
28
η
 Οκτωβρίου 1940  - 2012 

5
ο
 ΕΠΑΛ Ηρακλειου 

Ν. Ψαροµήλιγκος - φιλόλογος 

 

Κάθε χρόνο παραµονή της 28
ης

 Οκτωβρίου πραγµατοποιείται στα σχολεία της χώρας µας εορτασµός 

στην επέτειο του νικηφόρου ελληνοϊταλικού πολέµου. Κάθε χρόνο, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, στο 

δικό µας σχολείο, επειδή έχει προηγηθεί κατάληψη κάποιων ηµερών, δεν πραγµατοποιείται ο εορτασµός 

αυτός, αλλά ανατίθεται σε έναν εκπαιδευτικό να εκφωνήσει µια οµιλία για την επέτειο. Μέχρι εδώ καλά. Το 

πρόβληµα είναι το εξής: Πώς µπορείς κάθε χρόνο να λες διαφορετικά πράγµατα για το ίδιο γεγονός; 

Κάποια στιγµή οι ιδέες θα στερέψουν, η έµπνευση δεν θα λειτουργήσει και τι θα κάνεις; Έχοντας φθάσει, 

λοιπόν, σε αυτό το σηµείο αποφάσισα φέτος να φτιάξω ένα δικό µου παραµύθι και να σας πω. 

 Μια φορά κι ένα καιρό, λοιπόν, σε ένα µακρινό βασίλειο ήταν ένας βασιλιάς που τα ήθελε όλα δικά 

του. Ήθελε να κάνει το βασίλειό του το πιο ισχυρό και έτσι ξεκίνησε ένα πόλεµο µε τα άλλα βασίλεια. 

∆υστυχώς, όµως, δεν τα κατάφερε και έτσι τα άλλα βασίλεια ανάγκασαν το βασίλειό µας να πληρώνει κάθε 

χρόνο ένα µεγάλο πρόστιµο για τις ζηµιές του πολέµου. Έτσι, οι άνθρωποι του βασιλείου αυτού 

αναγκάστηκαν να δουλεύουν για να πληρώνουν το Μεγάλο Πρόστιµο. Τα πρώτα χρόνια, επειδή οι σοδειές 

ήταν καλές, δουλειές υπήρχαν πολλές, το βασίλειό µας µπορούσε να πληρώνει το Μεγάλο Πρόστιµο. 

Κάποια στιγµή, όµως, έπεσε µεγάλη ξηρασία όχι µόνο στο βασίλειό µας, αλλά και σε όλα τα βασίλεια. Οι 

βασιλιάδες προσπαθούσαν να βρουν λύσεις, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Οι άνθρωποι παντού υπέφεραν, πιο 

πολύ, όµως, στο βασίλειό µας. Γιατί εκεί, εκτός από τη Μεγάλη Ξηρασία, υπήρχε και το Μεγάλο Πρόστιµο 

που έπρεπε να πληρώνεται κανονικά. Οι άνθρωποι του βασιλείου θύµωσαν, γιατί θεωρούσαν άδικο να τους 

συµβαίνουν όλα αυτά. Κάποιος έπρεπε να φταίει για όλα αυτά. Κάποιος έπρεπε να πληρώσει για όλα αυτά. 

Κυρίως, κάποιος έπρεπε να βρει µια λύση σε όλα αυτά.  

Έτσι, άρχισαν όλοι να ψάχνουν για τον άνθρωπο που θα µπορούσαν να κάνουν βασιλιά και να τους 

σώσει. Και τότε βγήκε µπροστά ένας άνθρωπος και έδειξε σε όλους το Μεγάλο Εχθρό που έφταιγε για όλα 

και έδειξε σε όλους και το πώς θα πλήρωνε ο Μεγάλος Εχθρός και έδειξε σε όλους και την Τελική Λύση 

για να λυθούν όλα τα προβλήµατα. Οι άνθρωποι του βασιλείου, κουρασµένοι, πεινασµένοι, φτωχοί, χωρίς 

καµιά ελπίδα για το µέλλον, τον πίστεψαν και τον ονόµασαν Μεγάλο Σωτήρα και µε µεγάλη χαρά τον 

αναγόρευσαν σε βασιλιά. Και ο Μεγάλος Σωτήρας κυνήγησε το Μεγάλο Εχθρό και τον ανάγκασε να 

πληρώσει για την αδικία που είχε προκαλέσει και στη συνέχεια έδειξε κι άλλους Μεγάλους Εχθρούς που 

έπρεπε να κυνηγηθούν και να πληρώσουν κι αυτοί. Και επειδή οι Μεγάλοι Εχθροί ήταν παρά πολλοί, οι 

άνθρωποι πίστεψαν ότι ο Μεγάλος Σωτήρας είχε δίκιο όταν έλεγε ότι χρειάζεται ένας Μεγάλος Πόλεµος 

για να τελειώνουµε µια και καλή µε όλους τους Μεγάλους Εχθρούς. Και οι άνθρωποι του βασιλείου 

ακολούθησαν το Μεγάλο Σωτήρα στο Μεγάλο Πόλεµο. Και τα ηµερολόγια έδειχναν την 1
η
 Σεπτεµβρίου 

1939.  



Και κάπου εδώ, µες στο δικό µας παραµύθι, πρέπει να βρούµε το, δυστυχώς, ξεχασµένο µονοπάτι 

της πρόσφατης ιστορίας µας. Το βασίλειο του παραµυθιού είναι, όπως αρκετοί ελπίζω να έχετε καταλάβει, 

η Γερµανία των αρχών του 20
ου

 αιώνα και ο φιλόδοξος βασιλιάς ο Γουλιέλµος Β΄ (1888-1918), ο άνθρωπος 

που έκανε τη Γερµανία µεγάλη δύναµη. Ο πόλεµος είναι βέβαια ο Α΄ Παγκόσµιος Πόλεµος (1914-1918) 

και οι υπέρογκες πολεµικές αποζηµιώσεις που υποχρεώθηκαν να πληρώσουν οι άνθρωποι του βασιλείου, 

δηλαδή οι Γερµανοί, είναι το Μεγάλο Πρόστιµο. Η Μεγάλη Ξηρασία του παραµυθιού µας δεν είναι άλλη 

από τη Μεγάλη Κρίση του 1929 και την ύφεση που ακολούθησε και έπληξε την παγκόσµια οικονοµία. Ο 

Μεγάλος Σωτήρας είναι φυσικά ο Χίτλερ που έδειξε στους Γερµανούς το Μεγάλο Εχθρό που ήταν οι 

Εβραίοι, και µετά οι φιλελεύθεροι δηµοκράτες και µετά οι κοµµουνιστές και µετά ο κόσµος όλος. Και ο 

Μεγάλος Πόλεµος είναι φυσικά ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος (1939-1945). 

Και βέβαια, κάθε παραµύθι έχει και ένα δίδαγµα, γι’ αυτό εξάλλου και λέµε παραµύθια. Το 

παραµύθι της Κοκκινοσκουφίτσας, για παράδειγµα, υποτίθεται ότι διδάσκει τα παιδιά να µην κυκλοφορούν 

µόνα τους, γιατί παραµονεύει ο κακός λύκος, ενώ η Σταχτοπούτα διδάσκει σε όλα τα µικρά κορίτσια ότι ο 

πρίγκιπας θα έρθει κάποια στιγµή για όλες, όσο καταφρονεµένες και να ’ναι. Το δικό µας παραµύθι τι µας 

διδάσκει άραγε; 

Μας διδάσκει ότι όποτε υπάρχουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα σε µια χώρα, πρέπει κάποιος να 

φταίει. Ο πρώτος ένοχος είναι συνήθως οι κακοί πολιτικοί και µέσω αυτών το κακό πολίτευµα. ∆εν είναι 

τυχαίο ότι σχεδόν ολόκληρη η Ευρώπη (16 κράτη για την ακρίβεια), τη δεκαετία της Μεγάλης οικονοµικής 

Ύφεσης του 1930 είχε φασιστικά και ναζιστικά καθεστώτα (στην Ελλάδα είχαµε τη δικτατορία του Μεταξά 

από το 1936).  

Το παραµύθι µας µάς διδάσκει επίσης ότι, όταν οι συνθήκες είναι δύσκολες, είναι εύκολο να βρούµε 

εχθρούς. Έτσι, στη Γερµανία της δεκαετίας του 1930 ο εχθρός ήταν οι Εβραίοι. Αυτοί έφταιγαν για την 

οικονοµική κρίση, γιατί αυτοί συσσώρευαν τον πλούτο, αντί να τον συσσωρεύουν οι τίµιοι και εργατικοί 

Γερµανοί, οι οποίοι έµεναν και άνεργοι, επειδή οι Εβραίοι, που ήλεγχαν το εµπόριο δεν τους έδιναν 

δουλειές. 

Και παραπέρα, µάς διδάσκει το παραµύθι µας πόσο εύκολο είναι να τυφλωθεί ένας ολόκληρος λαός 

από µίσος. Οι ναζί στη Γερµανία στις εκλογές του 1924 πήραν 3% και στις εκλογές του 1928, 2,6%. Το 

κήρυγµα, δηλαδή, των ναζιστών δεν έπιανε τόπο παρόλο που υπήρχαν πολλοί πλούσιοι Εβραίοι και το 1924 

και το 1928 στη Γερµανία. Όµως, 4 χρόνια µετά, τον Ιούλιο του 1932, οι ναζί γίνονταν το πρώτο κόµµα στη 

Γερµανική Βουλή µε ποσοστό 37,4%. Τι µεσολάβησε σε 4 µόλις χρόνια; Τίποτα περισσότερο και τίποτα 

λιγότερο από την ανεργία, τη φτώχεια, την ανέχεια, και την εξαθλίωση που έφερε στη Γερµανία η 

οικονοµική κρίση του 1929 (Το 1932 υπήρχαν στη Γερµανία 6.000.000 άνεργοι). Και αυτά έφεραν το 

µίσος. Το µίσος για τους Εβραίους (περίπου 6.000.000 άνθρωποι θανατώθηκαν µε στόχο την εξάλειψη µιας 

ολόκληρης εθνότητας, 1 νεκρός Εβραίος για κάθε 1 άνεργο Γερµανό του 1932 περίπου), το µίσος για 

όποιον διαφέρει (αγαπηµένοι στόχοι των ναζιστών ήταν οι διανοητικά ή σωµατικά ασθενείς καθώς και οι 



οµοφυλόφιλοι), το µίσος για όποιον απλώς διαφωνεί (πολλοί πολιτικοί αντίπαλοι του ναζισµού 

συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης). 

 Ακόµη και σήµερα, οι Γερµανοί είναι πολύ ευαίσθητοι όταν γίνεται λόγος για το ναζισµό. ∆εν 

µπορούν να ξεχάσουν τις φρικαλεότητες που διέπραξαν απλοί, καθηµερινοί άνθρωποι, σαν και εµάς, µόνο 

και µόνο επειδή τυφλώθηκαν από το µίσος που τόσο απλόχερα τους χάρισε ο Χίτλερ και το ναζιστικό 

κόµµα τη δεκαετία του 1930. Για πολλές δεκαετίες, οι Γερµανοί ντρέπονταν που είχαν υπάρξει η κοιτίδα 

του ναζισµού. Και ακόµη βέβαια ντρέπονται κι ας µην το λένε. Αρκεί που φαίνεται… 

Το τελευταίο, λοιπόν, δίδαγµα του παραµυθιού µας είναι αυτό ακριβώς. Στην Ελλάδα του 2012, που 

βλέπουµε να µειώνονται οι µισθοί µας, να κόβονται οι συντάξεις µας, να απολυόµαστε από τις δουλειές 

µας, να χάνουµε αγαθά που µε κόπο πολύ αποκτήσαµε, να υποβαθµίζεται η ποιότητα της ζωής µας, να 

αισθανόµαστε ότι είµαστε η χαµένη γενιά… µέσα σε αυτές τις συνθήκες, δεν πρέπει να επιτρέψουµε στο 

µίσος να ποτίσει τις ψυχές µας, δεν πρέπει να παρασυρθούµε από το δικό µας, σηµερινό, Μεγάλο Σωτήρα. 

Αν αυτό συµβεί, αν αρχίσουµε να µισούµε το διπλανό µας, τότε δεν θα έχουµε χάσει µόνο το έχειν µας, 

τους υλικούς όρους της διαβίωσής µας. Θα έχουµε χάσει το ίδιο το είναι µας, την ίδια την ανθρωπιά µας. 

Και, στη χώρα που γέννησε την ανθρωπιά, πριν από χιλιάδες χρόνια, στη χώρα που υπερασπίστηκε την 

ανθρωπιά µε τον πιο άδολο και αγνό τρόπο πληρώνοντας πανάκριβο τίµηµα (560.000 νεκροί συνολικά στο 

Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 260.000 νεκροί από πείνα και στερήσεις, 30.000 εκτελεσθέντες µόνο από τους 

γερµανούς ναζιστές), στη χώρα αυτή που πρόθυµα στο παρελθόν θυσίασε τα νιάτα της στον αγώνα κατά 

του ναζισµού, στη χώρα αυτή που περηφανεύεται ότι έδωσε τα φώτα του πολιτισµού σε ολόκληρη την 

ανθρωπότητα, στην ίδια αυτή χώρα θα είναι πραγµατικά τραγική ειρωνεία να κυριαρχήσει το σκοτάδι που 

κρύβει το µαύρο χρώµα του µίσους. Ευχαριστώ. 


