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Η εφημερίδα των μαθητών του 5ου Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης            Φύλλο 2ο –Δεκέμβριος 2014 

  Μάρω Δούκα            Τοπική ιστορία                       Συνεντεύξεις  
  Θέατρο              “Αναφορά στον Γκρέκο”       Λογοτεχνικές Δοκιμές 
  Μετανάστης                     Αγάπη                                 Δουλεία 
  Διακοπές                     Χριστούγεννα                 Ελεύθερος  Χρόνος              

…για όσα συμβαίνουν 
 στο σχολείο και στον κόσμο  

μας… 

   Υπεύθυνοι καθηγητές σύνταξης: Μάνος Στεφανάκης -Αλίκη Αποστολάκη  

      Η Μάρω Δούκα στο σχολείο μας! 

Είμαι η Σάρα 
Ένα κείμενο  για τον μετανάστη 

Της Αυγής Ρουσογιαννάκη    
σελ.10 

                                                                  
1η Δεκεμβρίου 1913: Ένωση της 

Κρήτης με την Ελλάδα  
Του Γιάννη Χριστοδουλάκη, 

σελ.12 
 

Η ώρα της κρίσης: Παράδοση 
ελέγχων.  

Της Κατερίνας Μαρκάκη  σελ. 
15 

 
Παράρτημα 

Απομαγνητοφωνημένη  
συζήτηση με τη Μάρω Δούκα 

Σελ. 16-20 

 Στο τέλος της θεατρικής πα-
ράστασης “Αναφορά στον Γκρέ-
κο”, που παρακολούθησαν οι μα-
θητές της Γ΄ Τάξης του σχολείου 
μας, η εφημερίδα μας περίμενε 
τον κ. Χρυσικάκο και του ζήτησε 
να της παραχωρήσει μια μικρή 
συνέντευξη. Τη δημοσιογραφική 
ομάδα αποτελούσαν οι Πωλίνα 
Μαγκαφουράκη, Μαρκέλα Μαυ-
ρουδή, Νίκος Μοσχολάκης, Ου-
ρανία Μωραϊτάκη, Κατερίνα Νε-
ονάκη, Ειρήνη Πατραμάνη και η 
Έλενα Σκανδαλάκη.  

Συνέχεια στη σελίδα 2 
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Ιδεοδρόμιο 

Λένε πως ένας συγγραφέας ποτέ δεν ξεχνά 
την πρώτη φορά που αποσπά θετικές κριτι-
κές  για κάποιο βιβλίο του. Ομοίως, ένας α-
ναγνώστης θα θυμάται πάντα την πρώτη του 
συνάντηση με ένα συγγραφέα. Ιδίως, όταν 
πρόκειται για τη Μάρω Δούκα. Η Παρασκευή 
12 Δεκεμβρίου του 2014 χαράχτηκε ανεξίτη-
λα στις μνήμες των μαθητών του σχολείου 
μας και αναμφίβολα θα μας συντροφεύει σε 
όλη την εφηβεία και την μετέπειτα ζωή μας. 

Την μέρα εκείνη λοιπόν, είχαμε την τιμή να φιλοξενήσουμε στην σχολική μας βιβλιο-
θήκη τη συγγραφέα Μάρω Δούκα,  τη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί της καθώς και την 
ευκαιρία να νιώσουμε, έστω και για δυο ώρες μόνο, την αύρα που αποπνέει ένας 
συγγραφέας. Δυστυχώς, οι τυχεροί υπήρξαμε λίγοι, αφού η κυρία Μάρω Δούκα αντα-
ποκρίθηκε πρόθυμα στο αίτημα του δασκάλου μας, κ.  Μάνου Στεφανάκη, να μιλήσει 
με τα παιδιά της δημοσιογραφικής ομάδας, που εκδίδει το έντυπο που διαβάζετε, και 
της ιστορικής ομάδας, που δημιουργεί φέτος ένα ακόμα ιστορικό ντοκιμαντέρ τοπι-
κής ιστορίας. Και έτσι ακόμα όμως το κέρδος υπήρξε μεγάλο. Άλλωστε οι σαράντα πε-
ρίπου μαθητές, που αποτέλεσαν το ακροατήριο και “ανέκριναν” την κυρία Δούκα, δεν 
ήταν και λίγοι. Συνέχεια στη σελίδα 5 

                                                                                                                                                                                                                                                         
Σκλάβοι στα δεσμά τους.                     Το πνεύμα  των Χριστουγέννων                        Υπόθεση Ρωμανού: Μια γνώμη 

Διαβάστε ακόμα... 

                                 Συνέντευξη  

Της Μαρκέλας Μαυρουδή 
 Η αρχή της ισότητας και της αλληλεγγύης ανά-

μεσα στους πληθυσμούς της γης αποτελεί προϊόν 

της νεότερης ιστορίας. Από τον 18ο αιώνα και 

έπειτα, εμφανίζονται σταδιακά διακηρύξεις δικαιω-

μάτων που θέτονται σε εφαρμογή στα περισσότε-

ρα δημοκρατικά συντάγματα των χωρών του κό-

σμου. Επηρεασμένες από τις καινοτόμες και πρω-

τοπόρες ιδέες του Διαφωτισμού  και της Γαλλικής 

Επανάστασης, εκφράζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία γίνονται αργότερα 

δεκτά με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου το 1948 από 

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στις περισσότερες κοινωνίες.  

Ευχόμαστε σε όλους καλά Χριστούγεννα  
                                                                και ευτυχισμένο το νέο έτος! 

 με τον Τάκη Χρυσικάκο 

Συνέχεια στη σελίδα 4 

Τα ανθρώπινα Δικαιώματα και η παραβίασή 

Γράφει ο Βασίλης Λενακάκης                Γράφει η Ειρηάννα Χαλκιαδάκη                             Γράφει η Εύα Ζαμπουλάκη 
Σελ.  13                                                                 Σελ. 5                                                                        Σελ. 10 

Της Τζωρτζίνας Βαρδάκη 
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Ο κύριος Χρυσικάκος ανταποκρίθηκε 
πρόθυμα και τον ευχαριστούμε για αυ-
τό. Ιδού τι τον ρωτήσαμε και τι μας είπε: 
 
Κύριε Χρυσικάκο, γιατί επιλέξατε να 
ανεβάσετε το συγκεκριμένο έργο; Τι 
έχει να πει στο θεατή σήμερα και ειδι-
κά σε μας τα παιδιά; 
Αυτή τη στιγμή, που η χώρα έχει πολύ 
μεγάλο πρόβλημα, η φωνή του Καζα-
ντζάκη θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να α-
κουστεί παντού, σ’ όλη την Ελλάδα. Για-
τί ξεκινώντας από την Κρήτη η παράστα-
ση ευελπιστούμε και προσπαθούμε να 
παιχτεί σ’ όλη την Ελλάδα και όχι μόνο 
στην Ελλάδα, αλλά να βγει και στην Ευ-
ρώπη, για να ακουστεί η φωνή μας. Να 
αποκτήσουμε ξανά, αυτός είναι ο λόγος, 
αξιοπρέπεια και περηφάνια, κάτι που 
μας έχει λείψει από καιρό. Νομίζω ότι 
τα παιδιά που δεν γνωρίζουν και δεν 
βιώνουν τόσο άμεσα αλλά έμμεσα την 
κρίση αυτή, τη βλέπουνε στο σπίτι τους, 
την βλέπουνε στους γονείς τους, αλλά 
όχι τόσο πολύ επάνω τους, είναι μια ευ-
καιρία, λίγο πολύ, και αυτά να καταλά-
βουν τι συμβαίνει κι από την άλλη να 
νιώσουν αυτήν την περηφάνια που μας 
δείχνει ο Καζαντζάκης. Αυτός είναι ο λό-
γος, που απευθυνόμαστε στα παιδιά και 
το γεγονός ότι αυτήν τη στιγμή πολύ λί-
γα γνωρίζουν για τον Καζαντζάκη οι νέοι 
ακόμη και τα παιδιά της Κρήτης, που θα 
έπρεπε να γνωρίζουν πολλά. 
 
Πώς φεύγει ο κόσμος από το θέατρο; 
Ποια είναι η αίσθησή σας; 
Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που συμ-
βαίνει. Απόδειξη ότι, όπου παίξαμε, δη-
λαδή Χανιά, Ρέθυμνο και εδώ, το θέα-
τρο είναι γεμάτο μετά από την πρώτη, 
δεύτερη μέρα, και ο κόσμος φεύγει πο-
λύ συγκινημένος. Πάρα πολύ. Είναι δη-
λαδή από τις πιο ωραίες αντιδράσεις 
που έχω δει αυτά τα 40 χρόνια, που 
παίζω στο θέατρο . 
 
Μέσα στη παράσταση βάλατε ζωντανή 
μουσική. Γιατί επιλέξατε να βάλετε ζω-

ντανή και όχι κάποια ηχογραφημένη; 
Γιατί η ζωντανή μουσική είναι ακριβώς 
αυτό που λέει η λέξη: ζωντανή. Με τον 
ίδιο λόγο θα μπορούσα να μην είμαι ε-
γώ ζωντανά εκεί, αλλά να το είχα ηχο-
γραφήσει και να ακουγότανε. Το θέατρο 
λοιπόν είναι ζωντανή υπόθεση. Και από 
τη στιγμή που θέλαμε μια συνομιλία 
έπρεπε να είναι ζωντανή, γιατί διαφορε-
τικά θα ήταν ένας μονόλογος με μουσι-
κή από κάτω, ενώ τώρα έτσι και τα δύο 
ζωντανά είναι μια συνομιλία. 
 
Ποια συγκεκριμένη φράση ή σκηνή απ’ 
όλο το έργο σας έχει σημαδέψει προ-
σωπικά;  
Αυτό που έψαξα είναι να μην βγω στη 
σκηνή να παίξω, αλλά να βρω κοινά ση-
μεία δικά μου με τον Καζαντζάκη, ώστε, 
στο μέτρο του δυνατού, να μην παίζω, 
αλλά να είμαι ο Καζαντζάκης. Η φράση 
που είναι κοινή και σε μένα είναι, αυτό, 
που λέει ο Καζαντζάκης: “Ακατάλληλα 
πάλευαν μέσα μου το καλό και το κακό, 
το φως και το σκοτάδι”. Και ο σκοπός 
μου ήταν να βοηθήσω, όσο μπορώ, την 
Κρήτη, την Ελλάδα, να επικρατήσει δη-
λαδή το καλό. Αυτή είναι η πάλη μέσα 
μου. Παραδέχομαι ότι παλεύουν μέσα 
μου συνέχεια αυτά όλα. Αυτό είναι το 
κοινό σημείο. 
 
Η παράσταση απευθύνεται κυρίως σε 
σχολεία. Τι πιστεύετε ότι προσφέρει η 
θεατρική παιδεία στα παιδιά; 
Καταρχήν δεν απευθύνεται καθόλου σε 
σχολεία. Απευθύνεται στον κόσμο, στο 
κοινό και με την ευκαιρία, είπαμε να κά-
νουμε και μερικές παραστάσεις για σχο-
λεία. Τώρα, δεν είναι θέμα θεατρικής 
παιδείας. Είναι θέμα παιδείας. Το σύ-
στημα το εκπαιδευτικό είναι χτυπημένο. 
Οι καθηγητές είναι ευνουχισμένοι. Ευ-
λογώ τους καθηγητές που έζησα, γιατί 
μέσα από διαφορετικού είδους παιδεία 
και ελευθερία των καθηγητών μπόρε-
σαν να μου μάθουν πολλά πράγματα. 
Κατανοώ, και μάλιστα συμπονώ τους 
καθηγητές, γιατί ξέρω ότι είναι αυτό 
που είπα πριν, ευνουχισμένοι. Θέλουν 
να δώσουν πολλά πράγματα και δεν 
τους αφήνουν. Άρα δεν είναι θέμα θεα-
τρικής παιδείας. Η θεατρική παιδεία εί-
ναι το ελάχιστο. Είναι θέμα παιδείας. Το 
πρόβλημα της Ελλάδας, ότι φτάσαμε σ’ 
αυτήν την κατάντια που βρισκόμαστε, 
είναι μόνο θέμα παιδείας. Θέλουμε λε-
φτά, χωρίς να δουλεύουμε. Θέλουμε 
παιδεία, χωρίς να παιδευτούμε. Τα θέ-

λαμε όλα χωρίς να κάνουμε τίποτα. Γι’ 
αυτό φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο. Επο-
μένως είναι θέμα παιδείας. Εάν θέλου-
με να γίνει κάτι σ’ αυτή τη χώρα, είναι 
το πρώτο που πρέπει να δούμε και αυτή 
η πολιτεία, η οποία δεν κάνει τίποτα, 
οφείλει να κοιτάξει το θέμα της παιδεί-
ας, η οποία βρίσκεται στο χειρότερο ση-
μείο. 
 
Πόσο δύσκολο ήταν να μεταφέρετε ένα 
έργο που δεν είναι θεατρικό στο σανί-
δι;  
Αυτό έχει πολλή δουλειά. Αυτό που εί-
δατε είναι υπόθεση ενός χρόνου. Ένα 
χρόνο δούλευα να φτιάξω το κείμενο, 
να κάνω πρόβα. Ένα χρόνο. Ναι, είναι 
πολλή δουλειά. 
 
Τελικά, ανακαλύπτουμε πάλι σήμερα 
τον Καζαντζάκη; 
Αυτό θα το απαντήσετε εσείς. Εγώ δεν 
έχω να απαντήσω τίποτα. Εγώ τον ανα-
κάλυψα στα μαθητικά μου χρόνια. Το 
γεγονός ότι σήμερα δεν ξέρει κανένας 
από τους νέους τον Καζαντζάκη, παρά 
ξέρει το αεροδρόμιο ή μπερδεύει τον 
Καζαντζάκη με τον Καζαντζίδη δεν φταί-
ω εγώ. Φταίει το σύστημα. Φταίνε πολ-
λά πράγματα. Παλαιότερα τα Κρητικό-
πουλα, ξέρανε τον Ερωτόκριτο απ’ έξω 
όλο, χίλιους τόσους στίχους, ξέρανε όλα 
τα ριζίτικα. Από την οικογένειά τους αυ-
τά και από το σχολείο τους γινόντουσαν 
όλα αυτά τα πράγματα. Και σήμερα δεν 
ξέρουν τίποτα. Ας αναρωτηθείτε εσείς 
οι νέοι. Αφήστε τους άλλους. Να ανα-
ρωτηθείτε εσείς, γιατί συμβαίνει αυτό. 
 
Ξεκινήσατε την παράσταση με την 
φράση του Καζαντζάκη, “Φτάσε όπου 
δεν μπορείς να φτάσεις”, μια ξεκάθα-
ρη επιρροή του Νίτσε και της ιδέας του 
υπερ-ανθρώπου. Νομίζετε ότι σήμερα 
χρειάζεται αυτή η υπέρβαση ατομικά 
και συλλογικά;  
Οι μεγάλες πράξεις των ανθρώπων είναι 
οι υπερβάσεις. Είναι να κάνουν κάτι πα-
ραπάνω από αυτό που τους επιτρέπε-
ται. Αυτό ξεχωρίζει τον έναν από τον 
άλλον. Εδώ έχουν έρθει άνθρωποι με 
δακρυσμένα μάτια και μου είπαν ότι 
αυτή η φράση του Καζαντζάκη τους ση-
μάδεψε και ότι αυτό προσπαθούν να 
κάνουνε. Ας γίνει και για τους νέους λοι-
πόν, αυτό: Φτάσε, όπου δεν μπορείς.                        
  
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα 

Συνέντευξη με τον Τάκη Χρυσικάκο, σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή της παράστασης, Αναφορά στον Γκρέκο 
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Συνέντευξη με τον Τάκη Χρυσικάκο, συνέχεια από τη σελίδα 1 

Γιατί κρίνατε ότι δεν χωρούσε στην παράσταση η εμπειρία 
του Καζαντζάκη από το σχολείο; Είναι ωραίο το απόσπασμα 
για τη “Νέα παιδαγωγική”, που έχουμε διδαχτεί στο μάθημα 
της Λογοτεχνίας.  
Αυτό ήταν θέμα επιλογής δικής μου. Αυτό έκρινα, ότι θα 
έπρεπε να πάρω, αυτό πήρα. 
 
Κάποια στιγμή ακούσαμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα 
στην Ανατολή και στην Δύση και αγωνίζεται αυτούς τους δύ-
ο κόσμους να τους συμφιλιώσει. Η μοίρα της είναι να καίγε-
ται. Νομίζετε ότι είμαστε μπροστά σ’ ένα παρόμοιο κίνδυνο 
και σήμερα; 
Ναι, συνέχεια. Σήμερα τα πράγματα είναι χειρότερα. Δεν εί-
ναι μόνο αυτή η αντιπαράθεση, Δύσης και Ανατολής για την 
οποία δεν ξέρω τι πληροφορίες έχετε. Δεν ξέρω πόσο ασχο-
λείστε με τα κοινά. Ο άνθρωπος σήμερα έχει περιοριστεί γύ-
ρω από τον εαυτό του. Ασχολείται μόνο από τον καθρέφτη 

του. Εννοώ το ‘’εγώ’’ του. Έχετε ακούσει για τους Τζιχαντι-
στές; Είναι απέναντι από εδώ, από την Κρήτη. Ο κίνδυνος εί-
ναι τόσο κοντά. Έχετε ακούσει ότι αυτή τη στιγμή η Γερμανία 
μαζί με τις άλλες δυνάμεις του Βορά έχει κατακτήσει την Ευ-
ρώπη οικονομικά; Το ότι εμείς είμαστε στη μέση σ’ όλα αυτά; 
Αυτή είναι η διαχρονικότητα του μεγάλου Καζαντζάκη. Ότι αυ-
τά τα προβλήματα της εποχής του, που ανέδειξε, είναι και σή-
μερα. Και ακριβώς εμείς είμαστε στο σταυροδρόμι. Εμείς εί-
μαστε  στη μέση της Δύσης και της Ανατολής. Και τα πυρά εί-
ναι και από τις δυο μεριές. Και  η χώρα πρέπει να παίξει αυ-
τόν τον ρόλο, της ισορροπίας ανάμεσα σ’ αυτές τις τεράστιες 
δυνάμεις, που μάχονται. Δεν θέλει η Ανατολή να κατακτήσει 
τον κόσμο μέσα από τους φανατικούς ισλαμιστές; Δεν το κά-
νει παντού, όπως διαβάζετε και ακούτε; Το κάνει. Δεν θέλει η 
Δύση είτε η Αμερική, είτε η Γερμανία με τις άλλες δυνάμεις 
να κατακτήσουν τον κόσμο; Το κάνουν. Εμείς δεν είμαστε στη 
μέση; Να, λοιπόν, ο Καζαντζάκης! Να, η αλήθειά του!  

  Της  Έλενας ΣκανδαλάκηΤης  Έλενας Σκανδαλάκη  
 

 Η «Αναφορά στον 
Γκρέκο» είναι ίσως ένα από 
τ α  σ π ο υ δ α ι ό τ ε ρ α 
έργα  Νίκου Καζαντζάκη  και 
πάντως το τελευταίο του. 
Άρχισε να γράφεται το 
1956. Δεν πρόκειται για αυ-
τοβιογραφία αλλά για μια 
αναφορά στην ζωή του, με 
προσωπικά βιώματα εμπει-
ρίες και αναμνήσεις, που 
δίνει στον «παππού», 
όπως  αποκαλεί τον Δομήνι-
κο Θεοτοκόπουλο. Να τι λέ-
ει ο ίδιος: “Η αναφορά μου 
στον Γκρέκο δεν είναι αυτο-
βιογραφία: η ζωή μου η 

προσωπική για μένα μονάχα έχει κάποια, πολύ σχετική αξία, 
για κανένα άλλον: η μόνη αξία που της αναγνωρίζω είναι ε-
τούτη: ο αγώνας της να ανέβει από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι 
και να φθάσει όσο πιο αψηλά μπορούσαν να την πάνε η δύ-
ναμη της και το πείσμα - στην κορφή που αυθαίρετα ονομάτι-
σα Κρητική ματιά. Θα βρεις λοιπόν φίλε αναγνώστη, στις σε-
λίδες ετούτες την κόκκινη γραμμή, καμωμένη από στάλες αί-

μα μου, που σημαδεύει την πορεία μου ανάμεσα στους αν-
θρώπους, στα πάθη και στις ιδέες”. 
 Ο Καζαντζάκης επιλέγει να δώσει την αναφορά του στον 
«παππού», γιατί τον νιώθει κοντά του με αγάπη και σεβασμό, 
μιας και είναι από τον ίδιο τόπο, έχουν την ίδια νοοτροπία και 
το ίδιο πάθος για την ζωή. Η λέξη “Αναφορά” γίνεται κατανο-
ητή μέσα σε «… στέκουμαι σαν στρατιώτης μπροστά στο 
στρατηγό και κάνω την Αναφορά μου στον Γκρέκο». Η λέξη 
αναφορά χρησιμοποιείται ως στρατιωτικός όρος. Πρόκειται 
για τον απολογισμό ενός στρατιώτη προς τον ανώτερό 
του:  Το ερώτημα γιατί στον Γκρέκο, το απαντάει ό ίδιος ο 
συγγραφέας: «…γιατί αυτός είναι ζυμωμένος από το ίδιο κρη-
τικό χώμα με μένα, και καλύτερα απ΄όλους τους αγωνιστές 
που ζουν ή πού έχουν ζήσει μπορεί να με νιώσει. Δεν αφήκε 
κι αυτός την ίδια κόκκινη γραμμή απάνω στις πέτρες;» 
 Το έργο στέκεται σε τέσσερις βασικές μορφές για τον Κα-
ζαντζάκη: Χριστό, Βούδα, Λένιν και Οδυσσέα. Ξεκινάει από τα 
παιδικά του χρόνια˙ αναφέροντας πρώτα τους προγόνους, 
στη συνέχεια αφηγείται τα ταξίδια του, αναλύει την ”κρητική 
ματιά” και τέλος αφηγείται την σύλληψη της Οδύσσειας. Κα-
θοριστικό ρόλο στο έργο φαίνεται επίσης, πως διαδραμάτισε 
η φιλία του με τον Ζορμπά.  Η «αναφορά στον Γκρέκο» τε-
λειώνει με μια φράση που απευθύνει ο Καζαντζάκης στον 
ήδη νεκρό «παππού» του: «Φιλώ το χέρι σου, φιλώ τον ώμο 
το δεξό σου, φιλώ τον ώμο το ζερβό σου, Παππού, καλώς σε 
βρήκα!» 

“ Αναφορά στο Γκρέκο”  
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Τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στη 
ζωή, σε ένα επαρκές επίπεδο επιβίωσης, στην εκπαίδευση, τη 
συμμετοχή σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες, κλπ θε-
ωρούνται υψίστης σημασίας όχι μόνο στη δική μας χώρα αλ-
λά και παγκοσμίως. Σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν έχουν 
θέση οι προκαταλήψεις, τα στερεότυπα, η μεροληψία, ο ρα-
τσισμός και η ξενοφοβία. Γι’ αυτό, η διαφύλαξη των ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων αποτελεί πρωταρχικό ρόλο στη σημερινή 
κοινωνία. 
Παρ’ όλες τις υπεράνθρωπες προσπάθειες και τους συνεχείς 
αγώνες που γίνονται για να διατηρηθεί και να διασφαλιστεί η 
αξία των δικαιωμάτων, σε πολλές χώρες του κόσμου η παρα-
βίαση τους έχει πάρει επικίνδυνες διαστάσεις. Καθημερινά, 
καταγράφονται κρούσματα καταπάτησης των δικαιωμάτων 
τόσο στις χώρες του Τρίτου Κόσμου όσο και στις ανεπτυγμέ-
νες πολιτείες.  
Στη χώρα μας, εκδηλώνονται έντονα τέτοια φαινόμενα που 
κλονίζουν την ελευθερία των ανθρώπων και κηλιδώνουν την 
αξιοπρέπειά τους. Λόγω της οικονομικής κρίσης, που αναμφί-
βολα αποτελεί φλέγον ζήτημα στον κόσμο που ζούμε, πολλοί 
άνθρωποι και πολλές οικογένειες αναγκάζονται να ζουν κάτω 
από άθλιες συνθήκες διαβίωσης, ενώ δεν είναι λίγοι οι 
άστεγοι που μάταια προσπαθούν να βρουν λίγη τροφή και 

στέγη για να επιβιώσουν. Η εγκληματικότητα και η βία βρί-
σκονται σε υψηλά επίπεδα και οδηγούν όχι μόνο στην κατα-
πάτηση των ατομικών ελευθεριών αλλά και στην έλλειψη ε-
μπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Ένα μεγάλο ποσοστό 
του πληθυσμού βρίσκεται αντιμέτωπο με την ανεργία, που 
μαστίζει τη σημερινή κοινωνία. Η αναξιοκρατία, η εκμετάλ-
λευση πολλών εργαζομένων και η ανισότητα έχουν αποθαρ-
ρύνει πολλούς νέους που αρχίζουν σιγά σιγά να μπαίνουν 
στην αγορά εργασίας και πολλοί από αυτούς καταφεύγουν σε 
άλλες χώρες για να βρουν εργασία. Ένα άλλο φαινόμενο κα-
ταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η κακομεταχείρι-
ση των μεταναστών και η βία που ασκείται σε αυτούς από 
διάφορες τρομοκρατικές οργανώσεις. Τέλος, οι ρατσιστικές 
αντιλήψεις εις βάρος άλλων ατόμων ή ομάδων καθώς και ο 
αποκλεισμός ή η περιθωριοποίηση τους από την κοινωνία α-
ποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα παραβίασης δικαιω-
μάτων. 
Γενικεύοντας, διαπιστώνουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα 
θα έπρεπε να προστατεύονται περισσότερο από τις σημερι-
νές κοινωνίες. Η πληροφόρηση και η ενημέρωση είναι απο-
λύτως αναγκαίες, έτσι ώστε να αφυπνιστεί η συνείδηση των 
πολιτών και να βοηθήσει στην καταπολέμηση της καταπάτη-
σης των δικαιωμάτων.                     

    Συνέχεια από τη σελίδα 1 Τα ανθρώπινα Δικαιώματα και η παραβίασή τους.  

 Την Τρίτη 2/12/2014 στον Θεατρικό 

Σταθμό Ηρακλείου παρακολουθήσαμε 

την παράσταση του ΔΗΠΕΘΕΚ "Αναφορά 

στον Γκρέκο", βασισμένη στο ομώνυμο 

έργο του Νίκου Καζαντζάκη. Στο ρόλο 

του Νίκου Καζαντζάκη ήταν ο Τάκης Χρυ-

σικάκος και τον πλαισίωναν δυο μουσι-

κοί ο Σταύρος Ψαρουδάκης στη λύρα και 

το τραγούδι και ο Δημήτρης Τσούρτος 

σ τ η ν  κ ι θ ά ρ α .                                                                                                      

 Η παράσταση ήταν εξαιρετική και 

μπόρεσε να μας κρατήσει καθηλωμέ-

νους, παρά το γεγονός ότι το έργο δεν 

ήταν θεατρικό, αφού του έλειπε ο διά-

λογος και η εξωτερική δράση. Η εξαιρε-

τική ερμηνεία, ωστόσο, του μοναδικού 

επί σκηνής ηθοποιού, παρά το μονόλο-

γο, που έσπαγε μόνο η προσεγμένη ζω-

ντανή μουσική, αλλά και η καλή δια-

σκευή και ο μεστός λόγος του συγγρα-

φέα στάθηκαν ικανά να μας κρατήσουν 

αμείωτο το ενδιαφέρον. Όπως ο ίδιος ο 

κ. Χρυσικάκος μας είπε, πάλεψε έναν ο-

λόκληρο χρόνο τη διασκευή του έργου. 

Και το τελικό αποτέλεσμα τον δικαίωσε.                                                      

 Η παράσταση μας παρουσίασε 

σταθμούς της ζωής του Καζαντζάκη, χω-

ρίς να ακολουθεί μια συγκεκριμένη χρο-

νολογική σειρά. Άρχισε με τα παιδικά 

του χρόνια τα οποία είχαν, όπως και όλα 

τα άλλα παιδιά του καιρού του, έναν 

σκληρό πατέρα που αγαπούσε τον γιο 

του αλλά σπάνια του το έδειχνε και μια 

στοργική μητέρα, που δεν μπορούσε αλ-

λιώς παρά να υπακούει στον άντρα της.                                                                 

 Η φράση πάντως, που πραγματικά 

εντυπωσίασε τόσο εμένα, όσο και τους 

υπόλοιπους συμμαθητές μου, είναι η 

φράση που είπε στον  Καζαντζάκη ο 

"παππούς" και η οποία είχε ζωτική ση-

μασία στην εξελικτική  πορεία του αγα-

πημένου μας συγγραφέα.: “Φτάσε, 

όπου δεν μπορείς να φτάσεις”.                        

Κάτι τελευταίο, που με εντυπωσίασε, 

είναι το ξέσπασμα του Καζαντζάκη τόσο 

για τον θάνατο της αξιολάτρευτης γειτό-

νισσάς του, όσο και για τον θάνατο του 

αγαπημένου του φίλου Αλέξη Ζορμπά. Ο 

μικρός σε ηλικία, Καζαντζάκης πληροφο-

ρούμενος  τον θάνατο της πρώτης ξέ-

σπασε σε κλάματα και φωνές θυμούμε-

νος τα μακριά και όμορφα ξανθά της 

μαλλιά , ενώ αντίστοιχα, διαβάζοντας το 

τηλεγράφημα του Ζορμπά, κατέρρευσε 

από στεναχώρια και απόγνωση, 

που  μετατράπηκαν γρήγορα σε θυμό 

και άρνηση  και τελικά σε αναζήτηση 

τρόπων για να φέρει τον αγαπημένο του 

φίλο πίσω στην ζωή. Στα σημεία αυτά η 

ερμηνεία του κ Χρυσικάκου ήταν συ-

γκλονιστική. Η παράσταση τελείωσε με 

τον Καζαντζάκη να μιλάει στον 

“παππού” πληροφορώντας τον ότι υπα-

κούοντας στην προσταγή του έφτασε ε-

κεί, όπου δεν μπορούσε..  

Εντυπώσεις από την παράσταση Αναφορά στον “Γκρέκο” του ΔΗ.ΠΕ.Θ.Κ. Γράφει ο Νίκος Μοσχολάκης 
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         Θα μιλήσω λοιπόν για την εμπειρία μου αυτή, με όπλο 
μου την γλώσσα, το εργαλείο των πάντων και την πατρίδα του 
καθενός, όπως εκείνη μας έμαθε.  
Ξεκινώ με τον άνθρωπο Μάρω Δούκα. Ζεστή και ανθρώπινη, 
επικοινωνιακή και άμεση μας έκανε από την αρχή να νιώσου-
με άνετα μαζί της. Σαν να κουβεντιάζαμε με τη μητέρα ή τη 
γιαγιά μας. Εύστοχη και απλή στις απαντήσεις της δεν μας 
άφησε καμία απορία. Καταδεχτική, υπόγραψε στο τέλος       
τα βιβλία και τα αυτόγραφα και του τελευταίου από εμάς, 
παρότι είχε προηγηθεί μακρά  συζήτηση και ο χρόνος ήταν 
πιεστικός, αφού πλησιάζαμε επικίνδυνα την ώρα της πτήσης 
της.  Ταπεινή, παρά τις βαριές της περγαμηνές στη νεοελληνι-
κή λογοτεχνία, μας έδωσε μαθήματα ήθους.   
 Γιατί η Μάρω Δούκα είναι, ίσως, η κορυφαία μας εν ζωή 
πεζογράφος. Με σύμμαχο της την ιστορία καθοδηγεί τις λέ-
ξεις στα δικά της μονοπάτια και υφαίνει με μαεστρία ένα αλ-
λιώτικο είδος λογοτεχνίας. Μας μίλησε λοιπόν για το έργο 
της. Ταξιδέψαμε με τα βιβλία της και βυθιστήκαμε στην ιστο-
ρία τους. Η Μάρω Δούκα δεν γράφει ιστορικά μυθιστορήμα-
τα μα ούτε είναι ιστορικός. Χαίρεται να δηλώνει πως συνομι-
λεί με την ιστορία, σεβόμενη και εκτιμώντας την. Με μέσο 
την λογοτεχνία φέρνει τα γεγονότα κοντύτερα στους ανθρώ-
πους και στο βίωμά τους εξανθρωπίζοντάς τα. Στην συνάντη-
ση, μας δήλωσε πως δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα στην αν-
δρική και στην γυναικεία λογοτεχνία. Πως αξίζει να λέγεσαι 
πεζογράφος κι όχι γυναίκα πεζογράφος. Πως ο καλός αφηγη-
τής είναι εκείνος που συνδυάζει τη γυναικεία και την αντρική 
ματιά  και πως η αφήγηση εμπεριέχει ούτως ή άλλως την 
“αντρική” διάσταση, αφού ο αφηγητής επιβάλλει μέσω αυ-
τής τη δική του οργάνωση στην ιστορία, σε κάτι που δεν υ-
πήρχε πιο πριν, στο χάος, όπως χαρακτηριστικά η ίδια ανέφε-
ρε.  Ακόμη, μιλήσαμε για το μικρόβιο του συγγραφέα, ίσως 
και να το κολλήσαμε, και μάθαμε για την δική της συνήθεια 
να έχει πάντα απόθεμα αδημοσίευτων σημειώσεων για τους 
ήρωές της πολλών σελίδων, προτού εκδώσει ένα βιβλίο.                           
 Μάθαμε πως η συγγραφή σημαίνει έρευνα, κόπο και η 
ολοκλήρωση ενός βιβλίου μπορεί να απαιτήσει πολλά χρόνι-
α  Είδαμε πως τα βιβλία λένε μονάχα αυτό που έχει 
ήδη  ειπωθεί με άλλα λόγια  και πως τελικά, η όλη μαγεία ε-
κεί βρίσκεται .Η ίδια μας είπε χαρακτηριστικά πως από τα ο-
μηρικά έπη και μετά όλοι οι συγγραφείς απλά αναδιατάσ-
σουν  και επαναδιατυπώνουν τα όσα εκείνα εμπεριέχουν.  Η 
σχέση της συγγραφέως με την ιστορία είναι καταφανής. Πρό-
κειται για ένα δεσμό ισχυρό, αναπόσπαστο. Πάντοτε 
‘’ακροβατούμε” στις γραμμές του μύθου και της ιστορίας’’. 

Μας αποκάλυψε τη βαθιά σχέση που έχει με το νησί και τους 
ανθρώπους του, σχέση που τη χαρακτήρισε παθολογική για 
να συμπληρώσει πως, ακόμα κι αν η ιστορία διαδραματίζεται 
σε άλλο χώρο, εκείνη τον προσδιορίζει αναζητώντας ασυνεί-
δητα ομοιότητες και διαφορές με τη γενέθλια γη. Αυτά και 
τόσα άλλα, που και οι ίδιοι  θα έχετε την ευκαιρία να διαβά-
σετε αναλυτικά, στην απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη που 
μας παραχώρησε στο παράρτημα αυτού του φύλλου. 
        Από τη ματιά ενός εφήβου, είναι πράγματι μαγικό το να 
εισβάλλεις στο μυαλό ενός συγγραφέα. Να καταλαβαίνεις 
πώς λειτουργεί, πώς συλλαμβάνει την ‘’ιδέα’’, πώς την ανα-
πτύσσει. Κι αν οι λέξεις είναι παντοδύναμες, μερικές φορές 
δεν φτάνουν για να περιγράψουν μια εικόνα. Πώς να περι-
γράψω τη ματιά μερικών εφήβων προσηλωμένη στη διαδρο-
μή των λέξεων, που πλημμύριζαν την βιβλιοθήκη; Και πώς να 
μιλήσω για την αίσθηση γαλήνης που μας διακατείχε; Γιατί 
κάθε παιδί μεταμορφώνεται σε αγγελούδι, φτάνει να βρεθεί 
το κατάλληλο άτομο· αυτό που θα το μάθει να πετάει. Κι αν 
έκανα έναν απολογισμό από αυτά που αποκομίσαμε, να το 
σπουδαιότερο: Αν η συνάντηση μας ώθησε έστω και ένα παι-
δί στον κόσμο 
της λογοτεχνί-
ας, τότε άξιζε 
αληθινά. Γιατί 
ένας καλός 
σ υ γ γ ρ α φ έ α ς 
είναι πρωτί-
στως καλός α-
ν α γ ν ώ σ τ η ς , 
όπως και η ίδια 
φρόντισε να 
μας διδάξει. 
    Εν κατακλείδι, τι κι αν εντυπωσιαστήκαμε με την υπομονή 
που απαιτεί η συγγραφή, τι κι αν τρομάξαμε με τη δυσκολία 
αυτού του εγχειρήματος, η μέρα εκείνη κατάφερε να μας κά-
νει ωριμότερους, να μας μεταδώσει το πνεύμα της συγγρα-
φής και ίσως, να μας ξύπνησε κρυμμένες  επιθυμίες… Μπορεί 
και να ήρθε για να μας επιβεβαιώσει αυτό που ήδη γνωρίζα-
με. Πως ‘’ο κόσμος είναι φτιαγμένος  για να καταλήξει σε ένα 
βιβλίο’’. Η Μάρω Δούκα με χρώματα τους χαρακτήρες της, 
πινέλο τη γλώσσα και καμβά την ιστορία και την πολιτική, ζω-
γραφίζει τους πιο όμορφους πίνακες και απλόχερα μας τους 
χαρίζει.  
Κυρία Δούκα, να είστε πάντα γερή και δυνατή, και σας ευχα-
ριστούμε από καρδιάς για τη συνάντηση αυτή!  

Άρωμα συγγραφέα στο σχολείο μας  Συνέχεια από την σελίδα 1 
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 Η Μάρω Δούκα είναι μία από  τις σημαντικότερες συγ-
γραφείς της σύγχρονης ελληνικής πεζογραφίας. Γεννήθηκε το 
1947 στα Χανιά και από το 1956 είναι μόνιμος κάτοικος της 
Αθήνας. Είναι απόφοιτος του ιστορικού και αρχαιολογικού 
τμήματος της φιλοσοφικής Αθηνών. Η πρώτη της εμφάνιση 
στα Ελληνικά Γράμματα έγινε το 1974 με την Πηγάδα και ακο-
λούθησαν  έκτοτε άλλα δεκατέσσερα βιβλία με πιο πρόσφατο 
το μυθιστόρημα, Έλα να πούμε ψέματα. Η Μάρω Δούκα έχει 

τιμηθεί με το βραβείο “Νίκος Καζαντζάκης” του δήμου Ηρα-
κλείου για το βιβλίο της , Η  Αρχαία Σκουριά. Τιμήθηκε επίσης 
με το Β κρατικό βραβείο για το μυθιστόρημα της, Η Πλωτή Πό-
λη. Για το μυθιστόρημα της, Αθώοι και Φταίχτες, τιμήθηκε τό-
σο με το βραβείο πεζογραφίας “Κώστα Ουράνη” της Ακαδημί-
ας Αθηνών, όσο και με το βραβείο “Balkanika”και το βραβείο 
Καβάφη . Πολλά από  τα διηγήματα και τα μυθιστορήματα της 
έχουν μεταφραστεί σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες. 

 1974 Η Πηγάδα, κάτι άνθρωποι, νουβέλες (Κέδρος 1974, Πατάκης 
2009) 

 
 1975 Πού 'ναι τα φτερά;, νουβέλα (Κέδρος 1975, Πατάκης 2009) 
 
 1976 Καρέ Φιξ, διηγήματα (Κέδρος 1976, Πατάκης 2007) 
 
 1979 Η Αρχαία σκουριά, μυθιστόρημα (Κέδρος 1979, Πατάκης 2008) 
 
 1983 Η Πλωτή Πόλη, μυθιστόρημα (Κέδρος 1983, Πατάκης 2007) 
 
 1987 Οι λεύκες ασάλευτες, μυθιστόρημα (Κέδρος 1987, Πατάκης 

2008) 
 
 1990 Εις τον πάτον της εικόνας, μυθιστόρημα (Κέδρος 1990, Πατάκης 

2006) 
 
 1992 Ο πεζογράφος και το πιθάρι του, κείμενα (Καστανιώτης 1992) 
 
 1995 Ένας σκούφος από πορφύρα, μυθιστόρημα (Κέδρος 1995, Πα-

τάκης 2007) 
 
 1999 Ουράνια μηχανική, μυθιστόρημα (Κέδρος 1999, Πατάκης 2009) 
 
 2000 Άρωμα βιβλίου, λογοτεχνικά κείμενα Ελλήνων συγγραφέων 

(Πατάκης 2000) 
 
 2002 Στην αυλή του αγίου - Η Παναγίτσα του μπερντέ, διηγήματα της 

Μάρως Δούκα και του Δημήτρη Νόλλα (Μεταίχμιο 2002) 
 
 2004 Αθώοι και φταίχτες, μυθιστόρημα (Κέδρος 2004, Πατάκης 

2010) 
 
 2005 Ο δρόμος για την Ομόνοια, συμμετοχή σε συλλογικό έργο 

(Καστανιώτης,2005) 
 
 2005 Η Μάρω Δούκα διαβάζει Γεώργιο Βιζυηνό, μελέτη (Ελληνικά 

Γράμματα,2005) 
 
 2007 Μπλε μελαγχολία - Σας αρέσει ο Μπραμς; - Άλντιν, θεατρικά 

κείμενα των Μάνου Ελευθερίου, Μάρως Δούκα, Μένη Κουμανταρέα 
(Κέδρος 2007) 

 
 2005 Τα μαύρα λουστρίνια, πεζογράφημα στη σειρά Η κουζίνα του 

συγγραφέα (Πατάκης 2005) 
 
 2010 Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ, μυθιστόρημα (Πατάκης 2010) 
 
 2012 Γιατί εμένα η ψυχή μου, πεζογραφήματα (Πατάκης 2012) 
 
 2014 Έλα να πούμε ψέματα, πεζογραφία (Πατάκης 2014) 

Εργογραφία 

Η Μάρω Δούκα και το έργο της. Σύντομη βιογραφία και εργογραφία Γράφει  ο Μάνος Κοτρωνάκης 
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Τα παλαιινά κρητικά Χριστούγεννα  

 Οι γιορτές των Χριστουγέννων και 

της Πρωτοχρονιάς είναι από τις πιο ω-

ραίες γιορτές του χρόνου, τόσο για τους 

μικρούς, όσο και για τους μεγάλους. Η 

εορταστική ατμόσφαιρα, τα στολισμένα 

σπίτια, η προσμονή του Αι- Βασίλη,  τα 

διάφορα ήθη και έθιμα,  κάνουν τις 

γ ι ο ρ τ έ ς  α υ τ έ ς  ξ ε χ ω ρ ι σ τ έ ς .                       

 Βέβαια, με το πέρασμα του χρόνου 

πολλά έχουν αλλάξει. Αρκετά από τα 

έθιμα των ημερών εκείνων έχουν ξεχα-

στεί, ενώ κάποια άλλα έχουν κατά πολύ 

διαφοροποιηθεί. Έτσι, παλιότερα, την 

παραμονή των Χριστουγέννων έσφαζαν 

σε κάθε νοικοκυριό το χοίρο, τον οποίο 

εκτρέφανε από τον Αύγουστο για αυτό 

το σκοπό. Με το χοιρινό κρέας 

έφτιαχναν λουκάνικα και τσιλαδιά 

(πηχτή) με παραδοσιακές συνταγές. Οι 

άνδρες του σπιτιού κουβαλούσαν κλα-

διά από κυπαρίσσια και αφού κρεμού-

σαν τα λουκάνικα πάνω από το τζάκι, 

στην καπνοδόχο, τα καπνίζανε, για να 

ξεραθούν και να μπορούν να τα διατη-

ρήσουν για καιρό. Η σαρανταήμερη νη-

στεία των Χριστουγέννων τηρούνταν με 

ευλάβεια, και μόνο μετά την Θεία Λει-

τουργία της 25ης Δεκεμβρίου και αφού 

μεταλάμβαναν παιδιά και μεγάλοι, γυ-

ρίζοντας στο σπίτι έτρωγαν την καθιε-

ρωμένη σούπα από τον κόκορα, που εί-

χε σφάξει η νοικοκυρά την προηγούμε-

νη μέρα.  

 Τα γλυκά των ημερών, κουραμπιέ-

δες και μελομακάρονα, μοσχομύριζαν 

όλα τα σπίτια. Τα ζεματιστά κουλούρια 

της γιαγιάς, που ήταν βουτηγμένα στο 

σουσάμι και περιείχαν μαστίχα Χίου και 

κανέλα, ήταν ανεπανάληπτα στη γεύση.  

Από πολύ νωρίς το πρωί ξεκινούσαν ο-

μάδες παιδιών και μάζευαν από τα σπί-

τια, αφού πρώτα έψελναν τα κάλαντα, 

κουλουράκια, αυγά, λάδι, και οι πιο 

πλούσιοι ίσως έδιναν και καμιά δραχ-

μή. 

 Το τραπέζι των Χριστουγέννων 

ήταν απολύτως οικογενειακό με την ευ-

ρεία έννοια. Γονείς, παππούδες, αδέρ-

φια, ξαδέρφια μαζεύονταν και έτρωγαν 

όλοι μαζί. 

Την Πρωτοχρονιά, αντιθέτως, όλοι 

έμεναν στα σπίτια τους για να μην κά-

νουν το “ποδαρικό”, δηλαδή να μην πα-

τήσουν το πόδι τους πρώτοι σε κάποιο 

σπίτι, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν υπεύ-

θυνοι, αν περνούσαν καλά ή όχι στο 

σπίτι εκείνο για την υπόλοιπη χρονιά. 

 Επίσης, το πρωί της Πρωτοχρονιάς 

ο νοικοκύρης έφερνε μέσα στο σπίτι μι-

α πέτρα για σταθερότητα και γούρι της 

χρονιάς. Η πέτρα έμενε στο σπίτι μέχρι 

τα Θεοφάνεια που “φώτιζε” ο παππάς 

το σπίτι. 

 Η “καλή χέρα” ήταν μια πιατέλα με 

κουραμπιέδες, γλυκίσματα, ξηρούς καρ-

πούς, φρούτα, καμιά φορά και λουκάνι-

κα, που τα πήγαιναν σε συγγενικά πρό-

σωπα, πολλές φορές και στους νονούς. 

“Καλή χέρα” λέγανε, επίσης, και τα χρή-

ματα που έδιναν στα παιδιά, για να μην 

ξεμείνουν από χαρτζιλίκι όλη τη χρο-

νιά.   

 Όπως είπα και στην αρχή, πολλά 

έχουν αλλάξει από τότε. Πάντα όμως οι 

γιορτές των Χριστουγέννων παραμέ-

νουν σε ξεχωριστή θέση στις καρδιές 

όλων μας. 

Γράφει η Μαρία Παπαδακάκη 

Αγαπητέ  Αϊ- Βασίλη, 

   Είμαι ένα παιδί σαν όλα τ’ άλλα, πιστή αποστολέας γραμ-

μάτων στο σπιτικό σου. Σου γράφω για να εκφράσω την ευχή 

μου και ακόμη, να σε ενημερώσω πως εδώ στη γη τους 

έπεισαν τους ανθρώπους πως δεν υπάρχεις. Έτσι τώρα πια 

σταμάτησαν να ζητάνε, όσο και να ελπίζουν. Εμάς τα παιδιά 

όμως δεν μας ξεγελάνε. Ίσως τελικά, οι μεγάλοι καταλαβαί-

νουν λιγότερα. Μα δεν το βλέπουν; Δεν είσαι εσύ η πίστη 

μας. Είναι τα φτερά που μας δίνει αυτή η φράση… «Αγαπητέ 

Άγιε Βασίλη» κι η απαραίτητη αίσθηση ενός φίλου. 

  Φέτος η ευχή μου θα είναι αλλιώτικη. Δεν θα σου ζητήσω 

τίποτε ακριβό. Δεν θέλω πια παιχνίδια, ρούχα ή κινητό. Βαρέ-

θηκα τα ηλεκτρονικά τους. Σιχάθηκα τις διαφημίσεις τους. 

Φέτος, η ευχή δεν είναι για μένα. Είναι γι’ αυτόν που την έχει 

ανάγκη. Για τον άστεγο, τον άνεργο, το δυστυχισμένο. Για τον 

επαναστάτη, τον πρόσφυγα και το παιδί στα φανάρια. Για 

αυτόν, που νοσεί από την πραγματικότητα, για εκείνον, που 

την απαρνιέται. 

  Εύχομαι να πλάθαμε έναν κόσμο χωρίς πολέμους, μια κοι-

νωνία χωρίς διακρίσεις. Για το παιδί, που θέλει να γελάσει 

και δεν μπορεί, να φτιάχναμε το μεγαλύτερο χαμόγελο. Για 

εκείνον που δεν έχει στέγη να κοιμηθεί, να μοιραζόμασταν το 

κρεβάτι μας. Για εκείνην ακόμη, που δεν βρίσκει λόγο στην 

ζωή, ας της δίναμε το έναυσμα να ζήσει. Και για όλους αυ-

τούς που κολυμπάνε στα χρήματα, να τα αντάλλαζαν σε χα-

μόγελα. Για ένα κόσμο, που  χαμογελαστός είναι πλουσιότε-

ρος. Για ένα λαό, που ειρηνικότερος δεν θα υπάρξει. Κι αν θέ-

λεις, Αϊ- Βασίλη μου, ξεσκέπασε τον κόσμο από αυτό το πέ-

πλο, που του κρύβει την πραγματικότητα. Ήρθε η ώρα να δει. 

  Ξέρω πως οι δυνάμεις σου δεν φτάνουν. Μα δεν χρειάζομαι 

τις δικές σου. Ο κόσμος αλλάζει, όταν αλλάζουν οι άνθρωποι 

που τον αποτελούν, αυτό δεν λένε; Ίσως, αν όλοι σκέφτονταν 

πιο αθώα, πιο παιδικά, ίσως τότε να βρίσκαμε το χαμόγελο, 

που τόσο μας λείπει. Φέτος, δεν θα περιμένω το δώρο μου 

κάτω από το δέντρο. Θα το περιμένω στους δρόμους, στα 

σχολεία, στις φυλακές. Ξέρω πως ίσως θα αργή-

σει,  μπορεί  να περιμένω μια ζωή,  μα ξέρεις · χορταίνει η 

παιδική ψυχή με την ελπίδα. 

     Δεν ξέρω σε ποιον στέλνω αυτό το γράμμα. Μάλλον, Αϊ- 

Βασίλη μου, δεν είσαι εσύ ο παραλήπτης. Ούτε και ξέρω ποι-

ος είναι. Θα κολλήσω το γραμματόσημα και θα γράψω… για 

σένα Άνθρωπε. Έτσι κι αλλιώς, όλα στα χέρι σου είναι.  

Γράφει η Τζωρτζίνα Βαρδάκη  Γράμμα στον Αϊ- Βασίλη 
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   Κι αυτά τα Χριστούγεννα όλο και κάποιος έχει την ανάγκη σου.  
        Γιατί τα Χριστούγεννα σημαίνουν αγάπη και φροντίδα! Γράφει η  Μαριαλένα Καρχιλάκη   

Διακοπές Χριστουγέννων. Διακοπές Χριστουγέννων. Διακοπές Χριστουγέννων.    

   Οι μέρες κυλάνε γρήγορα! Τα Χριστού-
γεννα ολοένα και πλησιάζουν. Τα Χρι-
στούγεννα δενόμαστε με τους συναν-
θρώπους μας και οι μέρες αυτές κατα-
κλύζονται  από αγάπη. Είναι ίσως οι 
στιγμές που βλέπουμε και τις μεγάλες 
ανάγκες των συνανθρώπων μας, οι ο-
ποίοι δυσκολεύονται να προσφέρουν 
χαμόγελα και χαρά στα παιδιά τους λό-
γω οικονομικών προβλημάτων.  Τις μέ-
ρες εκείνες εμείς τα παιδιά δεν βρίσκου-
με μόνο την ευκαιρία  να ξεκουραστού-
με και να διασκεδάσουμε, αλλά και να 
έρθουμε πιο κοντά με την υπόλοιπη οι-
κογένειά μας και τις αξίες και παραδό-

σεις του τόπου μας. Φτιάχνουμε όλοι 
μαζί με πολύ μεράκι και αγάπη ιδιαίτερα 
φαγητά και γλυκά, όπως η γαλοπούλα, 
το χριστόψωμο, η βασιλόπιτα, τα μελο-
μακάρονα, οι κουραμπιέδες, που συ-
μπληρώνουν το πατροπαράδοτο Χρι-
στουγεννιάτικο τραπέζι, στολίζουμε το 
σπίτι και το χριστουγεννιάτικο  δέντρο 
και παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια. 
   Επομένως, οι διακοπές των Χριστου-
γέννων δένουν την οικογένεια περισσό-
τερο, ενώ δίνουν ιδιαίτερα στα παιδιά 
μια αίσθηση ελευθερίας, καθώς ξεφεύ-
γουν για λίγο την καθημερινή ρουτίνα 
που τους κατακλύζει. Τις μέρες αυτές 
πρέπει να τις περνάμε δημιουργικά, κά-
νοντας πράγματα που μας ευχαριστούν, 
προσφέροντας και βοηθώντας τους συ-
νανθρώπους μας, για να νιώσουν και οι  
απόκληροι της ζωής τις μέρες εκείνες 
πιο καλά. Ας βάλουμε, λοιπόν, στις ενέρ-
γειές μας το θετικό πρόσημο της Αγά-
πης, αφού  αυτό  είναι το αληθινό δί-
δαγμα των  Χριστουγέννων. Εκδήλωσή 
της δεν είναι άλλωστε και η ανταλλαγή 
δώρων; Η περίοδος αυτή συνδέεται με 
δώρα και όλοι θέλουμε να αγοράσουμε 

κάτι ξεχωριστό για εμάς και για αυτούς 
που αγαπάμε. Τελικά βέβαια όλων τις 
επιθυμίες, μικρές και μεγάλες, τις φρο-
ντίζει ο Αϊ-Βασίλης, ο αγαπημένος άγιος 
των παιδιών. Το  ερώτημα για την 
ύπαρξή του, που δεν αφορά μόνο την 
προσφορά των δώρων, αλλά και τη σχέ-
ση του κοκκινοφορεμένου  με την άσπρη 
γενειάδα παππού, με την ελληνική χρι-
στιανική παράδοση, το προσπερνώ  , 
γιατί θεωρώ πιο σημαντική την αίσθηση 
που γεμίζει τις ανθρώπινες ψυχές, αυτή 
η όμορφη πλάνη της εκπλήρωσης, έστω 
και μια φορά το χρόνο, της όποιας επι-
θυμίας έχει ο καθένας μας. Τέλος, θα 
ήθελα να παρακινήσω όλα τα παιδιά να 
μην διστάσουν να πουν τα κάλαντα των 
εορτών όχι μόνο για να τηρήσουν το 
έθιμο, αλλά γιατί μέσα από αυτήν την 
διαδικασία μαθαίνουν να κοινωνικοποι-
ούνται  και τις περισσότερες φορές, να 
λειτουργούν ομαδικά. 
Ό τι κι αν επιλέξετε να κάνετε πάντως 
αυτά τα Χριστούγεννα, εύχομαι σε 
όλους σας να περάσετε τις διακοπές ξέ-
νοιαστα, χαρούμενα, με όμορφες στιγ-
μές και με πολλά χαμόγελα! 

                                                                                            
 Πλησιάζουν τα  Χριστούγεννα και 
νομίζω πως όλοι ανυπομονούν και με-
τρούν αντίστροφα τις μέρες για την 
γιορτή! Τα Χριστούγεννα είναι μια γιορ-
τή αγάπης, μια γιορτή χαράς, μια γιορτή 
για όλο τον κόσμο, εχθρούς και φίλους. 
 Αυτή η γιορτή δεν έχει σκοπό να 
κάνει πλούσια τα σπίτια μας από στολί-
δια και μπιχλιμπίδια, αλλά να τα γεμίσει 
με χαρά, αγάπη τις καρδιές μας, να μας 
φέρει πιο κοντά και να μας μεταδώσει 
ελπιδοφόρα το  μήνυμα του ανθρωπι-
σμού. Γιατί και ο Χριστός ενανθρωπί-
στηκε  με τη γέννησή του, για να προ-
σφέρει σε μας τους ανθρώπους. Και εί-

ναι κρίμα  που το νόημα αυτό χάνεται, 
μέσα στην κατάφωτη και πολύβουη α-
γορά, που με τις σειρήνες της προσπα-
θεί να μας πλανέψει. Διευθυντές κατα-
στημάτων και εμπορικών κέντρων δεν 
έχουν καταλάβει το νόημα της γιορ-
τής   και απλώς θέλουν να αγοράσουμε 
τα άψυχα, μικρής αξίας πραγματάκια 
που πουλούν, για να κερδίσουν. Έχει 
στηθεί, είναι αλήθεια, μια βαριά βιομη-
χανία γύρω από τη χριστουγεννιάτικη 
αγορά: Παιχνίδια, στολίδια δώρα κτλ. Τι 
αξία όμως έχουν αυτά, όταν βγαίνεις, 
αν φυσικά μπορείς, βαρυφορτωμένος 
με αγορές από τα μαγαζιά και πέφτεις 
στον ζητιάνο της γωνίας, στον άστεγο 
που κοιμάται στο παγκάκι, στον άνεργο 
που έχει στηθεί στην ουρά χαμένος να 
κοιτάζει τις τσάντες και τα περιτυλίγμα-
τα που περισσεύουν έξω από αυτή κι 
εσύ προσπερνάς  παριστάνοντας τον 
ανήξερο; 
 Παρ’ όλα αυτά, είναι αλήθεια, μια 
βόλτα στην πόλη, που ξεχνάει τα προ-
βλήματά της ή τα κρύβει κάτω από τα 
εκτυφλωτικά φώτα, σου ανεβάζει το η-
θικό. Καταφέρνεις έτσι, λίγο να ξεσκά-
σεις, να ξεχαστείς στο φως, που βγαίνει 
από τα χιλιάδες φωτάκια, που έχουν α-
κόμη πάνω τους την σκόνη από την κλει-

σούρα μέσα στην κούτα. Να ακούσεις 
τα γιορτινά τραγούδια από τα μεγάφω-
να. Να δεις  τα χιλιάδες παιδάκια, που 
τρέχουν να προλάβουν να δώσουν πα-
ραγγελία στον Αϊ-Βασίλη! Ακόμη και αν 
δεν την κάνεις αυτή την βόλτα, κάτι 
άλλο σε περιμένει! Είναι η μέρα, που το 
πορτοφόλι σου ανοίγει ασταμάτητα αλ-
λά για καλό σκοπό!  Η μέρα, που η πόρ-
τα σου δεν κλείνει. Τα παιδιά ακολου-
θούν την μυρωδιά από τα ζεστά κου-
λουράκια για να φτάσουν στην πόρτα 
σου και να ευφράνουν τα αυτιά σου με 
την ωραία μελωδία… Τα κάλαντα! Η μέ-
ρα, που οι δρόμοι γεμίζουν από παρέες 
παιδιών με τα τριγωνάκια τους. Ίσως 
τελικά τα Χριστούγεννα να είναι για τα 
παιδιά! 
 Όμως, πέρα από τις χαρούμενες 
φατσούλες και τα ζεστά κουλουράκια, 
τα κιλά των γιορτών δεν είναι και τόσο 
ευχάριστα. Φαίνεται πως τα κουλουρά-
κια, τα μελομακάρονα και οι κουρα-
μπιέδες, που είναι τόσο ελκυστικά, μας 
αφήνουν και μερικά παραπανίσια κιλά. 
Για αυτό δείξτε αυτοσυγκράτηση και κυ-
ρίως, όπως είπαμε, μην ξεχάσετε το 
πνεύμα των Χριστουγέννων. Κάποιοι τις 
δύσκολες αυτές μέρες το έχουν ιδιαίτε-
ρη ανάγκη! 

Το  Πνεύμα των Χριστουγέννων 

Της Ειρηάννας Χαλκιαδάκη 
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Γράφει η Ειρήνη Ψημμένου 
Είναι παραμονή Χριστουγέννων και το χιόνι πέφτει πυκνό. 
Κοιτάζω έξω από το παράθυρο μου. Είναι τόσο όμορφο το κά-
τασπρο τοπίο. Μέσα κάνει ζέστη και εγώ σκέφτομαι ότι έξω 
κάνει πολύ κρύο. Τι να κάνουν άραγε οι φτωχές οικογένειες; 
Ντύνομαι ζεστά και βγαίνω βόλτα στους κρύους δρόμους. Χω-
ρίς να το καταλάβω παίρνω το δρόμο για τη φτωχογειτονιά 
της πόλης. Σκέφτομαι πόσο δυστυχισμένοι και λυπημένοι θα 
είναι οι κάτοικοί της τώρα και παρακαλάω το Χριστό: «Κάνε 
θεέ μου αυτές τις γιορτινές ημέρες κάνε να περάσουν όλοι κα-
λά». 

 Όταν βρέθηκα 
στα στενά σοκάκια 
της φτωχογειτονιάς, 
τα οποία ήτανε όλο 
λακκούβες γεμάτες 
νερό, τα μάτια μου 
έπεσαν σε ένα μικρό 
κορ ιτσάκι ,  που 
έκλαιγε. Η μητέρα του 

προσπαθούσε να το κάνει να σταματήσει λέγοντάς του κάτι. 
Τα μάτια του όμως συνέχιζαν να δακρύζουν. Τότε το άκουσα 
να ψιθυρίζει: «Μαμά κρυώνω και πεινάω». 

Δεν άντεξα κι έφυγα τρέχοντας. Μπήκα στο σπίτι με βαριά 
καρδιά. Ο πατέρας μου με κοίταξε και κατάλαβε ότι κάτι με 
στενοχώρησε. Άρπαξα την ευκαιρία και του είπα ό,τι είχα α-
κούσει στη φτωχογειτονιά. Ο πατέρας μου κατάλαβε τι ζητού-
σα σιωπηλά. «Πάμε στα μαγαζιά;» με ρώτησε. Η χαρά μου 
ήταν τόσο μεγάλη που θα δίναμε λίγη ευτυχία στη μικρούλα. 
 Μετά από λίγες ώρες πήγαμε στη φτωχογειτονιά. Θυμό-
μουν το σπιτάκι τους, γιατί ήταν το πιο μικρό. Χτυπήσαμε την 
πόρτα και περιμέναμε με αγωνία. Όταν άνοιξε, στην πόρτα 
ήταν η μικρούλα. Μας κοίταξε με απορία και φώναξε τη μητέ-
ρα της. Εγώ τότε έσκυψα και της έδωσα αυτό που κρατούσα. 
Την πιο όμορφη κούκλα που είδα ποτέ μου. Τα μάτια και το 
προσωπάκι της έλαμψαν από ευτυχία. Η μητέρα της κοίταζε κι 
αυτή όλο απορία. Ο πατέρας μου της εξήγησε και της ζήτησε 
να δεχτεί τα ψώνια που κάναμε. Η μητέρα του κοριτσιού μας 
ζήτησε να περάσουμε μέσα. Έκανε τόσο κρύο. 
 Η γυναίκα μας αποκάλυψε πως το κοριτσάκι ήταν ορφα-
νό από πατέρα και πως οι δυο τους ήταν μόνες στον κόσμο. Η 
ίδια έψαχνε δουλειά, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να βρει. Ο πα-
τέρας μου τότε έγραψε τη διεύθυνσή μας σ’ ένα χαρτάκι, για 
να ‘ρθουν να περάσουν μαζί μας τα Χριστούγεννα. Τα Χρι-
στούγεννα μας βρήκαν όλους γύρω από το γιορτινό τραπέζι 
και εμένα να έχω κερδίσει μια μικρή καινούρια φίλη.   

Μια ιστορία  για τα Χριστούγεννα.  

 Ο Εμπενίζερ Σκρουτζ, ο οποίος μέχρι τώρα έχει για τον ίδιο το πρότυπο του τσιγκούνη, στερεί α-
πό τον εαυτό του τις απολαύσεις ,τις χαρές και τις διασκεδάσεις των Χριστουγεννιάτικων διακοπών 
του, διότι πιστεύει ότι οι διακοπές των Χριστουγέννων κρύβουν  περιττά έξοδα. Δεν τον αγγίζει η χαρά 
των άλλων ανθρώπων και τους θεωρεί χαζούς που ξοδεύουν άδικα τα χρήματά τους, σε αντίθεση με 
τον ανιψιό του, ο οποίος ζει τη ζωή του και τις διακοπές των Χριστουγέννων χωρίς να τον ενδιαφέ-
ρουν τα έξοδα που θα κάνει. Την ίδια γνώμη έχει και ο μοναδικός του υπάλληλος ο Μπομπ Κράτσιτ, ο 
οποίος παρά τις άθλιες συνθήκες που ζει, εξαιτίας της τσιγκουνιάς του αφεντικού του , προσπαθεί με 
όσα έχει να περάσει όμορφα Χριστούγεννα με την οικογένειά του. 
 Μετά τη δουλειά του ο Σκρουτζ επιστρέφει  μόνος στο σπίτι, μόνος, όπως πάντα. Εκεί δέχεται μια καθόλου ευχάριστη 
επίσκεψη από το φάντασμα του νεκρού συνεργάτη του, Τζόζεφ Μάρλεϊ . Όταν τον ρωτάει τον λόγο που τον επισκέφθηκε, 
εκείνος του εξηγεί ότι ό ίδιος πέθανε, διότι έκανε μόνο κακές πράξεις και ότι, αν συνέχιζε έτσι και ο Σκρουτζ, θα είχε και αυ-
τός το ίδιο τέλος. Ακόμα του λέει ότι θα τον επισκεφθούν τρία πνεύματα. Πράγματι, τα Χριστουγεννιάτικα Πνεύματα του Πα-
ρελθόντος, του Παρόντος και του Μέλλει Γενέσθαι, εμφανίζονται και παρασύρουν τον Σκρουτζ σε ένα μαγευτικό ταξίδι στο 
χρόνο, αποκαλύπτοντάς του τις αλήθειες που δε θέλει να παραδεχτεί. Στο τέλος ο Σκρουτζ προσπαθεί να αλλάξει συμπερι-
φορά προτού να είναι αργά… 
 Η Χριστουγεννιάτικη αυτή ιστορία γνώρισε πολλές μεταφορές στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, το θέατρο και την 
όπερα. Ο Σκρουτζ Μακ Ντακ, ο πάμπλουτος τσιγκούνης ήρωας του Γουόλτ Ντίσνεϊ, έχει σημείο αναφοράς τον Εμπενίζερ 
Σκρουτζ. Προτείνω σε όλους τους συμμαθητές μου, που δεν έχουν διαβάσει την ιστορία, να το κάνουν αυτά τα Χριστούγεν-
να. Αξίζει τον κόπο! 
 

Της Ειρήνης Πατραμάνη Βιβλιοπροτάσεις: Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία του Κάρολου Ντίκενς 

    
 Στον 21ο  αιώνα η τεχνολογία έχει γίνει ένα με την καθημερινότητά μας με αποτέλεσμα την πλήρη απομάκρυνση και απο-
μόνωσή μας από τον αδελφό, τον φίλο, τον γείτονα και τον συνάνθρωπό μας. Τα συναισθήματα μας δεν εκφράζονται πια με 
λόγια, αλλά με άψυχα μηνύματα και σύμβολα που μεταφέρονται διαδικτυακά δίνοντάς μας την ψευδαίσθηση της ικανοποίη-
σης . Αυτό δυστυχώς συμβαίνει κατά κόρο και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Τα κινητά παίρνουν φωτιά και τα μέσα δικτύω-
σης φιλοξενούν αμέτρητα μηνύματα που ανταλλάσουν οι χρήστες τους. Φτάνουν όμως αυτά για να γεμίσουν την καρδιά μας 
αγάπη και να νιώσουμε αυτό που ταιριάζει πραγματικά στο νόημα των γιορτών; Νομίζω πως όχι. 
              Όλα ξεκίνησαν από το μηδέν όταν ο Χριστός έμαθε στον άνθρωπο πως να αγαπά ,να σέβεται και να εκτιμά δίχως α-
νταλλάγματα τον άνθρωπο και την φύση. Μας δίδαξε πως αλήθεια αξίζει σε αυτήν τη ζωή να αγαπάς και να σε αγαπάνε και 
να εκτιμάς τις στιγμές, που  ζεις σαν κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Για αυτό χαρίστε στον εαυτό σας και στους άλλους μια 
μικρή αλλά εξίσου σημαντική πολυτέλεια που έχουν να μας προσφέρουν αυτές οι γιορτές: την αγκαλιά. 
               Με μία μόνο αγκαλιά μπορείς να εκδηλώσεις πολλά συναισθήματα αγάπης, όπως όταν ένας γονιός αγκαλιάζει το παι-
δί του, ένας φίλος τον φίλο του ή ένα παιδί το κατοικίδιό του.  Και μη βιαστείτε να με αποπάρετε, γιατί η  αγάπη που υπάρχει 
ανάμεσα στο ζώο και τον άνθρωπο είναι η πιο αγνή και αληθινή αγάπη, που πιο ανιδιοτελής πουθενά αλλού στον πλανήτη Γη 
δεν μπορεί να βρεθεί. Την αγάπη που μας  δίδαξε ο Χριστός μπορούμε να την βρούμε μονάχα, όπου εμείς θελήσουμε να ψά-
ξουμε. Από εκεί και έπειτα στο χέρι μας είναι να την βοηθήσουμε να συνεχίσει να υπάρχει, να αυξάνεται και να δυναμώνει 
ολοένα και περισσότερο! 

Χριστούγεννα και αγάπη Της Κωνσταντίνας Μιχελαράκη 
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        Αν όχι όλοι, πολλοί 
από εμάς έχουν πληρο-

φορηθεί για την απεργία πείνας που ξεκίνησε ο νεα-
ρός Νίκος Ρωμανός με σκοπό να διεκδικήσει το ανα-
φαίρετο δικαίωμά του στη μόρφωση. Για να δούμε, 
όμως, τι τον οδήγησε σε αυτή του την, από πολλούς 
χαρακτηριζόμενη, ακραία απόφαση. 
  Την 6η Δεκεμβρίου  του 2008, ο 15χρονος Αλέξης 
Γρηγορόπουλος άφησε την τελευταία του πνοή στα 
χέρια του αγαπημένου του φίλου, του Νίκου Ρωμα-
νού. Εκείνη ήταν και η μέρα που αποφάσισε να γίνει ο 
ίδιος εχθρός του κράτους, εκείνος που θα χτυπούσε το 
σύστημα εκ των έσω. Έκανε, έτσι, μαζί με άλλους τρεις 
συντρόφους του, την ένοπλη ληστεία στο Βελβεντό 
της Κοζάνης. Όπως ήταν αναμενόμενο, καταδικάστηκε 
και φυλακίστηκε μαζί με τους τρεις συνενόχους του. 
  Ο Νίκος Ρωμανός την περασμένη άνοιξη έδωσε 
πανελλαδικές εξετάσεις εντός της φυλακής και πέρασε 
σε μια πανεπιστημιακή σχολή της Αθήνας. Παρά την 
επιτυχία του στις εξετάσεις, δεν του χορηγείται η 
άδεια προκειμένου να παρακολουθήσει τα μαθήματα 
που δικαιούται. Το κράτος δεν εγκρίνει το αίτημά του, 
ενώ υποχρέωσή του είναι να παρέχει εκπαίδευση 
στους νεαρούς πολίτες. Αλλά ας μην ξεχνάμε πως το 
δικαίωμα της εκπαίδευσης είναι  αναφαίρετο. 
  Γύρω μας εξελίσσεται ένα ανθρωποκυνηγητό και 
ο καθένας από μας τρέχει είτε προς τη διαφυγή είτε 
προς την αυτοκαταστροφή του. Ακολουθούμε ένα 
δρόμο προκαθορισμένο, χαραγμένο από αυτούς που 
μας κυβερνούν. Μα τώρα, ένας 20χρονος πολεμάει, 
όσο δε θα μπορούσαν εκείνοι όλοι μαζί. Πολεμάει για 
τον ίδιο, κι εμπνέει αγώνα για τις συντάξεις, τους μι-
σθούς , τους πρόσφυγες, για τις σπουδές των παιδιών, 
την εξιλέωση, τη δικαιοσύνη, την ελευθερία. 
   Από τις 10/11 ο Ρωμανός έχει ξεκινήσει έναν α-
γώνα. Έναν αγώνα που μπορούμε να εκθειάσουμε. Να 
διαφωνήσουμε μαζί του. Να τον δοξάσουμε. Ή να 
στραφούμε εναντίον του. Αλλά σε καμία περίπτωση 
δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Ξαφνικά, ο νέοι α-
ποκτούν γνώμη για την πολιτική. Συμμετέχουν στα 
δρώμενα. Υπάρχει διάθεση για κινητοποίηση και αλ-
λαγή. Μπορεί ο Νίκος Ρωμανός να μη χαρακτηρίζεται 
ως τίμιος, νομοταγής πολίτης μα σίγουρα πέτυχε την 
παύση της αδράνειας και της παθητικής αποδοχής. Οι 
καιροί που διανύουμε επιβάλλουν πράξεις. Πρέπει να 
τους θυμίσουμε πως εμείς, τα παιδιά, έχουμε όνειρα 
και αρνούμαστε να γίνουμε γρανάζια σε μια ρυθμι-
σμένη μηχανή που δέχεται εντολές. 

Για την πορεία της 6ης Δεκεμβρίου 2014 στο Ηράκλειο 

  Κόσμος πολύς. Ξεχύνεται σα χείμαρρος αγριεμένος στους δρόμους.  Βήματα αργά και βαριά. Άρχισαν κιόλας να αντηχούν 
τα πρώτα συνθήματα. Και ξάφνου η πόλη αποκτά λαλιά. Μιλά. Κραυγάζει. Ωρύεται. Κι όλα τ’ ανείπωτα χορεύουν ρυθμικά 
στα χείλη απειθών ονειροπόλων… 
  Η σπίθα, που μέχρι πρότινος, φώλιαζε μόνο στα μάτια του λαού, έγινε φωτιά. Φωτιά απρόσιτη, που σιγοκαίει τ’ αθώα μας 
μυαλά. Και προτού καλά-καλά το καταλάβω, το κέντρο της πόλης μετατρέπεται σε θεατρική σκηνή.  Πρωταγωνιστικό ρόλο 
έχει, αν μη τι άλλο, η φωτιά. Κομπάρσοι οι περαστικοί και μη. Και έκτακτη συμμετοχή, οι ένστολοι. Μας φλομώνουν στα χη-
μικά. Χημικά στα μάτια. Στο σώμα. Χημικά στις ψυχές μας. Μια ηχηρή αγανάκτηση. Κι ένα πρωτόγνωρο, αβεβήλωτο χάος. 
  Μα δεν είναι αργά. Να εξοικειωθούμε με την πραγματικότητα, δεν είναι αργά. Να ξεφύγουμε από την ουτοπική μας πλά-
νη. Ποτέ δεν είναι αργά. Απομυθοποίηση τώρα. 

Υπόθεση Ρωμανού: Μια γνώμη 

Της Εύας Ζαμπουλάκη 
  

“Ένα κείμενο για την παγκόσμια ημέρα του μετανάστη” 
 
 Πάει ένας χρόνος που δεν εί-
μαι πια μαζί σας. Το τέλος μου 
ήταν άδοξο. Ο θάνατος μου  ήταν 
άδικος και η ζωή μου σύντομη, κα-
θώς πέθανα μόλις δεκατριών ε-
τών. Ζούσα με τους γονείς μου, 
που ήταν μετανάστες στην Ελλά-
δα. Γενικά, η οικογένειά μου ήταν 
πολύ φτωχή. Κάποια στιγμή, η η-
λεκτροδότηση του σπιτιού μας δι-
ακόπηκε,  διότι δεν μπορούσαμε 
πια να πληρώσουμε τους λογαρια-
σμούς μας. Όμως, έπρεπε κάπως 
να ζεσταθούμε και γι’ αυτό η μητέ-
ρα μου προσπάθησε να μας ζεστά-
νει με ένα αυτοσχέδιο μαγκάλι. 
Ξεψύχησα, έχοντας πάθει δηλητη-
ρίαση από τις αναθυμιάσεις. 
     Ξέρω πως πολλοί άνθρωποι έχουν παρόμοια ιστορία με μένα 
και εκατοντάδες πεθαίνουν από ασιτία, αρρώστιες ή από άλλες αι-
τίες που γεννά η φτώχεια . Η κρίση ”θερίζει” τους ανθρώπους τα 
τελευταία χρόνια. Βέβαια, μπορεί να μην πρόλαβα να τελειώσω το 
σχολείο αλλά μπορώ να καταλάβω πολλά πράγματα, και κυρίως ότι 
αυτές οι δυσκολίες θα έπρεπε να ενώνουν και να ευαισθητοποιούν 
τους ανθρώπους, καθώς και να τους φέρνουν πιο κοντά, όχι το α-
ντίθετο. Ξέρω ασφαλώς πως δεν είμαι ούτε το πρώτο ούτε και το 
τελευταίο θύμα αυτής της οικονομικής και ανθρωπιστικής  κρίσης. 
Μακάρι να ήμουν. Πιστεύω όμως ότι, αν οι άνθρωποι ξαναβρούν 
την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά τους και αλληλοβοηθηθούν, η 
άνοιξη θα έρθει και όλα αυτά τα προβλήματα θα ξεπεραστούν! 
        Θα ‘θελα όλοι εσείς που σταθήκατε στο πλάι μου να με θυμά-
στε, όπως σας θυμάμαι κι εγώ.   
Και κάτι ακόμα δεν κρυώνω πια...     

  Της Αυγής Ρουσογιαννάκη  Είμαι η Σάρα.  

Της Εύας Ζαμπουλάκη 

Μη μας πετάτε δακρυγόνα, κλαίμε κι από μόνοι μας.Μη μας πετάτε δακρυγόνα, κλαίμε κι από μόνοι μας.Μη μας πετάτε δακρυγόνα, κλαίμε κι από μόνοι μας.......   
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 Με αφορμή την επίσκεψη της πρώτης τάξης του σχολείου μας στο Θε-
ατρικό Σταθμό Ηρακλείου, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη θεατρική πα-
ράσταση «Μια γιορτή στου Νούρι», την οποία ανέβασε στο Ηράκλειο το 
θεατρικό σχήμα «Πράξη Τέχνης Ίμερος» και έχει ως κύριο θέμα το ρατσι-
σμό. Είναι ένα έργο το οποίο ψυχαγωγεί τα παιδιά ενώ ταυτόχρονα μας 
δείχνει  την πραγματικότητα, όσο σκληρή κι αν είναι: την προκατάληψη και 
τον ρατσισμό απέναντι σε μετανάστες και πρόσφυγες. Γράφτηκε το 1973 
από τον Γερμανό Volker Ludwig, ιδρυτή του θεάτρου Grips του Βερολίνου κι 
όμως είναι σαν να γράφτηκε χθες. Αυτό δείχνει ότι έχουμε ακόμα πολύ 
δρόμο να διανύσουμε προκειμένου να φτάσουμε σε μια κοινωνία ανεκτική 
στον «άλλο», τον ξένο, τον μετανάστη. 
Λίγα λόγια για την υπόθεση: 
 Σε ένα κάμπινγκ, στο οποίο ο Μανώλης Παπαδάκης πηγαίνει με τα δυο 
παιδιά του εδώ και δέκα χρόνια, εμφανίζονται δύο Σύριοι  (πατέρας και γι-
ος) και του παίρνουν τη θέση που κατασκηνώνει . Οι προκαταλήψεις επι-
στρατεύονται και η οργή του Παπαδάκη για τους ξένους, δεν αργεί μαζί με 
τα στερεότυπα να περάσουν και στο γιο του το Γιάννη. Όταν ο Σύριος πατέ-
ρας καταλαβαίνει το λόγο που ο Παπαδάκης είναι θυμωμένος μαζί του, αλ-
λάζει πρόθυμα θέση στις σκηνές τους, για να λυθεί η παρεξήγηση. Ο Παπα-
δάκης, που δεν το γνωρίζει αυτό, μπαίνει κατά λάθος στη σκηνή του Σύρι-
ου. Ακολουθεί ένα πλήθος από κωμικές καταστάσεις που θα οδηγήσουν μέ-
σα από άφθονο γέλιο στην τελική συμφιλίωση και στην καταδίκη των ρα-

τσιστικών αντιλήψεων. Τι κρίμα που το αίσιο τέλος της παράστασης  δεν έχει ανάλογη συνέχεια στην αληθινή ζωή! 
 Για αυτό δυστυχώς το έργο παραμένει πάντα επίκαιρο και γι’ αυτό παίζεται συνέχεια σε όλα τα μέρη του κόσμου, 
προσαρμοσμένο κάθε φορά, στις αντίστοιχες εθνικότητες: Στη Γερμανία με Ιρανούς, στη Γαλλία με Άραβες και Σενεγαλέ-
ζους, στην Αγγλία με Πακιστανούς και Τζαμαϊκανούς, στην Αυστραλία με Βιετναμέζους και Ινδούς και στο Ισραήλ με Ρώ-
σους και Παλαιστίνιους. Αυτό είναι κάτι το οποίο δε με χαροποιεί ιδιαίτερα. 
 Από την παράσταση όμως εμένα προσωπικά, μου άρεσε το σημείο που έλεγαν τη λέξη «εντάξει» στα ελληνικά, συ-

ριακά και πακιστανικά, κάτι που συμβόλιζε την ένωση των χωρών. Αλλά το αγαπημένο μου ήταν, όταν ο Παπαδάκης εί-
πε  στο Νούρι ότι βρωμάει παστουρμά, και εκείνος του απάντησε ότι και εκείνος βρωμάει τζατζίκι αλλά δε το κάνει θέ-
μα!  Εκείνη τη στιγμή γκρεμίστηκαν όλα τα στερεότυπα. 
Είναι μια πολύ ωραία παράσταση και σας την προτείνω ανεπιφύλακτα! 

Γράφει ο Γιάννης Βαράκλας Μια γιορτή στου Νούρι   
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Ο μήνας Δεκέμβρης στάθηκε γενναιόδωρος για την Κρήτη στην πορεία 
της προς την ένωση με την  Ελλάδα, αφού τα δυο σημαντικότερα γεγο-
νότα που οδήγησαν σε αυτήν, συντελέστηκαν κατά τη διάρκειά του: Η 
άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου στις 9 Δεκεμβρίου 1898 στα Χανιά ως 
ύπατου αρμοστή και η επίσημη τελετή της Ένωσης την 1η Δεκέμβρη του 
1913 στο φρούριο του Φιρκά στα Χανιά, παρουσία του βασιλιά Κωνστα-
ντίνου και του πρωθυπουργού Βενιζέλου. Ας θυμηθούμε λοιπόν εν συ-
ντομία,  με την ευκαιρία της επετείου, τα γεγονότα που προηγήθηκαν.  
Η Κρήτη από τότε που υποτάχθηκε στους Τούρκους δίνει  κατά περιό-
δους πολλούς αγώνες  για να κερδίσει την αυτονομία της, όπως τις επα-
ναστάσεις το 1841, το 1858, το 1866-1869, το 1877-1878 και άλλες. Τελι-
κά η Κρήτη κατάφερε με τη σύμβαση της Χαλέπας να κερδίσει ένα είδος αυτονομίας από τους Τούρκους, η οποία ωστόσο 
περιοριζόταν συνεχώς. Το κύριο αίτημα των Κρητικών εκείνη την εποχή ήταν η ένωση της Κρήτης  με την Ελλάδα, πράγμα 
δύσκολο να πραγματοποιηθεί μια και οι Μεγάλες Δυνάμεις είχαν άλλους σχεδιασμούς για το νησί. Πολλοί αγώνες έγιναν 
για το θέμα αυτό. Στις 25 Αυγούστου 1897, ο Ελευθέριος Βενιζέλος έστειλε διακοίνωση στον αρχηγό του ευρωπαϊκού στό-
λου, που είχε συγκεντρώσει το στόλο του γύρω από το νησί, αναφέροντας ότι η μόνη σωστή λύση του Κρητικού ζητήμα-
τος θα ήταν η ένωση του νησιού με την Ελλάδα. Αφού όμως η Ελλάδα απέσυρε τη στρατιωτική δύναμη που είχε στο νησί, 
αναγνωρίζοντας την αυτονομία του, θα έπρεπε και η Κρήτη, για να μην φέρει σε δύσκολη θέση την Αθήνα, να δεχθεί ως 
προσωρινή λύση την αυτονομία, εναποθέτοντας τις ελπίδες για οριστική λύση στις Μεγάλες Δυνάμεις. Οι σφαγές των 

μουσουλμάνων της Σητείας και του Σέλινου καθώς και η σφαγή των χριστια-
νών του Ηρακλείου  στις 25   Αυγούστου 1898 που έκαναν οι μουσουλμά-
νοι, οδήγησαν στην αποχώρηση των Οθωμανών από το νησί, στη δημιουρ-
γία της αυτόνομης Κρητικής Πολιτείας και στην εκλογή του πρίγκιπα Γεωργί-
ου ως ύπατου αρμοστή της Κρήτης. Ο πρίγκιπας Γεώργιος κατέφθασε στην 
Κρήτη στο λιμάνι της Σούδας στις 9 Δεκεμβρίου του 1898  με τη ρωσική 
ναυαρχίδα "Νικόλαος Α΄", συνοδευόμενη και από πλοία των άλλων Δυνάμε-
ων, όπου του επιφυλάχθηκε αποθεωτική υποδοχή. Ο Γάλλος ναύαρχος Ποτ-
τιέ, του παρέδωσε επίσημα στο Διοικητήριο Χανίων τη διοίκηση της Κρήτης, 
ενώ τα ευρωπαϊκά πολεμικά, έξω από το λιμάνι, χαιρέτιζαν με κανονιοβολι-
σμούς την ύψωση της κρητικής σημαίας. Ένας πολύ σημαντικός αγώνας, 
που επηρέασε και την στάση των Μεγάλων Δυ-
νάμεων ήταν η επανάσταση της Θερίσου στις 

1905. Στις 7 Απριλίου συνήλθε τακτική συνέλευση στα Χανιά, η οποία ομοίως κήρυξε την 
ένωση, ενώ ένας από τους συμβούλους του Ύπατου Αρμοστή παραιτήθηκε και πήγε στον Θέ-
ρισο να ενωθεί με τους επαναστάτες. Ο Ύπατος Αρμοστής απαίτησε από τους επαναστάτες 
να παραδώσουν τα όπλα μέσα σε 36 ώρες, μετά την παρέλευση των οποίων κήρυξε τον στρα-
τιωτικό νόμο σε όλο το νησί με την έγκριση των Δυνάμεων, διέταξε συλλήψεις και φυλακίσεις 
αντικαθεστωτικών κι επέβαλε λογοκρισία στον τύπο. Οι Μεγάλες Δυνάμεις έστειλαν μήνυμα 
στους επαναστάτες ότι θα χρησιμοποιούσαν στρατεύματα προκειμένου να επιβάλουν τις α-
ποφάσεις τους. Σε απάντηση οι περισσότεροι βουλευτές της τακτικής συνέλευσης πήγαν 
στον Θέρισο να ενωθούν κι αυτοί με τον Βενιζέλο. Μετά από πολλές συνομιλίες με τις Μεγά-
λες Δυνάμεις ο Ύπατος Αρμοστής (πρίγκιπας Γεώργιος) παραιτήθηκε. Μετά την παραίτηση 
του πρίγκιπα Γεωργίου στις 12 Σεπτεμβρίου τοποθετήθηκε στη θέση αυτή ο Αλέξανδρος Ζαΐ-
μης  ενώ επετράπη Έλληνες αξιωματικοί και υπαξιωματικοί να αναλάβουν την οργάνωση της Κρητικής Χωροφυλακής. Με-
τά από την προσάρτηση του κράτους της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και την ανεξαρτησία της Βουλγαρίας οι Κρητικοί επαναστά-
τησαν στις 24 Σεπτεμβρίου 1908. Τότε συγκροτήθηκε συλλαλητήριο στο οποίο ο Βενιζέλος κήρυξε την οριστική ένωση της 
Κρήτης με την μητέρα Ελλάδα. Κατόπιν ο Αλέξανδρος Ζαΐμης έφυγε για την Αθήνα όπου και κήρυξε την ένωση της Κρήτης 
με την Ελλάδα καθώς και την υπόσχεση πίστης στον βασιλιά Γεώργιο Α΄ της Ελλάδας, ενώ διορίστηκε πενταμελής εκτελε-
στική επιτροπή. Πρόεδρος της επιτροπής ήταν, αρχικά, ο Μιχελιδάκης ενώ ο Βενιζέλος ανέλαβε υπουργός Εξωτερικών και 
Δικαιοσύνης. Μετά όμως σε νέα συνέλευση το 1910 ο Βενιζέλος εκλέχθηκε πρόεδρος και αργότερα και πρωθυπουργός. 

Αργότερα ο Βενιζέλος έφυγε, πήγε στην Αθήνα και έγινε πρωθυπουργός 
ολόκληρης της  Ελλάδας. Η οριστική λύση του Κρητικού ζητήματος δόθη-
κε στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, το Φλεβάρη του1913. Στις 14 
του μηνός υπεστάλησαν από το φρούριο της Σούδας οι σημαίες των Με-
γάλων Δυνάμεων και της Τουρκίας. Με τη συνθήκη του Λονδίνου το Μάι-
ο του 1913, παραχωρήθηκε και τυπικά η Κρήτη στην Ελλάδα, σύμφωνα 
με το άρθρο 4 της συνθήκης. Η ένωση έγινε με επίσημη τελετή στο 
φρούριο Φιρκά στις 1 Δεκεμβρίου 1913  παρουσία του βασιλιά Κωνστα-
ντίνου και του πρωθυπουργού Βενιζέλου.   

1η Δεκεμβρίου 1913: Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα 
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Η Μέρα το ΄χει...  

 Η παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία είναι 3 Δεκεμβρίου. Αυτή η 
μέρα καθιερώθηκε και τηρείται παγκόσμια από το 1992 από όλα τα Ηνωμέ-
να Έθνη. Εορτάζεται παγκόσμια για την κατανόηση των ανθρώπων με κινητι-
κά προβλήματα. Επιδιώκει την αύξηση του βαθμού ένταξης των ατόμων με 
αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτι-
στικής ζωής. Αρχική της ονομασία ήταν “Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων Με Ειδι-
κές Ανάγκες”. Το 1976 επιλέχθηκε το έτος 1981 ως διεθνές έτος Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες ζητώντας ένα σχέδιο δράσης σε εθνικό περιφερειακό και δι-
εθνές επίπεδο. Το θέμα της συγκεκριμένης ημέρας είναι "η πλήρης συμμετο-
χή και ισότητα", η οποία ορίζεται ως το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία 
να συμμετέχουν πλήρως στη ζωή και την ανάπτυξη των κοινωνιών τους, να 
απολαμβάνουν συνθήκες διαβίωσης ίσες με εκείνες των άλλων πολιτών, και να έχουν ίσο μερίδιο στη βελτίωση των συνθη-
κών που προκύπτουν από την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη.  

 Η 2η Δεκεμβρίου έχει οριστεί ως 
παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της 
δουλείας το 1949 από  τη Γενική Συνέ-
λευση του O.H.E. Η δουλεία δεν είναι 
ένα ιστορικό φαινόμενο, το οποίο αφή-
σαμε πίσω μας, αλλά  μία κατάσταση 
που συνεχίζει και σήμερα ακόμα να προ-
σβάλλει τον πολιτισμό μας, να εξευτελί-
ζει τους ανθρώπους, με τη δυστυχία των 
θυμάτων να γίνεται αφορμή πλουτισμού 
για τους θύτες. Δυστυχώς ζούμε ακόμη 
σε ένα κόσμο που μαστίζεται από τη 
δουλεία και τις πρακτικές της. Γιατί παρά 
τους αγώνες αιώνων, η δουλεία δεν έχει 
εξαλειφθεί εντελώς. Μπορεί οι αλυσίδες 
με τις οποίες έδεναν παλιότερα τους 
σκλάβους να σκούριασαν από την αχρη-

στία, επινοήθηκαν όμως άλλες αόρατες 
αλυσίδες, που κρατούν πολλούς συναν-
θρώπους μας ακόμα και σήμερα σκλά-
βους στα δεσμά τους.  

Δουλεία λόγω χρεών, υποταγή και κατα-
ναγκαστική εργασία, εμπορία ανθρώπων 
και διακίνηση με σκοπό την αφαίρεση 
οργάνων, εμπόριο λευκής σαρκός , εκμε-
τάλλευση  παιδικής εργασίας, κατανα-
γκαστικοί γάμοι, πώληση συζύγων, υπο-
χρεωτική στρατολόγηση παιδιών είναι 
μερικές μόνο από τις εκδηλώσεις της 
δουλείας σήμερα. Όλα τα παραπάνω συ-
νιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότη-
τας και αποτελούν κατάφωρες παραβιά-
σεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Σύντομη ιστορική αναδρομή 
Με την αυγή του 18ου αιώνα συναντάμε 
και τα πρώτα κινήματα που καταδικά-
ζουν την δουλεία στον δυτικό κόσμο. 
Ήδη ο διαφωτισμός έχει διακηρύξει πως 
οι άνθρωποι γεννιούνται και πεθαίνουν 
ελεύθεροι, ενώ τα συνταγματικά κείμενα 
των μεγάλων επαναστάσεων του 18ου 
αιώνα ενσωματώνουν σχετικά άρθρα, 
που προετοιμάζουν το έδαφος για την 
επίσημη τουλάχιστον καταδίκη του φαι-
νομένου. Το 1804 η Δανία πρώτη στην 
Ευρώπη, έκρινε το δουλεμπόριο παράνο-
μο. Ακολούθησε η Βρετανία το 1807, 
όταν το Βρετανικό Κοινοβούλιο νομοθε-
τεί την απαγόρευση μεταφοράς σκλάβων 
από βρετανικά πλοία και οι Ηνωμένες 
πολιτείες της Αμερικής θα ακολουθή-
σουν ένα χρόνο αργότερα, το 1808. Το 
1827 οι επαναστατημένοι Έλληνες με την 
τρίτη εθνοσυνέλευση καταργούν το θε-
σμό της δουλείας.  Το ίδιο θα κάνει το 
1833 και η Βρετανία που καταργεί το θε-
σμό της δουλείας και στις αποικίες της. 
Διεθνής κίνηση ενάντια στην δουλεία δη-
μιουργείται το 1839. Το οικονομικό κλίμα 
άλλαζε. Το κεφάλαιο, έχοντας στηριχθεί 
στα κέρδη από τις παλαιότερες φυτείες 
δούλων, είχε πλέον ανάγκη από εγχώρι-
ους εργάτες και καταναλωτές. Έτσι το 

1 8 6 3 
στις ΗΠΑ ο Πρόεδρος Τζορτζ Λίνκολν νο-
μοθετεί την απελευθέρωση των  
 
σκλάβων. Στις 4 Μαΐου 1910 υπογράφε-
ται στο Παρίσι η Διεθνής Συνθήκη για 
τον τερματισμό του εμπορίου λευκής 
σάρκας. Σύμφωνα με αυτήν, απαγορεύε-
ται η εκπόρνευση ανήλικων γυναικών. Το 
1926 η Κοινωνία των Εθνών εγκρίνει τη 
Συνθήκη κατά της Δουλείας. Στη διάρκει-

α του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου 
επανέρχεται η πρακτική της δουλείας 
στη Γερμανία, την Ιαπωνία και σε άλλα 
κράτη. Από τότε ως σήμερα πολλά έχουν 
αλλάξει αλλά η άσβηστη δίψα του κέρ-
δους έχει δυστυχώς υπερνικήσει το πολι-
τικά ώριμο αίτημα για την  κατάργηση 
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο. Η ελευθερία, πάντως, είναι 
αδιαίρετη, και όπως μας διαβεβαιώνει 
και ο Σπένσερ, κανένας δεν μπορεί να 
είναι εντελώς ελεύθερος, αν δεν είναι 
όλοι ελεύθεροι. Κανένας δεν μπορεί να 
είναι εντελώς ηθικός, αν δεν είναι όλοι 
ηθικοί. Κανένας δεν μπορεί να είναι ευ-
τυχισμένος, αν δεν είναι όλοι ευτυχισμέ-
νοι. Τέλος, ας έχουμε κατά νου τα επίσης 
σοφά λόγια, ότι μεγαλύτερος σκλάβος 
δεν είναι αυτός που υπηρετεί κάποιον 
τύραννο,  αλλά αυτός που είναι δούλος 
της δικής του ηθικής άγνοιας, του ατομι-
σμού και της αχρειότητας. 

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Δουλείας. Του Βασίλη Λενακάκη 

3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Γράφουν Βασίλης Κοκοσάλης -Μάρκος Κρασσάς   

  Σταματήστε  
 τη δουλεία!                                  

Ο κόσμος μας το έχει 
ανάγκη… 

Σκλάβοι στα δεσμά τους 

Παγκόσμια Ημέρα  
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Η αναπηρία και οι δυσκολίες της.  

  
 Ο όρος αναπηρία εκφράζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγεί-
ας που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποι μας. Η αναπηρί-
α δεν είναι μόνο ένα κινητικό πρόβλημα, αλλά και η απώλεια 
όρασης, η σωματική ή πνευματική βλάβη, η απώλεια των 
άνω άκρων, η ολόκληρη μετατραυματική παράλυση, η σωμα-
τική ή διανοητική αναπηρία και πολλά ακόμα. 
Στις μέρες μας, με την πρόοδο της τεχνολογίας, τα αιτήματα 
των ατόμων με αναπηρία έχουν γίνει κοινωνικά αποδεκτά, 
μια και καθημερινά συναντάμε μπάρες πρόσβασης, διαχωρι-
στικές γραμμές στους δρόμους, ειδικούς χώρους στάθμευ-
σης, ανελκυστήρες σε διάφορες υπηρεσίες και πολλά άλλα 
μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση των ατόμων αυτών. 
 Π α ρ ά λ λ η λ α ,  ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ό ς  π ε ρ ί γ υ -
ρος  δείχνει  περισσότερη ευαισθησία πάνω στο θέμα αυτό 
σε σχέση με παλαιότερα, διότι υπάρχει καλύτερη πληροφό-
ρηση. Από την άλλη πλευρά όμως  δεν παύει να υπάρχει ένα 
μέρος του πληθυσμού που επιδεικνύει μία ρατσιστική συ-
μπεριφορά την ίδια ώρα που η πολιτεία κρατάει μια σχεδόν 
αδιάφορη στάση απέναντι στην ιδιαιτερότητα αυτών των α-

τόμων.  Μερικά πρόχειρα παραδείγματα είναι η παράνομη 
στάθμευση σε σημεία που υπάρχει ένδειξη αναπηρίας, η 
έλλειψη υποδομών που διευκολύνουν την πρόσβαση,  τα πε-
νιχρά επιδόματα που δεν επαρκούν για την κάλυψη βασικών 
αναγκών, και κυρίως, ο αποκλεισμός από την αγορά εργασί-
ας. Σπανιότερα, ευτυχώς, οι συνάνθρωποί μας αυτοί δέχο-
νται αρνητικά και επικριτικά σχόλια για την ιδιαιτερότητα 
τους και τέλος δεν είναι λίγες οι φορές που εισπράττουν τον 
οίκτο μας, με τρόπο, που οπωσδήποτε τους πληγώνει. 
 Φυσικά, είναι δύσκολο να αλλάξουν με μιας τα πράγμα-
τα, μπορούμε όμως να βοηθήσουμε όλοι ξεκινώντας από τα 
απλά: να σεβόμαστε τους χώρους στάθμευσης με ένδειξη α-
ναπηρίας, να φροντίζουμε και να διατηρούμε καλοσυντηρη-
μένα  τα μέσα πρόσβασης για τα άτομα με αναπηρία και να 
δείχνουμε μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι στα άτομα που 
έχουν μία ιδιαιτερότητα.  Μία ίσως ακόμα καλή ιδέα θα ήταν 
να υπάρχει από μικρή ηλικία μία σωστή πληροφόρηση του 
θέματος και ευαισθητοποίηση, ώστε να μπορούμε να χειριζό-
μαστε κατάλληλα το θέμα αυτό. Τέλος, θα έπρεπε να υπάρχει 
σεβασμός, φροντίδα, αλλά και στήριξη στα άτομα εκείνα από 
την πολιτεία. Και πάνω από όλα ευκαιρίες που θα τα κάνουν 
να αισθάνονται χρήσιμα και όχι βάρος στην κοινωνία. Γιατί τα 
άτομα αυτά μπορούν να είναι χρήσιμα, φτάνει να τους δοθεί 
η ευκαιρία σπάζοντας τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα. 
 Δεν είναι σωστό να δείχνουμε τον κακό μας εαυτό στα 
άτομα αυτά, αλλά να τους παρέχουμε ίσες ευκαιρίες. Αυτό 
μετράει στο κάτω κάτω και τον πολιτισμό μας. Τα άτομα  με 
αναπηρία αξίζουν και εκείνα τις ίδιες ευκαιρίες, γιατί και τα 
άτομα αυτά έχουν  δικαίωμα στη ζωή. Άλλωστε, όπως έλεγαν 
και οι αρχαίοι τους οποίους συχνά επικαλούμαστε, το μέλλον 
είναι άδηλο και κοινό για όλους τους ανθρώπους, που σημαί-
νει σε απλά ελληνικά ότι όλοι μας μπορεί να βρεθούμε από 
κάποιο παιχνίδι της τύχης σε παρόμοια θέση...  
 

Ψηφιακή αφίσα  

Χρύσα Κουτσάκη  

Κράτα τον οίκτο σου, 
Δως μου το χέρι σου… 

Σημασία δεν έχει πώς μας βλέπουν οι άλλοι αλλά εμείς τον εαυτό μας 

 Εκτός από τις όποιες άλλες δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα  άτομα με α-
ναπηρίες στην καθημερινότητά τους, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε και τις 
ψυχολογικές. Λόγω της αναπηρίας τους θεωρούν πως δεν θα καταφέρουν 
να γίνουν, όπως πριν, και ότι η ζωή τους θα αλλάξει προς το χειρότερο. Πι-
στεύουν πως είναι σε κατώτερη θέση από τους υπόλοιπους και έτσι η αυτο-
πεποίθηση και η αυτοεκτίμηση τους πέφτει σταδιακά, με τον καιρό. Είναι 
μάλιστα εξαιρετικά δυσάρεστο το συναίσθημα που δοκιμάζουν, όταν αισθά-
νονται πως γίνονται βάρος στους άλλους. Εκτός από τα παραπάνω, σκέφτο-
νται ότι θα αντιμετωπίζουν καθημερινά το ρατσισμό για το υπόλοιπο της 
ζωής τους. Ας μην επιτρέψουμε να ριζώσουν και να δηλητηριάσουν  την ψυ-
χή τους το μίσος , η οργή και ο φθόνος.  Γιατί συχνά οι άνθρωποι αυτοί βιώ-
νουν την άρνηση και πολλές φορές μπορεί να έχουν εκρήξεις θυμού προς 
τους άλλους και τον εαυτό τους. 

 Τα συναισθήματα αυτά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να μά-
θουν να τα ελέγχουν και σε αυτό θα μπορούσαν να ζητήσουν και τη βοήθεια 
ειδικών. Στο χέρι όλων των υπολοίπων είναι να τα μετριάσουμε με το θετικό 
αντίβαρο  της αγάπης, της έγνοιας και του σεβασμού μας προς αυτά. Να 
νιώσουν κι εκείνοι πως υπάρχουν δίπλα τους άνθρωποι  που τους αγαπούν 
και που τους νοιάζονται. Είναι δώρο ζωής και δε μας στοιχίζει τίποτα.  

Στο..καρότσι (και στην ψυχολογία) του άλλου 

Της Κωνσταντίνας Γιόβαν 

Γράφει η Μαρία Πρασανάκη 
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 Τα Χριστούγεννα έρχονται, όμως μαζί τους φέρνουν και 
τους ελέγχους. Τελικά, τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν είναι τέλει-
ο. Προσπαθώ να οργανώσω τη σκέψη μου και να καταλά-
βω  τι θέλω. Σίγουρα επιθυμώ πολύ τις διακοπές των Χρι-
στουγέννων, όμως από την άλλη σκέφτομαι πως είναι καλύ-
τερο να αργήσουν, αφού πριν τον Αϊ- Βασίλη με τα δώρα, θα 
έρθουν οι καθηγητές με τη βαθμολογία. Ίσως μια λύση θα 
ήταν οι βαθμοί να παραδίδονται μετά τις γιορτές. Να μπο-
ρούμε να κάνουμε κι εμείς Χριστούγεννα σαν άνθρωποι. Γιατί 
τώρα αρχίζει η αγωνία και  οι γονείς κατεβάζουν μονότονα το 
ίδιο τροπάρι:  “Άντε να δούμε τι  βαθμούς θα μας φέρεις”. Σε 
μας τα πρωτάκια μάλιστα, η πίεση του οικογενειακού και φι-
λικού περιβάλλοντος είναι πολύ μεγαλύτερη. Γιατί για τους 
άλλους κάτι ξέρουν από τις προηγούμενες επιδόσεις 
τους.  Κάποια στιγμή νιώθω έναν κόμπο στο στομάχι μου, λέ-
νε για βαθμούς και τρελαίνομαι. Θέλω, ασφαλώς, να φέρω 
καλούς βαθμούς, όχι μόνο για να ευχαριστήσω τους γονείς, 

αλλά και για μένα και για τους καθηγητές μου. Οι τελευταίοι, 
βέβαια, προσπαθούν να αποβάλλουν το άγχος μας: ”Μην αγ-
χώνεστε αν δεν τα πάτε καλά σε αυτό το τρίμηνο. Θα προ-
σπαθήσετε περισσότερο στο δεύτερο”. Δεν μπορούν να μας 
καταλάβουν εμάς τους μαθητές;  Φαίνεται πως ξέχασαν τις 
δικές τους μαθητικές εμπειρίες. Η πιο δύσκολη ημέρα όμως 
είναι το βράδυ, γεμάτο αγωνία ανατριχίλα και φόβο για την 
επόμενη μέρα, κατά την οποία οι καθηγητές θα παραδώσουν 
στους γονείς μας τους ελέγχους. Εκεί δεν ξέρεις τι σου γίνε-
ται , σταματάει το μυαλό σου και περιμένεις τα αποτελέσμα-
τα. Ξέρεις πως τα ψέματα τελείωσαν και αύριο θα βρεθείς 
αντιμέτωπος με την αλήθεια: Πόσο κοπίασες, πόσο τεμπέλια-
σες, σε κοινή θέα και κυρίως στον εαυτό σου και στους γονείς 
σου. Σκούρα τα πράγματα. Εγώ πάντως  εύχομαι σε όλους λι-
γότερο  άγχος , να έχουν καλά αποτελέσματα και εκείνη τη 
μέρα να φύγουν από το σχολείο, όπως ήρθαν, με το κεφάλι 
ψηλά!  

Η ώρα της κρίσης: Παράδοση ελέγχων. Γράφει η Κατερίνα Μαρκάκη   

 Η μετάβαση μου από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο ήταν για 
μένα  μια διαδικασία πρωτόγνωρη αλλά ταυτόχρονα πολύ 
συναρπαστική. Όλα φαινόταν τόσο διαφορετικά! Τα παιδιά 
ήταν πολύ περισσότερα. Αλλά εκείνο που με εντυπωσίασε 
ήταν ότι σε κάθε μάθημα είχαμε διαφορετικό καθηγητή. Αυτό 
λίγο  με άγχωνε στην αρχή, γιατί έπρεπε να καταβάλω μεγάλη 
προσπάθεια για να τους γνωρίσω και να με γνωρίσουν και 
αυτοί σαν χαρακτήρα αλλά και ως μαθήτρια. 
 Όμως σιγά σιγά έκανα καινούργιους φίλους και η χρονιά 
κυλούσε όμορφα, μέχρι που οι καθηγητές μας ανακοίνωσαν 

ότι θα ξεκινούσαμε τα διαγωνίσματα του τριμήνου. Τότε με 
έπιασε πανικός. Πόσο διαφορετικά ήταν στο δημοτικό! Πόσο 
πιο δύσκολα είναι τώρα στο Γυμνάσιο! Θα καταφέρω άραγε 
να γράψω καλά, να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου και να 
πάρω καλούς βαθμούς; Με αυτές τις σκέψεις τελείωσε το τρί-
μηνο και σε λίγες μέρες παίρνουμε βαθμούς. Μεγάλη αγωνί-
α. Τι βαθμούς θα πάρω, και μάλιστα στα μαθήματα που δεν 
έγραψα καλά; Προσπαθώ να μην με καταβάλει το άγχος περι-
μένοντας την ημέρα των βαθμών με την αισιόδοξη σκέψη ότι 
στο επόμενο τρίμηνο θα τα καταφέρω καλύτερα.  

Οι πρώτοι μου βαθμοί στο Γυμνάσιο. Γράφει η Σόφη Μανιά 

Ανέκδοτα  και γελοιογραφίες επίκαιρες 

Ένας πατέρας μπαίνει στο δωμάτιο της κόρης. Εκείνη λείπει, αλλά υπάρχει ένα γράμμα πάνω στο κρεβάτι της. Αρχίζει να σκέ-
φτεται τα χειρότερα και με τρεμάμενα χέρια ανοίγει το γράμμα και διαβάζει: 
Αγαπημένε μου μπαμπά, 
Λυπάμαι πολύ που βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σου πω πως έφυγα με το καινούριο μου αγόρι. Βρήκα επιτέλους την 
αληθινή αγάπη! Αx, να μπορούσες μόνο να τον έβλεπες! Είναι τόσο όμορφος με τα τατουάζ και τα σκουλαρίκια, και τόσο αγέ-
ρωχος πάνω στη μεγάλη και γρήγορη μηχανή του! Αλλά δεν είναι μόνο αυτό… Επιτέλους είμαι έγκυος! Ο Αμπντούλ λέει ότι θα 
είμαστε μια χαρά στο τροχόσπιτό του καταμεσής στο δάσος και ότι θέλει να κάνουμε πολλά παιδιά. Αυτό βέβαια είναι και το 
δικό μου όνειρο! Ανακάλυψα επίσης πως η μαριχουάνα δεν κάνει κακό. Γι’ αυτό αποφασίσαμε να την καλλιεργούμε για εμάς 
και τους φίλους μας, όταν θα ξεμένουμε από  κοκαΐνη  και έκσταση. Εν τω μεταξύ, ελπίζω η επιστήμη να βρει σύντομα τη θε-
ραπεία για το AIDS και να μπορέσει ο Αμπντούλ να γίνει καλά! Το αξίζει! Μπαμπάκα μου, δε θέλω να ανησυχείς για μένα. Εί-
μαι πια 15 ετών και ξέρω να φροντίζω τον εαυτό μου. Κι έπειτα, ο Αμπντούλ είναι τόσο δυνατός με τη σοφία και την πείρα των 
47 χρόνων του. Με καθοδηγεί και με συμβουλεύει με τον καλύτερο τρόπο για τις επιλογές μου, όπως για την επιλογή μου να 
ασπαστώ τον ισλαμισμό. Ελπίζω να έρθω να σε βρω σύντομα, έτσι θα σου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσεις τα εγγονάκια σου!                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                      Με αγάπη 
                                                                                                                                                     Το λατρεμένο σου κοριτσάκι! 
Υ.Γ.:  Πλάκα σου κάνω, μπαμπά! Κούλαρε! Είμαι στη Μαρία. Απλώς ήθελα να σου πω πως στη ζωή υπάρχουν πολύ χειρότερα 
πράγματα από τους βαθμούς του τριμήνου που θα βρεις στο κομοδίνο! 

Η συντακτική ομάδα εύχεται στην αγαπημένη μας καθηγήτρια, Αλίκη Αποστολάκη καλή και γρήγορη ανάρρωση από την πρό-
σφατη περιπέτεια της υγείας της. Η απουσία της μας στοίχισε τόσο στην τάξη, όσο και στην έκδοση του φύλλου που διαβάζε-
τε. Σιδερένια και γρήγορα κοντά μας, δημιουργική και αεικίνητη, όπως πάντα! 
                                                                                                                                                                                           Η συντακτική ομάδα 

Ευχές για γρήγορη ανάρρωση 
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Καμπουράκη Νίκη: Kαλημέρα παιδιά, 
όλοι ξέρουμε ότι σήμερα έχουμε μια ξε-
χωριστή καλεσμένη, τη Μάρω Δούκα. 
Θέλω να την καλωσορίσω εκ μέρους 
όλων και να την ευχαριστήσω για την τι-
μή που μας έκανε να επισκεφτεί το σχο-
λείο μας, να αφιερώσει από τον πολύτι-
μο χρόνο της και σε μας λίγο, για να μι-
λήσουμε, να ακούσει τους προβληματι-
σμούς σας και να απαντήσει στις ερωτή-
σεις σας. Κυρία Δούκα, καλώς ήρθατε. Ο 
κύριος Στεφανάκης θα πει δυο λόγια για 
την καλεσμένη μας.  
Μάνος Στεφανάκης: Νομίζω ότι δεν 
χρειάζεται να πούμε πολλά λόγια γιατί 
ήδη, τις προηγούμενες μέρες, τα παιδιά 
είχαν επαφή με το έργο. Εκείνο που 
ήθελα εγώ να πω είναι ότι αισθάνομαι 
πολύ μεγάλη συγκίνηση γιατί λίγο πιο 
μεγάλος από την δική σας ηλικία ανακά-
λυψα τη Μάρω τη Δούκα και την Αρχαία 
Σκουριά. Ήταν μια ανακάλυψη  η οποία 
πραγματικά με στιγμάτισε. Το έργο της, 
όπως έχουμε ήδη ξαναπεί κινείται σε 
τέσσερις άξονες. Είναι, νομίζω, τέσσερα 
τα υλικά της: ο μύθος, η ιστορία, η πολι-
τική  και σίγουρα ο έρωτας. Το ενοποιη-
τικό στοιχείο όλων αυτών είναι η γλώσ-
σα την οποία δουλεύει με εξαιρετική μα-
στοριά και με πολύ μεράκι. Γιατί, όπως 
είχε πει και η ίδια, η γλώσσα είναι η κα-
τοικία μας, η πατρίδα μας. Έχει καταφέ-
ρει λοιπόν, η Μάρω Δούκα να μας ταξι-
δέψει σαράντα χρόνια με τα δεκαπέντε 
βιβλία της. Δεν θα πω περισσότερα για 
τη Μάρω τη Δούκα, γιατί όλοι ανυπομο-
νούμε να ακούσουμε την ίδια. Λοιπόν 
παιδιά σας την παραδίδω και μην την 
κακοποιήσετε! 
Μάρω Δούκα: Καλημέρα παιδιά, μην 
νομίζετε ότι έχω την άνεση να αρχίσω να 
ρητορεύω. Θα με διευκολύνετε πάρα 
πολύ, αν αρχίζατε να μου κάνετε ερωτή-
σεις. Ο Μάνος τα είπε πολύ επιγραμμα-
τικά. Δε θέλω να πω και εύστοχα, ως 
προς τον υπερθετικό, εννοώ, των χαρα-
κτηρισμών του για τη δουλειά μου.  

Μου φάνηκε πάντως περιεκτική η τοπο-
θέτησή του για τους άξονες,  τη γλώσσα, 
δηλαδή, τον μύθο, την ιστορία  τον 
έρωτα…… 
 
Ακολουθούν οι ερωτήσεις των μαθητών 
και οι απαντήσεις της κ. Δούκα. 
   
Αν ισχύει αυτό που ειπώθηκε, ότι ο 
έρωτας είναι κεντρικός άξονας στο 
έργο σας, θα μπορούσατε να μας προσ-
διορίσετε τι σημαίνει για σας ο έρωτας; 
Ο έρωτας ως κοσμική δύναμη, που δεν 
περιορίζεται, ξέρετε, μόνο στις ανθρώπι-
νες σχέσεις, είναι πολύ σημαντικός. Ο 
έρωτας δεν είναι μόνο ανάμεσα στο ζευ-
γάρι. Είναι με τη ζωή, με την ευθύνη μας 
απέναντι στο κόσμο, με την καθημερινό-
τητα μας, με τη φύση. Είναι πολύ μεγά-
λη υπόθεση να μπορούμε την καθημερι-
νότητά μας να τη διαποτίζουμε από μια 
ερωτική πνοή, να την πηγαίνουμε παρα-
πέρα, να τη βλέπουμε και αλλιώς. Nα 
αισθανόμαστε δηλαδή ότι ο μεγαλύτε-
ρος εχθρός μας είναι η συνήθεια, η ρου-
τίνα, ο «αυτόματος πιλότος». Ο έρωτας, 
με άλλα λόγια, βοηθάει τον άνθρωπο να 
κινηθεί έξω από τον εαυτό του,  να βγει 
από το καβούκι του και τις συνήθειές 
του, να γίνει ένα με τον κόσμο,  ένα με 
την Φύση. Γι’ αυτό στις αρχαίες κοσμο-
γονίες ο Έρωτας είναι ύψιστη θεότητα. 
Γι’ αυτό και στην αρχαία ελληνική γραμ-
ματεία υμνήθηκε ξεχωριστά. Από τη φι-
λοσοφία ως την ποίηση. Ας θυμηθούμε 
τον Πλάτωνα και τον Σοφοκλή. Με αυτή 
την έννοια είναι πολύ σημαντικό να αι-
σθανόμαστε ότι πρέπει εμείς οι ίδιοι να 
φορτίζουμε τον εαυτό μας και να έχουμε 
μια δυναμική στην κίνηση μας, στις πρά-
ξεις μας και κυρίως στις σκέψεις μας. Να 
περπατάμε στο δρόμο και να περιμένου-
με ανά πάσα στιγμή το θαύμα. Και το 
θαύμα να είναι ένα λουλουδάκι στην 
άκρη του δρόμου. Κι όταν το αντικρύ-
σουμε, να στρέψουμε και πάλι αλλού τη 
ματιά μας, να αναζητήσουμε και πάλι 
κάτι άλλο. Ερωτεύομαι θα πει διεκδικώ, 
εξερευνώ, δεν ησυχάζω… 
 
Τι θα συμβουλεύατε έναν νέο της ηλικί-
ας μου, που ξεκινάει να γράφει; Η απά-
ντησή σας με ενδιαφέρει πάρα πολύ, 
γιατί τον τελευταίο καιρό σκέφτομαι  
σοβαρά να ξεκινήσω το πρώτο μου βι-
βλίο. 
Μάλιστα! Το πρώτο που θέλω να σου 
πω -και σ’ το λέω με πολλή αγάπη και 
τρυφερότητα- δοκίμασέ το, εφόσον το 
έχεις αποφασίσει… Άλλωστε, το ’πες πο-

λύ αποφασισμένη. Ανακοίνωση μας 
έκανες σχεδόν απειλητική ότι ξεκινάς να 
γράφεις ένα βιβλίο. Είναι πολύ ωραίο 
έτσι που το ακούω, αλλά εγώ, με την ε-
μπειρία των 67 χρόνων μου, θα σε συμ-
βούλευα να περιμένεις λίγο, γνώμη μου 
είναι ότι σε αυτή την περίοδο της ζωής 
σου, δικαιούσαι μάλλον να διαβάσεις 
πολλά βιβλία... Χωρίς διάβασμα συγγρα-
φή δεν εννοείται. Μη βιάζεσαι. Είναι βέ-
βαια  χαρακτηριστικό  της εποχής μας η 
ταχύτητα και η βιασύνη με την οποία 
ζούμε το καθετί, λες και μας κυνηγάνε 
και τρέχουμε να προλάβουμε. Το γράψι-
μο όμως θέλει ωρίμανση  και γνώση. 
Πρέπει να διαβάσεις πολύ για να αι-
σθανθείς μέσα από το διάβασμα την α-
νάγκη να ξαναπείς και εσύ με τον δικό 
σου τρόπο τα πράγματα. Γιατί, και αυτό 
δεν πρέπει να το ξεχνούμε, επί της ουσί-
ας, όλα έχουν ειπωθεί. Παρθενογένεση 
στην τέχνη δεν υπάρχει. Από κάποιους 
παραλαμβάνουμε τη σκυτάλη και πάμε 
παραπέρα. Θεωρητικά, και το πιστεύω 
αυτό, από τον Όμηρο και μετά, όλος ο 
αγώνας είναι αν θα αξιωθούμε ή όχι να 
παραλάβουμε τη σκυτάλη… Η ανάγκη, 
πάντως, του γραψίματος, της δυνατότη-
τάς μας δηλαδή να εκφραστούμε, είναι 
κάτι κοινό σε όλους. Όλοι μας, λίγο πο-
λύ, από τα 14-15 μας αρχίζουμε τα ημε-
ρολόγια, τις σημειώσεις, τα ποιήματα, 
τα ερωτικά ραβασάκια. Όμως η συγγρα-
φή προϋποθέτει και πολύ διάβασμα, 
προϋποθέτει ψάξιμο… προβληματισμό, 
ώσπου, μόνη σου, μέσα από αυτή τη δι-
αδικασία, θα δεις και τι είναι εκείνο που 
θέλεις να γράψεις. Και το κυριότερο πώς 
θα το γράψεις. 

  
Πώς ξεκινά ένας συγγραφέας να γρά-
φει ένα βιβλίο; Έχετε από την αρχή 
συλλάβει την ιστορία ή τη διαμορφώ-
νετε στην εξέλιξη της συγγραφής;  Επί-
σης έχετε αναθεωρήσει ποτέ κάποια 
πλοκή που ήδη έχετε προχωρήσει αρ-
κετά; 
Πάντα ξεκινάς από μια ιδέα. Καλό είναι 
στην αρχή να έχεις ένα σχεδιάγραμμα, 
χρονολόγιο, αν χρειάζεται, να ξέρεις, μέ-

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Απομαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από τη συζήτηση μας με την Μάρω Δούκα 
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σες άκρες, τι θέλεις να γράψεις. Έπειτα 
όμως καλό είναι να επιτρέπεις στην αφή-
γηση να σε οδηγεί, είναι λάθος να της 
επιβάλλεσαι. Οφείλεις δηλαδή να αφή-
νεσαι στην έκπληξη, στο άγνωστο της 
παρακάτω φράσης… Και κάποια στιγμή, 
έχοντας γράψει αρκετές σελίδες- εμένα, 
τουλάχιστον, μου συμβαίνει συχνά- επει-
δή στη ροή της γραφής προκύπτουν νέα 
στοιχεία, αναγκάζεσαι  να γυρίσεις στην 
αρχή της αφήγησής σου και να κάνεις τις 
απαιτούμενες αλλαγές. Κι αυτό ακριβώς 
είναι το «θαύμα» της γραφής, μέσα από 
τη δουλειά να σου αποκαλύπτεται το α-
πολύτως αναγκαίο για να ολοκληρωθεί 
ένα βιβλίο… Αυτό με άλλα λόγια τι ση-
μαίνει; Ότι, ενώ οφείλουμε να γνωρίζου-
με τι ακριβώς θέλουμε να πούμε, την 
ίδια στιγμή θα πρέπει και να επιτρέπου-
με στα φανταστικά, τα επινοημένα μας 
πρόσωπα, τους ήρωές μας, να μας οδη-
γούν… Όσο και να ακούγεται περίεργο, 
όταν μια ιστορία αρχίζει να ζωντανεύει, 
έχει τέτοια δυναμική από μόνη της, που 
αυτή  σε πάει, αυτή σε οδηγεί. Κι όλα 
αυτά βέβαια μέσα από το μυστήριο της 
μυθοπλασίας. Αυτό δεν έχει να κάνει με 
καμία θεϊκή έμπνευση και τα λοιπά αλλά 
με την ουσιαστική, την βαθιά απόφασή 
μας να εκφραστούμε μέσα από το γρά-
ψιμο… 

  
Έχετε πει ότι διεκδικείτε να είστε πεζο-
γράφος και όχι γυναίκα- πεζογράφος. 
Θα θέλατε  να μας το εξηγήσετε; 
Είσαστε βλέπω καλά διαβασμένοι… Πο-
λύ δουλεμένες οι ερωτήσεις σας. Κοίταξε 
να δεις, διεκδικούμε και εμείς οι γυναί-
κες το δικαίωμά μας στο να «είμαστε» 
και να θεωρούμαστε άνθρωποι. Πρώτα 
άνθρωποι και μετά γυναίκες. Έτσι δεν 
είναι; Αυτό που σας λέω δεν έχει να κά-
νει με τους φεμινιστικούς  αγώνες για 
ίσα δικαιώματα ή τη μεταφεμινιστική ε-
ποχή μας.  Έχει μάλλον να κάνει με τη δι-
κή μου την αίσθηση ότι αυτοί που μι-
λούν για γυναικεία λογοτεχνία σε επίπε-
δο κριτικής ή θεωρίας ή ιστορίας της λο-
γοτεχνίας, μιλούν κάπως απαξιωτικά. Εί-
ναι σαν να λένε: Αυτή είναι καλή ως γυ-
ναίκα, έχει ευαισθησία, λυρισμό, τρυφε-

ρότητα, αλλά εντάξει τώρα, δεν έχει και 
κανένα βαθύ προβληματισμό, ούτε και 
ουσιαστικές πνευματικές αναζητήσεις…  
Με αυτήν την έννοια, δεν συμφωνώ με 
τον διαχωρισμό της λογοτεχνίας σε γυ-
ναικεία και ανδρική. Θυμάμαι στα πρώτα 
μου συγγραφικά βήματα, εκεί γύρω στο 
1974-79, που τότε δεν είχαμε ακόμα τό-
σο σπουδαίες συγγραφείς, όπως η Καρυ-
στιάνη, η Γαλανάκη, η  Ζυράννα Ζατέλη,  
λέγανε η Μάρω Δούκα είναι η καλύτερη 
από τις γυναίκες συγγραφείς. Και έλεγα 
κι εγώ από μέσα μου: Ποιες είναι οι 
άλλες γυναίκες από τις οποίες εγώ είμαι 
καλύτερη; Τι ακριβώς θέλουν να πουν οι 
κύριοι;  Θυμάμαι μάλιστα που σάρκαζα 
και λίγο, εντάξει, σκεφτόμουν, αν είναι 
να διαχωρίζουμε σε γυναικεία και ανδρι-
κή τη λογοτεχνία, γιατί να μην έχουμε 
μετά και  την “γκέι” λογοτεχνία… Αστεία, 
αστεία, αυτό που θέλω  τώρα να σας πω, 
είναι ότι η καλή λογοτεχνία, και το λέω 
έτσι, προκλητικά, εφόσον οφείλει να ε-
μπεριέχει και το αρσενικό και το θηλυκό,  
είναι η “γκέι” λογοτεχνία. Ο συγγραφέας 
με άλλα λόγια, ανεξαρτήτως φύλου, ο-
φείλει να συνομιλεί και με το άλλο, το 
αντίθετο, φύλο που κουβαλάει μέσα 
του… Αλλιώς πώς θα μπορούσε να προσ-
λαμβάνει τον κόσμο; Να συνδυάζει, ας 
πούμε, τη γυναικεία ματιά, μια μητρική 
ματιά, που αγκαλιάζει προστατευτικά 
όλο τον κόσμο, με τη ματιά του άνδρα, 
που είναι κάπως σαν τη “ματιά του κυνη-
γού”, η επιθετική αλλά και πατρική μα-
τιά, να το πω έτσι, που όμως θέλει και να 
επιβληθεί... Αν το καλοσκεφτούμε, λοι-
πόν, εφόσον η αφήγηση, ως λειτουργία, 
φιλοδοξεί εξ ορισμού να επιβάλει τάξη 
στο χάος, εμπεριέχει και το αρσενικό 
στοιχείο… Γιατί τι άλλο είναι η αφήγηση; 
Εκεί που δεν υπάρχει τίποτα, μόνο το κε-
νό, το χάος, ο αφηγητής-τρια επινοεί τη 
μορφή. Αρσενικό και θηλυκό λοιπόν συ-
νυπάρχουν στον συγγραφέα… που πραγ-
ματικά θέλει να ξαναπεί τα πράγματα με 
το δικό του τρόπο, να επιβάλει τάξη δη-
λαδή στο χάος, να δώσει μορφή σε κάτι 
που δεν υπάρχει… 
  
Αναφερθήκατε στον αγώνα των γυναι-
κών για ίσα δικαιώματα και κάνατε λό-
γο για μεταφεμινιστική εποχή. Νομίζετε 
ότι οι γυναίκες έχουν κάνει κάτι λάθος 
σε αυτό τον αγώνα και δεν έχουμε ακό-
μα τα επιθυμητά αποτελέσματα; 
Σίγουρα ευθύνεται και η γυναίκα στις ε-
πιλογές της και στους αγώνες της. Διότι 
μέσα από τον αγώνα της για ισότητα, 
έχει σχεδόν αντιγράψει σε πολλά το αν-
δρικό πρότυπο.  Αγωνιζόταν δηλαδή για 

να γίνει άνδρας. Μα εδώ δεν είναι το ζη-
τούμενο να αποκτήσεις την ελευθερία 
σου αλλάζοντας φύλο, αλλάζοντας τα 
βαθύτερα συστατικά της ψυχοσύνθεσης 
και της ουσίας σου. Το θέμα είναι να 
σταθείς ισότιμα στον άνδρα ως γυναίκα. 
Αυτό είναι το ζητούμενο. Ως γυναίκα να 
διεκδικείς, ας πούμε, να πληρώνεσαι 
όσο και ο άνδρας στη δουλειά. Ως γυναί-
κα να θέλεις τη θέση σου μέσα στην οι-
κογένεια. Να υπάρχει μια κατανομή, εί-
ναι πολύ ουσιαστικό αυτό. Όμως άλλο το 
ένα κι άλλο το άλλο. Άλλο να γίνεις 
άνδρας, δυνατή όπως τον άνδρα, κι άλλο 
να είσαι αυτή που είσαι και όμως να εί-
σαι δίπλα στον άνδρα. Ούτε μπροστά, 
ούτε πίσω. Είναι ένα πολύ ωραίο, που 
έχει πει ο Camus: Ούτε πολύ μπροστά, 
γιατί δεν θα σε ακολουθήσω. Ούτε πολύ 
πίσω, γιατί μπορεί να μη σε οδηγήσω 
πουθενά. Δίπλα μου μόνο για να συνο-
δοιπορήσουμε, να προχωρήσουμε συ-
ντροφικά. Ούτε το μπροστά, ούτε το πί-
σω. Το δίπλα. Για το δίπλα αγωνιζόμαστε 
όλοι. Το δίπλα, που εμπεριέχει τη συ-
ντροφικότητα, τη συλλογικότητα. 
  
Να ξαναγυρίσουμε στη Λογοτεχνία.  
Μας είπατε πριν ποια θεωρείτε καλή 
λογοτεχνία. Θα μας πείτε ποια θεωρείτε 
κακή; Τι σας ενοχλεί προσωπικά ως α-
ναγνώστρια σε ένα βιβλίο; 
 
Ο χειρότερος εχθρός της λογοτεχνίας εί-
ναι, νομίζω, η λογοτεχνίζουσα γλώσσα. Η 
λογοτεχνία έχει ανάγκη τη γλώσσα. Χω-
ρίς τον λόγο, τέχνη του λόγου δεν νοεί-
ται. Αλλά είναι πολύ «ύπουλο» να νομί-
ζουμε ότι υπηρετούμε τη λογοτεχνία με 
τις σπάνιες λέξεις και τη γλυκερή λυρικό-
τητα. Να θέλουμε για παράδειγμα  να 
πούμε ότι ο ουρανός είναι συννεφιασμέ-
νος, και αντί να πούμε απλώς αυτό, ή να 
περιγράψουμε τον ουρανό με λέξεις που 
θα έχουν να κάνουν με τη διάθεσή μας 
της στιγμής, εμείς να ψάχνουμε να βρού-
με σπάνιες, εξεζητημένες, ποιητικές λε-
ξούλες... πιστεύοντας ότι έτσι 
«υπηρετούμε» τη λογοτεχνία και την ευ-
αισθησία μας… Η ευαισθησία, βέβαια, 
μας είναι απαραίτητη. Χωρίς ευαισθησία 
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δεν μπορούμε να πάμε και πολύ πέρα τη 
ζωή μας, με την έννοια ότι δεν μπορούμε 
να τη χαρούμε, ούτε να αντιληφθούμε 
την βαθύτερη ουσία της. Αλλά εδώ μιλά-
με για τη γλώσσα που δεν είναι αλλά 
προσπαθεί να είναι λογοτεχνική και α-
πλώς «λογοτεχνίζει», προκειμένου να υ-
ποστηρίξει τη ρηχή και ανούσια θεματο-
λογία της. Στις μέρες μας,  μέσα από αυ-
τό το είδος της γλυκερής λογοτεχνίας ο-
δηγηθήκαμε στα Άρλεκιν, στα Βίπερ-
Νόρα, στη ροζ, όπως λέμε, αισθηματική 
λογοτεχνία, με τη συγκεκριμένη θεματο-
λογία, που όσο κι αν «πρωτοτυπεί», στο 
τέλος θα καταλήξει στο αίσιο τέλος με τη 
φτωχούλα που παντρεύεται τον πλούσιο 
ή τον πλούσιο που βολεύεται δίπλα τη 
φτωχούλα και λύνονται  ως διά μαγείας 
όλα τα προβλήματα… 

  
Τι είναι αυτό που σας ωθεί να γράψετε, 
ενώ λέτε κάθε φορά που τελειώνετε 
ένα βιβλίο ότι είναι το τελευταίο σας; 
Επί της ουσίας δεν ξέρω. Αυτή θα ήταν η 
απάντησή μου. Δεν Ξέρω. Μια που είμαι 
όμως εδώ για να φλυαρήσω και λίγο μαζί 
σας, αυτό το «δεν ξέρω» θα σας το αφη-
γηθώ… Παλιότερα, όταν ήμουν πιο νέα 
και τελείωνα ένα βιβλίο δεν το εξέδιδα, 
εάν δεν είχα αρχίσει να σκέφτομαι το ε-
πόμενο και να έχω γράψει και λίγο. Για 
να έχω τη σιγουριά ότι με κάτι θα μπορώ 
να ασχολούμαι καθημερινά. Γιατί, πρέ-
πει να σας πω, με τον καιρό η συγγραφή 
γίνεται και τρόπος ζωής. Όπως ο άλλος 
σηκώνεται το πρωί και πάει στη δουλειά 
του,  έτσι και εγώ, όταν σηκώνομαι, είτε 
με τη γραφομηχανή, με το μπλοκάκι και 
το μολυβάκι παλιότερα, είτε τώρα με τον 
υπολογιστή, κάθομαι εκεί και  προσπα-
θώ να σκεφτώ, να βάλω σε μια τάξη ορι-
σμένα πράγματα που με απασχολούν, να 
γράψω. Λοιπόν, παλιότερα, περίμενα 
πρώτα να έχω μια «μαγιά» και μετά να 
εκδώσω το βιβλίο που είχα τελειώσει. Τα 
τελευταία χρόνια, και με το βάρος της 
ηλικίας, κάθε φορά που τελειώνω ένα 
βιβλίο, αποφασίζω να το εκδώσω αμέ-
σως, γιατί αν περιμένω… μπορεί να περι-

μένω πολύ, και δεν αντέχω τη «φθορά» 
της αναμονής.  Με το που το εκδίδω, λοι-
πόν, βυθίζομαι σε ένα κενό, αισθάνομαι 
σε αδιέξοδο. Έτσι, τα τελευταία δεκαπέ-
ντε-είκοσι χρόνια κάθε φορά αισθάνομαι 
ότι αυτό που έγραψα είναι και το τελευ-
ταίο. Ότι δεν θα ξαναγράψω. Αυτό το εί-
χα αισθανθεί για πρώτη φορά πάρα πο-
λύ έντονα, όταν είχα τελειώσει την Ου-
ράνια Μηχανική. Είχα βρεθεί σε μεγάλο 
αδιέξοδο και εκεί επάνω στο αδιέξοδο, 
μου ήρθε ξανά η επιθυμία που αισθανό-
μουν από χρόνια, όταν «μεγαλώσω», να 
γράψω ένα βιβλίο για τα Χανιά και την 
Κρήτη. Είχα όμως και τη «φαεινή» ιδέα 
ότι, εάν ήθελα να αποτυπώσω το ταξίδι 
της πόλης όπου γεννήθηκα και μεγάλω-
σα μέσα στον χρόνο, θα έπρεπε να οπλι-
στώ με τη διεισδυτικότητα της νοσταλγί-
ας ενός ξένου, ενός άλλου, διαφορετι-
κού, που οι ιστορικές συγκυρίες τον ξερί-
ζωσαν… Κι έτσι άρχισα να ψάχνω και να 
διαβάζω για τους Τουρκοκρητικούς. Και 
έτσι έγραψα το «Αθώοι και φταίχτες». 
Από εκεί και μετά αισθάνθηκα ότι τε-
λειώνοντας αυτό το βιβλίο δεν «κλείνω 
το λογαριασμό μου» με το θέμα που είχα 
ανοίξει και την περιπλάνησή μου στα Χα-
νιά, όπως  την ήθελα, και έγραψα και το 
δεύτερο, «Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ»,  
και το τρίτο και τελευταίο, το «Έλα να 
πούμε ψέματα». Τώρα κλείνει η τριλογία 
που αφορά τα Χανιά  αι  έχω βρεθεί πάλι 
στο ίδιο κενό. Είμαι στο ίδιο αδιέξοδο. 
Μόνο που τώρα  στην ηλικία που είμαι 
λέω: Θα περιμένω. Έχω την υπομονή, σε 
κανένα χρόνο ίσως να μου έρθει καμία 
ιδέα.  Αλλά κάνω και τη σκέψη: Και να μη 
μου έρθει, δε θα σκάσω! Δεκαπέντε βι-
βλία έχω γράψει. Και σε τελευταία ανά-
λυση, και το πιστεύω βαθιά αυτό, όχι α-
πό υπερβολική ταπεινοφροσύνη και σε-
μνότητα αλλά ούτε και από έπαρση –
γιατί,  ξέρετε, αυτά τα δύο συνυπάρχουν 
κάποιες φορές- πιστεύω, λοιπόν, ότι έτσι 
κι αλλιώς,  ό,τι είχα να δώσω στην ελλη-
νική πεζογραφία, στα “γράμματα”, όπως 
λέμε, και λίγο στο πιο φιλολογικό, το 
έδωσα. Ό, τι και να κάνω, θα είναι μέσα 
από τη δυναμική, που έτσι κι αλλιώς α-
νέπτυξα αυτά τα σαράντα χρόνια. Δε θα 
είναι ούτε τίποτα το κοσμογονικό, ούτε 
τίποτα το απολύτως διαφορετικό από 
αυτά που έχω γράψει. Παρότι, από βι-
βλίο σε βιβλίο, πάντα προσπαθώ να βελ-
τιώνω τις αφηγηματικές τεχνικές μου, 
την επεξεργασία της γλώσσας και όλα τα 
σχετικά, και αισθάνομαι να γίνομαι όλο 
και πιο απαιτητική, ξέρω, εντούτοις, ότι 
δεν υπάρχει περίπτωση ξαφνικά να γίνει 

το θαύμα και να γράψω το βιβλίο των 
βιβλίων. Περισσότερο πιστεύω ότι, αν 
γράψω κάτι ακόμη, αυτό θα λειτουργή-
σει αθροιστικά στην εργογραφία μου. 
Αντί να είναι δεκαπέντε τα βιβλία, να εί-
ναι δεκαέξι. Κάπως έτσι. 
  
Πώς μπορέσατε να γράψετε όλες αυτές 
τις πληροφορίες, τις περιγραφές της πό-
λης και τα ιστορικά γεγονότα που ενσω-
ματώσατε στο «Αθώοι και φταίχτες»; 
Είχα κατεβεί στα Χανιά και πέρασα ένα 
δυο μήνες εκεί στο Ιστορικό Αρχείο πή-
γαινα κάθε πρωί ως υπάλληλος, κανονι-
κά, και ξεφύλλιζα εφημερίδες και παρα-
καλούσα να μου επιτρέπουν να μπω στα 
αρχεία. Διάβαζα και κρατούσα σημειώ-
σεις και μάλιστα με λίγο πρωτόγονο τρό-
πο. Φωτοτυπίες απαγορεύονταν… Ούτε 
και φωτογραφική μηχανή είχα… Καθό-
μουνα με το χέρι κι αντέγραφα στο 
μπλοκάκι. Εφόσον δεν μπορούσα να 
«γράψω» κι αισθανόμουν ότι δεν μου 
«βγαίνει» τίποτα, έλεγα τουλάχιστον να 
αντιγράφω και να επιλέγω από τις εφη-
μερίδες αυτά που μου τραβούσαν την 
προσοχή. Ήταν εκεί και μια πολύ καλή 
υπάλληλος, εξαιρετική στη δουλειά της 
και με βοηθούσε πολύ. Λοιπόν, λίγο-λίγο 
άρχισα να παίρνω πάλι μπρος, αλλά, 
πρέπει να το τονίσω αυτό,  μέσα από αυ-
τή τη δουλειά, του μυρμηγκιού. Πήγαινα 
κάθε πρωί  εκεί, και όπως το μυρμήγκι 
καταγίνεται και πάει κι έρχεται κι ούτε 
κανείς καταλαβαίνει τι κάνει, αυτή τη 
δουλειά έκανα κι εγώ. Και στο τέλος, με 
τα πολλά, μπήκα στην ροή της καθημερι-
νής γραφής…  κι αισθανόμουν λίγο λίγο 
να γίνεται το βιβλίο, να ζωντανεύουν οι 
χαρακτήρες, να συνομιλούν μαζί μου κι 
εγώ με την εποχή τους… 

  
Πόσο δύσκολο είναι να αναπαραστήσει 
κανείς λογοτεχνικά μια εποχή, που δεν 
την έχει ζήσει; 
Πολύ δύσκολο. Απαιτεί μελέτη και αφο-
σίωση. Εγώ, ας πούμε, όταν θέλω να 
σχεδιάσω ένα μυθιστόρημα, και ιστορικό 
να μην είναι, να μην έχει δηλαδή φιλοδο-
ξίες συνομιλίας με την ιστορία, θα κα-
ταρτίσω οπωσδήποτε το χρονολόγιο του 
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ήρωα που φαντάζομαι. Τότε γεννήθηκε, 
τότε πήγε σχολείο, αυτούς τους φίλους 
είχε, αυτούς τους συγγενείς, τα διαβά-
σματά του… ψάχνω έπειτα τις σημαντι-
κές περιόδους της ζωής του να τις πλαι-
σιώσω με τα αντίστοιχα γεγονότα, τις 
πολιτιστικές εκδηλώσεις… σ’ αυτή την 
έρευνα βοηθούν πολύ οι διαφημίσεις 
στις εφημερίδες της εποχής. Όταν δού-
λευα, θυμάμαι, το τελευταίο μου βιβλίο, 
το "Έλα να πούμε ψέματα", έψαχνα στις 
εφημερίδες να βρω ποιες ταινίες έπαιζαν 
οι κινηματογράφοι εκείνη την περίοδο…  
Αλλιώς, αντιμετωπίζεις π.χ. τον 
«χαρακτήρα» σου, αν ξέρεις ότι κάποια 
στιγμή μπορεί να είδε το «Ημερολόγιο 
της Άννας Φρανκ» στην πρώτη προβολή 
του στα Χανιά κι ας μην χρειαστεί να το 
αναφέρεις πουθενά στο βιβλίο.  
 
Αναφερθήκατε στο βιβλίο σας, «Αθώοι 
και Φταίχτες». Θα ήθελα να σας κάνω 
μια ερώτηση σε σχέση με αυτό. Στις 
γραμμές του μύθου και της ιστορίας εί-
ναι ο υπότιτλος του βιβλίου. Τι είναι ε-
κείνο που σας ώθησε να ασχοληθείτε 
με την ιστορία στα μυθιστορήματά σας; 
Νομίζετε ότι  κάποιες στιγμές θυσιάσα-
τε τη λογοτεχνικότητα στο βωμό της ι-
στορίας; 
Πολύ ουσιαστική κι εσένα η ερώτησή 
σου… Στις γραμμές του μύθου και της 
Ιστορίας, λοιπόν.  Εγώ αισθάνομαι, ξέ-
ρεις, ότι η συνομιλία με την ιστορία υ-
πάρχει  σε όλα μου τα βιβλία με τον ένα 
ή με τον άλλο τρόπο, ακόμα και στα 
πρώτα μου, την «Πηγάδα» ή την «Αρχαία 
Σκουριά».  Αμιγώς ιστορικό βιβλίο, κατά 
τη δική μου αντίληψη, είναι μόνο το 
«Ένας σκούφος από πορφύρα», που η 
υπόθεσή του τοποθετείται χρονικά στο 
Βυζάντιο. Αλλά είναι και πάλι ένα βιβλίο 
που το έγραψα με τη ματιά μου στο σή-
μερα. Κι αυτό είναι το χαρακτηριστικό 
της δικής μου συνομιλίας και επαφής με 
την ιστορία. Ότι την ιστορία δεν τη χρη-
σιμοποιώ ως καμβά, που επάνω κεντώ 
τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που θέ-
λω να περιγράψω, αλλά επιδιώκω το α-
ντίστροφο: έχω τα πρόσωπα ως  καμβά 
και επάνω σε αυτά τα πρόσωπα κεντώ τα 
γεγονότα. Με την αίσθηση ότι μόνο έτσι 
θα μπορούσα  να ενσωματώσω το γεγο-
νός στο βίωμα, να το εξανθρωπίσω με 
τον μύθο. Και ο μύθος εδώ, με τις κατα-
βολές του από τον προφορικό λόγο, υπο-
δηλώνει κυρίως τη συνένωση του πραγ-
ματικού γεγονότος με το φανταστικό, της 
συλλογικής ιστορίας με την ατομικότητα. 
Να το πω κι αλλιώς: βυθιζόμαστε στην 

ιστορία μέσω του μύθου. Και φτιάχνο-
ντας τους δικούς μας μύθους και συνομι-
λώντας με την ιστορία πιάνουμε επαφή 
με το δικό μας κόσμο βρίσκοντας τη θέση 
μας σε αυτόν! Κι αυτό μας βοηθάει  να 
αντλήσουμε αισιοδοξία και ελπίδα. Γιατί 
το σημαντικό είναι να ελπίζουμε γνωρί-
ζοντας, όχι να ελπίζουμε μέσα στα σκο-
τάδια της αμάθειάς μας. Να είμαστε ι-
στορικά αισιόδοξοι και όχι να είμαστε 
αισιόδοξοι λόγω άγνοιας. Είναι σημαντι-
κό να ξέρουμε και να επιμένουμε, να α-
ναρωτιόμαστε και να μην απελπιζόμα-
στε. Με αυτή την έννοια λοιπόν στα βι-
βλία μου η ιστορία έχει πρωταγωνιστικό 
ρόλο. Τώρα για αυτό που είπες, αν είναι 
εις βάρος της λογοτεχνικότητας, αυτό εί-
ναι στην κρίση του αναγνώστη. Σίγουρα 
σε βάρος της μυθοπλασίας στους 
«Αθώους και φταίχτες», ίσως είναι κά-
ποια πλεονάζοντα πραγματολογικά και 
ιστορικά στοιχεία, που θα μπορούσαν να 
είναι λιγότερα. Αλλά, αν ήταν λιγότερα, 
δεν θα ήταν το βιβλίο που θα ήθελα να 
γράψω εγώ για τα Χανιά. Και στην ηλικία 
μου και με τον δικό μου αγώνα και τη δι-
κή μου αγωνία στο γράψιμο, έχω βγάλει 
το συμπέρασμα ότι ο λογοτέχνης σέβε-
ται τη λογοτεχνία, στον ίδιο βαθμό που  
σέβεται και τη βαθύτερη αιτία της συγ-
γραφής. Εγώ λοιπόν, το «Αθώοι και φταί-
χτες» ήθελα να το γράψω για να ζωντα-
νέψω τα Χανιά, να αναδείξω την πόλη, 
ως πάσχουσα λογοτεχνική περσόνα, μέ-
σα στον χρόνο και στο χώρο. Και κανένας 
κανόνας δεν απαγορεύει ένα μυθιστόρη-
μα, κατά την δική μου αντίληψη- άλλος 
θα μου πει ότι εγώ δεν συμφωνώ και θα 
σεβαστώ την άποψη του-  να εμπεριέχει 
και σελίδες που θυμίζουν, ας πούμε, 
τουριστικό οδηγό ή βιβλίο ιστορίας, σε-
λίδες που να έχουν κοινωνιολογικό χαρα-
κτήρα ή φιλοσοφικό χαρακτήρα, σελίδες 
που να είναι πιο ποιητικές.  

Όσοι συμμαθητές μου παρακολουθήσα-
με τη χθεσινή ομιλία σας, στην αίθουσα 
Ανδρόγεω, σας ακούσαμε να τοποθετεί-
τε το μυθιστόρημα στην κορυφή της λο-
γοτεχνικής πυραμίδας. Εμείς πάλι ξέ-

ρουμε ότι στη θέση αυτή οι ειδικοί το-
ποθετούν συνήθως την ποίηση. Τι λέτε  
για αυτό; 
Προσωπικά, πιστεύω ότι το μυθιστόρη-
μα στην κλασική πια μορφή του, είναι 
κορυφαίο στην πυραμίδα της λογοτεχνί-
ας, γιατί όπως είπα και πιο πριν εμπεριέ-
χει και την ποίηση… Για εμένα, επίσης, 
αποτελεί την κορυφαία στιγμή του ευ-
ρωπαϊκού πολιτισμού. Διότι αρχίζοντας 
από τον Θερβάντες και τον «Δον Κιχώτη» 
και φτάνοντας ως την μεγάλη ρωσική λο-
γοτεχνία, τη γαλλική, την αγγλική, το μυ-
θιστόρημα είναι αυτό, που αποτυπώνει 
το ευρωπαϊκό πνεύμα, τους αγώνες για 
τον πολιτισμό, τους κοινωνικούς προβλη-
ματισμούς. Κι όλα αυτά, για να ευλογή-
σουμε και τα γένια μας, ξεκινούν και από 
το δικό μας ελληνιστικό μυθιστόρημα… 
Είναι οι πρώτοι που διαμόρφωσαν αυτή 
τη μορφή του λόγου, που ενσωματώνει 
το πραγματικό και το φανταστικό. Αυτό 
που λέω “ Μύθος και Ιστορία”. Ο μύθος 
είναι το φανταστικό και η ιστορία είναι 
το πραγματικό. Το μυθιστόρημα τα συν-
δέει αυτά. 
«Το δίκιο είναι ζόρικο πολύ», έχει κι αυ-
τό πολλές ιστορικές παρεκβάσεις. Θέλε-
τε να μας πείτε δυο λόγια για τη βαθύ-
τερη αιτία και αυτού του βιβλίου; 
Στο βιβλίο αυτό πράγματι πλεονάζουν 
ιστορικά στοιχεία, όπως ημερήσιες δια-
ταγές, επιστολές, διατάγματα. Τα διαβά-
ζει ο άλλος και τα αισθάνεται πληκτικά 
και λέει: Εγώ μυθιστόρημα ξεκίνησα να 
διαβάζω, τώρα τι κάθομαι και διαβάζω 
εδώ;  Αλλά  εγώ πάλι, τα ήθελα οπωσδή-
ποτε εκεί όλα αυτά τα στοιχεία, γιατί ο 
λόγος για τον οποίο έγραψα αυτό το βι-
βλίο ήταν για να αποδείξω με στοιχεία 
και ντοκουμέντα αδιάσειστα ότι οι Γερ-
μανοί και οι Βρετανοί στην Κρήτη, στο 
τέλος της Γερμανικής Κατοχής, συνεργά-
στηκαν εναντίον του Ελληνικού πληθυ-
σμού. Αν λοιπόν δεν είχα συμπεριλάβει 
στο ίδιο το βιβλίο τις ημερήσιες διατα-
γές, τα έγγραφα, τις απόκρυφες επιστο-
λές και όλα τα σχετικά, θα αισθανόμουν 
ότι προδίδω τη βαθύτερη αιτία του βι-
βλίου. Να το πω κι αλλιώς. Δεν με ενδιέ-
φερε να γράψω άλλο ένα βιβλίο για τη 
γερμανική κατοχή στην Κρήτη. Έχουν 
γραφτεί τόσα και τόσα. Εμένα με ενδιέ-
φερε  το άλλο, η φαρμακερή συνεργασία 
των Βρετανών με τους Γερμανούς. Και γι’ 
αυτό το άλλο έπρεπε να διακινδυνεύσω 
να συνομιλήσω με την ιστορία κατά ένα 
τέτοιο τρόπο, σχεδόν αρχειακό. 
  
Συνέβη κάτι ανάλογο και με το τελευ-
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ταίο σας βιβλίο, το «Έλα να πούμε ψέ-
ματα»;  
Ναι, αν και στο μεγαλύτερο μέρος του 
βιβλίου οι αφηγητές συνομιλούν με το 
σήμερα, υπάρχουν κι εδώ στοιχεία και 
ντοκουμέντα, με άλλο τρόπο όμως δου-
λεμένα και επεξεργασμένα, καθώς και με 
δύο εγκιβωτισμένες ιστορίες. Στην πρώ-
τη ιστορία, ο νεαρός ιστορικός  Ιδομενέ-
ας,  ένας από τους κεντρικούς χαρακτή-
ρ ε ς - α φ η γ η τ έ ς  τ ο υ  β ι β λ ί ο υ 
«καθαρογράφει» μια μαρτυρία-αφήγηση 
του πατέρα του, Μανόλη Αποστολάκη, 
με τον εύγλωττο τίτλο, «Κοιμήθηκα παιδί 
και ξύπνησα άντρας». Κι εδώ  έχουμε τη 
μια από τις δυο βαθύτερες αιτίες του βι-
βλίου… που δεν ήταν άλλη από τη βιω-
ματική ανάπλαση του εμφυλίου στην 
Κρήτη και ιδίως στα Χανιά. Η δεύτερη 
εγκιβωτισμένη ιστορία είναι από τη με-
ριά ενός άλλου βασικού ήρωα-αφηγητή, 
όχι μόνο σ’ αυτό το βιβλίο αλλά και στα 
δύο προηγούμενα, του Πανάρη. Πρόκει-
ται για ένα ποιητικό σχεδίασμα μιας βιο-
γραφίας του νεαρού αναρχικού Μπακού-
νιν, με τον επίσης εύγλωττο τίτλο, 
«Ταξιδεύοντας χωρίς χάρτη». Κι αυτή η 
εγκιβωτισμένη ιστορία είναι η δεύτερη 
βαθύτερη αιτία του βιβλίου.  Με αυτή 
την ιστορία θέλησα να ζωντανέψω, μέσα 
από τη ματιά ενός «άλλου», τον νεαρό 
Μαρξ  εποχή που «έγραφε» στο Λονδίνο 
το  Κομμουνιστικό  μανιφέστο, 
«ντύνοντας» ιδεολογικά τους κοινωνι-
κούς αγώνες στην Ευρώπη από τα μέσα 
του 19ου αιώνα και σε όλη τη διάρκεια 
του εικοστού και ως τις «τραυματικές» 
ημέρες μας. Με είχε πολύ συγκινήσει, 
θυμάμαι, η ιδέα ότι από το επαναστατη-
μένο Παρίσι το 1848, εκατό χρόνια αργό-
τερα,  για τις ίδιες ιδέες και για το όραμα 
μιας δικαιότερης κοινωνίας αποκλείστη-
καν,  καλοκαίρι του 1948, οι Κρητικοί α-
ντάρτες στο Φαράγγι της Σαμαριάς.  Κι 
αυτός ο συγκεκριμένος εγκιβωτισμός, 
της συνομιλίας με την Ευρώπη του 1848,  
που κάποιους ίσως παραξένισε, ήταν για 
μένα ένας διάλογος του χθες με το σήμε-
ρα, μια ετεροχρονισμένη χειρονομία αλ-
ληλεγγύης των επαναστατών του χθες 
στους αντάρτες του σήμερα… Και όπως 

σας μιλάω για την Ιστορία και τη συνομι-
λία μου μαζί της, σκέφτομαι τη δοκιμασί-
α τόσων και τόσων λαών σήμερα, των 
Σύρων, για παράδειγμα, των Παλαιστινί-
ων…  Διότι αυτή είναι η Ιστορία, να μη 
σου το φυλάει η τύχη σου να βρεθείς σ’ 
έναν τόπο εκείνη τη στιγμή που σε καλεί 
να τη ζήσεις σε πρώτο πρόσωπο, που σε 
φωνάζει κι εσύ, ή που θα κρυφτείς, ή 
που θα κάνεις ένα βήμα μπροστά και θα 
φωνάξεις «παρών»… 
 
Όλα αυτά είναι πολύ ωραία αλλά προϋ-
ποθέτουν μια πνευματικότητα. Θα μπο-
ρούσαμε να μιλήσουμε για πνευματική 
κίνηση στην εποχή που ζούμε; 
Σε όλες τις εποχές, μια μορφή πνευματι-
κής κίνησης υπάρχει. Αν μέσα απ’ την ε-
ρώτηση σου τώρα υπαινίσσεσαι τι κά-
νουν οι πνευματικοί άνθρωποι στην επο-
χή μας, θα σου πω ότι ο καθένας κάνει ό, 
τι μπορεί. Το χαρακτηριστικό της εποχής 
μας είναι ότι οι πνευματικοί άνθρωποι, 
οι διανοούμενοι, ας το πούμε και κάπως 
χοντροκομμένα, χωρίζονται σε συστημι-
κούς και μη συστημικούς. Δεν ξέρω αν 
ήταν και παλιότερα έτσι. Υπάρχουν πολ-
λοί που δεν αισθάνονται,  βέβαια, πα-
νευτυχείς, αλλά πιστεύουν ότι αυτά που 
γίνονται σήμερα, καλώς γίνονται, και ότι 
οφείλουν να τα υποστηρίξουν, αρθρο-
γραφώντας εδώ κι εκεί, για το καλό του 
τόπου… Πανεπιστημιακοί, πρυτάνεις, 
συγγραφείς και λοιπά που αισθάνονται 
μια χαρά έτσι, ενταγμένοι στο σύστημα, 
και λειτουργούν αναλόγως… Και υπάρ-
χουν και κάποιοι άλλοι που είναι εκτός 
συστήματος  και ασκούν, όπως μπορούν, 
κριτική…  αλλά από εκεί και πέρα, η ίδια 
η εποχή, πιστεύω, είναι εκείνη  που ορί-
ζει και τη δυναμικότητα και την πνευμα-
τικότητα γενικότερα. Αν παλιότερα υπήρ-
χαν φωνές, που είχαν μεγαλύτερη ισχύ, 
ήταν, γιατί η ίδια η κοινωνία ήταν σε θέ-
ση να παραλάβει αυτή την ισχύ και να τη 
μετουσιώσει σε κάτι άλλο. Σήμερα είτε 
μιλάμε είτε όχι, όλους στο ίδιο μπλέντερ 
μας έχουν βάλει και μας αλέθουν.  Ό, τι 
και να πει ένας πνευματικός άνθρωπος, 
αν η ίδια η κοινωνία δεν είναι σε θέση να 
αγκαλιάσει το λόγο του, τι νόημα έχει; 
  
Στο έργο σας η Κρήτη έχει σταθερή πα-
ρουσία. Έχει ειπωθεί ότι η πατρίδα μας 
είναι η παιδική μας ηλικία. Επίσης στο 
«Αθώοι και φταίχτες» μεταφέρετε ένα 
στίχο του Βιγιόν: Στη χώρα μου βρίσκο-
μαι σε μακρινή γη. Καθορίζουν αυτές οι 
φράσεις τη σχέση σας με το νησί; Εσείς 
πώς θα ορίζατε τη σχέση αυτή; 

Πιστεύω κι εγώ ότι η πατρίδα μας είναι 
τα παιδικά μας χρόνια. Νομίζω ο Camus 
το έχει πει  και αυτό, και το πιστεύω α-
πόλυτα. Τον άλλο στίχο, που αναφέρεις, 
του Βιγιόν, σημασία έχει να δούμε ποιος 
τον λέει στο βιβλίο, και γιατί. Τον λέει 
λοιπόν ο Αρίφ, ο απόγονος των ξεριζω-
μένων Τουρκοκρητικών, που έρχεται στα 
Χανιά για δουλειά και περιφέρεται στην 
πόλη για να τη γνωρίσει. Οι πρόγονοί 
του εκεί γεννήθηκαν και εκεί μεγάλωσαν,  
γενιές πολλές,  και ο ίδιος αισθάνεται ότι 
είναι βέβαια ο τόπος του, αλλά αισθάνε-
ται και ξένος σε αυτόν τον τόπο… Για μέ-
να τώρα, η Κρήτη από ένα σημείο και με-
τά είναι κάτι σαν αρρώστια. Το συζητάμε 
πολλές φορές και με τη Ρέα Γαλανάκη. 
Είναι τέτοια η σχέση μου με το νησί που 
κάποτε αγγίζει τα όρια της παθολογίας. 
Θέλω να πω, αυτή η σχέση μου με την 
Κρήτη είναι μια σχέση ζωής. Δεν μπορώ 
να σκεφτώ  τον κόσμο χωρίς την Κρήτη, 
ας πούμε, και ιδιαίτερα χωρίς τα Χανιά. 
Αν έχω εγώ στην εικόνα μου τα Χανιά, τα 
καταφέρνω να είμαι πιο πειστική στην 
περιγραφή οποιασδήποτε πόλης. Εδώ, 
ακόμη και για να περιγράψω το Παρίσι 
στο μυθιστόρημά μου «Η πλωτή πόλη», 
τα Χανιά σκεφτόμουν, και το περιέγρα-
ψα, φαίνεται, τόσο καλά, ώστε μετά  από 
χρόνια, με ρώτησε ο Γιώργος Χειμωνάς, 
ποια περίοδο έζησα στο Παρίσι. Αλλά 
εγώ δεν είχα ποτέ μου πάει στο Παρίσι 
παρά μόνο με τη φαντασία μου και με τα 
Χανιά στη σκέψη μου…   

Υστερόγραφο: Η συζήτησή μας με τη 
Μάρω Δούκα δεν τελείωσε εδώ. Συζητή-
σαμε πολλά ακόμα θέματα που μας βοή-
θησαν να καταλάβουμε και να συναι-
σθανθούμε το κλίμα της περιόδου που 
καλύπτει χρονικά το ιστορικό ντοκιμα-
ντέρ τοπικής ιστορίας, που ετοιμάζουμε 
φέτος. Ένα, ευτυχώς, μικρότερο αλλά εξί-
σου ενδιαφέρον κομμάτι, δυστυχώς, χά-
θηκε, λόγω υπερθέρμανσης της κάμερας. 
Το κρατήσαμε στο μυαλό μας, δεν πειρά-
ζει. Να ευχαριστήσουμε  όλοι για άλλη 
μια φορά την κυρία Δούκα κι εγώ προ-
σωπικά τους μαθητές που εργάστηκαν 
σκληρά και χωρίς προηγούμενη εμπειρία 
στην απομαγνητοφώνηση της συζήτη-
σης.                             Μάνος Στεφανάκης 
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