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ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
• Δημοσίευση: billykonst4762 

Με χαροποιούν πολλά. Σε ένα κλίμα απόλυτης αβεβαιότητας, με την κρίση (όχι απλά 
οικονομική αλλά και κρίση αξιών), συνεχούς άγχους, σχολικής πίεσης, αισθάνομαι την χαρά 
στο μεδούλι μου. Δεν είμαι χαζοχαρούμενος. Δεν τρέφω αυταπάτες. Απλά επιλέγω να βλέπω 
το ποτήρι μισογεμάτο. Επιλέγω τα δικά μου μέτρα και σταθμά. Χτίζω χαρακτήρα μέσα από 
ερεθίσματα που προέκυψαν από δικές μου επιλογές. Ενημερώνομαι. Δημιουργώ πρότυπα. 
Βάζω στόχους. Αρπάζω τις ευκαιρίες που μου δίνονται. Δεν είμαι μοιρολάτρης. 
Όσα μου πήρε η ζωή άλλα τόσα μου έδωσε. Δεν απογοητεύομαι με την αποτυχία. Στην τελική 
αν δεν υπήρχε η αποτυχία θα έχανε την γλυκιά της γεύση η επιτυχία. Αθλούμαι. Όχι γιατί έχω 
κόμπλεξ με το σώμα μου, γιατί θέλω. Δεν φοβάμαι το διαφορετικό, το αποδέχομαι σαν κομμάτι 
της καθημερινότητας. Κατακρίνω τον ρατσισμό. Δεν πιστεύω στο πεπρωμένο, εγώ γράφω την 
μοίρα μου. Διαβάζω ποίηση αλλά δεν διαβάζω για το σχολείο. Επειδή είμαι "μάγκας" ; Όχι, 
απλά το σχολείο με πνίγει, μου παίρνει το οξυγόνο, ρουφάει την δημιουργικότητα μου. Δεν 
ξέρω τα πάντα, πολύ πιθανόν να μην ξέρω τίποτα. Ενθουσιάζομαι με την φυσική, αλλά δεν 
διαβάζω την φυσική για το σχολείο, διαβάζω τα άλλα..αυτά που δεν μας λένε. Ζωγραφίζω 
στην ώρα των αρχαίων. Ζωγραφίζω στην ώρα των κειμένων. Και όμως, θεωρούμαι άριστος 
μαθητής. Επειδή κάνω ησυχία; Τόσο υπερτιμημένη είναι η ησυχία τέλος πάντων; Παίζω 
ηλεκτρονικά, όχι για να ξεφύγω από την ρότα της καθημερινότητας, όχι επειδή είμαι 
πωρωμένος-εθισμένος, ανήμπορος να αντισταθώ. Το κάνω για να χαλαρώσω. Δεν 
πλακώνομαι. Δεν έλκομαι από το τσιγάρο. Είμαι φλώρο; Ας είμαι. Παλεύω για τα δικαιώματα 
μου. Αγαπώ το περιβάλλον, τον γείτονα μου, την εκάστοτε κοπέλα μου. Δεν βάζω ταμπέλες 
στην ζωή μου. Δεν προγραμματίζω την ζωή μου αλλά θέλω να γίνω προγραμματιστής 
ηλεκτρονικών υπολογιστών στο μέλλον. Ειρωνεία; Ίσως. Πληγώνομαι, είμαι τρωτός όπως όλοι 
μας άλλωστε. Δίνω λεφτά στους μουσικούς του δρόμου, ίσως γιατί μου αρέσει η μουσική. Όχι 
κάποιο συγκεκριμένο στυλ, απλά η μουσική. Σου φαίνομαι περίεργος; Εγώ μου φαίνομαι 
νορμάλ. Ποιός έχει δίκιο; Ποιός έχει άδικο; Ίσως κανείς, αλλά ίσως και οι δυο μας. Απλά 
αυτός είμαι, μέσα από τις επιλογές μου, από την ανατροφή μου, από το γενετικό μου υλικό. Το 
ερώτημα όμως παραμένει. Εσύ ποιός είσαι; 
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