
Ηελινονςαυ, λαι εν είδθ αχςξπαπξχρίαρθυ, θ Ιχνέμεχρθ ηια ςξ Κΰρςξυ Μξίςθρθυ (ΙηΚΜ) 
απξςεμείςαι απΰ άςξμα λαι ρχμμξηιλΰςθςευ απΰ διάζξπευ ρφξμέυ, πξχ δεν ανήλξχν ρε παπαςάκειυ 
λαι δεν λαςεβαίνξχν ρε ελμξηέυ, ςα ξπξία ρχνανςιξύνςαι με αδιαμερξμάβθςξχυ ΰπξχυ λαι με λξινΰ 
άκξνα ςα ψθςήμαςα ηια ςξ λΰρςξυ ζξίςθρθυ.  

Όμα κελίνθραν ςξν Λάπςιξ ςξχ 2012, ΰςαν ςξ αχςΰνξμξ ρφήμα νξμιλήυ λάμερε ςα άμμα αχςΰνξμα 
ρφήμαςα λαι μξπζομαςα αδιαμερξμάβθςξχ αηονα ρε ρχψήςθρθ πεπί ςθυ ξπηάντρθυ μιαυ 
ρχνέμεχρθυ πξχ σα λαςαπιανΰςαν με ςξ ψήςθμα ςτν ρχηηπαμμάςτν δίνξνςαυ λαι με χμιλξύυ ΰπξχυ 
απάνςθρθ. Απΰ αχςή ςθ ρχνάνςθρθ ππξέλχγε θ ρχνέμεχρθ ηια ςα ρχηηπάμμαςα. Έπειςα απΰ δχξ 
μήνευ ρχνεμεύρετν ρε ρςασεπή εβδξμαδιαία βάρθ, ςχποσθλε αζίρα, λαμέρςθλε ελδήμτρθ λαι 
ςεμιλά ππαημαςξπξιήραμε λαςάμθγθ ρε ελςχπτςιλέυ χπξδξμέυ ςξχ πανεπιρςθμίξχ λαμονςαυ ςξχυ 
ρχμζξιςθςέυ λαι ςιυ ρχμζξιςήςπιευ να ςχπορξχν λι ελείνξι/ευ ρθμειορειυ, λοδιλευ λαι 
ρχηηπάμμαςα, αμμά λαι ΰπξιξ άμμξ ένςχπξ ήσεμαν. Τθν θμέπα ςθυ λαςάμθγθυ έηινε ρχνέμεχρθ με 
ςξν λΰρμξ πξχ ενεπμάλθ λαι αλξμξύσθραν δύξ απξμξηιρςιλέυ ρχνεμεύρειυ (ςθυ ρχνέμεχρθυ ηια ςα 
ρχηηπάμμαςα) ΰπξχ έηιναν ραζείυ ξι ππξξπςιλέυ ρχνέφιρθυ. Καςά ςθ διάπλεια ςξχ λαμξλαιπιξύ, ςα 
ρλεπςιλά τπίμαραν  λαι ςεμιλά θ Ιχνέμεχρθ Αδιαμερξμάβθςξχ Αηονα (ΙΑΑ) λάμερε ρςιυ απφέυ 
Ολςοβπθ ςθ Ιχνέμεχρθ ηια ςξ Κΰρςξυ Μξίςθρθυ ραν μία ρςασεπή δξμή ΰπξχ ςα ψθςήμαςα 
ενδιαζέπξνςΰυ μαυ πμέξν διεχπύνξνςαι. 

Κάπτυ έςρι δθμιξχπηείςαι θ ΙηΚΜ, λαι ήδθ απΰ ςθν πποςθ ρχνάνςθρθ χπάπφει θ λξινή ανςίμθγθ 
λαι λαςεύσχνρθ ρςα σέμαςα ςθυ ζξιςθςιλήυ ππαημαςιλΰςθςαυ: ρίςιρθ, ρχηηπάμμαςα, ρςέηαρθ. Δε 
φπειάρςθλε λαι πξμμή ρχψήςθρθ ηια να απξζαρίρξχμε πτυ πποςθ μαυ λίνθρθ σα ήςαν μια 
παπέμβαρθ ρςθ μέρφθ, ΰπξχ είφε ήδθ κελινήρει ξ έμεηφξυ πάρξ. Θπιν αλΰμα ηίνει θ πποςθ 
παπέμβαρθ, μασαίνξχμε πτυ δε σα χπάπφει απξηεχμαςινή διανξμή μέφπι να καναηίνει ξ 
διαητνιρμΰυ ηια ςθν επιμξηή ςθυ επηξμαβίαυ. Τθν θμέπα πξχ σα διεκαηΰςαν θ ρχνεδπίαρθ ςξχ 
Διξιλθςιλξύ Ιχμβξχμίξχ ςθυ μέρφθυ1 με σέμα ςθν επαναππΰρμθγθ ςτν επηαψΰμεντν, 
ππαημαςξπξιξύμε απφιλά παπέμβαρθ ρςξ ηπαζείξ ςθυ διεχσύνςπιαυ ςθυ μέρφθυ λαι ρςθ ρχνέφεια 
είμαρςε παπΰνςευ λαι παπξύρευ λαςά ςθ διάπλεια ςθυ ρχνεδπίαρθυ ΰπξχ λαι μάσαμε πτυ με 
απΰζαρθ διλαρςθπίξχ θ νέα ρύμβαρθ σα μπξπξύρε να χπξηπαζεί μΰνξ με ςξ βαριλΰ μιρσΰ. Θαπά 
ςθν ένςξνθ ππξρπάσειά μαυ ηια απλεςέυ μέπευ, ξι επηαψΰμενξι δεν λαςάζεπαν να ρχηλπξςήρξχν 
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 Σςξ διξιλθςιλΰ ρχμβξύμιξ ςθυ μέρφθυ ππξέδπεχε ξ ηπαζιλΰυ λξρμήςξπαυ ςθυ ΣΕΕ (πξχ ππξρπξιήσθλε ΰςι μιπξσχμά ρςα ηντρςά 

πμέξν ηεηξνΰςα μεςά ςθν αζιρξλΰμμθρθ ρχνςπΰζτν απΰ ςξ αχςΰνξμξ ρφήμα μασθμαςιλξύ ρςξ ηπαζείξ ςξχ, πξχ ςξν 
ρςξφξπξιξύρε ηια ςθ ρχνχπξηπαζή ςθυ άπρθυ αρύμξχ ηια ςθ ρύμμθγθ ςτν απεπηον επηξμαβιλον ςξχ ΑΠΕ). 

ςθν ανςίρςαρή ςξχυ λαι έςρι ςεμιλά επαναππξρμήζσθλαν με ςξ βαριλΰ μιρσΰ. Απΰ πμεχπάυ μαυ 
πιέραμε ηια ςξ ψήςθμα ςτν επηαψξμέντν ΰρξ μπξπξύραμε απνξύμενξι ΰμτυ να αναμάβξχμε ςξ 
πΰμξ ςξχ διαμερξμαβθςή-ππξρςάςθ επήμθν ςξχυ. 

Απΰ ελεί λαι πέπα, ςΰρξ θ απξχρία ρχμμξηιλον ανςιρςάρετν απΰ ςθν πμεχπά ςτν επηαψξμέντν 
ΰρξ λαι θ επιμξηή μαυ να σέςξχμε τυ λενςπιλά ςα ψθςήμαςα επιβίτρήυ μαυ μαυ ξδήηθραν ρςθν 
παπαητηή ςξχ εκήυ ςπιπςύφξχ: ζαηθςΰ ηια ΰμξχυ/ευ φτπίυ απξλμειρμξύυ, λαμύςεπθ πξιΰςθςα λαι 
μθ ενςαςιλξπξίθρθ ςτν επηαψξμέντν. Γλείνθ ςθν πεπίξδξ βπιρλΰμαρςε λασθμεπινά ρςθ μέρφθ 
μξιπάψξνςαυ «απθχδιρμένα» ςπιλάλια λαι φιξχμξπιρςιλΰ μενξύ-ελςπξπή, παςονςαυ ρςένριμ λαι 
ηπάζξνςαυ ρχνσήμαςα ρε ΰμξ ςξ campus μιμονςαυ ηια πισανά χπξλείμενα πξχ απξλμείξνςαι απΰ 
ςθ μέρφθ μΰητ εμέηφξχ. Απΰ ςθ μεπιά ςθυ θ διξίλθρθ ςθυ μέρφθυ επιμένει πτυ δεν χπάπφξχν 
μεζςά λαι ππξρμαμβάνει ελ νέξχ ςξχυ ππξρτπινά απξμχσένςευ αμμά μέφπι ςα φπιρςξύηεννα, ενο 
ςαχςΰφπξνα θ διξίλθρθ ςξχ ΑΘΕ εζαπμΰψει λαι αναβασμίψει ςξ ρφέδιξ αρςχνΰμεχρθυ. Ταχςΰφπξνα 
θ απεπηία ςτν επηξμαβιλον χπάμμθμτν ςξχ ΑΘΕ βπίρλεςαι ρςθν πιξ λπίριμθ ρςιημή έφξνςαυ 
κεπεπάρει ςξχυ 2 μήνευ. Όμτυ ένα λξμμάςι ςτν επηαψξμέντν δεν πμήςςεςαι. Η διξίλθρθ 
ππξλμθςιλά επιμέηει να απαμμάρρει ςξχυ επηαψΰμενξχυ ρςθ ζύμακθ απΰ ςξ λασερςου 
επιρζάμειαυ, ρςξ ξπξίξ ενςάρρει ΰμξ ςξ χπΰμξιπξ ππξρτπιλΰ2. Ιε αχςά ςα ρχμζπαψΰμενα, ξ 
αηοναυ μαυ πμέξν ρςπέζεςαι λαι ρε μια νέα λαςεύσχνρθ σέςξνςαυ ςξ ψήςθμα ςθυ 
χπξφπθμαςξδΰςθρθυ ςθυ μέρφθυ ρε ανςιδιαρςξμή με ςξ φπθμαςξδξςξύμενξ ρφέδιξ ζύμακθυ. 
Έφξνςαυ ςθν ανάηλθ να ρχνειρζέπξχμε ρςθν ένςαρθ ςτν ρχηλπξύρετν πξχ απξςχπονξνςαν ήδθ 
ρςξν ίδιξ ςξν φοπξ λαι ςιυ λασθμεπινέυ μειςξχπηίευ ςξχ campus, επιμέηξχμε να ρςξφξπξιήρξχμε 
ςα ζχμάλια ςτν ρφξμον τυ ρςασεπά ρθμεία επξπςείαυ λαι επιδίτκθυ πεισάπφθρθυ ρςθν 
λασθμεπινΰςθςα ςξχ πανεπιρςθμίξχ. Καμονςαυ λαι ρχνςπΰζξχυ/ιρρευ πξχ δεν ρχμμεςείφαν ρςθ 
διαδιλαρία ςθυ ΙηΚΜ αμμά παπεμβαίνξχν ρςα πανεπιρςήμια, ππαημαςξπξιξύμε άμερθ δπάρθ λαςά 
ςθ διάπλεια ςθυ ξπξίαυ ςα ζχμάλια βάζξνςαι μαύπα με μπξηιά λαι πίρρα, ενο ενθμεπονξχμε ςξν 
λΰρμξ με ρχνσήμαςα, ςπιλάλια, λείμενα. Θπΰλειςαι ηια μια πποςθ επισεςιλή λίνθρθ –άπα ΰφι 
λχπίαπφα ρχμβξμιλή αμμά πεπιρρΰςεπξ δθμτςιλή ςτν ππξσέρετν λαι πεπιεφξμέντν μαυ3. 

Έφξνςαυ ρςήρει μια ξμΰλμθπθ λαμπάνια πξχ λαςάζεπε να ανξίκει ςξ ψήςθμα4 λι επειδή 
λαμξύμαρςαν ηια λαιπΰ να απανςήρξχμε ρε επτςήρειυ ςξχ ςύπξχ «λαι ηιαςί να ςπονε ΰμξι ρςθ 
μέρφθ μαυ;» απξζαρίψξχμε να απξςχπορξχμε ρε λείμενξ μια ρχμμξηιλή λαι ρςαδιαλή ρχψήςθρθ 
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 Και αλΰμα πιξ ππξλμθςιλά επιμέηει να λαςαπαςήρει ςξ πανεπιρςθμιαλΰ άρχμξ με ελςεςαμένευ δχνάμειυ μας ανήμεπα ςθυ 17Ν 

ππξβαίνξνςαυ ρε ρχμμήγειυ ζξιςθςον λαι επηαψξμέντν, ρε μια κελάσαπθ ππξρπάσεια να λαςαρςείμει ςθν απεπηία ςξχυ. 
Απξλξπύζτμα ΰμτν αχςον είναι θ ειρβξμή αρζαμιςον λαι μπάςρτν ρςθν απεπηία μεςά απΰ ρχνχπξηπαζή λασθηθςον απΰ 
διάζξπευ ρφξμέυ λαι ςεμιλά θ μύρθ ςθυ. 

3
 Σχνειδθςά απξζύηαμε ςθ ρςξφξπξίθρθ ςτν επηαψξμέντν ρςξ βασμΰ πξχ αχςΰ ςξ πΰρςξ ςξχυ δΰσθλε. Άμμξ ςξ σέμα ΰςι 

ξπιρμένξι ςξ χπεπαρπίψξνςαι λιΰμαυ (μππάβξι, αρζαμίςευ). Δε ρχνέβθ μια ςέςξια χπεπάρπιρθ ξπΰςε δεν φπειάρςθλε άμμξχ ςύπξχ 
διαφείπιρθ. 

4
 Ακίψει να ρθμειτσεί ΰςι θ διξίλθρθ ςθυ μέρφθυ απάνςθρε με λείμενξ ρςξχυ δίρλξχυ ρςιυ «αναλπίβειευ» μαυ ενο ρςξ blog 

ηντρςήυ free press έναυ ςύπξυ απξδείλνχε μέρτ πεπιήηθρθυ ρςθ μέρφθ ςα γέμαςα ςτν απιρςεπιρςον! 



ρφεςιλά με ςιυ ςαχςΰςθςευ λαι ςξχυ ρχναλΰμξχσξχυ διαφτπιρμξύυ πξχ έπφεςαι να παηιορει θ 
επίδεικθ πάρξ, λάνξνςαυ μια λπιςιλή ςθυ ζξιςθςιλήυ ςαχςΰςθςαυ λαι ανςιμαμβανΰμενευ ςξχυ εαχςξύυ 
μαυ τυ λξμμάςι ςτν «απΰ ςα λάςτ». Θαπάμμθμα, αναδειλνύει ςξ ψήςθμα ςθυ πανεπιρςθμιαλήυ 
ενΰςθςαυ χπξρςθπίψξνςαυ ΰςι θ εκξχρία επιμένει μεςαζχριλά να μιμά ηια πανεπιρςθμιαλή 
λξινΰςθςα, ενο ρςθν ππάκθ αχςή ΰφι απμά δεν ενονει, αμμά φπθριμξπξιείςαι ηια να απξριτπήρει 
λαι να ρχηλαμύγει ρφέρειυ επιβξμήυ λαι ελμεςάμμεχρθυ5. 

Κμείνξνςαυ αχςΰ ςξ λξμμάςι, μπξπξύμε να πξύμε ΰςι ξ έμεηφξυ πάρξ δεν ρχμβαίνει λαι ΰπξςε 
βμέπξχμε λάπξια νέα ππξρπάσεια επεμβαίνξχμε. Γλςιμξύμε ΰςι  θ λασθμεπινή μαυ παπέμβαρθ λαι 
θ πξμύπμεχπθ απΰ άπξγθ πεπιεφξμέντν λαι δπάρετν ππξρέηηιρθ ςξχ ψθςήμαςξυ, αμμά λαι θ 
δθμιξχπηία ρφέρετν με ςξχυ επηαψξμένξχυ, ρχνέβαμε ή ξδήηθρε ρςθ μθ εζαπμξηή, ςξχμάφιρςξν 
ππξυ ςξ παπΰν, ςξχ εμέηφξχ αμμά λαι ρςθ βεμςίτρθ –ειδιλά ςθν πεπίξδξ ςθυ λαμπάνιαυ– ςθυ 
πξιΰςθςαυ ςξχ ζαηθςξύ. Οι ρφέρειυ με ςξχυ επηαψΰμενξχυ πξχ ναι μεν χπήπκαν αμμά ΰφι με ΰπξχυ 
λξινήυ διαδιλαρίαυ ή δπάρθυ λπίνξχμε ΰςι είναι απξςέμερμα ςτν ρχρφεςιρμον πξχ αλΰμα δεν 
έφξχμε δθμιξχπηήρει, αμμά βπιρλΰμαρςε ρςθν λίνθρθ. 

RTS 

Κι ενο πμθριάψξχμε ρςξ ςέμξυ ςθυ λαμπάνιαυ ηια ςθ μέρφθ μασαίνξχμε ηια ςξν αηονα ςτν 
ζξιςθςιλον ερςιον ςξχ ΘΑΛΑΚ. Γμείυ ήδθ απΰ ςθν απφή ςθυ ΙηΚΜ σετπξύραμε βεβαίτυ λαι ςθ 
ρςέηαρθ λξμμάςι ςξχ λΰρςξχυ ζξίςθρθυ. Έςρι, ήςαν ρφεδΰν αχςξνΰθςξ ΰςι σέμαμε να έπσξχμε ρε 
επαζή με ςξν αηονα. Γνδιαζέπξν έφει ΰςι ςξ έδαζξυ δΰσθλε απΰ μια ρχνέμεχρθ ηειςξνιάυ. Η 
πποςθ μαυ, μξιπΰν, επαζή με ςξχυ ερςιαλξύυ ρχνέβθ ρςξ Κξιντνιλΰ Κένςπξ Αηονα Τξύμπαυ, ςξ 
ξπξίξ λάμερε ρχνάνςθρθ με ρλξπΰ ςξ άνξιημα ςξχ σέμαςξυ. Τα παιδιά ρςιυ ερςίευ είφαν ήδθ ζςάρει 
ρςξν δεύςεπξ μήνα λαςάμθγθυ ςθυ ερςίαυ ςξχυ μΰητ ςξχ λαινξύπιξχ λαςαρςαςιλξύ πξχ ςξχυ είφε 
επιβμθσεί ρςα ηντρςά πμαίρια ςθυ «εκχηίανρθυ λαι ςξχυ εκξπσξμξηιρμξύ» ςξχ λπάςξχυ λαι ςξχ 
ελπαιδεχςιλξύ ρχρςήμαςξυ ειδιλΰςεπα. Ιαν ΙηΚΜ απξζαρίραμε να ρςασξύμε αμμθμέηηχξι λαι 
αμμθμέηηχευ ρε αχςΰν ςξν αηονα απΰ ςα λάςτ, αμμά δεν ήςαν μΰνξ αχςΰ. Ιςθπίκαμε αχςήν ςθν 
λίνθρθ ραν έναν αηονα πξχ ππξέλχγε απΰ ςθ Γενιλή Ιχνέμεχρθ ςθυ Γρςίαυ Καμαμαπιάυ, θ ξπξία 
φαπαλςθπίψεςαι απΰ ςξν αδιαμερξμάβθςξ λαι ανςιπαπαςακιαλΰ ςθυ φαπαλςήπα. Τξ άνξιημα ςξχ 
ψθςήμαςξυ απΰ ςξχυ ερςιαλξύυ έηινε λάπτυ απηά, ηι’ αχςΰ λαι θ παπέμβαρθ μαυ ήςαν διαλπιςιλή 
αμμά ενεπηή. Η ρχνάνςθρθ πάνςτυ χπήπκε δθμιξχπηιλή ρςξ βασμΰ πξχ αναπςύκαμε ρφέρειυ ξι 
ξπξίευ ενεπηξπξιξύνςαι ΰςαν λαμξύμε ρε δπάρειυ λαι ρχψθςήρειυ, αμμά ήςαν λαι αχςέυ πξχ 
ξδήηθραν λαι άςξμα να ρχμμεςέφξχν ρςθ ΙηΚΜ.  

Η εμπμξλή ρςξν αηονα ςΰςε δεν έηινε ρςθ βάρθ λαςαλςθμέντν ρχμμξηιλά πεπιεφξμέντν, αζξύ 
δεν είφαμε αρφξμθσεί αλΰμα με ςξ ψήςθμα ςθυ ρςέηαρθυ. Λπήλε ΰμτυ αλΰμα πιξ δχναςά ρςθν 
αςψένςα, ΰφι μΰνξ μΰητ ςθυ φιμιξειπτμένθυ ξιλξνξμιλήυ λπίρθυ, αμμά ραν έναν ανέλασεν 
ππξβμθμαςιρμΰ ρςα φείμθ ςτν ζξιςθςον: «Τι σα ηίνει με ςξ επίδξμα ςτν φιμίτν εχπο, σα ςξ 
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 Τξ λείμενξ με αχςά ςα πεπιεφΰμενα ρχνΰδεχε ρςξ μξίπαρμά ςξχ diy ρπξςάλι λαι ςπαηξύδι-ςπξμιά. 

πάπξχμε ζέςξυ;», «Τι σα ηίνει με ςιυ ερςίευ, σα με δεφςξύν;», «Τι σα ηίνει με ςξ ηεηξνΰυ ΰςι λάσε 
μήνα ΰμα ςα φπήμαςα πθηαίνξχν ηια ςθ δεθ λαι ςξ ενξίλιξ;», «Λα που ηίνεςαι ρςξ ςέμξυ ςτν 
φπθμάςτν να μένει ςΰρξυ μήναυ;». Αμμά λαι «ςι σα ηίνει με ςξν αςξμιρμΰ πξχ χπάπφει ρςξν ίδιξ ςξν 
φοπξ πξχ ψξύμε;». Γν ξμίηξιυ, ρςξ χπΰμξιπξ ςθυ φπξνιάυ σα αρφξμθσξύμε με ςξ σέμα ςθυ ρςέηαρθυ 
ραν ρχνέμεχρθ, έφει ΰμτυ ήδθ κελινήρει ραν παπάμμθμθ διαδιλαρία μια ρχνέμεχρθ πξχ ρχψθςά 
ςθν ππξξπςιλή ςτν λαςαμήγετν ρςέηθυ. 

t 

Και από τν μέλλνμ πνυ έρχεται στν πρόσφατν παρελυόμ... 

Απΰ ςξ 2010 εζαπμΰψεςαι ςξ ρύρςθμα αρςχνΰμεχρθυ ςξχ ΑΘΕ, ςξ ξπξίξ πεπιμαμβάνει ρχνεφείυ 
πεπιπξμίευ με μθφανάλια, πξμά, στπαλιρμένευ πΰπςευ, λμειδομαςα ρφξμον λασθμεπινά απΰ ςιυ 
8μμ λαι ξμΰλμθπξ ςξ ρ/λ λαι ρχνεφου αναβασμίψεςαι. Αχςΰ ςξ λαινξςΰμξ ρύρςθμα αρζάμειαυ-
ζύμακθυ πξχ θ ζιμξμαωλή ππχςανεία παπξχριάψει τυ ππξρζξπά ππξυ ςξχυ ζξιςθςέυ δεν είναι 
ςίπξςα άμμξ παπά μια λίνθρθ πξχ ρςξφεύει ρςθ μεςαςπξπή ςξχ πανεπιρςθμίξχ ρε νελπξςαζείξ. Και 
μια ραζήυ επιμξηή ςθυ διξίλθρθυ να ανςιμθζσξύμε ςθν αρζάμεια ΰπτυ ελείνθ, τυ διαδιλαρία 
πεισάπφθρθυ, επξπςείαυ λαι απξρςείπτρθυ. Αρζαμείαυ, ςεμιλά, ςθυ λαπιςαμιρςιλήυ λανξνιλΰςθςαυ 
ενάνςια ρε ΰςι ςθν αμζιρβθςεί. 

Γμείυ ππξζανου επιμέηξχμε να δορξχμε διαζξπεςιλΰ νΰθμα ρςθν αρζάμεια. Αρζάμεια είναι αχςή 
θ αίρσθρθ πξχ βιονξχμε ρςξχυ ψτνςανξύυ διαδπΰμξχυ ςτν ρφξμον, ρςιυ ανξιφςέυ ρχψθςήρειυ ρςα 
αμζισέαςπα, ρςιυ ηενιλέυ ρχνεμεύρειυ λαι ρςιυ αδιαμερξμάβθςευ διαδιλαρίευ αηονα. Γίναι ςα 
κενύφςια ρςα πάπςχ λαι ξι ππξβξμέυ ςαινιον φτπίυ ανςίςιμξ, φτπίυ πνεχμαςιλά διλαιομαςα, φτπίυ 
άδεια. Γίναι ξι ρεκξχαμιλΰςθςευ πξχ ελζπάψξνςαι ρε ρχψθςήρειυ λαι ρςθν λασθμεπινΰςθςα. Γίναι ξι 
ζξπέυ πξχ απάψξχμε ρςιυ ςαπάςρευ ςτν ρφξμον ή ρςα ηπαρίδια μέφπι ςξ κθμέπτμα ή ππιν ςξ 
θμιξβαρίμεμα. 

Αχςή είναι θ ππξρέηηιρθ μαυ ρςξ σέμα ςθυ αρςχνΰμεχρθυ ρςξν φοπξ ςξχ πανεπιρςθμίξχ λαι ρςξ 
επίπεδξ ςτν δπάρετν ελζπάρςθλε απφιλά ρςθ δπάρθ με ςξ βάγιμξ ςτν ζχμαλίτν ρςθν ξπξία 
αναζεπσήλαμε λαι παπαπάντ. Ιςθ ρχνέφεια ηια απλεςΰ λαιπΰ μαυ ππξβμθμάςιψε ςξ ενδεφΰμενξ 
μιαυ αλΰμα δπάρθυ λαι αζιεποναμε απλεςέυ οπευ ρχψθςήρετν ρςξ που μπξπξύμε να επιςεσξύμε 
ρε αχςή ςθ ρχνσήλθ. Καςαμήκαμε, μξιπΰν, ΰςι ρθμαρία έφει θ επανξιλειξπξίθρθ ςτν ρφξμον λαι ΰςι 
έφει νΰθμα να παπαμένξχν ανξιφςέυ ΰρξ είναι ξ φοπξυ δπάρθυ μαυ. Έςρι, ρςήσθλε ένα μθνιαίξ 
ππΰηπαμμα πξχ ρςΰφξ είφε λαι εμείυ ξι ίδιξι να βιορξχμε διαζξπεςιλά ςξχυ φοπξχυ ςθυ 
λασθμεπινήυ μαυ ελμεςάμμεχρθυ (παίψξνςαυ, διαρλεδάψξνςαυ λαι ρχμμεςέφξνςαυ ρε διαδιλαρίευ 
αχςξμΰπζτρθυ)6, αμμά λχπίτυ να δορξχμε παπαδείημαςα διαζξπεςιλήυ φπήρθυ λαι αμμιοςιλξχ 
βιομαςξυ ςτν φοπτν ρςθν ππξξπςιλή ςθυ λασθμεπινήυ, ππξηπαμμαςιρμένθυ λαι άςαλςθυ 
επανξιλειξπξίθρήυ ςξχυ. 

                                                           
6
 Τξ ππΰηπαμμα ςθυ αζίραυ πεπιεμάμβανε ελδθμορειυ ηια ςιυ εναμμαλςιλέυ μεσΰδξχυ ιαςπιλήυ, ςξ ηλπάζιςι, ςθν λξχμςξύπα ςξχ 

βιαρμξύ, γήριμξ, πάπςχ λαι λχνήηι σθραχπξύ! Γιαςί ςα σέμξχμε ΰμα! 



Γνο ήδθ εςξιμάψαμε αχςήν ςθν λαμπάνια ρςιυ απφέυ Μμεβάπθ ςξ πξμχςεφνείξ άπφιρε να 
λμειδονεςαι λασθμεπινά απΰ ςιυ 8μμ λαι να παπαμένει λμειρςΰ ΰμξ ςξ π/ρ/λ. Η άμερθ απάνςθρθ 
ΰμτν ΰρτν δπαρςθπιξπξιξύμαρςε ελεί ήςαν μια ρςπαςθηιλή ςξχ ςύπξχ ΰπξχ ρχνανςάμε μξχλέςα ςα 
ρπάμε λαι μπαίνξχμε ρςα λςίπια λαι ςιυ αίσξχρευ. Βεβαίτυ, αν λαι δεν φπειάρςθλε ςεμιλά να 
ρπάρξχμε εμείυ λάπξια λμειδαπιά, ρςασήλαμε αμμθμέηηχευ/ξι ρε άμμευ ξμάδευ 
(λινθμαςξηπαζιλέυ) ςΰρξ με ςξ μΰηξ ΰρξ λαι με ςιυ ππάκειυ μαυ. 

y 

Και λίγα λόγια για τη φάση στημ νπνία βρισκόμαστε αυτές τις μέρες… 

Δεν σα μπξπξύρε να είναι άμμθ απΰ ςθν απΰλςθρθ ςτν ρχηηπαμμάςτν. Έφξχμε ανξιφςξύυ 
μξηαπιαρμξύυ απΰ πέπχρι λαι ήςαν δεδξμένξ ΰςι σα εκεμίκξχμε ςα λελςθμένα. Καςά ςθ διάπλεια, 
μξιπΰν, ςθυ εκεςαρςιλήυ ςξχ Ιανξχαπίξχ θ έμμειγθ ρχηηπαμμάςτν είναι ςξ βαριλΰ ππΰβμθμα 
αςΰμτν ςθυ ρχνέμεχρθυ. Ζΰητ λαι ςτν φαμθμον πχσμον ςθυ πεπιΰδξχ κελινξύν ξι πποςευ 
ρχψθςήρειυ ηύπτ απΰ ςξ σέμα. Οι ρχψθςήρειυ αχςέυ ςεμιλά λαςαμήηξχν ρε μια διαδιλαρία 
αχςξμΰπζτρθυ με πιξ βασιά, αχςή ςθ ζξπά, πεπιεφΰμενα πάντ ρςθν λπιςιλή ρςθ ηνορθ, ςθν 
πνεχμαςιλή ιδιξλςθρία αμμά λαι ςθν έπεχνα ενςΰυ λαι ελςΰυ πανεπιρςθμίτν, ψθςήμαςα πξχ είφαν 
ππτςξςεσεί ήδθ απΰ πέπχρι απΰ ςθ ρχνέμεχρθ ηια ςα ρχηηπάμμαςα. Και ςοπα πξχ ζςάνει πάμι  θ 
οπα να λαμύγξχμε ςιυ ανάηλευ μαυ ηια βιβμία απξζαρίψξχμε ΰςι δεν είμαρςε διαςεσειμένευ/ξι 
ξύςε να φπετσξύμε ςξ λΰρςξυ ςτν πνεχμαςιλον διλαιτμάςτν ξύςε να λάνξχμε ελπςορειυ ρςθν 
ανςίμθγθ μαυ πεπί ηνορθυ. Έφξνςαυ τυ λελςθμένξ ςθν πεπρινή εμπειπία αηονα με ςθν λαςάμθγθ 
ςξχ Ζξηΰςχπξχ, θ μξηιλή πξχ επιμέηξχμε λαι ππξςάρρξχμε είναι θ άμερθ δπάρθ λαι ΰφι ξ 
αιςθμαςιλΰυ μΰηξυ. Άμμτρςε, ΰπτυ ρχνθσίψξχμε να μέμε ρςθ ΙηΚΜ –λαι έφει ηίνει μΰςξ μαυ–, δε 
σα παπαλαμάμε ηια ςα αχςξνΰθςα, σα ςα πάπξχμε πίρτ μΰνευ λαι μΰνξι μαυ. Έςρι, δεν πεπιμένξχμε 
μια επίσερθ απΰ ςξ λπάςξυ ενάνςια ρςα λελςθμένα μαυ ξύςε ςπέζξχμε αχςαπάςευ πεπί λπάςξχυ 
ππΰνξιαυ ξύςε λαι επισχμξύμε ςθν αναηέννθρή ςξχ. Έφξνςαυ λαμμιεπηήρει άμερα ανςαναλμαρςιλά 
λαι με επηαμείξ ςιυ εμπειπίευ ςξχ παπεμσΰνςξυ επιμέηξχμε να αλξμξχσήρξχμε ςθν εκήυ 
λαςεύσχνρθ: άμερθ δπάρθ ηια να λαμύγξχμε ςιυ ανάηλευ μαυ (ρε ρχηηπάμμαςα λαι λάσε είδξχυ 
βιβμία). Γίναι μια δπάρθ πξχ δίνει ςθ δχναςΰςθςα λαι ρε λΰρμξ ελςΰυ ρχνέμεχρθυ να εμπμαλεί 
λασου λαμέραμε ήδθ ανξιφςή ρχψήςθρθ ηια ςα ρχηηπάμμαςα ΰπξχ θ άμερθ δπάρθ ήςαν λξινΰυ 
ςΰπξυ. Γπειδή ΰμτυ ξι μξπζέυ λαι ξι δπάρειυ άνεχ πεπιεφξμέντν δθμΰρια λαςαςεσειμέντν λαι 
ρχμμξηιλά επεκεπηαρμέντν είναι, αν ΰφι λενέυ νξήμαςξυ, εμμιπείυ ρε μεηάμξ βασμΰ, 
ππξηπαμμαςίψξχμε λαι ελδήμτρθ πάντ ρςξ σέμα ςθυ πνεχμαςιλήυ ιδιξλςθρίαυ.  

Έφει μια ρθμαρία να ςξνίρξχμε ΰςι θ εναρφΰμθρθ με ςξ σέμα ςτν ρχηηπαμμάςτν λαι ΰμα ςα άμμα 
πξχ ανξίηξνςαι ηύπτ απΰ αχςΰ απξςεμεί λίνθρθ ςξχ λΰρμξχ ςτν αχςΰνξμτν ρφθμάςτν λαι 
αδιαμερξμάβθςτν διαδιλαριον πεπίπξχ ενάμιρθ φπΰνξ ςοπα. Ηελίνθρε δθμαδή με διξπαςιλΰςθςα 
ΰρξν αζξπά ςθν λίνθρθ ςξχ λπάςξχυ λαι ξδήηθρε ρε άμερευ απανςήρειυ πξχ κεπέπαραν αμέρτυ 
ςξν ύζαμξ ςθυ διελδίλθρθυ με παπαρςάρειυ διαμαπςχπίαυ λμπ. Έφξχμε δθμαδή λαςαζέπει να 
δθμιξχπηήρξχμε μια λελςθμένθ εμπειπία αηονα πξχ ανξίηει μξνξπάςια λαι ηια άμμευ απανςήρειυ 
ρςθν ίδια λαςεύσχνρθ. 

e 

Ήςαν ςξ φπξνιλΰ εμπειπιον, ρλέγετν, ππαλςιλον, λασθμεπινΰςθςαυ αχςήυ ςθυ φπξνιάυ πξχ 
πμθριάψει ρςξ ςέμξυ ςθυ. 

Ζίηξ ππιν ςξ ςέμξυ, σα σέμαμε να ρςασξύμε ρε λάπξια ρθμεία πξχ λπίνξχμε ρθμανςιλά λαι ηια ςθ 
ρχψήςθρθ. Η ΙηΚΜ ρχνεφίψει να δπα με ςα φαπαλςθπιρςιλά πξχ απΰ ςθν απφή απξζαρίρςθλαν, με 
λχπίαπφξ αχςΰ ςξχ αδιαμερξμάβθςξχ αηονα, ΰπτυ εκθηήσθλε ρςθν απφή ςθυ ειρήηθρθυ. 
Ιχνανςιΰμαρςε λαι ππάςςξχμε, ΰπτυ έηινε ζανεπΰ, ραν ρςασεπή δξμή, ηιαςί είδαμε ΰςι με αχςΰν ςξν 
ςπΰπξ εμβασύνξχμε αζενΰυ ρςιυ ρφέρειυ μεςακύ μαυ λαι αζεςέπξχ ρςα πεπιεφΰμενα μαυ. Γιαςί 
βεβαίτυ ΰςαν με ςξν άμμξν επιλξιντνείυ ρε μια λασθμεπινΰςθςα ςιυ λξινέυ ρξχ ανάηλευ λαι 
αητνίψεραι ηια αχςέυ αναπςύρρεςαι μια ρφέρθ ξιλειΰςθςαυ λαι εμπιρςξρύνθυ. Και ΰρξ πεπιρρΰςεπξ 
ρχψθςάυ λαι ππξβμθμαςίψεραι μαψί με ςθν άμμθ ςΰρξ πεπιρρΰςεπξ σα ανιφνεύεςε ψθςήμαςα λαι 
ρχμμξηιλέυ απανςήρειυ. Άμμτρςε, θ διαπλήυ παπξχρία δθμιξχπηεί ρχρφεςιρμξύυ, με 
φαπαλςθπιρςιλΰ εδο ςξ παπάδειημα πξχ αναζέπσθλε ηια ςξ πάρξ. Γπιπμέξν, θ ρςασεπή παπξχρία 
με λαςαςεσειμένξ δθμΰριξ μΰηξ μέρτ λειμέντν, αζιρον λμπ μαυ λασιρςά διαπλου ρθμείξ 
αναζξπάυ μεςακύ ΰρτν μξιπαψΰμαρςε ςθν ίδια λασθμεπινΰςθςα, αμμά λαι ρςαδιαλά πιξ 
επιλίνδχνξχυ ηια ςξ λπάςξυ. Τεμιλά φςίψει μια ιρςξπιλΰςθςα, αζήνει μια παπαλαςασήλθ, επιςπέπει 
έναν πμξύςξ ρε επίπεδξ πεπιεφξμέντν, μια διεύπχνρθ ρε επίπεδξ ρφέρετν. Έςρι ππξφτπάμε 
εμπμέλξνςαυ λαι άμμξν λΰρμξ. Και επειδή αναηντπίψξχμε ΰςι χπάπφξχν ρςιημέυ πξχ θ επίσερθ ςξχ 
λπάςξχυ λαι ςξχ λεζαμαίξχ ενςείνεςαι, θ διλή μαυ απάνςθρθ δεν είναι θ καζνιλή, πχπξςεφνθμαςιλή 
λίνθρθ δθμιξχπηίαυ διαδιλαριον, αμμά ςξ πύλντμα, θ ένςαρθ ςτν ηπαμμον ςθυ αμμθμεηηύθυ ήδθ 
χζιρςάμεντν λξινξςήςτν, ξι ξπξίευ τυ ςέςξιευ έφξχν λαι πεπιρρΰςεπευ πισανΰςθςευ επιβίτρθυ 
απΰ μια πισανή λαςαρςξμή. Αμμθμεηηύθ μεςακύ πξιτν, μξιπΰν; Εετπξύμε ςξν φοπξ ςξχ 
πανεπιρςθμίξχ τυ πεδίξ πξιλίμτν ανςαητνιρμον, ΰπξχ δεν βμέπξχμε  ςξ ζξιςθςιλΰ χπξλείμενξ 
μΰνξ τυ ςέςξιξ, αμμά γθμαζξύμε ςιυ ρχμμξηιλέυ διεκΰδξχυ πξχ βαρίψξνςαι ρςθν απμή λαι 
λασθμεπινή ανάηλθ να ψξύμε με ακιξππέπεια. Γπιπμέξν, ανςιμαμβανΰμαρςε ςθ ΙηΚΜ ραν 
ρχνέμεχρθ αηονα, πξχ δίνει απανςήρειυ ρςα ψθςήμαςα πξχ κεπεπνξύν ςξ επίπεδξ ςθυ ρφξμήυ, ΰφι 
με έναν απξρπαρμαςιλΰ ςπΰπξ, αμμά με έναν λαςαςεσειμένξ ρε ςαλςά φπξνιλά διαρςήμαςα μΰηξ λαι 
με δπάρειυ ρςξφεχμένευ. Δεν είμαρςε λάπξιξι πξχ ρχνανςιΰμαρςε ηια να ρχψθςάμε  μΰνξ ηια ςιυ 
πξμιςιλέυ μαυ σέρειυ –δεν μαυ ενδιαζέπει δθμαδή μια παπέμβαρθ απΰ ςα έκτ με ΰπξχυ πξμιςιλήυ 
ππτςξπξπίαυ– αμμά ηια να αητνιψΰμαρςε διαπλου πάντ  ρε ψθςήμαςα ςθυ λασθμεπινΰςθςαυ μαυ. 
Εα μέηαμε μάμιρςα ΰςι διαπεπνά ςθν λασθμεπινΰςθςα μαυ, φάνξχμε οπευ ρε αχςΰ, βάψξχμε ςθ 
ζανςαρία μαυ να δξχμέγει –μπξπεί να λάνξχμε λαι μια ελδήμτρθ ηια να ζςιάκξχμε αζίρα!– λαι 
ΰμθ αχςή θ ρχμμξηιλή λίνθρθ ηίνεςαι ςπΰπξυ ψτήυ. 

 


