
*Eίναι κάποιες φορές που η δύναμη της συνήθειας μπορεί 
να σε βγάλει τελείως εκτός προγράμματος. Η επανάληψη, 
πολλές φορές σώζει αλλά εξαρτάται από το πού εφαρμό-
ζεται. Όταν για χρόνια ακολουθείς την ίδια διαδρομή, την 
ίδια ώρα, ακούς τον ίδιο σταθμό, μπορεί σε συγκεκριμέ-
να σημεία της διαδρομής να προβλέψεις ποιο θα είναι το 
επόμενο τραγούδι. Θυμάμαι μια διαφήμιση που παιζόταν 
στη τηλεόραση, όπου δύο επιβάτες στο μετρό συναντιό-
ντουσαν για χρόνια στο ίδιο βαγόνι, δύο φορές την ημέρα, 
όμως ποτέ δεν είχαν ανταλλάξει μια κουβέντα. 

Την ημέρα που ο ένας εξ αυτών βγήκε στη σύνταξη απο-
φάσισε να μιλήσει στον άλλον, τουλάχιστον να τον χαιρε-
τήσει, αφού από την επόμενη μέρα δε θα τον ξαναέβλεπε. 
Αυτοί οι δύο, έγιναν φίλοι, αφού είχαν περάσει μεγάλο μέ-
ρος της ζωής τους σε μια καθημερινότητα ντυμένη με “τα 
ίδια ρούχα” και “μουγγή”.  
Στη πραγματικότητα, χρησιμοποιείς ή όχι το μετρό, έρχο-
νται στιγμές που νοιώθεις οτι υπνοβατείς, που η κάθε κί-
νηση γίνεται μηχανικά, που αν η καθαρίστρια έχει βάλει 
τη κούπα σου στο κάτω ράφι από αυτό που την βάζει συ-
νήθως, μπορεί να γυρίσεις όλα τα γραφεία να δεις ποιός 
σου πήρε τη κούπα. Και όλα αυτά γιατί δε δημιουργούμε 
εμείς τις συνθήκες για νέα ερεθίσματα, έχουμε πάψει να 
προσπαθούμε να εντυπωσιάσουμε τους εαυτούς μας με 
νέες προκλήσεις και κατορθώματα, με νέα θεάματα, με 
νέες arseholl-ίες. Αν ψάξουμε όμως θα τα βρούμε, όλα, όλα 
αυτά που ψάχνουμε υπάρχουν και είναι δίπλα μας. Μπρο-
στά στα μάτια μας! 
Έχουμε ήδη κάνει το πρώτο βήμα.

Λεωνίδας Πλωμαρίτης

(φυσικά και το όλο σκηνικό διαδραματιζόταν 
σε κάποιο μετρό στο εξωτερικό, γιατί για την ελληνική 

πραγματικότητα, τον συνταξιούχο θα έπρεπε να 
υποδύεται ο παππούς της γιαγιάς μου) 
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ΜΥΡΙΖΩ ΤΑ ΝΥΧΙΑ ΜΟΥ:
Η φράση προέρχεται από την αρχαία 

τελετουργική συνήθεια, κατά την οποία οι 
ιέρειες των μαντείων βουτούσαν τα δάχτυλά τους 

σ’ ένα υγρό με βάση το δαφνέλαιο, τις αναθυμιάσεις 
του οποίου εισέπνεαν καθώς τα έφερναν κατόπιν κοντά 

στη μύτη τους και μ’ αυτό τον τρόπο έπεφταν σ’ ένα 
είδος καταληψίας, κατά την οποία προμάντευαν τα 

μελλούμενα.

ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΤΑ ΛΑΧΑΝΑ:
Η έκφραση αυτή ξεκίνησε από το εξής 

περιστατικό, Σε κάποιο χωριό πριν από το 1821 
, πέρασε ο απεσταλμένος του Τούρκου δυνάστη για 

να εισπράξει τον επαχθή φόρο της δεκάτης. Όλοι όμως 
οι χωρικοί του απήντησαν ότι αδυνατούσαν να πληρώσουν 
τον φόρο γιατί τα λάχανα τους (λάχανα παρήγαγε το χωριό) 

έμεναν απούλητα. Τότε ο φορατζής επέδειξε το «έξυπνο 
πνεύμα» που διέκρινε ανέκαθεν τους Τούρκους. Είπε πως θα 
έστελνε να παραλάβει τα λάχανα ως πληρωμή των φόρων. 

Οι χωρικοί δέχτηκαν αναλογιζόμενοι την μικρή αξία 
του εμπορεύματος. Έτσι έμεινε η φράση που 
υποδηλώνει κάτι με μικρή αξία , ασήμαντο.

ΕΦΑΓΑ ΧΥΛΟΠΙΤΑ:
Γύρω στα 1815 υπήρχε κάποιος 

κομπογιαννίτης, ο Παρθένης Νένιμος, ο 
οποίος ισχυριζόταν πως είχε βρει το φάρμακο 

για τους βαρύτατα ερωτευμένους. Επρόκειτο για 
ένα παρασκεύασμα από σιταρένιο χυλό ψημένο στο 

φούρνο. Όσοι λοιπόν αγαπούσαν χωρίς ανταπόκριση, 
θα έλυναν το πρόβλημά τους τρώγοντας αυτή τη 

θαυματουργή πίτα - και μάλιστα επί τρεις ημέρες, κάθε 
πρωί, τελείως νηστικοί.

ΑΠΟ ΠΟΥ
ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η

ΦΡΑΣΗ...

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...
στο επόμενο τεύχος

ρε!ρε!
τη κοινωνία μου μέσα...
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H αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε.
Ήμαστε μια γενιά σε αναμονή:
περάσαμε την παιδική μας ηλικία περιμένοντας. Έπρεπε να 
περιμένουμε δύο ώρες μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε, 
δύο ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε και τις 
Κυριακές έπρεπε να μείνουμε νηστικοί όλο το πρωί για να 
κοινωνήσουμε.
Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με την αναμονή..

Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε 
ακόμα ζωντανοί.. Εμείς ταξιδεύαμε σε αυτοκίνητα χωρίς 
ζώνες ασφαλείας και αερόσακους. Κάναμε ταξίδια 10 και 12 
ωρών, πέντε άτομα σε ένα Φιατάκι και δεν υποφέραμε από 
το «σύνδρομο της τουριστικής θέσης». Δεν είχαμε πόρτες, 
παράθυρα, ντουλάπια και μπουκάλια φαρμάκων ασφαλείας 
για τα παιδιά.. Ανεβαίναμε στα ποδήλατα χωρίς κράνη και 
προστατευτικά, κάναμε ωτο-στοπ, καβαλάγαμε μοτοσικλέτες 
χωρίς δίπλωμα. Οι κούνιες ήταν φτιαγμένα από μέταλλο και 
είχαν κοφτερές γωνίες.

Ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν βίαια. Περνάγαμε ώρες 
κατασκευάζοντας αυτοσχέδια αυτοκίνητα για να κάνουμε 
κόντρες κατρακυλώντας σε κάποια κατηφόρα και μόνο 
τότε ανακαλύπταμε ότι είχαμε ξεχάσει να βάλουμε φρένα. 
Παίζαμε «μακριά γαιδούρα» και κανείς μας δεν έπαθε κήλη ή 
εξάρθρωση..

Βγαίναμε από το σπίτι τρέχοντας το πρωί, παίζαμε όλη τη μέρα 
και δεν γυρνούσαμε στο σπίτι παρά μόνο αφού είχαν ανάψει 
τα φώτα στους δρόμους. Κανείς δεν μπορούσε να μάς βρει. 
Τότε δεν υπήρχαν κινητά. Σπάγαμε τα κόκκαλα και τα δόντια 
μας και δεν υπήρχε κανένας νόμος για να τιμωρήσει τους 
«υπεύθυνους» Ανοίγανε κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με 
πέτρες και ξύλα και δεν έτρεχε τίποτα. Ήταν κάτι συνηθισμένο 
για παιδιά και όλα θεραπεύονταν με λίγο ιώδιο ή μερικά 
ράμματα.. Δεν υπήρχε κάποιος να κατηγορήσεις παρά μόνο ο 
εαυτός σου. Είχαμε καυγάδες και κάναμε καζούρα ο ένας στον 
άλλος και μάθαμε να το ξεπερνάμε.

Τρώγαμε γλυκά και πίναμε αναψυκτικά, αλλά δεν ήμασταν 
παχύσαρκοι. Ίσως κάποιος από εμάς να ήταν χοντρός και αυτό 
ήταν όλο. Μοιραζόμασταν μπουκάλια νερό ή αναψυκτικά ή 

Για όσους είναι γεννημένοι
μεταξύ 1950 -1980

του αγνώστου ταυτότητας μέχρι στιγμής. Τον/Την 
ευχαριστούμε για το ταξίδι...

οποιοδήποτε ποτό και κανένας μας δεν έπαθε τίποτα. Καμιά 
φορά κολλάγαμε ψείρες στο σχολείο και οι μητέρες μας το
αντιμετώπιζαν πλένοντάς μας το κεφάλι με ζεστό ξύδι..
Δεν είχαμε Playstations, Nintendo 64, 99 τηλεοπτικά 
κανάλια, βιντεοταινίες με ήχο surround, υπολογιστές ή 
Ιnternet. Εμείς είχαμε φίλους..
Κανονίζαμε να βγούμε μαζί τους και βγαίναμε.. Καμιά φορά 
δεν κανονίζαμε τίποτα, απλά βγαίναμε στο δρόμο και εκεί 
συναντιόμασταν για να παίξουμε
κυνηγητό, κρυφτό, αμπάριζα... μέχρι εκεί έφτανε η 
τεχνολογία. Περνούσαμε τη μέρα μας έξω, τρέχοντας 
και παίζοντας. Φτιάχναμε παιχνίδια μόνοι μας από ξύλα.. 
Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. Πίναμε νερό 
κατευθείαν από τη βρύση, όχι εμφιαλωμένο, και κάποιοι 
έβαζαν τα χείλη τους πάνω στη βρύση. Κυνηγούσαμε 
σαύρες και πουλιά με αεροβόλα στην εξοχή, παρά το ότι 
ήμασταν ανήλικοι και δεν υπήρχαν ενήλικοι για να μας 
επιβλέπουν.

Πηγαίναμε με το ποδήλατο ή περπατώντας μέχρι τα 
σπίτια των φίλων και τους φωνάζαμε από την πόρτα. 
Φανταστείτε το! Χωρίς να ζητήσουμε άδεια από τους γονείς 
μας, ολομόναχοι εκεί έξω στο σκληρό αυτό κόσμο! Χωρίς 
κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα καταφέραμε;

Στα σχολικά παιχνίδια συμμετείχαν όλοι και όσοι δεν 
έπαιρναν μέρος έπρεπε να συμβιβαστούν με την 
απογοήτευση. Κάποιοι δεν ήταν τόσο καλοί μαθητές όσο 
άλλοι και έπρεπε να μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν υπήρχαν 
ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι.. Τι φρίκη!

Κάναμε διακοπές τρεις μήνες τα καλοκαίρια και περνούσαμε 
ατέλειωτες ώρες στην παραλία χωρίς αντηλιακή κρέμα με 
δείκτη προστασίας 30 και χωρίς μαθήματα ιστιοπλοΐας, τένις 
ή γκολφ.. Φτιάχναμε όμως φανταστικά κάστρα στην άμμο 
και ψαρεύαμε με ένα αγκίστρι και μια πετονιά. Ρίχναμε τα 
κορίτσια κυνηγώντας τα, όχι πιάνοντας κουβέντα σε κάποιο 
chat room και γράφοντας ; ) : D : P

Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και υπευθυνότητα και 
μέσα από όλα αυτά μάθαμε και ωριμάσαμε.  Αν εσύ είσαι 
από τους «παλιούς»... συγχαρητήρια! Είχες την τύχη να 
μεγαλώσεις σαν παιδί....



Μετά από αρκετό καιρό, χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω το 
ΜΕΤΡΟ. Παλαιότερα που δούλευα στο κέντρο, εκεί που παίρ-
νουν τις μετρήσεις για την ατμοσφαιρική ρύπανση, το χρησι-
μοποιούσα καθημερινά. Σχεδόν κάθε μέρα, πετύχαινα έναν 
κύριο να καυγαδίζει έντονα με το κόσμο που στεκόταν στην 
αριστερή πλευρά στις κυλιόμενες σκάλες. Δεν έβρισκε το 
δίκιο του σε καμία περίπτωση. Όταν δεν άκουγα τον καυγά, 
πίστευα οτι είχα αργήσει στη δουλειά μου. Κάποια μέρα πλη-
σιάζω έναν εργαζόμενο στο ΜΕΤΡΟ και τον πληροφόρησα 
οτι κάθε μέρα συμβαίνει αυτό το πράγμα, είναι τόσο έντονο 
από την εκκρηκτικότητα του κυρίου, και οτι κάποια στιγμή 
θα πέσουν και μπουνιές. Ρώτησα λοιπόν τον υπάλληλο γιατί 
να συμβαίνει αυτό, τι έχει γίνει ώστε να ενημερωθεί ο κόσμος 
για την ασφάλειά του οσο κινείται στο ΜΕΤΡΟ και η απάντη-
ση ήταν “και τι θες να κάνουμε εμείς, εμείς το λέμε στο κόσμο 

περπατώ εις το δάσος...

ρε!ρε!
τη κοινωνία μου μέσα...

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ

να στέκονται δεξιά αλλά αυτοί μας βρίζουν”. Δε καταλαβαίνω, 
πώς και δε βρίζει ο κόσμος όταν του κάνουν έλεγχο εισιτηρί-
ων, ή, όταν τους βρίζουν, πως αυτό οι υπάλληλοι, ξέρουν να 
το χειρίζονται.

Έτσι λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια που είχα να μπω στο ΜΕ-
ΤΡΟ, είδα την ίδια εικόνα. Ο κόσμος δε γνωρίζει που να σταθεί 
και γιατί, σε καμία περίπτωση. Όταν ανοίγουν οι πόρτες, για 
να βγει κάποιος από το βαγόνι, θα πρέπει να σπρώξει το κό-
σμο που έχει μαζευτεί σα μπούγιο έξω από τη πόρτα. Μα αν 
δε βγει ο κόσμος, πώς θα μπουν οι επόμενοι; Βλέπεις άτομα, 
όλων των ηλικιών, κοινωνικών θέσεων και οικονομικών υπο-
βάθρων να στριμώχνονται μεταξύ πόρτας και κόσμου για να 
γλυστρίσουν μέσα στο βαγόνι και να εξασφαλίσουν την είσο-
δό τους σε αυτό. Και φυσικά, μόλις μπουν, στέκονται κοντά 
στη πόρτα, ώστε να μη μπορέσει να μπει κανένας άλλος. Αυτό 
το “σλόγκαν”  ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ όλοι το έχουμε 
ακούσει ή ατόφιο, ή με παραλλαγές “ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ, ΕΜΕΙΣ ΝΑ 
ΜΗ ΜΠΟΥΜΕ ΔΗΛΑΔΗ, ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΠΡΟΧΩΡΑΤΕ;”.

Στο σταθμό Εθνική Άμυνα (next station, National Defence) 
οι σταθερές σκάλες είναι ακόμα πολλαπλών κατευθύνσεων 
από όλες τις θέσεις. Φαντάζομαι και σε άλλους σταθμούς. Άλ-
λοι κατεβαίνουν, άλλοι ανεβαίνουν, άλλοι τρέχουν και γενικά 
επικρατεί ένα μπάχαλο. Έχετε τρακάρει ποτέ περπατώντας με 
άνθρωπο; Δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Ειδικά όταν βρίσκε-
σαι σε σκάλες.

Αδυνατώ να καταλάβω γιατί να συμβαίνει αυτό. Το ΜΕΤΡΟ, 
είναι εξυπηρετικό, είναι γρήγορο, είναι καθαρό, όμως εμείς; 
Ακόμα κι εδώ, έχουμε στο μυαλό μας τη πουστιά, πως θα φάμε 
τη θέση από τον διπλανό, να κάτσω εγώ να μη κάτσει αυτός, 
ας μπω εγώ και ας πνιγούν οι άλλοι, τι θέλει τόσος κόσμος στο 
ΜΕΤΡΟ... αυτές είναι οι σκέψεις. Δεν έχουμε μάθει πως να κι-
νούμαστε σε αυτό, με ασφάλεια, με τάξη, με σεβασμό στον 
εαυτό μας πρώτα και μετά στον διπλανό μας. Όπως σε κάτι 
ταινίες του ‘60 που βλέπεις τον Ορέστη Μακρή να τσακώνεται 
για τη σειρά στο λεωφορείο, 
(“...ΔΕ ΤΟ ΛΕΩ ΣΕ ΣΕΝΑ, ΤΟ ΛΕΩ ΣΤΟΝ ΠΙΣΙΝΟ ΜΟΥ”) 
έτσι και σήμερα... σαν να μη πέρασε μια μέρα!



Η ψυχοθεραπεία είναι συνδυασμένη από τον περισσότερο 
κόσμο με τη θεραπεία που συστήνουν οι γιατροί σε ανθρώ-
πους οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά ψυχολογικά προβλή-
ματα.  Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά και αντι-
μετωπίζουν την ψυχοθεραπεία έτσι όπως θα έπρεπε, ως την 
πρόληψη όλων των ψυχολογικών προβλημάτων και ως το 
δρόμο της αυτογνωσίας  που οδηγεί το άτομο όλο και περισ-
σότερο στη συνειδητότητα και την επαφή με τον πραγματικό 
του εαυτό. 
Αν και μιλάμε για την ψυχοθεραπεία σαν την καλύτερη πρό-
ληψη ωστόσο είναι η πλέον παρεξηγημένη μορφή θεραπείας 
καθώς πολλοί άνθρωποι είναι αυτοί που θέλουν να απευθυν-
θούν σε κάποιο ψυχολόγο προκειμένου να λύσουν θέματα 
άλλοτε προσωπικά και άλλοτε διαπροσωπικά αλλά  δύσκολα 
τολμούν να το κάνουν και ακόμα ποιο δύσκολα να μοιρα-
στούν την εμπειρία αυτή με άλλους. Και αυτό γιατί υπάρχει 
η γνωστή προκατάληψη ότι στον ψυχολόγο πάνε οι «τρελοί», 
κάτι φυσικά που δεν ισχύει καθώς στην επιστημονική ορο-
λογία των ψυχολόγων δεν υφίσταται ούτε η έννοια της «τρέ-
λας», ούτε φυσικά ο τρόπος με τον οποίο ο λαός χρησιμοποιεί 
αυτή τη λέξη από παλιά και χαρακτηρίζει έτσι ό,τι μοιάζει να 
είναι «μη φυσολογικό» ή ακόμα χειρότερα ότι δεν έχει τη δυ-
νατότητα να καταλάβει.
Από την άλλη πολλοί αναρωτιούνται για ποιο λόγο να κάνουν 
ψυχοθεραπεία εφόσον έχουν φίλους και μπορούν να απευ-
θύνονται σε αυτούς. Και φυσικά αν αυτή είναι η επιλογή του 
ατόμου αυτό οφείλει να κάνει. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 
αναλυόμενων οι οποίοι ξεκινούν ψυχοθεραπεία επειδή κά-
ποιος τους παρακίνησε ή κάποιος τους πίεσε να το δοκιμά-
σουν. Δεν υπάρχει κανενός είδους ψυχοθεραπεία που να μπο-
ρεί να λειτουργήσει, αν ο ίδιος ο αναλυόμενος δεν το θελήσει 
βαθειά και δεν τον αναζητήσει με όλη του την ψυχή. 
Στην ψυχοθεραπεία η ψυχή ξεγυμνώνεται και έχουμε τον κα-
θρέφτη του εαυτού μας απέναντι μας σταθερά. Αυτό αρκε-
τές φορές είναι επώδυνο είτε γιατί δεν υπάρχει διάθεση να 
εμβαθύνουμε είτε γιατί ο πόνος είναι τόσο μεγάλος, κάποιες 
φορές αβάσταχτος, που προτιμούμε να συνεχίσουμε τη ζωή 
μας στην άγνοια και χωρίς την πλήρη συνείδηση και 
αίσθηση παρουσίας του εαυτού μας. Είναι πολύ 
σημαντικό, για να μην πούμε αναγκαίο να 
καταλάβουμε ότι είμαστε ελεύθεροι 
και ο καθένας φτιάχνει την πορεία 
του. Αν ο δρόμος για κάποιον είναι 
να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, 
οφείλει να το κάνει και να το στη-
ρίξει χωρίς να ντρέπεται ή να φο-
βάται για την επιλογή του. 
Δεν είναι λίγες οι φορές που οι 

άνθρωποι απευθύνονται στον ψυχολόγο κουβαλώντας πολύ 
σημαντικά προβλήματα, θεωρώντας ότι ο θεραπευτής είναι 
ένας μάγος «με μαντικές ικανότητες» που θα τους δώσει γρή-
γορα τη λύση χωρίς οι ίδιοι να καταβάλλουν προσπάθεια. 
Αυτό μάλιστα είναι που βγάζει στην επιφάνεια κάποιου εί-
δους «απαίτηση» και ανυπομονησία επίλυσης των προβλη-
μάτων. Είναι γεγονός ότι η ψυχοθεραπεία και ανάλογα της 
θεραπευτικής προσέγγισης που θα επιλέξει ο καθένας μπο-
ρεί να διαρκέσει από λίγους μήνες έως και χρόνια. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι υπάρχουν θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως 
είναι ο γνωσιακός συμπεριφορισμός, σύμφωνα με τον οποίο 
η θεραπεία φέρνει αποτελέσματα άμεσα, μέσα σε λίγους μή
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ψυχοθεραπεία παίρνει μεγάλη ώθηση. Τονίζει ασφαλώς πως 
όσο και να θέλουμε σε καμία περίπτωση κανείς δεν μπορεί 
να καταλάβει απόλυτα τον άλλον γιατί απλά ο κάθε άνθρω-
πος ξέρει για τον εαυτό  του και νιώθει με βάση αυτόν και 
τις εμπειρίες του. Το κάθε άτομο βλέπει την πραγματικότητα 
μέσα από τα δικά του μάτια και πολλές φορές η αντίληψη δύο 
ανθρώπων για το ίδιο πράγμα μπορεί να είναι όχι απλά δια-
φορετική αλλά και αντίθετη. Ωστόσο οι ασθενείς επωφελού-
νται εξαιρετικά, απλώς και μόνο από την εμπειρία ότι κάποιος 
τους βλέπει σε όλες τους τις διαστάσεις και τους καταλαβαίνει 
πλήρως. 
Tέλος όσον αφορά στην αυθεντικότητα του θεραπευτή, αυτή  
έχει να κάνει με τη συνέπεια του σ΄ αυτά που ακριβώς νιώ-
θει έτσι ώστε η συμπεριφορά του να αντανακλά πλήρως στις 
σκέψεις και τα συναισθήματα του για το θεραπευόμενο και 
τη σχέση που αναπτύσσει μαζί του κατά τη διάρκεια των συ-
νεδριών. Οπωσδήποτε κάθε άτομο που επισκέπτεται έναν ει-
δικό έχει αξία και μπορεί να δώσει πράγματα. Οι θεραπευτές 
είναι κι αυτοί άνθρωποι κι ακριβώς εξαιτίας της ανθρώπινης 
φύσης τους μπορεί ν’ αναπτύξουν συναισθήματα για το κα-
θένα άτομο που βλέπουν ακόμα κι αν η σχέση τους περιορί-
ζεται στα χρονικά όρια μιας συνεδρίας. Η αυθεντικότητα του 
θεραπευτή συνεπάγεται νες, σε αντίθεση με την ψυχαναλυτι-
κή μέθοδος η οποία λειτουργεί σε βάθος χρόνου και απαιτεί 
μεγάλη υπομονή και εμβάθυνση από την πλευρά του θερα-
πευόμενου. Βέβαια, όλα αυτά λειτουργούν σε συνάρτηση με 
το μέγεθος των προβλημάτων που κάθε φορά αντιμετωπί-
ζει κανείς, και με το χρονικό σημείο κατά το οποίο αναζητά 
την ψυχοθεραπεία. Παίζει δηλαδή πολύ σημαντικό ρόλο αν 
ο ασθενής βρίσκεται μέσα στην κρίση του ή σε κάποιο σοκ, 
κατά πόσο έγκαιρα δέχεται μια θεραπεία βλέποντας το μέλ-
λον να του επιφυλάσσει ακόμα πιο πολλές δυσκολίες, ή πόσο 
άργησε έχοντας ήδη μπει σε κάποια διαταραχή. 
Ανεξάρτητα πάντως με τη θεραπευτική προσέγγιση που θα 
ακολουθήσει κάποιος στη θεραπεία του και τι στιγμή που 
αποφασίζει να το κάνει πρέπει να σημειώσουμε ότι η ψυχο-
θεραπεία έχει να δώσει στον άνθρωπο καθώς αυτό που πρώ-
τα από όλα λειτουργεί είναι η παρουσία του θεραπευτή και 
η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο. Στις μέρες μας 
ψυχολόγοι όλων των θεραπευτικών κατευθύνσεων παραδέ-
χονται πως από μόνη της η σχέση αναλυτή-αναλυόμενου λει-
τουργεί, καθώς μέσα σε αυτή ο αναλυόμενος βρίσκει ασφά-
λεια, αποδοχή, αλήθεια, στοιχεία απαραίτητα για την υγιή 
ανάπτυξη του ανθρώπινου ψυχισμού. 
Μια σωστή θεραπευτική σχέση επιτρέπει την αναδιοργά-
νωση και την αναδόμηση του εγκεφάλου εκεί όπου η υγιής 
ανάπτυξη απουσιάζει. Όταν ο ασθενής λειτουργεί συναισθη-
ματικά στα πλαίσια της θεραπείας δημιουργεί ασυνείδητα 
μια ασφαλώς προσκολλημένη σχέση με το θεράπων. Κι εδώ 
φαίνεται η σημαντικότητα της ύπαρξης του συναισθήματος 
στην ψυχοθεραπεία. Η σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ θε-
ραπευτή- θεραπευόμενου είναι αντίστοιχη της σχέσης που 
είχε ο ασθενής με τους γονείς του. Για πολλούς μάλιστα μια 
νέα υγιής σχέση με το θεραπευτή που παρέχει ασφάλεια και 

εμπιστοσύνη αντικαθιστά τη παλιά με τους γονείς ή τη συ-
μπληρώνει δίνοντας ευκαιρίες για νέες εμπειρίες και προσω-
πική ανάπτυξη με σκοπό την ολοκλήρωση του ατόμου.
Στη δεκαετία του ’50 ο  Carl Rogers όρισε άλλα τρία καίρια 
χαρακτηριστικά  που αφορούν την επιτυχή θεραπευτική σχέ-
ση, την «άνευ όρων» αποδοχή, την ενσυναίσθηση και την αυ-
θεντικότητα του θεραπευτή. Η αποδοχή συνεπάγεται τη δια-
θεσιμότητα του ψυχολόγου ν’ ακούει χωρίς να κρατά κριτική 
στάση και αρνητική προδιάθεση προς τον πάσχοντα. Είναι 
αλήθεια πως πολλοί φοβούνται το πλησίασμα και το άνοιγ-
μα της ψυχής. Το ν’ αποκαλύψουν πλήρως τον εαυτό τους σε 
κάποιον κι αυτός να συνεχίσει να τους αποδέχεται μπορεί να 
είναι το σπουδαιότερο στοιχείο θεραπευτικής βοήθειας. 
Έπειτα η ενσυναίσθηση που αφορά στην προσπάθεια του 
ειδικού να δει τον κόσμο μέσα από τα μάτια του ασθενούς 
χωρίς όμως να ταυτιστεί μ’ αυτόν. Πρέπει να έχει το ψυχικό 
σθένος να διατηρεί την προσωπική του αυτονομία και τον 
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του εαυτού του για να είναι σε θέση να βλέπει καθαρά κι 
αντικειμενικά. Η ενσυναίσθηση στην ουσία  είναι αυτή που 
βοηθά τον θεραπευτή να μπει εύστοχα στον κόσμο του 
ασθενούς κι έτσι η ψυ χοθεραπεία παίρνει μεγάλη ώθηση. 
Τονίζει ασφαλώς πως όσο και να θέλουμε σε καμία περί-
πτωση κανείς δεν μπορεί να καταλάβει απόλυτα τον άλλον 
γιατί απλά ο κάθε άνθρωπος ξέρει για τον εαυτό  του και 
νιώθει με βάση αυτόν και τις εμπειρίες του. Το κάθε άτομο 
βλέπει την πραγματικότητα μέσα από τα δικά του μάτια και 
πολλές φορές η αντίληψη δύο ανθρώπων για το ίδιο πράγ-
μα μπορεί να είναι όχι απλά διαφορετική αλλά και αντίθετη. 
Ωστόσο οι ασθενείς επωφελούνται εξαιρετικά, απλώς και 
μόνο από την εμπειρία ότι κάποιος τους βλέπει σε όλες 
τους τις διαστάσεις και τους καταλαβαίνει πλήρως. 
Tέλος όσον αφορά στην αυθεντικότητα του θεραπευτή, 
αυτή  έχει να κάνει με τη συνέπεια του σ΄ αυτά που ακριβώς 
νιώθει έτσι ώστε η συμπεριφορά του να αντανακλά πλήρως 
στις σκέψεις και τα συναισθήματα του για το θεραπευόμε-
νο και τη σχέση που αναπτύσσει μαζί του κατά τη διάρκεια 
των συνεδριών. Οπωσδήποτε κάθε άτομο που επισκέπτε-
ται έναν ειδικό έχει αξία και μπορεί να δώσει πράγματα. Οι 
θεραπευτές είναι κι αυτοί άνθρωποι κι ακριβώς εξαιτίας 
της ανθρώπινης φύσης τους μπορεί ν’ αναπτύξουν συναι-
σθήματα για το καθένα άτομο που βλέπουν ακόμα κι αν η 
σχέση τους περιορίζεται στα χρονικά όρια μιας συνεδρίας. 
Η αυθεντικότητα του θεραπευτή συνεπάγεται την ειλικρί-
νεια και την ισοτιμία στη σχέση του με τον ασθενή αρκεί 
η έκφραση των όποιων συναισθημάτων να γίνεται με τον 
κατάλληλο τρόπο και ύφος προκειμένου να δημιουργηθεί 
μια υγιής και προπαντός μια αληθινή σχέση. 
Επομένως, κάποια στοιχεία που αφορούν στη σχέση του 
θεραπευτή με το θεραπευόμενο είναι κοινά και ισχύουν 
για όλες τις θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ωστόσο αυτό που 
φαίνεται να είναι πιο σημαντικό στην ροή της ψυχοθερα-
πείας είναι ο αυθορμητισμός και η αλήθεια στα πλαίσια της 
θεραπευτικής σχέσης. Ο θεραπευτής οφείλει να είναι ανοι-
χτός και η θεραπεία του εύπλαστη γιατί έτσι είναι οι αλη-
θινές σχέσεις των ανθρώπων. Πρέπει να είναι διαθέσιμος, 
με γνώμονα τις γνώσεις και την επιστήμη του, να πηγαίνει 
εκεί όπου είναι και ο ασθενής του δίνοντας την αίσθηση 
πως το πιο σημαντικό έργο μεταξύ τους είναι η δημιουργία 
μιας σχέσης η οποία θα σταθεί από μόνη της παράγοντας 
αλλαγής. 
Αν πραγματικά γίνουν κατανοητά όλα όσα προειπώθηκαν, 
θα καταλάβουμε πόσοι από εμάς γνωρίζουμε πολύ λιγότε-
ρα σε ότι αφορά στην ψυχοθεραπεία, δημιουργώντας έτσι 
μια ανυπόστατη στην ουσία προκατάληψη απέναντι σε μια 
ολόκληρη επιστήμη, αυτήν της ψυχολογίας. Η ψυχολογία 
δεν έχει να προσφέρει μόνο σε επίπεδο θεραπευτικό, αλλά 
έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει σε βάθος την ποιότητα 
ολόκληρης της ζωής μας αναπτύσσοντας το πνεύμα και ενι-
σχύοντας τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, μέσω της βαθειάς 
κατανόησης και επαφής με τον εαυτό μας και με τους συ-
νανθρώπους μας, με μοναδικό σκοπό την κατάκτηση της 
χαράς και κατ’ επέκταση της ίδιας μας της ζωής.  

ο κάθε 
άνθρωπος
ξέρει 
για τον εαυτό  του 

και νιώθει 
με βάση αυτόν 

και τις εμπειρίες του. 
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Τι συνέβη και φύγατε από την 
Κένυα;  Ήταν μια απόφαση... 
Μάριον -  
Εγώ έφυγα γιατί ήταν η μάνα μου εδώ 
στην Ελλάδα για δύο χρόνια, ήταν να 
πάει στην Αμερική, ήρθε εδώ…

Στην Ελλάδα ήρθε για διακοπές;
Ναι, για διακοπές, της άρεσε και έμεινε… 
κοίτα, ο πατέρας μου μένει στην Αμερι-
κή, κάναμε προσπάθειες να πάμε όλοι 
εκεί αλλά είχαμε πρόβλημα με τη βίζα και 
τελικά δε καταφέραμε να βγάλουμε και 
μέσω κάποιον ελλήνων φίλων της μάνας 
μου πήρε την απόφαση να έρθει εδω για 
μια καλύτερη ζωή.

Σε τι ηλικία ήρθατε;
Εγώ ήμουν 10 χρονών και η Μαρία 2...

Εσύ όταν ήρθες εδώ, ελληνικά δε θα μίλα-
γες φαντάζομαι...
Όχι, μίλαγα Αγγλικά, Σουαχίλι και Κικούγιου 
και αυτό, μέχρι να πάμε δημοτικό.

Ούτε οι γονείς σου;
Μαρία -
Ούτε, βασικά εμένα ο πατέρας μου είχε πάρει 
υποτροφία στο ΤΕΙ Κρήτης για Τουριστικές 
Επιχειρήσεις και πήγε και μας έφερε κι εμάς, 
βέβαια, δε μίλαγε ελληνικά. Επειδή λοιπόν 
ήταν αρκετά τα χρόνια των σπουδών του, εμείς 
όταν τελειώσε είχαμε πια μεγαλώσει είχαμε ξε-
κινήσει σχολεία, φίλους κ.λ.π. και δεν έπαιζε να 
γυρίσουμε πίσω, ήταν πλέον αργά.

Το σχολείο που πήγατε ήταν για αλλοδαπούς;
Όχι, κανονικό, ελληνικό.

Και δεν είχατε πρόβλημα με τη γλώσσα;
Ε, εντάξει στο δημοτικό, μάθαμε και ελληνικά, 
δεν είχα ποτέ πρόβλημα.
Μάριον-
Εμένα η νονά μου είναι Ελληνίδα, μας αγαπού-
σε πάρα πολύ και μας έφερε μια δασκάλα για 
μένα, τον αδερφό μου και την αδερφή μου και 
μάθαμε τα ελληνικά μέσα σε τρεις μήνες, να 
διαβάζουμε και να γράφουμε.

Την πληρώνατε τη δασκάλα;
Ναι, η νονά μου...

Σε αυτή τη χώρα αν δεν είσαι ή αν δεν έχεις 
νονό… Σε ποιά σχολεία πήγατε;
Μαρία -
Ε, σε διάφορα γιατί μετακομίζαμε συνέχεια, δη-
μοτικό πήγα στα Πατήσια στο 8ο, μετά Γυμνάσιο 
και Λύκειο πήγα στη Καλογρέζα στο Ηράκλειο 
και σε κάποια φάση δευτέρα – τρίτη λυκείου 
πήγα σε κάποιο ελληνοαμερικάνικο που είναι 
μόνο για ξένους χωρίς να έχουν την ελληνική 
υπηκοότητα και από ‘κει πέρασα ΤΕΙ στη Κρήτη 
στο ίδιο που είχε περάσει και ο πατέρας μου.

Το τελείωσες;
Όχι, πήγα εκεί για 2 χρόνια και μετά λόγω 
συγκυριών το παράτησα.

Στο σχολείο πως σας αντιμετωπίζανε, είχατε 
πρόβληματα με συμμαθητές, με ...;
ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ, από το δημοτικό μέχρι…

Μία μέρα πριν την επέτειο των νεότερων Δεκεμβριανών γεγονότων, 
συναντήθηκα με τη Μάριον και τη Μαρία στη πλατεία Συντάγματος. Και 
οι δύο κοπέλες είναι από τη Κένυα και ζουν στην “φιλόξενη” Ελλάδα με 
τις οικογένειές τους από μικρές. Δύο χαμογελαστά κορίτσια, γλυκίτατα, 
σε μία χώρα με όχι τόσο γλυκούς ανθρώπους. Ήθελα πολύ να μάθω πως 
αντέδρασαν στην “ελληνική φιλοξενία”...

Φιλοξενία στην Ελλάδα
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Τι πρόβλημα δηλαδή…
Τα παιδάκια σε βλεπανε πάντα σαν κάτι ξένο, πάλι καλά ήμουν 
πάντα με την αδερφή μου στην ίδια τάξη, έκανε αυτό το καλό 
η μάνα μου, καθυστέρησε την αδερφή μου ένα χρόνο για να 
είμαστε μαζί στις τάξεις στο σχολείο. Και μέχρι να κάνουμε άλ-
λους φίλους, ήμασταν τα δυό μας.

Πέρασε αρκετός καιρός για να κάνετε φίλους δηλαδή;
Ε, ναι, θυμάμαι μέχρι τετάρτη, πέμπτη δημοτικού ήμασταν 3 
ξένες κοπέλες που κάναμε παρέα.

Καλά, και μέχρι τετάρτη πέμπτη, οι δάσκαλοι δεν το έβλεπαν 
αυτό να κάνουν κάτι;
Ε, οι δάσκαλοι, κάτι προσπαθούσαν να κάνουν αλλά τα παιδά-
κια φοβόντουσαν, ήταν και οι γονείς περίεργοι.

Οι δάσκαλοι δηλαδή τι μηχανισμούς χρησιμοποιούσαν;
Ε, μας έλεγαν να κάνουμε παρέα και με τα άλλα παιδάκια, να 
μην είστε μόνο οι τρεις σας, εμείς βεβαια προσπαθούσαμε 
αλλά υπήρχε η ξενοφοβία πιστεύω και αυτό μας κόμπλαρε, 
νοιώθαμε κάπως...

Πιστεύετε οτι θα έπρεπε να έχετε κάνει κι εσείς κάποιες κινή-
σεις για να προσεγγίσετε τα παιδάκια;
Εμείς ότι ήταν να κανουμε το κάναμε, αλλά όσο να ‘ναι, όταν 
πας να κάτσεις στη κούνια και το παιδάκι που είναι ήδη εκεί 
σηκώνεται και φεύγει, τι να κάνεις;

Σοβαρά, έχεις τέτοια εμπειρία;
Ε, βέβαια...
Μάριον – 
Αυτά είναι δεδομενα, εγώ θυμάμαι στο μονόζυγο, που ήθελα 
να το μάθω, το κοίταγα το κοίταγα, μια μέρα λεώ, ε, θα πάω, δε 
γίνεται να είναι όλα τα παιδιά στο μονόζυγο και να μην είμαι κι 
εγώ και πάω μια μέρα, ξεκινάω τσούκου τσούκου, και βλέπεις, 
όλα τα παιδιά κυριολεκτικά εξαφανιστήκαν και μάλιστα κάθο-
νται σε απόσταση, γύρω γύρω και σε κοιτάνε.

Οι δάσκαλοι το έβλεπαν αυτό, έτσι;
Μαρία - 
Σίγουρα, και έκαναν προσπάθειες, μίλαγαν στα παιδιά, κάντε 
τους παρέα, δε πρέπει να τις φοβάστε, είναι το ίδιο με εσάς 

αλλά μέχρι εκεί, όμως πιστεύω οτι το πρόβλημα ξεκίναει από 
τους γονείς, δε ξέρω τι έλεγαν στα παιδάκια στο σπίτι αλλά τα 
παιδάκια ήταν πολυ φοβισμένα – Μπαμπούλα με λέγανε και αυτό 
ξεκινούσε από τους γονείς δηλαδή η φράση “κοίτα μη σε φάει ο 
Μπαμπούλας” και αναφερόντουσαν σε εμας, αυτο έπαιζε.

Αυτό είναι άσχημο και για εσάς αλλά και για τα παιδάκια.
Ναι, βέβαια… ένας φίλος μας, γεννήθηκε εδώ, και ήταν στο 
μετρό και ήταν μια μαμά με το παιδάκι της. Το παιδάκι όταν άρ-
χισε να κλαίει του λέει η μάνα του “μη κλαις γιατί θα σε δώσω 
στο μπαμπούλα και θα σε φάει” .. ξεσκώθηκαν βέβαια κάποιοι 
επιβάτες, δε ντρέπεστε και τέτοια. Και γενικά, και τίποτα να 
μην ακούσεις, εισπράτεις μια ενόχληση από μέρους τους.

Αυτά τώρα τα περιγράφεται και γελάτε, δε σου έρχεται να…
Αυτά τώρα πια περάσανε, μικρά οταν είμασταν, είναι τραυμα-
τικές εμπειρίες γιατί έλεγες, θέλω κι εγώ παρέες, να γνωρίσω 
κόσμο, να κάνω φίλους...
Μάριον – 
Κοίτα, εγώ επειδή ήρθα λίγο πιο μεγάλη και στο δημοτικό με 
βάλανε στη δευτέρα, εκεί ένοιωθα απαίσια, επειδή, εμ δε με 

θέλανε τα παιδιά, καθόμουν στο πίσω θρανίο μόνη μου, κυριο-
λεκτικά μόνη μου… με τα χρόνια μετά το σκεφτόμουν και λεώ 
καλά και οι δάσκαλοι δε έπρεπε να είχαν κάνει κάτι;

Δε ξέρω τι πρέπει να κάνει, ΔΑΣΚΑΛΟΣ είναι, δεν είμαι εγώ, 
θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει βρει έναν τρόπο και να ασχολη-
θεί με τη παιδική αυτή ψυχή. Οι ψυχές δεν έχουν χρώμα!
Υπήρχε ρε συ μεγάλη ξενοφοβία. Μετά, μου έδινε λεφτά η μάνα 
μου για να βγω έξω και δε έβγαινα, κλεινόμουν σπίτι, ούτε σε 
πάρτυ που έκαναν τα παιδάκια είμασταν ποτε καλεσμένες.

Παρέες με έλληνες δηλαδή πότε αρχίσατε να κάνετε;
Παρέες αρχίσαμε να κάνουμε από το Γυμνάσιο και μετά ενω 
έβλεπες τους λευκούς ξένους να μην έχουν τέτοιο πρόβλημα, 
αλβανοί, ρώσσοι, αυτοί έκαναν παρέες από νωρίς. Στο γυμνά-
σιο λοιπόν πιστεύω οτι τα παιδιά έκαναν την κίνηση να πεί-
σουν τους γονείς τους οτι δε ξεβάφουμε ή οτι δε δαγκώνουμε 
και έτσι ανοίχτηκαν και οι γονείς. Θέλεις επειδή εδώ μιλαμε για 
άλλες, μεγαλύτερες ηλικίες, επειδή τόσο καιρό μας συνήθη-
σαν, τέλος πάντων είδαμε αλλαγή μεγάλη. 



Οι γονείς σας, δε φοβόντουσαν οτι θα σας φέρουν σε μια 
χώρα λευκών και θα έχετε πρόβλημα;
Κοίτα, η μανα μου, επειδη είχε και πολλούς φίλους άσπρους 
στη Κένυα, δεν το περίμενε.

Οι λευκοί στη Κένυα δε θα έχουν τέτοια προβλήματα.
Οχι, εξάλλου αυτοί πήγαν εκεί όχι για να βρούν καλύτερη ζωή, 
αλλά για να απολαύσουν τη πολυτέλεια!

Δηλαδή όποιος έχει λεφτά, είναι άνθρωπος. Το θέμα είναι 
οτι οι λευκοί σε μια χώρα μαύρων δεν έχουν τετοιου είδους 
προβλήματα, όπως αυτά που μου αναφέρετε.
Στη Κένυα τουλάχιστον όχι!

Οι γονείς σας αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους προβλήματα;
Οι γονείς μας δούλευαν τόσο πολύ που δεν είχαν ώρα για τέ-
τοια πράγματα.

Έχεις ακούσει ποτέ τη μητέρα σου να παραπονιέται στο πα-
τέρα σου ή σε σένα οτι “πήγα στο λεωφορείο να καθήσω και 
έφυγαν οι διπλανοί μου”;
Κοίτα, το άκουγες αυτό αλλά με άλλο ύφος, με στυλ, ευτυχώς 
που σηκώθηκε η διπλανή μου και απλώθηκα, προσπαθού-
σαν να μας το περάσουν με τέτοια οπτική, οτι έτσι είναι, αυτό 
συμβαίνει, μάθε να ζεις με αυτό και βρες τους τρόπους να το 
αντιμετωπίζεις. Τώρα αν μου συμβεί κάτι τέτοιο, δε με αγγίζει 
καθόλου, ίσα ισα, λυπάμαι που κάποιος μπορεί να σκέφτεται 
έτσι.

Το ελληνικό κράτος πως σας αντιμετωπίζει, οι “φύλακες της 
πόλης”, οι εφορίες κλπ κλπ;
Μαρία - 
Ελπίζουμε τώρα με τη νεα κυβέρνηση να στρώσουν λίγο τα 
πράγματα. Έχουμε κοιμηθεί στην Ομόνοια για να πάρουμε το 
πρωί μια βεβαίωση παραμονής. Υπάρχει αρκετή γραφειοκρα-
τία με τη κακή της έννοια, σε στυλ οτι εκεί που νομίζεις οτι 
έχεις όλα τα χαρτιά, όσα σου ζήτησε ο ένας υπάλληλος κάποια 
μερα, ο υπάλληλος μια άλλης μέρας θα σου ζητήσει κάτι που 
δε στο έχει πει ο προηγούμενος… μια τέτοια κατάσταση, και 
αυτό γιατί, οι υπάλληλοι δε ξέρουν τη δουλειά τους, ισχύουν 
και δεν ισχύουν οι νόμοι ώστε είναι στη κρίση του υπάλλη-
λου... δε ξέρω. Βέβαια οι υπάλληλοι στο τμήμα των αλλοδα-
πών είναι το λιγότερο που μπορείς να πεις, απαράδεκτοι. Ένα 
κλασικό παράδειγμα για την άδεια παραμονής και το πόσο 
παράλογο μας φαινεται το κράτος είναι το εξής: Μέχρι τα 18 
σου είσαι με την άδεια παραμονής των γονιών σου που και 
αυτοί την έχουν βγάλει με ιδρώτα. Στα 18 σου λοιπόν, είτε πας 
σχολείο, είτε σπουδάζεις είτε… οτι και να κάνεις πρέπει να 
βγάλεις άδεια. Για να βγάλεις δική σου άδεια σου ζητάγανε 
τότε, όταν είμασταν εμείς 18, ένσημα. Που να τα βρω ρε παι-
διά τα ένσημα 18 χρονών σε μια χώρα που επειδή δεν είμαι 
λευκός, δε μου δίνετε και δουλειά; Θα τα αγοράσεις τα ένση-
μα. Κάποια στιγμή που εγώ ήμουν άνεργη…

…και δεν ήσουν άνεργη επειδη άραζες στη καφετέρια, αλλά επει-
δή οι περισσότεροι δυσκολεύονται να σου δώσουν δουλειά.

Ναι, έπρεπε να βρω να πληρώσω 1500 ευρω.

Δηλαδή, να κλέψεις για να είσαι νόμιμος.
Ναι, ξέρεις πως έκλαιγα για αυτά τα λεφτά, 1500 ευρώ για 
να πάρω άδεια για ένα χρόνο, επειδή δεν είχα ένσημα. Δεν 
υπάρχει σύστημα, για τα παιδιά που σπουδάζουν, που έχουν 
μεγαλώσει εδώ, υπάρχει μόνο μια κατηγορία – ΞΕΝΟΣ - και σε 
τρέχουν πάνω κάτω.

Αυτό το τρέχα πάνω κάτω για ένα χαρτί είναι γενικό κακό.
Μάριον - 
Υπάρχει ένας δικηγόρος που ασχολείται με τις άδειες. Εγώ 
είχα πάει τυχαία στο γραφείο του για την άδεια της αδερφής 
μου... ένα γραφείο από χαρτιά, το ένα πάνω στο άλλο, εκεί και 
να θέλεις να βρεις ένα χαρτί δε το βρίσκεις. Δεν υπάρχει βο-
ηθός φυσικά και αυτός ασχολείται αποκλειστικά με τις άδειες 
παραμονής και άντε να κάνει κανά διαζύγιο δυο, το χρόνο. Να 
δεις λοιπόν, πως μίλαγε αυτός ο τύπος στην αδερφή μου λες 
και ήταν ζώο...

…λες και είναι αυτός κάποιος, κάτι ανώτερο;
Καλά, μιλάμε, τσακωθήκαμε, μου είπε σήκω και φύγε από το 
γραφείο μου δε θέλω να σε ξαναδώ, επειδή μιλάς ελληνικά θα 
μας τη πεις κι όλας, τέτοιος τύπος... Επειδή η αδερφή μου δε 
μιλάει ελληνικά… και φυσικά η αδερφή μου εδώ και 2 χρόνια 
δεν την έχει δει την άδεια, τα λεφτά όμως αυτός τα έχει δει.
Μαρία - 
Ο δικός μου ο αδερφός, έχει κάνει κρατητήριο 11 μέρες, στα 
22 του χρόνια, και είναι στην Ελλάδα από 8 μηνών, και κρατή-
θηκε 11 μέρες επειδή θεωρείται αλλοδαπός. Επειδη είχε ληξει 
η άδεια παραμονής του και δεν είχε βεβαίωση, γιατί τη βεβαί-
ωση του την είχαν δώσει ληγμένη, και τον πιάσανε εκείνη τη 
περίοδο, τον είχανε στην ίδια μοίρα με τους εγκληματίες και 
τους βιαστές, και φυσικά δεν υπάρχει κάτι που να σε καλύπτει 
που σου δώσανε ληγμένη βεβαίωση, παραλίγο να τον διώ-
ξουν απο τη χώρα, ήταν για απέλαση… τραβάγαμε τα μαλιά 
μας, έχει βεβαίωση που του την δώσανε ληγμένη, η νέα βε-
βαίωση είναι στη γραφειοκρατία του κράτους, το παιδί είναι 
εδώ απο 8 μηνών και θα τον απελάσετε;

Ντροπή!
Να πάει στη Κένυα να κάνει τι, να πάει που… τέλος πάντων 
δεν υπάρχει σύστημα και ότι πάει να γίνει, είναι από πιέσεις 
της ΕΕ, όχι απο ευαισθησία των πολιτικών.

Στο εξωτερικό φαντάζομαι δε θα είναι τόσο άσχημα τα 
πράγματα. Εκεί θα είναι πιο ανθρώπινα τα πράγματα.
Όχι, στο εξωτερικό, 5 χρόνια αν ζεις στη χώρα παίρνεις κατευ-
θείαν υπηκοότητα, όχι άδεια παραμονής, υπηκοότητα, αυτό 
λέει πολλά για το σύστημα της Ελλάδας.

Υπάρχει κάποια οργάνωση που να βοηθάει τους αλλοδαπούς;
Ναι, υπάρχει, το Ρατσιστής από κούνια (www.kounia.org) 
αλλά και αυτοί έχουν να κάνουν πολλές φορές με έναν τοίχο.

Εσείς τι θα προτείνατε για τις άδειες;

ρε!ρε!
Ρωτήσαμε εκατό ανθρώπους...



Όποιος έχει τα χαρτιά του, να του δίνουν την άδεια άμεσα, να 
μπει μια τάξη και μια σειρά πραγμάτων να ξέρει και ο άλλος 
τι πρέπει να κάνει. Επίσης, να υπάρχουν κατηγορίες αλλοδα-
πών, άλλοι έχουν γεννηθεί εδώ, άλλοι είναι εδώ από μωρά, 
άλλοι δουλεύουν πόσα χρόνια, το οτι δουλεύουν σημαίνει οτι 
πληρώνουν φόρους, άλλοι ήρθαν εχθές, ε, δε μπορεί όλοι να 
είναι στην ίδια κατηγορία. Τώρα τελευταία, βγήκε ένας νό-
μος για την υπηκοότητα, οτι με 1500 ευρώ, μπορεί και να την 
αξίζεις, αλλά αν δεν την πάρεις τα λεφτά αυτά δεν επιστρέ-
φονται. Εγώ λοιπόν αυτό το πράγμα δεν υπάρχει περίπτωση 
να μπω στη διαδικασία να το κάνω, γιατί αν το δεις, γενικά 
στους μαύρους δεν τη δίνουν την υπηκοότητα. Το 2007, αυτό 
το διαβασα στα ΝΕΑ, δώσανε πόσες υπηκοότητες, πες 5000, 
ε, μια, ήταν σε μαύρο, από μια χώρα της αφρικής όχι και τόσο 
γνωστή. Φαντάσου λοιπόν, πόσα 1500 ευρώ απορρίφθηκαν.

…Ή ... “απορροφήθηκαν”…
90% είχαν πάρει οι Αλβανοί, το υπόλοιπο το κάλυψαν κάποιοι 
Αιγύπτιοι, κάτι Ασιάτες, τι να πάω να καταθέσω στο υπουρ-
γείο, δεν έχω καμία ελπίδα.

Εσείς τέλος πάντων με τα χαρτιά σας έχετε καθαρίσει, είστε 
νόμιμα εδώ;
Ναι, τώρα πια.

Μέχρι πότε;
Μάριον - 
Εγώ, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2010
Μαρία - 
Εμένα δεν έχει βγει ακόμα η άδεια παραμονής μου, έχω κατα-
θέσει, είμαι με τη βεβαίωση και περιμένω να βγει τώρα, μάλ-
λον θα έχει βγει πρέπει να πάω να κοιτάξω. Είμαι νόμιμη, με 
τη βεβαίωση.

Εσείς έχετε σκοπό να μείνετε στην Ελλάδα για πάντα;
Κοίτα, όπως μας πάει...

Στην Κένυα υπάρχει περίπτωση να γυρίσετε;
Για πάντα; Όχι. Και πλούσια να γίνω δε θα πάω εκεί για μό-
νιμα, θα αγοράσω ένα σπίτι εκεί να πηγαίνω αλλά… είναι η 
χώρα μου, έχω καταγωγή, αλλά εδώ μεγάλωσα, εδώ έμαθα, 
εδώ συνηθησα να ζω, εδώ τα πάντα. Η Κένυα είναι χώρα μου, 
την αγαπάω και δε θα την άλλαζα με τίποτα, η Ελλάδα όμως 
είναι πατρίδα, το σπίτι μου, άσχετα που η Ελλάδα εμένα δε με 
βλέπει έτσι. Δε πειράζει, τι να κάνω;

Πόσο έχει το εισητήριο για Κένυα;
Εξαρτάται από τη περίοδο.

Πότε είναι καλά να πάς στη Κένυα;
Μάριον - 
Καλοκαιρινή περίοδο, βασικά δεν υπάρχουν καλοκαίρια και 
χειμώνες, υπάρχουν οι μέρες που βρέχει και οι μέρες που δε 
βρέχει. Γενικά, χειμώνα καλοκαίρι έχει ζέστη… Τώρα βέβαια 
με τις κλιματικές αλλαγές και αυτό πάει να αλλάξει, δηλαδη, η 
αδερφή μου, που είχε παει πριν 2 χρόνια, μου λέει ρε συ,  

έχουν μπουφάν, που εγώ μπουφάν είδα εδώ στην Ελλάδα 
όταν ήρθα, εμείς εκεί δεν είχαμε, δε το ξέραμε.

Τι αξίζει να δεις στη Κένυα;
Κοίτα, σίγουρα το σαφάρι θα σε εντυπωσιάσει, θα βρεθείς σε 
μια “ελεγχόμενη” ζούγκλα. Εκεί πας για 3 μέρες για να τα δεις 
όλα, είναι πολύ μεγάλο και πολύ οργανωμένα. Φαντάσου, ένα 
από τα ωραιότερα ξενοδοχεία του κόσμου, είναι εκεί, στο σα-
φάρι. Και δεν είναι πολυ ακριβό το όλο θέμα, δεν είναι μόνο ια 
πλούσιους. Εκεί θα δείς τουρίστες και με «μικρές» τσέπες.

Εκεί στη ζούγκλα θα έρθεις σε επαφή και με φυλές;
Ναι, με τους Μασάι!

Φοβερό!



έλεγχο

Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2010, εκατομμύρια πολίτες από όλο 
τον κόσμο, σε εκατοντάδες πόλεις και χωριά, αναμένεται να 
σβήσουν τα φώτα των σπιτιών τους για μια ώρα συμμετέχο-
ντας στο συμβολικό κάλεσμα της Ώρας της Γης.
Η μεγαλειώδης συμμετοχή των Ελλήνων το 2009 γεννά μεγά-
λες προσδοκίες και για αυτή την χρονιά. Εκτιμάται ότι πέρυσι 
περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά σε ολόκληρη 
την Ελλάδα σκοτείνιασαν κατά την Ώρα της Γης, στέλνοντας 
ένα «εκτυφλωτικό μήνυμα» κατά της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη. Συνολικά 489 Δήμοι και κοινότητες 1649 επιχειρή-
σεις, 845 σχολεία καθώς και 325 φορείς σε ολόκληρη τη χώρα 
συμμετείχαν στην Ώρα της Γης 2009. Σύμφωνα με στοιχεία 
του ΔΕΣΜΗΕ, κατά την έναρξη της Ώρας της Γης, σημειώθη-
κε πτώση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 500 MW, 
ποσότητα που είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 500 τό-
νων διοξειδίου του άνθρακα.
Η αλήθεια είναι ότι το 2009 δεν έκλεισε με τον καλύτερο τρό-
πο, μιας και η Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης απέτυχε να κατα-
λήξει σε μια καλή κλιματική συμφωνία. Αυτό όμως θα πρέπει 
να μας οπλίσει με ακόμα μεγαλύτερο πάθος και αποφασιστι-
κότητα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι ηγέ-
τες των μεγάλων κρατών απογοήτευσαν τους πολίτες τους, η 
ανθρωπότητα όμως δε σταματά τον αγώνα.
Η «Ώρα της Γης 2010» δίνει φωνή και δύναμη πίσω στον πολί-
τη και στις τοπικές κοινωνίες.
Σας καλούμε να δώσετε και φέτος τη δική σας ταυτότητα στην 
παγκόσμια εκστρατεία: «Ώρα της Γης 2010» στις 27 Μαρτίου, 
στις 8:30 μ.μ.

ρε!ρε!
θέσεις

ΣΒΗΣΕ ΤΑ ΦΩΤΑ...

Το πρόβλημα
Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα έχει καταλήξει σε ασφαλή 
συμπεράσματα γύρω από την κλιματική αλλαγή: Η αλλαγή του 
κλίματος συμβαίνει, οι επιπτώσεις γίνονται ολοένα και πιο ορα-
τές και υπεύθυνες για αυτή την αλλαγή είναι οι ανθρωπογενείς 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Ήδη η παγκόσμια θερμοκρασία 
έχει αυξηθεί κατά 0,8οC σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπε-
δαο, ενώ οι εκτιμήσεις αναφέρουν πως μπορεί να αυξηθεί έως 
6οC μέχρι το τέλος του αιώνα. Ο περιορισμός της αύξησης της 
παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2οC, έχει αναγνωρι-
στεί από το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας αλλά και από 
τα κράτη μέλη του ΟΗΕ ως απαραίτητη προϋπόθεση για να απο-
φύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Για να επιτευχθεί αυτό οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκη-
πίου πρέπει να μειωθούν κατά τουλάχιστον 80% έως το 2050, σε 
σχέση με τα επίπεδα του έτους βάσης 1990. Σε μεσοπρόθεσμο 
επίπεδο, οι οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να προβούν 
σε μείωση των εκπομπών τους κατά 40% έως το 2020, σε σχέση 
με το έτος βάσης 1990. Αν δεν τα καταφέρουμε τότε οι επιπτώ-
σεις για την ανθρωπότητα θα είναι δραματικές. Δείτε εδώ πίνακα 
με τις επιπτώσεις που θα βιώσει η ανθρωπότητα η παγκόσμια 
θερμοκρασία αυξηθεί πάνω από 2oC.



Ο ρόλος της Ελλάδας
Στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, το WWF Ελλάς σε συνεργασία με 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ανακοίνωσε την μελέτη 
«Το αύριο της Ελλάδας: επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 
στην Ελλάδα κατά το άμεσο μέλλον» όπου περιέχονται προ-
βλέψεις, βάσει επιστημονικών μοντέλων, για την αλλαγή των 
κλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα την περίοδο 2020-2050. 
Το κύριο συμπέρασμα της έκθεσης μπορεί να αποδοθεί με 
λίγες λέξεις: «ανυπόφορες πόλεις, απειλούμενος τουρισμός, 
δύσκολες μέρες για τη γεωργία, εθνικοί δρυμοί σε κίνδυνο, 
εκτός εάν αναλάβουμε πρωτοβουλίες σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο».
Η μικρή μας Ελλάδα δεν ανήκει στους μεγάλους ρυπαντές 
του πλανήτη, όμως η αλλαγή του κλίματος θα μας πλήξει 
«ασύμμετρα» δυνατά. Οφείλουμε λοιπόν να αναλάβουμε δι-
εθνείς πρωτοβουλίες ώστε να καταφέρουμε την αποτροπή 
των χειρότερων επιπτώσεων της αλλαγής του κλίματος. Η 
αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και η μείωση των εκπο-
μπών θα βοηθήσει επιπλέον την Ελλάδα να εφαρμόσει τις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, κερδίζοντας χιλιάδες νέες θέ-
σεις εργασίας και προστατεύοντας την υγεία των πολιτών και 
του περιβάλλοντος. Το WWF Ελλάς έχει αποδείξει εξάλλου με 
την έκθεσή του «Λύσεις για την κλιματική αλλαγή: όραμα βι-
ωσιμότητας για την Ελλάδα του 2050» ότι η Ελλάδα έχει τη 
δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές της και μπει 
ουσιαστικά στο δρόμο της «πράσινης ανάπτυξης».
Από την πλευρά μας, εμείς οι πολίτες αυτής της χώρας, οφεί-
λουμε να δείξουμε στην Πολιτεία, αλλά και στα άλλα κράτη 
πως πραγματικά ενδιαφερόμαστε για το μέλλον του πλανήτη 
και των επόμενων γενεών. Πέρσι στην «Ώρα της Γης 2009» 
στείλαμε ένα πρώτο μήνυμα προς όλους. Φέτος, στην «Ώρα 
της Γης 2010» το μήνυμα μπορεί να γίνει ακόμα πιο δυνατό. 
Ελάτε μαζί μας!

Μετά την Κοπεγχάγη
Πηγαίνοντας στην Κοπεγχάγη, γνωρίζαμε τις δυσκολίες που 
μας περίμεναν. Ελπίζαμε όμως και παλεύαμε με όλες μας 
τις δυνάμεις έως την τελευταία στιγμή για τη δημιουργία 
μιας όσο το δυνατόν καλύτερης συμφωνίας μεταξύ των 193 
κρατών του ΟΗΕ, μιας συμφωνίας που θα συγκρατούσε την 
αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2οC, 
μιας συμφωνίας που θα έδινε δικαίωμα στην ελπίδα για τις 
μελλοντικές γενιές και τον πλανήτη. Αυτή η συμφωνία δεν 
ήρθε ποτέ. Αντιθέτως, καταλήξαμε σε ένα άνευρο κείμενο 
μη-συμφωνίας, το οποίο αναφέρεται γενικόλογα και αόριστα 
στην ανάγκη μείωσης των εκπομπών, ώστε η αύξηση της πα-
γκόσμιας θερμοκρασίας να μην υπερβεί τους 2οC, σε σχέση 
με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Τι ειρωνεία! Την ίδια στιγμή 
που «έκλεινε» το κείμενο, το οποίο για τυπικούς και μόνο λό-
γους ονομάστηκε «συμφωνία της Κοπεγχάγης», ένα άλλο κεί-
μενο είχε προλάβει να κάνει τον γύρο του κόσμου. Προερχό-
ταν από τον ΟΗΕ και έδειχνε ότι, βάσει των δεσμεύσεων που 
έχουν σήμερα αναλάβει οι χώρες, οδηγούμαστε σε αύξηση 
της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά τουλάχιστον 3οC.
Παρά το γεγονός ότι οι βιώσιμοι ενεργειακοί πόροι και τεχνο-
λογίες που βρίσκονται σήμερα στη διάθεσή μας είναι επαρ-
κείς για να ανταποκριθούμε σε αυτήν την πρόκληση, παρά 
το γεγονός πως η επιστήμη είναι σαφής και ξεκάθαρη, η πο-
λιτική βούληση των ισχυρών του κόσμου «λάμπει» δια της 
απουσίας της. Όμως στο WWF λέμε ότι η οικονομική κρίση 
και η διαπάλη γεωστρατηγικών ενδιαφερόντων δεν πρέπει 
να ανακόψει το δρόμο προς τη σωτηρία του πλανήτη.
Το εύκολο θα ήταν να απογοητευτούμε και να σταματήσου-
με τις προσπάθειες μας μετά το «ναυάγιο» της Κοπεγχάγης. Η 
κοινωνία των πολιτών, όμως, δεν διαθέτει την πολυτέλεια της 
«αποθάρρυνσης». Παρότι το τοπίο στις διαπραγματεύσεις 
παραμένει ομιχλώδες, έχουμε ακόμα το δικαίωμα να ελπίζου-
με γιατί γνωρίζουμε και συνεχώς αποδεικνύεται ότι η απο-
τροπή της κλιματικής αλλαγής είναι η μόνη βιώσιμη λύση για 
το περιβάλλον, την οικονομία και την ανθρωπότητα. Έχουμε 
το δικαίωμα να συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας, μεγάλες ή 
μικρές, ώστε να καταφέρουμε την μετάβαση της ανθρωπό-
τητας σε ένα καθαρότερο και δικαιότερο αύριο. Έχουμε την 
υποχρέωση να επιμείνουμε και με την Ώρα της Γης προσθέ-
τουμε ακόμα ένα λιθαράκι στις προσπάθειές μας.


