
 

 

Γξάθηεθε ζην καθξηλό πιένλ 1999 

θαη δελ έγηλαλ πξνζζήθεο ή δηνξζώζεηο. 

Τα όζα αλαθέξνληαη αθνξνύλ ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν, 

πξηλ ην επξώ αιιά κε ηζρύνπζα ηελ ζπλζήθε Schengen. 

Δειαδή ηόηε πνπ ζηήλνληαλ ην ζθεληθό γηα ηελ θξίζε πνπ πξνέ-

θπςε δέθα ρξόληα αξγόηεξα. 

Όρη βέβαηα πσο γηα όια θηαίλε νη μέλνη. 

Έρνπκε θαη ηα δηαρξνληθά δηθά καο «δεηεκαηάθηα». 

Κάηη αθόκε γηα ηελ Schengen. 

Τν ζπγθεθξηκέλν αλαθέξεηαη ζηελ Ειιάδα αιιά ηα πξνβιήκαηα 

αθνξνύλ θαη άιιεο ρώξεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο 
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   δελ αλαθάιπςαλ αθόκε  
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Παηδηά, αηζζάλνκαη καιάθαο.  

πγλψκε δειαδή πνπ ην ιέσ έηζη σκά θαη κπνξεί λα ζαο ζν-

θάξσ αιιά είλαη ε αιήζεηα.  

Η θίιε κνπ φηαλ δηάβαζε ηνλ ηίηιν κνπ είπε πσο ζα ήηαλ θα-

ιχηεξα λα βάισ «ειίζηνο» αληί «καιάθαο» φκσο φηαλ ην θαιν-

ζθέθηεθα βξήθα πσο βαζηθά δελ αηζζάλνκαη ειίζηνο. Μαιάθαο 

αηζζάλνκαη !  

Σν ρεηξφηεξν είλαη φηη ελψ θαηαιαβαίλσ πφζν άζθνπν είλαη 

λα ην ζθέθηνκαη ζπλερψο, θάζε κέξα ζπκβαίλεη θάηη πνπ φρη 

κφλν κνπ ην ζπκίδεη αιιά κε θάλεη λα αλαξσηηέκαη κήπσο ηειη-

θά είκαη πεξηζζφηεξν καιάθαο απ’ φζν λνκίδσ.  

Όπσο ζαο είπα είκαη Έιιελαο εμ Διιάδνο κφληκνο θάηνηθνο 

Διιάδνο θαη νηθνλνκηθά εμαξηψκελνο απφ ηελ εξγαζία, δειαδή 

εξγαδφκελνο θαη φρη «εηζνδεκαηίαο».  

«Δηζνδεκαηίαο», απηφ είλαη δνπιεηά ξε 'ζεηο.  

Όρη γηαηξφο θαη δηθεγφξνο θαη άιιεο ζαριακάξεο. «Δηζνδε-

καηίαο» πνπ ηα ιέεη φια. Λέεη θαη ηη ζπνπδέο έθαλεο, ιέεη θαη 

πνπ ηα βξήθεο ηα ιεθηά, ιέεη θαη πσο πεξλάο ηελ ψξα ζνπ. 

Όια ηα ιέεη.  

Λνηπφλ, φπσο έιεγα εδψ γελλήζεθα, εδψ κεγάισζα, εδψ πή-

γα ζρνιείν.  

Καη Παλεπηζηήκην εδψ πήγα θαη απφ ηφηε πνπ άξρηζα λα 

δνπιεχσ, εδψ δνχιεπα. Γπζηπρψο αθφκε ζπλερίδσ λα δνπιεχσ 

θαη κάιηζηα λα δνπιεχσ εδψ.  

Με άιια ιφγηα δειαδή, κηα δσή καιάθαο.  

Μεηαμχ καο πνιχ ζα ήζεια λα είκαη «εηζνδεκαηίαο» αιιά 

νχηε ν ζπρσξεκέλνο ν παηέξαο κνπ, κνπ άθεζε ηίπνηα ζπνπ-

δαίν, νχηε θη εγψ πξφθνςα λα θάλσ θακηά «δνπιεηά» ηεο πξν-

θνπήο λα ηα νηθνλνκήζσ. Μηα δσή δφληηα ζθξάγηδα, βιέπεηε 
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νδνληίαηξνο ζπνχδαζα, αιιά κε ζθξαγίζκαηα θαη εμαγσγέο δελ 

κπνξείο λα ηα νηθνλνκήζεηο. Μεηαμχ καο, κε θακηά δνπιεηά δελ 

κπνξείο λα ηα νηθνλνκήζεηο Απηφ φκσο ην θαηάιαβα πνιχ αξγά. 

Αλ είρα «κπαιφ» ζα «ρσλφκνπλα» εθεί πνπ «ρψλνληαη» νη μχ-

πληνη θαη ηψξα ζα ήκνπλ αξαρηφο θαη δε ζα αηζζαλφκνπλα θα-

ζφινπ καιάθαο. Άζε πνπ δελ ζα έπξεπε νχηε θαη λα γξάθσ βη-

βιηαξάθηα, κε απψηεξν ζηφρν βέβαηα λα ηα νηθνλνκήζσ.  

Ση λα γίλεη φκσο, απέηπρα ζ’ απηή ηε δσή, έκεηλα έλα ηίπνηα, 

απηφ δειαδή πνπ ιέκε κέζνο πνιίηεο. Καη ηη κέζνο πνιίηεο ;  

Δληειψο κέζνο. Μέρξη θαη γακψ ηνπο κέζνπο δειαδή.    

Πξηλ ιίγεο κέξεο παξθάξηζα ην ζαξάβαιν νιίγνλ παξάλνκα. 

Σν ζαξάβαιν ην θπθινθνξψ θαζψο αδπλαηψ λα ην αληηθαηα-

ζηήζσ γηα ηνπο γλσζηνχο ζηνπο κέζνπο πνιίηεο ιφγνπο. Σν νιί-

γνλ παξάλνκν παξθάξηζκα αζθαιψο ην θαηαιαβαίλεηε αθνχ θη’ 

εζείο κάιινλ δελ έρεηε ηδησηηθφ πάξθηλ, νχηε ζαο πεξηζζεχνπλ 

ρηιηάξηθα γηα λα παξθάξεηε λνκίκσο ζηα «λφκηκα» πάξθηλ ηνπ 

θέληξνπ ηεο Αζήλαο.  

Πέξαζε ινηπφλ ν «εξγαδφκελνο» πνπ ζνπ θνιιάεη ηελ θιήζε 

θαη κνπ ηελ «έβαιε» εθεί πνπ καο ηε «βάδνπλ» ζπλήζσο. ηνλ 

κπξνζηηλφ θαζαξηζηήξα. Σν ίδην βξάδπ κφιηο αλαθάιπςα ην 

δπζάξεζην ην ζπδήηεζα ζηελ παξέα πνπ βξηζθφκνπλ θαη ηφηε 

θάπνηνο κνπ είπε :  

-Δληάμεη, θαη ηη έγηλε. Θα παο λα ηελ «ζβήζεηο».  

-Γελ θαηάιαβα, ξψηεζα κε απνξία, πσο γίλεηε απηφ ;  

-Καιά ξε παηδάθη κνπ, κνπ απάληεζε εθείλνο, απφ πνπ είζαη ; 

Γελ έρεηο θαλέλα γλσζηφ ζηελ Αζηπλνκία, ζην Γήκν, πνπζελά; 

Οχηε θαλέλα βνπιεπηή δε μέξεηο ;  

-Δ, θαη ηη δειαδή, μαλαξψηεζα λνηψζνληαο ηειείσο καιάθαο.  

-Παο ηε θιήζε θαη ηε «ζβήλνπλε». Απιφ. Ωο κε γελφκελε. 

Όινο ν θφζκνο απηφ θάλεη.  
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-Όινο ν θφζκνο ε; είπα θαζψο ν «άιινο» κνπ εαπηφο κνπ μα-

λαθψλαδε απφ κέζα :  

«Καηάιαβεο καιάθα γηαηί ζε ιέσ καιάθα. Καιά είζαη ηφζν 

καιάθαο, ξε καιάθα πνπ δε θαηαιαβαίλεηο νχηε πφζν καιάθαο 

είζαη».  

Ναη, θαιά θαηαιάβαηε, ν «άιινο» κνπ εαπηφο ρξεζηκνπνηεί 

ηε γιψζζα ηεο λενιαίαο.  

Γελ είπα ηίπνηα. Δίρε δίθην, ηη λα έιεγα.  

   

Λνηπφλ ηη ιέγακε;  

Α, γηα ην ζαξάβαιν. Πφζν πάεη ην θηιί ζηε Γχζε ζηελ Αλα-

ηνιή. Γηαηί ζηελ Δπξψπε είλαη θηελφ θαη ην παίξλεηο κάλη-κάλη, 

κα ζηελ Κξήηε θαη ζηε Μάλε, ζηελ Διιάδα δειαδή, ην πιεξψ-

λεηο κε ηα καιιηνθέθαιά ζνπ.  

Πφζν θάλεη ην απηνθίλεην ζηελ Δπξψπε θαη πφζν ζηελ Δι-

ιάδα ;  

Γηαηί ν Δπξσπαίνο πνπ δνπιεχεη ζηελ Διιάδα θπθινθνξεί κε 

«θηελφ» απηνθίλεην θαη ν Έιιελαο πνπ δνπιεχεη ζηελ Διιάδα 

γηα λα θπθινθνξήζεη πξέπεη λα πνπιήζεη ην ζπίηη ηνπ ;  

Απιφ. Δπεηδή ν Έιιελαο είλαη ……..* *(Πξνζζέζαηε ην ρα-

ξαθηεξηζκφ ηεο αξεζθείαο ζαο).  

Μα αθνχ θαη ν Έιιελαο είλαη Δπξσπαίνο πνιίηεο θαη έρεη ηα 

ίδηα δηθαηψκαηα κε ηνπο άιινπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο ζε φια ηα 

κήθε θαη ηα πιάηε ηεο Δλσκέλεο Δπξψπεο, γηαηί ;  

Απιφ. Δπεηδή απηά είλαη ζηα ραξηηά. ηελ πξάμε είλαη αι-

ιηψο. ηγά ηψξα κε γίλνπκε ίζνη κε ηνπο ςσξηάξεδεο. Ίζα θη’ 

φκνηα είκαζηε. Αλ ήζνπλα ηνπιάρηζηνλ Έιιελαο ηνπ εμσηεξη-

θνχ θαιψο, φκσο Έιιελαο εμ Διιάδνο θαη λα ζεο ίζε κεηαρεί-

ξηζε, ηη είλαη απηά ηα πξάγκαηα ;  

Ναη, αιιά ππάξρεη Ννκνζεζία πνπ ηα θαζνξίδεη απηά.  
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Υεζηήθακε, άκα ζέιεηο άληε ζην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην λα 

βξεηο ην δίθην ζνπ. Μέρξη ηφηε φκσο ζθάζε, πάξε ην ζαξάβαιν 

απφ ηε κέζε θαη κε καο ηα δαιίδεηο.  

Οθείισ λα νκνινγήζσ πσο ηέηνηα ζαθήλεηα θαη επζχηεηα 

δχζθνια ηε βξίζθεηο.  

Έηζη γηα ην γακψην κφλν ζα ζαο πσ πσο έλαο θνιιεηφο κνπ 

πνπ είλαη κηα απφ ηα ίδηα κε κέλα ζηα νηθνλνκηθά ηελ έθαλε θαη 

παληξεχηεθε. Αο πξφζερε. Σνλ είδα χζηεξα απφ θαηξφ ηπραία 

ζην ηηκφλη κηαο Μεξζεληέο θαη ςηινμαθληάζηεθα. Ση «ςίιν» 

δειαδή ρνληξνμαθληάζηεθα.  

-Ση έγηλε ξε ζεξίν, ηνλ ξψηεζα, έπηαζεο ην ΛΟΣΣΟ ;  

-Όρη ξε ζπ, κνπ απαληά, ε γπλαίθα κνπ είλαη Γαιιίδα, θαη 

έρσ μέλεο πηλαθίδεο ζην φρεκα. Σδάκπα ην πήξα. Μνπ θφζηηζε 

φζν έλα κεζαίν Κνξεάηηθν.  

Καη εκείο πνπ πήξακε Διιελίδεο δειαδή ηη θάλακε ξε παηδηά. 

ην πεγάδη θαηνπξήζακε ;  

Καη δελ είλαη, ξε παηδηά, κφλν φζνη παληξεπηήθαλε αιινδα-

πέο, είλαη ηφζνη πνιινί απηνί πνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο «δηθαη-

νχληαη» λα θπθινθνξνχλ κε μέλεο πηλαθίδεο πνπ δελ ην θαληα-

δφζαζηε.  

Ρίμηε κηα καηηά θαη κεηξήζηε πφζεο μέλεο πηλαθίδεο θπθιν-

θνξνχλ θαη ζα θαηαιάβεηε.  

Μφλν νη αιινδαπνί πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα θαη δηθαη-

νχληαη μέλεο πηλαθίδεο είλαη έλα εθαηνκκχξην  

Καιά, πεξηηηφ λα ζαο πσ ην ηη άθνπζα απφ ηνλ «άιιν» κνπ 

εαπηφ. Σέηνην κπηλειίθη δελ καηαθνχζηεθε.  

Ση λα ηνπ πεηο φκσο. Δίρε δίθην.  

Σειηθά ξε παηδηά πνιχ ζνθφο απηφο ν Νφκνο πνπ βάδεη ηνπο 

θφξνπο αλάινγα κε ηα θπβηθά. Σέηνηα θνβεξή ηδέα πξέπεη λα 

ηελ θαηέβαζε θάπνηνο εγθέθαινο κε πνιιά θηιά γξέδη. Απηνθί-
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λεην αμίαο ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (ΛΑΓΑ, Κνξεάηηθν θιπ) θαη 

2.000 θπβηθψλ πιεξψλεη δηπιφ δαζκφ απφ απηνθίλεην αμίαο 45 

εθαηνκκπξίσλ (Πφξζε θιπ) 1.600 θπβηθψλ. Καιά θνβεξφ έηζη; 

Μφλν ζηελ Διιάδα γίλνληαη απηά, θαη κφλν γηα ηνπο Έιιελεο 

ηνπ εζσηεξηθνχ.  

Σέινο πάλησλ θαη γηα λα ζαο ιέσ πφηε-πφηε θαη θακηά ιχζε.  

Αλ ζέιεηε λα θπθινθνξείηε κε Μεξζεληέο θαη λα κε ζαο 

θνιιάεη θαλείο, νχηε πνπ ηε βξήθαηε, νχηε πσο ηελ πήξαηε, νχ-

ηε πφζν ηεθκήξην θαη ηέηνηα ππάξρεη ιχζε.  

Σξαβάηε κέρξη ηα Σίξαλα θαη δειψζηε κφληκνο θάηνηθνο Αι-

βαλίαο ή αθφκε θαιχηεξα δεηήζηε Αιβαληθή ππεθνφηεηα. Θα 

ζαο ηε δψζνπλ κε κεξηθά εθαηνδφιαξα. Ύζηεξα ειάηε πίζσ κε 

ηελ ακαμάξα πνπ ζα ζαο έρεη θνζηίζεη ην έλα πέκπην ηεο ηηκήο 

πνπ θνζηίδεη γηα ηνπο άιινπο θαη κάιηζηα κε μερλάηε πσο Γε ζα 

ηξψηε νχηε θιήζε.  

Ναη ξε, κνπ ηη δίλεη λα βιέπσ ηνπο Αιβαλνχο λα θπθινθν-

ξνχλ κε Μεξζεληέο.  

Σα απνηειέζκαηα ησλ Παλειιήλησλ εμεηάζεσλ γηα ηελ εηζα-

γσγή ζηα Παλεπηζηήκηα βγήθαλε φπσο άιισζηε θάζε επηέκ-

βξην.  

Θπκάκαη φηαλ έδηλα θη’ εγψ πξηλ πνιιά ρξφληα ηη γηλφηαλε. 

Αγσλία, ζηελαρψξηα φηαλ έκαζα πσο δελ πέηπρα. Υακέλνο ρξφ-

λνο, μαλαδηάβαζκα, επηηέινπο επηηπρία ηελ επφκελε θνξά, ραξά 

εγψ ζηελαρψξηα νη άιινη πνπ κείλαλε έμσ. Όρη δειαδή πσο έγη-

λε θαη ηίπνηα κε ην λα γίλεηο θνηηεηήο αιιά ηφηε ζην κπαιφ καο 

θάληαδε ζπνπδαίν. Καη ζήκεξα θάπσο έηζη είλαη ηα πξάγκαηα. 

Κακηά νγδνληαξηά ρηιηάδεο Διιελφπνπια εμ Διιάδνο «ζθνηψ-

λνληαη» γηα κηα απφ ηηο ειάρηζηεο ζέζεηο ησλ «θαιψλ» ζρνιψλ. 

Κάπνηα ηελ θεξδίδνπλ, θάπνηα άιια «κπαίλνπλ» ζε ζρνιή πνπ 

δελ ηνπο ελδηαθέξεη θαζφινπ αιιά θαηαηάζζνληαη ζηνπο επηηπ-

ρφληεο. Κάπνηα άιια κέλνπλ απ’ έμσ.  
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Απηά βέβαηα αθνξνχλ ηα Διιελφπνπια εμ Διιάδνο. Γηαηί 

γηα ηα ππφινηπα ηζρχνπλ άιινη θαλφλεο.  

Σα Διιελφπνπια ηνπ εμσηεξηθνχ «κπαίλνπλ» κε θάπνηεο «ε-

μεηαζνχιεο» ηεο πιάθαο. Έηζη ιέεη ν Νφκνο. Απηά ηα παηδηά εί-

λαη πξνλνκηνχρα, βιέπεηε δελ είλαη Έιιελεο εμ Διιάδνο.  

Θπκάκαη ηνπο αγψλεο ηνπ γηνπ κνπ, αιιά θαη ηνπο δηθνχο 

κνπ, γηα κηα ζέζε ζην Παλεπηζηήκην.  

’ απηέο ηηο Παλειιήληεο εμεηάζεηο πέηπρε θαη «κπήθε» ζηε 

Ννκηθή ε θφξε ελφο γλσζηνχ. «Μπήθε» απφ ην παξάζπξν, κε 

ηηο «εμεηαζνχιεο» πνπ ιέγακε.  

Γηαηί ;  

Δπεηδή ε κάλα ηεο είλαη Κχπξηα θαη ην παηδί έρεη θαη ηηο δπν 

ππεθνφηεηεο. Δίλαη δειαδή θαη δελ είλαη Διιελάθη, θαη απηφ 

θαίλεηαη πσο είλαη αξθεηφ.  

Σν δηθφ κνπ θαη ην δηθφ ζνπ παηδί πνπ έηπρε λα είλαη εληειψο 

Διιελάθηα κπνξνχλ λα αξρίζνπλ λα αηζζάλνληαη νιίγνλ «ξηγ-

κέλα», γηα λα κελ πσ ηίπνηα άιιν. Ση κνπ θηαίλε ηα παηδηά.  

   

Σψξα γηα ηε ζηξαηησηηθή ζεηεία είπα λα κε πσ ηίπνηα κε κε 

πνχλε θαη δελ μέξσ ‘γσ. Αιιά ην μαλαζθέθηεθα θαη ηειηθά ζα 

πσ.  

Σα Διιελφπνπια εμ Διιάδνο είλαη ππνρξεσκέλα λα ππεξε-

ηήζνπλ. Γειαδή λα «θάλε» ελάκηζε ή δπν ρξφληα απφ ηε δσή 

ηνπο νπζηαζηηθά ρσξίο απνδνρέο ππέξ παηξίδνο.  

Καιψο. Η παηξίο έρεη αλάγθε, θίλδπλνη ππάξρνπλ, αο είλαη.  

Γηαηί φκσο ε ππνρξέσζε λα αθνξά κφλν ηνπο εμ Διιάδνο 

Έιιελεο θαη φρη θαη ηνπο ππφινηπνπο Έιιελεο.  

Θα κνπ πεηο, θαιά ν άιινο έθπγε θαη δεη ζηνπ δηαφινπ ηε 

κάλα θαη καο ιεο λα γπξίζεη γηα λα ππεξεηήζεη ;  
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Ναη ξε, γηαηί δειαδή. Άζε πνπ φινη απηνί, πνπ ηνπο ςάρλεηο 

πνπ ηνπο βξίζθεηο φιν ζηελ Διιάδα βξίζθνληαη. Όπνπ ηνπο βν-

ιεχεη είλαη Έιιελεο θαη φπνπ ηνπο βνιεχεη φρη. Άκα ζέινπλε λα 

θάλνπλε δνπιεηέο ζηελ Διιάδα, είλαη Έιιελεο. Άκα ζέινπλε λα 

γιηηψζνπλε ην ζηξαηφ ή λα μεθχγνπλε ηελ εθνξία δελ είλαη Έι-

ιελεο.  

Πσο λα ην θάλνπκε, έηζη είλαη.  

Ο ληφπηνο Έιιελαο είλαη πην καιάθαο απφ ηνλ «αιινδαπφ» 

Έιιελα.  

Γηα ηα αδαζκνιφγεηα θαη ηηο εηδηθέο ξπζκίζεηο ππέξ ησλ πα-

ιηλλνζηνχλησλ έρεηε αθνχζεη;  

Δληάμεη είλαη ζσζηφ λα γίλεηαη κηα επθνιία ζε θάπνηνλ πνπ 

χζηεξα απφ ρξφληα δνπιεηάο ζηε μεληηηά γπξίδεη πίζσ ζηελ πα-

ηξίδα. Όκσο πφζνη ηελ «είδαλε» επάγγεικα ηε δνπιεηά θαη ηα 

νηθνλνκήζαλε ;  

Γψζηε βάζε. Ο Έιιελαο πνπ δνχιεςε ζην εμσηεξηθφ θαη γπ-

ξίδεη πίζσ κπνξεί λα θέξεη καδί ηνπ φζα θηλεηά πξάγκαηα επη-

ζπκεί σο νηθνζθεπή ρσξίο λα πιεξψζεη θαλέλα δαζκφ. Αθφκε 

κπνξεί λα θέξεη αδαζκνιφγεην απηνθίλεην θαη ηέινο κπνξεί λα 

αγνξάζεη ζπίηη ρσξίο ζηελ νπζία λα πιεξψζεη εθνξία. Ο Έιιε-

λαο πνπ δνχιεπε ζηελ Διιάδα δπζηπρψο γηα φια ηα παξαπάλσ 

ζα πιεξψζεη θφξνπο θαη κάιηζηα κέρξη μεβξαθψκαηνο. Καη ηέ-

ινο πάλησλ αδηθία είλαη αιιά είπακε, ην ςσκί ηεο μεληηηάο είλαη 

πηθξφ θαη, αο πάεη ζην δηάνιν, αο ηα θέξεη. Όκσο ην πξάκα πα-

ξάγηλε. θάζαλε θάηη νηθνλνκηθνί πξφζθπγεο, άθξαγθνη πνπ δελ 

είραλε λα θάλε νη άλζξσπνη θαη θέξλαλε καδί ηνπο θάηη Μεξζε-

ληέο θαη θάηη Πφξζε λα πάζεηο πιάθα. Πσο ξε παηδηά, ηη έγηλε ;  

Έγηλε πσο θάπνηνη «μχπληνη» ηνπο βάιαλε κπξνζηά, ηα θέξα-

λε σο δήζελ ησλ επαλαπαηξηδφκελσλ, θαη καδέςαλε αδαζκνιφ-

γεηα αμίαο δηζεθαηνκκπξίσλ πνπ ηα κνζρνπνπιήζαλε επεηδή 

ππήξρε ν Νφκνο-παξάζπξν.  
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Όζν γηα ζέλα θαη γηα κέλα θνιιεηέ, θηνπ κνπ θαη θηνπ ζνπ.  

   

Όρη άκα κπνξείο πνχια ρσξίο λα θφςεηο απφδεημε. Θα ζε κα-

γθψζεη ε ΤΠΔΓΑ θαη ν ΓΟΔ θαη ζα ζε μεζθίζεη. Θα θαο πξφ-

ζηηκν πνπ ζα ζνπ θχγεη ε καγθηά.  

Όρη άκα κπνξείο ΤΠΔΓΑ θαη ΓΟΔ άληε πηάζε γχθην πνπ 

πνπιάεη κέρξη θαη ηε κάλα ηνπ θαη δήηα ηνπ ηηκνιφγην. Πξηηο 

πνπ ζα θάηζεη λα κηιάεη καδί ζνπ. Θα ζε γξάςεη θαη ζα θχγεη. 

Κνληά ζην γχθην καδεχηεθαλ θη’ άιινη. Άγγινη, Γάιινη, Πνξ-

ηνγάινη πνπ ιέεη θαη ην ηξαγνχδη, μακνιεζήθαλε ζηα παδάξηα, 

ζηηο ιατθέο, βάιαλε ζη’ απηνθίλεηα ληνπληνχθεο θαη γπξλάλε 

ζηνπο δξφκνπο. Σν κηζφ εκπφξην ην θάλνπλε απηνί. Σν άιιν κη-

ζφ ηα θνξφηδα πνπ έρνπλ καγαδηά θαη πιεξψλνπλ ΦΠΑ.  

Σξαβάηε ηε Κπξηαθή ζηνλ Πεηξαηά θαη άκα βξείηε ζην παδά-

ξη Έιιελα λα πνπιάεη νηηδήπνηε ειάηε λα κνπ ηνλ δείμεηε. Κα-

λέλαο ξε, νχηε γηα δείγκα δελ ππάξρεη.  

Γηαηί ξε κάλα δε κ’ έθαλεο γχθην, έζησ Διιελνθάηη, φρη ζθέ-

ην Έιιελα.  

   

Πάσ κηα ηζάξθα Δξκνχ κεξηά λα πάξσ έλα ξνπραιάθη. Έηζη 

κνπ ηε δίλεη θαη κηα θνξά θάζε πέληε ρξφληα πεγαίλσ Δξκνχ γηα 

λα κνπ θεχγεη ε ηζαληίια. Σν γακψην δειαδή φηη εκείο κφλν 

απφ ηε γεηηνληά κπνξνχκε λα ςσλίζνπκε. Καηαιαβαίλεηε.  

Να κελ ηα πνιπινγψ κπαίλσ «ρηππάσ» ηεκάρην θαη ζην ηα-

κείν κε πεξηκέλεη έθπιεμε.  

Ρσηάεη ην θνξηηζάθη πνπ καδεχεη ην ρξήκα:  

-Μήπσο κέλεηε ζην εμσηεξηθφ;  

-Όρη θνξίηζη κνπ γηαηί, ξσηάσ ν αθειήο, πεηξάδεη;  

-Κνηηάμηε θχξηε, κνπ μαλαιέεη, δελ πεηξάδεη, απιά ξσηάσ γηα 

λα μέξσ αλ ζέιεηε απφδεημε γηα επηζηξνθή θφξνπ.  
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-Πξνρψξα, ηεο ιέσ.  

-Πνπ λα πξνρσξήζσ , κνπ απαληάεη.  

-Πεο πσο είκαη ηνπ εμσηεξηθνχ, ηεο μαλαιέσ.  

-Ξέξεηε, ζπλερίδεη, αλ κέλεηε ζην εμσηεξηθφ κπνξείηε κφιηο 

θηάζεηε εθεί λα δεηήζεηε θαη λα πάξεηε πίζσ ηνπο θφξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή. Γειαδή ην ΦΠΑ 18%.  

Καιά ην ηη έγηλε κε ηνλ «άιιν» κνπ εαπηφ δε ζαο ιέσ ηίπνηα. 

Ρεζηηάι ν «δηθφο» κνπ.  

-Γειαδή, μαλαξσηάσ θαζψο δε κνπ έθαηζε θαιά ην «ζελά-

ξην», ν ληφπηνο πιεξψλεη 18% παξαπάλσ απφ ηνλ αιινδαπφ 

πνπ ηέινο πάλησλ είλαη θαη απηφο Δπξσπαίνο πνιίηεο ή Έιιε-

λαο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηζφηηκνο θαη ηα ινηπά ;  

-Βέβαηα, κνπ απαληά ε θνπειίηζα, δελ ην μέξαηε ;  

Ξεξάδηα κνπ πνπ λφκηδα φηη ήμεξα. Σελ ηχθια κνπ κφλν ή-

μεξα.  

Απφ ηφηε δελ μαλαπήγα Δξκνχ, απνθάζηζα λα πεγαίλσ γηα 

ςψληα κφλν ζην Παξίζη.  

Καη λα κνπ επηζηξέθνπλ θαη ηνπο θφξνπο φηαλ γπξίδσ.  

Ακ, πσο. Δθεί είκαη θη’ εγψ μέλνο.  

Καη μέξεηε, ζη’ αιήζεηα ζνπ γπξίδνπλε πίζσ ηνπο θφξνπο.  

Δληάμεη ην εηζηηήξην είλαη ιίγν αθξηβφ αιιά θάλεηο θαη ηε 

βφιηα ζνπ.  

Ση λα θάλσ ξε παηδηά. Γξάθσ θαη θακηά καιαθία λα ραιαξψ-

ζνπκε. Καη λα γεκίζνπκε θαη θακηά ζειίδα, ηη ζθαηά βηβιίν ζα 

εθδψζνπκε, κε 30 ζειίδεο δε γίλεηαη.  

   

Πξνζέμηε ηψξα άιιε πεξίπησζε, πεξλάσ κε θφθθηλν θαη α-

θξηβψο κεηά ην θαλάξη ππάξρεη «κπιφθν». Με ζηακαηάλε, 

«ηζηκπάσ» εθαηφ ρηιηάξηθα πξφζηηκν απφ απηά πνπ δε «ζβήλν-

ληαη», κνπ ξίρλνπλε θαη πέληε βαζκνχο ζην πφηλη ζχζηεκ θαη κε 
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ηηο πγείεο κνπ. Κνιιεηά απφ πίζσ κνπ πεξλάεη θη’ άιινο κφλν 

πνπ απηφο έρεη μέλεο πηλαθίδεο. Σνλ ζηακαηάλε, ηνλ γξάθνπλε, 

ηνπο γξάθεη θη’ απηφο θαη θεχγεη. Πιεξψζεη, δελ πιεξψζεη ην 

ίδην θάλεη. Γελ πξφθεηηαη λα ηνλ αλαδεηήζεη θαλείο ζηελ εθηφο 

Διιάδαο δηεχζπλζή ηνπ.  

Κη’ φκσο ξε παηδηά, ζηνλ ίδην δξφκν ηξέρακε, ην ίδην θαλάξη 

παξαβηάζακε. Γηαηί δειαδή απηφο αζπιία, θη’ εγψ «πάξε λα 

‘ρεηο».  

   

Δληάμεη, θνκκέλε ε γθξίληα κα ηνπο ζπλέιιελεο θαη ηνπο ζπ-

λεπξσπαίνπο πνπ ζπγθαηνηθνχλ ζηελ Διιάδα.  

Γελ είλαη φκσο κφλν απηνί ξε παηδηά.  

Δίλαη θαη νη άιινη, νη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο εηζαγφκε-

λνη απφ Αλαηνιή θαη Γχζε θη’ απφ Νφην θαη Βνξξά. Πνιχο θφ-

ζκνο. Υακφο. Ξαθληθά ε ςσξνθψζηαηλα έγηλε Δι Νηνξάλην,  

Όρη, δελ ηελ είδα ξαηζηζηηθά αιιά φηαλ έρεηο αλεξγία πνπ 

ρηππάεη δηςήθηα λνχκεξα, φηαλ έρεηο έλα ζηνπο ηέζζεξηο λένπο 

ρσξίο δνπιεηά πσο λα γίλεη, θάηη πξέπεη λα θάλεηο. Καιφ παηδί ν 

«εηζαγφκελνο» θαη ηνλ εθκεηαιιεπφκαζηε θη’ φια. Υακειφ κε-

ξνθάκαην, νχηε ΙΚΑ, νχηε κνληκφηεηα, νχηε απνδεκίσζε. Σνπ 

βαξάκε θαη έλα 10σξν ηελ εκέξα άκα ζέιεη, άκα δε ζέιεη λα 

θχγεη.  

Καη κε ηα Διιελάθηα θαη ηνπο Έιιελεο ηη γίλεηαη ; Όρη, δε-

ιαδή αλ πξέπεη λα πάλε ζε θακηά άιιε ρψξα πνπ κπνξεί θαη λα 

ηνπο δνχλε ιίγν πην ηζφηηκα, λα καο ην πνχλε λα ην μέξνπκε.  

   

Καη δελ είλαη κφλν απηφ ξε ζεηο. Δίλαη θαη ην άιιν ην ζπα-

ζηηθφ κε ηνπο ζπλεπξσπαίνπο πνπ δνπιεχνπλε ζηηο άιιεο ρψξεο.  

Αλ δελ ην μέξεηε ζαο ην ιέσ λα ην κάζεηε πσο ην θφζηνο 

δσήο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο είλαη κία απφ ηα ίδηα. 
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Πάλε νη θαηξνί πνπ γηα λα κείλεηο κηα βδνκάδα Παξίζη ή Ρψκε 

ήζειεο φζα μφδεπεο ζ’ έλα κήλα ζηελ Αζήλα. Σψξα ζεο αθξη-

βψο ηα ίδηα. Όκσο αλ θαη νη ηηκέο γίλαλε ίδηεο θάηη άιιν δελ έγη-

λε. Οη κηζζνί. Απηνί παίξλνπλε ηέζζεξηο θνξέο πην πνιιά απφ 

εκάο θαη ηε βγάδνπλε κε ηα ίδηα. Γειαδή ηνπο πεξηζζεχνπλε ί-

ζακε ηξεηο δηθνί καο κηζζνί θάζε κήλα. Δληάμεη θαιά λα’ λαη νη 

άλζξσπνη θαη θαινθάγσηα, θαη άληε θαη ζηα δηθά καο, φκσο έια 

πνπ ηα ζχλνξα δελ ππάξρνπλ πηα, έια πνπ ν θαζέλαο κπνξεί λα 

έξζεη θαη λα θάλεη ηα ςψληα ηνπ εδψ. Έξρεηαη ινηπφλ ν «δηθφο» 

καο βιέπεη ην νηθνπεδάθη ην πξψην, ηνπ γνπζηάξεη, ξσηάεη πφζν 

θάλεη. Μπξίδεηαη ν «βιάρνο» ην κπαγηφθν θνπαλάεη έλα αζηξν-

πειέθη θαη κέλεη μεξφο θαζψο ν ζπλεπξσπαίνο ηνπ ιέεη νθέυ. Σν 

καζαίλνπλε νη άιινη «βιάρνη» ηξειαίλνληαη βάδνπλε πσιεηήξηα, 

δεηάλε ηα καιιηνθέθαιά ηνπο θαη γίλεηε ην ζαχκα. Όιν θαη θάηη 

πνπιάλε. Οη ηηκέο νξηζηηθνπνηνχληαη ζηα χςε θαη χζηεξα έξρε-

ζαη εζχ θαη ςάρλεηο νηθφπεδν. Ση νηθφπεδν, νχηε θαξάγγη ζηελ 

βνπλνθνξθή δελ αγνξάδεηο.  

Σν πην ζπαζηηθφ μέξεηε πνπ είλαη;  

Παο ζην κεζίηε θαη ζνπ ιέεη, άζε απηφ δελ είλαη γηα ζέλα, 

απηφ ζα ην πάξεη θαλέλαο αιινδαπφο.  

Να ηνπ δψζεηο κηα λα μεράζεη πσο ηνλ ιέλε.  

Καηάιαβεο θνιιεηέ ;  

Δζχ, ν εγρψξηνο, ν ηζαγελήο κπνξείο λα παο λα ... Οιαξία, 

νιαξά.  

Ση θάζνκαη θαη γξάθσ ην άηνκν. Αιιά ηη λα θάλσ ξε παηδηά. 

Σηο εθεκεξίεο φπσο κάζαηε ηηο θφςαλε, θάηη πξέπεη λα θάλσ θη’ 

εγψ γηα λα δήζσ.  

Αζθαιψο, γηα λα βγάισ θαλέλα θξάγθν γξάθσ. Ση θαληα-

ζηήθαηε δειαδή.  

   

Ξαλαπάιη ζην ζαξάβαιν.  
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Μηα δσή θφπαλνο, φπνηε έβξηζθα ζέζε ζηα παξθφκεηξα ην 

άθελα ην ξεκάδη θαη έβαδα θαη ην θαηνζηάξηθν γηα λα έρσ ην 

θεθάιη κνπ ήζπρν. Δληάμεη πηαζέθνιν είρε θαηαληήζεη ην πξά-

κα αθνχ δελ έρνπλε αθήζεη νχηε κηα ζέζε γηα «ειεχζεξν» παξ-

θάξηζκα αιιά ηη λα θάλνπκε. Οχηε ν πξψηνο είλαη, νχηε ν ηε-

ιεπηαίνο πηαζέθνιν λφκνο γηα φζνπο έρνπλ απηνθίλεην. Σν αλ 

είλαη δηθαηνινγεκέλν δελ ην ζπδεηάκε, αιιά αθνχ ην ινπζηή-

θακε πάεη ηέιεησζε. Όηαλ κάιηζηα πήγαηλα λα πάξσ ην ζαξά-

βαιν θαη έβιεπα ζηα άιια απηνθίλεηα λα ηνπο ηελ έρνπλ «βά-

ιεη» ζην κπξνζηηλφ ηδάκη, έιεγα κέζα κνπ « Σελ παηήζαλε νη 

καιάθεο. Πήγαλε λα γιηηψζνπλε ην θαηνζηάξηθν θαη ηψξα ζα 

ην ρψζνπλε ην πεληνρίιηαξν».  

Πνπ λα ‘μεξα. Πνπ λα ‘μεξα πσο φηαλ ν Γήκνο έζηελε κε ην 

Νφκν ηα παξθφκεηξα ήηαλ παξάλνκνο. Καιά κηιάκε θαη ηα 

κπαιά ζηα θάγθεια δειαδή. Πξψηα ιέλε ζην Γήκν ζηήζε παξ-

θφκεηξα θαη «πάξηα» θαη χζηεξα ηνπ ιέλε «ηψξα πνπ ηα πήξεο 

μαλαδψζηα πίζσ». Σειηθά δειαδή φζνη δελ δψζαλε ην θαην-

ζηάξηθν θαη δελ πιεξψζαλε ηηο θιήζεηο βγήθαλε κάγθεο. Όζνη 

δίλαλε ην θαηνζηάξηθν, επεηδή ιέεη, δελ κπνξνχλε λα ηνπο 

βξνχλε θαη λα ηνπο γπξίζνπλε πίζσ βγήθαλε καιάθεο.  

Καηάιαβεο θνπκπάξε; Μαιάθαο ήηαλε απηφο πνπ πήγαηλε κε 

ην Νφκν θαη κάγθαο απηφο πνπ ηνλ έγξαθε ην Νφκν εθεί πνπ 

μέξεηο. Όρη γηα λα καζαίλνπκε.  

 

Καη ηψξα ζηα ρνληξά.  

Πνηνο πιεξψλεη εθνξία ;  

Οη «έρνληεο» θαη νη «θαηέρνληεο»;  

Παπάξηα.  

Δθνξία πιεξψλνπλ κφλν φζνη δελ κπνξνχλ λα ην απνθχγνπλ. 

Γειαδή νη θησρνκπηλέδεο, νη κηθξνκεζαίνη θαη κεξηθνί «α-
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γξάκκαηνη» απφ ηνπο «κεγάινπο» πνπ δελ αλαθάιπςαλ αθφκε 

ηα λεζηά ηνπ Καλαιηνχ ηεο Μάγρεο.  

Καιά ην φηη θαη εζείο δελ ηα έρεηε αλαθαιχςεη δε ιέεη ηίπνηα. 

Απηά ηα λεζηά είλαη κφλν γηα γιάξνπο θαη πινχζηνπο. Δζείο δε-

ιαδή σο ηη ζέιεηε λα ηα αλαθαιχςεηε σο γιάξνη ;  

Με ζηελαρσξηέζηε φκσο γηαηί ηψξα ζα ζαο πσ εγψ γη’ απηά 

ηα λεζηά θαη ζα κάζεηε.  

Όρη, εγψ δελ ηα αλαθάιπςα σο γιάξνο, νχηε βέβαηα σο 

πινχζηνο. Σα αλαθάιπςα εληειψο ηπραία φηαλ έκαζα πσο ε Δ-

ζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο «άλνηγε» εθεί Καηάζηεκα.  

Λέσ ινηπφλ, ηη δνπιεηά έρεη ε αιεπνχ ζην παδάξη; Καη έηζη, 

επεηδή γεληθά μέξσ φηη, Δζληθή είλαη απηή, δελ θάλεη εχθνια 

παπαξηέο, ξψηεζα θαη έκαζα.  

Λνηπφλ, απηά ηα λεζηά αλήθνπλ ζηε Μεγάιε Βξεηαλία αιιά 

κε εηδηθή ξχζκηζε βξίζθνληαη εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο. αλ 

λα ιέκε δειαδή ε Διιάδα είλαη εληφο αιιά ηα Αληηθχζεξα είλαη 

εθηφο. Δθεί ινηπφλ ηζρχνπλ εηδηθά θνξνινγηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

ηχπνπ κπάηε ζθχινη αιέζηε. Γειαδή φζνη έρνπλ δήζελ εηαηξείεο 

κε έδξα απηά ηα θσιφλεζα πξαθηηθά δελ πιεξψλνπλ θφξνπο. 

Καιά κε θαληαζηείηε πσο νη Άγγινη ηα θάλαλε έηζη γηα ηελ ςπ-

ρή ηεο κάλαο ηνπο, θάηη ηζηκπνινγάλε νη μελέξσηνη αιιά έηζη 

θη΄ αιιηψο φζα θαη λα πάξνπλ θέξδνο είλαη αθνχ αλ δελ είραλ 

θάλεη ηε καγθηά δελ ζα έπαηξλαλ ηίπνηα. Σα θξάγθα πνπ θηά-

λνπλ θαη ληαιαβεξίδνληαη ζηα λεζάθηα δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

Αγγιία. Δίλαη θξάγθα πνπ θνξνδηαθεχγνπλ απφ ηε ηζηκπίδα 

άιισλ ρσξψλ.  

Έηζη ινηπφλ κάγθεο κνπ ν θάζε θχξηνο καηζφο ηελ θάλεη θαη 

ζηήλεη κε θακηά 500 δνιάξηα, ηφζν θάλεη, κηα δήζελ εηαηξεία, 

δειψλεη ηελ πεξηνπζία ηνπ σο πεξηνπζία ηεο εηαηξείαο, βάδεη 

θαη ζην θφηεξν κηα ζεκαία επθαηξίαο θη’ άληε λα ηνλ πηάζεη ν 

ΓΟΔ θαη ε ΤΠΔΓΑ. Απηφ ην παξακχζη βέβαηα ςηινξίρλεη φ-
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ινπο εκάο ηνπο ππφινηπνπο πνπ καο ςάρλεη ν θάζε Παπαλησλί-

νπ γηα λα πιεξψζνπκε θφξνπο θαη πνπ φζα θαη λα καο πάξνπλε 

δε θηάλνπλε αθνχ φινη νη καηζφ ηελ έρνπλε θάλεη. Απνηέιεζκα, 

αζθπμία, θαη φιν θαη πην πνιινί ηε καζαίλνπλε ηε ιακφγηα θαη 

ηελ θάλνπλε. Έηζη ηελ είδε θαη ε Δζληθή ηε δνπιεηά, ζνπ ιέεη ζα 

ράζσ ηε πειαηεία, αο αλνίμσ έλα θαηαζηεκαηάθη λα εμππεξε-

ηήζνπκε  ηνπο γιάξνπο θαη φπνηνπο άιινπο ηπρφλ μεπέζνπλ ζηα 

λεζάθηα απφ θακηά θαθνθαηξία.  

Καη επεηδή κπνξεί λα λνκίδεηε φηη ε ηζηνξία κε ηα γιαξνλή-

ζηα αθνξά πνιχ ιίγνπο πξέπεη λα ζαο πσ πσο θάλεηε κεγάιν 

ιάζνο.  

Σα γιαξνλήζηα, θαη ηα θάζε γιαξνλήζηα αθνξνχλ πνιινχο, 

πάξα πνιινχο. Θα έιεγα ζρεδφλ φινπο.  

Καηαιάβαηε ηψξα γηαηί ην βηβιηαξάθη πνπ θξαηάηε αλ ην ηπ-

πψζσ πνηέ, ζα ην ηππψζσ ζε εθδνηηθφ νίθν ησλ γιαξφλεζσλ ;  

Καη ζηα δηθά ζαο.  

   

Κιείλνληαο πξνζέμηε κηα ζπκβνπιή. 

Λφγσ Δπξσπατθήο Έλσζεο κπνξνχκε λα θάλνπκε θάηη.  

Ξέξεηε πσο κπνξνχκε λα πάκε θαη λα κείλνπκε ζε φπνηα ρψ-

ξα καο γνπζηάξεη.  

Αλ ινηπφλ πάκε θάπνπ έμσ γηα κεξηθά ρξφληα θαη χζηεξα γπ-

ξίζνπκε φια ζα είλαη αιιηψο.  

Ξέξσ θαξαμεθηίια είλαη αιιά άκα βξείηε εζείο άιιε ιχζε 

πάξηε κε ηειέθσλν λα ηε κάζσ θη’ εγψ. 

 

 

ΣΔΛΟ 

 


