Πρόλογος
Όταν εκδόθηκε το πρώτο μου βιβλίο «Αντίδωρο Ιστορίας», εκδ. Μένανδρος, το 2015, πριν το εκδώσω είχα πολλές αναστολές αν έπρεπε να το
εκθέσω στο κοινό. Επρόκειτο για μια ιστορική αναδρομή είκοσι αιώνων
του Ελληνικού κράτους.
Υπολόγιζα ότι το βιβλίο μπορεί να το διάβαζαν κάποιοι πιο ειδικοί
και δεν ήξερα πώς θα το κρίνουν, (αναστολές του πρωτάρη και του
αυτοδίδακτου).
Το βιβλίο παρουσιάστηκε μια Κυριακή πρωί, τον Νοέμβριο του
2015, στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, με την αίθουσα γεμάτη με συγγενείς,
φίλους, συγχωριανούς.
Μετά από ένα χρόνο, το βιβλίο θα εξαντληθεί και θα βγει και η δεύτερη έκδοση. Στην δεύτερη έκδοση θα δημοσιευθούν και κάποιες κριτικές φίλων αλλά και επώνυμων συγγραφέων, που ειλικρινά δεν περίμενα, όπως λ.χ. ο ιστορικός Σαράντης Καργάκος, Χρήστος Γιανναράς, ο
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ο Αναστάσιος της Αλβανίας κ.α.
Μετά την δεύτερη έκδοση θα έρθουν και άλλες κριτικές με ξεχωριστή
του Προέδρου της Ακαδημίας Αντώνη Κουνάδη, του Πατριάρχη Αλεξανδρείας κ.α.
Το βιβλίο το έστειλα και σε κριτικούς Τύπου αλλά δεν αφιέρωσαν
ούτε λέξη, και ο λόγος όπως έμαθα, αν η εφημερίδα δεν χρηματοδοτείται από εκδοτικό οίκο, το αγνοούν παντελώς. Και όπως είχε γράψει σε
άρθρο του ο Χρήστος Γιανναράς, ένα βιβλίο που θα το αγνοήσουν τα
μίντια είναι σαν να μην εκδόθηκε.
Αισίως το βιβλίο ετοιμάζεται για την τρίτη έκδοση, επετειακή τώρα
για τα 200 χρόνια από την παλιγγενεσία. Σ’ αυτή την έκδοση παράλληλα ετοιμάζεται και ένα δοκίμιο με συνοπτικά κεφάλαια με θέμα με
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τα εάν και γιατί σε αυτούς τους δύο αιώνες του ελεύθερου κράτους δεν
καταφέραμε να φτιάξουμε ένα σύγχρονο κράτος αντάξιο του ονόματος
που κληρονομήσαμε.
Η μεγαλύτερη ικανοποίηση που πήρα από το βιβλίο ήταν όταν με
συναντούσαν αναγνώστες του, οι οποίοι μου έλεγαν ότι το διάβασαν
και δεύτερη φορά και αποκόμισαν σημαντικές πληροφορίες.
Τέλος, όταν εξέδωσα το πρώτο βιβλίο, νόμιζα ότι είχα ολοκληρώσει
το όνειρό μου, άλλωστε αρθρογραφούσα τακτικά στον Ημερήσιο Τύπο,
αλλά και στις εκδόσεις του «Ομίλου Λογοτεχνών - Καλλιτεχνών Οδοντιάτρων».
Όσοι με γνωρίζουν μου είπαν ότι δεν πρόκειται να σταματήσω στο
πρώτο βιβλίο. Και ίσως να είχαν δίκιο. Μια εσωτερική φωνή μού έλεγε
«προχώρα» και ιδού το παρόν βιβλίο εδώ μπροστά σας.
Ελπίζω ότι κι αυτό έρχεται να προσθέσει μια σταγόνα στον ωκεανό
της γνώσης.
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Εισαγωγή
Το παρόν βιβλίο πραγματεύεται τον δικό μου αιώνα (επτά δεκαετίες
προσωπικών βιωμάτων και τριών από τις αφηγήσεις των μεγαλυτέρων).
Το πρώτο μέρος είναι αφιερωμένο στην ευρύτερη γενέτειρα την Αρκαδία, μέσα από τον μύθο και την ιστορία της.
Και συνεχίζει με το κεφάλαιο το αφιερωμένο στη μικρή γενέτειρα
του χωριού μου, με τα παιδικά μου χρόνια στο χωριό που δεν αλλάζουν
πολλά από την εποχή του Ομήρου, εκτός από κάποιες μικρές εξαιρέσεις, συνεχίζει με αφηγήσεις των μεγαλυτέρων, όπως ιστορικά γεγονότα των Βαλκανικών Πολέμων, την Μικρά Ασία, τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο, την Κατοχή και τον Εμφύλιο, συνεχίζει με το ταξίδι μου στην
πρωτεύουσα, τα χρόνια της δεκαετίας 1960 - 1970 στην Αθήνα, ένα
κεφάλαιο στα πολιτικά γεγονότα της εποχής μου 1950 - 2020, μια ιστορική διαδρομή στην Αρχαία και Νεότερη Αθήνα και τελειώνει το πρώτο
μέρος με μισόν αιώνα βιοπορισμού στην εμπορία οδοντιατρικών ειδών.
Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στο προσωπικό μου ευ ζην. Εδώ
αναφέρω κάποιες προσωπικές εμπειρίες και τις μοιράζομαι μαζί σας,
ανθρώπινο το εξομολογείσθαι.
Στο τρίτο μέρος δημοσιεύονται κάποια δικά μου άρθρα που έχουν
δει το φως της δημοσιότητας στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και το
βιβλίο κλείνει με μια συνοπτική ιστορική αναδρομή των τελευταίων 100
χρόνων των εμπόρων οδοντιατρικών ειδών.
Όλα τα κεφάλαια είναι γραμμένα συνοπτικά ώστε να μην κουράζουν τον αναγνώστη.
Δημήτρης Μαυραειδόπουλος
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