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ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΑΛΛΙΩΤΙΚΟ... 
• Δημοσίευση: evastam5263 

Ονειρεύομαι ένα κόσμο αλλιώτικο. Θα ήθελα να μην υπήρχαν προβλήματα. Να μην υπήρχαν 
άσπροι, μαύροι, καλοί ή κακοί, πλούσιοι και φτωχοί. Να υπάρχουν μόνο άνθρωποι! Ξέρω, 
όλα αυτά ακούγονται κοινότυπα και χιλιοειπωμένα. "Υγεία, αγάπη, παγκόσμια ειρήνη" Όντως, 
το 'χουν πει τόσοι, χωρίς όμως να το εννοούν. Χωρίς καν να καταλαβαίνουν τι λένε. 
Γιατί δεν μπορείς να λες αυτά που είπα πιο πριν και μετά να χτυπάς και να κοροϊδεύεις το 
συμμαθητή σου, για παράδειγμα, μόνο και μόνο επειδή δε σου μοιάζει. Καλά που δε σου 
μοιάζει αν είσαι έτσι! Δεν ξέρω πως θα ήταν ο κόσμος αν ήταν όλοι ίδιοι, νομίζω βαρετός. Στη 
ζωή, δεν είναι όλα άσπρα ή μαύρα."Άσπρη είναι η άρια φυλή, η σιωπή, τα λευκά κελιά, το 
ψύχος, το χιόνι, οι άσπρες μπλούζες των γιατρών, τα νεκροσέντονα, η ηρωίνη. Αυτά λίγο 
πρόχειρα για την αποκατάσταση του μαύρου." , όπως είχε πει και η Κατερίνα η Γώγου. Θα 
μου πείτε γιατί να τα λέω όλα αυτά. Ίσως γιατί είναι σημείο των καιρών. Το μόνο σίγουρο 
είναι ότι με θυμώνει το τόσο αδικαιολόγητο μίσος... Γιατί πάντα αυτή η χώρα να έχει κάποιον 
στοχοποιημένο εχθρό; Ίσως γιατί είναι ένας τρόπος να παραβλέπει τις δικές της αδυναμίες. 
Ναι, λένε ότι "αρκεί να μισήσει κάποιος άνθρωπος έναν άλλο, για να εξαπλωθεί το μίσος σε 
όλη την ανθρωπότητα". Αλλά μου φαίνεται αδιανόητο συνομήλικοι μου να μισούν με τόση 
λύσσα και χρησιμοποιώντας τη βία ως μέσο για να λύσουν τις διαφορές τους. Δεν ξέρω αν 
αυτά που έγραψα αν θα γίνουν ποτέ γνωστά αλλά ίσως είναι η πρώτη φορά που εκφράστηκα 
ελεύθερα, χωρίς "εκφραστικά λάθη" και "ελλείψεις περιεχομένου", προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η γενιά μου στο μάθημα που υποτίθεται ότι "εκφράζεται". Ανήκω σε μία γενιά 
παρεξηγημένη. Όχι, δεν είμαστε μια αναπαυμένη γενιά. ΈΧΟΥΜΕ προβληματισμούς, 
ΈΧΟΥΜΕ όνειρα. Απλά είμαστε φοβισμένοι από τους μεγαλύτερους μην και δεν εκφραστούμε 
όπως θα έπρεπε. 
Ονειρεύομαι ένα κόσμο αλλιώτικο.... 
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