
Η ιστορική μνήμη όταν φρε-
σκάρεται, αποκαλύπτει κα-
ταστάσεις που έχουν κατα-

πληκτική ομοιότητα με το παρόν. 
Εξάλλου, γνώση και κατανόηση του 
παρελθόντος μας, είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση της κατανόησης του 
παρόντος και της συνειδητής μας 
ενέργειας για το μέλλον. 

Η πορεία της πατρίδας μας είναι 
συνδεδεμένη με αυτή των πολιτών 
της. Όσο ξεχωρίζουν πρόσωπα και 
διακρίνονται στο περιβάλλον τους και 
κατ’ επέκταση στον ευρύτερο περίγυ-
ρο, τόσο περισσότερο έχουμε ελπίδα 
αυτογνωσίας, προώθησης της ίδιας 
της ζωής μας μέσα από το διπλανό 
για εμάς, από εμάς για το διπλανό. 
Διότι το παρόν ζει από το παρελθόν 
και η ιστορία είναι ο μόνος δάσκαλος 
του βίου για τα μελλοντικά μας δια-
βήματα. Άλλωστε ο άνθρωπος έπα-
ψε προ πολλού να ζει στη φύση. Ζει 
εν μέσω της κοινωνίας και η κοινω-
νία είναι του παρελθόντος και όχι του 
παρόντος δημιούργημα. 

Ο σύγχρονος τρόπος της ζωής επέ-
βαλλε ρυθμούς που οδήγησαν άτομα 
και λαούς, σε άλλοτε άλλο βαθμό, σε 
υπερέξοδα. Η μοιραία και αναμενό-
μενη επακολουθούσα ύφεση, η από-
τομη και βίαιη αποστέρηση χρήσιμων 
ή άχρηστων αγαθών οδηγεί σε αμη-
χανία, σπασμωδικές κινήσεις, πανικό. 
Έτσι, καταλήγουμε σε κοινωνικό αδι-
έξοδο με απρόβλεπτες προεκτάσεις 
και ανεξέλεγκτες εκρήξεις. «Ουκ αν 
λάβεις παρά του μη έχοντος», είναι η 
απάντηση μερίδας πολιτών οι οποίοι 
δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταπο-
κριθούν στην απαίτηση του κράτους 

για αυξημένη συνδρομή. 
Δεν είναι η πρώτη φορά, αρκεί να 

γυρίσουμε τις σελίδες της ιστορίας 
και να φτάσουμε τον 6ο αιώνα π.Χ. 
Ο Σόλωνας ο Αθηναίος, νομοθέτησε 

μεταξύ άλλων και τη σεισάχθεια. Δη-
μιουργήθηκε μια τάξη πολιτών, με 
το όνομα Χρεωκοπίδης. «Ο τα χρέη 
αποκόπτων, ο διαγράφων τα χρέη 
του χωρίς να τα πληρώσει, ο αρνού-
μενος πληρωμή χρεών». Έτσι καλού-
ντο στη Αθήνα οι φίλοι του Σόλωνα, 
οι οποίοι μετέτρεψαν σε ιδία ωφέλεια 
την υπ’ αυτού νομοθετειθείσα σεισά-
χθεια, αναφέρεται από τον Πλούταρ-
χο στον Σόλωνα, 15. 

Βρισκόμαστε στην εποχή του νέο 
- Χρεωκοπίδη. Είναι ίδιος με εκείνον 
της εποχής Σόλωνα, τηρουμένων των 
αναλογιών που αφορούν σε ενδυμα-
σία, κατοικία, αυτοκίνηση, διασκέδα-
ση, αλλά ταυτόσημη και αναλλοίωτη 
μέσα στους αιώνες νοοτροπία: κατα-
ναλώνω περισσότερα από αυτά που 
παράγω, αν παράγω και δεν προ-
νοώ για το παρόν μου. Αποδίδεται η 
κακοδαιμονία στους άλλους, καταδι-
κάζονται οι συνωμότες, εξορκίζονται 
με τον απήγανο οι δαίμονες, υπάρ-
χει αυστηρότητα στην κατακύρωση 
ποινών, εξαιρώντας εαυτόν. 

«Όλα έγιναν ερήμην, να πληρώσουν 
οι υπεύθυνοι, εγώ δεν είχα συμμετο-
χή», διαχρονική επωδός του αμέτοχου 
και πάντα προδομένου - εξαπατημέ-
νου. Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται 

επ’ άπειρον. «Ζητείται ελπίς», έγραψε 
ο Αντώνης Σαμαράκης, ελπίδα με λο-
γική, όχι αόριστα. Η εθνική περηφά-
νια, η αξιοπρέπεια δεν αγοράζεται, η 
ανεξαρτησία δεν χαρίζεται, κερδίζε-
ται, οικοδομείται, διεκδικείται καθη-
μερινά. Η οικονομία είναι μια πτυχή, 
όχι η μοναδική έκφραση της ζωής 
και ας εξαίρεται τόσο τελευταία. Εν-
δοφωτισμός στα κατάβαθά του, μας 
είναι απαραίτητος πριν από οποιαδή-
ποτε οικονομική μανούβρα. Αποκρυ-
στάλλωση του είμαι, του θέλω, του 
πρέπει. Ξεκαθάρισμα κάθε λογαρια-
σμού με το χθες και το σήμερα, όσο 
τίμημα και αν έχει, εν τέλει αυτογνω-
σία, ενδοσύγκρουση, αναγέννηση. 
Σε αντίθετη περίπτωση η κατάσταση 
ομοιάζει με το ανεμούριο, που κατευ-
θύνεται από τον άνεμο, χωρίς βούλη-
ση, απροσδιόριστα. 

Ο Χρεωκοπίδης δεν θα ζει για πο-
λύ, οι αντοχές και ανοχές των γύρω 
εντός και εκτός τειχών εξαντλούνται, 
η ίδια η ζωή τιμωρεί. Ας πράξει ο κα-
θένας το καθήκον του…
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«Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος», είναι η απάντηση μερί-

δας πολιτών οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρι-

θούν στην απαίτηση του κράτους για αυξημένη συνδρομή.


