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ΤΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ … 

 
31-12-10 

Σήκεξα, ηειεπηαία κέξα ηνπ ρξόλνπ, θάζνκαη θαη ζθέθηνκαη ηη ζα ήζεια γηα ην 2011. Σε κηα 

ρώξα κε έλα ζσξό πξνβιήκαηα, κε ρακέλε ηελ Εζληθή θπξηαξρία θαη αμηνπξέπεηα, λνκίδσ όηη 

απνηειεί εζηθή ππνρξέσζε ηνπ θαζελόο καο λα θάλεη ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκαηηζκνύο. 

Σθεπηόκελνο ινηπόλ (θαη ίζσο νλεηξνπνιώληαο), ζα ήζεια …. 

 

1. Η Παηξίδα κνπ λα είλαη αμηνπξεπήο ζην παγθόζκην ζηίβν. Η παγθόζκηα θνηλόηεηα λα καο 

βιέπεη κε ζεβαζκό, ζαλ αλζξώπνπο κε αμία θαη ηθαλνύο λα πξνζθέξνπλ ζηνλ εαπηό ηνπο 

θαη ζε άιινπο. 

2. Η Παηξίδα κνπ λα έρεη παξαγσγηθό δπλακηθό, πνπ λα κπνξεί λα ην αμηνπνηεί κε ην 

παξαπάλσ ζηηο δύζθνιεο ζηηγκέο θαη λα ηε βνεζάεη λα μεπεξλάεη ηηο δπζθνιίεο. 

3. Θα ήζεια λα εμαθαληζηεί ε θαηάξα ηεο «πξνζνδνζεξίαο». Να ζηακαηήζνπκε λα 

ππνλνκεύνπκε ην κέιινλ καο κε ηε θαηάξα ηεο «θνλόκαο». Να ζηακαηήζνπκε λα 

αζρνινύκαζηε απνθιεηζηηθά κε ην «πσο ζα βάινπκε ρέξη ζηα θνλδύιηα».  

4. Οη άλζξσπνη γύξσ κνπ λα ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπο. Δε κνπ 

αξέζεη λα βιέπσ ηνπο γύξσ κνπ λα θαηαζηξέθνπλ ηα πξάγκαηα πνπ εγώ πιεξώλσ κέζα 

από ηνπο θόξνπο κνπ. 

5. Δε ζα ήζεια λα μαλαδώ γέξνπο κε κπαζηνύληα ή κακάδεο κε θαξόηζηα λα βαδίδνπλ ζηε 

κέζε ηνπ δξόκνπ, επεηδή όια ηα πεδνδξόκηα είλαη κπινθαξηζκέλα από απηνθίλεηα.  

6. Θα ήζεια ηα παηδηά καο λα βξίζθνπλ εύθνια δνπιεηά ζε απηό πνπ αγαπάλε θαη όρη κεηά 

από καθξνρξόληεο θαη πνιπέμνδεο ζπνπδέο λα ςάρλνπλ έλα νηηδήπνηε κεξνθάκαην ή λα 

ράλνπλ ηελ αμηνπξέπεηά ηνπο, ζπληεξνύκελα ζηα 30 ηνπο από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

7. Θα ήζεια λα ζεβόκαζηε ηα κλεκεία καο θαη ηνπο ρώξνπο καο θαη όρη λα θαηαζηξέθνπκε 

ηα πάληα κε ηα graffity.  

8. Θα ήζεια κηα εθπαίδεπζε πνπ λα βγάδεη αλζξώπνπο κε θξίζε θαη ζθαηξηθή αληίιεςε, 

έηνηκνπο λα δώζνπλ ηε κάρε ζηε ζθιεξή παγθόζκηα πξαγκαηηθόηεηα. 

9. Θα ήζεια νη άλζξσπνη λα δίλνπλ αμίεο ζε πην καθξνπξόζεζκνπο ζηόρνπο θαη όρη ζε 

αξπαρηέο «δσζ΄ εκίλ ζήκεξνλ», ώζηε λα δνύκε επηηέινπο ζε έλα βηώζηκν πεξηβάιινλ, 

όρη ηόζν εκείο αιιά ηα παηδηά καο.   

10. Θα ήζεια λα έρνπκε εγέηεο, πνπ λα μεζεθώλνπλ ην ιαό κε θνηλά νξάκαηα θαη λα 

εκθπζνύλ ζην θόζκν εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο. 

11. Θα ήζεια νη ζεκεξηλνί λένη λα βγνπλ από ηε δώλε άλεζεο, πνπ εκείο θαθώο ηνπο 

πξνζθέξνπκε θαη λα είλαη ζε κεγαιύηεξε εηνηκόηεηα γηα ην δύζθνιν αύξην.  
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12. Θα ήζεια ….. 

 

Πσο είπαηε ;  Πεξπαηάσ ζηα ζύλλεθα ;  Σαο ζπκίδσ, όηη θάπνηνο έγθξηηνο Αθαδεκατθόο είπε 

όηη ην πην αμηόπηζην δείγκα ύπαξμεο Πνιηηηζκνύ είλαη όηαλ δελ ζπδεηνύληαη ηα πξνθαλή.  

 

Σαο εύρνκαη θαιή ρξνληά, γεκάηε Υγεία θαη Κνπξάγην γηα ην θαιύηεξν αύξην.  

 

Νίθνο Χαξηησλίδεο 


