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• Δημοσίευση: mirakon2421 

Σοβαρός, τυπικός και κάπως ανιαρός θα 'λεγα τίτλος για προσωπικό "blog". Ακούγεται σαν να 
τον έγραψε κάποιος κοινωνιολόγος που μελετά το τρόπο ζωής, τις συνήθειες και ασχολίες 
ενός εφήβου -που αλλού- στην "Ελλάδα του 2014", εκθέτοντας τα πορίσματά του σε μια 
σχετική έρευνα. Με βολεύει όμως ο τίτλος. Είναι απλός, περιεκτικός, και γενικός. Είναι ο τίτλος 
που ταιριάζει σε κείμενο που ο συγγραφέας του θέλει να απευθυνθεί για τα πάντα, όλο το 
κόσμο που τον περιβάλλει, όλα τα κοινωνικά ερεθίσματα που βιώνει στη δική του φούσκα 
ζωής. Και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνω κι εγώ. 
Βλέπετε αγαπημένοι συν-έφηβοι (ίου, αλλά μ' αρέσει), καλούμαστε να γράψουμε για ένα θέμα 
της επιλογής μας, να "εκφράσουμε ελεύθερα τις απόψεις μας" χωρίς "δυσκολίες". Δεν ξέρω για 
σας, πάντως εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω τέτοιο πνιγμό, τέτοια ανικανότητα για τη 
παραμικρή σκέψη λόγω της υπερβολικής... ελευθερίας που μας χαρίζει η συγκεκριμένη 
εφαρμογή. Τι ειρωνεία. Κάθε χρόνο στις εξετάσεις του σχολείου, είμαι απ' τα πρώτα 
αντιδραστικά στοιχεία που θα παραπονεθούν για τα θέματα στην Έκθεση, πως χειραγωγείται 
η σκέψη μας και πως μας ακυρώνουν την ελευθερία έκφρασής μας. Πάρε τώρα ελευθερία 
έκφρασης, να μάθεις. Ένα τέτοιο θέμα να πέσει στις εξετάσεις, θα σπαταλούσα 1 ώρα 
προσπαθώντας να βάλω τη σκέψη μου σε πλαίσιο. Αν είχα τέτοια ενεργητικότητα και 
κινητικότητα και στη πράξη, προσπαθώντας να βάλω σε εφαρμογή κάποιες ιδέες μου, τα 
αποτελέσματα θα ήταν ικανοποιητικά, μπορώ να πω. Πιστεύω πως αυτό χρειάζεται η 
κοινωνία μας κατά γενικό κανόνα από όλους τους πολίτες πάσας ηλικίας. Να ενεργοποιηθούν, 
να βάλουν τη σκέψη τους σε μια τάξη, να πράξουν, να δημιουργήσουν. Ένας έφηβος 
οπουδήποτε, και στη συγκεκριμένη περίπτωση στην Ελλάδα μπορεί να είναι ένα άτομο που 
δεν έχει πλήρως σχηματίσει τη ψυχολογική του σύνθεση/ την προσωπικότητά του, αλλά έχει 
ενέργεια. Ενέργεια που μπορεί, πρέπει να διοχετευτεί κάπου, με δημιουργικό τρόπο. Ίσως να 
είναι εξαιρετικά γραφικά τα παρακάτω λόγια, αλλά τα πιστεύω βαθιά: ας γίνει -επιτέλους- η 
γενιά μας η έναρξη για κάτι επαναστατικό. Η γενιά που θα δημιουργήσει, θα αμφισβητήσει το 
κατεστημένο σ' όλους τους τομείς, η γενιά που θα κατασκευάσει νέες κοινωνικές δομές, 
συγκροτώντας επιτέλους ένα ισχυρό έθνος. Όχι ένα κομμάτι γης εγκαταλελειμμένο από κάθε 
ελπίδα, με τους νέους να φεύγουν σαν τα αποδημητικά πουλιά, ψάχνοντας για "πιο ζεστά" 
μέρη. Η Βουλή των Εφήβων για μένα, είναι πολύ σημαντικός θεσμός. Και μόνο που 
κινητοποιούνται 12.000 άτομα μαθαίνοντας καινούριες πληροφορίες, και συγχρόνως 
διασκεδάζοντας -βέβαια πως να διασκεδάσεις όταν παλεύεις για πόντους, αλλά τέεεεελος 
πάντων- είναι κάτι τρομερό. Απορρίψαμε επιτέλους για κριτήριο επιλογής την απλή  
εκθεσούλα, έχοντας την ευκαιρία να εκθέσουμε εδώ, στο blog τις ποικίλες απόψεις μας, 
ανεξάρτητα αν θα επιλεχθούμε ή όχι. Ο θεσμός βέβαια θέλει ακόμα κι άλλες καινοτομίες και 
βελτιώσεις, αλλά σίγουρα το πρώτο βήμα έχει γίνει. Και για κατακλείδα, κάτι θετικό......ας 
πιστέψουμε λίγο στους εαυτούς μας παίδες! Οι ενασχολήσεις της ηλικίας μας δεν 
περιλαμβάνουν μόνο το προσωπική σελίδα στο facebook, τους καφέδες, το "τσάτιγκ" -μα κάτι 
ωραίους νεολογισμούς που 'χουμε φτιάξει μαζί με το "τέσπα" και άλλα πολλά ωραία- και τη 



2 
 

κοινωνική "επίδειξη" (γκούχου-γκούχου). Το ξέρετε όσο καλά το ξέρω και ' γω!... Ανυπομονώ 
να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις (αααχχ τι γλυκιά που είμαιι) έξω απ' τη Βουλή και 
μέσα..........αν. Υ.Γ και να εμφανιστεί και κάποιος-α να του-ης αρέσει η ροκ μουσική βρε 
αδερφάκι μου! Με έχετε πρήξει όλοι με Παντελίδηδες και Πάολες κάθε μέρα, όλη μέρα, παντού! 
Με αγάπη πάντα! 
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