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Das Recht  hat  kein Dasein  fur  sich, sein Wesen  vielmehr  ist  das  Leben  der  

Menschen  selbst, von  einer  besonderen  Seite  angesehen. 

 Ο  νόμος δεν υφίσταται  για τον εαυτό του. Κατά μείζονα  λόγο η ουσία του είναι, 

από μια  ορισμένη άποψη, η  ίδια  η ζωή των ανθρώπων. 

Friedrich  Karl von  Savigny 

 

… και  ευρέθη  μοι  η εντολή  η  εις  ζωήν, αύτη εις   θάνατον.  

…και  ανελπίστως  η  εντολή  που όφειλε να με οδηγήσει στη ζωή, 

 Αυτή  η  ίδια  με  οδήγησε  στον  θάνατο. 

Απόστολος Παύλος, Προς Ρωμαίους επιστολή, Ζ΄ 10 

 

Επανέρχομαι.  Με νέο  άρθρο  μου. Σε συνέχεια  του  προηγούμενου.  

Συμπληρωματικό του  προηγούμενου ( «Ο κώλος  της  μαϊμούς» Μπορείτε να το 

διαβάσετε στην ιστοσελίδα  της Συνήχησης,  www.synixisi.gr). Μόνο  που αυτό το άρθρο 

δεν το γράφω μόνος μου, το γράφουμε  χιλιάδες άτομα  μαζί. Εγώ απλά σκέφτηκα  να  τα  

σταχυολογήσω, να  τα συνθέσω,  να τα  ταξινομήσω, να  τα  παρουσιάσω. Τους ευχαριστώ  

για το υλικό που μου  έδωσαν. Δε  θα  μιλήσω  μόνο  εγώ, θα μιλήσουν  κι άλλοι, επώνυμοι  

κι ανώνυμοι, αρχαίοι και σύγχρονοι, ποιητές, συγγραφείς  και καλλιτέχνες, Έλληνες και 

ξένοι. Θα  μιλήσουν  τα  τραγούδια,  οι  τοίχοι και οι  φωτογραφίες, οι εικόνες. Θα  

μιλήσουν κι οι αριθμοί. Υπάρχει  όμως  και  μία μεγάλη  ανατροπή   από  την  ανάλυση  

που θα  κάνω ως  ψυχολόγος / ψυχοθεραπευτής. 

 Ήρθαν  κι οι  Απόκριες!  Φοράμε  μάσκες,  ντυνόμαστε  μασκαράδες.  Όμως, κάποιοι  

«μασκαράδες»  αναγκάζονται  από την  κοινωνική κατακραυγή  να  βγάλουν τις  μάσκες   

τους  και  να   φανερώσουν  τ’ αληθινό  τους πρόσωπο.  Τώρα  που βάλαμε εμείς μάσκες, 

πέσανε  οι δικές τους… 

Ας   δούμε πρώτα  το πρόβλημα  και τα  πεπραγμένα. Μας λένε  ν’ αποφεύγουμε  το  

συνωστισμό  και να κρατάμε  αποστάσεις ασφαλείας. Να  μένουμε  σπίτι. Τι  κάνει όμως  



το  κράτος μας γι’ αυτό ;  Πέρασε ένας χρόνος. Τώρα  ξέρουμε  ότι δεν είμαστε σε 

«πόλεμο»  ούτε κι  ότι «ο  εχθρός  είναι αόρατος» όπως μας διαβεβαίωνε ο 

πρωθυπουργός μας στο διάγγελμά του. Τι έκανε εντωμεταξύ ;   Αγόρασε λεωφορεία ;  

Έφτιαξε  Μ.Ε.Θ. ; Έφτιαξε  κι  άλλες σχολικές αίθουσες ; Προσέλαβε   οδηγούς, γιατρούς, 

νοσοκόμους ;  Όχι ! Αντ’ αυτού  προσπαθεί να μας ρίξει στάχτη στα μάτια,  προσλαμβάνει 

αστυνομικούς, αυξάνει τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τάξη  από 25  σε  27  μαθητές   

και σκορπά  εκατομμύρια στις διαφημίσεις για να μας πείσει  τάχα  ότι έχει δίκιο και μας 

νοιάζεται.  Ξοδεύουν εκατομμύρια για να μας πείσουν, όχι για να μας σώσουν. Αν τα 

έδιναν στις ΜΕΘ… Δε  θέλουν να σωθούμε. Οι  φωτογραφίες  μιλάνε  από μόνες τους. Τα  

κρούσματα  αυξάνονται, δε μειώνονται.  

   
                                                           Σίγουρα, φταίει η εστίαση, οι νέοι και οι καλλιτέχνες…  

Μας  λένε  να  είμαστε υπεύθυνοι  πολίτες. Κανείς τους όμως  δεν αναλαμβάνει την 

ευθύνη  για  το εμβόλιο, ούτε  καν  η  κατασκευαστική εταιρεία… Τόσο  σίγουροι είναι  για  

την  αποτελεσματικότητά  του! Να υπενθυμίσουμε ότι  το Συμβούλιο της Ευρώπης, στις  

5/2/21  αναφέρει μεταξύ άλλων  ότι «Ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Κανείς δεν 

μπορεί  να λάβει εμβόλιο, αν δεν το επιθυμεί».  Επίσης, ηθελημένα, επίτηδες, δίνουν στον 

κόσμο την εντύπωση ότι, αν κάνει το εμβόλιο, μετά  δε θα πεθαίνουν άνθρωποι  από  τον  

ιό.  Δείτε  τη  ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ. Ένα μεγάλο ποσοστό ( αγγίζει και το 38 %, δηλ. ένας 

στους τρεις )   των ατόμων  που έχουν κάνει το εμβόλιο της εποχικής  γρίπης πεθαίνει, 

παρόλο που  έχει κάνει  το εμβόλιο. Το εμβόλιο δεν είναι πανάκεια. Κι εδώ  μας 

παραμυθιάζουν… 

             



 Μας  μιλάνε  για  πανδημία. Πού ‘ν’ την ; Απλά  μαθηματικά  για  μαθητές 

Δημοτικού. Χοντρικά  η Ελλάδα  έχει  10.000.000   κατοίκους. Έχουμε  μέχρι στιγμής ( στις 

11/3/21 )  2.570 νεκρούς  από κορωνοϊό.   Στα  10 εκατομμύρια  το ποσοστό  θανάτων   

ανέρχεται της τάξης του 2.570 Χ 100 :  10.000.000 = 0,0257%. Μετά από έναν  χρόνο  

«πανδημίας».  Δίκαια αναρωτιέται  κανείς:  τι θα έκαναν, αν το ποσοστό των θανάτων 

ήταν  5 %  ή  10 %  ή 20 %  ή 30 %  ή   40  %  όπως  είχε φτάσει  σε  παλαιότερη   

πραγματική πανδημία ; Μας παραμυθιάζουν… 

          Εδώ  βέβαια  οφείλουμε να παραδεχτούμε  ότι έβαλε  και  το  χεράκι του  ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ( Π.Ο.Υ. )  που άλλαξε τον  ορισμό της  πανδημίας  πριν 

μερικά χρόνια  και  έβγαλε  τα ποσοτικά  στοιχεία  και  κράτησε  μόνο τη  μεγάλη  

γεωγραφική  διασπορά. Τυχαίο ; Δε  νομίζω… Υπάρχει λοιπόν  σκάνδαλο κορωνοϊού κι όχι 

πανδημία  κορωνοϊού. 

Ίσως κάποιοι  με  χαρακτηρίσουν σκληρό, άκαρδο, απάνθρωπο. Επιβάλλεται να 

κάνουμε  κάθε προσπάθεια να  μη χαθεί  κανένας άνθρωπος, καμία ζωή. Είναι όμως  

δυσανάλογο να βάζουμε  την  90χρονη γριούλα  στο  ίδιο σακί με το  3χρονο, τον 15χρονο, 

τον  25χρονο νέο  που δεν έχουν ούτε    παρόν  ούτε μέλλον, που «πεθαίνουν» 

καθημερινά. Ταπεινή μου  πεποίθηση, το μέλλον προηγείται, τα παιδιά μας προηγούνται…  

Είναι δυσανάλογο να  φυλακίζεται η  τεράστια πλειοψηφία, για μια μικρή μειοψηφία.   

Αντιγράφω από την ιστοσελίδα  www.in.gr στις  3/3/21 : «Με το lockdown  να  μην  

αποδίδει, αφού τα  κρούσματα  αυξάνονται  κάθε μέρα που  περνάει, η κυβέρνηση  

ανακοινώνει – την ύστατη  στιγμή – νέα, ακόμα πιο αυστηρά    από τα  προηγούμενα, 

μέτρα  για  την αποτροπή  της περεταίρω  εξάπλωσης του  κοροναϊού». 

 Η  κυβέρνηση λοιπόν απέτυχε παταγωδώς να προστατέψει τους πολίτες. Η  

επιτροπή εμπειρογνωμόνων, μάλιστα, ζητά την παρέμβαση εισαγγελέα, για τα 

πεπραγμένα του ΕΟΔΥ  σχετικά με τα εικονικά στοιχεία των κρουσμάτων. Μόνο   σε ένα 

πράγμα πέτυχε η κυβέρνηση,  στο  «Μια  TV – μια φωνή». Ούτε  επί ΥΕΝΕΔ  στην  7ετία  

δεν υπήρχε  τόσο ξεφωνημένο παραπλανητικό δελτίο ειδήσεων,  όπως αυτό που 

ακούγεται από  τα 6  ιδιωτικά  κανάλια  πανελλαδικής  εμβέλειας. 

Είμαι  34  χρόνια  δάσκαλος ( σ΄ Ελλάδα  και  Γερμανία )  και    αρκετά  χρόνια 

ψυχολόγος - ψυχοθεραπευτής. Το  έχω εμπεδώσει  καλά : Όταν  ο  γονέας, ο δάσκαλος  

δεν ξέρει πώς  να διαχειριστεί  μια κατάσταση, όταν  χάνει τον έλεγχο, όχι  μόνο  δεν 

αναλαμβάνει την ευθύνη  του, αλλά  ρίχνει  και το  φταίξιμο στο  παιδί, στον  μαθητή. 

Παίρνοντας, μάλιστα, και ρόλο  θύματος, ανεβάζει  και  τη φωνή του θιγμένος  που ο  

άλλος δεν  καταλαβαίνει τον  κόπο  του : «Τύραννε! Διάβαζε ! Γράφε ! Πόσες  φορές  σου 

το ‘πα ! Γιατί δεν ακούς ; Συμμορφώσου !»  

Φευ !! Το  παιδί, ο  μαθητής, όχι μόνο του καθρεφτίζει την αδυναμία  του, την 

ανεπάρκειά  του, την  ανικανότητά του να διαχειριστεί  την κατάσταση, αλλά, δυστυχώς, 

αυτοκαταστρεφόμενο ( κάνοντας  πράγματα που  είναι εναντίον  του )  «σπρώχνει»  τον  



γονέα, τον δάσκαλο  ν’ αλλάξει, να βελτιωθεί, ν’ αναβαθμιστεί. Είναι ακριβώς η ίδια 

δυναμική  με τους πολίτες  και την κυβέρνηση.  

                            
Πού  ν’ ακούσουν όμως … Μιλάμε  σε ώτα  μη ακουόντων. Κι  όχι  μόνο αυτό, αλλά  

σκληραίνουν  ολοένα  τη στάση τους  σε ένδειξη  δύναμης. Δεν είναι ένδειξη δύναμης, 

είναι ένδειξη αδυναμίας. Ο  αδύναμος  δεν παραδέχεται τα  λάθη του, ο  δειλός  δε  

συγχωρεί. Είναι ένδειξη δύναμης, σοβαρότητας, υπευθυνότητας, επαγγελματισμού  να  

παραδεχτείς  τα  λάθη σου και ν’ αναλάβεις  την ευθύνη σου. Αλλά, κάτι τέτοιο, το  

τρέμουν  οι πολιτικοί, γιατί έχει μεγάλο πολιτικό  κόστος. Προτιμούν λοιπόν  ν’ 

αρρωσταίνουν ( ήδη μας  έχουν κάνει όλους  τουλάχιστον νευρωσικούς ), να  εξαθλιώνουν, 

να  φτωχοποιούν  έναν ολόκληρο λαό, παρά  να παραδεχτούν το λάθος τους και  ν’ 

αλλάξουν ρότα. Ποιο εύκολα   μπορεί  να  περάσει η  καμήλα από το μάτι   της  βελόνας, 

παρά   ν’ αλλάζει άποψη ένας  πολιτικός. Θα τους αναγκάσουμε εμείς… 

                             
Για  να γίνω  και  λίγο προφήτης : όχι  μόνο  δε  θα  παραδεχτούν το λάθος τους, όχι 

μόνο δε θ’ αλλάξουν τακτική, αλλά θα μας παρουσιάσουν την  αποτυχία τους, το Βατερλώ 

τους σαν  θρίαμβο  και θα  παρουσιαστούν – για  άλλη μία φορά – ως  σωτήρες : «Αν δεν 

κάναμε αυτά που κάναμε, οι νεκροί θα ήταν πολλαπλάσιοι».  «Τα  παιδιά σας δεν  

πέθαναν άδικα,  οι θυσίες σας δεν πήγαν χαμένες», είναι το σύνδρομο που τους 

διακατέχει…  Υποτιμούν  τη  νοημοσύνη σας…  

Αναφέρω μερικά παραδείγματα από την ιστορία : 

Α.   Η.Π.Α., 1920 – 1933, περίοδος  ποτοαπαγόρευσης. 

Η  κυβέρνηση  με τον νόμο  Volstead / 16.1.1920  όχι  μόνο δεν  κατάφερε  να  

μειώσει  ή/και  να  εξαλείψει  την  παρασκευή, διακίνηση  και  πώληση  αλκοολούχων  

ποτών, αλλά  επέφερε  το αντίθετο αποτέλεσμα  κι όχι μόνο : Το  εμπόριο  έγινε παράνομο, 

άρχισε ν’ ανθίζει  η μαύρη αγορά, το έγκλημα  να κινείται ανοδικά. Η παράνομη  



παραγωγή  (bootlegging)  και εμπορία  πέρασε στα  χέρια  του οργανωμένου εγκλήματος  

με αποτέλεσμα  ν’ ανθίσει η  Μαφία, Lucky  Luciano  κ.ά. Η  διαφθορά  στην αστυνομία 

κάλπαζε. Ο  Al  Capone  υπερηφανευόταν  ότι είχε  στην υπηρεσία του  τη μισή αστυνομία 

του  Σικάγου. Οι θάνατοι από  αλκοόλ, η τύφλωση  και η  παράλυση  από τα  ποτά-

μπόμπες  αυξήθηκαν. ( www.sansimera.gr   και  Hri.org/Samizdat ) 

            
Β.  Ναζιστική  Γερμανία, περίοδος  1933 – 1945 

Ο  Χίτλερ άρχισε ν’ απαγορεύει  σιγά σιγά  το κάπνισμα  σε  δημόσιους  χώρους, 

γραφεία, τουαλέτες. Το  Υπουργείο Προπαγάνδας  διέδιδε  ότι  ο  καπνός  προκαλεί  

μεταξύ άλλων  ανικανότητα  στους άντρες, ότι το τσιγάρο  αποτελούσε «μάστιγα»  κι  

«επιδημία», «ένα  είδος  αυνανισμού  των πνευμόνων». Συλλάμβανε  μάλιστα  και 

οδηγούς  με  την κατηγορία  πως  προκαλούν ατυχήματα  επειδή καπνίζουν. Τα  πάντα  

«ανήκαν»  στον  Χίτλερ.  Οι αφίσες  στους δρόμους έγραφαν : «Dein  Korper  gehort  dem 

Fuhrer» ( «Το  σώμα σου ανήκει στον Φύρερ» ).  Το αποτέλεσμα ; Παρά τις φιλότιμες  

προσπάθειες, η  κατανάλωση  του  τσιγάρου  διπλασιάστηκε μεταξύ  1933  και 1940  αντί  

να μειωθεί. Κάποιοι το ερμήνευαν  ως  ένα είδος  αντίστασης  στον χιτλερικό  ζυγό.              

( Τζορτζ  Κόρνγουελ, «Hitler’s  scientists: Science, War  and  the  Devil’s  Pact», εκδόσεις  

Viking / Penguin, από το περιοδικό  ΒΗΜΑGAZINO )  

Το  ίδιο  κάνει τώρα  κι  ο κόσμος, αντιστέκεται, «αναπνέει», ζει…, αλλά η κυβέρνηση 

κάνει πως  δεν  το καταλαβαίνει  κολλημένη  στις δικές της «αγκυλώσεις»… Η  ζωή   δε 

σταμάτησε  ούτε  στην περίοδο των παγετώνων που  διήρκησε  χιλιάδες χρόνια ( οι 

άνθρωποι μάλιστα  βγήκαν  πιο δυνατοί ), θα  σταματήσει  με  έναν  κορωνοϊό ;  

Γ.  Η  ίδια  δυναμική  και  στις Η.Π.Α.  μετά  την  11η  Σεπτεμβρίου και τους δίδυμους 

πύργους. Για να προστατεύσουν  τον κόσμο από  το, υποτίθεται,  τρομερό πρόβλημα  της 

τρομοκρατίας, αφαίρεσαν  δικαιώματα, επέβαλαν αυστηρότερους  ελέγχους  κτλ.. (Για να 

δείτε πόσο  αμελητέο είναι  και το  θέμα  της τρομοκρατίας  διαβάστε το  βιβλίο του Yuval  

Harari, Sapiens, εκδόσεις Αλεξάνδρεια.) 

Δ.  Ακόμα  και τα καλά  γεγονότα  τα  χρησιμοποιεί   η  εξουσία για να  αυξήσει την 

ισχύ  της  σε  βάρος  του λαού. Η  Ελλάδα γέμισε  κάμερες ασφαλείας  για  τους  

Ολυμπιακούς αγώνες   του  2004. Και οι κάμερες αυτές δε  βγήκαν μετά τους αγώνες. 

Πάντα  «για το  καλό  μας»…  Αυτή είναι η καραμέλα  τους…  



«Ανθρωπιστικοί»    και «καλοπροαίρετοι» ( «για την πρόληψη  κληρονομικών 

ασθενειών  και την προστασία  της κληρονομικής  ευεξίας του γερμανικού λαού» ) ήταν  

και οι λόγοι  που ώθησαν τον  Hitler   και τον  Himmler να επεξεργαστούν το  Euthanasie-

Programm  fur  unheilbaren  Kranken, το πρόγραμμα ευθανασίας για ανίατους αρρώστους, 

το 1940.  Υπολογίζεται ότι μ’ αυτόν τον τρόπο εξολόθρευσαν  60.000  άτομα, ακόμα και 

6χρονα παιδιά, ακόμα  και 93χρονους  γέροντες. Ποιος αποφάσιζε   για τον θάνατό τους;   

Ο  «κυρίαρχος».  Αποφάσιζε  ότι  η ζωή μπορεί να θανατωθεί  χωρίς να διαπράττεται 

ανθρωποκτονία. Η κυρίαρχη  εξουσία  αποφάσιζε για  τη γυμνή ζωή.  «Για το καλό τους»… 

Ούτε  τότε  υπήρξαν διαμαρτυρίες  από την πλευρά των ιατρικών οργανώσεων, 

παρόλο που  το πρόγραμμα  ήταν αντίθετο  στον όρκο του Ιπποκράτη. Γιατρός  και 

κυρίαρχος  φαίνεται ν’ ανταλλάσσουν ρόλους.  «Αυτή  η  ενοποίηση  ιατρικής  και 

πολιτικής αποτελεί ένα από τα ουσιώδη χαρακτηριστικά  της νεωτερικής Βιοπολιτικής, των 

σύγχρονων «δημοκρατιών», λέει  ο Αγκάμπεν. 

                           
Θυμάμαι, πριν  καμιά 20αριά χρόνια έναν  πιτσιρίκο, Γ΄ τάξη  δημοτικού  πήγαινε, 

γιος  φίλου, που τον βοηθούσα  στο  σπίτι στα μαθήματα. Ήταν  «άτακτος», «απείθαρχος», 

κανείς  δεν μπορούσε να τον κάνει καλά. Οι  γονείς του απογοητευμένοι : «Νίκο, όλοι  οι 

προηγούμενοι δάσκαλοι  απέτυχαν…».  «Πώς  του συμπεριφέρονται;» ρώτησα  εγώ. «Τον 

μαλώνουν   και τον τιμωρούν. Το  ίδιο κάνουμε  κι εμείς. Κι όσο τον  μαλώνουμε, τόσο  

αντιδρά, όσο  αντιδρά, τόσο  τον μαλώνουμε, τον  δέρνουμε  και  καμιά φορά…» 

 

                              (Τ)όσο  τον  μαλώνουν, τον  δέρνουν 

                             τον  καταπιέζουν, τον στοχοποιούν  κτλ. 

 

 

 

 

 

                               (Τ)όσο  θ’ αντιδρά, θ’ αντιστέκεται,  

                                 θα διαμαρτύρεται, θα φωνάζει  κτλ. 

 



«Έχετε  μπει  σε αρνητικό αυτοενισχυόμενο  κύκλο, σε φαύλο κύκλο» απάντησα εγώ. 

«Αυτός είναι  ο εχθρός μας, αυτός πρέπει να σπάσει. Και  υπεύθυνοι  για  να  τον σπάσουν   

είναι  τα  υπερσυστήματα, οι δάσκαλοι και  οι γονείς. Το  παιδί σάς ζητά  αποδοχή  άνευ  

όρων.  Απορρίπτει την απόρριψή του.»  είπα  ήρεμα εγώ. «Αγάπη θέλει, νοιάξιμο, 

εμψύχωση, ενθάρρυνση  και σωστή καθοδήγηση. Εσείς πρέπει ν’ αλλάξετε, όχι το παιδί  

σας. Όταν ένα λουλούδι δεν ανθίζει, αλλάζεις το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει, όχι το 

λουλούδι, λέει ο Den Hajer».  

Αυτόν  τον  φαύλο κύκλο  τον δημιουργεί  το  «υπερσύστημα» ( όπως λέγεται στην 

ψυχολογία).  Άρα, αυτοί που τον δημιουργούν, αυτοί  είναι και οι υπεύθυνοι,    αυτοί  

πρέπει και να τον σπάσουν. Εάν παρατείνεται για μεγάλο διάστημα  ή αποτελεί μόνιμη 

κατάσταση, τότε δεν είναι διόλου παράξενο  το  να  γεννήσει δυσλειτουργία, παθολογία,  

αντιεξουσιαστές  ή ακόμα και τρομοκράτες… 

Μια μέρα,  τελειώνοντας  τα  διαβάσματά  του  κατά  τις 9  το βράδυ ( ξύπνιος από 

τις  7 το πρωί ) έπεσε στο  πάτωμα  και  με  το  σώμα  του  και τα χέρια του  σχημάτισε  

έναν  σταυρό  αναφωνώντας : «ΑΝΑΣΤΑΣΗ !!». Δίκιο είχε, «σταυρωνόταν» κάθε  μέρα… 

Κανείς  δεν  το είχε καταλάβει… 

Ξεκίνησα  σύμμαχος του Γιαννάκη κι  όχι  αντίπαλός του κι εχθρός του. Του ΄δινα, 

δεν  του ΄παιρνα. Άρχισε ν’ αλλάζει, να  βελτιώνεται στα μαθήματα  και στη συμπεριφορά  

του.  Ήταν πιο  ήρεμος, πιο χαλαρός. Έκανα  ειλικρινή, αυθεντική  σχέση μαζί του. Άλλαξα 

τον αρνητικό κύκλο σε θετικό. Όσο τον αγαπούσα, τον αποδεχόμουνα, τον νοιαζόμουνα, 

τόσο λιγότερο αντιδρούσε, τόσο  μαλάκωνε η ψυχούλα του,  ώσπου, κάποια στιγμή, 

έπαψε να είναι «άτακτος»,  «απείθαρχος»  και … «αρνητής». «Οι  ( αρνητικές)  ταμπέλες 

ασκούνε  βία  στους  ανθρώπους» αναφέρει πολύ εύστοχα ο Irvin  Yalom. Γίνονται 

αυτοεκπληρούμενη  προφητεία λέω εγώ: Αν τον βλέπεις σαν  «διαολάκι», «μαύρο 

πρόβατο»,  σαν «πρόβλημα»  θα  γίνει    διαολάκι, μαύρο πρόβατο, πρόβλημα. Κι αυτό το 

προκαλεί μεν  το  υπερσύστημα, ( οι  γονείς, οι δάσκαλοι,  η  αστυνομία, η κυβέρνηση) , το 

χρεώνουν    όμως  στο παιδί, στον πολίτη …  «Και κερατάς  και δαρμένος»  λέει  ο λαός μας. 

Κάποια  μέρα, κάναμε ιστορία, μιλούσαμε  για τον Αριστοτέλη, του ‘πα  ότι ήταν ο  

δάσκαλος του Μεγαλέξανδρου  κι ότι  είναι ο καλύτερος δάσκαλος  όλων των εποχών. 

«Όχι, κύριε  Νίκο, ο  καλύτερος  δάσκαλος  είστε  εσείς…»  μου απάντησε  κοιτώντας  με  

τρυφερά.   Συγκίνηση, αγαλλίαση, ευτυχία  πλημμύρισαν την καρδιά μου.  Αυτός  είναι  ο  

δρόμος… 



                                    
 Η  θεραπευτική ομάδα ενηλίκων την οποία συντονίζω  ψήφισε προσφάτως ως  

σχέδιο ομάδας αυτό που βλέπετε. Το  μέλος που το ζωγράφισε μας  αφηγήθηκε τα εξής : 

«Στη  ζωγραφιά  βλέπω  ένα  δέντρο με πολύ έντονο  ριζικό  σύστημα που έχει κοπεί 

σε  διάφορα σημεία που η λογική λέει ότι θα πέσουν. Το παράλογο λέει  ότι μπορούν να 

υπάρχουν. Είναι η ουτοπία που θέλω να έχω.  Μου θυμίζει τον οργασμό εργασιών  στους 

Δήμους που κλαδεύουν τα πάντα αυτόν τον καιρό κι έτσι φεύγουν τα περιττά. Παλιά το 

προσπερνούσα. Μου  έκανε εντύπωση. Ήθελα  να κάτσω  να  τα βλέπω  μέχρι τέλους. Σαν  

σε παράσταση που θέλω να τη δω μέχρι το τέλος. Μου έφερε αναστάτωση. Χαρά  απ’ τη 

μια για το ξέφωτο, το άνοιγμα στον χώρο, όλα πιο φωτεινά, πιο καθαρά. Έρχεται όμως  σε 

αντίθεση με το Έσω μου.  Δεν  μπορούσα  να το απολαύσω. Έξω   φωτεινό, μέσα  μου  

σκοτεινό, βαρύ, σαν σε σήψη, όχι φρέσκο, όχι ζωντανό, κάτι που πρέπει να το πετάξεις, 

γιατί μυρίζει.  

Νιώθω σαν να είμαι κομμένη σε κομμάτια, όπως στην εικόνα. Αισθάνομαι  πολύ 

δυνατή, αλλά νιώθω να μου κόβουν τον κορμό μου. Πρέπει να  στηρίζονται μεν τα  

κομμάτια, αλλά δεν υπάρχει συνδεσιμότητα. Στηρίζονται με παράδοξο τρόπο. Ισορροπία 

περίεργη που ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταρρεύσει. Σαν το παιχνίδι Ζέγκα. Πρέπει να 

βλαστήσω, να φροντίσω τη ρίζα μου. Αφού υπάρχει ρίζα, θα υπάρχει και βλαστός. Θα 

ξαναενωθούνε τα κομμάτια. Είναι το αποτύπωμα της ψυχής μου. Τρέμω στην  ιδέα μήπως  

κάποιο  πέσει. Δε θέλω να χάσω τίποτα.  

 Τότε που συνέβαινε η ανάμνηση που σας λέω ένιωθα αντιθετικά, συγκρουόμενα 

συναισθήματα :  Αισιοδοξία κι απαισιοδοξία, πόνος και χαλάρωση, θλίψη και χαρά γι’ 

αυτό που έβλεπα. Τώρα που σας τα λέω  νιώθω  ανακούφιση και που υπάρχουν  αυτιά 

που με ακούνε, μάτια  που με βλέπουνε.   ΙΣΟΡΡΟΠΩ   ΑΚΟΜΗ…». 

Η εικόνα τα λέει  όλα. Έτσι νιώθουμε  όλοι. Κατακερματισμένοι… 

 Ναι, το κλάδεμα είναι καλό, γιατί αναζωογονεί, δυναμώνει το δέντρο, αλλά ο 

«κατακερματισμός», όπως  είπε η ομάδα, το καταστρέφει. Δεν  μπορεί να είναι το ίδιο 



δέντρο  πλέον…  Υπάρχει  μη υπάρχοντας.  Ζει  «πεθαίνοντας», όσο κι αν αυτό φαντάζει  

οξύμωρο. Δε  ζεις, για να ζήσεις. 

Έτσι  κάνουν  οι  κάθε  είδους  χιτλερίσκοι : βρίσκουν  μιαν  αιτία, πότε  το  ποτό, 

πότε  το κάπνισμα, πότε  την  τρομοκρατία, πότε  τον  κορωνοϊό, πότε  το  ένα  πότε το 

άλλο )  και «για το  καλό μας»,  για  να προστατεύσουν,  υποτίθεται, τον λαό, του 

αφαιρούν  δικαιώματα  κι εξουσίες  και τις  παίρνουν αυτοί, αυξάνουν  την αστυνόμευση, 

επιβάλλουν δικτατορίες.  Κι  αν δεν υπάρχει η αιτία, τη δημιουργούν  κάποιες φορές.  Τη  

χρησιμοποιούν  σαν  Δούρειο  ίππο  για να  αλώσουν την «Τροία», τη  Δημοκρατία μας, την 

ελευθερία μας. «Για  το  καλό μου»  τραγουδά  ο Γιάννης Μηλιώκας   ειρωνικά… 

 Η  ΛΥΣΗ  ( που  επέλεξαν )  ΕΙΝΑΙ  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ… Το «λουλούδι»  όχι  μόνο  δε  θ’ 

ανθίσει, αλλά θα  μαραθεί εντελώς… Άρα  πρέπει, επιβάλλεται  ν’ αλλάξει. Το 

περιβάλλον, όχι  το λουλούδι…  

 Ας  μας  απαντήσουν οι  «ειδικοί»  για τα παρακάτω προβλήματα  τι έκαναν,  τι 

κάνουν,  τι  θα  κάνουν. Ειδικά  ο κ. Χαρδαλιάς  που αρρωσταίνει  «για να μην πάει ούτε  

μια ζωή χαμένη» όπως θεατρινίστικα   λέει. Παραθέτω  επίσημα  στοιχεία  από  την  

ιστοσελίδα  της  ACTIONAID   ( www.actionaid.gr ) 

         
  * 3.100.000  ΠΑΙΔΙΑ   ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ  ΚΑΘΕ  ΧΡΟΝΟ  από την  πείνα.  Ναι,  καλά  

διαβάσατε : ΠΑΙΔΙΑ ! ΠΑΙΔΙΑ ! ΠΑΙΔΙΑ ! ΚΑΘΕ  ΧΡΟΝΟ ! ΚΑΘΕ  ΧΡΟΝΟ ! ….  Δηλαδή  κάθε  

3+  χρόνια  πεθαίνουν περίπου 10.000.000  παιδιά, δηλαδή μια Ελλάδα  παιδιών !  

* 2.200.000 ΠΑΙΔΙΑ   ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ  ΚΑΘΕ  ΧΡΟΝΟ  από την  έλλειψη  νερού.  Ναι,  

καλά  διαβάσατε : ΠΑΙΔΙΑ ! ΠΑΙΔΙΑ ! ΠΑΙΔΙΑ ! ΚΑΘΕ  ΧΡΟΝΟ ! ΚΑΘΕ  ΧΡΟΝΟ ! …. 

* 198.000.000 ( 198 εκατομμύρια )  παιδιά  κάτω  των  5  ετών  υποσιτίζονταν  το 

2020. 

* 617.000.000  ( 617 εκατομμύρια )  παιδιά  και έφηβοι  δε μαθαίνουν  τα  βασικά 

στο σχολείο. 

* 260.000.000  ( 260  εκατομμύρια )  παιδιά  δεν  πάνε  ποτέ  σχολείο… 

  * 35 %   των  γυναικών  παγκοσμίως ( δηλαδή  μία  στις τρεις  γυναίκες )  έχουν 

βιώσει  σωματική ή  σεξουαλική  βία. 

* 85 %  των  γυναικών  έχει υποστεί  σεξουαλική  παρενόχληση  ενώ  εργαζόταν. 



* 79.500.000  ( 79,5  εκατομμύρια )   άνθρωποι  μέχρι  το τέλος του 2019  έχουν  

αναγκαστεί  να    εγκαταλείψουν  τα σπίτια  τους  για να βρουν  ασφαλέστερο καταφύγιο. 

* Από  το 2030   ως  το 2050, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένονται  ετησίως  

επιπλέον 250.000  θάνατοι  ως  συνέπεια  της κλιματικής  αλλαγής. Το  ξαναλέω :  ο  

κωρονοϊός  ωχριά  μπροστά  στο  τεράστιο  πρόβλημα  της κλιματικής  αλλαγής που  ήδη 

συμβαίνει. Αλλά  κι  εδώ  οι υπεύθυνοι  και οι  πολιτικοί  ποιούν  την νήσσαν. 

 Τους  είδατε  να κάνουν τίποτα ;  Δεν  είδα  να κηρύξουν  τον πλανήτη  σε 

«πανδημία  Αγάπης, Αλληλεγγύης  και Συμπόνιας». Δεν  είδαμε να παίρνονται μέτρα επ’ 

αυτού. Δε  βλέπω  τα κανάλια να  μας  δείχνουν κάθε μέρα τον αριθμό των νεκρών 

παιδιών και τα νεκρά τους σώματα. Δε  βλέπω να κάνουν διαφημίσεις επ’ αυτού. Ουαί  

υμίν… 

 
 

Τα  αποτελέσματα  τα ζούμε πλέον  

εδώ  κι  ένα  χρόνο. Ο  εγκλεισμός 

(Lockdown )  όχι  μόνο  δε  βοηθά, αλλά  

κάνει τεράστιο  κακό  στη  σωματική, 

πνευματική, ψυχική, σχεσιακή υγεία των 

ανθρώπων. Να μη σας κουράζω. Τα  

αποτελέσματα τα  λέει  και τα  φωνάζει  ο  

κορυφαίος  λοιμωξιολόγος  του  πλανήτη, 

Γιάννης Ιωαννίδης, ο  οποίος θεωρεί  ότι  οι  

λοιμωξιολόγοι  βλέπουν  μόνο  την ουρά  

του  ελέφαντα, δε βλέπουν όλο τον  

ελέφαντα, τις συνέπειες  και τις 

προεκτάσεις  του: 

 «Είναι αδιανόητο  αυτό  που γίνεται ! Είναι βάναυση κακοποίηση  της 

ανθρωπότητας από μια μικρή ελίτ. Είναι  πανδημία ανισοτήτων.  Άνθρωποι 

περιθωριοποιημένοι, εξαθλιωμένοι, εκμαυλισμένοι»»  αναφέρει χαρακτηριστικά   και 

παραθέτει  αριθμητικά  στοιχεία. 

                               
 Δεν  το βλέπουν αυτό  οι  λοιμωξιολόγοι μας ;  Μάλλον  δε  θέλουν να το  δουν…  

Ίσως,  πλέον, επειδή  είναι  εγκλωβισμένοι στα  γρανάζια  του  συστήματος, ίσως  επειδή  



εργαλειοποιήθηκαν, ίσως  δεν  μπορούν  πλέον   να κάνουν  αλλιώς. Ας πρόσεχαν ! Δική 

τους  η  ευθύνη ( αλλά δικές μας  οι  συνέπειες  των  τραγικών τους λαθών). Θα  τους  

κρίνει  η  ( υγιής ) επιστημονική  κοινότητα, η  κοινωνία, η  ιστορία…. 

  Παλιό, καλό  το κόλπο  τους  αλλά  δεν  πιάνει πλέον : Οι  πολιτικοί λένε  ότι κάνουν 

ό,τι  τους  πουν  οι  επιστήμονες. Η  επιτροπή εμπειρογνωμόνων  ισχυρίζεται  ότι  έχει 

απλά  συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο ένας πετάει την ευθύνη  στον  άλλο, σαν  μικρά, 

ανεύθυνα παιδιά. Δε μας εκπλήσσει  καθόλου. Ας  τους  ενημερώσουμε, λοιπόν, για το 

αυτονόητο : ο  καθένας  μας έχει την ευθύνη  γι’ αυτά που  λέει  και  κάνει. 100%.  Η  

ευθύνη  δεν  είναι  μια  πίτα  που μοιράζεται. Ο  καθένας  φέρει  ακέραια  την ευθύνη για 

τα  λόγια  και τα  έργα  του. Και πρώτος  και καλύτερος  αυτός, που  με   περισσή   

παρρησία, περηφάνια  κι ενθουσιασμό  δήλωνε  πέρυσι  τέτοιον  καιρό  στις  εφημερίδες  

πώς    ο  ίδιος   αποφάσισε  το  Lockdown. Απολάμβανε μάλιστα  και τα πολύ  υψηλά  

ποσοστά δημοτικότητας. Τώρα οι  αποφάσεις του  του  γυρίζουν  μπούμερανγκ  κι  οι 

ευθύνες  του  είναι τεράστιες.  Μόνος  του  άνοιξε  τον ασκό  του  Αιόλου… Ο ίδιος  

προσκαλούσε  τους  τουρίστες  να  έρθουν στην  Ελλάδα  το  καλοκαίρι… 

 

 

  Και  οδηγήθηκε  σε  εκτροπή  του  

πολιτεύματος.  Και  μετέτρεψε αυτόβουλα   

το  πολίτευμα  της χώρας   σε  

Προεδρευομένη  Κοινοβουλευτική 

Δικτατορία.  Νέα Δικτατορία… Και  έπεται  

και συνέχεια, απ’ ό,τι  φαίνεται…. To The 

Economist    κατέταξε την Ελλάδα  για  

δεύτερη συνεχόμενη  χρονιά στις 

«ελλειμματικές Δημοκρατίες».   Έδειξαν  

μεγάλη επιείκεια…   

Το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης  κατατάσσει την  Ελλάδα  μαζί  με  τη Βενεζουέλα 

και τη Μογγολία στα κράτη με τη σκληρότερη καραντίνα   παγκοσμίως ( 84,26  με μέγιστο 

το 90 ). Τη θεωρεί  χώρα που «έχει εγκαθιδρύσει  καθεστώς  «υπό όρους  διαβίωσης», 

ουσιαστικά  ένα δικτατορικό καθεστώς. «Η  μόνη  ρίζα  απ’ όπου  ξεπετιέται  ένας 

τύραννος  είναι ότι την πρώτη φορά  εμφανίζεται  ως  προστάτης».  Πλάτωνας.  «Δεν 

έχουμε  Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, αλλά μια  πραξικοματική άσκηση εξουσίας»  έλεγε 

από  τον  καιρό των  μνημονίων  ο  συνταγματολόγος  Γ. Κασσιμάτης.  



 
Αντί να  φτιάξουν  κι άλλες  Μονάδες Εντατικής  θεραπείας  ( Μ.Ε.Θ.), αντί να 

διορίσουν γιατρούς και δασκάλους, αντί  ν’ αγοράσουν  λεωφορεία  ν’ αποσυμφορηθεί η 

κατάσταση, δίνουν  εκατομμύρια  στους καναλάρχες  για  διαφημίσεις  και   διορίζουν  

μόνο  αστυνομικούς.  Για  να ελέγχουν, για  να  φοβερίζουν, για  να επιβάλλουν… Σημάδι  

απολυταρχίας, δικτατορίας, ολοκληρωτισμού. Αλλά  και  φόβου μαζί…. Μας  υπολογίζουν 

πλέον…. Μας  φοβούνται…  Τρέμουν… Η  καρέκλα τους άρχισε να τρίζει … Πέρυσι  τέτοιον 

καιρό ήμασταν 200-300 άτομα στο Σύνταγμα και οι αστυνομικοί γελούσαν μαζί μας. 

 Αν  φτιάξουν  κι  άλλες  ΜΕΘ  και  η κατάσταση  γίνει  ελεγχόμενη, δε  θα έχουν 

μετά  το  άλλοθι  και  την «καραμέλα»  να  μας  λένε  ότι  η  κατάσταση  είναι στο 

«κόκκινο»  και πρέπει να  πάρουμε κι  άλλα  «έξυπνα»   μέτρα.   Πριν  μερικά χρόνια, δεν 

ήταν  που ο Άδωνις απέλυσε 2.500 γιατρούς  ; Τώρα παρακαλάει, αλλά  δεν τον 

εμπιστεύονται  πλέον. Σαν  τον  ψεύτη βοσκό. 

 
Ο  αστυνόμος   ….  προστατεύει   πολίτη.  Από ποιον ;  Από  τον κακό μας εαυτό,  

διότι εμείς είμαστε  ηλίθιοι και δεν καταλαβαίνουμε ότι κάνουμε κακό στον εαυτό  μας ... 

  

Η  πραγματικότητα είναι  ζοφερή  για τους  ανθρώπους.   Η  οικονομία βουλιάζει, ο 

κόσμος  άνεργος αναρωτιέται  κι αγωνιά  για  το  αβέβαιο   μέλλον  του.  Βιασμοί, 

κυριολεκτικοί  και  μεταφορικοί, παιδεραστές, καταστροφείς  του πολιτισμού. Δε  

δίστασαν να καταστρέψουν ακόμα και τον  ιερό βράχο της Ακρόπολης. Για να δείτε  πού 

φτάνει  το  θράσος τους, για  να δείτε  τι μας περιμένει…  

Τα  ’χουνε  πει, τα λένε  οι  ποιητές  κι οι  διανοούμενοι  χρόνια τώρα:  



Ίσως  αναρωτιέστε  γιατί  βγήκαν  οι  

βιασμοί  κι ο  λιγδιάρης  εφηβόφιλος  

Λιγνάδης  τώρα  στην επιφάνεια, ίσως  

αναρωτιέστε  γιατί σπάνε οι  άνθρωποι  

αυτοί  τη σιωπή τους  τώρα, μετά  από 

τόσα  χρόνια. Ένας  λόγος  είναι  γιατί  

τώρα  νιώθουμε  να μας βιάζει  

καθημερινά  η  κυβέρνηση  με τις  

αποφάσεις της. Ίσως  γιατί στο πρόσωπο     

του  Λιγνάδη  φωτογραφίζουμε  κι  όλη την κυβέρνηση και την  κυβερνητική επιλογή. Ίσως  

γιατί   πήραμε  τη  γενναία απόφαση  ν’ αντισταθούμε  πλέον  στον  βιασμό μας   και  να 

καταγγείλλουμε  τον  βιαστή. Ίσως  γιατί ελπίζουμε  ότι  κάτι  καλό  θα  βγει  από  αυτό, ότι 

η  αλήθεια  θα  λάμψει  και  οι  υπαίτιοι, οι  ένοχοι  θα  τιμωρηθούν. Ίσως,  γιατί  σκάμε  

και δεν αντέχουμε  άλλο… Στο  πρόσωπο του  Λιγνάδη  καταδικάζεται  κι ο Μητσοτάκης  κι 

ο Τσιόδρας  κι  ο Χαρδαλιάς κι ο  Κικίλιας   κι  η  Μενδώνη  και  όχι μόνο… 

Αναρωτιέμαι, δεν  ερυθριούν, δεν  ντρέπονται ; Βιάζουν ακόμα  και  τα  ιερά για τους  

Έλληνες  πρόσωπα,  τις Ολυμπιονίκες μας, τη Σοφία μας… Σιχαμάρα  κι  εμετίλα… Αίσχος, 

όνειδος  και ντροπή ! ΕΛΕΟΣ !!                                            

Και  προσπαθούν,  μάταια  πλέον, να  μας  πείσουν  για  το  δίκιο  των  αποφάσεών  

τους, για  την ηθική  τους. 

                                
«Παντού, από  τη  λαϊκή  κουλτούρα  μέχρι  το προπαγανδιστικό  σύστημα, υπάρχει  

μια συνεχής πίεση  να κάνουν  τους ανθρώπους  να πιστέψουν  ότι  είναι  άσχετοι  και  ότι 

ο  μοναδικός  τους  ρόλος  είναι να υποστηρίζουν  αποφάσεις  και  να τις καταναλώνουν»  

αναφέρει χαρακτηριστικά ο  Noam  Chomsky. 

«Οτιδήποτε  άλλο  εκτός  από  το  να  δουλεύεις  ήταν απαγορευμένο. Να  περπατάς  

στον  δρόμο, να διασκεδάζεις, να τραγουδάς, να  χορεύεις, να  βρίσκεσαι  με φίλους, όλα  

ήταν  απαγορευμένα»   γράφει  ο  Τζορτζ   Όργουελ  στο «1 9 8 4». 

 «Η αλήθεια  είναι  ότι δεν  υποφέρεις  από  κατάθλιψη. Υποφέρεις  από  την 

πραγματικότητα  στην  οποία  ζεις…»  κατακεραυνώνει  ο  ηθοποιός  Keanou  Reeves. 



 Κι  έρχονται  πάντα  δίνοντας, πάντα  προσφέροντας, πάντα  στο ρόλο του  σωτήρα. 

Για  να μας σώσουν από το πρόβλημα  που οι ίδιοι δημιούργησαν… «Ήρθαν  ντυμένοι 

φίλοι   αμέτρητες  φορές   οι εχθροί  μας»  αναστενάζει  ο Οδυσσέας Ελύτης.  Παίρνουν, 

προσφέροντας  δήθεν… Οι  πολιτικοί  είναι  σαν τις διαφημίσεις : κάνουν πως  σε  

νοιάζονται, πως  ενδιαφέρονται για  σένα, αλλά  είναι  στεγνές  από  συναισθήματα  και  το  

μόνο  που θέλουν  είναι  να  σε  ξεγελάσουν… Εξουσία  θέλουν οι μεν, κέρδος οι δε.. 

«Η  βλακεία, η  εγωπάθεια, η  μωρία  της  ηγετικής  τάξης   στη σημερινή  Ελλάδα  

σου  φέρνει την ανάγκη  να ξεράσεις. Είμαι  βέβαιος πως  τούτοι οι  ελεεινοί  δεν 

αντιπροσωπεύουν  τη ζωντανή  Ελλάδα, δεν αντιπροσωπεύουν  τίποτα»  έγραφε  ο 

βραβευμένος με  Νόμπελ  ποίησης  ποιητής  μας  Γιώργος  Σεφέρης  για  τη  Χούντα  του  

Παπαδόπουλου.  Πόσο συνηχούν  στο  τώρα… Και  συνεχίζει : «Μας σκοτώνουν  σε μικρές  

δόσεις. Πολύ ταχτικά, πολύ σιωπηλά, πολύ  σοφά…» 

 

                        
Φωτογραφία μου : «η  πλατεία  ήταν  γεμάτη»  από κόσμο,  άδειασε  όμως   από τα καπνογόνα που μας έριχναν. Τα μάτια μου έτσουζαν, αλλά 

έμεινα  να  βγάλω τη φωτογραφία… Στο βάθος δεξιά διακρίνονται  αμυδρά   αυτοί που μας προστατεύουν … από τον εαυτό  μας…. 

 

Μας  παραμυθιάζουν, αν και  η  λέξη αυτή  αδικεί  τα  παραμύθια, μιας  και  στα  

παραμύθια  υπάρχουν λιγότερα  ψέματα  από την πραγματικότητα  που ζούμε. Ήμουν 

αυτόπτης μάρτυρας  στο συλλαλητήριο  της Αθήνας  στο  Σύνταγμα  στις   14 του  

Φλεβάρη, παρά το κρύο  που  επικρατούσε. Υπάρχει και το βίντεό μου. Το ανέβασα στο 

Διαδίκτυο. Ο  κόσμος  κατεβαίνει  τις σκάλες  του  Συντάγματος   σιγά σιγά, χαλαρά   κι  

ανέμελα  όπως  ήταν  μέχρι εκείνη  τη στιγμή. Και,  ξαφνικά,  οι αστυνομικοί  άρχισαν  να   

έρχονται  καταπάνω του   και να  ρίχνουν  καπνογόνα. Για  να μας διαλύσουν.  Το  βράδυ 

στις ειδήσεις  στο  κρατικό κανάλι, στην ΕΤ1, ο  παρουσιαστής είπε  ότι  οι «αρνητές  της 

μάσκας»  πέταξαν  πέτρες  στους αστυνόμους  οι οποίοι «αναγκάστηκαν»  να  κάνουν  

ελαφρά  χρήση  καπνογόνων. Ποιοι ; Οι  σαν αστακοί  πάνοπλοι  και προετοιμασμένοι  

αστυνομικοί  εναντίον των άοπλων  και  απροετοίμαστων  Ελεύθερα Σκεπτόμενων  

Πολιτών. Και  καλά,  το κυνηγητό  στους δρόμους  της Αθήνας τι  ήταν;  Δεν είμαστε  

αρνητές της μάσκας. Τη  θέλουμε  όταν, όσο  κι όπου  χρειάζεται. Είμαστε  αρνητές του 

Θανάτου που  μας  σερβίρουν καθημερινά. Όπως  έγραφε  και το  πανό…. 



                           
                                       …. «ΘΕΛΟΥΜΕ    ΠΙΣΩ  ΤΙΣ   ΖΩΕΣ  ΜΑΣ»   

Τα  ίδια κι ακόμα χειρότερα στη Νέα Σμύρνη, στην  πλατεία. Ο  κόσμος από τα  

μπαλκόνια τα είδε όλα, φώναζε, ούρλιαζε, μάταια όμως. Χτυπούσαν  πολίτη  που είχε ήδη 

συλληφθεί και βρισκόταν στο έδαφος. Με απίστευτη βαρβαρότητα. Οι  θεοί–ΔΙΕΣ                  

( άντρες της  ομάδας ΔΙ.ΑΣ. ) παρουσιάστηκαν και πάλι ως θύματα στα  ΜΜΕΠΕ ( Μέσα 

Μαζικής Εξαπάτησης  &  Πλύσης Εγκεφάλου ) που υπερασπίστηκαν τον εαυτό τους. Στην  

ουσία  όμως  ήθελαν, κατόπιν εντολών, να  αναγκάσουν  τον  κόσμο, τον λαό,   με τη βία 

και την έντονη καταστολή  να σιωπήσει. Για να βλέπουν οι άλλοι τι τους περιμένει και να 

παραδειγματίζονται. Για να μη σηκώσουν κεφάλι. Κούνια που τους κούναγε… Και τα 

πράγματα  χειροτέρεψαν κι άλλο, μέχρι και οδομαχίες είχαμε  τις  επόμενες μέρες. Αυτά 

όμως δεν τα δείχνουν τα κανάλια…. 

Ότι  πολίτες  του κράτους θα  τρώγανε  ξύλο  επειδή κάθονταν  στο παγκάκι, αυτό 

δεν το φανταζόταν   ο Αδόλφος  ούτε στα πιο τρελά του όνειρα…  Η  Έλενα  Ακρίτα  

σχολιάζει : «Ζούμε  σε έναν κρανίου τόπο. Ζούμε σε  Άουσβιτς. Σε  λίγο θα  ράψουμε κι 

αστέρια  στο  πέτο μας ( όπως  οι Εβραίοι)». 

   
                              Ποιος  θα μας προστατέψει απ’ τους «προστάτες» ;  

 

 «Η  βία των ΜΑΤ  είναι  η  νόμιμη  κρατική  βία  για την τήρηση της τάξεως. Η μόνη  

νόμιμη  βία  σε μια Δημοκρατία  είναι της αστυνομίας.» Τάδε  έφη  Άδωνις Γεωργιάδης, 

1/3/21 . Αυτοτοποθετούν τον εαυτό τους πάνω από τους  νόμους και το Σύνταγμα. Ο  



Άδωνις  είναι πάνω από το σύνταγμα, αυτός θα  αποφασίσει  τι  είναι βία και τι όχι… 

Θράσος, απίστευτο θράσος… 

 «Ο  χαρακτήρας  του κάθε ανθρώπου  αποκαλύπτεται όταν κατέχει  δύναμη κι 

εξουσία. Αυτές φουντώνουν  κάθε πάθος  και φανερώνουν  κάθε  κρυμμένο ελάττωμα».  

Πλούταρχος. Η  άσκηση εξουσίας  αποκαλύπτει τον πραγματικό χαρακτήρα ενός 

ανθρώπου. Η  εξουσία είναι η  λυδία  λίθος πάνω στην  οποία  δοκιμάζεται ο χαρακτήρας 

και οι προθέσεις  του. «Αρχή  άνδρα  δείκνυσι»… 

Είναι  λυπηρό που ο ελληνικός λαός διάλεξε τέτοια υποκείμενα  για να τον 

κυβερνούν. Πώς  κάθισε και τον εξαπάτησαν ; Είναι τεράστια  η ευθύνη του  ψηφοφόρου.  

Τι θα κάνει για να μην εξαπατηθεί  εκ νέου, στις επόμενες εκλογές ( αν  γίνουν  και δε  μας 

προλάβουν  άλλες  εξελίξεις ). Την  πρώτη φορά  έχεις άλλοθι, δικαιολογία, «δεν ήξερες». 

Η δεύτερη είναι επιλογή…. Είσαι  άξιος  της  μοίρας   σου… «Η  χρήση βίας  για πολιτικούς 

σκοπούς  δε  γεννά  εξουσία, παρά μόνο  αντίρροπη  βία». Σωκράτης 

                                                      
Πόσο τους  λυπάμαι  τους κακόμοιρους  τους αστυνομικούς… Από  προστάτες των 

πολιτών, από θεματοφύλακες της δημοκρατίας, γίνανε  δεσμοφύλακες, δήμιοι, 

βασανιστές. Τα  λόγια  του αστυνομικού  κάνουν  το γύρο του διαδικτύου : «Πάμε  να  

τους γ@μήσουμε! Τελειώσανε… Πάμε ! Πάμε να τους σκοτώσουμε !». Τρομάζω ! 

Τρομάζω  και φοβάμαι ! Φοβάμαι και θυμώνω. Θυμώνω  κι αγωνιώ… Θεέ  μου, πόσο 

χαμηλά μπορεί να ξεπέσει ο άνθρωπος... 700  €  πουλάνε την  αξιοπρέπειά  τους, την  τιμή  

τους, την υπόληψή τους. Ευτυχώς, όχι όλοι. Υπάρχουν και «διαμάντια».  Γι’ αυτό μας 

θέλουν και πεινασμένους : για να μπορούν να εξαγοράζουν συνειδήσεις  με  534  €, όσο  

είναι το «επίδομα επιβίωσης». Ο πατέρας τους, τα παιδιά τους  το ξέρουν ότι χτυπάνε τ’ 

«αδέρφια» τους ; Κοιμούνται  άραγε  ήσυχα το βράδυ ; Έχουν  ήρεμη τη συνείδησή τους ; 

Ας  πρόσεχαν, όπως  έστρωσαν  ας  κοιμηθούν κι αυτοί. Είμαστε οι  επιλογές μας. Αυτό 

απέδειξε η επιστήμη…   



   
  Δίκαια  κάποιοι  θ’ αναρωτιούνται  γιατί τα  κάνουν  αυτά  οι  πολιτικοί   και  τι  

παιχνίδια παίζονται από πίσω. Να  αναφέρω μερικούς  λόγους  συνοπτικά  μιας και θέλω 

να  εστιαστώ  στο  ψυχολογικό κομμάτι. 

Αρχικά,  ξεπληρώνουν το χρέος που είχαν, έχουν στα μεγάλα συμφέροντα που τους 

βοήθησαν  να πάρουν την εξουσία. Τεράστιο είναι και το οικονομικό όφελος που έχουν 

απ’ όλ’ αυτά. 

Το σίγουρο   πάντως  είναι ότι με  άλλοθι  τον covid-19  θέλουν να μειώσουν  την 

ισχύ  από τον λαό  και να αυξήσουν τη δική τους. Αν  ο κορωνοϊός δεν εξυπηρετούσε τα 

σχέδιά τους, θα  ζούσαμε μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα.  Αναλογιστείτε : πότε 

έκαναν κάτι, πότε  ψήφισαν  κάτι  οι  πολιτικοί  που να στρέφεται εναντίον τους  ;  

Θέλουν να   κάνουν πιο ασφυκτικά τα  όρια, να περιορίσουν το  πεδίο δράσης κι  

ελευθεριών του ατόμου  με αποτέλεσμα να το ελέγχουν και να το  εξουσιάζουν καλύτερα  

κι ευκολότερα  και να μπορούν έτσι να οργιάζουν ελεύθερα.   

               
Θέλουν ο κανόνας να γίνει εξαίρεση κι η εξαίρεση κανόνας. Γι αυτό (θα)  

παρατείνουν  τον εγκλεισμό  συνεχώς. Θέλουν να τον  συνηθίσουμε ως  φυσιολογική 

κατάσταση, σαν να  είμαστε  φυλακισμένοι, οπότε, μετά, όταν μας  βγάλουν   από τα  κελιά 

μας  στην αυλή της φυλακής, να μας πουν ότι μας ελευθέρωσαν. Ναι, θα είμαστε 

«ελεύθεροι»  μεν,  στη φυλακή   δε… 



  
 Δε  θέλουν να  συναντιόμαστε  για να  μην αλλάζουμε πληροφορίες, γνώμες κι 

απόψεις, για να μη συντονιζόμαστε, για να μην οργανωνόμαστε, για να  μη  δυναμώνουμε. 

Θέλουν να δουν και πού  φτάνουν τα όριά μας σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο. Το 

μεγαλύτερο   παγκόσμιο  πείραμα που έγινε  ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας. 

Είμαστε, γίναμε  ένα παγκόσμιο εργαστήριο  πειραματισμού  για  την ολοκληρωτική 

κυριαρχία.   Μεγάλο εμπόδιο στα σχέδιά τους οι νέοι  άνθρωποι, οι φοιτητές και  γι’ αυτό  

κάνουν αυτά που κάνουν με τα πανεπιστήμια. Είναι οι πιο επικίνδυνοι αντίπαλοί τους. Γι’ 

αυτό θέλουν να βάλουν αστυνομία στα  Πανεπιστήμια, για να προλάβουν νέες  εξεγέρσεις  

Πολυτεχνείου, όπως αυτή στις 17 του Νοέμβρη που ήταν η αρχή του τέλους της 

δικτατορίας.  

                                 
       Θέλουν  να ευτελίσουν την εκπαίδευση, κυρίως  τη δημόσια δωρεάν 

εκπαίδευση. Σύμφωνα με  την  υπουργό Παιδείας  κ. Κεραμέως  «η  αξιολόγηση    των 

εκπαιδευτικών   είναι αυτονόητο εργαλείο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, προς 

όφελος των παιδιών μας, όπως συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης».  Ο  στόχος όμως είναι  να ελέγχουν τους εκπαιδευτικούς και όποιο σχολείο δε 

συμμορφώνεται «προς τας υποδείξεις»  και δε σκύβει το κεφάλι,  δε θα παίρνει   χρήματα  

και θα πρέπει να βρίσκει μόνο του  χορηγούς. Καταδικάζει έτσι και τα σχολεία και τους 

μαθητές. Στο  έγγραφο που έστειλε  η υπουργός τον Σεπτέμβριο του 2020 στα σχολεία τη 

μέρα του αγιασμού  δε μιλούσε για «κρίση» ( που έχει  μικρή διάρκεια )  που θα 

ξεπεραστεί, αλλά μιλούσε για «νέα κανονικότητα». Κι αυτός, στο δακρύβρεχτο  και 

βαρυσήμαντο  διάγγελμά του  στις 28  Απριλίου  2020 είπε  ότι «Όλ’ αυτά  πρέπει να μας 

γίνουν  δεύτερη φύση, γιατί δεν υπάρχει επιστροφή  στην προ κορωνοϊού 

πραγματικότητα. Ζούμε ήδη αλλιώς».  Προσχεδιασμένα  όλα, μελετημένα  όλα… 



                          
Μην ανησυχείτε, κυρία υπουργέ. 34  χρόνια δάσκαλος  δίνω   κάθε μέρα τον 

καλύτερό μου εαυτό, και την  ψυχή μου  στην  τάξη. Και άρρωστος πήγαινα σχολείο. Πριν  

χρόνια, όταν γινόταν  μάθημα  σε  δύο βάρδιες, πήγαινα  και  το  πρωί  στη  δική μου τάξη ( 

6ωρο ) και το απόγευμα  στην άλλη τάξη ( 6ωρο)  που η δασκάλα  ήταν άρρωστη. Για  μια 

ολόκληρη εβδομάδα.  Για να εξυπηρετήσω την  υπηρεσία. Κι ας  μην άκουσα ένα 

«ευχαριστώ»  από κανέναν. Για  να μη μείνουν τα  παιδιά  χωρίς μάθημα.  Δεν 

περιμένουμε  εσάς  για να κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Είναι πονηρά τα σχέδιά σας.  

Ανέστειλαν τη σίτιση 185.000  παιδιών, που κάποια από αυτά την είχαν  μεγάλη 

ανάγκη. Ανάλγητοι…. Αναίσθητοι… Σκέφτονται  μάλιστα να   ματαιώσουν  τις προαγωγικές 

εξετάσεις. Όχι  γιατί νοιάζονται τα παιδιά, αλλά για να μη φανεί   η ένδειά   τους, ότι ο 

βασιλιάς είναι γυμνός, για να μη φανεί η πλήρης και  παταγώδης αποτυχία  της  

τηλεκπαίδευσης.  Αν  μπορεί αυτό το   σκουπίδι  να  ονομαστεί  εκπαίδευση…  

Το θέμα  όμως δεν είναι ούτε ο Μητσοτάκης  ούτε    ο Χαρδαλιάς  ούτε  η Κεραμέως. 

Το θέμα είναι  γιατί  ο  κόσμος  το δέχεται αυτό  και γιατί  επιτρέπει  να καταστρέφεται η  

ζωή του, το παρόν και το μέλλον του  και  των παιδιών του  που αποτελούν το μέλλον  

της Ελλάδας μας.  Ο αντίπαλός μας  δεν είναι αυτός. Είναι ο  εαυτός μας. Τον εαυτό μας  

έχουμε  να ξεπεράσουμε, ν’ αναβαθμίσουμε. Εκεί πρέπει να πέσει το κέντρο Βάρους.  Γιατί  

αρκείται στα λίγα  ψιχουλάκια ενώ μπορεί να έχει όλο το ψωμί, αφού το δικαιούται ; 

 Χρειάζεται  όμως, δυστυχώς / ευτυχώς, να ξεβολευτεί. Δυστυχώς, διότι  πρέπει να 

ξεβολευτεί και να κάνει  κάτι. Ευτυχώς διότι πρόκειται για τη ζωή του, το παρόν και το 

μέλλον του. Το δικό του και των παιδιών του. Η επιλογή είναι δική του :  Φώς ή σκοτάδι ; 

Θάνατος  ή ζωή ;  

                           



Σιγά σιγά, και  με τις ευλογίες μας ψηφιοποιούν τα πάντα. Πότε με το πλαστικό 

χρήμα,  πότε  το  ποσοστό  του   αφορολόγητου, πότε  οι  ψηφιακές τραπεζικές 

συναλλαγές, διεισδύουν ολοένα και περισσότερο στη ζωή μας. Δεν αργεί η στιγμή που 

τίποτα  δε  θα μπορούμε να κάνουμε  χωρίς την τεχνολογία. Με  τρομάζει… 

Καταγράφονται  πλέον  τα  πάντα. Ό,τι ανέβει στο διαδίκτυο, καταχωρείται. Στόχος τους  

να ψηφιοποιηθούν τα πάντα. Και μετά  θα  είναι πολύ εύκολο με έναν μαθηματικό τύπο, 

με έναν αλγόριθμο να βρουν τα πάντα. Το σύστημα σε ξέρει καλύτερα από ό,τι ξέρεις εσύ 

ο  ίδιος τον εαυτό σου. Με τις ευλογίες σου  φυσικά.  Τα smart  phones  είναι βολικά  μεν, 

μεγάλη παγίδα δε…. 

                             
Θέλουν να εξαφανίσουν τη  μεσαία τάξη. Πλούσιοι και φτωχοί. Πατρίκιοι και 

πληβείοι. Θέλουν μια ελίτ να ελέγχει, και το σύνολο του πληθυσμού να υποφέρει. Θέλουν 

τον κόσμο  να πεινάει, να ζει με τα  534 €, γιατί όποιος πεινάει, δεν  εξεγείρεται, σκύβει το 

κεφάλι, παρακαλάει… Όμως  το παράκαναν. Πέρασαν την κόκκινη γραμμή κι ο  κόσμος 

πλέον αντιδρά. Δεν έχει να χάσει τίποτα  αυτός που  δεν  έχει τίποτα να χάσει… Οι δύο 

τάξεις όμως βγάζουν μεγάλη  πόλωση. Η μεσαία  τάξη λειτουργεί ως  ισορροπιστικός 

παράγοντας. 

                  
Επενδύουν στην  ενοχή. Κι όπως  ξέρουμε, οι ενοχές αυξάνουν την αίσθηση του  

χρέους… Απόρροια της αιχμαλώτισης της Ζωής. Homo  Homini (corona)virus, ο άνθρωπος  

για τον άνθρωπο  (κορωνο)ιός… Ο  Σημαντικός άλλος, ο πατέρας μας, η μητέρα μας, η 

γυναίκα  μας, ο άντρας μας, το παιδί μας, η γιαγιά, ο παππούς  μετατράπηκαν  από  



λιμανάκια αγάπης, ασφάλειας, τρυφερότητας, εμπιστοσύνης σε  εστίες μόλυνσης, σε 

απειλή…  

Χρησιμοποιούν  ένα  πολύ δηλητηριώδες κοκτέιλ :  φόβος  και  φτωχοποίηση απ΄ τη 

μια, ελπίδα από  την άλλη. Καρότο και μαστίγιο. Απειλές κι ελπίδες.  Εικόνες  νεκρών απ’ 

τη μια, εμβόλιο  απ΄ την άλλη. Αδίστακτοι… Μακιαβελιστές… Ο  σκοπός αγιάζει τα μέσα. 

 Ο δικηγόρος Νίκος Αντωνιάδης, ο  «Εξορκιστής  του covid-19»  όπως τον 

αποκαλούν,  έχει ανοίξει πόλεμο μαζί τους και καταθέτει βροχή τις αγωγές, τα εξώδικα και 

τις μηνύσεις κι αμφισβητεί  όλα τα  «θετικά» κρούσματα. Ακόμα και τον όρο κρούσμα 

θεωρεί ότι έχουν παραποιήσει. Τους χαρακτηρίζει «εγκληματική οργάνωση». Μιλάει με 

αποδεικτικά στοιχεία, όπως ισχυρίζεται,  για «δολοφόνους», για  «νοσοκομεία -

κολαστήρια  », για  «γιατρούς-κτήνη», για  «νοσηλεύτρια-κτήνος»,  για «πρωτόκολλα 

θανάτου». Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση  του Σπύρου Καραπιπέρη, που κατάφερε και 

τον έβγαλε- έσωσε, μετά  από  22 ημέρες διασωλήνωσης.     

                             
Τι «αρνητές» μας είπαν, τι «ψεκασμένους»,  τι  «συνωμοσιολόγους»  για να 

στρέψουν τον κόσμο εναντίον μας.  Τους ευχαριστούμε. Το μόνο που καταφέρνουν είναι 

να μας πεισμώνουν πιο πολύ. Προσωπικά, είναι μεγάλη μου  τιμή να με θεωρεί ο    

Χρυσοχοΐδης  «αρνητή»  και «ψεκασμένο». Ποιος ;  Αυτός που ο ίδιος δήλωσε ότι 

υπέγραψε το μνημόνιο  χωρίς να το διαβάσει ! Και  τον Ρήγα Φεραίο, και τον Γαλιλαίο, 

ακόμα και τον Χριστό  «αρνητές» και «συνωμοσιολόγους» τους θεωρούσε το Τότε 

Σύστημα. Η ιστορία τους δικαίωσε και τους κατέταξε εκεί που τους ανήκει. Ό,τι δίνεις, 

παίρνεις, όπως στρώσεις θα κοιμηθείς.

«Παράσιτα»  χαρακτηρίζει  τους  

πολιτικούς  ο  Scott Ridley   στο βιβλίο του 

«Ορθολογική αισιοδοξία». Όλους. Ο   

διπλανός  πίνακας του Μπάνσκυ 

απεικονίζει ειρωνικά το κοινοβούλιο  

γεμάτο πιθήκους. Ακολουθούν  τυφλά  έναν 

τυφλό… Ο  κόσμος  έχει εύλογες απορίες  

και  για τη  στάση της αντιπολίτευσης, 

ακόμα και της εκκλησίας… Πολλά 

ερωτήματα ζητούν απάντηση…  



Γιατί  δεν αποχωρούν  όλα  τα κόμματα, όταν γίνεται συζήτηση  στη  βουλή,  σε 

ένδειξη διαμαρτυρίας ;  Γιατί  η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, η εγγυήτρια  της Δημοκρατίας,  

δεν (αντι)δρά ; Γιατί  η εκκλησία, ενώ έχει τρομακτική δύναμη  κι εξουσία, σκύβει το 

κεφάλι ; 

Κοιτάξτε τι γίνεται αυτές τις μέρες στην Μιανμάρ  που  με  πραξικόπημα  επέβαλαν  

δικτατορία, για να πάρετε μια εικόνα  του μέλλοντός μας, αν δεν αντιδράσουμε έγκαιρα. 

Δεκάδες νεκροί, ανάμεσά τους  κι ένα 19χρονο  κορίτσι. Θα μπορούσε  να ήταν  κόρη μου, 

κόρη σου, αδερφή σου… 

     
                                                                   Για να πάρετε  μια γεύση από το μέλλον μας… 

Δε  θέλουν λοιπόν  μόνο  να   μας αποχαυνώσουν, να μας   υπνώσουν, να μας 

εξαθλιώσουν, να μας  φτωχοποιήσουν, να  μας  κινεζοποιήσουν , αλλά  θέλουν  πλέον   και  

να μας  χακάρουν.  Ο  συνδυασμός  ιατρικής ( που μπορεί πλέον να επεμβαίνει στο   DNA 

μας και στον εγκέφαλο ) και υπερυπολογιστών  είναι ελπίδα και κατάρα μαζί, κόλαση και 

παράδεισος. Τα  χρησιμοποιούν υπέρ  μας  κι  εναντίον μας. 

                           
Οι δημοσιογράφοι  πουλημένοι  εδώ και καιρό. Ευτυχώς, όχι  όλοι. Υπάρχουν και 

«διαμάντια». Η  δημοσιογραφία  πεθαμένη εδώ και  χρόνια. 

Τώρα  εργαλειοποίησαν  και τους γιατρούς.  Γιατροί  κι επιστήμονες κινούνται  σε 

ουδέτερες, για να μην πω σε γκρίζες  ζώνες. Κάποιοι γιατροί  παραβιάζουν  τον όρκο που 

έδωσαν. Τους ξεφτίλισαν  ή, για  να το πω  πιο σωστά, κάποιοι γιατροί έκατσαν να τους 

εκμεταλλευτούν. Άρα  έχουν τεράστια  ευθύνη. Πέρυσι τέτοιον καιρό, τους 

χειροκροτούσαμε. Τώρα που πέσανε οι μάσκες, τους φτύνουμε. Ντροπή τους ! Ευτυχώς, 

όχι όλους, υπάρχουν και  «διαμάντια».  

 Τα  άβαταρ, τα ολογράμματα, τα  cyborg  και τα ρομπότ  άρχισαν και μπαίνουν για 

τα καλά στη ζωή μας. Κι όσο «μπαίνουν» αυτά, τόσο  «βγαίνουν», καταργούνται   οι 

άνθρωποι… 

Κόπτονται δήθεν  για  την  90χρονη γριούλα  να μην   πεθάνει, αλλά στην  

πραγματικότητα  δε θέλουν  να λύσουν  το πρόβλημα, όσο τους βολεύει στα σχέδιά 



τους. Το έχουν ανάγκη το πρόβλημα. Τους εξυπηρετεί. Γι’ αυτό  το  χειραγωγούν                

( αυξομειώνοντας  τα  αμφιβόλου  αξιοπιστίας  τεστ   )  μέχρι  να πετύχουν αυτά που έχουν 

σχεδιάσει για  μας, πριν από μας, χωρίς εμάς, ενάντια σε μας.  Κοιτάξτε τι γίνεται στα 

σχολεία ( παρωδία εκλογές, αύξηση αριθμού μαθητών, αναστολή σίτισης )  και  στα 

πανεπιστήμια. Πάντα  «για το καλό  μας»… Γιατί αυτοί ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε… 

Είμαστε χαζοί… 

      
 

 
                                               Η απάντηση των φοιτητών  της Σχολής καλών τεχνών , η  δική τους  Guernica 

 

«Είναι ένα πραγματικά θλιβερό  θέαμα να βλέπεις  μια ολόκληρη κοινωνία να 

εξανεμίζει  μαζικά  όλες τις  ηθικές  και πολιτικές  της αξίες» μονολογεί ο σπουδαίος  

Ιταλός φιλόσοφος   και στοχαστής Τζόρτζιο  Αγκάμπεν  σε  συνέντευξή του στη  Le  Monde ( 

πηγή : www.doctv.gr )  

Στο βιβλίο  του  «Homo  Sacer» ( εκδόσεις Εξάρχεια)  αναφέρεται  στην  παράδοξη   

σχέση  της κυρίαρχης εξουσίας και της  «γυμνής»  ζωής. Ο  Homo  sacer,  ο Ιερός  

Άνθρωπος  ( από  το λατινικό  sacre = ιερό,  sacratio : αφιέρωση, καθαγιασμός, 

καθαγίαση), στο αρχαϊκό  ρωμαϊκό δίκαιο, ήταν ο  άνθρωπος που  είχε κάνει κάποια 

παραπτώματα  και  τον έβγαζαν  εκτός πόλης  και δεν είχε  τα δικαιώματα  του πολίτη  ( 

π.χ.  να πάει στο δικαστήριο ). Επειδή ήταν  «μιασμένος»  δεν επιτρεπόταν να 

χρησιμοποιηθεί  ως θυσία. Κανείς δεν μπορούσε να τον αγγίξει χωρίς να μιανθεί. 



 Υπήρχε  λοιπόν  το  εξής  παράδοξο  και αντιφατικό στοιχείο ( το  θρησκευτικό  και 

το ποινικό δίκαιο δεν ήταν  τότε  διακριτά ) : από τη  μια  μπορούσε οποιοσδήποτε να  τον  

φονεύσει   ατιμωρητί, απ’ την άλλη  όμως  δεν μπορούσε  να   θανατωθεί σύμφωνα με τις  

τελετουργικές πρακτικές», διότι του αποδίδεται ιερότητα. Ο νόμος επέβαλε να είναι  ιεροί, 

δηλαδή  να αφιερώνονται  σε ορισμένες θεότητες. Δεν μπορούσε λοιπόν  να είναι 

αντικείμενο θυσίας, διότι ο sacer βρίσκεται  ήδη στην κατοχή των θεών ( πρωταρχικά 

κτήμα των χθόνιων θεών ), μπορεί όμως να φονευθεί από οποιονδήποτε, χωρίς αυτός να 

κριθεί ένοχος, ιερόσυλος.( σελ. 118 ). « Η  άθυτη  και, ωστόσο, φονεύσιμη ζωή   είναι  η 

ιερή ζωή, δηλαδή η  ζωή  που δεν μπορεί να θυσιαστεί και μολαταύτα  μπορεί να 

αφαιρεθεί  είναι  ιερή ζωή» ( σελ. 134 )    

 

Διττό  νόημα, αμφισημία. 

Φονεύσιμος   μεν,  άθυτος  δε.  Σεπτός  και   

ένοχος. Άξιος σεβασμού  και φρικαλέος… 

Άγιος και καταραμένος ταυτόχρονα. 

Δύσκολο  να συμβιβαστούν  αυτά τα δύο 

χαρακτηριστικά. Η  ζωή του Homo  sacer  

τοποθετείται  στο σημείο τομής  μεταξύ 

φονευσιμότητας  και αθυτότητας. «Η 

ανθρώπινη ζωή  περιλαμβάνεται  στην 

τάξη  μονάχα στη  μορφή του αποκλεισμού 

της». Ζούσαν, λοιπόν  σε  μία «κατάσταση 

μόνιμης εξαίρεσης ( stato  di  eccezione )   

στο πλαίσιο της οποίας,  η γυμνή  ζωή, η 

οποία, ενώ ταυτόχρονα αποκλειόταν  κι 

αιχμαλωτιζόταν από την τάξη, συνιστούσε 

στην ιδιαιτερότητά της, το κρυφό  θεμέλιο  πάνω στο οποίο  στηριζόταν  ολόκληρο  το  

πολιτικό σύστημα.[…] Ο  άνθρωπος  ως έμβιο ον  παρουσιάζεται  όχι πλέον ως αντικείμενο, 

αλλά ως υποκείμενο  της πολιτικής εξουσίας» (σελ 29). 

 «Πόση διαφορά  κάνει  το  να  είσαι  άνθρωπος  κι όχι εξαίρεση;»  αναρωτιέται ένας 

από τους μεγαλύτερους  εν ζωή  Έλληνες παιδοψυχιάτρους –  συστημικούς 

ψυχοθεραπευτές, ο Πέτρος Πολυχρόνης, διευθυντής του Α.Κ.Μ.Α. ( Αθηναϊκό Κέντρο 

Μελέτης  του  Ανθρώπου). Και συνεχίζει : «Δε μιλώ  μόνο  για πρόσφυγες και μετανάστες. 

Μιλώ για μας, γιατί, κατά τη γνώμη μου  σιγά σιγά, όλο και περισσότεροι  αριθμοί  

πολιτών οδηγούνται  σ’ αυτήν την κατάσταση»  (  Η  πρόληψη – ο πολυφωνικός  εαυτός  

και η ανανέωση του νοήματος την εποχή του  Homo Sacer.  Πανελλήνιο Δίκτυο  Φορέων 

πρόληψης της εξάρτησης ) 

    «Κυρίαρχος είναι  όποιος αποφασίζει  για την κατάσταση εξαίρεσης» ( Carl 

Schmitt, Πολιτική θεολογία ) O  Homo  Sacer και  η  Γυμνή Ζωή  του , όπως  την αποκαλεί  ο  

Αγκάμπεν,    βρίσκεται  μόνιμα   σε μια κατάσταση   έκτακτης ανάγκης, «Εξαίρεσης». Η  



κρίση  ήταν  πάντα  βραχείας διάρκειας: «Ο  ασθενής  είναι σε κρίσιμη  κατάσταση» , «Έχω 

να πάρω μια κρίσιμη απόφαση». Η  κρίση  ως διαρκές φαινόμενο  είναι νέα  ιστορία. 

Οδηγεί  λοιπόν   σε κατάσταση  εξαίρεσης, διότι επιτρέπει  στις εξουσίες να  αναστέλλουν  

όλο και περισσότερα δικαιώματα  από  τους πολίτες και, ταυτόχρονα, να παίρνουν όλο  και 

περισσότερη  ισχύ ( ακόμα  και να παίρνουν τα  χρήματά τους από την τράπεζα).  

                      
Ας  δούμε μερικά αποσπάσματα  από το βιβλίο.  «Στην κατάσταση εξαίρεσης  το  

κράτος  αποδομεί το δίκαιο, καθιστώντας  αυτό το πεδίο απροσδιόριστο. Ο  «κυρίαρχος»  

από τη στιγμή που έχει  τη δύναμη  ν’ αναστέλλει  την ισχύ του νόμου, τοποθετεί τον 

εαυτό του  «νομίμως»  εκτός νόμου   και ορίζει  ποια ζωή  είναι άξια να βιωθεί  και ποια 

όχι. Όπως και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ναζιστικής Γερμανίας. Η  κυρίαρχη 

εξουσία αποφασίζει για τη γυμνή ζωή. Ποινικοποιεί κάθε μορφή αντίστασης. Η ακραία  

συνθήκη  νομιμοποιείται  μέσα από την κανονικοποίησή της.  Η ζωή ξευτιλίζεται, αφού οι 

άνθρωποι  μετατρέπονται σε  μονάδες  καταμέτρησης, δεν  είναι παρά ζωντανοί-νεκροί». ( 

μέχρι και τον θάνατο ξευτίλισαν ). 

 «Το  στρατόπεδο  συγκέντρωσης  είναι σήμερα  εν δυνάμει ολόκληρη  η  

κοινωνία.  Οι σύγχρονες  «δημοκρατίες»  είναι  ο φυσιολογικός  συνεχιστής του 

ολοκληρωτισμού» γράφει.  «Η  κατάσταση εξαίρεσης  επεκτείνεται  σε όλο  και 

περισσότερα  πεδία  της   καθημερινής  ζωής  και «όλοι  ανεξαιρέτως  είμαστε  εν  δυνάμει  

«homines   sacri»  αναγράφει στο οπισθόφυλλο του βιβλίου  του.  

 Η κατάσταση εξαίρεσης  έχει  πολύ σημαντικές συνέπειες. Η  πιο σημαντική είναι 

ότι οδηγεί  τους ανθρώπους  στο  να ζουν, να υπάρχουν απλώς,  να διεκπεραιώνουν  κι όχι 

να βιώνουν. Εμείς  οι  Έλληνες έχουμε  δύο όρους  για να εκφράσουμε το ζην. «Ζωή» ως  

γεγονός  στο οποίο μετέχουν  όλα τα  έμβια ( ζώα, άνθρωποι )  και «βίος», που σημαίνει  

τη μορφή  ή τον τρόπο ζωής  ενός ατόμου  ή μιας ομάδας. Ο Αριστοτέλης  ορίζει τον σκοπό 

της  τέλειας  κοινότητας αντιπαραθέτοντας το ζην με το ευ  ζην. «Γινόμενη μεν  ουν  του 

ζην ένεκεν, ούσα  δε  του ευ ζην» : «Γεννήθηκε μεν για τη διασφάλιση της στοιχειώδους 

ζωής, αλλά  υπάρχει για την επίτευξη της ευδαιμονίας. «Η ευζωία  είναι ο κύριος  σκοπός 

της κοινωνικής  ζωής» ( Αριστοτέλης, πολιτικά ). Άλλο  ζω, αναπνέω, κι  άλλο  βιώνω, έχω  

δηλ.  έναν τρόπο  ζωής ποιοτικά ανώτερο (που  αποτελεί  ίδιον του ανθρώπου). 

 «Οι  άνθρωποι δεν  μπορούν να νοηματοδοτήσουν τη  ζωή τους  με  ποιότητα, με 

επιλογές, με πολυφωνικότητα  για το τι  τους  ευχαριστεί, τι  τους κάνει  να αισθάνονται 



δημιουργικοί» αναφέρει ο Π. Πολυχρόνης  και συνεχίζει : «Σε  λίγο καιρό  θα 

αναγνωριζόμαστε  όχι με το όνομα, αλλά με έναν  αριθμό. Ήδη, όταν  γράφουμε συνταγές,  

χρειάζεται να  δώσουμε ΑΜΚΑ  ή αριθμό ταυτότητας. Σε λίγο θα είσαι ένας αριθμός  με 

τον οποίο θ’ αναγνωρίζεσαι παγκοσμίως. Και αυτή θα είναι η σχέση σου με το  Όλον  

καταργώντας  όλες τις  ενδιάμεσες  δομές. Συστημικά  αυτό  σημαίνει θάνατος.» 

 Έτσι  μας θέλουν, Homines  Sacri : Από τη  μια  όλοι μιλάνε και εξαίρουν την 

ιερότητα της ανθρώπινης ζωής. Απ’ την άλλη  μας συμπεριφέρονται σαν να μην έχουμε 

καμία αξία, σαν σκουπίδια.  Μας «φονεύουν ατιμωρητί» καθημερινά. Είμαστε γι’ αυτούς 

ένας Αριθμός  Φορολογικού Μητρώου  και  τίποτ’ άλλο. Και, φυσικά, εμπόδιο στα  σχέδιά  

τους… 

 Αξίζει να  σταθούμε  στη συνέντευξή του στη  Le  Mond   που   έγινε με αφορμή  την 

ακροδεξιά κυβέρνηση του Ορμπάν  που, για να του παραχωρηθούν υπερεξουσίες, κήρυξε  

επ’ αόριστον σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την  Ουγγαρία  επικαλούμενος  την 

«πανδημία».   

«Φαίνεται πως η  επινόηση  μιας επιδημίας  μπόρεσε  να προσφέρει  το ιδανικό 

πρόσχημα  για τη διεύρυνση των μέτρων εξαίρεσης  πέρα από κάθε περιορισμό» 

αναρωτιέται  ο δημοσιογράφος  Nicolas  Truong  στη  συνέντευξή του με τον Αγκάμπεν. 

«Οι κυβερνήσεις   δεν  την  παράγουν  αναγκαστικά   την κατάσταση  εξαίρεσης, αλλά την 

εκμεταλλεύονται με το να την  καθοδηγούν όταν αυτή συμβαίνει.  Η  κινεζική κυβέρνηση  

κηρύσσει το  κλείσιμο της επιδημίας όταν αυτό τη βολεύει. Περίεργο δεν είναι ;  Στην 

Ευρώπη έχουν υπάρξει πολύ πιο σοβαρές  επιδημίες, αλλά κανένας  δεν  είχε σκεφτεί  να 

κηρύξει μια κατάσταση εξαίρεσης.  Η ασθένεια επηρεάζει στην Ιταλία λιγότερο από έναν 

άνθρωπο στους χίλιους. Αναρωτιέται κανείς  τι θα γινόταν, αν η επιδημία  χειροτέρευε.  

Πάντα η ίδια εσφαλμένη λογική : Όπως  μπροστά στην τρομοκρατία αποφανθήκαμε  

ότι πρέπει  να αναστείλουμε την ελευθερία  προκειμένου  να την υπερασπιστούμε, μας 

λένε τώρα, ότι πρέπει ν’ αναστείλουμε  τη  ζωή, για να την προστατέψουμε. Οι άνθρωποι  

έχουν τόσο  πολύ πλέον εξοικειωθεί  να ζουν  σε μια κατάσταση  μόνιμης  κρίσης, ώστε 

δε  φαίνεται ν’ αντιλαμβάνονται  ότι η ζωή τους  έχει μειωθεί στο επίπεδο  μιας καθαρά 

βιολογικής συνθήκης, και ότι έχει χάσει όχι μόνο  την πολιτική της διάσταση, αλλά και 

οποιαδήποτε  ανθρώπινη διάσταση. Μια κοινωνία  η οποία ζει  σε μια  μόνιμη κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, δεν μπορεί να αποτελεί  μια ελεύθερη κοινωνία.   Καταδικάζεται να ζει  

αδιάκοπα  μέσα σε κατάσταση φόβου και ανασφάλειας.   Η υγεία  γίνεται νομική 

υποχρέωση  που πρέπει να τηρηθεί πάση θυσία. Η κοινωνία μας δεν πιστεύει  πια σε 

τίποτ’ άλλο  παρά στη γυμνή  ζωή. Είναι σαφές ότι οι Ιταλοί  είναι διατεθειμένοι  να  

θυσιάσουν  πρακτικά τα  πάντα : τις κανονικές τους  συνθήκες ζωής, τις κοινωνικές 

σχέσεις, την εργασία, τις φιλίες, τα συναισθήματα, τις πολιτικές και θρησκευτικές  τους 

πεποιθήσεις μπροστά  στον  κίνδυνο να μολυνθούν.  […] Είναι   πραγματικά τρομακτικό  ότι 

οι δύο θρησκείες που φαινόντουσαν να κυριαρχούν στη Δύση, ο χριστιανισμός και ο 

καπιταλισμός, η θρησκεία του Χριστού  και η θρησκεία του χρήματος, παραμένουν 



σιωπηλές.  […] Και τι είναι μια κοινωνία η οποία  πιστεύει μόνο στην επιβίωση ; Είναι 

θλιβερό θέαμα να βλέπεις μια ολόκληρη κοινωνία η οποία έρχεται αντιμέτωπη  με έναν 

αβέβαιο κίνδυνο, να εξανεμίζει μαζικά όλες τις ηθικές  και πολιτικές της αξίες. Όταν  όλ’ 

αυτά  θα έχουν περάσει, ξέρω ότι δε θα μπορώ πλέον  να επιστρέψω στην φυσιολογική 

κατάσταση.  Και δε  με ανησυχεί μόνο  το παρόν, αλλά κι αυτό  που θα  έρθει μετά. Είναι 

πολύ πιθανό ότι οι κυβερνήσεις, μετά το τέλος της υγειονομικής  έκτακτης ανάγκης, θα 

επιδιώξουν να συνεχίσουν τα  πειράματα που δεν  έχουν καταφέρει ακόμα να 

υλοποιήσουν : να  κλείσουμε τα πανεπιστήμια  και τα σχολεία και  τα μαθήματα να 

πραγματοποιούνται μέσω  διαδικτύου. Να παύσουμε  μια και καλή  όλες τις  ενώσεις και 

τις ομιλίες  πάνω σε πολιτικά ζητήματα  και  να ανταλλάσσουμε  μονάχα ψηφιακά 

μηνύματα. Και παντού, όσο είναι δυνατόν, οι μηχανές  ν’ αντικαταστήσουν  όλες τις 

επαφές, όλες τις  μολύνσεις  ανάμεσα στους ανθρώπους». 

Και αν σας πέφτει λίγο βαρύ το «1984» του  Όργουελ δεν έχετε  παρά να διαβάσετε 

τον  «Θαυμαστό Καινούριο Κόσμο» του Aldus  Huxley. Γράφτηκε το 1931, λίγο μετά το 

Αμερικανικό Κραχ. Είναι ένα δυστοπικό μυθιστόρημα.  «Ο  Θ.Κ.Κ.  έχει μετατρέψει τους  

ανθρώπους σε όντα  που δέχονται  την καταπίεση. Σε κάθε άτομο  εμφύτευαν 

συγκεκριμένες σκέψεις, ανάλογα με την  τάξη  που ανήκε ( Α,Β,Γ,Δ,Ε )  και του είχαν 

αφαιρέσει τα  «meme»  της αντίδρασης. Όποιος παρέκλινε, απλά του  χορηγούσαν 

ναρκωτικές ουσίες  για να τον κρατήσουν   σε  συνειδησιακή καταστολή. Οι ανατρεπτικές  

ιδέες ήταν  απαγορευμένες  στον Θ.Κ.Κ.» αναφέρεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. 

Περιγράφει  το εφιαλτικό σενάριο  για το μέλλον της ανθρωπότητας από μια 

ολοκληρωτική  εξουσία που  ελέγχει τα πάντα  με την κακή χρήση  της τεχνολογίας, της 

βιολογίας, της φαρμακοβιομηχανίας, της εφαρμοσμένης  ψυχολογίας. Οι  άνθρωποι ζουν  

σε μια  αρνητική Ουτοπία, σε ευημερία, ασφάλεια  μα και σε ανελευθερία. 

 Ο σκοπός του κράτους ήταν κι εδώ καλός. Για το καλό τους. Στόχος η ευτυχία όλων. 

Προκαθορίζουν  όμως από πριν τη βιολογική ταυτότητα αυτών που θα γεννηθούν.  Τα  

έμβρυα έχουν προκαθορισμένα χαρακτηριστικά. Παράγουν  ομοιόμορφους ανθρώπους. Η  

φυσική γονιμοποίηση έχει αντικατασταθεί από  μαζική, τεχνητή  γονιμοποίηση. Η  τεχνητή 

κύηση  γίνεται  μέσα σε φιάλες, όχι σε μήτρες γυναικών. Οι  έννοιες «μητέρα», «πατέρας», 

«οικογένεια» θεωρούνται βρισιές. Τα παιδιά  εκπαιδεύονταν   μέσω  υπνοπαιδείας ( δηλ. 

μέσω  πλύσης εγκεφάλου)   να  αποκτήσουν εξαρτημένα  αντανακλαστικά  για  τη στάση 

τους  απέναντι σε  κάθε τι στη ζωή, π.χ. να μισούν τα λουλούδια  και τα  βιβλία. ( Βλέπε  

μάσκες των νηπίων ). Μέχρι τα 60 τους ζουν  χωρίς αρρώστιες, αλλά μετά εισέρχονται στο  

Νοσοκομείο Μελλοθανάτων  που πεθαίνουν με … όλες τις ανέσεις. 

     Στον  Θ.Κ.Κ.  όλα είναι τέλεια τακτοποιημένα  και όλοι  ζουν ευτυχισμένοι. Η 

ιδανική κοινωνία… Το  σεξ κι ο έρωτας  ταυτίζονται. Επικρατεί σεξουαλική ελευθερία. 

«Όλοι ανήκουν  σε όλους». Καταναλώνουν  το «σόμα», έναν  είδος  ναρκωτικού-

ηρεμιστικού  χαπιού που  τους ηρεμεί  και σβήνει τον θυμό τους. Υπάρχουν κάθε είδους  

χάπια  ώστε  τίποτα  να  μη  χαλά  την  ευτυχία τους… 



                          

Το  βιβλίο απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες. Έχει  προφητικό χαρακτήρα. Ο  Χάξλεϋ το 

τοποθετούσε 600  χρόνια μετά, αλλά  οι εξελίξεις   τον πρόλαβαν...  Κρούει τον κώδωνα 

του κινδύνου.  Ο τίτλος είναι  ειρωνικός.  Τέτοια ζωή είναι  μίζερη  ζωή, εγκλωβίζει τον 

άνθρωπο που ζει  χωρίς ελευθερία  και χωρίς όνειρα, που δεν μπορεί   να αυτοποιηθεί ( να  

γίνει  ο εαυτός  του, αυτό που επέλεξε  ο ίδιος   να γίνει  ) ούτε  να αυτοπραγματωθεί, 

όπως θα έλεγε ο Abr. Maslow. Στο  όνομα των αξιών  διαπράττονται  τα  μεγαλύτερα 

εγκλήματα. «Για το καλό μας…» 

                       
Κάποιοι θα αναρωτιούνται γιατί  είμαι τόσο  κατηγορηματικός και πώς μπορώ να 

είμαι σίγουρος  γι’ αυτά που λέω. Είναι  η γνώμη  μου, η δική μου «μετάφραση». Εύχομαι 

να σφάλλω και να  έχουν δίκιο αυτοί.   Όμως στα  57 μου,  η  ζωή μού  έμαθε   ότι  η 

αλήθεια  τρέφεται  με φως, ενώ  το   ψέμα  τρέφεται  με  το  σκοτάδι.  Αφού ισχυρίζονται  

ότι  έχουν δίκιο αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δε  δίνουν  βήμα και στις άλλες φωνές, στις άλλες 

απόψεις ; Γιατί τα κανάλια  παίζουν συνεχώς τη  μία γνώμη, αυτήν της κυβέρνησης ; Πολύ 

απλά, γιατί το ξέρουν  και οι ίδιοι ότι έχουν άδικο, ότι το έγκλημα είναι οργανωμένο. Γιατί 

κατεβάζουν από το  Διαδίκτυο όσες  απόψεις είναι εναντίον τους ; Γιατί  παραποιούν τα 

βίντεο και τα λόγια; Ποιος  έδωσε τέτοιο δικαίωμα  στην Google  να  κάνει τέτοια 

πράγματα ; Πού τη βρίσκει τόση ισχύ ; Από πού κι  ως  πού  η Silicon Valley   ν’ αποφασίζει 

για μας, τι  θ’ ανέβει  και  τι  θα  κατέβει  στο διαδίκτυο ; Τους ψηφίσαμε ;   

Ο  στόχος  όμως  αυτού  του άρθρου δεν είναι ν’ αποταθώ στον ( κάθε) Μητσοτάκη 

και  στην  κυβέρνησή του, όπως  κάνουν όλοι  οι  άλλοι. Από αυτούς  δεν  περιμένω  τίποτα  

πλέον. Απέτυχαν παταγωδώς. Η μόνη προσφορά τους θα ήταν να παραιτηθούν. Είναι  

υπάνθρωποι  (Untermenschen), δεν υπηρετούν το καλό του ανθρώπου, άρα είναι εχθροί 

του ανθρώπου και ως τέτοιοι θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν. Η  Ιστορία θα του(ς)  

αποδώσει  ό,τι  του(ς) αξίζει. Όπως  έστρωσε  ας  κοιμηθεί. Η  κυβέρνηση εκλέχτηκε από 

τον ελληνικό  λαό για να υπηρετεί  τα συμφέροντα του κι  όχι το αντίθετο, οι πολίτες  να 

εξαναγκάζονται να υπηρετούν τα συμφέροντά της εκάστοτε κυβέρνησης.  



        
Ούτε  και οι συνθήκες μας ευνοούν. Ούτε  από αυτές περιμένω τίποτα. Καζάνι που 

βράζει η Ευρώπη. Η  Ε.Ε.  πάει  για διάλυση…. Οι Γερμανοί  απ’ τη  μια, φανερά, μαλώνουν  

δήθεν  τον  Ερντογάν για  τα καμώματά του με την Ελλάδα κι  όχι μόνο, αλλά, απ’ την άλλη, 

υποβρυχίως,  του πουλάνε υποβρύχια, τον εξοπλίζουν, τον κάνουν πιο  δυνατό… 

        Αυτό που με  εντυπωσιάζει  όμως  δεν είναι  η απάθεια του  Μητσοτάκη  και ο βίος κι  

η πολιτεία της κυβέρνησής του. Αυτό που  με εντυπωσιάζει  και με θλίβει αφάνταστα είναι 

η απάθεια  του  κόσμου. Όχι  όλου, αλλά  όμως  μιας μεγάλης μερίδας. Ίσως  η  αγωνία κι ο 

φόβος δεν τους αφήνουν να σκεφτούν με καθαρό μυαλό… Κάποιοι  βέβαια  έχουν και 

συμφέρον  απ’ την όλη κατάσταση. Κάποιοι έχουν βολευτεί.  Δεν απευθύνομαι  σ’ αυτούς.

 Η  μόνη μας ελπίδα  είναι από  μας τους ίδιους.  Τους  απλούς  ανθρώπους  της  

διπλανής πόρτας  που με αγωνία  και φόβο παρακολουθούμε  τα τεκταινόμενα. Σ’ αυτούς  

απευθύνομαι.  Δεν  είναι να  εφησυχαζόμαστε  και να  περιμένουμε  την αλλαγή  ούτε  από 

τις συνθήκες  ούτε από τους άλλους. «Όταν η παρανομία  γίνεται νόμος, η αντίσταση 

γίνεται  καθήκον». Εγώ προσωπικά  τους  φοβάμαι,  γιατί τους θεωρώ ικανούς  για τα 

πάντα  προκειμένου να μείνουν στην  εξουσία και  να πετύχουν τους στόχους  τους.  

                 
«Πώς  γίνεται  οι άλλοι να ορίζουν  λίγο  λίγο τη  μοίρα  μας, να  μας την επιβάλλουν  

κι εμείς να το δεχόμαστε ;»  αναρωτιέται  εύλογα  ο  ποιητής  μας Γιάννης  Ρίτσος. 

«Φτάσαμε στο σημείο  να θεωρούμε  τον εφησυχασμό  αρετή. Κι όμως  ο εφησυχασμός  

είναι η μεγαλύτερη δειλία. Το χειρότερο  που μπορούμε να κάνουμε στα  παιδιά μας  είναι 

να τους μάθουμε να σωπαίνουν. Στη αρχαία Ελλάδα, σε περιόδους ρήξεων  και κρίσεων, 

επιβαλλόταν  πρόστιμο  σε όποιον πολίτη  δεν έπαιρνε θέση. Εμείς  λέμε  στους  νέους να 

είναι ανεύθυνοι, να μένουν εκτός γηπέδου, αντί να  τους διδάσκουμε  ότι  όλοι  πρέπει να  



είμαστε  μέσα στο γήπεδο  και  ν’ αγωνιζόμαστε. Αλλά, όταν  αρνείσαι το  δικαίωμα της 

συμμετοχής  και της  επιλογής, αρνείσαι την ελευθερία  σου»   υπερθεματίζει η  Ελένη 

Γλύκατζη  Αρβελέρ. 

             
«Στον  κόσμο  αυτόν, αν  ήρθες  μόνο  για να μετρήσεις  τα  χρόνια  σου  και να 

ζήσεις  μια  ήσυχη  και φρόνιμη ζωή, δεν έχεις  να φοβηθείς  τίποτα. Ποτέ τους  φρόνιμους  

ανθρώπους  δεν  τους πείραξε κανείς. Μα  αν  είναι να χαθεί  ο  κόσμος, θα χαθεί από  

τους φρόνιμους. Αυτοί με  τη φρονιμάδα τους βοήθησαν τους ισχυρούς  να γίνουν  ακόμα 

ισχυρότεροι».   Μενέλαος  Λουντέμης, Οδός  Αβύσσου  αριθμός  0. 

                      
«Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι  αντάμα, προσμένουμε ίσως  κάποιο  θάμα…»   

μοιρολογεί  ο  ποιητής μας  Κώστας  Βάρναλης. Αχ, Βάρναλη, το θάμα  δε θα ‘ρθει ποτέ 

από αυτούς. Μόνοι  μας πρέπει να το  φέρουμε, να το  δημιουργήσουμε… «Άντε  θύμα, 

άντε  ψώνιο, άντε σύμβολο αιώνιο. Αν  ξυπνήσεις, μονομιάς  θα ‘ρθει ανάποδα ο 

ντουνιάς»… 

«Ή  θα  διαλέξεις  τη  σιωπή  για να μη χάσεις τη  βολή  σου, την  ησυχία σου, ή θ’ 

αντιδράσεις, θ’ αντισταθείς, θ’ αγωνιστείς  σ’ όλ’ αυτά  τ’ αποτρόπαια, τα  εφιαλτικά  που  

γίνονται για  σένα  υποτίθεται, αλλά χωρίς εσένα»  ξεσπαθώνει ο  Αντώνης Σαμαράκης. 

                          



«Όσο συνηθίζεις το τέρας, αρχίζεις να του μοιάζεις»  γράφει  πολύ εύστοχα ο  

Μάνος Χατζιδάκις. Όταν το βλέπεις  και δεν τρομάζεις, ν’ ανησυχείς, γιατί, ίσως  έχεις  

αρχίσει να του μοιάζεις. Γι’ αυτό    παρατείνουν  τα  Lockdown  ( λίγο λίγο, για  «άλλη  μία  

εβδομάδα», όπως  η  ιστορία  με  το  βατραχάκι στο  ζεστό  νερό  που γινόταν  σιγά  σιγά  

κι ανεπαίσθητα  καυτό  μέχρι που κάηκε το βατραχάκι), για  να  μετατρέψουν τον κανόνα 

σ’ εξαίρεση  και την εξαίρεση σε  κανόνα. Για να το συνηθίσουμε, να  παγιωθεί η  Γυμνή 

Ζωή, γατί  σε λίγο  το  συνηθισμένο  μέχρι  πρότινος  θα μας  φαίνεται  περίεργο, παράδοξο  

και   δε  θα το θέλουμε  πλέον, αφού θα έχουμε  «μεταλλαχθεί»… Εκεί  ποντάρουν, ν’ 

αρχίσουμε να  συνηθίζουμε και να μοιάζουμε  στο  τέρας, να γίνουμε κι  οι  ίδιοι τέρατα… 

Τότε  όμως  θα  είναι  αργά…. Τώρα  υπάρχει ακόμα ελπίδα. Όσο  νωρίτερα, τόσο  το 

καλύτερο. 

 
 Μην περιμένετε  την αλλαγή, την ελευθερία, τη  δημοκρατία  ούτε  από τις συνθήκες  

ούτε  από τους άλλους. Εμείς  πρέπει, επιβάλλεται  ν’ αλλάξουμε. «Γίνε η  αλλαγή που θες 

να δεις»  λέει χαρακτηριστικά ο Μαχάτμα  Γκάντι. Για να προλάβουμε  τα χειρότερα… 

«Κάλλιο το προλαμβάνειν   παρά το θεραπεύειν»  πίστευαν οι αρχαίοι υμών πρόγονοι.   

Όσο  πιο βαθιά  ριζώνει το  δέντρο του φασισμού, τόσο  πιο  δύσκολα  θα  ξεριζωθεί. Όσο 

νωρίτερα, τόσο το καλύτερο…  

                           
Αρκεί να σηκωθούμε λίγο από τον καναπέ  μας, να  ξεβολευτούμε λιγάκι τώρα , για 

να βολευτούμε  καλύτερα μετά. Δύσκολο… «Πού  καιροί γι’ αγώνες …Για τέτοια είμαστε  

τώρα;»  Βολευόμαστε  πιστεύοντας τα ψέματά  τους, γιατί έτσι δε  χρειάζεται  ν’ 

αλλάξουμε.  

Σαββόπουλος, Άγγελος, εξάγγελλος : «Τα  νέα που  μας έφερε  ήταν όλα μια ψευτιά  

κι ακούγονταν  ευχάριστα  στ’ αυτί μας, γιατί έμοιαζε  μ’ αλήθεια  η  κάθε  του  ψευτιά, κι 

ακούγοντάς  τον  ησύχαζε η ψυχή μας…».   Και λίγο παρακάτω  πέσανε  οι  μάσκες  και  

φανερώθηκε   η αλήθεια : « -  Τα  νέα που  σας  έφερα  σας χάιδευαν τ’ αυτιά, μ’ απέχουνε 

πολύ από την  αλήθεια.»  «Αμέσως καταλάβαμε  τι ήθελε να πει  και  του ‘παμε να φύγει 



μουδιασμένα. Αφού δεν  είχε νέα  ευχάριστα  να  πει, καλύτερα να μη  μας πει κανένα …»  

Λάθος αντίδραση. Ελπίζω  κι εύχομαι να μην (ξανα)ζήσουμε  το ίδιο σενάριο…          

                        
Ναι, είναι αλήθεια, συμβάλλουμε  στη  θυματοποίησή μας, προκαλούμε αυτό που  

απευχόμαστε. Έχουμε  τεράστια ευθύνη. Είμαστε  συνυπεύθυνοι  γι’ αυτό που συμβαίνει. 

Αυτοί ευθύνονται γι’ αυτά που κάνουν  κι εμείς ευθυνόμαστε γιατί το επιτρέπουμε. 

Είμαστε  ένοχα θύματα. Θύματα  μεν, ένοχα δε. ‘Ενοχα, διότι  δεν αναλαμβάνουμε  την  

προσωπική μας ευθύνη  να  ξεβολευτούμε, να αφυπνιστούμε, να  δράσουμε, ν’ αλλάξουμε 

τα πράγματα. Προς το καλύτερο πάντα.  

                    
Αρκεί  ν’ αλλάξουμε τη  ματιά  μας. Αν λοιπόν, το  δούμε κάτω από αυτό το  πρίσμα, 

αν το αναπλαισιώσουμε,  τότε η κρίση  από  κίνδυνος γίνεται ευκαιρία. Ευκαιρία για τη 

δική μας  ανέλιξη, ενδυνάμωση  κι αναβάθμιση. Όσο πιο   πολύ «μεγαλώνουμε», 

«ψηλώνουμε»  εμείς, τόσο πιο  «μικροί», πιο  «κοντοί»  θα φαντάζουν αυτοί. Δεν είναι 

τόσο μεγάλοι  όσο πιστεύουμε. «Δε  θα  ήταν  αυτοί  λύκοι, αν δεν ήμασταν  εμείς  

πρόβατα»  γράφει  ο Σέξπηρ.                      



                   
Ο  κάθε άλλος γίνεται μ’ αυτόν τον τρόπο το   εφαλτήριο για  τη  δική μας πρόοδο, 

βελτίωση. Κι έτσι  θα  έχουμε  στρέψει   υπέρ   μας  αυτό  που κάνουν εναντίον μας. Θα 

βγούμε πιο δυνατοί, πιο σοφοί, πιο έμπειροι. Θα μας υπολογίζουν και θα μας φοβούνται 

περισσότερο. Θα  μας  σέβονται.  Και  τότε, θα δείτε, ως διά μαγείας, δε θα υπάρχει  χώρος  

στη Δημοκρατία μας για  Μητσοτάκηδες. Θα λουφάξουν, θα εξαφανιστούν… Αλλάζω εγώ 

κι αλλάζει ο  άλλος, η σχέση, η  δυναμική. Το βλέπουμε καθημερινά εμείς οι θεραπευτές 

στις θεραπευτικές μας ομάδες. Μας αξίζουν καλύτεροι ηγέτες, πραγματικοί ηγέτες,  όχι 

φερέφωνα  κι  ανδρείκελα… 

           

«Τα  στρατόπεδα συγκέντρωσης  

ήταν ο τόπος που συντελέστηκε η πιο 

απόλυτη  condition  inhumana, η  πιο 

απάνθρωπη  κατάσταση που εμφανίστηκε 

ποτέ στη γη.»    Είτε  πρόκειται   για  το 

Κότμπους – Ζήλοφ, όπου η κυβέρνηση  

της  Βαϊμάρης  συγκέντρωσε τους 

Εβραίους  πρόσφυγες από τις ανατολικές 

χώρες, είτε για το Μπάρι της Ιταλίας,  

όπου  το  1991   η ιταλική αστυνομία  

στοίβαξε «προσωρινά» τους Αλβανούς  λαθρομετανάστες, είτε για τις  Zones  d’ attente ( 

ζώνες αναμονής )  των  διεθνών  γαλλικών αερολιμένων  όπου  κρατιούνται οι ξένοι  που 

ζητούν  να  τους αναγνωριστεί η  ιδιότητα του πρόσφυγα, είτε για τα   κάθε λογής  

Γκουαντάναμο, είτε για τη Μόρια,  είτε για  τα  κλειστά σύνορα  μιας Ευρώπης-φρούριο, 

ένα  είναι το σίγουρο :  ένα   Konzentrationlager  έγινε  και η ζωή μας πλέον.   Η  

επικαιρότητα  επιβεβαιώνει  τον Αγκάμπεν.      Κάθε  πόλη έγινε, είναι   πλέον  ένα 

κλειστού  τύπου  κέντρο, ένα Hot spot, μια Αμυγδαλέζα… « Ο απώτατος στόχος  των 

ολοκληρωτικών κυβερνήσεων  είναι η  απόπειρα ολικής  κυριαρχίας  στον άνθρωπο»  

γράφει η  Hannah  Arendt  για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οποιαδήποτε ομοιότητα  με 

τον σημερινό  κόσμο δεν είναι καθόλου μα καθόλου ούτε  τυχαία   ούτε  συμπτωματική…   

Η  ιερότητα  της ζωής, αυτό το  θεμελιώδες  ανθρώπινο  δικαίωμα,  καταργείται. 

Μας μετέτρεψαν, με τις ευλογίες μας μάλιστα  σε  Homines Sacri. Μπορούν να μας 

δείρουν, ν’ αποφασίσουν  αυτοί ποιοι θα ζήσουν και ποιοι θα πεθάνουν,  μπορούν  ακόμα 



και να αφαιρέσουν τη  ζωή  μας δίχως να έχει διαπραχθεί ανθρωποκτονία, δίχως να 

τιμωρηθούν… 

                 
Η ζωή μας είναι πλέον γυμνή. Και θέλουν να μείνει για πάντα  γυμνή. Μια ζωή που  

δίκαια αναρωτιέται κανείς αν  αξίζει να τη ζει ή όχι. Ακριβώς όπως  στα  στρατόπεδα 

συγκέντρωσης… Αβίαστα  μου ‘ρχονται στο νου   δυο – τρεις  θεραπευόμενοί  μου που μου 

το έχουν πει ξεκάθαρα ότι κάνουν σκέψεις αυτοκτονίας… Το εάν έχει  ή όχι  αξία η ζωή 

εξαρτάται  πλέον από τη σκοπιά του  αξιολογούντος, δηλαδή από αυτούς. Και κρίνουν 

κατά το δοκούν, όπως τους βολεύει. Δεν καταργούν τη ζωή, αλλά όμως  τη συνθλίβουν. 

Αυτοί αποφασίζουν ποιος είναι «αρνητής», ποιος είναι  «ψεκασμένος», ποιος είναι μέσα η 

έξω  κι όχι το Σύνταγμα. Όποιος δεν γίνει όπως  τον θέλουν,   τον  τρώει  το μαύρο 

σκοτάδι… Ευτυχώς  όμως, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Το δέντρο ( της εικόνας ) είναι 

κατακερματισμένο  μεν, αλλά είναι ακόμα ζωντανό, έχει τις ρίζες του. Μπορεί και 

δικαιούται να ελπίζει.  

Αγαπητοί συμπατριώτες 

οι στιγμές που περνάμε είναι πονηρές  και πολύ κρίσιμες. Κανείς δε μένει ανέγγιχτος. Η 

ιστορία ξαναγράφεται. Ας  αποφασίσουμε  τι θέλουμε  να γράφει   για μας, για τα  παιδιά 

μας, για την Ελλάδα μας, κι ας δρομολογήσουμε ανάλογα τα λόγια και τα έργα μας.. 

Προλαβαίνουμε να το διαμορφώσουμε, πριν η κυβέρνηση κηρύξει κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης και πάρει υπερεξουσίες στα χέρια της.  

Χρειάζεται να μείνουμε ενωμένοι. Οπωσδήποτε. Γιατί  η  Δύναμή μας είναι η 

ενότητά μας. Θα προσπαθήσουν να μας διασπάσουν. Μας θέλουν  διχασμένους. Για να 

μπορούν να  μας  ελέγχουν καλύτερα. «Διαίρει και βασίλευε» που λέγανε οι Ρωμαίοι.  Θα 

στρέψουνε τη μια ομάδα εναντίον της άλλης. Θα κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για 

να πετύχουν τους στόχους τους. Δεν μπορούν όμως να καταφέρουν τίποτα, αν μείνουμε 

ενωμένοι. Είμαστε  πολύ πιο δυνατοί από αυτούς. Δεν έχουν καμία εξουσία πάνω μας  

παρά μόνο  αυτή που τους εδόθη   από εμάς. Εμείς τους την δώσαμε, εμείς θα τους  την 

πάρουμε πίσω. Αρκεί  να προλάβουμε   εμείς πριν   προλάβουν αυτοί ( για  «το καλό μας» 

πάντα) να κηρύξουν  τη  χώρα σε  κατάσταση έκτακτης ανάγκης  και καταλύσουν τη 

δημοκρατία. Μετά  θα  περιμένουμε  άλλη   μία  7ετία  και  τους φοιτητές  να  

εξεγερθούν… ΤΟ  ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΑΣ  ΕΙΝΑΙ  ΓΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ  ΜΑΣ  



                            
Ας  αφήσουμε λοιπόν κατά μέρος τις κομματικές διαφορές μας κι ας ενωθούμε όλοι 

στον ίδιο στόχο : να  κρατήσουμε ζωντανή τη δημοκρατία  μας   και να επανέλθουμε στη 

φυσιολογική ζωή μας. Να αξιοποιήσουμε την κρίση προς όφελός μας και να βγούμε  πιο 

δυνατοί, πιο ενήμεροι, πιο σοφοί, πιο δραστήριοι. Όλοι, δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι. Μην 

ξεχνάτε  αυτό που λένε οι Άγγλοι : “We  are not  in  the same  boat, but we are all in the 

same storm…” Δεν  είμαστε  όλοι στο ίδιο καράβι, αλλά είμαστε  όλοι στην ίδια καταιγίδα…  

Ναι, το ξέρω, «είναι  επικίνδυνο να  έχεις δίκιο, όταν η εξουσία έχει άδικο»  έλεγε  ο 

Βολταίρος. Είναι όμως  η ώρα να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας… Μπορούμε… «Du  kannst, 

den du  sollst» : «Μπορείς, διότι οφείλεις», όπως λέει  ο Emm. Kant…  

Είναι ελπιδοφόρο ότι ο κόσμος πλέον  αντιδρά. Η Θεσσαλονίκη και  η Αθήνα 

πλημμύρισαν από κόσμο. Κι όλη η Ελλάδα, μέχρι  και τα νησιά, Κάλυμνος, Σύρος, 

Ζάκυνθος… Έρχεται η  Άνοιξη !  

Η  ακροτελεύτια  διάταξη του συντάγματος, άρθρο  120, παράγραφος  4,  το  

δικαίωμα στην αντίσταση, ορίζει : «Η  τήρηση του Συντάγματος επαφίεται  στον 

πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται  και υποχρεούνται  να αντιστέκονται με κάθε 

μέσο εναντίον  οποιουδήποτε  επιχειρεί να το καταλύσει με  τη βία».  

Δεν πρέπει  να αγανακτήσουμε, να  εξοργιστούμε. Όχι στη βία. Μη  γίνουμε σαν κι 

αυτούς. Θα κάνουμε  κάποιο χοντρό λάθος και θα το στρέψουν εναντίον μας. Ο  θυμός 

έχει πολλή ενέργεια. Να γίνει ενδυνάμωση, δύναμη αλλαγής. Κάποιοι λένε ότι  αυτό 

θέλουν, να γίνουν επεισόδια, έκτροπα, ακόμα και να υπάρχουν  νεκροί,  για να μπορέσουν 

μετά να δικαιολογήσουν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης… 

Δεν  πρέπει  να  αφεθούμε, να χαλαρώσουμε. Δεν πρέπει να παραιτηθούμε.  Αυτό 

θέλουν. Το  λέει  κι ο Μπρεχτ  σ’ ένα του ποίημα.  Βάλτε  μικρούς, ρεαλιστικούς  στόχους 

καθημερινά. Μην  κοιμάστε, μην ξυπνάτε όποτε να ‘ναι. Μην κυκλοφορείτε  όλη  μέρα με 

την πυτζάμα. Βάλτε πρόγραμμα. Να  είστε  δημιουργικοί. Φτιάξτε, κατασκευάστε, 

ασχοληθείτε  με  επισκευές, βαψίματα στο σπίτι, με τα λουλούδια, με τα κατοικίδιά σας. 

Είναι  πολύ καλό  αντικαταθλιπτικό   όπως και το περπάτημα, το τζόκινγκ, η ποδηλασία, η  

κολύμβηση. Προσέξτε ιδιαίτερα τη διατροφή σας. Μαγειρέψτε  σπιτικό  φαγάκι, νόστιμο, 

υγιεινό.  Να έχετε πάντα  μερικά βιβλία στο προσκεφάλι σας  και να διαβάζετε έστω και 

μία σελίδα τη  μέρα.  Να διαλογίζεστε. Να προσεύχεστε, αν αυτό σας βοηθάει. 

«Εμβολιαστείτε»   με το κοινωνικό  εμβόλιο : μην ξεχνάτε τους ανθρώπους που είναι μόνοι 



τους, γέροι, γριούλες, ανήμποροι, άτομα που χρειάζονται  βοήθεια. Βοηθήστε  όσο  

μπορείτε. Μην τους αφήνετε μόνους.  Το  σύνθημά μας  : «ΣΤΗΡΙΖΩ - ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ, 

ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΩ – ΠΡΟΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ».  Μιλήστε στο τηλέφωνο  με φίλους, συγγενείς, 

γνωστούς. Ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά : να παίζετε μαζί τους  και να  μην  τα  κλείνετε 

συνεχώς  στο σπίτι. Βγείτε  στον αέρα, στη  θάλασσα, στο βουνό, στο πάρκο. Να αντλείτε  

ελπίδα, δύναμη και κουράγιο ο ένας από τον άλλον. Μη βλέπετε  ειδήσεις. Σας  

αρρωσταίνουν. Μειώστε τη  χρήση του κινητού.  Μειώστε την κατανάλωση, δε χρειάζεστε 

10 ζευγάρια παπούτσια, 20 παντελόνια, 30 φορέματα. Δε  θα  σας  κάνει πιο 

ευτυχισμένους  η  τηλεόραση  των 65 ιντσών  ή  το  ν’ αλλάζετε κινητό  κάθε  χρόνο.  Βάλτε 

δραστηριότητες  που σας ευχαριστούν, σας χαλαρώνουν, σας ανακουφίζουν.    Όταν σας 

παίρνει από κάτω, να «δανείζεστε» από το μέλλον σας, να  οραματίζεστε τη μέρα που θα 

ξαναγίνουμε άνθρωποι, που θα περπατάμε ελεύθερα  στο δρόμο, που θ’ αγκαλιαζόμαστε, 

θα συνευρισκόμαστε, θα  τρώμε και θα διασκεδάζουμε  μαζί. Μην ξεχνάτε, δεν είστε μόνοι 

σας. Είμαστε  μαζί, όλοι μαζί… 

                           
Και  κάτι ακόμα. Μέσ’ απ΄ολ’ αυτά   φάνηκε ότι  δεν είναι μόνο  η ζωή μας «γυμνή»  

αλλά ότι είναι και η δημοκρατία μας γυμνή. Απροστάτευτη. «Η  ανάγκη  να  ξαναδούμε  τα 

κοινωνικά συμβόλαια  είναι σήμερα  περισσότερο επιτακτική, διότι η εξουσία καθιστά  τον 

προσδιορισμό του  Homo  Sacer  εξαιρετικά δύσκολο. Ίσως, διότι, όπως λέει ο Αγκάμπεν, 

είναι μια έννοια  που πλέον μας περιλαμβάνει εν δυνάμει όλους. Η  γραμμή μεταξύ 

συμπερίληψης  και αποκλεισμού δεν είναι σταθερή. Είναι μια μετακινούμενη  και  διαρκώς 

μετατοπιζόμενη  περιοχή  που τείνει  να συμπεριλάβει όλο και περισσότερες πτυχές της 

καθημερινότητας»  αναφέρει ο  Φιλήμονας  Πατσάκης στο επίμετρο του βιβλίου.  

Καθίσταται αδήριτη και η ανάγκη ύπαρξης ξεκάθαρης  και αυστηρά οριοθετημένης 

Βιοηθικής, η  οποία θα  θέτει πολύ αυστηρά  όρια και  αρχές  εφαρμογής των Βιοϊατρικών 

επιστημών.  Ο Γκάντι θεωρούσε  την «Επιστήμη χωρίς  ηθική»  ένα από τα  7 θανάσιμα 

αμαρτήματα  του ανθρώπου. «Επιστήμη  χωριζομένη  αρετής, πανουργία  ου  σοφία 

φαίνεται»  αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πλάτωνας. Το κράτος  δικαίου  είναι πάνω  από 

οποιαδήποτε κυβέρνηση, γι’ αυτό  πρέπει να διαφυλάσσεται ως κόρη  οφθαλμού.  



Η  κυβέρνηση  δεν εκφράζει πλέον παρά μία μικρή  μερίδα του λαού.  Επιβάλλεται  

να οδηγηθούμε  άμεσα  σε  εκλογές  για  να  ανανεώσουμε  τη λαϊκή ετυμηγορία.  

                             
Τάσσομαι υπέρ της άμεσης δημοκρατίας και προτείνω ακόμα και το εξής : Όπως στο 

σχολείο, αν  το 1/3   των εκπαιδευτικών ζητήσει   ενυπόγραφα   να γίνει συνεδρίαση του 

Συλλόγου Διδασκόντων  για κάποιο θέμα,  ο  διευθυντής του σχολείου είναι 

υποχρεωμένος, θέλει δε θέλει, να καλέσει Σύλλογο Διδασκόντων, έτσι και στη δημοκρατία, 

προτείνω, αν    το  ζητήσει  το 1/3 του εκλογικού σώματος  επίσημα   (π.χ.  μέσω κωδικών 

του taxis  σε μια πλατφόρμα ),   να είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση  να  κάνει 

δημοψήφισμα για  το συγκεκριμένο θέμα. Αν  το  ζητήσει  το  50%  + 1  ψηφοφόρος,  τότε 

να  διαλύεται  η βουλή και  να γίνονται εκ νέου εκλογές.  

Να  απλοποιηθούν οι διαδικασίες   και τα  έξοδα   δημιουργίας  νέου κόμματος,  έτσι 

ώστε να μπορούν ν’ ακούγονται  όλες  οι «φωνές». Η απάντηση στο πρόβλημα δεν είναι 

λιγότερη, αλλά  περισσότερη και  ποιοτικότερη δημοκρατία.  

 Οι χώρες  σιγά  σιγά  ξαναγυρίζουν στη ζωή. Οι άνθρωποι  βγάζουν τις μάσκες και 

κυκλοφορούν ελεύθερα πλέον στους δρόμους. Το χαμόγελο ξαναγυρίζει σιγά  σιγά στα 

χείλη τους. Στη  χώρα όμως  που γέννησε τη Δημοκρατία  όχι. Στα δικά μας πότε θα  έρθει ;   

Εμείς  θα το φέρουμε…. Πότε ;    Τώρα, πριν είναι  αργά !   

          
                    Κροατία                                                              Σουηδία 

Κι επειδή πλησιάζει η μέρα που θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από την επανάσταση 

του 1821, ο μικρότερος  φόρος  τιμής που καταθέτω στον  Ρήγα Φεραίο, στον 

Καποδίστρια,  στον Καραϊσκάκη, στον Παπαφλέσσα, στον Νικηταρά  και  τ’ άλλα 

παλικάρια,   μαζί με την ευγνωμοσύνη μου  είναι  και η συγγραφή του άρθρου αυτού.  Για 

να μπορώ να κοιτάζω  τους μαθητές μου στα μάτια όταν τους διδάσκω ιστορία. Αφιερώνω  



λοιπόν  στους απανταχού  Μητσοτάκηδες της Γης   τα λόγια  του  ανυπέρβλητου, του 

αθάνατου Κολοκοτρώνη : 

                       
«Υπάρχει στον κόσμο  τούτον  ένας μυστικός νόμος»  λέει ο Καζαντζάκης : «Αν δεν 

υπήρχε ο  νόμος αυτός, ο κόσμος θα ήταν  από χιλιάδες χρόνια χαμένος, σκληρός  κι 

απαραβίαστος : Το κακό  πάντα στην αρχή θριαμβεύει  και πάντα  στο τέλος νικάται…» 

Το  κακό  κερδίζει   μάχες,  ποτέ  πολέμους.  Μπορεί  το σκοτάδι  να νικήσει το φως ; 

                                                                      Καλή Σαρακοστή, καλή λευτεριά 

                                                                                   Νίκος  Μαρκάκης  

                                                                                  12  Μαρτίου  2021 

 


