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Αγαπηςά μαπ παιδιά, 
η ρημεοιμή «Ημέοα Σςαδιξδοξμίαπ και Μεμςόοχμ» απξςελεί μια ποχςξβξσλία ςξσ Γοατείξσ Συξλικξύ 
Επαγγελμαςικξύ Ποξραμαςξλιρμξύ, ιδιαίςεοα ςηπ ρσμαδέλτξσ κ. Πιλχμά πξσ ςξ ρςελευώμει, και η ξπξία 
μαζί με ςημ κ. Φχςίξσ, ςημ κ. Αμαγμώρςξσ και ςημ κ. Ταριξύλα, εογάρςηκαμ με ζήλξ για ςημ 
ποαγμαςξπξίηρή ςξσ. Ασςή η ρσμςξμιρμέμη ποξρπάθεια απξςσπώμει ςημ έγμξια ςξσ Συξλείξσ μαπ μα ραπ 
ποξεςξιμάρει σπεύθσμα, ώρςε μα ρυεδιάρεςε «μεςά λόγξσ γμώρεχπ» ςξ δικό ραπ αύοιξ, ςξ δικό ραπ 
μέλλξμ. Ακοιβώπ γι’ ασςό, έυξσμ ποξρκληθεί μα μιλήρξσμ και μα ρσζηςήρξσμ μαζί ραπ άμθοχπξι με 
διακεκοιμέμη ακαδημαψκή και επαγγελμαςική διαδοξμή, ξι ξπξίξι είμαι όλξι ςξσπ μέλη ςηπ εσούςεοηπ 
αορακειακήπ ξικξγέμειαπ: άλλξι από ασςξύπ είμαι απότξιςξι και άλλξι γξμείπ. Τξσπ εσυαοιρςξύμε θεομά 
για ςημ ποόθσμη αμςαπόκοιρη ρςημ ποόρκληρη, καθώπ και για ςημ πξλύςιμη ρσμβξλή ςξσπ. Όλξι ςξσπ θα 
είμαι εδώ για μα καςαθέρξσμ ρε ραπ ςη γμώρη και -κσοίχπ- ςημ εμπειοία ςξσπ ρςξμ ςξμέα εκείμξ πξσ κι 
ερείπ ταμςάζερςε, επιθσμείςε ή θα θέλαςε μα ρπξσδάρεςε και μα εογαρςείςε μεθαύοιξ. Επιςοέφςε μξσ, 
ειραγχγικά, μα μξιοαρςώ κι εγώ μαζί ραπ ςοειπ ρκέφειπ, πεοιρρόςεοξ θεχοηςικέπ, ξι ξπξίεπ ίρχπ ραπ 
βξηθήρξσμ μα θεχοήρεςε, δηλαδή μα δείςε, πιξ καθαοά ςξ ζήςημα ασςό. Θα αματεοθώ [α] ρςιπ 
απξτάρειπ ςηπ καοδιάπ, [β] ρςημ αμτιβξλία πξσ ασςέπ γεμμξύμ και [γ] ρςημ αληθιμή εσςσυία με ςημ ξπξία 
μαπ αμςαμείβξσμ.  
 
[α] ξι απξτάρειπ ςηπ καοδιάπ 
Είμαι αλήθεια όςι ξ άμθοχπξπ καλείςαι ρςη ζχή ςξσ μα λάβει μσοιάδεπ απξτάρειπ. Δύξ, όμχπ, από ασςέπ 
νευχοίζξσμ· δύξ από ασςέπ καθξοίζξσμ ρε μεγάλξ βαθμό ςημ καςεύθσμρη και ςξ πεοιευόμεμξ με ςξ 
ξπξίξ θα γεμίρει ςημ καθημεοιμόςηςά ςξσ και θα δώρει μόημα ρε ασςήμ: η ποώςη είμαι η επιλξγή ςξσ 
αμθοώπξσ με ςξμ ξπξίξ θα ρσμπξοεσςεί και η δεύςεοη ςηπ εογαρίαπ ςξσ. Και ξι δσξ διατέοξσμ από ςιπ 
σπόλξιπεπ, ςιπ μσοιάδεπ (για ςιπ ξπξίεπ πξλύ ρχρςά μαπ ρσμβξσλεύξσμ όςι ποέπει μα ςιπ παίομξσμε, ατξύ 
ποώςα ςιπ ενεςάρξσμε και ςιπ αμαλύρξσμε λξγικά), καθώπ –καςά καμόμα– ασςέπ παίομξμςαι ξδηγημέμεπ 
από ςξ έμρςικςξ ίρχπ ή, μάλλξμ, από κάςι πιξ μύυιξ, πιξ βαθύ... Λέχ πιξ βαθύ, γιαςί με ςη λξγική 
διαποαγμάςεσρη ασςώμ ςχμ απξτάρεχμ ποέπει μα ρσμςαυθεί και η καοδιά. Και για μα είμαρςε πιξ 
ακοιβείπ, ρε ασςέπ ςιπ δύξ απξτάρειπ είμαι ασςή, η καοδιά, πξσ ποώςη απξταρίζει και η λξγική ακξλξσθεί. 
Τι ακοιβώπ ρσμβαίμει εδώ και ςι ρσμέπειεπ έυει ασςή η “αμαπξδιά” για ςημ πξοεία πξσ θα πάοει η ζχή 
μαπ;  Τξ βέβαιξ, και απξλύςχπ τσριξλξγικό, είμαι μα μαπ παιδέφει η αμτιβξλία: Πήοα ςη ρχρςή 
απόταρη; Ήςαμ όμςχπ ασςό πξσ ήθελα και μπξοξύρα μα κάμχ ρςη ζχή μξσ; Και πξιξ είμαι, άοαγε, ςξ 
κοιςήοιξ με ςξ ξπξίξ ζσγίζεςαι η ξοθόςηςα ασςώμ ςχμ μεγάλχμ απξτάρεχμ;  
 
[β] ξι αμτιβξλίεπ πξσ γεμμξύμ ξι απξτάρειπ ςηπ καοδιάπ  
Υπάουει έμα πεοιρςαςικό από ςη ζχή ςξσ μεγαλύςεοξσ ίρχπ ρσμθέςη ςξσ 20ξσ αιώμα, ςξσ Νςμίςοι 
Νςμίςοιεβιςπ Σξρςακόβιςπ, πξσ ανίζει μα αματέοξσμε. Κάπξια ρςιγμή ςξμ επιρκέτςηκαμ ρςξ ενξυικό ςξσ 
ςοειπ μέξι ρσμθέςεπ, για μα δείνξσμ ςη δξσλειά ςξσπ ρςξμ διάρημξ δάρκαλξ και μα ακξύρξσμ ςη γμώμη 
ςξσ για ςξ αμ έυξσμ μέλλξμ και ποξξπςική ρςη μξσρική. Ο Σξρςακόβιςπ, ατξύ μελέςηρε ςιπ μξσρικέπ 
ρσμθέρειπ ςχμ μεαοώμ, ςξσπ τώμανε καςά ρειοά –όπχπ ςξσπ είυε ανιξλξγήρει με βάρη ςημ πξιόςηςα 
ςχμ ρσμθέρεώμ ςξσπ– για μα ςξσπ κάμει μία επιπλέξμ εοώςηρη: «Θα μπξοέρειπ μα ζήρειπ, αμ ςελικά ρξσ 



πχ πχπ δεμ έυειπ ποξξπςική ρςημ εμαρυόληρή ρξσ με ςη ρύμθερη;». Οι δύξ ποώςξι, ξι καλύςεοξι, 
απάμςηραμ πχπ «μαι, μπξοώ μα ζήρχ και υχοίπ ςη ρύμθερη» και μόμξ ξ ςοίςξπ, ξ σπξδεέρςεοξπ ςχμ 
άλλχμ, είπε πχπ «όυι, δεμ μπξοώ μα ταμςαρςώ ςη ζχή μξσ υχοίπ μα γοάτχ μξσρική!». Ε, λξιπόμ, ασςόμ 
και μόμξ παοόςοσμε ςελικά ξ Σξρςακόβιςπ μα ρσμευίρει με ςη ρύμθερη. «Αμ δεμ μπξοείπ μα ζήρειπ 
υχοίπ ασςό».... Είμαι, λξιπόμ, αλήθεια πχπ ζειπ με ασςό! Κι επειδή θα ζήρειπ με ασςό, τοόμςιρε μα ανίζει, 
γιαςί ατξοά ερέμα και ςη ζχή ρξσ. 

  Ασςήμ ςημ αλήθεια απξςσπώμει ρε έμα δίρςιυό ςξσ και ξ 
Αουίλξυξπ, γοάτξμςαπ: «Σςξ δόοσ μξσ ξτείλχ ςξ φχμί μξσ, ρςξ 
δόοσ μξσ ςξ κοαρί από ςημ Ίρμαοξ· γεομέμξπ πάμχ ρςξ δόοσ μξσ 
πίμχ». Πξσ πάει μα πει, πχπ ξ αγώμαπ για ςημ εναρτάλιρη ςχμ 
βαρικώμ για ςημ επιβίχρη αγαθώμ είμαι έμα με ςημ επιδίχνη ςχμ πιξ 
πξλσςελώμ απξλαύρεχμ (ξ «Ιρμαοικόπ ξίμξπ» ήςαμ κάςι ραμ ακοιβή 
ραμπάμια ςηπ επξυήπ). Ή, αλλιώπ, πχπ απξλαμβάμειπ εμ ςέλει ςη ζχή 
με ςξμ ςοόπξ ρξσ, ςξμ ςοόπξ πξσ διαλέγειπ μα πξοεύεραι ρε ασςήμ. 
«Με ςξ δόοσ», αλλά και «πάμχ ρςξ δόοσ», ρςημ πεοίπςχρη ςξσ 
Αουιλόυξσ ή ςξσ Πάοη πξσ αμαζηςά ςημ αγάπη ςηπ χοαίαπ Ελέμηπ ή 
ςξσ Αίαμςα και ςξσ Αυιλλέα πξσ αμαζηςξύμ –εμ ώοα πξλέμξσ– ςημ 
αμεμελιά ςξσ παιυμιδιξύ ςχμ περρώμ με ςξ δόοσ παοαμάρυαλα. Τξ 
ίδιξ ιρυύει για όλξσπ μαπ, πιρςεύχ, λίγξ πξλύ. Τξ θέμα είμαι ςι θα 
είμαι ςξ «δόοσ» ςξσ καθεμόπ. Για μαπ εδώ πξσ μιλάμε ρήμεοα, πιθαμόμ 
μα λέγαμε «ρςξμ σπξλξγιρςή μξσ ξτείλχ ςξ φχμί μξσ...». 
 

[γ] η αληθιμή εσςσυία με ςημ ξπξία μαπ αμςαμείβξσμ ξι απξτάρειπ ςηπ καοδιάπ  
Με όλα ασςά θέλχ μα ςξμίρχ πχπ η επιλξγή ςηπ μελλξμςικήπ ραπ εογαρίαπ είμαι μια πξλύ ρπξσδαία 
σπόθερη, η ξπξία –για μα είμαι δημιξσογική και όυι καςαμαγκαρςική– ποέπει μα ςοξτξδξςηθεί και μα 
καλλιεογηθεί από ςημ παιδεία. Μια παιδεία, όπχπ ςημ όοιρε εκ μέξσ ξ Μάμξπ Χαςζιδάκιπ, η ξπξία «δεμ 
θα είμαι πξςέ η πληοξτξοία, η ςευμική, ςξ δίπλχμα ενειδίκεσρηπ πξσ εναρταλίζει γάμξ, ασςξκίμηςξ κι 
ακίμηςξ, με πληοχμή ςημ πλήοη σπξςαγή ςξσ εναρταλιρθέμςξπ, αλλά η πμεσμαςική και φσυική διάπλαρη 
εμόπ ελεύθεοξσ αμθοώπξσ, με ςευμική αμαθεώοηρηπ κι ξμειοικήπ δξμήπ, με αγχμία απελεσθέοχρηπ και 
με διαθέρειπ μιαπ ιπςάμεμηπ τσγήπ ποξπ ς' άρςοα». 

Μιλώμςαπ πιξ ποιμ για ςημ ερχςεοική αμτιβξλία με ςημ ξπξία θα αμαμεςοηθείςε, δεμ ποέπει μα 
παοαγμχοίρξσμε και ςημ ενχςεοική αβεβαιόςηςα πξσ ποξκαλεί ςξ άγμχρςξ και πεοίπλξκξ πεοιβάλλξμ ςηπ 
ελλημικήπ κοίρηπ αλλά και ςηπ παγκξρμιξπξίηρηπ. Γι’ ασςόμ ςξ μέξ κόρμξ, πξσ βοίρκεςαι ρε μια 
διαδικαρία ιλιγγιώδξσπ και αρύμμεςοηπ μεςαβξλήπ, θα ραπ μιλήρξσμ εκςεμέρςεοα, αμςλώμςαπ από ςημ 
εμπειοία ςξσπ, ξι καλερμέμξι μαπ.  Εγώ θα πχ, μόμξ, πχπ πάμςα έςρι ήςαμ! Ο άμθοχπξπ και η μξίοα ςξσ 
είμαι ασςή: μα αμαζηςά ςημ εσςσυία ρε έμαμ κόρμξ αρςάθειαπ και αβεβαιόςηςαπ. Κι η εσςσυία δεμ είμαι 
απλή σπόθερη· δεμ έυει ρυέρη με εκείμημ ςημ παοακμιακή διατήμιρη για ςξμ μικοξαρςικό καμαπέ, ρςξμ 
ξπξίξ ραπ σπόρυεςαι όςι θα βξσλιάζεςε ρςξ ςέλξπ ςηπ μέοαπ –μιαπ μέοαπ, αλίμξμξ, καςά ςημ ξπξία 
αμαλχθήκαςε ρςξ μα νξδεύερςε ρε έμα ρχοό νέμα, αμξύρια και αδιάτξοα για ραπ ποάγμαςα...  

Η αληθιμή εσςσυία πεοιγοάτεςαι με ςοόπξ μξμαδικό ρςξμ «Ηλίθιξ» ςξσ Φιξμςόο Νςξρςξγιέτρκι: 
«Ρχςήρςε, οχςήρςε ςξσπ μξμάυα πώπ ςημ αμςιλαμβάμξμςαι όλξι ςξσπ ςημ εσςσυία. Ω, μα’ ρςε ρίγξσοξι πχπ 
ξ Κξλόμβξπ ήςαμ εσςσυιρμέμξπ όυι όςαμ αμακάλσφε ςημ Αμεοική, μα ςόςε πξσ ςημ αμαζηςξύρε· μα’ ρςε 
ρίγξσοξι πχπ η μεγαλύςεοη ρςιγμή ςηπ εσςσυίαπ ςξσ ήςαμ, ίρχπ, ςοειπ μέοεπ ακοιβώπ ποιμ από ςημ 
αμακάλσφη ςξσ Νέξσ Κόρμξσ, όςαμ ςξ επαμαρςαςημέμξ πλήοχμα μέρα ρςημ απόγμχρή ςξσ λίγξ έλειφε 
μα γσοίρει ςξ καοάβι πίρχ ρςημ Εσοώπη! Δεμ ποόκειςαι για ςξ Νέξ Κόρμξ –δεμ πα’ μα υαθεί! Ο 
Κξλόμβξπ πέθαμε υχοίπ ρυεδόμ μα ςξμ δει και, ξσριαρςικά, υχοίπ μα νέοει ςι αμακάλσφε. Τξ ρπξσδαίξ 
είμαι η ζχή, μόμξμ η ζχή· η ρσμευήπ αμακάλσφη ασςήπ ςηπ ζχήπ, η αδιάκξπη κι αιώμια!» 
 
Ο λόγξπ ςώοα ρςημ καλερμέμη μαπ, ςημ κ. Καςεοίμα Παπακώςα, Ψσυξλόγξ και Σύμβξσλξ Σςαδιξδοξμίαπ 
ςξσ Γοατείξσ Διαρύμδερηπ ςξσ Αοιρςξςελείξσ Παμεπιρςημίξσ Θερραλξμίκηπ, η ξπξία θα αμαπςύνει ςξ 
θέμα «Η εογαρία και ξι ποξξπςικέπ ςηπ ρςημ Ελλάδα ςηπ κοίρηπ, ρςημ επξυή ςηπ παγκξρμιξπξίηρηπ».  


