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Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είμαι 20 χρονών, μαθητής ΕΠΑΣ πλέον και θα ήθελα να 
μοιραστώ τις σκέψεις μου μαζί σας… είναι καλό να μοιραζόμαστε αυτά που μας βασανίζουν 
και να πάρουμε και διάφορες γνώμες. Δεν θα πω πολλά, αυτά που έχω να πω πιστεύω πως 
δεν απασχολούν μόνο εμένα… ο προβληματισμός μου; 
Προβληματισμός μου είναι τι θα απογίνουμε… κάθομαι και σκέφτομαι: είμαστε σε μια ηλικία 
στην οποία έχουμε αδρεναλίνη στο φουλ, που μπορούμε να δουλεύουμε και να κάνουμε τα 
πάντα με πολύ όρεξη. Εγώ προσωπικά είμαι 20 χρονών και ΘΕΛΩ να δουλέψω όσο τίποτα 
άλλο… Θέλω να δουλέψω γιατί νιώθω πως αυτό κρατάει τον άνθρωπο ζωντανό ΑΛΛΑ με 
απασχολεί πολύ το ότι εδώ δεν μπορούν να βρουν άλλοι και άλλοι δουλειά, με εμπειρία και 
όλα τα σχετικά και θα βρω εγώ; Ξυπνάω από τις 9 η ώρα και πάω και ψάχνω δουλειά με τόσο 
μεγάλη όρεξη και ακούω το ίδιο από όλους «αφήστε ένα βιογραφικό και θα επικοινωνήσουμε» 
και ποτέ δεν με έχουν πάρει τηλέφωνο. Πλέον έχουμε φτάσει σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση 
της οποίας δεν ξέρω την κατάληξη.  
ΑΓΑΠΑΩ την Ελλάδα αλλά γιατί την φέρανε σ΄αυτό το σημείο; Γιατί τους αφήσαμε; Τόσα γιατί 
χωρίς να παίρνω από κανέναν απάντηση… Περισσότερο όμως θυμώνω με το ότι αυτοί μας 
φέρανε σε αυτό το σημείο και εμείς, πάλι εκεί είμαστε και τους ξαναβγάζουμε. Γιατί… γιατί… 
γιατί… Μακριά δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε… Μου δίνει χαρά το ότι πλέον βλέπω 
μια θετική εικόνα για την Ελλάδα μας, βλέπω πως μερικοί παίρνουν αυτό που πρέπει και πως 
μερικοί βάζουν μυαλό. ΑΛΛΑ μερικοί… Θα ήθελα να ξυπνήσω και να δω την Ελλαδάρα όπως 
ήταν..να θέλει ο 20χρονος να βρει δουλειά, να μαζέψει λεφτά και να μπορεί να τα καταφέρει… 
Να μπορεί να καταφέρει τα ΟΝΕΙΡΑ του… 
Εγώ έχω άλλα 3 αδέλφια, ο πατέρας μου άνεργος εδώ και 2,5 χρόνια και η μητέρα μου 
δουλεύει 4-5 φορές την εβδομάδα. Θέλω να βγει ΕΝΑΣ και να μου δώσει μια απάντηση… Με 
τα λεφτά που παίρνει η μητέρα μου, χωρίς ο πατέρας μου να παίρνει επίδομα, με τι λεφτά να 
πληρώσω το νοίκι, το ρεύμα, το νερό, τα κοινόχρηστα, τα τρόφιμα, τα ρούχα, το πετρέλαιο… 
Με τι;;; Ένας θέλω να βγει και να μου απαντήσει στο ερώτημά μου. ΓΙΑΤΙ ΓΙΑΤΙ ΓΙΑΤΙ μας 
φέρατε εδώ; ΓΙΑΤΙ σκέφτεστε ΜΟΝΟ τον εαυτό σας; Σας εμπιστευτήκαμε και μας κρεμάσατε… 
Εγώ δεν θα σας κουράσω άλλο, μόνο κάτι τελευταίο: να βγει Ε-Ν-Α-Σ από όλους και να 
αλλάξουμε ρόλους για ΜΙΑ εβδομάδα… Να έρθει εδώ που ζω εγώ, όπως ζω και να πάω και 
εγώ στη θέση του. ΤΟΤΕ θα καταλάβουν τι μας έχουν κάνει…  
Συγνώμη αν σας κούρασα, απλά επιτέλους τα έβγαλα από μέσα μου… 
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