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Αν θέλετε να γίνετε συνδρομητής, καθώς και να σας αποστέλλουμε ενημέρωση για τις δρα-
στηριότητές μας, μπορείτε να γίνετε μέλος του Κέντρου Ζωής ενισχύοντας τη δράση του.

Τρόποι Πληρωμής:
•  Κάνοντας κατάθεση στην Alpha Bank στον λογαριασμό 111 00 2002001060, ενημερώνο-
ντάς μας στο τηλ. 210 7294747 προκειμένου να σας στείλουμε την απόδειξη.
•  Συμπληρώνοντας με τα στοιχεία σας μια ταχυδρομική επιταγή που θα προμηθευτείτε 
από τα ΕΛΤΑ και ταχυδρομώντας την στην παραπάνω διεύθυνση.
Συνδρομή – Ενίσχυση για ένα χρόνο: 20€

Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

How you can supporT
THe cenTre for Life

Our magazine is available free of charge at the Centre for Life, Dioharous 9, 11 528 Athens.
If you wish to become a subscriber, as well as receive information regarding our activities, 
you can become a member of the Centre for Life thus, contributing to our action.

Options of payment:
•  By making a deposit at Alpha Bank Account Number 111 00 2002001060, and notifying 
us, tel. 210 7294747, in order to have the receipt sent to you.
•  By filling out a postal money order and sending it by mail to the above address.
Annual subscription – membership: 20€.

Thank you for your support κέντρο ημέρας
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ΠΕΣ ΜΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ - ΧΡΟΝΟΣ
γράφει ο Πούλος Ψαλιδάκος

ΒΙΑ, ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
της Ιωάννας Μπαλάφα

ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΟΥΜΕ ΜΕ ΝΟΜΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ; ΟΧΙ!

γράφει ο Πούλος Ψαλιδάκος

Η ΩΡΑΙΑ ΚΑΡΛΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΝΤΟΣ 
ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ

γράφει ο Πούλος Ψαλιδάκος
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«Είμαί οροθΕτίκος, γία να ςτο πω πίο απλα 
Είμαί θΕτίκος ςτον HIV». τα έχασα. Δεν ήμουν 
άσχετος, είχα διαβάσει αρκετά πράγματα για 
τον ιό. Είχα, μάλιστα, κάνει και την εξέταση. 
αλλά είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα 
όταν το πρόβλημα χτυπά την πόρτα σου. την 
πρώτη φορά, δεν ήμουν ούτε νηφάλιος, ούτε 
ψύχραιμος. Φοβισμένος ήμουν. από τότε, 
πέρασαν χρόνια πολλά. πολλά από αυτά, τα 
ζήσαμε κάτω από την ίδια στέγη. Χρόνια, 
κατά τα οποία με έμαθε πολλά.

με έμαθε να αγωνίζομαι. « Δηλαδή τι μου 
λες ότι θα πεθάνεις;» τον ρώτησα εκείνο το 
βράδυ που μου αποκάλυψε το μυστικό του. « 
καλά, όλοι θα πεθάνουμε κάποτε. ςε ότι με 
αφορά, δεν το βάζω κάτω. τη ζωή μου, ούτε 
θα σταματήσω ούτε και θα την περιορίσω.»  
και αυτό έκανε. θυμάμαι ένα βράδυ που η 
αθήνα ήταν σκεπασμένη με χιόνι. « πάμε βόλτα 
να απολαύσουμε το θέαμα. Δεν θα υπάρχει 
στους δρόμους, ούτε ένα αυτοκίνητο, πας 
στοίχημα;», με παρότρυνε. «Είσαι με τα καλά 
σου; Εγώ κρυώνω εδώ μέσα και εσύ μου λες να 
βγούμε έξω και μάλιστα ενώ ξέρεις ότι έχεις 
θέμα;», του είπα. «αυτό το θέαμα έξω δεν 
θα το δούμε και την άλλη εβδομάδα. Βγαίνω, 
άμα θες έλα παρέα», απάντησε και πράγματι η 
βόλτα άξιζε τον κόπο. 

με δίδαξε αξιοπρέπεια. ποτέ μα ποτέ, δεν 
χρησιμοποίησε την οροθετικότητα του ως 
άλλοθι για οτιδήποτε. λίγοι άλλωστε, 
γνώριζαν. θυμάμαι την διαφωνία μας για το 
επίδομα που δικαιούνται οι οροθετικοί. τον 
πίεζα να κάνει τα χαρτιά. Δεν το έκανε. 
«μια χαρά είμαι, δουλεύω, περνάω καλά, δεν 
έχω ανάγκη τα επιδόματα. Όταν δεν θα μπορώ 
το βλέπουμε. τώρα, δεν υπάρχει λόγος». 
«Υπάρχει, το ότι το δικαιούσαι. μια χαρά 
λόγος είναι» επέμενα, αλλά τα χαρτιά έγιναν, 
μετά από πίεση, αρκετά χρόνια αργότερα.  

με έμαθε και άλλα πολλά. ςε ένα θα σταθώ. 
πολλές φορές ξυπνούσα με άγχος για τα οι-
κονομικά, επαγγελματικά και τα συνήθη συ-
ναισθηματικά. Ενώ ήμουν βυθισμένος στα άγχη 
μου, τον άκουγα που σηκωνόταν και αμέσως 
τόριχνε στο τραγούδι. κάθε μέρα. μου έκα-
νε εντύπωση και με έκανε να αισθάνομαι και 

άσχημα. ςκεφτόμουνα, αν τα ποταπά άγχη μου 
είναι ικανά να μου χαλάνε τη μέρα στο ξε-
κίνημα της, τι θα έκανα αν ήμουν στη θέση 
του; 

Δυστυχώς όμως,  με έμαθε και κάτι άλλο. 
ο αγώνας, η αισιοδοξία, η εκμυστήρευση 
σε αγαπημένα πρόσωπα όλων όσων μπορεί να 
σκέφτεται κάποιος, των φόβων των ελπίδων 
του, ακόμα και αυτή η δύναμη της αγάπης, 
δεν φτάνει για να καταπολεμηθεί ο ιός. 

Χρειάζεται προσήλωση, πρέπει να ακολουθείται 
με θρησκευτική ευλάβεια η λήψη της 
αντιρετροικής θεραπείας. Δεν το έκανε. Ένας 
από τους λόγους ήταν και αυτές οι απαράδεκτες 
θεωρίες ανόητων και επικίνδυνων ανθρώπων, 
σύμφωνα με τις οποίες, «δεν υπάρχει ιός», 
«όλα είναι δημιουργήματα των φαρμακευτικών 
εταιριών» και όλα μπορούν να αντιμετωπιστούν 
με μαντζούνια και φραπελιές. Όσοι διαδίδουν 
αυτές τις ηλιθιότητες, κατά τη γνώμη μου, 
θα έπρεπε να αντιμετωπίζουν ποινικές 
ευθύνες. και όσοι τους πιστεύουν ας ξέρουν 
ότι το μόνο που έχουν να κερδίσουν είναι 
το εισιτήριο για τον χωρίς επιστροφή δρόμο. 
αυτό θέλω να το φωνάξω με όλη τη δύναμη της 
ψυχής μου!

ο πέτρος, έφυγε στις 28 ίανουαρίου. νωρίς, 
πολύ νωρίς ! Είναι όμως εδώ και θα είναι 
εδώ, όσο ζω, οι ολοζώντανες μνήμες της αξε-
πέραστης παρουσίας του! 

Δημήτρης Χονδρός  

Υγ. το κείμενο είναι για τη μνήμη του 
αγαπημένου μου πέτρου, του φίλου μου, του 
αδελφού μου. θέλω να ευχαριστήσω τον κ. 
παπαρίζο, τους γιατρούς και το προσωπικό 
του νοσοκομείου « α ςυγγρός» για όλα όσα 
έκαναν στη διάρκεια της πεντάμηνης νοσηλείας 
του. θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τα παιδιά 
στο κέντρο Ζωής. προσέφεραν πολλά, στάθηκαν 
πραγματικοί φίλοι μέχρι και την τελευταία 
στιγμή. •

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΧΩΡΙΣ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Έσβησε ένα χαμόγελο από τον κόσμο. Στην εποχή μας δεν συναντάς 
εύκολα ανθρώπους που να σου χαμογελούν τόσο εύκολα και μέσα από την 
καρδιά τους. Ο Πέτρος ήταν ένας άνθρωπος με ένα μόνιμα ζωγραφισμένο 

μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπο του. Δεν χαμογελούσε από χαζομάρα η για 
να σε κολακεύσει. Σου χαμογελούσε γιατί ήταν πάντα άνθρωπος ευδιάθετος 
και καλόκαρδος. Δεν είναι τα 42 του χρόνια που λυπάμαι που έφυγαν τόσο 

γρήγορα. Δεν είναι που δεν θα τον ξαναδώ να τρέχει πρόθυμα να μας βοηθήσει 
όταν τον χρειαστούμε –ο Πέτρος βοήθαγε χωρίς καν να του το ζητήσεις. Είναι 

που ξέρω ότι δεν θα ξανασυναντήσω ποτέ τέτοιο ζεστό χαμόγελο στην ζωή 
μου. Ο Πέτρος έφυγε και άφησε χαραγμένο στην καρδιά όλων μας το χαμόγελο 

του. Όλοι οι φίλοι του στο Κέντρο Ζωής θα τον θυμούνται με αγάπη και είναι 
σίγουρο ότι εκείνος θα μας χαμογελά με αγάπη από εκεί που είναι.

Εκ μέρους του Κέντρου Ζωής,
 Παναγιώτης Βότσης
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Είμαι 45 χρονών και διαγνώστη-
κα οροθετική το 2003 από ένα 
τυχαίο συμβάν. Ο σύζυγός μου 
παρουσίασε κάποια προβλήμα-
τα υγείας, και ψάχνοντας να ανα-

καλύψουμε τι έχει, βρήκαμε ότι ήταν πλέ-
ον ασθενής του AIDS. Έκανα κι εγώ τις εξε-
τάσεις και βρέθηκα θετική στον ιό. Η πρώ-
τη μου αντίδραση ήταν ότι έχασα τον κόσμο, 
γιατί είχα στο μυαλό μου ότι το AIDS ήταν κα-
θαρά μια ασθένεια που αφορά τους ομοφυ-
λόφιλους, τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών 
ή τις εκδιδόμενες. Εγώ δεν είχα καμία σχέση 
με αυτά και δεν περίμενα πως θα μπορού-
σε να μου συμβεί και εμένα. Σήμερα ξέρω 
ότι μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε. Ευ-
τυχώς είχα στην αρχή πολύ υποστήριξη από 
την μητέρα μου. Βέβαια κάποια στιγμή την 
έχασα και εκεί αισθάνθηκα ότι έχασα τον κό-
σμο όλο. Τότε μου πρότειναν να έρθω στο 
Κέντρο Ζωής για ψυχολογική υποστήριξη, 
την οποία πήρα σε μεγάλο βαθμό και είμαι 
πλέον καλά. Η υγεία μου σε γενικές γραμ-
μές είναι καλή, αλλά έχω πολύ συχνά πολ-
λές λοιμώξεις –τώρα δεν ξέρω του αναπνευ-
στικού είναι μάλλον αυτές –και παθαίνω συ-
νεχεία γρίπες με υψηλό πυρετό. Συν ότι έχω 
3 χρόνια περίπου που με ταλαιπωρεί σταφυ-
λόκοκκος Βγαίνει πάντα σε διαφορετικά ση-
μεία, παίρνω αντιβιώσεις, γιατρεύω την μια 
πλευρά, ξανά βγαίνει όμως αλλού. Δεν ξέρω 
που οφείλεται αυτό και γιατί το κολλάω. Ζω 
ουσιαστικά με το επίδομα, και έχω καταθέσει 
τα χαρτιά μου για σύνταξη. Όταν απολύθηκα 
από την δουλειά μου, ήμουνα ήδη 40 χρο-
νών και ήτανε δύσκολο να βρω δουλειά. Με 
απέλυσαν λέγοντας μου ότι έκαναν περικο-
πές. Εγώ όμως πιστεύω ότι απολύθηκα, γιατί 
εκείνο τον καιρό ήμουνα συνέχεια άρρωστη 
στο κρεβάτι με γρίπες και 40 πυρετό. Η θέση 
μου ήταν πολύ υψηλή, έπαιρνα καλά λεφτά 
και μάλλον έπαψα να συμφέρω για να με 
κρατήσουν. Εκείνοι φυσικά είπαν περικοπές. 
Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω δουλειά, 
έτσι κατέθεσα τα χαρτιά μου για σύνταξη, και 
ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ με αυτό. Παίρνω 
φάρμακα από την στιγμή που διαγνώστηκα 
–γιατί τότε είχα 290 CD4 –τα οποία φάρμακα 
δεν τα έχω σταματήσει ποτέ. Η σύνταξη μου 
είναι 300 ευρώ, μου έχουν δώσει ποσοστό 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
&
ΕΛΕΝΗ

του Παναγιώτη Βότση

θετίΚοί ςτη Ζωη
ΔΕΣΠΟΙΝΑ & ΝΙΚΟΛΑΣ

του Παναγιώτη Βότση

αναπηρίας 50% γιατί δεν έχω λέει ασθενή-
σει και νοσηλευτεί. Μάλλον όλα αυτά με τις 
γρίπες και τις λοιμώξεις που περνάω τα θε-
ωρούν ασήμαντα. Εγώ έχασα την δουλειά 
μου από αυτά.  Κοιτώντας κανείς το βιβλι-
άριο υγείας μου εκείνης της εποχής, ζήτη-
μα ήταν να είχα δουλέψει συνολικά 3 μήνες 
μέσα σε 1 χρόνο. Ήμουν συνέχεια με ασθέ-
νεια. Τότε ήταν δύσκολα τα πράγματα και με 
τα φάρμακα για τον ιό, από τα οποία είχα 
επίσης πάρα πολλές παρενέργειες. 
Ύστερα δυστυχώς πέθανε η μητέρα μου, 
και έτσι έμεινα μόνη και χωρίς δουλειά. 
Αναγκάστηκα για να τα βγάλω πέρα, να με-
τακομίσω σε ένα σπίτι με χαμηλότερο ενοί-
κιο. Μετά πήγα σε ένα άλλο σπίτι, πάλι με 
χαμηλότερο ενοίκιο. Και τώρα πάλι για να 
μπορέσω να ανταπεξέλθω, κατέληξα να με-
τακομίσω σε ένα σπίτι πολύ πιο μικρό, με 
υπερβολικά χαμηλότερο ενοίκιο. Εγώ ήμου-
να οικονομικά από μια πολύ καλή οικογέ-
νεια, δεν είχα αντιμετωπίσει ποτέ οικονομι-
κό πρόβλημα στην ζωή μου. Τώρα αναγκά-
ζομαι –στα κοράκια που σαν άλλοι μαυρα-
γορίτες έχουνε κατακλείσει την Αθήνα –να 
πουλάω ότι έχω και δεν έχω σε χρυσαφι-
κό για να συντηρηθώ. Και δεν μου έχουνε 
μείνει και πολλά… Ζω όπως σου είπα με το 
επίδομα και με την σύνταξη την οποία έχω 
να πάρω εδώ και 8 μήνες. Με τις αλλαγές 
που έγιναν στην νομοθεσία, με τον ΚΕΠΑ 
κι όλα αυτά καθυστέρησε, και μάλιστα στις 
αρχές του χρόνου ανακάλυψα ότι ήμου-
να και ανασφάλιστη. Διότι με τις καθυστε-
ρήσεις αυτές, είχε παρέλθει και το εξάμηνο 
που σου δίνουν σαν χάρη μέχρι να ξανα-
περάσεις από την επιτροπή για συνταξιο-
δότηση Εγώ ήμουν από τους πρώτους που 
πέρασαν από την επιτροπή των ΚΕΠΑ, και 
ταλαιπωρήθηκα αφάνταστα. Πήγαινα επί 
δυο εβδομάδες σε καθημερινή βάση. Και 
για να καταφέρω να κλείσω ένα ραντεβού 
μαζί τους, αναγκάστηκα να πάω να στηθώ 
στην ουρά από τις 5 η ώρα το πρωί, ώστε 
να πάρω ένα λογικό αριθμό προτεραιότη-
τας, γιατί όλοι οι άνθρωποι πήγαιναν κα-
θημερινά εκεί όσο και πιο νωρίς γινότανε. 
Η διαδικασία με την επιτροπή ήτανε πολύ 
πιο δύσκολη, γιατί ζήταγαν άσχετα χαρτιά 
από αυτά που ξέραμε τα παλαιοτέρα χρό-
νια –αυτή ήτανε η 4 φορά που περνούσα 
από επιτροπή –μου ζήταγαν το ΑΜΚΑ η το 
Τ.Σ.Α.Υ. των γιατρών, και αν δεν τα είχες 

Η πολιτεία, αντί να έχει ως προτεραιότητά της την μελέτη σχε-

δίου καταπολέμησης του AIDS και των διακρίσεων που υφί-

στανται οι οροθετικοί –δύο θέματα που έτσι και αλλιώς ουδέ-

ποτε άγγιξε ή αντιμετώπισε σοβαρά –έβαλε το τελευταίο διάστημα στο στό-

χαστρο τις κοινωνικές παροχές, τις συντάξεις και τα επιδόματα των ορο-

θετικών, και ουσιαστικά σχεδίασε έτσι την εξόντωσή τους. Με πιθανό εν-

δεχόμενο την οικονομική εξαθλίωση στην οποία οδηγούνται γοργά πολ-

λά οροθετικά άτομα, η κατάθλιψη, η απόγνωση και η απελπισία προστέ-

θηκαν στα ήδη σοβαρά προβλήματα τόσο τα ψυχοκοινωνικά όσο και αυτά 

της υγείας που αντιμετωπίζουν στην ζωή τους. Η Δέσποινα και ο Νικόλας εί-

ναι δυο συνήθεις περιπτώσεις οροθετικών που παλεύουν με αξιοπρέπεια 

αυτήν την κατάσταση, και μιλούν για όλα αυτά που φοβούνται ότι έρχονται.

❝

αυτά δεν δέχονταν τα χαρτιά σου. Ταλαιπω-
ρήθηκα πάρα πολύ. Πέρασα επιτροπή στις 
3 Νοεμβρίου, και τώρα τελειώνει και ο Ια-
νουάριος και ακόμα δεν έχει βγει η απόφα-
ση, γιατί λένε δεν έχει υπογράψει ο διευ-
θυντής. Μου είπαν ότι λείπει σε άδεια. Ο 
οποίος διευθυντής παρόλο που πέρασα 
από το ΚΕΠΑ και πήρα το ποσοστό ανα-
πηρίας, έχει λέει το δικαίωμα να αρνηθεί 
την σύνταξη. Φυσικά και φοβάμαι, διότι αν 
και όλα αυτά τα χρόνια που περνάω από 
επιτροπές τυχαίνει να είναι ο ίδιος διευθυ-

❝ Για τον ιό HIV έχω πάρει ποσο-

στό 30%, και 20% έχω πάρει για 

ψυχιατρικές διαταραχές. Γιατί όλα 

αυτά που πέρασα με έχουνε κάνει 

αναγκαστικά να πάρω αντικατα-

θλιπτικά φάρμακα, δηλαδή έφθα-

σα σε ένα σημείο που ήθελα να 

θέσω και τέρμα στην ζωή μου.  ❞

ντής, πλέον όμως έτσι όπως είναι τα πράγ-
ματα, όλα τα περιμένω. Μου έδωσαν 50% 
ποσοστό αναπηρίας, έκανα ένσταση, έχω 
φθάσει μέχρι και την τριτοβάθμια επιτροπή, 
αλλά η απάντηση ήταν ότι δεν έχω ασθε-
νήσει και δεν έχω νοσηλευτεί. Για το ιό HIV 
έχω πάρει ποσοστό 30%, και 20% έχω πά-
ρει για ψυχιατρικές διαταραχές. Γιατί όλα 
αυτά που πέρασα με έχουνε κάνει αναγκα-
στικά να πάρω αντικαταθλιπτικά φάρμακα, 
δηλαδή έφθασα σε ένα σημείο που ήθελα 
να θέσω και τέρμα στην ζωή μου. Τώρα 
με το 50% που έχω πάρει ανησυχώ, γιατί 
με τον νέο ΚΕΒΑ μπορεί να ζητήσουν πο-
σοστό άνω του 67% για την χορήγηση του 
επιδόματος και έτσι να μην το δικαιούμαι. 
Αν μου κοπεί η σύνταξη ή το επίδομα, δεν 
θα μπορώ να κάνω τίποτα. Θα βρεθώ στο 
δρόμο, και με ανησυχεί αυτό… (κρατά μα-
κρά σιωπή). Και νομίζω ότι δεν θα είμαι και 
η μόνη, θα υπάρξει πολύ κόσμος…(ξανά 
σιωπή). Γιατί δεν έχω κανένα περιουσιακό 
στοιχείο. Δεν έχω τίποτα. Έχω έναν αδελφό 
ο οποίος και εκείνος τα βγάζει πέρα δύσκο-
λα, διότι έχει  την οικογένεια του, δεν έχω 

ΔεςΠοίνα
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❝ Είναι λογικό και πολύ σημα-

ντικό το βοήθημα του επιδόμα-

τος για τον Έλληνα οροθετικό 

που έχει να αντιμετωπίσει μια 

απόλυτα εχθρική κοινωνία.❞

Η στήλη ΘΕΤΙΚΟΙ στη ΖΩΗ ασχολείται με την παρου-
σίαση ιστοριών ανθρώπων που ζουν με το hiv/aids. 
Αν έχεις κι εσύ μια ιστορία για να καταθέσεις, επικονώ-
νησε με τον Παναγιώτη Βότση στο email: panikos@
otenet.gr  ή στα τηλέφωνα του Κέντρου Ζωής.

       

νίΚοΛας
Είμαι 38 χρονών, γεννήθηκα και έζησα μέχρι τα 
17 μου χρόνια στην Αθήνα, οπότε έφυγα για να 
σπουδάσω στο εξωτερικό. Παρέμεινα στο εξω-
τερικό και δούλεψα ως ιστορικός και συντηρη-
τής έργων τέχνης. Το 2008 γύρισα στην Ελλά-
δα και το 2011 προσβλήθηκα από τον ιό HIV. 
Ζω πολύ δύσκολα τώρα. Όλα ξεκίνησαν όταν 
έχασα την σύζυγο μου. Όσο ήταν στο νοσοκο-
μείο στον Ευαγγελισμό, για να είμαι κοντά της 
είχα νοικιάσει μια μικρή γκαρσονιέρα στο Κο-
λωνάκι, και όταν πέθανε, κλείστηκα στον εαυ-
τό μου και δεν έκανα τίποτα. Πέρασα πολύ δύ-
σκολα, είχα να πληρώσω τέσσερα νοίκια και με 
έδιωξαν. Έμεινα στο δρόμο. Επί 1 μήνα κοιμό-
μουνα έξω στην παραλιακή κοντά στην θάλασ-
σα. Τώρα ως άστεγος οροθετικός φιλοξενούμε 
στον ξενώνα του ΚΕΕΛΠΝΟ. Αυτήν την στιγ-
μή η μόνη πηγή εισοδημάτων μου είναι κάποια 
λίγα ιδιαίτερα μαθήματα ξένων γλωσσών, αρ-
χαίων Ελληνικών και λατινικών που παραδί-
δω. Τα οποία δεν είναι κάτι πολύ σταθερό, και 
με βοηθά ουσιαστικά το επίδομα το οποίο έχω 
πάρει μόνο για μια φορά, από τον Σεπτέμβρη 
που έκανα τα χαρτιά μου. Φυσικά δεν επαφί-
εμαι σ’ αυτό, δεν θέλω να στηριχτώ στο επί-
δομα, γιατί όπως είναι έτσι ρευστή η κατάστα-
ση, δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει αύριο και προ-
σπαθώ όσο είναι δυνατόν με τα μαθήματα. Για 
μένα όμως η συνέχιση της παροχής του επιδό-
ματος, είναι πρώτιστης σημασίας, γιατί όπως 
σου είπα μένω στο ξενώνα για άστεγους ορο-
θετικούς, και το επίδομα ίσως με βοηθήσει να 
στηθώ πάλι στα πόδια μου, να βρω ένα σπίτι 
να νοικιάσω και να ξεκινήσω πάλι την ζωή μου. 
Επειδή πρόσφατα έμαθα ότι τα CD4 μου έχουν 
κατέβει πάρα πολύ, κατά κάποια άποψη ξέρω 
πως αν περάσω ΚΕΒΑ με τον παλιό κανονισμό 
θα πάρω το 67% ποσοστό αναπηρίας. Παρόλα 
αυτά όμως λόγω της ασυνέχειας εκ μέρους της 
πολιτείας σχετικά με τους υφιστάμενους κανο-
νισμούς, και λόγω των συχνών αλλαγών τους, 

με κάνουν να νιώθω φοβερή ανασφάλεια. Για-
τί ξέρω ότι σύντομα θα αρχίσω φαρμακοθερα-
πεία, συν το ότι πρέπει να κάνω μια εγχείρη-
ση για να αφαιρεθεί ένα ογκίδιο που υπάρχει 
πίσω από το μάτι μου. Αλήθεια δεν ξέρω τι θα 
γίνει με όλα αυτά. Όλοι μου λένε ότι θα έχω πα-
ρενέργειες από τα φάρμακα, ακούω για το ένα,  
το άλλο, και πως θα είμαι σίγουρος ότι θα μπο-
ρώ στο μέλλον να κάνω τα ιδιαίτερα μαθήματα, 

όταν θα απαιτείται να είμαι και τελείως συγκε-
ντρωμένος σε αυτά. Φοβάμαι και δεν θα ήθε-
λα με τίποτα να ξανά βρεθώ στον δρόμο. Σχε-
τικά με το επίδομα στην Ελλάδα και αυτά που 
λένε ότι δεν υπάρχουν επιδόματα στο εξωτερι-
κό, εγώ δεν θέλω να μιλήσω για χώρες που δεν 
ξέρω, θα μιλήσω για χώρες όμως που έχω ζή-
σει: Στην Γερμανία, στην Αγγλία, στην Αυστρα-
λία, και ελάχιστα στην Αμερική. Εκεί δεν υπήρ-
χε αυτό κάθε αυτό το επίδομα για οροθετικούς, 
υπήρχαν όμως χίλια δυο άλλα επιδόματα τα 
λεγόμενα income support, δηλαδή βοηθήμα-
τα για την αύξηση του εισοδήματος. Επίδομα 
για να πηγαινοέρχεσαι στο νοσοκομείο αν εί-
σαι εκτός πόλης, επίδομα recreational για δι-
ακοπές, και ένα σωρό άλλα που αν τα βάλεις 
όλα μαζί ξεπερνούν κατά πολύ το επίδομα που 
παίρνουμε εδώ στην Ελλάδα. Εξ’ άλλου σύμ-
φωνα και με το βασικό άρθρο 2 του συντάγ-
ματος, ο σεβασμός και η προστασία της υγεί-
ας των ανθρώπων αποτελούν την πρωταρχική 
υποχρέωση της Πολιτείας. Ο προϋπολογισμός 
του κράτους είναι και για αυτό τον σκοπό. Δεν 
είναι για να κάνει επενδύσεις. Αν αυτές τις αρ-
χές τις προδίδουμε ως κράτος, τότε δεν ξέρω 
που έχουμε φθάσει ως χώρα. Πάρα πολύ με-
γάλη διαφορά έχει και η κοινωνική κατάσταση 
των οροθετικών της Ελλάδος σε σχέση με άλ-
λες χώρες. Να φανταστείς το 1989 στην Γερμα-
νία, που δούλευα τότε ως εθελοντής σε μια ορ-
γάνωση που λέγεται AIDS HILFE, η οποία είναι 
μια οργάνωση ομπρέλα όλης της Γερμανίας, 
είχαν εκείνα τα χρόνια 26 ξενώνες. Όχι απαραί-
τητα μόνο για απόρους και αστέγους οροθετι-
κούς, αλλά και για ανθρώπους που ζούσαν μό-
νοι τους και δεν ήτανε ικανοί να συντηρηθούν. 
Στην Αγγλία το ίδιο, στην Αυστραλία το ίδιο, 
στην Αμερική τελείως διαφορετική κατάσταση 
από εδώ. Ο κόσμος εκεί ήταν πάρα πολύ ενη-
μερωμένος. Οπότε είναι λογικό και πολύ σημα-
ντικό το βοήθημα του επιδόματος για τον Έλ-
ληνα οροθετικό που έχει να αντιμετωπίσει μια 
απόλυτα εχθρική κοινωνία, σε μια κοινωνία έτσι 
όπως την γνωρίζουμε και την αντιμετωπίζουμε 
καθημερινά, σε ένα κράτος που μέχρι και από-
φαση του Αρείου Πάγου υπάρχει με την οποία 
δικαιώθηκε ο εργοδότης για την απόλυση ορο-
θετικού. Επομένως, εκεί έρχεται το επίδομα ως 
οντότητα για να διασφαλίσει πραγματικά την 
κατά κάποιο τρόπο αξιοπρεπή ζωή ενός αν-
θρώπου που είναι θετικός στο HIV.      •                  

που να στηριχτώ. Δεν με τρομάζει ότι θα βρε-
θώ στο δρόμο, το περιμένω κι αυτό αν συμ-
βεί… (πάλι μακρά σιωπή). Να βγω να δουλέ-
ψω, δεν λέω όχι. Σήμερα όμως όπως είναι τα 
πράγματα, εγώ 45 χρονών με HIV, ποιος θα με 
πάρει στην δουλειά του; ΚΑΝΕΝΑΣ. Και αυτό 
που ακούγεται –όλο και περισσότερο –έχει πε-
ράσει κι από το δικό μου το μυαλό. Το να στα-
ματήσουμε την θεραπεία για να πέσει το ανο-
σοποιητικό μας και να πάρουμε έτσι μεγαλύ-
τερο ποσοστό αναπηρίας, μήπως είναι αυτό 
που θέλουνε; Να το κάνουμε αν το επιθυμούν. 
Αν και τότε θα τους στοιχίσουμε περισσότερα 
γιατί δεν ξέρω αν θα πεθάνουμε και αμέσως. 
Το να μας έχουνε για μήνες σε ένα δωμάτιο νο-
σοκομείου δεν θα τους στοιχίσει περισσότερο; 
Πρέπει να μας κοιτάξουν εμάς και αν νομίζουν 
ότι υπάρχουν ανάπηροι μαϊμούδες ας τους 
βρούνε και ας κόψουν τις συντάξεις σε αυτούς. 
Διότι εγώ δεν είχα ποτέ μπάρμπα στην Κορώ-
νη για να βγάλω μαϊμού αναπηρία. Θα μπο-
ρούσα να το είχα κάνει χρόνια με την οστεο-
πόρωση και τα αρθριτικά που έχω, δεν το έκα-
να όμως. Έβγαλα την σύνταξη που η πολιτεία 
νόμιμα μας παραχωρούσε. Τώρα τι άλλαξε και 
μας πετάνε έτσι; Εδώ είμαστε, ας μας εξετά-
σουν. Πάνω από όλα είμαστε αξιοπρεπείς άν-
θρωποι, δεν εξαπατήσαμε κανένα. Και φυσικά 
με ό,τι έχουμε, με αξιοπρέπεια θα ζήσουμε •.       

Υ    ΠΑΡΧΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ! Η 
ομάδα Δρ.Ο. Κε.Ζω. Ξεφυτρώ-
σαμε μέσα από το γόνιμο έδαφος 
της κρίσης! Είμαστε εδώ με σκο-
πό να μείνουμε, έχουμε πρόσω-

πα, έχουμε τον HIV  στο σώμα μας, και διάθεση 
για δράση και συντροφικότητα στην καρδιά μας.

Οροθετικοί άντρες και οροθετικές γυναί-
κες, νιώσαμε την απειλητική ανάσα του 
οικονομικού κράτους στον σβέρκο μας, 
ακούσαμε και διαβάσαμε εμβρόντητοι 
σχέδια που μας αφορούν και απειλού-
σαν να μας αφανίσουν, και άλλα, και 
άλλα… και έχοντας στην πλάτη και τα δικά 
μας ιατρικά και κοινωνικά άγχη και αγωνίες, 
νιώσαμε, ότι ήρθε η ώρα να βγούμε μπρο-
στά, εμείς οι HIV+, και να κάνουμε κάτι! Τι?  
Κατ’ αρχάς να δώσουμε απ’ τον χρόνο μας!

Στην πρώτη αυθόρμητη συνάντησή μας ένα 
Σάββατο του Δεκέμβρη, συζητήσαμε και 
συμφωνήσαμε ότι εφ’ όσον οι εξελίξεις για 
τα θέματά μας (επιτροπές, ποσοστά, επιδό-
ματα κλπ.), είναι τόσο γρήγορες, πολλές, πι-
εστικές, και ασαφείς, θα πρέπει να ενημε-
ρωνόμαστε οι ίδιοι, άμεσα, και σε βάθος, 
για κάθε τι που εξαγγέλλεται και μας αφορά, 
έτσι ώστε να προλαβαίνουμε να αντιδρού-
με αμέσως για ό, τι μας θίγει. Όχι με πανι-
κό και σε επίπεδο “άκουσα, μου είπαν, θα, 
κλπ.”, αλλά ψύχραιμα, οργανωμένα και συ-
γκροτημένα.

Οπότε είπαμε να συναντιόμαστε έχοντας 
συγκεκριμένους στόχους: χρειαζόμαστε 
τώρα αυτά και αυτά, ποιός μπορεί και θέλει 
να κάνει αυτό κι εκείνο.

Κάποιοι από εμάς είπαν εγώ αυτό μπορώ, 
εγώ εκείνο, και στο τέλος αυτής της συνά-
ντησης, είχαμε τον κατάλληλο άνθρωπο για 
να ψάχνει νόμους και διατάξεις στο διαδί-
κτυο, άλλον για να παρευρίσκεται σε συνα-
ντήσεις δημόσιες, άλλον για το χ- για το ψ-, 
προσγειωμένοι σε θέματα τρέχοντα και καυ-
τά, και με προτεραιότητες. Και να το υπο-
στηρίζουμε!

Συναντιόμαστε μια φορά τον μήνα, ή και 
νωρίτερα αν χρειαστεί, και γίνεται το εξής: 
Αυτός που έχει αναλάβει την ενημέρωση, 
παραθέτει όλα τα σχετικά στοιχεία, διατά-
ξεις- νομοσχέδια- νόμους, κλπ, και ό, τι επί-
καιρο υπάρχει. Μετά, παρουσιάζονται τα θέ-
ματα για τα οποία χρειάζεται ή  θέλουμε κάτι 
να κάνουμε άμεσα. Ακούμε, σημειώνουμε, 
και οργανωνόμαστε. Και εφ’ όσον είμαστε 
εκεί, είμαστε για να προσφέρουμε αυτό που 
ο καθένας μας έχει αναλάβει να προσφέρει.

ΔΡΑΣΗ
ΟΡΟΘΕΤΙΚΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΖΩΗΣ
(Δρ.Ο. Κε. Ζω.) 
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Οι συναντήσεις μας είναι παράλληλες και σύμφωνες με το Κέντρο Ζωής, και 
ο προσανατολισμός της ομάδας είναι εξωστρεφής, και με διάθεση συνεργα-
σίας με άλλες ομάδες οροθετικών και ΑμεΑ γενικότερα. Θέλουμε να είμαστε 
σε σύμπραξη με ανθρώπους που πάσχουν, ώστε να τα βγάλουμε πέρα μέσα 
σε μια κοινωνική πολιτική που μετράει κυρίως λεφτά. Επίσης, έχουμε την ευ-
θύνη της οροθετικότητάς μας. Κάποιοι απ’ την ομάδα μπορούν να απευθυν-
θούν σε κρατικούς φορείς, προσωπικά, σαν οροθετικοί. Ενημερώνουμε με 
τη σειρά μας και άλλους για τα δικαιώματά μας, μαζεύουμε και αναφέρουμε 
επώνυμα περιπτώσεις που αντιμετωπιστήκαμε από το κράτος παράνομα και 
προσβλητικά.

Ζώντας με την σκιά του HIV, βγαίνουμε προς τα έξω με αξιοπρέπεια. Και ζη-
τάμε επίσης αξιοπρέπεια και κοινωνική πρόνοια. Η ομάδα Δρ.Ο. Κε.Ζω.  είναι 
ανοιχτή σε όποιον έχει να προσφέρει χρόνο και δουλειά γι’ αυτό τον σκοπό •
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Νιώθω έντονη την ανάγκη να μεταφέρω, αλλά και να μοιραστώ 
μαζί σας  
τη σπουδαιότητα της επιλογής των πραγμάτων, που αποφα-
σίζουμε να ¨είμαστε¨.Σε αυτές λοιπόν τις εποχές ¨κρίσης¨, κρίνω, 
εντοπίζω μα και νιώθω έντονα , ότι ανάλογα με το που εστιάζω 
την προσοχή μου, εκεί ακριβώς βρίσκεται και η Ζωή μου.

Όσο περισσότερο επιλέγω να κοιτώ την ομορφιά γύρω μου, τόσο 
αυτή με πλημμυρίζει. Και είναι σίγουρο πως ομορφιά υπάρχει 
και στο πιο άσχημο πλάσμα στον πλανήτη, αρκεί να θέλου-
με να τη δούμε.

Όσο περισσότερο αγωνίζομαι και διεκδικώ, τόσο πιο πολύ 
κερδίζω.

Όσο πιο πολύ φωνάζω την αλήθεια μου, τόσο περισσότερο 
ακούω την αλήθεια των γύρω μου να ενώνεται με την δική 
μου, και διαπιστώνω πως η αλήθεια είναι πάντα μια, για όλα τα 
πράγματα, και είναι αυτή που ενώνει.

Όταν εστιάζω στα ¨θετικά¨ των ανθρώπων, αισθάνομαι την 
προσφορά τους έντονη. 

Φορές μάλιστα νιώθω να ανοίγουν  τις ¨αποθήκες¨ τους και να 
ανακαλύπτουν και οι ίδιοι πως είναι γεμάτες με ό, τι πιο όμορφο, 
πιο ευγενικό, πιο πραγματικό.
Φορές πάλι, που βρίσκομαι στη μιζέρια μου, την ανθρώπινη, στον 
φόβο και την αγωνιά, τη δική μου ή του διπλανού μου, στέκομαι.
Ακούω, σέβομαι, συζητώ, μα δεν μένω εκεί, γιατί γνωρίζω καλά 
πια, πως αυτό δεν είμαι εγώ. Είναι αντίθετο με αυτό που θέλω να 
είμαι.
Κουράζομαι, νιώθω αδύναμος, κι έτσι… πάω για ύπνο. Ζητώ από 
τον σκύλο μου, που είναι πάντα πρόθυμος να με πάει μια βόλτα. 
Κάνω μικρές διακοπές με ανθρώπους που αγαπώ. Διαλογίζομαι, 
ξεκουράζομαι.
Κι έπειτα είμαι έτοιμος ξανά, να ¨κρίνουμε¨ ίσως μαζί, αυτή την 
¨κρίση¨.
Τι θέλουμε να επιλέξουμε για τη συνέχεια της ζωής μας? 
Τον φόβο ή την αγάπη?
Τη μοναξιά ή την ενότητα?
Την διεκδίκηση ή την κατάθλιψη?
Τις προσωπικές μικρές διαφορές ή τις μεγάλες αλήθειες μας?
Ας θέσουμε μαζί τους όρους, τους κανόνες της ζωής που θέ-
λουμε να ζούμε.

Ας τους θέσουμε, στον εαυτό μας, στους ανθρώπους που αγαπά-
με μα και σε αυτούς που μας είναι αδιάφοροι, στην χώρα μας και 
σε αυτούς που μας κυβερνάν. Κι αν τελικά δεν μας αρέσει όλο 
αυτό, ας το αλλάξουμε.
Νομίζω ότι οι κοινωνίες μας δεν αντέχουν άλλη αντίδραση . 
Αντίθετα, διψούν, για δράση.
Τελικά είναι η ¨κρίση¨ που με κάνει να νιώθω έτσι?
Ή η ¨κρίση¨ μου, που με αλλάζει? •

Είναι η ❝κρίση❞ 
που με κάνει να 

νιώθω έτσι? 
Ή η ❝κρίση❞ μου, 

που αλλάζει ? Ακούστηκε ότι 
ουσιοεξαρτημένοι/
ες κολλούν 
σκοπίμως τον HIV 
για να πάρουν το 
σχετικό επίδομα. 
Εμείς δεν 
είχαμε καμιά 
αμφιβολία ότι 
αυτή είναι μια 

στοχευμένη επίθεση στο επίδομα των 
οροθετικών από την κυβέρνηση της 
αναλγησίας που βαδίζει πιστά στο δρόμο του 
νεοφιλελευθερισμού, διακηρύσσοντας ισότητα και 
δικαιώματα για το θεαθήναι, ενώ δρομολογεί 
συρρίκνωση του Κράτους ακόμα και 
στις πολιτικές από τις οποίες αντλούσε πάντα τη 
νομιμοποίηση και δικαίωσή του: την κοινωνική 
αρωγή και την υποστήριξη των αποκλεισμένων 
ομάδων.Τα  οροθετικά μας αδέλφια, οι πόρνες, 
τώρα οι ουσιοεξαρτημένοι/ες. Τους φταίνε όλοι/ες. 
Οι πόροι πρέπει να δίνονται στις Τράπεζες, στα 
κεφάλαια, όχι στους ανθρώπους, όχι στις πληγές 
τους. Ακρωτηριάζουν μια κοινωνία για να έχουν 
κομπόδεμα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 
Αφαιρούν την ψυχή από ένα σώμα 
και ενσταλάζουν στη θέση της μίσος 
και φανατισμό. Θύματα είμαστε όλοι/
ες. Ωστόσο, όσο ακόμα δεν ελέγχουν τα μυαλά 
μας, μπορούμε και καταλαβαίνουμε. Ψάχνουμε, 
διαβάζουμε, γνωρίζουμε, μιλάμε, αγγίζουμε, 
αγαπάμε. Και νιώθουμε.

Είχαμε τη χαρά να μας μιλήσει ο Χρήστος 
Κωνσταντακόπουλος, θεραπευτής στη 
μονάδα απεξάρτησης 18 Άνω, για τον 
προτεινόμενο συσχετισμό μεταξύ ουσιο-
εξάρτησης και οροθετικότητας. Χειμαρρώ-
δης, ειλικρινής, στεγνός. Ούτε καν να θέσω την 
πρώτη ερώτηση δε με άφησε. Και το απόλαυσα.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ας ξεκινήσουμε με το απλό: 
Γιατί αυτό είναι γελοίο: Καταρχάς, όποιος κολλάει HIV δεν πηγαί-
νει την επόμενη μέρα στο ταμείο και παίρνει λεφτά. Άρα, δε στέκει.

Κι αν κάποιος/α αντιτείνει ότι εντάξει, ρε φίλε, χρήματα 
άμεσα δε θα πάρεις, αλλά αφού ξέρεις ότι πολύ δύσκο-
λα βρίσκεις φράγκα για να πάρεις τη δόση σου, αν και 
όταν το κολλήσεις θα έχεις τουλάχιστον το επίδομα, τι 
θα πεις; Οι ουσιοεξαρτημένοι δεν θέλουν να πεθάνουν. Αν θέλανε 
να πεθάνουν, θα είχαν αυτοκτονήσει. Η εξάρτηση είναι κάτι πιο σύν-
θετο. Έχει να κάνει με το αν και κατά πόσο αντέχουν αυτό που νιώ-
θουν, το αν και κατά πόσο μπορούν να σταθούν κοινωνικά και, κυρί-
ως, είναι σε μια διαδικασία να δουν τι γίνεται μέσα τους. Δε θέλουν να 
πεθάνουν. Οποιονδήποτε εξαρτημένο κι αν ρωτήσουμε θα πει ότι θα 
ήθελε να σταματήσει τα ναρκωτικά αύριο το πρωί. Δεν μπαίνει στη δι-
αδικασία να κουραστεί και να αλλάξει πράγματα, γιατί η εξάρτηση έχει 
το εδώ και τώρα. Αυτό είναι η χρήση. Παίρνω κάτι για να αλλάξω το 
αίσθημα από αυτό που νιώθω. Ενώ το καθαρό θέλει να βάλεις λίγο 
πλάτη. Πρέπει να δεις πού κούμπωσε η ουσία μέσα σου, γιατί ολο-
κληρώθηκε η τοξικομανία και, τέλος πάντων, θα πρέπει να κάνεις λίγο 
μια αυτοκριτική και να το νιώσεις για να κάνεις θεραπεία. Το επιχείρη-
μα, λοιπόν, είναι ηλίθιο, είναι ρατσιστικό και, για άλλη μια φορά, οι το-
ξικομανείς είναι άλλοθι.

Υποστηρίζεις, λοιπόν, ότι οι ουσιοεξαρτημένοι φέ-
ρουν βαρέως ότι είναι ουσιοεξαρτημένοι και σε καμιά 
περίπτωση δε θα αναζητούσαν εξάρτηση από κάτι 
άλλο, έτσι; 
Λέω ότι οι εξαρτημένοι δε θέλουν να πεθάνουν. Για άλλο λόγο 
παίρνουν ναρκωτικά. Καλώς ή κακώς, ο HIV, κατά μια έννοια, είναι 

γράφει ο Μιχάλης Ντάλας
της ομάδας Δρ.Ο.Κε.Ζω
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του Δημήτρη Βασιλειάδη

συνέντευξη με τον Χρήστο
πέρι εξάρτησης, δόλου  & επιδομάτων

❝ Δεν είναι ότι το κάνουν 

για να πάρουν τα εξακόσια 

ευρώ του επιδόματος. Αυτό 

είναι μια μπούρδα. Για να το 

πεις αυτό πρέπει να είσαι ή 

πολύ βλάκας ή παπαγαλάκι. 

Το επόμενο βήμα είναι να το 

κόψουν από τους γκέι και 

να πούνε: «ας μην κάνανε 

σεξ άντρας με άντρα, που 

είναι και αμαρτία». Και 

μετά θα πούνε και για τους 

στρέιτ:  «τους είπε κανείς να 

κάνουν σεξ πριν το γάμο;»

συνδεδεμένος με το θάνατο. Ο εξαρτημένος στην άκρη του μυα-
λού του έχει πάντα την πιθανότητα να κόψει τα ναρκωτικά. Μπο-
ρεί να κολλήσει HIV, αλλά όχι σκόπιμα για να πάρει ένα επίδομα.

Με την ιδιότητα του θεραπευτή στο 18 Άνω, έχεις γνω-
ρίσει άτομα που έχουν έρθει σε σας και βρίσκονται σε 
κατάσταση οροθετικότητας; 
Τώρα στην ομάδα μου έχω δυο άτομα.

Ήταν εύκολο να σας πουν ότι είναι οροθετικοί; Πώς 
έγινε; Βασικά, δεν το ξέρουν οι πολλοί ακόμα. Είναι κάτι που το 
ανοίγουν τα παιδιά στην κλειστή φάση του προγράμματος

Εσύ πώς το ξέρεις; Μου το έχουν εμπιστευτεί. Οι 
ίδιοι. Αλλιώς δε θα το ήξερα ούτε εγώ. Είναι απόρρητο.

Μου λες ότι δεν τους υποχρεώνετε να το πουν. Κοίτα: 
γενικά, μέσα στην κινητοποίηση που κάνει ένας ουσιοεξαρτημένος εί-
ναι να ξέρει για την υγεία του. Από αυτήν την άποψη, κάνει εξετάσεις 
αίματος να δει αν έχει ηπατίτιδα, HIV, ή οτιδήποτε άλλο. Αφού, λοι-
πόν, μάθει ότι έχει HIV, μετά δρομολογούμε τη θεραπεία του. Μετά 
έχει κι αυτός μια ευθύνη, αν θέλει να μπει σε μια κλειστή δομή, αν 
π.χ. κοπεί, να προσέχει για τους άλλους. Τέλος πάντων, να ενημερώ-
σει. Να ξέρει κι αυτός, να ξέρουμε κι εμείς. Δεν είναι διάκριση αυτό.

Ήταν εύκολο για αυτά τα παιδιά να σου το πουν; Πώς 
ήταν;Στην ομάδα μου τώρα έχω δυο παιδιά. Έχω δουλέψει και 
με άλλα, όμως. Παλιότερα. Έχουν περάσει 5-7 άτομα όσο καιρό 
κάνω εγώ αυτή τη δουλειά.

Η προσωπική τους εικασία είναι ότι κόλλησαν τον ιό 
κάνοντας χρήση συριγγών; Ναι.

Πώς νιώθουν που με τη χρήση έχουν τώρα και ορο-
θετικότητα;Κοίτα, εγώ είμαι στην πρώτη φάση του προγράμ-
ματος. Είμαστε ομάδα εμψύχωσης. Αυτά τα πιο 
δικά τους τα συζητάνε πιο πολύ με τους ατομι-
κούς τους θεραπευτές. Εγώ δουλεύω πάνω στη 
φιλοσοφία της ομάδας. Πώς θα βρούνε τα όρια, 
τη συλλογικότητα της ομάδας, την αλληλεγγύη, το 
ξεβόλεμα, το πώς θα μείνουνε και σήμερα καθα-
ροί. Δηλαδή, ξεφεύγει από το αν έχω πιει ή δεν 
έχω πιει και πάει στο πώς στέκομαι απέναντι σε 
αυτά που μου συμβαίνουν. Στο πώς κόλλησαν, 
κατά 99% από σύριγγα. Αυτή είναι η άποψή μου. 
Παλιά είχαμε μια μεγάλη κατηγορία εξαρτημένων 
που είχαν ηπατίτιδα C και Β. Ήταν πολύ σύνηθες. 
Τώρα, σιγά-σιγά, μπαίνει στη ζωή των εξαρτημέ-
νων και το AIDS.

Επομένως, δεν είναι δική σου δουλειά 
πώς χειρίζονται την πληροφορία. Η θερα-
πεία είναι μια σύνθετη υπόθεση. Υπάρχει ο ομαδι-
κός θεραπευτής, όπως εγώ, και ο ατομικός θερα-
πευτής. Αυτός είναι ο σύμβουλος που αναλαμβά-
νει τον θεραπευόμενο από την αρχή μέχρι το τέ-
λος, και στα τρία στάδια της θεραπείας: πριν μπει 
στην κοινότητα, μέσα στην κοινότητα και στην κοι-
νωνική επανένταξη. Εγώ κάνω ομάδα στο πρώ-
το στάδιο, στο στάδιο της εμψύχωσης. Δηλαδή, 
δουλεύω με ανθρώπους που είναι σε αποχή πι-
στοποιημένα για δέκα μέρες. Σε μας ο μικρός και 
σπουδαίος στόχος είναι “να μείνω καθαρός και 
σήμερα”. Το μεγαλύτερο ταξίδι ξεκινάει από ένα 
μικρό βήμα. Σιγά-σιγά κάτι αλλάζει. Όσο μετακι-
νούνται οι ίδιοι, μετακινούνται και οι γύρω τους. 
Μέσα στο πλαίσιο της ομάδας αποκτούν μια άλλη 

σχέση, ξεβολεύονται μεταξύ τους, αρχίζουν και γεμίζουν. Πάμε, 
τώρα, στους φίλους και τις φίλες με HIV. Δεν υπάρχει καμία διά-
κριση. Μα καμία! Όμως, υπάρχει άγνοια ακόμα. Ας μην κρυβό-
μαστε. Ένας λόγος που εγώ είπα σε θεραπευόμενο να το πει 
καλύτερα όταν θα πάει στο κλειστό, είναι ότι δεν έχεις ασφάλεια 
στο χώρο. Γιατί η κλειστή δομή έχει ασφάλεια. Έχεις κάνει κά-
ποια βήματα, έχεις εξελιχθεί ως προσωπικότητα, και εσύ και οι 
γύρω σου. Είναι πιο ώριμοι να ακούσουν και να σπάσουν ένα 
ταμπού. Ο ρατσισμός υπάρχει παντού.

Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αντί της αρνητικής 
σύνδεσης μεταξύ ουσιοεξάρτησης και οροθετικότη-
τας, θα έπρεπε να υπάρχει μια θετική σύνδεση, με 
την έννοια οι δικές σας δομές να έχουν την πληρο-
φόρηση και τους/τις ειδήμονες για να το αντιμετωπί-
σουν και αυτό. Δηλαδή, η υποστήριξη των ουσιοεξαρ-
τημένων, εφόσον αρχίζει να μπαίνει στη ζωή τους ο 
HIV, θα ήταν πιο ουσιαστική αν η σύνδεση ήταν θε-
τική, δηλαδή αν η προσέγγιση συμπεριλάμβανε και 
την αρωγή ως προς την οροθετικότητα. Υπάρχει μια 
αλήθεια: τα πράγματα έχουν χαλαρώσει. Ακόμα και η γκέι κοι-
νότητα, που είναι από τις πιο συνειδητοποιημένες ως προς 
το AIDS και χρησιμοποιούσε προφυλακτικό, τώρα τελευταία 
το έχει αλλάξει αυτό. Οι στρέιτ το ίδιο. Οι ουσιοεξαρτημένοι, 
το ίδιο. Ενώ μπορούν να πάρουν μια σύριγγα δωρεάν, κάτι 
έχει γίνει και πάνε και παίρνουνε τη σύριγγα από κάτω. Κάτι 
έχει γίνει...Τα πράγματα έχουν ξεφύγει. Δεν ξέρω γιατί. Υπάρ-
χει μια αδιαφορία εν γένει. Αλλά δεν είναι ότι το κάνουν για 
να πάρουν τα εξακόσια ευρώ του επιδόματος. Αυτό είναι μια 
μπούρδα. Για να το πεις αυτό πρέπει να είσαι ή πολύ βλά-
κας ή παπαγαλάκι. Το επόμενο βήμα είναι να το κόψουν από 
τους γκέι και να πούνε: “ας μην κάνανε σεξ άντρας με άντρα, 
που είναι και αμαρτία”. Και μετά θα πούνε και για τους στρέ-
ιτ: “τους είπε κανείς να κάνουν σεξ πριν το γάμο, που ο κα-
λός Χριστούλης είπε να μην κάνουνε;” Ας το κόψουνε κι από 

αυτούς. Και μετά ας μην τους δίνουν ούτε φάρ-
μακα. Ας τα κόψουνε κι αυτά. Δηλαδή, είναι τόσο 
ρατσιστικό που έχει μια σκανδαλώδη συνέχεια.

Είναι ξεκάθαρο αυτό που λες, αλλά κά-
ποιοι/ες υποστηρίζουν ότι η ουσιοεξάρ-
τηση σε βυθίζει στην ανέχεια, επομέ-
νως οποιαδήποτε οικονομική βοήθεια 
είναι επιθυμητή. Ίσως να πιστεύουν ότι 
τα ουσιοεξαρτημένα άτομα θα έκαναν 
το παν για να έχουν μια τέτοια βοήθεια. 
Εσύ, λοιπόν, γνωρίζεις τι σημαίνει ουσι-
οεξάρτηση, πέρα από την ιδιότητα του 
θεραπευτή;(Σε αυτό το σημείο ο Χρήστος, 
πριν απαντήσει, με μουτζώνει!) Γνωρίζω πολύ 
καλά γιατί ήμουν κι εγώ χρήστης.

Τι σημαίνει, λοιπόν, κάνω χρήση;
Σημαίνει ότι παίρνω κάτι για να αντέξω αυτό 
που νιώθω. Το συναίσθημά μου.

Μπορείς να μου το κάνεις αυτό πιο συγκε-
κριμένο; Να το καταλάβω με όρους καθη-
μερινότητας.
«Δεν αντέχω αυτό που νιώθω» σημαίνει ότι 
δεν τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Δε με γε-
μίζει τίποτα. Δε βρίσκω νόημα σε τίποτα. Εί-
μαι λίγο χαμένος. Για να  γίνει κανείς εξαρτημένος 
δεν ξυπνάει μια  μέρα και λέει “α, ας ξεκινήσω τα 
ναρκωτικά῾”. Έχει ρίζεις το θέμα. Πολλοί  δοκιμά-
ζουν, αλλά δε γίνονται όλοι εξαρτημένοι. Εξαρτη-
μένοι θα γίνουν εκείνοι που η ουσία θα κουμπώ-
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σει το έλλειμμά τους, θα στοκάρει τις ρωγμές 
στην ψυχή τους. Βέβαια, υπάρχει και το εξής: 
επειδή τα ναρκωτικά είναι τοξικά και διαβρωτι-
κά, δημιουργούν από μόνα τους ρωγμές. Δεν 
είναι τυχαίο ότι αρχίζεις κυρίως στη μετάβα-
ση από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Εκεί 
που ψάχνεις να βρεις την ταυτότητά σου. Την 
ερωτική, την επαγγελματική, σε όλα τα επίπε-
δα. Ψάχνεις να βρεις τη θέση σου σε μια κοι-
νωνία που σε θέλει να είσαι πρώτος σε όλα. 
Ο δεύτερος δεν παίρνει τίποτα. Είναι μεγά-
λο θέμα αυτό. Τα πώς και γιατί. Το κυρίαρ-
χο είναι ότι για 600 ευρώ που είναι το επί-
δομα -κάπου τόσο νομίζω ότι είναι- δεν 
πάει κάποιος να κολλήσει HIV. Είναι άθλιο 
αυτό.  Όποιος το λέει αυτό δε σέβεται και τους 
ανθρώπους με HIV. Ξεκινάει μια διάκριση.

Αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι η ου-
σιοεξάρτηση  δημιουργεί μια πραγ-
ματικότητα στην οποία το άτομο πρέ-
πει να αντιμετωπίσει τον εαυτό του,  
τα ερωτηματικά του,  τις απορίες του 
-το συναίσθημά του, συμπληρώνει ο Χρήστος
-ναι, το συναίσθημά του και που δεν 
έχει μάθει, λόγω της χρήσης,  να στη-
ρίζεται στον εαυτό του για να τα κάνει 
αυτά.  Άρα, δεν υπάρχει καθαρότητα 
πνεύματος. 
Υπάρχει κίνδυνος να κάνουμε κάτι λάθος 
τώρα.
Τι;
Γενίκευση. Αν υπάρχουν 100.000 ουσιοε-
ξαρτημένοι, είναι 100.000 διαφορετικοί. Δεν 
μπορείς από ένα χαρακτηριστικό, που είναι η 
ουσιοεξάρτηση, να βγάλεις τελικό ανακοινω-
θέν για όλους. Δεν μπορούμε να πούμε ότι 
δε θα υπάρξει ένας στους 100.000 που δε θα 
μπορούσε να το κάνει αυτό. Στατιστικά, μπο-
ρεί να υπάρξει. Αλλά, η επιλογή να μείνουμε 
σε αυτόν είναι σκόπιμη. Είναι προβοκάτσια.

Αυτό είναι απόλυτα βέβαιο.
Να συμπληρώσω κάτι ακόμα. Τα ναρκω-
τικά είναι ψυχοδραστικές ουσίες. Ποιος εί-
ναι αυτός που δεν ξέρει ότι μπαίνοντας σε 
μια τέτοια συνθήκη, το να παίρνεις ναρκω-
τικά θα γίνει χειρότερο; Θα πρέπει να εί-
σαι πολύ ηλίθιος για να πεις ότι θα κολ-
λήσεις HIV για να πάρεις το επίδομα και 
να μπορείς να πίνεις. Αφού μετά αυτά 
που θα πίνεις δε θα σου φτάνουν για 
να αντέξεις αυτό που έχεις πάθει για να 
μπορείς να πίνεις. Είναι ένας φαύλος κύ-
κλος. Γι’ αυτό είναι προβοκάτσια του κερα-
τά! Πρέπει να είσαι ή πολύ βλάκας ή πολύ 
καθεστωτικός για να το υποστηρίζεις αυτό.

Πώς γίνεται σε κοινωνίες τόσο αστυ-
νομευμένες, τόσο ασφυκτικά ελεγχό-
μενες, να εξακολουθούν να υπάρχουν 
τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτι-
κών; Δεν είναι ξεκάθαρο, για το μέσο 
νου, ότι εμπλέκεται η εξουσία είτε δρα-
στικά είτε με ανοχή; Δεν είναι ξεκάθαρο 
ότι αυτά τα κυκλώματα υπάρχουν για-
τί από πίσω παίζονται τεράστια κέρ-
δη; Δεν είναι, λοιπόν, σημαντικότερο, 
αν πρέπει να οργανωθεί η κοινωνία να 
το κάνει για την εξάλειψη των κυκλω-
μάτων σε αυτό το επίπεδο και όχι εις 
βάρος των ατόμων που έχουν υποχρε-
ωθεί σε μια ψυχοδυναμική εξάρτηση; 
Για μένα, το κυρίαρχο στα ναρκωτικά δεν είναι 
το κέρδος. Είναι ο έλεγχος. Μην τρελαθούμε 

τώρα. Βάζουνε ένα φόρο σε κάτι και το ελέγ-
χουν το κέρδος. Κι εσύ αν είσαι πρεζέμπο-
ρας, το κέρδος σου θα το ξεπλύνεις, θα το κά-
νεις επιχείρηση, θα το επενδύσεις. Έτσι μπαί-
νει σε μια νομιμότητα. Δε μένει μαύρο. Κάπου 
θα σε φορολογήσει το κράτος, λοιπόν.  Το κυ-
ρίαρχο για μένα είναι ότι μιλάμε για κοινωνι-
κό έλεγχο. Δηλαδή, αν έχεις 100.000 ουσιοε-
ξαρτημένους, τους έχεις σε μια γωνιά. Και μαζί 
με αυτούς έχεις και την οικογένειά τους.  Μά-
νι-μάνι τους έκανες 300.000.  Αν έχεις και κα-
μιά 200ριά -300 χιλιάδες βλάκες που πίνου-
νε τσιγάρο στη φάση “κάποιοι είμαστε” -προ-
σωπική άποψη αυτή- τους έχεις στη γωνία κι 
αυτούς.  Κι αν έχεις και καμιά 200ριά χιλιάδες 
άτομα που ψιλοπίνουν κόκα μια στις τόσες, 
έφτασες στις 800.000.  Να μη βάλουμε και κα-
νένα εκατομμύριο αλκοολικούς ή που κάνουν 
κοινωνική χρήση αλκοόλ; Φτάνεις κοντά στα 2 
εκατομμύρια. Και είναι 2 εκατομμύρια από πα-
ραγωγικό κομμάτι, Δημήτρη. Καταλαβαίνεις τι 
γίνεται; Βγάλε γέρους και παιδιά, τα μη παρα-
γωγικά άτομα. Σου μένουν 6 εκατομμύρια. Ε, 
ο ένας στους τρεις είναι ελεγχόμενος από εκεί. 
Είναι μεγάλη υπόθεση.

Τεράστια υπόθεση είναι. Τε-
ράστια. Όπως και η προ-
σπάθεια που γίνεται να κα-
ταστεί η Ελλάδα μια κοινω-
νία ανάλγητη, να διαρρα-
γεί η κοινωνική της συνο-
χή, να διαλυθεί σε επίπε-
δο αλληλεγγύης και αρω-
γής. Το παγκόσμιο κοινω-
νικό πείραμα που λέγεται 
Ελλάδα είναι, ίσως, από τα 
ύστατα εργαλεία του νεοφι-
λελευθερισμού στην προ-
σπάθειά του να διασωθεί 
ως πολιτική επιστασία του 
καταναλωτισμού. Εμείς τι 
έχουμε να πούμε στα αδέλ-
φια μας; Είμαστε όλοι/ες δί-
πλα σε όλους/ες τους άλ-
λους/ες. Γιατί είμαστε όλοι/
ες εμείς. Τα βήματα θα είναι 
μικρά. Το ταξίδι, όμως, με-
γάλο. Χρήστο, είσαι πολύτι-
μος. Σε ευχαριστώ πολύ. •
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πες ςτη θεια

Αγαπημένε φίλε,
Την απάντηση αυτή την είχα μισοτελειωμένη στο 
συρτάρι. Μα, όπως άλλωστε γίνεται πάντα, ήρθαν και 

με πρόλαβαν οι μέρες. Κι ενώ τα είχα όλα έτοιμα, τις κρίσεις  
περί «πίστεως και πατρίδας» , περί προτεραιοτήτων κι αξι-
ών κι άλλα παρόμοια, τώρα νιώθω κι εγώ πως πάνω από 
στάχτες και χαλάσματα αυτών που παίρναμε ως τώρα δε-
δομένα «σαν πάει κάτι να γραφή είναι ως αν να γράφονταν 
από την άλλη μεριά αγγελτηρίων θανάτου». Ο κόσμος που 
μου περιγράφεις, φίλε, δεν υπάρχει πια. Παλέψαμε, ως κοι-
νωνία, να ζήσουμε επ’ αόριστον με τα ελλείμματά της αν-
θρωπιάς μας. Μα χρεοκοπήσαμε. Ο αυτοκράτορας είναι γυ-
μνός κι ας ανάλωσε όλη την ύπαρξή του να ενημερώνεται 
για τις τάσεις της μόδας. Κι όσο κι αν μοιραζόμαστε τον ίδιο 
θαυμασμό για τον Ποιητή σου νομίζω η λύση που ζητάς θα 
έρθει από την οργή που δεν πιστεύεις. Κι ας με στοιχειώ-
νει η ρήση του Μπακούνιν περί  ανυπαρξίας επαναστατικών 
ιδεών και πάθους κι ελπίδας στις μάζες. Καθώς, ο ένας μετά 
τον άλλο, όλοι οι φιλήσυχοι νοικοκυραίοι πετιούνται από τα 
μαξιλάρια τους στο δρόμο, όλο και πιο πολύ καταλαβαίνουν 
πως έμοιαζε για σένα η ζωή όταν ξυπνούσες και το λαμέ 
σου όνειρο γινόταν σε ένα βράδυ εφιάλτης. Κι όσο πληθαί-
νουν οι φιλόδοξοι νεαροί που περιμένουν στις ουρές του 
ΟΑΕΔ κοιτώντας το αύριο με το πιο άδειο βλέμμα, τόσο θα 
γίνεται, νομίζω, πιο σαφές το νόημα των λέξεών σου: «επι-
δόματα», «προσφορά», «ελεημοσύνη». Τις προκαταλήψεις 
που δεν έριξε η παιδεία θα τις καταβροχθίσει όλες η από-
γνωση. Και ο πόνος που μοιράζονται πολλοί σύντομα θα 
γεννήσει τη συμπόνοια. 
(Κι όσο για αυτούς τους άρχοντες που λες, μάλλον δεν πρέ-
πει να σε απασχολούνε. Σύντομα δε θα υπάρχει χώρος για 
Αρχή. Δεν υπακούουν και δε συμμορφώνονται όσοι δεν 
έχουν πλέον τίποτα να χάσουν.)

ςε φιλώ,

H θεία μας ξεκίνησε να γράφει και αυτή στο POSITIVE. 
Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να 
την ακούσουμε. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί της 
για να ζητήσετε τα φώτα της για το θέμα που σας απα-
σχολεί, στείλτε mail στο  pes.sti.theia@gmail.com

To γράμμα της θείας

Όταν στάλθηκε

 αυτό το γράμμα στην θεία,

 ο αναγνώστης συμπλήρωσε : 

«Ελπίζω να είναι ανεπίκαιρο».

 Ελπίζουμε κι εμείς

καλή μου Agony,

θα σε παρακαλέσω να με ακούσεις με λίγη 
παραπάνω υπομονή απ’ ό,τι αφιερώνεις 
συνήθως στους αναγνώστες σου. γιατί η 
ιστορία που θέλω να σου διηγηθώ πηγαίνει 
αρκετά πίσω. Δεκαετία του ’80, και ο 
κόσμος ζούσε σε μια χαζοχαρούμενη και 
κακόγουστη εποχή. παράξενα κομμένα 
μαλλιά, με φράντζες περίεργες και πολύ 
τζελ ή λακ, βάτες και φαρδιά παντελόνια, 
γιάπηδες που τιμούσαν την οικογένεια και 
τη συζυγική πίστη, αλλά παρασύρονταν από 
γυναίκες αράχνες και δεν ήξεραν πώς να τις 
ξεκολλήσουν από πάνω τους τις λυσσασμένες. 
τέτοια…

Διαποτισμένος από το κλίμα της εποχής, πίστευα ότι μπορείς να
καταφέρεις τα πάντα μονάχος. το πίστευα, ακόμη κι όταν στα 21 μου χρόνια
διαγνώστηκα οροθετικός. την εποχή εκείνη, μετά από μια τέτοια τύχη, δεν
περίμενε κανείς ότι θα ζήσει παραπάνω από οκτώ με δέκα χρόνια. τα έβαλα
κάτω και τα υπολόγισα: να πάρουμε το πτυχίο και μετά βλέπουμε. Ίσως, με
λίγη καλή τύχη, να προλάβω να κάνω ένα απ’ τα όνειρά μου, να δουλέψω για
να προσφέρω κι όχι μόνο για να κερδίσω, πραγματικότητα. τα κατάφερα.
Όταν κάποια χρόνια μετά, βρέθηκα στο νοσοκομείο -πολύ κοντά στο τέλος
μου όπως νόμιζα τότε- άκουσα συγχαρητήρια και «ευχαριστώ» για τη δουλειά
μου. Ήταν η μοναδική φορά που λύγισα και δάκρυσα… παρ’ όλο που είχα
ακούσει τα χειρότερα ως τότε με σκληρότητα πεζοναύτη.

αρνήθηκα να ζητήσω το επίδομα, για το οποίο μου μίλησαν στην
μονάδα λοιμώξεων ότι δικαιούμαι ως οροθετικός τότε. Δεν το θέλω,
εργάζομαι, είπα. με ζητούν, με θέλουν, μπορώ να είμαι παραγωγικός. ας το
πάρουν οι ανήμποροι. προσφορά και ζήτηση, ο ανόητος!... Όμως τα
πράγματα δεν ήταν έτσι. Όσο τα χρόνια περνούσαν, παρ’ όλο που η
επιστήμη της ιατρικής κάλπαζε και έδινε όλο και περισσότερες ελπίδες 
και υποσχέσεις για μια φυσιολογική ζωή σε μένα και στην 
πλειονότητα τωνοροθετικών, η θεά της αγοράς είχε τους δικούς 
της νόμους, άτεγκτους, που δε συγχωρούν. πόσο παραγωγικός 
μπορείς να είσαι; αυτή είναι η μόνιμη επωδός της. πόσες 
εργατοώρες δικαιούσαι να χάσεις, έστω και για να εξεταστείς, 
πολύ περισσότερο αν αρρωστήσεις; αναγκάστηκα να ζητήσω το
επίδομα των οροθετικών, πολλά χρόνια μετά, αφού το είχα 
γενναιόδωρα παραχωρήσει στο ελληνικό δημόσιο όλο αυτό το 
διάστημα… και το ομολογώ, ήταν μια ανακούφιση…

ςήμερα ζητούν να στερήσουν το επίδομα αυτό από μένα και
μερικές χιλιάδες οροθετικούς, στο όνομα της εθνικής προσπά-
θειας οικονομικής ανάκαμψης. αυτές τις ψωροδεκάρες, της ελε-
ημοσύνης σχεδόν, θα τις καταβροχθίσει η μαύρη τρύπα του δη-
μόσιου χρέους. τα βάζω κάτω και τα υπολογίζω: τόσοι οροθετι-
κοί, επί τόσο το επίδομα, σύνολο τόσες χιλιάδες ευρώ. Δε σώ-
ζεται με τίποτα η πατρίδα. κι όμως…

Δεν ξέρω τι άλλο να σου γράψω. λίγοι στίχοι, μόνο, που πολύ 
αγαπώ, από τον υπέροχο έφηβο της γαλλικής ποίησης, που μου’ 
ρθαν στο νου. αφιερωμένοι σε σένα και σε όσους μπορούν να 
καταλάβουν:

κατόρθωσα να σβήσω από το λογικό μου κάθε
ελπίδα ανθρώπινη.
[…]
Επικαλέστηκα κάθε οργή και μάστιγα να πνιγώ
στο αίμα, στην άμμο.
Η απόγνωση ήταν ο θεός μου.
κυλίστηκα στη λάσπη.
[…]
μα τώρα τελευταία, πριν τα τινάξω για καλά,
λέω ν’ αποζητήσω το κλειδί του αρχαίου συμποσίου
μήπως βρω ξανά την όρεξή μου.
το κλειδί αυτό ειν’ η συμπόνοια.

(ςυν-πόνοια, λέει ο αρθούρος ρεμπώ. Δυστυχώς, οι άρχοντες 
του κόσμου στις μέρες μας δε γνωρίζουν παρά μόνον από πλην).
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Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ,
μεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω μου έκτισαν τείχη
Κ. Π. Καβάφη: Τα τείχη

Σ’  αυτές τες σκοτεινές κάμαρες που περνώ
μέρες βαριές, επάνω-κάτω τριγυρνώ
για νά βρω τα παράθυρα.

Κ. Π. Καβάφη: Τα παράθυρα  

Μια κατάσταση σοκ δεν είναι απλά 
αυτό που παθαίνουμε, όταν μας 
συμβαίνει κάτι κακό. Είναι αυτό 
που μας συμβαίνει όταν χάνουμε 
το πλαίσιο αναφοράς μας, όταν 
χάνουμε τις αφηγήσεις μας, όταν 
αποπροσανατολιζόμαστε

»«

ρίς πυξίδα, χαμένοι. Συμμετείχαν όλοι αυτοί στο περίφημο φαγοπότι της 
περασμένης εικοσαετίας, για το οποίο έχουμε πολλάκις ακούσει τελευ-
ταίως; Κάποιοι μπορεί ναι, κάποιοι άλλοι -οι περισσότεροι- σίγουρα όχι…
Όπως κι αν έχει, οι δικαιούχοι των πενιχρών προνοια-
κών επιδομάτων (εκείνοι τουλάχιστον που πραγματικά τα δι-
καιούνταν και όχι οι περίφημοι ανάπηροι-μαϊμού), επιδόμα-
τα με τα οποία το ελληνικό κράτος επιχειρούσε να μπαλώ-
σει τις τεράστιες ελλείψεις και την παντελή έλλειψη πρόνοι-
ας για τους ανθρώπους με αναπηρίες, δεν ανήκαν στους ευνο-
ημένους της πλαστής ευημερίας της προηγούμενης εικοσαετίας. 
Σήμερα, αυτοί οι άνθρωποι, διαβητικοί, νεφροπαθείς, άτομα με κινητικές 
αναπηρίες, κωφοί και πόσοι άλλοι, ξεχασμένοι εν πολλοίς από το ελλη-
νικό κράτος, καλούνται να καταθέσουν το επίδομα που έως τώρα 
λάμβαναν, για χάρη της εξόφλησης του ελληνικού δημόσιου χρέ-
ους. Μήπως δεν το δικαιούνται αυτό το επίδομα; Ή μήπως δεν το χρει-
άζονται και μπορούν να ζήσουν και χωρίς αυτό; Δεν χρειάζεται να σε δι-
ακρίνει ιδιαίτερη ανθρωπιά ή ευαισθησία για να απαντήσεις στα ερωτή-
ματα αυτά. Αρκεί η κοινή λογική και μια στοιχειώδης αίσθηση δικαίου.    

Η σημασία των επιδομάτων για τους 
οροθετικούς
Ας έρθουμε τώρα στους οροθετικούς. Να προσπαθήσουμε να εξηγή-
σουμε με νηφαλιότητα κάποια πράγματα, τοποθετώντας τα στις πραγ-
ματικές τους διαστάσεις. Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί πολ-
λές φορές από το περιοδικό μας, το Κέντρο Ζωής πάντα το επισή-
μαινε και με την τελευταία του καμπάνια –stop stigma- ξανά το επιση-

Η Naomi Klein, που έγινε ιδιαίτερα γνωστή πρό-
σφατα και στην Ελλάδα, περιγράφει την κατάστα-
ση του σοκ, μία κατάσταση, συλλογική ή ατομι-
κή, που μοιάζει πολύ με όσα βιώνει τα τελευταία 
δύο χρόνια η ελληνική κοινωνία και ο καθένας 

από εμάς που ζούμε σ’  αυτήν τη χώρα, με τα παρακάτω λόγια:

Δεν είναι δύσκολο, νομίζω, να αναγνωρίσουμε στην περιγραφή αυτή την 
κατάσταση της Ελλάδας σήμερα. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας… Άνθρω-
ποι που χάνουν τις δουλειές τους, πρώην μέλη της μεσαίας τάξης 
που δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια 
και καταλήγουν άστεγοι, ευέλπιδες νέοι με πλήθος προσόντων, με 
πτυχία και διδακτορικά, που εκπατρίζονται για να βρουν δουλειά. 
Άνθρωποι που, όπως το λέει η Naomi Klein, χάνουν τον προσανατολισμό 
τους και τις αφηγήσεις τους. Νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα πέλαγος χω-

ΦΡΑΧΤΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ

H «θεραπεία του σοκ» στην ελληνική κοινωνία
και τα προνοιακά επιδόματα

γράφει ο Πούλος Ψαλιδάκος
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μαίνει. Με τον HIV δεν είναι μόνο ή δεν είναι πια στις μέρες μας τόσο 
η ασθένεια το πρόβλημα, αλλά το στίγμα που τη συνοδεύει. Όσο κι 
αν η ιατρική έχει κάνει σημαντικά βήματα για τη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των οροθετικών, οι συνέπειες του στίγματος εξακολου-
θούν να ρίχνουν βαριά τη σκιά τους πάνω στην καθημερινότη-
τα των ανθρώπων που ζουν με τον HIV. Το πιο σημαντικό, εί-
ναι αναγκασμένοι να κρύβονται από τον κοινωνικό τους περί-
γυρο και από το εργασιακό τους περιβάλλον. Η προκατάληψη 
μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ακόμη και στους πιο ευ-
νοημένους κοινωνικά ή επαγγελματικά. Πόσοι, αλήθεια, έχουμε 
γνωρίσει στη δουλειά μας συνάδελφο οροθετικό; Ας το σκεφτούμε…
Οι οροθετικοί, λοιπόν, είναι –οφείλουν να είναι- αόρατοι. Κι αυτό εί-
ναι ένα τεράστιο πρόβλημα από μόνο του. Σήμερα. Τόσες δεκαετίες 
μετά. Τι γινόταν τριάντα χρόνια πριν; Το γνωρίζουμε, αλήθεια, ότι υπάρ-
χουν άνθρωποι που ζουν είκοσι, εικοσιπέντε, ίσως και περισσότερα 
χρόνια με τον ιό; Εάν εξακολουθεί να προκαλεί φόβο η λέξη AIDS ακό-
μη και σήμερα, τι συνέβαινε πριν από είκοσι χρόνια, όταν οι άνθρω-
ποι στ’ αλήθεια χάνονταν; Πόσο εύκολο ήταν να βρει κανείς και –πολύ 
περισσότερο- να διατηρήσει την εργασία του κάτω από τέτοιες συνθή-
κες; Το προνοιακό επίδομα αποτελούσε, σ’ αυτές τις συνθήκες, ένα δί-
χτυ ασφαλείας για όποιον προσπαθούσε να σταθεί όρθιος, ισορροπώ-
ντας στο τεντωμένο σκοινί της προκατάληψης και των διακρίσεων. Ενώ 
από κάτω του έχασκε απειλητικό το κενό του κοινωνικού αποκλεισμού.
Σήμερα, στο περιβάλλον μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, τα προ-
βλήματα που υπήρχαν και αναγνωρίζονταν επί τόσα χρόνια, παίρνουν 
άλλες διαστάσεις. Ανεργία πρωτόγνωρη. Απολύσεις χωρίς όριο. 
Αγορά εργασίας που δε διέπεται από κανέναν απολύτως κανόνα. 
Οι πιθανότητες (εργασιακής) επιβίωσης μειώνονται επικίνδυνα…
Μα, θα μας πουν, ο νέος κώδικας αναπηρίας δεν καταργεί τα επιδόμα-
τα. Απλώς εξορθολογίζει τη χορήγησή τους, αποδίδοντάς τα σε όσους 
πραγματικά τα έχουν ανάγκη. Στους πραγματικά ανήμπορους, σε όσους 
βρίσκονται στο τελικό στάδιο AIDS θα εξακολουθήσουν να χορηγούνται 
επιδόματα και συντάξεις. Τι σημαίνει τελικό στάδιο; Κύτταρα CD4<200/ml 
και εμφάνιση μιας σειράς νοσημάτων, όπως πνευμονία από P. Jiroveci, 
τοξοπλάσμωση εγκεφάλου, διηθητικό καρκίνο της μήτρας, σάρκωμα 
Kaposi κ.α. Στις περιπτώσεις αυτές, όμως, οι άνθρωποι βρίσκονται στο 
ασφαλές περιβάλλον του νοσοκομείου, εκεί όπου ό, τι πραγματικά χρει-
άζονται τους παρέχεται: τροφή και ύπνος. Τι να το κάμουν το επίδομα;
Ακόμη, ο αριθμός των CD4, όπως και κάθε άλλη ιατρική εξέταση, είναι 
μια φωτογραφία της στιγμής. Δε γνωρίζει τίποτε για το ιατρικό ιστο-
ρικό του ασθενή, για τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετώπισε 
στο παρελθόν. Επιπλέον, σαν ιδέα, η χορήγηση του επιδόματος 
στο τελευταίο στάδιο της αρρώστιας μπορεί να είναι πολύ επικίν-
δυνη. Γιατί η λογική που υποκρύπτει, μπορεί να θεωρηθεί ως ανταμοι-
βή εκείνων που κάνουν τα λιγότερα για να κρατηθούν υγιείς. Σε μια επο-
χή που η σημασία της πρόληψης και της διαπαιδαγώγησης σε θέ-
ματα υγείας (και όχι μόνο σχετικά με το AIDS) θεωρείται ύψιστης 
σημασίας, το μήνυμα που στέλνει μια τέτοια απόφαση είναι του-
λάχιστον αντιπαιδαγωγικό, αν όχι επικίνδυνο για την κοινωνία. 

    
Ποιο το όφελος από την περικοπή του 
επιδόματος;
Μα, θα μας πουν, οι καιροί είναι δύσκολοι, πρέπει όλοι να κάνουμε θυ-
σίες. Σύμφωνοι. Όμως κάθε θυσία πρέπει να έχει και ένα αντίκρισμα. 
Ποιο είναι λοιπόν, εν προκειμένω, το κέρδος για την ελληνική οικονο-
μία; Ας δούμε λίγα, ανιαρά μεν, αναγκαία δε, στοιχεία. Έχουμε και λέμε:

Το ελληνικό δημόσιο χρέος ανέρχεται στο αστρονομικό ποσόν των 328,6 
δις, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα (το ταμείο που προβλέπεται να κάνει 
το ελληνικό κράτος στο τέλος του χρόνου, έσοδα μείον δαπάνες) φτάνει τα 
24,1 δις.  Το ποσό που δικαιούνταν οι 5500 οροθετικοί έως σήμερα, όπως 
το υπολογίσαμε, είναι 39, 6 εκατομμύρια περίπου. Μεγάλο; Ας κάνουμε 
μια απλή διαίρεση. Τι ποσοστό του ελλείμματος αντιπροσωπεύει; Μόλις 
1,6%. (βλ. Επιδημιολογικό δελτίο ΚΕΕΛΠΝΟ 2010, Τα Νεα 2/12/2011).

Επιπλέον, σημειώστε, δεν είχαν όλες οι δημόσιες δαπάνες την ίδια τύχη. 
Αντίθετα με τις μειώσεις και τις περικοπές για τις οποίες μιλάμε και πολ-
λές άλλες, που έχουν σχέση με το κοινωνικό κράτος, οι δαπάνες για εξο-
πλισμούς για το 2012 υπολογίζονται σε 1000 εκατομμύρια (αυξημένες 
κατά 600 εκατομμύρια από εκείνες της προηγούμενης χρονιάς) και το 
ποσό που διατίθεται για τόκους και χρεολύσια είναι 60 δις (από τα 45 δις 
του 2011). (βλ. Γ. Τόλιου: Οδηγία δήμευσης του ελληνικού λαού, Εποχή 
15/12/2011)  Ενώ, κατά δήλωση του ίδιου του υπουργού Υγείας, Α. Λο-
βέρδου, από το σύνολο των περικοπών των συντάξεων και επιδομά-

των για όλες τις κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία, το ελληνικό κρά-
τος θα έχει συνολικό κέρδος μόλις 250 εκ. ευρώ (Έθνος 17/12/2011).    

Όπως φαίνεται, το ποσό που εξοικονομείται από τις περικοπές 
των προνοιακών επιδομάτων των οροθετικών είναι από μικρό έως 
ασήμαντο. Αν είναι έτσι, γιατί τόση σπουδή; Γιατί, στην προκειμένη 
περίπτωση, η μηδαμινή οικονομική σημασία αντισταθμίζεται από 
τη συμβολική αξία του πράγματος, που είναι μεγάλη. Η περικοπή 
του προνοιακού επιδόματος είναι ένας φράχτης, που αποκλείει 
κάποιους ανθρώπους από ένα αγαθό που ως τώρα δικαιούνταν, 
η αποκοπή τους από έναν πόρο ζωής, που δεν ήταν ως τώρα εμπο-
ρεύσιμο είδος αλλά κοινό αγαθό. Ας ακούσουμε τη Naomi Klein ξανά:

«Όταν αναζήτησα τις αποδελτιώσεις των άρθρων μου, πρόσεξα ότι 
υπήρχαν δύο στοιχεία που επανέρχονταν συχνά. Το πρώτο από αυτά 
ήταν ο φράχτης. Η εικόνα του φράχτη επανερχόταν ξανά και ξανά: Φραγ-
μοί που χώριζαν τους ανθρώπους από μέχρι πρότινος δημόσιους 
πόρους, που τους απέκλειαν από τη γη ή το νερό, που περιόριζαν 
τη δυνατότητά τους να διασχίζουν σύνορα, που εμποδίζουν την 
έκφραση πολιτικών διαφωνιών, τις διαδηλώσεις. […] Ένας εικονι-
κός φράχτης περιβάλλει τα σχολεία της Ζάμπια, καθώς επιβλήθηκε μια 
«συνδρομή χρήστη» στην παιδεία, κατόπιν συμβουλής της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, και έτσι εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν πλέον να στεί-
λουν τα παιδιά τους στο σχολείο. […] Και ένας φράχτης υψώνεται γύρω 
από την ίδια την έννοια της δημοκρατίας, όταν λένε στην Αργεντινή ότι το 
ΔΝΤ δεν θα της χορηγήσει δάνειο παρά μόνο αν μειώσει ακόμα περισ-
σότερο τις κοινωνικές δαπάνες… Στην άλλη πλευρά αυτών των εικο-
νικών φραχτών βρίσκονται πραγματικοί άνθρωποι, που είναι απο-
κλεισμένοι από την παιδεία, από την υγεία, από την εργασία, από 
τα ίδια τους τα αγροκτήματα και τις κοινότητες.»  (Ν. Klein σ. 17-21)

Το μήνυμα, δηλαδή, είναι σαφές: καμία παροχή δωρεάν, κανένα 
δημόσιο αγαθό, καμία εξαίρεση για κανέναν. Υγιής και ατόφιος 
ανταγωνισμός, ακόμη και για κείνους που δεν είναι υγιείς. Ξεκινού-
με όλοι από την ίδια αφετηρία. Οι κινητικά ανάπηροι ας τρέξουν, οι 
τυφλοί ας διαγωνιστούν στη σκοποβολή, οι κωφοί στο τραγούδι.      

Από τους φράχτες στα παράθυρα
Ωστόσο… Μέσα σε αυτά τα ασφυκτικά πλαίσια, κυκλωμένοι από 
τους τοίχους του κοινωνικού αποκλεισμού, μπορούμε ακόμη να ελ-
πίζουμε. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Έτσι πιστεύουμε. Η Naomi 
Klein, ξανά, περιγράφει μια δικιά της εμπειρία, μέσα από τη συμμε-
τοχή της σε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα μέτρα που επιβάλ-
λουν οι μεγάλοι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί (Διεθνές Νομισματι-
κό Ταμείο, Παγκόσμια Τράπεζα, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου):
«Θυμάμαι ότι την πρώτη φορά που πήρα μέρος σε μια τέτοια «αντι-
συνδιάσκεψη κορυφής», αισθάνθηκα πως ανοιγόταν μια πολιτική 
πύλη –μια δίοδος, ένα παράθυρο, μια «ρωγμή στην ιστορία», για να 
χρησιμοποιήσω τη φράση του υποδιοικητή Μάρκος. Το παράθυρο 
που ανοιγόταν δεν είχε σχέση με τα σπασμένα παράθυρα του τοπικού 
McDonald’s, με την εικόνα που τόσο πολύ αγαπούν οι τηλεοπτικές κά-
μερες. Ήταν κάτι διαφορετικό: Είχες την αίσθηση ότι όλα είναι εφικτά, 
ήταν σαν να έμπαινε από το παράθυρο μια ριπή φρέσκου αέρα, ήταν 
σαν ο εγκέφαλός σου να κατακλυζόταν από οξυγόνο». (N. KLein σ. 25) 
      

Αξιοπρέπεια: Η πρώτη και η τελευταία 
μας λέξη
Κάπως έτσι νιώσαμε, αυτή τη ριπή του φρέσκου αέρα αισθανθήκα-
με, όσοι βρεθήκαμε στη διαδήλωση που διοργάνωσαν αναπηρικά σω-
ματεία απ’ όλη την Ελλάδα (και όπου φυσικά συμμετείχε και το Κέ-
ντρο Ζωής) στις 13 Δεκεμβρίου. Νιώσαμε ν’ ανοίγουν τα παράθυρα 
της αλληλεγγύης, τα παράθυρα της διεκδίκησης και της αξιοπρέπειας. 

Αξιοπρέπεια. Κλείνουμε μ’ αυτήν τη σπουδαία λέξη. Όσοι συμμετείχαμε 
στο συλλαλητήριο της 13/12, τόσο όμοιοι, τόσο διαφορετικοί, ήμαστε κά-
ποιες χιλιάδες αξιοπρέπειες, κάποιες χιλιάδες μικρές ρωγμές στην ιστορία. 

Κι αν μιλάμε τόσο για τα προνοιακά επιδόματα, είναι για-
τί αυτά είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένα μαζί της. Πολύ περισσό-
τερο, που, όπως λέει ο John Hοlloway, η κοινωνία που ζού-
με είναι μια κοινωνία που βασίζεται στην άρνηση της αξι-
οπρέπειας και την ανταμείβει με την υλική φτώχεια. • 
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Ο στίχος του Ισαάκ Σούση 
χαρακτηρίζει όλα εκείνα 
για τα οποία ο Αλκιβιάδης 
Κωνσταντόπουλος τραγουδάει. 
Ενέργεια, μαγεία, δύναμη, 
έμπνευση, δημιουργία είναι οι 
λέξεις που ήρθαν στο μυαλό από 
μια σύντομη συνομιλία μαζί του. 
Ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, 
ένας ευαισθητοποιημένος, ενεργός 
πολίτης, ενορχηστρώνει όνειρα σε 
μια όμορφη πόλη.

Είμαι μια μάζα 
από φωτιά και 

στεναχώρια

O Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος μιλάει 
στην Αρχοντή Σοπίδου εφ’όλης της ύλης, 
για την μουσική, την παιδεία, τα παιδιά,
την Κερατέα, το HAPKIDO, κ.α.

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΧΟΝΤΗ ΣΟΠΙΔΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΤΣΗΣ
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ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ: στα «Σύννεφα με παντελόνια» έπαιζα κανο-
νικά στο συγκρότημα με τη Δήμητρα Καραμπελοπούλου (το κορίτσι 
στους «Πυξ-Λαξ» , με το ακορντεόν), παίζαμε στην παλιά Αρχιτεκτονι-
κή, τώρα έχει γίνει σούπερ-μάρκετ. Οι «Locomondo», όπου ήμουν 
από την αρχή στο σχήμα, οι «Άλμα επί κοντών». Οι «Βόμβοι» εί-
ναι μια συμμετοχή σαν «καλλιτέχνης» πια, αν και είναι μια λέξη 
που δεν μου αρέσει, παρεξηγημένη.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ: Πέρασα σαν φοιτητής δασολογίας στην Ορε-
στιάδα: πέρασα υπέροχα, είχα γραφτεί σε όλα τα πολιτιστικά, 
έκανα εκπομπή στο ραδιόφωνο, είχα την πρώτη ακροαματι-
κότητα σ’ όλη τη Θράκη, το 2000, παίζαμε με κιθάρα, παίρνα-
με παραγγελιές, κάναμε αφιερώματα, δώδεκα χρόνια πάνε, 
περίεργο μου φαίνεται, έρχονται τώρα σε συναυλίες φοιτητές 
που ήταν τότε στο Γυμνάσιο ή στο Δημοτικό εκεί, με άκουγαν 
και είναι φοβερό όταν μου το λένε. Επέστρεψα μετά Αθήνα γιατί 
ήθελα να συνεχίσω τα μουσικά μου κι από τότε παλεύουμε.
Για να ακούσω μουσική πρέπει να βρω χρόνο, ακούω πολύ ιντερ-
νετικό ραδιόφωνο και πηγαίνω κιόλας όπου με καλούν, πιστεύω 
ότι είναι το μέλλον, πάνε οι παραγωγοί με τα cd τους ή το στικά-
κι τους σήμερα, αλλά σαν τους παλιούς ραδιοπειρατές. Γιατί άμα 
ακούσεις ραδιόφωνο (ερτζιανά) δύο τρεις μέρες, δεν θες να τ’ 
ακούς άλλο, όλο το ίδιο ακούς, play list. Είναι πολύ σημαντικό 
αυτό που κάνουν τα παιδιά στο διαδικτυακό ραδιόφωνο, δεν 
είναι η πλειοψηφία αλλά δεν πειράζει, όσοι ακούνε. Το ιντερνέτ έχει 
φέρει και καλά και κακά, σήμερα δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς.

ΑΥΤΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ: Ήμουν σε ορχή-
στρες κλασικές, του Δ. Αθηναίων, σε διάφορα σύνολα, συγκροτή-
ματα. Ήθελα να φύγω έξω να γίνω σολίστας του βιολιού, στο τρο-
μπόνι, αλλά παίζω μια μέρα στο Μέγαρο Μουσικής και πιά-
νω τον εαυτό μου να σκέφτεται: θα προτιμούσα να ήμουν 
τώρα στους «βάτραχους»- μια μπουάτ, τις πρόλαβα κι αυτές, 
«απανεμιά», «εσπερίδες» - και να κάνω παιχνίδι με 10 άτομα 
από κάτω. Κι είπα από τότε: αυτό θα κάνω, προσπαθώ να βλέ-
πω απλά τα πράγματα και να βρίσκω σε ό, τι κάνω το λόγο: ‘’για-
τί το κάνω’’. Σ’ οποιαδήποτε δουλειά:  έχω ένα φίλο υδραυλικό και 
τον χαίρομαι, σου στέλνει e-mail, έρχεται με σχέδια, ακριβώς το τι 
θα κάνει, πώς θα το κάνει. Γουστάρω τους ανθρώπους που κά-
νουν αυτό που τους αρέσει, χωρίς εκπτώσεις.

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: Οι καριέρες χτίζονται και με τα ‘’όχι’’ που λέμε. 
Μπορεί να περάσω κάποιες δυσκολίες γιατί θέλω να κάνω κάποια 
άλλα πράγματα, χωρίς συμβιβασμούς. Έχω περάσει από πολ-
λές δουλειές, από μικρός: 3η Δημοτικού σε μανάβικο, σκέψου, 
καλοκαίρι, και οι γονείς πίστευαν ότι είναι υγιές αυτό. Σήμε-
ρα άμα ρωτήσεις στη γενιά τη δική μου , όλοι είμαστε σπου-
δαγμένοι. Και βλέπω φίλους να ανακαλύπτουν τώρα ότι δεν 
τους αρέσει αυτό που κάνουν. Και είναι αργά αν έχεις κάνει τα 
όνειρα κάποιου άλλου, της κοινωνίας, του καπιταλιστικού συστή-
ματος. Αυτό που ζούμε είναι ο 3ος παγκόσμιος πόλεμος και φταί-
με κι εμείς: κοίτα τι έγινε και με τον κύριο περιπτερά (σ.σ.: βαδίζαμε 
έξω από ένα περίπτερο και εκσφενδονίζεται ένα χρησιμοποιημένο 
χαρτομάντιλο, ο Αλκιβιάδης σκύβει το πιάνει μπροστά από τα πόδια 
του και το πετάει πίσω στον περιπτερά, αυτός διαμαρτύρεται, κι ο 
Α. πάει κοντά και του εξηγεί το λόγο). Και με τη μηχανή που οδηγώ 
συνέχεια βλέπω πετάμε έξω σκουπίδια, τα τασάκια, τσιγάρα αναμ-
μένα, τα παίρνω και τα πετάω πίσω. Δεν κάνω τον έξυπνο ή τον 
Ρομπέν αλλά αν δεν αλλάξει η συνείδησή μας, δεν γίνεται, αυτό 
ξεκινάει από την οικογένεια, αυτή είναι η ουσιαστική Παιδεία, να 
σέβεσαι τον διπλανό σου, διπλοπαρκάρει κάποιος, κλείνει ένα 
λεωφορείο, δεν τον ενδιαφέρει, αυτή είναι η έλλειψη Πολιτισμού. 

ΠΑΙΔΕΙΑ: Κατηγορούμε τους Αλβανούς –ή τους Πακιστανούς 
τώρα- αλλά η Αλβανία έχει τρεις μουσικές ακαδημίες, η Ελλά-
δα έχει το fame story, το X factor κι ό, τι άλλο αυτά συνεπά-
γονται. Η Μουσική στην αρχαία Ελλάδα ήταν ένα από τα τέσσε-
ρα βασικά μαθήματα, σήμερα είναι ώρα για διάλειμμα, δεν υπάρ-
χει ουσιαστικά Μουσική Ακαδημία όπου ένα παιδί να μπορεί να 
δει όλα τα όργανα, να επιλέξει. Διδάσκω χρόνια και σαν παιδαγω-
γό με είχαν ρωτήσει κάποτε: «ποιο όργανο προτιμούν τα παιδιά;», 
λέω: «τι θα προτιμήσουν;: πιάνο, κιθάρα, μπουζούκι. Τι θα ζητήσει, 
κορ ανγκλέ; Ξέρουν τι είναι το γαλλικό κόρνο; Δεν έχουν δει, ούτε 
έχουν ακούσει». Αλλά ένα παιδί μπορεί να μαγευτεί από αυτά. Τότε 
είχαμε μιλήσει στην ΕΡΤ για μια μουσική εκπομπή που μου είχαν 

προτείνει να κάνω σαν ‘’άνθρωπος- ορχήστρα’’, που θα παρουσι-
άζω τα όργανα, την ιστορία τους, με χιούμορ για τα παιδιά. Μετά 
ήρθε η κρίση, όλα κόπηκαν.

ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ: το βιολί είναι άταστο: χωρίς χωρίσματα, 
δεν είναι κβαντωμένο όπως λέμε και στη Φυσική. Αν παρατηρή-
σεις μια κιθάρα, θα δεις ότι έχει κάποια χωρίσματα, γραμμούλες 
που ξέρεις που θα βάλεις τα χέρια, να πατήσεις με τα δάκτυλα. Το 
βιολί κι όλα τα ασυγκέραστα, δεν έχουν. Όταν ήμουν παιδί μου 
λέγαν: «α! μην πάρεις βιολί –μου άρεσε που είχε το δοξάρι- 
είναι δύσκολο», όσο μου λέγαν ‘’όχι’’, έλεγα πιο πολύ ‘’ναι’’. 
Μετά κατάλαβα… γι’ αυτό λέγεται και βασιλιάς των οργά-
νων. Τα πρώτα χρόνια, όπως και να πατήσεις, να βάλεις το χέρι, 
δεν βγαίνει ήχος καλός. Ο Μενουχίν είπε πως όταν πεις: πια παί-
ζω καλό βιολί, είσαι 90, δεν μπορείς να παίξεις από την αρθρίτιδα. 
Συνέχεια γίνεσαι καλύτερος, αυτό ισχύει με τη Μουσική και με όλα. 
Στο πιάνο κι έτσι απλά να χτυπήσεις το χέρι σου, θα βγει ήχος, στο 
βιολί, θα διώχνουμε τις κατσαρίδες όπως λέω και στους μαθητές 
μου. Θέλει υπομονή. 

ΤΑΛΕΝΤΟ: όλοι έχουμε τις ίδιες καταβολές λιγότερο ή πε-
ρισσότερο, το ταλέντο σε βοηθάει στην αρχή, σ’ εγκαταλείπει 
πολύ γρήγορα, σε ξαναβρίσκει σε ένα πολύ ψηλό στάδιο. Κά-
ποιος που έχει ταλέντο μπορεί να φτάσει σ’ ένα επίπεδο άμα μελε-
τάει, το ψάχνει, είναι σε εγρήγορση, κάποιος μπορεί να μη φτάσει 
ποτέ, κάποιος που δεν έχει ταλέντο και μελετάει θα φτάσει κάπου. 
Από εκεί και πέρα, να κάνεις ένα βήμα παραπέρα, ένα κλικ, εκεί 
μετράει πλάι στο ταλέντο αλλά πρέπει να είσαι ανοικτός. Δεν μπο-
ρώ –γιατί την έχω ζήσει- αυτή την ωδειακή αγωγή, πρέπει να δί-
νεις ερεθίσματα στα παιδιά. Αν είσαι μάγκας παίξε ένα κομμάτι του 
Μπαχ, μια άρια στο τρομπόνι, παίξε Βαμβακάρη, Τσιτσάνη, Μάρ-
λει, χωρίς ταμπέλες και στερεότυπα που έχουμε πολύ στην Ελλά-
δα. Ένα έργο μπορεί να είναι καλό ή κακό. Και στην κλασική μου-
σική έχουμε αριστουργήματα και «σούπες». Δεν μιλάμε για ευτελή 
πράγματα, υπάρχουν και πράγματα από τα οποία λείπει η Τέχνη. 
Να το πω απλά: λείπει η έμπνευση.

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ: Ό, τι κάνω είναι με πολλές δυσκολίες και κόπο. 
Ο 1ος δίσκος έκανε πέντε χρόνια να κυκλοφορήσει, κι 2ος, τώρα, 
« Ένας Τρελός» έχει περισσότερες δυσκολίες. Ο τίτλος του 1ου 
ήταν «Γαμώ τη καταδίκη μου». Δεν μου αρέσει να σνομπάρω 
πράγματα. Η ζωή είναι πολύχρωμη, έχει πολλές γεύσεις. Λέει ο άλ-
λος ας πούμε : Μάνος Χατζηδάκις: έχει γράψει «Μεγάλο Ερωτικό», 
αλλά και το «μια βάρκα ήταν μόνη σε μια θάλασσα γαλάζια», τη 
«ροζ γατούλα». Αν παρατηρήσεις και αυτές οι μελωδίες είναι εγκε-
φαλικές, δεν είναι καθόλου τυχαία κάποια πράγματα. Με ρώτησαν 
πολλοί τι δουλειά έχει το «Γαμώ την καταδίκη μου» με το «Τραγού-
δι τ’ ουρανού» ή το «Μια ζωή περιοδικό», το «Emo»,  με το «Νη-
πενθές». Έτσι είμαι ως άνθρωπος, λίγο ψυχασθενής. Όλα είναι 
μουσική.

ΖΩΝΤΑΝΑ: Είμαι πολύ του live. Θέλω να βγαίνω στη σκηνή, 
να έχω αυτή την επαφή με τον κόσμο, να μπορώ να τον κοι-
τάω στα μάτια,  αυτό πιστεύω είναι που πολλοί έχουν χάσει. 
Μιλάω για μεγαλύτερους καλλιτέχνες και ηλικιακά και σαν έργο 
ζωής. Έχω συνεργαστεί με όποιον και να μου πεις από την ελληνι-
κή σκηνή. Ήμουν και «κοινό», την αγαπάω, με την ελληνική σκηνή 
έχω μεγαλώσει. Δεν μου αρέσει να παίρνω ένα cd να φτάνω στο 
έκτο κομμάτι και να νομίζω ότι είμαι στο πρώτο.

Όταν κάποιος έχει ένα βήμα πρέπει να βγαίνει, να μιλάει, να 
λέει κάποια πράγματα, αλλιώς τι να το κάνεις; Πάλι ερχόμα-
στε στο «γιατί κάνεις ό, τι κάνεις». Το έργο πρέπει να συμ-
βαδίζει με τη ζωή. Κάποιος μπορεί να θέλει να τον βλέπουν στο 
δρόμο και να τον χαιρετάνε. Είναι πολύ ωραίο κι αυτό. Κάποιος 
μπορεί να το κάνει για τα φράγκα. Συμπαθώ κάποιους από τους 
καλλιτέχνες που ονομάζουμε «λαϊκούς» γιατί είναι αληθινοί, σου 
λέει: «κάνω αυτό; τα φέρνω; τα παίρνω» ή «δεν τα φέρνω; δεν τα 
παίρνω». Το κάνουν αληθινά, τους αρέσει αυτό, είναι διασκεδα-
στές, είναι αυθεντικοί. Δεν μπορώ τους ανθρώπους που δηλώνουν 
άλλα από αυτά που κάνουν. Ενοχλεί όποτε το λέω αυτό αλλά ούτε 
πολιτικά είμαι ενταγμένος, δεν θα βγω να χαϊδέψω αυτιά και ομά-
δες. Δεν με καλύπτει κανείς αλλά δεν μ’ αρέσει να καπηλεύομαι 
πράγματα. 
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ΚΕΡΑΤΕΑ: όλο αυτό, το φεστιβάλ, οι συναυλίες διαμαρτυρίας, 
όλα ξεκίνησαν από τα παιδιά. Βοήθησα, έγινα και χορηγός, έτρεξα, 
αλλά γιατί; Πάνω απ’ όλα πρέπει να είσαι καλός άνθρωπος, δεν πα 
να μου πεις για ιδεολογίες, για οτιδήποτε με τεκμήρια και αποδεί-
ξεις. Άμα στην προσωπική , καθημερινή σου ζωή, κάνεις άλλα, 
τι να το κάνω; Δεν μ’ αρέσει που κάποιοι καλλιτέχνες εκμεταλ-
λεύονται αυτές τις καταστάσεις. 

ΤΑ «ΠΡΑΓΜΑΤΑ»: ο κόσμος πολλές φορές λειτουργεί όπως 
τα πρόβατα, πρέπει να βγει κάποιος στην τηλεόραση να μας πει 
ότι  έχουμε κάτι, για να πούμε «α! ναι έχουμε κάτι». Με το δίσκο, 
όταν είχε βγει το ’08, πολλοί κι από το χώρο και νέοι καλλιτέχνες, με 
κοιτούσαν κι έλεγαν: «πω, πω, με πολιτικό στίχο, γραφικός» και διά-
φορα τέτοια. Το βλέπαν ότι «τι δουλειά έχει τώρα να μιλήσεις σ’ αυ-
τές τις εποχές γι αυτά, ποιος νοιάζεται…» Και  πριν πέντε χρόνια τα 
ίδια πράγματα υπήρχαν, άσχετα που εμείς κρυβόμασταν πίσω από 
το δάχτυλό μας ή δεν βλέπαμε τι συμβαίνει γύρω μας. Και για να μην 
πουν ότι μιλάω πολιτικά, για μένα τα πράγματα είναι πολύ απλά: εί-
μαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχουμε εργοστάσιο δι-
αχείρισης απορριμμάτων. Έχουμε δώσει όλα τα «πακέτα», έχουμε 
αγοράσει αυτούς τους κάδους, και πού πάνε αυτοί οι κάδοι; Για ανα-
κύκλωση δεν το συζητάμε. Τα ποσοστά είναι πολύ μικρά. Πας ας 
πούμε στη Βιέννη, έχει ένα πάρκο κι από κάτω έχει εργοστάσιο δια-
χείρισης. Πήγα στην Ιταλία, σε κάτι φίλους, πάω να πετάξω τα σκου-
πίδια, εντάξει, λογικά. Σακούλες: γυαλί, χαρτί, πλαστικό, μου λεν για 
τα υπόλοιπα: «πού πας; πάρε το στικάκι». Μου δίνουν ένα stick κι 
εγώ τους κοιτάω λες κι είμαι από την Ουγκάντα και λέω τι κάνουμε 
με αυτό παιδιά; Εκεί ό, τι δεν ανακυκλώνεται, μπαίνει με μια μικρή 
σακούλα, μόνο οργανική ύλη, καταγράφεται για όλο το χρόνο κι άμα 
κάνεις πολλά απορρίμματα φορολογείσαι ανάλογα. Τι σημαίνει αυτό; 
Αναγκαστική και ουσιαστική ανακύκλωση. Εδώ αυτό και να γινόταν 
θα ήταν απλώς για το φόρο, αφού δεν υπάρχει εργοστάσιο. Πρέπει 
να κλείσει η Φυλή, να κλείσουν κι όλοι οι ΧΥΤΑ, είναι απαρχαιωμέ-
να πράγματα, να γίνει σοβαρή, σωστή μελέτη. Αλλά στο εργοστά-
σιο δεν μπορείς να αρπάξεις, είναι δύσκολο, η ανακύκλωση κοστίζει.

ΚΕΡΑΤΕΑ ΠΑΛΙ: εγώ ουσιαστικά δεν είμαι από εκεί, Βυρωνιώ-
της είμαι, κάναμε αποκέντρωση με τους γονείς, πήγανε σ’ ένα λόφο 

εμείς και τα τσακάλια, πριν ήμουν παιδί του διαμερίσματος. Η γειτο-
νιά στο Βύρωνα, τα σπίτια με τις αυλές, έχουν γίνει όλα οχταώ-
ροφα με τη νομοθεσία των τελευταίων δημάρχων, ενώ ο Υμητ-
τός το κράτησε, υπάρχουν ακόμη αυλές. Και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα, σε επαρχιακές πόλεις, που ταξιδεύουμε συνέχεια και 
παίζουμε και λέω ρε γαμώτο, είναι δυνατόν να μένεις εδώ και 
να είναι το σπίτι σου διαμέρισμα σε πολυκατοικία; Μου φαίνεται 
πολύ περίεργο. Εμείς προλάβαμε ακόμη να παίξουμε σε γειτονιά.
Το πρόβλημα ξεκίνησε πριν από 16-17 χρόνια. Μια μέρα βάρεσαν οι 
σειρήνες  του πολέμου, το κουδούνι στο Γυμνάσιο, κατεβήκαμε όλοι 
στο δρόμο και λένε: έρχονται σκουπίδια. Σαν παιδί αυτό θυμάμαι. Τα 
τελευταία πέντε χρόνια ξεκινήσαμε το φεστιβάλ στο Οβριόκαστρο, 
όπου με βάφτισαν τα παιδιά καλλιτεχνικό διευθυντή. Δεν υπήρχε τί-
ποτα, ήταν μια ομάδα με 20 παιδιά -από 15 χρονών κι όσο πάει, και 
κάθε χρόνο πλήθαιναν- με σκοπό να κάνουμε ένα χώρο Πολιτισμού 
κι όχι σκουπιδιών. Ο σκοπός δεν είναι «μην τα φέρετε εδώ, πη-
γαίνετέ τα αλλού», είναι να γίνει ένα σωστό έργο. Σ΄ αυτό που 
έγινε στην Κερατέα έχουν περάσει πάνω από 500 καλλιτέχνες. 

ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΜΑΤ: Είχαμε παιδιά που φυλούσαν σκοπιές, με το 
κρύο, με τα ΜΑΤ δίπλα, παιδιά που ούτε ήταν σε κανένα κόμμα, παι-
διά που αγαπούσαν τον τόπο τους και που έβλεπαν πως δεν μπο-
ρούν να γίνουν έτσι αυθαίρετα κάποια πράγματα. Όλο το βουνό εί-
ναι σκαμμένο από τη γαλλική εταιρία με υπόγειες στοές και ρεύμα-
τα. Ο χώρος είναι ακατάλληλος, μπορεί κανείς να το ψάξει περισσό-
τερο, να δει, να διαβάσει, υπάρχουν κριτήρια. Μένω στο ουσιαστι-
κό: το ουσιαστικό και το φοβερό είναι ότι ήταν  ό λ ο ι  εκεί. Στα 
φεστιβάλ υπήρχαν άλλοι που μας πολεμούσαν, λέγαν: «α! το 
κάνουν για κάποιο σκοπό» και άλλα. Όταν ήρθαν τα ΜΑΤ (δεν 
λέω ότι φταιν, ο καθένας κάνει τη δουλειά του, επιλογές είναι 
αυτές), ήταν όλη η πόλη στο πόδι: αυτό που λέγαμε τόσα χρό-
νια και καλλιεργούσαμε, έκανε πια όλη την πόλη να είναι εκεί 
και γι’ αυτό κερδήθηκε, άφησαν όλοι τα προσωπικά τους πίσω 
και ήταν παρόντες. Έβλεπα ανθρώπους που τους ήξερα από παι-
δί, που ήταν έτσι ή αλλιώς, ήταν όλοι εκεί, δεν είπε κανείς «δε βαριέ-
σαι». Κι αυτό νομίζω πρέπει να γίνει και σ’ όλη την Ελλάδα, στις πλα-
τείες και παντού. Γι’ αυτό το «Σύνταγμα» έχασε, νομίζω, επειδή δεν 
ήταν όλοι εκεί. Να αφήσουμε όλοι τα κόμπλεξ μας στην άκρη, να κα-
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τέβουμε για ένα σκοπό. Το κακό είναι ότι πάντα κάποιος προσπα-
θεί να καπηλευτεί καταστάσεις, να πάρει τη δόξα. Στην Κερατέα 
δεν ήθελε κανείς τη δόξα, ήθελαν να φύγουν από τα χωράφια 
τους οι αστυνομικοί που βαρούσαν και ψέκαζαν με χημικά. Έρι-
χναν σε όποιον έβρισκαν μπροστά τους. Αυτά που έχουν δει τα μά-
τια μου… Αυτό είναι το καλό με το ιντερνέτ σήμερα: όταν βλέπεις σε τι 
χούντα ζεις, γιατί ζούμε χούντα κι όλα τα χρόνια μετά την χούντα την 
κανονική σκέψου πόσα πράγματα έχουν περάσει σχετικά με τα οποία 
κοιμόμασταν τον ύπνο του δικαίου. Σήμερα ό, τι και να γίνει βγαίνει 
στο ιντερνέτ. Ειδήσεις άμα δεις βλέπεις τα αντίθετα, τι να δεις. Τα 
βλέπεις με τα μάτια σου και μετά στις ειδήσεις ακούς εντελώς άλλα. 

ΣΟΥΠΕΡΜΑΝ: Αυτό που μας σώνει είναι ένας Σούπερ-
μαν, έστω κι αν ακούγεται γελοίο. Να έρχονται να τον βαρά-
νε με γκλομπ, να του ρίχνουν χημικά, να βγαίνουν τα τανκς 
-που λέει κι ο κύριος Πάγκαλος- και να μην παθαίνει τίποτα 
αλλά να πιάνει να ρωτάει: έλα εδώ κύριε, πριν ανέβεις πόσα 
είχες, τώρα πόσα έχεις, όχι μόνο μες στα σύνορα. Κι έξω. Κύ-
προ, Ελβετία. Όλοι ξέρουμε πού είναι. Και όχι μόνο οι πολιτικοί, 
υπάρχουν και καλλιτέχνες, επιφανείς άνθρωποι που είναι σε αυτή 
την κατηγορία. Τον πιάνεις: πόσα είχες; κι όχι στη φυλακή αλλά 
τον βάζεις να δουλεύει μ ένα βασικό μισθό, και του λες: «ζήσε!» 
αυτό είναι, και χαράτσια. Άμα ανοίξεις το χάρτη της Αττικής και πά-
ρεις την Πειραιώς, την παραλιακή, θα δεις χωράφια, όχι τα μαγα-
ζιά και τα εκτρώματα που έχει. Είμαστε μια χώρα που θα μπορού-
σαμε να έχουμε ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Μεσογειακό φι-
λέτο. Αλλά  η διαπλοκή είναι ανίκητη. Κι είναι κι αυτή η νοοτρο-
πία: πετούσα προχθές για Θεσσαλονίκη κι έβλεπα το αεροδρό-
μιο, το Ελ. Βενιζέλος, την Αττική οδό, γιατί θυμάμαι και το Ελληνι-
κό κι έλεγα σκέψου να ήταν Δημόσιο, πώς θα ήταν. Δεν φταιν οι ξέ-
νοι. Η Ολυμπιακή πάει, πουλήθηκε. Όλοι φταίμε γιατί δεν αντι-
στεκόμαστε στα πράγματα. Είναι κι η τεμπελιά κι η σιγουριά. 

ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ: μου λεν πολλοί: «μη μιλάς, έχεις δουλειά». 
Τη δουλειά την προκαλείς. Ποτέ δεν έχω μείνει χωρίς δουλειά, 
πάντα κάνω κάτι, τρέχω, οτιδήποτε. Έχω πολλούς φίλους που 
περιμένουν να τους πάρουν τηλέφωνο. Από την άλλη έχω πολ-
λούς φίλους σαν αυτό που λέει του Ισαάκ ο στίχος (σ.σ.: του στι-
χουργού Ισαάκ Σούση): «είμαι μια μάζα από φωτιά και στεναχώ-
ρια». Αυτό νοιώθει η γενιά η δικιά μας. Υπάρχουν εξαιρετικά μυα-
λά, καλοί μαθητές, μπήκαν στη Σχολή που ήθελαν, με Διδακτορι-
κά, για να κάνουν Έργο, να είναι παραγωγικοί στην κοινωνία και 
δεν έχουν δουλέψει ποτέ στο αντικείμενό τους. Το λέω πάντα στα 
live, έχω δουλέψει και σερβιτόρος. Είπαμε πριν για τη Δασολογία: 
εμείς τα καίμε τα Δάση, δεν έχουμε ακόμη δασικούς χάρτες. Γιατί; 
Επειδή υπάρχουν βίλες. Είναι ζήτημα καθημερινής συνείδησης και 
νοοτροπίας, να πεις «όχι», να σεβαστείς τον διπλανό σου. Πρέπει 
να υπάρχει αξιολόγηση παντού, άρση μονιμότητας κι ας με πουν 
και φασίστα. Άμα πεις κάτι θα σε πουν ή κουμουνιστή ή εθνικιστή. 
Βαριέμαι σε ορισμένα πράγματα που δεν μου πάνε, έχω πει πολύ 
«βαριέμαι» στο στρατό. Μ’ αυτά που έβλεπα.

2012:αυτό που θέλουμε είναι να μη χρωστάμε. Στη δουλειά τη δική 
μου πάντα η επένδυση είναι αυτό που κάνεις. Τώρα που ετοιμάζω 
το δίσκο, έχει κοστίσει ένα σωρό λεφτά η παραγωγή και η δισκογρα-
φία όπως ξέρουμε έχει πεθάνει, αλλά δεν μπορώ να κάνω εκπτώ-
σεις σε αυτό που κάνω. Θέλω να το βγάλω έτσι όπως το έχω στο κε-
φάλι μου. Δεν βγάζω δίσκο κάθε χρόνο, ενώ αυτό έχω υπογράψει, 
όπως και οι περισσότεροι στις εταιρίες. Ο καλλιτέχνης έχει επι-
λογή. Συνειδητά βγάζω το δίσκο τώρα, διότι πιστεύω ότι όταν 
έχεις κάτι να πεις, βγαίνεις και το λες. Ποτέ δεν είχα πολλά λε-
φτά, ούτε θέλω να’ χω. Θέλω να ζω απ’ αυτό που κάνω, χωρίς να 
χρωστάω. Το καλοκαίρι κάναμε το «πάμε παραλία» που πήγε πολύ 
καλά, πήρα την μπάντα, ήχο, φώτα, ένα αυτοκινούμενο και γυρίσα-
με όλη την Ελλάδα και παίζαμε στις παραλίες, σε βουνά, σε δάση, 
σε λίμνες μ’ ελεύθερη είσοδο για να’ ρθει κάποιος που δεν έχει λε-
φτά να δώσει σε μια συναυλία. Είχαμε παρά πολύ κόσμο και βλέπω 
ότι γίνονται συνέχεια τέτοιες κινήσεις κι από άλλες ομάδες και μπά-
ντες. Το «πάμε παραλία» το καθιερώνω, είναι πολύ ωραίο.  Κάθε 
Σάββατο τον Ιανουάριο ήμασταν στο «bar 2». Είχα πολλές προτά-
σεις από μαγαζιά , αλλά να παίξω κάπου με είσοδο 10, 15€, το ζω κι 
εγώ, είναι πολύ να τα δώσει ο κόσμος. Προτιμώ να παίξω στα Εξάρ-
χεια που θα μπορεί να έρθει ο κόσμος και να ακούσει τη μουσική με 
ένα ποτό 5 €. Μπορώ να το κάνω, γιατί έχω και το θέατρο που παί-
ζω στην παιδική μουσική παράσταση «λάχανα και χάχανα». Η πα-

ράσταση θα πάει μέχρι το Πάσχα, εκεί κάνω τον «άνθρωπο - ορχή-
στρα», ένας χαρακτήρας που τον έχω σκεφτεί χρόνια και ήταν μεγά-
λη τιμή που με επέλεξε ο Διονύσης Σαββόπουλος στο Ηρώδειο και 
τον παρουσίασα. Ετοιμάζω μια δουλειά με παιδικά τραγούδια, θα 
πάρει καιρό κι είναι κάτι που το κάνω για μένα, ψυχοφάρμακο
. 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Έχω κάνει πολλές παραστάσεις, εκδηλώσεις με παι-
διά, και διδασκαλία. Μου τηλεφωνούν στα μαθήματα φίλοι, ακούν 
το βιολί που τρίζει, μου λεν «πώς αντέχεις;» Μ’ αρέσει. Ίσως επει-
δή κι οι γονείς μου είναι εκπαιδευτικοί και το’ χω από μικρός με τη 
διδασκαλία κι είμαι τυχερός που το έχω. Απ’ ό, τι μου λεν, είμαι κα-
λός δάσκαλος. Ο στόχος πάντα είναι, οι μαθητές να σε ξεπερά-
σουν. Έχω ένα μαθητή ο οποίος παίζει νησιώτικα, είναι από την Άν-
δρο. Ήρθε και μου είπε: «εγώ θέλω να μάθω νησιώτικα», του λέω: 
«η Μουσική είναι μια, ο τρόπος είναι ένας, όλα τα είδη θέλουν 
τη μελέτη τους. Ο τρόπος είναι αυτός: μελέτη, μελέτη, μελέτη» 
Μετά πήγαινε στο χωριό στην Άνδρο και τον φώναζαν «εξωγήινο» 
οι παππούδες που παίζαν βιολί, γιατί ανέβαινε κι έπαιζε με θέσεις, 
«ποιος σου κάνει βιολί;», τους έλεγε για μένα, «μα αυτός παίζει τα 
ροκ!». Αυτός παίζει καλύτερα από εμένα τώρα νησιώτικα, είχε το 
DNA. Βλέπεις κλαρινίστες που δεν ξέρουν να διαβάσουν νό-
τες, παίζουν μια φράση και μαγεύεσαι. Είναι η ψυχή. Μια ώρα 
σωστή μελέτη μπορεί να ισοδυναμεί με δέκα, θέλει φαιά ουσία.

HapkIdo: μεγάλη αγάπη. Ο Μάικ Ροζάκης ήταν δάσκαλός μου 
στη μουσική και στο Hapkido, εξαιρετικός συνθέτης, «έφυγε» πριν 
τρία χρόνια. Είναι Κορεάτικη πολεμική τέχνη και στην Ελλάδα οι 
πολεμικές τέχνες είναι λίγο παρεξηγημένες. Δεν προλαβαίνω τώρα 
τη σχολή, αλλά εξασκούμαι. Δάσκαλός μου στην Κορέα ήταν ο 
master Ko, στα νιάτα μου έχω πάρει κι ασημένιο μετάλλιο με την 
Ελλάδα. Δεν είναι ολυμπιακό άθλημα και δεν θέλουν να το κάνουν 
ολυμπιακό, για να μην κουτσουρευτεί, όπως το τάε κβο ντο, που 
αν δεις το παραδοσιακό κορεάτικο δεν έχει καμιά σχέση με αυτό 
που βλέπουμε στους αγώνες. Έχει φύγει η Τέχνη από το άθλη-
μα. Δεν σου φταίει κανείς, ούτε το σίδερο, ούτε το ξύλο, ούτε ο Άλ-
λος. Χρησιμοποιείς τη δύναμη του αντιπάλου κι ασκείς μια τεχνική  
15.000 φορές, γιατί; για να γίνεις καλύτερος, ήρεμος, σαν να μελε-
τάς ένα κοντσέρτο, με έχει βοηθήσει πολύ στη μελέτη. Είναι αμυ-
ντικό, αυτοί που ασχολούνται με πολεμικές τέχνες δεν τσακώ-
νονται, αν ο άλλος σου επιτεθεί, θα χτυπήσει.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: Περιμένουμε την κυκλοφορία του δίσκου «ένας 
τρελός», είναι σε εξέλιξη, ο Σάκης Μπουλάς κάνει τον «πατέρα» 
μου σ’ ένα κομμάτι, η θεία Βούλα κάνει τη «γιαγιά» μου, ο Δημήτρης 
Σταρόβας το «αφεντικό» μου, η Εβελίνα Παπούλια έχει κάνει υπέ-
ροχη ερμηνεία σ’ ένα κομμάτι που λέγεται «θέλεις μόνο να σε πα-
ντρευτώ» (της το λέω εγώ), η Κατερίνα Παπουτσάκη –εξαιρετική. 
Δεν σκέφτομαι ταμπέλες, πάντα σκέφτομαι τι θέλει το έργο και 
θέλω να δω τη δουλειά των ανθρώπων. Ούτε να δω τα μπού-
τια τους, ούτε το πρόσωπό τους, θέλω να βλέπω τι κάνουν και 
ποια είναι η ψυχή τους. Πώς σχολιάζεις κάποιον αν δεν έχεις 
δει τη δουλειά του; Από το κουτί; (tv). Δεν είμαι του κουτιού. 

ΙΔΙΟΦΥΙΕΣ: Στη μηχανή πάνω μπορεί να τραγουδάω ό, τι μου’ 
ρθει, μπορεί να μου κολλήσει ένα κομμάτι ελληνικό ή ξένο. Δεν μπο-
ρώ να χαλαρώσω και ν’ ακούσω μουσική, αυτόματα ακούω τα όρ-
γανα, τις συχνότητες, αλλά αυτό είναι και η μαγεία του να είσαι μου-
σικός. Το πρώτο όργανο είναι η φωνή, από εκεί ξεκινάν όλα. 
Τελευταία ακούω ρεμπέτικα, έχω μπλέξει μ’ ένα φοβερό παιδί που 
είναι στους «sleeping band», 26 χρονών και είναι σαν μπουζουξής 
του ’50, αυθεντικός, παλαιάς κοπής. Μελέτες λεν ότι ο χαρακτήρας 
του παιδιού διαμορφώνεται μέχρι τα 8, για τους γονείς είναι πολύ 
μεγάλη ευθύνη, εδώ με κλασσική μουσική, δύσκολη, με πολλές συ-
χνότητες, επηρεάζονται τα φυτά. Όλοι αυτοί που έχουν γράψει 
κι έχουν μείνει, όλοι ήταν ιδιοφυίες. Σ’ ένα βιβλίο που λέγεται 
«φαντάσματα στον εγκέφαλο», τους ονομάζουν σαν «γενετικές 
ανωμαλίες». Είναι όπως το άταστο, όπου δεν ξέρεις πού να 
πατήσεις. Οι παλιοί λεν είναι η εμπειρία, οι πολλές ώρες πτήσης. 
Μεγαλώνει ένα νεύρο στον εγκέφαλο, περισσότερο απ’ ότι στους 
άλλους ανθρώπους, που έχει να κάνει με την αφή. Όπως και στους 
μη βλέποντες. Ο Μπαχ σήμερα έχει σουξέ, στην εποχή του δεν τον 
άκουγαν, ήταν δύσκολος. Όπως ο Ξενάκης: το να παντρέψεις τρεις 
επιστήμες, Μαθηματικά, Μουσική και Αρχιτεκτονική έχει τόση δυ-
σκολία. Μου έχει δείξει ο Σπύρος Σακκάς χειρόγραφα, ήταν τόσο 
μπροστά από την εποχή του, κι όμως γι’ αυτόν ήταν όλα Ένα. •      
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πες μΟΥ μια λεξη

Ο 
χρόνος ήταν πάντοτε 

μια πρόκληση για 

τον ανθρώπινο νου. 

Πανταχού παρών κι 

όμως αόρατος, ήταν η τέταρτη διάσταση, 

που φάνταζε πάντοτε σαν την πύλη προς 

το άγνωστο. Το άγνωστο του παρελθόντα 

χρόνου, του αμετάτρεπτου, το άγνωστο 

του μέλλοντα χρόνου, του άδηλου. 

Η προέλευση της λέξης δεν είναι 

βέβαιη. Σύμφωνα με τον J.B. Hofmann 

(Ετυμολογικόν λεξικόν της αρχαίας 

ελληνικής σ. 504) ανάγεται σε 

ινδοευρωπαϊκή ρίζα *ghr-, συγγενική 

με τη ρίζα *gher- (απ’ όπου και η 

λέξη χέρι), που είχε τη σημασία του 

«αδράχνω», «πιάνω». Ο χρόνος είναι, 

λοιπόν, σύμφωνα με αυτήν την πρόταση, 

όπως λέει ο Hofmann, «εκείνο που 

περιλαμβάνει τα πάντα και καταλύει τα 

πάντα». 

Το μακρό διάστημα του χρόνου είναι ο 

αιών, η αιωνιότητα, από το επίρρημα 

αεί ή αιεί, που σημαίνει «πάντοτε». Ο 

«σκοτεινός» φιλόσοφος Ηράκλειτος 

συνόψισε και τις δυο αυτές πτυχές, τη 

δύναμη και το αίνιγμα του χρόνου, σε μια 

από τις υποβλητικές εικόνες του: 

«Αιών εστί παις παίζων πεττεύων, παιδός 

η βασιλίη». Δηλαδή: «Ο αιώνας είναι ένα 

παιδί που παίζει ρίχνοντας ζάρια, δική 

του είναι η βασιλεία».  

Μια άλλη ετυμολόγηση που έχει προταθεί, 

συνδέει το χρόνο με το ρήμα κεραΐζω, που 

σημαίνει «λεηλατώ, εκπορθώ, φονεύω, 

σφάζω» (Σταματάκος Λεξικόν Αρχαίας 

Ελληνικής Γλώσσης σ. 521). Από την ίδια 

ρίζα απ’ όπου και ο Κρόνος, ο τρομερός 

θεός που έτρωγε τα παιδιά του. Είναι η 

καταστροφική πλευρά του χρόνου, ο 

χρόνος ο χαλαστής, όπως τον ονομάζει 

ο T.S. Elliot, που, στο ίδιο ποίημά του, 

λέει: 

«Να το αψηφήσεις δεν μπορείς κανονικά, 

μα τούτο είναι βέβαιο, 

Πως θεραπευτής δεν είναι ο χρόνος: ο 

πάσχων δεν είναι πια εδώ» 

(Τ. Σ. Έλιοτ: The dry salvages, Άπαντα τα 

ποιήματα σ. 233)

Τι έχουμε, άραγε, ν’ αντιτάξουμε στον 

ολετήρα χρόνο, τον αμετάτρεπτο; Τίποτε 

άλλο, πέρα απ’ τη δύναμη της μνήμης, 

που μόνη επιμένει να του αντιστέκεται. 

Όχι τη μνήμη των μνησίκακων, που ζητεί 

την εκδίκηση, αλλά τη μνήμη που δε 

σταματά ν’ αγαπά κι απελπισμένα πολεμά 

του χρόνου τη φθορά. Γιατί: 

«[…] Αυτή της μνήμης είναι η χρήση:

Γι’ απελευθέρωση – όχι λιγότερη αγάπη, 

αλλά διέκταση

Της αγάπης πέραν της επιθυμίας, κι έτσι 

απελευθέρωση

Απ’ το μέλλον και το παρελθόν […]»

(Τ. Σ. Έλιοτ: Little Gidding, σ. 243)     

Γι’ αυτό και, μ’ ετούτο το τεύχος, 

επιμένουμε να θυμόμαστε.

ΧΡΟΝΟΣ
γράφει ο Πούλος Ψαλιδάκος



ΒΙΑ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΤΟΤΕ, ΤΩΡΑ, ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Τρεις λέξεις συνυφασμένες με την ανθρώπινη ιστορία. 

Τρεις έννοιες αλληλένδετες αλλά και “ταλαιπωρημένες”

που η μία γέννησε την άλλη, τότε, στην αρχή των οργανωμένων εξουσιαστικών κοινωνιών,

τώρα, στον κόσμο που παίρνει μια διαφορετική μορφή, για πάντα,

στο μέλλον που έρχεται χωρίς την άδειά μας και χωρίς χρονοκαθυστέρηση. 

 γράφει η Ιωάννα Μπαλάφα 
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Μπορείς να είσαι βίαιος, αισιόδοξος, επανα-

στάτης. Μπορείς να είσαι όλα αυτά μαζί, 

μπορεί να μην σε αγγίζουν καν. Πόσες φο-

ρές ιστορικά, η βία γέννησε την επανάσταση, η επανάστα-

ση την αισιοδοξία, η αισιοδοξία  την επανάσταση και η ακύ-

ρωση των αισιόδοξων επαναστατικών σκοπών ξαναγέννη-

σε τη βία; Άπειρες.

Αν θέλαμε να συνοψίσουμε κάπως τα πράγματα και να τα φέρου-

με λίγο στο παρόν μας,  θα λέγαμε τα εξής: 

Βία: Τί ακριβώς εννοούμε με τη λέξη βία; Βία είναι μόνο ο πόλε-

μος; Όχι. Βία είναι ό,τι σου στερεί την ελευθερία σου, τα δικαιώματά 

σου, και σου αρπάζει με κάθε τρόπο τα όνειρά σου και τις επιθυμί-

ες σου. Είναι οι σαθρές ιδέες που διαιωνίζονται. Είναι η φτώχεια και 

η εγκληματική αδιαφορία από όλους προς όλους και προς το φυσι-

κό περιβάλλον. Είναι η πραγματικότητα των  μεταναστών που διώ-

χνονται από παντού και στέλνονται πίσω, στην μεγαλύτερη βία του 

πολέμου. Είναι η σκέψη να εγκαταλείψεις σαν κυνηγημένος τη χώρα 

σου  και τα σημεία αναφοράς σου, επειδή αρνείσαι να είσαι κομμά-

τι αυτής της παράλογης βίας. Είναι βία, όταν η πλειοψηφία των κοι-

νωνικών καταστάσεων σε κάνει να σκέφτεσαι συ-

νέχεια τη λέξη βία. Σε μια εποχή που ο κάθε κρυ-

φορατσιστής νομιμοποιείται να λέει ό,τι θέλει χω-

ρίς συνέπειες, σε μια εποχή που η έννοια του φό-

βου, του προσωπικού και του κοινωνικού, δημι-

ουργείται από την αρχή.  Είναι βία η ακατάπαυ-

στη τροποποίηση της ταυτότητάς μας, μέσω εκεί-

νων που μας  προσδίδουν χαρακτηριστικά και ιδι-

ότητες, ανάλογα με την εξουσία που διαθέτουν. 

Εξουσία που την πήραν αυτοβούλως ή τους 

την έδωσαν. Είμαστε οι εγκληματίες, οι αναρχι-

κοί, οι ανυπάκουοι ή αντίθετα οι νομιμόφρονες, 

οι προσηλωμένοι, οι δίκαιοι. Είναι άσκηση βίας όταν στην πορεία 

της ζωής του καθενός, χάνονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά και 

νοήματα και γίνεται για την κοινωνία, κάτι άλλο, απόλυτα διαστρε-

βλωμένο από αυτό που πραγματικά αποτελεί.  Είναι βία όταν εξε-

λισσόμαστε σε  μια τέλεια κοινωνική κατασκευή προγραμματισμέ-

νη να εξυπηρετεί προδιαγεγραμμένες καταστάσεις και σκοπούς.

 Επανάσταση: Οποιαδήποτε κατάσταση και πράξη 

όπου κυριαρχεί ο ενθουσιασμός ίσως και ο παραλογισμός, ανεξάρ-

τητα από το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα. Η αδιαπραγμάτευτη 

εκδήλωση μιας ισχυρής σωματικής, πνευματικής και ψυχικής δύνα-

μης μακριά από τις άδικες κοινωνικές κατασκευές του εαυτού μας. Η 

όποια επανάσταση είναι το τέλος μια κατάστασης και η ελπιδοφόρα 

αρχή κάποιας άλλης. Η προσπάθεια να ανέβεις στην επιφάνεια στο-

χεύοντας προς την κορυφή, όταν έχεις πιάσει πάτο. Η αντιμετώπιση 

της αλήθειας και η άρνηση της υποχώρησης ακόμη κι αν προέρχεται 

από απλό ένστικτο επιβίωσης. Η ανυπακοή στην επιβολή.

Αισιοδοξία: Πίστη στον εαυτό μας και στους άλλους. Στον 

δικό μας εαυτό και όχι στην κοινωνική του κατασκευή. Η αφοσίω-

ση στους στόχους που δεν ανταποκρίνονται στις κοινωνικά επιβε-

βλημένες ανάγκες. Η άρνηση της πίστης σε αυτό που μας έχουν εκ-

παιδεύσει οι άλλοι να είμαστε. Η επιλογή που μας θυμίζει με αυθά-

δεια ότι το να κατηγορούμε τους άλλους για την άσχημη τροπή των 

πραγμάτων είναι δηλητήριο ακόμη κι αν έχουμε δίκιο και όντως αυ-

τοί οι άλλοι είναι υπαίτιοι. Η κατάσταση μέσω της οποίας οφείλου-

με να ξεπεράσουμε αυτούς τους «άλλους» και να κατακτήσουμε 

το σημείο της πνευματικής εξέλιξης που εκείνοι δεν 

μπορούν.  Η, έστω και στιγμιαία πίστη, ότι λάθος 

έχουν οι άλλοι κι όχι εμείς, ακόμη κι αν μας χαρακτη-

ρίσουν αλαζόνες. Το ισχυρό αίσθημα της διαπίστω-

σης ότι ολόκληρος ο κόσμος μπορεί τελικά να είναι 

λάθος φτιαγμένος και η ταυτόχρονη άρνηση να πέ-

σεις στην παγίδα του. Η προσδοκία να φτιάξουμε τον 

κόσμο όπως εμείς νομίζουμε σωστότερα..  Είναι αι-

σιόδοξο το γεγονός ότι κανείς δεν ξέρει τη συνέχεια 

και αυτό να αποτελεί την πολυτιμότερη ουσία μας.

Το τρίπτυχο λοιπόν που αναφέρουμε, όπου η μια έν-

νοια μπλέκει με την άλλη, έχει να κάνει με την προ-

σωπική αλήθεια του καθενός αλλά και με τα συλλογικά λάθη που 

επαναλαμβάνονται συνεχώς μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Όμως, 

κανένα λάθος δεν διορθώνεται, παρά μόνο έχει κάτι να μας δεί-

ξει, έναν άλλον δρόμο, έναν άλλο τρόπο να επιβιώνουμε και να 
μαθαίνουμε.  Ας εκμεταλλευτούμε στο έπακρον τα λάθη μας. 

Ίσως, με έναν παράδοξο τρόπο, η κάθε παραπάνω έννοια μας κά-
νει να θυμόμαστε κάτι κι ίσως πάλι όλα να είναι μια φούσκα για να 

 ❝ Είναι βία, όταν 
η πλειοψηφία των κοι-
νωνικών καταστάσεων 
σε κάνει να σκέφτεσαι 
συνέχεια τη λέξη βία. Σε 
μια εποχή που ο κάθε 
κρυφορατσιστής νομι-
μοποιείται να λέει ό,τι 
θέλει χωρίς συνέπειες

αφιερωμα μηΧαΝη τΟΥ ΧρΟΝΟΥ
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παρηγορούμαστε μπας και τα βγάλουμε πέρα με τους δαίμονές μας. 
Πιο συγκεκριμένα, οι μορφές βίας  μας θυμίζουν τα τεράστια κοινωνι-
κά και ηθικά προβλήματα που ακροβατούν αδιαλείπτως σε ένα παγκό-
σμιο τεντωμένο σχοινί. Ας μην ξεχνάμε ότι όταν συμβάλλουμε στον βια-
σμό του κόσμου μας και των ανθρώπων, τότε όλο αυτό θα μας επιστρέ-
φεται πίσω με τον χειρότερο τρόπο καθώς αυτός είναι ο κύκλος της βίας. 

Η επανάσταση από την άλλη πλευρά, μας υπενθυμίζει ότι εάν θέλουμε, 
ο κύκλος σπάει και τότε ίσως καταφέρουμε να φτιάξουμε την πραγματι-
κότητά μας από την αρχή. Εξάλλου, η μόνη αντικειμενική συνθήκη είναι 
το φυσικό περιβάλλον, ενώ αντίθετα η πραγματικότητα αποτελεί μια κα-
τάσταση τόσο υποκειμενική και ρευστή, που πλέον είναι επιτακτική ανά-
γκη να συντονίσουμε τις πραγματικότητές μας και να τις κάνουμε να δια-
σταυρωθούν μεταξύ τους, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπε-
δο. Επαναστάτες είναι οι άνθρωποι που πόνεσαν αλλά έδρασαν με τέ-
τοιον τρόπο ώστε αυτός ο πόνος να συμπαρασύρει κι άλλους ανθρώ-
πους σε κάτι καινούργιο, σε κάτι λιγότερο οδυνηρό. Όταν η οποιαδήποτε 
μάχη δοθεί τη στιγμή ακριβώς που πρέπει, είναι ικανή να κινητοποιήσει 
μηχανισμούς σκέψης που βρίσκονται σε λήθαργο και να αναπτύξει σχέ-
δια δράσης που μπορούν αν όχι να εξολοθρεύσουν την αδικία, τα εξου-
σιαστικά σύνδρομα και την άσκηση βίας, τουλάχιστον να τα μειώσουν σε 
έναν αξιόλογο βαθμό. 

Καλό θα ήταν, παράλληλα, η επανάσταση να πάψει να φαντάζει ανε-
πίτευκτη και συνειρμικά να φέρνει εικόνες ταλαιπωρημένων και φα-
νατισμένων στρατιωτών, με τα καριοφίλια παραμάσχαλα να τρέ-
χουν σε απάτητα βουνά και κάμπους, φωνάζοντας αέρα…αέρα…!
Άλλον αέρα χρειαζόμαστε, λίγο πιο πολύχρωμο, γιατί ο κλοιός σφίγ-
γει και η ασφυξία μάς έχει πιάσει από το χέρι και μας πηγαίνει σε 
πολύ λάθος δρόμους, ό,τι κι αν αυτό σημαίνει. Και  ίσως ο εξουσι-
αστικός κλοιός, που τόσο εξαρτημένοι είμαστε από αυτόν, στενεύ-

ει. Όπως ένα σπίτι που όσο περνάει ο καιρός και για όσο περισσό-
τερο χρόνο μένεις σε αυτό, τόσο εκείνο «στενεύει» και αρχίζει να 
σου φαίνεται μικρότερο. Τότε τί κάνεις; Αλλάζεις σπίτι; Όχι αναγκα-
στικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν μικραίνει το σπίτι αλλά το ένστικτο 
της ελευθερίας χτυπά πάλι την πόρτα και καλεί σε νέες εξερευνήσεις.                                                                    

Ως  προς την αισιοδοξία θα λέγαμε ότι, εάν, με βάση το Βολταίρο, η αι-
σιοδοξία είναι μια τρέλα και ο αισιόδοξος ένας τρελός που λέει ότι όλα 
πάνε καλά ενώ όλα πάνε άσχημα, τότε…γιατί όχι; Τρελαθείτε, δεν εί-
ναι δύσκολο. Και εάν με βάση το Θεόκριτο πρέπει να έχουμε θάρ-
ρος, γιατί το αύριο ίσως είναι καλύτερο, τότε οι θαρραλέοι αυτού του κό-
σμου ας ενωθούν. Εξάλλου, ιδανική κοινωνία δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και 
ούτε θα υπάρξει. Το ιδανικό και το άπιαστο το φτιάχνουμε εμείς με τους φί-
λους μας την κάθε μας ημέρα. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος επιβίωσης. 
 Αν η ζωή και ο κόσμος πέρα από ιστορικές συγκυρίες και στιγμές απο-
τελεί ένα παιχνίδι με ήττες και με νίκες,  για πόσο καιρό μπορούμε να 
παίζουμε;  Μέχρι να βαρεθούμε ή μέχρι να μας πουν οι άλλοι ότι ήρθε η 
ώρα να σταματήσουμε και να σοβαρευτούμε;  Αλήθεια, έχει καμία σημα-
σία; Αρκεί που ακόμη  μπορούμε να παίζουμε. Με τη φαντασία μας, με 
τις λέξεις, με τους άλλους, με το μυαλό μας. Κι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.

Κι αν δεν μπορείτε πια να αντλήσετε το οτιδήποτε θετικό από τους γύρω 
σας, τότε τί να πω; Ξεκινήστε να μιλάτε με πνεύματα ή και να τους τρα-
γουδάτε ακόμη, μη φοβηθείτε, πολλοί λαοί το συνηθίζουν. Λαοί απαλ-
λαγμένοι από δυτικοευρωπαϊκές επιβολές. Κάτι θετικό θα σας μείνει και 
η ζωή θα συνεχιστεί από μία φορά για τον καθένα μας. Ας τη ζήσουμε, 
χωρίς ενοχές και ας κλείνουμε και λίγο πονηρά το μάτι σε όσους ήρ-
θαν ως ειδήμονες στην προσωπική και κοινωνική μας ζωή, για να 
μας πείσουν ότι υπάρχει κάτι το οποίο είμαστε πολύ ασήμαντοι για 
να το ξέρουμε. Τίποτε κρυμμένο δεν υπάρχει, όλα εδώ είναι, το πα-
ρελθόν, το παρόν, το μέλλον, βίαια, επαναστατικά, αισιόδοξα •  

αφιερωμα μηΧαΝη τΟΥ ΧρΟΝΟΥ
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ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΓΛΙΑ, ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 

Ο Δάντης πήρε για οδηγό του το Βιργίλιο σ’ ένα ταξίδι από την κόλα-
ση στο καθαρτήριο κι από εκεί στον παράδεισο. Ο ποιητής παρέα με 
τον ποιητή, συνταξιδιώτες στον άχρονο κόσμο της ζωής μετά. Εγώ, 
κι ας μη θεωρηθεί αυτό καμιά ασεβής ή υπερφίαλη παρομοίωση, 
λέω να ζητήσω τη βοήθεια ενός σημαντικού κοινωνικού στοχαστή 
για ένα ταξίδι στην Ιστορία. Παρέα με τον Καρλ Πολάνυι, λοιπόν, με 
όχημα το σημαντικό του βιβλίο «Ο μεγάλος μετασχηματισμός», ένα 
βιβλίο αναφοράς για τις κοινωνικές επιστήμες σήμερα. Ένα ταξίδι 
στο παρελθόν, που κάποιες φορές θυμίζει υπερβολικά το παρόν

1795-1834, ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟ-
ΝΟΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ

Στις 6 Μαΐου 1795, εποχή μεγάλης κοινωνικής κρίσης, η δικαστι-
κή αρχή του Berkshire, σε μια συνεδρίασή της στο Pelikan Inn στην 
Speenhamland κοντά στο Newburry, αποφάσισε ότι έπρεπε να χο-
ρηγηθούν ενισχυτικά επιδόματα στους μισθούς, ανάλογα με το κό-
στος του ψωμιού, ώστε να διασφαλισθεί ένα ελάχιστο εισόδημα για 
τους φτωχούς, ανεξάρτητα από το πόσα χρήματα κέρδιζαν. Η περί-
φημη διατύπωση των αξιωματούχων έχει ως εξής: ‘‘Όταν το καρ-
βέλι το ψωμί μιας κάποιας ποιότητας κοστίζει 1 σελίνι, τότε 
ο κάθε φτωχός και εργατικός άνθρωπος θα λαμβάνει για τον 
εαυτό του 3 σελίνια εβδομαδιαίως, από τη δική του ή από οι-
κογενειακή εργασία, ή θα λαμβάνει ένα επίδομα από τα τέλη 
για τους απόρους, ενώ για τη συντήρηση της γυναίκας του και 
κάθε μέλους της οικογένειάς του θα λαμβάνει 1 σελίνι και 6 πέ-
νες’’. Ουσιαστικά, υπεράσπιζε νομοθετικά το δικαίωμα στην 
επιβίωση. (Πολάνυι 78-79)    

Το μέτρο δεν εξάλειψε, βέβαια, την αθλιότητα των φτωχών της επο-
χής. Κάθε άλλο. Ωστόσο, λίγα χρόνια μετά, το 1834, το επίδομα 
του ψωμιού καταργήθηκε. Είναι ενδιαφέρον ότι οι σοφοί της επο-
χής επιδόθηκαν σε έναν σκληρό αγώνα για τη θεωρητική απονομι-
μοποίησή του. Ο William Townsend, πρόδρομος των μεγάλων φι-
λελεύθερων θεωρητικών, του Μπένθαμ, του Μάλθους και του Ρι-
κάρντο, έγραψε: «Η πείνα εξημερώνει τα αγριότερα ζώα, δι-
δάσκει την ευγένεια και την αξιοπρέπεια, την υπακοή και την 
υποταγή, ακόμα και στους πιο διεστραμμένους. Γενικά, μόνο 
η πείνα μπορεί να τιθασεύσει και να εξαναγκάσει τους από-
ρους να εργαστούν. Η πείνα αποτελεί όχι μόνο μια ειρηνι-
κή, υπόγεια και διαρκή μορφή πίεσης, αλλά και το πιο φυ-
σικό κίνητρο για εργασία και παραγωγικότητα.» (Πολάνυι 113)   
Και ο Ν. Ρικάρντο, από τους μεγάλους θεμελιωτές της οικονομικής 
επιστήμης, υπερθεμάτιζε: «Είναι απόλυτα εξακριβωμένη η τάση 
τέτοιων νόμων να μετατρέπουν τον πλούτο και την ευρωστία 
σε αθλιότητα και αδυναμία … ώσπου, τελικά, όλες οι κοινωνικές 
τάξεις να μολυνθούν από το μίασμα της καθολικής φτώχειας». 
Η κατάργηση, λοιπόν, της κοινωνικής αρωγής προς τους φτω-
χούς ήταν η μόνη δυνατή, σκληρότατη σωτηρία της ανθρωπό-
τητας από τον ίδιο της τον εαυτό, εξηγεί ο Κ. Πολάνυι (σ. 126)

20Ος – 21Ος ΑΙΩΝΑΣ, ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ:

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΤΟΣΟ ΠΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ίσως αυτά, βέβαια, μοιάζουν πολύ μακρινά. Μα, θα μας μιλή-
σεις για τη βικτωριανή Αγγλία και τον Όλιβερ Τουίστ; τον έχου-
με διαβάσει, συγκινηθήκαμε αλλά είναι παρελθόν, ίσως να αντι-
τείνει κανείς. Γι’ αυτό ακούστε μερικές απόψεις, πολύ πιο πρό-
σφατες, από έναν νομπελίστα οικονομολόγο, ο οποίος, αν και 
δε ζει πια, επηρεάζει με τις ιδέες του όσο κανένας ίσως την επο-
χή μας. Ο Μίλτον Φρίντμαν (Νόμπελ Οικονομίας, 1976), αναφερό-
μενος στην κοινωνική πρόνοια, γράφει: «Ένα από τα μεγαλύ-
τερα αρνητικά του παρόντος συστήματος προνοίας είναι ότι 
όχι μόνον υπονομεύει και καταστρέφει την οικογένεια, αλλά 
επίσης δηλητηριάζει τις πηγές της ιδιωτικής φιλανθρωπικής 
δραστηριότητας. Εξασθενεί την οικογένεια, μειώνει τα κίνη-
τρα για δουλειά, αποταμίευση, ανανέωση εξοπλισμού. Μειώ-
νει τη συσσώρευση κεφαλαίου και περιορίζει την ελευθερία 
μας» (από άρθρο του Τ. Κυπριανίδη στο περιοδικό Θέσεις, τεύχος 5).

Ακολουθώντας ανάλογη συλλογιστική, στην ιστοσελίδα «ανα-
μόρφωση», ανώνυμος συγγραφέας γράφει σήμερα (σε άρθρο 
στις 4/11/2009 με τίτλο «Πώς να (μην) αντιμετωπίζετε τη φτώχεια»): 
«Κάθε επίδομα στρεβλώνει τις επιλογές των ανθρώπων, αυτό δεν 
είναι κάτι που μπορούμε να αποφύγουμε εύκολα. Θέλουμε όμως 
το επίδομα να είναι όσο το δυνατόν πιο έξυπνο, να μην σπρώχνει 
κόσμο στην φτώχεια και την αεργία για να το λάβει! Μια πιθανή 
λύση στο ζήτημα αυτό άλλα και το σημείο γ (σε ποιον να δοθούν τα 
χρήματα) είναι η λεγόμενη workfare, δηλαδή υποχρεώνεις όσους 
λαμβάνουν επίδομα να δουλεύουν κάποιες λίγες ώρες σε μια όχι 
ιδιαίτερα ελκυστική υπηρεσία, όπως κοινωνικό έργο (φροντίδα 
ηλικιωμένων πχ). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεις ότι το επίδομα 
θα το λαμβάνουν μόνο όσοι έχουν πραγματική ανάγκη, δεν μπο-
ρούν να βρουν καλή δουλειά κτλ, όχι τεμπέληδες που έχουν απλά 
όρεξη να αρμέξουν το κράτος, και ότι και αυτοί δεν θα αναπτύσ-
σουν μια κουλτούρα εξάρτησης άλλα θα κάνουν ό, τι μπορούν 
για να ξεφύγουν από την ανάγκη παροχής κρατικής βοήθειας». 

Μία παρατήρηση μονάχα: Οι φιλελεύθερες απόψεις, όπως φαί-
νεται από το κείμενο, κάποιες φορές μπορεί να χωρούν και 
σε κάτεργα ή σε στρατόπεδα καταναγκαστικής εργασίας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Κάθε ταξίδι μας κάνει σοφότερους. Πώς το’ λεγε ο ποιητής; «να 
μάθεις και να μάθεις απ’ τους σπουδασμένους». Με τούτο το ταξί-
δι μας στο χρόνο, διάφοροι σοφοί, από διαφορετικές εποχές, μας 
δίδαξαν ότι οι φτωχοί σήμερα, όπως και τότε, είναι φτωχοί, γιατί εί-
ναι οκνηροί και φυγόπονοι. Αν τους βοηθήσεις επιδοτώντας τους, 
κάνεις κακό και στους ίδιους και στους υπόλοιπους.  Γιατί οι φτω-
χοί είναι επίσης και πονηροί, ολοένα πάνε να μας τη φέρουν, να 
παρασιτήσουν σε βάρος των εργαζόμενων, των έντιμων και δημι-
ουργικών ανθρώπων, όλων εκείνων που παράγουν τον πλούτο. 
Κι αν τα παραπάνω σας θύμισαν τα λόγια κάποιων σημερι-
νών πολιτικών μας για ανάπηρους-μαϊμού, που αποτελούν 
σοβαρή πληγή για την οικονομία και την κοινωνία μας, ίσως 
και να μην είναι εντελώς τυχαίο. •  

ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΟΥΜΕ
ΜΕ ΝΟΜΟ 
ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ;
ΟΧΙ!
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αφιερωμα μηΧαΝη τΟΥ ΧρΟΝΟΥ

Η ΩΡΑΙΑ 
ΚΑΡΛΑ 

ΚΑΙ Ο ΚΟΝΤΟΣ 
ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ

ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

Θα σας διηγηθώ μια ιστορία 

(χτεσινή, τωρινή, παντοτινή)

έτσι όπως είναι όλα τα παραμύθια…

γράφει ο Πούλος Ψαλιδάκος



25 |Positive

1ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ, ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ

Η Κάρλα είναι όμορφη (καλό) και παντρεμένη με τον κο-
ντό πρίγκηπα Νικολά (κακό –γι’ αυτήν), Πρόεδρο του Γαλ-
λικού Βασιλείου (καλό –γι’ αυτήν). Θέλει όμως να έχει μια 
αυτοδύναμη, αυτόφωτη παρουσία κι όχι να βρίσκεται υπό 

τη σκιά του (καλό) και, αφού δεν τα κατάφερε πολύ καλά με το τρα-
γούδι (κακό –γι’ αυτήν), αποφάσισε ν’ ασχοληθεί με το κοινωνικό έργο 
και τη φιλανθρωπία (κακό –για τον κόσμο, όπως φαίνεται).

CUT:  Δεν είναι αυτή η ιστορία που θέλω να σας διηγηθώ. Είναι απλώς 
η αφορμή της και, όπως θα δείτε, το τέλος της. Ας επιβιβαστούμε στη μη-
χανή του χρόνου κι ας ταξιδέψουμε προς τα πίσω. Πρώτη μας στάση, το 
τέλος του 18ου αιώνα, η αυγή της λεγόμενης νέας εποχής

.

2ΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗ: 
ΤΕΛΟΣ 18ου ΑΙΩΝΑ
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ 
ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Στα τέλη του 18ου  αιώνα ο κόσμος άρχιζε να μετασχηματίζε-
ται σε αυτό που ονομάζουμε σύγχρονη εποχή ή νεωτερικότητα. Τι επιπτώ-
σεις είχε αυτή η μετάβαση στους κατοίκους της υπαίθρου, όπου έως τότε 
κατοικούσε το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου πληθυσμού; Αγρότες 
ξεριζώνονται από τα χωράφια τους και τις κοινοτικές γαίες, που καλλιερ-
γούσαν από αιώνες οι ίδιοι και οι πρόγονοί τους, και η γη τους μετατρέ-
πεται πια σε βοσκοτόπια από τους ιδιοκτήτες της, ευγενείς, που θα προ-
μηθεύσουν μαλλί για πρώτη ύλη την ανερχόμενη, τότε, εριουργία και τα 
εργοστάσια της κλωστοϋφαντουργίας και θα γίνουν έτσι οι μελλοντικοί 
αστοί. Ολόκληρα χωριά θα ισοπεδωθούν, κατοικίες  θα κατεδαφιστούν 
και οι κάτοικοί τους θα εκδιωχθούν. Είναι η εποχή των περιφράξεων.

Οι ακτήμονες πρώην αγρότες θα συγκεντρωθούν, στη συνέχεια, 
στις πόλεις, ζώντας σε άθλιες συνθήκες, όπως αυτές που περι-
γράφει στα μυθιστορήματά του ο Κάρολος Ντίκενς. Η συγκέντρω-
ση του πληθυσμού και οι (ανύπαρκτες) συνθήκες υγιεινής θα δη-
μιουργήσουν προβλήματα, που οι κοινωνίες της εποχής θα επιχει-
ρήσουν να αντιμετωπίσουν με τη φιλανθρωπία. Ιδρύματα και άσυ-
λα κάθε λογής θα συντελέσουν στην αναπαραγωγή (αλλά και την 
πειθάρχηση) των νεοφερμένων κατοίκων των νεοαναπτυσσόμε-
νων πόλεων. Η εκκλησία και τα μοναστήρια, φιλάνθρωποι ευγε-
νείς και αστοί θα αναλάβουν το έργο. Εκπαίδευση, υγεία και στέ-
γη, τάξη και αναμόρφωση για τους φτωχούς η αποστολή τους.

3ΣΤΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗ: 
ΤΕΛΟΣ 19ου – ΜΕΣΑ 20ου ΑΙΩΝΑ
Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
 ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Μπαίνουμε στη μηχανή και μεταφερόμαστε έναν αιώ-
να μπροστά. Έχουν περάσει κάποιες γενιές και οι απόγονοι εκεί-
νων των τρομοκρατημένων αγροτών δε θυμούνται πια καν πώς 
ήταν η ζωή στην ύπαιθρο. Γεννιούνται και πεθαίνουν τώρα στις πό-
λεις, οι οποίες όλο και μεγαλώνουν και όλο και πληθαίνουν. Σιγά 
σιγά αρχίζουν να συνειδητοποιούν πως αυτοί είναι που παράγουν 
όλον το συσσωρευμένο πλούτο, που έχει μεταμορφώσει τόσο εντυ-
πωσιακά τον κόσμο τον τελευταίον αιώνα. Οι ταπεινωμένοι αρχί-
ζουν να αποκτούν υπερηφάνεια, συνειδητοποιώντας το ρόλο τους 
και τη θέση τους στον κόσμο και να διεκδικούν καλύτερες συν-
θήκες ζωής, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια. Παράλληλα, οργανώνουν 
τη μεταξύ τους αλληλεγγύη. Ιδρύουν ταμεία και θεσμούς αλλη-
λοβοήθειας για τους άνεργους, τους ανήμπορους, τους γέροντες.

Σ’ αυτές τις πρώιμες μορφές αλληλεγγύης και αυτοβοήθειας έχει τις 
ρίζες του αυτό που εμείς γνωρίζουμε ως κοινωνικό κράτος, το κρά-
τος δηλαδή που θέτει ως έναν από τους στόχους του την πρόνοια για 
τη ζωή των πολιτών του και την προστασία τους από την αβεβαιότητα 
του μέλλοντος. Ας ακούσουμε έναν σημαντικό σύγχρονο κοινωνιολό-
γο: «Η προστασία (συλλογική ασφάλεια ενάντια στην ατομική κακοτυ-
χία) ήταν αυτή που βρισκόταν στην καρδιά του «κοινωνικού κράτους», 

στην ανάπτυξη του οποίου οδήγησε σταθερά η εξέλιξη του σύγχρονου 
κράτους. Για τους ανθρώπους που στερούνταν το οικονομικό, πολιτι-
στικό ή κοινωνικό κεφάλαιο (στην πραγματικότητα κάθε περιουσιακό 
στοιχείο πλην της ικανότητας για εργασία, την οποία δεν μπορούσε κά-
ποιος να ασκήσει από μόνος του) η προστασία μπορεί να είναι συλλο-
γική αλλιώς είναι ανύπαρκτη» (Ζίγκμουντ Μπάουμαν: Ρευστοί καιροί, 
μεταίχμιο, σελ. 102-103). Οδηγηθήκαμε, σταδιακά, στην εμφάνιση του 
κοινωνικού κράτους, μία τεράστια τομή σε όλη την ανθρώπινη ιστορία.  

 

4ΣΤΑΣΗ ΤΡΙΤΗ:
ΑΡΧΕΣ 21ου ΑΙΩΝΑ
 Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΛΑ

Από τα τέλη, ήδη, του προηγούμενου αιώνα το θαύμα που 
δημιούργησε το κοινωνικό κράτος άρχισε να αμφισβητείται. 

Έκανε (έλεγαν οι επικριτές του) τους ανθρώπους τεμπέληδες, δε βοη-
θούσε την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, η οποία μπορεί να ευ-
δοκιμήσει μόνο σε περιβάλλον ανταγωνισμού και ανασφάλειας. Μείωνε 
την παραγωγικότητά τους και, επομένως, τον πλούτο που παράγει συ-
νολικά η κοινωνία, με συνέπεια οι άνθρωποι, αντί να μοιράζονται τον 
πλούτο, να μοιράζονται τη φτώχεια κ.λπ. «Όχι», λοιπόν, ήταν το συμπέ-
ρασμα των νέων σοφών, στους δυσκίνητους και γραφειοκρατικούς θε-
σμούς του κοινωνικού κράτους και «ναι» στην ανθρώπινη προσφορά, 
δημιουργικότητα, εφευρετικότητα κ.λπ. Το κόστος της κοινωνικής ανα-
παραγωγής, ας εναποτεθεί στους καλοπροαίρετους και φιλεύσπλαχνους 
πλούσιους και ισχυρούς, που είναι χορτάτοι και, άρα, ανιδιοτελείς.

Ωραίο το παραμύθι τους; Ακούστε όμως και το δικό μας, τη συ-
νέχειά του δηλαδή από εκεί που αφήσαμε το νήμα της αφήγησής 
μας για την καλή πριγκίπισσα . Η μηχανή του χρόνου μας μετα-
φέρει στη σύγχρονη Γαλλία. Γιατί εκεί διαδραματίζεται η ιστο-
ρία μας. Ακούμε τους σύγχρονους παραμυθάδες, ραψωδούς, ή 
όπως προτιμάτε (εδώ: τους δημοσιογράφους του MEGA CHANEL 
Κατηγορούν την Κάρλα ότι υπεξαίρεσε 3,5 εκατ. ευρώ | κό-
σμος | MEGA TV: MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ): «Σε οικονομικό σκάνδαλο 
με το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση του AIDS εμπλέ-
κει τη σύζυγο του Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, το περιο-
δικό “Marianne”.  Συγκεκριμένα, σε έρευνα που δημοσιεύει το 
εβδομαδιαίο περιοδικό, η Κάρλα Μπρούνι φέρεται, ως πρέσβει-
ρα του Ταμείου κατά του AIDS, να έλαβε από τον οργανισμό ποσό 
ύψους 3,5 εκατ. ευρώ. για τη διαφημιστική εκστρατεία “Γεννη-
θείτε χωρίς AIDS”.Τα χρήματα αυτά κατέληξαν, κατά το περι-
οδικό, με αίτημα της ίδιας και μη νόμιμες διαδικασίες, σε φί-
λους της επιχειρηματίες μέσω του ιδρύματός της για τον πολι-
τισμό και την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού. Κύριος απο-
δέκτης των χρημάτων φέρεται να είναι ένας μουσικός επιχειρη-
ματίας, κουμπάρος, προσωπικός φίλος και σύμβουλος της Κάρ-
λα, ο οποίος έχει αποκτήσει μάλιστα και γραφείο στο Ελιζέ.Η 
ίδια η “πρώτη κυρία” της Γαλλίας διέψευσε τις κατηγορίες σε ανακοί-
νωση που ανήρτησε στην ιστοσελίδα του ιδρύματός της.Για “ανακρι-
βές και παραπλανητικό” δημοσίευμα κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του 
προς τα μέσα ενημέρωσης το Παγκόσμιο Ταμείο για την Καταπολέμηση 
του AIDS.Το γραφείο του Νικολά Σαρκοζί αρνείται να κάνει οποιοδήπο-
τε σχόλιο και παραπέμπει στην ανακοίνωση του Ταμείου.Πάντως, το 
προηγούμενο διάστημα ο Σαρκοζί απαίτησε την παραίτηση του Γάλλου 
πρέσβη στον οργανισμό, ενώ η Αμερικανίδα ΥΠΕΞ απαίτησε και την 
απομάκρυνση του γενικού διευθυντή του Ταμείου που είναι Γάλλος».

5ΕΠΙΜΥΘΙΟ

Το ταξίδι μας τελειώνει κάπου εδώ. Και, όπως ίσως θα 
καταλάβατε, η ιστορία μας δεν αφορά την Κάρλα και τις 
-πιθανά ανήθικες ή παράνομες, πιθανά και όχι- ενέργειές 
της, ούτε και το ενδεχόμενο να αξιοποιήθηκαν ορθά ή, 

αντίθετα, να κατασπαταλήθηκαν κάποια χρήματα με δική της ευθύ-
νη. Αυτό, αν και δεν είναι ασήμαντο, δεν είμαστε σε θέση να το απα-
ντήσουμε και δεν είναι άλλωστε και το πιο σημαντικό. Το σημαντι-
κό είναι πως στις μέρες μας επιστρέφει, όμορφη και λαμπερή, σαν 
την Κάρλα, η φιλανθρωπία και η ελεημοσύνη, ενώ πριν μερικά χρό-
νια πιστεύαμε ότι το κοινωνικό κράτος την είχε εξορίσει οριστικά σε 
κάποια παλιομοδίτικα εκκλησιαστικά ιδρύματα. Είναι, μ’ άλλα λόγια, 
που, όπως φαίνεται, το ρολόι της μηχανής του χρόνου γυρίζει προς 
τα πίσω. Κι αυτό δεν είναι ένα καλό τέλος για την ιστορία μας..

αφιερωμα μηΧαΝη τΟΥ ΧρΟΝΟΥ
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Όλοι έχουμε σε κάποια φάση της ζωής μας αναρωτηθεί: Γιατί είμαι αυτός που είμαι; Κατά 

πόσο αυτά που πιστεύω, οι συνήθειες μου, ο τρόπος σκέψης μου είναι αποτελέσμα-

τα δικής μου συνειδητής επιλογής; Μήπως είναι απλά το αποτέλεσμα κάποιων συγκυριών;

Δεχόμαστε πράγματα ως αυταπόδεικτες αλήθειες χωρίς ποτέ να σκεφτούμε να τις αμφισβητήσουμε. Ούτε καν 

μας περνάει κάτι τέτοιο από το μυαλό. Και αναφέρομαι ακόμη και στα πιο απλά: «Όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι», 

«Η δουλεία είναι κάτι κακό» και «Η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα» - κι, όμως, μέχρι πριν 250 χρόνια 

η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου δεν τα δεχόταν (αρκετοί ακόμη τα αμφισβητούν). Αν είχα γεννηθεί στην 

Κίνα, τότε κατά πάσα πιθανότητα δε θα ήμουν χριστιανός ορθόδοξος, θα είχα τελείως διαφορετικές προτιμήσεις 

στο φαγητό, διαφορετικές συνήθειες και δι-

αφορετικό τρόπο σκέψης. Οι συγκεκριμένες 

κοινωνικοπολιτικές και ιστορικές συνθήκες 

στις οποίες γεννήθηκα έπαιξαν καταλυτικό 

ρόλο στη διαμόρφωση της ψυχοσύνθεσης 

και του χαρακτήρα μου. Αν ο Zuckerberg 

(που συνδημιούργησε  το facebook) είχε 

γεννηθεί μια δεκαπενταετία νωρίτερα που 

δεν υπήρχε ακόμη η κατάλληλη τεχνολογία ή αν είχε γεννηθεί σε μια αγροτι-

κή οικογένεια χωρίς επαφή με υπολογιστές, τότε μάλλον θα είχε μεγαλώσει 

και εξελιχθεί σε ένα τελείως διαφορετικό άτομο! Κι αν είχαν δεχθεί τον Χίτ-

λερ στη σχολή καλών τεχνών, ίσως ο κόσμος ήταν τελείως διαφορετικός!

Αφού αναγνωρίζουμε τη σημασία των κοινωνικοπολιτικών και ιστορικών 

συγκυριών, γεννάται το ερώτημα: «Και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις 

νέες γενιές να ανακαλύψουν και να διαμορ-

φώσουν τον εαυτό τους χωρίς να επηρεα-

στούν από τα στερεότυπα και τις προκατα-

λήψεις της συγκεκριμένης κοινωνίας στην 

οποία έτυχε να γεννηθούν;» . Και, όπως έχου-

με θίξει πολλές φορές στη στήλη αυτή, ζούμε 

σε μια κοινωνία που βρίθει προκαταλήψεων.

Κάποιοι γονείς θεωρούν ότι ο καλύτερος τρό-

πος είναι να μη διατυπώνουν απόψεις και να αφήσουν τα παιδιά τους να διαμορφώσουν μόνα τους άποψη: «Δε 

λέω στα παιδιά μου τι ψήφισα και δεν κάνω πολιτικές συζητήσεις για να μην τα επηρεάσω – όταν μεγαλώσουν θα 

αποφασίσουν μόνα τους τι θα ψηφίσουν». Οι άνθρωποι αυτοί ζουν με αυταπάτες! Τα παιδιά δε μεγαλώνουν σε 

αποστειρωμένες γυάλες, αλλά δέχονται ερεθίσματα είτε το θέλουμε είτε όχι. Τα βοηθάς όχι προστατεύοντας τα 

και απομονώντας τα από τον κόσμο, αλλά συζητώντας μαζί τους. Λέγοντας τις απόψεις σου και αναπτύσσοντας 

την κριτική τους σκέψη με το να εξηγείς ότι κάθε πράγμα έχει αρνητικά και θετικά. Αν σιγά-σιγά οι νέες γενιές 

αρχίσουν να είναι λιγότερο φανατικές στα πιστεύω τους και να δέχονται τις διαφορετικές απόψεις ως σεβαστές 

(και να προβληματίζονται αν είναι πιο σωστές απ’ τις δικές τους), τότε έχουμε την ελπίδα να αλλάξει ο κόσμος.

                                                                                                                        Ξέρεις    
ποιος

είμαι
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Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Νίκος Δρόσος: Διάβασα ένα άρθρο για 
ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ (Σημείωση: Αναφέ-
ρεται στο άρθρο με τίτλο «Couple Finally 
Reveals Child’s Gender, Five Years After 
Birth», το ποίο βρίσκεται στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: http://shine.yahoo.com/
parenting/couple-finally-reveals-childs-
gender-five-years-birth-180300388.html), 
το οποίο αποφάσισε να μεγαλώσει το παιδί 
του χωρίς στερεότυπα φύλου.

Τατιάνα Κίρχοφ: Δηλαδή;

Νίκος: Δεν το έντυναν ούτε μόνο «αγορίστι-
κα» ούτε μόνο «κοριτσίστικα», του έδωσαν 
όνομα που χρησιμοποιείται τόσο ως αντρι-
κό όσο και ως γυναικείο, το άφηναν να επι-
λέξει τόσο από «αντρικά» όσο και από «κο-
ριτσίστικα» παιχνίδια κ.α. Στόχος τους ηταν 
να μην αποκτήσει ούτε στερεότυπα φύλου, 
ούτε να επηρεαστεί ως προς τη σεξουαλι-
κή του ταυτότητα. Κανείς γνωστός τους δεν 
ήξερε το φύλο του παιδιού μέχρι που πήγε 
σχολείο. Μια τέτοια προσέγγιση – να μεγα-
λώσουμε τα παιδιά σε περιβάλλον χωρίς 
στερεότυπα – πώς σας φαίνεται;

Δώρα Κοροβέση: Είναι αδύνατον! Έτσι 
κι αλλιώς δέχεται ερεθίσματα (μέσα μαζι-
κής ενημέρωσης, φίλοι κ.α.). Δε θα έρθει σε 
άσχημη θέση όταν πλέον πάει σχολείο και 
αντιμετωπίσει τους συμμαθητές του και δε 
θα έχει πρόβλημα στην κοινωνικοποίηση 
του;

Νίκος: Ξέρεις, όμως, ότι η κοινωνία έχει 
ένα σωρό στερεότυπα που λειτουργούν αρ-
νητικά και περιοριστικά για το άτομο. Είναι 
καλύτερα δηλαδή να μεγαλώσεις το άτομο 
αναπαράγοντας τα στερεότυπα αυτά;

Τατιάνα: Τα στερεότυπα λειτουργούν αρ-
νητικά όταν φέρεσαι λ.χ. σε κάποιον διαφο-
ρετικά επειδή είναι γυναίκα, μαύρος, μου-
σουλμάνος κ.α. Αν μεγαλώσεις το παιδί 
σου με την αξία του σεβασμού των άλλων 
δε χρειάζεται να φτάσεις σε τέτοιες πρακτι-
κές. Είναι διαφορετικό το να μεγαλώσεις ένα 
αγόρι χωρίς το στερεότυπο «οι άντρες δεν 
κλαίνε και είναι σκληροί» και διαφορετικό να 
το μεγαλώσεις σα να μην έχει φύλο.

Νίκος: Με τον τρόπο αυτό, όμως, το αφή-
νεις να διαλέξει μόνο του μεγαλώνοντας το τι 
είναι σωστό για το ίδιο. Έτσι δεν είναι;

Τατιάνα: Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο άνθρω-
πος είναι πολιτικό και κοινωνικό ον. Μεγα-
λώνει σε μια κοινωνία και συμβιώνει με τους 
άλλους αποδεχόμενος σε ένα βαθμό τις 
νόρμες της κοινωνίας αυτής. Επηρεάζεται 
και επηρεάζει τους άλλους.

Νίκος: Διαβάζοντας πιο προσεκτικά εκείνο 
το άρθρο, είδα μια μεγάλη αντίφαση ανάμε-
σα σε αυτά που έλεγαν και αυτά που έκα-
ναν οι γονείς αυτοί. Σε κάποιο σημείο ανέ-
φεραν ότι δε δίνουν στο παιδί να παίξει με 
τις κούκλες Barbie καθώς αντιπροσωπεύ-
ουν μια κατά τη γνώμη τους λάθος εικόνα 
του γυναικείου φύλου. Με τον τρόπο αυτό 
αναιρούσαν όσα έλεγαν για ελευθερία επι-
λογής του ατόμου, αφού δεν έδιναν τη δυνα-
τότητα στο παιδί να επιλέξει αν θα παίξει με 
αυτό το παιχνίδι (και ενδεχομένως αν θα εν-
στερνιστεί μια τέτοια εικόνα των γυναικών), 
γιατί το θεωρούσαν λάθος. Επομένως, για 
τα θέματα που οι ίδιοι θεωρούσαν σημαντι-
κά σε σχέση με τα στερεότυπα φύλου έδιναν 
όντως κατευθύνσεις στο παιδί.

Δώρα: Είναι αυτό που είπαμε. Δε μπορείς 
να μη δώσεις κατευθύνσεις στο παιδί.

Τατιάνα: Ποιος ο ρόλος των γονιών αν δε 
δώσουν κάποιες κατευθύνσεις; Αν το παι-
δί πέντε χρονών πάρει τσιγάρα θα το αφή-
σεις γιατί το επέλεξε μόνο του; Αν θέλει τρι-
ών χρονών να βλέπει τσόντες θα το αφή-
σεις; Δεν πάει έτσι.

Νίκος: Και ως ποιο σημείο πρέπει να δί-
νουν κατευθύνσεις;

Τατιάνα: Ως το σημείο να μην τα φανατί-
ζουν για τίποτα, αλλά να τους δίνουν τροφή 
για σκέψη και, παράλληλα, να τους καλλιερ-
γούν τις αξίες του ανθρωπισμού.

Νίκος: Ας αφήσουμε το συγκεκριμένο πα-
ράδειγμα και ας συζητήσουμε για ιδέες που 
τις έχουμε αποδεχθεί ως «παγκόσμιες αλή-
θειες», λ.χ. «όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι». 
Τις έχουμε αποδεχτεί (αν και όπως δείχνει 
η πράξη δεν τις έχουμε ενστερνιστεί πραγ-
ματικά) γιατί μεγαλώσαμε στη συγκεκριμένη 
κοινωνία, δεν τις αμφισβητήσαμε ποτέ και 
κατά συνέπεια δεν αποτελούν αποτέλεσμα 
κριτικής σκέψης. Συμφωνείτε;

του Νίκου Δρόσου

συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

  Αν σιγά-σιγά οι νέες 
γενιές αρχίσουν να εί-
ναι λιγότερο φανατι-
κές στα πιστεύω τους 

και να δέχονται τις διαφο-
ρετικές απόψεις ως σεβα-
στές τότε έχουμε την ελ-
πίδα να αλλάξει ο κόσμος

                                                                                                                        Ξέρεις    
ποιος

είμαι εγώ;
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νται τις απόψεις, ιδέες και αξίες με τα παιδιά και σε κάποια, 
όπως η θρησκεία, όχι. Δε συμφωνώ, αλλά  μάλλον ο κάθε 
ένας μας διαμόρφωσε την άποψη του ανάλογα με το περιβάλ-
λον στο οποίο μεγάλωσε ο ίδιος και τις εμπειρίες και τα ερεθί-
σματα που είχε. Θα επιστρέψω σε κάτι που είπε η Δώρα για 
τις σύγχρονες κοινωνίες και το σύγχρονο δυτικό πολιτισμό. 
Έχω την αίσθηση από αυτά που προβάλλονται στα ΜΜΕ ότι 
θεωρείται ως αυτό στο οποίο πασχίζουν όλες οι χώρες να 
φτάσουν. Είναι ο «καλός» πολιτισμός και οι υπόλοιπες χώρες 
υστερούν. Υπάρχει άρα ένα αξιολογικό κριτήριο. Ισχύει αυτό;

Τατιάνα: Προσωπικά δε μου αρέσει τόσο η φιλοσοφία, ο 
τρόπος ζωής και οι συνήθειες του «σύγχρονου δυτικού εξε-
λιγμένου» κόσμου. Οι άλλοι πολιτισμοί ενδεχομένως είναι και 
καλύτεροι.

Νίκος: Είχα δει πριν λίγα χρόνια τη μεταφορά στον κινηματο-
γράφο του έργου «Μεγάλες Προσδοκίες». Θυμάμαι μια σκη-
νή, στην οποία ο γερο-ψαράς που είχε μεγαλώσει τον πρω-
ταγωνιστή (πλέον ήταν διάσημος ζωγράφος) πηγαίνει σε μια 
δεξίωση στην πόλη να τον δει. Η συμπεριφορά του ψαρά που 
στο χωριό τον έκανε αγαπητό, εκεί ήταν τελείως εκτός πλαι-
σίου με αποτέλεσμα όλοι να τον θεωρήσουν γραφικό και κα-
τώτερο. Αντίθετα, όταν τα άτομα της «ανώτερης» τάξης πή-
γαν στο χωριό θεωρήθηκαν ψηλομύτες γιατί δε μπορούσαν 
να ενταχθούν στις κοινωνικές συνήθειες του τόπου και τους 
κορόιδευαν. Είναι ο ένας τρόπος ζωής ανώτερος και ο άλλος 
κατώτερος;

Τατιάνα: Κάποιοι το πιστεύουν – και αναφέρομαι κυρίως 
στους Αμερικανούς.

Νίκος: Την άποψη αυτή δεν την έχουμε –έστω και ασυνείδη-
τα – ενστερνιστεί και εμείς; Όταν μιλήσαμε για τη δημοκρατία 
είπες ότι για να λειτουργεί σωστά χρειάζεται όλοι οι πολίτες να 
έχουν ένα καλό επίπεδο μόρφωσης για να μπορούν να επιλέ-
γουν σωστά. Αυτός, λοιπόν, που έχει πάει Πανεπιστήμιο και 
μορφώθηκε είναι ανώτερος και η ψήφος του πρέπει να αξίζει 
περισσότερο από αυτόν που μεγάλωσε λ.χ. σε χωριό και δεν 
πήρε πτυχίο;

Τατιάνα: Όχι, τα πτυχία δεν έχουν καμία σχέση. Η  μόρφωση έχει 
σημασία όχι με την έννοια της εκπαίδευσης αλλά της παιδείας.

Δώρα: Και πάλι... Δε μπορείς να μετρήσεις πρα-
κτικά το επίπεδο της παιδείας κάποιου, καθώς θα 
πρέπει πρώτα να συμφωνήσουμε τι εννοούμε με 
τον όρο αυτό. Και ο κάθε πολιτισμός θα δώσει δι-
αφορετικό περιεχόμενο στον όρο.

Νίκος: Εμείς, δηλ. ο δυτικός κόσμος, κρίνουμε 
τους άλλους με βάση το δικό μας πολιτισμό.

Δώρα: Ναι, γιατί αυτό μπορούμε να κατανοή-
σουμε...

Τατιάνα: Στις δυτικές κοινωνίες υπάρχει η άποψη αυτή. Στις 
ανατολικές όχι απαραίτητα.

Νίκος: Και στις δυτικές, όμως, κυριάρχησε μετά το 1800, ενώ 
ειδικά στις ΗΠΑ η δουλεία υπήρχε μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο 
που έκαναν.

Τατιάνα: Όταν υπήρχαν διαφορετικές ιστορικές συγκυρίες 
και διαφορετικό πολίτευμα, είναι λογικό να κυριαρχούσαν δι-
αφορετικές ιδέες. Προσωπικά θεωρώ ότι η ισότητα και η δη-
μοκρατία όπως λειτουργούν σήμερα δεν εξυπηρετούν τις ανά-
γκες των πολιτών. Για να έχεις μια σωστή δημοκρατία χρειάζε-
ται μια καλή παιδεία ώστε και ο τελευταίος πολίτης να έχει ένα 
καλό επίπεδο μόρφωσης και να μπορεί να αντιλαμβάνεται, να 
κρίνει και να έχει γνώμη για τα κοινά.

Νίκος: Αναφέρθηκα στο θέμα της ισότητας απλά ως ένα πα-
ράδειγμα. Ας μιλήσουμε και για το θέμα της θρησκείας. Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων είναι Χριστιανοί Ορθόδο-
ξοι. Αν είχαν μεγαλώσει αλλού, κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν 
άλλη θρησκεία. Θα ήταν καλύτερο να μεγαλώνουμε τα παιδιά 
μας χωρίς να τα νουθετούμε προς συγκεκριμένη κατεύθυνση 
αλλά να τα αφήνουμε να επιλέξουν όταν μεγαλώσουν;

Δώρα: Η θρησκεία παλιότερα είχε το βασικότερο ρόλο στην 
εξέλιξη των επιστημών. Πλέον η παιδεία έχει διαχωριστεί από 
τη θρησκεία και το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητα μας. 
Στον κύκλο μου όλοι δηλώνουν Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αλλά 
κανείς δεν ακολουθεί τον τρόπο ζωής που υπαγορεύει η Εκ-
κλησία. Είναι λίγο-πολύ «αιρετικοί» επιλέγοντας τα στοιχεία 
του χριστιανισμού που τους βολεύουν.

Νίκος: Μιλάς, όμως, για τους φίλους σου. Άλλες κοινωνίες ή 
μικροκοινωνίες κινούνται γύρω από τον άξονα της θρησκείας, 
λ.χ. η κοινότητα των Άμις ή οι γυναίκες στις αυστηρές μουσουλ-
μανικές κοινωνίες. Δεν είναι καθόλου επιλογή των ατόμων που 
γεννιούνται εκεί το πώς θα φέρονται, σκέπτονται και ενεργούν.

Δώρα: Και αν εμείς οι ίδιοι μεγαλώναμε στις κοινωνίες που 
περιγράφεις θα είχαμε τελείως διαφορετική εξέλιξη. Νομίζω, 
όμως, ότι η θρησκεία σιγά- σιγά χάνει έδαφος στις σύγχρονες 
δυτικές κοινωνίες. Ο τρόπος ζωής που προβάλλεται δε συνά-
δει με αυτά που υπαγορεύει η θρησκεία.

Τατιάνα: Εγώ πιστεύω ότι η θρησκεία 
είναι απλά λειτουργική και για αυτό υπάρχει 
τόσα χρόνια. Οι άνθρωποι έχουν την 
ανάγκη να πιστεύουν σε κάποιο ανώτερο 
ον που τους προστατεύει. Διαφωνώ, 
όμως, με την πρακτική να δίνεται θρησκεία 
στο παιδί από μικρή ηλικία είτε μέσω της 
βάφτισης είτε μέσω της κατήχησης.

Νίκος: Και θα ενηλικιωθεί χωρίς να έχει 
θρησκεία;

Τατιάνα: Να έχει πάρει βασικές γνώσεις 
για διάφορες θρησκείες.

Νίκος: Υπάρχουν εκατοντάδες θρησκεί-
ες. Να μάθει για όλες;

Τατιάνα: Να μάθει για τις πιο διαδεδομέ-
νες. Αν σε ενδιαφέρει κάτι, θα ψάξεις μό-
νος σου για παραπάνω πληροφορίες.

Δώρα: Η θρησκεία, επίσης, έχει διεισδύ-
σει σε κοινωνικούς θεσμούς, λ.χ. άσχετα 
με τη σχέση που έχει το άτομο με τη θρη-
σκεία, θέλει να παντρευτεί σε Εκκλησία 
και να βαπτίσει το παιδί του.

Νίκος: Συνοψίζω αυτά που λέτε: Σε κά-
ποια θέματα οι γονείς πρέπει να μοιράζο-
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Kαι πάνω που πήρα μυρωδιά από ενηλικίωση, έψαξα να βρω κι εγώ κάπου να ενταχθώ, 
να ξέρω πού ανήκω και σε ποια κατηγορία αναφέρομαι στις κοινωνικές έρευνες. 
Δηλαδή, όπως όταν ψηφίζεις το ένα ή το άλλο κόμμα και κοιτάς στις σφυγμομετρή-
σεις ποιες είναι οι τάσεις και αν είσαι με το ρεύμα των πολλών, ή μια δυνατή 
μειοψηφία που ανθίσταται και φωνάζει, έτσι και ως αδελφή πρέπει να ξέρεις αν 
είσαι με αυτές που κράζουν ή αυτές που κράζονται. Διότι, καλές μου φίλες, εγώ 
αυτό κατάλαβα: οι αδελφές δεν είναι αντικείμενα κραξίματος μόνο. ουχί! οι 
αδελφές είναι και υποκείμενα κραξίματος. και τι κράζουν; μα, άλλες αδελφές, 
φυσικά! τι να τρέχουμε να βρίσκουμε άλλη κατηγορία, αφού αυτήν την ξέρουμε, 
την έχουμε φάει στο πετσί μας. θες knowhow ως προς αυτό; πάμε μια γύρα μαζί...

❞

Καλές μου αδελφάρες, τι κά-
νετε; Πώς περνάτε τον κρύο 
χειμώνα; Δε νιώθετε την 
ανάγκη για φροντίδα, προ-
δέρμ και ζεστές αγκαλιές; 
Δεν έχει μνημονιοποιηθεί η 

λίμπιντό σας να νιώθετε μόνες και λεηλατημέ-
νες; Δεν είστε κι εσείς σαν ελαφάκια που πλη-
γώνονται ολοένα από βέλη απανωτά και ανε-
λέητα; Δεν πιστεύετε ότι, περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά, χρειάζεστε τη χείρα βοηθεί-
ας μιας αδελφής (ψυχής); Ναι, ε; Αχ, τι ευαι-
σθητούλες που είστε... Ε, ΟΧΙ! Στην Κόλαση 
θα καείτε, ελεεινές ψεύτρες! Αφού μου εί-
στε συνεχώς η καθεμιά για την πάρτη της, 
τι μου το παίζετε συντροφικές και αγαπησιά-
ρες; Και ψεύδεστε και τον τρώτε. Και μη μου 
πείτε ότι δεν έχω δίκιο, γιατί θα δώσω την κάρ-
τα απεριορίστων ποτών του Jackie O’ στον Κί-
μωνα Κουλούρη να σας κάνω τις καλοκαιρι-
νές σας βραδιές κόλαση. Έχουμε και λέμε:
Πρώτον, δεν έχω δει καμιά προσπάθεια να μου 
εντάξετε τα νέα φυντάνια στο λουγκροστάσιο. 
Σου βγαίνει η μικρά, νέα και δροσερή και ορε-
ξάτη για ζωή. Θέλει να γνωρίσει, να δει, να αγ-
γίξει, να γλείψει και άλλα, πολυπλοκότερα. Και 
βουρ, ορμάει. Εσείς, οι μεγαλύτερες, που έχε-
τε μηδενίσει το κοντέρ τρεις φορές και αρχί-
ζετε πάλι από την αρχή μήπως σας έχει ξε-
φύγει καμιά αρσενική λιμπελούλα, τη βλέπε-
τε (τη μικρά, όχι τη λιμπελούλα) και νιώθετε 
σαν τον Νοσφεράτου μέσα σε νηπιαγωγείο. 
Και την κουτουπώνετε. Και καλά οι μικρές και 
τσαμπουκαλεμένες. Δε θα ασχοληθώ με αυτές 
γιατί τη σαχλομουνίαση την κάλυψα επαρκώς 
σε προηγούμενα τεύχη. Οι άλλες, οι άβγαλτες, 
όμως; Που δεν ελέγχουν τον πεντοζάλη των ορ-
μονών τους; Εντάξει, δε λέω. Δεν είμαστε οι-
κογένεια. Ούτε γκέτο είμαστε. Αλλά, βρε κορί-
τσια, οι πιο μεγάλες δε θυμάστε τι τραβήξατε 
εσείς για να γίνετε οι κυρίες που είστε τώρα; Δυ-
σκολίες στο σπίτι δεν είχατε; Με τις παρέες όλα 
τζετ; Σε σπουδές, φιλίες και λοιπές μαλακίες ξη-
γηθήκατε ζαμανφού και είμαι σπουδαία και δε 
χρειάζομαι κανέναν; Έλα, δεν μπορεί. Κάποια 
στιγμή τη νιώσατε την ανάγκη για μια μεγάλη 
αδελφή. Να σας πει, τουλάχιστον, ποια είναι η 
πραγματική εξήγηση για τα θαυμαστά φαινό-
μενα -τις κουλαμάρες που κάνετε εσείς και οι 
όμοιές, δηλαδή- που ανέπτυξα στα προηγούμε-
να τεύχη. Αφού το αγοράκι το μαζεμένο, το κά-
πως ντροπαλό, το πιο χαλαρό φαίνεται. Θα μου 

πεις: “επειδή εσύ, ως αδελφή και ως άνθρωπος, 
είσαι το απαύγασμα της ομορφιάς και της εξυπνά-
δας, πρέπει εγώ να πίνω καφέ με το κάθε τυχαίο 
πιτσιρίκι;”. Όχι, κούκλα μου. Δεν εννοούσα αυτό 
και μην πας να μου τη σκαπουλάρεις έτσι απρο-
κάλυπτα. Δεν είμαι ξεπέτα εγώ. Βρε, είναι δυνα-
τόν, εγώ - ποιος; εγώ!- με την αλάνθαστη άπο-
ψη και τις σπουδαίες ιδέες να σε ξεφτιλίσω πάλι 
για κάτι τόσο επιφανειακό; Όχι, κοπελιά. Το θέμα 
μας είναι να ζήσεις ως αδελφή, δηλαδή ως αυτό 
που είσαι. Πάντα, όμως, όχι μόνο στο κρεβάτι 
σου. Τι θέλω να πω με αυτό; Είσαι ένας νεαρός 
άντρας που τυχαίνει να είναι γκέι. Πρόβλημα; 
Κάθε άλλο! Γουστάρεις που πλέον και η Ελλαδί-
τσα έχει χώρο και για σένα. Έχει μέρη, έχει πα-
ρέες, έχει events, έχει μια δυναμική homo διά-
σταση. Γουστάρεις. Παίρνεις φίλους και πάτε για 
καφέ. Θες να κάνεις και φλερτ μαζί; Σιγά μη δεν 
ήθελες! Πας σε γκέι καφέ. Υπάρχουν και ταινίες 
με γκέι θεματολογία, πλέον. Παίζονται. Μπορεί 
η Καρατζαφύρα να τις αντιμετωπίζει σαν μετε-
ωρίτη που απειλεί να σκάσει στη γη και να μας 
τσουτσουρώσει τα κωλαράκια (και οι εταιρεί-
ες διανομής το γουστάρουν σαν τρελές αυτό 
το τζέρτζελο – άλλες καριόλες αυτές, αλλά μην 
αρχίσω τώρα...) αλλά υπάρχουν, παίζονται. 
Άντε να τις δεις, γιατί γουστάρεις. Δεν είσαι του 
σινεμά; Κανένα πρόβλημα: στο θέατρο εκτός 
από σχεδόν όλους τους ηθοποιούς -εξαιρούνται 
οι νεκροί και οι κομπλεξικοί και υπάρχουν και 
3-4 στη φάση της εξαίρεσης για να ισχύει ο κα-
νόνας μου- τώρα πια είναι και τα έργα γκέι. Το 
έχεις παρατηρήσει ότι τα τελευταία χρόνια στην 
Αθήνα παίζονται πιο πολλά γκέι έργα από τον 
κόσμο που μαζεύεται στο Pride, ε; Καλά, χά-
λια τα παίζουν, βέβαια, οι πιο πολλές ηθοποι-
ές τσιρίζουν και υποκρίνονται τις αδελφές με 
υστερικό τρόπο, αντί να διαπρέψουν όντας ο 
εαυτός τους, αλλά αυτό δεν είναι της παρού-
σης. Σημασία έχει ότι κάτι θα βρεις που να 
σου αρέσει. Αν δεν είσαι αυτής της φάσης και 
τη βρίσκεις καλύτερα με μουσικούλα και ποτά-
κι, η νύχτα είναι στα πόδια σου! ΕΕΕ, ΜΑΡΗ! 
Σχήμα λόγου ήταν, μη στήνεσαι! Ούτε για έξω 
είσαι; Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα γιατί με την 
ευρηματικότητά μου κι εσένα σε καλύπτω: ξέ-
ρεις πόσες ομάδες για γκέι άντρες υπάρχουν; 
Όλων των ειδών. Ομάδες που συζητούν γκέι 
θέματα, ομάδες εθελοντών σε διάφορες ΜΚΟ, 
ομάδες που οργανώνουν εκδρομές, διάφοροι 
σύλλογοι που καταλήγουν να είναι καραγκέι, 
αν και δεν ήταν αυτός ο στόχος (π.χ. oμάδες 

oμοιος ομοιω αει πελαζει
λέγανε οι Αρχαίες; 
oΜΟΙΟΣ ΟΜΟΙΩ ΑΕΙ ΚΡΑΖΕΙ
το καναμε εμεις

φίλων της Eurovision). Ούτε τώρα γουστά-
ρεις; Και νομίζεις ότι θα με θυμώσεις; Ατύχη-
σες, κουκλίτσα μου! Δεν έχω εξαντλήσει ακό-
μα τον μακρύ και λαχταριστό μου κατάλογο: 
συναντάς φίλους και τρώτε. Σε κάποιο σπί-
τι. Παίζετε χαρτιά, μια μπιρίμπα, κάτι. Ένα 
επιτραπέζιο; Ακόμα καλύτερα. Ο φίλος φέρ-
νει έναν άλλον. Όχι για πήδημα, μη γλείφεσαι. 
Καλά, άντε, πηδηχτείτε. Αλλά μιλήστε, γνωρι-
στείτε, πείτε μαλακίες. Έλα, σταμάτα το στήσι-
μο! Εντάξει, είσαι σπουδαία, αλλά ξέχνα το κι 
εσύ για μια βραδιά και ρίξε τα καλομακιγιαρι-
σμένα μούτρα σου για να πεις μια ανθρώπινη 
κουβέντα. Έλεος! Ζήσε σαν αδελφή και βάλε 
κι άλλες αδελφές στη ζωή σου. Όχι για το πή-
δημα. Για τη συντροφιά. Γιατί γουστάρεις. Γιατί 
βγαίνεις έξω και κοιτάς τα αγοράκια σαν ξερο-
λούκουμα, όπως ακριβώς κάνουν οι έφηβες. 
Και είσαι 40. Και σε γουστάρω γι’ αυτό. Αλλά 
να γουστάρεις κι εσύ, μαρή. Να γουστάρεις και 
να είσαι ανοιχτή γενικώς, όχι από τη μέση και 
κάτω μόνο. Κάνω παρέα με τους όμοιούς μου 
γιατί γουστάρω τη φάση μου, πώς το λένε; Και 
μπάζω στα κόλπα και νέους φίλους, παρέες. 
Σιγά-σιγά, βγαίνω έξω στο άσχετο και βλέπω 
φίλους, γνωστούς. Διασκεδάζουμε μαζί. Μαρή, 
IQ νεοφιλελεύθερου έχεις; Ναι, σε σένα την πιο με-
γάλη μιλάω. Που στα 90’s περνούσες ζάχαρη στο 
CITY, στο FACTORY και σε διάφορα άλλα μαγα-
ζάκια. Βέβαια, με χίλιες προφυλάξεις έμπαινες να 
μη κράξουν, θυμάσαι;. Το αυτοκίνητο το πάρκαρες 
3 χιλιόμετρα πιο πέρα και μάθαινες όλα τα ενδιάμε-
σα μπαρ για να έχεις να ξεκαρφώνεσαι ότι ήσουν 
σε άλλο. Κι όμως, πέρναγες ωραία. Φλέρταρες. Χό-
ρευες. Διασκέδαζες και ας μην σε άφηναν οι επο-
χές να βάλεις ντεκολτέ. Τώρα; Η πλατεία στο Γκά-
ζι φωτίζεται σαν αεροδιάδρομος. Και από κόσμο; 
Όλη η Αθήνα. Κι όμως, εσύ Κυρία. Σουλατσάρεις 
σαν σε επίδειξη μόδας σε εκπομπή της Ανίτας Πά-
νια. Και καλά κάνεις που δε σε νοιάζει. Οι εποχές 
άλλαξαν. Έχεις θέση κι εσύ στην κοινωνία τώρα. 
Και αντί να είσαι με τα μυαλά στα κάγκελα, να τα 
γράφεις όλα στ’ αρχίδια σου (εκεί κάτω, καμιά δε-
καριά πόντους κάτω από τον αφαλό σου – βγά-
λε τη γόβα, ακούμπα τη μια μεριά του τακουνιού 
στον αφαλό και δες πού φτάνει η άλλη) και να κά-
νεις την πόλη Pride κάθε βράδυ, μου έχεις γίνει μα-
ντάμ ντε φλοράνς. Πού τη βρήκες μωρή την πόζα; 
Είχατε και στο χωριό σου, γουρουνοβλαχάρα;
.

γράφει η Αδελφή του Ανελέητου

❝
αδελφες αΝαδελφες

Ανελέητα Ανελέητη



Positive|30

Ξεκινώντας η παράσταση ‘‘Υγρά Μά-
τια’’, έργο του Κωνσταντίνου Παπ-
πά, πίστευα ότι θα παρακολουθού-
σα ένα ακόμα gay θεατρικό, τύπου 

‘‘Fucking games’’. Σκηνικά λιτά και ένας προ-
κλητικός gay σε ένα μπαράκι να τα πίνει, προ-
καλώντας το κοινό. Και, δεν το κρύβω, πως 
σκέφτηκα ότι θα χάσω πάλι τον χρόνο μου με 
μια από τα ίδια. Μετά το μπαρ, όμως, μια συ-
νάντηση ανατρέπει τα πάντα, και σαν να γυ-
ρίζει ο χρόνος στο χτες, ξεδιπλώνεται ένας 
κόσμος που όλοι προσπερνάμε, σαν να μην 
υπάρχει. Η συνάντηση ενός συνειδητοποιημέ-
νου και απελευθερωμένου gay με έναν κατα-
πιεσμένο επαρχιώτη, και τα όσα εξελίσσονται 
αναμεταξύ τους, μας μεταφέρει συναισθήματα 
και αισθητική που μάθαμε από τον  Χατζιδά-
κι, τον Τσαρούχη, τον Ταχστή. Και αυτή είναι η 
επιτυχία του έργου. Είναι ένα έργο τραγικό, συ-
ναισθηματικό, ατμοσφαιρικό. Είναι μια Ελλάδα 
που αγνοούμε και όμως κουβαλάμε μέσα μας. 
Σε κάποια φάση καταντάει τόσο μελό που μας 
φέρνει κάτι από τις παλιές ελληνικές ταινίες ( η 
σκηνή με το βαπτιστικό σταυρουδάκι παραή-
ταν τραβηγμένη, θα μπορούσαν να είχαν αντι-
καταστήσει το αντικείμενο με κάτι άλλο). Η πο-
λιτιστική, η κοινωνική και φυσικά η σεξουαλι-
κή σύγκρουση δυο νέων ανθρώπων, που κα-
νένας τους δεν θέλει να δεχτεί τις συμπεριφο-
ρές του άλλου. Οι δυο πρωταγωνιστές, ο Ηλί-
ας Παρασκευόπουλος και ο Πάνος Τρουμπου-
νέλης, απογείωσαν τους ρόλους τους, και μας 

ΥΓΡΑ ΜΑΤΙΑ
του Κωνσταντίνου Παππά. 

Θέατρο: Παραμυθίας
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έδωσαν μια παράσταση που ειλικρινά άξιζε 
το χειροκρότημά μας. Πολύ καλή και η μουσι-
κή επένδυση από τον Σπύρο – Άγγελο Παρα-
σκευάκο. Στις θλιβερές μέρες που αναγκαζό-
μαστε να ζούμε, μια παράσταση σαν και αυτή, 
έστω με την τραγικότητα της, μας φέρνει αρώ-
ματα, χρώματα και πάνω από όλα συναισθή-
ματα που δεν θέλουμε να χάσουμε. Όπως είπε 
και ο Μάνος Χατζιδάκις, που με αυτά τα λό-
για του επηρέασε τον συγγραφέα του έργου: 
‘‘Αυτή η γειτονιά είναι για όλους μας ένα κλου-
βί, κανείς δεν ζει αληθινά αυτό που θα’θέλε να 
ζει. Γιατί τα όνειρα είναι μια στιγμή, κι’ όλες οι 
άλλες απελπισία…’’ Συγκρατώ επίσης τα λό-
για του Γιώργου (ενός από τους πρωταγωνι-
στές): ‘‘τους άλλους εμείς τους επιλέγουμε και 
τους βάζουμε μέσα στην ζωή μας. Διαλέγου-
με ανθρώπους που μας σέβονται. …κάποιοι 
λένε πως έχουμε γεννηθεί για 3 λόγους: για την 
αγάπη, την ζωή και τον θάνατο. Μέχρι να φθά-
σει η στιγμή που θα συναντήσω το τρίτο, θέλω 
να έχω εξαντλήσει τα δυο πρώτα!’’

Και κάπου αλλού λέει: ‘‘να προσπαθείς να 
βρεις ανθρώπους που όταν κάνεις έρωτα, τα 
μάτια τους να είναι υγρά… μόνο τότε θα κατα-
λάβεις! Και να ξέρεις ότι ο έρωτας δεν διαλέ-
γει φύλλο.’’ Παραφράζοντας τα λόγια θα έλεγα: 
να προσπαθείτε να βρείτε παραστάσεις που οι 
ηθοποιοί έχουν μάτια υγρά, μόνο τότε θα κατα-
λάβετε! Αυτήν την παράσταση δεν θα έπρεπε 
να την χάσετε.. 

Τρεις συντελεστές που συχνά 
φλερτάρουν με τα Oscar –αν 
και δεν λέει τίποτα από μόνο 
του αυτό –ο Κλίντ Ίστγουντ, ο 

Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Ντάστιν Λανς 
Μπλάκ –βραβευμένος με το Oscar σενα-
ρίου για το ‘‘Milk’’ –υπογράφουν αυτήν την 
ταινία που καταπιάνεται με την ζωή του Τζ, 
Έντγκαρ Χούβερ. Ο Χούβερ, γνωστός κυ-
ρίως ως ιδρυτής του FBI, καταχράστηκε –
χάνοντας κάθε μέτρο –την δύναμη και την 
εξουσία που του έδινε η θέση του, και επη-
ρέασε την αμερικανική πολιτική αλλά και 
τον υπόλοιπο κόσμο για σχεδόν 50 χρό-
νια. Ο Κλιντ Ίστγουντ με την ιδιαίτερη μα-
τιά που μας έχει συνηθίσει να παρακολου-
θούμε τις ταινίες του, σε αντίθεση με άλλες 
βιογραφικές ταινίες, δεν μας αφηγείται την 
ζωή του Χούβερ μέσα από  ιστορικά γεγο-
νότα, αλλά μέσα από όλα όσα είναι γνωστά 
για εκείνον ότι έζησε, και αφήνει τον πρω-
ταγωνιστή να δώσει την δική του εκδοχή.

Η ταινία δεν διστάζει να εξερευνήσει και 
την ομοερωτική πλευρά του Χούβερ, και 
την σχέση του με τον Κλάιντ Τόλσον, το 
δεξί του χέρι σε όλες τις υποθέσεις και έναν 

από τους ανθρώπους που τον επηρέασαν 
στην ζωή του. Ήδη για αυτό το θέμα έχουν 
προκληθεί και πολλές αντιδράσεις από τους 
συντηρητικούς Αμερικανούς, που υποστηρί-
ζουν ότι η ομοφυλοφιλία του Χούβερ στηρί-
ζεται περισσότερο σε φήμες. 

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο ως ένας από τους 
καλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας –αν 
και ποτέ δεν τον βοήθαγε το παρουσιαστι-
κό του –σε αυτή την ταινία είναι πειστικότα-
τος ως Χούβερ, και ίσως αυτή την φορά κα-
ταφέρει να κερδίσει το Oscar που του αξίζει. 
Ο Άρμι Χάμερ ξεχωρίζει στον ρόλο του ‘‘συ-
ντρόφου’’ του, ενώ η Τζούντι Ντεντς, ως μη-
τέρα του Χούβερ, κάνει αυτό που μας έχει 
συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, δίνει για μια 
ακόμα φορά ρεσιτάλ ερμηνείας.

Πέρα από όλες τις αντιδράσεις, η ταινία 
φτιάχτηκε για το αμερικανικό κοινό φυσικά 
και για τα Oscar, και απευθύνεται σε όσους 
αρέσουνε τέτοιου είδους θεάματα. Η Αμερι-
κή τελευταία ξεθάβει τα φαντάσματα του πα-
ρελθόντος της και ψυχαναλύεται, ανακαλύ-
πτοντας πράγματα που όλος ο υπόλοιπος 
κόσμος ήξερε από χρόνια.                

J. EdGaR HooVER
Σκηνοθεσία CLINT EASTWOOD
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Ο συγγραφέας Τριστάν Γκαρ-

σιά γεννήθηκε το 1981 μόλις 
ξεκίναγε η σημαδιακή δεκαε-
τία του ’80. Ήταν η χρονιά που 

ανακαλύφθηκε το AIDS. Εντούτοις έγρα-
ψε ένα μυθιστόρημα με αληθινή δεξιοτε-
χνική γραφή, λες και έζησε εκ των έσω τα 
πράγματα. Η δεκαετία του ’80 είναι η επο-
χή του AIDS, των αγώνων για τα δικαιώ-
ματα των ομοφυλοφίλων, του επαναπροσ-
διορισμού των ιδεολογιών και των πολιτι-
κών επιλογών σε ολόκληρο τον πλανήτη. 
Μια εποχή ορόσημο και αφετηρία της ση-
μερινής παρακμής. Στο μυθιστόρημά του ο 
συγγραφέας, παρατηρώντας και περιγρά-
φοντας τις ζωές  δυο ζευγαριών: του Ντο-
μινίκ με τον Γουίλι, και της Ελιζαμπέτ με τον 
Ζαν-Μισέλ, ήρωες άλλοτε τραγικούς άλλο-
τε κωμικούς, με εγωισμούς, μικρότητες και 
αυτοκαταστροφικές μανίες, μας προσφέρει 
ένα γνήσιο έργο σύγχρονων ιδεών. Παρου-
σιάζονται γεγονότα, ιδέες και καταστάσεις 
όπως: Η μεταστροφή της Αριστεράς στον 
καπιταλισμό, το τέλος της πολιτικής στρά-
τευσης, οι ατελείωτες διαμάχες της Gay κοι-
νότητας, το τέλος της ουτοπίας και η σημε-
ρινή θλιβερή πραγματικότητα. Το θέμα του 
AIDS, που βάζει τους ήρωές του να προ-

βληματίζονται και να βρίσκονται ουσιαστικά 
αντιμέτωποί του, ο συγγραφέας το χειρίζε-
ται πλήρως ενημερωμένος και με λεπτότη-
τα. Ακόμα και όταν χρειάζεται να περιγρά-
ψει της ιδέες των αντιρρησιών φαρμάκων, 
το κάνει με ένα δεξιοτεχνικό τρόπο που να 
μην αφήνει κανέναν ακάλυπτο. Μας δίνει με 
τον δικό του συναρπαστικό τρόπο το χρονι-
κό μιας ολόκληρης εποχής. Της εποχής της 
γενιάς που μεγάλωσε με το AIDS, από το 
80 έως και σήμερα. Και μέσα από ένα μι-
κρόκοσμο κακίας και ποταπότητας μας πα-
ρουσιάζει την καλύτερη πλευρά των ανθρώ-
πων. Επίσης η γραφή του Γκαρσία διακατέ-
χεται από ένα εξαιρετικό χιούμορ. Η περι-
γραφή της  σκηνής στο δείπνο που παρα-
θέτουν στην κοινή τους ζωή οι δυο gay, κα-
θώς και η εμφάνιση του ενός στο ΑΡΝΕ, (εί-
ναι ο Γαλλικός ΟΑΕΔ), είναι απόλυτα ξεκαρ-
διστικές. Δυστυχώς, σαν Γάλλος συγγραφέ-
ας ο Γκαρσία, μπορεί να κουράσει λίγο τον 
Έλληνα αναγνώστη, με τις πολλές αναφο-
ρές του σε πρόσωπα και καταστάσεις της 
πολιτικής και της διανόησης της χώρας του. 
Όμως οι εκδόσεις ΠΟΛΙΣ, και η μεταφρά-
στρια Μαρία Γαβαλά,  έχουν κάνει μια πολύ 
καλή και προσεγμένη συλλογική δουλειά, 
με ένα εξαιρετικό εξώφυλλο. 

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ

 του Tristan Garcia
Εκδόσεις: ΠΟΛΙΣ

  

Ο Σουηδός βραβευμένος συγγρα-
φέας Henning Mankell, ειδικεύ-
εται –και μάλιστα δεξιοτεχνι-
κά –στο αστυνομικό μυθιστόρη-

μα, ένα είδος που σε πολλούς αρέσει αλλά 
προσωπικά δεν το θεωρώ λογοτεχνία, και 
δεν θα διάβαζα το συγκεκριμένο βιβλίο του 
αν δεν είχε σαν θέμα του το AIDS. Η υπό-
θεση έχει σαν κεντρικό πρόσωπο μια αρ-
χαιολόγο που εργάζεται στην Ελλάδα, την 
Λουίζ Κάντορ, η οποία επιστρέφοντας στην 
Σουηδία, βρίσκει τον 25χρονο μοναχογιό 
της Χένρικ νεκρό. Από μια σειρά γεγονό-
των που δεν κολλάνε, δεν θέλει να πιστέ-
ψει ότι ο γιος της αυτοκτόνησε, και ερευ-
νώντας τις σημειώσεις του ανακαλύπτει ότι 
αγνοεί εντελώς την ζωή του παιδιού της, 
ακόμα και το γεγονός ότι ήταν θετικός στον 
ιό HIV. Έτσι ξεκινά μια επίμονη έρευνα και 
καταλήγει στην Αφρική, για να διαπιστώσει 
και αυτή, σαν ένας άλλος ακόμα ‘‘Επίμονος 
Κηπουρός’’, ότι ολόκληρη η Ήπειρος χρη-
σιμοποιείται από διεφθαρμένα άτομα –δυ-
τικούς και ντόπιους –φαρμακοβιομηχανίες, 
διπλωματικό σώμα και ύποπτες φιλανθρω-
πικές οργανώσεις ως ένα απέραντο πειρα-
ματικό εργαστήριο, που δεν διστάζει να θυ-
σιάσει κάθε ζωή –ανθρώπινη η μη –σε ανε-
ξέλεγκτα πειράματα. Αναφορές σε  ανατρι-
χιαστικές αλήθειες που σοκάρουν. Ο Μάν-
κελ με το λογοτεχνικό ταλέντο που διαθέ-
τει, περιγράφει συγκλονιστικά την χαοτική 
κατάσταση που επικρατεί στην τσακισμένη 

από την φτώχεια, τις αρρώστιες και την δι-
αφθορά Αφρική. Αν και φαίνεται ότι έχει κά-
νει μια σημαντική έρευνα και στο θέμα του 
AIDS, μου κάνει εντύπωση πως του διαφεύ-
γουν λάθη του τύπου, ‘‘τώρα με τα φάρμα-
κα μπορεί να ζήσεις μέχρι και δέκα χρόνια!’’. 
Ενώ είναι σε όλους γνωστό ότι στον δυτικό 
κόσμο με την αντιρετροϊκή αγωγή, το προσ-
δόκιμο ζωής ενός οροθετικού, είναι σχεδόν 
ίδιο με ενός υγιή ανθρώπου. Ο συγγραφέας 
πολιτικολογεί όταν ορθά λέει μέσω τον ηρώ-
ων του ότι ‘‘ξέρουμε τα πάντα για το πώς 
πεθαίνουν οι Αφρικανοί, αλλά σχεδόν τί-
ποτα για το πώς ζουν’’. Έτσι και η ηρωίδα 
του ζητά συνεχώς συγγνώμη για τις λεκτικές 
γκάφες της –προϊόν των προκαταλήψεων 
της –προς στην Αφρικανή βοηθό της στην 
εξιχνίαση του εγκλήματος. Όπως ο δυτικός 
κόσμος αδιαφορεί και κοιμάται τον ύπνο του 
δικαίου για ό, τι συντελείται στη ρημαγμέ-
νη Αφρική, έτσι και η αρχαιολόγος ηρωίδα 
του Μάνκελ ανακαλύπτει, ότι παρά τον μισό 
αιώνα που ζει, ενώ ήξερε τα πάντα για τη 
δουλειά της, τελικά δεν ήξερε τίποτα για την 
ίδια τη ζωή. Πράγματα που δυστυχώς της 
τα έμαθε μέσω του θανάτου του, ο 25χρο-
νος οροθετικός γιος της. Ένα καλό βιβλίο 
για τους φαν του είδους

ΜΑΤΩΜΕΝΑ ΙΧΝΗ
του Χένινγκ Μάνγκελ

Εκδόσεις: Ψυχογιός 
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● Τα τελευταία χρόνια στην κοινωνική υπηρεσία 
του Κέντρου Ζωής, έχει παρατηρηθεί μια σημα-
ντική αύξηση καταγγελιών περιστατικών διακρί-
σεων και καταπάτησης κοινωνικών δικαιωμάτων 
των οροθετικών. Τα αίτια είναι πολλά, μα κυρί-
ως η άγνοια και ο φόβος της κοινωνίας απένα-
ντι στους οροθετικούς. Η αδυναμία των οροθε-
τικών να προβούν σε καταγγελίες λόγω του φό-
βου στιγματισμού τους, της δυσπιστίας τους απέ-
ναντι στο σύστημα δικαιοσύνης, αλλά και λόγω 
της άγνοιας για τα δικαιώματά τους, οδήγησε το 
Κέντρο Ζωής να εκδώσει ένα ‘‘Οδηγό προστασίας 
οροθετικών από παραβιάσεις κοινωνικών δικαι-
ωμάτων’’. Την εργασία αυτή ανέλαβε και συνέ-
ταξε με επιτυχία η κοινωνική λειτουργός του Κέ-
ντρου Ζωής, κα Άννα Καβούρη. Είναι ένας πλή-
ρης οδηγός με όλους τους νόμους και τις διατά-
ξεις που αφορούν τους οροθετικούς (δεν υπάρ-
χουν και πολλοί άλλωστε), που έλειπε από τη 
χώρα μας και για πρώτη φορά εκδόθηκε. Εργα-
σία, πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, προστασία 
ιδιωτικής ζωής, στρατιωτική θητεία, κρατούμε-
νοι, υποβοηθούμενη αναπαραγωγή οροθετικών 
και, τέλος, πού μπορείτε να απευθυνθείτε ανάλο-
γα με την περίπτωση, είναι μερικά από τα θέματα 
αυτού του οδηγού. Ο οδηγός ήδη υπάρχει σε κά-
ποιες από τις μεγαλύτερες μονάδες των νοσοκο-
μείων, διατίθεται δωρεάν και όσοι τον επιθυμούν 
μπορούν να τον βρουν στα γραφεία του Κέντρου 
Ζωής. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά και για 
αυτήν της την εργασία είναι άξια συγχαρητηρίων 
η Άννα Καβούρη.

     

● Στο όνομα της εξυγίανσης των δημοσιονομι-
κών της χώρας δημοσιεύτηκε τέλη Νοεμβρίου στο 
ΦΕΚ, ο ΚΕΒΑ (αναθεωρημένος κανονισμός εκτίμη-
σης βαθμού αναπηρίας) από ειδική επιστημονική 
επιτροπή του Υπουργείου εργασίας και κοινωνικής 
Ασφάλισης (ΦΕΚ Β΄ 2611 8 11 2011) Πρόκειται για 
ένα κατάπτυστο κείμενο, που στερείται εμπεριστα-
τωμένης επιστημονικής αξιολόγησης και έχει σκοπό 
να αφαιρέσει την πρόσβαση των οροθετικών από 
κοινωνικές παροχές, επιδόματα και συντάξεις. Σύμ-
φωνα με αυτόν τον κανονισμό, σε κοινωνικές πα-
ροχές και αναπηρικές συντάξεις, θα εντάσσονται 
μόνο όσοι βρίσκονται σε τελικό στάδιο AIDS.Οι 
κύριοι τον οποίων ο παχυλός μισθός τους φυσικά 
και δεν επηρεάζεται από την κρίση, κατασκευά-
ζουν κανονισμούς και κώδικες και χτυπάνε ό, τι 

πιο αδύνατο στην χώρα, κοινωνικές παροχές και 
αναπηρικές συντάξεις  Δεν λαμβάνουν υπόψη 
τους τον άνθρωπο, μας βλέπουν σαν αριθμούς 
και σύμφωνα με το ποσοστό των CD4 κυττάρων 
μας, μας κοστολογούν. 

Το σκεπτικό τους θυμίζει μπακαλίστικη νοοτρο-
πία: τρεις το λάδι τρεις το ξύδι τρεις και το λαδό-
ξυδο! Όποιος έχει πάνω από 500CD4 παίρνει πο-
σοστό 10-20%, όποιος έχει 200 με 500CD4 ποσοστό 
20-50%, και οι κάτω των 200CD4, ποσοστό 67-80%! 
Μα η πλειοψηφία των οροθετικών έχει πάνω από 
500CD4. Βέβαια αυτοί που συνέταξαν τον κώδικα, 
δεν θέλουν να γνωρίζουν ούτε ενδιαφέρονται να 
μάθουν με πόσο κόπο κάποιοι έφθασαν στα 600 και 
800CD4, αλλά και το πόσο εύθραυστα είναι αυτά 
τα νούμερα, που στηρίζονται όχι φυσικά στην καλή 
μας υγεία αλλά στην συνεχόμενη και ασταμάτη-
τη φαρμακευτική λήψη των αντιρετροικών φαρ-
μάκων. Διότι εάν κάποιος διακόψει τη θεραπεία 
του, αυτομάτως θα ανεβάσει υψηλότατο ιικό 
φορτίο και τα  CD4 του θα πάρουν την κατρακύ-
λα. Φόβοι υπάρχουν –αν τελικά ισχύσει αυτός ο 
κώδικας –ότι στο μέλλον πολλοί θα είναι εκείνοι 
που θα αναγκαστούν να διακόψουν την αγωγή 
τους, για να πέσουν τα CD4 τους, πιθανόν να επι-
διώξουν ακόμα και να νοσήσουν για να πάρουν 
το 67% ποσοστό αναπηρίας και να έχουν πρό-
σβαση σε κοινωνικές παροχές που έχουν τόσο 
ανάγκη.Και τότε θα υπάρξουν άλλα σοβαρότερα 
προβλήματα. Υψηλά ιικά φορτία, ‘‘κάψιμο’’ θερα-
πειών και αντοχικά στελέχη του ιού. Που σημαίνει, 
προβλήματα  για την δημόσια υγεία και αυξήσεις 
ασθενών και νοσηλίων.   

Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται. Να γίνονται 
οι κοινωνικές παροχές θυσία στο βωμό του χρέ-
ους, και να οδηγούνται έτσι στην εξαθλίωση τα 
οροθετικά άτομα.Οι κύριοι που συνέταξαν αυτόν 
τον κώδικα δείχνουν να έχουν πλήρη άγνοια της 
ιατρικής και πρακτικής ζωής των οροθετικών. Λες 
και όλοι οι οροθετικοί κάνουμε απλά τις εξετάσεις 
μας στις μονάδες, παίρνουμε τα φάρμακά μας, και 
είναι όλα μια χαρά  για εμάς από εκεί και πέρα. Το 
ότι γυρίζουμε στα σπίτια μας και κάποιοι μένουν 
απομονωμένοι εκεί με καταθλίψεις, δεν τους ενδια-
φέρει. Το ότι καταναλώνουμε για μια ζωή ένα κάρο 
φάρμακα τα οποία μας σακατεύουν νεφρά, συκώ-
τι, καρδιά, εγκέφαλο κλπ, δεν τους ενδιαφέρει. Το 
ότι μας ταλαιπωρούν χιλιάδες παρενέργειες, λιπο-
δυστροφία, εμφράγματα, εγκεφαλικά, κατάθλι-
ψη, παγκρεατίτιδα, οστεονέκρωση κλπ, δεν τους 
ενδιαφέρει. Το ότι πηγαίνουμε στους γιατρούς και 
μας κλείνουν κατάμουτρα τις πόρτες οδοντίατροι, 

οφθαλμίατροι, καρδιολόγοι, γυναικολόγοι, χει-
ρουργοί κλπ, δεν τους ενδιαφέρει. Ότι πηγαίνου-
με στην δουλειά μας και αν μάθουν για εμάς μας 
απολύουν, δεν τους ενδιαφέρει. Αντιθέτως φροντί-
ζει η πολιτεία μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων 
της να δικαιώνει τους εργοδότες μας (676/2009 
απόφαση του Αρείου Πάγου που δικαίωσε εργοδό-
τη για την απόλυση οροθετικού). Το ότι η κοινω-
νία μάς συμπεριφέρεται λες και είμαστε ακόμα στην 
δεκαετία του ’80 ως η ‘‘κατάρα του αιώνα’’, δεν 
τους ενδιαφέρει.

Εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι να μειώσουν 
ψυχρά συντάξεις, επιδόματα και κοινωνικές πα-
ροχές. Δεν θέλουν και δεν κάθονται καν να σκε-
φτούν, γιατί ένας μεγάλος αριθμός οροθετικών 
δεν πάει καν να πάρει το επίδομα που δικαιού-
ται! Τόσο μεγάλος είναι ο φόβος των οροθετικών 
να εκτεθούν στην κοινωνία –και κυρίως των ορο-
θετικών της επαρχίας –που δεν θέλουν να μαθευ-
τεί τίποτα για αυτούς, διότι τότε ξέρουν πως θα 
έχουν πολύ περισσότερα να χάσουν: εργασία, οι-
κογένεια, φίλους, κλπ. Δεν θέλουν και δεν κάθο-
νται να σκεφτούν πως το εύκολο –το να πας δη-
λαδή σε ένα νοσοκομείο της περιοχής σου –γίνεται 
τόσο δύσκολο, ψυχοφθόρο και δαπανηρό. Οροθε-
τικά άτομα από επαρχία και νησιά, μια φορά τον 
μήνα θα πρέπει να πάρουν αεροπλάνο, καράβι, 
τρένο, λεωφορείο και να διανύσουν χιλιόμετρα μα-
κριά από το τόπο τους, ώστε να κάνουν τις εξετά-
σεις τους η να πάρουν τα φάρμακά τους σε απο-
μακρυσμένες μονάδες. να παραμείνουν εκεί κά-
ποιες μέρες και να χρεωθούν ξενοδοχεία και δια-
τροφή. να γυρίσουν στον τόπο τους και να πρέ-
πει να αιτιολογήσουν την απουσία τους από την ερ-
γασία τους. Δεν θέλουν και δεν κάθονται να σκε-
φτούν τίποτα για τους άλλους, ενώ την ίδια στιγ-
μή δικαιολογούνται άνετα τεράστια κονδύλια, δικά 
τους, των πολιτικών και των άλλων σπογγοκολάρι-
ων, για έξοδα μεταφοράς, φαγητού, ταξιδιών κλπ. 

Εμείς αυτό που θέλουμε και απαιτούμε είναι ένα 
κράτος πρόνοιας και όχι ένα κράτος ψυχρό εκτε-
λεστή. Διότι κράτος χωρίς κοινωνικές παροχές και 
χωρίς  σεβασμό στον άνθρωπο δεν έχει καμιά αξία. 

● Ακόμη και πριν την εκδήλωση της οικονομικής 
κρίσης τα άτομα με αναπηρία και ειδικότερα οι 
οροθετικοί δεν είχαν την απαιτούμενη αντιμετώ-
πιση από την πλευρά της Πολιτείας. Δεν υπήρ-
ξε ποτέ πολιτική βούληση ως προς την υλοποί-
ηση μιας ενιαίας στρατηγικής για την αντιμετώ-
πιση της HIV λοίμωξης και των κοινωνικών ζη-
τημάτων που αυτή συνεπάγεται, ενώ το ημιτε-
λές Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπι-
ση του HIV έμεινε στα χαρτιά. Το αποτέλεσμα εί-

γράφει ο Παναγιώτης Βότσης
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ναι αφενός η ραγδαία αύξηση των νέων μολύν-
σεων στη χώρα μας, κάτι που συζητείται έντονα 
και διεθνώς, αφετέρου η διόγκωση των κοινω-
νικών προβλημάτων. Και τώρα που έχουν φθάσει 
τη χώρα στο απροχώρητο, οι κύριοι υπεύθυνοι της 
κατάστασης αυτής, στην οποία οι ίδιοι μας έχουν 
φέρει, ζητάνε από τους οροθετικούς, αλλά και από 
όλα τα άτομα με αναπηρία, να δώσουν ό, τι έχουν 
και δεν έχουν. Δηλαδή κάποιες κοινωνικές παρο-
χές, επιδόματα και συντάξεις. Θεωρούν ότι πολ-
λά παίρνουμε και ζητάν να τα δώσουμε όλα για να 
αντιμετωπιστεί από εμάς η κρίση. 

Όσο για τις παροχές των οροθετικών της Ελλά-
δος σε σχέση με τις παροχές άλλων ευρωπαϊ-
κών χωρών δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης, για-
τί εκεί σαφώς υπάρχουν άλλου είδους παρο-
χές. Στην Ευρώπη θα φροντίσουν για τη στέγα-
ση σου. Στην Ευρώπη υπάρχει κατ’ οίκον νοση-
λεία και λειτουργεί. Στην Ευρώπη δε διανοείσαι 
να πας στο νοσοκομείο και ο χειρουργός να σου 
πει δεν σε χειρουργώ, γιατί είσαι οροθετικός. 
Στην Ευρώπη, αν πάθεις λιποδυστροφία, θα πας 
στο αντίστοιχο ΙΚΑ και θα σου γράψουν ότι χρει-
αστείς για την αποκατάστασή σου. Στην Ευρώπη 
δε θα χρειαστείς να ταξιδεύσεις χιλιόμετρα για 
να βρεις μονάδα λοιμώξεων σε νοσοκομείο. Και 
κυρίως στην Ευρώπη δεν υπάρχει καμιά απόφα-
ση Αρείου Πάγου με την οποία να δικαιώνεται ο 
εργοδότης που απέλυσε οροθετικό! 

     

● Για να παραπλανήσουν λοιπόν τον κόσμο και 
να μην αντιδράσει στα νέα αυτά μέτρα και στον 
αναθεωρημένο ΚΕΒΑ, χρησιμοποιηθήκαν από εκ-
προσώπους της πολιτείας, τα υψηλά ποσοστά 
των νέων μολύνσεων στους χρήστες ενδοφλεβί-
ων ναρκωτικών για το 2011, και πέρασαν μέσω 
του τύπου την αντίληψη στον κόσμο, ότι μολύν-
θηκαν από τον ιό για να πάρουν το επίδομα. Είδη-
ση που δημοσιεύτηκε και στον ξένο τύπο –την αρχή 
έκανε το FOCUS –ότι Έλληνες μολύνονται για να 
πάρουν το επίδομα του AIDS, και φυσικά αυτό εί-
ναι κάτι που μας προσβάλλει όλους. Θεωρούμε ότι 
σκόπιμα βγήκε αυτή η ερμηνεία,  είναι αυθαίρετη, 
διότι δεν έχει γίνει ποτέ καμία έρευνα για το συγκε-
κριμένο θέμα, και ούτε κανείς χρήστης ουσιών ομο-
λόγησε κάτι τέτοιο. 

Εφόσον δεν υπάρχει ομολογία, δεν γίνεται πι-
στευτή η ερμηνεία κανενός, γιατί αν είναι ερμη-
νεία αυτό αποτελεί απλά άποψη, και ως άποψη 
είναι κάτι χωρίς σημασία (κατά τον  Φουκώ).

Η όλη υπόθεση είναι κάτι που μόνο κακό μας έκα-
νε, και αφήνει τρύπες για να δούμε και στο μέλ-
λον χειρότερα δημοσιεύματα. 

Και τι νέο ήθελαν τάχα να βγάλουν από αυτήν την 
είδηση; Δεν ξέρουν ότι πιθανόν, κάποιες θλιβερές 
περιπτώσεις ατόμων, να έχουνε κάνει το ίδιο και με 
άλλες κατηγορίες επιδομάτων, όπως π.χ. της ηπα-
τίτιδας η των πολυτέκνων, έχοντας βλέψεις να πά-
ρουν επίδομα, κάποια άδεια ταξί η οτιδήποτε άλλο 
που δεν μπορώ να φανταστώ; Τι νέο φοβερό τάχα-
τες μας έφεραν; Η αιτία της αύξησης των ποσο-
στών των νέων μολύνσεων στους χρήστες γνω-
ρίζουν πολύ καλά πως είναι άλλη. Όπως πολύ 
καλά γνωρίζουν ότι οι χρήστες ουσιών στην κα-
τάσταση που βρίσκονται, δεν πάνε να πάρουν 
ούτε το επίδομα της ηπατίτιδας που δικαιούνται. 
Πόσο μάλλον να τρέχουν και για το AIDS. 

Η πολιτεία, όπως συνηθίζει, για να καλύψει την 
δική της ανικανότητα και ανεπάρκεια, χρησιμο-

τες εκδιδόμενες!!! Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας 
Λοβέρδος δηλώνει: ‘‘είναι ανάγκη να απελαθούν 
οι ιερόδουλες φορείς του AIDS, προκειμένου να 
πάψουν να συνιστούν απειλή για την ελληνική 
οικογένεια’’! Ο υπουργός Υγείας ως προστάτης 
των ‘‘πελατών’’ των παράνομων εκδιδόμενων 
–για τους οποίους δεν υπάρχει καμιά ποινή και 
δεν τους αναγνωρίζεται καμιά ευθύνη, τόσο στην 
συμμετοχή τους στην εξαθλίωση, στην εκμετάλ-
λευση και την βιαιότητα που υφίστανται αυτές οι 
γυναίκες, όσο και στη συμμετοχή τους στη δική 
τους μόλυνση τους με τον ιό –ξεχνά ότι οι γυναί-
κες εκδιδόμενες μετανάστριες είναι τα τριπλά 
θύματα: των εμπόρων ανθρώπων της χώρας που 
προήλθαν, των εκμεταλλευτών στην δική μας 
χώρα και φυσικά των πελατών τους, που προ-
έρχονται όλως τυχαίως από ‘‘την αθώα ελληνι-
κή οικογένεια’’, που τόσο υπερασπίζεται ο κύρι-
ος υπουργός! Σαν υπουργός φαίνεται να ξεχνά 
ότι μέλημα του είναι η ενημέρωση, η προστασία, 
η περίθαλψη αλλά και ο ανθρωπισμός, και συ-
μπεριφέρεται σαν στυγνός –κακός μάλιστα– δι-
καστής. Διότι δε μεριμνά και αποσιωπά για την τι-
μωρία των ‘‘Ελλήνων οικογενειαρχών’’, οι οποίοι 
απολαμβάνουν φυσικά ανενόχλητοι την εγκληματι-
κή πολιτική της εξώθησης στην πορνεία αυτών των 
γυναικών –στην πλειοψηφία τους είναι θύματα τρά-
φικιγκ –και με τη συμμετοχή τους σε αυτό το αλι-
σβερίσι συντελούν στην δημιουργία των τόσο επι-
κερδών επιχειρήσεων για μαστροπούς. Ενώ με το 
να απαιτούν οι ίδιοι συχνά σεξ χωρίς προφυλακτι-
κό έναντι υψηλότερης αμοιβής, δημιουργούν τό-
σους κινδύνους για την δημοσία υγεία, ενώ πα-
ράλληλα φροντίζουν για την αύξηση των κερδών 
των μαστροπών. Όταν οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ, τα 
μεγάλα στελέχη, υπουργοί και μάλιστα υποψήφι-
οι πρόεδροι, όπως ο Λοβέρδος, μιλούν τόσο απε-
ρίσκεπτα και εκφράζουν τέτοιου είδους απόψεις, 
όλοι εμείς αντιλαμβανόμαστε τώρα πόσο εύκολα 
και αβίαστα προέκυψε και αυτή η συνεργασία τους 
με το ΛΑΟΣ. Εκτός κι αν φυσικά επιθυμούν με τις 
απόψεις τους να προσελκύσουν τους ψηφοφόρους 
του ΛΑΟΣ…   

 

Το Κέντρο Ημέρας παραμένει ανοιχτό κάθε Δευτέρα και 
Τετάρτη απόγευμα 6:00 – 10:00, για  τις συναντήσεις μας. 
Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου Ημέρας παρέχονται δω-
ρεάν. Κάθε Τετάρτη απόγευμα από τις 20.00 και μετά 
λειτουργεί το info centre για χρήση υπολογιστών και 
internet. O εθελοντής ρεφλεξιολόγος μας συνεχίζει να 
δέχεται τα ραντεβού του, για όσους το ζητήσουν κάθε Τε-
τάρτη. Ενώ και τις δυο ημέρες είναι ανοικτή η δανειστική 
βιβλιοθήκη. Επίσης πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του 
Κέντρου Ημέρας, ομιλίες γιατρών, ομάδες αυτοστήριξης 
κ.α. μπορείτε να παίρνετε και από την σελίδα στο site μας.

ποίησε μια χούφτα ανθρώ-
πους –τους χρήστες ενδο-
φλεβίων ναρκωτικών– για 
τους οποίους δεν έχει κάνει 
τίποτα έως σήμερα για να 
τους ενημερώσει, να τους 
προστατεύσει, να τους θε-
ραπεύσει και να τους επανε-
ντάξει. Και αυτό για να χτυ-
πήσει μια άλλη ομάδα –τους 
οροθετικούς– για τους οποί-
ους επίσης δεν έχει κάνει 
τίποτα έως σήμερα για να 
τους ενημερώσει, να τους 
προστατεύσει και να τους 
επανεντάξει. Κι αυτό, για-
τί σαφώς είναι ευκολότε-
ρο στους εκπροσώπους του κράτους να μεταφέ-
ρουν την δική τους ανεπάρκεια στα λάθη των άλ-
λων. Η συνταγή είναι γνωστή: χαράζουμε έντε-
χνα μια πολιτική που έχει στόχο την κατάργηση 
των κοινωνικών παροχών, παραδόξως ανακαλύ-
πτουμε κάποιον ‘‘απατεωνίσκο’’ σε αυτές τις πα-
ροχές, και έτσι δικαιολογούμε, παραβλέπουμε, 
αδιαφορούμε και φυσικά τιμωρούμε  τους δικαι-
ούχους των κοινωνικών παροχών. 

● Τα  περισσότερα από τα παραπάνω για τον νέο 
ΚΕΒΑ, ήταν μέρος της ομιλίας μου, τόσο στο 23ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, που έγινε τον Νοέμ-
βριο στο Κάραβελ –όπου για πρώτη φορά μετά 
από πρόσκληση του προέδρου της ΕΕΜΑ, κυρί-
ου Μ. Λαζανά, συμμετείχαν σε στρογγυλό τρα-
πέζι εκπρόσωποι των ΜΗΚΥΟ –όσο και στην συ-
νέντευξη τύπου της 1ης Δεκεμβρίου στο βιβλι-
οπωλείο ΙΑΝΟΣ που συνδιοργάνωσε το Κέντρο 
Ζωής και η PRAKSIS. Στην πορεία που ακολούθη-
σε τη συνέντευξη τύπου, οροθετικοί από το Κέ-
ντρο Ζωής με πανό και πλακάτ, έχοντας κεντρι-
κό σύνθημα ‘‘Βρείτε τους ανάπηρους μαϊμούδες 
προστατεύστε αυτούς που έχουν ανάγκη’’ αλλά 
και με άλλα συνθήματα, πέρασαν την οργή τους 
για την άδικη στάση της πολιτείας απέναντί τους. 
Αυτό ήταν η αρχή της αντίδρασής τους στα νέα 
μέτρα, ακολούθησε και δεύτερη κινητοποίηση με 
σημαντική συμμετοχή των οροθετικών στην πο-
ρεία διαμαρτυρίας της ΕΣΑμεΑ, στις 13 Δεκεμ-
βρίου, και έπεται συνέχεια με δραστικές κινη-
τοποιήσεις και μεγαλύτερη συμμετοχή οροθετι-
κών, ώστε να μην να παραμείνουμε στην αφά-
νεια και να χάσουμε κάθε δικαίωμά μας. Επίσης 
ύστερα από επιστολές διαμαρτυρίας που έστει-
λε το Κέντρο Ζωής, καταφέραμε συνάντηση με 
τον υπουργό εργασίας κύριο Κουτρουμάνη –μαζί 
με εκπροσώπους της ΕΣΑμεΑ –όπου άκουσε τις 
θέσεις μας, μας διαβεβαίωσε ότι δόθηκε εντο-
λή αναστολής στη χρήση του νέου ΚΕΒΑ, ότι θα 
γίνει η επανεξέταση του και θα ενημερωθούμε. 
Προς το παρόν οι εξεταζόμενοι στα ΚΕΠΑ για το 
ποσοστό αναπηρίας, εξετάζονται σύμφωνα με 
τον παλιό κανονισμό. Αν και διαπιστώνουμε από 
τα νέα  περιστατικά που γνωρίζουμε και τις πλη-
ροφορίες που έχουμε, ότι τα ποσοστά αναπηρίας 
που τώρα δίνονται σε οροθετικούς είναι –ανάλο-
γα το ΚΕΠΑ –πολύ χαμηλότερα από αυτά που ξέ-
ραμε παλαιότερα.    

      

●  Μετά το φιάσκο με τους χρήστες ουσιών που 
δηλώθηκε πως μολύνονται για να πάρουν το επί-
δομα, και αφού πάρθηκαν πίσω οι δηλώσεις, οι 
επίσημοι εκπρόσωποι της πολιτείας βρήκαν επι-
τέλους το λάθος! Για το AIDS φταίνε οι αδήλω-
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• 30/11 & 1/12 1st EXCLUSIVE 
UNDERGROUND FESTIVAL ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 
LIVE.

• 1/12  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ & ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS

• 14/2  RED PARTY: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ 
στο bar Belafonte με DJs : Miss D. & Oh Yeah 
Special Guest : οι θρυλικες Κούκλες

Ημερολογιο εκδΗλώσεών
 του  ΚΕΝΤΡΟΥΖΩΗΣΚΛΙΚ!κλικ! 

Από το 1st Exclusive Festival 
στο ΚΥΤΤΑΡΟ LIVE, 30/11 & 1/12

1/12: Παγκόσμια ημέρα δράσης κατά του AIDS
Τα πανό της πορείας που έφτιαξε η ομάδα δράσης οροθετικών 
του Κέντρου Ζωής. Η πορεία που ξεκίνησε από τον ΙΑΝΟ της 
Σταδίου εξαπλώθηκε στο κέντρο της Αθήνας
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14/2: Ημέρα των ερωτευμένων.  
Φωτογραφίες από το RED PARTY του Κέντρου Ζωής
για τα 20 χρόνια έργου της οργάνωσης. Μαζί μας ήταν και οι 
θρυλικές Κούκλες



Positive|36

Στη φάση των κλινικών δοκιμών 
σε ανθρώπους μπαίνει ένα νέο 
πειραματικό εμβόλιο που υπό-
σχεται να καταπολεμήσει το aIds 

με τον ίδιο τρόπο που το αντιγριπικό εμ-
βόλιο καταπολεμά τη γρίπη. Το νέο εμβόλιο, 
που λέγεται SAV001, περιέχει ανενεργό ολόκληρο 
τον HIV ιό με στόχο να προκαλέσει την ενεργοποί-
ηση της αντίδρασης του ανθρώπινου ανοσοποιη-
τικού συστήματος. Μέχρι τώρα, η δημιουργία εμ-
βολίων που περιέχουν ανενεργούς ιούς είχε χρη-
σιμοποιηθεί με επιτυχία στα εμβόλια κατά της γρί-
πης, της λύσσας, της πολυομυελίτιδας και της ηπα-
τίδας. Δεν είχε χρησιμοποιηθεί εναντίον του AIDS, 
αφού οι επιστήμονες δεν είχαν βρει τρόπο να κά-
νουν ασφαλή τον ιό ή να τον παράγουν σε μεγάλες 
ποσότητες. Καναδοί, όμως,  επιστήμονες  με επικε-
φαλής τον Τσιλ-Γιονκ Κανγκ  από το πανεπιστήμιο 
του Δυτικού Οντάριο ανακάλυψαν μια μέθοδο για 
να τροποποιούν γενετικά τον ιό του AIDS, ώστε να 
μην μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση της ασθέ-
νειας, όταν χορηγείται στον άνθρωπο. Αυτό, σύμ-
φωνα με τον δρ. Κανγκ, κάνει την ερευνητική ομάδα 
να ελπίζει ότι το εμβόλιο τους θα είναι εξίσου αποτε-
λεσματικό με τα εμβόλια της γρίπης, της ηπατίτιδας 
κ.α., που χρησιμοποιούν την ίδια μέθοδο. Συγκε-
κριμένα, μετά από έρευνες 20 ετών, οι Καναδοί επι-
στήμονες έλαβαν έγκριση από τον αμερικανικό Ορ-
γανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων να ξεκινήσουν 
τις δοκιμές του νέου εμβολίου σε 40 φορείς του ιού 
από τον Ιανουάριο του 2012. 
ΠΗΓΗ: δΗμοκρατια 23/12/2011, IefImerIda, 23/12/2011

Αύξηση κατά 52,7% στα νέα κρού-
σματα HIV/aIds σε σχέση με 
το 2010 κατέγραψε φέτος το ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ. Σε κοινή συνέντευξη Τύπου με 

τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Λοβέρδο, η πρόεδρος 
του ΚΕΕΛΠΝΟ Τζένη Κρεμαστινού ανέφερε ότι το 
διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2011 καταγράφη-
καν 803 νέα κρούσματα. Σύμφωνα με το περυσι-
νό δελτίο επιδημιολογικής επιτήρησης του ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, το 2010 είχαν αναφερθεί 284 κρούσματα λι-
γότερα. Από τις νέες λοιμώξεις του 2011, οι 686 πε-
ριπτώσεις αφορούν άνδρες και οι 117 γυναίκες. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό (33,13%) αφορά σε άνδρες 
που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες. Ωστό-
σο τα χαρακτηριστικά της επιδημίας στην Ελλά-
δα δείχνουν να αλλάζουν, καθώς τα νέα κρούσμα-
τα σε χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών υπερδεκα-
πλασιάστηκαν και έφτασαν τα 190. Ο αριθμός αυ-
τός αντιστοιχεί μάλιστα στο 23,66% του συνολου 
των νέων λοιμώξεων. Σύμφωνα με την κ. Κρεμα-
στινού, η εξάπλωση της νόσου στους χρήστες ναρ-
κωτικών ευνοείται από τη χρήση μολυσμένων συ-
ριγγών, τις κακές οικονομικές και κοινωνικές συν-
θήκες, την πορνεία και γενικά τη σεξουαλική επαφή 
χωρίς προφύλαξη. Η συνέντευξη Τύπου πραγμα-
τοποιήθηκε ενόψει του Πανελλήνιου Συνεδρίου για 
το AIDS, το οποίο έλαβε χώρα στην Αθήνα τα τέλη  
Νοεμβρίου 2011. 
ΠΗΓΗ: aκροΠολΗ & 24 ωρες, 23/12/2011

Μια διεθνής κλινική δοκιμή 
που έδειξε ότι τα φάρμακα 
κατά του aIds μπορούν να 
είναι το ίδιο αποτελεσματικά 

με τα προφυλακτικά στην παρεμπόδιση 
της διάδοσης του ιού HIV, κρίθηκε ως η 
σημαντικότερη επιστημονική ανακάλυ-
ψη στον κόσμο για το 2011 από το έγκρι-
το περιοδικό «Science», που κάθε χρόνο δημο-
σιεύει τον σχετικό απολογισμό. Την επιλογή των 
δέκα σημαντικότερων επιτευγμάτων κάνει ο κυ-
ριότερος επιστημονικός φορέας των ΗΠΑ, η Αμε-
ρικανική Ένωση για την Προώθηση της Επιστή-
μης (AAAS), η οποία εκδίδει και το «Science». 
Η έρευνα για το AIDS, που άρχισε το 2007 και 
αφορούσε σε  1.763 ετεροφυλόφιλα ζευγάρια, 
στα οποία ο ένας σύντροφος είχε τον ιό και ο άλ-
λος όχι, έδειξε ότι οι ασθενείς που έγκαιρα λαμ-
βάνουν αντι-ιικά φάρμακα, μειώνουν τον κίνδυνο 
ετεροφυλόφιλης μετάδοσης του ιού κατά 96%. Η 
ανακάλυψη, με επικεφαλής τον Μάιρον Κοέν της 
Ιατρικής Σχολής του πανεπιστημίου της Β.Κα-
ρολίνα, που δημοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδι-
κό «New England Journal of Medicine» τον Αύ-
γουστο, χαρακτηρίστηκε ορόσημο προόδου στην 
30χρονη μάχη κατά του AIDS . 
ΠΗΓΗ:  καθΗμερινΗ, 26/12/2011

Ενα βήμα πιο κοντά στην ανά-
πτυξη ενός αποτελεσματικού 
εμβολίου κατά του aIds έκα-
ναν Αμερικανοί ερευνητές. Το 

συγκεκριμένο σκεύασμα κατάφερε να 
περιορίσει τον κίνδυνο της μόλυνσης σε 
ποσοστό 80% σε πιθήκους που εκτέθη-
καν σε μια ιδιαίτερα θανατηφόρα μορφή 
του ιού HIV. Ακόμα όμως και αυτοί που μολύν-
θηκαν εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα του ιού 
στο αίμα τους. Για την παρασκευή του εμβολίου 
οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο αποδυναμω-
μένες μορφές ιών που χρησιμοποιούνται συχνά 
για την ανάπτυξη εμβολίων - έναν κοινό ιό κρυ-
ολογήματος, τον λεγόμενο αδενοϊό, και έναν ιό 
ευλογιάς.  Με το σκεύασμα που ανέπτυξαν κα-
τάφεραν να εισαγάγουν μια πρωτοπαθή μορφή 
του αντιγόνου HIV στον οργανισμό των πιθήκων 
και να προκαλέσουν αντίδραση του ανοσοποιητι-
κού συστήματος. Μετά τον εμβολιασμό εξέθεσαν 
τα ζώα σε μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή του ιού. 
Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι κατάφεραν να 
διαπιστώσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τι είδους 
ανοσοποιητική αντίδραση θα πρέπει να επιφέρει 
το εμβόλιο, για να προσφέρει προστασία απένα-
ντι στη μεταδοτικότητα του ιού αλλά και στην κα-
ταστολή του σε περίπτωση μόλυνσης. Επικεφα-
λής της έρευνας είναι  ο δρ Άντονι Φάουτσι, διευ-
θυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργικών και 
Μολυσματικών Ασθενειών. Τα αποτελέσματα εί-
ναι τόσο ενθαρρυντικά, που οι ερευνητές σχεδιά-
ζουν να προχωρήσουν σε κλινικές δοκιμές σε αν-
θρώπους στις αρχές του 2013
ΠΗΓΗ:  εspresso, 6/1/2012

Κ Α Τ Ι  Κ Ι Ν Ε Ι Τ Α Ι …
Νέα για το hiv/aids που διαβάσαμε στον Τύπο

επιμέλεια: 
Νίκος Δρόσος Είναι διαπιστωμένο ότι οι πάσχοντες 

από AIDS έχουν χαμηλά επίπεδα σε-
ληνίου. Το ερώτημα που δεν έχει 
απαντηθεί με βεβαιότητα ακόμη είναι 

αν η ανεπάρκεια σεληνίου είναι το αποτέλεσμα 
της ασθένειας ή αν τα χαμηλά επίπεδα σεληνί-
ου επηρεάζουν την εξέλιξη της ασθένειας. Ο κα-
θηγητής παθολογίας του πανεπιστημίου της Γε-
ωργίας, ΗΠΑ, Ethan Taylor ανέπτυξε πρόσφα-
τα μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία, σύμφωνα 
με την οποία η ανεπάρκεια σεληνίου ευ-
νοεί τον πολλαπλασιασμό του ιού του 
AIDS. Το γεγονός ότι η ασθένεια έχει τόσο με-
γάλη διάδοση και προκαλεί τόσους θανάτους 
σε χώρες όπου η ανεπαρκής διατροφή είναι εν-
δημικό φαινόμενο, όπως ορισμένες αφρικανι-
κές χώρες, φαίνεται να ευνοεί τη θεωρία. Ο Δρ. 
Τέυλορ παραθέτει, προς επίρρωση της θεωρί-
ας του, τα εξής: (α) το σελήνιο είναι απαραίτητο 
για την καλή λειτουργία του ανοσοποιητικού συ-
στήματος και, μάλιστα, ενισχύει τα Τ-κύτταρα και 
τη δράση της ιντερλευκίνης 2(ΙΙ_-2), μιας φυσι-
κής ανοσοδιεγερτικής ουσίας που θεωρείται σαν 
υποψήφιος θεραπευτικός παράγων για το AIDS, 
(β) ορισμένοι ιοί, που υπό κανονικές συνθή-
κες είναι αδρανείς, γίνονται παθογενείς σε συν-
θήκες ανεπάρκειας σεληνίου, (γ) ο ιός του AIDS 
δεν αναπαράγεται με την ίδια ταχύτητα σε όλους 
τους προσβληθέντες, αλλά υπάρχουν όλες οι δι-
αβαθμίσεις, από την ταχύτατη, έως την βραδύ-
τατη αναπαραγωγή και (δ) πειράματα in vitro (σε 
δοκιμαστικούς σωλήνες) έδειξαν ότι το σελήνιο 
εμποδίζει την αναπαραγωγή του ιού του AIDS. 
ΠΗΓΗ:  Zougla.gr, 16/1/2012

Οι πρωταγωνιστές των ταινιών 
πορνό στο Λος Άντζελες θα 
πρέπει πλέον να φορούν πά-
ντα προφυλακτικό, σύμφω-

να με ειδικό νόμο που υπέγραψε ο δή-
μαρχος του Λος Άντζελες και καθιστά 
υποχρεωτική τη χρήση προφυλακτικού 
στη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο νόμος 
προκάλεσε αντιδράσεις από τους παραγωγούς 
της βιομηχανίας πορνό, οι οποίοι επισημαίνουν 
ότι ο νόμος θα μπορούσε να τους οδηγήσει να 
εγκαταλείψουν το Λος Άντζελες και να πάνε έξω 
από τα όρια της πόλης. Η Κοιλάδα Σαν Φερνά-
ντο στο Λος Άντζελες θεωρείται από πολλούς η 
«πρωτεύουσα» των ταινιών για ενηλίκους, κα-
θώς, σύμφωνα με υπολογισμούς, το 90% των 
αμερικανικών ροζ ταινιών γυρίζονται εκεί. Το 
Ίδρυμα Υγειονομικής Περίθαλψης AIDS του Λος 
Άντζελες δήλωσε ότι η κίνηση είναι σημαντική 
για την προστασία των ηθοποιών από HIV και 
άλλες σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες. 
Το δημοτικό συμβούλιο ζήτησε από την αστυνο-
μία, την εισαγγελία και άλλες υπηρεσίες να εξε-
τάσουν τρόπους ώστε να διασφαλιστεί η τήρη-
ση του νόμου. 
ΠΗΓΗ:  αδεςμευτος τυΠος, 26/1/2012
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Το Κέντρο Ζωής σήμερα είναι μια οργάνωση, μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα, 
που στηρίζει τα οροθετικά άτομα. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι: 
• Δωρεάν κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη.   

• Κέντρο Ημέρας: χώρος συνάντησης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των ατόμων 
που ζουν με hiv/aids.  

• Info Center: για την εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

• Το πρόγραμμα συντροφικότητας στα νοσοκομεία και στο σπίτι.  

• Πρόγραμμα στήριξης σε οροθετικούς/ες κρατουμένους/ες των Φυλακών Κορυ-
δαλλού.  

• POSITIVE: περιοδικό ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν στο hiv/aids και θέ-
ματα γενικού ενδιαφέροντος.  

• Internet- Site: νέα για το Κέντρο Ζωής και το hiv/aids

• Πρόγραμμα ενημέρωσης πληθυσμού για πρόληψη και ενάντια στις δι-
ακρίσεις με διεξαγωγή ομιλιών, επαφές με εκπαιδευτικά ιδρύματα, χώρους ερ-
γασίας, κλπ

• Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευρύτερη ευαισθητοποίηση και ενη-
μέρωση του πληθυσμού για το έργο του Κέντρου Ζωής καθώς και για την εξεύρε-
ση οικονομικών πόρων.  

• Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά-διακρατικά δίκτυα   

Γίνε εθελοντής του Κέντρου Ζωής

Οι περισσότερες υπηρεσίες του Κέντρου Ζωής παρέχονται από εθελοντές που εκπαιδεύονται σε ειδικά σεμινάρια τα οποία 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Τα σεμινάρια δίνουν την ευκαιρία σοτυς υποψήφιους εθελοντές να ενημερωθούν για το HIV/AIDS 
από εξειδικευμένους επαγγελματίες, να συμμετέχουν σε ομαδικές συζητήσεις και βιωματικές ασκήσεις και να γνωρίσουν  το έργο 
του Κέντρου Ζωής, τις υπηρεσίες που προσφέρει και τις δραστηριότητές του. Τελειώνοντας το σεμινάριο, οι εθελοντές εντάσσονται 
σε τομείς εργασιών όπως: 

• κέντρο ημέρας 
• συγγραφή περιοδικού
• διοργάνωση εκδηλώσεων
• επισκέψεις σε νοσοκομεία, σπίτια
• ενημέρωση πληθυσμού

Για περισσότερες πληροφορίες 

μπορείτε να απευθυνθείτε στη Μαρία Κoυλεντιανού, 
κάθε Δευτέρα, Πέμπτη & Παρασκευή 10.00-15.00 και Τετάρτη 16.00-21.00,
στα τηλέφωνα 210-7257617, 210-7294747, 210-7233848, fax 210-7240425.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ είναι 
μία αναγνωρισμένη, μη κυ-
βερνητική, μη κερδοσκοπι-
κή οργάνωση, η οποία ιδρύ-

θηκε το 1991 με την πρωτοβουλία μίας 
ομάδας φίλων - στο μεγαλύτερο μέ-
ρος τους αμερικανών - με κυρίαρχη 
φυσιογνωμία αυτή του Frank Olcvary, 
εμπνευστή και κινητήριο δύναμη του 
σωματείου αυτού. 

Η ίδρυση του Κέντρου Ζωής έγινε σε 
μία περίοδο κατά την οποία παρά το γε-
γονός ότι η επιδημία του aids ήταν ήδη 
διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, η πλει-
ονότητα των Ελλήνων ελάχιστα γνώρι-
ζε για αυτήν, και οι οροθετικοί (φορείς 
του ιού hiv που προκαλεί το aids) ζού-
σαν σε ένα περιβάλλον απελπισίας, 
απομόνωσης, φόβου, πόνου και εγκα-
τάλειψης. 

Η μικρή ομάδα των εθελοντών που 
αποτελούσε τον πυρήνα του Κέντρου 
Ζωής στα αρχικά του βήματα, είχε σαν 
πρωταρχικό στόχο να βοηθήσει με 
όποιο τρόπο μπορούσε τα άτομα που 
είχαν μολυνθεί από τον ιό και τα οποία 
ζούσαν υπό άσχημες συνθήκες, τις πε-
ρισσότερες φορές μάλιστα, εγκαταλε-
λειμμένα από τις ίδιες τους τις οικογέ-
νειες. Μέσα από μεγάλες προσπάθειες, 
οι εθελοντές κατόρθωσαν σιγά-σιγά να 
μπουν στα νοσοκομεία όπου νοσηλεύ-
ονταν οι οροθετικοί και να κερδίσουν 
την εμπιστοσύνη τους προσφέροντας 
τους πάνω από όλα αγάπη και συντρο-
φιά. 

Με τη πάροδο του χρόνου, η μικρή 
εκείνη ομάδα των εθελοντών, απέκτη-
σε καινούργια μέλη - τα περισσότερα 
τώρα πια Έλληνες-, μεγάλωσε και είναι 
πλέον μια μεγάλη οικογένεια από αν-
θρώπους που προσφέρουν αφιλοκερ-
δώς και με ευσυνειδησία τις υπηρεσίες 
τους σε όλους αυτούς που άμεσα ή 
έμμεσα αντιμετωπίζουν το hiv ή/και 
το aids στη ζωή τους. 



Είναι ευθύνη όλων μας
Ενημερώσου 
Προφυλάξου 
Εξετάσου x

x
x

Τί είναι ο Hiv;
Ο HIV (human immunodeficiency virus) είναι ο ιός της ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας, ο ιός που 
προκαλεί το aids (σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας).
Ο hiv προσβάλει το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου το οποίο είναι υπεύθυνο για την άμυνα 
του οργανισμού ενάντια σε διάφορες ασθένειες.

Γνωρίζεις;
To AIDS μας αφορά όλους.
Μπορεί και εσύ να μολυνθείς από τον ιό hiv που προκαλεί το aids ανεξάρτητα από το φύλο,
την ηλικία και τις σεξουαλικές σου συνήθειες. 

Πώς μεταδίδεται ο Hiv;
Με σεξουαλική επαφή  - κολπική, πρωκτική , σπανιότατα στοματική - χωρίς χρήση προφυλακτικού 
με άτομο που ήδη έχει τον ιό. 
Χρησιμοποιώντας την ίδια σύριγγα, βελόνα ή άλλο εργαλείο για τη χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτι-
κών με άτομο που ήδη έχει ιό.
Από μητέρα που έχει ήδη τον ιό στο μωρό κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού και του 
θηλασμού, εάν δεν υπάρχει ιατρική παρακολούθηση.

Πώς δεν μεταδίδεται ο Hiv;
Από κοινωνικές επαφές (αγκαλιά, χειραψία, φιλί)
Από την καθημερινή συναναστροφή στο σπίτι, στην εργασία, στο σχολείο, στο θέατρο, κτλ.
Από ρούχα, πετσέτες, ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα.
Από την θάλασσσα ή την πισίνα
Από την τουαλέτα
Από τα έντομα

Προφυλάσσεσαι;
Επειδή δεν γνωρίζεις ποιος έχει τον ιό και για να είσαι απολύτως σίγουρος/η θα πρέπει να κάνεις το 
ειδικό τεστ, χρησιμοποίησε προφυλακτικό από Latex σε κάθε σου σεξουαλική επαφή. 
Θυμήσου το aids δεν κάνει διακρίσεις. 
Μην ντρέπεσαι, πάρε εσύ την πρωτοβουλία. Η χρήση προφυλακτικού είναι μια πράξη αγάπης.
Εάν κάνεις χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών, χρησιμοποίησε πάντα την δική σου σύριγγα ή βελόνα, 
μην τη μοιράζεσαι με άλλα άτομα.
Σε περίπτωση εγκυμοσύνης, ζήτησε πληροφορίες από τον γιατρό σου.

Βοηθάς;
Όσοι αντιμετωπίζουν το hiv/aids έχουν ανάγκη από υποστήριξη, πληροφόρηση, συντροφιά. 
Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις. 
Μπορείς να γίνεις εθελοντής στο Κέντρο Ζωής ή να συμβάλλεις οικονομικά στην προσπάθεια μας.

Αγκαλιάζεις;
Μπορείς να αγκαλιάζεις χωρίς φόβο τα άτομα με hiv/aids που ζητούν τη βοήθεια σου. Μην τα απο-
μονώνεις, αγωνίσου μαζί τους. Αυτό κάνουμε κι εμείς στο Κέντρο Ζωής.

Ποιοι είμαστε;
Το Κέντρο Ζωής ιδρύθηκε το 1991 και είναι μια αναγνωρισμένη, μη κυβερνητική οργάνωση. 
Προσφέρει υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των ατόμων που ζουν με hiv/aids, 
των οικογενειών τους αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού.

Το Κέντρο λειτουργεί χάρη στην πολύτιμη και ακούραστη προσφορά των εθελοντών και των υπο-
στηρικτών του, μέσα σε πλαίσια σεβασμού προς τον συνάνθρωπο και απόλυτης εχεμύθειας.
Οι εθελοντές του Κέντρου εκπαιδεύονται σε ειδικά σεμινάρια τα οποία διοργανώνονται κάθε χρόνο.

Υπηρεσίες - δραστηριότητες
Δωρεάν κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη
Κέντρο ημέρας: χώρος συνάντησης, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των ατόμων που ζουν με hiv/aids.
Πρόγραμμα συντροφικότητας στο σπίτι.
Πρόγραμμα στήριξης σε οροθετικούς κρατούμενους των φυλακών Κορυδαλλού.
Info centre: για την εκμάθηση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών
Positive: περιοδικό ενημερωσης σε θέματα που αφορούν στο HIV/AIDSκαι γενικού ενδιαφέροντος.
Διοργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του πληθυσμού.
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά - Διακρατικά δίκτυα

Positive|38
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κεντρο ελεγχου & προληψησ νοσηματων- κε.ελ.π.νο
Αγράφων 3-5, Μαρούσι
τηλ: 210 5212000

Υπηρεσίες ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ:
• Γραφείο Ψυχοκοινωνικής Στήριξης, 
Αγράφων 3-5, Μαρούσι, τηλ: 210 5212077-79
• Γραφείο Μετακινούμενων Πληθυσμών, 
3ης Σεπτεμβρίου 54, τηλ: 210 8899238-239
• Συμβουλευτικός Σταθμός για Θέματα AIDS, 
Νοσοκομείο Α. Συγγρός, Αθήνα, τηλ: 210 7239945

κεντρο ελεγχου & προληψησ νοσηματων- ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ
Θεσσαλονίκη τηλ: 2310 229139

ΕΘΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ aIds

κεντρο αναφορασ AIDS & σεξουαλικωσ μεταδιδομενων 
νοσηματων, π.γ.ν.α. “ο ευαγγελισμοσ” 
Υψηλάντου 45 - 47 Αθήνα, τηλ: 210 7201279

εθνικο αεντρο αναφορασ σεξουαλικωσ μεταδιδομενων 
νοσηματων & AIDS,
νοσ/μειο αφρ. & δερμ. νοσηματων  α. συγγροσ
Ι. Δραγούμη 5 Ιλίσια, τηλ: 210 7243579

εθνικο κεντρο αναφορασ ρετροϊων
εργαστηριο υγιεινησ & επιδημιολογιασ & ιατρικησ στατ/κησ 
ιατρικη σχολη παν/μιου αθηνων
Μ. Ασίας 75 Γουδί, ΤΚ 115 27 τηλ: 210 7462090

εθνικο κεντρο αναφορασ AIDS βορειου ελλαδοσ, 
εργαστηριο μικροβιολογιασ - ιατρικο τμημα-σχολη επιστημων
υγειασ - αριστοτελειο πανεπιστημιο θεσ/νικησ 
Τ.Κ. 540 66 Θεσ/νίκη,              τηλ: 2310 999081

εθνικο κεντρο αναφορασ AIDS νοτιοδυτικησ ελλαδοσ, 
περ/κο γενικο νοσ/μειο πατρων αγ. ανδρεασ
Τσερτίδου 1 26335 Πάτρα, τηλ: 2610 227974-6

τμημα αιμοδοσιασ πανεπιστημιακου νοσοκομειου ιωαννινων, 
Λεωφ. Πανεπιστημίου, 455 00 Ιωάννινα, τηλ: 26510 99460

εθνικο κεντρο αναφορασ AIDS κρητησ, 
π.γ.ν. ηρακλειου κρητησ “βενιζελειο – πανανειο”, 
Λεωφ. Κνωσσού 71021 Ηράκλειο Κρήτης, 
τηλ: 2810 368482 - 368042

κεντρο αναφορασ AIDS - Ι.Κ.Α. αλεξανδρουπολησ,
Λεωφ. Μάκρης 29,  68100  Αλεξανδρούπολη, τηλ: 25510 20403

ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ: Υπάρχουν Εξωτερικά Ηπατολογικά Ιατρεία  σε δη-
μόσια νοσοκομεία, σ΄όλη τη χώρα στα οποία μπορείς να απευθυν-
θείς και να κλείσεις ραντεβού 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ: 

τηλεφωνικη γραμμη AIDS αθηνασ:
210 7222222 (9:00πμ-9:00μμ)

γραμμη AIDS θεσσαλονικησ
2310 229139, 2310 263363 

γραμμη αμεσησ κοινωνικησ βοηθειασ: 197

RAPID TEST (από την mko PRaKsis): Ανώνυμη & δωρεάν 
εξέταση, χωρίς αιμοληψία, με αποτελέσματα εντός 20 λεπτών. 
Πληροφορίες: 800 1111 600

ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ 
ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ 
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ;

Tο                    θα το βρείτε στα παρακάτω σημεία 
στην Αθήνα και την Κόρινθο και σε ηλεκτρονική 
μορφή στην ιστοσελίδα http://kentrozois.gr

ΑΘΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ : aPeRitif (Καλαμιώτου 4 & Ερμού), Magaze 
(Αιόλου 33), BaBa au Rum (Κλειτίου 6), κιμωλια (Υπερείδου 5, Πλάκα) 
Joe WeideR (Δραγατσανίου 4)  ΓΚΑΖΙ: sodade (Τριπτολέμου 10),  
S-Cape (Κωνσταντινουπόλεως 82), hoxton (Βουτάδων 42), Blue TRain 
(Κωνσταντινουπόλεως 84), Kανελλα (Κωνσταντινουπόλεως 70) mayo 
(Περσεφόνης 33), alexandeR Sauna (Μ.Αλεξάνδρου 134), Fcuk (Κελέου 
3), diffeRent (Ιερά οδός 49), Moe (Κελέου 1-5) ΕΞΑΡΧΕΙΑ: Cheap aRT 
(Θεμιστοκλέους & Ανδρέα Μεταξά 25), χαρτεσ (Βαλτετσίου 35 & Ζωοδόχου 
Πηγής) ΚΟΥΚΑΚΙ: κουκλεσ (Ζαν Μωρέας 32) ΚΥΨΕΛΗ: paRoxySm 
TaTooS STudio (Λέσβου 5) ΠΑΝΟΡΜΟΥ: ποτοπωλειον (Πανόρμου 
113) ΠΑΓΚΡΑΤΙ: poquiTo GRande (Πρατίνου 5), κουρειο παναγιωτη 
κοπελιαδη (Τιμόθεου 23)

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ : πρωτοπορια (Γραβιάς 3-5), ιανοσ (Σταδίου 24), 
πολυχρωμοσ πλανητησ (Αντωνιάδου 6), λεμονι (Ηρακλειδών 22), 
οδοσ πανοσ (Διδότου 39 & Ιπποκράτους)

ΣΧΟΛΕΣ : φιλοσοφικη (4ος Όροφος)

ΚΟΡΙΝΘΟΣ : φασολι (Εθνικής Αντιστάσεως 51Α)

Σ τ ή ρ ι ξ ε  τ η ν 
κ α μ π ά ν ι α  τ ο υ 
ΚΕΝΤΡΟΥΖΩΗΣ 

Μπες στο
www.kentrozois.gr 

και κατέβασε 
τα STOP STIGMA 

banners 

Πόσταρε τα, 
στο facebook, 
σ το  blog σου 

ή στο site σου 

ή πρόσθεσε τα σαν 
υπογραφή  στο email 
σου

Βοήθησε μας  να 
πολεμήσουμε τις 

δ ιακρ ίσε ις  που 
υφίστανται χιλιάδες 
άνθρωποι που ζουν 

με h i v / a i d S  στην χώρα μας.
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