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Ο συμβολισμός του «Όλου» © 

 
Αφιερωμένο στους  

Ελεύθερους Συμπολίτες μου, 
στους Ελεύθερους Συνανθρώπους μου, 

για την Ελευθερία, τη Δικαιοσύνη, την Αλήθεια και την Αγάπη. 
  

Είθε να φανώ αντάξιος των προσδοκιών τους. 
 

Γιάννης  Αλήθειας 
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Δοκίμιο: H αρχική χρήση της λέξης δοκίμιο σε γραπτά αποδίδεται, 
σύμφωνα με το Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. 
Μπαμπινιώτη, στον Γάλλο συγγραφέα M. de Montaigne και το έργο του 
Essais (Δοκιμές) 1588, για να δείξει ότι τα κείμενα του δεν εξαντλούσαν 
το θέμα, αλλά αποτελούσαν προσπάθειες προσέγγισης του θέματος με 
δυνατότητα περεταίρω έρευνας, ανάλυσης και ανάπτυξης. 
 
Επιστολή: Πρόκειται για ανοιχτή ανακοίνωση ή αγγελία με αποδέκτη 
πάντα έναν παραλήπτη τον οποίο κατονομάζει ο αποστολέας. Η 
επικοινωνία μέσω του γραπτού λόγου είναι μια διεργασία η οποία έχει 
ξεκινήσει από πάρα πολύ παλιά. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας είναι 
καταγεγραμμένος στο DNA μας και είναι αποδεκτός από κάθε γενιά και 
κάθε ηλικία άσχετα με τον τρόπο που γίνεται η μετάδοση. 
 
Το απόρρητο της αλληλογραφίας εξαρτάται όχι μόνο από τον 
αποστολέα αλλά και από τον παραλήπτη.  
 
Ως αποστολέας των επιστολών που βρίσκονται στο εν λόγω βιβλίο 
επιτρέπω τη μερική αναδημοσίευση, χρήση και με οποιονδήποτε τρόπο 
περεταίρω επεξεργασία των στοιχείων των εν λόγω επιστολών, χωρίς 
την άδεια μου.  
 
Ο λόγος που επιτρέπω είναι γιατί δεν έχω το δικαίωμα να απαγορεύω. 
 
Γράφω ελεύθερα γιατί θέλω να με διαβάζουν ελεύθερα. 
 
Ότι διαβάσετε, αλλά πρωτίστως ότι καταλάβετε, δεν αποτελούν 
αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία μου. Είναι καταγραφή απόψεων 
που άκουσα, διάβασα, έμαθα αλλά πάνω απ΄ όλα, αισθάνθηκα. 
 
Είναι θέματα που όλοι γνωρίζουμε αλλά δυστυχώς λίγοι έχουμε την 
τόλμη να αναγνωρίζουμε. 
 
Γιάννης Αλήθειας 
   Ελλάδα 2010 
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Καμία πορεία δεν μπορεί να φτάσει στον προορισμό της  

εάν οι συνοδοιπόροι που συμμετέχουν σε αυτήν 
 δεν έχουν Όραμα και δεν γνωρίζουν την Αποστολή τους 

 
ΟΡΑΜΑ  
 
Όραμα μου, η ύπαρξη συνθηκών για την μετάβαση από το σήμερα, την 
«Κοινωνία του ΑΤΟΜΟΥ», στο αύριο, τη «Κοινωνία του ΟΛΟΥ».  
 
Για αυτή την Μετάβαση θα πρέπει να αφήσουμε συνειδητά το αρνητικό 
μονοπάτι μίσους, φόβου, εγωισμού και αδιαφορίας τόσο προς τον εαυτό 
μας όσο και προς τους συνανθρώπους μας. Η ιστορία μας διδάσκει ότι 
λαοί που έχασαν την επαφή με το πνεύμα και αγκιστρώθηκαν μόνο στα 
τεχνολογικά τους επιτεύγματα, λαοί που τους κέρδισε ο υλισμός και δεν 
κατάφεραν να εξελίξουν ταυτόχρονα και την πνευματικότητά τους, λαοί 
που έδωσαν βάση στο εξωτερικό τους περιβάλλον αδιαφορώντας για τον 
τρόπο και την ποιότητα της ζωής τους, ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΝ την Ελευθερίας 
τους και  ΧΑΘΗΚΑΝ στην δίνη της αδιαφορίας και της αυταρέσκειας.  
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ 
 
Αποστολή μου είναι η διατύπωση, ανάπτυξη και παρουσίαση θεμάτων 
που όλοι γνωρίζουμε αλλά λίγοι αναγνωρίζουμε και προπάντων τολμούμε 
να φέρουμε στο προσκήνιο και να τα κάνουμε πράξη. Η διατύπωση, 
ανάπτυξη και παρουσίαση προτάσεων για το σύνολο μιας σύγχρονης 
κοινωνίας, στην οποία τα μέλη της θα μπορούν, εάν το θελήσουν, 
ελεύθερα και δημοκρατικά, να αναπτύξουν μέσα από το πνεύμα της 
δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης τη μοναδική δυνατότητα, να 
νιώσουν πραγματικά ελεύθεροι, να νιώσουν ότι έχουν την δύναμη να πουν 
και πάλι ΟΧΙ σε ότι τους καταπιέζει αλλά και να καταλάβουν ότι το να 
νοιάζονται και για τον συνάνθρωπο δεν είναι κάτι το παλιομοδίτικο, δεν 
είναι αναχρονιστικό, και εάν εφαρμοστεί θα φτάσουν στο σημείο να μην 
τους λείπει τίποτε. 
 
Για να επικοινωνήσω με όλα τα μέλη της κοινωνίας μας συνέταξα τις 
37+2 επιστολές που θα βρείτε σε αυτό το βιβλίο. Οι +2 επιστολές 
βρίσκονται στο Παράρτημα και είναι γραμμένες για να μας θυμίσουν με 
αποσπάσματα από τον τύπο για το τι ίσχυε στην αρχή της κρίσης το 
Φθινόπωρο του 2008, τι μας είπαν το Φθινόπωρο του 2009 και τι θα 
ζήσουμε από το 2010 και μετά. Τα ονόματα των παραληπτών στις 37 
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Επιστολές είναι συμβολικά. Ουσιαστικά απευθύνομαι στον εαυτό μου, 
θεωρώντας με αντιπροσωπευτικό δείγμα του μέσου ανθρώπου. Ως 
συντάκτης των επιστολών προσπαθώ και βγαίνω έξω από το πρόβλημα 
και το αντικρίζω σαν παρατηρητής. Με αυτόν τον τρόπο έχω το δικαίωμα 
να ρωτάω και να παρατηρώ για λογαριασμό των συνανθρώπων μου. Έτσι 
όταν απευθύνομαι στους κκ πλουσίους π.χ. απευθύνομαι και στους 
φτωχούς, για να διαβάσουν την αλήθεια για τον πλούτο. Όταν 
απευθύνομαι π.χ. στον Υπουργό, απευθύνομαι ταυτόχρονα και στον 
πολίτη, καθώς πολλά από αυτά που ρωτώ ή θέτω, πιθανά να ενδιαφέρουν 
και τον πολίτη. Όταν πάλι απευθύνομαι σε ένα σοφό ή αρχαίο θεό ή κάτι 
άλλο, απευθύνομαι ταυτόχρονα και στην συνείδηση του καθενός μας, για 
απόψεις και πιστεύω και που όλοι λίγο-πολύ τα γνωρίζουμε, αλλά επειδή 
ίσως δεν μας «βολεύει» ή δεν το έχουμε σκεφτεί, τα αφήνουμε στο 
παρασκήνιο να παίζουν στο θέατρο που παραλόγου.  
 
Γιάννης Αλήθειας 
Ελλάδα 2010  
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Β΄ Επιστολή  
 
Προς τους πολίτες-κατοίκους της Ελλάδος  
 
Αγαπημένοι μου συμπολίτες – συνάνθρωποι, μόνιμοι ή παρεπιδημούντες 
κάτοικοι εντός των γεωγραφικών ορίων της Ελλάδος, 
 
Αναφέρομαι σε εσάς πρώτα, άσχετα με την εθνικότητα, ιθαγένεια, πολιτισμό, 
θρησκεία, χρώμα και όλα τα άλλα στοιχεία διάκρισης που χρησιμοποιούν οι 
κοινωνίες για να χωρίσουν το είδος των ανθρώπων. Αναφέρομαι σε εσάς που 
κατοικείται, ζείτε και αναπνέεται, μόνιμα ή πρόσκαιρα, μέσα στα γεωγραφικά 
όρια που ορίζουν το κράτος Ελλάδα ως το 10ο μέλλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των 27 κρατών.  
 
Όλοι μαζί ζούμε σε αυτή της ορεινή και σχετικά άγονη νότια άκρη των 
Βαλκανίων στην οποία κατοίκησαν και κατοικούν άνθρωποι διαφόρων 
εθνοτήτων με διαφορετικά κατά τόπους ήθη, έθιμα, θρησκευτικές πεποιθήσεις 
και γενικά κουλτούρα, αλλά με ένα κοινό χαρακτηριστικό. Την αγάπη τους 
για την Ελευθερία και την Οικογένεια.  
 
Η αγάπη τους για την Ελευθερία προέρχεται από το κοινό στοιχείο της 
κουλτούρας τους για πάλη ενάντια σε κάθε μορφή εξαναγκασμού εσωτερικού 
ή εξωτερικού, προερχόμενου είτε από πολιτική εξουσία είτε από θρησκευτικό 
δεσποτισμό. 
 
Η αγάπη για την οικογένεια προέρχεται από την ανάγκη για προστασία και 
ασφάλεια απέναντι στο κατά καιρούς υφιστάμενο άγνωστο κράτος. Αυτή η 
προστασία γίνεται μέσα στα πλαίσια της ύπαρξης ενός διευρυμένου τύπου 
οικογένειας,  με πολύπλοκες συγγενικές σχέσεις και ισχυρά στοιχεία 
νεποτισμού ή οικογενειοκρατίας. 
 
Όσοι δεν υιοθέτησαν και δεν πίστεψαν σε αυτά τα δύο βασικά ιδανικά, αργά 
ή γρήγορα εγκατέλειψαν αυτόβουλα ή αναγκαστικά από την πίεση του 
Ελληνικού κοινωνικού συνόλου, τα εδάφη της Ελλάδος. Αυτοί που έμειναν 
και ενστερνίστηκαν τα δύο αυτά στοιχεία της Ελληνικής κουλτούρας, 
απόλαυσαν χάριν στις αρχές της ελευθερίας, την δυνατότητα να κρατήσουν 
ενεργά όλα τα άλλα στοιχεία της κουλτούρας τους, όπως πολιτικές 
πεποιθήσεις, θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, τοπικές διαλέκτους καθώς και ήθη 
και έθιμα πλούσια κοινωνιολογικών διαφορών από τόπο σε τόπο.  
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Δεν απευθύνομαι, με αυτήν την πρώτη επιστολή, προς τους ελληνικής 
καταγωγής συνανθρώπους μου οι οποίοι κατοικούν στο εξωτερικό, γιατί 
αυτοί κρατάνε φυλαγμένη βαθιά στην ψυχή τους ως ιερό φως, την αγάπη για 
την ελευθερία και την οικογένεια. Δύο αξίες που δεν πρόκειται όσο ζουν να 
τις χάσουν. Από την άλλη όμως, ως κάτοικοι εκτός των γεωγραφικών ορίων 
της Ελλάδος δεν βιώνουν την αβεβαιότητα που ζούμε εμείς. Ως εκ τούτου 
αυτοί που έχουν ανάγκη πρώτοι να ενεργήσουν είναι αυτοί που κατοικούν 
εδώ. Για τους κατοίκους στο εξωτερικό η οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής 
καθώς και το οποιαδήποτε στοιχείο βελτίωσης  θα επηρεάσει την 
προσωπικότητά τους ή και την οικογένειά τους ανάλογα με το πόσο δυνατούς 
δεσμούς διατηρούν με τις εδώ ευρισκόμενες διευρυμένες οικογένειες από τις 
οποίες κατάγονται.  
 
Όλοι μας, μικροί μεγάλοι, ζούμε μια πραγματικότητα γεμάτη αβεβαιότητα. 
Ανησυχούμε για τον εαυτό μας και για τους δικούς μας. Τον φόβο και την 
αβεβαιότητα μας την κρύβουμε πίσω από την γκρίνια και την διαμαρτυρία 
προς τους ασκούντες πάσης φύσεως εξουσία. Ποιος φταίει; Ο 
Πρωθυπουργός; οι υπουργοί; οι βουλευτές; οι Νομάρχες και οι δήμαρχοι; οι 
δάσκαλοι και οι καθηγητές; οι τροχονόμοι και οι αστυνομικοί; οι παπάδες και 
οι δεσποτάδες; οι νεολαίοι; οι συνταξιούχοι; ή κάποιος άλλος; Συνήθως λέμε 
ότι φταίνε οι διαπλεκόμενοι. Ποιος όμως μπορεί να είναι ο διαπλεκόμενος και 
γιατί δεν τον εντοπίζουμε; Άλλοι πάλι αναφέρονται στις αόρατες δυνάμεις 
του παρακράτους και του κεφαλαίου. Ποιος τελικά μπορεί αυτός ο αόρατος 
άνθρωπος που μπορεί και κινεί τα νήματα της διαπλοκής, ελέγχει το μυαλό 
μας και επιλέγει κυβερνήσεις και γενικά ελέγχει τη ζωή μας; 
 
Για να σας βοηθήσω να εντοπίσετε αυτόν τον αόρατο διαπλεκόμενο, 
σκεφτείτε ότι ένα από κόμματα «εξουσίας» της Ελλάδος κατεβαίνει στις 
εθνικές εκλογές, προτάσσοντας προς τους ψηφοφόρους του ως προεκλογική 
εξαγγελία, μια τεκμηριωμένη άποψη, με βάση την οποία  εάν έβγαινε 
κυβέρνηση, θα είχε αυτόματα και την άδεια να χρησιμοποιήσει μία νέα 
πρωτοποριακή και επαναστατική μέθοδο με την οποία:  
• Oι Δημόσιοι υπάλληλοι θα υποχρεώνονταν να δουλέψουν υπέρ του πολίτη, 
όπως τουλάχιστον ορίζει ο εσωτερικός κανονισμός της υπηρεσίας τους, χωρίς 
να μπορούν να έχουν την δυνατότητα για δεύτερη «μαύρη» εργασία, 
• Oι Ελεύθεροι επαγγελματίες δεν θα μπορούσαν να αποκρύψουν μέρος ή το 
σύνολο των εισοδημάτων τους, 
• Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα υπάλληλοι και εργάτες δεν θα 
μπορούσαν να δουλέψουν ανασφάλιστοι ούτε να εισέπρατταν «μαύρα» 
χρήματα, 
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• Οι συνταξιούχοι δεν θα μπορούσαν να «ξεγελάσουν» τα ασφαλιστικά τους 
ταμεία, είτε σε θέματα υγείας είτε σε θέματα εργασίας.  
• Δεν θα υπήρχε αναγκαιότητα ύπαρξης  «γρηγορόσημου», «φακελάκι» και 
κάθε άλλο είδους «μαύρης» παροχής, προερχόμενης από την εκμετάλλευση 
του αξιώματος δημόσιων ή ιδιωτικών λειτουργών προς ίδιον όφελος και εις 
βάρος των πολιτών, 
•  Δεν θα μπορούσαν οι εργοδότες να «ιδιοποιούνται» τις ασφαλιστικές 
εισφορές των εργαζομένων, ούτε και να εκβιάζουν τους εργαζόμενους με 
αναίτια απόλυση,  
• Δεν θα μπορούσαν οι εργαζόμενοι να εκβιάζουν τους εργοδότες τους, 
• Δεν θα μπορούσαν οι τραπεζίτες να εκμεταλλεύονται τα «όνειρα» και τις 
αδυναμίες των πολιτών, ούτε να «κερδοσκοπούν» με τα χρήματα των 
αποταμιευτών εις βάρος της εθνικής οικονομίας και της ανάπτυξης του τόπου, 
• Δεν θα μπορούσε το εκπαιδευτικό σύστημα να οδηγήσει τους νέους σε 
αδιέξοδα, πριν καλά-καλά ξεκινήσουν την ζωή τους,  
• Δεν θα μπορούσαν οι νέοι να  δημιουργούν αδιέξοδα στην πορεία της 
κοινωνίας, 
• Δεν θα μπορούσαν οι κάθε βαθμίδας «δάσκαλοι» να εκμεταλλεύονται και 
να δημιουργούν αβεβαιότητα στους σπουδαστές για ίδιον όφελος, 
• Δεν θα μπορούσε η κάθε είδους «θρησκεία» να προκαλεί ή και να 
εκμεταλλεύεται το σύνολο ή μέρος των πολιτών, δημιουργώντας μέσα από το 
«δόγμα της» τα στοιχεία μιας εφήμερης ζωής, χωρίς ουσία, χωρίς αύριο, 
• Δεν θα μπορούσε το κράτος να αδιαφορεί στα βασικά δομικά προβλήματα 
των πολιτών, όπως στο δικαίωμα για εργασία, στο δικαίωμα για  μόρφωση, 
στο δικαίωμα για υγεία, στο δικαίωμα για λόγο, στο δικαίωμα για δίκαιο, στο 
δικαίωμα για ελευθερία και δημοκρατία, στο δικαίωμα για μια ανθρώπινη 
αξιοπρεπή ζωή. 
Επίσης θα είχε το δικαίωμα να ζητήσει με βάση την λαϊκή εντολή να 
ακυρωθούν  ως καταχρηστικές, αποφάσεις του ΝΣΚ (Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους), με τις οποίες κατά καιρούς η πολιτεία είχε βοηθήσει διάφορους 
οργανισμούς ή κοινότητες, η αποστολή των οποίων είναι το «κοινωνικό έργο» 
και η σωτηρία της ψυχής των ανθρώπων, να συμπεριφέροντε σαν 
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι ενώ ο μοναχός δεν 
μπορεί να έχει την ιδιότητα του εμπόρου, οι μονές στις οποίες ανήκει 
μπορούν να έχουν αυτή την ιδιότητα και μάλιστα με προνομιακή μεταχείριση. 
 
Παραθέτω παραδείγματα τέτοιων αποφάσεων του ΝΣΚ προς τις «Ιερές 
Μονές». 
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• 1988 «τα κατά την πρόσφατη παραμονή της εικόνας – Άξιον Εστί- 
που ανήκει στην Ιερή Κοινότητα του Αγίου όρους – τα έσοδα υπόκεινται ή 
όχι στο 25% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων. Το ΝΣΚ (819/1988) είπε ότι 
αν δικαιούχος τούτων είναι η Ιερά κοινότητα τους Αγίου όρους ή έστω 
κάποια μονή της, οι εισπράξεις  δεν υπόκεινται στη σχετική εισφορά, Αν 
όμως ανήκουν στον ενοριακό ναό τότε υπόκεινται. 
• 1992 – Για τις επενδύσεις (κατασκευή ξενώνων) το ΝΣΚ (846/1992) 
γνωμοδότησε ότι «για τις ιερές μονές δεν υπάρχει υποχρέωση  σύστασης 
εταιρείας ..θεωρούνται οι επενδύσεις παραγωγικές  επιτρέποντας την 
επιχορήγησή των με την ευρεία έννοια της τουριστικής επένδυσης και 
κατάταξη σε κάποια κατηγορία (πχ. Α΄ κατηγορία  κλπ) 
• ΝΣΚ (292/1970). Η Πολιτική Διοίκηση δεν μπορεί να επέμβει στη 
διαχείριση της περιουσίας των μονών…δεν δύναται η φορολογούσα αρχή να 
ενεργήσει οικονομικό έλεγχο στα βιβλία που τηρούνται από τις Ιερές Μονές 
του Αγίου Όρους καθώς θα αποτελούσε ανεπίτρεπτο επέμβαση. 
• ΝΣΚ (880/1972) ..τα δάση της χερσονήσου του Αγίου Όρους δεν 
υπάγονται στους σχετικούς δασικούς νόμους του κράτους. 
• ΝΣΚ (624/2000) Πριμοδότηση βοοειδών (μη ευνουχισμένων 
αρσενικών βοοειδών ηλικίας 9 μηνών και άνω). Τα μοναστήρια μπορούν να 
τύχουν της ειδικής πριμοδότησης εφόσον είναι παραγωγοί κάτοχοι 
εκμετάλλευσης. Τα εν λόγω όμως βοοειδή δεν μπορούν να μεταβιβαστούν 
από τις μονές στους μοναχούς γιατί αυτοί δεν μπορούν να έχουν την ιδιότητα 
του παραγωγού, του κατόχου και του διαχειριστή κτηνοτροφικής 
εκμετάλλευσης.  
• ΝΣΚ (8/2005)… έχει υποστηριχθεί και στο παρελθόν ότι οι μονές 
του Αγίου Όρους έχουν νομική προσωπικότητα δημοσίου δικαίου και ασκού 
κυριαρχική, διοικητική εξουσία …και η Ιερά Επιστασία ασκεί ρητώς 
δημαρχιακά καθήκοντα, (άρα και να καθίστανται συμβαλλόμενα μέρη. 
• ΝΣΚ (863/1987) υποστήριξε ότι τα μοναστήρια μπορούν να 
ενταχθούν σε κριτήρια που απολαμβάνουν ναυπηγοεπισκευαστικές 
επιχειρήσεις για αγορά…σκάφους (σαν να ήταν ΟΤΑ Α’ Βαθμού). 
 
 
Αγαπητοί συμπολίτες,  
Μπορείτε να σκεφτείτε το ποσοστό που θα λάμβανε αυτό το κόμμα 
εφαρμόζοντας τα πιο πάνω αναφερθέντα και άλλα τόσα που ίσως μου 
διέφυγαν, και ποιο τελικά είναι το διαπλεκόμενο άτομο το οποίο θα οδηγούσε 
το χέρι μας, ως ψηφοφόρους, για να μην εκλεχθεί αυτό το κόμμα;  
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Μπορείτε να σκεφτείτε, πόσοι από αυτούς που γνωρίζεται, δεν θα ήθελαν να 
βγει το εν λόγω κόμμα γιατί ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις κατηγορίες 
που αναφέρονται πιο πάνω, και οι οποίοι θα επηρεάζονταν «αρνητικά» από 
την τυχόν εφαρμογή αυτής της πολιτικής ; 
Πιστεύω ότι τώρα αρχίζετε να αντιλαμβάνεστε το ποιος φταίει για την 
κατάντια μας, για το  ποιος είναι ο διαπλεκόμενος, ποιος ο συνένοχος και 
ποιος ο ηθικός αυτουργός της ύπαρξης της διαπλοκής. 
 
Γιατί η πλειονότητα των πολιτών να μην επικροτήσουν μια τέτοια πολιτική; 
Γιατί να προτιμήσουν να έχουμε δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν την 
εργασία τους ως πάρεργο και συμπλήρωμα μιας άλλης παράνομης 
απασχόλησης ή να προτιμήσουν την ύπαρξη αυτών που βλέπουν το αξίωμα ή 
την οργανική θέση εργασίας τους ως ευκαιρία για παράνομο πλουτισμό, ή να 
βλέπουν τα παιδιά τους να γυρίζουν από τα κάθε βαθμίδας σπουδαστήρια με 
ελλιπή μόρφωση ή να γίνονται μάρτυρες κάθε μορφής διαπλοκής;  
 
Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι ότι οι πολίτες ανέχονται μια τέτοια 
κατάσταση αλλά ότι οι πολίτες ενέχονται σε αυτή την ανώμαλη από κάθε 
άποψη κατάσταση. Οι μεγάλοι ένοχοι χρησιμοποιούν και δημιουργούν 
μικρούς συνένοχους με αποτέλεσμα την αλληλοκάλυψη και την σιωπή. 
Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση της ψευδαίσθησης της εσωτερική 
αντίστασης απέναντι στην εκμετάλλευση της εκάστοτε κρατικής μηχανής - 
πολιτείας, καθώς και της δημιουργίας αισθήματος φοβίας και αβεβαιότητας, 
απέναντι στο δικαίωμα για εργασία, υγεία, μόρφωση, δικαιοσύνη και 
δημοκρατία. Όλοι μας έχουμε ακούσει συνανθρώπους μας να λένε «κλέβουν 
αυτοί, θα κλέψω κι εγώ». Το ερώτημα παραμένει, ποιος τελικά κλέβει ποιον, 
και ποιος έχει τα κλεμμένα; 
 
Σημαντικό σε μια πολιτεία δεν είναι το τι δεν κάναμε οι πολίτες, αλλά το τι 
μπορούσαμε να κάνουνε και δεν κάναμε. Όλα μπορούν να πάνε καλά και ένα 
κράτος να  ευημερεί εάν το σύνολο των πολιτών θεωρούν συμφέρον τους 
αυτή την ευημερία. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτήν την «τρελή» θεώρηση 
είναι, πρώτα να υπάρξει μια σωστή συμπεριφορά της πολιτείας απέναντι 
στους πολίτες για να ακολουθήσει μετά η σωστή συμπεριφορά των πολιτών 
απέναντι στην πολιτεία. «Δούναι (υπηρεσίες) και Λαβείν (φόρους)». Όταν το 
κράτος κινείται στο αντίθετο δόγμα «Λαβείν (φόρους) και Δούναι (όταν θα 
έχουμε)» τότε και οι πολίτες αυτόματα θα εφαρμόσουν το «ουκ λάβεις εκ του 
μη έχοντος» και θα φτάσουμε στο σήμερα όπου «οι μεν Έλληνες να έχουν 
χρήματα η δε Ελλάδα όχι».  
 



σελ.18                                       Μετάβαση - Από το εμπαθώς ζειν στο εμπαθώς υπάρχειν 

Μπορεί το πολίτευμα της Ελλάδος να ορίζεται με βάση το σύνταγμα ως 
κοινοβουλευτική προεδρευόμενη δημοκρατία, αλλά η ιστορική 
πραγματικότητα έρχεται να μας θυμίσει ότι στην ουσία το πολίτευμα που 
έχουμε είναι ολιγαρχία. Ένα σύστημα διακυβέρνησης στο οποίο η εξουσία 
ασκείται περιοδικά από ορισμένες οικογένειες, οι οποίες και απαρτίζουν μια 
άτυπη μεν, αλλά κυρίαρχη δε, κοινωνική τάξη. Τα πολιτικά κόμματα δεν 
προωθούν νέους πολιτικούς αλλά στηρίζονται στην οικογενειοκρατία και 
στην «παράδοση» του ονόματος. Έτσι ευέλπιδες νέοι οι οποίοι θα ήθελαν να 
προσφέρουν στην πολιτική, γρήγορα γίνονται γρανάζια του πολιτικού 
μηχανισμού  και είτε εγκαταλείπουν την πολιτική είτε χρησιμοποιώντας 
ευτελή μέσα για την προσωπική τους ανάδειξη, μεταλλάσσονται σε 
πολιτικάντηδες. 
 
Τα φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με την πολιτεία αυτού του κράτους, 
είτε μέσα από την εκτελεστική εξουσία ως υπουργοί – υφυπουργοί, γενικοί 
γραμματείς και διοικητές των δημοσίων υπηρεσιών, είτε στο νομοθετικό 
σώμα ως βουλευτές, είτε στον δεύτερο και τρίτο βαθμό αυτοδιοίκησης ως 
Νομάρχες, δήμαρχοι και σύμβουλοι αυτών, είτε ενεχόμενοι στην δικαστική 
εξουσία ως δικαστές αλλά και ως δικηγόροι, καθώς και αυτοί που 
ενημερώνουν την λαϊκή βάση μέσα από τον τύπο και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, λόγω της υφιστάμενης  αβεβαιότητας και της αδυναμίας του 
συστήματος να αλλάξει, γίνονται υποχείριοι των δυνάμεων εξουσίας. 
Αποτέλεσμα η χώρα να κυβερνάται από ανθρώπους, η κυριότερη αποστολή 
των οποίων είναι, το ίδιον όφελος. Οι περισσότεροι γίνονται άβουλα πειθήνια 
όργανα υποστήριξης της υφιστάμενης ολιγαρχίας, η οποία εκφράζεται μέσα 
από την ύπαρξη δύο κυρίως προσωποπαγών κομμάτων, οργανωμένων μέχρι 
πρότινος, με τη μικρότερη δυνατόν δημοκρατική συνείδηση και συμπεριφορά 
απέναντι στα μέλη τους. 
 
Αντί να υπάρχει η προώθηση και εκλογή στο ανώτερο κυβερνητικό αξίωμα 
ενός ηγέτη κυβερνήτη με όραμα και ηθικές αξίες, έχουμε φτάσει στο 
κατώτερο επίπεδο διακυβέρνησης, στο σημείο το οποίο ο κυριότερος λόγος 
επιτυχίας του ενός κόμματος δεν είναι οι κυβερνητικές προτάσεις του, αλλά η 
αποτυχία εκπλήρωσης των «πελατειακών» υποχρεώσεων του άλλου 
κόμματος που βρίσκονταν στην εξουσία και η αλλαγή της πρόθεσης των 
ψηφοφόρων να εξυπηρετηθούν από το άλλο κόμμα. Για να γίνει η προώθηση 
και εκλογή στο ανώτερο κυβερνητικό αξίωμα ενός ηγέτη κυβερνήτη με 
όραμα και ηθικές αξίες, θα πρέπει αυτός ο ηγέτης να είναι  απαλλαγμένος από 
την κοινοβουλευτική εξάρτηση της απολύτου πλειοψηφίας και η παραμονή 
του στο «τιμόνι» της χώρας να είναι για σταθερά προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα. Θα πρέπει να μπορεί να δημιουργεί πολιτικές συνθέσεις, μέσα από 
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ένα κοινοβούλιο με δυνατούς, ηθικούς, τολμηρούς, ελεύθερους και 
δημοκρατικά συνειδητούς κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους του λαού, οι 
οποίοι και θα εκφράζουν αναλογικά τις εκάστοτε υφιστάμενες πολιτικές 
δυνάμεις του τόπου. Ναι στην διαφάνεια αλλά και ναι στην ελευθερία.    
 
Δεν μπορούμε να έχουμε ηθικούς πολιτικούς, όταν αυτοί δεν είναι 
πραγματικά ελεύθεροι να κυβερνήσουν σύμφωνα με το προσωπικό τους 
όραμα. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε δημοκρατικά εκλεγμένος κυβερνήτης αυτής 
της χώρας του οποίου το όραμα να μην ήταν η ευημερία του κράτους στο 
οποίο ήθελε να κυβερνήσει. Όποιον όμως το «σύστημα» τον φόβισε, η 
αυταρέσκεια των «αυλοκολάκων» τον ξεγέλασε και τον έκανε να μην βλέπει 
και να μην ακούει την καθημερινότητα και την πραγματικότητα, αλλά και 
όποιος δείλιασε να αποκαλύψει την αλήθεια, όποτε κι αν την έμαθε, τότε το 
πνεύμα του τον έκανε πρώτα σκλάβο και μετά λιποτάκτη των ιδεών του.   
 
Η ελευθερία είναι προϋπόθεση της ηθικότητας, όπως το πνεύμα είναι 
προϋπόθεση της ελευθερίας. Ο κάθε άνθρωπος εξακολουθεί να βρίσκεται 
μπροστά από το δίλλημα εκλογής. Η απόφαση δική του όπως και η ευθύνη 
προσωπική, είτε λόγω της συμμετοχής, είτε λόγω της αποχής ή και της 
απάθειας. 
  
Θα πρέπει να ξανασυστηθούμε με του πολιτικούς μας, να αρχίσουμε να τους 
βλέπουμε και να μας βλέπουν τακτικά και όχι μόνο κατά την προεκλογική 
περίοδο. Να δηλώσουμε ότι υπάρχουμε και έχουμε απαιτήσεις ζωής, μιας 
δημιουργικής ζωής, και το σημαντικότερο ότι δεν ενδιαφερόμαστε μόνο για 
εμάς, ατομιστικά, αλλά και για το σύνολο της κοινωνίας μας, της οποίας έτσι 
κι αλλιώς είμαστε μέλη.    
 
Καλή ζωή σε όλους σας. 
Γιάννης Αλήθειας 
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Γ’ επιστολή 
 
Προς τους έχοντας άμεση ή έμμεση σχέση με την οικονομία στην Ελλάδα. 
 
Αγαπητοί συνάνθρωποι, συμπολίτες και συγκάτοικοι της Ελλάδος, 
 
Σε πολλές προεκλογικές συζητήσεις έχετε ακούσει  διάφορες εξαγγελίες να 
αντικρούονται με την ερώτηση του αντιπάλου κόμματος, για το που θα 
βρεθούν οι πόροι οι οποίοι θα καλύψουν το κόστος αυτών των εξαγγελιών, 
και έχουν δίκαιο.  
 
Για να πετύχουμε τους στόχους μιας πολιτικής εξουσίας εκτός από την 
θέληση τόσο των πολιτικών όσο και πολιτών θα πρέπει να έχουμε ή να 
βρούμε και τους κατάλληλους πόρους που χρειάζονται για την υλοποίηση 
αυτών των προγραμμάτων. Εδώ λοιπόν είναι και το κλειδί της επιτυχίας ή 
αποτυχίας. Το πιο εύκολο είναι ο εξωτερικός δανεισμός. Σε αυτήν όμως της 
περίπτωση εκτός του οικονομικού κόστους (τόκοι δανείου) έχουμε και ένα 
κρυφό κοινωνικό κόστος, το οποίο δεν μπαίνει σε καμία οικονομική 
σύμβαση, αλλά συμφωνείτε προφορικά μεταξύ των αντισυμβαλλομένων και 
έχει να κάνει με την τις διμερείς σχέσεις των κρατών αλλά και την 
χειραγώγηση της πολιτικής του δανειζόμενου στο τομέα των εξωτερικών 
σχέσεων και σε επίπεδο συνασπισμών στην παγκόσμια πολιτική σκακιέρα.  
 
 Πολιτική και Οικονομική είναι οι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος το οποίο 
μπορούμε να ονομάσουμε  Διακυβέρνηση, δηλαδή άσκηση της εξουσίας.  
 
Στην προσπάθεια να αναγνωρίσουμε την πλευρά του νομίσματος το οποίο 
ονομάζουμε  Οικονομική βλέπουμε ότι αυτή είναι η πλευρά η οποία μελετά 
και ασχολείται με τα οικονομικά φαινόμενα και  τους νόμους που διέπουν την 
παραγωγή κατανομή και κατανάλωση υλικών αγαθών και υπηρεσιών. Αυτή η 
πλευρά λοιπόν δεν έχει πάντα την ίδια όψη. Η όψη της αλλάζει ανάλογα με το 
δόγμα στο οποίο υπακούει και από το οποίο επηρεάζετε.  
 
Ναι καλά το διαβάσατε. Η οικονομική υπακούει πάντα σε δογματικές 
επιδράσεις γεγονός που την καθιστούν όχι τόσο ανίσχυρη, όσο επιρρεπή. 
Δημιουργεί το μοναδικό φαινόμενο «η αρχή να είναι και το τέλος».  
 
Ότι απόφαση και να παρθεί στηρίζεται σε υποκειμενικές απόψεις, οι οποίες 
με την σειρά τους στηρίζονται στα όποια δογματικά πιστεύω του 
αξιωματούχου πολιτικού που διευθύνει την οικονομική. Κύρια πολιτική του 
θα γίνει η προσπάθεια η οποία, μέσα από την επιλογή προκαθορισμένων 




