


Η κατα κτηση των ανθρωπί νων δίκαίωμα των επίτεύ -
χθηκε με σα από  μακρόχρό νίόύς καί σύχνα  αίματηρόύ ς 
αγω νες καί πλε όν σύνίστόύ ν πόλύ τίμες κατακτη σείς 
των λαω ν στη μακραί ωνη πόρεί α της ανθρωπό τητας. 
Στίς 10 Δεκεμβρί όύ 1948, η ύπόγραφη  της Δίεθνόύ ς  
Σύνθη κης Ανθρωπί νων Δίκαίωμα των καθό ρίσε γία 
πρω τη φόρα  τα θεμελίω δη δίκαίω ματα καί τίς ελεύθε-
ρί ες ό λων των ανθρω πων. 
 
Ση μερα, ωστό σό, 72 χρό νία μετα , ό σεβασμό ς των αν-
θρωπί νων δίκαίωμα των καί των θεμελίωδω ν ελεύθε-
ρίω ν δεν ε χεί αναπτύχθεί  στόν απαραί τητό βαθμό  καί 
ό δρό μός εί ναί ακό μα μακρύ ς. Καθημερίνα  χίλία δες 
πρό σφύγες χα νόύν τη ζωη  τόύς στην θα λασσα, στό 
ταξί δί γία ε να καλύ τερό αύ ρίό, όμόφύλό φίλα α τόμα 
θανατω νόνταί σε χω ρες της Αφρίκη ς, α νθρωπόί βασα-
νί ζόνταί καί γί νόνταί σκλα βόί, δεκα δες ανη λίκα παίδία  
εργα ζόνταί κα τω από  απα νθρωπες σύνθη κες καί τε -
λός ε νας μεγα λός αρίθμό ς γύναίκω ν ύπόβα λλόνταί σε 
«γύναίκεί α περίτόμη ».  
 
Γία τόν λό γό αύτό  η όμα δα μας απόφα σίσε να ετόίμα -
σεί ε να επίπλε όν φύ λλό απόκλείστίκα  γία τα ανθρω πί-
να δίκαίω ματα. Πρόκείμε νόύ να σύνείδητόπόίη σόύμε 
τί γί νεταί γύ ρω μας, να αναλόγίστόύ με τη σόβαρό τητα  
της κατα στασης καί να αφύπνί σόύμε καί α λλόύς αν-
θρω πόύς να ασχόληθόύ ν με αύτό  τό φλε γόν ζη τημα. Η 
σύνεργασί α μας με σχόλεί α τόύ εξωτερίκόύ  μας βόη -
θησε ακό μα περίσσό τερό στην πρόσπα θεία αύτη .  

ΑνθρωΠΟΙΑ; 

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ 

 

Οι άνθρωποι  

αγωνίζονται πιο 

σκληρά για τα 

συμφέροντά 

τους, παρά για 

τα δικαιώματά 

τους.  

 
Ναπολέων  

Βοναπάρτης 

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ 
 

Η πανδημί α τόύ κόρωνόΪ όύ  φαί νεταί 
πως επηρεα ζεί ως ε να βαθμό  καί τα 
ανθρω πίνα δίκαίω ματα. Σύγκεκρίμε -
να, ό ΟΗΕ ανησύχεί  ίδίαί τερα, καθω ς 
τα με τρα καί όί νό μόί πόύ ύίόθετη θη-
καν γία τόν περίόρίσμό  τόύ ίόύ  πα-
ραβία ζόύν κατόχύρωμε να με αγω νες 
δίκαίω ματα τόύ ανθρω πόύ.  
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Ζαρί μπα Περίστε ρα, Φίλό λόγός 

Φίλί ππόύ Στε φανός, Πληρόφόρίκη ς 

Μηνίαί α μαθητίκη  εφημερί δα τόύ 1όύ ΓΕ.Λ. Αγί όύ Αθανασί όύ 
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ΕΠΪΜΕΛΕΪΑ, ΔΪΟΡΘΩΣΗ,  ΣΥΝΤΟΝΪΣΜΟΣ ΥΛΗΣ  
Καζανα  Δη μητρα, Χαλκί δόύ Δανα η 

ΆΝΤΖΕΛΆ ΕΛΕΖΙ 



 Θ εωρεί ς κα τί α σχημό η  α δίκό; 
Δε σύμφωνεί ς μαζί  τόύ; Θε λείς να αντίτεθεί ς 
σε αύτό ; Έχείς φύσίκα  τό δίκαί ωμα να τό 
κα νείς. Ή ί σως πα λί να μην τό ε χείς πα ντα... 
Ανεξα ρτητα, τό δίκαί ωμα της ελεύθερί ας 
λό γόύ καί της ίσηγόρί ας εί ναί θεσπίσμε νό 
καί, ύπό  κανόνίκε ς σύνθη κες, επίτρε πεί σε 
όπόίόνδη πότε να εκφρα σεί τη γνω μη τόύ 
αλλα  καί να ε χεί ί σό μερί δίό με ό λόύς στην 
ελεύθερί α των από ψεω ν τόύ. Βε βαία, κύ ρίόί 
εκπρό σωπόί αύτω ν των δίκαίωμα των δεν 
εί ναί α λλόί, από  τόύς α μεσα εμπλεκό μενόύς 
με τη δία δόση γεγόνό των καί από ψεων, δη-
μόσίόγρα φόύς. Αύτόί , ό πως καί ό λα τα με λη 
αύτη ς της εφημερί δας στην πρόσπα θεία να 
λείτόύργη σόύμε ανα λόγα, ε χόύν ως βασίκό  
στό χό την ενημε ρωση αλλα  καί να «ρί ξόύν 
φως» σε θε ματα α γνωστα πρός τό κόίνό  
τόύς. 
 Τί γί νεταί ό μως ό ταν καταπατόύ νταί 
αύτα  τα δίκαίω ματα, η  γί νεταί κατα χρηση 
τόύς από  τόύς ί δίόύς τόύς ύπόστηρίκτε ς  
τόύς; Τα παραδεί γματα στην Ελλα δα αλλα  
καί ό λό τόν κό σμό δεν εί ναί λί γα... Η δίαφ-
θόρα , η σύνεχη ς παραπληρόφό ρηση αλλα  
καί όί εκατόντα δες επίθε σείς εναντί όν δη-
μόσίόγρα φων παγκόσμί ως, δεί χνόύν ό τί 
καθημερίνα  τό δημόσίόγραφίκό  λείτόύ ργη-
μα εκτί θεταί σε νε όύς κίνδύ νόύς όί όπόί όί 
σύνεχω ς ύπόνόμεύ όύν την αξί α καί την αξί-
όπίστί α τόύ. 
 Εξετα ζόντας τό φαίνό μενό της παρα-
πληρόφό ρησης καί των περίπτω σεων των 
«πληρωμε νων» είδη σεων, θα δόύ με ό τί πα-
ρόύσία ζεί μί α αύξητίκη  πόρεί α ακό μη καί 
στη χω ρα μας. Πρόπαγα νδα καί μερόληπτί-
κα  ρεπόρτα ζ πόύ εξύψω νόύν τίς απόφα σείς 

καί τα πίστεύ ω μί ας πόλίτίκη ς παρα ταξης 
ενω  ταύτό χρόνα σε ε να α λλό α ρθρό παρόύ-
σία ζόνταί όί από ψείς μί ας α λλης πόύ θα 
«σω σεί» επίτε λόύς την χω ρα μας. Η αντίκεί-
μενίκό τητα εγκαταλεί πεταί, καθω ς επίκρα-
τεί  τό κε ρδός! Τό πρόσωπίκό  ό φελός όρί-
σμε νων θόλω νεί την κρί ση καί τό αί σθημα 
της δίκαίόσύ νης τόύς. 
 Τό ί δίό σύχνό  ό μως, παραμε νεί καί τό 
φαίνό μενό των αλό γίστων επίθε σεων πόύ 
δε χόνταί καθημερίνα  όί α νθρωπόί τόύ Τύ -
πόύ καί των Μ.Μ.Ε. Χω ρες, ό πως πόλλα  
κρα τη της Ασί ας καί τόύ Ανατόλίκόύ  κό -
σμόύ, «κατε χόύν τίς τελεύταί ες θε σείς» 
ό σόν αφόρα  την ελεύθερί α λό γόύ, αφόύ  όί 
κύβερνη σείς τόύς ελε γχόύν πρακτίκα  ό-
πόίαδη πότε εί δηση δημόσίόπόίεί ταί, μη δί-
στα ζόντας να πρόχωρη σόύν στην από ρρίψη 
πόλλω ν αλλα  καί στην αρκετα  βί αίη 
«επί πληξη» των ατό μων πόύ δεν σύμμόρ-
φω νόνταί με αύτόύ ς τόύς περίόρίσμόύ ς. 
Φύσίκα , τε τόίόύ εί δόύς καταστα σείς δε λεί -
πόύν καί από  τόν Δύτίκό  κό σμό καί α λλα 
ανεπτύγμε να κρα τη, με ατύχη ματα, ακό μη 
καί θανα σίμα, πόλλω ν δημόσίόγρα φων όί 
όπόί όί κατε κρίναν κα πόίό πόλύ  ίσχύρό  πρό -
σωπό, πόλλε ς φόρε ς εμπλεκό μενό στην κύ-

βε ρνηση η  απόκα λύψαν ε να σκα νδαλό τό 
όπόί ό αφόρόύ σε αύτό . Δύστύχω ς, σε τε -
τόίες περίπτω σείς όί ε νόχόί δεν απόκαλύ -
πτόνταί σχεδό ν πότε , ενω  α νθρωπόί σύνεχί -
ζόύν να τραύματί ζόνταί στην πρόσπα θεία 
να ενημερω σόύν τόύς πόλί τες γία θε ματα 
πόύ σε α λλη περί πτωση δε θα γί νόνταν πό-
τε  γνωστα . 
 Παρό λα αύτα  ακό μη καί σε περίπτω -
σείς ό πόύ δεν κίνδύνεύ εί η ζωη  μας, θε τόύμε 
η  ακόλόύθόύ με σύγκεκρίμε νόύς περίόρί-
σμόύ ς σχετίκα  με τα θε ματα η  τό περίεχό με-
νό των α ρθρων μας. Αύτό  ίσχύ εί καί γία την 
εφημερί δα στην όπόί α γρα φω αύτη  την 
στίγμη , ό πόύ δεκα δες φόρε ς αναρωτίε μαί 
εα ν θα πρε πεί να αναπτύ ξω ε να θε μα η  να 
πρόσθε σω σύγκεκρίμε νες από ψείς η  πληρό-
φόρί ες στα κεί μενα  μόύ. Πόλλα  θε ματα χα-
ρακτηρί ζόνταί ως «εύαί σθητα» η  «ταμπόύ », 
με απότε λεσμα όί αντίδρα σείς των αναγνω-
στω ν σε αύτα  να μην εί ναί όί επίθύμητε ς καί 
να καταλη γόύν σύνη θως να κατακρί νόνταί 
από  αύτόύ ς. 
 Μπόρεί , λόίπό ν, να ζόύ με ακό μα σε 
μί α επόχη  ό πόύ αν καί θεσπίσμε νη η ελεύ-
θερί α λό γόύ, σύνεχί ζεί να καταπατα ταί. Αύ-
τό , ό μως, δε σημαί νεί ό τί δεν εί ναί εφίκτό  να 
αλλα ξεί! Αν καί αύτη  η μετα λλαξη δε θα 
σύμβεί  α μεσα, καθω ς εμπλε κόνταί καί πρό -
σωπα τα όπόί α δεν εί ναί εύ κόλό να περίόρί-
στόύ ν, η δίκη  μας πρόσπα θεία θα πρε πεί να 
ε χεί ως στό χό την εγκατα λείψη της αμετρό-
πρε πείας καί θρασύ τητας στόν πρόφόρίκό  
καί γραπτό  λό γό καί τόν σεβασμό  στίς από -
ψείς πόύ εκθε τεί κα πόίός α λλός ακό μη καί 
εα ν εμεί ς δίαφωνόύ με. Τε λός, α κρως σημα-
ντίκό  γία τόν Τύ πό καί ό σόύς ασχόλόύ νταί  
με αύτό ν, εί ναί φύσίκα  ό σεβασμό ς στη δη-
μόσίόγραφίκη  τόύ δεόντόλόγί α. 
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Το προσωπικό όφελος ορι-

σμένων θολώνει την κρί-

ση και το αίσθημα της δι-

καιοσύνης τους. 

ΓΡΑΦΕΙ Η 

ΝΟΝΝΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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Ο Σεβασμίό τατός Μητρόπόλί της Κίνσα -
σας, Yπε ρτίμός καί Έξαρχός πα σης Ϊση-
μερί ας κ. κ. Νίκηφό ρός γεννη θηκε στη 
Θεσσαλόνί κη ό πόύ καί όλόκλη ρωσε τίς  
σπόύδε ς τόύ. Από  τό 2006 βρί σκεταί 
στην Αφρίκη .  Απα ντησε στίς ερωτη σείς 
μας σχετίκα  με τό ίεραπόστόλίκό , εκπαί-
δεύτίκό  καί φίλανθρωπίκό  ε ργό της Μη-
τρό πόλης. Εί χαμε, ε τσί, την εύκαίρί α να 
γνωρί σόύμε τίς σύνθη κες ζωη ς των αν-
θρω πων της περίόχη ς καί την πρόσπα -
θεία δίασφα λίσης των δίκαίωμα των 
τόύς. 

κ. κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΤΗ ΣΟΦΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΪΝΪΔΟΥ 
ΚΑΪ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΟΦΟΤΑΣΪΟ 

Ο Ελληνας Μητρόπόλί της  

στό Κόνγκό  της Αφρίκη ς 

Τι σας ώθησε να επιλέξετε το έργο 
της ιεραποστολής και συγκεκριμένα 
το Κονγκό;  
Μεγα λωσα σε φτωχη  όίκόγε νεία πόύ 
μόύ δί δαξε την αγα πη γία τόν σύνα ν-
θρωπό  μόύ καί ίδίαί τερα με ενε πνεύσε 
τό παρα δείγμα τόύ πρω τόύ πνεύματί-
κόύ  μόύ πατε ρα, ίεραπόστό λόύ στην 
Αφρίκη  π. Χρύσόστό μόύ Παπασαραντό -
πόύλόύ, με τόν όπόί ό επίκόίνωνόύ σα 
σύχνα  δία αλληλόγραφί ας. Θαύ μαζα 
πόλύ  τό ε ργό τόύ καί την αγα πη τόύ γία 
τόύς ίθαγενεί ς, ω στε θε λησα να ακόλόύ-
θη σω τό παρα δείγμα  τόύ. 
 
Τι συμπεριλαμβάνει η δράση σας ε-
κεί; 
Εκτό ς από  τη δημίόύργί α ενόρίω ν καί 
όίκόδό μηση ναω ν, πόύ εί ναί τό κύ ρίό 
ε ργό μας, χτί ζόύμε δί πλα σε κα θε ναό  
καί ε να σχόλεί ό. Ση μερα λείτόύργόύ ν 15 
σχόλεί α, 8 δημότίκα  καί 7 γύμνα σία. 
Μί α σχόλη  κόπτίκη ς-ραπτίκη ς, μί α σχό-
λη  βύζαντίνη ς μόύσίκη ς καί ε να πανεπί-
στη μίό με 2 σχόλε ς, θεόλόγίκη  καί σχό-
λη  πληρόφόρίκη ς, ενω  πρό κείταί να 
πρόστεθόύ ν α λλες 3 σχόλε ς με ίθαγε-
νεί ς, Έλληνες, Βε λγόύς η  Αύστραλόύ ς  
καθηγητε ς. Επί σης, χτί στηκε δίω ρόφό 

κε ντρό ύγεί ας ό πόύ ε ρχόνταί ετησί ως 
Έλληνες γίατρόί  πόύ εξετα ζόύν καί μόί-
ρα ζόύν δωρεα ν φα ρμακα. 
Τι προβλήματα αντιμετωπίζετε κα-
τά τη διεξαγωγή του έργου σας εκεί; 
Πρω τόν, ύπα ρχεί ε λλείψη εθελόντω ν 
από  την Ελλα δα η  α λλα όρθό δόξα κρα -
τη, ενω  όί ανα γκες τόύ ε ργόύ της ίερα-
πόστόλη ς εί ναί τερα στίες, καθω ς ύπα ρ-
χόύν χίλία δες ίθαγενεί ς πόύ μας περίμε -
νόύν στό εσωτερίκό  της χω ρας καί η 
ε κταση της Μητρό πόλης ίσόύ ταί με 
τρείς Ελλα δες! Επί σης, τα ε ξόδα γία τα 
ε ργα πόύ πρόανε φερα, πόύ δεν εί ναί τα 
μό να, εί ναί πόλύ  μεγα λα καί εί ναί δύ -
σκόλό να καλύφθόύ ν. Ο Θεό ς, ό μως, μας 
βόηθα . 
 
Αντιμετωπίσατε ποτέ εχθρική συ-
μπεριφορά εκεί;  
Όχί. Οί α νθρωπόί εί ναί εύγενεί ς καί κα-
λόί . Έχόύν αγα πη πρός τόύς Έλληνες, 
γίατί  όί Έλληνες πα ρόίκόί εδω  δεν η ταν 
απόίκίόκρα τες ό πως α λλόί εύρωπαί κόί  
λαόί . Πα ντα η ταν φίλίκόί  με τόύς ίθαγε-
νεί ς, εργα ζόνταν μαζί  τόύς, δεν τόύς 
εκμεταλλεύ όνταν. Αύτό  βόηθα  καί στην 
ίεραπόστόλη . 



Δέχεστε βοήθεια από κάποιον; Σας βοηθά η Ελλάδα σε 
αυτό που κάνετε;  
Δεν ε χόύμε κρατίκη  επίχόρη γηση από  τό Ελληνίκό  κρα τός. 
Απλόί  α νθρωπόί μας βόηθα νε καί τα ίεραπόστόλίκα  σωματεί -
α. 
 
Πώς είναι το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων εκεί; 
Τό βίότίκό  επί πεδό των ανθρω πων εί ναί ύπερβόλίκα  χαμηλό , 
ύπα ρχεί μεγα λη ανεργί α. 
 
Απολαμβάνουν τα παιδιά το δικαίωμα στη μόρφωση;  
Εδω  δεν ύπα ρχεί δωρεα ν παίδεί α, όύ τε δωρεα ν ύγείόνόμίκη  
καί νόσόκόμείακη  περί θαλψη. Έχείς λεφτα  να πληρω σείς τα 
δί δακτρα των παίδίω ν σόύ, θα πα νε σχόλεί ό. Έχείς λεφτα  να 
πληρω σείς τόν γίατρό  η  τό νόσόκόμεί ό η  να αγόρα σείς φα ρ-
μακα, θα γί νείς καλα . Πόλλα  παίδία  δεν πα νε σχόλεί ό γί’ αύτό  
τόν λό γό, ε τσί με νόύν αγρα μματα η  πεθαί νόύν, γίατί  δεν 
ε χόύν να πληρω σόύν τόν γίατρό  η  να αγόρα σόύν φα ρμακα. 
 
Υπάρχει καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
εκεί;  
Γί νεταί αγω νας, ω στε να μην καταπατω νταί τα ανθρω πίνα  
δίκαίω ματα καί σ’ αύτό ν τόν αγω να σύμμετε χεί καί η Ορθό -
δόξός Εκκλησί α. 
 
Ποια είναι η συμβολή σας στη διαφύλαξη των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων; 
Πίστεύ όύμε ό τί μό νό ό ταν ό α νθρωπός αλλα ξεί με σα τόύ θα 
σεβαστεί  τόν α λλόν. Τόνί ζόύμε ίδίαί τερα στα κηρύ γματα, στα 
σεμίνα ρία, στα σχόλεί α τό να αγαπα με τόν πλησί όν μας καί 
να τόν δεχό μαστε σαν να δεχό μαστε τόν Χρίστό . Ο πίό δύστύ-
χίσμε νός α νθρωπός εί ναί αύτό ς πόύ δεν αγαπα  τόν α λλό 
α νθρωπό, ό πόίός καί αν εί ναί αύτό ς, δίαφόρετίκόύ  χρω ματός 
η  εθνίκό τητας, πλόύ σίός η  φτωχό ς. Αν αγαπη σόύμε τόν πλη-
σί όν μας σαν τόν εαύτό  μας, μό νό τό τε δεν θα καταπατω νταί 
τα ανθρω πίνα δίκαίω ματα. Αύτό  πρόσπαθόύ με να μα θόύμε 
στόύς ίθαγενεί ς. 
 
 Πώς βλέπετε το μέλλον των ανθρώπων σε εκείνη την 
περιοχή;  
Η χω ρα εδω  ε χεί μεγα λό όρύκτό  πλόύ τό, αλλα  φτωχόύ ς αν-
θρω πόύς, γίατί  όί «μεγα λόί» τόύ κό σμόύ τόύς εκμεταλλεύ ό-
νταί καί ό λαό ς ύπόφε ρεί. Επί σης, πόλλόί  πρόσχωρόύ ν σε 
σε κτες (όμα δες ανθρω πων σύγκρότημε νες γύ ρω από  ψεύδό-
πρόφη τες πόύ ερμηνεύ όύν ό πως θε λόύν τό Εύαγγε λίό) η  α-
σχόλόύ νταί με τα μα γία καί όδηγόύ νταί σε λα θός δρό μό. Οί 
α νθρωπόί δίψόύ ν γία γνω ση, μα θηση, ε χόύν εξύπνα δα, εί ναί 
καθαρα  μύαλα  καί μπόρόύ ν να φε ρόύν σε δύ σκόλη θε ση τόν 
καθηγητη  με τίς ερωτη σείς τόύς, αν δεν εί ναί καλα  μόρφωμε -
νός. Υπα ρχόύν ελπί δες αν όί «μεγα λόί» τόύ κό σμόύ λα βόύν 
κα τί ύπ’ ό ψίν από  τη δίδασκαλί α τόύ Χρίστόύ  καί δεν ε χόύν 
γία θεό  τό χρη μα. Τό τε θα ε χόύμε είρη νη καί πρό όδό στό Κόν-
γκό . 

“ Ο πιο δυστυχισμένος 

άνθρωπος είναι αυτός 

που δεν αγαπά τον 

άλλο άνθρωπο, όποιος 

και αν είναι αυτός, δια-

φορετικού χρώματος ή 

εθνικότητας, πλούσιος 

ή φτωχός.  
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Πώς ξεκίνησε η εξέγερση στη 
Χιλή και για ποιον λόγο;  
Η εξε γερση ξεκί νησε με αφόρμη  
μία αύ ξηση στην τίμη  τόύ είσίτη-
ρί όύ τόύ Μετρό , πόύ ανακόί νωσε 
ίδίωτίκη  εταίρεί α πόύ δίαχείρί ζε-
ταί τό δί κτύό σύγκόίνωνίω ν στη 
μητρόπόλίτίκη  περίόχη  τόύ Σα-
ντία γό, πρωτεύ όύσας της Χίλη ς. 
Αν καί η αύ ξηση η ταν πα ρα πόλύ  
μίκρη , της τα ξης των 4 λεπτω ν 
τόύ εύρω , ό κό σμός τό ε νίωσε σαν 
τη σταγό να πόύ ξεχεί λίσε τό πό-
τη ρί. Έτσί, βρη κε αφόρμη  να βγεί 
στόύς δρό μόύς, γία να δίαμαρτύ-
ρηθεί  γία τα τελεύταί α 30 χρό νία, 
ό πως λε εί ε να δία σημό σύ νθημα  
εδω . Αύτα  τα 30 χρό νία, αναφε ρό-
νταί στόν χρό νό πόύ ε χεί περα σεί 
από  τό τε πόύ τελεί ωσε η δίκτατό-
ρί α τόύ Πίνότσε τ. Κατα  τη δία ρ-
κεία  της, σημείω θηκαν πόλλε ς 
αλλαγε ς στόν τρό πό λείτόύργί ας 
τόύ κρα τόύς της Χίλη ς. Σταμα τη-
σε να ύπα ρχεί κρα τός Πρό νόίας 
καί ε γίνε ε να κρα τός πόύ εί χε 
«πελατείακη » σχε ση με τόύς πόλί -
τες. Υπη ρξαν πα ρα πόλλε ς δόμί-
κε ς αλλαγε ς στην κόίνωνίκη  πόλί-
τίκη  της Χίλη ς, με απότε λεσμα να  
εξαθλίωθόύ ν όίκόνόμίκα  όί χαμη-
λό τερες τα ξείς καί να γί νεί μία 

φόβερη  εκμετα λλεύση καί κατα-
στρόφη  τόύ περίβα λλόντός.  
 
Ποια είναι τα κύρια αιτήματά 
της; 
Στην αρχη  τόύ κίνη ματός, ό ταν ό 
κό σμός βγη κε στόύς δρό μόύς γία 
να δίαμαρτύρηθεί , δε ζητόύ σε 
κα τί σύγκεκρίμε νό. Ήταν πίό πό-
λύ  ίδε ες καί ίδανίκα . Ζητόύ σε δη-
λαδη  αξίόπρε πεία, είρη νη, καθω ς 
η κύβε ρνηση εί χε βγα λεί τόν 
στρατό  στόύς δρό μόύς, δίκαίόσύ -
νη, ίσό τητα, ί ση κατανόμη  τόύ 
πλόύ τόύ κ.α. Τό κύρίό τερό ωστό -
σό αί τημα, τό όπόί ό 
«κρύστα λλωσε» ό λα τα ζητη ματα, 
η ταν η αλλαγη  τόύ Σύντα γματός. 
Η αλλαγη  τόύ Σύντα γματός εί ναί 
αύτη  πόύ θα καταφε ρεί να δω σεί 
τό «ελεύ θερό» πρόκείμε νόύ να 
γί νόύν αλλαγε ς σε πα ρα πόλύ  βα-
σίκα  πρα γματα. Πίό σύγκεκρίμε -
να, στην εκπαί δεύση, πόύ βρί σκε-
ταί σε πα ρα πόλύ  κακη  κατα στα-
ση, με τόν κό σμό πόύ μπόρεί  να 
στε λνεί τα παίδία  τόύ στα ίδίωτί-
κα  σχόλεί α καί στό Σύ στημα Υγεί -
ας, τό όπόί ό εί ναί επί σης πόλύ  
κακό  καί παραμελημε νό.  
 
 

ΧΪΛΗ 
Ένας αγω νας παρα-

καταθη κη γία τίς ε-

πό μενες γενίε ς… 

Ο λαό ς βγη κε στόύς δρό μόύς 

ό χί γίατί  δεν ε χεί α λλα να χα σεί 

αλλα  γίατί  θα χα σεί περίσσό τε-

ρα, αν τω ρα δεν αντίδρα σεί. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

ΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΖΑΝΑ 
 
Η Μαρί α Φρα γκόύ εί ναί Ελληνί δα πόύ ζεί 
καί εργα ζεταί στη Χίλη  από  τό 2010. 
Σπόύ δασε Χημεί α στό Α.Π.Θ. καί ε κανε με-
ταπτύχίακό  πα νω στην τεχνόλόγί α περί-
βα λλόντός στό Imperial College τόύ Λόν-
δί νόύ καί δίδακτόρίκό  πα νω στίς  περίβαλ-
λόντίκε ς επίστη μες στό Αύτό νόμό Πανεπί-
στη μίό της Βαρκελω νης. Εργα ζεταί ως α-
ναπληρω τρία καθηγη τρία στό τμη μα Γεω-
γραφί ας στό Δημό σίό Πανεπίστη μίό της  
Χίλη ς. Ζω ντας από  κόντα  καί σύμμετε χό-
ντας ενεργα  στίς μαζίκε ς κίνητόπόίη σείς 
πόύ σύντα ραξαν τη χω ρα, παρακα τω μας 
δί νεί περαίτε ρω πληρόφόρί ες γία τη μεγα -
λη εξε γερση πόύ ξεκί νησε τη 18η Οκτωβρί -
όύ 2019. Επί σης, μας εξηγεί  τη δόμη  τόύ 
κίνη ματός, τό κλί μα πόύ επίκρατεί  στόν 
κό σμό καθω ς καί τα απότελε σματα από  
τη γενίκη  απεργί α. 
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Με ποιον τρόπο γινόταν η κινητοποίηση 
του κόσμου στις πορείες;  
Στην κίνητόπόί ηση τόύ κό σμόύ πόλύ  σημα-
ντίκό  ρό λό ε παίξαν τα με σα κόίνωνίκη ς δί-
κτύ ωσης, ό πως τό instagram, τό fb, τό Twit-
ter κ.α. Με σω αύτω ν, ό κό σμός κατα φερε να  
επίκόίνωνεί  καί να «αύτόόργανωθεί ». Ήταν 
πα ρα πόλύ  σύ νηθες μα λίστα, να γί νεί ε να 
κα λεσμα γία σύγκεντρω σείς σε πλατεί ες, 
πα ρκα, γία πόρεί ες, καί ό κό σμός ό ντως να 
φτα νεί. Τα καλε σματα λόίπό ν με σω internet,  
εί χαν μεγα λη απη χηση.  
 
Συμμετέχουν οι νέοι στο κίνημα; 
Τό κί νημα ξεκί νησε από  μαθητε ς σχόλεί ων, 
παίδία  Γύμνασί ων καί Λύκεί ων, πόύ απόφα -
σίσαν να αρχί σόύν να παί ρνόύν μαζίκα  τό 
Μετρό  χωρί ς να πληρω νόύν. Επόμε νως, όί 
νε όί ό χί απλα  σύμμετε χόύν στό κί νημα, αλλα  
εί ναί καί εκεί νόί πόύ τό ξεκί νησαν.  
 
Ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί μετά 
τις νέες συνθήκες και τις υποχωρήσεις 
της κυβέρνησης; 
Ο Χίλίανό ς λαό ς, λό γω της εύρύ τερης δύσα-
ρε σκείας εναντί όν των πόλίτίκω ν τόύ, εί τε 
από  τη δεξία  εί τε από  την αρίστερα , δεν αρ-

κεί ταί στίς μίκρε ς ύπόχωρη σείς πόύ ε χεί 
κα νεί η κύβε ρνηση, ό πως τό να δω σεί κα πόί-
α επίδό ματα στόν κό σμό, να πα ρεί πί σω την 
αύ ξηση τόύ είσίτηρί όύ τόύ Μετρό  κ.α. 
 
Ποια ήταν η εικόνα της πόλης κατά τη 
διάρκεια της τριήμερης απεργίας; 
Η είκό να τόύ Σαντία γό αλλα  καί των α λλων 
πό λεων στη Χίλη , δεν η ταν ίδίαί τερη κατα  
την απεργί α. Στη Χίλη  ό μως, δεν η ταν σύ νη-
θες να γί νόνταί γενίκε ς απεργί ες ό πως στην 
Ελλα δα. Τό γεγόνό ς ό τί αναγγε λθηκε γενίκη  
απεργί α γία δύ ό με ρες δύ ό σύνεχό μενων 
εβδόμα δων, η ταν πρωτό γνωρό καί σημαντί-
κό , δίό τί μεγα λη μερί δα κό σμόύ μπό ρεσε να 
μην πα εί στη δόύλεία  τόύ καί να σύνεχί σεί 
να πηγαί νεί στίς πόρεί ες. Τω ρα, τό σό τό Σα-
ντία γό ό σό καί όί α λλες πό λείς, ε χόύν μία 
είκό να σαν πεδί ό μα χης. Στό κε ντρό τόύ Σα-
ντία γό ύπα ρχόύν πόλλόί  δρό μόί πόύ δεν 
ε χόύν όύ τε ε να φανα ρί, με τα πεζόδρό μία να 
εί ναί ξηλωμε να καί τα κίγκλίδω ματα να 
ε χόύν εξαφανίστεί . Τό πρωί , ό ταν πηγαί νόύ-
με στη δόύλεία , βλε πόύμε ακό μα γύ ρω μας 
καμε νες εκτα σείς καί φωτίε ς απ' τα όδό-
φρα γματα πόύ γί νόνταί τό βρα δύ.  
 

Τι πιστεύετε ότι κατάφερε η απεργία 
αυτή; 
Εκτό ς από  την πρόφανη  νί κη, την από φαση 
δηλαδη  της κύβε ρνησης να σύντα ξεί ε να 
καίνόύ ργίό Σύ νταγμα, ό χί μό νό στό επί πεδό 
Κόίνόβόύλί όύ αλλα  καί με σύμμετόχη  κό -
σμόύ από  κόίνωνίκα  κίνη ματα, ύπη ρξε καί 
μία α λλη… Η κύρίό τερη λόίπό ν νί κη, η ταν 
ό τί «γνωρί στηκε» ό κό σμός στόν δημό σίό 
χω ρό, στίς πλατεί ες, στα πα ρκα, γία σύζητη -
σείς, γία να δόύν ό ε νας τόν α λλόν. Η Χίλίανη  
κόίνωνί α εί ναί πα ρα πόλύ  ατόμίκεύμε νη. 
Νόμί ζω ό τί ό Καπίταλίσμό ς τόύς ε χεί απόξε-
νω σεί τό σό πόύ πλε όν δεν ύπη ρχε μία κόί-
νωνίκη  σύνόχη . Εδω , όί κόίνωνίκε ς καί όίκό-
νόμίκε ς δίαφόρε ς εί ναί τό σό μεγα λες πόύ όί 
φτωχόί  «φθόνόύ ν» τόύς πλόύ σίόύς καί όί  
πλόύ σίόί «φόβόύ νταί» μην τόύς κλε ψόύν όί  
φτωχόί . Οπό τε, η Χίλίανη  κόίνωνί α η ταν δί-
χασμε νη καί αύτη  η εξε γερση κατα φερε να 
τόύς ενω σεί. Με σω αύτη ς, όί α νθρωπόί δεν 
βρί σκόνταί πλε όν σε ε χθρα, αλλα  εί ναί μαζί  
ενα ντία σε κα τί πόλύ  μεγαλύ τερό… Στην 
πόλίτίκη  τα ξη καί στη νεόφίλελεύ θερη όίκό-
νόμίκη  πόλίτίκη .  

Ζητούσε δηλαδή αξιο-

πρέπεια, ειρήνη, καθώς 

η κυβέρνηση είχε βγά-

λει τον στρατό στους 

δρόμους, δικαιοσύνη, 

ισότητα, ίση κατανομή 

του πλούτου κ.α. 

“ 
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 Αν θε λόύμε να εί μαστε ρε-
αλίστε ς, πρε πεί να παραδεχτόύ με 
ό τί ό λόί χαίρό μασταν, ό ταν απερ-
γόύ σε κα πόίός δα σκαλός η  καθη-
γητη ς καί σχόλα γαμε νωρί τερα. 
Όμως, τί πραγματίκα  ε κανε ό 
δα σκαλός μας τό τε;  
 Ασκόύ σε τό νό μίμό  τόύ 
δίκαί ωμα να απεργεί . Χρησίμό-
πόίόύ σε τό πίό ίσχύρό  τόύ ό πλό,  
γία να κα νεί την κόίνωνί α να α-
κόύ σεί τη φωνη  τόύ καί τη φωνη  
πλη θόύς α λλων σύναδε λφων 
τόύ, ω στε να αλλα ξεί τη στα ση 
της σε όρίσμε να θε ματα σχετίκα  
με τόν τόμε α τόύς. Κρα δαίνε τόν 
πίό σημαντίκό  μόχλό  πί εσης πόύ 
εί χε στα χε ρία τόύ, ω στε να τα-
ρακόύνη σεί τόν εργόδό τη τόύ καί 
να δίασφαλί σεί τα εργασίακα  τόύ 
σύμφε ρόντα. Έτσί πρα ττόύν καί  
πλη θός α λλων εργαζόμε νων στόν 
ίδίωτίκό  η  τόν δημό σίό τόμε α, με 
σκόπό  να πετύ χόύν την ύλόπόί η-
ση των σύλλόγίκω ν τόύς δίεκδί-
κη σεων.  
 Εί ναί παρα λόγό να αντί-
δρόύ με ύπερβόλίκα  σε όπόίαδη -
πότε όμα δα πόύ κα νεί στα ση ερ-
γασί ας, καθω ς ε χόύν καί σύ μφω-
να με τόν νό μό τό δίκαί ωμα να τό 
κα νόύν. Άλλωστε όί απεργί ες 
πρόκηρύ σσόνταί από  σύνδίκαλί-
στίκε ς όργανω σείς πόύ λείτόύρ-
γόύ ν στό πλαί σίό τόύ νόμόθετί-
κόύ  πλαίσί όύ καί πρε πεί να πλη-
ρόύ ν όρίσμε νες πρόύ πόθε σείς, 
γία να θεωρόύ νταί νό μίμες, ό πως 
την από φαση γία στα ση εργασί -
ας μετα  από  γενίκη  σύνε λεύση,  
την πρόείδόπόί ηση τόύ εργόδό -
τη, την πρό ληψη καταστρόφω ν 
της επίχεί ρησης, τό σκόπό  της 
απεργί ας κ.α.  
 Παρό λα αύτα , τα ΜΜΕ καί 
ό κό σμός δεν τό αντίμετωπί ζόύν 
πα ντα ε τσί. Ϊσχύ εί ό τί σύχνα  μπό-
ρεί  να βλα πτόνταί όρίσμε νες  
πτύχε ς της καθημερίνό τητας από  
κα πόία απεργί α ό πως όί μετακί-
νη σείς η  η τρόφόδόσί α ρεύ ματός, 
νερόύ  κλπ. καί γία αύτό  η α σκηση 
αύτόύ  τόύ δίκαίω ματός εί ναί μεί-
ωμε νη στη χω ρα μας. Όμως, γία 
κανε να λό γό δεν πρε πεί να ζητα -
με την εξα λείψη αύτόύ  τόύ δί-
καίω ματός.  

Λάθε βιώσας 

 

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΕΡΖΗ 

Μια ματιά 
στον κόσμο 
 

ΤΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΥ 

Σκε φτόμαί, αναρωτίε μαί, φόβα μαί, αγχω νόμαί, 
κλεί νόμαί σπί τί, λίω νω στην τηλεό ραση, εθί ζόμαί σ’ αύτη ν. 

Ζω με σα στόν φό βό καί στίς ύπόψί ες, 
με μύαλό  πόύ ταξίδεύ εί καί μα τία τρόμαγμε να. 
Λίω νω καί εναγωνί ως πρόσπαθω  να βρω τρό πό, 
τρό πό γία να απόφύ γω ε ναν καίνόύ ργίό κί νδύνό  

πόύ ε τσί απρό σμενα καί φρίκτα  με απείλεί . 
 

Κί ό μως, σφα λλόύμε, δεν εί ναί αύτό ς ό δρό μός 
απλω ς σ’ αύτό ν όδηγηθη καμε, ψεύ τίκες η ταν όί όδηγί ες … 

δεν τίς ακόύ σαμε, η  δεν τίς καταλα βαμε σωστα . 
Κα τί α λλό παραμόνεύ εί πίό επίκί νδύνό, πίό καταστρόφίκό , 

πόύ σαν ε ρθεί πα λί απρόετόί μαστόύς θα μας ε βρεί, 
ύπνωτίσμε νόύς μπρόστα  στην τηλεό ραση … 

Υπνωτίσμε νόύς τό σό βαθία  ό σό καί τό τε με τόν «Μεγα λό Αδερφό »! 
 

Μακα ρί βε βαία αύτό  να σύνε βαίνε μό νό τό τε … 
Μακα ρί μό νό τό τε να μας χείραγωγόύ σαν, 
να μας α κόύγαν καί να μας ηχόγραφόύ σαν. 
Μακα ρί μό νό τό τε κύβερνη σείς καί αρχε ς, 
χωρί ς να λύπηθόύ ν, χωρί ς να ντραπόύ ν, 

να ε χτίζαν όλό γύρα  μας «τεί χη» καί να μας εγκλω βίζαν 
καί «ανεπαί σθητα» να μας καθόδηγόύ σαν … 

Άνοιξη 2020 

Είμαστε οι σκέψεις 
 

ΤΗΣ ΔΑΝΑΗΣ 
ΧΑΛΚΙΔΟΥ 

 Θεωρεί ς πως θα εί ναί εντα ξεί, εξαντλη -
θηκαν τα 60 λεπτα  πόύ σόύ παραχω ρησαν 
καί ετόίμα ζεσαί να απόχωρη σείς από  εκεί νη 
την ψύχόφθό ρα αί θόύσα. Καί θεωρεί ς πως θα 
εί ναί εντα ξεί, θα γύρί σεί πί σω στό δωμα τίό με 
τόύς ύπό λόίπόύς φύλακίσμε νόύς καί εξα λλόύ, 
τί μπόρεί  να πα εί στραβα ; Καί θεωρεί ς πως θα 
εί ναί εντα ξεί, ό ταν τό επίσκεπτη ρίό τελείω νεί 
καί τό μαρτύ ρίό γί’ αύτό ν φτα νεί πα λί στην 
αφετηρί α, σαν ε ναν φαύ λό κύ κλό. 
 16 καί πί σω από  τα σί δερα, πω ς σόύ 
ακόύ γεταί αύτό ; Ανη λίκόί παραβα τες, αύτό ς 
εί ναί ό τί τλός πόύ δί νεταί σε ό σα α τόμα κα τω 
από  την ηλίκί α των δεκαόχτω  φύλακί ζόνταί  
γία κα πόίό αδί κημα πόύ δίε πραξαν. Με την 
επίκρα τηση τόύ σύγκεκρίμε νόύ ό ρόύ αφενό ς 
παρεκτρε πεταί ό στίγματίσμό ς τόύ νε όύ ως 
εγκληματί α γία τό ύπό λόίπό της ζωη ς τόύ καί 
αφετε ρόύ ανόί γόνταί νε όί δρό μόί γί’ αύτό ν. 
Όμως, η μετε πείτα αντίμετω πίση  τόύ από  την 

κόίνωνί α θα ε λεγε κανεί ς πως ε τσί κί αλλίω ς, 
με νεί η ί δία. 
 Καί με τα ό νείρα τόύς τί γί νεταί; Τί γί νε-
ταί με τα ό νείρα τόύ εφη βόύ πόύ κόίτα εί τα 
τσίμε ντα αντί  γία τόν όύρανό , πόύ δίαβα ζεί τα 
νόύ μερα στίς στόλε ς αντί  γία βίβλί α, πόύ δε -
χεταί επίσκε ψείς από  τόύς γόνεί ς τόύ, αντί  
αύτό ς να κα νεί σχόλίκε ς επίσκε ψείς σε μόύ-
σεί α; Ας μην ξεχνα με πως η εφηβεί α εί ναί η 
πίό σύναίσθηματίκα  φόρτίσμε νη καί εύαί σθη-
τη ηλίκί α τόύ ατό μόύ, αλλα  δεν ε χεί σημασί α, 
επείδη  ε κανες φύλακη . 
Δίό τί ε κανες φύλακη , α ρα εί σαί εγκληματί ας. 
Εί σαί ψεύ της καί ύπόκρίτη ς. Εί σαί κακόπόίό ς 
καί επίκί νδύνός. Σε εγρη γόρση να σφα λλείς  
ανα  πα σα στίγμη . Εί σαί παραγκωνίσμε νός καί 
δίαφόρετίκό ς. Καί στη δίκη  μας κόίνωνί α, κα-
θετί  δίαφόρετίκό  απόμόνω νεταί, ω στε να χα-
λα σεί. 

Όταν το επισκεπτήριο τελειώνει 

Περί  απεργί ας 
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ΜΆΡΙΆ ΠΟΥΛΙΟΥ 

 Ανθρω πίνα δίκαίω ματα ό καθε -
νας μας γνωρί ζεί πόλλα , ό μως ό χί ό λα. 
Ένα δίκαί ωμα τόύ ανθρω πόύ, πόύ 
σπανί ως αναφε ρεταί, εί ναί τό δίκαί ω-
μα στό περίβα λλόν. Θα σόύ φανεί  πε-
ρί εργό στό α κόύσμα  τόύ, ό μως ναί, 
ε χείς καί εσύ , ό πως καί τα ύπό λόίπα 
7,6 δίσεκατόμμύ ρία ανθρω πίνα ό ντα, 
δίκαί ωμα σε ε να πόίότίκό  καί ύγίε ς 
περίβα λλόν καί κατ’ επε κταση ζωη .  Η 
εγκύρό τητα τόύ πίστόπόίεί ταί καί από  
τη Δίακη ρύξη της Στόκχό λμης, ό πόύ 
αναφε ρεταί ό τί «Ο α νθρωπός ε χεί τό 
θεμελίω δες δίκαί ωμα της ελεύθερί ας, 
της ίσό τητας καί των κατα λληλων 
σύνθηκω ν ζωη ς, σε ε να περίβα λλόν 
πόίό τητας πόύ επίτρε πεί αξίόπρε πεία 
καί εύημερί α». 
 Εί ναί, λόίπό ν, πρόφανε ς πως τα 
ανθρω πίνα δίκαίω ματα καί τό περί-
βα λλόν εί ναί δύό ό ρόί αλληλε νδετόί. 
Σύ μφωνα καί με τό πρόόί μίό «ό 
α νθρωπός εί ναί τό σό πλα σμα καί πλα -
στης τόύ περίβα λλόντό ς τόύ καί ε τσί  
ε χεί την εύκαίρί α γία την πνεύματίκη , 
ηθίκη  καί κόίνωνίκη  ανα πτύξη  τόύ… 
Καί όί δύ ό πτύχε ς τόύ περίβα λλόντός 
τόύ ανθρω πόύ, τό φύσίκό  καί τό αν-
θρωπόγενε ς, εί ναί απαραί τητό γία την 
εύημερί α καί την από λαύση βασίκω ν 
ανθρωπί νων δίκαίωμα των, ακό μη καί 
τό δίκαί ωμα στην ί δία τη ζωη ». 
 Τό ανθρω πίνό αύτό  δίκαί ωμα 
μπόρεί  να πα ρεί πόλλε ς μόρφε ς, αφόύ  
μπόρεί  να θεωρηθεί  ύπεύ θύνό γία την 
καταπα τηση πόλλω ν α λλων δίκαίωμα -
των. Κύρί ως τό δίκαί ωμα στην ύγεί α, 
τό όπόί ό εί ναί τό πρω τό καί σημαντί-
κό τερό δίκαί ωμα, εξαρτα ταί α μεσα 
από  την κατα σταση τόύ περίβα λλό-
ντός ό πόύ ζεί ό α νθρωπός. Έτσί τό δί-
καί ωμα στό περίβα λλόν θα μπόρόύ σε 
να θεωρηθεί  η βα ση των ανθρωπί νων 
δίκαίωμα των, αφόύ  εί ναί εν δύνα μεί 
δόλόφό νός ό λων τόν ύπόλόί πων δίκαί-
ωμα των τόύ ανθρω πόύ.  
 Σύνόψί ζόντας, λόίπό ν, πρε πεί 
ό λόί να γνωρί ζόύμε πως γία την πλη ρη 
από λαύση των δίαφό ρων δίκαίωμα -
των τόύ ανθρω πόύ εξαρτα ταί σε μεγα -
λό βαθμό  η κατα σταση τόύ περίβα λλό-
ντός. Γί’ αύτό  καί πρε πεί ό καθε νας 
μας να σύμβα λλεί στη βελτί ωση καί 
δίατη ρηση τόύ περίβα λλόντός στό ό-
πόί ό ζεί.  

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ  
ΑΔΑΜΟΓΛΟΥ 

Περίβα λλόν 

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ 
ΠΟΥΛΙΟΥ 

 «Ως γύναί κες πρε πεί να ύπε-
ρασπίζό μαστε τόύς εαύτόύ ς μας, η μί α την 
α λλη, τη δίκαίόσύ νη, τα πα ντα». Εί πε η 
Michelle Obama σε μί α όμίλί α της με θε μα 
τόν σεβασμό  των δίκαίωμα των των γύ-
ναίκω ν. Βε βαία καί α λλες γύναί κες-
πρό τύπα ύπερασπί ζόνταί τα δίκαίω ματα 
τόύ γύναίκεί όύ φύ λόύ. Γύναί κες ό πως η 
Jane Fonda, η Emma Watson, η Angelina 
Jolie καί η Meryl Streep εί ναί μερίκε ς από  
τίς γύναί κες πόύ ε παίξαν καθόρίστίκό  
ρό λό, ω στε τό γύναίκεί ό φύ λό να απόκτη -
σεί ί ση καί σωστη  αντίμετω πίση. 

Παρα  τίς πρόσπα θείες πόλλω ν 
φεμίνίστίκω ν όργανω σεων να βόηθη σόύν 
τίς γύναί κες-ό πως τό UN WOMEN καί να 
ύπερασπί σόύν τα δίκαίω ματα  τόύς, δεν 
κατα φεραν να δω σόύν τε λός στη 
«γύναίκεί α περίτόμη ». Σύ μφωνα με 

ε ρεύνες πόύ δίεξη γαγε η UNICEF τό 2016, 
εκτίμα ταί ό τί σχεδό ν 30 χω ρες της Αφρί-
κη ς σύνεχί ζόύν να εκτελόύ ν αύτη  την πα-
ρα δόση. Κόρί τσία ηλίκί ας 3 ετω ν ύπό κεί-
νταί σε μία όδύνηρη  δίαδίκασί α κατα  την 
όπόί α γί νεταί ακρωτηρίασμό ς των γεννη-
τίκω ν όργα νων καθω ς καί σύρραφη  της 
είσό δόύ τόύ κό λπόύ. 

Η απα νθρωπη αύτη  δίαδίκασί α 
ε χεί σύγκλόνί σεί ό λη την ανθρωπό τητα. 
«Τό λόύλόύ δί της ερη μόύ» εί ναί ταίνί α 
πόύ δημίόύργη θηκε, γία να απόδω σεί τίς 
βίαίό τητες πόύ αντίμετωπί ζόύν όί νεαρε ς 
γύναί κες σε αύτε ς τίς χω ρες. Ένα τε τόίό 
γεγόνό ς πρε πεί να μας κα νεί να εύαίσθη-
τόπόίηθόύ με. Η σύμβόλη  ό λων εί ναί απα-
ραί τητη, γία να σωθόύ ν χίλία δες ανθρω -
πίνες ζωε ς. Όλόί μαζί  μπόρόύ με να σω -
σόύμε τόν κό σμό.  

Η βοήθειά σου  

θα μας σώσει 
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Ίσως αύτη  να εί ναί η πίό ψύχόφθό ρα δίαδίκα-
σί α πόύ καλόύ νταί να αντίμετωπί σόύν όί α νθρωπόί 
της ΛOAΤ (LGBT) κόίνό τητας. Η στίγμη  πόύ θα πρε πεί 
να απόκαλύ ψείς στην όίκόγε νεία, στόύς φί λόύς καί 
τόύς γνωστόύ ς σόύ ό τί εί σαί όμόφύλό φίλός η  «μπα ί» η  
ό τί θε λείς να αλλα ξείς φύ λό, γίατί  πόλύ  απλα  αίσθα νε-
σαί εγκλωβίσμε νός σε ε να σω μα στό όπόί ό δεν ανη -
κείς. 

Καί τό τε εί ναί πόύ ξεκίνόύ ν τα «γίατί  μας τό 
ε κανες αύτό ;», «φα ση εί ναί, θα περα σεί», «αύτό ς σε 
παρε σύρε» η  ακό μα χείρό τερα «τί κακό  εί ναί αύτό  πόύ 
μας βρη κε». Γία πόίό κακό  μίλα με; Εί ναί κακό  πόύ θε -
λησαν να μίλη σόύν ανόίχτα  γία τη σεξόύαλίκη  τόύς  
ταύτό τητα στα α τόμα από  τα όπόί α περίμε νόύν κατα-
νό ηση καί ύπόστη ρίξη; Καί αντί  αύτόύ  τίμωρόύ νταί  
καθημερίνα  από  τόν κόίνωνίκό  ρατσίσμό  ε χόντας απε -
ναντί  τόύς ακό μα καί την όίκόγε νεία τόύς. 

Στην «πόλίτίσμε νη» Εύρω πη τόύ 21όύ αίω να 
φαί νεταί ό τί ύπα ρχόύν ακό μη τα πρόβλη ματα σεξί-
σμόύ  καί ρατσίσμόύ  απε ναντί σε ΛΟΑΤ. Καί από  ό ,τί 
φαί νεταί μα λλόν δε θα σταματη σόύν πότε . Η Δίεθνη ς 
Αμνηστί α, ωστό σό, ε χεί τεκμηρίω σεί περίπτω σείς βα-
σανίσμόύ  λεσβίω ν, όμόφύλό φίλων ανδρω ν, αμφίσε-
ξόύαλίκω ν καί τρανσε ξόύαλ σε ΟΛΕΣ τίς ηπεί ρόύς. 
Σύ μφωνα, μα λίστα, με μελε τη των Ηνωμε νων Εθνω ν όί  
όμόφύλόφίλίκε ς σχε σείς θεωρόύ νταί «εγκλη ματα» σε 
76 χω ρες τόύ κό σμόύ, εκ των όπόί ων όί 38 εί ναί χω ρες 
της Αφρίκη ς. 

Η 25η Νόεμβρί όύ 2019 θεωρη θηκε μία ημε ρα 

η ττας γία τα ανθρω πίνα δίκαίω ματα των LGBT στην 
Ελλα δα. Εκατό ν εβδόμη ντα βόύλεύτε ς καταψη φίσαν 
τη σύνταγματίκη  καθίε ρωση της απαγό ρεύσης δίακρί -
σεων λό γω σεξόύαλίκη ς ταύτό τητας η  πρόσανατόλί-
σμόύ  η  χαρακτηρίστίκω ν τόύ φύ λόύ, παραδεχό μενόί 
με τόν πίό δημό σίό καί επί σημό τρό πό ό τί δεν εκπρό-
σωπόύ ν ό λόύς τόύς πόλί τες καί δεν ενδίαφε ρόνταί γία 
την ί ση μεταχεί ρίση  τόύς. 

Με αύτό  τόν τρό πό εί ναί σαν να όμόλόγόύ ν ό τί  
εί ναί ύπεύ θύνόί ατόμίκα  καί αναδρόμίκα , γία ό λες τίς 
αύτόκτόνί ες, τόύς απόκλείσμόύ ς, την κακόπόί ηση, την 
απα νθρωπη καί εξεύτελίστίκη  μεταχεί ρίση, τίς δόλό-
φόνί ες καί εν τε λεί την ασε βεία απε ναντί στην ανθρω -
πίνη αξίόπρε πεία. 

Εί ναί φανερό , λόίπό ν, ό τί η καταπόλε μηση των 
παραβία σεων των θεμελίωδω ν δίκαίωμα των καί των 
δίακρί σεων απαίτεί  μεγα λη πρόσπα θεία. Απαίτεί  την 
ξεκα θαρη θε ση από  την πλεύρα  των πόλίτίκω ν καί 
των κύβερνη σεων κατα  της όμόφόβί ας καί των δίακρί -
σεων σε βα ρός των ΛΟΑΤ ατό μων, σύμβα λλόντας με 
αύτό  τόν τρό πό στη θετίκη  μεταβόλη  των αντίλη ψεων 
καί των σύμπερίφόρω ν τόύ κό σμόύ. 

Ας γί νόύμε μία κόίνωνί α πόύ τόύς χωρα εί 
ό λόύς. Μία κόίνωνί α αληθίνη ς απόδόχη ς. Μία κόίνωνί α 
ό πόύ τό Gay Pride καταργεί ταί ό χί επείδη  ενόχλεί , όύ -
τε επείδη  πρόκαλεί , αλλα  επείδη  εί μαστε τό σό ί σόί πόύ 
ό μη νας ύπερηφα νείας ε χεί όρίστεί  γία ό λη την ανθρω-
πό τητα, ανεξαρτη τως σεξόύαλίκόύ  πρόσανατόλίσμόύ . 

Μαμά, μπαμπά, είμαι γκέι... 

Στην «πολιτισμένη» Ευρώπη του 21ου αιώνα φαίνεται ότι υπάρχουν  

ακόμη τα προβλήματα σεξισμού και ρατσισμού απέναντι σε ΛΟΑΤ.  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΔΡΑΓΑΝΟΓΛΟΥ 
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 Κα θε με ρα ό πληθύσμό ς τόύ πλανη τη μας αύ-
ξα νεταί. Κα θε με ρα γεννίόύ νταί χίλία δες παίδία , τα 
όπόί α δε γνωρί ζόύν σε τί κό σμό θα μεγαλω σόύν. Θα 
παραμεί νεί ε τσί ό πως εί ναί; Ή μη πως θα σύμβεί  κα -
πόία απ' ό λες αύτε ς τίς ανεπανό ρθωτες καταστρό-
φε ς, γία τίς όπόί ες όί επίστη μόνες μας πρόείδόπόί-
όύ ν σύνεχω ς; Ο μό νός τρό πός γία να ε χόύν ό λα αύτα  
τα παίδία  ε να κό σμό στόν όπόί ό θα μπόρε σόύν να 
ζη σόύν, εί ναί να φρόντί σόύμε εμεί ς γί αύτό ! 
 Η Δίακη ρύξη γία τίς εύθύ νες της παρόύ σας 
γενία ς πρός τη μελλόντίκη  γενία , εί ναί μί α από  τίς 
σύνθη κες δίασφα λίσης των ανθρωπί νων δίκαίωμα -
των καί ύίόθετη θηκε από  την UNESCO τό 1997. Έχεί 
ως κύ ρίό στό χό την δίασφα λίση των σύμφερό ντων 
καί των αναγκω ν των σημερίνω ν καί μελλόντίκω ν 
γενεω ν, κα τί τό όπόί ό μπόρεί  να επίτεύχθεί  με σω 
της πρόστασί ας τόύ περίβα λλόντός, της δίατη ρησης 
της βίόπόίκίλό τητας, της είρη νης κ.τ.λ. Έτσί ε νας 
από  τόύς σημαντίκό τερόύς στό χόύς της εί ναί η πρό-
στασί α τόύ περίβα λλόντός, αφόύ  στην επόχη  μας 
εί ναί ξεκα θαρό, ό τί ό πλανη της μας δείνόπαθεί ... 
 Η σύσσω ρεύση σκόύπίδίω ν, όί τό νόί  χημίκω ν 
απόβλη των πόύ αφη νόνταί ελεύ θερόί σε αύτό ν καί 
όί αε ρίόί ρύ πόί εί ναί μερίκα  μό νό από  τα πρόβλη μα-
τα πόύ σύναντω νταί σε αύτό ν. Δεν ενδίαφερό μαστε 
γία τό αύ ρίό. Πρόσπαθόύ με με κα θε τρό πό να κατα-
φε ρόύμε αύτα  πόύ θε λόύμε ση μερα, ακό μα καί αν 
στην πόρεί α βλα πτόύμε τό περίβα λλόν μας... 
 Πω ς θα μπόρόύ σε ό μως να αλλα ξεί αύτη  η κα-
τα σταση; Η ανακύ κλωση, η αξίόπόί ηση των ανανεω -
σίμων πηγω ν καί γενίκό τερα η αείφό ρός ανα πτύξη 
θα πρε πεί να απότελόύ ν τα με σα με τα όπόί α θα κα-
ταπόλεμη σόύμε τη μό λύνση τόύ πλανη τη μας. Η όί-
κόλόγίκη  ίσόρρόπί α θα δω σεί στίς μελλόντίκε ς γε-
νίε ς την εύκαίρί α γία ε να καλύ τερό με λλόν. Επόμε -
νως, σκε ψόύ πρίν πετα ξείς αύτό  τό πλαστίκό  μπόύ-
κα λί στόν κα δό σκόύπίδίω ν, ό τί ανακύκλω νόντα ς τό 
φτα νόύμε ε να βη μα πίό κόντα  σε ε ναν βίω σίμό πλα-
νη τη.  

2020, τό ση ανα πτύξη, τό σες καίνότόμί ες, 
τό ση τεχνόλόγί α καί ό μως ελεύ θερός χρό νός μηδε ν!  
Τα πρόγρα μματα καί η καθημερίνό τητα εί ναί τό σό 
φόρτωμε να πόύ εργαζό μενόί καί μαθητε ς «δεν πρό-
λαβαί νόύν να πα ρόύν ανα σα». 
 Αν παρατηρη σεί κανεί ς τη ζωη  ενό ς μαθητη , 
θα αντίληφθεί  την κρίσίμό τητα της κατα στασης. 
Σχόλεί ό, μαθη ματα, εργασί ες, φρόντίστη ρία, δρα-
στηρίό τητες, ξε νες γλω σσες. 24 ω ρες καί πρε πεί να 
τα πρόλα βεί ό λα. Πρε πεί να εί ναί καλό ς μαθητη ς, να 
δίαπρε ψεί στό α θλημα  τόύ, να μα θεί α λλες γλω σ-
σες, να γρα ψεί εξετα σείς, να σπόύδα σεί… Απαίτεί -
ταί ό μως να ε χεί καί ελεύ θερό χρό νό! 
 Ας πόύ με ό τί ό λα πα νε καλα , πετύχαί νεί καί 
καταφε ρνεί να βρεί καί ελεύ θερό χρό νό. Τί κα νεί 
στόν ελεύ θερό χρό νό; Ασχόλεί ταί με τα social me-
dia, με τό internet, με βίντεόπαίχνί δία καί φύσίκα  
αναλω νεταί. Στίς με ρες μας δεν ξε ρόύμε πω ς να αξί-
όπόίη σόύμε τόν απείρόελα χίστό ελεύ θερό χρό νό 
πόύ μας πρόσφε ρεταί. Εί ναί τό σό λί γός πόύ δεν 
ε χόύμε ίδε α τί να πρωτόκα νόύμε, επίλε γόύμε τό 
εύ κόλό καί ε τσί αναλωνό μαστε. Ένα βίβλί ό, μία 
βό λτα με τόύς φί λόύς, λί γό περπα τημα θα μετε τρε-
παν τόν χρό νό σε δημίόύργίκό . 
 Μετα  από  αύτα , ό ταν τό ί δίό παίδί  επίτε λόύς 
αρχί σεί να εργα ζεταί, η πί εση δύστύχω ς αύξα νεταί 
καί ό ελεύ θερός χρό νός μείω νεταί ακό μα περίσσό -
τερό. Τα ατελεί ωτα ωρα ρία, όί ύπερωρί ες, η καθη-
μερίνη  μα χη γία επίβί ωση σε σύνδύασμό  με τη δία-
τη ρηση τόύ σπίτίόύ  η  την ανατρόφη  κα πόίόύ παί-
δίόύ , αν ύπα ρχεί, αρκόύ ν ω στε να ύπα ρχεί ε λλείψη 
ελεύ θερόύ χρό νόύ.  
 Έχετε ό μως αναρωτηθεί  πότε  γίατί  εί ναί τό -
σό απαραί τητός; Αρχίκα , σύμβα λλεί στην όλόκλη -
ρωση της πρόσωπίκό τητας τόύ ατό μόύ. Αν ασχόλη-
θεί  με τόν αθλητίσμό , τό τε σωματίκη  ύγεί α. Αν αφί-
ερωθεί  στην όίκόγε νεία, τό τε στενό τερόύς δεσμόύ ς. 

 Πρε πεί, λόίπό ν, να βρόύ με ελεύ θερό χρό νό. 
Να καταρρί ψόύμε κα θε αντί ληψη ό τί ό χρό νός αύ-
τό ς καί η δίεκδί κηση  τόύ εί ναί τεμπελία . Ο ελεύ θε-
ρός χρό νός εί ναί αναφαί ρετό δίκαί ωμα ό λων!  

ΤΗΣ  ΝΟΝΝΗΣ  
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 

Γίατί  αξί ζόύν ε να καλύ τερό αύ ρίό 

ΤΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ  
ΒΑΔΑΡΛΗ 

Έχείς ελεύ θερό χρό νό; 
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 Πό σες φόρε ς ε χετε δίαφωνη σεί με ε ναν καθη-
γητη  σας γία ε να κόίνωνίκό  ζη τημα, πό σες φόρε ς 
δίστα σατε να εκφρα σετε την α πόψη  σας με σα σε μία 
αί θόύσα, δίό τί φόβα στε ό τί ε νας δα σκαλός θα σας 
απόδόκίμα σεί; Καταστα σείς σαν αύτε ς δεν εί ναί τί -
πότα παρα  μό νό ε να δεί γμα τόύ τί σύμβαί νεί σύνη -
θως στίς σχόλίκε ς τα ξείς. 
 Σύχνό τερα απ’ ό τί θα θε λαμε, ακόύ με στα Μ-
ΜΕ περίστατίκα  στα όπόί α ό εκπαίδεύτίκό ς αδί κησε 
με τόν ε ναν η  τόν α λλόν τρό πό ε ναν μαθητη  τόύ. Αύ-
τό  σύμβαί νεί, κύρί ως, λό γω των απαρχαίωμε νων 
αντίλη ψεων πόύ ε χόύν πόλλόί  εκπαίδεύτίκόί  καί 
σύνη θως απαξίω νόύν τόύς μαθητε ς, ό ταν αύτόί  πρό-
σπαθόύ ν να σύζητη σόύν γία ε να θε μα «taboo».  
 Μπόρεί  όί σύνε πείες, στην αρχη , να μην εί ναί 
εμφανεί ς, παρα  μό νό μία μίκρη  αντίπαρα θεση αλλα  
στην πραγματίκό τητα, η σύνεχη ς ε κθεση μαθητω ν 
σε τε τόίες σύμπερίφόρε ς εί ναί δύνατό ν να όδηγη σεί 
ακό μη καί στη δημίόύργί α μίας «στενό μύαλης» κόί-
νωνί ας.  
 Πλε όν, όί εκπαίδεύτίκόί  όφεί λόύν να ε χόύν τίς 
κόίνωνίκε ς καί ρητόρίκε ς ίκανό τητες πόύ απαίτόύ -
νταί, γία να ενημερω σόύν όρθα  τόύς μαθητε ς γία 
ό σα σύμβαί νόύν πλε όν γύ ρω τόύς καθω ς καί να τόύς 
βόηθη σόύν να δίαμόρφω σόύν από ψείς γία ό λα τα 
εύαί σθητα θε ματα πόύ επίκρατόύ ν τρίγύ ρω τόύς, 
ό χί τό αντί θετό.  
 Η εύ ρεση λύ σεων γία τε τόίόύ εί δόύς περί πλό-
κα πρόβλη ματα εί ναί δύ σκόλη, παρό λα αύτα  μία επί-
λόγη  εί ναί η σωστη  εκπαί δεύση η  η επίμό ρφωση 
ό λων των εκπαίδεύτίκω ν σε αύτό ν τόν τόμε α. Επί -
σης, σόφη  θα η ταν η δίόργα νωση σεμίναρί ων στα 
όπόί α θα ύπόδείκνύ όνταν τρό πόί ε νταξης τε τόίων 
θεμα των στα καθημερίνα  μαθη ματα.  
 Σύνόψί ζόντας, με τρα πρε πεί να παρθόύ ν, 
ω στε να λύθεί  αύτό  τό «λεπτό » ζη τημα. Εύτύχω ς, 
ό μως, ό λα αύτα  θα απότελε σόύν με σα από  τό πε ρα-
σμα τόύ χρό νόύ μία «ανόίχτη » καί πίό «ελεύ θερη» 
κόίνωνί α, πόύ επίτε λόύς θα αντίκατόπτρί ζεί τό δί-
καί ωμα της ελεύθερί ας στό πλη ρες νό ημα τόύ.  

 Η κόίνη  αγα πη δύό από φόίτων τόύ Πανεπί-
στημί όύ τόύ Στα ντφόρντ τόν Οκτω βρίό τόύ 2010 
γία τη φωτόγραφί α, στα θηκε ό λό γός δημίόύργί ας 
της πίό δημόφίλόύ ς πλατφό ρμας αύτη  τη στίγμη  
στό χω ρό των social media-τό Instagram.Πε ρα από  
τό «σκρόλα ρίσμα» φωτόγραφίω ν ε χεί να μας πρό-
σφε ρεί κα τί περίσσό τερό; Ή μη πως εί ναί απλω ς μία 
εφαρμόγη  με την όπόί α δί νεταί η εύκαίρί α στόν 
καθε να να σύμπερίφε ρεταί ό πως επίθύμεί ; 
 Ένα καθημερίνό  «ίνσταγκραμίκό  φαίνό μενό» 
εί ναί η κλόπη  αναρτω μενων είκό νων από  χρη στες 
όί όπόί όί μετε πείτα τίς παρόύσία ζόύν ως δίκε ς 
τόύς. Χαρακτηρίστίκό  παρα δείγμα απότελεί  η σύλ-
λόγη  κλεμμε νων φωτόγραφίω ν πόύ κόίνόπόίόύ σε ό 
Richard Prince από  χρη στες των όπόί ων τα ε ργα 
κατα φερε να πόύλη σεί σε εξωφρενίκα  όγκω δη πό-
σα . Ο ί δίός αργό τερα, βε βαία, όδηγη θηκε σε δί κη. 
Επίπλε όν, περίστατίκα  πόύ ε χόύν λα βεί χω ρα εί ναί 
η δημίόύργί α λόγαρίασμω ν από  κακό βόύλόύς χρη -
στες στόύς όπόί όύς πρόσπόίόύ νταί πως εί ναί πρό -
σωπα εί τε της τηλεό ρασης καί τόύ θεα ματός εί τε 
α τόμα κόντίνα  μας. 
 Ελεύθερί α ε κφρασης. Σε μία εύρύ τατη εφαρ-
μόγη  ό πως αύτη , δί νεταί η εύκαίρί α σε κα θε χρη στη 
να μόίρα ζεταί τίς ίδε ες τόύ, τίς γνω σείς τόύ, ακό μα 
καί να περα σεί τα δίκα  τόύ μηνύ ματα. Ο ε λεγχός, 
ό μως, των όρί ων α σκησης τόύ δίκαίω ματός αύτόύ  
σύχνα  χα νεταί! Σκό πίμα η  ό χί,  κόίνωνίκε ς όμα δες, 
α τόμα δίαφό ρων εθνίκότη των καί θρησκείω ν σύ-
χνα  πρόσβα λλόνταί εξαίτί ας κα πόίων ανθρω πων όί 
όπόί όί μπόρεί  να δίακατε χόνταί, ενδεχόμε νως, από  
σύμπλε γματα κατωτερό τητας. Έτσί, τό δίκαί ωμα 
των χρηστω ν αύτω ν παύ εί να εί ναί πλε όν δίκαί ω-
μα, καθω ς η ελεύθερί α τόύς αρχί ζεί να παρεμπόδί -
ζεί την ελεύθερί α μεγα λης μερί δας ατό μων. 
 Πλε όν τό Instagram ε χεί τερα στία επίρρόη  σε 
παίδία  ακό μα καί τόύ δημότίκόύ . Γία να γί νεί η ε-
φαρμόγη  αύτη  ασφαλε στερη γία μίκρόύ ς κί μεγα -
λόύς, τό Instagram δίαθε τεί αναφόρα  όπόίόύδη πό-
τε αθε μίτόύ περίστατίκόύ  την όπόί α μπόρόύ με να 
κα νόύμε ό λόί μας πόλύ  απλα . Δρα σε ε γκαίρα γία 
ε να δίκαίό τερό δίαδίκτύακό  κό σμό. 

ΤΗΣ  ΑΝΤΖΕΛΑ 
ΕΛΕΖΙ 

Όχί α λλα Taboo 

ΤΗΣ  ΕΙΡΗΝΗΣ  
ΠΑΓΓΛΟΥ 

Νόμόταγη ς χρη στης 
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«Φύ γετε ζω α, δρό μό», φωνα ζόύν όί … φίλό ξενόί σύμπατρίω -
τες μίας χω ρας πόύ γε ννησε τη Δημόκρατί α καί τη φίλόξενί α στόύς 
ξε νόύς. Άγνωστόί επίτί θενταί σε πρόσφύγό πόύλα πόύ πηγαί νόύν σχό-
λεί ό, τό Δίαδί κτύό ε χεί γεμί σεί με ρατσίστίκα  σχό λία τό σό πόύ πόλλόί  
μίλόύ ν γία δίεθνη  σύνόμωσί α. Κανεί ς, ό μως, δεν αναρωτίε ταί πω ς 
μπόρόύ με να καταπόλεμη σόύμε αύτε ς τίς ρατσίστίκε ς σύμπερίφόρε ς.   

Αρχίκα , καλό  θα η ταν η πόλίτεί α να δίασφαλί ζεί τα ανθρω πί-
να δίκαίω ματα ανεξαρτη τως φύλη ς, θρησκεί ας η  χρω ματός, καλλίερ-
γω ντας ε τσί τόν σεβασμό  πρός τόν σύνα νθρωπό. Επί σης, μπόρεί  να 
επίβα λλεί πόίνε ς η  κύρω σείς σε ό σόύς επίδείκνύ όύν ρατσίστίκη  σύ-
μπερίφόρα , αφόύ  ό λόί ε χόύν ί σα δίκαίω ματα καί εί ναί ί σόί απε ναντί 
στόύς νόμόύ ς. Ακό μη, επίβα λλεταί να αγωνί ζεταί γία την εξα λείψη 
των κόίνωνίκω ν πρόβλημα των, ό πως όί κόίνωνίκε ς ανίσό τητες καί η 
εγκληματίκό τητα, πόύ εύνόόύ ν την ε μφαση ρατσίστίκω ν στα σεων.  
Παρα λληλα, καλό  θα η ταν να εύαίσθητόπόίη σεί την κόίνη  γνω μη κατα  
τόύ ρατσίσμόύ  καί να ενίσχύ σεί ταύτό χρόνα την κόίνωνίκη  αλληλεγ-
γύ η με τη σύνδρόμη  των πνεύματίκω ν ανθρω πων. 

Είδίκό τερα, όί πνεύματίκόί  α νθρωπόί όφεί λόύν να εύαίσθητό-
πόίη σόύν την κόίνη  γνω μη, καθω ς χρε ός τόύς εί ναί να μη ρί χνόύν εύ-
θύ νες σε βα ρός των ξε νων.  Αντίθε τως, όί ί δίόί εί ναί αύτόί  όί ό πόίόί με 
την πρόσωπίκη  τόύς δραστηρίό τητα μπόρόύ ν να λείτόύργη σόύν ως  
παρα δείγμα πρός μί μηση. Δηλαδη , με σύνε δρία καί παρόύσία σείς μπό-
ρόύ ν να θί ξόύν ρατσίστίκε ς σύμπερίφόρε ς η  με τη σύγγραφη  βίβλί ων 
δύ νανταί να περα σόύν μηνύ ματα ίσό τητας καί αλληλεγγύ ης στόύς 
ανθρω πόύς. 

Επόμε νως, τα χλεύαστίκα  σχό λία, όί εντύπωσίακε ς εκδηλω -
σείς «αντί στασης», η σύνωμόσίόλόγί α, η όργη  καί φρα σείς τύ πόύ 
«ρί ξτε τόύς στη θα λασσα» η  «πα ρ’ τόύς σπί τί σόύ» δεν πληγω νόύν 
τό σό τα ί δία τα θύ ματα ό σό δηλητηρία ζόύν ό σόύς καύχω νταί πως 
εί ναί ανω τερόί καί «καλύ τερόί» από  αύτόύ ς.  

ΙΣΙΔΩΡΟΣ  
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 

Στη δίχό νόία των αίω νων! 

Απότρόπη  καί μπόί κότα ζ μας σύστη νεί η σημερίνη  κόί-
νωνί α στίς τερα στίες αύτε ς πόλύεθνίκε ς εταίρί ες τόύ λεγό μενόύ 
Fast Shopping. Σύχνό  επίχεί ρημα; Η ανη θίκη αγόρα  λό γω της 
παίδίκη ς εργασί ας πόύ καταβα λλεταί γία τη δημίόύργί α των 
ρόύ χων αύτω ν. Κα τί τε τόίό, χωρί ς καμί α αμφίβόλί α, σύμβαί νεί 
στίς αναπτύσσό μενες χω ρες κύρί ως της Αφρίκη ς καί της Ασί ας. 
Καταστα σείς λύπηρε ς καί εξαθλί ωσης. Πρε πεί ό μως να αφη σόύ-
με πί σω τόύς σύναίσθηματίσμόύ ς μας καί να δόύ με τό ό λό πρό -
βλημα με μί α λόγίκη  καί ό χί όύτόπίκη  πλεύρα . Πρε πεί να αναλό-
γίστόύ με τίς πραγματίκε ς σύνε πείες των πρα ξεω ν μας. 

 Σύ μφωνα με ε ρεύνα πόύ δίεξη χθη τό 2013, περί πόύ 265 
εκατόμμύ ρία ανη λίκα παίδία  εργα ζόνταί. Δηλαδη , περί πόύ τό 
17% τόύ παγκό σμίόύ πληθύσμόύ  των παίδίω ν. Ένα μεγα λό με -
ρός αύτω ν εργα ζόνταί κα τω από  απα νθρωπες σύνθη κες σε με-
γα λες πόλύεθνίκε ς εταίρί ες, γνωστε ς στόν δύτίκό  κό σμό, με την 
απόλαβη  τόύς να εί ναί ανα λόγη με «ε να κόμμα τί ψωμί ». Δί χως 
να ε χόύμε την α μεση εύθύ νη, όί χω ρες αύτε ς περνα νε ε να μετα-
βατίκό  στα δίό στόν τόμε α της όίκόνόμί ας τόύς καί ό χί μό νό. 
Έτσί, όί μεγα λες αύτε ς εταίρί ες απόφα σίσαν, πως χρησίμόπόίω -
ντας τα φτηνα  αύτα  χε ρία θα αύξηθεί  ό τζί ρός της εταίρί ας. 

 Μα πραγματίκα , τό μπόί κότα ζ εί ναί η λύ ση; Γνωρί ζόύμε 
ό τί στίς χω ρες αύτε ς, πε ρα από  αύτόύ  τόύ εί δόύς της εργασί ας, 
κύρίαρχεί  η πόρνεί α καί η εργασί α σε όρύχεί α. Αν ό ντως κατα-
φε ρόύμε να κλεί σόύμε κα πόίό εργόστα σίό σε αύτε ς τίς περίόχε ς, 
τό τε τί θα σύμβεί ; Εκατόμμύ ρία ανείδί κεύτόί εργαζό μενόί καί 
παίδία  θα μεί νόύν α νεργόί. Κανε νας δε θε λεί πραγματίκα  να ε-
πενδύ σεί σε αύτε ς της χω ρες καί όί α νθρωπόί δε θα ε χόύν χρη -
ματα, γία να εξασφαλί σόύν ε στω καί τό φτωχίκό  αύτό  γεύ μα 
πόύ εί χαν πρό όλί γόύ. Σε ΚΑΜΪΑ περί πτωση δεν πρε πεί να ύπό-
στηρί ζόύμε η  να δίκαίόλόγόύ με την παίδίκη  εργασί α αλλα  πρε -
πεί με ψύχρό τητα να αντίμετωπί σόύμε την πραγματίκό τητα.  

Τό μπόί κότα ζ, λόίπό ν, τό μό νό πόύ μπόρεί  να πρόσφε ρεί 
εί ναί θανα τόύς από  την πεί να εί τε πρότρόπη  σε πόλύ  χείρό τερα 
επαγγε λματα γία τη σωματίκη  αλλα  καί την ψύχίκη  ύγεί α των 
παίδίω ν αύτω ν. Έτσί, η δίεθνη ς κόίνό τητα θα πρε πεί να παρε μ-
βεί καί να βα λεί ε να φρε νό σε αύτε ς τίς αίσχρόκερδη ς εταίρί ες. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΗΓΟΥΝΗΣ 

Τό μπόύ κότα ζ δεν εί ναί η λύ ση 
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΟΤΑΣΙΟΣ 

 Μπη κα χθες σ’ ε να καφενεί ό τόύ χω-
ρίόύ  ό πόύ περί πόύ 20 θαμω νες παρακό-
λόύθόύ σαν αφόσίωμε νόί τίς είδη σείς. 
«Δρακό ντεία με τρα ασφαλεί ας... Ϊσχύρε ς 
αστύνόμίκε ς δύνα μείς ε ξω από  τό κτί ρίό...» 
λε εί τό δελτί ό καί τη στίγμη  πόύ αναρωτίό -
μαστε αν εί ναί γία κα πόίό σημαντίκό  πόλί-
τίκό  πρό σωπό, δύ ό αστύνόμίκόί  βαστα νε  
σφίχτα  ε ναν α νδρα καί τόν μεταφε ρόύν 
ταχύ τατα με σα στό κτί ρίό κρατω ντας τό 
κεφα λί τόύ χαμηλα . Άλλόί αστύνόμίκόί  σύ-
γκρατόύ ν ε να όργίσμε νό πλη θός πόύ απεί-
λεί  να επίτεθεί  στόν α νθρωπό πόύ μεταφε -
ρεταί στό κτί ρίό. Οί θεατε ς ξεσπα νε. «Να 
κρεμαστεί ! Δεν αξί ζεί τη ζωη ! Να θανατω-
θεί !» Φωνα ζόύν όί σύγγενεί ς στην όθό νη, 
κραύγα ζόύν καί όί πελα τες.  
 Δεν μπόρεί  κανεί ς να απαίτεί  από  
τόύς σύγγενεί ς ψύχραίμί α η  ηρεμί α απε να-
ντί στόν εγκληματί α. Μπόρόύ με, ό μως, να 
περίμε νόύμε ανθρω πίνη σύμπερίφόρα  από  
τόύς ύπό λόίπόύς ανθρω πόύς. Μπόρόύ με 
να ζητα με πόλίτίσμε νη αντίμετω πίση τε -
τόίων καταστα σεων. Μπόρόύ με να μην 

επίδείκνύ όύμε ζωω δη ε νστίκτα πόύ απαί-
τόύ ν αί μα καί την εσχα τη των πόίνω ν ως 
απόνόμη  δίκαίόσύ νης. Μπόρόύ με να δεί -
χνόύμε σεβασμό  στό θεμελίω δες ανθρω πί-
νό δίκαί ωμα στη ζωη  καί να κατανόη σόύμε 
ό τί πρόστατεύ εταί από  τό νό μό καί ό τί ί-
σχύ εί γία ό λόύς. Μπόρόύ με να μην απαί-
τόύ με την ίκανόπόί ηση της όργη ς καί της 
αγανα κτηση ς μας γία ε να γεγόνό ς με σω 
μίας μη αναστρε ψίμης πόίνη ς.  
 Τη στίγμη  πόύ γρα φω τόύ τό τό 
α ρθρό, χίλία δες α νθρωπόί στόν κό σμό κα-
ταδίκα ζόνταί σε θα νατό γία κα πόίό 
ε γκλημα. Όμως, η θανατίκη  πόίνη  δε φε ρεί 
τό σωφρόνίστίκό  χαρακτη ρα πόύ ε χεί η 
ε ννόία της τίμωρί ας. Δε δίδα σκεί την ύπό-
ταγη  στόύς νό μόύς. Απλω ς τόνί ζεί την 
ε λλείψη πόλίτίσμόύ , την απόύσί α πραγμα-
τίκη ς δίκαίόσύ νης καί ίσόνόμί ας καί σβη νεί 
την αλό γίστη δί ψα τόύ ό χλόύ γία αί μα πόύ 
πηγα ζεί από  την λανθασμε νη αί σθηση τόύ 
γία τό τί εί ναί «δί καίό».  

Μπορούμε να μην 

απαιτούμε την ικα-

νοποίηση της ορ-

γής και της αγανά-

κτησής μας για ένα 

γεγονός μέσω μιας 

μη αναστρέψιμης 

ποινής.  

ΧΑΪΡΕΤΑ ΜΟΥ ΤΟΝ ΠΛΑΤΑΝΟ 
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γρα φεί η Μαρία Ταχτατζόγλου 

Η όίκόνόμίκη  κρί ση εί ναί ε να 
φαίνό μενό πόύ μαστί ζεί την 
Ελλα δα εδω  καί χρό νία καί 
ε χεί απότελε σεί μί α από  τίς 
κύ ρίες αίτί ες της καταπα τη-
σης των δίκαίωμα των των 
εργαζόμε νων. Απλη ρωτες 
ύπερωρί ες, εργασί α χωρί ς 
την επίκό λληση ενση μων καί 
μεί ωση των αδείω ν τόύ ερ-
γαζό μενόύ εί ναί τα πίό σύνη -
θη φαίνό μενα αύτη ς της κα-
τα στασης. 
 «Ατόμίκε ς σύμφωνί -
ες» ύπόγρα φόνταί από  τόύς 
εργαζό μενόύς με σκόπό  τη 
δίατη ρηση της εργασί ας τόύς, καθω ς όί ερ-
γόδό τες η  όί πρόί στα μενόί τόύς, ύπό  την 
απείλη  της από λύσης, τόύς εκβία ζόύν. Γύ-
ναί κες καί α ντρες δίαθε τόύν πόλύ τίμό χρό -
νό με τίς όίκόγε νείες η  τόύς φί λόύς τόύς με 
σκόπό  να καταφε ρόύν να δίατηρη σόύν μί α 
αξίόπρεπη  κατα σταση στίς ζωε ς τόύς.  
 Ανεκπλη ρωτός εί ναί ό μως ό χρό νός 
με τα σύγγενίκα  καί κόντίνα  πρό σωπα. Μη-

τε ρες χα νόύν σημαντίκε ς στίγμε ς με τα παί-
δία  τόύς, δόύλεύ όντας ύπερωρί ες, ε τσί ω στε 
να τόύς εξασφαλί σόύν μί α ξε γνόίαστη ζωη . 
Καί εδω  τί θεταί ε να σημαντίκό  ερω τημα. 
Τελίκα , αξί ζεί να θύσία ζόνταί όί πρόσωπίκε ς 
στίγμε ς, γία την από κτηση χρημα των; 
 Οί εργαζό μενόί όφεί λόύν να γνωρί -
ζόύν τί κίνδύ νόύς επίφύλα σσεί η «ατόμίκη  
σύμφωνί α» πόύ ύπόγρα φόύν, γία να κατα-

φε ρόύν να απόφύ γόύν δύ-
σα ρεστες καταστα σείς. Τα 
κύρίό τερα εί ναί πως όί ερ-
γαζό μενόί ενδε χεταί να α-
σφαλί ζόνταί γία λίγό τερες 
με ρες η  να χα σόύν την αμόί-
βη  της ύπερωρί ας. Αύτό  ση-
μαί νεί πως θα δίαθε τόύν 
α πλετό χρό νό χωρί ς κανε να 
σκόπό , καταλη γόντας στόν 
εμπαίγμό  τόύς από  τόύς α-
νω τερόύς. 
 Γία την ανα κτηση των 
εργασίακω ν δίκαίωμα των η 
λύ ση εί ναί η εξε γερση με 
σκόπό  την κίνητόπόί ηση ό χί 

μό νό των εργαζόμε νων πόύ αντίμετωπί ζόύν 
ί δίες καταστα σείς αλλα  γία τόν καθε να ξε-
χωρίστα . Τα ανθρω πίνα δίκαίω ματα εί ναί 
κα τί πόύ πρε πεί να λαμβα νεταί ύπό ψη καί 
ό χί να καταπατεί ταί. Αν ό κα θε α νθρωπός 
δεν δίεκδίκη σεί τα δίκαίω ματα τόύ, πόίός 
θα τό κα νεί γί’ αύτό ν; 

Πεί τε ΟΧΪ στην εργασίακη  εκμετα λλεύση! 

 «Εί σαί α ντρας καί όί α ντρες δεν κλαί -
νε!». Πό σες φόρε ς ε χόύμε ακόύ σεί αύτη  τη 
φρα ση; Οί α ντρες δεν πρε πεί να κλαί νε, λε -
με. Καί τί εί ναί όί α ντρες; Κα πόία σίδερε νία, 
παγωμε νη καί α καρδη σύσκεύη  πόύ δεν 
ε χεί νόημόσύ νη η  σύναίσθη ματα; Όχί! Εί ναί 
α νθρωπόί καί ε χόύν δίκαί ωμα να εκφρα -
σόύν ελεύ θερα τα σύναίσθη ματα  τόύς. 
 Ζόύ με σε μί α κόίνωνί α πόύ δεν ε χεί 
μό νό στερεότύπίκε ς αλλα  καί σεξίστίκε ς 
αντίλη ψείς. Η τρύφερό τητα εί ναί μό νό γία 
τίς γύναί κες, όί α ντρες δεν ε χόύν χρό νό να 
γί νόνταί σύναίσθηματίκόί , καθω ς πρε πεί να 
στηρί ξόύν ό λα τα βα ρη τόύ σπίτίόύ  καί της 
όίκόγε νείας τόύς στίς πλα τες τόύς. Έχετε 

σκεφτεί  πότε  πό ση πί εση δε χεταί ε νας 
α νδρας καθημερίνα ; Θεωρεί τε περί εργό να 
μίλη σεί ανόίχτα  γία θε ματα πόύ τόν απα-
σχόλόύ ν η  να δεί ξεί κα πόίό ί χνός α γχόύς καί 
στενόχω ρίας, καθω ς ό αντρίσμό ς τόύ θα 
ε χεί ραγί σεί. Εί ναί παρεξηγη σίμό ε νας 
α ντρας να αγκαλία σεί τόν κόλλητό  τόύ η  να  
εκφρα σεί την αγα πη τόύ στόύς ανθρω πόύς 
γύ ρω τόύ.  
 Ο φό βός πρός τόν αντρίκό  πληθύσμό  
εί ναί ακό μη μί α μόρφη  καταπί εσης. Δεν εί -
ναί λί γόί όί α ντρες πόύ απόστασίόπόίόύ -
νταί από  τίς γύναί κες ε τσί ω στε να σταμα-
τη σόύν να τόύς φόβόύ νταί. Φύσίκα  δεν εί -
ναί λί γα τα περίστατίκα  κακόπόί ησης των 

γύναίκω ν από  κα πόίόν α νδρα αλλα  πω ς 
γί νεταί να τόπόθετόύ νταί ό λόί στην ί δία 
κατηγόρί α; 
 Ο κό σμός μίλα εί γία ίσό τητα ανα μεσα 
στα δύ ό φύ λα. Πόύ  βρί σκεταί, ό μως, ό ταν 
δε γί νεταί δεκτό  πως όί α νδρες εκτό ς από  
ύπόχρεω σείς ε χόύν καί δίκαίω ματα; Καί ό χί 
δεν εννόω  τό δίκαί ωμα της εργασί ας αλλα  
τό δίκαί ωμα να ε χόύν σύναίσθη ματα καί να 
μπόρόύ ν να τα εκφρα σόύν α φόβα, χωρί ς να  
σκε φτόνταί: «Τί θα πεί ό κό σμός;» η  «Οί 
φί λόί μόύ τω ρα με θεωρόύ ν λίγό τερό 
α ντρα;». Χρεία ζεταί μό νό ε να α τόμό να κα -
νεί την αρχη  καί να απόβα λλεί ό λες αύτε ς 
τίς αντίλη ψείς. Τί περίμε νετε, λόίπό ν;  

Καί όί α ντρες ε χόύν αίσθη ματα 
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Έχετε πα εί βό λτα στό κε ντρό της Θεσ-
σαλόνί κης; Αν ναί, σί γόύρα θα ε χετε παρα-
τηρη σεί τα δεκα δες μαγαζία  με τίς επίβλητί-
κε ς βίτρί νες καί τη μεγα λη παραλί α. Αλλα  
εκτό ς από  αύτα  ε χετε παρατηρη σεί πόύθε-
να  τίς ρα μπες καί τίς είδίκε ς θε σείς γία τα 
α τόμα με αναπηρί α καί γία τίς μαμα δες με 
τα καρό τσία; Αν ναί, εί ναί σε καλη  κατα στα-
ση; Αν δεν τα ε χετε παρατηρη σεί, σας δίκαί-
όλόγω  γίατί  πόλύ  απλα  δεν ύπα ρχόύν αρκε-
τα ! 

Σύ μφωνα με μία ε ρεύνα πόύ ξεκί νησα 
στό κε ντρό της Θεσσαλόνί κης, δίαπί στωσα 
ό τί δεν ύπα ρχόύν πόλλε ς ρα μπες γία τα 
α τόμα με αναπηρί α, καί αν ύπα ρχόύν, εί ναί 
ελα χίστες αύτε ς πόύ βρί σκόνταί σε καλη  
κατα σταση. Έτσί καταλαβαί νόύμε ό τί η κύ-
κλόφόρί α γία αύτα  τα α τόμα στόύς κεντρί-
κόύ ς δρό μόύς εί ναί ε νας Γόλγόθα ς. 

Στα πεζόδρό μία ύπα ρχεί μεγα λό πρό βλημα, 
καθω ς εί τε δεν ύπα ρχόύν ρα μπες, εί τε ε χόύν 
ύπόστεί  ζημίε ς, με απότε λεσμα τα α τόμα με 
αναπηρί α η  όί μαμα δες με τα καρότσα κία να 
μην μπόρόύ ν να μετακίνηθόύ ν ελεύ θερα γία 
τη βό λτα τόύς η  τίς δόύλείε ς τόύς.  

Όσό η μόύν στό κε ντρό της Θεσσα-
λόνί κης πη ρα την πρωτόβόύλί α να ρωτη σω 
μερίκόύ ς από  αύτόύ ς τόύς ανθρω πόύς, γία 
να μόύ πόύν τη γνω μη τόύς πα νω σε αύτό  
τό θε μα, με την εξη ς ερω τηση: «Πίστεύ ετε 
ό τί ό δη μός καί όί πόλί τες σας βόηθα νε στη 
μετακί νηση σας;», καί η απα ντηση η ταν ό τί  
… «Αρχίκα , ύπα ρχόύν ύπόδόμε ς γία εύ κόλη 
πρόσβασίμό τητα από  τίς ύπηρεσί ες τόύ Δη -
μόύ Θεσσαλόνί κης, αλλα  τίς περίσσό τερες 
φόρε ς δεν εί ναί βόηθητίκε ς, γίατί  σύνη θως 
όί α νθρωπόί αγνόόύ ν τα είδίκα  ση ματα γία 
τίς θε σείς καί παρκα ρόύν τα αμα ξία τόύς. Δε 

σε βόνταί όί πόλί τες τόύς ανθρω πόύς πόύ 
ε χόύν πραγματίκα  την ανα γκη από  αύτα  τα 
σημεί α». 

Τε λός, σύ μφωνα με σύνεντεύ ξείς 
πόύ ε χεί δω σεί ό αντίδη μαρχός τεχνίκω ν 
ε ργων, περίβα λλόντός καί καθαρίό τητας 
τόύ Δη μόύ Θεσσαλόνί κης, ε χόύν ξεκίνη σεί 
πρόσπα θείες γία να βελτίωθόύ ν τα ε ργα. Σε 
πα ρα πόλλόύ ς δρό μόύς. Βε βαία, όί δρό μόί 
χρεία ζόνταί ακό μα αρκετη  δόύλεία . 

Γί’ αύτό  ό λόί θα πρε πεί να βα λόύμε 
τα δύνατα  μας γία μία καλύ τερη κόίνωνί α, 
καθω ς τα α τόμα με αναπηρί α η  όί μαμα δες 
με τα καρότσα κία των παίδίω ν τόύς, χρεία -
ζόνταί να ε χόύν μία εξί σόύ όμαλη  μετακί νη-
ση ό πως καί ό λόί όί α λλόί πόλί τες. Αύτό  θα 
μπόρόύ σε να ε χεί ως βα ση την παίδεί α πόύ 
παί ρνόύν όί α νθρωπόί με σα από  τίς όίκόγε -
νείε ς τόύς καί τό σχόλεί ό. 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΒΑΣΪΑ 
 ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

Θεσσαλονίκη 

Εχθρός των ΑμεΑ 
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«Ο πόλίτίσμό ς μίας χω ρας φαί νεταί 
από  τό επί πεδό δίαβί ωσης των φύλακίσμε -
νων της», εί χε πεί ό γνωστό ς σύγγραφε ας 
Φίόντό ρ Ντόστόγίε φσκί. Λό γία πόύ δύστύ-
χω ς ό πως φαί νεταί περνόύ ν απαρατη ρητα 
από  τίς ύπότίθε μενες πόλίτίσμε νες κόίνωνί -
ες, καθω ς ακό μα καί  εν ε τεί 2020 ύφί σταταί 
καταπα τηση των δίκαίωμα των των κρατόύ-
με νων στα δία φόρα σωφρόνίστίκα  ίδρύ μα-
τα. 
 Πόλλόί  εί ναί όί κρατόύ μενόί των ελλη-
νίκω ν φύλακω ν πόύ δίκαίω θηκαν τα τελεύ-
ταί α χρό νία από  τό Εύρωπαί κό  Δίκαστη ρίό 
Δίκαίωμα των τόύ Ανθρω πόύ, επίκαλόύ μενόί 
παραβί αση τόύ α ρθρόύ 3 της ΕΣΔΑ 
(Εύρωπαί κη  Σύ μβαση γία τα Δίκαίω ματα 
τόύ Ανθρω πόύ), περί  απαγό ρεύσης βασανί-
στηρί ων καί απα νθρωπης καί εξεύτελίστίκη ς 
μεταχεί ρίσης.  Οί λό γόί πόύ όδη γησαν τόύς 
φύλακίσμε νόύς να πρόβόύ ν σε καταγγελί ες 
εί ναί δύστύχω ς πόλλόί . Πρω τό στη λί στα 
αναφε ρεταί τό πρό βλημα τόύ ύπερπληθύ-
σμόύ  εντό ς των σωφρόνίστίκω ν καταστημα -
των της χω ρας, καθω ς όί κρατόύ μενόί ε χόύν 
στην δία θεση  τόύς ελα χίστό πρόσωπίκό  χω -
ρό, πόλλε ς φόρε ς μίκρό τερό από  3 τμ, γεγό-
νό ς πόύ ε ρχεταί σε αντί θεση με τό α ρθρό 3 
της ΕΣΔΑ. Ακό μα, ε χόύν καταγγελθεί  περί-
πτω σείς ασθενω ν-κρατόύμε νων, όί όπόί όί 
δεν ε λαβαν την κατα λληλη ίατρόφαρμακεύ-
τίκη  περί θαλψη η  παρε μείναν ύπό  ακατα λ-
ληλες σύνθη κες  κρα τησης, ό πως η ύπό θεση 
των όρόθετίκω ν κρατόύμε νων στό νόσόκό-
μεί ό Κόρύδαλλόύ  « Άγίός Παύ λός», όί όπόί όί 
πρόχω ρησαν σε καταγγελί α τό σό γία τίς 
α σχημες ύγείόνόμίκε ς σύνθη κες, ό σό καί γία 
τίς ασύνε πείες στην χόρη γηση της θεραπεί ας 
τόύς. Επίπλε όν, αντίπρόσωπεί α της CPT πόύ 
επίσκε φτηκε την Ελλα δα τόν Απρί λίό τόύ 
2015 παρατη ρησε ακό μα κακόμεταχεί ρίση 
καί α σκηση βί ας στόύς φύλακίσμε νόύς από  
αστύνόμίκόύ ς ύπαλλη λόύς, καθω ς καί δία-
φόρετίκη  αντίμετω πίση των αλλόδαπω ν 
κρατόύμε νων σε σχε ση με τόύς Έλληνες. 
 Αύτα  καί αλλα  πόλλα  εί ναί τα πρόβλη -
ματα πόύ αντίμετωπί ζόύν όί κρατόύ μενόί 
με σα στα δία φόρα σωφρόνίστίκα  ίδρύ ματα. 
Καταστα σείς σκληρε ς καί απα νθρωπες πόύ 
κανε νας α νθρωπός δεν αξί ζεί, γίατί  δεν πρε -
πεί να ξεχνα με πως ό πόίός κί αν εί ναί ό λό -
γός πόύ τόύς όδη γησε στην φύλακη , παρα-
με νόύν α νθρωπόί. Άνθρωπόί πόύ μετα  την 
ε κτίση της πόίνη ς τόύς θα πρε πεί να επανε-
νταχθόύ ν στην κόίνωνί α μας καί εί ναί χρε ός 
ό λων να τόύς βόηθη σόύμε σε αύτό . Ας φερ-
θόύ με, λόίπό ν, σαν πραγματίκα  πόλίτίσμε νόί 
α νθρωπόί δί νόντας ε να τε λός στην καταπα -
τηση των δίκαίωμα των των φύλακίσμε νων.   

Ας δω σόύμε ε να τε λός 

ΒΑΣΪΑ 
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ 

 Πόλύ πλεύρη εί ναί η θε ση της γύ-
ναί κας με σα στην όίκόγε νεία: καλεί ταί 
να ανταπόκρίθεί  στίς ανα γκες πόύ επί-
τα σσεί η θε ση αύτη , βα ζόντα ς τες πα νω 
από  τίς δίκε ς της. Καλεί ταί να εί ναί σω-
στη  μητε ρα γία τα παίδία  της, ε τσί ω στε 
να τόύς παρε χεί σωστη  δίαπαίδαγω γη-
ση, να τα φρόντί ζεί πρακτίκα  καί ψύχίκα , 
να εί ναί εκεί  σε κα θε τόύς βη μα. Επί σης, 
καλεί ταί να εί ναί σωστη  νόίκόκύρα , δίό τί 
ό πως γνωρί ζόύμε η ελληνίκη  κόύλτόύ ρα  
εί ναί παραδόσίακη , καθω ς επωμί ζεταί 
σύνη θως τό φόρτί ό των πρακτίκω ν ανα-
γκω ν τόύ σπίτίόύ . Καλεί ταί να εί ναί 
ό μως καί καλη  σύ ντρόφός, αφόύ  όφεί λεί 
να ε χεί χρό νό γία τη σχε ση καί την επί-
κόίνωνί α με τόν σύ ζύγό  της. 
 Ένας ρό λός ακό μα στόν όπόί ό ε χεί 
να ανταπεξε λθεί εί ναί αύτό ς της εργαζό -
μενης γύναί κας. Πρε πεί να παρα γεί ε ργό, 
ε τσί ω στε να εί ναί παραγωγίκη  στη δόύ-
λεία  της. Πρε πεί να ύπακόύ εί στό αφεντί-
κό  της, ω στε να μην την απόλύ σεί. Βε βαί-
α, η γύναί κα αντίμετωπί ζεί δύσκόλί ες 
στην πρό σληψη της, γίατί  ό εργόδό της 
θεωρεί  πως εί ναί πίό σύναίσθηματίκη , 

πίό εύαί σθητη, λίγό τερό δύνατη , λίγό τε-
ρό ίκανη  από  ε ναν α νδρα ύπα λληλό, με 
απότε λεσμα η γύναί κα να με νεί περίθω-
ρίόπόίημε νη από  τόν τό πό εργασί ας. 
 Τό η ξερες πως όί γύναί κες εί ναί 
47% πίθανό τερό να τραύματίστόύ ν σε 
αύτόκίνητίκα  ατύχη ματα, δίό τί τα εξαρ-
τη ματα ασφαλεί ας εί ναί σχεδίασμε να με 
βα ση τό ανδρίκό  μόντε λό; Ή ό τί 33.000 
γύναί κες γί νόνταί ανη λίκες νύ μφες κα θε 
με ρα; Ότί μό νό τό 22% των γύναίκω ν 
κατακτόύ ν επαγγε λματα σχετίκα  με την 
τεχνίκη  νόημόσύ νη η  πως γία κα θε γύ-
ναίκεί α πρωταγωνίστίκη  ταίνί α, ύπα ρ-
χόύν 2.24 ανδρίκε ς; Ήξερες γία τίς 150 
χω ρες στη Γη πόύ ε χόύν τόύλα χίστόν 
ε ναν νό μό πόύ επίβα λεί δίαφόρετίκη  α-
ντίμετω πίση απε ναντί στη γύναί κα καί 
στόν α νδρα, η  γία τίς 112 πόύ δε θεω-
ρόύ ν ε γκλημα τη σεξόύαλίκη  παρενό χλη-
ση στόν γα μό; Επόμε νως, αν ε χείς βαρε-
θεί  να ακόύ ς ίστόρί ες γία τη βί α ε ναντί 
των γύναίκω ν, φαντα σόύ να πρε πεί να 
τίς βίω σείς. 

Τί σημαί νεί να εί σαί γύναί κα; 

ΣΟΦΪΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΪΝΪΔΟΥ 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΧΩΡΑΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΦΙΟΝΤΟΡ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ 

ΔΑΝΑΗ  
ΧΑΛΚΪΔΟΥ 
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 Σύχνα , ό ταν ακόύ με γία περίπτω σείς 
ανθρω πων με ψύχίκε ς δίαταραχε ς, σύμπε-
ρίφερό μαστε περί εργα. Απεύθεί ας στό μύα-
λό  μας τόύς απόδί δόύμε τόν χαρακτηρίσμό  
τόύ «τρελόύ », ξεχνω ντας πως εί ναί καί αύ-
τόί  ασθενεί ς με σύναίσθη ματα καί εύαίσθη-
σί ες. Μα λίστα πόλύ  σύχνα  τόύς στίγματί -
ζόύμε απόκαλω ντας τόύς επίκί νδύνόύς γία 
την κόίνωνί α. Τί  γί νεταί, ό μως, ό ταν η κόί-
νωνί α γί νεταί επίκί νδύνη γία αύτόύ ς; 
 Όπως κα θε α νθρωπός, ε τσί καί όί 
ψύχίκα  ασταθεί ς ε χόύν δίκαίω ματα. Δί-
καίω ματα κατόχύρωμε να από  την Πόλίτεί α, 
τα όπόί α όφεί λόύμε ό λόί να σεβό μαστε. 
Πόία εί ναί αύτα ; Αρχίκα , βασίκό  τόύς δίκαί -
ωμα εί ναί αύτό  της αξίόπρεπόύ ς περί θαλ-
ψης, εί τε αύτη  εί ναί εκόύ σία εί τε ακόύ σία. 
Σύ μφωνα με αύτό , καί στίς δύ ό περίπτω -
σείς ό ασθενη ς δίκαίόύ ταί ίατρίκη , παραί α-

τρίκη  καί νόσηλεύτίκη  φρόντί δα σε  κατα λ-
ληλες καί βόηθητίκε ς γία αύτό ν σύνθη κες. 
Επίπλε όν, ε χεί τό δίκαί ωμα της απόκατα -
στασης· με σω της δίαδίκασί ας της ψύχόκόί-
νωνίκη ς απόκατα στασης όί πα σχόντες μα-
θαί νόύν να απόλαμβα νόύν τα δίκαίω ματα  
τόύς καί να στηρί ζόνταί στίς δύνατό τητε ς 
τόύς. Επί σης με σω της δίαδίκασί ας αύτη ς 
ενίσχύ όνταί καί όί εύκαίρί ες τόύς γία επαγ-
γελματίκη  απόκατα σταση. 
 Άλλό ε να πόλύ  βασίκό  τόύς δίκαί ωμα, 
εί ναί αύτό  της ζωη ς στην κόίνό τητα. Αύτό  
σημαί νεί ό τί ό ψύχίκα  ασθενη ς δίκαίόύ ταί 
να με νεί σε ε να κανόνίκό  σπί τί ό πως ό λόί όί 
α λλόί η  μπόρεί  να χρησίμόπόίη σεί στεγα-
στίκε ς δόμε ς καί δόμε ς παρα λληλης στη ρί-
ξης στόν εύρύ τερό κόίνωνίκό  χω ρό, από-
φεύ γόντας ίδρύ ματα νόσηλεί ας, τα όπόί α 
σύνη θως πρόκαλόύ ν τό φαίνό μενό τόύ ί-

δρύματίσμόύ . Τε λός, ό πως ό λόί μας, ε χόύν 
δίκαί ωμα στην ίσό τητα, την ανεξίθρησκί α, 
την ενημε ρωση καί την κατα κτηση αξίωμα -
των.  
 Κλεί νόντας, θα η θελα να τόνί σω ξανα  
πως πα νω από  ό λα εί ναί α νθρωπόί με σύ-
ναίσθη ματα καί τό βασίκό τερό από  ό λα τα 
δίκαίω ματα  τόύς εί ναί αύτό  της αξίόπρε-
πόύ ς ζωη ς. Κανεί ς μας δεν ε χεί τό δίκαί ωμα 
να τόύς ύπόβίβα ζεί καί να τόύς πρόσα πτεί 
δία φόρες «ταμπε λες», όί όπόί ες θί γόύν την 
αξίόπρε πεία  τόύς, μό νό καί μό νό επείδη  πα -
σχόύν από  κα πόία ψύχίκη  δίαταραχη . Ανα-
ρωτίε μαί θα κατακρί ναμε η  θα πρόσβα λαμε 
πότε  κα πόίόν πόύ πα σχεί από  κα πόία σόβα-
ρη  σωματίκη  ασθε νεία; Μα λλόν ό χί. Γίατί  
λόίπό ν να τό κα νόύμε στόύς ψύχίκα  ασθε-
νεί ς; 

 Ο χρό νός περνα εί γρη γόρα. 
Χίλία δες πρα γματα καί ύπόχρεω σείς 
πόύ πρόσπαθόύ ν να πραγματόπόίη-
θόύ ν σε ε να είκόσίτετρα ωρό, φαντα -
ζόύν αδίανό ητό. Πρόσπαθεί ς να κα -
νείς γρη γόρα τίς δόύλείε ς σόύ, παρα-
λεί πείς γεύ ματα, ασχόλεί σαί με 2 η  
καί περίσσό τερα αντίκεί μενα ταύτό-
χρό νως, πρόκείμε νόύ να τα πρόλα -
βείς ό λα. Ύπνός; Χα σίμό χρό νόύ. Φύ-
σίκα , ό χί γία τό κίνητό  τηλε φωνό.  
Αύτό  πότε  δεν απότελεί  χα σίμό χρό -
νόύ. Όσό περπατα ς, κα νείς δία λείμμα 
η  ξεκλε βείς λί γό χρό νό, πρότίμα ς να 
σερφα ρείς λί γό στα κόίνωνίκα  δί κτύ-
α να δείς τί «νε ό» ύπα ρχεί. Σωστα ;
 Σαδίσμό ς καί ναρκίσσίσμό ς. 
Δύ ό λε ξείς χαρακτηρίστίκε ς της δε-
καετί ας πόύ δίανύ όύμε. Από  τη μία, 
όί α νθρωπόί αρε σκόνταί στό να ύ-
πα ρχόύν α τόμα εξαρτω μενα από  αύ-
τόύ ς, να ασκόύ ν εξόύσί α πα νω τόύς 
καί να τόύς χρησίμόπόίόύ ν μό νό,  
ό ταν χρεία ζεταί, σκεπτό μενόί από-
κλείστίκα  τό α τόμό  τόύς. Από  την 

α λλη, ό σύ γχρόνός α νθρωπός ε χεί γί νεί 
ναρκίσσίστη ς. Η χαρα  τόύ εξαρτα ταί 
από  τό πό σα like καί comments θα σύ-
γκεντρω σεί. Αν ό α λλός ε χεί περίσσό τε-
ρα καί γίατί . Αν εί ναί λί γα τό τε η φωτό-
γραφί α, δεν η ταν ωραί α α ρα δεν εί σαί 
ό μόρφός α ρα στενόχωρίε σαί. 
 Πόύ  πη γε η δημίόύργίκό τητα, η 
φαντασί α η  τό πα θός; Ο Στί βεν Χό κίνγκ 
πρε πεί να απότελεί  αξίόσημεί ωτό παρα -
δείγμα γία ό λόύς μας. Απόφα σίσε να 
ζη σεί μία ζωη  γεμα τη, να δημίόύργη σεί 
όίκόγε νεία καί να μελετη σεί τό σύ μπαν. 
Η δύσκόλί α πόύ αντίμετω πίζε δε φα νη-
κε να στε κεταί εμπό δίό γία τόν ί δίό. Σόύ 
θύμί ζεί τόν σύ γχρόνό α νθρωπό; Μα λλόν 
ό χί. Γία αύτό ν ύπα ρχεί μό νό α γχός, ύλί-
κό ς εύδαίμόνίσμό ς καί περίόρίσμε νός 
χρό νός. 
 Σόύ δί νεταί η εύκαίρί α να γεννη-
θεί ς σε αύτό ν τόν κό σμό. Δεν ξε ρείς με -
χρί πό τε, κανεί ς δεν ξε ρεί. Άδραξε τη με -
ρα καί ζη σε. Ζη σε μία ζωη  γεμα τη την 
όπόί α όνείρεύ τηκες. Ζη σε ελεύ θερός. 
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Κωνσταντινίδου Σοφία 

Multa paucis  

Πάγγου Ειρήνη 

Ψυχολοgram  

 



 

 Τό επα γγελμα τόύ Κόίνωνίκόύ  Λείτόύργόύ  
πρόα γεί την κόίνωνίκη  αλλαγη , την επί λύση πρό-
βλημα των στίς σχε σείς των ανθρω πων, την ενδύνα -
μωση καί ενί σχύση  τόύς, με στό χό τη δίασφα λίση 
της εύημερί ας τόύς. Η κόίνωνίκη  εργασί α, κατα  κύ -
ρίό λό γό, εστία ζεί στη δίασφα λίση των ανθρωπί νων 
δίκαίωμα των πρόστατεύ όντας καί βόηθω ντας ίσό -
τίμα ό λες τίς κόίνωνίκε ς όμα δες. 
 Οί από φόίτόί τόύ τμη ματός Κόίνωνίκη ς Ερ-
γασί ας δραστηρίόπόίόύ νταί σε πόίκί λα πεδί α, κα-
θω ς τό εύ ρός των παρεμβα σεων της κόίνωνίκη ς 
εργασί ας εκτεί νεταί από  ψύχόκόίνωνίκε ς παρεμβα -
σείς στό ί δίό τό α τόμό, ε ως την εμπλόκη  στην κόί-
νωνίκη  πόλίτίκη  καί τόν κόίνωνίκό  σχεδίασμό . Είδί-
κό τερα, μπόρόύ ν να εργαστόύ ν στόν Τόμε α Κόίνω-
νίκη ς Πρό νόίας, σύμμετε χόντας σε πρόγρα μματα 
παίδίκη ς πρόστασί ας, ύπερηλί κων, αναπη ρων καί 
γενίκα  ατό μων καί όίκόγενείω ν με κόίνωνίκε ς ανα -
γκες. Επί σης, ασχόλόύ νταί με τόν τόμε α Ψύχίκη ς  
Υγεί ας, με την παρόχη  είδίκω ν κόίνωνίκω ν ύπηρε-
σίω ν πρός τόν ασθενη  καί τόύς όίκεί όύς τόύ σε Νό-
σηλεύτίκα  Ϊδρύ ματα, Αναρρωτη ρία κ.α . Ακό μη, ερ-
γα ζόνταί στόν τόμε α Κόίνωνίκη ς Ασφα λίσης, Επαγ-
γελματίκόύ  Πρόσανατόλίσμόύ , αλλα  καί σε τόμεί ς 
πόύ σχετί ζόνταί με την πρό ληψη καί την καταστόλη  
της παραβατίκό τητας των ανηλί κων. Επίπλε όν, 
ε χόύν δίκαί ωμα να δίόρίστόύ ν ως Είδίκό  Επίστημό-
νίκό  Πρόσωπίκό  σε φόρεί ς καί μόνα δες της Είδίκη ς 
Αγωγη ς καί Εκπαί δεύσης. 
 Οί πρόόπτίκε ς της επαγγελματίκη ς απόκατα -
στασης των απόφόί των της  είδίκό τητας της Κόίνω-
νίκη ς Εργασί ας φαί νεταί να εί ναί εύόί ωνες, εφό σόν 
τα θε ματα της ύγεί ας καί πρό νόίας απόκτόύ ν όλόε -
να καί μεγαλύ τερη σημασί α στη χω ρα μας. Κατα  
την τελεύταί α δεκαετί α, όί από φόίτόί αύτόύ  τόύ 
τμη ματός απόρρόφη θηκαν κύρί ως σε Οργανίσμόύ ς 
Τόπίκη ς Αύτόδίόί κησης.  
 
 
Γενίκα , θα μπόρόύ σαμε να πόύ με ό τί ό σκόπό ς των 
κόίνωνίκω ν λείτόύργω ν στίς δία φόρες δόμε ς εί ναί η 
στη ρίξη τό σό τόύ ί δίόύ τόύ ατό μόύ ό σό καί τόύ όί-
κόγενείακόύ  τόύ περίβα λλόντός, ω στε να γί νόύν η  
καί να παραμεί νόύν ενεργα  καί λείτόύργίκα  με λη 
στό κόίνωνίκό  σύ νόλό.  
* Τόψαχαλί δης Παύ λός,  
Κόίνωνίκό ς Λείτόύργό ς 

Γιώργος Τερζής 

Labor omnia vincit  

Καθ ό λη τη δία ρκεία των αίω νων, η ανα πτύξη της τεχνόλόγί -
ας βόη θησε σε μεγα λό βαθμό  την εξε λίξη της ίατρίκη ς. Έτσί, με βα ση 
αύτη ν ε χόύν πραγματόπόίηθεί  ε ρεύνες πόύ φα νηκαν χρη σίμες καί 
δίεύκό λύναν την επίστη μη της ίατρίκη ς. 

Πίό σύγκεκρίμε να, ε χόύν δημίόύργηθεί  όπτίκε ς τεχνόλόγί ες 
απείκό νίσης σχετίκα  με την δία γνωση τόύ καρκί νόύ καί των καρδίαγ-
γείακω ν παθη σεων, όί όπόί ες εστία ζόύν στην ανακα λύψη των μόρία-
κω ν στό χων. Ακό μη, ε χόύν δημίόύργηθεί  ρύθμίσμε να ρόμπό τ τα 
ό πόία εκτελόύ ν εγχείρί σείς με μεγαλύ τερη ακρί βεία, εξύπηρετω ντας 
ε τσί τόν τόμε α αύτό . 

Επίπρό σθετα, ε χόύν καλλίεργηθεί  εξελίγμε να φα ρμακα πόύ 
δεν βλα πτόύν την ύγεί α τόύ ασθενη , καθω ς δεν πρόκαλόύ ν σύμπτω -
ματα στη μετε πείτα ζωη  τόύ. Παρα λληλα, αξίόσημεί ωτη εί ναί η πρό ό-
δός της νανότεχνόλόγί ας, η όπόί α βόη θησε τόν τόμε α της νεύρόεπί-
στη μης, αφόύ  δημίόύ ργησε ανεπτύγμε να νανόρόμπό τ πόύ δεν επη-
ρεα ζόύν τη σύμπερίφόρα  στίς γνωστίκε ς λείτόύργί ες. Επί σης η τηλεί -
ατρίκη , αν καί ε να πόλύ πλόκό σύ στημα, ε χεί δίεύκόλύ νεί τόύς ία-
τρόύ ς στην πρόσφόρα  των ύπηρεσίω ν τόύς, όπόύδη πότε καί αν βρί -
σκεταί ό ασθενη ς, χρησίμόπόίω ντας βί ντεό η χό καί είκό νες. Οί ύπηρε-
σί ες περί θαλψης γί νόνταί απότελεσματίκό τερες καί παραγωγίκό τε-
ρες, αφόύ  όί απαραί τητες πληρόφόρί ες φτα νόύν στόν ίατρό  χωρί ς 
την μετακί νηση τόύς ασθενόύ ς. 

Τηλεί ατρίκη , ίατρίκα  σύμβόύ λία με σω τηλεδία σκεψης, ψηφί-
ακόί  φα κελόί ασθενω ν, θα λαμόί νόσόκόμεί ων εξόπλίσμε νόί με σύστη -
ματα multimedia, όίκίακε ς σύσκεύε ς ενδόεπίκόίνωνί ας ασθενω ν καί 
φρόντίστω ν, ρόμπό τ σύντρόφία ς. Η τεχνόλόγί α, λόίπό ν, εί ναί πλε όν 
αναπό σπαστό κόμμα τί της ίατρίκη ς, καθω ς σύμβα λλεί σύνεχω ς στην 
εξε λίξη της ανακαλύ πτόντας νε α μηχανη ματα καί τεχνίκε ς. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

Η τηλεϊατρική φέρνει «κοντά»  

τον γιατρό και τον ασθενή 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ 
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Όχι και τόσο 
 

διαφορετικοίδιαφορετικοίδιαφορετικοί   

Κα πόύ στην Αραβίκη  χερσό νησό, κόντα  στόν Περσίκό  κό λπό καί την Ερύθρα  
θα λασσα, βρί σκεταί τό Βασί λείό της Σαόύδίκη ς Αραβί ας. Μί α χω ρα με τερα -
στία τεχνόλόγίκη  εξε λίξη, αλλα  παρα λληλα με μίκρη  εξε λίξη στην απόδόχη  
της ίσό τητας των δύ ό φύ λων. 
 Εί ναί εύρε ως γνωστό  πως όί γύναί κες ε χόύν περίόρίσμε να δίκαίω ματα 
στην Σαόύδίκη  Αραβί α καί εί ναί απαραί τητη η ε γκρίση ενό ς α ντρα γία σύ-
γκεκρίμε νες ενε ργείες στη ζωη  τόύς. Ένα τρανταχτό  παρα δείγμα των φύλε-
τίκω ν δίακρί σεων πόύ δε χεταί τό γύναίκεί ό φύ λό εί ναί πως δεν ε χεί τό δίκαί -
ωμα γία την κηδεμόνί α των γίων τόύ, αφόύ  ξεπερα σόύν τό ό ρίό των επτα  
ετω ν καί των θύγατε ρων μετα  τα εννε α. 
 Εί ναί απαγόρεύτίκό  επί σης γία τίς γύναί κες να μίλα νε με ανθρω πόύς 
τόύ αντί θετόύ φύ λόύ χωρί ς την α δεία ενό ς σύγγενίκόύ  αντρίκόύ  πρόσω πόύ. 
Κα θε ενε ργεία καί κα θε πρα ξη αύτω ν των γύναίκω ν πρε πεί να εγκρί νεταί 
από  τόν πατε ρα, τόν σύ ζύγό η  τόν αδελφό  τόύς, από  τό αν εί ναί ελεύ θερη να 
κύκλόφόρη σεί ε ξω με χρί τίς σπόύδε ς πόύ θα κα νεί.  
 Ο νό μός της Σαρί α επί σης, ε νας θρησκεύτίκό ς νό μός πόύ αναγνωρί ζε-
ταί από  τε σσερίς πηγε ς, τό Κόρα νί, τη Σόύ ννα, τό qiyas καί τό ijma, εί ναί αρ-
κετα  αύστηρό ς απε ναντί στίς γύναί κες. Επίβα λλεί στό γύναίκεί ό φύ λό τη 
δημό σία ε ξόδό φόρω ντας μί α όλό σωμη μπόύ ρκα, ε τσί ω στε να μη με νεί ακα -
λύπτό κανε να με ρός τόύ σω ματός.  
 Τα τελεύταί α χρό νία ό μως, ψηφί ζόνταί νό μόί στην Σαόύδίκη  Αραβί α 
πόύ αρχί ζόύν να εύνόόύ ν περίσσό τερό τίς γύναί κες καί με σω αύτω ν να λαμ-
βα νόνταί κα πόία δίκαίω ματα τόύς ύπ’ ό ψίν. Πόλλε ς φύλετίκε ς δίακρί σείς, 
στερεό τύπα καί απαρχαίωμε νες αντίλη ψείς επίκρατόύ ν στη χω ρα, παρό λη 
την εξε λίξη πόύ ε χεί καταφε ρεί σε α λλόύς τόμεί ς.  

Ο γύρος του κόσμου σε 9 μήνες 

με τη Μαρία Ταχτατζόγλου 

 Ο Νταλί , τό «κακό  παίδί », ό «Αλβανό ς», 
γία α λλη μία φόρα  τρε χεί να κρύφτεί  στό σό-
κα κί πί σω από  τό σχόλεί ό, εφό σόν πρόκα λεσε 
γία α λλη μία φόρα  ζημίε ς. Πα νω στη βίασύ νη 
τόύ να μην τόν πία σόύν ε πεσε πα νω στη Γία-
σμί ν, κόπε λα από  τη Σύρί α, την… η σύχη.  
«Πρό σεχε ντε, α μα με πία σόύν θα πω πως εσύ  
τό ε κανες».  
«Γίατί ;», «Γίατί  εί σαί πα ντα τό σό κλείστό ς, 
πα ντα τό σό αγχωμε νός, τί σε ε κανε ε τσί;»,  
«Δεν ξε ρείς πως εί ναί να παί ρνόύν όί α λλόί 
απόφα σείς γία εσε να, να μη σε ρωτα νε α μα 
σύμφωνεί ς, πω ς εί ναί να μην ύπα ρχεί δημό-
κρατί α … Αλλα  τί σε νόία ζεί; Λες καί θα κατα-
λα βείς …» καί με μία αναστρόφη , ε κανε να 

φύ γεί. Η Γίασμί ν, ό μως, τόν ε πίασε από  τό 
χε ρί καί τόν σταμα τησε.  
«Ξε ρείς από  πόύ  εί μαί;», ό Νταλί  απλω ς 
ε γνεύσε αρνητίκα . «Έχω ε ρθεί από  τη Σύρί α 
με χρί εδω . Έχασα τα αδε λφία μόύ στη θα λασ-
σα, όί γόνεί ς μόύ σκότω θηκαν, ε πρεπε να α-
φη σω τό σπί τί μόύ, αύτό  εί ναί να μην ε χείς 
κανε να δίκαί ωμα».  
Αύτό ς εί δε δύ ό δασκα λόύς να τρε χόύν δί πλα 
τόύ, ακό μα τόν ε ψαχναν.  
«Δεν τό η ξερα αύτό  …αλλα  δεν εί σαί η μό νη, ό 
πατε ρας μόύ μετανα στεύσε εδω  πρίν από  χρό -
νία, με πη ρε καί εμε να μαζί  τόύ, γία ε να καλύ -
τερό με λλόν» εί πε. «Έπρεπε να αφη σω πί σω 
τη μητε ρα μόύ, τόύς φί λόύς μόύ. Εδω  όύ τε 

φί λόύς ε χω, όύ τε τί πότα» 
«Γία αύτό  δεν φταίς εσύ , μα η σύμπερίφόρα  
σόύ. Δε σε ε χω δεί πότε  να πρόσπαθεί ς να 
πρόσαρμόστεί ς εδω . Καί θα σόύ η ταν τό σό 
εύ κόλό, εφό σόν ξε ρείς καί τη γλω σσα. Γία ρω -
τα εμε να…». 
Έτσί καί όί δύ ό σύνε χίσαν να μίλα νε, ω σπόύ 
αύτόί  πόύ τόν ε ψαχναν τόν α κόύσαν να μίλα -
εί. Με γόργα  βη ματα μπη καν στό σόκα κί καί 
τόν ε πίασαν. 
«Θύμη σόύ αύτό  πόύ σόύ εί πα. Η σύμπερίφόρα  
σόύ!» φω ναξε η Γίασμί ν με ε να χαμό γελό στα 
χεί λη της.  

ΤΗΣ ΑΝΤΖΕΛΑ ΕΛΕΖΙ 
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TAKE A BREAK 

 
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΙΤΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 0 αθλητίσμό ς δίδα σκεί, κόίνωνίκόπόίεί , ψύχαγωγεί . Κω-
φόί , τύφλόί , α τόμα με αμαξί δίό, α τόμα χωρί ς αναπηρί α· ό λόί 
εί μαστε ί σόί. Όλόί ε χόύμε τό δίκαί ωμα στόν αθλητίσμό . Τί πότα 
δεν μπόρεί  να σταθεί  εμπό δίό γία να ασχόληθόύ με με αύτό  πόύ 
μας αρε σεί. Η θε ληση σε σύνδύασμό  με την καλη  δία θεση καί  
λί γό χρό νό αρκόύ ν. Τε τόίόί α νθρωπόί με θε ληση εί ναί καί όί 
παραόλύμπίόνί κες. Πρωταθλητε ς πόύ δεν τα παρα τησαν πότε ,  
πί στεψαν στόν εαύτό  τόύς, αγωνί στηκαν με πεί σμα καί δίακρί -
θηκαν.  
 Ο Μίχα λης Σεί της, κα τόχός παγκόσμί όύ ρεκό ρ στόν στί -
βό, αν καί ε χασε τό ε να τόύ πό δί σε ατύ χημα με μότόσίκλε τα, 
δεν ε χασε την δί ψα τόύ γία α θληση. Ο Αντω νης Τσαπατα κης, 
παγκό σμίός πρωταθλητη ς κόλύ μβησης, μετα  από  ατύ χημα με 
μότόσίκλε τα - καί αύτό ς- δεν μπό ρεσε να περπατη σεί ξανα , 
χωρί ς ό μως αύτό  να εμπόδί σεί τη σύνε χεία της καρίε ρα τόύ. Ο 
παγκό σμίός πρωταθλητη ς ξίφασκί ας, Πα νός Τρίανταφύ λλόύ, 
ε να αύτόκίνητίκό  δύστύ χημα τόύ α λλαξε ό λη τόύ τη ζωη , αφόύ  
δεν ξαναπερπα τησε, ωστό σό βρη κε την εύκαίρί α να ασχόληθεί  
με ε να α λλό α θλημα καί να δίαπρε ψεί. Τό νίσε, μα λίστα, πως 
πα νω από  ό λα εί ναί ό αθλητίσμό ς. Αύτόί  εί ναί μό νό τρείς από  
τόύς παντόδύ ναμόύς παραόλύμπίόνί κες.  

Οί παραόλύμπίακόί  αγω νες δεν ύπη ρχαν ό μως πα ντα. 
Άνθρωπόί ό πως αύτόί  δεν εί χαν την εύκαίρί α να ακόλόύθη -
σόύν τα ό νείρα  τόύς, να τα κα νόύν πραγματίκό τητα. Οργανω-
με νόί, επί σημα, παραόλύμπίακόί  αγω νες ε γίναν πρω τη φό ρα 
τό 1960 στη Ρω μη.  

Ο πρωταθλητίσμό ς αύτό ς δεν πρόβα λλεταί τό σό πόλύ .  
Αν καί πρε πεί να σημείωθεί  ό τί τα ρεκό ρ αύτω ν των αγω νων 
μπόρόύ ν να σύγκρίθόύ ν με των όλύμπίακω ν. Οί ί δίόί όί πρω-
ταθλητε ς δηλω νόύν ό τί η πρόσπα θεία αξί ζεί. Ένα πρό βλημα  
δεν μπόρεί  να σε σταματη σεί. Δεν μπόρεί  να σόύ στερη σεί τό 
δίκαί ωμα  σόύ στόν αθλητίσμό .  

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ 

 

ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΒΑΔΑΡΛΗ 

 Θεσσαλόνί κη, μί α πό λη με αμε τρητα 
πόλύεθνίκα  μαγαζία . Πηγαί νείς σε ε να από  
αύτα  καί βρί σκείς μί α μπλόύ ζα την όπόί α θα 
λατρε ψείς. Τί κρύ βεταί ό μως πί σω από  αύ-
τη ν, ε χείς σκεφτεί ; 
 Με χρί τό 2013, σχεδό ν 30 εκατόμμύ -
ρία α νθρωπόί σε ό λό τόν κό σμό, με μεγα λό 
αρίθμό  παίδίω ν με σα σε αύτόύ ς, εί ναί 
«σκλα βόί» ρόύ χων. Παίδία  τα όπόί α βίω -
νόύν τη σωματίκη  καί ψύχόλόγίκη  κακόπόί -
ηση, χα νόντας την παίδίκη  τόύς αθωό τητα. 
Εργατίκε ς νόμόθεσί ες; Σύ μβαση δίκαίωμα -
των τόύ παίδίόύ ; Τα αναπα ντητα ερωτη μα-
τα πόύ κα νόύν πρω τα εμφα νίση στό νόύ. 

 Μί α καλόστημε νη «επίχεί ρηση» με 
ετη σίό τζί ρό 1,5-2 εκατόμμύ ρία δόλα ρία. Η 
νό τία Ασί α ε χεί γί νεί η βασίκη  ραπτόμηχανη  
των πλόύ σίων χωρω ν. Με τίς χω ρες τόύ 
Είρηνίκόύ , την Αφρίκη , τη Λατίνίκη  Αμερίκη  
καί την Εύρω πη να παί ρνόύν τη σκύτα λη. 
Πρό σφατες εκτίμη σείς κα νόύν λό γό γία πα -
νω από  250 εκατόμμύ ρία παίδία  ηλίκί ας 5-
14 ετω ν, τα όπόί α δόύλεύ όύν σε σύ γχρόνα 
εργασίακα  κόλαστη ρία. Γόνεί ς των όπόί ων 
ε χόύν επίλε ξεί να τα «νόίκία σόύν» στίς πό-
λύεθνίκε ς, σύνείσφε ρόντας «ψί χόύλα» στίς 
εξαθλίωμε νες όίκόγε νείε ς τόύς. 
 Τα ZARA, o ό μίλός τόύ Ορτε γκα 

(Berska, Stradivirius, Pull and Bear), η PU-
MA, τα H&M καί η Adidas εί ναί μερίκε ς από  
τίς πόλύεθνίκε ς, όί όπόί ες εί ναί σύνδεδεμε -
νες με αύτό  τό σκα νδαλό. Έχόντας ύπερκε ρ-
δη από  την εκμετα λλεύση των φτηνω ν, παί-
δίκω ν, εργατίκω ν χερίω ν. 
 Η ανόχη  εί ναί σύνενόχη ! Οπό τε δία-
μαρτύρί α καί αντί δραση εκ με ρόύς μας, 
ω στε να δραστηρίόπόίηθεί  η κόίνωνίκη  
πρό νόία καί να ύπα ρχεί ύπόχρεωτίκη  βασί-
κη  εκπαί δεύση γία ό λα τα παίδία , εί ναί τό 
κλείδί . Δίό τί με αναπτύγμε νό πνεύ μα, αντί-
λαμβα νεταί ό καθε νας ίδανίκό τερα τα δί-
καίω ματα  τόύ καί πρόσεχω ς τα δίεκδίκεί .  
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ΕΠΪΜΕΛΕΪΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΖΑΝΑ 

do re mi fa SOUL  

Στόν Αμερίκανίκό  νό τό καί κύρί ως 
στό Δε λτα τόύ Μίσίσίπη , η δόύλεί α, η εκμε-
τα λλεύση, ό ρατσίσμό ς, η καταπα τηση των 
ανθρωπί νων δίκαίωμα των καί ό πό νός η ταν 
η πραγματίκό τητα πόύ βί ωναν όί αφρόαμε-
ρίκανόί  λί γό μετα  τόν αμερίκανίκό  εμφύ λίό 
πό λεμό. Με σό ε κφρασης με σα στόν καταπί-
εσμε νό τρό πό ζωη ς καί τη σκλαβία  απότε -
λεσε γί’ αύτόύ ς η μόύσίκη ! Έτσί, γεννη θη-
καν στα τε λη τόύ 19όύ αί. τα μελαγχόλίκα  
μπλόύζ, τα λεγό μενα τραγόύ δία «της φύτεί -
ας». 

Τα μπλόύζ, κατα  τα πρω τα χρό νία, 
δίαδί δόνταν μό νό με σω της μνη μης, από  
στό μα σε στό μα, απότελω ντας μία πρόφό-

ρίκη  παρα δόση. Ήταν κύρί ως μπαλα ντες, 
εκκλησίαστίκόί  ύ μνόί καθω ς καί ρύθμίκα  
καί χόρεύτίκα  τραγόύ δία με κύ ρίό ό ργανό 
τό τύ μπανό. Απότελόύ νταν από  12 με τρα, 
με τό κα θε με τρό να ε χεί 4 χρό νόύς ενω  αξί-
όσημεί ωτό χαρακτηρίστίκό  τόύς η ταν ό 
σύχνα  ακανό νίστός ρύθμό ς φωνη ς. Τό 
ό νόμα  τόύς (blues), εκτό ς από  τό χρω μα 
μπλε, σημαί νεί καί μελαγχόλί α, ενω  στα ελ-
ληνίκα  απόδί δεταί καί ως «ε χω τίς μαύ ρες 
μόύ». 

Με σω των τραγόύδίω ν αύτω ν, όί 
σκλα βόί εξε φραζαν με πα θός τόύς πό νόύς 
καί τίς θύσί ες της δόύλεί ας, τό παρα πόνό, 
τη θλί ψη καί την απόγόη τεύση πόύ ε νίωθαν 

γία την κακη  τόύς τύ χη. Από  τα με σα με χρί 
τα τε λη τόύ 1800, μεγα λό με ρός των 
μπλόύζ, καθω ς η ταν ακό μη α γραφα, χα θη-
καν ό πως καί όί δημίόύργόί  τόύς. Τό 1920 
α ρχίσαν να δίαδί δόνταί εύρύ τερα. Σταδία-
κα , τα μπλόύζ, επηρεασμε να απ' τη τζαζ, 
απε κτησαν πίό «ηλεκτρόνίκη » μόρφη , αφη -
νόντας πί σω τόν spiritual χαρακτη ρα τόύς. 
Έγίναν τα εκρηκτίκα  μπλόύζ των junk hous-
es. 

Τό μπλόύζ εί ναί ε να εί δός μόύσίκη ς 
πόύ σύνεχί ζεί καί ση μερα να αγαπίε ταί από  
τόν κό σμό. Κύ ρίός λό γός… τό ό τί απότελεί  
μία είλίκρίνη  δίη γηση ανθρωπί νων παθω ν! 

 

Green Book, μί α ταίνί α πόύ ό λόί 
αγα πησαν καί σύγκίνη θηκαν από  αύτη . Μία 
ταίνί α πόύ πε ρα από  τίς αμε τρητες καλε ς 
κρίτίκε ς, κατε κτησε 3 Oscars στην απόνόμη  
τόύ 2018. Σχεδό ν α ρίστη από  τεχνίκη ς 
α πόψης καί πραγματίκα  σύγκλόνίστίκε ς καί 
αξε χαστες ερμηνεί ες από  τόύς πρωταγωνί-
στε ς Viggo Mortensen καί Mahershala Ali. 

ΗΠΑ, αρχε ς δεκαετί ας τόύ 1960 καί 
ό Τό νί «Λίπ» Βαλελό νγκα εί ναί ε νας λαί κό ς 
τύ πός πόύ δόύλεύ εί ως πόρτίε ρης σε ε να 
νύχτερίνό  μαγαζί , γία να ταί σεί την όίκόγε -
νεία  τόύ. Μεγαλωμε νός στόν δρό μό, μπόρεί  
να αντίμετωπί σεί όπόίόνδη πότε καί όπόία-
δη πότε δύ σκόλη δόύλεία  τόύ ανατεθεί . Λό -

γω ε λλείψης χρημα των, καλεί ταί να γί νεί 
σύνόδό ς τόύ παγκόσμί όύ φη μης αφρόαμε-
ρίκανόύ  πίανί στα Ντόν Σί ρλεί  στόν αφίλό -
ξενό πρός τη δίαφόρετίκό τητα Αμερίκα νίκό 
Νό τό. Τό ταξί δί ξεκίνα εί, με τόν Τό νί παρ’ 
ό λες τίς ρατσίστίκε ς αντίλη ψείς πόύ εί χε, να 
εί ναί χαλαρό ς, φλύ αρός καί α ξεστός πρός 
τόν Ντόν. Ένα πραγματίκα  αταί ρίαστό ζεύ-
γα ρί σε ε να road movie, ε τόίμό να σας σύ-
γκίνη σεί με τόν τελίκό  τόύς πρόόρίσμό  να 
εί ναί μία δίαχρόνίκη  καί α τρωτη φίλίκη  σχε -
ση. 

Η ίστόρί α πόύ μας δίηγεί ταί η ταίνί -
α εί ναί βασίσμε νη σε αληθίνα  γεγόνό τα. 
Αξίόσημεί ωτη εί ναί η σύμβί ωση δύ ό ανθρω -

πων από  δίαφόρετίκα  κόίνωνίκα  περίβα λ-
λόντα της επόχη ς. Ο πρωταγωνίστη ς μας 
ξεκίνω ντας ως ε νας πρόκατείλημμε νός 
α νθρωπός καταλη γεί να κατανόεί  την απε -
ναντί πλεύρα , ακό μα καί να την ύπόστηρί -
ζεί. Εξαί σία  ό λη αύτη  η στρόφη  τόύ χαρα-
κτη ρα, μία καί πρόσπαθεί  να εύαίσθητό-
πόίη σεί τόύς θεατε ς σε μεγα λό βαθμό . Μί α 
ρεαλίστίκη , αξίόπρεπη ς καί γλύκύ τατη πρό-
σπα θεία γία την αλλαγη . Την αλλαγη  πόύ 
ό λόί πρε πεί να κα νόύμε. Την αλλαγη  γία τό 
δίαφόρετίκό , τό ξε νό καί τό α γνωστό. 

ΕΠΪΜΕΛΕΪΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΪΝΟΣ ΠΗΓΟΥΝΗΣ 

ΣΙΝΕΦΙΛΟΙ 
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 «Παππόύ , τί εί ναί τα ανθρω πίνα δί-
καίω ματα;», «Τό πίό εύαί σθητό θε μα γία 
σύζη τηση, γίαβρόύ μ!» όνείρεύ τηκε ό τί απα-
ντα εί κα πότε στό εγγό νί τόύ. «Γία να γί νείς 
παππόύ ς ό μως, κόί τα να πα ρείς πρω τα κα-
νε ναν καλό  βαθμό  στό σχόλεί ό» τόν πρόσ-
γεί ωσε τό μύαλό  τόύ. «Σωστα .» απόκρί θηκε. 
«Ναί, αλλα  δε θα τό καταφε ρείς αύτό  αντίμί-
λω ντας σύνε χεία σ’ εκεί νη την καθηγη τρία 

από  την όπόί α εξαρτα ταί καί ό βαθμό ς 
σόύ...» τόν τσί γκλησε η λόγίκη . «Μα, απλω ς 
εκφρα ζω την α πόψη  μόύ!». Αλλα  η αλη θεία 
η ταν ό τί θα μπόρόύ σε να τό κα νεί με λίγό τε-
ρό είρωνίκό  τρό πό, ί σως. Σπα νία ε βγαίνε γία 
δία λείμμα μετα  τό μα θημα χωρί ς να ε χεί 
τσακωθεί  με τη σύγκεκρίμε νη καθηγη τρία, 
επείδη  όί από ψείς τόύς η ταν αντί θετες. 
«Δημόκρατί α δεν ε χόύμε; Η ελεύθερί α τόύ 
λό γόύ μα λλόν πα εί περί πατό στόν πλανη τη 
σχόλεί ό...».  
 Η αλη θεία η ταν ό τί καί αύτό ς η ταν 
ίδίαί τερα αντίδραστίκό ς. Ού τε μύ γα στό 
σπαθί  τόύ. «Ρί ξε, βρε αδερφε , νερό  στό κρα-
σί  σόύ! Άστη να λε εί, πόύ λε εί στό τραγόύ δί 

καί ό Καρρα ς!» τόν σύμβόύ λεύε ό δίπλανό ς 
τόύ. Δεν τόν α κόύγε. Άλλωστε ό πως λε εί ό 
σόφό ς λαό ς, «η ζη λία, ό θύμό ς καί ό κόλλη-
τό ς μπόρεί  να απόδείχτόύ ν κακόί  σύ μβόύ-
λόί.».  
 «Ως εδω  καί μη παρε κεί!» της φω ναξε 
ση μερα. «Έχω τό δίκαί ωμα να λε ω τη γνω μη 
μόύ!». «Όχί, δεν τό ε χείς, ό ταν δεν ξε ρείς τί 
λες!» τόύ εί πε εκεί νη, «Θα ακόύ σείς αύτα  
πόύ ε χω να πω γία τό δίκαί ωμα της ελεύθε-
ρί ας τόύ λό γόύ καί τό τε, αφόύ  σηκω σείς τό 
χε ρί καί πα ρείς τό λό γό θα μίλη σείς!». «Αν 
γί νω πότε  παππόύ ς,» σκε φτηκε ενόχλημε -
νός, «θα πω στό εγγό νί μόύ να μη μπαί νεί 
στόν κό πό να τσακω νεταί με καθηγητε ς.» 

ΕΥΘΥΜΟΓΡΑΦΗΜΑ 
 
 

ΑΠΟ ΤΟΝ  

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΟΦΟΤΑΣΪΟ 

Ρω τησα τόν πατε ρα μόύ να μόύ πεί μία ίστόρί α,  
γία τα δίκαίω ματα πόύ εί χαν, κατα  την Τύραννί α  

Μόύ εί πε πως α πόψη δεν εί χαν καί ελεύθερί α καμί α. 
Πως τό παίχνί δί η ταν λί γό, καί όί όίκόγε νείες κλείστε ς,  

παντόύ  ύπη ρχαν φύ λακες 
Σεξίσμό ς, ρατσίσμό ς καί ό λα τα καλα   

Αύτα  βλε παμε, αντίκρί ζαμε από  μίκρα  παίδία .  
Εύτύχω ς ό μως αύτα  τε λείωσαν, ελεύ θερόί εί μαστε πία,  

καί γία τόύ τόύς δω τόύς λό γόύς μαθαί νόύμε  
τα δίκαίω ματα μας, γία να μη σύμβεί  ξανα . 

 
E pyeta babin te  me  tregon nje  histori 
pe r te  dretat qe  kishin, ne  sundim 
Me  tha qe  (mendimi) dhe liri asnje. 

Se loja ishte pak dhe familjet e mbe llura,gjithe  kund kishte rroje 
Sexism, racize m dhe gjithe  te  mirat, 

Ke to shikonim, dhe ve zhgonim qe  te  fe mi te  vegje l. 
Shyqir keto mbaruan, te  lire  jemi por, 

Pe r keto vendime me sojme  te  drejtat tona, 
pe r te  mos ndodhur asnje here  prape . 

ΜΪΑ ΪΣΤΟΡΪΑ ΓΪΑ ΤΗΝ ΤΥΡΑΝΝΪΑ 
 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ  

ΑΝΤΖΕΛΑ ΕΛΕΖΪ 

2019- 2020  23 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

Ανθρω πίνα 

δίκαίω ματα 




