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Η πορεία της Κλίμακας, μέσω των δραστηριοτήτων της, 
καταδεικνύει ότι μόνο η πρακτική εφαρμογή των θέσεών 
μας, σχετικά με τις δομές της κοινωνίας και της πολιτείας, 
είναι συνυφασμένη με εκείνες τις αλλαγές, οι οποίες θα 
οδηγήσουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. 
Η κρίση αξιών, η οικονομική, κοινωνική, πολιτική και 
πολιτισμική κρίση «επιτάσσει» την κοινωνία να πορευτεί 
στο πλευρό της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, της 
έμπνευσης, της δημιουργίας και της ελεύθερης έκφρασης, 
ώστε να επιλύσει τα προβλήματα όπου αντιμετωπίζει. 
Κανείς άνθρωπος δεν αξίζει μια ζωή στο περιθώριο. Κανείς 
άνθρωπος δεν αξίζει να είναι μια ζωή συνοδοιπόρος της 
στέρησης, του κινδύνου και της φτώχειας.
Έτσι, η Κλίμακα δημιούργησε και τον «τύπο του δρόμου», 
ο οποίος ξεκίνησε το ταξίδι του με απώτερο σκοπό την 
ευαισθητοποίηση της κοινωνίας αλλά, πρωτίστως, της 
πολιτείας. 
«Ο τύπος του δρόμου» θα  είναι μια πλατφόρμα διαλόγου 
μεταξύ εκείνων οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν ενεργά 
στην κοινωνία. 
«Ο τύπος του δρόμου» θα γίνει ο  δρόμος, ο οποίος θα 
οδηγήσει τους άστεγους τύπους στην επανένταξή τους στην 
κοινωνία.
Ώσπου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ας έχουμε κατά νου τα 
λόγια του Jose Antonio Abreu, δημιουργού του El Sistema 
music revolution στη Βενεζουέλα, «όσο πιο φτωχοί είμαστε, 
τόσο πιο αντάξιοι είμαστε σε αυτά τα μεγάλα, τα υψηλά 
επίπεδα ποιότητας και κουλτούρας.

Ευδοκία Πρασίνου

ο Τύπος
του Δρόμου

Αθηναϊκός Δεκαπενθήμερος Τύπος 
Τεύχος 2 • 18 Φεβρουαρίου 2013 

Έκδοση: Μ.Κ.Ο. «Κλίμακα», φορέας 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού 
Κεφαλαίου για την αντιμετώπιση του 
κοινωνικού αποκλεισμού. 

Δεκελέων 50, Κεραμεικός, Αθήνα 118 54
Τηλ:210-3417162-3, Fax:210-3417164
Ε-mail: typos@klimaka.org.gr
www.klimaka.org.gr
www.klimaka-cosmos.net

ISSN: 2241 - 4053

Επιμέλεια ύλης: Ευδοκία Πρασίνου 
Γραφιστική επιμέλεια: Πάνος Κασιάρης

Τακτικοί συνεργάτες: Κυριάκος 
Κατσαδώρος, Όλγα Θεοδωρικάκου, 
Δημόκριτος Σαραντίδης, Άρης Βιόλατζης, 
Μαριλένα Παπαναστασίου, Γιάννης 
Αλεξάκης, Ντόροθυ Γαρώνη, Χριστίνα 
Τάτση, Ντέμιαν Κατσαδώρου, Νικόλαος 
Χασάπης, Χρήστος Αρβανίτης

Έκτακτοι συνεργάτες: Ελένη Μπάκα, 
Αγγελική Χριστοδούλου, Νίκος Κοκκάλης, 
Νίκος Νακόπουλος, Φιόρα Μαυροπούλου, 
Ελένη Αντωνιάδου

Εξώφυλλο: RanDoM

Παραγωγή: Γραφικές Τέχνες «Μυρίκη»
Εκτύπωση: «Ψιμύθι» ΕΠΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν απηχούν 
αναγκαστικά τις απόψεις του εντύπου. 
Οι συντάκτες φέρουν την ευθύνη της 
υπογραφής τους.

Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Εθνικών Οργανώσεων που δουλεύουν με 
τους Αστέγους

Member of the European Federation of 
National Organisations working with the 
Homeless





4 Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | ΤΕΥΧΟΣ 2 | 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

Σχεδόν εφτά παρά είκοσι το πρωί 
και είμαι στο δρόμο για τη δουλειά. 
Κάνει κρύο και ο πρωινός υγρός 

αέρας της θάλασσας παγώνει το πρόσωπο. 
Ελέγχω μηχανικά το κουμπωμένο μου 
πανωφόρι, σφίγγω το κασκόλ και επιτα-
χύνω το βήμα μου. Σκέφτομαι, όπως κάνω 
πάντα αυτή την ώρα, τα θέματα των περι-
στατικών που παρακολουθώ και ξαναφτιά-
χνω στο μυαλό μου το πρόγραμμα της ημέ-
ρας. 

Καθώς περπατώ, ανταλλάσω μια γρή-
γορη χαμογελαστή καλημέρα με τον 
Αντρέα, τον πρώτο άστεγο που συναντώ 
μέχρι να φτάσω στον προορισμό μου. 
Μαζεύει προσεκτικά τα σκεπάσματα και 
τα χαρτόκουτα που χρησιμοποιεί για να 
κοιμάται, από την είσοδο τού προς ενοικί-
αση μαγαζιού που τον «φιλοξενεί» εδώ και 
δύο μήνες. Το συγκεκριμένο μαγαζί, ισό-
γειο πολύ παλιού, σχεδόν μισοκατεστραμ-
μένου διώροφου κτηρίου, είναι προς ενοι-
κίαση για περισσότερο από πέντε χρόνια. 

Λίγο πιο πέρα, δεύτερη καλημέρα με 
την  Ήριννα και τον Στέφανο, άστεγοι και 
εκείνοι τα τελευταία χρόνια, βρίσκουν 
νυχτερινό καταφύγιο στο υπερυψωμένο 
μπαλκονάκι έρημης διπλοκατοικίας. Τους 
παρέχει ασφάλεια μου είχαν πει, αλλά είναι 
μικρό και δεν χωρούν να ξαπλώσουν και 
οι δύο. Χαίρονται όμως που το βρήκαν και 
μπορούν να το χρησιμοποιούν ανενόχλη-
τοι γιατί τους προφυλάσσει αρκετά από τη 
βροχή και δεν ανησυχούν τόσο για τις τσά-
ντες με τα πράγματα τους.

Διασχίζω την Νοταρά. Ο Κωστής ακόμη 
κοιμάται. Εκείνος δεν βιάζεται να ξυπνήσει 
νωρίς. Το πολυόροφο κτήριο, Μέγαρο τάδε, 
στου οποίου την είσοδο κοιμάται, δεν χρη-
σιμοποιείται πλέον εδώ και πολλά χρόνια. 
Τα διπλανά κτήρια είναι νοικιασμένα, ως 

επί το πλείστον, σε εταιρείες για τη στέγαση 
των γραφείων τους και ανοίγουν μετά τις 
οκτώ. Αλλά και αυτά τα γραφεία, λόγω της 
οικονομικής κρίσης, κλείνουν το ένα μετά 
το άλλο. Έτσι, εκείνος μπορεί να συνεχίσει 
ανενόχλητος τον ύπνο του, μέχρι να ξημε-
ρώσει και να αρχίσει ο κόσμος να κυκλο-
φορεί.

Συνεχίζω την πορεία μου και μετράω 
αφηρημένα τις εγκαταλελειμμένες μονο-
κατοικίες με τους μεγάλους κήπους, τις 
ψευτοσφραγισμένες διπλοκατοικίες, τρι-
πλοκατοικίες που μετά βίας στέκουν στρι-
μωγμένες ανάμεσα στις μεγάλες πολυκα-
τοικίες του κέντρου της πόλης, απεριποί-
ητες, παραμελημένες, γεμάτες σκουπίδια.  
Ξαφνιάζομαι όταν συνειδητοποιώ πόσο 
μεγάλος είναι ο αριθμός αυτός. Αναρω-
τιέμαι πια είναι η ιστορία όλων αυτών 
των κτισμάτων. Γιατί και πότε έπα-
ψαν να τα χρησιμοποιούν, πως κατέ-
ληξαν να αφεθούν έρημα, να ρημάζουν 
χωρίς περιποίηση, φύλαξη, φροντίδα.  
Να είναι άραγε κτίσματα των οποίων η 
συντήρηση και η επισκευή είναι αβάστα-
χτη για τους ιδιοκτήτες τους ή είναι κλη-
ρονομιές εξ άδιαιρέτου, όπου οι δικαι-
ούχοι δεν κατάφεραν να συμφωνή-
σουν για την τύχη τους. Το αποτέλεσμα 
τελικά είναι να μην ασχολείται κανείς 
με αυτά και να καταστρέφονται μέρα με 
τη μέρα από την κλεισούρα, τους κακο-
προαίρετους εισβολείς και την αχρηστία. 
Ασχολείται με αυτά τα κτήρια μόνο η γει-
τονιά τις μέρες του καύσωνα κυρίως, 
που τα καταγγέλλει ως «ανθυγιεινές 
εστίες», εξαιτίας των συσσωρευμένων 
σκουπιδιών και των παλιών αντικειμέ-
νων όπου είναι άγνωστο από ποιους και 
πότε πετιούνται εκεί. Οπότε αναπάντεχα 
κάνουν την εμφάνιση τους τρωκτικά και 

πάσης φύσεως παράσιτα και έντομα.  
Σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία, μετά 
την καταγγελία υποχρεωτικά, επιστρα-
τεύονται οι υπηρεσίες του δήμου για να 
διαπιστώσουν το μέγεθος του προβλή-
ματος, να ειδοποιήσουν τους αρμόδι-
ους, να βρουν τους ιδιοκτήτες τους, να 
τους ειδοποιήσουν ώστε να τα καθαρί-
σουν ή για να τους επιβάλουν τα ανά-
λογα πρόστιμα σε αντίθετη περίπτωση.  
Ενώ όταν δεν είναι δυνατό να βρεθούν 
οι νόμιμοι ιδιοκτήτες, και μετά από μια 
μεγάλη γραφειοκρατική διαδικασία, υπο-
χρεώνονται να αναλάβουν οι υπηρεσίες 
του δήμου για να συγκεντρώσουν τα άχρη-
στα αντικείμενα, να τοποθετήσουν σκα-
λωσιές που θα συγκρατήσουν τους ετοι-
μόρροπους τοίχους –για να προστατεύ-
σουν τους περαστικούς– να καθαρίσουν 
τον χώρο για να γίνει η απαραίτητη απε-
ντόμωση και μυοκτονία που θα μειώσει 
το πρόβλημα προσωρινά, θα καθησυχάσει 
τη γειτονιά για κάποιο χρονικό διάστημα – 
μέχρι να ξαναπεταχτούν μπάζα και σκου-
πίδια και να επαναληφθεί η ίδια ακριβώς 
διαδικασία.

Αναρωτιέμαι αν θα μπορούσε να αλλά-
ξει κάτι. Ίσως να υπάρχει τρόπος να συνδυ-
αστούν οι δύο ανάγκες, των αστέγων από 
τη μία και των κτηρίων από την άλλη. Ίσως 
να μπορούσε να βρεθεί και κάποιο άλλο 
κοινό σημείο εκτός από την εγκατάλειψη. 

Περίεργες πρωινές σκέψεις που διακό-
πτονται αναγκαστικά από το άνοιγμα 
της πόρτας του γραφείου και την ανταλ-
λαγή καλημέρας με τους συναδέλφους.  

Πιάνω δουλειά.

Ελένη Μπάκα



Η  επιδείνωση της κατάστασης όσον 
αφορά στην εμπορία ανθρώπων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 

στενά συνδεδεμένη με τις εκάστοτε οικο-
νομικές και κοινωνικές κρίσεις που διέρχο-
νται ορισμένες χώρες και περιοχές. Άτομα 
ευάλωτα, εξαιτίας ψυχοπαθολογίας, κοι-
νωνικών παραγόντων και κυρίως λόγω 
οικονομικής δυσπραγίας και ανεργίας, 
προωθούνται από τη χώρα προέλευσής 
τους παράνομα, με την υπόσχεση και την 
ελπίδα ευρέσεως εργασίας και μιας καλύ-
τερης ζωής και πέφτουν θύματα σεξουαλι-
κής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Στις 
μέρες μας η εκμετάλλευση των θυμάτων 
γίνεται όλο και πιο επιδεικτική, συνεργώ-
ντας σ’ αυτό ο γενικός εφησυχασμός και η 
γενική απάθεια των κοινωνιών μας.

Η εμπορία ανθρώπων δεν αποτελεί, λοι-
πόν, μόνο ένα επεισοδιακό φαινόμενο που 
θίγει μερικά μεμονωμένα άτομα. Πρόκει-
ται για διαρθρωτικής φύσεως φαινόμενο 
με εκτεταμένες επιπτώσεις στον κοινω-
νικό, τον οικονομικό και πολιτικό ιστό των 
κοινωνιών μας. Είναι ένα πρόβλημα που 
απειλεί και προκαλεί σε διεθνές επίπεδο, 
ενώ δυναμιτίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
τη δικαιοσύνη και τη διεθνή έννομη τάξη. 
Παράλληλα με την κατοχύρωση ενισχυμέ-
νης και αρκούντως ρητής νομικής προστα-
σίας όλων των ατόμων και την υιοθέτηση 
μέτρων που θα εξασφαλίζουν επαρκή προ-
στασία και βοήθεια στα θύματα, πρωταρ-
χικής σημασίας είναι ο σχεδιασμός και η 
εφαρμογή πολιτικών πρόληψης.

Η πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων 
με σκοπό την εκμετάλλευση της εργασίας 
τους μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστικά και 
αποτελεσματικά μέσω της καταπολέμησης 
των αιτιών που ευνοούν την ανάπτυξη του 

φαινομένου. Τα αίτια αυτά είναι, κατά κύριο 
λόγο, όμοια με εκείνα που οδηγούν στην 
εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση και τα οποία συνοψίζονται 
στην οικονομική εξαθλίωση που αγγίζει ορι-
σμένες περιοχές του πλανήτη, την ανεργία, 
την άγνοια και τις χαλαρές κρατικές δομές, 
που διευκολύνουν ιδιαίτερα το έργο των 
δραστών. Αποτελεσματικές, συνακόλουθα, 
πρακτικές για την πρόληψη του φαινομέ-
νου της εμπορίας ανθρώπων είναι εκείνες οι 
οποίες στοχεύουν στην ουσιαστική αντιμε-
τώπιση των γενεσιουργών παραγόντων και 
προς τον σκοπό αυτό προσανατολίζονται οι 
περισσότερες δράσεις που αναπτύσσονται 
σε διεθνές επίπεδο, σε αντίθεσή με τις δρά-
σεις πρόληψης που ουσιαστικά απουσιά-
ζουν στην Ελλάδα. Η πρόληψη της εμπορίας 
ανθρώπων περιλαμβάνει όλες τις δραστη-
ριότητες που συμβάλλουν στην εξάλειψη ή 
στη μείωση της εγκληματικότητας ως κοι-
νωνικού φαινομένου, τόσο από ποσοτική 
όσο και από ποιοτική πλευρά, είτε με μόνιμα 
και διαρθρωμένα μέτρα συνεργασίας είτε με 
ad hoc πρωτοβουλίες. 

Το πρώτο βασικό στάδιο για 
την πρόληψη τού φαινομένου είναι 
η κατανόησή του. 

Η έρευνα, άλλωστε, συνιστά απαραίτητη 
προϋπόθεση για την κατάρτιση και υλοποί-
ηση ολοκληρωμένων στρατηγικών πρόλη-
ψης. Μια έρευνα για την εμπορία θα πρέ-
πει να προχωρά σε βάθος, να στοχεύει σε 
συγκεκριμένα αποτελέσματα, να μελετά 
τοπικά προβλήματα αλλά και τις γενεσι-
ουργές αιτίες, καθώς επίσης, να διερευνά 
τις σχέσεις με άλλα φαινόμενα, όπως η 
έμφυλη ανισότητα και το εθνικό και κοι-

Εμπορία ανθρώπων 

Το trafficking είναι ένα, ιδιαιτέρως, σύνθετο
φαινόμενο που συνδέεται με διάφορα 
πεδία: αυτό της μεταναστευτικής 
πολιτικής, το οργανωμένο έγκλημα, την 
πορνεία, την εξαναγκαστική εργασία, τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τη βία αλλά και την 
αντανακλώμενη σ’ αυτό κοινωνική παθολογία. 
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νωνικό περιβάλλον. Η έρευνα θα πρέ-
πει να ακολουθείται από τη διάχυση της 
πληροφόρησης και ιδιαιτέρως την ένταξη 
στους αποδέκτες αυτής, των «ειδικών», των 
προσώπων που έρχονται σε επαφή με τα 
θύματα κατά την άσκηση του επαγγέλμα-
τός τους, όπως αστυνομικοί, γιατροί, δικα-
στικοί υπάλληλοι κ.λπ., διότι αποκτούν με 
αυτόν τον τρόπο εξειδικευμένες γνώσεις 
και εξειδικευμένη εκπαίδευση, σχετικά με 
διάφορες πτυχές της εμπορίας ανθρώπων. 
Η εμπειρία μας έχει αποδείξει ότι τέτοιου 
είδους στοχευμένη εκπαίδευση έχει ιδιαι-
τέρως θετικά αποτελέσματα. 

Άλλη μορφή μέτρων με προληπτικό 
χαρακτήρα είναι τα μέτρα που έχουν 
στόχο να αποθαρρύνουν τη ζήτηση 
η οποία ευνοεί όλες τις μορφές 
εκμετάλλευσης προσώπων, ιδίως 
γυναικών και παιδιών, που οδηγούν 
στην εμπορία. 

Μέτρα τα οποία επιβάλλεται να λάβουν 
ή να ενισχύσουν τα συμβαλλόμενα μέρη, 
και κατά το άρθρο 6 της Σύμβασης του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης του 2005 για τις δρά-
σεις καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώ-
πων, Με τη διάταξη αυτή, οι συντάκτες 
της Σύμβασης, στοχεύουν να καταπολε-
μήσουν από μία άλλη πλευρά την εμπορία 
ανθρώπων, εκείνη των πιθανών αποδε-
κτών κάθε μορφής υπηρεσίας, που ευνοεί 
την εμπορία ανθρώπων. Είτε πρόκειται για 
σεξουαλικές υπηρεσίες, είτε για υπηρεσίες 
που προσφέρονται από θύματα υπό καθε-
στώς εξαναγκαστικής εργασίας ή δουλείας, 
καθώς και τα προϊόντα που έχουν παρα-
χθεί από τα πρόσωπα αυτά υπό καθεστώς 
εκμετάλλευσης, είτε πρόκειται για από-
κτηση οργάνων του ανθρωπίνου σώματος 
που έχουν παράνομα αφαιρεθεί.

Τα μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν 
για την πραγματοποίηση του στόχου της 
εν λόγω διάταξης μπορεί να είναι νομοθε-
τικά, διοικητικά, εκπαιδευτικά, κοινωνικά, 
πολιτιστικά ή άλλης μορφής. Απαραίτητη 
θεωρείται και σε αυτήν την περίπτωση η 
έρευνα για την κατανόηση του προβλήμα-
τος της «ζήτησης», όπως και των κινήτρων 
που δημιουργούν πελατεία για υπηρεσίες 
και προϊόντα που προέρχονται από θύματα 
εμπορίας, με σκοπό την απόκτηση πληρο-
φοριών που είναι απαραίτητες για την ενη-
μέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκομέ-

νων προσώπων και, περαιτέρω, την ευαι-
σθητοποίηση της κοινής γνώμης. Σε ορι-
σμένες ευρωπαϊκές χώρες ήδη γίνονται 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης και ενημέ-
ρωσης των (εν δυνάμει) πελατών σεξουαλι-
κών υπηρεσιών σχετικά με την εμπορία και 
χρησιμοποιούνται πρακτικές που έχουν 
θετικά αποτελέσματα, όπως η χρήση ανοι-
χτών γραμμών επικοινωνίας (hotlines), το 
διαδίκτυο, η πρόβλεψη δεικτών για την 
αναγνώριση γυναικών – θυμάτων εμπο-
ρίας. Αντιθέτως, όμως, λίγες φαίνεται να 
είναι προς το παρόν οι καλές πρακτικές 
για την καταπολέμηση της ζήτησης φθη-
νής εργασίας και φθηνών προϊόντων που 
προέρχονται από εξαναγκαστική εργασία.

 
Μιλώντας για παροχή σεξουαλικών 
υπηρεσιών, δεν μπορούμε επ’ 
άπειρον να παραλείπουμε διακριτικά 
τους αποδέκτες αυτών των 
υπηρεσιών.

Ίσως πιο ανησυχητική από την αύξηση του 
αριθμού θυμάτων –ή τουλάχιστον άμεσα 
συνδεδεμένη με αυτήν– είναι η αύξηση 
και διαφοροποίηση της ομάδας των πελα-
τών. Μέχρι πρότινος, μιλούσαμε για συγκε-
κριμένες ηλικιακές ομάδες, με τα δικά τους 
κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηρι-
στικά, αλλά και κίνητρα. Τώρα, μιλάμε για 
ένα εκατομμύριο Έλληνες χρήστες σεξου-
αλικών υπηρεσιών, δηλαδή, το ένα τρίτο 
του σεξουαλικά ενεργού ελληνικού πληθυ-
σμού. (Κακώς) σε κάποιες χώρες έχει επι-
κρατήσει η άποψη ότι η φύση των ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων δεν είναι κατά κάποιον 
τρόπο συμβατή με τη χρήση του ποινικού 
δικαίου που ποινικοποιεί τους χρήστες των 
υπηρεσιών πορνείας (τους πελάτες). Αυτή 
η άποψη θα πρέπει να απορριφθεί γιατί οι 
άνδρες δε σημαίνει πως «έχουν δικαίωμα» 
να χρησιμοποιούν εκπορνευόμενα άτομα. 
Εκείνο που μετρά ως ανθρώπινο δικαίωμα 
είναι όταν το δικαίωμα για χρήση εκπορ-
νευόμενου ατόμου από πελάτη έρχεται 
σε σύγκρουση με το δικαίωμα του πρώτου 
για την αξιοπρέπειά του, όταν το ίδιο αυτό 
άτομο είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων. 
Γιατί, τότε, το δικαίωμά του πρέπει να προ-
στατευθεί. Και αυτό το ζήτημα τίθεται υπε-
ράνω κάθε άλλου δικαιώματος. 

Μέτρα για την πρόληψη και την κατα-
πολέμηση της εμπορίας ανθρώπων πρέ-
πει να ενταχθούν στα μέτρα για τη διαχεί-

ριση της μετανάστευσης, χωρίς, ωστόσο, 
να συγχέεται η καταπολέμηση της εμπο-
ρίας ανθρώπων με την καταπολέμηση της 
λαθρομετανάστευσης. Είναι αναγκαίο να 
εξεταστούν τρόποι για την αύξηση της 
νόμιμης μετανάστευσης οικονομικών 
μεταναστών, προκειμένου να ελαττωθεί 
η χρησιμοποίηση παράνομων μέσων για 
μετανάστευση.

Μια θυματοκεντρική προσέγγιση 
του φαινομένου επιβάλλει τη 
μακροπρόθεσμη και βιώσιμη 
αντιμετώπιση της διάσωσης, 
προστασίας, αποκατάστασης και 
επανένταξης των θυμάτων. 

Η εμπορία ανθρώπων έχει καταστροφικές 
επιπτώσεις στα θύματα, που συχνά υφί-
στανται σωματική και συναισθηματική 
κακοποίηση, βιασμούς, απειλές κατά των 
ίδιων και των οικογενειών τους, ακόμα και 
θάνατο. Αλλά ο αντίκτυπος της εμπορίας 
ανθρώπων ξεπερνά τα ίδια τα θύματα· υπο-
νομεύει την υγεία και την ασφάλεια όλων 
των χωρών. Μια ουσιαστική και ολοκλη-
ρωμένη παρέμβαση σε έναν ιδιαίτερα 
ευάλωτο πληθυσμό, με πλήθος πιεστικών 
αναγκών, δεν μπορεί να περιορίζεται στην 
στείρα παροχή στέγης και στην παροδική 
ανακούφιση βασικών αναγκών. Επιβάλλε-
ται μία ολιστική προσέγγιση αυτή της προ-
στασίας, πάντα λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μεγάλο ποσοστό των θυμάτων χρίζει ψυχο-
λογικής και ψυχιατρικής στήριξης, δεδο-
μένων και των ερευνών που η ΚΛΙΜΑΚΑ 
έχει διεξάγει στον εν λόγω πληθυσμό. 

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να είναι σαφές 
ότι το έργο της αστυνομίας, της δικαιοσύ-
νης και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών 
για την αντιμετώπιση του φαινομένου, 
δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από την 
ανοχή μιας κοινωνίας που θεωρεί τη δια-
κίνηση και εμπορία ατόμων από τα «φτω-
χότερα» κράτη του πλανήτη, σαν κάτι μάλ-
λον φυσιολογικό. Μιας κοινωνίας εθισμέ-
νης στην ύπαρξη ενός παράνομου κόσμου, 
ο οποίος όμως δεν είναι πλέον κρυφός.

Πριν φτάσουμε, λοιπόν, να αντιλη-
φθούμε δημοπρασίες γυναικών στις καφε-
τέριες των αεροδρομίων, όπως γίνεται στη 
Βόρεια Ευρώπη, αν δε συμβαίνει ήδη, ας 
αναλάβουμε όλοι την ευθύνη που μας ανα-
λογεί. 

Όλγα Θεοδωρικάκου

Το έργο των εμπλεκόμενων στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο από την ανοχή 
μιας κοινωνίας που θεωρεί τη διακίνηση και εμπορία ατόμων 
από τα «φτωχότερα» κράτη του πλανήτη σαν κάτι μάλλον 
φυσιολογικό. Μιας κοινωνίας εθισμένης στην ύπαρξη ενός 
παράνομου κόσμου – ο οποίος όμως δεν είναι πλέον κρυφός.
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Είμαστε ενάντια στη βία και την καταπάτηση των δικαιωμάτων των 
ανθρώπων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Τα δικαιώματα των 
ψυχικά πασχόντων δεν είναι θέμα για φιλοσοφική αναζήτηση, ούτε 
φιλολογικό εφεύρημα και μια ακόμη καθ’ έτος επέτειος. Τα δικαιώματα 
των ασθενών «μάλιστα όταν αυτά αφορούν τη σωματική ακεραιότητα 
και την ίδια τη ζωή τους, είναι πάνω από συνδικαλιστικές και πολι-
τικές σκοπιμότητες», όπως εύστοχα επεσήμανε η Ειδική Επιτροπή 
Ελέγχου και Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ψυχικά Ασθενών.

Σε μικρό χρονικό διάστημα συμπλη-
ρώνονται δεκαέξι χρόνια από 
τότε που άρχισε να ισχύει ο νόμος 

2447/1996, ο οποίος μεταρρύθμισε και 
αναμόρφωσε σημαντικούς θεσμούς του 
οικογενειακού δικαίου και καθιέρωσε στη 
νομοθεσία μας το θεσμό της δικαστικής 
συμπαράστασης. Το θεσμικό πρότυπο της 
δικαστικής συμπαράστασης βελτίωσε το 
δίκαιο της αστικής προστασίας με παράλ-
ληλο σεβασμό της προσωπικότητας εκεί-
νων των ενηλίκων ατόμων, τα οποία βρί-
σκονται, για λόγους πέρα από τη βούλησή 
τους, σε κατάσταση αδυναμίας να φροντί-
σουν τα ίδια για τα προσωπικά και περιου-
σιακά τους συμφέροντα ενώ, παράλληλα, 
εκφράζεται σε νομοθετικό πεδίο η συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένη (βλ. Σύνταγμ. 
άρθρο 21 παρ. 3) κρατική μέριμνα (βλ. Ν 
2071/1992 άρθρο 91 παρ. 1). 

Όσον αφορά ειδικότερα τους ενήλικες 
ψυχικά πάσχοντες, με το νόμο 2447/1996 
βελτιώθηκε σημαντικά η σχετική νομοθε-
σία μας με την προσαρμογή της στα νεό-
τερα διδάγματα της ψυχιατρικής επιστή-
μης. Η νομοθετική αυτή ρύθμιση ήταν 
αναγκαία, γιατί τη σημερινή εποχή αφενός 
της «αποασυλοποίησης» των ψυχιατρικών 
μονάδων και αφετέρου η έντονη προσπά-
θεια που καταβάλλεται για ψυχοκοινωνική 
αποκατάσταση των ψυχικά διαταραγμέ-
νων ατόμων μας οδηγεί σε μια νέα αντι-
μετώπιση των ψυχικά πασχόντων ατόμων. 
Το όλο πνεύμα του θεσμού της δικαστικής 
συμπαράστασης είναι τέτοιο που αντιμε-
τωπίζει τους πάσχοντες ως άτομα που 
έχουν ανάγκη προστασίας καθώς και, το 
αυτονόητο, πως δεν υστερούν από άποψη 
ανθρώπινης αξίας έναντι των υγιών. Δια-
πνέεται, παράλληλα, από τις ανθρωπιστι-
κές ιδέες του σεβασμού της προσωπικό-
τητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 
Παλαιότερα, ο προβληματισμός γύρω από 
το σεβασμό και την προστασία των θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων των ψυχικά πασχό-
ντων προσώπων αναφερόταν σε συγκε-
κριμένα μόνο πεδία, όπως αυτό της αφαί-
ρεσης της προσωπικής τους ελευθερίας με 
τον εγκλεισμό τους ή της ακούσιας υπο-
βολής τους σε θεραπεία. Σήμερα, ο προ-

βληματισμός αυτός έχει επεκταθεί σε όλο 
το πλέγμα των αστικών έννομων σχέ-
σεων των προσώπων αυτών και έχει ως 
βάση την προστασία της προσωπικότητάς 
τους σε κάθε περίπτωση, ακόμη και όταν 
πρόκειται να ληφθούν μέτρα προς όφε-
λός τους καθώς και στην ενεργοποίηση 
θεσμών κοινωνικού δικαίου, με σκοπό την 
ενεργό ενσωμάτωση τους στην κοινωνία. 
Αυτή η διεθνής τάση και φιλοσοφία απο-
τυπώνεται με σαφήνεια στην παράγραφο 6 
του άρθρου 21 του Συντάγματός μας, σύμ-
φωνα με το οποίο στα άτομα με αναπη-
ρίες κάθε μορφής αναγνωρίζεται ένα νέο, 
ειδικό, θεμελιώδες και κοινωνικό δικαί-
ωμα για απόλαυση μέτρων που εξασφα-
λίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική 
ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινω-
νική, οικονομική και πολιτική ζωή. Έτσι, 
λοιπόν, οι ψυχικά ασθενείς δεν είναι πια 
αντικείμενα προστασίας, αλλά ισότιμα με 
τους υγιείς υποκείμενα, απολαμβάνοντας 
κι αυτά τις ίδιες εγγυήσεις σεβασμού της 
προσωπικότητάς τους. Δυστυχώς, όμως, 
ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης 
δεν μπόρεσε να λειτουργήσει, όπως του-
λάχιστον τον εμπνεύστηκε ο νομοθέτης, 
εξαιτίας της μη συγκρότησης των προ-
βλεπομένων από το νόμο 2447/1996 Κοι-

νωνικών Υπηρεσιών. Απόρροια της μη 
σύστασης των ανωτέρω υπηρεσιών είναι 
το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα ο θεσμός 
της δικαστικής συμπαράστασης δεν έχει 
τύχει της δέουσας αντιμετώπισης από την 
ελληνική κοινωνία. Το κοινωνικό στίγμα 
χαρακτηρίζει μέχρι και σήμερα τα άτομα 
αυτά, με αποτέλεσμα και σήμερα να φαλ-
κιδεύονται ουσιώδη δικαιώματά τους στα 
δικαιώματα των ισχυρών.

Γιάννης Αλεξάκης

Η δικαστική συμπαράσταση
στην πράξη

Δικαιώματα 
ψυχικά 

πασχόντων 

Οι ψυχικά ασθενείς 
δεν θεωρούνται 
αντικείμενα προστασίας, 
αλλά ισότιμα με τους 
υγιείς υποκείμενα, 
απολαμβάνοντας τις ίδιες 
εγγυήσεις σεβασμού της 
προσωπικότητάς τους 
– όλα αυτά στα χαρτιά, 
αφού υπηρεσίες και 
νοοτροπίες εμποδίζουν 
την ενεργό ενσωμάτωση 
τους στην κοινωνία.
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Η επανασύνδεση και η επικοινω-
νία με το οικογενειακό περιβάλ-
λον αποτέλεσε εξ αρχής έναν πρω-

ταρχικό στόχο του προγράμματος αποα-
συλοποίησης «Ψυχαργώς». Στην πλειοψη-
φία των περιπτώσεων, αισθήματα αδιαφο-
ρίας και αποστασιοποίησης είχαν παγιω-
θεί εξαιτίας του χρόνιου εγκλεισμού στα 
δημόσια ψυχιατρεία και κατ’ επέκταση της 
απομάκρυνσης των ψυχικά πασχόντων 
από το οικογενειακό πλαίσιο. Το «στίγμα» 
της ψυχικής νόσου ήταν σαφώς διακριτό, 
ακόμα και μέσα στους κόλπους της οικο-
γένειας. 

Γονείς, αδέλφια, ακόμα και παιδιά των 
ψυχικά πασχόντων, επέλεξαν να διατηρή-
σουν μία απόσταση ασφαλείας και αποποί-
ησης ευθυνών… παρόλο που ουσιαστικά το 
μοναδικό αίτημα των μονάδων προς εκεί-
νους ήταν η διατήρηση επαφής με τους 
συγγενείς τους! Βέβαια, υπήρξαν και εξα-
κολουθούν να υπάρχουν κάποιες –αν και 
περιορισμένες- περιπτώσεις οικογενειών 
που επιδεικνύουν ενδιαφέρον για τους 
ψυχικά πάσχοντες συγγενείς τους, διατη-
ρούν επικοινωνία τόσο με τους ίδιους όσο 
και με τη δομή και φροντίζουν να τους επι-
σκέπτονται στο χώρο της μονάδας ανά δια-
στήματα.

Η δεκαετής εμπειρία της ΚΛΙΜΑΚΑΣ, 
μέσω της υλοποίησης του προγράμμα-
τος «Ψυχαργώς», καταδεικνύει ουκ ολίγες 
περιπτώσεις ατόμων, που «χρησιμοποι-
ούν» –κατά το δοκούν– τη σχέση συγγέ-
νειας και παρουσιάζονται ως δια μαγείας 
όταν κάποιος ένοικος αποβιώσει προκειμέ-
νου να διεκδικήσουν το οικονομικό μερί-
διο που τους «αναλογεί». Οι ίδιοι άνθρω-
ποι, όσο ο ένοικος ήταν εν ζωή, ήταν από-
ντες, ενδεχομένως και άγνωστοι καθώς οι 
όποιες προσπάθειες εύρεσης και κινητο-
ποίησής τους από την πλευρά της εκάστοτε 
μονάδας, δεν είχαν αποτέλεσμα. 

Παρόμοιες περιπτώσεις συναντώνται 
και με ενοίκους εν ζωή, όταν κατά διαστή-
ματα εμφανίζονται ορισμένα πρόσωπα τα 
οποία, επικαλούμενα συγγενικό δεσμό με 
κάποιον ένοικο, αναζητούν πληροφορίες 
για την κατάσταση υγείας, για τα οικονο-
μικά – περιουσιακά στοιχεία, ενδεχομέ-
νως και για την ικανότητα δικαιοπραξίας 
του ενοίκου. Συχνά, υπάρχουν περιουσια-
κές διαμάχες μεταξύ των υπολοίπων συγ-
γενών και προσπαθούν να διασφαλίσουν 
ότι τουλάχιστον ο ένοικος δεν πρόκειται να 

προβεί στην όποια διεκδίκηση. 
Επίσης, συχνά συναντάται η κατα-

πάτηση δικαιωμάτων και εννόμων συμ-
φερόντων των ψυχικά πασχόντων από 
συγγενικά τους πρόσωπα που έχουν ορι-
σθεί δικαστικοί τους συμπαραστάτες. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο νόμος «ερμηνεύε-
ται» με γνώμονα το ατομικό όφελος του 
συμπαραστάτη, εις βάρος του συμπαρα-
στατέου ψυχικά ασθενούς. Έχει παρατη-
ρηθεί πληθώρα περιπτώσεων που οι δικα-
στικοί συμπαραστάτες απομυζούν τις κρα-
τικές παροχές (συντάξεις αναπηρίας, προ-
νοιακά επιδόματα) και την ακίνητη περι-
ουσία των ψυχικά πασχόντων μελών της 
οικογένειάς τους. Άλλωστε, όπως οι ίδιοι 
είθισται να υποστηρίζουν… οι ψυχικά ασθε-
νείς συγγενείς τους «δεν τα χρειάζονται» 
τα χρήματα. 

Κατά την πρόσφατη απώλεια ενός ηλι-
κιωμένου ενοίκου ο οποίος διέμενε σε 
Μονάδα Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστα-
σης της ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ενώ όλες οι μετέπειτα 
διαδικασίες έγιναν από το προσωπικό της 
μονάδας κι ενώ όλες οι δαπάνες καλύφθη-
καν από το αποθεματικό ποσό που υπήρχε 
στο προσωπικό ταμείο του αποβιώσαντος, 
ο αδελφός του ενοίκου θέλησε να διασφα-
λίσει «να μην αδικηθούν...» αναφερόμενος 
στο «μοίρασμα» της κληρονομιάς μεταξύ 
των αδελφών. 

Ουσιαστικά δηλαδή αναφερόταν σε 
χρήματα που ανήκαν στον ένοικο… τον 
οποίο επισκέπτονταν μόλις 1-2 φορές ετη-
σίως παρόλο που διέμεναν λιγοστά χιλιό-
μετρα από τη μονάδα. Τελικά που έγκει-
ται η «αδικία»; Λίγη σημασία έχουν όλα 
αυτά όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν… καθώς 
η πραγματική αξία των ανθρώπων διαφαί-
νεται και οφείλει να αξιολογείται εν ζωή και 
όχι μετά θάνατον… Και η αδικία επίσης.

Παρ’ όλες τις πρακτικές, οικονομικές 
κυρίως δυσκολίες που αντιμετωπίζονται 
στη λειτουργία των μονάδων του προγράμ-
ματος «Ψυχαργώς», η προσπάθειά μας δε 
σταματάει ποτέ… Γιατί ακόμα κι αν κάποιοι 
άνθρωποι δυστυχώς «φεύγουν», οι αρχές 
και τα «πιστεύω» ευτυχώς μένουν. 

Κατερίνα Γουργουρίνη

Δικαιώματα 
ψυχικά 

πασχόντων 

Ο θάνατός σου, 
η ζωή μου

Το «στίγμα» της ψυχικής 
νόσου, εκτός από την 
απομάκρυνση των 
ψυχικά πασχόντων από 
το οικογενειακό πλαίσιο, 
χαρακτηρίζεται σε ουκ 
ολίγες περιπτώσεις, και 
από την καταπάτηση 
των δικαιωμάτων 
και των εννόμων 
συμφερόντων των 
ψυχικά πασχόντων από 
διάφορους επιτήδειους. 
Επιτήδειοι ή αλλιώς 
«συμπαραστάτες».
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Η «Piazza Grande» γεννήθηκε 
μαζί με την ιδέα της παραγωγής 
μιας εφημερίδας γραμμένης 
από τους άστεγους, η οποία θα 
μπορούσε να διαδώσει τα θέματα 
του κοινωνικού αποκλεισμού, 
παρουσιάζοντας για πρώτη φορά 
την άποψη των αποκλεισμένων. Η 
εφημερίδα αυτή θα μπορούσε να 
αποτελέσει μια πηγή εισοδήματος 
για τους άστεγους, οι οποίοι θα την 
πωλούσαν στους δρόμους. 

Η ιστορία της εφημερίδας ξεκινά 
στις τελευταίες εβδομάδες του 
1993, όταν, αποδεχόμενοι την πρό-

ταση μιας ομάδας εθελοντών που συνδεό-
ταν με το Εργατικό Επιμελητήριο της Μπο-
λόνια, μερικοί άστεγοι, οι οποίοι διέμεναν 
στο δημόσιο υπνωτήριο «Beltrame», στην 
οδό Sabatucci 2, ξεκίνησαν την προετοιμα-
σία του τεύχους 0, της εφημερίδας «Piazza 
Grande».

H πρώτη ομάδα σύνταξης, η οποία 
συγκεντρωνόταν σέ ένα δωμάτιο του δημό-
σιου υπνωτηρίου «Beltrame», είναι μια 
συνεργασία τόσο αστέγων, όσο και άλλων 
εθελοντών. Το τεύχος 0, το οποίο κυκλοφό-
ρησε τον Δεκέμβριο του 1993 με πρωτοσέ-
λιδο  «Η πρόταση της Piazza Grande» σημει-
ώνει μια αξιοσημείωτη επιτυχία: μέσα σε 
λίγες ημέρες τυπώθηκε και διανεμήθηκε, 
πλήρως, το σύνολο των 12.000 αντιτύπων. 

Όλα τα τοπικά και εθνικά μέσα ενημέ-
ρωσης αφιερώνουν, για αρκετούς μήνες, 
μεγάλη προσοχή σ’ αυτή την πρωτοβου-
λία. Η εφημερίδα ασχολείται με τα προβλή-
ματα των αστέγων ατόμων και μιλά για την 
πόλη από μια σκοπιά «από τα κάτω προς τα 
πάνω», δηλαδή από την άποψη κάποιου που 
ζει στο δρόμο. Από το 1993 έως σήμερα, η 
εφημερίδα συνεχίζει να βγαίνει κάθε μήνα, 
με μέση κυκλοφορία 6.000 φύλλων το μήνα 
και έχει εξασφαλίσει, στη Μπολόνια, τη 
συμμετοχή τουλάχιστον 700 αστέγων.

Η «Piazza Grande», από τον Δεκέμβριο 
του 1993 έως σήμερα, παρ’ όλες τις δυσκο-

λίες και τα κωλύματα, τα οποία εύκολα γίνο-
νται αντιληπτά και πλήττουν εφημερίδες 
πολύ πιο καθιερωμένες από μια μικρή εφη-
μερίδα του δρόμου, κυκλοφορεί κάθε μήνα, 
χωρίς ποτέ να έχει χάσει ένα «ραντεβού» 
με το κοινό της, ενώ οι διανομείς της εφη-
μερίδας έχουν γίνει πια ένα αναπόσπαστο 
μέρος της πόλης της Μπολόνια. Η εφη-

Piazza Grande Bologna
Η εφημερίδα του δρόμου

«Το να απλώνει κάποιος 
μια εφημερίδα 
είναι καλύτερο από 
το να απλώνει ένα χέρι»
Αυτό ήταν το σλόγκαν των ιδρυτών της 
εφημερίδας, οι οποίοι σκόπευαν να περάσουν ένα 
συγκεκριμένο μήνυμα. Ένα πράγμα είναι να ζητάει 
κάποιος ελεημοσύνη από τους περαστικούς στο 
δρόμο και διαφορετικό πράγμα είναι να πουλάει 
στους απλούς ανθρώπους μια εφημερίδα που 
αποτελεί προϊόν σκέψης, γραφής και εμπειρίας σε 
πρώτο πρόσωπο, δημιουργώντας έτσι επαφές και 
φέροντας σε επικοινωνία διαφορετικούς κόσμους.

Ο δρόμος
του τύπου 
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μερίδα έχει ασχοληθεί, από τα πρώτα της 
βήματα, με τα προβλήματα της περιθωριο-
ποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Εάν ωστόσο, στην αρχή της πορείας της, το 
σύνολο σχεδόν της ύλης της εφημερίδας 
ήταν αφιερωμένο σε διηγήσεις, σε πρώτο 
πρόσωπο, των πρωταγωνιστών του δρό-
μου, δηλαδή των αστέγων, στην πορεία των 
χρόνων η εφημερίδα άλλαξε ελαφρά, επι-
λέγοντας να αντιμετωπίσει, κατά τρόπο πιο 
«δημοσιογραφικό», όλα τα θέματα της περι-
θωριοποίησης. Ξεκινώντας από μια πιο 
διευρυμένη έννοια του κοινωνικού απο-
κλεισμού, η ομάδα σύνταξης της εφημερί-

δας πραγματοποιεί, κάθε μήνα, μια 
έρευνα σχετικά με ένα συγκεκρι-
μένο θέμα. 

Κάθε φορά, στο επίκεντρο των 
διαφόρων ερευνών, τίθεται ένα 
πρόβλημα «έκτακτης κοινωνι-
κής ανάγκης» ή μια κατηγορία 
συνθηκών κοινωνικού αποκλει-
σμού. Δεν πρόκειται μόνο για 
αστέγους, αλλά επίσης και για 
μετανάστες, ηλικιωμένους που 
ζουν μόνοι τους ή με την ελάχι-
στη σύνταξη, άτομα με αναπη-
ρία, η νεολαία των προαστίων, 
άτομα με επισφαλείς συν-
θήκες διαβίωσης, ασθενείς, 
φυλακισμένοι, οι τοξικομα-
νείς: για όλα εκείνα τα άτομα, 
τα οποία – μη έχοντας δυνα-

τότητα αυτοπραγμάτωσης – 
διατρέχουν τον κίνδυνο να τεθούν στο περι-
θώριο της κοινωνίας. 

Όλους τους μήνες, η εφημερίδα τυπώ-
νεται σε έξι χιλιάδες αντίτυπα τα οποία, σε 
γενικές γραμμές, εξαντλούνται. Στην πορεία 
των ετών υπήρξαν εκατοντάδες άστεγοι οι 
οποίοι επέλεξαν να πωλήσουν την εφημε-
ρίδα και οι οποίοι, ακόμη και χάρη σε αυτή 
τη δραστηριότητα, άρχισαν μια διαδικασία 
μετάβασης που τους οδήγησε σε μια ύπαρξη 
«εκτός δρόμου». Σήμερα, η ομάδα των δια-
νομέων που ασχολούνται με την πώληση 
του φύλλου της «Piazza Grande» αποτελείται 
από περίπου εκατό άτομα, με την πλειονό-
τητα να αποτελείται από αλλοδαπούς προ-
ερχόμενους από τις χώρες της πρώην Γιου-
γκοσλαβίας και της Ανατολικής Ευρώπης. 
Για ένα άτομο, το οποίο δεν έχει εύκολη πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας στη Μπολόνια, 
η εφημερίδα αποτελεί μια καλή ευκαιρία για  
να ζήσει με τιμιότητα και αξιοπρέπεια.

Τ  ο αρχικό «editorial» (μήνυμα της 
ομάδας σύνταξης προς τους ανα-
γνώστες) στο τεύχος 0 της «Piazza 

Grande», το οποίο κυκλοφόρησε δωρεάν 
τον Δεκέμβριο του 1993.

Αγαπητές αναγνώστριες και αναγνώστες, 
Όπως το Παρίσι και το Λονδίνο, γεννιέται 

και στη Μπολόνια η εφημερίδα των αστέγων. 
Ιδού η «Piazza Grande»...!

Tην προτείνουμε σ’ εσάς, με τη μέγιστη 
ειλικρίνεια και τον αυθορμητισμό ενός ανθρώ-
που που ζει αυτό το είδος ζωής.

Θα μιλάμε για προβλήματα, τα οποία 
σίγουρα δεν θα ενδιαφέρουν κάποιους, αλλά 
ο αλκοολισμός, η εξάρτηση από τοξικές ουσίες, 
η ανεργία, η περιθωριοποίηση είναι εντούτοις 
θέματα που δεν μπορούν ν’ αφήσουν αδιάφο-
ρους τους ανθρώπους.

Η «Piazza Grande» γεννιέται από τη 
θέληση του καθενός από μας να γνωστοποι-
ήσει ορισμένες καταστάσεις, όπου το κάθε 
άτομο, το οποίο «έχει πιάσει πάτο» μέσα στην 
απελπισία, δεν έχει άλλη δυνατότητα να αρχί-
σει εκ νέου μια φυσιολογική ζωή και είναι ανα-
γκασμένο να παραμείνει απομονωμένο και 
περιθωριοποιημένο. 

Αυτές οι «οδύσσειες» των εν λόγω ατόμων 
τους οδηγούν στην καχυποψία, την οργή, την 
απογοήτευση και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
στην απόγνωση. 

Ο καθένας από εμάς επιθυμεί ένα μόνο 
πράγμα : να βρει τη δύναμη για να εξέλθει απ’ 
αυτό το «γρανάζι», το οποίο – μέρα με τη μέρα 
– μας φθείρει όλο και περισσότερο. Είναι δικό 
μας καθήκον να μπορέσουμε να το πετύχουμε 
αυτό και αποτελεί τον μοναδικό στόχο για να 
επανενταχτούμε κοινωνικά και να βαδίζουμε 
μαζί. Η κοινή πρόταση είναι η δέσμευση για 
μια εργασία. Για να επιτευχθεί αυτό χρειάζε-
ται μια υποστήριξη, ένα χέρι που θα μας βοη-
θήσει, καθώς επίσης και πολλή θέληση από 
την πλευρά μας.

Τις ευχές μας για «Καλά Χριστούγεννα» σ’ 
όλους τους αναγνώστες της «Piazza Grande» ….

Θα τα ξαναπούμε σύντομα ...!
Η ομάδα σύνταξης

Από την ιστοσελίδα της εφημερίδας 
«Piazza Grande», (www.piazzagrande.it)

(Μετάφραση: Νικόλαος Χασάπης)



Κανείς δεν μένει εκτός

πρόγραμμα πρόληψης και παρέμβασης
για νέους σε κίνδυνο έλλειψης στέγης

Φορέας υλοποίησης

Με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του Προγράμματος 
« Κ Α ν Ε Ι Σ  Δ Ε ν  Μ Ε ν Ε Ι  Ε Κ Τ Ο Σ »

Και στα τηλέφωνα:
2103417162, 2103417163, 
2103454895, 2103454896
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Το πρόβλημα της έλλειψης 
στέγης είναι ένα από τα 
βασικότερα προβλήματα 
στον σημερινό κόσμο. Μια 
έκθεση των Ηνωμένων 
Εθνών το 2005 αναφέρει την 
ύπαρξη 100 εκατομμυρίων 
αστέγων παγκοσμίως, με 
έναν επιπρόσθετο αριθμό 1,6 
δισεκατομμυρίων να ζει σε 
ακατάλληλες ή ανεπαρκείς 
συνθήκες στέγασης. Ακόμη 
και στον θεωρούμενο ως 
“προηγμένο” Δυτικό κόσμο 
(Ευρώπη και Βόρεια Αμερική), 
ένας τεράστιος αριθμός ατόμων, 
που υπολογίζεται αρκετά πάνω 
από ένα εκατομμύριο, ζει στους 
δρόμους χωρίς δυνατότητα 
στέγασης και επαρκούς 
περίθαλψης υγείας.

Ωστόσο, είναι όλοι οι άστεγοι μέλη 
μίας συμπαγούς ομάδας με βασικά 
κοινά χαρακτηριστικά; Είναι 

κατάλληλες κοινές και όμοιες πολιτικές ή 
μέτρα αντιμετώπισης για τους αστέγους 
της Αμερικής και τους αστέγους της Ελλά-
δας; Το πρόβλημα των αστέγων της Ρωσίας 
θα μπορούσε να αντιμετωπισθεί με επιτυ-
χημένες μεθόδους της Μεγάλης Βρετα-
νίας; 

Η κοινωνική ανταπόκριση στην 
έλλειψη στέγης δεν μπορεί να αποσπα-
σθεί ή να διαχωριστεί από την ανεπτυγ-
μένη ιδεολογία και πρακτική των κρατικών 
κοινωνικών μοντέλων. Για παράδειγμα, 
διαφαίνεται ότι η πλειοψηφία των Ελλή-
νων και Ελληνίδων πιστεύουν ότι οι νεοά-
στεγοι είναι αποτέλεσμα και επίπτωση όχι 
μόνο των ιδιαίτερων προσωπικών χαρα-
κτηριστικών των ατόμων αλλά, κυρίως, 
των θεσμικών και διαρθρωτικών ρυθμί-
σεων. Ωστόσο, στους αστέγους συμπερι-
λαμβάνονται άτομα με ψυχικές διαταρα-
χές, μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρό-
σφυγες, χρήστες αλκοόλ, χρήστες ουσιών, 
φορείς του AIDS, κακοποιημένες γυναίκες, 
παραμελημένοι ηλικιωμένοι, κακοποιημέ-
νοι έφηβοι, αποφυλακισμένοι, LGBT κ.λπ. 

Αν αυτοί λοιπόν είναι οι άστεγοι της χώρας 
μας, πώς αυτή προσδιορίζεται από τους 
αστέγους της, όπως αντίστοιχα ευκόλως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τα χαρακτη-
ριστικά των πολιτικών της, των δημοσίων 
υπαλλήλων της, των εργατών της, των συν-
δικαλιστών της …;

Όπως η βιομηχανική επανάσταση και η 
αστικοποίηση εμπλούτισαν την ομάδα των 
αστέγων, η οποία μέχρι τότε αποτελούνταν 
από κάποιους γραφικούς, με τους μικρο-
παραβάτες και τους αδύναμους προς επι-
βίωση στον νέο αστικό ιστό, έτσι η κρίση 
και το Μνημόνιο, συμπίεσε τη χαμηλή 
και μεσαία κοινωνική τάξη, εξωθώντας 
τη στον αποκλεισμό και την αστεγία. Αν η 
ελληνική πυρηνική οικογένεια του 1983 
προστάτευε παραπάνω τα αδύναμα μέλη 
της, η οικογένεια του 2013 αδυνατεί η ίδια 
να επιβιώσει. 

Η ιστορία των αστέγων θα μπορούσε να 
είναι η ιστορία των κρατών τους, η ιστο-
ρία των πολιτισμών τους, των κοινωνιών 
τους και των συστημάτων τους. Οι άστε-
γοι προσδιορίζουν και προσδιορίζονται, 
διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από 
τις ιστορικές συνθήκες σε άμεση αλληλε-
πίδραση με τις πολιτικές που συντηρούν 
τη φτώχεια και τον αποκλεισμό. Η ανεπάρ-
κεια των κρατικών και κοινωνικών μηχα-
νισμών αποτυπώνεται στην ιστορία του 
Θοδωρή που κοιμάται στην πλατεία Κοραή, 
στην ιστορία της Ελένης που αποφυλακί-
στηκε πριν τρεις μήνες και ζει σε ένα εγκα-
ταλελειμμένο παράπηγμα, στην ιστορία 
της Σοφίας που εδώ και δύο μήνες ζει σε 
Ξενώνα Αστέγων μετά από έναν χρόνο στο 
δρόμο, στην ιστορία του Νίκου που νοση-
λεύθηκε στο ΨΝΑ για έξι μήνες και έκτοτε 
περνά τις νύχτες του κάτω από τη γέφυρα 
του Ρουφ. 

Οι δείκτες ανεργίας, το ΑΕΠ, το ετή-
σιο εισόδημα, οι κρατικοί προϋπολογισμοί 
είναι αριθμοί προσδιοριστικοί μιας επο-
χής, οι οποίοι αναπαράγονται συνεχόμενα 
λόγω της ιδιαίτερης σημασίας και βαρύτη-
τάς τους. Ο ρόλος των αστέγων σε μία ιστο-
ρική κοινωνική συνέχεια παραβλέπεται 
και υποτιμάται. Η σαφής διασύνδεση της 
έλλειψης στέγης με τα πολιτικά συστήματα 
και τις κοινωνικές δομές απαιτεί την ανα-
γνώριση των αποκλεισμένων ως δομικά 
στοιχεία των αποτυχιών τους. 

 Κυριάκος Κατσαδώρος

Το ιστορικό αποτύπωμα
των αστέγων 

Η ιστορία των 
αστέγων θα μπορούσε 
να είναι η ιστορία 
των κρατών τους, 
η ιστορία των 
πολιτισμών τους, των 
κοινωνιών τους και 
των συστημάτων τους.
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O όρος ιδρυματοποίηση αναφερόμενος 
στο καθεστώς της φυλακής 
αποδίδεται στα αγγλικά με τη λέξη 
«prisonization» για να αποτυπώσει 
το γεγονός ότι για όσο μεγαλύτερο 
διάστημα φυλακίζεται κάποιος τόσο 
περισσότερο θα «εγκληματοποιείται» 
και θα αποστασιοποιείται από τις 
κοινωνικές αξίες του «έξω» κόσμου. 
Ας σταθούμε για λίγο σε αυτό το 
σημείο κι ας αναρωτηθούμε για 
ποιες «κοινωνικές» αξίες μιλάμε. 
Για εκείνες, οι οποίες οδηγούν έναν 
άνθρωπο στην φυλακή. Οι έρευνες 
για το ψυχοκοινωνικό προφίλ των 
κρατουμένων καταδεικνύουν 
σαφώς το ποιοι είναι αυτοί που θα 
καταλήξουν εν τέλει στη φυλακή. 

Oι Fazel, S. και Danesh, J. στην περί-
φημη ανασκόπησή τους αναφέ-
ρουν ότι ένας στους δέκα κρατού-

μενους στις δυτικές χώρες πάσχει από 
ψυχωτική συνδρομή ή μείζονα κατάθλιψη. 
Στις χώρες του δείγματος δεν συμπεριλαμ-
βανόταν η Ελλάδα και υπάρχουν βάσιμες 
υποψίες ότι ο αριθμός των ψυχικά πασχό-
ντων στις φυλακές μας είναι πολύ μεγαλύ-
τερος από αυτόν που αναφέρουν οι ανω-
τέρω συγγραφείς. Στο Ηνωμένο Βασίλειο 
το 65% των κρατουμένων έχει ικανότητες 
ανάγνωσης και αριθμητικής στο επίπεδο 
των 11 ετών και το 71 % των γυναικών δεν 
διαθέτει κανένα πιστοποιημένο προσόν (για 
το γενικό πληθυσμό τα αντίστοιχα ποσοστά 
είναι 15% και 21%). Επιπλέον, το 79% των 
αστέγων, οι οποίοι φυλακίστηκαν, καταδι-
κάστηκαν εκ νέου μέσα στον πρώτο χρόνο 
από την αποφυλάκιση τους. Για μια σημα-
ντική μερίδα του πληθυσμού των φυλα-
κών ο αποκλεισμός από την παιδεία, την 
υγεία, τη στέγη προηγείται της φυλάκισης 
και δυστυχώς δεν αίρεται κατά τη διάρκεια 
ή και μετά από τη φυλάκιση. 

Το αμερικάνικο υπουργείο Δικαιοσύ-
νης αναφέρει ότι το 10% των κρατουμέ-
νων ήταν άστεγο κατά τους μήνες πριν τον 
εγκλεισμό (για το Ηνωμένο Βασίλειο το 
ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 15% ενώ για 
τους ψυχικά πάσχοντες ο αριθμός διπλα-
σιάζεται). 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει κανενός 
είδους επίσημη καταγραφή του αριθμού 
των ατόμων που θα μείνουν άστεγοι μετά 

την απόλυσή τους από το ίδρυμα είτε πρό-
κειται για φυλακή είτε για ψυχιατρείο. Με 
τον ίδιο τρόπο δεν υπάρχει κανενός είδους 
επίσημη καταγραφή του αριθμού των ατό-
μων που ήταν άστεγοι πριν από τον εγκλει-
σμό τους. Παρόλο που οι επαγγελματίες 
και οι φορείς που δραστηριοποιούνται στο 
πεδίο μπορούν να διαβεβαιώσουν ότι το 
πρόβλημα είναι υπαρκτό και μάλιστα λαμ-
βάνει μεγάλες διαστάσεις καλούνται ουσι-
αστικά να αντιμετωπίσουν κάτι ασαφές και 
αόριστο. Για την απλή καταγραφή του φαι-
νομένου θα αρκούσε ένα έντυπο στο οποίο 
ο ψυχικά πάσχων ή ο αποφυλακισμένος θα 
δήλωνε εάν έχει στη διάθεση του ένα μέρος 
να μείνει μετά την αποχώρηση του από το 
ίδρυμα. Προς το παρόν το εξιτήριο του νοσο-
κομείου περιγράφει τη διάγνωση, την φαρ-
μακευτική αγωγή και την κλινική εικόνα 
ενός ατόμου ενώ όσον αφορά στις φυλακές 
ο τόπος διαμονής είναι απαραίτητος μόνον 
ως προϋπόθεση για την υφ’ όρων απόλυση. 

Ουσιαστικά η καταγραφή αυτή θα 
σήμαινε ανάληψη ευθύνης και μια μετα-
στροφή των στρατηγικών ένταξης ή ακόμα 
καλύτερα την έναρξη μιας διαδικασίας 
σχεδιασμού στρατηγικών στην βάση ενός 
καλά αποτυπωμένου προβλήματος. Στην 
παρούσα φάση λειτουργούν ένας ξενώνας 
αστέγων με ψυχιατρική νόσο (ΚΛΙΜΑΚΑ) 
ενώ για τους αποφυλακισμένους παρέχε-
ται μόνο η δυνατότητα βραχείας διαμονής 
(Μ.Ο. δεκαπέντε ημέρες) σε μισθωμένο 
ξενοδοχείο (ΕΠΑΝΟΔΟΣ και ΟΝΗΣΙΜΟΣ). 

Η διεπιστημονική ομάδα της ΚΛΙ-
ΜΑΚΑ σε μια προσπάθεια διερεύνησης και 
αποτύπωσης του συσχετισμού της αστε-
γίας και του εγκλεισμού σε ίδρυμα έχει 
ξεκινήσει την καταγραφή του πληθυσμού 
των αστέγων στο Κατάστημα Κράτησης 
Γυναικών Ελεώνα Θηβών και έχει ενσω-
ματώσει στο ερωτηματολόγιο κοινωνικού 
ιστορικού των αστέγων που εξυπηρετού-
νται από τον ξενώνα αστέγων τον παράγο-
ντα προηγούμενου εγκλεισμού σε ίδρυμα. 

Φυσικά η στέγη δεν αποτελεί πανάκεια, 
οι ανάγκες είναι πολύπλευρες όπως πολύ-
πλευρα είναι και τα προβλήματα που οδη-
γούν ένα άτομο στο ίδρυμα, όπως πολύ-
πλευρες είναι και οι δομικές δυσλειτουρ-
γίες ενός συστήματος που καλείται να 
σωφρονίσει και παραπλεύρως να λύσει τα 
προβλήματα που δημιουργούνται από τον 
ίδιο τον «σωφρονισμό». 

Ντόροθυ Γαρώνη

Ζήτημα
 καταγραφής; 
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Στην ταινία, ο Σμιθ αντανακλά την 
διάσημη φράση του Τόμας Τζέφερ-
σον όπως εμπεριέχεται στη Διακή-

ρυξη της Ανεξαρτησίας των Η.Π.Α. και υιο-
θετήθηκε από το Ηπειρωτικό Κογκρέσο 
στις 4 Ιουλίου του 1776, το οποίο ανακοί-
νωσε ότι οι δεκατρείς Αμερικανικές αποι-
κίες, ενώ βρίσκονταν σε πόλεμο με την τότε 
πανίσχυρη Αγγλική αυτοκρατορία, αυτοα-
νακηρύχθηκαν σε ανεξάρτητες πολιτείες 
δημιουργώντας ένα νέο έθνος. 

Τι χρειάστηκε ο Κρις Γκάρντνερ για να 
μπορέσει να καλύψει την απόσταση από 
την απόλυτη φτώχεια και την αστεγία της 
συνοικίας του Τέντερλόιν του Σαν Φρανσί-
σκο στη δημιουργία μιας μεγάλης χρημα-
τοοικονομικής εταιρείας με έδρα το Σικάγο; 
Πως κατάφερε να αγοράσει την Φεράρι του 
Μάικλ Τζόρνταν; Πόσο συχνά συμβαίνει 
κάτι τέτοιο; Υπάρχουν άλλοι που έχουν 
καταφέρει κάτι αντίστοιχο; Όλο αυτό είναι 
ένα χολιγουντιανό κατασκεύασμα που 
χρησιμοποιεί η C.I.A. για να κατευνάζει τα 
πλήθη αφού στην πραγματικότητα κανέ-
νας δεν καταφέρνει να επιζήσει από την 
αστεγία;

Ο καλύτερος τρόπος για να δούμε τι 
πραγματικά συμβαίνει ήταν να ψάξουμε 
για ανάλογες περιπτώσεις ανθρώπων που 

όχι μόνο επιβίωσαν από την αστεγία αλλά 
αναζήτησαν και βρήκαν την ευτυχία, όπως 
αυτή συμβολοποιείται στο συνειδητό κομ-
μάτι του νου αυτών που το έπραξαν διότι 
ενώ το δικαίωμα στην αναζήτησή της είναι 
οικουμενικό, το νόημα της είναι βαθιά υπο-
κειμενικό.

Οι περιπτώσεις των κατοίκων του πλα-
νήτη που κατάφεραν να επιβιώσουν από 
την αστεγία είναι αμέτρητες, σε αυτή την 
στήλη θα αναφερθούμε σε κάποιες από τις 
πιο γνωστές περιπτώσεις ανθρώπων που 
το κατάφεραν. 

Ο Έρικ Άρθουρ Μπλαιρ (Eric Arthur 
Blair 25/6/1903 – 21/1/1950), που 
έγινε γνωστός με το συγγραφικό 

του όνομα Τζωρτζ Οργουελ, είναι ένας από 
τους σημαντικότερους συγγραφείς του 
20ού αιώνα. Το έργο που κατέθεσε διακρί-
νεται για την ευφυΐα και το πνεύμα, την κοι-
νωνική δικαιοσύνη, την αντίθεση του με 
τον ολοκληρωτισμό και την πίστη του στην 
δημοκρατία. 

Γεννήθηκε στην επαρχία Μοτιχάρι 
στην Ινδία από οικογένεια με καταβο-
λές ευγενών. Ο προπάππους του, Τσαρλς 
Μπλαιρ, είχε μεγάλη περιουσία στο Ντορ-
σέτ, παντρεύτηκε τη λαίδη Μαίρη Φαίην 

και είχε μεγάλα εισοδήματα ως ιδιοκτή-
της αποικιακών καλλιεργειών στην Τζα-
μάικα. Ο παππούς του, Τόμας Ρίτσαρντ 
Άρτουρ Μπλαιρ, ήταν ιερέας. Όμως, η 
οικογενειακή περιουσία δεν πέρασε από 
τη μία γενιά στην άλλη με αποτέλεσμα ο 
Έρικ Μπλαιρ να περιγράφει την οικογένεια 
του ως χαμηλή-άνω-μεσαία τάξη. Ο πατέ-
ρας του εργαζόταν στην Υπηρεσία Οπίου 
των δημόσιων υπηρεσιών της Ινδίας. Είχε 
μία αδερφή πέντε χρόνια μικρότερη και μία 
πέντε χρόνια μεγαλύτερη. Σε ηλικία πέντε 
ετών μετακόμισε με την μητέρα του και τις 
αδερφές του στην Αγγλία.

Την άνοιξη του 1928, γοητευμένος από 
τον μποέμικο τρόπο και το χαμηλό κόστος 
ζωής του Καρτιέ Λατέν, μετακομίζει στο 
Παρίσι όπου γράφει άρθρα και διδάσκει 
αγγλικά. Τον Μάρτιο του 1929 αρρωσταί-
νει βαριά και αναγκάζεται να νοσηλευ-
θεί σε ένα νοσοκομείο για φτωχούς. Όταν 
γύρισε στο δωμάτιο που νοίκιαζε είχαν 
κλαπεί όλα του τα χρήματα ενώ είχε χάσει 
τους μαθητές του που δίδασκε αγγλικά. 
Αρχικά πουλά κάποια από τα ρούχα του 
και στη συνέχεια αναζητά δουλειά σε 
κουζίνες εστιατορίων όπου δουλεύει 17,5 
ώρες την ημέρα, όμως δεν αποφεύγει την 
αστεγία και την ασιτία. Στο 16ο κεφάλαιο 

«Δικαίωμα στη ζωή, 
την ελευθερία και
την αναζήτηση
της ευτυχίας...»

 «Αν έχεις ένα όνειρο πρέπει να το προστατέψεις». Αυτά ήταν τα λόγια 
του Γουίλ Σμιθ στην ταινία Η Επιδίωξη της Ευτυχίας που αναφέρεται 
στην αυτοβιογραφία του Κρις Γκάρντνερ, ενός μαύρου αμερικανού 
πολίτη που, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, πάλεψε με την αστεγία 
ενώ μεγάλωνε τον γιό του Κρίστοφερ, αναζητώντας το «δικαίωμα στη 
ζωή την ελευθερία και την αναζήτηση της ευτυχίας». 

Η αναζήτηση της 

ευτυχίας 
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του βιβλίου του Down and Out in Paris and 
London αναφερόμενος σε μία δολοφονία 
γράφει «μία δολοφονία ακριβώς κάτω από 
το παράθυρό μου. Αυτό που με σοκάρει κοι-
τώντας πίσω είναι ότι ήμουνα στο κρεβάτι 
μου και κοιμόμουν μέσα σε τρία λεπτά από 
την δολοφονία… ήμασταν άνθρωποι της 
εργατικής τάξης, πώς να έχουμε την αντί-
ληψη να σπαταλήσουμε τον ύπνο μας για 
μια δολοφονία;». 

Προσπαθώντας να επιστρέψει στο Λον-
δίνο επικοινωνεί με έναν φίλο του και του 

ζητά να του βρει μια δουλειά που θα του 
επιτρέψει να έχει χρόνο να κοιμάται του-
λάχιστον πέντε ώρες την ημέρα. Μέσα από 
μεγάλη ταλαιπωρία φτάνει στο Λονδίνο 
προσδοκώντας να προσληφθεί σε αυτή την 
δουλειά όμως οι υποψήφιοι εργοδότες του 
έχουν φύγει στο εξωτερικό.

Μέχρι να επιστρέψουν είναι άστεγος 
και κοιμάται σε πολλά διαφορετικά καταλύ-
ματα όπως φτηνά πανδοχεία, κέντρα στέ-
γασης αστέγων και καταλύματα του στρα-

τού σωτηρίας. Ένα από τα προβλήματα 
του ήταν ότι, σύμφωνα με τους τότε κανο-
νισμούς, κανένας άστεγος δεν μπορούσε 
να κοιμηθεί σε ένα κατάλυμα του Λονδί-
νου συχνότερα από μία φορά τον μήνα ή 
να κοιμηθεί σε δύο διαφορετικά καταλύ-
ματα συχνότερα από δύο φορές τον μήνα. 
Αυτό τον υποχρέωσε να περπατά ατέλειω-
τες ώρες για να μπορεί να βρει καταλύματα 
έξω από το Λονδίνο ή να περιμένει για ώρες 
ώστε να ανοίξουν τα καταλύματα. 

Περιγράφοντας την αντίδραση των 

άστεγων στην χριστιανική φιλανθρω-
πία αναφέρει: «προφανώς οι άστεγοι δεν 
αισθάνονταν υποχρεωμένοι για το τσάι 
τους. Παρόλα αυτά ήταν εξαιρετικό… είμαι 
βέβαιος ότι είχε προσφερθεί με πολύ καλή 
πρόθεση, χωρίς καμία πρόθεση να μας 
εξευτελίσουν, έτσι, για να είμαστε δίκαιοι 
οφείλαμε να νιώθουμε υποχρεωμένοι, και 
όμως, δεν ήμασταν». 

Ο Όργουελ θεωρείται ο καλύτερος χρο-
νογράφος της αγγλοσαξονικής κουλτού-

ρας ενώ είναι περισσότερο γνωστός για τα 
βιβλία του «1984» και «Η Φάρμα των Ζώων» 
που και τα δύο μαζί έχουν πουλήσει περισ-
σότερα αντίτυπα από οποιαδήποτε δύο 
βιβλία οποιουδήποτε συγγραφέα του 20ου 
αιώνα. Το 2008 η εφημερίδα The Times τον 
κατέταξε ως τον 2ο πιο σημαντικό στην 
λίστα των 50 καλύτερων συγγραφέων από 
το 1945 έως σήμερα.

Η επίδραση της δουλειάς του στην 
δημοφιλή και πολιτική κουλτούρα διαρ-
κεί ακόμη και θα διαρκεί για πολλά χρό-

νια. Ο όρος Orwellian χρησιμοποιείται 
παγκόσμια για να περιγράψει αυταρχι-
κές και ολοκληρωτικές πολιτικές πρακτι-
κές ενώ κάποιες ιδέες-νεολογισμοί του που 
χρησιμοποιούμε είναι ο Ψυχρός Πόλεμος, 
ο Μεγάλος Αδελφός, η διπλή σκέψη και η 
αστυνομία της σκέψης. Ο Όργουελ διεκδί-
κησε το «…δικαίωμα στην ζωή την ελευθε-
ρία και την αναζήτηση της ευτυχίας» δίνο-
ντας του ένα απόλυτα προσωπικό νόημα.

Άρης Βιόλατζης

Τζωρτζ Όργουελ, Οι αλήτες του Παρισιού και του Λονδίνου
(Ελεύθερος Τύπος)

Άστεγοι στην προκυμαία του Τάμεση. Από το βιβλίο The tramp: his meaning and being (1931) του Frank Gray (1880-1935).
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Πως ήταν άραγε για έναν δεκαοκτά-
χρονο που ερχόταν από την επαρ-
χία για σπουδές να πρωτοαντικρί-

ζει την Αθήνα του μεσοπολέμου; Τι αισθή-
ματα δημιουργούσε η αναπτυσσόμενη 
μεγαλούπολη με τα νεόδμητα πολυόροφα 
κτίρια, τα αυτοκίνητα, τους ασφαλτωμένους 
δρόμους του κέντρου, την κίνηση και την 
πολυκοσμία; Σαφώς δεν θα μπορούσαμε να 
έχουμε απαντήσεις για όλους τους φοιτητές, 
στο μέτρο άλλωστε που στον μεσοπόλεμο ο 
αριθμός τους πολλαπλασιάζεται σε σχέση 
με τον 19ο αιώνα.1 Υπάρχουν όμως αφη-
γήσεις για την φοιτητική ζωή της εποχής 
στις οποίες αναδεικνύεται έντονα η πόλη. 
Φέρνοντας σαν παράδειγμα δύο συγκε-
κριμένες, θα προσπαθήσω να μεταφέρω 
την αίσθηση που έχουν για την Αθήνα, επι-
κεντρώνοντας στην ζωή και στην κίνηση 
γύρω από την Ομόνοια, την Αθηνάς και το 
Μοναστηράκι. Οι αφηγήσεις είναι μεμονω-
μένες και σαφώς προσωπικές, αλλά πολύ 
περιγραφικές. Ο γνωστός λογοτέχνης Αση-
μάκης Πανσέληνος, φοιτητής της Νομικής 
από την Μυτιλήνη, μας περιγράφει στις 
αναμνήσεις του: από την μεριά της Σατω-

βριάνδου ήταν όπως και σήμερα ζωηρότερη 
εμπορική κίνηση, γυαλοπωλεία, τυράδικα και 
μανάβικα και κάτι άσημα μικρομπροντελάκια, 
ένα εικοσιπεντάρι η επίσκεψη […] κόσμος πάει 
και έρχεται και κάπου κάπου περνάει και κανάς 
γάιδαρος φορτωμένος λουλούδια νάρκισους ή 
κατιφέδες. Ο ανθοπώλης, ύστερα ο νερουλάς με 
την σούστα του, ο παλιατζής «όλα τα παλιά αγο-
ράζω» – μόνο παλιές ιδέες δεν έπαιρνε. Κάποτε 
του πουλήσαμε μέσα στην πύρη του καλοκαι-
ριού το ανοιξιάτικο παρντεσού μου2 και πήγαμε 
και φάγαμε γιαούρτι σακούλας. Αργά την νύχτα 
ενέδρευε στο πεζοδρόμιο της Αγ. Κωνσταντίνου 
ο σαλεπιτζής. Η Αθήνα δεν κοιμόταν ποτέ. 3 

Αν δεχτούμε ότι η λογοτεχνία «ιστορεί» 
και αποτελεί παράπλευρη πηγή, το μυθι-
στόρημα του Πίνδαρου Μπρεδήμα αποτε-
λεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.4 Περιγρά-
φει τις διαδρομές και τα βιώματα του ήρω-
α-φοιτητή στην οδό Αθηνάς: Στο Μοναστη-
ράκι ο θόρυβος της μικρής πλατείας με τα τραμ, 
τα λεωφορεία, τα αμάξια, τον υπόγειο σιδηρό-
δρομο και τους μικροπωλητές με τα στραγά-
λια, τα κουλούρια, τα σαλέπια […] Πόσο μεγάλη 
και αυτή η οδός Αθηνάς, πως μεγαλώσανε οι 
δρόμοι, κόσμος γύρω από τα καλαθάκια με τα 

κατασχεμένα του τελωνείου, γύρω από τους 
λούστρους που καβγαδίζανε με τους πελάτες, 
πόσο του άρεσε να χαζεύει! Σταματούσε στους 
πλανόδιους που καθαρίζανε τους λεκέδες και 
του ερχόταν γέλια από τους λεκέδες της ομιλίας 
τους […] τα μπακαλόπαιδα ταιριάζανε στίχους 
για να πουλήσουν σαρδέλες. Μπερδεύονταν 
τα αυτοκίνητα με τα αμάξια, με τα καροτσάκια 
και με τα ποδήλατα και βριζόντουσαν οι σωφέ-
ρηδες με τους αμαξάδες και μουτζωνόντουσαν 
για να ξεθυμάνουνε […] χαιρόταν με τους εβραί-
ους παλιατζήδες, με τους πλανόδιους οδοντο-
γιατρούς, με τους σαλτιμπάγκους, με τις βιτρί-
νες με τα διαμαντικά5 που πηγαίνανε να τεντω-
θούνε μπροστά στα μανάβικα με τη σουλτανίνα. 

Δεν γνωρίζω γιατί οι δύο φοιτητές του 
μεσοπολέμου επέλεξαν να περιγράψουν 
τους δρόμους και τον κόσμο της Ομόνοιας. 
Γιατί πιθανώς εκεί ήταν το κέντρο, ιδίως για 
τα λαϊκά στρώματα της πρωτεύουσας.  Και 
οι δύο ήταν φοιτητές με περιορισμένα οικο-
νομικά και αριστεροί, ίσως λοιπόν πιο εξοι-
κειωμένοι με τις λαϊκές γειτονιές της Αθή-
νας και την Αγορά.  Ή εν τέλει γιατί αυτή την 
πτυχή της πόλης θέλησαν να προβάλλουν. 
Από τις αφηγήσεις τους φαίνεται ότι η φυσι-
ογνωμία της περιοχής δεν έχει υποστεί ριζι-
κές αλλαγές, αν εξαιρέσουμε τα τετράποδα 
υποζύγια. Τα υπαίθρια μαγαζιά, τα παντο-

πωλεία, οι πλανόδιοι, το «παρεμπόριο» φέρ-
νουν οικείες εικόνες. Για ένα φοιτητή προερ-
χόμενο από την επαρχία η Αθήνα, οι μεγά-
λοι δρόμοι, η κίνηση, ο θόρυβος, η κοσμο-
συρροή, οι δυνατότητες μαζί με τις εναλλα-
γές που προσέφερε η πόλη λειτουργούσαν 
καταλυτικά. Η αλήθεια είναι πως τα χρόνια 
εκείνα, κατά το 1930, η Αθήνα για μας φαινόταν 
ειδυλλιακή, αναφέρει ο Πανσέληνος.   

Αγγελική Χριστοδούλου

1. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με περισσό-
τερες από 2.000 περίπου εγγραφές φοιτητές τον 
χρόνο και το Πολυτεχνείο, τα οποία λειτουργού-
σαν από τον 19ο αιώνα, στην Αθήνα είχαν ιδρυ-
θεί η ΑΣΟΕΕ, η ΑΣΚΤ, η Πάντειος και η Γεωπο-
νική.

2. Ελαφρύ πανωφόρι.
3. Α. Πανσέληνος, Τότε που ζούσαμε, Κέδρος, Αθήνα 

1976, σ. 167-168. 
4. Πίνδαρος Μπρεδήμας, Παιδιά του Αιώνα, Δίφρος, 

Αθήνα 1957. Ο Π. Μπρεδήμας (1909 – 1978) από 
την Καλαμάτα, σπούδασε στο Χημικό τη δεκαε-
τία του ’30. Το μυθιστόρημα, γραμμένο αμέσως 
μετά, το 1938, είναι βασισμένο σε πραγματικά 
γεγονότα, την μεγάλη φοιτητική απεργία του 
1932.

5. Οι σαράφηδες.

Η Ομόνοια του μεσοπολέμου 
μέσα από τα μάτια των φοιτητών

Ιστορίες της 

Αθήνας 
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Το φοιτητικό περιοδικό «Καλειδοσκόπιο» είναι το πρώτο free-press έντυπο της Αθήνας. Γεννή-
θηκε πριν από δεκατρία χρόνια από φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 
Αθήνας και εξακολουθεί να κυκλοφορεί στα πανεπιστήμια και τους δρόμους της πόλης. Στην πο-
ρεία των δεκατριών αυτών ετών έχουμε συναντηθεί με πολλούς ανθρώπους και έχουμε βιώσει 
τις στιγμές του 21ου αιώνα. Από την «ακμή» της χώρας στην παρακμή που βιώνουμε, στην κρί-
ση για την οποία ακούμε παντού, και στην αβεβαιότητα που νιώθουμε γύρω μας. Η απάντησή 
που δίνουμε, συλλογικά ως «Καλειδοσκόπιο», είναι ότι συνεχίζουμε. Με πρόταγμά μας τον πολι-
τισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη, συνεχίζουμε να εκδίδουμε το περιοδικό μας και συνεχίζου-
με να παρεμβαίνουμε στο δημόσιο βίο. Το κυριότερο, στηρίζουμε κάθε προσπάθεια που νιώθου-
με κοντινή στη δική μας, κάθε πρωτοβουλία που θέτει προβληματισμούς για τα κακώς κείμενα 
της κοινωνίας και δρα με σκοπό τη βελτίωση των όρων της ζωής και της καθημερινότητάς μας. 
Ως εκ τούτου, είναι χαρά μας να αρθρογραφούμε στην εφημερίδα της «Κλίμακας» και να ενι-
σχύουμε με τον τρόπο αυτόν την προσπάθεια που γίνεται για δημόσιο διάλογο σχετικά με ένα 
τεράστιο πρόβλημα, που τελικά δεν αφορά μόνο τους αστέγους, αλλά όλους μας, και κυρίως 
αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης, στη στάση που κρατάει η κοινωνία στις κακουχίες που εμ-
φανίζονται και πλήττουν ένα μέρος της. Κακουχίες που δυστυχώς φαίνεται πως πληθαίνουν. 

Εδώ Καλειδοσκόπιο!
Ένα φοιτητικό περιοδικό
στον «Τύπο του Δρόμου»

Μέσα από την ταινία «Silver Linings Playbook» αναδύεται 
ένας οδηγός αισιοδοξίας δια χειρός Ντέιβιντ Ο. Ράσελ. Ο εν 
λόγω σκηνοθέτης συνήθως καταπιάνεται με ιδιόρρυθμους 
ήρωες («Φλερτάροντας με τις Συμφορές», «Τρεις Ήρωες», «Το 
Νόημα της Ζωής και πώς να το χάσετε»), και παρά το γεγονός 
ότι η φιλμογραφία του προσανατολίζεται στην κατηγορία 
«ρομαντικές κομεντί», καταφέρνει να χαρίζει στους ηθοποιούς 
του οσκαρικές υποψηφιότητες. Χαρακτηριστική περίπτωση ο 
«Οδηγός Αισιοδοξίας», στην ελληνική μετάφραση, όπου από 
τις οκτώ υποψηφιότητες της ταινίας για Όσκαρ, οι τέσσερις 
ανήκουν στους πρωταγωνιστές. 
Ο Πατ (Μπράντλεϊ Κούπερ) επιστρέφει στο πατρικό του 
μετά από οκτάμηνο εγκλεισμό σε ψυχιατρείο εξ αιτίας του 
ξυλοδαρμού που επιχείρησε εις βάρους του εραστή της 
γυναίκας του. Ενώ πάσχει από διπολική διαταραχή, προσπαθεί 

να βρει μία ψυχική ισορροπία ώστε να ξανακερδίσει την 
γυναίκα του. Η ζωή δεν είναι εύκολη για το «μαύρο πρόβατο» 
της τυπικής αμερικανικής οικογένειας: κάτω από την 
φαινομενική ηρεμία κοχλάζουν οι συναισθηματικές εντάσεις, 
ο ανταγωνισμός και η πικρή απογοήτευση. Από αυτήν την 
επικίνδυνη λάβα θα τον ανασύρει η καταθλιπτική Τίφανι, που 
βρίσκεται και η ίδια αιχμάλωτη σε έναν συμβατικό κόσμο χωρίς 
ανοχή για το «διαφορετικό». Στο τέλος της ταινίας αναρωτιέσαι 
τί είναι φυσιολογικό και τί όχι και αν τελικά η απάντηση έχει 
σημασία για να νιώσεις ευτυχισμένος.

Ελένη Αντωνιάδου

Μήπως χρειαζόμαστε
έναν «Οδηγό 
Αισιοδοξίας»;
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Περιφρόνηση ηθικών νόμων
ως αίτιο της σημερινής κατάστασης
της κοινωνίας μας
Το θέμα επιδέχεται εκτενή ανάλυση, καθώς η σημερινή 
κατάσταση και δομή της κοινωνίας μας έχει αλλάξει ριζικά. 
Όχι μόνο ηθικά, οικονομικά αλλά και κοινωνικά και παγκόσμια. 
Βρισκόμαστε σε μια ηθική και γενική κοινωνική κατάπτωση. Η 
διαπίστωση αυτή είναι εύκολη, εφόσον δεν επικρατεί πλέον 
η δικαιοσύνη και η αγάπη και δύσκολη, αφού πέρα από αυτά, 
υπάρχει και μεμονωμένη και οργανωμένη φιλανθρωπία. Στις 
δύο αυτές τελευταίες, αντίθετες «επιφανειακά» θέσεις φαίνεται 
έκδηλα, ότι η ζωή του ανθρώπου στην κοινωνία σχετίζεται 
άμεσα με τους ηθικούς κανόνες. Ωστόσο σε καταστάσεις 
απελπισίας επικρατεί ακόμα ως ένα βαθμό, η ελπιδοφόρα 
ανταγωνιστικότητα του ατόμου. 
Η χαλάρωση που επικρατεί στη σημερινή κοινωνία, από πλευρά 
ηθικής, προέρχεται από την απομάκρυνση του ανθρώπου 
από τις ηθικές αρχές (δικαιοσύνη, αγάπη, αλληλεγγύη, 
ανθρωπισμός), σε κάθε βήμα της ζωής του. Είναι ευκολότερο 
να παραβούμε τους κανόνες της ηθικής (όπως σεβασμός, 

αξιοπρέπεια), καθόσον δεν υπάρχει άμεσα η ποινή και η 
τιμωρία, όπως συμβαίνει με τους νόμους της Πολιτείας. 
Επομένως, η συμμόρφωση με αυτούς απαιτεί απομάκρυνση 
των εγωπαθών μας τάσεων.
Σήμερα, ο αγώνας για την επιβίωση είναι οξύτερος από 
άλλες εποχές του παρελθόντος και έτσι η παρανομία είναι 
«ευκολότερη». Οι πολιτικοί ηγέτες που από αρχομανιστική 
σκοπιμότητα, μοιράζουν αφειδώς δικαιώματα, η 
βιομηχανοποίηση και η αστικοποίηση του ανθρώπου, καθώς 
και η έκλυση των πολιτικών ηθών και η άμβλυνση της 
σκληρότητας του νόμου, τον οδηγούνε στον αριβισμό (πολιτικό 
τυχοδιωκτισμό) και στον ηθικό αμοραλισμό. 
Εν τέλει, δεν είναι αναγκαίο (και προφανώς ορθό) να ταυτίζουμε 
το πολιτικό ενδιαφέρον με τον κομματικό φανατισμό και το 
μίσος. Στο πρώτο κυριαρχεί το «όλοι», ενώ στο δεύτερο το «εγώ 
και το εμείς»! Θέσεις καθαρά αντικοινωνικές και ανήθικες. 

Φιόρα Μαυροπούλου

Μία από τις απόψεις που αποπειράθηκαν να εξηγήσουν την 
προκατάληψη ήταν ότι οι άνθρωποι είναι προκατειλημμένοι 
λόγω της άγνοιάς τους. Οι ρατσιστές έχουν λανθασμένη 
αντίληψη για τον άλλο επειδή δεν τον γνωρίζουν. Υποτίθεται 
πως εάν τον συναντήσουν, αλληλεπιδράσουν μαζί του και 
έρθουν κοντά του, τότε η προκατάληψη τους θα μειωθεί 
και πιθανώς να εξαφανιστεί. Αυτό το επιχείρημα οδήγησε 
στην υπόθεση της επαφής από τον Gordon Allport το 1954. 
O Allport προσδιόρισε τέσσερις προϋποθέσεις οι οποίες 
εξασφαλίζουν τις βέλτιστες συνθήκες για διομαδική επαφή. 
α) Ισότιμη κοινωνική θέση. Σε αντίθετη περίπτωση τα 
αρνητικά στερεότυπα μπορεί να ενισχυθούν. β) Κοινωνική 
και θεσμική υποστήριξη. Για να είναι ωφέλιμη η επαφή θα 
πρέπει να ενισχύεται από τις νόμιμες αρχές εξουσίας και 
να προωθείται από τους ισχύοντες κανόνες εξουσίας. γ) 
Συνεργατική αλληλεξάρτηση. Όσο αλληλοεξαρτώνται δύο 
ομάδες, η σχέση τους πρέπει να είναι συνεργατική και όχι 
ανταγωνιστική. δ) Δυναμική εξοικείωσης. Η επαφή θα πρέπει 

να έχει επαρκή διάρκεια, συχνότητα και εγγύτητα ώστε να 
ευνοηθεί η ανάπτυξη στενών σχέσεων. Σε περίπτωση που η 
επαφή είναι επιφανειακή τότε εκ νέου υπάρχει κίνδυνος να 
αυξηθεί η προκατάληψη. Με λίγα λόγια ο Allport προτείνει μία 
λύση για τον ρατσισμό. Το πρόβλημα με το ρατσισμό συνεχίζει 
να επεκτείνεται. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν 10% στην Χ.Α. 
Στο πρώην λύκειο μου στη Νέα Σμύρνη η από καιρό ένταση 
κορυφώθηκε με άγριο ξυλοδαρμό σε διάλειμμα. Αντί λοιπόν να 
επιδεικνύουμε τις γνώσεις μας παραλληλίζοντας την παρούσα 
κατάσταση με την άνοδο του Χίτλερ (ομολογουμένως οι 
ομοιότητες φέρνουν ρίγη) καλύτερο θα ήταν να κάνουμε κάτι 
πρακτικό. Να πάμε στα σχολεία να πούμε δύο κουβέντες στα 
παιδιά. Δύο κουβέντες στους αυριανούς ψηφοφόρους. Να τους 
πούμε ότι ο Ιρακινός συμμαθητής τους δεν έχει καμία ευθύνη. 
Δύο κουβέντες στον γνωστό μας που ξέρουμε από σπόντα ότι 
έριξε Χ.Α. Ακόμα καλύτερα ας κάνουμε αυτό ακριβώς που λέει ο 
Allport. Ας κάνουμε κάτι πάντως. 

Νίκος Νακόπουλος

Δυο Κουβέντες
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Αυτή την κρίση, την πληρώνουν, κατ’ αρχήν οι πιο αδύναμοι. 
Πρώτα θύματα λοιπόν, έτσι όπως φαίνεται, είναι οι άνθρωποι 
οι οποίοι προσπαθούν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο να 
ξαναγίνουν λειτουργικά μέλη της κοινωνίας στην οποία 
ζούμε. Οι άνθρωποι που ζουν σε ξενώνες και ανοιχτές 
θεραπευτικές κοινότητες, τα παιδιά που πηγαίνουν σε ειδικά 
σχολεία, οι άνθρωποι που ζητούν ψυχολογική υποστήριξη για 
να μπορέσουν να ξανασταθούν στα πόδια τους, οι άστεγοι, 
τα παιδιά που βρίσκονται σε προγράμματα απεξάρτησης, 
ή περιμένουν σε λίστες αναμονής για να μπουν σε ένα 
πρόγραμμα απεξάρτησης, οι κακοποιημένες γυναίκες που ζουν 
σε καταφύγια γυναικών. Όλοι αυτοί που παλεύουν με τα μικρά 
ή μεγάλα ψυχολογικά προβλήματα τους, για να μπορέσουν 
επιτέλους να γίνουν, ή να ξαναγίνουν αποδεκτοί από την 
κοινωνία στην οποία ζούμε. Και αυτό γιατί οι δομές ψυχικής 
υγείας, στις οποίες βασίζονται συρρικνώνονται και σταδιακά 
κλείνουν. 
Τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές, 
βλέπουν τις χρηματοδοτήσεις να φθίνουν σταδιακά, με 
αποτέλεσμα, πολλές φορές, και παρά τις περικοπές δαπανών, 
οι δομές αυτές να αδυνατούν να παρέχουν ακόμη και 
στοιχειώδη πράγματα όπως η τροφή στους ανθρώπους που τις 
χρησιμοποιούν. Μόλις πριν από μερικούς μήνες, λ.χ., είχε έρθει 
στο φως επιστολή του διευθυντή της θεραπευτικής κοινότητας 
Λέρου (που είναι μια θεραπευτική κοινότητα-πρότυπο), 
σύμφωνα με την οποία, οι τρόφιμοί της είχαν μείνει επί δύο 

ημέρες νηστικοί, επειδή η κοινότητα αδυνατούσε να πληρώσει 
τους προμηθευτές της. Και αυτή δεν είναι η μόνη ιστορία 
τρόμου που βγαίνει από τις δομές ψυχικής υγείας.
Φαίνεται ότι η κεντρική ιδέα πίσω από την διαχείριση των 
κονδυλίων για την ψυχική υγεία, είναι η επιστροφή στις 
μεγάλες ψυχιατρικές αποικίες σαν το Δαφνί και την Λέρο. 
Δηλαδή μεγάλα ψυχιατρεία όπου θα μαζεύονται συλλήβδην 
οι «μη λειτουργικοί ψυχικά ασθενείς», χωρίς ουσιαστικούς 
διαχωρισμούς μεταξύ τους. Και βέβαια όσοι είναι έστω και 
«λίγο λειτουργικοί», θα πρέπει να τα βγάζουν πέρα μόνοι 
τους, όντας ουσιαστικά καταδικασμένοι σε μια ζωή στο 
δρόμο και στο περιθώριο της κοινωνίας. Με λίγα λόγια, σιγά 
σιγά ακολουθούμε μια οικονομικά μοντέρνα πολιτική, όσον 
αφορά το θέμα της ψυχικής υγείας, που όμως κοινωνικά μας 
γυρίζει στην δεκαετία του ’50. Και όλα αυτά την στιγμή που 
όλο και περισσότερος κόσμος έχει ανάγκη ψυχολογικής και 
ψυχιατρικής υποστήριξης, που όλο και περισσότεροι πέφτουν 
στα ναρκωτικά, το αλκοόλ και τα ψυχοφάρμακα, μην βλέποντας 
άλλες εναλλακτικές λύσεις.
Ο εφιάλτης των ψυχιατρείων-κολαστηρίων του παρελθόντος 
επιστρέφει, χάριν ενός σχεδόν παρανοϊκού «εξορθολογισμού» 
των δαπανών που ενδιαφέρεται για τους αριθμούς και 
παραβλέπει τους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Έρχεται 
όμως και ένα ερώτημα. Εμείς θα κάνουμε κάτι για να τον 
αποτρέψουμε;

Νίκος Κοκκάλης

Η Μοντέρνα Ψυχική Υγεία
από τη δεκαετία του ’50 
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Σειρά μου. Θα ιστορήσω μια τρέλα μου.
Χρόνια κόμπαζα πως δεν υπήρχε εικόνα που να μην τη γνωρίζω και 
χλεύαζα τις διασημότητες της σύγχρονης ζωγραφικής και ποίησης. 
Μου άρεσαν οι αφελείς ζωγραφιές, τα υπέρθυρα, τα σκηνικά, 
οι μπερντέδες των σαλτιμπάγκων, οι επιγραφές, οι λαϊκές 
εικονογραφήσεις· η παλιοκαιρίσια λογοτεχνία, λατινικά της 
εκκλησίας, ανορθόγραφες ερωτικές φυλλάδες, ρομάντζα των 
προπαππούδων μας· τα παραμύθια με νεράιδες, τα παιδικά 
βιβλιαράκια, οι παλιές όπερες, τα σαχλά ρεφρέν, οι απλοϊκοί σκοποί.
Ονειρευόμουν σταυροφορίες, ταξίδια εξερευνητών που χάνονται 
τα ίχνης τους, δημοκρατίες στο πουθενά, θρησκευτικούς πολέμους 
που δεν ξέσπασαν, επαναστάσεις ηθών, μετακινήσεις φυλών και 
ηπείρων: σ’ όλα τα μάγια πίστευα.
Επινόησα το χρώμα των φωνηέντων! – Α μαύρο, Ε λευκό, Ι κόκκινο, 
Ο γαλάζιο, ΟΥ πράσινο. – Καθόρισα τη μορφή και την κίνηση κάθε 
συμφώνου και καυχήθηκα πως με ένστικτους ρυθμούς ανακάλυψα 
έναν ποιητικό λόγο που κάποια μέρα θα είναι προσιτός σε όλες τις 
αισθήσεις. Τα δικαιώματα της μετάφρασης δικά μου.
Στην αρχή ήταν μια άσκηση: κατέγραφα σιωπές, σκοτάδια, 
αποτύπωνα το άφατο. Καθήλωνα ιλίγγους.   
  
Μακριά από κοπάδια, πουλιά και κοπελιές
Τι έπινα γονατιστός στα ρείκια 
Ανάμεσα στις λυγερές τις φουντουκιές
Στου απομεσήμερου το σύθαμπο το πράσινο και το νωθρό;

Τι να πιω απ’ τον Ουάζ το νιο ποτάμι
– Βουβές φτελιές, γυμνό χορτάρι, 
συννεφιάζει! –
Από φλάσκες κίτρινες να πιω σε ξένα μέρη
Χρυσάφι υγρό που κάνει το κορμί ν’ ασπαίρει. 

Ύποπτο σήμα πανδοχείου εγώ.
– Η θύελλα έκρυψε τον ουρανό. Το βράδυ
Σε αμμουδιά παρθένα χανόταν του δάσους
το νερό
Μια θεοποντή έριχνε στους νερόλακκους
χαλάζι 
Κλαίγοντας, έβλεπα χρυσάφι – μα δεν μπόρεσα να πιω. – 

* * *  

(Απόσπασμα από το  «Μια εποχή στην Κόλαση» του Αρθρούρου Ρεμπώ, 
μετάφραση:  Χριστόφορος Λιοντάκης, εκδόσεις Γαβριηλίδης. 
Επιλογή αποσπάσματος: Μαριλένα Παπαναστασίου)

Αλχημεία του λόγου

O Αρθούρος Ρεμπώ, (20 Οκτωβρίου 1854 - 10 
Νοεμβρίου 1891) ήταν Γάλλος ποιητής. Θεω-
ρείται ένας από τους μείζονες εκπροσώπους 
του συμβολισμού, με σημαντική επίδραση στη 
μοντέρνα ποίηση, παρά το γεγονός πως εγκατέ-
λειψε οριστικά τη λογοτεχνία στην ηλικία των 
είκοσι ετών. 
Γεννήθηκε στη Γαλλική αγροτική πόλη Σαρ-
λβίλ των Αρδεννών, όπου έζησε τα νεανικά του 
χρόνια, πριν ξεκινήσει η πολύχρονη περιπλάνηση 
του σε πολυάριθμες πόλεις της Ευρώπης. Στη διάρ-
κεια του πολυτάραχου βίου του ταξίδεψε σε δεκα-
τρείς διαφορετικές χώρες και έζησε ως επαίτης, 
μισθοφόρος, εργάτης, παιδαγωγός και ναυτικός, 
παράλληλα με τη συγγραφική δραστηριότητα. Στα 
τελευταία χρόνια της ζωής του, έχοντας ήδη εγκα-
ταλείψει την ποίηση, περιπλανήθηκε στην βορει-
οανατολική Αφρική όπου εργάστηκε ως έμπορος 
και εξερευνητής, την ίδια περίοδο που άρχισε να 
αναγνωρίζεται το ποιητικό έργο του μεταξύ των 
λογοτεχνικών κύκλων του Παρισιού.
Πέθανε στις 10 Νοεμβρίου του 1891 σε ηλικία τρι-
άντα επτά ετών. 
ΠΗΓΗ: el.wikipedia.org
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Εκπαιδευτικές
Δράσεις
της ΚΛΙΜΑΚΑΣ
στην Πάτρα

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης, 
αγωγής και ευαισθητοποίησης 
της κοινότητας σε ζητήματα 
ψυχικής υγείας, η ΚΛΙΜΑΚΑ 
έχει αναπτύξει τη δράση της 
και στην περιοχή της Αχαΐας, 
υλοποιώντας εκπαιδευτικά 
προγράμματα σε φοιτητές 
σχολών επαγγελμάτων υγείας. 
Σε συνεργασία με το Τμήμα 
Κοινωνικής Εργασίας του 
ΤΕΙ Πάτρας, η Μ.Ψ.Α. της 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ «Σεμέλη» 
λειτουργεί τα τελευταία πέντε 
και πλέον έτη,  ως πλαίσιο 
εργαστηριακής και εξαμηνιαίας 
πρακτικής άσκησης κοινωνικών 
λειτουργών. Παράλληλα, παρέχει 
τη δυνατότητα ατομικών ή 
ομαδικών εκπαιδευτικών 
επισκέψεων σπουδαστών που 
ενδιαφέρονται να ενημερωθούν 
για τις μονάδες και τα 
προγράμματα του φορέα, για 
τον ρόλο και τις αρμοδιότητες 
του κοινωνικού λειτουργού, ή 
για επιπρόσθετες γνώσεις και 
πληροφορίες για ζητήματα 
υγείας, ψυχικής υγείας και 
κοινωνικού αποκλεισμού. 
Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, 
υλοποιήθηκε προσφάτως 
στον χώρο του ΤΕΙ Πάτρας, 
εκπαιδευτικό μάθημα με θέμα: 
«Η χρήση της τεχνολογίας στην 
Κοινωνική Εργασία και στις 
υπηρεσίες ψυχικής υγείας». Η 
εισήγηση πραγματοποιήθηκε 
σε σπουδαστές κοινωνικούς 
λειτουργούς, στο πλαίσιο του 
μαθήματος Πληροφορικής, 
προσελκύοντας ιδιαίτερα το 
ενδιαφέρον των συμμετεχόντων 
καθώς παρουσιάστηκαν 
οι σύγχρονες τεχνολογίες 
της τηλεδιάσκεψης και 
τηλεψυχιατρικής στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης. 
Επίσης, με την έναρξη τού 
ακαδημαϊκού έτους 2012-2013, 
οργανώθηκε και υλοποιήθηκε 
σειρά εκπαιδευτικών 
εισηγήσεων της ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
σε δευτεροετείς φοιτητές 
Νοσηλευτικής της Σχολής 
Αδελφών Νοσοκόμων του 
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών 
«Ο Άγιος Ανδρέας». Σκοπός των 

μαθημάτων ήταν η ενημέρωση 
και η επιμόρφωση των 
μελλοντικών επαγγελματιών 
υγείας κυρίως σε θέματα 
ψυχικών διαταραχών και 
αποτελεσματικής διαχείρισης 
αυτών. 
Η δράση της ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
στον τομέα της εκπαίδευσης, 
αναμένεται να συνεχιστεί 
αλλά και να διευρυνθεί, σε 
συνεργασία και με άλλους 
φορείς και υπηρεσίες που 
δραστηριοποιούνται στην 
ευρύτερη περιοχή. 

Κατερίνα Γουργουρίνη

Το προφίλ των 
αστέγων πριν και 
μετά την κρίση

Προσεγγίζοντας το κοινωνικό 
πρόβλημα των αστέγων, 
παρατηρούμε ότι ο αριθμός 
των συνανθρώπων μας που 
καθημερινά βρίσκονται εκτός 
στέγης συνεχώς αυξάνεται, 
συγκριτικά με το παρελθόν, 
καθώς και τα αίτια είναι εμφανώς 
διαφοροποιημένα μετά από 
την είσοδο της Ελλάδας στην 
οικονομική κρίση. Από το 2009 
μπορούμε να παρατηρήσουμε 
ότι τα αίτια που ωθούν τον 
συνάνθρωπό μας να ζει στον 
δρόμο είναι κυρίως οικονομικά. 
Κάτι, το οποίο παρατηρείται πολύ 
περισσότερο στις μεγαλουπόλεις 
όπως η Αθήνα. Πριν το 2009 
ένα μεγάλο ποσοστό των 
αστέγων κατέληγαν στον δρόμο 
λόγω ψυχικών διαταραχών ή 
εξαρτήσεων από ουσίες τα οποία 
συνήθως δεν αντιμετωπίζονται 
ούτε από την πολιτεία αλλά 
ούτε από την οικογένεια. Το 
εξωφρενικό είναι ότι σήμερα οι 
άνθρωποι που βρίσκονται εκτός 
στέγης, οι λεγόμενοι νεοάστεγοι, 
είναι πτυχιούχοι και με πολλά 
όνειρα για το μέλλον, όμως οι 
θέσεις εργασίας είναι πλέον από 
δυσεύρετες έως ανύπαρκτες. 
Στα αίτια συμπεριλαμβάνεται 
η κοινωνική θέση του ατόμου, 
καθώς και η έλλειψη κοινωνικών 
πολιτικών. Το σίγουρο είναι ότι 
τα αίτια διαφέρουν από εποχή 
σε εποχή και από κοινωνία σε 
κοινωνία. 
Δε θα ήταν υπερβολή αν λέγαμε 
ότι αντιμετωπίζουμε πλέον την 
Ελλάδα σαν μια τριτοκοσμική 

χώρα. Ιδιαίτερα το κέντρο 
της Αθήνας που βρίσκεται σε 
ανθρωπιστική κρίση.
Πολύ σημαντικό είναι επίσης 
το ζήτημα του προσδιορισμού 
της έννοιας του άστεγου, καθώς 
συμπεριλαμβάνονται άτομα 
τα οποία φιλοξενούνται μη 
έχοντας τη δυνατότητα για 
ένα δικό τους σπίτι, άτομα που 
συγκατοικούν με πολλά άλλα ή 
όσοι μένουν σε ακατάλληλους 
ή μη κατοικήσιμους χώρους και 
όχι μόνο άτομα τα οποία θα τα 
δούμε σε ένα παγκάκι.
Στην Ελλάδα της κρίσης είναι 
δύσκολο ακόμα και το να είσαι 
άστεγος καθώς υπάρχει μεγάλη 
έξαρση της εγκληματικότητας 
λόγω της οικονομικής 
εξαθλίωσης των συνανθρώπων 
μας που αναγκάζονται και 
εξωθούνται στα άκρα. Ένα 
σημαντικό ποσοστό των 
αστέγων έχει βιώσει την 
εγκληματικότητα και ξέρει όλες 
τις επικίνδυνες όψεις του να 
είναι καταδικασμένος κάποιος 
να μένει στον δρόμο. Πρέπει 
λοιπόν να ληφθούν μέτρα από 
την κοινωνία ώστε το πρόβλημα 
να σταματήσει να διαιωνίζεται 
αλλά και να χειροτερεύει μέρα με 
τη μέρα, σε όποια εποχή και σε 
όποια κοινωνία και αν ανήκουμε. 
Όλοι έχουμε δικαίωμα για μια 
αξιοπρεπή ζωή.

Ντέμιαν Κατσαδώρου

«Ανοίξαμε και σας 
περιμένουμε» ή 
αλλιώς «Δημόσια 
Νοσοκομεία στην 
Ελλάδα»

«Ανοίξαμε και σας περιμένουμε». 
Έτσι, συχνά, δηλώνουν την 
έναρξη τους τα εμπορικά 
καταστήματα κ.ά., επιχειρήσεις 
αλλά τελικά ίσως κάπως έτσι να 
λειτουργούν και κάποια δημόσια 
νοσοκομεία!
Περί «ανοικτών νοσοκομείων» 
μας μίλησε ο υπεύθυνος της 
βάρδιας ψυχίατρος, ψυχιατρικής 
κλινικής δημόσιου νοσοκομείου, 
όταν τον ενημερώσαμε σχετικά 
με τον Β.Κ., ο οποίος, δύο φορές 
μέσα σε μία ημέρα, την «έκανε 
με ελαφρά», και ξαναγύρισε 
πίσω, χωρίς κανένας από 
το προσωπικό να το πάρει 
χαμπάρι…
Ο Β.Κ., εισήχθη στο νοσοκομείο 
προχθές όντας σε υποτροπή και 
με έντονο αυτοκτονικό ιδεασμό, 
(έχοντας ήδη επιχειρήσει 
στο παρελθόν δύο σοβαρές 
απόπειρες με απαγχονισμό και 
ποντικοφάρμακο). Εκεί λοιπόν 
που νομίζαμε ότι πλέον ήταν 

στο ασφαλές του νοσοκομείου 
περιβάλλον, ξαφνικά τον είδαμε 
μπροστά μας! Έφυγε και γύρισε 
με δική μας παρέμβαση και 
συνοδεία πίσω δύο φορές.
Γιατί;;; 
Σύμφωνα- πάντα - με την 
εξήγηση του εφημερεύοντος 
ιατρού, «στο νοσοκομείο μας δεν 
κάνουμε καθηλώσεις»!!!, ή πιο 
απλά, σύμφωνα με τη εξήγηση 
της προϊσταμένης «είχαμε 
μεγάλο επισκεπτήριο και 
μπερδευτήκαμε»!
Τελικά μήπως πρόκειται για 
«καθήλωση» σε μια, απλώς, 
δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία 
διαχείρισης ασθενών και 
μάλιστα ψυχιατρικών ασθενών; 
Ενώ νοσούν και ενδεχομένως 
να κινδυνεύει ακόμα και η 
ίδια τους η ζωή, με τεράστια 
ευκολία μπαινοβγαίνουν από τα 
«ανοικτού»(?) τύπου νοσοκομεία 
και δη από τα ψυχιατρικά τους 
τμήματα.
Ο νοών νοείτω…

Ανταλλαγές

Ανταλλάξτε, χαρίστε, ζητήστε, 
επικοινωνείστε

http://www.sedh.gr/newsflashes/
general-news/topika-sustemata-
antallages-uperesion.html  
www.ovolos.gr 
www.forfree.gr 
www.jaba.gr  
www.xariseto.gr 
www.skoros.espiv.net 
www.bookcrossing.com  
www.enow.gr 
www.antikatanalwtiko.espiv.net 
www.logo-timis.gr 
www.freecycle.org 
www.tzaba.gr 
http://www.partodosto.gr/
http://xariseto.gr/viewforum
http://www.time-exchange.gr/ 
http://fasouli.wordpress.com/
http://www.kala-nea.gr/
archives/29028  
παζαρια ανταλλαγων
http://olympia.gr/  
http://genia700euro.pblogs.gr/
http://www.state-of-nature.

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 
ζητούνται για άτομα που έχουν 
ανάγκη, από πρόγραμμα κοινω-
νικής στήριξης, κα Παπαναστα-
σίου. Τηλ. 2103417162

Τα βρήκα
και  

θέλω να τα μοιραστώ

μαζί σας 
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Δρόμος

Όταν δεν έχεις άλλες επιλογές ή δε σου μένει άλλη 
λύση παρευρίσκεσαι στους δρόμους για καλή ή 
κακή σου τύχη. Δεν είναι ότι πιο ωραίο να ζεις έξω 
ενώ δε θέλεις, αλλά πρέπει. Οι πρώτες μέρες είναι 
δύσκολες γιατί στην ουσία και ο δρόμος είναι ένα 
σπίτι, αφού ψάχνεις το μέρος που θα κοιμηθείς και 
θα ’χεις ασφάλεια, τις περισσότερες φορές όμως 
αυτό δεν ισχύει γιατί τη νύχτα ειδικά κυκλοφορούν 
πολλοί επικίνδυνοι άνθρωποι. Το θέμα του φαγητού 
και του ντυσίματος έρχεται σε δεύτερη μοίρα, αν και 
εφόσον υπάρχει ο τρόπος να γίνεται αυτό. Πολλές 
φορές δε σε νοιάζει και απλά μένεις νηστικός και 
βρώμικος και ειδικά όταν αρχίζουν τα ψυχολογικά, 
π.χ. όταν αρχίζει και νιώθεις σαν να είσαι ένα φύλλο 
ενός δέντρου που πάει όπου το πάει ο άνεμος, γιατί 
απλά οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται και δε νοιάζονται. 
Νιώθεις σαν να είσαι ένα φάντασμα που αιωρείται 
ανάμεσα σε ζωντανούς και όσο δυναμώνει αυτό το 
αίσθημα μετά αρχίζεις και δε σου καίγεται καρφί, 
γίνεσαι κι εσύ αδιάφορος και αναίσθητος. 

                                                            Νίκη

Φυλακή

Σκοτάδι, κρύο, υγρασία. 
Μες στη φυλακή ο χρόνος σταματάει 
και το μυαλό σκέφτεται. 
Η μοναξιά κυριαρχεί λόγω της αναισθησίας 
και απανθρωπιάς «μερικών». 
Όταν οι άλλοι αδιαφορούν 
το μόνο που μπορείς να κάνεις 
είναι να απελπίζεσαι 
και να σκέφτεσαι δύο πόρτες, 
ή ΖΩΗ ή ΘΑΝΑΤΟΣ. 
ΖΩΗ εστί ελευθερία και ΘΑΝΑΤΟΣ 
εστί φυλακή. 
Αν έχουν μείνει κάποιες ελπίδες 
ίσως να κάνεις όνειρα ή σχέδια, 
αν όχι το μόνο που θες να κάνεις 
είναι να πεθάνεις 
και ειδικά άμα σε τρώει το μαράζι. 
Οι τοίχοι είναι μαύροι 
και το περιβάλλον ψυχρό και βρεγμένο…

                                                               Νίκη

Τα βρήκα
και  

θέλω να τα μοιραστώ

μαζί σας 




