
Ελλάδα: κοντά ςτο Τζλοσ και η Αρχή! 

Θ Ελλάδα μασ ςιμερα: «ςε απόγνωςθ». 

Είμαι μία από τουσ χιλιάδεσ Ζλλθνεσ που κζλει να βάλει ζνα λικαράκι ςτθν επανακαταςκευι τθσ όμορφθσ 

αυτισ μάννασ γθσ! 

Ενα ρθτό λζει ότι: «ο κόςμοσ δεν χτίςτθκε μζςα ςε μία θμζρα», και ό,τι  κα γράψω εδϊ είναι με βάςθ αυτό 

το ρθτό. Υπάρχει λόγοσ που το αναφζρω. Και κα το εξθγιςω προσ το τζλοσ. Λίγο υπομονι. 

Το κείμενο αυτό απευκφνεται ςε όλο τον Ελλθνικό λαό, γιατί αυτόν αφορά και ζχω τθν ευχι αφοφ 

διαβαςτεί από πολλοφσ, να «πζςει ςτα χζρια» κάποιων ςθμαντικϊν ανκρϊπων που κα αποτελζςουν μία 

μικρι ομάδα που κα κάνει πράξθ τα παρακάτω. 

Εχω μία πρόταςη, θ οποία αν και όταν εφαρμοςτεί κα φζρει τα πάνω κάτω, ςχεδόν άμεςα, είτε το 

ςυλλαμβάνει ο ελλθνικόσ νουσ τθν παροφςα ςτιγμι είτε όχι.  

Συχνά, οι αλλαγζσ φοβίηουν. Το άγνωςτο φοβίηει. Αν όμωσ δεν δοκιμάςουμε κάτι καινοφργιο πϊσ κα 

μάκουμε για το αποτζλεςμά του;  Είτε αρνθτικό είτε κετικό. Αρκεί να κάνουμε το πρώτο βήμα. 

Άλλωςτε δεν χρειάηεται να αλλάξει κάτι. 

Θ πρόταςθ  αφορά μία προςθήκη. Μία προςκικθ - καινοτομία. 

Επειδι το «δράμα» είναι για το κζατρο και τισ ςαπουνόπερεσ, κα μπω κατευκείαν ςτο «ψθτό». 

Η Πρόταςή μου 

Είναι απλά μία ιδζα, που ςαν πολλζσ άλλεσ ίςωσ να χακεί για λίγο μζχρι να ξαναβγεί ςτθν επιφάνεια, είτε 

από εμζνα είτε από κάποιον άλλο. Ναι, κα το πω και αυτό: θ ελπίδα πεκαίνει τελευταία. Χιλιοειπωμζνο, 

αλλά το βακφ νόθμά του το γνωρίηουμε πολλοί! Δεν ζχω να χάςω κάτι όπωσ λζνε πολλοί. 

Σφςταςη Ομάδασ 

Τι και αν ςυςτθνόταν μία ομάδα αποτελοφμενθ από ικανοφσ και υπεφθυνουσ Ελλθνεσ ίςωσ και ξζνουσ,  

που κα είναι Εξειδικευμζνοι και Εμπειροι Επιςτήμονεσ, Επαγγελματίεσ ζξω αλλά και μζςα  

-απαραίτθτο το δεφτερο- από τον χώρο τησ Πολιτικήσ και ςυνεργαηόνταν με απλοφσ ανκρϊπουσ εκελοντζσ. 

Στθ ςυνζχεια και πιο λεπτομερειακά, θ ομάδα αυτι κα είναι ζνα επιτελείο από Γιατροφσ, Ψυχολόγουσ, 

Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ, Κοινωνιολόγουσ, Δάςκαλουσ, Καθηγητζσ και Γονείσ ή Κηδεμόνεσ που κα 

ςυνεργαςτοφν μεταξφ τουσ για ζνα πολφ ςθμαντικό ζργο, το πιο ιερό από όλα τα μακιματα, ναι ακόμθ και 

τα κρθςκευτικά(!). 

  



Έργο και Σκοπόσ 

Το ζργο τθσ παραπάνω ομάδασ κα είναι θ ςφνταξη και ζκδοςη βιβλίων τα οποία κα διδάςκονται ςε όλουσ 

τουσ βακμοφσ Εκπαίδευςθσ, από το νιπιο ζωσ και τθν τελευταία τάξθ του Λυκείου. 

Τίτλοσ του βιβλίου-μακιματοσ κα μποροφςε να είναι «Κοινωνικι Κακοδιγθςθ» ι «Σχζςεισ μεταξφ 

Ανκρϊπων - Φφςθ και Ηϊα» ι «Σεβαςμόσ ςτον Άνκρωπο, τα Ηϊα και τθ Φφςθ» ι κάτι παρεμφερζσ και οι 

τίτλοι και το περιεχόμενο φυςικά κα αλλάηουν ανάλογα με το βακμό εκπαίδευςθσ όπου κα διδάςκονται, 

με ςκοπό και μόνο ζναν: να βοηθήςουν τα παιδιά να είναι και να παραμείνουν  Άνθρωποι. «Άνκρωποι» 

με τθν ζννοια ίςθ με όλα τα όμορφα επίκετα που υπάρχουν ςτο ελλθνικό λεξιλόγιο. 

Εφρεςη Ατόμων για την Ομάδα 

Αν υπάρχουν, που πιςτεφω ότι υπάρχουν, άνκρωποι ςτθ χϊρα μασ που κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν 

μία τζτοια εξαιρετικι ομάδα και φτάςει θ πρόταςθ δθλ. θ προςθήκη του ανωτζρω μαθήματοσ ςτο 

Υπουργείο Παιδείασ, και γίνει αποδεκτι και αρχίςει να εφαρμόηεται ζνα τζτοιο μάκθμα, τότε το τί 

αποτζλεςμα κα αποφερκεί...  

...κα αφιςω τον κόςμο να κρίνει, αφοφ όμωσ κλείςει τα μάτια για λίγα λεπτά και φανταςτεί αυτι τθν ιδζα 

ςαν να ζχει ιδθ γίνει πραγματικότθτα. 

Επίλογοσ 

Το τελευταίο που ζχω να πω είναι ότι: το μζλλον τησ Ελλάδασ είναι οι ίδιοι οι απόγονοί μασ, τα παιδιά 

μασ! Αυτά είναι η Ελλάδα μασ. Μασ χρειάηονται ΤΩΡΑ περιςςότερο από ποτζ! 

 Ιρκε θ ϊρα να γίνουμε υπεφθυνοι. Αν αγαπάμε τθ χϊρα μασ και τα παιδιά μασ, παρακαλϊ μία μζρα, 

κάποιοι αν θελήςουν πραγματικά να κάνουν κάτι να το αρχίςουν! Κα είναι κάτι καλό. Κάτι ςωςτό. 

Τα παιδιά μαθαίνουνε από εμάσ, ςτηρίζονται ςε εμάσ. 

 Ασ τουσ δείξουμε ότι μποροφμε και ότι κάνουμε πράξθ τισ υποςχζςεισ μασ. 

Γιατί κάποια μζρα κάποια από αυτά θα γίνουνε επαγγελματίεσ, δάςκαλοι και ναι ακόμη πολιτικοί! 

Γιατί αν είμαςτε καλφτεροι άνθρωποι θα είμαςτε και καλφτερο Κράτοσ. 

Από κάπου πρζπει να αρχίςουμε όμωσ. Το νόθμα αυτοφ του κειμζνου είναι πολφ βακφτερο και γι’αυτό 

ίςωσ μερικοί να ζχουνε αμφιβολίεσ για το ξεκίνθμα μίασ τζτοιασ πρόταςθσ με μακρυπρόκεςμο 

αποτζλεςμα. Και εδϊ να εξθγιςω αυτό που ανζφερα ςτθν αρχι για το ότι «ο κόςμοσ δεν χτίςτθκε ςε μία 

μζρα», γιατί για να είμαι ειλικρινισ πάνω από όλα με τον εαυτό μου, ξζρω πολφ καλά ότι θ ιδζα μου 

ςαφϊσ κα πάρει πολφ χρόνο να γίνει πράξθ. Ίςωσ μινεσ, ςίγουρα χρόνια.  

Δεν είμαι επιςτιμονασ οφτε ειδικόσ, οφτε καν απόφοιτοσ πανεπιςτθμίου, αλλά είμαι μία Ελλθνίδα μθτζρα 

που κζλει τα παιδιά τθσ να ηουν αςφαλι και ευτυχιςμζνα ςε μία καλφτερθ Ελλάδα. 

Τιμι μου όμωσ κα ιταν αν ποτζ δθμιουργθκεί μία τζτοια ομάδα και χρειαςτεί εκελοντζσ, να είμαι μία από 

αυτοφσ. 

Σασ ευχαριςτϊ πολφ 


