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Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι της σύνταξης του περιοδικού και του συλλόγου

Θ α σας θυμίσω το μύθο της Ωραίας Κοιμωμένης. 
Ποιος δεν τον ξέρει; Η πεντάμορφη βρίσκεται 

ναρκωμένη στον πύργο της και περιμένει τον πρίγκι-
πα της καρδιάς της. Με το φιλί του, ω, του θαύματος, 
ανοίγει τα μάτια της και ξεκινάει μια νέα ζωή, μέσα 
στην ευτυχία και τη χαρά! Κάπως έτσι, μπορώ να πα-
ρομοιάσω την πατρίδα μας. Ενώ όλα γύρω της καταρ-
ρέουν, συνεχίζει τον αιώνιο ύπνο της. Και το χειρότε-
ρο είναι ότι ο πρίγκιπας, στο πρόσωπο των σημερινών 
πολιτικών, αντί για φιλί, ετοιμάζεται να την δαγκώ-
σει άγρια. Οι περασμένες δεκαετίες, ενώ θα έπρεπε 
να μας οδηγήσουν έξω από το σκοτεινό τούνελ, μας 
κράτησαν στα «οικονομικά αδιέξοδα», στην πλήρη 
κατάρρευση. Δεν υπάρχει μέρα, στιγμή, που είτε α-
νοίξει κανείς το ραδιόφωνο, είτε την τηλεόραση, ο-
πουδήποτε βρεθεί, να μη γίνει μάρτυρας μιας συζή-
τησης περί των οικονομικών μέτρων.
Όλοι οι πολιτικοί ταγοί γνωρίζουν ότι φτάσαμε στο 
χείλος της καταστροφής, όλοι τους μιλούν για μέτρα 
σωτηρίας, ωρυόμενοι για το δίκιο των σκληρών κι α-
διέξοδων αποφάσεών τους. Πάλι, ο λαός θα πληρώ-
σει τα σπασμένα. Μέσα στη σύγχυση, στις προσβο-
λές, στο θολό μέλλον, αιωρείται μια καταστροφή. 
Αμφιβάλλω αν έχει γίνει αντιληπτό το μέγεθός της. 
Βρισκόμαστε σε άγνοια. Αν κάνουμε αποταμιεύσεις, 
θα τα βγάλουμε πέρα; Αν όχι; Κινδυνεύει η εθνική 
μας υπόσταση; Θα γίνουμε μαριονέττες στις ορέξεις 
των Δυτικοευρωπαίων; Μένει μια πίκρα στην καρδιά. 
Ολόκληρος λαός άγεται και φέρεται, διαπομπεύεται, 
κατηγορείται για πράξεις που δεν έκανε, διασύρεται. 
Κι όμως, εξακολουθεί τον ύπνο του δικαίου.
Ας μην ξεχνάμε τι σύνθημα επικρατούσε στα ελλη-
νικά σπίτια μέχρι πρότινος. «Κάνε στην άκρη κι άσε 
τους άλλους να καθαρίσουν, να βγάλουν το φίδι από 
την τρύπα». Οι μάνες συμβούλευαν τα παιδιά τους: 
«Μην ασχολείσαι μ’ αυτά. Μην πηγαίνεις στις διαδη-
λώσεις. Μην ανακατεύεσαι…. Μη, μη. Άσε τους άλ-
λους να φάνε ξύλο». Η δική μου γενιά (δυστυχώς με 
θλίβει το γεγονός) μεγάλωσε με τούτες τις σπουδαίες 
διδαχές και νουθεσίες! Τις οποίες διέδωσε και στις 
επόμενες και στις επόμενες. Μέχρι σήμερα. Οι άλ-
λοι ας βρουν λύσεις. Εμείς; Σαν την ωραία κοιμωμέ-
νη προστατευόμαστε και περιμένουμε.
Μόνο που έφτασε το οδυνηρό ξύπνημα. Σχολώντας 
από τη δουλειά μου, προχωρημένο μεσημέρι, έγι-
να μάρτυρας βίαιων εκδηλώσεων και ταραχών στο 
Σύνταγμα. Μια απεργοσπάστρια ταξιτζού τόλμησε 
να διέλθει ανάμεσα στους εξαγριωμένους συναδέρ-
φους της. Το τι επακολούθησε δεν περιγράφεται, δεν 
της άφησαν τίποτα όρθιο. Φρίττω κάθε φορά που γί-

νομαι μάρτυρας τόσης βίας. Η ιδέα της βίας με πα-

ραλύει. Όμως, διαισθάνομαι ότι σύντομα θα βρε-

θούμε αντιμέτωποι με ανεξέλεγκτες καταστάσεις. 

Εύχομαι οι κυβερνώντες μας να το αντιληφθούν όσο 

πιο έγκαιρα γίνεται.

Στις αρχαίες τραγωδίες, όταν η ανθρώπινη πλευρά υ-

φίστατο την τιμωρία για τις πράξεις της, ερχόταν ο από 

μηχανής θεός κι έφερνε την κάθαρση. Στη σύγχρονη 

τραγωδία, που ζούμε καθημερινά, ποια κάθαρση, άρα-

γε, μας περιμένει; Προτού, όμως, πληρώσουμε τα λά-

θη των άλλων, να ξέρουμε ποιοι «άλλοι» μας έφεραν 

στο αδιέξοδο. Να τους γνωρίσουμε επιτέλους. Είναι 

θέμα ηθικής τάξης. Όσοι άρχοντες μας κατάντησαν 

επαίτες και πένητες να οδηγηθούν στη Δικαιοσύνη. 

Να επιστρέψουν τα «αρπαγμένα», πράγμα δύσκολο. 

Αλλά έστω, για τα μάτια μας μόνο.

Ποιος νοιάζεται; Η μάζα θα πληρώσει! Ο λαουτζί-

κος. Και μάλιστα, οι προηγούμενες επιλογές του θα 

τον κάνουν να αντιληφθεί πως τόσα χρόνια εμπιστευ-

όταν φίδια στον κόρφο του. Το βόλεμα στους κανα-

πέδες πρέπει να πάρει τέλος. Γιατί το ξύπνημα δε 

θα είναι καθόλου ευχάριστο, όπως της ωραίας κοι-

μωμένης. Τούτο το ξύπνημα θα είναι σκληρό, άγριο 

κι ένας θεός ξέρει με τι κρυμμένες εκπλήξεις. Ο κα-

θένας μας από τη μεριά του ας κάνει ό,τι μπορεί. Ας 

δράσει με όποιον τρόπο του υπαγορεύει η συνείδη-

σή του. Αλλά ας το κάνει.

Ως προς τα επιστημονικά μας δρώμενα, βρισκό-

μαστε στις παρυφές του εαρινού σεμιναρίου της 

Δερματοχειρουργικής. Το επιστημονικό πρόγραμμα 

έχει φτιαχτεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεράκι από 

τον πρόεδρο και το Δ.Σ. Πολλοί ομιλητές είναι κα-

θηγητές, τόσο της ημεδαπής, όπως ο κ. Κατσάμπας, 

όσο και της αλλοδαπής, όπως ο κ. Βολίνα, ο κ. Νάτσι, 

ο κ. Νιφόρος. Αλλά και άλλοι εξαιρετικοί συνάδερ-

φοι του χώρου μας θα εισηγηθούν σημαντικά θέμα-

τα. Η εαρινή συγκέντρωση της ΕΔΑΕ είναι επίσης 

προ των πυλών, με ενδιαφέροντα θέματα. Ελπίζουμε 

να σας δούμε.

Η ποικίλη ύλη του περιοδικού έχει οργανωθεί με επι-

μέλεια, φροντίδα και ενδιαφέρον. Τα θέματα αντλού-

νται από το χώρο της κριτικής θεάτρου - κινηματογρά-

φου, της λογοτεχνίας και της τεχνολογίας.

Ευχόμαστε καλό Πάσχα, με υγεία και ηρεμία.
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