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Πλατεία Κλαυθμώνος 18:00 – 8:00

μια νύχτα ύπνου στον δρόμο

εκδήλωση συμβολικής συμπαράστασης

στους αστέγους μαζί με τους αστέγους

πορεία αστέγων προς τη Βουλή

Συγκέντρωση: Πλατεία Κλαυθμώνος, Ώρα: 18:00
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Έχουν περάσει περίπου είκοσι πέντε με τριάντα χρόνια, και ακόμα το συναίσθημα 
που είναι εγκλωβισμένο σε μια παλιά εμπειρία κάνει κατά διαστήματα την 
εμφάνιση του, προκαλώντας ανάμεικτα αισθήματα θυμού, θλίψης, πικρίας, αλλά 

και έντασης, τα οποία αδυνατούν να πάρουν μια συγκεκριμένη μορφή…
Για να γίνω πιο συγκεκριμένος… Ηταν το πρώτο διάστημα όπου στο ιατρείο, μεταξύ 

του μικρού αριθμού των θεραπευομένων μου, υπήρχε και μια κυρία, σαράντα χρονών 
περίπου, εύπορη, εμφανίσιμη, η οποία ζούσε με τη μητέρα της στα βόρεια προάστια. 
Το επάγγελμά της, όπως η ίδια αρέσκετο να λέει, ήταν ηθοποιός. Μάλιστα, περιέγραφε 
με ειλικρίνεια τις ταινίες και τους μικρούς ρόλους όπου είχε παίξει και, αναλόγως, 
με τη συναισθηματική της κατάσταση, τους περιέγραφε από μεγαλειώδεις έως και 
ταπεινούς. Η κυρία μας, από ότι θα καταλάβαινε ένας συνάδελφός μου, έπασχε από 
σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Διαταραχή, η οποία – για τους μη ειδικούς – θα 
μπορούσε, με σωστή παρακολούθηση, φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία, να 
έχει πάρα πολύ καλή πρόγνωση. 

Για κοντά δύο χρόνια, όλα πηγαίνανε καλά και η κυρία μας, με συχνότητα επισκέψεων 
μια φορά το μήνα, μπορούσε και αντιμετώπιζε τα προβλήματα που η αρρώστια της, αλλά 
και η ίδια η κοινωνία της, δημιουργούσε… Είχε αρχίσει να μαθαίνει να τα διαχειρίζεται, 
είτε διαφοροποιώντας λίγο την φαρμακευτική αγωγή, είτε προσθέτοντας κάποιες 
επιπρόσθετες ώρες επισκέψεων. Συχνά επικοινωνούσαμε με την ηλικιωμένη μητέρα της 
– μια κυρία εκείνης της εποχής, ξεπερνούσε τα ογδόντα πέντε χρόνια – η οποία φρόντιζε 
για την υγεία της κόρης της όπου ήταν το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της. 

Πέρασαν τρεις μήνες και η κυρία δεν εμφανίστηκε στα ραντεβού της, στα οποία 
τόσα χρόνια ήταν συνεπής. Ένα τηλέφωνο τής γειτόνισσας έλυσε τις απορίες μου. Η 
μητέρα είχε πεθάνει πριν δύο μήνες και η κυρία μας, και ασθενής μου, ήταν κλεισμένη 
για δύο μήνες μέσα στο σπίτι. Δεν έβγαινε, ενώ κατά διαστήματα οι γείτονες την 
άκουγαν να φωνάζει δυνατά συνομιλώντας με τη μητέρα της. Ζήτησαν τη βοήθειά 
μου. Αποδέχθηκα την πρότασή τους και πήγα να την επισκεφτώ. Βρέθηκα μπροστά σε 
ένα αποτρόπαιο θέαμα όπου η κυρία μας ουρλιάζοντας και έχοντας το όνομά μου στα 
χείλη της, έδειχνε ότι με θεωρούσε υπεύθυνο για ό,τι κακό της είχε συμβεί…

Από ιδεολογία ήμουν αντίθετος στις αναγκαστικές νοσηλείες, αλλά – παρ’ όλα 
αυτά – εκείνη την ημέρα – πήρα άλλη απόφαση. Έδωσα την εισαγγελική εντολή σε 
πέντε γείτονες της κυρίας μας, από το διπλανό διαμέρισμα, τους είπα τι πρέπει να 
κάνουν και επίσης τους παρακάλεσα να με ενημερώσουν σε ποιο νοσοκομείο θα την 
πάνε. Μετά από τέσσερις ή πέντε μέρες, αν θυμάμαι καλά, με ενημέρωσε η γειτόνισσά 
της ότι ήλθε η αστυνομία και την πήρε και την πήγε στο Ψυχιατρείο και – μετά από 
δίωρη εξέταση, όπως μου ανέφερε – της έδωσαν φαρμακευτική αγωγή και αφού της 
υπέδειξαν ότι είναι αναγκαίο να παίρνει τα φάρμακά της, επέτρεψαν την επιστροφή 
της στο σπίτι.

Την πληροφορία της γειτόνισσας την αντιμετώπισα με δέος, μη ξέροντας τι να κάνω 
και τι να απαντήσω στις αγωνιώδεις ερωτήσεις της: «Τι θα γίνει τώρα γιατρέ…; Ποιος θα 
της δίνει τα φάρμακα…; Ποιος θα είναι υπεύθυνος…;».

Όπως σε όλα τα γεγονότα, έτσι κι σε αυτό ο χρόνος μείωσε τη βαρύτητα των 
ερωτημάτων, απωθώντας τα σε κάποιο σημείο του ψυχικού μου οργάνου. 

Μετά από κάποια χρόνια, κατεβαίνοντας από το δίκυκλο για να αγοράσω κάτι στο 
κέντρο της Αθήνας, όπως έκανα συχνά, άκουσα μια γυναίκα να ουρλιάζει, φωνάζοντας 
το όνομα μου. Άναυδος την άκουγα να με κατηγορεί με ακαταλαβίστικες φράσεις, 
χωρίς νόημα, και την έβλεπα να με πλησιάζει απειλητικά. 

Ο καταστηματάρχης όπου ήταν μπροστά, της φώναξε έντονα, ρίχνοντάς της ένα 
ποτήρι νερό στο πρόσωπο. Αυτή ουρλιάζοντας και τρέχοντας χάθηκε από μπροστά 
μου. Πολύ γρήγορα, από τη μικρή ιστορία που μου διηγήθηκε ο καταστηματάρχης, 
αλλά κυρίως από τις εικόνες που αναδύθηκαν στο μυαλό μου, κάτω από τα σχισμένα 
ρούχα της, το βρώμικο και γεμάτο τρίχες πρόσωπό της, τα άλουστα και ανακατεμένα 
άσπρα μαλλιά της, αναγνώρισα την κυρία μας.

Άστεγη για πέντε χρόνια, η κυρία μας, χωρίς επικοινωνία, χωρίς χρήματα, 
χωρίς φάρμακα, χωρίς υποστηρικτικό δίκτυο μέσα σε μια κοινωνία όπου ανέχεται 
ο,τιδήποτε, φάνταζε ότι ήταν ένα από τα πρώτα θύματα της ψυχιατρικής αδιαλλαξίας 
όπου άφηνε ανθρώπους στον δρόμο, δημιουργώντας από τότε άστεγους… άστεγους 
όπου οι περισσότεροι έχουν παρόμοιες ιστορίες. 

Κυριάκος Κατσαδώρος
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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

Παραλήψεις: στο προηγούμενο τεύχος, στο θέμα με τίτλο «κόκκινο, πράσινο, μωβ και μουσταρδί», όπως 
και στην «Τσικνοπέμπτη στο Καφέ–Ουζερί των Αστέγων», παραλήφθηκαν λόγω αβλεψίας τα ονόματα των 
συντελεστών. Τα κείμενα συνέγραψε η Άντα Αλαμάνου, ενώ το φωτογραφικό υλικό προήλθε από το αρχείο 
του Ιάκωβου Χατζησταύρου.
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«Οι πολίτες καλούνται να περάσουν μια νύχτα στην πλατεία, ώστε 
να βιώσουν πραγματικά τι σημαίνει να περνάει κανείς μια χειμω-
νιάτικη νύχτα στον δρόμο. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να 
ενημερωθούν για το πρόβλημα των αστέγων στην Ελλάδα καθώς 
και για τις υπηρεσίες του Προγράμματος Στήριξης Αστέγων της 
ΚΛΙΜΑΚΑΣ» ήταν μερικές από τις πληροφορίες στο Δελτίο Τύπου 
της εκδήλωσης Sleep Out 2006, το οποίο στάλθηκε σε εκατοντάδες 
αποδέκτες.

17 Φεβρουαρίου 2006, Παρασκευή βράδυ, όταν η Αθήνα, ως 
είθισται, ετοιμαζόταν για τη νυχτερινή ζωή της, η πλατεία Κλαυθ-
μώνος φιλοξενούσε μια εκδήλωση πρωτοπόρα και καινοτόμο, 
μέχρι τότε, για την ελληνική πραγματικότητα. 

Χίλιοι (1.000), περίπου, συμπολίτες μας συγκεντρώθηκαν στην 
πλατεία ως «εθελοντές άστεγοι για μια νύχτα» στην εκδήλωση 
συμβολικής συμπαράστασης στους αστέγους. 

«ελάτε να μετρήσουμε μια νύχτα τα άστρα»
μια πρόσκληση όπου έμοιαζε με ρομαντικό κάλεσμα
«ελάτε να ζήσουμε την εμπειρία μιας νύχτας στον δρόμο»
επί της ουσίας, όμως, ήταν μια πρόσκληση σε εκδήλωση 
συμβολικής αλληλεγγύης σε όλους εκείνους που ζουν 
καθημερινά μια τραγική πραγματικότητα.
Με αυτό το κάλεσμα – πρόσκληση η ΚΛΙΜΑΚΑ εγκαινίασε, 
πριν οκτώ χρόνια τον θεσμό των εκδηλώσεων Sleep Out.

Sleep Out 2006 – 2013

Εκδηλώσεις συμβολικής 
συμπαράστασης στους αστέγους…
μαζί με τους αστέγους

SLEEP OUT 
2013 
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Χαρτόκουτα, υπνόσακοι, φωτιές, ζεστά ροφήματα και σούπες 
επιστρατεύτηκαν για να κάνουν τη νύχτα πιο εύκολη, καθώς ο 
υδράργυρος κατέβαινε συνεχώς απειλώντας τις φιλότιμες προ-
σπάθειες των συμμετεχόντων να μείνουν άστεγοι για μια νύχτα.

Και ενώ ήταν πολλοί εκείνοι που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμά της εκδήλωσης, πολύ λιγότεροι ήταν οι αποφασισμένοι που 
να παραμείνουν μέχρι το πρωί.

Μια νύχτα-πρόκληση για όσους θέλησαν να διευρύνουν την 
αντιληπτικότητά τους πέρα από τα όρια της δικής τους πραγμα-
τικότητας, της ζωής και της καθημερινότητάς τους όπου, προ-
φανώς, περιλαμβάνει ορισμένα standards: σπίτι, φαγητό, ύπνο, 
ζεστασιά, συντροφιά, ασφάλεια, προοπτική…

Έκτοτε περάσανε 8 χρόνια. Ωστόσο, ο στόχος της εκδήλωσης 
ήταν και παραμένει ο ίδιος:

Μια βραδιά συμβολικής συμπαράστασης στους αστέγους για 
την αφύπνιση και την κινητοποίηση της πολιτείας και των πολι-
τών, ώστε το πρόβλημα των αστέγων να αντιμετωπιστεί ως ένα 
ιδιαίτερο κοινωνικό πρόβλημα που απαιτεί πολιτικούς σχεδια-
σμούς και οργανωμένη δράση.

Το πρώτο Sleep Out έγινε σε μια εποχή όπου το ζήτημα των 
αστέγων ελάχιστα απασχολούσε την ελληνική κοινωνία. Η 
μεγάλη συγκέντρωση του κόσμου στην πλατεία Κλαυθμώνος-
προφανώς, είχε σχέση με την πρωτοτυπία της εκδήλωσης που 
κινητοποίησε περισσότερο το συναίσθημα της περιέργειας και 
μάλλον λιγότερο το συναίσθημα της αλληλεγγύης προς τους 
αστέγους. 

Ωστόσο, σε βάθος χρόνου αποδείχθηκε ότι το πρώτο Sleep 
Out αποτέλεσε την αφετηρία έναρξης ενός πιο συστηματικού 
δημόσιου διαλόγου για το φαινόμενο της έλλειψης στέγης στην 
Ελλάδα, αφυπνίζοντας την ελληνική κοινωνία για ένα πρόβλημα 
που μέχρι τότε ήταν μάλλον «αόρατο» και σαφώς υποτιμημένο 
από την κοινή γνώμη έως και αδιάφορο από τους αρμόδιους 
φορείς της πολιτείας.

Τα Sleep Out που ακολούθησαν τις επόμενες χρονιές εμπλου-
τίστηκαν με διάφορα δρώμενα σχετικά με το πρόβλημα των αστέ-
γων όπως εκθέσεις φωτογραφίας, θεατρικές παραστάσεις, δια-
δραστικά παιχνίδια, προβολή ταινιών κ.λπ. καθώς και με συναυ-
λίες γνωστών καλλιτεχνών και σαφώς με την εθελοντική και αφι-
λοκερδή συμμετοχή όλων. 

Πρωταγωνιστές σε όλες τις εκδηλώσεις ήταν οι ίδιοι οι άστε-
γοι, τόσο οι ένοικοι του ξενώνα αστέγων της Κλίμακας όσο και οι 
εξυπηρετούμενοι του κέντρου στήριξης αστέγων καθώς και άλλοι 
όπου έχουμε γνωρίσει από τις δράσεις παρέμβασης στον δρόμο 
(streetwork). Συμμετείχαν ενεργητικά αναλαμβάνοντας υπεύθυ-
νους ρόλους σε όλα τα δρώμενα των Sleep Out, δίνοντας το δικό 
τους στίγμα σε μια προσπάθεια όπου γίνεται για τους αστέγους 
και πάνω από όλα μαζί τους.

Η επιτυχία της κάθε εκδήλωσης κρινόταν πάντα από την 
«επόμενη μέρα». Από το αντίκτυπο στην κοινωνία σχετικά με τη 
συζήτηση περί αστέγων και κατά βάση από την αμεσότητα των 
αντανακλαστικών της, η οποία αποτυπωνόταν με δράσεις απέ-
ναντι στο πρόβλημα. 

Η σταδιακή διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στους συμ-
μετέχοντες των εκδηλώσεων κατά τα επόμενα χρόνια προφανώς 

Το Sleep Out
από τη ματιά των 
αστέγων
Το Sleep Out είναι η ευκαιρία του καθενός να 
αναλάβει δράση για να κοινοποιήσει στον κόσμο 
ότι όσο υπάρχουν άστεγοι και πεινασμένοι δεν 
πρέπει να μένει θεατής.
Με τη δέσμευση να κοιμηθείτε συμβολικά έξω, 
μαζί μας, μόνο για μία νύχτα, συμμετέχετε 
ενεργά στον αγώνα για τον τερματισμό της 
έλλειψης στέγης στην Ελλάδα. Πρώτο και 
σπουδαιότερο, το Sleep Out, είναι μία ευκαιρία 
να σταθούμε αλληλέγγυοι στους χιλιάδες 
άστεγους που αυξάνονται μέρα με τη μέρα. 
Αυτή είναι μία μοναδική ευκαιρία να κάνετε ένα 
ταξίδι εθελοντικά στη ζωή ενός αστέγου, μαζί με 
χιλιάδες άλλους, σε ένδειξη υποστήριξης.
Τα λόγια είναι φθηνά. Χρειάζονται «μοναδικά» 
και «αφοσιωμένα» άτομα για να δείξουν στους 
αστέγους ότι υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται. 
H συμμετοχή στο Sleep Out είναι η απόδειξη ότι 
ενδιαφέρεστε και με αυτόν τον τρόπο δείχνετε 
στην κοινωνία και στους πολιτικούς ότι η ευθύνη 
για την καταπολέμηση του φαινομένου των 
αστέγων είναι δικιά σας και δικιά τους.
Κοιμηθείτε μαζί μας για ΜΙΑ νύχτα έξω 
εθελοντικά… για να μην υπάρχουν οι άλλοι που 
κοιμούνται ΚΑΘΕ νύχτα έξω… αναγκαστικά. 

Εκ μέρους της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

Λέων Χάνεν

SLEEP OUT 
2013 
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καταγράφει την επιτυχία των στόχων του Sleep Out. 
Ανεξάρτητα αν αυξήθηκε το κοινό των εκδηλώσεων η διαφοροποί-
ηση και μόνο των λόγων συμμετοχής τους σε αυτές αποπνέει αέρα 
επιτυχίας. Σε σύγκριση λοιπόν με τα πρώτα Sleep Out, τα οποία 
κέντριζαν περισσότερο την περιέργεια και μπορεί να συγκέντρω-
ναν κόσμο, μάλλον, κατά τύχη παρά κατά συνειδητή επιλογή, τα 
επόμενα χαρακτηρίστηκαν ως εκ των ετήσιων σημαντικών events 
της Αθήνας, τα οποία και αφορούσαν πολύ κόσμο, κόσμο, ο οποίος 
περίμενε πότε θα γίνει.

Και όλα αυτά μόνον όσον αφορά τους ευαισθητοποιημένους 
πολίτες και την «κοινωνία των πολιτών». Διότι, την αμηχανία της 
απέναντι στο πρόβλημα των αστέγων έδειχνε επί σειρά ετών με 
τη λαμπερή απουσία της (εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων), η επί-
σημη πολιτεία και οι εκπρόσωποί της όπου δεν θέλησαν ούτε και 
συμβολικά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των αστέγων. 

Ενώ σημαντική ήταν ανέκαθεν η προβολή και δημοσιοποίηση 
των εκδηλώσεων από τα εθνικά αλλά και διεθνή ΜΜΕ.

Στον απόηχο των προηγούμενων εκδηλώσεων και με την προ-
οπτική του Sleep Out 2013, την Παρασκευή 12 Απριλίου, θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τους φίλους μας 
αλλά και τους χορηγούς, όπου εθελοντικά και αφιλοκερδώς στη-
ρίζουν τις προσπάθειές μας αναδεικνύοντας ότι η δύναμη της 
«κοινωνίας των πολιτών» είναι η πιο ουσιαστική απάντηση στην 
αντιμετώπιση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων.

Οι εκδηλώσεις Sleep Out είναι για την ΚΛΙΜΑΚΑ μια δράση, 
ούτε μεμονωμένη ούτε αποσπασματική, αλλά μέρος της συνολι-
κής της προσπάθειας που ξεκίνησε πριν έντεκα χρόνια και συνε-
χίζεται για την στήριξη και επανένταξη των αστέγων συμπολι-
τών μας. 

Αναμφίβολα η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος των αστέγων δεν αφορά μόνο μια νύχτα συμβολικής 
συμπαράστασης. Αφορά, όμως, όλους μας να διεκδικήσουμε την 
ουσιαστική εφαρμογή του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαι-
ώματος στη στέγη.

Το ΟΧΙ των ΑΣΤΕΓΩΝ
στον ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

Εμείς οι άστεγοι γίναμε πολλοί και μέρα με τη μέρα 
γινόμαστε περισσότεροι. Η Πολιτική Διοίκηση και η 
Αυτοδιοίκηση μας αγνοεί παντελώς.
Λύσεις υπάρχουν πολλές. Θέληση χρειάζεται, όχι μόνο 
για την εξάλειψη του φαινομένου της αστεγίας, αλλά 
και για την πρόληψη.
Φέτος αποφασίσαμε την ημέρα του SLEEP OUT την 
Παρασκευή 12 Απρίλη, να μην περιοριστούμε – όπως 
κάθε χρόνο – στην πλατεία Κλαυθμώνος, αλλά να 
επεκταθούμε χέρι με χέρι μαζί με τους συμπολίτες μας 
και να κάνουμε μια ειρηνική πορεία έως τη Βουλή, όπου 
θα παραδώσουμε ψήφισμα με τα δίκαια αιτήματά μας.
Αισθανθείτε, όλοι εσείς, «άστεγοι» και ελάτε μαζί μας.
Αν δεν υπάρξει μέριμνα, ΟΛΟΙ είμαστε, εν 
δυνάμει, άστεγοι! Αυτό πρέπει να ακουστεί και να 
συνειδητοποιηθεί. 
Θέλουμε όλοι να είστε στο πλάι μας και στην ΠΟΡΕΙΑ 
και στο Sleep Out. Να μας γνωρίσετε. Ίσως η εικόνα που 
έχετε σήμερα για τον άστεγο να μην ανταποκρίνεται 
στην πραγματικότητα.

Βασικά αιτήματά μας είναι:

1) Έμπρακτη αναγνώριση της κοινωνίας των αστέγων.
2) Δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 

περίθαλψη.
3) Στέγη και αξιοπρεπή διαβίωση.
4) Επαγγελματική κατάρτιση, συμβατή με τα νέα 

εργασιακά δεδομένα.
5) ΟΧΙ στον κοινωνικό αποκλεισμό!

ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ
Παρασκευή 12 Απριλίου 2013
Συγκέντρωση: Πλατεία Κλαυθμώνος, Ώρα: 18:00

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ 
ΘΑ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΕΙ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ
Εκ μέρους της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΣΤΕΓΩΝ

Λέων Χάνεν Γιώργος Μπαρκούρης 
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Κυρίως, όμως, αυτό αφορά τους ίδιους τους αστέγους. Έτσι, 
λοιπόν, η αυλαία της φετινής εκδήλωσης Sleep Out προγραμμα-
τίζεται να ανοίξει με πορεία των αστέγων προς τη Βουλή. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής «άστεγης» πραγματι-
κότητας οι άστεγοι θα συμμετέχουν σε μια δική τους συλλογική 
προσπάθεια ενώνοντας τη φωνή και τη δύναμή τους για τη διεκ-
δίκηση του δικαιώματος στη στέγη και την αξιοπρεπή διαβίωση.

Ας είμαστε –και θα είμαστε– όλοι κοντά τους και δίπλα τους σε 
μια ειρηνική πορεία διεκδίκησης για τη διασφάλιση των ανθρώ-
πινων και κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες.

Διότι όταν αυτά καταφανώς καταπατούνται, κανείς μας, αρμό-
διος ή μη, δεν απενεχοποιείται επειδή αγνοεί, ώστε να αδιαφο-
ρεί ή να σιωπά… 

Άντα Αλαμάνου

SLEEP OUT 
2013 



9Ο ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ | ΤΕΥΧΟΣ 5 | 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

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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Κоммуналка
Το κοινόχρηστο διαμέρισμα στην ΕΣΣΔ
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Μια προσωρινή λύση για τη στέγαση του πληθυσμού 
όπου, τελικά, διατηρήθηκε για δεκαετίες.

H ιδιαιτερότητα των συνθηκών ζωής σε ένα κοινόχρηστο 
διαμέρισμα επηρέασε σε σημαντικό βαθμό την καθημε-
ρινή ζωή των πολιτών της Σοβιετικής Ένωσης και της 

Ρωσίας για πάνω από ογδόντα χρόνια. Σημαντικοί σοβιετικοί συγ-
γραφείς, όπως ο Μιχαήλ Μπουλγκάκοφ, ο Μιχαήλ Ζόσενκο και 
ο Σεργκέι Ντοβλάτοφ έγραψαν έργα όπου περιέγραφαν τις εμπει-
ρίες τους από το περιβάλλον ενός κοινόχρηστου διαμερίσματος. 

Παρόλο που η «παθολογία» της ζωής στο «πανταχού παρών» 
κοινόχρηστο διαμέρισμα έχει παρουσιαστεί εκτενέστατα στα 
μετασοβιετικά χρόνια, πολλά άτομα διατηρούν ακόμη ευχάριστες 
και οικείες αναμνήσεις από το αλλοτινό σπίτι τους, ένα δωμάτιο 
σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα. 

Μια γυναίκα, η οποία έζησε όλη τη ζωή της σε ένα κοινόχρη-
στο διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη (πρώην Λένινγκραντ) λέει 
σχετικά: «Είναι καλύτερα να ζει κάποιος σε ένα κοινόχρηστο δια-
μέρισμα, ένα μεγάλο διαμέρισμα στο ιστορικό κέντρο της Αγίας 

Πετρούπολης, παρά σε ένα ξεχωριστό διαμέρισμα ενός συγκρο-
τήματος κατοικιών. Στο δεύτερο υπάρχει ένα είδος αποστασιο-
ποίησης και η ζωή είναι πιο βαρετή… Ο καθένας είναι μόνος του. 
Στο κοινόχρηστο διαμέρισμά μας, ήμασταν σαν μια μεγάλη οικο-
γένεια. Αν κάποιος είχε ένα πρόβλημα, το μοιραζόμασταν. Μοιρα-
ζόμασταν φυσικά και τις χαρές…!»

Η νοσταλγία για το «κοινόχρηστο διαμέρισμα» 
στη σημερινή Ρωσία
Η Βαλεντίνα Μπάσκινα μεγάλωσε μέσα σε ένα τέτοιο μεγάλο κοι-
νόχρηστο διαμέρισμα, στο κέντρο της Μόσχας, τη δεκαετία του 
’30. Η οικογένεια ζούσε, έτρωγε και κοιμόταν σε ένα δωμάτιο. Μοι-
ραζόταν το διαμέρισμα με τρεις άλλες οικογένειες και μια γηραιά 
κυρία, η οποία ζούσε σε έναν μικροσκοπικό δωμάτιο, έξω από την 
κουζίνα. Όσον αφορά τη λέξη «ιδιωτικότητα» (ιδιωτικός χώρος), 
δεν υπήρχε καν ως έννοια στη ρωσική γλώσσα. Ωστόσο, η Βαλε-
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Το κακό που κρύβεις 
μέσα σου
Το σύστημα δικαιοσύνης όπως διαμορφώνεται 
στα σύγχρονα κράτη αποτυπώνει ένα 
καθησυχαστικό όραμα μιας κοινωνίας, 
η οποία ονειρεύεται την απουσία φυλακών 
και τη συγκρότησή της από τέλεια μέλη, τα 
οποία θα έχουν αποκηρύξει ένα κομμάτι της 
προσωπικότητάς τους, τον «κακό» τους εαυτό. 
Ο αφανισμός, λοιπόν, αυτών των «ανήθικων» 
πόθων θα μπορούσε να αποτελεί το ιδεώδες 
ενός ουτοπικά συγκροτημένου συστήματος. 
Αναδύεται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο νόμος ως 
πρώτα θρησκευτικός και έπειτα κοινωνικός ή 
πολιτειακός, ως μία ψευδεπίγραφη ισχύς της 
απολυτότητας τής ηθικής. 

Αλλαγές ιδιοκτησίας, προϊόντα της έκπτωσης 
των ηθικών αξιών καθίστανται, υπ’ αυτό το πρίσμα, 
επιπτώσεις της εκτράχυνσης των παθών των ανθρώπων. 
Άρα, σε έναν τέτοιο κόσμο η μόνη εγγύηση ότι ένας 
άνθρωπος δε θα βασάνιζε κάποιον άλλο θα ήταν ότι δε θα 
αισθανόταν την ανάγκη να το κάνει. 
Ωστόσο, αφενός προκύπτει το ερώτημα τι θα γίνει αν 
την αισθάνεται, αφετέρου δε ζούμε σε έναν τέτοιο κόσμο 
(ακόμα και αν αυτό ήταν εφικτό, ας λάβουμε υπόψη 
μας την ανία που θα περιέβαλλε ένα τέτοιο σύστημα). 
Η ψυχιατρική προβληματική αντιμετωπίζει εν μέρει 
το έγκλημα ως ασθένεια, όμως, μπορεί να θεωρηθεί η 
φτώχεια ως επαρκής αιτιολόγηση του εγκλήματος; 
Η ύλη, λοιπόν, και η διαρκής αναζήτησή της, 
επιβεβλημένη από μία ανθρωπότητα ταξικά δομημένη, 
αποτελεί παράλληλη συνιστώσα της γέννησης του κακού. 
Εάν διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων, με 
εξασφαλισμένες συνθήκες διαβίωσης, ανεξάρτητο της 
ιδιοποίησης και της ατομικής ιδιοκτησίας, ο τύπος, ο 
οποίος δεν «συμπλέει» και είναι έτοιμος να διατρέξει τον 
κίνδυνο του πόνου, ακόμα και του θανάτου, απλώς για τη 
χαρά τού να σπάει τους κοινωνικούς δεσμούς, αποτελεί 
το πιθανώς αξεπέραστο ρίσκο όπου διατρέχει η κοινωνία 
όπου αρνείται να πετάξει έξω από την ανθρωπότητα 
οποιονδήποτε, όσο μη κοινωνικός κι αν είναι. Η ζημιά 
όπου υφίσταται η κοινωνία θα είναι πάντα υποδεέστερη 
της ζημιάς όπου θα γίνει μετατρέποντας ένα μη κοινωνικό 
άτομο σε εξόριστο τέρας. 
Παρ’ όλα αυτά, δε θα πρέπει να παραβλέπουμε έναν 
«ελιτισμό» εκ γενετής όπου φέρουν αυτοί οι ανυπότακτοι. 
Ακόμα και αν οι «ασυμβίβαστοι» θεωρηθούν ένας απλός 
λογοτεχνικός μύθος, δε θα μπορούσε ποτέ κάποιος να 
αναγκαστεί να σεβαστεί έναν νόμο που βρίσκεται σε 
αντίθεση με τον τρόπο λειτουργίας των ανθρώπινων 
σχέσεων. Ποτέ ο φόνος δε θα μπορούσε να αποφευχθεί όσο 
θα υπάρχει λόγος για να σκοτώσεις. Ποτέ δε θα μπορούσαν 
να προληφθούν οι ληστείες όσο υπάρχουν οι ανισότητες.

Όλγα Θεοδωρικάκου

Από τα 
κεντρικάντίνα έχει ευχάριστες αναμνήσεις από το σπίτι της παιδικής της ηλι-

κίας. «Δεν θυμάμαι να επισκεπτόμασταν ο ένας τον άλλον ή να ετοι-
μάζαμε από κοινού τροφή για όλους. Όχι,… η κάθε οικογένεια ζούσε τη 
δική της ζωή αλλά όλα ήταν πολύ ήσυχα». 

Η Βαλεντίνα θυμάται περισσότερο τις ώρες που περνούσε στον 
μακρύ και σκοτεινό διάδρομο του κοινόχρηστου διαμερίσματος, με τη 
φίλη της Ιρίνα, η οικογένεια της οποίας κατοικούσε στο διαμέρισμα απέ-
ναντι από το χωλ. Τα δυο κορίτσια καθόνταν πάνω σε ένα μακρόστενο 
έπιπλο και έπαιζαν φανταστικά παιχνίδια. Η μητέρα της Βαλεντίνα 
εργαζόταν ως οδηγός φορτηγού και έπρεπε να αφήνει συχνά την κόρη 
της μόνη στο σπίτι. Η κάθε οικογένεια είχε παιδιά κι έτσι η φροντίδα 
των παιδιών γινόταν μια «κοινή ευθύνη». Όταν η Βαλεντίνα παντρεύ-
τηκε, ο σύζυγός της μετακόμισε στο δωμάτιό τους. Το νιόπαντρο ζευ-
γάρι μοιραζόταν το δωμάτιο με τον μεγαλύτερο αδελφό της Βαλεντίνα, 
τις δύο νεώτερες αδελφές της, τη μητέρα της και τη γιαγιά της. 

«Δεν ήταν φυσικά ιδιαίτερα άνετη ζωή. Παρ’ όλα αυτά, ζούσαμε 
και απολαμβάναμε τη ζωή μας και δεν αντιλαμβανόμασταν την κατά-
σταση ως πρόβλημα, επειδή δεν υπήρχε κάτι άλλο για να τη συγκρί-
νουμε. Όλες μου οι φίλες ζούσαν σε κοινόχρηστα διαμερίσματα. Ορι-
σμένα από αυτά ήταν σε χειρότερη κατάσταση από αυτήν του δικού 
μας. Έτσι, αισθανόμουν τυχερή».

Όταν στα τέλη της δεκαετίας του ’60, η Βαλεντίνα, με τον σύζυγό 
της και τη μια κόρη έφυγαν από το κοινόχρηστο διαμέρισμα και μετα-
κόμισαν σε ένα δυάρι, η ανήλικη κόρη της έκλαιγε κάθε νύχτα, για 
περίπου έναν χρόνο. Της έλειπε το περιβάλλον του κοινόχρηστου δια-
μερίσματος.

Ο Ρώσος ποιητής, δοκιμιογράφος και νομπελίστας (Βραβείο 
Νόμπελ Λογοτεχνίας 1987) Ιωσήφ Αλεξάντροβιτς Μπρόντσκι, ο 
οποίος μεγάλωσε σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα στο Λένινγκραντ, 
έγραψε σχετικά :

«Παρόλες τις απεχθείς πλευρές αυτού του τρόπου ύπαρξης, η ζωή 
σε ένα κοινόχρηστο διαμέρισμα έχει και την λυτρωτική πλευρά της. 
Περιορίζει τη ζωή στα βασικά και αναγκαία στοιχεία της και διαλύει 
όλες τις ψευδαισθήσεις σχετικά με την ανθρώπινη φύση». 

  
Η παρουσία του «κοινόχρηστου διαμερίσματος» 
σήμερα
Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, όταν άρχισαν οι μεταρρυθμίσεις της 
στεγαστικής πολιτικής και άρχισε να μειώνεται ο ρόλος του κράτους, 
ο αριθμός των «κοινόχρηστων διαμερισμάτων» μειώθηκε δραματικά, 
ενώ αυξήθηκε ο αριθμός των οικοδομικών/στεγαστικών συνεταιρι-
σμών των πολιτών που ήθελαν να αποκτήσουν ιδιόκτητη στέγη.

Τα εναπομείναντα κοινόχρηστα διαμερίσματα βρίσκονται συνή-
θως σε παλιά κτίρια, στο κέντρο των πόλεων. Είναι, ωστόσο, δύσκολο 
να αδειάσει ένα διαμέρισμα από τους ενοίκους του και να γίνει κατοι-
κία μιας μόνο οικογένειας, επειδή η τιμή αγοράς ή το μίσθωμα για ένα 
μεγάλο διαμέρισμα του κέντρου είναι δυσανάλογα υψηλό. Επίσης, ένα 
μεγάλο μέρος των σημερινών ενοίκων των κοινόχρηστων διαμερισμά-
των είναι ηλικιωμένα άτομα που έχουν συνηθίσει να κατοικούν στο 
κέντρο των πόλεων και δεν επιθυμούν να μείνουν στα μικρότερα δια-
μερίσματα των προαστίων, τα οποία τους είναι ξένα τόσο από αρχιτε-
κτονική όσο και από ψυχολογικής άποψης.

Από την άλλη πλευρά, το κοινόχρηστο διαμέρισμα σήμερα έχει 
καταστεί τόπος κατοικίας κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων, όπως 
αλλοδαποί, μειονότητες, αλκοολικοί, ναρκομανείς και ψυχικά ασθε-
νείς, ενώ οι ιδιωτικές εταιρείες ακινήτων επιδιώκουν να αγοράσουν 
παλιά διαμερίσματα ώστε να εξαναγκάσουν σε φυγή τους υπάρχο-
ντες ενοίκους, να ανακαινίσουν το διαμέρισμα και να το εκμεταλλευ-
τούν κερδοσκοπικά.

Το 2012, η Μόσχα είχε, πλέον, μόνο περίπου 70.000 κοινόχρηστα 
διαμερίσματα, ενώ ο διακηρυγμένος (αν και κάπως ουτοπικός) στό-
χος των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης της Μόσχας είναι ο αριθ-
μός τους να περιοριστεί σε λιγότερα από 1.000 μέχρι το 2020. 

(Επιμέλεια: Νικόλαος Χασάπης)
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Άστεγοι 
στα δικαστήρια 

Στα δέκα περίπου χρόνια που 
μεσολάβησαν από την έναρξη 
υλοποίησης του προγράμματος 
«Ψυχαργώς», οι φορείς υλοποίησης 
και οι υπηρεσίες τους απέκτησαν 
σημαντική εμπειρία. Εμπειρία που, 
αν αξιοποιηθεί από το Υπουργείο 
Υγείας και ειδικότερα τη Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας, θα συμβάλει στην 
αντιμετώπιση της ανεπάρκειας 
των κρατικών υπηρεσιών και στη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των 
ατόμων με ψυχικές διαταραχές.

Η αξιοποίηση, λόγου χάριν, των κοι-
νωνικών υπηρεσιών των ΝΠΙΔ, 
θα συμπληρώσει προσωρινά το 

κενό που υφίσταται από τη μη συγκρότηση 
των προβλεπομένων από τον Ν. 2447/1996 
Κοινωνικών Υπηρεσιών. Θα στηρίξει το 
κλονισμένο οικοδόμημα του θεσμού της 
δικαστικής συμπαράστασης, διασφαλίζο-
ντας τα παραπαίοντα σήμερα δικαιώματα 
των ψυχικά πασχόντων.

Πρακτικά, δηλαδή, να αναλάβουν οι 
κοινωνικές υπηρεσίες των ΝΠΙΔ, υπό τον 
συντονισμό και την εποπτεία των Κέντρων 
Ψυχικής Υγείας των νομών, τη διενέργεια 
αξιολόγησης της κατάστασης των συμπα-
ραστατέων, την αναγκαιότητα και έκταση 
του μέτρου, την καταλληλότητα του δικα-
στικού συμπαραστάτη με τη διεξαγωγή 
κοινωνικής έρευνας και τη σύνταξη σχε-

τικής κοινωνικής έκθεσης και, όπου υφί-
σταται αδυναμία διορισμού, να αναλάβουν 
δικαστικές συμπαραστάσεις. 

Να σταματήσει το σημερινό φαινό-
μενο, όπου αρκετοί από τους δικαστικούς 
συμπαραστάτες είναι πρόσωπα ακατάλ-

ληλα. Εισπράττουν τις συντάξεις, τα επιδό-
ματα κ.λπ. των συμπαραστατέων και δεν 
τους διαθέτουν κανένα ποσό ή, στην καλύ-
τερη περίπτωση, διαθέτουν ελάχιστο (δεν 
είναι λίγες οι φορές που ακούσαμε: τι να τα 
κάνει τα λεφτά ο τρελός;). Θεωρούν πως 
τα χρήματα αυτά όπου εισπράττουν απο-
τελούν προσωπικό τους έσοδο και τα χρη-
σιμοποιούν προς ίδιον όφελος. Τα δε επο-
πτικά συμβούλια είναι στις περισσότερες 
περιπτώσεις διακοσμητικά.

Σήμερα κανένας έλεγχος δεν γίνεται 
στις πράξεις των δικαστικών συμπαρα-
στατών ή των διαχειριστών και καμία προ-
στασία δεν παρέχεται στους ευάλωτους 
σε εκμετάλλευση ψυχικά πάσχοντες και η 
πολιτεία μοιάζει να αδιαφορεί.

Η προσωρινή άσκηση των αρμοδιο-
τήτων των Κοινωνικών Υπηρεσιών του 
Ν. 2447/1996 από τις κοινωνικές οργα-
νώσεις που εποπτεύονται από το ΥΥΚΑ 
προβλέπεται στο άρθρο 54 παρ. 1 του Ν. 
2447/1996* ενώ για τις κοινωνικές υπη-
ρεσίες των ΝΠΙΔ υπό τον συντονισμό και 
την εποπτεία των Κέντρων Ψυχικής Υγείας 
των νομών, προβλέπεται από τις διατάξεις 
της παρ. ε του άρθρου 1, ΠΔ 250/1999** 
σε συνδ. με το άρθρο 93 παρ. 1, του Ν. 
2071/1992.***

Επισημαίνεται, τέλος, πως η ενεργοποί-
ηση των υπαρχουσών κοινωνικών υπηρε-
σιών των ΝΠΙΔ στην προσωρινή άσκηση 
των αρμοδιοτήτων των Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών του Ν. 2447/1996 δεν απαιτεί την 
παραμικρή επιβάρυνση του κρατικού προ-
ϋπολογισμού.

ΥΓ: Όλα τα ανωτέρω αναφέρονται με 
αφορμή το κείμενο της Κατερίνας Γουρ-
γουρίνη, κοινωνικής λειτουργού και επι-
στημονικά υπεύθυνης του Οικοτροφείου 
της Πάτρας «Σεμέλη» της ΜΚΟ «Κλίμακα» 
όπου ακολουθεί και περιέχει σχετικές πρα-
κτικές προτάσεις.

Γιάννης Αλεξάκης

Η δικαστική συμπαράσταση
και οι κοινωνικές υπηρεσίες 
των ΝΠΙΔ

* Ν. 2447/1996  (ΦΕΚ Α/278) «Υιοθεσία, Επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, 
δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατά-
ξεις», άρθρο 54 παρ. 1:1. Όπου στον παρόντα ή σε άλλον νόμο προβλέπονται αρμοδιότητες κοινωνικής 
υπηρεσίας στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης, οι αρμοδιότητες 
αυτές ασκούνται, για όσο διάστημα και σε όσες Κοινωνικές Υπηρεσίες δεν έχουν συγκροτηθεί ακόμα 
ειδικά Τμήματα, από ειδικούς επιστήμονες των Τμημάτων Ανηλίκων αυτών των Υπηρεσιών και, ωσό-
του συγκροτηθούν και αρχίσουν να λειτουργούν και αυτά τα Τμήματα, από ειδικούς επιστήμονες των 
αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, καθώς 
και των κοινωνικών οργανώσεων που εποπτεύονται από αυτές […] 

** ΠΔ 250/1999 (ΦΕΚ Α/206) «Άσκηση κοινωνικής υπηρεσίας κατά τη δικαστική συμπαράσταση», άρθρο 
1:1. Οι αρμοδιότητες κοινωνικής υπηρεσίας που προβλέπονται από τις ουσιαστικές και δικονομικές δια-
τάξεις του Σχεδίου Νόμου που κυρώθηκε με τον Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α/278), οι οποίες αναφέρονται στη 
λειτουργία του θεσμού της δικαστικής συμπαράστασης, ασκούνται, από τους ειδικούς επιστήμονες (κοι-
νωνικούς λειτουργούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους επισκέπτες υγείας και άλλους επιστήμονες κατάλλη-
λους για την αντιμετώπιση σωματικά αναπήρων και εξαρτημένων προσώπων, όπως τοξικομανών ή αλκο-
ολικών): α) […] ε) των λοιπών Μονάδων Ψυχικής Υγείας, που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του 
άρθρου 93 του Ν. 2071/1992, εξαιρουμένων των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών, στ) […] 

*** Ν. 2071/1992 «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας» (ΦΕΚ Α/149), άρθρο 93 «Μονάδες 
Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.)»: 1. Μονάδες Ψυχικής Υγείας είναι τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας […] οι κινητές Μονά-
δες Ψυχικής Υγείας […] οι ξενώνες, τα οικοτροφεία, τα προστατευόμενα διαμερίσματα […]
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Για τους ψυχικά πάσχοντες που δια-
μένουν σε μονάδες ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης (ξενώνες, οικοτρο-

φεία), η Κοινωνική Υπηρεσία της εκάστοτε 
δομής ή του φορέα, δύναται, να γνωρίζει: 
α) ποιοι ένοικοι τελούν υπό καθεστώς δικα-
στικής συμπαράστασης, β) σε ποιες περι-
πτώσεις ενοίκων κρίνεται αναγκαία η προ-
ώθηση μίας τέτοιας διαδικασίας, γ) στοι-
χεία που αφορούν το οικογενειακό – υπο-
στηρικτικό περιβάλλον των ενοίκων (π.χ. 
απουσία συγγενικών προσώπων, σχέσεις 
οικογένειας, δυνατότητα και βαθμός επι-
κοινωνίας και συνεργασίας).

Προτάσεις:
α) Η σύνταξη έκθεσης από την Κοινω-

νική Υπηρεσία της δομής ή του φορέα που 
να εμπεριέχει εξατομικευμένες πληροφο-
ρίες για τους ενοίκους της δομής (ποιοι 
βρίσκονται ήδη σε καθεστώς δικαστικής 
συμπαράστασης, ποιοι χρήζουν σχετικής 
διαδικασίας, ποιοι συγγενείς διαχειρίζο-
νται οικονομικούς πόρους και περιουσι-
ακά στοιχεία των ενοίκων ενώ δεν έχουν 
ορισθεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες κ.ά.)

β) Σε περίπτωση που παραλαμβάνεται 
από τη δομή αίτηση για δικαστική συμπα-
ράσταση κάποιου ενοίκου, και μετά από 
συνεννόηση με την εποπτεύουσα αρχή, 
να ενεργοποιείται η Κοινωνική Υπηρεσία 
του φορέα και να συντάσσει έκθεση περί 
της αναγκαιότητας και καταλληλότητας του 
προσώπου. Η έκθεση αυτή θα υποβάλλεται 

στο αρμόδιο δικαστήριο για την προώθηση 
της νομικής διαδικασίας.

γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν δια-
χειριστές των συντάξεων (συγγενείς ή 
άλλα πρόσωπα) χωρίς σχετική δικαστική 
απόφαση, τότε η Κοινωνική Υπηρεσία σε 
συνεννόηση με την εποπτεύουσα αρχή και 
τη Νομική Υπηρεσία του φορέα, μπορεί να 
κοινοποιεί έγγραφο στον διαχειριστή που 
θα τάσσει χρονική προθεσμία προκειμένου 
να τεθεί ο ένοικος σε καθεστώς δικαστικής 
συμπαράστασης.

Αν δεν υπάρξει σχετική απάντηση από 
πλευράς του διαχειριστή, τότε το ζήτημα 
να γνωστοποιείται, εγγράφως, στον αρμό-

διο ασφαλιστικό φορέα που χορηγεί τη 
σύνταξη, ώστε αφενός να διακόπτεται η 
διαχείριση από το τρίτο πρόσωπο και αφε-
τέρου να προωθείται η διαδικασία της 
δικαστικής συμπαράστασης του ενοίκου.

Στόχος των προαναφερθέντων δρά-
σεων, είναι να ενεργοποιηθούν και να αξι-
οποιηθούν οι Κοινωνικές Υπηρεσίες των 
φορέων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η διαδικα-
σία της δικαστικής συμπαράστασης θα 
διεξάγεται πιο ορθά και ολοκληρωμένα, με 
γνώμονα το συμφέρον των συμπαραστα-
τουμένων.

Ο ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας, ως 
προς τον έλεγχο της δικαστικής συμπαρά-
στασης, θα μπορούσε να διακριθεί σε δύο 
στάδια:

1) Το διάστημα πριν τεθεί κάποιος υπό 
καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης και

2) Το διάστημα που έχει, ήδη, τεθεί 
κάποιος σε δικαστική συμπαράσταση.

Όσον αφορά το πρώτο στάδιο, η Κοινω-
νική Υπηρεσία εστιάζει στην αξιολόγηση 
της παρούσας κατάστασης υγείας του ενοί-
κου, του βαθμού και της δυνατότητας δια-
χείρισης οικονομικών από πλευράς του 
καθώς και στην ανάλυση των συνήθων 
δαπανών του (σε μηνιαία βάση και ανά 
κατηγορία εξόδων). Η κοινωνική έκθεση 
που περιλαμβάνει το σύνολο των πληροφο-
ριών αυτών, κοινοποιείται εν συνεχεία στο 
δικαστήριο το οποίο έχει επιληφθεί τη δια-
δικασία της δικαστικής συμπαράστασης 
καθώς και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας.

Στο δεύτερο στάδιο, ο ρόλος της Κοι-
νωνικής Υπηρεσίας επικεντρώνεται στην 
αξιολόγηση του δικαστικού συμπαραστάτη 
και του εποπτικού συμβουλίου ως προς τη 
φροντίδα του συμπαραστατούμενου και 
ως προς τον τρόπο διαχείρισης των οικο-
νομικών πόρων του ενοίκου. Η έκθεση που 
συντάσσεται στη συνέχεια από τον αρμό-
διο κοινωνικό λειτουργό, κοινοποιείται στη 
Ειδική Επιτροπή Προστασίας των Ατόμων 
με Ψυχικές Διαταραχές και στη Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας. Ανάλογα δε της στάσης 
του δικαστικού συμπαραστάτη, θα κινεί-
ται, ή όχι, η διαδικασία αντικατάστασής του 
ή ακόμα και δικαστική διεκδίκηση αποζη-
μίωσης του συμπαραστατούμενου για τις 
τυχόν οικονομικές ατασθαλίες στις οποίες 
είχε προβεί ο δικαστικός συμπαραστάτης.

Κατερίνα Γουργουρίνη

Προτάσεις για την αξιοποίηση 
των κοινωνικών υπηρεσιών 
των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης, στην 
προστασία των δικαιωμάτων 
των ατόμων με ψυχικές 
διαταραχές
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Όσοι τη γνώρισαν είχαν προσέξει την ευγένειά της. Πάντοτε 
έλεγε «ευχαριστώ» και «παρακαλώ» όταν κάποιος εθελο-
ντής της έδινε μια μερίδα φαγητού από το Κέντρο Ημέρας 

για τους αστέγους ή κάθε φορά όπου κάποιος προσπαθούσε να τη 
βοηθήσει. Η φίλη της Κίρστυ, είκοσι τεσσάρων ετών, η οποία την 
γνώρισε στον ξενώνα της Esther Community όταν στεγάστηκαν 
εκεί πριν από μερικούς μήνες, μιλάει για τον χαρακτήρα της Μισέλ: 
«Ήταν πολύ καλόκαρδη. Πάντα ήταν έτοιμη και διαθέσιμη να σε 
ακούσει. Πολλές φορές με αγκάλιαζε. Νομίζω ότι ήταν το πιο γλυκό 
κορίτσι».

Μια νύχτα του περασμένου Νοεμβρίου, η Μισέλ κοιμόταν σε μια 
σκηνή μαζί με άλλους δύο αστέγους. Είχαν στήσει τη σκηνή σε ένα 
ύψωμα με γρασίδι στο πλάι του περιφερειακού δρόμου του Έξετερ. Ο 
καιρός ήταν βροχερός. Επρόκειτο για την αρχή μιας περιόδου πλημ-

μυρών για ένα μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουα-
λίας. Ένα έλατο ξεριζώθηκε λόγω του δυνατού 

ανέμου και καταπλάκωσε τη σκηνή. Οι 
τρεις ένοικοι της σκηνής μεταφέρθη-

καν στο νοσοκομείο. Οι δύο, ηλικίας 
είκοσι επτά και τριάντα πέντε ετών, 
τραυματίστηκαν αλλά επιβίωσαν 
ενώ η Μισέλ πέθανε. Ο θάνατός 
της διαπιστώθηκε λίγο μετά την 
εισαγωγή της στο νοσοκομείο. 

Είναι κάπως «κλισέ» να 
μιλάμε για την απώλεια μιας ζωής 

κατά αυτόν τον τραγικό τρόπο. 
Ειδικά όταν πεθαίνει ένα νέο άτομο. 

Ωστόσο, στην περίπτωση της Μισέλ 
η τραγικότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη 

λόγω της απελπιστικής της κατάστασης. 
Επρόκειτο για ένα τραγικό στοιχείο του πεπρω-

μένου της Μισέλ. Παρά τον αγώνα της να μην εξαρτηθεί 
από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, έχασε τη ζωή της σε τόσο νεαρή 
ηλικία και κατά τέτοιο απρόβλεπτο τρόπο. Από την άλλη πλευρά, 
είναι πολύ ανησυχητικό αν συνειδητοποιήσουμε ότι ένα κορίτσι 
είκοσι ενός ετών κοιμάται στους δρόμους με τέτοιες δυσμενείς και-
ρικές συνθήκες. 

Ωστόσο, ο θάνατός της άγγιξε μια ευαίσθητη χορδή της κοινω-
νίας. Στον τοπικό τύπο έγιναν κάποιες σύντομες αναφορές του συμ-
βάντος, οι οποίες ακολουθήθηκαν από εκτενέστερα ρεπορτάζ στις 
εφημερίδες και τα περιοδικά εθνικής κυκλοφορίας. Έτσι, ο θάνατος 
της Μισέλ ανέδειξε ένα ευρύτερο πρόβλημα. Τα ποσοστά των αστέ-
γων, μετά από μια μικρή μείωση κατά τα πρώτα έτη του 21ου αιώνα, 
άρχισαν να αυξάνονται δραματικά από το έτος 2009. Μόνο κατά 
το 2011, ο αριθμός των επίσημα αναγνωρισμένων αστέγων στην 
Αγγλία αυξήθηκε κατά 14%. Την τελευταία δεκαετία δεν είχε κατα-
μετρηθεί μεγαλύτερη ετήσια αύξηση. Ο συνδυασμός της ραγδαίας 
μείωσης των επιδομάτων στέγασης και της μείωσης των μισθών 
καθώς και της αύξησης της ανεργίας και των υψηλών ενοικίων δεν 
μπορεί παρά να έχει ένα μόνο αποτέλεσμα: να συναντάμε όλο και 
περισσότερες ιστορίες αστέγων όπως εκείνη της Μισέλ.

Εκείνο το χορταριασμένο ύψωμα είχε για μέρες αποτυπώματα 
λασπωμένων ελαστικών αυτοκινήτων και απομεινάρια πριονι-
σμένου κορμού δέντρου. Το δέντρο που έπεσε πάνω στη σκηνή 

Πρόσωπα 

Η Μισέλ Κονρόϋ πέθανε στο 
Έξετερ της νοτιοδυτικής Αγγλίας 
τον Νοέμβριο του 2012 όταν ένα 
δέντρο έπεσε πάνω στη σκηνή 
όπου κοιμόταν. Οι άλλοι άστεγοι 
του Έξετερ την αποκαλούσαν 
«το κορίτσι που πίνει χυμό 
πορτοκάλι», επειδή πάντοτε 
έπινε κάποιο χυμό και πολύ 
σπάνια αλκοόλ. Επίσης, δεν 
έκανε ποτέ χρήση ουσιών. 
Αυτή η συμπεριφορά 
τη διαφοροποιούσε από 
τους περισσότερους 
άστεγους του Έξετερ. Εάν 
κάποιος μιλούσε με μέλη 
της κοινότητας των αστέγων 
στο Έξετερ ή σε άλλες πόλεις 
του Ηνωμένου Βασιλείου, ή με 
άστεγους φίλους της Μισέλ, θα 
καταλάβαινε ότι η πλειονότητά τους 
έχει την ψευδαίσθηση ότι μπορεί 
να επιβιώσει στον καθημερινό 
αγώνα τους. Ψευδαίσθηση, η οποία 
γεννιέται εξαιτίας της χρήσης 
ουσιών. Η Μισέλ, όμως, ήταν 
διαφορετική. 

Μichelle Conroy,
21 ετών
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Μνήμη κηπουρού, 
γενέθλια ποιητή
 

«Από το χώμα ερχόμαστε, στο χώμα 
καταλήγουμε. Στο μεταξύ διάστημα 
παριστάνουμε τους κηπουρούς». Στίχοι του 
ποιητή Αργύρη Χιόνη, ο οποίος ζούσε στο 
Θροφαρί, ένα μικρό χωριό της ορεινής Κορινθίας 
«παριστάνοντας», όντως τον κηπουρό στο μεταξύ 
ζωής και θανάτου του διάστημα.

Τον ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΣΗμΕΡΑ ΑξΗμΕΡωΤΑ Τον 
ΑΡγΥΡΗ. Από τη μια επειδή ξεκινά σε λίγο μια ακόμα 
μέρα μου κατά την οποίαν παριστάνω κι εγώ τον κηπουρό, 
από την άλλη διότι ακόμα και από κει που βρίσκεται 
συνεχίζει να με τιμά και να μου το δείχνει, όπως έκανε και 
κατά το διάστημα που ήταν εδώ, κοντά μας.
Τον γνώρισα προσωπικά ενάμιση χρόνο πριν φύγει. 
Είχαμε βρεθεί ταυτόχρονα στο Ηράκλειο της Κρήτης για 
παρουσιάσεις βιβλίων και πήγα στην εκδήλωσή του μιας 
και ήμουν ήδη συνδεμένος με το έργο του. Κι εξεπλάγην 
απίστευτα όταν συστηθήκαμε. Μεγάλη τιμή και χαρά 
ένιωσα σαν με αγκάλιασε και μου είπε πως έχει διαβάσει 
όλα μου τα βιβλία και πως είμαι ένας από αυτούς που 
αγαπάει, όπως ήταν κι εκείνος για μένα.
Δεν πρόλαβα να πάω στο χωριό του. Με προσκάλεσε, 
χειμώνα να ’ρθεις, μου είπε, τα καλοκαίρια έχει οχιές 
και σκορπιούς. Μια απ’ τα ίδια και εδώ Αργύρη. Με τις 
όχεντρες ζούμε κάθε που θα ’ρθουν οι ζέστες. Ένα χειμώνα 
ίσα ίσα έζησε μετά τη γνωριμιά μας. Στα πρόθυρα του 
δεύτερου έφυγε.
Και τώρα πάλι με τιμά από κει πάνω. Μου γράψανε γράμμα 
οι φίλοι του πως ξεκινάνε από φέτος να κάνουνε κάθwwε 
άνοιξη, τον μήνα Απρίλη που είχε γενέθλια ο Αργύρης, 
λογοτεχνική και όχι μόνο εκδήλωση εις μνήμην του, και 
πως την πρώτη αυτή χρονιά σκεφτήκανε να με καλέσουν, 
να κάνω την αρχή, αφού θα ήταν σύμφωνος κι ο Αργύρης 
γι’ αυτή την επιλογή τους.
Κι έτσι θ’ αφήσω την κηπουρική μου για λίγες μέρες, εκεί 
κατά τις 20 του Απρίλη, για να πάω να τιμήσω τη μνήμη 
του κηπουρού που έγινε πια ποιητής και με τιμά ακόμα. 
Διότι το «ποιητής» και το «συγγραφέας» είναι τίτλοι 
τιμής και τους αποκτάς, αν τους αξίζεις, αφού φέρεις εις 
πέρας αξιοπρεπώς τον βίο και την αποστολή σου «στο 
μεταξύ διάστημα». Προσδοκώντας κι εγώ κάποια μέρα να 
ονομαστώ συγγραφέας, θα παραστώ, ως κηπουρός προς 
το παρόν, στα γενέθλιά σου αγαπημένε ποιητή.

Γιάννης Μακριδάκης
(Posted on March 5, 2013)
yiannismakridakis.gr

Ο Γιάννης Μακριδάκης γεννήθηκε το 1971 στη Χίο. Είναι ιδρυτής του 
Κέντρου Χιακών Μελετών με σκοπό την έρευνα, αρχειοθέτηση, μελέτη 
και διάδοση των τεκμηρίων της Χίου. Ανάμεσα στα βιβλία που έχει γρά-
ψει είναι «Η άλωση της Κωσταντίας», μυθιστόρημα (Εστία 2011) και «Το 
ζουμί του πετεινού», νουβέλα (Εστία 2012).

Η κοινωνία

και το θεριό

των αστέγων ήταν τόσο μεγάλο, ώστε χρειάστηκε να το κόψουν 
για να το απομακρύνουν. Το ένα ρεύμα κυκλοφορίας ήταν ανοι-
κτό, ενώ το άλλο είχε αποκλειστεί από τα υπολείμματα του δέντρου 
και έναν γκρεμισμένο τοίχο από τούβλα. Εκτός από τα συντρίμμια, 
είχαν απομείνει μερικές ανθοδέσμες και μερικές βρεγμένες από τη 
βροχή κάρτες. Σε μια από αυτές, έχουν γράψει: «Μισέλ, συγγνώμη 
που το Έξετερ σε απογοήτευσε!».

Από την άλλη πλευρά, η Μισέλ Κονρόυ δεν ήταν ένας νέος 
άνθρωπος που είχε χάσει την εργασία της ή είχε υποστεί έξωση από 
την κατοικία της. Απλώς, ήταν ένα άτομο από τον δραματικά αυξα-
νόμενο αριθμό νέων, οι οποίοι βρίσκονται στο περιθώριο της κοι-
νωνίας. Αυτοί είναι οι «κρυμμένοι» άστεγοι της κοινωνίας. Η Μισέλ 
δεν μιλούσε πολύ για το παρελθόν της αλλά οι φίλοι της μπορού-
σαν να υποπτευθούν τη σκληρή αλήθεια. Η Μισέλ μεγάλωσε στο 
Guernsey και το τελευταίο διάστημα είχε αποξενωθεί από τη μητέρα 
της, η οποία ήταν αλκοολική. Στην παιδική της ηλικία ήταν, κατά 
διαστήματα, υπό την προστασία ιδρυμάτων πρόνοιας και παρέν-
θετων οικογενειών, ενώ οι σχέσεις με τα μέλη της οικογένειάς της 
ήταν προβληματικές μέχρι το τέλος.

Η Λίζα, φίλη της Μισέλ, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η Μισέλ, 
στο περιβάλλον του ξενώνα φιλοξενίας αστέγων, δεν τα κατάφερνε 
καλά με όλους τους αγνώστους. Όπως θυμάται η φίλη της : «Η Μισέλ 
ήταν συνεχώς θύμα συμπεριφορών παρενόχλησης και εκφοβισμού. 
Πάντοτε προσπαθούσα να την προστατεύσω αλλά νομίζω ότι παρ’ 
όλα αυτά θεωρούσε τους άστεγους σαν την πραγματική οικογένειά 
της». 

Αυτή είναι μια γνώριμη προσέγγιση: πολλοί άστεγοι πιστεύουν 
ότι μια ζωή στον ξενώνα είναι τεταμένη και δυσάρεστη σε σύγκριση 
με την «ελευθερία» τους στους δρόμους. Ιδιαίτερως για τη Μισέλ 
όπου δεν έκανε χρήση ναρκωτικών ή αλκοόλ και ξαφνικά αναγκα-
ζόταν να είναι σε καθημερινή επικοινωνία με αλκοολικούς και εξαρ-
τημένους αστέγους.

Πολλά άτομα δεν γνώριζαν ότι η Μισέλ ήταν άστεγη. Μετά 
από το θάνατό της, η παιδική της φίλη Μαίρη Πάρσονς δήλωσε σε 
μια τοπική εφημερίδα: «Εάν γνώριζα ότι η Μισέλ κοιμόταν σε μια 
σκηνή, θα της είχα προτείνει να έλθει και να μείνει μαζί μου». Ακόμη 
και οι περισσότεροι από εκατό φίλοι της στο Facebook θα της είχαν 
προσφέρει μια γωνιά για να κοιμηθεί τη νύχτα.

Δεν απέχει από την πραγματικότητα αν αναφερθούμε στα 
συστήματα και στα δίκτυα πρόνοιας, τα οποία θα έπρεπε να τη φρο-
ντίσουν και να μεριμνήσουν για την επίλυση των προβλημάτων της 
μετά από τη διάλυση της οικογένειας της, και ισχυριστούμε ότι δεν 
έκαναν ό,τι απαιτείτο. Η Μισέλ έμοιαζε να μην ταιριάζει πουθενά, 
να είναι «χαμένη» μέσα στις «χαραμάδες» του συστήματος. Μη δια-
θέτοντας μια λειτουργική οικογενειακή εστία, η Μισέλ ρίζωσε στην 
κοινότητα των αστέγων. Αυτοί ήταν οι φίλοι της και, πιθανότατα, 
σκεπτόταν ότι ήταν προτιμότερο να είναι με τους άστεγους φίλους 
της, παρά εγκλωβισμένη σε ένα σύστημα πρόνοιας, όπου θα συνα-
ντά έναν νέο κοινωνικό λειτουργό κάθε δεύτερη εβδομάδα. Έτσι, 
ένιωθε «στο σπίτι της» όταν βρισκόταν στους «δρόμους».

Στον ξενώνα αστέγων του Έξετερ, οι φίλοι της Μισέλ βουρκώ-
νουν όταν ακούνε το όνομά της. Πιστεύουν ότι έχασαν ένα μέλος 
της οικογένειάς τους, μια αγαπημένη τους αδελφή και αισθάνονται 
παντού την παρουσία της. 

Επιμέλεια: Νικόλαος Χασάπης

To άστεγο κορίτσι, του οποίου ο θάνατος 
από πτώση δέντρου επανέφερε 
τη συζήτηση για το θέμα των συνθηκών
ζωής των αστέγων στη Βρετανία
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Καλά το έχει πει
ο Gandhi
Το Σάββατο είχα βγει για καφέ με τον Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι 
τριάντα εννέα ετών, έχει νοητική υστέρηση και έχει περάσει δεκαπέντε 
χρόνια στη Λέρο. Σήμερα φιλοξενείται σε στεγαστική δομή, εργάζεται 
σε μόνιμη βάση και είναι πολύ λειτουργικός, συνεργάσιμος και 
υπεύθυνος. Τον Δημήτρη θα τον βλέπω σε πλαίσια εθελοντισμού κάθε 
δεκαπέντε μέρες. Την πρώτη φορά είχαμε πάει για πίτσα, τώρα πήγαμε 
για καφέ, την επομένη λέω να πάμε για μπύρα. Στο μαγαζί που πήγαμε 
και τις δύο φορές μας χαιρέτισαν εγκάρδια, μας ρώτησαν τι κάνουμε και 
μας κέρασαν και μια κόκα-κόλα την πρώτη φορά. Αυτό είναι ουσιαστικά 
η κοινοτική ψυχιατρική. Αντικατάσταση των τρομακτικών ασύλων σε 
απομακρυσμένες περιοχές με δομές σαν σπίτια μέσα στην κοινωνία, 
μέσα στην γειτονιά μας. Επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν εγκαταλειφθεί 
από την οικογένεια τους, δεν υπάρχει λόγος να τους απομονώνουμε 
περαιτέρω και να τους απαγορεύσουμε να κοιμούνται στο απέναντι 
σπίτι ή να ψωνίζουν από το ίδιο σουπερμάρκετ με εμάς κ.ο.κ. Δίπλα στα 
εγκλήματα της ψυχιατρικής ανά τα χρόνια, την μερικώς βάσιμη σύνδεσή 
της με την ευγονική και την κερδοσκοπία των ψυχοφαρμάκων, ακμάζει 
σήμερα μια ολόκληρη φιλοσοφία που αντιμετωπίζει τον ασθενή πρώτα 
απ’ όλα σαν άνθρωπο. Η φιλοσοφία αυτή εκπαραθυρώνει την έννοια 
της συμμόρφωσης στο θεραπευτικό σχέδιο και την αντικαθιστά με την 
από κοινού διαπραγμάτευση. Γι’ αυτό ψαχτείτε εθελοντικά, προσφέρετε 
σε όσους έχουν ανάγκη λίγο από τον χρόνο σας και γίνετε η αλλαγή που 
θέλετε να δείτε στον κόσμο. Καλά το έχει πει ο Gandhi…

Νίκος Νακόπουλος

Κύπρος, το ευρωπαϊκό 
«Κοραλίτο»
Είναι οι καταθέσεις και οι οικονομίες των Ευρωπαίων ασφαλείς; Αυτό 
το ερώτημα βασανίζει τους περισσότερους Ευρωπαίους, οι οποίοι 
έχουν καταθέσει τις οικονομίες τους σε ευρωπαϊκές τράπεζες μετά το 
κούρεμα στις καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες. Η αλήθεια είναι πως 
μάλλον όχι. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό αλλά ο βασικός, σύμφωνα 
με αναλυτές, είναι ότι η Κύπρος είναι ένα ακόμα πειραματόζωο για το τι 
θα γίνει σε μεγαλύτερες οικονομίες όπου έχουν το ίδιο πρόβλημα με την 
κυπριακή οικονομία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εικάζεται ότι το κούρεμα 
των καταθέσεων στην Κύπρο θα επηρεάσει το μέλλον καταθετών σε 
χώρες στις οποίες είναι πιο άμεσα εκτεθειμένες οι γερμανικές, γαλλικές 
και βρετανικές τράπεζες, όπως η Ισπανία και η Ιταλία. 
Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίο στην Ισπανία έγιναν πολλές 
διαδηλώσεις συμπαράστασης στην Κύπρο, μέσα στο προηγούμενο 
Σαββατοκύριακο.
Κατά τα άλλα έγινε ηλίου φαεινότερο ένα πράγμα. Το γεγονός ότι 
οι οικονομίες του καθενός είναι ανασφαλείς στην περίπτωση όπου 
κάποιος Ευρωπαίος ηγέτης θέλει να «διασώσει» το τραπεζικό σύστημα 
της χώρας του. Καλή νύχτα και καλή τύχη.

Nίκος Κοκκάλης

«Πολεμώντας
για τη Νίκη»
Μια αγάπη, μια ασθένεια, μια διαρκής και επίμονη μάχη για τη νίκη. 
Πού τελειώνει το θάρρος και πότε εξαντλείται η δύναμη; Ένα ζευγάρι ο 
Ρομεό και η Ζυλιέτ βιώνοντας την απόλυτη εμπειρία του «ερωτευμένου 
μαζί» φέρνουν στον κόσμο τον μικρό Αντάμ και η ευτυχία τους 
συμπληρώνεται. Σύντομα όμως έρχονται αντιμέτωποι με το σοβαρό 
πρόβλημα υγείας του Αντάμ και επιδίδονται σε ένα –σχεδόν- ακούραστο 
κυνήγι ενός happy end. Έξω και πάνω απ’ όλα τοποθετείται η δίψα τους 
για ζωή, η ξεχωριστή ιστορία αγάπης που μοιράζεται σε κατάλευκα 
δωμάτια κλινικών, σε πρωινά δίπλα στη θάλασσα και απογεύματα 
στη μεγάλη ρόδα του Λούνα Παρκ. Το «Πολεμώντας για τη Νίκη», η 
δυνατή αυτοβιογραφική ιστορία της σκηνοθέτιδος-σεναριογράφου-
πρωταγωνίστριας Βαλερί Ντονζελί , κρατάει σαφείς αποστάσεις 
από ένα φτηνό μελόδραμα και παρουσιάζει με περίσσεια ρεαλισμού 
και εκφραστικότητας μια οικογενειακή τραγωδία που θα μπορούσε 
να συμβεί στον καθένα. Οι αφηγηματικοί τόνοι καθιστούν τον θεατή 
μάρτυρα της εκτύλιξης ενός σύγχρονου παραμυθιού με ήρωες καθόλου 
υπερβολικούς και παντοδύναμους, αλλά τρωτούς και βγαλμένους από 
την καθημερινότητα. Γνήσιο δείγμα του «νέου γαλλικού κύματος» και 
επίσημη υποβολή της Γαλλίας για τα Όσκαρ του 2012 το «Πολεμώντας 
για τη Νίκη» φέρει έναν χαρακτήρα λιτό, καθαρό και αθώο μα πάνω 
από όλα ανθρώπινο, περιγράφοντας με έξυπνο και σε πολλά σημεία 
χιουμοριστικό τρόπο την προσπάθεια δύο νέων ανθρώπων να 
αντεπεξέλθουν στην καθημερινή τους φθορά και στη ζωή που παρόλα 
αυτά συνεχίζεται. Σε εναλλασσόμενους και παράλληλους ρόλους 
εραστών, κολλητών φίλων, συντρόφων ζωής και γονιών ο Ρομεό και 
η Ζυλιέτ θα αναμετρηθούν με τους φόβους τους, θα συντριβούν μα θα 
παραμείνουν ενωμένοι πολεμώντας για τη νίκη. 

Δήμητρα Κάνδια
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Μάθημα: φοιτητική 
αυτοδιαχείρηση
«Επιθυμούμε ένα κυλικείο που θα λειτουργεί από τους 
φοιτητές για τους ίδιους τους φοιτητές» δηλώνουν 
οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής και Νομικής σχολής 
Αθήνας. Αρχής γενομένης από την επιστροφή τους 
στα αμφιθέατρα μετά το καλοκαίρι, αποφασίζουν να 
θέσουν το εγκαταλελειμμένο κυλικείο της σχολής τους 
σε λειτουργία με πρώτο βήμα την κατάληψη των χώρων 
του, και το στήσιμο αμεσοδημοκρατικών συνελεύσεων 
για την οργάνωσή τους. Με ή χωρίς πολιτική προέλευση, 
φοιτητές σπεύδουν να οργανώσουν τη λειτουργία 
των αυτοοργανομένων χώρων διεκδικώντας ένα 
πανεπιστήμιο που θα είναι πρώτα και κυρίαρχα 
κοινωνικός χώρος, ξέχωρα από εκπαιδευτικό ίδρυμα. 
Ιδιαίτερα, εν μέσω συγκυρίας όπου τα πανεπιστήμια και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα δέχονται σφοδρές επιθέσεις από 
σχέδια Καλλικρατικού τύπου, η δημιουργία φοιτητικών 
αυτοδιαχειριζόμενων χώρων έρχεται να δώσει όχι μόνο 
το μήνυμα, αλλά και την εικόνα του πανεπιστημίου που 
ονειρεύονται και διεκδικούν οι φοιτητικές κοινότητες. 
Τα αυτοοργανωμένα κυλικεία λειτουργούν 

εξ ολοκλήρου από φοιτητές της σχολής ανεξάρτητα 
από τη μορφή του κλασσικού κυλικείο-μαγαζί και 
ενάντια στην εμπορευματοποίηση. Η οργάνωσή 
τους αποτελεί προϊόν περιοδικών και ανοικτών στον 
φοιτητικό σύλλογο συνελεύσεων, και η δραστηριότητά 
τους περιορίζεται στην παροχή πολύ βασικών αγαθών,      
όμως με τιμές, οι οποίες είναι, πράγματι, φοιτητικές. 
«Πέρα από το ότι έχουμε χαμηλά τις τιμές, έπεσαν 
οι τιμές και στα γύρω μαγαζιά τα οποία ως τώρα 
κρατούσαν τιμές αισχροκέρδειας» λένε οι φοιτητές της 
Αρχιτεκτονικής.
Αλλά το μεγάλο στοίχημα και πολιτικό αντιπρόταγμα 
για τα κυλικεία εκτός από τη δημιουργία μοντέλων 
εναλλακτικής οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης, 
είναι η επαφή των φοιτητικών συλλόγων με την 
αυτοδιαχείρηση, τη συμμετοχή και την αφιέρωση χρόνου 
στα κοινά, αντιπαραθετικά στον ατομισμό όπου αποτελεί 
κυρίαρχη ιδεολογία σήμερα στα πανεπιστήμια. Τέλος, 
δεν θα μπορούσαν να απέχουν από την πολιτιστική 
ζωή της σχολής, καθώς στα πλαίσια λειτουργίας τους 
διοργανώνονται εκδηλώσεις-συζητήσεις, παρουσιάσεις 
βιβλίων, προβολές ταινιών, συναυλίες και άλλα δρώμενα 
δίνοντας ευκαιρίες εμπλοκής στις συλλογικότητες των 
κυλικείων, σε ευρύτερες μερίδες φοιτητών.

Γρηγόρης Ζαμπέλης
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δικές τους δυνάμεις και να εξασφαλίσουν 
τη σχετική αυτονομία τους. 

Τα άνεργα άτομα, τα οποία αντιμετωπί-
ζουν μια επισφαλή κατάσταση στέγασης, 
οι νέοι χωρίς ευκαιρίες επανένταξης ή οι 
πρώην κατάδικοι, προσεγγίζουν την κοι-
νωνική εταιρεία που εκδίδει το περιοδικό 
και καταγράφονται ως πωλητές. 

Οι πωλητές είναι καταγεγραμμένοι, 
λαμβάνουν κατάρτιση και φέρουν ταυτό-
τητα πιστοποίησης, η οποία τους δίνει τη 
δυνατότητα να διανέμουν το περιοδικό. 
Οφείλουν επίσης να επιδεικνύουν την εν 
λόγω ταυτότητα πιστοποίησης όταν που-
λάνε το περιοδικό και έχουν υπογράψει 
έναν κώδικα συμπεριφοράς, τον οποίο πρέ-
πει να τηρούν. Αγοράζουν το τεύχος στην 
τιμή των τριών πέσος Αργεντινής και το 
πουλάνε προς δέκα πέσος (1 ευρώ = 6.61 
πέσος Αργεντινής). 

Εφόσον οι πωλητές είναι διατεθειμέ-
νοι να ασχοληθούν με τη δραστηριότητα 
πώλησης, η εκδοτική κοινωνική εταιρεία 
τους βοηθά για την εκμάθηση των τεχνι-
κών και των γνώσεων που έχουν σχέση με 
την πώληση. Η φιλοσοφία του περιοδικού 
είναι στην κατεύθυνση να κάνει τα άστεγα 
άτομα ανεξάρτητα από τις πενιχρές παρο-
χές των βοηθημάτων πρόνοιας, έτσι ώστε 
να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. 

Εάν τελικά ένα άτομο κατορθώσει να 
προχωρήσει στη ζωή του και, με τα έσοδα 
από τις πωλήσεις του περιοδικού μπορέσει 
να ενοικιάσει ένα δωμάτιο ή διαμέρισμα, 
αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματή-
σει την πώληση του περιοδικού, καθώς η 
ύπαρξη ενός χώρου διαμονής δεν σημαίνει 
ότι το άτομο αυτό δεν παραμένει περιθω-

Ξεκίνησε το 2000 με αρχικό τιράζ 
5.000 φύλλων και μετά από δέκα 
χρόνια η κυκλοφορία έχει φθά-

σει τα 50.000 φύλλα. Προσφέρει πολλα-
πλές υπηρεσίες σε πρόσωπα, στα οποία το 
σύστημα έκλεισε κατάμουτρα την πόρτα 
και τους περιόρισε στο επίπεδο της ανε-
παρκούς κρατικής προνοιακής πολιτικής 
και της απελπισίας. Το μηνιαίο περιοδικό, 

το οποίο είναι η κύρια δραστηριότητα της 
εταιρείας, πωλείται τακτικά στις γωνιές του 
Μπουένος Αϊρες. Πρόκειται για έντυπο 
γενικής ύλης, με αναφορές στην επικαιρό-
τητα, τον πολιτισμό, προσεγγίσεις σε κοι-
νωνικά θέματα και το περιβάλλον. Ο σκο-
πός του περιοδικού είναι να ανακτήσουν 
οι πωλητές του την αυτοεκτίμησή τους, 
να προχωρήσουν μπροστά στη ζωή με τις 

Το περιοδικό Ηecho en BS.AS. / Η.Β.Α. 
(«Έγινε στο Μπουένος Άιρες»), 
εκδίδεται από μια κοινωνική εταιρεία, 
στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, με 
σκοπό την προσφορά μιας ευκαιρίας 
σε άστεγους και σε άνεργους, ώστε να 
κερδίζουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα 
στο πλαίσιο της αυτοδιαχείρισης. 

Ο δρόμος
του τύπου 

Hecho
en

BS.AS.
( Έγινε στο Μπουένος Άϊρες)
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ριοποιημένο. Έτσι, το περιοδικό ενθαρρύ-
νει τους πωλητές του να προχωρήσουν στη 
ζωή τους και να ανακαλύψουν νέους τρό-
πους επανένταξης. Πολλοί από τους πωλη-
τές του περιοδικού είχαν μια δύσκολη ζωή, 
χωρίς πρόσβαση σε μόρφωση και ευκαι-
ρίες και η πώληση του Η.Β.Α. αποτελεί την 
πρώτη σταθερή εμπειρία εργασίας και συμ-
μετοχής.

Για τους ιδρυτές του «Ηecho en Bs.As.», 
η απόκτηση ενός αξιοπρεπούς εισοδή-
ματος είναι το πρώτο βήμα για την απο-
μάκρυνση από την γραμμή του αποκλει-
σμού. Δύο έτη μετά τη δημιουργία του, το 
περιοδικό Η.Β.Α. προχωρεί ένα βήμα πέρα 
από την απλή «οικονομική» επανένταξη 
των πωλητών του. Έτσι, το 2002 δημιουρ-
γείται η «Μονάδα Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Κατάρτισης», η οποία αποσκοπεί να βελ-
τιώσει διάφορες πλευρές των συνθηκών 
ζωής των ατόμων που ζουν στον δρόμο. 
Εκεί, τα άτομα λαμβάνουν υποστήριξη 
και βοήθεια για μια σειρά προβλημαάτων, 
ξεκινώντας από θέματα κατοικίας και μέχρι 

νομικά και οικογενειακά προβλήματα. Επι-
πρόσθετα, έχει δημιουργηθεί ένας σεβα-
στός αριθμός ενημερωτικών τμημάτων 
πάνω σε θέματα όπως δικαιώματα του 
πολίτη, ανθρώπινα δικαιώματα, το δικαί-
ωμα στην εργασία, καθώς και μια βοηθη-
τική υπηρεσία για την εξεύρεση προσωρι-
νής στέγης. Εκτός από τα παραπάνω λει-
τουργούν υπηρεσίες όπως π.χ. εγκατα-
στάσεις για ντους ή για πλύσιμο ρούχων, 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης και 
άλλες κοινωνικές υπηρεσίες.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μοναδική 
ανάγκη των στερημένων από ευκαιρίες 
ατόμων. Γι’ αυτόν τον λόγο, το περιοδικό 
προσφέρει και άλλου είδους κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους πωλητές 
και στις πωλήτριες του, οι οποίες τους επι-
τρέπουν να έχουν πρόσβαση σε ένα ολο-
κληρωμένο κύκλωμα κοινωνικής επανέ-
νταξης, σε υπηρεσίες διευθέτησης των 
νομικών προβλημάτων, σε θεραπείες απε-
ξάρτησης, καθώς, επίσης, και σε υπηρεσίες 
εξεύρεσης στέγης άμεσης ανάγκης.

ο Pablo Lobos, ένας 
εικοσιπεντάχρονος πωλητής 
του «Ηecho en Bs.As.»

Πριν αρχίσει να πουλάει το περιοδικό 
«Ηecho en Bs.As.», o Pablo κοιμόταν στους 
καναπέδες των φίλων του ή περιπλανιόταν 
στους δρόμους. Δύο χρόνια αργότερα, έχει 
τη δική του στέγη, ένα μικρό ξύλινο σπίτι 
στα νότια προάστια του Μπουένος Άϊρες.

Πέντε φορές την εβδομάδα, καλύ-
πτει μια απόσταση μιάμισης ώρας μέχρι 
το κέντρο της πόλης, αγοράζει ένα δέμα 
με αντίτυπα του πρόσφατου τεύχους και 
πηγαίνει στο στέκι του, στις λεωφόρους 
Corrientes και Callao, όπου τα πουλάει. 
Έχει ρεπό τις Δευτέρες και τις Τρίτες και 
τότε διαθέτει τον χρόνο του και τα χρήματα 
όπου κέρδισε για το σπίτι που έκτισε με τα 
χέρια του.

Όπως υποστηρίζει ένα μέλος της ομά-
δας του περιοδικού: «όταν ο πωλητής ή η 
πωλήτρια βγαίνουν στον δρόμο, δεν είναι 
απλά και μόνο πωλητές περιοδικών, αλλά 
άτομα όπου κερδίζουν ένα αξιοπρεπές 
εισόδημα, μέσω της πώλησης, αλλά ταυτό-
χρονα έχουν την ευκαιρία της κοινωνικο-
ποίησης» και συνεχίζει «η συμμετοχή στην 
ομάδα του περιοδικού και στα εργαστήρια 
– τμήματα κατάρτισης μου έμαθε ξανά πως 
να έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο και να 
γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλοι που αγω-
νίζονται για τους ίδιους σκοπούς με εμένα. 
Υπάρχουν άνθρωποι όπου μοιάζουν σκλη-
ροί σαν τσιμέντο, αλλά και άλλοι όπου είναι 
ευαίσθητοι σαν λουλούδια. Δεν είναι όλοι 
ίδιοι». 

(Επιμέλεια: Νικόλαος Χασάπης) 
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Είμαστε όλοι περιθωριακοί όταν οι 
καρδιές μας λιμοκτονούν για αγάπη. 
Η υπερκατανάλωση υλικών αγαθών, 
η σεξουαλική υπερεκμετάλλευση 
του ανθρώπινου σώματος, 
που αντιμετωπίστηκε, συχνά, 
από τη διαφήμιση και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, σαν κρέας 
κρεμασμένο στο τσιγκέλι του 
χασάπη, συναγωνίστηκε την 
υπεράντληση των φυσικών 
πόρων του πλανήτη από την 
αυτοκαταστροφική μανία του 
ανθρώπινου είδους να υπερβεί τον 
εαυτό του και να προσομοιάσει σε 
φανταστικούς θεούς και δαίμονες. 

Στο πρωτότυπο θεατρικό έργο του 
ταλαντούχου νεαρού ηθοποιού και 
σκηνοθέτη, Κωνσταντίνου Παππά, 

ένας δειλός επαρχιώτης κι ένας συνειδη-
τοποιημένος ομοερωτικός αστός προσπα-
θούν να τα βρουν, όμως, αποτυγχάνουν 
γιατί προέρχονται από δυο κόσμους δια-
φορετικούς. Το κέντρο της Αθήνας γύρω 
από την Ομόνοια κι η ελληνική επαρχία 
ζουν σε διαφορετικές εποχές.

Μετά την ειρηνική σεξουαλική επα-
νάσταση, με τα «παιδιά των λουλουδιών» 
και τις φοιτητικές εξεγέρσεις του Μάη του 
1968, ήρθε στον δυτικό πολιτισμό ένας 
άλλος αέρας ανεκτικότητας απέναντι στις 
ερωτικές προτιμήσεις και στις ιδιαιτερότη-
τες των ανθρώπων. Παρ’ όλα αυτά, η ελλη-
νική κοινωνία, χαμένη ίσως ανεπιστρεπτί 
στο ανατολίτικο παρελθόν της καθυστέ-
ρησε (και καθυστερεί ακόμα) να αποδεχτεί 
το διαφορετικό, την ετερότητα και είναι – σε 
γενικές γραμμές – ιδιαίτερα επιφυλακτική 
απέναντι σε κάθε τι που ταράζει τις καθε-
στηκυίες νόρμες. Ειδικά στην ελληνική 
επαρχία ακόμα κι η αυτονόητη επιλογή 
να μείνει κάποιος ανύπαντρος τον καθι-
στά αυτομάτως ύποπτο για όλα τα δεινά. 

Κάτι σαν τον «αποδιοπομπαίο τράγο», σαν 
τον αρχαίο «φαρμακό», γίνεται μίασμα για 
τη μικρο-κοινωνία, που του αφήνει μόνο 
δύο επιλογές: να αυτοεξοριστεί ή να αυτο-
κτονήσει.

Συνήθως, οι νέοι της επαρχίας που συλ-
λαμβάνονται σε ομοερωτικές περιπτύξεις 
ή ακόμα και διαθέσεις, έρχονται σε ρήξη με 
το στενό οικογενειακό τους περιβάλλον και 
καταφεύγουν στην Αθήνα, όπου, στα στενά 
γύρω από την Ομόνοια ανακαλύπτουν τη 
σκοτεινή πλευρά του έρωτα, τη μοναξιά, 
την αγωνία, τον φόβο και τον τρόμο. Μόνο 
αν είναι τυχεροί και βρουν ένα στήριγμα 
μέσα τους ή έξω τους θα αποφύγουν τα ναρ-
κωτικά, την πορνεία ή – στην καλύτερη 
περίπτωση – την αυτοεξορία σε ένα λευκό 
κελί εργασιομανίας, υποκρισίας, μισαλλο-
δοξίας, απομόνωσης στα «τείχη» που περι-
γράφει τόσο λακωνικά ο Καβάφης. Και 
παρόλο που «είχαν τόσα πολλά να κάμουν 
εκεί έξω» κλείνονται στην ιδιωτική τους 
φυλακή και περνούν όπως-όπως το υπό-
λοιπο της ζωής τους μέχρι την πολυπόθητη 
ώρα της αναχώρησής τους από τον μάταιο 
τούτο κόσμο. Οι συνεχείς απορρίψεις, η βία, 
η κατακραυγή, το κράξιμο, η εργασιακή και 

επαγγελματική υποτίμηση ή περιθωριο-
ποίηση μετατρέπουν το άτομο σε «αχινό»: 
είναι τόσες πολλές οι ασπίδες αυτοπροστα-
σίας που είναι σχεδόν αδύνατο στον άλλον 
να τις διαπεράσει. Η τεχνική της επιβίωσης 
είναι μία: γίνεσαι κακός για να μη νιώσεις 
την κακία στο πετσί σου, γίνε λύκος για να 
μη σε φάνε οι λύκοι, γίνεσαι επιθετικός για 
να μπορείς να αμύνεσαι αποτελεσματικά. 
Το αποτέλεσμα είναι θλιβερό. Τόσα ναυαγι-
σμένα καράβια κουβαλάνε την απελπισία 
τους από θέατρο σε θέατρο. Είδα πολλούς 
από αυτούς να κλαίνε βουβά, στο μισοσκό-
ταδο της πλατείας του θεάτρου «Παραμυ-
θίας», όπου απόλαυσα κι εγώ τις πολύ καλές 
ερμηνείες δυο νέων ηθοποιών σε ένα πρω-
τότυπο κείμενο που εικονογραφεί επιτέ-
λους αποτελεσματικά την ελληνική τοπιο-
γραφία της ομοερωτικής επιθυμίας.

Κατά κανόνα, δεν παρασύρομαι από τις 
συναισθηματικές διακυμάνσεις ηθοποιών 
και σκηνικών προσώπων – και λόγω επαγ-
γελματικής θεατρολογικής διαστροφής και 
λόγω τού ότι έχω κορεστεί από εκρήξεις 
του θυμικού γνωστών, φίλων και οικείων. 
Όμως, σε αυτή την παράσταση έπιασα 
τον εαυτό μου να αναζητεί στις τσέπες τού 
παλτού το παλιομοδίτικο μαντηλάκι με 
τη δαντέλα και λησμόνησα παρευθύς το 
παράδοξο του Ντιντερό, σύμφωνα με το 
οποίο για να συγκινηθεί ο θεατής, χωρίς να 
απολέσει την αισθητική απόλαυση, θα πρέ-
πει οι ηθοποιοί να ισορροπούν τα συναι-
σθήματά τους και να μην ταυτίζονται από-
λυτα με τα υποδυόμενα πρόσωπα. 

Όμως, στα «Υγρά Μάτια», σε κείμενο και 
σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Παππά, οι 
δύο ηθοποιοί, οι Ηλίας Παρασκευόπου-
λος και Πάνος Τρουμπουνέλης τα έδωσαν 
όλα, έπαιξαν και τα ρέστα τους πάνω στην 
ανθρωποβόρα ρουλέτα της σκηνής. Και 
κέρδισαν, εκτός από την καθομολογούμενη 
συγκίνηση, το καταιγιστικό χειροκρότημα 
των θεατών της κατάμεστης αίθουσας.

Το βίντεο που προβάλλεται κατά τη 
διάρκεια της παράστασης είναι ιδιαίτερα 
λειτουργικό, αφού μέσα από την «ψυχρό-
τητα» της οθόνης, επιτυγχάνεται η συναι-
σθηματική αποφόρτιση του θεατή. Επιτε-
λεί δηλαδή τον ίδιο σκοπό με τα ιντερμέ-
δια σε αρχαίες και προγενέστερες δραμα-
τουργίες.

Η θεατρική ομάδα INDIGO θα δώσει 
– ελπίζω κι εύχομαι – και άλλες ευθύβο-
λες παραγωγές στο μέλλον. Ας τους παρα-
κολουθήσουμε με ολοένα και αυξανόμενο 
ενδιαφέρον! Μην χάσετε ούτε την παρά-
σταση στο θέατρο «Παραμυθίας» ούτε το 
βιβλίο από τις εκδόσεις «Ν. & Σ. Μπατσιού-
λας». Μας αφορά όλους τους σκεπτόμενους 
ανθρώπους, γιατί όταν δυο άνθρωποι δεν 
μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα τότε δεν 
μπορεί κανείς μας.

Κωνσταντίνος Μπούρας
www.konstantinosbouras.gr

Κωνσταντίνος Παππάς, Υγρά μάτια

Ένα πρωτότυπο θεατρικό έργο
ανεβαίνει πάλι
στο θέατρο Παραμυθίας



¼ôáí íéþèåéò üôé
äåí õðÜñ÷åé åëðßäá

… õðÜñ÷åé âïÞèåéá
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Ο τρελός 
Στίχοι-μουσική:Βασίλης Νικολουδάκης

 
Μόνος στο δρόμο περπατάς
στιγμές θυμάσαι και γελάς
κι όσα στην πλάτη κουβαλάς 
σ’ έχουν κουράσει...

πια δεν αισθάνεσαι ντροπή 
για όλα όσα έχουν συμβεί 
λες η ζωή είναι μικρή 
και θα περάσει...

ρίχνεις το βλέμμα χαμηλά 
σου μοιάζουν λίγα τα πολλά 
κι ο κόσμος δίπλα που περνά 
και σε κοιτάζει...

μοιάζει μικρός και είναι φτηνός 
εσύ δεν είσαι κανενός 
γι’ αυτό όταν λεν κοίτα ο τρελός 
δε σε πειράζει...

το κρύο δε σε διαπερνά
φοράς για ρούχο μοναξιά
που από μικρός 
έχει στο στήθος σου ριζώσει...

όμως σου πάγωσε η καρδιά
κι απόψε έφτασε η βραδιά 
που την αυλαία κλείνεις 
το έργο να τελειώσει...

δε σταματάς να αγαπάς 
κακία και μίσος δεν κρατάς 
κι όση ανάσα σου ́ χει μείνει 
την αδειάζεις...

και πας ψηλά να κρυφακούς
όλους τους λογικούς τρελούς
που σ’ αγαπάνε μοναχά...
όταν τους μοιάζεις!!!

Τα βρήκα
και 

θέλω να τα μοιραστώ

μαζί σας 

«Όταν η ζωή γίνεται ένα χαρμάνι γεμάτο 
ένταση, απορία, αγωνία, άρνηση της εξάντλη-
σης της ψυχής και του κορμιού, για να αντέξεις 
λίγο ακόμα, «ίσως αύριο είναι καλύτερα» αλλά 
δεν τολμάς να το πεις ούτε σε εσένα, γιατί δεν 
είσαι  δυνατός και τυχερός και μάγκας ούτε για 
να πιάσεις παγκάκι, για να πιεις νερό, μέσα σε 
πόλεις που οι άλλοι μιλάνε για τα δικαιώματα 
που έχεις, λένε, μένει μόνο ο δικός σου δρό-
μος, τόσο δικός σου που κανείς δεν θέλει να 
στον πάρει, δεν θέλει να ναι εσύ, και ξέρεις 
ότι δεν έχεις άλλα ψέματα να πεις στον εαυτό 
σου, ξέρεις την  αλήθεια, μόνο αναρωτιέσαι 
πως τελειώνει αυτός δρόμος.»

Άρης Βιόλατζης

Μια χειμωνιά, τρεις άστεγοι, που απ’ τον πάγο σβήναν
σε μια ταβέρνα που έκλεινε μπήκαν ορμητικοί.
Κι ενώ πολύ διψούσανε, καθόλου αυτοί δεν πίναν,
Αλλά το χώμα κοίταζαν κ’ οι τρεις τους σκεφτικοί.
Κι ο ταβερνιάρης που άλλοτε την ώρα αυτή σφαλούσε,
γιατί είχε σπίτι ερημικό και φαμελιά πολλή
να τους ειπεί πως πέρασεν η ώρα δεν τολμούσε
γιατί ήτανε παράξενοι και σκοτεινοί πολύ.
Κι όταν σαν άχνιζε η αυγή τον απαχαιρετήσαν
ένα κρασί τους πρόσφερε κι’ αυτός να ζεσταθούν,
ενώ από οίχτο κι ανθρωπιά τα μάτια του δακρύσαν.
Μ’ αυτοί, κ’ οι τρεις, περήφανοι, δεν πήρανε να πιουν

Νικηφόρος Βρεττάκος, «Οι τρεις άστεγοι»
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Τα βρήκα
και 

θέλω να τα μοιραστώ

μαζί σας 

Συνόδευσα τη φίλη μου την Ερατώ 
στο νεκροταφείο Ζωγράφου για 
να καθαρίσουμε τα ξεροχόρταρα 

από τον τάφο του πατέρα της. Ερχόταν η 
άνοιξη και τα χαμολούλουδα ήδη μοσχο-
βολούσαν. Χαμομήλια, κίτρινες μαργαρί-
τες και κάτι τοσοδούλια μωβ ανθάκια που 
δεν θυμόμασταν πια το όνομά τους. Η τριβή 
με την καθημερινότητα φόρτωνε τον εγκέ-
φαλο με περιττές πληροφορίες κι ο καταιγι-
σμός των εικόνων από τις διαφημίσεις είχε 
στουμπώσει το βλέμμα μας, έτσι που μόλις 
και μετά βίας κατέγραφε ό,τι ήταν περιττό 
για την επιβίωση στην οργιαστική ζούγκλα 
τής πόλης.

Με την άκρη του ματιού μου (μ’ αυτό 
που λέμε περιφερειακή όραση) έπιασα μια 
λιπόσαρκη αλεπού να τρώει κόλλυβα σε 
έναν διπλανό τάφο. Και πριν προλάβω να 
συνειδητοποιήσω το αλλόκοτο του πράγ-
ματος μια ακόμα πιο εξώκοσμη φιγούρα 
ήρθε να προστεθεί στον αμφιβληστροειδή 
μου. Μια γυναίκα ψηλόλιγνη, ρακένδυτη, 
με μαλλιά πλεγμένα σαν φίδια γύρω από το 
άλουστο (εδώ και μήνες, ίσως και χρόνια) 
κεφάλι της. Έτρωγαν και οι δύο βουλιμικά 
αλλά συντροφιασμένα. Δεν έδιναν καμία 
σημασία στην καλοζωισμένη ύπαρξή μας 
και τα χορτασμένα μας στομάχια δεν απο-
τελούσαν πρόκληση στον κατατρεγμό τους.

Δεν μίλησα καθόλου για να μην ενο-
χλήσω το γεύμα τους. Μόνο όταν φύγαμε 
από το κοιμητήριο διηγήθηκα στη φίλη μου 
το καινοφανές περιστατικό. Με κοίταξε στα 
μάτια στοχαστικά, μ’ εκείνο το αλλούτερο 
βλέμμα του ανθρώπου που δεν θέλει να σε 
κρίνει, δεν θέλει να σε προσβάλλει και δεν 
μίλησε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να νιώσεις 
ξένος σ’ αυτήν την πόλη, ξεκομμένος από το 
σώμα σου, σε διάσταση με την ύπαρξή σου. 
Πολλές φορές αρκεί η ματιά ενός αγνώστου, 
ακόμα χειρότερα ενός γνωστού. Γι’ αυτό μη 
μου πει κανείς για ερημιά. Γιατί την έχω 
γνωρίσει από πρώτο χέρι.

Άλλο περιστατικό. Στο γραφείο που 
εργάζομαι βλέπω από ψηλά τα δέντρα του 
Ινστιτούτου Παστέρ, στους Αμπελοκήπους. 
Όσο το γυάλινο κτήριο είναι γεμάτο κόσμο 
τα πουλιά σιωπούν. Μόνο μετά τις πέντε 
που φεύγουν όλοι, έρχονται επτά μεγάλοι, 
πολύχρωμοι παπαγάλοι Βραζιλίας να φάνε 
τα ψίχουλα από το κολατσιό μου (σάντουιτς 

με τόνο, μαρούλι και μαγιονέζα) που φέρνω 
κάθε μέρα από το σπίτι.

Όμως, ένα απόγευμα δεν ήρθαν μόνο 
τα πετούμενα τ’ ουρανού. Βγήκα να περ-
πατήσω στο πάρκο για να φάω με την ησυ-
χία μου μακριά από τα σωρωμένα χαρ-
τιά και τους χοντρούς φακέλλους. Ήμουν 
μάλλον αφηρημένος και περίφροντις. Έτσι 
δεν συνειδητοποίησα εγκαίρως την ίδια 
εκείνη γυναικεία φιγούρα που κινήθηκε 
σαν σίφουνας προς το μέρος μου, στάθηκε 
στο ένα μέτρο και με κοίταζε σαν αίλουρος 
που είναι έτοιμος να ορμήξει. Έτεινα προς 
το μέρος της το σάντουιτς κι εκείνη έκανε 
μια κίνηση σα να ήθελε να προφυλαχτεί, 
σα να προσπαθούσε να κρύψει το πρόσωπό 
της. Πέρασαν πολλά λεπτά για να εξοικειω-
θούμε ο ένας με τον άλλον. Μετά ήρθε και 
το άρπαξε με μια ζωώδη κίνηση, σα να μου 
στερεί κάτι πολύτιμο. Την κοίταξα χωρίς 
ν’ αντιδρώ καθόλου. Δεν ήθελα να την τρο-
μάξω. Πήγε λίγο παραπέρα κι άρχισε να 
τρώει με μεγάλες δαγκωνιές. Φοβόμουνα 
ότι θα καταπιεί ακόμα και το πλαστικό περι-
τύλιγμα. Τότε εμφανίστηκε κι η αλεπού, η 
λιπόσαρκη αλεπουδίτσα του νεκροταφείου 
που καταβρόχθισε την τελευταία μπουκιά.

Έμεινα έκθαμβος. Δεν ήξερα τι παι-
χνίδια μού έπαιζε η μοίρα ή το ευφάντα-
στο τού ποιητικού μυαλού μου, όμως δεν 

σκόπευα να πω αυτή τη φορά τίποτα σε 
κανέναν. Γι’ αυτό υπάρχει το γράψιμο. Η 
γραφή εννοώ. Ελπίζω να κατανοείτε τη 
διαφορά. Δικός σας, άστεγος, αλλούτερος 
και μόνος, ξένος στις παρυφές της πόλης 
των ανθρώπων που καταπίνουν λεξοτανίλ, 
ουίσκυ, φτηνά κρασιά, τσιγάρα, πούρα κι 
άλλα δηλητήρια μόνο και μόνο για να μην 
θυμούνται ότι υπάρχουν.

Ενώ εμείς γράφουμε για να θυμηθούμε 
ότι κάποτε υπήρξαμε κι ότι θα υπάρξουμε 
πάλι και πάλι από την αρχή. Ας γράφουμε, 
ακόμα και στον ουρανό. Με το μελάνι της 
ματιάς μας. Είμαστε όλοι άστεγοι. Όπως τα 
πετεινά. Όπως τα ψάρια στο νερό. Όπως τα 
χαμολούλουδα που τα πατάνε οι άνθρω-
ποι, ασυλλόγιστα. Ας επινοήσουμε πάλι τη 
ζωή. Ας εφεύρουμε τον καινούργιο χρυσό 
αιώνα. Ας γράψουμε ένα ποίημα που δεν θα 
έχει σκοτάδια κι έρεβος. Μόνο Φως, σε όλες 
του τις αποχρώσεις. Κι ας το υλοποιήσουμε. 
Ενωμένοι. Όπως τα πέταλα ενός τετράφυλ-
λου τριφυλλιού. 

Κωνσταντίνος Μπούρας
www.konstantinosbouras.gr

Άνθρωποι και ζωντανά
στο περιθώριο της πόλης




