
 

 

 
 
 
ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ… 
 
 
Βαδίζοντας προς το τέλος αυτού του ταξιδιού και κοιτώντας πίσω, το τελευταίο πεντάμηνο, 
συνειδητοποιώ τις τεράστιες αλλαγές που επιτελέστηκαν μέσα μου. Έλεγα τις προάλλες σ΄ένα 
συνυποψήφιο πως νιώθω σα να αγόρασα ένα τεράστιο κοστούμι κι επειδή δεν ήθελα να το 
στενέψω αναγκάστηκα να μεγαλώσω υπερβολικά για να χωρέσω μέσα του. 
Πραγματικά. Είναι μεγάλο αυτό που έχω κάνει. Είναι μεγάλο όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα. Είναι 
μεγάλο όχι μόνο για μένα μα και για όλους όσους εμπνεύστηκαν, αγγίχτηκαν, παρακινήθηκαν, 
άρχισαν να σκέφτονται έξω από το κουτί. Πόσοι είναι αυτοί; Δεν έχει σημασία. Κάνω τη διαδρομή 
μου για μένα. Αν αυτό κινητοποιεί και κάποιον άλλον, ακόμα κι’ αν είναι ένας, τόσο το καλύτερο. 
Αυτό που έχει σημασία είναι να είμαι εγώ συνεπής απέναντι στο όραμά μου. Να νιώθω πως έμεινα 
πιστή σ’ αυτό που αγαπώ. Να απολαμβάνω τη διαδρομή χωρίς να υποθηκεύω τίποτα. Να είμαι 
ελεύθερη να χαράξω νέα πορεία την επόμενη μέρα. Προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Εγώ θα 
κερδίσω ακόμα και χάνοντας. Τώρα, αν κερδίσω κερδίζοντας, ξέρω πως μπορώ να το υπηρετήσω. 
Με έμπνευση και πάθος όπως κάνω τα πάντα σ’ αυτή τη ζωή. Τώρα όμως έχω πολλά 
περισσότερα εφόδια. Γνώσεις, εμπειρίες, ανθρώπινες σχέσεις, συνέργειες. Κυρίως όμως αυτό που 
με κάνει πιο πλούσια μέσα από την πορεία του αυτογνωσιακού αυτού ταξιδιού, είναι η αίσθηση 
πως ΜΠΟΡΩ. Είναι μια αίσθηση που σου δίνει φτερά. Τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Κι είναι απλά 
επιλογή. Ξέρεις, το θέμα με την επιλογή είναι πως δεν υπεισέρχεται ο νους, η λογική. Αν επιλέξω 
να μπορώ, απλά μπορώ. Αν κάτι θέλω να μείνει στους ανθρώπους απο αυτή τη διαδρομή μου, 
είναι αυτό το μήνυμα. Ο καθένας μπορεί. Όλοι μπορούμε. Να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας. Να 
γίνουμε μεγαλύτεροι από αυτό που νομίζαμε οτι είμαστε. Να εμπνεύσουμε. Να παρακινήσουμε. Να 
ξανασηκωθούμε όταν πέφτουμε. Αυτός ο δήμος δεν απαρτίζεται από ανθρώπους παραιτημένους 
και κυνικούς. Αρνούμαι να το δεχτώ. Εγώ βλέπω παντού ανθρώπους με αξία που αγαπούν το 
ωραίο και είναι διατεθειμένοι να παλέψουν γι’ αυτό. Κι αν υπάρχουν κάποιοι δύσπιστοι, ας 
αφεθούν να παρασυρθούν από αυτό το κύμα θετικής σκέψης που αναδύεται σιγά-σιγά. Είναι η 
σειρά του να υπερισχύσει. Είναι η ώρα του. Αναπόδραστα. Η πολιτική δε χρειάζεται να είναι πια 
αυτός ο σκληρός χώρος, ο γεμάτος ψέμα, υποκρισία, κοροϊδία, ματαίωση, προσωπικό συμφέρον. 
Η πολιτική μπορεί να είναι ένας χώρος όπου στρατηγική, όραμα, ενσυναίσθηση, δημιουργία, 
έμπνευση, αισθητική παντρεύονται με γνώμονα το κοινό συμφέρον, την ανάδειξη των θετικών, την 
αξιοποίηση του δυναμικού των ανθρώπων, τη δημιουργία ευτοπιών. Σ’ αυτές τις εκλογές 
επιλέγουμε Δούρειο Ίππο γιατί…Ναι, γίνεται! 
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