
Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Εντύπωση κάνει η σταθερά αισιόδοξη  θέση στον προφορικό λόγο του γενναίου Ζελένσκυ και η ηθική 
επαγρύπνηση που ασκεί καθημερινά. Δεν περνάει μέρα χωρίς να προβάλλεται στο διαδίκτυο το 
πρόσωπο του και ο λιτός λόγος του που απευθύνει προς κάθε πολίτη για να στερεώσει, να 
ενθαρρύνει και ενθουσιάσει ακόμα,  αν μπορούμε να το πούμε έτσι, τους συμπολίτες του, είτε 
πολεμούν είτε περιμένουν να δουν στην τηλεόραση τον αρχηγό τους τι μήνυμα εκπέμπει. Το 
πρόσωπο του πάντα με την ίδια σταθερή έκφραση και φωνή με αυτοπεποίθηση, χωρίς κορώνες, ότι 
όλα θα τελειώσουν κάποια στιγμή  κσι ότι η χώρα θα αντέξει και θα επανέλθει σε κανονική ζωή και 
ίσως καλύτερη από πρώτα. Ο άνθρωπος αυτός κατέχει το μυστικό ότι η Αισιοδοξία είναι η δύναμη 
που σώζει και διαμορφώνει την ζωή μας. Είναι η δύναμη που μπορεί να ανατρέψει την τρομακτική 
ώρα που ζούνε οι Ουκρανοί εδώ και 3 σχεδόν μήνες,  που ένας ολόκληρος Λαός αγωνίζεται για την 
ανεξαρτησία του και την ακεραιότητα του εδάφους του. 

Κοιτώντας το αρχείο μου συναντώ ένα βιβλίο που πρόσφατα μου πρόσφερε 
ο φίλος και συλλέκτης Αναστάσιος Καδδάς και τον ευχαριστώ πολύ, με τίτλο 
Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ. Είναι σε pdf και μπορείτε να το ξεφυλλίσετε. Πρόκειται 
για  ένα μικρό βιβλιαράκι 60 σελίδων που τυπώθηκε τον Αύγουστο  του 
1937 στην Αθήνα με συγγραφέα τον νευρολόγο ψυχίατρο Κωνσταντίνο 
Κατσαρά, ο   οποίος δημοσιεύει δικές του παρατηρήσεις  και άρθρα άλλων 
γνωστών ιατρών καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών,  σχετικά με το 
θέμα της Χαράς και Αισιοδοξίας στην ελληνική κοινωνία. Εμφανίζονται  
ονόματα συγχρόνων του ιατρών και άλλων όπως: Απόστολος  Δοξιάδης, 
Βλαδίμηρος  Μπένσης, Μαρίνος Γερουλάνος, Κωνσταντίνος  Λούρος, 
Νικόλαος  Λούρος,  Γ. Άννινος, Δημήτρης Ψαθάς  και άλλοι. 

 Ο ψυχίατρος Κατσαράς  εξηγεί πρώτα την ψυχική ιδιοσυγκρασία των Ελλήνων της εποχής του. Είναι 
οι γενιές που έχουν ζήσει πολλούς πολέμους και θανάτους λόγω των πολέμων,  Βαλκανικοί, Α’ 
Παγκόσμιος , Μικρασιατική καταστροφή, και ως επακόλουθο η κοινωνία ζει το μεγάλο πένθος 
αγαπημένων προσώπων που σε πολλές οικογένειες ήταν σε κάθε γενιά άλλος και περισσότεροι. Ζει 
παράλληλα και ως συνέπεια την φτώχεια και ανέχεια μαζί και έντονο υποσιτισμό.  Η φτώχεια και η  
κακή διατροφή του λαού, εν μέρει γίνονται υπεύθυνες για τις αυτοκτονίες που είναι περισσότερες εδώ 
και σίγουρα μια γενική κατάθλιψη είναι φυσικό να μην αφήνει περιθώρια να δουν οι άνθρωποι τις 
λίγες χαρές που απομένουν. Μέσα στις σελίδες του βρίσκει κανείς εξηγήσεις  για όσα ψυχολογικά 
συμβαίνουν,  τις αυτοκτονίες την κατήφεια του κόσμου, τα λυπητερά τραγούδια. Ο Κ. Κατσαράς 
σημειώνει και συμβουλές που συνοδεύει με σκιτσάκια, που στα μάτια μας σήμερα φαίνονται 
περίεργα, πως να ανταπεξέλθουν οι άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικού περιβάλλοντος στην 
μελαγχολία αναζητώντας και βρίσκοντας την χαρά όπου μπορεί ο καθένας.  Συστήνεται γενικά 
εντόνως  η ζωή στην φύση, οι ασκήσεις, τα σπορ,  «Η θάλασσα και τα θαλάσσια λουτρά ως παράγων 
Υγείας  και ανανέωσης του οργανισμού». 

Αυτή ήταν η κοινωνία που παρέλαβε η Κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά τον Απρίλιο του 1936. Αυτή 
και το καθεστώς της 4ης Αυγούστου τρεις μήνες μετά.  

Στο κεφάλαιο ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ο συγγραφέας παρουσιάζει ως επίφαση των λόγων του τονίζοντας  τα 
λόγια του Πρωθυπουργού Ιωάννη Μεταξά, που αναφέρονταν  τακτικά στις ομιλίες που έχει ήδη 
εκφωνήσει στις περιοδείες του ανά την  χώρα. Συγκεκριμένα αναφέρεται σε τρείς ομιλίες σε 



διαφορετικές ομάδες, ιδιότητες  και ηλικίες πολιτών, στις οποίες επαναλαμβάνει την σημασία της 
Αισιοδοξίας.  Από την στιγμή που ανέλαβε την διακυβέρνηση αναφερόταν στην μεγάλη σημασία του 
ηθικού επανεξοπλισμού και  όχι μόνο με λόγια αλλά  και με τα διαφορετικά οικονομικά και κοινωνικά 
μέτρα που ελάμβανε για τους Ελληνες ώστε να πετύχει αυτό τον στόχο. Τα κοινωνικά μέτρα, η 
ασφάλεια και δικαιοσύνη στην εργασία, η μισθοδοσία, η κανονικότητα του ωραρίου των εργαζομένων, 
η κυριακάτικη αργία,  η  καλύτερη διατροφή και κοινωνική προστασία σε θέματα υγείας στόχο είχαν 
την καλύτερη διαβίωση  και την ανύψωση του ηθικού, ώστε  να σταματήσει η μεμψημοιρία, να 
εμφυσήσει θετικό πνεύμα σε κάθε ηλικία. Η Ελλάδα να πάψει να θεωρείται από τους Έλληνες 
απαξιωτικά ως Ψωροκώσταινα.   

Ως στρατιωτικός  γνώριζε ότι ο πόλεμος πλησίαζε και ότι οι νέες δοκιμασίες θανάτων και στερήσεων 
ήταν προ των θυρών. Οι ηθικές δυνάμεις έπρεπε να είναι το πρώτο ζητούμενο στην επιβίωση και την 
γενναία άμυνα ενός λαού, γιατί ο πόλεμος δεν αφορά μόνον τους στρατούς αλλά ολόκληρο τον λαό 
που τον υφίσταται.  Χαρακτηριστικό είναι το σημείο όπου σε άρθρο του Γ. Άννινου σε άρθρο του στην 
εφημερίδα Πρωία της 17ης Οκτωβρίου 1936 απαντά ο Κατσαράς με λόγια του Μεταξά από ομιλία του 
στην Θήβα την 19η Αυγούστου του 1937. (σελ. 27)  

«Αγαπητέ μου Φίλε, ο Πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς στον λόγον του εις τας Θήβας είπε και τα 
εξής πολύ σωστά και θαυμάσια πράγματα. ‘Να γνωρίζετε όλοι σας’, είπε, ‘ιδίως δε να ξέρη η 
νεολαία σας, ότι χωρίς ενθουσιασμό και χωρίς αισιοδοξία μεγάλα έργα δεν γίνονται. Πρέπει 
να έχει κανείς μέσα στην ψυχή του ενθουσιασμό, πρέπει να έχει πίστιν ότι θα ημπορέσει να 
υπερπηδήσει κάθε εμπόδιον και ένα ανάγκη θα συντρίψη και το εμπόδιον δια να μορέση να 
κάνη κάτι εις την ζωήν του.’ ».    

(Ακολουθεί η ομιλία του Ιωάννου Μεταξά 19/8/1937 – Λόγοι & Σκέψεις τομ Α’ σελ. 228 & 229) 
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Νόt εlσθε βέβα.ιοι δτι και ι!ι; τb lξηι; δέν θόt πα.ύσωμεν νά lνδια.φερώμεθιι διά 

τήν lργα.τιχήν χα.ι ύπιιλληλιχήν τ6.ξιν lχ.ε!νην, ε!ι; tήν δποία.ν θεωροϋμεν δτι 

στηριζόμεθα. χα.ι διά τά. α.lσθήματα. tijι; δπο!α.ι; εfμεθα; βέβα.ιοι. 

Σiίι; εύχα.ριστώ θερμ4 και διά. τήν ιiνα.χο!νωσ!ν σα.ι; α.ύτήν, tήν δπο!α.ν 

μοΟ lχάματε σήμερον, χα.ι διά tήν lπ!τιμον προεδρ!α.ν τηι; Γενιχηι; Συνομοσπον

δ!α.ι;. Τά. α.lσθήματά σα.ι; α.ότά νά τά δια.τηρήσετε ιερά χα.ί νά. τά. δια.δώσετε 

lξ δλοχλήρου κα.ι ε!ι; τάι; τελεuτα.!α.ι; γων!α.ι; τηι; lργα.τικηι; τάξεωι;. Νά εlσθε 

βέβα.ιοι διά τb ζωηρbν lνδια.φέρον κα.ι διά τήν ύποχpέωσιν τήν δποία.ν α.!σθά

νομαι, δπωι; τήν τάξιν σα.ι; tήν έξα.σφιιλ!σω και τήν ιiνuψώσω. 

ΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΩΝ θΗΒΩΝ 

(19 Αύγούστοu 1937) 

Λα.έ tijι; πόλεωι; τών θη6ών και τών περιχώρων, 

Ή ιiποψινή σα.ι; συνάθροισις; και δ ένθουσια.σμόι; σα.ι; μοΟ δείχνουν lνα. 

πρiίγμα πού μάλιστα. τb !γνώριζα. ιiπb κα.ιpbν πολύν, μοσ δε!χνουν δτι είμεθα. 

διά. τb lργο'Ι πC"ιύ ιiνελ<ί6ομεν κα.ι τοΟ δπο!ου τήν εόθύνην φέρω δλόκληρον 
ε!; τούς ώμους μου, δτι είμ.εθα. μα.ζ! σου, δτι εtμιεθιι, λα.έ τών θηβών, έκπρό

σωπε α.ύτήν τήν στιγμήν τοΟ ΈλληνικοΟ Λα.οϋ, δτι είμεθα. ιiπολύτωι; σύμφωνοι. 

Ό ιiποψινbι; ένθουσια.σμόι; σα.ι; κα.ι ή ιiποψινή ύποδοχή σα.ι; εl\Ια.ι δε!γμα της; 

έμπιστοσύνηι;, πού κα.θ' Ι\λον α.ότb τb διιiστημα μοΟ lδειξει;, τηι; έμπιστοσύνηι; 

πού τόσον πα.νηγuρικά μοΟ έξεδήλωσες; πάλιν τήν 4ην Αόγούστου τοΟ lτους; 

α.ύτοϋ κα.ι πού ~!μαι βέ6α.ιοι; Ι\τι θά. μοϋ δείχνηι; πά.ντοτε. 

Tb ένδια.φέρον μου διά. tήν πόλιν των θηβων τb γνωρ!ζετε δλοι. Μέσα. 

ε!ς; τb γενικbν ένδια.φέρον διόt τά. ζητήματα. δληι; tijι; Έλλά.δοι;, εύρηκα.ν tήν 

λύσιν των καί τά ζητήματα. τά. !δικά. σα.ι; κα.ι τόt συμφέpοvτα. τόt !δικά. σα.ι;. 

θά. τb tδετε ιiκόμη περισσότερον, δτα.ν θόr. lλθη ή στιγμή νά λύσωμεν τb ζήτημα 

τών ύδάτων τών πα.ρα.λιμν!ων κα.ί τb δπο!ον έλπ!ζω νά τb φέρω ε!ι; κα.λbν τέ

λος. "Εχετε κοντιi σα.ι; τb στpα.τόπεδον τών θη6ών, δποu τά πα.ιδιά. σα.ι;, τb 

ι:ιlμα σα.ι;, lρχοντα.ι νόt έξα.σκηθοϋν διά νόt ήμπορέσουν μ!α.ν ήμέρα.ν νά ιiντα.πο

κριθοϋν, έά.ν πα.ρα.στη ιiνά.γχη, ε!ι; έκε!νο τb δπο!ον θόr. τούι; ζητήση ή Πα.τρ!ι;. 

οι ιiγρότα.ι των θηβών γνωρ!ζετε ιiκόμη περισσότερον τb ένδια.φέρον μου. 
"Εκα.μα δ,τι ήμποροΟσα. διά. νόt σiίι; ιiπι:ιλλά.ξω ιiπb τb κα.τα.θλιπτιχόν βάροι; 

τών χρεών κα.ί διά νά ήμπορέσωμ.εν νά ιiνα.πτύξωμεν μαζί tήν γεωpγ!α.ν, ιlπb 

τήν δποiα.ν καί μόνην lλπ!ζομεν. Ε!ι; τb ζήτημα τηι; ιiνα.πτύξεωι; τηι; γεωpγία.ι; 

ζητώ tήν 6οήθεια.ν Ι\λων σα.ς;, ιiγρότα.ι τών θηβών. Μιά φορά. πού εlσθt κύριοι 

τών κτημάτων σα.ι;, Ι\σοι δέν ijσα.στε πρίν, και γνωρ!ζετε τό ένδια.φέρον tijι; 
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Κu6ερνήσεωι; κα.ι τήν πα.ρα.χολούθησιν πού κά.μνει ε!ς; τb lργο·ι σα.ι;, ζητώ ιiπb 
σiίι; lργα.σ!α.ν. Αότb εlναι κα.ί τb συμφέρον σαι; καί πρέπει ν& εlσθε ύπερήφαν~ι, 
διότι αύτb εlναι χα.ί τb συμφέρον Ι\λΙJυ τοϋ "Εθνους;. Εlμαι βέβαιοι; Ι\τι θ& μας 
τήν δώσετε τήν lργασία.ν σας αύτήν, lργα.σ!αν ζωηρά.ν,, lντονον και συ·ι~χ~· 
ΖητοΟμεν έπίσηι; πειθαρχίαν ε!ι; τούς ύπα.λλήλους και τους γεωπόνους, που θι.ι 
στε!λουμε και οι δποτοι θά. σiίι; κα.θοδηγήσουν εlι; τb lργον σας. 

'Εζήτησa. πέρυσι, περ!που αύτήν τήν lποχήν, ιiπb Ι\λον τbν Έλληνι~bν 
Λα.bν δι& τό κοινόν μας lργον πρόι; ιiναγέννησιν της Πσ.τρ!δοι;, lζήτησσ. θυσια.ι; 
χαι στερήσειι;. Μοϋ τ&ι; έδώσσ.τε &ι; τώρσ. πρόθυμα και είμαι βέβa.ιο; Ι\τι θ& 
μοΟ τάι; δώσετε και ε!ι; τb μέλλον. Περά.σa.μεν lνα. χειμώνσ. δύσκολον, διότι 
χa.ι ή lσοδεία. τοΟ περα.σμένου lτους ~το κακή κσ.ι a.ι τιμα~ τοΟ lξωτερικοΟ 
ijσα.ν μεγά.λα.ι. Τbν περά.σα.μεν Ι\μως τόν χειμώνα. αύτbν χωριι; δ λα.bι; ν.σ. τσ.· 
ρα;χθij. "Εμεινεν δ 'Ελληνικός Λα.όι; πιστbι; εlι; την Κυ6έρνησ!ν του κα.ι lτσι 
ιiμεί6ετa.ι τώρa.. Διότι τώρσ. τά πρά.γματσ. lρχοντα.ι εύχολώτερa., διότι ή μέρι
μνa. τηι; Κυβερνήσεώς μου κα:ι τ& μέτρα; τηι;, μα.ζί μέ τήν 6οήθειαν τοϋ θεοϋ, 
ιiπέδωκαν τούι; καρπούς των. 'Αλλ& και πά.λιν θ& σiίι; ζητώ έκά.στοτε και 
δταν θ& εlνσ.ι ιiνά.γκη την 6οήθειά.ν σαι;. "Εχομεν, δι& ν& ιiναπληρώσωμεν τ~ς 
Ηλε!ψειι; τοϋ παρελθόντοι;, lχομεν ιiνά.γκην, δι& ν& ~μπορέσωiJ;Εν ν& ιiνσ.πτu-

' " μεν περισσότερον τάι; πολεμικά.ι; μας; δυνά.μ.εις, που lξσ.σφαλιζουν την ιiκε
,_, ·S-;, .ότητσ., tήν ιiνεξαρτησίσ.ν χa.ί την ε!ρήνην ε!ς τόν τόπον μας και έπά.νω ε!ς 

.~ ; δποίσ.ς στηρ!ζεται ή εότuχ!σ. ή ιδιχή ιnι; κι:ιι τών πa.ιδιών σα.ι; κα.ι τώ~ 
4~ογόνων σα.ι;, lχομεν ιiνά.γκην θυσιών κσ.ί στερήσεων. Εlμαι 6έβa.ιοι; δτι θσ. 
~> τ&ς πa.ρά.σχετε. 'Ηξεύρετε και είδa.τε lως τώρσ. δτι έγώ ώς; Κυβερνήτηι; 

τήι; χώρα.ι; θεωρώ ΙΙλουι; τούς "Ελληνας; tσουι; και δέν κά.μνω διά.κρισιν λό~<ιΙ 
τήι; 'ΧΟμματικήι; δια.μάχηι; τοϋ πα.ρελθόντοι;. 'Αδιαφορώ δι& τ& φρονήματσ. των 
πολιτών ε!ς τb παρελθόν. 'Αρκετ τώρα ot πολττα.ι τής χώρας αότης; ν& εlνα.ι 
σύμφωνοι μαζί μου καί ν& μέ ύποστηρίζουν μέσα ε!ι; τήν μεγιiλην έθΥικ~ν λεω; 
φόρον πού ιiνοίξαμε ιiπb lνός; περ!που χρόνου, ε!ς tήν lθνικην lργα.σισ.ν που 
[χομιν ν& κιiμωμεν έκεί, λησμονοϋντει; τίς; κακομοιpιέι; τοΟ παρελθόντοι;. Άρχ.ετ 
τώρa. ν& έργασθοϋμε Ι\λοι και ν& βαδίσουμε μπροστά., δι& ν& ιiνο(ξωμεν διά.
πλa.τa. τόν δρόμον πρbι; τήν ιiνύψωσιν και την εύημερίαν τηι; Έλλά.δος ~αι 
των παιδιών μας;, τ& δποτα. και σ.ότ& εlνα.ι lτοιμιχ ν& μiίι; Ιi.κολοuθήσουν γεματa. 
li.πb lνθουσισ.σμόν. 

'Αφοο σiίς; εύχσ.ριστήσω και πάλιν δι& τήν πά.νδημον α.ύτήν συνά.θροισίν 
σα.ι; σiίς προσκαλώ ν& ζ ητωκραυγά.σωμεν Ι\λοι : 

' Ζήτω δ Λα.bι; των θη6ών και των Περιχώρων! 




