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εκείνη τη βραδιά,
όλοι να έρθουμε
με νέες ιδέες

Όχι απολιτίκ, αλλά ακοματίκ

Δημοσιεύθηκε στις 14 / 7 / 2013 και έχει αναγνωσθεί 5998 φορές.

Θα χρειαστείτε λιγότερο από ένα λεπτό για να διαβάσετε αυτό το άρθρο.

συντάκτης του άρθρου

Στέλιος Κυμπουρόπουλος, ειδικευόμενος ψυχίατρος, μεταπτυχιακός φοιτητής

περισσότερα άρθρα και bio

    

Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε μετατρέψει την αγάπη και την θέληση για

προσπάθεια σε μια ένδειξη προσωπικής προβολής και ατομικής ανάδειξης.

Στον τόπο στον οποίο γεννήθηκα τον αγαπώ και πάνω από όλα θέλω να

είμαι ελεύθερος και να ζω την κάθε ημέρα μου μοναδικά. Όχι με αλόγιστο

πλουτισμό, αλλά με ανταμοιβή των δικών μου προσπαθειών. Η βάση για

την ανάπτυξη και τη βελτίωση της οποιασδήποτε κοινωνίας είναι η

οικογένεια, η παιδεία, η εργασία και άλλα πολλά που απορρέουν από τα

προηγούμενα.

Από το 2009, μέρα με την ημέρα αυτά τα υγιή «αγαθά» χάνονται και αντικαθίστανται από σάπια

υποκατάστατα που προκαλούν τεράστιο φόβο και άγχος. Η απόγνωση και η αδυναμία που προκύπτει από

την πτωτική καθημερινότητα που ζούμε από τότε, είναι η κατάσταση που έχει διαλύσει σε πολλά επίπεδα

την ανθρώπινη προσωπικότητα. Και όλα καταρρέουν!
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Σαν άνθρωπος θέλω να προσπαθώ για το καλύτερο και όπου φτάσω. Έτσι στο μυαλό μου γύριζε πάντα η

ανάγκη του να κάνω κάτι, μια κίνηση, ώστε να μπει ένα μικρό λιθαράκι για την επόμενη ημέρα… μια ημέρα

χωρίς οικονομικές δεσμεύσεις, χωρίς συναισθηματικούς εγκλωβισμούς. Μια ημέρα κατά την οποία οι

λέξεις Παιδεία, Επιστήμη, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Περιβάλλον, Δημοκρατία αποτελούν τον κεντρικό

πυρήνα και όχι την τελευταία επιλογή.

Έτσι δημιουργήθηκε και η ιδέα για το κάλεσμα της Τρίτης 16/07. Μια προσπάθεια για να πέσουν τα

κομματικά τείχη και τα τείχη του παρελθόντος. Μια βραδιά που τα μπράβο, τα πρόσωπα και τα κόμματα

περισσεύουν. Όχι δεν είναι μια απολιτικ στάση. Είναι σίγουρα μια ακομματικ και μια προσπάθεια να μην

κρίνουμε μόνο το χθες, αλλά να πάμε για το καλύτερο! Δεν αλλάζεις-φτιάχνεις το αύριο με εργαλεία και

σχέδια του χτες. Όταν θες να γκρεμίσεις κάτι σαθρό είτε το χτυπάς και πέφτει, αλλά τότε υπάρχει ο

κίνδυνος κάθε βρωμιά και σαβούρα να βγει έξω και να σε κατακλύσει, είτε δίπλα του χτίζεις κάτι νέο, ώστε

με τις δονήσεις και τις διαδικασίας του χτισίματος να πέσει από μόνο του!

http://cdn.maga.gr/wp-content/uploads/2013/07/stelios-maga_gr.jpg
https://www.facebook.com/events/126293200915381/
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Για αυτό εύχομαι εκείνη τη βραδιά, όλοι να έρθουμε με νέες ιδέες τις οποίες θέλουμε να μοιραστούμε. Οι

φωνές και οι συγκρούσεις δεν ανησυχούν αυτούς που πρέπει πλέον. Ας δοκιμάσουμε οπότε εκείνη τη

βραδιά κάτι άλλο, και έτσι είτε 10 είτε 1000 άτομα είμαστε μπορούμε να δώσουμε το μήνυμα πως και η

ειρήνη τρομάζει!

ΕΓΩ ΘΑ ΕΙΜΑΙ ΕΚΕΙ! – I WILL BE THERE! – ICH WERDE DA SEIN! – JE SERAI LÀ!

Τρίτη 16 Ιουλίου, 20:00

Ραντεβού μπροστά από τη Βουλή των Ελλήνων

Δηλώστε τη συμμετοχή σας
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