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ΜΕΤΑΒΑΣΗ  - 39 επιστολές 
Δοκίμιο Εκδόσεις Λεξίτυπον   www.lexitipon.gr  

 
Μέλημα μας θα πρέπει να γίνει η προσπάθεια για αφύπνιση των Ελλήνων.  
Μια προσπάθεια για Μετάβαση των Ελλήνων από το εμπαθώς ζην, στο εμπαθώς 
υπάρχειν, στοιχείο απαραίτητο για τη επιστροφή της Ελλάδας στους Έλληνες.   
 
Μια προσπάθεια φάρος και δώρο στην ανθρωπότητα, για μετάβαση της ανθρώπων από 
την κατάσταση του «ατόμου», στην κατάσταση του «Όλου» 
 

Τι είναι η «ΜΕΤΑΒΑΣΗ» και τι περιέχουν οι 39 επιστολές 

H αρχική χρήση της λέξης «δοκίμιο» σε γραπτά κείμενα αποδίδεται, σύμφωνα με το Λεξικό της 
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, στον Γάλλο συγγραφέα M. de Montaigne και το έργο 
του Essais (Δοκιμές) του 1588, για να δείξει ότι τα κείμενα του δεν εξαντλούσαν το θέμα, αλλά 
αποτελούσαν προσπάθειες προσέγγισης του θέματος με δυνατότητα περεταίρω έρευνας, ανάλυσης 
και ανάπτυξης. 

Στο βιβλίο ΜΕΤΑΒΑΣΗ υπάρχουν 39 επιστολές. Πρόκειται για μια προσπάθεια επικοινωνίας μέσω 
ανοιχτών ανακοινώσεων με παραλήπτη τον κάθε αναγνώστη συνάνθρωπο, συμπατριώτη, 
συγκάτοικο και πάνω απ’ όλα συμπάσχοντα, από τις ασκήσεις τρόμου και δινών των δανειστών 
μας, με σκοπό το σωφρονισμό μας, την άνευ όρων υποταγή μας και τελικά πιστή υπακοής μας προς 
τις εντολές των «φίλων» και «συμμάχων». Σημειώστε ότι η επικοινωνία μέσω του γραπτού λόγου 
είναι μια διεργασία η οποία έχει ξεκινήσει από πάρα πολύ παλιά. Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας 
είναι καταγεγραμμένος στο DNA μας και είναι αποδεκτός από κάθε γενιά και κάθε ηλικία άσχετα με 
τον τρόπο που γίνεται η μετάδοση. 

Γράφω ελεύθερα γιατί θέλω να με διαβάζουν ελεύθερα. Ότι διαβάσετε, αλλά πρωτίστως ότι 
καταλάβετε, δεν αποτελούν αποκλειστικά πνευματική ιδιοκτησία μου. Είναι καταγραφή απόψεων 
που άκουσα, διάβασα, έμαθα αλλά πάνω απ΄ όλα, αισθάνθηκα. Είναι θέματα που όλοι γνωρίζουμε 
αλλά δυστυχώς λίγοι έχουμε την τόλμη να αναγνωρίζουμε. 

Καμία πορεία δεν μπορεί να φτάσει στον προορισμό της εάν οι συνοδοιπόροι που συμμετέχουν σε 
αυτήν  δεν έχουν Όραμα και δεν γνωρίζουν την Αποστολή   

Όραμα είναι η δημιουργία συνθηκών για την μετάβαση από το σήμερα, την «Κοινωνία του 
ΑΤΟΜΟΥ», στο αύριο, τη «Κοινωνία του ΟΛΟΥ». Για αυτή την Μετάβαση θα πρέπει να αφήσουμε 
συνειδητά το αρνητικό μονοπάτι μίσους, φόβου, εγωισμού και αδιαφορίας τόσο προς τον εαυτό 
μας όσο και προς τους συνανθρώπους μας. Η ιστορία μας διδάσκει ότι λαοί που έχασαν την επαφή 
με το πνεύμα και αγκιστρώθηκαν μόνο στα τεχνολογικά τους επιτεύγματα, λαοί που τους κέρδισε ο 
υλισμός και δεν κατάφεραν να εξελίξουν ταυτόχρονα και την πνευματικότητά τους, λαοί που 
έδωσαν βάση στο εξωτερικό τους περιβάλλον αδιαφορώντας για τον τρόπο και την ποιότητα της 
ζωής τους, ΣΤΕΡΗΘΗΚΑΝ την Ελευθερίας τους και  ΧΑΘΗΚΑΝ στην δίνη της αδιαφορίας και της 
αυταρέσκειας.  

Αποστολή είναι η διά των επιστολών διατύπωση, ανάπτυξη και παρουσίαση θεμάτων που όλοι 
γνωρίζουμε αλλά λίγοι αναγνωρίζουμε και προπάντων, λίγοι τολμούμε να φέρουμε στο προσκήνιο. 
Πρόκειται για τη διατύπωση, ανάπτυξη και παρουσίαση προτάσεων για το σύνολο μιας σύγχρονης 
κοινωνίας, τα μέλη της οποίας θα μπορούν ελεύθερα και δημοκρατικά, να αναπτύξουν μέσα από το 
πνεύμα της δικαιοσύνης και της κοινωνικής αλληλεγγύης τη μοναδική δυνατότητα 
 

 να νιώσουν πραγματικά ελεύθεροι 

 να νιώσουν ότι έχουν την δύναμη 

 να νιώσουν ότι μπορούν να πουν ΟΧΙ σε ότι τους καταπιέζει 
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Σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι θα μπορούν να καταλάβουν την αξία που έχει για έναν 
άνθρωπο να νοιάζεται για τον συνάνθρωπο.  

Για να επικοινωνήσω με όλα τα μέλη της κοινωνίας μας συνέταξα τις 39 επιστολές. Οι επιστολές 
που βρίσκονται στην αρχή και στο τέλος είναι γραμμένες για να μας θυμίσουν με αποσπάσματα 
από τον τύπο, για το τι ίσχυε στην αρχή της κρίσης το Φθινόπωρο του 2008, τι μας είπαν το 
Φθινόπωρο του 2009 και τι θα ζήσουμε από το 2010 και μετά. Τα ονόματα των παραληπτών στις 
Επιστολές είναι συμβολικά. Ουσιαστικά απευθύνομαι στον εαυτό μου, θεωρώντας με 
αντιπροσωπευτικό δείγμα του μέσου ανθρώπου. 

 Ως συντάκτης των επιστολών προσπαθώ και βγαίνω έξω από το πρόβλημα και το αντικρίζω σαν  
παρατηρητής. Με αυτόν τον τρόπο έχω το δικαίωμα να ρωτάω και να παρατηρώ για λογαριασμό 
των συνανθρώπων μου. Έτσι όταν απευθύνομαι στους κκ πλουσίους π.χ. απευθύνομαι και στους 
φτωχούς, για να διαβάσουν την αλήθεια για τον πλούτο. Όταν απευθύνομαι π.χ. στον Υπουργό, 
απευθύνομαι ταυτόχρονα και στον πολίτη, καθώς πολλά από αυτά που ρωτώ ή θέτω, πιθανά να 
ενδιαφέρουν και τον πολίτη. Όταν πάλι απευθύνομαι σε ένα σοφό ή αρχαίο θεό ή κάτι άλλο, 
απευθύνομαι ταυτόχρονα και στην συνείδηση του καθενός μας, για απόψεις και πιστεύω και που 
όλοι λίγο-πολύ τα γνωρίζουμε, αλλά επειδή ίσως δεν μας «βολεύει» ή δεν το έχουμε σκεφτεί, τα 
αφήνουμε στο παρασκήνιο να παίζουν στο θέατρο που παραλόγου.  

Καλή ανάγνωση 

Γιάννης Αλήθειας     

(κατά κόσμο Ιωάννης Πατινιώτης) 

email επικοινωνίας : ioannis@patiniotis.com 

 


