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Ποξκειμέμξσ ςα κοάςη μα επιβιόρξσμ αλλά και μα εσημεοήρξσμ, 

μέρα ρε έμα άκοχπ αμςαγχμιρςικϊ πεοιβάλλξμ, επιδιόκξσμ μα απξκςήρξσμ 

ιρυύ. Μέρχ ςηπ ιρυϋξπ ατεμϊπ εναρταλίζξσμ ςημ αρτάλειά ςξσπ, 

απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ ξικξμξμική εσημεοία και αμάπςσνη, 

ατεςέοξσ ποξχθξϋμ ςα ρσμτέοξμςά ςξσπ ρςξ ρςοαςηγικϊ ςξσπ 

πεοιβάλλξμ. Οι παοάγξμςεπ πξσ επηοεάζξσμ ςημ εθμική ιρυύ αματέοξμςαι 

ςϊρξ ρε θέμαςα αμθοχπίμξσ δσμαμικξϋ και ξικξμξμικόμ πϊοχμ ϊρξ και ρε 

θέμαςα γεχπξλιςικήπ. 

 Οι έμξπλεπ δσμάμειπ μιαπ υόοαπ απξςελξϋμ ςημ εγγϋηρη ςηπ 

αρτάλειάπ ςηπ αλλά, ςασςϊυοξμα, και ςξ ξσριαρςικϊ και ακαςαμάυηςξ 

επιυείοημα ςηπ εθμικήπ ςηπ πξλιςικήπ. Η ιρυϋπ ςξσπ είμαι η ρσμιρςαμέμη ςηπ 

μαυηςικήπ ικαμϊςηςαπ ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσπ και ςηπ πξιϊςηςαπ και 

ανιξπιρςίαπ ςξσ σλικξϋ ςξσπ. Ειδικϊςεοα ρε ϊςι ατξοά ρςξ ποξρχπικϊ, η 

μαυηςική ςξσ ικαμόςηςα εναοςάςαι από ςξ επίπεδξ ςηπ εκπαίδεσρηπ και 

ςξσ τοξμήμαςόπ ςξσ. Σςημ αμϋφχρη και ςη διαςήοηρη ςξσ ςελεσςαίξσ 

σπειρέουξμςαι ξι ηθικξί παοάγξμςεπ, ξι ξπξίξι εναοςόμςαι απϊ διάτξοα 

ρςξιυεία ςα ξπξία θα αμαλσθξϋμ ρςη ρσμέυεια. 

 Η μαυηςική ιρυύπ απξςελεί ςξ κϋοιξ ζηςξϋμεμξ για ξπξιαδήπξςε 

έμξπλη δϋμαμη. Τξ τοϊμημα απξςελεί ρξβαοϊςαςξ παοάγξμςα μαυηςικήπ 

ιρυϋξπ για κάθε ρςοαςϊ, για ςξ λϊγξ ασςϊ ϊλξι ξι ρςοαςιχςικξί ηγέςεπ ρςημ 

ιρςξοία επεδίχκαμ ςημ αμϋφχρή ςξσ και ςη διαςήοηρή ςξσ ρε σφηλϊ 

επίπεδξ. Η έμμξια ςξσ τοξμήμαςξπ είμαι ρυεδϊμ ςασςϊρημη με ςημ έμμξια 

ςξσ ηθικξϋ και εμπεοιέυει ϊλεπ εκείμεπ ςιπ ηθικέπ δσμάμειπ πξσ 

ρσγκοξςξϋμ έμα έθμξπ και κας’ επέκςαρη ςιπ έμξπλεπ δσμάμειπ ςξσ. Τξ 

τοόμημα απξςελεί διάυσςη πμεσμαςική καςάρςαρη πξσ διέπει ςξ 

ποξρχπικϊ ςχμ εμϊπλχμ δσμάμεχμ και αματέοεςαι ρςημ ασςξπεπξίθηρη 

πξσ ρσμέυει έμα ρςοάςεσμα, ςη δίκαιη σπεοητάμεια και ςη ρσμαίρθηρη ςηπ 

σπεοξυήπ και αμχςεοϊςηςαπ. Πξιξ απλά, μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε χπ 

τοϊμημα ςξμ εμθξσριαρμό και ςημ αιριόδξνη διάθερη εμόπ 

ρςοαςεύμαςξπ ποξ ςξσ εμδευξμέμξσ ευθοικήπ απειλήπ καςά ςηπ υώοαπ.  

Σϋμτχμα με ςξμ Κιμέζξ ρςοαςηγϊ και θεχοηςικϊ ςηπ ρςοαςηγικήπ  

Sun Tzu (5ξπ αι. π.Χ.), για μα πξλεμήρειπ και μα μικήρειπ έμα λαϊ, ποέπει 

μα διαλϋρειπ ςη θέληρή ςξσ μα αμσμθεί. Εάμ, καςά ρσμέπεια, ξ ευθοϊπ 
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επιςϋυει μα μειόρει ςη θέληρή μαπ ποξπ αμςίρςαρη έυει πεςϋυει ςξμ ρκξπϊ 

ςξσ ποιμ μαπ επιςεθεί. Θα μπξοξϋραμε λξιπϊμ μα διαςσπόρξσμε ςημ έμμξια 

ςξσ τοξμήμαςξπ ςχμ εμϊπλχμ δσμάμεχμ, αλλά και ςξσ λαξϋ χπ ρσμϊλξσ, 

χπ «θέληρη ποξπ αμςίρςαρη». Η ϋπαονη ή ϊυι ασςήπ ςηπ θέληρηπ 

απξςελεί καςαλσςικϊ παοάγξμςα μαυηςικήπ ικαμϊςηςαπ ςχμ εμϊπλχμ 

δσμάμεχμ.  

 Ο Liddel Hart επιρημαίμει ϊςι η σφηλή ρςοαςηγική (ρ.ρ. η ξπξία 

αμήκει κσοίχπ ρςημ αομξδιϊςηςα ςηπ κσβέομηρηπ ςηπ υόοαπ) ποέπει μα 

σπξλξγίζει και μα αμαπςϋρρει και ςιπ ηθικέπ δσμάμειπ, διϊςι για μα 

αμαπςσυθεί ςξ πμεϋμα και η θέληρη ςξσ λαξϋ, ρσυμά ξι ηθικέπ δσμάμειπ 

είμαι ςξ ίδιξ ρπξσδαίξπ παοάγξμςαπ, ϊρξ και η καςξυή πιξ ρπξσδαίχμ 

μξοτόμ ιρυϋξπ. Απξςελεί λξιπόμ ςξ τοόμημα παοάγξμςα εθμικήπ 

ιρυύξπ. 

 Πξια είμαι ςα ρςξιυεία πξσ ρσμβάλλξσμ ρςημ αμάπςσνη ςξσ 

τοξμήμαςξπ εμϊπ ρςοαςεϋμαςξπ; Θα μπξοξϋραμε μα αματέοξσμε κάπξια 

απϊ ασςά:  

 Η πληοόςηςα ςηπ ρςοαςιχςικήπ εκπαίδεσρηπ, η ξπξία δημιξσογεί 

ρςξμ μαυηςή αίρθημα ασςξπεπξίθηρηπ και εμπιρςξρϋμηπ ρςιπ 

ικαμϊςηςέπ ςξσ αλλά και ςιπ ικαμϊςηςεπ ςηπ μξμάδαπ ρςημ ξπξία 

αμήκει.  

 Οι ιρςξοικέπ, εθμικέπ, πξλιςιρςικέπ και πξλεμικέπ παοαδόρειπ ςξσ 

λαξϋ και ειδικϊςεοα ςχμ εμϊπλχμ δσμάμεχμ.  

 Η γμόρη ςχμ παοαδϊρεχμ ασςόμ και η πίρςη ρ’ ασςέπ ενσφόμει ςημ 

εθμική σπεοητάμεια και ςξ τοόμημα ςξσ μαυηςή ατξϋ αιρθάμεςαι 

ςημ ποξγξμική κληοξμξμιά και ςιπ δικέπ ςξσ σπξυοεόρειπ.  

 H εθμική και ηθική διαπαιδαγώγηρη ςξσ ρςοαςεύμαςξπ με ςημ 

ξπξία επιδιόκεςαι η διαμϊοτχρη αγχμιρςόμ εσρσμείδηςχμ, ςίμιχμ 

και γεμμαίχμ.  

 Η πειθαουία και η ςήοηρη ςχμ ρςοαςιχςικώμ μόμχμ και 

καμξμιρμώμ, η ξπξία απξςελεί ςξ ποόςξ γμόοιρμα ςηπ 

ρςοαςιχςικήπ ζχήπ, υχοίπ ςξ ξπξίξ δεμ σπάουει η ςάνη πξσ η 

πειθαουία επιβάλλει.  

 Η έλλειφη διακοίρεχμ και η αμςιμεςώπιρη όλχμ ανιξκοαςικά, πξσ 

ικαμξπξιεί ςξ πεοί δικαίξσ αίρθημα και εμιρυϋει ςξ αίρθημα 

εμπιρςξρϋμηπ ποξπ ςημ ηγερία. Η άοςια λειςξσογία ςηπ διξικηςικήπ 

μέοιμμαπ πξσ εναρταλίζει ςημ ικαμξπξίηρη ςηπ διαβίχρηπ και ςχμ 

αμαγκόμ ςξσ ποξρχπικξϋ.  

 Η απόδξρη ςηπ ξτειλόμεμηπ ςιμήπ ποξπ ςξσπ ήοχεπ, απϊ ςξμ λαϊ 

και ςιπ έμξπλεπ δσμάμειπ, πξσ ρσμβάλλει ρςημ αμϋφχρη ςξσ 

αιρθήμαςξπ ςηπ εθμικήπ σπεοητάμειαπ.   
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 Η ρσμείδηρη ςηπ ιρυύξπ ςχμ εμόπλχμ δσμάμεχμ ςηπ υόοαπ, όρςε 

ξ μαυηςήπ μα μιόθει ριγξσοιά, ασςξπεπξίθηρη και σπεοητάμεια.  

 Η υοηρςή ηγερία και η εμπιρςξρύμη ποξπ ασςήμ, απαοαίςηςξ 

ρςξιυείξ ρσμξυήπ ςξσ ρςοαςεϋμαςξπ.  

Οι ελλημικέπ έμξπλεπ δσμάμειπ διακαςέυξμςαμ αμέκαθεμ απϊ 

αίρθημα σπεοητάμειαπ, ποξεουξμέμηπ απϊ ςξ έμδξνξ ιρςξοικϊ παοελθϊμ, 

ςιπ παοαδϊρειπ και ςξμ πξλιςιρμϊ ςξσ ελλημικξϋ έθμξσπ. Η ρυέρη μεςανϋ 

διξικξϋμςχμ και διξικξσμέμχμ διαπμέξμςαμ πάμςξςε απϊ καςαμϊηρη, και 

είυαμ χπ βάρη ςξ τιλϊςιμξ. Ασςϊ ρε γεμικέπ γοαμμέπ ρσμευίζει μα 

ρσμβαίμει και ρςη ρημεοιμή επξυή. Ωρςϊρξ, ενχςεοικξί παοάγξμςεπ, ϊπχπ 

παοακάςχ θα αμαλϋρξσμε, επηοεάζξσμ αομηςικά ςξ τοϊμημα, εμό, 

παοάλληλα, ξδηγξϋμ ρςημ σπξβάθμιρη ςηπ ιρςξοίαπ και ρςημ απανίχρη 

ςχμ παοαδϊρεχμ.   

 Οι έμξπλεπ δσμάμειπ ανίζξσμ όςι ανίζξσμ ςα ρςελέυη ςξσπ. Ασςϊ 

ρημαίμει ϊςι και ςξ τοϊμημά ςξσπ είμαι εσθέχπ αμάλξγξ ςξσ τοξμήμαςξπ 

ςχμ ρςελευόμ ςξσπ. Ασςά ανιξπξιξϋμ ςη θέληρη ςξσ έθμξσπ και για ςξ λϊγξ 

ασςϊ ποέπει μα είμαι τξοείπ και ρσμςελερςέπ ςχμ εθμικόμ ιδαμικόμ. Η 

βαρική ασςή αουή επιβάλλει ϊπχπ ξ ανιχμαςικϊπ είμαι απαλλαγμέμξπ κάθε 

άλλξσ ρσμτέοξμςξπ και αμήκει απξκλειρςικά ρςημ ιδέα ςηπ Παςοίδαπ. Για 

ςξμ ρςοαςιχςικϊ, ςξ καθήκξμ απξοοέει απϊ μϊμη ςημ Παςοίδα, ποξπ ςημ 

ξπξία ξοκίρθηκε πίρςη και ασςήμ θεχοεί χπ μϊμη πηγή εμρσμείδηςηπ 

πειθαουίαπ. Η ςελεσςαία απξςελεί ςξ ρςξιυείξ εκείμξ πξσ ρτσοηλαςεί ςξμ 

ηθικϊ ρϋμδερμξ ξ ξπξίξπ εμπμέει ςημ ιδέα ςξσ καθήκξμςξπ. Όςαμ ξ 

ανιχμαςικϊπ δεμ έυει ρσμείδηρη ςηπ άςεγκςηπ πειθαουίαπ, δεμ έυει και 

αίρθημα ςηπ ασςαπάομηρηπ πξσ είμαι ρςεμά ρσμσταρμέμξ με ασςήμ, 

απξςελόμςαπ  ποξωπϊθερη για ςημ σπαγχγή ςχμ αςξμικόμ ρσμτεοϊμςχμ 

ρςξ ρσμτέοξμ ςηπ Παςοίδαπ. 

 Μεςανϋ ςχμ πξλιςικόμ πξσ σλξπξιεί ςξ Κοάςξπ – ερχςεοική, 

ενχςεοική, ξικξμξμική, κξιμχμική κλπ – ξτείλει μα πεοιλαμβάμει και ςημ 

ηθική πξλιςική η ξπξία ρσμςελεί ρςημ ςϊμχρη ςξσ εθμικξϋ τοξμήμαςξπ και 

ςηπ ηθικήπ ποξπαοαρκεσήπ ςχμ μελλξμςικόμ σπεοαρπιρςόμ ςηπ Παςοίδαπ. 

Σςα πλαίρια ασςήπ ςηπ φσυξλξγικήπ ποξπαοαρκεσήπ ςξσ λαξϋ, η Πξλιςεία 

ξτείλει μα ςξμόμει ςξ αίρθημα ςηπ παςοιχςικήπ θσρίαπ και ςξσ πμεϋμαςξπ 

ςηπ πειθαουίαπ, πξσ απξςελεί ςη βάρη ςχμ εμϊπλχμ δσμάμεχμ. 

Παοάλληλα, ποέπει μα θέςει ςα θεμέλια για ςη διαμϊοτχρη μαυηςόμ πξσ 

εμτξοξϋμςαι απϊ αιρθήμαςα και αοεςέπ ηοχιρμξϋ, σπακξήπ, 

παςοιχςιρμξϋ, ςιμήπ, καοςεοίαπ.   

 Πξια είμαι ρήμεοα η θέληρη ποξπ αμςίρςαρη ςξσ ελλημικξϋ λαξϋ 

και, καςά ρσμέπεια ςχμ μέχμ πξσ ποξρέουξμςαι μα σπηοεςήρξσμ ρςιπ 

έμξπλεπ δσμάμειπ ςηπ υόοαπ; Δσρςσυόπ η καςάρςαρη δεμ είμαι εκείμη πξσ 
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ϊλξι θα επιθσμξϋραμε. Θα αματέοξσμε μεοικξϋπ απϊ ςξσπ λϊγξσπ πξσ μαπ 

ξδηγξϋμ ρε ϊυι αιριϊδξνα ρσμπεοάρμαςα: 

Ηθική και ιδεξλξγική παοακμή, εναιςίαπ ιδεξλξγιόμ νέμχμ ποξπ ςα 

ιδαμικά ςξσ ελλημικξϋ έθμξσπ. Παλαιϊςεοα, ξι εκτοαρςέπ ασςόμ ςχμ 

ιδεξλξγιόμ ήςαμ ρςξ πεοιθόοιξ και η απξςελερμαςικϊςηςά ςξσπ ήςαμ 

μικοή. Εδό και αοκεςά υοϊμια απέκςηραμ δϋμαμη, ρε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ 

και πξλιςική ενξσρία, και ειρήλθαμ ρε ϊλξσπ ςξσπ υόοξσπ. Σςα ρυξλεία, 

ρςξμ Τϋπξ, γεμικόπ ρε υόοξσπ ξι ξπξίξι θα ϊτειλαμ μα καθξδηγξϋμ ςξ 

λαϊ για ςημ ενϋφχρη ςξσ εθμικξϋ τοξμήμαςξπ. Αμςιθέςχπ, ποξχθείςαι 

μεθξδικά η αλλξίχρη ςηπ γλόρραπ, η ταλκίδεσρη ςηπ εθμικήπ ιρςξοίαπ, η 

ςαϋςιρη ςηπ θέληρηπ ποξπ αμςίρςαρη με ταριρςική μξξςοξπία, η 

εμξυξπξίηρη ςξσ παςοιχςιρμξϋ, ξ εμπαιγμϊπ ςηπ θοηρκείαπ… Ο 

παςοιχςιρμϊπ, γοάτει έμαπ ρϋγυοξμξπ διαμξηςήπ και παμεπιρςημιακϊπ 

δάρκαλξπ, απξβάλλεςαι χπ «εθμικιρμϊπ» και «ρχβιμιρμϊπ», ςασςίζεςαι με 

ασςαουικέπ ιδεξλξγίεπ. Σςα ρυξλειά μαπ, ρσμευίζει ξ ίδιξπ, δεμ 

ποξεςξιμάζξσμε πξλίςεπ πξσ, αμ κληθξϋμ, θα σπεοαρπίρξσμ ςημ παςοίδα, 

αλλά σπξφήτιξσπ αμςιρςαριακξϋπ ρε μια ταμςαριόδη εμδευϊμεμη υξϋμςα. 

Η έμμξια ςηπ ειοήμηπ απξςελεί ασςξρκξπϊ υχοίπ μα ςίθεςαι η ελεσθεοία χπ 

ποξωπϊθερή ςηπ. (Γιαμμαοάπ, 2003) 

 Οι αμςιοοηρίεπ ρσμείδηρηπ (ξοθϊςεοα αομηςέπ ρςοάςεσρηπ), 

απξςελξϋμ ρατέπ δείγμα ςηπ ποξαματεοθείραπ καςάρςαρηπ. Οσριαρςικά 

αομξϋμεμξι ςη ρςοάςεσρη, απξτεϋγξσμ ςιπ εσθϋμεπ ςξσπ και αμςιςίθεμςαι 

ρ’ ασςϊ πξσ επιβάλλει με ςξσπ μϊμξσπ ςηπ η ξογαμχμέμη κξιμχμία. Διϊςι 

ποϊκειςαι για μια ςάρη πξσ λειςξσογεί διαλσςικά και βάλει καςά ςξσ 

κξιμχμικξϋ ρσμϊλξσ. Οσριαρςικά ζηςξϋμ μα κάμει κάπξιξπ άλλξπ ασςϊ πξσ 

αομξϋμςαι ξι ίδιξι. Τξ λσπηοϊ είμαι ϊςι καςά καιοξϋπ βοήκαμ ρςήοινη 

ακϊμη και απϊ επίρημα ποϊρχπα ςηπ ελλημικήπ Πξλιςείαπ και μέλη 

κσβεομήρεχμ.  

Η πειθαουία ςελεί… σπό διχγμό, εδό και αοκεςά υοϊμια. Κάπξιξι 

πξλιςικξί υόοξι, ποξυόοηραμ ρςημ αμαςοξπή ςξσ πμεϋμαςξπ ςηπ 

πειθαουίαπ, πιρςεϋξμςαπ ϊςι με ςξμ ςοϊπξ ασςϊ θα καθιρςξϋραμ ςιπ 

έμξπλεπ δσμάμειπ αμίκαμεπ μα δοάρξσμ ρςξ μέλλξμ καςά ςξσ 

πξλιςεϋμαςξπ!!! Η πειθαουία ςασςίρθηκε ρςη ρσμείδηρη ςχμ ρςοαςεσμέμχμ 

με ςξ ταριρμϊ και ςη ρκληοϊςηςα. Με ςημ πάοξδξ ςξσ υοϊμξσ, και υάοη 

ρςιπ πξλιςικέπ παοεμβάρειπ, η καςάρςαρη υειοξςέοεσρε, όρπξσ έτθαρε μα 

επηοεάρει και ασςϊ ςξ ρόμα ςχμ ανιχμαςικόμ. Όμχπ, η πειθαουία 

διαμξοτόμει ςξ ήθξπ πξσ εναρταλίζει ςημ ποαγμαςική ελεσθεοία ςξσ 

αςϊμξσ. «Η πειθαουία» μαπ λέει ξ ποόημ Ποϊεδοξπ ςηπ Δημξκοαςίαπ Κχμ. 

Τράςρξπ, «είμαι έμα γμόοιρμα ςηπ ρςοαςιχςικήπ ζχήπ πξσ δεμ ρσμθλίβει 

ςημ ελεσθεοία, ςξ μέγιρςξ ασςϊ αγαθϊ ςξσ πξλιςιρμέμξσ αμθοόπξσ. 

Αμςίθεςα η πειθαουία είμαι ϊοξπ απαοαίςηςξπ ςηπ ελεσθεοίαπ».  
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Μιλόμςαπ για ανιξκοαςία μϊμξ αομηςικά ρςξιυεία θα μπξοξϋραμε μα 

αματέοξσμε. Ο κξμμαςιρμϊπ ξ ξπξίξπ ειρέβαλε ρςξ υόοξ ςχμ εμϊπλχμ 

δσμάμεχμ, είυε χπ ρσμέπεια ςημ απξμϊμχρη ςχμ μη αοερςόμ ρςελευόμ 

και ςημ ποξόθηρη ςχμ «ημεςέοχμ» αμεναοςήςχπ ικαμξςήςχμ και 

ποξρϊμςχμ. Τξ ταιμϊμεμξ ασςϊ έυει ςοειπ ρξβαοϊςαςεπ αομηςικέπ 

ρσμέπειεπ: (α) ςξ αίρθημα ςηπ άδικηπ μεςαυείοιρηπ ςχμ ρςελευόμ εκ 

μέοξσπ ςηπ Πξλιςείαπ, (β) ςημ απόλεια ςηπ εμπιρςξρϋμηπ ποξπ ςημ ηγερία, 

εκ μέοξσπ ςχμ μικοϊςεοχμ ρςελευόμ, πξσ διαπιρςόμξσμ ϊςι δεμ 

ποξχθξϋμςαι ξι ικαμξί αλλά ξι αμήκξμςεπ ρε παοαςάνειπ, (γ) ςημ 

απξρςέοηρη ςξσ ρςοαςεϋμαςξπ απϊ ρςελέυη ικαμά, με ρσμέπεια ςημ 

πξιξςική ςξσ σπξβάθμιρη.   

 Κάπξιξι πξλιςικξί υόοξι επιζήςηραμ ςη δημιξσογία πμεύμαςξπ 

δημξριξϋπαλληλίαπ ρςξ ρώμα ςχμ ανιχμαςικώμ, με ποϊταρη ςξμ, 

ποξταμόπ καςαρκεσαρμέμξ, τϊβξ εμϊπ ποανικξπήμαςξπ. Σςξ πλαίριξ ασςϊ 

θεχοήθηκε ϋπξπςη κάθε έκτοαρη πίρςηπ ρε ιδαμικά, κάθε παςοιχςική 

ρσμπεοιτξοά, εσμξσυίζξμςαπ έςρι ηθικά ςιπ έμξπλεπ δσμάμειπ. Ο 

ποαγμαςικϊπ ρςϊυξπ ήςαμ μα ελέγυξμςαι απξςελερμαςικϊςεοα. Αταιοέθηκε 

κάθε δσμαςϊςηςα ποχςξβξσλίαπ εκ μέοξσπ ςχμ ρςελευόμ, καθιρςόμςαπ ςα 

άβξσλα ϊογαμα εμϊπ μηυαμιρμξϋ πξσ ελέγυει και παοακξλξσθεί ςα πάμςα. 

Όςαμ ϊμχπ έμα ρςοάςεσμα καθίρςαςαι ακίμδσμξ πξλιςικά, μέρχ ςηπ 

αμάπςσνηπ μιαπ σπαλληλικήπ μξξςοξπίαπ - και κας’ επέκςαρη αςξμιρςικήπ 

και εσδαιμξμιρςικήπ - είμαι επϊμεμξ μα καθίρςαςαι επιρταλήπ και η 

αμσμςική ικαμϊςηςα ςηπ υόοαπ η ξπξία επέλενε μια ςέςξια ξδϊ για ςη 

διαςήοηρη ςξσ δημξκοαςικξϋ πξλιςεϋμαςξπ. Φσρικά δεμ είμαι ασςϊπ ξ 

ξοθϊπ ςοϊπξπ για ςημ ποξάρπιρη ςηπ δημξκοαςίαπ, δεδξμέμξσ ϊςι έμξπλεπ 

δσμάμειπ πξσ διαπμέξμςαι απϊ παςοιχςικϊ τοϊμημα ϊυι μϊμξ δεμ έουξμςαι 

ρε αμςίθερη με ςα δημξκοαςικά ιδεόδη αλλά αμςίθεςα απξςελξϋμ 

ποξωπϊθερή ςξσπ. 

 Χαοακςηοιρςική πεοίπςχρη ςηπ επίδοαρηπ ςξσ τοξμήμαςξπ ρςημ 

απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ ρςοαςεϋμαςξπ, ρςη μεόςεοη ιρςξοία μαπ, 

απξςελεί η Μικοαριαςική Εκρςοαςεία. Έμαπ ρςοαςϊπ πξσ με εμθξσριαρμϊ 

και σφηλϊ τοϊμημα απξβιβάρθηκε ρςη Σμϋομη και έτθαρε ένχ απϊ ςημ 

Άγκσοα, αμςιμεςχπίζξμςαπ με καοςεοία ςεοάρςιεπ δσρκξλίεπ, έμαπ ρςοαςϊπ 

εμπειοξπϊλεμξπ, πξσ νεκίμηρε με άοιρςξ ηθικϊ και ικαμϊςαςξσπ ηγέςεπ, 

ποϊθσμξπ για ξπξιαδήπξςε πεοιπέςεια και θσρία, έτθαρε μεςά μια ςοιεςία, 

μα καςαοοεϋρει και μα ξδηγηθεί ρςημ πλήοη διάλσρη και καςαρςοξτή, 

ϊςαμ ςξ τοϊμημά ςξσ έπερε ρςξ μηδέμ και ξδήγηρε ρε μείχρη ςξσ ηθικξϋ 

και ςηπ μαυηςικήπ ςξσ ικαμϊςηςαπ.  Έμα έςξπ ποξ ςηπ καςαρςοξτήπ ςξ 

κϋοιξ υαοακςηοιρςικϊ ςξσ ρςοαςεϋμαςξπ απξςελξϋρε η ειρυώοηρη ςξσ 

μικοξβίξσ ςηπ πξλιςικήπ μεςανϋ ςχμ ανιχμαςικόμ και ςχμ ξπλιςόμ. 

Απαοάδεκςεπ επιλξγέπ για ποξαγχγέπ, απξρςοαςείεπ, ςξπξθεςήρειπ 

ποξκάλεραμ δσρμεμή καςάρςαρη ρςη διξίκηρη ςχμ μξμάδχμ.  
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Ο Σςοαςηγϊπ Κξμςξϋληπ, διξικηςήπ ςξσ Α’ΣΣ  γοάτει ρςξμ 

Αουιρςοάςηγξ ρςιπ 15 Οκςχβοίξσ 1921, ϊςι ξι ανιχμαςικξί «ωπ εκ ςξύςξσ 

ρσμάγξσριμ απξγξηςεσςικά δια ςξ μέλλξμ ςωμ (…) ρσμπεοάρμαςα, μεςά ςημ 

πάοξδξμ ςηπ εμπξλέμξσ καςαρςάρεωπ. Τξ ςξιξύςξμ απξδίδεςαι ειπ ςξ όςι 

όλαπ ςαπ κεμςοικάπ θέρειπ καςέυξσμ άςξμα μηδέπξςε μεςαρυόμςα ξσδεμιάπ 

εκρςοαςείαπ, άςιμα ειρηγξύμςαι παοά ςξιπ αομξδίξιπ ςημ ιρξπέδωριμ ςωμ 

ανιωμαςικώμ υάοιμ ςξσ ιδίξσ ασςώμ ρσμτέοξμςξπ». 

Ο Σςοαςηγϊπ Πξλσμεμάκξπ, διξικηςήπ ςξσ Γ’ΣΣ, γοάτει ρςιπ 19 

Οκςχβοίξσ: «…στίρςαςαι γεμική ιρξπέδωριπ ςωμ ανιωμαςικώμ, ξπξσδήπξςε 

και αμ σπηοεςξύριμ ξύςξι. Αθοόαι επακξλξσθξύριμ αιςήρειπ ανιωμαςικώμ 

παμςόπ βαθμξύ πεοί μεςαθέρεώμ ςωμ ειπ ςξ ερωςεοικόμ, διόςι βλέπξσριμ 

όςι ξσδεμία απξλύςωπ γίμεςαι διάκοιριπ μεςανύ εκείμωμ, ξίςιμεπ 

απξλαύξσριμ όληπ ςηπ οαρςώμηπ και υλιδήπ (…) και εκείμωμ ξίςιμεπ 

στίρςαμςαι όλαπ ςαπ ςαλαιπωοίαπ και, ακαμάςωπ μσυθημεοόμ εογαζόμεμξι, 

ρτσοηλαςξύρι ςξ μεγαλείξμ ςηπ παςοίδξπ ημώμ, ωδήγηραμ ςξ ρςοάςεσμα 

ειπ ςημ δόναμ και ςημ ςιμήμ (…).   

Οι ρςοαςηγξί ασςξί, πξσ μαζί με άλλξσπ απξςελξϋραμ ςξ Σσμβξϋλιξ 

Αμςιρςοαςήγχμ, εμεογόμςαπ ποξπ ςξ ρσμτέοξμ ςξσ ρςοαςεϋμαςξπ, 

καςήοςιραμ ςξσπ πίμακεπ ποξαγχγόμ με δικαιξρϋμη και αμεοξληφία, 

λαμβάμξμςαπ σπϊφη κσοίχπ ςημ πξλεμική δοάρη. Όμχπ, ςημ Ποχςξυοξμιά 

ςξσ 1922, έτθαρε απϊ ςημ Αθήμα η είδηρη ϊςι ξι πίμακεπ ασςξί δεμ 

ελήτθηραμ σπϊφη αλλά έγιμαμ αθοϊεπ ποξαγχγέπ απϊ ςημ επεςηοίδα, 

ποξκειμέμξσ μα ικαμξπξιηθξϋμ ξι «ημέςεοξι». 

Υπήουαμ ϊμχπ και υειοϊςεοα. Τξ μικοϊβιξ ςηπ απξρςοξτήπ ποξπ ςξ 

μαυϊμεμξ μικοαριαςικϊ μέςχπξ, ςξ ξπξίξ θεχοξϋμςαμ «γάγγοαιμα» και 

«πσξοοξξϋρα πληγή», άουιρε ρκϊπιμα μα μεςαδίδεςαι ρςξμ μαυϊμεμξ 

ρςοαςϊ, με ςη μξοτή μιαπ ςοξμεοήπ ηςςξπάθειαπ όρςε μεςά απϊ λίγξ ϊλξι 

ξι ξπλίςεπ μα διακηοϋρρξσμ ϊςι «δεμ πάμε εμποϊπ». Άμερη ρσμέπεια η 

λιπξςανία, ρσμδσαζϊμεμη ρσυμά με ςη λεηλαρία ρςξ ερχςεοικϊ ςηπ Μ. 

Αρίαπ. Σε 80.000 αμήλθαμ ξι λιπξςάκςεπ πξσ καςϊοθχραμ μα διατϋγξσμ 

ρςημ Ελλάδα. Πξλλξί απϊ ασςξϋπ έτθαραμ μέυοι ςημ Αμεοική ή ςημ 

Αίγσπςξ και έγοαταμ απϊ εκεί, σπξκιμόμςαπ ρε λιπξςανία ρσγγεμείπ και 

τίλξσπ. Απϊ ςημ λξγξκοιρία ςχμ επιρςξλόμ διαπιρςόθηκε ϊςι 

λειςξσογξϋραμ και ποακςξοεία τσγάδεσρηπ λιπξςακςόμ !!! (Σςοαςηγξϋ 

Μπξσλαλά Κλ., Η Μικοαριαςική Εκρςοαςεία, Αθήμα 1957). 

 Πξιξι παοάγξμςεπ ξδήγηραμ ρςημ καςάρςαρη ασςή; Επιγοαμμαςικά 

θα απαμςξϋραμε: διυϊμξια, ταμαςιρμϊπ και διυαρμϊπ ρςξ λαϊ πξσ 

διξυεςεϋθηκαμ ρςιπ έμξπλεπ δσμάμειπ, παοάκεμςοα ενξσρίαπ, απαοάδεκςεπ 

πξλιςικέπ επιλξγέπ, κξμμαςική διάβοχρη ςξσ ρόμαςξπ ςχμ ανιχμαςικόμ, 

εσμξιξκοαςία, ποξρχπξλαςοία, αδιατξοία για ςιπ αμάγκεπ ςξσ 

ποξρχπικξϋ. Ασςή ϊμχπ η καςάρςαρη δεμ εμπϊδιρε, μέρα ρςα επϊμεμα 
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υοϊμια, μα δημιξσογηθεί έμαπ άλλξπ ρςοαςϊπ, ξ ξπξίξπ δϊναρε ςη υόοα 

και καςέπληνε ευθοξϋπ και τίλξσπ, αμςιμεςχπίζξμςαπ ςξμ αμίκηςξ Άνξμα.  

   Πόπ εναρταλίζεςαι ςξ τοϊμημα ςχμ εμϊπλχμ δσμάμεχμ; 

 Καςαουήμ θα ποέπει μα εθιρθξϋμ ξι έμξπλεπ δσμάμειπ ρςημ ιδέα ϊςι 

είμαι εμδευόμεμξ μα απαιςηθεί η Ελλάδα μα πξλεμήρει. Φσρικά δεμ 

εμμξξϋμε μα επιδιόνει ςξμ πϊλεμξ, αλλά ςημ αμεςάκληςη και αμεςακίμηςη 

απϊταρη μα απαμςήρει δσμαμικά ρε ξπξιαδήπξςε ποϊκληρη ή 

αμτιρβήςηρη ςηπ εθμικήπ κσοιαουίαπ. Ασςϊ θα ποέπει μα γίμει καςαμξηςϊ 

και απϊ μαπ ςξσπ ίδιξσπ αλλά και απϊ ςξσπ ευθοξϋπ μαπ. Εκείμξ πξσ ρσυμά 

πλαμάςαι είμαι ϊςι ρςηοίζξσμε ςιπ ελπίδεπ μαπ ρςξ Σσμβξϋλιξ Αρταλείαπ 

ςξσ ΟΗΕ, ςημ Εσοχπαψκή Έμχρη ή ςξσπ Αμεοικαμξϋπ για μα μαπ ρόρξσμ. 

 Απαιςείςαι η απξκαςάρςαρη ςηπ θέρηπ και ςξσ κύοξσπ ςξσ 

ρώμαςξπ ςχμ ανιχμαςικώμ όρςε μα μπξοέρξσμ μα λειςξσογήρξσμ ρε έμα 

πεοιβάλλξμ πξσ θα ςξ υαοακςηοίζει η εμπιρςξρϋμη εκ μέοξσπ ςηπ 

πξλιςικήπ ηγερίαπ και η δσμαςϊςηςά ςξσπ μα εταομϊρξσμ ςξσπ 

ρςοαςιχςικξϋπ μϊμξσπ και καμξμιρμξϋπ, πξσ η δημξκοαςική πξλιςεία έυει 

θερπίρει. Έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα και ςη θέληρη μα ςξ ποάνξσμ, ατξϋ και 

ρήμεοα, με ϊλεπ ςιπ αμςινξϊςηςεπ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ, εογάζξμςαι και 

ποξρπαθξϋμ μσυθημεοϊμ, υχοίπ ϊμχπ πάμςξςε ςξ ποξρδξκόμεμξ 

απξςέλερμα. 

 Παοάλληλα, θα ποέπει μα σπάουει καςάλληλη ηθική ποξεςξιμαρία 

ςχμ μελλξμςικώμ μαυηςώμ ποξ ςηπ ειρϊδξσ ςξσπ ρςιπ έμξπλεπ δσμάμειπ. 

Ασςϊ ποξωπξθέςει έμα αμαμξοτχμέμξ ρυξλείξ με ρςελέυη ικαμά μα 

μεςαδόρξσμ ρςξσπ μέξσπ ςα μημϋμαςα ςηπ ιρςξοίαπ, ςημ αγάπη ποξπ ςημ 

Παςοίδα, ςξ αίρθημα ςηπ θσρίαπ και ςηπ αγχμιρςικϊςηςαπ. 

    

 


