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3  Ο «άλλος άνθρωπος», του Κωνσταντίνου Κ. 

5  Το προσφυγικό και η αλλαγή που θέλουμε να 

δούμε στον κόσμο, του Νίκου Στεμπίλη 

7  Πρόκληση για όλους μας, του Νικόλα 

Στρατόπουλου 

11  Ποιος είναι τελικά ο τρομοκράτης;,  

του Σωτήρη Αβλαμισόπουλου 

12  Αντίρρηση συνείδησης και κάτι κουρασμένα 

ανθρώπινα δικαιώματα, του Οδυσσέα 

Σωτηρόπουλου 

13  71 χρόνια μετά…, του Ρήγα Διονυσόπουλου 
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Σωτηρόπουλου 
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Νίκου Στεμπίλη 
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Γαλάτειας Κόνδη 

27 Μια περιπατητική παράσταση!, της Φωτεινής 

Λύγκα 

28 Σε μια Αθήνα που γιορτάζει, του Γιάννη 

Ρηγόπουλου-Τσέλιγκα 

29  Κατάλληλο για ανήλικους άνω των 12 ετών!, 

της Φωτεινής Λύγκα 

 

 

 
 

30  Πέμπτη θέση της ομάδας μας στον 
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Στεμπίλη 

30  Γενική Συνέλευση των μαθητών στη μνήμη 
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Παπαδόπουλου και Αιμίλιου Σπηλιόπουλου 

33 Ο καθηγητής Ξενοφώντας Δ. Μουσάς στον 
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Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου 
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Μια διάλεξη του καθηγητή Μάνου Δανέζη, 

του Αιμίλιου Σπηλιόπουλου 
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38  Burgerzz…(κέντρο), της Ελευθερίας Παραδιά 

38  Μία μικρή Ινδία στο κέντρο της Αθήνας,  

της Ελευθερίας Παραδιά 
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Μαθητικό περιοδικό  

του 2ου Πειραματικού  

Γενικού Λυκείου Αθηνών 

 

Συντακτική ομάδα:  

Βασίλης Δελάλης 

Λευτέρης Δεληπρίμης-Καρακώστας 

Ρήγας Διονυσόπουλος 

Εύη Κατσαούνη 

Φωτεινή Λύγκα 

Δηώ Μπαλάφα 

Δήμητρα Νασσάρ 

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 

Ελευθερία Παραδιά 

Γιάννης Ρηγόπουλος-Τσέλιγκας 

Αναστασία Σίδερη 

Αιμίλιος Σπηλιόπουλος 

Νίκος Στεμπίλης 

Πάνος Στεμπίλης 

Οδυσσέας Σωτηρόπουλος 

 

Συντονισμός: 

Σπύρος Καρύδης  

Δήμητρα Καραδήμα 

Κατερίνα Μουρλά 

Παναγιώτα Καλόγρη 

 

Επιμέλεια εξωφύλλων: 

Εύη Κατσαούνη 

Δήμητρα Νασσάρ 

 

Σελιδοποίηση: 

Εύη Κατσαούνη 

Φωτεινή Λύγκα 

Σπύρος Καρύδης 

 

Το περιοδικό αποτελεί την έντυπη 

εκδοχή του ομώνυμου ηλεκτρονικού 

περιοδικού, η σύνταξη του οποίου 

εντάσσεται στο πλαίσιο του 

πολιτιστικού προγράμματος 

«Ηλεκτρονικό Μαθητικό Περιοδικό 

«ΑΠΟΝΤΕΣ... επιτρέπονται» 

Να είμαστε καλά 
 

 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕΛΙΓΚΑ  

 

αιρετώ εγκάρδια τους αναγνώστες μας και εύχομαι ό,τι καλύ-

τερο για τη νέα χρονιά, που έχει κάνει ένα δυναμικό ξεκίνημα 

σε κάθε τομέα.  

Σ’ αυτό το πρώτο άρθρο θα προτιμήσω να περιοριστώ σε λίγες 

γραμμές. Αυτό που θέλω να μοιραστώ μαζί σας δεν είναι μια σκέψη 

αμιγώς δική μου, αλλά κάτι που προέκυψε κυρίως με τη συνδιαλλαγή 

με μεγαλύτερους ανθρώπους (μια δικαίωση και για αυτούς). Οι παρα-

κάτω σκέψεις αφορούν εμάς: εσένα, αναγνώστη, και μένα. 

Να είμαστε, λοιπόν, καλά. Νομίζω από εκεί ξεκινάνε όλα∙τα της 

δικής μας ζωής, τα της ζωής των άλλων, τα του κόσμου ολόκληρου. 

Και αν δεν είμαστε; Δεν είναι λίγες οι φορές που νιώθουμε ότι κάτι μας 

λείπει και μας στενοχωρεί. Γιατί όταν δεν είμαστε καλά, κάτι μας 

λείπει, από την καλή διάθεση και τη σωματική ευρωστία μέχρι κάποιο 

αγαπημένο πρόσωπο. 

Το ζήτημα είναι ότι εμείς οι άνθρωποι τείνουμε να μεγαλοποιούμε 

καθετί που απουσιάζει, ενώ δε θέλουμε, από τη ζωή μας, ή ακόμα και 

να δημιουργούμε από μόνοι μας την εντύπωση μιας τέτοιας απουσίας. 

Τείνουμε να τονίζουμε τις άσχημες στιγμές, τους πόνους, τις λύπες 

μας. Αυτό πρέπει να οφείλεται είτε στη φύση μας είτε σε κάποιου 

είδους χρόνια ψυχοκοινωνική διαδικασία που έχει λάβει χώρα στους 

κόλπους των (δυτικών-«ανεπτυγμένων» τουλάχιστον) κοινωνιών και 

μας έχει διαμορφώσει.  

Συχνά νομίζουμε, λοιπόν, ότι έχουμε χάσει τα πάντα, κι όμως συ-

νήθως έχουμε πολύ περισσότερα απ’ όσα νομίζουμε. Ξεχνάμε πολλά 

πράγματα στις ζωές μας. Τα θεωρούμε δεδομένα. Είναι σαν να τα-

ξιδεύουμε μόνοι σε έναν τόπο άγνωστο. Είμαστε υγιείς, αρματωμένοι, 

έχουμε εφόδια, ρούχα, μπορούμε να προχωρήσουμε μα είμαστε 

πεπεισμένοι ότι θα μείνουμε χαμένοι για πάντα. 

Σπάνια εκτιμάμε, σπάνια νιώθουμε ευγνωμοσύνη για κάτι. Τη ζωή, 

το φαγητό, το σπίτι, την οικογένεια, το σχολείο, αλλά και μια «καλη-

μέρα», ένα μουσικό κομμάτι, ένα βιβλίο, ένα γλυκό χάραμα, όλα αυτά, 

όλες αυτές τις στιγμές ευτυχίας τις λησμονούμε. Και είναι μια λησμονιά 

που την πικρία της δεν την καταλαβαίνουμε με το μυαλό, μα τη γεύση 

της πάντα την έχουμε στο στόμα. 

Τελικά, αν δεν είμαστε εμείς καλά, πώς να γίνει ο κόσμος;  

Άλλωστε, ΕΣΥ και ΕΓΩ είμαστε ο κόσμος… 

  

Χ 

Διεύθυνση: Παναγή Κυριακού 12, 11521 Αθήνα - Ε-mail: apontesepitrepontai@gmail.com  

Internet: http://2lyk-peir-athin.att.sch.gr/library/apontes/. 

mailto:apontesepitrepontai@gmail.com
http://2lyk-peir-athin.att.sch.gr/library/apontes/
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Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Ζηργάνος-Καζολέας 
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  –  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  

«Τα Μέσα Ενημέρωσης 

κυνηγούν, με κροκοδείλια 

δάκρυα, τους πρόσφυγες 

για να ανεβάσουν τους 

δείκτες τηλεθέασης» 

TOY ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟY Κ. 

 

την εποχή της παγκοσμιοποί-

ησης και των πολυεθνικών, 

που τα αγαθά πωλούνται και 

αγοράζονται ελεύθερα από κράτος 

σε κράτος, οι άνθρωποι περιορί-

ζονται στις μετακινήσεις τους. Αν 

και επιτρέπεται η ελεύθερη μεταφο-

ρά των αγαθών απαγορεύεται αυτή 

των ανθρώπων. Μπορεί να είμαστε 

πολίτες αυτού του κόσμου, όμως το 

μόνο που φέρουμε στην τσέπη μας 

είναι η εθνική μας ταυτότητα, αφού 

στην πραγματικότητα ο κάθε ένας 

δεν φέρει το μοναδικό του χαρα-

κτηριστικό, αυτό του ανθρώπου, 

αλλά εκείνο το εθνικό και το άλλο 

το οικονομικό, του ανθρώπου κα-

ταναλωτή. Μία ταυτότητα που δεν 

είναι τόσο μόνιμη όσο φαντάζει, 

μας αρέσει να την επικαλούμαστε 

συχνά όταν μιλάμε για το ένδοξο 

παρελθόν, αλλά όσο πλησιάζουμε 

στο ζοφερό παρόν την ξεχνάμε. Και 

έξαφνα όλοι θυμόμαστε τις πατρο-

παράδοτες ρίζες μας, με αφορμή 

κρίσεις που δημιουργούν προσφυ-

γικά ρεύματα. Έξαφνα οι μετανά-

στες και οι πρόσφυγες είναι αυτοί 

που απειλούν την εθνική μας ταυ-

τότητα, μια ταυτότητα που μέχρι 

πρότινος απαρνιόμασταν αφού 

αρχικά ζυγίζαμε τα οφέλη και τις 

απώλειες που θα μας έδινε, που την 

απαρνιόμαστε καθημερινά με την 

άγνοια εθνικής ιστορίας, γλώσσας 

και γεωγραφίας, με την έλλειψη 

σεβασμού προς τον φυσικό μας 

πλούτο.  

Οι υπερασπιστές του έθνους δεί-

χνουν τους αίτιους όλων των προ-

βλημάτων, τους ξένους. Όλοι εκεί-

νοι οι υποκριτές οι οποίοι είναι τα 

ίδια άτομα που έχουν τις επιχειρή-

σεις και τα χρήματά τους στο εξω-

τερικό. Εκείνοι που  δεν γνωρίζουν 

την εθνική τους ζωγραφική, μουσι-

κή, κουλτούρα, απαρνούμενοι έτσι 

την ταυτότητά τους. Εκείνοι που 

προέρχονται από την προσφυγιά 

του 1922 αλλά και κάθε προηγού-

μενη, που τότε δικαίως ζητούσαν 

αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. 

Σ 

 

Ο «άλλος άνθρωπος» 
 

Σε αυτήν την κοινωνία υπάρχει ελπίδα; Ποιος ξέρει. Όμως είμαστε όλοι 

άνθρωποι και μια στο τόσο το θυμόμαστε. 

Θεσσαλονίκη: Συγκέντρωση τροφίμων για τους πρόσφυγες στην Ειδομένη. 
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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  –  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  

Τώρα δείχνουν την εθνική απειλή. 

Απειλή είναι η έλλειψη ανθρωπιάς 

και η αδιαφορία, απειλή είναι η 

Χρυσή Αυγή, η Λεπέν και ο Φάρατζ, 

όχι γυναίκες και παιδιά σε βουλιαγ-

μένες βάρκες. 

Και βέβαια μας αρέσει, σε εμάς 

τους Δυτικούς, να ξεχνάμε τους λό-

γους φυγής αυτών των ανθρώπων, 

είναι πράγματι βολικό και συνετό. 

Ξεχνάμε την πτώση του Μουμπάρακ 

στην Αίγυπτο το 2011, την εισβολή 

στην Λιβύη το 2013, το ποιοι χρημα-

τοδοτούσαν το Ι. Κ. και το προμή-

θευαν με όπλα παραμονές της επί-

θεσης στο Παρίσι, το ποιοι κατονό-

μαζαν ως τρομοκράτες την μόνη 

αντίσταση στο ISIS, τους Κούρδους. 

Ξεχνάμε τους πραγματικούς αίτιους 

της φυγής των περιβαλλοντικών 

προσφύγων, την αποδάσωση στο Ε-

κουαδόρ από δυτική εταιρία που 

εκτόπισε 115.000 ανθρώπους, την 

μετανάστευση 7.000.000 ανθρώπων 

λόγω των περιβαλλοντικών συνε-

πειών του πολέμου στο Βιετνάμ, τις 

ιδιωτικοποιήσεις του νερού στις Λα-

τινοαμερικάνικες χώρες. Η ιστορική 

αμνησία είναι η μεγαλύτερη αρρώ-

στια που μαστίζει την σημερινή κοι-

νωνία. 

Και τότε εμφανίζονται οι σωτή-

ρες των εθνών. Τα ίδια άτομα που 

είχαν μερίδιο στη δημιουργία του 

προβλήματος βγάζουν στρατό στα 

σύνορα για να σταματήσουν την 

ανάγκη για ζωή. Τα σύνορα στον 

Έβρο έκλεισαν, τώρα περνούν από 

τα νησιά του Αιγαίου και οι νεκροί 

αυξάνονται: 3.400 ήταν όταν άρχισα 

να γράφω, κάποιες μέρες αργότερα 

ο αριθμός πέρασε τους 3.601, σή-

μερα.... 

Από την άλλη μεριά οι πολίτες εί-

τε ενδιαφερόμενοι αδιαφορούν, 

ανεβάζοντας μια δημοσίευση στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεω-

ρώντας ότι εκπληρώθηκε το κοινω-

νικό τους έργο, έχοντας έτσι την συ-

νείδησή τους ήσυχη, είτε υιοθετούν 

ρατσιστικές αντιλήψεις. Εν μέρει η 

αντίδραση είναι βιολογική. Όλοι εκ 

φύσεως τρομάζουμε με το διαφορε-

τικό και επαναπαυόμαστε με το ό-

μοιο, θαρρούμε πως το ξένο μας αλ-

λοιώνει και πράγματι αλλοιώνει, 

πολλές φορές όμως αυτή η «στρέ-

βλωση» έχει θετικό πρόσημο. Κυρίως 

όμως η αντίδραση οφείλεται στην 

έλλειψη παιδείας. 

Την ίδια στιγμή τα Μέσα Ενημέ-

ρωσης, πιστά στον ρόλο τους, κυνη-

γούν με κροκοδείλια δάκρυα, τους 

πρόσφυγες για να ανεβάσουν τους 

δείκτες τηλεθέασης. Αφού πρώτα 

φωνάξουν στο δελτίο ειδήσεων για 

το δράμα των προσφύγων και την 

απουσία της πολιτείας, φεύγουν με 

το ακριβό τους αμάξι για να μην 

μπουν στο ίδιο λεωφορείο με τους 

άπλυτους ξένους. 

Σε αυτήν την κοινωνία υπάρχει 

ελπίδα; Ποιος ξέρει. Όμως είμαστε 

όλοι άνθρωποι και μια στο τόσο το 

θυμόμαστε, θυμόμαστε τις ρίζες μας 

όποιες και αν είναι αυτές. Είμαστε 

όλοι ένα, γυμνοί από ιδεολογίες, ε-

θνικές ταυτότητες, θρησκεύματα. Οι 

νησιώτες άνοιξαν τα σπίτια τους σε 

άτομα που δεν γνώριζαν, για ένα  

πιάτο φαΐ και μια στεγνή νύχτα 

ύπνου. Ο Κωνσταντίνος άστεγος πια 

μαγειρεύει σε συλλογική κουζίνα. Ο 

«άλλος άνθρωπος» είναι στην πλα-

τεία Βικτωρίας. Η Κατερίνα πέρασε 

το βράδυ της παραμονής με τους 

πρόσφυγες. Ο Φούρναρης από την 

Κω ακόμη μοιράζει δωρεάν φρα-

τζόλες ψωμί. 

Υπήρξα και εγώ εθελοντής στο 

κέντρο υποδοχής του Ελαιώνα. Ή-

μουν με παιδιά που άλλα βρέθηκαν 

με γκρεμισμένο σχολείο, άλλα εγκα-

τέλειψαν την οικογένειά τους, όμως 

πέρα από την απελπισία του πολέ-

μου είδα χαρούμενα πρόσωπα για 

ένα καλύτερο αύριο, την ευκαιρία 

της νέας ζωής. Ο Hossin έφτασε 

στην Σουηδία, ο Shayd μου έστειλε 

φωτογραφία από την Γερμανία με 

τα καινούργια του ντραμς, ο Arash 

με κάλεσε στο νέο του σπίτι. Ίσως 

τελικά υπάρχει ελπίδα και για αυ-

τούς τους ανθρώπους. 

 

Εικόνες:  

 

http://www.newsfish.gr/dbimg/50000/

50053/1000x600/thessaloniki_sygkentr

osi_trofimon_gia_tous_prosfyges_stin_e

idomeni_1.jpg  

 

http://www.efsyn.gr/arthro/ekklisi-

katoikon-plateias-viktorias-gia-toys-

prosfyges 

Αθήνα: Πρόσφυγες στην Πλατεία Βικτωρίας. 

http://www.newsfish.gr/dbimg/50000/50053/1000x600/thessaloniki_sygkentrosi_trofimon_gia_tous_prosfyges_stin_eidomeni_1.jpg
http://www.newsfish.gr/dbimg/50000/50053/1000x600/thessaloniki_sygkentrosi_trofimon_gia_tous_prosfyges_stin_eidomeni_1.jpg
http://www.newsfish.gr/dbimg/50000/50053/1000x600/thessaloniki_sygkentrosi_trofimon_gia_tous_prosfyges_stin_eidomeni_1.jpg
http://www.newsfish.gr/dbimg/50000/50053/1000x600/thessaloniki_sygkentrosi_trofimon_gia_tous_prosfyges_stin_eidomeni_1.jpg
http://www.efsyn.gr/arthro/ekklisi-katoikon-plateias-viktorias-gia-toys-prosfyges
http://www.efsyn.gr/arthro/ekklisi-katoikon-plateias-viktorias-gia-toys-prosfyges
http://www.efsyn.gr/arthro/ekklisi-katoikon-plateias-viktorias-gia-toys-prosfyges
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΜΠΙΛΗ 

 

ευρωπαϊκή επικαιρότητα το 

τελευταίο χρονικό διάστημα 

στρέφεται γύρω από την 

προσφυγική κρίση – και δικαίως. Η 

μετακίνηση τόσο μεγάλων πληθυ-

σμών είναι ένα τεράστιο θέμα. Οι 

συνθήκες κάτω από τις οποίες γίνε-

ται οφείλουν να απασχολήσουν τη 

διεθνή κοινότητα και το θέμα επι-

βάλλεται να συζητηθεί εκτενώς. Οι 

συμπλοκές στη Συρία ξεκίνησαν την 

άνοιξη του 2011 με τη μορφή δια-

δηλώσεων. Σύντομα εξελίχθηκαν σε 

εμφύλιο πόλεμο με την κυβέρνηση 

Άσαντ να ελέγχει μόνο το 30-40% 

των εδαφών μόλις τον Ιούλιο του 

2013. Μέχρι και το 2013 667 χιλιάδες 

πρόσφυγες μετακινήθηκαν στο Λί-

βανο, μία χώρα με λιγότερο από 5 

εκατομμύρια πληθυσμό. Συνολικά, 

μέχρι τον Μάρτιο του 2015 είχε 

μετακινηθεί πληθυσμός ισοδύναμος 

της Ελλάδας είτε στο εσωτερικό είτε 

σε χώρες όπως η Τουρκία, ο Λίβανος 

και η Ιορδανία. Ένα σχετικά μικρό 

μέρος αυτών των ανθρώπων πέρα-

σαν και περνούν καθημερινά και 

από την Ελλάδα. 

Πότε, όμως, άρχισε το θέμα να 

απασχολεί τους Έλληνες; Για μεγάλο 

διάστημα οι ειδήσεις από τα μέρη 

εκείνα ήταν ένα από τα πολλά θέ-

ματα των ειδησεογραφικών εκπο-

μπών και δελτίων μόνο όταν γινό-

ντουσαν μεγάλα γεγονότα που θα 

πουλούσαν, όπως η καταστροφή 

αρχαίων μνημείων ή μερικές από τις 

κτηνώδεις εκτελέσεις. Το προσφυγι-

κό ζήτημα ήταν δευτερεύουσας ση-

μασίας και συνήθως δεν αναφερό-

ταν καν. Το σκηνικό αυτό άλλαξε, 

όταν από την Τουρκία άρχισαν να 

έρχονται στα ελληνικά νησιά πρό-

σφυγες με τελικό προορισμό τις 

βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο 

τότε, και κυρίως όταν άρχισαν να 

καταφθάνουν στην Αθήνα, επειδή η 

κατάσταση στα νησιά γινόταν ανυ-

πόφορη, έγινε το πρόβλημα αυτό 

θέμα στις καθημερινές συζητήσεις 

και της πρωτεύουσας. 

Αυτός ο μηχανισμός βέβαια, ότι 

δηλαδή όσα δεν είναι κοντά μου στο 

χώρο και στο χρόνο δε με αφορούν, 

έχει πάμπολλες εφαρμογές στην κα-

θημερινή μας ζωή. Όταν για παρά-

δειγμα ήταν σε ύφεση η κρίση στην 

Ουκρανία, ελάχιστοι άνθρωποι ήταν 

ενημερωμένοι για το θέμα. Πέραν 

όμως της ενημέρωσης, και ίσως πιο 

σημαντικός, είναι ο τρόπος που 

αντιμετωπίζουμε προβλήματά μας 

μέσω αυτού του μηχανισμού . Όλοι 

οι καπνιστές είναι ενήμεροι για τις 

επιπτώσεις του τσιγάρου στην υγεία 

τους, οι οποίες όμως είναι μακρο-

πρόθεσμες, οπότε και τις αγνοούν, 

μέχρι ο γιατρός τους να διαγνώσει 

ένα μεγάλο πρόβλημα και ως δια 

μαγείας να βάλουν τέλος στη βλα-

βερή συνήθεια. Πριν από μερικά 

χρόνια, όταν η ελληνική οικονομία 

κατανάλωνε δάνεια και το βιoτικό 

επίπεδο των Ελλήνων είχε ανέβει, 

ήταν εύκολο σε όλους να σκεφτούν 

ότι τα λεφτά (που δε μας χαρίζο-

νταν, αλλά δανειζόμασταν) θα έ-

πρεπε να τα ξεπληρώσουμε κάποτε 

(και αυτή η στιγμή ήρθε τώρα). 

Εκτός από τη διάσταση του χρό-

νου, η απόσταση επιδρά με τον ίδιο 

τρόπο και σε ό,τι απέχει πολύ στο 

χώρο (όπως το προσφυγικό, που 

αναφέραμε πριν). Έστω ότι θέλουμε 

να χτίσουμε σαν κοινωνία μια φυ-

λακή. Κανένας δε θα ήθελε να έχει 

μια φυλακή κοντά στο σπίτι του. Η 

δικαιολογία του ότι «οι δραπέτες 

θα ανεβάσουν την εγκληματικότητα 

της περιοχής» προφανώς δεν στέ-

κει. Όταν δραπετεύεις, δε ληστεύεις 

Η 

Το προσφυγικό και η 
αλλαγή που θέλουμε να 

δούμε στον κόσμο 

Πρέπει ως κοινωνία να 

βγούμε έξω από το 

καβούκι μας, αντί να 

διώχνουμε από εκεί ό,τι 

μας είναι δυσάρεστο. 
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το σπίτι στο επόμενο τετράγωνο. 

Πας όσο πιο μακριά μπορείς. Άρα, ο 

πραγματικός λόγος πρέπει να είναι 

άλλος. Όταν οι φυλακισμένοι είναι 

μακριά μας στο χώρο, μπορούμε να 

αγνοήσουμε την ύπαρξή τους. Δε 

χρειάζεται να τους επισκεφθούμε, 

να φροντίζουμε για τα δικαιώματά 

τους, τα οποία παραβιάζονται πολύ 

συχνά, ή να φροντίσουμε για την 

ένταξή τους στην κοινωνία, αφού 

αποφυλακιστούν. 

Καλό θα ήταν, όμως, να έχουμε 

στο μυαλό μας ότι η σημασία των 

πραγμάτων δεν εξαρτάται από την 

απόστασή τους από εμάς, αλλά υ-

πάρχει- είτε αυτά μας επηρεάζουν 

είτε όχι. Και πρέπει σαν κοινωνία να 

βγούμε έξω από το καβούκι μας, 

αντί να διώχνουμε από εκεί ό,τι μας 

είναι δυσάρεστο. Καμία υπερφυσική 

δύναμη δε θα φροντίσει ώστε να 

μην πεινάνε οι άστεγοι- ή τουλάχι-

στον δεν έχει φροντίσει μέχρι τώρα. 

Ο μόνος τρόπος είναι να σκύψουμε 

όλοι πάνω από τα σοβαρά θέματα 

του κόσμου, και όπως λέει και ο Γκά-

ντι, «να γίνουμε η αλλαγή που θέ-

λουμε να δούμε στον κόσμο».  

 

Στη φωτογραφία, έργο του Σύριου 

Nezar Bader (زار لي ن در ع   .(ب

Πηγή:  

http://1.bp.blogspot.com/-

7ewfSbG8y74/Vht_oAtKUvI/AAAAAAA

ASyY/vODEQguGTnI/s1600/8a.jpg 

 

 

 

 

  

Συρία: Βομβαρδισμένη πόλη  

Πηγή: https://www.alfavita.gr/sites/default/files/styles/imagearthron/public/nipiagogeia_5.jpg?itok=_tQmDNbQ 

http://1.bp.blogspot.com/-7ewfSbG8y74/Vht_oAtKUvI/AAAAAAAASyY/vODEQguGTnI/s1600/8a.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7ewfSbG8y74/Vht_oAtKUvI/AAAAAAAASyY/vODEQguGTnI/s1600/8a.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-7ewfSbG8y74/Vht_oAtKUvI/AAAAAAAASyY/vODEQguGTnI/s1600/8a.jpg
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ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 

 

εκαετίες πολέμου, φτώχειας, 

φανατισμού και καταπάτη-

σης των πιο θεμελιωδών 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μέ-

ση Ανατολή – ένα πρόβλημα πα-

γκοσμίων διαστάσεων, που κορυ-

φώθηκε στη Συρία την τελευταία 

πενταετία με τον εμφύλιο πόλεμο 

και την ανάδειξη της ISIS, τον τελευ-

ταίο χρόνο έγινε και Ευρωπαϊκό… Ή 

μάλλον αυτό που αποτελεί πρόβλη-

μα για την Ευρώπη και τους Ευρω-

παίους δεν είναι η φτώχεια και οι 

άθλιες συνθήκες διαβίωσης στις χώ-

ρες του λεγόμενου τρίτου κόσμου, 

αλλά οι τεράστιες ροές προσφύγων. 

Πρώτο βήμα για την αντιμετώ-

πιση του συγκεκριμένου θέματος 

είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν 

υπάρχουν εύκολες ή απλές λύσεις. 

Κάθε λύση ζητά από όλους εμάς 

κατανόηση, υπομονή και νηφαλιό-

τητα. Τους επόμενους μήνες η Ευρώ-

πη θα δοκιμαστεί από τους λαϊκιστές 

και την ακροδεξιά της, που θα επι-

χειρήσουν να δημιουργήσουν ένα 

κλίμα πόλωσης και ξενοφοβίας, το-

νίζοντας τις πολιτισμικές διαφορές 

της Ευρώπης και του «Ισλαμικού» 

κόσμου, απευθυνόμενοι στον φόβο, 

τον φανατισμό και τη μισαλλοδοξία 

μας. 

Και αυτό είναι και το μεγάλο 

ερώτημα: προς τα πού θα κινηθού-

με; Προς την κατεύθυνση του διχα-

σμού, του μίσους, κατηγορώντας ο 

ένας τον άλλον, χτίζοντας φράχτες 

και κλείνοντας τα σύνορα μας σε 

ανθρώπους που φεύγουν από την 

πατρίδα τους για να γλιτώσουν τη 

ζωή τους; Ή μαζί, θα δείξουμε αλ-

ληλεγγύη στους πρόσφυγες απένα-

ντι στις δυσκολίες που αντιμετωπί-

ζουν εκείνοι και θα προβάλλουμε 

ταυτόχρονα αντίσταση σε όσους θέ-

λουν να υποδαυλίσουν το μίσος στις 

κοινωνίες μας; Αυτήν την διπλή α-

πάντηση πρέπει να δώσουν η πολι-

τική ηγεσία της Ευρώπης και οι λαοί 

της, μέχρι στιγμής όμως αδυνατούμε 

να το κάνουμε και η κατάσταση γί-

νεται όλο και δυσκολότερη, καθώς 

όλο και περισσότεροι άνθρωποι 

φτάνουν στην Ευρώπη, αλλά εμείς 

αδρανούμε. 

 

Ποιοι, πού και πώς; 

 

Οι πρόσφυγες έρχονται κυρίως από 

το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Ερυ-

θραία και φυσικά τη Συρία. Η ερώτη-

ση είναι: θεωρούνται όλοι πρόσφυ-

γες ή υπάρχουν και οικονομικοί 

μετανάστες ανάμεσα τους; Ποιους 

Δ 

Πρόκληση για όλους μας  
 

Προς τα πού θα κινηθούμε; Προς την κατεύθυνση του μίσους, κατηγορώντας 

ο ένας τον άλλον, χτίζοντας φράχτες και κλείνοντας τα σύνορα ή μαζί θα 

δείξουμε αλληλεγγύη στους πρόσφυγες; 
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πρέπει να δεχτούμε; Αυτό το ερώτη-

μα είναι κάθε άλλο παρά εύκολο να 

απαντηθεί. Η λύση να δέχεται η Ευ-

ρώπη κάθε μετανάστη (π.χ. από το 

Μπαγκλαντές ή το Πακιστάν) παρα-

μένει αρκετά σύνθετη. Ο πληθυσμός 

των 2 χωρών αυτών πλησιάζει αυ-

τόν των 26 χωρών που υπέγραψαν 

τη συμφωνία Σένγκεν και η συντρι-

πτική πλειοψηφία των κατοίκων 

τους (όπως και των περισσότερων 

Ασιατικών χωρών) ζει κάτω από ά-

θλιες συνθήκες- το βιοτικό επίπεδο 

των περισσότερων είναι πολύ χαμη-

λότερο του μέσου Ευρωπαίου και 

του μέσου Έλληνα. Επομένως, καθέ-

νας έχει λόγο να θέλει να βελτιώσει 

τις συνθήκες ζωής του και να προ-

σπαθήσει να μεταναστεύσει. Προσω-

πικά θα έλεγα ότι λόγω της άδικης 

κατανομής του πλούτου Δύσης-Ανα-

τολής και της φτώχειας στις χώρες 

της Ασίας και της Αφρικής, κάθε οι-

κονομικός μετανάστης είναι καλοδε-

χούμενος- γιατί να έχει λιγότερες 

ευκαιρίες κάποιος επειδή έτυχε να 

γεννηθεί σε μια φτωχή χώρα; Ωστό-

σο σήμερα οι ροές είναι πολύ με-

γαλύτερες απ’ ότι στο παρελθόν και 

η ενσωμάτωση τεράστιων αριθμών 

μεταναστών θα ήταν αδύνατη. Οι 

πολιτισμικές διαφορές υπάρχουν και 

είναι αδύνατο σε μια κοινωνία να 

συνυπάρξουν άνθρωποι που δεν 

μιλάνε την ίδια γλώσσα για παρά-

δειγμα. Επίσης, αν υποστηρίζουμε 

αυτήν την άποψη, πρέπει να είμαστε 

διατεθειμένοι να μοιραστούμε πολλά 

περισσότερα υλικά αγαθά μας και 

σαν κοινωνίες να αλλάξουμε ριζικά, 

αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν είναι 

ρεαλιστικό για την πλειοψηφία των 

δυτικών ανθρώπων. Αυτό δεν αναι-

ρεί το γεγονός πως η Δύση πρέπει 

να καταβάλλει μεγαλύτερη προσπά-

θεια, βοηθώντας οικονομικά τις χώ-

ρες μέσω αναπτυξιακών προγραμ-

μάτων και συμβάλλοντας στην επί-

τευξη ειρήνης – που επίσης δεν είναι 

απλή υπόθεση. 

Φυσικά υπάρχει και η άποψη 

πως πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα 

μας. Να απομονωθούμε, χωρίς ίχνος 

αλληλεγγύης και κατανόησης, να 

κλείσουμε τα μάτια μας απέναντι 

στους κινδύνους και την έλλειψη 

προοπτικής των προσφύγων. Αυτό 

όμως μοιάζει υπερβολικό και απάν-

θρωπο. 

Επιπλέον, πολλοί πολίτες θεω-

ρούν ότι θα έπρεπε να δεχτούμε 

μόνο Σύριους γιατί «μόνο αυτοί είναι 

πρόσφυγες» και πράγματι η Συρία 

είναι πιο επικίνδυνη από την Ερυ-

θραία, ωστόσο πιστεύω πως όταν 

ένας δικτάτορας σε κυνηγάει για το 

ποιος είσαι και τι λες, πρέπει να σου 

παρέχουμε ασφάλεια, άσυλο, όπως 

έκαναν και πολλές χώρες την επτα-

ετία της χούντας για πολλούς Έλ-

ληνες. 

Τέλος υπάρχουν άλλοι, που λένε 

πως πρέπει να δεχτούμε μόνο χρι-

στιανούς πρόσφυγες (και πράγματι 

οι χριστιανοί κινδυνεύουν στη Μέση 

Ανατολή περισσότερο από τους 

μουσουλμάνους), αλλά τέτοιοι ισχυ-

ρισμοί δεν είναι ιδιαίτερα χριστια-

νικοί, νομίζω, δεν συνάδουν με τις 

αξίες του Χριστιανισμού… 

Κάθε άνθρωπος, που κινδυνεύει 

από βόμβες Ρωσικές ή Αμερικανικές, 

από πυρά τρομοκρατών ή από δι-

κτάτορες που τον κυνηγάνε, έχει δι-

καίωμα σε άσυλο και ανάγκη τη 

συμπαράσταση μας. 

Εκείνοι λοιπόν που έρχονται και 

έχουν δικαίωμα σε άσυλο πρέπει να 

έχουν μια αξιοπρεπή υποδοχή. Κάτι 

τέτοιο είναι αδιαπραγμάτευτο και 

πρέπει όλοι μας να το υπερασπι-

στούμε. Ναι, θα κοστίσει στην Ευρώ-

πη περισσότερα χρήματα, αλλά εί-

μαστε υποχρεωμένοι να υπερασπι-

στούμε το δικαίωμα των προσφύ-

γων σε στέγη, ασφάλεια και αξιο-

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 120.000 πρόσφυγες που δεν έχει τεθεί όμως σε εφαρμογή ακόμα. Πλέον θεωρείται πως έχουν 

φτάσει στην Ευρώπη περίπου 1.000.000, ενώ σε χώρες γειτονικές της Συρίας, βρίσκονται περισσότεροι από 20.000.000 πρόσφυγες. 
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πρέπεια. 

Και όχι, δεν είναι δυνατόν να 

μείνουν όλοι έξω από τα σύνορα 

μας. Στις περιοχές που συνορεύουν 

με τη Συρία ή το Ιράκ, οι πρόσφυγες 

είναι πολύ περισσότεροι – στο Λίβα-

νο για παράδειγμα οι πρόσφυγες 

ισοδυναμούν με το ένα τέταρτο του 

πληθυσμού. Δεν μπορούμε να ζητά-

με από αυτές τις χώρες να κάνουν 

περισσότερα. Το ίδιο ισχύει και για 

την Τουρκία. Αυτό που πρέπει να 

γίνει όμως, είναι οι πρόσφυγες που 

βρίσκουν καταφύγιο στις γειτονικές 

χώρες να έχουν πραγματικές προο-

πτικές για το μέλλον, τα παιδιά να 

έχουν εκπαίδευση, να υπάρχει ιατρι-

κή- φαρμακευτική περίθαλψη για ό-

σους τη χρειάζονται, στέγη, ασφά-

λεια κλπ. Όσον αφορά το επίπεδο 

των παροχών στους πρόσφυγες 

αυτή τη στιγμή είναι χαμηλό. Σε 

αυτούς τους τομείς μπορούμε να ζη-

τήσουμε περισσότερα από τις χώρες 

αυτές. Ωστόσο είναι σημαντικό να 

συμφιλιωθούμε με την ιδέα ότι ο α-

ριθμός των προσφύγων στην Ευ-

ρώπη θα αυξηθεί, δεν θα μειωθεί. 

Ένα δυσκολότερο ερώτημα είναι 

πώς μέσα στην Ευρώπη, αλλά και 

έξω απ’ αυτήν, θα μοιραστούν οι 

πρόσφυγες. Και σε αυτό το σημείο 

δεν μπορώ να καταλάβω τις θέσεις 

κυβερνήσεων όπως της Ουγγαρίας, 

της Σλοβακίας ή της Τσεχίας, που 

αντιστέκονται σε κάθε προσπάθεια 

να λυθεί το πρόβλημα. Αλλά και τους 

υπόλοιπους Ευρωπαίους ηγέτες, που 

με τη στάση τους και την αδράνεια 

τους, όχι μόνο επιδεινώνουν την 

κατάσταση αλλά εξυπηρετούν από-

λυτα τα συμφέροντα των μεγάλων 

κερδισμένων της προσφυγικής 

κρίσης, του λαϊκισμού και της ακρο-

δεξιάς. Χρειαζόμαστε επειγόντως μια 

λύση, στην οποία θα συμβάλλουν ό-

λες οι χώρες (ανάλογα με την οικο-

νομική τους δυνατότητα, τον πλη-

θυσμό τους κλπ.) όλες οι δημοκρα-

τικές δυνάμεις και κυρίως μια λύση 

που θα είναι βιώσιμη, ρεαλιστική, 

ανθρώπινη και θα είναι αποδεκτή 

από την πλειοψηφία της κοινωνίας. 

 

Ενσωμάτωση 

 

Μόλις καταφέρουμε να βρούμε μια 

λύση στην κατανομή των προσφύ-

γων ανά την Ευρώπη, θα βρεθούμε 

αντιμέτωποι με τη διαδικασία που 

θα κρίνει το βαθμό στον οποίο μπο-

ρούμε να ζούμε ειρηνικά μεταξύ μας, 

δηλ. την ένταξη των προσφύγων. Η 

ενσωμάτωση στην κοινωνία μας 

των προσφύγων που παίρνουν άσυ-

λο, είναι αναγκαία και θεμιτή. Βοηθά 

κατ’ αρχάς τους ίδιους, αυξάνοντας 

τις προοπτικές τους στην αγορά 

εργασίας, καθιστώντας τις διαφορές 

ανάμεσα σε αυτούς και τις χώρες 

υποδοχής ασήμαντες– με αυτόν τον 

τρόπο αποβαίνουν πραγματικά χρή-

σιμοι για την ίδια τη χώρα. Πράγμα-

τι, υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανά-

μεσα στον Ισλαμικό και τον Δυτικό 

κόσμο. Ο διαχωρισμός εκκλησίας και 

κράτους που έχει επιτευχθεί αιώνες 

τώρα από την πλειοψηφία των Ευ-

ρωπαϊκών χωρών (δυστυχώς όχι 

από όλες), δεν είναι αυτονόητος για 

πολλούς μουσουλμάνους, όπως και 

η ανεξιθρησκία. Η κατωτερότητα 

της γυναίκας, η ομοφοβία και ο 

αντισημιτισμός είναι πολύ πιο έντο-

να στο μουσουλμανικό κόσμο και 

σαφώς πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι 

η μισαλλοδοξία και η βία σε βάρος 

οποιουδήποτε δεν είναι αποδεκτά. 

Επιπλέον η διαδικασία ενσωμάτω-

σης των προσφύγων προϋποθέτει 

τη γνώση του πολιτισμού και της 

γλώσσας κάθε χώρας. Φυσικά δεν 

πρέπει να έχει στόχο την αλλαγή της 

πίστης ή το να χάσει κανείς την πο-

λιτισμική του ταυτότητα, αλλά στο 

να προσαρμόσει τη συμπεριφορά 

του με βάση τον τόπο στον οποίο 

βρίσκεται και να σεβαστεί το διαφο-

ρετικό τρόπο ζωής του καθενός . 

Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις 

απέναντι στους πρόσφυγες έχουν 

καταστροφικά αποτελέσματα όσον 

αφορά την ενσωμάτωση τους. Δημι-

ουργούν φόβο και μίσος από και 

προς τις δύο πλευρές, δημιουργούν 

τη διάκριση ανάμεσα στους «αυτό-

χθονες» και τους μετανάστες και εί-

ναι αντιπαραγωγικά, καθώς ο στόχος 

της ένταξης των ατόμων σε κάθε κοι-

νωνία είναι η γεφύρωση των διαφο-

ρών ανάμεσα στις κοινωνικές ομά-

δες, όχι η περαιτέρω ανάπτυξή τους. 

Το “τείχος” που έχτισε η Ουγγαρία για να εμποδίσει την είσοδο προσφύγων. 

Η ενσωμάτωση στην 

κοινωνία μας των 

προσφύγων που 

παίρνουν άσυλο είναι 

αναγκαία και θεμιτή. 
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Δημοκρατία 

 

Σε όλες τις χώρες υπάρχει ένα κλίμα 

φόβου το οποίο δεν πρέπει να επι-

κρατήσει. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν 

ότι απειλούνται οι θεμελιώδεις αξίες 

μας και δυστυχώς αρκετοί είναι αυ-

τοί που ζητούν το κλείσιμο των 

συνόρων στην Ευρώπη (σε κάποια 

κράτη ίσως είναι και πλειοψηφία). Ο 

Ούγγρος πρωθυπουργός, Ούρμπαν, 

δηλώνει ότι η δημοκρατία απειλείται 

από τους πρόσφυγες, οι Φάρατζ, Λε 

Πεν και Βίλντερς ανά την Ευρώπη 

ζητούν οι χώρες τους να «αποκρού-

σουν την ισλαμική εισβολή, το ισλα-

μικό τσουνάμι» και επικαλούνται τη 

δημοκρατία και τη θέληση των φο-

βισμένων συμπολιτών τους για να 

δικαιολογήσουν το μίσος τους. Ό-

μως η δημοκρατία δεν είναι μόνο 

«θέλω» αλλά και «πρέπει», κανείς 

δεν θέλει να υπάρχουν πρόσφυγες, 

ούτε εγώ θέλω να υπάρχει λόγος για 

να φύγουν απ’ τον τόπο τους, να 

υπάρχει πόλεμος, ούτε οι ίδιοι θέ-

λουν να εγκαταλείψουν την περιου-

σία τους, τη χώρα τους. 

Αλλά εκείνοι δεν έχουν επιλογή 

και εμείς στη δημοκρατία επωμιζό-

μαστε υποχρεώσεις προς όλους μας. 

Το δημοκρατικό πολίτευμα βασίζεται 

στις αρχές της ανοχής, του σεβα-

σμού και της υπεράσπισης των αν-

θρωπίνων δικαιωμάτων. Βασίζεται 

στην αλληλεγγύη και εχθροί του εί-

ναι ο λαϊκισμός, ο ρατσισμός, ο φα-

νατισμός, η βία και η μισαλλοδοξία. 

Και αυτές τις αρρώστιες της δημο-

κρατίας πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

απ’ όπου κι αν προέρχονται, είτε 

από Γάλλους εθνικιστές ή μουσουλ-

μάνους φονταμενταλιστές. Όλοι μας, 

ανεξαρτήτως θρησκείας πρέπει να 

ξεπεράσουμε τα εθνικά μας εμπόδια 

και να συνεργαστούμε για την αλη-

θινή δημοκρατία και την πανανθρώ-

πινη ελευθερία. 

 

Πηγές για φωτογραφίες 

και γράφημα 

 

http://www.dw.com/en/berlin-calls-for-

sanctions-on-eu-states-that-reject-

refugee-quotas/a-18714957 

 

http://www.mb.com.ph/un-calls-for-

200000-refugees-to-be-distributed-

across-eu/ 

 

http://www.ibtimes.com/refugee-crisis-

hungary-serbia-hungarian-border-be-

closed-30-days-officials-say-2100048 

 

  

Διαμαρτυρία για τα δικαιώματα των προσφύγων στη Μελβούρνη. 

http://www.dw.com/en/berlin-calls-for-sanctions-on-eu-states-that-reject-refugee-quotas/a-18714957
http://www.dw.com/en/berlin-calls-for-sanctions-on-eu-states-that-reject-refugee-quotas/a-18714957
http://www.dw.com/en/berlin-calls-for-sanctions-on-eu-states-that-reject-refugee-quotas/a-18714957
http://www.mb.com.ph/un-calls-for-200000-refugees-to-be-distributed-across-eu/
http://www.mb.com.ph/un-calls-for-200000-refugees-to-be-distributed-across-eu/
http://www.mb.com.ph/un-calls-for-200000-refugees-to-be-distributed-across-eu/
http://www.ibtimes.com/refugee-crisis-hungary-serbia-hungarian-border-be-closed-30-days-officials-say-2100048
http://www.ibtimes.com/refugee-crisis-hungary-serbia-hungarian-border-be-closed-30-days-officials-say-2100048
http://www.ibtimes.com/refugee-crisis-hungary-serbia-hungarian-border-be-closed-30-days-officials-say-2100048
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τρομοκρατική επίθεση στο 

κέντρο του Παρισιού απο-

τέλεσε κύριο θέμα συζήτη-

σης σε ολόκληρο τον πλανήτη. Άν-

θρωποι από όλον τον κόσμο έσπευ-

σαν να δείξουν τη συμπαράστασή 

τους στους ανθρώπους της Γαλλίας. 

Το γεγονός αποτέλεσε κύριο θέμα 

στα δελτία ειδήσεων για πολλές ημέ-

ρες. Αντιθέτως, μια άλλη επίθεση, 

ίσως μεγαλύτερης βαρύτητας, έλαβε 

έκταση είδησης ενός τίτλου σε όσα 

από τα δελτία ειδήσεων αναφέρ-

θηκε. Το συγκεκριμένο χτύπημα έ-

πληξε την πρωτεύουσα του ισλαμι-

κού κράτους με τις Γαλλικές δυνά-

μεις να βομβαρδίζουν την καρδιά 

της πόλης. Πόσος κόσμος λυπήθηκε 

για αυτά τα θύματα; 

Η απάντηση είναι θλιβερή. Η ε-

ξήγηση ακόμα περισσότερο. Ο πε-

ρισσότερος κόσμος όταν ρωτηθεί 

για τα θύματα αυτής της επίθεσης 

θα απαντήσει με μία φράση: «Μα 

αυτών τους άξιζε». Οι άνθρωποι που 

ζουν στις συγκεκριμένες περιοχές, 

κατά πολλούς, άξιζαν αυτή την 

επίθεση γιατί αυτοί την προκάλεσαν, 

γιατί αυτοί είναι οι τζιχαντιστές, 

γιατί αυτοί είναι οι κακοί σε αυτό το 

παραμύθι. Αυτή είναι μια αντίληψη 

γενικότερα της δυτικής κοινότητας 

που μαζοποιεί φαινόμενα και «κρε-

μάει ταμπέλες». 

Υποστηρίζοντας ότι αυτή η συ-

μπεριφορά μιας μερίδας ανθρώπων, 

επικαλούμενων τη θρησκεία, απεικο-

νίζει ολόκληρη τη μουσουλμανική 

κοινότητα αποτελεί ένα λάθος από 

τα πολλά που ακολουθούν. Οι λόγοι 

για τους οποίους υπάρχει αυτή η συ-

μπεριφορά κάθε άλλο παρά θρη-

σκευτικοί είναι, με τον Ιερό πόλεμο 

να μπαίνει ως πρόφαση για την επι-

δίωξη άλλων συμφερόντων.  

Επομένως, η παραδοχή ότι μια 

θρησκεία πρεσβεύει τον πόλεμο, άρα 

και ένας ολόκληρος λαός κάνει το 

ίδιο, είναι εσφαλμένη. 

Ένα άλλο λάθος που σχετίζεται 

με την πίστη είναι ότι πιστεύεται 

πως κάθε άνθρωπος που ζει στο Ι-

σλαμικό κράτος είναι και οπαδός 

των τζιχαντιστών. Οι περιοχές αυτές 

κατακτήθηκαν με τους πληθυσμούς 

που ζούσαν σε αυτές να εντάσσο-

νται στο κράτος. Οι άνθρωποι που 

σκοτώθηκαν λοιπόν από τις βομβι-

στικές επιθέσεις των Γάλλων δεν 

ήταν απαραιτήτως της ιδεολογίας 

που ήταν στοχευμένο να χτυπηθεί. 

Πολλοί άνθρωποι, άμαχοι, σκοτώ-

θηκαν σε αυτήν την επίθεση πληρώ-

νοντας τις πράξεις κάποιων άλλων. 

Άντρες, γυναίκες, παιδιά που δεν εί-

χαν καμία ανάμειξη σε καμία επί-

θεση, έχασαν τη ζωή τους άδικα. 

Ακόμα, το γεγονός ότι ένας άν-

θρωπος μπορεί να καταδικάζει σε 

θάνατο κάποιον άλλο, οτιδήποτε και 

αν έχει διαπράξει αυτός, είναι εκείνο 

που με ξενίζει περισσότερο απ’ όλα. 

Όσοι υποστηρίζουν ότι αν πετύχαινε 

τους στόχους της και μόνο αυτούς η 

γαλλική επίθεση θα ήταν σωστή, 

γίνονται αυτόματα δικαστές κρίνο-

ντας ποιος είναι δίκαιο και ποιος όχι 

να πεθάνει. Η φράση «τους αξίζει» 

είναι εκείνη που έρχεται και πάλι να 

υποστηρίξει τη θέση τους δείχνο-

ντας με τι απάθεια μπορούν να αντι-

μετωπίζουν την ανθρώπινη ζωή. Το 

πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να 

βρεθεί σε θέση να κρίνει τι είναι σω-

στό σε τόσο λεπτά ζητήματα όπως η 

απώλεια μιας ζωής είναι μια κατά-

σταση η οποία απεικονίζει γενικό-

τερα την κοινωνία μας. 

Τέλος, θα ήθελα να σχολιάσω την 

αντιμετώπιση που δέχεται η συγκε-

κριμένη ομάδα που είναι υπεύθυνη 

για την επίθεση στο Παρίσι και αντί-

στοιχα η γαλλική κυβέρνηση. Τους 

μεν τους αποκαλούμε τρομοκράτες 

ενώ τους δε πολιτισμένους Ευρω-

παίους. Πόσο πολιτισμένη είναι μία 

χώρα που απαντά σε μια εθνική 

τραγωδία με εκφοβισμό; Πώς η μία 

πλευρά αντιμετωπίζεται ως κίνδυ-

νος ενώ η άλλη παραμένει στο κοι-

νωνικό σαλόνι χωρίς κανέναν να της 

αποδίδει τις ευθύνες των πράξεών 

της; Ποιος είναι τελικά ο τρομο-

κράτης και ποιο το θύμα; Ή μήπως 

είμαστε εμείς και τα δύο; 

  

Η 

Ποιος είναι τελικά  

ο τρομοκράτης; 
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ντιρρησίας συνείδησης θεω-

ρείται το πρόσωπο που αρ-

νείται να υπηρετήσει τη 

στρατιωτική του θητεία και γενικό-

τερα τις ένοπλες δυνάμεις της χώ-

ρας του λόγω ιδεολογικών ή θρη-

σκευτικών πεποιθήσεων. 

Συνήθως, η πρώτη αντίδραση 

κάποιου στο άκουσμα του ορισμού 

αυτού είναι αρνητική. Επικρίνουν τη 

στάση των ανθρώπων που επιλέ-

γουν αυτόν τον δρόμο με έντονες 

διαμαρτυρίες και αστήρικτα επιχει-

ρήματα του τύπου: «Μα, πώς τολ-

μούν οι προδότες του έθνους;», 

«Πώς μπορούν να αρνούνται την 

εκπλήρωση της ύψιστης εθνικής και 

νομικής τους υποχρέωσης;», «Τίποτα 

λουφαδόροι ή τρελοί θα είναι κι 

αυτοί…». Όλα αυτά, βέβαια, κατά τη 

γνώμη μου δεν ευσταθούν- και θα 

εξηγήσω γιατί. 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας, πράγ-

ματι, υποχρεώνει κάθε Έλληνα πολί-

τη, που δύναται να φέρει όπλο, να 

συμβάλει στην άμυνα της Πατρίδας 

(άρθρο 4.6). Το ίδιο το Σύνταγμα 

όμως, σε ερμηνευτική δήλωση στο 

ίδιο άρθρο, κάνει ειδική μνεία στους 

αντιρρησίες συνείδησης. Όσοι για 

λόγους πεποίθησης δε δέχονται την 

κατάταξή τους στο στρατό μπορούν 

να υπηρετήσουν νόμιμα την εναλλα-

κτική τους θητεία και να αναγνωρι-

στούν ως αντιρρησίες συνείδησης. 

Αυτό σημαίνει, δηλαδή, ότι: όποιος 

δε θέλει να πάει στρατό —γιατί πι-

στεύει πως έχει κάθε δικαίωμα να 

επιλέξει, γιατί ξέρει ότι ο εθνικός 

στρατός κατέλυσε τρεις φορές στη 

διάρκεια του περασµένου αιώνα τις 

πολιτικές του ελευθερίες, γιατί δε θέ-

λει να μάθει να σκοτώνει, γιατί δε 

θέλει να γίνει «αντράκι», γιατί δε 

θέλει να γίνει «Ελληναράς», γιατί δεν 

του αρέσει να υποτάσσεται, γιατί δε 

θέλει να κυνηγάει μετανάστες στα 

σύνορα και γιατί, τέλος πάντων, βλέ-

πει τον αλλοεθνή σαν αδερφό του 

(που έχει και αυτός υποχρεωθεί από 

άλλους να πολεμήσει σε ένα μη δικό 

του πόλεμο)— έχει το δικαίωμα, 

αντί της εκπλήρωσης της στρατιω-

τικής του θητείας, να εργαστεί σε 

κάποιον Δημόσιο Φορέα. 

Τι είναι η εναλλακτική θητεία, 

όμως; Όσοι, τελικά, αποδεχτούν ότι 

ο στρατός δεν τους ταιριάζει και θέ-

λουν να συμβάλλουν στην πολιτική 

πρόοδο του τόπου τους, μπορούν 

να το κάνουν δουλεύοντας για 15 

μήνες (έναντι των 9 που υποχρε-

ούνται στο στρατό) σε κάποια 

κρατική υπηρεσία (π.χ. ταχυδρομείο, 

κέντρο αποκατάστασης ατόμων με 

αναπηρία, εφορία κ.λπ). Ας σημειω-

θεί ότι η 15μηνη εναλλακτική θητεία 

έχει στηλιτευθεί εντόνως από τη Δι-

εθνή Αμνηστία, την ίδια την Ευρω-

παϊκή Ένωση, τον Ο.Η.Ε και άλλους 

οργανισμούς. 

Γνωρίζει, άραγε, κανείς ότι οι 

στρατιωτικές δαπάνες της Ελλάδας 

από τη Μεταπολίτευση έως και το 

2010 ανέρχονται σε 218 δις δολάρια; 

Γνωρίζει κανείς ότι εκείνη την εποχή 

το συνολικό οικονομικό χρέος της 

Ελλάδας ανερχόταν σε 310 δις ευρώ; 

Γνωρίζει κανείς για τις αμέτρητες 

αυτοκτονίες φαντάρων στα στρα-

τεύματα τα τελευταία χρόνια; Γνω-

ρίζει κανείς ότι υφίστανται ακόμη 

Στρατοδικεία (μαντέψτε ποιας επο-

χής κατάλοιπα είναι) που δικάζουν 

πολίτες; Γνωρίζει κανείς ότι η αντίρ-

ρηση συνείδησης είναι θεµελιώδες 

ανθρώπινο δικαίωµα και ότι η ελλη-

νική Πολιτεία παραβιάζει το Ευρω-

παϊκό Δίκαιο, όταν διώκει ή τιμωρεί 

ανθρώπους που η ίδια δεν αναγνω-

ρίζει, έπειτα από «συνειδησιακό έ-

λεγχο», ως αντιρρησίες συνείδησης; 

Ότι το δικαίωμα αυτό κατοχυρώ-

νεται στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε 

πολλά Διεθνή κείμενα που η Ελλάδα 

έχει υπογράψει; Ότι το δικαίωμα 

στην άρνηση στράτευσης αναγνωρί-

ζεται ρητά στον «Χάρτη των Θεµελι-

ωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (άρθρο 10.2)»; Ότι προστα-

τεύεται από την «Ευρωπαϊκή Σύµβα-

ση για την Προάσπιση των ∆ικαιω-

µάτων του Ανθρώπου και των Θε-

µελιωδών Ελευθεριών» (άρθρο 9); 

Όπως επίσης από το «∆ιεθνές Σύµ-

φωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά 

Α 

Αντίρρηση συνείδησης  

και κάτι κουρασμένα 

ανθρώπινα δικαιώματα 

οκράτης; 
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∆ικαιώµατα» (άρθρο 18), την «Οι-

κουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιω-

µάτων του Ανθρώπου» (άρθρο 18) 

και άλλα διεθνή κείμενα προστασίας 

δικαιωμάτων; 

Η ελληνική Πολιτεία τρέμει τον εξ 

ανατολών κίνδυνο, πράγμα παρά-

λογο ή και απατηλό και χρειάζεται 

τακτικά, στρατευμένα φανταράκια 

που δύνανται να πολεμήσουν τους 

«εχθρούς» Τούρκους με εμπάθεια 

και επιδόσεις επαγγελματικού στρα-

τού (όπως έχει θεσπιστεί σχεδόν σε 

όλες τις πολιτισμένες χώρες του κό-

σμου). 

Είναι ολοφάνερο πως στη συντη-

ρητική Ελλάδα τέτοιες συζητήσεις 

αποσιωπούνται και συγκαλύπτονται 

από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις για 

ψηφοθηρικούς, κατά τη γνώμη μου, 

λόγους, καθώς μέρος του ελληνικού 

λαού είναι αναχρονιστικών αντιλή-

ψεων ή τείνει στα δεξιά του πολιτι-

κού χάρτη. Από το στρατό, τα σχολι-

κά βιβλία, τις εθνικές γιορτές, τα 

Μ.Μ.Ε., τις κρατικές υπηρεσίες, την 

ιστορία μας και τελικά την νοοτρο-

πία μας συνειδητοποιεί κανείς πως 

ζούμε σε ένα Κράτος όπου ενίοτε τα 

όρια μεταξύ πατριωτισμού και εθνι-

κισμού δεν είναι ευδιάκριτα. Ένα 

κράτος που διαιωνίζει μέχρι και το 

2015 το θεσμό της υποχρεωτικής 

στράτευσης, πράγμα που σχεδόν σε 

όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες θεωρεί-

ται παρελθόν. Ας συνδράμουμε στην 

αλλαγή του. 

 

Πηγές:  

https://www.stratologia.gr/pdf/%CE

%A0%CE%9B%CE%97%CE%A1%CE%9F

%CE%A6%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE

%91%CE%9A%CE%9F%20%CE%95%CE

%9D%CE%A4%CE%A5%CE%A0%CE%9

F%2026.pdf 

http://milexdata.sipri.org/ 

https://enalaktiki.wordpress.com/ 

http://www.antirrisies.gr/ 

http://www.amnesty.org.gr/right-to-

conscientious-objection 

ΤΟΥ ΡΗΓΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ 

 

έτος, σε αντίθεση με τα 

προηγούμενα χρόνια, απο-

φασίστηκε από τον δήμο 

Αθηναίων να γιορταστεί η επέτειος 

απελευθέρωσης της Αθήνας (12 

Οκτωβρίου 1944), με πολλές και 

ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, όπως η 

πολυήμερη έκθεση-αφιέρωμα της 

Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων ή 

η παρουσίαση στο Μέγαρο Μου-

σικής Αθηνών του έργου του Χρή-

στου Λεοντή «Φυλάττειν Θερμο-

πύλας» από τα Μουσικά Σύνολα της 

ΕΡΤ και τη Χορωδία του Δήμου. 

Ο χαρακτηρισμός της επετείου 

εκείνης όμως ως Απελευθέρωσης 

μόνο εν μέρει θα μπορούσε να χα-

ρακτηριστεί ορθός, αν και ιστορικά 

ακριβής. Φυσικά ήταν η ημέρα κατά 

την οποία οι γερμανικές δυνάμεις 

επίσημα αποχώρησαν από την Ελ-

λάδα. Δεν ήταν όμως και η ημέρα 

κατά την οποία η ιδεολογία του 

Φασισμού, που είχαν φέρει μαζί τους 

έφυγε με αυτούς για να μην ξα-

νάρθει. Η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα 

στην οποία οι δοσίλογοι δεν κατα-

δικάστηκαν, πολιτική η οποία ξεκί-

νησε από το ΕΑΜ μάλλον με στόχο 

την συμφιλίωση, υιοθετήθηκε όμως 

έπειτα από τους Βρετανούς, προκει-

μένου η Ελλάδα “να μην περάσει 

στον έλεγχο κομμουνιστών”. 

Έτσι λοιπόν, τα τάγματα ασφα-

λείας και οι δοσιλογικές δυνάμεις, 

που δραστηριοποιήθηκαν κατά την 

περίοδο της κατοχής και ευθύνο-

νταν σε μεγάλο βαθμό για το ξέσπα-

σμα του εμφυλίου πολέμου, βοηθή-

θηκαν από σημαντική μερίδα του 

πληθυσμού. Όμως αυτό είναι ίσως 

κατανοητό λόγω της κατάστασης 

που επικρατούσε, με τον φόβο για 

τον κομμουνισμό (και κατά συνέπεια 

για οποιαδήποτε αριστερή ιδεολο-

γία) να έχει εκτιναχθεί σε μια συντη-

ρητική κοινωνία όπως η ελληνική. 

Είναι όμως τρομερό, 71 χρόνια μετά 

από την “απελευθέρωση της Αθήνας 

από τους ναζί” και με τα εγκλήματα 

τους να έχουν βγει στο φως και να 

μην μπορούν να αμφισβητηθούν 

πλέον, να εξαπλώνεται τόσο φανερά 

η απήχηση ναζιστικών ιδεολογιών. 

Δυστυχώς η Ιστορία δεν απαλλά-

χθηκε από τον φασισμό με το τέλος 

του 2ου παγκόσμιου πολέμου, αντί-

θετα το «αβγό του φιδιού» συνέχισε 

να επωάζεται αργά, σταθερά και εν 

τέλει απροκάλυπτα. Είναι λυπηρό λοι-

πόν ότι ακόμα περιμένουμε να δού-

με πότε θα απελευθερωθούμε, όχι 

μόνο από τους εκφραστές αλλά από 

την ίδια την φρικιαστική ιδεολογία.  

Φ 

71 χρόνια μετά … 

http://www.amnesty.org.gr/right-to-conscientious-objection
http://www.amnesty.org.gr/right-to-conscientious-objection
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τις 23 Δεκεμβρίου 2015 το νο-

μοσχέδιο του συμφώνου συμ-

βίωσης για τα ομόφυλα ζευγά-

ρια εγκρίθηκε από την Βουλή των 

Ελλήνων με ευρεία πλειοψηφία. Η 

ψήφιση αυτή αποτέλεσε σημαντικό 

βήμα για τα δικαιώματα, και εύλογα 

χαιρετίστηκε από οργανώσεις ακτι-

βισμού και δικαιωμάτων. Το εν λόγω 

σχέδιο νόμου — το οποίο στηλιτεύ-

τηκε από πολιτικά κόμματα της 

μειοψηφίας, συντηρητικούς κύκλους 

και την Ορθόδοξη Εκκλησία, πλην 

ελαχίστων φωτεινών εξαιρέσεων — 

δίνει τη δυνατότητα σε ομόφυλα 

ζευγάρια να χαίρουν δικαιωμάτων 

που ως τώρα απολάμβαναν μόνο οι 

παραδοσιακές οικογένειες. Ανάμεσα 

σε αυτά εμπεριέχονται κληρονομι-

κής, οικονομικής ή άλλης φύσεως δι-

καιώματα. Παρ’ όλη την πρόοδο 

που επιδείχθηκε, ανέπαφο έμεινε το 

θέμα υιοθεσίας που δεν καλύφθηκε 

νομικά. 

Στην Ελλάδα, λόγω της κρίσης 

και του κύματος προσφύγων που ει-

σέρχεται στην χώρα, τα παιδιά που 

μεγαλώνουν σε ιδρύματα έχουν αυ-

ξηθεί, ενώ τα ομόφυλα ζευγάρια 

στερούνται του δικαιώματός τους 

να υιοθετήσουν. Οι απόψεις ως προς 

το ζήτημα της νομοθέτησης υπέρ 

των ζευγαριών αυτών διίστανται. Το 

βασικό ερώτημα που τίθεται κατά 

την γνώμη μου είναι το εξής: τι είναι 

πιο ωφέλιμο για ένα παιδί; α) Η 

κράτησή του σε ένα περίκλειστο 

ίδρυμα (όσο φιλάνθρωπο κι αν είναι 

αυτό) ή β) Η γαλούχησή του σε μια 

οικογένεια, μια φωλιά θαλπωρής; 

Τελικά, δεν είναι η ανατροφή του α-

νηλίκου από ομοφυλόφιλους που 

επιφέρει εξ ορισμού επιπτώσεις, 

αλλά η κράτησή του σε ίδρυμα. Ανα-

πόφευκτα, δημιουργείται στο παιδί 

αίσθημα εξάρτησης από τον χώρο 

αυτόν και αδυναμία ένταξης σε ένα 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σε συ-

νάρτηση με τις ανασφάλειες που 

καλλιεργούνται. Σε ένα ορφανοτρο-

φείο, ούτως ή άλλως, το μητρικό και 

το πατρικό πρότυπο απουσιάζουν. 

Εν τέλει, το πώς θα ανατραφεί ένα 

παιδί λαμβάνει τον σημαντικότερο 

ρόλο. Όλοι έχουμε έρθει σε επαφή με 

περιπτώσεις οικογενειών ετεροφυ-

λόφιλων που μεγαλώνουν τα τέκνα 

τους σε περιβάλλον ασφυκτικό ή βα-

σανιστικό. Καθένας γνωρίζει άφθονα 

παραδείγματα αποτυχημένης ανα-

τροφής παιδιών από ετεροφυλόφι-

λους ή διαφορετικά, πάρα πολλά 

ετερόφυλα ζευγάρια, τα οποία απο-

τέλεσαν λανθασμένα πρότυπα για 

τα παιδιά τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

το πρόβλημα ανάγεται στην ετερό-

φυλη συμβίωση των γονέων. Το ίδιο 

ισχύει και για τα ομόφυλα ζευγάρια. 

Η ορθότητά των προτύπων και των 

αξιών βάσει των οποίων γαλουχεί-

ται ένα παιδί, επαφίεται στο χαρα-

κτήρα του κηδεμόνα, και όχι στο 

φύλο του! Η ορθή διαπαιδαγώγησή 

του παιδιού δεν εξαρτάται από τον 

σεξουαλικό προσανατολισμό του 

γονέα, ούτε από το φύλο του συζύ-

γου, αλλά από το κατά πόσο το παι-

δί εισπράττει αγάπη. Εξαρτάται από 

τον τύπο της διαπαιδαγώγησης. Από 

την τριβή του παιδιού με την κοινω-

νία, τις δραστηριότητες, το συναι-

σθηματικό δέσιμο και την απρόσκο-

πτη βιολογική του ανάπτυξη. Ένα-

πόκειται στην ικανότητα του γονέα 

να συνδράμει στην ανεμπόδιστη ψυ-

χολογική ευστάθεια του παιδιού. 

Σε κάθε περίπτωση, δεν αποδέ-

χομαι την ατεκμηρίωτη ρατσιστική 

άποψη ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι έ-

κλυτοι. Οργίζομαι με τους θεατρι-

νισμούς ιεραρχών της Εκκλησίας και 

κύκλων του σκοταδισμού, που επιδί-

δονται στην καλλιέργεια κλίματος 

μισαλλοδοξίας και φοβίας. Άλλωστε, 

ο εκφυλισμός και η σεξουαλική εκμε-

τάλλευση συχνά εκκολάπτονται ακό-

μα και στους πιο αφιερωμένους κή-

ρυκες του «ορθόδοξου ηθικού προ-

σανατολισμού». Στην ελληνική και 

την παγκόσμια ειδησεογραφία συχνά 

διαβάζουμε για τις ατασθαλίες «ευ-

υπόληπτων» οικογενειαρχών ή κλη-

ρικών σε βάρος ανήλικων τέκνων. 

Στον δυτικό κόσμο υπάρχει τάση 

νομοθέτησης υπέρ του δικαιώματος 

ομοφύλων ζευγαριών να υιοθετούν 

παιδιά. Οπουδήποτε ενεργοποιείται 

αυτή η πρακτική, εφαρμόζεται με 

επιτυχία. Εξάλλου για τη διασφάλιση 

των υιοθετημένων παιδιών, οι Πο-

λιτείες του αναπτυγμένου κόσμου, 

διαθέτουν επιστήμονες, κοινωνικούς 

Σ 

Σύμφωνο συμβίωσης:  

Η αρχή… 
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λειτουργούς οι οποίοι εποπτεύουν 

το οικογενειακό περιβάλλον μέσα 

στο οποίο ανατρέφεται ένα παιδί. 

Συνοψίζοντας, η μεταρρύθμιση 

που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με 

το σύμφωνο συμβίωσης είναι κατά-

κτηση της κοινωνίας των πολιτών 

και συνιστά βήμα πολιτικής προό-

δου. Ας συμβάλλουμε όλοι μας στην 

απόλυτη νομική κατοχύρωση των 

υπόλοιπων δικαιωμάτων των ομο-

φυλόφιλων που παραμένουν σε εκ-

κρεμότητα: τον γάμο, την νομική 

αναγνώριση των διεμφυλικών ατό-

μων κ.λπ. 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-

ΤΣΕΛΙΓΚΑ 

 

ο γεγονός του δημοψηφίσμα-

τος της Κυριακής 5 Ιουλίου 

2015, έστω και ετεροχρονι-

σμένα, μάλλον αξίζει ενός μικρού 

σχολιασμού. Μιας και η γενική τάση 

(όσο αυθόρμητη και αληθινή και αν 

είναι) είναι η περιφρόνηση των δη-

μοσιογραφικών σχολιασμών, τουλά-

χιστον στα πάνελ κάποιων (ή και 

όλων των) μεγάλων τηλεοπτικών 

σταθμών (κατά τη γνώμη μου δι-

καίως), ίσως να άξιζε τον κόπο η 

διατύπωση ενός μικρού προβλημα-

τισμού που ως αρχή βρίσκει το δη-

μοψήφισμα, αφορμή ένα περιστατι-

κό και ως περιεχόμενο κάτι για το 

οποίο μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει 

-εγώ προσωπικά ως «συντάκτης»- 

να γίνεται λόγος. Υπόσχομαι, πά-

ντως, να είναι σύντομος και περιε-

κτικός ο σχολιασμός, γιατί λίγοι έ-

χουν ίσως την όρεξη να προσθέσουν 

κι άλλους μπελάδες στο κεφάλι τους, 

ειδικά όταν δεν είναι για κάτι που 

τους αφορά άμεσα (όπως όλους 

εμάς τους ανήλικους μαθητές). 

Ο τίτλος του άρθρου ίσως φανεί 

προσβλητικός ή ακραία καυστικός. 

Φυσικά, ο στόχος εδώ δεν είναι να 

αμφισβητηθεί ένα από τα άρθρα του 

Συντάγματος και αναφαίρετο και θε-

μελιώδες δικαίωμα του ελληνικού 

λαού, αλλά να γίνει αναφορά σε κάτι 

στο οποίο κανένα δημοψήφισμα (ή 

εκλογική διαδικασία) δεν μπορεί να 

δώσει λύση. Θα σας πω μόνο μια μι-

κρή ιστορία (της οποίας ήμουν μάρ-

τυρας) και η οποία ίσως δικαιολογεί 

την επιλογή του τίτλου. 

Το απόγευμα της Κυριακής του 

δημοψηφίσματος, έξω από ένα εκλο-

γικό κέντρο, πάνω στο πεζοδρόμιο 

περπατούσε ένας τυφλός ηλικιωμέ-

νος άνθρωπος με τη βοήθεια κάποιας 

κυρίας. Πάνω στο πεζοδρόμιο, επί-

σης, δίπλα στα τραπέζια κάποιων πα-

ρατάξεων (δεν έχει σημασία ποιων) 

βρίσκονταν παρκαρισμένα επιδεικτι-

κά και προκλητικά διάφορα οχήμα-

τα (προκλητικά είναι η αλήθεια δε 

μού φάνηκε ούτε εμένα πώς ήταν, α-

φού στην Ελλάδα είναι πια δεδομένο 

το «δικαίωμα» του καθενός να παρ-

κάρει όπου λάχει). Έτσι, λοιπόν, όπως 

καταλαβαίνετε, έρχεται κάποια στιγ-

μή που ο κύριος αυτός και η συνο-

δός του φτάνουν σε ένα σημείο όπου 

το πεζοδρόμιο είναι σχεδόν φρακα-

ρισμένο. Υπάρχει μια μικρή διέξοδος 

ανάμεσα στους προφυλακτήρες δύο 

οχημάτων και η κυρία αναγκάζεται 

να πει στον εν λόγω κύριο «Προσο-

χή τώρα» ή κάτι παρόμοιο που, ας 

με συγχωρέσει ο αναγνώστης, δεν 

δύναμαι να επαναφέρω στη μνήμη 

μου επακριβώς. Για το λόγο αυτό, α-

ναγκάστηκαν οι δύο να σταματήσουν 

για να ξεκινήσει μια μικρή περιπέτεια 

μέσα στην καλοκαιριάτικη ζέστη και 

δίπλα στα τραπέζια των παρατά-

ξεων για τον ηλικιωμένο κύριο. Μπο-

ρεί να μην ήταν σταματημένα τα αυ-

τοκίνητα και τα μηχανάκια πάνω 

στις ανάγλυφες επιφάνειες του πεζο-

δρομίου για την καθοδήγηση των 

τυφλών συμπολιτών μας, μα εκείνο 

το μπλόκο αρκούσε. 

Ας διευρύνουμε τώρα την εικόνα 

και ας δούμε, σε παράθεση, το δημο-

ψήφισμα και τον τυφλό κύριο. Τι άλ-

λαξε με το δημοψήφισμα; Θα πει κά-

ποιος: «Άλλαξαν πολλά: είχαμε ένα 

προβάδισμα στη διαπραγμάτευση με 

τους θεσμούς, ο ελληνικός λαός έπα-

ψε να φοβάται κλπ κλπ». Σε εμάς 

τους ίδιους, όμως, τι άλλαξε; Όχι, μό-

νο τώρα, αλλά και τα τελευταία πέ-

ντε με έξι χρόνια όλης αυτής της 

ιστορίας. Μήπως υπάρχει στοιχειώ-

δης σεβασμός και αυτοπεριορισμός 

απέναντι στον συμπολίτη, όπως ο 

τυφλός κύριος; Μήπως ξεπεράσαμε 

το παρελθόν, τα κακώς κείμενα της 

κουλτούρας του «νεοέλληνα»; Φυσι-

κά, δεν υπονοώ την αλλαγή από τη 

μία μέρα στην άλλη. Το παράνομο 

παρκάρισμα και η δυσχέρεια ενός 

ανάπηρου να μετακινηθεί λόγω α-

διαφορίας των συμπολιτών του 

είναι απλά παραδείγματα. Και για να 

πάμε παραπέρα, μήπως μετά από 

όλα όσα έχουμε περάσει (τουλάχι-

στον οι εργαζόμενοι και οι συνταξι-

ούχοι), αν όντως τώρα γίνουν όλα 

παραδεισένια και μας κάνουν όλοι 

τη χάρη και μας δώσουν λεφτά, δε 

θα αρχίσουμε ξανά την ίδια κατρα-

κύλα, ανεξάρτητα από το αποτέλε-

σμα του δημοψηφίσματος; 

Σκέφτομαι ότι το πρόβλημά μας 

δεν είναι τόσο ή δεν είναι μόνο οικο-

νομικό, όσο συνείδησης, ζωής, θα λέ-

γαμε ηθικό. Και αυτό κανένα δημο-

ψήφισμα δεν μπορεί να το λύσει. 

Νομίζω πως αλλάζουμε όπως αλ-

λάζουν οι καιροί, φαινομενικά. Το τι 

θα γίνει γενικά την επόμενη μέρα, το 

σκεφτόμαστε συνεχώς. Τι θα γίνει 

την επόμενη μέρα  με τους  εαυτούς 

μας το έχουμε σκεφτεί;

Τ 

Δημοψήφισμα. Ε, και; 
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τυχε το καλοκαίρι να βρεθώ 

σε ένα ανέβασμα αρχαίας τρα-

γωδίας και να ακούσω μία 

από τις πιο μισητές σε εμένα φράσεις: 

“Κοίτα τι έγραψε ο άνθρωπος… όταν 

εμείς μεγαλουργούσαμε, οι άλλοι μα-

ζεύαν βελανίδια”. Αντιστάθηκα στην 

επιθυμία να ρωτήσω τι εννοεί και 

συνέχισα έως την έξοδο, βλέποντας 

και άλλους θεατές να συμφωνούν. 

Η επίκληση στον αρχαίο πολιτι-

σμό δεν είναι σημερινή, αλλά πολύ 

παλιά. Η έννοια βέβαια του ελληνι-

κού κράτους, δεν υπήρχε για πάνω 

από 14 αιώνες. Δημιουργούνταν σι-

γά-σιγά για καιρό, με απόκορύφωμα 

την επανάσταση του 1821, που απαί-

τησε εθνικό κράτος. Για να γίνει ό-

μως μια επανάσταση χρειάζονται οι 

καλοί (δηλαδή Εμείς) και οι κακοί 

(δηλ. οι Άλλοι). Και οι “Εμείς” είχαν τα 

εξής κοινά στοιχεία: γλώσσα, θρη-

σκεία, και έδαφος. Το έδαφος “μας” 

είναι εκεί που είναι θαμμένοι οι πρό-

γονοί “μας”, και έτσι αποκτά (συνει-

δητά ή ασυνείδητα) μια ιερότητα. Με 

τον ίδιο περίπου τρόπο, μπορεί το 

ελληνικό έθνος να καρπωθεί και οτι-

δήποτε θεωρήσει ότι του ανήκει κλη-

ρονομικά, και σε τομείς όπως ο πο-

λιτισμός και η ιστορία. Λόγου χάριν, 

ο Θουκυδίδης έγραψε στα ελληνικά, 

άρα όποιος μιλάει ελληνικά είναι συν-

δεδεμένος με τον Θουκυδίδη. Έτσι, 

γεννιέται ένα έθνος, με (όσο το δυ-

νατόν) κοινά χαρακτηριστικά, και με 

στοιχεία που το καθιστούν μοναδικό. 

Φυσικά, ο Παρθενώνας, και ο κά-

θε παρθενώνας, δεν είναι σημαντικός 

μόνο ως μνημείο, αλλά κυρίως ως 

γέννημα των ιστορικών συνθηκών, 

και ως τέτοιο γίνεται αντικείμενο εκ-

μετάλλευσης από εμάς τους νεοέλ-

ληνες. Κάθε λαός, πλην ελαχίστων ε-

ξαιρέσεων, για να σταθεί ιστορικά, 

χρειάζεται μία αίσθηση φυλετικής α-

νωτερότητας. Οι σύγχρονοι Έλληνες, 

για οικονομικούς, πολιτικούς και γεω-

στρατηγικούς λόγους, δεν μπορού-

σαν και δεν μπορούν να αντλήσουν 

την αναγκαία αυτόπεποίθηση από 

την πραγματικότητα, οπότε και την 

αναζητούν σε ένα φαντασιακό επί-

πεδο. Ούτε αυτό φυσικά είναι ελλη-

νική εφεύρεση. Το έκανε για παρά-

δειγμα ο Εβραϊκός λαός, όταν είπε 

ότι είναι ο περιούσιος (το αγαπημέ-

νο παιδί του πατέρα). Όταν όμως 

μπαίνουμε στο φαντασιακό επίπεδο, 

σταματούν να ισχύουν λογικοί κανό-

νες και η πραγματικότητα μπορεί να 

αλλοιωθεί με τον τρόπο που βολεύει 

κάθε φορά, δημιουργώντας έτσι μια 

εθνική μυθολογία, που δρα ως πηγή 

αυτής της επιβεβαίωσης. Έτσι δια-

μορφώνεται ένα συλλογικό υποκεί-

μενο (οι “Εμείς”), το οποίο περιλαμ-

βάνει, τόσο τους νεοέλληνες, όσο και 

τους κατοίκους αυτού του τόπου 

κατά την αρχαιότητα. 

Έ 

Όταν «εμείς» φιλοσοφούσαμε… ή  

η υπεραναπλήρωση της κακομοιριάς 

Λαρίσης 
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Στο επόμενο στάδιο μπορεί να 

δράσει ο ψυχολογικός μηχανισμός 

της υπεραναπλήρωσης. Αυτό το συλ-

λογικό υποκείμενο στο μυαλό του 

νεοέλληνα έχει υπόσταση συνεχόμε-

νη, από τους προσωκρατικούς μέχρι 

σήμερα, ενώ η απουσία του κατά την 

εποχή της ρωμαϊκής και βυζαντινής 

αυτοκρατορίας δικαιολογείται με την 

επίδραση που ο αρχαιοελληνικός πο-

λιτισμός άσκησε στον βυζαντινό. Έ-

τσι, οι παρούσες δράσεις αυτού του 

υποκειμένου – “Ημών” δηλαδή – και 

η τρέχουσα κατάστασή του, μπο-

ρούν να αναπληρωθούν άρα και να 

δικαιολογηθούν από την πορεία του 

ανά τους αιώνες. Επειδή λοιπόν, ό-

ταν “Εμείς” χτίζαμε παρθενώνες, οι 

άλλοι μάζευαν βελανίδια, δεν πειρά-

ζει και τόσο που τώρα έχουμε μια 

κατιούσα πορεία – αφού «ξανά προς 

τη δόξα» θα τραβήξουμε, κάποτε. Ό-

μως δεν αρκεί μόνο ο συμψηφισμός 

του παρόντος με το παρελθόν, αλλά 

χρειαζόμαστε και την αίσθηση της 

ιστορικής ανωτερότητας. Δεν ανεχό-

μαστε ένα άλλο έθνος, όπως οι Γερ-

μανοί, να ανακατεύονται στα ελληνι-

κά πράγματα, με τον ίδιο τρόπο που 

ο γιατρός δεν δέχεται συμβουλές κα-

τά την ώρα του χειρουργείου από 

μία νοσηλεύτρια, χωρίς να εξετάζει 

την ορθότητά τους. Φυσικά, η σχέση 

γιατρού και νοσηλεύτριας είναι και 

αυτή φαντασιακή. Οι “Εμείς” λοιπόν, 

εκτός από τον παρθενώνα που φτιά-

ξαμε, την φιλοσοφία που εφηύραμε, 

και την δημοκρατία που είχαμε, (που 

αντισταθμίζει την κατάντια της τωρι-

νής πολιτικής κατάστασης) νικήσαμε 

τους Γερμανούς, τους Τούρκους, μια 

μεγάλη αλυσίδα από νίκες, και καμία 

ήττα, που φτάνει μέχρι τους περσι-

κούς πολέμους, άρα είμαστε ανώτε-

ροι από τους Γερμανούς, και τους 

Τούρκους, όπως άλλοτε από τους 

Πέρσες. Και ο ενεστώτας εδώ χρησι-

μοποιείται αντιπροσωπευτικά, γιατί 

η γραμμή του χρόνου δεν υπάρχει 

στο φαντασιακό αυτό επίπεδο. 

 

ΤΗΣ ΘΑΝΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 

α παιδιά που ασχολούνται με 

τον αθλητισμό από μικρή ηλι-

κία, συνήθως αντιμετωπίζουν 

καταστάσεις και προβλήματα που 

ένα άλλο παιδί δεν θα περνούσε. Ο 

αθλητισμός μπορεί να χαρίσει αμέ-

τρητες εμπειρίες, οι οποίες σφυρηλα-

τούν τον χαρακτήρα του αθλητή, 

του διδάσκει και τον προετοιμάζει 

για την σκληρότητα που του επιφυ-

λάσσει το μέλλον. Κάποιες εμπειρίες 

όμως δεν είναι τόσο θετικές. Ένας 

τραυματισμός που κρατά πίσω την 

εξέλιξή του, οι αμέτρητες ώρες προ-

πόνησης που αναιρούνται με ένα 

κρίσιμο λάθος στον αγώνα, οι φορές 

που έχει πει «Δεν μπορώ έχω προ-

πόνηση» στους φίλους του και θα 

στερηθεί λίγες ώρες διασκέδασης, το 

πιεσμένο πρόγραμμα μέσα στο οποίο 

προσπαθεί να επιβιώσει, είναι κά-

ποια από τα αρνητικά σημεία. 

Όλα τα παραπάνω κάνουν έναν 

αθλητή αυτό που είναι, γιατί ο αθλη-

τισμός, όπως και η ζωή, επιβραβεύει 

τη σκληρή δουλειά, την ψυχραιμία 

και το ήθος του παίχτη. Αλλά δεν εί-

ναι όλα ρόδινα και ωραία. Ένα λά-

θος μπορεί να κρίνει την επιτυχία ή 

την αποτυχία, ένα σωματικό προσόν 

ενός παίχτη μπορεί να τον πάει δέκα 

βήματα πιο μπροστά από έναν άλλο. 

Έτσι όμως είναι και η ζωή: δίκαιη και 

άδικη, ηθική και ανήθικη, ευαίσθητη 

και σκληρή. 

Ένας έφηβος παίχτης γεύεται το 

μέλλον που τον περιμένει, με τα ό-

μορφα και τα άσχημά του, μέσα από 

την καθημερινότητα του αθλητισμού.  

  

Τ 

Πρωταθλητές από την 

εφηβική ηλικία 
Ο αθλητισμός μπορεί να χαρίσει αμέτρητες 

εμπειρίες, οι οποίες σφυρηλατούν τον χαρακτήρα 

του αθλητή 
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ΤΗΣ ΔΗΟΥΣ ΜΠΑΛΑΦΑ 

 

ίναι απόγευμα Παρασκευής 

και εσύ επιτέλους έχεις ένα ε-

λεύθερο Σαββατοκύριακο για 

να πας στο χωριό σου, να ηρεμήσεις 

και να δεις λίγο τη φύση, να ξεφύγεις 

από τη μουντή καθημερινότητα της 

Αθήνας. Για μια ακόμη φορά αμέλη-

σες να πάρεις εισιτήριο από πριν 

γιατί – όχι τίποτε άλλο – δεν ήσουν 

και σίγουρος ότι δε θα προέκυπτε 

κανένα διαγώνισμα στο φροντιστή-

ριο. Οι θέσεις, λοιπόν, έχουν εξαν-

τληθεί – όρθιος θα πας πάλι. Με το-

σα λίγα φθηνά τρένα εσωτερικού 

που έχουν ξεμείνει πλέον (τρία το 

24ωρο) λογικό είναι να φεύγουν “φί-

σκα”, που λέει κι ο λαός. 

Φτάνεις στο Σταθμό Λαρίσης, τον 

κεντρικό σταθμό τρένων της Αθή-

νας. Πας να βγάλεις εισιτήρια και 

καθώς περιμένεις στην ουρά ακούς: 

«Προσοχή! Αν υπάρχει κάποιος για-

τρός στο σταθμό, να έρθει στις πλη-

ροφορίες». Οι πληροφορίες είναι δί-

πλα, οπότε είσαι από τους πρώτους 

«τυχερούς» που μαθαίνουν τί έχει 

συμβεί. Ένας ηλικιωμένος κύριος, κα-

τά την προσέλευσή του στο σταθμό, 

γλίστρησε, έπεσε και χτύπησε το κε-

φάλι του στο πεζοδρόμιο έξω από 

την είσοδο του σταθμού. Ακούς ξα-

νά την ανακοίνωση. Μια κοπέλα 

που είναι πίσω σου ρωτάει: «είμαι 

νοσηλεύτρια. Να πάω;» Της λες πως 

από όλους τους άσχετους και εφό-

σον δεν φτάνει κανένας γιατρός 

μάλλον είναι η πιο χρήσιμη, οπότε 

ακούγοντας και το δικό σου συλλο-

γισμό αποφασίζει να πάει. 

Ο σταθμός καλεί ασθενοφόρο, η 

ανακοίνωση επαναλαμβάνεται αρκε-

τές φορές. Κόσμος αρχίζει να μαζεύ-

εται έξω, γύρω από τον άνθρωπο. 

Βγάζεις εισιτήριο, πας και εσύ να δεις 

τί έχει γίνει. Ο άνθρωπος ξαπλω-

μένος κάτω, αίματα στο πεζοδρόμιο, 

ένας ακόμη κύριος μαζί του και η 

κοπέλα, που τουλάχιστον καθαρίζει 

λίγο το τραύμα και τον καθησυχάζει. 

Ευτυχώς, έχει τις αισθήσεις του, μι-

λάει και μπορεί να κουνήσει τα άκρα 

του. 

Η ώρα περνάει και ασθενοφόρο 

δεν έρχεται. Η ώρα να φύγει το τρέ-

νο πλησιάζει. Εσύ προσφέρεσαι να 

βγάλεις εισιτήριο στην κοπέλα. «Ένα 

νεανικό για Τιθορέα», λέει. «Ευχαρι-

στώ πολύ, να είστε καλά!». Καθώς 

δεν έχεις να κάνεις κάτι πιο χρήσιμο 

έξω, παίρνεις ένα χυμό και μπαίνεις 

στο σταθμό, δίπλα στις γραμμές. 

Σκέφτεσαι: Μα καλά, είναι δυνατόν ο 

κεντρικός σιδηροδρομικός σταθμός 

της Αθήνας, της Ελλάδας, να μην 

έχει πρώτες βοήθειες; Μια νοσοκό-

μα; Κάτι; Κι, όμως, είναι δυνατό. Ελ-

λάδα είμαστε, τα πάντα -πάνω σε 

τέτοια τουλάχιστον θέματα- είναι 

δυνατά. 

Πάνω στα είκοσι λεπτά από το α-

τύχημα, έρχονται κάποιοι γιατροί με 

ένα smart, έχουν μαζί πρώτες βοή-

θειες, γάζες, απινιδωτές, ορούς, κτλ. 

Η κοπέλα τους βοηθάει, του βάζουν 

ορό. Βέβαια ασθενοφόρο ακόμη να 

φανεί αλλά… κάτι είναι και αυτό. 

«Ανακοίνωση». Η ώρα έχει φτά-

σει, περιμένεις να είναι αυτή για την 

άφιξη του τρένου στο σταθμό. Αλλά 

που; Όχι, που θα σου έκαναν την 

χάρη… «Ο συρμός 1510 με τερματικό 

σταθμό το Λιανοκλάδι θα έχει καθυ-

στέρηση λόγω ατυχήματος.» 

Τί ατύχημα πάλι; Τί γίνεται σήμε-

ρα; Ακούς ότι έπεσε μια κοπέλα στις 

γραμμές. Ωραία μέρα και αυτή… Δε 

θα μάθεις τί ακριβώς έγινε μέχρι να 

φτάσεις στο σπίτι. Περιμένεις στο 

δωμάτιο αναμονής του τρένου, κα-

θώς μαθαίνεις ότι μετά από 45 λε-

πτά από όταν χτύπησε ο άνθρωπος 

Ε 

Ένα ήσυχο απόγευμα στο Σταθμό Λαρίσης 
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έφτασε ασθενοφόρο. Αρχίζουν να 

έρχονται οι πρώτες ειδήσεις και για 

το άλλο ατύχημα. Δεν καταλαβαίνεις 

και πολλά. Πολλές πληροφορίες, όχι 

σίγουρες. Εφόσον δεν βγήκε στις ει-

δήσεις, μάλλον όχι κάτι πολύ σημα-

ντικό. 

Μετά από όλα αυτά και καθυστέ-

ρηση μόνο μιας ώρας και λίγο (κάτι 

που για όσους ταξιδεύουν συχνά, η 

αλήθεια είναι ότι εκπλήσσει), το τρέ-

νο φτάνει. Θέση δεν έχεις, είπαμε. 

Πας να μπεις στο μπαρ (το οποίο 

στα τοπικά δρομολόγια δε λειτουρ-

γεί) μπας και καθίσεις. Πολλοί όρθιοι, 

θέση δεν προλαβαίνεις και ανακαλύ-

πτεις πως ο μόνος χώρος στον ο-

ποίο θα μπορούσες να κάτσεις, έστω 

και κάτω, έχει κάποια άδεια, παλιά, 

ξύλινα ντουλάπια-βιτρίνες που βε-

βαίως δε χρησιμοποιούνται, αλλά 

χρησιμεύουν σε κάτι σοβαρό: πιά-

νουν το χώρο. Καταφέρνεις, τελικώς, 

και στριμώχνεσαι σε μια γωνιά δί-

πλα-πάνω στα ντουλάπια και σκέ-

φτεσαι. Μην ξεγελιέσαι… δεν τελεί-

ωσε εκεί η ημέρα… Μια κυρία στο 

βαγόνι ζαλίζεται και κάνει εμετό, μα-

θαίνεις ότι το τρένο δεν έχει ούτε 

καν σφουγγαρίστρα. 

Ευελπιστείς ότι τα γεγονότα της 

σημερινής ημέρας έχουν τελειώσει 

και περιμένεις να περάσουν οι τρεις 

ώρες στο τρένο και να φτάσεις σπίτι 

σου. Εν τω μεταξύ σκέφτεσαι. Σκέ-

φτεσαι την αμέλεια του ελληνικού 

Δημοσίου για πρώτες βοήθειες, σκέ-

φτεσαι τις ώρες που κάνουν για να 

φτάσουν τα ασθενοφόρα και η α-

στυνομία, σκέφτεσαι τη χάλια διαρ-

ρύθμιση χώρων στο τρένο και η 

ώρα περνάει χαλαρά σε ένα ήρεμο 

απόγευμα Παρασκευής στο τραίνο… 

και τέλος, όταν επιτέλους μετά από 

ένα κουραστικό ταξίδι πας να κατέ-

βεις, ανακαλύπτεις ότι δεν ανοίγουν 

οι σωστές πόρτες! Έρχεται λοιπόν ο 

ελεγκτής και λέει στον ασύρματο 

«Ζωή, άνοιξε λίγο τις δεξιές πόρτες», 

οπότε όλοι μαζί οι εναπομείναντες ε-

πιβάτες αναφωνούμε: «Η Ζωή φταίει 

για όλα!». 

Και τώρα εγώ αναρωτιέμαι, μη-

πως όλα αυτά θα έπρεπε να μας 

προβληματίσουν λίγο ως ανθρώ-

πους και ως πολίτες;… 

Τα γεγονότα είναι πραγματικά 

και συνέβησαν την Παρασκευή 6 Νο-

εμβρίου 2015.  
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-

ΤΣΕΛΙΓΚΑ  

 

ίναι κάποια πρωινά που πάω 

στο σχολείο με τα πόδια. Πολ-

λά από αυτά, καθώς περνώ 

από ένα ορισμένο σημείο, νιώθω να 

ξυπνά μέσα μου στη στιγμή μια 

χαρά, μια γλυκιά χαρά. Συμβαίνει για 

λίγα δεύτερα. Ίσως μετά να τρέχει 

και πάλι αλλού ο λογισμός μου, ίσως 

εν τέλει η μέρα μου να μη σημαδεύ-

εται –ούτε και η ζωή μου- από αυτή 

τη στιγμή. Αλλά ξέρω ότι είναι μια 

στιγμή αληθινής ευτυχίας, σιωπηλής. 

Και για μένα, αλλά και περισσότερο 

για τον κόσμο ολάκερο. Άλλωστε, τι 

άλλο είναι η ευτυχία πέρα από στιγ-

μές στις ζωές μας, στιγμές από έναν 

κάποιο Παράδεισο, που μας κρατάνε 

όρθιους και ονειροπόλους. 

Είναι μια σκηνή με δύο ήρωες. 

Δύο τόσο ανόμοιους ήρωες. Ένα μι-

κρό αγόρι, στα παιδικά του ακόμα 

χρόνια, στο μικρό του ακόμα ύψος 

που κάνει τον κόσμο να φαίνεται 

τόσο απέραντος. Ένας κύριος μέσης 

ηλικίας ντυμένος σοβαρά, καθώς 

πρέπει, για το γραφείο: σακάκι, που-

κάμισο, μακρύ άχρωμο παντελόνι 

και σκληρά παπούτσια, με ύψος 

που κάνει τον κόσμο να φαίνεται 

τόσο μικρός και αδιάφορος. Που 

κάνει τον κόσμο να φαίνεται τόσο 

κενός. 

Μα είναι σκυμμένος. Ναι, είναι 

σκυμμένος. Γέρνει σχεδόν πάνω στο 

μικρό αγόρι. Είναι χαμογελαστός και 

στο δεξί του χέρι κρατά ένα βιβλίο 

με εικόνες χρωματιστές και ήρωες. 

Έχει αλλάξει τη φωνή του. Δεν ται-

ριάζει με τα ρούχα του. Δεν ταιριάζει 

με τον κόσμο. Προσπαθεί να μιμηθεί 

τις φωνές εκείνων των ηρώων του 

βιβλίου, καθώς διαβάζει στο μικρό 

γιο του τη φανταστική ιστορία, πριν 

έρθει το σχολικό του. 

Δεν είναι πια ο γκρίζος άνθρω-

πος πίσω από το γραφείο, πίσω από 

τα χαρτιά, τους υπολογιστές, τις συ-

ζητήσεις και τις κουβέντες για δου-

λειές. Είναι ένας Έκτορας χωρίς την 

τρανή περικεφαλαία*. Κλίνει το κε-

φάλι απαλά, στοργικά, με απλή αγά-

πη και αλήθεια πάνω από το μικρό 

παιδί του κερδίζοντας μια ολόκληρη 

ζωή σε λίγες στιγμές, πριν επιστρέ-

ψει στη μίζερη μάχη της καθημε-

ρινότητας. Και το βλέπεις καθαρά: 

για κείνες τις στιγμές η κακία και σο-

βαρότητα του κόσμου δεν συννε-

φιάζουν το μέτωπό του. 

 

* Σε εκείνη την περίφημη σκηνή, 

από την έβδομη – αντιπολεμική- 

ραψωδία της Ιλιάδας, ο Έκτορας 

πριν κινήσει για τη μάχη συναντιέται 

με την Ανδρομάχη και τον μικρό του 

γιο, τον Αστυάνακτα. Ο τελευταίος 

τρομάζει βλέποντας τον πατέρα του 

να φορά την ψηλή και αστραφτερή 

περικεφαλαία και κουρνιάζει στην 

αγκαλιά της τροφού του. Έτσι, ο 

Έκτορας βγάζει την περικεφαλαία, 

αποποιείται για λίγο το σκληρό ρόλο 

του πολεμιστή, και γίνεται μαλακός, 

πιο ανθρώπινος πατέρας.  

 

Μετάφραση Ιάκωβου Πολυλά,  

στ. 466-474: 

“Και ο μέγας Έκτωρ άπλωσε τα 

χέρια στο παιδί του· 

έσκουξ’ εκείνο κι έγειρε στο 

στήθος της βυζάστρας·  

φοβήθη τον πατέρα του καθώς 

είδε ν’ αστράφτουν  

τ’ άρματα και απ’ την κόρυθα της 

περικεφαλαίας  

την χαίτην που τρομακτικώς 

επάνω του εσειόνταν·  

εγέλασε ο πατέρας του και η 

σεβαστη μητέρα· 

και ο μέγας Έκτωρ έβγαλε την 

περικεφαλαίαν 

και καταγής την έθεσεν, όπου 

λαμποκοπούσε. 

Εφίλησε κι εχόρευσε στα χέρια το 

παιδί του  

κι έπειτα ευχήθη στους θεούς”. 

Ε 

Ένας «άσημος» Έκτορας  
Ένας Έκτορας χωρίς την τρανή περικεφαλαία, 

κλίνει το κεφάλι απαλά, στοργικά, πάνω από το 

μικρό παιδί 

Τι άλλο είναι η ευτυχία 

πέρα από στιγμές στις ζωές 

μας, στιγμές από έναν 

κάποιο Παράδεισο, που 

μας κρατάνε όρθιους και 

ονειροπόλους 
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άθε χρονιά αναρωτιέμαι αν 

άραγε όλες οι ευχές που συ-

νηθίζουμε να λέμε ο ένας 

στον άλλον τις μέρες αυτές που 

διανύουμε έχουν ποτέ ανταπόκριση 

κάπου ψηλά στον ουρανό και αν 

πραγματικά θα μπορούσε να υπάρ-

ξει μια «Καλή Χρονιά» έτσι όπως την 

εννοούν τα χαμόγελα και τα ενθου-

σιώδη μάτια των ανθρώπων που 

συναντάμε. Το 2015 αποτέλεσε μια 

χρονιά που δυστυχώς μας οδήγησε 

από το κακό στο χειρότερο και μας 

έκανε να αντιληφθούμε – επιτέλους 

– πως οι «δύσκολες χρονιές» δεν 

είναι κατάρα η οποία βασανίζει μόνο 

το σπίτι και τη χώρα μας, αλλά και 

πολλούς από τους υπόλοιπους συν-

ανθρώπους μας σε αυτήν τη γη. 

Είναι, λοιπόν, μια σπουδαία ανακού-

φιση και μια βαθύτατη πηγή ελπίδας 

το να διαβάζει κανείς ένα βιβλίο σαν 

το Just Kids (ελληνικός, ατυχής τί-

τλος Πάτι και Ρόμπερτ) της Patti 

Smith. Και καθότι η συγγραφέας και 

«ιέρεια του ροκ» έχει τα γενέθλιά της 

στις 30 Δεκεμβρίου, θα μιμηθώ τη 

δική της συνήθεια και θα γράψω 

κάτι μικρό αφιερωμένο στην ίδια και 

το έργο της.  

Το Just Kids, με τα απλούστερα 

λόγια, είναι η ιστορία της Patti Smith 

από μικρό κορίτσι μέχρι που έγινε η 

καλλιτέχνης που όλοι αναγνωρίζου-

με γραμμένη από την ίδια, η οποία 

όμως από πολύ νωρίς συμβαδίζει με 

την ιστορία της σχέσης της, ερωτική 

και ύστερα φιλική, με τον αμερικανό 

φωτογράφο Robert Mapplethorpe. 

Σε μια ανάγνωση με την καρδιά και 

τις αισθήσεις ανοιχτές το Just Kids 

μετουσιώνεται σε κάτι μεγαλύτερο 

που ξεφεύγει από την ίδια τη δημι-

ουργό του και αποκτάει μια δύναμη 

που το εκτοξεύει από τη «βιογρα-

φική του φύση». 

Η Patti Smith στα είκοσί της αφή-

νει το πατρικό της σπίτι στο New 

Jersey και μπαίνει στο λεωφορείο για 

τη Νέα Υόρκη με λιγοστά πράγματα 

στη βαλίτσα της, χωρίς σχεδόν κα-

θόλου χρήματα, έχοντας ένα και 

μοναδικό όραμα να την οδηγεί σα 

φωτεινό αστέρι: ονειρεύεται να γνω-

ρίσει και να ερωτευτεί έναν καλλι-

τέχνη με τον οποίο θα ζει και θα 

δουλεύει ψάχνοντας να βρει την 

ελευθερία της μέσα από τη δική της 

έκφραση. «Η επιτακτική ανάγκη να 

εκφραστώ ήταν πιο δυνατή από 

όλες τις επιθυμίες μου» έλεγε από 

μικρή. Ήταν αυτή η ανάγκη που την 

έφερε κοντά στον Robert, το χωρίς 

υπερβολές «άλλο της μισό». Η ανά-

γκη για έκφραση τη βοήθησε να 

αγνοήσει την πείνα της όταν στην 

Κ 

Ό,τι πιο όμορφο  
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κουζίνα για μέρες υπήρχε μόνο λα-

χανόσουπα. Και αυτή, πάλι, η ανά-

γκη της έσπρωξε το χέρι για να αρ-

πάξει μερικά πινέλα για τις ζωγρα-

φιές της μέσα σε ένα σκηνικό «καλ-

λιτεχνικού ρομαντισμού». ‘Έτσι, η 

νεαρή Patti γίνεται άθελά της σύμ-

βολο της ενστικτώδους ελευθερίας 

που όλοι ποθούμε, αλλά καταπιέ-

ζουμε με τις χαοτικές ζωές μας. Σε 

μια εποχή σαν τη δική μας όπου 

μετράμε τα πάντα με γνώμονα το 

πόσο κοστίζουν και πόσα χρήματα 

πρέπει να ξοδέψουμε για να τα 

αποκτήσουμε, που βασίζουμε την 

ευτυχία μας πάνω σε υλικά και 

νιώθουμε σιγά-σιγά όλο και πιο 

δυστυχισμένοι αφού δε διαθέτου-

με πλέον τα μέσα για να τα κά-

νουμε δικά μας, η Patti έρχεται να 

αποδείξει, δίχως ίχνος αλαζονείας, 

πως καλώς ή κακώς και όσο «κλι-

σεδιάρικο» κι αν ακούγεται το να 

ακολουθείς τα όνειρά σου και να 

αναζητάς την προσωπική σου 

ελευθερία μέσα από αυτά είναι ό,τι 

πιο σημαντικό, ό,τι πιο όμορφο και 

ό,τι πιο δημιουργικό θα μπορού-

σες να κάνεις. 

Επίσης αξιοσημείωτη είναι και η 

στάση της Patti απέναντι στους καλ-

λιτέχνες. Χωρίς να τους τοποθετεί σε 

κάποιο βάθρο όπου κανένας άλλος 

«κοινός θνητός» δε μπορεί να τους 

φτάσει, αλλά θαυμάζοντάς τους και 

έχοντας την πεποίθηση από πολύ 

μικρή πως ένα κάλεσμα πολύ ξεχω-

ριστό τους καλεί στην πάλη της 

ζωής (όταν ήταν παιδί, μάλιστα, 

αγωνιούσε για το αν «άκουγε» 

πραγματικά αυτό το κάλεσμα ή αν 

ήταν ψευδαίσθησή της λόγω της 

μεγάλης της επιθυμίας να τους μοιά-

σει) η Patti δείχνει πως ναι, οι καλλι-

τέχνες είναι άνθρωποι όπως όλοι, κι 

όμως έχουν κάτι το παραπάνω και 

κάτι το διαφορετικό. Εκτός από τις 

περιγραφές και απόψεις της που 

αναπτύσσει μέσα στο βιβλίο, το ίδιο 

το έργο δίνει τον ορισμό του καλλι-

τέχνη και φανερώνει πως κανένας 

τους δε θα ζήσει ποτέ εντελώς ευτυ-

χισμένος αφού πάντα η τέχνη τους 

από μέσα θα τους τρώει, ενώ τον 

κόσμο θα τον βλέπουνε πάντοτε 

λίγο αναποδογυρισμένο και παρά-

ξενο, σαν όταν κάποιος να γέρνει το 

κεφάλι του μια δεξιά και μια αρι-

στερά. 

Όσον αφορά όμως «τη φύση της 

τέχνης», μέσα από την ιστορία της 

Patti διαφαίνεται και άλλη μια μα-

γική ιδιότητα αυτού του «φαινο-

μένου». Η Patti στη διαδρομή της δε 

φοβάται να εμπνευστεί, να δανειστεί 

ιδέες, να αποκτήσει τα είδωλά της 

και να τα αγαπήσει σα να έχει πε-

ράσει μια ολόκληρη ζωή δίπλα τους. 

Το μικρό κορίτσι που αγωνιά να 

εκφραστεί και που με το χρόνο ω-

ριμάζει μέσα στο κουκούλι του γίνε-

ται φορέας μιας παράδοσης έκφρα-

σης και μιας ιστορίας προσώπων 

που τελικά κατάφεραν να εγκλω-

βίσουν όλη τους την αγωνία μέσα 

στα έργα τους και να τη μοιραστούν, 

να τη στείλουν μακριά. Ο καλλι-

τέχνης ξεκινάει δίχως να γνωρίζει 

τίποτα και όταν αργότερα μαθαίνει, 

στην πραγματικότητα μαθαίνει πολύ 

παραπάνω από όσα νομίζει μέσω 

των προηγούμενων γενεών που 

έχουν βασανιστεί, έχουν κατρακυ-

λήσει και εντέλει έχουν δημιουργή-

σει. Η Patti στήνει την καταπληκτική 

της ελεγεία πάνω στον τύμβο όλων 

εκείνων που προηγήθηκαν για να 

γίνει και αυτή με τη σειρά της μέρος 

της ατέλειωτης παράδοσης που θα 

γεννήσει τους καινούργιους καλλι-

τέχνες. Το Just Kids αναδεικνύει αυ-

τήν την συνεχή ροή ανάμεσα στο 

παλιό και στο καινούργιο, το δά-

σκαλο και το μαθητή, την τέχνη 

που προϋπάρχει και εμπνέει και την 

τέχνη που δημιουργείται στο τώρα 

και επαναστατεί, ενώ παράλληλα 

τονίζει πως το «καλό πράγμα» όχι 

μόνο αργεί να έρθει, αλλά χρειά-

ζεται και τρομερή προσπάθεια και 

κόπο για να υπάρξει. 

Το Just Kids συνολικά είναι ένα 

«εγχειρίδιο επιβίωσης» για όσους δε 

φοβούνται. Άμεσο, χωρίς να εξιδα-

νικεύει πράγματα, πρόσωπα και 

καταστάσεις, αλλά παρόλα αυτά 

τυλίγοντάς τα με μια αίγλη αρκετή 

για να τα κάνει να φαίνονται μυ-

θικά και συγχρόνως, απρόβλεπτα 

προσβάσιμα. Ένα χαρούμενο και α-

θώο τραγούδι για τη ζωή, τις επιλο-

γές που κάνουμε, την ελευθερία της 

ψυχής και φυσικά, μέσα σε όλα αυτά, 

τον έρωτα.  

Ακόμη παραπάνω, για όσους 

είναι νέοι, έχουν τη ζωή να λάμπει 

μπροστά τους και μπορούν να δουν 

τη λάμψη αυτή να αντανακλά στα 

όνειρά τους, και είναι απαλλαγμένοι 

από την άπληστη επιθυμία της 

αποκατάστασης, το Just Kids είναι 

ένα Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας. 

«Κανένας δε με περίμενε. Κι όμως, τα 

πάντα με περίμεναν.» Το θέμα είναι 

μόνο να έχεις πίστη, στον εαυτό σου 

και στην ελευθερία που ψάχνεις να 

βρεις.  
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τις 21 Νοεμβρίου 2015 παρα-

κολούθησα μια παράσταση-

συναυλία με λίγο διαφορετική 

άποψη από τη συνηθισμένη. Η πα-

ράσταση πραγματοποιήθηκε στο 

Gazarte και αφορούσε μια ξεχωριστή 

εκδοχή εξιστόρησης της επανάστα-

σης του 1821, λίγο ροκ, λίγο ραπ! 

Ονομαζόταν «Το 21» και ουσιαστικά 

το κυρίαρχο μέλος του μουσικού 

σχήματος ήταν ο Άρης Μπινιάρης! 

Το σχήμα αποτελούνταν από 

τρία άτομα, δύο στα όργανα (μπάσο 

και ντραμς) και ένα στο τραγουδι-

στικό κομμάτι! Τα μελοποιημένα κεί-

μενα προέρχονταν από διάφορες ε-

φημερίδες της εποχής καθώς και 

από αποσπάσματα Εθνοσυνελεύ-

σεων τα οποία βρέθηκαν μετέπειτα, 

από όσο μας ενημέρωσαν στο τέλος 

της παράστασης οι συντελεστές! Η 

σύνθεση της μουσικής κατά τη γνώ-

μη μου αποτελεί το σημαντικότερο 

και ίσως το δυσκολότερο μέρος της 

προετοιμασίας μιας τέτοιου είδους 

παράστασης, ωστόσο μπορώ να πω 

πως στη συγκεκριμένη η μουσική 

ήταν πραγματικά ασύλληπτη και ά-

κρως επιτυχημένη! Ευρηματική θεω-

ρώ ήταν και η ενσωμάτωση ενός 

οργάνου στην ορχήστρα, που δεν εί-

χε ιδιαίτερη σχέση με ροκ ή ραπ και 

αυτό δεν ήταν άλλο από τη λύρα. 

Με αυτόν τον τρόπο έγινε μια πανέ-

ξυπνη σύνδεση μοντέρνου ύφους με 

το παραδοσιακό, που εκτόξευσε το 

μουσικό κομμάτι της συναυλίας στα 

ύψη! 

Από σκηνοθετική άποψη η παρά-

σταση ήταν λιτή, δεν διέθετε εξω-

πραγματικά σκηνικά ή φώτα ούτε 

εναλλαγές ρούχων, θέσεων κλπ. Πα-

ρόλα αυτά το απλό είναι μια ασφα-

λής επιλογή, δοκιμασμένη, με σίγου-

ρη επιτυχία! Το τραγουδιστικό κομ-

μάτι ή καλύτερα την απαγγελία την 

περίμενα κάπως διαφορετική ίσως 

λίγο πιο ρυθμική, πιο τραγουδιστική 

θα έλεγα, και αυτό γιατί στο μυαλό 

μου το όλο θέμα το είχα φανταστεί 

κάπως αλλιώς! 

Θα πρέπει, τέλος, να συμπλη-

ρώσω πως ο χώρος ήταν πραγμα-

τικά φοβερά διακοσμημένος και με 

έναν μαγικό τρόπο σε ταξίδευε σε 

άλλα μέρη και πρόσθετε σίγουρα 

πολλά στο έργο!  

Σ 

Kλέφτικη ζωή σε ροκ εκδοχή; 
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ow to disappear completely 

ο υπότιτλος της πολυαναμε-

νόμενης (και πολυδιαφημι-

σμένης) παράστασης της θεατρικής 

ομάδας Blitz, “6am” η οποία άνοιξε 

το χειμερινό πρόγραμμα της Στέγης 

Γραμμάτων και Τεχνών. Όχι άλλη 

πραγματικότητα το σύνθημά της, 

ελκυστικό για όσους φιλοθεάμονες 

προσπαθούν ακόμη, μέσω της τέ-

χνης, να μην τους πάρει από κάτω η 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Η ομάδα 

Blitz συνθέτει την πιο αισιόδοξη και, 

συνάμα, επαναστατική σκηνική της 

αφήγηση διαβάζουμε στο πρόγραμ-

μα και… περιμένουμε θαύματα. 

Επαναστατική, όντως, θα χαρα-

κτήριζε κανείς τη θεατρική παρου-

σία, αν βέβαια αυτό που είδαμε πά-

νω στη σκηνή ήταν θέατρο. Από τα 

πρώτα κιόλας λεπτά διαφαίνεται ο 

χαρακτήρας της παράστασης: η Αγ-

γελική Παπούλια (πρωταγωνίστρια 

στον Κυνόδοντα ) φορώντας ένα 

βυσσινί παλτό μπροστά σε ένα ολο-

φώτεινο φόντο με μια σκιά που θυ-

μίζει έκλειψη ηλίου από πίσω της και 

ένα ρομποτικό ανιχνευτή απαγγέλ-

λει Friedrich Holderlin, από τους με-

γαλύτερους Γερμανούς Ρομαντικούς, 

σαν καταπονημένη και βασανισμένη 

από καιρό. Οι εικόνες διαδέχονται η 

μία την άλλη με τη συνοδεία του 

ίδιου ξανά και ξανά ποιήματος του 

Ηolderlin, Θρήνοι του Μένωνος για 

τη Διοτίμα, να απαγγέλλεται κάθε 

φορά και από διαφορετικό ηθοποιό. 

Είναι όλες τους ξεκάθαρα εικαστικές 

και σε μερικές πολύ μικρές στιγμές 

γίνονται ακόμη και ποιητικές. Παρ’ 

όλα αυτά απέχουν πολύ από το 

αισιόδοξο: κατασκευάσματα φουτου-

ριστικά, που θυμίζουν εγκαταλελειμ-

μένη βιομηχανική πόλη, αποτελούν 

τον χώρο όπου εφτά ηθοποιοί στή-

νουν κρεμάλες – και ύστερα κρεμι-

ούνται – χτίζουν πηγάδια – και ύ-

στερα πηδάνε μέσα σ’ αυτά και πνί-

γονται – προσπαθούν να ελέγξουν 

τους μεταλλικούς χαρταετούς τους – 

χωρίς καμία επιτυχία, με αποτέλε-

σμα να αρχίσουν να κλαίνε κουρα-

σμένοι – δείχνουν πως επιθυμούν 

και αναζητούν την ανθρώπινη επα-

φή – χωρίς να φαίνεται ότι τα κατα-

φέρνουν όμως. Όλες οι εικόνες προ-

έρχονται από το σκοτάδι, αλλά όχι 

το μελαγχολικό σκοτάδι ενός ηρωι-

κού Ρομαντισμού, αλλά το σκοτάδι 

της ανθρώπινης ανημπόριας και 

εξαθλίωσης. Το μόνο αισιόδοξο που 

λάμπει, ακόμη και θαμπά, είναι το 

ποιητικό κείμενο το οποίο, σε αντί-

θεση με τα όσα εξελίσσονται στη 

σκηνή, υμνεί τη φύση και τον έρωτα, 

οτιδήποτε ανώτερο και αγνό, ένα 

γνήσιο Ρομαντικό κείμενο που ηχεί 

σχεδόν καταπραϋντικά στα αυτιά 

μας, όταν τα μάτια μας αντικρίζουν 

τόσο μαύρο, κυριολεκτικά και μετα-

φορικά. 

Αυτή, λοιπόν, είναι η εναλλακτική 

λύση στην πραγματικότητα που δια-

H 

“6am”, η σκοτεινή αυγή των Blitz* 
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νύουμε που μας προτείνουν οι Blitz; 

Ζούμε όντως μια τόσο αβάσταχτη 

και δύσκολη καθημερινότητα που η 

μοναδική σωτηρία μας είναι η κατοί-

κηση μιας – έστω και καλλιτεχνικής – 

δυστοπίας, όπου ο καθένας θα προ-

σπαθήσει να ξαναχτίσει από την αρ-

χή τη ζωή του; Η μόνη φυγή που εί-

μαστε πλέον ικανοί να πραγματο-

ποιήσουμε είναι εκείνη του θανάτου, 

έστω και ρομαντικού; Γιατί, τελικά, 

να μην αξίζουμε μια καινούργια ευ-

καιρία σε μια νέα ουτοπία; Γιατί, τε-

λικά, η χαρά να μην είναι πιο ά-

φθαρτη από τους θυμούς και τις 

φροντίδες, όπως λέει και ο Holderlin;  

Πέραν αυτών των ερωτημάτων, 

η παράσταση των Blitz επαναφέρει 

ένα ερώτημα που απασχολεί τον 

καλλιτεχνικό χώρο καιρό τώρα. Ό-

λες οι εικόνες που είδαμε να στή-

νονται και να ζούνε για λίγα λεπτά 

μπροστά μας, αν και άρτιες, όπως 

προαναφέρθηκε, καλλιτεχνικά, τι νό-

ημα είχαν; Τι νόημα είχε η κινούμενη 

σκάλα πάνω στην οποία στροβιλί-

ζονταν οι ηθοποιοί και ύστερα, σαν 

πυροβολημένοι από το υπερπέραν, 

έπεφταν κάτω; Τι νόημα είχε το 

δέντρο που προσπαθούσε σε μια ο-

λόκληρη σκηνή να υψώσει στον αέ-

ρα με τη βοήθεια ενός σκοινιού η 

κοπέλα με το κίτρινο φόρεμα; Τι 

νόημα είχαν όλα εκείνα τα μικρά 

χαρτάκια που έπεφταν από τον ου-

ρανό, ενώ η ομάδα παρακολου-

θούσε με θαυμασμό, μαζεμένη κάτω 

από το φως ενός στύλου φωτός; Και 

όταν μιλάμε για νόημα πρέπει να ξε-

καθαρίσουμε πως δεν αναφερόμα-

στε αποκλειστικά στο νόημα που 

αντιλαμβανόμαστε μονάχα μέσω 

του μυαλού και της λογικής, αλλά 

και στο νόημα που μας χτυπάει συ-

ναισθηματικά σε ανυποψίαστο χρό-

νο, καθώς παρακολουθούμε μια ι-

στορία, ένα τραγούδι, στην προκεί-

μενη μια εικόνα να ξεδιπλώνεται 

μπροστά στα μάτια μας. Εκείνο το 

απροσδιόριστο πραγματάκι που μας 

κάνει να βουρκώσουμε ή να χαμογε-

λάσουμε χωρίς καν να το καταλά-

βουμε όταν βλέπουμε ή ακούμε ή 

διαβάζουμε κάτι, είναι και εκείνο ένα 

κρυμμένο “νόημα”, ίσως ακόμη πιο 

βαθύ από το νόημα που ανιχνεύου-

με με τη λογική μας.  

Η παράσταση των Blitz μπορεί 

να μην είχε κάποιο συγκεκριμένο ή 

δυνατό νόημα. Οφείλει, όμως, η τέ-

χνη να προσφέρει έργα που να πε-

ριλαμβάνουν ένα νόημα ή μπορεί να 

σταθεί μόνο στις καλοκατασκευα-

σμένες εικόνες που ικανοποιούν το 

μάτι και ξεφεύγουν της πραγματι-

κότητας; 

 

*6am, στα ελληνικά 

μεταφράζεται ως “έξι τα χαράματα” 
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ενικά είμαι φίλη του θεάτρου 

και του κινηματογράφου. Η α-

λήθεια όμως είναι πως “δεν 

τολμώ” να δοκιμάσω κάτι διαφορε-

τικό από το συνηθισμένο! Όταν, λοι-

πόν, διάβασα στην ομάδα «Πάμε Θέ-

ατρο» για αυτήν την παράσταση και 

είδα ότι πρόκειται για ένα διαφορε-

τικό είδος θεάτρου σε σχέση με αυτό 

που γνώριζα ως τώρα, αμφέβαλλα 

για το αν τελικώς θα είναι της αρε-

σκείας μου και αν έπρεπε να πάω. 

Τελικά πήγα και μπορώ με βεβαιό-

τητα να πω πως δεν το μετάνιωσα! 

Η παράσταση δεν ήταν άλλη από 

το Dourgouti Island Hotel που δια-

δραματιζόταν στους δρόμους του 

Νέου Κόσμου και για αυτό λέγεται 

περιπατητική. Διέθετε τρεις διαφο-

ρετικές διαδρομές, καθεμία από τις 

οποίες πρόσφερε διαφορετικό είδος 

θεάματος. Στο τέλος αυτές συνδέο-

νταν μεταξύ τους με κάποιον τρόπο, 

προκειμένου να εξηγηθεί και η προέ-

λευση του τίτλου. Με τις τρεις δια-

δρομές ο θεατής κάλυπτε περπατώ-

ντας το μεγαλύτερο μέρος αυτής της 

συνοικίας. 

Η παράσταση ξεπέρασε τα στενά 

όρια του κλασικού θεάτρου, όπου ο 

θεατής κάθεται σε μια θέση και απλά 

παρακολουθεί χωρίς να κινείται, μέ-

νοντας αμέτοχος, δίνοντάς του την 

ευκαιρία να επέμβει αν ήθελε και να 

συνομιλήσει με τους ηθοποιούς ή 

ακόμα και να χορέψει! Ευρηματική, 

επιπλέον, θεωρώ την ενσωμάτωση 

χοροθεάτρου που άφηνε μια άλλη 

γεύση πόνου και απελπισίας σχετικά 

με τους πρόσφυγες κατοίκους, δια-

φορετική από αυτή που συνήθως 

βλέπουμε σε παραστάσεις ή ταινίες. 

Στο τέλος κάθε διαδρομής ο θεα-

τής έκανε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα 

στο οποίο μπορούσε να απολαύσει 

νοστιμότατο τσάι του βουνού ή τσί-

πουρο, ακούγοντας ενδιαφέρουσες 

ιστορίες από το Βαγγέλη, ένα χαρα-

κτήρα που ζούσε σε μια αυτοσχέδια 

καλύβα κυριολεκτικά δίπλα στη Συγ-

γρού, με υλικά που συνέλεξε από την 

περιοχή. 

Συμπληρωμα-

τικά, αξίζει να 

σταθούμε στο 

γεγονός ότι 

συμμετείχαν 

και τέσσερις 

μικροί αξιόλο-

γοι ηθοποιοί, 

τέσσερα παι-

διά που συμ-

μετείχαν ως 

ηθοποιοί στο κουκλοθέατρο του 

Δουργουτίου. Τέλος, κατά τη διάρ-

κεια του … περιπάτου μας τέσσερις 

συμμαθητές μας απομακρύνονταν 

διαδοχικά από κάποιους από τους 

ηθοποιούς, γεγονός που κορύφωνε 

την αγωνία του υπόλοιπου κοινού! 

Όλα ήταν φανταστικά: τα δρώ-

μενα, οι ηθοποιοί ακόμα και τα αντι-

κειμενικά όχι ιδιαιτέρως όμορφα μέ-

ρη. Σίγουρα, πάντως, με αυτό το τέ-

χνασμα ο σκηνοθέτης κατάφερε να 

μας εξιστορήσει την ιστορία της πε-

ριοχής με τρόπο τέτοιον που σίγου-

ρα δε θα ξεχάσουμε. Μας έκανε να 

δούμε με άλλο μάτι τη γειτονιά αυτή 

και θα έλεγα να την αγαπήσουμε μέ-

σα από την ιστορία της. Αν έπρεπε 

να βρω κάτι αρνητικό, αυτό θα ήταν 

ίσως το κρύο της ημέρας – για το ο-

ποίο φυσικά δε φταίνε οι συντελε-

στές. Παρόλα αυτά, ακόμα και έτσι, 

περάσαμε υπέροχα. 

Όσοι την παρακολούθησαν θα 

αντιλήφθηκαν ότι επρόκειτο για μια 

εξαιρετική εναλλακτική μορφή θεά-

τρου.  

Άλλωστε, ως γνωστόν, η τέχνη 

δεν έχει όρια και δεν μπαίνει σε κα-

λούπια!  

Γ 

Μια περιπατητική παράσταση! 
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ροχωρώ γρήγορα, με βιασύ-

νη, να μην αργήσω. Τρίτη 22 

Δεκεμβρίου 2015. Κοιτώ την 

ώρα και μεγαλώνω το βήμα μου. 

Ελπίζω να μην αργήσω! Ελπίζω να 

είναι εκεί και να περιμένει υπομονε-

τικά. Μακάρι… Φτάνω στη συμβολή 

Υμηττού και Ιφικράτους και στρίβω 

δεξιά. Τι ευτυχία! Είναι εκεί! Επιτα-

χύνω λίγο ακόμα να μη χάσω ούτε 

δευτερόλεπτο παραπάνω. Πατώ το 

πόδι μου στην Πλατεία Μεσολογγίου 

και πηγαίνω κοντά της.  

Στάση 1η 

Επιτέλους: η Φιλαρμονική Ορχήστρα 

του Δήμου Αθηναίων είναι εκεί, 

στοιχισμένη και γεμίζει τον αέρα της 

γειτονιάς αυτής του Παγκρατίου με 

γνωστές αλλά πάντα όμορφες χρι-

στουγεννιάτικες μελωδίες. 

Φορώντας τις επίσημες κόκκινες 

εμφανίσεις τους οι μουσικοί της Φι-

λαρμονικής που είχαν κληθεί σε έναν 

από τους μουσικούς περιπάτους στην 

Αθήνα ζωγράφισαν χαμόγελα σε ό-

λους τους παρευρισκόμενους, μεγά-

λους και μικρούς. Κάποιοι όμως δεν 

έμειναν στο χαμόγελο και στις φωτο-

γραφίες. Mερικά μικρά παιδιά με πε-

ρίσσιο θάρρος και με πολύ κέφι συ-

νόδευσαν τον Ρούντολφ, τα Τρίγωνα 

Κάλαντα και άλλα αγαπημένα χρι-

στουγεννιάτικα τραγούδια με χορό 

γεμάτο ζωντάνια. «Γειά σας!», «Ευχα-

ριστούμε», άκουσα να λένε τα παιδιά 

στους δημοτικούς οργανοπαίχτες. 

Το μόνο μου παράπονο ήταν ότι 

το μουσικό ταξίδι ήταν πολύ μικρό, 

ούτε μισής ώρας. Όμως το κενό εκεί-

νο από ορχηστρικές μουσικές θα γέ-

μιζε σύντομα σε μια δεύτερη στάση… 

Στάση 2η 

Βγαίνω από το μετρό του Συντάγ-

ματος και ανεβαίνω τα σκαλιά προς 

την πλατεία. Κάποιο ελληνικό τρα-

γούδι ηχεί σε όλο το μήκος και το 

πλάτος της πλατείας. Προχωρώ και 

βλέπω κόσμο μαζεμένο μπροστά στη 

χριστουγεννιάτικη μουσική σκηνή. Αν 

και δεν στέκομαι, καθώς βιάζομαι να 

πάρω ένα δώρο, στην επιστροφή 

αντιλαμβάνομαι πως το κοινό έχει 

αυξηθεί σημαντικά. Και πώς θα μπο-

ρούσε να είναι διαφορετικά αφού κά-

ποιες πενιές μετέφεραν το συρτάκι 

του Θεοδωράκη ακόμα και μέχρι τη 

Βουλής; Πλησιάζω. Η σκηνή γεμάτη 

από ανθρώπους, γεμάτη από όργα-

να: μπουζούκια, κιθάρες, πιάνα, α-

κορντεόν, βιολί, μπάσο, τύμπανα. Στη 

μέση μια γυναίκα με κατσαρά μαλλιά 

κρατά το μικρόφωνο. Μου κάνει 

εντύπωση τόσο το γεγονός ότι υ-

πάρχει και δεύτερο πιάνο όσο και 

ότι ο ψηλόλιγνος γκριζομάλλης κύ-

ριος που παίζει το ένα είναι όρθιος. 

Γιατί να στέκεται όρθιος; Θα κατα-

λάβω εντός ολίγου. Διευθύνει. Το ό-

νομά του το μαθαίνω προς στο τέ-

λος της συναυλίας, είναι ο Χρήστος 

Χαλκιάς. Έτσι τον συστήνει, μαζί με 

το υπόλοιπο σχήμα, το «Εργαστήριο 

Ελληνικής Μουσικής του Δήμου Αθη-

ναίων», η γυναίκα που τραγουδά με 

πάθος τραγούδια όπως τα «Μην α-

πελπίζεσαι», «Νύχτες Μαγικές», «Το 

δίχτυ», τραγούδια που μας συνεπή-

ραν, αφού συνοδεύαμε με φωνές και 

παλαμάκια κάτω από τη σκηνή. 

Ποια να είναι, όμως, αυτή η γυ-

ναίκα; Πρέπει να περιμένω έως ότου 

να γυρίσω σπίτι και να κοιτάξω το 

πρόγραμμα γιορτινών εκδηλώσεων 

του Δήμου Αθηναίων. Ήταν η Γιώτα 

Νέγκα και τραγουδούσε τα «Τρα-

γούδια που λες». Οι ερμηνείες της 

ήταν μοναδικές, αλλά και οι μουσικοί 

του Εργαστηρίου ήταν επάξιοι των 

ερμηνειών αυτών. 

Επιμύθιο 

Οι δύο αυτές στάσεις, εκτός από το 

ότι με γέμισαν εσωτερικά, με έκαναν 

να συνειδητοποιήσω πόσο ωραίες 

εκδηλώσεις και εν γένει τι δυνατότη-

τες έχει για πολιτιστικές εκδηλώσεις 

ο Δήμος Αθηναίων. Και βέβαια, τα 

αυτά μουσικά δρώμενα στα οποία 

ήμουν ακροατής ήταν μόνο δύο από 

τις πολλές και ποικίλες εορταστικές 

εκδηλώσεις, μουσικές, θεατρικές, ει-

καστικές και όχι μόνο, για όλες τις 

ηλικίες, που οργάνωσε ο Δήμος μέ-

χρι και τις 5 Ιανουαρίου. Άραγε, να 

μπορούσε αυτό το γιορτινό με υπέ-

ροχη καλλιτεχνική έκφραση πνεύμα 

να είναι ζωντανό όλο το χρόνο;  

Π 

Σε μια Αθήνα που γιορτάζει 
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άνοντας μια αναδρομή στα 

παιδικά μου χρόνια ανακαλύ-

πτω πως οι πιο ωραίες και 

έντονες αναμνήσεις που έχουν απο-

τυπωθεί στο μυαλό μου δεν είναι 

άλλες από τα δεκάδες ατελείωτα 

βράδια παραμονής Πρωτοχρονιάς 

που στηνόμουν στην εξώπορτα του 

σπιτιού μου στο κρύο πάτωμα, δί-

χως να με νοιάζει, περιμένοντας για 

ώρες να έρθει ο Άγιος Βασίλης με το 

δώρο μου, παρά τις κλασσικές παρα-

τηρήσεις των γονιών μου να πάω 

για ύπνο, επικαλούμενοι πως ο Άγιος 

δεν φέρνει δώρα σε ξύπνια παιδάκια. 

Άλλες φορές τις πέρναγα δίπλα στο 

παράθυρο περιμένοντας να δω το 

έλκηθρό του και να ακούσω τα κου-

δουνάκια των ταράνδων να χτυ-

πούν. Για καλή τύχη των γονιών μου 

πάντοτε με έπαιρνε ο ύπνος! 

Το παραμύθι των Χριστουγέννων 

ωστόσο ξεκινούσε κάθε χρόνο καθιε-

ρωμένα την ημέρα του στολισμού 

του δέντρου που παράλληλα έγρα-

φα και το γράμμα μου στον Άγιο Βα-

σίλη ζητώντας μια ντουζίνα δυσεύ-

ρετων παιχνιδιών λέγοντας χαρα-

κτηριστικά στους γονείς μου ότι ο Ά-

γιος Βασίλης δεν θα με αφήσει έτσι, 

θα μου βρει τα παιχνίδια που θέλω 

γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Το 

παραμύθι συνεχιζόταν μετά το Πρω-

τοχρονιάτικο ρεβεγιόν που με εν-

θουσιασμό ετοίμαζα ένα γεμάτο πιά-

το με μελομακάρονα, κουραμπιέδες 

και άλλα καλούδια αφήνοντάς τα 

πάνω στην τραπεζαρία μήπως και 

πεινάσει μετά από το κουραστικό τε-

ράστιο παγκόσμιο ταξίδι του ο Άγιος. 

Πάντοτε οι γονείς μου, μου έλεγαν ότι 

όλα τα παιδάκια αφήνουν γλυκά την 

Πρωτοχρονιά αιτιολογώντας μου έ-

τσι τα περιττά κιλάκια του. Το απο-

κορύφωμα ήταν την επόμενη μέρα 

(Πρώτη μέρα του χρόνου), όπου 

πρώτη μου δουλειά ήταν να τσεκά-

ρω το πιάτο, του οποίου τα γλυκά 

ήταν πάντα μισοφαγωμένα, κάτι το 

οποίο με στεναχωρούσε ιδιαίτερα 

διότι νόμιζα πως δεν του άρεσαν τα 

γλυκά της μαμάς μου. Έπειτα πήγαι-

να κάτω από το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο για να παραλάβω το δώρο 

μου το οποίο φυσικά ήταν πάντοτε 

εκεί. Η χαρά στο παιδικό πρόσωπό 

μου ήταν απερίγραπτη. Όλη αυτή η 

διαδικασία με χαροποιούσε τόσο που 

δεν γκρίνιαζα μέχρι το τέλος των δια-

κοπών! Τα ωραιότερα Χριστούγεννα 

ήταν αυτά στα οποία έλαβα το πρώ-

το και μοναδικό γράμμα μου από 

τον Άγιο Βασίλη. Ήμουν περίπου 7 

χρονών. Θυμάμαι χαρακτηριστικά 

να πηγαίνω στο σχολείο και να καυ-

χιέμαι για το πόσο καλό παιδάκι ή-

μουν που έλαβα και γράμμα. 

Όλα τα ωραία παραμύθια κάποτε 

τελειώνουν. Το τέλος της μαγείας για 

μένα ήρθε στα 10 μου όταν στο σχο-

λείο σε μια συζήτηση για τα Χρι-

στούγεννα αναφέρθηκα στον Άγιο 

Βασίλη και όλοι οι συμμαθητές μου 

έλεγαν πως δεν υπάρχει, όμως εγώ 

συνέχιζα να παλεύω για την ύπαρξη 

του και να στηρίζω την άποψη μου. 

Όταν επέστρεψα στο σπίτι και είπα 

στην οικογένεια μου για τα κακά παι-

δάκια που πιστεύουν πως ο Άγιος 

Βασίλης δεν υπάρχει επειδή δεν τους 

φέρνει δώρα, οι γονείς μου σκέφτη-

καν ότι ίσως είχε έρθει η ώρα για 

αναπάντεχες αποκαλύψεις. Τέτοιο 

κλάμα δεν έχω ξαναρίξει στην ζωή 

μου, αισθάνθηκα πως σε μια στιγμή 

καταστράφηκαν τα παιδικά μου χρό-

νια. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να πι-

στέψω πως δεν υπάρχει και έκανα 

περίπου έναν χρόνο για να το απο-

δεχτώ. Μακάρι να μην το είχα μάθει 

ποτέ! Θεωρώ πως όποιο παιδί δεν 

πίστεψε στον Άγιο Βασίλη μικρό δεν 

έχει νιώσει τη μαγεία των Χριστου-

γέννων, η μαγεία αυτή είναι πλα-

σματική, ωστόσο ονειρική! Σήμερα, 

αναπολώντας τέτοιες στιγμές του 

παρελθόντος, ευγνωμονώ τους γο-

νείς μου που με έβαλαν μέσα σε αυ-

τόν τον κόσμο και δεν μου στέρησαν 

ίσως τις πιο μαγικές και ωραίες 

εμπειρίες της ζωής μου! 

Κ 

Κατάλληλο για ανήλικους  
άνω των 12 ετών! 
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ετραμελής ομάδα μαθητών 

του σχολείου μας κατέκτησε 

την 5η θέση στον πανελλήνιο 

προκριματικό διαγωνισμό για την 

Ολυμπιάδα Επιστημών της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης (EUSO). Το ταξίδι άρχισε 

στα τέλη του Οκτώβρη, με την επιλο-

γή των μελών της ομάδας του σχο-

λείου, η οποία συγκροτήθηκε από τη 

Σύλβια Ζιβάνη, τον Κων/νο Τσακο-

γιάννη, τον Χρήστο Κυπραίο και τον 

Νίκο Στεμπίλη. Στον τοπικό διαγω-

νισμό μεταξύ σχολείων των Αμπελο-

κήπων η ομάδα μας κατάφερε την 

πρωτιά, με 276 βαθμούς έναντι 236 

του δεύτερου στην κατάταξη. Ακο-

λούθησε άλλη μια περίοδος προετοι-

μασίας από τους κ.κ. Τζαμαλή, Κατέ-

ρη, Μυλωνά, Σάλτα και Τσορτέκη, 

και στις 23 Ιανουαρίου πραγματο-

ποιήθηκε ο διαγωνισμός μεταξύ των 

σχολείων της νότιας Ελλάδας. Με 97 

βαθμούς στην χημεία, 90 στη φυσι-

κή, ένα στραβοπάτημα όμως στην 

βιολογία, η ομάδα μας αναρριχήθη-

κε στην πέμπτη θέση, έχοντας μόλις 

11/300 διαφορά από την πρώτη.  

Ο διαγωνισμός αυτός, μας έδωσε 

την ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή 

με το εργαστήριο και το πείραμα, 

κάτι που στο αναλυτικό πρόγραμμα, 

δείχνει να παίζει δευτερεύοντα ρόλο. 

Η εμπειρίες που αποκομίσαμε μόνο 

θετικές είναι, τόσο από την προετοι-

μασία μας όσο και από τη συμμε-

τοχή μας στον διαγωνισμό.  

Ευχόμαστε να μπορέσουν σύντο-

μα οι εργαστηριακές ασκήσεις να 

ενταχθούν στα μαθήματα και να έ-

χουν όλοι οι μαθητές την ευκαιρία 

να μάθουν όσα εμείς μάθαμε σε 

αυτήν μας την πορεία. 

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-

ΤΣΕΛΙΓΚΑ 

 

η Δευτέρα 7/12/2015 στο σχο-

λείο μας έλαβε χώρα η δεύτε-

ρη γενική συνέλευση των μα-

θητών, με πρωτοβουλία του δεκαπε-

νταμελούς συμβουλίου. Αφορμή και 

κύριο θέμα της συνέλευσης στάθηκε 

η 7η επέτειος στη μνήμη του Αλέ-

ξανδρου Γρηγορόπουλου της προ-

ηγούμενης μέρας. Πρώτα έγινε ανά-

γνωση κειμένων από τον ηλεκτρο-

νικό και έντυπο τύπο σχετικών με το 

θάνατο του 15χρονου Αλέξανδρου 

και άλλα περιστατικά αστυνομικής 

βίας και ύστερα ακολούθησε συζή-

τηση μεταξύ όλων των μαθητών 

που παρευρίσκονταν στο προαύλιο 

και επιθυμούσαν να εκφράσουν την 

άποψή τους ή το σχόλιό τους. 

Κεντρικό θέμα της συζήτησης ή-

ταν η αστυνομική βία, όπως την 

βιώνουμε και όπως τη βιώσαμε στις 

6/12/2008 με το θάνατο του Αλέξαν-

δρου Γρηγορόπουλου από σφαίρα 

που εξαπολύθηκε από το όπλο του 

ειδικού φρουρού τη αστυνομίας Ε-

παμεινώνδα Κορκονέα στην περιοχή 

των Εξαρχείων. Η συζήτηση συμπε-

ριέλαβε και το ζήτημα της αντιμετώ-

πισης της αστυνομικής βίας, της 

στάσης μας απέναντι σε αυτήν 

καθώς και εν γένει τη στάση μας 

απέναντι στην κρατική αυθαιρεσία. 

Ακούστηκαν και ανταλλάχτηκαν 

ποικίλες απόψεις, άλλες αλληλοσυ-

μπληρούμενες άλλες αντίθετες μετα-

ξύ τους, από αρκετούς συμμαθητές 

μας μέσα σε κλίμα σεβασμού ανάμε-

σα στους συνδιαλεγόμενους.  

Και αυτό είναι ίσως που πρέπει 

να κρατήσουμε περισσότερο από 

όλα από τη μέρα αυτή. Γιατί με τον 

σεβασμό αυτό ενισχύουμε και δια-

φυλάττουμε τα μεγαλύτερα αγαθά 

που έχουμε στην κοινωνία μας σήμε-

ρα την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

Αγαθά αντίθετα με κάθε μορφή βίας 

για οποιονδήποτε λόγο από τον 

οποιονδήποτε.   

Τ 

Τ 

Πέμπτη θέση της ομάδας 
μας στον πανελλήνιο 
διαγωνισμό του EUSO 

Γενική Συνέλευση των μαθητών στη μνήμη 
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου 
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ιασκέδαση. Έχοντας παρακο-

λουθήσει και συμμετάσχει σε 

αρκετούς ομίλους, δράσεις 

και προγράμματα, μπορώ με σιγου-

ριά να πω πως η δράση «Πάμε θέα-

τρο» είναι από τις πιο ευχάριστες. 

Ένα κυριακάτικο απόγευμα μπορεί 

να μεταμορφωθεί σε μια συναρπα-

στική έξοδο με συμμαθητές και κα-

θηγητές, για λίγες ώρες ντυμένες με 

κέφι, χαρά, γέλιο και καλή διάθεση. 

Η διασκέδαση είναι σημείο αναφο-

ράς της δράσης για όλους τους συμ-

μετέχοντες. Είναι σίγουρα μια στιγμή 

του μήνα που περιμένεις με ανυπο-

μονησία. 

Γνωριμία. Η δράση είναι μια μο-

ναδική ευκαιρία για ευχάριστη συνα-

ναστροφή με μαθητές και καθηγητές 

εκτός του σχολικού χώρου. Προσω-

πικά γνωρίστηκα με πολλά παιδιά 

του σχολείου που δεν ήξερα και βε-

λτίωσα τις σχέσεις μου με τα παιδιά 

που ήδη γνώριζα. Επίσης, δίνεται η 

ευκαιρία στους μαθητές να γνωρί-

σουν τους καθηγητές σε πολύ δια-

φορετικές συνθήκες από αυτές της 

σχολικής αίθουσας, ενώ αυτοί με τη 

σειρά τους μπορούν να «ανοιχτούν» 

και να μιλήσουν πιο ελεύθερα. Είναι 

μια ευκαιρία να γνωρίσεις καλύτερα 

τους ανθρώπους με τους οποίους 

είσαι στον ίδιο χώρο κάθε μέρα. 

Ψυχαγωγία. Το θέατρο, κατά την 

άποψή μου, είναι μια από τις πιο δύ-

σκολες, ποιοτικές και απολαυστικές 

μορφές τέχνης. Συμβάλλει ιδιαιτέρως 

στην καλλιέργεια του πνεύματος και 

της σκέψης. Διευρύνει τους ορίζοντες 

και αποκαλύπτει πτυχές της ζωής 

που μπορεί να μην σε είχαν απασχο-

λήσει στο παρελθόν. Κωμωδίες, τρα-

γωδίες, επιστημονικές παραστάσεις, 

μονόλογοι και διαδραστικά πρωτο-

ποριακά θεατρικά δρώμενα. Η δρά-

ση προσφέρει την ευκαιρία να τα α-

πολαύσεις όλα αυτά και πολλά άλλα 

σε διαφορετικά θέατρα, με διαφορε-

τικούς ηθοποιούς, διαφορετικές σκη-

νοθεσίες που σου παρέχουν πλήθος 

ερεθισμάτων, εμπειριών και γνώ-

σεων. 

Συζήτηση. Μια από τις ωραιότε-

ρες στιγμές της δράσης είναι ο χρό-

νος που συζητάμε όλοι μαζί για την 

παράσταση που παρακολουθήσαμε. 

Είτε αυτό γίνεται αμέσως μετά, στην 

έξοδο από το θέατρο, είτε δύο μέρες 

μετά στο τέλος μιας διδακτικής ώ-

ρας, είναι η ώρα που ανταλλάσσου-

με τις εμπειρίες μας και συζητάμε τις 

διαφορετικές προσεγγίσεις του κα-

θένα μας για την παράσταση. Εκτός 

από διασκεδαστικό, είναι και ωφέλι-

μο, καθώς εστιάζεις σε σημεία του 

έργου που δεν είχες προσέξει ή δεν 

σε είχαν επηρεάσει τόσο, ακούγοντας 

τις διαφορετικές οπτικές του καθε-

νός. Αυτός ο διάλογος αναπτύσσει 

νέα θέματα για συζήτηση και ιδέες 

για τις επόμενες παραστάσεις. 

Οργάνωση. Το γεγονός ότι η δρά-

ση γίνεται οργανωμένα και με συμ-

μετοχή πολλών παιδιών και καθη-

γητών είναι έναυσμα για να γίνεις 

μέλος της δράσης και να παρακο-

λουθείς τις θεατρικές παραστάσεις 

που οργανώνει, κάτι το οποίο μπο-

ρεί να μην είχες το χρόνο να κάνεις 

ατομικά. Τα θεατρικά έργα επιλέγο-

νται κατάλληλα, έτσι ώστε να προ-

σφέρουν πολλά ερεθίσματα, διαφο-

ρετικές εμπειρίες και ακούσματα προ-

ερχόμενα από ένα ευρύ φάσμα πα-

ραστάσεων και σκηνοθεσιών.  

Δ 

Πέντε λόγοι για να συμμετέχεις στη δράση 
«Πάμε Θέατρο» 
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ταν βρεθείτε σε ένα σημείο 

με ελάχιστη φωτορύπανση 

τα βράδια, κοιτάχτε πάνω 

τα άστρα. Σκεφτείτε τί ξέρετε για 

αυτά. Πού βρίσκονται, πόσο μεγάλα 

είναι, τί είναι. Και μετά ανακαλέστε 

στην μνήμη σας το τί πιστεύατε ό-

ταν ήσαστε μικροί για αυτά. Και δη-

μιουργήστε στο μυαλό σας μια ιστο-

ρία πίστης για αυτά. Για κάποιους 

μπορεί να είναι περίπλοκη ιστορία, 

ιδίως όταν οι θεωρίες αλλάζουν και 

αντικαθίστανται με ταχείς ρυθμούς, 

ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Καλύ-

τερα, ξεχάστε τα όλα. Δείτε ό,τι ακρι-

βώς υπάρχει μπροστά στα μάτια 

σας. Ό,τι ακριβώς έβλεπε κι ένας άν-

θρωπος πριν από χιλιάδες χρόνια, 

μόνο που τόλμησε να σχηματίσει με 

τον νου του μύθους για να τα εξη-

γήσει. Ο καιρός πέρασε και οι μύθοι 

έγιναν είτε θρησκεία είτε –μεταγε-

νέστερα- επιστήμη. Το πώς έγινε αυ-

τή η μεταστροφή από την αδιαφο-

ρία στην θρησκεία, από την θρη-

σκεία στην αμφιβολία, και από την 

αμφιβολία στην επιστήμη μέσω πα-

ρατηρήσεως εξετάζει, μεταξύ άλλων 

ο Simon Singh στο βιβλίο του, Big 

Bang. 

Ινδός αλλά γεννημένος και μεγα-

λωμένος στη Μεγάλη Βρετανία, ο 

Simon Singh σπούδασε στο Κάμπριτζ 

και ζει μια ζωή στην επιστήμη. Έχει 

επιμεληθεί πολλών ντοκιμαντέρ για 

το BBC, έχει δημοσιεύσει άρθρα σε 

επιστημονικά περιοδικά και βεβαίως, 

έχει γράψει αρκετά βιβλία, με σημα-

ντικότερα το πασίγνωστο «Τελευ-

ταίο Θεώρημα του Φερμά» και το 

“Big Bang”. Το βιβλίο του για το Big 

Bang λοιπόν θα λέγαμε πως αποτε-

λεί μία απλή μα ουσιαστική προσέγ-

γιση της ιστορίας της κοσμολογίας, 

μαζί με τις σημαντικότερες ανακα-

λύψεις στη Φυσική, τη Χημεία και τη 

Αστρονομία πού την συνοδεύουν, 

από την αρχαιότητα μέχρι τις αρχές 

του αιώνα μας. Ένα κράμα φιλοσο-

φίας για την επιστήμη, εκλαΐκευσης 

και ιστορίας. 

Ξεκινώντας από τους αρχαίους 

μύθους, και περιγράφοντας στη συ-

νέχεια τις μετρήσεις των αρχαίων 

Ελλήνων, ο συγγραφέας πραγματο-

ποιεί μία αναδρομή στην ιστορία της 

Αστρονομίας μέχρι τον 17ο αιώνα. Ο 

Simon Singh φτάνει στο σημείο να 

εκλαϊκεύσει μέχρι και δύο από τις 

πλέον γνωστές και ταυτόχρονα δυσ-

νόητες θεωρίες της σύγχρονης Φυ-

σικής -την Ειδική και τη Γενική Θεω-

ρία της Σχετικότητας, του Αϊνστάιν- 

καθώς και τις συνέπειές τους στην 

Κοσμολογία. Μετά από αρκετές επι-

στημονικές διαμάχες θα καταλήξει 

στη μεγαλύτερη από όλες, μετά την 

οποία η θεωρία που όλοι πιστεύουμε 

σήμερα σχετικά με το παρελθόν του 

Σύμπαντος, η Μεγάλη Έκρηξη, θα 

θριαμβεύσει. 

Είναι αλήθεια πως τα θεμέλια 

αυτού του βιβλίου δεν είναι άλλα 

από τη διαρκή εναλλαγή θεωριών. 

Διαβάζοντάς το θα εκπλαγείτε βλέ-

ποντας γιγαντιαίες θεωρίες να γκρε-

μίζονται μπροστά στα μάτια σας, και 

άλλες να ορθώνονται μετά από 

χρόνια ερευνών. Μα κυρίως μετά 

από χρόνια θέλησης και επιμονής. 

Κύριο δίδαγμα τούτου του βιβλίου 

είναι αυτό. Ακόμη και στην επιστήμη, 

θα παλέψεις. 

Το βιβλίο το προτείνουμε σε 

όλους. Είναι γραμμένο με λόγο που 

τέρπει και με αναφορές που μετα-

μορφώνουν τα αντικείμενα που έχει 

επιλέξει να παρουσιάσει ο Simon 

Singh.  

Αυτός είναι ο λόγος που επιλέ-

χθηκε να τεθεί ως κύριο βιβλίο μελέ-

της για τη φετινή χρονιά στον όμιλο 

«Μαθηματικά και Λογοτεχνία», ώστε 

να ειπωθούν όσα χρειάζονται όχι 

μόνο για να μάθουμε την προέλευσή 

μας, αλλά και την ιστορία πίστης και 

επιμονής πίσω από την εύρεσή της.  

Ό 

Simon Singh, Big Bang: Το βιβλίο μελέτης για 

τη φετινή χρονιά στον όμιλο «Μαθηματικά 

και Λογοτεχνία» 

Simon Singh,  

Big Bang: Η πιο σημαντική 

επιστημονική ανακάλυψη 

όλων των εποχών, Αθήνα, 

εκδ. Τραυλός, 2005, σ. 597. 
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ην Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 

2015 προσκεκλημένος στον 

όμιλο “Μαθηματικά και Λογο-

τεχνία” ήταν ο καθηγητής Αστρο-

φυσικής Ξενοφώντας Δ. Μουσάς, ο 

οποίος μας μίλησε με ανάλαφρη διά-

θεση για διάφορα θέματα, κυρίως 

για την απαρχή του πολιτισμού και 

της επιστήμης και την ανάγκη του 

ανθρώπου να εξηγήσει τα φαινό-

μενα που συνέβαιναν γύρω του. Ο 

άνθρωπος από πολύ παλιά, μας είπε, 

είχε την ανάγκη να μετρά τον χρόνο. 

Αυτή η ανάγκη τον οδήγησε στην 

μελέτη της Αστρονομίας. Προηγου-

μένως όμως, θα έπρέπε ο ίδιος να 

έχει κατανοήσει πως τα διάφορα 

φαινόμενα έχουν μια αιτία. Αυτό 

ήταν ένα πολύ μεγάλο βήμα για τη 

συλλογιστική του πρωτόγονου αν-

θρώπου, ο οποίος αρχικά απέδιδε 

τις κινήσεις των πλανητών (με τις 

οποίες θα μετρούσε τον χρόνο) πα-

ραδείγματος χάριν, σε υπερφυσικές 

δυνάμεις. Τη στιγμή λοιπόν που κα-

ταλαβαίνει -είτε τυχαία είτε όχι- πως 

αυτά υπόκεινται σε νόμους, ουσια-

στικά υβρίζει και καταρρίπτει τη 

θεολογική θεωρία που ο ίδιος έχει 

χτίσει, και ασπάζεται την αιτιο-

κρατία. 

Ο κύριος Μουσάς, ένας χαμογε-

λαστός και αισιόδοξος άνθρωπος, 

μας διαβεβαίωσε πως εμείς οι Έλ-

ληνες μαθητές, είμαστε προνομιού-

χοι, συγκρινόμενοι με τους αντίστοι-

χους μαθητές του εξωτερικού, αφού 

εισαγόμαστε νωρίτερα σε αρκετές 

έννοιες, ενώ είμαστε και… “χαρισμα-

τικοί”.

ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

  

τις 20 Νοεμβρίου 2015 ο Μά-

νος Δανέζης, επίκουρος καθη-

γητής στον Τομέα Αστροφυ-

σικής-Αστρονομίας-Μηχανικής στο 

τμήμα Φυσικής του ΕΚΠΑ και γνω-

στός στο ευρύ κοινό από τα βιβλία 

του και τα ντοκιμαντέρ του, επισκέ-

φθηκε το σχολείο μας και μίλησε 

στους μαθητές, στα πλαίσια των 

διαλέξεων που διοργανώνει ο όμιλος 

«Μαθηματικά και Λογοτεχνία».  

Με αφορμή την απονομή των 

Νόμπελ, το αμέσως προηγούμενο 

διάστημα, που δεν την θεώρησε ικα-

νοποιητική, έκανε μια διάλεξη η ο-

ποία μας προβλημάτισε ιδιαίτερα όχι 

μόνο για την αρχή του κόσμου, αλλά 

και για τις ήδη προϋπάρχουσες θεω-

ρίες. Στην παρουσίασή του αρχικά 

μας περιέγραψε αυτές τις θεωρίες με 

τα διάφορα στοιχεία τους. Στη συνέ-

χεια επικαλούμενος και τη λογική 

των μαθητών, προσπάθησε να δείξει 

πως δεν είναι όλες οι θεωρίες απο-

δεδειγμένες και παρότρυνε τους μα-

θητές να το ψάξουν 

και μόνοι τους 

απορρίπτοντας την 

απόλυτη αυθεντία, 

λέγοντας πως ο 

μόνος τρόπος για 

να πάει μπροστά η 

επιστήμη είναι να 

τεθούν υπό δοκιμή 

οι παλιές θεωρίες.  

Στα πλαίσια αυ-

τού παρουσίασε επί-

σης άλλες εξ ίσου 

καλά τεκμηριωμένες 

θεωρίες οι οποίες είναι αντίθετες με 

τις ισχύουσες, δείχνοντας έτσι, αυτό 

που ήθελε να πει.  

Σίγουρο είναι πως πέτυχε να μας 

μεταδώσει την αμφιβολία και τη 

διάθεση για έρευνα. 

Τ 

Σ 

Ο καθηγητής Ξενοφώντας 

Μουσάς στον όμιλο 

«Μαθηματικά και 

Λογοτεχνία» 

«Είναι το Big Bang η Αρχή του Σύμπαντος;»  
Μια διάλεξη του καθηγητή Μάνου Δανέζη 
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ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 

τις 6 Νοεμβρίου 2015, στο 

πλαίσιο των διαλέξεων του 

ομίλου «Μαθηματικά και Λο-

γοτεχνία», ο Δρ Αστροφυσικής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών Αντώνης 

Αντωνίου, ο οποίος εργάζεται στον 

τομέα Αστροφυσικής-Αστρονομίας-

Μηχανικής στο ΕΚΠΑ, έδωσε διάλεξη 

στο σχολείο μας με τον τίτλο «Γεν-

νηθήτω φως».  

Ο κύριος Αντωνίου, ξεκινώντας 

από το σήμερα, μας έδειξε ότι τα 

τελευταία εκατό χρόνια η γνώση του 

ανθρώπου περί των μυστηρίων του 

έναστρου ουρανού βελτιώθηκε ση-

μαντικά με τη χρήση σύγχρονων 

αστρονομικών οργάνων καταγρα-

φής και επεξεργασίας της ακτινοβο-

λίας των άστρων, ορατής με ανθρώ-

πινο μάτι και μη, τα οποία δεν βρί-

σκονται πλέον μόνο μέσα στα Α-

στεροσκοπεία, αλλά και στα διαστη-

μόπλοια ή τους τεχνητούς δορυφό-

ρους, στέλνοντας στη Γη πολύτιμες 

πληροφορίες για όσα συμβαίνουν 

στα πέρατα του Σύμπαντος. Μας μί-

λησε για τις μεγαλύτερες και σημα-

ντικότερες τεχνολογικές και κατ’ ε-

πέκταση παρατηρησιακές ανακαλύ-

ψεις, παράλληλα όμως μας είπε ότι 

ακόμη και αυτές οι γνώσεις μας εξα-

κολουθούν να είναι ελάχιστες και ότι 

αδυνατούν να δώσουν μια τελική α-

πάντηση σε μια σειρά ερωτημάτων, 

που απασχολούν την ανθρώπινη 

σκέψη χιλιάδες χρόνια, όπως το πώς 

γεννήθηκε το Σύμπαν, τι υπήρχε 

πριν υπάρξει η Δημιουργία, τι συνέ-

βη τις πρώτες στιγμές, πώς εξελίσ-

σεται και πού θα καταλήξει το γι-

γαντιαίο αυτό δημιούργημα. Στη 

συνέχεια, προσπάθησε να δώσει 

απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, 

με τα ψήγματα των ολικών δεδομέ-

νων που έχουμε. Η όλη παρουσίαση 

περιείχε μια παρότρυνση να προ-

σπαθήσουμε να συμμετέχουμε στην 

πρόοδο της ανακάλυψης του σύ-

μπαντος. Η διάλεξη τελικώς πέτυχε 

τους σκοπούς της, αφήνοντας μας 

τις καλύτερες εντυπώσεις. 

ΤΟΥ ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 

τις 11 Δεκεμβρίου 2015, στο 

πλαίσιο του ομίλου «Μαθημα-

τικά και Λογοτεχνία», επισκέ-

φτηκε το σχολείο μας ο κύριος Διο-

νύσης Σιμόπουλος, διακεκριμένος 

φυσικός και αστρονόμος, επίτιμος 

Διευθυντής του Πλανηταρίου. Σε μια 

διάλεξη με τίτλο «Όλα όσα ξέρουμε» 

παρουσίασε ό,τι ακριβώς λέει ο τί-

τλος, με φιλική διάθεση. Άρχισε από 

μια ιστορία. Είπε πως κάποιος κάπο-

τε τον ρώτησε πότε θα καταστραφεί 

ο ήλιος κι εμείς μαζί. Ο κύριος Σιμό-

πουλος του έδωσε μια απάντηση, η 

οποία ήταν ιδιαίτερα καθησυχα-

στική με την κοινή λογική. Όμως το 

σχόλιο που δέχθηκε και μας περιέ-

γραψε έδειχνε το άγχος του ανθρώ-

που για την καταστροφή. Κι από εκεί 

άρχισε να μας περιγράφει τις θεω-

ρίες για την κατανομή των άστρων, 

για το σύμπαν, για τα είδη ουρανίων 

σωμάτων, για τα χαρακτηριστικά 

του σύμπαντος και των συστατικών 

του. Η διάλεξη τελείωσε με μιαν 

ερώτηση του καθηγητή Φυσικής του 

σχολείου μας κου Κατέρη, η οποία 

βασίστηκε στη σωστή πρόβλεψη που 

είχε κάνει ο κύριος Σιμόπουλος, σε 

μια προηγούμενη διάλεξη, για το 

μποζόνιο του Χιγκς. Η ερώτηση ήταν 

ουσιαστικά παράκληση για μια και-

νούρια πρόβλεψη. Κι ο κύριος Σιμό-

πουλος, με αρκετή σιγουριά, απά-

ντησε πως στα επόμενα δέκα χρόνια 

θα έχει διαλευκανθεί η ουσία της 

σκοτεινής ύλης και ενέργειας, και θα 

προσδιοριστούν επίσης οι ακριβείς 

διαστάσεις του σύμπαντος.  

Σ 

Σ 

Αντιμέτωποι με τα μεγάλα ερωτήματα για 
το Σύμπαν  

Διάλεξη του Δρ Αστροφυσικής Αντώνη Αντωνίου 

Διονύσης Σιμόπουλος: «Όλα όσα ξέρουμε» 
για το σύμπαν 

Μια διάλεξη του καθηγητή Μάνου Δανέζη 
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ-

ΤΣΕΛΙΓΚΑ 

 

ην Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 

2015 είχαμε την τύχη υποδε-

χθούμε στο σχολείο μας τρεις 

αξιόλογους ανθρώπους, που έχουν 

πείρα από τo κοινωνικό γίγνεσθαι 

και τα κοινωνικά προβλήματα και οι 

οποίοι, στο πλαίσιο ενός αναγκαίου 

κοινωνικού προβληματισμού την 

περίοδο των Χριστουγέννων, μας 

εξέθεσαν και ανέλυσαν τρεις πτυχές 

της σύγχρονης κοινωνικής ζωής στη 

χώρα μας και όχι μόνο. 

«Στην άλλη όχθη…» 

Σπύρος Ζωνάκης, συντάκτης 

στο περιοδικό δρόμου «Σχεδία» 
Ο κ. Σπύρος Ζωνάκης, συντάκτης, ι-

δρυτικό μέλος και επινοητής του 

ονόματος της «Σχεδίας», που είχε 

επισκεφθεί το σχολείο μας και πέρυ-

σι, με αφορμή το περιοδικό αναφέρ-

θηκε στην αστεγία και τις κοινωνικές 

παροχές προς τους αστέγους στην 

Ελλάδα. 
Στην παρουσίαση της «Σχεδίας» 

εξήγησε ότι είναι ένα από τα πολλά 

περιοδικά δρόμου που πωλούνται 

από κοινωνικά αποκλεισμένους συ-

νανθρώπους μας ανά την υφήλιο 

για την υποστήριξη των τελευταίων. 

Πρόκειται, λοιπόν, για ένα «κοινω-

νικό περιοδικό», όπως τόνισε, με 

ανάλογη θεματολογία. Σε λειτουργία 

από το 2013 (6 χρόνια μετά την ί-

δρυση της Εθνικής Ομάδας Αστέ-

γων) προσπαθεί να περάσει «με ένα 

καρυδότσουφλο τον κόσμο στην άλ-

λη όχθη», από την ανέχεια, τον κοι-

νωνικό αποκλεισμό και την απόγνω-

ση στην επανακοινωνικοποίηση και 

την ελπίδα. Επεσήμανε ότι αυτό το 

«πέρασμα» μπορούν να το πραγ-

ματώσουν οι πωλητές της «Σχεδίας» 

τόσο με τα έσοδα της πώλησης όσο 

και ακόμα περισσότερο με την αλλη-

λεπίδρασή τους με τον κόσμο, τις 

κουβέντες που θα ανταλλάξουν με 

τους περαστικούς. «Στόχος μας είναι 

να κλείσουμε», υπογράμμισε για μια 

φορά ακόμα ο κ. Ζωνάκης. 
Τι σημαίνει, όμως, άστεγος; Άστε-

γος θεωρείται ένας άνθρωπος που 

δεν έχει δική του μόνιμη κατοικία. 

Μπορεί να ζει στο δρόμο αλλά όχι 

μόνο. Ο κ. Ζωνάκης αναφέρθηκε και 

σε κατάλυση σε ξενώνες διανυκτέ-

ρευσης, σε κέντρα φιλοξενίας (στα 

οποία φτάνουν και άνθρωποι που 

βρίσκονται υπό την απειλή της έξω-

σης ή της βίας, όπως είναι πολλές 

γυναίκες), σε προσωρινά καταλύ-

ματα ή προσωρινές κατοικίες -για 

παράδειγμα, τα τροχόσπιτα. Δυστυ-

χώς, οι άνθρωποι αυτοί στη χώρα 

μας αποτελούν ένα σημαντικό μέρος 

του πληθυσμού, τουλάχιστον του α-

στικού, ανερχόμενοι περίπου σε 

20.000. Όμως, ο κ. Ζωνάκης δεν έμει-

νε στην αναφορά του αριθμού, αλλά 

προχώρησε στην προβολή της ανε-

παρκούς κατάστασης των κοινωνι-

κών υποδομών της Ελλάδας με έμ-

φαση στην απουσία κοινωνικών 

κατοικιών. Συγκεκριμένα, έκανε 

αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα 

είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που δεν 

παρέχει τέτοιες κατοικίες. Επίσης, 

μια δεύτερη αντίθεση μεταξύ Ελλά-

δας και Ευρώπης (εδώ Βόρειας και 

Δυτικής) που επεσήμανε ο συντά-

κτης της «Σχεδίας» είναι η στενό-

τητα στις διαπροσωπικές σχέσεις 

του ατόμου και η υποστήριξη που 

αντλεί από αυτές σε σχέση με τις 

χαλαρότερες κοινωνικές επαφές σε 

άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
Τέλος, ο κ. Ζωνάκης μας ενημέ-

ρωσε και για μία παράλληλη δράση 

του περιοδικού που έχει τίτλο «Αό-

ρατες Διαδρομές». Η δράση αυτή 

προβλέπει ξενάγηση στην Αθήνα με 

ξεναγούς τους ίδιους τους πωλητές, 

οι οποίοι μας οδηγούν στα μέρη που 

έζησαν και μας αφηγούνται την 

«προηγούμενη» ζωή τους, ως άστε-

γοι και άνεργοι. Σημειωτέον, στο 

Αμβούργο τέτοιες ξεναγήσεις είναι 

Τ 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση-συζήτηση 
στις 23 Δεκεμβρίου 2015 
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υποχρεωτικές για τα Λύκεια της πό-

λης, όπως μας ενημέρωσε ο «νονός» 

του περιοδικού. 

 
Ο παράγοντας «οπτική 

γωνία» 

Απόστολος Φωτιάδης, 

δημοσιογράφος και ερευνητής 

του προσφυγικού ζητήματος 
 Ο κ. Απόστολος Φωτιάδης μας μίλη-

σε υπό το πρίσμα των δεδομένων 

της δημοσιογραφίας σχετικά με το 

φλέγον θέμα της επικαιρότητας, και 

κατ’ εξοχήν αντικείμενό του, το προ-

σφυγικό. 
Αφορμώμενος από αριθμητικά 

στοιχεία τόσο για την δίωξη Χρι-

στιανών από χώρες εκτός Ευρω-

παϊκής Ένωσης, κατά κύριο λόγο 

ασιατικές, όσο και για τη διέλευση 

προσφύγων από τη συνοριακή περι-

οχή του Έβρου, ο οποίος αποτελεί 

και σύνορο της Ένωσης, έθεσε στο 

επίκεντρο της συζήτησης και της 

έρευνας την οπτική γωνία. Τόνισε, 

αναφερόμενος στη θέση του ιστορι-

κού ‘Ερικ Χομπσμπάουμ, ότι έχει με-

γάλη σημασία από ποια πλευρά κοι-

τά και αναλύει κανείς την πραγμα-

τικότητα. Στο σημείο αυτό παρέθεσε 

το παράδειγμα της καταμέτρησης 

των προσφύγων στον Έβρο, η διαδι-

κασία της οποίας αντανακλά την 

οπτική της υπηρεσίας που την έχει 

αναλάβει και η οποία οπτική δεν εί-

ναι μοναδική. Είναι δυνατή η αντι-

παραβολή άλλων σχετικών αριθμών 

που παρουσιάζουν μια διαφορετική 

όψη των πραγμάτων. 
Μια τέτοια μετατόπιση της οπτι-

κής γωνίας σχετικά με το προσφυ-

γικό ζήτημα στην Ευρώπη μπορεί να 

μας υποδείξει, κατά τον κ. Φωτιάδη, 

την σχετική ασημαντότητα του φαι-

νομένου στην Ευρώπη, αν ληφθεί 

υπόψιν το φαινόμενο παγκοσμίως. 

Η διαφορετική θεώρηση, λοιπόν, 

δίνει διαφορετικά αποτελέσματα για 

το ίδιο αντικείμενο έρευνας. Τα απο-

τελέσματα αυτά δεν μπορούν να 

διακριθούν σε λανθασμένα και ορθά, 

καθώς η θέση του παρατηρητή εκ 

των πραγμάτων διαφέρει και άρα 

διαφέρουν και τα μέτρα σύγκρισης. 

Πάντως, μιλώντας για την επίλυση 

προβλημάτων που αφορούν πληθυ-

σμιακές μετακινήσεις, ο ίδιος επεσή-

μανε ότι για αυτά τα προβλήματα 

«λύσεις δεν υπάρχουν, μόνο η 

καλύτερη διαχείρισή τους». 
Ο κ. Φωτιάδης έκλεισε δίνοντας 

προέκταση στη θέση του περί οπτι-

κής γωνίας και διασαφηνίζοντας ότι 

αυτό που ορίζουμε ως «αντικειμε-

νική ενημέρωση» έγκειται κατά βάση 

στην απουσία διαμεσολάβησης ανά-

μεσα στην ίδια την πληροφορία και 

τον δέκτη της. Επεξηγώντας τη 

«διαμεσολάβηση» αυτή, ο κ. Φω-

τιάδης την όρισε ως εκείνη την πα-

ρέμβαση, που προέρχεται είτε από 

δημοσιογραφικούς παράγοντες είτε 

από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η 

οποία αλλοιώνει την είδηση με απο-

τέλεσμα την παραπληροφόρηση του 

πολίτη. Ως εκ τούτου, ο κ. Φωτιάδης 

κατέδειξε ότι απαιτείται πρώτα η 

αμφιβολία για την εγκυρότητα της 

πληροφορίας που λαμβάνεται και 

ύστερα ο λογικός έλεγχος της καθώς 

και η διασταύρωση των πηγών άν-

τλησή της. 

 
Ο «Άλλος» και η Εκκλησία 
Πατήρ Αλέξανδρος Καραΐσκος, 

εφημέριος στον Ι.Ν. Κοιμήσεως 

Θεοτόκου Άνω Γλυφάδας 
Ο π. Αλέξανδρος Καραΐσκος, στην 

αναζήτηση του βαθύτερου νόημα-

τος των Χριστουγέννων, όπως αυτό 

εκφράζεται μέσα από τον «Άλλο» και 

την βοήθεια προς αυτόν, εξέθεσε την 

κοινωνική πραγματικότητα της 

φτώχειας, της ανεργίας, της αστε-

γίας και της προσφυγιάς όπως την 

αντιλαμβάνεται η Ορθόδοξη Εκκλη-

σία.  
Ο π. Αλέξανδρος τόνισε, καταρ-

χάς, ότι «η Εκκλησία είναι παρεξη-

γημένη». Με στόχο τη διασάφηση 

του ρόλου και της δράσης της ο π. 

Αλέξανδρος αναφέρθηκε στο «τι 

λέει», «τι κάνει» και «τι θα έπρεπε να 

κάνει» η Εκκλησία σήμερα. 
Στο πρώτο εκ των τριών σκελών 

της ομιλίας του, βασιζόμενος σε σχε-

τικά χωρία από την Καινή Διαθήκη, 

παρατήρησε ότι ο Χριστός καθ’ όλη 

τη διάρκεια της επίγειας ζωής του δε 

διήγε βίο ευκατάστατο και ήρεμο. 
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Αντιθέτως, βίωσε την προσφυγιά 

στην Αίγυπτο την περίοδο που ο Η-

ρώδης έψαχνε τον εν ζωή «διάδο-

χό» του για να τον εξοντώσει. Βίωσε, 

ακόμα, σύμφωνα με τον π. Αλέξαν-

δρο, την έλλειψη στέγης αφού δεν 

είχε «πού την κεφαλήν κλίνει». Βίω-

σε, τέλος, τον ανθρώπινο πόνο, στά-

θηκε δίπλα στους αδύναμους του 

κόσμου, ως ένας απ’ αυτούς, και έ-

γειρε πάνω από τα βάσανά τους 

καταδεικνύοντας μια στάση ζωής 

(τόσο για την Εκκλησία, όσο και για 

τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά) η 

ουσία της οποία βρίσκεται ι στη 

συμπόρευση με τον «Άλλον» και όχι 

στην απόρριψή του. Η «παραβολή 

της κρίσεως του κόσμου», την οποία 

ανέγνωσε ο π. Αλέξανδρος, αποτελεί 

το αναγκαίο συμπλήρωμα της πα-

ραπάνω αντίληψης. 

«Η Εκκλησία ποτέ δεν ξέχασε αυ-

τόν που είχε ανάγκη». Σε αυτήν την 

φράση συνόψισε ο π. Αλέξανδρος 

την φιλανθρωπική δράση της Εκκλη-

σίας, όπως μας την παρουσίασε ο 

ίδιος. Από τα καθημερινά συσσίτια 

μέχρι την υπεράνθρωπη προσπά-

θεια αγάπης και αλληλεγγύης αν-

θρώπων της Εκκλησίας, από τους 

οποίους αναφέρθηκε το όνομα του 

παπα-Στρατή, του ανθρώπου που 

έδρασε ακούραστα για την οργάνω-

ση του δικτύου υποδοχής και στήρι-

ξης των προσφύγων στο νησί της 

Λέσβου, όλα αποτελούν την απόδει-

ξη ότι η Εκκλησία δεν έχει μόνο μία 

πλευρά. Τα σκάνδαλα τύπου Βατο-

πεδίου, οι ομόφοβες επιθέσεις (που 

αποτελούν εκμετάλλευση του δημο-

κρατικού πνεύματος που κυριαρχεί 

στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκ-

κλησίας) και άλλα τόσα μελανά 

σημεία είναι η μισή αλήθεια, η οποία 

δεν παύει, βέβαια, να γεννά στην 

καλύτερη περίπτωση ερωτηματικά. 
Στο τρίτο -και ίσως και πιο επί-

μαχο- ερώτημα, ο π. Αλέξανδρος 

απάντησε: «Περιμένω ακόμα πολλά 

από την Εκκλησία». Εξήγησε ότι 

αυτό που κυρίως έχει εκλείψει από 

την Εκκλησία σήμερα είναι η έννοια 

της κοινότητας, που εκφράζεται 

μέσα από την ενορία. Έχει εκλείψει, 

δηλαδή, το πραγματικό ενδιαφέρον 

για τον άλλον ανάμεσα στους πι-

στούς το πνεύμα αλληλεγγύης που 

θα συνυπάρχει με το σώμα της Εκ-

κλησίας.  

Για τον π. Αλέξανδρο, μια τέτοια 

ζωή και νοοτροπία θα μπορούσε να 

εμπνεύσει η Εκκλησία σε όλο τον κό-

σμο στην δική μας εποχή. 
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F O O D  R E P O R T  

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΑ 

 

να μπεργκεράδικο στο κέντρο της Αθήνας, το 

οποίο, όλοι όσοι το ξέρουν το αγαπάνε πολύ. 

Με μια retro ατμόσφαιρα, η οποία παρόλη την 

«παλαιότητα» της αποτελεί ειδυλλιακό, έξυπνο και βολικό 

μέρος για να συναντήσεις τους φίλους σου, και έτσι 

προσελκύει αρκετό κόσμο, που κυρίως αποτελείται από 

νέους ανθρώπους. Όμως γιατί τέτοια επιτυχία, γιατί 

τέτοια αγάπη από τους ανθρώπους της Αθήνας γι’ αυτό; 

Επειδή πάνω απ’ όλα είναι ένα μαγαζί με χαμηλές τιμές 

αλλά υπέροχη ποιότητα και πάνω κυρίως απολαυστικά 

burger. Αν η περιγραφή του χώρου δεν σας φτάνει, δια-

βάστε και τα παρακάτω... 

Όλα τα burger του (με μερικές εξαιρέσεις) φτιάχνονται 

με λαχταριστό, ζουμερό μπιφτέκι από 100 % μοσχαρίσιο 

κιμά με διάφορα μυρωδικά μέσα που δίνουν αυτή την 

ιδιαίτερη και μοναδική γεύση, τυρί cheddar, μουστάρδα, 

κέτσαπ, BBQ σώς, φρέσκια ντομάτα και καραμελωμένα 

κρεμμύδια. Όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου, το κάνουν 

τόσο ακαταμάχητο. 

Τώρα νομίζω πειστήκατε … 

Και το καθένα τους κάνει περίπου 2,50 ευρώ . 

Χρειάζεται τίποτα άλλο; Δεν νομίζω … 

Hot hot burger bar 

Πραξιτέλους 2. 

ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΠΑΡΑΔΙΑ  

 

να καλό εστιατόριο με τιμές fast-food σε μια από 

τις πιο αμφιλεγόμενες περιοχές της Αθήνας. Κά-

ποιοι την αποφεύγουν, άλλοι την θαυμάζουν. Αυτή 

η περιοχή δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ονομασία αλλά 

νομίζω πως όλοι την ξέρουμε, βρίσκεται ανάμεσα στην 

οδό Αθηνάς και την οδό Πειραιώς και εκεί είναι ένα από 

τα καλύτερα και φθηνότερα πακιστανικά-ινδικά εστιατό-

ρια, τουλάχιστον από όσο ξέρω στην Αθήνα. Ἐχει το 

όνομα Pak taka tak, και βρίσκεται στη οδό Μενάνδρου 13.  

Έχει παραδοσιακά ινδικά φαγητά καυτερά και μη. 

Μέσα του βρίσκεσαι σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα με 

ινδικές μυρωδιές, μουσική, και τα φαγητά του το ίδιο. 

Κάποια φαγητά τα σερβίρουν σε σιδερένια τηγάνια 

βγαλμένα μόλις από τη φωτιά και όλα τα πιάτα είναι 

μαγειρεμένα εκεί στα κάρβουνα, μπροστά σου. Μια μικρή 

και υπέροχη λεπτομέρεια είναι πως όλα τα φαγητά συ-

νοδεύονται με φρεσκοψημένο, χειροποίητο ινδικό ψωμί 

τσαπάτι, μια φρέσκια σαλάτα και σώς από γιαούρτι 

εντελώς δωρεάν! Οι τιμές του, είμαι σίγουρη πως θα σας 

συναρπάσουν. Ένα άτομο μπορεί να φάει πληρώνοντας 

από 5 έως 10 ευρώ ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Με αυτό 

τον τρόπο θα έχετε ταξιδέψει στην Ινδία χωρίς καν να 

έχετε πληρώσει εισιτήριο… 

Έ 

Έ 

Burgerzz…(κέντρο) 

Μία μικρή Ινδία στο κέντρο της Αθήνας 
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Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Ζηργάνος-Καζολέας 
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Φωτογραφία: Δηώ Μπαλάφα 



  

 

Αν… 
 

 

Αν μπορούσες να πιάσεις τη μουσική…  

και τα χέρια σου γέμιζαν με χρώματα,  

συνέθετες τη μουσική σχεδιάζοντας με τα δάχτυλα στον αέρα. 

 

Αν τα σύννεφα ήταν μουσική… 

που αντηχούσε στην πλάση.  

Την άκουγαν τα ζώα κι ημέρευαν,  

την άκουγαν τα μωρά και σταματούσαν να κλαίνε. 

 

Αν τα δάκρυα ήταν διαμάντια…  

και όσο πιο όμορφα ήταν τα μάτια που τα χύνανε,  

τόσο πιο γυαλιστερά και λαμπερά να ήταν, και έτσι σκληρά,  

να έκλειναν μέσα τους όλες τις κακές μας στιγμές. 

 

Αν τα διαμάντια αψηφούσαν τη βαρύτητα…  

και πέταγαν προς το φεγγάρι. 

Αν το φεγγάρι ήταν τετράγωνο… 

και έδινε ένα διαφορετικό τόνο στη νύχτα,  

με αυτό το λευκό, χλωμό φως του να φωτίζει  

ακόμη και τις πιο δύσκολες ώρες μας. 

 

Αν οι κακές μας στιγμές και οι δύσκολες ώρες  

μπορούσαν να γίνουν ουράνια τόξα…  

και αντί να μας κάνουν να λυπούμαστε μας έδειχναν την ελπίδα…… 

 

Και αν η ελπίδα ήταν ένα μικρό λουλούδι στο μπαλκόνι μας…  

που κάνει λιγότερο μουντή την πόλη 

και ομορφαίνει την Αθήνα,  

σου προσφέρει ένα συναίσθημα όταν το κοιτάς,  

αληθινό, λίγο απροσδιόριστο στην αρχή  

αλλά γλυκό, ζεστό ίσως λίγο μελαγχολικό,  

που όμως σου θυμίζει  

πως μπορείς παντού να βρεις την ομορφιά  

και πως κάτι μέσα σου είναι ακόμη ζωντανό; 

 

ΔΗΩ ΜΠΑΛΑΦΑ 



  

 


