
  

«Ή ΤΑΝ…» 

Η ιστορική ώρα λοιπόν, Μια ευκαιρία αναμέτρησης 
με το χρόνο.  

Έκτοτε υπάρχουν άνθρωποι, που θα διαλέξουν να 
πορευθούν σε συμφωνία με τις τρέχουσες μορφές ζωής. 
Απλώς αγωνίζονται για μια καλύτερη θέση στο πλοίο που 
ταξιδεύει.   

Είναι κι’ αυτοί που νιώθουν ναυαγισμένοι, μα δεν 
παραδίδονται. Κρατούν το κεφάλι έξω από το νερό 
ζητώντας όχι καλύτερη θέση. Μα μια καλύτερη θάλασσα.  

Ανθρώπινες κι οι δύο οι στάσεις. Τι γίνεται όμως 
όταν το πλοίο στέκει ακίνητο μέσα στην καταιγίδα;  

Η αγωνία μεγαλώνει, όταν θελήσουμε να 
συμπληρώσουμε το συλλογισμό. Υπάρχει ακόμη 
(τουλάχιστον) τάξη. Αυτοί δεν μπαίνουν σε πλοίο. Όχι. 
Τις αστραπές αποφεύγουν που γεννάνε δέος.  

Μια θέση προτιμούν στου σπιτιού τους το σαλόνι. 
Μακριά από όποια έκθεσή τους σε κινδύνους περιττούς. 
Στην οθόνη τους μπροστά.   

Δεν επιχειρούν έξοδο. Κι αν η ισορροπία ανατραπεί; 
Τι θα γίνει τότε;  

Ποιος πλοίαρχος θα σπεύσει; Τι μανίκια θα σηκώσει; 
Να πάρει το τιμόνι «γι’ άλλες πολιτείες»;  

Κουπί ποιος θα πιάσει λοιπόν; Οι ειδικευμένοι 
μέτριοι του σήμερα; Η άγνοια η αλαζονική δεν επιτρέπει 
τέτοια πολυτέλεια.  

Έρχεται έτσι η αποσύνθεση. Το πλοίο, ακίνητο, 
γέρνει ήδη. Ποιος θα φωνάξει το σύνθημα; «Ω παίδες 
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Ελλήνων ίτε». Πώς θα πάμε στις βάρκες; Ποιος, τελικά, 
δίνει οδηγίες; Με ποιό σχέδιο; Υπάρχει άραγε;  

Τέλμα λοιπόν; Κι η καταιγίδα από δίπλα όλο και 
απειλεί τους ανίδεους.  

Υπόκοσμος. Ημίκοσμος. Ναυάγια τριγύρω.  
Κι ο κίνδυνος; Να ξεβράσει η θάλασσα στην ακτή 

κουφάρια-θύματα άταφα.  
Νεκροταφείο ή γηροκομείο; Τι επιλέγουμε λοιπόν;  
Μια μετάθεσή μας νοερή στο Μεσολόγγι θα είναι 

πολύ χρήσιμη.  
Θα μάθουμε την έξοδο. Τη θυσία. «Ή ταν . . . »  
Όχι για να αποδομήσουμε. Μα για να κερδίσουμε 

την ελευθερία μας.  
Το σύνθημα (ζωής είναι) να θυμόμαστε πάντα:  
«Συνέλληνες, μην αφήσετε ΚΑΝΕΝΑ να σας 

κλέψει το Χριστό, την Ελλάδα και το όνειρο».  
Στη Ζάκυνθο θα μείνουμε να κοιτάμε το Μεσολόγγι, 

που μάχεται; Ή θα πάμε επί τόπου; Στη θέση μας;  
Μεσολόγγι λοιπόν. Κι ο Θεός βοηθός!  

    Ο π.Γ.  

 


