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   Μην αφήνεις το κέρδος να ορίζει τη ζωή σου  
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Σελίδα 1 

   Σε μια ιδανική κοι-

νωνία κάθε επιμέρους 

τομέας αναπτύσσεται 

ελεύθερα ασκώντας 

τις λειτουργίες του 

και τις αρμοδιότητές 

του πάντα μέσα στο 

πλαίσιο των νόμων. 

Όταν κάποιος τομέας 

αρχίζει να ενισχύεται 

ιδιαίτερα και να ξε-

χωρίζει από τους 

άλλους τότε η πολι-

τεία παύει να είναι ιδανική και οδεύει σε κακά 

μονοπάτια με ανυπολόγιστες, συχνά, συνέπειες 

για την κοινωνία και την πολιτεία. Τέτοιο φαινό-

μενο στις μέρες 

μας προέρχεται 

από την κυρίαρχη 

θέση της οικονο-

μίας στην πολιτι-

κή ζωή του τό-

που. 

     Τα ισχυρά κε-

φάλαια, οι μεγα-

λοεπιχειρήσεις, οι 

πελατειακές σχέσεις, το ιδιωτικό συμφέρον είναι 

αυτά που κινούν τα νήματα στη σύγχρονη κοινω-

νία. Τράπεζες και πολυεθνικές εταιρείες απει-

λούν και καταπίνουν τα ανίσχυρα κράτη που 

αδυνατούν ν’αντιμετωπίσουν τη δύναμη του 

χρήματος και υποκύπτουν στις όπoιες απαιτήσεις 

τους. Έτσι, μιλάμε, πλέον, για μια παγκοσμιοποί-

ηση της καπιταλιστικής οικονομίας, που παρα- 

‘’Το μεγαλύτερο  μέτρο της δημοκρατίας  δεν είναι ο βαθμός  ελευθερί-

ας ούτε ο βαθμός ισότητας αλλά μάλλον ο βαθμός συμμετοχής….’’  
                                                                                             Alain de Benoist 

 

υαισθητοποιούνται 

ρευνούν 

νεργούν 

κφράζονται 

Οι νέοι αποδεικνύουν 

ότι Ε 
 

 

 

 
 

 

  

σέρνει στο διάβα της κάθε μικρή χώρα που προσπα-

θεί να αντισταθεί. Η στυγνή λογική του καπιταλι-

σμού που στηρίζεται στο δίπτυχο "δίνω-παίρνω", 

"κόστος-όφελος", έχει διεισδύσει σε όλους τους το-

μείς της κοινωνίας, από την πολιτική μέχρι και τον 

κάθε πολίτη ξεχωριστά. Ζούμε πλέον μόνο για να 

ικανοποιούμε τις δευτερογενείς ανάγκες μας, γίναμε 

πλεονέκτες, άπληστοι, αλαζόνες και πολύ συχνά 

οδηγούμαστε στην 

αισχροκέρδεια και 

την απάτη. Δημι-

ουργήσαμε μια 

άκρως καταναλωτι-

κή κοινωνία, που 

απέχει πολύ από 

την ιδανική, προσπαθώντας να παράγουμε μαζικά 

προϊόντα που καλύπτουν "φανταστικές" ανάγκες, 

χωρίς να σκεφτόμαστε την ποιότητα, τις συνέπειες, 

την καταστροφή της φύσης, τη μόλυνση του περι-

βάλλοντος και τις μελλοντικές επιπτώσεις αυτών.  

    Λαοπλάνοι πολιτικοί, άνθρωποι του συμφέροντος 

και του ατομικού κέρδους μας έκαναν να πιστέψου-

με πως η πρόοδος μιας κοινωνίας είναι μόνο η ισχυ-

ρή της οικονομία. Ξεχάστηκε ο πολιτισμός, η τέχνη, 

η παιδεία, οι ανθρώπινες σχέσεις, οι ηθικοί κώδικες 

και οι αξίες και μεταβληθήκαμε σε ακούραστες μη-

χανές που λειτουργούν με την πρακτική «όλα πω-

λούνται, όλα αγοράζονται». Ο λαός έπαψε πια να 

ενδιαφέρεται για τα κοινά, να πασχίζει για το δημό-

σιο συμφέρον, έγινε παθητικός δέκτης καπιταλιστι-

κών μηνυμάτων, υποβαθμίστηκε και έχασε το ρόλο 

του «ενεργού πολίτη». Η ιδιοτέλεια και ο εγωισμός 

οδήγησαν σε απάτες, σκάνδαλα, διαφθορά  και ε-

γκληματικότητα. Οι άνθρωποι ζουν απομονωμένοι,  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Ένα μήνυμα για σένα 

Μια ταινία που μας συγκίνη-

σε βαθιά 

Συνέντευξη μ’ έναν Πολιτικό 

του τόπου μας 

Η συνάντησή μας με καθηγή-

τρια της Νομικής 

Μια μέρα ως φοιτητές της 

Ιατρικής-Επαγ/τική Μονογραφία  

Ηλεκτρονική Δημοκρατία: 

   Ένα νέο μοντέλο δημοκρατίας 

Επίσκεψη συμβούλου επιχει-

ρήσεων στην τάξη 

Αλέξανδρος ο Μέγας ο Μα-

κεδών 

Τα ζώα ως πειραματόζωα: 

Είναι άραγε η μόνη λύση; 

Βουλιμία: Μια διατροφική 

διαταραχή που συχνά χτυπά 

την πόρτα των εφήβων 

 Δημοσκόπηση: Η σχέση των 

νέων με την πολιτική .      

«Τις πταίει;»                                               

 Από τη γειτονιά των  αγγέλλων 

Γράφει η Μαρία Μπομπότα 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 



 

 

Γεννήθηκε στις 22 Μαΐου του 1979 στη Ν. Καλλι-
κράτεια Χαλκιδικής.  
Είναι απόφοιτος του Τμήματος  Εφαρμοσμένης Πλη-
ροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μετα-

πτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή για άτομα με 
ειδικές ανάγκες. Εργάστηκε ως  εκπαιδευτικός στην 
Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

σε σχολεία ειδικής αγωγής και σε Εργαστήρια Ειδικής Εκπαίδευσης  ατό-
μων με αναπηρία. Kατά τη διάρκεια των σπουδών του δραστηριοποιείται 
ενεργά στο Δήμο του και εκλέγεται πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 
Νεολαίας Ν. Καλλικράτειας. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιο-
δρομίας έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, Αντιπρόεδρος της Κεντρικής 

Ένωσης Συμβουλίων Νεολαίας όλης της Ελλάδας και  πρόεδρος της επιτρο 

τρία Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα και δέχτηκε εξαρχής πολύ καλές κρι-
τικές. Πραγματεύεται το σοβαρότατο κοινωνικό ζήτημα της δουλείας, 
της πιο ακραίας μορφής εκμετάλλευσης. Οι δούλοι δεν είχαν κανένα 
δικαίωμα. Ήταν ιδιοκτησία του αφέντη τους ο οποίος τους χρησιμοποι-

ούσε όπως επιθυμούσε. Δεν είχαν ωράριο. Εργάζονταν όσο και όπου 
επιθυμούσε ο ιδιοκτήτης τους. Η κακοποίησή  τους ήταν συστηματική 
και πολλές φορές γίνονταν απλά και μόνο για να ικανοποιηθούν οι πλού-
σιοι ιδιοκτήτες τους. Ο Βρετανός σκηνοθέτης Στηβ Μακ Κουίν καταφέρ-
νει να χτίσει μία ιδανική δομή για το φιλμ έχοντας ως βασικά υλικά τη 
σεμνότητα και τον σεβασμό που απαιτεί ένα τέτοιο θέμα. Προσεγγίζει 
κάθε γεγονός και χαρακτήρα με αριστοτεχνικό τρόπο, αποκαλύπτοντας 
όλες τις πιθανές πτυχές τους και τα παρουσιάζει με μηδενική εστίαση, 

επιτρέποντας στο θεατή να τα δει μέσα από τα μάτια των ίδιων των ηρώ-
ων και να αναγ νωρίσει τις διαφορετικές συμπεριφορές και αντιδράσεις 
των τελευταίων ανάλογα με την κοινωνική τους τάξη και υπόσταση. 

Επιλέγει ρεαλιστικά αλλά και νατουραλιστικά 
στοιχεία προκειμένου να ενθαρρύνει την αντι-
ρατσιστική συνείδηση των θεατών. Το ανθρω-
ποκεντρικό στοιχείο είναι διάχυτο στην ταινί-
α, η οποία ανατρέπει τα δεδομένα του Χόλυ-

γουντ καθώς απεικονίζει την πραγματικότητα 
με την πιο σκληρή και βίαιη μορφή της. Κατα-
φέρνει όμως παράλληλα να αγγίξει με τον πιο 

συγκινητικό και συναισθηματικό τρόπο τις ψυχές των θεατών.   
  Το κοινωνικό φαινόμενο της δουλείας και η νοοτροπία των αρχόντων 
της εποχής αποτυπώνεται με ακρίβεια και μέσα από τις πολύ καλές ερμη-
νείες των Μπραντ Πιτ στο ρόλο του Καναδού ρεφορμιστή, Μπένεντικτ   

Κάμπερμπατς ως ανεκτικού αφέντη, Μάϊκλ Φασμπέντερ ως παρανοϊ-

κού δυνάστη και φυσικά του πρωταγωνιστή Chiwetel Ejiofor που μοιά-
ζει ιδανικός για το ρόλο του βασανισμένου μαύρου. 
   Πολύ σημαντικό, επίσης, κομμάτι της ταινίας είναι η μουσική. Ο ταλα-
ντούχος συνθέτης Hans Zimmer  δημιουργεί μονα-
δικές μελωδίες με βάθος που αντικατοπτρίζουν 
ολόκληρο τον ψυχισμό του Νόρθαπ και αναδύουν 
κάθε του συναίσθημα, λύπη, φόβο, χαρά, αγάπη, 
αισιοδοξία. Σκαλισμένη σε μια ράβδο δράματος 
μα κεντημένη με μια κλωστή ελπίδας, η μουσική 

μιλά στην ψυχή των θεατών και τελικά μοιάζει να αφηγείται η ίδια την 
ιστορία με το δικό της τρόπο. 
   Εν ολίγοις, ο Μακ Κουίν, χρησιμοποιώντας με αριστοτεχνικό τρόπο τα 
εκφραστικά μέσα, σενάριο, φωτογραφία, μουσική επένδυση, σκηνοθεσία 
και αξιοποιώντας ιδανικά τις σπουδαίες υποκριτικές ικανότητες των πρω-
ταγωνιστών, συνθέτει μια μοναδική ταινία που βρίθει συναισθηματι-
σμού, ανθρωπισμού και ελπίδας και επάξια θα μπορούσε να χαρακτηρι-
στεί ως ένα σύγχρονο αριστούργημα.  

 

 

Σελίδα 2 

γεμάτοι άγχος και φόβο για το μέλλον, γεμάτοι ανασφάλεια για 

το παρόν. Καμιά ουσιαστική δράση, καμιά σημαντική αντίδρα-

ση, μόνο παθητικότητα και υποβάθμιση των ανθρωπίνων σχέ-

σεων κυριαρχούν σε μια τέτοια κοινωνία. Άνθρωποι-ρομπότ, 

καταναλωτές και όχι σκεπτόμενοι πολίτες κυκλοφορούν στους 

δρόμους σκεπτικοί, με βιασύνη, προσπερνώντας συμπολίτες 

που έχουν ανάγκη, αδιαφορώντας για την κοινωνική κρίση που 

τους περιβάλλει και τους καταπίνει μέρα με τη μέρα. Πρόσωπα 

σκυθρωπά, συναισθήματα βασισμένα σε αριθμούς, λέξεις κο-

φτές και άχρωμες.  

Κάντε μια βόλτα στο κέντρο μιας πόλης και πείτε μου τι παρα-

τηρείτε; Φωτεινές ταμπέλες, τεράστια μαγαζιά, ξένες φίρμες, 

προϊόντα απ’ όλο τον κόσμο, αγαθά που ούτε που τα είχαμε 

φανταστεί ούτε και τα χρειαζόμαστε στην πραγματικότητα. 

Ένας ζωηρόχρωμος, φωτεινός καταναλωτικός κόσμος, σε πλή-

ρη και τραγική αντίθεση με τα σκυθρωπά, σκοτεινιασμένα 

πρόσωπα των ανθρώπων που τον απαρτίζουν. Το DNA  του 

πολίτη ξεφτίζει επικίνδυνα αντικαθίσταται από αριθμούς και 

σύμβολα. Ποιος θα αντισταθεί; Ποιος θα περπατήσει κόντρα 

στο ρεύμα; Ποιος θα φωνάξει «τέλος στην κοινωνία των 

αριθμών»; Τα ρομπότ-άνθρωποι; Οι διεφθαρμένοι πολιτικοί; 

Τα ξένα συμφέροντα; Όχι! μόνο ο ξεχασμένος μας εαυτός μπο-

ρεί να αντισταθεί. Μόνο η ανθρώπινη φύση μπορεί να αντιστα-

θεί στην εισβολή της ψυχρής λογικής του κέρδους. 

     Η ισχυρή οικονομία πρέπει να αποτελεί τη βάση της κοινω-

νίας των ανθρώπων και όχι να την καταπίνει ολόκληρη. Το 

ανθρώπινο είδος είναι 

προορισμένο να επι-

βιώνει, να αναπτύσσε-

ται, να προχωράει  

χωρίς όμως να απαρ-

νιέται την ανθρωπιά, 
τις αξίες και τις αν-

θρώπινες σχέσεις για 

χάρη του κέρδους και 

των αριθμών. 

 

Οι αριθμοί είναι σύμβολα, οι άνθρωποι είναι πνεύμα…  

«Ένας πολιτικάντης σκέφτε-

ται τις επόμενες εκλογές. 

Ένας πολιτικός, τις επόμενες 

γενιές» 
Arthur Clarke  

Μια ταινία που μας συγκίνησε βαθιά! 

«12 Χρόνια Σκλάβος» 

Γράφουν οι: Νικολέτα Δάικου 

Ειρήνη Ντινόπαπα 

Αλεξάνδρα Σιντορεάκ 

Η ταινία 12 χρόνια σκλάβος, που μεταφέρθηκε 
στην μεγάλη οθόνη το φθινόπωρο του 2013 υπό τις 
σκηνοθετικές  οδηγίες του Στηβ Μακ Κουήν, είναι 
βασισμένη σε αληθινή ιστορία που διαδραματίζε-

ται στην περίοδο της δουλείας στις φυτείες των 
Η.Π.Α όπου επικρατεί το δουλεμπόριο μαύρων 

πολιτών και η πώλησή τους σε πλούσιους γαιοκτήμονες στο Νότο.  
Κεντρικός ήρωας της ταινίας είναι ο Σολόμων Νόρθαπ, ένας Αφροα-
μερικανός οικογενειάρχης ο οποίος απάγεται από δουλεμπόρους με 
δόλιο τρόπο και πουλιέται ως σκλάβος σε φυτεία του Νότου. Από 
εκείνη τη στιγμή παραμένει δούλος για 12 ολόκληρα χρόνια χωρίς 
να μπορεί να αποδείξει την αληθινή του ταυτότητα και υποφέρει τα 

πάνδεινα στα χέρια ενός παρανοϊκού σωματέμπορου μέχρι να απε-
λευθερωθεί 
Η ταινία επάξια κέρδισε πολυάριθμα βραβεία μεταξύ των οποίων  

«Συνέντευξη μ’ έναν Πολιτικό του τόπου μας» 

Από τον Μάκη Μπαρμπούνη 

Ο κ. Πάνας, πρώην Περιφερειακό Σύμβουλο Κεντρικής Μα-

κεδονίας στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής 

 

 

Οι αριθμοί είναι 

σύμβολα, οι 

άνθρωποι είναι 

πνεύμα... 

http://www.cognosco.gr/Gnwmika/artists.jsp?key=733


 

 

πής σύστασης των Συμβουλίων Νεολαίας Ελλάδας και Συντονιστής Τομέα Παιδείας στην Εθνική Επιτροπή 

Έμπνευσης και Διαλόγου για τη Νέα Γενιά. Έχει υπάρξει, επίσης, ιδρυτικό μέλος του “Youthnet Hellas”,  ενός μη 

κερδοσκοπικού οργανισμού που επιζητά την ενεργό συμμετοχή των νέων σε τοπικό, εθνικό , ευρωπαϊκό και διε-

θνές επίπεδο μέσω δράσεων και παρεμβάσεων. Υπερασπίζεται την αναγκαιότητα συμβουλίων νεολαίας παντού, σε 

κάθε δήμο και νομό της χώρας. Το 2013 με μια ομάδα νέων ξεκίνησαν την πρωτοβουλία πολιτών "ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΜΠΡΟΣΤΑ" όπου ανέλαβε επικεφαλής. 

 

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Μαθ. Τι σας δημιούργησε την επιθυμία να ασχοληθείτε με την 

πολιτική και πώς ξεκινήσατε την πολιτική σας σταδιοδρομία; 
 

Πολ. Η  ενασχόληση  με την πολιτική  ξεκίνησε ως ανάγκη  

έκφρασης σε ό, τι αφορά τα κοινά. Η πρώτη μου παρουσία ήταν στα 

μαθητικά συμβούλια και το 15μελές. Είχα μάλιστα εκλεγεί τρεις 

φορές πρόεδρος  στο  Λύκειο, άρα το σαράκι υπήρχε από τότε, στη 

συνέχεια με οδήγησε   στα συμβούλια νέων και εκφράζεται με δια-

φόρους τρόπους  μέχρι και σήμερα.  Η πολιτική πρέπει να ενδιαφέ-

ρει όλους τους πολίτες, αφού επηρεάζει τις ζωές όλων μας.  

 

Μαθ. Μιλήσατε για τα μαθητικά συμβούλια και τα συμβούλια 

της νεολαίας. Ποιά είναι η γνώμη σας γι’ αυτά; Πιστεύετε ότι 

πετυχαίνουν να δημιουργούν κοινωνικά συνειδητοποιημένους 

και ευαισθητοποιημένους πολίτες; 

 

Πολ. Οι μαθητικοί θεσμοί είναι σημαντικοί όπως και τα συμβούλια 

νέων γιατί έχουν τρόπο να παρεμβαίνουν στην κοινότητα στο πλαί-

σιο της οποίας λειτουργούν. Το ζήτημα είναι οι νέοι  άνθρωποι  να 

ενδιαφέρονται, να αντιδρούν, να παρεμβαίνουν και  να εξελίσσονται  

μέσα από  διαφόρους φορείς, είτε  είναι οι μαθητικές κοινότητες είτε 

οι πολιτιστικοί σύλλογοι  είτε τα συμβούλια νέων. Οποιαδήποτε 

έκφραση με τρόπο υγιή είναι πολύ σημαντική για ένα νέο άνθρωπο. 

 

Μαθ. Τι προκαλεί κατά την γνώμη σας την αδιαφορία των νέων 

για τα κοινά και πώς νομίζετε ότι μπορούμε να την περιορίσουμε; 

 

Πολ. Η αποχή των νέων από τα κοινά  οφείλεται στο γεγονός ότι τα 

τελευταία χρόνια η δική τους γενιά υφίσταται τις μεγαλύτερες συνέ-

πειες της κρίσης. Η αποχή και η αδιαφορία αποτελούν έναν μέσο 

αντίδρασης στο κατεστημένο. Το καλύτερο θα ήταν  να ευαισθητο-

ποιήσουμε τους νέους και να τους πείσουμε ότι η αδράνεια και η 

απραξία δεν είναι η λύση αλλά ότι, ιδιαίτερα σήμερα μέσα από το 

διαδίκτυο και τα social media,  έχουν τη δυνατότητα να ισχυροποιή-

σουν τη φωνή τους και αυτό να φέρει σημαντικά αποτελέσματα. 

 

Μαθ. Γιατί ο νέος να αναλάβει πρωτοβουλία όταν κάθε δράση 

και προσπάθειά του πέφτει στο κενό και κανείς δεν ενδιαφέρεται 

πλέον για τις δικές του ανάγκες ; 

 
Πολ. Στη σημερινή ζωή τίποτε δεν χαρίζεται.  Θα πρέπει ο καθένας 
μας από τη θέση που βρίσκεται να δώσει τη δική του προσωπική μάχη. 

 

Μαθ. Κάθε νέα γενιά λέει πώς έχει σκοπό να αλλάξει τον κόσμο. 

Στο τέλος όμως καταλήγει  να συμβιβάζεται με τα κοινωνικά 

δεδομένα και τα κοινωνικά «πρέπει». Τι κάνει τον άνθρωπο να 

αλλάζει τόσο ριζικά και να υποτάσσεται στις κοινωνικές συμβά-

σεις; 

 
Πολ. Η νέα γενιά πρέπει να παλεύει για τα δικά της πιστεύω έχοντας 

πίστη ότι οι προσπάθειες της  θα αποδώσουν.  Από την άλλη πλευρά, 
όμως, θα πρέπει και οι  μεγαλύτεροι να διασφαλίζουν την παρουσία 
της  στη χώρα μας, γιατί τη χρειαζόμαστε. Είναι ανάγκη  τα ελληνι-
κά μυαλά να μένουν στον τόπο τους και να αξιοποιούνται από την 
πατρίδα μας.  
 
Μαθ. Φυγή ή προσπάθεια για  μια καλύτερη κοινωνία, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται στη ζωή του ατόμου; 
 
Πολ. Πιστεύω ότι όλοι μας θα  πρέπει να δώσουμε μια μάχη ώστε να 
κρατήσουμε αυτή τη γενιά στα πάτρια εδάφη για να δώσει το καλύ-
τερο στην ελληνική κοινωνία. Τη μεγαλύτερη όμως ευθύνη γι’ αυτό 
την έχουν αυτοί που κυβερνούν.  

 

 

Μαθ. Οι νέοι σήμερα πληρώνουν τα λάθη του παρελθόντος. Θα μπορού-

σατε να μου πείτε ενδεικτικά ποια είναι αυτά τα λάθη; 

 

Πολ. Οι νέοι πληρώνουν τα λάθη της γενιάς της μεταπολίτευσης, μιας γε-

νιάς  η οποία έζησε με μεγάλη ευημερία, μεγαλύτερη απ’ αυτή  που θα μπο-

ρούσε η χώρα μας  ν’ αντέξει. Λάθη έγιναν αλλά ανήκουν στο παρελθόν. Το 

παρόν είναι δύσκολο αλλά το μέλλον πρέπει να  είναι ευοίωνο. Επειδή ζού-

με σε μια κοινωνία ιδιαίτερη θα πρέπει ο καθένας  να δώσει τη δική του 

προσωπική μάχη στη ζωή. Προσωπικά επέλεξα να μείνω  στον τόπο  μου, 

στο χωριό όπου γεννήθηκα και  μεγάλωσα και να δώσω τη μάχη μου  για 

την ανάπτυξή του. 

 

Μαθ. Τι θεωρείτε ότι μπορεί να προσφέρει η Ν. Καλλικράτεια στο ση-

μερινό νέο και τι οφείλει να προσφέρει εκείνος στο συγκεκριμένο τόπο; 

 

Πολ. Η Καλλικράτεια είναι ένας ευλογημένος τόπος αλλά και όλα τα  χωριά 

γύρω από αυτή, Σύλατα, Γωνιά, Α. Παύλος, Ηράκλεια, Λάκκωμα. Είναι 

ένας τόπος που με τις κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να αποτελέσει πόλο 

έλξης για όλο το χρόνο. Είναι κοντά στη Θεσσαλονίκη και με  ιδιαίτερη 

κίνηση τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο νέος άνθρωπος μπορεί να προσφέρει 

ζωή στην Καλλικράτεια και η ίδια μπορεί να προσφέρει  πολλά στο νέο 

τόσο σε εργασιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, εφόσον  δημιουργηθούν 

οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Είμαι υπέρ του να μην ερημώνονται  τα χωριά. 

Πιστεύω ότι πρέπει  να υπάρχει ζωή σ’ αυτά. Τον τόπο μας  έχουμε υποχρέ-

ωση να τον κάνουμε πιο όμορφο και ελκυστικό για τη βελτίωση της καθημε-

ρινότητά μας και της ζωή μας γενικότερα. 

 

Μαθ. Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα της Καλλικράτειας; 

 

Πολ. Η Καλλικράτεια πρέπει να αποκτήσει  τη δική της ταυτότητα και 

χρειάζεται ένα καλό πλάνο ώστε να μην έχει να επιδείξει μόνο την  όμορφη 

παραλία της. Θεωρώ ακόμη ότι το σχέδιο «Καλλικράτης» με τη νέα συνένω-

ση δήμων την έχει αποδυναμώσει σε μεγάλο βαθμό τόσο σε αναπτυξιακό 

επίπεδο όσο και στην  καθημερινότητά της.  

 

Μαθ. Γνωρίζετε καλά τα 15μελή συμβούλια των μαθητών. Θεω-

ρείτε πως η λειτουργία τους είναι απλώς ένας τρόπος για να χά-

νονται τα μαθήματα ή ένας τρόπος να συμμετέχει ο μαθητής δη-

μιουργικά στη σχολική κοινότητα; 

 

Πολ. Τα 15 μελή θα πρέπει να τα δει ο μαθητής ως ευκαιρία για την 

πρώτη ένταξή του σε συλλογικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες 

μπορεί να ακουστεί η φωνή του  για θέματα που αφορούν τη μαθητι-

κή κοινότητα. Στα πλαίσια αυτού του θεσμού  οι μαθητές πρέπει να 

αντιληφθούν ότι συμμετέχουν μαζί με τους καθηγητές τους στη λή-

ψη των αποφάσεων για τα σχολικά θέματα. 

Μαθ. Ποια είναι η συμβουλή σας για τους νέους που θέλουν να 

ασχοληθούν με τα κοινά;   

Πολ. Η συμβουλή μου είναι ο καθένας να δει τα κοινά σαν μία 

σπουδαία κοινωνική ενασχόληση. Πρέπει  όλοι να κάνουμε  αυτό 

που πιστεύουμε και να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε  στον τόπο 

μας. Χωρίς φανατισμό, με λογική και δημοκρατικότητα, έχοντας 

ανοικτούς ορίζοντες, ευέλικτοι στο να αντιλαμβανόμαστε τα νέα 

δεδομένα, τις νέες ανάγκες που εμφανίζονται. 

* ** 

Σελίδα 3 

 

‘’Το πρωταρχικό καθήκον 

μιας κυβέρνησης είναι να 

προστατέψει τους πολίτες, 

όχι να διευθύνει τις ζωές 

τους.’’   

 Ronald Reagan 



 

 

Στις 12 Νοεμβρίου 2014  μαθη-

τές της Α΄ και Β΄ Λυκείου 

πραγματοποιήσαμε στο πλαίσιο 

του μαθήματος της Πολιτικής 
Παιδείας προγραμματισμένη 

επίσκεψη στη Νομική Σχολή 

του Α.Π.Θ με σκοπό να συνα-

ντήσουμε την αναπληρώτρια 

καθηγήτρια Εγκληματολογίας-

Σωφρονιστικής κα Πιτσελά προκειμένου να μας παραχωρήσει συ-

νέντευξη για το σωφρονιστικό σύστημα στην Ελλάδα. Φεύγοντας 

καταφέραμε να επισκεφτούμε και το Γραφείο Διασύνδεσης του 

Α.Π.Θ που βρίσκεται στον 1ο όροφο της Νομικής όπου συναντήσα-

με την υπεύθυνη, η οποία μας ενημέρωσε για το σημαντικό ρόλο 

και τη λειτουργία του γραφείου  σε ζητήματα επαγγελματικής απο-
κατάστασης των αποφοίτων του Α.Π.Θ και επιλογής μεταπτυχια-

κών προγραμμάτων. 

Η κα Πιτσελά μας υποδέχτηκε με θέρμη στο χώρο του γραφείου 

της που βρίσκεται στον 2ο όροφο της Νομικής και με εξαιρετική 

προθυμία και ευγένεια απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας. Μετά 

την ολοκλήρωση της συνέντευξης, που διήρκεσε 1,30 περίπου ώρα, 

η κα Πιτσελά εξέφρασε τη 

χαρά και την ικανοποίησή 

της για το ενδιαφέρον που 

επιδείξαμε και το επίπεδο 

των ερωτήσεών μας ενώ 

συνεχάρη την καθηγήτριά μας κα Μεγγίρη, Νομικό, για την πρωτο-

βουλία και την οργάνωση της συγκεκριμένης δράσης, που χαρα-

κτήρισε πολύ σημαντική για τους μαθητές, και με ιδιαίτερη γενναι-

οδωρία της χάρισε δύο από τα σημαντικότερα συγγράμματά της. 

     Θα θέλαμε και από αυτό το βήμα, δημοσίως, να εκφράσουμε 

προς την καθηγήτρια κα Πιτσελά τις ειλικρινείς και θερμές ευχαρι-

στίες μας για την υποδοχή που μας επεφύλαξε αλλά και για τις κα-

τατοπιστικές απαντήσεις που  έδωσε με τον πιο απλό και κατανοη-

τό τρόπο στα ερωτήματά μας.   

«Σωφρονιστικό Σύστημα στην Ελλάδα: Λειτουργία σωφρονισμού εγκληματιών  

και απόδοσής τους “καθαρών” στην κοινωνία 

Ή 

Ακαδημία διαφθοράς και εγκλήματος;» 

 

 

Σελίδα 4 “H ψήφος είναι πιο δυνατή από 

τη σφαίρα.. Με τη σφαίρα μπο-

ρεί να σκοτώσεις τον εχθρό 

σου. Με την ψήφο μπορεί να 

σκοτώσεις το μέλλον των παι-

διών σου”  
   Αβραάμ Λίνκολν  

Κατά το διάστημα της προετοιμασίας μας δημιουργήσαμε  

κατάλογο με ερωτήσεις, προσδιορίζοντας, έτσι, το περίγραμ-

μα της συνέντευξης – συζήτησης με την καθηγήτρια κα Πι-

τσελά. Αργότερα συνθέσαμε όσα μας είπε και με τρόπο συνο-

πτικό τα παρουσιάζουμε. 

Για το σωφρονιστικό σύστημα της χώρας 

  

Στις Ελληνικές φυλακές παρατηρείται υπερεκπροσώπηση 

των κρατουμένων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρ-

κωτικών και αλλοδαπών που αποτελούν το 60% περίπου του 
πληθυσμού. Το σωφρονιστικό προσωπικό είναι ελάχιστο. 

Αναλογεί ένας υπάλληλος για κάθε διακόσιους κρατουμένους 

σε μερικές φυλακές και σε ορισμένες ημέρες και βάρδιες. Το 

φαινόμενο της διακίνησης ναρκωτικών στις φυλακές πράγμα-

τι υφίσταται αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. 

Η Ελλάδα πάντως κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες με χα-

μηλή εγκληματικότητα αλλά με τη μέγιστη ανασφάλεια. Υ-

πάρχει ο φόβος για το έγκλημα. Δε σχετίζεται αυτός τόσο με 

την εγκληματικότητα όσο με άλλους λόγους που έχουν να 

κάνουν με την εξάπλωση της χρήσης των ναρκωτικών, την 
οικονομική κρίση, τις δυσκολίες στην επαγγελματική αποκα-

τάσταση κ.ά. 

 Η διαφθορά σω-

φρονιστικών υπαλ-

λήλων υπάρχει αλ-

λά δεν είναι καταγε-

γραμμένη. Πάντως, 

πουθενά στον κό-

σμο δεν υπάρχει 
ικανοποιητικό σω-

φρονιστικό σύστη-

μα. Τα μεγαλύτερα 

προβλήματά του στην Ελλάδα είναι ο υπερπληθυσμός των 

κρατουμένων, η στενότητα χώρου και η έλλειψη υποδομών, 

σωφρονιστικών υπαλλήλων και επιστημονικού προσωπικού. 

Αν και υπάρχει αύξηση των κτιρίων των φυλακών, αυτά δεν 

μπορούν να καλύψουν την αύξηση του αριθμού των φυλακι-

σμένων.                                   
 

Για το σωφρονισμό των ανηλίκων 
 

Το σωφρονιστικό μας σύστημα αντιμετωπίζει με επιείκεια 

τους ανηλίκους 8-18 ετών και με διάθεση να τους προστατέ-

ψει και όχι να τους τιμωρήσει. 

Οι ανήλικοι 8-15 ετών είναι ποινικά ανεύθυνοι. Γι’ αυτούς 

λαμβάνονται μόνο θεραπευτικά ή αναμορφωτικά μέτρα, δη-

λαδή εξωιδρυματικά μέτρα χωρίς στέρηση της ελευθερίας 

αλλά μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, όπως είναι η ανάθε-

ση «επίσημης» επιμέλειας στους γονείς που συνεπάγεται αυ-

ξημένη ευθύνη τους σε σχέση με την ευθύνη που, ούτως ή 

άλλως, έχουν εκ του Νόμου. Γι’ αυτούς αυστηρότερο μέτρο  

  

 

Η συνάντησή μας με καθηγήτρια της Νομικής 

… μια ξεχωριστή εμπειρία  

Η κα Πιτσελά, καθηγήτρια της Νομικής, μας υποδέχεται στο γραφείο της και απαντά στις ερωτήσεις μας 

http://www.cognosco.gr/Gnwmika/artists.jsp?key=149


 

 

 

 

είναι η εισαγωγή σε ίδρυμα αγωγής ή σε κατάλληλο θεραπευτι-

κό κατάστημα υπό προϋποθέσεις. 

Στους ανηλίκους 15-18 ετών μπορούν να καταλογιστούν πολύ 
σοβαρά εγκλήματα. Η ποινή του ποινικού σωφρονισμού ή περι-

ορισμού σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων μπορεί να επιβλη-

θεί για κακουργηματικές πράξεις που  εμπεριέχουν στοιχεία 

βίας, στρέφονται κατά της ζωής ή της σωματικής ακεραιότητας 

ή τελούνται κατ’ επάγγελμα ή κατ’ εξακολούθηση. 
 

Από το Ποινικό μητρώο διαγράφονται τα αναμορφωτικά μέτρα. 

με τη συμπλήρωση του 17ου έτους.  
 

Το ενδιαφέρον της Δικαιοσύνης δεν είναι η καταστολή δηλαδή 

το να ανταποδώσουμε με κακή πράξη και σκληρότητα μια κακή 

πράξη του ανηλίκου. 
 

Υπάρχει και η Υπηρεσία Επιμελητών ανηλίκων η οποία είναι 

Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και απο-

τελεί το κοινωνικό πρόσωπο της Ποινικής Δικαιοσύνης. Συντάσ-

σει  έκθεση και προτείνει στο Δικαστή το κατάλληλο μέτρο. Το 

Δικαστήριο κατά κανόνα ακολουθεί όσα προτείνονται στην 

έκθεση.  

 

 Για το επάγγελμα του Εγκληματολόγου 
 

Κατά κανόνα ο εγκληματολόγος είναι απόφοιτος της Νομικής ή 

του Παντείου. Το μεταπτυχιακό είναι απαραίτητο για να εργα-

στείς ως εγκληματολόγος 

και δίνεται μόνον από το 

Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Στην Ελλάδα, δηλαδή, δεν 

έχουμε ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα εγκληματολο-

γίας που να παρέχει βασι-

κό πτυχίο. Υπάρχουν π.χ 

στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
όπου και σπουδάζουν πολ-

λοί Έλληνες επιστήμονες.  
 

Εργάζονται σε σωφρονιστικά καταστήματα, στη Δικαιοσύνη, 

στην Αστυνομία, στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, στα 
Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματικότητας, στα υπουργεία 

Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης, Κοινωνικών Υπηρεσιών, σε διά-

φορες κοινωνικές υπηρεσίες (κράτους, δήμων, ιδιωτικών φορέ-

ων), ως ερευνητές κ.λπ. 
 

Το περιεχόμενο της εργασίας τους είναι η διερεύνηση του ε-

γκλήματος, η μελέτη των δραστών και των θυμάτων εγκληματι-

κών πράξεων, η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος με 

σχεδιασμό καταλλήλων δράσεων, η αξιολόγηση της σωφρονι-

στικής και μετασωφρονιστικής μεταχείρισης των φυλακισμένων 

και αποφυλακιζομένων κ.ά.  

Κατακλείδα 

Η κα Πιτσελά μας είπε ακόμη ότι η ίδια στράφηκε προς την Ε-

γκληματολογία και τη Σωφρονιστική όταν διαπίστωσε ότι σε 

αυτό το πεδίο δεν ασχολούνται πολλοί επιστήμονες. Σε ερώτησή 

μας πώς κρίνει με βάση την πολυετή της εμπειρία το σωφρονι-

στικό σύστημα και ποιες θα ήταν oι προτάσεις της για τη βελτί-

ωσή του μας απάντησε: «Το σωφρονιστικό μας σύστημα έχει 
αδυναμίες αλλά δεν πρέπει να απομακρυνθούμε από το στόχο 

μας. Χρειάζονται συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωσή του. Η  

  «H καλύτερη διακυβέρνηση 

είναι εκείνη όπου ο λαός υπα-

κούει στους άρχοντες και οι 

άρχοντες στους νόμους»                  

                                   Σόλων 

«Η στέρηση της ελευθερίας είναι η πιο «ακριβή» ποινή που δεν αποδίδει αποτελέσματα και 

αποτελεί λύση αμηχανίας. Θα πρέπει να κοιτάξουμε άλλες διεξόδους που είναι περισσότερο 

αποτελεσματικές. Το Σωφρονιστικό σύστημα πρέπει να προσφέρει εξέλιξη. 

Η φυλακή πρέπει να είναι το έσχατο μέσο, η αναγκαστική λύση».  

 

στέρηση της ελευθερίας είναι η πιο «ακριβή» ποινή που δεν 

αποδίδει αποτελέσματα και αποτελεί λύση αμηχανίας. Θα πρέ-

πει να κοιτάξουμε άλλες διεξόδους που είναι περισσότερο απο-

τελεσματικές. Το Σωφρονιστικό σύστημα πρέπει να προσφέρει 

εξέλιξη. Αν κάποιος, δηλαδή, μπαίνει στη φυλακή με γνώσεις 
Δημοτικού θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βγει με γνώσεις 

Γυμνασίου. Για τα μεσαίας βαρύτητας εγκλήματα είναι προτιμό-

τερη η παροχή κοινωφελούς εργασίας. Η φυλακή πρέπει να είναι 

το έσχατο μέσο, η αναγκαστική λύση».  
 

Επισημαίνεται ότι όσα μας είπε η κα Πιτσελά το μήνα Νοέμ-

βριο βασίστηκαν στο τότε ισχύον νομοθετικό καθεστώς. Σήμερα 

με τον πρόσφατο Ν. 4322/ 27.4.2015 (ΦΕΚ Α΄ 42) έχουν επέλ-

θει  τροποποιήσεις για τις οποίες η  κ. Πιτσελά  σε νεότερη επι-

κοινωνία που είχαμε μαζί της  δήλωσε πρόθυμη να μας δώσει, 
όποτε το χρειαστούμε, διευκρινίσεις.  

 

Συνέντευξη: Νίκος Βακάλης, Μάκης Μπαρμπούνης,  

        Πένυ Φωτιάδου 
 

Καταγραφή απαντήσεων: Θωμαΐς Ορφανού,  

Κάτια Μπογιατζή, Παύλος Κερασιώτης 
 

Φωτογράφηση: Κοντογιάννη Αθηνά 
 

Κείμενο: Νίκος Βακάλης,  Μάκης Μπαρμπύνης 

 

Το περίγραμμα της συνέντευξης-συζήτησης με την κα Πιτσελά  

σε ερωτήσεις 

Σελίδα 5 

http://www.cognosco.gr/Gnwmika/artists.jsp?key=727


 

 

 

 

  Στις 24 Φεβρουαρί-

ου 2015 είχαμε την 

ευκαιρία να αφιερώ-

σουμε ένα απόγευμα 

στην Ιατρική σχολή 
του Α.Π.Θ, εκεί 

όπου ελπίζουμε να 

βρεθούμε σε τρία 

χρόνια, ως φοιτητές. 

Η καθηγήτρια μας κα Ευφροσύνη Μεγγίρη και ο γιος της Εμμα-

νουήλ Μοσχονάς, που είναι τεταρτοετής φοιτητής της Ιατρικής 

Θεσσαλονίκης,  ήταν εκείνοι που μας έδωσαν τη μοναδική αυτή 

ευκαιρία. Σε συνεννόηση 

με το γιο της, η κ. Μεγγίρη 

κανόνισε για εμάς μια ξε-

νάγηση από εκείνον στα 

κτίρια και τους χώρους 
(αμφιθέατρο, εργαστήρια, 

Γραμματεία, βιβλιοθήκη) 

της Ιατρικής καθώς και μια 

συνέντευξη μαζί του, που 

μας βοήθησε να πάρουμε 

από έγκυρη πηγή όλες τις 

χρήσιμες πληροφορίες για 

τις ιατρικές σπουδές και το 

επάγγελμα του ιατρού, που 

χρειαζόμαστε. 

Τους ευχαριστούμε και 

τους δύο γι αυτό το ξεχωρι-

στό απόγευμα και την όμορφη εμπειρία που ζήσαμε.  

Η Συνέντευξη 

Μαθ.  Για ποιους λόγους διάλεξες αυτό το επάγγελμα; / Τι 

πιστεύεις ότι μπορεί να σου προσφέρει;  

Φοιτ. Από μικρός είχα την κλίση προς την Ιατρική. Πάντα σκε-

φτόμουν τον εαυτό μου ως γιατρό. Προτεραιότητά μου είναι η 

βοήθεια προς τον συνάνθρωπο και βασικός μου στόχος η διασφά-

λιση της υγείας για κάθε άνθρωπο. Σε δεύτερη μοίρα έρχονται  η 

σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση, πράγμα βέβαια σημαντι-

κό στις μέρες μας εξαιτίας του φαινομένου της ανεργίας που 

πλήττει τους νέους και σαφώς η δυνατότητα οικονομικής ανέλι-

ξης, που προσφέρει το επάγγελμα.  

Μαθ.  Πόσο διάβασμα πιστεύεις ότι χρειάζεται σ’ έναν μαθη-

τή της  Γ΄ Λυκείου για να περάσει στην Ιατρική; 

Φοιτ. Πιστεύω ότι χρειάζεται ποιοτικό και όχι τόσο ποσοτικό 

διάβασμα. Ένα σωστό πρόγραμμα βάσει των αναγκών του κάθε 

μαθητή, των ελλείψεων που έχει σε κομμάτια της ύλης και φυσι-

κά του διαθέσιμου χρόνου είναι προϋπόθεση για την επιτυχία. Το 

ρητό «η επανάληψη μήτηρ πάσης μαθήσεως» ισχύει δίχως καμιά 

αμφιβολία  

Μαθ.  Ποιες ήταν οι άλλες επιλογές σου εκτός από την Ιατρική;   

 

«Η εξουσία πάνω στους αν-

θρώπους αποκτάται μόνο 

προσφέροντάς τους υπηρε-

σίες. Αυτός ο κανόνας δεν 

έχει εξαιρέσεις» 

                        Victor Cousin 

        

‘’Προτεραιότητά μου είναι η βοήθεια προς το συνάνθρωπο και 

βασικός μου στόχος η διασφάλιση της υγείας για κάθε άνθρωπο’’ 

 

Φοιτ.  Κτηνιατρική και μουσική. Βλέπετε, ασχολούμαι πολλά 

χρόνια με το πιάνο. 
 
Μαθ.  Έχεις καθόλου μετανιώσει ή αμφισβητήσει την επιλο-

γή σου;                                                                                      

Φοιτ.  Καθόλου. Είναι δύσκολο ένας φοιτητής της Ιατρικής να 

μετανιώσει επειδή ο καθένας βρίσκει πάντοτε το στοιχείο του σ’ 

ένα από τα πολλά πεδία – αντικείμενα που προσφέρει η συγκε-

κριμένη επιστήμη. 

Μαθ.  Ποια είναι κάποια από τα μαθήματα της σχολής;  

Φοιτ.  Τα μαθήματα στο Α΄ έτος όπως είναι η Ιατρική Φυσική, 

Χημεία, Στατιστική, Βιολογία κ.ά., μοιάζουν μ’ αυτά του Λυκεί-

ου αλλά είναι προσαρμοσμένα στην Ιατρική Επιστήμη. Κύρια 

Ιατρικά μαθήματα είναι η Φυσιολογία, η Ανατομία, η Ιστολογία 

κ.ά, που είναι τα θεωρητικά μαθήματα μέχρι το 3ο έτος. Από το 

4ο έτος ξεκινούν τα κλινικά μαθήματα, όπως είναι η Παθολογία, 

η Χειρουργική κ.λ.π. 

Μαθ.   Μετά από ποιο εξάμηνο γίνεται πρακτική άσκηση στα 

νοσοκομεία / Ποια είναι τα νοσοκομεία με τα οποία συνεργά-

ζεται η Ιατρική Θεσσαλονίκης; 

Φοιτ.  Μετά από το  2ο  εξάμηνο  του 3ου έτους γίνονται προ-

παιδευτικά μαθήματα που αποτελούν προετοιμασία για τα κλινι-

κά μαθήματα. Από το 4ο έτος ξεκινούν τα κλινικά μαθήματα. 

Κατά την έναρξή τους οι φοιτητές κατανέμονται σ’ ένα από τα 

νοσοκομεία «Ιπποκράτειο», «ΑΧΕΠΑ» και «Παπαγεωργίου». 

Μαθ.  Τι δυσκολίες 

αντιμετωπίζετε, ως 

φοιτητές, στη σχολή;  

Φοιτ.  Υπάρχει μεγά-

λος αριθμός φοιτητών 

που έχει ως συνέπεια 

την έλλειψη επικοινω-

νίας με τους καθηγη-

τές. Ακόμη, οι εγκα-

ταστάσεις και η υλι-

κοτεχνική υποδομή της σχολής  δεν είναι οι πλέον ιδανικές. 

Μαθ.  Τι σκέφτεσαι να κάνεις αφού τελειώσεις τη σχολή;   

Φοιτ.  Σκέφτομαι να υπηρετήσω τη στρατιωτική μου θητεία και 

μετά να πάρω την ειδικότητά μου στο εξωτερικό ή να μείνω 

στην Ελλάδα και να κάνω το αγροτικό μου και στη συνέχεια 

ειδικότητα. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες 

που θα επικρατούν εκείνη την εποχή.   

Μαθ.  Τι ειδικότητα σκέφτεσαι να επιλέξεις;  

Φοιτ. Μια ειδικότητα που να περιέχει το κομμάτι της χειρουργι-

κής, γιατί είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Πιο συγκεκριμένα  

Μια μέρα ως φοιτητές της Ιατρικής.. 
..σαν ένα όνειρο  

Συνέντευξη & επαγγελματική μονογραφία από τις Νικολέτα Παναγιωτίδου & Βάσω Νικολαίδου 
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σκέφτομαι την πλαστική χειρουργική, τη μαιευτική/

γυναικολογία, την παιδοχειρουργική. Ωστόσο είναι νωρίς για 
ένα φοιτητή να κατασταλάξει από τα προπτυχιακά του χρόνια  

Μαθ.   Ποιες είναι οι ειδικότητες που επιλέγονται περισσότε-

ρο από τους φοιτητές της Ιατρικής;  

 Φοιτ.  Παθολογία, Γυναικολογία, Παιδιατρική, Πλαστική Χει-

ρουργική, Ορθοπεδική, Δερματολογία. 

Μαθ.   Σκέφτεσαι να φύγεις στο εξωτερικό ή να αναζητήσεις 

δουλειά στην Ελλάδα;  

Φοιτ. Η Ελλάδα είναι ο τόπος που ζω και που μεγάλωσα, οπότε 

δε θα ήθελα να φύγω. Όμως έχει πολλά χρόνια αναμονής για την 

απόκτηση της ειδικότητας, η μεταχείριση των γιατρών δεν είναι 

πολύ καλή και οι αμοιβές είναι χαμηλές. Αν έφευγα στο εξωτε-

ρικό μάλλον θα πήγαινα σε χώρες με παροχή υψηλού επιπέδου 

ιατρικών υπηρεσιών όπως είναι η Αγγλία, η Ελβετία, η Ολλανδί-

α, η Γερμανία κ.ά. 

Η επαγγελματική μονογραφία 

Ιατρός 

Περιγραφή του επαγγέλματος  
 

Η διάγνωση, η θεραπεία των ασθε-

νειών και γενικά η προστασία της υγεί-

ας του ανθρώπου είναι το αντικείμενο 

της εργασίας του γιατρού. Παράλληλα 

μπορεί να ασχοληθεί με την έρευνα 

καθώς και με την εφαρμογή διαφόρων 
μεθόδων και τεχνικών που προκύπτουν 

από τα ερευνητικά του πορίσματα. Μια 

χαρακτηριστική ιδιαιτερότητα του ια-

τρικού επαγγέλματος αποτελεί η υψη-

λή εξειδίκευση, που οδηγεί με τη σειρά 

της στην δημιουργία πολυάριθμων 

ειδικοτήτων. Το γνωσιολογικό και επαγγελματικό πεδίο του 

γιατρού κατανέμεται σήμερα σε 39 διαφορετικές ειδικότητες 

που αναγνωρίζει το ελληνικό κράτος. Όλες οι ιατρικές ειδικότη-

τες ανήκουν σε τέσσερις βασικούς κλάδους της ιατρικής επιστή-

μης: α) της παθολογίας β) της χειρουργικής γ) της κλινικοεργα-

στηριακής και εργαστηριακής ιατρικής και δ) της ψυχιατρικής. 

Πέρα από τις θεωρητικές γνώσεις που προφανώς πρέπει να κα-

τακτήσει ένας γιατρός, πρέπει να αποκτήσει την ικανότητα να 

εκτελεί διάφορες ιατρικές πράξεις, ικανότητα που αποκτάται 

μόνο με πρακτική άσκηση σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. Ο 

γιατρός πρέπει να είναι ικανός να ανταποκριθεί στις διαρκώς 

μεταβαλλόμενες σύγχρονες 

ανάγκες και γι’ αυτό ο ρόλος 

του στις σύγχρονες κοινωνί-

ες είναι πολύπλευρος  

Συνθήκες εργασίας  

 

Μπορεί το ιατρικό επάγγελ-

μα να αποπνέει κύρος και 

γοητεία αλλά είναι επί-

πονο, απαιτητικό και 

επιφορτισμένο με μεγά-

λη ευθύνη. Ο γιατρός 
έρχεται σε άμεση επαφή 

με τον άνθρωπο σε ώρες 

δύσκολες όπου η παρου-

σία του είναι αναντικα-

τάστατη και συχνά σωτήρια. Η ιατρική, έτσι, είναι από τις λίγες 

επιστημονικές και επαγγελματικές δραστηριότητες που προσφέ-

ρουν τόσο έντονη την ικανοποίηση της κοινωνικής προσφοράς. 

Οι συνθήκες εργασίας του γιατρού διαφέρουν ανάλογα με την 

ειδικότητα, την εξειδίκευση αλλά και το χώρο που απασχολείται. 

Οι εφημερίες για τους γιατρούς που απασχολούνται σε νοσοκο-

μεία ή κλινικές τους αναγκάζουν να εργάζονται πολλές ώρες μέρα 
και νύχτα ενώ τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά τους υπο-

χρεώνουν να είναι σε διαρκή ετοιμότητα   
 

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά - ικανότητες 
 

Η πιστή τήρηση του όρκου του Ιπποκράτη, που δίνει ο γιατρός, 

όταν αποκτά το πτυχίο του, πρέπει να αποτελεί δέσμευση για το 

λειτούργημα που καλείται να επιτελέσει.  Απαιτείται να έχει υψη-

λό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματική ευσυνειδησία, επιδεξιότητα 
και παρατηρητικότητα. Επιβάλλεται να είναι ευγενικός, πρόθυ-

μος, εχέμυθος και συνεπής  
 

Σπουδές 

 

Σπουδές ιατρικής μπορούν να γίνουν στην Ιατρική Σχολή των 

Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Θεσσαλίας, 

Ιωαννίνων, Θράκης και Κρήτης. Η διάρκεια των σπουδών είναι 

12 εξάμηνα και 

περιλαμβάνει θεω-

ρητική εκπαίδευση 

αλλά και εργαστη-

ριακή και κλινική 

άσκηση. Οι πτυ-

χιούχοι πριν αρχί-

σουν την εκπαίδευ-

σή τους για την απόκτηση ειδικότητας πρέπει να υπηρετήσουν για 

ένα χρόνο ως γενικοί ιατροί σε αγροτικό ιατρείο. Για την άσκηση 

επαγγέλματος είναι απαραίτητη η άδεια που χορηγείται από το 

Υπουργείο Υγείας. Μετά την απόκτηση άδειας οι γιατροί ειδικεύ-

ονται σε μια από τις αναγνωρισμένες ιατρικές ειδικότητες για  3-7 

χρόνια ανάλογα με την ειδικότητα. 

Η πιστή τήρηση του όρκου του Ιπποκράτη που δίνει ο γιατρός, 

όταν αποκτά το πτυχίο του, πρέπει να αποτελεί δέσμευση για το 

λειτούργημα που καλείται να επιτελέσει.   

 

 

«Στη Δημοκρατία  

κάθε άνθρωπος  είναι 

αναγκαίος» 
 

Ralph  Waldo Emerson 
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Η σύγχρονη τεχνολογία έρχεται να δώσει λύση προσφέροντας μέσω 

του διαδικτύου ό,τι πραγματικά λείπει από την πολιτική ζωή σήμερα.  

«Δημοκρατία υπάρχει εκεί 

όπου ένας πολίτης έχει το δι-

καίωμα να πει ελεύθερα πως 

δεν υπάρχει Δημοκρατία.» 
 

 John Kenneth Galbraith                            

     Όλα τα παραπά-

νω αποτελούν τα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνη-

σης που τα τελευταία χρόνια κερδίζει όλο και περισσότερο 

έδαφος έναντι της συμβατικής, αφού προσφέρει στους πολίτες 

το βήμα που χρειάζονται για να ξεφύγουν οι ίδιοι από την πολι-

τική απάθεια και η πολιτική ζωή από το τέλμα στο οποίο έχει 

βυθιστεί. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά…  

  Η συνεχής άνοδος και εξέλιξη του διαδικτύου και των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης οδηγεί τον άνθρωπο στην απομόνωση. Ο 

καθένας μας έχει απέναντί του μια άψυχη οθόνη και όχι έναν 

ζωντανό συνομιλητή στον οποίο εκθέτει απόψεις, θέτει ερωτή-

σεις, ζητά γνώμη και περιμένει πληροφόρηση. Η ανωνυμία εδώ 

έρχεται να μας δείξει την άλλη της πλευρά καθώς η συζήτηση με 

άγνωστα, ανώνυμα πρόσωπα ενέχει κινδύνους που πολλές φορές 

δεν αντιλαμβανόμαστε. Έτσι ο 

άνθρωπος αργά αλλά σταθερά 

αλλοτριώνεται, χάνει την κοινω-

νική του φύση και αντικαθιστά 

την πολύτιμη ανθρώπινη ζεστή 

επικοινωνία και συνδιαλλαγή με 

μια ψυχρή και μοναχική λει-

τουργία μπροστά σ’ έναν άψυχο 

υπολογιστή. Η διαφθορά και εδώ ελλοχεύει απειλητικά και μπο-

ρεί να περιλαμβάνει ψεύτικα προφίλ, ανεξέλεγκτες πληροφορί-

ες, κλοπή προσωπικών δεδομένων, λανθασμένη ενημέρωση. 

Κανείς δε μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο της ύπαρξης 

«κατευθυνόμενων» ισοτόπων, που επηρεάζουν, τρομοκρατούν 

και παγιδεύουν ανυποψίαστους χρήστες. Η παρανομία έχει κι 

αυτή ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Βωμολοχίες, απειλές, 

bullying, παράνομοι ιστότοποι, κινήματα τρομοκρατικά και α-

ντιδημοκρατικά βρίσκουν επίσης τον τρόπο να δουν το φως μέ-

σα από το διαδίκτυο και να δηλητηριάσουν ανυποψίαστα θύμα-

τα. Ένα άλλο μειονέκτημα είναι ο μεγάλος όγκος πληροφοριών 

που δέχεται ο χρήστης. Πληροφορίες έγκυρες, άκυρες, σωστές, 

λανθασμένες, τεκμηριωμένες, αναπόδεικτες συγκεντρώνονται 

στον εγκέφαλο του δέκτη κι εκείνος με τη σειρά του, αδυνατώ-

ντας να τις αφομοιώσει και να τις επεξεργαστεί, τις αναμεταδίδει 

ανεξέλεγκτα. Έτσι προκαλείται σύγχυση, αβεβαιότητα, πολλές 

φορές μέχρι και φόβος που επηρεάζει αρνητικά την καθημερινό-

τητά μας. Επιπρόσθετα επιβάλλεται να σημειωθεί ότι σε μια 

εποχή όπου όλα απλοποιούνται, όλα ευτελίζονται και η γλώσσα 

δείχνει να καταρρέει εμφανίζονται νέοι κώδικες, νέες λέξεις, 

κομμένες, ξενόφερτες, «μεταλλαγμένες» που τείνουν να αντικα-

ταστήσουν την «κλασική» ελληνική. Στη σύγχρονη επικοινωνία 

μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων αποφεύγονται οι τόνοι και τα 

σημεία στίξης, καταργείται η ορθογραφία, χρησιμοποιούνται 

κατά κόρον τα greeklish –μια διασταύρωση ελληνικών και αγ-

γλικών λέξεων– με θλιβερό αποτέλεσμα τον αναλφαβητισμό 

μέσα από τη απομάκρυνση, κυρίως των νέων,  από την ορθή  

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
                                                 Σκέψεις και προβληματισμοί 

Γράφει η Μαρία Μπομπότα 

 Στη σύγχρονη κοινωνία, 

η  έ ν ν ο ι α  τ η ς 

«δημοκρατίας» φαίνεται 

να έχει στερηθεί το νόημά 

της αφού  παραπέμπει, 

κατά την άποψη όλο και 

περισσότερων πολιτών σε 

μια ολιγαρχία 300 βου-

λευτών που θεωρούνται 

εκπρόσωποι του λαού. Ο άμεσος διάλογος έχει χαθεί, οι πολιτι-

κοί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη των πολιτών και ο περισσότε-

ρος κόσμος αδιαφορεί  ή και απεχθάνεται κάθε τι που έχει σχέση 

με τα κοινά. Η σύγχρονη τεχνολογία έρχεται να δώσει μια λύση 

σ’ αυτήν τη θλιβερή κατάσταση, προσφέροντας μέσω του διαδι-

κτύου, ό,τι πραγματικά λείπει από την πολιτική ζωή σήμερα. 

Πόσο εφικτό είναι όμως αυτό; 

   Οι υπερασπιστές της τεχνολογίας υποστηρίζουν ότι το διαδί-

κτυο προσφέρει ενημέρωση, πληροφόρηση, αμεσότητα, πολυ-

φωνία και ελευθερία λόγου και σκέψης. Τα ιστολόγια των μέ-

σων κοινωνικής δικτύωσης κατασκευάζονται εύκολα, δεν απαι-

τούν εξειδικευμένες γνώσεις και είναι δωρεάν. Μέσα από αυτά 

κάθε πολίτης από κάθε γωνία της Ελλάδας και του κόσμου επι-

κοινωνεί, εκφράζει τις απόψεις του, τις απορίες του, τα παράπο-

νά του, τις σκέψεις του, κρίνει και κατακρίνει, συμφωνεί και 

διαφωνεί, ανεξάρτητα από το φύλο του, την ηλικία του, ή το 

μορφωτικό του επίπεδο. Η φωνή κάθε πολίτη γίνεται δυνατή και 

ενώνεται με άλλες φωνές αποκτώντας  έτσι  κύρος, αναγνώριση 

και ισχύ. Μέσα από την 

ανωνυμία που προσφέ-

ρει το διαδίκτυο ο πολί-

της αποκτά το θάρρος 

της γνώμης του, μιλά 

ελεύθερα, καταδικάζει 

τα κακώς κείμενα της 

σημερινής κοινωνίας, 

προτείνει λύσεις, οργα-

νώνει κινήματα, διαμαρτύρεται, απαιτεί. Όλοι γίνονται πολίτες 

ενός ψηφιακού κράτους, χωρίς περιορισμούς τοπικούς ή χρονι-

κούς, αλληλεπιδρούν και μετέχουν ενός νέου πολιτισμού που 

τους δίνει τη δυνατότητα ν’ αναδείξουν την προσωπικότητά 

τους και να γίνουν   –επιτέλους– ενεργοί πολίτες. Ένα ακόμη 

πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι η δυνατό-

τητα, που παρέχει, κατάργησης ή έστω και περιορισμού της γρα-

φειοκρατίας. Η γραφειοκρατία, μολονότι είναι μια μορφή διοι-

κητικής οργάνωσης με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών, 

έχει εκπέσει σ’ ένα σύστημα ατελέσφορο, απαράδεκτο που το 

μόνο που επιτυγχάνει είναι η ταλαιπωρία των πολιτών στις διά-

φορες δημόσιες υπηρεσίες. Έλλειψη ικανών υπαλλήλων, ασυνει-

δησία, ελλιπείς γνώσεις των δήθεν «αρμόδιων» οδηγούν τον 

πολίτη στα όρια της αγανάκτησης και  της οργής.  
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Το ανθρώπινο μυαλό, η ανθρώπινη αντίληψη, υψηλότερη από κάθε τεχνητή 

νοημοσύνη θα μας προσφέρει τα όπλα που χρειαζόμαστε για μια ασφαλή και 

ορθή αξιοποίηση του διαδικτύου στην υπόθεση της Δημοκρατίας. 

«Η πρώτη απαίτηση της πολιτι-

κής δεν είναι η ευφυΐα ή η ενερ-

γητικότητα αλλά η υπομονή. Η 

πολιτική είναι δρόμος αντοχής 

στον οποίο συνήθως η χελώνα 

νικάει το λαγό»       John Mayor 
 

χρήση των ελληνικών, κάτι που αναμφίβολα δεν προάγει και την 

ανάπτυξη παραγωγικού αποτελεσματικού δημοκρατικού διαλό-

γου και εν τέλει τη δημοκρατική ζωή. Τέλος σημαντικό μειονέ-

κτημα για την ευδοκίμηση της ηλεκτρονικής Δημοκρατίας απο-

τελεί ο ψηφιακός αναλφαβητισμός. Πράγματι, ως θιασώτες μιας 

Δημοκρατίας που επαγγέλλεται ίσες ευκαιρίες για όλους, πώς 

είναι δυνατό να μην αναλογιστούμε τους ανθρώπους τρίτης ηλι-

κίας, ή τους κατοίκους ορεινών περιοχών, απρόσιτων νησιών, 

καθώς και μικρών χωριών που αγνοούν παντελώς τον τρόπο της 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Αναγκάζονται να ζητούν βοήθεια 

από τα παιδιά ή τα εγγόνια τους – αν βρίσκονται κοντά τους και 

δεν έχουν φύγει για κάποια μεγαλούπολη–, νιώθουν ανήμποροι 

ακόμα και άχρηστοι και αυτομάτως μετατρέπονται σε «πολίτες 

β΄ κατηγορίας». Εξάλλου, δε μπορεί να διαφύγει της προσοχής 

μας ότι υπάρχουν περιοχές όπου το πολυπόθητο ψηφιακό σήμα 

δεν έχει φτάσει ακόμα – και ίσως να μην φτάσει ποτέ– με αποτέ-

λεσμα ένας σημαντικό αριθμός πολιτών να αποκλείεται από τη 

σύγχρονη ζωή. 

   Απ’ όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι όντως η ζωή μας 

έχει δυσκολέψει, οι άνθρωποι είναι πιο αδιάφοροι και αμέτοχοι 

στα κοινά, η κρατική εξουσία έχει απολέσει κάθε σεβασμό και 

εμπιστοσύνη από τον πολίτη και ο ηλεκτρονικός κόσμος τείνει 

να αντικαταστήσει τον αληθινό, εφόσον παρέχει όλες τις υπηρε-

σίες που λείπουν από το σημερινό πολίτη. Όμως, κανείς δεν 

εγγυάται την ασφάλεια και την ορθή πληροφόρηση μέσω διάφο-

ρων ιστοτόπων, κανείς δεν εγγυάται την διαφάνεια και την εντι-

μότητα αυτής της ηλεκτρονικής πολιτείας. Ο κρατικός αλλά και 

ο ατομικός έλεγχος είναι απαραίτητος για ν’ αποφευχθεί κάθε 

λάθος βήμα μας καθώς βαδίζουμε μέσα στα ψηφιακά σοκάκια. 

Το ανθρώπινο μυαλό, η ανθρώπινη αντίληψη, υψηλότερη από 

κάθε τεχνητή νοημοσύνη, θα μας προσφέρει τα όπλα που χρεια-

ζόμαστε για μια ασφαλή και ορθή αξιοποίηση του διαδικτύου 

στην υπόθεση της Δημοκρατίας ώστε να την καταστήσουμε 

συμμετοχικότερη.  

Aπό το πνεύμα και 

το λόγο, πράγματι, 

αποκλειστικά και 

απαράμιλλα προνό-

μια του ανθρώπι-

νου είδους, απορ-

ρέει η μόνη δυνα-

τότητα να προέλθει ο αρμονικός, επωφελής συνδυασμός ζώσας 

και εικονικής πραγματικότητας χάριν της διεύρυνσης και της 

εμβάθυνσης της Δημοκρατίας._ 

 ىىىى              ىىىى                         
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Ο κ. Χιωτέρης απαντά σε ερωτήσεις μας  

     Η μαθήτρια Ελένη Μπόνη παρουσιάζει                                                                                                                                                                

την επιχείρηση της ομάδας της 

    Η μαθήτρια Μαρία Μπομπότα κατά την παρουσίαση της επιχείρησης 

της ομάδας της  

     Η μαθήτρια Βάσω Νικολαίδου και ο μαθητής Φάνης Μαρκόπουλος 

παρουσιάζουν την επιχείρηση της ομάδας τους 

Από την επίσκεψη  του  κ. Χιωτέρη, συμβούλου 
επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πο-

λιτικής Παιδείας.   



 

 

«Η καλύτερη δημοκρατία είναι 

εκείνη, όπου στους κακούς δεν 

επιτρέπεται να παίρνουν την 

εξουσία και στους καλούς δεν 

επιτρέπεται ν’ αρνούνται τη 

διακυβέρνηση του τόπου τους» 

Πιττακός ο Μυτιληναίος 

Ξεκίνησε από τη Μακεδονία όχι για να κατακτήσει πλούτη ή να 

ικανοποιήσει πάθη αλλά για να ενώσει,  

να εκπολιτίσει, να ανοίξει νέους δρόμους, να γράψει ιστορία 

   Ο Αλέξανδρος Γ΄ ο Μακεδών 

(356 - 323 π.Χ.) γεννήθηκε στην 

Πέλλα της Μακεδονίας τον Ιούλιο 

του έτους 356 π.Χ. Γονείς του ήταν 

ο βασιλιάς Φίλιππος Β' της Μακε-
δονίας και η πριγκίπισσα Ολυμπιά-

δα της Ηπείρου. Στην ηλικία των 

20 αναλαμβάνει το θρόνο της Μα-

κεδονίας, έπειτα από τη δολοφονία 

του πατέρα του.  

   Υπήρξε ένας από τους σπουδαιό-

τερους στρατηγούς στην ιστορία 

και κατά την περίοδο των 13 ετών 

της βασιλείας του (336 - 323 π.Χ.) 

κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος 

του τότε γνωστού κόσμου (Μικρά 

Ασία, Περσία, Αίγυπτο κλπ), φτάνοντας στις παρυφές της Ινδίας, 
και χωρίς να έχει ηττηθεί σε μάχη που ο ίδιος συμμετείχε.  

    Πέθανε στη Βαβυλώνα, στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορα Β' 

στις 10 Ιουνίου του 323 π.Χ., σε ηλικία ακριβώς 32 ετών και 11 

μηνών. Το σύνολο 

του έργου του συχνά 

τον κατατάσσει μετα-

ξύ των κορυφαίων 

παγκοσμίων προσωπι-

κοτήτων όλων των 

εποχών με τη μεγαλύ-

τερη επιρροή, μαζί με 
τον δάσκαλό του Αρι-

στοτέλη. 

Ο Μέγας Αλέξανδρος, εκτός από εξαιρετικά καλός στρατηγός 

και πολύ ευφυής άνθρωπος ήταν και μεγαλοφυής ηγέτης.  Αυ-

τό το διαπιστώνουμε από την πολιτική που άσκησε στην αυτο-

κρατορία που δημιούργησε. Το πρώτο που έκανε ήταν να αλλάξει 

όλα τα ολιγαρχικά και γενικά τα τυραννικά πολιτεύματα τα οποία 

είχαν επιβάλει οι Πέρσες.  Όπως αναφέρει ο Αρριανός, ελευθερώ-

νοντας τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας από τους Πέρσες 

«τας μεν ολιγαρχίας παντού καταλύειν εκέλευσε Δημοκρατίας δε 

εγκαθιστάναι και τους νόμους τοις εκάστοις αποδούναι». Επίσης 

κατήργησε τη βαριά φορολογία. Αυτές οι πολύ σημαντικές κινή-
σεις έκαναν τους λαούς της αυτοκρατορίας του να αποδεχτούν το 

Μέγα Αλέξανδρο και να τον θεωρούν όχι κατακτητή, αλλά απε-

λευθερωτή. Για να ολοκληρώσει τα διπλωματικά του σχέδια επέ-

τρεψε οι Έλληνες στρατιώτες να παντρεύονται γυναίκες από την 

Περσία. Τέλος έκοψε νέο κοινό νόμισμα σε όλη την αυτοκρατορί-

α. 

    Μια άλλη υπερδύναμη στην εποχή της, η Ρώμη, ονόμασε πρώ-

τη τον Αλέξανδρο Μέγα, τον οποίο θεοποίησε και όχι μόνο ακο-

λούθησε το έργο του, αλλά το ολοκλήρωσε μεταφέροντας και 

παγιώνοντας την ελληνική κληρονομιά στη Δύση, γεγονός που 

προετοίμασε τη δημιουργία του Δυτικού Πολιτισμού. Ο Cha-

teaubriand έγραψε: «αν κάποιος έμοιασε με Θεό αυτός είναι ο 

Αλέξανδρος». Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε θνητός, έζησε 

ως υπεράνθρωπος και πέθανε ως ημίθεος. Ξεκίνησε από τη  

 

Μακεδονία όχι για να κατακτήσει πλούτη ή να ικανοποιή-

σει πάθη αλλά για να ενώσει, να εκπολιτίσει, να ανοίξει νέ-

ους δρόμους, να γράψει ιστορία.  Αναχωρώντας από τη Μα-

κεδονία μοίρασε την περιουσία του και όταν ρωτήθηκε τι θα 

κρατήσει για τον εαυτό του είπε: «την ελπίδα». 
 

Λίγα λόγια για την πολιτική που άσκησε στους 

διάφορους τομείς 
 

Κοινή γλώσσα, η Ελληνική  

  

«Εποικιστικό όργανο του Αλεξάνδρου ήταν η Ελληνική μόρφω-
ση, η Ελληνική γλώσσα, η Ελληνική κοινοτική ζωή, η Ελληνική 

πόλη» γράφει στο βιβλίο του «ΠΑΥΛΟΣ» ο Holzner). Με τη 

διάδοση της ελληνικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας και στο 

Ασιατικό και Αφρικανικό του Κράτος, η Ελληνική έγινε το 

επίσημο γλωσσικό όργανο επικοινωνίας των ποικιλώνυμων 

λαών της Ανατολής. Με τη διάδοση της ελληνικής θρησκείας, 

των ελληνικών εθίμων, της τέχνης, της καλλιτεχνίας, των ελλη-

νικών γραμμάτων διαβάζονταν από τους λαούς ο Όμηρος και 

ψάλλονταν οι τραγωδίες του Ευριπίδη και του Σοφοκλή. Ο 

Ελληνισμός έθεσε τόσο βαθιές ρίζες, ώστε να διατηρείται ακ-

μαίος επί αιώνες στην Ανατολή, έτσι που και σήμερα ακόμη οι 
Άραβες και οι άλλοι λαοί που κατέκτησε, με υπερηφάνεια να 

ισχυρίζονται ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου. 
 

Οικονομία: Η δραχμή παγκόσμιο νόμισμα 

 

Ο Μέγας Αλέξανδρος δημιούργησε την οικονομική ζωή των 

νέων χωρών του. Γέννησε την Οικονομία της νέας εποχής. 

Παντού ίδρυσε αγορές και εμπορικά κέντρα γύρω από τα οποία 

περιστρέφεται ακόμη και σή-

μερα η ζωή. Ο Μέγας Αλέξαν-

δρος ενοποίησε το νομισματι-

κό σύστημα. Η δραχμή Αττι-
κού τύπου έγινε παγκόσμιο 

νόμισμα. Κατέστησε τον 

άργυρο βασική πρώτη ύλη κοπής νομισμάτων. Τα τετράδραχ-

μα έγιναν τα πιο συνηθισμένα νομίσματα του τότε γνωστού 

κόσμου.  
 

Η γυναίκα και ο σεβασμός του Μ. Αλεξάνδρου προς αυτήν  

  

Ο Μέγας Αλέξανδρος έδειξε ιπποτισμό με την ευγενέστερη 

έννοια της λέξεως προς τη γυναίκα. Ο Αρριανός επαίνεσε τη 

συμπεριφορά αυτή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Όταν είδε τη 

Ρωξάνη, κόρη του εχθρού του ηγεμόνα Οξυάρθου, που χόρευε 

μεταξύ των γυναικών που αιχμαλώτισε, την ερωτεύθηκε και 

δεν την ατίμασε αλλά την παντρεύτηκε. Ο σεβασμός που 

έδειξε στη μητέρα του Δαρείου, όταν την αιχμαλώτισε, είχε ως 

συνέπεια να τον αγαπήσει σαν παιδί της, να μην ακολουθήσει 
τον Μαζαίο που προσπάθησε κρυφά να την απελευθερώσει και 

όταν πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος έμεινε νηστική πέντε μέρες,  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  Ο ΜΕΓΑΣ  Ο ΜΑΚΕΔΩΝ  

ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ Ή ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ  ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ 

Από τον Βασίλη Πασπάτη  

  Το Κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
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Το έργο του Μ. Αλεξάνδρου θα έπρεπε να αποτελεί  

για τους ηγέτες των λαών καθώς και για τις επιδιώξεις διεθνών οργανισμών  

φωτεινό παράδειγμα στην πορεία για την τρίτη χιλιετία.  

«Μια από τις τιμωρίες που 

δεν καταδέχεσαι να ασχολη-

θείς με την πολιτική είναι ότι 

καταλήγεις να σε  κυβερνούν 

οι κατώτεροί σου» 

Πλάτων 

όπως γράφει ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, και αυτοκτόνησε. Ο 

Μέγας Βασίλειος στο λόγο του προς τους νέους προβάλλει το 

Μέγα Αλέξανδρο ως υπόδειγμα εγκράτειας. Όταν πληροφορήθη-

κε ότι δύο ευγενείς Μακεδόνες βίασαν γυναίκα διέταξε τη θανά-

τωσή τους. 

 
Ο ρόλος του σε παιδεία – φιλοσοφία – πολιτισμό – επιστήμες 

 

«Επηρέασε βαθύτατα τους Άραβες, ώστε η συνάντηση Ελληνι-

σμού και Αράβων να αποτελέσει σημαντικό γεγονός στην Ιστορί-

α» έγραψε ο Dennis Overbye στους Τάιμς της Νέας Υόρκης. Οι 

Άραβες μετέφρασαν την Ελληνική γραμματεία, η οποία πέρασε 

στην Ευρώπη και μεταφράστηκε τον 12ο αιώνα στα Λατινικά για 

να αποτελέσει τη βάση της Αναγέννησης. Στο Κοράνι αναγνωρί-

ζεται στο Μέγα Αλέξανδρο ρόλος στο ευρύτερο σχέδιο του Θεού 

για τον κόσμο. Όχι τυχαία, συνεπώς, ο Μωάμεθ στο Κοράνιο 

αναφέρεται στο Δικέρατο Βασιλέα (τον Αλέξανδρον) ως είδος 

προφήτη που έχει την δύναμη να τιμωρήσει όσους αδικούν και 

να δώσει εξαιρετικές αμοιβές σε όσους πιστεύουν και κάνουν 

έργα αγαθά.  

Ο Μέγας Αλέξανδρος εκφράζει μια καινούργια εποχή, στην ο-

ποία το ελληνικό πνεύμα αποκτά μια πρωτόγνωρη τολμηρότητα, 

αποτολμά το αδύνατο, αμφισβητεί τους θεούς και τις υπάρχουσες 

δοξασίες και εξερευνά τον κόσμο με μέτρο την επιστήμη και 

κανόνα τη λογική. Μέσα στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

υπήρχε ένας άλλος «στρατός», από μηχανικούς και τεχνίτες όλων 

των ειδικοτήτων, ένα «σώμα μηχανικών» αποτελούμενο από 

5.000 περίπου άνδρες με διοικητή τον Διάδη, που μέσα στα 14 

χρόνια της μεγάλης εκστρατείας μεταμόρφωσαν με τα εργαλεία 

και τις γνώσεις τους ένα μεγάλο μέρος του τότε γνωστού κό-

σμου. Οι ιστορικοί αναφέρουν ότι οι πολεοδόμοι του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου έκτισαν ή επέβλεψαν το κτίσιμο 70 πόλεων σε προ-

σεκτικά επιλεγμένα σημεία, ώστε να αποτελούν εμπορικούς κόμ-

βους αλλά και στρατηγικά σημεία ελέγχου των περιοχών της 

αχανούς αυτοκρατορίας. Οι περισσότερες πόλεις κτίστηκαν κατά 

τα πρότυπα των ελληνικών με αγορά, σχολείο, εμπορικά κατα-

στήματα, ναούς, θέατρο, γυμναστήριο και αποτέλεσαν σημαντι-

κά κέντρα διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και δημιουργικής 

αφομοίωσής του από τους λαούς της ανατολής. Κατασκεύασαν 

εκατοντάδες γέφυρες, σήραγγες και οχυρωματικές θέσεις. Επινό-

ησαν νέες πολεμικές μηχανές αλλά και μεθόδους μαζικής ναυπή-

γησης πλοίων (τα 2.000 πλοία του Νέαρχου).  

Είναι εντυπωσιακή η επιμονή του Μεγάλου Αλεξάνδρου να επι-

βλέπει προσωπικά τη συστηματική συγκέντρωση και καταγραφή 

των νέων πληροφοριών, την εκπόνηση τεχνικών σχεδίων ακόμα 

και τη ζωγραφική αναπαράσταση των φυτών και των ζώων που 

είχαν συλλέξει οι φυσιοδίφες του επιστημονικού του επιτελείου. 

Όλη αυτή η συγκεντρωμένη και συστηματοποιημένη γνώση φυ-

λασσόταν στα κρατικά αρχεία της Βαβυλώνας και αποτέλεσε 

σημαντική πηγή για τους σύγχρονους και μελλοντικούς μελετη-

τές. Αυτή η προσπάθεια βρήκε την πιο πλήρη έκφρασή της, μετά  

 το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στο μουσείο της  Αλεξάν-

δρειας που περιλάμβανε την περίφημη βιβλιοθήκη και συγκέ-

ντρωνε τα ανήσυχα πνεύματα όλης της γης. Εκεί δίδαξε ο Απολ-

λώνιος που κατασκεύασε το πρώτο ηλιακό ρολόι, εκεί ο Ήρων 

κατασκεύασε την πρώτη ατμομηχανή, υδραυλικά ρολόγια και 

αυτόματους μηχανισμούς που ακόμα προκαλούν θαυμασμό.  

 Συνοψίζοντας, το όραμα και 

το έργο του Μεγάλου Αλε-

ξάνδρου στην πολιτική, οικο-

νομική και πολιτιστική ανά-

πτυξη των λαών θα έπρεπε 

να αποτελεί για τους ηγέτες 

των λαών καθώς και για τις 

επιδιώξεις διεθνών οργανι-

σμών φωτεινό παράδειγμα 

στην πορεία για την τρίτη 

χιλιετία. Οι κοινωνικές δομές που εισήγαγε είναι σημαντικότε-

ρες και από τις μάχες που διεξήγαγε. Κοινωνική πρόνοια, το 

αγαθό της κρατικής παιδείας, δικαιοσύνη για τους αδύνατους 

και πολλά άλλα που προαναφέρθηκαν αποτέλεσαν το έργο που 

άφησε πίσω του σε ηλικία μόνο 33 ετών ο σπουδαιότερος των 

σπουδαίων Ελλήνων, βασιλιάς της Μακεδονίας Αλέξανδρος 

ο Μέγας.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                         

      O Aλέξανδρος δαμάζει τον Βουκεφάλα  

     Πίνακας του Γερμανού ζωγράφου F. Schommer, 19ος αιώνας  

  *** 

 
 
 

 

Σελίδα 11 

 



 

 

     Η χρήση πειραματόζωων στην πειραματική έρευνα αποτελεί 

ένα πολυδιάστατο θέμα. Ειδικότερα τις τελευταίες δεκαετίες οι 

αντιδράσεις που γεννά το αμφιλεγόμενο αυτό ζήτημα έχουν γί-

νει ακόμα πιο έντονες, κυρίως εξαιτίας της ανάπτυξης της επι-

στήμης της βιοηθικής. 
     

Ποιο όμως είναι το βαθύ ουσιαστικό νόημα στη χρήση πειραμα-

τόζωων και τι φανερώνει αυτό για το ανθρώπινο είδος; Υπάρχει 

σωστό και λάθος σε μια τέτοια πράξη; Μπορούν να βρεθούν 

μέσες λύσεις ή εναλλακτικές μέθοδοι; Και τέλος τι είναι πραγ-

ματικά ένα πειραματόζωο; 

 

    Ξεκινώντας από το τελευταίο ερώτημα, κατάλληλος ορισμός 

για τη λέξη "πειραματόζωο" δεν υπάρχει. Στα λεξικά θα δείτε να 

εξηγείται ο όρος ως "το ζώο που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο 

επιστημονικών ερευνών για τη διεξαγωγή πειραμάτων στα διά-

φορα μέρη του σώματός του. Παρόλα αυτά ο ορισμός αυτός 
θεωρείται ανεπαρκής. Πώς μπορούν ψυχρές, ξύλινες λέξεις να 

περιγράφουν τον ψυχοσωματικό πόνο, τις απάνθρωπες συνθήκες 

και τις τραυματικές διαδικασίες στις οποίες υποβάλλονται αυτά 

τα πλάσματα; Είναι δυνατό να αποδώσουν επαρκώς τα βασανι-

στήρια και τη φρίκη; Όχι. Καμία λέξη δεν έχει τη δυνατότητα να 

εκφράσει τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία ενός ζώου κλει-

δωμένου σε ένα σκοτεινό κουτί πλήρως παραδομένου στα χέρια 

των βασανιστών του. Καμιά λέξη δεν μπορεί να εκφράσει τη 

στέρηση, την 

απομόνωση, 

τη δυστυχία, 
τον τρόμο, 

τον πόνο. 

Αυτό είναι 

πραγματικά 

ένα πειραμα-

τόζωο!!!  

 

Σκοπός της 

ζωής του, 

δίχως εκείνο να το έχει επιλέξει, είναι η θυσία για το ανθρώπινο 

καλό, την υγεία ή ακόμη και για την αισθητική, την ομορφιά. Οι 

επιστήμονες χρησιμοποιούν τα πειραματόζωα για να διεξάγουν 
ιατρικές και φαρμακευτικές έρευνες αλλά και για πειράματα 

σχετικά με καλλυντικά προϊόντα και την πιστοποίηση της ασφά-

λειάς τους. Είναι, άλλωστε, γνωστό το γεγονός της ύπαρξης ση-

μαντικών  ομοιτήτων μεταξύ του ανθρώπινου και του ζωικού 

οργανισμού. Έτσι, ζώα συμμετέχουν σε πειράματα για χάρη 

φαρμακοβιομηχανιών, ιατρικών ερευνών και εκπαίδευσης, δια-

στημικών ερευνών κ.ά -κι εκεί η συμβολή τους είναι αναγκαία 

και, θα λέγαμε, ανεκτή- αλλά και για χάρη εταιριών καλλυντι-

κών, βιομηχανιών όπλων , προϊόντων οικιακής χρήσης, αυτοκι-

νητοβιομηχανιών, καπνοβιομηχανιών κ.ά., όπου είναι φανερό 

πως η θυσία μιας  αθώας ζωής δεν προσφέρει τίποτε τόσο σπου-
δαίο και είναι απαράδεκτη. Στην τελευταία περίπτωση εμπί-

πτουν και τα φρικαλέα πειράματα σε ζώα που διεξάγονται χάριν 

της ανάπτυξης της γενετικής  (κλονοποίηση προβάτων, μεταλ-

λαγμένα υβριδικά πλάσματα), τα οποία, άραγε, ποιο ουσιαστικό 

όφελος έχουν  για την ανθρώπινη ζωή;  

 

«Δεν πρέπει να προσανατο-

λιζόμαστε πάντα από την 

κοινή γνώμη. Δεν είναι φά-

ρος, αλλά περιπλανώμενα 

φώτα»             
Andre  Maurois 

Σελίδα 12 

Καμία λέξη δεν έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη σωματική και ψυχική ταλαιπωρία ενός ζώου 

κλειδωμένου σε ένα σκοτεινό κουτί πλήρως παραδομένου στα χέρια των βασανιστών του. Καμιά 

λέξη δεν μπορεί να εκφράσει τη στέρηση, την απομόνωση, τη δυστυχία, τον τρόμο, τον πόνο. 

Αυτό είναι πραγματικά ένα πειραματόζωο!!!  

 

Τα ζώα ως πειραματόζωα: Είναι άραγε η μόνη λύση; 

Γράφει  η Μαρία Μπομπότα 

    Σαφώς, η χρήση 

πειραματόζωων στη 

βιοϊατρική είναι ουσι-

αστική για τη διάγνω-

ση,  πρόβλεψη ή και 
αντιμετώπιση επώδυ-

νων ή και θανατηφόρων ασθενειών και την ανακάλυψη νέων 

ιατρικών μεθόδων και καινοτομιών. Πολλά είναι τα παραδείγμα-

τα που τονίζουν την πράγματι σπουδαία συμβολή των πειραμα-

τόζωων στο τομέα της υγείας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση 

του HIV/AIDS όπου γίνονται μελέτες σε πιθήκους που εμφανί-

ζουν έναν παρεμφερή ιό, στην περίπτωση του καρκίνου όπου με 

τη μεταμόσχευση ανθρωπίνων καρκινικών όγκων σε ανοσοκατε-

σταλμένα πο-

ντίκια επιτεύ-

χθηκε η μελέτη 

της ασθένειας 
δίχως ρίσκο 

απώλειας αν-

θ ρ ώ π ι ν η ς 

ζ ω ής ,  τ ου 

άσθματος, των 

εμβολίων, των 

αντιβιοτικών 

κ.ά. 

Παρά την ανε-

κτική στάση και την αναγνώριση της χρησιμότητας των πειρα-

ματόζωων στη βιοϊατρική, οφείλουμε να καταγγείλουμε αυτή τη 

πράξη όταν πραγματοποιείται στα πλαίσια ερευνών για την πι-

στοποίηση καλλυντικών ή άλλων δευτερεύουσας σημασίας προ-

ϊόντων. Δεν είναι, πράγματι, απαράδεκτο να θεωρούμε τη θυσία 

μιας ζωής ισάξια με την κυκλοφορία ενός νέου καλλυντικού;  

    Η μη ευαισθη-

τοποίηση αρκε-

τών ακόμη πολι-

τών απέναντι στο 

ζήτημα ίσως να 

οφείλεται εν μέ-

ρει  στην άγνοια. 

Αλήθεια, πόσοι 

από εμάς γνωρί-

ζουμε ότι, εξαιτί-

ας των συνθηκών 

κάτω από τις ο-

ποίες ζουν αυτά τα ζώα, οδηγούνται σε κατάθλιψη που συχνά τα 

κάνει να χάνουν το μυαλό τους; Πόσοι από εμάς έχουμε συνει-

δητοποιήσει  ότι αυτά τα τόσο κακομεταχειρισμένα ζώα  δεν 

εμφανίζουν καμιά φυσική συμπεριφορά; Ότι μικροσκοπικά  πο- 

GPS στον εγκέφαλο τυφλών πειραματόζωων 

Το μεταλλαγμένο καλαμπόκι της Monsanto προκάλεσε 

όγκους και καταστροφές οργάνων σε πειραματόζωα  

Μια φωτογραφία ισοδυναμεί με χίλιες λέξεις. 

Μετά από αυτή για ποια δικαιώματα μιλάμε;  



 

 

 

«Άριστη δημοκρατία είναι 

εκείνη που δεν έχει ούτε 

πάρα πολύ πλούσιους ούτε 

πάρα πολύ φτωχούς.»  

                 Θαλής ο Μιλήσιος   

Σελίδα 13 

Η απώλεια μιας ζωής είναι αποδεκτή μόνον όταν συνεπάγεται την εξασφάλιση 

μιας άλλης. Αλλιώς θεωρείται κακούργημα και διώκεται ποινικά.  

Και ο άνθρωπος δεν είναι κακοποιός - ή μήπως είναι; 

 

ντίκια αναπτύσσουν υπερβολικά μεγάλους όγκους στο σώμα 

τους; Ότι γατάκια τυφλώνονται σκοπίμως; Ότι αρουραίοι οδηγού-

νται στο να εκδηλώσουν επιληπτικές κρίσεις; Ότι για χάρη του 

ανθρώπινου ευ ζήν τα ζώα αυτά δέχονται χημικές ουσίες στο στο-

μάχι με σωλήνες περασμέ-
νους απάνθρωπα στο σώμα 

τους, ότι υπόκεινται σε συ-

χνές χειρουργικές επεμβά-

σεις, ότι μολύνονται με ιούς, 

ανέχονται την εμφύτευση 

ηλεκτροδίων στον εγκέφαλό 

τους, ότι καίγονται με ακτι-

νοβολίες; Πόσοι γνωρίζουμε ότι οι πειραματιστές σπάζουν ανεν-

δοίαστα τη σπονδυλική τους στήλη, ψεκάζουν χημικά στα μάτια 

τους, τα υποχρεώνουν να εισπνέουν αεροζόλ; Ότι εκατομμύρια 

γάτες, σκύλοι, πίθηκοι, κουνέλια και ινδικά χοιρίδια τσουρουφλί-

ζονται, ακρωτηριάζονται, χειρουργούνται χωρίς αναισθητικό, 
παραλύουν, αιμορραγούν; Ότι σκυλιά σκοτώνονται παγκοσμίως 

σε ανατομικά και ερευνητικά εργαστήρια κτηνιατρικών σχολών 

ώστε οι φοιτητές να μπορούν να εκπαιδεύονται στην ανατομία 

πάνω στα κατακρεουργη-

μένα πτώματα; Ότι τα 

πειραματόζωα οδηγούνται 

στο θάνατο μετά από ξυ-

λοδαρμό, ηλεκτροπληξία, 

σύνθλιψη των οστών, εξό-

ρυξη ματιών, ξεκοίλια-

σ μ α;  Ότ ι  πε ρ ίπου 
150.000.000 ζώα το χρόνο 

βασανίζονται παγκοσμίως; Στ 'αλήθεια, πόσα από τα παραπάνω 

είχαμε, έστω, διανοηθεί ότι συμβαίνουν; Αλήθεια, τώρα που όλα 

αυτά τα γνωρίζουμε, θα συνεχίσουμε να θεωρούμε τη χρήση πει-

ραματόζωων αναγκαία σε κάθε περίπτωση;  

     

    Κάπου εδώ έρχεται η βιοηθική για να δώσει μια άλλη διάσταση 

στο ζήτημα. Η βιοηθική, λοιπόν, είναι η επιστήμη που φέρνει την 

ψυχρή λογική της επιστήμης και κυρίως του κέρδους σε μια κατά 

μέτωπο σύγκρουση με την ηθική και το συναίσθημα, που χαρα-

κτηρίζουν το ανθρώπινο είδος. Ένας άνθρωπος είναι μισός χωρίς 

τη λογική του και άδειος χωρίς το συναίσθημά του γιατί ο Θεός 
του έδωσε τη λογική για να εξελιχθεί, να αλλάξει τον κόσμο και 

να τον κάνει έναν καλύτερο τόπο φέρνοντας τον όσο πιο κοντά 

στο Παράδεισο αλλά του έδωσε και το συναίσθημα και την ηθική 

ώστε να μπορεί να βάζει όρια στη λογική του ώστε αυτή να παρα-

μένει στην υπηρεσία του κοινού καλού, όχι του ατομικού, για την 

ισορροπία της πλάσης όλης. Αυτό το καθήκον εκτελεί η βιοηθική! 

Περιορίζει την επιστήμη με σκοπό την επίτευξη της γενικής ευφο-

ρίας του κόσμου μας  και την αποφυγή ακροτήτων. Χάρη σ’ αυ-

τήν, η οποία αναγνωρίζει τη σημασία των ζώων στην ανθρώπινη 

εξέλιξη και τις υποχρεώσεις που φέρουμε εμείς απέναντι σ’ αυτά, 

ήδη υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία σχετική 
με τα πειραματόζωα που θέτει περιορισμούς και προϋποθέσεις 

προκειμένου ν’ αντιμετωπιστεί η αλόγιστη χρήση τους.  

    Άλλωστε, σύμφωνα με έρευνες, ακόμη και για την ιατρική και 

τη φαρμακολογία έχει αποδειχθεί ότι μόνο ένα ποσοστό 5-25% 

των πειραμάτων σε ζώα είναι απολύτως αξιόπιστα, αφού το κάθε 

είδος έχει τη δική του φυσιολογία και οι ομοιότητες μεταξύ ζώων 

και ανθρώπων βιολογικά δεν καταφέρνουν να εξαλείψουν τις δια- 

φορές τους. Στις Η.Π.Α. και το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδόν τα μι-

σά φάρμακα από αυτά που είχαν δοκιμαστεί σε ζώα εμφάνισαν 

επικίνδυνες παρενέργειες και γι αυτό χρειάστηκε να αποσυρθούν.  

     Με τις έρευνες και την ανακάλυψη νέων εναλλακτικών μεθό-

δων πολλοί είναι, λοιπόν, οι επιστήμονες και ερευνητές οι οποίοι 

αντιτάσσονται στο φαινόμενο με αντιπροσωπευτικά παραδείγ-

ματα τον καρδιολόγο και ερευνητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Γεώργιο Χαριτάκη αλλά και τον καθηγητή Τσαρλς Ρ. Μέιγκελ. 
Ο τελευταίος μάλιστα δείχνοντας την αποστροφή του για τη 

χρήση πειραματόζωων από τον άνθρωπο χαρακτηριστικά λέει : 

«Ρωτήστε τους επιστήμονες γιατί πειραματίζονται στα ζώα; Η 

απάντηση είναι: "επειδή τα ζώα είναι σαν εμάς". Ρωτήστε τους, 

γιατί είναι ηθικά σωστό να πειραματίζονται στα ζώα. Η απάντη-

ση τότε θα είναι: επειδή τα ζώα δεν είναι σαν εμάς».  

    

    Όλα αυτά λοιπόν μας οδηγούν σε ένα βαθύ προβληματισμό 

για την ανθρώπινη φύση και τις επιλογές της. Η μη αξιοποίηση 

των εναλλακτικών οδών, τουλάχιστον σε δευτερεύοντες τομείς, 

αλλά και η αδιαφορία και η ψυχρότητα με την οποία πολλοί 

αντιμετωπίζουν το ζήτημα είναι ενδείξεις της τεράστιας αλαζο-

νείας του ανθρώπου και της συνεχούς θέλησης του να προχωρή-

σει ένα βήμα παραπέρα δίχως να αναλογίζεται αν βλάπτει αυ-

τούς που τον βοήθησαν να πρωτοπερπατήσει. Και αναρωτιέμαι, 

εμείς ως σημερινοί πολίτες μιας εξελιγμένης πολιτισμικά κοινω-

νίας τι μερίδιο έχουμε σ' αυτό το φαινόμενο; Πόσο ενδιαφέρον 

έχουμε  δείξει, πόσο έχουμε αντιδράσει, πόσο έχουμε πιέσει, 

πόσο έχουμε απαιτήσει; Τί έχουμε κάνει γι' αυτό ως πολίτες, ως 

άτομα, ως ανθρώπινα όντα; Πού είναι η ηθικοί μας κώδικες, η 

υπευθυνότητά μας, η δίψα μας για αναπτυγμένες κοινωνίες με 

τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα; Κάθε φορά που επιλέ-

γουμε να αγοράσουμε μια καινούργια κρέμα, ένα νέο καλλυντι-

κό ή οποιοδήποτε άλλο καλλωπιστικό προϊόν για τους εαυτούς 

μας δεν τα ακούμε; Δεν τα ακούμε που φωνάζουν; Που ουρλιά-

ζουν αποζητώντας μια ελπίδα σωτηρίας; Που αγκομαχούν σε 

ένα ακόμα χτύπημα, σε ένα ακόμη βασανιστήριο; Που τυραν-

νιούνται, που πονούν, που πεθαίνουν; Αξίζει η θυσία αυτών των 

αθώων ψυχών με τα φοβισμένα μάτια και το τσακισμένο σώμα 

τόσο όσο η απόκτηση ενός ακόμη- πόσο σημαντικού άραγε - 

καλλωπιστικού προϊόντος; 

      

     Εν κατακλείδι, το ζήτημα της χρήσης πειραματόζωων δε θ’ 

αντιμετωπιστεί αν ο άνθρωπος δεν επιδείξει την ευαισθησία που 

αρμόζει στη φύση του και τον πολιτισμό του. Μόνον έτσι μπορεί  

να θέσει τις προτεραιότητές του στις ανάγκες του και κυρίως να 

υιοθετήσει και μάλιστα σύντομα, τις πιο σύγχρονες, ανθρώπινες 

και αξιόπιστες εναλλακτικές μεθόδους, όπως είναι η καλλιέργεια 

ιστών από βιοψία ανθρώπων και ζώων, η χρήση προσομοιωτών 

μέσω Η/Υ, οι φυσικοχημικές τεχνικές κ.ά, εγκαταλείποντας τις 

βάναυσες λύσεις σε βάρος των ζώων στο όνομα δήθεν της επι-

στήμης και της προόδου. 

 

    Η απώλεια μιας ζωής είναι αποδεκτή μόνον όταν συνεπάγεται 

την εξασφάλιση μιας άλλης. Αλλιώς θεωρείται κακούργημα και 

διώκεται ποινικά.  

Και ο άνθρωπος δεν είναι κακοποιός - ή μήπως είναι; 



 

 

 

Τα αίτια της διαταραχής είναι πολυσύνθετα. Οι επι-

στήμονες υποστηρίζουν ότι κάποιοι πάσχο-

ντες έχουν γενετική προδιά- θεση για 

να παρουσιάσουν βουλιμία και το 

σχετίζουν με το γονίδιο που ενισχύει 

την τάση για εθισμό, ενώ πάντα υ-

πάρχουν και οι επιρροές από το περιβάλ-

λον. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες περιλαμβάνουν 

πιέσεις από τον περίγυρο και την οικογένεια, επηρεασμό απ ό τα 
μέσα ενημέρωσης που παρουσιάζουν το αδύνατο σώμα ως ιδανι-

κό. Επίσης, η χαμηλή αυτοεκτίμη-

ση και η έλλειψη αποδοχής του 

εαυτού και της σωματικής διάπλα-

σης, οι κακές διατροφικές συνή-

θειες και οι συχνές δίαιτες μπο-

ρούν να οδηγήσουν σε νευρική 

βουλιμία. Ιδιαίτερα επιρρεπείς σε 

τέτοιου είδους διαταραχές φαίνε-

ται να είναι οι έφηβοι κυρίως λό-

γω περιπλοκότητας της ψυχοσύν-
θεσής τους. Ο ανταγωνισμός με τους συνομήλικους, η επιρροή 

από τα ΜΜΕ που εξιδανικεύουν το αδύνατο σώμα και η ανάγκη 

για αποδοχή από μια κοινωνία που στρέφεται γύρω από την ει-

κόνα και την εμφάνιση είναι οι λόγοι που συνήθως στρέφουν 

έναν έφηβο στην βουλιμία. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης μπορεί να 

έχει ακόμη η έλλειψη κατάλληλης διαπαιδαγώγησης από τους 

γονείς στα παιδιά.  

Στους ενήλικες, πάλι, σημαντικό είναι το ποσοστό εμφάνισης 

της διαταραχής ανάμεσα σ’ εκείνους με ψυχοσύνθεση παρόμοια 

αυτής των εφήβων που αδυνατούν  να λύσουν με αποτελεσματι-

κότητα τα προβλήματα που τους παρουσιάζονται και ξεσπούν 

πάνω στο σώμα τους. Αλλά στους μεγάλους η εμφάνιση της 
διαταραχής συνδέεται και με το επάγγελμά τους. Έρευνες δεί-

χνουν αυξημένο ποσοστό βουλιμικών μεταξύ εκείνων που ασχο-

λούνται με επαγγέλματα που απαιτούν αδύνατο σώμα, όπως 

αθλητές, χορευτές, ηθοποιοί και μοντέλα.  

Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση της βουλιμίας; 

Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνιση διατροφικών 
διαταραχών και της βουλιμίας είναι βιολογικοί, ψυχολογικοί και 

κοινωνικοπολιτισμικοί όπως:  

 Οι διαφόρων μορφών δυσκολίες στη διάρκεια της ανάπτυξης 

που δεν ευνοούν τη δημιουργία μιας επαρκούς αίσθησης εσωτε-

ρικής ασφάλειας και σταθερής αυτοεκτίμησης, αναγκαία στοι-

χεία  ώστε να καταφέρει κάποιος να ζήσει μια αυτόνομη ενήλικη 

ζωή. Το άτομο μέσα απ’ αυτές τις δυσκολίες γίνεται ευαίσθητο 

και ευάλωτο απέναντι στις διάφορες απαιτήσεις και επιρροές 

του περίγυρου. Εξωτερικές πιέσεις, όπως διάφορα οικογενειακά 
προβλήματα ή κάποιος (απο)χωρισμός, ενισχύουν την αίσθηση 

εσωτερικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας. 

 Οι βασικές αξίες της σύγχρονης κοινωνίας που υπαγορεύουν  
στον άνθρωπο να είναι λεπτός, δυνατός και επιτυχημένος Για 

αυτούς που αισθάνονται ανασφαλείς και αδύναμοι, αυτές οι 

αξίες ή τα μέτρα «επιτυχίας» προκαλούν μια αίσθηση εσωτερι-

κής  ανασφάλειας  και ανεπάρκειας. Για  ορισμένους, ένας τρό-

πος εκδήλωσης αυτών των αισθημάτων ανεπάρκειας μπορεί να 

είναι η εμφάνιση διαφόρων  εμμονών και φοβιών γύρω από το 

σωματικό βάρος  που οδηγεί  σε ανορεκτικές ή βουλιμικές συ-
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«Αυτοί που είναι εναντίον της 

πολιτικής είναι υπέρ της πολιτι-

κής που τους επιβάλλλεται» 

                        Bertolt Brecht  

 

 

Βουλιμία 
Μια διατροφική διαταραχή που χτυπά συχνά την πόρτα των εφήβων! 

Από την  Ευγενία Βλάχου  
Τι πρέπει να γνωρίζουμε; 

Διατροφική διαταραχή ονομάζουμε κά-

θε επίμονη μορφή διαταραχής του τρό-

που λήψης τροφής ή της συμπεριφοράς 

ελέγχου του βάρους που επιδεινώνει 

εμφανέστατα τη σωματική υγεία και τον 

ψυχοκοινωνικό τρόπο λειτουργίας. 

Οι διατροφικές διαταραχές μπορεί να 

έχουν διάφορες μορφές. Πιο συνηθισμέ-

νες είναι η ψυχογενής ανορεξία, δηλαδή 

ένας ιδιαίτερα περιορισμένος και ελεγ-

χόμενος τρόπος διατροφής που αποσκο-

πεί στην απώλεια βάρους, και η ψυχογενής βουλιμία, δηλαδή ένας 

ανεξέλεγκτος τρόπος κατανάλωσης μεγάλων ποσοτήτων τροφής 

σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και οι δύο  συνυπάρχουν συνήθως 

με διάφορες μορφές συμπεριφορών ελέγχου του βάρους, όπως για 

παράδειγμα προκλητοί έμετοι ή ακραία σωματική άσκηση. Το 

σωματικό βάρος κυμαίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις από τα όρια 

της παχυσαρκίας έως και τα όρια της υπερβολικής αδυναμίας. 

Η νευρική βουλιμία εμπεριέχεται στις διατροφικές διαταραχές και 

θεωρείται η πιο διαδεδομένη, καθώς τα ποσοστά ασθενών με βου-

λιμία είναι μεγαλύτερα από αυτά της νευρικής ανορεξίας και ανή-

κουν κυρίως σε εφήβους. 

Ποια χαρακτηριστικά εμφανίζουν όσοι πάσχουν από βουλιμία; 

Οι άνθρωποι που πάσχουν από βουλιμία παρουσιάζουν τα εξής 

κύρια χαρακτηριστικά: Καταναλώνουν υπερβολικές ποσότητες 

τροφής σε επαναλαμβανόμε-

να και τακτά χρονικά διαστή-

ματα και, ενώ θα ήθελαν να 

το ελέγξουν, νιώθουν ανή-
μποροι. Μετά το φαγητό είτε 

προ-

καλούν εκκαθάριση (π.χ. με εμετό, ή με 

μεγάλη κατανάλωση καθαρτικών και διου-

ρητικών), είτε κάνουν νηστεία είτε ασκού-

νται υπερβολικά στην προσπάθεια τους να 
νιώσουν καλύτερα. Παρουσιάζουν μεγάλη 

ανησυχία σχετικά με το βάρος τους, επιθυ-

μούν να αδυνατίσουν και είναι έντονα δυ-

σαρεστημένοι με την εικόνα του σώματός 

τους. Σε αντίθεση με τους ασθενείς που πάσχουν από ανορεξία, τα 

άτομα με βουλιμία τείνουν να έχουν κανονικό βάρος σώματος σε 

σχέση με την ηλικία τους. Τα περισσότερα κρούσματα ξεκινούν 

κατά την περίοδο της εφηβείας (13 έως 19 ετών) και τα τελευταία 

χρόνια υπάρχουν κρούσματα και σε μικρότερες ηλικίες. Οι 

έρευνες υποστηρίζουν ότι η βουλιμία είναι συχνότερη στο γυναι-

κείο πληθυσμό και πως έως και 4,2% του γυναικείου πληθυσμού 
παρουσιάζουν βουλιμία σε κάποια περίοδο της ζωής τους. Στην 

Ελλάδα υπολογίζεται ότι το ποσοστό των ασθενών με βουλιμία 

ανέρχεται στο 5% με το1,5% να ανήκει σε κοπέλες στην ηλικία 

της εφηβείας! 

Ποια είναι τα αίτια της βουλιμίας;  
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  Να είστε ευγενικοί με τον εαυτό σας. 

  Αντισταθείτε στην εμμονή να ζυγίζεστε 

συχνά ή να κριτικάρετε τον εαυτό σας στον 

καθρέφτη. 

  Να είστε προσεκτικοί/ές με την άσκηση. 

Συζητήστε με τους παρόχους υγειονομικής 

περίθαλψης σχετικά με το ποιο είδος σωματι-
κής δραστηριότητας είναι κατάλληλο για σας, 

ειδικά αν ασκείστε υπερβολικά για να κάψετε 

θερμίδες μετά από κραιπάλη._ 

 ى ى ى

μπεριφορές. 

  Τα διάφορα στοιχεία προσωπικότητας, όπως 

η μειωμένη ικανότητα ελέγχου των ενορμήσε-

ων (παρορμητικότητα) και η συναισθηματική 

αστάθεια καθώς και η τελειοθηρία και η ανά-

γκη υπερβολικού ελέγχου.  

  Η θετική ανταπόκριση του περίγυρου απέ-

ναντι στην αρχική απώλεια βάρους. 

Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη βουλι-

μία;  Μερικές συμβουλές 

  Μην απομονώνετε τον εαυτό σας από τη 

φροντίδα των μελών της οικογένειας και των 

φίλων που ενδιαφέρονται για την υγεία σας. 

 
«Όλοι θα θέλαμε να ψηφίσουμε 

τον καλύτερο, αλλά δεν είναι 

ποτέ υποψήφιος.»  

 
Kin Hubbard   

 

Δημοσκόπηση 
Μια έρευνα για τη σχέση των νέων με την πολιτική και για τη σύνδεσή της με το ζήτημα της επαγγελματικής 

τους αποκατάστασης.  

                                                              « Τις πταιει;»                  Από τον Νίκο Βακάλη 

Οι νέοι έχει διαπιστωθεί ότι δεν ενδιαφέρονται σε μεγάλο 

βαθμό για την πολιτική. Γιατί θεωρείτε  ότι συμβαίνει αυτό; 

Πιστεύετε ότι η Πολιτεία φροντίζει για την επαγγελματι-

κή αποκατάσταση των νέων; 

Ποιος νομίζετε ότι φταίει για την τωρινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας; 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 
Η  έρευνα πραγματοποιήθηκε σ’ ένα δείγμα 30 νέων ανθρώπων και απ’ αυτήν προέκυψε ότι:   

  στην ερώτηση «γιατί οι νέοι δεν ασχολούνται με την πολιτική»  το 50%  απάντησε ότι δεν τη θεωρεί  ενδιαφέρουσα, το 25% ότι δεν έχει 
νόημα η ενασχόληση με την πολιτική αφού η πολιτεία και οι πολιτικοί δε φροντίζουν  για το μέλλον τους και την επαγγελματική τους αποκατά-
σταση ενώ το 12% θεωρεί ότι οι νέοι έχουν άγνοια για τις πολιτικές εξελίξεις και δεν μπορούν να αντιληφθούν τη σημασία της δικής του συμμετο-
χής στα κοινά και το 13% πιστεύει ότι οι νέοι επηρεάζονται από την παρέα τους η οποία συνήθως δεν ενδιαφέρεται για την πολιτική.  

  στο ερώτημα «αν φροντίζει η εκάστοτε κυβέρνηση για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων», η συντριπτική πλειοψηφία του 75% 

απαντά ότι δε φροντίζει ή τουλάχιστον όχι όσο θα έπρεπε. Το υψηλό αυτό ποσοστό είναι σαφές ότι οφείλεται στο καυτό πρόβλημα της  μεγάλης 
ανεργίας που ταλανίζει τους  νέους και ότι συνδέεται στενά με το φαινόμενο της αδιαφορίας των νέων για την πολιτική.     

 τέλος το 80% των νέων αποδίδει την ευθύνη για την τωρινή κατάσταση της χώρας στις έως σήμερα κυβερνήσεις αλλά και σε εξωτερικούς 
παράγοντες όπως είναι η Γερμανία και η σκληρή πολιτική λιτότητας  που εφαρμόζει απέναντι στη χώρα μας. 

 

Τα σημαντικότερα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι πως οι νέοι τείνουν να εκφράζουν δυσαρέσκεια και δυσπιστία απέναντι στο υπάρ-

χον πολιτικό σύστημα. Επίσης λίγοι είναι εκείνοι που αισιοδοξούν πως θα βρουν δουλειά στο χώρο που επιθυμούν. Το πιο ανησυχητικό όμως είναι 

πως οι νέοι δηλώνουν άγνοια για τις πολιτικές εξελίξεις και αδιαφορούν για την ενασχόληση με τα κοινά.  

 

 



 

ΑΑνάμεσα στα σύννεφα....Από κάπου εκεί θα μας κοιτάζεις. Θα μας νάμεσα στα σύννεφα....Από κάπου εκεί θα μας κοιτάζεις. Θα μας 

κοιτάζεις και θ' αναρωτιέσαι....''Γιατί;'' κοιτάζεις και θ' αναρωτιέσαι....''Γιατί;''   

Γιατί να υπάρχει τόση σκληρότητα;Γιατί να υπάρχει τόση σκληρότητα;  

Γιατί να υπάρχει τόση απονιά;Γιατί να υπάρχει τόση απονιά;  

Γιατί να υπάρχει τόση κακία;Γιατί να υπάρχει τόση κακία; 

Κι εγώ ρωτάω και κάτι άλλο....Γιατί να υπάρχει τόση υποκρισία; Κι εγώ ρωτάω και κάτι άλλο....Γιατί να υπάρχει τόση υποκρισία; 

Γιατί έπρεπε να πεθάνει ένα  ακόμη παιδί για να βγούμε στους Γιατί έπρεπε να πεθάνει ένα  ακόμη παιδί για να βγούμε στους 

δρόμους; Γιατί έπρεπε να μας θυμίσει ένα θύμα ότι είμαστε θύτες; δρόμους; Γιατί έπρεπε να μας θυμίσει ένα θύμα ότι είμαστε θύτες; 

Ναι, θύτες.....όλοι μας....Όλοι εμείς που μένουμε σιωπηλοί, που γι-Ναι, θύτες.....όλοι μας....Όλοι εμείς που μένουμε σιωπηλοί, που γι-

νόμαστε ανεκτικοί με τέτοιες συμπεριφορές, που συγκαλύπτουμε νόμαστε ανεκτικοί με τέτοιες συμπεριφορές, που συγκαλύπτουμε 

εγκλήματα, που αδιαφορούμε, που υποκρινόμαστε...εγκλήματα, που αδιαφορούμε, που υποκρινόμαστε...  

Λαοθάλασσα πίσω από το φέρετρο του Βαγγέλη, κανείς όμως δεν Λαοθάλασσα πίσω από το φέρετρο του Βαγγέλη, κανείς όμως δεν 

βρέθηκε νωρίτερα να υψώσει την φωνή του.... Αναμμένα κεριά βρέθηκε νωρίτερα να υψώσει την φωνή του.... Αναμμένα κεριά 

πίσω από το φέρετρο του Βαγγέλη, καμιά ψυχή όμως δε φλόγισε πίσω από το φέρετρο του Βαγγέλη, καμιά ψυχή όμως δε φλόγισε 

νωρίτερα για να του δείξει τον δρόμο, να τον συγκρατήσει, να τον νωρίτερα για να του δείξει τον δρόμο, να τον συγκρατήσει, να τον 

παρηγορήσει, να τον υποστηρίξει....παρηγορήσει, να τον υποστηρίξει....  

Μας κοιτάζεις Βαγγέλη κι εμείς ντρεπόμαστε.... Μας κοιτάζεις Βαγγέλη κι εμείς ντρεπόμαστε....   

Λένε ότι αυτοί που δίνουν τέλος στη ζωή τους είναι δειλοί. Κι αυ-Λένε ότι αυτοί που δίνουν τέλος στη ζωή τους είναι δειλοί. Κι αυ-

τοί που μένουν; Αυτοί που ξέρουν και δεν μιλούν; Αυτοί που αδι-τοί που μένουν; Αυτοί που ξέρουν και δεν μιλούν; Αυτοί που αδι-

ααφφοορροούύνν;;  ΑΑυυττοοίί  δδεενν  εείίννααιι  δδεειιλλοοίί;;  

Μας κοιτάζεις Βαγγέλη κι εμείς χαμηλώνουμε το βλέμμα...Μας κοιτάζεις Βαγγέλη κι εμείς χαμηλώνουμε το βλέμμα...  

Εσύ είσαι ψηλά στον Παράδεισο κι εμείς κρυμμένοι στο χώμα.Εσύ είσαι ψηλά στον Παράδεισο κι εμείς κρυμμένοι στο χώμα.  

Μας κοιτάζεις Βαγγέλη κι εμείς υποσχόμαστε ν' αντισταθούμε, να Μας κοιτάζεις Βαγγέλη κι εμείς υποσχόμαστε ν' αντισταθούμε, να 

βρούμε το θάρρος να γίνουμε άνθρωποι, να ενδιαφερθούμε για τον βρούμε το θάρρος να γίνουμε άνθρωποι, να ενδιαφερθούμε για τον 

διπλανό μας. Για τον συμμαθητή μας που νιώθει μοναξιά, για την διπλανό μας. Για τον συμμαθητή μας που νιώθει μοναξιά, για την 

συμμαθήτριά μας που την χλευάζουν, για τον γείτονα που είναι συμμαθήτριά μας που την χλευάζουν, για τον γείτονα που είναι 

διαφορετικός, για τον πιτσιρίκο στην πλατεία που δεν τον παίζουν διαφορετικός, για τον πιτσιρίκο στην πλατεία που δεν τον παίζουν 

''επειδή είναι χοντρός'', για το κοριτσάκι που δεν έχει φίλες, επει-''επειδή είναι χοντρός'', για το κοριτσάκι που δεν έχει φίλες, επει-

δή είναι προσφυγόπουλο.δή είναι προσφυγόπουλο.  

Ναι, θ' αντισταθούμε για όλους αυτούς που δέχονται Ναι, θ' αντισταθούμε για όλους αυτούς που δέχονται bullying bullying ε-ε-

ξαιτίας της διαφορετικότητάς τους. Θ' αντισταθούμε για τους κα-ξαιτίας της διαφορετικότητάς τους. Θ' αντισταθούμε για τους κα-

τατρεγμένους, τους ανήμπορους, τους αδύναμους...τατρεγμένους, τους ανήμπορους, τους αδύναμους... 

Ναι, θ' αντισταθούμε για την μνήμη σου, Βαγγέλη....Ναι, θ' αντισταθούμε για την μνήμη σου, Βαγγέλη....  

Ναι, θ' αντισταθούμε για τον ίδιο μας τον εαυτό....Ίσως είναι το Ναι, θ' αντισταθούμε για τον ίδιο μας τον εαυτό....Ίσως είναι το 

πρώτο βήμα για να θυμηθούμε ότι είμαστε άνθρωποι....πρώτο βήμα για να θυμηθούμε ότι είμαστε άνθρωποι....  

Καλό ταξίδι Βαγγέλη Γιακουμάκη.....Ο Παράδεισος σε περιμένειΚαλό ταξίδι Βαγγέλη Γιακουμάκη.....Ο Παράδεισος σε περιμένει..........  

  

Μας κοιτάζεις Βαγγέλη Μας κοιτάζεις Βαγγέλη   

κι εμείς χαμηλώνουμε το βλέμμα...κι εμείς χαμηλώνουμε το βλέμμα...  

  

ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ...ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ...  

ΓΓΡΑΦΕΙΡΑΦΕΙ  ΗΗ  ΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑ  ΜΠΟΜΠΟΤΑΜΠΟΜΠΟΤΑ   

                       “H Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και 

της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομί-

α ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου   ως  ισότητα και την αναρχία  ως   ευδαιμονία.”   

                                                            Ισοκράτης                             
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