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Ψ άχνοντας στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, έπεσα στο 

λήμμα: Διαφθορά = η φθορά των ηθών, η εξαχρείω-
ση, η ανηθικότητα, (ειδικότερα) η κατάσταση, στην 
οποία χρησιμοποιούνται αθέμιτα μέσα, για να πα-
ραβιάζονται οι νόμοι (με δωροδοκίες, εξυπηρετή-
σεις, προσφορές κ.λπ.) για ιδιωτικό όφελος - ΣΥΝ. 
Σήψη, εκμαυλισμός, φαυλότητα, εκφυλισμός, ατιμία. 
Προσθέτω επίσης το ψέμα. Σήκωσα προς στιγμήν 
το βλέμμα μου κι όλως τυχαίως, η παρουσιάστρια 
από την τηλεόραση επαναλάμβανε συχνά τις πιο πά-
νω λέξεις. Τον τελευταίο καιρό, όπου και να γυρί-
σει κανείς το κεφάλι ακούει συνεχώς για εξαπατή-
σεις, για διαφθορά, για ατιμώρητα σκάνδαλα, για 
θράσος. Μια χώρα ολόκληρη διασύρεται διεθνώς. 
Η διασπάθιση του δημόσιου χρήματος δεν άφησε 
πολλά περιθώρια επανάκαμψης. 
Οι οργανωτές των σκανδάλων γυρίζουν ανενόχλη-
τοι και προγραμματίζουν επενδύσεις σε όσα πλού-
τη απόκτησαν «αβρόχοις ποσίν». Μπορούν να με-
τακινούν ανενόχλητοι τα ποσά τους στο εξωτερικό, 
ώστε τη στιγμή της καταστροφής να δραπετεύσουν 
αφήνοντας πίσω τους άλλους, τους πολλούς. Καμιά  
ενοχή, καμιά τύψη για το κακό που έσπειραν. Όλα 
τα κόμματα, αντί να ευθυγραμμίσουν μια κοινή πο-
λιτική στάση απέναντι στο άδικο, επιδίδονται σε κο-
κορομαχίες. Μένουμε εμείς να κοιταζόμαστε ψελ-
λίζοντας «διαφθορά», «ατιμωρησία», «συνένοχοι», 
«φτώχια», «κίνδυνος». 
Πιστεύαμε ότι όσο φτωχοί και να ήμασταν, είχαμε 
καταφέρει να σταθεροποιήσουμε ένα καλό βιοτι-
κό επίπεδο, είχαμε την πολυτέλεια να ονειρευόμα-
στε. Τον όποιο τρόπο ζωής είχαμε φτιάξει, έρχονται 
οι δανειστές μας -δυνάστες και κυρίαρχοι- να μας 
βουτήξουν στη φτώχια. Όχι μόνο, των υλικών πραγ-
μάτων αλλά κυρίως των πνευματικών. Ένας  που 
πεινάει, δεν ενδιαφέρεται για την Παιδεία και τον 
Πολιτισμό. Ψιλά γράμματα. Προέχει η κάλυψη των 
βασικών αναγκών του.  Κι αν δεν πετύχει να στε-
γαστεί και να τραφεί, τότε όπως έλεγαν οι αρχαί-
οι σοφοί «πενία τέχνας κατεργάζεται».  Στο κέντρο 
της πρωτεύουσας, ήδη έκαναν την εμφάνιση τους οι 
πρώτοι λούστροι. Θυμάστε τις παλιές ελληνικές ται-
νίες; Ο ενδεής θα ψάξει λοιπόν να βρει τρόπους, άλ-
λοτε καλούς κι ηθικούς, άλλοτε θα ακολουθήσει το 
παράδειγμα των αρχόντων του, ανήθικους κι ανίε-
ρους. Όσο για την εγκληματικότητα, η βελόνα άγ-
γιξε το κόκκινο. Πόση αξία έχει μια ζωή;
Μετά  το δανεισμό, οι φίλοι μας δοκιμάζουν τις α-
ντοχές μας, πειραματίζονται με τις τύχες μας, παί-

ζουν κορώνα-γράμματα τις ζωές μας. Πεδίο πειρα-

ματισμού κι έρευνας όλη η Ελλάδα. Μόνο το χρήμα 

τους ενδιαφέρει. Μ’ έναν απίστευτο σαρκασμό α-

παιτούν πίσω τα χρήματα τους. Αδιαφορούν για τη 

δυστυχία, που ήδη άρχισε να μας πλήττει. Κι οι άρ-

χοντες μας τρέχουν ξοπίσω τους καταϊδρωμένοι, να 

τους παρακαλέσουν δουλικά. Κι όλοι μαζί απαιτούν, 

πιέζουν, σφίγγουν τη στρόφιγγα. Έρχονται στιγμές, 

που αναλογίζομαι ότι οι πολιτικοί μας αν εξαφάνι-

ζαν τον λαό, θα έλυναν την κρίση: Δεν υπάρχει λα-

ός, δεν υπάρχουν προβλήματα! Στην πυρά, ή σε ο-

μαδικούς τάφους όλοι. Να τελειώνουμε. Μα για ό-

νομα του Θεού, εκεί θα μας οδηγήσουν;

Το χειρότερο όλων είναι η έλλειψη οράματος για 

το μέλλον, η απουσία ελπίδας, το σκοτεινό τούνελ 

χωρίς έξοδο. Δεν φτάνουν όσα οικονομικά μέτρα 

κι αν πάρουν για να λυθεί το πρόβλημα, αν στο με-

ταξύ δεν αφήσουν κάποια χαραμάδα φωτός. Αν δεν 

τροφοδοτήσουν τον κόσμο με όνειρα, τίποτα καλό 

δεν θα γίνει. Οι σκλάβοι στην αρχαιότητα υπέμε-

ναν τα βάσανα τους αλλά ονειρευόντουσαν την ε-

λευθερία τους. Είχαν λόγο ύπαρξης. Εμείς, τι πε-

ριμένουμε;

Και βέβαια, όλ’ αυτά έχουν σχέση με τη δουλειά μας. 

Να, που τα νοσοκομεία υπολειτουργούν. Τα «υλι-

κά ζωής», τα «φάρμακα» έχουν εξαντληθεί. Οι ε-

πεμβάσεις διεκόπησαν και τα τρωκτικά καταβρο-

χθίζουν  ανεξέλεγκτα. Τώρα θα συνηθίσουμε άλ-

λους όρους στις κουβέντες μας, όπως εξαχρείωση, 

απουσία πρόνοιας, αναπηρίες, θάνατος.  Κύριοι, 

χρειαζόμαστε πίστη, ελπίδα, όνειρα. Ας βρούμε ό-

λοι μαζί τρόπους να πάρουμε πίσω ό,τι  μας στέρη-

σαν. Ας μπούμε την τελευταία, την ύστατη για την 

πατρίδα μας στιγμή, όλοι εμείς μπροστά. Γιατροί, 

δικηγόροι, εκπαιδευτικοί, οικονομολόγοι διανοού-

μενοι κάθε λογής, όσοι αποτελούμε εκ των πραγμά-

των την πνευματική ηγεσία του τόπου, ζητώντας την 

αποκατάσταση της ηθικής τάξης και διαμέσου αυ-

τής ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Γιατί, 

αν μείνουμε «δειλοί, μοιραίοι και άβουλοι αντάμα, 

προσμένοντας ίσως κάποιο θάμα», όπως λέει ο ποι-

ητής, τίποτα καλό δεν θα συμβεί για μας και τον τό-

πο. Καλό καλοκαίρι συν Θεώ.   
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