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Το τεύ χος που κρα τάς στα χέ ρια σου εί ναι ένα μι κρό αρ χεί ο. Είναιαφιερωμέ
νοσ'ένανάνθρωποπουκάποιοιδενγνωρίσαμεποτέ,κάποιοιείχαντην
τύχηναγνωρίσουνκαικάποιοιάλλοινααγαπήσουν:τονΑούα.Εί ναι αφι
ε ρω μέ νο στην τρέ λα που τρα γου δά με στα λα ϊ κά τρα γού δια, όταν έχου με με ρά κια, 
σε κλέ τια κι έρω τα, εί ναι αφι ε ρω μέ νο στον «άλ λο» ή την «άλ λη» και την ει κό να τους 
που φο βό μα στε αλ λά μας έλ κει, που την απο φεύ γου με αλ λά πά ντα μι λά με για αυ τήν. 
Εί ναι αφι ε ρω μέ νο στη γει τό νισ σα που «σάλ τα ρε», στον πι τσι ρι κά που «λά λη σε», στον 
παπ πού που «έχα σε τα λο γι κά του», στον συγ γε νή που απο φεύ γου με να μι λή σου με 
για αυ τόν. Εί ναι αφι ε ρω μέ νο σε όλους εμάς που συ νη θί ζου με να λέ με με το πα ρα μι
κρό: τρε λά θη κα. Εί ναι αφι ε ρω μέ νο στους ηθο ποι ούς που έπαι ξαν το ρό λο του τρε λού 
και τους αγα πή σα με, στους πραγ μα τι κούς τρε λούς που υπο δύ θη καν, στους θε α τές 
που τους αγά πη σαν και στους αν θρώ πους που στουςδρόμουςδιαδηλώνουν
ακόμαγιααυτούς. Εί ναι αφι ε ρω μέ νο στους νο μι μό φρο νεςνοι κο κυ ραί ους κα τοί
κους που δεν αντέ χουν στη θέα του τρε λού και στους κα τοί κους που θέ λουν να 
πί νουν κα φέ μα ζί του. Εί ναι αφι ε ρω μέ νο  στους αν θρώ πους που ούρ λια ζαν ενά ντι α 
στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου, που δεν αφή να νε κα νέ να άλ λον να μι λή σει, που 
απεί λη σαν ότι θα τους πε τά ξουν στη θά λασ σα, που απει λού σαν να μας δεί ρουν, που 
μας εί παν: να φύ γε τε από το χω ριό μας. Εί ναι αφι ε ρω μέ νο σ' όσους εί ναι πε τα μέ νοι 
στον Και ά δα της Σι ω πής, θύ μα τα των οι κο γε νει ών τους αλ λά και της κυ ρί αρ χης αντί
λη ψης για ότι δεν μπο ρού με και δεν θέ λου με να κα τα νο ή σου με.
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χώρου με επίκεντρο την άμεση δημοκρατία μακριά από μικροπολιτικές αφού τα 
προβλήματα είναι οικουμενικά. Παρόλα αυτά τροφοδότησε το δημόσιο χώρο της 
Αίγινας με έναν άλλο λόγο ύπαρξης ενάντια στην κοινωνία των οπαδών και των 
αφεντικών τους ενώ βέβαια τα κατάφερε να παρέμβει δραστικά αν όχι 
αποτελεσματικά σε καίρια τοπικά προβλήματα που η ίδια ανέδειξε αλλά και συνέβαλε 
στην πληροφόρηση των πολιτών με τις εκδηλώσεις της. Λοιδορήθηκε από «κοντινούς» 
και μακρινούς, και αντιμετωπίστηκε σε πολλές περιπτώσεις ως αιθεροβάμων σ' ένα 
τόπο που θεωρείται εκ προοιμίου τσιφλίκι των δημάρχων, των κομματικών παραγόντων 
και των οικονομικών βαστάζων τους. Δεν ήταν ποτέ «μαγαζάκι» και με όλα τα λάθη 
της συνέβαλε ανιδιο τελώς σ' έναν προβληματισμό που ξεπερνούσε το αγοραίο 
ορίζοντα του ατομικού συμφέροντος και της εξουσιαστικής παράνοιας. Αυτά τα ολίγα 
για εχθρούς, «εχθρούς», φίλους και «φίλους»...
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H 
ση με ρι νή το πι κή αυ το δι οί κη ση, κομ μά τι της ευ ρύ τε ρης 
ανή θι κης πο λι τι κής τά ξης πραγ μά των δεν θα μπο ρού σε 
να έχει μια δι α φο ρε τι κή θέ ση στον ορί ζο ντα των κοι-

νω νι κών αξι ών. Το «φι λό τι μο», η «ει λι κρί νει α», η «ντο μπρο σύ νη», 
η «μπέ σα», η «αλή θεια», που ο λα ός μα σά ή ανα μα σά σαν κα ρα-
μέ λες στον κα θη με ρι νό του βίο δεν θα μπο ρού σαν να συ νο δεύ-
ουν την δρα στη ρι ό τη τα των αντι προ σώ πων του λα ού, αφού στις 
πε ρισ σό τε ρες των πε ρι πτώ σε ων τα αξι ώ μα τα αυ τά έχουν «εκ χω-
ρη θεί» από τους πο λί τες-υπη κό ους με εμ φα νή και αδι α φα νή 
ανταλ λάγ μα τα αλ λά και το κυ ρι ό τε ρο σε μια πο λι τι κή δι α δι κα σία 
που τους ανα λο γεί. 

Η τε λευ ταί α η οποία απο τε λεί και το πο λι τι κό βα ρό με τρο στις 
δυ τι κές μας «δη μο κρα τι κές» κοι νω νί ες, ταυ τί ζε ται με τη δι α δι-
κα σί α για την ανά δει ξη μιας το πι κής αι ρε τής δε σπο τεί ας, η οποία 
θα πα ρα μεί νει επι σή μως για τέσ σε ρα ολό κλη ρα χρό νια στην 
εξου σί α και με το δι καί ω μα να απο φα σί ζει στο πλαί σι ο μιας 
ευ ρύ τε ρης τά ξης πραγ μά των που αφο ρά το ελ λη νι κό κρά τος και 
την Ε.Ε. αρ χι κά, αλ λά και όλους τους δι ε θνείς μη χα νι σμούς που 
δί νουν τις κε ντρι κές κα τευ θύν σεις. Το επι χεί ρη μα του με γα λύ-
τε ρου δυ να τού κοι νω νι κού ελέγ χου στην το πι κή αυ το δι οί κη ση, 
όπως και σε κά θε μι κρής ή ανά λο γης κλί μα κας θε σμι κά όρ γα να, 
αδυ να τί ζει και μη δε νί ζε ται μπρο στά στο γε γο νός ότι δεν υπάρ-
χει ού τε μια δυ να τό τη τα πα ρέμ βα σης του κό σμου εφό σον αυ τή 
δύ να ται να λει τουρ γή σει μό νο υπό τη μορ φή πί ε σης για το πο λι-
τι κό κό στος. Έτσι οι δι α κη ρύ ξεις των το πι κών αρ χό ντων κά τω 
από αυ τό το πο λι τι κό πλαί σι ο για την επί λυ ση των προ βλη μά των 
δεν εί ναι πα ρά η υπό σχε ση μιας τε χνι κής άσκη σης εξου σί ας που 
θα πε ρι λά βει την κα τά τη γνώ μη τους με γα λύ τε ρη και πιο ισχυ ρή 
ομά δα συμ φε ρό ντων υπό την κά λυ ψή της. Σε ένα επί πε δο αντα-

γω νι σμού για την το πι κή εξου σί α δεν εί ναι πα ρά οι θλι βε ροί 
θι α σώ τες που έντε χνα προ βάλ λο ντας ή απο σι ω πώ ντας το οποιο-
δή πο τε ζή τη μα, θα φα νούν ως οι άν θρω ποι που μπο ρούν να το 
λύ σουν με τον κα λύ τε ρο δυ να τό τρό πο χω ρίς την κοι νω νί α και 
ταυ τό χρο να εκ προ σω πώ ντας την. 

Στο Δή μο της Αί γι νας τα πράγ μα τα δεν εί ναι δι α φο ρε τι κά. Η 
αλ λα γή των θέ σε ων της Δημοτικής Αρχής εξ' αι τί ας του πο λι τι-
κού κό στους που αντα να κλά και στη νο ο τρο πί α των πε ρισ σο τέ-
ρων μας για το φό βο να μην εκτε θού με, εί ναι μια πά γι α τα κτι κή. 
Η προ η γού με νη δη μο τι κή αρ χή αλ λά και το δη μο τι κό Συμ βού λι ο 
της τε τρα ε τί ας 1999-2002 πή ραν βρα βεί ο για τον αμο ρα λι σμό 
και τη δι γλωσ σί α τους στην πε ρί πτω ση της εξαγ γε λί ας κα τα-
σκευ ής του λι με νο βρα χί ο να μπρο στά στο αρ χαί ο λι μά νι της Αί γι-
νας εν εί δη κυ μα το θραύ στη. Ενώ ψη φί στη κε σχε δόν από όλο 
το Δη μο τι κό Συμ βού λι ο, με τά από λί γο χρο νι κό δι ά στη μα στην 
εκ δή λω ση-συ γκέ ντρω ση που δι ορ γα νώ θη κε από το πι κά έντυ πα 
και φο ρείς ενά ντι α στην εξαγ γελ λό με νη κα τα σκευ ή, οι ίδιοι, 
ανα σκευ ά ζο ντας τα λό για τους κα τα φέρ θη καν ενα ντί ον της από-
φα σης, που οι ίδιοι έλα βαν, και σχε δόν συμ φώ νη σαν οι κου με-
νι κά με την πρό τα ση των δι ορ γα νω τών για τη νέα θέ ση, του 
κυ ρί ως λι μέ να, στο Λε ό ντι. 

Το πιο πρό σφα το και αντι προ σω πευ τι κό δείγ μα αυ τής της 
«ηθι κής» πα ρου σι ά στη κε στα γε γο νό τα για την υπό θε ση της 
εγκα τά στα σης του οι κο τρο φεί ου για άτο μα «με βα ριά νο η τι κή 
στέ ρη ση και δευ τε ρο γε νείς ψυ χι κές δι α τα ρα χές». Στο έγ γρα φο 
με την υπο γρα φή του δη μάρ χου προς την ΑΜΚ Κλί μα κα με ημε-
ρο μη νί α 29-8-2003 και με Α.Π. 8874 ανα φέ ρε ται σχε τι κά: «Σε 
συ νέ χει α της συ νά ντη σής μας και της ενη μέ ρω σης που εί χα με 
σχε τι κά με τη λει τουρ γί α Οι κο τρο φεί ου για πά σχο ντες στο νη σί 
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μας, σας γνω ρί ζου με ότι δεν έχου με αντίρ ρη ση για την ίδρυ ση 
του εν λό γω Οι κο τρο φεί ου αφού θε ω ρού με ότι υπο χρέ ω ση όλων 
μας εί ναι να συμ βάλ λου με στην κοι νω νι κή επα νέ ντα ξη ψυ χι κά 
πα σχό ντων. Πέ ραν τού του, πι στεύ ου με ότι η λει τουρ γί α μιας 
τέ τοιας δο μής στην Αί γι να θα δώ σει την ευ και ρί α σε κα τοί κους 
της πε ρι ο χής να εντα χθούν στην αγο ρά ερ γα σί ας ενώ πα ράλ λη-
λα θα ενι σχύ σει την το πι κή αγο ρά». Όταν όμως ξε κί νη σαν οι 
όποιες δι α μαρ τυ ρί ες των κα τοί κων και πα ρα θε ρι στών στο Λι βά δι 
και στη συ νέ χει α η με βρώ μι κο πό λε μο και πα ρα πλη ρο φό ρη ση 
και με σκο πό τη συλ λο γή των 1500 και πλέ ον υπο γρα φών, τα 
πράγ μα τα άλ λα ξαν: Η πα ρα δο χή της «ενη μέ ρω σης» στο πρώ το 
έγ γρα φο παύ ει να υφί στα ται μπρο στά στην πί ε ση των ψη φο φό-
ρων και η επό με νη επι στο λή (17-9-2003, Α.Π. 9471) κρί νει απα-
ραί τη τη της από τη με ριά της ΑΜΚ «Κλί μα κα», «απο στο λή δι ευ κρι-
νι στι κών εγ γρά φων κα θώς και πα ρου σί α εκ προ σώ πων της Εται-
ρί ας προς ενη μέ ρω σή μας πριν και κα τά τη συ νε δρί α ση, προς 
λή ψη από φα σης επί του θέ μα τος». Η έλ λει ψη αντίρ ρη σης «για 
την ίδρυ ση του εν λό γω οι κο τρο φεί ου αφού θε ω ρού με ότι υπο-
χρέ ω ση όλων μας εί ναι να συμ βάλ λου με στην κοι νω νι κή επα νέ-
ντα ξη ψυ χι κά πα σχό ντων» με τα τρά πη κε στο επό με νο έγ γρα φο 
με τα φέ ρε ται ο «προ βλη μα τι σμός» της «το πι κής κοι νω νί ας» για τις 
«υπο ψί ες ότι πρό κει ται να λει τουρ γή σει ως ψυ χι α τρι κή κλι νι-
κή». 

Με το βά ρος του επι κεί με νου πο λι τι κού κό στους ξε κι νά ως 
δή μαρ χος την εκ προ σώ πη ση αυ τής της επί ση μης όψης του κοι-
νω νι κού απο κλει σμού στην Αί γι να, γνω ρί ζο ντας όπως όλοι πο λύ 
κα λά για τον όγκο πα ρα πλη ρο φό ρη σης. Σκε πτό με νος ότι κά τι 
τέ τοιο θα μπο ρού σε να ξε φύ γει από τα χέ ρια του, κι αφού γνω-
ρί ζει την επί ση μη θέ ση των κα τοί κων στο Λι βά δι για την «πα ρά-
νο μη εγκα τά στα ση», με το έγ γρα φο αυ τό θέ τει τις βά σεις για 
την αφο μοί ω ση αυ τού του κό σμου προ βάλ λο ντας τις αιχ μές για 
την υπε ρά σπι ση της νο μι μό τη τας: «Ως δη μο τι κή Αρ χή σας εφι-
στού με την προ σο χή στην τή ρη ση των δι α τά ξε ων του Νό μου πε ρί 
λει τουρ γί ας Οι κο τρο φεί ου ΚΑΙ ΟΧΙ (προ σέξ τε τα κε φα λαί α) ψυ χι-
α τρι κής κλι νι κής για την οποία οι κά τοι κοι και ο Δή μος εί ναι 
κά θε τα αντί θε τοι». Στη συ νέ χει α και την επο μέ νη της 24ης 
Σε πτεμ βρί ου, ημέ ρα που συ νε δρί α σε το Δη μο τι κό Συμ βού λι ο, σε 
έγ γρα φο με Α.Π. 9936 και ημε ρο μη νί α 25-9-2003, προς τον κ. 
Υπουρ γό Υγεί ας και Προ νοί ας, στη λέ ξη οι κο τρο φεί ο μπαί νουν 
ει σα γω γι κά, δείγ μα της αμ φι σβή τη σης για την ποι ό τη τα της επι-

κεί με νης εγκα τά στα σης. 

Χω ρίς ου σι α στι κές δι α φο ρές από τη θέ ση του Δη μάρ χου, οι 
δη μο τι κοί σύμ βου λοι ξε σπά θω σαν κα τά της εγκα τά στα σης με το 
πρό σχη μα της «μη ενη μέ ρω σης», γνω ρί ζο ντας πο λύ κα λά ότι σε 
δι α φο ρε τι κή στά ση θα τους πε ρί με νε το γνω στό μαύ ρι σμα στις 
εκλο γές. Ανα λο γι ζό με νοι άλ λοι το πο λι τι κό κό στος και άλ λοι πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο το πο λι τι κό όφε λος, αλ λά και η ομά δα των τεσ σά ρων 
μια μελ λο ντι κή αλ λα γή στα πράγ μα τα και συ ναί νε σαν στον κοι νω-
νι κό απο κλει σμό και στην εν στι κτώ δη έκ φρα ση της άγνοι ας. Ήταν 
αυ τοί που συ ναί νε σαν λό γω ανυ παρ ξί ας ενη μέ ρω σης, αυ τοί που 
προ σπά θη σαν να απο κο μί σουν πο λι τι κό όφε λος (π.χ. Μω ρό γιαν-
νης) και οι τέσ σε ρις (Χαρ το φύ λα κας, Πού ντος, Κα λα μά κης, Σκί-
τσας) με μια πιο κα τευ να στι κή πρό τα ση για τη σύ μπρα ξη συ ναί νε-
σης των λο γι κά σκε πτό με νων μα ζι κών φο ρέ ων του νη σιού και 
της Το πι κής Εκ κλη σί ας. Έτσι, χο ντρι κά και οι «τρεις ομά δες», μην 
ξε φεύ γο ντας από τον κα νό να της μι κρο πο λι τι κής εμπά θει ας και 
της μι κρο ε ξου σι α στι κής δι α μά χης για εντυ πω σι α σμούς, κα τέ λη ξαν 
στο ίδιο ση μεί ο: να μπουν σ' έναν ισχυ ρό εσμό (απαλ λα γής από 
την πα ρου σί α των ψυ χα σθε νών) με στό χο να τον αφο μοι ώ σουν 
πο λι τι κά και να καρ πω θούν την πο λι τι κή του υπε ρα ξί α. 

Το κα τά πό σο τα επι χει ρή μα τα της «έλ λει ψης ενη μέ ρω σης» 
ήταν επι λε κτι κά, τεκ μη ρι ώ νε ται με το γε γο νός ότι δεν έχουν ζη τή-
σει ού τε μια φο ρά τις υπο χρε ω τι κές συ νε λεύ σεις που ο Ν. Κα πο-
δί στρι ας ορί ζει, και οι οποί ες έχουν σα φώς και ενη με ρω τι κό 
χα ρα κτή ρα για τους πο λί τες και βέ βαι α δεν ζη τούν με τον ίδιο 
επι τα κτι κό τρό πο «ενη μέ ρω ση» για οποιο δή πο τε ζή τη μα εφαρ μο-
γής νό μου όταν δεν υπάρ χει ανά λο γη κι νη το ποί η ση. Επι πλέ ον δεν 
αναι ρούν ού τε αμ φι σβη τούν τους νό μους του κρά τους ή 
υπουργικές αποφάσεις, όπως έπρα ξαν στο Δη μο τι κό Συμ βού λι ο 
στις 24 Οκτω βρί ου, πα ρό λο που το Υπουρ γεί ο υγεί ας αρ νού με νο 
να συμ με τά σχει στην προ α ναγ γελ λό με νη επι τρο πή (από φα ση 
Δη μο τι κού Συμ βου λί ου 24-9-2003), κά λυ ψε πλή ρως τη δρα στη ρι-
ό τη τα της ΑΜΚ «Κλί μα κα», στην απα ντη τι κή προς το Δή μαρ χο επι-
στο λή στις 23-9-2003, με Α.Π. Υ5β/Γ.Π. 91878 και ανέ φε ρε ρη τά 
για τη δε κα ε τή υπο χρε ω τι κή δέ σμευ ση αυ τών των δο μών δί νο ντας 
απά ντη ση για τους δή θεν φό βους της «εγκατάλειψης των 
ψυχασθενών».

Ο αμο ρα λι σμός και η ανει λι κρί νει α δεν εί ναι απλώς αξί ες 
που τυ χαί νουν ή δεν τυ χαί νουν σε κά ποιους αν θρώ πους. Εί ναι 
ίδι ον του πο λι τι κού συ στή μα τος της δι α με σο λά βη σης και των 
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αν θρώ πων που την υπη ρε τούν. Εί ναι αδύ να τον ένα δι α φο ρε τι κό 
ήθος να υπάρ ξει στη δε δο μέ νη τά ξη πραγ μά των όταν λαμ βά νο-
νται απο φά σεις από τα πά νω. Εί ναι αδύ να τον, δι ό τι τα πρό σω πα 
δεν εί ναι τα μό να που ευ θύ νο νται για αυ τήν την κα τά στα ση αλ λά 
και η κοι νω νί α στο σύ νο λό της που συ ντη ρεί στο εσω τε ρι κό της 
αυ τή την ηθι κή στά ση και συ ναι νεί στην πο λι τι κή της ομη ρί α. Η 
μη εξί σω ση της ευ θύ νης κοι νω νί ας και των αντι προ σώ πων της 
δεν ση μαί νει ότι η πρώ τη εί ναι άμοι ρη ευ θυ νών. 

1ο. Συ ντη ρεί στο εσω τε ρι κό της αξί ες ανά λο γες μ' αυ τές της 
κυ ρί αρ χης πο λι τι κής. Το κου τσο μπο λιό, τα χτυ πή μα τα «κά τω απ' 
τη μέ ση», οι ευ και ρι α κές συμ μα χί ες, οι λυ κο φι λί ες, η επι λε κτι κή 
κρι τι κή, εί ναι αξί ες που αντα πο κρί νο νται μ' αυ τές του πο λι τι κού 
βί ου και τις συ να ντάς ακό μα και σε κά θε γει το νιά.

2ο. Με τη συ ναί νε σή της και τη στή ρι ξη δι α δι κα σι ών που τη 
θέ τουν στο πε ρι θώ ρι ο, όπως οι εκλο γές, και την ταυ τό χρο νη 
άρ νη σή της να παίρ νει για λο γα ρια σμό της απο φά σεις.

Δι έ ξο δος απέ να ντι σ’ αυ τήν τη δι α χρο νι κή κα τά στα ση εί ναι η 
κά θε προ σπά θει α ζω ντά νιας και ανα συ γκρό τη σης του όποιου 
ακη δε μό νευ του δη μό σι ου χώ ρου, αυ τού που ανε ξάρ τη τα από 
ρό λους και ιδι ό τη τες των συμ με τε χό ντων, με την ιση γο ρί α και 
την ελευ θε ρί α έκ φρα σης πε ρι ο ρί ζει όλα τα ισχυ ρά κα τά λοι πα 
του ρα για δι σμού και ανα δει κνύ ει τη σκο τει νή πλευ ρά του φεγ-
γα ρι ού: τις ρι ζι κές μας ανά γκες.

4 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

ΥΓ(1): Την επο χή που γρά φτη κε το πα ρα πά νω κεί με νο και 
συ γκε κρι μέ να στις 191103, σε συ γκέ ντρω ση της Τ.Ο. 
ΠΑ ΣΟΚ Αί γι νας, με βα σι κό ομι λη τή τον Υπουρ γό Ε.Ν. Πα σχα
λί δη, ο δή μαρ χος, τό νι σε με έμ φα ση το γε γο νός ότι 1600 
οι κο δο μι κές άδειες εί ναι σε ετοι μό τη τα και φι λο δο ξί α του, 
όπως εκ μυ στη ρεύ τη κε στη συ γκέ ντρω ση, εί ναι ...η αρ χαί α 
Αί γι να των 160.000 κα τοί κων. Σε εκ δή λω ση όμως του πε ρι
ο δι κού «ΑΙ ΓΙ ΝΑΙ Α» τον Αύ γου στο με θέ μα τη δό μη ση και το 
πε ρι βάλ λον εξέ φρα σε την ανη συ χί α του για τις 1300, τό τε, 
οι κο δο μι κές άδειες. 

ΥΓ(2): Στην εκ δή λω ση της Ομά δας Πο λι τών για το πρό βλη μα 
του νε ρού, στο ΣΙ ΝΕ «ΤΙ ΤΙ ΝΑ» στις 23 Νο εμ βρί ου, ενώ πι ον 
ενός σχε τι κά με γά λου κοι νού, ο δή μαρ χος δή λω σε «όλοι 
ει σα γό με νοι εί μα στε» χαι ρε τί ζο ντας και δί νο ντας συγ χα ρη
τή ρι α στην ομά δα. Σε εκ πο μπή όμως του TV MAGIK με τά από 
λί γες μέ ρες δή λω σε ότι η εκ δή λω ση πραγ μα το ποι ή θη κε από 
αν θρώ πους που δεν μέ νουν στην Αί γι να και μά λι στα απεί
λη σε και με ει σαγ γε λέ α. Τα σχό λια πε ριτ τεύ ουν για τη δι πλή 
γλώσ σα της κά θε εξου σί ας, της κά θε εξου σί ας... της κά θε 
εξου σί ας...



M ια ομά δα πο λι τών προ σπα θεί να κά νει πρά ξη τις ρη το-
ρεί ες πε ρί δη μο κρα τι κής συμ με το χής αλ λά και ισό τη-
τας των πο λι τών. Η ομά δα ανοι χτή και χω ρίς ιδε ο λο-

γι κές αγκυ λώ σεις ξε κί νη σε από το Σε πτέμ βρι ο μια προ σπά θει α 
να φέ ρει στην επι φά νει α το ζή τη μα του νε ρού στην Αί γι να, όχι 
με το συ νη θι σμέ νο τρό πο της κα ταγ γε λί ας και μά λι στα σε προ-
σω πι κό επί πε δο ή σε μια μι κρο πο λι τι κή δι έ νε ξη, αλ λά στη βά ση 
της δη μο κρα τι κής συμ με το χής και ιση γο ρί ας των πο λι τών σε 
συ γκε ντρώ σεις που δε σμεύ τη κε να δι ορ γα νώ νει. 

Με έντο νες συ γκρού σεις στο εσω τε ρι κό της και δι α φω νί ες 
σε πολ λά ζη τή μα τα που αφο ρούν την πρα κτι κή και τις θέ σεις για 
ένα τό σο ση μα ντι κό ζή τη μα κα τά φε ρε να δι ορ γα νώ σει μια 
συ γκέ ντρω ση στις 23 Νο εμ βρί ου, ως την πρώ τη από αυ τές που 
θα επα κο λου θή σουν. Ο δρό μος εί ναι μα κρύς και αμ φί βο λος 
τό σο για τη συμ με το χή των συ μπο λι τών όσο και για τα άμε σα 
πρα κτι κά απο τε λέ σμα τα αυ τών των κι νη το ποι ή σε ων. Η πο λι τι κή 
αυ τή κι νη το ποί η ση βρί σκε ται στην αρ χή με όλους τους ανα σταλ-
τι κούς πα ρά γο ντες που κα θο ρί ζουν την εξέ λι ξη κά θε αυ τό νο μης 
ή ανε ξάρ τη της -από κόμ μα τα, δη μο τι κές πα ρα τά ξεις ή οι κο νο μι-
κούς και πο λι τι κούς πα ρά γο ντες- κί νη σης. 

Η επι φυ λα κτι κό τη τα απέ να ντι σε άγνω στους αν θρώ πους που 
ορ γά νω σαν αυ τήν την συ γκέ ντρω ση με ερω τή μα τα όπως π.χ. 
ποιοι εί ναι αυ τοί; ποιοι βρί σκο νται από πί σω τους; τι εξυ πη ρε-
τούν; εί ναι ένας βα σι κός πα ρά γο ντας ανά σχε σης αυ τής της προ-
σπά θει ας. Δεν εί ναι αδι και ο λό γη το αυ τό το γε γο νός όταν πραγ-
μα τι κά στο νη σί πε ρι θω ρι α κές και με μο νω μέ νες προ σπά θει ες 
έχουν φα νεί ως τέ τοιες ενώ αυ τές επι σκι ά ζο νται από τη δυ να-
μι κή απο δο χής των στε ρε ό τυ πων δρα στη ρι ο τή των κομ μά των ή 
πα ρα τά ξε ων. Τό σο η απο σι ώ πη σή τους από τον το πι κό τύ πο και 
μη τύ πο όσο και η δυ να μι κή της το πι κής κοι νω νί ας να αγκυ λώ-
νε ται από έτοι μες και εύ κο λες λύ σεις δεν δί νει τη δυ να τό τη τα 
σ' αυ τές τις ανε ξάρ τη τες κι νή σεις να απλω θούν γρή γο ρα. Δεν 
εί ναι άλ λω στε τυ χαί ο ότι για τη συ ντρι πτι κή πλει ο ψη φί α των 
συ μπο λι τών μας, «νο μι μο ποι εί ται» ή θε ω ρεί  επι τυ χη μέ νη μια 

συ γκέ ντρω ση εφό σον ο δή μαρ χος πα ρευ ρί σκε ται ή μι λά σ' 
αυ τήν. Επί σης δεν εί ναι τυ χαί ο ότι στη συ γκέ ντρω ση αυ τή, ήταν 
πολ λοί συ μπο λί τες που δυ σα ρε στή θη καν για το γε γο νός ότι ο 
δή μαρ χος εί χε έναν πε ρι ο ρι σμό στο χρό νο της ομι λί ας του όπως 
και των απα ντή σε ων προς τους συ μπο λί τες μας, πα ρό λο που 
κα τα στρα τη γή θη κε η προ α ναγ γελ λό με νη ιση γο ρί α. Εί ναι δείγ μα 
αυ τής της προ σκόλ λη σης στους ανα γνω ρι σμέ νους θε σμούς και 
της καλ λι ερ γη μέ νης κοι νω νι κής ανά γκης να απο δέ χε ται μό νο τα 
σύμ βο λα του το πι κού κα θε στώ τος. Ακό μα ένα γε γο νός που επι-
τεί νει την επι φυ λα κτι κό τη τα εί ναι και η χρό νια προ κα τά λη ψη ότι 
«πί σω από κά θε κι νη το ποί η ση κρύ βο νται οπωσ δή πο τε κά ποια 
συμ φέ ρο ντα», στε ρε ό τυ πο που έχει καλ λι ερ γη θεί δε κα ε τί ες και 
δε κα ε τί ες από τη δρα στη ρι ό τη τα των το πι κών, και μη, πα ρα γό-
ντων.

Ένα άλ λο ζή τη μα αφο ρά τους κα τοί κους των χω ρι ών της 
Αί γι νας που απεί χαν από αυ τήν τη συ γκέ ντρω ση κι αυ τό πρέ πει 
να βά λει σε μια σκέ ψη τό σο για τον το πι κι σμό που χα ρα κτη ρί ζει 
την πε ρι φέ ρει α του νη σιού. Πολ λές από τις δρα στη ρι ό τη τες που 
συμ βαί νουν στην Αί γι να δεν «αγ γί ζουν» τους κα τοί κους των 
χω ρι ών πέ ρα από τις θρη σκευ τι κές –και εκεί βλέ που με ότι υπάρ-
χει μια ανταλ λα γή– ή τις πα ρα τα ξι α κές στις δη μο τι κές εκλο γές 
εφό σον υπάρ χει άμε σα η σύν δε ση της κε ντρι κής λί στας με τις 
το πι κές οπό τε πα ρου σι ά ζε ται μια υπερ το πι κή κι νη τι κό τη τα με 
αφορ μή το πι κά-λα ϊ κά προ βλή μα τα.

Το τε λευ ταί ο αφο ρά και την απο σι ώ πη ση ή συ κο φά ντη ση από 
τον το πι κό τύ πο αυ τής της δρα στη ρι ό τη τας. Τό σο για τους μεν 
που δεν δη μο σι ο ποί η σαν τις ανα κοι νώ σεις της Ομά δας όσο και 
για τους δε («Εβδο μα δι αί α της Αί γι νας» Α.Φ. 95, 29 Νο εμ βρί ου 
2003) που με τα υπο βο λι μαί α ερω τη μα τι κά στή ρι ξαν τις υπο ψί ες 
που πλα νώ νται για «σκό πι μη πα ρα πλη ρο φό ρη ση» ή για τη στή ρι-
ξη κά ποιων «αλ λό τρι ων» συμ φε ρό ντων, τα πράγ μα τα εξη γού νται. 
Ο το πι κός τύ πος πέ ρα από τις εξαι ρέ σεις του (ΦΙ ΣΤΙ ΚΙ-ανε ξάρ-
τη το, ΠΟ ΛΙ ΤΗΣ της Αί γι νας που ανοι χτά υπο στη ρί ζει το ΚΚΕ και 
τη ΔΑ ΚΑ) συμ με τέ χει σ' ένα νε φε λώ δες το πί ο, λι βα νί ζο ντας και 
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επι κρί νο ντας στα πλαί σι α της μι κρο πο λι τι κής και των πε λα τει α-
κών σχέ σε ων. Χα ρα κτη ρι στι κό δείγ μα απο τε λεί η εφη με ρί δα 
«Εβδο μα δι αί α» χω ρίς οι υπό λοι πες να δι α φέ ρουν ου σι α στι κά. Εξ' 
άλ λου και η εφη με ρί δα «Αι γι νή τι κα Νέα» ανέ φε ρε άλ λους αντί 
άλ λων ως ορ γα νω τές της εκ δή λω σης ανα δεί χνο ντας και την 
κυ ρί αρ χη αντί λη ψη ότι τα γε γο νό τα τα προ κα λούν συ γκε κρι μέ να 
άτο μα. Η αλή θεια εί ναι ότι ο το πι κός τύ πος δεν παί ζει τον πιο 
ση μα ντι κό ρό λο. Μια μει ο ψη φί α εί ναι αυ τή που ενη με ρώ νε ται 
από τις εφη με ρί δες και δι α μορ φώ νει άπο ψη από αυ τές, μει ο ψη-
φί α όμως που βρί σκε ται πιο κο ντά στις απο φά σεις για τα το πι κά 
προ βλή μα τα και πιο κο ντά σε δρα στη ρι ό τη τες που αφο ρούν τα 
κοι νά. 

Έτσι παρ' όλο το αρ νη τι κό κλί μα που φορ τί ζε ται από το γε γο-
νός ότι οι ομά δες εξου σί ας στο νη σί που εκ προ σω πού νται από τις 
δι α φο ρε τι κές τά σεις στο δη μο τι κό συμ βού λι ο, η Ομά δα αυ τή συ νε-
χί ζει στην ίδια λο γι κή και πρα κτι κή να θέ τει το ζή τη μα του νε ρού 
στους συ μπο λί τες μας, ωθώ ντας πα ράλ λη λα τη δυ να τό τη τα της 
αυ τε νέρ γει ας χω ρίς 
κα μιά οι κο νο μι κή και 
πο λι τι κή σκο πι μό τη τα. 
Έχει με γά λη ση μα σί α η 
υπό θε ση του νε ρού 
μέ σω της οποί ας συ ντε-
λεί ται η προ σπά θει α για 
τη δη μο κρα τί α και την ίση 
συμ με το χή των πο λι τών, 
να ανοί ξει ο ίδιος δη μό-
σι ος χώ ρος για όλα τα 
προ βλή μα τα που αφο-
ρούν την Αί γι να, προ βλή-
μα τα οι κου με νι κά.

ΥΓ1: Σύμ φω να με 
τον μό νι μο εκ πρό σω πο 
δυο σω μα τεί ων (ΣΠΑ, 
ΣΕ Α ΣΑ), Φί λιπ πο Χα τζη
πέ ρη, η Ομά δα για το 
νε ρό (...και ολί γο από 
«Δα να οί που φέ ρουν 
δώ ρα»), κρύ βει την ταυ
τό τη τά της. Τα γνή σι α 

λα γω νι κά της εφη με ρί δας «Εβδο μα δι αί α» θα έπρε πε να την 
έχουν ήδη απο κα λύ ψει.

ΥΓ2: Ο Από στο λος Κα σε λού ρης, στη μό νι μη στή λη του στην 
«Εβδο μα δι αί α», γρά φει ότι η ομι λί α του δη μάρ χου δεν έπρε πε 
να έχει όρια δι ό τι –όπως γρά φει στην ίδια εφη με ρί δα– εκ προ
σω πεί τη μι σή Αί γι να (όχι τη μι σή –αν επι μεί νου με στα πο σο στά 
των συν δυ α σμών από τις τε λευ ταί ες εκλο γές). Τι θα γι νό ταν 
όμως αν έρ χο νταν και οι υπό λοι ποι υπο ψή φι οι να μι λή σουν που 
–σύμ φω να με τον Από στο λο– εκ προ σω πούν (μα ζί) όλη την Αί γι
να; Πό τε θα μι λή σουν οι πο λί τες, χω ρίς να ρω τούν ή να χει ρο
κρο τούν;

ΥΓ3: Στη συ γκέ ντρω ση της 9ης Ια νου α ρί ου 2004, στο Δη μο τι
κό Θέ α τρο, με ομι λη τή τη Μα νό λη Γλέ ζο, ο οποί ος πραγ μα το ποί η
σε σε μι νά ρι ο για τον εμπλου τι σμό του υδρο φό ρου ορί ζο ντα, επι
ση μάν θη καν κά ποια νέα στοι χεί α που δυ στυ χώς αναι ρούν τις 
αρ χές και βά σεις που έχουν τε θεί στην Ομά δα. 1ο) Τη συ γκέ ντρω
ση «άνοι ξε» το ίδιο πρό σω πο που «άνοι ξε» και τη συ γκέ ντρω ση 

της 23ης Νο έμ βρη κα τά 
πα ρά βα ση της εναλ λα γής 
προ σώ πων σε ρό λους. 
2ο) Στη συ γκέ ντρω ση 
δό θη κε από την Ομά δα 
λό γος στο δή μαρ χο προ
κει μέ νου να κα λη σπε ρί
σει και να... κα λη νυ χτί σει 
κα τά πα ρά βα ση της αναγ
γελ λό με νης για δεύ τε ρη 
φο ρά ιση γο ρί ας. 3ο) Στην 
εί σο δο δι α τέ θη κε από 
την ορ γα νω τι κή Ομά δα το 
βι βλί ο του Μα νό λη Γλέ
ζου με τον υπό τιτ λο 
«Ενερ γοί Πο λί τες», γνω
στή ομά δα που απο τε λεί 
συ νι στώ σα της «Πρω το
βου λί ας των 7» (κόμ μα 
ΣΥ ΡΙ ΖΑ) και πή ρε μέ ρος 
στις εθνι κές εκλο γές του 
Μαρ τί ου 2004, ενώ ήταν 
και ο τίτ λος πα ρά τα ξης 
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για τις Νο μαρ χι α κές εκλο γές. Όλα αυ τά δεν απο τε λούν μο νο σή
μα ντα και συ μπέ ρα σμα για την Ομά δα, απλώς πα ρα τη ρού νται ελα
φρά πη δη μα τά κια για την ανά δει ξη ενός νέ ου πα ρα γο ντι σμού στο 
νη σί. Αν συν δυ α στεί και το γε γο νός ότι στην Ομά δα απα γο ρεύ τη
κε (σε συ νέ λευ ση στις 16 Δε κέμ βρη στο εντευ κτή ρι ο του Μ. Σ. 
Αί γι νας) η δη μό σι α έκ φρα ση της μει ο ψη φί ας της, κα τά πα ρά βα ση 
των αρ χών της άμε σης δη μο κρα τί ας, τό τε μάλ λον ανοί γε ται ένας 
ολι σθη ρός δρό μος αντί θε σης ανά με σα από δι α κη ρύ ξεις και πρα
κτι κές.

Η συ γκέ ντρω ση της 23ης Νο έμ βρη 

Ο Αν δρέ ας Κούν δου ρος, εκ πρό σω πος της Ομά δας Πο λι τών 
για το πρό βλη μα του νε ρού στην Αί γι να, «άνοι ξε» την εκ δή λω ση 
στις 23 Νο εμ βρί ου εκ φρά ζο ντας και το πνεύ μα του γε νι κού 
προ βλη μα τι σμού της:

«Η Ομά δα Πο λι τών για το πρό βλη μα του νε ρού στην Αί γι να, 
δη μι ουρ γή θη κε πριν από δυο μή νες, όταν άν θρω ποι με τον ίδιο 
θυ μό απ' το απα ρά δε κτο και υφάλ μυ ρο νε ρό συ να ντή θη καν, 
συ ζή τη σαν και κα τέ λη ξαν ότι πρέ πει κά τι να γί νει επι τέ λους. 
Απο τε λεί ται από μό νι μους κά τοι κους του νη σιού που δεν έχουν 
κομ μα τι κές ή πα ρα τα ξι α κές δε σμεύ σεις και κα μιά οι κο νο μι κή 
εμπλο κή στο θέ μα της οι κο νο μι κής δι α χεί ρι σης.

Σκε φτή κα με πως οι «πολιτικές» δι α μά χες που χρό νια τώ ρα 
μαί νο νται γύ ρω από το ζή τη μα του νε ρού, κού ρα σαν και απο μά
κρυ ναν τους πο λί τες απ' την ου σί α του θέ μα τος που εί ναι: κα θα
ρό νε ρό στη βρύ ση και στο πο τή ρι μας. Στις τα κτι κές συ γκε ντρώ
σεις προ σπα θή σα με να μα ζέ ψου με στοι χεί α, να μά θου με πε ρισ
σό τε ρα γε νι κά για το νε ρό. Τα δη μο σι εύ μα τα στον Τύ πο της 
Αί γι νας όταν τα συ γκε ντρώ σα με όλα μα ζί μας έδει ξαν πολ λές 
με ριές του ζη τή μα τος που συ χνά μας προ κά λε σαν αγα νά κτη ση.

Απο φα σί σα με λοι πόν για αυ τήν τη συ γκέ ντρω ση ελ πί ζο ντας 
στην ενερ γό και ισό τι μη συμ με το χή των συ μπο λι τών μας, πε ρι
μέ νο ντας να ακού σου με και τη δι κιά τους φω νή. 

Το θέ μα εί ναι πο λύ πλευ ρο: Η υγεία και η ποι ό τη τα ζω ής, το 
πε ρι βάλ λον και το νε ρό, η δι α χεί ρι σή του, το για τί δεν έχου με 
αρ κε τό, για τί πα ρου σι ά ζουν μο νό δρο μο τη λύ ση με το νε ρό της 
Αθή νας, πώς λαμ βά νο νται οι απο φά σεις, τι μπο ρεί ο κα θέ νας 
μας να κά νει ώστε να πε ρι ο ρί σου με τη σπα τά λη, κλπ. με τη σκέ
ψη ότι όλες οι φω νές πρέ πει ν' ακου στούν και επει δή σε 1.30

2 ώρες θα υπάρ χει κού ρα ση και πρέ πει να παρ θούν απο φά σεις, 
ορί στη κε η συ ζή τη ση να γί νει με ομι λί ες των 5 λε πτών και δευ
τε ρο λο γί ες των 3 λε πτών. Μο να δι κή εξαί ρε ση θα εί ναι οι μι κρές 
ει ση γή σεις του Δη μή τρη Σα ρα ντά κου, εκ δό τη του πε ρι ο δι κού 
«ΦΙ ΣΤΙ ΚΙ» και κα τά τη γνώ μη μας έγκυ ρου αρ θρο γρά φου για το 
θέ μα μας, όπως και του Νί κου Κα τσα ρού*, Χη μι κού πε ρι βάλ λο
ντος και δ/ντη ερευ νών στο ΕΚΕ ΦΕ «Δη μό κρι τος», με τις οποί
ες θα ξε κι νή σου με. Αμέ σως με τά θα ανοί ξει κα τά λο γος ομι λη
τών, για όσους θέ λουν να μι λή σουν και θα ξε κι νή σει η συ ζή τη
ση».

Επι λέ ξα με, επί σης, μια από τις ει ση γή σεις των πο λι τών που 
ζή τη σαν το λό γο από το συ ντο νι στή, την ει σή γη ση της Αφρο δί-
της Μου ρα τί δου, προέδρου του Δ.Σ. του Συλ λό γου Ενερ γών Πο λι-
τών που έθε σε πε ρι ε κτι κά το ζή τη μα μιας οι κο λο γι κής δι α χεί ρι-
σης των υδά τι νων πό ρων στην Αί γι να:

Μέ χρι τώ ρα ο πο λι τι κοί αλ λη λο βρί ζο νται για το νε ρό. Νο μί
ζουν ότι έτσι κά νουν σω στά τη δου λειά τους και αφή νουν τον 
κό σμο να κου βα λά ει όπως μπο ρεί ο κα θέ νας το νε ρό που πί νει. 
Αντί αυ τού υπο χρέ ω σή τους ήταν να μά θουν σε βά θος αυ τό το 
θέ μα και έτσι να γί νουν ικα νό τε ροι να βο η θή σουν στη λύ ση του. 
Να υπάρ χει μια αντι πο λί τευ ση πιο δη μι ουρ γι κή, να θέ λουν να 
γνω ρί σουν το θέ μα, να το εξα ντλή σουν, να νου θε τή σουν και να 
στη ρί ξουν συ γκε κρι μέ νες προ τά σεις αντι με τώ πι σής του. Όλοι 
τους μι λά νε για τη σύν δε ση με την ΕΥ ΔΑΠ που θα μας σώ σει 
και μό νο αυ τό. Όμως από τα πα λιά χρό νια η Ατ τι κή δεν ήταν 
πά ντα ικα νή να υδρεύ ει επαρ κώς τους κα τοί κους τις πά ντο τε. 
Μπο ρεί τε να κα τα λά βε τε εύ κο λα όσο πιο δύ σκο λο γί νε ται αυ τό 
σή με ρα. Επι πλέ ον η ΕΥ ΔΑΠ απα ντά ότι δεν τη συμ φέ ρει και δεν 
εί ναι στην αρ μο δι ό τη τά της και ότι ο Δή μος μας πρέ πει να ανα
λά βει αυ τό το δα πα νη ρό, χρο νο βό ρο και επι σφα λές έρ γο. 

Χι λιά δες δραχ μές πριν και τώ ρα ευ ρώ δί νει ο Δή μος μας για 
τη με τα φο ρά νε ρού, το πλη ρώ νουν ακρι βά οι πο λί τες και τε λι κά 
εί μα στε και χρε ω μέ νοι στους με τα φο ρείς και έτσι δεν μπο ρού με 
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* Για δι ά φο ρους λό γους δεν μπό ρε σε να έρ θει στην εκ δή λω ση ο Νί κος 
Κα τσα ρός, ο οποί ος όμως δε σμεύ τη κε μέ σω του ΕΚΕ ΦΕ «Δη μό κρι τος», να 
πραγ μα το ποι ή σει ενέρ γει ες ώστε να υπάρ ξουν έγκυ ρες, τεκ μη ρι ω μέ νες 
και όσο το δυ να τόν πιο κο ντι νές χρο νι κά μι κρο βι ο λο γι κές και χη μι κές 
ανα λύ σεις του νε ρού που πί νου με. Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τρεις 
μήνες αργότερα.



να τους στρι μώ ξου με για να ακο λου θή σουν κά ποιους κα νό νες στη 
με τα φο ρά του. Τό σα χρή μα τα και ενέρ γει α για το νε ρό της Αθή νας 
και ού τε ένα ευ ρώ προς το πα ρόν κι ού τε μια σο βα ρή σκέ ψη για 
τις δυ να τό τη τες που έχει αυ τός ο τό πος: για το ντό πιο νε ρό. Το 
νε ρό κυ λά ει και χά νε ται στη θά λασ σα, μα ζί του και το πο λύ τι μο 
χώ μα του νη σιού. Προ τεί νων να γί νει με λέ τη για όλο το νη σί που 
θα αξι ο λο γεί τις δυ να τό τη τες που έχει ο τό πος μας για νε ρό. Να 
δού με που μπο ρούν να γί νουν φράγ μα τα, που λι μνο δε ξα με νές, να 
μά θου με τι έχου με και τι μπο ρού με να κά νου με μ' αυ τά.

Στην Ομά δα για το πρό βλη μα του νε ρού, βρέ θη καν άν θρω ποι 
δι α φο ρε τι κοί και κά ποιοι άγνω στοι με τα ξύ τους και τα κα τά φε ραν 
μέ χρι τώ ρα για τί υπήρ χε η θέ λη ση να γε φυ ρω θούν οι όποιες 
δι ι στα μέ νες από ψεις και οι όποιες δι α φο ρές και έγι νε αυ τό, όχι 
για τί εί μα στε κα λά παι δι ά αλ λά για τί η σο βα ρό τη τα και η πι ε στι
κό τη τα του θέ μα τος νε ρό ήταν αυ τά που μας οδη γού σαν. Μπο ρεί 
να έχω κά θε εί δους δι α φο ρά με τους συ μπο λί τες μου εκτός από 
μια: το νε ρό που χρει ά ζο μαι κα θη με ρι νά για να ζή σω. Και αυ τό 
εί ναι το κοι νό μας με όλους τους αν θρώ πους του κό σμου. Υπάρ
χει πα γκό σμι α κρί ση των υδά τι νων πό ρων. Η Ελ λά δα πε ρι λαμ βά
νε ται στις χώ ρες που κιν δυ νεύ ουν από τη λει ψυ δρί α. 

Η Αί γι να ανή κει σ' εκεί νες τις πε ρι ο χές της χώ ρας μας που 
έχουν το χα μη λό τε ρο ετή σι ο ύψος βρο χής. Τα πα ρα πά νω πρέ πει 
να τα γνω ρί ζου με για δυο λό γους: 1) για να μπο ρού με να κρί
νου με τη σο βα ρό τη τα του θέ μα τος και να μην πι στεύ ου με σε 
εύ κο λες λύ σεις και 2) για να εκτι μή σου με και να σε βα στού με 
αυ τό που έχου με. Υπάρ χουν άν θρω ποι που πρέ πει να περ πα τούν 
10 χιλ. ημε ρη σί ως για να έχουν κα θα ρό νε ρό για να μην μι λή
σου με για αν θρώ πους που πε θαί νουν. Ενώ οι παπ πού δες μας 
χτί ζα νε σου βά λες και στέρ νες εμείς ονει ρευ ό μα στε πι σί νες που 
θα τις γε μί ζου με με νε ρό ει σα γό με νο. Αυ τή η επί αι ώ νων στε νή 
σχέ ση της πα ρα δο σι α κής αρ χι τε κτο νι κής με το κλί μα και τους 
δι α θέ σι μους φυ σι κούς πό ρους τη χά σα με μέ σα σε λί γα μό λις 
χρό νια. Ναι! Πρέ πει να φτιά ξου με τις δι αρ ρο ές μας, να κλεί νου με 
τη βρύ ση όταν πλέ νου με τα χέ ρια μας, να χρη σι μο ποι ού με το μι σό 
νε ρό από το κα ζα νά κι μας. Μπο ρεί να εί ναι δύ σκο λο να βγού με 
από τις συ νή θειές μας αλ λά ας κά νει ο κα θέ νας μέ χρι εκεί που 
μπο ρεί. Εί μα στε μέ ρος του προ βλή μα τος αλ λά και της λύ σης 
του. 

Εγώ αυ τό που ελ πί ζω από τού τη εδώ τη συ γκέ ντρω ση εί ναι 
να γί νει ένα βή μα από όλους μας. Ναι, ήταν η Αί γι να η πρώ τη 

πρω τεύ ου σα του ελ λη νι κού κρά τους αλ λά από τό τε έχει πε ρά σει 
πο λύς και ρός. Ναι, να κοι τά ζου με στο χθες αλ λά επι τέ λους να 
ρί χνου με μια μα τιά και στο αύ ριό μας. Χρει ά ζε ται ένα βή μα μπρο
στά από τους απλούς πο λί τες της Αί γι νας πε ρι ο ρί ζο ντας ο κα θέ
νας την αλό γι στη χρή ση που κά νει με το νε ρό, χρει ά ζε ται ένα 
βή μα μπρο στά από τους πο λι τι κούς στα μα τώ ντας επι τέ λους να 
κά νουν στεί ρα αντι πο λί τευ ση με το νε ρό, ένα βή μα μπρο στά σε 
όλα τα επί πε δα και πολ λή δου λειά από το Δή μο. Ότι έγι νεέγι νε 
μέ χρι εδώ. Δεν μπο ρού με να κά νου με κά τι για αυ τά που γί ναν. 
Αλ λά μπο ρού με να μην επι τρέ ψου με εμείς οι απλοί πο λί τες να 
ξα να συμ βούν.

Ο Αρ γύ ρης Τσου   βα λά κης, εκ μέ ρους της Πρω το βου λί ας Πο λι-
τών Αί γι νας (που δεν υφί στα ται πλέ ον):

Εκ μέ ρους της Πρω το βου λί ας Πο λι τών Αί γι νας, που μέ λη της 
συμ με τέ χουν στην ορ γά νω ση αυ τής της συ γκέ ντρω σης, θα το νί
σω τη ση μα σί α που δί νου με στο ζή τη μα γε νι κά των απο φά σε ων 
που αφο ρούν όλους μας και ει δι κά για το νε ρό. Οι απο φά σεις 
παίρ νο νται από την εκλεγ μέ νη κρα τι κή και δη μο τι κή εξου σί α, 
ενώ οι πο λί τες δεν παί ζουν κα νέ να ρό λο εκτός από αυ τόν του 
πα θη τι κού αν θρώ που που λέ ει «τι να κά νου με;» ή του φω να κλά 
στα κα φε νεί α και στις ιδι ω τι κές συ γκε ντρώ σεις. 

Έτσι ένα ζή τη μα σο βα ρό όπως 1)βλά βες από το ακα τάλ λη λο 
νε ρό 2)η τι μή του 3)η δι α χεί ρι σή του, εξα ντλεί ται σε δι α μά χες 
όχι για τη λύ ση, αλ λά για τη δι εκ δί κη ση της το πι κής ή κρα τι κής 
εξου σί ας. Για αυ τό και στην Αί γι να αλ λά και σε άλ λους τό πους 
βλέ που με βου λευ τές, υπουρ γούς, αλ λά και το πι κούς πα ρά γο ντες, 
δή θεν για το συμ φέ ρον όλων μας, να υπε ρα σπί ζο νται στην πρά
ξη κομ μα τι κά ή μι κρο πο λι τι κά συμ φέ ρο ντα ή ακό μα και οι κο νο
μι κά. Ακό μα και οι συ γκρού σεις τους ή οι δι α μά χες τους δεν 
έχουν σκο πό να λύ σουν το πρό βλη μα αλ λά να βρε θούν στην 
εξου σί α, μι κρή ή με γά λη.

Ένα με γά λο μέ ρος της ευ θύ νης, όμως, έχου με όλοι εμείς, 
συ μπο λί τες, που αφή νου με την υπό θε ση του νε ρού αλ λά και 
κά θε άλ λη κοι νή υπό θε ση στα χέ ρια αν θρώ πων που παίρ νουν 
υπ όψιν τις απο φά σεις μας... μια μέ ρα στα τέσ σε ρα χρό νια. 
Έχου με με γά λο μέ ρος της ευ θύ νης αφού συμ με τέ χου με σε δι α
δι κα σί ες οι οποί ες δί νουν τη δύ να μη σε κά ποιους να παίρ νουν 
απο φά σεις για εμάς χω ρίς εμάς. Έχου με πο λι τι κή ευ θύ νη για το 
νε ρό που πί νου με, για το νε ρό που κο στο λο γούν, για το νε ρό 
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που δι α χει ρί ζο νται για εμάς χω ρίς εμάς. 

Η δι κή μας πο λι τι κή πρό τα ση για το ζή τη μα του νε ρού αλ λά 
και για κά θε κοι νό ζή τη μα εί ναι η άμε ση Δη μο κρα τί α και οι συ νε
λεύ σεις των πο λι τών. Πρέ πει συ νε χώς να ανοί γει ο χώ ρος δι α
λό γου και απο φά σε ων για όλους τους πο λί τες ανε ξάρ τη τα από 
μόρ φω ση, ιδε ο λο γί α, κα τα γω γή, ηλι κί α, επάγ γελ μα, φύ λο. Ο 
φό βος του να εκτε θού με και να πού με ελεύ θε ρα τη γνώ μη μας 
στους συ μπο λί τες μας μπο ρεί να εί ναι με γά λος αλ λά με γα λύ τε
ρες εί ναι οι συ νέ πει ες της αδι α φο ρί ας μας. 

Δί νου με το δι καί ω μα να παίρ νουν απο φά σεις ερή μην μας και 
που αυ τές εί ναι: ακα τάλ λη λο νε ρό, ακρι βό νε ρό, μια ανά πτυ ξη που 
θέ λει ολο έ να και πε ρισ σό τε ρο νε ρό, κα τα λή στευ ση του νε ρού 
της γης για ιδι ω τι κά ή κρα τι κά συμ φέ ρο ντα, μια κα τα στρο φή που 
ήδη έχου με οδη γη θεί με το μπου κά λι στο χέ ρι. Ένα νε κρό νε ρό 
που αγνο ού με την προ έ λευ σή του χώ νο ντας κά θε φο ρά το χέ ρι 
στην τσέ πη και ισχυ ρο ποι ώ ντας τα με γά λα συμ φέ ρο ντα. 

Εί ναι πο λύ δύ σκο λη η δη μο κρα τι κή δι α δι κα σί α, αλ λά η μο να
δι κή προ κει μέ νου να μπο ρέ σου με να δί νου με λύ σεις ολο έ να και 
πιο αντι προ σω πευ τι κές για το κοι νό κα λό. Εί ναι μια πο λύ δύ σκο
λη δι α δι κα σί α για τί επι πλέ ον συ να ντά τις προ κα τα λή ψεις όταν 
δεν έχει κομ μα τι κές ή οι κο νο μι κές πλά τες, την επι φύ λα ξη αφού 
εί ναι γε νι κός κα νό νας ότι «όταν ορ γα νώ νεις κά τι για τα κοι νά 

πρέ πει να έχεις κά ποιο ατο μι κό συμ φέ ρον». 

Επι πλέ ον δι ό τι δεν έχου με μά θει να συ ζη τά με ελεύ θε ρα τη 
γνώ μη μας, δεν έχου με μά θει να συ ζη τά με ισό τι μα αφού σε 
όλες τις επί ση μες κομ μα τι κές, επαγ γελ μα τι κές σχο λι κές, ή δη μο
τι κές συ γκε ντρώ σεις έχου με μό νο το ρό λο του χει ρο κρο τη τή και 
του θε α τή. Επί σης εί ναι πιο κο ντά μας οι πρω τα γω νι στές των 
σή ρι αλ, πιο κο ντά μας οι εκ φω νη τές των ει δή σε ων, εί ναι πιο 
κο ντά μας οι αστέ ρες της τη λε ό ρα σης από τους γεί το νές μας.

Για αυ τό το λό γο πι στεύ ου με ότι δεν πρέ πει να εκτο νω θεί 
το ζή τη μα σε κι νή σεις εντυ πω σι α σμού όπως συ νέ βη και με το 
ζή τη μα της ακτο πλο ϊ κής συ γκοι νω νί ας αλ λά η συ γκέ ντρω ση αυ τή 
πρέ πει να εί ναι η αρ χή και για άλ λες πιο συμ με το χι κές. Εί μα στε 
ακό μα στην αρ χή του δη μό σι ου δι α λό γου για το νε ρό αλ λά και 
σε μια συ νέ χει α με άλ λες προ σπά θει ες που στο πα ρελ θόν εί χαν 
συμ βεί όπως η ημε ρί δα για το νε ρό που ορ γά νω σε πριν κά ποια 
χρό νια ο Μορ φω τι κός Σύλ λο γος. Προ τεί νου με σε σας να μπεί τε 
στην Ομά δα για το πρό βλη μα νε ρό και να συμ βάλ λε τε κι εσείς 
με το όποιο σκε πτι κό σας στις κι νη το ποι ή σεις για τη βελ τί ω ση 
της ζω ής μας.

Το νε ρό έχει μπει στο αυ λά κι αλ λά πρέ πει να ορί σου με εμείς 
οι απλοί πο λί τες το που θα τρα βή ξει το αυ λά κι.
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«Πε τσο κό βουν»  
τις ορ γα νι κές συν θέ σεις

Το «μα χαί ρι» για το πε τσό κομ μα 
χι λιά δων θέ σε ων ερ γα σί ας των 
Ελ λή νων ναυ τερ γα τών από τα κρου-
α ζιε ρό πλοι α έχουν αρ χί σει ήδη να 
ακο νί ζουν κυ βέρ νη ση, εφο πλι στές 
και εγκά θε τοί τους στις κα ρέ κλες 
της πλει ο ψη φί ας της δι οί κη σης της 
ΠΝΟ. Οι συν δι κα λι στές των πα ρα τά-
ξε ων ΠΑ ΣΚΕ - ΔΑ ΚΕ - ΑΠ της ΠΝΟ, 
η Ένω ση Εφο πλι στών Επι βα τη γών 
Πλοί ων και ο Υπουρ γός Γ. Πα σχα λί-
δης έχουν ήδη κα θί σει στο τρα πέ ζι 
του... «κοι νω νι κού δι α λό γου», στα 
πλαί σι α της... τρι με ρούς συ νερ γα σί-
ας, για να συ ζη τή σουν την τρο πο ποί-
η ση του Προ ε δρι κού Δι α τάγ μα τος 
177/74 που κα θο ρί ζει τις ορ γα νι-
κές συν θέ σεις των πλοί ων και το 
χρό νο ναυ το λό γη σης των ναυ τερ γα-
τών. Με άλ λα λό για, να πα ζα ρέ ψουν 
πά νω στο δι καί ω μα των ναυ τερ γα-
τών στην ερ γα σί α, να δουν πό σους 
ναυ τερ γά τες θα «κό ψουν» από τις 
ορ γα νι κές συν θέ σεις και να τους 
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για τη μείωση των πληρωμάτων στα πλοία
(Αφιέρωμα στο επόμενο ναυάγιο)

Αντίσκίτσου:«καιμειςνομίζαμεότιήτανυπερβολικόςοΓάλλοςσκιτσογράφοςπουπριναπόκάμποσαχρόνιακαυτηρίαζε
ανάλογεςπρακτικέςστηνπατρίδατουσκιτσάρονταςτονκαπετάνιοστηΓέφυρατουπλοίου,μεφόρμαεργασίαςκαιτις

τσέπεςγεμάτεςκλειδιάκαικατσαβίδια,νααπευθύνεταιστονπαπαγάλολέγοντάςτου‘’ήρθεσήμααπότηνεταιρίαναμειώ
σουμετησύνθεσηκατάέναν’’».Απόσχόλιοστηνεφημερίδα«Ναυτεργατική»Α.Φ.466

(Αναδημοσιεύουμε αυτούσιο άρθρο της εφημερίδας ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΗ, φύλλο 467, 
ΟκτώβρηςΝοέμβρης 2003, το οποίο αναφέρεται στη μείωση των οργανικών 

συνθέσεων στα πλοία. Παρόλο που το άρθρο εστιάζει κυρίως στο κεφαλαιώδες 
πρόβλημα της ανεργίας των ναυτεργατών, το ζήτημα της μείωσης των οργανικών 

συνθέσεων στα πλοία, είναι πολύ σοβαρό επίσης, διότι καθιστά τα πλοία της γραμμής 
αναξιόπλοα και το ταξίδι επικίνδυνο τόσο για τους επιβάτες όσο και για το πλήρωμα. Η 

εξοντωτική εργασία των ναυτεργατών και ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, το ωράριο των 
οποίων κυμαίνεται από 14 έως και 18 ώρες, επιβαρύνει την υγεία τους και αυτονόητα 

πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες για δυσλειτουργία κατά τον πλου, όπως και για ναυτικά 
''ατυχήματα'', δηλαδή ναυάγια. 

Από την άλλη, θίγει ένα θεμελιακό ζήτημα που μπορεί να ξεκινά από την πολιτική της 
συγκεκριμένης κυβέρνησης και φτάνει στις αποφάσεις των διεθνών μηχανισμών και 

φόρουμ που θέτουν ως επιτακτική ανάγκη τη μείωση γενικά των θέσεων εργασίας, στα 
πλαίσια της μεγαλύτερης συσσώρευσης κέρδους και του ολοένα λιγότερου κόστους για 

τους επιχειρηματίες. Στην "εθνική" μας γειτονιά, οι εντολοδόχοι κυβερνητικοί 
παράγοντες, εκτός από τους εφοπληστές που αυτονόητα ζητούν κάτι τέτοιο, έχουν μαζί 

τους και την επίσημη ναυτεργατική συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΝΟ η οποία αποδεχόμενη 
την ατζέντα της "τριμερούς συνεργασίας" αποτελεί και το συνδικαλιστικό τους άλλοθι 
για μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων. Φωτεινή εξαίρεση αποτελούν τα 

σωματεία ΠΕΜΕΝ και ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ τα οποία αγωνίζονται για την αύξηση του 
προσωπικού των πλοίων και ειδικά στα τμήματα του πλοίου που είναι και τα πιο 

νευραλγικά (μηχανοστάσιο, κατάστρωμα) καθώς και για την εφαρμογή της εθνικής και 
διεθνούς νομοθεσίας που με πολιτική βούληση αυτήν την περίοδο καταστρατηγείται.  

Κράτος και Κεφάλαιο θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών και ναυτεργατών.



ρί ξουν στον εφι άλ τη της ανερ γί ας. Πρό κει ται για μια εξό φθαλ μα 
«στη μέ νη» δι α δι κα σί α, που πλήτ τει το ίδιο το δι καί ω μα για μπάρ κο 
των ναυ τερ γα τών, για να αυ ξή σει κι άλ λο τα υπέ ρο γκα εφο πλι στι-
κά υπερ κέρ δη. Και εί ναι στη μέ νη, για τί τό σο η Ένω ση Εφο πλι στών 
Επι βα τη γών όσο και η Ένω ση Εφο πλι στών Ακτο πλο ΐ ας έχουν 
ξε κα θα ρί σει ΄τι βα σι κή τους επι δί ω ξη εί ναι η δρα στι κή μεί ω ση του 
αριθ μού των ναυ τερ γα τών του πλη ρώ μα τος και οι ορ γα νι κές συν-
θέ σεις να κα θο ρί ζουν μό νο ένα μι κρό αριθ μό ναυ τερ γα τών ως 
προ σω πι κό ασφα λεί ας (safe manning). Μά λι στα, με αυ τό ως αί τη-
μα έχουν κά νει προ σφυ γές και στο Ευ ρω πα ϊ κό Δι κα στή ρι ο.

Από την άλ λη πλευ ρά το ΥΕΝ, έχει θέ σει ήδη υπό αμ φι σβή-
τη ση το Π.Δ. 177, αφού συ νε χώς εκ δί δει αυ θαί ρε τα υπουρ γι κές 
απο φά σεις για μει ω μέ νες ορ γα νι κές συν θέ σεις σε δε κά δες 
πλοία και τώ ρα «στή νει» τον «δι ά λο γο» για να νο μι μο ποι ή σει την 
αυ θαι ρε σί α του. Όσον αφο ρά την πλευ ρά των εγκά θε των της 
ΠΝΟ, εί ναι κα θα ρό ότι ου σι α στι κά προ σφέ ρουν μια ακό μα υπη-
ρε σί α στο ΥΕΝ και στους εφο πλι στές, αφού με τη συμ με το χή 
τους προ σφέ ρουν το κα τάλ λη λο άλ λο θι στο μαύ ρο μέ τω πο της 
κυ βέρ νη σης και εφο πλι στών να πε ρά σουν την αντερ γα τι κή πο λι-
τι κή. Να ση μει ώ σου με ότι πριν οι εγκά θε τοι προ σέλ θουν στο 
ίδιο τρα πέ ζι με τους εφο πλι στές και το ΥΕΝ, εί χαν προ η γη θεί 
πα ρα σκη νι α κές δι α βου λεύ σεις με τους εφο πλι στές!

Τα τα ξι κά σω μα τεί α ΠΕ ΜΕΝ και ΣΤΕ ΦΕΝ ΣΩΝ με ανα κοί νω σή 
τους έχουν κά νει σα φές ότι δεν πρό κει ται να συμ με τέ χουν σε 
αυ τή την άθλια δι α δι κα σί α και ση μει ώ νουν: 

«Πά γι α θέ ση των σω μα τεί ων ΠΕ ΜΕΝ και ΣΤΕ ΦΕΝ ΣΩΝ εί ναι 
η αύ ξη ση των ορ γα νι κών συν θέ σε ων σύμ φω να με τις πραγ μα-
τι κές ανά γκες των πλοί ων. Να αυ ξη θεί το προ σω πι κό Μη χα νο-
στα σί ου, Κα τα στρώ μα τος και Γε νι κών Υπη ρε σι ών και να εξα σφα-
λι στούν δι πλά πλη ρώ μα τα σε όλες τις κα τη γο ρί ες πλοί ων με το 
σύ στη μα εναλ λα γής των πλη ρω μά των 1:1, δη λα δή ναυ το λό γη ση 
– και εκτός πλοί ου ανά παυ ση με πλή ρεις απο δο χές με βά ση τις 
Συλ λο γι κές Συμ βά σεις Ερ γα σί ας και ασφά λι ση στο ΝΑΤ. 

Δη λα δή για τα πο ντο πό ρα φορ τη γά - δε ξα με νό πλοι α και του-
ρι στι κά, 4 μή νες εντός πλοί ου - 4 μή νες εκτός πλοί ου. Για τα 
επι βα τη γά ακτο πλο ϊ κά πορ θμεί α και ρυ μουλ κά, 15 μέ ρες εντός 
πλοί ου - 15 μέ ρες εκτός πλοί ου. Η ικα νο ποί η ση αυ τής της βα σι-
κής δι εκ δί κη σης των ναυ τερ γα τών θα επι βλη θεί με τους αγώ νες 
του κλά δου μας, θα συμ βάλ λει στην εφαρ μο γή της εθνι κής και 
δι ε θνούς νο μο θε σί ας για τα ωρά ρι α ερ γα σί ας των ναυ τερ γα τών 

και των κα νό νων ασφα λεί ας».

Ερώτηση στον Υπουργό Ε.Ν. Γ. Πασχαλίδη για τη 
μείωση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων

Η «Σχε δί α», έκα νε πέ τρα την καρ διά, και πα ρευ ρέ θη κε σε 
εκ δή λω ση του ΠΑ ΣΟΚ στις 19 Νο εμ βρί ου, με κε ντρι κό ομι λη τή 
τον υπουρ γό Ε.Ν. Γ. Πα σχα λί δη. Σ' ένα κλί μα που το λι βα νι στή ρι 
και η οσφυ ο καμ ψί α έδι ναν κι έπαιρ ναν και μπρο στά στο γε γο-
νός ότι το πλοίο της ΑΝΕΚ (ευ τυ χώς) μέ σα στο λι μά νι πή ρε 
φω τιά, η «Σχε δί α» έκα νε την πα ρα κά τω ερώ τη ση:

«Μπρο στά στο γε γο νός ότι η κυ βέρ νη ση ασκεί μια πο λι τι κή 
ενταγ μέ νη στο δι ε θνές πλαί σι ο ανα συ γκρό τη σης της οι κο νο μί ας 
και των θε σμών δι οί κη σης και κα τα στο λής με ιδε ο λο γι κόφι λο σο
φι κό υπό βα θρο τον αντα γω νι σμό και με στό χο την ελα χι στο ποί η ση 
του κό στους και τη με γι στο ποί η ση του κέρ δους για το κε φά λαι ο, 
αρ χές που δι έ πουν τη σύγ χρο νη φι λε λεύ θε ρη ή σο σι αλ φι λε λεύ
θε ρη δι α χεί ρι ση, Επί σης μπρο στά στο γε γο νός ότι ο Γι ώρ γος 
Πα σχα λί δης εί ναι υπουρ γός Ε.Ν. άρα και πο λι τι κά υπεύ θυ νος για 
τις απο φά σεις που αφο ρούν τη ναυ σι πλο ΐ α και την ακτο πλο ΐ α: κα τά 
πό σο ασφα λής εί ναι ο επι βά της και ο ερ γα ζό με νος που συ ντα ξι
δεύ ουν στο ίδιο πλοίο σύμ φω να με τα τε λευ ταί α μέ τρα του υπουρ
γεί ου για μεί ω ση των ορ γα νι κών συν θέ σε ων; Με το ερώ τη μα 
επι συ νά φτη καν και τα ανά λο γα δη μο σι εύ μα τα από το πε ρι ο δι κό 
«ΕΝΩ ΣΗ» της ΠΕ ΜΕΝ κα θώς από την εφη με ρί δα «ΝΑΥ ΤΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ», 
το οποίο και ανα δη μο σι εύ ου με αυ τού σι ο. Ο υπουρ γός αφού εί πε 
ότι ήταν και η μο να δι κή πο λι τι κή ερώ τη ση –αφού όλες οι υπό λοι πες 
ήταν το πι κού χα ρα κτή ρα, απά ντη σε ότι υπάρ χει έλεγ χος στα πλοία 
και από δει ξη εί ναι οι ενέρ γει ες που έγι ναν στο πλοίο της ΑΝΕΚ 
κα τά τη δι άρ κει α της πυρ κα γιάς. Τα σχό λι α πε ριτ τεύ ουν. Τι θα 
συνέβαινε όμως αν το πλοίο βρισκόταν στ’ ανοιχτά του πελάγου;

Στοιχεία για τη μείωση των πληρωμάτων  
από τη Β΄ Τακτική Συνέλευση της ΠΕΜΕΝ  
στις 20-11-2003 (εισήγηση του ΔΣ)

«Κρι τή ρι ο επι λο γών της ασκού με νης από το ΥΕΝ αντι ναυ τερ
γα τι κής πο λι τι κής εί ναι η ενί σχυ ση της αντα γω νι στι κό τη τας των 
πλοί ων, γε νι κό τε ρα των ναυ τι λι α κών επι χει ρή σε ων για την αύ ξη
ση των κερ δών των εφο πλι στών, του με γά λου κε φα λαί ου...

...Η αύ ξη ση της ελ λη νό κτη της ναυ τι λί ας εί ναι συ νε χής τα 
τε λευ ταί α 15 χρό νια και εκ φρά ζε ται με την αύ ξη ση του αριθ μού 
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των πλοί ων και της χω ρη τι κό τη τας. Την πρώ τη θέ ση στην πα γκό
σμι α ναυ τι λί α κα τέ χει η ελ λη νό κτη τη ναυ τι λί α με 3.355 πλοία, 
άνω των 1000 ή πο σο στό 9,3% σε αριθ μό πλοί ων, το 18,9% της 
χω ρη τι κό τη τας του πα γκό σμι ου στό λου. Την πρώ τη θέ ση κα τέ χει 
και η ελ λη νι κή ση μαί α στην Ευ ρω πα ϊ κή Ένω ση με 1.325 πλοία 
χω ρη τι κό τη τας 30.390.000 που αντι προ σω πεύ ει το 30% της 
συ νο λι κής χω ρη τι κό τη τας της Ευ ρω πα ϊ κής Ένω σης που εί ναι 
100.700.000. Το 1989 η ελ λη νό κτη τη ναυ τι λί α αριθ μού σε 2.296 
πλοία και 3.355 πλοία το 2002.

Η κυ ρι αρ χί α των ελ λή νων εφο πλι στών συ νε χί ζε ται με πα ραγ γε
λί ες για τη ναυ πή γη ση174 πλοί ων συ νο λι κής χω ρη τι κό τη τας 15,7 
εκα τομ μυ ρί ων τό νων μέ χρι το τέ λος του 2002. Με αλ μα τώ δη αύ ξη
ση των πα ραγ γε λι ών για τη ναυ πή γη ση 108 νέ ων πλοί ων μό νο για 
το α΄ εξά μη νο του 2003, με στό χο να φτά σουν τις πα ραγ γε λί ες, 
τέ λος του 2003, τα 200 πλοία, 23 εκα τομ μύ ρι α τό νους. Ση μα ντι κή 
εί ναι η συμ με το χή των εφο πλι στών στην αγο ρα πω λη σί α 1.034 με τα
χει ρι σμέ νων πλοί ων αξί ας 13 δισ. Δο λα ρί ων ΗΠΑ την πε ρί ο δο από 
1η Γε νά ρη μέ χρι τέ λος του Οκτώ βρη 2003. Τα στοι χεί α αυ τά σε 
συν δυ α σμό με την πρω τό γνω ρη αύ ξη ση στις τι μές των ναύ λων των 
θα λασ σί ων με τα φο ρών στα υψη λό τε ρα επί πε δα όλων των επο χών 
στην αγο ρά, εκ φρά ζουν τα κέρ δη π[ου συσ σω ρεύ ο νται στα θη σαυ
ρο φυ λά κι α των εφο πλι στών και του με γά λου κε φα λαί ου...

Τα τε λευ ταί α 23 χρό νια μει ώ θη καν 8 φο ρές οι ορ γα νι κές 
συν θέ σεις των πλοί ων. Ο μα ζι κός δι ωγ μός των Ελ λή νων ναυ
τερ γα τών από τα κα ρά βια κα τα γρά φε ται στα επί ση μα στοι χεί α 
της Εθνι κής Στα τι στι κής Υπη ρε σί ας. Ισχυ ρό πλήγ μα δέ χτη κε το 
ελ λη νι κό ναυ τερ γα τι κό δυ να μι κό την πε ρί ο δο 19801990 με την 
απώ λει α 32.768 θέ σε ων ερ γα σί ας και τη χρε ο κο πί α του ΝΑΤ. Η 
μεί ω ση κα τά 50% των ορ γα νι κών συν θέ σε ων των πλοί ων την 
πε ρί ο δο 19962002 επέ φε ρε νέα απώ λει α 5.265 θέ σε ων ερ γα
σί ας για τους έλ λη νες ναυ τερ γά τες...»

Σύμ φω να και με τα πα ρα πά νω στοι χεί α απο δει κνύ ε ται πε ρί-
τρα να ότι οι ορ γα νι κές συν θέ σεις των πλοί ων μει ώ νο νται κα τα-
κό ρυ φα αυ ξά νο ντας αντί στοι χα τα κέρ δη των εφο πλη στών. Αυ τό 
οξύ νει το πρό βλη μα της ανερ γί ας που υπάρ χει ήδη στους ναυ-
τι κούς και ναυ τερ γά τες ενώ θέ τει σε με γά λο κίν δυ νο την ασφά-
λει α του πλη ρώ μα τος και των επι βα τών.

Πρέ πει να επι ση μά νου με ότι πρό κει ται για μέ τρα που δεν 
έχουν να κά νουν με μια κυ βερ νη τι κή απλώς οδη γί α αλ λά σχε τί ζο-
νται με την «πε ρί φη μη» Χάρ τα Σύ γκλι σης και την εφαρ μο γή τους 

στον το μέ α της εμπο ρι κής ναυ τι λί ας και με τα φο ρών. Σύμ φω να με 
την εφη με ρί δα «ΝΑΥ ΤΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ» (Α.Φ. 466, Ιούλ-Αυγ.-Σεπτ 2003), 
η Ένω ση Ελ λή νων Εφο πλι στών, ή ελ λη νι κή Επι τρο πή Ναυ τι λι α κής 
Συ νερ γα σί ας του Λoνδί νου (Commitee) πραγ μα το ποί η σαν δι α δο-
χι κές συ να ντή σεις τό σο με το ΥΕΝ όσο και με τον πρό ε δρο της 
Ν.Δ. για την «πε ραι τέ ρω θε τι κή πο ρεί α της ναυ τι λί ας σε πε ρι βάλ-
λον πα γκό σμι ας οι κο νο μι κής ύφε σης» με στό χο την άμε ση ενί-
σχυ ση της αντα γω νι στι κό τη τας. Στις συ να ντή σεις που πα ρευ ρί σκο-
νταν και εκ πρό σω ποι της Π.Ν.Ο., ασχο λή θη καν με τις ανε πί ση μες 
απο φά σεις που πάρ θη καν τό σο στην κρου α ζιέ ρα των υπουρ γών 
με τα φο ρών και ναυ τι λί ας όσο και τις επί ση μες που πάρ θη καν στη 
Σύ νο δο Κο ρυ φής της Ε.Ε. στη Χαλ κι δι κή. Ανά με σα στις απο φά σεις 
ήταν και η εξεύ ρε ση του κα τάλ λη λου νο μι κού πλαι σί ου για τη μεί-
ω ση των ορ γα νι κών συν θέ σε ων των πλοί ων.

Πρέ πει να ση μει ω θεί ότι έχουν γί νει δε κά δες πα ρα βι ά σε ων 
στις ορ γα νι κές συν θέ σεις των πλοί ων αλ λά και αντί στοι χες 
κα ταγ γε λί ες, δυ στυ χώς μό νο από τα δυο αγω νι στι κά σω μα τεί α 
ΠΕ ΜΕΝ και ΣΤΕ ΦΕΝ ΣΩΝ. Εν δει κτι κά:

Εφημ. «Ναυ τερ γα τι κή» Α.Φ. 466: «Σύμ φω να με κα ταγ γε λί α 
και πι στο ποί η ση από τις αρ μό δι ες λι με νι κές αρ χές της Ρό δου 
στο Ε/Γ «Sea Star» Ν.Π. 10728, στη θέ ση του Α΄ Μη χα νι κού 
εί ναι ναυ το λο γη μέ νος Γ΄ Μη χα νι κός... Επί σης στο ίδιο πλοίο απα-
σχο λούν τους ναυ τερ γά τες κα τά μέ σο όρο πε ρισ σό τε ρες ώρες 
από ότι προ βλέ πει η Δι ε θνής Σύμ βα ση Ερ γα σί ας 180 ώρες και 
το πρό σφα το Π.Δ. 152/2003». Στο ίδιο φύλ λο της εφη με ρί δας 
μι λά για την κι νη το ποί η ση των ναυ τερ γα τών του Ε/Γ-Ο/Γ 
«ΝΗ ΣΟΣ ΛΗ ΜΝΟΣ» που απα σχο λού σε 47 ναυ τερ γά τες αντί 54. 
Επί σης στο ίδια φύλ λο το Ε/Γ-Ο/Γ «ΑΚΟΥΑ ΤΖΟΥ ΕΛ» «σε γνώ-
ση του ΥΕΝ και του λι με ναρ χεί ου της Ρα φή νας, το πλοίο τα ξι-
δεύ ει αυ θαί ρε τα με 33 άτο μα πα ρα βι ά ζο ντας το ΠΔ 177/74» .

Πε ρι ο δι κό «ΕΝΩ ΣΗ» Τεύ χος 668-669-670: «Σύμ φω να με τον 
έλεγ χο προ κύ πτεί ότι έχει μει ω θεί η ορ γα νι κή σύν θε ση του 
πλοί ου «World Renaissance» ως εξής: Α) Προ σω πι κό κα τα στρώ-
μα τος: Μεί ω ση της σύν θε σης κα τά 4 ναύ τες και 2 ναυ τό παι δες. 
Β) Προ σω πι κό μη χα νο στα σί ου: Μεί ω ση της ορ γα νι κής σύν θε σης 
κα τά ένα Β΄ μη χα νι κό Επί σης έχει γί νει μεί ω ση της ορ γα νι κής 
σύν θε σης του πλοί ου στις επι στα σί ες τρο φο δο σί ας, εν δι αι τη μά-
των και μα γει ρεί ου...»                                                 
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H 
με ταρ ρυθ μι σι ο μα νί α στην εκ παί δευ ση, όπως εφαρ μό ζε ται 
τα τε λευ ταί α χρό νια δεν εί ναι προ νό μι ο της Ελ λά δας. Η 
στρα τη γι κή της ανα δι άρ θρω σης της εκ παί δευ σης έχει 

πα νευ ρω πα ϊ κή δι ά στα ση. Πρό κει ται για μια ενι αί α προ σπά θει α 
«ανα μόρ φω σης» και «εκ συγ χρο νι σμού» της εκ παί δευ σης σύμ φω-
να με τις ανά γκες και τους νό μους της αγο ράς. Το σύν θη μα-οδη-
γός της Ευ ρω πα ϊ κής Ένω σης από τη δε κα ε τί α του '90 εί ναι ότι 
«τα εκ παι δευ τι κά συ στή μα τα θα πρέ πει να βα σι στούν στα δε δο-
μέ να της ευ ρω πα ϊ κής ολο κλή ρω σης». Δεν εί ναι τυ χαί ο ότι έν νοι ες 
όπως «εκ συγ χρο νι σμός», «ευ ε λι ξί α», χρη σι μο ποι ού νται σαν να 
έχουν μα γι κές ιδι ό τη τες την ώρα που κα θυ στε ρη μέ να ανα κα λύ-
πτε ται η «ακαμ ψί α» και η «κα θυ στέ ρη ση» του εκ παι δευ τι κού συ στή-
μα τος. Άλ λω στε η απο δό μη ση του λε γό με νου κρά τους προ νοί ας 
θε με λι ώ νει την και οι κο δο μεί τη «Νέα Οι κο νο μί α» της νε ο φι λε-
λεύ θε ρης Πα γκο σμι ο ποί η σης, η οποία εξο στρα κί ζει ολο έ να και με 
πιο γρή γο ρους ρυθ μούς το μο ντέ λο της μό νι μης-στα θε ρής ερ γα-
σί ας και τις κα τα κτή σεις των ερ γα ζο μέ νων των προ η γού με νων 
δε κα ε τι ών. Χα ρα κτη ρι στι κό και πρό σφα το εί ναι το πα ρά δειγ μα της 
Γαλ λί ας, όπου εκ παι δευ τι κοί κα τέ βη καν σε απερ γί α για να δι α μαρ-
τυ ρη θούν για τις «με ταρ ρυθ μί σεις» της κυ βέρ νη σης, οι οποί ες 
εντάσ σο νται στο πλαί σι ο μιας ευ ρύ τε ρης, συ γκα λυμ μέ νης ιδι ω τι-
κο ποί η σης της εκ παί δευ σης, έτσι ώστε να με τα τρα πεί -όπως και 
το τα χυ δρο μεί ο, οι με τα φο ρές, ο πο λι τι σμός, η ενη μέ ρω ση, η κοι-
νω νι κής ασφά λι ση- σε μια απλή αγο ρά.

ΤΟ ΦΤΗ ΝΟ ΣΧΟ ΛΕΙ Ο
Εί ναι φα νε ρό ότι επι λέ γε ται, νέα μορ φή εκ παί δευ σης που να 

συν δέ ε ται όλο και πιο στε νά με τις άμε σες ανά γκες της αγο ράς. 
Οι ανα δι αρ θρώ σεις στην εκ παί δευ ση σκο πεύ ουν στη δη μι ουρ γί α 
ενός φτη νού, ευ έ λι κτου και απο δο τι κού στα κυ ρί αρ χα συμ φέ ρο-
ντα, σχο λεί ου. Ενός σχο λεί ου ελά χι στου κό στους και υψη λού 
κέρ δους. Το φτη νό σχο λεί ο εί ναι το απο τέ λε σμα της υπο χρη μα-
το δό τη σης της εκ παί δευ σης και συν δέ ε ται με την αγο ραί α λο γι-
κή της συρ ρί κνω σης του δη μό σι ου και δω ρε άν χα ρα κτή ρα της 
παι δεί ας. Ήδη οι δα πά νες του κρα τι κού προ ϋ πο λο γι σμού εί ναι 
χα μη λό τε ρες από το 3,5% του ΑΕΠ του 2003, πο σο στό που απέ-
χει πο λύ από το μέ σο όρο της Ευ ρω πα ϊ κής Ένω σης που ξε περ νά 
το 5,5 % του ΑΕΠ, με απο τέ λε σμα να εί μα στε ου ρα γοί στις δα πά-
νες για την εκ παί δευ ση. Η μό νι μη κα θή λω ση της Ελ λά δας στην 
τε λευ ταί α θέ ση με τα ξύ των χω ρών της Ευ ρώ πης όσον αφο ρά τις 
δη μό σι ες δα πά νες, εί ναι η φυ σι ο λο γι κή κα τά λη ξη μιας ακραί ας 
νε ο φι λε λεύ θε ρης πο λι τι κής που απα ξι ώ νει την δη μό σι α εκ παί δευ-
ση γε λοι ο ποι ώ ντας τις επί ση μες δι α κη ρύ ξεις «για σχο λεί ο ποι ό-
τη τας», «για επα να στα τι κές το μές» και άλ λα ηχη ρά. 

Η ''επανάσταση του αυτονόητου'' αρ γεί!
Μπο ρεί από την πε ρυ σι νή χρο νιά το Υπουρ γεί ο Παι δεί ας να 

εξήγ γει λε ότι όλα τα σχο λεί α θα λει τουρ γούν χω ρίς ελ λεί ψεις 
σε βι βλί α, σε υλι κο τε χνι κή υπο δο μή και κε νά σε εκ παι δευ τι κό 
προ σω πι κό, δη λα δή την ''επανάσταση του αυτονόητου'' όπως 
χα ρα κτη ρί στη κε, αλ λά η αλή θεια εί ναι δι α φο ρε τι κή. Με το τέ λος 
του α΄ τρι μή νου λει τουρ γί ας των σχο λεί ων δι α πι στώ νε ται ότι η 
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Οι μεταρρυθμίσεις του Δημόσιου Σχολείου
Από τη συρ ρί κνω ση της δη μό σι ας εκ παί δευ σης  
στην υπο τα γή της στους νό μους της αγο ράς
ΤουΓιώργουΚαββαδία*

*Ο Γι ώρ γος Κ. καβ βα δί ας εί ναι φι λό λο γος, συ ντά κτης του πε ρι ο δι κού 
"Αντι τε τρά δι α της Εκ παί δευ σης" και ει δι κός συ νερ γά της της εφη με ρί δας 
"ΕΘΝΟΣ"



υπό σχε ση του ΥΠΕΠΘ «όλοι οι εκ παι δευ τι κοί θα εί ναι στη θέ ση 
τους από την πρώ τη μέ ρα του σχο λι κού έτους» εί ναι φε νά κη. 
Στα σχο λεί α της πρω το βάθ μι ας και δευ τε ρο βάθ μι ας εκ παί δευ σης 
πα ρα μέ νουν 5.500 κε νά εκ παι δευ τι κών πα ρά τις το πο θε τή σεις 
ανα πλη ρω τών στις 26 Οκτω βρί ου. Αυ τό ση μαί νει ότι πε ρισ σό τε-
ρες από 600.000 δι δα κτι κές ώρες έχουν χα θεί από την αρ χή 
του σχο λι κού έτους μέ χρι και σή με ρα, λό γω κε νών. Οι συ νέ πει-
ες εί ναι ολέ θρι ες ει δι κό τε ρα για τα παι δι ά των χα μη λό τε ρων 
τά ξε ων και στρω μά των και των απο μα κρυ σμέ νων πε ρι ο χών της 
χώ ρας. Σε κά ποια σχο λεί α οι μα θη τές της Γ΄ Λυ κεί ου δεν δι δά-
σκο νται ακό μα και τα μα θή μα τα στα οποία θα εξε τα στούν πα νελ-
λα δι κά στο τέ λος της χρο νιάς. Κα τά τα άλ λα ο μύ θος της ισό τη-
τας, των ίσων ευ και ρι ών για όλα τα παι δι ά κα λά κρα τεί.

ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ 1
Αντί για μια πο λι τι κή μα ζι κών δι ο ρι σμών μο νί μων εκ παι δευ-

τι κών, το Υπουρ γεί ο Παι δεί ας προ σπά θη σε να αντι με τω πί σει το 
μεί ζον εκ παι δευ τι κό και κοι νω νι κό πρό-
βλη μα των ελ λεί ψε ων προ σω πι κού με 
αντι παι δα γω γι κές και αντι εκ παι δευ τι κές 
επι λο γές. Αφού δεν κα τόρ θω σε να δώ σει 
εμ βα λω μα τι κές λύ σεις με την υπο χρε ω-
τι κή ανά θε ση υπε ρω ρι ών σε μό νι μους 
εκ παι δευ τι κούς, με τις συ μπτύ ξεις τμη μά-
των και με την κα τάρ γη ση ολι γο με λών 
τμη μά των, προ χώ ρη σε σε προ σλή ψεις 
ωρο μι σθί ων κα τα στρα τη γώ ντας ακό μα και 
τους νό μους που η ίδια η κυ βέρ νη ση 
θέ σπι σε: Ας ση μει ω θεί ότι ο Υφυ πουρ-
γός Παι δεί ας Αθ. Γκε σού λης, στο ΕΘΝΟΣ 
(26-10-03) δι α βε βαί ω νε ότι κα λύ πτο νται 
μό νο τα κε νά των ωρο μι σθί ων με ωρο μί-
σθι ους και στα πλή ρη κε νά θα προ σλη-
φθούν ανα πλη ρω τές.

Δι πλή βάρ δι α σε άθλια  
και επι κίν δυ να κτί ρι α

Η με γά λη ντρο πή του αι ώ να μας, η 
δι πλή βάρ δι α λει τουρ γί ας των σχο λεί ων 
εξα κο λου θεί να πα ρα μέ νει κλη ρο νο μιά 
από τον προ η γού με νο αι ώ να. Πά νω από 

220.000 μα θη τές βρί σκο νται αντι μέ τω ποι με το αντι παι δα γω γι κό 
ωρά ρι ο της δι πλής βάρ δι ας των σχο λεί ων. Πε ρί που 1 στα 4 
σχο λεί α της πρω το βάθ μι ας και δευ τε ρο βάθ μι ας εκ παί δευ σης στο 
Δή μο της Αθή νας, ή πο σο στό 23,5%, και το 40% των σχο λεί ων 
στο πο λε ο δο μι κό συ γκρό τη μα της Θεσ σα λο νί κης συ νε χί ζουν να 
λει τουρ γούν με δυο βάρ δι ες. Όσο κι αν χρό νο με το χρό νο μει-
ώ νε ται το πο σο στό των σχο λεί ων που λει τουρ γούν σε δι πλή 
βάρ δι α και λό γω της συρ ρί κνω σης του μα θη τι κού πλη θυ σμού, 
εν τού τοις το πρό βλη μα της υλι κο τε χνι κής υπο δο μής και κυ ρί ως 
της ποι ό τη τας του σχο λι κού χώ ρου εί ναι οξύ τα το. Για λό γους 
οι κο νο μί ας, ας μην ανα φερ θού με πως οι ελ λεί ψεις υλι κο τε χνι-
κής υπο δο μής και συ νο λι κά η ποι ό τη τα των κτι ρι α κών εγκα τα-
στά σε ων έχουν αρ νη τι κές συ νέ πει ες στη μόρ φω ση των μα θη-
τών. Αξί ζει ωστό σο να επι ση μαν θεί ότι πολ λά σχο λεί α της πρω-
το βάθ μι ας και δευ τε ρο βάθ μι ας εκ παί δευ σης λει τουρ γούν σε 
άθλια και επι κίν δυ να κτί ρι α. Χα ρα κτη ρι στι κά σε έρευ να του Αρι-
στο τε λεί ου Πα νε πι στη μί ου θεσ σα λο νί κης ανα φέ ρε ται ότι 1 στα 

2 σχο λεί α της δευ τε ρο βάθ μι ας εκ παί δευ-
σης στο πο λε ο δο μι κό συ γκρό τη μα της 
θεσ σα λο νί κης χα ρα κτη ρί ζο νται επι κίν δυ-
να σε πε ρί πτω ση σει σμού, ενώ το 18% 
των κτι ρί ων βαθ μο λο γεί ται στην κλί μα κα 
ασφα λεί ας (0-5,5) κά τω από το μη δέν. 
Συ νο λι κά το 80% των σχο λεί ων παίρ νουν 
βαθ μο λο γί α κά τω από 2.

ΟΨΕΙΣ ΙΔΙ Ω ΤΙ ΚΟ ΠΟΙ Η ΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΗ ΜΟ ΣΙΟΥ ΣΧΟ ΛΕΙ ΟΥ

Πε ρί που 7 στους 10 γο νείς, όπως 
προ κύ πτει από δι ά φο ρες έρευ νες, κα τη-
γο ρούν το σχο λεί ο για ανα πο τε λε σμα τι κό-
τη τα που εκ φρά ζε ται με δι πλό τρό πο. Από 
τη μια ανα γκά ζο νται να ξο δεύ ουν πολ λά 
χρή μα τα για την εκ παί δευ ση των παι δι ών 
τους έξω από το σχο λεί ο και από την 
άλ λη, πτυ χί α και τίτ λοι σπου δών δεν δι α-
σφα λί ζουν επαγ γελ μα τι κή κα το χύ ρω ση 
και απο κα τά στα ση. Συ νο λι κά πά νω από 4 
δισ. ευ ρώ ή για την ακρί βει α 4.099 εκα-
τομ μύ ρι α ευ ρώ, σύμ φω να με το ΙΝ ΚΑ, 
ξο δεύ ο νται από τις ελ λη νι κές οι κο γέ νει-
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ες, όταν το σύ νο λο των δα πα νών του Γε νι κού Κρα τι κού Προ ϋ πο-
λο γι σμού για το 2003 ανερ χό ταν σε 4,4 δισ. ευ ρώ! Η χώ ρα μας 
έρ χε ται πρώ τη σε όλον τον κό σμο όσον αφο ρά τις ιδι ω τι κές 
δα πά νες! Συ γκε κρι μέ να ο ιδι ω τι κός το μέ ας, δη λα δή τα πά σης 
φύ σε ως ιδι ω τι κά σχο λεί α, φρο ντι στή ρι α κλπ, απορ ρο φά το 
29%.

Η εκτό ξευ ση ων ιδι ω τι κών δα πα νών την ώρα που οι δη μό σι-
ες δα πά νες κα θη λώ νο νται, δεί χνουν πώς οι κοι νω νι κές ανι σό-
τη τες ανα πα ρά γο νται μέ σα από το θε σμό της εκ παί δευ σης. Η 
ελ λη νι κή οι κο γέ νει α δα πα νά τέσ σε ρις φο ρές πε ρισ σό τε ρα απ' 
ότι το κρά τος ανά μα θη τή. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ότι ο μέ σος 
όρος των οι κο γε νει α κών δα πα νών για την εκ παί δευ ση στην Ε.Ε. 
δεν ξε περ νά το 8,6%, ενώ ο αντί στοι χος μέ σος όρος στην Ελ λά-
δα εί ναι σχε δόν δι πλά σι ος, πε ρί που 17,1%. Αυ τή εί ναι μό νο η 
κο ρυ φή του πα γό βου νου όσον αφο ρά την πο λι τι κή υπο τα γής της 
εκ παί δευ σης στους νό μους της αγο ράς. Η συρ ρί κνω ση του 
δη μό σι ου χα ρα κτή ρα της εκ παί δευ σης επι χει ρεί ται και θα επι-
χει ρη θεί στο μέλ λον με χί λιους δυο τρό πους στο όνο μα της 
«απο κέ ντρω σης», της «ευ ε λι ξί ας» έτσι ώστε να δι ευ κο λυν θεί 
πε ρισ σό τε ρο η δι είσ δυ ση του ιδι ω τι κού κε φα λαί ου και των επι-
χει ρή σε ων στα σχο λεί α. Όσον αφο ρά την υπο χρη μα το δό τη ση 
της εκ παί δευ σης, αυ τή φαί νε ται και από τον προ ϋ πο λο γι σμό του 
2004 και από τις επι τα γές των δι ε θνών ορ γα νι σμών ότι θα εντα-
θεί! Με πε ρίσ σιο κυ νι σμό αντι με τω πί ζε ται το ζή τη μα των δα πα-
νών από τον Ορ γα νι σμό για την Οι κο νο μι κή Συ νερ γα σί α και 
Ανά πτυ ξη (ΟΟ ΣΑ). Σε επί ση μο κεί με νο ανα φέ ρε ται: «Εάν μει ω
θούν οι δα πά νες λει τουρ γί ας θα πρέ πει να λη φθεί μέ ρι μνα να 
μη μει ω θεί η πο σό τη τα των πα ρε χό με νων υπη ρε σι ών, έστω κιαν 
μει ω θεί η ποι ό τη τα. Για πα ρά δειγ μα, μπο ρούν να μει ω θούν οι 
πι στώ σεις που δι α τί θε νται για τη λει τουρ γί α των σχο λεί ων ή των 
πα νε πι στη μί ων, αλ λά θα ήταν επι κίν δυ νο να μει ω θεί ο αριθ μός 
των μα θη τών (..) το σχο λεί ο μπο ρεί να ζη τή σει στα δι α κά και να 
λά βει την οι κο νο μι κή συν δρο μή των οι κο γε νει ών ή να κα ταρ γή
σει κά ποια εκ παι δευ τι κή δρα στη ρι ό τη τα. Αυ τό γί νε ται στα δι α κά 
και απο σπα σμα τι κά σε ένα σχο λεί ο, άλ λα όχι στο δι πλα νό, έτσι 
ώστε να απο φευ χθεί η γε νι κευ μέ νη δυ σα ρέ σκει α του πλη θυ
σμού.

ΤΑ ΞΙ ΚΟΙ ΦΡΑΓ ΜΟΙ ΣΤΗ ΜΟΡ ΦΩ ΣΗ
Με τα «με ταρ ρυθ μι στι κά» εξε τα στι κά μέ τρα δι α μορ φώ νε ται 

μια νέα ''εκπαιδευτική ηθική''. Ή έχει ο μα θη τής τις οι κο νο μι κές 
δυ να τό τη τες να σπου δά σει ή δεν τις έχει οπό τε Δε χρει ά ζε ται 
«να προ χω ρή σει στα γράμ μα τα». Το απο τέ λε σμα αυ τής της πο λι-
τι κής στην εκ παί δευ ση εί ναι να δι ευ ρύ νο νται οι μορ φω τι κές και 
κοι νω νι κές ανι σό τη τες, εφό σον οι μα θη τές που προ έρ χο νται από 
τα χα μη λό τε ρα κοι νω νι κο-οι κο νο μι κά στρώ μα τα έχουν λι γό τε ρες 
ευ και ρί ες μνα απο κτή σουν το απο λυ τή ρι ο του Λυ κεί ου και, κυ ρί-
ως να ει σα χθούν σε ΑΕΙ και ΤΕΙ των πρώ των προ τι μή σε ών τους. 
Στον πί να κα 2 απο τυ πώ νε ται ότι η οι κο δό μη ση ενός εξε τα σι ο κε-
ντρι κού και έντο να επι λε κτι κού σχο λεί ου με την εκ παι δευ τι κή 
«με ταρ ρύθ μι ση» του 1998 εκτο ξεύ ει τα πο σο στά απόρ ρι ψης στα 
ύψη.

ΠΙ ΝΑ ΚΑΣ 2
Οι ''διορθωτικές παρεμβάσεις'' του ΥΠΕΠΘ και οι «δι ευ κο-

λύν σεις» με τον συμ ψη φι σμό γρα πτού και προ φο ρι κού βαθ μού 
για την προ α γω γή-από λυ ση των μα θη τών έγι νε αφού, ήδη, ένα 
με γά λο τμή μα του μα θη τι κού πλη θυ σμού έχει πει θα να γκα στεί να 
ακο λου θή σει το δρό μο των ΤΕΕ.

ΤΑ Τ.Ε.Ε. ΤΗΣ ΣΤΕ ΝΗΣ ΕΙ ΔΙ ΚΕΥ ΣΗΣ  
ΚΑΙ ΚΑ ΤΑΡ ΤΙ ΣΗΣ

Ολο έ να και πε ρισ σό τε ρο δι ο γκώ νε ται το σύ στη μα κα τάρ τι σης 
έξω από τον κορ μό της εκ παί δευ σης (ΙΕΚ, ιδι ω τι κά ΤΕΕ κ.α.). 
Ου σι α στι κά κα ταρ γεί ται η τε χνι κή εκ παί δευ ση και προ ω θεί ται η 
στε νή ει δί κευ ση και κα τάρ τι ση με στό χο τη δη μι ουρ γί α «απα σχο-
λή σι μων» και όχι αν θρώ πων με πο λύ πλευ ρες γνώ σεις και κρι-
τι κή σκέ ψη, για να μπο ρούν να αντα πο κρι θούν στις άμε σες και 
συ γκε κρι μέ νες ανά γκες της αγο ράς για μια ορι σμέ νη πε ρί ο δο. 
Αυ τή όμως αχρη στεύ ε ται αρ γά ή γρή γο ρα από τις εξε λί ξεις στην 
πα ρα γω γή και οδη γεί σε φαύ λο κύ κλο: κα τάρ τι ση-»απα σχό λη-
ση»-ανερ γί α-επα να κα τάρ τι ση. Αυ τή άλ λω στε εί ναι η κα τεύ θυν ση 
της «Λευ κής Βί βλου» της Ε.Ε.: «Η εφαρ μο γή πε ρισ σό τε ρο ευ έ-
λι κτων και ανοι χτών συ στη μά των κα τάρ τι σης και η ανά πτυ ξη των 
ικα νο τή των προ σαρ μο γής των ατό μων θα εί ναι όντως όλο και 
πιο απα ραί τη τες συγ χρό νως στις επι χει ρή σεις, κα θώς και στα 
ίδια τα άτο μα μια ση μα ντι κή ανα λο γί α των οποί ων κιν δυ νεύ ει να 
αλ λά ξει τέσ σε ρις ή πέ ντε φο ρές επαγ γελ μα τι κή δρα στη ρι ό τη τα 
στη δι άρ κει α της επαγ γελ μα τι κής τους ζω ής» (Κεφ. 7 παρ. 4).
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ΤΟ ''ΕΥΕΛΙΚΤΟ'' ΚΑΙ ''ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ'' ΣΧΟ ΛΕΙ Ο
Στο όνο μα του «απο τε λε σμα τι κού» σχο λεί ου» και του αντα-

γω νι σμού με βά ση τα κρι τή ρι α της αγο ράς, εί ναι ορα τός ο κίν-
δυ νος δη μι ουρ γί ας σχο λεί ων πολ λών και δι α φο ρε τι κών τα χυ τή-
των με απο τέ λε σμα τη δη μι ουρ γί α γκρί ζων μορ φω τι κών ζω νών 
στις ήδη γκρί ζες κοι νω νι κές πε ρι ο χές. Άλ λω στε το τρί πτυ χο 
απο κε ντρω μέ νη δι α χεί ρι ση-χρη μα το δό τη ση των σχο λεί ων «με το 
κε φά λι»-γο νι κή επι λο γή σχο λεί ου στο οποίο βα σί ζε ται το αγ γλο-
σα ξω νι κό μο ντέ λο, έχει πολ λούς υπε ρα σπι στές στις ηγε τι κές 
ομά δες των κυ ρί αρ χων κομ μά των. Απο τε λεί τη βά ση μιας νε ο-
φι λε λεύ θε ρης εκ παι δευ τι κής «απο κέ ντρω σης», απο κέ ντρω σης 
η οποία, σε όποιες χώ ρες εφαρ μό στη κε, επέ τει νε τις εκ παι δευ-
τι κές ανι σό τη τες και απο ρύθ μι σε τις ερ γα σι α κές σχέ σεις των 
εκ παι δευ τι κών ενι σχύ ο ντας ταυ τό χρο να το ρό λο του εκ παι δευ-
τι κού συ στή μα τος ως ιδε ο λο γι κού μη χα νι σμού του κρά τους.

Φτω χοί-υπο ταγ μέ νοι εκ παι δευ τι κοί
Στη νέα επο χή των ελα στι κών συ στη μά των πρό σλη ψης, δί πλα 

στο μό νι μο εκ παι δευ τι κό σώ μα -ανορ θο γρα φί α και ανοι χτή εκ κρε-
μό τη τα- κυ ρί αρ χη θα εί ναι η φι γού ρα του πε ρι πλα νώ με νου εκ παι-
δευ τι κού, όσων δη λα δή μπό ρε σαν να εξα σφα λί σουν μια ολι γό-
μη νη σύμ βα ση. Στον αέ ρα θα βρε θούν 20.000-30.000 μό νι μοι 
κα θη γη τές της δευ τε ρο βάθ μι ας εκ παί δευ σης το σχο λι κό έτος 
2007-08 με βά ση τις πλέ ον συ ντη ρη τι κές προ βλέ ψεις απο κα λυ-
πτι κής έρευ νας του Πα νε πι στη μί ου Ιω αν νί νων για τις επι πτώ σεις 
του δη μο γρα φι κού προ βλή μα τος στην εξέ λι ξη του μα θη τι κού πλη-
θυ σμού. Αλ λά οι κα θη γη τές το 2007-08 όχι μό νο θα «πε ρισ σεύ-
ουν» αλ λά και θα «οφεί λουν» εκα το ντά δες χι λιά δες ώρες από το 
συμ βα τι κό τους ωρά ρι ο, ακό μα και στην ευ νο ϊ κή πε ρί πτω ση που 
δεν θα αυ ξη θεί ο αριθ μός τους(!) Κι όλα αυ τά την ώρα που χι λιά-
δες παι δι ά με τα να στών, πα λιν νο στού ντων, τσιγ γά νων και των 
φτω χό τε ρων λα ϊ κών στρω μά των, στε ρού νται το δι καί ω μα να ολο-
κλη ρώ σουν ακό μα και την 9χρο νη υπο χρε ω τι κή εκ παί δευ ση.

Την ίδια ώρα η αξι ο λό γη ση των εκ παι δευ τι κών χρη σι μο ποι εί ται 
για την ανα τρο πή των ερ γα σι α κών σχέ σε ων στην εκ παί δευ ση. Η 
μο νι μο ποί η ση, η βαθ μο λο γι κή εξέ λι ξη συν δέ ο νται με τις αξι ο λο-
γι κές εκ θέ σεις. Με άλ λα λό για, ο στό χος εί ναι δι πλός: από τη μια 

η ιδε ο λο γι κή χει ρα γώ γη ση και η υπο τα γή των εκ παι δευ τι κών, από 
την άλ λη η ανα τρο πή κα τα κτή σε ων και δι και ω μά των, όπως η ακώ-
λυ τη μι σθο λο γι κή εξέ λι ξη, μια στοι χει ώ δης παι δα γω γι κή ελευ θε ρί α 
και εν τέ λει η μο νι μό τη τα. Σ' αυ τό το πλαί σι ο οι εκ παι δευ τι κοί βι ώ-
νουν την εγκα τά λει ψη από την Πο λι τεί α και τη μι σθο λο γι κή τους 
κα θή λω ση. Οι μι σθοί τους βρί σκο νται σε πο λύ χα μη λό τε ρο επί πε-
δο σε σχέ ση με τους μι σθούς άλ λων δη μο σί ων υπαλ λή λων, αλ λά 
και των εκ παι δευ τι κών άλ λων ευ ρω πα ϊ κών χω ρών. Μά λι στα, με τά 
την ψή φι ση του νέ ου μι σθο λο γί ου, ένα τμή μα του μι σθού τους 
(κί νη τρο από δο σης) θα εί ναι υπό αί ρε ση. Ο επι σφα λής μι σθός 
συν δέ ε ται ορ γα νι κά με την επι σφα λή ερ γα σί α.

ΤΙ ΝΑ ΚΑ ΝΟΥ ΜΕ
Για το εκ παι δευ τι κό κί νη μα έχει ιδι αί τε ρη αξία το αί τη μα για 

ενι αί ο δω δε κά χρο νο σχο λεί ο σε συν δυ α σμό με την εξά λει ψη 
των τα ξι κών-εξε τα στι κών φραγ μών, την κα το χύ ρω ση της ελεύ-
θε ρης πρό σβα σης στην εκ παί δευ ση και πα ράλ λη λα την κα τάρ-
γη ση της δι ά κρι σης ανά με σα στη γε νι κή και τε χνι κή εκ παί δευ ση. 
Συ νά μα το αί τη μα γι την κα το χύ ρω ση του δι και ώ μα τος στη μόρ-
φω ση για όλους πρέ πει να προ βάλ λε ται μα ζί με το δι καί ω μα 
στην ερ γα σί α για όλους. Επι πρό σθε τα, αι τή μα τα που αφο ρούν 
την εξα σφά λι ση στα θε ρής και μό νι μης ερ γα σί ας για τους εκ παι-
δευ τι κούς και τους ερ γα ζό με νους απο τε λούν μο χλούς άμυ νας 
και ανα τρο πής της βί αι ης εκ συγ χρο νι στι κής προ σαρ μο γής της 
εκ παί δευ σης στους νό μους της αγο ράς. Γε νι κό τε ρα, εί ναι ανα-
γκαί α η προ βο λή των αι τη μά των που από τη μια δεν μπο ρούν να 
εν σω μα τω θούν από την πο λι τι κή εξου σί α και από την άλ λη 
συ ντε λούν στην πο λι τι κο ποί η ση των εκ παι δευ τι κών και κοι νω νι-
κών αγώ νων, στην κα τεύ θυν ση ης αμ φι σβή τη σης των πο λι τι κών 
επι λο γών των κυ ρί αρ χων τά ξε ων. Αυ τό βέ βαι α δεν ση μαί νει ότι 
αφαι ρεί ται από την εκ παί δευ ση και ο τα ξι κός της χα ρα κτή ρας.

Άλ λω στε ένα απε λευ θε ρω τι κό και κοι νω νι κά δί και ο εκ παι δευ-
τι κό σύ στη μα μπο ρεί να γεν νη θεί από ένα ευ ρύ τε ρο κί νη μα ανα-
τρο πής των ση με ρι νών κοι νω νι κών δο μών, στην κα τεύ θυν ση της 
κα τάρ γη σης των κοι νω νι κών ανι σο τή των και της οι κο δό μη σης μιας 
κοι νω νί ας που να οδη γεί στην απε λευ θέ ρω ση του αν θρώ που.   
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O 
δι ευ θυ ντής της Δι εύ θυν σης Πρω το βάθ μι ας Εκ παί δευ-
σης Πει ραι ά, Κ. Κου λού ρης στις 22 Ια νου α ρί ου 2004 
κά λε σε σε απο λο γί α δά σκα λο του 22ου Δ.Σ. Κε ρα τσι-

νί ου έχο ντας υπ' όψη τον Υπη ρε σι α κό Κώ δι κα, τις δι α τά ξεις του 
Π.Δ. 429/1987 «Όρ γα να και δι α δι κα σί α πει θαρ χι κής δί ω ξης του 
εκ παι δευ τι κού προ σω πι κού και την αριθ. Φ. 353.1/324/105857/ 
Δ1/8-10-2002 Υπ. Από φα ση «κα θο ρι σμός των ει δι κό τε ρων κα θη-
κό ντων των Προ ϊ στα μέ νων και των συλ λό γων δι δα σκό ντων». Η 
αφορ μή ήταν το γε γο νός ότι ο δά σκα λος Στέ λι ος Φω κια νός 
«δεν εί χε δι καί ω μα συμ με το χής στο σε μι νά ρι ο ού τε εί χε προ
σκλη θεί σ' αυ τό υπό οποια δή πο τε ιδι ό τη τα», «κα τέ λα βε ετσι θε
λι κά το βή μα, εμπο δί ζο ντας τη συ νέ χι ση των ερ γα σι ών» και 
«μι λώ ντας επί πε ρί που 15΄ προς τους συμ με τέ χο ντες εκ παι δευ
τι κούς και λέ γο ντας με τα ξύ άλ λων σε ύφος οξύ, ερι στι κό» ότι 
«πα ρά νο μα η ορ γα νω τι κή επι τρο πή κά λε σε τους συμ με τέ χο ντες 
εκ παι δευ τι κούς, ότι το μό νο που κά νου με εί ναι να εκτε λού με 
κυ βερ νη τι κές εντο λές, ότι το ολο ή με ρο σχο λεί ο εί ναι μια απά
τηκο ροϊ δί α, ότι όλα αυ τά δεν εί ναι πα ρά μια φιέ στα που εντάσ
σε ται σε προ ε κλο γι κές σκο πι μό τη τες, ότι κο ροϊ δεύ ου με τους 
εκ παι δευ τι κούς που ερ γά ζο νται στο ολο ή με ρο που λώ ντας τους 
ελ πί δες κ.α.». Το έγ γρα φο που κα λού σε σε απο λο γί α το δά σκα
λο κα τέ λη γε: «Η ενέρ γει ά σας αυ τή που εί χε ως στό χο και που 
ήταν δυ να τόν να επι φέ ρει σύγ χυ ση, ανα τα ρα χή ή και να οδη γή
σει σε απεί θει α τους συμ με τέ χο ντες εκ παι δευ τι κούς συ νι στά το 
πα ρά πτω μα της ''άσκησης κρι τι κής των πρά ξε ων της Προ ϊ στά με
νης Αρ χής που γί νε ται δη μο σί ως προ φο ρι κώς, με σκό πι μη χρη
σι μο ποί η ση εκ δή λως ανα κρι βών στοιχείων'' που προ βλέ πε ται και 
τι μω ρεί ται από το άρ θρο 107 παρ. 1η του Ν. 2683/1999 (Υ.Κ.).

Η αι τί α βέ βαι α βρί σκε ται πο λύ μα κρι ά από τα προ σχή μα τα 
αλ λά και τα νο μι κά τερ τί πια του Υπη ρε σι α κού Κώ δι κα και του 
κα θη κο ντο λο γί ου που έχει επι βλη θεί τα τε λευ ταί α χρό νια στην 
εκ παί δευ ση. Τα σε μι νά ρι α-φιέ στες που ορ γά νω σε η Δ/νση Π.Ε. 
Πει ραι ά το Δε κέμ βρι ο που μας πέ ρα σε και τα οποία εί χαν στό χο 

την εξύ ψω ση του πε σμέ νου ηθι κού των κρα τι κών λει τουρ γών, 
ύστε ρα από την πα τα γώ δη απο τυ χί α της (μη υπο χρε ω τι κής για 
όλα τα παι δι ά) εφαρ μο γής του ολο η μέ ρου σχο λεί ου, κα τέ λη ξαν 
σε κα ταγ γε λί α από την πλευ ρά των συμ με τε χό ντων εκ παι δευ τι-
κών έχο ντας απέ να ντι την ορ γα νω τι κή επι τρο πή που υμνο λο γού-
σε την και νο το μί α του ολο ή με ρου σχο λεί ου. Αυ τή ήταν και η 
πραγ μα τι κή αι τί α της δί ω ξης στέλ νο ντας πα ράλ λη λα κι ένα μή νυ-
μα προς τους υπο λοί πους εκ παι δευ τι κούς: χα μη λά το κε φά λι! 
Εί ναι μια προ σπά θει α τρο μο κρά τη σης του μα χό με νου εκ παι δευ-
τι κού κό σμου στο πρό σω πο του δά σκα λου Στέ λι ου Φω κια νού ο 
οποί ος εί ναι από τους πλέ ον δρα στή ρι ους και ενερ γούς στο 
χώ ρο του μα χη τι κού συν δι κα λι σμού (Ανε ξάρ τη τες Συ σπει ρώ σεις 
Πα ρεμ βά σεις). Εί ναι ένας χώ ρος ο οποί ος με συ νέ πει α κι νεί ται 
ενά ντι α στις με ταρ ρυθ μί σεις που στό χο έχουν την έντα ξη της 
εκ παί δευ σης στη λο γι κή της αγο ράς.

Τα προ βλή μα τα που αφο ρούν τη ση με ρι νή κα τά στα ση στα 
σχο λεί α ήταν αυ τά που θί χτη καν από τον εν λό γω δά σκα λο στο 
σε μι νά ρι ο-φιέ στα της Δι εύ θυν σης. Με υλι κο τε χνι κή υπο δο μή που 
τεί νει προς το μη δέν, με έλ λει ψη αι θου σών και κτι ρι α κής υπο-
δο μής που θα αι τι ο λο γού σε στοι χει ω δώς ένα τέ τοιο εγ χεί ρη μα, 
με προ σω πι κό ανα λώ σι μων ωρο μι σθί ων εκ παι δευ τι κών οι οποί-
οι δεν έχουν κα νέ να ερ γα σι α κό δι καί ω μα και οι οποί οι ση μει ω-
τέ ον δεν έχουν ακό μα πλη ρω θεί για τα δε δου λευ μέ να, με την 
εφαρ μο γή μέ τρων ελα στι κο ποί η σης του ωρα ρί ου των εκ παι δευ-
τι κών, το ολο ή με ρο σχο λεί ο γί νε ται το ερ γα στή ρι ο πει ρα μα τι-
σμών στην κα τεύ θυν ση της αγο ραι ο ποί η σής του. Η δί ω ξη συ νε-
πώς του Στέ λι ου Φω κια νού εί ναι η πρώ τη από αυ τές που θα 
επα κο λου θή σουν σε μια δι α δι κα σί α ολο φά νε ρης εφαρ μο γής 
μέ τρων που εντάσ σο νται στην εμπο ρευ μα το ποί η ση του δη μό-
σι ου το μέ α.

Μια απά ντη ση που θα μπο ρού σε να κλι μα κώ νει το δι αρ κές 
αί τη μα της χει ρα φέ τη σης εί ναι η ολο έ να και με γα λύ τε ρη απαί-
τη ση τό σο από τους γο νείς όσο και από τους πο λί τες γε νι κό τε-
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ρα της ανά λη ψης δι α χεί ρι σης των σχο λεί ων ώστε να κα θι ε ρω-
θεί η ελευ θε ρί α στη γνώ ση, η αβαθ μο λό γη τη δη μι ουρ γί α, η 
κα τάρ γη ση της ιε ραρ χί ας, η κα τάρ γη ση των ποι νών και των βαθ-
μών. Για ένα σχο λεί ο ελεύ θε ρο, δη μο κρα τι κό, συμ με το χι κό 
ενά ντι α στις ανά γκες και τη λο γι κή της αγο ράς.

Στις 22 Ια νου α ρί ου μα ζί με το δά σκα λο Στέ λι ο Φω κια νό 
συ γκε ντρώ θη καν σε έν δει ξη αλ λη λεγ γύ ης και συ μπα ρά στα σης 
γύ ρω στους 70 συ να δέλ φους του,  τό σο από την πρω το βάθ μι α 
όσο και από την δευ τε ρο βάθ μι α εκ παί δευ ση αλ λά και εκ πρό σω-
ποι συν δι κα λι στι κών σω μα τεί ων. Ο δι ευ θυ ντής Κων. Κου λού ρης 
απέ συ ρε τη δι α δι κα σί α δί ω ξης επί τό που. Η απά ντη ση-«απο λο-
γί α» του δά σκα λου ήταν η εξής:

«Όσα ανα φέ ρο νται στο έγ γρα φό σας απο τε λούν μια συ γκε
κρι μέ νη προ σπά θει α για να ασκη θεί σε βά ρος μου δίωξημε
ευρύτεραπολιτικάχαρακτηριστικά, που στέ φε ται ενά ντι α τό σο 
στα δη μο κρα τι κά δι και ώ μα τα, όσο και στις συν δι κα λι στι κές ελευ
θε ρί ες. Όλη η εκ παι δευ τι κή κοι νό τη τα κα τήγ γει λε τη ση μα ντι κή 
εγκα τά λει ψη που γνώ ρι σαν τα σχο λεί α τη φε τι νή χρο νιά. Κε νά 
εκ παι δευ τι κών, υπο χρη μα το δό τη ση, αδυ να μί α λει τουρ γί ας σχο λι
κών μο νά δων, ερ γα σι α κές συν θή κες με σαί
ω να, ωρο μι σθία, απλή ρω τοι εκ παι δευ τι κοί... 
και ο κα τά λο γος δεν έχει τέ λος. Την ίδια 
ώρα που για τα σχο λεί α και για την πλη ρω μή 
των ωρο μι σθί ων δεν υπήρ χαν λε φτά, το ολο
ή με ρο δι α φη μι ζό ταν προ κλη τι κά, σε δι α φη
μί σεις και σε μι νά ρι α. Αυ τήν την πο λι τι κή στην 
εκ παί δευ ση κα τήγ γει λε το συν δι κα λι στι κό 
κί νη μα, αυτήντηνπολιτικήαποκάλυψα,
κατήγγειλακαιεγώ,καιγιαυτάδιώκομαι. 
Όλοι γνω ρί ζουν ότι η ελεύ θε ρη έκ φρα ση και 
η δι ά δο ση των από ψε ων απο τε λούν συ νταγ
μα τι κή επι τα γή. Ηδημοκρατίαστηνεκπαί
δευση, ο δι ά λο γος και η ελεύ θε ρη έκ φρα ση 
εί ναι αυ το νό η τα δι και ώ μα τα που υπε ρα σπί ζο
νται οι ερ γα ζό με νοι και το συν δι κα λι στι κό 
κί νη μα. Αυτάυπερασπίστηκακαιεγώ,και
γιαυτόδιώκομαι. Όλοι γνω ρί ζουν ότι κά θε 
ερ γα ζό με νος έχει το δι καί ω μα να αγω νί ζε
ται για την κα λυ τέ ρευ ση της ερ γα σι α κής του 
μοί ρας. Έχει το δι καί ω μα να δι εκ δι κεί, να 

συν δι κα λί ζε ται, να απερ γεί, να εκλέ γε ται στα συν δι κά τα, να 
με τα φέ ρει τις συλ λο γι κές απο φά σεις, ναυπερασπίζεταιόπου
βρεθείτοδίκιοτωνεργαζομένων και ιδι αί τε ρα όσων πλήτ το
νται πε ρισ σό τε ρο από τις άδι κες πο λι τι κές. Οι αγώ νες γι αυ τά 
τα δι και ώ μα τα εί ναι πολ λοί, αυ τούς τους αγώ νες και αυ τά τα 
δι και ώ μα τα υπε ρα σπί ζε ται το σ.κ. Αυτάυπερασπίστηκακαιεγώ
καιγιααυτόδιώκομαι. 

Το συν δι κα λι στι κό κί νη μα με πλή θος απο φά σε ών του, που 
σας επι δό θη καν και μου κοι νο ποι ή θη καν, εκ φρά ζει όχι μό νο τη 
συ μπα ρά στα σή του, αλ λά και την κα ταγ γε λί α του για τη στά ση 
σας και το ύφος του κει μέ νου σας. Ύφος που πα ρα πέ μπει όπως 
ανα φέ ρουν, σεάλλεςεποχέςπουκαταδικάστηκαναπό τη 
συ ντρι πτι κή πλει ο ψη φί α του λα ού μας. Σας δη λώ νω ότι: Θα
συνεχίσωναασκώ, ως εκλεγ μέ νο μέ λος του συλ λό γου εκ παι
δευ τι κών Κε ρα τσι νί ουΠε ρά μα τος, τοδικαίωμαναπαρεμβαίνω 
για να εκ φρά σω τις θέ σεις του συλ λό γου μου, χω ρίς να πε ρι
μέ νω να μου εκ χω ρη θεί από οποια δή πο τε υπη ρε σι α κή αρ χή, 
για τί το δι καί ω μα αυ τό (Νό μος 1264, πε ρί συν δι κα λι στι κής 
έκ φρα σης) απο τε λεί και υπο χρέ ω ση. Εξάλ λου το δι καί ω μα αυ τό 
το έχει κά θε συ νά δελ φος και συ να δέλ φισ σα εκλεγ μέ νοςη ή 

μη. Οι αγώ νες όλων των ερ γα ζο μέ νων (και 
όχι μό νο των εκ παι δευ τι κών) δεν πε ρι ο ρί ζο
νται στ όρια που κά θε κυ βέρ νη ση ή κά θε 
υπη ρε σι α κός της φο ρέ ας ορί ζει, αλ λά από 
τις ανά γκες της κοι νω νί ας. Θασυνεχίσωνα
υπερασπίζωτηνπαιδαγωγικήελευθερία
καιτηδημοκρατία στην εκ παί δευ ση. Θα 
συ νε χί σω να δι α φω νώ με τον Προ ϊ στά με νό 
μου όταν η θέ ση μου (και του συν δι κα λι στι
κού κι νή μα τος) για την κυ βερ νη τι κή πο λι τι κή 
εί ναι αντί θε τη από τη δι κή του και όταν με 
ερ γα λεί α το ν.2683/1999 (Δ.Υ.Κ.), το ν. 
2986/2002 για την αξι ο λό γη ση και το κα θη
κο ντο λό γι ο επι χει ρεί νακαταστείλειτις
αντίθετεςαπόψεις, αυ τές δη λα δή που το 
συν δι κα λι στι κό κί νη μα εκ φρά ζει. Θασυνε
χίσωναυπερασπίζωταεργασιακάδικαι
ώματατωνσυναδέλφωνωρομισθίων, να 
καυ τη ρι ά ζω την κα τα στρα τή γη ση του ωρα ρί
ου τους, τη μη πλη ρω μή τους και να αγω νί
ζο μαι να γί νει πραγ μα τι κό τη τα το δι καί ω μά 
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τους για μια σταθερήκαιμόνιμηδουλειά.

Ηζωντανήκαιμαχόμενηεκπαίδευσηθασυνεχίσεινα

αγωνίζεται:

για πλή ρη και δω ρε άν 12χρονη δη μό σι α εκ παί δευ ση για όλα 

τα παι δι ά  μέ σα σ' ένα δη μο κρα τι κό πε ρι βάλ λον χω ρίς δι οι κη

τι κό αυ ταρ χι σμό με αξι ο λο γή σεις και κα θη κο ντο λό για  με παι

δα γω γι κή ελευ θε ρί α χω ρίς τους κα τα να γκα σμούς της εκά στο τε 

κυ βερ νη τι κής πο λι τι κής  για ένα σχο λεί ο που χτί ζε ται στις ανά

γκες των παι δι ών και όχι στο κό στος και τις ανά γκες της αγο

ράς  με εκ παι δευ τι κό που να έχει μό νι μη και στα θε ρή δου λειά 

και αξι ο πρε πή μι σθό.

Με βά ση τα πα ρα πά νω εκτι μώ πως για άλ λη μια φο ρά εμ φα
νί ζο νται στην εκ παί δευ ση δυο δι α φο ρε τι κοί πο λι τι σμοί: Οπολι
τισμόςτηςζωντανήςεκπαίδευσηςπουαγωνίζεταιμεαξιο
πρέπειακαισυλλογικότηταγιαδικαιώματαδημοκρατία
παιδαγωγικήελευθερία...καιοπολιτισμόςτηςδιοίκησης
πουαντιστρατεύεταιτηναντίθετηάποψημεπειθαρχικά
μέτρα.Τέλοςσαςδηλώνωότισκυφτήμέσηκαιένθερμο
χειροκρότημαδενταιριάζουνστιςαξίεςτηςζωήςμου». 

Το ερέ θι σμα για το κεί με νο που ακο λου θεί ήρ θε από την 
πρω το βου λί α που πή ραν κα θη γή τρι ες του Γυ μνα σί ου Αί γι νας, να 
προ τεί νουν ως εναλ λα κτι κό τρό πο ερ γα σί ας με θέ μα την πα ρα-
κο λού θη ση μιας ται νί ας στον Κι νη μα το γρά φο. Αυ τό έχει γί νει και 
γί νε ται από κά ποιους δά σκα λους και κα θη γη τές, οι οποί οι μέ σα 
στο χώ ρο του σχο λεί ου προ βά λουν ται νί ες, μα θαί νο ντας το παι-
δί να προ σεγ γί ζει την ει κό να και να εξοι κει ώ νε ται μα ζί της 
ανα ζη τώ ντας σ' αυ τήν τα δι α φο ρε τι κά πρό σω πα της πραγ μα τι κό-
τη τας. Μέ σα από τις τολ μη ρές κι νή σεις τέ τοιων ατό μων, τη στιγ-
μή που άλ λοι συ νά δελ φοί τους, με τη δυ σκαμ ψί α, τους φό βους 
και το συ ντη ρη τι σμό τους προ κα λούν την ακύ ρω ση άλ λων 
τέ τοιων προ σπα θει ών, γεν νιέ ται το ερώ τη μα: Εί ναι το σχο λεί ο 
ικα νό να ανα πτύ ξει τη σκέ ψη των παι δι ών, έτσι ώστε να επι λέ-
ξουν ελεύ θε ρα και δη μι ουρ γι κά αυ τό που θέ λουν να γί νουν και 
όχι αυ τό για το οποίο τα προ ο ρί ζουν;

Το σχο λεί ο εί ναι ένας φο ρέ ας ανά πτυ ξης ενός αι σθή μα τος 
του μυα λού που λέ γε ται συ νεί δη ση. Αυ τό ση μαί νει πως προ ο ρι-
σμός του εί ναι να δεί ξει προς μια κα τεύ θυν ση όπου το βλέμ μα 
μα θαί νει να εξε τά ζει τις δι α φο ρε τι κές όψεις μιας και μό νης 
πραγ μα τι κό τη τας. Και αυ τό μπο ρεί να το κά νει μό νο μέ σα από 
την ανε ξάρ τη τη σκέ ψη, που προ τεί νει νέ ες προ σεγ γί σεις απε-
ξαρ τη μέ νη από την αγκύ λω ση που προ κα λούν οι ξε πε ρα σμέ νες 

αντι λή ψεις του υπάρ χο ντος εκ παι δευ τι κού συ στή μα τος. Κι αν 
μι λά με για τον Κι νη μα το γρά φο, εί ναι για τί η ει κό να σή με ρα τεί-
νει να κυ ρι αρ χή σει στη ζωή μας, να υπο κα τα στή σει το Λό γο και 
να γί νει μέ σον επι κοι νω νί ας και οι κο δό μη σης του εαυ τού μας.

Έχω λοι πόν την εντύ πω ση ότι ο Κι νη μα το γρά φος εί ναι μια 
Τέ χνη που πρέ πει τα παι δι ά να μά θουν, να βλέ πουν και να εξοι κει-
ώ νο νται μα ζί της. Έτσι η υπε ρά σπι ση μιας τέ τοιας προ σέγ γι σης 
πρέ πει να υπο στη ρί ζε ται δυ να μι κά και όχι να εμπο δί ζε ται με πρό-
σχη μα ότι αυ τό δεν εντάσ σε ται στο εκ παι δευ τι κό πρό γραμ μα του 
σχο λεί ου. Το αί τη μα να δη μι ουρ γή σου με κα χύ πο πτους θε α τές γί νε-
ται επι τα κτι κό απέ να ντι στην πλη θώ ρα των οπτι κο α κου στι κών προ-
ϊ ό ντων που μας κα τα κλύ ζουν κα θη με ρι νά. Το σχο λεί ο χρει ά ζε ται 
να γνω ρί σει στα παι δι ά τα δι α φο ρε τι κά πο λι τι σμι κά συ στή μα τα 
μέ σα από τα οποία θα ανα πτύ ξει την εμπει ρί α της δη μι ουρ γί ας. 
Αυ τό ση μαί νει ότι θα εί ναι ένας άν θρω πος έτοι μος κά θε φο ρά να 
στα θεί κρι τι κά απέ να ντι σε ένα πρό βλη μα δί νο ντας τη δι κή του 
ερ μη νεί α και όχι αυ τήν που του έχουν μά θει πα θη τι κά να δέ χε ται.

Τα παι δι ά από μό να τους εί ναι ανα τρε πτι κά, έχουν τον εν θου-
σι α σμό της αλ λα γής και αυ τό εί ναι που πρέ πει να προ στα τέ ψου-
με και να δι α φυ λά ξου με κα θο δη γώ ντας με τον τρό πο που πε ρι-
γρά ψα με. Πι στεύ ω πως δά σκα λοι και κα θη γη τές με τέ τοια στά-
ση και δι ά θε ση θα γί νο νται όλο και πε ρισ σό τε ροι.
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M ια εξί σου σε μνή και όχι ηχη ρή πα ρου σί α δί πλα σ' αυ τήν 
του Συλ λό γου Ενερ γών Πο λι τών εί ναι και αυ τή του 
Πε ρι βαλ λο ντι κού Συλ λό γου Αί γι νας «Ο ΦΕ ΡΙΑΣ» που με 

ανά λο γες δρά σεις αγω νί ζε ται ενά ντι α στην κα κο ποί η ση του πε ρι-
βάλ λο ντος από μι κρά και με γά λα συμ φέ ρο ντα. Ξε κί νη σε μ' αφορ-
μή την κα τα στρο φή μέ ρους δα σώ δους εκτά σε ως στη θέ ση Αε το-
φω λιά του Με σα γρού και σή με ρα βρί σκε ται σε εξέ λι ξη μια προ-
σπά θει α, μέ σω δι κα στι κών δι α δι κα σι ών αλ λά και αλ λη λο γρα φί ας 
με τις «υπεύ θυ νες» υπη ρε σί ες, προ κει μέ νου να μην με τα τρα πούν 
το πο θε σί ες της Αί γι νας σε βι ο μη χα νι κές ζώ νες. Σύμ φω να με 
επι στο λή προς το Δή μαρ χο και το Δη μο τι κό Συμ βού λι ο Αί γι νας1, 
και με θέ μα «Πα ρά νο μες δρα στη ρι ό τη τες στην πε ρι ο χή Λε ο ντί ου 
Αί γι νας», «από τον Ιού λι ο 2003 λει τουρ γεί στη χερ σαί α ζώ νη 
αυ θαί ρε τα χω μα τε ρή, όπως και από τον Αύ γου στο 2003 εγκα τα-
στά θη κε αυ θαί ρε τα στο υπάρ χον ρέ μα της πε ρι ο χής και σε τμή μα 
της πα ρα λί ας, ερ γο στά σι ο πα ρα γω γής έτοι μου σκυ ρο δέ μα τος 
(ιδι ο κτη σί ας Τό γι α)». Στο ίδιο έγ γρα φο το νί ζουν την ιδι αί τε ρη 
υπο χρέ ω ση που η δη μαρ χι α κή αρ χή έχει για την προ στα σί α του 
πε ρι βάλ λο ντος και την  φρο ντί δα τή ρη σης των σχε τι κών δι α τά-
ξε ων, να λά βει «τα ανα γκαί α μέ τρα πριν να κα τα στρα φεί το 
Λε ό ντι και η πέ ριξ πε ρι ο χή, η οποία συν τοις άλ λοις πε ρι λαμ βά νει 
και αρ χαι ο λο γι κό χώ ρο» και στην οποία «πι στεύ ουν οι σή με ρα 
αυ θαι ρε τού ντες ότι έχουν δή θεν δι και ώ μα τα».

Το ιδι ο κτη σί ας Τό γι α ερ γο στά σι ο έτοι μου μπε τόν ήταν αυ τό 
το οποίο με τα κι νή θη κε προς την «Πα σπά ρα» της Βό ρει ας Αί γι νας, 

όταν με τά τις δρα στη ρι ό τη τες του Συλ λό γου ενά ντι α στο ανά λο γο 
ερ γο στά σι ο ιδι ο κτη σί ας Γε νί τσα ρη, δη μι ουρ γή θη κε ένα κλί μα 
αρ νη τι κό για αυ τές τις πα ρά νο μες οι κο νο μι κές και επι βλα βείς για 
το πε ρι βάλ λον δρα στη ρι ό τη τες. Με το πρό σχη μα ότι ο Τό γιας και 
ο Γε νί τσα ρης «τα ΐ ζουν κό σμο», με από φα ση του Νο μάρ χη Πει-
ραιά, Γιάν νη Μί χα, πα ρα τά θη κε η δρα στη ρι ό τη τά τους αυ τή μέ χρι 
τον Ιού λι ο 2003 και ανα κοι νώ θη κε σε συ γκέ ντρω ση με ομι λη τή 
το Νο μάρ χη τον Ιού νι ο του ίδιου χρό νου, πα ρό λο που με από φα-
ση της Νο μαρ χί ας Πει ραι ά2 έχει προ η γη θεί η «δι α κο πή λει τουρ-
γί ας της μο νά δας συ γκρο τή μα τος πα ρα γω γής έτοι μου σκυ ρο δέ-
μα τος του Κων/νου Γε νί τσα ρη που βρί σκε ται στο Δή μο Αί γι νας 
(πε ρι ο χή Με σα γρού) θέ ση Μπά σου ή Σα λι ώ ρη», «κα θώς πρό κει ται 
για δρα στη ρι ό τη τα που λει τουρ γεί κα τά πα ρά βα ση του Ν. 2965/01 
και σε εφαρ μο γή των δι α τά ξε ων του Ν. 2516/97 (αρθρ. 16, 
κυ ρώ σεις)». Η προ σφυ γή του Κ. Γε νί τσα ρη στη συ νέ χει α δεν εί χε 
απο τέ λε σμα αφού σύμ φω να με από φα ση της Πε ρι φέ ρει ας Ατ τι-
κής3 απορ ρί πτε ται η «από 10-2-2003 προ σφυ γή του Κων στα ντί νου 
Γε νί τσα ρη κα τά της από φα σης της Νο μάρ χη Πει ραι ά αφού εκτός 
των άλ λων που ανα φέ ρο νται στην από φα ση δεν έχει άδεια λει-
τουρ γί ας «δι ό τι οι μο νά δες πα ρα γω γής έτοι μου σκυ ρο δέ μα τος, 
σπα στο τρι βεί α και μο νά δες πα ρα γω γής ασφαλ το μίγ μα τος οι οποί-
ες φέ ρο νται επί αυ το κι νού με νου πλαι σί ου, δι α θέ τουν το προ ϊ όν 
τους στην αγο ρά και πα ρα μέ νουν στην ίδια θέ ση χρο νι κό δι ά στη-
μα με γα λύ τε ρο των 6 μη νών, πρέ πει να εφο δι α στούν με άδεια 
λει τουρ γί ας» και επί σης «από τη λει τουρ γί α της συ γκε κρι μέ νης 
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Η υπη ρε σί α της Πο λε ο δο μί ας Πει ραι ά, γνω στή για τη δρα-
στη ρι ό τη τά της του λά χι στο στο νη σί της Αί γι νας1, δρα στη ρι ό τη τα 
που έχει να κά νει με μια με ρο λη πτι κή στά ση απέ να ντι σε δι α φο-
ρε τι κές πε ρι πτώ σεις οι κο δό μη σης, απέ δει ξε ότι εί ναι μια υπη-
ρε σί α-μη χα νι σμός όχι στην υπη ρε σί α της προ στα σί ας του πε ρι-
βάλ λο ντος αλ λά στην υπη ρε σί α της τσι με ντο ποί η σης και των 
στε νών συμ φε ρό ντων αν θρώ πων που λυ μαί νο νται την οι κο δο μή. 
Η κα ταγ γε λί α που έφτα σε στην τα χυ δρο μι κή δι εύ θυν ση της 
«Σχε δί ας» εί ναι άλ λη μια πα ρά γρα φος που σχε τί ζε ται με τη δρα-
στη ρι ό τη τα αυ τής της υπη ρε σί ας. 

Η βι ο κλι μα τι κή αρ χι τε κτο νι κή, με 23 χρό νια επί ση μης ιστο ρί-
ας στην ελ λη νι κή επι κρά τει α αλ λά και συν δε δε μέ νη με το ζή τη-
μα τό σο της αλ λα γής της ποι ό τη τας ζω ής όσο και με την οι κο-
λο γι κή σκέ ψη για τη λι γό τε ρη σπα τά λη ενέρ γει ας, αφο ρά κα τοι-
κί ες οι οποί ες εί ναι χτι σμέ νες με οι κο λο γι κά υλι κά φι λι κά προς 
το πε ρι βάλ λον και τον άν θρω πο, ενώ εξοι κο νο μούν (κυ ρί ως με 
πα θη τι κά ηλι α κά συ στή μα τα) μέ χρι και 70% πε ρί που ενέρ γει α για 
θέρ μαν ση, δρο σι σμό και φω τι σμό2. Το κό στος της οι κο δο μής 

επί σης όχι μό νο δεν εί ναι με γά λο αλ λά πε ρί που 10% μι κρό τε ρο 
από τη συμ βα τι κή.

Πα ρά το γε γο νός ότι το ελ λη νι κό κρά τος εί ναι ανα γκα σμέ νο 
να προ σαρ μό ζε ται με τις επι τα γές της Ε.Ε. για εξοι κο νό μη ση 
ενέρ γει ας αλ λά και να εκ συγ χρο νί ζει τη νο μο θε σί α του σε ζη τή-
μα τα που την αφο ρούν, πα ρα τη ρού με ότι το ίδιο αρ νεί ται να την 
τη ρή σει όχι μό νο κά νο ντας τα «στρα βά μά τια» στα συμ φέ ρο ντα 
της κλί κας που κερ δί ζει από τη χρή ση του σκυ ρο δέ μα τος αλ λά 
εμπο δί ζει και μια αρ χι τε κτο νι κή φι λι κή προς το πε ρι βάλ λον και 
τον άν θρω πο. 

Στε νά συν δε δε μέ νη η Πο λε ο δο μί α με τα συμ φέ ρο ντα όσων 
πα ρα νο μούν και  επεμ βαί νο ντας στο φυ σι κό πε ρι βάλ λον του 
νη σιού για λό γους κέρ δους και εξου σί ας, από τη μια προ ω θεί 
συμ φέ ρο ντα που γε νι κά σχε τί ζο νται με τη χρή ση του μπε τόν κι 
από την άλ λη κα θυ στε ρεί την εφαρ μο γή των Ζω νών Οι κι στι κού 
Ελέγ χου προ κει μέ νου να εξυ πη ρε τεί με το αζη μί ω το την οι κο-
πε δο ποί η ση και τσι με ντο ποί η ση. Στο βαθ μό που η ίδια η κοι νω νί α 
εκ χω ρεί το δι καί ω μα στον αυ το κα θο ρι σμό της σε μη χα νι σμούς 

μο νά δας δη μι ουρ γού νται έντο νες οχλή σεις».

Ο κα τα πέλ της όμως για τις δρα στη ρι ό τη τες του Γε νί τσα ρη 
ήταν η επι βο λή δι οι κη τι κών κυ ρώ σε ων σύμ φω να με το Ν 
1650/86, άρ θρο 30, παρ. 1 και κα τα λο γι σμό προ στί μου πο σού 
170.000 Ευ ρώ, με από φα ση του ΥΠΕ ΧΩ ΔΕ4, λό γω «εξαι ρε τι κά 
σο βα ρής ρύ παν σης και υπο βάθ μι σης του πε ρι βάλ λο ντος από την 
πα ρά νο μη εγκα τά στα ση και λει τουρ γί α της». Σή με ρα, όμως, η 
μο νά δα Γε νί τσα ρη συ νε χί ζει να λει τουρ γεί όπως μας δι α βε βαι-
ώ νει και έγ γρα φο της Ανε ξάρ τη της Αρ χής, Συ νή γο ρος του Πο λί-

τη με έγ γρα φο προς το Νο μάρ χη Πει ραι ά Γιάν νη Μί χα5 ότί ενώ 

«έχει εκ δο θεί από φα ση σφρά γι σης της μο νά δας» δεν έχει εκτε-

λε στεί η σχε τι κή από φα ση.
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Η βιοκλιματική Αρχιτεκτονική υπό διωγμόν 
στην Αίγινα
Έρ γα και ημέ ρες της Πο λε ο δο μί ας Πει ραι ά

1.  Α.Π. 11237 και ημε ρο μη νί α 27-10-2003

2.  Α.Π. Β1346/Φ14ΑΙΓ 424 και ημε ρο μη νί α 13/12/2002

3.  Α.Π. 16176+14430 και ημε ρο μη νί α 9-4-2003

4.  Α.Π. οικ. 93271 και ημε ρο μη νί α 31/7/2002

5.  Α.Π. 12186.02.3 και ημε ρο μη νί α 17-10-2003



που ενώ προ οι ω νί ζουν το δί και ο πράτ τουν το άδι κο, εί ναι δυ να-
τόν έως και σί γου ρο, να απο τε λούν κε ραυ νούς εν αι θρί α οι 
όποιες κα λο προ αί ρε τες κι νή σεις που χρη σι μο ποι ούν τους όρους 
της κυ ρι αρ χί ας (Ε.Ε., δη λώ σεις Ση μί τη, κλπ) ενα ντί ον της.

Δη μο σι εύ ου με την κοι νο ποι η μέ νη στην «Σχε δί α» επι στο λή 
των Κώ στα και Θέ μη Τσί πη ρα & Συ νερ γα τών, μη χα νι κών Βι ο κλι-
μα τι κής Αρ χι τε κτο νι κής & Δό μη σης, προς την Υπουρ γό του ΥΠΕ-
ΧΩ ΔΕ κυ ρί α Βά σω Πα παν δρέ ου και με ημε ρο μη νί α 18/9/2003:

Κα Υπουρ γέ

Το γρα φεί ο μας εί ναι δυ στυ χώς το μό νο εξει δι κευ μέ νο γρα
φεί ο που ασχο λεί ται με την βι ο κλι μα τι κή αρ χι τε κτο νι κή και την 
οι κο λο γι κή δό μη ση στην Ελ λά δα, εδώ και 23 χρό νια, έχο ντας 
με λε τή σει και κα τα σκευ ά σει πε ρισ σό τε ρα από 250 κτί ρι α, αλ λά 
και συ νερ γα στεί με τα ση μα ντι κό τε ρα αρ χι τε κτο νι κά γρα φεί α της 
χώ ρας μας ή με πολ λά άλ λα της Ευ ρώ πης. Έχου με επί σης συγ
γρά ψει τα βι βλί α: α) το ΟΙ ΚΟ ΛΟ ΓΙ ΚΟ ΣΠΙ ΤΙ (εκ δό σεις ΛΙ ΒΑ ΝΗ, 8η 
έκ δο ση) και β) Βι ο κλι μα τι κός σχε δι α σμός κτι ρί ων (έκ δο ση 
πsystems 2η έκ δο ση), αλ λά και δε κά δες άρ θρα στον τύ πο προ
σπα θώ ντας να ευ αι σθη το ποι ή σου με την κοι νή γνώ μη, στο τε ρά
στι ο θέ μα της εξοι κο νό μη σης ενέρ γει ας στον κτι ρι α κό το μέα, 
πράγ μα που όπως γνω ρί ζε τε εί ναι και επί ση μη πο λι τι κή της ΕΥ ΡΩ
ΠΑ Ϊ ΚΗΣ ΕΝΩ ΣΗΣ. (Σας απο στέλ λου με σχε τι κό φυλ λά δι ο με φω το
τυ πί ες από πα ρου σι ά σεις κτι ρί ων μας σε αρ χι τε κτο νι κά πε ρι ο δι
κά).

– Την 4η Αυ γού στου 2003, λοι πόν, στα πλαί σι α της επαγ γελ
μα τι κής μας δου λειάς κα τα θέ σα με στο Πο λε ο δο μι κό Γρα φεί ο 
ΠΕΙ ΡΑΙ Α, 2 οι κο δο μι κές άδειες, που αφο ρούν: «2 ΔΙ Ω ΡΟ ΦΕΣ 
ΒΙ Ο ΚΛΙ ΜΑ ΤΙ ΚΕΣ ΚΑ ΤΟΙ ΚΙ ΕΣ» στην ΑΙ ΓΙ ΝΑ. Οι φά κε λοι ήταν πλή
ρεις και πε ρι λαμ βά νουν όλες τις προ βλε πό με νες με λέ τες, εγκρί
σεις κλπ. (ΑΡ.ΠΡ. 101393 και 101394/482003).

– Η πρώ τη συ νά ντη ση με τον μη χα νι κό εφαρ μο γής Νί κο 
Με λά (αρ χιτ.μηχ.) ορί στη κε 38 ημέ ρες αρ γό τε ρα, δη λα δή στις 
11 Σε πτεμ βρί ου, για να ελεγ χθούν τα αρ χι τε κτο νι κά και εκεί, 
τό τε, προς με γά λη μας έκ πλη ξη δι α πι στώ σα με την απρο θυ μί α του 
να ελέγ ξει τους φα κέ λους, δι ό τι δή θεν τα κτί ρι α εί ναι βι ο κλι μα
τι κά και δεν υπάρ χει σχε τι κή νο μο θε σί α!!

– Προ σπα θή σα με να τον πεί σου με τον ίδιο αλ λά και τον κο 

Ανα στα σιά δη, ότι ο ισχυ ρι σμός αυ τός εί ναι πα ρά λο γος και το 
απο τέ λε σμα ήταν να μας ζη τη θεί να επα νυ πο βάλ λου με το φά κε
λο, με τα τρέ πο ντας τα κτί ρι α σε συμ βα τι κά!! (σας επι συ νά πτου με 
σφρα γι σμέ νο αντί γρα φο του σχε τι κού φύλ λου ελέγ χου)

– πέ ρα λοι πόν από τη σχε τι κή τα λαι πω ρί α, την πρω το φα νή 
κα θυ στέ ρη ση, την πι θα νό τη τα δη μι ουρ γί ας προ βλη μά των με τους 
πε λά τες μας, η πρά ξη των 2 αυ τών υπαλ λή λων, συ νι στά εσκεμ
μέ νη και προ κλη τι κή πα ρά βα ση κα θή κο ντος, δι ό τι:

1ο. Ο Γε νι κός Οι κο δο μι κός Κα νο νι σμός (ΓΟΚ) Ν. 1577/85, 
όπως συ μπλη ρώ θη κε και ισχύ ει από 13/6/2000, προ βλέ πει την 
βι ο κλι μα τι κή αρ χι τε κτο νι κή σε αρ κε τά άρ θρα και πα ρα γρά φους 
του (π.χ. ΑΡ ΘΡΟ 2, παρ. 44, παρ. 45 κλπ.).

2ο. Εί ναι εν ισχύ το σχε τι κό προ ε δρι κό Δι ά ταγ μα, πε ρί εξοι
κο νό μη σης ενέρ γει ας και πε ρι ο ρι σμού των ρύ πων και στον κτι
ρι α κό το μέ α.

3ο. Εί ναι πο λι τι κή της Ευ ρω πα ϊ κής Ένω σης, η εξοι κο νό μη ση 
ενέρ γει ας και στον κτι ρι α κό το μέ α και μά λι στα θε ω ρεί ται ύψι
στης προ τε ραι ό τη τας. Και 

4ο. Εί ναι πο λι τι κή και της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης και μά λι στα 
σε πρό σφα τες δη λώ σεις του ο ίδιος ο πρω θυ πουρ γός στη ΔΕΘ, 
προ έ βλε ψε ότι η σπα τά λη ενέρ γει ας στον κτι ρι α κό το μέ α προ
βλέ πε ται να μει ω θεί κα τά 20% την επό με νη τε τρα ε τί α. 

Για αυ τό και δι α μαρ τυ ρό μα στε, δι ό τι:

α) Τα 2 βι ο κλι μα τι κά κτί ρι α της Αί γι νας, σύμ φω να με τους 
υπο λο γι σμούς μας, που έγι ναν με χρή ση ει δι κού προ γράμ μα τος 
Η/Υ, όχι μό νο θα εξοι κο νο μούν 70% πε ρί που ενέρ γει α, για 
θέρ μαν ση, δρο σι σμό και φω τι σμό, αλ λά θα κα τα σκευ α στούν εξ 
ολο κλή ρου με οι κο λο γι κά και φι λι κά προς το πε ρι βάλ λον και τον 
άν θρω πο υλι κά. Αντί λοι πόν το ελ λη νι κό κρά τος να επι βρα βεύ ει, 
εμάς, αλ λά και τους ιδι ο κτή τες για την από φα σή τους να κα τα
σκευ ά σουν τέ τοιου εί δους κτί ρι α, μας τα λαι πω ρεί;

β) Ο ισχυ ρι σμός ότι δή θεν δεν έχει ψη φι στεί ο ΚΟ ΧΕ Ε εί ναι 
ανί σχυ ρος και προ κλη τι κός, δι ό τι αυ τός ο κα νο νι σμός αφο ρά, 
ου σι α στι κά την αντι κα τά στα σή του υπάρ χο ντος κα νο νι σμού θερ
μο μό νω σης και η άρ νη ση ελέγ χου δεν αφο ρά ενερ γη τι κά ηλι α
κά συ στή μα τα και μη χα νο λο γι κές εγκα τα στά σεις (άλ λω στε σχε
τι κές με λέ τες δεν απαι τού νται, για τί τα 2 κτί ρι α εί ναι μι κρών 
εμ βα δών και δι ώ ρο φα) αλ λά πα θη τι κά ηλι α κά συ στή μα τα, (που 
προ βλέ πο νται από την ισχύ ου σα νο μο θε σί α), και την ίδια την 
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εφαρ μο γή των άλ λων δι α τά ξε ων του ΓΟΚ (δό μη ση, κά λυ ψη, 
πλά γι ες απο στά σεις, υψό με τρα, κλπ).

γ) Έχου με εκ δώ σει δε κά δες άδειες βι ο κλι μα τι κών κτι ρί ων 
σε 34 Πο λε ο δο μι κά Γρα φεί α της χώ ρας μας (από Κο μο τη νή 
μέ χρι τα Χα νιά και από την Κε φαλ λο νιά μέ χρι τη Χίο), χω ρίς πο τέ 
να δη μι ουρ γη θεί κα νέ να πρό βλη μα, πράγ μα που όχι μό νο δεί χνει 
την αδι και ο λό γη τη άγνοια και επί σης αδι και ο λό γη τη έλ λει ψη 
ενη μέ ρω σης των 2 συ γκε κρι μέ νων υπαλ λή λων του Πει ραι ά (θα 
αρ κού σε να εί χαν δια βά σει τον ΓΟΚ!) αλ λά και τη δι ά θε σή τους 
να τα λαι πω ρή σουν τη βι ο κλι μα τι κή λο γι κή, το μέλ λον της αρ χι τε
κτο νι κής και της δό μη σης, δη μι ουρ γώ ντας προ βλή μα τα εκεί που 
δεν υπάρ χουν και δεν υπήρ ξαν πο τέ, παρ' όλη τη φι λι κή μας 
δι ά θε ση (που προ σέ κρου σε στην άρ νη σή τους) να τους εξη γή
σου με, να τους ενη με ρώ σου με, ακό μα και να τους βο η θή σου με 
να μά θουν, όπως έχου με κά νει σε δε κά δες ομι λί ες, σε μι νά ρι α 
κλπ. όπου υπήρ ξα με ομι λη τές και δι δά σκο ντες, ακό μη και σε 
νέ ους μη χα νι κούς.

Κα Υπουρ γέ

Ελ πί ζου με πα ρά την τα λαι πω ρί α που έχου με υπο στεί, να κα τα
φέ ρου με να σας εξη γή σου με το πρό βλη μα και το δί και ο της 
αγα νά κτη σής μας και για αυ τό ζη τά με την άμε ση πα ρέμ βα σή σας 
για να απο κα τα στα θεί η λο γι κή, αλ λά και ισχύ ου σα Πο λε ο δο μι κή 
Νο μο θε σί α.

  Με τι μή 
 Κώ στας Τσί πη ρας  Θέ μης Τσί πη ρας 
 Πο λιτ. Μηχ. Χω ρο τά κτης  Αρ χιτ. Μη χα νι κός

Το πα ρά λο γο της υπό θε σης που αφο ρά την Πο λε ο δο μί α Πει-
ραι ά και τους επι στή μο νες υπαλ λή λους της δεν αναι ρεί ται από το 
γε γο νός ότι ο γε νι κός Γραμ μα τέ ας της Γε νι κής Δι εύ θυν σης Ενέρ-
γει ας, Γε ώρ γι ος Αγρα φιώ της, με έγ γρα φο (αρ. πρωτ. Δ6/Β/οικ. 
18430 και ημε ρο μη νί α 20 Οκτω βρί ου 2003) προς το Γε νι κό γραμ-
μα τέ α Πε ρι βάλ λο ντος και Χω ρο τα ξί ας του ΥΠΕ ΧΩ ΔΕ Σταύ ρο 
Κα μπέ λη ανα φέ ρει, με τα ξύ άλ λων, σχε τι κά με τη δι α μαρ τυ ρί α των 
Κώ στα και Θέ μη Τσί πη ρα: «...Όπως εί ναι γνω στό ο κτι ρι α κός το μέ
ας ευ θύ νε ται για το 40% πε ρί που των εκ πο μπών του δι ο ξει δί ου 
του άν θρα κα και άλ λων αε ρί ων που επι τεί νουν το φαι νό με νο του 
θερ μο κη πί ου... Κατά συ νέ πει α κά θε σχε δι α σμός κτι ρί ων που πε ρι
ο ρί ζει τις ανά γκες καύ σης υγρών ή στε ρε ών καυ σί μων για θέρ

μαν ση και κα τά μεί ζο να λό γο η βι ο κλι μα τι κή αρ χι τε κτο νι κή πρέ πει 
όχι απλώς να εί ναι ευ πρόσ δε κτη αλ λά και βα σι κή επι δί ω ξη της 
πο λι τι κής μας. Η πο λι τι κή αυ τή εκ φρά στη κε ήδη τό σο στον ισχύ ο
ντα Γε νι κό Οι κο δο μι κό Κα νο νι σμό με τά την τρο πο ποί η σή του με 
το Ν. 2831/2000, όπου οι δι α τά ξεις του άρ θρου 2 παρ. 44 και 45 
κά νουν ρη τή ανα φο ρά στο βι ο κλι μα τι κό σχε δι α σμό κτι ρί ων, όσο 
και στην Κοι νή Υπουρ γι κή Από φα ση 21475/4707/30.07.1998 
«Πε ρι ο ρι σμός των εκ πο μπών δι ο ξει δί ου του άν θρα κα, με τον 
κα θο ρι σμό μέ τρων και όρων για τη βελ τί ω ση της ενερ γει α κής 
από δο σης των κτι ρί ων» (ΦΕΚ Β 880) στο άρ θρο 2 παρ. 812. 

Ο υπό έκ δο ση ΚΟ ΧΕ Ε, που πρό κει ται να αντι κα τα στή σει το 
ση με ρι νό κα νο νι σμό θερ μο μό νω σης, θα κα θο ρί ζει τα ανώ τα τα 
όρια ενερ γει α κής κα τα νά λω σης των νέ ων κτι ρί ων και την κλι
μά κω ση της ενερ γει α κής από δο σης όλων των κτι ρί ων. Όμως 
αυ τό δεν ση μαί νει ότι εν όψει της έκ δο σης του ΚΟ ΧΕ Ε, κτί ρι α 
που σχε δι ά ζο νται ήδη με χρή ση τε χνι κών εξοι κο νό μη σης ενέρ
γει ας και κα τά τ' άλ λα πλη ρούν τις υφι στά με νες πο λε ο δο μι κές/
οικοδομικές δι α τά ξεις, δεν μπο ρούν να αδει ο δο τού νται με βά ση 
τις υφι στά με νες δι α δι κα σί ες έκ δο σης οι κο δο μι κών αδει ών. Ενό
ψει των ανω τέ ρων έχου με τη γνώ μη ότι οι Πο λε ο δο μι κές Υπη
ρε σί ες δεν νο μι μο ποι ού νται σε άρ νη ση έκ δο σης οι κο δο μι κών 
αδει ών βι ο κλι μα τι κών κτι ρί ων στη βά ση της ανυ παρ ξί ας του εν 
λό γω κα νο νι σμού όταν αυ τή άρ νη ση αντι στρα τεύ ε ται ευ θέ ως τις 
θε σμο θε τη μέ νες δε σμεύ σεις της χώ ρας για την προ στα σί α του 
πε ρι βάλ λο ντος...»

ΤΙ ΕΙ ΝΑΙ Η ΒΙ Ο ΚΛΙ ΜΑ ΤΙ ΚΗ ΑΡ ΧΙ ΤΕ ΚΤΟ ΝΙ ΚΗ

Βι ο κλι μα τι κή Αρ χι τε κτο νι κή νο εί ται ως η εν σω μά τω ση στο 
κτί ρι ο όλων εκεί νων των ευ αί σθη των και κρί σι μων πα ρα μέ τρων 
που πλη ρούν την οι κο λο γι κή λο γι κή. Της εξοι κο νό μη σης δη λα δή 
ενέρ γει ας και της χρη σι μο ποί η σης οι κο δο μι κών υλι κών φι λι κών 
προς τον άν θρω πο και το πε ρι βάλ λον. Στό χος απο τε λεί η αν θρώ-
πι νη υγεία με την πα ράλ λη λη εξοι κο νό μη ση ενέρ γει ας. 

Με κα τάλ λη λες με τρή σεις της θερ μο κρα σί ας και με τη χρή ση 
της τε χνο λο γί ας των Η/Υ η βι ο κλι μα τι κή αρ χι τε κτο νι κή αξι ο ποι-
εί την πα ρα δο σι α κή αρ χι τε κτο νι κή που αφο ρά την το πι κή κουλ-
τού ρα, τον προ σα να το λι σμό των οι κι ών, το σχε δι α σμό τους, τα 
υλι κά που χρη σι μο ποι ού νταν, προ κει μέ νου να έχει ένα απο τέ λε-
σμα λι γό τε ρο ενερ γο βό ρο. 
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Από το Σε πτέμ βρη έχει κυ κλο φο ρή σει ένα κεί με νο δι α μαρ-
τυ ρί ας με την ευ θύ νη του Συ ντο νι στι κού φο ρέ ων που έχουν 
ενα σχό λη σή τους το ζή τη μα του πε ρι βάλ λο ντος και της δό μη σης. 
Η κι νη το ποί η ση αυ τή προ έ κυ ψε ύστε ρα από την ολο φά νε ρη επι-
τυ χί α της εκ δή λω σης του πε ρι ο δι κού «Αι γι ναί α» τον Αύ γου στο 
με θέ μα: «Αί γι να-Πε ρι βάλ λον-Δό μη ση». Ανε ξάρ τη τα από την ου σι-
α στι κή δι α φω νί α με το πο λι τι κό πλαί σι ο αυ τής της κι νη το ποί η σης 
και που αφο ρούν και τη συ νο λι κή επα γρύ πνη σή μας τό σο για 
ζη τή μα τα που δεν θί γο νται στο κεί με νο, στη ρί ζου με κρι τι κά 
αυ τήν την προ σπά θει α. 

Ζού με σε μια επο χή όπου το να αγνο ού νται σο βα ρά τα ζη τή-
μα τα που συν δέ ο νται με το ζή τη μα του πε ρι βάλ λο ντος και της 

δό μη σης ισο δυ να μεί με εθε λο τυ φλί α. Έτσι, ζη τώ ντας απλά την 
τή ρη ση των κα νο νι σμών που έχουν εκ συγ χρο νι στεί υπο χρε ω τι-
κά λό γω της υπα γω γής του ελ λη νι κού κρά τους στη νο μο θε σί α 
της Ε.Ε., πα ρα δί δου με το δι καί ω μα της κοι νω νί ας να ελέγ χει τις 
λει τουρ γί ες της στο κρά τος που κα τα πα τά τους ίδιους τους 
νό μους του. Από την άλ λη με ριά αγνο ού νται συ στη μα τι κά κοι νω-
νι κά ζη τή μα τα που συν δέ ο νται άρ ρη κτα με το πε ρι βάλ λον και τη 
δό μη ση. Οι απα ρά δε κτες ερ γα σι α κές συν θή κες στις οι κο δο μές 
(3-6 η ανα λο γί α εν σή μων-με ρο κά μα των) μέ σα στο ευ ρύ τε ρο 
ερ γα σι α κό ορί ζο ντα της Αί γι νας, η δι αί ρε ση του νη σιού σε πλού-
σι ες και φτω χές πε ρι ο χές, η γε νι κό τε ρη οι κο νο μι κή και πο λι τι-
σμι κή φτώ χεια της Αί γι νας κα θώς και τα νέα ήθη τα οποία 

Για τις δυο επο χές, χει μώ να και κα λο καί ρι, που θε ω ρού νται 
και οι πιο δύ σκο λες, εφό σον κα τα να λώ νο νται απί στευ τες πο σό-
τη τες πε τρε λαί ου και ηλε κτρι κού ρεύ μα τος, προ βλέ πο νται πα θη-
τι κά ηλι α κά συ στή μα τα, δη λα δή θερ μο κή πι α με μο νούς υα λο πί-
να κες για το χει μώ να ενώ για το φυ σι κό δρο σι σμό προ βλέ πο-
νται σκί α ση ανοιγ μά των, νυ χτε ρι νός αε ρι σμός, αι ο λι κή κα μι νά δα 
και αε ρι σμός και σκι ά σεις θερ μο κη πί ων. Οι τοί χοι επί σης ανά-
λο γα με τον προ σα να το λι σμό τους ενι σχύ ο νται με μο νω τι κά 
φυ σι κής προ έ λευ σης και όχι τα γνω στά θα λασ σί αφρο λέξ τα 
οποία έχουν κυ ά νι ο και εί ναι πιο ακρι βά. 

Η βι ο κλι μα τι κή αρ χι τε κτο νι κή προ έ κυ ψε από την άνο δο του 
οι κο λο γι κού κι νή μα τος σε όλον τον κό σμο και σα φώς προ βλη-
μά τι σε πολ λούς επι στή μο νες με αντι κεί με νό τους την αν θρώ πι νη 
κα τοι κί α. Έτσι με λε τώ ντας τό σο τις πα ρα δό σεις των λα ών και 
ασκώ ντας κρι τι κή στο ανα πτυ ξι α κό κερ δο σκο πι κό μο ντέ λο το 
οποίο στο όνο μα της ευ η με ρί ας και της ευ κο λί ας λε η λα τού σε 
τους φυ σι κούς πό ρους και δη μι ουρ γού σε ένα μο ντέ λο ζω ής 
εξαι ρε τι κά δα πα νη ρό σε ενέρ γει α ενώ αλ λοί ω νε ση μα ντι κά τον 
τρό πο με τον οποίο πο λι τι σμοί εξα σφά λι ζαν μια κα λή κα τοι κί α3 

η βι ο κλι μα τι κή αρ χι τε κτο νι κή ανα δύ θη κε ως τρό πος σχε δι α σμού 

της κα τοι κί ας που ται ριά ζει σε μια κοι νω νί α που σέ βε ται τον 

άν θρω πο και το πε ρι βάλ λον.
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1.   Δη μό σι ες κα ταγ γε λί ες που αφο ρούν την Πο λε ο δο μί α Πει ραι ά έγι ναν 
κα τά τη δι άρ κει α της εκ δή λω σης του πε ρι ο δι κού «Αι γι ναί α» στις 25 
Αυ γού στου και αφο ρού σαν πε ρι στα τι κά όπως: 

     •  απει λές για αυ το ψί α οι κι ών αν θρώ πων που κα τήγ γει λαν πα ρα βι ά σεις 
των δι α τά ξε ων του Γ.Ο.Κ.

     •  ολι γω ρί α ως τα κτι κή απέ να ντι σ' αυ τές τις πα ρα βι ά σεις

     •  δι ωγ μό αν θρώ πων για αμε λη τέ α προ βλή μα τα

2.   «Το οι κο λο γι κό σπί τι», εκ δό σεις ΛΙ ΒΑ ΝΗ, «Βι ο κλι μα τι κός σχε δι α σμός 
κτι ρί ων» εκ δό σεις π-systems, των Κώ στα και Θέ μη Τσί πη ρα

3.   Οι ιθα γε νείς των τρο πι κών δα σών κα τα σκευ ά ζουν κα λύ βες ανοι χτές 
από πα ντού εξα σφα λί ζο ντας όμως βα θιά σκιά στους χρή στες τους. 
Όμως δεν ήταν λί γες οι φο ρές που μη χα νι κοί δού λε ψαν για λο γα ρια-
σμό δι ε θνών Ορ γα νι σμών, όπως π. χ. της Πα γκό σμι ας Τρά πε ζας, σε 
αυ τές τις πε ρι ο χές και στα πλαί σι α των προ γραμ μά των για τον Τρί το 
Κό σμο, κα τα σκεύ α σαν κα λύ βες με στέ γες από μπε τόν ή από σί δε ρο, 
υλι κά δη λα δή που δεν μπο ρούν να αντα να κλούν την ηλι α κή ακτι νο βο-
λί α.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ
Η διαμαρτυρία και τα ερωτηματικά 



πρέ πει να συ ντε θούν στην ανά λυ ση για το ζή τη μα. Εί ναι άρα γε 
τυ χαί ο που έστω και αδι έ ξο δα πα ρου σι ά ζε ται το δι έ ξο δο της 
πώ λη σης και οι κο δό μη σης της γης όπως-όπως, ή μιας εντα τι κο-
ποι η μέ νης ερ γα σί ας που με τον κίν δυ νο του ατυ χή μα τος, αλ λά 
μπρο στά στο φά σμα της ανερ γί ας, τε μα χί ζει και τσι με ντο ποι εί 
τη γη; Εί ναι άρα γε τυ χαί ο που το εν δι α φέ ρον για τη δό μη ση και 
το πε ρι βάλ λον αφο ρά λί γους, με στα θε ρή ως και υψη λή οι κο-
νο μι κή βά ση, μορ φω τι κό επί πε δο, μέ τοι κους αλ λά και γε νι κά 
αν θρώ πους που εί ναι μα κρι ά από το βι ο πο ρι σμό; Αν τε λι κά η 
τσι με ντο ποί η ση από τις κα τα σκευ α στι κές εται ρί ες και τα συμ φέ-
ρο ντα ερ γο λά βων-με σι τών και πο λι τι κών πα ρα γό ντων δεν έχει 
να δώ σει απα ντή σεις, τό τε τι απά ντη ση μπο ρεί να δώ σει μια 
κι νη το ποί η ση που απο κό πτει τα πα ρα πά νω ζη τή μα τα από την κοι-
νω νι κή δυ να μι κή και αρ νεί ται να δώ σει απα ντή σεις στα ερω τη-
μα τι κά του κα θη με ρι νού με ρο κα μα τιά ρη;

Δη μο σι εύ ου με το κεί με νο του Συ ντο νι στι κού φο ρέ ων:

ΓΙΑΝΑΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΤΗΝΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΤΗΣΑΙΓΙΝΑΣ

Τα τε λευ ταί α δυο χρό νια μια πρω το φα νής σε έκτα ση ρυθ
μούς και φορ τω μέ νη με πα ρα νο μί ες, έκρη ξη της οι κο δο μι κής 
δρα στη ρι ό τη τας, εμ φα νί ζε ται στην Αί γι να. Πρω το φα νής για την 
Αί γι να αλ λά και για όλη την Ελ λά δα. Οι με σαί ες και με γά λες 
κα τα σκευ α στι κές εται ρί ες έχουν ει σβάλ λει βί αι α στο νη σί μας. 
Οι κο δο μούν μα ζι κά και κι νού νται με μο να δι κό κρι τή ρι ο το γρή
γο ρο και εύ κο λο κέρ δος, ανε γεί ρο ντας «συ γκρο τή μα τα κα τοι κι
ών, με ζο νέ τες, πο λυ τε λείς κα τοι κί ες, κλπ», μα ζι κά, εν σει ρά και 
πρό χει ρα. Σχε δι ά ζο νται με κύ ρι ο μέ λη μα τα πε ρισ σό τε ρα τε τρα
γω νι κά κτι σμέ νης επι φά νει ας, σε όσο το δυ να τό μι κρό τε ρο οι κό

πε δο, για τί αυ τό κα θο ρί ζει την τι μή πώ λη σης, από επο χι α κούς 
επι χει ρη μα τί ες που δεν συν δέ ο νται με το νη σί και τα κέρ δη 
με τα φέ ρο νται αλ λού. 

Ηδραστηριότητααυτή,πουπροχωρείμεαυξανόμενους
ρυθμούς,αυθαιρετώντας,καταπατώνταςκαιβιάζονταςτη
γη,τηνυπάρχουσανομοθεσία,τηνιστορίακαιτουςανθρώ
πους,πολύσύντομαθααποβείμοιραίακαικαταστροφική
γιατηνΑίγινα.

Εντύ πω ση και ερω τη μα τι κά προ κα λεί το γε γο νός ότι οι εξό
φθαλ μες και πολ λα πλές πα ρα νο μί ες «ξε φεύ γουν από τους εντε
ταλ μέ νους ελέγ χους της Πο λε ο δο μί ας και των εντε ταλ μέ νων 
ορ γά νων της. Επει δή οι ρυθ μοί ανά πτυ ξης της πα ρα θε ρι στι κής 
κα τοι κί ας θα πρέ πει να εναρ μο νί ζο νται με τις αντο χές του πε ρι
βάλ λο ντος, αλ λά και με τις δυ να τό τη τες των υπο δο μών και με 
τα κρι τή ρι α βελ τί ω σης των συν θη κών δι α βί ω σης των κα τοί κων 
της Αί γι νας

ΖΗΤΟΥΜΕ:
1. Την ενερ γο ποί η ση, επα γρύ πνη ση και εν δι α φέ ρον εκ 

μέ ρους των αρ μο δί ων αρ χών και υπη ρε σι ών, και τον ου σι α στι κό 
έλεγ χο επί των οι κο δο μι κών αυ θαι ρε σι ών και πα ρα νο μι ών που 
οι κα τα σκευ α στι κές εται ρί ες συ στη μα τι κά δι α πράτ τουν.

2. Την άμε ση και κα τά προ τε ραι ό τη τα εκ πό νη ση χω ρο τα ξι κής 
και πο λε ο δο μι κής με λέ της για την Αί γι να και την επί σπευ ση και 
έγκρι ση με λέ της Ζώ νης Οι κι στι κού Ελέγ χου (ΖΟΕ), που, όπως 
ενη με ρω θή κα με, έχει ήδη ξε κι νή σει από το ΥΠΕ ΧΩ ΔΕ.

3. Την άμε ση ανα βάθ μι ση των Κα πο δι στρι α κών κτι ρί ων 
(Κυ βερ νεί ο, Εϋ νάρ δει ο) και την επα νά χρη σή τους με τις ήδη 
υπάρ χου σες ολο κλη ρω μέ νες με λέ τες.

4. Τη βελ τί ω ση των υπο δο μών του νη σιού μας
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Για την κοι νω νί α ο υγι ής και ακίν δυ νος τρε-
λός εί ναι ο ερω τευ μέ νος, ο πλού σι ος εστέτ, ο 
καλ λι τέ χνης, ο ποι η τής, ο ζω γρά φος, ο θυ μό σο-
φος, ο ανα χω ρη τής ο μο να χι κός, ο γέ ρο ντας 
τρε λός του χω ρι ού, ο άν θρω πος δη λα δή που 
πε ρι στα σι α κά κι όχι σε μια δι άρ κει α επω φε λεί-
ται από την υπέρ βα ση του κα θη με ρι νού του εαυ-
τού τη ρώ ντας βέ βαι α στο έπα κρο σ' όλες τις 
άλ λες πε ρι πτώ σεις τους κοι νω νι κούς κα νό νες. 
Για τον «επι κίν δυ νο» τρε λό που πα ρέ τει νε την 
όποια του υπέρ βα ση σε εμ μο νές χω ρίς τη δυ να-
τό τη τά του αυ τό να μπο ρεί να το που λή σει, να 
το με τα τρέ ψει σε κά τι άλ λο απο δε κτό από την 
κοι νω νί α, και κυ ρί ως χω ρίς να έχει οι κο γε νει-
α κό ή άλ λο κοι νω νι κό ή οι κο νο μι κό στή ριγ μα 
εί χε κα τά λη ξή του το άσυ λο ή κά ποιο άλ λο ανά-
λο γο ίδρυ μα. Έτσι κα τά κύ ρι ο λό γο οι φτω χοί 
και οι κοι νω νι κά ανή μπο ροι ήταν για χρό νια οι 
τρό φι μοι των ασύ λων στην Ελ λά δα, δι ωγ μέ νοι 
από το οι κεί ο τους πε ρι βάλ λον και ξε χα σμέ νοι 
σχε δόν για πά ντα εκεί, ζού σαν, πέ θαι ναν, βα σα-
νί ζο νταν από για τρούς και προ σω πι κό με ηλε-
κτρο σόκ και «θε ρα πεί ες» απο βλά κω σης, ιδρυ-
μα το ποι ού νταν και σε πά μπολ λες πε ρι πτώ σεις 
αρ νού νταν και ίδιοι την έξο δό τους από το ίδρυ-
μα. 
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Κράτος και Κεφάλαιο γεννούν  
τον αποκλεισμό - γεννούν το ρατσισμό

Αφιέρωμαμ'αφορμήτοζήτηματουοικοτροφείουστοΛιβάδιτηςΑίγινας
(Οι φω το γρα φί ες προ έρ χο νται  από το αρ χεί ο του οι κο τρο φεί ου του ΨΝΑ "ΙΡΙΣ" στον Κο ρυ δαλ λό  

αλ λά και από το λεύ κω μα  Hellenic Photography Selections με τίτ λο "Ψυ χι α τρι κή και ει κό να"  
με φω το γρα φί ες των Γ. Δε πόλ λα, Γ. Κα τσάγ γε λου, Ν. Πα να γιω τό που λου)

Τους μήνες Σεπτέμβρη και Οκτώβρη, η πόλη της Αίγινας έζησε μια 
πραγματική ένταση μ' αφορμή την απόφαση της ΑΜΚ Εταιρίας "Κλίμακα" 
να εγκαταστήσει οικοτροφείο αποασυλοποίησης στην πανσιόν "Πέππας" 
στο Λιβάδι. Δεν είναι άλλωστε για τα ελληνικά δεδομένα πρωτοφανές 
το γεγονός αυτό. Οι αντιδράσεις οι οποίες γεννιόνται κάθε φορά που 
επιχειρείται μια τέτοια ή ανάλογη εγκατάσταση η οποία γίνεται πάντα 

υπό την κατεύθυνση του Υπουργείου Υγείας δίνει και μια εικόνα για τον 
τρόπο σκέψης ενός μεγάλου κομματιού της ελληνικής κοινωνίας στην 

εν λόγω περίπτωση της αιγινήτικης και του πώς αυτή εδώ και 
δεκαετίες έχει διαμορφωθεί από πολλούς παράγοντες οι οποίοι 

συγκλίνουν σε μια βασική αναφορά: στην άρνηση της αποδοχής του 
"τρελού", στην άρνηση της δυνατότητά του να ζήσει ανάμεσά μας, στην 

άρνηση να δεχτούν ότι είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Μια 
καλλιεργημένη από την παράδοση φοβία της κοινωνίας στο παράλογο 

και στην τρέλα όταν αυτή δεν συνοδεύεται από πιστοποιητικά καλών 
τεχνών ή την "ποιητική αδεία", μεσαιωνικοί νόμοι που καλλιέργησαν την 

κουλτούρα του εγκλεισμού και του ασύλου για κάθε άνθρωπο που 
ξέφευγε από τα καθιερωμένα χωρίς να έχει ένα οικογενειακό, 

κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό ή καλλιτεχνικό άλλοθι, μια επίσης 
καλλιεργημένη εικόνα από τα ΜΜΕ και το θέαμα (π. χ. φτηνός 

αμερικανικός κινηματογράφος, φτηνή παραλογοτεχνία, κλπ) για την 
επικινδυνότητα του ψυχασθενή έθεσαν τα τείχη ανάμεσα στον υγιή "με 
σώας τας φρένας" και τον "τρελό" αυτόν που δηλαδή ξέφευγε από τα 

εν δυνάμει κοινωνικά πρότυπα συμπεριφοράς. 



Το κί νη μα απο α συ λο ποί η σης στην Ιτα λί α, κομ μά τι του ευ ρύ-
τε ρου κοι νω νι κού κι νή μα τος, ενερ γο ποί η σε και τα αντα να κλα-
στι κά αφο μοί ω σής του από το κρά τος το οποίο, ση μει ω τέ ον, εί χε 
τε ρά στι ο κό στος για τη συ ντή ρη ση τέ τοιων ιδρυ μά των. Η δυ να-
μι κή του κι νή μα τος αυ τού αλ λά και η λο γι στι κή πα ρα δο χή της 
ΕΟΚ για το κό στος ήταν οι δυο βα σι κοί λό γοι αλ λα γής τό σο των 
νό μων που αφο ρού σαν την ψυ χα σθέ νει α όσο και της πρα κτι κής 
απο α συ λο ποί η σης που άρ χι σε στα δι α κά να εφαρ μό ζε ται σ' όλη 
την Ευ ρώ πη. Έτσι λοι πόν το κρά τος υπεύ θυ νος φο ρέ ας του κοι-
νω νι κού απο κλει σμού και εγκλει σμού άρ χι σε να εμ φα νί ζε ται ως 
«προ στά της» των απο κλει σμέ νων και εγκλεί στων στα άσυ λα. Με 
στό χο το λι γό τε ρο κοι νω νι κό και οι κο νο μι κό κό στος ανέ δει ξε 
το αυ το νό η το: ότι η ψυ χι κή αρ ρώ στια εί ναι όπως κά θε αρ ρώ στια 
αναι ρώ ντας τον προ η γού με νό του εαυ τό. Έτσι ξε κί νη σε και το 
ελ λη νι κό κρά τος με τη γνω στή και ανεκ δι ή γη τη προ χει ρό τη τα 
έχο ντας τη χρη μα το δό τη ση από την ΕΟΚ ή ΕΕ να «απο σύ ρει» 
αν θρώ πους από τα άσυ λα δί νο ντας έμ φα ση στην ευ ε λι ξί α της 
ιδι ω τι κής πρω το βου λί ας για αυ τήν τη δι εκ πε ραί ω ση. Σε απο κε-
ντρω μέ να οι κο τρο φεί α ή ξε νώ νες, και με προ σω πι κό που ξε περ-
νού σε τον αριθ μό των πρώ ην τρο φί μων κα τά φε ρε την απο συμ-
φό ρη ση των ασύ λων, όπου δεν συ νά ντη σε τό σο ορ γα νω μέ νες 
αντι δρά σεις. Η λο γι κή του κρά τους ήταν η εξής: «θα ζή σε τε 
θέ λε τε δε θέ λε τε μ' αυ τούς τους οποί ους μέ χρι τώ ρα εμείς σας 
λέ γα με ότι ήταν επι κίν δυ νοι». 

ΝΤΟ ΚΟΥ ΜΕ ΝΤΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗ ΜΟ ΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

2ο ΠΑ ΝΕΛ ΛΑ ΔΙ ΚΟ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙ Ο  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥ ΧΙ Α ΤΡΙ ΚΗ ΜΕ ΤΑΡ ΡΥΘ ΜΙ ΣΗ (1415 ΜΑ Ϊ ΟΥ 2002)

Στο πα ρόν τεύ χος, με αφι έ ρω μα στην υπό θε ση του οι κο τρο
φεί ου, ανα δη μο σι εύ ου με απο σπά σμα τα από την από φα ση του 
2ου Πα νελ λα δι κού Συ νε δρί ου για την Ψυ χι α τρι κή με ταρ ρύθ μι ση, 
«για τη δη μι ουρ γί α Ενι αί ου με τώ που πά λης με στό χο την ανά πτυ
ξη ενός κι νή μα τος για τη δη μό σι α υγεία». Το συ νέ δρι ο δι ορ γα
νώ θη κε από την ΕΙ ΝΑΠ, την ΟΕΝ ΓΕ, την ΠΕ ΝΟ ΨΥ και το πε ρι ο
δι κό «ΤΕ ΤΡΑ ΔΙ Α ΨΥ ΧΙ Α ΤΡΙ ΚΗΣ». Στο συ νέ δρι ο εκ προ σω πή θη κε 
τό σο η πα λιό τε ρη γε νιά των ψυ χι ά τρων και των άλ λων λει τουρ
γών της ψυ χι κής υγεί ας που έχουν δώ σει στις προ η γού με νες 
δυο δε κα ε τί ες ση μα ντι κές μά χες για την απο α συ λο ποί η ση και 
την ψυ χι α τρι κή με ταρ ρύθ μι ση στα πλαί σι α του νο σο κο μει α κού 

κι νή μα τος, όσοι και η νε ό τε ρη γε νιά που έλ κε ται απ' αυ τό το 
όρα μα και βρί σκε ται στην πρώ τη γραμ μή της μά χης μέ σα στο 
Δη μό σι ο Σύ στη μα Ψυ χι κής Υγεί ας.

«Οι δυ νά μεις που συ σπει ρώ θη καν σ' αυ τό το συ νέ δρι ο έδω-
σαν μέ σα από τις απο φά σεις τους και το ίδιο το στίγ μα του ως 
συ νέ δρι ο ρή ξε ων με όλες τις δυ νά μεις που αντι στρα τεύ ο νται σ' 
όλα τα επί πε δα την υπέρ βα ση της ασυ λι α κής λο γι κής και πρα-
κτι κής της ακα δη μα ϊ κής Ψυ χι α τρι κής έστω κι αν αυ τή ντύ νε ται 
συ χνά μ' ένα εκ συγ χρο νι στι κό με ταρ ρυθ μι στι κό μαν δύ α. Ένα 
συ νέ δρι ο αντί στα σης στην πο λι τι κή της πε ρι κο πής των κοι νω νι-
κών δα πα νών, των ιδι ω τι κο ποι ή σε ων και της εμπο ρευ μα το ποί η-
σης ακό μα του ψυ χι κού πό νου των αν θρώ πων. Δι α πι στώ θη κε ότι 
το εγ χεί ρη μα της Ψυ χι α τρι κής με ταρ ρύθ μι σης με αφε τη ρί α τον 
καν. 815/84 όχι μό νο δεν έκα νε βα θιά το μή στα ψυ χι α τρι κά 
πράγ μα τα, αλ λά κα τέ λη ξε στη δη μι ουρ γί α μιας εκ συγ χρο νι στι κής 
βι τρί νας για τον εξω ρα ϊ σμό του πα λιού, του ανα χρο νι στι κού, 
ιδρυ μα τι κού συ στή μα τος που βρί σκε ται σε βα θιά κρί ση. Οι νέ ες 
δο μές που δη μι ουρ γή θη καν (ψυ χι α τρι κοί το μείς των γε νι κών 
νο  σο  κο  με ί  ων , 
κέ ντρα ημέ ρας, 
κέ ντρα ψυ χι κής 
υγεί ας κ.α.) όχι 
μό νο εί ναι λί γες 
σε σχέ ση με τις 
πραγ μα τι κές ανά-
γκες, όχι μό νο 
λει τουρ γούν ασυ-
ντό νι στα και αντα-
γω νι στι κά με τα ξύ 
τους, αλ λά επι-
πλέ ον έχουν κι 
αυ τές εν στερ νι-
στεί τη νο σο κο-
μ ε ι  ο  κ ε  ν τ ρ ι  κ ή 
λο γι κή, ανα δει-
κνύ ο ντας με τη 
λει τουρ γί α τους 
τον ηγε μο νι κό 
ρό λο του ψυ χι α-
τρεί ου και δη μι-
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ουρ γώ ντας τους όρους ανα πα ρα γω γής της χρο νι ό τη τας της 
ψυ χι κής αρ ρώ στιας.

Η κυ βερ νη τι κή πο λι τι κή σή με ρα που δι α χει ρί ζε ται αυ τή την 
κρί ση θέ τει ως ύψι στη προ τε ραι ό τη τα τη συρ ρί κνω ση ή το κλεί-
σι μο των Ψυ χι α τρεί ων απορ ρο φώ ντας κοι νο τι κά κον δύ λια μέ σα 
απ' τη υλο ποί η ση προ γραμ μά των απο α συ λο ποί η σης, που εκ χω-
ρού νται τα πε ρισ σό τε ρα, σε ιδι ω τι κές εται ρί ες κερ δο σκο πι κού ή 
μη κερ δο σκο πι κού χα ρα κτή ρα. Σ' αυ τά τα πλαί σι α η αποι δρυ μα το-

ποί η ση ανά γε ται σε απο νο σο κο μει ο ποί η ση, σε απλή κα τάρ γη ση 
των κλι νών των ψυ χι α τρεί ων, χω ρίς την ταυ τό χρο νη υπο κα τά στα-
σή τους από ένα ολο κλη ρω μέ νο δί κτυ ο κοι νο τι κών υπη ρε σι ών. 
Εκεί νο που βα σι κά προ ω θεί ται εί ναι το «άδεια σμα» των ασύ λων 
και όχι η υπέρ βα σή του ιδρυ μα τι κού θε σμού σε επί πε δο θε ρα-
πευ τι κό, επι στη μο λο γι κό δι οι κη τι κό και άλ λο. Αυ τό που πραγ μα το-
ποι εί ται σή με ρα εί α νι μια κατ' όνο μα και όχι κατ' ου σί αν Ψυ χι α-
τρι κή Με ταρ ρύθ μι ση, στην πραγ μα τι κό τη τα μια αντι με ταρ ρύθ μι-
ση.

Μ' αυ τό το πνεύ μα η ίδια η Ψυ χο κοι νω νι κή Απο κα τά στα ση 
των ασθε νών υπο νο μεύ ε ται στην πρά ξη αφού λεί πουν οι βα σι κοί 
όροι μιας ου σι α στι κής επαγ γελ μα τι κής απο κα τά στα σης των 
ψυ χα σθε νών. Τα ερ γα στή ρι α επαγ γελ μα τι κής κα τάρ τι σης που 
δη μι ουρ γή θη καν, δρα μα τι κά λί γα και ανε παρ κή σε σχέ ση με τις 
πραγ μα τι κές ανά γκες, πα ρέ χουν μια «δι α λεί που σα κα τάρ τι ση» με 
επι δο τή σεις ορι σμέ νου χρό νου, με τά τις οποί ες οι κα ταρ τι ζό με-
νοι μέ νουν ξε κρέ μα στοι, μα ται ω μέ νοι και απο γο η τευ μέ νοι. Η 
ελεύ θε ρη αγο ρά ερ γα σί ας, σε συν θή κες μα ζι κής ανερ γί ας εί ναι 
απα γο ρευ τι κή για τους ψυ χι κά πά σχο ντες, ενώ δεν υπάρ χει 
κα νέ να σο βα ρό μέ τρο για την προ ώ θη ση αυ τών των ομά δων σε 
θέ σεις ερ γα σί ας στον ιδι ω τι κό το μέ α. Οι πε ρί φη μοι Κοι νο τι κοί 
Συ νε ται ρι σμοί (ΚΟΙ ΣΠΕ) που θε σμο θε τή θη καν δεν κα τά φε ραν να 
δη μι ουρ γη θούν για τί χρει ά ζο νται, πέ ραν των άλ λων γεν ναί α χρη-
μα το δό τη ση και στή ρι ξη, που η κυ βέρ νη ση με την πο λι τι κή της 
δεν φαί νε ται δι α τε θει μέ νη να δώ σει. Η συ ντε λού με νη σή με ρα 
κα τα στρο φή και των τε λευ ταί ων υπο λειμ μά των του λε γό με νου 
Κρά τους Προ νοί ας πλήτ τει πε ρισ σό τε ρο απ' όλους τους αν θρώ-
πους με ψυ χι κά προ βλή μα τα, δι α λύ ο ντας τις υπη ρε σί ες του ΕΣΥ 
και της Πρό νοι ας. Οι δι οι κη τές που πρό σφα τα το πο θε τή θη καν 
στα νο σο κο μεί α εί ναι επι φορ τι σμέ νοι με το θλι βε ρό κα θή κον 
της εφαρ μο γής μιας πο λι τι κής πε ρι κο πών των κοι νω νι κών δα πα-
νών στο όνο μα του «εξορ θο λογ σμού» της δι α χεί ρι σης των νο σο-
κο μεί ων και του πε ρι ο ρι σμού των εσό δων. 

Μέ σα σ' αυ τές τις συν θή κες πώς μπο ρεί να γί νει πρά ξη η 
Ψυ χι α τρι κή με ταρ ρύθ μι ση; Πώς δεν θα «στοι βά ζο νται» οι νε ο ει-
σερ χό με νοι ασθε νείς σε κρε βά τια ή ρά ντζα στα ψυ χι α τρεί α και 
στους ψυ χι α τρι κούς το μείς των γε νι κών νο σο κο μεί ων, πώς δεν 
θα κα θη λώ νο νται; Πώς δεν θα εξο ντώ νο νται οι ερ γα ζό με νοι σ' 
αυ τούς τους χώ ρους όταν υπάρ χουν τό σο με γά λες ελ λεί ψεις σε 
προ σω πι κό όλων των κλά δων, όταν οι πε ρισ σό τε ροι απα σχο λού-
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νται με συμ βά σεις ορι σμέ νου χρό νου, ζώ ντας ου σι α στι κά σε 
κα θε στώς ερ γα σι α κής ομη ρί ας; Πώς μπο ρούν να απο φύ γουν τον 
κίν δυ νο της ερ γα σι α κής εξου θέ νω σης όταν πρέ πει να κα τα βά-
λουν τε ρά στι ες προ σπά θει ες για να αντα πο κρι θούν στο έρ γο 
που θα έπρε πε να επι τε λεί ται από πο λύ πε ρισ σό τε ρους και στα 
πλαί σι α της δη μο κρα τι κής λει τουρ γί ας ομά δων κι όχι ατό μων;

Το όρα μα της Ψυ χι α τρι κής Με ταρ ρύθ μι σης που πα λεύ ου με 
να ζω ντα νέ ψου με αφο ρά:

–  μια άλ λη προ σέγ γι ση του ψυ χι κά δι α τα ραγ μέ νου ατό μου 
ως μια δι α λε κτι κή βιο-ψυ χο-κοι νω νι κή ολό τη τα, με σε βα-
σμό στις ανά γκες τις επι θυ μί ες και τα κοι νω νι κά και πο λι-
τι κά δι και ώ μα τά του

–  μια άλ λη θε ω ρί α και κλι νι κή 
πρά ξη της Ψυ χι α τρι κής, ολι στι-
κής, κοι νω νι κής, αν θρω πο κε-
ντρι κής

–  μια άλ λη Ηθι κή της Ψυ χι α τρι-
κής

– μια άλ λη ορ γά νω ση των υπη-
ρε σι ών Ψυ χι ής Υγεί ας, όχι ια τρο κε-
ντρι κή, όχι Νο σο κο μει α κή, όχι φαρ-
μα κο κε ντρι κή αλ λά ανοι χτή στην 
Κοι νό τη τα, Δη μό σι α, Δω ρε άν, υψη-
λού επι στη μο νι κού επι πέ δου, με 
ικα νά σε αριθ μό, εμπει ρί α και εξει-
δι κευ μέ να στε λέ χη, που θα μπο ρεί 
να κά νει ένα πραγ μα τι κό άνοιγ μα 
στην Κοι νό τη τα και θα στη ρί ζε ται σ' 
ένα ολο κλη ρω μέ νο δί κτυ ο κοι νο τι-
κών υπη ρε σι ών και θα δί νει έμ φα-
ση στην πρό λη ψη και την Ψυ χο κοι-
νω νι κή Απο κα τά στα ση και δεν θα 
εκ χω ρεί αυ τές τις δι α δι κα σί ες στον 
ιδι ω τι κό Το μέ α.

Γι' αυ τήν την Ψυ χι α τρι κή, η 
ψυ χο κοι νω νι κή απο κα τά στα ση εί ναι 
μια δι α δι κα σί α που θε με λι ώ νε ται 
στη δι α λε κτι κή σχέ ση ατό μου-οι κο-
γέ νει ας-κοι νω νί ας και δεν ανά γε ται 

απλά και μό νο στην εξά λει ψη ή την ύφε ση της ψυ χι α τρι κής 
συ μπτω μα το λο γί ας και την κα τά κτη ση επι μέ ρους δε ξι ο τή των. Στη 
ση με ρι νή επο χή που η πα γκο σμι ο ποί η ση του κε φα λαί ου βλά πτει 
σο βα ρά την Ψυ χι κή Υγεία των αν θρώ πων, μια επο χή μα ζι κής 
κλί μα κας κι νη το ποι ή σε ων σ' όλες τις χώ ρες κα τά της πα γκο σμι-
ο ποί η σης, το 2ο πα νελ λα δι κό Συ νέ δρι ο για την Ψυ χι α τρι κή 
Με ταρ ρύθ μι ση απευ θύ νει ένα θερ μό κά λε σμα σε όλους τους 
λει τουρ γούς της Ψυ χι κής Υγεί ας, τους ψυ χι κά πά σχο ντες και τις 
οι κο γέ νειές τους, τους αν θρώ πους των γραμ μά των και των 
τε χνών, της το πι κής αυ το δι οί κη σης, του συν δι κα λι στι κού κι νή μα-
τος, των κοι νω νι κών κι νη μά των κ.α. για τη δη μι ουρ γί α ενός 
ενι αί ου με τώ που πά λης με στό χο την ανά πτυ ξη του κοι νω νι κού 

κι νή μα τος για την Ψυ χι κή Υγεία, 
όσο πο τέ ανα γκαί ου σή με ρα.

Για τί η δι ά ψευ ση των προσ δο κι-
ών μας δεν πρέ πει να γί νει το 
άλ λο θι της πα ραί τη σης και της συν-
θη κο λό γη σης με τη βαρ βα ρό τη τα 
του ψυ χι α τρι κού ασύ λου σε όλες 
τις εκ φάν σεις της. Για τί το όρα μα 
της Ψυ χι α τρι κής Με ταρ ρύθ μι σης 
μπο ρεί να ζω ντα νέ ψει μέ σα από 
την αντί στα ση στις πι έ σεις, πο λι τι-
κές, κοι νω νι κές, ιδε ο λο γι κές, επι-
στη μο λο γι κές και άλ λες μέ σα από 
τις δι αρ κείς ρή ξεις και τις ανα τρο-
πές με την υπάρ χου σα νο ση ρή 
κα τά στα ση πραγ μά των που κα τα-
βρο χθί ζει τις αν θρώ πι νες ψυ χές. 

«Οι προ κα τα λή ψεις, τα στε ρε ό τυ
πα, ο ρα τσι σμός απέ να ντι στον ψυ χι
κά πά σχο ντα, πη γά ζουν από την επι
θυ μί α να απο κλεί σου με αυ τό που 
φο βό μα στε μέ σα τον ίδιο τον εαυ τό 
μας, ως άγνω στο και απρο σπέ λα στο, 
εξο ρί ζο ντας το πά νω σε ομά δες, που 
με τα τρέ πο νται σε φο ρείς του 
«κα κού». Μέ σα σ' ένα κοι νω νι κό 
σύ στη μα, που δι έ πε ται από αντα γω νι
στι κές σχέ σεις, αυ τός ο φό βος και 
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αυ τή η εξο ρί α ανα πα ρά γο νται, πα γι ώ νο νται κι χει ρα γω γού νται, 
πά ντα με σκο πό την ασφά λει α της κοι νω νι κής ορ γά νω σης απέ να
ντι σε ότι εκλαμ βά νε ται ως απει λή για την κα τε στη μέ νη ισορ ρο πί α 
της. Οι δι ά φο ροι χώ ροι του εγκλει σμού, τα διά φο ρα γκέ το κλπ. 
εί ναι οι χώ ροι όπου εξο ρί ζε ται η απει λή. Το φαι νό με νο του απο
κλει σμού «μι λά» πιο πο λύ για τα όρια, τις ελ λεί ψεις, τη μι κρό τη τα, 
τε λι κά την αρ ρώ στια αυ τού, που δι ε νερ γεί τον απο κλει σμό, πα ρά 
αυ τού που απο κλεί ε ται.

(Από τη δι α κή ρυ ξη των οι κο τρο φεί ων και ξε νώ νων του 
Ψ.Ν.Α.)

ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟ ΣΩ ΠΑ  
ΤΟΥ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΟΥ ΡΑ ΤΣΙ ΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΙ ΓΙ ΝΑ

Οι πρό σφα τες κι νη το ποι ή σεις ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του 
οι κο τρο φεί ου για αν θρώ πους με ψυ χι κές πα θή σεις στη θέ ση 
Λι βά δι της Αί γι νας συ μπί πτουν σε μια επο χή κρί σης κοι νω νι κών 
αξι ών σε οι κου με νι κή κλί μα κα. Η πό λω ση εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό 
αυ τής της κρί σης η οποία συ νή θως παίρ νει δι α στά σεις αλ λη λο-
α πόρ ρι ψης και κυ ρί ως επί ζη τη μά των τα οποία έχουν να κά νουν 
με τον κοι νω νι κό απο κλει σμό. Οι με τα νά στες, οι εθνι κές μει ο-
νό τη τες, οι πλα νό δι οι πω λη τές, οι ζη τιά νοι, οι σε ξου α λι κές ομά-
δες, οι ψυ χα σθε νείς η απο κλί νου σα νε ο λαί α, εί ναι κυ ρί ως αυ τοί 
που βρί σκο νται στο επί κε ντρο μιας δι α μά χης η οποία έχει δυο 
βα σι κές συ νι στώ σες: τη θε σμι κή και την ηθι κή. 

Πρό κει ται για έναν πό λε μο του οποί ου τα εμπλε κό με να μέ ρη 
αντλούν από τα οπλο στά σιά τους τό σο την ερ μη νεί α νό μων, 
κα νο νι σμών και δι α τά ξε ων όσο και από τις κοι νω νι κές αξί ες που 
συ νε χί ζουν να δο κι μά ζο νται ιδι αί τε ρα σή με ρα.

Η πε ρί πτω ση της εγκα τά στα σης του οι κο τρο φεί ου στην Αί γι-
να εί ναι εν δει κτι κή όχι για τί εί ναι η μο να δι κή πε ρί πτω ση αλ λά 
για τί η κοι νω νι κή κι νη τι κό τη τα γύ ρω από το ζή τη μα εί χε μια σει-
ρά από δρά σεις οι οποί ες το πο θέ τη σαν το ζή τη μα στην πρώ τη 
γραμ μή. Στο πα ρελ θόν η ση με ρι νή «Ανά δυ ση», ίδρυ μα για λο γα-
ρια σμό του οποί ου στο πα ρελ θόν εί χε πρω το στα τή σει ο ηθο ποι-
ός Δη μή τρης Κολ λά τος, εί χε αντι με τω πί σει ομο λο γου μέ νως 
μι κρό τε ρης έντα σης αντι δρά σεις στο πλαί σι ο της εγκα τά στα σής 
του. Υπάρ χουν ακό μα σο βα ρές μαρ τυ ρί ες για γο νείς που απο-
μα κρύ νουν τα παι δι ά τους από τους δη μό σι ους χώ ρους τους 
οποί ους επι σκέ πτο νται παι δι ά του ιδρύ μα τος, όπως η παι δι κή 

χα ρά της πα ρα λί ας. Η προ ετών επί σης βάρ βα ρη επί θε ση ενά ντι α 
σε με τα νά στες Αλ βα νούς, οι το πι κές κι νη το ποι ή σεις και απει λές 
ενά ντι α σε μα θη τές αλ λο δα πούς που «θα σή κω ναν τη ση μαί α» 
στο Βα θύ και στον Ασώ μα το, αλ λά και η μέ σω δη μο σι ευ μά των 
επί κλη ση της νο μι μό τη τας για τους πλα νό δι ους ξέ νους και τσιγ-
γά νους πω λη τές αν μη τι άλ λο δεί χνει ότι το γε γο νός του κοι-
νω νι κού απο κλει σμού δεν εί ναι και νο φα νές. Στην ίδια λο γι κή 
πρέ πει να συ μπε ρι λά βου με και τους αν θρώ πους οι οποί οι δη μό-
σι α ή ιδι ω τι κά συ ντη ρούν την ιδέα ενός εύ πο ρου του ρι σμού, π. 
χ. τύ που Ύδρας στη βά ση του απο κλει σμού των χα μη λό τε ρων 
στρω μά των από την επί σκε ψη στην Αί γι να.

Η δρα στη ρι ό τη τα του πό λου ο οποί ος ισχυ ρο ποι ή θη κε κυ ρί ως 
από τη δυ να τό τη τά του να συ σπει ρώ νει σε συ γκε ντρώ σεις 
(Δη μαρ χεί ο 24 Σε πτέμ βρη, πα λαι ά προ βλή τα 5 Οκτώ βρη) αλ λά 
και στη συλ λο γή υπο γρα φών ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του 
οι κο τρο φεί ου εί χε δυο πρό σω πα τα οποία συ νερ γά στη καν με 
σι ω πη ρή συμ φω νί α. 

Η ΕΠΙ ΣΗ ΜΗ ...

Οι εκ πρό σω ποι των κα τοί κων που επί ση μα δρα στη ρι ο ποι ή θη-
καν ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου εί χαν μια δη μό-
σι α στά ση η οποία κρα τού σε ρη το ρι κά τις απο στά σεις με την 
ρα τσι στι κή φι λο λο γί α που ανα πτύ χθη κε στον το πι κό πλη θυ σμό 
πά λι από ανα φο ρές των ίδιων των κα τοί κων από την πε ρι ο χή 
Λι βά δι. Με πρωτεργάτη την υπάλ λη λο του υπουρ γεί ου Οι κο νο μι-
κών και πτυ χι ού χο Νο μι κής, Μου ρε λά του, η οποία κα τοι κεί δί πλα 
στο υπό εγκα τά στα ση οι κο τρο φεί ο, προ σπά θη σαν να στη ρί ξουν 
το γε γο νός ότι η εγκα τά στα ση εί ναι πα ρά νο μη. Με απο δει κτι κό 
στοι χεί ο το κα τα στα τι κό ενός άλ λου ξε νώ να απο α συ λο ποί η σης 
έδω σαν την ερ μη νεί α του γράμ μα τος του νό μου με το πνεύ μα 
του νό μου που επι σή μαι νε ότι εί ναι απα ραί τη τη η ενη μέ ρω ση της 
το πι κής κοι νω νί ας από τη με ριά των υπευ θύ νων δί χως όμως και 
να υπο χρε ώ νει ρη τά να το κά νουν. Έφε ραν επί σης ως απο δει-
κτι κό στοι χεί ο ότι το οι κο τρο φεί ο δεν έχει την απα ραί τη τη άδεια 
ενώ με τον Δη μο τι κό Σύμ βου λο Κώ στα Μω ρό γιαν νη πα ρου σί α-
σαν στο Δη μο τι κό Συμ βού λι ο στις 24-9 προ φο ρι κά πι στο ποι η τι κό 
ακα ταλ λη λό τη τας του κτι ρί ου της παν σιόν «Πέπ πας» από τη γνω-
στή Πο λε ο δο μί α Πει ραι ά. Στη συ νέ χει α επε σή μα ναν τον κίν δυ νο 
για τη μι κρή δι άρ κει α χρη μα το δό τη σης του προ γράμ μα τος απο-
α συ λο ποί η σης κα θώς και για την τύ χη όλων αυ τών των αν θρώ-
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πων, φτά νο ντας μα ζί με δη μο τι κούς συμ βού λους να κα ταγ γεί-
λουν ανοι χτά και το χα ρα κτή ρα της ιδι ω τι κο ποί η σης του θε σμού 
της Υγεί ας συ νε πι κου ρού με νοι από το ΚΚΕ Αί γι νας το οποίο δεν 
έλα βε κα μιά θέ ση για το ρα τσι στι κό τρό πο με τον οποίο αντι με-
τω πί στη κε η εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου δί νο ντας και ένα 
πο λι τι κό άλ λο θι στην συ μπαι γνί α αυ τή. 

Αν και το Δη μο τι κό Συμ βού λι ο σύσ σω μο απαι τού σε ενη μέ ρω-
ση από τους υπεύ θυ νους φο ρείς στην ίδια λο γι κή επι χει ρη μα το-
λο γί ας με το σύ νο λο των κα τοί κων της πε ρι ο χής Λι βά δι προ κει-
μέ νου να επω φε λη θεί από όλη αυ τήν την κι νη το ποί η ση -αν όχι 
να μην επι κρι θεί, η ου σί α φά νη κε από τις κραυ γές για την υπο-
τί μη ση της αξί ας της γης από την εμ φά νι ση των αν θρώ πων που 
απο α συ λο ποι ού νται. Σ' αυ τές τις κραυ γές προ στέ θη κε και η 
φω νή του Δη μο τι κού Συμ βού λου Χρ. Λα μπα δά ρι ου που υπο λό γι-
σε στο 1/3 την πτώ ση της αξί ας της γης του. Δί πλα σ' αυ τές τις 
κραυ γές προ στέ θη καν κι αυ τές οι οποί ες ανέ φε ραν για την 
επερ χό με νη πτώ ση του του ρι σμού εφό σον γί νει γνω στό ότι στην 
Αί γι να υπάρ χει «τέ τοιο ίδρυ μα». Επί σης δί πλα σ' όλα αυ τά ήταν 
και τα ψελ λί σμα τα των υπο λοί πων δη μο τι κών συμ βού λων για 
«έλ λει ψη ενη μέ ρω σης» που δεν μπο ρού σαν να ση κώ σουν το 
βά ρος μιας αντι πα ρά θε σης με τον κό σμο που τους ψη φί ζει. Η 
Λέ ρος ήταν κα τά τρό πο ανε ξή γη το το πα ρά-
δειγ μα όλων αυ τών προ κει μέ νου να δι και ο λο-
γή σουν την αντί θε σή τους. Τρό πον τι νά αυ τά 
ήταν τα προ σχή μα τα που χρη σι μο ποι ή θη καν 
ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου, 
προ σχή μα τα που ξε σκε πά στη καν ένα-ένα κα τά 
τη δι άρ κει α της εκ δή λω σής μας στο Δη μο τι κό 
Θέ α τρο Αί γι νας στις 12 Οκτώ βρη. Εκεί υπήρ-
ξαν άν θρω ποι από την πε ρι ο χή που πή ραν το 
λό γο και εί παν ανοι χτά: 

«δεν τους θέ λου με στην αυ λή μας»  
... Η ΑΝΕ ΠΙ ΣΗ ΜΗ ΕΚ ΔΟ ΧΗ  
ΤΟΥ ΚΟΙ ΝΩ ΝΙ ΚΟΥ ΡΑ ΤΣΙ ΣΜΟΥ 

Η κα θο δη γη μέ νη πλη ρο φό ρη ση δεν εί χε 
τε λει ω μό ού τε όριο. Μι λού σαν για βι α σμούς 
από τους τρε λούς, για κα τα στρο φές σε κα τα-
στή μα τα, για ναρ κο μα νείς οι οποί οι θα που-
λούν την πρέ ζα, για επι κίν δυ νους αν θρώ πους. 

Πολ λοί ήταν αυ τοί οι οποί οι υπέ γρα ψαν εκβι α στι κά από την 
πα ρα πλη ρο φό ρη ση η οποία απε τέ λε σε και το στίγ μα αυ τής της 
απάν θρω πης δρα στη ρι ό τη τας. Στη συ νέ χει α και ύστε ρα από τη 
μι κρή μας κι νη το ποί η ση πλη ρο φο ρί ες δι ο χε τεύ τη καν ενά ντι α σε 
όλους όσους συ μπα ρα στά θη καν ηθι κά στους αν θρώ πους αυ τούς 
που θα έφευ γαν από το Δρο μο καϊ τει ο «ανε ξάρ τη τα από πο λι τι κά 
ή συμ φέ ρο ντα που κρύ βει η κρα τι κή ή ιδι ω τι κή δι α χεί ρι ση». Ουρ-
λιά ζο ντας κά τω από το Δη μαρ χεί ο στις 24-9, ημέ ρα κα τά την 
οποία έγι νε το Δη μο τι κό Συμ βού λι ο, απει λώ ντας μας, υβρί ζο ντάς 
μας χυ δαί α κα τά την απο χώ ρη σή μας έκα ναν χρή ση μιας άλ λης 
δυ να μι κής: της πε μπτο φα λαγ γί τι κης τα χτι κής ή με άλ λα λό για του 
πο λι ορ κη τι κού κρι ού. Οι απει λές ότι «θα τους πε τά ξου με στη 
θά λασ σα τους τρε λούς» ή «θα κά νου με ζη μιά στο ξε νο δο χεί ο», 
ήταν η ανε πί ση μη αλ λά εξί σου ση μα ντι κή εκ δο χή για την πο ρεί α 
της υπό θε σης όλου ζη τή μα τος. Η άσκη ση αυ τής της ανε πί ση μης 
τρο μο κρά τη σης έδει χνε από τη μια τα όρια μιας ομά δας κα τοί-
κων αλ λά και δη μι ουρ γού σε ένα κλί μα φο βί ας ως προς το να 
εκ φρά σουν συ μπο λί τες τη θε τι κή τους γνώ μη ενώ πα ράλ λη λα 
έδι νε δύ να μη στα «νο μι κά ή πο λι τι κά επι χει ρή μα τα» των κα τοί-
κων και πα ρα θε ρι στών της πε ρι ο χής Λι βά δι. 

Δεν εί ναι τυ χαί ο, επί σης, που οι νο ση λεύ τρι ες Μαρ μα ρι νού 
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και Λα βού τα, αντι με τω πί στη καν ως μη αι γι νή τισ σες ακό μα και 
από αν θρώ πους που δεν έχουν κα τα γω γή αλ λά δι α μέ νουν στην 
Αί γι να. Ήθε λαν να προσ δώ σουν στην κι νη το ποί η σή τους ένα 
χα ρα κτή ρα «αι γι νί τι κο» σε μια επο χή που η ση μα σί α του το πι κού 
ολο έ να και γί νε ται με γα λύ τε ρη. Χρη σι μο ποί η σαν ακό μα και 
ψέ μα τα προ κει μέ νου να τεκ μη ρι ώ σουν με πιο εύ σχη μο τρό πο τη 
θέ ση τους. Ότι «θα γι νό τα νε το ίδιο στα Μέ θα να ή στον Πό ρο 
αλ λά και εκεί οι ίδιοι οι κά τοι κοι το απέ τρε ψαν» ψά χνο ντας να 
βρουν συμ μα χί ες από το που θε νά. Χρη σι μο ποί η σαν και άλ λα 
ψέ μα τα και ει κα σί ες που μό νο βρώ μι κα μυα λά μπο ρούν να εφεύ-
ρουν: Ότι «ο για τρός Κου ζού πης, υπέρ μα χος του οι κο τρο φεί ου, 
προ σπα θεί να δι ο ρί σει τη γυ ναί κα του στο οι κο τρο φεί ο».

Με χυ δαί ο τρό πο και σε ξου α λι κά υπο νο ού με να έξω από το 
δη μαρ χεί ο, μας ζη τού σαν «να πά με στο χω ριό μας» και να τους 
αφή σου με να κά νουν ότι θέ λουν στο «χω ριό τους» ενώ για 
λό γους επο χής δεν εφάρ μο σαν το λι ντσά ρι σμα, πρα κτι κή ευ ρέ-
ως γνω στή από την επο χή του εμ φύ λι ου πο λέ μου.

Αυ τή λοι πόν ήταν η μια πραγ μα τι κό τη τα που συ μπλή ρω νε 
την άλ λη. Δυο συ γκοι νω νού ντα δο χεί α με τον ίδιο στό χο. Η 
γκε μπε λι κή τα χτι κή «πες ψέ μα τα και κά τι θα μεί νει» δο κι μά-
στη κε και προ σω ρι νά πέ τυ χε. Οι μεν έχο ντας το πρό σω πο 
το ευ πρε πές άφη ναν ή σι ω πη ρά συμ φω νού σαν στα πλαί σι α 
του στό χου τους, όλους όσους μας δι έ συ ραν. Κι ας σκί ζει 
τα ιμά τιά του ο κά θε πο λι τι σμέ νος αρ θρο γρά φος (π.χ. Θ. 
Καρ ζής) κι ας σκί ζουν τα κου στού μια τους οι 4 δη μο τι κοί 
σύμ βου λοι της μει ο ψη φί ας, κι ας σκί ζει τα ρά σα του ο Α.Α. 
της αγί ας Μη τρό πο λης...δεν πεί θουν ού τε τον εαυ τό τους. 

...ΚΑΙ Η ΑΡΙ ΣΤΕ ΡΗ ΤΟΥΣ ΕΚ ΔΟ ΧΗ...

Η εφη με ρί δα «Ο ΠΟ ΛΙ ΤΗΣ» σε πρω το σέ λι δο φύλ λο ασχο λή-
θη κε με το όλο ζή τη μα. Το πα ρα κά τω κεί με νο εί ναι η απά ντη ση 
της Π.Π.Αι. Με πλά για γράμ μα τα ανα δη μο σι εύ ο νται απο σπά σμα τα 
από την επιστολή που δεν δημοσιεύτηκε...

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΗ ΜΕ ΡΙ ΔΑ «Ο Πο λί της της Αί γι νας» 
ΚΟΙ ΝΟ ΠΟΙ Η ΣΗ: Προς όσους εν δι α φέ ρο νται

Ο συ ντά κτης του πρω το σέ λι δου κει μέ νου της εφη με ρί δας σας 
–κι αυ τό φαί νε ται από τον προ σω πι κό χα ρα κτή ρα του κει μέ νου, «...
Θα ήθε λα να ρω τή σω για τί τό σα χρό νια...» λέ ει σε κά ποιο ση μεί ο 
του κει μέ νου ΤΟΥ- ο οποί ος υπο γρά φει ως «ΔΗ ΜΟ ΤΙ ΚΗ ΑΓΩ ΝΙ ΣΤΙ-

ΚΗ ΚΙ ΝΗ ΣΗ ΑΙ ΓΙ ΝΑΣ (ΔΑ ΚΑ)», δεί χνει να εί ναι άν θρω πος πο λι τι κά 
εμπα θής, ανη μέ ρω τος, σα φώς προ κα τει λημ μέ νος για αυ τό και 
ΠΑ ΡΑ ΠΛΗ ΡΟ ΦΟ ΡΕΙ όσους δια βά σουν το κεί με νό ΤΟΥ. 

– Γρά φει ότι «αυ τό που κρύ βουν οι επι κε φα λείς αυ τών που 
αντι δρούν αλ λά και οι αυ τό κλη τοι προ στά τες των αν θρω πί νων 
δι και ω μά των εί ναι ότι η μορ φή επι βο λής του προ γράμ μα τος 
αυ τού εί ναι αντι δρα στι κή και προ έρ χε ται ακρι βώς από την Ευ ρω
πα ϊ κή Ένω ση και την εντο λο δό χο ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση».

1η έν στα ση. Και οι μεν και οι δε, το εί παν αυ τό. Και μά λι στα 
σε μια φά ση επι λε κτι κής αντι ευ ρω πα ϊ κής ρη το ρεί ας, οι επι κε-
φα λείς αυ τών που αντι δρού σαν μί λη σαν με τη γλώσ σα του επί-
ση μου κει με νο γρά φου του ΠΟ ΛΙ ΤΗ: ότι το οι κο τρο φεί ο εί ναι μια 
«αρ πα χτή». Μά λι στα πλει ο δό τη σαν σε ευ αι σθη σί α όταν άρ χι σαν 
να εν δι α φέ ρο νται για την τύ χη των αν θρώ πων αυ τών στα νύ χια 
της εται ρί ας. Οι «άλ λοι», εί πα με το εξής απλό και κα τα γε γραμ-
μέ νο στα πρα κτι κά του Δη μο τι κού Συμ βου λί ου: ότι ανε ξάρ τη τα 
από πο λι τι κά ή οι κο νο μι κά συμ φέ ρο ντα που κρύ βει η κρα τι κή ή 
ιδι ω τι κή δι α χεί ρι ση υπε ρα σπι ζό μα στε το δι καί ω μα των αν θρώ-
πων αυ τών στην κοι νω νι κή επα νέ ντα ξη. 

2η έν στα ση. Τι ση μαί νει «αυ τό κλη τοι προ στά τες αν θρω πί νων 
δι και ω μά των»; Πράγ μα τι δεν μας κά λε σε κα νείς να υπε ρα σπι στού-
με και να εί μα στε αλ λη λέγ γυ οι στην κοι νω νι κή επα νέ ντα ξη των 
αν θρώ πων που έφα γαν τη ζωή τους στα άσυ λα. Όπως και κα νείς 
δεν μας κά λε σε στην Αί γι να, να υπε ρα σπι στού με το δι καί ω μα των 
προ σφύ γων (κα λο καί ρι 2002) από την Ασία να ζή σουν μια αν θρώ-
πι νη ζωή, ή το δι καί ω μα των Τούρ κων κρα του μέ νων στα λευ κά 
κε λιά να εί ναι ελεύ θε ροι, ή το δι καί ω μα των Πα λαι στι νί ων για 
αυ το δι ά θε ση, ή το δι καί ω μα των μα θη τών στην ελευ θε ρί α και τη 
γνώ ση, ή το δι καί ω μα των πο λι τών στις απο φά σεις που τους αφο-
ρούν, ή το δι καί ω μα της κοι νω νί ας ενα ντί ον του πο λέ μου, ή το 
δι καί ω μα των ναυ τερ γα τών να απαι τούν τα δι και ώ μα τά τους, ή το 
δι καί ω μα μιας το πι κής κοι νω νί ας να πα λεύ ει ενά ντι α στο νο μο-
σχέ δι ο για την ασφά λι ση ή ενά ντι α στην ασυ δο σί α των εφο πλη-
στών. Στα δι και ώ μα τα αυ τά συ νυ πήρ χα με ως «αυ τό κλη τοι», 
μα ζί με τον συ ντά κτη του πρω το σέ λι δου και μα ζί με άλ λους, 
τό σο σε δι ά φο ρες επι τρο πές όσο και με αυ τό νο μη συμ με το χή στη 
Δ.Α.Σ.Α. (δι εύ ρυν ση της ΔΑ ΚΑ) των δη μο τι κών εκλο γών του 2002. 
Έτσι θα συ νε χί σου με, «αυ τό κλη τοι», αλ λά όχι προ στά τες για-
τί κα νείς δεν έχει ανά γκη από προ στά τες.

3η έν στα ση. Το γε γο νός της αντι δρα στι κής μορ φής επι βο-
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λής του προ γράμ μα τος αυ τού, το κα ταγ γεί λα με στην εκ δή λω ση 
της 12ης Οκτώ βρη 2003. Τα πρα κτι κά θα εί ναι στη δι ά θε σή σας 
μέ χρι τον Απρί λη του 2004 και η απο μα γνη το φώ νη ση τους θα 
δη μο σι ευ τεί στο πε ρι ο δι κό ΣΧΕ ΔΙ Α το Γε νά ρη του 2004. Ο συ ντά-
κτης του πρω το σέ λι δου του Πο λί τη απου σί α ζε -δι καί ω μά του- 
αλ λά να μη λέ ει ψέ μα τα. 

4η έν στα ση. Η φρά ση «αυ τό κλη τοι προ στά τες» μας θυ μί ζει 
πο λύ έντο να την πε ρί ο δο που σε μας αλ λά και σε άλ λους προ-
σά πτα νε με πο λύ με γά λη ευ κο λί α οι πρω τα γω νι στές της εγκα-
τά στα σης των κα με ρών στο Γυ μνά σι ο και Ενι αί ο Λύ κει ο Αί γι νας, 
όταν δι α μαρ τυ ρη θή κα με για την εγκα τά στα σή τους (βλέ πε εφη-
με ρί δα ΑΙ Α ΚΟΣ). Ήταν π.χ. «αυ τό κλη τη προ στα σί α» η ανα κοί νω ση 
που μοί ρα ζε το ΚΚΕ Αί γι νας για τους «ηλε κτρο νι κούς χα φιέ δες» 
που εγκα τα στά θη καν στο κτί ρι ο; 

– Γρά φει ο συ ντά κτης σας ότι «προ βλή μα τα όπως το τι νε ρό 
πί νου με δεν συ γκι νούν φαί νε ται κα νέ ναν»! 

Έν στα ση. Ελ πί ζου με ότι θα τον συ να ντή σου με στη συ γκέ-
ντρω ση της «Ομά δας Πο λι τών για το πρό βλη μα του νε ρού στην 
Αί γι να» στην οποία συμ με τέ χου με και η οποία θα πραγ μα το ποι-
η θεί τις 23 Νο εμ βρί ου στο ΣΙ ΝΕ ΤΙ ΤΙ ΝΑ στις 11.00 π.μ..

– Γρά φει ο συ ντά κτης σας ότι για μας η Αί γι να «εί ναι εξ' 
ορι σμού αντι δρα στι κή» και ότι επι μέ νου με να φέ ρου με τους 
ασθε νείς σ' αυ τό το όντως «επι κίν δυ νο πε ρι βάλ λον». 

1η έν στα ση. Πο τέ δεν εί πα με κά τι τέ τοιο. Τα πρα κτι κά του 
Δη μο τι κού Συμ βου λί ου εί ναι στη δι ά θε σή του όπως και τα πρα-
κτι κά της προ α να φε ρό με νης συ γκέ ντρω ση της 12η Οκτώ βρη, 
στην οποία δεν ήρ θε. Αν ερ χό ταν θα μά θαι νε ότι μι λή σα με για 
κα λο προ αί ρε τες αλ λά και κα κο προ αί ρε τες αντι δρά σεις των 
συ μπο λι τών μας με τους οποί ους θα εί μα στε μα ζί για άλ λα ζη τή-
μα τα (π.χ. για το νε ρό το οποίο και ανα φέ ρει ατυ χώς σαν πρό-
σχη μα) όπως και στο το γε γο νός ότι οι αντι δρά σεις θα στα μα-
τή σουν όταν και οι ίδιοι κα τα λά βουν ότι δεν υπάρ χει επι κιν δυ-
νό τη τα, όπως συ νέ βη και σε άλ λες πε ρι ο χές.

2η έν στα ση. Δεν επι μεί να με να φέ ρου με το οι κο τρο φεί ο 
στην Αί γι να. Προ έ κυ ψε και υπε ρα σπι στή κα με το δι καί ω μα στην 
απο α συ λο ποί η ση των αν θρώ πων αυ τών ενά ντι α στον απο κλει σμό, 
με τις όποιες συν θή κες κι αν γί νε ται. Απο στα σι ο ποι η θή κα με του-
λά χι στον από την δρα στη ρι ό τη τα της ΑΜΚ «Κλί μα κα», κα ταγ γεί-
λα με μα ζί με τον κε ντρι κό ομι λη τή της εκ δή λω σης τον ιδι ω τι κό 

χα ρα κτή ρα των προ γραμ μά των -αυ τό του λά χι στον το πα ρα δέ χτη-
καν και οι πιο θερ μοί μας αντί πα λοι στις 12 Οκτώ βρη. Αν ερ χό ταν 
ο συ ντά κτης του πρω το σέ λι δου πι θα νόν να μην έβρι σκε ανε μό-
μυ λους για εχθρούς. Θα έβρι σκε σί γου ρα συ νο μι λη τές στο ζή τη-
μα της υπε ρά σπι σης της δη μό σι ας και δω ρε άν υγεί ας.

– Γρά φει ο συ ντά κτης σας ότι η επι μο νή μας «ρί χνει νε ρό 
στο μύ λο των ιδι ω τι κο ποι ή σε ων και στη δι ά λυ ση του κρά τους 
προ νοί ας».

1η έν στα ση. Δεν δια βά ζει το πε ρι ο δι κό «ΣΧΕ ΔΙ Α» το οποίο 
εκ δί δε ται από εμάς. Στα 2 πρώ τα τεύ χη μι λά ρη τά για την υπε-
ρά σπι ση του δι και ώ μα τος της δη μό σι ας και δω ρε άν υγεί ας. Δεν 
διά βα σε κα θό λου το κεί με νο που μοι ρά σα με στην κε ντρι κή 
συ γκέ ντρω ση της ΔΑ ΣΑ -προ ε κλο γι κά τον Οκτώ βρη του 2002 
για το ζή τη μα της δη μό σι ας υγεί ας, όντας στη ρί ζο ντας τη ΔΑ ΣΑ- 
και ού τε άκου σε τον ομι λη τή της συ γκέ ντρω σης ΤΗΣ, Αρ γύ ρη 
Τσου βα λά κη και μέ λος της Πρω το βου λί ας Πο λι τών Αί γι νας, να 
μι λά για τα προ βλή μα τα, με τα ξύ άλ λων και, της δη μό σι ας Υγεί-
ας.

2η έν στα ση. Επει δή δεν ήρ θε στη συ γκέ ντρω ση της 12ης 
Οκτώ βρη, δεν άκου σε τον ψυ χί α τρο Με γα λο οι κο νό μου, κε ντρι κό 
ομι λη τή και πρω τερ γά τη της απο συ λο ποί η σης στην Ελ λά δα με 
δη μό σι ο χα ρα κτή ρα, να κα ταγ γέλ λει την ει σβο λή του ιδι ω τι κού 
το μέ α στο χώ ρο της Ψυ χι κής Υγεί ας. Ο συ ντά κτης σας μπέρ δε-
ψε τους νε ρό μυ λους με τους ανε μό μυ λους.

– Γρά φει ο συ ντά κτης σας ότι «για τροί του ΕΣΥ εμπλέ κο νται 
υπέρ του ιδι ω τι κού ιδρύ μα τος».

1η έν στα ση. Θα υπε ρα σπι στού με το Για τρό Κου ζού πη Κώ στα, 
πα ρό λο που δεν εί ναι μέ λος της Πρω το βου λί ας Πο λι τών Αί γι νας, 
για το λό γο ότι το μο να δι κό που έκα νε ήταν να κά νει το 
αυ το νό η το: να υπε ρα σπι στεί το δι καί ω μα των ψυ χα σθε νών 
να επα νε ντα χτούν κοι νω νι κά. Ήταν υπο χρέ ω σή του να το 
κά νει. Εί ναι υπο χρέ ω σή του, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΚΑ ΘΕ ΓΙΑ ΤΡΟΥ, να 
υπε ρα σπί ζει τους ασθε νείς απέ να ντι στο μέ νος της άγνοι ας 
και της προ κα τά λη ψης. Αν θέ λει ο συ ντά κτης σας μπο ρεί να 
ψά ξει τα πρα κτι κά της εκ δή λω σης αλ λά και του Δη μο τι κού Συμ-
βου λί ου. Στο ση μεί ο αυ τό πρέ πει να επι ση μά νου με, ότι λό γω της 
άγνοι άς του για το τι εί πε ο Κώ στας Κου ζού πης, μάλ λον εν θαρ-
ρύ νει συ μπο λί τες μας που λό γω της άγνοι άς τους ρί χνουν 
λά σπη στο πρό σω πό του, και στη γυ ναί κα του, Αν θή Μαρ μα-
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ρι νού. Ο Κώ στας Κου ζού πης, πα ρό λο που δεν έχει πο λι τι κο ποι-
ή σει τη στά ση ζω ής του, τον βλέ που με συ νε χώς να τρέ χει δί πλα 
σε κά θε ένα άν θρω πο που τον κα λεί και υπο φέ ρει ανε ξάρ τη τα 
από το ωρά ρι ο. Σε ανά λο γο μή κος κύ μα τος βρί σκε ται και η δρα-
στη ρι ό τη τα της για τρού Γιού λης Χα τζη α λε ξιά δη, που δη μό σι α και 
με θαρ ρε τό κεί με νό της υπε ρα σπί στη κε τους ψυ χα σθε νείς. 

– Γρά φει ο συ ντά κτης του πρω το σέ λι δου της εφη με ρί δας 
σας, «Θα ήθε λα να ρω τή σω» για τί δεν σή κω σαν αγώ να για τα 
έκτα κτα πε ρι στα τι κά και για μο νά δα αι μο κά θαρ σης.

1η έν στα ση. Πό τε έγι νε αγώ νας από τους ντό πιους για αυ τό 
το ζή τη μα και οι συ γκε κρι μέ νοι για τροί ήταν απ' έξω; Πό τε ξε κί-
νη σε τέ τοια κα μπά νια ο συ ντά κτης σας ή η ΔΑ ΚΑ και δεν βρή κε 
αντα πό κρι ση; Απα ντή σα με -όλοι εμείς- σε προ κλή σεις κοι νω νι-
κού απο κλει σμού. Αυ τό εί ναι όλο.

– Συ γκρί νει ο συ ντά κτης του πρω το σέ λι δου του ΠΟ ΛΙ ΤΗ ΤΗΣ 
ΑΙ ΓΙ ΝΑΣ, τους ασθε νείς με τον ΜΠΟΥΣ και ΜΠΛΕΡ.

Ντρο πή και αί σχος! Δεν μπο ρούν να συ γκρι θούν οι δι ε θνείς 
εγκλη μα τί ες με τους ανή μπο ρους.

Κα τά τ' άλ λα, κι επει δή εδώ και και ρό ετοι μα ζό μα στε για 
το ζή τη μα της υπε ρά σπι σης της δη μό σι ας και δω ρε άν υγεί-
ας, θα σας πε ρι μέ νου με στις προ σπά θειές μας συ νο δοι πό-
ρους και συμ μέ το χους αφού του λά χι στον σ' αυ τό συμ φω-
νού με, μα ζί με τους επι κρι τές μας από το Λι βά δι και τα 
Πλα κά κια που κι αυ τοί σχε δόν δι α δή λω σαν υπέρ της δη μό-
σι ας και δω ρε άν υγεί ας.

Πρω το βου λί α Πο λι τών Αί γι νας 

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΥ ΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥ ΧΑ ΣΘΕ ΝΕΙ Α  
και σκέ ψεις πρώ ην τρο φί μου ασύ λου

Ομύθοςτηςανίατηςασθένειας: Έρευ νες απέ δει ξαν ότι το 
25% των σχι ζο φρε νών με τά από την πρώ τη ει σβο λή της νό σου, 
επα νέρ χο νται πλή ρως χω ρίς κα νέ να κα τά λοι πο της νό σου. Το 
50-60% των αν θρώ πων που πά σχουν από σχι ζο φρέ νει α, ενώ 
έχουν επα νει λημ μέ νες προ σβο λές της νό σου, μπο ρούν και εντάσ-
σο νται στο κοι νω νι κό πε ρι βάλ λον και δεν χρει ά ζο νται δι αρ κή 
νο ση λεί α για με γά λα χρο νι κά δι α στή μα τα. Επί σης με την κα τάλ-
λη λη θε ρα πευ τι κή πα ρέμ βα ση επα νέρ χο νται πλή ρως. Το 25% των 
πα σχό ντων δεν θε ρα πεύ ο νται πο τέ, χω ρίς αυ τό να ση μαί νει πως 
πρέ πει να μεί νουν κλει σμέ νοι σε άσυ λα το υπό λοι πο του βί ου 

τους

Ομύθοςτουεπικίνδυνουασθενή: Πολ λοί άν θρω ποι πι στεύ-
ουν ότι οι ψυ χι κά πά σχο ντες εί ναι επι κίν δυ νοι για τον κοι νω νι κό 
τους πε ρί γυ ρο και για τον εαυ τό τους. Η πραγ μα τι κό τη τα εί ναι 
ότι η βί αι η συ μπε ρι φο ρά προς τρί τους υπό μορ φή αν θρω πο κτο-
νί ας δεν υπερ βαί νει το πο σο στό που πα ρα τη ρεί ται στον «υγιή» 
πλη θυ σμό. Η έγκαι ρη δι ά γνω ση κι αντι με τώ πι ση της νό σου προ-
λαμ βά νει οποια δή πο τε μορ φής βί αι ης συ μπε ρι φο ράς. Για να 
υπάρ ξει βέ βαι α έγκαι ρη δι ά γνω ση και αντι με τώ πι ση, ση μα ντι κές 
αλ λα γές στο σύ στη μα υγεί ας εί ναι απα ραί τη τες.

Ομύθοςότιηψυχικήασθένειαείναιεπιλογή: Η Ψυ χι κή 
Ασθέ νει α δεν εί ναι επι λο γή, ού τε οφεί λε ται σε «αδυ να μί α χα ρα-
κτή ρος». Τα συ μπτώ μα τα απο τε λούν έν δει ξη πραγ μα τι κής νό σου. 
Ορι σμέ νοι άν θρω ποι υπο φέ ρουν από υπερ βο λι κούς φό βους, 
βα σα νί ζο νται από συ νε χείς αρ νη τι κές, δυ σά ρε στες ή πα ρά λο γες 
σκέ ψεις. Ο ψυ χι κός πό νος μπο ρεί να εί ναι τό σο έντο νος ώστε 
να οδη γή σει στην αυ το κτο νί α. Έρευ νες έχουν δεί ξει ότι υπάρ-
χουν γο νι δι α κοί πα ρά γο ντες στη σχι ζο φρέ νει α, στην εξάρ τη ση 
από το αλ κο όλ, όπως και στη νο η τι κή στέ ρη ση. Επί σης πε ρι βαλ-
λο ντι κοί πα ρά γο ντες αυ ξά νουν την πι θα νό τη τα εμ φά νι σης της 
ψυ χι κής ασθέ νει ας. Δη λα δή ένας άν θρω πος που με γα λώ νει σε 
βί αι ο πε ρι βάλ λον ή βι ώ νει πολ λές απώ λει ες (δι α ζύ γι ο, θά να το 
κο ντι νού προ σώ που κλπ.) εί ναι πιο επιρ ρε πής στο να νο σή σει. 
Οι λό γοι για τους οποί ους νο σεί κά ποιος εί ναι πε ρί πλο κοι, σί γου-
ρα όμως «δεν επι λέ γει» κα νείς να αρ ρω στή σει.

Σκέ ψεις και βι ώ μα τα  
πρώ ην τρο φί μου Ψυ χι α τρι κού Νο σο κο μεί ου

...Εγώ δεν πε ρί με να με τί πο τε ότι κά πως έτσι θα κα τέ λη γα  
αδύ να μη και το ομο λο γώ, με απέ ρα ντη ντρο πή, ότι πε ρι φρο νού σα 
εν δό μυ χα κά θε αδύ να μο...Δεν εί ναι όμως έτσι όλη αυ τή η νο ο τρο
πί α ανα τρά πη κε, μοι ραί α, ακο λου θώ ντας τη ζωή όλων των αδύ να
μων σαν αδύ να μη πλέ ον κι εγώ...Είδα σε υπερ με γεν θυ ντι κό φα κό 
τη σκλη ρό τη τά μου, με κα θα ρές λε πτο μέ ρει ες και πό νε σα...
Αντιλήφθηκα σε βά θος όλους τους αδύ να μους εκ των υστέ ρων 
και επι πλέ ον μου έδω σαν τα ωραία «φώ τα» τους , που μό νο έτσι 
τα «βλέ πεις»!!! Και όχι από μα κρι ά σαν μπερ δε μέ να θο λά σκο τά δια...
Εγώ αντί για αγκά λια σμα και σε βα σμό στην αδυ να μί α μου την 
ψυ χι κή, ει σέ πρα ξα όπως τό σοι άλ λοι μυ ριά δες δυ στυ χι σμέ νοι, 
χλευ α σμό και πε ρι φρό νη ση...Φυσικά λύ γι σα, αφού δεν ήμουν 
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φτιαγ μέ νη από σί δε ρο, σαν όλους τους κα λό τυ χους...κατά τη δι άρ
κει α που δο κι μά στη κα για επι βί ω ση προ σπά θη σα «μέ σα» μου υπε
ράν θρω πα, χω ρίς βο ή θει α να στα θώ με αξι ο πρέ πει α...

(από φυλ λά δι α του πε ρι πτέ ρου των οι κο τρο φεί ων  
του Ψ.Ν.Α. σε αντι ρα τσι στι κό Φε στι βάλ)

ΛΙ ΓΑ ΛΟ ΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΟ ΜΟ  
ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟ ΚΡΙ ΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕ ΡΑ ΣΠΙ ΣΤΩΝ ΤΟΥ

Οι εκ πρό σω ποι των κα τοί κων και πα ρα θε ρι στών της πε ρι ο-
χής Λι βά δι και οι οποί οι ήταν ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του 
οι κο τρο φεί ου, ήταν μέ χρι πρό τι νος άγνω στοι στο δη μό σι ο χώ ρο 
σε κι νη το ποι ή σεις ενά ντι α στην πα ρά νο μη δό μη ση και στις κραυ-
γα λέ ες πα ρα βι ά σεις του Γ. Οι κο δο μι κού Κώ δι κα (π.χ. εκ δή λω ση 
του πε ρι ο δι κού «ΑΙ ΓΙ ΝΑΙ Α») σε κι νη το ποι ή σεις για την υπε ρά σπι-
ση του δη μό σι ου χώ ρου (π.χ. πε ρι ο χή Κου τρού μπε η) αλ λά και σε 
άλ λες που αφο ρούν την πε ρι βαλ λο ντι κή κα τα στρο φή του αι γι νή-
τι κου το πί ου (ενά ντι α στα έρ γα της Σκο τει νής από το Σύλ λο γο 
Ενερ γών Πο λι τών ή ενά ντι α στις 2 κραυ γα λέ ες πα ρά νο μες εγκα-
τα στά σεις έτοι μου μπε τόν των επι χει ρη μα τι ών Γε νί τσα ρη και 
Τό γι α από το Σύλ λο γο «Φε ρί ας»). Με την ασυ νή θι στη εμ μο νή για 
την εφαρ μο γή του γράμ μα τος του νό μου ενώ υπό γει α άφη ναν 
ακα τάγ γελ τη την πα ρα πλη ρο φό ρη ση για τη συλ λο γή υπο γρα φών, 
σε συν δυ α σμό με τη μέ χρι πρό τι νος αδι α φο ρί α τους για τις 
δε κά δες πα ρα βι ά σεις που πε ρι γρά φτη καν πιο πά νω, βγαί νει αβί-
α στα το συ μπέ ρα σμα για το επι λε κτι κό τους εν δι α φέ ρον.

Αν όμως κα νείς δια βά σει προ σε κτι κά τό σο το νό μο 2716, 
όσο και τα έγρα φα που ανα φέ ρο νται στους ξε νώ νες και οι κο-
τρο φεί α επα νέ ντα ξης των ψυ χα σθε νών, θα δι α πι στώ σει ότι τα 
στοι χεί α των εκ προ σώ πων τους αλ λά και αρ κε τών δη μο τι κών 
συμ βού λων δεν στέ κουν. 

''Στοιχείο'' 1ο. Η ΑΜΚ «Κλί μα κα» ήταν υπο χρε ω μέ νη να 
ενη με ρώ σει τους φο ρείς πριν από την εγκα τά στα ση του 
οι κο τρο φεί ου.

Ο νό μος 2716 στο άρ θρο 2 μιλά για τη σημασία της 
ενημέρωσης. Που θε νά όμως δεν υπάρ χει έστω και μια δι ά τα ξη 
ή άρ θρο που να θέ τει υπό αναί ρε ση την εγκα τά στα ση των ψυ χα-
σθε νών στα οι κο τρο φεί α και στους ξε νώ νες. Που θε νά επί σης 
στο πλαί σι ο της προ ϋ πό θε σης για την ενη μέ ρω ση δεν ανα φέ ρει 
ρη τά ότι αυ τή πρέ πει να πραγ μα το ποι εί ται πριν τις δι α δι κα σί ες 

εγκα τά στα σης. 

''Στοιχείο'' 2ο. Η εγκα τά στα ση εί ναι πα ρά νο μη δι ό τι η 
Πο λε ο δο μί α Πει ραι ά την έκρι νε ακα τάλ λη λη.

Δεν υπάρ χει ού τε ένα στοι χεί ο, ού τε ένα έγ γρα φο για αυ τό. 
Ο αντι δή μαρ χος Μω ρό γιαν νης το ανέ φε ρε στη συ νε δρί α ση του 
Δη μο τι κού Συμ βου λί ου της 24ης Σε πτεμ βρί ου στα πλαί σι α του 
εντυ πω σι α σμού αλ λά και της πο λι τι κής υπε ρα ξί ας από την κι νη-
το ποί η ση. Στο επό με νο φύλ λο της εφη με ρί δας «Εβδο μα δι αί α» 
(11-10-03) ο σχο λι α στής ανέ φε ρε για τη «τζού φια βόμ βα» του 
Μω ρό γιαν νη.

''Στοιχείο'' 3ο. Η εγκα τά στα ση εί ναι πα ρά νο μη δι ό τι δεν 
έχει εξα σφα λί σει άδεια λει τουρ γί ας.

Η άδεια λει τουρ γί ας εκ δί δε ται με τά την εγκα τά στα ση των 
ψυ χα σθε νών στα οι κο τρο φεί α και στους ξε νώ νες, δι ό τι δεν 
πρό κει ται για ίδρυ μα αλ λά τό πος κα τοι κί ας. Στη συ νέ χει α εκ δί-
δε ται και η άδεια λει τουρ γί ας ως μο νά δας έτσι ώστε να ξε κι νή-
σει και η χρη μα το δό τη ση. Εξ' άλ λου η Δ/νση Ψυ χι κής Υγεί ας 
του Υπουρ γεί ου Υγεί ας και Προ νοί ας κα λύ πτει πλή ρως την εγκα-
τά στα ση των ψυ χα σθε νών στην Αί γι να υπό την ΑΜΚ «Κλί μα κα» 
σε έγ γρα φο που στέλ νει στο Δή μο της Αί γι νας με Α.Π.Υ5β/Γ.Π 
91878, Αθή να 23-9-2003. Με τα ξύ άλ λων ανα φέ ρει:

«...Το οι κο τρο φεί ο στην Αί γι να που τη λει τουρ γί α του ανα θέ
σα με στην «κλί μα κα» (αστι κή, μη κερ δο σκο πι κή εται ρί α) εί ναι μια 
από τις 116 ανά λο γες Μο νά δες Ψυ χο κοι νω νι κής Απο κα τά στα σης 
(άρ θρο 9 του Ν. 2716/99) που ήδη λει τουρ γούν σε όλη την 
Ελ λά δα, πα ράλ λη λα με τα 120 προ στα τευ μέ να δι α με ρί σμα τα. Η 
λει τουρ γί α των ανω τέ ρω μο νά δων δι έ πε ται από την Α3α/
οικ.876/16.05.00 Υπουρ γι κή Από φα ση (ΦΕΚ 661Β/23.5.00)... Σε 
όλες τις προ α να φε ρό με νες Μο νά δες, που όλες λει τουρ γούν σε 
οι κι στι κές πε ρι ο χές, δι α βι ούν άτο μα που εί χαν πο λύ χρο νη πα ρα
μο νή σε ψυ χι α τρι κά νο σο κο μεί α μη οφει λό με νη όμως σε ια τρι
κούςθε ρα πευ τι κούς λό γους αλ λά κυ ρί ως στη δι α κο πή των σχέ
σε ων με το οι κο γε νει α κό του πε ρι βάλ λον...

Κύ ρι ε Δή μαρ χε, με τά τα προ α να φε ρό με να που κα θο ρί ζουν το 
θε σμι κό και νο μι κό πλαί σι ο λει τουρ γί ας αυ τών των μο νά δων, 
εί ναι ση μα ντι κό να ανα φερ θού με στην ου σί α του ζη τή μα τος που 
προ κα λεί τις κοι νω νι κές αντι δρά σεις για τη λει τουρ γί α τους που 
δεν εί ναι άλ λη από το στίγ μα και τις προ κα τα λή ψεις που πε ρι
βάλ λουν τις ψυ χι κές δι α τα ρα χές. Με τά την υπερ δε κα ε τή ενα σχό

35Αφιέρωμα



λη σή μας με τη λει τουρ γί α αυ τών των Μο νά δων και τις πα ρα τη
ρού με νες, με ρι κές φο ρές, κοι νω νι κές αντι δρά σεις, εί μα στε σε 
θέ ση να σας δι α βε βαι ώ σου με ότι οι αρ χι κές αντι δρά σεις υπο χω
ρούν και σε πολ λές πε ρι πτώ σεις με τα στρέ φο νται σε στά σεις 
συ μπα ρά στα σης, όταν με τη λει τουρ γί α τους οι Μο νά δες απο δει
κνύ ουν το αβά σι μο και το υπερ βο λι κό των προ βαλ λό με νων 
φό βων...

Για την ενη μέ ρω ση της δη μο τι κής αρ χής και των δη μο τών 
σας, σας στέλ νου με επ' αυ τού:

α. Σχε τι κό ψή φι σμα του Συ νε δρί ου της ΚΕΔ ΚΕ (7.12.2001)

β.  Δι α κή ρυ ξη του προ έ δρου της Δη μο κρα τί ας για την Ψυ χι κή 
Υγεία (6.4.2001)

γ.  Συ μπε ρά σμα τα του Συμ βου λί ου της Ευ ρω πα ϊ κής Ένω σης 
(17.6.2003)

δ.  Την Α3α/οικ.876/16.5.00 Υπουρ γι κή Από φα ση (ΦΕΚ 
661Β/23.5.00)»

''Στοιχείο'' 4ο. Το οι κο τρο φεί ο με τά τους 18 μή νες θα 
κλεί σει.

Το ίδιο έγ γρα φο από το Υπουρ γεί ο Υγεί ας και Προ νοί ας 
(Α.Π. Υ5β/Γ.Π 91878, Αθή να 23-9-2003) προς το Δή μο της Αί γι-
νας, πλη ρο φο ρεί ότι: «Αρ κε τές από αυ τές τις μο νά δες λει τουρ
γούν πε ρισ σό τε ρο από δέ κα χρό νια, ενώ οι υπό λοι πες δη μι ουρ
γή θη καν από το 2000 έως σή με ρα και συ νε χί ζουν να δη μι ουρ
γού νται με βά ση το Δε κα ε τές (20012010) πρό γραμ μα ανά πτυ ξης 
Δο μών και Υπο δο μών στον Το μέ α Ψυ χι κής Υγεί ας. Ση μει ω τέ ον, 
στη ΑΜΚ «Κλί μα κα», χο ρη γεί ται άδεια ίδρυ σης οι κο τρο φεί ου (Α΄) 
για ασθε νείς με βα ριά νο η τι κή υστέ ρη ση και δευ τε ρο γε νείς 
ψυ χι κές δι α τα ρα χές στην Ατ τι κήΣτε ρε ά Ελ λά δα στις 4/12/2002 
και Α.Π. Υ5β/Γ.Π. 87850, από το Υπουρ γεί ο. Άρα υπάρ χει δε κα
ε τής υπο χρέ ω ση για τη συ νέ χι ση της χρη μα το δό τη σης όπως και 
την προ η γού με νη δε κα ε τί α 19902000. Και εν κα τα κλεί δι για τι 
ίδιο ζή τη μα, το από σπα σμα από την υπουρ γι κή από φα ση (Α.Π. 
Υ5β/Γ.Π./οικ./68628): «...Η έγκρι ση σκο πι μό τη τας χο ρη γεί ται 
για μια ει κο σα ε τί α, εφό σον τη ρού νται πλή ρως οι δι α τά ξεις της 
υπ' αριθμ. Υ5β/οικ.1962 (ΦΕΚ 1268/τ.Β/19102000) Υπουρ γι
κής από φα σης. Κά θε φο ρέ ας που ανα πτύσ σει Οι κο τρο φεί ο 
δε σμεύ ε ται να λει τουρ γή σει τη δο μή για του λά χι στο δέ κα (10) 
χρό νια. Σε πε ρί πτω ση που ο φο ρέ ας δι α κό ψει τη δρά ση που 
υλο ποι εί ακο λου θού νται πλή ρως οι δι α τά ξεις του άρ θρου 13...» 

(βλέ πε πα ρα κά τω, ''στοιχείο 5ο'')

''Στοιχείο'' 5ο. Το οι κο τρο φεί ο εί ναι μια «αρ πα χτή». Η 
εται ρί α «Κλί μα κα» θα θε ω ρή σει ότι εί ναι οι κο νο μι κά ασύμ-
φο ρο, θα το πα ρα τή σει και θα μεί νουν εκτε θει μέ νοι οι προς 
επα νέ ντα ξη ψυ χα σθε νείς.

Πρό κει ται για το πιο δα κρύ βρε χτο πρό σχη μα των αν θρώ πων 
που «δεν θέ λουν στην αυ λή τους, τους τρε λούς». Ει δι κά όμως 
για όσους αγα πούν το νό μο υπάρ χει το άρ θρο 13 της Υπουρ γι-
κής Από φα σης Υ5β/οικ.1962, δη μο σι ευ μέ νου στο ΦΕΚ 1268/
τ.Β/19-10-2000 και με τίτ λο, «Δι α κο πή λει τουρ γί ας της Μο νά δας-
Ανά κλη ση της αδεί ας λει τουρ γί ας-Κυ ρώ σεις»:

Στην πα ρά γρα φο 1 λέ ει ότι για τη δι α κο πή απαι τεί ται αι τι ο λο-
γη μέ νη αί τη ση του φο ρέ α η οποία αν γί νει δε κτή δεν χο ρη γεί ται 
μέ χρι το Υπουρ γεί ο Υγεί ας να εξα σφα λί σει τη συ νέ χι ση της 
φρο ντί δας των ασθε νών σε ανά λο γες Μο νά δες. Στην πα ρά γρα-
φο 2 ανα φέ ρε ται πως η Το με α κή Επι τρο πή Ψυ χι κής Υγεί ας με τά 
από αρ νη τι κή αξι ο λό γη ση και εφό σον δεν τη ρού νται οι προ δια-
γρα φές της μο νά δας μπο ρεί να δι α κό ψει τη λει τουρ γί α της. Αυ τό 
απα ντά και σε όσους πά λι με ''θλιμμένο'' ύφος ανα ρω τι ού νται 
για το πως θα τα περ νά νε οι ''καημένοι'' στο οι κο τρο φεί ο. Στην 
πα ρά γρα φο 4 ανα φέ ρε ται ρη τά ότι στις πε ρι πτώ σεις δι α κο πής 
και αφαί ρε σης της άδειας ίδρυ σης και λει τουρ γί ας Μο νά δας 
Ψυ χι κής Υγεί ας, το Υπουρ γεί ο σε συ νερ γα σί α με την ΤΕ ΨΥ 
«ανα λαμ βά νει την ευ θύ νη της συ νέ χι σης της λει τουρ γί ας της 
Μο νά δας, εί τε την ευ θύ νη της με τα φο ράς των ασθε νών που 
πε ρι θάλ πο νται σε ανά λο γη Μο νά δα». Τέ λος ανα φέ ρει ότι δεν 
ξα να δί νε ται άδεια στην ίδια Μο νά δα από την οποία της έχει 
αφαι ρε θεί και της επι βάλ λε ται πρό στι μο.

Πρέ πει να επα να λη φθεί ότι το ζή τη μα δεν εί ναι νο μι κί-
στι κο. Κρί νε ται όμως απα ραί τη το αυ τό όμως το κεί με νο προ-
κει μέ νου να απα ντη θούν οι επί ση μες ανα φο ρές των εκ προ-
σώ πων κα τοί κων και πα ρα θε ρι στών στο Λι βά δι και τις οποί-
ες χρη σι μο ποί η σαν ως πρό σχη μα. Θα έπρε πε κα νείς να 
ανα ρω τη θεί πώς με τά από αυ τές τις « κο ρώ νες» δεν τί θε νται 
επι κε φα λείς τό σο της υπε ρά σπι σης των νό μων σε κραυ γα-
λέ ες πα ρα νο μί ες που γί νο νται από ομά δες συμ φε ρό ντων 
στο νη σί (ερ γο λά βοι, κα τα σκευ α στι κές, εγκα τα στά σεις έτοι-
μου σκυ ρο δέ μα τος κλπ.) ή ση μαι ο φό ροι στην υπε ρά σπι ση 
της δη μό σι ας και δω ρε άν Υγεί ας που αυ τόν τον και ρό επι-
χει ρεί ται η ιδι ω τι κο ποί η σή της. 
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Κρά τος και Κε φά λαι ο πα ρά γουν «ψυ χα σθε νείς»-Κρά τος 
και Κε φά λαι ο γεν νούν τον απο κλει σμό και το ρα τσι σμό.

Η ΚΑ ΧΥ ΠΟ ΨΙ Α Η ΥΠΟ ΚΡΙ ΣΙΑ  
ΚΑΙ Ο ΚΟΥΡ ΝΙΑ ΧΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗ ΜΟ ΣΙΟ ΧΩ ΡΟ

Οι φή μες και οι συ κο φα ντί ες που δι α δό θη καν ενα ντί ον μας 
εντάσ σο νται μό νο σ' ένα κοι νω νι κό πο λι τι κό πλαί σι ο που δι α-
μορ φώ νει τις κοι νω νι κές σχέ σεις, την κυ ρί αρ χη ιδε ο λο γί α αλ λά 
και τον κυ ρί αρ χο πο λι τι κό λό γο που δι α πνέ ει την κοι νω νί α συ νο-
λι κό τε ρα αλ λά και οπου δή πο τε η μυ στι κο πά θει α και η κα χυ πο ψί α 
ανα δει κνύ ο νται ως ύψι στες αρε τές. Από την πρώ τη στιγ μή και 
κρί νο ντας εξ ιδί ων τα αλ λό τρι α οι μέ ντο ρες της κί νη σης ενά ντι α 
στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου στην πε ρι ο χή Λι βά δι εξα-
πέ λυ σαν έναν βρό μι κο πό λε μο ενα ντί ον όσων εί τε συμ φω νού-
σαν με την εγκα τά στα ση εί τε υπε ρά σπι ζαν αυ το νό η τα το δι καί-
ω μα των πο λι τών πρώ ην εγκλεί στων στο άσυ λο να ζή σουν σαν 
άν θρω ποι. Το συμ φέ ρον ή αυ τό που ονο μά ζουν ιδι ω τι κό συμ φέ-
ρον όσοι ήταν ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου ήταν 
αυ τό το οποίο κα τα λό γι σαν σε όσους συ μπα ρα στά θη καν στους 
ψυ χι κά ασθε νείς συ μπο λί τες μας. Ήταν αδύ να τον να πι στέ ψουν 
ότι μπο ρεί να υπάρ χουν ιδε ο λο γι κά ή ηθι κά κί νη τρα πί σω από 
αυ τή μας την κι νη το ποί η ση. Το ιδε ο λο γι κό ευ αγ γέ λι ο του φι λε-
λευ θε ρι σμού: πί σω από κά θε δρα στη ρι ό τη τα υπάρ χει και ένα 
συμ φέ ρον, ήταν η βά ση για την εξή γη ση και ερ μη νεί α της κι νη-
το ποί η σής μας. 

Πα ρό λο που αυ τό δεν εκ φρά ζει το σύ νο λο της κοι νω νί ας της 
Αί γι νας πα ρά μό νο όσους από ιδι ω τι κό συμ φέ ρον κι νή θη καν 
ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου πεί θο ντας και τους 
θερ μό αι μους να συ μπλη ρώ νουν με απει λές και ψέ μα τα τη λο γι-
κή τους, υπήρ χε το έδα φος για την επι τυ χί α του. Στο σύ νο λό του 
ο κό σμος της Αί γι νας πα ρέ μει νε πο λι τι κά απα θής απέ να ντι στο 
ζή τη μα κι αυ τό αφο ρά την έλ λει ψη ικα νού δη μό σι ου χώ ρου να 
ανα πτύ ξει αξί ες όπως αυ τήν της ευ θύ τη τας της ει λι κρί νει ας και 
του φι λό τι μου. Ένας κό σμος έρ μαι ο του πο λι τευ τή ή του βου λευ-
τή ή του δη μάρ χου προ κει μέ νου να έχει το οποιο δή πο τε αντάλ-
λαγ μα, ένας κό σμος που κα λύ πτε ται από τη θρη σκευ τι κή επι φά-
νει α του νη σιού με τους πολ λούς αγί ους δεν θα μπο ρού σε να 
έχει μια δι α φο ρε τι κή το πο θέ τη ση.

Συ νε πώς δεν εί ναι άνευ προ η γου μέ νου οι συ κο φα ντί ες τις 
οποί ες δε χτή κα με ού τε και οι πι σώ πλα τες μα χαι ριές. Τέ τοιες 

πι σώ πλα τες μα χαι ριές λαμ βά νουν και θα λαμ βά νουν όσοι 
από αυ τούς χό ρε ψαν στις πλά τες μας το χο ρό του ψέ μα τος 
και της συ κο φα ντί ας. Εί ναι η δο κι μα σμέ νη τό σα χρό νια συ ντα-
γή στην οποία πρέ πει να δο θούν τα πρώ τα χτυ πή μα τα προ κει μέ-
νου να εγκαι νι α στεί ένας πραγ μα τι κά ανοι χτός, ελεύ θε ρος, 
δη μό σι ος χώ ρος που οι αδυ να μί ες του θα απο τε λούν προ-
τε ρή μα τά του. Μό νο εάν δυ να μώ σει η φω νή αυ τών που δεν 
έχουν φω νή θα μπο ρέ σουν πραγ μα τι κά να λύ νο νται τα κοι-
νά προ βλή μα τά μας που τώ ρα απο τε λούν παι χνί δι στα χέ ρια των 
χρυ σο δά κτυ λων πα ρα γό ντων και να ανα δυ θεί μια ηθι κή πο λι τι κή 
«πρό σω πο με πρό σω πο». 

Η ΕΚ ΔΗ ΛΩ ΣΗ ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩ ΒΡΙ ΟΥ  
(απο σπά σμα τα και πε ρι λή ψεις)

«...Τατεχνικάπροβλήματαμπορούνναλυθούνότανυπάρ
χειηαμεσότητα.Είναιπολύεύκολοαπότηθέσητουκαναπέ
ναλέμεότισυμπάσχουμεμ'αυτούςτουςανθρώπουςκαινα
κάνουμετηνκριτικήμας.Πρέπειναείμαστεστουςδρόμους
καιναείμαστεεκείχωρίςνατοδηλώνουμεότισυμπάσχου
με».ΚατερίναΛουλαδάκη

«Είμαιεπιχειρηματίαςκαιπιστεύωστοκέρδος»Πτερού
δηςΝίκος

Κου ζού πης Κώ στας, για τρός του Κέ ντρου Υγεί ας Αί γι νας:

– Αυ τή η συ γκέ ντρω ση δεν εί ναι αντι συ γκέ ντρω ση. Εί ναι μια 
εκ δή λω ση ενη μέ ρω σης που γί νε ται έστω και αρ γά. Οι 1500 
πο λί τες υπέ γρα ψαν χω ρίς κα μιά ενη μέ ρω ση κι αυ τό εί ναι ένα 
σο βα ρό ζή τη μα. 

– Με τά από ανα ζή τη ση και έρευ να για ανά λο γες προ σπά θει-
ες από άλ λους ξε νώ νες και οι κο τρο φεί α απο α συ λο ποί η σης 
υπάρ χει ένα συ μπέ ρα σμα: η εγκα τά στα ση των αν θρώ πων γί νε ται 
σι ω πη λά στη συ νέ χει α όλες οι αρ χι κές αντι δρά σεις στα μα τούν 
από γεί το νες οι οποί οι απο κτούν σχέ ση εφό σον κα τα λα βαί νουν 
ότι δεν έχουν κα νέ να κίν δυ νο. 

– Η το πι κή αυ το δι οί κη ση δεν μπο ρεί να πά ρει απο φά σεις 
αλ λά πρέ πει να ξε κι νή σει την ενη μέ ρω ση. 

– Δεν έχου με να κερ δί σου με τί πο τε από αυ τή την ιστο ρί α-
μό νο να ενη με ρώ σου με θέ λου με. Οι δι ά φο ρες συ κο φα ντί ες που 
ακού στη καν συ σκό τι σαν το θέ μα αυ τό. 
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– Πρέ πει να το κα τα λά βου με ότι οι επο χές εί ναι τέ τοιες που 
πρέ πει να μά θου με να ζού με δί πλα με αυ τούς τους αν θρώ πους. 
Ο Πα γκό σμι ος Ορ γα νι σμός Υγεί ας ανα φέ ρει ότι ολο έ να και 
πε ρισ σό τε ρο η ψυ χι κή υγεία των αν θρώ πων επι δει νώ νε ται. Πριν 
από με ρι κές μέ ρες ήρ θε στο Κέ ντρο Υγεί ας ήρ θε ένας από 
τους πρω τερ γά τες ενά ντι α στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου 
και μου εί πε: «πώς θα τους βλέ πουν τα παι δι ά μου; Για τί να 
τους βλέ πουν;» Θα τους απα ντή σω ότι από άλ λες αι τί ες τα παι-
δι ά μας βλά πτο νται. Τα παι δι ά μας πρέ πει να μά θουν να ζουν μ' 
αυ τούς τους αν θρώ πους. Τα παι δι ά από την τη λε ό ρα ση μα θαί-
νουν να δι α μορ φώ νουν άπο ψη από τα ωραία αυ το κί νη τα , τις 
ωραί ες γυ ναί κες και τους ωραί ους άντρες. Δεν εί ναι έτσι η ζωή. 
πρέ πει να μά θουν να αγα πούν και τους αν θρώ πους που έχουν 
χά σει το παι χνί δι της ζω ής. Αν δεν το μά θουν αυ τό θα κα τα λή-
ξουν να ζη τά νε ηρε μι στι κά. Πρέ πει να μά θου με να ζού με και 
με το δι α φο ρε τι κό. 

– Αν γι νό τα νε κλι νι κή σ' εκεί νο το 
ση μεί ο θα ενα ντι ω νό ταν κα νείς; Όχι. Ως 
για τρός σας λέω ότι η κλι νι κή θα μπο-
ρού σε να έχει πε ρισ σό τε ρους κιν δύ-
νους από το οι κο τρο φεί ο. Στις κλι νι κές 
υπάρ χουν με τα δο τι κές ασθέ νει ες ενώ 
στο οι κο τρο φεί ο αδύ να μοι άν θρω ποι. 
Θέ λουν βο ή θει α και συ μπα ρά στα ση να 
βγουν στη ζωή κι αυ τό δεν πρέ πει να 
τους το αρ νη θού με. Αυ τό εί ναι το στίγ-
μα στο νη σί. Η άρ νη σή μας. 

Θε ό δω ρος Με γα λο οι κο νό μου,  
ψυ χί α τρος, δι ευ θυ ντής κλι νι κής στο 
Ψ. Ν. Α.:

– Θα πρέ πει να εί μα στε κα θα ροί για 
το ποιος και με ποιο κί νη τρο κά νει κά θε 
φο ρά οτι δή πο τε. Εγώ προ σω πι κά έχω 
δου λέ ψει 18 χρό νια στο Ε.Σ.Υ., από το 
1986 στο Δρο μο καϊ τει ο 5 χρό νια, 9 χρό-
νια στη Λέ ρο, και εδώ και 4 χρό νια στο 
Ψυ χι α τρι κό Νο σο κο μεί ο Ατ τι κής. Δεν 
ήρ θα εδώ για να απο λο γη θώ για την 

πο λι τι κή του υπουρ γεί ου με την οποία δι α φο ρο ποι ού μαι όσον 
αφο ρά την πο λι τι κή της ψυ χι α τρι κής με ταρ ρύθ μι σης, ού τε φυ σι-
κά για την οποια δή πο τε ιδι ω τι κή εται ρί α. Ήρ θα να υπε ρα σπι στώ 
τα δι και ώ μα τα των πο λι τών που έχουν προ βλή μα τα ψυ χι κής υγεί-
ας ή δια φό ρων ει δών μει ο νε ξί ες. Δεν αφο ρά τους αν θρώ πους 
που εί ναι τρό φι μοι των ασύ λων-αφο ρά όλους μας. Εί μα στε οι 
άν θρω ποι που από τη μια στιγ μή στην άλ λη να έχου με πρό βλη μα 
ψυ χι κής υγεί ας. Το 1% του πλη θυ σμού ανε ξαρ τή τως εθνι κό τη-
τας, πο λι τι σμού, θρη σκεί ας, κοι νω νι κής τά ξης, σύμ φω να με τα 
στοι χεί α του Π.Ο.Υ. πά σχει από σχι ζο φρέ νει α που εί ναι η πιο 
σο βα ρή ψυ χι κή δι α τα ρα χή. Ένα με γά λο πο σο στό που κυ μαί νε ται 
στο 6-7% και μπο ρεί να φτά σει στο 10% πά σχει από κα τά θλι ψη 
δια φό ρων βαθ μών. Το 2020 η κα τά θλι ψη θα εί ναι η δεύ τε ρη 
αι τί α θα νά του (κι όχι -απλά- πό νου η οδύ νης) στον κό σμο 
με τά τα καρ δι αγ γει α κά νο σή μα τα. Κα νείς δεν πρέ πει να υπο-
τι μή σει την κοι νω νι κή ση μα σί α που έχει η ψυ χι κή δι α τα ρα χή στην 
επο χή μας και τις κοι νω νι κές δι α στά σεις.

– Η Ψυ χι α τρι κή και η κοι νω νί α μας 
εί χε αντι με τω πί σει την ψυ χι κή ασθέ νει α 
αλ λά και όλα τα μει ο νε κτού ντα άτο μα με 
τον απο κλει σμό και τον εγκλει σμό. 200 
χρό νια υπάρ χει η ψυ χι α τρι κή όπως την 
ξέ ρου με σή με ρα. Τα πε ρισ σό τε ρα από 
αυ τά τα πέ ρα σε έχο ντας ως επι στη μο νι-
κό πι στεύ ω και αντί λη ψη την απο μό νω-
ση και κυ ρί ως για τα φτω χά στρώ μα τα, 
αφού οι εύ πο ροι εί χαν τη δυ να τό τη τα να 
το αντι με τω πί σουν. Τα άσυ λα ήταν για 
τους προ ερ χό με νους από φτω χά, 
ερ γα τι κά και αγρο τι κά στρώ μα τα. Με 
κα μιά βο ή θει α από την οι κο γέ νει α και 
με κα μιά βο ή θει α προς την οι κο γέ νει α 
από τις υπάρ χου σες υπη ρε σί ες το άσυ-
λο ήταν ο μο να δι κός τρό πος που επι-
κρά τη σε για την αντι με τώ πι ση των ψυ χι-
κών πα θή σε ων. Πιο πο λύ από άλ λες 
προ ηγ μέ νες βι ο μη χα νι κές χώ ρες η 
Ελ λά δα όπως και άλ λες χώ ρες αντί στοι-
χα με σο γει α κές, που οι δε σμοί της οι κο-
γέ νει ας μέ χρι πρό σφα τα δι α τη ρού νταν 
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συ νε κτι κοί, εί χα με πο λύ λι γό τε ρο πο σο στό αν θρώ πων που κλεί-
νο νταν στα ιδρύ μα τα απ' ότι ήταν στην Αγ γλί α, στην Αμε ρι κή ή 
στις Σκαν δι να βι κές χώ ρες. Η ανα λο γί α, σ' αυ τές, εγκλεί στων και 
πλη θυ σμού εί ναι πο λύ με γα λύ τε ρη απ' ότι εί ναι σ' αυ τή τη 
χώ ρα. 

– Στη δι άρ κει α των χρό νων άλ λα ξαν οι επι στη μο νι κές αντι-
λή ψεις για τις ψυ χι κές πα θή σεις εδώ και πε νή ντα χρό νια. Ακό-
μα όμως και σή με ρα εί ναι μυ στή ρι ο το ζή τη μα των αι τι ών των 
ψυ χι κών πα θή σε ων και κα τα λα βαί νω ότι όταν έρ χε ται κά ποιος 
να ζή σει δί πλα σου και λέ γε ται «τρε λός» μ' ότι με τα φέ ρει η 
τρέ λα από κοι νω νι κές ση μα σί ες, δει σι δαι μο νί ες, προ κα τα λή ψεις 
και άγνοια, εί ναι πο λύ δι και ο λο γη μέ νος ο φό βος. Η αι τί ες που 
πολ λοί αντι δρούν στη συ γκα τοί κη ση ή στη γει το νί α με ψυ χι κά 
πά σχο ντες εί ναι ο φό βος και η άγνοια. Μι λά με για την κα λο προ-
αί ρε τη αντί δρα ση, δι ό τι υπάρ χει και η κα κο προ αί ρε τη. Δεν υπάρ-
χει επί σης επαρ κής ενη μέ ρω ση στον πλη θυ σμό γε νι κό τε ρα και 
ει δι κό τε ρα στην το πι κή αυ το δι οί κη ση -όχι ει δι κά για το συ γκε-
κρι μέ νο οι κο τρο φεί ο αλ λά γε νι κό τε ρα για την εθνι κή πο λι τι κή 
στο χώ ρο της Ψυ χι κής Υγεί ας, δε δο μέ νου ότι αν δεν εμπλα κεί 
η κοι νω νί α τό τε ποιος θα εμπλα κεί;

– Πρέ πει να κα τα λά βου με ότι οι άν θρω ποι που ήταν κλει σμέ-
νοι στα άσυ λα για 20 και 30 χρό νια ήταν όπως εί μα στε εμείς. 
Ήταν άν θρω ποι που εί χαν μια κοι νω νι κή θέ ση που για κά ποιες 
επα νει λημ μέ νες ατυ χί ες έγι ναν τρό φι μοι του ασύ λου. Αυ τό εί ναι 
κά τι που έχει τε ρά στι α ση μα σί α. Και εί ναι επι στη μο νι κά τεκ-
μη ρι ω μέ νο, ότι αυ τοί που μέ νουν στα ψυ χι α τρεί α δεν μέ νουν 
λό γω της «αρ ρώ στιας» ή της «επι κιν δυ νό τη τάς» τους, μέ νουν 
για τί δεν έχουν άλ λους κοι νω νι κούς πό ρους ζω ής. Τους 
έχουν εγκα τα λεί ψει οι οι κο γέ νειές τους, δεν έχουν κα νέ να 
«να τους πά ρει». Το ψυ χι α τρεί ο υπό τη μορ φή του ασύ λου, 
που ήταν και η μο να δι κή απά ντη ση που έδι νε η κοι νω νί α 
στον ψυ χι κά πά σχο ντα άν θρω πο, δεν εί ναι ένα νο σο κο μεί ο 
για κά ποιο πε ρι στα τι κό όπως π.χ. ο πό νος του στο μά χου, εί ναι 
ένα μέ ρος όπου οι άν θρω ποι γί νο νται χει ρό τε ρα. Αυ τή εί ναι 
και η κα τά κτη ση της ψυ χι α τρι κής από τα μέ σα του πε ρα σμέ νου 
αι ώ να εί ναι η γνώ ση για την πα θο γέ νει α του ασύ λου, για τον 
ιδρυ μα τι σμό. Ο άν θρω πος έγκλει στο συ νέ χει α και μά λι στα όταν 
πε ρά σει και μια ορι σμέ νη χρο νι κή πε ρί ο δος, χά νει τις κοι νω νι-
κές του συ νή θει ες, απο κό πτε ται από το κοι νω νι κό του πε ρι βάλ-
λον, από τις σχέ σεις του, ξε χνά ει και τ' όνο μά του. Ξε χνά ει το 

χώ ρο, το χρό νο. Τσου βα λια σμέ νοι 100-150, κά τω από άθλι ες 
συν θή κες, με φύ λα κες να τους φυ λά νε: «θα ση κω θείς τώ ρα», 
«θα κοι μη θείς τώ ρα», «θα πά ρεις τα φάρ μα κα τώ ρα». Αυ τά όλα 
όχι για τί γι νό ταν μια προ σπά θει α συ γκε κρι μέ νοι ώστε αυ τοί οι 
άν θρω ποι να ανα κτή σουν την ψυ χι κή τους υγεία και να ασκή-
σουν τον κοι νω νι κό τους ρό λο αλ λά για τί το σύ στη μα τους ήθε-
λε φυ λα κι σμέ νους και δεν έδι νε κα μιά ση μα σί α. «Τρε λός εί ναι, 
κα θυ στε ρη μέ νος εί ναι», ποιος νοιά ζε ται για αυ τόν. Το τι γί νε ται 
πί σω από τις πόρ τες των ψυ χι α τρεί ων πρέ πει να τα πα ρου σι ά ζει 
στην Ελ λά δα κά ποιος «δη μο σι ο γρά φος που υπό το πρί σμα του 
λα ϊ κι σμού και της δη μα γω γί ας για να κα τα λά βου με κά τι από αυ τά 
που συμ βαί νουν. Πώς εί ναι δυ να τόν 1-2 νο σο κό μοι να τα φέρ-
νουν βόλ τα και να ασκούν το λει τούρ γη μά τους από τη σκο πιά 
του αν θρω πι σμού ή της θε ρα πεί ας. 

– Αυ τά δεν αφο ρούν μό νο την Ελ λά δα που δι ε θνώς δι α σύρ-
θη κε για τη Λέ ρο, αλ λά και άλ λες χώ ρες όπως οι ΗΠΑ με 5 και 
10.000 τρο φί μους μέ σα σε άσυ λα ή η Αγ γλί α. Και μέ σα σ' αυ τές 
υπήρ ξαν κι νή μα τα για τα δι και ώ μα τα που κα ταγ γεί λα νε τις συν-
θή κες των ψυ χι α τρεί ων και απαι τή σα νε το δι καί ω μα της θε ρα-
πεί ας για όλους τους αν θρώ πους. Κά νου με λοι πόν ότι εί ναι 
ανα γκαί ο ώστε να ανα κτή σουν κοι νω νι κό ρό λο; να μπο ρέ σουν 
έστω και με την αρ ρώ στια τους ή με τη μει ο νε ξί α τους να 
ζή σουν μέ σα στην κοι νω νί α; Όχι! Εί χα με χι λιά δες αν θρώ πους 
κλει σμέ νους σε άσυ λα και εμείς σαν κοι νω νί α συ νο λι κά εί μα στε 
υπεύ θυ νοι.

...για την ''επικινδυνότητα''...
Ένα βα σι κό επι χεί ρη μα που χρη σι μο ποι εί ται εί ναι η επι κιν δυ-

νό τη τα της ψυ χι κής πά θη σης. Αυ τό καλ λι ερ γεί ται πο λύ από τις 
εφη με ρί δες και ιδι αί τε ρα από την τη λε ό ρα ση που προ βάλ λει 
διά φο ρα αδι κή μα τα τα οποία γί νο νται από «ψυ χι κά πά σχο ντες». 
Προ βάλ λο νται με πο λύ πιο έντο νο τρό πο απ' ότι αντί στοι χα αδι-
κή μα τα, εγκλή μα τα που γί νο νται από τον μέ σο πλη θυ σμό. Οι 
δι ε θνείς έρευ νες επί του ζη τή μα τος έχει απο δεί ξει ότι δεν 
υπάρ χει στις βα ριές κα κουρ γη μα τι κές πρά ξεις (φό νος, βι α σμός, 
ένο πλη λη στεί α) με γα λύ τε ρη ανα λο γί α με τα ξύ των σχι ζο φρε νών 
-για την πιο βα ριά ψυ χι κή δι α τα ρα χή- απ' ότι στο γε νι κό πλη θυ-
σμό. Αντί θε τα εί χε πα ρα τη ρη θεί, σε χώ ρες όπως οι ΗΠΑ που 
πέ τα ξαν στο δρό μο από τα ιδρύ μα τα ψυ χι κά πά σχο ντες, μια 
αύ ξη ση των μι κρο α δι κη μά των όπως η κλο πή της φρα τζό λας από 
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αν θρώ πους που δεν εί χαν να φά νε. Έτσι οι φυ λα κές γέ μι σαν 
από αυ τούς τους αν θρώ πους. Η επι κιν δυ νό τη τα έχει πά ντα να 
κά νει με συ γκε κρι μέ νες συν θή κες οι οποί ες προ κύ πτουν όπως 
π.χ. ένας σχι ζο φρε νής κά νει έγκλη μα μό νο σε μέ λος της οι κο-
γέ νειάς του κι αυ τό εξη γεί ται επι στη μο νι κά και γε νι κά εί ναι πο λύ 
σπά νι ο. Αυ τό που προ κα λεί φό βο σε όλους μας εί ναι ότι τον 
«τρε λό» πολ λές φο ρές δεν τον κα τα λα βαί νου με εί ναι αυ τό το 
ακα τα νό η το, το απρό βλε πτο της συ μπε ρι φο ράς που δεν κα τα λή-
γει σε βία κα τά των άλ λων αλ λά σε βία κα τά του εαυ τού. Για τί 
κα νείς δε μι λά για το πο σο στό των αυ το κτο νι ών που υπάρ χουν 
στους ψυ χι κά πά σχο ντες και το τι μέ τρα παίρ νου με σαν κοι νω νί α 
για να τους βο η θή σου με πραγ μα τι κά. 

...για την απο α συ λο ποί η ση...
-Πρέ πει η Ψυ χι α τρι κή σή με ρα να ασκεί ται μέ σα στον τό πο 

κα τοι κί ας, να προ λα βαί νου με την εκ δή λω ση της πά θη σης πριν 
πά ρει δρα μα τι κές δι α στά σεις, ο άν θρω πος αν χρει α στεί να κά νει 
μια σύ ντο μη νο ση λεί α σ' ένα νο σο κο μεί ο και να υπάρ χει ένα 
δί κτυ ο κοι νω νι κών υπη ρε σι ών οι οποί ες θα μπο ρούν να τον 
βο η θά νε προ λα βαί νο ντας την υπο τρο πή. Να γί νε ται εκ παί δευ ση 
της οι κο γέ νει ας, να υπάρ χουν θέ σεις κα τάρ τι σης και απα σχό λη-
σης ώστε να βρί σκουν ένα χώ ρο μες στην κοι νω νί α. Να υπάρ-
χουν χώ ροι ψυ χα γω γί ας, για σχέ σεις κοι νω νι κές. Δι ό τι αυ τοί οι 
άν θρω ποι απο μο νώ νο νται σ' ένα δω μά τι ο, κλεί νο νται στον εαυ-
τό τους και αδυ να τούν να πλυ θούν, να φρο ντί σουν τον εαυ τό 
τους, να συ ναλ λα γούν με χρή μα τα. Αυ τή η ανι κα νό τη τα γί νε ται 
ανα πη ρί α αν στη συ νέ χει α η κοι νω νί α δεν μπο ρεί να βο η θή σει. 
Η σύγ χρο νη αντί λη ψη για την αντι με τώ πι ση της ψυ χι κής πά θη σης 
εί ναι η κοι νό τη τα, οι σύ ντο μη νο ση λεί α και η στή ρι ξη ώστε το 
άτο μο να μην απο κοι νω νι κο ποι η θεί. 

Στις χώ ρες της Ευ ρώ πης έχει γί νει μια με γά λη προ σπά θει α 
να βγουν οι άν θρω ποι από το άσυ λο και να ανα κτή σουν κοι νω-
νι κούς ρό λους. Αλ λού πή ρε το χα ρα κτή ρα της υπε ρά σπι σης 
δι και ω μά των: Αφού αυ τοί οι πο λί τες πά σχουν από κά ποια ψυ χι κή 
αρ ρώ στια πώς εκ φρά ζε ται σ' αυ τούς η ισό τη τα; Π.χ. στην Ιτα λί α 
έχουν κλεί σει εντε λώς τα άσυ λα και γί νο νται ει σα γω γές όπως 
γί νο νται σε όλα τα νο σο κο μεί α. Έχου με ατο μι κά, πο λι τι κά και 
κοι νω νι κά δι και ώ μα τα. Κοι νω νι κά δι και ώ μα τα εν νο ού με κα τοι κί α, 
αξι ο πρε πές ει σό δη μα, ερ γα σί α, ελεύ θε ρη έκ φρα ση του εαυ τού, 
απο δο χή της δι α φο ρε τι κό τη τας. Αν έχου με πο λί τες οι οποί οι 

«μει ο νε κτούν» έχουν με γα λύ τε ρη ανά γκη από κοι νω νι κά δι και-
ώ μα τα για να εί ναι ίσοι. Αλ λού πή ρε άλ λες κα τευ θύν σεις: Αφού 
η ψυ χι α τρι κή νο ση λεί α κο στί ζει τό τε εί ναι κα λύ τε ρα να εί ναι έξω 
με λι γό τε ρα. Ωστό σο ο κοι νός τό πος εί ναι ότι έχου με πε ρά σει 
σε μια νέα αντί λη ψη για την ψυ χι α τρι κή. 

Η Ελ λά δα λοι πόν όντας κα θυ στε ρη μέ νη συμ μορ φώ θη κε στα 
νέα δε δο μέ να της ψυ χι α τρι κής. Βέ βαι α υπήρ χαν και φω νές στην 
Ελ λά δα πριν υπάρ ξει η Ευ ρω πα ϊ κή Ένω ση, που πα λεύ α νε για τα 
δι και ώ μα τα των ψυ χα σθε νών αλ λά φω νή βο ώ ντος εν τη ερή-
μω...

...για τη Λέ ρο ως αφορ μή  
απε νο χο ποί η σης του κρά τους...

Η Λέ ρος έγι νε από τον κοι νω νι κό απο κλει σμό αν θρώ πων 
που κλεί στη καν στα ψυ χι α τρεί α, τα ψυ χι α τρεί α γε μί σα νε με 
ασθε νείς που ο ένας κοι μό τα νε πά νω στον άλ λον και εί παν να 
τα απο συμ φο ρή σουν. «να βά λου με τους και νού ρι ους μέ σα, και 
που θα πά με αυ τούς που πε ρισ σεύ ουν»; Στη Σα λα μί να υπήρ χε ο 
Άγιος Γε ώρ γι ος μέ χρι το '58 και οι πρώ τοι -όταν άδεια σε- πή γαν 
στη Λέ ρο στους Ιτα λι κούς Στρα τώ νες. Η πο λι τεί α επέ βα λε το 
μέ τρο ότι αν δεν έχει κά ποιος επι σκε πτή ρι ο για ένα χρό νο θα 
πη γαί νει στο άσυ λο της Λέ ρου. 4.000 άτο μα πή γαν στη Λέ ρο. 
150 και 200 άτο μα γυ μνοί μέ σα στα κό πρα νά τους, να τρώ νε 
από αυ τά το φα γη τό να τους το πε τά νε χά μω και να το τρώ νε, 
έχο ντας στρα το λο γή σει το πι κό πλη θυ σμό ο οποί ος δεν εί χε ιδέα 
για το τι θα κά νει με τους ψυ χι κά ασθε νείς. Έτσι έγι νε αυ τό το 
ΑΙ ΣΧΟΣ αυ τό το ΧΑ ΟΣ που έγι νε με κοι νω νι κή ευ θύ νη και μια 
ψυ χι α τρι κή ευ θύ νη, δι ό τι κά ποιοι ψυ χί α τροι υπο γρά φα νε για να 
πά νε ασθε νείς εκεί. Αυ τή η πε ρί πτω ση έγι νε και η αφορ μή για 
να επι τα χυν θούν οι δι α δι κα σί ες της λε γό με νης «ψυ χι α τρι κής 
με ταρ ρύθ μι σης». Να αλ λά ξει ο τρό πος αυ τός όπου με σο λα βεί ο 
ει σαγ γε λέ ας έρ χε ται η αστυ νο μί α και σε πά νε στο ψυ χι α τρεί ο 
και να γί νουν κέ ντρα ψυ χι κής υγεί ας και επί σης να απο α συ λο-
ποι η θούν οι ψυ χι κά πά σχο ντες. 

Το πρώ το σκέ λος που αφο ρά την κοι νο τι κή φρο ντί δα ατρό-
φη σε πά ρα πο λύ ενώ έχει προ χω ρή σει πο λύ -ίσως λό γω της 
απορ ρό φη σης των κον δυ λί ων- το σκέ λος απο α συ λο ποί η ση. Ξε κί-
νη σε με το Β΄ Κοι νο τι κό Πλαί σι ο και συ νε χί ζε ται με το Γ΄ Κοι νο-
τι κό Πλαί σι ο Στή ρι ξης μέ χρι το 2006. Σή με ρα υπάρ χει η πο λι τι κή 
που ρη τά προ ω θεί την κα τάρ γη ση των ψυ χι α τρεί ων μέ χρι το 
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2006. Έτσι τα μι κρά ψυ χι α τρεί α όπως αυ τά της Κέρ κυ ρας, της 
Τρί πο λης, των Χα νί ων, της Πέ τρας Ολύ μπου, του Ντα ού Πε ντέ λης 
που έχουν από 150-200 τρο φί μους, ωθού νται στο να κλεί σουν 
μέ σω κά ποιων οι κο τρο φεί ων ή ξε νώ νων και στις άλ λες πε ρι ο-
χές να δί νουν πρω το βάθ μι α ή δευ τε ρο βάθ μι α φρο ντί δα υγεί ας. 
Και τα με γά λα ψυ χι α τρεί α όπως αυ τά στο Δαφ νί, στο Δρο μο καϊ-
τει ο και της Θεσ σα λο νί κης να πά νε από 1700 στα 400 κρε βά τια 
όπως εί ναι σή με ρα στο Δαφ νί. 

Έγι νε ένα δι α γνω στι κός δι α χω ρι σμός των ασθε νών και 
ξε χώ ρι σαν σε πε ρι πτώ σεις: αυ τούς που εί χαν κα θαυ τή ψυ χι κή 
δι α τα ρα χή, αυ τούς που εί χαν νο η τι κή κα θυ στέ ρη ση, και αυ τούς 
που ήταν υπέρ γη ροι πά νω από 65 χρο νών. Κι αυ τό για τί υπήρ χαν 
όλοι αυ τοί οι άν θρω ποι φύρ δην-μύ γδην μέ σα στα ψυ χι α τρεί α. 

...για τους ξε νώ νες και τα οι κο τρο φεί α...
Έτσι γί νο νται ξε νώ νες και οι κο τρο φεί α με τις εξής προ ϋ πο-

θέ σεις: Στον ξε νώ να μπο ρεί να μεί νει κά ποιος μέ χρι 36 μή νες 
και με τά πη γαί νει σε προ στα τευ ό με νο δι α μέ ρι σμα ή στο σπί τι 
του, δι α φο ρε τι κά γυ ρί ζει σε οι κο τρο φεί ο. Στο οι κο τρο φεί ο εί ναι 
η επ' αό ρι στον πα ρα μο νή. 

Το δη μό σι ο εί ναι φο βε ρά δυ σκί νη το ώστε να ανα λά βει όλο 
αυ τό το έρ γο. Βρή καν μια αρ κε τά εύ κο λη λύ ση το να ανα τε θεί 
στον ιδι ω τι κό το μέ α (Ν. 2716 για την ψυ χι κή υγεία) σε πρώ τη 
φά ση σε Μη Κερ δο σκο πι κές Εται ρί ες να πά ρουν το κομ μά τι με 
τους νο η τι κά κα θυ στε ρη μέ νους και τους γέ ρο ντες. Με τα χύ ρυθ-
μες δι α δι κα σί ες προ σλή ψε ων από αυ τές τις εται ρί ες αφού θα 
εί χε πε ρά σει το 2006 και το δη μό σι ο δεν θα εί χε κά νει τί πο τε. 
Προ σω πι κά δι α φω νώ. Το θε ω ρώ ιδι ω τι κο ποί η ση της υγεί ας 
και εμπο ρευ μα το ποί η ση αλ λά αυ τό εί ναι που γί νε ται αυ τή τη 
στιγ μή. Και πι στεύ ω ότι αυ τό που κρί νε ται δεν εί ναι αν αυ τός 
εί ναι ιδι ώ της και μά λι στα του μη κερ δο σκο πι κού το μέ α ή 
εί ναι το Κρά τος το ίδιο αλ λά το δι καί ω μα των αν θρώ πων για 
κοι νω νι κή επα νέ ντα ξη. 

...οι άν θρω ποι αυ τοί εί ναι σάρ κα  
από τη σάρ κα μας...

Το σχέ δι ο όμως αυ τό δεν πέ ρα σε δι ό τι δεν υπήρ χε η μέ ρι-
μνα για κά τι τέ τοιο και ει δι κά στους κόλ πους της το πι κής αυ το-
δι οί κη σης. Δεν εί ναι το θέ μα το να πά ρω την άδεια για να γί νει 
το οι κο τρο φεί ο στην τά δε γει το νιά αλ λά για το πώς αυ τό θα 

δη μι ουρ γή σει κοι νω νι κή ανά πτυ ξη. Δεν μπο ρεί να υπάρ ξει κοι-
νω νι κή επα νέ ντα ξη των ψυ χα σθε νών χω ρίς η ίδια η κοι νω νί α 
να το εκλά βει σαν δι κό της πράγ μα. Η ψυ χι κή αρ ρώ στια, η 
μει ο νε ξί α και η αντι με τώ πι σή της εί ναι δείγ μα πο λι τι σμού 
μιας κοι νω νί ας. Εί ναι κά τι που αφο ρά εμάς τους ίδιους, το 
συγ γε νή μας, το γεί το νά μας τον οποιο δή πο τε που θα έρ θει να 
ζη τή σει μια ψυ χι α τρι κή βο ή θει α. Σύμ φω να με τις έρευ νες που 
έχουν γί νει στην Ελ λά δα δεν υπάρ χει μια οι κο γέ νει α που να μην 
έχει ένα συγ γε νι κό της μέ λος που να μην ζη τά ει μια τέ τοια βο ή-
θεια. Δεν εί ναι θέ μα του κρά τους, ού τε θέ μα των εται ρι ών 
- εί ναι θέ μα δι κό μας. Οι άν θρω ποι αυ τοί εί ναι σάρ κα από 
τη σάρ κα μας. Πό σες φο ρές από τις κοι νω νι κές μας σχέ σεις, 
θέ λε τε ανερ γί α, θέ λε τε εντα τι κο ποί η ση της δου λειάς, φτά νου με 
σ' ένα ση μεί ο έκρη ξης που να μην μπο ρού με να αντέ ξου με. 
Κά ποιοι άν θρω ποι εί ναι ακό μα πιο ευ ά λω τοι και «σπά νε» πο λύ 
πε ρισ σό τε ρο. Κά ποιοι εί χα νε την ατυ χί α να έχουν γεν νη θεί με 
μια μει ο νε ξί α. Να μην μπο ρούν να κά νουν τους συλ λο γι σμούς 
και τις νο η τι κές πρά ξεις που κά νου με όλοι μας. 

...όλα αυ τά συμ βαί νουν κι αλ λού...
Στη Λέ ρο ού τε ένας ασθε νής δεν κυ κλο φο ρού σε έξω κι ο 

του ρι σμός ήταν στο μη δέν εξ αι τί ας του ασύ λου. Ο Γεν νη μα τάς 
το ονό μα ζε Ντα χά ου και πραγ μα τι κά ήταν χει ρό τε ρα από το Ντα-
χά ου... Από το '90 και ύστε ρα με τη δου λειά που έγι νε για την 
απο α συ λο ποί η ση, βγή καν πε ρί που 130 ασθε νείς και ζού νε σε 
προ στα τευ ό με να δι α με ρί σμα τα σε μια κοι νω νί α 8.000 κα τοί κων. 
Κατ' αρ χήν να σας πω για δυο στοι χεί α που δεί χνουν την αλ λα-
γή. Πο τέ κα νείς από τα Δω δε κά νη σα δεν πή γαι νε να νο ση λευ τεί 
στη Λέ ρο. Με τά από την απο α συ λο ποί η ση πή γαι ναν στη Λέ ρο 
ακό μα και οι Ρο δί τες αλ λά έχει γε μί σει και του ρι σμό. Αυ τή την 
πε ρί ο δο δύ σκο λα θα βρεί τε κρε βά τι στη Λέ ρο και θα τρώ τε σε 
μια τα βέρ να που θα τρώ νε και οι πρώ ην τρό φι μοι του ασύ λου. 
Σας πλη ρο φο ρώ ότι αν πά τε στην Άγια-Μα ρί να στο «Γλά ρο» μια 
κα φε τέ ρι α που πη γαί νουν του ρί στες ξέ νοι και έλ λη νες ήταν ο 
πρώ τος που δέ χτη κε τους πρώ ην ασθε νείς. Οι ντό πιοι ήταν οι 
πιο δύ σκο λοι: «Εμείς θα φά με από το πιά το που τρώ ει ο τρε λός;» 
Η σχι ζο φρέ νει α δεν εί ναι κολ λη τι κή...

Μια άλ λη πε ρί πτω ση ήταν στο Δή μο Κο ρυ δαλ λού, δι α μέ σου 
του Ψυ χι α τρι κού Νο σο κο μεί ου Ατ τι κής. Εί ναι ένας Δή μος εξαι-
ρε τι κά επι βα ρη μέ νος με το ζή τη μα των φυ λα κών και υπήρ χε ήδη 
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ένας ξε νώ νας. Οι άν θρω ποι έλε γαν: «σ' εμάς θα τα φορ τώ σε τε 
όλα; Πη γαί νε τε και στην Εκά λη». Και μά λι στα λό γω ασυ νεν νο η-
σί ας των δυο Ψυ χι α τρεί ων αντί για ένα βρέ θη καν να γί νο νται 
άλ λα τρία. Εί χε νοι κια στεί ένα τε τρα ώ ρο φο κτί ρι ο στην οδό 
Αρ κα δί ου που έβγαι νε στη Γρη γό ρη Λα μπρά κη και συ νό ρευ ε με 
άλ λες πο λυ κα τοι κί ες, τα μπαλ κό νια ήταν σχε δόν κολ λη τά και 
εί ναι πο λύ στε νός ο δρό μος. Μά ζε ψαν οι πε ρί οι κοι υπο γρα φές, 
έγι ναν διά φο ρα δι κα στή ρι α με ασφα λι στι κά μέ τρα, κά να με δι ά-
φο ρες με τα τρο πές και η Πο λε ο δο μί α μας, κα θυ στέ ρη σε ένα 
χρό νο, αλ λά τε λι κά το ανοί ξα με. Σύσ σω μο το Δη μο τι κό Συμ βού-
λι ο πή ρε θέ ση ενα ντί ον της εγκα τά στα σης του ξε νώ να. Άνοι ξε 
τε λι κά τον Ιού νι ο του 2001. Σι γά σι γά το Σε πτέμ βρη οι σχέ σεις 
μας στη γει το νιά άλ λα ξαν, ζώ ντας οι γεί το νες με τους αν θρώ-
πους δί πλα δί πλα εί δαν ότι δεν έχουν τί πο τα να φο βού νται, τους 
εί δαν μα ζί με το προ σω πι κό να ψω νί ζουν στο ψι λι κα τζί δι κο στο 
μα νά βι κο ασκώ ντας την ιδι ό τη τα του κα τα να λω τή. Στην αρ χή οι 
μα γα ζά το ρες, και ύστε ρα οι κά τοι κοι ακό μα και οι πιο φα να τι κοί 
συ νή θι σαν. Τώ ρα έρ χο νται στις γιορ τές στο οι κο τρο φεί ο και 
κά θο νται 2 και 3 ώρες, να ''καταλαμβάνουν'' την τρα πε ζα ρί α και 
την κου ζί να και να αυ το σερ βί ρο νται και να πε ρι μέ νου μευ με πό τε 
θα φύ γουν... να μην μπο ρού με να συ νει δη το ποι ή σου με ότι η 
σχέ ση μας τό τε ήταν τό σο δι α τα ραγ μέ νη και τώ ρα να έχει αλ λά-
ξει σ' αυ τό το βαθ μό. 

Η ζωή με τους αν θρώ πους αυ τούς ανα βαθ μί ζει τη ζωή μας. 
Η σχέ σεις μας γί νο νται πα ρά γο ντας δη μι ουρ γί ας πο λι τι σμού. Τι 
πιο ση μα ντι κό από την αλ λη λο βο ή θει α και την αλ λη λεγ γύ η;

O δη μο τι κός σύμ βου λος Χρή στος Λα μπα δά ρι ος θί χτη κε που 
ανα φέρ θη κε το όνο μά του μ' αφορ μή τη δή λω σή του στο δη μο-
τι κό συμ βού λι ο ότι έχει πέ σει στο 1/3 η αξία της γης του και 
ότι χρη σι μο ποι ή θη κε η δή λω σή του κα τά το δο κούν. Έκ φρα σε 
τις εν στά σεις του για το γε γο νός ότι δεν υπήρ ξε κα τά τη γνώ μη 
του ενη μέ ρω ση ει λι κρι νής από την πλευ ρά της Κλί μα κας θε ω-
ρώ ντας ότι κά ποιο «βά ρος» σί γου ρα θα επω μι στεί η το πι κή κοι-
νω νί α από την εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου. Δή λω σε ότι ως 
πρό ε δρος του Συλ λό γου κοι νω νι κής Αρω γής εί ναι με την πλευ-
ρά των αν θρώ πων που υπο φέ ρουν και ότι πρέ πει να υπάρ χουν 
οι σω στές προ δια γρα φές για την εγκα τά στα ση. Ανέ φε ρε ότι δεν 
πρέ πει οι δυο πλευ ρές να ση κώ νουν ση μαί ες αντι πα ρά θε σης 
αλ λά πρέ πει να υπάρ ξει μια επι τρο πή δη μο τι κή που να ελέγ χει 

αν γί νο νται όλα σύμ φω να με τις προ δια γρα φές.

Ο δή μαρ χος, Δη μή τρης Μούρ τζης, εί πε ότι εί ναι λά θος της 
πο λι τεί ας να παίρ νει απο φά σεις χω ρίς να ρω τή σει τις το πι κές 
κοι νω νί ες. Άσκη σε κρι τι κή στο Υπουρ γεί ο Υγεί ας και στην εται ρί α 
Κλί μα κα με το πέ πλο της Μη Κερ δο σκο πι κής Εται ρί ας ενώ κά λυ ψε 
το Δη μο τι κό Συμ βού λι ο για τις όποιες απο φά σεις ή λε χθέ ντα. «Το 
δη μο τι κό συμ βού λι ο έκα νε αυ τό που έπρε πε να κά νει». Θε ώ ρη σε 
ότι ο πρώ τος φο ρέ ας που θα έπρε πε να ενη με ρω θεί εί ναι το 
δη μο τι κό Συμ βού λι ο εφό σον πρό κει ται για αν θρώ πους με βα ριές 
ψυ χι κές δι α τα ρα χές και ότι δεν θα εί χε κα νέ νας από την Αί γι να 
πρό βλη μα αν τα άτο μα εί χαν αλ τσχάι μερ ή γε ρο ντι κή άνοια. Ο 
ίδιος όπως δή λω σε εί ναι άτο μο «με ανε πτυγ μέ νο συ ναι σθη μα τι κό 
πε δί ο» και δεν κά νει δι α κρί σεις με τα ξύ πο λι τών ή αρ τι με λών και 
μη αρ τι με λών. Τέ λος κα τήγ γει λε το γε γο νός ότι το καθ' ύλην 
αρ μό δι ο υπουρ γεί ο δεν συμ με τέ χει στην επι τρο πή.

Ο Μι χά λης Μου τσά τσος ρώ τη σε πά νω στο γε γο νός της 
δή λω σης του Κα τσα δώ ρου, προ έ δρου της Κλί μα κας («δεν σας 
ενη με ρώ σα με για τί φο βό μα σταν τις αντι δρά σεις σας»), αν πει-
ρα μα τί ζο νται οι ψυ χί α τροι. 

...όταν μι λά νε για βα ριές ψυ χι κές πα θή σεις 
δεν εν νο ού νται λό γω της επι κιν δυ νό τη τας  
αλ λά της ανα πη ρί ας...

Ο Με γα λο οι κο νό μου απά ντη σε ότι ένα οι κο τρο φεί ο εί ναι ένας 
τό πος κα τοι κί ας, δεν εί ναι νο σο κο μεί ο ού τε κλι νι κή. Εί ναι τό πος 
για φρο ντί δα και στέ γα ση όπως θα στέ γα ζε ο κα θέ νας ένα ανά-
πη ρο άτο μο με μια γυ ναί κα να το φρο ντί ζει. Εί ναι 15 άτο μα και αν 
εί ναι άτο μα με βα ριά νο η τι κή υστέ ρη ση εί ναι άτο μα που δεν μπο-
ρούν να πά νε στην του α λέ τα, δεν μπο ρεί να κυ κλο φο ρή σει έξω 
μό νο του κλπ. εί ναι εντε λώς αδύ να μα και δεν μπο ρούν να κά νουν 
τί πο τε. Όταν ανα φέ ρο νται σε βα ριές ψυ χι κές πα θή σεις δεν εν νο-
εί ται υπό το πρί σμα της επι κιν δυ νό τη τας αλ λά της ανα πη ρί ας. Θα 
πρέ πει λοι πόν να επι κα λε στεί το δι καί ω μα όλων το πο λι τών για 
μια κα τοι κί α χω ρίς κα νέ νας να μπο ρεί να τους δι ώ ξει. Εί μα στε 
όμως στη συ γκε κρι μέ νη κοι νω νί α που εί ναι γε μά τη προ κα τα λή-
ψεις και χρει ά ζε ται ενη μέ ρω ση αλ λά το βα σι κό και πρω ταρ χι κό 
εί ναι το δι καί ω μα της στέ γα σης αυ τών των αν θρώ πων και δεν 
χρει ά ζο νται ει δι κή άδεια. Ο για τρός έθε σε το ζή τη μα του γράμ μα-
τος και του πνεύ μα τος του νό μου ο οποί ος δεν υπο χρε ώ νει σε 
ενη μέ ρω ση τον πλη θυ σμό πλην όμως το θε ω ρεί απα ραί τη το. 
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Πρέ πει να κερ δί σουν τα οι κο τρο φεί α τους γεί το νες, πρέ πει να 
ενι σχύ σουν το αί σθη μα της αλ λη λεγ γύ ης και για αυ τό πρέ πει η 
το πι κή κοι νω νί α να πά ρει στα χέ ρια της μ' αυ τήν την έν νοι α την 
υπό θε ση του οι κο τρο φεί ου. Το οξυ γό νο εί ναι η κα λή σχέ ση με 
την το πι κή κοι νω νί α. Επί σης κά λε σε το ακρο α τή ρι ο και οποιον δή-
πο τε να επι σκε φτεί το οι κο τρο φεί ο του Κο ρυ δαλ λού και να μι λή-
σει με τους κα τοί κους οι οποί οι αντι δρά σα νε στην αρ χή. 

Η υπάλ λη λος του υπουρ γεί ου Οι κο νο μι κών και νο μι κός Μου-
ρε λά του, μί λη σε ως εκ πρό σω πος των κα τοί κων και τό νι σε ότι η 
εγκα τά στα ση εί ναι μια αρ πα χτή. Εί πε ότι το ζή τη μα εί ναι νο μι κό 
και ότι σύμ φω να με το νό μο ήταν υπο χρε ω μέ νη η Κλί μα κα να 
κά νει ενη μέ ρω ση στους κα τοί κους. Ο πρό ε δρος κα τά τη γνώ μη 
της εκ προ σώ που των κα τοί κων έκα νε μια επι με λη μέ νη από κρυ ψη 
της πραγ μα τι κό τη τας και ήταν πο λύ προ κλη τι κός. Ως στοι χεί ο ανέ-
φε ρε το κα τα στα τι κό, που απο τε λεί και εσω τε ρι κό κα νο νι σμό, μιας 
άλ λης εται ρί ας εγκα τά στα σης σε ξε νώ νες αν θρώ πων με ψυ χι κές 
δι α τα ρα χές που ρη τά προ έ βλε πε την ενη μέ ρω ση σε κα τοί κους 
ερ μη νεύ ο ντας το πνεύ μα ως γράμ μα του νό μου ενώ ανέ φε ρε πως 
μέ νει ακρι βώς δί πλα στο οι κο τρο φεί ο. Δή λω σε επί σης ότι δεν 
υπάρ χει άδεια ενώ ο πρό ε δρος της Κλί μα κας εί χε δη λώ σει ότι 
υπάρ χουν όλα τα απα ραί τη τα έγ γρα φα και ότι στην αλ λη λο γρα φία 
με το δή μαρ χο απέ κρυ ψε τη λέ ξη «βα ριά» λέ ξη που αφο ρού σε τη 
νο η τι κή υστέ ρη ση και τις ψυ χι κές πα θή σεις. Τέ λος εί πε ότι δεν 
θε ω ρεί την εκ δή λω ση ενη μέ ρω ση για το ζή τη μα.

...σας ενο χλεί η λέ ξη τρα μπου κι σμός  
κι όχι η ίδια η πρά ξη;...

Η Κα τε ρί να Λου λα δά κη που πή ρε το λό γο εί πε για την εμπει-
ρί α της από τη Λέ ρο το '84 ως επι σκέ πτρι α που οι κά τοι κοι δεν 
άφη να να πλη σι ά σουν οι επι σκέ πτες και δή λω ναν πως «εμείς 
ζού με από αυ τό». Όταν δή λω σε την ιδι ό τη τα του δη μο σι ο γρά φου 
άρ χι σαν να βά φουν και να κα θα ρί ζουν το κτί ρι ο. Εί πε ότι η ίδια 
η κοι νω νί α φτά νει τους αν θρώ πους σ' αυ τό το ση μεί ο. Το οι κο-
τρο φεί ο εί ναι μια κα λή πρό κλη ση για να κά νου με αυ τό που δεν 
έκα ναν πριν οι υπό λοι ποι. Μί λη σε για έναν άν θρω πο που από τη 
μια στιγ μή στην άλ λη πέ ρα σε στην «άλ λη πλευ ρά» και ότι μπο ρεί 
να το πά θει ο κα θέ νας. Όταν εί πε ότι αυ τό που ει σέ πρα ξε από 
την ενα ντί ω ση στην εγκα τά στα ση του οι κο τρο φεί ου «ήταν ένας 
τρα μπου κι σμός», με πραγ μα τι κά τρα μπού κι κο τρό πο την στα μά-
τη σαν από κά τω ανα γκά ζο ντάς την να κα τέ βει λέ γο ντας «εί ναι 

Αι γι νή τισ σα και μι λά ει έτσι;». Δη μι ουρ γή θη κε μια ανα τα ρα χή από 
τους αν θρώ πους ενά ντι α στο οι κο τρο φεί ο που με φω νές από 
κά τω αλ λά χω ρίς να παίρ νουν το λό γο ενο χλή θη καν από τη λέ ξη 
«τρα μπου κι σμός». 

O Γου έ ιν Χολ τά χθη κε υπέρ της εγκα τά στα σης του οι κο τρο-
φεί ου και ανα κοί νω σε για τη συ νά ντη ση της Ευ ρω πα ϊ κής ορ γά-
νω σης Ατ τάκ στην Αί γι να.

Ο για τρός Μεγαλοοικονόμου ύστε ρα από την επι μο νή για το 
άρ θρο 2 του νό μου 2716 το πο θε τή θη κε για δεύ τε ρη φο ρά. «Αν 
έχω πρό βλη μα με το γεί το νά μου θα πάω να πα ρα πο νε θώ αλ λά 
δεν αρ μό ζει στον πο λι τι σμό μας να στεί λου με σε στρα τό πε δο 
συ γκέ ντρω ση τον συ μπο λί τη μας που εί ναι «κα θυ στε ρη μέ νος». 
Προ βλέ πο νται οι εξη γή σεις από τη σκο πιά του δι και ώ μα τος 
του ασθε νή να μεί νει στο οι κο τρο φεί ο κι όχι να δι α πραγ μα-
τευ τεί το δι καί ω μά του, δεν μπαί νει υπό αί ρε ση το δι καί ω μα. 
Αν και δεν εί ναι το δη μό σι ο ο φο ρέ ας εν τού τοις αυ τή εί ναι η 
κα τά στα ση. Το υπουρ γεί ο εί ναι υπο χρε ω μέ νο να ελέγ ξει αφού 
αυ τό εί ναι και ο υπεύ θυ νος φο ρέ ας δι α χεί ρι σης και χρη μα το δό-
τη σης. Με τά τη λή ξη του 18μη νου ανα νε ώ νο νται οι χρη μα το δο-
τή σεις και έχουν μια υπο χρέ ω ση δε κα ε τί ας και με τά το Γ΄ Πλαί-
σι ο Κοι νο τι κής Στή ρι ξης. Δεν υπάρ χει κα μιά εγ γύ η ση για με τά 
το 2006 αλ λά πρέ πει να βρι σκό μα στε για να πα λέ ψου με για τη 
δω ρε άν υγεία. 

Ο Ζή σης Χρο ναί ος, δη μο τι κός Σύμ βου λος και δά σκα λος, υπε-
ρα σπί στη κε τα πε πραγ μέ να του δη μο τι κού Συμ βου λί ου και ανα-
φέρ θη κε στο σχο λεί ο και στην αντι με τώ πι ση των κα θη με ρι νών 
προ βλη μά των. Δή λω σε ότι ενώ ήταν υπέρ της εγκα τά στα σης του 
οι κο τρο φεί ου τε λι κά στη δι άρ κει α του Δη μο τι κού Συμ βου λί ου 
ανα κά λυ ψε ότι το όλο ζή τη μα εί ναι τα ΕΟΚικά κον δύ λια. Ανα φέρ-
θη κε στον παι δι κό Σταθ μό και στην ανα κο λου θί α του Υπουρ γεί-
ου να τον χρη μα το δο τή σει με απο τέ λε σμα να υπο λει τουρ γεί και 
το πα ραλ λή λι σε με την υπό θε ση της χρη μα το δό τη σης του οι κο-
τρο φεί ου. Εί πε ακό μα ότι η Αι γι νή τι κη κοι νω νί α εί ναι ευ αί σθη τη 
και κυ κλο φο ρούν ανά με σά μας πολ λοί άν θρω ποι με ει δι κές 
ανά γκες. Έκα νε το δι α χω ρι σμό αυ τόν δη λα δή την ευ αι σθη σί α 
απέ να ντι στους συ ναν θρώ πους μας από τον τρό πο με τον οποίο 
επι χει ρή θη κε να στη θεί το οι κο τρο φεί ο. 

Ο Νί κος Πτε ρού δης, επι χει ρη μα τί ας, δι α φώ νη σε ότι γί νο νται 
για μη κερ δο σκο πι κούς λό γους δη λώ νο ντας ότι πι στεύ ει στο 
κέρ δος και έκ φρα σε τους φό βους του ότι μέ σω του οι κο τρο-

43Αφιέρωμα



φεί ου στή νε ται μια «νέα Λέ ρος». Δή λω σε επί σης ότι θα το πο θε-
τη θεί ση μαι ο φό ρος στην ιδέα του οι κο τρο φεί ου αρ κεί να έχει 
όλες τις απα ραί τη τες προ ϋ πο θέ σεις. 

Ο Μι χά λης Μου τσά τσος μι λώ ντας για το νό μο 2716 εί πε ότι 
ερ μη νεύ ε ται επι λε κτι κά ο νό μος και αναι ρεί ται το εδά φι ο που 
μι λά για ενη μέ ρω ση και έκα νε κρι τι κή σ' όσους «κα τη γο ρούν τις 
το πι κές κοι νω νί ες για αναλ γη σί α». Υπε ρα σπί στη κε την κοι νω νί α 
της Αί γι νας για τον τρό πο με τον οποίο αντέ δρα σε και εί πε για 
την κα τά τη γνώ μη του προ κλη τι κή στά ση του προ έ δρου της Κλί-
μα κας η οποία εί ναι πα ρά νο μη. Εί πε ότι δεν θε ω ρεί την εκ δή-
λω ση ενη μέ ρω ση.

Ο Με γα λο οι κο νό μου απά ντη σε ότι δεν πρέ πει η το πι κή κοι-
νω νί α αν και φτά νει σε ακραί ες αντι δρά σεις να πά ρει το λί θο 
του ανα θέ μα τος. Η ευ αι σθη το ποί η ση δεν αντι στρα τεύ ε ται το 
δι καί ω μα. Οι λό γοι για τους οποί ους η Ψυ χι α τρι κή άλ λα ξε αντί-
λη ψη ήταν και κοι νω νι κοί και πο λι τι κοί λό γοι. Το θέ μα της δι εκ-
δί κη σης δι και ω μά των έπαι ξε πο λύ ση μα ντι κό ρό λο να ανοί ξουν 
οι πόρ τες των ψυ χι α τρεί ων και να αλ λά ξουν οι συν θή κες και 
ανοί ξουν οι πόρ τες των ψυ χι α τρεί ων και πή ραν θάρ ρος και οι 
γνώ μες των ψυ χι ά τρων που συ γκρού στη καν με τις πα λιές αντι-
λή ψεις και τις προ κα τα λή ψεις. Το πρώ το άνοιγ μα ψυ χι α τρεί ων 
έγι νε όταν στις χώ ρες της Δυ τι κής Ευ ρώ πης υπήρ χε έλ λει ψη 
ερ γα τι κών χε ρι ών και χρη σι μο ποί η σαν τους ψυ χι κά πά σχο ντες 
με πιο ελα φρές δι α τα ρα χές. Όταν υπήρ χε αυ τή η έλ λει ψη όπως 
στη Δυ τι κή Γερ μα νί α κα νείς δεν εί χε πρό βλη μα με την «επα νέ-
ντα ξη. Τώ ρα σε επο χές οι κο νο μι κής κρί σης τό τε γί νο νται πιο 
δύ σκο λες οι σχέ σεις με τον συ μπο λί τη μας. Αν η ευ αι σθη το ποί-
η ση κα τα λή ξει στο: «μη μεί νεις εδώ και πή γαι νε αλ λού... που θα 
βρεις μέ ρος να σε δε χτού νε; Έτσι δεν υπάρ χει δι καί ω μα.

Ένας άλ λος από το ακρο α τή ρι ο ζή τη σε από τον Με γα λο οι κο-
νό μου να μην παίρ νει τη θέ ση του υπουρ γού και να μην υπο τι μά 
τη νο η μο σύ νη τους.

Ο Κου ζού πης εί πε ότι απευ θύν θη κε στο Ε.Π.Ψ. που εί ναι ο 
φο ρέ ας του υπουρ γεί ου για το ζή τη μα της ενη μέ ρω σης. Του 
εί παν όπως δή λω σε ότι η εντο λή από την Ε.Ε. εί ναι να ανοί γουν 
τους ξε νώ νες και τα οι κο τρο φεί α και ότι πολ λές φο ρές ο ίδιος 
ο φο ρέ ας απο φα σί ζει αν πρέ πει να γί νει ενη μέ ρω ση. 

Μί λη σε ένας γεί το νας του υπό εγκα τά στα ση οι κο τρο φεί ου, 
πα τέ ρας παι δι ού 8 χρο νών, και όπως δή λω σε με γα λω μέ νος σε 

οι κο γέ νει α με για τρούς και γνω ρί ζει και ψυ χί α τρους οι οποί οι 
τον ενη μέ ρω σαν ότι η γει το νιά θα αντι με τω πί σει πρό βλη μα με 
τους ψυ χι κά πά σχο ντες. Όταν ρω τή θη καν (δη μο σι ο γρα φι κά) τα 
ονό μα τα των για τρών αυ τών αρ νή θη κε να τα πει. Μί λη σε για τις 
επι κίν δυ νες υπο τρο πές και κρί σεις των ψυ χα σθε νών και για ένα 
γε γο νός που ένας από τους ψυ χι ά τρους προ σπα θού σε «να καρ-
φώ σει» την ένε ση. Εκεί δι ε κό πη από τον Δη μή τρη Νι κο λό που λο, 
κα θη γη τή σε Γυ μνά σι ο που μί λη σε για το πό σο βα θιά προ κα τει-
λημ μέ νος εί ναι και μό νο από τη λέ ξη «καρ φώ νω» και πό σο 
ανα ξι ό πι στος εί ναι. Συ νέ χι σε ζη τώ ντας συγ γνώ μη και ανα φέρ-
θη κε στο γε γο νός ότι δεν έχει ξε κα θα ρί σει η Κλί μα κα για την 
επι κιν δυ νό τη τα των αν θρώ πων αυ τών. Επει δή ζει δί πλα στο οι κο-
τρο φεί ο δεν πρέ πει να εί ναι και ευ χα ρι στη μέ νος όπως δή λω σε 
που θα «έχει 15 τέ τοιους αν θρώ πους». Δή λω σε ότι δεν πεί θε-
ται.

...αν ξε πε ρα στούν οι φό βοι με τά από έξι μή νες 
δεν θα θυ μά στε τί πο τε...

Ο Με γα λο οι κο νό μου απά ντη σε πως ότι πί σω από άλ λα επι-
χει ρή μα τα κρύ βε ται στο βά θος αυ τός ο φό βος. Εί ναι τα άλ λο θι 
ενός φό βου που έχου με. «Ότι και να σας πω δεν θα πει στεί τε 
πα ρά μό νο αν σας δο θεί η ευ και ρί α να συγ χρω τι στεί τε μ' αυ τούς 
τους αν θρώ πους». Εί ναι πε ρισ σό τε ρο βι ω μα τι κό πα ρά μέ σω της 
ορ θο λο γι κής εξή γη σης. Στο Δαφ νί και στη Λέ ρο έχου με τα παι-
δι ά για την απο α συ λο ποί η ση. Όλοι οι υπάλ λη λοι και οι γεί το νες 
φέρ νουν τα παι δι ά σε κά θε γιορ τή σε κά θε ευ και ρί α και τα παι-
δι ά δι α μορ φώ νουν μια σω στή αντί λη ψη και όχι δει σι δαι μο νι κή 
γύ ρω από το θέ μα του ψυ χι κά πά σχο ντος αν θρώ που ή που μει-
ο νε κτεί. Στα παι δι ά η επι κοι νω νί α με τους ψυ χι κά πά σχο ντες 
εί χε μό νο θε τι κή επί δρα ση. Επί σης πο τέ δεν υπήρ ξε με επα νε-
νταγ μέ νους ασθε νείς το πα ρα μι κρό πε ρι στα τι κό στα 18 χρό νια 
ερ γα σί ας του στο χώ ρο. Άλ λο η τρέ λα, η ψύ χω ση και η σχι ζο-
φρέ νει α και άλ λο η νο η τι κή κα θυ στέ ρη ση. Οι άν θρω ποι αυ τοί 
βγαί νουν μό νο με συ νο δεί α και «μα κά ρι με τη βο ή θει α όλων να 
μπο ρέ σουν να κυ κλο φο ρή σουν στην πό λη». Για με γά λο χρο νι κό 
δι ά στη μα θα εί ναι μέ σα στο οι κο τρο φεί ο κι αν βγουν έξω εί ναι 
με συ νο δεί α δι ό τι δεν μπο ρούν μό νοι τους. Το «δευ τε ρο γε νείς» 
ση μαί νει ότι γί νο νται ανή συ χοι, δεν κα τα λα βαί νουν τι εί ναι αυ τό 
που ζη τά νε»-πρω τεύ ον εί ναι η ανι κα νό τη τα της αυ το ε ξυ πη ρέ τη-
σής τους και πρέ πει μέ σα από την κοι νω νι κο ποί η ση να μά θουν 
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το «κοι νω νι κώς φέ ρε στε». «Και αυ τό θα το κά νουν οι θε ρα πευ-
τές και όλη η κοι νω νί α και πρέ πει να έχουν την απο δο χή όπως 
όλοι οι άν θρω ποι. Εκεί δεν θα έχε τε κα μιά ενό χλη ση». 

Ο Δη μή τρης Νι κο λό που λος εί πε ότι πολ λοί θε ω ρούν πλε ο νέ-
κτη μα να επι κοι νω νούν με ψυ χο πά θει α και ανέ φε ρε για βι βλι ο-
γρα φί α. Έτσι κα τα λα βαί νει κα λύ τε ρα τον εαυ τό του ο υπο τι θέ-
με νος υγι ής αφού μέ σα από μια τέ τοια επι κοι νω νί α δι ευ ρύ νει 
τον εσω τε ρι κό του κό σμο. Το οι κο τρο φεί ο αν έρ θει στο νη σί, 
θα εί ναι ευ ερ γέ τη μα για όλον τον κό σμο. Ανα φέρ θη κε για τους 
με γά λους αντι-ψυ χί α τρους Kού περ και Λεγκ και εί πε πως αν 
υπάρ χει κά ποιο βά ρος αυ τό πρέ πει να το μοι ρα στού με όλοι. Το 
ζή τη μα, όπως εί πε δεν εί ναι νο μι κί στι κο, αλ λά κατ' εξο χήν 
αν θρω πι σμού. Το αν εί σαι έτοι μος να δε χτείς τον άλ λο που εί ναι 
σάρ κα από τη σάρ κα σου. Ο νό μος δεν μι λά για την ενη μέ ρω ση 
ώστε να τε θεί υπό αναί ρε ση η πα ρα μο νή η όχι αλ λά για την 
κα λύ τε ρη προ σαρ μο γή των αν θρώ πων στην κοι νω νί α. Εξή ρε 
τέ λος το ρό λο της εκ δή λω σης ως δι α φω τι στι κής. 

Η προ ϊ στα μέ νη νο ση λευ τι κού προ σω πι κού, Άρ τε μη Λα βού τα, 
μί λη σε για τη σχέ ση που εί χε με τη για γιά της η οποία εί χε σχι-
ζο φρέ νει α. Ήταν όπως εί πε μια σχέ ση που τις έχει αφή σει από 
παι δί τις κα λύ τε ρες ανα μνή σεις. Όπως ένας δια βη τι κός πρέ πει 
να πά ρει ιν σου λί νη έτσι κι ένας ψυ χο πα θής τα δι κά του φάρ μα-
κα. Ο αδερ φός της ερ γά ζε ται σε ένα ανά λο γο ίδρυ μα 15 χρό νια 
και δεν έχει δει το πα ρα μι κρό πε ρι στα τι κό που να απο δει κνύ ει 
την «επι κιν δυ νό τη τα».

Με φω νές και με αντε γκλή σεις για μη αντι κει με νι κό τη τα του 
συ ντο νι στή απο χώ ρη σε ένα με γά λο μέ ρος της επι τρο πής των 
κα τοί κων στο Λι βά δι πα ρά το γε γο νός ότι ζη τή θη κε να πα ρα μεί-
νουν ώστε να μι λή σουν και για δεύ τε ρη φο ρά. 

Ένα άλ λος ομι λη τής, δά σκα λος, άσκη σε κρι τι κή για το ζή τη-
μα ότι δεν εί ναι το θέ μα οι κο τρο φεί ο ή όχι αλ λά ο ρα τσι σμός. 
Στο με τα ξύ κα νείς δεν πα ρα πο νεί ται που τα σκου πί δια της Αί γι-
νας εξά γο νται αλ λού. Πρέ πει να μοι ρα στού με οτι δή πο τε θε ω ρεί-
ται «βά ρος». Στη γει το νιά του, στα Πα τή σια, όπως εί πε έχουν 
πα λέ ψει ενά ντι α στο ρα τσι σμό και υπάρ χει οδο ντι α τρεί ο για 
ασθε νείς με AIDS και εί ναι πού πε ρή φα νος για αυ τό. 

Μια ακρο ά τρι α ανα φέρ θη κε στο πα ρά δειγ μα μιας κο πέ λας 
που ερ γα ζό ταν σε κα φε τέ ρι α στην Αί γι να και η οποία εί χε ένα 
σο βα ρό πρό βλη μα με την ψυ χι κή της υγεία-εί χε στο πα ρελ θόν 

νο ση λευ τεί. Όμως τί πο τα στην κοι νω νι κή της κα θη με ρι νό τη τα δεν 
θύ μι ζε κά τι τέ τοιο και κα νείς δεν το ήξε ρε για αυ τήν.

Ο Κώ στας Κου ζού πης εί πε ότι δεν στα μα τά ει η χρη μα το δό τη ση 
με τά το 2006, αλ λά αν το στα μα τή σει εί ναι υπο χρε ω μέ νο το κρά-
τος να συ νε χί σει τη χρη μα το δό τη ση. Ακό μα όμως κι αν ση μαί νουν 
αρ πα χτές όλα αυ τά πρέ πει να αγω νι στού με για τί και οι ίδιοι οι 
ψυ χι κά πά σχο ντες θέ λουν να φύ γουν από αυ τά τα άσυ λα. 

Ο Αρ γύ ρης Τσου βα λά κης και μέ λος της πρω το βου λί ας πο λι-
τών Αί γι νας, ο οποί ος μί λη σε από τους τε λευ ταί ους δι ό τι δό θη-
κε προ τε ραι ό τη τα στο να μι λή σουν οι κά τοι κοι πέ ριξ του οι κο-
τρο φεί ου, ανα φέρ θη κε στη συ σπεί ρω ση και στην αλ λη λεγ γύ η 
που πρέ πει να έχουν οι συ μπο λί τες. Κα λό εί ναι εί πε να βγουν 
από το άσυ λο και εμείς με τά θα αγω νι στού με για αυ τούς. Επει-
δή έχει ασχο λη θεί και με ψυ χι α τρεί α, εί πε ότι από την εμπει ρί α 
του, οι άν θρω ποι αυ τοί δεν θέ λουν επο πτεί α, αλ λά απλώς να 
παίρ νουν τα φάρ μα κά τους. Αν αι σθαν θού με όλοι αδέρ φια δεν 
πρό κει ται να υπάρ χει κα νέ να πρό βλη μα.

Η Αφρο δί τη Μουρατίδου από το Σύλ λο γο Ενερ γών Πο λι τών, 
ανα ρω τή θη κε για το αν οι ίδιοι άν θρω ποι που πρω το στα τούν 
ενά ντι α στο οι κο τρο φεί ο έχουν συμ με τά σχει σε ένα σύ νο λο από 
πα ρα νο μί ες που εκτυ λίσ σο νται στο νη σί. Επί σης ότι στα άσυ λα 
οι άν θρω ποι γί νο νται χει ρό τε ρα. Ανα φε ρό με νη στην Το πι κή 
Αυ το δι οί κη ση εί πε ότι το κρά τος έχει ένα ρυθ μό ανά πτυ ξης που 
εξαρ τά ται από το ρυθ μό απορ ρό φη σης των κον δυ λί ων. Έτσι, για 
πα ρά δειγ μα θα γί νουν προ σλή ψεις για αυ τόν τον παι δι κό σταθ-
μό. Ο Ζή σης Χρο ναί ος απά ντη σε για το ζή τη μα του παι δι κού 
σταθ μού ότι συ νε χί ζει να έχει πρό βλη μα χρη μα το δό τη σης και με 
την προ βλη μα τι κή για το τι θα γί νει εάν η εται ρί α Κλί μα κα απο-
φα σί σει ότι η επέν δυ σή της εί ναι ασύμ φο ρη. 

πρέ πει  η κοι νω νί α να πά ρει στα χέ ρια της  
το ζή τη μα της υγεί ας...

Ο Με γα λο οι κο νό μου μί λη σε πά λι για τη Λέ ρο και για τον 
ιδι ω τι κό το μέ α που ανα μί χθη κε στα ψυ χι α τρι κά πράγ μα τα από το 
1990 και ανα φέρ θη κε σε ένα γε γο νός της απο α συ λο ποί η σης 
130 ατό μων με τα λι γό τε ρα ψυ χι κά προ βλή μα τα που μοι ρά στη καν 
σε 10 ξε νώ νες σ' όλη την Ελ λά δα, αφή νο ντας το άσυ λο της 
Λέ ρου σε χει ρό τε ρη κα τά στα ση απ' ότι ήταν. Μί λη σε για μια 
ομά δα ια τρών από το δη μό σι ο που ως «θερ μο κέ φα λοι», πί ε σαν 
για την ανά λη ψη από το Δη μό σι ο αυ τής της ευ θύ νης κά νο ντας 
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πό λε μο με τις εται ρί ες. Αυ τές οι εται ρί ες παρ' όλο που τις κα τη-
γο ρού με πέ ρα σαν 13 χρό νια και ύστε ρα από 4 έως 5 δι α φο ρε-
τι κές Κοι νο τι κές χρη μα το δο τή σεις. Εξα κο λου θούν και υπάρ χουν 
οι ξε νώ νες της Λέ ρου και τώ ρα οι εται ρί ες έχουν γί νει πο λύ 
πε ρισ σό τε ρες αφού έχουν «ψω μί». Δεν θα αφή σουν εύ κο λα ένα 
κρα τι κό πρό γραμ μα με οι κο νο μι κή ενί σχυ ση από την ΕΕ. «Ση μα-
σί α έχει το εξής: εμείς σαν κοι νω νί α τι κά νου με; Αν δεν αντι με-
τω πί σου με κά τι ως υπο κεί με να θα τα υπο στού με ως αντι κεί με-
να». Πρέ πει να πά ρει η κοι νω νί α στα χέ ρια της το ζή τη μα της 
υγεί ας υπό τη σκο πιά των αν θρω πί νων δι και ω μά των. Επο μέ νως 
τα νο μι κί στι κα ζη τή μα τα εί ναι και λί γο άλ λο θι αν και για πλη ρο-
φό ρη ση υπάρ χουν πο λύ αυ στη ροί όροι στο θέ μα της απορ ρό φη-
σης των χρη μά των από την Ε.Ε. και μέ χρι τώ ρα έχει απορ ρο φη-
θεί μό λις το 20%. «Να μην αφή σου με τα προ σχή μα τα να κρύ-
ψουν το θε με λι α κό που εί ναι ο φό βος μας για τον άλ λο». Τέ λος 
ανέ φε ρε ότι στο θά λα μο των αε ρί ων στη Χιτ λε ρι κή Γερ μα νί α, οι 
πρώ τοι που πή γαν ήταν οι σχι ζο φρε νείς και οι κα θυ στε ρη μέ νοι 
και κα τό πιν οι Εβραί οι και οι τσιγ γά νοι αν εξαι ρέ σου με τους 
πο λι τι κούς κρα τού με νους. 200-300.000 ήταν οι πρώ τοι που μπή-
καν στους θα λά μους των αε ρί ων. Σε μια επί σκε ψή του στην 
Φρα γκφούρ τη της Δ. Γερ μα νί ας επι σκέ φτη κε μέ ρος που μέ χρι 
το 1948 έκα ναν ευ θα να σί α στους ψυ χι κά πά σχο ντες οι 
ψυ χί α τροι και οι νο σο κό μοι... Ένα βή μα από το θά λα μο αε ρί-
ων εί ναι η Λέ ρος που η ζωή στο άσυ λό της ισο δυ να μού σε 
με ένα κα θη με ρι νό βα σα νι στή ρι ο.

(Οι κα σέ τες με τα πρα κτι κά της εκ δή λω σης θα εί ναι στη 
δι ά θε ση όλων των συ μπο λι τών μας μέ χρι τον Ιούνιο του 2004).

Ρε πορ τάζ στο οι κο τρο φεί ο «ΙΡΙΣ»  
της οδούς Αρ κα δί ου 23 στον Κο ρυ δαλ λό

Η «Σχε δί α» έκα νε επι τό πι ο ρε πορ τάζ, το Νο έμ βρι ο, στο οι κο-
τρο φεί ο «ΙΡΙΣ» ο οποί ος στή θη κε και επι βλέ πε ται από το Δη μό σι ο 
(πρό κει ται για ξε νώ να του Ψυ χι α τρι κού Νο σο κο μεί ου Ατ τι κής) και 
μί λη σε με τον πρω τερ γά τη της κι νη το ποί η σης ενά ντι α στην εγκα-
τά στα σή του, με τον ψι λι κα τζή που βρί σκε ται απέ να ντι κα θώς και 
με τον κα φε τζή που βρί σκε ται με ρι κά μέ τρα πιο πέ ρα. Μί λη σε επί-
σης με εκ πρό σω πο του νο ση λευ τι κού προ σω πι κού όπως επί σης 
και με έναν τρό φι μο του οι κο τρο φεί ου. Πε ρι η γή θη κε σ' όλο το 
κτί ρι ο, δη λα δή στους κοι τώ νες, στις τρα πε ζα ρί ες των ορό φων 
κα θώς και στο κε ντρι κό σα λό νι. Άν θρω ποι ανή μπο ροι από τον χρό-

νι ο εγκλει σμό τους στο άσυ λο, με δει λό χα μό γε λο, με πα ρα μορ-
φω μέ νο πρό σω πο από τη χρό νια νο ση λεί α τους με φάρ μα κα που 
δεν χρει ά ζο νταν πα ρά μό νο να εξα σφα λί ζουν την ακιν δυ νό τη τά 
τους όντας δε κά δες σαν σα κιά σω ρευ μέ νοι σε θα λά μους στο 
Δαφ νί για χρό νια, άν θρω ποι που άρ χι σαν να κοι νω νι κο ποι ού νται 
μέ σα από τα κα θη με ρι νά ψώ νια, ή από τον κα φέ στο κα φε νεί ο της 
γει το νιάς, άν θρω ποι που δει λά δει λά ελά χι στοι από αυ τούς παίρ-
νουν το τα ξί για να επι σκε φτούν κά ποιο συγ γε νή τους, άν θρω ποι 
άλ λες φο ρές σκυ θρω ποί, άλ λες φο ρές κοι νω νι κοί που κου βε ντιά-
ζουν τις εμπει ρί ες τους που σι γά σι γά μέ σα από μια πιο αν θρώ πι-
νη ζωή ενερ γο ποι ούν τη μνή μη τους, άν θρω ποι που έχουν μια 
δι α φο ρε τι κή σχέ ση πλέ ον με τον για τρό και με το νο ση λευ τι κό 
προ σω πι κό. Κα θέ νας τους έχει και μια φρι κα λέ α ει κό να για τον 
κό σμο του ψυ χι α τρεί ου από το βα σα νι στή ρι ο του εγκλει σμού μέ χρι 
τον ξυ λο δαρ μό από το ια τρι κό ή νο ση λευ τι κό προ σω πι κό ή από 
συγ γε νείς που τους πέ τα ξαν στον Και ά δα. Ζουν και απο λαμ βά νουν 
κά ποια αυ το νό η τα δι και ώ μα τα, όπως το κα θα ρό δω μά τι ο, το φα γη-
τό μα ζί με άλ λους σε τρα πέ ζι, την κου βε ντού λα με τους άλ λους 
φί λους τους, τα όποια αν θρώ πι να καυ γα δά κια, τον κα φέ και το 
τσι γα ρά κι, την εκ δρο μή, και το μπά νιο στη θά λασ σα για πρώ τη 
φο ρά στη ζωή τους, τις γιορ τές που βο η θά νε και οι ίδιοι στην 
δι ορ γά νω σή τους, την αν θρώ πι νη επα φή με τους άλ λους κι όχι την 
ελε η μο σύ νη, ένα αν θρώ πι νο και κα θα ρό ρού χο, την απα ραί τη τη 
νο ση λεί α. Κι όλα αυ τά δι ό τι βα σί ζο νται επά νω σ' ένα αγώ να πα γκό-
σμι ο για τ' αν θρώ πι να δι και ώ μα τα. Το κρά τος, βέ βαι α και, στο 
όνο μα του λι γό τε ρου κό στους απο α συ λο ποι εί κά νο ντας το «κα θή-
κον» του απέ να ντι στις δε σμεύ σεις του στην Ε.Ε. Ο αγώ νας όμως 
δί νε ται εκεί που κά ποιοι για τροί και νο ση λευ τές, κά ποιοι άν θρω ποι 
απ' έξω αλ λά και από τους «μέ σα» αγω νί ζο νται για τα αυ το νό η τα 
δι και ώ μα τα. 

Πρέ πει να πού με πως και στην πε ρί πτω ση του Κο ρυ δαλ λού 
έγι ναν οι ανά λο γες κι νη το ποι ή σεις και από το Δη μο τι κό Συμ βού-
λι ο, που σύσ σω μο αντέ δρα σε αν και ο ξε νώ νας εί χε δη μό σι ο 
χα ρα κτή ρα κι όχι ιδι ω τι κό ή μη Κερ δο σκο πι κό όπως στην πε ρί-
πτω ση της Αί γι νας, και βέ βαι α οι «προ ο δευ τι κές» δυ νά μεις του 
τό που εί χαν ενα ντι ω θεί.

ΟΙ ΠΕ ΡΙ ΟΙ ΚΟΙ ΣΤΟ «ΛΙ ΒΑ ΔΙ»  
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡ ΚΑ ΔΙ ΟΥ 23 ΣΤΟΝ ΚΟ ΡΥ ΔΑΛ ΛΟ

(...μετονπρωτεργάτηενάντιαστοοικοτροφείο...)
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– ΚύριεΖαννιάμαζίμεάλλουςκατοίκους...

– Συ γκε κρι μέ να εί χε ξε ση κω θεί όλη η γει το νιά μα θαί νο ντας 
ότι θα έρ θει αυ τό το οι κο τρο φεί ο...Από εμπει ρί α δι κή μου θα σας 
πω. Επι σκε πτό μουν τον αδερ φό μου στο Δαφ νί και έβλε πα την 
κα τά στα ση πως ήταν εκεί. Μα ζί με τη γει το νιά μά ζε ψα πε ρί που 
280 υπο γρα φές και μα ζί με τον κύ ρι ο Γιαν ννα κά κη (ο οποί ος 
εί ναι με σο τοι χί α με το οι κο τρο φεί ο) και κά να με με γά λο αγώ να 
για να μην έρ θει (το οι κο τρο φεί ο). Μέ χρι που φτά σα με στην 
υφυ πουρ γό Σπυ ρά κη, το Δή μαρ χο τον Χρή στου... Πή γα με και μας 
εί πε πως θα έρ θει. Στις δι α μαρ τυ ρί ες μας φτά σα με να έρ θου με 
και στα χέ ρια με τον κύ ρι ο Με γα λο οι κο νό μου. Εν πά ση πε ρι πτώ-
σει, δι κα στή ρι α, εί χα με ει ρη νο δι κεί α, ασφα λι στι κά μέ τρα τα 
οποία ακό μα εκ κρε μούν...(γέ λια)

Αν δι α τη ρη θεί η κα τά στα ση έτσι όπως εί ναι σή με ρα, χω ρίς 
πα ρα τρά γου δα... και το προ σω πι κό εί ναι με γά λο και οι ασθε νείς 
ελέγ χο νται... Εδώ παρ κά ρου με και τ' αυ το κί νη τα από κά τω χω ρίς 
να μας δι α μαρ τύ ρο νται... Πα λιό τε ρα στο κτί ρι ο ήταν να έρ θει η 
Αστυ νο μί α. Θα γι νό τα νε χα μός. Βλέ πω εκεί που έχει πά ει η Αστυ-
νο μί α που έχει κα τά λη ψη όλο το χώ ρο. Τέ λος κα λό, όλα κα λά.

Θα συ νι στού σα άνε τα να το δε χτούν. Δεν ξέ ρω πως εί ναι 
μέ σα, Πά ντως έξω εί ναι όλα κα λά. 

– Δηλαδή;

– Έξω, πη γαί νουν στο ψι λι κα τζί δι κο, στο κα φε νεί ο, πη γαί-
νουν στο κου ρεί ο, και πά ντα με συ νο δεί α... Έχου με έναν ο οποί-
ος εί ναι τε νό ρος, βγαί νει στο μπαλ κό νι και τρα γου δά ει, ο Ιά κω-
βος, κα τα πλη κτι κοί άν θρω ποι, εί ναι γρα φι κοί...

– ΣτηνΑίγινα,έναανάλογοοικοτροφείο,συνάντησετην
αντίδρασηπολλώνκατοίκωνπουπιστεύουνότιοιάνθρωποι
αυτοίείναιεπικίνδυνοι...

– Τώ ρα πά με να σου δεί ξω τις υπο γρα φές που έχω μα ζέ ψει 
ενά ντι α. Η γει το νιά εί χε γί νει ανά στα τη. Δεν ξέ ρα με...

– ...καισυνεχίζεικαιυπάρχειαυτότοπρόβλημαδιότιδεν
έχουνδειμεταμάτιατουςαυτόπουέχετεδειεσείς.Τιθα
λέγατεστουςσυμπολίτεςμουαπότηνΑίγινα;

– Αν εί ναι έτσι αυ τή η κα τά στα ση για τί έχουν δει τα μά τια 
μου (αφη γεί ται την εμπει ρί α του από τις επι σκέ ψεις στο Δαφ νί) 
να τους δε χτούν άνε τα. Εί ναι ήσυ χοι άν θρω ποι κι όταν το προ-
σω πι κό τους προ σέ χει εί ναι κα τα πλη κτι κά. Δεν υπάρ χει πρό βλη-

μα. Εγώ μέ νω ακρι βώς απέ να ντι και τρία χρό νια τώ ρα δεν υπάρ-
χει κα νέ να πρό βλη μα. 

– Ότανήρθανστοοικοτροφείοτιέγινε;

– Εμείς δεν το κα τα λά βα με ότι ήρ θαν. Στην αρ χή τους πα ρα-
κο λου θού σα με όταν κα τα λά βα με ότι ήρ θαν. Ήμα σταν σε μια 
επι φύ λα ξη, αλ λά όσο προ χω ρού σε ο και ρός δεν υπήρ χε κα νέ να 
πρό βλη μα. Ερ χό μα στε στις γιορ τές, πο λύ ωραία. Επει δή ήμουν 
ο πρω τερ γά της ενά ντι α και τώ ρα βλέ πουν που έχω πά ρει στρο-
φή ανά πο δη, σου λέ ει «πως αυ τός που έλε γε όλα αυ τά πη γαί νει 
εκεί...» Είμαι λί γο επι φυ λα κτι κός. Κι άλ λοι με πιά νουν και μου 
λέ νε «τι κα λοί που εί ναι»... Αλ λά όμως πρό σε ξε εγώ εί μαι με τη 
γει το νιά, ε; Αν δη μι ουρ γη θεί κά τι θα πάω με τη γει το νιά. Κα τά-
λα βες; Αν δού με τί πο τε πα ρα τρά γου δα αρ γό τε ρα... αλ λά τώ ρα 
όλα πά νε κα λά. (ξα να μι λά για την εμπει ρί α του από επι σκέ ψεις 
στο Δαφ νί) ...εκεί ήτα νε 500 άτο μα μα ζί σ' ένα χώ ρο μέ σα. Εδώ 
εί ναι κύ ρι οι. Εδώ τους βλέ πεις, εί ναι σαν ερ γέ νη δες....

(...μετονψιλικατζήαπέναντιαπότοοικοτροφείο...)

– Στην αρ χή όλος ο κό σμος εί χε αντίρ ρη ση. Εί χα νε φέ ρει και 
το δή μαρ χο... Με τά εί δα νε ότι δεν υπήρ χε πρό βλη μα κι ότι ήταν 
όλοι ήσυ χοι. Έρ χο νται από δω... κά πως έτσι έχουν τα πράγ μα τα.

– ΕμείςστηνΑίγιναείχαμετηνίδιακαιμεγαλύτεροι
αντίρρησηγιαανθρώπουςπουείναιανήμποροι...

– Ξέ ρω, ξέ ρω τους βλέ πω κα θη με ρι νά. Έρ χο νται εδώ τους 
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ξέ ρω όλους. Ψω νί ζου νε... Δεν υπάρ χει κα νέ να πρό βλη μα. 

– Έχετεπάειποτέμέσαστοοικοτροφείο;

– Πά ρα πολ λές φο ρές. Κά θε φο ρά που κά νουν κά ποια γιορ-
τή μας κα λούν και πη γαί νου με και πί νου με και τρώ με και δι α-
σκε δά ζου με, και χο ρεύ ου με.

– Δηλαδήβοήθησεκαιτηγειτονιάκατάκάποιοτρόπο,
μουλέτε;

Ακρι βώς για τί κα νέ νας δεν ξέ ρει τι του συμ βαί νει αύ ρι ο με 
κά ποιο δι κό του άν θρω πο. Μπο ρεί και ο ίδιος να πά θει αυ τό το 
πράγ μα. 

(...μετονκαφετζήτηςγειτονιάς...)

– Πωςάλλαξανοιδιαθέσειςτωνγειτόνων;

– Τι να σου πω. Εί χαν αναρ τή σει μέ χρι και πα νό... ο Δή μος, 
η γει το νιά όλη και έγρα φε «ΔΕΝ ΘΕ ΛΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΔΡΥ ΜΑ ΑΥ ΤΟ» 
Με τά γι νή κα νε κά ποιες φα σα ρί ες με τους γεί το νες, βγά λα νε 
χαρ τί για υπο γρα φές. Σχε δόν υπο γρά ψα νε όλοι, εγώ δεν το 
δέ χτη κα αυ τό το πράγ μα. Δεν μας πει ρά ζου νε αυ τοί οι άν θρω-
ποι... μας εξη γή σα νε. Ήρ θε μια επι τρο πή στη γει το νιά και μας 
εξη γή σα νε ότι αυ τοί οι άν θρω ποι δεν εί ναι επι κίν δυ νοι. Μας 
εί πα νε «ελά τε να τους γνω ρί σε τε». Αλ λά και έτσι να μην ήταν 
δεν εί χα με κα νέ να λό γο να υπο γρά ψου με...

– Έχουναλλάξειταπράγματα,έτσιδενείναι;

– Τώ ρα εντά ξει. Εί δα νε ότι εί ναι ήσυ χοι τους κα λη με ρί ζου νε 
τους κα λο δέ χο νται. Τους έχου με σαν δι κούς μας. Τους προ σέ-
χου με πά ρα πο λύ. Εί χε έρ θει και η ΕΤ1 και μας εί χε πά ρει...

– ΤιθαλέγατεστουςανθρώπουςαπότηνΑίγιναπου
αντιδρούνστοοικοτροφείο;

– Λέω να τους γνω ρί σου νε πρώ τα αυ τούς τους αν θρώ πους 
και να κα τα λά βου νε ότι κά νουν με γά λο λά θος που δεν τους 
αφή νουν. Κά νου νε πο λύ με γά λο λά θος. Για τί εί ναι πο λύ ήσυ χοι 
άν θρω ποι και φι λι κοί και χα ρι τω μέ νοι. Εί ναι όντως έτσι όπως 
στα λέω. Δη λα δή εγώ τους ζω από τό τε που έχει γί νει. Οι πε ρισ-
σό τε ροι έρ χο νται κά θε μέ ρα εδώ. Τους προ σέ χου με... τα κα φε-
δά κια τους... περ νά με πο λύ κα λά μα ζί τους. 

(...μετονκύριοΓιάννηπουζει«μέσα»στοοικοτρο

48 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 



φείο...)

– Πωςταπερνάς;

– κα λά περ νά ω. Ήρ θα με για κα λύ τε ρη ζωή από το Δαφ νί, 
έκα νε πολ λά οι κο τρο φεί α το κρά τος... Λί γα άτο μα και δι οι κού με-
θα εύ κο λα... Πιο όμορ φα με το σα λο νά κι μας, με τη ζωή μας, το 
φα γη τό κα λό, με το δω μά τιό μας. Στο Δαφ νί ήταν 25 κρε βά τια 
ο κά θε θά λα μος. Εδώ έχου με 2 κρε βά τια το κά θε δω μά τι ο. 
Κα θα ρά...

– Βγαίνετεκαθόλουέξω;

– Βγαί νου με... με το προ σω πι κό.

– Πώςσαςβλέπουνοιγείτονες;

– Με τους γεί το νες δεν έχου με πολ λές σχέ σεις εμείς για τί 
εί μα στε άρ ρω στοι...

– Καλάφαίνεστε...

– Δεν εί μα στε πο λύ βα ριά άρ ρω στοι. Για αυ τό φεύ γου με από 
το ψυ χι α τρεί ο. Οι πο λύ βα ριά μέ νουν. Όσοι εί μα στε σε κα λή 
κα τά στα ση μας έβγα λε το κρά τος από κει. Κα λή εί ναι η ζωή που 
βγαί νου με έξω...

– Έχετεφίλουςέξω;

– Όχι πά με και πί νου με κα φέ...

– Απόπουείσαστε;

– Από Κα λα μά τα. Από το Με λι γα λά Μεσ ση νί ας. Τον ξέ ρεις το 
Με λι γα λά... εκεί που έγι νε η με γά λη μά χη με τους αντάρ τες

– ΈχετεσυγγενείςστηνΚαλαμάτα;

– Έχω το σπί τι μου και κά τι χω ρά φια... μια γριά μη τρι ά έχω. 
Ο πα τέ ρας μου και η μά να μου έχουν πε θά νει χρό νια τώ ρα... και 
εγώ εί μαι με γά λος 63 χρο νών... Εί μαι γέ ρο ντας...

– ΈχετεπάειΚαλαμάτα;

– Έχω πά ει πριν πέ ντε χρό νια όταν ήμου να στο Δαφ νί.

– Σαςδέχτηκανκαλά;

– Ναι πο λύ κα λά. 

– Διαβάζετεκαθόλου;

– Όχι δεν μπο ρώ, ζα λί ζε ται το μυα λό μου. Μό νο τη λε ό ρα ση 
βλέ που με, όλα τα κα νά λια. Ελ λη νι κές ται νί ες βλέ που με. 

– ΕυχαριστώκύριεΓιάννη.

– Ευ χα ρι στώ που μας εί δα τε.

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΧΡΙ ΣΤΙΑ ΝΟΥΣ ΤΗΣ ΑΙ ΓΙ ΝΑΣ:

«Γι' αυ τό και αυ τός ο ιδι ό τυ πος ρα τσι σμός, αυ τές οι δι α κρί-

σεις που συ νο δεύ ουν τις ψυ χι κές πα θή σεις, με απο τέ λε σμα η 

κοι νω νί α μας να στέ κε ται με επι φυ λα κτι κό τη τα απέ να ντι στους 

ίδιους αυ τούς ασθε νείς, αλ λά και στις οι κο γέ νειές τους, οι οποί-

ες κα λού νται να άρουν αυ τό το σταυ ρό ενός κοι νω νι κού στιγ-

μα τι σμού εί ναι κά τι το οποί ον δεν εί ναι συμ βα τό με την πα ρα δο-

σι α κό τη τα της ελ λη νι κής μας κοι νω νί ας. Και βέ βαι α εί ναι βέ βαι-

ος, ότι όλοι εκ του μα κρό θεν ιστά με νοι και βλέ πο ντες το πρό-

βλη μα κά πως εις κά ποιαν από στα ση από εμάς, εί μα στε όλοι 

έτοι μοι να πού με, ότι δεν πρέ πει να γί νο νται δι α κρί σεις, ότι δεν 

πρέ πει να υπάρ χει κοι νω νι κός στιγ μα τι σμός, ότι δεν πρέ πει να 

υπάρ χει ατός ο ιδι ό τυ πος ρα τσι σμός και ότι όλα αυ τά εί ναι τά χα 

ξέ να προς την πα ρά δο σή μας και προς το λαό μας.

Όταν όμως πλη σι ά σου με τις πε ρι πτώ σεις αυ τές, τό τε αν δεν 

έχου με απο θέ μα τα αγά πης μέ σα μας για να αγκα λιά σου με 

αυ τούς τους αν θρώ πους και τις οι κο γέ νειές τους, τό τε θα δι α-

πι στώ σου με πό σο με γά λη εί ναι η από στα ση που χω ρί ζει τα λό για 

από τα έρ γα, τη θε ω ρί α από την πρά ξη. Για τί όταν εί σαι κο ντά, 

όταν έχεις το πρό βλη μα μέ σα στο σπί τι σου, τό τε κα τα λα βαί νεις 

πό σο οδυ νη ρός εί ναι αυ τός ο στιγ μα τι σμός και πό σο πρέ πει να 

κά νει κα νείς επι στρά τευ ση των ενα πο με νου σών δυ νά με ών του 

για να αντι με τω πί σει την κα τά στα ση που προ έρ χε ται από αυ τού 

του εί δους τα ψυ χι κά νο σή μα τα.

Αρ χι ε πί σκο πος Χρι στό δου λος, 9 Απρι λί ου 2001

Μην κα τα κρί νε τε για να μην κα τα κρι θεί τε, για τί με την σκλη ρή 

κρί ση και με το ίδιο μέ τρο που κρί νε τε θα κρι θεί τε κι εσείς. Για-

τί βλέ πεις το μι κρό αχυ ρά κι που υπάρ χει στο μά τι του αδελ φού 

σου και δεν κα τα λα βαί νεις το δο κά ρι που εί ναι στο δι κό σου μά τι; 

Υπο κρι τή βγά λε πρώ τα το δο κά ρι από το δι κό σου μά τι και με τά 

θα βγά λεις το αχυ ρά κι από το μά τι του αδελ φού σου...

Κε φά λαι ο Ζ΄ (1-6) κα τά Ματ θαί ον

Μην απο κτή σε τε χρυ σό, ού τε αρ γυ ρό, ού τε χαλ κό και μη 

φυ λά τε στη ζώ νη σας (νο μί σμα τα)

Κε φά λαι ο Ι΄ (10) κα τά Ματ θαί ον
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H 
πρό σφα τη επι και ρό τη τα ανέ δει ξε το ζή τη μα του Σχί σμα τος 
ανά με σα στο οι κου με νι κό Πα τρι αρ χεί ο και την Εκ κλη σί α της 
Ελ λά δας ως μια φυ σι ο λο γι κή κό ντρα που μπο ρεί να κρα τά 

από πα λιά. Ιστο ρι κές και πο λι τι κές ανα λύ σεις για το όλο ζή τη μα δη μι-
ούρ γη σαν μια συ σκό τι ση γύ ρω από το δι αρ κές και δι α χρο νι κό ερώ-
τη μα για το ρό λο της θρη σκεί ας γε νι κά αλ λά και από το εδώ και 
κά ποιες δε κα ε τί ες επί και ρο γύ ρω από το συ γκε κρι μέ νο ορ θό δο ξο 
χρι στια νι κό θρή σκευ μα, το ρό λο της Εκ κλη σί ας του, της πε ρι ου σί ας 
της, του πο λι τι κού-ιδε ο λο γι κού-οι κο νο μι κού της ρό λου από την επο χή 
της επί ση μης ανα γνώ ρι σής της μέ χρι και σή με ρα. 

Τα τε λευ ταί α χρό νια, ει δι κά, η Ελ λη νι κή επί ση μη Εκ κλη σί α κα τη-
γο ρεί ται για τη συ ναλ λα γή της με την Εξου σί α και την έμ με ση συμ-
με το χή της μ' αυ τήν, για τη στή ρι ξη των όποιων κα θε στώ των (κα το-
χι κές κυ βερ νή σεις, με τεμ φυ λι α κές, χού ντα, «δη μο κρα τι κές» κυ βερ-
νή σεις), για την απο δο χή όλων των πο λι τι κών εφαρ μο γών πλην 
εκεί νων που την αφο ρούν (σύν δε ση κρά τους και Εκ κλη σί ας, Εκ κλη-
σι α στι κή πε ρι ου σί α, νό μος για τις ταυ τό τη τες). Κα τη γο ρεί ται επί σης 
για οι κο νο μι κή δι α φθο ρά, για πλου τι σμό, για αλα ζο νι κή χλι δή και 
επί δει ξη δύ να μης ξέ νη προς τη δι δα σκα λί α του Χρι στού, για ψευ το-
ε λε η μο σύ νες, ενώ κα τέ χει μια αμύ θη τη πε ρι ου σί α τό σο σε ακί νη τα, 
όσο και σε χρή μα. Ακό μα κα τη γο ρεί ται για ιδε ο λο γι κό πει θα να γκα-
σμό συν δε δε μέ νο με αντι δρα στι κές πο λι τι κές και κοι νω νι κές αντι-
λή ψεις, συ μπράτ του σα πά ντο τε με την κα τα στο λή κά θε προ ο δευ τι-
κής-επα να στα τι κής αντί λη ψης. 

Στο πα ρόν τεύ χος ανα δη μο σι εύ ο νται απο σπά σμα τα από την μπρο-
σού ρα του Ε. Μή λη, «ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩ ΝΤΑ ΝΗ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑ», Αθή να 2002, που 
με θαρ ρε τό λι τό και κα τα νο η τό λό γο, ως ένας απλός ορ θό δο ξος 
χρι στια νός, εκ θέ τει τις από ψεις του για τη ση με ρι νή κα τά ντια.

ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩ ΝΤΑ ΝΗ ΕΚ ΚΛΗ ΣΙΑ
«Σύμ φω να  με την ορ θό δο ξη πα ρά δο ση, την πα ρά δο ση δη λα δή 

τη ζωή της πρώ της και με τέ πει τα Εκ κλη σί ας, η Εκ κλη σί α δεν εί ναι 

ένα ίδρυ μα ή σω μα τεί ο, εί ναι η ιστο ρι κή κοι νό τη τα των χρι στια νών 
κά θε πε ρι ο χής και επο χής που εί ναι ενω μέ νοι με τα ξύ τους. Η ενό
τη τα αυ τή δεν εί ναι δι οι κη τι κή όπως εί ναι στη ρω μαι ο κα θο λι κή Εκ κλη
σί α αλ λά ενό τη τα στην πί στη και την αγά πη...Στην πρώ τη χρι στια νι κή 
Εκ κλη σί α υπήρ χε πραγ μα τι κός δε σμός και κοι νω νί α με τα ξύ των 
πι στών, ζού σαν μα ζί, τα εί χαν όλα κοι νά, σαν μια οι κο γέ νει α. Όπως 
σε κά θε πραγ μα τι κή κοι νω νί α αγά πης, δεν υπήρ χε εξου σί α αλ λά 
δι α κο νή μα τα που πή γα ζαν από την κοι νό τη τα και όχι από κά ποια ηγε
τι κά πρό σω πα. Οι από στο λοι δί δα σκαν το Λό γο του Χρι στού και 
τε λού σαν τα μυ στή ρι α, όμως τη δι οί κη ση, από την εκλο γή των ποι
μέ νων [ας δού με την π. χ. εκλο γή του απο στό λου Ματ θί α (Πρ. α΄ 
1526)] ως την επι λο γή του άμι σθου προ σω πι κού (των δι α κό νων) της 
κοι νής τρά πε ζας (Πρ. ς΄ 16) και την απο στο λή χρη μά των (Πρ. ια΄ 
2930, Α΄ Κορ. ις΄ 14: «αυ τούς που θα επι λέ ξε τε»), την εί χε ο λα ός, 
σύμ φω να με το πνεύ μα του Χρι στού [«ού τε να ονο μα στεί τε κα θο δη
γη τές, για τί ένας εί ναι ο κα θο δη γη τής σας, ο Χρι στός. Ο πιο σπου
δαί ος από σας να εί ναι υπη ρέ της σας» (Ματθ. Κγ΄ 1011)]. 

Ζώ ντας όμως η Εκ κλη σί α σε μια αυ ταρ χι κή κοι νω νί α και ένα 
μο ναρ χι κό κρά τος, δεν εί χε τα κοι νω νι κά πρό τυ πα και δεν μπό ρε σε 
να κα θι ε ρώ σει εξ' άλ λου στην αρ χή δεν τους χρει α ζό ταν μη χα νι
σμούς ελέγ χου των δι α κό νων της (ανα κλη τό τη τα, χρο νι κός πε ρι ο ρι
σμός θη τεί ας, ανα κύ κλη ση δι α κο νη μά των, αμι σθί α) και να εγκα τα
στή σει την κοι νή ερ γα σί α των ατο μι κών πα ρα γω γι κών μέ σων των 
πι στών (γης, κτη νο τρο φί ας, οι κι α κής βι ο τε χνί ας). Έτσι, όταν ο χρι στι
α νι σμός έγι νε επί ση μη θρη σκεί α του κρά τους, οι δι α σπα στι κές 
τά σεις που υπήρ χαν, και στην αρ χή η θερ μή πί στη και η εγ γύ τη τα στη 
ζωή του Χρι στού τις πε ρι ό ρι ζαν, σι γάσι γά ανα πτύ χθη καν και εξα
πλώ θη καν.

Σή με ρα δυ στυ χώς οι πι στοί εί ναι απο κομ μέ νοι όχι μό νο από τη 
δι οί κη ση της Εκ κλη σί ας η ηγε σί α της οποί ας που την ασκεί έχει όλα 
τα χα ρα κτη ρι στι κά (αντι δη μο κρα τι κό τη τα, αυ ταρ χι σμό, αδι α φο ρί α για 
το λαό, συ ντη ρη τι σμό) που εί χε το θρη σκευ τι κό κα τε στη μέ νο που 
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κα τε δί κα σε το χρι στό αλ λά και με τα ξύ τους (δεν υπάρ χει το δέ σι μο, 
η κοι νω νί α που κά νει τη συ νά θροι ση Εκ κλη σί α). Η Εκ κλη σί α έχει 
πραγ μα τι κά κα τα ντή σει ένα ίδρυ μα με αντι δη μο κρα τι κή δο μή, στο 
οποίο οι πι στοί κα λού νται ν εί ναι απλώς πα θη τι κοί θε α τές απο λι θω
μέ νων, ως προς τη γλώσ σα και τη μορ φή ακο λου θι ών. 

Τα αί τι α που οδή γη σαν στην κα τά στα ση αυ τή εί ναι τέσ σε ρα:

1) Η σύν δε ση της Εκ κλη σί ας με το κρά τος, που και όταν φαί νε ται 
πως την υπο στη ρί ζει, στην πραγ μα τι κό τη τα θέ λει να την ελέγ χει και 
να τη χρη σι μο ποι εί για τα συμ φέ ρο ντά του. Έτσι προ σπα θεί να ελέγ
ξει τη νο ο τρο πί α της, τη δι οι κη τι κή της δο μή και τα πρό σω πα που 
ασκούν τη δι οί κη ση, και δεν την αφή νει αφού το ελεύ θε ρο, προ ο
δευ τι κό πνεύ μα του Χρι στού δεν το εξυ πη ρε τεί να εί ναι χρι στια νι
κή.

2) Ο χω ρι σμός κλή ρου και λα ού. Από τη στιγ μή που ο χρι στι α νι
σμός έγι νε επί ση μη θρη σκεί α του κρά τους και έπαυ σαν οι πι στοί 
κα τά τα πρό τυ πα του μο ναρ χι κού κρά τους να εκλέ γουν, να ελέγ
χουν και να μπο ρούν να εγκα λούν τους δι α κό νους τους, δη μι ουρ γή
θη κε μέ σα στην εκ κλη σι α στι κή κοι νό τη τα μια ξε χω ρι στή εξου σι α στι
κή τά ξη, των μη τρο πο λι τών, που πή ρε την εξου σί α από το λαό [μέ χρι 
τό τε οι επί σκο ποι ήταν δι ά κο νοι των πι στών στη δι δα σκα λί α του 
λό γου του Χρι στού και τη λει τουρ γί α των μυ στη ρί ων, και ως προς 
τους ιε ρείς, δι δά σκα λοι και βο η θοί τους στη δι α κο νί α τους (όχι αφε
ντι κά τους), σύμ φω να με το πα ρά δειγ μα και τη δι δα σκα λί α του Χρι
στού («Ξέ ρε τε ότι οι άρ χο ντες των εθνών ασκούν από λυ τη εξου σί α 
πά νω τους και οι ισχυ ροί τα κα τα δυ να στεύ ουν. Αυ τό να μη συμ βαί νει 
σ' εσάς» Ματθ. Κ΄ 2528)].

3) Η ύπαρ ξη πε ρι ου σί ας και ο τρό πος δι α χεί ρι σής της. Όταν 
υπάρ χουν χρή μα τα ή πε ρι ου σι α κά στοι χεί α, φί λοι του χρή μα τος και 
του ατο μι κού συμ φέ ρο ντος, που υπάρ χουν πα ντού και πά ντα, προ
σπα θούν να τα θέ σουν υπό τον έλεγ χό τους. Στην πρώ τη Εκ κλη σί α 
«όλοι οι πι στοί ζού σαν σ' έναν τό πο και εί χαν τα πά ντα κοι νά» (Πρ. 
β΄ 44). Αυ τό εί ναι το τέ λει ο κα θώς η Εκ κλη σί α, η κοι νω νί α δη λα δή 
των πι στών, δεν μπο ρεί να συ νυ πάρ χει με την ανι σό τη τα, την εκ με
τάλ λευ ση και την αδι κί α προ ϋ πο θέ τει όμως και τη θέ λη ση ενός 
κοι νού τρό που ζω ής και τη δι α χεί ρι ση των κοι νών πε ρι ου σι α κών 
στοι χεί ων των χρι στια νών από άμι σθους εκ προ σώ πους κοι νής απο
δο χής, ανά πά σα στιγ μή ανα κλη τούς και πε ρι ο ρι σμέ νης χρο νι κά 
δι α κο νί ας (για τί όταν έχει κά ποιος για πο λύ χρό νο σε μια υπη ρε σί α, 
δη μι ουρ γεί ''περιβάλλον'' και αι σθά νε ται πως του ανή κει), κα θώς 
επί σης και την κοι νή δι α χεί ρι ση και ερ γα σί α των μέ σω πα ρα γω γής 
(γης, κτη νο τρο φί ας, βι ο τε χνί ας, βι ο μη χα νίας). Αν δεν υπάρ χουν οι 
προ ϋ πο θέ σεις αυ τές, μέ σα στο κοι νω νι κό και οι κο νο μι κό σύ στη μα 
που σή με ρα επι κρα τεί, εί ναι κα λύ τε ρα να μην υπάρ χει κα νέ να κοι νό 
πε ρι ου σι α κό στοι χεί ο (κα θώς η πε ρι ου σί α έχει τη δυ να τό τη τα να 
δε σμεύ ει) πα ρά μό νο μια επι τρο πή αλ λη λο βο ή θει ας, ώστε κα νείς να 
μη στε ρεί ται τα ανα γκαί α.

4) Το οι κο νο μι κό συμ φέ ρον όσων δι α κο νούν την Εκ κλη σί α. Όταν 
οι ιε ρείς έχουν την ερ γα σί α τους και από την ενο ρί α δεν παίρ νουν 
επί ση μα ή ανε πί ση μα (ως φι λο δώ ρη μα) τί πο τε, θα υπάρ χει αγνή και 
άδο λη δι ά θε ση και θα μπο ρούν ελεύ θε ρα να μι λούν, αφού δεν θα 
φο βού νται μή πως τους κο πεί ο μι σθός.   
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Ο Εντου άρ ντο Γκα λε ά νο, αντί δι ά λε ξης, προ τί μη σε να αφή σει 
στο κοι νό την ευ θύ νη της εκ δή λω σης με ελεύ θε ρες το πο θε τή σεις 
και ερω τή σεις που πε ρι στρέ φο νται γύ ρω από «τη Λα τι νι κή Αμε ρι-
κή, τον κό σμο, με την τέ χνη, με τη ζωή, τα ζη τή μα τα του έρω τα 
και του θα νά του, την οι κο νο μί α, την πο λι τι κή που για κά ποιο λό γο 
πολ λές από αυ τές τις λέ ξεις εί ναι ελ λη νι κές».

Στις ερω τή σεις που έγι ναν και αφο ρού σαν μια ποι κι λί α θε μά-
των πα ρου σι ά ζου με τα κα τά τη γνώ μη μας πιο δει κτι κά σχό λια που 
ακού στη καν. 

Γιατηναποικιοκρατία:
Δεν εί ναι πο τέ μια αλυ σί δα με δυο κρί κους. Εί ναι μια αλυ σί δα 

με πολ λούς κρί κους, που εί ναι κρί κοι δι α δο χι κών τα πει νώ σε ων. 
Μπο ρεί να ξε κι νούν από πο λύ ψη λά, σε μια πρε σβεί α ή στα δι ευ-
θυ ντι κά γρα φεί α μιας εται ρί ας αλ λά συ νή θως κα τα λή γουν στην 
κου ζί να του σπι τι ού ή στο σπι τά κι του σκύ λου. 

Γιατηνπαγκόσμιαδικτατορία:
Λει τουρ γεί όπως ένας μά γει ρας. Μα ζεύ ει τα που λιά, τις πά πιες, 

τις κό τες και τους εξη γεί: Αυ τή εί ναι μια δη μο κρα τι κή κου ζί να. Για 

 «Ο ΚΟ ΣΜΟΣ ΑΝΑ ΠΟ ΔΑ»
ΣυζήτησημετονΕντουάρντοΓκλεάνοστοΠολυτεχνείο,στις14Νοεμβρίου.



αυ τό σας συ γκε ντρώ σα με εδώ για να σας ρω τή σου με την άπο ψή 
σας: με τι σάλ τσα θέ λε τε να σας μα γει ρέ ψω;

Γιατηνπροσπάθειαενάντιαστημνήμη:
Το 1499, στην ισπα νι κή πό λη της Γρα νά δας, ο αρ χι ε πί σκο πος 

Ιγνέ ρος, έρι ξε στην πυ ρά κά μπο σους αι ώ νες ισπα νι κής λο γο τε-
χνί ας, την ίδια στιγ μή που η ιε ρά εξέ τα ση έρι χνε στην πυ ρά, 
δε κα τρείς αι ώ νες εβρα ϊ κού πο λι τι σμού. Στην Ισπα νί α επι βλή θη κε 
η κα θο λι κή θρη σκεί α, σαν η μο να δι κή δυ να τή θρη σκεί α, με τα τρέ-
πο ντας το Θεό σε ένα πα γκό σμι ο αρ χη γό της Αστυ νο μί ας. Στην 
Ισπα νί α λέ νε τους Μαυ ρι τα νούς «μαύ ρους» ενώ βρί σκο νται 8 αι ώ-
νες στην Ισπα νί α. 

ΓιαταΜέσαΜαζικήςΕνημέρωσης:
Μια πα λιά ιστο ρί α από την Περ σί α: Ένας σουλ τά νος κά ποια 

στιγ μή ανα κά λυ ψε τη γεύ ση της με λι τζά νας και ο ποι η τής του 
βάλ θη κε να γρά φει ποι ή μα τα για τη με λι τζά να. Όταν ο σουλ τά νος 
βα ρέ θη κε και σι χά θη κε τη γεύ ση της ο ποι η τής βάλ θη κε στα ποι-
ή μα τά του να κα τη γο ρεί τη με λι τζά να. Κά ποιες κα κές γλώσ σες 
από την αυ λή του όμως του εί παν: μα κα λά εσύ άλ λα έγρα φες για 
τη με λι τζά να κι άλ λα γρά φεις τώ ρα. Και αυ τός απά ντη σε: μα εγώ 
δεν εί μαι ποι η τής της με λι τζά νας εί μαι ποι η τής του σουλ τά νου.

Γιατονπατριωτισμό:
Εί ναι προ νό μι ο των κυ ρί αρ χων ο πα τρι ω τι σμός. Όταν τον 

ασκούν οι κα τα πι ε σμέ νοι, τό τε δεν εί ναι πα τρι ώ τες, εί ναι τρο μο-
κρά τες

Η «Σχε δί α» ήταν εκεί και έκα νε δυο ερω τή σεις:
1.Θεωρώνταςκατ'αρχήνότιαυτήησεμνήσυγκέντρωση

είναιαυτονόητααλληλέγγυαπροςτους7πολιτικούςκρατού
μενουςαπόταγεγονότατηςΘεσσαλονίκηςμ'αφορμήτη
ΣύνοδοτηςΕ.Ε.,θέλωνακάνωδυομικρέςερωτήσεις:πριν
έναχρόνοότανβγήκαμεστηνΑίγιναναμοιράσουμεφυλλά
διατηςκαμπάνιας«γιαένασχολείοστηνΤσιάπας»,ακούσαμε
απόσυμπολίτημαςότι«εμέναμ'ενδιαφέρουνταπροβλήματα
τηςΑίγινας».Είχεδίκιοοάνθρωποςαυτόςανθεωρήσουμε
ότιηκαλοπροαίρετηαντίδρασήτουεντάσσεταισ'έναενδια
φέρονγιατηβελτίωσητηςτοπικήςζωήςαγνοώνταςόμως
ταπαγκόσμιαπροβλήματα;

2.Έχειπολιτικήσημασίαησοκολάταπουτρώμεκιο
καφέςπουπίνουμε;

– Κατ' αρ χήν πρέ πει να πού με για τις υπο ψί ες που προ κα λεί 
πολ λές φο ρές η αλ λη λεγ γύ η μας. Σε πολ λά μέ ρη του κό σμου 

κρί νε ται ύπο πτη η δρα στη ρι ό τη τα της αλ λη λεγ γύ ης για μα κρι νές 
χώ ρες, για μα κρι νές πραγ μα τι κό τη τες. Φαί νε ται ότι προ σφέ ρεις 
μια δί ο δο από την ίδια την πραγ μα τι κό τη τα των αν θρώ πων και 
δη μι ουρ γεί τα ι μια ψευ δή αντί φα ση: ανά με σα στη δι κή μας πραγ-
μα τι κό τη τα και την πραγ μα τι κό τη τα των άλ λων. Εδώ το μά θη μα που 
μας δί νει ο κό σμος κά θε μέ ρα, εί ναι ένα πο λύ ξε κά θα ρο μά θη μα: 
ή θα ενω θού με ή αλ λιώς τη βά ψα με. Η ιδέα ότι η κά θε πραγ μα τι-
κό τη τα μπο ρεί να απο μο νω θεί, να ξε χω ρί σει από τις υπό λοι πες, 
εί ναι μια μη πραγ μα τι κή ιδέα. Εί ναι μια ιδέα που δεν έχει κα μιά 
σχέ ση με τον κό σμο όπως αυ τός εί ναι, για τί κά ποιες χώ ρες εί ναι 
κα τα δι κα σμέ νες να έχουν σαν πε πρω μέ νο τους την υπα κο ή αν 
δεν κα τορ θώ σουν να υπε ρα σπί σουν τον εαυ τό τους από κοι νού 
μα ζί. Κι αυ τό επι βάλ λει μια δρα στη ρι ό τη τα αλ λη λεγ γύ ης. Δεν εί ναι 
μό νο μια ηθι κή απαί τη ση αλ λά εί ναι μια πρα κτι κή ανά γκη.

Σχε τι κά με τη δεύ τε ρη ερώ τη ση για τον πο λι τι κό χα ρα κτή ρα του 
κα φέ και της σο κο λά τας: η γνώ μη μου εί ναι πως ο κα φές και η 
σο κο λά τα εί ναι δυο πο λύ ωραία αγα θά. Το γε γο νός ότι ο κα φές και 
η σο κο λά τα εί ναι υπο ταγ μέ να στις δι α θέ σεις μιας ανη λε ούς αγο ράς, 
μια αγο ρά που εί ναι βάρ βα ρη δεν αλ λά ζει ού τε στο πα ρα μι κρό τη 
γεύ ση τους. Η αλή θεια εί ναι ότι υπάρ χει μια πο λι τι κή του κα φέ και 
μια πο λι τι κή της σο κο λά τας, όπως υπάρ χει και μια πο λι τι κή του πο δο-
σφαί ρου αλ λά και για όλα. Δεν υπάρ χει τί πο τε που να εί ναι έξω από 
την πο λι τι κή πραγ μα τι κό τη τα σε έναν κό σμο που έχει με τα τρα πεί σε 
αγο ρά, που ασκεί τη δι κτα το ρί α της αγο ράς και στους πα ρα γω γούς 
και στους κα τα να λω τές των χω ρών όλου του κό σμου. Με την αφορ-
μή αυ τή θυ μά μαι ότι πρό σφα τα διά βα σα ένα άρ θρο για την πο λι τι κή 
της σο κο λά τας. Εί ναι ενός δη μο σι ο γρά φου από τον Κα να δά που 
επι σκε πτό ταν την Αφρι κή ένα από τα χω ριά που εί ναι από τα πιο 
ση μα ντι κά στην πα ρα γω γή του κα κά ο. Άνοι ξε το χάρ τη και εί πε: ας 
πάω να δω που εί ναι αυ τό το χω ρί ο που πα ρά γει τό σο πο λύ κα κά ο. 
Πή ρε το σά κο του και πή γε στο χω ριό αυ τό και εκεί εί δε μια κα τά-
στα ση που λί γο πο λύ πε ρί με νε: μια κα τά στα ση γε νι κευ μέ νης φτώ-
χει ας με πά ρα πο λύ με γά λες εκτά σεις άδειες που πριν υπήρ χαν 
κα κα ό δε ντρα. Όλα αυ τά τα δέ ντρα εί χαν θυ σι α στεί εξ' αι τί ας της 
πτώ σης των τι μών του κα κά ο στις πα γκό σμι ες αγο ρές. Γύ ρι σε λί γο 
το χω ριό στις πρώ ην φυ τεί ες και κά θι σε λί γο να ξε κου ρα στεί. Τό τε 
έβγα λε από το σα κί διό του δυο με γά λες πλά κες σο κο λά τας που εί χε 
φέ ρει από τον Κα να δά κι άρ χι σε να τρώ ει και κυ κλώ θη κε από ένα 
σμή νος παι δι ών που κοι τού σαν με μά τια ορ θά νοι χτα αυ τό το πα ρά-
ξε νο πράγ μα. Κοι τού σαν μ' ορ θά νοι χτα μά τια για τί κα νέ να παι δί από 
αυ τά δεν εί χε δο κι μά σει στη ζωή του σο κο λά τα. Πο τέ. Ήταν από τους 
βα σι κούς πα ρα γω γούς κα κά ο στον κό σμο και δεν γνώ ρι ζαν τι θα 
πει σο κο λά τα.   

52 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 



53Επικαιρότητα  Πληροφόρηση

Μέ λη των δυο συλ λό γων και φί λοι με μο νω μέ νοι, ερ γά στη καν για 
μια ση μα ντι κή εκ δή λω ση στην οποία μί λη σε ο Πα να γιώ της Σα ϊ να τού δης, 
από το χω ριό Πε λί τι της Δρά μας που εδώ και δυο δε κα ε τί ες ασχο λεί ται 
μα ζί με άλ λους αν θρώ πους για τη δι α τή ρη ση των ντό πι ων καλ λι ερ γη τι-
κών και αυ το φυ ών ποι κι λι ών. Με δρα στη ρι ό τη τες όπως, δί κτυ ο ανταλ-
λα γής ντό πι ων σπό ρων, Τρά πε ζα ντό πιου γε νε τι κού υλι κού, εξορ μή σεις 
σε χω ριά «ξε χα σμέ να» στην πε ρι φέ ρει α για δι κτύ ω ση και για εξεύ ρε ση 
σπό ρων, με πολ λές εκ δη λώ σεις σ' όλη την Ελ λά δα για το ίδιο θέ μα, με 
συμ με το χή σε πολ λές πα νελ λα δι κές συ να ντή σεις, εί ναι γνω στός στο 
πα νελ λή νι ο για αυ τή την προ σπά θει α. Στις 19 Νο εμ βρί ου, στο εντευ κτή-
ρι ο του Μορ φω τι κού Συλ λό γου Αί γι νας, απά ντη σε σε πολ λά ερω τή μα τα 
που αφο ρού σαν μια γε νι κό τε ρη συ ζή τη ση για το μέλ λον της βι ο τε χνο-
λο γί ας που έχει ει σβάλ λει στη ζωή μας από τις πο λυ ε θνι κές, αλ λά και 
πρα κτι κές καλ λι έρ γει ας που προ ω θούν την ανά λη ψη της ευ θύ νης μας 
για το ζή τη μα της δι α τρο φής μας. Ο βα σι κός στό χος του Πε λί τι-Κέ ντρο 
Προ στα σί ας ανα πα ρα γω γής και ανταλ λα γής Ντό πι ων Σπό ρων- εί ναι να 
υπάρ χουν ενερ γά άτο μα που καλ λι ερ γούν τις ποι κι λί ες. Πρό κει ται για 
κί νη ση πο λι τών που στο χεύ ει στη δι α τή ρη ση της βι ο ποι κι λό τη τας στον 
αγρό. Η προ σπά θει α αυ τή εντάσ σε ται σ' ένα δι ε θνές κί νη μα που εκ προ-
σω πεί ται επί σης από την «Grain» (Ισπα νί α) την «Rafi» (Κα να δάς) την 
«Australian Seed Savers Network» (Αυ στρα λί α) κλπ. Ο Πα να γιώ της Σα ϊ-
να τού δης ανέ φε ρε με τα ξύ άλ λων:

Οι σπό ροι, οι ποι κι λί ες τους και η ελεύ θε ρη πρό σβα ση σ' αυ τές, 
έχουν άμε ση σχέ ση με τη δι α τρο φι κή μας ασφά λει α αλ λά και με τη 
λει τουρ γί α του δη μο κρα τι κού μας πο λι τεύ μα τος. Εάν η ιδι ο κτη σί α επί 
των σπό ρων δο θεί κά πο τε σε μο νο πώ λι α ή ολι γο πώ λι α όπως θα 
γί νει στην πε ρί πτω ση που υι ο θε τή σου με τη γε νε τι κά τρο πο ποι η μέ νη 
δι α τρο φή η ελευ θε ρί α μας πε ρι ο ρί ζε ται ση μα ντι κά. Το να μην μπο
ρείς να ξα να σπεί ρεις το δι κό σου σπό ρο την επό με νη χρο νιά ισο δυ
να μεί με υπο δού λώ ση. Για τί εί ναι αυ το νό η το ότι όποιος έχει έλεγ χο 
στους σπό ρους μπο ρεί να ρί ξει κυ βερ νή σεις... Στην επο χή μας η 
ατο μι κή και οι κο γε νει α κή δι α τρο φι κή συ μπε ρι φο ρά, γί νε ται μια πρά
ξη εξό χως πο λι τι κή. Αλ λά χω ρίς την εί σο δο των με ταλ λαγ μέ νων 
υπάρ χει θέ μα με τους σπό ρους. Η Ελ λά δα δι έ θε τες πλη θώ ρα ποι κι
λι ών από κά θε προ ϊ όν, πχ υπήρ χαν του λά χι στον 250 ποι κι λί ες σι τά ρι. 
Σή με ρα, πολ λές έχουν χα θεί για τί δεν αντι λη φθή κα με έγκαι ρα τη 
ση μα σί α τους και δεν σκύ ψα με με αγά πη να μά θου με τους σπό ρους 
μας και να εξοι κει ω θού με με τα χα ρα κτη ρι στι κά τους.

Οι ντό πιες ποι κι λί ες ενός φυ τού, εκεί νες που έχουν προ σαρ μο στεί 
στ κλί μα και στα εδά φη μιας πε ρι ο χής, έχουν τη δυ να τό τη τα να πα ρου
σι ά σουν αν θε κτι κό τη τα στις επι δη μί ες, στις ασθέ νει ες και σε ει δι κές 
κλι μα τι κές συν θή κες (πχ ξη ρα σί α). Απο τε λούν μια πα ρα κα τα θή κη για τη 
δι α τρο φι κή μας ασφά λει α. Σε κά ποιες πε ρι πτώ σεις δεν απαι τούν φάρ
μα κα και λι πά σμα τα. Πρό κει ται για ένα γε νε τι κό υλι κό που δεν πρέ πει 
να χα θεί. Δεν εί ναι υπερ βο λή αν πού με ότι πρέ πει να το δι α φυ λά ξου με 
όπως τον Παρ θε νώ να. Οι σπό ροι δεν ανή κουν μό νο σε εμάς αλ λά και 
στις επό με νες γε νιές. Η δι α τή ρη σή τους οδη γεί στην αυ τάρ κει α, την 
ανε ξαρ τη σί α, την ελευ θε ρί α και την ποι ό τη τα ζω ής. Αυ τά να αφή σου με 
στις επό με νες γε νιές κι όχι μό νο σκου πί δια σε θαμ μέ νες νά ι λον 
σα κού λες.. Μια συ νερ γα σί α με την ορ γά νω ση μπο ρεί να δώ σει σε 
εσάς την ευ και ρί α να γνω ρί σε τε τον τό πο μέ σα από μια ξε χω ρι στή και 
σπου δαί α οπτι κή γω νιά. Επι σκε φτεί τε τα χω ριά. Αφι ε ρώ στε χρό νο πχ 
στο κα φε νεί ο για να μι λή σε τε με τον κό σμο προ κει μέ νου να σας υπο
δεί ξουν αν υπάρ χει κά ποιος στο χω ριό που δι α τη ρεί τους σπό ρους. Αν 
23 άτο μα σας υπο δεί ξουν κά ποιον, να πά τε να τον βρεί τε. Εκεί χρει
ά ζε ται πε ρισ σό τε ρος χρό νος. Να μι λή σε τε γιοα τον σπό ρο, τα χα ρα
κτη ρι στι κά του, τη συ ντή ρη σή του, το μα γεί ρε μά του... Αν θέ λε τε μπο
ρεί τε κι εσείς να γί νε τε «φύ λα κας» ενός σπό ρου να τον ανα πα ρά γε
τε και να τον δι α δώ σε τε, έστω κι αν δεν εί στε αγρό της. Αρ κεί να 
έχε τε πρό σβα ση σ' ένα λα χα νό κη πο πχ σε κά ποιο εξο χι κό. Αν δεν 
μπο ρεί τε να καλ λι ερ γή σε τε, υι ο θε τή στε μια ποι κι λί α κα τα να λώ νο ντάς 
την. Έτσι εν θαρ ρύ νε τε τη συ νέ χι ση της καλ λι έρ γει άς της...

Αρ κεί, εμείς εδώ, να θυ μη θού με την αι γι νή τι κη ντο μά τα, τα κρα σο-
στά φυ λα με τον πά λαι πο τέ θαυ μά σι ο μού στο που έφτα νε μέ χρι τη Β. 
Ελ λά δα που μάλ λον δεν υπάρ χουν πια, τα μπο στα νι κά που εί χε σχε δόν 
κά θε κή πος του νη σιού. Ευ τυ χώς το ατζού ρι, η θαυ μά σι α βε ρι κο κιά, το 
σύ κο ακό μα καλ λι ερ γού νται -συ χνά βρί σκου με στη λα ϊ κή αγο ρά των 
μι κρο πα ρα γω γών στην Πα να γί τσα, κό ντρα στη μο νο καλ λι έρ γει α του 
φι στι κιού, ενός προ ϊ ό ντος ακρι βού και όχι πρώ της ανά γκης. Εί ναι ση μα-
ντι κό να μπο ρέ σου με να στη ρί ξου με στα σο βα ρά τις προ σπά θει ες που 
μπο ρούν να προ κύ ψουν σ' αυ τήν την κα τεύ θυν ση.

Δι εύ θυν ση επι κοι νω νί ας: ΠΕ ΛΙ ΤΙ, Κέ ντρο Προ στα σί ας Ανα πα ρα γω-
γής και Ανταλ λα γής Ντό πι ων Σπό ρων.  
Τα χυ δρο μεί ο Πα ρα νε στί ου Τ.Κ. 66035, Πα ρα νέ στι  
Τηλ. 25240 22059 κιν. 6946 885567, e-mailQ peliti@in.gr.      

Εκ δή λω ση για τη δι α τή ρη ση των ντό πι ων  
καλ λι ερ γη τι κών ποι κι λι ών με το Κέ ντρο «Πε λί τι»
Οργάνωση:ΜορφωτικόςΣύλλογοςΑίγινας«οΚαποδίστριας»,ΣύλλογοςΕνεργώνΠολιτώνΑίγινας
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Tο σύ στη μα κυ ρι αρ χί ας στις κοι νο βου λευ τι κές δη μο κρα-
τί ες, μέ σω των εκλο γών προ κα λεί μια τε χνη τή κρί ση με 
στό χο την ανα πα ρα γω γή του, αλ λά και την αφο μοί ω ση 

νέ ων στοι χεί ων που θα εδραι ώ νουν την τε χνι κή άσκη σης εξου-
σί ας με λι γό τε ρες αντι δρά σεις. Η «κα τά κτη ση»του πα ρελ θό ντος-
»το κοι νω νι κό συμ βό λαι ο με το λαό», δεν υπήρ ξε πο τέ ως τέ τοιο. 
Μια δι αρ κής κα τάρ ρευ ση των κα νό νων της δη μο κρα τί ας στο 
όνο μα της δη μο κρα τί ας και του συ ντάγ μα τος δι α κρί νει το κα θε-
στώς του κοι νο βου λευ τι σμού. Η επι και ρό τη τα σχε τι κά με τις τρο-
πο λο γί ες εί ναι μια έν δει ξη αυ τής της πτώ σης. 

Το κοι νο βού λι ο ήταν πά ντο τε ένα θέ α τρο δη μο κρα τί ας με τις 
απο φά σεις ου σι α στι κά να παίρ νο νται στα υπουρ γι κά συμ βού λι α 
και στα επι τε λεί α των κομ μά των. Μια κοι νο βου λευ τι κή δι κτα το ρί α 
προ ο ρι σμέ νη να παίρ νει απο φά σεις ερή μην των κα τα πι ε σμέ νων 
απο τε λεί για όσα κόμ μα τα και δυ νά μεις συμ με τέ χουν στις εκλο-
γές το πρό τυ πο για τη λή ψη των απο φά σε ων για τη ζωή μας. Η 
δη μο κρα τί α, η δύ να μη του δή μου-του λα ού, προ βά λει ως μια 
εκλε πτυ σμέ νη εκ δο χή αι ρε τής ολι γαρ χί ας που νο μι μο ποι εί ται με 
την ψή φο. 

Οι στα τι στι κές «έρευ νες», τα επι κοι νω νι α κά κόλ πα, τα συν-
θή μα τα των κομ μά των, το ρευ στό χρή μα-αν θρώ πι νος κό πος που 
χρη σι μο ποι εί ται για τη δι α φή μι ση, η συμ βο λή των Μέ σων Μα ζι-
κής Ενη μέ ρω σης, οι συ γκε ντρώ σεις με τα τε ρά στι α χα μό γε λα 
και τους χαι ρε τι σμούς στο πλή θος, το πα τρο πα ρά δο το ρου σφέ τι 
και η συμ βο λή της οι κο γέ νει ας και των συγ γε νι κών σχέ σε ων, 
η οι κει ο ποί η ση των αγώ νων που δι α δρα μα τί ζο νται στους δρό-
μους φαί νε ται ότι εί ναι αρ κε τά σή με ρα για να ανα δεί ξουν το 
σύ στη μα κυ ρι αρ χί ας ως μο νό δρο μο για την επί λυ ση των προ-
βλη μά των που ολο έ να και δι ο γκώ νο νται μέ σω μέ τρων και ρυθ-
μί σε ων που λει τουρ γούν στις πα ρυ φές και όχι βέ βαια στην 
ου σί α τους που ανευ ρί σκε ται στις κοι νω νι κές και πο λι τι κές τους 
αι τί ες. Αυ τές μπο ρούν να ανα ζη τη θούν δι α χρο νι κά και πα γκο σμί-
ως στην άνι ση κα τα νο μή της πο λι τι κής δύ να μης με συ νέ πει α την 

ύπαρ ξη ηγε τι κών ομά δων που δι α νέ μουν μέ σω των δι ε θνών 
φό ρουμ τον πλού το ρυθ μί ζο ντας την πα ρα γω γή, το εμπό ρι ο και 
την ερ γα σί α. Τό σο οι πα γκό σμι ες ηγε τι κές ομά δες όσο και με 
δι α φο ρο ποι ή σεις κα τά χώ ρες εί ναι αυ τές που παίρ νουν τις απο-
φά σεις για τα βα σι κά ζη τή μα τα της ζω ής μας με κυ ρί αρ χο προ-
σα να το λι σμό τη δι α τή ρη ση της εξου σί ας ως ένα τρό πο εκ των 
άνω θεν λή ψης των απο φά σε ων. Η εφαρ μο γή τους στα ελ λη νι κά 
δε δο μέ να αφο ρά σή με ρα την κυ ρι αρ χί α της αγο ράς σε κά θε 
επί πε δο των ανα γκών και της κα θη με ρι νής ζω ής. Σ' αυ τό συ ναι-
νούν τό σο η ηγε τι κή ομά δα των σο σι αλ φι λε λευ θέ ρων του 
ΠΑ ΣΟΚ όσο και των νε ο φι λε λευ θέ ρων της Ν.Δ. που ανα δεί χθη-
κε κυ βέρ νη ση με τά τις εκλο γές του Μάρ τη. Οι μη δα μι νές δι α φο-
ρές τους που αφο ρούν ελα χι στο ποι η μέ νες απο κλί σεις στην 
εφαρ μο γή του κλι σέ «όλα εί ναι αγο ρά» τις το πο θε τούν σε ένα 
συ μπα γές μπλοκ μέ σα στο οποίο δι εισ δύ ουν προ τά σεις κρα τι κού 
πα ρεμ βα τι σμού από τα υπό λοι πα μι κρό τε ρα κόμ μα τα που χρη σι-
μο ποι ούν την πα λιά συ ντα γή της σο σι αλ δη μο κρα τί ας ενώ ου ρα-
γοί πα ρα μέ νουν δυ νά μεις τό σο της άκρας δε ξιάς (ΛΑ ΟΣ) που 
συ σπει ρώ νο νται γύ ρω από ανα χρο νι στι κά συν θή μα τα εθνι κι σμού 
ρα τσι σμού και θρη σκευ τι κής μι σαλ λο δο ξί ας μια ρη το ρεί α λα ϊ κι-
στι κής ανά δει ξης των πραγ μα τι κών προ βλη μά των όπως και μι κρά 
κόμ μα τα και συ να σπι σμοί της άκρας αρι στε ράς που απο βλέ πουν 
σε μια απα ρίθ μη ση των μι κρών τους δυ νά με ων. Αυ τό όμως το 
οποίο δι α περ νά απ' άκρη σ' άκρη τον πο λι τι κό αυ τό ορί ζο ντα 
εί ναι η βα θιά συ ναί νε ση στο ίδιο το πο λι τι κό σύ στη μα δι α με σο-
λά βη σης που «με ή χω ρίς αυ τα πά τες» υπη ρε τούν.

Στη νέα αυ τή συν θή κη που δεν αλ λά ζει πα ρά ελά χι στα από 
την πα λιά, υπό το πρί σμα της ανά γκης για μια συ νο λι κή χει ρα-
φέ τη ση της αν θρώ πι νης ζω ής, ο δρό μος για την πο λι τι κή και 
κοι νω νι κή απε λευ θέ ρω ση περ νά μέ σα από την επα νά στα ση των 
συ νε λεύ σε ων και της επα νά κτη σης του δη μό σι ου χώ ρου, ως του 
μο να δι κού τρό που λή ψης των απο φά σε ων για μια οι κου με νι κή 
και δί και η κοι νω νί α.                                                   

ΕΚΛΟΓΕΣ:  
πέ ρα από το άκυ ρο, το λευ κό και την απο χή



Στις 31-03-04, στη Δρά μα, συ νε λή φθη σαν  τέσ σε ρις αγω νι στές, 
οι τρεις ήταν απερ γοί πεί νας-πο λι τι κοί κρα τού με νοι στις φυ λα κές 
της Τουρ κί ας. Το κρά τος της Τουρ κί ας τους απο φυ λά κι σε επει δή 
πα ρου σί α σαν ανε πα νόρ θω τες βλά βες στη υγεία τους, για ένα μι κρό 
χρο νι κό δι ά στη μα με σκο πό να τους ξα να στεί λει στις φυ λα κές.

Αυ τοί οι αγω νι στές ήρ θαν στην Ελ λά δα να ζη τή σουν πο λι τι κό 
άσυ λο και λό γω των προ βλη μά των τους ζή τη σαν βο ή θει α. Ο 
Σι νάν Μπο σκούρτ προ σφέρ θη κε να τους βο η θή σει (ερ γα ζό ταν 
εκεί νες τις ημέ ρες σε οι κο δο μή στη Θεσ σα λο νί κη) κι έτσι με τέ-
βη στη Δρά μα όπου και συ νε λή φθη σαν σε μπλό κο. Για τους 
τρεις αγω νι στές ξε κί νη σε η τυ πι κή δι α δι κα σί α για τη χο ρή γη ση 
ασύ λου ενώ ο Σι νάν, κρα τεί ται αφού κα τα δι κά στη κε σε ποι νή 12 
μη νών, προ κει μέ νου το δι κα στή ρι ο να απο φαν θεί για την έκ δο-
σή του στη Γερ μα νί α δι ό τι δι ώ κε ται όπως ισχυ ρί ζο νται από τις 
Γερ μα νι κές αρ χές. Ο Σι νάν εί ναι γερ μα νός υπή κο ος, ζει στην 
Ελ λά δα από το 1997, ενώ έχει επι σκε φτεί τη Γερ μα νί α πολ λές 
φο ρές (προ εξα μή νου ανα νέ ω σε το δι α βα τή ριό του στο γερ μα-
νι κό προ ξε νεί ο) χω ρίς να υπάρ ξει το πα ρα μι κρό πρό βλη μα. 

Ο Σι νάν εί ναι πο λύ γνω στός στην Ελ λά δα όπως και στη Γερ-
μα νί α από τη συμ με το χή του σε δρα στη ρι ό τη τες που αφο ρούν τις 
δη μο κρα τι κές και κοι νω νι κές ελευ θε ρί ες. Στην Ελ λά δα συμ με τέ χει 
και εί ναι εκ πρό σω πος της γνω στής Επι τρο πής Αλ λη λεγ γύ ης για 
τους πο λι τι κούς κρα τού με νους στην Τουρ κί α και το Κουρ δι στάν 
ενώ εί ναι μέ λος του Κέ ντρου Αγω νι στι κής και Πο λι τι στι κής Αλ λη-
λεγ γύ ης των λα ών της Ελ λά δας και Τουρ κί ας. Εί ναι επί σης μέ λος 
του DHKP-C, κόμ μα το οποίο εί ναι υπό απα γό ρευ ση στην Τουρ κί α 
κα θώς και σε όλη τη Δυ τι κή Ευ ρώ πη. Πρό σφα τα μπή κε στη λί στα 
των πα ρά νο μων-τρο μο κρα τι κών ορ γα νώ σε ων της Ε.Ε. από φα ση 
που συ μπο ρεύ ε ται με τις επι τα γές των ΗΠΑ και του Τουρ κι κού 
φα σι στι κού κρά τους. Αυ τόν το και ρό μέ σα από τα Μέ σα Μα ζι κής 
Ενη μέ ρω σης, πα νευ ρω πα ϊ κά, προ σπα θούν οι ευ ρω πα ϊ κές κυ βερ-
νή σεις να καλ λι ερ γή σουν κλί μα ενά ντι α στην ορ γά νω ση αυ τή που 
εί ναι και ίσως από τις λί γες μα ζι κές ορ γα νώ σεις στην Τουρ κί α 
που αντι τί θε ται στα λευ κά κε λιά, τύ που F, με απερ γί ες πεί νας οι 
οποί ες έχουν μέ χρι σή με ρα 110 νε κρούς. Σύμ φω να με τα λό για 
των ίδιων των εκ προ σώ πων του τουρ κι κού κρά τους το ζή τη μα των 
φυ λα κών στην Τουρ κί α εί ναι το δεύ τε ρο κα τά σει ρά σπου δαι ό τη-

τας ζή τη μα με τά το Κουρ δι κό. 
Στην Αί γι να το Μάρ τι ο του 2001 η Επι τρο πή Αλ λη λεγ γύ ης σε 

συ νερ γα σί α με το Μορ φω τι κό Σύλ λο γο Αί γι νας εί χαν πραγ μα το-
ποι ή σει εκ δή λω ση αλ λη λεγ γύ ης προς τους πο λι τι κούς κρα τού με-
νους στην Τουρ κί α και το Κουρ δι στάν. Σή με ρα εί ναι ανα γκαί ο να 
υπεν θυ μί σου με ότι ο αγώ νας αυ τός δεν έχει τε λει ώ σει αφού η 
απερ γί α πεί νας μέ χρι θα νά του συ νε χί ζε ται στην Τουρ κί α ενά ντι α 
στα λευ κά κε λιά και μά λι στα ανα δει κνύ ε ται όλο και πιο ση μα ντι κός 
εξ' αι τί ας της συμ φω νί ας για την αμοι βαί α πα ρά δο ση κρα του μέ νων 
που κα τα ζη τού νται σύμ φω να με την οποία το γερ μα νι κό κρά τος 
θέ λει το κε φά λι του Σι νάν Μπο σκούρτ. Εξ' άλ λου ο νέ ος ευ ρω τρο-
μο νό μος πι στός στη συμ φω νί α του Σέ γκεν που έχει υπο γρά ψει και 
η Ελ λά δα ανα φέ ρει ρη τά την υπο χρέ ω ση των χω ρών για την πα ρά-
δο ση τρο μο κρα τών που έχουν συλ λη φθεί. Πρέ πει επί σης να υπεν-
θυ μί σου με τις πι έ σεις που ασκεί το Τουρ κι κό κρά τος προς το 
Ελ λη νι κό για την πα ρά δο ση των Τούρ κων και Κούρ δων πο λι τι κών 
προ σφύ γων που βρί σκο νται στην Ελ λά δα, αλ λά και τα πρό σφα τα 
προ βο κα τό ρι κα δη μο σι εύ μα τα του συ νό λου των ΜΜΕ που θέ λουν 
την ανά μι ξή τους «με τη δρά ση των ένο πλων ορ γα νώ σε ων» όπως 
αυ τό, του γνω στού για τις σχέ σεις του με τον αμε ρι κά νι κο πα ρά-
γο ντα στην Ελ λά δα Α. Πα πα χε λά, το κα λο καί ρι του 2002.

Το Δελ τί ο Τύ που και με ημε ρο μη νί α 01-04-2004 της επι τρο πής 
αλ λη λεγ γύ ης για τους πο λι τι κούς κρα τού με νους στην Τουρ κί α και το 
Κουρ δι στάν ανα φέ ρει με τα ξύ άλ λων: «...Για μας εί ναι ξε κά θα ρο. Ο 
ιμπε ρι α λι σμός της Γερ μα νί ας θέ λει να κα τα σκευ ά σει μια συ νω μο σί α 
με τη συ νερ γα σί α του φα σι στι κού κρά τους της Τουρ κί ας ενά ντι α 
στους αγω νι στές της Τουρ κί ας. Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα εί ναι το 
γε γο νός ότι σή με ρα πα νη γυ ρί ζουν οι ει δή σεις στα ΜΜΕ στην Τουρ
κί α: ''Με την πρω το βου λί α και την κα θο δή γη ση της Τουρ κί ας γί νο νται 
συλ λή ψεις ατό μων σε δι ά φο ρες ευ ρω πα ϊ κές πόλεις''.

Ο Σι νάν προ σπά θη σε να βο η θή σει απερ γούς πεί νας με ανε
πα νόρ θω τες βλά βες στην υγεία τους που ήρ θαν στην Ελ λά δα 
για να ζη τή σουν πο λι τι κό άσυ λο.

ΗαπέλασητουΣινάνστηΓερμανία,γιαμαςείναι
βοήθειαστονιμπεριαλισμό.

Αυ τή η συ νω μο σί α ενά ντι α στο Σι νάν δεν θα πε ρά σει, θα μας 
βρει αντί θε τους και θα έχει τη συ μπα ρά στα ση του Ελ λη νι κού 
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Λευτεριά στον Κούρδο αγωνιστή  
Σινάν Μποζκούρτ (Ταϊλάν)



λα ού. Στο Σι νάν δεν αξί ζει αυ τή η συ μπε ρι φο ρά από την Ελ λά δα. 
Στην Ελ λά δα που τον γνω ρί ζουν όλα τα συν δι κα λι στι κά όρ γα να, 
ομο σπον δί ες, συν δι κά τα, κόμ μα τα, όλοι οι δη μο κρα τι κοί φο ρείς 
πο λύ κα λά και όλοι δη λώ νουν ότι ο Σι νάν εί ναι ένας αγω νι στής 
που συμ με τέ χει σ' όλες τις νό μι μες δι εκ δι κή σεις των λα ών...

Ζη τά με την άμε ση απε λευ θέ ρω ση του Σι νάν Μπο σκούρτ!»
Συ νυ πο γρά φου με! 
ΣΥΛ ΛΟ ΓΟΣ ΟΙ ΚΟ ΓΕ ΝΕΙ ΩΝ ΤΩΝ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΩΝ ΚΡΑ ΤΟΥ ΜΕ ΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΤΟΥΡ ΚΙΑ (TAYAD). ΤΑ ΣΥ ΜΠΕ ΡΑ ΣΜΑ ΤΑ ΣΥ ΝΕ ΔΡΙ ΟΥ ΓΙΑ 
ΤΑ ΛΕΥ ΚΑ ΚΕ ΛΙΑ

Υπάρ χουν πολ λά προ βλή μα τα στις φυ λα κές τύ που F, όμως 
σή με ρα προ τε ραι ό τη τα έχουν τα πιο βα σι κά προ βλή μα τα για να 
μπο ρού με να στα μα τή σου με τους θα νά τους. 

1. Επεί γον στό χος των φυ λα κών τύ που F και της απο μό νω-
σης εί ναι ο εξα να γκα σμός των κρα του μέ νων να απαρ νη θούν τις 
ιδέ ες τους. Η απο μό νω ση σκο τώ νει τις ορ γα νι κές αι σθή σεις, 
δι χά ζει και δι α σπά την προ σω πι κό τη τα του ατό μου. Ο θά να τος 
της προ σω πι κό τη τας ση μαί νει θά να το. Η πο λι τι κή αυ τή εί ναι απα-
ρά δε κτη. Την ίδια στιγ μή που στις φυ λα κές τύ που F συ νε χί ζε ται 
η απερ γί α πεί νας μέ χρι θα νά του, το βα σι κό αί τη μα εί ναι η κα τάρ-
γη ση της απο μό νω σης για να στα μα τή σουν οι θά να τοι. Αρ κεί να 
επι τρέ ψουν στους κρα τού με νους να συ νυ πάρ χουν μ' άλ λους 
κρα τού με νους. Αυ τό κα ταρ γεί την απο μό νω ση.

2. Η πο λι τι κή των φυ λα κών τύ που F βα σί ζε ται στην ψυ χο λο-

γι κή και σω μα τι κή εξό ντω ση των κρα του μέ νων και κα τη γο ρου-
μέ νων. Να στα μα τή σει η επί θε ση ενά ντι α στην προ σω πι κό τη τα 
των κρα του μέ νων και οι φυ λα κές να λει τουρ γούν υπέρ των 
κρα του μέ νων ή κα τη γο ρου μέ νων.

3. Στις φυ λα κές τύ που F σε κά θε το μέ α υπάρ χουν 15 συ νο-
λι κά κε λιά και 60 κε λιά απο μό νω σης. Επί ση με δη λώ νουν ότι 
στό χος των κε λιών απο μό νω σης εί ναι η επι βο λή ποι νής. Αντί θε-
τα πι στεύ ου με ότι τα πε ρισ σό τε ρα από 60 κε λιά απο μό νω σης 
δεν έχουν αυ τό το στό χο. Γι' αυ τό και τα κε λιά απο μό νω σης να 
πε ρι ο ρι στούν στα 10 και να στα μα τή σουν να αυ θαι ρε τούν σε 
βά ρος των κρα του μέ νων δι ό τι οι στό χοι, πι στεύ ου με εί ναι 
άλ λοι.

4. Αυ τά εί ναι τα ελά χι στα βα σι κά επεί γο ντα αι τή μα τά μας. Να 
κα ταρ γη θεί η απο μό νω ση για να στα μα τή σουν οι θά να τοι. Σ' 
αυ τές τις φυ λα κές δε ση μαί νει ότι τα προ βλή μα τα θα λυ θούν. Οι 
δη μο κρα τι κοί φο ρείς, μα ζι κές ορ γα νώ σεις, σύλ λο γοι και συν δι-
κα λι στι κοί φο ρείς, δι κη γο ρι κοί σύλ λο γοι, ομο σπον δί α επαγ γελ-
μα τι ών, συγ γε νείς κρα του μέ νων και οι νο μι κοί εκ πρό σω ποι κρα-
του μέ νων, με τά από συ στη μα τι κές έρευ νες, προ τεί νουν να βελ-
τι ω θούν και να δι ορ θω θούν οι φυ λα κές.

5. Για να δο θούν λύ σεις σ' αυ τά τα βα σι κά αι τή μα τα αναμ φί-
βο λα θα χρει α στεί αγώ νας. Κα λού με το λαό να ευ αι σθη το ποι η θεί 
και να αγω νι στεί για τα προ βλή μα τα αυ τά. Ν' αντι με τω πί σει το 
πρό βλη μα αυ τό σαν δι κό του πρό βλη μα.                        

Από το κα λο καί ρι του 2002, και με πρό σχη μα ότι η Δι και ο σύ νη 
εί χε μό λις πραγ μα το ποι ή σει τις πρώ τες προ α να κρι τι κές δι α δι κα σί ες 
για την υπό θε ση της Ένο πλης Ορ γά νω σης 17 Νο έμ βρη, κε λιά απο-
μό νω σης κα τα σκευ ά στη καν στις Φυ λα κές Κο ρυ δαλ λού ενώ θε σμο-
θε τή θη κε ένα ει δι κό κα θε στώς κρά τη σης που πε ρι λαμ βά νει κα τάρ-
γη ση σε αυ το νό η τα δι και ώ μα τα των κρα του μέ νων (επι σκε πτή ρι ο, 
αλ λη λο γρα φί α, τη λε φω νι κή επι κοι νω νί α, προ αυ λι σμός, επι κοι νω νί α 
με άλ λους κρα τού με νους σε πτέ ρυ γες κλπ.). Με υπε ρυ ψω μέ να τεί χη 
20 μέ τρων τα οποία κα τα λή γουν σ' έναν υπο τυ πώ δη φω τα γω γό ο 
οποί ος κα λύ πτε ται με ψι λή σί τα για τον ελά χι στο χρό νο προ αυ λι σμού 
ζουν κα θη με ρι νά με τε χνη τό φω τι σμό σε υγρούς χώ ρους που πα ρα-
κο λου θού νται με κά με ρες. Με πλημ με λή ια τρο φαρ μα κευ τι κή πε ρί-

θαλ ψη για τους πο λι τι κούς κρα τού με νους που την έχουν ανά γκη, οι 
ει δι κές συν θή κες κρά τη σης πα ρα βι ά ζουν τα στοι χει ώ δη αν θρώ πι να 
δι και ώ μα τα που έχουν όλοι οι φυ λα κι σμέ νοι του κό σμου. Οι κα ταγ-
γε λί ες της Α. Σω τη ρο πού λου, του Α. Γιω τό που λου, του Β. Τζωρ τζά του, 
του Γιάν νη Σε ρί φη για τους γκρί ζους τά φους των φυ λα κών του 
Κο ρυ δαλ λού γί νο νται ένα πα ρα πά νω ση μα ντι κές αυ τήν την επο χή 
που ετοι μά ζο νται οι ει δι κές φυ λα κές της Λά ρι σας. Το Γκου α ντά να μο 
δεν εί ναι μό νο στην Αμε ρι κή!

Να κλεί σουν τα λευ κά κε λιά!

Να αρ θεί το κα θε στώς απο μό νω σης για τους πο λι τι κούς 
κρα τού με νους!                                                     
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Πολιτικοί Κρατούμενοι στην Ελλάδα  
και τα κελιά απομόνωσης. Το Ελληνικό Γκουαντανάμο 



Ο να ός Αφαί-
ας της Αί γι νας, 
σταθ μός της σύγ-
χρο νης σύ λη σης 
τω ν  α ρ  χ α ί  ω ν 
ιε ρών από τη βι ο-
μη χα νί α της Ολυ-
μπι ά δας και ένα 
έθι μο αυ τό της 
Ολυ μπι α κής φλό-
γας που οι να ζί 
στο Βε ρο λί νο του 
1936 επι ση μο ποί-
η σαν, βρέ θη κε 
στο επί κε ντρο 
της δη μο σι ό τη-
τας. Σε ένα άθλιο 
ντε κόρ με ξέ νους 
και έλ λη νες πρά-
κτο ρες και με τη 
δι αρ κή πα ρου σί α 
του ελι κο πτέ ρου 

της Αστυ νο μί ας, η φλό γα πέ ρα σε από τους δρό μους της Αί γι νας 
για να κα τα λή ξει στα χέ ρια ενός γα λα ζο αί μα του και να ανά ψει 
στο σύγ χρο νο βω μό της κα κο γου στιάς μέ σα στο ναό της Αφαί-
ας. Μι κρή φιέ στα αυ τή της Αί γι νας ανά με σα σ' αυ τές που έγι ναν 
σ' όλη την επι δρο μή της φλό γας, για να κα τα λή ξει στο Πα να θη-
να ϊ κό Στά διο.

Εί χαν προ η γη θεί οι ασκή σεις ετοι μό τη τας όλων των δυ νά με-
ων κα τα στο λής σε συ νερ γα σί α με τον ξέ νο πα ρά γο ντα (στρα τι-
ώ τες του ΝΑ ΤΟ) προ κει μέ νου να προ βά ρουν τη δύ να μή τους για 
την κα το χή της Αθή νας και του λι μα νιού του Πει ραι ά τον Αύ γου-
στο. Εξ' άλ λου, κα θη με ρι νά η προ ε τοι μα σί α βρί σκε ται σε πρώ τη 
δι ά τα ξη στα ΜΜΕ ως μη χα νι σμός προ πα γάν δας προ βο λής της 
εξου σί ας και της πα ντο δυ να μί ας του κε φα λαί ου.

Συ νο πτι κά οι ολυ μπι α κοί αγώ νες από την αρ χαι ό τη τα εί χαν 
χα ρα κτη ρι στι κό τους τη δι α φθο ρά και των αντα γω νι σμό με τα ξύ 
των πό λε ων. Τα δώ ρα και οι αμοι βές που δι έ κρι ναν τους πρω-
τα θλη τές, ο απο κλει σμός των φτω χών και των γυ ναι κών, οι 
πό λε μοι που ξε σπού σαν ανά με σα στις πό λεις εί ναι χα ρα κτη ρι-
στι κά που ακο λου θούν με ανα λο γί ες την επο χή που ζού με. Η 
δι ε θνής ελίτ που ανα βί ω σε τους Ολυ μπι α κούς αγώ νες στην Αθή-
να του 1896 επι δί ω ξε μέ σω της δι ά δο σης της αθλη τι κής κουλ-
τού ρας να χτυ πή σει το ανερ χό με νο δι ε θνές επα να στα τι κό-ερ γα-
τι κό κί νη μα. Στη σύγ χρο νη επο χή οι Ολυ μπι α κοί αγώ νες εί ναι το 
έδα φος πά νω στο οποίο θα στη θεί ο δι ε θνής αντα γω νι σμός στο 
όνο μα μιας εκε χει ρί ας που δεν εφαρ μό στη κε πο τέ. Εί ναι ένας 
άλ λος τρό πος πιο λα ο φι λής μιας συ νό δου της δι ε θνούς ελίτ 
κα θώς και των εται ρι ών και κρα τών που αυ τές εκ προ σω πούν. 

Ένα απί στευ το φα γο πό τι ξέ νων και ελ λη νι κών εται ρι ών ερ γο-
λα βι κών και δι α φη μι στι κών θα κλη θεί να ξε πλη ρώ σει το σύ νο λο 
του ελ λη νι κού λα ού με τά τους Ολυ μπι α κούς αγώ νες ενώ ήδη τα 
ερ γα τι κά ατυ χή μα τα λό γω εντα τι κο ποί η σης της ερ γα σί ας αυ ξά νο-
νται. Χι λιά δες κά με ρες έχουν στη θεί για την πρό λη ψη τρο μο κρα-
τι κών ενερ γει ών, ενώ τα σώ μα τα ασφα λεί ας μα ζί με τους ξέ νους 
πρά κτο ρες έχουν απο δυ θεί στο έρ γο της προ λη πτι κής κα τα στο λής 
σ' όλους τους δη μό σι ους χώ ρους. Η κα τα στρο φή του πε ρι βάλ λο-
ντος μέ σω της ανά πλα σης χώ ρων και των έρ γων βι τρί νας εί ναι 
αυ τό που χα ρα κτη ρί ζει την προ ε τοι μα σί α για τους Ολυ μπι α κούς 
αγώ νες μα ζί με την ηθι κή πτώ ση όσων ''πνευματικών'' δη μι ουρ γών 
συ στρα τεύ ο νται με την Ολυ μπι α κή Ιδέα. 

Φαί νε ται να εί ναι πο λύ δύ σκο λο να αντι με τω πι στεί η εμε τι κή 
ιδέα των Ολυ μπι α κών αγώ νων εφό σον μια πλα τειά κοι νω νι κή 
συ ναί νε ση κα τό πιν προ πα γάν δας κα λύ πτει ως και επι χαί ρει στα 
σχέ δι α αυ τά. Πα ρό λα αυ τά οι ικα νό τη τες της κοι νω νί ας εί ναι 
πο λύ με γά λες για να απο κα λύ ψουν το πρό σω πο του ολυ μπι α κού 
φα σι σμού. Εί μα στε πο λύ μα κρι ά από την ευ χή "να πε θά νουν οι 
Ο.Α. στη χώ ρα που γεν νή θη καν", πιο κο ντά όμως στη δη μι ουρ γί α 
ενός αδέ σμευ του κοι νω νι κού κι νή μα τος ισό τη τας, ελευ θε ρί ας, 
αυ το κα θο ρι σμού.                                             
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Η ολυ μπι α κή φλό γα της coca cola στην Αί γι να 
καιοπρίγκιπαςΑλβέρτοςπουδενξανάγινεβάτραχος...



T α τε λευ ταί α δε κα πέ ντε χρό νια, πα ράλ λη λα με τη συ νο-
λι κή ιδε ο λο γι κή και υλι κή αντε πί θε ση που έχει εξα πο-
λύ σει το κα πι τα λι στι κό σύ στη μα ενά ντι α στις κοι νω νί ες 

-και μά λι στα ακό μα πε ρισ σό τε ρο, στο πλαί σι ο αυ τής της αντε πί-
θε σης- μια ολό κλη ρη πα ρα φι λο λο γί α γύ ρω από το «τέ λος της 
ερ γα σί ας» έχει ξε κι νή σει. Η ερ γα σί α «δεν πα ρά γει τον πλού το 
των εθνών», οι ερ γα ζό με νοι απο τε λούν «μει ο ψη φι κό και πα ρω-
χη μέ νο στρώ μα», η συ ζή τη ση γύ ρω από την πα ρα γω γή και τις 
σχέ σεις που τη δι έ πουν εί ναι «ξε πε ρα σμέ νη». Ωστό σο σε πεί σμα 
αυ τών των αφη ρη μέ νων δο ξα σι ών, η ερ γα σί α πα ρα μέ νει η βα σι-
κή σχέ ση κοι νω νι κού εκβι α σμού από την οποία πη γά ζει το σύ νο-
λο της εκ με τάλ λευ σης και της κα τα πί ε σης στον κα πι τα λι σμό. 
Σή με ρα εξί σου όσο και πριν από εκα τό χρό νια, εί ναι η ερ γα σί α 
δι σε κα τομ μυ ρί ων αν θρώ πων σε όλον τον κό σμο που πα ρά γει τα 
κοι νω νι κά αγα θά και εί ναι ο οι κο νο μι κός πα ρα λο γι σμός που 
επι βάλ λει τα αγα θά αυ τά να δι α μοι ρά ζο νται κα τά κύ ρι ο λό γο 
ανά με σα στα κοι νω νι κά πα ρά σι τα που ονο μά ζο νται «κε φα λαι ού-
χοι», αφή νο ντας μό νο ένα πε ρίσ σευ μα στους ερ γα ζό με νους. 
Σή με ρα, εξί σου όσο και πριν από εκα τό χρό νια, ο ερ γα ζό με νος 
δεν εί ναι τί πο τα πα ρα πά νω από ένας μι σθω τός σκλά βος: εί ναι 
υπο χρε ω μέ νος να εκ χω ρεί όλες του τις δυ νά μεις και τις δε ξι ό-
τη τες, το χρό νο του και την πνευ μα τι κή του υπό στα ση σε έναν 
ερ γο δό τη, που σε αντάλ λαγ μα θα του δώ σει ένα μι κρό μι σθό 
που θα του επι τρέ πει να ζή σει, κα τα χρά το ντας ο ίδιος για τον 
εαυ τό του το πο λύ με γα λύ τε ρο κομ μά τι ερ γα σί ας του. Εί ναι αυ τή 
η βα σι κή σχέ ση εκ με τάλ λευ σης που επι τρέ πει στο κε φά λαι ο να 
υπε ρη φα νεύ ε ται για τις κα τα κτή σεις του και οι οποί ες δεν αφο-
ρούν πα ρά ένα ελά χι στο κομ μά τι της αν θρω πό τη τας. Και εί ναι 
χά ρη της δι α τή ρη σης αυ τής της βα σι κής σχέ σης εκ με τάλ λευ σης, 

που δρα στη ρι ο ποι ού νται όλοι οι μη χα νι σμοί υπο στή ρι ξης του 
κα πι τα λι στι κού συ στή μα τος: το κρά τος άλ λο τε κρυμ μέ νο πί σω 
από το «ευ γε νι κό» προ σω πεί ο της εν σω μά τω σης και άλ λο τε 
απο κα λύ πτο ντας το αλη θι νό πρό σω πο της κα τα στο λής, οι φο ρείς 
δι α με σο λά βη σης (κόμ μα τα, γρα φει ο κρα τι κά συν δι κά τα κ.ο.κ.) που 
επι χει ρούν να υπο κα τα στή σουν, να κρύ ψουν και τε λι κά να εξα-
φα νί σουν τη λα ϊ κή ζω ντά νια και δρά ση, η προ πα γάν δα, ασκού-
με νη σε όλους τους το μείς και τις φά σεις της ζω ής, από την 
εκ παί δευ ση ως της τη λε ό ρα ση, ο πό λε μος, που δι α τη ρεί το δι ε-
θνή κα τα με ρι σμό ερ γα σί ας και εξα σφα λί ζει φτη νά ερ γα τι κά 
χέ ρια και οι κο νο μι κή ανά πτυ ξη βα σι σμέ νη σε χυ μέ να μυα λά, η 
καλ λι έρ γει α της ρα τσι στι κής πα νού κλας, η οποία προ σπα θεί να 
κα λύ ψει τον πραγ μα τι κά τα ξι κό δι α χω ρι σμό των κοι νω νι ών με 
ένα άλ λο τε χνη τό και κτη νώ δη...

ΜΟΡ ΦΕΣ ΔΡΑ ΣΗΣ
Η Ε.Σ.Ε. πι στεύ ει ότι η τα ξι κή ενό τη τα υπη ρε τεί ται με την ίδια 

δρά ση και την αλ λη λεγ γύ η των ερ γα τών από τη βά ση και όχι με 
τε χνη τές ορ γα νω τι κές συ γκλί σεις. Για τού το, σε κα μιά πε ρί πτω-
ση δεν θε ω ρεί «κε κτη μέ νο» των ερ γα ζο μέ νων τη μια και μο να-
δι κή ερ γα τι κή συ νο μο σπον δί α (ΓΣΕΕ). Αντί θε τα, εκτι μά αυ τή την 
ιδι ό τυ πη γρα φει ο κρα τι κή δι κτα το ρί α ως πα ρά γο ντα κα θυ στέ ρη-
σης και ανά σχε σης της άμε σης ερ γα τι κής δρά σης και θέ τει ως 
ένα από τους με σο πρό θε σμους στό χους της τη συ γκρό τη ση μιας 
νέ ας Επα να στα τι κής Συ νο μο σπον δί ας Ερ γα σί ας, σε ρή ξη με το 
γρα φει ο κρα τι κό συν δι κα λι σμό. Μια τέ τοια δι α δι κα σί α ωστό σο 
δεν μπο ρεί να γί νει από τα πά νω. Οφεί λει να εί ναι το απο τέ λε-
σμα της ανά πτυ ξης μιας ελευ θε ρια κής-αυ το δι α χει ρι στι κής λο γι-
κής μέ σα στα σω μα τεί α και τις ερ γα τι κές ενώ σεις. Σε αυ τή την 

58 Σχεδία στ’ ανοιχτά της Αίγινας 

Τι εί ναι και τι επι δι ώ κει  
η Ελευ θε ρια κή Συν δι κα λι στι κή Ένω ση



κα τεύ θυν ση, προ τεί νου με μια πλατ φόρ μα δρά σης στους ερ γα σι-
α κούς χώ ρους όπως εί ναι σή με ρα, μέ σα κι έξω από τα ρε φορ-
μι στι κά-γρα φει ο κρα τι κά σω μα τεί α. 

• Προ ώ θη ση της άμε σης δρά σης και της αυ το ορ γά νω σης μέ σα 
στους χώ ρους δου λειάς. Δι εκ δι κού με να κα τα στούν οι γε νι-
κές συ νε λεύ σεις το μο να δι κό κέ ντρο λή ψης απο φά σε ων των 
ερ γα ζο μέ νων. Δε δε χό μα στε κα μιά συν δι κα λι στι κή ή πο λι τι κή 
δι α με σο λά βη ση. Οι γε νι κές συ νε λεύ σεις εκλέ γουν τους ανα-
κλη τούς αντι προ σώ πους τους οι οποί οι δε σμεύ ο νται από λυ τα 
από αυ τές και προ ω θούν το συ ντο νι σμό από τη βά ση της 
τά ξης σε το πι κό, πε ρι φε ρει α κό, εθνι κό και δι ε θνές, επαγ γελ-
μα τι κό και δι ε παγ γελ μα τι κό επί πε δο.

• Όξυν ση της αντι πα ρά θε σης με την ερ γο δο σί α, το κε φά λαι ο 
και το κρά τος. Στη μί ζε ρη λο γι κή του συμ βι βα σμού και της 
ητ το πά θει ας του ρε φορ μι σμού, αντι πα ρα θέ του με επι θε τι κές 
ερ γα τι κές δι εκ δι κή σεις που αμ φι σβη τούν το σύ νο λο των επι-
λο γών του συ στή μα τος και τεί νουν στη γε νι κή απο δό μη σή 
του.

• Υπέρ βα ση των δο μών των ση με ρι νών σω μα τεί ων. Προ σπα-
θού με να με τα φέ ρου με το βά ρος της ερ γα τι κής δρά σης έξω 
από τα θε σμι κά πλαί σι α, μέ σα σε ανε ξάρ τη τες ερ γα τι κές και 
απερ γι α κές επι τρο πές που λει τουρ γούν σε ορι ζό ντι α βά ση, 
δη λα δή χω ρίς ιε ραρ χί α και προ ω θούν την τα ξι κή σύ γκρου ση 
μέ σα και έξω από τα υπάρ χο ντα σω μα τεί α.

• Συ γκρό τη ση νέ ων και ανε ξάρ τη των σω μα τεί ων και ομο σπον-
δι ο ποί η σή τους. Πα λεύ ου με για τη δη μι ουρ γί α νέ ων ανε ξάρ-
τη των από τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕ ΔΥ πρω το βάθ μι ων σω μα τεί ων 
στους χώ ρους δου λειάς όπου δεν υπάρ χουν τέ τοια ή εκεί 
όπου υπάρ χει η δυ να τό τη τα ρή ξης με τα υπάρ χο ντα. Στο χεύ-
ου με στην επί πε δη-αντι ι ε ραρ χι κή ορ γά νω σή τους και στο 
συ ντο νι σμό με τα ξύ τους, στην προ ο πτι κή δη μι ουρ γί ας της 
Επα να στα τι κής Συ νο μο σπον δί ας Ερ γα σί ας.

• Αυ το ορ γά νω ση των ερ γα ζο μέ νων στην προ ο πτι κή της Γε νι κής 
Επα να στα τι κής απερ γί ας. Πι στεύ ου με ότι η αυ το ορ γά νω ση 
των ερ γα ζο μέ νων πρέ πει να στο χεύ ει σε μια Γε νι κή Επα να-

στα τι κή Απερ γί α, όπου θα εκτε θεί το σύ νο λο των ανα γκών 
και των απαι τή σε ών μας και θα οδη γή σει το πα ρα γω γι κό 
μο ντέ λο που το Κε φά λαι ο και το Κρά τος εφαρ μό ζουν σε ορι-
στι κή κα τάρ ρευ ση.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙ ΕΚ ΔΙ ΚΗ ΤΙ ΚΟ ΠΛΑΙ ΣΙΟ  
ΜΕ ΕΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΤΙ ΚΗ ΠΡΟ Ο ΠΤΙ ΚΗ
• Μεί ω ση του χρό νου ερ γα σί ας στις 30 ώρες την εβδο μά δα 

χω ρίς μεί ω ση ει σο δή μα τος. Στην προ ο πτι κή του να ερ γα ζό-
μα στε ΟΛΟΙ ΛΙ ΓΟ ΤΕ ΡΟ και ΔΙ Α ΦΟ ΡΕ ΤΙ ΚΑ, απαι τού με από τώ ρα 
μια γεν ναί α μεί ω ση των ωρών ερ γα σί ας. Η μεί ω ση αυ τή εί ναι 
από λυ τα εφι κτή και ο λό γος για τον οποίο οι ερ γο δό τες την 
αρ νού νται εί ναι η με τα κύ λι ση του κό στους στους ερ γα ζο μέ-
νους και ο εκβι α σμός της ανερ γί ας.

• Εξί σω ση όλων των μι σθών προς τα πά νω. Η μι σθο λο γι κή 
ιε ραρ χί α εί ναι πα ρά γο ντας δι ά σπα σης της ερ γα τι κής τά ξης. 
Θέ λου με ίση αμοι βή για ίση ερ γα σί α. Η ερ γα τι κή αλ λη λεγ γύ η 
εξάλ λου περ νά ταυ τό χρο να από την αναί ρε ση όλων των 
ιε ραρ χι κών δο μών στο εσω τε ρι κό της ερ γα σί ας, εκτός των 
μι σθο λο γι κών.

• Με τα τρο πή όλων των συμ βά σε ων ερ γα σί ας σε αο ρί στου χρό-
νου. Ο ερ γα ζό με νος δεν εί ναι όμη ρος της ερ γο δο σί ας. Ζη τά-
με στα θε ρή και μό νι μη ερ γα σί α για όλους.

• Ανά λη ψη από την ερ γο δο σί α του συ νό λου των πρώ των ανα-
γκών των ερ γα ζο μέ νων. Να με τα φερ θεί στην ερ γο δο σί α το 
κό στος στέ γα σης, ια τρι κής πε ρί θαλ ψης, εκ παί δευ σης και 
με τα φο ράς των ερ γα ζο μέ νων και να μην επη ρε ά ζει την αμοι-
βή τους.

• Κα τάρ γη ση βρα δι νής ερ γα σί ας, με εξαί ρε ση τους το μείς 
βα σι κών ανα γκών (υγεία, με τα φο ρές). Νο μι μο ποί η ση όλων 
των με τα να στών. Κα νέ νας δι α χω ρι σμός των ερ γα ζο μέ νων 
δεν εί ναι για μας ανε κτός. Οι ερ γά τες κά θε χώ ρας, φύ λου 
και φυ λής δεν έχουν να χω ρί σουν τί πο τα. Μο να δι κός μας 
ε χ θ ρ ό ς  ε ί  ν α ι  τ ο  Κ ρ ά  τ ο ς  κ α ι  τ ο  Κ ε  φ ά  λ α ι  ο .                                
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Πα ρα κο λου θώ ντας από τα ελεγ χό με να ΜΜΕ το προ α πο-
φα σι σμέ νο απο τέ λε σμα της Δί κης (για την υπό θε ση της Ε.Ο. 
17 Νο έμ βρη) τό σο για την πε ρί πτω ση του Αλ. Γιω τό που λου, 
όσο και των υπο λοί πων συ μπο λι τών μας οι οποί οι πρω τα γω-
νί στη σαν σε μια έτοι μη σκευ ω ρί α η οποία έβρι θε από αντι-
φά σεις και ανα πό δει κτες αλή θει ες, θέ λου με να σχο λι α στεί 
το γε γο νός αυ τό, υπό το πρί σμα των ήδη υπαρ χό ντων νο μι-
κών εφο δί ων στον υπό δι α μόρ φω ση νε ο τα ξι κό ορί ζο ντα των 
θε σμών της κρα τι κής δι και ο σύ νης.

«Ποιος εί ναι ο Αλέ ξαν δρος Γιω τό που λος»; δι α τεί νο νται οι 
ψιτ τα κοί (πα πα γά λοι) των ΜΜΕ και της αντι τρο μο κρα τι κής 
συ νά μα, για τον οποίο και κα θη γη τές Πα νε πι στη μί ων κα τα-
θέ τουν τη συ νη γο ρί α τους ως μάρ τυ ρες υπε ρά σπι σης. Αφού 
κα νέ να στοι χεί ο δεν τον ενο χο ποι ού σε όχι μό νο ως αρ χη γό, 
αλ λά και ως απλό μέ λος της «Ορ γά νω σης» εκτός από τις 
αναι ρού με νες -και μό νο αυ τές- προ α να κρι τι κές κα τα θέ σεις, 
τό τε για ποιο λό γο θέ λουν τον Αλέ ξαν δρο Γιω τό που λο όχι ως 
ένα απλό μέ λος της «Ορ γά νω σης» αλ λά και αρ χη γό προ κει-
μέ νου να δι και ο λο γή σουν μια σκευ ω ρί α που συ μπί πτει με τα 
έτοι μα σχέ δι α που εί χαν για ανα λώ σι μους ενό χους και κα τη-
γο ρού με νους;

Ποια εί ναι η κοι νω νι κή δι ά στα ση του απο τε λέ σμα τος της 
δί κης (για την υπό θε ση της 17 Νο έμ βρη) αν -του λά χι στον- 
θε ω ρή σου με ότι κά θε αντί στα ση στο κα θε στώς και που αφο-
ρά την ερ γα σί α, την εκ παί δευ ση, την υγεία, την με τα νά στευ-
ση και ιδι αί τε ρα όταν αυ τή θέ τει την ισό τη τα ως συν θή κη 
αυ το νό η τη, θα αντι με τω πί ζε ται ως τρο μο κρα τι κή ενέρ γει α;

Εγώ πι στεύ ω ότι δί κη για την τρο μο κρα τί α και τη 17Νο έμ βρη 
στην Ελ λά δα θα γι νό τα νε ανε ξάρ τη τα απ' την έκρη ξη του Πει ραι ά, 
δι ό τι ήταν πά ρα πολ λές οι πι έ σεις που δε χό ταν η χώ ρα από τους 
Αμε ρι κά νους. Θέ λα νε να κά νουν μια σπον δή στον αντι τρο μο κρα
τι κό πό λε μο που εί χε ξε κι νή σει η Αμε ρι κή και αυ τό ήταν δι α βα
τή ρι ο για την ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση προ κει μέ νου να έχει μια μί νι

μουμ απο δο χή από τα κέ ντρα που κυ βερ νά νε σή με ρα τον κό σμο 
και κυ ρί ως από τον αγ γλο σα ξο νι κό χώ ρο και επι πλέ ον για τί εί χα
με μια κυ βέρ νη ση η οποία ήταν πια πά ρα πο λύ δι αλ λα κτι κή να 
συμ με τά σχει στον οποιο δή πο τε αντι τρο μο κρα τι κό σχε δι α σμό της 
υπο δει κνυ ό ταν. Το ότι θα γι νό ταν «κά τι» φαι νό ταν από τα αλ λε
πάλ λη λα δη μο σι εύ μα τα του Τύ που και κυ ρί ως των αρ θρο γρά φων 
Κα ρα κού ση και Πα πα χε λά ένα χρό νο πε ρί που πριν την έκρη ξη 
στον Πει ραι ά οι οποί οι φω το γρά φι ζαν το μο ντέ λο εξάρ θρω σης 
της 17 Νο έμ βρη το οποίο ήθε λαν. Τα δη μο σι εύ μα τα αυ τά δεν ήταν 
τυ χαί α, όπως και δεν ήταν τυ χαί οι και οι άν θρω ποι τα υπέ γρα φαν. 
Ο Κα ρα κού σης ήταν ένας άν θρω πος προ ερ χό με νος από το ΚΚΕ, 
ο οποί ος έχει πο λύ στε νές σχέ σεις με το Διώ τη και το Χρυ σο χο
ϊ δη και ο Πα πα χε λάς εί ναι γνω στός από τις σχέ σεις του με τον 
αμε ρι κα νι κό πα ρά γο ντα στην Ελ λά δα. 

Το σε νά ρι ο που πλα σα ρι ζό ταν, κα τά τη γνώ μη μου, οπωσ δή
πο τε ήθε λε έναν αρ χη γό δι ό τι χρει ά ζο νταν ένα δυ σφη μι στι κό 
μο ντέ λο για τη 17 Νο έμ βρη, δη λα δή ενός πα ρα νο ϊ κού δο λο φό νου 
και κά ποιων ελα φρώς κα θυ στε ρη μέ νων που τους χει ρι ζό ταν σαν 
πιό νια και επι πλέ ον έπρε πε η εξάρ θρω ση να αφο ρά μι κρό αριθ
μό αν θρώ πων για να μην προ κα λέ σει ένα κύ μα συ μπα ρά στα σης 
και αλ λη λεγ γύ ης. Μια ιδι αί τε ρη πλευ ρά του σε να ρί ου ήταν ότι 
έπρε πε να εξου δε τε ρω θεί ή όποια αλ λη λεγ γύ η αρι στε ρών χώ ρων 
για να μπο ρέ σει να εμπε δω θεί πο λύ κα λύ τε ρα και μια τρί τη πα ρά
με τρος ήταν η ισχυ ρό τα τη επι κοι νω νι α κή στή ρι ξη του σε να ρί ου ή 
οποία κα τά τη γνώ μη μου για πρώ τη φο ρά σχε δι ά στη κε στην 
Ελ λά δα σε τό σο βά θος, με τό ση συ νέ πει α και δι άρ κει α κά τι που 
ήταν ξε χω ρι στό για τα ελ λη νι κά δε δο μέ να. Σ' αυ τό δού λε ψε και 
το με γα λύ τε ρο κομ μά τι του Τύ που αλ λά και οι ξέ νοι συ ντο νι στές 
του αντι τρο μο κρα τι κού αγώ να στην Ελ λά δα τους οποί ους απο δέ
χτη κε θε σμι κά το ελ λη νι κό κρά τος. Μι λά ω για το αμε ρι κα νι κό και 
αγ γλι κό κλι μά κι ο το οποίο συ ντό νι ζε τις έρευ νες με άμε σο δι οι
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Συ ζήτηση με τον Γιάν νη Ρα χι ώ τη,  
συ νή γο ρο του Αλέ ξαν δρου Γιω τό που λου



κη τι κό τρό πο κι όχι μό νο με την έν νοι α του πο λι τι κού εν δι α φέ
ρο ντος. Το μο ντέ λο αυ τό το δια βά σα με προ τού το ''πει'' ο Σάβ βας 
Ξη ρός στις φε ρό με νες ως απο λο γί ες του. Πε ρί που ξέ ρα με από 
πριν την έκρη ξη τι θα αντι με τω πί σου με.

Μι λώ ντας, τώ ρα, για το Γιω τό που λο, θα πω το εξής: Ο Γιω τό
που λος συ νε λή φθη στις 17 Ιου λί ου του 2002, όταν η λέ ξη «Γιω
τό που λος» δεν εί χε ακου στεί σε κα νέ να έγ γρα φο της δι κο γρα
φί ας. Όταν ο Σάβ βας Ξη ρός δεν εί χε πο τέ πει τη λέ ξη «Γιω τό
που λος» ή «Λά μπρος», ού τε εί χε πε ρι γρά ψει έναν αρ χη γό, ού τε 
άλ λο στοι χεί ο της δι κο γρα φί ας υπήρ χε που να πα ρα πέ μπει στον 
Αλέ ξαν δρο Γιω τό που λο. Εκεί νο που υπήρ χε απλά ήταν τα σε νά ρι α 
του Τύ που για τον ψη λό, ασπρο μάλ λη προ ερ χό με νο από τη Γαλ
λί α, αρ χη γό. Τι πα ρα πέ μπει αυ τό; Ότι υπήρ χε μια προ κα τα σκευ α
σμέ νη θέ ση αρ χη γού κι ένα προ κα τα σκευ α σμέ νο προ φίλ αν θρώ
που που έπρε πε να χω ρέ σει μέ σα σ' αυ τό. Αυ τό απλά ήρ θε και 
το επι βε βαί ω σαν με τά ορι σμέ νες κα τα θέ σεις στην προ δι κα σί α οι 
οποί ες λή φθη καν με το γνω στό τρό πο και πα ρεν θε τι κά θα έλε γα 
ότι εί ναι ένα όνει δος για όλη την ελ λη νι κή κοι νω νί α το ότι ανα
κρί θη καν και έδω σαν κα τα θέ σεις άν θρω ποι κου ρε λιά ζο ντας όχι 
μό νο την έν νοι α της ποι νι κής δι κο νο μί ας όταν λέ με ποι νι κή δι κο
νο μί α δεν εί ναι κά τι νο μι κί στι κο αλ λά ένα σύ στη μα εγ γυ ή σε ων 
του πο λί τη απέ να ντι στην ποι νι κή κα τα στο λή αλ λά και η ια τρι κή 
δε ο ντο λο γί α και η ηθι κή που πρέ πει να έχει ένα πο λι τι κό σύ στη
μα αν θέ λει να δι α τη ρη θεί έστω και σε μια στε νή χρο νι κή προ
ο πτι κή. Αυ τή εί ναι η ει κό να με το πως ξε κί νη σε το ζή τη μα με τον 
Αλέ ξαν δρο Γιω τό που λο. Επί σης για το Γιω τό που λο έπρε πε να 
εφευ ρε θεί ένας άν θρω πος που να έχει ένα τέ τοιο προ φίλ ώστε 
να του φορ τω θεί όλη η δρά ση της 17 Νο έμ βρη. Ο Γιω τό που λος 
ήταν ένας τέ τοιος άν θρω πος. Βό λευ ε και η ηλι κί α του και η κα τα
γω γή του και το ότι έζη σε πε ρι θω ρι α κά όλα αυ τά τα χρό νια και 
νο μί ζω ότι ήταν μια ιδα νι κή πε ρί πτω ση για να απο φύ γουν να 
συ σχε τί σουν τη δρά ση της 17 Νο έμ βρη με πο λι τι κές δι ερ γα σί ες, 
με κοι νω νι κές ομά δες, με κα τη γο ρί ες που εκ των πραγ μά των 
κα τα λα βαί νει ο κα θέ νας ότι εί χε επα φή αυ τή η ορ γά νω ση και να 
αλ λά ξουν την ιδέα για το πώς γί νε ται πο λι τι κή. Ότι μια πο λι τι κή 
ομά δα μπο ρεί να δρα σαν φε ρέ φω νο ενός αν θρώ που και δεν 
εί ναι αυ τό που ο κα θέ νας κα τα λα βαί νει, ότι αντα να κλά κά ποιες 
πο λι τι κές δι ερ γα σί ες τις ο ποί ες δεν μπο ρεί πα ρά να αγκα λιά ζει 
ένας με γά λος αριθ μός αν θρώ πων, δι ό τι δι α φο ρε τι κά δεν έχουν 
τη δι άρ κει α ζω ής που έχουν τη δι άρ κει α ζω ής που έχει η συ γκε

κρι μέ νη ορ γά νω ση. Νο μί ζω πως ήταν ανα γκαί α μια ψευ δε πί γρα
φη κα τά στα ση για να μη γί νει μια πραγ μα τι κή συ ζή τη ση για το 
για τί και το πώς ανα πτύ χθη καν τέ τοια φαι νό με να στην Ελ λά δα. Ο 
Γιω τό που λος αυ τό το ρό λο έπαι ξε και υπήρ χε και η βού λη ση να 
τον παί ξει αλ λά και το προ φίλ του ταί ρια ζε σε κά τι τέ τοιο. Ήταν 
ένας άν θρω πος που ήταν επώ νυ μος, έζη σε πε ρι θω ρι α κά, δι α τή
ρη σε ένα πα λιό ψευ δώ νυ μο, έχει αρι στε ρή προ έ λευ ση από αυ τό 
που δι ω κτι κές αρ χές θε ω ρού σαν ότι εί ναι η μή τρα του κα κού (οι 
έλ λη νες της Γαλ λί ας). 

...ο Β. Βα σι λι κός...
...νο μί ζω ότι μπλέ χτη καν όλοι όσοι πέ ρα σαν από τη Γαλ λί α του 

'70 με οποιο δή πο τε τρό πο. Και βέ βαι α ένας που δεν έχει δη μό σι α 
ιδι ό τη τα και δεν εί ναι δη μό σι α γνω στός νο μί ζω ότι εί ναι η πιο 
βο λι κή πε ρί πτω ση. Νο μί ζω ότι αυ τό απα ντά στο ερώ τη μα «για τί ο 
Γιω τό που λος». Ου σι α στι κά μέ σω του Γιω τό που λου και της κα τα
δί κης του ως αρ χη γού προ σπα θούν να κρύ ψουν ότι η 17 Νο έμ
βρη δεν θα μπο ρού σε να υπάρ ξει χω ρίς ένα ευ ρύ δί κτυ ο υπο
στη ρι χτών σε διά φο ρα επί πε δα. 

Από κει και πέ ρα έγι νε μια δί κη η οποία όσον αφο ρά το ζή τη
μα του αρ χη γού της 17 Νο έμ βρη, όπως πλα σα ρί στη κε από τις 
Αρ χές δεν απο δεί χτη κε ού τε στην πα ρα μι κρή λε πτο μέ ρει α, δεν 
προ έ κυ ψε τί πο τε σ' αυ τήν την κα τεύ θυν ση. Ακό μα και οι συ νερ
γα ζό με νοι οι οποί οι ήταν δι α τε θει μέ νοι να που οτι δή πο τε, σ' 
εκεί νο που ήταν κα τη γο ρη μα τι κοί ήταν ότι η 17 Νο έμ βρη δεν εί χε 
αρ χη γό και δεν μπο ρού σε να έχει από τη φύ ση της και μά λι στα 
ήταν και ανα λυ τι κοί στο για τί δεν μπο ρού σε να έχει αρ χη γό. Δι ό
τι και αυ τοί συμ φω νού σαν ότι ήταν μια πο λι τι κή ορ γά νω ση, ότι οι 
απο φά σεις λαμ βά νο νταν στη βά ση της ομο φω νί ας και δεν μπο
ρού σε να μην υπάρ χει ομο φω νί α λό γω του υψη λού προ σω πι κού 
ρί σκου που εί χε αυ τή η δρά ση. Κα νέ νας δεν εκτί θε ται στο θά να
το όταν δεν έχει έναν απο φα σι στι κό λό γο για αυ τό που κά νει 
αυ τό πε ρι έ γρα ψαν οι ίδιοι οι συ νερ γα ζό με νοι χω ρίς πολ λές 
φο ρές να κα τα λα βαί νουν τι πε ρι γρά φουν αλ λά εκεί που κα τέ λη
γαν ήταν ότι δεν υπήρ χε ένα μο ντέ λο ηγέ τη που έδι νε δι α τα γές 
ή έπει θε αν θρώ πους κα θυ στε ρη μέ νους να κά νουν οτι δή πο τε. Το 
απο τέ λε σμα αυ τής της δί κης πα ρά ταύ τα ήταν πο λι τι κό. Το δι κα
στή ρι ο απο φά σι ζε απο λύ τως πο λι τι κά με κρι τή ρι ο της επι βε βαί
ω ση του σε να ρί ου. Το δι κα στή ρι ο εί χε ένα αστυ νο μι κό σε νά ρι ο 
μπρο στά του και ένιω θε ότι οφεί λει να το με τα τρέ ψει σε δι κα
στι κή από φα ση και αυ τό έκα νε πα ρά και ενά ντι α στις απο δεί ξεις 
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και στη δι α δι κα σί α. Δη λα δή ανα ρω τιέ σαι αν αυ τή η δι α δι κα σί α 
χρει α ζό ταν σε οτι δή πο τε για να βγει αυ τή η από φα ση. Εί ναι δυο 
άσχε τα πράγ μα τα: η δι α δι κα σί α και η από φα ση.

Αυ τό δεν θα μπο ρού σε να συμ βεί αν δεν υπήρ χε ισχυ ρό τα τη 
επι κοι νω νι α κή υπο στή ρι ξη από το σύ νο λο των ΜΜΕ και ένα κλί μα 
τρο μο κρα τί ας το οποίο εμπό δι ζε οποια δή πο τε αντί θε τη φω νή να 
με τα τρα πεί σε δη μό σι ο λό γο. Νο μί ζω πως αυ τή ήταν η όλη ει κό
να αν προ σπα θή σει να την πει με λί γα λό για. Η ει κό να αυ τή 
υπο στη ρί χτη κε με ένα αριθ μό πλα στών στοι χεί ων ει δι κά για το 
Γιω τό που λο τα οποία απο δεί χτη καν πλα στά μέ σα στη δι α δι κα σί α 
τα οποία φρό ντι σαν με τά μέ σω των ΜΜΕ να μην πε ρά σουν κα θό
λου στην κοι νή γνώ μη. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό στις μέ ρες της δί κης 
που κα τέρ ρε αν εντε λώς ''αποδεικτικά'' στοι χεί α, αν διά βα ζες με τά 
τις εφη με ρί δες έβλε πες άλ λα πράγ μα τα...

...η πε ρί πτω ση με τα κλει διά...
...η πε ρί πτω ση με την προ κή ρυ ξη που εί χε δι ορ θώ σει υπο τί

θε ται ο Γιω τό που λος στην οποία απο δεί χτη κε ότι αυ τοί που έφε
ραν στο δι κα στή ρι ο ήταν άλ λη από αυ τή που υπο τί θε ται ότι βρή
καν. Δη λα δή έφε ραν φω το γρα φί ες της προ κή ρυ ξης που βρή καν 
οι οποί ες έδει χναν ένα δι α φο ρε τι κό χαρ τί από αυ τό που έφε ραν 
και πα ρου σί α σαν στο δι κα στή ρι ο. Αυ τό πέ ρα σε εντε λώς στα 
''ψιλά''. Πο λύ πιο χα ρα κτη ρι στι κή πε ρί πτω ση ήταν η δα κτυ λο σκό
πη ση του Γιω τό που λου που απο δεί χτη κε στο δι κα στή ρι ο όταν 
προ σκό μι σαν τα γνή σι α δα κτυ λι κά απο τυ πώ μα τα που πή ραν από 
το Γιω τό που λο, ότι τα εί χαν πά ρει μια μέ ρα αρ γό τε ρα από την 
ημέ ρα που ανα κοί νω σαν ότι ταυ τί ζο νται τα δα κτυ λι κά του απο τυ
πώ μα τα με τα δα κτυ λι κά απο τυ πώ μα τα που βρέ θη καν στη γιάφ κα. 
Δη λα δή επει δή εξα κο λου θού με να ζού με στα Βαλ κά νια και εί ναι 
βαλ κα νι κή η ορ γά νω ση των δη μο σί ων υπη ρε σι ών, κά να νε λά θη 
τα οποία βγή καν στη δι α δι κα σί α πλην όμως η δι α φο ρά η με γά λη 
ήταν ότι έλεγ χαν τον Τύ πο σε ένα τέ τοιο με γά λο βαθ μό και αυ τά 
δεν μπο ρού σαν να πε ρά σουν προς τα έξω και του λά χι στον να 
γί νουν γε γο νός. Και δεν έχει ση μα σί α αν ένας δη μο σι ο γρά φος 
γρά φει για αυ τά στο τέ λος του άρ θρου όταν οι τίτ λοι του ρε πορ
τάζ και γε νι κά το στή σι μο της εφη με ρί δας λέ ει άλ λα πράγ μα τα 
την ίδια ημέ ρα. Το κλί μα φτιά χνε ται από τους τίτ λους και όχι από 
την τε λευ ταί α πα ρά γρα φο του οποιου δή πο τε δη μο σι ο γρά φου...κι 
αν αυ τό γί νε ται σε μια ή δυο εφη με ρί δες. Από κει και πέ ρα...

Κά πως έτσι εξε λί χθη καν τα πράγ μα τα με τη δί κη. Αυ τό που 
γί νε ται φα νε ρό εί ναι ότι αν δεν υπάρ ξει ένα κύ μα αλ λη λεγ γύ ης 

το οποίο να έχει βά ση το ότι θέ λου με την αλή θεια, ότι θέ λου με 
κα θέ νας να δι κα στεί βά σει των στοι χεί ων που υπάρ χουν ενα ντί
ον του, θα έχου με επα νά λη ψη του ίδιου φαι νο μέ νου. Κα τά τη 
γνώ μη μου εί ναι πο λύ χα ρα κτη ρι στι κό ότι αυ τοί που αθω ώ θη καν 
και δεν έγι νε και έφε ση ενα ντί ον τους ήταν για τί υπήρ χε κυ ρί ως 
μια δι ε θνής συ μπα ρά στα ση (ανα φέ ρο μαι στην πε ρί πτω ση του 
Ψα ρα δέλ λη). Αντί θε τα έγι νε μια έφε ση ενα ντί ον του Σε ρί φη που 
δεν υπήρ χε το πα ρα μι κρό στοι χεί ο ενα ντί ον του έγι νε μια δί κη 
δέ κα μη νών και το όνο μα του Σε ρί φη δεν ακού στη κε, ακό μα και 
ο ει σαγ γε λέ ας που πρό τει νε να αθω ω θεί ο Σε ρί φης έκα νε έφε
ση ενα ντί ον του εαυ τού του, ενα ντί ον της πρό τα σής του δη λα δή. 
Νο μί ζω ότι το κί νη μα συ μπα ρά στα σης πρέ πει να στη ρι χτεί και 
στις ατο μι κές πε ρι πτώ σεις, στο τι εί ναι ο κα θέ νας αλ λά και όλοι 
πρέ πει να δι κά ζο νται σχε τι κά τί μι α. Δεν θα έλε γα δί και η δί κη, 
δι ό τι δεν υπάρ χουν δί και ες δί κες κα τά τη γνώ μη μου, μια σχε τι κή 
τι μι ό τη τα εί ναι ανα γκαί α και μπο ρού με να την επι βά λου με. 

Οι συ νή γο ροι των εμπλε κο μέ νων ή όχι με την ορ γά νω ση 
17 Νο έμ βρη, στη δί κη, πλην ελα χί στων εξαι ρέ σε ων, δώ σα τε 
μια μά χη με έναν αντί πα λο που δεν επι με ρι ζό ταν απλά στους 
πα ρά γο ντες μιας δί κης. Σας ασκή θη καν πι έ σεις και κα τη γο-
ρη θή κα τε ως μέ ρος του άξο να του κα κού κα τά τα αμε ρι κά-
νι κα πρό τυ πα. Τι από η χο άφη σε η δί κη όσον αφο ρά την 
υπε ρά σπι ση των αστι κών δι και ω μά των (αυ τό που λες μια 
σχε τι κά τί μι α δί κη). Ανα φέ ρο μαι για την πε ρί πτω ση των 7 
της Θεσ σα λο νί κης, τη δί κη του ΕΛΑ και ότι θα επα κο λου θή-
σει...

Νο μί ζω ότι αν μπο ρούν να ορ γα νω θούν τέ τοιες δί κες με τό σο 
εξό φθαλ μη αδι α φο ρί α για το πραγ μα τι κό υλι κό που πρέ πει να 
απο τε λεί τη βά ση μιας κα τα δι κα στι κής ή αθω ω τι κής κρί σης... αυ τό 
θα το βρί σκου με συ νέ χει α μπρο στά μας και νο μί ζω ότι αυ τό συμ
βαί νει και τώ ρα. Στην πε ρί πτω ση των 7, κρα τή θη καν άν θρω ποι 
για πολ λούς μή νες. Χρει ά στη κε μια με γά λη απερ γί α πεί νας για 
να απο φυ λα κι στούν για να έρ θει να απο δει χθεί ότι δεν υπήρ χαν 
κα θό λου στοι χεί α για μέ νουν στη φυ λα κή. Το ίδιο γί νε ται και με 
τις πο λι τι κού χα ρα κτή ρα ή πο λι τι κού εν δι α φέ ρο ντος δί κες που 
γί νο νται. Η δί κη για τον ΕΛΑ κα τά τη γνώ μη μου εί ναι μια πο λύ 
χα ρα κτη ρι στι κή πε ρί πτω ση που δεν υπάρ χει κα νε νός εί δους στοι
χεί ο για τί πο τα και πα ρό λα αυ τά σέρ νο νται σε μια δί κη άν θρω ποι 
με λο γι κές και νο μι κές κα τα σκευ ές που δεν εφά πτο νται σε τί πο
τα με την πραγ μα τι κό τη τα και θα έλε γα ότι εί ναι μνη μεί α ανορ
θο λο γι σμού, δη λα δή πα ρά λο γου λό γου. Αυ τό οδη γεί σι γάσι γά 
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σε μια απο χα λί νω ση του δι κα στι κού συ στή μα τος και όχι μό νο. Μ' 
αυ τόν τον τρό πο περ νά ει και στην κα θη με ρι νή δο σο λη ψί α του 
αν θρώ που με το κρά τος και κυ ρί ως με την εκ δο χή της ποι νι κής 
κα τα στο λής. Εκεί τα πράγ μα τα εί ναι πιο επί φο βα.

Από πο λύ μι κρός θυ μά μαι άν θρω πους κα θη με ρι νούς, της 
δου λειάς και του μό χθου και μέ χρι και το '90 να συμ φω νούν 
ή να χαί ρο νται με τις ενέρ γει ες της 17 Νο έμ βρη, χω ρίς να 
το δι α δη λώ νουν. Ήταν για αυ τούς, ανε ξάρ τη τα από το κόμ μα 
που ψή φι ζαν, ενός εί δους λα ϊ κού εκ δι κη τή, ένας που ενερ-
γού σε για λο γα ρια σμό τους και έπαιρ νε τη ρε βάνς. Βέ βαι α 
πά ντα υπήρ χε η συ νή θης πρα κτο ρο λο γί α για τα «ξέ να κέ ντρα» 
για «προ βο κά τσια στο λα ϊ κό κί νη μα» κτλ. κτλ. από τους κομ-
μα τι κούς μη χα νι σμούς.

Όπως εξε λί χθη καν τα πράγ μα τα με τά τη με τα πο λί τευ ση, κα τά 
τη γνώ μη μου υπήρ ξε σφό δρα πι θα νό να υπάρ ξει ένο πλη αντί
στα ση από μι κρές ομά δες της αρι στε ράς. Δυο πα ρά γο ντες το 
έκα ναν ανα πό φευ κτο και εκ των πραγ μά των απο δεί χτη κε. Πρώ
τον ότι η ελίτ της χώ ρας φά νη κε ότι δεν ήταν δυ να τόν να λύ σει 
τα προ βλή μα τα που ανα πτύ χθη καν την πε ρί ο δο της χού ντας και 
δεύ τε ρον πο λύς κό σμος συ νει δη το ποί η σε γρή γο ρα ότι η ελ λη νι
κή αρι στε ρά ήταν ανε παρ κής εναλ λα κτι κή λύ ση. Δεν μπο ρού σε 
να ηγη θεί ενός ρεύ μα τος αν θρώ πων που στη ρι ζό ταν σε δι α φο
ρε τι κές από τις κλασ σι κές από ψεις που εί χε η ελ λη νι κή αρι στε
ρά...

Ου σι α στι κά ο πυ ρή νας του κρά τους με τά τη με τα πο λί τευ-
ση ήταν στε λε χω μέ νος από αν θρώ πους της χού ντας, ενώ η 
συ μπε ρι φο ρά της κυ βέρ νη σης του Κα ρα μαν λή ήταν ιδι αί τε ρα 
αυ ταρ χι κή προς τα λα ϊ κά στρώ μα τα και στις πο λι τι κές τους 
δρά σεις.

Συμ φω νώ. Αυ τό δη μι ούρ γη σε εκ των πραγ μά των το έδα φος 
για να ανα πτυ χθεί μια πλή ρης και κά θε τη αντί στα ση η οποία μπο
ρού σε να οδη γή σει και στην ένο πλη εκ δο χή της. Αρ χί σα με να 
με τρά με νε κρούς από την κα τα στο λή ήδη από το '76 (Πα να γού
λης, Ισί δω ρος Σι δέ ρης, Τσι βί κα στη δι α δή λω ση για τον αντερ γα
τι κό νό μο 330 κλπ.). Υπήρ χε μια κα τά στα ση τέ τοια που μπο ρού σε 
να οδη γή σει σε μια ένο πλη αντί στα ση για τί η κοι νω νί α εί χε ωρι
μά σει ενώ δεν εί χε αλ λά ξει το κρά τος κι αυ τό δη μι ουρ γού σε μια 
αντί φα ση η οποία δεν μπο ρού σε πα ρά να δη μι ουρ γή σει τους 
όρους στο να ανα ζη τη θούν τέ τοιοι τρό ποι. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό 
ότι οι ένο πλες μορ φές αντί στα σης πρα κτι κά δι α κό πη καν το '81 
και για 23 χρό νια και άρ χι σαν με με γα λύ τε ρη έντα ση από το '83 

και με τά ότι οι ελ πί δες δι α ψεύ δο νται. Τε λι κά κα τα λα βαί νου με ότι 
οι ένο πλες μορ φές αντί στα σης πα ρα κο λού θη σαν την κοι νω νι κή 
δι ερ γα σί α, δεν ήταν κά τι πέ ρα κι έξω από αυ τήν. Αυ τό δεν ήταν 
υπό θε ση δια βο λι κών αν θρώ πων και πιο νιών που δεν ξέ ραν τι 
τους γί νε ται. Ήταν ένα κομ μά τι της κοι νω νι κής δι ερ γα σί ας και 
από αυ τό φαί νε ται το ότι ήταν αρ κε τά ευ ρύς ο κύ κλος των 
αν θρώ πων που στή ρι ζε στα πιο απί θα να επί πε δα αυ τήν τη δι α δι
κα σί α από την απλή ανο χή μέ χρι την απλή στή ρι ξη με ή χω ρίς 
γνώ ση, τη στή ρι ξη με συμ με το χή, χω ρίς συμ με το χή. Και σί γου ρα 
σε ένα κό σμο δι α νο ου μέ νων της αρι στε ράς δεν ήταν η απορ ρι
πτέ α εκ δο χή όπως και σε ένα πο λύ με γά λο κομ μά τι του λα ού.

Αυ τή η πραγ μα τι κό τη τα προ σπά θη σε να αντι στρα φεί με το 
αστυ νο μι κό σε νά ρι ο. Πα ρου σί α σαν ότι ήταν μια ομά δα στε νή 
1520 ατό μων οι οποί οι ήταν εκτός πραγ μα τι κό τη τας και έκα ναν 
κά ποιους δον κι χω τι σμούς.

Στέ κο μαι στον ορι σμό που εί χες δώ σει για την «επι τι θέ-
με νη αρι στε ρά» ο οποί ος στη συ νέ χει α... 

λοι δω ρή θη κε αρ κε τά. Εγώ δεν νο μί ζω ότι ήταν εσφαλ μέ νος. 
Λοι δω ρή θη κε αρ κε τά δι ό τι ξέ φυ γε από την κα θε στω τι κή αρι στε
ρά. Εγώ νο μί ζω ότι έπρε πε με ρι κά πράγ μα τα να ει πω θούν με τ' 
όνο μά τους. 

Αντέ δρα σαν πολ λοί και με έναν τρό πο που φα νέ ρω νε την 
ανε πάρ κει ά τους. Ήταν μια πο λύ κα λή πρό κλη ση.

Ηγέ τες της απά ντη σης σ' αυ τήν ήταν η εφη με ρί δα «ΤΟ ΒΗ ΜΑ» 
που βγή κε να υπε ρα σπί σει την ελ λη νι κή αρι στε ρά, η ΝΕΤ, κ.ο.κ. 
Ήταν μια εν δι α φέ ρου σα κα τά στα ση... Και ότι η Δα μα νά κη (ΓΕ ΛΙΟ) 
κρά τη σε τα σκή πτρα της απά ντη σης της αρι στε ράς και μα ζί με 
άλ λους ανά λο γους σαν το Ρι χάρ δο Σω με ρί τη. Ήταν πο λύ εν δι α
φέ ρον ένας συν δυ α σμός του συ γκρο τή μα τος Λα μπρά κη με αυ τή 
τη Λα μπρή Αρι στε ρά. Πρέ πει να σκε φτού με για αυ τήν την άλ λη 
αρι στε ρά η οποία δεν βρή κε πο τέ χώ ρο έκ φρα σης στα συ γκρο
τή μα τα του τύ που ή στον κα τε στη μέ νο λό γο εντός του πο λι τι κού 
συ στή μα τος... εκεί κρύ βο νται ίσως και με ρι κά ελ πι δο φό ρα πράγ
μα τα. Νο μί ζω πως αξί ζει τον κό πο να κά νου με προ σπά θει ες να 
συ ζη τη θεί η ιστο ρι κή εκ δο χή που εί χε η ένο πλη αντί στα ση στην 
Ελ λά δα δη λα δή ιστο ρι κή σχέ ση της με το ιστο ρι κό γί γνε σθαι της 
χώ ρας και εν δε χο μέ νως να δη μι ουρ γή σει και ένα δι ά λο γο για 
το αν υπάρ χει δι έ ξο δος τώ ρα που φαί νε ται ότι δεν υπάρ χει που
θε  νά  κα ι  φα ί  νε  τα ι  να  ε ί  να ι  τ α  πά  ν τα  φθαρ μέ  να .                      
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«Φο βού μα στε, κ. πρό ε δρε, ότι αυ τό το επει σό δι ο , δεν εί ναι 
ού τε με μο νω μέ νο, ού τε τυ χαί ο, ού τε έγι νε από λά θος . Για πολ-
λο στή φο ρά, αστυ νο μι κοί πυ ρο βο λούν από πί σω και σε πο λύ 
μι κρή από στα ση, άο πλο νε α ρό. Εί ναι το έβδο μο θύ μα τα τε λευ-
ταί α χρό νια. Τζε λάλ, Σα που νάς, Μου ρά της, Μπου λά το βιτς, Χρι-
στό που λος, Τσελ νί κου, Λε ω νί δης και τώ ρα Μα ρα γκά κης.

Έχου με εβδο μή ντα (σ.σ. συ νο λι κά) νε κρούς την τε λευ ταί α 
πε ρί που δε κα ε τί α. Ασκή θη καν ποι νι κές δι ώ ξεις , συ νή θως με 
εν δε χό με νο δό λο, όπως και στην συ γκε κρι μέ νη πε ρί πτω ση, 
κα τέ λη ξαν όμως να εί ναι από αμέ λει α ή οι αστυ νο μι κοί αυ τοί 
πο τέ να μην φτά σουν στο ακρο α τή ρι ο» (πρα κτι κά της Βου λής-
συ νε δρί α ση 12/12/2003-315/9-12-2003 επί και ρη ερώ τη ση του 

βου λευ τή Δι ον. Γκού σκου 
προς τον υπουρ γό Δη μό-
σι ας Τά ξης)

Πολ λοί ίσως να θε ω-
ρή σουν ότι ο κ. Γκού σκος 
ανή κει σε κά ποιο αντι πο-
λι τευ ό με νο κόμ μα που 
προ σπα θεί εν όψει εκλο-
γών να ανε βά σει επι κίν-
δυ να τους τό νους κα τη γο-
ρώ ντας την κυ βέρ νη ση 
για φό νους πο λι τών. 
Μό νο που ο κ. Γκούσκος 
εί  να ι  βου λευ τής του 
κυ βερ νώ ντος κόμ μα τος 

και σί γου ρα δεν προ σπα θεί να ασκή σει μια θε α μα τι κή και θα να-
το λά γνα αντι πο λί τευ ση. Ο ίδιος λί γες μέ ρες αρ γό τε ρα (πι θα νά 
με τά τις απα ντή σεις που πή ρε) θα δη λώ σει ότι δεν προ τί θε ται να 
πο λι τευ τεί ξα νά μια και, όπως εί πε, η πο λι τι κή και ο ρό λος του 
βου λευ τή έχει απα ξι ω θεί πλή ρως.

Εβδο μή ντα νε κροί. Μια στα τι στι κή βου τηγ μέ νη στο αν θρώ πι-
νο αί μα. Ένα νού με ρο που θα ταί ρια ζε σε μια χου ντι κή δι α κυ-
βέρ νη ση, ίσως. Μό νο που υπο τί θε ται πως δι α νύ ου με πε ρί ο δο 
δη μο κρα τί ας - κά θε χρό νο γί νε ται και γιορ τή στο Μα ξί μου. Κι οι 
αστυ νο μι κοί υπάρ χουν -υπο τί θε ται πά ντα- για να δι α φυ λάτ τουν 
την ασφά λει α των πο λι τών και όχι του κα θε στώ τος.

Η δο λο φο νί α αυ τή τη φο ρά στην Κρή τη, από τα ΤΑΕ

Αλή θεια τι εί ναι τα ΤΑΕ; Τα δι α βό η τα -και όχι πε ρι βό η τα- Τμή-
μα τα Αστυ νο μι κών Επι χει ρή σε ων απο τε λούν μια μορ φή «ει δι κών 
δυ νά με ων» της αστυ νο μί ας, απο τε λού νται κυ ρί ως από άτο μα με 
προ ϋ πη ρε σί α στις ει δι κές δυ νά μεις του στρα τού, δί νουν λό γο 
απευ θεί ας στην αστυ νο μι κή πε ρι φέ ρει α και όχι στις κα τά τό πους 
αστυ νο μι κές δι ευ θύν σεις και δι ε νερ γούν ελέγ χους σε όλη την 
έκτα ση του νο μού της αρ μο δι ό τη τάς τους . Η δη μι ουρ γί α τους 
δεν πέ ρα σε από τη φά ση του δι α λό γου στο νο μο θε τι κό σώ μα 
όπως κά θε άλ λος νό μος. Οφεί λουν την ύπαρ ξή τους στο προ ε-
δρι κό δι ά ταγ μα 40 του 2001.

Και τι δου λειά έχουν στην Κρή τη; Την απά ντη ση θα μπο ρού-
σε να τη δί νει ο Όρ γου ελ στο «1984», αλ λά τη βρί σκου με, με 
ανά λο γη φρα σε ο λο γί α, στο site του συν δι κα λι στι κού τους 
φο ρέ α. Με τα ξύ άλ λων ανα φέ ρει ότι: «η συλ λο γι κή μνή μη, η 
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αυ το γνω σί α όπως και η ορ γα νω μέ νη πνευ μα τι κή και πο λι τι στι κή 
αντί στα ση με τη βο ή θει α της υγι ούς και ανελ λι πούς αστυ νό μευ-
σης, θα αντι κα τα στή σουν την φθαρ μέ νη συ νο χή και θα θω ρα κί-
σουν μια νέα κοι νω νί α με νέ ους κώ δι κες αρ χών και αξι ών» 
(www.sefeaa.gr). Ωραία φρά ση. Θα 'ταν από λυ τα ται ρια στή στο 
πε ρί φη μο « Ο ΑΓΩΝ ΜΟΥ» του Α. Χίτ λερ.

Τα ΤΑΕ στην Κρή τη βρέ θη καν αντι κα θι στώ-
ντας τα ΕΚΑΜ, που στη δε κα ε τί α του '90 προ-
σπα θού σαν να «εξυ γι ά νουν» την κρη τι κή ύπαι-
θρο. Φυ σι κά, όσο κι αν ακού γε ται τρα γι κό, 
θε ω ρή θη καν από πολ λούς σαν μια προ σπά θει α 
της αστυ νο μί ας να απο κα τα στή σει τις σχέ σεις 
της με τους κα τοί κους, μια και η συ μπε ρι φο ρά 
τους, κα τά τη δι άρ κει α των ελέγ χων, εί ναι 
σα φώς κα λύ τε ρη από την αντί στοι χη των προ-
κα τό χων τους. Ναι, ακό μα και με τα χέ ρια τους 
βαμ μέ να με αί μα. 

Ήρ θαν όταν το πο τή ρι εί χε πια ξε χει λί σει. Η 
πά γι α πρα κτι κή «ελέγ χου» της δε κα ε τί ας του 
'90 συ μπε ρι λάμ βα νε άγρι ους ξυ λο δαρ μούς από 
τους, κου κου λο φό ρους και χω ρίς δι α κρι τι κά, 
άντρες των ΕΚΑΜ, δη μό σι α ξε γυ μνώ μα τα των 
«ελεγ χό με νων» , χτυ πή μα τα ακό μη και σε παι-
δι ά, εφό δους - συ γνώ μη «ελέγ χους»- με ανά-
λο γες πρα κτι κές και φυ σι κά χω ρίς ένταλ μα σε 
σπί τια. Η κα τά στα ση μύ ρι ζε μπα ρού τι. Οι Κρη τι-
κοί, με τον ατί θα σο χα ρα κτή ρα που τους δι α κρί-
νει, βρέ θη καν πιο προ ε τοι μα σμέ νοι και ετοι μο-
πό λε μοι απ' ότι θα τους ήθε λε η αστυ νο μί α. 
Άρ χι σαν ν' αντι με τω πί ζουν τις εφό δους των 
ΕΚΑΜ στα ορει νά χω ριά, πολ λές φο ρές οπλι-
σμέ νοι και με άγρι ες δι α θέ σεις, την ίδια ώρα 
που σύλ λο γοι, φο ρείς και απλοί πο λί τες προ-
σπα θού σαν με πιο ει ρη νι κά μέ σα να ανα στεί-
λουν την δρά ση των κου κου λο φό ρων.

Το κρά τος δεν μπο ρού σε να υπο χω ρή σει 
αμα χη τί. Με ανα κοι νώ σεις που μι λού σαν για 
πά τα ξη του εμπο ρί ου ναρ κω τι κών και όπλων 
αντι κα τέ στη σαν απλά τα ΕΚΑΜ με τα ΤΑΕ. Κα μιά 
φο ρά όμως τα λό για δεν συμ βα δί ζουν με τις 

πρά ξεις. Την ίδια επο χή αντι κα θί στα ται και ο καθ' όλα επι τυ χη μέ νος 
και βρα βευ μέ νος από την ΕΛΑΣ και το Υπουρ γεί ο Δη μό σι ας Τά ξης, 
προ ϊ στά με νος της Δί ω ξης Ναρ κω τι κών Ηρα κλεί ου κ. Με σο δι α κά-
κης, ο οποί ος με τα τί θε ται με τά τι μών και επαί νων. Κι από κεί νη την 
ώρα το ναρ κο ε μπό ρι ο «παίρ νει τα πά νω του». Ο αριθ μός των χρη-
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στών ηρω ί νης, στην πό λη, τρι πλα σι ά ζε ται τη στιγ μή που τα ΤΑΕ 
γυρ νά νε από κα νά λι σε κα νά λι επι δει κνύ ο ντας τα ξε ρι ζω μέ να 
δε ντρύ λια χα σίς. 

Και ο χο ρός συ νε χί ζε ται. Η αστυ νο μί α χρη σι μο ποι ώ ντας κά θε 
μέ σο - από μπλό κα στους δρό μους μέ χρι ελι κό πτε ρα- προ σπα θεί 
να ελέγ ξει κά θε δρα στη ρι ό τη τα. 

Κι αν βρε θεί προ απρο ό πτου όπως το «ατυ χές συμ βάν» 
(www. Sefeaa.gr- «ATYXIA ΣΤΑ ΤΑΕ»!!!) με τον Μα ρα γκά κη εί ναι 
πά ντα πρό θυ μη να νί ψει τας χεί ρας της. Το πό ρι σμα της ανά κρι-
σης βά σει του οποί ου πα ρα πέ μπο νται οι 3 ει δι κοί «φρου ροί» 
επιρ ρί πτει την ευ θύ νη στην «αντι κοι νω νι κή συ μπε ρι φο ρά των (δ), 
(ε) και (στ) δρα στών» (σ.σ. αφο ρά τον Μα ρα γκά κη και τους δύο 
συ νε πι βαί νο ντες) κα θώς και «στην ρο πή στα ναρ κω τι κά» των 
ιδί ων. Τε λι κά ο κ. Γκού σκος εί χε δί κιο και για τις ΕΔΕ. 

Φυ σι κά υπήρ ξαν και οι συ νε ντεύ ξεις αστυ νο μι κών οι οποί οι 
μι λού σαν για ανεκ παί δευ τους αστυ νο μι κούς και έλ λει ψη ψυ χραι-
μί ας. Δι α ψεύ δο νται όμως από το site των ΤΑΕ: « η σύν θε ση των 
δυ νά με ων των ΤΑΕ έγι νε κα τά πλει ο ψη φί α από Ει δι κούς Φρου-
ρούς με μέ σο όρο ηλι κί ας τα 25 χρό νια και με ποι ο τι κή αξι ο λό-
γη ση μέ σω δι α τά ξε ων του ΑΣΕΠ, έχο ντας υπη ρε τή σει στις ει δι-
κές δυ νά μεις του στρα τού και κα τέ χο ντας, η πλει ο ψη φί α, τίτ λους 
σπου δών Ανω τέ ρων και Ανω τά των εκ παι δευ τι κών ιδρυ μά των, 
χω ρίς να υπάρ χει το δι καί ω μα να υπη ρε τή σει κα νείς στον τό πο 
απ' όπου κα τά γε ται. Επί σης οι Δι οι κη τές και οι βαθ μο φό ροι, εί ναι 
έμπει ροι αξι ω μα τι κοί με ικα νή γνώ ση στο αντι κεί με νο αλ λά και 
στις το πι κές ιδι αι τε ρό τη τες»(www.sefeaa.gr)

Και σί γου ρα δεν κα λύ πτο νται από το νό μο: «αστυ νο μι κός που 
για οποιον δή πο τε λό γο δεν υπο βάλ λε ται στην συ ντη ρη τι κή εκ παί-
δευ ση ή δεν πι στο ποι εί ται κατ΄ αυ τήν η ικα νό τη τά του, δεν επι-
τρέ πε ται να κα τέ χει ή να φέ ρει πυ ρο βό λο όπλο, αυ τό δε που 
τυ χόν κα τέ χει υπο χρε ού ται να το πα ρα δώ σει αμέ σως στην υπη-
ρε σί α του» (νό μος 3169- άρ θρο 5- πα ρά γρα φος 5). Κα θώς και: 
«ο αστυ νο μι κός επι τρέ πε ται να κα τέ χει και να φέ ρει τον οπλι σμό 
για τον οποίο έχει εκ παι δευ τεί, εφό σον κρί νε ται σω μα τι κά και 
ψυ χι κά κα τάλ λη λος» (νό μος 3169- άρ θρο 2- πα ρά γρα φος 1).

Του λά χι στον αυ τή τη φο ρά δεν ακού σα με για «τυ χαί α εκ πυρ-
σο κρό τη ση» τρι ών όπλων ταυ το χρό νως. Κά τι εί ναι κι αυ τό.

Τα μέ λη των ΤΑΕ δεν φά νη καν ν' ανη συ χούν ιδι αί τε ρα. Η ανα-
κοί νω σή τους με τίτ λο «ΑΤΥ ΧΙ Α ΣΤΑ ΤΑΕ» (!!!!!) δεν μοιά ζει να 

ασχο λεί ται με την εν ψυ χρώ δο λο φο νί α, αλ λά με το να κα τα κε-
ραυ νώ σει τον εκ πρό σω πο του συν δι κα λι στι κού φο ρέ α των αστυ-
νο μι κών που δεν τους έβγα λε λά δι, που δεν τή ρη σε την «ομερ-
τά».

Και για τί ν' ανη συ χή σουν άλ λω στε; Τό σο ο νό μος όσο και οι 
προ η γού με νες ανά λο γες απο φά σεις δί νουν το στίγ μα του «τι 
μέλ λει γε νέ σθαι». Ο νό μος 3169 - άρ θρο 6 δί νει το ίδιο πλα φόν 
ποι νής στον αστυ νο μι κό που θα δώ σει το πε ρί στρο φό του για 
με ρι κές «μπα λω θιές» σ' ένα γά μο, με τον αστυ νο μι κό που θα 
σκο τώ σει εν ψυ χρώ πο λί τη. Έξι μή νες φυ λά κι σης.

Όσο για τις προ η γού με νες ανά λο γες πε ρι πτώ σεις; Έχου με 
λα μπρά πα ρα δείγ μα τα:

Στις 10/11/96 ο αστυ νο μι κός Δημ. Τρί μης εκτε λεί εν ψυ χρώ 
κα τά τη δι άρ κει α «ελέγ χου» τον μι κρο πω λη τή Τά σο Μου ρά τη 
ενό σω ο δεύ τε ρος βρι σκό ταν ακι νη το ποι η μέ νος στο έδα φος. 
Στις 23/10/98 ο αστυ νο μι κός Βα ντού λης σκο τώ νει τον 17χρο νο 
μα θη τή Μάρ κο Μπου λά το βιτς για τί τον «θε ω ρεί ύπο πτο κλο πής». 
Με ανά λο γους τρό πους σκο τώ νο νται και οι Σα που νάς, Τζε λίλ, 
Λε ω νί δης και τό σοι άλ λοι.

Οι ποι νές βγαλ μέ νες με καρ μπόν. Δύο - τρία χρό νια που 
θε ω ρού νται εξα γο ρά σι μα ή με ανα στο λή και οι φύ λα κες του 
νό μου και της τά ξης δεν περ νά νε ού τε μια μέ ρα στη φυ λα κή. 
Και το χει ρό τε ρο; Σε κά ποιες άλ λες πε ρι πτώ σεις (βλ. Τσό σκου, 
Μού γκα κ. ά.) δεν γί νε ται καν δι κα στι κή ανά κρι ση. (Πη γή: Ελ λη-
νι κό Πα ρα τη ρη τή ρι ο των Συμ φω νι ών του Ελ σίν κι. www.greekhel-
sinki.gr). Κά τι τέ τοιες στιγ μές θυ μά μαι εκεί νον το «δύ στυ χο» 
δό κι μο που κα τα δι κά στη κε σε φυ λά κι ση, για τί σκό τω σε σκυ λιά 
στο στρα τό πε δο που υπη ρε τού σε.

Έτσι και τώ ρα. Από την πρώ τη στιγ μή ο δι κη γό ρος της οι κο-
γέ νει ας Μα ρα γκά κη φω νά ζει για το αυ το νό η το: ότι ένα αυ το κί-
νη το που έχουν πυ ρο βο λη θεί τα λά στι χά του και μό νο - όπως 
ισχυ ρί ζο νται οι φο νιά δες - δεν μπο ρεί να με τα κι νη θεί για 17 
χλμ. (μέ χρι τα Ανώ γει α, όπου αμέ σως με τά το φό νο με τα φέρ θη-
κε το αυ το κί νη το των θυ μά των) σ' ένα δρό μο στε νό γε μά το 
στρο φές και γκρε μούς. Ο ια τρο δι κα στής κ. Μι χα λο δη μη τρά κης, 
στο πό ρι σμά του λέ ει, ότι ο Μα ρα γκά κης πυ ρο βο λή θη κε από 
ύψος 1.50 μ. (από το ύψος του ώμου δη λα δή) και δεν υπάρ χει 
εξο στρα κι σμός της σφαί ρας. Και οι δύο αγνο ού νται επι δει κτι-
κά.
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Μ' ένα πό ρι σμα που τους βγά ζει λά δι, οι φο νιά δες με τα φέ-
ρο νται, χω ρίς χει ρο πέ δες, αρ χι κά στην Ασφά λει α Ηρα κλεί ου κι 
από κει στις φυ λα κές Αλι καρ νασ σού όπου και θα τύ χουν ιδι αί-
τε ρης - φυ σι κά - με τα χεί ρι σης από τους συ να δέλ φους τους. Όχι 
και νά χουν την τύ χη κοι νών ποι νι κών.

 Όμως η αστυ νο μί α δεί χνει να μην έχει κλεί σει τους λο γα ρια-
σμούς της με την κοι νω νί α. Η καθ' όλα δί και η αντί δρα ση φί λων 
του Μα ρα γκά κη και πο λι τών, που ακο λού θη σε την επό με νη μέ ρα, 
με τα γνω στά επει σό δι α στην Ασφά λει α Ηρα κλεί ου δεν αντι με τω-
πί ζε ται με την ίδια επι εί κει α . Έξι συλ λή ψεις. Τρεις φί λοι του 
νε κρού και τρεις «γνω στοί - άγνω στοι» πα ρα πέ μπο νται με βα ρύ-
τα τες (έως κα κουρ γη μα τι κές) κα τη γο ρί ες. Η δί κη τους, φυ σι κά, 
δεν γί νε ται από το αυ τό φω ρο - θα' ταν δύ σκο λο να κα τα δι κα στούν 
- αλ λά ορί ζε ται για τις 28 Ιου νί ου, όταν θα' χουν ηρε μή σει τα 
πνεύ μα τα και θα' χου με πιο πολ λές δι α φη μί σεις για την ολυ μπι ά δα 
και το λα μπρό έρ γο της αστυ νο μί ας. Αλή θεια, από το '74 εί χα με 
να δού με να δι α φη μί ζο νται τα σώ μα τα ασφα λεί ας.

Φυ σι κά ή όποια στά ση της αστυ νο μί ας δεν θα μπο ρού σε να 
εί ναι το ίδιο απο τε λε σμα τι κή χω ρίς την αμέ ρι στη υπο στή ρι ξη των 
ΜΜΕ. Στις 6/12, επο μέ νη του φό νου, πλη ρο φο ρη θή κα με από την 
TV για τα επει σό δι α στην ασφά λει α Ηρα κλεί ου, ε , και πα ρε μπι-
πτό ντως μας ανέ φε ραν και το λό γο για τον οποίο γί νο νταν. 
Ξέ χα σαν βέ βαι α, σε αντί θε ση με άλ λες πε ρι πτώ σεις, να μας 
πουν κά ποιες λε πτο μέ ρει ες, όπως τα ονό μα τα των φο νιά δων. 
Δεν εί ναι πε ρί ερ γο. Εξάλ λου, ελά χι στες ανα φο ρές, κρυμ μέ νες 
πί σω από κο σμι κά γκα λά, έχουν γί νει και για τις κα τα δί κες της 
χώ ρας μας, από ορ γα νώ σεις όπως η Δι ε θνής Αμνη στί α, ο ΟΗΕ, 
η Δι ε θνής Ομο σπον δί α Ελ σίν κι ανα φο ρι κά με βα σα νι στή ρι α σε 
διά φο ρα ση μεί α κρά τη σης αν θρώ πων.

Τε λι κά τα όπλα που «εκ πυρ σο κρο τούν» δεν εί ναι το μό νο 
πρό βλη μα της εκ συγ χρο νι σμέ νης και δι α φη μι ζό με νης αστυ νο μί-
ας μας.

Όλο και συ χνό τε ρα ανα φο ρές αν θρώ πων που έχουν υπο στεί 
κα κο με τα χεί ρι ση ή και βα σα νι στή ρι α ακό μα, από την αστυ νο μί α, 
έρ χο νται στην επι φά νει α. Ένας ακό μα με γα λύ τε ρος αριθ μός, 
πα ρα μέ νει στο σκο τά δι, κά τω από το φό βο μιας απέ λα σης ή 
ενός «τυ λίγ μα τος σε μια κόλ λα χαρ τί». Και σ' αυ τές τις πε ρι πτώ-
σεις η αντι με τώ πι ση εί ναι ανά λο γη. Πο ρί σμα τα που αθω ώ νουν 
αστυ νο μι κούς βρί σκο νται στην πρώ τη γραμ μή. Ακού γο νται απο-

τε λέ σμα τα ΕΔΕ, - που θα φαί νο νταν τρα γε λα φι κά αν δεν αφο-
ρού σαν αν θρώ πους - και που μι λούν μέ χρι και για αν θρώ πους 
που «χτυ πιού νται μό νοι τους μέ χρι θα νά του» μέ σα σε αστυ νο μι-
κά τμή μα τα (βλέ πε πε ρί πτω ση Αρι στεί δη Νε ο φώ τι στου - 
7/05/2003). Και για τί όχι; Η πο λι τι κή και δι κα στι κή κά λυ ψη στα 
χαϊ δε μέ να παι δι ά του κρά τους εί ναι από λυ τη.

 Θα πεί τε βέ βαι α, κά ποιοι από τους ανα γνώ στες, ότι δου λειά 
της αστυ νο μί ας δεν εί ναι μό νο να σκο τώ νει και να βα σα νί ζει. 
Ότι κύ ρι ο μέ λη μά της εί ναι να μας προ στα τεύ ει από τους 
κα κούς. 

Θα μπο ρού σε να εί ναι σω στή μια τέ τοια πα ρα τή ρη ση, αν 
ίσχυε κιό λας. Για τί τε λι κά αυ τό που εί δα με τα τε λευ ταί α χρό νια, 
εί ναι κά πως δι α φο ρε τι κό. Η δι αρ κής ανα βάθ μι ση της αστυ νο μί ας, 
οι συ νε χείς προ σλή ψεις αστυ νο μι κών, η δη μι ουρ γί α νέ ων σω μά-
των και μο νά δων, μό νο μεί ω ση της εγκλη μα τι κό τη τας δεν έχει 
προ σφέ ρει. Τα μό να απο τε λέ σμα τα του εκ συγ χρο νι σμού της, 
εί ναι η δι αρ κώς αυ ξα νό με νη κα τα στο λή, ο έλεγ χος κά θε δρα-
στη ρι ό τη τας των πο λι τών και τε λι κά η επι βο λή της πα ρου σί ας 
του εκ συγ χρο νι σμέ νου χω ρο φύ λα κα πά νω απ' τα κε φά λια μας. 
Ναι, φτά σα με σ' αυ τό το ση μεί ο: να δε χό μα στε αδι α μαρ τύ ρη τα 
ει δε χθείς θε σμούς, όπως ο πο λυ δια φη μι σμέ νος «αστυ νο μι κός 
της γει το νιάς» σαν πα νά κει α για την ασφά λειά μας - που πα ρε-
μπι πτό ντως έχει ανα χθεί σε μό νη και κυ ρί αρ χη ιδε ο λο γί α. Το 
αυ τί και το μά τι του κρά τους βρί σκο νται πια πα ντού (εί τε με 
κά με ρες, εί τε με τη φυ σι κή πα ρου σί α του χω ρο φύ λα κα) επι τη-
ρώ ντας κά θε κί νη ση ή λό γο μας για να προ λά βει οποια δή πο τε 
«πα ρέκ κλι ση» από το επι τρε πτό μο ντέ λο υπη κό ου. Η όποια δι εκ-
δί κη ση των πο λι τών προ σκρού ει πλέ ον στις δι μοι ρί ες των 
Ρό μπο κοπ , που πνί γουν το δί κιο στα δα κρυ γό να -και από δω 
και στο εξής και με τα νε ο α πο κτη θέ ντα «όπλα πα ρά λυ σης μέ σω 
ηλε κτρι κών εκ κε νώ σε ων (ηλε κτρο σόκ)» . Η επο χή του δι α λό γου 
στο δρό μο, πέ ρα σε. Το μή νυ μα των και ρών εί ναι άλ λο: Υπο τα γή 
ή Θά να τος. Το μέλ λον της χώ ρας στο εξής σκιά ζε ται απ' αυ τόν 
τον ιδι ό τυ πο στρα τό κα το χής. Η οποια δή πο τε κυ βέρ νη ση ή ερ γο-
δο σί α (το ίδιο δεν κά νει;) δε χρει ά ζε ται πια να πεί σει. Της αρ κεί 
να επι βά λει. Κι αυ τή εί ναι η αστυ νο μί α που της χρει ά ζε ται. Μια 
αστυ νο μί α που θα μπο ρεί να κα τα στέλ λει, να βα σα νί ζει ακό μα 
και να σκο τώ νει ατι μώ ρη τα.

Τε λι κά η επο χή του αστυ νό μου - δι κα στή Ντρέντ που δι κά ζει, 
κα τα δι κά ζει και εκτε λεί επι τό που εί ναι τό σο μα κρι ά;       
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Η Πα γκλη ρι κή Αγω νι στι κή Κί νη ση με τε τα μέ νη την προ σο χή 
της πα ρα κο λου θεί τις εξε λί ξεις στην Ευ ρώ πη και ει δι κό τε ρα στην τε λευ-
ταί α σύ νο δο των ηγε τών της Ε.Ε. στη Χαλ κι δι κή. Δι α πι στώ νει πο λύ 
κο μπα σμό και βερ μπα λι σμό για την οι κο δό μη ση της δή θεν Ενω μέ νης 
Ευ ρώ πης των 25 ή και πε ρισ σο τέ ρων. Πρό κει ται για ένα οι κο δό μη μα 
όπου κά ποιοι σφε τε ρί ζο νται τον κοι νω νι κό πλού το, τον συσ σω ρεύ ουν 
στα τα μεί α τους και δια της πα γκο σμι ο ποί η σης τον δι α κι νούν με τα χύ-
τη τα αστρα πής σ' όλο τον πλα νή τη δι α λύ ο ντας, κα τά το συμ φέ ρον τους, 
οι κο νο μί ες χω ρών και θέ το ντας ολό κλη ρους λα ούς στο πε ρι θώ ρι ο και 
την ανέ χει α, ενώ ταυ τό χρο να η εξα θλί ω ση επε κτεί νε ται σ' όλο και 
με γα λύ τε ρο μέ ρος του πλη θυ σμού, εφ' όσον η ανερ γί α αυ ξά νε ται και 
το εφεύ ρη μα της ημι α πα σχό λη σης τί θε ται στην υπη ρε σί α των ισχυ ρών. 
Αυ τή την Ευ ρώ πη, στην οποία τα χά σμα τα των κοι νω νι κών ανι σο τή των 
δι ευ ρύ νο νται, μό νο ως γνή σι οι από γο νοι φα ρι σαί ων θα μπο ρού σα με να 
ονο μά σου με ενω μέ νη. Εί ναι πα σί δη λο ότι η Ευ ρω πα ϊ κή Ένω ση εί ναι 
επι θε τι κός συ να σπι σμός των ισχυ ρών ενα ντί ον των αδυ νά των, γι αυ τό 
και αρ νού μα στε να την απο κα λέ σου με Χρι στια νι κή.

Η Πα γκλη ρι κή Αγω νι στι κή Κί νη ση θε ω ρεί ανάλ γη τες και αντι-
χρι στια νι κές τις προ τά σεις και τις απο φά σεις των ηγε τών της Ε.Ε. για 
την αντι με τώ πι ση του προ βλή μα τος της προ σφυ γιάς. Πο νά κυ ρί ως ο 
πρό σφυ γας και όχι αυ τός που τον υπο δέ χε ται, για αυ τό εί ναι απάν θρω-
πο να προ τεί νε ται η δη μι ουρ γί α στρα το πέ δων πα ρα μο νής-κρά τη σης 
εκτός Ε.Ε. και απα ρά δε κτη η δη μι ουρ γί α μιας Ευ ρώ πης-φρού ρι ο. Οι χρι-
στια νοί που ει κο νί ζου με τον Τρι α δι κό Θεό με τη φι λο ξε νί α υπό του 
Αβρα άμ τρι ών αγνώ στων σ' αυ τόν νε α νί σκων, δεν μπο ρού με να συ ναι-
νέ σου με σε τέ τοιες προ τά σεις. Η αδι ά κρι τη φι λο ξε νί α και ο αγώ νας για 
ίσα δι και ώ μα τα εί ναι μο νό δρο μος για μας. Μό νη πο λι τι κή μας πρό τα ση, 
η εξά λει ψη των αι τι ών που γεν νούν το πρό βλη μα. Να τε θεί τέ λος στην 
νε ο α ποι κι ο κρα τί α, μα πά ψουν οι ισχυ ροί της "Δύ σης" να λυ μαί νο νται τον 
πλού το των υπό ανά πτυ ξη χω ρών και να ενι σχυ θούν οι οι κο νο μί ες τους 
με την επι στρο φή των προ ϊ ό ντων της λε η λα σί ας που υπέ στη σαν, αυ τή 
εί ναι η χρι στια νι κή λύ ση για το πρό βλη μα. Εμείς δεν θέ λου με απλά να 
μη μας χτυ πά την πόρ τα ο πρό σφυ γας, αγω νι ζό μα στε για να μπο ρεί να 
πα ρα μεί νει, να δη μι ουρ γή σει και να ζή σει αξι ο πρε πώς στον τό πο του.

Η Πα γκλη ρι κή Αγω νι στι κή Κί νη ση κα ταγ γέλ λει επί σης τη νέα συμ-

φω νί α υπο τέ λει ας της Ε.Ε. ένα ντι των ΗΠΑ με την οποία προ βλέ πε ται 
πα ρά δο ση Ευ ρω παί ων πο λι τών –κι όχι μό νο– στις στρα τι ω τι κές επι τρο-
πές των ΗΠΑ, οι οποί ες, ας ση μει ω θεί, δεν υπο χρε ώ νο νται για κά τι 
ανά λο γο, αλ λά αντί θε τα έχουν εξα σφα λί σει για τους πο λί τες τους το 
προ νό μι ο να δι κά ζο νται στη χώ ρα τους ακό μη και για εγκλή μα τα του 
κοι νού ποι νι κού δι καί ου που δι α πράτ τουν σε άλ λες χώ ρες. Ως χρι στια νοί 
δεν έχου με το δι καί ω μα να επι τρέ ψου με να οδη γού νται συ νάν θρω ποί 
μας στην ατί μω ση του Γκου α ντα νά μο και στην ηλε κτρι κή κα ρέ κλα γι 
αυ τό: κα λού με τους λα ούς να ανα τρέ ψουν στην πρά ξη την κατ' ευ φη μι
σμόν λε γό με νη συμ φω νί α δι κα στι κής αρω γής και στην ου σί α συμ φω νί α 
ρα για δι σμού και υπο τέ λει ας των ηγε τών της Ε.Ε. ένα ντι των ΗΠΑ.

Εί μα στε πε πει σμέ νοι ότι το πο λι τι στι κό οι κο δό μη μα που πε ρι λαμ βά νει 
με τα ξύ άλ λων την κουλ τού ρα και την πί στη των λα ών, δεν δύ να ται να 
στη ρι χτεί στην οι κο νο μι κή εξα θλί ω ση και στην υπο τέ λει α και όσοι 
πι στεύ ουν κά τι τέ τοιο πλα νώ νται οι κτρά. Η γι γά ντω ση του με γά λου κε φα-
λαί ου σα ρώ νει στο πέ ρα σμά του κά θε πο λι τι στι κή αξία και αυ τό βι ώ νου-
με κα θη με ρι νά. Μό νο όσοι έχουν μά τια και δεν βλέ πουν, δεν το αντι-
λαμ βά νο νται. Ο οι κο νο μι κά υπό δου λος δεν μπο ρεί να εί ναι πο λι τι στι κά 
ελεύ θε ρος. Το σχή μα "ναι στην οι κο νο μι κή-όχι στην πο λι τι στι κή ένω ση" 
εί ναι οξύ μω ρο, αντι ε πι στη μο νι κό, αντι δι α λε κτι κό...

Πρό τυ πο ορ γά νω σης της νέ ας αν θρώ πι νης κοι νω νί ας για μας ο 
τρό πος ύπαρ ξης της Εκ κλη σί ας των πρώ των Χρι στια νών, στην οποία δεν 
υπήρ χαν πλού σι οι και εν δε είς, για τί τα εί χαν όλα κοι νά και από το κοι νό 
τα μεί ο έπαιρ νε ο κα θέ νας ότι εί χε ανά γκη. Ο κό σμος αυ τός εί ναι ζή τη-
μα βού λη σης και όχι τε λε ο λο γί ας, δεν θα μας χα ρι στεί, θα τον κα τα κτή-
σου με και θα τον οι κο δο μή σου με με αγώ νες...

Ενώ στε τη φω νή σας μα ζί μας, ενω θεί τε σ' ένα κοι νό 
μέ τω πο μ' όσους αγω νί ζο νται στο πλευ ρό των πτω χών και 
των αδυ νά των, εκεί μας θέ λει ο Χρι στός, η ιδι ώ τευ ση δεν 
εί ναι ίδι ον του Χρι στια νού.

(Το κεί με νο αυ τό μοι ρά στη κε στην αντι πο λε μι κή συ γκέ ντρω ση στις 
2792003 στην Αθή να)
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Ενά ντι α στον πό λε μο το ρα τσι σμό, τη δι ε θνή  
τρο μο κρα τί α της Ε.Ε. και ΝΑ ΤΟ. ΙΝΑ ΠΑ ΝΤΕΣ ΕΝ ΩΣΙ



– Στις 22 Νο εμ βρί ου εί δα με μια πο λύ ωραία πα ρά στα ση με 
παι δι ά, το έρ γο «Ξαί γι να». Ένα έρ γο βα θιά αντι πο λε μι κό, σα τυ
ρι κό, που έφερ νε τον πό λε μο σε μια ρή ξη με την ου σί α του 
αν θρώ που. Μια ζωή απλή, βα τή, με απο λαύ σεις κα θη με ρι νές 
κό ντρα σε ότι την κα τα στρέ φει. Τί νος ήταν η ιδέα το σε νά ρι ο;

– Μα ζευ ό μα σταν με τα παι δι ά και ξε κι νή σα με κά ποιες συ ζη-
τή σεις για το τι θα μας άρε σε να παί ξου με. Τι εί ναι αυ τό που 
μας απα σχο λεί πε ρισ σό τε ρο αυ τήν την επο χή –τα παι δι ά ού τως 
ή άλ λως βλέ πουν τη λε ό ρα ση, ακού νε τους με γά λους για τους 
πο λέ μους, για το Αφ γα νι στάν, στο Ιράκ, εδώ, εκεί... Βγή κε ότι 
θα ήταν πο λύ ωραίο να κά να με ένα έρ γο για τον πό λε μο. Από 
κει και πέ ρα λέ γα με δι ά φο ρες ιστο ρί ες, πά νω στον πό λε μο, 
έλε γα εγώ τις δι κές μου, τα παι δι ά έλε γαν τις δι κές τους και 
σι γά-σι γά φτιά ξα με ένα σε νά ρι ο, όλοι μα ζί και στη συ νέ χει α 
δου λεύ α με ως εξής: με αυ το σχε δι α σμούς. Δη λα δή, πώς θα μπο-
ρού σε να περ πα τά ει ο πό λε μος; πώς θα μπο ρού σε να περ πα τά-
ει ένας δυ να τός, ένας χο ντρός, ένας ασθε νι κός, ή πώς θα ήταν 
η κί νη σή του, πώς θα ήταν το βλέμ μα του...

– εί ναι  το τε χνι κό μέ ρος της υπό θε σης...

– Δεν εί ναι απλά το τε χνι κό για τί εί ναι και το ου σι α στι κό. Το 
παι δί «έβγαι νε» από τον εαυ τό του και λει τουρ γού σε σαν να 
ήταν κά ποιος άλ λος, σαν να ήταν ένας πό λε μος, ένας στρα τι ώ-
της, η γυ ναί κα ενός πο λέ μαρ χου. Δεν με εν δι έ φε ρε το παι δί να 
πα πα γα λί σει κά ποιους δι ά λο γους και να βγει να τους επα να λά-
βει. Όταν βρίσκεται στη σκηνή πρέ πει να εί ναι στο ρό λο αυ τού 
που παί ζει: να παί ζουν τα μά τια του η πα ρα μι κρή του κί νη ση... 
συμμετέχει με όλα. Από τη στιγ μή που θα μπο ρέ σει να συμ βεί 

αυ τό δεν θα χρει ά ζε ται το παι δί να απο στη θί σει δι ά λο γους. 
Αυ το σχε δι ά ζει, εί ναι ο «άλ λος», μι λά ει σαν να εί ναι ο «άλ λος». 

– Κά θε πρό βα δη λα δή ήταν δι α φο ρε τι κή από τις άλ λες;

– Σε κά θε πρό βα τα παι δι ά έλε γαν δι α φο ρε τι κά λό για έχο ντας 
πά ντα ένα μπού σου λα. Υπήρ χε το σε νά ρι ο και αυ το σχε δί α ζαν.

– Θα μπο ρού σα με να πού με ότι η πα ρά στα ση που όσοι εί μα
στε εκεί και απο λαύ σα με ότι ήταν μια κα λά ορ γα νω μέ νη πρό
βα;

– Ναι.

– Θα μπο ρού σα με να την ξα να δού με; Υπάρ χει κό σμος που την 
έχα σε επει δή δεν το ήξε ρε (αναγ γέλ θη κε κά τι ώρες πριν την 
πα ρου σί α σή της) και επί σης κό σμος που θέ λει να την ξα να δεί.

– Και τα παι δι ά επί σης θέ λουν. Αν ο Μορ φω τι κός πά λι με σο-
λα βή σει για την αί θου σα του θε ά τρου νο μί ζω ότι θα μπο ρέ σου-
με να την ξα να παί ξου με.

– Σε ρω τά ω δι ό τι έχω μά θει ότι συ νά ντη σε αρ κε τές δυ σκο
λί ες τό σο στο ξε κί νη μα από τον περ σι νό χει μώ να (υπήρ ξαν 
αλ λα γές μέ χρι να στα θε ρο ποι η θεί μια ομά δα των 67 παι δι ών 
με εσέ να μα ζί) και κα τά τη δι άρ κει α της προ ε τοι μα σί ας για την 
πα ρά στα ση.

– Εί χα με να αντι με τω πί σου με πά ρα πολ λούς «δρά κους», όπως 
εί ναι ο «δρά κος» των αγ γλι κών, των γαλ λι κών, του υπο λο γι στή, 
της εκ δρο μής, της απο χής των παι δι ών από το σχο λεί ο για δι ά-
φο ρους λό γους, της κού ρα σης των γο νιών να φέ ρου νε τα παι-
δι ά... και όσον αφο ρά το θέ α τρο... κά ποιοι φο βή θη καν ότι τα 
παι δι ά θα χα λά σου νε τα έτοι μα σκη νι κά του Δη μο τι κού θε ά τρου. 
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Μας βο ή θη σε ο Μορ φω τι κός Σύλ λο γος και πή ρα με του λά χι στον 
την αί θου σα για τί έπρε πε να ολο κλη ρω θεί αυ τή η προ σπά θει α 
των παι δι ών. Εί χα δώ σει το λό γο μου στα παι δι ά... Κά ποια στιγ μή 
εί πα στα παι δι ά ότι μάλ λον τε λει ώ νει (άκαρ πα) η προ σπά θειά 
μας... ότι πρό βες κά να με-κά να με, αυ τό ήταν...

– Και τα παι δι ά τι εί παν;

– »Και για τί να τε λει ώ σει»... «εμείς θέ λου με να το δεί ξου-
με»... «θέ λου με να 'ρθουν οι φί λοι μας να του δουν»... και έτσι, 
τους έδω σα το λό γο μου ότι θα κά νω ότι μπο ρώ για να το δεί-
ξου με προς τα έξω. Και τε λι κά το κα τορ θώ σα με.

– Δη λα δή έγι νε για ένα πεί σμα...

– Όχι. Έγι νε για τί η επι θυ μί α των παι δι ών ήταν να γί νει. Δη λα-
δή αν τα παι δι ά ήταν αδιά φο ρα, στο στυλ «εντά ξει, και τι έγι-
νε...», δεν θα επέ με να. Αλ λά από τη στιγ μή που τα παι δι ά επέ με-
ναν... ήθε λαν να το δεί ξουν στους γο νείς τους, στους συμ μα θη-
τές τους, ε! ήμουν υπο χρε ω μέ νη αφού το ξε κί νη σα μα ζί τους να 
το πα ρου σι ά σου με.

– Τα παι δι ά πως αι σθάν θη καν την όλη δι α δι κα σί α και προ ε
τοι μα σί α, αν και τα χει ρο κρο τή μα τα της πα ρά στα σης έχουν κι 
αυ τά τη ση μα σί α τους.

– Οι δι α δι κα σί ες ήταν δη μο κρα τι κές. Δη λα δή δεν ήμουν εγώ 
ο ιε ρο φά ντης που απο φά σι ζα τι θα γί νει και πώς θα γί νει. Η όλη 
προ ε τοι μα σί α έβγαι νε από τα ίδια τα παι δι ά. Μέ σα από τον αυ το-
σχε δι α σμό τα παι δι ά τε λι κά επέ λε γαν το ποιος θα παίξει τον 
κά θε ρό λο. Ση κω νό ταν ας πού με ο Νό της να παίξει τον πό λε μο. 
Τον έβλε παν τα παι δι ά, πως κι νεί ται, πως κοι τά ει, πώς περπατάει 
και έλε γαν: δεν μας πεί θει. Αυ τός που έλε γε ότι δεν τον πεί θει 
ση κω νό ταν και έκα νε το ανά λο γο και φυ σι κά εί χε να αντι με τω-
πί σει τα σχό λι α και την κρι τι κή των υπο λοί πων παι δι ών. Ση κω-
νό ταν κά ποιος άλ λος με τά και στο τέ λος κα τέ λη γαν σε αυτόν 
που τους πεί θει. Αυ τή ήταν η δι α δι κα σί α... τα ίδια τα παι δι ά επέ-
λε γαν τους ρό λους τους. Επί σης στό χος μου ήταν τα παι δι ά να 
σέ βε ται ο ένας τον άλ λο, να αλ λη λο βο η θού νται. Το θέ α τρο εί ναι 
μια συλ λο γι κή κα τά στα ση, δεν εί ναι ο κα θέ νας για πάρ τη του. 
Αν κά ποιος ξε χνού σε ή στε κό ταν αμή χα νος, μπλο κα ρι ζό ταν και 
στα μα τού σε, προ σπα θού σε να τον βο η θή σει ο άλ λος, με κά ποιες 
ερω τή σεις που θα του 'κανε να τον επα να φέ ρει. Δε χρει α ζό ταν 
να επέμ βω εγώ. 

– Κα τά τη δι άρ κει α της προ ε τοι μα σί ας υπάρ χει μια δέ σμευ ση, 

υπάρ χει μια κού ρα ση και –  αν θες–  μπο ρεί να βγει ένας εκνευ
ρι σμός. Σε γε νι κές γραμ μές απο λάμ βα ναν τις πρό βες τους; 

– Πο τέ δεν βγή κε εκνευ ρι σμός από τα παι δι ά. Από τους 
γο νείς έβγαι νε. Τα παι δι ά ήταν γε μά τα αγω νί α: «Σο φί α θα 
κά νου με αύ ρι ο πρό βα;». Ήταν ένας χώ ρος που ήταν δι κός τους, 
λει τουρ γού σαν όπως αυ τά ήθε λαν, χω ρίς να εί ναι υπο χρε ω μέ να 
να αποστηθίσουν κάποιο κείμενο...

– Πώς εξη γείς το γε γο νός ότι «ηθο ποι ός» από την παι δι κή 
αυ τή ομά δα ήθε λε 24 ώρες να κά νει πρό βα;

– Εί χαν πά ρα πο λύ χα ρά για τί ήταν δι κή τους ιστο ρί α. Και η 
δι α φή μι ση του έρ γου που έγι νε μια μέ ρα πριν ήταν με γά λη 
εμπει ρί α για τα παι δι ά. Βγή καν με χαρ τά κια, με μι κρές αφι σού-
λες για τα μα γα ζιά. Στην αρ χή αφή να νε το χαρ τί έτσι πα γω μέ να... 
με τά τους εξή γη σα ότι το χαρ τά κι αυ τό εί ναι σαν όλα τα άλ λα 
και μπο ρεί να πε τα χτεί. Άρ χι σαν να μι λά νε για το έρ γο τους και 
να εκτί θε νται στον κό σμο.

– Αυ τό εί ναι βα σι κός σου στό χος, η έκ θε ση μπρο στά στους 
άλ λους;

Το να μπο ρεί να εκτί θε ται το παι δί, χω ρίς να φο βά ται. Αύ ρι ο 
μ' αυ τό τον τρό πο θα εκτε θεί στο δι ευ θυ ντή του, στο αφε ντι κό 
του και στους άλ λους αν θρώ πους και...

– θα πρέ πει να εί ναι ο εαυ τός του...

– ...να μη φο βά ται για τον τρό πο που μι λά ει, για τον τρό πο 
που κι νεί ται. Όταν πέ ρα σαν από την ψα ρα γο ρά και δί ναν τα χαρ-
τά κια, ερ χό ταν και μου λέ γαν: «αυ τός μας εί πε ότι δεν θέ λει 
τί πο τα, τι να κά νου με;» «Εντά ξει, κά ποιοι δεν θέ λουν»... «Αυ τός 
Σο φί α μας εί πε πη γαί νε τε πιο κει», «Δεν εί ναι τί πο τα, συ νε χί στε 
πιο πέ ρα». Δεν χρει ά ζε ται να «κου μπω θούν» επει δή κά ποιος τους 
μί λη σε λί γο από το μα ή δεν τον εν δι έ φε ρε... Το αντι με τω πί ζεις, 
λες ότι υπάρ χει και αυ τό. Μα θαί νω τη ζωή, μα θαί νω να εκτί θε-
μαι, μα θαί νω να επι μέ νω.

– Η δρα στη ρι ό τη τα ενός παι δι ού στη θε α τρι κή ομά δα μπο ρεί 
να εί ναι κα τα λύ της για τη ζωή του;

– Ναι αρ κεί ο εμ ψυ χω τής να μην «κα πε λώ νει» να εί ναι σε 
μια από στα ση, απλά να εμ ψυ χώ νει το παι δί...Να το αφή σει να 
αν θί σει το παι δί... Να μην του λέ ει τι θα κά νει για τί έτσι του 
κό βει τον αυ θορ μη τι σμό του

– ...του στε ρεί τη χα ρά της ανα κά λυ ψης...
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– Ακρι βώς! Ενώ εί ναι κα λύ τε ρα να του δώ σεις το ερέ θι σμα 
και να τον αφή σεις. «Πώς θα μί λα γες, πώς θα έκα νες, τι θα 
έλε γες...». Δεν του λες θα πεις έτσι. Πρέ πει να μπεις στο ρό λο 
να αφή σεις τη φω νή σου να βγει, να απε λευ θε ρω θεί... την κί νη-
σή σου... όλα! Θε ω ρώ ότι εί ναι μια εμπει ρί α για τα παι δι ά πά ρα 
πο λύ σο βα ρή. Και το πιο σο βα ρό ότι μα θαί νουν να σέ βο νται το 
ένα το άλ λο. Δεν μπο ρεί να μι λά ο φί λος σου κι εσύ να τον 
δι α κό πτεις. Τον αφή νεις να τε λει ώ σει και με τά... Εκεί έδι να πο λύ 
με γά λη ση μα σί α. Κι εγώ όταν μι λού σα πολ λές φο ρές με δι έ κο-
πταν «Σο φί α αυ τό... εκεί νο...». Κι εκεί ήμου να: «Όχι παι δί α δεν 
θα με δι α κό πτε τε, αφού δεν δι α κό πτω κα νέ ναν από σας την ώρα 
που μι λά ει. Κα νέ νας δεν δι α κό πτει κα νέ ναν». Εκεί μό νο έβα ζα 
κά ποια όρια κι όχι αν θα χρη σι μο ποι ού σαν εκεί νη τη λέ ξη ή την 
άλ λη στις πρό βες.

– Εί δα με ένα πο λύ μι νι μα λι στι κό σκη νι κό και ήταν πο λύ ευ χά
ρι στο το γε γο νός ότι η σκη νι κή πα ρου σί α των παι δι ών, η εκ φρα
στι κό τη τά τους υπερ κά λυ ψε την απου σί α ενός φα ντα χτε ρού ή 
εντυ πω σι α κού σκη νι κού. Έχου με ανά γκη από σκη νι κά, ακρι βά, 
εντυ πω σι α κά κτλ;

– Τα παι δι ά έπαι ζαν με την ψυ χή τους... Σί γου ρα δεν εί ναι 
κά τι κα κό να έχεις ωραία σκη νι κά αλ λά θε ω ρώ ότι μια πο λύ 
κα λή πα ρά στα ση μπο ρεί να βγει και με πο λύ λι τά σκη νι κά. Θε ω-
ρώ ότι το θέ α τρο εί ναι η τέ χνη των τε χνών, δη λα δή τα πε ρι έ χει 
όλα, και το ει κα στι κό και τη μου σι κή και το χο ρό... θα μου άρε σε 
τα παι δι ά να δου λεύ ουν και στο ει κα στι κό, ας πού με να φτιά ξουν 
κα πέ λα ή κά ποια στιγ μή να φτιά ξει μια μά σκα από άχρη στα υλι-
κά... ού τως ή άλ λως δου λεύ ω με άχρη στα υλι κά. Με απλά πράγ-
μα τα που εί ναι άχρη στα όπως ένα κομ μά τι φε λι ζόλ, κλα ριά, φύλ-
λα, θα μπο ρού σαν να κά νουν υπέ ρο χα πράγ μα τα, αλ λά δεν εί χα-
με το χρό νο...

– Μια ερώ τη ση που δεν έχει να κά νει με τη συ γκε κρι μέ νη 
πα ρά στα ση. Έχεις στό χους για μια παι δι κή σκη νή εδώ στην Αί γι
να;

– Ένα όνει ρο που έχω εί ναι ένας χώ ρος των παι δι ών και που 
αυ τά θα μπο ρούν να δου λεύ ουν στο θε α τρι κό παι χνί δι, θα μπο-
ρούν να παί ζουν μου σι κή, να μα θαί νουν χο ρούς, θα μπο ρούν 
γε νι κά να συ να ντιού νται. Ένα πο λι τι στι κό στέ κι παι δι ών δη λα δή. 
Θα μπο ρού σα να συ νερ γά ζο μαι με ψυ χο λό γους, θα μπο ρού με 
να συ ζη τά με με ρι κά προ βλή μα τα. Αλ λά αυ τό χρει ά ζε ται ένα μι κρό 
πυ ρή να με γο νείς που θα έχουν το με ρά κι να βο η θή σουν, με 

κά ποιο φί λο ψυ χο λό γο, με κά ποιο φί λο μου σι κό... από μό νος του 
δεν μπο ρεί κα νείς να τα κά νει όλα. Όχι με στό χο το κέρ δος... Ο 
κό σμος αν εί ναι να αλ λά ξει θα αλ λά ξει με τα παι δι ά. Στό χος να 
γί νο νται ολο κλη ρω μέ νες προ σω πι κό τη τες, υπεύ θυ νοι άν θρω-
ποι.

– Ει δι κά για το θέ α τρο– χω ρίς να δι α χω ρί ζου με τις δρα στη
ρι ό τη τες;

– Μια μό νι μη παι δι κή σκη νή που να έρ χο νται παι δι ά και να 
παί ζουν.

ΠΑΙ ΔΙ Α ΓΡΑ ΦΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡ ΓΟ ΠΟΥ ΕΠΑΙ ΞΑΝ:
Εμέ να μου έκα νε εντύ πω ση το εξής: μου άρε σε αυ τή η σκη

νή που ήταν στο πλοίο με τον Πο λέ μαρ χο. Με τά μου άρε σε η 
σκη νή που έπαι ζε ο Πο λέ μαρ χος με τη γυ ναί κα του. Εγώ βγή κα 
στο τέ λος που λέ γα με: «Νά τος και νά τος και νά τος. Δώσ' του και 
δώσ' του και δώσ' του. Μια του βρω μιά ρη, μια του ψυλ λιά ρη. 
Νά τος και νά τος και νά τος» Με τά εγώ έβγαι να και έλε γα από 
μια ευ χή και πέ τα γα πέ τρες και έλε γα να μην ξα νάρ θει ο πό λε
μος στην Ξαί γι να. Εκεί μου άρε σε στο τέ λος της πα ρά στα σης 
που ήμου να ευ χα ρι στη μέ νος. 

Μου άρε σε ακό μα που ήταν απ' έξω ένα παι δά κι και έκα νε 
τον ξε νο δό χο. Με τά έβγαι νε και ένα άλ λο παι δά κι που φό ρα γε 
μια στο λή σκε λε τού. Το παι δά κι που έκα νε τον ξε νο δό χο έβλε
πε το τέ ρας και έτρε χε γρή γο ρα. Αυ τό όλο το κομ μά τι ήταν η 
ιστο ρί α μας.

Νε κτά ρι ος Δρά κας

Στην αρ χή η κ. Σο φί α μας έκα νε απλά μά θη μα για να μά θου με 
τα μυ στι κά του θε ά τρου. Τό τε κά να με ακό μα στο σχο λεί ο, στην 
αί θου σα τε λε τών (πολ λα πλών χρή σε ων). Στην αρ χή όλο το ολο ή
με ρο συμ με τεί χε. Εγώ δεν πή γαι να στο ολο ή με ρο, αλ λά η Σο φί α 
ήταν στον παι δι κό σταθ μό, στη μου σι κή. Ύστε ρα λι γο στέ ψα με, τό τε 
ήταν που αρ χί σα με να δι α μορ φώ νου με ένα θε α τρι κό. Κά να με πολ
λές πρό βες εκεί μέ χρι που εί δα με πως προ χω ρά με και απο φα σί
σα με να κά νου με πρό βες στο σπί τι της Σο φί ας. Υπήρ χε μια πε ρί
ο δος όπου ήταν πι θα νό να παί ξου με όλο το θε α τρι κό εγώ και ο 
Νό της (Καλ λί μα χος). Ύστε ρα κά να με 2 πρό βες στο Μορ φω τι κό. 
Με τά αρ χί σα με τις πρό βες στο Δη μο τι κό Θέ α τρο Αί γι νας. Λί γο 
αρ γό τε ρα πή ρα με την άδεια για να κά νου με τη θε α τρι κή πα ρά στα
ση εκέι. Η εμπει ρί α όλου αυ τού του και ρού ήταν θαυ μά σι α!!!
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Ήμουν ανυ πό μο νος αλ λά και αγ χω μέ νος. Πιο πο λύ τρακ εί χα 
όταν ο Κ. Μου σου λέ ας ήρ θε να επι θε ω ρή σει αν θα παι χτεί η 
θε α τρι κή πα ρά στα ση ή όχι. Πριν βγω στη σκη νή εί χα φο βε ρό 
τρακ, όταν βγή κα όμως δεν εί χα άγ χος για το πως δεί χνω ή κά τι 
τέ τοιο. Ήταν μια θε α τρι κή πα ρά στα ση άκρως αντι πο λε μι κή που 
μι λού σε για την «Ξαί γι να» το πιο όμορ φο νη σί (και τό πος) του 
κό σμου όπου δέ χε ται επί θε ση από τον φο βε ρό Πο λέ μαρ χο (εμέ
να). Οι Ξαι γι νή τες βρί σκο νται σε δύ σκο λη θέ ση για τί ήδη έχουν 
από χρό νια κα ταρ γή σει το στρα τό! Όμως χά ρις σε μια τρε λή ιδέα 
θα γλι τώ σουν από τα χέ ρια του Πο λέ μαρ χου! Το έρ γο θα ξα να
παι χτεί τα Σαβ βα το κύ ρια κα του Μάρ τη.

Νί κος Κον δύ λης

Πέ ρυ σι πή γαι να στο ολο ή με ρο του πρώ του Δη μο τι κού Σχο
λεί ου. Ο δά σκα λός μας, εί χε μια γνω στή που ήτα νε δα σκά λα 
θε ά τρου. Το όνο μά της εί ναι κ. Σο φί α. Κά θε εβδο μά δα μας έκα
νε ένα θε α τρι κό παι χνί δι. Έτσι γί να με ομά δα. Κά να με πρό βες 
όλο το κα λο καί ρι στο σπί τι της και με τά στο Δη μο τι κό Θέ α τρο 

Αί γι νας. Η κ. Σο φί α δεν μας έδω σε χαρ τιά του ρό λου μας. Σκε
φτή κα με μό νοι μας τα λό για μας και έτσι μπο ρεί κά ποιος να 
έλε γε κά θε φο ρά κά τι δι α φο ρε τι κό Οι υπό λοι ποι κρί να νε τα 
λό για του άλ λου αλ λά και τα δι κά τους. Δου λέ ψα με πο λύ και 
τε λι κά ήμα σταν έτοι μοι για την πα ρά στα ση, για το έρ γο μας «Η 
Ξαί γι να». Αυ τή η πα ρά στα ση κα τά κά ποιο τρό πο έδει ξε στους 
αν θρώ πους να μην κά νουν πό λε μο.

Ο κ. Μου σου λέ ας, ο υπεύ θυ νος του θε ά τρου, εί δε την πα ρά
στα σή μας και επει δή του αρέ σα με, μας άφη σε να παί ξου με το 
θέ α τρο, αλ λά μας το έδω σε και για όλον τον Μάρ τι ο. Εμείς πε ρι
μέ να με να έρ θουν μό νο οι γο νείς μας να μας δού νε και δεν 
πε ρι μέ να με πο λύ κό σμο. Όμως όταν βγή κα στη σκη νή εί δα όλες 
τις κα ρέ κλες πια σμέ νες και ήταν άν θρω ποι όρ θι οι. Εί χα με γά λο 
άγ χος αλ λά μό λις τους εί δα μου έφυ γε και τις επό με νες φο ρές 
που βγή κα, μου εί χε γί νει συ νή θει α. Πή γα με πο λύ κα λά όμως 
όλοι που έπαι ξαν θέ α τρο έκα ναν κι ένα λά θος. Μου άρε σε πά ρα 
πο λύ και ανυ πο μο νώ να έρ θει ο Μάρ της.

Νώ της Ρο δί ου 
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Δεν συ νέ βη τί πο τα το ιδι αί τε ρο στην έκ θε ση των 27 καλ λι-
τε χνών (αι γι νη τών και με τοί κων) στην αί θου σα του Λα ο γρα φι κού 
Μου σεί ου Αί γι νας το Σε πτέμ βρη που μας πέ ρα σε; Τα το πι κά 
έντυ πα που έγρα ψαν για την έκ θε ση την πα ρου σί α σαν σαν ένα 
πο λι τι στι κό γε γο νός. Κά ποιοι πα ρε πι δη μού ντες εκ θέ σα νε τα 
έρ γα τους κτλ. κτλ... Δεν θέ λαν να σπά σουν τα αυ γά τους με 
τους τα λι μπάν της ορ θο δο ξί ας; Δεν το άκου σαν; Δεν τους φά νη-
κε ση μα ντι κό; Το εί χαν ξα να δεί το έρ γο αυ τό και δεν θέ λη σαν 
να πά ρουν θέ ση; 

Εί τε έτσι εί τε αλ λιώς, το γε γο νός έγι νε αλ λά δεν ακού στη κε:

Κά ποιοι συ μπο λί τες μας με το κρι τή ρι ο της θρη σκευ τι κής ανο-
χής θε ώ ρη σαν τα γλυ πτά του Αλ κέ τα Δρό σου «σα τα νι στι κά». 
Δι καί ω μά τους. Ήταν έρ γα τα οποία εγκρί θη καν από την επι τρο πή 
του Λα ο γρα φι κού Μου σεί ου για να εκτε θούν και τα οποία θε ω-
ρή θη καν –μάλ λον– πρω το πο ρι α κά. Δυο μέ ρες με τά τα εγκαί νι α της 
έκ θε σης τα έρ γα αυ τά δέ χτη καν την λο γο κρι τι κή επί θε ση τό σο 
αυ τών των αν θρώ πων όσο και την επί θε ση της το πι κής αστυ-
νο μί ας που έφε ρε σε πολ λή δύ σκο λη θέ ση τον πρό ε δρο του ΔΣ 
του Λα ο γρα φι κού, Κώ στα Γα λά νη. Τα έρ γα μπή καν στο πε ρι θώ-
ρι ο της έκ θε σης και σκε πά στη καν με μαύ ρο πα νί. Έτσι έμει ναν 
για δυο μέ ρες και στη συ νέ χει α πά λι με προ σω πι κή από φα ση του 
Κώ στα Γα λά νη, απο κα λύ φθη καν χω ρίς να αλ λά ξουν θέ ση. 

Το γε γο νός –αν μη τι άλ λο;– εγεί ρει σο βα ρά ερω τη μα τι κά 

τό σο για αυ τούς που αντέ δρα σαν με το συ γκε κρι μέ νο τρό πο 

όσο και για αυ τούς που δεν αντέ δρα σαν βλέ πο ντας ένα καλ λι-

τε χνι κό έρ γο με τό σο ελε ει νό τρό πο να λο γο κρί νε ται. Για τί οι 

υπό λοι ποι 26 καλ λι τέ χνες δεν αντέ δρα σαν μπρο στά στην άσκη-

ση λο γο κρι σί ας; Για τί τα προ ο δευ τι κά έντυ πα της Αί γι νας («Πο λί-

της της Αί γι νας» και «Φι στί κι») κα τέ γρα ψαν σαν απλό γε γο νός 

την ομα δι κή έκ θε ση χω ρίς να πά ρουν θέ ση για τη λο γο κρι σί α 

που έγι νε στο χώ ρο του Λα ο γρα φι κού; Για τί οι καλ λι τέ χνες της 

Αί γι νας που έμα θαν δεν πή ραν θέ ση στο γε γο νός αυ τό που 

ση μα το δο τεί όρια στην ελευ θε ρί α της έκ φρα σης; 

Έχου με επι τρο πές λο γο κρι σί ας των καλ λι τε χνι κών έρ γων; 

Έχει τη δυ να τό τη τα ο/η οποιο(α)σδή πο τε, πέ ρα από τη δυ να τό-

τη τά του/της να κρί νει –ελεύ θε ρα ένα έρ γο– να χρη σι μο ποι εί 

την αστυ νο μί α και τη θρη σκευ τι κή του/της ιδε ο λο γί α προ κει μέ-

νου να εξα φα νί σει την έκ φρα ση όποια αυ τή κι αν εί ναι;

Να τε λει ώ νου με με τα προ σχή μα τα του ακή ρυ χτου πο λέ μου. 

Τα δο ντά κια σας φαί νο νται και με τριού νται. 

Ελευθερίαγιαόλουςκαιόλες
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Το outlook στην Αί γι να με τον Αλ κέ τα Δρό σο...

ή όταν οι χρι στα νορ θό δο ξοι Τα λι μπάν 
δείχνουν τα δο ντά κια τους



Η συλ λο γι κή μνή μη, δη λα δή σε «αυ τό που μέ νει από το 
πα ρελ θόν στο πλαί σι ο του βι ώ μα τος» ή σε «αυ τό που οι 
ομά δες δη μι ουρ γούν με το πα ρελ θόν τους», αν χρη σι μο ποι-
ή σου με τον ορι σμό του Πι έρ Νο ρά, το πα ρελ θόν επι βι ώ νει 
στο πα ρόν εφό σον το πρώ το έχει να εμπνεύ σει το δεύ τε ρο 
την αί σθη ση της συ νο χής, της ενό τη τας, της ευ η με ρί ας, της 
ιδι αι τε ρό τη τας της κοι νό τη τας σε το πι κή και εθνι κή κλί μα κα. 
Και βέ βαι α σε αυ τή τη λει τουρ γί α ο ιστο ρι κός χρό νος εί ναι 
κά τι πο λύ εύ πλα στο και σχε τι κό. Για πα ρά δειγ μα, πολ λές 
φο ρές συμ βαί νει το χρο νι κά πλη σι έ στε ρο, το πρό σφα το 
ιστο ρι κό πα ρελ θόν, να εί ναι μια ξε θω ρια σμέ νη ανά μνη ση 
ή ολό τε λα ξε χα σμέ νο ή ακό μα και άγνω στο, ενώ ένα γε γο-
νός του μα κρι νού ή και απώ τα του πα ρελ θό ντος να εί ναι 
πο λύ κα λά γνω στό και ολο ζώ ντα νο στη συλ λο γι κή μνή μη 
μας. 

Ποιοι εί ναι όμως οι δι α χει ρι στές της ιστο ρι κής και της 
κοι νω νι κής μνή μης; Μια μα τιά στα σχο λι κά βι βλί α και πό σο 
μάλ λον η ίδια μας η σχο λι κή εμπει ρί α αρ κεί, και με το πα ρα-
πά νω, να μας βά λει σε προ βλη μα τι σμό για την ιδε ο λο γι κή 
χρή ση της ιστο ρί ας και τους μη χα νι σμούς ανα πα ρα γω γής 
της που επε κτεί νο νται πο λύ πιο πέ ρα από το σχο λι κό πε ρι-
βάλ λον, δι α χέ ο νται στις δο μές της κοι νω νί ας συ νο λι κά.

Η συ νύ φαν ση αυ τή μνή μης, ιστο ρί ας, ιδε ο λο γί ας, εξου-
σί ας, ανι χνεύ ε ται και χρή ζει δι ε ρεύ νη σης και στο πε δί ο της 
το πι κής ιστο ρί ας. Νο μί ζω ότι έχει εν δι α φέ ρον να δού με 
υπό αυ τό το πρί σμα, την πε ρί πτω ση του Ορ φα νο τρο φεί ου 
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Οι Φυ λα κές Αι γί νης  
ή τα φα ντά σμα τα του πα ρελ θό ντος

τηςΛεμονιάςΡόδη
Φωτογραφίες:ΡέναΚορκοβέλου

Η μνήμη σε ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο συγκροτείται 
μέσα από μια λειτουργία με ένα κατεξοχήν επιλεκτικό 
χαρακτήρα. Δηλαδή, επιλέγονται τα στοιχεία που πρέπει, για 
κάποιον προφανώς σημαντικό λόγο, να διατηρηθούν εναργώς, 
στοιχεία τα οποία με τελετουργικές πρακτικές επαναφέρονται 

και ενισχύονται 
τακτικά και 
επιμελώς ώστε  
να μη χάσουν το 
σφρίγος και τη 
ζωτικότητά τους. 
Αναλόγως, 
απωθούνται, 
αποδυναμώνονται, 
εξαφανίζονται 
εντέλει τα ίχνη 
του παρελθόντος 
που δεν 
φαντάζουν αρκετά 
ευχάριστα, 
αξιόλογα ή 
χρήσιμα ώστε  
να είναι 
αξιομνημόνευτα.



ή αλ λιώς των πρώ ην Φυ λα κών Αι γί νης. Πρό κει ται, ως γνω στόν, 
για ένα από τα ιστο ρι κά κτί ρι α της Αί γι νας, η γέ νε ση του οποί ου 
συν δέ ε ται με την κα πο δι στρι α κή πε ρί ο δο κα τά την οποία η Αί γι να, 
ως πρώ τη πρω τεύ ου σα του νε ο σύ στα του ελ λη νι κού κρά τους, απο-
κτού σε υπο δο μή πο λι τι κού, πνευ μα τι κού και οι κο νο μι κού κέ ντρου 
με απο τέ λε σμα να γνω ρί σει μια τα χεί α και ση μα ντι κή σε όλους 
τους το μείς ανά πτυ ξη. Στην πε ρί πτω ση του συ γκε κρι μέ νου κτι ρί ου, 
ιδι αί τε ρο εν δι α φέ ρον, με τα ξύ άλ λων, πα ρου σι ά ζει η πο ρεί α του 
μέ σα στο χρό νο κα θώς οι χρή σεις του εναλ λάσ σο νται δι α δο χι κά 
με μα κρο βι ό τε ρη τη χρή ση του ως φυ λα κής.

Θα ήθε λα να μοι ρα στώ μια προ σω πι κή εμπει ρί α. Κατ' αρ χάς, 
έχει ση μα σί α να δι ευ κρι νί σω ότι δεν κα τά γο μαι από την Αί γι να 
ού τε δι α μέ νω μό νι μα στο νη σί, απλά τυ χαί νει να βρί σκο μαι εδώ 
για αρ κε τούς μή νες λό γω ενός ει δι κού εν δι α φέ ρο ντος για τις 
Φυ λα κές. Όταν ανα ζή τη σα το κτί ρι ο των πρώ ην Φυ λα κών, ήρ θα 
σε επα φή με πολ λούς ντό πιους. Συ ζη τώ ντας μα ζί τους με εντυ-
πω σί α σε το εξής: Το στα θε ρό μο τί βο στο λό γο των αν θρώ πων 
ήταν εύ λο γα μια τα λά ντευ ση ανά με σα στις δυο κύ ρι ες λει τουρ γί-
ες του κτι ρί ου: Ορ φα νο τρο φεί ο και Φυ λα κές. Οι λει τουρ γί ες 
αυ τές, η κα θε μιά με το ση μα σι ο λο γι κό βά ρος της, βρί σκο νται σε 
αντι θε τι κή σχέ ση στη σκέ ψη των αν θρώ πων που ήταν οι συ νο μι-
λη τές κά θε φο ρά. Αυ τή η 
αξι ο λο γι κή και συ ναι σθη-
μα τι κή «πα ρεμ βο λή» δι α-
μόρ φω νε και την τά ση να 
το νί ζε ται κυ ρί ως η ιστο ρι-
κή ση μα σί α του Ορ φα νο-
τρο φεί ου. Απλου στευ τι κά, 
«το Ορ φα νο τρο φεί ο πρέ-
πει να έχου με στο νου 
μας, για τί αυ τό έχει κά ποια 
ση μα σί α. Για τις φυ λα κές 
τι να πει κα νείς...». Ση μει ω-
τέ ον τα κτί ρι α των Φυ λα-
κών χτί στη καν το 1828, 
σύμ φω να με τις αρ χι τε κτο-
νι κές αντι λή ψεις της επο-
χής με έντο νες τις επι δρά-
σεις του νε ο κλα σι κι σμού, 
με αρ χι κό προ ο ρι σμό να 

φι λο ξε νή σουν και να πε ρι θάλ ψουν τα ορ φα νά της επα νά στα σης 
του 1821 πα ρέ χο ντας πα ράλ λη λα, σε ένα πο λυ λει τουρ γι κό πλαί σι ο, 
και τη στοι χει ώ δη εκ παί δευ ση. Η λει τουρ γί α του Ορ φα νο τρο φεί ου 
ξε κί νη σε το 1829. Στον ίδιο χώ ρο επί σης στε γά στη καν το πρώ το 
αρ χαι ο λο γι κό μου σεί ο, η πρώ τη εθνι κή βι βλι ο θή κη και το πρώ το 
εθνι κό τυ πο γρα φεί ο. Το 1834, ένα χρό νο με τά τον ερ χο μό του 
Όθω να στην Ελ λά δα, τα κτί ρι α αυ τά χρη σι μο ποι ή θη καν ως σχο λή 
Ευ ελ πί δων έως το 1844, οπό τε και εγκα τα λεί πο νται για πε ρί που 
σα ρά ντα χρό νια. Το 1880 υλο ποι εί ται πρό τα ση για την αξι ο ποί η σή 
τους και με τα τρέ πο νται σε φυ λα κές. Οι φυ λα κές κα ταρ γού νται το 
1984 επί υπουρ γί ας Γ. Μα γκά κη. Λει τουρ γού σαν, επο μέ νως αδιά-
κο πα επί εκα τό και πλέ ον χρό νια!

Θα πε ρί με νε κα νείς ότι η πιο μα κρό χρο νη και τό σο πρό σφα τη 
χρή ση να εί ναι αντι κεί με νο μιας δι ε ξο δι κό τε ρης ανα φο ράς εκ 
μέ ρους των ντό πι ων, κα θώς έχου με να κά νου με με βι ώ μα τα και 
ζώ σες μνή μες. Μνή μες που πλή γω σαν και στοί χειω σαν τους Αι γι-
νή τες: Οι φω νές δι α μαρ τυ ρί ας των φυ λα κι σμέ νων, τα ουρ λια χτά 
των βα σα νι στη ρί ων, η απελ πι σμέ νη έκ κλη ση κα τά τις απερ γί ες 
πεί νας των πο λι τι κών κρα του μέ νων στο λαό της Αί γι νας για 
συ μπα ρά στα ση, τα τρα γού δια των μελ λο θα νά των κα θώς χα ρά μα τα 
οδη γού νταν στο εκτε λε στι κό από σπα σμα, το ατέ λειω το πη γαι νέ λα 

των με τα γω γι κών, η ει κό-
να των κρα του μέ νων στον 
οι κι σμό κα τά τις εξω τε ρι-
κές ερ γα σί ες, η ει κό να 
των συγ γε νών πριν και 
με τά τα επι σκε πτή ρι α, ο 
αι μα το βαμ μέ νος Τούρ λος, 
η κρα ται ά Χω ρο φυ λα κή... 
αλ λά και η το νω μέ νη, λό γω 
της συ γκυ ρί ας το πι κή οι κο-
νο μί α . Μια άλ λη όψη της 
Αί γι νας, κο ντά σε αυ τή του 
εξαί ρε του φυ σι κού κάλ-
λους τό που πα ρα θε ρι σμού 
για καλ λι τέ χνες και δι α νο-
ού με νους και όχι μό νον.

Η γε νι κή αί σθη ση που 
απο κό μι σα, με όποια επι-
φύ λα ξη και αν αντι με τω πι-
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στούν οι προ σω πι κές εκτι μή σεις, ήταν μια απο σι ώ πη ση (κρύ βει 
άρα γε πό νο; ενο χή;) δη λω τι κή μιας τά ση για με ρι κό απο χα ρα κτη-
ρι σμό του μνη μεί ου ως «φυ λα κής». Το στίγ μα της φυ λα κής έφε-
ρε και η το πι κή κοι νω νί α, κά τι το οποίο φαί νε ται να επι βι ώ νει στο 
πα ρόν. Επι πλέ ον, η απο σι ώ πη ση αυ τή μπο ρεί να συ σχε τι στεί με τα 
κλη ρο δο τή μα τα της επί ση μης, «επι στη μο νι κά» και κρα τι κά νο μι μο-
ποι η μέ νης –στο ιστο ρι κό της πλαί σι ο– απο σι ώ πη σης, η οποία 
απορ ρέ ει από μια βα σι κή αντί λη ψη. Σύμ φω να με αυ τήν, η πε ρί ο-
δος από τον εμ φύ λι ο ως την πτώ ση της δι κτα το ρί ας των συ νταγ-
μα ταρ χών, μια επο χή βι αι ό τα των κοι νω νι κών και ιδε ο λο γι κών 
συ γκρού σε ων και έξαρ σης της κρα τι κής βί ας κα τά την οποία οι 
φυ λα κές υπερ χεί λι ζαν από το πλή θος των πο λι τι κών κρα του μέ νων, 
ήταν «ανω μα λί α» και «όνει δος», μια ασυ νέ χει α στην έν δο ξη πο ρεί α 
του Έθνους μας στο χρό νο. Κα τά συ νέ πει α, κρι νό ταν εξο βε λι στέ α 
από την ιστο ρι κή μας μνή μη. Όπως φαί νε ται, οι σύγ χρο νες επι στη-
μο νι κές προ σεγ γί σεις της πε ρι ό δου (συ νέ δρι α, βι βλι ο γρα φι κή 
πα ρα γω γή κλπ.) υπό σχο νται ιστο ρί α απο κα θαρ μέ νη από ιδε ο λο γι-
κά στε ρε ό τυ πα και μυ θο λο γι κά κα τά λοι πα. Ωστό σο εί ναι γε γο νός 
πως στο χώ ρο της εκ παί δευ σης τα πράγ μα τα δεν έχουν αλ λά ξει 
πο λύ. Εί ναι εν δει κτι κό ότι στο μά θη μα της ιστο ρί ας, η πε ρί ο δος 
του εμ φύ λι ου εξα κο λου θεί να μη συ μπε ρι λαμ βά νε ται στη δι δα κτέ α 
ύλη...

Ας δού με όμως και το ίδιο το κτί ρι ο ως ύλη, ως μνη μεί ο που 
μπο ρεί να ανα γνω στεί. Σή με ρα έχει με τα τρα πεί σε ερ γο τά ξι ο 
κα θώς εδώ και πο λύ και ρό γί νο νται ερ γα σί ες ανά πλα σης με στό-

χο να δι α μορ φω θεί σε δι α χρο νι κό μου σεί ο. Αν επι σκε φτεί κα νείς, 
ακό μα και ο πιο αστοι χεί ω τος, το συ γκε κρι μέ νο κτί ρι ο θα αφή σει 
το θαύ μα του με το μέ γε θος της κα τα στρο φής που έχει συ ντε λε-
στεί, κα τα στρο φής εγκρι θεί σας από το ΚΑΣ και το ΥΠ ΠΟ (προς 
τι μήν τους). Ένας χώ ρος με τέ τοιο ιστο ρι κό και συ ναι σθη μα τι κό 
βά ρος κα θώς πά νω του εί χε απο τυ πω θεί η πε ρι πέ τειά του, τό σο 
εν δι α φέ ρον από αρ χι τε κτο νι κή άπο ψη, ένας τό πος μαρ τυ ρί ου, 
ένας τό πος μνή μης για τη σύγ χρο νη ελ λη νι κή ιστο ρί α έχει ανε πα-
νόρ θω τα κα τα στρα φεί. Αγνοώ το σχέ δι ο (ελά χι στοι το γνω ρί ζουν 
άλ λω στε) σύμ φω να με το οποίο συ ντο νί ζο νται οι ερ γα σί ες, 
πά ντως εί ναι γε γο νός αδι αμ φι σβή τη το πως με θο δι κά αλ λοι ώ νε ται 
και πα ρα ποι εί ται η ιστο ρι κό τη τά του κτι ρί ου με σα φή προ σα να το-
λι σμό να αφαι ρε θεί από το χώ ρο οτι δή πο τε πα ρα πέ μπει σε φυ λα-
κή: εν δει κτι κά, όλα τα αρ χι τε κτο νι κά μέ ρη, αυ τά που με τα γε νέ στε-
ρα δη μι ουρ γή θη καν για τις λει τουρ γι κές ανά γκες των φυ λα κών 
στον κλει στό προ αύ λι ο χώ ρο έχουν κα τε δα φι στεί, οι σο βά δες που 
έφε ραν τα χα ράγ μα τα των κρα του μέ νων-ιστο ρι κά τεκ μή ρι α έχουν 
αφαι ρε θεί, οι με σο τοι χί ες έχουν κα τε δα φι στεί... Μο να δι κή εξαί-
ρε ση –προς το πα ρόν και χω ρίς κα νέ να σί γου ρο μέλ λον– η απο-
μό νω ση, στην οποία έγι ναν και ερ γα σί ες συ ντή ρη σης. Ανα δει κνύ-
ε ται μο νο με ρώς το αρ χι κό κτί ρι ο της κα πο δι στρι α κής πε ρι ό δου 
και το δι α χρο νι κό κύ ρος του κλα σι κι σμού και του ρο μα ντι σμού 
συ νά μα.

Και τα ερω τή μα τα ξε πη δούν αβί α στα. Για τί άρα γε δεν υπήρ ξαν 
δυ να μι κές δι α μαρ τυ ρί ες όταν οι μπουλ ντό ζες ανε νό χλη τα με τέ-
τρε παν την ιστο ρί α σε μπά ζα; Εί χαν ήδη τη συ ναί νε ση της το πι κής 
κοι νω νί ας; Αλ λά ακό μα, τι ση μαί νει άρα γε το δι α χρο νι κό μου σεί ο; 
Πώς θα εί ναι αυ τό και για ποι ούς;

Οι ίδιες μπουλ ντό ζες έρι ξαν και τις Φυ λα κές Αβέ ρωφ, τα κτί-
ρι α της Ακρο ναυ πλί ας, τα σπί τια της οδού Μέρ λιν και Μπου μπου-
λί νας, τα στρα τό πε δα Λά ρι σας και Χαϊ δα ρί ου... Πρό σφα τα και το 
σπί τι του ποι η τή Γιάν νη Σκα ρί μπα στη Χαλ κί δα. Αύ ρι ο τις προ σφυ-
γι κές πο λυ κα τοι κί ες στη Λε ω φό ρο Αλε ξάν δρας... Για τί αυ τή η ιστο-
ρί α δεν ρε του σά ρε ται. Ή κα τε δα φί ζε ται ή μέ νει. Και συ νή θως 
κα τε δα φί ζε ται. Μέ νει όσο υπάρ χει μνή μη. Αλ λά τη μνή μη, όπως 
εί πα με στην αρ χή, τη συλ λαμ βά νει ο πα ντα χού πα ρών και πο λυ-
πρό σω πος Προ κρού στης και την ξα πλώ νει στην πε ρί φη μη κλί νη 
του.              
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νω στή από το τσού ξι μο και τη φα γού ρα (σ' αυ τήν άλ λω στε 
οφεί λει και το όνο μά της η κνί δη - κνη σμός = φα γού ρα) 

που αφή νει σε όσα ζευ γα ρά κια αρά ζουν σε πε ρι βό λια την Άνοι-
ξη και σ' όσα πι τσι ρί κια ακό μα κυ λιού νται στη χλόη. Γνω στή 
ακό μα και στις πα λιό τε ρες γε νιές στα γύ ρω χω ριά των Με θά νων 
και της Τροι ζη νί ας για τις νό στι μες πί τες που έφτια χναν και 
συ νε χί ζουν να φτιά χνουν σε πεί σμα των και ρών. Πα ρο μοί ως 
έφτια χναν και ένα κα λό χαρ μά νι χορ τό σου πας μα ζί με ζο χά δες, 
ρα δί κια και άλ λα εδώ δι μα χόρ τα. Ένας πι τσι ρι κάς από το Γα λα τά 
καυ χιέ ται ακό μα για τον παπ πού των 90 και βά λε, που κρα τιέ ται 
στα πό δια του «μό νο με τσου κνί δα και για ούρ τη». Πράγ μα τι στην 
Ελ λά δα και στην Ευ ρώ πη ήταν για αι ώ νες ένα λα ϊ κό ια τρι κό για 
την αρ θρί τι δα και τους ρευ μα τι σμούς.

Στην αρ χαί α Ελ λά δα πί στευ αν ότι αν έτρω γες τσου κνί δα προ-
φυ λασ σό σουν από τις ασθέ νει ες όλου του χρό νου. Ο Ησί ο δος ο 
Θε ό φρα στος, ο Χρύ σιπ πος και Πλί νι ος ο νε ώ τε ρος έγρα ψαν με τα-
ξύ άλ λων για την τσου κνί δα και τις θε ρα πευ τι κές της ιδι ό τη τες.

Από το με σαί ω να, με επώ δυ να χτυ πη μα τά κια με φύλ λα τσου-
κνί δας κρα τού σαν «ζε στά» τα πο νε μέ να ση μεί α των αρ θρώ σε ων. 
Ο δε Nicholas Culpeper, για τρός της Ανα γέν νη σης έλε γε πως 
«οι τσου κνί δες κα τα να λώ νουν την πε ρίσ σει α φλέγ μα τος που 
αφή νει ο χει μώ νας» προ τεί νο ντάς το για όλες τις φλεγ μο νές 

του ανα πνευ στι κού. Σύμ φω να πά λι με μια άλ λη ευ ρω πα ϊ κή πα ρά-
δο ση, τα στρα τεύ μα τα του ιμπε ρι α λι στή-στρα το κρά τη Ιου λί ου Καί-
σα ρα, ει σή γα γαν την τσου κνί δα ως για τρι κό για το κρύ ω μα και 
την κυ κλο φο ρί α του αί μα τος. Ο ποι η τής και συγ γρα φέ ας Πε τρώ-
νι ος της επο χής του Νέ ρω να ο οποί ος έζη σε και στην αυ λή του, 
πί στευ ε πως για να απο κτή σουν οι άντρες τη χα μέ νη τους σε ξου-
α λι κό τη τα, θα 'πρεπε κά ποιος να τους μα στι γώ σει με μια δέ σμη 
από τσου κνί δες στο κά τω μέ ρος από τον αφα λό (πό σο πιο κά τω; 
δε μας δι ευ κρι νί ζε τε Πε τρώ νι ε), στα νε φρά και τον πι σι νό. Σε 
κά ποια χω ριά της Γαλ λί ας λέ νε πως τα παι δι ά που τα τσι μπά νε 
συ χνά οι τσου κνί δες δε θα γί νουν πο τέ ρευ μα τι κά στη ζωή τους. 
Στην Ευ ρώ πη επί σης πι στεύ ουν πως οι καρ ποί της δρα στη ρι ο-
ποι ούν την ωο το κί α της κό τας. Στην Αγ γλί α πα ρα σκευ ά ζουν με 
τη βο ή θει α της ένα εί δος μπύ ρας ενώ σε πε ρι ο χές της Ν. Ιτα λί-
ας τη χρη σι μο ποι ούν σαν μα γιά για να κά νουν τυ ρί και ξι νό γα λο. 
Επί σης τη χρη σι μο ποι ούν σαν σα λα τι κό για τη σε ξου α λι κή δι έ-
γερ ση. Κα τά τ' άλ λα αν σε τσι μπή σει η τσου κνί δα και δεν σε 
εν δι α φέ ρουν τη συ γκε κρι μέ νη στιγ μή οι ια μα τι κές της επι δρά-
σεις κά νε αυ τό που σου έχουν μά θει: τρί ψε το ση μεί ο που σε 
φα γου ρί ζει με φύλ λα μο λό χας.

ΔΡΑ ΣΗ

Χά ρη στα πλού σι α συ στα τι κά της, έχει ένα ευ ρύ φά σμα 
εφαρ μο γών για πολ λές ασθέ νει ες. Κα ταρ χήν το νώ νει όλο το 
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Τσου κνί δα της οι κο γέ νει ας των κνι δο ει-
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σώ μα, δη λα δή κα θα ρί ζει και απο το ξι νώ νει τον ορ γα νι σμό, και 
προ τεί νε ται για την αναι μί α. Διώ χνει τα σκου λή κια από τα έντε ρα 
και καλ μά ρει τους σπα σμούς. Λό γω του σι δή ρου που πε ρι έ χει 
την κά νει πο λύ τι μη και απα ραί τη τη για την ανα σύ στα ση των ερυ-
θρών αι μο σφαι ρί ων και για την οξυ γό νω ση των ιστών. Εί ναι ένα 
σο βα ρό για τρι κό για τους ρευ μα τι σμούς, την ου ρι κή αρ θρί τι δα, 
την ισχι αλ γί α, την πέ τρα στα νε φρά και για την κα τα κρά τη ση 
ού ρων. Ενερ γεί κα τά της δι άρ ροι ας, στα μα τά ει τις αι μορ ρα γί ες 
της μύ της αλ λά και γε νι κά για όλες τις αι μορ ρα γί ες (όπως π.χ. 
της μή τρας). Επί σης εί ναι και εμ μη να γω γό αλ λά και γα λα κτα γω-
γό για τις μη τέ ρες. Πε ρι έ χει βι τα μί νη C και έτσι εν δεί κνυ ται για 
την ψύ ξη, το συ νά χι, το φρά ξι μο του λαι μού και του στή θους και 
για ελα φρά κρυ ώ μα τα.

Πε ρι έ χει χλω ρο φύλ λη, ξαν θο φύλ λη, τα νί νες, νι τρι κό κά λι ο, 
νι τρι κό ασβέ στι ο, χαλ κό, χλώ ρι ο, νά τρι ο, πυ ρί τι ο, μα γνή σι ο, έν ζυ-
μα, βι τα μί νες Α, Β. Η ιστα μί νη επί σης εί ναι μια ση μα ντι κή ου σί α 
που πε ρι έ χει η τσου κνί δα χά ρη στην οποία γί νε ται ένα ια τρι κό 
για πολ λές δερ μα τι κές πα θή σεις και ιδι αί τε ρα για το παι δι κό 
έκ ζε μα. Κα θα ρί ζει το δέρ μα, βο η θά για την ακ μή και κα τα πο λε-
μά την τρι χό πτω ση. Εί ναι αντι μο λυ σμα τι κό και χρη σι μο ποι εί ται 
για τις μο λύν σεις του στό μα τος, άφθες ου λί τι δα, κυ νάγ χη. Η 
εκ κρι μα τί νη που πε ρι έ χει, εί ναι το νω τι κό της βλεν νο γό νου μεμ-
βρά νης των εντέ ρων, του στο μά χου, του συ κω τι ού, του πα γκρέ-
α τος και της χο λη δό χου κύ στης. Εί ναι γα λα κτα γω γό και θε ω ρεί-
ται ρυθ μι στι κό για την πε ρί ο δο. Πολ λές φο ρές οι βο τα νο λό γοι 
το συ νι στούν σαν αντι πυ ρε τι κό. Το συ νι στούν επί σης για ελα-
φριά χτυ πή μα τα στα ση μεί α των αρ θρώ σε ων που πο νούν μια και 
δη μι ουρ γεί υπε ραι μί α

ΧΡΗ ΣΗ-ΕΦΑΡ ΜΟ ΓΕΣ

Βρα στά ρι από τσου κνί δες κά θε πρωί εί ναι ένα κι ένα για μια 
ευ ε ξί α πνευ μα τι κή και σω μα τι κή. Η βρα στή για αρ κε τή ώρα τσου-
κνί δα βο η θά στη χρό νια ηπα τί τι δα, την βρογ χί τι δα, τους ρευ μα-
τι σμούς ενώ προ τεί νε ται και ως γα λα κτα γω γό. Με το άρ κτι ο και 
τη σκρο φου λά ρια συν δυ ά ζε ται για τη θε ρα πεί α του εκ ζέ μα τος. 
Προ τεί νε ται χρή ση με τη μορ φή του εγ χύ μα τος: Ρίξ τε ένα φλι-
τζά νι βρα στό νε ρό σε 1-3 κου τα λιές του τσα γιού ξη ρό βό τα νο 
και αφή στε το για 10-15 λε πτά. Τρεις φο ρές την ημέ ρα. Το ίδιο 
ισχύ ει και για την ισχι αλ γί α αλ λά και για την αναι μί α. Το λού σι μο 
με έγ χυ μα τσου κνί δας δυ να μώ νει τα μαλ λιά και βελ τι ώ νει την 

κα τά στα ση του δέρ μα τος. Ο χυ μός της δρα ευ ερ γε τι κά στο σώ μα 
αλ λά μπο ρεί να εί ναι κι ένα άμε σο αι μο στα τι κό για τις αι μορ ρα-
γί ες της μύ της. Η σκό νη από ξε ρά φύλ λα μπο ρεί να εί ναι κι αυ τή 
ένα κα λό αι μο στα τι κό.

Εν δει κτι κά με ρι κές συ ντα γές μπο ρούν να εί ναι:

α) Τρεις χού φτες φύλ λα τσου κνί δας και δυο με γά λα φύλ λα 
λά χα νου. Τα αφή νεις να μου λιά σουν σε δυο λί τρα βρό χι νο νε ρό. 
Τα φιλ τρά ρεις και το χρη σι μο ποι είς για κο μπρέ σες. β) Τρεις χού-
φτες φύλ λων και λου λου διών σε ένα λί τρο νε ρό. Γαρ γά ρες σε 
πε ρί πτω ση λα ρυγ γί τι δας, κο μπρέ σες και λο σιόν για την πι τυ ρί δα 
την ευ αι σθη σί α των μαλ λιών και την τρι χό πτω ση. γ) Αφή νεις 200 
γρ. του φυ τού σε ένα λί τρο νε ρό για 8 ώρες. Φιλ τρά ρεις και το 
χρη σι μο ποι είς αυ θη με ρόν με τά το λού σι μο. δ) 50 γρ. κο ρυ φές 
τσου κνί δας, 50 γρ. ρί ζες πι κρα λί δας, 50 γρ. φύλ λα κα ρυ δι άς. Το 
ανα μι γνύ εις κα λά και βρά ζεις 5-6 λε πτά από το μίγ μα. Στα μα τάς 
το βρα σμό και το αφή νεις προς εκ χύ λι ση 20 λε πτά. Πί νεις ένα 
φλι τζά νι το πρωί και ένα το βρά δυ πριν το φα γη τό. Πρό κει ται για 
ένα απο το ξι νω τι κό ρό φη μα. ε) Για την κα τα κρά τη ση ού ρων 
έμ βρεγ μα τσου κνί δας σε ίση πο σό τη τα άσπρου κρα σιού. Ένα 
πο τή ρι κά θε πρωί με άδειο στο μά χι. Επί σης για την αναι μί α προ-
τεί νε ται η ανά μι ξη στο φα γη τό φύλ λων τσου κνί δας στ) Για το 
πρό σω πο: Σι γο βρά ζου με 250 γρ. φρέ σκα βλα στά ρια σε 250 ml 
νε ρού επί 20 λε πτά Σου ρώ νου με και λιώ νου με 2 κου τα λά κια μέ λι. 
Το πί νου με αλ λά και με ένα μπα μπά κι περ νά με το πρό σω πο.

Κα τά τ' άλ λα η Μυρ σί νη Λα μπρά κη στο βι βλί ο της «Χόρ τα» 
έχει ένα λα μπρό αφι έ ρω μα στην τα πει νή τσου κνί δα. Μια από 
αυ τές εί ναι να φτιά ξεις φρέ σκα ζυ μα ρι κά με πολ τό τσου κνί δας: 
300 γρ. σι μι γδά λι ψι λό, 700 γρ. αλεύ ρι μα λα κό, 200 γρ. τσου-
κνί δες βρα σμέ νες και πε ρα σμέ νες στο μπλέ ντερ, 4 αυ γά, 3 
κου τα λιές ελαι ό λα δο αλά τι και πι πέ ρι και βού λη ση. Το αλεύ ρι 
ανα κα τε μέ νο με το σι μι γδά λι το απο θέ του με σε σχή μα ηφαι στεί-
ου (με λακ κού βα στη μέ ση), βά ζου με τα αυ γά τον πολ τό της 
τσου κνί δας, το λα δά κι το αλα το πί πε ρο και λι γου λά κι νε ρό. Ζυ μώ-
νου με κα λά μέ χρι να γί νει μια κα λή ζύ μη. Την αφή νεις για μια 
ωρί τσα, την απλώ νεις με τον πλά στη και κό βεις τα ζυ μα ρι κά 
όπως γου στά ρεις. Για να τα βρά σεις θέ λει με γά λη κα τσα ρό λα 
με μπό λι κο νε ρό και αλά τι-δι α φο ρε τι κά θα κολ λή σουν (πε ρί που 
5 λί τρα για 500 γρ. ζυ μα ρι κά). Το νε ρό πρέ πει να κο χλά ζει 
συ νέ χει α. Στα 4 λε πτά αρ χί ζεις να τα δο κι μά ζεις. Τα σου ρώ νεις 
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αλ λά δεν τα πε ρι χύ νεις με κρύο νε ρό. 

Μια άλ λη συ ντα γή για σού πα θέ λει τις τσου κνί δες μα ζί με 
φρέ σκο κρεμ μυ δά κι, με ρι κά φυλ λα ρά κια φρέ σκου δυό σμου να 
αντα μώ νουν σ΄ ένα γευ στι κό πα νη γυ ρά κι. Σω τά ρεις κρεμ μύ δια 
ξε ρά στο βού τυ ρο μέ χρι να μα λα κώ σουν. Βά ζεις με τά την πα τά-
τα το λά δι και ζω μό από κο τό που λο και το βρά ζεις για 20 λε πτά. 
Βρά ζεις τις τσου κνί δες και τις περ νάς από το μύ λο μα ζί με την 
πα τά τα. Ρί χνεις τον πολ τό, ρί χνεις και 1 φλι τζά νι γά λα, αλα τά κι, 
πι πε ρά κι, κλπ. Για πε ρισ σό τε ρες πλη ρο φο ρί ες στο βι βλί ο της 
Λα μπρά κη.

ΣΥΛ ΛΟ ΓΗ-ΚΑΛ ΛΙ ΕΡ ΓΕΙ Α

Τις συ να ντά με σχε δόν πα ντού. Συλ λέ γο νται από την αρ χή ως 
το τέ λος της Άνοι ξης ενώ τις ρί ζες τις μα ζεύ ου με το Φθι νό πω-
ρο που εί ναι πιο δρα στι κές. Απο ξη ραί νο νται σε σκο τει νό μέ ρος 
ενώ στην κα τά ψυ ξη δι α τη ρού νται θαυ μά σι α για 8 μή νες.

ΒΙ Ο ΚΑΛ ΛΙ ΕΡ ΓΕΙ Α

Την τσου κνί δα τη χρη σι μο ποι ούν και στη φυ σι κή καλ λι έρ γει α 
τό σο ως εντο μο α πω θη τι κό όσο και ως δυ να μω τι κό λι πα ντι κό 
μέ σο για τα φυ τά και το έδα φος. Σ΄ ένα δο χεί ο πλα στι κό ή ξύ λι-
νο ρί χνου με σε νε ρό φρέ σκια τσου κνί δα με ανα λο γί α 1:10. 
Ανα κα τεύ ου με κα λά και το αφή νου με 14 ώρες αν ο και ρός εί ναι 
ζε στός και μία μέ ρα αν ο και ρός εί ναι κρύ ος. Το σου ρώ νου με 
και ρα ντί ζου με για τη με λί γκρα. Μια άλ λη συ ντα γή για φυ σι κή 

λί παν ση εί ναι: Για 10-14 ημέ ρες ρί χνου με σε ένα δο χεί ο με 
νε ρό πο σό τη τα τσου κνί δας με ανα λο γί α 1:10. Με τά από 5-6 
μέ ρες θα αρ χί σει να μυ ρί ζει άσκη μα λό γω των ζυ μώ σε ων που 
προ κα λού νται. Το σκε πά ζου με. Όταν οι αφροί τους οποί ους βγά-
ζει από τη ζύ μω ση στα μα τή σουν τό τε το πα ρα σκεύ α σμα εί ναι 
έτοι μο. Το σου ρώ νου με και το φυ λά με σκε πα σμέ νο σε δρο σε ρό 
μέ ρος. Ψε κά ζου με αραι ω μέ νο με τρι πλά σι ες ως πε ντα πλά σι ες 
πο σό τη τες νε ρού ή πο τί ζου με τις ρί ζες των φυ τών. Εί ναι πο λύ 
ανα ζω ο γο νη τι κό κυ ρί ως για τα κη πευ τι κά και δυ να μω τι κό εφό-
σον πε ρι έ χει ιχνο στοι χεί α, άζω το, νι τρι κό κά λι ο, ασβέ στι ο κ.α.

 ΒΙ ΒΛΙ Ο ΓΡΑ ΦΙ Α

Αλ. Λε τσά «Μυ θο λο γί α της Γε ωρ γί ας» εκδ. ΑΤΕ, Μυρ σί νη 
Λα μπρά κη «Τα χόρ τα» εκδ. Τρο χα λί α, David Hoffman «Η Νέα 
Ολι στι κή Βο τα νο θε ρα πεί α» εκδ. Δι ό πτρα, Ιγνά τι ος Μ. Ζα χα ρό που-
λος «Σύγ χρο νη Πλή ρης Θε ρα πευ τι κή με Βό τα να» εκδ. Αθή να, 
Θε ό δω ρος Χελ ντρά ιχ «Λε ξι κό των δη μω δών ονο μά των των 
φυ τών της Ελ λά δος» Εκδ. Αφων Το λί δη, Γι ώρ γος Σφή κας «Φαρ-
μα κευ τι κά φυ τά της Ελ λά δας» εκδ. Efstathiadis Group, Luciano 
Rossi «Φυ σι κά καλ λυ ντι κά» εκδ. Πα πα δό που λος, Penelope Ody 
Πλή ρης οδη γός φαρ μα κευ τι κών βο τά νων εκδ. Γιαλ λέ λης, Αναστ. 
Άλ κι μος «Βι ο καλ λι έρ γει ες» εκδ. Ψύ χα λου, Γα βρι ήλ Πα νά γος 
«Φυ το προ στα σί α χω ρίς χη μι κά φυ το φάρ μα κα» εκδ. ΑΤΕ, Ρ. Πλά-
κα-Μ. Σπυ ρι δο γιάν νη «Πως να για τρευ τεί τε με βό τα να και ρί ζες» 
ε κ δ .  Κ α  ρ α  μ π ε  ρ ό  π ο υ  λ ο ς .                                                    
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Η ΑΛ ΛΗ ΟΨΗ ΤΗΣ ΑΙ ΓΙ ΝΑΣ
Υπάρ χει μια άλ λη Αί γι να, δι α φο ρε τι κή από αυ τήν που απλώ νει 

τα πό δια της με αλα ζο νεί α στις κα φε τέ ρι ες της πα ρα λί ας, από 
αυ τήν που με πε ρισ σό κο μπα σμό ανα λώ νε ται σε τρα πέ ζια θρη-
σκευ τι κών και πο λι τι κών εκ δη λώ σε ων, από αυ τήν που με γρα-
βά τα βγαί νει τις Κυ ρια κές το πρωί και χαι ρε τά ει τε λε τουρ γι κά 
πριν το κο τό που λο στο φούρ νο με πα τά τες, από αυ τήν που χει-
ρο κρο τά με ύφος στις επί ση μες εκ δη λώ σεις του τό που, από 
αυ τήν που σέρ νε ται για να δώ σει μια χει ρα ψί α στο βου λευ τή 
που θα επι σκε φτεί για τα προ βλή μα τα του νη σιού, από αυ τή που 
έχει για άγ χος βα ρύ τον πο λι τι σμό, τα ιστο ρι κά κτί ρι α, την παι-
δεί α, από αυ τήν που τη γνω ρί ζουν από μα κρι ά οι κα ρέ κλες στις 
τα βέρ νες της πα ρα λί ας και τη χαι ρε τούν, από αυ τήν που εί ναι 
κα θη λω μέ νη στην πο λυ θρό να των τα γών και στην εξέ δρα των 
επι σή μων, από αυ τήν που έχει μά θει να ακού ει να μη μι λά ει και 
να βλέ πει, τρώ γο ντας και κου νώ ντας το κε φά λι κά νο ντας τις 
τέσ σε ρις από τις πέ ντε αι σθή σεις που δι α τη ρεί ο άν θρω πος να 
ζα λί ζο νται από το πέ ρα δώ θε...

Υπάρ χει μια άλ λη Αί γι να πα ρό μοι α μ' αυ τή που προ σπά θη σαν 
να απο δώ σουν ερα σι τέ χνες και επαγ γελ μα τί ες εστέτ στον αι ώ-
να που μας πέ ρα σε σε γρα πτά, γλυ πτά και πί να κες. Χω μέ νη η 
άλ λη Αί γι να στα χω ριά αλ λά και στις κρυ φές κι αθέ α τες γω νιές 
της πό λης απο λαμ βά νει τον εαυ τό της κά νο ντας ότι δεν κα τα λα-
βαί νει τι συμ βαί νει γύ ρω της. Έτσι κι αλ λιώς πο τέ της δεν θα 
εκ φρα στεί, πο τέ δεν θα βγά λει έντυ πα, πο τέ δεν θα χει ρο κρο-
τή σει, πο τέ δεν θα βά λει τα κα λά της για την πα ρα λί α, πο τέ δεν 
θα πά ει σε έκ θε ση βι βλί ου ή τέ χνης, πο τέ δεν θα δια βά σει τις 
το πι κές φυλ λά δες και δεν θα κά νει πε ρί πα το στην ηλιό λου στη 
πα ρα λί α.

Η άλ λη όψη της Αί γι νας έχει άγ χος βα ρύ το με ρο κά μα το και 
την επι βί ω ση αλ λά πά ντα τα κα τα φέρ νει. Δεν μπο ρεί να κα τα λά-

βει για τί τα παι δι ά της δεν μπο ρούν να σπου δά σουν και κοι τά 
να τα πα ντρέ ψει νω ρίς. Το αύ ρι ο εί ναι μια έν νοι α συ γκε κρι μέ νη 
και όχι αφη ρη μέ νη για την άλ λη Αί γι να: ση μαί νει αύ ρι ο, δη λα δή 
η επό με νη μέ ρα. Δη λα δή το ψω μί, το με ρο κά μα το, τα κά ποια 
ψώ νια, τα ζώα που τρέ φει, το κρα σί που άρ χι σε να χα λά ει ακό-
μα κι από τους "δι κούς" της αν θρώ πους. Για την άλ λη Αί γι να, το 
βου νό και η θά λασ σα ση μαί νει ελευ θε ρί α ή κά τι που και η ίδια 
δεν μπο ρεί να το εξη γή σει αυ τό. Μα ζεύ ει χόρ τα, ντου φε κά ει 
κά να ξέ μπαρ κο πτη νό, ψα ρεύ ει τους αχι νούς με το κα λά μι την 
επο χή της Μαλ λια ρής, ξε κολ λά ει πε τα λί δες, ρί χνει κά να πα ρα-
γά δια, κα μιά κα θε τή και πιά νει κά να χτα πό δι για το τη γά νι ή για 
τα κάρ βου να. Μι λά πο λύ για το φαί μ' ένα τρό πο βι ω μα τι κό, γε λά 
δυ να τά στο σπί τι, πα ρε ξη γιέ ται με το γεί το να, και συ νά πτει συμ-
φω νί ες-κα τό πιν δι α πραγ μα τεύ σε ων με όσους επι βου λεύ ο νται 
την ει ρή νη και τη με γα λο πρέ πει α της φτώ χεια της. Δεν τα πά ει 
κα λά με τας αρ χάς, όχι για τί έχει κά ποιο ιδε ο λο γι κό κόλ λη μα 
"αντι πα ρά θε σης και έμπρα κτης κρι τι κής προς το κοι νω νι κό 
σύ στη μα", αλ λά για τί δεν γου στά ρει τη ρου φια νιά, δεν γου στά ρει 
τη δή θεν μα γκιά του μπά τσου, την υπο κρι σί α των πε ρισ σο τέ ρων 
πα πά δων και τις ψευ τιές των υπο ψη φί ων. Η άλ λη Αί γι να βα ριέ-
ται στις ονο μα στι κές γιορ τές αν δεν έχει ντα λα βέ ρι, χο ρό, κα λό 
κρα σί και τα τοι αύ τα γι αυ τό και απο χω ρεί γρή γο ρα από τις 
συ νά ξεις για να βρει την ησυ χί α της στους τέσ σε ρις γνω στούς 
της τοί χους. Εί ναι επιρ ρε πής στην τη λο ψί α αλ λά τα ξε χνά ει γρή-
γο ρα αφού "όλοι αυ τοί εί ναι πλη ρω μέ νοι για να τα λέ νε". Έτσι 
μέ νει η  αγω νί α για το παι δά κι που πέ θα νε από το ασθε νο φό ρο 
που άρ γη σε να πά ει, για τη για γιά που τη φά γα νε τα πο ντί κια σε 
μια τρώ γλη στην Αθή να, για τα πρε ζά κια που πε θαί νουν, για την 
Αφρι κή και για τον Μπους που σκο τώ νει αδι α κρί τως. Τις υπο-
σχέ σεις των πο λι τι κών τις γρά φει κα νο νι κά στ' αρ χί δια της αν 
και την τε λευ ταί α στιγ μή θα το ρί ξει -μπας και γί νει τί πο τε- σε 
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ΣΤ3 Ναύ πλι ο - Πά τρα - Πύ λος 1978
Οι αγκώ νες, μια συ νέ χεια, σκά βουν το τρα πέ ζι 
οι προ σω πι κές μου αδι α τί μη τες στιγ μές 
-από λυ τη λα τρεί α της μα τιάς- 
   μό λις αγ γί ζο νται 
      αξό δευ τα σώ μα τα 
         πε θαί νουν

    Δέ κα χρό νια προ σπα θώ 
      Ψά χνο μαι σε όλους τους δρό μους 
           Δεν εί ναι που θε νά

Ότι με πέ ρα σε δι α τη ρεί τις απο στά σεις

ΣΤ4
Κι αυ τό υπάρ χει, γυρ νώ ντας ξα νά 
      (δεν έχει αρ χή και τέ λος) 
εί ναι πά ντο τε εδώ, σε συ να ντά 
σπά ζο ντας κά θε φο ρά το πρώ το γράμ μα 
-δι αρ κής απώ λει α, μια απει λή, άγνω ρος φό νος- 
   αλ λά ζει το όνο μα, το σχή μα, τη μορ φή 
      όταν μι λάς για αυ τό 
          όταν το πλη σι ά ζεις 
καί ει την ίδια τη στιγ μή 
-δεν εί ναι δι α τα γή, ού τε καν τι μω ρί α- 
       χτυ πά 
-τί πο τε που να εξη γεί αυ τή την ώρα- 
με ότι κα λύ τε ρο μπο ρείς να το αφή σεις.

Τα παι χνί δια χρέ ω σαν τους νι κη τές.

ΣΤ5
Ανα μέ να μυα λά κο ντά στα ξη με ρώ μα τα 
τα χύ τη τες σπα σμέ νου λαι μού 
-οι ου ρα νοί θέ λουν να θυ μά σαι- 
   πρι ο νί ζο ντας τις πόρ τες 
μη έχο ντας άλ λη αλή θεια κα θώς 
-τί μη μα πιο ακρι βό κι από το τά μα 
η άγνω ρη μορ φή, έπαιρ νε σχή μα- 
      λάμ ψη μιά- 
και για το τί πο τε που ακο λου θεί 
σκορ πι σμέ να μυα λά στα πε ζο δρό μι α 
τρο μά ζο ντας ανύ πο πτους δια βά τες- 
    βλέμ μα που κοι τά πα ντού 
(ελεύ θε ρο για τί τί πο τε δεν πε ρι μέ νει) 
      τό σο αλη θι νό 
   που να μπο ρείς 
και ας μη βια στείς να το γε λά σεις 
να αρ νη θεί ότι υπάρ χει

                            Αυ το ψί α του φλας 
 Κά τι μας χρω στά αυ τή η επα νά λη ψη

κά ποιον "μα λά κα" που "του λά χι στον αυ τός δεν...".

Στην άλ λη Αί γι να επι βι ώ νουν-έστω και με επι φύ λα ξη- κά ποιες 
αξί ες συ μπα ρά στα σης για το πρό βλη μα του συγ γε νή χω ρίς να 
πε ρι μέ νει τί πο τε, για το πρό βλη μα του γεί το να έστω κι αν δεν 
κά νει τί πο τε για αυ τόν. 

Η άλ λη Αί γι να αν πραγ μα τι κά υπάρ χει ως τέ τοια εί ναι εξαι-

ρε τι κά πα ρή γο ρο για τί μπο ρείς να βρεις τον άν θρω πο πο λύ 

κο ντά στον άν θρω πο.
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Στη Στέλ λα που έφυ γε νω ρίς...

Ναι, σαν τα ξε ρα μέ να φύλ λα της συ κι άς εί μα στε 
       που ένα μι κρό άγ γιγ μα αρ κεί 
             για να κά νουν κρακ! 
και να με τα τρα πούν σ' ένα βου να λά κι σκό νης

Σή με ρα το με ση μέ ρι στις 12.00 
          ένα μι κρό σύν νε φο 
στα μά τη σε πά νω από την αυ λή μου 
κι έκλα ψε πι κρά

Σο φί α Φρα κτο πού λου 

Ι3                        Δ.Ν.Ν.Π. 80

Αδύ να το να ση κω θώ 
πραγ μα τι κό τη τα και όνει ρο 
         στην ίδια αδυ να μί α 
 Οι βε λό νες στο μάρ μα ρο πε ρι μέ νουν τυ φλές 
-εγώ στα κα φε νεί α οι φί λοι μου 
     με εί σο δο τη θά λασ σα 
           θα πί νουν λια κά δα- 
και εί ναι αθώ ες, έγκυ ες, έτοι μη ανά σα 
    η μό νη προσ δο κί α τους 
    -το αύ ρι ο τό σο μα κρι ά- 
  το μο νά κρι βο τώ ρα 
  σχε δόν αμέ το χες 
στα ονό μα τα που κά ποιος δι α θέ τει 
όταν αλ λά ζει το αί μα σε με λά νι 
                             Χρώ μα αναί ρε σης

Το πρωί της κά θε μέ ρας 
   κέ ντρο όλου του κό σμου σπί τι

Γ4                      Δ.Ν.Ν.Π. 80
Δεν υπάρ χει τί πο τε 
να ονει ρευ τείς σε αυ τό τον τό πο 
το κα λύ τε ρο εί ναι αυ τό που συμ βαί νει 
και δεν θα μπο ρού σε 
-ποιος έφε ρε αυ τή την προ σφο ρά- 
να γί νει τί πο τε άλ λο.

Η κό ρη αδη μο νεί στο χτύ πη μα τη λάμ ψη 
                                   ξό δι του πα ρά γω γου

Ι5
Δί πλα στο υπό γει ο της κλει δα ριάς 
    -αφορ μι σμέ νη αμυ χή- 
η ανυ πό τα χτη κό ρη με το σπά νι ο δα χτυ λί δι 
και μά τια που δεν μπό ρε σα 
        πο τέ να ακο λου θή σω 
    χύ νει τις φλέ βες της 
        στην κλί ση μιας βρο χής 
               συ νε χί ζο ντας φρο ντί δα

αυ τός ο κου ρα σμέ νος κό σμος σαν ελ πί δα 
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ΜΕ ΧΡΙ ΕΚΕΙ

του Νεκτάριου Γράψα
Η φτω χο λο γιά του Πει ραι ά εί χε απλω θεί φαρ διά-πλα τειά στην 

πα ρα λί α μπρο στά στο αρ χαί ο λι μά νι, σαν ψη φι δω τό. Κομ μά τι 
ιστο ρι κό μιας πό λης που δεν υπάρ χει πια, κο ντά στα αρ χαί α 
ερ γα στή ρι α των δερ μα τά δων, των αγ γει ο πλα στών, των υφα ντών, 
στα δυ τι κά του νη σιού, και δί πλα στις ψη στα ριές που κά νουν 
κο μπο λό ι. Εί ναι αλ λιώ τι κη η πα ρα λί α αυ τή. Ακό μα κι οι ομπρέ λες 
με τις ξα πλώ στρες, κι οι μυ ρω διές από τα αντη λι α κά και το τυ ρί 
έχουν μια άγια φτή νια πά νω τους. Όλοι στην αρ χή κοι τά ζο νται 
άγρια κι όσο πλα κώ νουν τα λε φού σια κά τω από τη σκιά στ' 
αρ μυ ρί κια τό σο συ νη θί ζο νται και με ρεύ ουν τα μά τια. Ψή νουν 
κα φέ, τρώ νε μα ζί πα τα τά κια, παί ζουν τα παι δι ά τους, αλ λά ζουν 
μα τιές, χρώ μα τα, λέ νε τα «σό κιν», αλ λά ζουν ως και τη λέ φω να. 
Κα μιά φο ρά, μο νά χα κα μιά πα ρε ξή γη σις «για τα μά τια της» αλ λά 
ως εκεί. Το βρά δυ τα λέ νε στο σπί τι, χτυ πά ει και τη μπου νιά στο 
τρα πέ ζι, ανοί γει η τη λε ό ρα ση -δεν μι λά ει για το έγκλη μα που 
«πα ρα λί γο θα έκα να»- κι εκεί τε λει ώ νει. Οι πιο άνε τοι νοι κιά ζουν 
κα μιά ομπρέ λα και τη βγά ζουν με το φρα πέ στο χέ ρι. Εί ναι η 
ντρο πή του του ρι σμού που «ανέ χε ται» το νη σί μας, όπως λέ ει 
και ο δι ευ θυ ντής εκ παι δευ τι κού ιδρύ μα τος που έχει μό νι μες 
στή λες στον Τύ πο αλ λά κι αυ τός μέ χρι εκεί. Όλοι μέ χρι εκεί.

– Μας τα 'πρηξε ο κω λό γυ φτος, έλε γε και το πρό σω πό του 
κά τω από την ομπρέ λα έπαιρ νε εκεί νες τις συ σπά σεις των φαρ-
μά κων για τη γρί πη που με τη δεύ τε ρη κου τα λιά σου 'ρχεται να 
ξε ρά σεις. «Κοί τα και λί γο το παι δί, γα μώ το κέ ρα τό μου». Η 
γυ ναί κα του εί χε πιά σει κου βέ ντα με τους «δί πλα». Πυ ρε τός ο 
ήλιος και το κα σε τό φω νο στο τέρ μα. Κα θι στός ο γύ φτος κά τω 
απ' τη σκιά στην άσπρη πο λυ θρό να του ίσιω νε το βλέμ μα του 
κα τά τα Μέ θα να, ίσιω νε τα μου στά κια του, ίδιος ο Βού δας μέ χρι 
που κά να «μπά σταρ δο» ερ χό ταν να χο ρο πη δή σει στην κοι λιά του. 
«Εε ε ε!» φώ να ζε κά που-κά που σ' ένα καρ βου νια σμέ νο λε λέ κι 
από τ' ασκέ ρι του που άνοι γε την έντα ση στο κα σε τό φω νο. 
Λέ γαν κι άλ λα στα γύ φτι κα-και στα δι κά μας για την Τή νο που 
πή γαν, για την Πα να γιά τους, για τους μπά τσους που δεν τους 
άφη σαν να πλη σι ά σουν το Χρι στό δου λο. Με γά λη οι κο γέ νει α, ένα 
φορ τη γό μα ζί με τα εί δη προι κός και τις κα ρέ κλες που που λού-
σαν «πα ρά νο μα» στους νοι κο κυ ραί ους του νη σιού. Τα μι κρά 
πη γαι νο έρ χο νταν βρε μέ να και τρώ γα νε από τα στρω σί δια καρ-

πού ζι και ψω μί. Όπου πή γαι ναν μά ζευ αν οι άλ λοι τα παι δι ά τους. 
Εί χαν όλη την πα ρα λί α δι κή τους τε λι κά. 

– Τι 'ναι αυ τοί ρε πού στη μου, λέ γαν με τα ξύ τους οι δυο 
άντρες που γνω ρί στη καν από τις δι πλα νές ξα πλώ στρες. Κι έστη-
σαν κου βέ ντα για τους γύ φτους. Για τα χα λιά, για τα καρ πού ζια, 
για τις κα ρέ κλες τις άσπρες που όλοι έχουν στα σπί τια τους. «Κι 
εμέ να με γε λά σαν... Δεν εί ναι να ψω νί ζεις τί πο τα απ' αυ τούς».

Πέ ρα σε το κα τα μα ράν και τα από νε ρα γί ναν κύ μα από κεί να 
της Χα βά ης που βλέ πουν τα μά τια τα παι δι κά με κεί νο το άμε τρο 
μέ τρο σύ γκρι σης. Πη δού σαν τα κύ μα τα. Ένα παι δί, το πο λύ ενα-
μι σά ρι ξε χα σμέ νο πα ρα σύρ θη κε. «Το παι δί» ούρ λια ζε η για γιά 
του που έτρε χε με τις πα τσές της να κου νιού νται πέ ρα δώ θε, 
κα νείς δεν κα τά λα βε τί πο τα. Μό νο ο γύ φτος ση κώ θη κε και έτρε-
ξε με μια απί στευ τη σβελ τά δα και το 'βγαλε έξω στην άμ μο. Το 
γύ ρι σε ανά πο δα στη στιγ μή κι έβγα λε όλα τα νε ρά. Μα ζεύ τη καν 
όλα τα παι δι ά γύ ρω του. Ένα ανά κα το πλή θος παι δι ών με τα ίδια 
μά τια να δουν και τους γο νείς αμή χα να να κοι τά ζουν μια το 
γύ φτο μια τα παι δι ά τους. Το μι κρά κι αγκά λια σε το γύ φτο και 
δεν ξε κόλ λα γε. Του τρά βα γε τις άσπρες τρί χες στο στή θος και 
έκλαι γε σα γου ρου νά κι που το σφά ζου νε. 

Πα γώ σα νε κι οι δυο. Η μα τιά του ενός μπή κε μέ σα στον 
αφρό του φρα πέ κι άρ χι σε να ζω γρα φί ζει με το κα λα μά κι τις 
κη λί δες που εί χαν ανα κα τευ τεί στο κύ πελ λο. Το στο μά χι του 
μού δια σε. Ένιω σε ένα κό μπο στο λαι μό. Ζή τη σε βο ή θει α από το 
πό δι του που και γό ταν στην άμ μο. Ξε χά στη κε λί γο μ' αυ τό αλ λά 
τί πο τα. Θυ μή θη κε στο στρα τό ένα γύ φτο που 'κανε αδι α μαρ τύ-
ρη τα όλες τις αγ γα ρεί ες των «πα λιών». «Στο στρα τό...» βρή κε να 
πια στεί, για τί πνι γό τα νε κι έσπα σε τη σι ω πή του.

– Έτσι την έπα θε κι ένας δε κα νέ ας ψά ρα κας στα Χα νιά που 
ήμου να. Τον ρού φη ξε η θά λασ σα εκεί που κοι μό ταν ο μα λά κας. 
Πέ σα με και τον βγά λα με. Μέ χρι και φι λί στο στό μα -ξέ ρεις της 
ζω ής- του 'δωσε ένας για τρός...Γέλαγε κι έλε γε συ νέ χει α «τον 
βγά λα με» και δυ να τά για να τ' ακού σει κι η γυ ναί κα του. Ο άλ λος 
κί νη σε να πέ σει βου τιά στα νε ρά. Γύ ρι σε κοι τώ ντας το «γυ φτο-
μα χα λά» που τρώ γαν το καρ πού ζι. Η ελευ θε ρί α του κα λο και ρι ού 
κι η κου βέ ντα του 'γινε βρα χνάς. Ήθε λε να ξε φύ γει από τον 
κλοιό της συ νεύ ρε σης με την «πα λιο σει ρά». ...Μια συμ μα χί α ήταν 
βρε αδερ φέ -δε θα φά με κι όλο το κα λο καί ρι μα ζί σου. «Εί δες;» 
ήθε λε να του πει αλ λά...
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ΠΡΟ ΣΩ ΠΑ
Έχεις ακού σει πο τέ για άν θρω πο να σερ βί ρει το σύ μπαν σε 

ένα πο τή ρι; Έχεις δει πο τέ άν θρω πο να σκου πί ζει με το χα μό-
γε λό του τον πά γκο του μπαρ; Έχεις γευ θεί πο τέ από άν θρω πο 
τη λε πτο μέ ρει α που αλ λά ζει τη νύ χτα με μια χει ρα ψί α; Έχεις 
μυ ρί σει πο τέ τη μου σι κή από άν θρω πο που πο τέ δεν την  έγρα-
ψε; Έχεις χα ρεί μα ζί; Ε λοι πόν η χα ρά εί ναι η έκτη αί σθη ση 
τε λι κά. Εί ναι πο λύ κο ντά μας και επι πλέ ον δε φο ρά ει μά σκα. 

– Η που τά να η ζέ στη... Έλα μω ρέ όλοι άν θρω ποι εί μα στε... 
Βού τη ξε

Τα παι δι ά ανα κα τεύ τη καν για τα κα λά. Ο Γύ φτος με το σόι 
του απέ κτη σε ξαφ νι κά ασυ λί α. Περ νού σε από πα ρέ α σε πα ρέ α. 
Εί χαν απε λευ θε ρω θεί και γέ λα γαν με την ψυ χή τους με τα 
κα μώ μα τά του. Τα κου τσού βε λά του έπαι ζαν με τα κου βα δά κια 
των άλ λων παι δι ών. Κύ μα τα στα ακρο δά χτυ λα του ήλιου. Χρυ σα-

φιά κου δού νια στο μά τι...

Εί δε το παι δί του που έπαι ζε μα κρι ά του και σφί χτη κε. Γε λού-
σαν σαν ανα μνη στι κή φω το γρα φί α ασπρό μαυ ρη. Το 'δε να 
πη γαί νει προς τα κει που κα θό ντου σαν και κά πνι ζαν και γέ λα γαν 
με κά ποια παι δι ά τους. «Εδώ» της φώ να ξε σι γα νά και λί γο ενο-
χι κά. Γύ ρι σε και τον κοί τα ξε και συ νέ χι σε. «Εδώ» της φώ να ξε. 
Εκεί νο ού τε καν γύ ρι σε. «Μέ χρι εκεί» ούρ λια ξε. «Μέ χρι εκεί...»
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