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Αγαπητοί υποψήφιοι έφηβοι βουλευτές, 
Θέλησα να μοιραστώ μαζί σας σήμερα ένα θέμα που νομίζω ότι απασχολεί, αν όχι όλους, 
τους περισσότερους από εμάς. Το θέμα αυτό αφορά την κοινωνία και το πώς το κοινωνικό 
σύνολο απορρίπτει οτιδήποτε διαφορετικό, παρόλο που ζούμε στην εποχή της εξέλιξης. 
Σίγουρα όλοι μας έχουμε βιώσει το ρατσισμό και όλους μας έχουν ακυρώσει λόγω 
εθνικότητας, θρησκευτικών ή πολιτικών επιλογών, ακόμη και για την προσωπική μας ζωή. Με 
μεγάλη μου λύπη εκφράζω την απογοήτευση που νιώθω όταν βλέπω πως επιστήμονες, 
καλλιτέχνες, άνθρωποι πραγματικά μορφωμένοι, απορρίπτονται είτε επειδή ζουν 
αντισυμβατικά είτε επειδή απλά δεν ταιριάζουν στην κοινή αισθητική. Ζούμε στην εποχή που 
γιορτάζουμε εθνικές επετείους και συγκινούμαστε με επαναστατικά τραγούδια, όμως 
απαντήστε μου σε ένα ερώτημα: σε τι διαφέρει η σημερινή απορριπτική ελληνική κοινωνία 
από τους φασίστες που επιχείρησαν να αφανίσουν ένα ολόκληρο έθνος απλά και μόνο επειδή 
τους ενοχλούσε στην αισθητική τους; 
Τα τελευταία χρόνια βέβαια η κοινωνία στην οποία ζούμε έχει διασπαστεί εντελώς. Η κρίση 
που επικρατεί έχει οδηγήσει τον κόσμο να ψάχνει να βρει τη λύση εκεί που δεν υπάρχει. Ο 
ρατσισμός έχει αυξηθεί γιατί πολλοί είναι αυτοί που στρέφουν τις ελπίδες τους σε ακραίας 
ιδεολογίας κόμματα που υπόσχονται μαζικές αλλαγές και «ένα καλύτερο αύριο για τους 
Έλληνες», όπως λένε. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε όλοι μας είναι πως το να διωχθούν 
άνθρωποι που ήρθαν στη χώρα μας για ένα καλύτερο αύριο δεν είναι λύση. Πρέπει να 
καταφέρουμε να συνεργαστούμε όλοι για να εναντιωθούμε σε ένα σύστημα που ακολουθεί την 
πολιτική του «διαίρει και βασίλευε». Αυτοί που μας κυβερνούν όχι μόνο θέλουν να 
διασπάσουν πλήρως την ελληνική κοινωνία και να δημιουργήσουν έχθρα μεταξύ των πολιτών, 
αλλά κάνουν και τα πάντα για να οδηγηθεί η Ελλάδα στο απόλυτο πολιτικό, κοινωνικό και 
οικονομικό χάος! 
Αυτό το χάρος είναι που μας έχει κάνει να αφήσουμε πίσω τις ζωές μας! Έχουμε πλέον 
ξεχάσει πως το μοναδικό μας όπλο για να πολεμήσουμε όσους μας θέλουν υποταγμένους και 
άβουλους είναι η μόρφωση, κάτι που προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μας στερήσουν! 
Πρέπει λοιπόν να πολεμήσουμε για να το κρατήσουμε και αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν 
είμαστε ενωμένοι. Όσοι θεωρούν πως θα βρουν τη λύση υποστηρίζοντας ακραίες απόψεις, 
καλό θα ήταν να ανατρέξουν σε ιστορικές πηγές και τότε θα καταλάβουν πως σίγουρα η λύση 
που ψάχνουν δεν είναι εκεί! 
Θα ήθελα να σας αποχαιρετήσω με την ελπίδα πως η κοινωνία μας θα πάψει να είναι τόσο 
παθητική και απορριπτική. Αυτό που λένε όλοι σήμερα –πως η Ελλάδα έχει γυρίσει εκατό 
χρόνια πίσω- εμένα μου ακούγεται πολύ ελπιδοφόρο! Εκατό χρόνια πριν οι άνθρωποι 
αγωνίζονταν για τα ιδανικά τους και ας μην ήταν εξοπλισμένοι με τα μέσα που είμαστε εμείς 
σήμερα. Αυτό σημαίνει πως εμείς μπορούμε να είμαστε δέκα φορές πιο ενεργοί! Τέλος, δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε το μέλλον, ο αέρας αλλαγής, εμείς έχουμε όλη τη δύναμη 
στα χέρια μας, μια δύναμη που δεν καθορίζεται ανάλογα με την εθνικότητα, τη θρησκεία, τη 
σεξουαλικότητα, το φυσιολογικό. Εξάλλου ό,τι είναι φυσιολογικό για την αράχνη, είναι χάος 
για το κουνούπι! 
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