πνιηηηζκνχο, ελψ ζε άιινπο φρη (ρξήζε νπζηψλ).Σνλ νξηζκφ ηεο 

ςπρηθήο  λφζνπ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ  ηνπ ςπρηθά πάζρνληνο, επηηειεί  ε ζχγρξνλε 

ςπρηαηξηθή δηαγλσζηηθή  κεζνδνινγία  κε ζαθή θαη αθξηβή  λνζνινγηθά θξηηήξηα  κε 

εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία. Χο  πξνο  ηε ζπρλφηεηα ησλ ςπρηθψλ λφζσλ, θαίλεηαη λα 

ππάξρεη κηα ζηαζεξφηεηα  σο πξνο ηελ επηθξάηεζε  ησλ ζνβαξψλ, ηνπιάρηζηνλ, 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο επί παξαδείγκαηη, ε ζπρλφηεηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο  

παξακέλεη ζηαζεξή  θαη είλαη 1% ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο  ζε φιν ηνλ θφζκν, ζηνλ 20ν 

αηψλα, θάηη πνπ ζεκαίλεη  φηη ζηε ρψξα καο έρνπκε  100.000 ζρηδνθξελείο αζζελείο. 

Δπίζεο θάηη  αληίζηνηρν ζπκβαίλεη  κε ηελ επηθξάηεζε ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο  πνπ 

θαίλεηαη λα είλαη επίζεο ζηαζεξή  ε ζπρλφηεηά ηεο, ζε φιν ηνλ θφζκν .Ίζσο απηά ηα 

δεδνκέλα λα ππνζηεξίδνπλ θαηαξρήλ,  κηα πεξηζζφηεξν βηνινγηθή εμήγεζε ηεο ςπρηθήο 

δηαηαξαρήο, παξφηη ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε θνηλσληθή επηβάξπλζε εμαηηίαο ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ δηαηαξαρψλ γεληθά θαίλεηαη λα απμάλεη νινέλα έηζη ψζηε  ε θαηάζιηςε 

λα ζεσξείηαη φηη ζα απνηειεί ηε δεχηεξε αηηία αλαπεξίαο( καδί κε ηα αγγεηαθά 

εγθεθαιηθά επεηζφδηα ) ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ην 2020.Έηζη, ηφζν ε αηηηνινγία φζν 

θαη ε ζεξαπεία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ζα εμαθνινπζεί  λα είλαη πνιππαξαγνληηθή  

κε βηνινγηθά, ςπρνινγηθά  θαη θνηλσληθά αίηηα πνπ ζα εμαθνινπζήζνπλ  λα 

ζεσξνχληαη  σο αηηηνινγηθά, αιιά θαη κε φιν ην νπινζηάζην  ησλ βην-ςπρνθνηλσληθψλ  

ζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ  θαη παξεκβάζεσλ  πνπ ηζφηηκα  ζα ζπκκεηέρνπλ  ζηε 

ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζα εληζρχνπλ ηφζν ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο  φζν θαη  

ηελ ειπίδα, γηα απηήλ ελ γέλεη. 

 

Iαλνπάξηνο 2000. 
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Πνηόηεηα ζηε δσήο καο :Πνιπηέιεηα ή αλάγθε ; 

      

 

Δίλαη άξαγε ην αίηεκα ηεο πνηφηεηαο ζηε δσή καο,   πνιπηέιεηα ή αλάγθε; Δλ κέζσ 

γεληθεπκέλνπ άγρνπο, λεθειψδνπο αηκφζθαηξαο,  γεληθεπκέλεο αβεβαηφηεηαο θαη 

γεσπνιηηηθήο αζηάζεηαο είλαη ίζσο απξεπέο θαη παξάηνικν λα ηίζεληαη «πνιπηειή» 

εξσηήκαηα. Σελ ψξα πνπ έλαο φρη επθαηαθξφλεηνο αξηζκφο ζπκπνιηηψλ καο(πεξίπνπ 

20%) δεη ζηα φξηα ηεο θηψρεηαο, ηελ ψξα πνπ  εκθαλίδεηαη  ην θαηλφκελν ηνπ ζπζζηηίνπ 

ζηνπο λανχο, ζε λεφπησρνπο θαη αζηέγνπο, θάπνηνη  εζεινηπθινχληεο λα 

παξαθάκπηνπκε ηα εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πην θαλεξή αλζξψπηλε δηάζηαζε ηνπ 

θαζελφο καο, θαη λα ζέηνπκε πνιπηειή, παξάηαηξα θαη αλζξσπηζηηθά-εζηθά εξσηήκαηα 

δειαδή   εξσηήκαηα πνπ παξαπέκπνπλ  ζηηο  αηηηψδεηο θαη νπζηαζηηθέο δηαζηάζεηο  ηεο  

δσή καο. Σα εξσηήκαηα  απηά απνθαζειψλνπλ θαη απνθαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο, ζίγνληαο θαη απεηιψληαο επψδπλα  ην  επίρξηζκα ζην 

«θξέζθν» ησλ ζπκπεξηθνξψλ ηνπ ησξηλνχ Homo Sapiens, πνπ είλαη κελ  

παγθνζκηνπνηεκέλνο θαη δηθηπσκέλνο, αιιά θαη ηαπηφρξνλα απνμελσκέλνο-

αιινηξησκέλνο, ψζηε   λα κελ παηά ζηα πφδηα ηνπ, λα κελ αλήθεη ζε ηφπν θαη γιψζζα,  

θαη  λα είλαη αζθπθηηθά πηεζκέλνο απφ ηα ζρέδηα, ηνπο ζηφρνπο θαη δίθηπα ζηα νπνία, 

έρεη, εθψλ- άθσλ, εληαρζεί. Δλλνψ ηα θιαζζηθά  δίθηπα έληαμεο, φπσο εξγαζία, 

νηθνγέλεηα, θνηλσληθέο ππνρξεψζεηο. Αο ζπκεζνχκε φηη θαηά ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα ν  

πιηθφο πνιηηηζκφο θαη ε  πνηφηεηα δσήο ήηαλ ηαπηηζκέλεο απαηηήζεηο γηα ηελ δχζε θαη 

γηα ηελ ρψξα καο, έλα αίηεκα ηεο λεσηεξηθφηεηαο παγθνζκίσο, δχζθνιν αιιά ίζσο  

απινπζηεπηηθφ. Σν αίηεκα ηεο κνλνδηάζηαηεο  απηήο αλάπηπμεο αθφκε θαη κέρξη  

ζήκεξα θπξηαξρεί. Πφζν φκσο επηπρέζηεξε είλαη ζήκεξα, ε λνηθνθπξά ησλ ηξηψλ 

ηειενξάζεσλ θαη ηνπ ηξηπινχ ζεη αμεζνπάξ; Πφζν επηπρηζκέλνο είλαη άξαγε  ν θάηνρνο 

θηλεηνχ ηειεθψλνπ, ν ηδηνθηήηεο δχν απηνθηλήησλ, ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή θαη δχν 

ηνπιάρηζηνλ θαηνηθηψλ; Πφζν επηπρέζηεξνη είκαζηε φηαλ ηα παηδηά καο κηινχλ δχν ή 

ηξεηο γιψζζεο, έρνπλ πηπρία θαη κεηαπηπρηαθά, αιιά ζηεξνχληαη θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη αδηαθνξνχλ εληειψο γηα ηελ πνιηηηθή εθπξνζψπεζε παξφηη είλαη ζηελ 

πιεηνςεθία ηνπο άλεξγνη ή απαζρνινχκελνη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ζε αληηθείκελα 

εθηφο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο θαη ησλ ζπνπδψλ ηνπο; Πφζν θαιχηεξα δεη ε ππεξήιηθε 

γηαγηά κε απαζηξάπηνπζα βαθηεξία, νιηθή αξζνπιαζηηθή ηζρίνπ θαη γνλάηνπ απφ 

πνιχηηκα κέηαιια, κε βεκαηνδφηε θαη κνληέξλα θφκε, έγθιεηζηε φκσο θαη κφλε-κε ηελ 

βνήζεηα ηεο αιινδαπήο νηθηαθήο βνεζνχ, ζην αλνίθεην  δηακέξηζκα ηεο πφιεο; Ση λα 
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πεηο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θαη ησλ αζηέγσλ, ησλ 

ηνμηθνκαλψλ θαη ησλ αξξψζησλ πνπ θάζε ζπίηη θξχβεη κε επηκέιεηα; Ση γίλεηαη ζηνπο 

μελψλεο ηεο πξφρεηξεο Φπρηαηξηθήο Μεηαξξχζκηζεο πνπ ζηήζεθε άηζαια ζηε ρψξα 

καο; Μέρξη λα αλαγλσξηζζεί  ην ζπγθεθξηκέλν δηαθχβεπκα    ηνπ ζχγρξνλνπ βίνπ  θαη 

ηα ηδηαίηεξα  πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,   πξέπεη λα αλαηξέμνπκε  ζηελ βηβιηνγξαθία 

ηε ινγηθή θαη  ηε κλήκε καο γηα λα νξίζνπκε ην λφεκα ησλ ιέμεσλ.         Βξέζεθε 

ινηπφλ φηη ην ιήκκα «πνηφηεηα δσήο» ζχκθσλα κε ηνπο θιαζζηθνχο θνηλσληνινγηθνχο 

νξηζκνχο πξνυπνζέηεη ηα εμήο:  

1.Τςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ λα νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε βαζηθή θαη ζπλερηδφκελε 

εθπαίδεπζε θαη λα ηνλ θαζηζηά ρξήζηκν γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηελ θνηλσλία, λα ηνλ 

ζπλδέεη αλππφθξηηα κε ην πεξηβάιινλ ηνπ ζε κηα επλνκνχκελε θνηλσλία θπξηαξρνχκελε 

απφ ηα παλαλζξψπηλα ηδαληθά. Ζ κφξθσζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ αζθαιψο δελ ηαπηίδεηαη 

κφλν κε ηελ εθπαίδεπζε πέξα απφ κηα αλνηρηή παηδεία, απαηηεί αλάδεημε θαη ζεβαζκφ 

αξρψλ, αμηψλ, ηδαληθψλ θαη πξνηχπσλ αιιά θαη εζηθήο θαη κεζφδνπ. Δίλαη κηα εθ‘ 

φξνπ δσήο δηαδηθαζία. Καη αζθαιψο ζηε ζεκεξηλή ηδίσο επνρή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

έθηαζε, ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ πινπξαιηζκφ ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο επηθνηλσλίαο 

αιιά θαη ηεο πξαγκαηνγλσζίαο-απηνγλσζίαο θαζψο θαη ηνπ εγθνηλσληζκνχ-

απηνεθηίκεζεο. 

2.χζηεκα πγείαο θαη πξφλνηαο ην νπνίν λα θαιχπηεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο θάζε 

αλζξψπνπ ζε θάζε πεξίπησζε. Να απνηειεί δειαδή απνηειεζκαηηθφ αξσγφ θαη ππεξέηε 

θάζε αλζξψπνπ ρσξίο εμαηξέζεηο θαη δηαθξίζεηο ζε φηη αθνξά ην ππέξηαην αγαζφ, ηελ 

ίδηα ηελ δσή. Σν ζχζηεκα ρξεηάδεηαη  νξζνινγηθή  δηαρείξηζε, ζσζηή θαηαλνκή πφξσλ 

θαη ππεξεζηψλ, εππξέπεηα θαη επγέλεηα απφ ηα ζηειέρε ηνπ.  Δίλαη έλα αίηεκα πνπ φινη 

νη πνιηηηθνί θνξείο ην απνδέρνληαη αιιά δελ ην ζηεξίδνπλ ζηελ εθαξκνγή ηνπ.  

3.Φπζηθφ πεξηβάιινλ, αεηζαιέο θαη αεηθφξν  κέζα ζην νπνίν λα  δεη θαη λα  αλαπηχζζεη 

ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ ν άλζξσπνο, κε ζηαζεξή  πνιηηηθή θξνληίδαο  θαη ηήξεζεο ησλ 

λφκσλ πνπ ην πξναζπίδνπλ.  

4.Οηθνγέλεηα ππξεληθή ή δηεπξπκέλε, θιαζηθή ή κνλνγνλεηθή, κε ζξεζθεπηηθφ γάκν ή 

πνιηηηθφ,  δειαδή έλα δίθηπν πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, γηα λα εμαζθαιίδεηαη  ε 

απαξαίηεηε ζηήξημε θαη ζπλχπαξμε  πνπ ρξεηάδνληαη  φινη νη άλζξσπνη, κηθξνί θαη 

κεγάινη, κε  αιιεινθαηαλφεζε, κε φξνπο  αλεθηηθήο επηθνηλσλίαο, κε ζεβαζκφ θαη 

αλνρή.   

5. Αίζζεκα αζθάιεηαο θαη  ζηγνπξηάο  ησλ πνιηηψλ  έλαληη ησλ εμσηεξηθψλ θηλδχλσλ 

θαη ηνπ θαζελφο μερσξηζηά απέλαληη ζηελ εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ παξαβαηηθφηεηα θαη 
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ηελ αδηαθνξία  πνπ καζηίδεη ηελ ζεκεξηλή ειιεληθή θνηλσλία,  φπσο θαη ηελ πξνζηαζία 

ηεο δσήο θαη ηεο πεξηνπζίαο θάζε αλζξψπνπ ζηε ρψξα. Δμαζθάιηζε δειαδή ησλ 

βαζηθψλ θαη χςηζησλ αγαζψλ  γηα ηελ δηαθχιαμε ησλ νπνίσλ ν άλζξσπνο ζηξάθεθε 

πξνο ηα θνηλά  θαη νδεγήζεθε ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 

        Χο πξνο ην ηερληθφ ζθέινο, απηέο νη πέληε παξάκεηξνη νξγαλψλνληαη θαη ζε 

θάπνηνπο ζπληειεζηέο. Απφ απηέο, πξνθχπηεη,  έλαο  ζπληειεζηήο πνηφηεηαο δσήο  βάζεη 

ηνπ νπνίνπ, βαζκνινγνχληαη  φιεο νη ρψξεο. ζνλ αθνξά ηνλ δείθηε απηφ, πξψηε ρψξα 

ζηνλ θφζκν είλαη ν Καλαδάο. Ζ Διιάδα είλαη ζην κέζνλ.  ηε ρψξα καο έρνπκε 

πξνβιήκαηα κε ηα ζπζηήκαηα  πγείαο θαη θνηλσληθήο αζθάιηζεο,  έρνπκε πξνβιήκαηα 

κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ θξνληίδα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηειεπηαία πάξα πνιιά, 

έρνπκε ηξνκεξά πξνβιήκαηα αλαζθάιεηαο ιφγσ ησλ  κεγάισλ θνηλσληθψλ 

κεηαθηλήζεσλ θαη αιιαγψλ ζην θνηλσληθφ ζψκα, θαη ηεο αχμεζεο ησλ θαηλνκέλσλ   

εγθιεκαηηθφηεηαο –παξαβαηηθφηεηαο. Έρνπκε φκσο θαινχο δείθηεο αθφκε, φζνλ αθνξά 

ηελ νηθνγέλεηα, θαη  επίζεο ζρεηηθά θαινχο δείθηεο φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε, θπξίσο 

σο πξνο ηε δήηεζε θαη ην πάζνο. Απηά είλαη ηα ζπκβαηηθά κεγέζε πνπ θαζνξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα δσήο ζηελ ρψξα καο,  πνπ κάιινλ δελ είλαη νχηε  επαξθή,  νχηε 

ηθαλνπνηεηηθά, νχηε ελδεηθηηθά κηαο θαιήο πνξείαο. 

          Αο  δνχκε  ηψξα,   κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο «πνηφηεηα ζηε δσή 

καο». Αλ θάλνπκε έλα ινγνπαίγλην ζα δνχκε φηη ππάξρεη δηαρξνληθά κηα «πνιπηειήο 

αλάγθε»  γηα πνηνηηθή δσή, ζε έλα ηζηνξηθφ ιαφ, φπσο είλαη νη ΄Διιελεο. Καη 

πξαγκαηηθά ε πνηφηεηα-ζαλ αίηεκα θαη ζηάζε δσήο, πέξαλ ησλ πιηθψλ απαηηήζεσλ, αλ 

δνχκε φιεο ηηο ηζηνξηθέο θάζεηο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ήηαλ πάληα έλα ζηνηρείν πνπ 

θπξηαξρνχζε, αθφκα θαη ζε πνιχ δχζθνιεο ζηηγκέο φπσο ε Μηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή 

θαη ν Δκθχιηνο Πφιεκνο, θαηά ηνπο πξφζθαηνπο ρξφλνπο, ηνπιάρηζηνλ. Αλ δνχκε ηνλ 

πνιηηηζκφ πνπ κεηαθέξζεθε, κεηά απφ έλα ηξνκεξφ γεγνλφο, φπσο είλαη ε Μηθξαζηαηηθή 

θαηαζηξνθή θαη ε καδηθή κεηαλάζηεπζε Διιήλσλ απφ ηελ Μηθξά Αζία, ηελ Ησλία ζηελ 

Διιάδα, θαη ζηνλ νπνίν ζηεξίρηεθε ζε κεγάιν βαζκφ  πνιηηηζκφο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζηε 

ρψξα καο, πξαγκαηηθά ζα εθπιαγνχκε. Ο πνιηηηζκφο, φρη κφλν φζνλ αθνξά ηελ 

επηζηήκε ή φζνλ αθνξά ηελ ηέρλε πνπ κεηέθεξαλ νη ζπκπαηξηψηεο καο απφ ηελ Ησλία, 

αιιά ν πνιηηηζκφο, πνπ αθνξά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ην λφεκά ηεο.  Οη ξίδεο αθφκε, 

ηεο πξφζθαηεο γξακκαηείαο καο ζηεξίδνληαη ζηα βηψκαηα, ηελ επαηζζεζία, ην κπαιφ  

θαη ην θίλεηξν  ησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ ζηελ Ησλία ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα. 

Έλα άιιν ζηνηρείν, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πάιη, είλαη ην γεγνλφο φηη, ε πνηφηεηα 

δσήο, νπζηαζηηθά θσηίδεη ηελ «αλάγθε» ηεο πνιπηέιεηαο, ηεο αίζζεζεο ηεο δσήο σο 
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ππαξθηήο θαη δσληαλήο πνιπηέιεηαο. Πξάγκαηη δελ ππάξρνπλ  άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ 

αλάγθεο, δελ ππάξρνπλ αλάγθεο πνπ λα κελ παξαπέκπνπλ ζηελ   αλζξψπηλε ηδηφηεηα. 

Γελ λνείηαη αλζξψπηλε ηδηφηεηα ρσξίο αλάγθεο, δελ λνείηαη άλζξσπνο ρσξίο ηελ 

αλάγθε ηνπ άιινπ. πλαθνινχζσο δελ ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ «πνιπηειείο» 

αλάγθεο. Απηνί  είλαη κφλν νη άλζξσπνη ή πνπ δελ έρνπλ γελλεζεί ή πνπ έρνπλ ήδε 

πεζάλεη. Άλζξσπνη νη νπνίνη δνπλ απφ ηελ κεηάβαζε ηνπ ελφο ζην άιιν, έρνπλε ηελ 

‗πνιπηέιεηα‘ ησλ αλαγθψλ. Πνην φκσο είλαη ην φξην θαη ην θξηηήξην ηεο αιεζνθάλεηαο 

θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ αλαγθψλ; Αλ δνχκε ηελ ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

«πνηφηεηα ζηε δσή καο» ζα δνχκε φηη πξσηαξρηθή ζέζε φζνλ αθνξά ην ζέκα 

«πνηφηεηα» θαηαιακβάλεη ε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ νκάδα.  

  

Πξψηνλ,  ινηπφλ, ε  ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ νκάδα είλαη έλαο δείθηεο πνηφηεηαο, έλα 

θξηηήξην πνηφηεηαο. Καη ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ, φισλ ησλ αηφκσλ, απφ ηα παηδηά ηνπ 

δεκνηηθνχ θαη ηα παηδηά ηνπ λεπηαγσγείνπ κέρξη ηνπο αλζξψπνπο ηνπο ελήιηθεο ή 

αθφκα θαη ηνπο ππεξήιηθεο,  ζην ζρνιείν,  ζηελ εξγαζία ζηελ παξέα θαη αιινχ. ζνλ 

αθνξά απηφ ην ζέκα ζηελ Διιάδα ηα πξάγκαηα ζα έιεγα φηη βξίζθνληαη ζε νξηαθφ 

επίπεδν. Ο ρξφλνο πνπ ζπζηέιεηαη θαη ιηγνζηεχεη, ηείλεη λα αιινηξηψζεη θάζε ζρέζε. Ο 

ζρνιηθφο ρξφλνο γηα ηα παηδηά είλαη εμνλησηηθά βαζαληζηηθφο, γηα ηα ίδηα ζαλ άηνκα. Ο 

εξγαζηαθφο ρψξνο θαη ρξφλνο φπσο δνχκε φινη ζηηο πφιεηο θαη ζηα αζηηθά θέληξα αιιά 

αθφκε θαη ζηα ρσξηά, θηλδπλεχεη λα θαηαξγήζεη θάζε έλλνηα απζφξκεηεο θαη δσηηθήο 

απαίηεζεο, ηελ έλλνηα δειαδή ηεο αλζξψπηλεο ειεπζεξίαο φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν θαη 

ην άπισκα ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζηνλ ρξφλν. Έρεη δηαηαξαρζεί ζνβαξά ινηπφλ ε ζρέζε 

ησλ αλζξψπσλ, ε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηελ νκάδα θάηη πνπ ην βιέπνπκε ζηελ φιν θαη 

πην αξαηή ζπλχπαξμε αηφκσλ ζε εθδειψζεηο, φιν θαη πην ιηγφηεξα ηειεθσλήκαηα ζηα 

ζπίηηα, ιηγφηεξεο ζπλαζξνίζεηο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη δελ γηνξηάδνπλ πηα, 

φιν θαη πεξηζζφηεξα πξάγκαηα, φζνλ αθνξά ηα ζπκβαηηθά θιαζηθά πνιηηηζκηθά 

ζηνηρεία, αξαηψλνπλ θη ππνιείπνληαη ζε ζρέζε κε πξνγελέζηεξνπο θαηξνχο.  

 

Γεχηεξνλ,  σο ζπλέρεηα ηνπ παξαπάλσ, ηεο δπζθνιίαο δειαδή ζην επίπεδν ησλ 

ζρέζεσλ, ε ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ηνλ βησκέλν ρξφλν. Καη φηαλ κηιάκε γηα ηνλ ρξφλν, 

ελλννχκε ηνλ αηνκηθφ ρξφλν, ηνλ νηθνγελεηαθφ ρξφλν, ην ζπιινγηθφ ρξφλν, ηνλ  

θνηλσληθφ ρξφλν αιιά θαη ηνλ ηζηνξηθφ ρξφλν. Οη λένη αηζζάλνληαη νηνλεί  παηδηά. Θα 

έιεγα πάξα πνιχ παηδηά ζε βαζκφ πνπ έρνπλ αλάγθεο λα πξνζηαηεχνληαη ρξφληα, αθφκε 

θαη πνιχ  κεηά, αθφηνπ ζπκβαηηθά, ελειηθησζνχλ, δειαδή γηα πνιχ  κεηά ηα 18,αθφκε 
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έσο ηα ηξηάληα. Οη ελήιηθεο αηζζάλνληαη αζάλαηνη. πκπεξηθέξνληαη κε κηα αιαδνλεία 

θπξηαξρίαο πάλσ ζην ρξφλν αιιά θαη ζηελ ηζηνξία, θάηη πνπ ηνπο θνζηίδεη ζε 

λνζεξφηεηα. Ξέξνπκε αο πνχκε φηη νη άληξεο δπζθνιεχνληαη πάξα πνιχ ζηα θξίζηκα 

ρξφληα ηεο δσήο ηνπο θαη έρνπλ πνιχ απμεκέλε λνζεξφηεηα. Οη δε γπλαίθεο έρνπλ 

πεξηζζφηεξε ςπρηθή λνζεξφηεηα θαζψο θαη-ιφγσ ηεο θεκηληζηηθήο θαηίζρπζεο,  έρνπλ 

πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κε ηνπο άληξεο ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο. Οη γέξνη 

αηζζάλνληαη ήδε πεζακέλνη, θαζφζνλ είλαη εμνβειηζηένη. Καη απηφ είλαη πξαγκαηηθά 

έλα απειπηζηηθφ ζπκβάλ φπνπ νη γέξνη αληηκεησπίδνληαη ζαλ παξάηαηξα ζηνηρεία ζ‘ 

απηή ηε δσή, ζα έιεγα κάιηζηα ελνριεηηθά γηαηί απαηηνχλ πξνζηαζία, αλεβάδνπλ ην 

θφζηνο ηεο πεξίζαιςεο θαη ελνρινχλ βαζχηαηα, ηδηαίηεξα ηνπο πνιηηηθνχο, αθνχ ε 

επνρή ηεο ιαηξείαο «ησλ πεξήθαλσλ γεξαηεηψλ», έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί.  

 

Σξίηνλ, ε  ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ αηζζεηηθή ηεο δσήο. Δίλαη 

κία παξάκεηξνο θαζνξηζηηθή φζνλ αθνξά ηελ νξηνζέηεζε ηνπ ζέκαηνο ‗πνηφηεηα‘. 

ήκεξα βιέπνπκε κε αγσλία γχξσ καο, βιέπνπκε  πξαγκαηηθά ηελ αλεζπρία ηνπ 

ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ γηα λα βξεη ρψξν θαη ρξφλν λα ελαπνζέζεη ηελ αμηνπξέπεηά ηνπ. 

Ο ρψξνο εθιείπεη, ζηελεχεη θαη ν ρξφλνο ζπζηέιεηαη, κηθξαίλεη, θαίλεηαη ιίγνο- ζαλ λα 

κελ θηάλεη. αο ζπκίδσ ηελ απνπζία ησλ παιαηνχ ηχπνπ θνηλνηηθψλ δνκψλ θαη 

ζπκπεξηθνξψλ ζηε ζεκεξηλή κεηαλεσηεξηθή επνρή. Αο  πνχκε φηη  ην ρσξηφ θαη ε 

άιινηε δσή ηνπ, ζήκεξα ππνθαζίζηαηαη απφ ηνλ πνιηηηζηηθφ ζχιινγν ζηελ πφιε, αιιά 

δελ είλαη ην ίδην αθξηβψο. Τπάξρεη έλα ηεξάζηην ηζηνξηθφ θαη ςπρηθφ ράζκα πνπ 

απνζπλδέεη ηνπο δχν ρψξνπο. Καη φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν,  πξνθχπηεη κηα  αλεζπρία γηα  

πξάγκαηα πνπ  έρνπλ ήδε  γίλεη ή πνπ ζα γίλνπλ ρσξίο θαλέλα λφεκα ή γηα πξάγκαηα 

πνπ επαλαιακβάλνληαη ηειεηνπξγηθά ρσξίο ν άλζξσπνο λα κπνξεί λα βάιεη έλα ησξηλφ  

αιεζηλφ λφεκα ζηε δσή ηνπ θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Πξέπεη λα ππάξμνπλ θάπνηεο 

ζηηγκέο κέζα ζην ρξφλν  ψζηε ν άλζξσπνο λα κπνξέζεη λα ζπγθηλεζεί θαη λα ζπγθξηζεί 

κε ηηο βαζηθέο ηνπ ηαπηίζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο, δειαδή ηηο ζπκβνιηθέο, ηηο λνεηηθέο, 

ηηο ςπρηθέο αιιά θαη ηηο ηζηνξηθέο ίζσο θαη ηηο πνιηηηζκηθέο παξακέηξνπο ηεο δσήο ηνπ, 

ηεο γιψζζαο ηνπ, ηεο ρψξαο ηνπ θαη ησλ αληηθεηκελφηξνπσλ ζρέζεψλ ηνπ. Δθηφο απηνχ, 

ππάξρεη κηα δηάρπηε αλεζπρία γηα ηελ απνπζία δεκηνπξγηθφηεηαο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

θαη ηελ εξγαζία, παγθνζκίσο. ε έλα κπζηζηφξεκά ηνπ ν Μίιαλ  Κνχληεξα,  ιεεη φηη δελ 

ππάξρεη πιένλ ελδηαθέξνλ  γηα ηελ εξγαζία. Έρεη ραζεί ην ελδηαθέξνλ ησλ αλζξψπσλ, 

γηα ηελ εξγαζία ηνπο, παγθφζκηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ αθφκα πνπ θάλνπλ 

δεκηνπξγηθά επαγγέικαηα. Αο πνχκε, ζηνπο πνιχ ζθιεξά εξγαδφκελνπο αλζξψπνπο 
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βιέπνπκε, ην ζχλδξνκν ηεο ρξφληαο θφπσζεο ην νπνίν ην κειεηνχλ νη Δπξσπαίνη θαη νη 

Ακεξηθαλνί εηδηθνί, θαη ην νπνίν δελ είλαη ηίπνηα άιιν, απφ ην παξάινγν, ην 

αληηθαηηθφ, απηφ πνπ ιέεη ν Κνχληεξα,  ηε βαξηεζηεκάξα ηεο εξγαζίαο,  φηη  ε εξγαζία 

έρεη γίλεη ξνπηίλα.. Αθφκα θαη νη άλζξσπνη νη νπνίνη θαηαζέηνπλ θάζε κέξα ηνλ εαπηφ 

ηνπο ζηελ δνπιεηά ηνπο έρνπλ θνπξαζηεί  θαη  φρη κφλν νη δεκφζηνη ππάιιεινη, πνπ  

ζηελ Διιάδα ηνπο θαηεγνξνχκε πνιιέο θνξέο αδίθσο. Γηαπηζηψλνπκε φηη  ην αίζζεκα  

ηεο ξνπηίλαο έρεη αγγίμεη ηνπο πάληεο. Ση ζα θάλνπκε ινηπφλ; Σν αίηεκα, επνκέλσο, γηα 

πνηφηεηα ζηε δσή καο, ζαλ κηα πξψηε πξφηαζε, σο πξφηαζε δσήο, είλαη έλα δηαξθέο 

αίηεκα ηεο αηνκηθφηεηαο, λα ζπλαληεζεί κε ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο, λα αλαινγηζζεί ηελ 

εληθφηεηά ηεο, λα εθηηκήζεη ηελ κε- ελαιιαμηκφηεηά ηεο θαη λα πηζηέςεη βαζεηά ζηελ 

κε- αλαισζηκφηεηά ηεο, πξηλ αιιά θαη κεηά ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. Αο καο 

ζπγρσξέζνπλ θάπσο νη ζπκπαζέζηαηνη αλαιπηέο, ζχκθσλα αο πνχκε κε ην καξμηζηηθφ 

δφγκα, πνπ θάπνηε είραλ ηαπηίζεη ηελ πξφνδν κε ηελ κνλνδηάζηαηε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη φια απηά ηα ζεσξνχζαλ  πνηφηεηα- ηελ πην αληηθεηκεληθή πνηφηεηα δσήο. 

Βιέπνπκε φηη ηα πξάγκαηα ζήκεξα δπζηπρψο δελ αθνινχζεζαλ απηή ηελ πξαγκαηηθά 

πνιιά ππνζρφκελε ηφηε ζπληαγή. Μεζνιάβεζε ε αληνρή  ηεο θηψρεηαο θαη ε αλάδεημε 

ηνπ θαηαλαισηηζκνχ. Πξνθαλψο, φπσο έρεη απνζαθεληζηεί πιένλ ζηηο κέξεο καο, ε 

πνηφηεηα δελ έρεη θακηά ζρέζε απ‘ φηη θαίλεηαη κε ηνλ θαηαλαισηηζκφ ηνλ νπνίν φινη 

ιαηξεχνπκε θαη ηνπ νπνίνπ κάιινλ φινη είκαζηε ζχκαηα.  

 

Σέηαξηνλ, ε  πνηφηεηα έρεη ζρέζε κε ηελ απφιαπζε ηνπ εαπηνχ. Να απνιακβάλεηο ηνλ 

εαπηφ ζνπ γηα ζέλα θαη γηα ηνπο άιινπο. Γλσξίδνληαο εζχ ν ίδηνο ην ελδηαίηεκα, ην 

λφεκα θαη ην φξην. Χο πνπ ζα είζαη γηα ζέλα θαη πφζν θαη πφηε,  θαη σο πφζν θαη πφηε  

ζα είζαη γηα ηνπο άιινπο. χλδεζε δειαδή ηεο ζσκαηηθήο θαη βησκαηηθήο 

θαζεκεξηλφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ξνπηίλαο κε ηηο λνεηηθέο καο θαη ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο είλαη πξαγκαηηθά παξακειεκέλεο ζα έιεγα ζηηο 

κέξεο καο. χλδεζε θαη ελζπλαίζζεζε. Δαπηφο θαη άιινο. Δκείο. 

Πέκπηνλ, ε  πνηφηεηα παξαπέκπεη ζε έλα βίν ν νπνίνο παξαπέκπεη ην αλζξψπηλν λφεκα  

ζε έλα ππεξβαηηθφ επίπεδν αμηψλ πνπ μεπεξλά ηηο αμίεο ηηο αλζξψπηλεο, ηηο νπνίεο έρεη 

ελζηεξληζηεί ν άλζξσπνο κέζα απφ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, ηελ ηζηνξία ηνπ, ηελ νηθνγέλεηά  

ηνπ , ηηο παξαδφζεηο ηνπ.  Αμίεο πνπ είλαη πέξα απφ ηηο αξρέο ηεο απφδνζεο, φπσο ιέλε 

νη νηθνλνκνιφγνη θαη πέξα απφ ηηο αξρέο ηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο καο ιέλε νη ςπρνιφγνη 

ηεο αηνκηθφηεηαο. Αο πνχκε εδψ θιαζηθά παξαδείγκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζε πηπρέο 

ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Οη λεπηηθνί  ζενιφγνη ιέλε φηη ε  πνηφηεηα είλαη ε δπζθνιία. 
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Ζ άζθεζε θαη ν απηνέιεγρνο είλαη πνηφηεηα. Ζ αιιεινπεξηρψξεζε είλαη πνηφηεηα. Σν 

λα δνπλ νη άλζξσπνη ‗‘θελσηηθά‘‘ φπσο ιέεη ν καθαξίηεο Παλαγηψηεο Νέιαο, 

εθθελσηηθά δειαδή, λα έρνπλε δηψμεη απφ κέζα ηνπο ην ηέξαο ηεο αιαδνλείαο θαη ηεο 

επηζεηηθφηεηαο, είλαη κηα πνηνηηθή δσή ή κηα θάζε πξνο ηελ πνηφηεηα. Αθφκα  νη 

θνηλσληθνί  αγψλεο, πνπ θάπνηε ζηε ρψξα καο είραλ πνιχ κεγάιε γνεηεία θαη 

ελδηαθέξνλ, είλαη πνηφηεηα, εκπεξηέρνπλ πνηφηεηα,  δεκηνπξγνχλ θαη  θαηαζέηνπλ 

πνηφηεηα. Ο θελσηηθφο βίνο, είλαη θνηλσληθφο βίνο. Γειαδή ν άλζξσπνο εγθαηαιείπεη 

ην ζπκθεξνληνινγηθφ ηνπ έλδπκα θαη ζπκπαξαηάζζεηαη κε άιινπο αλζξψπνπο ζε έλα 

θελσηηθ-, εθθελσηηθφ ηνπ εγσηζκνχ ηνπ,  θνηλσληθφ βίν. Καη κπαίλεη ζε έλα θχθιν, πνπ 

φπσο καο έιεγε ν Θνπθπδίδεο είλαη «ν θχθινο ν θπθινδίσθηνο ηνπ θνηλνχ μηλνχ 

ιφγνπ», φπνπ φινη αγσληδφκαζηε λα κπνχκε ζε έλα θχθιν, αιιά ν θχθινο καο πεηάεη  

έμσ θαη θάλνπκε πξνζπάζεηα λα κπνχκε ζηνλ θνηλφ απηφ ζπιινγηθφ βίν. Ο θχθινο 

φκσο έρεη  ηελ δηθή ηνπ δπλακηθή, θεληξνκφιν θαη θπγφθεληξν,  άιινηε καο πεηάεη έμσ, 

ελψ  ζέινπκε ζπλερψο λα κπαίλνπκε κέζα θαη άιινηε καο θξαηάεη ζθηθηά ζην γχξηζκά 

ηνπ, ελψ ζθφδξα επηζπκνχκε ηελ έμνδν. χλδεζε θαη Απνρσξηζκφο. Δγθνηλσληζκφο θαη 

Δμαηνκίθεπζε. Ζ δσή ζε θίλεζε, κε ηνλ άιιν. 

 

Έθηνλ. Ο άιινο θαη ε γεχζε ηνπ. Ο Άιινο, ελλνψ, ν άιινο άλζξσπνο.. Ο Πιάησλ καο 

ιεεη: ‗‘θαη ςπρή ή κέιιεη γλψζεζζαη απηήλ εηο ςπρήλ απηή βιεπηένλ‘‘. Λέεη δειαδή: 

«αλ ζέιεηο λα γλσξίζεηο ηελ ςπρή ζνπ πξέπεη λα γλσξίζεηο κηα άιιε ςπρή, δηφηη κφλν 

δηα κέζνπ ηεο άιιεο ςπρήο ζα θαηαλλνεζείο». Βιεπηένλ θαη Πξαθηένλ. Απηφ, είλαη έλα 

ζεκειηψδεο αμίσκα ηεο γλσξηκίαο κε ηνλ εαπηφ, πνπ πξνυπνζέηεη ηελ δηαπξνζσπηθή 

ζρέζε. Οη λεφηεξνη βέβαηα ην δνπλ ηξαγηθά ζηηο κέξεο καο, κε ηελ ηφζε κνλαμηά,  ηελ 

ηφζε απνκφλσζε θαη ηελ ηφζε βία πνπ δνχλε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο κέζσ ηεο 

αθαζίαο, ηνπ ειιηπνχο θνηλσλνχληνο ιφγνπ θαη ηεο απνπζίαο ελδηαθέξνληνο. Πνιιέο 

γπλαίθεο κεγαιχηεξεο ιέλε: «αο κνπ θσλάδεη επηηέινπο ν άληξαο κνπ, ηνπιάρηζηνλ 

δείρλεη φηη ελδηαθέξεηαη γηα κέλα». Δίλαη ηξαγηθή ε θαηάζηαζε λα κελ λνηάδεηαη 

θαλέλαο γηα ζέλα. Να κε ζνπ κηιάεη θαλείο. Να κε ζε γλσξίδεη θαλείο. Καη θπξίσο λα 

κε λνηάδεηαη θαλείο γηα ζέλα. Δίλαη  βία ε κνλαμηά, ε ζησπή πξνο  ηνλ άιιν, έλα 

θαηλφκελν πνπ ην δνπλ πξαγκαηηθά πνιχ πεξηζζφηεξν νη λένη καο πνπ δελ κηινχλ, 

αληαιιάζζνληαο ζησπειά sms.  Οη ζεκεξηλνί 50άξεδεο  έρνπλ δήζεη θαιχηεξεο κέξεο, 

δελ ππάξρεη θακηά ακθηβνιία, θαη εμαθνινπζνχλ  λα δνπλ, γηαηί έρνπλ  ηελ εκπεηξία ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ  βίνπ, κε θνηλσληθνχο φξνπο, δειαδή, «λα δεηο γηα ηνλ εαπηφ ζνπ θαη 

γηα ηνλ άιινλ».  
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Έβδνκν ζηνηρείν θαη ηειεπηαίν: Ζ γιψζζα καο, ε ζρέζε  καο  κ‘ απηήλ θαη ε 

πνιηηηζκηθή καο αλνρή ζε ζρέζε κε ηα θαηλνχξηα θνηλσληθά δξψκελα πνπ δνχκε. Ζ 

αληίζηαζε δειαδή ζηελ γισζζηθή  θζνξά, ε θαηαλφεζε ηνπ άιινπ πνπ κπήθε ζηελ 

ρψξα καο θαη «καο ελνριεί ιηγάθη»,  ε αληνρή ησλ δπζθνιηψλ πνπ δνχκε ζ‘ απηέο ηηο 

ψξεο θαη  ε ειπίδα απφ «ηελ κεγάιε αθνκνησηηθή δχλακε ηνπ ειιεληθνχ  

πνιηηηζκνχ»(Μάλνο Υαηδηδάθεο). Πνηφηεηα δσήο ινηπφλ, είλαη θάηη  πέξαλ ηεο 

εθδήηεζεο παηδείαο, πέξαλ ηεο πξναγσγήο πγείαο, πέξαλ ηεο νηθνινγίαο, πέξαλ ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, πέξαλ ηεο  απφιαπζεο ηεο νηθνγέλεηαο. Ζ  πνηφηεηα ηεο δσήο, 

θηλείηαη  θαη δηεθδηθείηαη εληφο, εθηφο θαη  επέθεηλα ηνπ πνιηηηζκνχ,  επεηδή  πνηφηεηα 

απνηεινχλ ε πξναγσγή ηεο   αηνκηθφηεηαο, θαη ηεο  απηνεθηίκεζεο,  ν θελσηηθφο βίνο, 

ε δηαπξνζσπηθή ζρέζε, ε  γισζζηθή έθθξαζε  θαη ε αλζξψπηλε νκηιία εληφο ελφο 

θνηλσληθνχ πιαηζίνπ. Θα ρξεζηκνπνηήζσ κηα θξάζε ηνπ Υξήζηνπ  Γηαλλαξά  γηα λα 

θιείζσ. «Πνηφηεηα δσήο είλαη ηειηθά  ε λνεκαηνδφηεζε ηεο δσήο ηνπ θαζελφο καο». 

Γηαηί ν Σφκαο  Έιηνη καο πξνεηδνπνηεί, ζηα Σέζζεξα Κνπαξηέηα: «ράζακε ηε ζνθία 

γηα ράξε ηεο γλώζεο. Υάζακε ηε γλώζε γηα ράξε ηεο πιεξνθνξίαο»  

Δίκαζηε ινηπφλ, «έηνηκνη γηα ηελ αιήζεηα;» φπσο ιέεη θαη ν Ίξβηλ Γηάινκ, ζην 

ηειεπηαίν ηνπ κπζηζηφξεκα ‗‘ ην Νηηβάλη‘‘,  

 

*Δηζήγεζε ζην επηζηεκνληθφ ζπκπφζην πνπ δηελεξγήζεθε ζηα Ησάλληλα 1-2/3/2003 κε ζέκα: ‘‘Πνηφηεηα 

Εσήο θαη Φπρηθέο Γηαηαξαρέο‘‘ ππφ ηελ αηγίδα ηεο εηαηξείαο Astra-Zeneca. 

*Οκηιία ζε εθδήισζε ηεο ΥΔΝ γηα ηελ Σξίηε Ζιηθία. 
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Σν ςπρνθνηλσληθό  πιέγκα ηνπ γάκνπ. 

 

«Ζ ηειεηνπξγία είλαη λφεκα» γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά ν Γηψξγνο Υεηκσλάο ζην 

κπζηζηφξεκά ηνπ «Ο Γάκνο», γηα λα ηνλίζεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ησλ δξσκέλσλ ζηελ 

ηειεηνπξγία ηνπ γάκνπ. «Αλαιακβάλσ ηνλ πφλν ζνπ θαη ζα ζνπ αθνζησζψ» ζπαξάδεη ε 

ληφπαληξε ζην ζχληξνθφ ηεο, ζην ίδην βηβιίν. πλχπαξμε, Καηαλφεζε, Σειεηνπξγία, 

πληξνθηθφηεηα. θνπφο ηεο δσήο ν γάκνο, κέρξη ηα ρξφληα ηεο λεσηεξηθφηεηαο. 

Τπέξνρεο πεξηγξαθέο, ζενινγηθέο θαη αλζξσπνινγηθέο  εξκελείεο ηνπ κπεηηθνχ 

πιέγκαηνο πνπ ελψλεη ην δεπγάξη ζηνλ «ηεξφ» γάκν, έηζη φπσο  πεξηγξάθνληαη ηφζν ζην 

άγλσζην βηβιίν «ην  Κάιεζκα ηεο Θενλχθεο» ηνπ Παλαγή Λεθαηζά  φζν θαη  ζην 

ζπγθινληζηηθφ κπζηζηφξεκα «Ο Γάκνο» ηεο Βάζηαο νισκνχ-Ξαλζάθε. ήκεξα 

κάιινλ αξρίδνπκε λα θαηαγξάθνπκε  ηηο λεψηεξεο πιεγέο απφ ηηο αιιαγέο πνπ 

ζπλέβεζαλ απφ  ηελ επηδεκία ηεο κνλαμηάο θαη ηεο βίαο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο... 

 

Ο ζεζκφο ηνπ γάκνπ είλαη ζε θξίζε, παξαηεξεί θαη ν πιένλ απξνθαηάιεπηνο ηδαιγφο 

ηνπ παξειζφληνο. ιν θαη ιηγφηεξνη άλζξσπνη επηδηψθνπλ λα παληξεπηνχλ θαη λα 

δήζνπλ καδί κε ηνλ ζχληξνθφ ηνπο γηα ρξφληα, πξαγκαηψλνληαο ζηφρνπο, αμίεο, ξφινπο 

θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ λα ζπγθξαηνχλ θαη λα πξνάγνπλ ηελ ζπλχπαξμε. ηηο κέξεο καο, 

ζην γάκν απνιακβάλνπκε ηα λεψηεξα δεηλά: Οη γπλαίθεο παληξεχνληαη ζε φιν θαη 

κεγαιχηεξε ειηθία, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ ζηα δεπγάξηα είλαη εμαηξεηηθά κηθξφο, ε 

ππνγνληκφηεηα ηφζν ηνπ άλδξα φζν θαη ηεο γπλαίθαο απαηηεί ηερληθέο ππνβνεζνχκελεο 

αλαπαξαγσγήο, ε αλεξγία ησλ λέσλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά γηα 

ηελ αλάιεςε επζπλψλ ελφο λνηθνθπξηνχ, ε απμαλφκελε λνζεξφηεηα ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ (κείσζε πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο ρσξίο ηαηξηθή βνήζεηα, αιθννιηζκφο, 

θάπληζκα, παρπζαξθία, ςπρηαηξηθή  λνζεξφηεηα, βία, πεξηζσξηνπνίεζε θιπ) 

θαη κηα δηάρπηε ηάζε πνπ παξαηεξείηαη ζηηο κέξεο καο γηα ππνηίκεζε ηεο κεηξηθήο 

θξνληίδαο θαη ηνπ γνλετθνχ ξφινπ γεληθφηεξα. Φπζηθά, ην κεγαιχηεξν πιήγκα γηα ηνλ 

γάκν, ν εθ ησλ έζσ ζάλαηφο ηνπ, είλαη ην δηαδχγην. Δπηπρψο ζηε ρψξα καο αθφκε, κφλν 

1 ζηνπο 4ή 5 γάκνπο(ζηελ Αζήλα) θαη 1 ζηνπο 6 (ζηελ επαξρία)  δηαιχνληαη κε ηελ ηάζε 

φκσο λα είλαη απμεηηθή. ιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κεγαιψλνληαο επηιέγνπλ λα 

δνπλ κφλνη ηνπο, φιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη εμέξρνληαη ηνπ «κπεηηθνχ» πιέγκαηνο 

ηεο ζπλχπαξμεο θαη απνθαζίδνπλ εθφληεο ή άθνληεο λα δήζνπλ κηα θαηαζιηπηηθή 

πνξεία χζηεξεο απηνλφκεζεο, ζπρλά κε κεγάιν θφζηνο. 
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   Γηαθαίλνληαη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά ζηεξεφηππα πνπ θπξηαξρνχλ ζηηο ζθέςεηο ησλ  

λέσλ αλζξψπσλ πνπ πξφθεηηαη λα παληξεπηνχλ. Ζ  καλία ηνπ θαηαλαισηηζκνχ  έρεη 

επηβάιιεη ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ γάκνπ σο εκπνξηθήο  δξαζηεξηφηεηαο, σο νηθνλνκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Σίπνηα δελ άιιαμε, θαίλεηαη, απφ ηηο πξν δχν αηψλσλ κειέηεο ηνπ 

Φξεηδεξίθνπ ΄Δγθειο «γηα ηελ θαηαγσγή ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο θαη 

ηνπ θξάηνπο»...Ζ επίκνλε απαίηεζε γηα ζρεδφλ  πιήξε νηθνλνκηθή απνθαηάζηαζε, πξν 

ηνπ γάκνπ, απνηειεί κηα ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπίεζε θαη δηάζεζε  γηα κηα  νηθνλνκίζηηθε 

αληίιεςε θαη δηαρείξηζε ηνπ δεχγνπο, ηδηαίηεξα ηεο γπλαίθαο.. Ζ ρεηξαθέηεζε νδεγεί 

απφ ηελ θεξθφπνξηα, ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηνπ γπλαηθείνπ ζψκαηνο θαη ηεο 

γπλαηθείαο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ν γάκνο  ζηελ νηθνλνκίζηηθε ζπλαιιαγή –αληαιιαγή 

ηεο. Απφ ηελ επνρή πνπ ν αείκλεζηνο Έιιελ ζνζηαιηζηήο –εγέηεο, θαηλνηνκνχζε 

εηζάγνληαο ηελ εξσκέλε ηνπ, ηφζν ζηε δσή ηνπ, φζν θαη ζηε δσή καο, άλνημαλ λένη 

δξφκνη ζηελ δσή γεξαηψλ αλδξψλ θαη λέσλ γπλαηθψλ, κέζσ ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο. 

ήκεξα θξίηηνπκε απφ ηηο ηδξσκέλεο βαθέο ηνπ Γεξκαλνχ θαγθειαξίνπ ηξέληεξ,  πνπ 

ηνλ θνζκνχλ γηα λα θξαηήζεη ηελ λεαξή-ηέηαξηε θαηά ζεηξάλ,  δεκφζηα παιιαθίδα ηνπ. 

Ζ νηθνλνκηθή εκπινθή ηνπ γάκνπ θαη νη ηεξάζηηεο απαηηήζεηο ησλ λεφηεπθησλ 

δεπγαξηψλ,  εθηξέπνπλ  ην γεγνλφο ηεο ζρέζεο ζε κηα ζπλαιιαγή, ίζσο ρεηξφηεξε θαη 

απεηιεηηθφηεξε απφ απηέο ησλ παιηφηεξσλ επνρψλ. 

   ηελ νηθνλνκηθή εκπινθή ζπληνλίδνληαη νη γνλείο ηνπ δεχγνπο κε ηηο γλσζηέο 

αληηπαιφηεηεο, αληηδειίεο έσο εκθπιίνπ πνιέκνπ, γηα ηελ θπξηαξρία επί ησλ 

ληφπαληξσλ. Ζ ππνηαγή ζηνλ νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξν πφιν είλαη απηνλφεηε. Αθφκε θαη 

ε νκνξθηά, απηή ε ππέξνρε ειιεληθή αμία, ζπζηάδεηαη ζην βσκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. Δίλαη δχζθνιε ε κνίξα ελφο φκνξθνπ θνξηηζηνχ θαη ελφο φκνξθνπ 

αγνξηνχ, ζήκεξα. Ζ νκνξθηά φπσο θαη ε εμππλάδα  παξαδφζεθαλ  νξηζηηθά ζηνπο 

λφκνπο ηεο αγνξάο... 

     Μηα άιιε ζχγρξνλε πιεγή ηνπ γάκνπ ζηελ νπνία  εκπιέθνληαη νη ληφπαληξνη είλαη ν 

άλεπ φξσλ αγψλαο γηα θνηλσληθφ πξεζηίδ θαη αλαξξίρεζε, γλσζηνχ φλησο φηη ζηελ 

Διιάδα ηεο δηαπινθήο θαη ηεο ζπκθνξάο καο απφ ηελ δηαπινθή, πνιινί παγηδεχνληαη 

θαζνδφλ, ζπζηάδνληαο εμαηξεηηθά ρξήζηκεο αξεηέο θαη ζηνηρεία αλζξψπηλα. Απηφο ν 

αγψλαο αθαηξεί κεγάιε δχλακε απφ ηελ παξαθαηαζήθε ηεο αλζξψπηλεο 

απηνπεπνίζεζεο θαη απηνεθηίκεζεο θαη νδεγεί ηνπο λένπο αλζξψπνπο ζε κνλνηππίεο 

θαη ζηεξεφηππα. Κάπσο έηζη δεκηνπξγείηαη ε αζθπμία θαη θαηαζθεπάδεηαη ν 

ηειεθαηεπζπλφκελνο ζχδπγνο, γνληφο, εξαζηήο, εξσκέλε θαη ινηπά. Κάπσο έηζη ε 

καδηθή θνηλσλία νκνγελνπνηεί, ηα ππφ πνδεγέηεζε, κέιε ηεο. Ο γάκνο, φκσο, σο δψζα 
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ζρέζε θαη σο δηαξθήο αλαδήηεζε ηεο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ λνήκαηνο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κέζσ ηεο ζηαζεξήο ζπλχπαξμεο νθείιεη λα αληηζηαζεί θαη λα πξναζπίζεη 

ηνπο αλζξψπνπο «πνπ ηεξνπξγνχλ θαη ηεξνπνηνχληαη, ζπλππάξρνληεο»  ελ θνηλσλία, 

πξαγκαηψλνληαο ηνλ. Αο κελ μερλάκε ηνλ Απ. Παχιν. « Ο αγαπψλ ηελ γπλαίθα απηνχ, 

εαπηφλ αγαπά...» 

     Έλα θαηλνχξγην δεδνκέλν πνπ απνζηαζεξνπνηεί ηνλ γάκν είλαη νη θφβνη ηεο 

απηζηίαο θαη ηεο εγθαηάιεηςεο. Πξάγκαηη έρεη παξαηεξεζεί κηα «νκνθπινθηινπνίεζε» 

ηεο εξσηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ, κε κεγάιε θηλεηηθφηεηα, αζηάζεηα, θαη 

ζπλερή αλαδήηεζε λέσλ ζπληξφθσλ. ηνλ ειιεληθφ γάκν θαλείο δελ πξέπεη λα θνβάηαη. 

Ζ απηζηία είλαη άγξαθνο λφκνο πνπ δσεξεχεη θαη αλαδσππξψλεη ζψκαηα θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ επαλαιεςηκφηεηα.  Ζ απηζηία ζηελ Διιάδα δελ είλαη πνηέ ν 

θπξίαξρνο ιφγνο δηαδπγίνπ, αιιά πνιχ ζνβαξφηεξνη ιφγνη ζπκπεξηθνξάο θαη 

απαμίσζεο ηνπ ζπληξφθνπ. Ζ ζπγρσξεηηθφηεηα πεξί ηα εξσηηθά θαη ζεμνπαιηθά 

ελδηαθέξνληα δείρλεη φηη ε δηαρείξηζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζηελ παξάδνζε ηνπ 

Διιεληζκνχ είρε θαη θαίλεηαη φηη εμαθνινπζεί λα έρεη ηελ ζσζηή ηεο δηάζηαζε. 

Υακεινί ηφλνη θαη νπζία. 

Απφ ηα εχθνια αο πεξάζνπκε ζηα δχζθνια. Σν πξψην δχζθνιν είλαη φηη ν γάκνο 

ζήκεξα ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο απμαλφκελεο 

κνλαρηθφηεηαο, απνηειεί πξνλνκηαθφ θαη πξνζθεξφκελν πεδίν έθθξαζεο ηεο 

επηζεηηθφηεηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ. πγθξνχζεηο,  θαβγάδεο, δεινηππίεο, ρεηξνδηθίεο, 

θιηλνπάιε, βηαηνπξαγία, άζρεκα ιφγηα, φια γηα ηηο αλάγθεο ηεο απνθφξηηζεο ηεο 

έμσζελ έληαζεο, ηφζν απφ ηνπο άληξεο φζν θαη απφ ηηο γπλαίθεο.     

Ακθηζπκηθέο θαηαζηάζεηο ελδηαθέξνπζεο γηα ηελ ςπρνγξαθία, ηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ 

ραξαθηήξα, ηε ινγνηερλία ην ζέαηξν θαη θπζηθά ην θηλεκαηνγξάθν. Ζ πξφζθαηε ηαηλία 

ηνπ Γηάλλε Οηθνλνκίδε « Σν ζπηξηφθνπην» απεηθνλίδεη λαηνπξαιηζηηθά ηελ θξίζε 

επηθνηλσλίαο ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα. Φσλέο, ζηξηγγιηέο, πζηεξίεο, αθαηαλνεζία, 

απηνθαλάισζε, μφδεκα, αδηέμνδν, απφγλσζε.. Να ηε δνχκε, λα θαζξεθηηζηνχκε θαη λα 

ηελ πξνζπεξάζνπκε.  

     Σν δεχηεξν δχζθνιν είλαη ε  ππεξπξνζηαζία ησλ παηδηψλ θαη ε παηδνθεληξηθφηεηα. 

Παξαδνζηαθά ην βαζηθφ ζχζηεκα ηεο νηθνγέλεηαο είλαη νη γνλείο πνπ ζπληεξνχλ θαη 

νξγαλψλνπλ ζηφρνπο, αμίεο, ξφινπο θαη ζπκπεξηθνξέο θαηά ηξφπν ηεξαξρηθά 

νξγαλσκέλν θαη κε ζηνρνθαηεπζπλφκελε εκπξνζεηηθφηεηα. ηηο κέξεο καο ν ξφινο ησλ 

παηδηψλ έγηλε θπξίαξρνο θπξίσο κέζσ ησλ αθαηαλφεησλ αλαγθψλ γηα κηα ρανηηθή 

εθπαίδεπζε ρσξίο ζηφρνπο, αξρέο, πιαίζην θαη αληαπνδνηηθφηεηα. Οη γνλείο ζπζηάδνπλ 
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εμαηξεηηθά πνιινχο πφξνπο,  ρξφλν θαη ρξήκα γηα κηα αιινπξφζαιιε εθπαίδεπζε πνπ 

νδεγεί ηνπο λεαξνχο γφλνπο πεξηζζφηεξν ζε πεξηπέηεηεο παξά ζε   πξννδεπηηθά 

θαηαθχγηα θαη πνιηηηζκέλεο  ιχζεηο. Αο ειπίζνπκε φηη κφδα είλαη, ζα πεξάζεη.... 

     Αθνχ  αλαθέξακε ηα απαηζηφδνμα απφ ηνλ ρψξν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ζα 

επηζεκάλνπκε ελδεηθηηθά θαη ππαηληθηηθά ην ηξνκεξφ άγρνο απνρσξηζκνχ ησλ 

λεφηεπθησλ, ηφζν ησλ αλδξψλ, φζν θαη  ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ απφ ηελ παηξνγνληθή 

ηνπο νηθνγέλεηα, έλα γεγνλφο πνπ δειεηεξηάδεη θαη ζιίβεη ηελ ςπρή ηνπ ππνθεηκέλνπ 

πνπ πξννξίδεηαη λα απνκαθξπλζεί γηα λα αγαπήζεη θαη λα αγαπεζεί έμσζελ ησλ 

δεζκψλ αίκαηνο θαη εληφο ησλ λεφηεπθησλ δεζκψλ εμ αγρηζηείαο. πλήζε πξνβιήκαηα 

αδπλακίαο απνρσξηζκνχ δειεηεξηάδνπλ χπνπια ηηο ζρέζεηο πνιιψλ ελειίθσλ-θπξίσο 

εμ αηηίαο απηήο  ηεο δπζθνιίαο  πνπ θαλεξψλεηαη κέζσ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

γπλαηθψλ. Σν άγρνο απνρσξηζκνχ απφ ηελ παηξνγνληθή νηθνγέλεηα απνηειεί κείδνλα 

αηηία παζνινγίαο ζην δεπγάξη. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο απηνλνκίαο  θαη ην «πέλζνο» ηνπ 

απνρσξηζκνχ βνεζάεη ηνπο αλζξψπνπο λα σξηκάζνπλ θαη λα ζπλδεζνχλ κε ψξηκνπο 

δεζκνχο έξσηα θαη αγάπεο, ζε ζπλζήθεο αγρηζηείαο. 

Τπάξρεη κηα ελδηαθέξνπζα ηαηλία απφ ηελ δηαζπνξά «Ο Γάκνο αιά Διιεληθά» ηεο Νία 

Βαξληάινο πνπ απνδίδεη κε ρηνχκνξ ηνλ αγψλα γηα λνεκαηνδφηεζε ηνπ γάκνπ ζε έλα 

πνιχ-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ. Παξά ηελ αξλεηηθή θξηηηθή ησλ Διιελνακεξηθαλψλ φηη 

δήζελ ριεπάδεη ηελ ειιεληθφηεηα ηνπ γάκνπ, πηζηεχσ φηη απηή ε ηαηλία δηαπξάηηεη έλαλ 

άζιν. Γηαθσκσδεί θαη αγσληά, κηιάεη ειιεληθά θαη ζθέθηεηαη παγθνζκηνπνηεκέλα, 

εμειιελίδεη θαη ειιελνπνηεί, ελψ αλαθέξεηαη ζε άιινπο πνιηηηζκνχο, αλαδεηά κε 

ηδαιγηθφηεηα ηελ έλλνηα ηεο παξάδνζεο θαη επαλαθέξεη ηελ επηθαηξφηεηα ηεο αγάπεο 

ζην γάκν θαη ηελ αγσλία ηεο ζχδεπμεο ησλ αλζξψπσλ, εληφο ελφο ιακπξνχ εζηκηθνχ-

ειιεληθνχ πνιηηηζηηθνχ πιαηζίνπ. Ζ επηθνηλσλία ησλ αλζξψπσλ θαη θπξίσο ηνπ 

παζηαζκέλνπ δεπγαξηνχ ζηελ ηαηλία είλαη άςνγε παξφηη κηινχλ ‗‘άιιεο‘‘ γιψζζεο. 

Δίλαη κηα ππέξνρε δηδαρή ηνπ ειιεληθνχ ηξφπνπ ζχδεπμεο θαη ζχλδεζεο, κέζσ ηεο 

ηειεηνπξγίαο ηνπ  γάκνπ. «Ζ ηειεηή είλαη λφεκα»  επηκέλεη ν Γηψξγνο Υεηκσλάο. 

Ναη, γηαηί ν γάκνο απνηειεί έλα φλεηξν γηα κηα επηηπρεκέλε ζχλδεζε. Δίλαη απηφ πνπ 

θνβνχληαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη άλδξεο φηαλ αξλνχληαη ην δηαδχγην, αθφκε θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν γάκνο έρεη δηαιπζεί. Γελ αληέρεηαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε απηήο ηεο 

δηαπίζησζεο. «Οη άλδξεο ζηελ Διιάδα κπαίλνπλ δχζθνια ζην γάκν θαη βγαίλνπλ 

δχζθνια, ελψ νη γπλαίθεο κπαίλνπλ εχθνια θαη βγαίλνπλ εχθνια» καο ζπκίδεη ε Υάξηο 

Καηάθε. Ο θφβνο ηεο απνηπρίαο ηεο ζχλδεζεο, φηαλ ζπλεηδεηνπνηείηαη, ηξνκάδεη θαη 

δηαιχεη... Αο ειπίζνπκε φκσο, φπσο έιεγε ν Φξφπλη, φηη ε αγάπε είλαη ηζρπξφηεξε απφ 
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ηελ επηζεηηθφηεηα. Δπνκέλσο... Καιφο είλαη ν γάκνο....αθφκε θαη φηαλ 

επαλαιακβάλεηαη... γηα δεχηεξε  ή θαη γηα ηξίηε θνξά  ζχκθσλα κε ην θαλνληζηηθφ 

ζχζηεκα. 

Δπνκέλσο ζην γάκν ιέκε έλα κεγάιν ΝΑΗ. Έηζη, γηα λα αζθεζνχκε. 

 

Ησάλληλα 4-5-2003. 
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πκβίσζε :Μαξηύξην ή Δπηπρία; 

 

 

Ζ Μεηαλεσηεξηθφηεηα  δεη θαη αλαζαίλεη  κε θαηλνχξηα θαη παιηά κνληέια 

ζπκπεξηθνξψλ. Απηή είλαη ε ειεπζεξία πνπ θνκίδεη θαη απηφ είλαη ην δχζθνιν πξφηαγκά 

ηεο: Έλα δηαθχβεπκα άζθεζεο ζηελ ειεπζεξία  ηεο απηνζέζκηζεο θαη ηεο κέγηζηεο 

αλνρήο. Οη λένη, θεθξάρηεο θαη ζχκαηα  ηεο λέαο ερνιεςίαο, ηξέρνπλ λα  δνθηκάζνπλ 

κεηά καλίαο ηνπο απαγνξεπκέλνπο θαξπνχο: Σελ ειαζηηθφηεηα ησλ επηινγψλ ηνπο, ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ αλαδεηήζεψλ ηνπο, ηελ αζάθεηα ησλ επηζπκηψλ ηνπο, ηελ έιιεηςε 

δέζκεπζεο  ζηηο απνθάζεηο ηνπο, ηελ αδπλακία ηνπο λα ηαπηηζηνχλ  κε έλα δεδνκέλν 

ξφιν θαη ζηφρν δσήο δει. ζρέζε, εξγαζία, νηθνγέλεηα  θαη  κε  ηα  ζπλαθή ζηεξεφηππα 

ηεο  παξαδνζηαθήο επνρήο. Δπεηδή  φκσο ε αληηθαηαζιηπηηθή παξνπζία ηνπ άιινπ, 

εγθαιείηαη απφ κηα εγγελή ηάζε, πηζαλψο απφ ην έλζηηθην ηεο εδνλήο, ηεο επραξίζηεζεο 

θαη ηεο αγάπεο, εμαθνινπζνχκε λα αλαδεηνχκε ηξφπνπο ζπλχπαξμεο  θαη ζχλδεζεο, 

επαθήο θαη αιιεινπεξηρψξεζεο. Φπζηθά ηίπνηε δελ είλαη απηνλφεην θαη εχθνιν, ηίπνηε 

δελ είλαη θαλνληζηηθφ θαη νξγαλσκέλν εθ ησλ πξνηέξσλ … ζην εδψ θαη ηψξα. ηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο φια μεθηλνχλ απφ πνιχ παιηά, φια νξγαλψλνληαη   πνιχ λσξίο, 

φιεο νη αλάγθεο εθπιεξψλνληαη πιήξσο  ή αηειψο ζηηο βαζηθέο θαη πξσηαξρηθέο 

ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ πνπ δνκνχλ ηνλ ςπρηζκφ ηνπ  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  πξψησλ 

ρξφλσλ ηεο δσήο θαη ζηελ εθεβεία. Με  έλαλ  ηξφπν ζπκβνιηθφ ψζηε θαη ην ίρλνο  ηνπ 

άιινπ λα ππάξρεη θαη  ε απνπζία λα είλαη αηζζεηή. Ζ επαλαζχλζεζε ηνπ ζρήκαηνο ησλ  

ζρέζεσλ ζην παξφλ θαη  ε απνθάιπςε  ησλ πξψηκσλ αλαπαξαζηάζεσλ  ζην ησξηλφ θαη 

κειινληηθφ ζρήκα ηνπ δελ θαη ζπδήλ είλαη κηα ππφζεζε πεξηπεηεηψδεο, θαζφζνλ δελ 

ππάξρνπλ απνθαιππηηθά εξγαιεία εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ην ιάζνο αλαγλσξίδεηαη 

πάληνηε κεηά ηελ απνκάθξπλζε….  εθ ηνπ θνηλνχ ηακείνπ  θαη θπζηθά post 

morten….ηνπ γάκνπ.Σν ζχκβνιν είλαη θαιά θξπκκέλν θαη ε ζθίγγα αδπζψπεηε ζην 

αξρέγνλν αίληγκά ηεο… 

        Ζ παιηά επνρή θαηέξξεπζε θαη ζπλερψο απνζαξζξψλεηαη, αληηαηζζεηηθά: Ο γάκνο 

γθξεκίζηεθε ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ, ζπλαηζζεκάησλ ζπέξκαηνο θαη  ζηπηηθήο 

δπζιεηηνπξγίαο. Σν καξηχξην ηνπ δπζαξκνληθνχ γάκνπ ιχλεηαη ζηα γξαθεία ησλ  

«ζπκβνχισλ» γάκνπ, ππνςηαζκέλσλ δηθεγφξσλ, θιηληθψλ ςπρνιφγσλ,  νηθνγελεηαθψλ 

ζεξαπεπηψλ,ςπρηάηξσλ θαη παηδνςπρηάηξσλ. Οη ελ πιήξεη ζπγρχζεη ‗‘αζψεο‘‘ γπλαίθεο 

θαηαβάιινπλ ρηιηάδεο νβνινχο  ζηε βηνκεραλία ηεο εμσζσκαηηθήο. Οη γεξαζκέλνη 

εξαζηέο θαηαθεχγνπλ ζην Βηάγθξα ηεο πιεξσκέλεο παξεγνξηάο,  κε ζπδχγνπο απφ ηελ 
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πξψελ νβηεηηθή Έλσζε. Καη νη λένη πεηξακαηίδνληαη ζηηο ζρέζεηο ηνπο, φπσο κε ηηο 

νπζίεο. Λίγν απφ ηε κηα, ιίγν απφ  ηελ άιιε, ιίγν ηαπηφρξνλα,  φιεο θαη φια καδί, ηα 

ςπρνηξφπα δηεγεξηηθά ηεο αλζξψπηλεο ππνθαηάζηαζεο  ζα επηθέξνπλ έλα ειάρηζην 

επθνξηθφ απνηέιεζκα έζησ θαη κφλν γηα ηα ρξφληα ηα…….. γφληκα πνπ δελ  ζα δήζνπλ 

θξφληκα. 

 Πεηξάκαηα ζπκπεξηθνξψλ ζπλχπαξμεο  ελ κέζσ απνπζίαο ζεζκηθνχ θαη θαλνληζηηθνχ 

πιαηζίνπ , ζπλερηδφκελα, πξνθαινχλ  ηνπιάρηζηνλ ελδηαθέξνλ  γηα  κειέηε παξά γηα 

έιεγρν. Οπδείο λένο ή λέα πείζεηαη απφ ηελ παξαδνζηαθή  (κε ζξεζθεπηηθφ ή πνιηηηθφ 

ηξφπν) δεχμε πνπ ζηεξίρζεθε  ζηελ θνηλή αλάζα, ηνλ θνηλφ κφρζν, ηα θνηλά φλεηξα, ηνλ 

θνηλφ ηφπν, ηα θνηλά ήζε θαη ην θνηλφ ππεξβαηηθφ ζχζηεκα αμηψλ  πνπ δελ είλαη ηίπνηε 

πεξηζζφηεξν  θαη ηίπνηα ιηγφηεξν  απφ κηα δέζκεπζε ζην βιέκκα ηνπ άιινπ ελ δσή θαη 

ίζσο  κεηά ζάλαηνλ( φπσο κε ηξπθεξφηεηα δεηάεη ν Σάζνο Λεηβαδίηεο). Ζ δέζκεπζε 

ζηελ απνθάιπςε  ηεο αιήζεηαο ηνπ άιινπ θαη ε αλνρή ηεο, ελίνηε θαη ε απφιαπζε απφ 

ηελ παξάιιειε απνθάιπςε ίζσο απφ ην δίπνιν εηεξνγλσζία- απηνγλσζία .Ζ αιήζεηα 

είλαη έξσο θαη ε γλψζε ζρέζε, γξάθεη ν Ησάλλεο ν Υξπζφζηνκνο. 

    Οη λεαξνί ελήιηθεο αγσλίδνληαη λα παληξεπηνχλ θαη λα ζπλδπάζνπλ έλα θνηλφ 

mondus vivendi, λα κνηξάζνπλ ηηο αλάζεο ηνπο λα ζηαζνχλ δίπια-δίπια ζε βάζνο 

ρξφλνπ  ή γηα πάληα, φπσο νη παιηνί, αιιά δελ γίλεηαη , δελ  επδνθηκεί  ε ζπληαγή,  γηαηί 

θαίλεηαη φηη  ράιαζε  ε ζνχπα θαζνδφλ…… Ζ λέα  αθήγεζε γηα ηνλ ζχγρξνλν γάκν 

εκπεξηέρεη ηελ   ζπλαθξφαζε ησλ λέσλ λα ζπλνκηινχλ κε πνιιά παξάζηηα, ρσξίο 

θακκηά θσλή λα είλαη  επθξηλήο, μεθάζαξε  θαη  απζεληηθή,  «γηαηί  έρεη έλα θφκπν απφ 

ηελ αξρή»… Καλείο δελ απνιακβάλεη  ηζηνξίεο  αζαθείο  κε ζπγρπζκέλνπο  θαη 

ηεικαησκέλνπο  πξσηαγσληζηέο,  κε γλσζηή (δχζθνιε) αξρή θαη (θαθφγνπζην) ηέινο,  

κε ππνθείκελα βπζηζκέλα ζηελ αλέρεηα, ηελ αλεξγία, ηελ επηέιεηα θαη ηελ απνπζία 

λνεκαηνδφηεζεο ηεο δσήο. Αλζξψπνπο εθηφο ηφπνπ θαη ρξφλνπ θαη εθηφο πιαηζίνπ. 

   Οη άλζξσπνη πάληα ζπληάζζνληαη θαη ζπγθηλνχληαη  απφ απζεληηθέο ηζηνξίεο  κε 

ηνικεξά   θαη παξάμελα δειαδή απξφβιεπηα ζελάξηα εληφο ζπγθεθξηκέλνπ  φκσο 

πιαηζίνπ  θαη κε θνηλσληθή αλαθνξά. Ζ ζπκβίσζε ησλ λέσλ  είλαη κηα ηπθιή πνξεία  

ζηε κε πξνβιεςηκφηεηα  ηεο ζπλαιιειίαο  ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη  ηεο ζπλχπαξμεο ηνπ 

κέιινληφο ηνπο. Ο γάκνο, ηειηθά δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά,  έλα εθαιηήξην ζηίιβσζεο  

ησλ αλαιακπψλ ηεο επηζπκίαο εο αεί, έλα αζηαζέο   αιιά δηεθδηθεηηθφ  πιαίζην 

ζπλχπαξμεο κε ζεβαζκφ, ινγηζκφ θαη φλεηξα.. Δίλαη ε άιιε φςε ηνπ γνεηεπηηθνχ  

αξξαβψλα θαη ηνπ πεηπρεκέλνπ  πξνμεληνχ καθξάο δηαξθείαο…Δίλαη ην παηρλίδη  ηεο 

ακθηζεκίαο ηνπ λνήκαηνο ηεο δσήο πνπ δελ  απνθαιχπηεηαη,  ιφγσ αζπλείδεησλ 
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αληηζηάζεσλ. Δίλαη ε δηαξθήο ςεπδαίζζεζε  λεφηεηαο, απηναλαθνξηθφηεηαο, 

θηλεηηθφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα ζπκπφξεπζεο ππφ δνθηκήλ,  ππφ  ελαιιαζφκελνπο θαη 

κεηαβαιιφκελνπο φξνπο, έηζη πνπ ην παηρλίδη λα είλαη, ηειηθά,  ηδηαίηεξα  απξφβιεπην 

θαη ελδηαθέξνλ. Δίλαη κηα παηγληψδεο πνξεία πξνο ηελ ελειηθίσζε,  απφ ηελ εθεβηθή 

θαηαζθήλσζε σο ην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο (ή  ην Γεκαξρείν) κε ζεαηέο γνλείο θαη 

θνηλσλία (ίζσο θαη ηνλ Θεφ αλ ππάξρεη…). Δίλαη κηα πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ησλ 

αζπγθξάηεησλ. Δίλαη κηα δσγξαθηά θαη κηα θσηνγξαθία ηεο πξψηεο ζρέζεο πνπ ζα 

ζπκφκαζηε, αιιά δελ ζα κείλνπκε… Μηα πξφζθαηξε νκνξθηά θαη κηα αθαλήο βιάβε… 

πνπ ζε πξναγάγεη .Έλα βήκα (σξηκφηεηαο) κπξνο ζίγνπξα, δχν βήκαηα(θιαδέκαηνο) 

πίζσ, νπσζδήπνηε θαη πνιχ αλζξψπηλν  έξγν κε απνγφλνπο, σξηκφηεηα θαη ζίγνπξα  

λένπο ζνξχβνπο….. 

 

Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο ζπκβίσζεο κε φξνπο δηδαθηηθνχο : 

 

Τπεξ: 

1.Αζθήζεηο ειεπζεξίαο  ρσξίο θακία δέζκεπζε. Απφιαπζε εαπηνχ. 

2.Απηνδηάζεζε θαη ζπλχπαξμε. Άξζε ησλ εμαξηήζεσλ  κε γνλείο. 

3.Γέζκεπζε  θαη Άηαθηε Κηλεηηθφηεηα. 

4.Απηνγλσζία  θαη πνξεία πξνο απηήλ. 

5.Μάζεζε ησλ νξίσλ θαη αλαδήηεζή ηνπο. 

6.Μάζεζε ζε ζηνρνθαηεπζπλφκελεο  δηαπξνζσπηθέο ζπκπεξηθνξέο. 

7.Έιεγρνο ζπλαηζζεκαηηθήο πνηφηεηαο θαη ρσξεηηθφηεηαο. 

8.εμνπαιηθή  απφιαπζε ρσξίο απαγνξεχζεηο θαη λφξκεο. 

9.Άζθεζε ζε καηαηψζεηο θαη εμνηθείσζε ζε πηζαλφλ ρσξηζκνχο. 

10.Δπαθή, επηθνηλσλία, ζπληξνθηθφηεηα, ρσξίο ζπκβαηηθφηεηεο. 

 

Καηά: 

1.Αδέζκεπηε παξάηαζε ηεο εθεβηθήο ειηθίαο θαη ςεπδνσξηκφηεηα. 

2.πλχπαξμε ρσξίο δέζκεπζε, ραιαξή, θαηαιπφκελε αλά πάζα ζηηγκή. Αδπλακία 

απνρσξηζκνχ ηεο παηξνγνληθήο νηθνγέλεηαο. 

3.Μάζεζε ππνθξηηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ: ςεπδνεηιηθξίλεηα, ςεπδνακνηβαηφηεηα, ιφγσ 

αλαζθάιεηαο γηα ην κέιινλ. 

4.πγθάιεςε πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ κέζσ εμαξηεηηθψλ ζρέζεσλ. Άξλεζε γνλεηθνχ 

ξφινπ. 
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5.Γηάρπζε νξίσλ ιφγσ αζαθψλ ξφισλ. ηήξημε ζηελ παηξνγνληθή νηθνγέλεηα  

6.Πξνζσπηθέο πνξείεο –απνθπγή  ζπκπφξεπζεο ζε θνηλνχο ζηφρνπο. Κίλδπλνο 

εθκεηάιιεπζεο θαη εμαπάηεζεο. 

7.πγθάιεςε θαη παξακέιεζε ηεο αληνρήο ζηε κνλαμηά. 

8.Πξψηκε ζεμνπαιηθή  θαηαλάισζε θαη θαηαπφλεζε. 

Γεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα. Δθηξψζεηο θαη Τπνγνληκφηεηα  

9.Αλαβνιή ιήςεο απνθάζεσλ. Αλεπάξθεηα ξφισλ ζηελ πξψηε ελήιηθε δσή. 

10.Αλεξγία, θίλεηξν γηα  ππναπαζρφιεζε. Αλεπάξθεηα θάιπςεο ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Αλαζθάιεηα Αλνκία.        

 

Οθηψβξηνο 2003  
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Καηαλαισηηθή πκπεξηθνξά. Δξσηηζκόο θαη Δηθνλνπιαζία ηεο ύγρξνλεο 

Γπλαίθαο                                                       

 

«Απνμεξάλζεθε ν παξαγσγηθφο ηζηφο ηεο ρψξαο», γξάθεη ζε πξφζθαην άξζξν ηνπ, ν 

γλσζηφο νηθνλνκνιφγνο, Αδακάληηνο Πεπειάζεο. πνπ θαη λα ηαμηδέςεηο ζηελ Διιάδα, 

ζε πφιεηο θαη ζε ρσξηά, δηαπηζηψλεηο ην ζηακάηεκα ή ηελ αξγή θίλεζε ηεο παξαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Πξσηνγελήο παξαγσγή πξντφλησλ πνπζελά, δελ παξάγνπκε ηίπνηε, 

φια εηζάγνληαη καλησδψο απφ  ηελ  Δπξψπε, ηελ Ακεξηθή θαη εζράησο ηελ Αζία. 

Δηζάγνπκε λννηξνπίεο, εηζάγνπκε ήζε, εηζάγνπκε αμίεο, εηζάγνπκε ηερλνινγία, 

εηζάγνπκε γπλαίθεο πξνο θαηαλάισζε θαη εζράησο αγνξάδνπκε «αθξηβά»  κπαιά, 

λννηξνπία, θσδηθνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξέο θαη ζηάζεηο δσήο. 

      Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαηαλαιψλεη καλησδψο θαη ιπζζαιέα, απνιακβάλνληαο κε 

«βνπιηκία», ηε ζπζζψξεπζε, θαηά θαλφλα,  άρξεζησλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, 

θαηαβξνρζίδεη πιηθφηεηεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε ςεπδείο αλάγθεο, παξακειψληαο 

λνεηηθέο αληηζηάζεηο θαη ςπρηθέο πξνθιήζεηο. Ξεράζηεθε θαίλεηαη ν ζθνπφο, ε ξφηα ηεο 

δσήο θαη ε λνεκαηνδφηεζε ηνπ βίνπ καο.  

       Παξφηη ηα πξσηεία  ζηελ θαηαλαισηηθή εθθίλεζε θαη ηελ θαηίζρπζε ηεο 

θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο, θαηέρνπλ νη άλδξεο, ν «ηφο» ηεο θαηαλαισηηθήο βνπιηκίαο, 

πξνζβάιιεη ζρεδφλ ελδεκηθά ηηο γπλαίθεο, λέεο θαη γξηέο, πινχζηεο θαη θησρέο, 

πνιηηηζκέλεο θαη ρσξηάηηζζεο, ζπγθξαηεκέλεο θαη αζπγθξάηεηεο, εμσζηξεθείο θαη 

πεξηνξηζηηθέο, εγθξαηείο θαη ξάζπκεο…  Ζ απαιινηξίσζε ηεο γπλαηθείαο ηαπηφηεηαο 

θαη ε «θαηξαθχια» πξνο έλαλ αζπγθξάηεην πιηθφ επδαηκνληζκφ, κε πξσηαγσλίζηξηεο 

ηα «ζειπθά  παληφο θαηξνχ» θαίλεηαη λα θπξηαξρεί  αλαιψκαζη ηεο ζπξξηθλσκέλεο 

κεηξφηεηαο, ηεο ρσξίο ελδηαθέξνληα εξγαζίαο θαη ηεο ξνπηηληάξηθεο θαη πιεθηηθήο 

λνηθνθπξνζχλεο. Άξαγε νδεγνχκεζα πξνο έλα λέν, νινθαίλνπξην, θνκκέλν θαη ξακκέλν 

ζηα κέηξα ηεο θαηαλαισηηθήο λεσηεξηθφηεηαο, γπλαηθείν, ζπκπεξηθνξηθφ θαηλφηππν; 

        Πηζαλφλ. Δπειπηζηψ   πσο φρη. Καη απηφ πεγάδεη απφ κηα βαζηά  πίζηε   ζηε 

γνεηεία  πνπ απνξξέεη απφ ην γπλαηθείν ζσκαηφηππνθαη φρη απφ ηελ ιαγλεία πνπ 

πξνβάιιεηαη επηηεδεπκέλα. ηηο κέξεο καο,  νη Διιελίδεο , ηφζν ζηελ πξσηεχνπζα, φζν 

θαη ζηελ επαξρία , θπζηθά  θαη ζηελ πφιε καο, νκφξθπλαλ, ςήισζαλ, απέθηεζαλ έλα 

θνκςφ θαη γνεηεπηηθφ ζηπιηδάξηζκα πνπ απνπλέεη κηα θαηαλαισηηθή θαλνληζηηθφηεηα 

αιιά έπ‘ νπδελί δελ απαιινηξηψλεη ηελ γνεηεία ηεο επςπρίαο ησλ Διιελίδσλ ζην 
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πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Σα ζπλαηζζήκαηα είλαη αθέξαηα κέζα ηνπο, θαη φπνηνο ηα 

ζπγθηλήζεη, ζα ηα θεξδίζεη αηφθηα. Σν θνξκί ηνπο ζαιεχεη,  θξπκκέλν ή θαλεξφ ζηα 

κνληέξλα ξνχρα ή ζηα παιηά θνξέκαηα, ην κπαιφ θαη ην βιέκκα ηνπο,  ζπαζί θνθηεξφ, 

έμππλεο, αεξάηεο, δπλακηθέο, δηεθδηθεηηθέο, επηζεηηθέο    θάπσο πεξηζζφηεξν  απφ φζν 

ζα έπξεπε, θαη θάπσο απηνθαηαζηξνθηθέο. Σηο απνιακβάλεηο εχθνια, επθνιφηεξα απφ  

θάζε άιιε θνξά, ηδηαίηεξα νη παξνξκεηηθνί λεαξνί, αιιά θαη νη ψξηκνη άλδξεο, πέξα 

απφ εζηθνχο θξαγκνχο παιαηφηεξσλ επνρψλ. Πηζηεχνπλ ζηελ νηθνγέλεηα, πηζηεχνπλ 

ζηηο αμίεο, πηζηεχνπλ ζηε ξσκαιεφηεηα ηνπ αξραηνειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ιατθήο 

παξάδνζεο, ειπίδνπλ ζηελ αθνκνησηηθή δχλακε ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. Ζ γπλαηθεία 

ζηάζε, ζηε ζχγρξνλε επνρή απνθαιχπηεη ηε ζεξκή αγθαιηά ηεο λέαο αιιά θαη ηεο 

ψξηκεο γπλαίθαο, πνιεκάεη ην ξαηζηζκφ ηεο ειηθίαο θαη ηελ εηεξφηεηα, θαη δίλεη θαηά 

ηξφπν παξαδεηγκαηηθφ ηνλ ηφλν ηεο επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ αληηζέηνπ θχινπ, 

πέξα απφ ζηίγκαηα, ζηεξεφηππα  θαη δηαρσξηζκνχο. 

        Ζ Διιελίδα ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηεο επαξρίαο πνξεχεηαη, βεκαηίδεη γεξά, 

βεκαηίδεη ζηαζεξά, θάλνληαο ηζηνξηθά άικαηα ςπρνινγηθήο ρεηξαθέηεζεο θαη 

αηζζεκαηηθήο αγσγήο. Αλ νη άλδξεο αληέμνπλ ηελ επηζεηηθφηεηά ηνπο θαη ηελ 

παξεπφκελε απηνθαηαζηξνθηθφηεηά ηνπο, ζα κπνξέζεη ηφηε  λα ηηο απνιαχζεη θαη ε 

θνηλσλία ζαλ ζηνιίδηα, καλάδεο, εξγαδφκελεο, ζχκβνια ειπίδαο θαη αλάηαζεο. Ζ λέα 

εηθνλνπιαζία πνπ απνξξέεη απφ ηνλ θαηλφηππν ηεο γπλαηθείαο ζπκπεξηθνξάο θαη ε 

παξάιιειε ζπγθαηαβαηηθή πνξεία ηνπ άλδξα, απνηεινχλ ηε κνλαδηθή ειπίδα 

αλαζέξκαλζεο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, κέζσ ηεο αλαπιαηζίσζεο ηνπ ζρήκαην 

οάλδξαο-γπλαίθα, κε φξνπο απηνζέζκηζεο θαη απηνλνκίαο. Ζ ειεπζεξία καο ηαηξηάδεη, 

είλαη γλσζηφ απφ παιηά, ην θαλνληζηηθφ πιαίζην, αλαδχεη κηα λέα αηζζεηηθή πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ην ζθξηγειφ, γπλαηθείν ζσκαηφηππν. Ννκίδσ πξέπεη λα αλακέλνπκε κε   

αγσλία, πνιιά ελδηαθέξνληα, πνιιέο ειπίδεο, θαη πνιιέο θαηλνθαλείο δπζθνιίεο σο 

θαξπνχο απηήο ηεο πξφθιεζεο. 

  

Μάηνο  2005 
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Γέθα  ζπκβνπιέο γηα λα απνθύγνπκε ηε  Υξηζηνπγελληάηηθε Μειαγρνιία 

 

Δίλαη γεγνλφο νμχκσξν φηη ηα Υξηζηνχγελλα, κηα ηφζν ιακπεξή γηνξηή, ζξεζθεπηηθή, 

νηθνγελεηαθή θαη θαηαλαισηηθή καδί, ζα έθεξλε φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ επηθάλεηα ην 

βίσκα αληίζεησλ θαη αληηθαηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο ζιίςε, ζηελνρψξηα, αίζζεκα 

κνλαμηάο  θαη απφγλσζε ζε φιν θαη πεξηζζφηεξεξνπο αλζξψπνπο ηεο επαξρίαο θαη ησλ 

κεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ.  Σν άγρνο θαη ε θαηάζιηςε ησλ γηνξηψλ είλαη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ζπλεηδεηνπνηνχκε  πιένλ θαη ζηελ Διιάδα ηεο κεηακνληέξλαο 

επνρήο. Ζ αγξνηηθή, ε ιατθή, ε κηθξναζηηθή θαη ε αζηηθή παξαδνζηαθή Διιάδα, 

ειιείπεη πιένλ νξηζηηθά, αθήλνληαο πίζσ ηεο απνραπλσκέλνπο θαηαλαισηέο θαη 

πεξηθεξφκελνπο ελδεείο θπξίσο ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Σν πξφηαγκα βέβαηα ηεο  

παξάδνζήο καο, είλαη λα αληέμνπκε! Να δήζνπκε ην δσδεθαήκεξν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ-

Πξσηνρξνληάο-Φψησλ κε ηξφπν ειιεληθφ, δειαδή κε  ηξφπν θνηλνηηθφ, δειαδή 

αλζξψπηλν, κε ηξφπν λεαληθφ, δειαδή ζπλαηζζεκαηηθφ, κε ηξφπν απξνθαηάιππην, 

δειαδή πνιηηηζκέλν. 

 Αο πηνζεηήζνπκε  κεξηθνχο θιαζζηθνχο αιιά θαη πηφ  εμεηδηθεπκέλνπο ηξφπνπο πνπ 

πξνππνζέηνπλ λνεηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή άζθεζε θαη  επεμεξγαζία: 

  1.Έθθιεζε ζηελ Διπίδα. Να αλνίμνπκε ηα κάηηα καο  –ηα κάηηα ηεο ςπρήο καο θαη 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο  θαη λα δνχκε ηνλ θφζκν-ηνλ δηθφ καο θαη ηνπ Άιινπ-κε δίθαην 

ηξφπν, δειαδή δεθηηθφ, επράξηζην θαη επθηαίν!!Να δνχκε ηνλ θφζκν θαη  ηνλ 

«κηθξφ»(ηνλ κηθξφθνζκφ καο)  θαη ηνλ  ηνλ «κέγα»(ηνλ θφζκν ηεο ζρέζεο). 

 2.Δθδήηεζε ηεο Δπαλαμηνιφγεζεο. Αμηνιφγεζε ππνθεηκεληθή θαη «αληηθεηκεληθή» ηεο 

εκπεηξίαο καο θάζε Υξηζηνχγελλα  θαη θάζε Πξσηνρξνληά, ζε θάζε γηνξηή, γηα λα γίλεη 

ε εκπεηξία  μαλά, ηνπιάρηζηνλ δσληαλή, δειαδή γηνξηηλή, φπσο ήηαλ θάπνηε, φπσο ζα 

γίλεη ηνπ ρξφλνπ. Αλαβάπηηζε  ζε κηα γηνξηή πνπ ζα γίλεη κηα «δηνξζσηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία». 

3.Αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο γηνξηήο. Ζ έληαμε ελφο εαπηνχ γηνξηηλνχ πνπ εγθαιείηαη  λα 

ιακπξχλεη  ηελ ςπρή θαη ην ελδηαίηεκά ηνπ, κέζα ζε έλα δεδνκέλν  θνηλσληθφ, 

νηθνγελεηαθφ  θαη ηζηνξηθφ ρψξν. ΄Αλνηγκα  ηνπ κπαινχ, κε  ηα κάηηα  θαη θνίηαγκα ηνπ 

Άιινπ. Αλάιεςε ηεο επζχλεο γηα κηα γηνξηηλή ζρέζε. 

4.Οξγάλσζε πλαηζζεκαηηθψλ Πξνηεξαηνηήησλ. Ζ ψξα ησλ ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ηεο αιιειεγγχεο, ηεο θηιφηεηαο, ηεο νηθεηφηεηαο, ηεο ζπκπάζεηαο, ηεο αλνρήο, ηεο 
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ζπγρσξεηηθφηεηαο. Να κάζνπκε ηνλ ρεηξηζκφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο κε ζεηξά θαη κε 

ηξφπνπο. Να πεξηραξαθψζνπκε  ηα «αξλεηηθά» ζηε κεηαγηνξηηλή ρξνληθφηεηα. 

5.Αμηαθή Δπαγξχπληζε. Να ζπκεζνχκε ην ζχζηεκα  ησλ αμηψλ  θαη ησλ εζηθψλ 

θσδίθσλ πνπ νξγαλψλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά καο θαη ζεκαηνδνηνχλ ην είλαη καο, κε 

νκνξθηά, ράξε θαη παξξεζία. Να εληαρζνχκε, φζνη κπνξνχκε, φζνη δελ είκαζηε ηφζν  

αξλεηηθά ππνςηαζκέλνη,  ζην ππεξβαηηθφ ζχζηεκα αμηψλ πνπ πξεζβεχεη  ν πνιηηηζκφο 

ησλ ζπκβφισλ ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο, ην πινχζην αηζζεηηθά ζχζηεκα  ηεο 

ζξεζθεπηηθήο πίζηεο θαη ιαηξείαο,  απηφ πνπ  θηλεηνπνηεί ην ζξεζθεπηηθφ  ζπλαίζζεκα 

κε αθνξκή ηηο γηνξηέο. 

6. πλαηζζεκαηηθή Ννεκνζχλε . Μέζσ ηνπ απνινγηζκνχ ηεο  ζπλαηζζεκαηηθήο δξάζεο 

θαη δηαληίδξαζεο, κε αθνξκή  ηηο αληαιιαγέο δψξσλ (ζπλαηζζεκαηηθή ζπλαιιαγή) θαη 

ηνπ ιεθηηθνχ ή εμσιεθηηθνχ πιηθνχ πνπ ζπλδέεη. Καηαιιαγή θαη σξίκαλζε, κέζσ ηεο 

κλήκεο ηεο ζπιινγηθήο δσήο. 

7.Αλάθιεζε ηεο ηφικεο  γηα πξνζέγγηζε θαη επαλαπξνζέγγηζε.  Να εληνπίζνπκε ηνπο  

μεραζκέλνπο θαη ιεζκνλεκέλνπο αλζξψπνπο, λα έιζνπκε ζε επαθή κε ηελ καθξά 

παξαθαηαζήθε ηεο απσζεκέλεο κλεκνληθήο εκπεηξίαο καο, κε θαιέζκαηα δψλησλ θαη 

ζπγγελψλ (αθφκε θαη ησλ «ηεζλεφησλ»)  γηα ηελ θνηλή γηνξηή ηεο ζπλχπαξμεο, κέζα 

ζηελ αλαθιεηηθή  εκπεηξία πνπ ιχλεη ηα ρέξηα  γηα ηελ επαλαζχλδεζε κε ηελ πξαγκαηηθή  

δσή. 

8.Αλαζηνραζηηθή πλεχξεζε κε ηνλ Άιινλ θαη κε ηνπο άιινπο ζην ζπίηη, ζην ξεβεγηφλ, 

ζηελ εθθιεζία, ζηελ πιαηεία, ζην θαθελείν, ζηε ιέζρε, ζηε γηνξηή, ζην γιέληη, ζηνλ 

εππξεπή ζπιινγηθφ θπθιηθφ ή ζηνλ ειεχζεξν  θαη αληδηνηειή κνλαρηθφ ρνξφ. 

πλαιιειία  ζην γιέληη, αιιεινπεξηρψξεζε ζηε δηαζθέδαζε. Γεκηνπξγηθή έθθξαζε ηεο 

έζσ αζθπμίαο. πδήηεζε, ρνξφο, επηθσλήκαηα, ηξαγνχδη. 

9.εβαζκφο ζηα αξρέγνλα ζχκβνια. ην άρξνλν Νέν, πνπ ζπκβνιηθά γελληέηαη θαη 

μαλαγελληέηαη( κε ηνλ εξρνκφ ηνπ λένπ έηνπο), πίζηε ζην «θσο» ηεο γέλλεζεο(ν 

ζπκβνιηζκφο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ), απφιαπζε ηνπ Πξσηνρξνληάηηθνπ 

ππξνηερλήκαηνο(εμνβειηζκφο ηνπ παιηνχ, ζνξπβψδεο ππνδνρή ηνπ λένπ), ιαηξεία ηνπ 

ιπηξσηηθνχ εμαγληζκνχ ησλ πδάησλ ζηε γηνξηή ησλ Θενθαλείσλ. Οη γηνξηέο ηνπ 

μεραζκέλνπ πιένλ,Γσδεθαεκέξνπ, ζαλ κεγάιεο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ΄΄ 

«απνζβνιψλνπλ  ηνλ ρξφλν» ηνλ ρξφλν θαη ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία( γηα λα 

παξαθξάζνπκε ηνλ Γ.  εθέξε) . Αληίζηαζε ζηε ιαηξεία  ηνπ «ζήκεξα» θαη αληίζηαζε 

ζηελ επηθξάηεζε ηνπ εθήκεξνπ. Ννεκαηνδφηεζε ηνπ βίνπ καο, μαλά θαη μαλά, κε φξνπο  
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εληθφηεηαο, ηζηνξηθφηεηαο ηεο χπαξμήο καο , κε –ελαιιαμηκφηεηαο θαη κε 

αλαισζηκφηεηαο, φισλ καο. 

10.Αλάδπζε ηεο Αγάπεο, ηεο παιηάο (ηεο γνλεηθήο)πνπ καο εμαλζξψπηζε, ηεο 

εγλσζκέλεο πνπ καο ηελ δίδαμε(0 παππνχο ε γηαγηά θαη νη δάζθαινη), ηεο θαιιηηερληθήο 

πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ  αλαπαξάζηαζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ ζπκβφισλ, ησλ αζηξηθψλ 

αιιαγψλ θαη ηεο ζηξνθήο ηνπ ρξφλνπ, θαηά έλα θιηθ κπξνζηά. Αγάπε γηα ηνλ εαπηφ  

πνπ ζα ζπλαληήζνπκε  μαιαθξσκέλν απφ ην κίζνο ηεο  παιηάο έληαζεο, απαιιαγκέλν 

απφ ηνλ θαζεκεξηλφ πιένλ θζφλν, μέλν θαη απφκαθξν απφ δεινηππίεο θαη δεινθζνλίεο. 

Γχζθνιε άζθεζε αιιά ρξήζηκε. Ζ αγάπε νκνξθαίλεη ην πξφζσπφ καο, εθπνιηηίδεη  ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά καο, θαηαιαγηάδεη ηελ επηζεηηθφηεηα θαη  καο θέξλεη αλαγελλεκέλνπο   

ζηε γηνξηή, καο θάλεη λα ηε δήζνπκε. Μαθξχο Γεθάινγνο. 

Γεθέκβξηνο   2005 
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Η εξγαζηαθή παιηλδξόκεζε ησλ λέσλ. 

                                                                                     

Ενχκε ζε  κηα θνηλσλία αλψξηκε, πξσηφγνλε, εμαξηεκέλε, ςπρνπαζεηηθή, παξαλνεηδή 

θαη γεληθψο κηα θνηλσλία αλεχζπλε λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη λα 

αλαιάβεη ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε «ζεζεκαζκέλε» ηζηνξηθφηεηά ηεο θαη λα 

δψζεη απαληήζεηο ζηα ζνβαξά πξνβιήκαηα. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα,  νη ελήιηθεο 

νξγαλψλνληαη αηνκηθηζηηθά ρσξίο λα  ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο σο φθεηιαλ,  γεξλνχλ 

κάιινλ  θαηαζιηπηηθά,  θαη νη λένη,  άληξεο θαη γπλαίθεο,  γαινπρνχληαη θαη 

κεγαιψλνπλ κνλαρηθά, αληηθνηλσληθά, ζηξεβισκέλα. 

     Ζ νηθνλνκηθή θαη  επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ λέσλ, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

έληνλα ζηνηρεία παιηλδξφκεζεο, παιηκπαηδηζκνχ θαη εμαξηεηηθφηεηαο. Θα πξνηηκνχζαλ 

νη πεξηζζφηεξνη, απνθεχγνληαο νπνηαδήπνηε δπζθνιία, είθνζη εηψλ φληεο, λα είραλ 

εμαζθαιίζεη δηα βίνπ ηηο πιηθέο  πξνυπνζέζεηο ηεο χπαξμήο ηνπο,  δηεθδηθψληαο αθφκε  

θαη κηα πξψηκε ζπληαμηνδφηεζε. Νεψηαηνη απαηηνχλ   απηνθίλεην, ζπίηη νξγαλσκέλν, 

πινχζηα ζχδπγν, παξαδνζηαθή θαη trendy θαη θπζηθά εξγαζία ζην δεκφζην ηνκέα κε 

πνιιά ρξήκαηα,  θαηά ην κάιινλ καχξεο πξνέιεπζεο, κέζσ δειαδή ηεο γλσζηήο 

παξανηθνλνκίαο. 

   Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή  ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο θαη έληαμεο ελφο  λένπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί ην παξάδεηγκα ηνπ νξηζκνχ ηεο αξρήο ηεο επθνιίαο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πεξηιεθζεί  ζηα εγρεηξίδηα ηεο εμαξηεκέλεο θαη παξαζηηηθήο νηθνλνκηθήο 

ζεσξίαο θαη λα δηδάζθεηαη ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα σο θαηλνηνκία. Δμεγνχκαη  φηη 

δελ θαηεγνξψ ηνπο λένπο,  εμαξρήο θαη θαηαξρήλ. Οη «ελ ηε θαζεζηεθπία ειηθία» 

νδεγήζεθαλ ζε απηή ηε ζπκπεξηθνξά    απφ ην  πειαηεηαθφ θξάηνο  κε επαθφινπζν 

απνηέιεζκα,  ελ ζπλερεία φιν θαη πεξηζζφηεξνη λένη θαη λέεο,    λα αλαπαξάγνπλ 

λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο  ζε βαζκφ ηέηνην πνπ ε αξρή ηεο επθνιίαο γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή έληαμε ηνπο ζην δεκφζην,  ζηελ πξψηκε εηζνδεκαηηθή επαλάπαπζε, 

αθφκε θαη ζηε «ζπληαμηνδφηεζε», λα ζεσξείηαη θαλφλαο. 

  Σν δεκφζην σο εξγαζηαθφο ρψξνο νξγαλψλεη  γηα  ηνπο λένπο,  κηα ζηξεβιή 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε θαη σξίκαλζε κε αζαθή έιιεηςε ηαπηφηεηαο, 

λνεκαηνδφηεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ θαη θπζηθά ειιηπή απηνλνκία. Δίλαη αλεπαξθέο 
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πιαίζην ηφζν ιφγσ ειιηπνχο απαίηεζεο δεμηνηήησλ θαη θαηάξηηζεο φζν θαη ιφγσ 

αλαμηνθξαηηθνχ ηξφπνπ εηζφδνπ ζε απηφ. Απφ ηελ αλαπηπμηαθή ζθνπηά εθπξνζσπεί   ηε 

κεηξηθή αγθαιηά πνπ ζπγθξαηεί, ρατδεχεη, ζηεξίδεη,  πξναζπίδεη αιιά θαη ρεηξαγσγεί  

θαη ηειηθψο «επλνπρίδεη»,ην ππνθείκελν-παηδί, ιφγσ ηεο παξάηαηξεο θαη 

παξαηεηακέλεο  ρξνληθά ζπλχπαξμεο κεηέξαο-παηδηνχ. Απνηέιεζκα, ην δεκφζην –

«κεηέξα» λα επηηειεί κηα  απξφζθνξε κεηξηθή ζπκπεξηθνξά,   θηλνχκελε ζηνλ άμνλα 

ππεξπξνζηαζία-θαθνπνίεζε –επλνπρηζκφο-παξακέιεζε. Σν θαηλφκελν απνδίδεηαη κε 

απινχο φξνπο, δειαδή κε  φξνπο πεξηγξαθηθνχο,  σο πιήξεο αζθπμία, σο ρεηξαγψγεζε 

θαη δηαζηξνθή  γηα ηνλ θέξειπη λέν θαη  ηε θεξέιπηδα λέα. Δπνκέλσο εληφο απηνχ ηνπ 

πιαηζίνπ ε δηαδηθαζίεο ηεο πξνηππνπνίεζεο θαη ηαχηηζεο, είλαη αλέθηθηεο κε 

απνηέιεζκα αλεπαξθείο  δεκηνπξγηθέο αλαπαξαζηάζεηο  κηαο θαληαζηηθήο, «αξθεηά 

θαιήο κεηέξαο», πνπ ηνπιάρηζηνλ θξνληίδεη δειαδή εκπξάθησο αγαπάεη. 

   Απηή ινηπφλ ε δηαζηξνθηθή «κεηέξα- δεκφζην»,  απνηειεί   ηε κεγαιχηεξε ηξνρνπέδε 

ζηε ρεηξαθέηεζε  ησλ λέσλ καο. Γπζηπρψο, φιε απηή ε αλψκαιε ςπρνινγηθή ζχλδεζε 

λνκηκνπνηείηαη ζεζκηθά θαη πνιηηηθά, κέζσ ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

αλψξηκεο θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο πνπ δηαζέηνπκε: επλνηνθξαηία, αλαμηνθξαηία, 

λεπνηηζκφο, δηαπινθή, αδηαθνξία , έιιεηςε νξακαηηθήο πνιηηηθήο  θαη ειπίδαο γηα ην 

κέιινλ. Γειαδή ε «λνκηκνπνίεζε» απηήο ηεο παζνινγηθήο θαηάζηαζεο εμαζθαιίδεηαη 

πιήξσο απφ ηνλ παξαβαηηθφ παηέξα πνπ ζπκπιεξψλεη ην ζηξεβιφ πιαίζην,  

θαηαξγψληαο   ηνπο θαλφλεο  θαη παξαβηάδνληαο ηα φξηα. 

   Ζ ειπίδα ζα πξνέιζεη απφ ηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο παζνινγίαο. Απαηηείηαη γηα απηφ 

επαλαζχλδεζε ησλ λέσλ αλζξψπσλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο αλάγθεο, κε ηελ αλάγθε 

δειαδή γηα απφθηεζε κηαο πξαγκαηηθήο αηνκηθήο ηαπηφηεηαο, ελφο θπιεηηθνχ ξφινπ, 

κηαο  ειεχζεξεο βνχιεζεο  θαη απηφλνκεο ζπκπεξηθνξάο, κε άιια ιφγηα κε κηα 

δηαθηλδχλεπζε γηα δηεθδηθεηηθφηεηα θαη αιήζεηα. « Γελ είκαη εγψ ζπνξά ηεο ηχρεο, ν 

πιαζηνπξγφο ηεο ληαο δσήο .Δγψ είκαη ηέθλν ηεο αλάγθεο θαη ψξηκν ηέθλν ηεο νξγήο»  

καο δηδάζθεη ν Κ. Βάξλαιεο. Γηαηί γηα λα  δηεθδηθήζεηο, πξέπεη λα είζαη απζεληηθφο θαη 

λα έρεηο φξακα,  θαη γηα λα αλαδεηάο ηελ αιήζεηα, απαηηείηαη ζπκπεξηθνξά πςεινχ 

ξίζθνπ θαη δχζθνια δηαθπβεχκαηα. Άλνηγκα δειαδή  δηπιήο θαηεχζπλζεο,   κε αγψλα 

ηφζν πξνο ην  εζσηεξηθφ γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ εγγελψλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ, 

αιιά θαη άλνηγκα πξνο ηα έμσ, πξνο ηνλ έμσ θφζκν κε νξκεηηθή δηεθδίθεζε  λέσλ 

φξσλ νηθνλνκηθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο δηαθηλδχλεπζεο    πνπ λα ζπάλε ηελ 

ξαρνθνθαιηά ηνπ παξαζηηηζκνχ  θαη ηεο λσρειηθήο  αληηπαξαγσγηθήο ξαζπκίαο. Να 

αξρίζεη μαλά    ε  παξαγσγή  αγαζψλ, πινχηνπ θαη επραξίζηεζεο πνπ λα ζπγθινλίδεη 
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ηνλ εξγαδφκελν άλζξσπν, ηνλ εξεπλεηή επηζηήκνλα, ηνλ επηρεηξεκαηία πνπ επηρεηξεί, ην 

λέν πνπ καζαίλεη λα καζαίλεη, ψζηε λα πινπηίδεη ε θνηλσλία,  κε πςεινχ ξίζθνπ 

παξαδεηγκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο,  αμίεο,  ππεξαμίεο θαη πξνζηηζέκελεο αμίεο,  αγαζψλ 

θαη ππεξεζηψλ πνπ ζα ηηο απνιακβάλεη νιφθιεξε ε θνηλσλία. 

  πκπεξαζκαηηθά, ην δεκφζην παξακειεί θαη θαθνπνηεί ηνπο λένπο θαη ηδηαίηεξα  ηνπο 

ραξηζκαηηθνχο, «ζπληαμηνδνηεί» πξψηκα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο θαη επλνπρίδεη πεξίηερλα 

ην κέιινλ ηνπο γηα… «ηξηάθνληα πεξίπνπ αξγχξηα». Ζ λέα πξφθιεζε γηα ηνπο λένπο 

είλαη ε δηαθηλδχλεπζε θαη ε πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πςεινχ ξίζθνπ ζηελ εθπαίδεπζε 

θαη ηελ θαηλνηνκία, ηελ εξγαζία, ηελ παξαγσγή θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηφζν ζηνλ 

Διιαδηθφ ρψξν, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ, (σο κεηαλάζηεο πςεινχ επηπέδνπ, 

δεκηνπξγψληαο πνιχηηκα δίθηπα δηαζπνξάο), Σειηθά νη λένη ζα πξέπεη λα ηνικήζνπλ 

ηελ   απνδνρή  δηα βίνπ, ελφο παξαδεηγκαηηθνχ κνληέινπ απηνλνκίαο πνπ λα πεξηθιείεη 

κέζα ηνπ  ηελ ειεπζεξία(σο επηινγή),  ηελ απηνλνκία(σο δηφξζσζε), ηελ ηφικε(σο 

πξνζεηηθφηεηα) θαη ηελ πίζηε ζηελ αξρή ηεο δπζθνιίαο. 

 

 

Φεβξνπάξηνο 2006  
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Δπηρεηξείλ ή Δπαλαπαύεζζαη; Μηα ςπρνινγηθή εξκελεία ηεο Οηθνλνκηθήο 

πκπεξηθνξάο ησλ Νέσλ. 

 

 

 Μηα  λαηνπξαιηζηηθή εξγαζία   θαη  ζπγγξαθή ελφο θεηκέλνπ  πεξί ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ, ζα πξέπεη λα μεθηλά απφ    ην εμήο εξψηεκα: Γηαηί νη 

ζεκεξηλνί λένη απνζηξέθνληαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηνπο αλνηρηνχο νξίδνληεο  ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκηθήο δξάζεο θαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

επαλαπαχνληαη  ζηηο δάθλεο   ηεο εμαζθάιηζεο κέζσ  ελφο  αζθαινχο επαγγέικαηνο 

ζηνλ  θξαηαηφ, έηζη φπσο θαληάδεη ζηα δηθά ηνπο φκκαηα , δεκφζην ηνκέα ζηελ Διιάδα; 

             Γηαδεπθηηθά ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα έλα δίπνιν επηρεηξείλ ή 

επαλαπαχεζζαη, πεξί ηνπ ηνικάλ ή πεξί ηνπ απνζηξέθεζζαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. Σν 

ζέκα απαηηεί  μερσξηζηή πξνζπάζεηα, είλαη αξθεηά ζχλζεην θαη ζα κπνξνχζακε λα ην 

αλαπηχμνπκε κε φξνπο  ςπρνθνηλσληθνχο, κε φξνπο δειαδή θαηαξρήλ θνηλσληθνχο, 

πψο νξγαλψλεηαη δειαδή   ζήκεξα ε λεαληθή παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ζην 

απαπηπμηαθφ ζρέδην ηεο ρψξαο, αιιά θαη ςπρνινγηθνχο δειαδή πσο βηψλεηαη 

παξαγσγηθά ε  ληφηε θαη πψο εληάζζνληαη ζήκεξα νη έθεβνη θαη νη λεαξνί ελήιηθεο   

ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ σο εξγαδφκελνη, πνηα είλαη εθείλα ηα νξάκαηα πνπ ε θνηλσλία 

έρεη  γηα ηνπο ζεκεξηλνχο εθήβνπο θαη λένπο ελήιηθεο  πνπ αχξην ζα γίλνπλ ελεξγνί 

εξγαδφκελνη θαη παξαγσγηθνί πνιίηεο θαη πψο νξγαλψλεηαη κηα ζηξαηεγηθή 

αμηνπνίεζεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ ζην απξηαλφ νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, αιιά θαη ηεο Δπξσπαηθήο ΄Δλσζεο γεληθφηεξα. 

             Κάπνηα ηζηνξηθά ζηνηρεία απφ ην πξφζθαην παξειζφλ ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο 

είλαη απαξαίηεηα. Έρνπκε δήζεη δχζθνιεο επνρέο ηα ηειεπηαία 100 ρξφληα, φινο ν 

πξνεγνχκελνο αηψλαο ήηαλ αηψλαο κεγάιεο θηλεηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο.  Ζ 

Διιάδα άιιαμε ζχλνξα, κεγάισζε, μαλακίθξπλε, έδεζε δπν κεγάινπο πνιέκνπο θαη  

θαζεζηψηα  αλειεχζεξα, έδεζε ζπλζήθεο πνιχ  δχζθνιεο γηα ηελ επηβίσζε ησλ  

αλζξψπσλ απφ ηε θηψρεηα θαη ηνλ θαηαηξεγκφ, απφ ηνπο πνιέκνπο θαη ηνπο  εκθχιηνπο 

ζπαξαγκνχο, έθηαζε ζε κηα επνρή φπνπ ηα πξάγκαηα εμηζνξξφπεζαλ. Τπάξρνπλ πιένλ   

νξάκαηα απνδεθηά απφ  φινπο. Ζ θνηλσλία θαίλεηαη λα απνδέρεηαη  θάπνηα «ηδεψδε» 
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ηα νπνία θαίλεηαη λα ζθξαγίζηεθαλ νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ζηα κπαιά αιιά θαη ζηνλ 

ςπρηζκφ ησλ πεξηζζνηέξσλ πνιηηψλ ηεο. Αλάπηπμε, Ζξεκία, Απφιαπζε ηεο Εσήο. 

                Γπν ζηνηρεία  πξνέθπςαλ απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα(1900-2000),  κηα   

επνρή πνπ ηελ ραξαθηεξίδσ  ηελ πεξίνδν επηβεβαίσζεο ηεο  αθκήο  ηνπ ειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ,  παξά ηα φζα ιέγνληαη πεξί  θαηαιήμεσο ζε έζλνο πεξηζσξηαθφ, πεξί 

θξάηνπο ρσξίο θακία νληφηεηα  θαη θακία ηζρχ. ην εμσηεξηθφ ν ειιεληζκφο θαη ν 

ειιεληθφο πνιηηηζκφο, ην Διιαδηθφ θξάηνο, ην Κππξηαθφ θξάηνο θαη ε ειιεληθή 

δηαζπνξά,  θαίλεηαη φηη αληέρνπλ θαη δεκηνπξγνχλ  ελδηαθέξνληα ίρλε ζπκπεξηθνξψλ 

πξάμεο, κφρζνπ θαη εξγαζίαο,  ηα νπνία νθείινπλ λα απνθξππηνγξαθεζνχλ μαλά. Σν 

πξψην ζηνηρείν πνπ ζπλέβε ζηελ Διιάδα, είλαη ε είζνδνο θαη ηχρε ησλ κεηαλαζηψλ,  ε 

εηζδνρή  κηαο κεγάιεο νκάδαο «μέλσλ» αλζξψπσλ,  εξγαηψλ θαηά θαλφλα, 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, πνπ ήξζαλ ζηελ ρψξα καο   πξνο εμεχξεζε εξγαζίαο απφ 

ππαλάπηπθηεο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο, απφ εκπφιεκεο δψλεο. πλέβε ινηπφλ  

κηα κεξηθή ή νιηθή αθνκνίσζή ηνπο, κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν, παξά ηα θαηαζθεπαζκέλα 

ζελάξηα θαη ηελ παξεκβνιή ελφο ηδηφηππνπ «παξαβαηηθνχ» πνιηηηθνχ θφκκαηνο. Σν 

δεχηεξν ζεκαληηθφ  ζηνηρείν, είλαη ε αθκή θαη ε νξγάλσζε ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο σο  

κηαο νξγαλσκέλεο παξνπζίαο  ζε φιεο ηηο  ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, έηζη ψζηε λα απνηειεί  

έλα παγθφζκην δίθηπν, ην νπνίν  επεκεξεί  θαη  πξναζπίδεη ηφζν ηνπο ίδηνπο, ηνλ 

Διιεληζκφ, φζν θαη ηα θξάηε ζηα νπνία έρνπλ εληαρζεί νκαιά νη ίδηνη, δηαηεξψληαο 

αλέζπεξν ην ίρλνο, ηφζν ηεο ειιεληθφηεηαο, φζν θαη  ηεο παιηλλφζηεζεο  αιιά θαη  ηεο 

επηζπκίαο ηνπο  γηα πξνζθνξά ζηελ Διιάδα ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ην θξάηνο. 

Βιέπνπκε δειαδή δπν αληίζηξνθα θνηλσληθά θαηλφκελα, ην έλα ε έμνδνο, ε 

κεηαλάζηεπζε ησλ Διιήλσλ ζε ρψξεο ηεο Ακεξηθήο, ηεο Απζηξαιίαο, ηεο Αθξηθήο  θαη 

θπζηθά ηεο Δπξψπεο, ππφ ζπλζήθεο δχζθνιεο, άιινηε γηα ιφγνπο νηθνλνκηθνχο, άιινηε 

γηα ιφγνπο πνιηηηθνχο, άιινηε γηα ιφγνπο εθπαηδεπηηθνχο. Καη βιέπνπκε ιίγα ρξφληα 

κεηά   ην αληίζηξνθν θαηλφκελν , ην θαηλφκελν ηεο εηζδνρήο μέλσλ κεηαλαζηψλ. Ζ 

δηπιή απηή, σο πξνο ηελ  κεηαλαζηεπηηθή δηαδηθαζία, φςε ηεο Διιάδαο απνηειεί  

πξαγκαηηθά έλα ελδηαθέξνλ ηζηνξηθφ παξάδνμν θαη έλα ελδηαθέξνλ θνηλσληθφ 

παξάδεηγκα γηα κειέηε θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ  σο πξνο ηελ νηθνλνκηθή, 

θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή νξγάλσζε  ηεο θνηλσλίαο αιιά θαη  ηε ζπκπεξηθνξά ησλ 

κεηαθηλνχκελσλ αηφκσλ. 

       Χο πξνο ηηο αιιαγέο ηνπ πιαηζίνπ,  ζην ηέινο ηνπ  πξνεγνχκελνπ  αηψλα, 

απνθαηαζηάζεθε ε δεκνθξαηία (ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα), θάπνηνη θνηλσληθνί ζεζκνί 

θαη πνιηηηθνί φξνη ζπλελλφεζεο θαη ζπλχπαξμεο εκπεδψζεθαλ ζηε ζπλείδεζε ησλ 
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αλζξψπσλ αιιά πνιχ γξήγνξα, δεδνκέλεο ηεο πνιχ κεγάιεο ηάζεο καο λα απνθεχγνπκε 

ηελ ηζνξξνπία θαη ην κέηξν, δεκηνπξγήζεθε μαλά κηα ηάζε γηα αθξνθηιία ζην επίπεδν 

ηεο θνηλσληθήο εμηζνξξφπεζεο θαη  ησλ ζπκπεξηθνξψλ καο,  κε θαηλφκελα αθξαίαο 

επηδεημηνκαλίαο   (πινχηνπ θαη  ηζρχνο), θαηλφκελα πεξηζσξηνπνίεζεο θαη επηειηζκνχ, 

θαζψο θαη κηα ζπζηεκαηηθή επίζεζε ζε θάζε δεκηνπξγηθή  εζηία θαη αληίζηαζε ζηελ 

νινθιεξσηηθή νκνηνηππία πνπ επηβάιιεη ην θαζεζηψο ηεο ηδησηηθήο ηειεφξαζεο. Σν 

ζρήκα  επδαηκνλία –πνλεξηά  κεηαζρεκαηίζηεθε θαη κεηεμειίρζεθε  ζε ρεηξαγψγεζε –

παζεηηθφηεηα. ια απηά επηπρψο  πεξηνξίδνληαη  ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο νκάδεο 

πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν,αιιά θπξηαξρνχλ ζε θάπνην βαζκφ παληνχ.  

                        Ση είλαη εθείλν πνπ θάλεη ηνπο αλζξψπνπο ζήκεξα θαη ηδηαίηεξα ηνπο 

λένπο λα απνθεχγνπλ ην επηρεηξείλ; Γηαηί νη λένη  δελ  δηαθηλδπλεχνπλ γηα λα 

απνθηήζνπλ   επεκεξία, θαη λα πεηχρνπλ   ελα  νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ, ςπρνινγηθφ, 

αιιά ζαθέζηαηα ζε ηειηθή αλάιπζε εζληθφ φθεινο;  Ζ πξφνδνο ησλ κειψλ κηαο 

θνηλσλίαο, απνηειεί ζαθέζηαηα, θαηά ηε γλψκε κνπ, παξάδεηγκα θαη αμία θαζνιηθή, 

κνηξαδφκελε.  ηφρνο  φισλ ησλ κεγάισλ θνηλσληθψλ  ζεσξηψλ  γηα ηελ θνηλσληθή 

νξγάλσζε απνηειεί ε επεκεξία ησλ πνιηηψλ. ήκεξα, κεηά ηε  ζχγθιηζε ησλ 

ηδενινγηψλ, εμαθνινπζεί ην πξφηαγκα ζηελ Δπξσπαηθή Έλσζε ηνπιάρηζηνλ  λα 

ζπλνςίδεηαη ζην αίηεκα γηα  Γεκνθξαηία (θαη ην θξάηνο Γηθαίνπ) θαη ζηελ νξγάλσαζε 

ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο(ην θξάηνο Πξφλνηαο). ε θάζε ρψξα ηδηαίηεξα ζηε Γχζε, 

ηελ Δπξψπε, θαη ηελ Βφξεην Ακεξηθή,  αιιά θαη ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Αθξηθήο, ην δηαθχβεπκα ην πνιηηηθφ θαη ην θνηλσληθφ 

εκπεξηέρεηαη ζην δίπηπρν, δεκνθξαηία θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε. Δίλαη  έλα   επίθαηξν 

παξά πνηέ πξφηαγκα θαη έλα  αδήισην αιιά ζαθέο ςπρνινγηθφ αίηεκα φισλ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ εγθαηαβηνχλ ζηε γεξαηά  Ήπεηξν, ζε φιε ηε δηεπξπκέλε  Δπξσπαηθή 

Έλσζε, αιιά θαη παληνχ. Δίλαη δηάρπην  ζε φιν ηνλ θφζκν, ην αίηεκα ηεο δεκνθξαηίαο 

θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 

                      Πψο ζα αληηκεησπηζηνχλ απηά ηα δπν δεηήκαηα; Παξαδνζηαθά ηνλ 

πξνεγνχκελν αηψλα νη ζνζηαιηζηηθέο ζεσξίεο πίζηεπαλ φηη κπνξεί λα νξγαλσζεί 

άλσζελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κε θξαηηθφ έιεγρν ηφζν  ζην δεκφζην πινχην θαη ζηα 

θνηλσληθά αγαζά αιιά θπξίσο  ζην κνίξαζκά  ηνπ ππφ ηελ αηγίδα  ελφο θξαηαηνχ 

θνκκαηηθνχ  ηεξαηείνπ, κε λφκνπο ακείιηθηνπο, ζηπγεξνχο θαηαπηεζηηθνχο θαη ίζνπο   

γηα φινπο. Γπζηπρψο παξά ηελ θαηλνκεληθή γνεηεία,  δήζακε ηελ θαηάξγεζε θάζε 

έλλνηαο αμηνπξέπεηαο  θαη ηεξαξρίαο, θάζε έλλνηα ηεο δηάθξηζεο ησλ αηνκηθνηήησλ θαη 

κηα ηζνπέδσζε πνπ θαηέιεμε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο  ζε αθξαίεο θαη δπζάξεζηεο 
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θαηαζηάζεηο κε απνηέιεζκα ηε ξαγδαία  δηαζηξνθή θαη ηε βίαηε  εθηξνπή  ησλ 

θνηλσληψλ ζε θαζεζηψηα πνιχ δηαθνξεηηθά  ησλ αξρηθψλ πξνζέζεσλ πνπ νδήγεζαλ 

ζην γθξέκηζκα  ησλ ζνζηαιηζηηθψλ θαζεζηψησλ θαη ησλ  ζεσξηψλ πνπ ζξηάκβεπζαλ 

γηα πάλσ απφ  50  ρξφληα ζηε Γπηηθή Δπξψπε, αιιά θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Γηαθσηηζκφο, Γεκνθξαηία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε δελ είλαη ηφζν μεθάζαξεο 

έλλνηεο. 

                  ήκεξα δνχκε κηα εμηζνξξφπεζε ησλ  θνηλσληθψλ ζεσξηψλ  κε κηα 

κεηαιιαγή ησλ ζνζηαιηζηηθψλ  ζεσξηψλ, κηα ζηαδηαθή εγθαηάιεηςε  ησλ παιαηψλ 

ηδαιγηθψλ θνκκνπληζηηθψλ νπηνπηψλ, έλαο εμαλζξσπηζκφο ησλ θηιειεχζεξσλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη κηα πξνζπάζεηα λα αλαζπληαρζνχλ φινη νη ζεσξεηηθνί ζηνραζκνί ζε 

θνηλά εξσηήκαηα:  Ση ζεκαίλεη ζήκεξα εξγαζία, παξαγσγή αγαζψλ θαη πινχηνο, ηη 

ζεκαίλεη  θνηλσλία  θαη γηα πνην ιφγν δειαδή βξηζθφκαζηε καδί, ηη ζεκαίλεη ηδενινγία 

θαη γηα πνην ιφγν  πηζηεχνπκε   νξηζκέλα πξάγκαηα, ηη ζεκαίλεη εθαξκνζκέλν θαη ηη 

ζεκαίλεη αλεθάξκνζην απφ απηά πνπ πηζηεχνπκε, ηη ζεκαίλεη δεκνθξαηία θαη πψο νη 

άλζξσπνη  κπνξνχλ λα επηιέγνπλ ηηο ηχρεο ηνπο θαη λα νξγαλψλνληαη κέζα ζε 

θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο βαζηιεχεη ε πίζηε ηνπο ζηελ ειεπζεξία, αιιά θαη πψο 

νξγαλψλεηαη εκπξάθησο ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηνπο άιινπο, ηδηαίηεξα  ηνπο αδχλαηνπο 

θαη ηνπο θησρνχο  δειαδή πψο ζεζπίδεηαη πνιηηεηαθά θαη αηνκηθά ε έλλνηα ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο; 

                    ηελ Διιάδα  δνχκε ηα ηειεπηαία ρξφληα κηα αλέιπηζηε θαη πξσηφγλσξε  

επεκεξία, ε  νπνία ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα εκπεδψζεθε κεηά απφ ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

πνιηηεηαθψλ ζεζκψλ θαη ηελ είζνδν ηεο ρψξαο καο ζηελ Δπξσπαηθή έλσζε πνπ ζήκαλε 

κηα ζηαζεξνπνίεζε ησλ  ζπκβαηηθψλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ κε ηελ έλλνηα ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ θαη θάπνηαο νξγάλσζεο ηεξαξρηθήο  θαη δηάθξηζεο ησλ εμνπζηψλ. Ζ 

επεκεξία πξνθάιεζε ζηαδηαθά πνιχ ελδηαθέξνληα θαηλφκελα θνηλσληθήο 

ζπκπεξηθνξάο κε κεγάιεο κεηαθηλήζεηο ησλ πιεζπζκψλ απφ ηνλ αγξνηηθφ ρψξν ζηηο 

πφιεηο, κε  αιιαγέο ζηελ πνιενδνκηθή νξγάλσζε θαη δηακφξθσζε  ησλ πφιεσλ θαη 

θπζηθά κε κεγάιεο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία θαη ζηελ φιε νξγάλσζε ηεο παξαγσγηθήο 

καο δξαζηεξηφηεηαο. ηαδηαθά εγθαηαιείθζεθε ν αγξνηηθφο ηνκέαο κε κηα ξαγδαία 

εξήκσζε ησλ ρσξηψλ θαη ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, κε  κηα ζπλερή  κεηαθίλεζε ησλ 

πιεζπζκψλ πξνο  ζηηο πφιεηο, θαη κε  φ,ηη απηφ ην ξαγδαίν ησλ κεηαθηλήζεσλ 

ζεκαηνδνηεί, θαη πξνέθπςε κηα ηδηφηππε αζηηθή αλάπηπμε, κε φξνπο θπξίσο θαηνηθίαο, 

αιιά ρσξίο ζπλείδεζε ησλ δξσκέλσλ, θάηη πνπ έρεη  επηζεκαλζεί απφ πνιινχο 

κειεηεηέο. Απνθηήζακε αζηηθή θαηνηθία, ρσξίο λα έρνπκε αζηηθή ζπκπεξηθνξά. 
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απνθηήζακε αζηηθφ ηξφπν δσήο, ρσξίο λα έρνπκε  φκσο νξγαλψζεη  θαη εκπεδψζεη 

κέζα καο κηα ζπκπεξηθνξά πνιίηε, κηα  ζπκπεξηθνξά ελφο αλζξψπνπ πνπ ζέβεηαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο θνηλήο ζπλχπαξμεο ζε  έλα ζπληεηαγκέλν νηθνλνκηθά,  πνιενδνκηθά, 

αηζζεηηθά,  θνηλσληθά, θαη ζεζκηθά πεξηβάιινλ. 

                      Σν απνηέιεζκα ησλ αιιαγψλ απηψλ γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία ήηαλ ηφζν 

θαηαιπηηθφ θαη εθξεθηηθφ πνπ αθφκε δε κπνξεί  λα ζπλέιζεη.  Ζ νηθνλνκηθή επεκεξία  

είλαη απνηέιεζκα φρη ηεο παξαγσγήο θαη ζπζζψξεπζεο πινχηνπ, εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο 

ηνπ κφρζνπ θαη ηεο θαηλνηφκνπ πξάμεο αιιά εμαηηίαο ησλ πνιχ ζεκαληηθψλ 

νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ πνπ δέρηεθε ε ρψξα καο σο λέν κέινο ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο, εθφζνλ εηζπξάμακε κεγάια πνζά απφ ην πξψην, δεχηεξν, θαη ηξίην θνηλνηηθφ 

πιαίζην ζηήξημεο. Έηζη  ε Διιάδα ήθκαζε θαη (παξ-αθκάδεη;)   νηθνλνκηθά, έηζη ε  

ρψξα απέθηεζε πινχην θαη ην αθαζάξηζην  εζληθφ ηεο πξντφλ αλέβεθε έηζη ψζηε λα 

θαηαηάζζεηαη ζηγά- ζηγά, απφ ηα κέζα πξνο ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄90 ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο, έηζη ψζηε ν πξψελ πξσζππνπξγφο θ.εκίηεο λα κηιά γηα «ην 

φξακα ηεο ηζρπξήο Διιάδαο», κηιψληαο κε κηα απζηεξή  ινγηζηηθή νηθνλνκηθή γιψζζα 

θαη πξνζαξκνγή ησλ δεηθηψλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο καο  κε απηνχο ησλ ρσξψλ  ηεο 

Δπξσπατθήο έλσζεο πνπ έρνπλ κηα επεκεξία ζηελ ηζηνξία ηνπο , έσο θαη 500 εηψλ, κε 

ραξαθηεξηζηηθφηεξν ην παξάδεηγκα ηεο Αγγιίαο. 

           H Διιάδα ηεο δεθάρξνλεο ή δεθαπεληάρξνλεο επεκεξίαο θηλήζεθε  ηα ηειεπηαία 

ρξφληα  θνληά ζην κέζν φξν ηεο Δπξσπαηθήο νηθνλνκηθήο  επεκεξίαο. Γπζηπρψο  ε  

άθξηηε θαη αθαηαλφεηε κε φξνπο πξάμεο αλάπηπμε, νδήγεζε ζηελ θαηαλάισζε, 

ειιείςεη  ηεο θιαζζηθήο απνδεηθηηθήο ινγηθεο εμήγεζεο ησλ γεγνλφησλ, ειιίςεη κηάο 

αζηηθήο ζπλείδεζεο, ειιείςεη ηεο ζπλνδνχ θνπιηνχξαο  θαη ηνπ αλαγθαίνπ πνιηηηζκνχ 

πνπ λα ζπληνλίδεηαη κε ηελ παξαπάλσ επεκεξία  θαη θπζηθά ειιείςεη κηαο νξακαηηθήο 

πνιηηηθήο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα. Έηζη 

νδεγεζήθακε ζε έλα απνιαπζηηθφ, μεθνχξαζην, πιήλ φκσο  επηπφιαην, θαηαλαισηηθφ 

κνληέιν.  Κάπνηνη  άλζξσπνη βέβαηα αθφκε, ίζσο ιίγνη, ζηα αζηηθά θέληξα θαη ζηελ 

επαξρία, εξγάδνληαη  αξθεηά, ίζσο θαη πνιχ  ζθιεξά  γηα λα θαιχςνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

απαηηήζεηο ηεο ζεκεξηλήο δσήο. Βνεζνχζεο φκσο ηεο εηζπξαθηηθήο πνιηηηθήο, κέζσ 

ησλ θνηλνηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηεο αιφγηζηεο πνιηηηθήο, ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

θνλδπιίσλ κε άθξηην θαη θνηλσληθά άδηθν  ηξφπν ησλ,  πνιινί άλζξσπνη πινχηηζαλ θαη 

πνιινί άλζξσπνη έρνπλ πνιχ ηζρπξά νηθνλνκηθά απνζέκαηα ζήκεξα, δηακεζνιαβνχζεο 

θαη ηεο ιεγφκελεο  «δηαπινθήο» πνπ ζηελ Διιάδα  είλαη έλα θαζεζηψο ην νπνίν απεηιεί 
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ηελ θνηλσληθή δεκνθξαηία θαη ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ηδηαίηεξα ησλ αδπλάησλ θαη 

ησλ αλζξψπσλ πνπ πηζηεχνπλ ζε λεσηεξηθέο θαη θιαζηθέο αμίεο ηαπηφρξνλα. 

             Δπνκέλσο, ηα ηειεπηαία ρξφληα,    φξνο ηεο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο είλαη ε 

θαηαλάισζε. Απφ απηφ ην  κέζν  φξν –πνπ απνηειεί κηα εθζεζεκαζκέλε θαη 

πεξηθεραξαθσκέλε ζπκπεξηθνξά, δελ κπνξνχλ λα μεθχγνπλ ζε θακία πεξίπησζε θαη νη 

λεψηεξνη νη νπνίνη εηζπξάηηνπλ ην  παξαδεηγκαηηθφ κνληέιν ησλ κεγαιχηεξσλ γηα λα 

νξγαλψζνπλ ηνλ ςπρηζκφ ηνπο, ηε λννηξνπία ηνπο θαη ελ ηέιεη ηελ πνιηηηθή  ηνπο ζηάζε 

ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή δσή. .Έηζη ινηπφλ ην κε επηρεηξείλ ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ θαη ε απνθπγή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζήκεξα ζα πξέπεη  εξκελεπζεί κε 

φξνπο θνηλσληθνχο, ςπρνινγηθνχο, πνιηηηθνχο ελ ηέιεη  αιιά θαη γεληθφηεξα, νηθν-

ςπρνινγηθνχο. Μηιψληαο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα  ζα πξέπεη λα ηελ πεξηγξάςνπκε 

θαη ηελ ελλνήζνπκε σο δξάζε θαη δεκηνπξγηθφηεηα πνπ πξναγάγεη ηνλ άλζξσπν, ηνλ 

θαζηζηά κέηνρν ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ εκπεηξίαο, ηνλ θαζηζηά «δεκηνπξγφ» ηεο 

αηνκηθφηεηάο ηνπ, ηνλ θαζηζηά ππεχζπλν ηεο φιεο ηνπ εληεηαικέλεο λνεκαηνδφηεζεο, 

θαη ηειηθά ηνλ θαζηζηά   ππφινγν έλαληη ηεο  θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, αιιά θαη έλαληη 

ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο ηελ εζληθφηεηα θέξεη θαη εληφο ηεο νπνίαο πξνζθέξεη. Γηαηί 

ινηπφλ  δελ επηρεηξνχλ νη λένη; Φαίλεηαη φηη ην κνληέιν ηνπ θαηαλαισηηζκνχ, 

απνηξέπεη νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά  επεηδή ν θαηαλαισηηζκφο, 

ζηεξίδεηαη  ζηνλ παζεηηθφ αηνκηθηζκφ, κέζσ ηεο απφθηεζεο κε παξαζηηηθφ  ηξφπν 

ρξεκάησλ,(κε ηνπο ηξφπνπο πνπ πεξηέγξαςα) θαη κέζσ ηεο απνθπγήο ηεο ζπκπεξηθνξάο  

πςεινχ ξίζθνπ θαη ηεο  απνηξνπήο ηεο έθπηπμεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ,  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη θνηλσληθψλ  ηνπ δεμηνηήησλ αιιά θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ππεχζπλν έλαληη ηεο θνηλσλίαο. Σν επηρεηξείλ 

επηπιένλ αδηακθηζβήηεηα παξαπέκπεη ζε έλα θνηλσληθφ φθεινο. Ζ αμία πνπ παξάγεηαη 

απφ ηε ζπκπεξηθνξά ελφο αλζξψπνπ πνπ επηρεηξεί λα αλαπηχμεη έλα δξψκελν 

επηρεηξεκαηηθφ, είηε ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα, είηε ζηνλ  πξσηνγελή ηνκέα, ηνλ 

αγξνηηθφ, ηε κεηαπνίεζε, είηε ζε νπνηαδήπνηε άιινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, απνηειεί ππεξαμία γηα ηνλ ίδην θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηελ θνηλσλία θαη ην έζλνο. 

                 Υάζεθε ινηπφλ ε έλλνηα ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο απφ θάζε εηθνλνπιαζία 

ζηε ρψξα καο, έηζη ψζηε ην  φθεινο λα απνπζηάδεη σο φξακα, σο παξαδεηγκαηηθφ 

κνληέιν. Ξεράζακε θαη ηε θξάζε ηνπ ηξαηεγνχ  Μαθξπγηάλλε: «Σνχηε ηελ παηξίδα 

ηελ θηηάμακε εκείο θαη  φινη νθείισκελ λα ηελ πξνζηαηεχσκελ, είκαζηε ζην εκείο θαη 

φρη ζην εγψ». «Αιιειέγγπνη   θαη πλππεχζπλνη», πξνζζέηεη ν εθέξεο. ηαλ φια ηα 
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νξάκαηα είλαη ελαληίνλ ηεο έλλνηαο ηνπ θνηλσληθνχ νθέινπο θαη πξναγάγνπλ ηνλ 

αηνκηθηζηηθφ ηξφπν δσήο, ηηο αηνκηθηζηηθέο δηεμφδνπο, ηνλ αηνκηθηζηηθφ θαηαλαισηηζκφ 

θαη ηελ αηνκηθηζηηθή δηέμνδν, ηφηε επιφγσο ην θνηλσληθφ φθεινο, πξνβάιιεη σο 

εκπφδην. Παξαδφμσο ν θαηαλαισηηζκφο εμαληιεί. Οη άλζξσπνη εμαληινχληαη κέζα απφ 

ηέηνηνπ ηχπνπ ρεηξαγσγήζεηο θαη θαηαλαγθαζκνχο  κε απνηέιεζκα   θάπνηνη   λα 

νδεγνχληαη ζηελ απφγλσζε. Δπηπξνζζέησο,  ε απνηξνπή ηνπ επηρεηξείλ νθείιεηαη  ζηελ 

απνπζία ελφο λένπ εζληθνχ παηξησηηθνχ  νξάκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ απαμησηηθή   

ζπκπεξηθνξά πξνο ην έζλνο-θξάηνο, ησλ  πεξηζζφηεξσλ αλζξψπσλ, πνιηηηθψλ θαη 

πνιηηψλ. Έρνπκε ρξένο, έιεγε ν  ηξαηεγφο Μαθξπγηάλλεο λα πξνζηαηεχνπκε ηελ 

παηξίδα φινη καο. Καλέλα θφκκα θαη θακία πνιηηηθή  πηέξπγα δελ κηιά γηα ηελ έλλνηα 

ηεο παηξίδαο θαη ηνπ έζλνπο κε θνηλνηηθνχο-ζπιινγηθνχο φξνπο. ινη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ έλλνηα «έζλνο», «ιαφο», γηα ηδενινγηθνχο θαη πνιηηηθνχο ιφγνπο δειαδή 

πνιηηηθάληηθνπο φξνπο πνπ αγγίδνπλ ηελ εζλνθαπειεία. «Απφ ην άζαξθν ζψκα ηεο 

εζληθνθξνζχλεο ζην άςπρν ζψκα ηνπ ιαηθηζκνχ» θηλνχκεζα φπσο εχζηνρα 

παξαηήξεζε ν (καθαξίηεο) Άγγεινο Διεθάληεο. Οη πνιηηηθνί κηιάλε γηα πεξίεξγεο 

ζπληερλίεο θαη ζπκθέξνληα, έρνληαο ππφςε ηνπο πεξηζζφηεξν έλα επίπεδν πειαηεηαθφ, 

έλα πειαηεηαθφ ζχζηεκα  ην νπνίν ειέγρνπλ θαη θαηεπζχλνπλ,  έλαλ κηληηαθφ θφζκν πνπ 

ρεηξαγσγεί  κέζσ ηεο ηειεφξαζεο, έλα  πιήζνο ηειεζεαηψλ  ηνπο νπνίνπο ειέγρνπλ θαη 

δηαπαηδαγσγνχλ  κέζσ ηνπ θαηαλαγθαζκνχ  γηα  νκνηνηππία θαη  εληεηαικέλε 

ζπκπεξηθνξά. Οη πνιηηηθνί δελ απεπζχλνληαη  θπζηθά ζε αλζξψπνπο κε γιψζζα, 

πνιηηηζκφ, ηζαγέλεηα θαη εζληθφηεηα, ζε απηνχο   πνπ θαηνηθνχλ ζε έλα  ζπγθεθξηκέλν 

ρψξν θαη   ζπλαπαξηίδνπλ απηφ πνπ ιέκε έζλνο κε ηζηνξηθή ζπλείδεζε, γεσγξαθηθφ 

ζηίγκα, ηαπηφηεηα πνιηηηζκηθή ζπγθεθξηκέλε, θνπιηνχξα, πνιηηηζκφ, αμίεο θαη θπζηθά 

ηζηνξία ηελ νπνία ζπζηεκαηηθά  θνληεχνπλ λα εμαθαλίζνπλ απφ ηε κλήκε αιιά θαη απφ 

ηε ζπλείδεζε ησλ Διιήλσλ νη ζεσξεηηθνί ηνπ εζλνκεδεληζκνχ. 

                  Σν εζληθφ φθεινο ινηπφλ, ζε ζρέζε κε ην επηρεηξείλ είλαη έλα πνιχ ηζρπξφ 

επηρείξεκα γηα λα πείζεη ηνπο λένπο αλζξψπνπο  λα  ππεξπεδήζνπλ ην εκπφδην ηεο 

αηνκηθήο ηνπο ςεπδνεπεκεξίαο θαη λα ζθεθζνχλ εζληθά,  λα ζθεθζνχλ φηη ν αγψλαο 

ηνπο αθνξά  πξαγκαηηθά ηελ επηβίσζε ηνπ έζλνπο θαη φιεο ηνπο νη επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ ηελ  ηειηθή ππεξαμία θαη ηελ πξνζηηζέκελε αμία ηελ νπνία ηελ 

κνηξάδεηαη ε ρψξα, ηε κνηξάδεηαη  ην έζλνο, ηε κνηξάδεηαη ν Έιιελαο πνιίηεο, πνπ σο 

δηαρξνληθφ νλ είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο πνπ επηρεηξεί, αιιά θαη ν άιινο ν νπνίνο ηνλ 

δηαδέρεηαη ή απνιακβάλεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 
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                     Έλαο άιινο ιφγνο γηα ηελ κε επηρεηξεκαηηθφηεηα  ησλ λέσλ είλαη ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ, ην νπνίν δηαθαηέρεηαη απφ κηα γεληθεπκέλε 

αδηαθνξία, σο πξνεμάξρνπζα λννηξνπία θαη ςπρνινγία. Αδηαθνξία ζηελ πξσηνβάζκηα  

θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, αδηαθνξία απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ  καζεηψλ θαη καζεηξηψλ.  Γεληθεχσ 

αλεπαλφξζσηα, γεληθεχσ κάιινλ  αδηαθνξνπνίεηα, γηαηί απηή είλαη ε ηάζε θαη ε ηειηθή 

ζπκπεξηθνξηθή  ζπληζηψζα  πνπ εηζπξάηηνπλ ηα παηδηά ζηα ζξαλία ηνπ λεπηαγσγείνπ, 

ηνπ δεκνηηθνχ, ηνπ γπκλαζίνπ, ηνπ ιπθείνπ αιιά δπζηπρψο θαη ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ε 

φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο, εηζπξάηηνπλ κηα αδηαθνξία  θαη κηα αίζζεζε 

πιήμεο, ξνπηίλαο. Λείπεη απφ ηνπο δηδάζθνληεο ε δηάζεζε θαη ην  θίλεηξν, ιείπεη ε  

ζπλζήθε  αλάδεημεο  ησλ ηθαλψλ, ζπλζήθεο  πνπ είλαη νη πξσηαξρηθέο  αξεηέο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

                       Ζ «ζνζηαιηζηηθή» ηζνπέδσζε πνπ επεθξάηεζε ζηελ εθπαηδεπηηθή 

πνιηηηθή, πνπ έρεη πξνεγεζεί, έρεη αθήζεη πνιιά θαηάινηπα  ψζηε θαη ε έλλνηα ηεο 

ηεξαξρίαο  θαη  ηεο  αμηνθξαηίαο ζην ζρνιείν λα έρνπλ αλαηξεζεί. Σν ζρνιείν θάζε 

βαζκίδαο  εθηφο απφ ηελ έληαμε  θαη ηελ πνιηηηζηηθή  ηαπηνπνίεζε κέζσ ηεο γιψζζαο,  

έρεη σο απνζηνιή ηελ αλάδεημε ησλ ηθαλψλ, ηελ αμηνπνίεζή ηνπο θαη ηε ζηήξημή ηνπο, 

ψζηε λα επηηεπρζεί ε πξναγσγή ησλ ηδίσλ ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθφ, ζε θάζε βαζκίδα 

ηεο εθπαίδεπζεο, θαη ζε θάζε θαηεχζπλζή ηεο , είηε ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα, είηε ζηνλ 

ηνκέα   ηεο ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο, είηε ζηνλ ηνκέα ηεο επηζηεκνληθήο  πξαγκαηηθά 

θαηάξηηζεο θαη εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. ηαλ ζηα παλεπηζηήκηα επηθξαηεί ν  

θνκθνξκηζκφο, ν λεπνηηζκφο θαη ε αλαμηνθξαηία,  ε αδηαθνξία, ε κηθξνπνιηηηθή, ν 

ζπληερληαζκφο θαη ηα κηθξννηθνλνκηθά νθέιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ δαπαλνχλ  ην 

ρξφλν ηνπο θάλνληαο ηδηαίηεξα καζήκαηα, ή ζπλδηθαιίδνληαη αθαηαζρέησο   γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ ιηγφηεξεο ψξεο εθπαίδεπζεο, ην απνηέιεζκα είλαη πξνθαλέο: 

θαηαζιηπηηθφ θιίκα, απνγνήηεπζε, απφγλσζε, παξακέιεζε, επηζεηηθφηεηα, βία. 

Πξαθηηθά, ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έρεη ζθνπφ ηελ ‗‘παξαγσγή‘‘ λέσλ αλζξψπσλ πνπ 

θακία ζρέζε δελ ζα έρνπλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θακία  ζρέζε δελ ζα έρνπλ ελ 

γέλεη κε ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ηεο πξναγσγήο ησλ εαπηψλ 

ησλ, ηεο πξναγσγήο ησλ ηδίσλ.  Σν  απνηέιεζκα είλαη λα παξαδίδνληαη ρεηξαγσγεκέλνη  

θαη εμνπζελσκέλνη ζηηο αγθάιεο ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ή λα παξακέλνπλ 

απξνζηάηεπηνη θαη έθζεηνη ζηελ νηθνγέλεηα, ε νπνία αλαιακβάλεη λα πιεξψζεη επη 

καθξφλ  ηα ξέζηα. 
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      Καη πξνθαλψο ε ειιεληθή νηθνγέλεηα(ε ηφζν ζπθνθαληεκέλε αιιά αλζεθηηθή) 

βεβαίσο πηνζεηεί θαη πιεξψλεη ηα ξέζηα, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ζηελ Διιάδα, κηα 

νηθνγέλεηα  πειαγσκέλσλ θαη  αγρσκέλσλ γνλέσλ πνπ πλίγνληαη εμαηηίαο ηεο  

ππεξπξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ ηνπο, ή παξαιχνπλ, νδεγνχκελνη ζηελ νπζηαζηηθή 

παξακέιεζή ηνπο. Γηαηί ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα νη γνλείο, είλαη ηαπηφρξνλα θαη 

δάζθαινη, νη γνλείο είλαη ηαπηφρξνλα  γηαηξνί, νη γνλείο είλαη ηαπηφρξνλα θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί,  αζηπλφκνη,  ηεξείο, ηζηνξηθνί, νη γνλείο είλαη ηαπηφρξνλα απηνί πνπ 

εθπαηδεχνπλ ηα παηδηά ηνπο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνπο πξνζαλαηνιηζκφ, νη γνλείο είλαη 

ηαπηφρξνλα θαη ηξάπεδα θαη αλαςπθηήξην ηαπηφρξνλα, γηα πνιιά ρξφληα. Μφλν γνλείο 

δελ είλαη ζην ηέινο, έηζη ψζηε λα κπνξέζνπλ  λα  έρνπλ ην ρψξν, λα ζπλππάξμνπλ κε ηα 

παηδηά ηνπο ήξεκα, λα αγαπεζνχλ θαη λα αιιάμνπλ απφςεηο, έηζη ψζηε ηα παηδηά ηνπο 

λα αλαθαιχςνπλ ην παξαδεηγκαηηθφ ίρλνο  ησλ γνλέσλ πνπ ζα ην πηνζεηήζνπλ θαη ζα 

ηνπο ζηαζεξνπνηήζεη γηα φιε ηνπο ηε δσή.  Απηφ θαίλεηαη φηη γίλεηαη πάξα πνιχ φςηκα 

θαη αξγά, κε νδπλεξέο ζπλέπεηεο  γηα ηνλ ςπρηζκφ ησλ εθήβσλ ζηα θξίζηκα ρξφληα ηεο 

κεηεθεβείαο θαη ηεο πξψηεο  ελήιηθεο δσήο. Δμ νπ θαη ε έιιεηςε  παξαδεηγκαηηθψλ 

κνληέισλ, αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ. Έηζη εμεγείηαη ε παξαηεηακέλε είζνδνο ζην γάκν, ε 

άξλεζε ηεο ζχδεπμεο, ε άξλεζε ηεο κεηξφηεηαο θαη ηεο γνλεηθφηεηαο, ε  αχμεζε ησλ 

δηαδπγίσλ, ε κε αλνρή ηεο καηαίσζεο θαη  ε έιιεηςε πξνζαλαηνιηζκνχ σο πξνο ηελ 

πξνζσπηθή  απζεληηθή  λνεκαηνδφηεζε ηεο δσήο.. 

                        Ζ έιιεηςε ηφικεο,  ε κε αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ θαη ν 

πξνζηαηεπηηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο νδεγεί ηα παηδηά ζην πειαηεηαθφ ζχζηεκα. Οδεγεί ηα 

παηδηά ζπληεηαγκέλα, αιιά   απνδπλακσκέλα ζηηο αγθάιεο ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο 

ζηνλ  θξαηηζκφ θαη  ηελ ηζνπέδσζε. Υαξηζκαηηθνί θαη κε,  ηθαλνί  θαη κε,  

ζπνπδαγκέλνη  ζηελ Διιάδα ή ζην εμσηεξηθφ, ή  ζηα Βαιθάληα, άμηνη , κέηξηνη  ή θαη  

απαίδεπηνη  ζηηο αγθάιεο ελφο ηζνπεδσηηθνχ θξαηηζκνχ, πνπ  νπδφισο αζρνιείηαη κε 

ηελ είζνδν ηθαλψλ ζηειερψλ, αιιά εληέιιεηαη λα επηηειέζεη απιή δηαρείξηζε 

πειαηεηαθψλ  απνθηήζεσλ  κε πνζνηηθά θαη εθινγηθά θξηηήξηα. 

            πλαθφινπζα ε  έιιεηςε  επηρεηξεκαηηθήο πνιηηηθήο, έρεη θαη ηα ςπρηθά ηεο 

ζπκπαξνκαξηνχληα. Δίλαη γλσζηφ  πσο νη έθεβνη θαη νη λένη ελήιηθεο πνπ δνπλ ζε 

ηέηνηεο ζπλζήθεο αζθπμίαο, ππνθέξνπλ απφ κεγάια πνζνζηά θαηάζιηςεο. Γελ ζα ηελ 

έιεγα θαηάζιηςε, αιιά κε ραξά, (unhappiness) φπσο ιέγεηαη ζηα   Αγγιηθά. Πξφζθαηα 

ζηνηρεία δείρλνπλ ηα  αδηέμνδα ησλ λέσλ θαη ησλ εθήβσλ, καζεηψλ θαη θνηηεηψλ: Σν 

πνζνζηφ ρξήζεο ή θαηάρξεζεο  αιθνφι πιεζηάδεη  ην 1/3 ησλ λέσλ  καζεηψλ θαη 

θνηηεηψλ. ηα λαξθσηηθά  είλαη γλσζηή ε εκπινθή ησλ λέσλ  αλζξψπσλ  κε  νιέζξηεο 
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ζπλέπεηεο. Ζ  παξαβαηηθφηεηα πνπ νδεγεί ζε  αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, νη γλσζηέο 

θαηαζηξνθέο ζηα γήπεδα, ζηνπο δξφκνπο, ζηηο δηαδειψζεηο, ζηα λπθηεξηλά θέληξα ζηα 

θαλάξηα   θαη θπζηθά ε απηνθαηαζηξνθή πνπ εθδειψλεηαη κε ηελ θαθή δηαρείξηζε ηνπ 

ρξφλνπ, ηελ παξακέιεζε ηεο πγείαο  αιιά θαη θπζηθά ην απμεκέλν πνζνζηφ ζαλάησλ 

απφ ηα ηξνραία αηπρήκαηα. Ζ θαθνπνίεζε ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο κέζσ ηεο άθξηηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο, κέζσ ησλ αλεπηζχκεησλ θπήζεσλ θαη ησλ εθηξψζεσλ, θαη θπζηθά ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην ηεο εκθάληζεο κε ηελ παλνκνηφηππε θαη  ηππνπνηεκέλε 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ  ειάρηζηε  δηαθνξεηηθφηεηα ζπξξηθλψλεη ηελ 

αηζζεηηθή θαη ειαηηψλεη ην πνιηηηζηηθφ αίηεκα, πνπ αλακέλεηαη  ηζρπξφ ζηνπο λένπο 

αλζξψπνπο θαη ηνπο εθήβνπο. 

               Ζ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ εθήβσλ θαη ησλ λέσλ είλαη  νξηαθή. Μηα ρψξα ζαλ 

ηελ Διιάδα  δεη πξσηνθαλείο δείθηεο αλχςσζεο ηεο ςπρνπαζνινγίαο ζε λεαληθνχο 

πιεζπζκνχο ζε εθήβνπο θαη ζε λένπο ελήιηθεο. ια απηά είλαη εμαηξεηηθά   δχζθνια 

έσο αλππέξβιεηα, δεδνκέλνπ φηη ν κέζνο φξνο δσήο έρεη παξαηαζεί θαη νη άλζξσπνη 

απηνί  ζα δήζνπλ πεξίπνπ  80 ρξφληα  νη  γπλαίθεο θαη   76 ρξφληα νη άλδξεο. Απηφ αλ ην 

δνχκε κε φξνπο πνηφηεηαο δσήο, καο δίλεη ηελ εηθφλα ελφο ηδηαίηεξα δπζνίσλνπ θαη  

λνζεξνχ κέιινληνο, ηελ εηθφλα κηαο θνηλσλίαο ηξαπκαηηζκέλσλ θαη αθξσηεξηαζκέλσλ 

αλζξψπσλ-πνιηηψλ. 

                Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνζθξνχεη ζηνπο  πνιηηηθνχο φξνπο ηεο θνηλσληθήο 

καο νξγάλσζεο. Οη πεξίεξγεο δηαζπλδέζεηο ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

θνηλσληθήο  έληαμεο, έρνπλ θέξεη ζε θίλδπλν ηελ θνηλσληθή καο νξγάλσζε θαη ηελ 

θνηλσληθή καο ζπλνρή κέζσ ησλ ηδηφηππσλ  ζπλδέζεσλ πνπ νξγαλψλεη ην πειαηεηαθφ-

πνιηηηθφ ζχζηεκα κε  άηνκα  απφ ηελ θνηλσλία .Σν θαηλφκελν ηεο δηαπινθήο ην νπνίν 

ζηελ Διιάδα ηειεπηαία έιαβε ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο, ζεκαηνδνηεί φηη νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ Έιιελα Πνιίηε πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη αθφκε θαη ζηνλ πην 

ζηνηρεηψδε βαζκφ  έληαμεο  κέζσ ελφο αλζξψπνπ- θιεηδηνχ. Ο άλζξσπνο θιεηδί  ν 

νπνίνο ζα αλήθεη ζε  έλα ζπγθεθξηκέλν  πνιηηηθφ θνξέα, θαηά θαλφλα ηεο εμνπζίαο, ζα 

παξαπέκπεη, ζα νξγαλψλεη θαη θπζηθά ζα δηεπθνιχλεη θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα θάζε 

ζπλαιιαγή  ηνπ πνιίηε κε ην θξάηνο. Ο πνιίηεο απηφο αλ είλαη έλαο νηθνλνκηθφο 

παξάγσλ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλεξγαζζεί θαη λα ππνηαρζεί ζηνπο φξνπο ηνπ 

πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο, αλ είλαη ειεχζεξνο πνιίηεο, ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα ζα 

αδηαθνξήζεη γηα απηφλ, αλ είλαη δεκηνπξγηθφο άλζξσπνο ην πειαηεηαθφ ζχζηεκα, 

κπνξεί λα ηνλ πνιεκήζεη θαη λα είλαη ερζξηθφ απέλαληί ηνπ, αλ είλαη  πξαγκαηηθά  

δεκνθξαηηθφο πνιίηεο, ζα δηαθηλδπλέςεη ε επηβίσζε ηνπ, ε ςπρηθή ηνπ πγεία θαη ε 
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νηθνγέλεηά ηνπ. Οη φξνη ηεο δηαπινθήο είλαη ακείιηθηνη  ην  θαηλφκελν ελφο νηνλεί  

εθθαζηζκνχ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη έλα ζνβαξφ ελδερφκελν. Μέζσ απηνχ ηνπ 

ζπζηήκαηνο έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ  νη  «πξνζθπλεκέλνη» θαη απηνί πνπ δελ  

δηαζέηνπλ ηηο ηθαλφηεηεο γηα αληίζηαζε, επλννχληαη, ελψ   απνθιείνληαη νη αμηφηεξνη 

θαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ πξαγκαηηθά, ςπρή θαη κπαιφ ειεχζεξν, απηνί δειαδή πνπ είλαη 

ηνικεξνί θαη δεκηνπξγηθνί, επηρεηξεκαηίεο ζε θάζε ηνκέα ηνπ επηζηεηνχ,  ηεο δσήο θαη 

ηεο νηθνλνκίαο. 

                 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε δηαπινθή είλαη έλα δίπνιν νμχκσξν, έλα ζρήκα 

πνπ δελ ηαηξηάδεη  ζηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ. Ο ειιεληθφο πνιηηηζκφο  είλαη έλα  

αμηνινγηθφ ρσλεπηήξη επηηπρνχο ζχκκεημεο  θαη κηα  αλνμείδσηε ρνάλε 

εκπεξηεθηηθφηεηαο. Οη Έιιελεο λένη, νη έθεβνη θαη νη λεψηεξνη πξέπεη λα ζπάζνπλ ηε 

δηαπινθή θαη λα επηηεζνχλ κε δξηκχηεηα ελαληίνλ ηεο. Να ζπκεζνχκε ηνλ Ν.Γθάηζν θαη 

ηελ πξνηξνπή ηνπ: «Λππεκέλν κνπ μεθηέξη δελ αιιάδνπλ νη θαηξνί, κε θσηηά θαη κε 

καραίξη, θάλεη ν θφζκνο πξνθνπή». Ζ δηαπινθή απαηηεί πξαγκαηηθά κηα ξηδνζπαζηηθή 

κεηαξξπζκηζηηθή αληηκεηψπηζε,  κηα νξακαηηθή πνιηηηθή παξέκβαζε κε ηνκέο θαη 

ξήμεηο γηα ηελ ειιεληθή  θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. Γηαπινθή ζηα παλεπηζηήκηα, 

δηαπινθή ζην δηθαζηηθφ ρψξν, δηαπινθή ζηελ εθθιεζία, δηαπινθή ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε, δηαπινθή ζηα ΜΜΔ, δηαπινθή ζηηο πξνκήζεηεο  ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, 

δηαπινθή ζηηο ππεξεζίεο πγείαο, δηαπινθή παληνχ. Απηφ ην απνπληθηηθφ  κνληέιν πξέπεη 

λα δηαξξαγεί αθελφο κε κηα επίκνλε επηζεηηθή  πνιηηηθή  θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλε 

νξηνζεηεκέλε παξέκβαζε θαη  αθεηέξνπ κε κηα επίκνλε  αληίζηαζε ησλ λέσλ 

αλζξψπσλ απφ ηηο επηξξνέο ηεο. Απαηηείηαη  παξέκβαζε θαηά ηξφπν νκαιφ θαη 

ζπληεηαγκέλν, γηαηί φπσο είπακε κηα  κεηαθίλεζε  απφ   ην κεζαίν ρψξν πνπ έρεη 

ηζνξξνπήζεη ε ειιεληθή θνηλσλία  θαη πνπ ζηέθεηαη  ν θαηαλαισηηζκφο είλαη 

ηδηαηηέξσο δχζθνιε κεηάβαζε. Δίλαη φκσο επηηαθηηθή αλάγθε κηα  κεηαθίλεζε πξνο 

δεκηνπξγηθφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ.                 

       Ζ ειιεληθή θνηλσλία  έρεη ηάζεηο αθξνθηιηθέο  έρεη κηα ηάζε δειαδή λα 

κεηαθηλείηαη,  νξγαλσκέλα πνιιέο θνξέο  ή θαη αζχληαθηα ελίνηε, άιινηε κε 

ελζνπζηαζκφ, πνιιέο θνξέο κε παξνξκεηηζκφ, άιινηε κε επηπνιαηφηεηα, άιινηε κε 

γελλαηφηεηα θαη αμηνζχλε, έρνπλ κηα εγγελή ηάζε θάπνηεο θνηλσληθέο νκάδεο   λα 

κεηαηνπίδνληαη ζηα άθξα ησλ θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, αιιά θαη ησλ ςπρνινγηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Απηή ε αθξνθηιία απνηειεί πνιιέο θνξέο θαηάξα(ζπγθξνχζεηο), αιιά 

ελίνηε θαη ειπίδα (θαηλνηνκία-δηαθνξεηθφηεηα). Απηή ηελ αθξνθηιία πξέπεη λα  

ζπκήζνπκε μαλά θαη λα πξνηείλνπκε ζηνπο Έιιελεο λένπο, απηήλ ηελ αθξνθηιία,σο 
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θαηλνηνκία-ηφικε δηαθνξεηηθφηεηα,  ζα δψζεη ζηνπο λένπο αλζξψπνπο ην πξαγκαηηθφ 

ηνπο ζηίγκα θαη ζα ηνπο θάλεη λα γίλνπλ κέηνρνη ηνπ λνήκαηνο πνπ θέξνπλ κέζα ηνπο. 

Να γίλνπλ Μέηνρνη νη λένη ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ, λα απνθηήζνπλ πίζηε 

ζηνλ εαπηφ ηνπο, λα θαηαθηήζνπλ κηα δίθαηε  απηνεθηίκεζε θαη πξαγκαηηθή γλψζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο. Οζν είλαη δπλαηφλ λα  επηδεηρζεί ζηνπο λένπο αλζξψπνπο,  ηνπο 

νπνίνπο θαηαδηθάδνπκε λα απνθηήζνπλ απηνπεπνίζεζε θαη απηνγλσζία ελ κέζσ 

ηέηνησλ ζιηβεξψλ θνηλσληθψλ θαηαζηάζεσλ, ζεηηθφ κήλπκα αηζηνδνμίαο: Μφρζνο, 

εξγαζία, Πξάμε. Ζ αθξνθηιία σο πξάμε δχν νκάδσλ ή ππνθεηκέλσλ,  ζα γίλεη απφ 

κφλε ηεο, αλ εκείο δελ πξνηδεαζηνχκε γηα ηελ επεξρφκελε αλαπφθεπθηε αθξνθηιηθή 

εθηφλσζε. Ζ αθξνθηιία εκπεξηέρεη βία, εκπεξηέρεη αλαηξνπή,  κπνξεί λα νδεγήζεη ζην 

απφιπην θαιφ, κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζην απφιπην θαθφ, απηά είλαη  άιισζηε θαη ηα 

πξνηάγκαηα ησλ άθξσλ  ηεο . Δπνκέλσο φρη ζηελ απηνθαηαζηξνθηθφηεηα, φρη ζηελ 

παξαίηεζε. Ναη  πξαγκαηηθά ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ εαπηνχ κέζσ ηεο πεηζνχο θαη ηεο 

κάζεζεο, κέζσ ηεο αλάδεημεο  ησλ θαηαπιεθηηθψλ δπλαηνηήησλ πνπ θέξνπλ κέζα ηνπο 

νη λένη άλζξσπνη ζήκεξα. Πξψηνο  γλψκνλαο  ε εθπαίδεπζε ζηνλ  απηνζεβαζκφ, 

δεχηεξνο γλψκνλαο ε δηαζθάιηζε ηεο  γλψζεο, ηεο παηδείαο θαη ηεο θαηάξηηζεο ρσξίο 

απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο,  ηξίηνο γλψκνλαο ε θξνληίδα ηεο δεκνθξαηία θαη ηνπ 

ήζνποο, ηέηαξηνο γλψκνλαο ε θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ε αλεθηηθφηεηα. Απηνί νη 

ηέζζεξηο άμνλεο  πνπ απνηεινχλ ηηο βάζεηο ηνπ εγθνηλσληζκνχ θαη ηεο πγηνχο 

εμαηνκίθεπζεο απνηεινχλ ηνπο ππιψλεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηφικεο θαη ηεο   

επηρεηξεκαηηθφηεηαο,  είλαη δε ζπκπεξηθνξέο πςεινχ ξίζθνπ ζήκεξα. Παιαηφηεξα 

εζεσξνχλην  απηνλφεηεο, γηαηί πξνέθππηαλ απφ ηελ αλάγθε, ζήκεξα  φκσο ζεσξνχληαη 

άγλσζηεο θαηαζηάζεηο, αζπλήζηζηεο ζπκπεξηθνξέο θαη καθξηλή εκπεηξία  γηα ηελ 

ειιεληθή θνηλσλία,   ηελ ηξέρνπζα γλψζε  θαη ηελ παξαζηηηθή λννηξνπία πνπ θπξηαξρεί 

γχξσ καο. 

                  Χο πξνο ηα ηνπηθά δξψκελα ζηελ Ζπεηξν,  ε εηθφλα ηνπ επηρεηξείλ ησλ 

λέσλ, είλαη αλάινγε θαη ίζσο δπζρεξέζηεξε, γεγνλφο πνπ απαηηεί  αθφκε πεξηζζφηεξε 

ηφικε θαη δηαθηλδχλεπζε. ηελ θνηλσλία ησλ Ησαλλίλσλ θπξηαξρεί ν ηνκέαο ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ιεηηνπξγεί αλαπαξάγνληαο ηνλ παξαζηηηζκφ θαη ηελ ήζζνλα αηνκηθή 

πξνζπάζεηα. ηελ   πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ     παξάγνληαη   αγξνηηθά πξνηφληα 

(γαιαθηνθνκηθά, θνηφπνπια) θαη πσινχληαη πςεινχ επηπέδνπ πξντφληα ππεξεζηψλ θαη 

ηνπξηζκνχ. Ο  ζπλδπαζκφο  φκσο ησλ κεγάισλ απνζηάζεσλ θαη     θαη  κηαο  ιαζεκέλεο  

πνιηηηθήο αλάπηπμεο  κε αζάθεηεο, κεηαπξαηηζκφ θαη αηζρξνθέξδεηα, αθξίβεηα θαη κε 

ειεγρφκελε  πνηφηεηα,  θαθνπνίεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνπξηζηηθή αλάπηπμε  κηθξνχ 
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θαη ρακεινχ επηπέδνπ  θαη ππεξθνξεζκφο, αληηπαιφηεηεο θαη φρη ζπλαίλεζε, 

πξνδηθάδνπλ  έλα δπζνίσλν επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν. 

            Ζ δηέμνδνο απφ ηελ θξίζε πξέπεη λα εμνβειίζεη ηελ θαηάξα ηνπ Πξνθεηηθνχ, 

φπσο απνδφζεθε απφ ηνλ Ο.Διχηε κε ηε θξάζε: ‗‘Θα ζηελάμνπλ  νη λένη θαη ην αίκα 

ηνπο, αλαίηηα ζα γεξάζεη‘‘. Δίλαη σξαίνη νη ρνξνί ησλ λέσλ Ζπεηξσηψλ ζην ηάδην 

Δηξήλεο θαη Φηιίαο, ζηελ γηνξηή ηνπ Ζπεηξψηε,  αιιά θνβάκαη φηη απνηειεί ζιηβεξφ 

θαη θελφ αλακάζεκα πνιηηηζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ αλεκειηάο θαη δφμαο άιισλ επνρψλ 

κε πξάμε θαη φξακα πνπ  γηα λα γίλνπλ μαλά δσληαλέο  θαη  φκνξθεο, ρξεηάδνληαη  έλα 

πξαγκαηηθφ πιαίζην πνπ λα δξνπλ δεκηνπξγηθνί  θαη πξαγκαηηθνί άλζξσπνη. Άλζξσπνη  

πνπ ζα κνρζνχλ θαη ζα πξάηηνπλ  κε ηελ «αθνβηά  ζαλ  ζεκαία»  θαη ζα ζπκπνξεχνληαη 

κε ηελ αξρή ηεο δπζθνιίαο παξακάζραια. Δίζε! 

 

 

 

Μάξηηνο 2006  

 Άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε  (ζε κηα πξψηε κνξθή) ζηνλ Πξσηλφ Λφγν  (10-3-2006) κε 

ηελ επγεληθή δηακεζνιάβεζε ηεο δεκνζηνγξάθνπ θ. Βάζσο θνπιίθα. 
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Καιόο είλαη ν γάκνο…….αξθεί λα επαλαιακβάλεηαη. 

 

 

Σν δηο εμακαξηείλ, νπθ αλδξφο ζνθνχ, κάο ζπκίδεη ε παξάδνζε.   Ζ επαλάιεςηο είλαη  

κήηεξ πάζεο καζήζεσο, επαλαιακβάλνπλ νη ζεσξεηηθνί ηεο εκπεηξίαο. Οη 

αλαπηπμηαθνί ςπρνιφγνη, νη νηθνγελεηαθνί ζεξαπεπηέο θαη νη  θνηλσληνιφγνη, 

ππνζηεξίδνπλ ζηαζεξά έσο ηψξα φηη ε επηπρία ησλ ληφπαληξσλ δεπγαξηψλ είλαη 

κεγάιε, εμ νχ θαη ν κήλαο ηνπ κέιηηνο, θαη φηη πξνηφληνο ηνπ ρξφλνπ θζίλεη, πηζαλφλ 

θαη λα θινλίδεηαη φζν πξνζηίζεληαη αλαπηπμηαθνί θχθινη, κε ηνλ εξρνκφ θαη ην 

κεγάισκα ησλ παηδηψλ. Μάιινλ απμάλεηαη πάιη αξγφηεξα, φηαλ ηα παηδηά έρνπλ 

απηνλνκεζεί θαη έρνπλ θχγεη απφ ηελ κεηξηθή  θσιηά θαη απφ ην παηξηθφ ηνπο ζπίηη. Ζ 

γακήιηα επηπρία ζχκθσλα κε ηνπο  κειεηεηέο θαη ηνπο παξαδνζηαθνχο εξκελεπηέο ηεο  

αλαπηπμηαθήο πνξείαο ηνπ γάκνπ, αθνινπζεί επνκέλσο κηα θακπχιε ζε ζρήκα U.ηελ  

αξρή ε θακπχιε είλαη πςειή, ζηε ζπλέρεηα κε ηελ απφθηεζε ησλ παηδηψλ, ε θακπχιε 

πέθηεη, ελλνείηαη φηη  πέθηεη ε επραξίζηεζε απφ ην γάκν, ελψ   θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεξάζκαηνο ηνπ ρξφλνπ, ε επηπρία θαη ε απφιαπζε ηνπ γάκνπ θαη ηεο ζπλχπαξμεο, 

απμάλεηαη μαλά. 

    Απηή ε  παξαδνζηαθή πεπνίζεζε πξνέξρεηαη  απφ  ηα επξήκαηα εξεπλψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ κηα ζπγθεθξηκέλε  ηερληθή, ηελ ηερληθή ηεο ζπγρξνληθήο κειέηεο, ε 

νπνία φκσο έρεη ζηαζκηζηεί θαη ππνινγηζηεί λα κεηξά ηηο αληηιήςεηο,  ηηο πεπνηζήζεηο, 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ ζε έλα κφλν ρξνληθφ ζεκείν ζηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Φαίλεηαη φηη απηή ε ηερληθή είλαη αθαηάιιειε γηα λα 

δηεξεπλήζεη  ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο αλζξψπσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε  δξψκελα θαη ζε θαηλφκελα πνπ πθίζηαληαη ζπλερείο θαη απξφβιεπηεο 

αιιαγέο φπσο ν γάκνο.  

    Μηα θαιχηεξε κέζνδνο απφ φηη θαίλεηαη γηα λα κειεηεζνχλ νη ζπκπεξηθνξέο θαη νη 

ζηάζεηο ησλ αλζξψπσλ κέζα ζε έλα ηφζν πνιπζχλζεην θαηλφκελν φπσο ν γάκνο πνπ 

κάιινλ δελ  ππαθνχεη ζε ληεηεξκηληζηηθέο αληηιήςεηο αιιά κάιινλ ζε ρανηηθνχ ηχπνπ 

κνληάια, είλαη ε δηαρξνληθή έξεπλα ε νπνία κεηξά ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο ζηάζεηο., ηηο 

αληηιήςεηο  θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ δηαηεξνχλ ηα ίδηα άηνκα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα 

γάκν ζε θάπνηα ρξνληθά δηαζηήκαηα ηεο δσήο ηνπο, ζπγθεθξηκέλα θαη αξθεηά κεγάια. 

Έηζη, γηα λα ζπκίζνπκε θαη ηελ ακεξηθαληθή καο ηάζε λα κηκνχκεζα ζπκπεξηθνξέο θαη 

αληηιήςεηο,  ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ζηνηρεία απφ δπν λεψηεξεο έξεπλεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχλ ηελ πην ηζρπξή   κεζνδνινγία ηεο δηαρξνληθήο έξεπλαο θαη  νη νπνίεο  

ζέηνπλ ππφ ακθηζβήηεζε ηελ εγθπξφηεηα ηεο  παξαδνζηαθήο απηήο θακπχιεο γηα ηε 

ζπδπγηθή επηπρία, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ,  ζην γάκν. 

   χκθσλα κε κηα Ακεξηθαληθή κειέηε απφ ην Παλεπηζηήκην ηεο Νεκπξάζθα,   κηα 

νκάδα εξεπλεηψλ, κέηξεζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ δεπγαξηψλ απφ ην γάκν ηνπο, κέζσ 

ελφο θαηαιφγνπ έληεθα εξσηήζεσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ  ππήξραλ θαη νη εμήο: Πφζν 

ηθαλνπνηεκέλνη είζαζηε απφ ηελ αγάπε θαη ζηνξγή πνπ δέρεζηε; Μηα άιιε: Πφζν 

ηθαλνπνηεκέλνη είζαζηε απφ ηε ζεμνπαιηθή ζαο ζρέζε κε ην ζχληξνθφ ζαο; Με βάζε ηηο 

απαληήζεηο  απηέο, νη εξεπλεηέο ππνιφγηζαλ βαζκνχο ζπδπγηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

δεκηνχξγεζαλ κηα λέα θακπχιε ε νπνία νλνκάδεηαη αλαζεσξεκέλε θακπχιε,  γηαηί 

είλαη ζρεδφλ επζεία.  

      Απφ απηή ηελ θακπχιε θαίλεηαη φηη ε  ηθαλνπνίεζε ζην γάκν θζίλεη, ζε αληίζεζε κε 

ηα επξήκαηα ηεο πξνεγνχκελεο έξεπλαο θαη ηεο παξαδνζηαθήο θακπχιεο ηχπνπ U, θαηά 

ην κάιινλ ή ήηηνλ,  πξννδεπηηθά θαη εμαθνινπζεηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ 

παληξεκέλσλ δεπγαξηψλ. Οη εξσηψκελνη, ηα δεπγάξηα , νη άλζξσπνη, εμεηάζηεθαλ  ζε 

πέληε ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο δσήο ηνπο, αλά πεληαεηία πεξίπνπ. Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

επξεκάησλ θαίλεηαη  πσο ε ηθαλνπνίεζε πνπ ιακβάλνπλ ηα δεπγάξηα  ζηα ηειεπηαία 

ρξφληα ηνπ γάκνπ, αθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ρξφλσλ κεηψλεηαη, θαηαιήγεη λα 

ζηαζεξνπνηείηαη, αληί λα απμάλεηαη. ηνηρείν πνπ είλαη αληίζεην  σο εχξεκα κε ηε 

ζεσξία γηα ηελ   αχμεζε ηεο  επηπρίαο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο κέζα ζην γάκν, κεηά ηελ 

απνρψξεζε ησλ παηδηψλ, ζχκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή εξεπλεηηθή κεζνδνινγία πνπ 

έρεη αθνινπζεζεί  θαη έδεηρλε ηα επξήκαηα ηεο  αχμεζεο ηεο ζπδπγηθήο  επηπρίαο, κεηά 

ηελ απνκάθξπλζε ησλ  παηδηψλ απφ ηελ νηθνγέλεηα. 

     Χο ζπκπιήξσζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ έξρεηαη  άιιε κηα  δηαρξνληθή κειέηε 

απφ θνηλσληνιφγνπο απηή ηε θνξά,  πάιη απφ ακεξηθαληθέο πεγέο, ε νπνία 

ρξεζηκνπνηψληαο  ηελ ίδηα κεζνδνινγία,  δειαδή ηε κειέηε   ησλ πεπνηζήζεσλ , ησλ 

ζηάζεσλ  θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ ησλ αλζξψπσλ πνπ είλαη παληξεκέλνη, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ κέζα ζην γάκν, επηβεβαηψλεη ηα επξήκαηα  ηεο πξνεγνχκελεο 

εξεπλεηηθήο εξγαζίαο, φηη ε ηθαλνπνίεζε απφ ην γάκν, θζίλεη κε ην ρξφλν. Δπηπιένλ ε 

έξεπλα απηή, κέηξεζε θαη ηελ επίδξαζε ηεο ειηθίαο ησλ εξσηψκελσλ θαη βξήθε πσο 

φζν κεγαιχηεξε ειηθία είραλ νη ζχδπγνη, ηφζν πην  πηζαλφ ήηαλ λα έρνπλ έλα θαιφ 

γάκν. Ίζσο γηαηί νη ζπλαηζζεκαηηθέο  αληηδξάζεηο ηνπο θαηά ηηο ζπδπγηθέο ζπγθξνχζεηο  

είλαη ιηγφηεξν εθξεθηηθέο απφ φηη ησλ λεψηεξσλ δεπγαξηψλ  ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρξφλνπ,   νη άλζξσπνη εθηηκνχλ πεξηζζφηεξν ηα  ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
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ζπληξφθσλ ηνπο. Ζ νκάδα ησλ εξεπλεηψλ ζε απηή ηε κειέηε βξήθε, φηη παξφιν πνπ ε 

απφθηεζε παηδηψλ κπνξεί λα  επηδξά  αξλεηηθά ζηα πξψηα ρξφληα ηνπ γάκνπ, ελ 

ηνχηνηο έρεη ζεηηθή επίδξαζε αξγφηεξα, φηαλ ηα παηδηά  έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ εζηία. 

Σα άηεθλα δεπγάξηα έρνπλ ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο ρακειφηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ην γάκν 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηα δεπγάξηα κε παηδηά. 

       Παξφια ηαχηα, ν γάκνο ζπλερίδεη λα  απνηειεί ηελ πξνηηκψκελε επηινγή γηα ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αλζξψπσλ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη ζαθψο είλαη επηζπκία 

φισλ ησλ ελειίθσλ, ζπλεηδεηή ή αζπλείδεηε, επεμεξγαζκέλε ή αλεπεμέξγαζηε. Πέξα 

απφ ηα άκεζα νηθνλνκηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά νθέιε, ν γάκνο επηθέξεη θαη ζεκαληηθά  

καθξνπξφζεζκα  νθέιε ζρεηηθά κε ηελ πγεία, κεηαμχ απηψλ  θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή 

ππνζηήξημε θαη ην αίζζεκα ηνπ αλήθεηλ, ηα νπνία είλαη παξάγνληεο πνπ πξνζηαηεχνπλ 

απφ ζπλαηζζεκαηηθέο  δηαηαξαρέο  π.ρ απφ ηελ θαηάζιηςε. Οη  Άγγινη  Οηθνλνκνιφγνη, 

ππνιφγηζαλ ην λνκηζκαηηθφ ηζνδχλακν ησλ επηπηψζεσλ ηνπ γάκνπ πάλσ ζηελ 

πξνζσπηθή επεκεξία θαη ηειηθά  αλαθάιπςαλ πσο ην λα είκαζηε παληξεκέλνη, 

ηζνδπλακεί  κε ην λα εηζπξάηηνπκε επηπιένλ 100.000 δνιάξηα ην ρξφλν. Σν 

απνθνκηδφκελν  φθεινο είλαη κεγαιχηεξν γηα ηνπο άλδξεο απφ φηη γηα ηηο γπλαίθεο, 

ελδερνκέλσο δηφηη νη άλδξεο  έρνπλ πην θησρά δίθηπα θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πξηλ 

παληξεπηνχλ. 

Δπνκέλσο ιέκε λαη, ζηνλ πξψην, ζην δεχηεξν ή  ζηνλ ηξίην γάκν. Βεβαίσο ην δίο (πφζν 

κάιινλ ην ηξίο) εμακαξηείλ είλαη αζηνρία, αιιά ζθνπφο  ηεο δσήο καο είλαη ε δηφξζσζε 

ηεο αζηνρίαο  θαη θπζηθά ε επαλάιεςε κηαο πξάμεο  απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηε 

ζσζηή δηφξζσζή ηεο. Ο γάκνο,  ζε θάζε πεξίπησζε δελ είλαη ην ειημίξην ηεο επηπρίαο 

ησλ ζπκβαιινκέλσλ, απηνκάησο, απηνλνήησο  θαη απηνκαηηθά. Ο γάκνο είλαη κηα 

δηαδηθαζία αιιεινπεξηρψξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ  ειιεληθή ζενινγηθή παξάδνζε. Ο 

γάκνο   πξνζθέξεη  έλα ζαθέζηαην δίθηπν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο  θαη  απνηειεί έλα 

απζηεξφ θαη νξηνζεηεκέλν  πιαίζην έληαμεο ησλ αλζξψπσλ κε πξννπηηθή θαη δεζκνχο 

δηάξθεηαο, κέζα ζε έλα θνηλσληθφ ζπλπθαίλεζζαη θαη ζπλππάξρεηλ. Ο γάκνο είλαη κηα 

δηαδηθαζία, φπνπ εμαζθαιίδεηαη ε ζπλαηζζηεκαηηθή σξίκαλζε θαη ε βηνινγηθή 

αλαπαξαγσγή. Ο γάκνο  δελ είλαη λαξθηζζηζηηθή επηινγή, αιιά  είλαη  κηα ζσηήξηα 

ιχζε ζηελ κνλαμηά θαη ηελ θαηάζιηςε. Ο γάκνο κπνξεί λα είλαη ιχζε θαη ζηελ κάζηηγα 

πνπ απνθαιείηαη ππνγελλεηηθφηεηα ζηε ρψξα καο. Ο γάκνο  ζαθέζηαηα, ν πξψηνο, ν 

δεχηεξνο, ή  ν ηξίηνο,  πξηλ ην δηαδχγην, κεηά ην δηαδχγην, κεηά ηελ απνθαηάζηαζε θαη 

ηε  δηεπζέηεζε ησλ ηζνξξνπηψλ, ν λένο γάκνο, ν πνιηηηθφο ή  ν ζξεζθεπηηθφο, είλαη κηα  

δηαδηθαζία  ζεηηθήο δνθηκαζίαο θαη αλαηξνθνδφηεζεο ηνχ είλαη, είλαη κηα δνθηκαζία 
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ζηελ νπνία ην ζηνίρεκα ηνπ αλζξψπηλνπ λνήκαηνο, ηίζεηαη ζηνλ θαζέλα θαη ζηνλ θνηλφ 

ρψξν  φπνπ ηίζεηαη ν θαζείο  ελψπηνο ελσπίσ θαη σο άιινο πξνο άιινλ.. Ο γάκνο είλαη 

λνεκαηνδφηεζε ηνπ βίνπ, ε ζπλχπαξμε είλαη νπζία, δελ είλαη επηθαηλφκελν. Ο γάκνο 

είλαη άζθεζε ελζπλαίζζεζεο κέζσ δηέγεξζεο ησλ θαηνπηξηθψλ λεπξψλσλ, δελ είλαη 

θνηλσληθφ event,  είλαη αλζξψπηλε πξάμε κε  νπζία θαη ζπζίεο. Δίλαη κηα δηαδηθαζία 

απφθηεζεο ηεο απηνγλσζίαο, είλαη έιεγρνο ηεο παξνξκεηηθφηεηαο είλαη ηειηθά κηα 

αλαηξεπηηθή  πξάμε αληηλαξθηζζηζηηθήο ζπλαιιειίαο. 

 

Απξίιηνο 2006 
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Η   Κνηλσληθή Φπρνπαζνινγία ηνπ Πνιηηηθνύ 

 

Χξηκάζακε σο ζπληεηαγκέλε δεκνθξαηηθή θνηλσλία κε θνηλνβνπιεπηηθνχο ζεζκνχο,   

πεξηθεξεηαθή νξγάλσζε θαη ηνπηθή απηνδηνίθεζε…έσο ζήςεο, ιίγν πξηλ ηελ απφιαπζε 

απηήο ηεο αμηνζαχκαζηεο σξίκαλζεο…Δλψ νδεχνπκε πξνο ην θζηλφπσξν κε ειαθξά 

θαξδία παξά ηα δεηλά πνπ καο θαηαηξέρνπλ(αηνκηθά θαη θνηλσληθά),  ην ιίγν 

ελδηαθέξνλ γηα ηα θνηλά,  πνπ απέκεηλε απφ ηνλ αδεθάγν εγσηζκφ καο , εμαληιείηαη ζε 

θξηηηθέο απαμίσζεο θαη πεξηθξφλεζεο ησλ ππνςεθίσλ ζηηο επηθείκελεο εθινγέο γηα ηελ 

εθινγή δεκάξρσλ θαη λνκαξρψλ ζηηο πφιεηο θαη ηα ρσξηά ηεο επηθξάηεηαο. Απαμία 

παληνχ. Υακειφ έσο ρακειφηαην ην επίπεδν ησλ ππνςεθίσλ, ζξαζχηαηεο 

ππνςεθηφηεηεο, αδηαθνξία ησλ πνιηηψλ αιιά φρη ησλ θνιιεηψλ….αδξάλεηα ησλ 

θνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη δηαηψληζε ηνπ πειαηεηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζε κηα 

θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ θξίζε ζε φια ηα επίπεδα. Γελ 

μέξνπκε γηαηί δνχκε ζπληεηαγκέλα θαη νκαδηθά, δελ έρνπκε θαζνξίζεη ηελ ιεπηή 

δηάθξηζε κεηαμχ αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ, δελ έρνπκε εκπεδψζεη ηελ έλλνηα ηνπ θνηλνχ 

νθέινπο, δελ έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο καο έλαληη 

εαπηψλ θαη αιιήισλ, δελ έρεη σξηκάζεη κέζα καο ε θαηάζηαζε ηνπ απηφλνκνπ πνιίηε, 

δελ έρεη εμαθαληζηεί ε αζπγρψξεηε επηηξεπηηθφηεηά καο ζηα θαηλφκελα δηαθζνξάο θαη , 

δηαπινθήο. Ζ θαθνγνπζηηά, ε χβξηο θαη ε αηηκσξεζία δεκηνπξγνχλ κηα  αλζξψπηλε 

θαηάζηαζε πέξα απφ ηελ αλζξψπηλε ζπλζήθε, πνπ είλαη ην φξην γηα ηελ θαηαλφεζε… 

Γπζηπρψο ή επηπρψο  απφιπηεο αιήζεηεο θαη λφκνη δελ ππάξρνπλ γηα λα νξγαλψζνπλ 

ηελ αλζξψπηλε θνηλσλία,  φ,ηη ηηο νξγαλψλεη θαη ηηο ζπλαπνηειεί σο νιφηεηα,  ζα 

θηλείηαη ζηα φξηα είηε ηεο επηβνιήο πξνηχπσλ θαη λφκσλ είηε ζηηο παξπθέο ηεο 

ζπλαίλεζεο θαη ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκθσλίαο. Ζ ζπλαίλεζε θαη ε θνηλή ινγηθή  ζα 

δηνιηζζαίλεη ζπλερψο απφ ηελ πξαγκάησζε ηνπο,  ιφγσ ηεο αδξάλεηαο, ηεο αβειηεξίαο, 

ηεο απιεζηίαο, ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη ηεο απηνθαηαζηξνθηθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ  ηεο 

θνηλσλίαο καο. Ζ θνηλσλία  απνιακβάλεη κηα πξσηφγλσξε νηθνλνκηθή επκάξεηα,  αιιά 

αδπλαηεί λα επεμεξγαζηεί φξνπο θαη θαλφλεο κηαο πξαγκαηηθήο ζπλνρήο πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη φξνπο εζληθήο επηβίσζεο,  φξνπο θαη ζπλζήθεο θαζνιηθήο εθπαίδεπζεο, 

φξνπο εξγαζίαο, κφρζνπ θαη πξάμεο, φζν θαη φξνπο κηαο εηιηθξηλνχο θαη ζνβαξήο 

ζπλδηαιιαγήο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζα αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή εθπξνζψπεζε, ηελ 

αλάιεςε θαη δηεθπεξαίσζε ξφισλ θαη αμησκάησλ, ηελ πνιηηηθή λνκηκνπνίεζε ησλ 

απφςεσλ καο γηα ηελ δσή, ηελ θνηλσλία, ηελ πφιε  θαη ηελ παηξίδα καο. Αληί ινηπφλ 
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λα πξνβιεκαηηδφκαζηε δεκφζηα γηα ηνπο φξνπο θαη ηελ θαλνληζηηθφηεηα ηεο πνιηηηθήο 

εθπξνζψπεζεο, απνιακβάλνπκε-βνεζνχληνο θαη ηνπ ιαηθίζηηθνπ (ειεθηξνληθνχ θαη 

έληππνπ)ηχπνπ ην ιάηθ –ζηάηι ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εθινγέο, κε φξνπο αζαθείο φπνπ νη 

ρεηξφηεξεο πιεπξέο ηφζν ησλ ππνςεθίσλ δεκάξρσλ θαη λνκαξρψλ,  φζν θαη ησλ 

ςεθνθφξσλ,  θπξηαξρνχλ.  

             Οχησο ερφλησλ ησλ πξαγκάησλ, μερσξίδνπλ νη δχν πφινη ηεο επηθείκελεο 

θνηλσληθήο ζχκβαζεο. Απφ ηε κηα ε παζνγέλεηα ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ ςεθνθφξσλ ηεο θνηλσλίαο καο θαη απφ ηελ άιιε ε θνηλσληθή 

ςπρνπαζνινγία ησλ πνιηηηθψλ*.  πλεηδεηά ε αζπλείδεηα έρνπκε λνκηκνπνηήζεη 

ζεζκηθά ην άλνκν, αληζφξξνπν θαη θαηαζηξνθηθφ απηφ δίπνιν κε ηελ ζπλαίλεζή καο. Ζ 

αηνκηθή θαη θνηλσληθή παζνγέλεηα απφ ηελ κηα, είηε σο αλνκία, είηε σο 

παξαβαηηθφηεηα, είηε σο επλνηνθξαηία, είηε σο απιεζηία απφ ηελ κηα είηε σο  

ςπρνπαζνινγηθφο ρεηξηζκφο (ιαηθηζκφο) θαη ρανηηθή λνκηκνπνίεζε (αηηκσξεζία, 

ακεηξνέπεηα, ζξαζχηεηα) ησλ πνιηηηθψλ απφ ηελ άιιε. Καη επεηδή ζε απηφ ην θείκελν 

ζρνιηάδεηαη ε  θνηλσληθή ςπρνπαζνινγία ηνπ πνιηηηθνχ –ηνπ ππνςεθίνπ γηα ηηο 

δεκνηηθέο θαη λνκαξρηαθέο εθινγέο,  αο πξνηάμνπκε επζχο εμαξρήο ην αηηνχκελν πνπ 

είλαη ε  εηιηθξηλήο ζρέζε κεηαμχ πνιηηηθνχ θαη πνιίηε κε φξνπο νξακαηηθήο 

ελζπλαίζζεζεο. 

Γειαδή, ΝΑ ΚΑΣΑΝΟΖΘΔΗ ΑΠΟ ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΑΤΣΟ ην πξφβιεκα πνπ έρνπλ νη 

πνιίηεο, ΟΛΟΗ ΟΗ ΠΟΛΗΣΔ, ΚΑΗ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΑ ΑΝΣΔΥΔΗ Ο ΠΟΛΗΣΖ, ΚΑΗ ΝΑ 

ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΘΔΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΔΝΣΟ ΣΟΤ ΚΟΗΝΟΣΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΜΔ 

ΟΡΟΤ  ΓΖΛΑΓΖ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΗΚΖ ΕΧΖ. 

Έηζη, ε νξακαηηθή ελζπλαίζζεζε νξγαλψλεη ηελ ελεξγφ εκπηζηνζχλε κεηαμχ πνιίηε θαη 

πνιηηηθνχ θαη ακθφηεξνη ζπλαπνηεινχλ έλα δεκηνπξγηθφ δίπνιν γελεζηνπξγνχ 

πνιηηηθήο. Ζ νξακαηηθή πνιηηηθή ελζπλαίζζεζε φκσο πξνζθξνχεη ζηελ εγγελή  

θνηλσληθή ςπρνπαζνινγία ηνπ Πνιηηηθνχ ζηελ Διιάδα πνπ σο ελεξγφ θαη θεληξηθφ 

ππνθείκελν  ηεο πνιηηηθήο πξάμεο νθείιεη λα κειεηάηαη ελδειερψο. Παξνπζηάδνπκε 

ινηπφλ  ηα ραξαθηεξηζηηθά  ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηθνχ ζηελ Διιάδα 

ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ζρνιηάδνπκε ηηο αηηηψδεηο ζρέζεηο απηήο ηεο ςπρνπαζνινγηθήο 

εθηξνπήο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ Πνιηηηθνχ κε ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

αζθεί Πνιηηηθή. 

1.Ο λαξθηζζηζκφο. Απνηειεί ην ζεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

ππνςεθίσλ αλεμαξηήησο θνκκάησλ θαη ρξσκάησλ. Υαξαθηεξίδεηαη σο έιιεηςε 

θαηαλφεζεο ησλ αιεζηλψλ αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, ειάρηζηε ζπλαηζζεκαηηθή επαθή, 
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κεησκέλε θνηλσληθή κάζεζε θαη πξνζαξκνγή θαζψο θαη ρεηξαγψγεζε ηεο θνηλσλίαο 

πξνο ίδηνλ φθεινο. Ο λαξθηζζηζηηθφο πνιηηηθφο δελ ζπλεξγάδεηαη-γηαηί δελ αλαγλσξίδεη 

ζηνπο άιινπο ηζφηηκεο ηθαλφηεηεο, δελ αλαγλσξίδεη ηα ιάζε ηνπ θαη δελ δηνξζψλεηαη 

πνηέ…Ζ θνηλσλία είλαη ν θαζξέπηεο πνπ ηνλ απνθαιχπηεη θαη ζεσξεί πσο ηηκά ηελ 

θνηλσλία ε αλεθηίκεηε-εμαθνινπζεηηθά χπαξμή ηνπ, έσο ηεο ηειηθήο θαηαζηξνθήο 

ακθνηέξσλ. 

2.Ζ Ακεηξνέπεηα. Ζ ζπκπεξηθνξά, ν ιφγνο θαη ε νκηιία ησλ ππνςεθίσλ,  δείρλνπλ ην 

μεπέξαζκα θάζε αλζξψπηλνπ νξίνπ. ια είλαη εθηθηά, φια είλαη πξαγκαηνπνηήζηκα 

απφ ηνλ ίδην, φια είλαη επράξηζηα θαη αηζηφδνμα, φια είλαη γλσζηά ζηνλ ππνςήθην πνπ 

θηλείηαη κε μερσξηζηή άλεζε επί παληφο ηνπ επηζηεηνχ. Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ ε 

γεινηνπνίεζε πνιιψλ ππνςεθίσλ πνπ κε δηθή ηνπο επζχλε θαηαζηξέθνπλ,ππνλνκεχνπλ 

θαη απνδνκνχλ θάζε πξνζπάζεηα ζπιινγηθήο πξαγκάησζεο. 

3.Ζ Τζηεξνβνπιία. Oη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη εθιεγκέλνη ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο 

θαη ηεο  ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο είλαη ακνηβφκελεο θαη σο εθ ηνχηνπ …ν δαίκσλ  ηεο 

ηδηνηέιεηαο θαξαδνθεί…‘Αιισζηε ζηελ Διιάδα ηνπ 2006 νπδείο κηζεί ην ρξήκα θαη 

θπζηθά κεδείο εκίζεζε ηελ δφμα εμ απηνχ. Παιηφηεξα ππήξμαλ πξνζσπηθφηεηεο ηεο 

πνιηηηθήο δσήο θαη ηεο απηνδηνίθεζεο πνπ ζπζίαδαλ ην ελεξγεηηθφ ηνπο, ηνλ ρξφλν 

ηνπο, ηα ρξήκαηα ηνπο θαη ελίνηε θαη ηελ πγεία ηνπο γηα ηελ επεκεξία ηεο πφιεο θαη ηεο 

ρψξαο. Πνηνο μερλά ηελ ζηάζε  ηνπ Γεκάξρνπ  Αλάξγπξνπ Φαηνχξνπ απφ ηελ 

ηεκλίηζα πνπ θαηεηάγε εζεινληήο ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ζθνηψζεθε ζηελ 

Αεηνξάρε ή ηελ πξνζθνξά ηνπ Γεκάξρνπ Κψζηα Φξφληδνπ ζηα Ησάλληλα. Δπηπρψο 

φινη ηνχο  ηηκνχλ, αιιά δελ ηνχο κηκνχληαη. 

4.Ζ Παγηδεπηηθή εκπινθή. Δίλαη γλσζηή ε αζθπθηηθή πεξηθχθισζε ησλ ππνςεθίσλ 

απφ πζηεξφβνπινπο πνιίηεο θαη άπιεζηεο εθδεηήζεηο θαζψο  θαη ε αδπλακία ησλ 

πνιηηηθψλ λα απνθχγνπλ ηελ πινπζηνπάξνρε «αληαπνδνηηθφηεηα». Έηζη ν λφκνο 

εμνζηξαθίδεηαη θαη ε αλνκία δηαρέεηαη θαη λνκηκνπνηείηαη «πνιηηηθά»,   πξνβαιιφκελε 

σο ε θαιχηεξε ιχζε γηα φινπο. 

5.Ζ Αλεηιηθξίλεηα. Ο «μχιηλνο» ιφγνο, σο ―εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή‖ ησλ 

πνιηηηθψλ  έρεη πεξηγξαθεί πνιχ θαιά θαη έρεη επαξθψο θαηαλνεζεί απφ ηνπο 

ςεθνθφξνπο, δελ έρεη αλαιπζεί επηζηεκνληθά, δελ έρεη βξεζεί ζεξαπεία θαη επνκέλσο 

δελ έρεη εμνβειηζζεί. Λφγνο ρσξίο ζπλαίζζεκα. Λφγνο θνηλφο ζηεξεφηππνο ζε δνκή θαη 

πεξηερφκελν, ιφγνο αλππφζηαηνο θαη αλεχζπλνο, πξνο πάζαλ θαηεχζπλζηλ, πξνο παλ 

θνηλφ θαη επη παληφο ηνπ επηζηεηνχ. Οη γλσζηέο ππεξβνιέο, νη ςεπηηέο, νη εμππλάδεο, ηα 

θφιπα, νη ππεθθπγέο, νη αζαθείο ππνζρέζεηο θαη ηα ρνλδξνεηδή ςέκαηα απνηεινχλ ηα  
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θεληξηθά  εξγαιεία ηνπ μχιηλνπ ιφγνπ θαη ηεο απνλεπξσκέλεο (ή ηεο ςεπδνχο) 

ζπλείδεζεο ησλ ππνςεθίσλ. 

6.Ζ Σεκπειηά θαη ε αγσλία κηαο ςεπδεπίγξαθεο δηαρείξηζήο ηεο.   Γεθάδεο 

αλεπάγγειηνη εηζνδεκαηίεο θαη αλεηδίθεπηνη δεκφζηνη ππάιιεινη ζπλσζνχληαη ζηα 

ςεθνδέιηηα. Καη απηφ εμ αηηίαο ηεο θαηνρήο άθζνλνπ ρξφλνπ(ε πνιπηέιεηα ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα,ε ζπλδηθαιηζηηθή θαηάρξεζε) έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ε παιηά 

ξήζε φηη ν ρξφλνο είλαη…ρξήκα….(αιιά θαη δφμεο θαη ηηκέο). Ξερσξηζηή ζέζε ζε απηή 

ηελ θαηάζηαζε έρεη ε ππνιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ εξγαζία ε ιαλζάλνπζα αιιά βαζηά 

ππνηίκεζε ηεο πξνζσπηθήο θαη δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο ηνπ αηφκνπ πνπ δεη ζηελ 

ζχγρξνλε ειιεληθή  θνηλσλία. ε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο ε δηαρείξηζε απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο πνπ κπνξεί λα νλνκαζζεί  «ηεκπειηά», επηζπκβαίλεη λα γίλεηαη έξγν 

πξαγκαηηθφ λα απνθηά πνιηηηθφ λφεκα  θαη λα γίλεηαη πξάμε. πλήζσο  ε νθλεξία, 

ζπκβάιιεη ζηελ αλαπαξαγσγή ηεο κέζσ αλαηξνθνδνηηθψλ κνληέισλ θαη  ζηνπο πνιίηεο 

επηβάιιεηαη κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο. 

7.Ζ Αλνκία ησλ εθιεγκέλσλ. ηελ ρψξα καο ππάξρεη κηα ζεζκνζεηεκέλε θνηλσληθή 

αλνρή ηεο αλνκίαο ησλ πνιηηηθψλ έηζη ψζηε ν ππνπξγφο, ν εθιεγκέλνο βνπιεπηήο,    ν 

δήκαξρνο ή ν λνκάξρεο ή ν ζχκβνπινο, αιιά θαη ν πξχηαληο, ή θάζε πξφζσπν 

εμνπζίαο,  φρη κφλν λα βξίζθεηαη ζην αππξφβιεην, αιιά θαη λα ηηκάηαη, φηαλ 

παξαβηάδεη ηνλ λφκν. ‗Δηζη, νξγαλψλεηαη κηα θνηλσληθά λνκηκνπνηεκέλε  δηαθπγή απφ 

ηνλ λφκν γηα γηα ηνπο εθιεγκέλνπο. «ια ηα δψα είλαη ίζα αιιά θάπνηα είλαη πην ίζα 

κεηαμχ ηνπο» γξάθεη ν ‗Οξγνπει.  Τπάξρεη άξαγε βνπιεπηήο ή δήκαξρνο,  ή λνκάξρεο 

πνπ λα  εηζπξάηηεη θιήζε γηα παξάλνκν παξθάξηζκα, γηα νδήγεζε κε ππεξβνιηθή 

ηαρχηεηα, λα πθίζηαηαη έιεγρν ζηελ επηρείξεζε ή ην θαηάζηεκά ηνπ γηα θνξνινγηθέο 

παξαβάζεηο θιπ.  Ζ παξάμελε γνεηεία ηεο ζεζκηθήο αλνκίαο θαη ε αζπιία ηνπ 

αθαηαδίσθηνπ… απφ ηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία, ζξηακβεχνπλ, αληί λα απνηεινχλ 

ππφδεηγκα. 

8.Ο ειηηηζκφο θαη ν θπβεξλεηηζκφο κέζσ ηεο  εηζδνρήο ζε κηα λέα ειίη ησλ εθιεγκέλσλ. 

Αλακθίβνια ε θαηνρή ελφο αμηψκαηνο θαηαξγεί θάζε έλλνηα ζεκλφηεηαο θαη 

ηαπεηλφηεηαο-φπσο παξάηαηξα  αθνχζηεθε απφ ηνλ Κψζηα Καξακαλιή. Οη 

αξκνδηφηεηεο ησλ Γήκσλ θαη ησλ Ννκαξρηψλ σο δηαρεηξηζηψλ ρξεκάησλ θαη 

εηζεγεηψλ λνκηθψλ ξπζκίζεσλ γηα  ηε δσή,  ηηο αλζξψπηλεο θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, 

θαζηζηά ηνπο άξρνληεο ηεο απηνδηνίθεζεο πξαγκαηηθνχο «παζάδεο» ηεο δσήο ρσξίο 

κάιηζηα λνκηθνχο πεξηνξηζκνχο. Έηζη βιέπνπκε παλειιαδηθά κηα πξνηνχζα ελίζρπζε 

ηεο ηζρχνο θαη ηεο γνεηείαο πνπ αζθεί φρη κφλν πιένλ φ ηίηινο ηνπ ππνπξγνχ θαη ηνπ 
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βνπιεπηή, ν ξφινο ηνπ δεκάξρνπ,  ηνπ λνκάξρε θαη ηνπ πεξηθεξεηάξρε εηο βάξνο ηνπ 

κάιηζηα ηνπ βνπιεπηή ε ηνπ ζηξαηεγνχ θξαηηθνχ αμησκαηνχρνπ. Ζ δηακφξθσζε θαη ε 

νξγάλσζε ηεο ειίη ησλ «απηνδηνηθεηηθψλ ζηειερψλ», ησλ δεκάξρσλ, ησλ λνκαξρψλ 

θαη ησλ πεξηθεξεηαξρψλ, είλαη πιένλ κηα πξαγκαηηθφηεηα, κηα λέα γξαθεηνθξαηία 

πνιιψλ απνιίηηζησλ θαη θηιφδνμσλ αλζξψπσλ πνπ κε φξνπο απιεζηίαο, θνηλσληθήο 

αλνκίαο θαη άκεηξεο θηινδνμίαο γηα πινπηηζκφ θαη δφμα, εηζβάιιεη ζηελ θνηλσληθή 

δσή ηεο θάζε πφιεο θαη ηεο ρψξαο κε ζπλέπεηεο πνπ ζα θαλνχλ νζνλνχπσ. 

9.Ο θζφλνο θαη ε απνπζία ζπλαιιειίαο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε εηζδνρή ζε πξνλνκηνχρα 

θαη επλνηθά δίθηπα, θαζελφο αλζξψπνπ,  εγείξεη ην αίζζεκα ηεο ππεξνςίαο θαη ηεο 

ζπνπδαηφηεηαο, ηδίσο ζε κηα ρψξα πνπ ην ζπκβνιηθφ θαη ην πξαγκαηηθφ ζπγρένληαη. 

Κάζε  εθιεγκέλνο  ππεξεθαλεχεηαη γηα ην θαηφξζσκα ηεο εθινγήο ηνπ θαη  ζεσξεί 

γεγνλφο δσήο ηελ θαηάιεςε ελφο αμηψκαηνο ζηελ απηνδηνίθεζε, φπνπ φια είλαη πην 

θαλεξά, γηαηί ζην ηνπηθφ επίπεδν ηφζν ε δχλακε φζν θαη ε αδπλακία θαίλνληαη εληειψο 

θαη πιήξσο… Πνηνο δήκαξρνο, ή λνκάξρεο ή πεξηθεξεηάξρεο δελ έλησζε αλψηεξνο 

απφ ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ηελ ίδηα ψξα πνπ ηνπο εγθαιεί λα πνξεπηνχλ καδί γηα ηελ 

εθινγηθή λίθε ηνπ ζπλδπαζκνχ. 

    10. Ο κχζνο ηεο ζπιινγηθφηεηαο. Γελ ππάξρεη ΜΑΕΗ. Ο εθιεγκέλνο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο είλαη ακνηβφκελν ζηέιερνο κηαο  λέαο πνιηηηθήο ειίη,  δηνξηζκέλνο ή 

εληεηαικέλνο άλσζελ απφ ην θφκκα, ην θξάηνο ή ηελ θιεηζηή νκάδα πνπ ιακβάλεη ηηο 

απνθάζεηο. Δπνκέλσο ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ζηέθεηαη ακθηζπκηθά «θζνλεί» θαη 

«ζαγελεχεη» ηνλ ιαφ πνπ ηνλ εθιέγεη, σο νηνλεί αλψηεξνο εληεηαικέλνο θαη 

ραξηζκαηηθφο θαη αληηζηξφθσο θζνλείηαη,  γη απηήλ αθξηβψο ηελ εμαίξεζε. ‗Δηζη ην 

ςπρηθφ ράζκα απμάλεηαη θαη ε ζπλελλφεζε εθηξέπεηαη ζε εθηφο θαλφλσλ, ρεηξηζκνχο. 

Σν ζπκβνιηθφ δηαιχεηαη εηο ηα εμ ψλ ζπλεηέζε, ν ιαηθηζκφο θνπληψλεη θαη νη αλίεξεο 

ζπκθσλίεο θπξηαξρνχλ (πνιηηηθφο εθβηαζκφο, πειαηεηθή ινγηθή, ρεηξαγψγεζε, 

εθδνπιεχζεηο, δηαπινθή, δηαθζνξά) 

11.Ζ Iδηνηέιεηα. Ζ πξνζσπηθή σθέιεηα είλαη κείδνλ κνλαδηθφ θαη πξσηαξρηθφ 

θξηηήξην ηεο εθινγηθήο εκπινθήο,  πνπ ζπκβνιίδεη ηελ εμαξγχξσζε ηεο αλζξψπηλεο 

πξνζπάζεηαο γηα θνηλσληθή ζρέζε ζπλχπαξμεο  ζπλελλφεζεο  θαη εθπξνζψπεζεο ζε 

ζρέζε αληζνβαξνχο απνιαβήο. Ζ αδηαθνξία γηα ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο, ηεο πφιεο θαη 

ηεο πεξηνρήο θαη ε επί  ηνχηνπ λενπαγήο θαη «αδηαπξαγκάηεπηε»  θαηαζθεπή κηαο 

ρεηξηζηηθήο ηδενινγίαο ησλ πνιηηψλ, ηνπ πνιηηηζκνχ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ, ηεο απιήο 

αγάπεο θαη απνδνρήο πνπ ηπγράλνπλ νη δπλαηνί –πνιηηηθνί απφ ηνπο αδπλάηνπο θαη νη 

ηζρπξνί απφ ηνπο αλίζρπξνπο είλαη εληππσζηαθή. Οη πεξηζσξηαθνί, νη κεηαλάζηεο,  νη 
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κεηνλεθηνχληεο,  νη γπλαίθεο, θαη νη λένη  αληηκεησπίδνληαη κε φξνπο πνιηηηθνχ 

ρεηξηζκνχ θαη φρη κε φξνπο αλζξψπηλεο,  νξακαηηθήο θαη ελζπλαηζζεηηθήο πνιηηηθήο. 

12.Ηδενινγηθή αζάθεηα θαη Ακνξαιηζκφο. Γελ ππάξρνπλ ζηαζεξέο αξρέο παξά κφλνλ νη 

ζπλζήθεο ηεο ζπγθπξίαο. ,ηη επλνεί ηνλ ππνςήθην ησλ ηνπηθψλ εθινγψλ θαη ηηο 

ζηαηηζηηθέο ηνπ θφκκαηνο πνπ ηνλ ζηεξίδεη είλαη ηδενινγηθά πγηέο θαη πεηζηηθφ. Ο 

ερζξφο ηνπ ερζξνχ κνπ είλαη θίινο κνπ. Γελ ππάξρεη άιιε εζηθή απφ ηελ επηθξάηεζε 

θαη ηελ λίθε. Αθξαίνο Μαθηαβειηζκφο. Μφλνλ νη εηηεκέλνη θαη νη αδχλαηνη 

εζηθνινγνχλ. ‗Δηζη αξηζηεξφθξνλεο ζπλεξγάδνληαη κε δεμηνχο, εμσλεκέλνη ζνζηαιηζηέο 

αλαδεηνχλ εζηία ζηελ αξηζηεξά, κεγαινηδεάηεο αξηζηεξνί, ζηεγάδνληαη  κε ηελ δεμηά θαη 

νχησ θαζεμήο. Γελ ππάξρεη θακηά αξρή πνπ λα αλαηξεί  ην εζηθφ αίηεκα ηνπ αλζξψπνπ, 

λα αλαγλσξίδεη θαη λα αλαγλσξίδεηαη ζαθψο απφ ηηο  ηδέεο  ηνπ θαη λα δηαθξίλεηαη  

απφ ηηο ηδέεο  ηνπ άιινπ, κε φξνπο, νχηε νληνινγηθνπνίεζεο νχηε πξαγκνπνίεζεο αιιά 

αμηνπξέπεηαο εληφο ηνπ ζπιινγηθνγηθνχ. Ζ πνιηηηθή ζπλαιιαγή ηφζν ζηελ θεληξηθή 

πνιηηηθή φζν θαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, έγηλε εκπνξνπαλήγπξηο…. 

13.Απνιίηηζηε ζπκπεξηθνξά, έιιεηςε ηδεψλ, θαηλνηνκίαο θαη κφρζνπ. Λείπεη ν 

θαζαξφο, ν  πξαγκαηηθφο ιφγνο θαη ινγηζκφο θαη ε πξάμε πνπ λνεκαηνδνηεί ηα 

ππνθείκελα θαη ηνπο αλζξψπνπο. Καλείο ππνςήθηνο, δελ θαηαζέηεη θακηά αιήζεηα ζην 

πνιηηηθφ πξνζθήλην. Αθφκε θαη ηα ΑΜΔΑ κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ζιηβεξνχο 

πνιηηηθάληεδεο φηαλ αλαιάβνπλ ηελ εμνπζηαζηηθή δνκή ηεο εθπξνζψπεζεο-ίζσο 

γίλνληαη θαη ρεηξφηεξνη ιεηηνπξγνί, ηα παξαδείγκαηα είλαη άθζνλα. Δπηηέινπο αο 

θαηαζέζνπκε ην ζχγρξνλν αίηεκα: Ο πνιηηηθφο ή ζα είλαη απζεληηθφο ή δελ ζα ππάξρεη 

θαζφινπ. Απηή είλαη ε ιπδία ιίζνο, απηφ είλαη ην θξηηήξην  γηα λα μερσξίζεη ε ήξα απφ 

ην ζηηάξη. Απζεληηθφηεηα, νξακαηηθή ελζπλαίζζεζε, απηνζπζηαζηηθή 

αιιεινπεξηρψξεζε, αμηαθφ ζχζηεκα θαη αδηαπξαγκάηεπηνη θαλφλεο ζπλαιιειίαο είλαη 

ην αηηνχκελν, ην δηαθχβεπκα θαη ην πξφηαγκα ζηηο εθινγέο θαη φρη  

κηθξνδηαπξαγκάηεπζε  απφ κηθξφςπρνπο  δηαρεηξηζηέο  ηεο ζεζκηθήο καο απξέπεηαο. 

  Δχρνκαη νη πνιίηεο ηεο πφιεο,  θάζε πφιεο θαη ηεο  ρψξαο, λα αληηζηαζνχλ ζηελ 

ιαηθίζηηθε «γνεηεία» θαη ηελ ζαγήλε πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη πνιηηηθνί θαη λα 

νξζνπνδήζνπλ  απφ κφλνη ηνπο, «επαλαθαηαζθεπάδνληαο» ηφζν ηνπο πνιηηηθνχο φζν 

θαη ηελ πνιηηηθή, κε «ζεξαπεχζηκε» ςπρνπαζνινγία. 

17 επηεκβξίνπ 2006 

*Σν άξζξν απηό δελ ζα κπνξνύζε λα είρε γξαθεί εάλ δελ είρα δηαβάζεη ην εμαηξεηηθό βηβιίν ηνπ Θάλνπ Λίπνβαηο 

«Ζ ςπρνπαζνινγία ηνπ Πνιηηηθνύ» πνπ κνπ ράξηζε ν αγαπεηόο ζπλάδειθνο θαη θίινο Υξήζηνο Μαληάο 

(βνπιεπηήο Ησαλλίλσλ ηνπ ΤΡΗΕΑ, ζήκεξα)  γηα ηε γηνξηή κνπ, ζηηο 6-1-1991 ζηα Ησάλληλα. 
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Μελ νκηιείηε εηο ηνλ νδεγόλ : Από ηε ζησπειή απόιαπζε ηεο νδήγεζεο,  ζην 

θαλθαξόληθν θαηαζηξνθηζκό ηεο αζθάιηνπ. 

 

Έθηππνη, ακαμήιαηνη Έιιελεο θαη Διιελίδεο επειαχλνπλ «κε ζηηξνέλ,  κε θαληηιάθ, κε 

βέζπεο θαη κε θάξα», κε ηα θαγηέλ ηεο δηαπινθήο, ηα αγξνηηθά ησλ επηδνηήζεσλ θαη  ηα 

ζκαξη ηεο λεσηεξηθφηεηαο. Δίκαζηε πξψηνη ζηε ιαηξεία ηνπ απηνθηλήηνπ, θαη πξψηνη 

ζηελ θαηάρξεζή ηνπ. Σν απηνθίλεην  απνηειεί πιένλ ην ηνηέκ ηνπ λένπ πνιηηηζκνχ πνπ 

ζπλεθθέξνπκε.  Παξεκπηπηφλησο είκαζηε θαη πξψηνη ζηα ηξνραία αηπρήκαηα, έρνπκε ηα 

πεξηζζφηεξα ζχκαηα ηεο αζθάιηνπ. 

        Ζ ζπκπεξηθνξά καο ζην βνιάλ, είλαη ίδηα κε φιεο ηηο ππφινηπεο, αξραηθέο θαη 

απνιίηηζηεο έσο αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο καο, θαζφζνλ ε αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά είλαη εληαία, φ,ηη θάλεηο ζην ζπίηη ζνπ, ζε ζρέζε κε ην γείηνλά ζνπ, ζα ην 

επαλαιάβεηο ζην δξφκν, πξνο ηνπο άιινπο νδεγνχο, φπσο ζπκπεξηθέξεζαη ζηε γπλαίθα 

ζνπ, κάιινλ αληίζηνηρα ζα ζπκπεξηθεξζείο ζηε γπλαίθα νδεγφ ηνπ δηπιαλνχ 

απηνθηλήηνπ, φπσο παξαβηάδνπκε ηνπο εζηθνχο θψδηθεο, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ηνπο 

θαλφλεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο εππξέπεηαο, θαη ηνπ δηαιφγνπ, φπσο θαθνπνηνχκε ην 

πεξηβάιινλ κε ηηο απζαηξεζίεο καο, θαηά αλάινγν ηξφπν «πνιηηεπφκαζηε»  ζην δξφκν 

κε εθεβηθή απεξηζθεςία, κε λεαληθή δηαθηλδχλεπζε, κε εγσηζηηθή πζηεξνβνπιία, κε 

αιαδνληθή απιεζηία, κε λαξθηζζηζηηθή έπαξζε θαη αληηθνηλσληθή  αδηαθνξία. Σν 

απηνθίλεηφ  γηα ηνλ λενέιιελα είλαη  έλα   ηνηέκ, έλα «Τπεξ-ζχκβνιν», ε πξνέθηαζε   

ηνπ ζψκαηνο, ε απζαίξεηε πξνέθηαζε ηνπ ζπηηηνχ  ηνπ, ην ελδηαίηεκα ηνπ εαπηνχ ηνπ 

θαη ηεο απνιίηηζηεο πνιηηηθήο  ζπκπεξηθνξάο ηνπ, έλα  θαιιηθφ ζηνηρείν «επηκήθπλζεο» 

γηα ηνλ άλδξα, έλα αμεζνπάξ ζειπθφηεηαο γηα ηελ γπλαίθα. Ο Νενέιιελ νδεγφο ληψζεη 

φηη  ρεηξαγσγείηαη απφ ηε δψλε αζθαιείαο θαη ηνλ θψδηθα νδηθήο θπθινθνξίαο. Γηςάκε 

γηα ειεπζεξία  ζηνπο επαξρηψηηθνχο ειιεληθνχο δξφκνπο, αλππνκνλνχκε  λα πεζάλνπκε 

ζηελ αληηθνηλσληθή πξνζπέξαζή  ρσξίο νξαηφηεηα Σηο λχρηεο ην αιθνφι, 

απειεπζεξψλεη ηηο αζπλείδεηεο νξκέο καο, θαηαξγψληαο ηνλ ειάρηζην ζπλεηδεηφ 

απηνέιεγρν πνπ δηαζέηνπκε, νδεγψληαο καο  κε ηε βνήζεηα θαη άιισλ ςπρνηξφπσλ 

νπζηψλ πνπ ιαηξεχεη ε λενιαία καο, ζην ζθνηεηλφ  κέξνο  γηα ηελ απφιαπζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο  ζπλεχξεζεο θαη ζπρλά ζην λνζνθνκείν. 

                  Σν απηνθίλεην  ζηελ  λεψηεξε ζχγρξνλε Διιάδα, ζπκβνιίδεη  φια ηα 

παξάδνμα: Σελ ηζρχ, ηελ εμνπζία, ηελ  θαηνρή, ηνλ πινχην, ηελ  πεξηνπζία, ηελ νηθία, 

ηελ παξαλνκία, ηελ δηαπινθή, ηελ επηδεημηνκαλία. ια δειαδή  εθηφο απφ ηελ 
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πξαγκαηηθή ηνπ ρξεζηκφηεηα πνπ είλαη έλα  κέζν  κεηαθίλεζεο. Απηή  ε παξαράξαμε 

θαη παξεξκελεία ηεο αμίαο   ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ Διιάδα, αιιάδεη θαη παξαπνηεί θαη 

ην ξφιν ηνπ νδεγνχ ηνπ. Δίκαζηε  φ,ηη ην απηνθίλεην ζεκαίλεη γηα εκάο θαη 

κεηαηξεπφκαζηε απφ κεηαθηλνχκελνη πνιίηεο ζε παξα-βηαζηέο ηνπ θψδηθα νδηθήο 

θπθινθνξίαο, ζε εθ-πνηεηέο ηεο αλζξσπηάο  καο, ζε θαθν-πνηεηέο ηεο θνηλσληθφηεηάο 

καο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο. Οη  Έιιελεο νδεγνί: έρνπλ κεηακθηεζηεί ζε καηλφκελνπο   

δξακαηνπξγνχο  κηαο αθαηαλφεηεο αγσλίαο θαη κηαο ζπγρξνληθήο ηξαγηθφηεηαο ζπρλά  

ρσξίο θάζαξζε, κε έιενο θαη θφβν, κε κνηξαίν ηέινο, θαη  ρσξίο   απφ  κεραλήο ζεφ. 

 

 

Ησάλληλα 31/10/06 
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Γηνξηέο, ζηξεο θαη ραξκνιύπε.  

Μηα  ςπρνινγηθή πεξηδηάβαζε ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. 

 

 

 

 Καη  ζα ‗ξζνχλ   ρξνληάξεο κέξεο: 

Σα Υξηζηνχγελλα, κε ηα αθξφπιαζηα Υξηζηφςσκά ηνπο  πξψηα,  

 Καη η΄ Άε Βαζηιηνχ  κε ησλ παηδηψλ  ηα θάιαληα 

 Καη κε ησλ λεξψλ ηα αγηάζκαηα ηα Φψηα.. 

 Γ. Γξνζίλεο  ‗‘Υξνληάξεο Μέξεο‘‘ 

 

  Έηζη  ζπκπαξαδειψλεηαη, θάπσο απινπζηεπκέλα, ην πεξηέρνλ ησλ επηθείκελσλ  

ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ  θαη κεηδφλσλ ζξεζθεπηηθψλ  ενξηψλ  ηεο  Οξζνδνμίαο, απφ 

έλα παιαηφ πνηεηή, πνπ θαηά θάπνην ηξφπν  θζάλεη σο ηηο κέξεο καο, κέζσ ηνπ 

ζρνιηθνχ  ηππηθνχ,  ηνπ επηθαλεηαθνχ  εθθιεζηαζηηθνχ θψδηθα  θαη ησλ επαξρηαθψλ 

εθεκεξίδσλ.Ο Λφγνο ζην πνίεκα είλαη αλαπαξαζηαηηθφο, κε παξαπνκπή ζηελ αξρέγνλε 

αίζζεζε  ηελ φζθξεζε, είλαη ιφγνο παλεγπξηθφο  κε παηάλεο , εκβαηήξηα, θσηηζκνχο  

θαη ηπκπαλνθξνπζίεο, είλαη ιφγνο παγαληζηηθφο –κεηαθπζηθφο  δειαδή πεξί ηνπ 

αγηαζκνχ  ησλ πδάησλ  θαη ησλ εζίκσλ δειαδή ησλ ππεξθείκελσλ λφκσλ κηαο 

πξνλεσηεξηθήο επνρήο. 

    Γηνξηάδνπκε ηε γέλλεζε ηνπ Θεαλζξψπνπ, ζχκθσλα κε ην Υξηζηηαληθφ ηππηθφ,  ιίγεο 

κέξεο  κεηά ηελ εξεβψδε   λχρηα ηεο παληνδπλακίαο ηνπ ζθφηνπο,  ζην ρεηκεξηλφ 

ειηνζηάζη,   ηελ 21
ε
 Γεθεκβξίνπ.  

   χκθσλα κε ηελ ζπλνδηθή παξάδνζε,  ν γηνξηαζκφο ηεο γέλλεζεο ηνπ Θεαλζξψπνπ  

ηνπνζεηήζεθε ad hoc ηελ 25
ε
  ηνπ ηδίνπ κελφο. Γελλήζεθε δειαδή  ν Λφγνο ηνπ Θενχ 

γηα λα αλαηείιεη ν « Ήιηνο ηεο Γηθαηνζχλεο» επί ηεο γεο  θαη επί ηεο θνηλσλίαο ησλ 

αλζξψπσλ. Σψξα πηα  φιν θαη πην  ζπάληα επηθαινχκαζηε  ζηηο δεκφζηεο δηαδειψζεηο 

καο θαη ζηηο θξπθέο επαλαζηαηηθέο ζηηγκέο καο ηελ αλψηεξε δχλακε ηεο δηθαηνζχλεο 

ελφο ζενχ πνπ «θζίλεη» ζε θχξνο θαη ηζρχ.. 

    Γηνξηάδνπκε ηελ Ηλδηθηηψλα, ην Ησβειαίνλ, ηελ Πξσηνρξνληά κε παλεγπξηζκνχο θαη 

ππξνηερλήκαηα, θσηηζκνχο, αζπαζκνχο  θαη επρέο,  ηελ θνπή ηεο πίηαο ηνπ Άε Βαζίιε 

κε  γηνξηηλέο  ζπκπεξηθνξέο  θαη επρεηήξηεο  ζπκκαδψμεηο  θαη  ηαπηφρξνλα ζπκφκαζηε 

ηελ «γηνξηή» ηεο  πεξηηνκήο ηνπ Ηεζνχ,  πνπ ζχκθσλα κε ηελ Δβξατθή παξάδνζε,  
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ζπκβνιίδεη ηελ θαζαξφηεηα ηεο αλδξηθήο δηάζεζεο θαη ηελ ελ δπλάκεη θαηίζρπζε ηνπ 

Τηνχ θαη κεηέπεηηα Αλδξφο  θαη Παηξφο. Απηή ε δηάζηαζε ηεο γηνξηήο,    δελ ζα έπξεπε 

λα  παξαβιέπεηαη,  παξά ην  πνιπδεηεκέλν ζέκα ησλ θαηξψλ πεξί ηεο απνπζίαο ηνπ 

παηέξα θαη ηεο θπιεηηθήο θαη θνηλσληθήο αρξεζηίαο  ηνπ άλδξα ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία: Παξά ηνλ ππαηληζζφκελν επλνπρηζκφ ίζσο έρεη ελδηαθέξνλ α δνχκε ηελ 

πεξηηνκή  θαη λα ηελ «γηνξηάζνπκε»  σο απαίηεζε   γηα κηα  θαζαξή θαη 

εθζεζεκαζκέλε  θαιιηθφηεηα ηνπ άλδξα ζηελ επνρή καο.  

    ην ηέινο ηνπ Γσδεθαεκέξνπ γηνξηάδνπκε ηνλ Αγηαζκφ ησλ Τδάησλ  θαη ηε 

Φαλέξσζε ηνπ Σξηαδηθνχ Θενχ, κηα έμνρε ζπκβνιηθή  θαη ζεκεησηηθή αλαπαξάζηαζε 

ελφο εμνπζηαζηηθνχ αιιά ζπιινγηθνχ  Λφγνπ, πνπ ζηηο κέξεο καο  γηνξηάδεηαη  ραιαξά. 

Σα Φψηα πεξλνχλ ρσξίο ηα θάιαληα ηεο Πξσηάγηαζεο  ζαλ Πεηξαηψηηθε έμνδνο ηνπ 

Πξσζππνπξγνχ, ζαλ ηειεπηαία επθαηξία γηα γηνξηαζηηθέο ζπλάμεηο  θαη ζαλ απνζηακέλε  

έμνδνο ησλ αδηθεκέλσλ ηνπ ενξηαζηηθνχ δεθαπελζεκέξνπ.  

    Παξφηη δελ αθνχκε ηα θάιαληα ησλ Φψησλ, παξφηη δελ αγηάδνπκε ηα ζπίηηα καο, ηα 

θαιηθαληδαξάθηα  κάιινλ θεχγνπλ πάιη γηα ηα έγθαηα ηεο γεο γηα λα ςαιηδίδνπλ 

εμαθνινπζεηηθά   ηελ αιαδνληθή κνίξα καο. Σα Φψηα ή ηα Θενθάλεηα  ή ηα Δπηθάλεηα 

( φπσο ηα νλνκαηίδνπλ ν εθέξεο  θαη νη Γπηηθνί), ζηήλνπλ ηα δφθαλα ηεο δνθηκαζίαο 

καο ζηελ θάζαξζε. Σα Θενθάλεηα παξέρνπλ ηελ είζνδφ καο ζην Λφγν ( ην πλεχκα ελ 

είδεη πεξηζηεξάο εβεβαίνπ ηνπ Λφγνπ ην αζθαιέο) κέζσ ηνπ ζπκβνιηθνχ θαζαξκνχ ηεο 

χπαξμήο καο, ζηα λάκαηα ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, ηεο αιήζεηαο,ηνπ «αληηθεηκεληθνχ 

θφζκνπ»,  ρσξίο βέβαηα γήηλα πηζηνπνηεηηθά. 

        ε έλα ηέηνην  ζπκβνιηθφ πιαίζην  θηλείηαη  ν άλζξσπνο,  ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα, 

θαηά ηελ πεξίνδν ησλ ενξηψλ, ίζσο ρσξίο λα ην ζπλεηδεηνπνηεί.  Υσξίο ηελ αξκαησζηά 

ηεο παξάδνζεο κέζα ηνπ θαη εληφο απηήο, ρσξίο ηελ βεβαηφηεηα ηεο αζεκέληαο 

ιεσθφξνπ  πνπ παξέρεη ε παιηά γλψζε  θαη πνπ  ζηαζεξνπνηεί ηε  δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηεο  θνηλσλίαο,  ρσξίο ηελ άλεζε ηνπ πνιχηξνπνπ ηαμηδηψηε  κε ζθνπφ  ην ηαμίδη πξνο 

ηα έζσ θαη πξνο ηελ θνηλσλία θαη ηνλ Άιιν.  

Μφλν κε Δπξψ ζηα ρέξηα, πνξεχεηαη ο παπάξενορ Έλλην ηαξιδιώηηρ ηνπ 

Γσδεθαεκέξνπ ησλ γηνξηψλ, εμνπιηζκέλνο κε ζξαζχηαηε άγλνηα, πιήξεο ηζηνξηθήο 

αγλσζίαο , ρσξίο πξαγκαηηθή απνγνήηεπζε θνηλσληθή  αιιά κε κηα δπζπηζηία ζηελ 

ςπρή θαη κηα αλνκνιφγεηε αγσλία γηα ηελ ηχρε ηεο απιεζηίαο ηνπ… 

       Οη γέξνη ζιίβνληαη θαη παξαιεξνχλ  ζηα βξψκηθα ζηξσζίδηα ησλ γεξνθνκείσλ  

θαη ησλ θησρψλ δηακεξηζκάησλ  ηνπο. Μεηά βίαο ρακνγεινχλ  κφιηο αλαζεθψλνληαη 

γηα λα  δερηνχλ ηηο επρέο ηνπ Γεκάξρνπ. 
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     Οη άξξσζηνη ησλ λνζνθνκείσλ θαη ησλ ηδξπκάησλ θαηαξηνχληαη ηνπο ππεχζπλνπο  

πνπ παξακεινχλ ηελ πεξίζαιςή ηνπο  ιφγσ  ησλ γλσζηψλ ειιείςεσλ δηαζέζεσο θαη 

πξνζσπηθνχ. 

Οη εξγαδόκελνη ησλ ενξηώλ ληψζνπλ εθηφο πιαηζίνπ, «φπσο θάζε κέξα»  θαη 

αλακέλνπλ βνπιηκηθά ηελ πξνζαχμεζε ησλ απνδνρψλ ηνπο. 

Οη  ρξεκαηηζηέο θαη νη δηαπιεθόκελνη  θάλνπλ απνινγηζκνχο θαη απνιακβάλνπλ ηα 

εηήζηα θέξδε ηνπο θαη ηνπο πφξνπο ηεο  ππεξηηκεκέλεο  επηπρίαο ηνπο. 

Οη βαξηεζηεκέλνη ζύγρξνλνη γνλείο ηεο λεσηεξηθήο  παηδνθεληξηθήο  νηθνγέλεηαο 

πεξηκέλνπλ  πσο θαη πψο λα αλνίμνπλ ηα ζρνιεία γηα λα απαιιαγνχλ απφ  ηηο εληάζεηο 

θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ  ππεξαπαηηεηηθψλ παηδηψλ ηνπο. 

Οη λνηθνθπξέο, εξγαδφκελεο θαη κε, εχρνληαη γξήγνξα  λα αξρίζεη ε ξνπηίλα πνπ ηηο 

δηαζθαιίδεη, κε δνπιεηά, εμφδνπο, ςψληα, θηλεηφ,TV. 

Οη λένη θαη νη λέεο  νινθχξνληαη  θαη αγαιιηάδνπλ απφ ηελ ζθφιε ηνπ δηθαηνινγεκέλνπ  

ππεξειεχζεξνπ  ρξφλνπ  ηνπο. «Καλείο  δελ ζα θσλάδεη  πνπ ζα θνηκφκαζηε  σο ηηο 

ηέζζεξηο  ην απφγεπκα, ζην ζπίηη καο θαη δελ παξαθνινπζνχκε ηα καζήκαηά καο, ηψξα 

έρνπκε δηαθνπέο γηα μεθνχξαζε» (απφ ηη άξαγε;)ιέλε νη θαθνκαζεκέλνη θνηηεηέο καο 

πνπ παιηλνζηνχλ ζηελ παηξνγνληθή εζηία.  Χο απεξηζθέπησο  επέιπηδεο, πξνζπνηνχληαη 

θαηαπιεθηηθέο κεηακεζνλχθηηεο ςπρνδξαζηηθέο απνιαχζεηο κε λφκηκεο  θαη παξάλνκεο 

εθδξακαηίζεηο  θαη επηθίλδπλα δξψκελα ζηα bar,  ζηελ άζθαιην θαη ζηελ ςπρή ηνπο. 

 

  «Οπθ επ‘ άξηνλ, δήζεηαη, κφλνλ, άλζξσπνο» ιέεη ε παξάδνζή καο θαη ππαηλίζζεηαη 

ηνλ εζηκηθφ ηξφπν θαη ηελ αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπκβφισλ ζηε δσή καο. Ζ 

ηειεηνπξγία αθνξά  ηελ εηδηθή δηεξγαζία θαη δηαδηθαζία  πνπ νξγαλψλεηαη ψζηε λα  

δηαδξακαηηζζεί   θάηη πνπ  πξνζηίζεηαη θαη αθαηξείηαη, απφ θαη πξνο ην πξαγκαηηθφ, 

πνπ λνεκαηνδνηεί ην ππνθείκελν, ελ  νλφκαηη ησλ αμηψλ θαη ησλ ζεκαηνδνηήζεψλ ηνπ 

εληφο ηεο θνηλφηεηνο θαη  ελψπηνλ ησλ ελ δπλάκεη, ζρέζεσλ ηνπ. Ζ ηειεηνπξγία ζηηο 

γηνξηέο,  απνηειεί ηε δηαδηθαζία  πνπ αλαδεηθλχεη ηελ  νπζία ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηελ   

αμηνπξέπεηά ηνπ θνηλνηηθνχ αλζξψπνπ  θαη ηελ εππξέπεηα ησλ  ζπκπαξαδειψζεψλ ηνπ, 

εληφο ηφπνπ , εληφο ρξφλνπ θαη εληφο πιαηζίνπ: Σελ εληθφηεηά ηνπ, ηελ ηζηνξηθφηεηά 

ηνπ, ηελ κε αληαιιαμηκφηεηά ηνπ  θαη ηελ κε αλαιψζηκφηεηά ηνπ ζε έλα δεδνκέλν   

θνηλσληθφ ρψξν, ρξφλν θαη ζπλζήθε. Αλ νη γηνξηέο ηνπ   Γσδεθαεκέξνπ παξέρνπλ 

θάπνην   πιαίζην, δειαδή ηηο ζπλζήθεο  θαη ηελ  δηάξθεηα   γηα λα δηαδξακαηηζηεί  ε  

γηνξηή, απηή αθνξά  θαη ζεκαηνδνηεί  ηφζν ην Δκπεξηέρνλ, δειαδή ην ζψκα   ηνπ 

ππνθεηκέλνπ θαη ην θνηλσληθφ ηνπ  δηθαίσκα , ην Πεξηερφκελν, δειαδή ην λφεκα ηνπ  
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αλζξψπηλνπ ππνθείκελνπ, ηελ Ηζηνξία  ηνπ θαη ηελ Ηζηνξία εληφο ησλ ζρέζεψλ ηνπ, 

αιιά θαη ην Πιαίζην ηεο ζπλχπαξμεο ησλ αλζξψπσλ εληφο κηάο δνκήο πνπ ζηεγάδεη ηελ 

επηθνηλσλία, ηελ δηαζθέδαζε, ηελ ζπδήηεζε,  θαη θπξίσο ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα φ,ηη αλζξψπηλν,  αθαηαλφεην θαη  αλεπίιπην. 

    

       Καηά θαλφλα θαη αλαπφθεπθηα ε ηειεηνπξγηθή αλακφριεπζε  θαη  ε  θαληαζησζηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ ηνπ ππνθεηκέλνπ   παξαπέκπεη ζηηο  ζρέζεηο 

πνπ έγηλαλ  θαη  δηαηεξνχληαη ελαξγείο , ζηηο ζρέζεηο  πνπ δελ έγηλαλ  θαη ππάξρνπλ σο 

αλαδήηεζε  , ζηηο ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη δελ δνπλ, ζηηο ζρέζεηο πνπ δελ είλαη 

δσληαλέο  θαη ππάξρνπλ  σο αλάκλεζε δσληαλή , ζηηο ζρέζεηο πνπ ζα γίλνπλ θαη 

πξνεηνηκάδνπλ  ηνπο νηθηζηέο θαη ηε θαληαζία ηνπο , ζηηο ζρέζεηο πνπ ζα καηαησζνχλ  

πξνηνχ  θαλ αξρίζνπλ …ια  ηα δξψκελα θαη ηα πξφζσπα  απηνχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη 

θαληαζηηθνχ   θφζκνπ παξειαχλνπλ απφ ην πξνζθήλην θαη  ην παξαζθήλην ηεο 

αλζξψπηλεο κλεκνληθήο παξαθαηαζήθεο   κε αθνξκή ηελ ηειεηνπξγία ησλ γηνξηψλ. 

ηηο γηνξηέο  θαιείηαη λα γηνξηάζεη ε εληθφηεηα  ηεο λνζηαιγίαο ηνπ ηζηνξηθνχ 

αλζξψπνπ πνπ εκπεξηέρεη ηνλ Άιιν, εληφο ελφο ζαθέζηαηνπ ζπκβνιηθνχ ρψξνπ. 

     Καη φηαλ ν Άιινο ιείπεη, είλαη απψλ, είλαη πεζακέλνο, δελ έρεη γελλεζεί, δελ έρεη  

θαηαζθεπαζζεί, δελ αθνχεη ή δελ είλαη δηαζέζηκνο; Ση ζα γίλεη ζην γηνξηηλφ ηξαπέδη ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ φηαλ νη θαξέθιεο  είλαη άδεηεο θαη ην θξαζί αλέγγηρην ζηα πνηήξηα; 

Πνηνο ζα εηζπξάμεη  ην θηιί ηεο Πξσηνρξνληάο φηαλ βξίζθεηαη  ζηα μέλα, ζην ρψκα, ζην 

άιιν ζπίηη κεηά ην δηαδχγην, ζηε θπιαθή ή ζηνπο δξφκνπο; Πνηνλ άιινλ  ζα αγηάζεη ν 

ηεξέαο  εθηφο ησλ πεζακέλσλ ζηελ νηθνγέλεηα; ε πνηνπο ζα επρεζεί,  Θεία θψηηζε, 

Καιή Πξφνδν θαη Καιή Τγεία ν παππνχο ηεο δηεπξπκέλεο νηθνγέλεηαο  πνπ   βξίζεη  

εκηκαζψλ  πηπρηνχρσλ  ζηα πξφζπξα ηεο πιήμεο θαη ηεο  ηνμηθνκαλίαο;Ση λα επρεζείο 

θαη πψο λα γηνξηάζεηο  φηαλ ν ‗Αιινο  είλαη απξφζθνξνο, αλίδενο ή απιψο 

αθαηάιιεινο; Πνηνο ζα  πξσηνπαίμεη  ραξηηά  ζην ηξαπέδη ηεο Πξσηνρξνληάο φηαλ 

ζπλσζηίδνληαη παηέξαο, κεηέξα  θαη ηέθλα κε  απφιπηεο  απαηηήζεηο  γηα δηθαησκαηηθή 

ζπκκεηνρή  θαη πψο λα επρεζείο Καιή Υξνληά, φηαλ ράλεηο ζην ίδην ηξαπέδη πξαγκαηηθά 

ρξήκαηα απφ ηελ γπλαίθα ζνπ ή ην γηφ ζνπ; Πσο λα ραξείο κε μεγλνηαζηά θαη άθεζε  

φηαλ ν  ελνξηαθφο ή ν θνκκαηηθφο ή ν ζπλαδειθηθφο Άιινο δελ κπνξεί λα ζηαζεί ζην 

χςνο ησλ ζπλαηζζεκάησλ  θαη ησλ εζσηεξηθψλ επεμεξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

βησζεί θαη λα γηνξηαζζεί κηα γηνξηή; 
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    Σφηε ηα ζεκάδηα Υαξκνιχπεο αξρίδνπλ   λα εθδειψλνληαη κέζσ ηεο αληίδξαζεο   

ζηξεο  θαη πηζαλφλ  λα δεκηνπξγήζνπλ  ιχπε, ζιίςε, απνγνήηεπζε, καηαίσζε  ή 

θαηάπησζε. 

   Ζ αληίδξαζε  ζηξεο αθνξά  κηα κε εηδηθή λεπξνθπζηνινγηθή αληίδξαζε πνπ μεθηλάεη 

απφ ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (ππνκέιαο ηφπνο, ππνζάιακνο)  θαη  δηακέζνπ ηνπ  

Νεπξνελδνθξηλνινγηθνχ άμνλα (ππνζάιακνο- ππφθπζε- επηλεθξίδηα) θαη ηνπ 

Απηφλνκνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο θαηαιήγεη ζηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο κε ζθνπφ ηελ 

πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο  ηδηαίηεξεο  θαηάζηαζεο, δειαδή κηαο 

δπζθνιίαο, ή  ελφο θηλδχλνπ, πνπ κπνξεί λα είλαη είηε  πξαγκαηηθφο, είηε θαληαζηηθφο, 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ην ππνθείκελν, ζε θπγή ή κάρε.. Ζ  αληίδξαζε απηή ππνδειψλεη ηελ 

ζηνρνθαηεχζπλζε δειαδή ηελ   αγσλία θαη ηελ επηζπκία  ηνπ αηφκνπ λα πξαγκαηψζεη 

ηελ γηνξηή, σο έλαλ ζηφρν πέξαλ ηεο ζπλήζνπο   δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Ζ ηειεηνπξγία ηεο 

γηνξηήο κάρεηαη ηελ ςπρηθή θαηάπησζε   θαη   είλαη νξγαλσκέλε γηα λα κεηψζεη ή λα 

εμνπδεηεξψζεη εληειψο, ελδερφκελεο ζηξεζζνγφλεο αληηδξάζεηο. Ζ ηειεηνπξγία ησλ 

γηνξηψλ,  είλαη  κηα  ππφζεζε επηζπκεηηθή –ζπιινγηθή, είλαη κηα δηαδηθαζία ζπλάληεζεο 

κε ηνλ Άιιν, είλαη κηα δηαδηθαζία ραξάο, πνπ παξαπέκπεη ζηελ ειπίδα ηεο  αιεζηλήο 

επδαηκνλίαο  θαη επηπρίαο πνπ ζπκβνιίδεη ηελ αιεζηλή δσή  ζπλχπαξμε θαη ηελ 

αλάδπζε ελφο απζεληηθνχ εαπηνχ. Σν λφεκα ηεο ηειεηνπξγίαο,   παξαπέκπεη ζηηο 

πξσηαξρηθέο ζρέζεηο, ζηελ νηθνγέλεηα, ηελ κεηέξα, ηνλ παηέξα, ηα αδέιθηα,  ηνπο 

ζπγγελείο θαη ηνπο ζεκαληηθνχο άιινπο αλζξψπνπο, ηελ θνηλφηεηα. 

     ηηο κέξεο πνπ δνχκε φια απηά δνθηκάδνληαη ζθιεξά, ζθιεξφηαηα. Πξσηφγνλνη 

εαπηνί, λεψηεξνη θαη θνκςεπφκελνη, κεηαιιαγκέλνη Άιινη, ράζκαηα θαη ηξαχκαηα 

λεψηεξα  ή παιηφηεξα, απνπζίεο ζε κεγάινπο θαηαιφγνπο, άλζξσπνη πνπ επηζπκνχκε 

θαη  δελ ππάξρνπλ, θίινη πνπ ράζεθαλ ή δελ ππήξμαλ, φινη θαη φια καδί ππξνδνηνχλ 

θαη ζπλαπνηεινχλ απηφλ ηνλ θπθεψλα θαη ην ζπλνζχιεπκα ηνπ γηνξηηλνχ  

δσδεθαεκέξνπ ησλ Υξηζηνπγέλλσλ- Πξσηνρξνληάο-Φψησλ πνπ φρη κφλν δελ ην δνχκε 

αιεζηλά, αιιά θαη δελ  δηαξθεί πνιχ σο ρσξνρξνληθφ πιαίζην  γηα λα κπνξέζνπκε λα  

δηνξζψζνπκε ηηο κλεζίβνπιεο αηζζήζεηο καο. Γελ κπνξνχκε λα πξνιάβνπκε  θαηά ηε 

δηάξθεηά ηνπ λα ελαπνζέζνπκε ηελ αμηνπξέπεηα καο ζε ρψξν αλζξψπηλν  θαη 

θνηλσληθά πξνζδηνξηζκέλν κε ζχγρξνλν λφεκα θαη παξαγσγή πνιηηηζκνχ. 

     Ζ Υαξκνιχπε  ησλ γηνξηψλ αλαδχεηαη απφ ηελ πξνζκνλή ηεο ραξάο  πνπ δελ 

βηψλεηαη, απφ ηελ αδπλακία ηεο νηθνγέλεηαο λα ζπλέιζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη, απφ ηελ 

αγάπε πνπ δελ κπνξεί λα εθθξαζηεί ή δελ κπνξεί λα βξεη ηφπν θαη  απνδέθηε  θαη 

ηειηθά απφ ηελ αδπλακία ηεο επηζπκίαο λα βξεη αλζξψπηλε αληαπφθξηζε ζε  πνζνχκελν 
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αληηθείκελν  κε ζάξθα, νζηά,  πνιηηηζκηθή δηαζεζηκφηεηα  θαη θνηλσληθφ ξφιν  εληφο 

ελφο θνηλσληθνχ  ρψξνπ, έηζη ψζηε  λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα δεκηνπξγήζεη  ζρέζεηο. 

ρέζεηο απζεληηθέο, αλαγλσξίζηκεο, αλεθηηθέο, θνηλνηηθέο πνπ ζα παξάγνπλ πνιηηηζκφ 

θαη ζα δεκηνπξγνχλ ηζηνξία θαη παξάδνζε. 

Υξφληα Πνιιά… 

 

Γεθέκβξηνο 2006  
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Γηνξηέο, Δμέιημε θαη Οπηνπία                                                                                                             

                                                                                        

 

Γηα ζαο ζα θάλσ κηα θαιχηεξε ηηκή 

είπε ην Σίπνηα ζην Κάηη 

θη εθείλν ην ειίζην ην‘ραςε. 

 

                      Κηθή Γεκνπιά,  Φσλή ζε  Αδεηνδξφκνπο 

 

Πξέπεη λα εμεγήζνπκε θαη λα νλνκάζνπκε μαλά ηα ζπκβάληα ηεο δσήο  κε νξηζκνχο 

κεηά απφ κηα θαηαλφεζή ηνπο. Να μαλαπξνζεγγίζνπκε ηνλ θφζκν ησλ γεγνλφησλ. 

Γηνξηή ζεκαίλεη ζπλάληεζε,  ζχλαμε θνηλσληθή, φπνπ νη άλζξσπνη θαηά θαλφλα 

ζπλσζνχληαη θαη ζπλππάξρνπλ, έρνληαο θαηά λνπ θάηη θνηλφ, αλακέλνληαο λα 

ενξηάζνπλ έλα άπιν  θαη ελ ζπλερεία  έλα ςπρηθφ ζπκβάλ, αλακέλνληαο λα 

ζπλαληήζνπλ  έλαλ  ζπκβνιηζκφ πνπ ζπλεπαίξλεη  ηε δσή ηνπο θαη πνπ παξαπέκπεη ζε 

έλα ππεξβαηηθφ ζχζηεκα αμηψλ,  μεπεξλά ηα αηνκηθά ζπκθέξνληα  θαη ηελ ηξέρνπζα 

θαζεκεξηλφηεηα. Γηνξηή παξαδνζηαθά ζεκαίλεη ζχλαμε, γηνξηή ζεκαίλεη ζπλεχξεζε,  

γηνξηή  ζεκαίλεη δηαζεζηκφηεηα ρξφλνπ, ζπκβφισλ θαη αμηψλ, κε αθνξκή έλα γεγνλφο 

αλαπηπμηαθφ, ηζηνξηθφ, ζξεζθεπηηθφ ή θνηλσληθφ.  

      Παξαδνζηαθά νη γηνξηέο  ζπλδπάδνληαη κε ηηο δηαθνπέο ησλ παηδηψλ απφ ην 

ζρνιείν, κε ηελ κεηαιιαγή ηνπ ρψξνπ  πνπ δνχκε, κε ηελ δηαθνπή  ηνπ θχθινπ ηεο 

παξαδνζηαθήο εξγαζίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ    σξαξίσλ  θαη ηα  

ρξνλνδηαγξακκάησλ. Ο ρψξνο αιιάδεη, ν ρξφλνο απνξπζκίδεηαη, ην πιαίζην 

αλαδηακνξθψλεηαη   θαη αξρίδεη κηα εζσηεξηθή θαη αληίζηξνθε δηαδηθαζία, φπνπ νη 

ζπλαληήζεηο,  νη επηθείκελεο  ζπλεπξέζεηο  θαη νη ζπλάμεηο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ  ζα 

θέξνπλ ηνπο αλζξψπνπο, ηνλ έλα δίπια ζηνλ άιινλ, είηε ζε επίπεδν ζπγγεληθφ, είηε ζε 

επίπεδν  θηιηθφ ή  θνηλσληθφ, φπνπ ε επηζπκία, ν ιφγνο θαη ηα ζχκβνια, ζα 

επαλαδηεπζεηεζνχλ γηα λα ηεζνχλ ζε κηα (λέα) ιεηηνπξγία.  Δθεί ζα  θαλνχλ νη 

πξνζσπηθέο ηνπο  πξνζέζεηο θαη νη επηδηψμεηο  φζνλ αθνξά ην δηάινγν, φζνλ αθνξά 

ηελ θνηλή δηεπζέηεζε ησλ αηνκηθνηήησλ ηνπο,  φζνλ αθνξά ηηο θνηλέο επηδηψμεηο θαη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή αηκφζθαηξα  πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, έρνληαο θαηά λνπ φινη, έλαλ  

ζπκβνιηζκφ κηαο  άιιεο  ηάμεσο, κηα  ζπκπαξαδήισζε θαη ζήκαλζε  πνπ αθνξά φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο, θαηά ηξφπν κνλαδηθφ  είηε είλαη ε  γέλλεζε ηνπ Ηεζνχ Υξηζηνχ,  είηε  ε 
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έιεπζε ηνπ θαηλνχξηνπ ρξφλνπ, είηε ε βάπηηζε ηνπ Θεαλζξψπνπ .Σα γεγνλφηα  απηά ζε 

έλαλ εληαίν θχθιν, ζπλαπνηεινχλ  κείδνλα  ζπκβάληα ζην ζξεζθεπηηθφ θχθιν θαη ζην 

ενξηνιφγην πνπ  θηλεηνπνηνχλ αθφκε πνιινχο  θάηη πνπ ζηνπο παξαδνζηαθνχο 

πνιηηηζκνχο ζπλέβαηλε  ζρεδφλ θαζνιηθά. 

                ηηο κέξεο καο   νη γηνξηέο, φζνλ αθνξά ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο ζεκαζία, έρνπλ 

αηνλίζεη. Έηζη, ε γηνξηή θξαηάεη κελ ην παιηφ ηεο ηειεηνπξγηθφ, έρεη φκσο ράζεη ην 

εζσηεξηθφ  ηεο λφεκα θαη απηή ηελ ππεξβαηηθφηεηα. Σν  ηαμίδη ησλ αλζξψπσλ  πξνο ην 

λφεκα πνπ είλαη δπζπξφζηην θαη δπζεπίιπην, πξνο  ηελ ζπλάληεζε κε ηνλ Άιιν θαη ηνπο 

ζεζκνχο πξνο ηελ επεμεξγαζία ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

πξνζιήςεσλ, κε έλα ζπκβνιηθφ ηξφπν ζθέςεο έρεη αηνλήζεη. Δίλαη γλσζηφ φηη ε 

λεσηεξηθφηεηα έρεη ζαλ ζθνπφ ηεο  λα ζπληξίςεη ηελ ακθηβνιία θαη λα απνζαθελίζεη  

ηηο αζάθεηεο πνπ παξαιάβακε απφ ηνλ πξνεγνχκελν αηψλα κε ππεξαπινπζηεχζεηο, πνπ 

δελ πείζνπλ ηνπο ππνςηαζκέλνπο, παξά ηελ δεκνθηιία ηνπο. Ζ απνκάθξπλζε ηνπ Θενχ 

σο ζπκβφινπ απφ ηε δσή καο, επεβιήζε. ‗‘Ο Θεφο πέζαλε‘‘,  είπε ν Νίηζε θαη νη 

λεψηεξνη επηζηήκνλεο ην δειψλνπλ θαζεκεξηλά, έρνληαο ζαλ θχξην φπιν ηνπο  λα 

απνκαθξχλνπλ ηνλ ινγηθφ ζεηηθηζκφ απφ  ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο  θαη λα 

παξαθηλήζνπλ ηνλ άλζξσπν ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο,  κέζα απφ ηνλ  ‗‘κνλαδηθφ‘‘ 

δξφκν ηεο θαηεπζπλφκελεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο  αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο  

ζήκεξα, κέζα απφ ζηελά- ζηελφηαηα, νηθνλνκεηξηθά θπάιηα. Απηφ, ρσξίο λα είλαη 

αξλεηηθφ απηφ θαζ‘ απηφ θαη ππφ φξνπο,  έρεη απνδπλακψζεη φρη κφλν ηελ αλνηθηή 

ζθέςε θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα αιιά θαη ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, ηε 

ζξεζθεπηηθφηεηα,,  ηελ επηζηεκνληθφηεηά, ηελ δεκνθξαηηθφηεηά θαη ηελ πξσηνγελή 

θνηλσληθφηεηά καο, πείζνληάο καο σο  αλζξψπνπο  θαζεκεξηλνχο,  φηη ε κφλε 

πξαγκαηηθφηεηα (ηεο επηζεηηθήο απιεζηίαο) είλαη απηή πνπ δνχκε  θαη φηη νπδεκία άιιε 

πξαγκαηηθφηεηα (πέξαλ ηνπ ζαδνκαδνρηζκνχ), ππάξρεη.  

        ηηο κέξεο καο δηαθξίλνπκε έλαλ επηζηεκνληθφ θαλαηηζκφ, έλαλ επηζηεκνληθφ 

θνληακεληαιηζκφ, ν νπνίνο  ζηηο αθξαίεο εθδνρέο ηνπ, έρεη νδεγήζεη ζηελ άθξαηε 

νηθνλνκηθνθξαηία, ηελ νηθνλνκηθή κεραλνθξαηία θαη ζηελ αθξαία  ιαηξεία ηεο 

ηξέρνπζαο ηερλνινγίαο, ε νπνία ππφζρεηαη  ηελ επίιπζε  φισλ ησλ αλζξψπηλσλ  

αλαγθψλ,  πιηθψλ θαη  κε πιηθψλ, θπζηθψλ, βηνινγηθψλ, ή αθφκε θαη κεηαθπζηθψλ. 

ηε ζεκεξηλή επνρή   ε έλλνηα ηεο  ζξεζθεπηηθφηεηαο, έρεη εθηνπηζηεί απφ ηνλ ηξέρνληα 

πξνβιεκαηηζκφ ησλ αλζξψπσλ θαη δηαηεξείηαη  κφλν σο κηα κεηαθπζηθή 

ζσηεξηνινγηθή πξνζέγγηζε, ζαλ λα έρνπκε ινβνηνκεζεί ζην δεμηφ εκηζθαίξην.  Ζ 

δεκνθξαηία απεηιείηαη απφ ηελ δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ αλαμηνθξαηία θαη 
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αδηαθάλεηα-επλνηνθξαηία πνπ ζπληεξεί. Ζ θνηλσλίεο αληέρνπλ νξηαθά, ε θνηλσληθή 

αδηθία δελ βνιεχεηαη. Σα αμηαθά ζπζηήκαηα ηξίδνπλ θαη νη άλζξσπνη δνχλ 

«απηνζεζκηδφκελνη», κφλνη θαη ζθνηεηλνί,   «ρσξίο βνπιή ρσξίο ζεφ». Οη ζπκπεξηθνξέο  

ησλ αλζξψπσλ, θηλνχληαη  αληίζηξνθα, ζε ζρέζε κε ηνπο θιαζηθνχο θνηλσληθνχο 

θαλφλεο θαη  θχθινπο ζπλνρήο. ζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή ηνπο πξνδηάζεζε, έρνπλ 

απνκαθξπλζεί απφ ηελ πξνζπάζεηα  γηα  ηελ ηήξεζε θάπνησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ λα 

ηνπο θάλνπλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηηο αλεζπρίεο,  ηηο πξσηαξρηθέο ή αξρέγνλεο 

αλάγθεο ηνπο,  ηηο αλάγθεο πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ νξγάλσζε ησλ δηαλνεηηθψλ θαη 

ζπλαηζζεκαηηθψλ ηνπο ηζνξξνπηψλ.   ιν θαη  πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είλαη 

«αθάιππηνη»  φιεο θαη πην ζεκαληηθέο ηεο δσήο καο, αθάιππηεο, βξίζθνληαη ζηηο κέξεο 

καο. 

        Παξά ηελ ζεκαληηθή ζπκβνιηθή θαη πνιηηηθή δηάζηαζε  ηεο ζπλάληεζεο ηνπ  

Οηθνπκεληθνχ Παηξηάξρε Βαξζνινκαίνπ  κε ηνλ Πάπα Βελέδηθην (Γεθέκβξηνο 2006) νη 

κέξεο καο ραξαθηεξίδνληαη  φιν θαη πεξηζζφηεξν, σο ζπγθξνπζηαθέο  ζηνπο θφιπνπο  

ηεο εθθιεζίαο,  παγθνζκίσο, γηα ιφγνπο  λαξθηζζηζηηθνχο, πνιηηηθνχο, πνιηηηζηηθνχο, 

ηδενινγηθνχο θαη   νηθνλνκηθνχο. ηελ νξζφδνμε θαη παξαδνζηαθή ειιεληθή θνηλσλία 

καο ε θαηαλαισηηθή επδαηκνλία,  ε πιαζηή επκάξεηα ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο έρεη επηθέξεη ζαλ  απνηέιεζκα, λα είλαη  νη άλζξσπνη αξθεηά 

εθεζπραζκέλνη  θαη λα αξθνχληαη ζην θαηαλαισηηθφ πλεχκα ησλ ενξηψλ.  Γηνξηέο 

ζεκαίλεη  θπξίσο θαηαλάισζε,  αηέιεησηε θαηαλάισζε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, 

αραιίλσηε θαηαλάισζε ηεο αλζξψπηλεο αγσλίαο ζηε δηαζθέδαζε θαη κηα  

νηθνλνκίζηηθε  αληίιεςε γηα ηε ραξά πνπ ζπρλά εθηπιίζζεηαη  ζε θνηλσληθή 

δηαθηλδχλεπζε θαη απηνθαηαζηξνθή. Ο κπζηηθηζκφο, ν αλζξσπνθεληξηζκφο θαη ε 

καγεία ηεο θηιειεχζεξεο θαη αλεθηηθήο Οξζνδνμίαο πνπ νξγαλψλεη ην πιαίζην ησλ 

ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ εμέιηπε ιφγσ εθθνζκίθεπζεο θαη αγλσζίαο-απαηδεπζίαο. 

     Σν πιαίζην γηα ηελ  πεξηδηάβαζε ζην Γσδεθαήκεξν θαη ζην ενξηαζηηθφ θιίκα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο ζα ζεκαηνδνηεζεί απφ γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Μπξνζηά καο βξίζθεηαη ν κεηακνληέξλνο άλζξσπνο  

πνπ έρνληαο, εμαηηίαο ηεο εξγαζίαο ηνπ, ή ηεο παξανηθνλνκίαο ηνπ, απνηακηεχζεη  ή 

εθηακηεχζεη κέζσ δαλείσλ, θάπνηα ή  αξθεηά ρξήκαηα, ζα βξεη ηνλ ηξφπν λα ηαμηδέςεη  

πξσηίζησο ζην εμσηεξηθφ. Ο πξψηνο ινηπφλ ζηφρνο, είλαη ε θπγή απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κέζσ κηαο ζπκβνιηθήο  θίλεζεο  θπγήο πνπ πνιινχο αλζξψπνπο  

παξνηξχλεη λα επηζθεθζνχλ καγηθνχο ηφπνπο θαη εμσηηθά κέξε. Σαμίδηα ζην εμσηεξηθφ, 

ηαμίδηα ζηελ Δπξψπε, ηαμίδηα ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή, ηαμίδηα ζηε ρψξα ηνπ Αη-Βαζίιε, 
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ηαμίδηα ζηηο ρηνληζκέλεο Άιπεηο, ηαμίδηα ζηα πην απίζαλα κέξε φινπ ηνπ θφζκνπ θαη 

θπζηθά ηαμίδηα καθξηλά  γηα ηε απφιαπζε ηνπ ζθη, γηα ηελ απφιαπζε ησλ δπηηθνχ ηχπνπ 

ξεβεγηφλ θαη ρξηζηνπγελληάηηθσλ  θνλζέξησλ ζηελ Βηέλλε, ζην αιζκπνπξγθ, ζηελ 

Απζηξία, ζηελ Δπξψπε, ζηελ Αζία, ηελ Ακεξηθή, ζηηο Φηιηππίλεο, ζηελ Κνχβα, ζηελ 

Ηλδία, ζην Θηβέη αιιά θαη ζην Άγην ξνο (γηα ηνπο ππνςηαζκέλνπο δπλακηθνχο άληξεο).          

                     Σα ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ απεπζχλνληαη πιένλ  ζε φιεο ηηο θνηλσληθέο 

νκάδεο. Πξνζθέξνπλ  ςεπηνεπκάξεηα  θαη ριηδή ηφζν επίπιαζηε θαη ςεχηηθε  πνπ θαηά 

θαλφλα δελ κπνξείο λα ηελ κνηξαζηείο κε θαλέλαλ,  ζηξέθεζαη μαλά ζε κηα λέα 

πεξηραξάθσζε. Οη Έιιελεο  πνπ ηαμηδεχνπλ ηηο γηνξηέο ζην εμσηεξηθφ, θαηά θαλφλα 

αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν κφλνη,  απφ φζν ήηαλ πξηλ θχγνπλ. Δίλαη  πάξα πνιχ δχζθνιν 

γηα ηνπο  επαξρηψηεο Έιιελεο λα εληαρζνχλ  ζε έλα ηέηνην θιίκα δπηηθήο δηαζθέδαζεο. 

Ο θνζκνπνιηηηζκφο ηνπ Έιιελα δελ είρε ζρέζε κε  ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηέηνηεο γηνξηέο, 

ν θνζκνπνιηηηζκφο ηνπ Έιιελα  ήηαλ κηα πξάμε  εξγαζηαθή θαη κηα  πνιηηηζκηθή  

εηζθνξά, κηα πεξηδηάβαζε ζηνρνθαηεπζπλφκελε ζε πξνεγκέλεο θνηλσλίεο, κε ηελ 

εξγαηηθφηεηα ηνπ, ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, ή ηελ επηζηεκνζχλε ηνπ, γηα βηνπνξηζκφ ή 

θαηάξηηζε ή επηρεηξεκαηηθφ ηπρνδησθηηζκφ. Σα ηαμίδηα  ζην εμσηεξηθφ ηελ πεξίνδν ησλ 

γηνξηψλ  δελ είλαη ηίπνηε άιιν, παξά απιέο θαηαλαισηηθέο   δηαδξακαηίζεηο  γηα ηελ 

ελίζρπζε  ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα θαη φρη δηαζθέδαζε  κε ςπραγσγηθά 

θαη πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. 

            Οη  πηζηνί ηνπ ειιεληθνχ ρψξνπ, πξνηηκνχλ ηηο εθδξνκέο  ζηελ  ελδνρψξα. Απφ 

ηε ιίκλε Πιαζηήξα, ην Καξπελήζη, ην Καηθκαηζαιάλ, ηα νξεηλά ρσξηά ηεο 

Πεινπνλλήζνπ, ηελ Οξεηλή Ναππαθηία θαη ηφζεο άιιεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ αμηνπνηεζεί 

ζηελ Διιάδα,  ηα Εαγνξνρψξηα, θαη ηα Σδνπκέξθα  ηεο πεξηνρήο ηεο Ζπείξνπ πνπ  είλαη 

ζε πξψηε δήηεζε  απφ ηα αζελατθά ηαμηδησηηθά γξαθεία. Παξφηη δηαθεκίδεηαη πνιχ 

έληνλα  ν αγξνηνπξηζκφο, ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο δηαθηλνχλ αγξνηηθά πξντφληα δηθήο 

ηνπο παξαγσγήο  θαη ειάρηζηεο επηρεηξήζεηο  ζε απηά ηα κέξε επηδεηθλχνπλθαη 

πξνζθέξνπλ  ηέηνηνπ είδνπο ηνπξηζηηθέο απνιαχζεηο ζηνπο ηαμηδηψηεο θαη ζηνπο 

επηζθέπηεο ηνπο. Δίλαη  πνιχ κηθξφ ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ θηλείηαη κε βάζε 

ην αγξνηνπξηζηηθφ κνληέιν. Οη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο πξνζθέξνπλ πνιπηειείο 

μελψλεο πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ κε Δπξσπαηθέο επηρνξεγήζεηο(Leader,ΟΠΑΑΥ θιπ), σο 

μελνδνρεία πέληε αζηέξσλ επηπέδνπ πφιεο, ρσξίο ηνπηθφ ρξψκα θαη παξαγσγηθή 

θνπιηνχξα, ψζηε  ε παξακνλή ζε ηέηνηνπο μελψλεο λα πξνζθέξεηαη  κφλν γηα   

θαηαλάισζε θαγεηνχ πφιεο, αιθνφι ακθηζβεηνχκελεο πνηφηεηαο θαη αθνιαζίεο 

λενειιεληθνχ ηχπνπ. Σα SUV,4x4 νρήκαηα, δηαπξέπνπλ ζηελ ειιεληθή επαξρία θαη νη 
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απαζηξάπηνπζεο 4x4 μαλζέο θπξίεο, ζπλνδεχνπλ ηνπο επηηπρεκέλνπο λεναζηνχο 

ζπληξφθνπο ηνπο. Απηφ ην θαηαλαισηηθφ  πξφγξακκα είλαη  ν πξψηνο ζηφρνο γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο  εθδξνκείο. Οη θξαηήζεηο ησλ δσκαηίσλ, φζν λσξίηεξα, ηφζν θαιχηεξα. 

Απφ ην επηέκβξην εηνηκάδνληαη θάπνηνη γηα λα θξαηήζνπλ  έλα ελδηαίηεκα ζε έλα 

νξεηλφ ρσξηφ ηεο Διιάδνο. Σν θφζηνο, αθαηαλνήησο, παλάθξηβν. ην αληαξηνρψξη 

Μηθξφ Υσξηφ ηεο Δπξπηαλίαο πιεξψζακε 200 ε ην δσκάηην ην 2003 ηα Υξηζηνχγελλα. 

           Οη πην πνιινί θάηνηθνη ησλ επαξρηαθψλ ειιεληθψλ  πφιεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πφιεο ησλ Ησαλλίλσλ, πξνηηκνχλ   ηηο επηζθέςεηο ζην 

ρσξηφ ηνπο, γεγνλφο πην αλζξψπηλν, πην ήπην, πην πνιηηηζκέλν. Γεδνκέλνπ φηη πάξα 

πνιινί άλζξσπνη  απφ ηα Ησάλληλα, θαηάγνληαη απφ ηελ πέξημ ελδνρψξα, νη 

πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ ηηο κέξεο ησλ γηνξηψλ λα ηαμηδέςνπλ ζηα ρσξηά ηνπο. Καη 

πξαγκαηηθά εθεί αλαβηψλνπλ  ηε δηπιή ηξαγσδία ηνπ μέλνπ. Οχηε ζην ρσξηφ αλήθνπλ 

πηα θαη δελ κπνξνχλ λα αλαζπγθξνηήζνπλ  ηελ παιηά ηνπο δσή, νχηε ζηελ πφιε 

κπνξνχλ λα ζηαζνχλ ηηο κέξεο ηηο γηνξηηλέο. Τπάξρεη  κηα δηπιή απνθνπή, νχηε ζηελ 

πφιε ππάξρεη ζπκκεηνρή, ζε έλα θαηλνχξην δξψκελν, νχηε ζην ρσξηφ ππάξρεη θάηη  

ελαπνκείλαλ πνπ ζα ζπλαληήζνπλ, γηαηί   ην παιηφ απηφ  έρεη πεζάλεη. Ζ εξήκσζε ησλ 

ρσξηψλ, ε κεγάιε δεκνγξαθηθή αιιαγή, κε κνλαρηθνχο γέξνληεο ζηελ  επαξρία, ε 

πξνζπάζεηα λεθξαλάζηαζεο κέζσ ησλ δήκσλ έρεη απνηχρεη εληειψο, νδεγεί ζε απηφ ην 

«λεθξηθφ» βίσκα ησλ αλζξψπσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηα ρσξηά. Ννζηαιγία θαη έληνλνο 

πφλνο, δπζαξέζθεηα θαη ζιίςε, ειπίδα αιιά θαη επηκνλή. 

         Πνιχ ζπρλά θάπνηνη, πξνηηκνχλ ηε θπγή ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο. Ζ Αζήλα ζηηο 

γηνξηέο, πξνζθέξεηαη, ιφγσ ηεο ιακπξφηεηάο ηεο, ιφγσ ηεο επηηεδεπκέλεο παξνπζίαο 

ηεο θαη ιφγσ ηνπ εθζεζεκαζκέλνπ ζηνιηζκνχ ηεο  πνπ απνηειεί έλα κηκεηηθφ αληίζηνηρν 

ησλ δπηηθψλ επξσπατθψλ πφιεσλ. Θπκφκαζηε  πξν εηψλ γηα ην πςειφηεξν δέληξν ζηελ 

Δπξψπε, βιέπνπκε ήδε ηα θαηαζηήκαηα λα έρνπλ ζηνιηζηεί απφ λσξίο, ην 

θαηαλαισηηθφ θιίκα έρεη ζηεζεί γηα ηα θαιά, ψζηε λα παγηδεχζεη ηνπο επηζθέπηεο ηεο ζε 

απηήλ ηελ θαηαλαισηηθή κνλνκέξεηα πνπ απαιινηξηψλεη φιεο ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αλάγθεο  ησλ αλζξψπσλ ηηο κέξεο ησλ ενξηψλ. Ζ Αζήλα γηα ηνπο ππνςηαζκέλνπο, 

πξνζθέξεη ηνλ πνιηηηζκφ, ηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο αίζνπζεο, ηα 

εζηηαηφξηα,   ηηο επηζθέςεηο ζε κνπζεία ή αξραηνινγηθνχο ρψξνπο φπνπ νη θηιφηερλνη 

επηζπκνχλ λα απνιαχζνπλ. Φπζηθά νη πεξηζζφηεξνη δελ ζα παξαιείςνπλ λα 

επηζθεθζνχλ ηηο κεγάιεο πίζηεο, ηα κεγάια νλφκαηα ηεο λχρηαο πνπ αθφκε θαη ηα 

Υξηζηνχγελλα ή ηελ Πξσηνρξνληά ζα είλαη εθεί γηα λα πξνζθέξνπλ  ηελ 

θνλζεξβαξηζκέλε  δηαζθέδαζε ζηα  πιήζε θαη ζηνπο ζακψλεο ηνπο. Σν ηαμίδη ζηελ 
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Αζήλα κπνξεί λα κνηάδεη  πεξηζζφηεξν κε αλαβάπηηζε, ζε έλα κνληέιν αζηηθφ, ην νπνίν 

θαληάδεηαη θάζε άλζξσπνο ζηελ επαξρία, πιελ φκσο κπνξεί ζε θάπνηνπο λα 

πξνθαιέζεη κεγαιχηεξε δπζαξέζθεηα, νηθνλνκηθή θπξίσο, αιιά θαη πνιηηηζκηθή, κε ηελ 

έλλνηα φηη πάιη ην αλνίθεην θαη μέλν ζηνηρείν, παξεηζθξχεη. Μηα ηφζν θαηαλαισηηθή  

δηαζθέδαζε  δελ αληέρεηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο, αλ θαη νη πεξηζζφηεξνη κηκνχληαη 

πσο ραίξνληαη πξνζπνηνχληαη ηνπο ραξσπνχο κηκεηέο κηαο έμσζελ επηβαιιφκελεο 

θνπιηνχξαο. Οη γπλαίθεο είλαη πεξηζζφηεξν πεηζήληεο  ζε απηφ ην κνληέιν θαη ιηγφηεξν 

αλήζπρεο. Οη άληξεο αληηζηέθνληαη, αιιά ππνρσξνχλ. Πηζαλφλ πάλσ ζε απηφ ην ζέκα,  

λα δηαπηζησζνχλ θαη νη πξψηεο θξίζεηο, φζνλ πεξλά ν θαηξφο, δεδνκέλνπ φηη ε 

νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο, ην παλάθξηβν θφζηνο ηεο δηαζθέδαζεο, δπζθνιεχεη 

πάξα πνιινχο αλζξψπνπο κε απνηέιεζκα λα ηνπο παξαθηλεί ζε πην νηθνλνκηθέο ιχζεηο. 

Σν μφδεκα ζηηο γηνξηέο φκσο, είλαη θάηη πνπ   ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζηε λννηξνπία ηνπ 

λενέιιελα. Μπνξεί λα θαίλεηαη θαηαλαισηηθφ, ζηε ξίδα ηνπ  φκσο έρεη ηε βαζηά 

αλαδήηεζε  ηεο ζπλχπαξμεο θαη ηεο δηαζθέδαζεο. Μπνξεί ν ηξφπνο δηαζθέδαζεο λα 

είλαη  καδηθφο λα θαίλεηαη θσκηθφο ή λα αλήθεη  ζηελ θαηεγνξία ηεο ππνθνπιηνχξαο, 

παξφια ηαχηα  είλαη πην θνληά ζε κηα  παξαδνζηαθή ειιεληθή ιαηθή εθδήηεζε   ηνπ 

λνήκαηνο ηεο γηνξηήο. Ζ ηφζν πξφρεηξε εθπνίεζε ηνπ παιηνχ, αιιά θαη ε αλάγθε γηα 

επηδεημηνκαληαθή  ζπλχπαξμε απνηεινχλ ζέκαηα  πξνο δηεξεχλεζε. 

         ηηο γηνξηέο φκσο δηαηεξνχληαη θαη θηλεηνπνηνχληαη  ήζε παιαηφηεξα, φπσο  γηα  

παξάδεηγκα  ε ραξηνπαημία. Οη Έιιελεο παξαδνζηαθά ζηηο γηνξηέο, θαζφληνπζαλ γχξσ 

απφ έλα ηξαπέδη ηελ πεξίθεκε πξάζηλε ηζφρα, είηε ζηα ζαιφληα, είηε ζηα θαθελεία. 

Σειεπηαία θαη απηφ ην παίγλην έρεη αιιάμεη πιαίζην, ε ραξηνπαημία, νξγαλψλεηαη πιένλ 

ζηα επίζεκα ζηέθηα, ηα θαδίλν θαη ηηο επίζεκεο ιέζρεο, πξνθαλψο γηα ιφγνπο ειέγρνπ 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη  ειέγρνπ ηνπ καχξνπ ρξήκαηνο. Έραζε φκσο ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηεο ραξαθηήξα θαη θηλδπλεχεη λα γίλεη κηα παζνινγηθή ζπκπεξηθνξά, αθνχ ράλεη ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ηεο δηάζηαζε. Ζ επαξρία αληέρεη θαη ε ραξηνπαημία ζην θαθελείν ηνπ 

ρσξηνχ θαιά θξαηεί απφ ηνπο ελαπνκείλαληεο. Ζ ραξηνπαημία γηλφηαλ γηα ιφγνπο  

θνηλνηηθνχο, θηιηθνχο ή επξχηεξα. νηθνγελεηαθνχο Οη άλζξσπνη  ζηηο γηνξηέο, γχξσ απφ 

έλα ηξαπέδη, έπαηδαλ ραξηηά γηα λα γηνξηάζνπλ  ηελ ηχρε ηνπο θπξίσο, κε ηνλ εξρνκφ 

ηεο Πξσηνρξνληάο. Παξαδνζηαθά ην ‗‘21‘‘ θαη ην ‗‘31‘‘ ήηαλ ηα παηρλίδη ησλ ενξηψλ 

ηελ  παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο ή ηηο κέξεο λσξίηεξα. Πξέπεη λα παίμνπκε  γηα λα 

δνθηκάζνπκε  ηελ ηχρε  πνπ  ζα έρνπκε ηε ρξνληά πνπ ζα έξζεη. πνηνο θεξδίδεη ζηα 

ραξηηά, ράλεη ζηελ αγάπε, ήηαλ ε επσδφο γηα ηνπο ζηαζεξά εηηεκέλνπο, ή ηνπο ζηαζεξά 
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θεξδηζκέλνπο. Ζ  ραξηνπαημία φκσο  έρεη ιάβεη   «λνζεξέο» δηαζηάζεηο θαη 

πεξηγξάθεηαη  σο ζχλδξνκν, κε φξνπο ςπρηαηξηθήο ςπρνπαζνινγίαο . 

    Σα ξεβεγηφλ,  απνηειεί κηα λέα εμέιημε ηεο λεσηεξηθφηεηαο ζηελ γηνξηηλή Διιάδα. 

Κιαζηθά γηνξηάδακε ην παξαδνζηαθφ Υξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη  ην κεζεκέξη αλήκεξα 

ηεο γηνξηήο. Γηνξηάδακε  ηελ θνπή ηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο πίηαο κε ην ζπλνδφ πάξηπ ην 

βξάδπ ηεο Πξσηνρξνληάο. Σν γιέληη  ζπλφδεπε φιε ηελ ηειεηνπξγία ησλ γηνξηψλ, φιεο 

ηηο κέξεο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πξσηνρξνληάο. Ζ έμνδνο  γηα ηελ απφιαπζε ηνπ 

αγηαζκνχ ησλ πδάησλ ζε  ππαίζξην ρψξν, ην θαγεηφ ζηελ εμνρή, ζε  εμνρηθέο ηαβέξλεο 

θαη ε επίζθεςε ησλ θίισλ πνπ γηνξηάδνπλ, νη Φψηεδεο θαη νη Γηάλλεδεο ηα Θενθάλεηα 

θαη ηελ επφκελε κέξα. Σν Ρεβεγηφλ, δπηηθφηξνπν εληειψο, θαηά θαλφλα, γίλεηαη ζηελ 

ζχγρξνλε Διιάδα (πνπ πηζηθίδεη, φπσο πεξηγξάθεη ηελ λννηξνπία καο ν Υξήζηνο 

Γηαλλαξάο) ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, γεγνλφο πνπ επηθέξεη  κηα απξέπεηα ζηε 

ζξεζθεπηηθφηεηά καο. Ζ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη λεζηεία θαη ην ειεχζεξν 

θαγεηφ, επηηξέπεηαη κφλν κεηά ην πέξαο ηεο ζείαο ιεηηνπξγίαο, ηα ραξάκαηα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ,  αλήκεξα. Ζ απξέπεηα απηή ζπλερίδεηαη θαη δηεπξχλεηαη θαζψο φιν θαη 

πεξηζζφηεξεο νηθνγέλεηεο φισλ ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηε  

κεηάιιαμε ηεο γηνξηήο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. Σν ξεβεγηφλ παίξλεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο 

ζηνπο λένπο θαζψο ,  ζεσξείηαη   επαξρησηηζκφο ε κε ζπκκεηνρή ζε έλα ξεβεγηφλ  

αζηηθνχ ηχπνπ, φπνπ θαηά θαλφλα ην θαγεηφ είλαη άθζνλν, ην αιθνφι είλαη άθζνλν θαη 

ε ζπλήζεο θνζκηθή δηάζεζε λα δηαρέεηαη αδηαθνξνπνίεηε θαη απνιίηηζηε έηζη ψζηε 

ζπαλίσο λα πξνθχπηεη θάηη ζπιινγηθφ πρ ν θπθιηθφο ρνξφο, ζπάληα ε βξαδπά θιείλεη κε 

έλα ηξηθνχβεξην γιέληη θαη ρνξφ. Οη ρνξνί φιν θαη εθιείπνπλ ζηηο γηνξηηλέο ζπλάμεηο 

δεδνκέλνπ φηη νη παιηνί ειιεληθνί ρνξνί δελ ζπλεζίδνληαη, δελ ρνξεχεη θαλείο ηζάκηθν, 

ε δεηκπέθηθν-παξά κφλν νη ιαηθέο μαλζηέο ηελ Δπδνθία. Οη λεψηεξνη ρνξνί,  νη δπηηθνί,  

δελ έρνπλ θαηηζρχζεη  θαη δελ έρνπλ εηζβάιιεη ζηηο ζπκπεξηθνξέο  ησλ αλζξψπσλ, νχηε 

ησλ παιηφηεξσλ νχηε ησλ λεψηεξσλ. Παξαδφμσο φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα    ιίγνη ηνπο 

πξνηηκνχλ, νη δε παιαηφηεξνη ρνξνί ηεο ληφηεο καο, φπσο  ην ξνθ ελη ξνι, ην ξνθ θαη 

φινη νη άιινη ρνξνί ηεο επαλαζηαηεκέλεο Γχζεο θαη ηεο Ακεξηθήο, ησλ γελεψλ ηνπ 

1960 θαη ηνπ 1970, εθιείπνπλ εληειψο, ιίγνη πιένλ δηαζθεδάδνπλ   κε ξνθ  κνπζηθή 

ζηελ Διιάδα,  νχηε θάλ ζηα πάξηπ αθνχγνληαη ξνθ ζπλζέζεηο. πλήζσο θπξηαξρεί ζην 

ρνξφ ε ‗‘ηζηθηεηεινεηδήο‘‘ δηαζθέδαζε θαη ηα επηειή θαηαζθεπάζκαηα ηεο λεψηεξεο  

κνπζηθήο παξαγσγήο πνπ είλαη θαθφηερλα θαη επηειή ζε ζηίρν θαη κνπζηθή. Γπζηπρψο 

απηά ηα είδε ηεο ρεηξφηεξεο κνπζηθήο ππνθνπιηνχξαο πνπ ερεη ζπκβεί πνηέ ζηελ 

Διιάδα θπξηαξρνχλ ζην ρνξφ πνπ θακία αηζζεηηθή αμία δελ έρνπλ, νχηε πξνζθέξνληαη 
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γηα ρνξεπηηθέο επηδφζεηο. Μείμεηο, δηαζθεπέο, κεηα-πνηήζεηο άζηνρεο δηαζθεπέο παιηψλ 

επηηπρηψλ.   Δπηπρψο πνπ νη  πην αθξαηθλείο ηνπ γιεληηνχ πξνηηκνχλ ηα δεκνηηθά 

ηξαγνχδηα, έηζη ψζηε κε απηά λα   θιείλεη  θάζε γηνξηή θαη θάζε ξεβεγηφλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ νη «ηεο γελληάο ηνπ Πνιπηερλείν»π θαη εληεχζελ, λεψηεξνη..  Διάρηζηνη 

φκσο  μέξνπλ  λα ρνξεχνπλ ζσζηά,  νη πεξηζζφηεξνη  έρνπλ μεράζεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζσζηνχ  ρνξνχ θαη ηελ έλλνηα ηεο θπθιηθφηεηαο ζην ρνξφ, δεδνκέλνπ φηη ηα 

‘‘ηζηθηεηεινεηδή‘‘ άζκαηα ζηα κπνπδνπμίδηθα δελ απαηηνχλ ρεηξαςίεο, νχηε θχθινπο, 

αιιά κφλν δπαδηθέο αζχληαθηεο  ρνξεπηηθέο θηλήζεηο, αλά δεχγε.  Ζ  ιατθφηξνπε 

εθδνρή ηεο κνπζηθήο παξαγσγήο ζήκεξα πξνο ηηο  ‗‘ηζηθηεηεινεηδείο‘‘ θαηαζθεπέο πνπ  

ζηεξνχληαη θάζε αηζζεηηθήο ππνζηάζεσο, έρεη εθηξέςεη ηε δηαζθέδαζε ζε έλα 

αδηαθνξνπνίεην θαηλνκελνινγηθφ  κφξθσκα, ην νπνίν  ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί  

κφλν απφ ην παιαηφ πάζνο θαη   ηελ λέα αγσλία γηα ην  λφεκα ηνπ ρνξνχ. Σν δεπγάξη 

πνπ ρνξεχεη, θαηά θαλφλα  εξσηνηξνπεί, απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θπθιηθφηεηα  θαη 

θηηάρλεη κηα πεξίεξγε δπάδα. Σν παξαγφκελν, κέρξη ζηηγκήο απνηέιεζκα, γλσζηνχ 

φληνο φηη ν ρνξφο απηφο  δελ είλαη νχηε ηαγθφ, νχηε  βαιο, νχηε ξνθ ελη ξνι, ρξεηάδεηαη  

λέν φλνκα  θαη λέα απνηχπσζε  γηα λα δηνξζσζεί, ψζηε αξέζεη θαη λα ζπγθηλήζεη. 

    Σα πάξηπ ζηα ζπίηηα είλαη κηα ειπίδα γηα ηνπο ιάηξεηο ηεο λεψηεξεο παξάδνζεο. Γηα 

απηνχο πνπ θάλαλ πάξηπ, φηαλ ήηαλ καζεηέο ή θνηηεηέο θαη γηφξηαδαλ ηα γελέζιηά ηνπο, 

ζην ζπίηη ηνπο, φηαλ νη γνλείο ηνπο έιεηπαλ, είλαη δηαξθέο αίηεκα.  Σα πάξηπ ζηα ζπίηηα 

κε ηνπο ζπλνκήιηθνπο, κε ηνπο ζπλαδέιθνπο, κε ηνπο ζπγγελείο ηεο ίδηαο ειηθίαο, ρσξίο 

ηα παηδηά ή ρσξίο ηνπο κεγαιχηεξνπο, ηα πάξηπ ησλ ηξηαληάξεδσλ, ησλ ζαξαληάξεδσλ 

θαη ησλ πελεληάξεδσλ, είλαη κηα ειπίδα. Ζ ζπλεχξεζε ησλ γελεψλ, δειψλεη κηα 

δχλακε, δειψλεη κηα ππφζρεζε  φηη ζα δηαηεξεζνχκε ζηε δσή, ζα ζπλππάξμνπκε, ζα 

ελσζνχκε μαλά, ζα κνηξαζηνχκε ηηο αλεζπρίεο καο, θαη κε αθνξκή   ηε γηνξηή -γηα 

φζνπο δελ ηελ έρνπλ αλαηξέζεη κάιινλ αθφκε, ζα δείμνπκε κε ηελ παξνπζία καο  ην 

ζηίγκα καο, ηελ ειπίδα γηα κηα θνηλή ραξά, ηελ αγσλία καο γηα κηα θνηλή ζπλχπαξμε, 

ηελ αγσλία γηα ηηο δσέο  καο, ηελ αγσλία γηα ηελ πφιε καο, ηα παηδηά καο, ηε ρψξα καο. 

Σα γιέληηα θαη νη ρνξνί είλαη νη πην πγηείο ηειεηνπξγηθέο εθθάλζεηο ηνπ ενξηαζκνχ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ Γσδεθαεκέξνπ. 

      Σειεπηαία, παξαηεξείηαη κηα φιν θαη πην νξγαλσκέλε  κεηάβαζε απφ ηνλ ενξηαζκφ 

ησλ γηνξηψλ ζην ζπίηη θαη ηνλ ηδησηηθφ ρψξν, πξνο ηνλ ενξηαζκφ   ησλ Υξηζηνχγελλσλ   

θαη  ηεο Πξσηνρξνληάο ζηηο  πιαηείεο θαη ζηνπο δξφκνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

δπηηθφηξνπν γεγνλφο, επηξξνή  απφ ηελ εζπεξία, πνπ παξέρεη ζηνπο δεκάξρνπο θαη 

ζηνπο λνκάξρεο  ησλ πφιεσλ ηελ επθαηξία λα γηνξηάδνπλ ηηο γηνξηέο ζηνπο δξφκνπο. 
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ηα Γηάλλελα εκθαλίζηεθε θαζπζηεξεκέλα απηφ ην κνληέιν θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

πήξε κεγάιεο  δηαζηάζεηο, φπνπ νη δήκαξρνη πξνζπαζνχλ λα γηνξηάζνπλ ηα 

Υξηζηνχγελλα  θαη ηελ Πξσηνρξνληά, κε νκνβξνληίεο  ππξνηερλεκάησλ. Ζ 

Πξσηνρξνληά ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο, ιφγσ ηεο ππεξβνιήο, έρεη γίλεη απιψο κηα 

νκνβξνληία απφ θσηνβνιίδεο, θξνηίδεο  θαη εθηφμεπζε ππξνηερλεκαησλ, πνπ 

δεκηνπξγνχλ πεξηζζφηεξν ελνριήζεηο σηηθέο,  παξά δεκηνπξγνχλ έλα αίζζεκα 

πξαγκαηηθήο ραξάο γηα ηελ αιιαγή ηνπ ρξφλνπ. Φηάζακε ηειεπηαία ζηνλ ενξηαζκφ 

ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, αιιά ε ειιεληθή μελνκαλία πνπ νδεγεί ζηελ αλφεηε 

ππεξβνιή, ηείλεη λα αθπξψζεη θαη απηή ηελ ζεακαηηθή δηάζηαζε ησλ γηνξηψλ.  

   Ο ζηνιηζκφο  ησλ πφιεσλ  δελ πξέπεη λα ζρνιηαζηεί ζεηηθά, γηαηί ηφζν πξφρεηξα πνπ 

γίλεηαη θαη ηφζν επηπφιαηα θαη ηφζν επηθαλεηαθά ζα πξέπεη λα ηαηξηάδεη πεξηζζφηεξν ζε 

απνθξηάηηθν ζηνιηζκφ, παξά ζηνλ εππξεπή  ζηνιηζκφ πνπ ζπκπαξαδειψλεη κηα 

ζξεζθεπηηθή γηνξηή, ηε γηνξηή  ηεο  γέλλεζεο ηνπ Υξηζηνχ, ηελ γηνξηή ηεο ζπκβνιηθήο  

αιιαγήο ηνπ ρξφλνπ, ή  ηελ γηνξηήο ηνπ αγηαζκνχ ησλ πδάησλ, ηα Θενθάλεηα. Δπηπρψο 

ηα ζπίηηα ζηνιίδνληαη αθφκε θαη ηα ρξηζηνπγελληάηηθα δέληξα επαλεκθαλίδνληαη θαη 

παίξλνπλ ηε ζέζε ηνπο  ζην ζαιφλη ηεο κηθξναζηηθήο δσήο καο. Δπηπρψο  ηα παηδηά 

ζπκκεηέρνπλ  ζηε γηνξηή, πηζηεχνπλ ζηα ζχκβνια, δηεγείξεηαη ε θαληαζία ηνπο θαη 

ζπγθηλνχληαη ζηηο γηνξηέο. Σα θάιαληα  ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηεο Πησηνρξνληάο 

αθνχγνληαη αθφκε-ησλ Θενθαλείσλ έρνπλ εθιείςεη πιήξσο. Οη γπλαίθεο-λνηθνθπξέο  

αζρνινχληαη φιν θαη ιηγφηεξν κε ηε καγεηξηθή, πξνηηκψληαο πεξηζζφηεξν θαγεηφ  ζε 

θνζκηθά εζηηαηφξηα. Λίγεο είλαη εθείλεο  πνπ ζα ηεξήζνπλ ηα παξαδνζηαθά έζηκα ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο Πξσηνρξνληάο θαη ησλ Θενθαλείσλ, καγεηξεχνληαο ηα γηαπξάθηα, 

ην γεκηζηφ θνηφπνπια, ηνλ παηζά, ην ρνηξηλφ κε ζέιηλα. 

     Απφ ηηο παξαπάλσ πεξηγξαθέο, ιείπνπλ πνιιά, δελ ιείπεη φκσο απφ ηελ ζθέςε κνπ   

έλαο άιινο θφζκνο,  ν θφζκνο πνπ δεί δχζθνια θαη έρεη ππνζηεί  απνθιεηζκνχο. ε  

απηά πνπ αλέθεξα, ιείπεη απηφο ν θφζκνο, ν θφζκνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, ν 

θφζκνο πνπ πάζρεη, ν θφζκνο πνπ λνζεί, πνπ βξίζθεηαη ζηα λνζνθνκεία, ηα ηδξχκαηα,  

ν θφζκνο πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρηαο, ην πεξίθεκν 20% ηνπ 

ειιεληθνχ πιεζπζκνχ, ην 20%  ηεο θάζε  κηθξήο θνηλσλίαο, νη άλζξσπνη   πνπ 

απνπζηάδνπλ απφ  θάζε θνζκηθή εθδήισζε, αιιά είλαη εδψ «θξπκκέλνη», γχξσ καο, 

δίπια καο  ίζσο θαη κπξνζηά καο. Ζomeless, θησρνί, δεηηάλνη, αλάπεξνη, ςπρσζηθνί, 

ηνμηθνκαλείο, αλέληαρηνη, κεηαλάζηεο. Σνπο αλζξψπνπο απηνχο πξνηηκάκε λα ηνπο 

θάλνπκε πεξηζζφηεξν κνλαρηθνχο ηηο κέξεο απηέο, δελ είλαη ηπραίν  πρ. φηη ζηα 

ηδξχκαηα ηηο κέξεο απηέο ζπλσζηίδνληαη πνιινί, δεδνκέλνπ φηη ην δεπγάξη κε ηα παηδηά 
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ζα πξέπεη λα ηαμηδέςεη ή λα ιείςεη απφ ην ζπίηη. Καη φζνη θξνληίδνπλ ειηθησκέλνπο, ζα 

πξέπεη λα ηνπο ‗‘παξθάξνπλ‘‘ ζηα γλσζηά ηδξχκαηα, ηνπο νίθνπο επγεξίαο, ή ηνπο 

ρψξνπο, φπνπ πξνζηαηεχνπλ ειηθησκέλνπο. Κιαζηθή πεξίπησζε ςεπδναιιειεγγχεο , 

φπσο επίζεο θαη νη ςεπδεπίγξαθεο δειψζεηο θαη νη θηλήζεηο ησλ πνιηηηθψλ καο πνπ 

θαηά θαλφλα απηέο ηηο κέξεο επηζθέπηνληαη ηδξχκαηα θαη αληαιιάζζνπλ επηθαλεηαθέο 

επρέο κε ηνπο ελνίθνπο ε ηνπο  «ηξνθίκνπο», φπσο νη απνιίηηζηνη ηνπο απνθαινχλ.. 

Λείπνπλ νη ζσζηέο ππεξεζίεο πξφλνηαο, ιείπεη φκσο θαη ε αιεζηλή αιιειεγγχε. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνπο αλζξψπνπο απηνχο εμαληιείηαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

εηθφλσλ  απφ ηελ ηειεφξαζε θαη νη ελνρέο «θαηαπίλνληαη» αξγά ην βξάδπ , γηα λα 

νδεγήζνπλ ζε απηή ηελ αληθαλνπνίεηε πξνζδνθία ραξάο ή ηελ αθαηαλφεηε 

δπζαξέζθεηα  πνπ θπθινθνξεί δηαρχησο ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα κε απνηέιεζκα 

ην θιίκα ζηηο κέξεο ησλ ενξηψλ λα θαίλεηαη παξαδφμσο, έληνλα θαηαζιηπηηθφ θαη 

απαηζηφδνμν. 

       Μέλεη λα απνθαζίζνπκε πσο   ζα  ραηξφκαζηε πιένλ  ζηηο γηνξηέο. Πξέπεη ζηελ 

Διιάδα  σο θνηλσλία,  λα θηλεηνπνηεζνχκε λα γηνξηάδνπκε καδί. Πξέπεη ζην κηθξφ καο 

ζπίηη, λα αλνίμεη μαλά. Πξέπεη λα θηλεηνπνηεζνχκε, λα παξαζπξζνχκε απφ ηελ 

ππαξμηαθή καο αλάγθε λα δήζνπκε  ην γηνξηηλφ θιίκα πάιη θαη μαλά. Γελ επηηξέπεηαη  

απφ ηνλ πνιηηηζκφ καο, λα δνχκε ζε έλα ηέηνην  ςεπδψο επλντθφ,  ςεπδψο άλεην θαη 

ςεπδψο ραξνχκελν αιινηξησηηθφ  θιίκα κε ςεπδεπίγξαθε επκάξεηα θαη επίπιαζηε 

αδηαθνξία πνπ θξχβεη κέζα ηνπ φκσο κηα  θαηαζιηπηηθή «αληθαλνπνίεζε» θαη κηα 

αγρψδε ζηελνρψξηα. 

  

Μαθξηλή ηεο αγάπεο ψξα 

ζε μεράζακε  

κεο ζηε ιάζπε θαη κεο ηε κπφξα 

ηηο ςπρέο  καο ηηο ράζακε.    

                                             Νίθνο Γθάηζνο , ‗‘Μαθξηλή ηεο Αγάπεο ψξα‘‘                 
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Η  ζπγρξνλία ηνπ έξσηνο θαη  ε απξνζσδία ηεο εθθνξάο ηνπ. 

         Ζ δσή παληνχ θαη πάληνηε κηκείηαη ηνλ εαπηφ ηεο.. ζν ηα ζπλαηζζήκαηα καο, 

κάο εγθαινχλ θαη καο παξνηξχλνπλ λα αλαινγηζηνχκε, πψο θαηακεηξήζεθαλ απηά ηα 

ίδηα εηο εαπηνχο θαη αιιήινπο,  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ,  φζν «σξηκάδνπκε» απφ 

ηε δηαρξνλία ησλ παζψλ καο, φζν «αλαλεσλφκαζηε» απφ ηελ εμέγεξζε εμ αηηίαο ησλ 

αθξαίσλ  εληάζεσλ πνπ είλαη απφηνθεο ησλ ζπλδέζεψλ καο, ηεο ζπλχπαξμεο, ηεο 

ζπκπάζεηαο θαη ηεο νηθεηφηεηαο, κνηξαία θαηαθεχγνπκε ζην παξειζφλ, ζηελ 

ηζηνξηθφηεηά καο θαη ζην ζπγθξεηηζκφ. Μπνξνχκε άξαγε λα ζέζνπκε  εξσηήκαηα φπσο 

ην πφηε ήηαλ θαιχηεξα, παιηφηεξα ή ηψξα;   Οη άλζξσπνη αγαπηφληνπζαλ  πεξηζζφηεξν 

παιαηφηεξα ή ζήκεξα;     Δίλαη ε εξσηηθή ζπκπεξηθνξά καο  ζηηο κέξεο καο  πην ηζρπξή, 

έληνλε, παζηαζκέλε ζε ζρέζε κε πξνγελέζηεξνπο θαηξνχο; Μπνξνχκε λα ζπλδέζνπκε  

θνηλσληθνχο ή ηζηνξηθνχο θχθινπο κε ηε  ηζηνξία ησλ ζπλαηζζεκάησλ καο;  

         Θα πξνζεγγίζνπκε ην ζέκα καο, εμαθνινπζεηηθά, κε ηξφπν ‗‘αληηεπηζηεκνληθφ‘, 

νξίδνληαο ην πεδίν πνπ δηαθηλνχληαη   ηα ΄΄εχθιεθηα‘‘ ζπλαηζζήκαηα ηνπ έξσηα  θαη ηεο 

επηζπκίαο γηα ηνλ Άιινλ, σο έλα δηαξθέο πιαίζην απηνπξαγκάησζεο ησλ αλζξψπσλ, 

ηψξα θαη πάληα, λπλ θαη αεί. Μάιινλ, ινηπφλ απηά δελ αιιάδνπλ πνηέ.  

        Μηα πξψηε έλζηαζε, ζα κπνξνχζε λα αλαδπζεί  απφ ηε δηάρπηε εληχπσζε, φηη 

ζήκεξα ε ‗‘πνζφηεηα‘‘ ηεο αγάπεο-αλ ζα κπνξνχζε πνηέ λα κεηξεζεί ε αγάπε- πνπ 

δηαρέεηαη απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, ζην ζχλνιν ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ,  είλαη 

κάιινλ κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ αγάπε πνπ κνηξαδφληνπζαλ νη άλζξσπνη ζηηο ζηελέο 

ή ηηο θηιηθέο ηνπο ζρέζεηο, ζε πξνγελέζηεξνπο θαηξνχο. Απηφ ζπκβαίλεη  γηαηί 

δηαπηζηψλνπκε ηελ απνζάζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ  κε ηελ  παξεκβνιή  ζνβαξψλ 

εκπνδίσλ γηα ηελ νηθεηφηεηα, ηε ζπκθηιίσζε, ηε ζπκπάζεηα θαη ηε θηιία κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ θαη κε ηελ αλάδπζε ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο ηνπ «θβαλησκέλνπ» 

αξλεηηθνχ, δειαδή ηεο επηζεηηθφηεηαο θαη νιφθιεξνπ ηνπ θάζκαηνο ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ (αληαγσληζκφο,θζφλνο,κλεζηθαθία,δεινηππία,κίζνο) Οη νηθνγελεηαθέο 

ζρέζεηο  έρνπλ ραιαξψζεη αξθνχλησο, ε γνλεηθφηεηα παξαπαίεη θαη  νη   πνιιαπινί  

θνηλσληθνί ξφινη  απεκπνινχλ, ηφζν ηελ ελζπλαίζζεζε, φζν θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

δηαζεζηκφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε θπζηθά φηη ε αγάπε, ζαλ 

ζηαζεξή  αθεηδψιεπηε πξνζήισζε θαη λνηάμηκν  γηα ηνλ Άιινλ, δηαθέξεη πνηνηηθά απφ 

ηελ εξσηηθή δηαζεζηκφηεηα, απφ ηελ εθξεθηηθή θαη ζπλαξπαζηηθή εξσηηθή ζέζε  θαη 

παξαδάιε. Έρεη άξαγε δηαρξνληθή  παξνπζία θαη αμία,  κηα ηέηνηα δηάζεζε θαη 

ηνπνζέηεζε; Ζ αγάπε είλαη αίηεκα.Ζ αγάπε είλαη πξάμε. Ζ αγάπε είλαη ην αληίζεην, ην 

αληίβαξν ηεο θαηάζιηςεο. 
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          Ο έξσηαο είλαη ‗‘αληηθνβηθή παλάθεηα‘‘. Απνζαθελίδνπκε  φηη νη αηρκέο, ηα 

δφξαηα, ηα βέιε θαη νη ζηφρνη ηνπ έξσηα, ηνπ εξσηηζκνχ, ηεο ζεξίαο θαη ηεο απφιαπζεο 

ηνπ Άιινπ σο φινπ, θαη ην ζθηρηαγθάιηαζκα,  ην αιιεινθνίηαγκα,  ν αιιεινζαπκαζκφο  

θαη ε αιιεινπεξηρψξεζε  ησλ εξσηεπκέλσλ, είλαη ην ηδεψδεο ειημίξην επδσίαο.  

Σνικάκε   λα εμπκλήζνπκε ην εξσηηθφ ηνπίν θαηά ηξφπν λαηνπξαιηζηηθφ, ζεσξψληαο 

αλ κε ηη άιιν, φηη ην θαηλφκελν αζηακάηεηα εμειίζζεηαη  κε ηνπο ίδηνπο θαη 

απαξάιιαρηνπο φξνπο. Σαπηφρξνλα  κε ηελ θαζεκεξηλή καο αλάζηαζε θαη ηελ ελ  

ηαπηψ θζνξά –πνξεία πξνο ην πην ζίγνπξν γεγνλφο ηνπ θχθινπ ηεο δσήο καο, αθξηβψο 

απέλαληη θαη ελάληηα ζε απηή ηε καθάβξηα βεβαηφηεηα, ν έξσηαο επηκέλεη λα καο 

εμαζθαιίδεη ηελ ‗‘αζαλαζία‘‘. Φπζηθά ην πξαγκαηηθφ, θπζηθφ, κεηαθπζηθφ αιιά θαη 

ζπκβνιηθφ  πιαίζην ηεο εξσηηθήο δηαζεζηκφηεηαο,  απαηηεί νηθεηφηεηα, πνιηηηζκέλε 

απζεληηθφηεηα, ξσκαιεφηεηα θαη ζσκαηηθή ληφηε, επαλαζηαηηθή δηάζεζε θαη επηζπκία  

θαηαλφεζεο ηνπ άιινπ,  απηνγλσζία θαη «ηξέιια» ελ ηαπηψ. Ο έξσηαο είλαη ε 

παξάθακςε κηαο  γλσζηηθήο-δηαλνεηηθνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο ησλ αλζξσπίλσλ, πνπ 

καο απνκαθξχλεη απφ  ηελ απνζηέξεζε, ηνλ απηνειεγθηηθφ εδνληζκφ θαη ηνλ αζθεηηζκφ, 

αιιά θαη  ηελ ρπδαηφηεηα,  ηελ αθνιαζία θαη ηνλ ζεμηζκφ. 

                 ηελ επνρή ηνπ ζξηάκβνπ ηεο ζσκαηνπελίαο,  ηεο ηζρλνέθεζεο, ηεο 

παρπζαξθίαο  θαη ηεο  ππνβάζκηζεο ηεο ζσκαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ εαπηνχ καο, ζε απηήλ 

ηελ επνρή πνπ ε ζεμνπαιηθφηεηα, παξά ηνλ θαηλνκεληθά ππεξηνληζκέλν ξφιν ηεο, 

θαίλεηαη θαη πάιη λα νξγαλψλεη θαη λα ππεξεηεί ηνπο βηνινγηθνχο φξνπο ηεο χπαξμήο 

καο, παξφηη ραξαθηεξίδεηαη  απφ αζηαζείο ζπκπεξηθνξέο θαη εθζεζεκαζκέλε 

θηλεηηθφηεηα, ζε κηα αληηεξσηθή, θνκθνξκηζηηθή, εγσπαζεηηθή, αληηαιηξνπηζηηθή, 

ζπγρπηηθή σο πξνο ηηο αμίεο ηεο, κνλαρηθή θαη αληαγσληζηηθή επνρή, ν έξσηαο σο 

ηθκάδα  θαη ραξαγή δσήο, σο αιεζηλφ θσο, σο ζπλδεηηθή πξνζσδία αιιά θαη σο 

θαηάδπζε, πεξηδίλεζε θαη ηήμε ηνπ αηνκηθνχ λαξθηζζηζκνχ πξνο δεκηνπξγία λενπαγψλ, 

αλζξψπηλσλ θξακάησλ, πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ αλζξψπηλε αηέιεηα, εμαθνινπζεί λα 

καο νδεγεί ζηελ ζηνρνθαηεπζπλφκελε πνιηηεία ηεο λνεκαηνδφηεζεο ηνπ βίνπ καο. 

 

‘’ ειάηε ζηνπ Λαηίνπ ηα ειάηηα 

λα δείηε ηνπ δύηνπ ηελ δίλελ 

εθεί θαζώο ηα ζπίηηα είλαη όια θακσκέλα από ππξθαγηέο 

νη θάηνηθνη θαίγνληαη ζπλερώο 

θαη μαλαγελληνύληαη ζπλερώο 

από ηελ ηέθξα ηνπο…’’ 
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 Ν.Δγγνλφπνπινο, Σα θιεηδνθχκβαια ηεο ζησπήο,1939 

 

Ηαλνπάξηνο 2007  
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Αζιεηηζκόο θαη ςπρή  

 

Οη πξνζπάζεηεο άζιεζεο  εθθηλνχλ  απφ δπν  κεγάιεο ιεσθφξνπο θηλήηξσλ, ε πξψηε 

είλαη  ε ‗‘ηξνκνθξαηία‘‘ ηεο πγείαο, θαη ε δεχηεξε, είλαη ε ‗‘ηξνκνθξαηία‘‘ ηεο 

αηζζεηηθήο. Καζεκεξηλά  βνκβαξδηδφκαζηε, απφ ρξήζηκεο ή άρξεζηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηε δσή καο, φπνπ νη πεξηζζφηεξεο θαηαιήγνπλ ζηελ επσδφ: ζσκαηηθή άζθεζε 

θαη  γπκλαζηηθή  γηα θαιχηεξε θπζηθή θαηάζηαζε, επεμία, θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηιηαθνχ 

ιίπνπο θαη ηεο παρπζαξθίαο, πνπ θαηά ηξφπν ππεξβνιηθφ θαη κάιινλ θαηαλαισηηθφ,  

ζεσξείηαη  έλα απφ ηα  λεψηεξα  ζαλάζηκα ακαξηήκαηα ηνπ πνιηηηζκνχ καο. 

    Θα πηζηεχακε ρσξίο πξνθαηαιήςεηο φιεο ηηο παξαπάλσ πξνεηδνπνηήζεηο, αλ δελ 

είκαζηε αξθεηά ππνςηαζκέλνη φηη πίζσ  απφ απηέο  θξχβεηαη ν επηζηεκνληθφο 

θνληακεληαιηζκφο ηεο λέαο θαλνληζηηθφηεηαο πνπ απαηηεί απφιπηα ζηελά φξηα γηα ηελ 

αλζξψπηλε δπγνζηάζκηζε γεληθά  θαη απφ ηελ άιιε, ε πζηεξνβνπιία ησλ κειεηεηψλ γηα 

δεκνζηφηεηα θαη ε αηζρξνθέξδεηα ησλ ρνξεγψλ ηνπο. Ζ άζιεζε, θαζ΄εαπηή είλαη αξεηή, 

γλσζηή αιήζεηα ζηελ ειιεληθή παξάδνζε  απφ ην δηάζεκν ξεζέλ ‘‘ λνπο πγηήο ελ 

ζψκαηη πγηεί‘‘. Αλ εκείο βέβαηα ζηξεβισκέλα, ζεσξνχκε φηη ε ςπρή  εξεκεί,  φηαλ ην 

ζψκα  αζιείηαη εμαληιεηηθά θαη θαηαλαγθαζηηθά  ζηα θάθνζκα γπκλαζηήξηα ηνπ 

ζχγρξνλνπ καδηθνχ  ζηαβιηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ απίζρλαλζε, ηφηε νδεγνχκαζηε 

θαηεπζείαλ  ζηελ «λεπξηθή» αλνξεμία ή νξζνξεμία θαη παγηδεπφκαζηε  ζηηο ζπλαθείο 

παζνινγηθέο δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηξνθή θαη ηελ άζθεζε δηαηαξαρέο 

(βνπιηκία, ππεξβνιηθή θαη θαηαλαγθαζηηθή γπκλαζηηθή κε ζθνπφ ηελ απψιεηα βάξνπο,  

λπθηεξηλή πνιπθαγία,  επεηζνδηαθή ππεξθαγία, αζηηία, ακελφξξνηα  ζηηο γπλαίθεο, 

δπζκνξθνθνβία, λαξθηζζηζηηθή ηειεηνζσκαηνκαλία θαη ζσκαηνκαληαθή 

νκνθπινθηιία), θαη γεληθψο θαθψζεηο ηεο ςπρήο, ησλ ζρέζεσλ.  ησλ ζπλ-αξζξψζεσλ, 

θαη ησλ ζπλδέζεσλ. 

    Ο αζιεηηζκφο γηα λα είλαη σθέιηκνο θαη λα αζθεί ηελ ςπρή θαη ε ςπρή λα 

παξνηξχλεη απηφλ, πξέπεη λα είλαη ειεχζεξνο, ζπιινγηθφο, κέζσ θνηλσληθψλ δξσκέλσλ 

θαη νκαδηθψλ δξαζηεξηνηήησλ  θαη λα εκπεξηέρεη  έλα θνηλνηηθφ λφεκα  γηα ηνλ 

κεηέρνληα. Σν λφεκα απηφ δελ κπνξεί λα είλαη άιιν, παξά ε ραξά, ε απφιαπζε θαη  ε 

επδνθίκεζε ηνπ  ελζψκαηνπ λνπ ηνπ αζινχκελνπ πνπ βιέπεη ηνλ εαπηφ θαη ηνλ άιιν 

ζπλαζινχκελφ ηνπ,  λα ζπλδηακνξθψλνπλ  έλα ζσκαηηθφ λνεηηθφ δηαθχβεπκα 

απφιαπζεο, ζπλελλφεζεο θαη ζπλχπαξμεο εληφο ελφο αλζξψπηλνπ πιαηζίνπ. Ο 

αζιεηηζκφο είλαη γλψζε. Καη ε γλψζε είλαη ζρέζε. 
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     Δπνκέλσο, πξέπεη  λα δξαπεηεχζνπκε απφ ηνλ  απνζηεσκέλν,  ςπρξφ,  

θαηαλαγθαζηηθφ θαη άςπρν αζιεηηζκφ ηεο κνληέξλαο θαλνληζηηθφηεηαο  ησλ 

γπκλαζηεξίσλ πνπ νδεγεί ζηελ αθαιάησζε ηεο ςπρήο, ζηελ παγίδεπζε ηνπ λνπ θαη ηε 

ζσκαηνπελία θαη λα θαηεπζπλζνχκε πξνο ηελ  απζφξκεηε, ειεχζεξε , αθαλφληζηε, 

ρνξεπηηθή, ζπιινγηθή, αζιεηηθή ζπλχπαξμε ζηνπο αλνηθηνχο, ηνπο θιεηζηνχο  θαη ηνπο 

αθάιππηνπο,  δεκφζηνπο θαη ηδησηηθνχο ρψξνπο, ησλ πφιεσλ ηεο νπηνπίαο καο. 

     

 

 

Ηαλνπάξηνο 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

86 

 

 

 

 

Οδεγίεο πξνο ‘’αηαμίδεπηεο γπλαίθεο’’, θηιόδνμεο επηρεηξεκαηίεο. 

 

 

Καζψο βαδίδνπκε ζηελ λέα επνρή κε ηελ κεηα-λεσηεξηθφηεηα λα πηέδεη ηνπο αλζξψπνπο 

θαη ηηο θνηλσλίεο λα θηλνχληαη  ρσξίο αιήζεηεο θαη νπηνπίεο,  ρσξίο απηαπφδεηθηεο  

ζηαζεξέο θαη εξεκία,  κε κφλν φπιν ηελ αβεβαηφηεηα θαη ηε κε πξνβιεςηκφηεηα,  πνιιά 

αλαπάληεηα εξσηήκαηα επαλέξρνληαη. Να εξγάδεηαη πνιχ ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο ή  λα 

ξεκβάδεη; Να πνιηηηθνινγεί ή λα ζησπά ζησηθά θαη ρξεζηκνζεξηθά; Να  δεί 

ζπληεξεηηθά ή λα δηαρέεηαη  πεξηδηαβαίλνληαο ζηα θαθέ θαη ηα λπθηεξηλά θέληξα; Να 

ζπζζσξεχεη γλψζε ή ρξήκα;  Να πξνζέρεη ηελ ζεμνπαιηθφηεηά  ηνπ δψληαο 

πεξηνξηζηηθά ή λα θαηαλαιψλεηαη εδνληζηηθά θαη απηνθαηαζηξνθηθά;  Να δεη ην ηψξα ή 

ην κέιινλ κεηά απφ πξνζπάζεηα; Να παληξεπηεί ή λα κελ παληξεπηεί; Να εξγαζηεί ζην 

δεκφζην ή λα επηρεηξήζεη κηα ηδησηηθή επηρείξεζε; Να δεί ζηελ Διιάδα ή λα 

κεηαλαζηεχζεη; Να επηρεηξεί ν  άλδξαο φπσο ζηελ θιαζζηθή επνρή ή λα δηεπθνιπλζεί ε 

γπλαίθα; Δξσηήκαηα πνιιά, πνπ θάπνηα είλαη δηαρξνληθά θαη απαληεκέλα άιια είλαη 

θνηλφηππα αιιά σζηφζν επίθαηξα θαη άιια εληειψο θαηλνχξγηα.. 

            ε ζρέζε κε ην ζέκαο «γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ ζήκεξα 

δηαπξαγκαηεπφκαζηε ζε απηφ ην θείκελν, γλσξίδνπκε απφ ηελ βηβιηνγξαθία φηη νη  

Διιελίδεο επηρεηξνχλ φρη ζπρλά, άηνικα θαη   δηαθξηηηθά. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

ησλ γπλαηθψλ πνπ  ηδξχζεθαλ ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα,  είλαη λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο  πνπ απαζρνινχλ ιίγα άηνκα  θαη ηδξχζεθαλ κε ίδηα θεθάιαηα ή δάλεηα 

απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Οη πεξηζζφηεξεο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο είλαη λέεο 

25-45 εηψλ, είλαη απφθνηηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, αξθεηέο είλαη άγακεο (κηα ζηηο 

πέληε), κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα λα κελ έρεη ζρέζε κε ηηο 

πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ηνπο. Δξγάδνληαη πνιιέο ψξεο (πάλσ απφ νθηψ) ηελ εκέξα ζηελ 

αηνκηθή ηνπο επηρείξεζε, θαη ε αθνζίσζή ηνπο απηή θαίλεηαη λα ζπλεπάγεηαη 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπο,  κε αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε  

ζρέζε ηνπο  κε ηνλ άληξα ηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο. 

           πσο δειψλνπλ νη ίδηεο νη γπλαίθεο- επηρεηξεκαηίεο,  νη ιφγνη  πνπ ηηο νδήγεζαλ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε,  είλαη ε αλάγθε βειηίσζεο ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο, ε αλάγθε γηα αλεμαξηεζία, θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην αληηθείκελν. 
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Νεψηεξνη κειεηεηέο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζεσξνχλ φηη ε ηθαλφηεηα 

επηθνηλσλίαο, ε επηκνλή γηα ηελ επίηεπμε ζηφρσλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε επειημία, νη 

δεμηφηεηεο θαη νη  ηθαλφηεηεο πξνγξακκαηηζκνχ, ε ηθαλφηεηα αλάιεςεο θηλδχλσλ θαη ε 

αθνζίσζε ζε κηα επηρεηξεκαηηθή ηδέα, πνπ απνηεινχλ ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ επφδσζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο, ραξαθηεξίδνπλ θπξίσο ηελ γπλαηθεία ηδηνζπγθξαζία θαη 

φηη ν ζξίακβνο θαη ε έθπιεμε ηνπ κέιινληνο- καδί κε ηελ ειπίδα,  ζα πξνέιζεη απφ ην 

‗‘ζειπθφ πφθεξ‘‘ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε κε ηδηαίηεξε αγσλία θαη ζα αθνξά ηνπο πην 

θαζνξηζηηθνχο ηνκείο ηεο δσήο καο απφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ νηθνλνκία σο ηελ 

δηνίθεζε θαη ηελ πνιηηηθή…Ίδσκελ. 

           Πξαγκαηηθά ε επνρή καο είλαη ηδηαίηεξα ζπγρπηηθή σο πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ 

έρεη απφ ηελ γπλαίθα. Μεηά ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηθή ηζφηεηα ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

δπηηθέο θνηλσλίεο,  αθνινχζεζε ζεηξά θαλνληζηηθψλ κέηξσλ πνπ ηα δεκηνχξγεζε ε 

θνηλσληθνπνιηηηθή ηξηβή,  ε νηθνλνκία θαη ε κφδα θαη πνπ αθνξνχλ ηελ γπλαηθεία 

ζεμνπαιηθφηεηα,  ηελ ηεθλνγνλία θαη ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο αιιά θαη πεξαηηέξσ 

ηηο ηάζεηο ρεηξαθέηεζεο πνπ αθνξνχλ ηελ απηνλφκεζε ηεο γπλαίθαο απφ ηνλ γάκν, ηελ 

ειεχζεξε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ ηεο, ηελ δηαρείξηζε ησλ ζρέζεσλ ηεο θαη ηνπ ζψκαηνο 

ηεο,  θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη παηδείαο πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ. Απηέο νη 

αιιαγέο δεκηνπξγνχλ κηα  ακθηζπκηθή απαίηεζε, γηα ηελ λεψηεξε γπλαίθα θπξίσο. Να 

βγεη απφ ηελ παξαδνζηαθή λφξκα δηαθηλδπλεχνληαο ηελ αζθάιεηα θαη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο παιηάο ζαιπσξήο ή λα ξηζθάξεη απηνζεζκίδνληαο ηνλ εαπηφ ηεο θαη 

ηα λέα δεδνκέλα πνπ ε ίδηα πιένλ δεκηνπξγεί, κε θίλδπλν λα αλαηξαπεί ην πιαίζην πνπ 

ιεηηνπξγεί  ε ίδηα κέρξη ηψξα, πξνθαιψληαο ηεξάζηηα αηνκηθή, νηθν-ινγηθή θαη 

θνηλσληθή αλαηξνπή. 

     Απηφ ην δίιεκκα πνπ  δνχκε εκείο φινη θαη ην βηψλνπλ εληφλσο νη νη γπλαίθεο καο, 

δελ έρεη κέρξη ζηηγκήο επαξθή θαη θαζνιηθή πεηζηηθή απάληεζε. Θα πξέπεη λα 

ππελζπκίζνπκε φηη ε παξαδνζηαθή  γπλαηθεία νηθνγελεηαθή  ‗‘επηρεηξεκαηηθφηεηα‘‘ έρεη 

θαιά ηεθκεξησζεί ζηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηεο γπλαίθαο ζηελ θιαζζηθή νηθνγέλεηα ζε 

φιεο ηηο θνηλσλίεο, απφ γελέζεσο πνιηηηζκνχ κέρξη ζήκεξα. Ζ γπλαίθα δεκηνπξγνχζε 

θαη δεκηνπξγεί λέα πξφζσπα θαη κε ηε ζρέζε ηεο κε ηα παηδηά ηεο δηακνξθψλεη 

λννηξνπίεο, κπαιά, ραξαθηήξεο, ζπγθξνηεί ην ςπρηθφ φξγαλν θαη ζηεξίδεη ηελ αλαηξνθή 

θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ζψκαηνο, παξάγεη δειαδή πινχην πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο 

πνπ είλαη ηα πγηή λέα άηνκα κηαο θνηλσλίαο. ε απηφ ην παξάδεηγκα λα  

ζπλππνινγίζνπκε ην βηνινγηθφ αλαθάηεκα ησλ γνληδίσλ πνπ επηηειεί ε γπλαίθα κέζσ 

ηεο αλαπαξαγσγήο δειαδή λα πξνκεζεχεηαη απφ ηνπο ηζρπξνχο άληξεο «πνπ ζα 
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καηψζνπλ γηα λα ηελ  γνληκνπνηήζνπλ»,  πξνζδίδεη θχξνο ζηελ αλαπαξαγσγηθή 

δηαδηθαζία κεηακνξθψλνληαο κηα  πξάμε επραξίζηεζεο-αθνχ πξνεγείηαη ηεο ζχιιεςεο 

ν νξγαζκφο,  ζε κηα πξάμε ζπληήξεζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο δσήο θαη  ηνπ πνιηηηζκνχ. 

Ζ γπλαίθα- κεηέξα κέζσ ηνπ δεζκνχ κε ην παηδί ηεο, κεηαθέξεη πξψηε απηή ζηα παηδηά 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθή ζηαζεξφηεηα θαη γλσζηαθή δφκεζε,  νξγαλψλνληαο κηα  ζαπκαζηή   

ζπκθσληθή ζπγρνξδία  ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη επηθνηλσληαθψλ ηερλαζκάησλ,  

κε ζθνπφ ηελ δηακφξθσζε ηνπ πην ζεκαληηθνχ πφξνπ ζηε δσή, ηνπ παηδηνχ ηεο, ηνπ 

αλζξψπνπ. Μηα ηέηνηα πςειή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είλαη αλεπαλάιεπηε, 

απηνκαηηθή θαη ηφζν απνδνηηθή, ηελ βηψλεη ε θάζε γπλαίθα ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο 

αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο αιιά θαη ζεζκηθήο απνδνρήο θαη ζηήξημεο. Καη απηφ 

δεδνκέλνπ φηη δελ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα γπλαίθα ηα κέγηζηα θαη λα εηζπξάηηεη 

ειάρηζηα ή  ηα αζήκαληα, αθφκε θαη  ηελ απαμίσζε-έλαο θίλδπλνο ππαξθηφο ηεο λέαο 

θαλνληζηηθφηεηαο γηα ηελ γπλαίθα-κεηέξα πνπ εκπνδίδεηαη λα ηεθλνπνηήζεη ή γίλεηαη 

εκπφξεπκα φηαλ είλαη ζην φξην ηεο θακπχιεο. 

        ήκεξα θαινχκαζηε λα «απαιινηξηψζνπκε» ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηεο γπλαίθαο 

εληφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη λα αλαβαζκίζνπκε ηνλ πινχην πνπ παξάγεη.  Δάλ πξέπεη  λα  

«εθζέζνπκε» ηελ ζχγρξνλε γπλαίθα ζηελ θνηλσληθή αξέλα κε «ζηφρν» ηελ ρεηξαθέηεζε 

ηεο απφ ηελ παξάδνζε θαη ηελ έληαμε ηεο ζε κηα «παξαδνζηαθή» νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζα παξάγεη  παξαδνζηαθά πξντφληα, εζψξνπρα, είδε  πγηεηλήο, φπια 

θαη ππεξεζίεο δηπισκαηίαο, δηνίθεζεο θαη εθπαίδεπζεο, απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη 

ηνπιάρηζηνλ πνιηηηζκέλα θαη νκαιά, εληφο ηνπ πιαηζίνπ πνπ εγγπάηαη ην θνηλσληθφ 

θξάηνο θαη ν αλζξσπηζκφο καο. Αλ πξφθεηηαη γηα κέγα δηαθχβεπκα κέλεη λα 

πεξηκέλνπκε γηα λα θαλεί ην απνηέιεζκα. Ζ ππνγελλεηηθφηεηα θαη ε δηάιπζε ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη αδηακθηζβήηεηα δεδνκέλα. Άιινη πεξηζζφηεξν δχζπηζηνη, ήδε 

πεξηγξάθνπλ κηα επειαχλνπζα  γπλαηθεία ζχγρπζε θαη ηειηθά θαηάξξεπζε ππφ ην βάξνο 

ησλ πνιιαπιψλ ξφισλ θαη  ησλ ηζρπξψλ απαηηήζεσλ. Μηα θαηάζηαζε αλζπγηεηλή γηα 

ηηο γπλαίθεο πνπ πξνθαιεί αληηεξσηηζκφ θαη θαηάζιηςε θαη πνπ ζηηο λεψηεξεο  

εθθξάδεηαη σο ζπκφο-επηζεηηθφηεηα, πνπ φινη βηψλνπκε. Σν θφζηνο ηεο δσήο ζην 

κεηακνληέξλν θφζκν αξρίδεη λα θαλεξψλεηαη. 

    Μέρξη ηφηε θάζε γπλαίθα πνπ δηαζέηεη δπλακηθφ ραξαθηήξα θαη ηα ζηνηρεία πνπ 

απαηηνχληαη, αμίδεη  λα πξνρσξήζεη άθνβα «ζηνπο λένπο ζνξχβνπο» ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο πξάμεο, λα γίλεη λέα επηρεηξεκαηίαο. ηελ Ήπεηξν άιισζηε είλαη 

ειάρηζηεο. By the book, ε  γπλαίθα -επηρεηξεκαηίαο   πξέπεη λα είλαη νξγαλσηηθή,  λα 
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δηαζέηεη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο,  λα είλαη πξνζεθηηθή θαη ζσζηή ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

ρξεκάησλ, λα έρεη φλεηξα θαη λα έρεη θπξίσο ηελ «ππνζηήξημε» ηεο νηθνγέλεηάο ηεο. 

Μάξηηνο 2007  
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Ο  Γεθάινγνο ησλ δηαθνπώλ γηα παληξεκέλνπο. 

                                                                  

 

1.Μελ ρσξίδεηε θαινθαίξη, ππάξρνπλ θαιχηεξα πξάγκαηα λα θάλεηε απηή ηελ επνρή. 

2.Αζρνιεζείηε ν θαζέλαο κε ηνλ εαπηφ ηνπ (απηνθξνληίδα πγείαο, άζθεζεο, παηδείαο 

θαη ζπκπεξηθνξάο). 

3.πλαληεζείηε  κε θίινπο ΑΣΟΜΗΚΑ γηα αιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη αιιειν-ελίζρπζε. 

4.Αζρνιεζείηε κε ηα ΠΑΗΓΗΑ Α (θπξίσο νη εξγαδφκελνη γπλαίθεο θαη άληξεο). 

5.πλαληεζείηε  κε ζεκαληηθά πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληφο ζαο, (ζπγγελείο, θίινπο, 

εθηηκεηέα πξφζσπα, έκπεηξα  ζε ηζνξξνπηζηηθνχο ρεηξηζκνχο αλζξψπσλ). 

6.Απνθχγεηε  ηηο κεγάιεο δχζθνιεο, ρανηηθέο θαη εηεξφθιεηεο  παξέεο. Γελ έρνπλ 

ζπλνρή  θαη είλαη  εθηφο επνρήο. 

7.Απνκαθξπλζείηε απφ πξφζσπα ζπγγεληθά( γνλείο, πεζεξηθά, άιινη ζπγγελείο) πνπ 

πξνθαινχλ δηαξθείο νριήζεηο. Ζ απηνλνκία είλαη ζεξαπεπηηθή. 

8.Απνθχγεηε επαγγεικαηηθέο  εκπινθέο  θαη ελαζρνιήζεηο ζηηο δηαθνπέο. Κνπξάδνπλ, 

εθλεπξίδνπλ θαη απνζπνχλ. 

9.Μελ παίξλεηε  ζεκαληηθέο απνθάζεηο  θαη κελ δηεθπεξαηψλεηε  αλεπίιπηα ζέκαηα ζηηο 

δηαθνπέο .Ο ρξφλνο είλαη  αθαηάιιεινο. 

10.Υξεζηκνπνηείηε ιηγφηεξν ην θηλεηφ θαη απνθεχγεηε ηα sms.ια είλαη δηαθαλή. Οπδέλ 

θξππηφλ ππφ ηνε ήιηνλ. 

 

 

Ηνχληνο 2007  
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’Ρύπνη σο ηελ Φπρή’’. 

 

 

Θπκάκαη ζε  έλα  παιηφ βηβιίν ηνπ δεκνηηθνχ έλα αθήγεκα φπνπ «έλα ζξαλίν  

αθεγείηαη ηελ ηζηνξία ηνπ»  ζε έλα βαξχζπκν, αγνπξνμππλεκέλν καζεηή,  έλα  

ρεηκσληάηηθν πξσηλφ ζην ζρνιείν κηαο πφιεο. Σν ζξαλίν, κηινχζε θαη  «πεξηέγξαθε» 

ηελ ηζηνξία ηνπ μχινπ απφ ηα δάζε ηεο νπεδίαο, ηελ πινηνκία, ηα  μπινπξγεία, ηα 

εξγνζηάζηα ηππνπνίεζεο  θαη ηνλ ηξφπν  πνπ κεηαθέξζεθε ψζηε λα βξεζεί  κπξνζηά ζην 

κηθξφ  καζεηή. Ζ ηζηνξία πεξηέγξαθε ηελ ηχρε ηνπ μχιηλνπ  ζξαλίνπ αιιά  θαη ηνπ 

κνιπβηνχ πνπ θξαηνχζε ν καζεηήο ζηα παγσκέλα ρέξηα ηνπ εθείλν ην θξχν πξσηλφ. 

Ζηαλ έλα πξσηφηππν θαη ελδηαθέξνλ θείκελν. 

             Ήηαλ  ην πξψην κήλπκα  θαη  ην πξψην ζθίξηεκα κηαο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο 

κέζα κνπ. Απφ ηελ παξάδνμε απηή αθήγεζε,  έκαζα   φηη θάζε πιηθφ ζε απηφ ην 

νηθνζχζηεκα έρεη ηελ  μερσξηζηή αμία ηνπ. Μηα αληίζηνηρε θνζκνζεσξία ζπλάληεζα 

ιίγα ρξφληα αξγφηεξα  ζηνλ  πνηεηή Οδπζζέα Διχηε φπνπ πεξηέγξαθε φηη ε ηχρε ελφο 

θνρπιηνχ ζηελ παξαιία ηεο αληνξίλεο, ε εμέιημε  ελφο πεηξψκαηνο ζηα   βνπλά  ηεο 

Θάζνπ θαη  ε κνίξα  ηεο Αικπεξηίλαο Λφπεδ, ηνλ ελδηέθεξε αθξηβψο ην ίδην. 

Αλεζπρνχζε ην ίδην γηα  απηά ηα ζηνηρεία ηεο θχζεσο, πιηθά θαη άπια, άςπρα θαη 

έκςπρα..Ήηαλ απηφο πνπ πεξηέγξαςε πξψηνο κηα ‗‘κεηαθπζηθή  πνηεηηθή νηθνινγία‘‘. 

Γελ είλαη ηπραίν φηη απηή ηελ   νηθνινγηθή ζθπηάιε παξαιακβάλεη ν πνηεηήο Νάλνο 

Βαιασξίηεο, ηνπνζεηνχκελνο επηθεθαιήο ζην επξσςεθνδέιηην ησλ Οηθνιφγσλ 

Πξαζίλσλ ζηηο  εθινγέο ηνπ 2004. Ζ πξαγκαηηθή ηέρλε είλαη πάληνηε πξσηνπνξηαθή 

θαη αλαηξεπηηθή, αλζξσπνθεληξηθή θαη ζπκπαληηθή ηαπηφρξνλα. 

                Παξά ηηο ζπζηάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Κάξνινπ Παπνχιηα γηα 

ηελ αλάγθε λα απνθηήζνπκε  κηα  λέα  «θνηλσληθή» ζπλείδεζε γηα ην πεξηβάιινλ, 

βιέπνπκε παξάιιεια   λα θηλείηαη ε ηξνκνθξαηία  γηα ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε απφ 

ηπρνδηψθηεο επηζηήκνλεο θαη πνιηηηθνχο  πνπ δελ έρνπλ ηίπνηε άιιν λα πξνζθέξνπλ 

ζηελ αλζξσπφηεηα παξά λα ηξνκνθξαηνχλ θαη λα ρεηξαγσγνχλ ηα πιήζε. Δπνκέλσο 

κηα ελαιιαθηηθή αθήγεζε ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ζπλαπνηεινχλ ην πξφβιεκα ηνπ 

πεξηβάιινληνο έρεη ελδηαθέξνλ. Αο  θηλεζνχκε ελαιιαθηηθά  Γελ έρνπκε ηίπνηα λα 

ράζνπκε, παξά λα αθήζνπκε ηελ δηαδηθαζία ηεο  πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο  λα καο 

κηιήζεη  θαη λα καο δείμεη ην πξνζσπείν ηεο θαλνληθά, εθ ησλ έζσ. Γελ έρνπκε άιιε 
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επηινγή, παξά λα αθήζνπκε λα κηιήζνπλ ηα ‗‘πιηθά‘‘ ηεο ξχπαλζεο κε ηελ αηζζεηηθή 

ηνπο θαη  ηηο ηδηφηεηέο ηνπο. Να αθήζνπκε ηελ crash TV  λα  θπξηαξρήζεη. Να αθήζνπκε 

λα  εηδσζνχλ ηα πιηθά ησλ ρσκαηεξψλ θαη  ηα ζθνππίδηα. Να  αθνχζνπκε, λα 

πεξηγξάθνπλ ηελ ηζηνξία ηνπο νη βξψκηθεο αθηέο. Να κηιήζνπλ ηα θακέλα δάζε  ηνπ 

θεηηλνχ θαινθαηξηνχ. Να κηιήζνπλ ηα κεηαιιαγκέλα θαη ηα κνιπζκέλα  ηξφθηκα πνπ 

έρνπκε ζην πηάην καο θάζε κέξα. Να κηιήζνπλ ηα  ρεκηθά απφβιεηα ησλ εξγνζηαζίσλ, 

ηεο αζχδνηεο παξαγσγηθήο καο ζπκπεξηθνξάο. Να κηιήζνπλ  ηα  κνπριηαζκέλα πνηάκηα 

θαη  νη  «επηξνθηθέο» ιίκλεο. Να κηιήζνπλ νη βξσκεξνί αθάιππηνη ρψξνη. Να κηιήζνπλ 

νη αθαιαίζζεηεο πφιεηο θαη λα ζπγθξηζνχλ κε ην παξειζφλ ηνπο, λα  κηιήζνπλ 

λνζηαιγηθά γηα ηελ ηζηνξία ηνπο. Ση πξννξίδεηαη  γηα ηε κνίξα καο, ηη δηαθαίλεηαη  γηα 

ην κέιινλ καο θαη ην κέιινλ ηνπ ζχκπαληνο θφζκνπ;  Να απνθηήζνπλ κηα ηζφηηκε 

κεηαρείξηζε  ηα ζπζηαηηθά  ηεο δνκήο ηνπ θφζκνπ. Σα κέξε ηεο νιφηεηαο λα 

θαληαζηνχκε πσο ιεηηνπξγνχλ. Καη λα εηδσζεί ν θφζκνο νιφθιεξνο, απφ κέζα πξνο ηα 

έμσ. 

             Σν πεξηβάιινλ (θπζηθφ θαη θνηλσληθφ)  είλαη ηφζν  θνηλφ, φζν  θαη εηδηθφ. Σν 

θνηλφ πεξηβάιινλ θαηαθιχδεηαη απφ χιε θαη ελέξγεηα, δνκέο θαη κνξθέο  πνπ 

κεηαηξέπνληαη   ζε ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο θαη ζε κεηαζηνηρεησκέλνπο ξχπνπο. Δπηθξαηεί 

ε  ξχπαλζε ηνπ θνηλνχ πεξηβάιινληνο θαη  ε ηάζε γηα νκνηνκνξθία. Σν εηδηθφ 

αλζξψπηλν πεξηβάιινλ, απηφ ην πεξηβάιινλ πνπ καο αθνξά ςπρνινγηθά, άιινηε 

κνηξάδεηαη θαη άιινηε φρη. Απφ απηφ ηνλ ελδηάκεζν ρψξν  πηζαλφλ  ζα αλαδπζεί ε 

ειπίδα. Κάπνηνη ιεηηνπξγίεο είλαη απζεληηθέο θαη νη ζπκπεξηθνξέο κέλνπλ  αιψβεηεο. 

Σν εηδηθφ ςπρνινγηθφ πεξηβάιινλ  είλαη εθείλν  πνπ θαίλεηαη λα «ξππαίλεηαη»  

ηειεπηαία, φιν θαη πην πνιχ, απφ ηελ επηθξάηεζε κηαο θαηαθξενπξγεκέλεο  θαη 

αθπξσκέλεο παξνπζίαο ηνπ Άιινπ ζηνλ θνηλφ ρψξνπ ηνπ κνηξαδφκελνπ θνηλνχ ηφπνπ. 

Ζ ζράζε νξγαλψλεηαη κε θαηαξγεκέλεο πνηφηεηεο- κε αλζξψπνπο «ρσξίο ηδηφηεηεο». 

Οη ξχπνη  ζξηακβεχνπλ  ζηελ ςπρή καο, επεηδή απνπζηάδεη ε θάζαξζε  πνπ πξνζθέξεη ε 

θνηλσληθή πξνζηαζία, ε θνηλσληθή έληαμε, ην αίζζεκα ηεο θνηλφηεηαο θαη ηεο θνηλήο 

δνθηκαζίαο απφ ηνλ ρξφλν. ηαλ απνπζηάδεη ην containing ηεο θνηλσλίαο αλαδχνληαη 

νη ξχπνη ζξηακβεπηηθά θαη δειεηεξηάδνπλ ηφζν ηελ ςπρή, φζν θαη ην ζχκπαλ γηα πάληα. 

 

 

Ησάλληλα 1/11/07 
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Η αληζόηεηα ηεο απόιαπζεο  

                                                                           

 

Ση ζα θνξάο ζπλελλφεζε  

λα ζε γλσξίζσ 

ψζηε λα κε ραζνχκε πάιη 

κεο ζηνπο πνιππιεζείο ζσζίεο ζνπ; 

 

Ραληεβνχ κε κηαλ άγλσζηε, Κηθή Γεκνπιά, ‗‘Ζ εθεβεία ηεο Λήζεο‘‘ 1994. 

 

Ζ έθθιεζε  γηα κηα θνηλή  κπζηαγσγία θαη ζπκκεηνρή ζηελ ζξεζθεπηηθή ηειεηή, είλαη 

κηα εζηκηθή ππελζχκηζε, ν ιφγνο πνπ θηλεηνπνηεί ην αίηεκα είλαη  φλησο εηιηθξηλήο, 

«άλσζελ θαηαβαίλσλ». Ο ζξεζθεπηηθφο ιφγνο, παξφηη θαίλεηαη  νινθιεξσηηθφο, είλαη 

ηαπηφρξνλα ιπηξσηηθφο  θαη παλαλζξψπηλνο, είλαη, δηαθπιεηηθφο, δηαπνιηηηζκηθφο, 

δηαηαμηθφο, θαη αλακθίβνια, ελψλεη θαη παξαθηλεί ζε κηα νπηνπηθή ζπλάληεζε, εηζάγεη 

ηελ ‗‘ελ αλζξψπνηο  επδνθία‘‘ θαη  πξνηείλεη ηελ θνηλσληθή επδνθίκεζε. 

       Μαηαία ειπίο! Παξφηη  ν αξηζκφο ησλ πηζηψλ παξακέλεη  ζηαζεξφο  αιιά  θαη 

πνιινί άλζξσπνη, λεψηεξνη νη πεξηζζφηεξνη,  αζπάδνληαη θαη εγθνιπψλνληαη ην 

νξζφδνμν ρξηζηηαληθφ δφγκα, ε δσή ηνπο, ειάρηζηα επεξεάδεηαη απφ ηελ θελσηηθή 

έθθιεζε  πνπ ζεκαηνδνηεί ε γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ. Ζ πίζηε  ησλ Υξηζηηαλψλ, εκπεξηέρεη  

ην κήλπκα ηεο γέλλεζεο, σο αληηιεπηηθφ ζπκβάλ δηα ησλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη σο 

λνεηηθή επεμεξγαζία (γλσζία) αιιά δελ επεξεάδεη νπδφισο ηε δσή ηνπο θαζαπηή. 

Πξνθαλψο δνχκε πηζηεχνληαο ζην Υξηζηφ θαη ζην κπζηήξην ηεο γελλήζεσο, αιιά ε δσή 

καο νπδφισο επεξεάδεηαη απφ ηελ πίζηε απηή. Κάηη πνπ πξαθηηθά ζεκαίλεη φηη  

πηζηεχνληεο θαη κε πηζηεχνληεο, δηάγνπλ ηα Υξηζηνχγελλα, αθξηβψο κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Απηή είλαη κηα πξψηε ηζνπεδσηηθή αληζφηεηα κεηαμχ ηνπ ζπκβφινπ θαη ηεο αλζξψπηλεο 

επεμεξγαζίαο ηνπ. 

            Ζ δσή καο ζηεξείηαη κχζσλ, εηθνλνπιαζίαο θαη ζπκβφισλ. Ο θαηαλαισηηζκφο 

ηνπ θνηλσληθνχ καο βίνπ, ε επαγγεικαηηθή αιινηξίσζε, ε ζπζία ηεο γνλεηθφηεηαο, ε 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά καο κε ηνλ εθζεηαζκφ ηνπ εγσηηζκνχ θαη ηεο έπαξζεο, 

απνκαθξχλεη ηελ θηιφηεηα  απφ ηα  θνηλσληθά δξψκελα,  γεγνλφο  πνπ αλνίγεη ηνλ αζθφ 

ηνπ Αηφινπ γηα λα μερπζεί ν θζφλνο θαη ε κλεζηθαθία. Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο 
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θηιία θαη αγάπε, ζπαλίδνπλ. Ζ θαρππνςία, ε δπζπηζηία θαη ε  επηθπιαθηηθφηεηα έρεη 

εκθηινρσξήζεη νξηζηηθά ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο. Ζ κνλαμηά, ηα αληηθαηαζιηπηηθά, ηα 

λαξθσηηθά θαη ην αιθνφι, ζξηακβεχνπλ. Απηά πξνζθέξνληαη γηα θαηαλάισζε ηηο κέξεο 

ησλ αξγηψλ  θαη ηεο ζρφιεο, έηζη φπσο κεηνλνκάζηεθαλ νη ζξεζθεπηηθέο αξγίεο ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, ηεο Πξσηνρξνληάο θαη ησλ Θενθαλείσλ. Άληζεο απνιαχζεηο, ελάληηα  

ζηηο αληακνηβέο πνπ πξνζθέξεη ν θαηαπξαυληηθφο ιφγνο ηεο θηιφηεηαο θαη ηεο αγάπεο, 

πνπ θαηαξγεί ην ηπρνδησθηηθφ θπλήγη ηεο απιεζηίαο θαη ησλ ηερλεηψλ παξαδείζσλ. 

           Ζ απφιαπζε ησλ γηνξηψλ απνθιείεη ηνπο επάισηνπο, γηαηί ην θαηαλαισηηθφ 

κήλπκα είηε ηεο ηειεφξαζεο, είηε ηεο επίζεκεο εθθιεζίαο, παξαπέκπεη ζε έλαλ 

αξγπξψλεην   επηζεηηθφ ιφγν θαη κηα νηθνλνκίζηηθε θνζκηθή πξάμε. Φαηλνκεληθά δελ 

ππάξρεη ηίπνηα θνηλφ  κεηαμχ ηνπ ρξηζηεπψλπκνπ πιήζνπο πνπ ζπλσζηίδεηαη ζηνπο 

λανχο ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη απηνχ ηνπ κεγάινπ πιήζνπο  πνπ 

εηνηκάδεηαη γηα ηηο θνζκηθέο εμφδνπο ζηα ρηνλνδξνκηθά θέληξα, ή ζηα ζαιέ ζηηο «μεξέο 

θαη εμαληιεκέλεο δπηηθέο κεηξνπφιεηο» (Βηέλλε, Πξάγα, Βνπδαπέζηε θιπ.). παξά  κφλν 

Οη ζπκπεξηθνξέο φκσο είλαη αληηθαηνπηξηθέο  κηα απφιπηε θαηαβχζηζε  ζηελ  

θαηαλαισηηθή λννηξνπία επηθξαηεί θαη ζηηο δχν νκάδεο κειέηεο. Οη επάισηνη, νη 

ζηεξεκέλνη, νη ινηπνί θαλνληθνί άλζξσπνη  είλαη κνλίκσο θαη ζηαζεξά απφληεο απφ 

θάζε ζχλαμε, είηε θνζκηθή, είηε ζξεζθεπηηθή. Σφζν ν ιφγνο ηεο ηειεφξαζεο, ν ιφγνο ηεο  

εθθιεζίαο θαη πξνθαλψο  ν πνιηηηθφο  ιφγνο, παξφηη  εγθαινχλ ζνξπβσδψο φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο, ηνπο απνθιείνπλ απφ θάζε νπζηαζηηθή γεχζε, αλζξψπηλε θαη θνηλσληθή. 

        Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ν θφζκνο ηδηαίηεξα ζηελ Διιάδα, δηράδεηαη  κπξνζηά ζηα  

ζεκαληηθά γεγνλφηα  ηεο δσήο, ηεο θχζεο θαη  ηεο θνηλσλίαο, αιιά θαη  κπξνζηά ζε 

απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ ςπρή θαη ζην ινγηζκφ καο. Άιινη αληηδξνχλ κε άξλεζε θαη 

επηζεηηθή θπγή  θαη άιινη κε ππνηαθηηθή θαηάζιηςε. Σα κηθξά παηδηά, αξξσζηαίλνπλ 

απφ ηελ πιεζψξα ησλ παηρληδηψλ , νη έθεβνη  δέρνληαη ην θηινδψξεκα θαη ηα δψξα 

γνλέσλ θαη ζπγγελψλ , ληψζνληαο πιεζκνλή, νη ελήιηθεο ππνθξίλνληαη   κηα 

εθθνζκηθεπκέλε  ςπρηθή αγαιιίαζε θαη νη κεγαιχηεξνη  απνιακβάλνπλ ηε 

επαλαιεςηκφηεηα  ησλ γεγνλφησλ ζηα  θεξδηζκέλα ρξφληα ηνπο σο θαηάθηεζε. 

Φπιαθηζκέλνη, έγθιεηζηνη ησλ ςπρηαηξείσλ, ηξφθηκνη ησλ πάζεο θχζεσο ηδξπκάησλ,  

γπλαίθεο πνπ εθβηάδνληαη ζε πνξλεία, θησρνί, δεηηάλνη, πεξηπαηεηέο ησλ πεδνδξνκίσλ 

θαη ησλ πιαηεηψλ, άλεξγνη, απνιπκέλνη, πελζνχληεο θαη νξθαλά, εγθαηαιειεηκκέλνη 

εξαζηέο, θαηαπνλεκέλνη απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ππξθαγηέο θαη πιεκκχξεο, γπλαίθεο 

θαη παηδηά ησλ πηιφησλ πνπ ράλνληαη ζην Αηγαίν, απνηπρφληεο ησλ πάζεο θχζεσο 

εμεηάζεσλ ζηε δσή, ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ζηελ πξνζαξκνγή, εηζέξρνληαη ελ 
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ρνξψ ζην κεγάιν «ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ησλ απνθιεηζκέλσλ», φπνπ  ε εθθνξά 

ηεο απφιαπζεο δείρλεη επηβιεηηθά έλαλ άληζν ηξφπν. Καη απφ θνληά νη εξγαδφκελνη  

πνπ παξαζθεπάδνπλ ρξηζηφςσκα θαη κεινκαθάξνλα, νη κάγεηξνη ησλ θνζκηθψλ 

θέληξσλ πνπ πξνζθέξνπλ κεγαινπξεπή ξεβεγηφλ, ηα θνξίηζηα πνπ ζεξβίξνπλ ηα ζθιεξά 

νηλνπλεπκαηψδε, νη νδνθαζαξηζηέο πνπ αδεηάδνπλ ηηο πφιεηο απφ ηα ππεξπιεζή 

ζθνππίδηα ηεο θαηαλαισηηθήο καο παξαθξνζχλεο, νη εθεκεξεχνληεο γηαηξνί, νη 

θαξκαθνπνηνί πνπ δηαλπθηεξεχνπλ, νη βελδηλνπψιεο, νη αζηπλνκηθνί, νη  λεθξνζάπηεο 

θαη νη επηδηνξζσηέο  πάζεο αλζξψπηλεο  αηαμίαο, βιάβεο ή εθηξνπήο,  ινη απηνί νη 

εηεξφθιεηνη «ζπλσζηίδνληαη» ζην  ιηβάδη  ηεο άληζεο απφιαπζεο ησλ γηνξηψλ. 

                       ε απηνχο ηνπο απφληεο απφ ηελ γηνξηή,  νη ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο ηεο  

ζπκκεηνρήο ζηα ενξηαζηηθά  γεγνλφηα, παξαθάκπηνληαη  κε κεραληζκνχο άξλεζεο,  θαη 

νηθνλνκηθήο  αληηπξνζθνξάο. Οη γηνξηέο ππνηηκψληαη απφ απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα 

ηηο πιεζηάζνπλ.  Ο αθεγεκαηηθφο ιφγνο πνπ εθθέξεηαη  είλαη επεξεαζκέλνο απφ ηνλ 

ζθιεξφ παξεγνξεηηθφ ιφγν ηνπ Κξίζηηαλ Άληεξζελ ζην «Κνξηηζάθη κε ηα πίξηα». Ζ 

άξλεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αλαηξεί ηελ δηαζεζηκφηεηα ζηε γηνξηή. Ζ θηιαλζξσπία 

εμνβειίδεηαη  ζε πνιηηηθφ αθηηβηζκφ ησλ  θηιφδνμσλ πνιηηηθψλ  θαη γεληθψο ησλ 

παξαγφλησλ ηνπ δεκνζίνπ βίνπ. Ζ νηθνλνκηθή αληηπξνζθνξά (ην δψξν ησλ γηνξηψλ), 

πξνζζέηεη νιίγα επηπιένλ επξψ,  ζηελ εθ πξννηκίνπ ππνηηκεκέλε εξγαζηαθή καο  

δηάζηαζε. 

                      Απηφ  φκσο πνπ ζηεξεί ηελ ηζφηηκε πξνζπέιαζε ζηελ απφιαπζε θαη ηε 

ραξά ηεο γηνξηήο είλαη ν αθαηέξγαζηνο, αξραηθφο εαπηφο καο, έηζη φπσο δηακνξθψζεθε 

θαη επηβηψλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα  ζηελ λεσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα  ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο. ηαλ ε πιεηνςεθία ησλ Διιήλσλ νηθνλνκηθά ελεξγψλ πνιηηψλ, 

ζξεζθεπνκέλσλ ή κε, πνιηηηζκέλσλ ή απνιίηηζησλ, νξεζίβησλ ή  αζηψλ, έρεη αθεζεί 

ζηνλ απηφκαην πηιφην κηάο ππνβαζκηζκέλεο αμηνπξέπεηαο, φπνπ ε νπζία ηεο δσήο  

εθρσξείηαη ζε κηα αθαηαλφεηε αιιά θαη αλεμέιεγθηε παξαράξαμε ηεο δπλακηθήο ηεο. Ο 

δξφκνο  πξνο ηελ νινθιεξσηηθή έληαμε  ησλ αλζξψπσλ  ζε ζπκπεξηθνξέο θαη 

λννηξνπίεο πνπ ε απφιαπζε γπξλά ηελ πιάηε θαη ηνπο  πξνζπεξλά  κε έλα ερεξφ  

βνπεηφ  θαλνληζηηθφηεηαο θαη αδηαθνξίαο, αζθαιηνζηξψλεηαη παλεγπξηθά. 

 

 

«Πξνζέρηε  θαιά ηνχηα ηα ιφγηα .Έρνπλ ηφζεο θαλεξέο φζν θαη θξπθέο ζεκαζίεο. Δίλαη 

ιέμεηο γηνκάηεο κεηαθπζηθψλ ελλνηψλ, είλαη ηα βάξαζξα ηεο πηθξίαο θαη ηα βνπλά ηεο 
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ραξάο. Δίλαη ηα ιφγηα πνπ ιέεη ε δσή, ηα ιφγηα πνπ ιέεη ην θχκβαινλ ην αιαιάδνλ ηεο 

αγάπεο, ν ραιθφο ν ερψλ ηεο αγάπεο, εγψ,..» 

Νίθνο Δγγνλφπνπινο, Μφιηο ζεκάλνπλ ηα κεζάλπρηα,  ‗‘Σα θιεηδνθχκβαια ηεο 

ησπήο‘‘,  1939. 
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Αλαπαξαζηάζεηο θαη Απζεληηθόηεηα: Σα έξγα ηεο Φπρήο. 

                                                                                

Σν θαινθαίξη παξαδνζηαθά είλαη πεξίνδνο δηαζθέδαζεο θαη γιεληηνχ κε δηαθνπέο απφ 

ηελ εξγαζία,  γηα φζνπο ηελ αζθνχλ θαη ηελ ηηκνχλ,  έηζη,  ψζηε λα κελ πξνζθέξεηαη ζε 

πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηα ζέκαηα πνπ απηνκαηηθά ζέηεη ε αλζξψπηλε δσή θαη ε ζχκθπηε 

κε απηήλ  αλζξψπηλε δεκηνπξγηθφηεηα. Ο ηφπνο απηφο φκσο πνπ είλαη ηζηνξηθά πιήξεο 

απφ ηελ άληζε αληηπαξάζεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην γεσπνιηηηθφ θαη ςπρνθνηλσληθφ 

πιαίζην ηνπ βίνπ ηνπ,  ζε θιεηζηέο αιιά ζπλεθηηθέο θνηλφηεηεο ησλ νξεηλψλ φγθσλ ηεο 

Πίλδνπ,  δηαηεξεί αλαιινίσην ην ίρλνο ηεο βαζεηάο απηήο αλαδήηεζεο θαη ηελ 

επαλαηνπνζεηεί: Ση είλαη δεκηνπξγηθφηεηα ζήκεξα, ηη είλαη απζεληηθφ θαη απηφρζνλ, 

πνηεο είλαη νη αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζεκεξηλψλ αλζξψπσλ,  φηαλ αλαζηνράδνληαη ηνπο 

ζπληνπίηεο πξνγφλνπο ηνπο θαη ηη ηειηθά  ζεκαίλεη ή ζεκαηνδνηεί γηα κάο ζήκεξα, ην 

έξγν πνπ καο θιεξνδφηεζαλ; 

              Οη επέηεηνη θαη νη απνινγηζκνί,  σο ηειεηέο θαη δηαδηθαζίεο πνπ ζπλδένπλ εμ 

νξηζκνχ ην παξφλ κε ην παξειζφλ, ζπλήζσο πξνθαινχλ αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα,  

δεισηηθά ησλ πνιπεπίπεδσλ δηεξγαζηψλ ηηο νπνίεο θηλεηνπνηνχλ ή απνθαιχπηνπλ. Σν 

ενξηαζηηθφ ζπλαίζζεκα ζπλδέεηαη ζπλήζσο κε ηελ επηηπρία ηεο δηαηήξεζεο ζεζκψλ,  

ιεηηνπξγηψλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ παξάγνπλ έξγν ή λφεκα,  ην νπνίν αμίδεη λα 

κλεκνλεπζεί θαη λα αλαδεηρζεί. Ζ ζιίςε πνπ ζπρλά ζπλππάξρεη,  ζρεηίδεηαη φρη κφλν κε 

ηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ, σο δηαζηάζεσο γήξαλζεο,  αιιά θαη κε ζπλεηδεηέο ή 

αζπλείδεηεο ζπγθξίζεηο θαη αληηπαξαζέζεηο,  αλάκεζα αθελφο ζε ζρέδηα, θηινδνμίεο θαη 

πξνζδνθίεο ζηελ αξρή ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη αθεηέξνπ ζε ηειηθά επηηεχγκαηα κηαο 

δξάζεο,  ελφο θνξέα ή ζπιιφγνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαςεχζεηο, κεηαηνπίζεηο θαη 

ζπκβηβαζκνχο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ κνλαδηθή θάζε θνξά ζπλάληεζε ησλ 

αδνθίκαζησλ πξνζέζεσλ,  φρη κφλν κε ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη κε 

άιιεο δηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ ςπρηζκνχ. 

       ηελ πξνέθηαζε απηήο ηεο δπλακηθήο δηαδηθαζίαο,  νη επεηεηαθέο ηειεηέο 

απνθαιχπηνπλ θαη  ελεξγνπνηνχλ επελδχζεηο θαη αληεπελδχζεηο, κλεκνληθά ίρλε πνπ 

κεηαθξάδνληαη πιένλ ζε λένπο ηξφπνπο, δξνκνινγψληαο δηεγέξζεηο, ππεξεγσηηθέο 

αληηδξάζεηο θαη ζπγθξνχζεηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο,  πξνθαιψληαο ζπρλά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ απσζεκέλνπ θαη ηνπ ηξαπκαηηθνχ κε ζπλεπαθφινπζε ηελ θηλεηνπνίεζε 

ησλ αληίζηνηρσλ ακπληηθψλ κεραληζκψλ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Οη γηνξηέο 

θαη ηα ζπκπφζηα φκσο επηηξέπνπλ εθηνλψζεηο θαη πέλζε πνπ νδεγνχλ ζε ελδνβνιέο κε 
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θαηάιεμε ηελ ζπγθξφηεζε κηαο λέαο ηαπηφηεηαο,  γεγνλφο πνπ είλαη απαξαίηεην γηα κηα 

λέα πνξεία. 

      Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη αλ θαη είλαη θπζηθφ ζηνηρείν  ησλ ενξηψλ θαη ησλ 

παλεγχξεσλ ην γηνξηαζηηθφ ζηνηρείν πνπ ηηο θαζνξίδεη θαη ηηο ζπλνδεχεη,  κπνξεί 

θάπνηεο θνξέο λα ηείλεη λα θαιχςεη ζαλ άξλεζε θαη καληαθή θπγή πξνο ηα εκπξφο,  ηελ 

ππελζχκηζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ θαη ηα αλεπεμέξγαζηα πέλζε,  ζε αηνκηθφ θαη θνηλνηηθφ 

επίπεδν. 

         Οη αλαπαξαζηάζεηο ινηπφλ,  ππεξβαίλνληαο ηελ γξακκηθφηεηα ηεο εθηχιημεο ηνπ 

ρξφλνπ,  δηακνξθψλνπλ κηα αζχιιεπηε κπζηθή ρξνληθφηεηα φπνπ φρη κφλν ην παξειζφλ 

επηδξά πάλσ ζην παξφλ, ην θσηίδεη θαη ην θαζνξίδεη,  αιιά φπνπ θαη ην παξφλ 

λνεκαηνδνηεί ην παξειζφλ,  θαζηζηψληαο ην πξνσζεηηθή  θιεξνλνκηά ή αλεμίηειν 

ηξαπκαηηζκφ. Πξφζσπα θαη ξφινη ηνπ ηψξα θαη ηνπ ηφηε, απσζεκέλεο ζρέζεηο δχλακεο 

ή ζπληξηβήο, ρψξνο θαη ρξφλνο,  παξειζφλ,  παξφλ θαη κέιινλ, θαληαζηηθφ θαη 

πξαγκαηηθφ, δπλαηφηεηεο θαη αδπλακίεο, πνιηηηθφ θαη αηνκηθφ,  ζπγθξνχνληαη θαη 

δηαιέγνληαη, αλαθπθιψλνληαη θαη αλαζπληίζεληαη δεκηνπξγηθά ή θαηαζηξνθηθά ζηελ 

αλαπφθεπθηε εηξθηή ηεο αλζξψπηλεο ηδηνζπζηαζίαο πνπ είλαη ε ζαθήο λνεκαηνδφηεζε 

ηνπ είλαη ηνπ αλζξψπνπ,  κε ζάξθα θαη νζηά,  κε θνηλσληθφ ελδηαίηεκα θαη αηνκηθή 

ηαπηφηεηα ψζηε λα πεξηρσξεζεί ε επθξηλήο νπζία πνπ είλαη ην μεπέξαζκα ησλ νξίσλ 

ηνπ είλαη θαη θαηαδειψλεη ηελ απζεληηθφηεηα θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα. Ηn vivo, 

δσληαλά ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ιφγσ, έξγσ ή δηαλνία αιιά θπξίσο δηα ρεηξφο, κε ηα 

ρέξηα πνπ ηα θηλνχλ νη αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ηζηνξηθνχ εγθεθάινπ γηα λα παξάμνπλ έξγν 

γηα ηηο ζηνηρεηψδεηο θαη  ηηο πνιπηειείο αλάγθεο ηεο δσήο. 

       Γηα ρεηξφο ινηπφλ. ρη δηα ρεηξφο ηνπ επψλπκνπ νίθνπ  Βαξάγθε,  φπσο 

παξαπέκπεη ε δηαθήκηζε ηνπ γλσζηνχ νίθνπ επίπισλ,  αιιά δηα ρεηξφο ηνπ αθαλνχο θαη 

αλσλχκνπ θαηνίθνπ ηεο κηθξήο θνηλφηεηαο ηεο Λάηζηαο ή ηνπ Καπεζφβνπ ή ησλ 

Εαγνξνρσξίσλ πνπ λνηψζεη ηελ κνίξα ηεο δσήο ηνπ ηαπηηζκέλε κε ηελ εξγαζία, ηνλ 

κφρζν θαη ηελ πξάμε, κε ηελ παξέκβαζε δηα ρεηξφο, ζηνπο πιηθνχο φξνπο θαη 

ζπληειεζηέο ηεο δσήο ηνπ: ΄Πέηξεο, ιίζνη, πιίλζνη, θέξακνη, μχια, δέληξα, θιαδηά, 

ρψκα, αζβέζηεο, θαξθηά,  ειάζκαηα, θιεηδαξηέο, ζάγκαηα, ιαηκαξγηέο, θνπδνχληα, 

θνπβέξηεο, ζαίζκαηα, πθαληά, θνπξεινχδεο, ζηνιίδηα, δψξα , δηαθνζκεηηθά είδε, ζθεχε 

θαη εξγαιεία, βειφλεο, ρηέληα, ραιθψκαηα, θιαξίλα, ληανχιηα θαη βηνιηά, πεξηδέξαηα, 

ξαπηνκεραλέο, εηθνλίζκαηα, θπιαρηά (απφ ηελ αξξψζηηα θαη ην ράξν), θαιληεξίκηα, 

βξχζεο, πεδνχιεο, μεξνιηζηέο,  θαη πέηξηλα  ζπίηηα, εθθέξνπλ ηελ δχλακε ηνπ 

αλζξψπηλνπ κπαινχ θαη ηελ νηθνλνκία ηνπ  ρεξηνχ θαη ηνπ ζψκαηνο  λα δηεπθνιχλεη ηελ 
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επηβίσζε θαη λα «εθπνιηηίζεη» ηνπο πιηθνχο  θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο φξνπο ηεο αηνκηθήο 

θαη ηεο ζπιινγηθήο δσήο κε ζηήξημε θαη πξναγσγή ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, αιιά 

θαη  ηεο ζεζκηθήο έληαμεο,   ζην θνηλνηηθφ ζρήκα  αιιά  θαη ζην ζπκβνιηθφ ζχζηεκα 

αμηψλ  κέζσ ησλ πνιηηηζηηθψλ δξσκέλσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηελ νξγάλσζε ηνπ 

θνηλνηηθνχ  βίνπ. 

          «Γπν ρέξηα πεξηκέλνπλε. ηνλ αγθψλα ηνπο ζηεξίδεηαη νιφθιεξε ε γή. ηελ 

αλακνλή ηνπο νιφθιεξε πνίεζε» (Ο. Διχηεο Πξνζαλαηνιηζκνί ) 

    Σν εμψθπιιν ‗‘Γηα ρεηξφο ηερλήκαηα‘‘, νξηνζεηεί απηφλ ηνλ κεηαβαηηθφ ρψξν ηεο 

αλζξψπηλεο ζπλχπαξμεο πνπ απνηειεί ζχκθσλα κε ηνλ D. Winnicot,  κηα ηξίηε πεξηνρή 

ηεο αλζξψπηλεο δσήο πνπ δελ βξίζθεηαη νχηε κέζα ζην άηνκν, νχηε έμσ ζηνλ θφζκν ηεο 

θνηλήο γηα φινπο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά παξέρεη ηελ ηθαλφηεηα ζην άηνκν λα 

εμεξεπλήζεη θαη λα εμεηάζεη απηφ ηνλ δπλεηηθφ ρψξν, ζε ζπλζήθεο εκπηζηνζχλεο θαη 

πνπ ηνπ επηηξέπεη λα αλαπηχμεη ηελ εζσηεξηθή ηνπ αίζζεζε ηεο ζέζεο θαη ηεο 

νινθιήξσζεο, ηελ αίζζεζε ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα 

επηδξά κε θαληαζία θαη δεκηνπξγηθφηεηα πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα… Ο δπλεηηθφο 

ρψξνο  «ησλ ελσκέλσλ ρεξηψλ», παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα εμεξεχλεζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ζην παηδί εθθξάδεηαη κε ην δεκηνπξγηθφ παηρλίδη θαη απνηειεί ηνλ 

πξφδξνκν αλάκεζα ζην άηνκν θαη ηελ θνηλσλία,  επεηδή αθξηβψο απηφο ν δπλεηηθφο 

ρψξνο ηεο θνηλσληθήο εκπεηξίαο εκπεξηέρεη γηα ηνλ ελήιηθα ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ 

πνιηηηζηηθή εκπεηξία. Έηζη ν δπλεηηθφο ρψξνο πνπ ζπκβνιίδνπλ ηα ελσκέλα ρέξηα 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ηεξφο, κε ηελ έλλνηα φηη εδψ είλαη πνπ ην άηνκν βηψλεη έλα 

δεκηνπξγηθφ ηξφπν δσήο. Δδψ ην άηνκν κπνξεί λα εμεξεπλήζεη ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ηνλ θφζκν θαη κπνξεί λα κεηαζρεκαηίζεη δεκηνπξγηθά ηνλ 

θφζκν, φρη κφλν κε πιάζκαηα ηεο θαληαζίαο ηνπ αιιά κε πνιηηηζηηθά δεκηνπξγήκαηα 

πνπ κπνξνχλ λα ηα ηδνχλ θαη λα ηα απνιαχζνπλ νη άιινη. Δπνκέλσο ε αλζξψπηλε 

δεκηνπξγηθφηεηα εκπεξηέρεη σο αλαπαξάζηαζε θαη πξνυπφζεζε «ηα ελσκέλα ρέξηα» 

θαη ηνλ δπλεηηθφ ρψξν πνπ ζπκβνιίδεη, εκπεξηέρεη θαη απειεπζεξψλεη. 

       «Γλσξίδσ πφζα ρξσζηάλε νη Εαγνξίζηνη ζηηο παξαδνζηαθέο κνπζηθέο θνκπαλίεο, 

ζηηο δπγηέο, θαη ζηα θιαξίλα. Υξσζηάλε ηελ ραξηνγξάθεζε ησλ δξφκσλ ηεο ςπρήο ηνπο. 

Σα δηάζεια θαη ηα δεξβέληα ηεο», γξάθεη ν Πέηξν- Λνχθαο Υαιθηάο. Καη ζπλερίδεη 

ζρνιηάδνληαο ηνπο εθζπγρξνληζηέο ηνπ επεηξψηηθνπ ηξαγνπδηνχ κε αθνξκή ην άθνπζκα 

ηνπ Νηειή Παπά ζε έλα γάκν: «Χξέ  παηδηά ηνπο ιέσ αλ είλαη δπλαηφλ ! Ο Νηειή 

Παπάο ζηα ηξία; Απαξάδεθην! Πνηνο είλαη απηφο πνπ έθαλε ηε δνπιεηά; Δίπακε λα 

πεηξάμνπκε απηφ πνπ πήξακε αιιά φρη λα ξίμνπκε ηηο θνιψλεο! Δηνχηνη αιιάμαλ ην 
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ξπζκφ! Ρίμαλε ηελ θνιψλα! Σειείσζε!». Να ε αλάγθε γηα ζεβαζκφ ηεο παξάδνζεο πνπ 

θζάλεη ζε καο, σο πξαγκαηηθή θαη αιεζηλή αμία ρσξίο παξαπνηήζεηο, γηαηί κφλν ηφηε 

ζπγθηλεί κέζσ ηεο απζεληηθφηεηαο πνπ εκπεξηέρεη θαη εθθέξεη. «ε φιε ηε ηεξηαλή 

Διιάδα»,  ζπλερίδεη ν Πέηξν-Λνχθαο  Υαιθηάο, «θάπνηνο επηλνεί θάηη, έρνληαο 

ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο θαη ηφηε ε ςπρή θάπνηνπ άιινπ βξίζθεη ην δξφκν ηεο κέζα 

απφ απηφ. Π.ρ. αλ αθνχζσ νξηζκέλα ηξαγνχδηα απφ ην θιαξίλν ζα θαηαιάβσ πνηνο 

είλαη, απφ  καθξηά. Σα παιαηφηεξα θιαξίλα άκα ηα άθνπγεο….άιινο ν Καξαθψζηαο 

άιινο ν Μαξγέιεο, άιινο ν Κηηζην-Υαξηζηάδεο…ηνπο γλψξηδεο κφιηο ηα άθνπγεο. Σα 

ζεκεξηλά θιαξίλα δελ ηα γλσξίδεηο, δελ μέξεηο πνηνο παίδεη! Δίλαη φινη ην ίδην! Καη 

θαηαιαβαίλσ ηελ αηηία. Ζ δσή ηνπο είλαη αδεηαλή. Γελ έρνπλ ηίπνηε. Σνλ ππνινγηζηή 

έρνπλ θαη ΣΗΠΟΣΑ άιιν». 

      Πξέπεη λα πξνζέμνπκε. «Απέζβεην θαη ιάινλ χδσξ». Ζ  θνιψλα έπεζε. Ο 

γλψκνλαο θαη ε ιπδία ιίζνο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, ε αιήζεηα θαη ε 

απζεληηθφηεηα θηλδπλεχεη, ζχκθσλα κε ηνλ  Πέηξν -Λ Υαιθηά. Καη φρη κφλν εθεί. Ο 

δσγξάθνο Γηάλλεο Μφξαιεο εθπξφζσπνο ηνπ νιηζηηθνχ λενθιαζζηθηζκνχ θαη ηεο 

αλαζχληαμεο θαη αλαζχλζεζεο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηελ παξάδνζε ηεο 

Διιεληθφηεηαο, δειψλεη ζε πξφζθαηε ζπλέληεπμή ηνπ, φηη κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ 60 

ράζακε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ καο. «Γελ μέξσ ηη ζπλέβε, νχηε θαηεγνξψ θαλέλαλ», ιέεη. 

«Κάπνηε ν ιαφο είρε γνχζην. Δίρε ηελ δηθή ηνπ αηζζεηηθή. Σν θαηαιαβαίλεηο απφ ηελ 

αξρηηεθηνληθή θαη ηηο θνξεζηέο θάζε πεξηνρήο. Μεηά ήξζαλ ηα επξσπατθά ήζε θαη ηα 

ηζνπέδσζαλ φια. Άλζξσπνη φπσο ν Αξεο Κσλζηαληηλίδεο έβιεπαλ ηελ νκνξθηά θαη ην 

κεξάθη θαη ήζειαλ λα ηα δηαηεξήζνπλ. Να θξαηήζνπλ ην θαιφ θαη λα πάλε παξαθάησ. 

Γπζηπρψο αθφκα θαη θάπνηνη κνξθσκέλνη Έιιελεο έρνπλ μηπαζηά θαη ζέινπλ λα 

κηκνχληαη. Βάιε θαη ηε καλία γηα ην ρξήκα. Ηδνχ ην απνηέιεζκα: Κάηη  θαθνρηηζκέλεο 

κεδνλέηεο πνπ αζρεκαίλνπλ ηνλ ηφπν. Δκείο πάλησο θάλακε θαιά πξάγκαηα ζηελ 

ηέρλε» 

           «Σν ιατθφ  θαη ην έληερλν ζηελ κνπζηθή δεκηνπξγία», ζπκπιεξψλεη ν Μίθεο 

Θενδσξάθεο,  «απνηειεί ηνπο δχν ππαξθηνχο ππιψλεο ηεο πνιηηηζηηθήο καο 

δεκηνπξγίαο, κε εμαίζηα έξγα πνπ ν ιαφο καο ηίκεζε θαη αγάπεζε θαη ηηκά αθφκε». 

ήκεξα φκσο κείλακε δεηινί,  κνηξαίνη,  άβνπινη αληάκα. Να πξνζκέλνπκε ίζσο 

θάπνην ζάκα; 

    Κιείλνληαο ηνχην ην κηθξφ ζεκείσκα ζα παξαζέζσ έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ ην 

θείκελν  κηαο Μεγαλεζηψηηζζαο κε Ζπεηξψηηθε θαηαγσγή, θαη απεπζπλφκελνο πξνο 

ηνπο λεψηεξνπο ζα επηζεκάλσ φηη ε λενθιαζζηθηζηηθή απαίηεζε λα ζψζνπκε θαη λα 
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αλαδείμνπκε φ,ηη έρνπκε σο παξάδνζε ην έρνπκε αλάγθε γηαηί είλαη ε ξίδα καο θαη ε 

κλήκε καο. Σν έρνπλ αλάγθε ηα λέα παηδηά, ηα παηδηά καο πνπ κεγαιψλνπλ ζε πνιπηειή 

πέηξηλα ρξφληα. Δάλ γλσξίζνπλ ηνλ πνιηηηζκφ πνπ δηαζέηνπκε σο δηαγελεαινγηθή 

παξαθαηαζήθε ζα ηνλ αγαπήζνπλ πξαγκαηηθά θαη ζα δηδαρζνχλ, φηη αλ ζηνλ ηφπν απηφ 

νη άλζξσπνη έδεζαλ φκνξθα,  παξφηη δχζθνια θαη δεκηνχξγεζαλ πνιηηηζκφ, ήηαλ γηαηί 

πξνζηάηεπζαλ ην πεξηβάιινλ ρσξίο λα έρνπλ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, εθάξκνζαλ 

ηελ αλαθχθισζε ρσξίο λα ηελ  γλσξίδνπλ, γλψξηδαλ ηελ νηθνλνκία ρσξίο πνιιέο θνξέο 

λα μέξνπλ πξνπαίδεηα, έθηηαρλαλ ηξαγνχδηα ρσξίο λα μέξνπλ λφηεο θαη παξακχζηα   

ρσξίο λα μέξνπλ γξαθή θαη αλάγλσζε. Καη απηφ γηαηί πάλσ απφ φια, γηαηί 

ζηεξίρζεθαλ  ζηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο  ηνπ θνηλνηηθνχ βίνπ, κε ηα ρέξηα ελσκέλα, ζηηο 

αμίεο ηεο αιιεινβνήζεηαο, ηνπ αιιεινζεβαζκνχ, ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο νκαδηθφηεηαο 

θαη ηεο πξνζθνξάο γηαηί είραλ ζπλείδεζε ηεο θνηλήο ηνπο κνίξαο…Με ηα έξγα ηεο 

ςπρήο ηνπο. εβαζκφο ηεο παξάδνζεο είλαη  ε δεκηνπξγία  θαη κάιηζηα εθ ηνπ κεδελφο. 
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 M.M.E  θαη ηξνκνθξαηία 

 

 

Θεσξψ, κηιψληαο αμησκαηηθά, πσο ν ζηφρνο ησλ ΜΜΔ δελ είλαη ε πιεξνθφξεζε θαη ε 

ελεκέξσζε ηνπ πνιίηε αιιά   ε ρεηξαγψγεζή ηνπ  φζν ην δπλαηφλ πην απνηειεζκαηηθά, 

φζν ηνλ δπλαηφλ ζε κεγαιχηεξε δηάξθεηα, φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν  θαζνιηθά, κέζσ 

ηεο εθιεθηηθήο παξνπζίαζεο ησλ ζεκάησλ, ηνπ ηφλνπ θαη ηεο έληαζεο ησλ εηδήζεσλ θαη 

ηεο ζθνπνχκελεο ηεξάξρεζήο ησλ θαη ηεο ζπγθάιπςεο άιισλ πσο έρεη νξγαλσζεί ε 

θνηλσληθή θαη πνιηηηθή δσή, φπσο έρεη νξγαλσζεί ε λννηξνπία καο θαίλεηαη  φηη φιν 

θαη πην απνδνηηθά   ιεηηνπξγεί απηή ε δηαδηθαζία ηεο πξνπαγάλδαο, πνπ ζηήλεηαη κε 

επηζηεκνληθφ ηξφπν θαη επηζηξαηεχεη up to date πξφζσπα θαη ηερληθέο. 

       Δλψ ζηελ Διιάδα,  ζήκεξα ην 2008, δελ έρνπλ θαλεί πξνο ην παξφλ, ηα ζεκεία θαη 

ηα ζπκπηψκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο φπσο θαίλεηαη ζηηο ΖΠΑ κε πηψρεπζε κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ, θαηάξξεπζε ησλ ηξαπεδψλ ησλ  επελδχζεσλ θαη ηεο αμηνπηζηίαο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηίηισλ θαη χθεζε ηεο  νηθνλνκίαο,   ν κηκεηηζκφο, ν πηζεθηζκφο θαη 

ε  δνπινπξεπήο αληηγξαθή μελφθεξησλ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηνπο    επαγγεικαηίεο  ησλ 

ειιεληθψλ εζληθψλ θαη ηνπηθψλ  ΜΜΔ (εθεκεξίδεο, ηειεφξαζε, ξαδηφθσλν θαη 

γεληθψο κε δηαδξαζηηθψλ  θαηεπζπληηθψλ   κέζσλ  ελεκέξσζεο), επειαχλνπλ 

δηαθεκίδνληαο κε δεησθξαπγέο  θαη ζνξπβψδεηο παλεγπξηζκνχο ηελ επεξρφκελε ζηε 

ρψξα καο, νηθνλνκηθή θξίζε πνπ πξνθαλψο ζε άιινηε, άιιν βαζκφ-δελ είκαζηε ζε ζέζε 

λα γλσξίδνπκε απηή ηε ζηηγκή πφζν θαη πσο  ζα επεξεάζεη  ηελ αηνκηθή, ηελ ςπρηθή, 

ηελ θνηλσληθή, ηελ δηαπξνζσπηθή, ηελ νηθνγελεηαθή, ηελ επαγγεικαηηθή, ηελ 

επηζηεκνληθή θαη ηελ ζπκβνιηθή δσή καο. 

      Ζ ρεηξαγψγεζε ινηπφλ  εθθίλεζε,  κε σκφηεηα θαη πξνπαγαλδηζηηθή αιεζνθάλεηα, 

θαη παξέζπξε ην ζψκα ηεο θνηλσλίαο, ηελ ςπρή ησλ αλζξψπσλ, ηνπο αξκνχο ησλ 

ζρέζεψλ ηνπο θαη ηηο ζπκβνιηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηνπο κε ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία θφβνπ 

παληθνχ, εζσζηξέθεηαο, αίζζεζεο απξνζδηνξίζηνπ απεηιήο, άξζεο ηεο εκπηζηνζχλεο  

θαη απξνζδηνξηζηίαο. Δπηβάιιεηαη λα επηηεπρζεί ηδενινγηθφο έιεγρνο ησλ γλσζηαθψλ 

ζρεκάησλ ησλ πνιηηψλ θαη ε πξνβνιή ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο αιήζεηαο, ηελ νπνία 

πξεζβεχνπλ νη κέληνξεο ηνπο ησλ ΜΜΔ, νη ιεγφκελεο λέεο εμνπζίεο «νη αγνξέο» θαη ηα 
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θέληξα απνηίκεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ κηαο ρψξαο. Σν άηνκν απεηιείηαη, 

κέζσ ηεο πξνπαγάλδαο θαη εμσζείηαη αζπλεηδήησο ζε κηα παιηλδξφκεζε, δειαδή κηα 

πηνζέηεζε πξσηφγνλσλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ  θηλνχληαη   απφ ηα αληαλαθιαζηηθά  ηνπ 

θφβνπ θαη ηεο δηαθπγήο απφ ηελ απεηιή, κε ζηφρν ηελ  ελζηηθηψδε  επηβίσζε   θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε πξσηαξρηθψλ  αλαγθψλ. Σν άηνκν   παγηδεχεηαη γλσζηαθά   ζε θνβηθνχο 

αδηεμνδηθνχο ιαβπξίλζνπο  κε ηελ αλεκπφξηα, ην ζπκφ θαη ην ζηξεο   ελφο locked- in  

ζπλδξφκνπ, απεθδπφκελν ηελ πξφηεξε βφιεςή ηνπ, ηα αμηαθά ηνπ ζπζηήκαηα, ηελ 

δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία, ηηο ζρέζεηο εκπηζηνζχλεο, ηηο πνιηηηθέο παξαδφζεηο ηνπ ,  

ηηο πνιηηηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο ηνπ θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ έληαμε θαη ηζηνξία. 

          Ζ  ηξνκνθξαηία ηεο θνηλήο γλψκεο θαη  ε ρεηξαγψγεζε ηνπ αηφκνπ     έρνπλ, 

εθηφο ησλ άιισλ,  σο  ζηφρν  ηελ θνηλσληθή πεξηραξάθσζε θαη ηελ θαηάιπζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο, ηφζν εληφο  ηνπ ρψξνπ  ησλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ, φπσο  ζηε ζρέζε ηνπ  

θξάηνπο θαη ηνπ πνιίηε-πνπ είλαη ηζηνξηθά επάισηεο ζηελ Διιάδα,  φζν θαη ησλ 

πνιηηψλ κεηαμχ ηνπο,πνπ απνηειεί ην λέν δηαθχβεπκα ζηε ρψξα καο. Γηαίξεη θαη 

βαζίιεπε, αθφκε θαη ζηελ ίδηα θνηλσληθή νκάδα, ζηελ ίδηα νηθνγέλεηα, ζηελ ίδηα ζρέζε. 

Ζ ρεηξαγψγεζε γίλεηαη απνηειεζκαηηθή, φηαλ θαηαθέξεη λα πεξάζεη ην κήλπκα φηη «ν 

θαζέλαο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ θαη ν Θεφο, ελαληίνλ φισλ».‘Δηζη δηαλνίγεηαη δηάπιαηα ν 

δξφκνο γηα λα ζεξβηξηζηεί ην κελνχ ηεο λέαο αιήζεηαο πνπ κεζζηαληθά ζα πξνηαζεί σο 

ε κφλε ιχζε. Ζ εμφλησζε ηνπ πνιίηε, ε εμαρξείσζε ηεο ςπρηθήο δνκήο ηνπ αηφκνπ, ε 

απνδφκεζε ησλ ηζηνξηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ θαηαβνιψλ ηνπ θνηλσληθνχ αλζξψπνπ, 

νξγαλψλνληαη κεζνδηθά κέζσ ηεο ρεηξαγψγεζεο,  θαη ηεο ηξνκνθξαηίαο ηεο 

επεξρφκελεο απεηιήο, θαηά ηξφπν ψζηε λα ιεηηνπξγεί πνιιαπιαζηαζηηθά κε ξπζκνχο 

ζεηηθήο παιίλδξνκεο αιιεινξχζκηζεο, έηζη ψζηε ην απνηέιεζκα ησλ παξεκβάζεσλ  λα 

ιεηηνπξγεί ζαλ εληζρπηηθφο παξάγνληαο ηεο αξρηθήο θαηάζηαζεο, θαη ηελ  πεξαηηέξσ  

θαηίζρπζε θαη απηνλφκεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ θφβνπ θαη ηεο παγίδεπζεο. Δίλαη 

πξνθαλέο φηη «φπνηνο ζπέξλεη αλέκνπο,  ζεξίδεη ζχειιεο». ΟΗ θσηηέο ζηελ 

Πεινπφλλεζν θαη ε αλνκία ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο πξννησλίδνπλ πεξηπέηεηεο. 

Δπνκέλσο κάιινλ  ζα πξέπεη λα είκαζηε επραξηζηεκέλνη εάλ πεξηνξηζηνχλ   ηα 

θαηλφκελα,  ζε απηά πνπ γίλνληαη θαη φπσο γίλνληαη κέρξη ηψξα. Γελ γλσξίδσ εάλ  

απνθχγνπκε ηνπο ηπθψλεο θαη ηελ παιίξξνηα.  

 

Ησάλληλα 20/11/2008 

Με αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Φπρηθήο Τγείαο(10/10/09). 

 



 

 

104 

 

Καηαζιηπηηθή Κνηλσλία 

 

 

 

‗‘Σε ζαηαληθή Αιιεινπρία  απηνθηνληψλ  πνπ πιήηηεη ηελ ηειεπηθνηλσληαθή εηαηξεία 

France Telecom δεζκεχζεθε   λα αληηκεησπίζεη  ν γεληθφο δηεπζπληήο    Νηηληηέ 

Λνκπάξ, εληζρχνληαο ηελ ςπρνινγηθή ζηήξημε ησλ εξγαδνκέλσλ. «Πξέπεη  νπσζδήπνηε 

λα αλαζηξέςνπκε ηελ θαηάζηαζε απηή. Σα πξάγκαηα ζα αιιάμνπλ, ε λέα France 

Telecom ηνπ Γεθεκβξίνπ δελ ζα είλαη ε ζεκεξηλή» είπε ν θ.Λνκπάξ, κεηά ηελ  

ζπλάληεζε πνπ είρε  κε ηνλ ππνπξγφ εξγαζίαο Ξαβηέ Νηαξθφ. 

            Νέν θξνχζκα απφπεηξαο απηνθηνλίαο απηή ηελ θνξά θαηαγξάθεθε ζηα γξαθεία 

ηεο εηαηξείαο,  ζην Μεηο, φπνπ ζηέιερφο ηεο βξέζεθε αλαίζζεηνο, κεηά ηελ θαηαλάισζε 

κεγάιεο πνζφηεηαο βαξβηηνπξηθψλ θαξκάθσλ  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παχζεο γηα ην 

κεζεκεξηαλφ γεχκα. «Γπζηπρψο, ζπκβαίλεη απηφ πνπ θνβφκαζηαλ πην πνιχ: κηα 

επηδεκία απηνθηνληψλ. Απφιπηε πξνηεξαηφηεηα  καο είλαη ε πξφιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ 

απηνχ», είπε εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο. Δίθνζη  ηξεηο εξγαδφκελνη  ηεο εηαηξείαο έρνπλ 

απηνθηνλήζεη  απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008, ζχκθσλα κε ηα ζπλδηθάηα, πνπ θαηεγνξνχλ ην 

πξφγξακκα  αλαδηάξζξσζεο θαη ηηο ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο  πνπ δεκηνπξγνχλ 

αθφξεηεο ςπρνινγηθέο πηέζεηο ζηνπο 100.000 εξγαδνκέλνπο ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ 

θνινζζνχ. 

        ην κεηαμχ ε εηαηξεία δεζκεχζεθε  ρζεο λα παγψζεη  ην πξφγξακκα ππνρξεσηηθψλ  

κεηαηάμεσλ κέρξη ηηο 31 Οθησβξίνπ, ελψ ην πξνζθείκελν  ζηελ εμσθνηλνβνπιεπηηθή  

Αξηζηεξά ζπλδηθάην FO, αιιά θαη ην ρξηζηηαλνθνηλσληζηηθφ CFTC δήηεζαλ  ηε 

ζχζηαζε θνηλνβνπιεπηηθήο επηηξνπήο πνπ ζα εμεηάζεη  ην δήηεκα θαη ζα πξνηείλεη 

ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο. «Ζ θξίζε  ζηελ France Telecom έρεη θαηαζηεί εζληθφ πξφβιεκα» 

αλαθέξνπλ ηα ζπλδηθάηα ζε αλαθνίλσζή ηνπο. Απφ ηε κεξηά ηνπ ην νζηαιηζηηθφ 

θφκκα, δήηεζε απφ ηελ θπβέξλεζε  λα κειεηήζεη ηηο δηνηθεηηθέο κεζφδνπο  ηεο θξαηηθήο 

εηαηξείαο θαη λα  απαηηήζεη ηελ επαλεμέηαζε  ησλ κεζφδσλ νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο 

(Πξαθηνξείν Reuters, Γεκνζίεπκα ζηελ «Kαζεκεξηλή» ζει.12, 16/9/2009 ). 

           Δπηπρψο  ζηελ Διιάδα, ε απηνθηνλία σο ηειηθή  πξάμε απηφ-ζαλάησζεο είλαη  

αξθεηά αζπλήζεο, ηφζν  εμαηηίαο  ησλ  αλαπαξαζηάζεψλ   καο , φζν θαη  ησλ θνηλνηηθά 

εκπλεπζκέλσλ  ζπκπεξηθνξψλ   καο. Φαίλεηαη καο ελζνπζηάδεη  ε καθξφζπξηε 

απηνθαηαζηξνθή θαη ην κνίξαζκα  ηεο θζνξάο κε άιινπο, έηζη ψζηε ηέηνηα 

εμαηνκίθεπζε  λα θαληάδεη αδηαλφεηε… Πνηέ δελ πηζηέςακε φηη είκαζηε κφλνη ζηε δσή, 
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κφλνη ζην ζάλαην, κφλνη ζηνλ έξσηα… θαη επηπρψο. Ζ θνηλνηηθή «αγσλία απηνχ ηνπ 

ηφπνπ γηα δσή», ε δηεπξπκέλε νηθνγέλεηα πνπ ζπγθξαηεί, ε παξαηεηακέλε παηδηθφηεηά 

καο,  ίζσο θαη ε νξζφδνμε ζξεζθεία, ηειηθά βνεζνχλ, ζψδνπλ αλζξψπνπο. Σαπηφρξνλα  

φκσο ππάξρεη κηα θεληξνκφινο ηάζε πνπ ζπγθξαηεί αιιά θαη καο θπγφθεληξνο πνπ 

εμσζεί, πιεζηάδνπκε θαη απνκαθξπλφκεζα ν έλαο απφ ηνλ άιιν  κε ηξφπν 

παξνξκεηηθφ, αλεμήγεην θαη πνιχ ελνριεηηθφ ….Απηφ είλαη ην κείδνλ ειιεληθφ 

θνηλσληθφ πξφβιεκα! Ζ ξεηή(ζεζκηθή ή ζπληαγκαηηθή) θαη ε άξξεηε (πνιηηηζκηθή, 

εζηκηθή) ζπλζήθε ηεο θνηλσληθήο καο έληαμεο. Σν πψο θαη ην γηαηί καδί. Γείηε ην 

παξάδεηγκα ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ  πξψελ Πξσζππνπξγνχ  απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2004 

έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009. Παζηαζκέλε επαθή κε ηνπο  αλζξψπνπο  θαη ηειηθά 

αθαηαλφεηε θαη άηαθηε θπγή. 

                  «Σα έρεηε φια ζήκεξα, ηη άιιν ζέιεηε;» ιέλε ζπρλά  νη κεγαιχηεξνη, 

επηξξίπηνληαο επζχλεο ζε φπνηνλ παξαπνλείηαη  φηη δελ αηζζάλεηαη ραξά, αλ θαη δεη ζηε 

θάζε ηεο ππεξθαηαλάισζεο. Πξάγκαηη, έρνπκε πνιιά, πνιχ πεξηζζφηεξα  απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο γεληέο, αθφκα θαη ηηο κεηαπνιεκηθέο. Ενχκε ζηελ θνηλσλία ηεο αθζνλίαο 

θαη ηαπηφρξνλα ηεο «δπζηπρίαο». χκθσλα κε ηελ πην πξφζθαηε αλαθνίλσζε ηεο  

Παγθφζκηαο Οξγάλσζεο Τγείαο (2)  γηα ηελ θαηάζηαζε  ηνπ θφζκνπ θαη ηελ ςπρηθή 

πγεία, ε πθήιηνο βξίζθεηαη  ζηα πξφζπξα  άιιεο κηαο παλδεκίαο, κηαο «ζησπειήο», 

αιιά βαζαληζηηθήο λνζεξφηεηαο ζε καδηθή δηαηαμηθή θιίκαθα. Μέζα ζηα επφκελα 

είθνζη ρξφληα, ε θιηληθή θαηάζιηςε (ζε απηφλ ηνλ φξν-νκπξέιια, ζπκπεξηιακβάλνληαη 

φιεο νη ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο απφ ηελ δπζζπκία θαη ηελ θαηαζιηπηηθή λεχξσζε 

έσο ηελ παξαιεξεηηθή ςπρσζηθή θαηάζιηςε θαη ηελ δηπνιηθή δηαηαξαρή) ζα είλαη ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα  πνπ ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ νη πγεηνλνκηθνί θνξείο. 

Μέρξη ζήκεξα, ηνπιάρηζηνλ 450 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη  ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε, 

πάζρνπλ απφ ςπρηθά λνζήκαηα , κε πξψηεο ηηο δηαηαξαρέο ηεο δηάζεζεο. Ο δηεζλήο 

πγεηνλνκηθφο  νξγαληζκφο εμάιινπ  επηζεκαίλεη φηη ε θιηληθή θαηάζιηςε είλαη πνιχ πην 

δηαδεδνκέλε απφ άιια λνζήκαηα, φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ν θαξθίλνο, ν δηαβήηεο 

θ.νθ., ηα νπνία, φκσο πξνθαινχλ πνιχ  πην κεγάιν  θφβν. H θαηάζιηςε έρεη κηα δηα 

βίνπ επηθξάηεζε  πνπ θπκαίλεηαη απφ 10-25% ζηηο  γπλαίθεο θαη 5-12% ζηνπο άλδξεο. 

Ζ  «κείδσλ  θαηάζιηςε» είλαη ππνηξνπηάδνπζα δηαηαξαρή, ε νπνία ζχκθσλα κε 

πξννπηηθέο κειέηεο, ζε πνζνζηφ 85% ππνηξνπηάδεη. Ο θίλδπλνο  γηα ηελ ππνηξνπή 

απμάλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνεγνχκελσλ επεηζνδίσλ θαζψο θαη απφ ηελ δηάξθεηά 

ηνπο. Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ ππνηξνπή  ηεο θαηάζιηςεο, είλαη  ε 

παξακνλή ππνιεηπφκελσλ ζπκπησκάησλ, φηαλ δειαδή ην θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην δελ 
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ζεξαπεχεηαη νξηζηηθά θαη παξακέλεη έλαο θαηαζιηπηηθφο ππξήλαο ζεκείσλ θαη 

ζπκπησκάησλ εμαθνινπζεηηθά ελεξγφο, ηφηε ε ππνηξνπή είλαη πνιχ πηζαλή. Μπνξεί γηα 

ηηο  άιιεο αζζέλεηεο  λα γίλνληαη ζπζηεκαηηθέο  εθζηξαηείεο πξφιεςεο  θαη πξνζπάζεηεο 

ζεξαπείαο, ε θαηάζιηςε αληηζέησο, είλαη έλα καχξν ζχλλεθν πνπ θαιχπηεη  ηα πάληα, 

ρσξίο φκσο  θαλείο λα κηιάεη γηα απηφ. Γπζηπρψο, ηα ςπρηθά λνζήκαηα απνηεινχλ 

ζηίγκα γηα ηνλ πάζρνληα θαη ηελ αθαιιηέξγεηε θνηλσλία καο. 

                Πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο πξαγκαηνπνηήζεθε κειέηε απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ 

Μίζηγθαλ ζε 350 ρηιηάδεο αλζξψπνπο απφ 97 θξάηε. Οη Γαλνί είλαη νη πην επηπρείο  

άλζξσπνη ζηνλ θφζκν, ελψ νη θάηνηθνη ηεο Εηκπάκπνπε  νη ιηγφηεξν επηπρηζκέλνη. 

Παξαδφμσο νη νπεδνί θαη νη Φηιαλδνί εθηνπίζηεθαλ απφ ηελ πξψηε  δεθάδα απφ ην 

‗‘ληξηκ ηηκ ηεο επηπρίαο‘‘ απφ ην Πνπέξην Ρίθν, ηελ Κνινκβία, ελψ ζηελ 11
ε
 ζέζε  

πέξαζε ην Δι αιβαδφξ. ηελ 16
ε
 ζέζε νη θάηνηθνη ησλ παλίζρπξσλ  εππφξσλ Ζ.Π.Α. 

πσο ιέλε νη εξεπλεηέο, ε θαηάηαμε ησλ θξαηψλ  ζε απηήλ ηελ θιίκαθα  απνδεηθλχεη  

φηη «ηειηθά ηα ρξήκαηα δελ γελλνχλ πάληα ηελ επηπρία» κηα παιηά θαη μεραζκέλε 

αιήζεηα, γλσζηή ζηελ ειιεληθή θνπιηνχξα. ηα πην θησρά θξάηε ε επηπρία  ζπλδέεηαη 

κε ηελ αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ αλζξώπσλ ζηηο κηθξέο   θνηλόηεηεο, ηελ 

ζξεζθεπηηθή πίζηε,  ηνλ παηξησηηζκό, (θάηη πνπ θαίλεηαη ηδηαίηεξα ζηελ Λαηηληθή 

Ακεξηθή),  ηελ θνηλσληθή αλεθηηθόηεηα θαη ηελ ηζόηεηα ησλ δπν θύισλ. 

           Μέζα  ζηελ «ζάιαζζα» ηεο ζηελνρψξηαο πνπ βιέπνπκε λα αλαδχεηαη κπξνζηά 

καο  κπξνζηά καο-εδψ πνπ «ηειεηψλεη ν δξφκνο ηεο ζάιαζζαο, ν δξφκνο ηεο αγάπεο» 

πνπ ιέεη ν εθέξεο ζην Μπζηζηφξεκα, ζπλαληνχκε ηελ πηζαλφηεηα  παλδεκίαο 

θαηάζιηςεο πνπ καο επηθπιάζζνπλ  ηα επφκελα ρξφληα, ίζσο λα έθηαζε ε ψξα λα 

αλαξσηεζνχκε  ηη ζα κπνξνχζακε  λα θάλνπκε   γηα λα κεηαβάινπκε απηήλ ηελ ηάζε. 

Μέζα ζηνπο  αζθπθηηθνχο ξπζκνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο-πνπ ζίγνπξα  δελ κπνξνχκε  

λα αθήζνπκε πίζσ-ίζσο ζα έπξεπε  λα αλαδεηήζνπκε  φια απηά πνπ καο έθαλαλ πην 

επηπρείο , αθφκε θη φηαλ δελ ηα είρακε φια.(Δπξπδίθε Μπεξζή, Δθεκεξίδα «Κ»,  

ζει.13, 16/9/2009). 

             Κνηλσληθή Αιιειεγγύε, Θξεζθεπηηθή Πίζηε, Παηξησηηζκόο, Κνηλσληθή 

Αλεθηηθόηεηα, Ιζόηεηα ησλ δπν θύισλ: Να ηα ηζρπξά αληηθαηαζιηπηηθά πνπ έρνπκε 

απεκπνιήζεη θαη πξέπεη  λα μαλαζπκεζνχκε. ηελ εηθφλα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο 

ειιεληθήο θαη δηεζλνχο, νη  πνιίηεο  θαη νη  θάηνηθνη  δηαθξίλνληαη  απφ  ην θιείζηκν 

ζηνλ εαπηφ θαη ηελ  απαμίσζε  ηεο  επηθνηλσλίαο ηνπ ελφο  κε ηνλ άιινλ. Υακειή 

απηνεθηίκεζε,   κεησκέλε απηφ-θξνληίδα αηνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηχπνπ,  

θαηαζιηπηηθή δηάζεζε  ζηελ  εξγαζία, ζην ζρνιείν  θαη ζηηο θαζεκεξηλέο 
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δξαζηεξηφηεηεο, απψιεηα ησλ ελδηαθεξφλησλ, είηε απηά αθνξνχλ θνζκνπνιίηηθεο ηδέεο, 

είηε  ηελ αλαδήηεζε ηνπ θαηλνχξηνπ,  είηε  ηελ εμσζηξέθεηα σο πξάμε, είηε  ηελ επαθή 

κε λέα ξεχκαηα, ηηο  αλνηθηέο  ζρέζεηο, ηηο ζπλαιιαγέο είηε ηηο ζπκκαρίεο , είηε ηελ 

απζεληηθή απφιαπζε ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, εθηφο TV θαη ησλ ζηεξενηχπσλ 

θαηαλάισζεο. 

             Γηαπηζηψλεηαη  ζηελ ζχγρξνλε ειιεληθή  θνηλσλία  ηεο επκάξεηαο  θαη ηεο 

θαηαλάισζεο,  κηα απψιεηα ηεο ελεξγεηηθφηεηαο ηνπ πνιίηε, κηα   κείσζε ηεο  δηάζεζεο 

γηα  πξνζθνξά ζηελ εξγαζία, κηα  αδηαθνξία γηα ηηο ζπνπδέο θαη ηελ δεκηνπξγηθφηεηα 

ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ πνιηηηζκφ  ηεο  θαζεκεξηλφηαο. Γηαθαίλεηαη κηα αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο  ζε ζηφρνπο θαη ζπιινγηθά ζρήκαη. Λείπεη  κηα ζηαζεξή εζηίαζε  ζε  έλα 

λφεκα αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ, πνπ λα θαζνδεγεί ηα  ζπλεηδεηνπνηεκέλα άηνκα. πρλά 

παξαηεξνχληαη ηδέεο αλαμηφηεηαο,  αιιά  αθφκε πην ζπρλά  παξαλνεηδείο  ηδέεο, πνπ 

απνδίδνπλ πάληνηε  ηηο επζχλεο ζηνπο άιινπο, ζηνλ ρψξν έμσ απφ ην άηνκν, ζηελ 

θνηλσλία, ζην ζχζηεκα, ζηηο δπλάκεηο πνπ καο ππνλνκεχνπλ, ζηνπο ερζξνχο πνπ καο 

πεξηθπθιψλνπλ. Οη επζχλεο πνπ πεγάδνπλ απφ φινπο καο θαη απεπζχλνληαη ζε φινπο, 

νη επζχλεο ησλ παξαηάμεσλ, νη επζχλεο γεληθά ηνπ παξειζφληνο, νη επζχλεο ζπλνιηθά, 

νη επζχλεο νη ραξαθηεξνινγηθέο, νη επζχλεο δσήο νη εζληθέο επζχλεο, απεκπνινχληαη 

ζηαζεξά θαη ζπζηεκαηηθά θαη απνηεινχλ ηελ θπξίαξρε ηδενινγία. Ο πνιίηεο είλαη 

κνλίκσο αζεξάπεπηα αξραηθφο θαη κνλίκσο εμαπαηεκέλνο. Δίλαη αλήζπρνο, 

επεξέζηζηνο , απαηζηφδνμνο, κε ρακειφ εζηθφ, θαη   αλχπαξθηα νξάκαηα γηα ην κέιινλ. 

            Με αθνξκή ηηο  αηθλίδηεο –πξφσξεο εθινγέο (ηνπ Οθησβξίνπ 2009)  γίλεηαη 

αλαπφθεπθηα  ε ζχλδεζε  ηεο  θνηλσληθήο αίζζεζεο  πνπ βηψλνπκε κε ηφζν 

θαηαζιηπηηθφ ηξφπν,   κε ηελ «ζπζηεκηθή» αδπλακία δηαρείξεζεο ηεο πνιηηηθήο θξίζεο 

πνπ νδήγεζε ζηηο πξφσξεο απηέο εθινγέο. Πψο ν πνιίηεο θαη ν θάηνηθνο ηεο  ρψξαο 

καο,  λα ληψζεη  μέγλνηαζηνο ζαλ ηνλ Γαλφ θάηνηθν, φηαλ πξηλ ιίγεο κέξεο  βηψζακε ηελ 

αθαηαλφεηα-απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξσζππνπξγνχ, ηελ  αδηθαηνιφγεηα   

δπζιεθηηθή ζηάζε ηνπ αξρεγνχ ηεο αμησκαηηθήο αληηπνιίηεπζεο, ηελ απηηζηηθή  απάζεηα 

ηεο Αξηζηεξάο θαη ηελ   απηάξεζθε  ςπρνπαζεηηθφηεηα  ησλ ινηπψλ πνιηηηθψλ. 

           Οη ξφινη, νη αμίεο , νη ζηάζεηο θαη νη  ζπκπεξηθνξέο   ησλ πνιηηηθψλ αξρεγψλ, 

ησλ θνκκάησλ, αιιειεπηδξνχλ  κε ην θνηλσληθφ ζψκα. Ζ αιαδνλεία, ε ακεηξνέπεηα,  ε 

θαηαπάηεζε ησλ λφκσλ ρσξίο αηδψ, ε θάιπςε ηεο απάηεο ρσξίο ηηκσξία,  ν ριεπαζκφο 

ηνπ  απινχ πνιίηε, ε αδηαθνξία γηα ην εζληθφ ζπκθέξνλ,     ηελ αλάπηπμε θαη   ηνλ 

πνιηηηζκφ, ε αθφξεζηε θαηαζπαηάιεζε ηνπ δεκνζίνπ  ρξήκαηνο,  ην ράζηκν ηνπ ηφζν 

πνιχηηκνπ γηα ηελ αλάπηπμε ρξφλνπ ζε θιελαθήκαηα θαη πνκθφιπγεο, δεκηνπξγνχλ θαη 
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ζπληάζζνπλ κηα «αλεχζπλε  πνιηηεία» πνπ βαζηιεχεη ην άγρνο, ε αβεβαηφηεηα θαη   ν 

θφβνο γηα ην αχξην. Φπζηθά απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε χπαξμε  ελφο λσζξνχ θαη 

αδηάθνξνπ θνηλσληθνχ ζψκαηνο,  ε αλππαξμία ζηφρσλ, νξακάησλ, ζρεδίσλ απφ εκάο 

ηνπο  ίδηνπο, ηνπο απινχο πνιίηεο θαη ηνπο θνηλνχο  αλζξψπνπο, δεκηνπξγεί έλα θαχιν 

θχθιν πνπ δηαιχεη ηειηθά ηελ ςπρηθή καο ηζνξξνπία. Αιιά ε δεκηά είλαη ζπλερηδφκελε 

επεηδή πιήηηεη  ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ πιαηζίνπ, ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο, 

αιιά πάλσ απφ φια απεηιεί ηε ίδηα ηελ δεκνθξαηία πνπ πξνυπνζέηεη ηελ έληαμε ηνπ 

αηφκνπ  ζην θνηλσληθφ ζψκα κε φξνπο ζεβαζκνχ, αλνρήο ηεο εηεξνδνμίαο θαη έληαμεο 

ζε έλα ζηαζεξφ πιαίζην θαλφλσλ ζπλχπαξμεο. ηελ ρψξα καο ην «πιαίζην»  απηφ είλαη 

αλχπαξθην –απφλ αθφκε θαη ζηηο αλαπαξαζηάζεηο καο, παληνχ, θπξίσο ζηελ θνηλσληθή 

εθθνξά  ηεο δσήο καο-γεγνλφο θαηαζιηπηηθνγφλν, ζηξεζζνγφλν θαη αγρνγφλν. Πφζεο 

καηαηψζεηο, ηξαχκαηα, απαμηψζεηο θαη απνπνκπέο έρνπκε ππνζηεί  άπαληεο εμαηηίαο ηεο 

απνπζίαο «πιαηζίνπ» θαη γλσζηψλ- δειαδή θαλεξψλ φξσλ ζπλαιιαγήο; Πψο  ινηπφλ 

έλαο  αλππνςίαζηνο ή θαινπξναίξεηνο πνιίηεο , έλαο ηαιαηπσξεκέλνο ή αλήκπνξνο 

άλζξσπνο αιιά θαη έλαο αδηάθνξνο ή  εζσζηξεθήο πνιίηεο λα δψζεη ηνλ ηφλν γηα λα 

αξρίζεη ην θαηλνχξην,   ην δηαθνξεηηθφ, πνπ ζα αιιάμεη ηελ δηθή ηνπ δσή, αιιά θαη ηεο 

ρψξαο; Αθφκε θαη νη θαιέο, ή  νη νξγαλσκέλεο θαη νη ηζρπξέο πξνζέζεηο ησλ Διιήλσλ 

θαηαξξένπλ ιφγσ ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ πιαηζίνπ. 

  Πξνζπαζψ λα θαηαιάβσ,  λα παξνπζηάζσ, λα πεξηγξάςσ θαη λα εμεγήζσ   κε  

πνιηηηθνχο φξνπο, έλα πξφβιεκα  «ςπρνινγηθφ» θαη έλα ςπρνπαζνινγηθφ θαηλφκελν κε 

φξνπο πνιηηηθνχο αιιά θαη «ελδνγελείο». Αο ειπίζσ  φηη πξνρψξεζε θάπσο ε αλάιπζε. 

 

1.Πξαθηνξείν Reuters  εθεκεξίδα Καζεκεξηλή, 16/9/2009 

2.Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο  

3.Μπεξζή Δπξπδίθε, εθεκεξίδα Καζεκεξηλή 16/9/2009 

 

 

Ησάλληλα 24/9/2009 
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 Οηθνινγία  ή  Οηθν-δήζελ ππνθνπιηνύξα; 

Να λνηψζεηο ηελ ηχρε ζνπ εληαία θαη αλάινγε κε ηελ ηχρε ηνπ ήιηνπ, ηνπ αλέκνπ,  ηεο 

ζαχξαο, ηνπ λεξνχ  θαη ηνπ αγξηνθάηζηθνπ.  Να θαληάδεζαη ηελ ζπλχπαξμε ζαλ ηελ 

πξσηαξρηθή αξρή ηεο επηβίσζεο ζνπ. Να αλαπαξηζηάο ηελ ηζηνξία ζαλ αλαθνξηθή-

δηδαθηηθή αμία. Να δεκηνπξγείο ζπλερψο θαηλνχξγηα ηερλάζκαηα γηα λα νξγαλψζεηο ηνλ 

θνηλσληθφ εαπηφ ζνπ σο «ζαξθσκέλε εηεξφηεηα». Να εληάζεηο ηνλ άπεηξν ρξφλν ηεο 

αηέξκνλεο δσήο ζε κηα αξρέγνλε θαη  άρξνλε δηαδηθαζία θπιίζκαηνο ρξφλνπ δσληαλήο 

ξνήο,  κε πξφζσπα θαη ζπλζήθεο θηηαγκέλα απφ αλαθπθισκέλα πιηθά θαη αξρέηππα 

πνπ λα ζπγθηλνχλ. Να κηιάο κε ιφγηα θαζαξά θαη αλζξψπηλα, ζε παηδηά, εθήβνπο, 

ελήιηθεο, ειηθησκέλνπο. Να «ζπλνκηιείο» κε ηνπία, δψα, ρξψκαηα, κεραλέο γηα λα 

αθνχζεηο ηελ αληήρεζε θαη ην απείθαζκα ηνπ ιφγνπ θαη ηνπ έξγνπ ζνπ. Να θαληάδεζαη  

ηνπο «άιινπο» ζην δηαξθέο γίγλεζζαη ηεο θχζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. Να λνηψζεηο φηη 

αλήθεηο ζε έλα νηθνζχζηεκα δειαδή ζε έλα ζχλνιν, έλαλ νίθν βηψζηκν,  ζε έλα 

θνηλσληθφ - γεσθπζηθφ ηνπίν κε ηζηνξηθφηεηα, πνιππινθφηεηα, πνιηηηζκφ 

(ζεζεκαζκέλν ή  ππαηληζζφκελν), ιφγνπο θαη δξάζεηο, ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλαηζζήκαηα, 

πξαμίεο θαη ηερλήκαηα, λφεκα θαη λφκνπο .Να ππάξρεηο. Να δεηο. Απηφ είλαη ΣΟ 

ΝΟΖΜΑ. 

                 Απηή ε νηθνινγηθή,  δειαδή ε δηεπξπκέλε ςπρνθνηλσληθή θαη 

ηζηνξηθνγεσθπζηθή ζπλείδεζε  ηνπ είλαη θαη ηεο νληφηεηαο πνπ πεξηγξάθεηαη, 

ζπλάπηεηαη κέζσ ησλ δξσκέλσλ ηεο κε ηνλ «Άιιν», ηελ εηεξφηεηα, εληφο ελφο 

θαλνληζηηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαηαζθεχαζε ν Θεφο, ε Δμειηζζφκελε Φχζε θαη «ε 

θαηαηγίδα ηνπ λνπ» ηνπ αλζξψπνπ, δειαδή ε Κνηλσλία, απφ ηνλ Habilis, ηνλ Erectus, 

ηνλ Sapiens, ηνλ Non-Sapiens- Sapiens έσο ηνλ ζεκεξηλφ Homo Dysthymic. Μάιινλ ην 

κέιινλ καο πξέπεη λα ηδσζεί ηαπηφρξνλα κε φξνπο ληεηεξκηληζκνχ, εμέιημεο, 

θνηλσληθνπνίεζεο, ηζηνξηθφηεηαο αιιά θαη πνιηηηζκνχ. Οηθνινγία επνκέλσο,  

πξσηίζησο, ζεκαίλεη νηθνζεσξία δειαδή θνζκνινγία (δειαδή  θνζκν-ζεσξία), 

αλζξσπνινγία (δειαδή  ηδενινγία,  ζξεζθεπηηθή πίζηε θαη πνιηηηθή), επηζηήκε  

(δειαδή ν  ζηαηηζηηθφο πεξί ησλ πξαγκάησλ δηαινγηζκφο), εζηθή ( δειαδή ε πεξί ηνπ 

πξαθηένπ θαη ηεο αγάπεο ή  ηνπ θζφλνπ πξνο ηνλ άιινλ), δεκηνπξγηθφηεηα θαη 

απζεληηθφηεηα (δειαδή  εληθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ πξαγκάησλ),ηζηνξηθφηεηα, κε 

αλαισζηκφηεηα θαη κε ελαιιαμηκφηεηα. Δπνκέλσο,  ε Οηθν-ινγία  ζα πξέπεη λα 

ζεσξεζεί σο νίθνζελ αλζξψπηλε νηθν-λνκία, , κε ζχλεζε, φξακα θαη ζνβαξφηεηα. 
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             Μπξνζηά ζηελ απνξία ηνπ ζχγρξνλνπ Νενέιιελα γηα ηελ  έθπησζε  ησλ 

ελλνηψλ θαη ησλ ζπκπεξηθνξψλ  θαη ηνπ ζπληεηαγκέλνπ πνιηηεηαθνχ βίνπ καο,   

πξνηείλσ έλαλ αμηαθφ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζεκαζηψλ: «Γηα 

απηά ηα κάξκαξα πνιεκήζακε», «είκαζηε ζην εκείο θαη φρη ζην εγψ», (ηξαηεγφο 

Μαθξπγηάλλεο) «αιιεινπεξηρψξεζε» (Γξεγφξηνο Παιακάο), «επαθή κε ην ρψκα θαη ην 

λεξφ ηεο παηξίδαο καο»(Γηνλχζηνο νισκφο), «θάησ ζηα δαζηά ηα πιαηάληα, ζηελ 

θξπφβξπζε» (Γεκνηηθφ ηξαγνχδη), «ιίγν θξαζί γηα ηε ζχκηζε, ιίγν λεξφ γηα ηε 

ζθφλε»(Νίθνο Γθάηζνο),  «ησλ εξψησλ ηα ζαχκαηα» (Οδπζζέαο Διχηεο), «νη ήξσεο 

πξνρσξνχλ ζηα ζθνηεηλά» (Γηψξγνο εθέξεο), «απηφ ην ρψκα είλαη δηθφ ηνπο θαη δηθφ 

καο» (ΓηάλλεοΡίηζνο), «φξζηνη θαη κφλνη κέζα ζηελ θξηθηήλ εξεκία ηνπ 

πιήζνπο»(Μαλψιεο Αλαγλσζηάθεο),  «θχθινο θπθινδίσθηνο ηνπ θνηλνχ-μπλνχ ιφγνπ» 

(Θνπθηδίδεο), «αηψλ εζηί παίδσλ, πεζζεχσλ, παηδφο ε βαζηιίε»(Ζξάθιεηηνο). 

          πλεπψο  ε Οηθνινγία   ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί σο  Οηθν-Ηζηνξία, σο Οηθν-

ςπρνινγία, σο  νιηζηηθή ζπκθηιησηηθή ηάζε θαη αληη-εληξνπηθή θίλεζε,  σο ζηάζε ππέξ 

ησλ αλνηθηψλ  νηθνζπζηεκάησλ  θαη ελαληίνλ ηεο πνιηηηθήο  ηεο αγνξαθνβίαο πνπ 

αζθείηαη  σο αιινηξίσζε  θαη ρεηξαγψγεζε, κέζσ ηεο ζπζηεκηθήο  αλνξζνινγηθφηεηαο  

ηεο παξνχζεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, ηεο εμνπζίαο ησλ ΜΜΔ, ηεο απιεζηίαο θαη ηνπ 

ρπδαίνπ αηνκηθηζηηθνχ πιηζκνχ,  ηεο κηθξνλνηθήο θαη  άςπρεο νηθν-επηπρίαο καο, ησλ 

ειάρηζησλ έσο «ιίγσλ γξακκαξίσλ», κέζα ζε κηα «εκθηαισκέλε θχζε». 

 

Ησάλληλα 15Ννεκβξίνπ 2009 
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Δθινγέο, Γηαζηξνθέο θαη Απηνλόεηα  

 

 

Ο  Πεξηθεξεηάξρεο θαη νη  Γήκαξρνη  θαη  πνπ ζα επηθξαηήζνπλ ζηηο εθινγέο ηνπ 

Ννεκβξίνπ, πξέπεη λα είλαη έηνηκνη γηα λα γηνξηάζνπλ ηα 100 ρξφληα  απφ ηελ 

ελζσκάησζε ηεο Ζπείξνπ  ζηνλ εζληθφ θνξκφ, λα έρνπλ   θάηη ζεκαληηθφ  λα επηδείμνπλ 

θαη νπσζδήπνηε θάηη εκπεξηζηαησκέλν λα πξνηείλνπλ. 

Άξηα 1882, Πξέβεδα 1912, Θεζπξσηία θαη Ησάλληλα 1913. Ζ  εθαηνληαεηία 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηηο ηξεηο κεγάιεο πφιεηο ηεο Ζπείξνπ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο λνκνχο,  

ζεκαηνδνηεί  απμεκέλε επζχλε γηα ηελ απαξηίσζε ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ ζε εληαίν 

θξάηνο,  δειαδή ζε κηα εληαία δηνηθεηηθή κεραλή  πνπ ζα εληάμεη ηα ζχκβνια, ηελ 

ηζηνξία, ηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ αλάπηπμε ηεο γήο, ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

πγεία, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ  αμηνπξέπεηα ησλ Διιήλσλ. 

         ρνιηάδσ ηελ εθαηνληαεηία (θαη  ιίγν παξαπάλσ γηα ηελ Άξηα) επεηδή ζηηο κέξεο 

καο γίλεηαη κεγάιε ζπδήηεζε γηα ην θαηά πφζν ζηελ Ήπεηξν αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ 

Διιάδα, έρνπκε απαιιαγεί απφ ην πνιηηηζηηθφ θαη δηνηθεηηθφ κνληέιν ηεο  Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαηεηακέλεο ηνπξθνθξαηίαο(1470-1913). 

Υαξαθηεξηζηηθά  ηνπ απηαξρηθνχ δηνηθεηηθνχ κεραληζκνχ ηεο Οζσκαληθήο 

απηνθξαηνξίαο ήζαλ ε απμεκέλε θνξνινγία θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ πινχηνπ ηεο 

ρψξαο,  ε επλνηνθξαηία ζηε δηνίθεζε, ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε βία θαη ε 

θαηαζηνιή σο πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ν «ζεμηζκφο» ησλ Οζσκαλψλ κε εθθνξέο 

αθξαίεο, έλαληη ησλ αιινζξήζθσλ.  

         Απηά έρνπκε αθήζεη   πίζσ καο θαη πξέπεη λα ηα εγθαηαιείςνπκε, σο λννηξνπίεο,  

νξηζηηθά εάλ πξαγκαηηθά πηζηεχνπκε φηη  ν θφζκνο  θαη ν ηφπνο καο πξέπεη λα γίλεη πην 

θαηνηθήζηκνο. Με απηή ηελ έλλνηα ηα  ζπλζήκαηα ησλ δπν κεγαιχηεξσλ ζρεκαηηζκψλ 

γηα ηηο πεξηθεξεηαθέο εθινγέο ηεο Ζπείξνπ πνπ  είλαη παξεκθεξή(Αμηνβίσηε αλάπηπμε 

γηα ηελ Ήπεηξν,  Ήπεηξνο  ηφπνο λα δεηο) ίζσο εκπεξηέρεη θνηλνχο ηφπνπο θαη 

ζπγθιίζεηο πνπ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηά ζηηο κέξεο καο. 

         Κεληξηθφ πξφζσπν ζηηο εθινγέο είλαη ν πνιίηεο, ν θάηνηθνο ηεο πφιεο θαη ηνπ 

ρσξηνχ. Πξέπεη λα  κεηαθπιήζνπκε ηελ εμνπζία απφ ηα γξαθεηνθξαηηθά θέληξα ησλ 

δνηθεηηθψλ κεγάξσλ,  ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο πνπ πεξπαηνχλ ζην δξφκν. Κάζε 

αλαπηπμηαθή πξφηαζε, θάζε δηνηθεηηθή ξχζκηζε ζα πξέπεη λα έρεη σο θέληξν ηεο ηνλ 

άλζξσπν, νξίδνληαο ηνλ κε ηελ «νιηζηηθή» έλλνηα, φρη κφλν σο νηθνλνκηθή κνλάδα 

αιιά θαη σο κέηνρν κηαο αλνηρηήο θαη κεγάιεο θνηλσλίαο, σο  εθθξαζηή 
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ζπλαηζζεκάησλ, σο θάηνρν πνιηηηζκνχ θαη παηδείαο θαη θπζηθά σο ελ δπλάκεη ηζηνξηθφ 

πξφζσπν κε κλήκε, παξειζφλ, παξφλ θαη κέιινλ. Γξάθσ θνηλνηππίεο ζα πεί θάπνηνο. 

Ίζσο φρη, αλ επηηέινπο ζε απηφλ ηνλ ηφπν κπνξέζνπκε λα δηεηζδχζνπκε ζην αιεζηλφ ή 

ην θξπκκέλν λφεκα ησλ ιέμεσλ θαη ησλ πξάμεσλ θαη  ηνπ αιεζηλνχ λνήκαηνο πνπ 

πεξηθέξνπλ θαη απνθαιχπηνπλ  ηα ιφγηα καο  θαη ηα έξγα καο  φηαλ απνζπαζηνχλ  απφ 

ηνλ μχιηλν ιφγν ησλ παιαηψλ πνιηηηθψλ. 

             ηελ «επνρή ηνπ κλεκνλίνπ», φπνπ ηίζεληαη ζέκαηα εζληθήο αλεμαξηεζίαο, 

νηθνλνκηθήο απηνηέιεηαο ηεο ρψξαο, γεσπνιηηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη νξγάλσζεο 

ζπκκαρηψλ  ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε  αιιά θαη ζηνλ θφζκν, ην πξφηαγκα ηεο πίζηεο  

καο ζηελ δεκνθξαηηθή ζπκκεηνρηθή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη πην  επηζπκεηφ  απφ 

πνηέ. ηελ ρψξα καο ζηελ πξάμε θαη αδηνξάησο, ε δεκνθξαηία, δειαδή ε ηζφηεηα ησλ 

επθαηξηψλ ζηνπο πνιίηεο είλαη θελφ γξάκκα ζε φινπο ηνπο ηνκείο, απφ ηελ εθπαίδεπζε, 

ηελ αγνξά εξγαζίαο, ην ζχζηεκα  παξνρήο δηθαηνζχλεο,  ηελ πξφζβαζε ζηελ εμνπζία. Ζ 

δεκνθξαηία είλαη ην δεηνχκελν θαη ε δεκνθξαηία λα ζπκίζνπκε φηη ζεκαίλεη ηζνλνκία, 

δειαδή νη λφκνη λα έρνπλ ην ίδην λφεκα γηα φινπο,  ζεκαίλεη αμηνθξαηία, δειαδή ε  

αμηνζχλε, νη ηθαλφηεηεο,  νη δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, λα δηαθξίλνληαη, λα εληζρχνληαη θαη 

λα επλννχληαη, κε θαζαξνχο θαη αλνηρηνχο ηξφπνπο. Δπνκέλσο ζε απηέο ηηο εθινγέο θαη 

κε αθνξκή ηελ εθαηνληαεηία πξέπεη  νη πνιίηεο –  δηεθδηθεηέο ηνπ κειινληηθνχ ρσξν- 

ρξφλνπ ηεο επεηξσηηθήο γεο, λα  νξίζνπλ σο δηαθχβεπκα ηελ «αλαηξνπή» ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηδηψκαηνο πνπ θαίλεηαη λα θπξηαξρεί απφ ηελ επνρή ηεο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο. Αλάηαμε ηεο ηζνλνκίαο ελάληηα  ζηνλ απηαξρηζκφ ηνπ «Παζά»-

Γηνηθεηή, Ννκάξρε, Γεκάξρνπ, Πεξηθεξεηάξρε. Να θεξχμνπκε μαλά ηελ Διεπζεξία, ηελ 

Ηζφηεηα, ηελ Αδειθφηεηα. Σα ζπλζήκαηα ηεο Γαιιηθήο επαλάζηαζεο  πνπ  επέβαιαλ  ηα  

λεσηεξηθά ζηνηρεία ζηελ  δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ θνηλσληψλ ζηελ δπηηθή Δπξψπε  

πνπ φινη ζαπκάδνπκε θαη απνιακβάλνπκε γίλνληαη αηηήκαηα γηα  Αμηνθξαηία, Ηζφηεηα,  

εβαζκφ ηνπ πνιίηε θαη  ησλ ζεζκψλ,  Κνηλσληθή δηθαηνζχλε,   αλεθηηθφ πνιηηηζκφ 

αιιά θαη αηνκηθή επζχλε. 

          Δάλ ππάξρεη θάπνηα ειπίδα ζε απηέο ηηο εθινγέο , είλαη ε ειπίδα ηεο πιήξνπο θαη 

νιηθήο απνδφκεζεο ηνπ παιαηνχ πνιηηηθνχ ζθεληθνχ θαη ηνπίνπ, έηζη φπσο έρεη 

νξγαλσζεί κέρξη  ηηο κέξεο καο,  κε ηηο ξίδεο ηνπ ζηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία, ηεο 

ππαλάπηπμεο,  ηεο επλνηνθξαηίαο, ηνπ θαηξηαζκνχ, ηεο θνκκαηνθξαηίαο, ηεο βίαο θαη 

ηεο θαηαζηνιήο. Θα άμηδε γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν, αιιά  θαη γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο 

κλήκεο θαη απηνγλσζίαο, λα νξγαλσζνχλ θάπνηα ζπλέδξηα γηα ηελ κειέηε ησλ ζεζκψλ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηάβαζεο απφ ηνπο ζεζκνχο ηεο ηνπξθνθξαηίαο ζηε λέν 
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δηνηθεηηθφ κφξθσκα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Έλα ζπλέδξην γηα ηνπο 

Διιελφθσλνπο Παζάδεο ηεο  Ζπείξνπ πνπ ίζσο  ελίζρπζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ 

λενειιεληθνχ δηαθσηηζκνχ. ε απηφ ην θφλην μερσξίδεη ε δεζπφδνπζα κνξθή ηνπ Αιή  

Παζά ηνπ Σεπελελιή, ην ‗‘Γηακάληη ησλ Ησαλλίλσλ ΄΄ θαηά ηνλ Οπίιηακ Πινκάξ, αιιά 

θαη ηνπ ηλάλ Παζά, ηνπ Καινχ Παζά  θαη ηνπ Γηαγηά Μπέε, πξψηνπ Γεκάξρνπ ησλ 

ειεχζεξσλ Ησαλλίλσλ. 

    Ο Νενιιεληθφο δηαθσηηζκφο πνπ ήθκαζε ζηελ Ήπεηξν ζα πξέπεη λα απνδνζεί σο 

νπζία ζηελ λεψηεξε ειιεληθή παξάδνζε,  κε έλα ζπλέδξην δηαθήκηζε ηεο νπζίαο  ηνπ 

ιφγνπ θαη ησλ ξηδνζπαζηηθψλ ζεσξηψλ ηνπ,  γηα ηζνλνκία, δεκνθξαηία, ηζφηεηα, 

αδειθφηεηα, αλεμηζξεζθία, εθπαίδεπζε, θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Απφ ηνλ Ρήγα Φεξαίν 

ζηνλ Αζαλάζην Φαιίδα, θαη απφ ηνλ  Ησάλλε Βειαξά, ζηνλ Ησάλλε Κσιιέηε θαη 

δηακέζνπ απηνχ  ζηνλ Αβέξσθ, ηνλ  Υαηδή, ηνλ Γεκεηξίνπ,  ηνλ  Υνπιηαξά,  ηνλ Γθαλά, 

ηνλ Ρφθν,  ηνλ Παπαγηάλλε θαη ηνλ Παπαζηαχξνπ, ηνπο  ξηδνζπάζηεο  δηαλνεηέο ηεο 

λεψηεξεο επεκεξνχζαο  «Αμηνβίσηεο Ζπείξνπ», φπνπ απφ ηφπνο κεηαλάζηεπζεο, έγηλε 

πξάγκαηη έλαο ελδηαθέξσλ «Σφπνο λα δεηο». 

     Σν δηαθχβεπκα ησλ εθινγψλ θπζηθά,  πέξαλ ηεο δηνηθεηηθήο αλάηαμεο φπσο 

πεξηγξάθεθε, είλαη ε δηεθδίθεζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ  κεγάινπ  απηνθηλεηνδξφκνπ, 

δειαδή ηεο   Ηνλίαο  Οδνχ  πνπ ζα ζπλδέζεη  ηελ Ήπεηξν, κε ηελ ππφινηπε Διιάδα θαη 

δηά ηεο Δγλαηίαο, κε ηελ Θξάθε ηελ Μαθεδνλία, θαη ηα Βαιθάληα. Δπηπρψο  ζηέξεςαλ 

ηα ζπλζήκαηα ησλ ππνςεθίσλ θαη αο ειπίζνπκε ζηελ αλάδπζε κηαο εζηθήο θαη πην 

πξαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Νέα κπαιά, θαη λέα πξφζσπα ζηελ πνιηηηθή  γηα λα 

εθηνπίζνπλ «κνλίκνπο» ππνςεθίνπο δηεθδηθεηέο αμησκάησλ, κε αξαρληαζκέλνπο  

λαξθηζζηζηηθνχο ηξφπνπο  εθβηαζκνχ θαη ρεηξαγψγεζεο. 

     Ζ ακθηζβήηεζε ησλ πνιηηηθψλ πνπ δηαρχησο  θαη αδηαθξίησο πεξηθέξεηαη  ζηηο 

κέξεο καο,   ζπλδεφκελε κε ηελ νηθνλνκηθή δπζθνξία θαη έλα ηερλεηψο αβέβαην κέιινλ, 

νθείιεη λα ζπγθξηζεί  κε ηελ  λέα εζηθή ηεο πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο. Πεξηζζφηεξν 

θνηλνηηθφ πλεχκα, παξά ηδηνηέιεηα θαη εγσπαζεηηθή δηεθδίθεζε, πεξηζζφηεξνο 

εζεινληηζκφο, παξά αληαπνδνηηθφηεηα έσο ρηιηνζηνχ ηνπ γξακκαξίνπ, νπζηαζηηθή 

θηιαλζξσπία θαη αιιειεγγχε  θαη ιηγφηεξνο  ςεπδνθηιηθφο λεπξσηηζκφο ζπλχπαξμεο, 

πεξηζζφηεξε νπζία, πξνζεηηθφηεηα  θαη ιίγα ιφγηα  παξά γεληθφηεηεο , επρνιφγηα   θαη 

μχιηλνο ιφγνο . 

   Σν πεξηβάιινλ, νη ππεξεζίεο, ε ελαιιαθηηθή αλάπηπμε,  νη αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ηα  

φξηα ηεο ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο ,ηα φξηα ηεο αηνκηθήο επζχλεο γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, φζν θαη ην πφζεο  θαη πνηεο αηνκηθέο  αλάγθεο κπνξεί λα θαιχπηνληαη 
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απφ ζπιινγηθνχο πφξνπο, είλαη ζέκαηα  πνπ νη πνιίηεο θαη νη άλζξσπνη  ησλ ρσξηψλ ζα 

πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ , λα δηαπαηδαγσγεζνχλ θαη λα απνθαζίζνπλ  κε ηελ ζηάζε ηνπο 

θαη ηελ πνιηηηθή ηνπο επηινγή ζε απηέο ηηο εθινγέο. Να απνκαθξπλζνχκε απφ ηελ  

παγηδεπηηθή κνλαμηά ηεο ηειεφξαζεο, ζηελ απφιαπζε ηεο κηθξήο παξέαο. Να 

δηαβάζνπκε, παιηά θαη θαηλνχξηα βηβιία .Να απνιαχζνπκε ην έξγν λέσλ δεκηνπξγψλ 

live ή ζην δηαδίθηπν. Να κηιήζνπκε, λα εθθξάζνπκε ηηο απφςεηο καο θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηά καο. Να  δηαηεξήζνπκε θαη λα εληζρχζνπκε  ην κνληέξλν θνηλνηηθφ  

modus vivendi.  

    Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έθδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ ην βξάδπ   ηεο 7
εο

 θαη ηεο 14
εο 

Ννέκβξηνπ 2010,  πξνηείλσ   ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ πεξηνδηθνχ αληί λα παξαθνινπζνχλ  

ζηελ ηειεφξαζε   θελνιφγνπο  ζρνιηαζηέο  λα δηαβάζνπλ  ηηο ‘‘Αλακλήζεηο απφ ηα 

Γηάλλελα ηνπ 1894-1895‘‘ ηεο Zelia Magnat Lanniee θαη ην ‗‘Ηκαξέη - ηε ζθηά ηνπ 

ξνινγηνχ‘‘ ηνπ Γηάλλε Καιπνχδνπ. Πξίλ, ην  πξσηλφ ηεο  Κπξηαθήο ησλ εθινγψλ,  κεηά 

ηνλ εθθιεζηαζκφ ή αλη‘ απηνχ,  θαη αθνχ θεθίζνπλ ιεινγηζκέλα θαη φρη 

ζπλαηζζεκαηηθά, πξνηείλσ  κηα ειεχζεξε θαη απξνθαηάιππηε επίζθεςε ζην Μνπζείν 

χγρξνλεο Σέρλεο ηνπ Θεφδσξνπ Παπαγηάλλε, ζην Διιεληθφ, 25 km λνηίσο ησλ 

Ησαλλίλσλ. Δθεί ζα γλσξίζνπλ ηελ λέα δεκηνπξγία πνπ γίλεηαη παξάδνζε. Παξάδνζε,  

πνπ γηα ηελ Ήπεηξν είλαη θάηη αθξνγσληαίν, θαη πνπ ζεκαίλεη λα δεκηνπξγείο  θαη 

κάιηζηα εθ ηνπ κεδελφο. 

 

Ησάλληλα 13/10/2010 
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Η θαηαηγίδα πνπ ζα γελλήζεη ν λνπο ηνπ αλζξώπνπ 

 

 

Σα πινχηε δελ κε λνηάδνπλε ηνπ Γχγε,/ ηνπ βαζηιηά ησλ άξδεσλ,/αηρκάισηνο  δελ 

είκαη ηνπ ρξπζνχ/κήηε δειεχσ ηνπο ηπξάλλνπο./Μία ε έγλνηα κνπ, λα βξέρσ /ηε 

γελεηάδα  κνπ κε κχξα, /κε ξφδα ην θεθάιη κνπ /λα ζηέθσ./Σν ζήκεξα κε θαίεη./Σν 

αχξην πνηνο ην γλσξίδεη… 

(Αλαθξέσλ ) 

( Απφδνζε, Παληειήο Μπνπθάιαο, πκπνηηθά Δπηγξάκκαηα, Μεηάθξαζε, 2009) 

 

 

 

Ο απιφο πνιίηεο, πξέπεη  επίζεο λα εμεηάζεη ηηο πηζαλφηεηεο λα αλεμαξηεηνπνηεζεί  

απφ ην ζχζηεκα, λα παξάγεη κφλνο ηνπ ηελ ηξνθή ηνπ θαη ηνλ ειεθηξηζκφ πνπ 

ρξεζηκνπνηεί .Με ηηο λέεο ηερλνινγίεο, απηφ ζα είλαη εθηθηφ. Δάλ ζπκβεί απηφ, ηφηε  ζα 

απνκαθξπλζνχλ νη άλζξσπνη  απφ ην θξάηνο  θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Σν 

θεληξηθφ ζχζηεκα  ζα έπξεπε λα  είρε θαηαξξεχζεη πξν πνιινχ. πληεξνχληαλ  κνλάρα 

κέζα απφ ην θζελφ ρξήκα. Απηφ φκσο δελ ιεηηνπξγεί  πηα. Γηα πην ιφγν  ρξεηαδφκαζηε  

κηα  θεληξηθή θπβέξλεζε , ε νπνία νχησο ε άιισο πξνθαιεί πξνβιήκαηα , αιιά δελ 

πξνζθέξεη ιχζεηο; Σν κέιινλ βξίζθεηαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία 

θαη απνθέληξσζε1. 

 πείξεο δηεθζαξκέλσλ θεξδνζθφπσλ θαη ζπκκνξίεο  ηπρνδησθηψλ  θαηάθεξαλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ  ζηα αζηηθά θνηλνβνχιηα,  απφ φπνπ ιπκαίλνληαη  ηηο 

θνηλσλίεοπξνθαιψληαο  πξσηνθαλείο  εζηθέο παξελέξγεηεο. Ζ δηαθζνξά ηνπ 

θνηλνβνπιίνπ, εμαπιψλεηαη ζηε ζπλέρεηα, κε ηε κνξθή,  γεληθεπκέλεο εζηθήο 

παξάιπζεο, ζε φιεο  ηηο θιίκαθεο  ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο δσήο: κηα 

πιαησληθή «θιεγκαίλνπζα  δεκνθξαηία» ελ πιήξε  εμειίμεη.2 

 

1.Γθέξαιλη ειέληε 

(Trends Research Institute 2009)  

 2.Κπξίεο θαη Κχξηνη. ήκεξα κηιάκε   γηα κηα θξίζε εκπηζηνζχλεο ζηνλ αλζξσπηζκφ,  κηα θξίζε ηεο εκπηζηνζχλεο  

πνπ σο ηψξα αθφκα ηξέθνπκε γηα ηνλ άλζξσπν. 

(Ρφκπεξη Μνχδηι , Πεξί Βιαθείαο, 1923) 
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    Ζ ηεξαξρηθή  νξγάλσζε εμνπζηψλ θαη ζεζκψλ  πθίζηαηαη ηξνκαθηηθέο  

απνζαζξσηηθέο πηέζεηο,  ελψ θιαζηθνί  θαηαμησκέλνη  ζεζκνί ράλνπλ ην θχξνο, ηελ 

αμηνπηζηία  θαη ηελ ηζρχ ηνπο,  θαζψο επηειίδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ιεηηνπξγνχο 

ηνπο. Πνηθίιεο νκάδεο  πνπ ππεξεηνχλ  νξγαλσκέλα  νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα, αιιά  

θαη πνιιέο κπζηηθέο ππεξεζίεο, θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο, δηάθνξα ζπλδηθάηα  θαη 

ζπληερλίεο, νκάδεο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο  απνθηνχλ ηδηαίηεξε  απηνλνκία θαη ηζρχ. 

Παγθνζκίσο, θξάηε -θαληάζκαηα (καθία, θνλζφξηηνπκ ησλ λαξθσηηθψλ) έρνπλ 

πιήξσο εγθαζηδξπζεί  θαζνξίδνληαο  αλελδνίαζηα  ηα ζχλνξα ηεο επηθξάηεηάο ηνπο. Ζ 

θαλεξή  ή ιηγφηεξν θαλεξή ζπκκεηνρή  απηψλ ησλ νκάδσλ ζηελ άζθεζε ηεο επίζεκεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο, αιιά θαη ε δηαπινθή ηνπο  κε κεγάια νηθνλνκηθά ζπγθξνηήκαηα θαη  

πνιπεζληθέο εηαηξείεο  κεηαμχ ησλ νπνίσλ καίλεηαη  έλαο αδπζψπεηνο νηθνλνκηθφο 

πφιεκνο ζε πιαλεηηθή  θιίκαθα, είλαη πιένλ έλα θαηλφκελν κε παγθφζκηα εμάπισζε. 

    Σν ζεζκηθφ πιαίζην θάζε θνηλσλίαο δηακνξθψλεηαη απφ ην ήζνο ηεο (αιιά θαη 

αληηζηξφθσο ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ). Σν ζεζκηθφ πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο 

δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο επηηξέπεη ηελ άλνδν ζηελ εμνπζία αηφκσλ πνπ δελ έρνπλ 

απνδείμεη εκπξάθησο ηελ αθνζίσζή  ηνπο ζηελ πξσηαξρηθή «αμία ηνπ αλζξψπνπ», 

ελλννχκελε ζεζκηθά σο αμία βηνινγηθή, θνηλσληθή, εζηθή θαη πλεπκαηηθή. Βέβαηα, θάηη 

ηέηνην ζπλέβαηλε θπξίσο ζε παιαηφηεξεο πεξηφδνπο ηεο αλζξψπηλεο ηζηνξίαο, αιιά θαη 

θαηά ηελ ηξέρνπζα ηζηνξηθή πεξίνδν, ιφγσ ηεο πιεκκεινχο ιεηηνπξγίαο ησλ ζεζκψλ, 

παξαλντθά θαη κεγαινκαληαθά «αγξίκηα» θαηάθεξαλ λα αλαξξηρεζνχλ ζηελ εμνπζία,  

νδεγψληαο ηνπο ιανχο ηνπο ζε ηξαγηθά αδηέμνδα θαη ζε αλππνιφγηζηεο θαηαζηξνθέο. 

Λίγε  ζεκαζία  έρεη αλ ε εμνπζία παξαδίδεηαη ζε απηνχο κε βίαηα κέζα, φπσο 

ζπλσκνζίεο θαη πξαμηθνπήκαηα, ή ράξε ζηελ πεπιαλεκέλε θξίζε ησλ καδψλ, πνπ 

ππνηίζεηαη φηη είλαη ειεχζεξεο λα εθιέγνπλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. 

ηε κεηαβηνκεραληθή θνηλσλία, ε εζηθή αλαδνκήζεθε εθ λένπ θαη πξνζαξκφζηεθε ζηηο 

αλάγθεο ηνπ εξγνζηαζηαθνχ πνιηηηζκνχ, έηζη ψζηε λα ξπζκίδεη ηηο δηαπξνζσπηθέο 

ζρέζεηο ζχκθσλα κε ηε ινγηθή ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Ζ επνρή «πνπ ε 

ακαξηία νλνκάζηεθε αξεηή θαη επινγήζεθε ζηηο εθθιεζίεο», φπσο ιέεη θαη ν πνηεηήο, 

έρεη θζάζεη. Μηα ηεξάζηηα εζηθή θξίζε βξίζθεηαη ζε εμέιημε επεξεάδνληαο ηε δσή 

εθαηνκκπξίσλ αλζξψπσλ, αθήλνληαο ηνπο αλεξκάηηζηνπο, ζπρλά ρσξίο ειπίδα, 

εμαξηεκέλνπο ζηελ αλαδήηεζε κηαο άκεζεο, ζπλήζσο βιελλνγνληθήο, ηθαλνπνίεζεο, 

ε νπνία ηνπο θαζηζηά αληηθείκελν εθκεηάιιεπζεο θαη ρεηξαγψγεζεο απφ παλίζρπξνπο 

πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο κεραληζκνχο. Σεξάζηηεο κάδεο εζηθά εμνπζελσκέλσλ 
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αηφκσλ, αλίζρπξσλ νηθνλνκηθά αιιά φρη πεηλαζκέλσλ, αθνζησκέλσλ ζην θπλήγη κηαο 

θζελήο επηδεημηνκαλνχο ςεπδνπνιπηέιεηαο, βπζηζκέλσλ ζηελ αθξαία ςεπδαίζζεζε 

φηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ άζθεζε ηεο εμνπζίαο κέζα απφ θαιθηδεπκέλνπο θνηλνβνπιεπηη-

θνχο ζεζκνχο, έρνπλ θαηαθιχζεη ηελ Δπξψπε θαη ηνλ ππφινηπν κεηαβηνκεραληθφ 

θφζκν. 

Απφ ςπρηαηξηθή άπνςε, απηή ε επνρή -εμαηηίαο ησλ παξαπάλσ γλσξηζκάησλ ηεο- 

είλαη ίζσο ην πην απεηιεηηθφ γεγνλφο πνπ αληηκεηψπηζε ε αλζξσπφηεηα ζηελ ηζηνξία 

ηεο. Δπηδεκίεο ςπρνπαζνινγίαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε, φπσο ηνπ άγρνπο, ηεο 

θαηάζιηςεο, ηεο εμάξηεζεο απφ νπζίεο, ησλ απηνθηνληψλ θαη αλζξσπνθηνληψλ θαη 

ησλ δηαηαξαρψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

 «Μηα κεηαθνξά  ν βίνο/.Κπξηνιεθηηθά./Αθάζεθηα πεξλνχλ ηα  ρξφληα καο ηα ζηάζηκα, 

έλαο αέξαο, πεο έλαο αέξαο./Οχηε./Δθείλνο, κηα ζα αλαζηήζεη ηε θσηηά πνπ κφιηο 

ζβήλεη, κηα ηα θαξάβηα ζα ηα θηλδπλέςεη  κηα πην αςχ ζα θάλεη ην θξαζί./ Αέξαο ην 

ινηπφλ./Αθνχ ην ιεο. Φπζάεη θαη θεχγεη./Απ‘ ηελ πιεγή δελ απνκέλεη παξά ε κλήκε 

ηεο, ιεηςή θαη εθείλε, καθξηλή.../ια ηα ζπλνςίδεη ν ζάλαηνο.*  

      ην  θφθθηλν νδεγείηαη ε ιεηηνπξγία ησλ δεκφζησλ κνλάδσλ ςπρηθήο πγείαο ιφγσ ηεο 

απμεκέλεο  δήηεζεο γηα παξνρή θξνληίδαο σο απφξξνηα ηεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ήδε ζε πνιιά Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο έρεη απμεζεί ε αλακνλή γηα ξαληεβνχ, ε πιεη-

νλφηεηα ησλ νπνίσλ αθνξά πεξηζηαηηθά θαηάζιηςεο, θξίζεσλ  παληθνχ, άγρνπο. 

χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο δελ πξφθεηηαη γηα «βαξηά» πεξηζηαηηθά, εθφζνλ φκσο δελ α-

ληηκεησπηζηνχλ εγθαίξσο κπνξεί θαη λα κεηαπέζνπλ ζε βαξχηεξεο ςπρνπαζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο. Δλδεηθηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Κέληξνπ Φπρηθήο Τγείαο  Βχξσλα – 

Καηζαξηαλήο , φπνπ ε αλακνλή γηα ξαληεβνχ αλέξρεηαη πιένλ ζηνλ ελάκηζε κήλα έλαληη 

κηαο εβδνκάδαο  πνπ ήηαλ ηνλ επηέκβξην. Αληίζηνηρε εκπεηξία αλαθέξεηαη θαη απφ άιια 

Κέληξα Φπρηθήο Τγείαο (π,ρ. Κνξπδαιιφο, Βφινο θ.α.). Απφ ηελ άιιε επηβαξχλεηαη δηαξθψο 

ε ιεηηνπξγία ησλ ςπρηαηξηθψλ λνζνθνκείσλ  κε πεξηζηαηηθά πνπ πξνο ην παξφλ, 

ζρεηίδνληαη  πεξηζζφηεξν  κε ηηο θνηλσληθέο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. Οη εθεκεξίεο ηνπ 

Φπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο έρνπλ δπζθνιέςεη  ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, 

θαζψο άζηεγνη  δεηνχλ πεξίζαιςε κε ην επηρείξεκα φηη έρνπλ θαηάζιηςε. ε πνιιέο  

πεξηπηψζεηο, απεηινχλ αθφκα θαη κε απηνθηνλία εάλ  δελ ηνπο δερζνχλ γηα λνζειεία.  

*( Παληειήο Μπνπθάιαο (χλνςε, 2009).  

 

 Αλαθέξζεθε ε πεξίπησζε ςπρηαηξηθήο θιηληθήο  ηνπ ΦΝΑ, δπλακηθφηεηαο 24 θιηλψλ, 

ζηελ νπνία ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο  κε ηελ βνήζεηα «ξάληδσλ», λνζειεχνληαη  γηα 
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θνηλσληθνχο ιφγνπο (άζηεγνη, ρξήζηεο, αλνηαθνί αζζελείο) θαη φρη γηα απνθιεηζηηθά 

ηαηξηθνχο. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, θηλδπλεχεη ε ιεηηνπξγία ησλ ηδησηηθψλ ςπρηαηξηθψλ θιηληθψλ ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ηεο θπβέξλεζεο. ηελ Αζήλα ιεηηνπξγνχλ 13 ηδησηηθέο θιηληθέο 

(έρνπλ θιείζεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, 5 ηδησηηθέο θιηληθέο) κε εηήζηα θίλεζε 5.000 

λνζειεπφκελσλ. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ λνζειεπφκελσλ είλαη αζθαιηζκέλνη ηνπ ΗΚΑ γηα ηνπο 

νπνίνπο ην Ίδξπκα θαηαβάιιεη 50 επξψ θιεηζηφ λνζήιην. 

   Οη εηδηθνί εζηίαζαλ ζην εμήο παξάδνμν: Σε ζηηγκή πνπ απμάλεη ε δήηεζε, ην ίδην ην 

δεκφζην ζχζηεκα πγείαο νδεγείηαη  ζε ζπξξίθλσζε. ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο  ε 

ηάζε είλαη λα ππνρσξνχλ  νη πνιηηηθέο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία, ελψ ηα πξψηα θνλδχιηα  πνπ 

θφβνληαη, είλαη  απηά πνπ αθνξνχλ  ηνλ ηνκέα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Καη απηφ παξά  ην 

γεγνλφο φηη νη αζζελείο  κε ςπρηθέο παζήζεηο είλαη απηνί πνπ  πιήηηνληαη πεξηζζφηεξν απφ 

κηα θξίζε. Οη εηδηθνί ζπκθψλεζαλ φηη πξνο ην παξφλ  βηψλνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο πξψηεο 

πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη θπξίσο  ηηο ζπλέπεηεο ηεο «απφ-δηάξζξσζεο» ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο πνπ ζπληειέζηεθε ηα πξνεγνχκελα   έηε. «Σηο επηπηψζεηο ηεο πνιηηηθήο 

ηνπ κλεκνλίνπ ζα ηηο δνχκε αξγφηεξα», ηφληζαλ. 

  Δλφςεη ηεο ζνβνχζεο θξίζεσο επνκέλσο, κηα ελαιιαθηηθή πνιηηηθή, πνπ ζα παξαθάκπηεη 

ηηο θαηαζθεπέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη απαξαίηεηε. Αλαιχνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειιεληθήο θξίζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη, σο πξνο ηα νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε, πξφθεηηαη  γηα 

θαθνδηαρείξηζε, ειιείκκαηα θαη ρξέε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. ηελ Διιάδα, δελ έρνπκε 

ππεξηηκεκέλα αθίλεηα, νη ηξάπεδεο, παξά ηελ κεγάιε θεξδνθνξία ηνπο, δελ παξαζχξζεθαλ 

ζε ηνμηθέο επελδχζεηο, ε δε ηδησηηθή νηθνλνκία, ιεηηνπξγνχζε θαη ιεηηνπξγεί ζε ρακειά κελ  

επίπεδα,  θαηά θάπνην ηξφπν πγηή, έηζη ψζηε νη πεξηζζφηεξνη πνιίηεο λα ζηέθνληαη 

αμηνπξεπψο επί ηνπ παξφληνο,  ηδηαίηεξα δε ζηελ επαξρία., φπνπ ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ 

είλαη ηφζν εκθαλήο. Απελαληίαο, θαίλεηαη φηη ηελ ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ ζε απηήλ ηελ 

θάζε, απεηιεί ε εθζεζεκεζκέλε επίκνλε αζηακάηεηε θαη θξαπγαιέα πξνπαγάλδα ηεο 

θπβέξλεζεο, ησλ ζηξαηεπκέλσλ ΜΜΔ, αιιά θαη ηεο αληηπνιίηεπζεο, πνπ έρεη ζαλ ζηφρν 

ηφζν ηελ ρεηξαγψγεζε, ηελ ηξνκνθξάηεζε θαη ηνλ εθθνβηζκφ ησλ αλζξψπσλ, φζν θαη ην 

θπξηφηεξν, ηελ ςπρηαηξηθνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηελ κεηάζεζε επνκέλσο ηνπ 

πξνβιήκαηνο, πέξαλ ησλ ζεζκηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ νξίσλ θαη 

ζπκθσληψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επξπζκία απηήο ηεο «ειάρηζηεο» δεκνθξαηίαο πνπ έρεη 

απνκείλεη. ην αηνκηθφ επίπεδν πξνβάιιεηαη ε ‗‘θαηαζθεπή‘‘ ελφο αηφκνπ-πνιίηε, φπνπ γηα 

ην μεπέξαζκα ηεο θξίζεο, ρξεηάδεηαη ςπρηαηξηθή θαη ςπρνινγηθή βνήζεηα, αληηθαηαζιηπηηθά, 

ςπρνζεξαπείεο θαη παξαπνκπέο ζε κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο. Απηήλ ε  εμαηξεηηθά επηθίλδπλε  
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εθθνξά  ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε ρψξα καο νθείιεη λα καο πξνβιεκαηίζεη. Πξέπεη λα 

απνθαιχςνπκε, λα  θαηαλνήζνπκε ηηο πξαγκαηηθέο ηεο παξακέηξνπο  θαη κηαο θαη κηιψ απφ 

ηελ πιεπξά ησλ εηδηθψλ, λα αληηζηαζνχκε ζνβαξά, ππεχζπλα θαη επηζηεκνληθά ζε απηφλ ηνλ 

αλνξζφδνμν πφιεκν πνπ θεξχηηεη ε θπβέξλεζε, ε αληηπνιίηεπζε  θαη νη πξνπαγαλδηζηηθνί 

κεραληζκνί, ελαληίνλ ησλ πνιηηψλ, πνπ θέξεηαη λα ιέεη «γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

επζχλεζηε εζείο». Ζ κηα πιεπξά θαηεγνξεί ηελ άιιε, θαη νη δπφ καδί,ηνπο πηζησηέο. «Γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ζαο θζείξνπλ ςπρηθά ρξεηάδεζηε  ςπρηάηξνπο , 

ςπρνιφγνπο θαη αληηθαηαζιηπηηθά», ζπλερίδεη ε λεσηεξηθή πξνπαγάλδα ησλ ΜΜΔ.. 

      Σν θαηλφκελν ηεο ςπρηαηξηθνπνίεζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο παξαηεξήζεθε  θαη ζηελ 

Δπξψπε, ηδηαίηεξα ζηελ Γαιιία, κεηά απφ ηηο καδηθέο απηνθηνλίεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζθαλδάινπ ηεο Siemens, ηφζν φκσο ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, νη δηαλννχκελνη, ν  ηχπνο 

θαη ν ςπρηαηξηθφο θφζκνο, αληέθξνπζε ζθφδξα  απηφ ην επηρείξεκα θαη ε πξνζπάζεηα 

θαηέξεπζε. ηελ Διιάδα ηεο επηθάλεηαο, ηεο εκηκάζεηαο, φπνπ νη πξνπαγαλδηζηέο 

δεκνζηνγξάθνη, νη «talking heads» ηεο νζφλεο, νη ζθνηαδηζηέο εκηκαζείο αλαιπηέο, 

επηηίζεληαη ζπζηεκαηηθά ζηνπο πνιίηεο ελνρνπνηψληαο ηνπο, ηηκσξψληαο ηνπο, 

ζηηγκαηίδνληαο ηνπο σο αηπρή ζχκαηα, σο παξάπιεπξεο  απψιεηεο, σο αζηαζείο 

βηνςπρνθνηλσληθέο νληφηεηεο, σο νηνλεί «ςπραζζελείο». 

    Δπνκέλσο γηα λα κελ ράζνπκε ηελ επαθή κε πξαγκαηηθφηεηα, ηελ επαθή κε ηελ 

αιήζεηα, γηα λα κελ ράζνπκε ηε επαθή κε ηελ θνηλή ινγηθή, γηα λα κελ ράζνπκε ηελ 

επαθή κε ηελ θνηλή ζπλαίζζεζε πξέπεη λα ζηακαηήζνπκε λα (αληη-)δξνχκε 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη παξνξκεηηθά, γηα λα αξρίζεη ε ζθέςε θαη ε λνεηηθή επεμεξγαζία. 

Αλ απεηιείηαη ε ςπρηθή πγεία ησλ πνιηηψλ ζήκεξα, απηφ νθείιεηαη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη ζηελ απνδπλάκσζε ησλ αλζξψπηλσλ αληνρψλ, απφ ηελ 

θιηκαθνχκελε επηζεηηθφηεηα ηεο εμνπζίαο θαη ησλ ρεηξαγσγεκέλσλ ΜΜΔ. Να κελ 

ράζνπκε  ηελ δσή ινηπφλ θαη λα πηζηέςνπκε μαλά ζηνλ άλζξσπν. Να θηηάμνπκε δίθηπα  

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο,, έληαμεο, ζπλχπαξμεο, αιιεινπεξηρψξεζεο. ε ζπλζήθεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο νη ρξφληνη αζζελείο, νη θησρνί θαη νη λεφπησρνη (άλεξγνη θαη 

δαλεηδφκελνη) απνηεινχλ νκάδα θηλδχλνπ, αθνχ είλαη νη πξψηνη πνπ πιήηηνληαη. Πην 

εηδηθά ηα άηνκα πνπ ήδε λνζνχλ απφ ςπρηθά λνζήκαηα, ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο 

έθπησζεο ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα, απνηεινχλ επίζεο νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη έλαλ θαχιν θχθιν φπνπ ε θηψρεηα επλνεί ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο 

αιιά θαη ην αληίζηξνθν. Πξνηεξαηφηεηα γηα θάζε ρψξα πνπ αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθή 

θξίζε είλαη ε πξνζηαζία ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

κεγαιχηεξν θίλδπλν. 
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 Έρεη θαλεί  φηη πξσηαξρηθή ζηξαηεγηθή απνηειεί ε δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθψλ  

θνηλσληθψλ δηθηχσλ. 

Απφ απηή ηελ νπηηθή, ε νηθνλνκηθή θξίζε  απνηειεί ζπγρξφλσο θαη  επθαηξία ψζηε  λα 

πξνζηαηεπζνχλ νη ππεξεζίεο πγείαο, ηεο θνηλσλίαο πνπ απεπζχλνληαη ζηνπο επάισηνπο 

πιεζπζκνχο, λα ππνζηεξηρζεί ην θξάηνο πξφλνηαο  θαη  λα δεκηνπξγεζεί έλα επξχ 

δίθηπν εζεινληψλ θξνληίδαο ησλ εππαζψλ θνηλσληθά νκάδσλ.  

        Ζ νηθνλνκηθή θξίζε  επνκέλσο, απνηειεί ζπγρξφλσο θαη  επθαηξία ψζηε  λα 

πξνσζεζνχλ έγθαηξεο παξεκβάζεηο φπσο ε θαηαγξαθή αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ, ε 

επαλέληαμε αλέξγσλ θαη αηφκσλ κε ςπρηαηξηθά πξνβιήκαηα, ε εθπαίδεπζε ηαηξψλ 

πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο ζηηο παξεκβάζεηο ζε θξίζε, ε αλίρλεπζε θαη ζεξαπεία 

ηεο θαηάζιηςεο θαη άιισλ ζπλήζσλ δηαηαξαρψλ, (φπσο ε απηνθηνληθφηεηα, ε 

επηζεηηθφηεηα, ε ελδννηθνγελεηαθή βία, ε παξαβαηηθφηεηα, ε θνηλσληθή αλνκία, ε 

θαηάρξεζε νπζηψλ, ν αιθννιηζκφο, νη εμαξηήζεηο απφ ηπρεξά παηρλίδηα θαη ην Internet) 

θαη ε  θαιχηεξε πξφζβαζε ζην ζχζηεκα παξνρήο ςπρηθήο πγείαο (δεκφζην, ηδησηηθφ, 

δεκνηηθφ,  κε-θεξδνζθνπηθφ., εζεινληηθφ). Ζ θξίζε δνθηκάδεη ηηο θνηλσλίεο, ηνπο 

αλζξψπνπο, ηνπο ζεζκνχο θαη επαλαθαζνξίδεη αμίεο, επαηζζεζίεο, πξνηεξαηφηεηεο 

ζπκπεξηθνξέο θαη λννηξνπίεο. Οξίδεη επνκέλσο, κε παξάδνμν ηξφπν, ηελ αιήζεηα. 

 

  Σίπνηε. Ούηε ρξπζάθη   νύηε   ηεο γεο ηηο κύξηεο πόιεηο 

Ούηε ηνλ πινύην ησλ Θεβώλ πνπ ηζηνξεί ν κεξνο δελ ζέισ. 

ΜΑΚΖΓΟΝΗΟΤ ΤΠΑΣΟΤ 

( Απφδνζε Παληειήο Μπνπθάιαο, πκπνηηθά Δπηγξάκκαηα, Μεηάθξαζε, 2009) 

 

Ησάλληλα 14/12/2010 

 

Γηα ηελ ζπγγξαθή απηνχ ηνπ άξζξνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ  απνζπάζκαηα απφ ηηο  εξγαζίεο ησλ Νηθεθφξνπ 

Αγγειφπνπινπ:Ηαηξηθή Φπρνινγία θαη Φπρνπαζνινγία, Δθδφζεηο ΒΖΣΑ, Αζήλα, Α‘ ηφκνο  2009,  Οξέζηε  

Γησηάθνπ: Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Φπρνπαζνινγία, Φπρηαηξηθή 2010,21:195-204, Γθ.ειέληε,πλ.  Ο 

Κφζκνο ηνπ Δπελδπηή, 23/3/2009, Πέλλπο Μπνπινχηδα: Ζ θξίζε ζηέιλεη ηνπο Έιιελεο  ζε κνλάδεο  

ςπρηθήο πγείαο, Καζεκεξηλή 16/7/2010, Παληειή Μπνπθάια, ‗‘Ρήκαηα‘‘, Αζήλα, Δθδφζεηο Άγξα 2009,  

Θαλάζε Καξαβάηνπ‘‘ Οηθνλνκηθή Κξίζε θαη Φπρηθή Τγεία, Πεξηνδηθφ χλαςηο. Παληειή Μπνπθάια –

Δηζαγσγή-Μεηάθξαζε ρφιηα ‗‘πκπνηηθά Δπηγξάκκαηα  Απφ ην Δλδέθαην Βηβιίν ηεο Παιαηηλήο 

Αλζνινγίαο,  Αζήλα, Δθδφζεηο Άγξα 2009,  Ρφκπεξη Μνχδηι , Πεξί Βιαθείαο,Μεηάθξαζε Γηψξγνο  

Γεπάζηαο  2003, Δθδφζεηο Οιθφο.θαη ν ηίηινο ηνπ άξζξνπ είλαη απφ ην ‗‘Πξνθεηηθφ‘‘ , ηνπ  ‗‘Άμηνλ 

Δζηί‘‘ ηνπ Οδπζζέα Διχηε.,  
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Βαζκνζεξία θαη εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  

(Οκηιία  πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ Γσδσλαίσλ 

εθπαηδεπηεξίσλ (Γπκλαζίνπ –Λπθείνπ), ζηηο 2Μαξηίνπ 2011.  

 

 

Ζ βαζκνζεξία απνηειεί έλα κφληκν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρνιείνπ  ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ιφγσ ηεο απμαλφκελεο απαίηεζεο  γηα  εηζαγσγή ζηα ΑΔΗ  θαη ιφγσ  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ δελ αθήλεη πεξηζψξηα   ζηνπο καζεηέο-δαζθάινπο   γηα δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν αμηνιφγεζεο. Υαξαθηεξίδεηαη απφ  ηελ ηειεηνζεξία πνπ νδεγεί ηνλ καζεηή ζε κηα 

παγηδεπηηθή δηαδηθαζία,  ζε έλαλ θαχιν θχθιν φζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε  φιν θαη 

κεγαιχηεξσλ βαζκψλ,  ηελ θαηαλαγθαζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εκκνλή κε ην δηάβαζκα θαη  παξακέιεζε άιισλ ελδηαθεξφλησλ ζηε δσή,   ηελ 

παπαγαιία θαη ηελ  απνζηήζηζε  πνπ απνζηεηξψλεη ηελ θξηηηθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή, 

ζηεξψληαο ην δηθαίσκα ηεο κειινληηθήο ρξήζεο  ηεο,   φηαλ ζα γίλεη ελεξγφο πνιίηεο. Ζ  

βαζκνζεξία ζπλδεφκελε  άκεζα κε ην ζχζηεκα εηζαγσγήο ζηα ΑΔΗ, δηαησλίδεη έλα 

πξφβιεκα γηα ηελ παηδεία θαη ζέηεη δπν βαζηθά ζέκαηα :    Αθελφο ππάξρεη ε   απαίηεζε  

γηα  απνζχλδεζε ηεο θαζνιηθή γλψζεο( πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ην ζρνιείν)  απφ 

ηελ εηζαγσγή  ζην Παλεπηζηήκην(δελ κηιάκε επνκέλσο γηα    ‗‘θπλήγη βαζκψλ‘‘ ) θαη 

αθεηέξνπ  απηφ πνπ ηζρχεη ηψξα,  ε   απαίηεζε γηα εθαξκνγή ηεο  επηιεθηηθήο γλψζε 

πνπ ζα νδεγήζεη ηα παηδηά   πην εχθνια  ζηηο νκνινγνπκέλσο ‗‘άξηζηεο ζρνιέο‘‘, 

απνθιείνληαο φκσο νπνηαδήπνηε άιιε πλεπκαηηθή ελαζρφιεζε. Έλα αθφκε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο βαζκνζεξίαο, είλαη ε γλσζηηθή αγθχισζε   ησλ εθήβσλ, δελ 

κειεηάηαη ηίπνηε πεξηηηφ, ηίπνηε εθηφο χιεο πνπ ζα κπνξνχζε λα  πξνζθέξεη λέα 

γλσζηηθά δεδνκέλα. Σέινο ην άγρνο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο πςειήο  βαζκνινγίαο  

ζπλεπάγεηαη  ηελ ππεξθφξησζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ηδηαίηεξα ζην ζπίηη, θξνληηζηήξηα, 

εληάζεηο, ζπγθξνχζεηο, νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ γνλέσλ θαη εμνπζέλσζε ησλ 

καζεηψλ απφ ην πνιχσξν δηάβαζκα. 

           ε φιεο ηηο επνρέο ε  εθεβεία  ζπλνδεχεηαη απφ κηα  πνιηηηθή ρεηξαγψγεζεο :  

είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν ην ηζηνξηθφ ζσκαηηθήο θαθνπνίεζεο θαη  βίαο απφ ηνπο 
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κεγαιχηεξνπο πξνο ζπκκφξθσζε ησλ παηδηψλ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1960, ην  

ηζηνξηθφ ζεμνπαιηθήο ρεηξαγψγεζεο  θαη απνζηέξεζεο,  ιφγσ ηεο αλσξηκφηεηαο θαη ηεο 

έιιεηςεο ππεπζπλφηεηαο  εθ κέξνπο ησλ εθήβσλ κέρξη ηελ δεθαεηία ηνπ 1980, ελψ  ζηε 

ζχγρξνλε επνρή  εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο γλσζηαθήο ρεηξαγψγεζεο  θαη ν 

απνθιεηζκφο ηεο  γλσζηηθήο ειεπζεξίαο,  πνπ θαηά θχξην ιφγν  πξνσζείηαη  απφ ην 

εθάζηνηε εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, θαη ηνπο γνλείο πρ.ε πςειή βαζκνινγία ζα νδεγήζεη 

ζε πνιχ θαιή ζρνιή, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο ζα νδεγήζεη ζε έλα θαηαμησκέλν επάγγεικα, 

πνπ ζα νδεγήζεη ζε κηα θαηαμησκέλε θαη απνδεθηηθή δσή, κε απνδέθηεο ηελ 

πιεηνςεθία ησλ  παηδηψλ. 

     Δπνκέλσο ε  βαζκνζεξία έρεη παξελέξγεηεο  γηα ηνπο καζεηέο, ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα θαη ηελ θνηλσλία γεληθφηεξα επεηδή απνθιείεη ηα  παηδηά  κε εηδηθέο  

δεμηφηεηεο (επθπείο, αλνηρηά κπαιά, αρεηξαγψγεηνη, αζπκπίεζηνη, εμσζηξεθείο δσεξνί 

έθεβνη νη  νπνίνη  αξλνχληαη αζπλείδεηα  ή ζπλεηδεηά,  λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

πεπαηεκέλε, (παπαγαιία, απνζηήζηζε), αιιά   έρνπλ έλα δηθφ ηνπο ηξφπν λα θαηαλννχλ 

θαη λα απνδίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπ καζήκαηνο, κειεηψληαο θαη ζπγθεληξψλνληαο 

εκπεηξίεο θαη γλψζεηο απφ άιιεο πεγέο, απφ ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο άιινπο, ηα 

ελδηαθέξνληα ηνπο, ηελ δσή θαη ηελ θνηλσλία ή ηελ θχζε. ε απηή ηελ νκάδα αλήθνπλ 

θπξίσο αγφξηα. 

        Απφ ηε βαζκνζεξία επλννχληαη ηα     πεηζαξρεκέλα   «κέηξηα  επίδνζεο» θνξίηζηα, 

ηα νπνία  ιφγσ ηεο απνζηήζηζεο   θαη ηεο απζηεξφηεηαο (θαηαλαγθαζηηθφηεηα-έιιεηςε 

άιισλ ελδηαθεξφλησλ)ζηνλ ηξφπν κάζεζεο, ζέηνπλ ζην πεξηζψξην ηα αθνληζκέλα  θαη 

νμπδεξθή κπαιά  ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο,  κπνξνχκε λα δνχκε 

ηα  απνηειέζκαηα  ησλ πξσηεπζάλησλ βξαβεπζέλησλ, φπνπ δηαπξέπνπλ θαηά 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηα θνξίηζηα. ηα ειιεληθά ζρνιεία, δπζηπρψο, έλαο επθπήο 

καζεηήο, πνπ δελ   εθαξκφδεη ηελ κέζνδν  ηεο απνζηήζηζεο ηίζεηαη ζην πεξηζψξην, 

αληηζέησο ζην εμσηεξηθφ, ν καζεηήο απηφο, έρεη ην δηθαίσκα έπεηηα απφ εμεηάζεηο πνπ 

θαιχπηνπλ επξχηεξεο δεμηφηεηεο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ,  λα θαιχςεη ηάμεηο θαη λα 

βξεζεί αθφκε θαη  ζην Παλεπηζηήκην, παξά ην λεαξφλ ηεο ειηθίαο ηνπ. 

           Απφ ηε βαζκνζεξία πεξηζσξηνπνηνχληαη ηα   αδχλαηα παηδηά θαη ηα   παηδηά   

απφ εηδηθέο θνηλσληθέο νκάδεο(θησρνί, κεηαλάζηεο, αζζελείο) πνπ  δελ δνπλ ζε επλντθφ 

πεξηβάιινλ (νηθνγελεηαθή αζθάιεηα θαη ζαιπσξή, δελ δηαζέηνπλ επαξθή κέζα 

αλάγλσζεο θαη κειέηεο), αιιά πνιιέο θνξέο ε πξαγκαηηθφηεηα, φζνλ αθνξά απηά ηα 

παηδηά,  εηδηθά ζην ηνκέα ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ   έρεη λα παξνπζηάζεη ιακπξά 

παξαδείγκαηα αηφκσλ πνπ έρνπλ μερσξίζεη κε ηελ νμχηεηα ηεο θξίζεο ηνπο θαη ηηο 
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πξσηνθαλείο ηνπο ηδέεο. ε πνιιά ζρνιεία θαη θνιιέγηα ηνπ εμσηεξηθνχ, ζηελ ηειηθή 

βαζκνινγία πξνζκεηξψληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ ζηνλ αζιεηηζκφ, ζηηο 

θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη ζην ζεζκφ ηνπ εζεινληηζκνχ. 

         Γπζηπρψο δηα ηεο «πνιηηηθήο» απηήο, ε παηδεία  απνθηά  έλαλ  αληηνηθνλνκηθφ   

ραξαθηήξα, εθφζνλ επηβαξχλνληαη νη νηθνγέλεηεο κε  δαπάλεο γηα επηπξφζζεηε 

δηδαζθαιία εληφο θαη  εθηφο ζπηηηνχ θαη ε  δεκνθξαηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο  θαζίζηαηαη 

αξλεηηθή ζηελ ίζε κφξθσζε θαη αλέιημε φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

ηδαίηεξα ησλ αδηθεκέλσλ. Σν ειιεληθφ ζρνιείν είλαη ην πην «ηαμηθφ» ζρνιείν ζηελ 

Δπξψπε, επλνψληαο ηνπο επλνεκέλνπο θαη απνθιείνληαο ηνπο απνθιεηζκέλνπο. Πέξα 

απφ απηφ, ζηνλ   εθπαηδεπηηθφ ρψξν  ππάξρνπλ πνιινί λένη εθπαηδεπηηθνί, κε αμηφινγεο 

ζπνπδέο θαη ηίηινπο, απφ ειιεληθά θαη μέλα παλεπηζηήκηα, πνπ είλαη πξφζπκνη λα 

δηδάμνπλ ζηνπο καζεηέο πξσηνπνξηαθέο  ηδέεο θαη γλψζεηο, αιιά δπζηπρψο ε απζηεξή 

εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ δελ ην επηηξέπεη.. 

       ηηο παξελέξγεηεο ηεο βαζκνζεξίαο ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ ηα ζρνιηθά  βηβιία 

πνπ είλαη αλαρξνληζηηθά, πνιπζέιηδα, δχζθνια ζηελ θαηαλφεζε, ζηεξνχληαη πεγέο, 

είλαη ζρνιαζηηθά( θνπξαζηηθέο θαη πεξηηηέο ιεπηνκέξεηεο, ζειίδεο ρσξίο αηζζεηηθή  ) 

ηφζν γηα ηνλ καζεηή, φζν θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ/  

Οη Καζεγεηέο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο (θπξίσο νη κεγαιχηεξεο ειηθίαο) έρνπλ 

κεηαηξαπεί ζε αδηάθνξνπο,  δεκφζηνπο ππάιιεινπο, πνπ κε δηθαηνινγία ηηο πξνζηαγέο 

ηνπ ππνπξγείνπ  ή  θαη ρσξίο πεξηνξηζκνχο  εκκέλνπλ ζηα απζηεξά πιαίζηα ηνπ βηβιίνπ, 

δελ ρξεζηκνπνηνχλ  πεγέο, αλαθνξέο, εμσηεξηθά εξεζίζκαηα,  δελ   θξνληίδνπλ αθφκε 

θαη νη ίδηνη λα θέξνπλ λέα δεδνκέλα ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο,  λέεο ηδέεο, ζχγρξνλεο κε 

ην πλεχκα θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ζηηο αίζνπζεο. Σν ίδην ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα κνηάδεη λα  έρεη επλνπρίζεη θάζε πξνζπάζεηα αλαλέσζεο. 

Σειηθά, ε πνιηηηθή  ηεο εθπαίδεπζεο ραξαθηεξίδεηαη ιφγσ ηεο βαζκνζεξίαο  απφ ηελ 

εμνπζία ηεο γξαθεηνθξαηίαο, κηα  θαξθηληθή θαηάζηαζε πνπ θζείξεη γνλείο, καζεηέο θαη 

ιεηηνπξγνχο ηεο παηδείαο. Υάλνπκε ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ ζε ζειίδεο πξσηνθφιισλ, 

ζθξαγίδεο θαη ππνγξαθέο γηα ηα ίδηα θαη ηα ίδηα ζέκαηα. 

 Δπνκέλσο ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν θαη αλειεχζεξν, 

απεπζχλεηαη δε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν καζεηή πνπ ηνλ αλαγνξεχεη  σο κνλαδηθφ 

πειάηε-ρξήζηε, απνθιείνληαο  φινπο ηνπο άιινπο. 

Απηφ ην κνληέιν Γπκλαζίνπ-Λπθείνπ   απεπζχλεηαη ζην   αγρσκέλν, ςπραλαγθαζηηθφ 

πεηζαξρεκέλν, ρεηξαγσγεκέλν  θαη κεηξίσλ ηθαλνηήησλ παηδί. 
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      Απφ ηελ άιιε πιεπξά  ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα  θαιιηεξγεί έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

ηνπ θαζεγεηή  ψζηε λα είλαη  ζπλεπέο  πξνο ηνπο ζηφρνπο  ηνπ, έηζη ψζηε ν θαζεγεηήο 

ζην Γπκλάζην θαη ην Λχθεην ζήκεξα λα είλαη ηξνρνλφκνο  θαη φρη δάζθαινο θαη 

παηδαγσγφο  ζε αληίζεζε κε πξνεγνχκελα ρξφληα, λα είλαη παξνπζηνιφγνο θαη λα 

αζρνιείηαη  κφλν κε ηελ θπζηθή παξνπζία ηνπ παηδηνχ (θάηη κεηαμχ ζεξηνδακαζηή θαη 

αηκνκείθηε) θαη φρη ζηαζεξφ αληηθείκελν /κνξθή είδσιν απαξαίηεην  γηα ηελ 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθήβνπ, λα είλαη ην «αληηθείκελν-πξφζσπν»  πνπ 

επλνπρίδεη  ηελ  αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ εθήβνπ  θαη λα ζπλερίδεη ηελ αιπζίδα 

απνπζηψλ ησλ ζηαζεξψλ πξνηχπσλ (απνπζία παηέξα ιφγσ δνπιεηάο ή δηαδπγίνπ, 

απνπζία  άληξα δαζθάινπ, ιφγσ γπλαηθνθξαηνχκελνπ επαγγέικαηνο ζην δεκνηηθφ  θαη 

απνπζία εθπαηδεπηή ζην ιχθεην, ιφγσ  ηεο αιιαγήο λννηξνπίαο θαη ζέζεο ηνπ Λπθείνπ) 

          Ο θαζεγεηήο ηνπ θξνληηζηεξίνπ είλαη «ε παξακάλα» ηνπ καζεηή, «ε πιεξσκέλε 

ληαληά ηνπ». Παιηφηεξα ε «ληαληά» ρξεζηκνπνηείην γηα ηελ ςπρηθή ζηαζεξφηεηα  ηνπ 

παηδηνχ  απφ ηελ ειηθία ησλ 0-5, ηψξα  ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο 

γλσζηηθήο ηνπ αλάπηπμεο, κέ ζηεξεφηππε  θαη αλακαζεκέλε, «ζπγθεθξηκέλε» γλψζε. 

πκπεξαζκαηηθά ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζήκεξα ζηε ρψξα καο, είλαη έλα 

θαθννξγαλσκέλν, πησρφ θαη πξφρεηξν δίθηπν παξνρήο πιεξνθνξηψλ  ην νπνίν επλνεί  

θαη ηξέθεη ηελ βαζκνζεξία, επλνεί ηα ήδε επλνεκέλα παηδηά θαη απνθιείεη ηνπο 

αδπλάηνπο.   Δπηγξακκαηηθά, απνπέκπεη δειαδή πνιεκά, απνκαθξχλεη, θαηαζηξέθεη θαη 

«θαθνπνηεί» ην ειεχζεξν πλεχκα  ησλ καζεηψλ, εθφζνλ  ηνπο πεξηνξίδεη  ζηα ζηελά 

πιαίζηα ηεο  παπαγαιίαο ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ, απνξξίπηνληαο σο πεξηηηή 

νπνηαδήπνηε άιιε γλψζε εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ,ηελ δεκηνπξγηθφηεηα ησλ καζεηψλ, 

είηε αθνξά ηελ εμεχξεζε  λέσλ ιχζεσλ ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, είηε αθνξά ηελ 

ελαζρφιεζε κε θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθιακβάλνληαη σο εθηξνρηαζκφο απφ 

ηελ θαζνδεγνχκελε πνξεία πξνο ηελ πςειή βαζκνινγία, απνηξέπεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο, ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ, επηβξαβεχεη 

ηνλ αηνκηθηζκφ θαη θαζηζηά ηνπο καζεηέο ζθιεξνχο θαη απφκαθξνπο πξνο ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο,  απνζηεηξσκέλνπο απφ ην πεξηβάιινλ θαη πξνθαηεηιεκκέλνπο 

απέλαληη ζε ζπκκαζεηέο  πνπ δελ είλαη ηζάμηνί ηνπο, απνπέκπεη ηελ  έθπηπμε δεμηνηήησλ 

έληαμεο  ζε νκάδα ζπλνκειίθσλ (εγθνηλσληζκφο-εμαηνκίθεπζε), εκπνδίδεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή, κπξνζηά ζηελ επηηπρία ησλ εμεηάζεσλ θαη ηελ πςειή 

βαζκνινγία ,ζέηεη ζην πεξηζψξην ηελ  ζπκπφληα, πξνο ηνπο κε  ηθαλνχο ζπκκαζεηέο,  

δελ επλνείηαη ε  αλάπηπμε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο   πνπ ζπκβάιιεη ζηελ 

σξίκαζε θαη ηελ εηνηκφηεηα ηνπ εθήβνπ λα αληηκεησπίζεη αξγφηεξα  ηηο πξνθιήζεηο ηεο 
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δσήο ηνπ, δπζθνιεχεη ηελ εθιέπηπλζε ηεο εξσηηθήο δηαζεζηκφηεηαο  θαη  ηεο αληνρήο 

ζηελ καηαίσζε,  ηελ  ελίζρπζε ηνπ θαληαζηηθνχ θαη ηεο ππεξαλαπιήξσζεο. ια απηά 

πξνυπνζέηνπλ ηελ ζπλαηζζεκαηηθή αγσγή, ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ επαθή κε ηελ δσή, 

ηνπο ζπλνκειίθνπο, ηα ελδηαθέξνληα, ζηνηρεία πνπ ηίζεληαη ζην πεξηζψξην φηαλ  ν 

έθεβνο,   θιεηζκέλνο ζε έλα δσκάηην, θιεηζκέλνο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο ζειίδεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο χιεο, απνβιέπεη ην αξηζηείν. ηεξείηαη ηελ ζηέξεε νξγάλσζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ραξάο, ζπκνχ, αγάπεο, ζπλχπαξμεο. ηεξεί ηνπο εθήβνπο απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο απηνγλσζίαο. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά, πνπ είλαη ΄΄ζχκαηα΄΄ ηεο 

βαζκνζεξίαο  νδεγνχληαη ζε κηα  απηαπάηε, ζε κηα ηερλεηή φαζε, πνπ ζεσξνχλ φηη ην 

θπλήγη ησλ βαζκψλ είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο πνπ ζα ηνπο θαηαμηψζεη. Αγλννχλ έηζη ηα 

πξαγκαηηθά ηνπο ζέισ πνπ κπνξεί λα απέρνπλ ή  θαη  λα ζπκβαδίδνπλ ειαθξψο  κε ην 

παξσρεκέλν πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, δελ καζαίλνπλ λα αλαθαιχπηνπλ ηηο δηθέο ηνπο 

επηζπκίεο  , εθφζνλ απηφ πνπ πξνζθέξεη ην ζρνιείν δελ θαιιηεξγεί απηή ηελ δπλαηφηεηα 

αθνχ θπζηθά ε θαηάθηεζε πςειήο βαζκνινγίαο δελ επηηξέπεη  λα αζρνιεζεί ν καζεηήο 

κε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ εζσηεξηθή ζέαζε ηνπ εαπηνχ 

ηνπ, δελ ππάξρεη ρξφλνο γηα ηελ δηεπζέηεζε ησλ αληηθεηκελνηξφπσλ ζρέζεσλ  θαη ησλ 

ηδηαηηεξνηήησλ  ζηε γλσζηαθή  ζπγθξφηεζε, ηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, ηελ αηζζεηηθή 

αγσγή θαη ηελ θνηλσληθή επαηζζεηνπνίεζε  ησλ εθήβσλ κε φξνπο δεκνθξαηίαο, 

αλεθηηθφηεηαο θαη θηιαιιειίαο. Σειηθά ην ησξηλφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ δηαζέηεη  

ηνπο  φξνπο  αμηνιφγεζεο  θαη δίθαηεο απνηίκεζεο  ηνπ πινχηνπ πνπ παξάγεη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε παηδεία φισλ ησλ λέσλ  εθπαηδεπνκέλσλ θαη δελ κπνξεί λα εληάμεη 

ηελ δηαδηθαζία απηή  σο πξνζηηζέκελε αμία θαη ππεξαμία ζηελ ίδηα ηελ θνηλσλία.  
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Βνπιηάδεη όπνηνο ζεθώλεη ηηο κεγάιεο πέηξεο 

 

Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα  είλαη φηη άκεζεο θαη βαζηέο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο  είλαη  

απαξαίηεηεο  θαη επηηαθηηθέο γηα ηελ Διιάδα. Ζ εθαξκνγή ηνπο ζα απνηξέςεη ηελ  

άκεζε ρξενθνπία  πνπ ζα είρε ηξνκαθηηθέο  νηθνλνκηθέο  θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο  

γηα ηελ Διιάδα  θαη ζα ηελ απνκάθξπλε  απφ ην επξσπατθφ γίγλεζζαη. Ζ άκεζε 

πηνζέηεζε  θαη εθαξκνγή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ  ζα νδεγήζεη ηελ Διιάδα  ζε ηξνρηά 

αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο. Ο ειιεληθφο ιαφο έρεη ππνθέξεη πνιχ ηνπο ηειεπηαίνπο  

είθνζη κήλεο  θαη νη κεηαξξπζκίζεηο  απηέο ζα δηθαηψζνπλ ηηο ζπζίεο ηνπ 1 

    Καη ηνχην αθφκε,  λα μερσξίζεηο/κηα ζηηγκή δσήο, λα μερσξίζεηο/ηνλ άλεκν πνπ 

θινλίδεη ηα ηξηαληάθπιια/θαη ηα ηξηαληάθπιια, ζην κηθξφ πεξηβφιη/πέληε πήρεο ρψκα 

κηα θνχρηα γεο/θαη ηνχην πξνζπάζεζε, ζα 'ιεγα/φρη θαζφινπ ζαλ είδνο 

ζηνραζκνχ/αιιά ζαλ είδνο αλάζαο/δηθήο κνπ δηθήο ζαο, /ή θαιχηεξα ζαλ είδνο κηαο 

θσλήο/άλεκνο ή θσλή θαη δηαβαίλεη./Ζ ζάιαζζα πνπ ζε πήξε καθξηά/θαη ζε μαλάθεξε 

ζην γλψξηκν ιηκάλη/ραξίδνληαο ζνπ/ηελ εθηάθσηε ζησπή κπξνζηά ζηε ζθάια/ηελ 

αλεμίηειε ηνπ κεζεκεξηνχ/μέξεη λα ζνπ εμεγήζεη/ηε Μεγάιε Παξαζθεπή θαη ην Πάζρα.    

     Ζ Διιάδα, ην ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο, θινλίδεη ηνλ πιαλήηε. ινο ν θφζκνο 

παξαθνινπζνχζε ηελ Διιάδα θαζψο ην θνηλνβνχιηφ ηεο ςήθηζε έλα δηραζηηθφ παθέην 

κέηξσλ ιηηφηεηαο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα έρεη θξίζηκεο επηπηψζεηο ζην παγθφζκην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Ηζσο πξνθαιεί έθπιεμε πνπ απηή ε κηθξή άθξε ηεο ρεξζνλήζνπ 

ησλ Βαιθαλίσλ ζπγθεληξψλεη ηφζε πξνζνρή. θεθηφκαζηε ζπλήζσο ηελ Διιάδα σο 

ηελ παηξίδα ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Πεξηθιή, κε ηελ πξαγκαηηθή ηεο ζεκαζία λα 

βξίζθεηαη βαζηά ζηελ αξραηφηεηα. Αιιά δελ είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γηα λα 

θαηαλνήζεηο ην κέιινλ ηεο Δπξψπεο ρξεηάδεηαη λα ζηξαθείο καθξηά απφ ηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο ζην θέληξν ηεο επείξνπ θαη λα θνηηάμεηο πξνζεθηηθά φζα ζπκβαίλνπλ ζηελ 

Αζήλα.  

1. Μεηαξξπζκίζεηο ή ρξεσθνπία‘‘,  γξάθνπλ νη Οηθνλνκνιφγνη, ΑΠΟΦΔΗ, Δθ.Καζεκεξηλή 26/6/2011 

2. Απφζπαζκα απφ ην πνίεκα : ‗‘Γπκλνπαηδηά ΄΄  Γεψξγηνο εθέξεο,1946 
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Σα ηειεπηαία 200 ρξφληα ε Διιάδα ήηαλ ζηελ πξψηε γξακκή ηεο εμέιημεο ηεο 

Δπξψπεο.ηε δεθαεηία ηνπ 1820, ζηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα γηα ηελ αλεμαξηεζία απφ ηελ 

νζσκαληθή απηνθξαηνξία, ε Διιάδα έγηλε έλα πξψηκν ζχκβνιν δξαπέηεπζεο απφ ηε 

θπιαθή ηεο απηνθξαηνξίαο.  

   Γηα ηνπο θηιέιιελεο, ε παιηγγελεζία ηεο απνηεινχζε ηνλ πην επγελή αγψλα. ―ην 

κεγάιν πξσηλφ ηνπ θφζκνπ‖, έγξαςε ν έιετ ζην πνηεκά ηνπ ―Διιάο‖, ―ην κεγαιείν 

ηεο Διεπζεξίαο ηηλάρζεθε θαη έιακςε! ‖ Ζ λίθε ζα ζήκαηλε ηνλ ζξίακβν ηεο ειεπζεξίαο 

φρη κφλν επί ησλ Σνχξθσλ αιιά θαη επί φισλ ησλ δπλαζηψλ πνπ θξαηνχζαλ 

ππφδνπινπο ηφζν πνιινχο επξσπαίνπο.Γεξκαλνί, Ηηαινί, Πνισλνί θαη Ακεξηθαλνί 

έηξεμαλ λα πνιεκήζνπλ ππφ ηελ γαιαλφιεπθε ζεκαία ηεο Διιάδαο γηα ράξε ηεο 

δεκνθξαηίαο. Καη κέζα ζε κηα δεθαεηία, ε ρψξα θέξδηζε ηελ ειεπζεξία ηεο. 

     ηε δηάξθεηα ηνπ 20νπ αηψλα ν ξηδνζπαζηηθφο λένο ζπλδπαζκφο ηεο ζπληαγκαηηθήο 

δεκνθξαηίαο θαη ηνπ εζληθηζκνχ πνπ ελζάξθσζε ε Διιάδα εμαπιψζεθε ζηελ ήπεηξν θαη 

θνξπθψζεθε ζηελ ―εηξήλε πνπ ηεξκάηηζε θάζε εηξήλε‖ ζην ηέινο ηνπ Α‘ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, φηαλ ηξεηο απηνθξαηνξίεο, ε νζσκαληθή , εθείλε ησλ Αςβνχξγσλ θαη ε 

ξσζηθή, θαηέξξεπζαλ θαη αληηθαηαζηάζεθαλ απφ έζλε-θξάηε. 

         Μεηά ηνλ Α‘ Παγθφζκην Πφιεκν, ε Διιάδα άλνημε θαη πάιη ηνλ δξφκν γηα ην 

κέιινλ ηεο Δπξψπεο. Μφλν πνπ ηψξα ήηαλ ε ζθνηεηλή πιεπξά ηεο δεκνθξαηίαο πνπ 

βγήθε ζην πξνζθήλην. ε έλαλ θφζκν εζληθψλ θξαηψλ, εζλνηηθέο κεηνλφηεηεο φπσο ν 

κνπζνπικαληθφο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο θαη νη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί ηεο Μηθξάο 

Αζίαο ήηαλ κηα ζπληαγή γηα δηεζλή αζηάζεηα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, 

έιιελεο θαη ηνχξθνη εγέηεο απνθάζηζαλ λα αληαιιάμνπλ ηνπο κεηνλνηηθνχο πιεζπζκνχο 

ηνπο, εθηνπίδνληαο πεξί ηα δχν εθαηνκκχξηα ρξηζηηαλνχο θαη κνπζνπικάλνπο πξνο 

ράξηλ ηεο εζληθήο νκνγέλεηαο.  

    Ζ ειιελν – ηνπξθηθή αληαιιαγή ησλ πιεζπζκψλ ήηαλ ε κεγαιχηεξε νξγαλσκέλε 

κεηαθίλεζε πξνζθχγσλ ζηελ ηζηνξία κέρξη ηφηε θαη κνληέιν πνπ νη λαδηζηέο θαη άιινη 

ζα ην επηθαινχληαλ αξγφηεξα γηα λα εθηνπίζνπλ αλζξψπνπο ζηελ αλαηνιηθή Δπξψπε, 

ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Ηλδία Δίλαη εηξσληθφ, ινηπφλ, πνπ ε Διιάδα ήηαλ επίζεο ζηελ 

πξσηνπνξία ηεο αληίζηαζεο ζηνπο λαδηζηέο. Σνλ ρεηκψλα ηνπ 1940-41, ήηαλ ε πξψηε 

ρψξα πνπ αληεπηηέζεθε απνηειεζκαηηθά θαηά ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα, ηαπεηλψλνληαο 

ηνλ Μνπζνιίλη ζηνλ ειιελν – ηηαιηθφ πφιεκν ελψ ε ππφινηπε Δπξψπε επεπθεκνχζε ηελ 

Διιάδα. Καη πνιινί ρεηξνθξφηεζαλ πάιη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα φηαλ έλαο λεαξφο 
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αξηζηεξφο αληηζηαζηαθφο νλφκαηη Μαλψιεο Γιέδνο ζθαξθάισζε ζηελ Αθξφπνιε έλα 

βξάδπ κε έλαλ θίιν ηνπ θαη θαηέβαζαλ ηε ζεκαία κε ηελ ζβάζηηθα πνπ νη Γεξκαλνί 

είραλ πξφζθαηα πςψζεη. ρεδφλ 70 ρξφληα αξγφηεξα, ε ειιεληθή αζηπλνκία ζα έξηρλε 

δαθξπγφλα ζηνλ Μαλψιε Γιέδν ν νπνίνο δηαδήισλε θαηά ηνπ πξνγξάκκαηνο ιηηφηεηαο. 

    Αιιά ζην ηέινο, ε Διιάδα ππέθπςε ζηε γεξκαληθή θαηνρή. Ζ θπξηαξρία ησλ 

λαδηζηψλ έθεξε καδί ηεο ηελ πνιηηηθή θαηάξξεπζε, ηελ κεγάιε πείλα, θαη κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε, ηελ βχζηζε ηεο ρψξαο ζε έλαλ εκθχιην πφιεκν αλάκεζα ζηηο 

θνκκνπληζηηθέο θαη ηηο αληηθνκκνπληζηηθέο δπλάκεηο. Μφιηο ιίγα ρξφληα κεηά ηελ ήηηα 

ηνπ Υίηιεξ, ε Διιάδα βξέζεθε μαλά ζην επίθεληξν ηεο ηζηνξίαο, σο κέησπν ηνπ Φπρξνχ 

Πνιέκνπ. Σν 1947, ν πξφεδξνο ησλ ΖΠΑ Υάξη Σξνχκαλ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ 

θιηκαθνχκελν εκθχιην ζηελ Διιάδα γηα λα πείζεη ην Κνγθξέζν λα ζηεξίμεη ην Γφγκα 

Σξνχκαλ θαη ηελ εηξεληθή δέζκεπζε ακεξηθαληθψλ πφξσλ γηα ηνλ αγψλα θαηά ηνπ 

Κνκκνπληζκνχ θαη ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο. Αλπςσκέλε μαθληθά ζε έλαλ 

δηαηιαληηθφ αγψλα, ε Διιάδα ζπκβφιηδε ηψξα κηα πνιχ δηαθνξεηηθή Δπξψπε – κία 

Δπξψπε πνπ είρε απηνθαηαζηξαθεί, θαη πνπ ν κφλνο δξφκνο εμφδνπ απφ ηελ αλέρεηα 

ησλ κέζσλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ήηαλ σο κηθξφηεξνο εηαίξνο ηεο Οπάζηλγθηνλ. 

Καζψο ηα δνιάξηα άξρηζαλ λα ξένπλ, ακεξηθαλνί ζχκβνπινη έιεγαλ ζηνπο έιιελεο 

πνιηηηθνχο ηη λα θάλνπλ θαη ακεξηθαληθέο βφκβεο λαπάικ έθαηγαλ ηα ειιεληθά βνπλά 

θαζψο νη θνκκνπληζηέο αληάξηεο ηξέπνληαλ ζε θπγή. 

          Ζ πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή έλσζε ηεο Δπξψπεο ππνηίζεηαη φηη ζα έβαδε ηέινο 

ζηηο αδπλακίεο θαη ηελ εμάξηεζε ηεο δηρνηνκεκέλεο επείξνπ. Καη εδψ ε Διιάδα έγηλε 

ζχκβνιν κηαο λέαο θάζεο ζηελ επξσπατθή ηζηνξία. Ζ πηψζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

δηθηαηνξίαο ην 1974 δελ έθεξε ζηε ρψξα κφλν ηελ πιήξε έληαμε ζε απηφ πνπ ζα 

γηλφηαλ ε Δπξσπατθή Δλσζε. Πξναλήγγεηιε επίζεο (καδί κε ηε κεηάβαζε ηεο Ηζπαλίαο 

θαη ηεο Πνξηνγαιίαο ζηε δεκνθξαηία ηελ ίδηα επνρή) ην παγθφζκην θχκα 

εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηνπ ‘90, πξψηα ζηε Νφηηα Ακεξηθή θαη ηε 

Ννηηναλαηνιηθή Αζία θαη κεηά ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε. Καη έδσζε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε ηελ φξεμε γηα δηεχξπλζε θαη ηε θηινδνμία λα εμειηρζεί απφ έλα κηθξφ θιακπ 

πινχζησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θξαηψλ, ζε θσλή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθάησο 

εθδεκνθξαηηζκέλε ήπεηξν, ε νπνία εμαπιψζεθε θαηά πνιχ ζην λφην θαη ηελ αλαηνιή. 

Καη ηψξα, ζήκεξα, αθφηνπ έζβεζε ε επθνξία ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‘90 θαη κηα λέα 

ηαπεηλνθξνζχλε ραξαθηεξίδεη ηνπο Δπξσπαίνπο, ν θιήξνο πέθηεη θαη πάιη ζηελ Διιάδα 

σο ρψξαο ε νπνία ζα πξνθαιέζεη ηνπο  εγέηεο  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ζα ζέζεη 

ην εξψηεκα: ―πνηφ ζα είλαη ην κέιινλ ηεο Δπξσπατθήο  επείξνπ;‖. 



 

 

129 

 

     Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ππνηίζεηαη φηη ζα έλσλε κηα θαηαθεξκαηηζκέλε Δπξψπε, φηη 

ζα ελίζρπε ηηο δεκνθξαηηθέο ηεο δπλαηφηεηεο θαη φηη ζα κεηακφξθσλε ηελ Δπξσπατθή  

ήπεηξν ζε κηα αληαγσληζηηθή δχλακε ζηελ παγθφζκηα ζθελή. Δίλαη ίζσο ηαηξηαζηφ πνπ 

έλα απφ ηα αξραηφηεξα θαη πην δεκνθξαηηθά έζλε – θξάηε ηεο Δπξψπεο βξίζθεηαη ζηελ 

θαηλνχξγηα εκπξνζζνθπιαθή, φζσλ ζέηνπλ ελ ακθηβφισ φια απηά ηα επηηεχγκαηα. 

Γηαηί είκαζηε φινη κηθξέο δπλάκεηο ηψξα, θαη γηα άιιε κηα θνξά ε Διιάδα πνιεκάεη 

ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ αγψλα γηα ην κέιινλ.3 

       Με  ηελ  ζχληνκε απηή  αλαδξνκή ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία καο,  ν Μαξθ Μαδάνπεξ 

ηνπνζεηεί ηελ Διιάδα ζην θέληξν ηνπ θφζκνπ. Ζ Διιάδα, κε ηελ πξφζθαηε θξίζε ηεο, 

κεηαθέξεη ην κήλπκα «Πνην είλαη ην κέιινλ;». φπσο ην ίδην έθαλε  ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ 

αηψλα κε ηε δεκηνπξγία ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο-  θξάηνπο, ην ίδην θαη κεηά ηνλ Α' Πα-

γθφζκην Πφιεκν κε ηελ θαηάξξεπζε ησλ κεγάισλ απηνθξαηνξηψλ, ην ίδην θαη κεηά ηνλ 

Β' Παγθφζκην Πφιεκν φηαλ ν ειιεληθφο Δκθχιηνο βνήζεζε ζηελ ςήθηζε ηνπ Γφγκαηνο 

Σξνχκαλ. Αο αθήζνπκε θαηά κέξνο ηελ ηθαλνπνίεζε πνπ κπνξεί λα αηζζάλεηαη ν 

νπνηνζδήπνηε φηαλ αηζζάλεηαη νπξαγφο, θάηη ζαλ καχξν πξφβαην, θαη θάπνηνο 

ζνβαξφο ηζηνξηθφο ηνλ αλαδεηθλχεη ζε πξσηαγσληζηή. Αο αθήζνπκε θαηά κέξνο θαη ηελ 

ηδηφηππε ινγηθή ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο: είλαη ιίγν σο πνιχ ζαλ θάπνηνο θηιφζνθνο λα 

εμεγεί ζηνλ άξξσζην γέξνληα πσο είλαη πξσηνπφξνο,  κηαο θαη απηφο δείρλεη ζε φινπο 

ηνπο ππφινηπνπο ηνλ δξφκν. Έθηαζε πξψηνο εθεί φπνπ νη άιινη, θαη' αλάγθε, ζα 

αθνινπζήζνπλ.  

              Καη αο δνχκε ηη ζεκαίλεη γηα καο ηνπο Έιιελεο ν θεληξηθφο ξφινο πνπ θαηά 

ηνλ Μαδάνπεξ έρνπκε θαηά θαηξνχο αλαιάβεη λα παίμνπκε. Αθφκε θη αλ πξνζπε-

ξάζνπκε ην πβξηδηθφ θξάηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ 19ν αηψλα, δελ κπνξνχκε λα 

πξνζπεξάζνπκε νχηε ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, νχηε ηνλ Δκθχιην ν νπνίνο, κπνξεί 

λα άλνημε ηνλ δξφκν γηα ην Γφγκα Σξνχκαλ, ηελ Διιάδα φκσο ηε γέκηζε αλζξψπηλα 

εξείπηα ηα νπνία, γηα λα μαλαζηαζνχλ ζηα πφδηα ηνπο, ρξεηάζηεθαλ κεξηθέο δεθαεηίεο 

ζν γηα ηε ζεκεξηλή θξίζε είκαη κάιινλ βέβαηνο φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

πνιηηψλ απηήο ηεο ρψξαο ζα πξνηηκνχζαλ λα κε βξίζθνληαη «ζηελ πξψηε γξακκή γηα 

ην κέιινλ».  

3. ‘‘Ζ Διιάδα, ην ιίθλν ηεο δεκνθξαηίαο, θινλίδεη ηνλ πιαλήηε,‘‘ γξάθεη ν Μαξθ Μαδάνπεξ, , δεκνζίεπζε ζηo BHMA –The New 

York times 30/6/2011 
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   Θα πξνηηκνχζαλ ηελ εξεκία ησλ παξαζθελίσλ φπνπ νη θνκπάξζνη καδεχνληαη 

πεξηκέλνληαο λα πεξάζεη ε δξακαηηθή κπφξα ησλ πξσηαγσληζηψλ, γηα λα θάλνπλ ην 

απφθεληξν πέξαζκα ηνπο πξηλ επηζηξέςνπλ ζπίηη ηνπο μέξνληαο φηη, κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπο ζηελ παξάζηαζε, έβγαιαλ ηε δφζε ηνπ ζηεγαζηηθνχ ηνπο.  

   Δίλαη ζέκα νπηηθήο γσλίαο. Καη νη κεγάιεο ζηηγκέο ηεο Ηζηνξίαο πάληα, ιίγν σο  πνιχ, 

θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν γξάθνληαλ. Σν εξγαζηήξην ηεο δσήο δελ ήηαλ πνηέ εχθνιε 

ππφζεζε θαη ζπαλίσο ελέπλεε αηζηνδνμία. ε αληίζεζε κε ην εξγαζηήξην ηνπ ηζηνξηθνχ 

ν νπνίνο, δηαθξίλνληαο ηελ πξννπηηθή, κε γλψκνλα ηηο γεληθέο γξακκέο αηζηνδνμεί πσο, 

φηη θη αλ γίλεη, ε αθήγεζε ζα πξνρσξήζεη έλα βήκα κπξνο. Μηαο θαη φπσο ε 

δεκνθξαηία δελ έρεη αδηέμνδα, έηζη θαη ε Ηζηνξία δελ γπξίδεη πίζσ. 

   Δίλαη θαη ζέκα θηιειιεληζκνχΓηαηί θαλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηνλ 

θηιειιεληζκφ ηνπ Μαξθ Μαδάνπεξ. κσο, φπσο ζην Μεζνιφγγη άιια έβιεπε ν ιφξδνο 

Βχξσλ θαη άιια νη πνιηνξθεκέλνη Μεζνινγγίηεο, έηζη θαη ηψξα εθείλνο βιέπεη έλα 

θέληξν εθεί πνπ εκείο αηζζαλφκαζηε απφθεληξν. 

           Αο ππνζέζνπκε φηη  φζν θαη αλ απηφ θαίλεηαη απίζαλν, απνθαιχπηεηαη  μαθληθά 

πσο  θάπνπ ζηελ Δπξσδψλε  ππάξρεη θάπνηα  άιιε ρψξα  πεξίπνπ ην ίδην ρξεσκέλε 

θαη δηεθζαξκέλε κε ηε δηθή καο. Αο ππνζέζνπκε  πσο ζε απηήλ ηελ ρψξα  φιεο νη 

εμνπζίεο βξίζθνληαη ζηα ρέξηα κηαο  θιεπηνθξαηίαο ζηα ρέξηα κηαο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο νιηγαξρίαο πνπ   ηδηνπνηείηαη   φιν ηνλ πινχην ηεο ρψξαο. Πψο ελψ νη 

ζθιεξά εξγαδφκελνη  απηήο ηεο ρψξαο ζεθψλνπλ  ην άρζνο ηεο ιηηφηεηαο, νη 

εθεκεξίδεο είλαη πιεκκπξηζκέλεο απφ ζθαλδαιψδεηο απνθαιχςεηο  γηα ‗‘εηζνδεκαηίεο 

‗‘ επηρεηξεκαηίεο  θαη πνιηηηθνχο κε εθαηνκκχξηα επξψ ζε εμσρψξηνπο  θνξνινγηθνχο 

παξαδείζνπο.  

Πψο απηνί νη θιεπηνθξάηεο  απέθηεζαλ ακχζεηα πινχηε  φηαλ νη πιενλέθηεο 

επξσηξαπεδίηεο, άξρηζαλ λα κνηξάδνπλ  εμαηξεηηθά ρακειφηνθα δάλεηα. Πψο φηαλ ε 

ρψξα  ηνπο έθηαζε  ζηα πξφζπξα ηεο ρξενθνπίαο  θαη ηνπο δήηεζε ιεθηά, απηνί είπαλ: 

Να βαξέζεηε θαλφλη, ην ίδην καο θάλεη (αθνχ αθφκε θαη κε ηελ έμνδν ηεο ρψξαο  απφ 

ην επξψ, ηα δηθά ηνπο επξψ πνπ βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ  ζα απνθηνχζαλ πνιχ  

κεγαιχηεξε αμία  απφ ην λέν εζληθφ  λφκηζκα). 

Πψο απηνί νη θιεπηνθξάηεο  γλψξηδαλ απφ ηελ αξρή  πψο κπνξνχζαλ  λα  παίμνπλ κε ην 

ζχζηεκα  θαη λα βάινπλ ζην ηζεπάθη ηνπο   επξσθξάηεο, αθνχ κφιηο ζα θηλδχλεπε κηα  

ρψξα, απηνί ζα  έζπεπδαλ λα ζψζνπλ ην επξψ.  
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Καη πσο έπαημαλ απηφ ην  παηρλίδη  ηφζν άςνγα πνπ ζα ηνπ άμηδε βξαβείν σξαηφηεηαο, 

φπσο ζε κηα εμαηξεηηθά παξηίδα ζθάθη. 

 Αο ππνζέζνπκε  πσο νη επξσπατθέο ηξάπεδεο  έπαημαλ θαη απηέο  έλα παξφκνην 

παηρλίδη. Πσο γλψξηδαλ θαιά  ην δηεθζαξκέλν ηζηνξηθφ ηεο ρψξαο.  

   Πψο γλψξηδαλ επίζεο  απφ ηελ αξρή φηη είραλ  ζην ρέξη ηνπο  επξσθξάηεο  θαη ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, αθνχ αλ ηα ρξέε απηήο  ηεο ρψξαο  πξνο ηνπο 

ηξαπεδίηεο, ζα απεηινχζαλ ηελ επξσδψλε, ζα έζπεπδαλ  λα ζψζνπλ ηνπο ηξαπεδίηεο 

αθνχ  κφιηο  ζα θηλδχλεπε κηα ρψξα  απηνί ζα έζπεπδαλ  λα ζψζνπλ ην επξψ. Καη πψο 

έπαημαλ  απηφ ην  παηρλίδη  ηφζν άςνγα  πνπ ζα ηνπ άμηδε  βξαβείν σξηκφηεηαο, φπσο 

ζε κηα εμαηξεηηθά παξηίδα  ζθάθη.  

    Πψο  ήηαλ βέβαηεο  φηη νη επξσθξάηεο  θαη ε ΔΚΣ  ζα ελέθξηλε απαλσηά  παθέηα  

‗‘δηάζσζεο‘‘ ζπλνδεπφκελα  απφ πξνγξάκκαηα ιηηφηεηαο, κνινλφηη είραλ πιήξε  

επίγλσζε  πσο δελ είραλ  πνιιέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο.4 

     Καη πσο, κε δπν ιφγηα, φια απηά  ηα πξνγξάκκαηα  δελ ήηαλ παξά πξνζρεκαηηθά, 

έλα πξνπέηαζκα θαπλνχ γηα κηα  πξσηνθαλή  κεηαθνξά πινχηνπ απφ ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο ρψξαο ζηνπο θιεπηνθξάηεο θαη ηηο  ηξάπεδέο ηνπο. 

Αο ππνζέζνπκε  πσο απηφ ην παηρλίδη  αξγά ή γξήγνξα  ζα πάξεη έλα ηέινο. Πσο νη 

εξγαδφκελνη  απηήο ηεο ρψξαο  ζα αληηιεθζνχλ  φηη έρνπλ κπξνζηά  ηνπο δπν 

δξφκνπο:είηε λα ηειεηψζνπλ,  ζαλ απφ ζαχκα, ηελ παξηίδα  αξλνχκελνη λα πιεξψζνπλ  

απηνί ρξέε  πνπ δελ είλαη δηθά ηνπο, είηε λα πεξηκέλνπλ  ψζπνπ νη επξσθξάηεο  λα 

απνθαζίζνπλ  θάπνηε, ζαλ απφ ζαχκα,  λα απαξλεζνχλ ηελ θχζε ηνπο θαη λα  ζηαζνχλ 

ζην πιεπξφ ηνπο.  

  Καη πσο  ηειηθά, νη εξγαδφκελνη  απηήο ηεο ρψξαο, γλσξίδνπλ  φζν θαη αλ  είλαη έλα 

ζαχκα απίζαλν,  πνην απφ ηα  δπν απηά ζαχκαηα είλαη πηζαλφηεξν. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Κέληξν απφθεληξν, ΑΝΟΡΘΟΓΟΞΗΑ, γξάθεη ν Σάθεο Θενδσξφπνπινο, Δθ.   ΣΑ ΝΔΑ , 4/7/2011  

5.‘‘Γξφκνη‘‘ γξάθεη ν Ρνχζζνο Βξαλάο‘‘ ,  Δθ.ΣΑ ΝΔΑ, 4/7/2011 
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«θχςε αλ κπνξείο ζηε ζάιαζζα ηε ζθνηεηλή μερλψληαο/ ηνλ ήρν κηαο θινγέξαο πάλσ 

ζε πφδηα γπκλα/πνπ πάηεζαλ ηνλ χπλν ζνπ —ζηελ άιιε δσή βπζηζκέλε./ Γξάςε αλ 

κπνξείο ζην ηειεπηαίν ζνπ φζηξαθν/ ηε κέξα η' φλνκα ηνλ ηφπν/θαη ξίμε ην ζηε ζάιαζζα 

γηα λα βνπιηάμεη./Βξεζήθακε/γπκλνί πάλσ ζηελ αιαθξφπεηξα/θνηηάδνληαο ηα 

αλαδπφκελα λεζηά/θνηηάδνληαο ηα θφθθηλα λεζηά λα βπζίδνπλ/ζηνλ χπλν ηνπο, ηνλ χπλν 

καο./Δδψ/βξεζήθακε γπκλνί θξαηψληαο/ηε δπγαξηά πνπ βάξαηλε θαηά ην κέξνο /ηεο 

αδηθίαο./Φηέξλα ηεο δχλακεο, ζέιεζε αλίζθησηε/ινγαξηαζκέλε αγάπε 

/ζηνλ ήιην ηνπ κεζεκεξηνχ ζρέδηα πνπ σξηκάδνπλ,/δξφκνο ηεο κνίξαο κε ην ρηχπεκα ηεο 

λέαο παιάκεο /ζηελ σκνπιάηε·/ζηνλ ηφπν πνπ ζθνξπίζηεθε δελ αληέρεη/ζηνλ ηφπν πνπ 

ήηαλ θάπνηε/δηθφο καο/βνπιηάδνπλ ηα λεζηά ζθνπξηά θαη ζηάρηε./ Βσκνί 

γθξεκηζκέλνη/θη νη θίινη μεραζκέλνη/θχιια ηεο θνηληθηάο ζηε ιάζπε./Άθεζε ηα ρέξηα 

ζνπ αλ κπνξείο, λα ηαμηδέςνπλ/εδψ ζηελ θφρε ηνπ θαηξνχ κε ην θαξάβη/πνπ άγγημε ηνλ 

νξίδνληα./ηαλ ν θχβνο ρηχπεζε ηελ πιάθα/φηαλ ε ιφγρε ρηχπεζε ην ζψξαθα/φηαλ 

ην/κάηη γλψξηζε ηνλ μέλν/θαη ζηέγλσζε ε αγάπε/κέζα ζε ηξχπηεο ςπρέο·/φηαλ θνηηάδεηο 

γχξσ ζνπ θαη βξίζθεηο/θχθιν ηα πφδηα ζεξηζκέλα/θχθιν ηα ρέξηα πεζακέλα/θχθιν ηα 

κάηηα ζθνηεηλά·/φηαλ δε κέλεη πηα νχηε λα δηαιέμεηο/ην ζάλαην πνπ γχξεπεο δηθφ 

ζνπ,/αθνχγνληαο κηα θξαπγή/αθφκε θαη ηνπ ιχθνπ ηελ θξαπγή, /ην δίθην ζνπ·/άθεζε ηα 

ρέξηα ζνπ αλ κπνξείο λα ηαμηδέςνπλ/μεθφιιεζε απ' ηνλ άπηζην θαηξφ θαη 

βνχιηαμε,/βνπιηάδεη φπνηνο ζεθψλεη ηηο κεγάιεο πέηξεο». 

(αληνξίλε  Α ‘ (Γπκλνπαηδηά ) Γεψξγηνο εθέξεο, 1946 ) 

 

Economic  default, social anomia, personal trauma. Να θξνληίζνπκε  ηελ ηαπηφηεηά 

καο, κε αληηδάλεην ηελ επαλαδηαηχπσζε  ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ, δειαδή ηελ 

επαλαζχλδεζε κε ην λφεκα ηεο δσήο καο ζηελ Διιάδα, κε ηελ αμηνπξέπεηά καο. 

Μπξνζηά ζηνλ επηθείκελν θίλδπλν ηεο νξηζηηθήο δηάιπζεο ηνπ  θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη 

ηεο  ςπρηθήο θαηάξξεπζεο  ησλ αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα  αο εζηηάζνπκε ζηελ  

δηεπζέηεζε ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσλίαο, ηελ επαθή κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα  

θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο θαηάζηαζεο. Κάζαξζε απφ ην αξλεηηθφ, δειαδή 

ηελ απηνθαηαζηξνθή, ηελ  επηζεηηθφηεηα, ηε βία, ην  ζπκφ,  ηελ απνζάξξπλζε. Δίζνδνο 

ζηελ Θεηηθφηεηα κε Θπζηαζηηθφηεηα, Διπίδα, Κνηλνηηθφ Πλεχκα, Δλεξγνπνίεζε ηεο 

πίζηεο ζηελ θνηλσληθή πλνρή,  ηελ ελεξγφ  Δκπηζηνζχλε  θαη  ηνλ Θεζκηθφ εβαζκφ.  

 

Ησάλληλα 6/7/2011*Ο ηίηινο ηνπ θεηκέλνπ είλαη παξκέλνο απφ ην πνίεκα αληνξίλε Α΄πνπ πεξηέρεηαη ζηε πιινγή ηνπ 

Γ.εθέξε ‗‘Γπκλνπαηδηά‘‘, 1946 
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Αληνρή ζηε καηαίσζε: Η  θξίζε είλαη κηα δπζθνιία αιιά είλαη ηαπηόρξνλα θαη κηα 

δηέμνδνο. 

                                                            

 

Τπάξρεη κηα αιιαγή ηνπ θιίκαηνο  ζηελ θνηλσλία. Yπάξρεη κηα δηάρπηε αλεζπρία  γηα ηα 

δξψκελα ηνπ παξφληνο  θαη ηνπ πξνζερνχο κέιινληνο. Τπάξρεη κηα δηάρπηε αλεζπρία 

φηη ε θαηάζηαζε απηή ζα ζπλερηζηεί. Kαλείο δελ μέξεη πφηε θαη πψο  ζα εμέιζνπκε απφ 

απηή   ηελ θξίζε πνπ επηθξαηεί ζηελ νηθνλνκηθή  δσή  θαη ηελ θνηλσλία. Δίλαη 

πξνθαλέο  φηη  ε νηθνλνκηθή χθεζε, ε επαγγεικαηηθή αλαζθάιεηα, ε αλεξγία ησλ 

λεψηεξσλ  θπξίσο αλζξψπσλ,   ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ, θαη ε θνηλσληθή έληαζε 

δεκηνπξγνχλ κεγάια πξνβιήκαηα, ζηελ θαζεκεξηλφηεηα,  ηφζν ζην  θαζεκεξηλφ modus 

Vivendi, φζν θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ κέιινληνο, γηα φινπο,   ηνπο  λένπο 

αλζξψπνπο, αιιά θαη γηα ηνπο κεγαιχηεξνπο. Τπάξρεη έλαο δηάρπηνο θφβνο, έλα 

αίζζεκα άγρνπο,  δελ κπνξνχκε λα πνχκε αληίδξαζε γεληθεπκέλνπ  άγρνπο  κε ηελ 

έλλνηα ηελ ςπρηαηξηθή.  Άγρνο είλαη ε αληίδξαζε ζε έλαλ αθαζφξηζην θφβν, ν θφβνο 

ηψξα είλαη ζπγθξηκέλνο,  επνκέλσο ην άγρνο είλαη θνβηθή αληίδξαζε απνθπγήο ηεο 

θνηλσληθήο απνζάξζξσζεο.  Έηζη είλαη ε   θνηλσληθή εκπεηξία. Βηψλεηαη σο θνηλσληθή  

αλαηαξαρή θαη απνδηνξγάλσζε  απηφ πνπ θαίλεηαη λα ιαλζάλεη γχξσ καο, ε 

απνζάζξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη ε ινγηθή ‗‘ν θαζέλαο  γηα ηνλ εαπηφ ηνπ‘‘  θαη 

‗‘ν  ζψδσλ  εαπηφ ζσζήησ‘‘, ε δηάιπζε θάζε έλλνηαο δεζκνχ θνηλσληθήο αιιειεγγχεο  

πνπ ηνπιάρηζηνλ ζε κηα παξαδνζηαθή θνηλσλία  κε λεσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά  φπσο ε  

ειιεληθή,  είρε θαη έρεη δεζκνχο  κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ. Φαίλεηαη φηη ην έλζηηθην ηεο 

απηνζπληήξεζεο  πνιχ ζπρλά νδεγεί ηνπο  αλζξψπνπο λα απνκαθξχλνληαη ν έλαο απφ 

ηνλ άιιν,  απηφ είλαη έλα δηάρπην ζπλαίζζεκα φηη φινη είλαη ζπγθξαηεκέλνη, φινη είλαη 

απφκαθξνη, φινη πξνζέρνπλ ηη ιέλε, πξνζέρνπλ πάξα πνιχ ηη θάλνπλ, είλαη 

πεξηνξηζηηθνί  ζηηο ζπκπεξηθνξέο απφ ηηο δαπάλεο, κέρξη ηα αλνίγκαηα, απφ ηα γιέληηα, 

κέρξη ηα ηαμίδηα, απφ ηηο εμφδνπο  κέρξη ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ, ππάξρεη κηα 

πεξηζηνιή θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο. Δίλαη δηάρπηε ε αλεζπρία.                    

    Απφ ηελ  πιεπξά ηεο ςπρηαηξηθήο  δελ είλαη ηφζν αλεζπρεηηθά ηα πξάγκαηα, γηαηί ζε 

πεξηφδνπο θξίζεο,  κπνξεί λα ππάξρνπλ ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα, κπνξεί λα ππάξρεη 
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επίηαζε θάπνησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ, θαη πηζαλφλ  αχμεζε  ησλ 

απηνθηνληψλ, αχμεζε ηνπ πνζνζξνχ ησλ αλζξψπσλ πνπ νδεγνχληαη ζε αδηέμνδν, 

αχμεζε  ησλ αληηθνηλσληθψλ ζπκπεξηθνξψλ, πηζαλφλ ηεο ρξήζεο  νηλνπλεπκαησδψλ 

πνηψλ, ηεο ρξήζεο άιισλ παξάλνκσλ  νπζηψλ, αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο, θα ησλ 

θαηαζηάζεσλ πνπ αγγίδνπλ ηελ παξαβαηηθφηεηα, είηε κέζα ζηελ νηθνγέλεηα, είηε ζηελ 

θνηλσλία.  Σα θαηλφκελα ηεο βίαο  παξαηεξνχληαη ζην επίπεδν ησλ θνηλσληθψλ 

δηεθδηθήζεσλ, ηα νπνία μεθηλνχλ απφ πνιηηηθά θίλεηξα, αιιά αλακθίβνια ζπλδένληαη 

κε ηελ ςπρηθή θαηάζηαζε ησλ αλζξψπσλ  πνπ ζπρλά κπνξεί  λα ραξαθηεξηζηεί σο 

έθξεμε, απφγλσζε, επηζεηηθφηεηα. Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη επηρεηξείηαη ε 

θαηαζθεπή κηαο θνηλσλίαο βπζηζκέλεο ζηελ θαηάζιηςε θαη ηα ςπρνθάξκαθα. Απηφ 

είλαη επηπρψο Λάζνο Μέγα. ηνλ πφιεκν θαλείο δελ πνλάεη αιιά κάρεηαη. Ζ 

επηρεηξνχκελε ςπρηαηξηθνπνίεζε ηεο θξίζεο κέζσ ηνπ δηπινχ κεραληζκνχ επίζεζεο 

ζηνπο πνιίηεο, πξέπεη λα εληνπηζζεί θαη λα αληηκεησπηζζνχλ νη πξνπαγαλδηζηέο. Σν 

πξψην ζθέινο ηεο επίζεζεο πεξηιακβάλεη  ηελ πξφηαζε «πξέπεη φινη αδηαθξίησο λα 

ππνθέξεηε, λα εμαζιησζείηε, λα πνλέζεηε». Καη ην δεχηεξν ζθέινο ηεο επίζεζεο 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή «Γελ πξφθεηηαη λα γιπηψζεη θαλείο απφ ηελ 

θαηάζιηςε, ην άγρνο ίζσο ηελ ηξέια ή ηελ απηνθηνλία. ινη γχξσ ζαο είλαη άξξσζηνη. 

Μελ ειπίδεηο ηίπνηα απφ θαλέλα άλζξσπν. Ζ θξίζε ζα ηζαθίζεη ην λεπξηθφ ζχζηεκα 

ζηνπο πάληεο».  Έηζη ίζσο εμεγείηαη ε αλαηξνθνδφηεζε ηεο θξπκκέλεο επηζεηηθφηεηαο 

κε φξνπο πνιιαπιαζηαζηηθνχο.  ηνπο  Έιιελεο  είλαη πνιχ  πξνζθηιή ηα  

ζπλαηζζήκαηα ηεο επηζεηηθφηεηαο, ρεηξηδφκαζηε πνιχ εχθνια ηελ επηζεηηθφηεηα ζηε  

δεκφζηα εθθνξά καο θαη  ζηηο δεκφζηεο  ζπλαιιαγέο καο , δπζθνιεπφκαζηε λα ηελ 

εθπνιηηίζνπκε θαη ζε απηφ δελ καο βνεζά θαλέλαο, νχηε ε νηθνγέλεηα, νχηε ην ζρνιείν, 

νχηε ε πνιηηεία, νχηε νη ζεζκνί, νχηε ε ηειεφξαζε , θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ε 

επηζεηηθφηεηα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη  θπξίαξρν ζηνηρείν  ζηελ ειιεληθή θνπιηνχξα, 

ηφζν ζε επίπεδν    θνηλσληθήο ζπλδηαιιαγήο, αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο   ςπρηθήο 

καο δσήο. Απηφ ην γεγνλφο είλαη έλα αλεζπρεηηθφ ζεκάδη. Αλαξσηηφκαζηε  πνχ ζα 

θαηεπζπλζεί, πνχ ζα θαηαιαγηάζεη απηή ε επηζεηηθή θφξηηζε. Ζ  επηζεηηθφηεηα  

ρξεηάδεηαη απηνέιεγρν, ρξεηάδεηαη ζεζκηθή πξνζηαζία, ρξεηάδεηαη θαιιηέξγεηα, 

ρξεηάδεηαη κεηνπζίσζε, ρξεηάδεηαη ζσξάθηζε, ρξεηάδεηαη παξνρέηεπζε ή δηνρέηεπζε ζε 

άιιεο  δεκηνπξγηθέο θαηεπζχλζεηο ή ζε άιιεο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο πνιχ πην 

ρξήζηκεο θαη πνιχ πην γφληκεο. Τπεχζπλε γηα ηελ έμαξζε ηεο επηζεηηθφηεηαο είλαη 

πξνθαλψο θαη ε θξαηνχζα θνηλσληθή θαηάζηαζε, γηα   ηελ νπνία αλακθίβνια 

επζχλεηαη ε «θξαηνχζα θπβεξλεηηθή εμνπζία» πνπ βηψλεηαη μαλά σο 
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απνδηνξγαλσηηθφο θαη απνζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο, αιιά  θαη ε απνπζία ησλ 

ελδηάκεζσλ ζεζκψλ  πνπ φηαλ ιεηηνπξγνχλ δεκνθξαηηθά, αμηνθξαηηθά θαη ηζφηηκα, 

ζπληεξνχλ ηηο πγηείο θαη αλνηρηέο   αλζξψπηλεο ζρέζεηο  θαη ηηο  ζπγθξαηνχλ.  Θεζκνί 

φπσο ε δηθαηνζχλε,  ην παλεπηζηήκην, ε νηθνγέλεηα , ην ζρνιείν,   ζπγθξαηνχλ ηνπο 

αλζξψπνπο θαη ηνπο δίλνπλ έλα λφεκα θαη κηα θαηεχζπλζε  δσήο, ν θαζέλαο έηζη φπσο 

ην πξνζσπνπνηεί   θαη ην θάλεη πξάμε ζηα πιαίζηα ηνπ αμηαθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ 

νξακάησλ πνπ έρεη. Θα  πξέπεη λα πεξηκέλνπκε κα καδηθή έθξεμε απφ πιεπξάο  ηνπ 

θφζκνπ,  επεηδή πέξαζε έλα θαινθαίξη πνπ νη πεξηζζφηεξνη δελ μεθνπξάζηεθαλ ελψ 

βξηζθφκαζηε ήδε ζην θζηλφπσξν πνπ άξρηζε κε δπζθνιίεο θαη αλακέλνπκε  έλα 

ρεηκψλα αθφκε πην δχζθνιν; ηηο κέξεο πνπ δνχκε   έηζη φπσο νξγαλψλνληαη ηα 

πξάγκαηα ζην επίπεδν ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο,  πεξηζζφηεξν ςπρξφ πνιεκηθφ ζα  

είλαη ην θιίκα , κε θξπκκέλεο επηζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο κεηαμχ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 

εμνπζίαο, αιιά θαη ησλ  άιισλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ  ζην παηρλίδη ηεο 

αληηπαιφηεηαο θαη ηεο αληηπαξάζεζεο. Σν θιίκα ζα είλαη ςπρξνπνιεκηθφ, δειαδή ζα 

εκπεξηέρεη θηλήζεηο επηζεηηθέο, θηλήζεηο απφθξνπζεο, θηλήζεηο πξνεηνηκαζίαο  θαη 

αληηπεξηζπαζκνχ, δνιηνθζνξέο,   παζεηηθν-επηζεηηθέο θαη χπνπιεο θξπκκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο, παζεηηθή επηζεηηθφηεηα κε ραξαθηεξηζηηθφ ηελ  απνκάθξπλζε  θάζε 

ζεηηθνχ αλζξψπηλνπ ζηνηρείνπ απφ ην ελεξγεηηθφ θνκκάηη ηεο δσήο  ηεο εξγαζίαο, ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλαιιαγψλ. Φπρξφο θαη φρη ζεξκφο 

πφιεκνο πνπ ζα ζχκηδε κηα θνηλσληθή έθξεμε, φπσο ν Μάεο ηνπ 68,  ή άιιεο κεγάιεο 

εμεγέξζεηο πνπ νδήγεζαλ ζε ξαγδαίεο  θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ηνπ θνηλσληθνχ 

ζθεληθνχ  φπσο έγηλε ζηελ Γπηηθή Δπξψπε. Σα επεηζφδηα ζα είλαη κεκνλσκέλα   νη  

θνηλσληθέο  εληάζεηο ζα  είλαη κεκνλσκέλεο , θαη  εζηηαθέο, ζα θαηαζβέλνληαη εχθνια, 

αιιά ε αληηπαξάζεζε δελ ζα ππνρσξεί θαη ζα αλαδηνξγαλψλεηαη. Ενχκε ζε κηα 

θνηλσλία  εληειψο θαηαθεξκαηηζκέλε. Μηα δηάρπηε θνηλσληθή έθξεμε είλαη αδηαλφεηε 

απηή ηε ζηηγκή , γηαηί γηα λα γίλεη κηα δηάρπηε θνηλσληθή έθξεμε πξέπεη λα ππάξρεη κηα 

θαζνιηθή  επαηζζεηνπνίεζε, κηα θαζνιηθή ζπγθίλεζε ε νπνία δελ ππάξρεη. Δίκαζηε 

εληειψο θαηαθεξκαηηζκέλνη  θαη φινη ζπγθηλνχκεζα κε δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. 

Γπζηπρψο  ζε απηή ηελ θάζε πνπ δνχκε,  θάπνηνη ραίξνληαη απίζηεπηα θαη δελ 

ιππνχληαη θαζφινπ  γηα ην ζέκα ηεο θνηλσληθή αδηθίαο πνπ επηζπκβαίλεη ηφζν έληνλα  

ζηελ Διιάδα ζήκεξα. Γελ ππάξρεη ζέκα θνηλσληθήο έθξεμεο, γηαηί δελ ππάξρεη  

θαζνιηθή ζπγθίλεζε, φπσο δελ ππάξρεη έλα θαζνιηθφ ηξαγνχδη πνπ λα ελψλεη, δελ 

ππάξρεη ηίπνηε θαζνιηθφ θαη θνηλσληθφ φξακα πνπ λα ελψλεη. Δπνκέλσο νη 

αληηπαξαζέζεηο ζα ζπλερίδνληαη, ζα είλαη εζηηαθέο, ζα είλαη ζπγθξηκέλεο, ζα 
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εληάζζνληαη ζε έλα  ςπρξνπνιεκηθφ θιίκα, ζα έρνπλ ην ραξαθηήξα ηνπ «αληάξηηθνπ» 

θαη ηνπ αλνξζφδνμνπ θνηλσληθνχ πνιέκνπ,  ζα  έρνπλ ην ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο 

δνιηνθζνξάο φπσο ε άξλεζε εξγαζίαο ζην δεκφζην ηνκέα , θαη φρη κηαο θαζνιηθήο 

κεησπηθήο έθξεμεο. Δπηπιένλ, ε  θαζνιηθή κεησπηθή  έθξεμε, ρξεηάδεηαη  θαη εγεζία, 

θσηηζκέλε εγεζία  πνπ λα ζπγθηλεί θαη λα ελψλεη. Σν ζπλαίζζεκα ζέιεη θαη κηα εγεζία 

λα ην ππξνδνηήζεη, ζέιεη θαη θάπνηεο ηδέεο λα ην πξνσζήζνπλ , θάηη ηέηνην δελ 

θαίλεηαη. ινη καο  εθφληεο- άθνληεο , ζπληεξνχκε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, γεγνλφο πνπ 

είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν. Σν αίηεκα είλαη λα βξεζνχκε ν έλαο δίπια ζηνλ  άιιν.  

 Βιέπσ κε ελδηαθέξνλ φηη ζηηο θνηλσληθέο  ζπκπεξηθνξέο, αξρίδεη κηα δνθηκαζηηθή 

επαθή θαη κηα δνθηκαζηηθή ζπδήηεζε μαλά. Πέξα απφ ηα παιαηά ζηεξεφηππα ηεο   

θνκκαηηθήο ηαπηφηεηαο, φπνπ νη άλζξσπνη ππνηίζεηαη φηη ζπλελλννχλην, ζήκεξα νη 

άλζξσπνη  αλαδεηάλε πεξηζζφηεξεο αιήζεηεο γηα λα ζπλελλνεζνχλε  θαη λα ζηαζνχλε  ν 

έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Απηφ ζπκίδεη παιαηφηεξεο επνρέο θαη θαηαζηάζεηο, δελ ζέισ λα 

θηλδπλνινγήζσ, ίζσο ηελ θαηνρή, ίζσο  ηελ πεξίνδν πξηλ ην ηέινο ηεο δηθηαηνξίαο. Οη 

άλζξσπνη θαη ηφηε φπσο θαη ηψξα είλαη επηθπιαθηηθνί , είλαη θνβηζκέλνη ζηηο επηινγέο 

ηνπο, είλαη θνβηζκέλνη αθφκε θαη ζην λα εθθξάζνπλ πνιχ ζεξκά θαη κε δηάξθεηα ηελ 

αγαλάθηεζε ηνπο. Δπνκέλσο πξνζπαζνχλ λα ζπλελλνεζνχλ κε έλαλ ηξφπν 

επηθπιαθηηθφ, πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ  πην μεθάζαξεο ζέζεηο θαη λα ζίμνπλ πην 

νπζηαζηηθά ζέκαηα θαη κέζα απφ απηά λα βξνπλ ιχζεηο. Γελ κπνξεί λα ην δηαρεηξηζηεί 

απηφ ν θαζέλαο κφλνο ηνπ, ρξεηαδφκαζηε ηελ επαλαπξνζέγγηζε ησλ αλζξψπσλ, ηελ 

αλαβίσζε  ηεο θαζεκεξηλήο επαθήο κε  ηελ νηθνγέλεηα, ηελ  γεηηνληά, ηελ θνηλσλία, ηελ 

πνιπθαηνηθία, κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπκε μεράζεη, ηνπο ζπγγελείο καο,  λα 

μαλαιεηηνπξγήζεη ην ηειέθσλν πξαγκαηηθά  θαη ην δηαδίθηπν, φρη  κφλν ην facebook, λα 

μαλαιεηηνπξγήζνπλ ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηα παιηά θαη ηα θαηλνχξηα , έηζη ψζηε λα 

βξεζνχκε θνληά θαη λα ζπλελλνεζνχκε, ζηα ζνβαξά, ζηα νπζηαζηηθά ζέκαηα  θαη φρη 

ζηα θαηαλαισηηθά, ζηα ζέκαηα ηεο κφδαο θαη ζηα ςεπδεπίγξαθα πνπ πξνβάιιεη ε 

ηειεφξαζε θαη ζπληεξεί ε πξνπαγάλδα θαη ε ρεηξαγψγεζε.  Άιισζηε ε νηθνλνκηθή 

ρξενθνπία θαη ε θξίζε , θαηά ηνλ Υξήζην Γηαλλαξά, δελ είλαη ηερληθφ δηαρεηξηζηηθφ 

πξφβιεκα, ‗‘είλαη νξγαληθφ ζχκπησκα θνηλσληθήο παξαθκήο, απψιεηαο «λνήκαηνο» 

ηεο ζπλχπαξμεο, ηεο κεηνρήο ζε θνηλσλία ζρέζεσλ, ζε ραξά ηνπ αλήθεηλ. Μηα 

ζπιινγηθφηεηα παξαθκάδεη φηαλ ν άζρεηνο,  ρσξίο λφεκα δσήο, βίνο εμαλαγθάδεη ζε 

πιεζσξηζκφ ηδηνηέιεηαο,  ζε παξαίηεζε απφ ηε δεκηνπξγία,  ζε ρξεζηκνζεξηθή 

απνθιεηζηηθά εθδνρή ηεο παξαγσγηθφηεηαο. Σα πξαγκαηηθά αίηηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο είλαη ε ππνβάζκηζε   ησλ απαηηήζεσλ γηα πνηφηεηα δσήο, ε ππνθαηάζηαζε ηεο 
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δεκηνπξγηθφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ εδνληζηηθή-εξγαιεηαθή  ρξεζηκνζεξία θαη ηελ 

θαηαλαισηηθή βνπιηκία, ε έιιεηςε ηεο άκηιιαο ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηνλ άιιν θαη ηεο 

δεκνθξαηίαο‘‘. Διεπζεξία, Ηζφηεηα, Αδειθφηεηα, Κνηλσληθή Αιιειεγγχε. Απηή ε 

θξηηηθή πξνζέγγηζε εκπεξηέρεη ηαπηφρξνλα θαη ηηο ππνδείμεηο  γηα ηελ αληνρή θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο. 

          Τ.Γ. ρνιηάδεηαη έλζελ θαθείζελ ην αζηεηάθη φηη ‗‘ φινη δνπιεχνπλ γηα ηνπο 

ςπρηάηξνπο‘‘ θαη φηη ‗‘ φινη εθεί ζα θαηαιήμνπλ‘‘.  Πηζηεχσ φηη πξφθεηηαη πεξί 

νξγαλσκέλεο πξνπαγάλδαο θαη θαθφγνπζηεο θάξζαο πνπ αλέιπζα ζην θείκελν. ζν 

φκσο επαλαιακβάλεηαη,  ζην ηέινο κπνξεί θαη λα γίλεηαη πηζηεπηή, απφ ιίγνπο ή απφ 

ηνπο επηξξεπείο. H πιεηνςεθία ησλ ζεξαπεπηψλ ζην ρψξν ηεο ςπρηθήο πγείαο, ηφζν ηνπ 

δεκνζίνπ, φζν θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, φρη κφλν πξνζπαζνχλ   επηζηεκνληθά θαη 

αλζξψπηλα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

ςπρηθήο πγείαο ησλ αλζξψπσλ γχξσ καο αιιά θαη γηα ηελ εμάιεηςε ησλ θνηλσληθψλ 

αηηίσλ πνπ ηηο πξνθαινχλ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ζε ζπλζήθεο  θνηλσληθήο αλνκίαο. 

 

 

 

 

Ησάλληλα 30/9/2011 
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Πξνζδνθία γηα ηνλ λέν ρξόλν: Nα μαλαβξνύκε ηελ απζεληηθόηεηά καο 

 

Ζ νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή θξίζε ζηελ ρψξα καο εδξαηψλεηαη γηα ηα θαιά θαη νδεγεί 

ηνπο Έιιελεο ζηελ θαηαζιηπηηθή ζέζε αιιά φρη ζηελ απφγλσζε, καθξηά απφ ηελ 

πνιηηηθή αιιά φρη απφ ηελ θνηλσλία. Ζ παξαπιεξνθφξεζε θαη ε πξνπαγάλδα 

ζξηακβεχνπλ. Παξά  ηελ πςειή απνδνρή ηεο «αλαθνπθηζηηθήο» θπβέξλεζεο 

Παπαδήκνπ, νπζηαζηηθά δελ έρνπκε θιαζηθή θπβέξλεζε κε πνιηηηθή θαη θνηλσληθή 

επζχλε,  αιιά κηα  νκάδα «νξθσηψλ  ινγηζηψλ» πνπ ηζνζθειίδνπλ νηθνλνκηθά κεγέζε, 

αλαθαηαζθεπάδνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία θαη απνθαζηζηνχλ ηνπο παιηνχο  αξηζκνχο γηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηά καο, κε λένπο. Αλακθίβνια ε δσή φισλ καο πεξλάεη απφ έλαλ λέν 

εζληθφ «νηθνλνκηθφ» πξνυπνινγηζκφ πεξηνξηζηηθνχ ηχπνπ πνπ θαζνξίδεη ηνλ κηζζφ ή 

ηελ ζχληαμε, ηελ θαηαζθεπή ησλ νδηθψλ αμφλσλ, ηελ εξγαζία θαη ηελ απαζρφιεζε, ηελ 

ζπληαγνγξάθεζε ησλ θαξκάθσλ, ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ θνηλσληθνχ 

θξάηνπο πξφλνηαο, πνπ απεηιείηαη κε πεξηζηνιή, θαηάξξεπζε ή θαη  θαηάξγεζε. Οξγή, 

αλεζπρία, θφβνο, απαηζηνδνμία θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ αξλεηηθνχ θάζκαηνο είλαη ηα 

ηξέρνληα θπξίαξρα ζπλαηζζήκαηα ησλ πνιηηψλ ηδηαίηεξα ζηα αζηηθά θέληξα. 

        Χο πνιίηεο φκσο, παξφηη ακθηζβεηνχκε ηα θφκκαηα εμνπζίαο, είκαζηε 

απνθαζηζκέλνη γηα ηνλ Δπξσπαηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ρψξαο καο, ιίγν έσο πνιχ 

λνκηκφθξνλεο θαη πεηζαξρεκέλνη , νπσζδήπνηε αηζηφδνμνη γηα ηηο κεηαξξπζκίζεηο-πνπ 

δελ δηαπξάηηνληαη, ζθεπηηθηζηέο ηαπηφρξνλα γηα ηελ επξσδψλε θαη ηελ ζπλνρή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαίλεηαη φηη ππάξρεη αλακνλή, ηάζε 

δεκηνπξγίαο θαη αλαλέσζεο, αλάγθε γηα δεκηνπξγηθή εξγαζία, επηζπκία γηα θαζνιηθή 

δηθαηνζχλε θαη ζπιινγηθή-εζληθή πξνθνπή, ζπδήηεζε γηα ζνβαξά αλζξψπηλα ζέκαηα, 

αγσλία γηα ην κέιινλ, αλαδήηεζε έγθπξεο ελεκέξσζεο, θαη νπσζδήπνηε αληίζηαζε 

ζηελ αλεπζπλφηεηα θαη ηελ ππνηίκεζε ηεο λνεκνζχλεο θαη ηεο ηζηνξίαο καο.  

       Σα Γηάλλελα αληέρνπλ ζησηθά ηελ θξίζε. ηελ ελδνρψξα αξρίδεη ε εμππεξέηεζε 

ησλ επηζθεπηψλ ζηνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο κε ηα Εαγνξνρψξηα λα 

κεηαηξέπνληαη ζε ηφπν αλαςπρήο ησλ πινπζίσλ πιένλ. Σα κεζαία ζηξψκαηα θαη νη λένη 

εκηαπαζρνινχκελνη καδί κε ηνπο ζπληαμηνχρνπο, καδεχνπλ ηηο ειηέο ηνπο ζηα ρσξηά 

ηνπο θαη απνιακβάλνπλ ηελ ζπιινγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζε έλα ειηφινπζην θαη ήξεκν 

απφ ηελ εγθαηάιεηςε ηνπίν, ζηελ ειιεληθή χπαηζξν. Σν χζηεξν θζηλφπσξν ηνπ 2011 
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θαη ε αξρή ηνπ ρεηκψλα βξίζθνπλ ηελ Διιάδα κειαγρνιηθή, αιιά ειηφινπζηε, δεζηή, 

μεξή θαη θνηλσληθά πην ήζπρε θαη πην ζπλεθηηθή απφ πνηέ ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

              Δπηπρψο ή δπζηπρψο νη κεγάιεο αθεγήζεηο πνιηηηθψλ θαη ησλ θηινζφθσλ 

ηέιεησζαλ απφ θαηξφ θαη απαηηείηαη αλαςειάθηζε ησλ πξσηαξρηθψλ πξνηαγκάησλ πνπ 

ζα ζηεξηψζνπλ θαη ζα πινεγήζνπλ αλζξψπνπο, νκάδεο, ζχλνια θαη θνηλσλίεο. 

Απνιακβάλνπκε ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ηα απνκεηλάξηα ηεο επκάξεηαο ησλ 

δαλεηθψλ ή ησλ δεδνπιεπκέλσλ. Ζ Διιάδα «βάιιεηαη» παληαρφζελ, νη Έιιελεο 

ινηδνξνχληαη, αιιά ην εζσηεξηθφ κέησπν αληέρεη εληππσζηαθά. Ίζσο επεηδή ην 

επλνηνθξαηηθφ θαη δηραζηηθφ θξάηνο απέρεη θαη νη πνιίηεο ζπλλελλννχληαη  θαιχηεξα. 

Ίζσο επεηδή ε δηακεζνιάβεζε ησλ πνιηηηθψλ  ππνιείπεηαη, ιφγσ ηεο αλππνιεςίαο ησλ 

πεξηζζνηέξσλ θαη  νη άλζξσπνη πξνζέξρνληαη πην αθηηαζίδσηνη θαη επνκέλσο πην 

ειεχζεξνη  ζηηο θνηλσληθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο θαη εθδεηήζεηο. Ζ ππνρψξεζε ηνπ 

θχξνπο  ηεο ακφξθσηεο πιεηνςεθηθά πνιηηηθήο ειίη, ε απνπζία ηεο θξαηηθήο 

παξέκβαζεο ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ πνιηηψλ θαη ε αληνρή ηεο θνηλσλίαο παξά ηα 

αληηζέησο ζξπινχκελα, απνηεινχλ ηα λέα δεδνκέλα πνπ βηψλνπκε ζηηο κέξεο καο. 

λησο έρεη έιζεη ην πιήξσκα ηνπ ρξφλνπ γηα έλα λέν θνηλσληθφ ζπκβφιαην ζχληνκν, 

ζαθέο, εκπεξηεθηηθφ πνπ ζα ζπκππθλψζεη ηα άγξαθα θαη ηα θαηαγεγξακκέλα ηνπ 

αηνκηθνχ, θνηλσληθνχ, ζπιινγηθνχ, εζληθνχ θαη επξσπατθνχ νξάκαηνο καο. Να 

μαλαβξνχκε ηελ απζεληηθφηεηά καο εληφο ηνπ θνηλνηηθνχ πιαηζίνπ! 

Σν λέν θνηλσληθφ ζπκβφιαην πξέπεη λα ζηεξίδεηαη πξσηίζησο ζηα άγξαθα απηνλφεηα 

ηνπ αηνκηθνχ καο βίνπ. Εσή, πγεία, εθπαίδεπζε, πνιηηηζκφο,  εξγαζία, ζπλεξγαζία, 

ζεζκηθή παιηλφξζσζε. Να δνχκε ηνπο αλζξψπνπο λα αγαπνχλ ηελ δσή, μαλά θαη μαλά, 

πεηψληαο ζηνπο σθεαλνχο ηνπο βξφγρνπο ηεο θαηάζιηςεο. Να μαλαδνχκε ηελ αγάπε θαη 

ην αληάκσκα ησλ αλζξψπσλ ζηνπο δξφκνπο, ηα θηιηά, ηα αγθαιηάζκαηα θαη ηα γέιηα 

ηεο ζπλχπαξμεο. Να δνχκε ηνπο  άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο πην γεξνχο θαη πην 

απνθαζηζκέλνπο λα λνεκαηνδνηήζνπλ ηα φλεηξά ηνπο κε θέθη, δνπιεηά θαη ςειά ην 

θεθάιη, κε ιηγφηεξα ρξήκαηα αιιά ζσζηφηεξν θφπν θαη ζίγνπξα πεξηζζφηεξε 

αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγέλεηα. Να μαλαδνχκε ηελ 

ζπιινγηθφηεηα ζηελ εξγαζία θαη ηελ νηθνγέλεηα πνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε παγίδα 

ζηξαηεγηθήο εληππσζηαζκνχ θαη κηθξνλνηθνχ ζπκθέξνληνο. Να δνχκε ηα παηδηά πνπ 

ζπνπδάδνπλ λα ραίξνληαη ηελ γλψζε θαη ηνλ δηάινγν, γηα λα ζηακαηήζεη  ε θελνινγία 

ησλ απαίδεπησλ επαγγεικαηηψλ αθαδεκατθψλ θαη εθπξνζψπσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πνπ εμεπηέιηζαλ θαη απνδνκνχλ θάζε έλλνηα ζεβαζκνχ ηεο γλψζεο, ηεο ζνθίαο, ηεο 

πιεξνθνξίαο, ηεο παηδεπηηθήο πξάμεο θαη ηεο κφξθσζεο. Να κάζνπκε λα 
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απνιακβάλνπκε ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θχζεο θαη ηνπο ήρνπο ηεο δσήο καο  

ζηα έξγα ησλ ηαιαληνχρσλ δεκηνπξγψλ. Να εθηεζνχκε ζηελ ερνιεςία ηεο θχζεο θαη 

ηεο δσήο, ζηηο «θσλέο λεξνχ κπξηάδεο», ζηηο κηθξέο θπαλέο λεαληθέο θσλέο, ζηηο 

εξσηηθέο θσλέο ζπλαίλεζεο θαη ζπλεχξεζεο , ζηηο θσλέο ζπλελλφεζεο θαη θαηαιιαγήο, 

ζηηο θσλέο ζπκπαξάηαμεο ζηελ θνηλή αγσλία, ζηηο θσλέο θαη ηηο ζπλερήζεηο  ζην 

ηξαγνχδη, ζηηο θσλέο ζαλ άξηεο ηεο πην αθξαηθλνχο ζνπξάλν, ζε ιηκπξέην άγξαθσλ 

νλείξσλ θαη εθδεηήζεσλ. Φσλέο, ιέμεηο, εηθφλεο, κνξθέο, ζπλζέκαηα νιφηεηαο θαη 

απαξηίσζεο. 

                 Ζ Δπξσπαηθή Διιάδα πξέπεη λα πξνζπεξάζεη ηελ εζηζκέλε θνηλσλία ηνπ 

ζεμηζκνχ θαη ηεο ηειενπηηθήο ππνθνπιηνχξαο, πξέπεη λα μαλαζπλαληήζεη ηα ππφγεηα 

ξεχκαηα ηεο ζπγθίλεζεο απφ ηα έξγα ησλ κεγάισλ δεκηνπξγψλ εζνπνηψλ, ζπλζεηψλ, 

ρνξεπηψλ, ηξαγνπδνπνηψλ ηεο πην ειεχζεξεο θαη αδηακεζνιάβεηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

πνπ δελ δηεθδηθεί ραιθφ αιιά ηα εχζεκα ηεο απνδνρήο απφ ην θνηλφ,  ηα δάθξπα θαη ην 

ρεηξνθξφηεκα,  ρσξίο αληαιιάγκαηα θαη βξαβεία. Ζ Διιάδα νθείιεη λα αλαθαιχςεη 

ηνπο απινχο δεκηνπξγνχο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηνπο αλππνςίαζηνπο απνιαπζηέο 

ηεο πςειήο ζπγθίλεζεο. Να δνχκε απφ θνηλνχ, ηελ θνηλσληθφηεηά καο μαλά λα 

αλαδεηθλχεη δεμηφηεηεο μεραζκέλεο θαη ηνλ θεληξηθφ θαη αλαληηθαηάζηαην ξφιν ηνπ 

«άιινπ» ζηελ ςπρηθή θαη θνηλσληθή καο δσή. Δπγέλεηα, αλεθηηθφηεηα, ζεβαζκφο, 

αλαγλψξηζε, εκπεξηεθηηθφηεηα, αιιεινπεξηρψξεζε. 

           Να αλαιάβνπκε ηελ επζχλε ηνπ ζψκαηνο, ηεο ςπρήο καο θαη ηνπ θνηλσληθνχ καο 

ξφινπ. Να αλαινγηζηνχκε ηηο επηπηψζεηο ησλ πξάμεψλ καο ζηνπο άιινπο θαη λα 

πεξηνξίζνπκε ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ επηδηψμεψλ καο ζηνπο ηξίηνπο θαη δε ηνπο 

αδπλάηνπο. Ζ Δλζπλαίζζεζε είλαη ε λέα θαλνληζηηθή ζπλζήθε ηεο κεηαλεσηεξηθφηεηαο. 

Μεηνπζίσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο ζε δεκηνπξγηθφ δηάινγν, αλάιπζε θαη ζχλζεζε. 

Μεηνπζίσζε ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ζε αληηζεμηζηηθφ καληθέζην κε ηξαγνχδηα, ρνξνχο 

θπθιηθνχο θαη αληηθξπζηνχο, ζε θσηεηλέο ζπλζήθεο θαη ππν θνηλσληθή επηηήξεζε κε 

άθαηε ζπγθαηάλεπζε, απνδνρή ή επηβξάβεπζε.  

         Να δνχκε ηηο θνηλνηηθέο ζρέζεηο ζε δηαθαλή θαη επθξηλή πιαίζηα, κε αλνηθηή 

επηθνηλσλία, ζαθείο επηδηψμεηο, αλαγσγή ζην απηνλφεην θαη ην άγξαθν ησλ φξσλ θαη 

ησλ νξίσλ ηεο χπαξμήο καο θαη ηεο ειεπζεξίαο καο. Να βηψζνπκε ηελ εκβάπηηζε ζηνλ 

αλζξσπηζηηθφ επαγγεικαηηζκφ πνπ ζπζζσξεχεη εκπεηξία θαη γλψζε θαη πξνζθέξεη 

ππεξεζίεο ζε πξαγκαηηθέο ηηκέο θαη απνπέκπεη ηελ παγεξή ηνμηθή ππεξηηκνιφγεζε ηνπ 

αιεζηλνχ ή ρξπζσκέλνπ δηαθεκηζηηθά εππψιεηνπ «ηίπνηα». Θεζκηθφο ζεβαζκφο, 

γλσζηαθή αλαδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ, αλαπιαηζίσζε ηεο έλλνηαο ηνπ γλήζηνπ 
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εγσηζκνχ πνπ ζέηεη ηελ πξνζσπηθή εχλνηα, ζχληνλε θαη ηαπηφρξνλε κε ηελ εχλνηα ηνπ 

άιινπ θαη έμνδνο απφ ηνλ κηθξνλνηθφ αηνκηζκφ ηεο επηέιεηαο θαη ηεο απαμίσζεο 

εαπηνχ θαη άιινπ. Αμηαθή παιηλφξζσζε ζηελ πνιηηηθή ζπκπεξηθνξά, κε πνιηηηθνχο πνπ 

λα δηαζέηνπλ ελφξαζε θαη λα αλαγάγνπλ ινγηζκφ θαη ζπλελλφεζε  ζε έλα ππεξβαηηθφ 

ζχζηεκα αμηψλ φπνπ ε εζληθή αλεμαξηεζία, ε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ν 

επξσπατθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ε θνηλσληθή αιιειεγγχε θαη ην θξάηνο πξφλνηαο ζα 

απνηεινχλ αδηαπξαγκάηεπηεο αμίεο.  

       Ζ θξπκκέλε απζεληηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα είλαη εζληθή 

παξαθαηαζήθε. ηα Ησάλληλα,  ησλ 99 ρξφλσλ έληαμεο ζηνλ εζληθφ θνξκφ, 

αλακέλνπκε ηελ αλάηαμε ηνπ απηνλφεηνπ πνπ επηδηψθνπκε. Καζαξηφηεηα, θψηα, 

δηεπθνιχλζεηο ηνπ πνιίηε, επγέλεηα, πνηνηηθέο ππεξεζίεο, νινθιήξσζε ησλ νδηθψλ 

αμφλσλ, θξνληίδα ηνπ παιηνχ θηηξίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ιεηηνπξγία ηνπ Θεάηξνπ ηεο 

Γσδψλεο, θνηλνηηζκφο θαη αληνρή ησλ αμηψλ, πνιηηηζκφο ησλ ζπκπεξηθνξψλ,  

ελίζρπζε ηνπ κχζνπ ηεο πφιεο θαη ηεο θνηλνηηθήο δσήο ζηελ πφιε.  

     Γηα ηα Υξηζηνχγελλλα θαη ηνλ Νέν Υξφλν,  γηα ην δχζθνιν θαη απξφβιεπην 2012,  

πξνηείλσ έλα νινθιεξσηηθφ θαη θαζνιηθφ αίηεκα αλαβάπηηζεο ζηελ απζεληηθφηεηα πνπ 

ιαλζάλεη, ζηξηκψρλεηαη θαη ππνθέξεη κέζα καο. 
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Ρηδηθή Γνκηθή   Αλαδηάηαμε  κε λεαληθό ζθξίγνο θαη επηζηεκνληθή ζπγθξόηεζε. 

                                                            

 

‗‘Οη λένη πξέπεη λα πάξνπλ ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα ηνπο.1  

          Ο θαχινο θχθινο ηεο θηψρεηαο θαη ηεο ςπρηθήο  αξξψζηηαο είλαη γλσζηφο. Δίλαη 

γλσζηφ φηη ε θηψρηα , είηε σο θξίζε  δαλεηζκνχ, είηε σο πξαγκαηηθή απψιεηα 

εηζνδήκαηνο,  απμάλεη ηνλ θίλδπλν λφζεζεο  απφ ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ελψ απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, είλαη γλσζηφ φηη νη πάζρνληεο απφ ςπρηαηξηθά  λνζήκαηα,  είλαη πηζαλφλ  

λα εμσζεζνχλ  ζηελ θηψρηα  κέζσ ησλ δπζθνιηψλ πξφζβαζεο ζηηο ππεξεζίεο πγείαο,   

ιφγσ θφζηνπο, εμαηηίαο  ηεο  απψιεηαο ηεο εξγαζίαο ησλ, ιφγσ ηεο  κείσζεο ησλ σξψλ 

εξγαζίαο, αιιά θαη ιφγσ  ηνπ θνηλσληθνχ ζηίγκαηνο. 

                Χο πξνο ηελ επηβάξπλζε ηεο πγείαο, ζσκαηηθήο θαη  ςπρηθήο, ηα πξφζθαηα  

δεδνκέλα γηα ηελ ρψξα καο παξνπζηάδνπλ  αχμεζε ησλ απηνθηνληψλ (πηζαλφλ 15%), 

αχμεζε ησλ αλζξσπνθηνληψλ  θαη ησλ επεηζνδίσλ βίαο,  πνπ πηζαλφλ φκσο  λα είλαη 

ζπκπαξνκαξηνχληα, αχμεζε ησλ παζρφλησλ απφ AIDS, ιφγσ ξαγδαίαο θαη  αλεμήγεηεο 

αχμεζεο  ηεο λφζνπ ζε αζηέγνπο ρξήζηεο λαξθσηηθψλ, αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 

απηνεθηηκψκελεο θαθήο πγείαο ζην ζχλνιν ησλ πνιηηψλ,  θαζψο επίζεο θαη κεησκέλε 

πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγείαο,  θπξίσο  ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, κε παξάιιειε αχμεζε  

ησλ πξνζεξρνκέλσλ ζηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο Τγείαο.  Δηδηθφηεξα σο πξνο  ηελ 

επίπησζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ ςπρηαηξηθή λνζεξφηεηα, θαηαγξάθεηαη αχμεζε 

ηεο ςπρνθαηαπφλεζεο,    ηεο ρξήζεο αληηθαηαζιηπηηθψλ θαη αχμεζε  ησλ απηνθηνληψλ, 

θαηά ηα έηε 2010 θαη  2011 (πνπ κπνξεί λα είλαη 15%).Σν θαηλφκελν ηεο απηνθηνλίαο, 

παξαηεξήζεθε ζηελ Γαιιία (France Tellecome) θαη πξφζθαηα ζηελ Bφξεηα Ηηαιία 

(Λνκβαξδία).  Τπάξρεη ςπρνθαηαπφλεζε, ππάξρνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ίζσο 

θαηλφκελα  πνπ ζπλδένληαη κε ην νμχ stress. Μηα ηππηθή εηθφλα θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο δηακαξηπξίαο ήηαλ  ε πεξίπησζε ηεο απηνθηνλίαο ηνπ θαξκαθνπνηνχ ζηελ 

πιαηεία πληάγκαηνο,  ζχκθσλα κε ηα πξψηα ζηνηρεία θαη ην ζεκείσκα, πνπ επηηέινπο 

επαλαζπλδέεη ην θαηλφκελν ηεο απηνθηνλίαο κε ηα θνηλσληθά αίηηα,  φπσο είρε πξψηνο 

παξαηεξήζεη ν Δ.Νηηξθράηκ.  

1.(Noam Chomsky 15/4/2012, πλέληεπμε ζην SKY NEWS). 



 

 

143 

 

 

 
 

  

‗‘Αλεπίιεπηα επήξε ην καραίξη ν Αηδεζηβάλν./ Κ' ήηαλε ε ςπρή ηνπ ηελ ψξα εθείλε 

νιφαζπξν πεξηζηέξη./ Κη φπσο θπιά, απφ η' άδπηα ηνπ αδχηνπ ησλ νπξαλψλ, κεο ηε 

λχρηα έλ'-αζηέξη,/ ή, σο πέθηεη αλζφο κειηάο κε πξάν αγέξη,/ έηζη απ' ηα ζηήζε πέηαμε ε 

πλνή ηνπ./  

Υακέλνη ηέηνηνη ζάλαηνη δελ πάλε./ Γηαηί κνλάρα εθείλνη π'αγαπάλε ηε δσή ζηε κπζηηθή 

ηεο πξψηε αμία, κπνξνχλ θαη λα ζεξίζνπλε κνλάρνη/ ηεο χπαξμεο ηνπο ην κεγάιν ζηάρπ/ 

πνπ γέξλεη πηα, κε ζείαλ αηαξαμία! ‗‘(Άγγεινο ηθειηαλφο:  Ζ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΟΤ 

ΑΣΕΔΗΒΑΝΟ, 1933) 

 

        Πξψηνο ζηφρνο γηα ηηο δξάζεηο καο επνκέλσο, είλαη ε  θαηαγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, θαη ε αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ καο.  Γεχηεξνο ζηφρνο,  σο 

επηζηήκνλεο θαη πνιίηεο,  είλαη  λα είκαζηε άςνγνη επαγγεικαηίεο  θαη  λα 

ζπλεξγαδφκαζηε κεηαμχ καο. Σξίηνο ζηφρνο θαη ζεκαληηθφηεξνο, είλαη λα ζηαζνχκε 

θνληά ζηνπο πάζρνληεο κε ππεπζπλφηεηα, αλζξσπηά θαη ηαηξηθφ ήζνο.  

        Αιιά γηα  λα κάζνπκε   πνηνη  είκαζηε ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε  πψο 

ζπλδεφκαζηε κε ηνπο άιινπο.    

     πλδένληαο ηελ κειέηε ησλ αηφκσλ κε ηελ κειέηε ησλ νκάδσλ, φπσο αλαθέξεη ν 

Νίθνιαο Υξεζηάθεο ζην βηβιίν ηνπ ‗‘πλδεδεκέλνη‘‘,  ε επηζηήκε ησλ θνηλσληθψλ  

δηθηχσλ, κπνξεί λα εμεγήζεη πνιιά γχξσ απφ ηελ αλζξψπηλε εκπεηξία.  Σν δίθηπν θαη 

νη δεζκνί πνπ αλαπηχζζνπλ νη άλζξσπνη-είηε δψληαο απιά, είηε ιεηηνπξγψληαο σο 

επαγγεικαηίεο, επεξεάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηελ πνηφηεηα δσήο, ηελ πγεία θαη  ηηο 

πεπνηζήζεηο γηα ηελ πνιηηηθή, ηελ θνηλσλία, ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο, ηελ 

εμέιημε ηεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηεο  ηερλνινγίαο. 

          Δάλ ε απάληεζε ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή  θξίζε επηβάιιεη αιιαγέο, κηα εμ 

απηψλ, επηβεβιεκέλε γηα ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο  γηαηξνχο,  είλαη ε αλάδπζε ελφο 

πγηνχο  επαγγεικαηηζκνχ κε ηδενινγία ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε θαη  ηελ αλζξσπηά.      Πηζηεχσ φηη ε  κφλε ειπίδα γηα ηελ αλάθακςε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ, είλαη ε έγεξζε ησλ λέσλ θαη άθζαξησλ, ησλ λέσλ ζηελ ειηθία θαη ζηελ θαξδηά, πνχ 

κε ην παξάδεηγκα θαη κε  ηε δνπιεηά ηνπο ζα αιιάμνπλ ξηδηθά ηελ μεπεξαζκέλε ζεκεξηλή 

λννηξνπία θαη ζα ζπκβάιινπλ απνθαζηζηηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο λέαο νηθνλνκίαο, ελφο λένπ 

θξάηνπο θαη κηαο λέαο αλνηθηήο θαη έληηκεο θνηλσλίαο. Απηά δελ απνηεινχλ επρνιφγην, αιιά 
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πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπζηεκαηηθή/ παξαθνινχζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ 

ηφπνπ καο. Καζεκεξηλά δηαβάδνπκε ζηηο εθεκεξίδεο, ή αθνχκε απφ θίινπο, γηα επηηεχγκαηα 

λέσλ αλζξψπσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, θαζψο θαη γηα ηηο εμαγσγηθέο 

επηδφζεηο ειιεληθψλ εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο, γηα λένπο πνχ επηζηξέθνπλ ζηε γε  

γηα λα ηελ θαιιηεξγήζνπλ θαη λα πάξνπλ δεκεηξηαθά, ειηέο, ιάδη, θξαζί, ή θαη 

θαηλνχξγηα πξντφληα άγλσζηα κέρξη ζήκεξα, γηα λένπο έκπνξνπο, λένπο εμαγσγείο, 

αιιά θαη γηα λέεο θαη λένπο πνχ δηαθξίλνληαη θαη  θεξδίδνπλ ρξπζά κεηάιιηα ζε δηεζλείο 

δηνξγαλψζεηο, αζιεηηθέο αιιά θαη επηζηεκνληθέο. 

     Πξέπεη λα εγεξζνχλ φινη νη  λένη, ζχκθσλα κε ην κήλπκα ηεο  αγνξάο θαη  ηεο 

θνηλσλίαο, γηα λα αλαζπληάμνπλ ηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία θαη  λα ηελ 

θαηαζηήζνπλ πξαγκαηηθά ζχγρξνλε, ηερλνινγηθά πξνεγκέλε, αληαγσληζηηθή ζηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν θαη πξφηππν ζηελ Δπξψπε. Ζ νηθνλνκη- 

θή άλζεζε δελ ζα πξνζθέξεη κφλν δνπιεηά ζηνπο πνιί- 

ηεο, αιιά θαη εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηειηθά ζα 

ηνχο απνκαθξχλεη απφ  ην παξεθκαζκέλν ειιεληθφ δεκφ- 

ζην θαη ηε δνπιεία ζηα θαχια πνιηηηθά θφκκαηα. Σφηε, ην 

ηέινο ηνπ ήδε ηειεησκέλνπ, ζηηο  ζπλεηδήζεηο ησλ πν- 

ιηηψλ πνιηηηθνχ θφζκνπ ηνπ 1974, ζα έξζεη κφλν ηνπ, σο  

θνηλσληθή θαη  Ηζηνξηθή αλαγθαηφηεηα. Οη πξσηαγσληζηέο 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο,  ζα πξέπεη λα κπνπλ δπλακηθά 

ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο  ρψξαο, γηα λα αιιάμνπλ ην θξάηνο 

θαη λα εμπςψζνπλ ηελ παηξίδα. 

      Ενχκε ζηηγκέο φπνπ πνιιά αιιάδνπλ, ηφζν ζην ελδνςπρηθφ (αληνρή), ζην 

δηαπξνζσπηθφ (αλεθηηθφηεηα), φζν θαη ζην θνηλσληθφ(αιιειεγγχε) αιιά θαη ζην 

δηαλνεηηθφ (ζησπή θαη επεμεξγαζία). Οθείινπκε λα παξαθνινπζνχκε ην θαηλφκελν ηεο 

θξίζεο κε αλζξψπηλε ελζπλαίζζεζε θαη επηζηεκνληθή δηνξαηηθφηεηα  θαη λα 

παξεκβαίλνπκε ‗‘κε επηζηεκνληθφ ινγηζκφ θαη κε θνηλσληθφ-αλζξψπηλν  φλεηξν‘‘. Σν 

θιίκα ζηελ Δπξψπε έρεη αιιάμεη  θαη ε αληνρή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο εθζεηάδεηαη παληνχ,  

αθφκε θαη ζηελ Γεξκαλία.  

    Με ήπηνπο ηφλνπο θαη ελίνηε αθφκα θαη απνινγεηηθνχο ν βξεηαληθφο Σχπνο απεπζχλεηαη ζηελ 

Διιάδα. Οη  Financial Times ππνγξακκίδνπλ πσο  γηα ηα φζα ζπκβαίλνπλ ζηε ρψξα καο,   

επζχλεηαη ζπλνιηθά ε Δπξσδψλε, ελψ θαηά ηνλ Independent,  ζηε ρψξα επηβάιιεηαη έλα 

αλφεην νηθνλνκηθφ πείξακα θαη ηεο νθείιεηαη κηα «ζπγγλψκε» 
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Ζ ειιεληθή θνηλσλία  βξίζθεηαη ζε παξαηεηακέλε θαηαλαγθαζηηθή νξζνζηαζία. Δίλαη 

θνπξαζκέλε αιιά φξζηα. Δίλαη θπζηθφ  θάπνην λα θηλδπλεχνπλ  απφ νξζνζηαηηθή ππφζηαζε  

θαη λα ππνζηνχλ πξνζσξηλή πηψζε. Οη επηζηήκνλεο, νη πνιίηεο θαη νη ςπρίαηξνη έρνπλ σο 

θαζήθνλ ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ςπρνθαηαπφλεζε θαη λα παξέκβνπλ. Μελ μερλάκε  φηη ν 

ηδησηηθφο βίνο θαη ε αηνκηθφηεηα ζε απηή ηε θάζε,  ηεο επγεληθήο ειιεληθήο 

νξζνζηαζίαο, πνπ δηεθδηθεί ειεπζεξία θαη θαηαλφεζε, γνεηεχεη πάιη, φπσο πάληα θαη 

μαλά θαη αλαδεηά λφεκα, ζηνλ θνηλσληθφ καο βίν  θαη απαηηεί επαγγεικαηηθή 

ζπλείδεζε, ζεζκηθφ ζεβαζκφ θαη νπσζδήπνηε γελλαηφηεηα. 

      Υξεηάδεηαη έλα   θνηλσληθφ θξάηνο πνπ πξέπεη  λα είλαη νξζνινγηθφ, δίθαην  θαη 

απνηειεζκαηηθφ. Υξεηάδεηαη λα δηαηεξεζεί ην   θξάηνο πξφλνηαο,  ηδηαηηέξσο ζε   

απηνχο πνπ ην έρνπλ αλάγθε θαη λα  νξγαλσζεί  επηζηεκνληθά. Να παξακείλεη ν 

δεκφζηνο ηνκέαο ηεο  ηαηξηθήο θαη ηεο  ςπρηαηξηθήο θαη λα θαιχςεη ην  κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ αλαγθψλ ησλ αζζελψλ,  λα κελ αθεζεί αλεμέιεγθηνο ν       ηδησηηθφο ηνκέαο 

ηεο  ηαηξηθήο θαη ηεο ςπρηαηξηθήο  θαη λα ιεηηνπξγήζεη  παξάιιεια  θαη  ζπλεξγαηηθά  

κε ηνλ  Γεκφζην Σνκέα  σο   απηφλνκε  δνκή αμηνπξεπψλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Απαηηείηαη  θνηλνηηθή ηαηξηθή   θαη ςπρηαηξηθή, θνηλνηηθή θαη  θνηλσληθή θξνληίδα θαη 

ππεξεζίεο  θνηλσληθήο  αιιειεγγχεο πνπ ιεηηνπξγνχλ  κε πξσηφγλσξε δεζηαζηά θαη 

δσληάληα,   πξνζθέξνληαο  εμαηξεηηθά  απνηειέζκαηα ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ 

αλάγθε, ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα θαη ηελ Θεζζαινλίθε. Σα Ησάλληλα αληέρνπλ αθφκε..  

       Να ζπκεζνχκε ηελ ηδενινγία,ηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο πνπ εκπλένπλ ηηο παξαπάλσ 

δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αλαινγηζηνχκε φηη απηέο  απνηεινχλ επξσπατθφ θεθηεκέλν  θαη 

θαηαθηήζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαη ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ καο. 

   

Άξηεκηο, Άξηεκηο  θξάηα κνπ ηνλ ζθχιν ηεο ζειήλεο/ 

Γαγθψλεη θππαξίζζη θαη αλεζπρνχλ νη Αηψληνη/ 

Κνηκάηηα πην βαζηά  θείλνο πνπ έρεη πεξηβξαρεί απ‘ ηελ Ηζηνξία/ 

Μπξνο  κ‘ έλα ζπίξην αο  ηελ αλάςεηο  ζαλ νηλφπλεπκα/ 

 

(Γπηηθά ηεο Λχπεο, Οδ.Διχηεο, Ίθαξνο 2004 ) 

 

 

 

Ησάλληλα 17/4/2012 
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H  έξεκε γε, ηα ρξώκαηα ηνπ κέιινληνο  θαη ε αμία  ηνπ αλζξώπνπ’’ 

                 

 

 

Άγξηνο θαηξφο έμσ/o ζξίακβνο ηεο αλνεζίαο ζειάδεη ην κέιινλ/ απ ‗ηα παξάζπξα ηεο 

λχρηαο αλαβιχδεη ε αλάκλεζε/κηαο ιεζκνλεκέλεο νκνξθηάο/θη έξεκνο ζην λπρησκέλν 

δξφκν/θνξψληαο ηα γπάιηλα κάηηα/ελφο ζεξίνπ ρσξίο κνληά/ζε κηαλ ακέξηκλε 

δπζηπρία/ πνξεχνκαη.    

    (Σάζνο Καλάηζεο , Άγξηνο θαηξφο έμσ, « Φπραλζή θαη κεηέσξα», Αζήλα, 2008, Δθδφζεηο 

Καζηαληψηε.) 

 

Οη ηδησηηθέο ζηηγκέο θαη ην ηνπίν εμαθνινπζνχλ λα ζπγθηλνχλ θαη λα ελζνπζηάδνπλ 

απηή ηελ ζηηγκή ηνπ επειαχλνληαο ζέξνπο  πνπ δελ ζπγθξαηείηαη νχηε κέζα καο,  νχηε 

έμσ ζηε δσή. Βγήθακε επηηέινπο απφ ηνλ αηέιεησην θαη παξαηεηακέλν ρεηκψλα πνπ καο 

θνχξαζε, καο αξξψζηεζε, καο δηέιπζε «λεθξνχο θαη θαξδίαλ», «ζάξθεο θαη νζηά», 

«ψηα, λφεο φκκαηα»,   είηε ιφγσ ηνπ ςχρνπο, είηε ιφγσ ηεο πεξηνξηζηηθήο, αθαηάζηαηεο 

θαη αζχληαθηεο θνηλσληθήο-δεκφζηαο δσήο καο. Κάπνηνη άλζξσπνη γχξσ καο ιείπνπλ, 

έθπγαλ απφ ηελ δσή εθνπζίσο-ε γεληθεπκέλε θξίζε ιεηηνπξγεί ζαλ ιαηκεηφκνο θαη 

θαξαηνκεί ηνπο αδπλάηνπο θπξίσο, ή ηνπο δπλαηνχο πνπ ιπγίδνπλ,  γηα απηφ ην αίηεκα 

γηα επαλαδηαπξαγκάηεπζε ησλ ζρέζεψλ καο κε ηνλ εαπηφ καο, ηνλ άιιν θαη ηελ 

αληηθεηκελφηξνπε ζρέζε καο κε ηνλ ρξφλν, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ καο είλαη 

επηβεβιεκέλα, είλαη ζπληζηψζεο  ελφο  αηνκηθνχ  θαη ηαπηφρξνλα εζληθνχ  ζρεδίνπ  

αλάηαμεο ηεο θξίζεο . 

Αο αξρίζνπκε απφ ηνλ εαπηφ καο, αο αξρίζνπκε απφ ην ειάρηζην, λα ηζνξξνπήζνπκε ην 

θαιφ θαη ην θαθφ κέζα καο. Να ελαληησζνχκε ζηελ ρξεζηκνζεξία πνπ θπξηαξρεί γχξσ 

καο. Ο θφζκνο έρεη παξαηηεζεί, έρεη θνπξαζηεί-«θαζέλαο καο θέξλεη ζηελ πιάηε ηνπ 

ηελ θνχξαζε δψδεθα σξψλ απφ πέηξα». Απφ ηη άιιν άξαγε; Μήπσο απφ εθείλν ην 

«πήξακε ηελ δσή καο ιάζνο;»  
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            Πξέπεη λα είκαζηε πάληνηε μεθνχξαζηνη θαη λα κελ θνπξαδφκαζηε πνηέ λα 

δείρλνπκε μαλά θαη μαλά ηελ αλζξσπηά κέζα ζηνλ άλζξσπν. Να πεηζηνχκε θαη λα 

πείζνπκε ηνπο ηαιαηπσξεκέλνπο αλζξψπνπο-ηειεζεαηέο-ςεθνθφξνπο,  φηη ε 

κεηαιακπάδεπζε ηεο αλζξσπηάο εληφο καο θαη εληφο ηνπ ζπλαλζξψπνπ  θαη ε πίζηε γηα 

ηελ πξσηνθαζεδξία ηεο αλζξψπηλεο ζρέζεο ζην αμηνινγηθφ ζχζηεκα ηεο επνρήο-κεηά 

ηελ θαηαηγίδα, είλαη αλαπφδξαζηε θαηαζηαηηθή θαη ηδξπηηθή ηεο λέαο επνρήο, απηήο ηεο 

επνρήο ηεο αζηαζίαο, ηεο αηαμίαο θαη ηεο «αλαηξνπήο». Αθήλνληαο ζηελ άθξε ηελ 

επηδεημηνκαλία ησλ ηειενπηηθψλ δηαλννπκέλσλ, νηθνλνκνιφγσλ, θαηαζηξνθνιφγσλ, 

θαη ησλ «πνιηηηθψλ κεηεσξνιφγσλ»  πνπ θαίλεηαη λα απνιακβάλνπλ απηάξεζθα θαη 

απηνθαηαζηξνθηθά ηνλ ζεηζκφ πνπ πεξηγξάθνπλ, πξέπεη απιψο κε ζζελαξφηεηα λα κελ 

απαηζηνδνμνχκε. Ο θφζκνο πάληνηε εζείεην-αζρέησο εάλ ε ραχλσζε ηεο επίπιαζηεο 

ζεμηζηηθήο επκάξεηαο θαηαηξφπσζε ηελ ερνιεςία, ηελ  εηθνλνιεςία,  θαη ηελ αθή ηεο 

αλαδπφκελεο εμφδνπ απφ ηνλ αλζξσπηζκφ καο, ηνλ εζηζκφ ζηελ αδηθία θαη ηελ απψιεηα 

ηεο απιήο αθεηδψιεπηεο   αιιεινπεξηρψξεζεο. Ο θφζκνο δελ ηειεηψλεη, παξά ηνπο 

ζεηζκνχο, ηνπο ηξηγκνχο, ηνπο ιηγκνχο. 

           Ο θφζκνο ηηκσξεί ηνπο πνιηηηθνχο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο εθπξφζσπνη 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ, εληφο θαη εθηφο ηεο ρψξαο. Καη νη πνιηηηθνί, φπσο θαη  

νη πνιίηεο πνπ έρνπλ μεράζεη ηελ ρψξα, είλαη πνιινί πιένλ. Ο θφζκνο πξνηείλεη κε ηηο 

επηινγέο ηνπ ελσηηθή ζπκπεξηθνξά θαη ζπλαηλέζεηο γηα ηελ αλεχξεζε πνιηηηθψλ ιχζεσλ 

θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πνιιαπιψλ φςεσλ ηεο θξίζεο. Ο θφζκνο πξνηείλεη δεχηεξε 

ζθέςε θαη δεχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα θαηαλνεζεί θαη λα θαηαλνήζεη,  «ηα άδεια θαη 

ηα θξχθηα» ηεο αγσληψδνπο κεηακνληέξλαο δπζπηζηίαο  καο. Ο θφζκνο εθιηπαξεί αιιά 

θαη πηέδεη γηα ηελ αλάιεςε ηεο επζχλεο ψζηε λα γίλεη κηα  εζσηεξηθή ξχζκηζε ηνπ 

πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο , γηα ηελ επαλνξγάλσζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηφζν ηνπ ζπλφινπ 

φζν θαη ηνπ αηφκνπ κε δηαθξηηά κέζα θαη ζαθείο αλαγλσξίζηκεο πεξηνρέο εζηίαζεο: 

Κνηλσληθή αιιειεγγχε, ειιεληθή θαη επξσπατθή ηαπηφηεηα ηαπηνρξφλσο θαη 

εμαθνινπζεηηθά, πξαγκαηηθή εξγαζία κε ζπλεπζχλε, έμνδν απφ ηελ παηδηάζηηθε πζηεξν-

θνκκνπληζηηθή δηεθδηθεηηθφηεηα θαη ηνλ παηδαξηψδε απζάδε θαη ςπρνπαζεηηθφ 

ζπλδηθαιηζκφ πξνο θαηαζθεπαζκέλνπο δηψθηεο, απαιιαγή απφ παγηδεπηηθά δηιήκκαηα 

θαη δηρνηνκηθή ζθέςε ηχπνπ άζπξν-καχξν/θαιφ-θαθφ/κλεκφλην-ζχξηδα/Ληάλα-

Ζιίαο/νξηαθή–λαξθηζζηζηηθή δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο/ ζάλαηνο απφ ιηκφ –

απηνθηνλία/.Να αληηζηαζνχκε ζηελ ρεηξαγψγεζε θαη ηελ θαηαβαξάζξσζε ηνπ εζηθνχ 

ηνπ θφζκνπ θαη ησλ αλζξψπσλ γχξσ καο.  
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            Τπάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο θφβνπ θαη δεκηνπξγίαο 

εμαξηεκέλσλ αληαλαθιαζηηθψλ γηα ην θφβν θαη ην άγρνο-λα γίλνπλ θνβνγφλα απιά θαη 

θαζεκεξηλά θαηλφκελα ηεο δσήο καο. Τπάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή 

πξνζπάζεηα επηθξάηεζεο κηαο αγρνγφλνπ θαη θαηαζιηπηηθνγφλνπ αηκφζθαηξαο πνπ 

πξνηείλεηαη σο κνλαδηθή θαηάζηαζε-δειαδή σο απάληεζε ζην ζηξεο ηεο θξίζεο. 

Τπάξρεη εθζεηαζκφο θαη νξγαλσκέλε πξνβνιή ηεο βίαο, ηεο απηνθαηαζηξνθηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, θαη ησλ απηνθηνληψλ –πνπ πξνζκεηξψληαη κε απηαξέζθεηα θαη 

θαηαγξάθνληαη κε ζαδηζηηθφ ζαξθαζκφ, αλαίδεηα θαη απάζεηα. Τπάξρεη επηηεδεπκέλε 

πξνζπάζεηα θαηίζρπζεο ηεο ρπδαηφηεηαο ηνπ ζεμηζκνχ θαη ηεο αζέβεηαο  ζηελ 

ηειεφξαζε θαη ηελ δεκφζηα εθθνξά καο. Τπάξρεη επηηξεπηηθφηεηα -ζρεδφλ πνιηηηθή 

δηαθήκηζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ κε ηνπο λένπο έθζεηνπο 

θαη απξνζηάηεπηνπο ζην ζρνιείν, ζην ζηξαηφ, ην παλεπηζηήκην θαη ηελ ζπλνκήιηθε 

παξέα, ζηελ νδφ Καιάξε, ζην ζεαηξάθη ηνπ κψινπ. Τπάξρεη ζπζηεκαηηθή παξαπιάλεζε 

ψζηε λα κεησζεί ε πξνζνρή θαη λα δηαζπάηαη απφ ην αλζξψπηλν λφεκα ψζηε λα 

γίλνληαη παξαλαγλψζεηο θαη ζθάικαηα ζηελ αλίρλεπζε ησλ απεηιψλ. πζηεκαηηθά 

ππνζάιπεηαη ε απηνθαηαζηξνθή θαη ε βία απφ ηα ΜΜΔ θαη ε πνιπινγία παξαθάκπηεη 

ην ζχληνκν, ζαθέο  θαη εκπεξηεθηηθφ πξφηαγκα, ην απιφ ζπκπέξαζκα ηεο ζπκθσλίαο 

ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο δέζκεπζεο. Ζ πξάμε απεκπνιείηαη. Ζ ρεηξαγψγεζε, ε παγίδεπζε 

θαη  ε εμαρξείσζε θπξηαξρνχλ. Ζ ζηάζε πιεξσκψλ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηεξεί 

πιένλ αθφκε θαη  ηελ  ειεθηξνληθή ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ ζε αλζξψπνπο πνπ 

έρνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα. ε επνρέο, ζαλ ηελ ζεκεξηλή,  φπνπ ν αγψλαο γηα ηελ 

αμηνπξέπεηα είλαη  δχζθνινο, αθφκε θαη ηα δεκνθξαηηθά καο αληαλαθιαζηηθά, 

ππνιείπνληαη-ρξεηάδεηαη πξνζνρή. Απηά ην εζηθά ειιείκκαηα  ηνπ θαηξνχ  καο, δελ 

αληέρνληαη, δελ θαηαλννχληαη, δελ επηηξέπνληαη. Ο θφζκνο πξέπεη λα αςεθήζεη ηνλ 

ζεηζκφ θαη λα ζηαζεί φξζηνο! 

         Ζ νηθνλνκηθή θξίζε εμ αηηίαο ηεο ρεηξαγσγεηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη ζηελ 

ρψξα καο απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πνιηηηθνχο πνπ ζηεξνχληαη εζληθήο παηδείαο, 

εζληθήο επζχλεο θαη εζληθήο απνζηνιήο, έθεξε ηελ θνηλσληθή απνδηνξγάλσζε κε ηελ 

έλλνηα ηεο δηαθνπήο ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαλσκέλνπ θξάηνπο. Ζ απνδφκεζε ηεο 

εζληθήο ηαπηφηεηαο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ καο θαη ν εζλνκεδεληζκφο, 

αθνινπζνχληαη απφ ηελ ρεηξνπξγηθή ινβνηνκή,  ηελ ελ ζπλερεία θαξαηφκεζε, 

αθνινχζσο  ηνλ αθξσηεξηαζκφ θαη ηειηθά ηνλ δηακειηζκφ ηνπ θξαηηθνχ ζψκαηνο-ελφο 

κνξθψκαηνο πνπ θέξεη κελ παζνινγία, αιιά  δελ κπνξεί λα αθαληζηεί ελ κηα λπθηί, κε 

ηφζε ζπζηεκαηηθή επηκέιεηα –έρεη κηα ιεηηνπξγηθή ζέζε θαη έλα ξφιν ηνπιάρηζηνλ 



 

 

149 

 

ξπζκηζηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ! Απνηειεί επηπιένλ ην ειάρηζην εζηθφ θαη  εδαθηθφ  

έξεηζκα ηνπ έζλνπο θαη ηνπ ιανχ καο θαη δείρλεη έλα ζαθέο ζηίγκα, έλα φξην, έλαλ ρψξν 

γηα λα κηιάκε ειιεληθά, λα εξγαδφκαζηε θαη λα γιεληάκε.   

               Γπζηπρψο ε ζπλαθφινπζε πνιηηηθή θαηάξξεπζε-απνζάξζξσζε δεκηνπξγεί 

λένπο θαη απξφβιεπηνπο θηλδχλνπο. Απηφ είλαη ην ΜΔΗΕΟΝ πξφβιεκα: Δίκαζηε άξαγε 

ζην 1827, ιίγν κεηά ηελ Ναπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ; Δίκαζηε ζην 1890, ηεο πηψρεπζεο 

θαη ζην καχξν 1897 ηεο ήηηαο; Δίκαζηε ζην «Οίθαδε» ηνπ 1920 θαη ηελ θαηαζηξνθή 

ηεο Μεγάιεο Ηδέαο θαη ηνπ Μηθξαζηαηηθνχ Διιεληζκνχ ην 1922; Δίκαζηε ζην 

1949,αιιεινζπαξαζζφκελνη θαη θνβηζκέλνη κε κίζνο θαη εκπάζεηα,   ειπίδνληαο  ζε 

έλα λέν ζρέδην Μάξζαι γηα ηελ αλάηαμε ηεο  ρψξαο απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε;  

        Καη φκσο, είθνζη Ννκπειίζηεο, δψδεθα βξαβεπκέλνη γηα ηηο κεγάιεο αλαθαιχςεηο 

ηνπ ζηελ Ηαηξηθή, κεηαμχ ηνπο θαη ν δηαπξεπήο θαη ζπνπδαίνο ςπρίαηξνο Έξηθ Καληέι 

πνπ αλαθάιπςε ην ληνπακηληθφ ζχζηεκα, ηελ ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη ηελ 

πιαζηηθφηεηα ηνπ εγθεθάινπ, φινη καδί, πξφζθαηα ζε θνηλή δηαθήξπμή ηνπο, 

πξνηείλνπλ  λα δνζνχλ ρξήκαηα ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα γηα λα ηνλσζεί ή έξεπλα, ε 

νηθνλνκία θαη ην θχξνο ηεο ρψξαο. Φαίλεηαη φηη έλαο λένο θηιειιεληζκφο, αξρίδεη 

παγθνζκίσο πνπ νθείινπκε λα ζεβαζηνχκε, λα ζηεξηρζνχκε θαη λα ζηεξίμνπκε. 

          Σν θαινθαίξη ηνπ 2012 ζα αλαδείμεη ηελ σξηκφηεηά καο λα ζηαζνχκε ζηα πφδηα 

καο  κε ηελ ηαπηφηεηά καο θαη ηηο δπλάκεηο καο -πνπ είλαη αθφκε πνιιέο κάιινλ 

θξπκκέλεο, θάπνηεο εκπνδίδνληαη  λα εθθξαζηνχλ. Ζ Διιάδα, παξφηη δελ δηδάζθεηαη 

εχθνια απφ ηα ιάζε ηεο  θαη ζπρλά ηα  αλαπαξάγεη –επεηδή καο επηβάιινληαη,  

εμαθνινπζεί λα αληηζηέθεηαη ελσκέλε φζν πνηέ-θαη απηφ θάλεη ηε δηαθνξά, κε θνηλφ 

πφλν αιιά θαη θνηλή ειπίδα, αδηαθνξνπνίεηε κελ αιιά ηζρπξή  θαη εκπεξηεθηηθή. 

          ηα Ησάλληλα, ε πφιε  θαη ε θνηλσλία,  παξαθνινπζεί  θαη ζπκκεηέρεη  κε 

ζνβαξφηεηα ζηα ζεκεία, ηα ζπκπηψκαηα θαη ηα ζπκπαξνκαξηνχληα  ηεο θξίζεο. Ζ  

ρξφληα απνζηέξεζε   ζπλδέζεσλ  θαη επεκεξίαο ζηελ  Ήπεηξν,   ε παξάιιειε φκσο 

αληηθεηκελφηξνπε εζηίαζε ζηηο αμίεο  ηνπ ειιεληζκνχ,    ηνπ λενειιεληθνχ θαη ηνπ 

νξζφδνμνπ   δηαθσηηζκνχ ηεο Φηιηθαιίαο, ν αγψλαο  γηα ηελ  κφξθσζε, ηελ ζχγρξνλε 

αξκαησζηά, ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηνλ πινχην θξαηνχλ ηνλ  θνηλσληθφ ηζηφ  ζηα Γηάλλελα  

ζε αμηνπξεπείο  ζπλζήθεο  κε πγηή πξνβιεκαηηζκφ, αγσλία γηα ην κέιινλ αιιά θαη 

ζπλνρή,  αιιειεγγχε, θνηλνηηθφ πλεχκα. 

 «Έλαο λεθξφο κέζα ζε πνίεκα/Ξελίδεη./αο ςεχηηθνο  λα θαίλεηαη, ζαλ ηερλεηφο./Κη αλ άλνημα ηέηνηα θνπβέληα, 

είλαη πνπ ήζεια/Να ζαο ξσηήζσ:Ση άξαγε/Μνηάδεη θνληχηεξα ζ‘ έλα λεθξφ;/Σν πάγθξεαο;Σν λέθνο;Ο 

αθξφο;/Καγράδνπλ γχξσ νη αγρίλνεο/Γηα ηελ αθέιεηα ηεο απνξίαο.Γελ μέξνπλε/Πσο φ,ηη ζπγγελεχεη εδψ, εθ ηνπ 



 

 

150 

 

ζχλεγγπο./Μφλν εδψ εθ ηνπ ζχλεγγπο, ζα ζπγγελεχεη./Αθνχζηε κε.Γηα βγείηε παξαέμσ εμαξγπξψζεηε/Καξδηέο-

βξαδηέο/Υέξηα-καραίξηα/Ή ηνπ αέξα/Σηο αφξαηεο ανξηέο. Κακηά πξαγκαηηθφηεηα/Γελ πξφθεηηαη λα ζηέξμεη/Σέηνηα 

παξαράξαμε./Κακηά παξήρεζε/Γελ απερεί ηα γεγνλφηα./Έλαο λεθξφο ζην πνίεκα/Ξελίδεη./Γχν λεθξνί ζην 

ζψκα/Έίλαη αγιάηζκα.Ηδνχ/Δλψπηφλ ζαο ε ζαλάζηκε αληίθαζε/Σν εμφθζαικν ζθάλδαιν./Μα πνπ λα βξεηο/Σνλ 

ζζελαξφ εηζαγγειέα/Να ηνικήζεη/ Κάζαξζε» 

 Αληψλεο Φσζηηέξεο, Κάζαξζε ‗‘Πνιχηηκε Λήζε‘‘, Αζήλα 2003, Δθδφζεηο 

Καζηαληψηε. 

Ησάλληλα 11/6/2012  
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Μηα δξάζε πάλσ ζηα πξάγκαηα-παξόληα θαη απόληα. 

 ‗‘Λέγσ γαξ κχζνλ ηνχηνλ ηελ ζχλζεζηλ ησλ πξαγκάησλ‘‘  

   (Αξηζηνηέιεο) 1. 

  

Ζ θξίζε σο αθξηζία θαη σο κεηάβαζε: 

           Ζ θξίζε έρεη πιένλ πεξηγξαθεί σο  θαηάξξεπζε  θαη  δηάιπζε κηαο αλψξηκεο 

θνηλσλίαο πνπ δεηηαλεχεη δαλεηθά γηα λα δήζεη θαη εθπνηεί ηηο αμίεο ηεο γηα λα 

απνιαχζεη ηηο απαγνξεπκέλεο εδνλέο ελφο ηξφπνπ πνπ δελ γλσξίδεη θαη δελ ηεο 

ηαηξηάδεη. Ζ θξίζε σο αθξαία ‗‘θιεγκνλή‘‘ νδεγείηαη ζε  ‗‘ζεξαπεία‘‘,   κεηά ζθιεξή 

αληη-βηνηηθή ζεξαπεία πνπ δελ θαηαπνιεκά ηνπο «εηζβνιείο» αιιά βιάπηεη ίζσο 

ζνβαξφηεξα ηνπο «μεληζηέο». Δπνχισζε,  αλάθακςε,   χθεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο είλαη ηα επφκελα ζηάδηα. ην θνηλσληθφ επίπεδν απαηηνχληαη   φξηα, 

θαλφλεο, αξρέο, παξαγσγηθή ζηάζε, δηαζεζηκφηεηα, θνηλσληθή αλαθνξηθφηεηα  κε  

αίζζεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ άιινπ θαη ηνπ θφζκνπ σο ζπλεθηηθνχ θαη ζηαζεξνχ πιαηζίνπ. 

Ζ «ζεξαπεία» πεξηιακβάλεη  ζεξαπεία ηεο δηάρπηεο αληηπαξαγσγηθήο ζηάζεο, ηεο 

εξγαζηνδηαθπγήο, ηεο  θνξνδηαθπγήο, ηεο εγσθεληξηθφηεηαο, ηεο αγέλεηαο θαη  ηεο 

αληηθνηλσληθφηεηαο. Απαηηείηαη ε απνθαηάζηαζε   ηεο αίζζεζεο δηαρξνλίαο θαη ηεο 

έληαμεο  ηνπ  εαπηνχ ζε έλα ζρέδην δσήο, ζε έλα ρσξνρξφλν  κηα πφιε, ζε  κηα 

ζχγρξνλε δπλακηθή θαη ηνικεξή  Διιάδα. Ζ ζεξαπεία  επνκέλσο είλαη νδπλεξή θαη 

ίζσο λα  πεξηιακβάλεη ρεηξνπξγηθφ  ‗‘θιάδεκα‘‘ θαη ηνκέο,  αθαηξέζεηο θαη 

κεηακνζρεχζεηο ζπκπεξηθνξψλ ή αληηιήςεσλ ηζηνζπκβαηψλ ή αλνζναζχκβαησλ αιιά 

νπσζδήπνηε εκβάπηηζε ζε λένπο ζνξχβνπο θαη λέεο ερνιεςίεο, κε λέα ψηα, φκκαηα 

αιιά θπξίσο λφεο, ςπρέο, θνπιηνχξα θαη δεκνθξαηηθή θνηλνηηθή ζπλείδεζε θαη 

δηαπξνζσπηθή  επαηζζεζία.  Ζ ςπρηθή πγεία σο επέλδπζε κε νηθνλνκηθά νθέιε.2 

  Ζ νξγάλσζε ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα απνηειεί "κέγα θαιφ θαη πξψην αίηεκα"-

φπσο ε δσή, θαηά ηελ νισκηθή έθθξαζε, κεηά ηελ απνδηνξγάλσζε ησλ αλζξψπσλ 

απφ ηελ λεσηεξηθφηεηα, ηνλ κνληεξληζκφ ηνπ θξαηηθνδίαηηνπ θξαηηζκνχ θαη ηελ 

ηεικάησζε  ιφγσ  ηεο παξαιπηηθήο, πνιηηηζκηθήο, νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ή 

κάιινλ αληηπξνζσπεπηηθήο  δεκνθξαηηθήο θξίζεο.  

 

1.Αξηζηνηέιεο, ΄΄Πεξί Πνηεηηθήο΄΄ 1450α 3-5 

2.Παπαληθνιάνπ Αλδξέαο‘‘:Οη δηαζηάζεηο ηνπ ζπκηθνχ, χλαςηο, Σφκνο 8, 2012 
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Ζ ςπρηθή δσή θαη ε ςπρηθή πγεία απαηηεί ηελ   πξναγσγή ηεο πγείαο,  ησλ αγσληνχλησλ  

θαη επαπεηινχκελσλ  κε θαηάξξεπζε ςπρηθά επάισησλ   ππνθεηκέλσλ,  ηελ ζεξαπεία 

φινπ ηνπ θάζκαηνο ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ εμαξηήζεσλ,  ηελ  

επαλέληαμε, ηνλ απνζηηγκαηηζκφ θαη ηελ  απνθαηάζηαζε ησλ αζζελψλ πνπ πάζρνπλ 

απφ  ςπρηθέο, ςπρνζσκαηηθέο  ή ιφγσ ηνπ ζηξεο ηεο  θξίζεο  δηαηαξαρψλ. Ζ νξγάλσζε 

ππεξεζηψλ ςπρηθήο πγείαο,  απνηειεί νηθνλνκηθή επέλδπζε, πξνζθέξεη  θνηλσληθή 

ζσξάθηζε ησλ αδπλάησλ θαη ησλ κεηνλεθηνχλησλ ή ησλ αλαμηνπαζνχλησλ θαη εληζρχεη  

ηνπο εθηφο ζηαηηζηηθψλ,  παξάγνληεο  ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ςπρηθή πγεία απαηηεί 

αλζξψπηλνπο θαη θαηαξηηζκέλνπο,   θεθάηνπο, θαιιηεξγεκέλνπο  ιεηηνπξγνχο, πνπ ζα 

δσληαλέςνπλ ηηο δνκέο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ ζα παξάζρνπλ  νινθιεξσκέλε, 

ζπλερηδφκελε, πξνζβάζηκε, επαξθή, πιήξε θαη εζηηαζκέλε ζηνλ πάζρνληα θξνληίδα, κε 

πφξνπο απφ ηελ θνηλσλία, ηνπο εζεινληέο, ηνπο πινπζίνπο, ηνπο ρνξεγνχο   θαη   ηνπο 

λένπο εζληθνχο επεξγέηεο.        

   Ζ πεξηνξηζηηθή ζπκπεξηθνξά σο ηζνπαιία. 

Ζ Διιεληθή θνηλσλία  θαηαθέξλεη λα αληέρεη κέρξη ζηηγκήο κε απφιπηε ςπρξαηκία, 

ζνβαξφηεηα, ελφηεηα θαη πξσηνθαλή αιιειεγγχε, δηαζεζηκφηεηα, θηινμελία, 

θαξηεξηθφηεηα θαη ειπίδα. Οη  ιαλζάλνπζεο αξεηέο απηέο ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο θαη 

ηνπ Διιεληθνχ ιανχ πνπ έθξπβε ε νξγαλσκέλε πνιηηηθή ηάμε, κε κεραληζκνχο 

εμαγνξάο, πξνζνκνίσζεο, ρεηξαγψγεζεο θαη πξνβιεηηθήο ηαπηνπνίεζεο, καδί κε ην 

παιιατθφ αίηεκα γηα δεκνθξαηία, αμηνθξαηία, αμηνπξέπεηα (ην αίηεκα γηα  επαλαβίσζε 

ηεο παιηάο εθείλεο ιάκςεο  θαη εθζακβσηηθήο δσγξαθηάο....) πξνηείλνπλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν ην παξάδεηγκα αλζξψπσλ πνπ παξφηη είλαη ζηα φξηα   ηεο αληνρήο θαη ηεο 

θαηάξξεπζεο ηεο χπαξμήο ηνπο,  καρεηηθφηεηα   ζπζηαζηηθφηεηα, αμηνπξέπεηα,  θαη 

επίζεζε ζην κέιινλ,  κε ινγηζκφ θαη κε φλεηξν. Ζ Διιάδα είλαη μαλά ζην πξνζθήλην ηνπ 

παγθφζκηνπ ελδηαθέξνληνο, καο ζπκίδεη ν Μαξθ Μαδάνπεξ θαη ηνλίδεη ηελ έλλνηα ηνπ 

ζπιινγηθνχ αζπλεηδήηνπ πνπ ζηελ παηξίδα καο απαξηηψλεηαη νξγαλψλεηαη θαη 

εθθξάδεηαη  ζηελ πξάμε,  φρη κε θνηλνηηθνχο  φξνπο,   αιιά κε φξνπο ηζηνξίαο  θαη 

ηζηνξηθήο πξαθηηθήο: πφιε,  έζλνο,  θξάηνο, ζρέζεηο, ην φκαηκνλ, ην εχδαηκνλ, ην 

νκφγισζζνλ, ην ειεχζεξνλ.3 Δπνκέλσο,  φηαλ επηηίζεληαη νη ζπξσξνί θαη νη  

ζεκαηνθχιαθεο ‗‘ησλ ρξνλνληνχιαπσλ ηεο ηζηνξίαο‘‘, ηα ηζηνξηθά ππνθείκελα 

αλζίζηαληαη ‗‘ππέξ βσκψλ θαη εζηηψλ‘‘.  

3.Μαδάνπεξ Μαξθ , Οκηιία ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ, 23/10/2012  
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ηαλ ην αηνκηθφ εηζφδεκα ππνιείπεηαη, ε αλεξγία παξαιχεη ηνπο λένπο, ην ζηξεο 

δηαβξψλεη ζρέζεηο, ζρέδηα θαη  ζηάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα δηαθαίλνληαη ε ζνβαξφηεηα, ε 

ςπρξαηκία θαη ε αλαπιαηζίσζε αμηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (λνηάμηκν, αιιειεγγχε, 

ρακεινί ηφλνη, απφιαπζε ηεο απιήο θαζεκεξηλφηεηαο, θνηλσληθή επγέλεηα θαη 

δηαζεζηκφηεηα) ηφηε ππνινγίδεηο θαιχηεξα θαη αλαβάιιεηο ηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ. Μέρξη ζηηγκήο ηζνπαιία ινηπφλ. Καη ηψξα απνκέλεη λα  αξρίζεη ε 

πξνεηνηκαζία γηα ηελ αληεπίζεζε, γηα  ηελ αλαζπγθξφηεζε ηεο λέαο αθήγεζεο, γηα  ηελ 

αλαθαηαζθεπή  ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ επαλαζρεδηαζκφ  ηεο  δσήο αιιά 

θαη ηελ αλαζεψξεζε   ησλ αλζξψπηλσλ  ζρέζεσλ  εληφο ηνπ  ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ καο 

θαη ηεο ηζηνξηθήο καο  δηαρξνλίαο. «Γηαηί πεξηζζφηεξν θαη απφ ην παξειζφλ ην κέιινλ 

είλαη εθείλν πνπ δεζκεχεη»4. 

       Σίζεηαη ινηπφλ σο αίηεκα πξαμηαθφ,  ε εζσηεξίθεπζε ησλ ζπκβάλησλ, δειαδή ε 

δεκηνπξγία κεηα-ζπκβάλησλ, πνπ δίλνπλ ζηνλ αλαγλψζηε γξαθή θαη δξάζε θαη ζηνλ 

γξάθνληα ηελ αθήγεζε  ηεο αλάγλσζεο θαη ηεο πξάμεο. Πξνυπφζεζε,  κηα   λέα 

αμηνδφηεζε, ηφζν ηεο πξνζεηηθφηεηαο, φζν θαη ηεο πξάμεο θαζαπηήο. Απηφ  ζεκαίλεη 

ζίγνπξα εθηφο ησλ άιισλ,  κηα    αληηθαηαλαισηηθή ζέαζε ηνπ  εαπηνχ ηνπ,  άιινπ, 

αιιά θαη ηνπ θφζκνπ. 

            Κάζε κνξθή επηζπκίαο (ε δίςα, ε πείλα, ν  έξσηαο ίκεξνο, ν πφζνο) δελ είλαη 

ζπκηθφ ζηνηρείν ή δηάζηαζε,  αιιά εληαίν ζπλαίζζεκα πνπ ραξαθηεξίδεηαη κελ απφ ην 

ζηνηρείν ηεο παξνξκεηηθφηεηαο αιιά επίζεο απφ έλα θξάκα νδχλεο γηα ηελ φπνηα καο 

έιιεηςε- ηελ "θέλσζηλ"  αιιά θαη εδνλήο γηα ηελ πξνζδνθψκελε "πιήξσζηλ".Να 

κάζνπκε λα δνχκε κε ηελ «αηζηνδνμία» ηεο ζπγρξνληθήο κειαγρνιίαο αιιά θαη ηελ 

«κειαγρνιία» ηεο δηαρξνληθήο καο αηζηνδνμίαο. 

Γξάθεη εδψ:"Δλ αξρή ελ ν ιφγνο"/θαιψλσ ήδε /Με πεξηκέλεη ςφγνο! 

Αδπλαηψ ηφζν ηνλ ιφγν λα εθηηκήζσ./Κάπσο αιιηψο πξέπεη λα αξρίζσ, 

Αθνχ κε ην πλεχκα εμεγψ ηνπο νησλνχο/Πξέπεη λα πσ "Ζλ ελ αξρή  ν λνπο". 

θέςνπ θαιά ηελ πξψηε ιέμε,/ε πέλα ζνπ αο κελ πξνηξέμεη! 

Δίλαη ν λνπο ησλ πάλησλ πνηεηήο;/σζηφηεξν ζάλαη "Δλ αξρή ελ ε ηζρχο". 

Κη φκσο ελψ πάσ λα ην γξάςσ/θη άιιν ζπξψρλνκαη λα πξάμσ. 

Με ην πλεχκα κφλν ην λφεκα ζα αιιάμεη/θαη γξάθσ "ελ αξρή ελ ε πξάμε". 

         ΓΚΑΗΣΔ:‘‘ Φάνπζη ‗‘Μέξνο Α,  πνπδαζηήξην,  (Απφδνζε Πέηξνο Μάξθαξεο) 

 

4.Παηξίθηνο Σίηνο ‗‘πγθαηνίθεζε κε ην παξφλ‘‘ Πνηεηηθή πιινγή, Αζήλα  2012  
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Πξνζσπηθφ Τζηεξφγξαθν. 

Δίθνζη πέληε ρξφληα ζπλερνχο θαη αδηαιείπηνπ θιηληθήο ηαηξηθήο πξαθηηθήο ζηελ 

ελδνρψξα θαη ην θέληξν ησλ Ησαλλίλσλ,  απνηειεί ίζσο έλα θξηηήξην εκπεηξίαο θαη 

ζηνηρεηψδνπο ή ηθαλήο ηερλνγλσζίαο,  αλακθίβνια φκσο ζεκαίλεη κηα επαθή κε ηηο 

ζπλήζεηεο ηελ λννηξνπία ηνλ πνιηηηζκφ θαη ηηο αμίεο ησλ αλζξψπσλ ηεο Ζπείξνπ θαη 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Γλψξηζα Γηαλληψηεο, Θεζπξσηνχο,  Αξβαλίηεο,  Βιάρνπο,  

αξαθαηζαλαίνπο,  Βνξεηνεπεηξψηε,ο Πξεβεδάλνπο, Αξηηλνχο, Αιβαλνχο, Λεπθαδίηεο, 

Κεξθπξαίνπο, Ξεξνκεξίηεο,  θαη Αθαξλάλεο θαζψο θαη πνιινχο μέλνπο πνπ δνπλ,  

ζπνπδάδνπλ ή εξγάδνληαη ζηελ πεξηνρή Αξρηζα λα θαηαιαβαίλσ θάπνηα πξάγκαηα γηα 

ηνπο αλζξψπνπο θαη κπνξψ λα δηαθξίλσ ηελ αλάγθε θαη ηελ βνήζεηα αιιά θαη ηελ 

επραξίζηεζε απφ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θξνληίδα. 

     Δίκαη πιένλ πεπεηζκέλνο φηη ε Φπρηαηξηθή απνηειεί ηκήκα ηεο ηαηξηθήο, φηη  φινη νη 

αζζελείο έρνπλ δηθαίσκα ζηελ νινθιεξσκέλε ζεξαπεία, φηη ε  ειιηπήο θξνληίδα  ηνπ 

αζζελνχο δελ είλαη πνηνηηθή θξνληίδα θαη φηη ε  έξεπλα θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινχλ 

ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ην κέιινλ. Ο άλζξσπνο είλαη πάλσ απφ φια θαη ε ςπρηθή πγεία,  

πξαγκαηηθή αμία,  θεθάιαην θαη επέλδπζε. Ζ θξίζε δηδάζθεη φηη νη ππεξεζίεο ςπρηθήο 

πγείαο, είλαη πιένλ πξνηεξαηφηεηα.5  

   Δπηκέλσ λα πηζηεχσ θαη λα πξάηησ κε βαζηθέο αξρέο γηα ηε ζεξαπεία,  ηνλ  

ζπγθεξαζκφ ηαηξηθήο θαη ςπρνινγηθήο πξνζέγγηζεο, ηελ  εμαηνκίθεπζε ηεο ζεξαπείαο 

θαη ηελ πξσηαξρηθή ζεκαζία θαη βαξχηεηα ηεο ζρέζεο γηαηξνχ –αζζελνχο απηφ πνπ  ζα 

απνθαινχζαλ  νη νπαδνί ηνπ Φξφπλη «κεηαβίβαζε», θαη φπνπ απνθαιείηαη απφ ηνλ 

Karl Menninger, ‗‘επηζηεκνληθά ειεγρφκελε θηιηθή ζρέζε‘‘, απηφ πνπ πξέπεη ε 

ζχγρξνλε θιηληθή πξαθηηθή λα πξναζπίζεη  λα ζεβαζηεί θαη λα εληζρχζεη. Θα ζπλερίζσ 

λα  πξνζπαζψ  καδί κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ δπζθνιίεο, πνξεπφκελνο καδί ηνπο,   

ζηαζεξά  θαη πην ζίγνπξα πιένλ. Ο πγηήο επαγγεικαηηζκφο κε ελζπλαίζζεζε θαη 

θνηλσληθή αιιειεγγχε απνηειεί πξφηαγκα θαη αίηεκα ηεο επνρήο καο, επέλδπζε,  πξάμε 

θαη αληαπνδνηηθφηεηα καδί. 

5.Oldham John:  Am. J. of Psychiatry ‗‘ Presidential Address, V.169, N10.Oct. 2012 
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Αληίζηαζε ζηελ γεινηόηεηα θαη  ζηνπο ζπλήζεηο μεπεζκνύο 

 

Δθόζνλ, ε θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαίλεηαη λα ζηαζεξνπνηείηαη, λα ππνρσξνύλ νη 

εληάζεηο  θαη νη πνιίηεο, νη άλζξσπνη  γύξσ καο , όινη εκείο πνπ δνύκε, αλαπλένπκε 

θαη ειπίδνπκε  ζε απηόλ εδώ ηνλ ηόπν, επηβηώλνπκε  αμηνπξεπώο ή νξηαθώο, ήξζε ε 

ώξα λα ζρνιηάζνπκε ηηο όςεηο ηεο δσήο καο κε ίζσο πην αλνηρηά κάηηα θαη θαζαξό 

κπαιό. 

       Φαίλεηαη όηη ηειηθά ’’ ε ρξπζή κεηξηόηεηα’’ όρη κόλν επδνθηκεί ζπνξαδηθά αιιά 

θπξηαξρεί ζηελ Διιάδα, παξά ηελ αληνρή,  ηελ  ζνβαξόηεηα θαη ηελ ςπρξαηκία πνπ 

επέδεημαλ νη άλζξσπνη γύξσ καο, εγθξαηείο θαη ξάζπκνη ζηελ  νμεία θάζε ηεο 

θξίζεο. Πξάγκαηη ζα πξνζέζεηα όηη ε κηθξναζηηθή αζιηόηεηα, είλαη ε κεγαιύηεξε 

δπζηπρία απηήο ηεο ρώξαο, εληόο, εθηόο θαη θπξίσο πξνο ηελ έμνδν από  ηελ θξίζε, 

έηζη όπσο νξγαλώλεηαη θαη ηρλειαηείηαη θαιύηεξα ζηελ κεηά ηελ θξίζε επνρή. Δίλαη 

αιήζεηα όηη ε Διιάδα δελ  είλαη κηα ρώξα κε κεγαιναζηηθή θαη θαιιηεξγεκέλε 

αζηηθή ηάμε,  νύηε κε αγλνύο, αλππνςίαζηνπο εξγάηεο θαη αγξόηεο πνπ θαληάδνληαη 

νη αλαρξνληζηέο  ηνπ ‘’πξννδεπηηθνύ ρώξνπ’’. ‘’Δίκαζηε έλα θξάκα εδώ, ύξνη, 

Γξαηθνί,  Αξκέληνη, Μήδνη’’,  όπσο ιέεη ν Κ.Καβάθεο. Δίκαζηε, αληηδηακεηξηθά από 

απηό πνπ ππνλλννύζε ν Αιεμαλδξηλόο, έλαο πνιηόο, κηα αδηαθνξνπνίεηε θνηλσλία  

κηθξναζηώλ, είηε απηνρζόλσλ, είηε γεγελώλ, είηε μέλσλ θαη κεηαλαζηώλ πνπ 

πξνζνκνηώζεθαλ. Απηό πνπ καο δηαθνξνπνηεί είλαη ην νηθνλνκίζηηθν θξηηήξην, όηη 

«απηνί  έρνπλ ιεθηά» θαη «νη άιινη δελ έρνπλ ιεθηά»- κόλν απηό. Φαίλεηαη  όηη ην 

πξόζσπν ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζήκεξα δηαθνξνπνηείηαη, απνθιεηζηηθά   σο πξνο 

απηό ην γεληθό ην πξαγκνπνηεκέλν θαη κε εηδηθό θξηηήξην ηνπ ρξήκαηνο. Καηά ηα 

άιια παλνκνηόηππεο   ιαηθίζηηθεο ζπκπεξηθνξέο θαη λννηξνπίεο δηαδξάκνπλ 

νξηδόληηα ζηελ θνηλσλία. 

                    Δίκαζηε όινη ίδηνη, είηε πξόθεηηαη γηα πνιηηηθνύο, είηε πξόθεηηαη γηα 

εξγάηεο, είηε πξόθεηηαη γηα θαηαζηεκαηάξρεο, δεκνζίνπο  ππαιιήινπο, θνηηεηέο, είηε  

«αλζξώπνπο  ηνπ πλεύκαηνο». Φαίλεηαη όηη κέζα καο θπξηαξρεί κηα ακπληηθή ινγηθή, 

κηα πεξηζηνιή ηεο αηνκηθόηεηαο, κηα εζηθή έθπησζε, δειαδή ε εζηθή ηεο 

κηθξναζηηθήο ηάμεο, κηα λννηξνπία θαη κηα ςπρνινγία ελόο αλζξώπνπ θνβηζκέλνπ, 

όπνπ άγεηαη θαη θέξεηαη θαη  πάεη όπνπ ‘’θπζά ν άλεκνο’’, ζπλήζσο εθεί όπνπ νη 

άλζξσπνη εμσζνύληαη  ή  θαηαιήγνπλ λα απεκπνιήζνπλ ζνβαξόηαηεο δεζκεύζεηο θαη 

πξσηαξρηθέο ζπκπεξηθνξέο. Δίλαη έηνηκνη δειαδή γηα ηελ πην πξσηόγνλε 

αξρατθόηεηα, λα πξνδώζνπλ αθόκε θαη ηνλ αδειθό ηνπο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ην 

αηνκηθό ηνπο ζπκθέξνλ. Καη  απηά ηα δνύκε θαζεκεξηλά, είηε ζηελ επαξρία, είηε ζηελ 

Αζήλα, είηε ζηα ρσξηά, πάιη θαη μαλά. 

         Μηιάσ κε ζιίςε, γηαηί αλαγθάζηεθα λα κείλσ ζε απηήλ ηελ ρώξα, ρσξίο λα ην 

ζέισ. Γειώλσ θάπσο όςηκα όηη  ήζεια  λα δήζσ ζηελ δηαζπνξά. Σν πξνζπάζεζα  ην 

1984 θαη ην  1992, αιιά δελ επδνθίκεζε. Φαίλεηαη ε νμείδσζε ζηελ Διιάδα έγηλε 

γξήγνξα ζθνπξηά. Εειεύσ ηνπο ζπλαδέιθνπο κνπ πνπ ηα θαηάθεξαλ. ήκεξα  ε 

κεηαλαζηεπηηθή απηή θίλεζε, ζπκβαίλεη καδηθά θαη εύθνια,   ιόγσ ηεο επξσπατθήο 

ζύγθιηζεο πνπ έρεη πεηύρεη ε ρώξα, ράξηο ζηελ θσηηζκέλε πνιηηηθή ηνπ παιηνύ,  ηνπ 

κνλαδηθνύ  θαη μεραζκέλνπ ηνπ θαλνληθνύ Καξακαλιή, αιιά θαη ιόγσ ησλ 

πξνζπαζεηώλ ησλ αλζξώπσλ πνπ πίζηεςαλ θαη πξνζπάζεζαλ «λα κάζνπλ 

γξάκκαηα». Ζ επηζηεκνληθή κεηαλάζηεπζε είλαη ίζσο ην κόλν ζεηηθό γεγνλόο πνπ 

ζπκβαίλεη απηή ηελ ζηηγκή ζηε ρώξα. Δίλαη ην ζθιεξό εμαγώγηκν πξντόλ πνπ 

δηαζέηεη ε ρώξα καο, αθνινπζώληαο ην δίδαγκα ηνπ  Απνζηόινπ Παύινπ 
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«πνξεπζέληεο καζεηεύζαηε πάληα ηα έζλε». Δκείο εδώ, «όξζηνη θαη κόλνη, κέζα ζηε 

θξηθηή εξεκία ηνπ πιήζνπο». 

          Δίλαη ιππεξό θαηλόκελν  ε αζπδνζία πνπ επηθξαηεί ζε απηήλ ηελ ρώξα. 

πζηεκαηηθά θαη εμαθνινπζεηηθά.  Σν πνζνζηό ησλ δηεθζαξκέλσλ, έσο κπεινύ  

νζηώλ, αλζξώπσλ πνπ ζπλαληνύκε, είλαη  αλεζπρεηηθά πςειό. Δπηπνιάδεη παληνύ  

θαη ζπγθξνηεί  έλα ζθιεξό ππξήλα –ελίνηε σο πνζνζηό ζεκαληηθό, αηόκσλ  πνπ 

ζπλσζηίδνληαη ζε πιαηείεο, ζε εθθιεζίεο, ζε αγνξέο, ζε παλεγύξηα, αιιά θαη ζε 

ζπγθεληξώζεηο, θπξίσο όηαλ πξόθεηηαη γηα ζπγθεληξώζεηο αγαλαθηηζκέλσλ, 

ζπλδηθαιηζηώλ ή επλνεκέλσλ ζπληερληώλ. Πξαγκαηηθά ιππάκαη, γηα ηνπο ιίγνπο πνπ 

πξνζπαζνύλ θαη αληηζηέθνληαη ζε απηόλ ηνλ ηόπν, πξώηα από όια ζε απηνύο πνπ 

είλαη πνιηηηθνί θαη αληηζηέθνληαη ζηνλ ιαηθηζκό, από όπνπ θαη αλ πξνέξρεηαη, ζηελ 

θιπαξία, πνπ αληηζηέθνληαη ζηελ αθαηάζρεηε ινγόξξνηα, είηε δηα δώζεο, είηε κέζσ 

δηαδηθηύνπ. Αθνύκε γύξσ καο μεζπάζκαηα κνλαμηάο, δηεμόδνπο πνιπθαηξηζκέλσλ 

ζθέςεσλ, ιεθηηθέο εθηνλώζεηο, απνκνλσκέλα αληηθνηλσληθά εγώ, ρεηκαξξώδεηο 

κνλνιόγνπο κε απνηέιεζκα ηελ επηθνηλσλία κηαο θαηεύζπλζεο  θαη ηνλ μύιηλν 

λαξθηζζηζκό ηεο απξέπεηαο, ηεο αγέλεηαο, θαη ηεο ακνξθσζηάο. Παξεκπηπηόλησο, 

αλαθέξνκαη  θαη ζε θάπνηνπο λένπο, ηνπο κνληέξλνπο, ηνπο κνλαρηθνύο πνπ είλαη 

θαθέθηππα ησλ ελειίθσλ, θαη ζηηο ‘’ρεηξαθεηεκέλεο ‘’ γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ 

ην δηαδίθηπν γηα λα πνπιήζνπλ ηελ κνλαμηά θαη ηνλ ζεμηζκό ηνπο κε ςεπδαηζζήζεηο, 

ςεπδεπίγξαθα, κνιύλζεηο, δειεηεξηάζεηο, θαηαζιίςεηο, κηθξνπξέπεηεο. Απόγλσζε 

πνπ ρξεηάδεηαη επεμεξγαζία, εζηίαζε, θξνληίδα. 

         Κάπνηνη ιέλε, όηη «παξάθξσλ» δελ είλαη απηόο πνπ έραζε ηα ινγηθά ηνπ, αιιά 

απηόο πνπ έραζε όια ηα ππόινηπα θαη δηαηεξεί κόλν ηα ινγηθά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

ζπδεηάκε γηα ηελ θξίζε  θαη θαλείο κα θαλείο δελ ζπδεηά ιεπηνκεξεηαθά θαη 

εμνλπρηζηηθά γηα έλα ζρέδην δηεμόδνπ από ηελ θξίζε, κειεηώληαο ηηο δπλαηόηεηεο ηεο 

ρώξαο, από ην Καζηειόξηδν κέρξη ηελ αγηάδα θαη από ηα Κύζεξα κέρξη ην ηξηεζλέο 

ηνπ Έβξνπ, ραξηνγξαθώληαο ην ηνπίν, ηηο δπλαηόηεηεο ηεο γεσξγίαο, ηεο ηνπξηζηηθήο 

ή βηνκεραληθήο αλάπηπμεο  θαη ησλ παξεκβάζεσλ, αιιά θπξίσο πξνζεγγίδνληαο ηνπο 

αλζξώπνπο,  έλαλ πξνο έλαλ,  όπνπ κε ηελ κεγαιύηεξε ελζπλαίζζεζε πνπ ππήξμε 

πνηέ,  λα απνηππώζνπκε ηηο δεμηόηεηεο, ηηο δπλαηόηεηεο   θαη ηελ θξπκκέλε πνηόηεηα  

ή ηνλ πνιηηηζκό πνπ θξύβνπλ νη άλζξσπνη ηεο ελδνρώξαο, θαη ηδηαηηέξσο απηνί πνπ 

«δελ είλαη κνξθσκέλνη», όπσο ζπζηεκαηηθά ηόληδε ν εθέξεο. Γηα λα κελ 

παξεμεγεζώ, δελ θεξύηησ ηελ ακνξθσζηά, πξνηείλσ όκσο λα πξνζπεξάζνπκε  όινη 

καδί ηελ πνλεξηά θαη ηνλ ακνξαιηζκό ησλ κνξθσκέλσλ πνπ θαθνπνηνύλ αιιήινπο 

θαη ηελ παηξίδα, κε ην ραξαθηεξηζηηθόηεξν παξάδεηγκα ησλ αδίζηαθησλ θαη 

αλππόιεπησλ παλεπηζηεκηαθώλ πνπ εθκεηαιιεπόκελνη ηνπο ηδενινγηθνύο 

κεραληζκνύο ηνπ θξάηνπο, θαηαζηνύλ ην αηνκηθό ζπκθέξνλ,  «αξηζηεξή» θαη 

«πξννδεπηηθή» ηδενινγία, ηελ δε πξνρεηξόηεηα, ηελ επηζηεκνληθή ηζαπαηζνπιηά, ηελ 

αζέβεηα θαη ηελ αγλσζία σο ειιεληθή θαηλνηνκία, κεγίζηεο ζξαζύηεηαο. 

               Γελ ρξεηάδεηαη λα ζρνιηάζνπκε ηελ έιιεηςε ζνβαξόηεηαο θαη 

ππεπζπλόηεηαο, ίζσο θαη ζπγθαηάβαζεο από ηνπο «αηζαιάθσηνπο» πξνο ηνπο 

αλζξώπνπο πνπ ππέζηεζαλ πνιύ κεγάια δεηλά από ηελ θξίζε. Γελ ζα μεράζσ πνηέ 

ηνλ ειηθησκέλν, εμαζιησκέλν ζπκπνιίηε καο πνπ εγθαηαβηώλεη ζηα ζθνππίδηα ζην 

θέληξν ηεο πόιεο θαζεκεξηλά, γηα ηόζνπο κήλεο  θαη νπδείο αξκόδηνο  αζρνιείηαη, γηα 

λα εμαζθαιίζεη ζηνηρεηώδε θξνληίδα, πεξίζαιςε θαη πγεία ζε απηόλ θαη ζηνπο 

ειάρηζηνπο –ελδεείο πνπ πεξηθέξνληαη ζηελ πόιε. ηα Γηάλλελα πνπ αλαθέξνκαη  

δηαζέηνπκε δπν αξηηόηαηα θαη πςεινύ επηπέδνπ λνζνθνκεία, μελώλεο 

ςπρνθνηλσληθήο απνθαηάζηαζεο, νηθνηξνθεία ηεο Μεηξνπόιεσο Ησαλλίλσλ, κε 

δηαζέζηκεο ζέζεηο. Απηόο θαη θάπνηνη άιινη εμαθνινπζνύλ λα πεξηθέξνπλ ηελ 

δπζηπρία ηνπο ζηελ πόιε θαη παξαδίπια νη «πνιηηεπόκελνη»  λα δηαθηλνύλ κε 
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απίζηεπηε θαη απξόζθνξε ακεηξνέπεηα αεξνινγίεο, θελνινγίεο, θιπαξίεο αιιά 

θπξίσο ηελ αλαμηνπξέπεηά ηνπο θαη ηελ αλππνιεςία ηνπο  κε ηδηάδνπζα 

λαξθηζζηζηηθή σκόηεηα. Οη πεξηζζόηεξνη, πξνο ζενύ, όρη όινη, επηπρώο. Γπζηπρώο 

κηα κεηνςεθία, έλα πνζνζηό πεξίπνπ 15-20% θαίλεηαη λα θξαηάεη, λα 

πξνβιεκαηίδεηαη, λα νξακαηίδεηαη  θαη λα ειπίδεη. Πξνζπαζώ κε λύρηα θαη κε δόληηα 

λα εληαρζώ ζε απηό ην κηθξό ξεύκα.  

        Πξνηείλσ  κηαο θαη ε Άλνημε καο θαηαθιύδεη θαη θαζώο ε αλάθακςε 

αρλνθαίλεηαη, ε  δε Αλάζηαζε ηεο θύζεο αιιά θαη ε Αλάζηαζε ηνπ Υξηζηνύ, απηή ε 

ζξηακβεπηηθή άλσζε πνπ πάεη λα γίλεη Πάζρα, λα κελ καο παξαζύξεη θαη καο 

εγθαηαιείςεη ζηελ γλσζηή ειιεληθή ςεπδεπίγξαθε ζπγθάιπςε θαη αλαγσγή ζηελ 

αξρατθή  αβειηεξία, ηελ νκνγελνπνίεζε, ηελ  εμππλν-βιαθεία, ηελ ζεζκν-απνθπγή 

θαη ηελ  παιηλδξόκεζε. ηελ αξρατθόηεηα λα απαληήζνπκε κε ώξηκε επεμεξγαζία, 

ζηνλ εμππλαθηζκό λα απαληήζνπκε κε ρεηξηζκό ηεο επθπΐαο, πξνο όθεινο ησλ ηδίσλ 

αιιά θαη ηεο θνηλσλίαο. ηελ ζπγθάιπςε λα πξνηάμνπκε επηζηεκνληθή απνθάιπςε 

θαη κεζνδνινγία ζηνρνθαηεπζπλόκελεο ζπκπεξηθνξάο. ηελ κνλαρηθή 

ραξηζκαηηθόηεηα λα πξνηείλνπκε ηελ ζπιινγηθόηεηα,  ην Μαθξπγηαλληθό «είκαζηε 

ζην εκείο θαη όρη ζην εγώ»-μαλά θαη ερεξά. 

    «Καθό ρσξηό ηα ιίγα ζπίηηα», ιέλε ζην ρσξηό κνπ.  Δίκαζηε ιίγνη ζε απηήλ ηελ 

ρώξα, θαη θαηαθέξακε λα κελ  κπνξνύκε λα ζπλαληεζνύκε, λα ζπλελλνεζνύκε, νύηε 

λα κηιήζνπκε ζνβαξά ή λα δηαθσλήζνπκε εκπεξηζηαησκέλα, εληόο ελόο πιαηζίνπ 

πνπ είλαη πνιιά μεραζκέλα απηνλόεηα αμίεο, όξνη, έλλνηεο, ζύκβνια, άλζξσπνη. Δλ 

θαηαθιείδη,  θαίλεηαη όηη δελ  κπνξνύκε νύηε λα ηδσζνύκε, όρη από ληξνπή, -ε 

πξνπέηεηα θαη ε επηδεημηνκαλία πεξηζζεύνπλ, αιιά από επειαύλνπζα 

αληηθνηλσληθόηεηα θαη δηαξθώο επηδεηλνύκελε απνπξνζσπνπνίεζε. 

   Σα Ησάλληλα, δνπλ ηελ δηθή ηνπο ηδηαίηεξε πεξηπέηεηα-ελ κέζσ θξίζεο, κε 

Βαιθαληθό ηξόπν-κε έλα απόηνκν θαη βεβηαζκέλν  ζρέδην αλάπιαζεο –

πεδνδξόκεζεο ηνπ θέληξνπ, ζαλ λα βγήθακε από βνκβαξδηζκνύο, ζε κηα λεθξή 

νηθνλνκηθά  αγνξά, κε αθξηβά πξντόληα θαη ππνβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο, εληόο κηαο 

θνηλσλίαο λα θηλδπλεύεη σο πξνο ηελ ζπλνρή ηεο   από ηα   έληνλα  αληηθνηλσληθά  

λαξθηζζηζηηθά ζηνηρεία  πνπ θηλνύληαη  θαη  ζεξηεύνπλ. Ο Θεόο  βνεζόο! 

       

 

 

Ησάλληλα 2/4/2014 
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‘’Φσηηζκνί’’ από Φώηηνλ 

 

Αλνηρηό γξάκκα ζηνλ Πεξηθεξεηάξρε 

      

        Ζ έβδνκε λίθε ζαο, εδξαηώλεη ηελ ζέζε ζαο ζηελ εγεζία ηεο πεξηθέξεηαο. Πνιύ 

πεξηζζόηεξν πνπ επηηεύρζεθε κέζα από πνιιαπιέο αληημνόηεηεο,  εθηόο θαη εληόο ηεο 

πεξηθέξεηαο, εληόο θαη εθηόο ηεο ρώξαο. Ξέξεηε θπζηθά πσο ληθήζαηε ζηηο εθινγέο 

όρη επεηδή καγέςαηε (δειαδή πιαλέςαηε) ηνπο Ζπεηξώηεο κε ηνπο ιόγνπο ζαο αιιά 

επεηδή ηνπο δεκηνπξγήζαηε βάζηκεο πξνζδνθίεο γηα έξγα πνπ ε πεξηθέξεηα καο( θαη ε 

Β.Γ  Διιάδα  αιιά θαη νιόθιεξε ε ρώξα καο) ηα έρεη άκεζε, απόιπηε, δξακαηηθή 

αλάγθε.  

        Γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεη πσο νη Ζπεηξώηεο  (όινη νη Ζπεηξώηεο Αξηηλνί, 

Θεζπξσηνί,Πξεβεδάλνη,Βιάρνη,αξαθαηζαλαίνη,Αξβαλίηεο,Βνξεηνεπεηξώηεο  θαη 

Διιελόθσλνη Αιβαλνί ηεο Ννηίνπ Αιβαλίαο, αιιά θαη ηζηγγάλνη )  είλαη πνιύ πην 

ώξηκνη από όζν πνιύ λνκίδνπλ θαη επηζπκνύλ-γηα δηθό ηνπο όθεινο. Ξέξεηε αθόκε, 

θαη κάιηζηα πεξηζζόηεξν από ηνλ θαζέλα, πσο ν αλήθνξνο γηα ηα έξγα απηά, ηώξα 

αξρίδεη θαη πσο είλαη αλήθνξνο θαθνηξάραινο, ζπαξκέλνο ηξηβόινπο θαη παγίδεο, 

δπζθνιίεο θαη αλαρξνληζηηθέο αδξάλεηεο, εγγελείο πιένλ ζηε ρώξα καο. 

        πκβνύινπο έρεηε πνιινύο γηα λα ζαο βνεζήζνπλ ζε απηή ηελ πνξεία ηεο 

ζηαζεξήο ζαο εγεκνλίαο  θαη εγώ κε απηό ην θείκελν δελ έρσ θακηά θηινδνμία λα 

γίλσ απηόθιεηνο θαη απηνρξηζζείο ζύκβνπινο θαη λα πξνζηεζώ ζε απηνύο θαη ηνπο 

παξαηξεράκελνπο ηνπ θπβεξλείνπ(νξηζκέλνη άιισζηε πεξηζζόηεξν πξνζζέηνπλ  

πξνβιήκαηα, παξά ιύλνπλ). 

        Θα ήζεια ινηπόλ θπξίσο  αληί γηα ζπγραξεηήξηα θαη επρέο- πνπ είλαη εύθνιεο 

θαη απηνλόεηεο-  λα ζαο ζηείισ έλα «θάληζηξν» (όπσο ιέεη ν Μάξηνο Πισξίηεο ζην 

άξζξν ηνπ ζην Βήκα ηεο 29
εο

 επηεκβξίνπ 1996- Δπηζηνιή πξνο ηνλ Πξσζππνπξγό), 

όρη κε ινπινύδηα,  αιιά κε ππνζήθεο, θαη όρη δηθό κνπ αιιά άιινπ, ελόο 

παιαηνηάηνπ ινγίνπ, αλζξώπνπ ηεο εθθιεζίαο ηνπ Βπδαληίνπ, ηα έξγα ηνπ νπνίνπ δελ 

έρνπλ μεξαλζεί ρίιηα ηόζα ρξόληα,  αλ θαη παξακέλνπλ σο θνπιηνύξα θαη γλώζε 

εληειώο άγλσζηα.  

         Οη ζπκβνπιέο  πνπ ζαο θαηαζέησ έρνπλ θηινηερλεζεί από ηνλ Παηξηάξρε 

Κσλζηαληηλνππόιεσο Φώηην (820-891 κ.Υ)-πνπ θέξσ θαηά ηύρε θαη ην όλνκά ηνπ. 

Πξόθεηηαη γηα έλα θείκελν-επηζηνιή πνπ ν ζνθόο εθείλνο ιόγηνο θαη ηεξάξρεο έζηεηιε 

ηνλ Μάην (θαηά δεύηεξε ζύκπησζε!) ηνπ 861 ζηνλ άξρνληα ηεο Βνπιγαξίαο Βόγνξε 

– Μηραήι, ιίγν κεηά ηνλ εθρξηζηηαληζκό ηεο ρώξαο ηνπ. 

          Δμεγνύκαη: Ούηε εζείο είζηε Βνύιγαξνο Ζγεκώλ νύηε εγώ..Παηξηάξρεο! 

εκαζία  όκσο, έρεη ην θείκελν θαη όρη νη ηίηινη,   νύηε νη  πξνζνκνηώζεηο ή νη 

ζπκπηώζεηο. Απιώο έηπρε λα έρσ κπξνζηά κνπ απηέο ηηο κέξεο ην βηβιίν ηνπ 

Παηξηάξρε Κσλζηαληηλνππόιεσο, ΦΧΣΗΟΤ κε ηίηιν « Ο Ζγεκώλ»( πνπ κνπ ράξηζε 

ε αδειθή κνπ Βίθπ  γηα ηελ γηνξηή κνπ ζηηο 6-2-2008) κε ζρόιηα ηνπ επηκειεηή 

Η.Πιεμίδα, πξνεηζαγσγή Μ.Πισξίηε θαη Πξόινγν Υξ.Γηαλλαξά ( Δθδόζεηο Αξκόο 

,Αζήλα 2007).Από εθεί αληιώ ην πιηθό ηεο παξνύζεο επηζηνιήο. 

        « Σελ θξόλεζε αζθεί ε κειέηε θαη ε κλήκε ησλ πξάμεσλ (θαη ησλ ιόγσλ) ησλ 

παιαηόηεξσλ, θαη δε  ε ζπλαλαζηξνθή κε ζπλεηνύο θαη έκπεηξνπο αλζξώπνπο» 

γξάθεη ν Φώηηνο- ρσξίο βέβαηα λα ιέεη θάηη πξσηόηππν  αθνύ ν ιόγνο γηα θξόλεζε 

εθπεγάδεη από ηελ πνιηηηθή ζνθία ησλ αξραίσλ Διιήλσλ. Έρεη όκσο ηελ ράξε ηνπ 

απηή ε αλαπαξαγσγή,  επεηδή είλαη ιηγόηεξν γλσζηό ην θείκελν θαη ην έξγν ηνπ 

Φσηίνπ,  παξόηη πξόθεηηαη γηα έλαλ «αγλνεκέλν» -αιιά θνξπθαίν εθπξόζσπν ηεο 
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βπδαληηλήο πλεπκαηηθήο αλαγέλλεζεο ηνπ έλαηνπ αηώλα, ζηα αθξαηθλή βπδαληηθά 

ρξόληα. Μηα ηέηνηα αλαγέλλεζε θαη αθύπληζε δελ πξνζδνθνύκε άιισζηε θαη εκείο 

ζήκεξα, ηώξα εηδηθά  πνπ κάιινλ αλαζπληαζζόκεζα απν ηελ θξίζε θαη ηελ «επνρή 

ησλ κλεκνλίσλ»  θαη κπαίλνπκε ζηελ αλάθακςε; 

        Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ζηα πεξί εγεζίαο θείκελα ζηελ Διιάδα δελ βξίζθεη 

θαλείο εύθνια ηνλ ‘’Ζγεκόλα’’ ηνπ Φσηίνπ γηαηί απηό έρεη εμνβειηζζεί από ηνλ 

‘’Ζγεκόλα’’ ηνπ Νηθνιό Μαθηαβέιη πνπ  δειεηεξίαζε κε ηνλ γλσζηό ζύλδξνκν ηνπ 

Μαθηαβειηζκνύ ηελ πνιηηηθή ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά ζηε ρώξα καο  ηα ηειεπηαία 30 

ρξόληα. Γηα απηό ινηπόλ ηηκνύκε ην έξγν ηνπ Φσηίνπ θαη αλαηξέρνπκε ζε απηό: Λέεη, 

ν Φώηηνο, πώο«  άμηνο άξρνληαο είλαη όπνηνο θάλεη κεγάιε,  κηα κηθξή ρώξα’’. Καη 

όηη  ‘’αθόκε ζεκαληηθόηεξν έξγν είλαη αλ θαηαθέξεη λα θάλεη ζπνπδαία, κηα πνιηηεία 

θαύιε ». 

              Δίλαη παζίδειν όηη ε ρώξα καο θαη ε Ήπεηξνο πάζρεη από θάζε είδνπο 

«θαπιόηεηεο» (δειαδή ζπκθεξνληνινγηζκνύο, κεδακηλόηεηεο, επηέιεηεο, δηαθζνξά) 

θαη απηό δελ ην αξλνύληαη νύηε νη πην θινγεξνί ξήηνξεο ηνπ αξηζηεξνύ ιατθηζκνύ θαη  

ηεο ακθηπξόζεκεο παηξηδνθαπειίαο. Σν δύζθνιν δηαθύβεπκα-θαηά ηελ γιώζζα ηεο 

επνρήο, είλαη πώο θαη κε πνην ηξόπν, ην «θαύιν» ζα γίλεη «ζπνπδαίν». Απηό είλαη ην 

αίηεκα πξνο  εζάο. ε απηό ην ζέκα ν Φώηηνο απαληά κε ην απηνλόεην:’’ Πξώηνη θαη 

θύξηνη γηα ηελ θαπιόηεηα (ή ηε ζπνπδαηόηεηα) κηαο ρώξαο είλαη νη άξρνληέο ηεο πνπ 

απνηεινύλ «ππνγξακκόλ θαη παξάδεηγκα». Γηαηί ην ήζνο ησλ αξρόλησλ γίλεηαη λόκνο 

γηα ηνπο πνιίηεο. Φαύινη εγέηεο θαη εθιεγκέλνη άξρνληεο δηαπιάζνπλ θαύινπο 

πνιίηεο θαη ηνπο πξνζθέξνπλ πεηζηηθόηαην άιινζη, όηη αλ ην πιήζνο θαη ν ιαόο (νη 

πνιίηεο) θάλνπλ αζιηόηεηεο θαη αλνκίεο, ξίρλνπλ  ηελ αηηία ζηνπο άξρνληεο. Απηνί 

θηαίλε γηα όια ιέλε νη αγαλαθηηζκέλνη… 

      Πξέπεη λα ζπκεζνύκε ην Απηνλόεην, πσο ζηνλ εθκαπιηζκό ησλ αξρόλησλ –θαη 

ζπλαθόινπζα ηνπ ιανύ,  ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ην «πεξηβάιινλ» ησλ ζπκβνύισλ θαη 

ησλ εκπεηξνγλσκόλσλ πνπ ξπζκίδνπλ θαη εμσξαΐδνπλ ηηο ζρέζεηο δηαπινθήο. Πξώηνη 

νη παλεπηζηεκηαθνί (θάπνηνη εμ απηώλ)  αθνινπζνύλ νη δεκνζηνγξάθνη (θάπνηνη εμ 

απηώλ επίζεο)    θαη νη « άιινη πίζσ αθνινπζνύλ».  Ο άξρσλ, ιέεη ν Φώηηνο, « πξέπεη 

λα άξρεη πξσηίζησο ηνλ εαπηό ηνπ (ην παξάδεηγκα ηνπ Κνινθνηξώλε ζρεηηθά κε ηελ 

δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο ιίγν πξηλ ηελ  απόβαζε ζην Μσξηά) θαη ην πεξηβάιινλ 

ηνπ,  γηα λα κπνξέζεη λα άξρεη πξαγκαηηθά θαη ηνλ ιαό». 

       Γηα ηηο ζρέζεηο ησλ αξρόλησλ κε ηνπο πνιίηεο ν Φώηηνο γξάθεη  «  λα άξρεηο, όρη 

κε ηξόπν ηπξαλληθό, αιιά κε ηελ εύλνηα ησλ αξρνκέλσλ. Ζ εύλνηα ηνπο είλαη 

κεγαιύηεξν θαη αζθαιέζηεξν βάζξν ηεο αξρήο,  παξά ν θόβνο». Απνθπγή ησλ 

ζπγθξνύζεσλ, αλάπηπμε αξκνλίαο κε  ηζνξξνπίεο, ζπκκεηνρή, ζπλαίλεζε, ζύλζεζε, 

είλαη νη όξνη ηεο ζύγρξνλεο νξνινγίαο γηα ηελ Φηιηθή θαη Γεκνθξαηηθή Ζγεζία. 

«Πνιινί πνπ λίθεζαλ ηνπο ερζξνύο, θαηαζηξάθεθαλ από ηνπο δηθνύο ηνπο γηα ηελ 

θαθόηεηά ηνπο, ελώ πνιινί πνπ παξά ιίγν λα ληθεζνύλ από ηνπο ερζξνύο, ζώζεθαλ 

από ηνπο ζπκπαηξηώηεο ηνπο, πνπ ζπζίαζαλ αθόκε θαη ηε δσή ηνπο γηα ηνλ άξρνληα», 

γξάθεη ν Φώηηνο. 

        Δζείο θ. Πεξηθεξεηάξρα, ν εθιεγκέλνο γηα δεύηεξε,  παλεγεξηθώ ησ ηξόπσ,  

άξρνληαο ηεο Ζπείξνπ,  δελ δεηάηε θπζηθά ηελ δσή καο, δεηάηε όκσο ζπζίεο ζήκεξα 

γηα έλα θαιύηεξν αύξην. Εεηάηε λα αλερζνύκε ηελ αζιηόηεηα ηνπ αεξνδξνκίνπ 

Ησαλλίλσλ; Εεηάηε λα αλερζνύκε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο Δζληθήο νδνύ Ησαλλίλσλ-

Άξηαο Αληηξξίνπ θαη ηελ θξίθε ησλ κηθξόηεξσλ αμόλσλ Άξηαο-Πξεβέδεο –

Ησαλλίλσλ θαη Πξεβέδεο –Ζγνπκελίηζαο, πνπ είλαη ην λεπξηθό- επηθνηλσληαθό 

ζύζηεκα θαη δίθηπν ηεο Ζπείξνπ; Ζ θαιύηεξε δσή –ε πξαγκαηηθά θαιύηεξε όκσο – 

απηή ε επδαηκνλία ησλ πνιηηώλ, αλαδεηθλύεη ηε ζύλεζε θαη ηελ δηθαηνζύλε ηεο 

εμνπζίαο. ηαλ κάιηζηα ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ επδαηκνλία ησλ πνιηηώλ, «δεηάο ηελ 
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γλώκε ηνπο, ώζηε λα ηνπο θάλεηο κεηόρνπο θαη θηιίαο θαη αξρήο θαη απνθάζεσλ». 

Αίηεκα Γεκνθξαηίαο ζηα Βαιθάληα ηνπ έλαηνπ αηώλα- ην ίδην αίηεκα θαη ζήκεξα…. 

       Γηα ηα εζληθά ζέκαηα θαη ηηο ζρέζεηο θαιήο γεηηνλίαο, πνπ δηαπξέπεη ν 

επαλεθιεγείο, ζξηακβεπηηθά, Πεξηθεξεηάξρεο, ν Φώηηνο πξνηείλεη ιόγνπο θαη έξγα,  

ζηεξηγκέλα ζηε ζύλεζε θαη ζην ζσζηό δύγηζκα ζπλζεθώλ θαη δπλάκεσλ,  όρη κε 

αζηόραζηε νξκή θαη άζηνρεο απνθάζεηο, αιιά ζηελ θαηάιιειε ώξα θαη κε ηνλ 

θαηάιιειν ηξόπν: «Πνιιέο θνξέο κηα κηθξή ξαζπκία θαηάζηξεςε κεγάιεο θαη ηξαλέο 

εμνπζίεο, ελώ ε νξκή καδί κε ηελ ζσζηή θξίζε μαλάθεξαλ ζε κεγάιε δύλακε ηνπο 

ληθεκέλνπο» 

    Καη θάπνηα πξνθεηηθά ζρόιηα ηνπ Φσηίνπ γηα ηελ θξίζε θαη ηελ αλάθακςε πνπ 

πξέπεη ν εθιεγκέλνο εγέηεο ηεο Ζπείξνπ λα ιάβεη ππόςε: « ηνπο κόρζνπο δίλνπλ 

δύλακε νη ειπίδεο θαη νη κόρζνη,  ειπίδεο γελλνύλ» 

        Καιή επηηπρία Κύξηε Πεξηθεξεηάξρα! Να απνδείμεηε ησλ ιόγσλ ηνύησλ θαη ησλ 

ιόγσλ ζαο ην αιεζέο θαη λα ιπηξώζεηε ηνλ πόλν ησλ αλζξώπσλ πνπ δεκηνύξγεζε ε 

θξίζε, δίλνληαο ηνλ αλζξώπηλν ηόλν ηεο αλάθακςεο, απηόλ αθξηβώο ηνλ αληίζηνηρν 

ηόλν ηεο ειπίδαο θαη ηεο ζηήξημεο πνπ ζαο παξείραλ κε αληνρή, επγέλεηα θαη 

ςπρξαηκία νη Ζπεηξώηεο κε ηελ ππεξςήθηζήο ζαο! 

 

Γηα ρεηξόο Φσηίνπ Μσξόγηαλλε  

 

Δλ Ησαλλίλνηο 21 Μάηνπ 2014 
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O ναπκιζζιζμόρ ηος κενού. Πποηάζειρ ππορ ηοςρ νέοςρ  για ηο ηέλορ ηος 

δπάμαηορ. 

 

           

 

Μέζα ζην ίδην ζπίηη θαηνηθνχλ θη άιινη 

δελ  θαίλνληαη , αλαπλένπλ  φκσο καδί καο 

δελ δεηνχλ εθδίθεζε ή ζπζίεο ζην βσκφ ηεο αλάκλεζεο  

έρνπλ ρνξηάζεη  θαίλεηαη κ‘ απηά 

φρη κλήκε, αιιά ελφξαζε,  

κε ην πξψην θσο ηεο απγήο 

ζέινπλ ζηνξγή λα δείμνπλ  

ζηα παηδηά  πνπ έθπγαλ  

κέζα ζην θιάκα.  

  

  Γηώξγνο Βέεο «Δλόηεηα ζηε βάζε» Αλέθδνηε ζπιινγή, 2014.  

 

 

    Ζ εηθόλα ηεο θνηλσληθήο  θξίζεο είλαη ε δηάιπζε ηεο θνηλσλίαο, σο νκαδηθήο 

θαηάζηαζεο,  σο αλζξώπηλεο ζπλζήθεο ζπλύπαξμεο. Ο θαζείο θνηηάδεη ηνλ εαπηό 

ηνπ. ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ηα αίηηα είλαη γλσζηά ήδε. Ζ ςπρνινγηθή 

θξίζε  όκσο  πνπ ζπλππάξρεη ζηαζεξά (θαη ίζσο λα πξνεγείηαη), νθείιεηαη ζην όηη ηα 

ζηνηρεία πνπ είραλ νη άλζξσπνη, σο θαλνληθνί άλζξσπνη, έρνπλ «απσζεζεί». Ζ 

αλνκία επηθξαηεί έλαληη ηνπ ζεβαζκνύ ηνπ άιινπ εληόο ελόο πιαηζίνπ αξρώλ, ν 

ππεξθαηαλαισηηζκόο θαη  ην αληηνκαδηθό πλεύκα, έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ην 

θνηλνηηθό πιαίζην θαη ην πιέγκα ζρέζεσλ πξνζθνξάο-αληηπξνζθνξάο. Απηά ηα λέα 

δεδνκέλα,   έρνπλ  απεκπνιήζεη ηελ αγάπε θαη ηελ ζπλύπαξμε, ελώ απνπζηάδεη 

κάιινλ νξηζηηθά ε ςπρν-ζπλαιιαγή, αθόκε θαη ζηνλ ηδησηηθό βίν θαη ζηηο πην 

πξνζσπηθέο ζηηγκέο καο. 

     Οη άλζξσπνη έγηλαλ «άδεηνη», δελ δίλνπλ θαη  δελ παίξλνπλ. Κπξηαξρεί θαη 

επηθξαηεί ην «θελό», ε απνπζία ηνπ άιινπ, σο βίσκα, σο θαηάζηαζε  θαη σο εθ 

ηνύηνπ ε απνπζία ηνπο λνήκαηνο δσήο ζξηακβεύεη. Ενύκε κε ςεπδεπίγξαθα. 

Αληηζέησο βιέπνπκε λα  θπξηαξρνύλ ν παξαζηηηθόο θαηαλαισηηζκόο, ην sex κε έλαλ 

πεξίεξγν ηξόπν (αζηάζεηα, αδηαθνξία, ελαιιαγή πνιιώλ εξσηηθώλ ζπληξόθσλ), ην 

πάζνο γηα ςπρνδηεγεξηηθά, ην αιθνόι θαη  ηα λαξθσηηθά (ζηνπο λένπο θαη ζε  όιν θαη 

πην κηθξέο ειηθίεο, πρ 14 εηώλ  κε ηάζεηο απηνθαηαζηξνθήο), ν θζελόο 

παλζεμνπαιηζκόο (επράξηζηε αιιά θελή εκπεηξία), θαη ν άραξνο εληππσζηαζκόο ζηα 

θνηλσληθά δίθηπα ηνπ Internet. 

      Πνηα είλαη ε απάληεζε ;  Σόζν απιή: Να  ζρεηίδεζαη κε ηνπο άιινπο θαη λα 

πξνζθέξεηο. 

    Οη λένη  ζήκεξα  πξέπεη λα κάζνπλ λα δνπλ κε ηνπο άιινπο, λα επηιύνπλ ηηο 

δπζθνιίεο , λα ρεηξίδνληαη ηελ επηζεηηθόηεηα, λα ειέγρνπλ ηελ πξνβνιή ( πρ.όηη  γηα 

όια θηαίλε νη άιινη), θαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζύλεο πνπ ηνπο αλαινγνύλ. 
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          Τπάξρεη  ειπίδα. Γηαηί θαίλεηαη όηη έρνπκε θζάζεη «βαζεηά ζηνπ θαθνύ ηε 

ζθάια»: Πξνζσπηθά πηζηεύσ όηη ε Διιάδα ζεσξώ  πσο ζα πάεη θαιά, επεηδή είκαη 

θύζεη αηζηόδνμνο θαη επεηδή  πξνζπαζώ λα ζπγθξίλσ ηελ επνρή κε παιαηόηεξεο 

ηζηνξηθέο πεξηόδνπο, νπσζδήπνηε δπζθνιόηεξεο. Θεσξώ όηη ππάξρεη κηα 

ελζηηθηώδεο αληίδξαζε ζε πνιινύο ιόγσ ηεο θξίζεο, κηα εθ ησλ έζσ θίλεζε 

αλάηαμεο,  κηα εθ βαζέσλ  πξνεξρόκελε αρλή αηζηνδνμία, αιιά θαη κηα ινγηθή-

ηζηνξηθνύ βάζνπο,  επεμεξγαζία ησλ όζσλ πξνθύπηνπλ από ηελ ζεσξία ηεο θξίζεο. 

Μέζσ ηνπ κεραληζκνύ ηεο παξέκβαζεο ζε θξίζε, ( crisis intervention), γλσξίδνπκε 

όηη ε θξίζε  καο καιαθώλεη ζαλ ηε θσηηά ην ζίδεξν, πνπ όηαλ ππξαθηώλεηαη ιπγίδεη 

θαη αλαδηακνξθώλεηαη, δίλεη δειαδή κηα δύζθνιε δηέμνδν, κηα παιηλόξζσζε.Ζ  

θξηηηθή ηνπ  ηζηνξηθνύ πιαηζίνπ (πνύ βξηζθόκαζηε, από πνύ εξρόκαζηε, πνπ πάκε?), 

καο δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ ρξόλνπ πνπ επαλαηνπνζεηεί εθ ησλ 

πξαγκάησλ  ην εξώηεκα ηνπ πιαηζίνπ, δειαδή   ηνπ ρώξνπ, ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ 

θνηλσληθνύ ηζηνύ, δειαδή  ηνπ κέινπο, ηνπ αλήθεηλ  ζε κηα νκάδα θαη 

ζπλεπαθόινπζα   ηελ αίζζεζε ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο.  

              Μέζσ ηεο θξίζεο αλαζηνραδόκαζηε ζεζκνύο, όπσο είλαη ν  ζεζκόο ηεο  

αζηηθήο δσήο, ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ ζπιινγηθνύ βίνπ θαη ηειηθά  ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

ζηελ ρώξα καο ραξαθηεξίδεηαη  γηα αθξαίεο θαηαζηάζεηο   πξνο ηα κέιε ηεο θαη  πνπ 

πνιιέο θνξέο γίλεηαη  δπζιεηηνπξγηθή. Ζ θξίζε νδεγεί ελίνηε  ζηελ γξήγνξε αιιαγή 

θαη ππνβνεζείηαη  κέζσ ησλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ πιαηζίνπ  πνπ επηβάιινληαη εθ ησλ 

έμσ ή εθ ησλ έζσ. Οη άλζξσπνη όκσο  θνβνύληαη ηηο γξήγνξεο αιιαγέο, γηα απηό θαη 

δπζηπρώο δελ αιιάδνπλ εύθνια. 

      Αο ειπίζνπκε όηη ζηελ πεξίπησζε ησλ Διιήλσλ,  ππάξρνπλ ειπίδεο, γηαηί  σο 

άηνκα μερσξηζηά,  δηαθξηλόκαζηε γηα ηελ εμππλάδα, ηελ ηθαλόηεηα, ηελ 

πξνζαξκνζηηθόηεηα θαη ηελ ζέιεζή καο γηα πξνζθνξά. Ζ θνηλσλία όκσο δελ δίλεη ην 

παξάδεηγκα. Απηό πνπ απαηηείηαη είλαη λα κάζεη ν θαζέλαο λα θάλεη ζσζηά ηελ 

δνπιεηά ηνπ, όπνηα θαη αλ είλαη απηή, αλεμαξηήησο  θύξνπο θαη ακνηβήο, δειαδή   λα 

πξνζθέξεη ζηνπο άιινπο, πνιιέο θνξέο αθόκε θαη εζεινληηθά αλ ρξεηαζηεί θαη  λα 

θάλεη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ λα ζθέπηνληαη παξαδεηγκαηηθά, όπνπ κέζσ ηνπ 

κεραληζκνύ θνηλσληθήο κάζεζεο, ή ηεο δηέγεξζεο ησλ θαηνπηξηθώλ λεπξώλσλ, λα 

κηκνύληαη θαη λα αλαπαξάγνπλ ην θαιό παξάδεηγκα, ην πξόηππν ζπκπεξηθνξάο πνπ 

εκπλέεη ηδηαίηεξα ηνπο λένπο. 

     Πξέπεη λα γίλνπλ καζήκαηα δσήο ζηα ζρνιεία, λα εμεγεζεί ε δηάθξηζε κεηαμύ 

ζπλεηδεηήο θαη αζπλείδεηεο δσήο, λα δηδαρζεί ν εζεινληηζκόο, ν ζεβαζκόο ζηνπο 

άιινπο θαη ζηελ δηαθνξεηηθόηεηά ηνπο, ζηελ πξνζθνξά ηνπο, κηθξή ή κεγάιε,  λα 

γίλνπλ καζήκαηα  πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ νκαιή είζνδν ζηελ θνηλσληθή δσή, 

καζήκαηα πξαθηηθήο  επηβίσζεο  γηαηί ηα παηδηά θάπνηε ζα θιεζνύλ λα 

αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο, σο θνηηεηέο,  σο ελήιηθνη, σο  

επαγγεικαηίεο, σο  γνλείο,  λα δηδαρζεί ε αγάπε γηα ηνλ πνιηηηζκό, ηελ θύζε,  ηελ 

γιώζζα, ηελ ηέρλε λα δεηο θαη λα ππάξρεηο, ελ ηόπσ δνκεκέλσ, ελ ηόπσ θνηλνηηθά 

νξγαλσκέλσ. Μέζσ απηώλ θαιιηεξγείηαη ην θάζκα ησλ ζπλαηζζεκαηηθώλ 

απνρξώζεσλ ηεο δσήο, ν έξσηαο, ην πέλζνο, ν ζξίακβνο ηεο νκάδαο, ε δεκηνπξγηθή 

επεμεξγαζία ησλ αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπ θζόλνπ, ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη  ηεο   

βίαο θαη ν κεηαζρεκαηηζκόο ηνπο. 

    Γπζηπρώο όια ηα πξνβιήκαηα θαζνξίδνληαη από ηελ εμέιημε ηεο παηδηθήο ειηθίαο,  

από ην αλαπηπμηαθό ηζηνξηθό καο, εληόο ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ 

κεγαιώλνπκε. Από ηελ κειέηε παξαηήξεζεο ησλ ζρέζεσλ ζηελ Διιάδα, 

δηαπηζηώλνπκε όηη νη άλζξσπνη είλαη απξνεηνίκαζηνη γηα ζνβαξέο ζρέζεηο (γάκνο, 

θνηλσληθή ζπλύπαξμε, ζπλεξγαζίεο, θιπ..Σν παξάδεηγκα ηνπ γάκνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό, όπνπ ε επηζεηηθόηεηα θαη ε αζπλελλνεζία ζξηακβεύνπλ.  Σν 80% 
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,ζύκθσλα κε απζηεξά θξηηήξηα ηνπ ςπρηάηξνπ - ςπραλαιπηή  Μαηζαίνπ Γησζαθάη,   

ησλ γάκσλ  δελ   πιεξεί ηνπο όξνπο κηαο ιεηηνπξγηθήο θαη δεκηνπξγηθήο ζπκβίσζεο. 

Ίζσο κόλν έλα κηθξό πνζνζηό ησλ γάκσλ  ζήκεξα, ζηελ Διιάδα,  λα πξνζθέξεη ην 

πιαίζην γηα επηθνηλσλία, αιιεινπεξηρώξεζε, ζπλαηζζεκαηηθή έθθξαζε, απηνγλσζία, 

γνλεηθό ζπλαζπηζκό θαη  απηνλνκία ησλ παηδηώλ. 

   ηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα, ν ηξόπνο αλαηξνθήο ησλ παηδηώλ είλαη ηδηαίηεξνο, κε 

ζηνηρεία  ππεξπξνζηαζίαο, ππεξέθζεζεο ζηελ  TV  απηόκαηνπ  πηιόηνπ ζηελ 

απηνθξνληίδα πνπ δελ είλαη απηνλόεηε,  ππεξπιεξνθόξεζε κε άρξεζηεο νδεγίεο,  

αλεπαξθνύο  κεηξόηεηαο  ιόγσ θόπσζεο αιιά θαη πιήμεο,  ππεξζεμνπαιηζκνύ  ιόγσ 

πεξηξξένληνο ζεμηζκνύ, αληηζηξνθέο ξόισλ γνλέσλ-παηδηώλ, παγηδεπηηθνύ  

λαξθηζζηζκνύ,  αδηαθνξίαο  ιόγσ απηνθαηαλαισηηθνύ εγσηζκνύ θαη   έιιεηςεο  

αηνκηθήο επζύλεο, ιόγσ ιήζεο ή αθξηζίαο. Σα παηδηά γηα λα δήζνπλ ρξεηάδνληαη ηελ 

νκαδηθή εκπεηξία.  Ζ κνλαρηθή  δσή  είλαη ζηέξεζε, θαηαδίθε, απνθιεηζκόο. Ζ 

θαηαλόεζε ηεο ύπαξμεο ηνπ άιινπ, ε ζρέζε κε ηελ  εμνπζία, ν έξσηαο,  ε 

δεκηνπξγηθόηεηα, ε  δηαρείξηζε ηεο δπζθνιίαο, ε δεκηνπξγηθή εξγαζία,  ε 

ζπλαηζζεκαηηθή  επαθή, ε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ,  ε ζπκβνινπνίεζε, ε αληνρή 

ζηελ καηαίσζε, ν έιεγρνο ηεο πξνβνιήο,  ε ιήςε απνθάζεσλ,  καζαίλνληαη, 

βηώλνληαη  θαη εκπεδώλνληαη  κέζσ ηεο νκαδηθήο έληαμεο, κέζσ ηεο νκαδηθήο δσήο. 

           Δπηβάιιεηαη λα κάζνπκε ηελ δσή κε ηνπο άιινπο, ρσξίο δήιεηα θαη θζόλν, 

αιιά κε αλαγλώξηζε ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπο,  ησλ  αμηώλ  ηνπο, ελδερνκέλσο θαη  

ηεο αλσηεξόηεηαο ή ηεο θαησηεξόηεηάο  εκώλ θαη ησλ άιισλ,  κε θξηηήξηα θνηλήο 

ινγηθήο. Απηό πξέπεη λα ην ζεβαζηνύκε. ηελ Διιάδα,  είρακε πάληνηε δύζθνιε 

θνηλσληθή δσή (αληηπαιόηεηεο, δηθηαηνξίεο, θαηξηαζκνύο, ξεβαλζηζκνύο,  

επηζεηηθόηεηα, βία,  αλνκία, πειαηεηαθό θξάηνο θαη ιατθηζκό), γεγνλόο πνπ δείρλεη 

όηη είκαζηε  καθξάλ από ηηο  αξρέο ηνπ θνηλνηηζκνύ, ηηο αλζξσπηζηηθέο αμίεο, (πρ ην 

νκόγισζζνλ, ην νκόζξεζθνλ, ηελ αίζζεζε ησλ αλζξώπηλσλ νξίσλ )  θαη γεληθώο  

αδηθαηνιόγεηα  αδηάθνξνη γηα ηα εθηόο ηνπ  νίθνπ καο,  παξά κόλνλ εάλ έρνπλ 

απνθιεηζηηθά  σθειηκηζηηθό αληίθηππν  εηο ην ζαξθίνλ καο. 

 

 

Iσάλληλα 30/6/2014 
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