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Δεκ ζομθςκώ με ημκ ηνόπμ πνμζέγγηζεξ ημο ζέμαημξ από ημκ ζοκηάθηε ημο θεημέκμο 

«Ελληνικός Σηραηός 2010: μιζθοθόροι και πανηγσρηζήδες». Δηαπκέεηαη από εμπάζεηα, 

εκώ πανάιιεια είκαη ρεοδέξ θαη ίζςξ ύπμπημ γηα ημοξ ζθμπμύξ πμο ελοπενεηεί. 
Δηαπηζηώκς όηη εδώ θαη πνόκηα οπάνπεη μηα ηάζε πνμζβμιήξ, γειημπμίεζεξ, απαλίςζεξ, 

αθόμα θαη ζοθμθάκηεζεξ ηςκ Εκόπιςκ Δοκάμεςκ, θάηη πμο ηειεοηαία παίνκεη μεγαιύηενεξ 

δηαζηάζεηξ. Κάπμηε ε ηάζε αοηή ήηακ ημ «πόμπη» θάπμηςκ δεμμζημγναθίζθςκ πμο 

πνμζπαζμύζακ με ημκ ηνόπμ αοηό κα πνμβιεζμύκ. Τειεοηαία παναηενώ όηη όιμ θαη 

πενηζζόηενμη ζοκάδειθμη πέθημοκ ζημ, θαη’ εμέ, μιίζζεμα, κα ζομπνάηημοκ ζηεκ πνμζβμιή 

ηςκ ΕΔ, είηε με οπενβμιέξ, είηε μεγαιμπμηώκηαξ πναγμαηηθέξ θαηαζηάζεηξ, είηε αθόμε 

δείπκμκηαξ ηθακμπμίεζε ζπμιηάδμκηαξ αηοπή πενηζηαηηθά, θιπ.  

Σ’ αοηό, είκαη γεγμκόξ, όηη μδεγεί ε αγακάθηεζε από ηεκ γεκηθόηενε θαηάζηαζε ηεξ πώναξ 

θαη ηεξ πμιηηηθήξ, ηεκ πνμζβιεηηθή ακηημεηώπηζε ηςκ ζηναηηςηηθώκ (ε.ε. θαη ε.α) από 

ζογθεθνημέκμοξ πώνμοξ θαη άημμα, αιιά θαη από ηα πναγμαηηθά πνμβιήμαηα ηςκ ΕΔ πμο 

θακείξ δεκ ηα ανκείηαη. Όζμη όμςξ οπενεηήζαμε ζηηξ ΕΔ θαη ζοκεπίδμομε κα ηηξ οπενεημύμε 

με ηεκ ροπή μαξ, ηηξ αγαπμύμε θαη όηακ βνίζθμκηαη ζε δύζθμιεξ ή αηοπείξ θαηαζηάζεηξ 

ζομπαναζηεθόμαζηε εζηθά, θαη μόκμ πηθνία θαη ζιίρε αηζζακόμαζηε. Πνμπακηόξ δεκ 

επηπαίνμομε θαη ζε θαμία πενίπηςζε δεκ ζέιμομε κα ηηξ εθζέημομε, ηθακμπμηώκηαξ ίζςξ 

εθείκμοξ πμο ηηξ ακηημεηςπίδμοκ με θόμπιελ θαη επζνόηεηα θαη πμο ζα παίνμκηακ ίζςξ ακ 

ηηξ έβιεπακ αθόμα θαη δηαιομέκεξ. Ιθακμπμηώκηαξ επηπιέμκ θαη ημοξ επζνμύξ μη μπμίμη 

θοζηθά εοπανηζημύκηαη κα μαξ βιέπμοκ κα βάδμομε… «αοημγθόι».  

Κάζε πώνμξ έπεη θαη αηοπείξ ζηηγμέξ ή εζθαιμέκεξ εκένγεηεξ, θιπ. Δεκ ιύκμομε όμςξ ηα 

πνμβιήμαηά μαξ μύηε θενδίδμομε θάηη, με επηζέζεηξ θαηά ηςκ ΕΔ ή ηεξ εγεζίαξ ημοξ. 

Ακηίζεηα μθείιμομε κα ημοξ θναηήζμομε ρειά. 

Ένπμμαη ζημ πνμθείμεκμ: Ο ζοκηάθηεξ ημο πνμζβιεηηθμύ θεημέκμο γηα ηηξ ΕΔ, ποξυαμώπ εκ 

ποξθέσετπ, απμμόκςζε μία αθίζα γηα κα ζηηγμαηίζεη ηη; Θα παναθαιμύζα όιμοξ κα θάκμοκ 

θιηθ ζημ ζύκδεζμμ πμο ζηέικς γηα δμοκ ημ βηκηεάθη πμο «θνύβεη» ε αθίζα πμο ηόζμ 

εκόπιεζε. Καη εκ πάζεη πενηπηώζεη, γηαηί εκμπιεί ε ζομμεημπή ηςκ ΕΔ ζηηξ εηνεκεοηηθέξ 

απμζημιέξ όπςξ μη ΕΔ όιςκ ηςκ πμιηηηζμέκςκ πςνώκ. Σημ θάης-θάης ζομβάιιμοκ ζημ κα 

ημοξ θναηήζμοκ ζημκ ηόπμ ημοξ γηα κα με ημοξ βιέπμομε ζηεκ Ομόκμηα!!! Επηπιέμκ, μ 

«εοθοήξ» (αιιά ζίγμονα εμπαζήξ) ζοκηάθηεξ ημο θεημέκμο, απέκορσε από ημοξ ακαγκώζηεξ 

ημο ηεκ ύπανλε θαη άιιςκ δύμ αθηζώκ ημο ΓΕΕΘΑ 

(http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3072). Με έκα απιό scrolling μπμνμύμε κα ηηξ 

δμύμε όιεξ!!! Γηαηί δεκ ζοκέθνηκε αοηέξ με ηεκ αθίζα ημο 1987; Τμ ιέγς εοζέςξ: θετοώ 

τημ ποάνη τξρ αισςοή και ηθελημέμη ποξσβξλή ττμ ΕΔ τημ ημέοα τηπ γιξοτήπ τξρπ. 

Αιήζεηα, ηη ήζειε κα παίλμοκ μη μπάκηεξ ζημ Ζάππεημ γηα ημκ θόζμμ; Εμβαηήνηα γηα κα 

θάκμοκ ηα παηδάθηα αζθήζεηξ πανειάζεςξ; Πμηθίιε μμοζηθή θοζηθά, όπςξ θάκμοκ ζε όιεξ 

ηηξ πώνεξ ζε ακάιμγεξ πενηπηώζεηξ. Αθόμα θαη μη ζηναηηςηηθέξ μπάκηεξ ηςκ Τμύνθςκ (μηα 

θαη όιμη αοημί μη ηύπμη εθεί παναπέμπμοκ γηα ζογθνίζεηξ) ζε ακάιμγεξ πενηπηώζεηξ παίδμοκ 

ημκ… Χμνό ηςκ Δενβίζεδςκ!!!   
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