28ε ΟΚΣΧΒΡΙΟΤ 1940
ΚΔΦΔΙ ΚΑΙ ΤΝΔΙΡΜΟΙ
Υξήζηνο Λενληήο
πλζέηεο

Κχξηε Πξχηαλε,
εβαζηνί δηδάζθαινη
Αγαπεηά παηδηά,
Κπξίεο θαη Κχξηνη.
αο επγλσκνλψ πνπ κνπ παξαρσξήζαηε απηφ εδψ ην βήκα, κε ηελ άθξσο ηηκεηηθή
πξφηαζε ηνπ θπξίνπ Πξχηαλε, λα θαηαζέζσ εδψ κεξηθέο ζθέςεηο θαη ηνπο εμ
απηψλ ζπλεηξκνχο, πνπ ελδερνκέλσο λα έρνπλ ζρέζε κε ηελ ζεκεξηλή γηνξηηλή
κέξα, - εκέξα κλήκεο, ζηνραζκνχ θα ηδενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ -, δειαδή, ηελ
48ε επέηεην ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1940, πνπ καδί κε νιφθιεξν ηνλ Διιεληζκφ
γηνξηάδνπκε.
ΣΙ γηνξηάδνπκε αιήζεηα? Σν πέλζνο? Σελ θαηαζηξνθή? Σε ζιίςε ή ηελ νδχλε?
Γηαηί απηά ήηαλ ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πνιέκνπ – φπσο θαη θάζε πνιέκνπ –
θαη ηεο ηδενινγίαο πνπ ηνπο δεκηνπξγεί.
Όρη. Γελ γηνξηάδνπκε απηφ.
Γηνξηάδνπκε έλα κεγαιείν. Γηνξηάδνπκε ην ζζέλνο, ηελ αλάηαζε, ηελ αλφξζσζε ηεο
ςπρήο ηνπ ιανχ καο. Αλέβεθε «…..ιίγν ςειόηεξα….» μεπεξλψληαο αθφκε θαη
ηελ πξνζδνθία θαη ηελ παξφηξπλζε ηνπ πνηεηή.
Γηνξηάδνπκε ηε βνχιεζε απηνχ ηνπ ιανχ, λα νξίδεη ν ίδηνο ηα ηνπ νίθνπ ηνπ, λα
δηαθεληεχεη θαη λα δηακνξθψλεη ηε δσή ηνπ, κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, κε δηθή ηνπ
επηινγή θαη κε θαλφλεο πνπ ν ίδηνο έρεη ζεζπίζεη.
Γηνξηάδνπκε ηελ πξνζήισζε απηνχ ηνπ ιανχ ζε αμίεο, πνπ απφ αηψλεο νη
πξφγνλνί ηνπ, άθεζαλ ζαλ θιεξνλνκηά θαη ζαλ παξαθαηαζήθε, λα ηηο δηαθπιάζζεη
ζην δηελεθέο, εθηειψληαο ζην αθέξαην απηφ ην θαζήθνλ.
Γηνξηάδνπκε απηή ηνπ ηελ απφθαζε, λα πιεξψζεη θαη κε ηελ δσή ηνπ αθφκα, απηφ
ην ηίκεκα.
Γηνξηάδνπκε ηελ ζχκπλνηα θαη ηελ ελφηεηα εθείλσλ πνπ ζήθσζαλ ζηα νπξάληα ηελ
έλλνηα ηνπ ΔΜΔΙ.
Γηνξηάδνπκε απηφ πνπ ζήκεξα, φζν πνηέ άιινηε, έρνπκε αλάγθε. Σν πξφηππν, ην
εζηθφ ζηήξηγκα καο.
Γηνξηάδνπκε ηελ ζπλεηδεηή επηινγή θαη ππνηαγή ηνπ ΔΓΧ ζην ΔΜΔΙ……
Απηέο νη επηινγέο ηνπο θαη απηφο ν αγψλαο, πνπ απνζθνπνύζε άξαγε?
Πξνθαλψο ζηελ επηζπκία ηνπο λα δήζνπλ ζ΄ έλα θαζεζηψο ειεπζεξίαο,
δεκνθξαηίαο, εηξήλεο, δηθαηνζχλεο, αδειθνζχλεο θαη αμηνπξέπεηαο. Γειαδή ζε
αξρέο θαη αμίεο πνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηελ θαζαξά αλζξψπηλε, θνηλσληθή θα
εζηθή δηαβίσζε θαη ζπκπεξηθνξά ηνπο.

Η αθνζίσζή ηνπο ζ’ απηέο, θαη ε απφθαζή ηνπο λα δηαζθαιίζνπλ απηά ηα αγαζά,
ηνπο έδσζε ηε δχλακε θαη ην θνπξάγην λα επηδείμνπλ ηέηνηα αλδξεία θαη αξεηή,
αληηζηεθφκελνη ζε πεξηζζφηεξνπο θαη ηζρπξφηεξνπο.
Μα απηφ δελ έθαλε θαη ε Αληηγφλε? Απηφ δελ έθαλε θαη ε Ιθηγέλεηα ζηελ Απιίδα?
Σελ ΑΞΙΟΠΡΔΠΔΙΑ ηνπο ππεξαζπίζηεθαλ.
Αηψλεο ηψξα, ίδηεο θαη απαξάιιαρηεο επηινγέο.
Απηέο νη επηινγέο, ηνπο ράξηζαλ θαη έλα πνιχηηκν δψξν. Σελ αίζζεζε θαη ηελ
νκνξθηά, λα ελεξγνχλ θαη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ ΤΝΑΓΩΝΙΣΔ κε ηνλ δηπιαλφ
ηνπο, πνπ ππεξεηνχζαλ ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο, είραλ ηηο ίδηεο επηδηψμεηο, απφ ηελ
ίδηα ζέζε θαη ην ίδην ραξάθσκα – εθείλν – πνπ ηνπο έλσλε θαη ηνπο βνεζνχζε, καδί
λα κνηξάδνληαη ηελ θηψρεηα, ηελ δπζηπρία, ηνλ θφβν, ηνλ ζάλαην, αιιά θαη ην ίδην
φλεηξν, ηελ ίδηα ειπίδα…….
Η ππεξάζπηζε ηεο αμηνπξέπεηαο είλαη ΑΝΑΓΚΗ. – Πάλσ απ’ φια ε ΑΝΑΓΚΗ….
φπσο καο δίδαμε ν Δπξηπίδεο. Γηα ηελ εθπιήξσζε απηήο ηεο Αλάγθεο ν ΑΓΩΝΑ
ΔΙΝΑΙ ΓΙΑΡΚΗ θαη είλαη ην ίδην δχζθνινο, γηα λα κελ εηπψ δπζθνιφηεξνο θαη απ’
απηφλ ηεο δηαζθάιηζεο ηεο ειεπζεξίαο. Η αμηνπξέπεηα δελ είλαη αξεηή δνηή.
Δίλαη θαηάθηεζε θαζεκεξηλή, επίπνλε, πνπ θεξδίδεηαη βήκα ην βήκα. Σν θφζηνο
είλαη κεγάιν θαη ε επηινγή ΑΣΟΜΙΚΗ. Απαηηεί ην κέγηζην ησλ εζσηεξηθψλ
αληηζηάζεσλ θαη ηεο επηζηξάηεπζεο θαη εγξήγνξζεο ηνπ ζπλεηδεζηαθνχ.
Η ΠΑΡΑΙΣΗΗ θαη ε ΑΡΝΗΗ ζπκκεηνρήο ζηνλ αγψλα, - πηζηέςηε κε, - δελ
κπνξεί λα ηα βγάιεη πέξα……..Οχηε ν ΑΛΛΗΘΩΡΙΜΟ.
Ο αγψλαο γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο αμηνπξέπεηαο, ηαπηίδεηαη κε ηνλ αγψλα γηα ηελ
ππεξάζπηζε ηεο πξαγκαηηθήο ειεπζεξίαο, ηεο νπζηαζηηθήο ειεπζεξίαο ηνπ ΔΓΩ θαη
πξνυπνζέηεη αθνζίσζε θαη απνθαζηζηηθφηεηα, απηνγλσζία, κέηξν, απνζηξνθή
ηεο ππεξβνιήο, αίζζεζε ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ηνπ άιινπ,
ζσθξνζχλε, εζηθή ζπκπεξηθνξά….
Η ειεχζεξε βνχιεζε δελ έρεη θαινχπηα, δελ έρεη θαινχπηα, δελ έρεη φξηα γη’ απηφ
είλαη πάληα έηνηκε λα απιψζεη ηα θηεξά ηεο παληνχ, ζην άπεηξν, γη΄ απηφ είλαη
Γεκηνπξγία.
Μεηά ηελ 28ε Οθησβξίνπ, ε «Δζληθή Αληίζηαζε» θαη αξγφηεξα ην «Πνιπηερλείν»….
Η ίδηα ξφηα, ε ίδηα ζηαζεξή θαη αηαιάληεπηε πνξεία…..
ΠΟΡΔΙΑ ΟΝΔΙΡΟΤ.
ΠΟΡΔΙΑ ΤΠΔΡΒΑΗ.
Σέηνηα γεγνλφηα απαληνχλ ζηηο φπνηεο ακθηβνιίεο κπνξεί λα έρνπκε γηα ηελ
εξκελεία ησλ επηινγψλ απηνχ ηνπ ιανχ. Γείρλνπλ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν,
ηνλ δξφκν…….
Λνγηθφ είλαη, λα ζθεθζνχκε εθείλν ην, «άιιεο νη ζπλζήθεο ηφηε….»
Φπζηθά! Αιιά κήπσο πάληνηε δελ είλαη «άιιεο» νη ζπλζήθεο, θαη ζε θάπνηεο απ΄
απηέο νη δπζθνιίεο είλαη αθφκε κεγαιχηεξεο?
ηελ πεξίπησζή καο ηδηαίηεξα, νη ζπλζήθεο κεγηζηνπνηνχλ ηηο δπζθνιίεο.
Πξνζθπγηά απφ ηνλ πξνεγνχκελν, πξηλ ειάρηζηα ρξφληα, πφιεκν, κε κία
δηθηαηνξία ζην θεθάιη ηνπο, θηψρεηα, ειιείςεηο….- κε κία δεχηεξε δηθηαηνξία
θαηφπηλ……
ΣΟΣΔ ν ερζξόο επηβαιιόηαλ κε ηε θσηηά θαη ην ζίδεξν……
ΗΜΔΡΑ πξνβάιιεη σο ερζξφο, σο επηθίλδπλν φπιν, ζε ρέξηα πνπ, ρσξίο έιεγρν,
κπνξνχλ λα απζαηξεηνχλ, ζε παγθφζκηα πιένλ θιίκαθα, έμσ απφ ηελ ιατθή
ζπλαίλεζε θαη ηελ θνηλή ινγηθή, ην κέζνλ εθείλν, πνπ ππνηίζεηαη φηη ππάξρεη γηα

ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηπρίαο θαη ηεο επεκεξίαο. Γειαδή πξνζηέζεθε ζηα άιια,
άιιν έλα παλίζρπξν φπιν.
Σν «ρξήκα».
Δθείλνη πνπ ειέγρνπλ απηφ ην κέζν, κε πνιινχο θαη δηαθφξνπο ηξφπνπο,
εθεπξήκαηα θαη κεραληζκνχο, θαλάιηα θαη έληππα θιπ. θιπ. ζέηνπλ ζε θίλεζε ηνπο
αλχπνπηνπο, αιιά ζπρλά θαη ππνςηαζκέλνπο, ζ’ έλα εμαλαγθαζκό ζην
θπλεγεηό ηνπ ρξήκαηνο καδί κε ηελ θαιιηεξγνύκελε ηάζε γηα ππεξβνιηθή
πξνβνιή ηνπ ΔΓΧ πνπ απνκαθξχλεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηνπο
αζρνινχκελνπο κε απηφ ην….. άζιεκα θαη ηνπο μεθφβεη απφ ην θνηλσληθό
ζύλνιν.
Βέβαηα πνιχ ζπρλά ζπκβαίλεη λα ηξέρνπλ φινη απφ ’δσ, ελψ νη ζπλαιιαγέο
γίλνληαη απφ…..’θεη. Φαχινο θχθινο!!
Ιζρπξά θαη άθξσο επηθίλδπλα φπια, ή «Έμππλα φπια» φπσο ζα ηα απνθαινχζαλ
ζήκεξα κε ηελ ζχγρξνλε νξνινγία ηνπ ζπξκνχ.
Όκσο, πνιιά εξσηήκαηα θαη πνιιέο αησξνχκελεο ακθηβνιίεο δεηνχλ απάληεζε.
Ο εθκαπιηζκφο ησλ ζπλεηδήζεσλ θαη ε εμαγνξά, δελ νδεγνχλ θαηεπζείαλ ζηνλ
εμαλδξαπνδηζκφ ηεο βνχιεζεο θαη ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ,
αιιά θαη ζηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή εμαζιίσζε?
Γελ είκαη ζίγνπξνο αλ ην ρξήκα θαη ν πινχηνο νδεγνχλ πάληα ζηελ επεκεξία θαη
ζηελ πξφνδν ή αλ εμαζθαιίδνπλ ηελ επηπρία, θαη ηελ νκνξθηά ζηνπο αλζξψπνπο,
εθ’ φζνλ δελ ζπλππάξρνπλ, δελ ζπλδένληαη θαη δελ ζηεξίδνπλ θαη άιιεο αμίεο.
Πην πνιχ είκαη ζίγνπξνο φηη έλαο ηέηνηνο ζηφρνο, κε ηελ απιεζηία θαη ηε βνπιηκία
ηνπ, ρσξίο ηέινο, ρσξίο φξηα, ρσξίο θαλέλα ελδνηαζκφ θαη ρσξίο θαλέλα εζηθφ
θξαγκφ, ζίγνπξα νδεγεί θαη’ επζείαλ ζηε ΒΙΑ.
Σν ππνβνιηκαίν ζηελ πιεξνθνξία, πξνθαλψο θαη δφιην, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο
πξνπαγάλδα απηψλ ησλ φπισλ, δελ δεκηνπξγεί ζχγρπζε θαη ζπρλά ππεξθαιχπηεη
ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ αιήζεηα?
Ο απνπξνζαλαηνιηζκφο απφ ηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ηνπ πνιίηε, ηελ
νπζηαζηηθή νκνξθηά ηεο δσήο, ηε γλψζε, θαη ε ζηξνθή πξνο ην αλήιεν θαη
αγρνηηθό θπλεγεηό ηνπ ρξήκαηνο, αιιά θαη ηεο εμνπζίαο πνπ απνξξέεη απ’
απηφ, δελ είλαη κηα κεγάιε απεηιή?
Η ππεξβνιηθή πξνβνιή ηνπ ΔΓΩ δελ νδεγεί θαη δελ δεκηνπξγεί ηελ απνκφλσζε,
ηελ εζσζηξέθεηα, ηνλ εγσηζκφ θαη ελ ηέιεη ηελ ηάζε ηνπ «εγψ» λα επηβιεζεί κε
φπνην ηξφπν ζηνπο άιινπο, αζθψληαο επάλσ ηνπο εμνπζία θαη βία?
Σέηνηεο κέζνδνη θαη ηέηνηα θαηλφκελα, δελ αληηζηξαηεχνληαη ελ ηέιεη ηελ ειεχζεξε
βνχιεζε θαη ηελ ειεχζεξε ζθέςε?
Ο πιηθόο πινύηνο, είλαη δηθαίσκα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ? Ο πλεπκαηηθόο
πινύηνο δελ είλαη ππνρξέσζε ηνπ θάζε αηφκνπ?
Σα ηειεπηαία ρξεκαηννηθνλνκηθά παγθφζκηα γεγνλφηα, απηά πνπ βηψλνπκε
ζήκεξα, ζηηο κέξεο καο, δίλνπλ κεξηθέο κφλνλ απαληήζεηο ζηηο ακθηβνιίεο κνπ.
Οθείισ λα ζαο εμνκνινγεζψ εδψ, φηη, νη ακθηβνιίεο κνπ ζηηο παξαπάλσ ζθέςεηοεξσηήκαηα, είλαη πεξηζζφηεξεο απφ ηελ βεβαηφηεηά κνπ γη’ απηέο.
Με παξεγνξεί ε ζθέςε φηη ε ακθηβνιία είλαη πεγή γλψζεο.
Σέηνηεο κέξεο, ζαλ ηε ζεκεξηλή πνπ γηνξηάδνπκε, ζηξνβηιίδνπλ ζην κπαιφ κνπ
ζθέςεηο πνπ αβίαζηα δεκηνπξγνχληαη, φπσο, ε ΑΝΑΦΟΡΑ ζε ηέηνηα ΠΡΟΣΤΠΑ ζα
ήηαλ άξαγε ρξήζηκε λα καο βνεζήζεη ζηελ επηδίσμε παξφκνησλ ζηφρσλ, θαη

επηινγήο ηξφπσλ θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, ζαλ θη απηνχο πνπ νδήγεζαλ
«εθείλνπο» ζ’ απηφ ην κεγαιείν ςπρήο.
Πσο ζα κπνξνχζακε δειαδή λα θηάζνπκε ζ’ εθείλν ην «….αλνξζώζνπ ςπρή
κνπ ζηνπ ιανύ η’ αλάζηεκα….!» ηνπ πνηεηή…..
Η αλάπηπμε ηεο Παηδείαο, θαη ηνπ Πνιηηηζκνύ, είλαη ε ιύζε.
Δπαξθεί φκσο γηα ηελ επαλαθνξά ζε εθείλεο ηηο αμίεο?
Πάλησο, φπσο θη αλ έρεη ην πξάγκα, δελ γλσξίδσ θάηη άιιν πνπ λα κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε ηέηνηεο αξεηέο. Υσξίο λα είλαη παλάθεηα, είλαη ν κνλφδξνκνο πνπ
κπνξεί λα ζε θέξεη απέλαληη ζηελ ζπλείδεζή ζνπ. Ο κφλνο δξφκνο πνπ κπνξεί λα
αλαπηχμεη ηηο εζσηεξηθέο αληηζηάζεηο, λα θαιιηεξγήζεη ηελ απηνγλσζία θαη ην ξφιν
ηνπ αηφκνπ ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν, φπνπ εξγάδεηαη, ελεξγεί θαη ζπκπεξηθέξεηαη,
έζησ θαη ζε βάζνο ρξφλνπ.
Η ζπκπεξηθνξά θαη νη επηινγέο «εθείλσλ», ηνπο έθαλαλ λα αηζζάλνληαη
ΤΝΑΓΩΝΙΣΔ θαη ΟΥΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΔ.
Απηή ε ινγηθή ηνπ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟΤ δεκηνπξγεί, ίζσο, ηελ εληχπσζε ηεο
ζχγθξνπζεο θαη ηνπ εμαλαγθαζκνχ, εκπεξηέρεη ηελ έλλνηα ηνπ απάλζξσπνπ θαη
ηνπ βίαηνπ, εθείλνπ πνπ δεκηνπξγεί θαρππνςία θαη θέξλεη ηνπο αλζξψπνπο ζε
αληηπαιφηεηα.
Ο ΤΝΑΓΩΝΙΜΟ έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επγέλεηαο, είλαη πξφνδνο, είλαη
άκηιια, είλαη ειεπζεξία θαη γλψζε. Δκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηνπ αιηξνπηζκνχ θαη ηεο
αλζξσπηάο. Ο αληαγσληζκφο φρη πάληα, ελψ ελεδξεχνπλ θαη πνιινί θίλδπλνη ζηηο
θάζε κνξθήο αλζξψπηλεο ζρέζεηο.
Η πξνζήισζε ζε εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο θαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ
θαηάθηεζή ηνπο, θιείλνπλ ην δξφκν ζηελ πλεπκαηηθή αλαπεξία, ζε αληίζεζε κε
ηνλ παξακεξηζκφ θαη ηε ιεζκνζχλε ηέηνησλ πξνηχπσλ, πνπ αλνίγνπλ δηάπιαηα ηηο
πφξηεο πξνο απηήλ. ην ίδην απνηέιεζκα κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ε ζηαδηαθή
δηνιίζζεζή καο ζηελ επδαηκνλία, ηελ λσρέιεηα θαη ηνλ εθεζπραζκφ.
Η ζηάζε «εθείλσλ», ν αγψλαο ηνπο θαη ε επηινγέο ηνπο, καο ζέηνπλ ην δίιεκκα
επαλαπξνζδηνξηζκνύ ησλ πξνηύπσλ καο ζηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, ηελ
νπνία δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη, εθηφο ησλ άιισλ θαη ε ινγηθή ηεο ηειεφξαζεο,
κε ηα ινγήο ινγήο πξφηππα πνπ καο παξνπζηάδεη ζηνλ θνηλσληθφ, ηνλ πλεπκαηηθφ,
θαιιηηερληθφ, επηζηεκνληθφ, ζξεζθεπηηθφ, πνιηηηθφ, δεκνζηνγξαθηθφ θαη θάζε άιιν
ρψξν ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηεο επνρήο καο, κε ηηο πνιιαπιέο, πνιχκνξθεο θαη
φρη πάληα ελάξεηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.
ηα ζεκεξηλά πξφηππα ππάξρεη ε ηάζε, λα εμσζνχλ, θπξίσο, ηνπο λένπο ζε κηα
λννηξνπία φπνπ ην επίθεληξν θαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν είλαη ην «ΔΓΩ» θαη «Η
ΔΠΙΣΤΥΙΑ». {Μελ πάεη ην κπαιφ ζαο, βέβαηα, γηα επηηπρία ζην πλεπκαηηθφ επίπεδν
ή ζην επίπεδν πξνζθνξάο ζην θνηλσληθφ ζχλνιν}.
Όκσο, ε λέα γεληά, πγηήο θαη αθκαία, φπσο πξηλ απφ ειάρηζηεο εκέξεο
παξαθνινπζήζακε φινη καο ζηε «βνπιή ησλ εθήβσλ», αληηζηέθεηαη κε ζζέλνο,
δχλακε θαη ζνβαξφηεηα, «ηνηο θείλσλ ξήκαζη πεηζφκελνη…..», ζ’ απηή ηε ινγηθή, ζ’
απηά ηα πξφηππα, ζηειηηεχνληαο ηελ «αλζξσπηά ζε απνζχλζεζε» ηελ «αηνκηθή θαη
θνηλσληθή επζχλε» θαη απαηηψληαο λα ηεζεί ηέξκα ζηνλ «εζηθφ εμεπηειηζκφ» ζην
«πλεχκα σθειηκηζκνχ» θιπ. θιπ, φπσο ην εβξνληνθψλαμαλ…….
ΤΠΑΡΥΔΙ ΔΛΠΙΓΑ ΛΟΙΠΟΝ…..
Μηα κηθξή παξέλζεζε εδψ.
Πξηλ απφ 2-3 ρξφληα, κε αθνξκή θάπνην βξαβείν πνπ κνπ απνλεκήζεθε, ζπλαληψ
ζην δξφκν θάπνηνπο αγλψζηνπο ζε κέλα, πνπ κε ζηακάηεζαλ γηα λα κε ζπγραξνχλ

γηα ην γεγνλφο, κε έλα πιαηχ πιαηχ ρακφγειν. Αληαπνθξίζεθα κε ραξά θαη κε
θξπθφ θακάξη επραξηζηψληαο ηνπο….
Φεχγνληαο, κε ελδηαθέξνλ ή θαη πεξηέξγεηα, κε ξψηεζαλ. «πλνδεπφηαλ ην
βξαβείν θαη κε ρξεκαηηθφ πνζφ?»…. «Όρη», απάληεζα.
Σν
ρακφγειν……
πάγσζε,
ρεηξαςία…..ζπιιππεηεξίσλ…..

έζβεζε.

Καη

ν

απνραηξεηηζκφο,

Η ζεκεξηλή παξφηξπλζε είλαη ραξαθηεξηζηηθή.
- «….Κνίηα ηε δνπιεηά ζνπ εζχ……» Λέλε κε λφεκα. Θαξξείο θαη δεη θαλείο κφλνο
ηνπ ζηνλ πιαλήηε……εξήκελ ησλ ππνινίπσλ.
Καη ε λνπζεζία επίζεο,
- «Κνίηαμε λα δηαθξηζείο λα είζαη θαη ν πξψηνο»….. Δξκελεχνληαο θπζηθά ηελ
«δηάθξηζε» θαη ηελ «πξσηηά» σο «επηηπρία» θαη «θνηλσληθή θαηαμίσζε» πνπ
αληηζηνηρεί ζε θάπνην ….βηβιηάξην θαηαζέζεσλ ή θαη ζε νκφινγα!...
Λεο θαη κπνξεί λα ππάξμεη πξψηνο ρσξίο λα ππάξρεη θαη λα αθνινπζεί ν δεχηεξνο,
ν ηξίηνο θ.ν.θ. πνπ είλαη ην ίδην αλαγθαίνη θαη επσθειείο θαη πνπ ρσξίο απηνχο είζαη
απιά ΜΟΝΟ, κε φια ηα πινχηε θαη ηα αγαζά πνπ ζνπ πξνζθέξεη …..ε κνλαμηά
ζνπ!.....
Η ζηάζε καο απέλαληη ζηε ζπζία «εθείλσλ», ζ’ απηή ηελ πεκπηνπζία ηνπ
εξσηζκνχ ηεο απηνζπζίαο, ηεο αδειθνζχλεο, ηεο απηαπάξλεζεο θαη ηεο
αιιειεγγχεο νθείιεη θαη πξέπεη λα είλαη πεληαθάζαξε.
Πάλσ ζ’ απηά ηα πξφηππα, ζ’ απηέο ηηο αμίεο, παηάεη γεξά ε πξαγκαηηθή, ε
νπζηαζηηθή δεκνθξαηία ηεο ειεχζεξεο ζθέςεο, ηεο γλψζεο θαη ηνπ ζηνραζκνχ, νη
γελλήηνξεο ηεο επηπρηζκέλεο θαη καθάξηαο θνηλσλίαο.
Δίκαζηε ηπρεξνί πνπ δνχκε ζε έλα ηφπν, πνπ ε ειεχζεξε ζθέςε, ε γλψζε θαη ν
ζηνραζκφο, δεκηνχξγεζαλ ηελ Ιζηνξία θαη ηνλ Πνιηηηζκφ ηνπ.
Θα ήκαζηαλ δηπιά ηπρεξνί εκείο νη Νενέιιελεο, αλ απφ εθεί αληινχζακε θαη ηα
δηδάγκαηά καο.
Κνηλφηνπα πξάγκαηα ζα κνπ επηζεκάλεηε. Έρεηε δίθην, αιιά ζπγρσξείζηε κνπ
απηή κνπ ηελ αδπλακία. Πψο λα εμνζηξαθίζσ ηηο ζθέςεηο θαη ηνπο ζπλεηξκνχο, πνπ
ζηξνβηιίδνληαη ζην κπαιφ κνπ, ζαλ έλα επίκνλν θαη δπλακηθφ…..ηαγθφ. Η αζπίδα
κνπ είλαη ….
Ακχλνκαη ζηνλ θαηαηγηζκφ, ζηελ δχλε, ζηνλ ίιηγγν. Μαο
ζθπξνθνπνχλ……..!!
Υξεκαηηζηήξην, δνκεκέλα, ηνμηθά, ρξπζφβνπια………..
Απφ ηνχηα ηα απιά ιφγηα, απφ ηνχηεο ηηο απιέο πξάμεηο, κεγαιψλεη ην κπφη ηεο
δσήο, κεγαιψλεη ν θφζκνο, κεγαιψλνπκε…….
27 Οθησβξίνπ 2008
ΥΡΗΣΟ ΛΔΟΝΣΗ

