
Όλα φανερά, όλα στην επιφάνεια… όλα…  

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 



Η χώρα µας!!!   Και……     Το πειθαρχικό µου!!!  
 
Πριν αναφερθώ σ’ οποιαδήποτε άλλη αρχή, θα ήθελα να ενηµερώσω τον κύριο 
Πρωθυπουργό, ότι τηρώ αυτά που έχει ανακοινώσει, όλα στην διαφάνεια, όλα στον 
αέρα. Γι’ αυτό και έβαλα µπροστά την πρώτη ειδοποίηση για το πειθαρχικό µου. 
Πόσες θα έρθουν ακόµη… και πόσο θέατρο θα παιχτεί!!..... ∆εν ξέρω…    
Επειδή ξεκίνησα όµως µε τον κύριο πρωθυπουργό, θα ήθελα να του κάνω ένα µόνο 
κύριο ερώτηµα:  
ΓΙΑΤΙ ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΤΗΝ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΏΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ;;  
Το θέµα δεν τίθεται καν για το αν θα πάει η χώρα µπροστά ή όχι, τίθεται µόνο το 
άλλο σύνθηµα που είχατε πει: Αλλάζουµε ή βουλιάζουµε. Τελικά αποφασίσατε να 
βουλιάξουµε; ή δεν έχετε προλάβει ακόµη να βάλετε µπρος στις µηχανές; δεν 
παίρνουν µπρος; φορέσατε σωσίβιο; εµείς οι άλλοι τι να κάνουµε; Θα εγκαταλείψει  
πάλι πρώτος ο καπετάνιος το καράβι;  
  
Πρόκειται για γελοιοποίηση σε ότι µε αφορά µε βάση την πιο πάνω παραποµπή µου 
στο πειθαρχικό, επειδή:   
 
1. Το προβλεπόµενο παράρτηµα υπάρχει, απλά, µε το άγχος που ξαφνικά 

φορτώθηκα, κι ενώ δεν το είχα θεωρήσει απαραίτητο να το έχω κρεµασµένο στον 
τοίχο, το είχα µέσα σε πολλά χαρτιά και δεν σκέφτηκα να το βρω, εξάλλου δεν 
θυµόµουνα καν ότι το έχω.  ΑΝ ΤΟ ΕΙΧΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΘΑ ΕΚΑΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ; Θα είχε καλύτερη εικόνα το 
κατάστηµά µου και θα είχα περισσότερη δουλειά;  
Θα πρέπει για ετούτη την αµέλεια να στήσει η πολιτεία ολόκληρη θεατρική     
παράσταση που λέγεται πειθαρχικό;; Για να καλύψει την αδυναµία της τού 
πραγµατικού ελέγχου που θα ήταν αν έλεγχε τα θεωρητικά µαθήµατα;  
Εκτός όλων των άλλων, η τοπική υπηρεσία έχει εκδώσει το συγκεκριµένο χαρτί 
όταν µου έδωσε την άδεια καταστήµατος, δεν το γνώριζαν; 

2. Πρόγραµµα διδασκαλίας, έχω δώσει στην τοπική υπηρεσία, κι επειδή δεν έχω 
πολύ δουλειά, γράφω στην πίσω σελίδα, µε εµφανέστατη σηµείωση στην 
µπροστινή, ότι το πρόγραµµα θα διαµορφώνεται κάθε φορά ανάλογα µε την 
προσέλευση και την επιθυµία του υποψηφίου. Κάνω συνήθως θεωρητικό µάθηµα 
σε ένα ή δύο άτοµα, τι πρόγραµµα ν’ αναρτήσω; µε κοροϊδεύουν; Ή αν στριµώξω 
κάποιον υποψήφιο για θεωρητικό, και να τού πω:  -κάτσε να σου κάνω 
περιβάλλον όπως γράφει το πρόγραµµα που έχω δώσει στην υπηρεσία. -Μα την 
προηγούµενη βδοµάδα που είχα ξανά έρθει κάναµε περιβάλλον, πάλι τα ίδια θα 
κάνουµε; Τι να το πω: -φύγε κι έλα την άλλη βδοµάδα και να κάτσω, ή να του 
κάνω µηχανολογία;  
Πάντως στην κατάθεση του εντύπου που έκανα στην υπηρεσία, τους γράφω, πως 
αν θέλουν να τους στέλνω φαξ, ή email µόλις ξεκινάω θεωρητικό, ώστε να 
έρθουν να µε ελέγξουν αµέσως µόλις ξεκινήσω, ευχαρίστως να το κάνω.  
Και εδώ, ισχύουν τα πιο πάνω ερωτήµατα, ποιος θα κοροϊδέψει ποιόν; κι όλα… 
στην καµπούρα του απλού καθηµερινού Έλληνα!!  

3. Στη χάση και στην φέξη κάνω 2-3 µαθήµατα οδήγησης, και µας µάρανε το 
πατρώνυµο; λες και έχω καµιά δεκαπενταριά πρώτα ξαδέλφια που συγγενεύουν 
µεταξύ τους µόνο από πατέρα, έχουν περίπου την ίδια ηλικία, και είναι µόνο 
κορίτσια ή µόνο αγόρια, και πρόκειται να  τους κοροϊδέψω, και στον έναν κάνω 
ελάχιστα µαθήµατα, και να τα κλείσω στον άλλον!! Άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε, 



 και να κρυβόµαστε!!  Καλά θα ήταν πάντως, να γίνει ένα ξεχωριστό 
 πειθαρχικό για κάθε παράβαση, ώστε να έχουν δουλειά και οι 
καρεκλοκένταυροι! 
4. Ας µε συγχωρήσουν οι κύριοι ελεγκτές, αν και δεν γνωρίζω τον σκοπό της 

τήρησης αρχείου καρτών εκπαίδευσης, εν τούτοις έχω αρχείο στον 
υπολογιστή. Τα φωτοαντίγραφα από τις κάρτες των υποψηφίων που µου 
ζήτησαν, αµέσως τους τα εκτύπωσα από τον υπολογιστή. Νοµίζω µάλιστα ότι 
είναι πολύ καλύτερα από πολλές πλευρές να κρατάω αρχείο στον υπολογιστή, 
παρά φωτοαντίγραφα. Πάντως, δεν το κάνω επειδή µου το ζητάει η υπηρεσία, 
αλλά για να ξέρω στο µέλλον τους πελάτες µου, κι αν κάποιος κάτι χρειαστεί, 
όπως αν χάσει το δίπλωµά του, να µπορέσω και να βρω αµέσως κάποια 
στοιχεία.   

5. Όσο για την σωστή τήρηση του βιβλίου θεωρητικής εκπαίδευσης, που πρέπει 
να γράφω τα µαθήµατα ανά ώρα κι όχι ολόκληρο τετράωρο ή τρίωρο, ή 
δίωρο, σηµαίνει ότι θα τα είχα κάνει; ή απλώς θα τα είχα σωστά γραµµένα; 
Μπαίνω στην τρίτη ηλικία, αφήνω να φυτρώσει µαλάκι στην κεφαλή µου, 
όπως µε πειράζουν αστειευόµενα κάποια παιδιά, και τα γένια µου έχουν 
ασπρίσει, τις κουµπάρες ∆ΕΝ τις είχα παίξει όταν ήµουνα νέος, θα τις παίξω 
τώρα;   

 
 
 
ΚΥΡΙΕ ΠΡΟΕ∆ΡΕ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:  
 
Ετούτη τη στιγµή που γράφω, ίσως να επανεκλέγεστε ο ανώτατος άρχων της χώρας. 
Πρέπει όλοι µας να χειροκροτήσουµε την νίκη µας ως Έλληνες, και ως άνθρωποι, 
που επί τέλους καταφέραµε και εκλέγουµε ακόµη και τον ανώτερο άρχοντα µόνοι 
µας, χωρίς να µας τον επιβάλλουν κάποιοι. Ως αρχηγός, και για να παραµείνετε 
αρχηγός, είστε υποχρεωµένος να κινείστε όπως το ρεύµα των Ελλήνων, και να 
ισορροπείτε και στην παγκόσµια κατάσταση. Θα µπορούσαν όλα να είναι κατανοητά 
και ανεκτά.  
Όταν όµως, ο πρωθυπουργός της χώρας, από το βήµα του ιερού χώρου της βουλής, 
ανακοινώνει επίσηµα, ότι ο ένας στους πέντε Έλληνες λαδώνει για να κάνει τη 
δουλειά του, κι όταν σ’ αυτό συµφωνεί και η αντιπολίτευση, ποια συµπεράσµατα 
µπορούµε να βγάλουµε; Αν µάλιστα λάβουµε υπόψη µας, ότι το ανακοίνωσε ο 
πρωθυπουργός της χώρας, ενώ γνωρίζει ότι όλη η Ευρώπη µάς κάνει πόλεµο γι’ αυτό 
το λόγο, πόσο περισσότερο να παραδεχτεί  από το 20%;, να ήταν µόνο τόσο….. 
Μήπως έκανε λάθος στα νούµερα, και τα είπε αντίθετα; 
          
Έστω κι αν τους νόµους, δεν τους υπογράψατε εσείς προσωπικά, για µένα το ίδιο 
είναι από την στιγµή που υπογράφτηκαν από τον πρόεδρο της δηµοκρατίας. 
Αποτέλεσµα κύριε Πρόεδρε:  
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ!! 
Απόδειξη;;;  
Απλά, πολύ απλά:: Ορίστε, η κύρια δουλειά του εκπαιδευτή: Η γραφειοκρατία!  
 
Είµαι εκπαιδευτής οδηγών, κι όχι τελειόφοιτος κάποιας πανεπιστηµιακής σχολής 
σχετικής µε την γραφειοκρατία. Μάλιστα στα πανεπιστήµια συνήθως, περνάω απ’ 
έξω, και σε κάποιους πανεπιστηµιακούς δασκάλους κάποτε τους πήγαινα καφέ µε το 
δίσκο!!  



Όπως εκ της κατάστασης αποδεικνύετε, το όλο γραφειοκρατικό σύστηµα, λειτουργεί 
για να µας καλύπτει ώστε να ΜΗΝ κάνουµε σωστά την δουλειά µας.  Αυτό 
συµβαίνει,  όχι επειδή  τα γραφειοκρατικά συστήµατα ανά τον κόσµο, δεν είναι 
σωστά εργαλεία για να γίνουν οι δουλειές, και  που οι άνθρωποι πρέπει να ελέγχονται 
µεταξύ τους, αλλά επειδή κατά την δόµηση του συστήµατος, ως ‘έξυπνοι’ Έλληνες, 
αφήνουµε πάντα κάποιες πόρτες που για κάποιους να είναι ορθάνοιχτες, και για 
κάποιους άλλους κλειδαµπαρωµένες!! Πιο συγκεκριµένα: 
∆ιαβάστε σας παρακαλώ, το ύφος που είναι γραµµένο, ένα Ελληνικό δηµόσιο 
έγγραφο, και πόσο εύκολα οι υπηρεσίες πετάει η µία το µπαλάκι στην άλλη, και πόσο 
εύκολα γίνεται η παραποµπή ενός πολίτη!! Μία παραποµπή, που µε βάση το λεξικό 
Τεγόπουλο-Φυτράκη σηµαίνει ‘εισαγωγή σε δίκη’  βέβαια, και οι γράφοντες το 
γνωρίζουν, ότι αν οι πόρτες είναι κλειδαµπαρωµένες, µπορεί η ίδια η νοµαρχία να 
κάνει αφαίρεση αδείας του εκπαιδευτή. Έτσι θα παρουσιάσει έργο, µάλιστα ενόψει 
εκλογών, και ταυτόχρονα θα διαλαλήσει, έχει εξάλλου τα µέσα που δεν έχω, ότι 
ξεβρόµισε λίγο τον χώρο εκπαίδευσης οδηγών! Κι έτσι θα καλυφτούν κι όλοι οι 
άλλοι!! Γνωρίζουν επίσης οι πάντες, ότι αν οι πόρτες είναι ορθάνοιχτες, όσο 
αντικειµενικά κι αν παίζουν κάποιοι το παιγνίδι τους, αυτό το χαρτί δεν θα το 
χρησιµοποιήσει κανείς, ούτε για κωλόχαρτο. Άραγε πόσα παρόµοια έχουν περάσει τα 
τελευταία χρόνια από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις; Εξάλλου, αυτό δεν θέλανε 
όλοι σ’ ετούτην την περιοχή; να µπούµε όλοι στον ίδιο χορό ανεξαρτήτως βαθµού 
παραβάσεως!!!   
Σας παρακαλώ και πάλι, προσέξτε κάτι. Μήπως στα τόσα που γράφω, καταλάβατε 
κάτι αν έχει σχέση µε την εκπαίδευση οδηγών; Είµαι ή όχι παγιδευµένος στην 
γραφειοκρατία;  
Ναι, κι ένας συνάδελφος που ήταν χρόνια πρόεδρος του σωµατείου, που είχε και έχει 
σχετικά αξιώµατα και στην οµοσπονδία, πριν δεκαπέντε περίπου χρόνια, όταν του 

έκανα σχετική ερώτηση για το βιβλίο τότε, µου απάντησε: Μα εννοείτε ότι για 
την καταπολέµηση του λαδώµατος το κάνουµε, δεν καταλαβαίνεις; Σιώπησα, τι άλλο 
να έλεγα;  
Έτσι γίνεται σ’ ετούτη τη χώρα: όλα εννοούνται, για να µην πραγµατοποιούνται!       
 
Εντάξει! Αφού οι υπηρεσίες δεν µπορούν επί τόπου να ελέγξουν τα µαθήµατα και τις 
εξετάσεις, ας ξεκινήσουµε από την γραφειοκρατία, µήπως δούµε κατά λάθος κάποιες 
από τις ορθάνοιχτες πόρτες. 
Μία κάρτα εκπαίδευσης, την γνωρίζω ίδια ακριβώς εδώ και 25χρόνια, δεν θα 
µπορούσε να γίνει κάτι σαν βιβλιαράκι, και να γράφουµε πάνω της τα µαθήµατα, τις 
εξετάσεις, να την έχει µαζί του ο υποψήφιος, να κάνει µαθήµατα σ’ όποιον 
εκπαιδευτή θέλει ανά την χώρα, και να κάνει και εξετάσεις ανά την χώρα σ’ όποια 
περιοχή θέλει; Μήπως και τώρα το ίδιο δεν κάνει µε τον άλλο τρόπο; Κι αυτό το 
κωλοµνηµόνιο που έχει πίσω της, δεν τολµάει κανείς να το αγγίξει;  
Αν δουλεύαµε έτσι, αναγκαστικά θα είχαµε τους ίδιους εξεταστές για όλη τη χώρα, 
τους ίδιους εκπαιδευτές, και δεν θα τρέχαµε να φιλήσουµε εµείς και οι υποψήφιοι 
κατουρηµένες ποδιές, και δεν θα υποψιαζόµασταν κανέναν εξεταστή, και κανέναν 
εκπαιδευτή…αν  µάλιστα λειτουργούσαν και τα αµέσως πιο κάτω αποδεικτικά 
στοιχεία…. 
Από τις αρχές του 2000 µίλησα πρώτος για κάµερες στις σχολές οδηγών, στα κέντρα 
θεωρίας, και στις θεωρητικές ή και πρακτικές εξετάσεις. Απ’ ότι πληροφορήθηκα, το 
σωµατείο Αθηνών ζήτησε άδεια από το ΥΜΕ, αλλά δεν τις ενέκρινε ο πρώην 
υπουργός λόγω ‘προσωπικών   δεδοµένων’ Έτσι γίνεται, στους δρόµος που η τροχαία 



πρέπει να κάνει εισπράξεις χρειάζονται οι κάµερες, εκεί δεν ισχύουν τα προσωπικά 
δεδοµένα, ενώ στην εκπαίδευση οδηγών που ενδέχεται να µειώσουν και τις 
εισπράξεις από τους δρόµους αφού θα εκπαιδευτούν σωστότερα, ισχύουν τα 
προσωπικά δεδοµένα!!  
 

Οι νοοτροπίες των υπηρεσιών, και η παντελής έλλειψη 
σεβασµού προς τον πολίτη, εισάγουν τακτικά τον δεύτερο σε 
δίκη, έτσι, για να βάλει µυαλό, και να µάθει να υποκλίνεται 
στους αφεντάδες!!    
 

Ποιος, ποιοι, θα µε δικάσουν;;   
 
Λίγες από τις ενέργειές µου: Με αριθµό πρωτοκόλλου 36495/5-6-01 σε χειρόγραφο, 
και µε θέµα: ‘Χαρτιά, εξετάσεις λαδώµατα’  έστειλα  ένα έγγραφο στο τµήµα οδικής 
ασφάλειας του ΥΜΕ, διαµαρτυρόµενος για την πληθώρα των χαρτιών, το πλήρες 
ξεβράκωµα του εκπαιδευτή µπροστά και στον υποψήφιο, κάθε φορά πριν αρχίσουν οι 
εξετάσεις πορείας…. ‘κοµπλάροντας’ τελείως και τον υποψήφιο!   
Το 2005 απ’ ότι είδα σ’ ένα έγγραφο του ΥΜΕ, καταργήθηκε η πληθώρα των 
εγγράφων, και τώρα πρέπει να ελέγχουν 2-3! Έστω, ύστερα από τέσσερα χρόνια, 
κατάλαβαν µερικώς στο Υπουργείο, ότι ο έλεγχος επί του ελέγχου, αφήνει πολλούς 
ανεξέλεγκτους, και δεν προσδιορίζει κανέναν υπεύθυνο!!  
 
Το 2001 επίσης, δύο φορές έστειλα προς το ΥΜΕ υπό τύπο διαµαρτυρίας,   σε 
συνολικά 75χειρόγραφες σελίδες, διαµαρτυρίες για τα λάθη του βιβλίου θεωρητικής 
εκπαίδευσης  υποψηφίων οδηγών, µάλιστα στο τέλος της πρώτης φοράς µε αρ.πρωτ. 
18938/21-3-01, γράφω, ότι δεν κατηγορώ όσους έγραψαν το βιβλίο, ούτε το ίδιο το 
βιβλίο, αλλά την νοοτροπία που είναι γραµµένο!!  
Πως τα φέρνει όµως η ζωή….. για πρώτη φορά άκουσα µόλις πρόσφατα από χείλη 
πρωθυπουργού της χώρας, ότι για όλα… φταίει η νοοτροπία µας…. συµπτώσεις!!..  
 
Το 2004, δηµοσίευσα και βιβλίο το οποίο κατέθεσα και στο ΥΜΕ, µε τίτλο: 
‘Οδηγώντας… µήπως είµαστε µαλλιαροί;’ όπου µέσα γράφω εναντίον όλων, και 
φυσικά, εναντίον και της νοοτροπίας του βιβλίου θεωρητικής εκπαίδευσης.   
Με το συγκεκριµένο βιβλίο θεωρητικής εκπαίδευσης έχω ασχοληθεί πολύ 
περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κανείς δεν ξέρει τίποτα. Ακόµη και στο 
συνήγορο του πολίτη έστειλα επιστολή, αναφέροντας, ότι για τα λάθη που έχει, θα 
πρέπει κάποιοι υποψήφιοι να διεκδικήσουν το δίκιο τους. Μου απάντησαν ότι δεν 
είναι θέµα του συνηγόρου, …. κι άλλα πολλά, όπως….  το ουσιαστικότερο, ότι δεν 
είναι δικό µου θέµα, αλλά του υπουργείου… 
Αν και δεν γνωρίζω, ούτε το ποιόν, αλλά κι ούτε προσωπικά τον νυν διευθυντή του 
τµήµατος οδικής ασφάλειας, πλην του λογοπαίγνιου ως επίδειξη γνώσης και ίσως 
ισχύος σχετικά µε την σφραγίδα, δεν µου αφήνει υπονοούµενα για κάτι άλλο. 
Πάντως, είναι ένας από τους συγγραφείς του βιβλίου θεωρητικής εκπαίδευσης που 
τόσο πολύ, τόσα χρόνια παλεύω…. που παραµένει το ίδιο ύστερα από δέκα χρόνια!! 
…. αν και έχουν γίνει κατά καιρούς αρκετές επιτροπές διόρθωσης!!..  
Όσο για το λογοπαίγνιο; Είναι κάτι παρόµοιο, µ’ αυτά που κατά καιρούς βλέπω τα 
τελευταία 25 χρόνια, µάλιστα και από εξεταστές υψηλού επιπέδου, που κλίνει ο ένας 
το µάτι του αλλουνού, ως επιβράβευση της συµπεριφοράς τους, βλογώντας µεταξύ 



τους τα γένια τους, όταν µάλιστα καταφέρνουν και κόβουν κάποιο κοριτσάκι που 
τρέµει ολόκληρο…. οδηγώντας έτσι και οι αλάδωτοι, την κατάσταση προς το 
λάδωµα….  
Τι άλλο να πω για τους υψηλά ιστάµενους των τµηµάτων υπουργείου µεταφορών;  
Όσο για τους εδώ; Αν σκεφτείτε ότι κάποιοι υψηλά ιστάµενοι, δεν πιστεύουν καν 
στην εκπαίδευση, µε αποτέλεσµα ακόµη και µέλη της οικογένειάς τους, να µην 
οδηγούν,  καταλαβαίνετε πόσο πιστεύουν στο σύστηµα εκπαίδευσης – εξέτασης, που 
οι ίδιοι µπορεί να είναι προϊστάµενοι! Ακόµη και τον πόλεµο µε την σφραγίδα να 
σκεφτείτε που κάνω, φτάνει, δεν νοµίζω ότι χρειάζονται περισσότερα!!  
 
Οι συνάδελφοί µου;  Ο προηγούµενος πρόεδρος της οµοσπονδίας, απευθυνόµενος 
προς το ΥΜΕ στα έγγραφα που τους έστελνε αποκαλούσε: ‘Σεβαστή µας υπηρεσία’!! 
κάτι που νοµίζω ότι κανείς δεν έγραφε έτσι ούτε στην εποχή της δικτατορίας!!    
Για τον νυν πρόεδρο, δεν έχει πέσει ακόµη κάτι δουλοπρεπές εκ µέρους του στην  
αντίληψή µου, αλλά αισθάνοµαι µία ‘µυρωδιά’. Ελπίζω να κάνει λάθος η όσφρησή 
µου.    
Για τους εδώ; ήδη ο ένας, και µάλιστα ο πιο άνθρωπος, σπρωγµένος προφανώς  από 
τους αφανείς όλων των πλευρών, µ’ έχει στείλει κι εκείνος πειθαρχικό. Έχει ξανά 
ακούσει κανείς εκπαιδευτή, να στείλει συνάδελφό του στο πειθαρχικό, επειδή ο 
δεύτερος παρακολουθούσε τις εξετάσεις στις µοτοσικλέτες; Βέβαια, µετά την 
έγγραφη απολογία µου, όλοι σιώπησαν… όµως δεν ξέρω, για το:  ‘ουκ αν λάβεις εκ 
του µη έχοντος’;; ή για να σιωπήσω ενόψει άλλων πειθαρχικών της περιοχής;;  
 
Αν και κανείς δεν µου είπε ξεκάθαρα ότι οι προσπάθειές µου τόσων ετών είναι 
λανθασµένες, έστω κι αν είναι όλες, δεν νοιώθω ένοχος, κι αυτό επειδή, δεν είναι 
δυνατόν να περπατάει κάποιος µέσα στο βούρκο και να µην λασπωθεί!!   
Ύστερα από τόσους αγώνες, ύστερα από τόσες προσπάθειες, µάλιστα µόνος µου, 
επειδή την εκπαίδευση την  θεωρώ θρησκεία µου, µόνο και µόνο η λέξη 
‘παραποµπή’   και που ερµηνεύεται ξεκάθαρα, εισαγωγή σε δίκη, µου είναι αρκετή, 
για να ευχαριστήσω την Ελληνική πολιτεία, για την εκτέλεση του καθήκοντός 
της!!  
 
Θα εγκατέλειπα ετούτον τον επαγγελµατικό χώρο, αφού δεν είναι δυνατόν να 
επιβιώσει κανείς µε το σταυρό στο χέρι, αλλά όσο µπορέσω ακόµη θ’ αγωνιστώ, 
ελπίζοντας…. ότι  ίσως….  να βάλω κάποτε ένα λιθαράκι.    
 

Ελληνική πολιτεία  
 

Σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ.  
 
 
           
                   

  
 


