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- Πρόσφυγες στην Ελλάδα και
εθελοντές/ριες σε Οργανώσεις
υποστήριξης προσφύγων
- Φωτογραφικό πορτρέτο της
Θεσσαλονίκης και των ανθρώπων της
- Βράβευση του ΣΝΕΓ με το Ευρωπαϊκό
Σήμα Γλωσσών (European Language
Label) από το Ι.Κ.Υ.
- Πτυχές της καθημερινής ζωής σε
διάφορες χώρες του κόσμου
- Ένα κατοικίδιο ζώο διαφορετικό από
τα συνηθισμένα
- Ιστορία και ιστορίες νοοτροπιών και
καθημερινότητας: Πτυχές από την
ιστορία της μετανάστευσης στη Γαλλία
και την Ιταλία / προλήψεις ανά τον
κόσμο
- Από τον κόσμο της ένδυσης: η εθνική
ρωσική φορεσιά
- Ο κόσμος των γλωσσών:
Γλωσσικά παιγνίδια / Το φαινόμενο
«βερλάν» (verlan) στη γαλλική
γλώσσα
- Ταξίδια στον κόσμο: Βουδαπέστη,
Πρίλεπ, Θεσσαλονίκη
- Ταξιδεύοντας με τις γεύσεις:
Ουγγαρία, Ρωσία, Αρμενία,
Αυστραλία
Καλλιτεχνικά νέα
- Συμμετοχή του ΣΝΕΓ στην 6η Γιορτή
Πολυγλωσσίας
- Συνέντευξη με τον Κώστα Σαντά,
πρωταγωνιστή στο «ΝΤΑ» του Κ.Θ.Β.Ε.
- Από την Αρχαιολογία στη Φιλοσοφία.
Μια συνηθισμένη μέρα. Ένα
αναστοχαστικό κείμενο
- Μνημεία στις φλόγες: Από τη
μουσειακή επίσκεψη στην
εμπνευσμένη λογοτεχνική γραφή

Χαλέπι, 2000
Θεσσαλονίκη, 2018
Είμαι δασκάλα από τη Συρία. Σπούδασα στο πανεπιστήμιο στο Χαλέπι από το 1999 μέχρι το 2004. Το Χαλέπι
είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη στη Συρία. Είναι μια πολύ παλιά βιομηχανική και εμπορική πόλη με πολλά
ιστορικά αξιοθέατα, όπως το Κάστρο. Όταν τελείωσα το λύκειο, μπορούσα να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο
μαθηματικά, αραβικά ή γαλλικά. Επέλεξα γαλλική λογοτεχνία, επειδή το θεωρούσα εύκολο για μένα. Θεωρώ
την πανεπιστημιακή μου ζωή ως την καλύτερη περίοδο της ζωής μου, παρά τις μεγάλες δυσκολίες, όπως η
απουσία των γονέων και τα πολλά έξοδα. Οι φοιτητικές εστίες πρόσφεραν λίγες υπηρεσίες και ήμασταν τρεις
φοιτήτριες σε ένα δωμάτιο. Θυμάμαι ότι κοντά στο πανεπιστήμιο υπήρχε ένα φεστιβάλ για ψώνια κάθε χρόνο
σε μια αγορά και ήταν πολύ ωραίο. Κάθε χρόνο πραγματοποιούνταν έκθεση χειροτεχνίας και στη βιβλιοθήκη
του πανεπιστημίου πωλούνταν βιβλία με έκπτωση. Συνέχεια στη σελίδα 3.

Φωτογραφικό πορτρέτο της Θεσσαλονίκης:
μια μοναδική πόλη μέσα από τον φακό
ενός μοναδικού φωτογράφου
Ο Bozhin Trpevski μοιράζεται μαζί μας μοναδικές
φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης, έτσι όπως τις απαθανάτισε
στις καθημερινές του φωτογραφικές εξόδους. Σελίδες 44-54.

Μνημεία στις φλόγες: Από τη μουσειακή
επίσκεψη στην εμπνευσμένη λογοτεχνική γραφή
Διηγήματα σπουδαστών/-ριών του ΣΝΕΓ με θέμα την
καταστροφική πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης πριν 100 χρόνια.
Σελίδες 61-69.

Γνωριμία με τον κόσμο γύρω μας
«Μια αστραπή (είναι) η ζωή μας… μα προλαβαίνουμε….» Νίκος Καζαντζάκης
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Συμμετοχή του ΣΝΕΓ στην 6η Γιορτή
Πολυγλωσσίας του Δήμου
Θεσσαλονίκης

Βράβευση του ΣΝΕΓ με το
Ευρωπαϊκό Σήμα Γλωσσών
Η Δράση «Ευρωπαϊκό Σήμα
Γλωσσών» αποτελεί μια
πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στον τομέα της
πολυγλωσσίας, η οποία
αποσκοπεί στην ανάδειξη
καινοτόμων μεθόδων
διδασκαλίας και εκμάθησης
γλωσσών. Έχει ως απώτερο
στόχο τη συνολική αναβάθμιση
της εκπαιδευτικής διαδικασίας
στον τομέα των γλωσσών σε
ολόκληρη την Ευρώπη.

Στις 19 Μαΐου 2018 το ΣΝΕΓ συμμετείχε
στην 6η Γιορτή Πολυγλωσσίας του
Δήμου Θεσσαλονίκη με δύο βιωματικά
εργαστήρια. Το πρώτο είχε τίτλο «Μου
κάνει CLIL: Βελτιώνοντας τα ελληνικά
μέσα από άγνωστες πτυχές της ιστορίας
της ελληνικής εικαστικής τέχνης» και
χρησιμοποίησε τη Συνδυαστική Μέθοδο
Διδασκαλίας Γλώσσας και Περιεχομένου
(Content and Language Integrated
Learning), προκειμένου οι συμμετέχοντες
να εξασκήσουν την ελληνική γλώσσα
μέσα από την επαφή με την ιστορία της
εικαστικής τέχνης του σύγχρονου
ελληνικού κράτους (1830-σήμερα). Το
δεύτερο εργαστήριο είχε τίτλο
«Προσεγγίζοντας γνωστές ιστορίες στα
ελληνικά με τη θεατροπαιδαγωγική
μέθοδο» και είχε ως στόχο την εξάσκηση
της ελληνικής γλώσσας μέσα από τη
γνωριμία των συμμετεχόντων με
διάφορες θεατροπαιδαγωγικές τεχνικές.

Στις 10 Μαΐου 2018, το ΣΝΕΓ βραβεύτηκε με το Ευρωπαϊκό Σήμα
Γλωσσών (European Language Label) για το «Διαδικτυακό
Πρόγραμμα για την Ελληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα Α1 & Α2»
(Online Greek Course A1 & A2) από το Ίδρυμα Κρατικών
Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Επίσης, την ίδια μέρα έλαβε έπαινο για την
υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ελληνική Γλώσσα,
Κοινωνία και Κουλτούρα» με σπουδαστές/στριες του Β2
επιπέδου το καλοκαίρι του 2016.

Ο κόσμος στον κόσμο
Το Πάσχα των Αρμενίων στην Αρμενία και τον Λίβανο
Stefan Pashayan, Αρμενία (επίπεδο Α1)
Οι Αρμένιοι γιορτάζουμε το Πάσχα με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ορθόδοξοι Έλληνες. Τη Μεγάλη Εβδομάδα,
παρακολουθούμε διάφορες λειτουργίες στην Εκκλησία, όπως π.χ. τη Μεγάλη Τρίτη παρακολουθούμε τη
λειτουργία των Δέκα Παρθένων, τη Μεγάλη Πέμπτη τη λειτουργία του Νιπτήρα και τη Μεγάλη Παρασκευή
τη λειτουργία του Επιταφίου. Συνήθως τη Μεγάλη Πέμπτη, βάφουμε τα αυγά κόκκινα, σύμβολο του αίματος
του Χριστού. Την Ανάσταση όλοι βρισκόμαστε στην Εκκλησία, για να πάρουμε το Άγιο Φως και να το πάμε
στα σπίτια μας. Στον δρόμο ανταλλάσσουμε ευχές και λέμε ο ένας στον άλλον «Χριστός Ανέστη». Απαντάμε
«Αληθώς Ανέστη»! Το πασχαλινό τραπέζι, όμως, στην Αρμενία και τον Λίβανο είναι διαφορετικό από το
πασχαλινό τραπέζι στην Ελλάδα. Τρώμε ψημένο ψάρι, σπανάκι, ρύζι με σταφύλια και δαμάσκηνα και
βαμμένα αυγά. Πίνουμε κόκκινο κρασί. Το Πάσχα είναι μια οικογενειακή γιορτή και όλες οι αρμένικες
οικογένειες το περιμένουν. Προετοιμάζονται να υποδεχτούν την Ανάσταση του Κυρίου.

Το Πάσχα στην Τουρκία

Gulru Tetik, Τουρκία (επίπεδο
Α1). Στην χώρα μου, την
Τουρκία, υπάρχουν λίγοι
Χριστιανοί. Το Πάσχα γίνεται
αγιασμός στην Εκκλησία του
Αγίου Γεωργίου
στην Ινσταμπούλ
(Κωνσταντινούπολη). Τον
αγιασμό τον κάνει ο
Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Οι
παρευρισκόμενοι ανάβουν
κεριά και προσεύχονται. Στην
τελετή έρχονται Χριστιανοί από
την Τουρκία και από την
Ελλάδα.

Η καθημερινή ζωή στην
Τουρκία και την Αρμενία

Η καθημερινή ζωή σε
ευρωπαϊκές χώρες

Aysegul Sora, Τουρκία (επίπεδο
Α1). Στην Τουρκία ο κόσμος δεν
κοιμάται ποτέ το μεσημέρι. Οι
άνθρωποι δουλεύουν πολύ και
πίνουν πολύ τσάι. Οι άνθρωποι
δεν τρώνε ποτέ χοιρινό. Οι
γυναίκες φοράνε μαντήλα και οι
άντρες έχουν μουστάκι, πίνουν
ρακί και συχνά καυγαδίζουν
στην ταβέρνα!
Stephan Pashayan, Αρμενία
(επίπεδο Α1). Οι άνθρωποι στη
χώρα μου συνήθως ξυπνάνε
νωρίς. Συνηθίζουν να τρώνε
πρωινό πριν τη δουλειά τους. Το
μεσημέρι δεν κοιμούνται ποτέ.
Το βράδυ συχνά βγαίνουν έξω
για φαγητό. Τις Κυριακές ο
κόσμος μαζεύεται στα σπίτια
των γονιών τους.
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Anka Mihis, Ρουμανία (επίπεδο
Α1). Οι άνθρωποι στη Ρουμανία
δουλεύουν περισσότερο από
οκτώ ώρες κάθε μέρα. Το πρωί
ξυπνάνε νωρίς και το βράδυ
πάνε για ύπνο επίσης νωρίς. Το
Σάββατο πηγαίνουν στο σινεμά
ή βγαίνουν έξω για καφέ.
Συνήθως οι γονείς κάνουν βόλτα
με τα παιδιά τους.
Irina Wirt, Ρωσία/Γερμανία
(επίπεδο Α1). Στη χώρα μου
δουλεύουμε πολύ. Ξυπνάμε
νωρίς το πρωί και δεν
κοιμόμαστε ποτέ το μεσημέρι.
Διαβάζουμε βιβλία. Το βράδυ
μαζευόμαστε στο σπίτι και
συζητάμε.

Απονομή του βραβείου «Le
Monde – Smart Cities 2018»
στη Θεσσαλονίκη»
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Μία δασκάλα από τη Συρία στα θρανία του ΣΝΕΓ
Νasren Αuse, Συρία (επίπεδο Β1)
(Συνέχεια από τη σελίδα 1)
Αφού τέλειωσα το πανεπιστήμιό μου, εργάστηκα σε διάφορα
κάποιον άλλο μαθητή να μου εξηγήσει την ίδια ερώτηση. Απάντησε
γυμνάσια και λύκεια στο Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, με
«Η απάντηση είναι ίδια με αυτό που είπε ο μαθητής πριν.»
χαμηλό μισθό για τέσσερα χρόνια. Στη συνέχεια, υπέβαλα αίτηση
Γελάσαμε πολύ.
και συμμετείχα με επιτυχία στον διαγωνισμό του 2007. Από τότε
Στα σχολεία της Συρίας οι μαθητές μαθαίνουν ξένες γλώσσες:
άρχισα να εργάζομαι σε ένα κρατικό λύκειο σε ένα χωριό περίπου
πρώτα αγγλικά και μετά γαλλικά. Υπάρχουν και μουσουλμανικές
40 χιλιόμετρα έξω από την πόλη μου. Ως δασκάλα στη Συρία
και χριστιανικές διακοπές αλλά στα σχολεία γιορτάζουμε μόνο τις
δούλευα δώδεκα χρόνια, πριν έρθω με την οικογένειά μου στην
εθνικές αργίες. Γιορτάζουμε τρεις μέρες το Eid Al-Fitr ()الفطر عيد, μια
Ελλάδα. Υπάρχουν πράγματα και ιστορίες που μου συνέβησαν στη
γιορτή που δηλώνει την ολοκλήρωση της νηστείας τον μήνα του
δουλειά μου, που δεν ξεχνάω. Για παράδειγμα, κάποτε δούλεψα
Ραμαζανιού. Επίσης, γιορτάζουμε τέσσερις μέρες το Eid Al-Adha
στη θέση μιας δασκάλας που πήρε άδεια μητρότητας για τρεις
()عيد األضىح, που είναι στις 10 του μήνα Dhou al-Hijja, του
μήνες και μετά ήρθε πίσω στη δουλειά για μια βδομάδα. Όμως,
τελευταίου μήνα του μουσουλμανικού ημερολογίου.
μετά πήρε πάλι άδεια και εγώ γύρισα πάλι στη δουλειά. Όταν
Ανταλλάσσουμε επισκέψεις για μερικές μέρες και οι γυναίκες
μπήκα στην τάξη, οι μαθητές φώναξαν από χαρά και αυτό ήταν
ετοιμάζουμε ποικιλίες ορεκτικών και γλυκών.
έκπληξη για μένα. Τότε είδα πόσο πολύ μ’ αγαπούσαν οι μαθητές.
Στην Ελλάδα ήρθα με την οικογένειά μου στις 5/10/2016. Η Ελλάδα
Μια άλλη φορά, πριν ξεκινήσω ένα καινούριο μάθημα, ρώτησα
είναι μία ήσυχη χώρα και οι οικογένειες είναι μικρές. Μου αρέσει η
τους μαθητές μου για το τελευταίο μάθημα και ζήτησα από έναν
φύση, η θάλασσα και οι άνθρωποι που είναι ευγενικοί.
μαθητή να μου εξηγήσει μια παράγραφο. Στη συνέχεια ζήτησα από

Τα ελληνικά και εγώ – ένα ταξίδι
Αlex Αronsky, Ελβετία (επίπεδο Β1)

Δεν περίμενα καθόλου ότι μια μέρα θα μάθαινα ελληνικά. Αλλά η
ζωή δεν έρχεται όπως το περιμένεις. Δυο χρόνια πριν, τα
προβλήματα για τους πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα, έγιναν
φρικτά. Τα παρακολουθούσα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και

στις ειδήσεις. Δεν μπορούσα άλλο να κάθομαι στον καναπέ, ενώ
άλλοι άνθρωποι αντιμετώπιζαν αυτή την τρομερή κατάσταση.
Επομένως, αποφάσισα να πάω στην Ειδομένη, που πάρα πολλοί
άνθρωποι περίμεναν να περάσουν τα σύνορα.

Ειδομένη, προσφυγικό καμπ
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Δούλευα εκεί ως εθελόντρια για έναν μήνα.
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Τότε εγώ πήγα σε ένα άλλο καμπ που ήταν κοντά στη Θεσσαλονίκη.
Εκεί είχαμε ένα κοινωνικό κέντρο μπροστά από το καμπ, όπου
δούλεψα περίπου έναν χρόνο.
Μέχρι τώρα δεν έχω γράψει τίποτα για την ελληνική γλώσσα, επειδή
αυτόν τον πρώτο χρόνο στην Ελλάδα δεν ένιωθα πραγματικά ότι
ήμουν στην Ελλάδα. Αυτό ακούγεται περίεργο αλλά δεν είχα φίλες
που μιλούσαν ελληνικά. Περνούσα όλη τη μέρα με ανθρώπους που
μιλούσαν αραβικά, κουρδικά, τουρκικά, φαρσί, αγγλικά ή άλλες
γλώσσες. Τα ελληνικά δεν ήταν μια από αυτές. Οι εθελόντριες γενικά
δεν ήτανε από την Ελλάδα, μόνο οι υπάλληλοι των διάφορων
Οργανισμών ήταν Έλληνες και γενικά δεν τους άρεσαν οι
εθελόντριες. Μερικές φορές, όταν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ το
βράδυ, έλεγα κάτι στα αραβικά ή στα κουρδικά και ένιωθα έκπληξη,
όταν μου απαντούσαν στα ελληνικά.
Γενικά δεν είμαι έτσι. Όταν πάω σε μια άλλη χώρα, θέλω να μάθω τη
γλώσσα όσο πιο γρήγορα μπορώ. Για παράδειγμα, όταν ζούσα στην
Τουρκία, πήγα σε μάθημα τουρκικών από τον πρώτο μήνα και μετά
από έξι μήνες μπορούσα να μιλάω τη γλώσσα και μετά εκεί μιλούσα
μόνο τουρκικά.
Το προηγούμενο καλοκαίρι ξεκινήσαμε στη Θεσσαλονίκη τη
δημιουργία μιας ομάδας υποστήριξης των ομοφυλόφιλων και τρανς

προσφύγων. Έτσι περνούσα πιο πολύ καιρό στην πόλη. Πριν, ήμουν
όλη μέρα στο καμπ, γύριζα στις δέκα το βράδυ και ξαναπήγαινα στις
εννέα το πρωί. Όμως, από την προηγούμενη άνοιξη άρχισα να
περνάω πιο πολύ καιρό στη Θεσσαλονίκη και έτσι άρχισε να μ’
αρέσει η πόλη και οι κάτοικοί της. Επομένως, αποφάσισα να
μετακομίσω στη Θεσσαλονίκη.
Πριν, σκεφτόμουν ότι θα γυρνούσα πιο γρήγορα στην Ελβετία, τη
χώρα μου, και, όπως έγραψα πριν, στην καθημερινότητά μου δεν
υπήρχαν τα ελληνικά, οι Έλληνες και η ζωή στην πόλη. Μετά την
απόφασή μου να μετακομίσω και να μείνω στη Θεσσαλονίκη, άρχισα
να μαθαίνω ελληνικά. Μετά από λίγο, περνούσα πολύ καιρό με φίλες
που μιλούσαν ελληνικά και έτσι ήταν σαν να είχα έρθει σε μια νέα
χώρα! Ένιωθα περίεργα διότι δεν καταλάβαινα τίποτα και ήθελα να
μιλάω ελληνικά αμέσως. Άρχισα να κάνω κάποια μαθήματα
ελληνικών διαφορετικές μέρες τη βδομάδα. Αυτό μου άρεσε και
θέλησα να μάθω πιο γρήγορα. Έτσι, αποφάσισα να πάω στο
πανεπιστήμιο. Τώρα έφθασα στο σημείο που χαλάρωσε ο φόβος
που είχα να μιλάω ελληνικά. Και αυτό ακριβώς το σημείο είναι για
μένα το σημείο που δείχνει ότι αρχίζεις να μαθαίνεις μία γλώσσα!
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Συνέντευξη με τη Rojena Tatour, από την Παλαιστίνη, εθελόντρια εργοθεραπεύτρια σε Οργάνωση υποστήριξης προσφύγων
στη Θεσσαλονίκη (μετάφραση από τα αγγλικά: Μαίρη Μαργαρώνη)

Πες μας δυο λόγια για τον εαυτό σου και πώς ήταν η ζωή σου στην Παλαιστίνη (οικογένεια, σχολείο, πανεπιστήμιο, καθημερινή
ζωή).
Το όνομά μου είναι Rojena Tatour. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Παλαιστίνη, σε μια πόλη που ονομάζεται Reineh και είναι κοντά
στη Ναζαρέτ. Είμαστε 7 μέλη στην οικογένεια: οι γονείς μου, δύο αδελφοί και δύο αδελφές. Έχω και δύο αξιολάτρευτους ανιψιούς.
Όταν ζούσα στην Παλαιστίνη, μου άρεσε πολύ να περνάω χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους μου. Μου άρεσε και μου αρέσει
να ταξιδεύω στο εξωτερικό και να γνωρίζω νέους πολιτισμούς. Είχα και έχω πολλά ενδιαφέροντα, όπως φωτογραφία, μαγείρεμα,
διάβασμα, χορό, γυμναστική, περπάτημα στη φύση και στην παραλία. Σπούδασα εργοθεραπεία στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ και
έζησα εκεί για 4 χρόνια. Όταν τελείωσα τις σπουδές μου, άρχισα να εργάζομαι στη Ναζαρέτ και τη γύρω περιοχή ως
εργοθεραπεύτρια. Δούλεψα για περισσότερα από 10 χρόνια σε εκπαιδευτικά και αναπτυξιακά προγράμματα στο Υπουργείο
Παιδείας στη Ναζαρέτ και σε άλλα Ιδρύματα που ασχολούνταν με θέματα σχετικά με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Ως Παλαιστίνια, γνωρίζω καλά και νιώθω εξοικειωμένη με την προσφυγική κρίση, με θέματα προσφυγικής πολιτικής, με
προσφυγικές κοινότητες και με τις επιπτώσεις που έχει η προσφυγική κρίση στις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής και της
Ευρώπης. Γνωρίζω επίσης πώς είναι να ζει κάποιος σε μια περιοχή συγκρούσεων, πώς είναι να πρέπει να τις αντιμετωπίζει
καθημερινά και πώς αυτές οι συγκρούσεις επηρεάζουν τις κοινότητες και τις ζωές των ανθρώπων. Έτσι, η καθημερινή μου ζωή και η
δουλειά μου με οδήγησαν σε ένα έντονο πάθος να θέλω να υποστηρίζω ανθρώπους που υποφέρουν. Πιστεύω ότι όλοι έχουμε
ευθύνη να βοηθήσουμε όσους έχουν ανάγκη.
Πότε πήρες την απόφαση να φύγεις από την Παλαιστίνη και να έρθεις στην Ελλάδα ως εθελόντρια για τους πρόσφυγες; Πώς ήταν
αυτή η εμπειρία;
Τον Μάρτιο του 2016 είχα την ευκαιρία να προσφέρω εθελοντική υπηρεσία στη Μυτιλήνη της Λέσβου με έναν Οργανισμό που
παρείχε ψυχοκοινωνική στήριξη σε οικογένειες προσφύγων που έφθαναν με βάρκες από την Τουρκία. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία
ως εθελόντρια στο εξωτερικό. Με την ευκαιρία αυτή, είδα πόσο γενναίοι ήταν πολλοί πρόσφυγες και με πόσο κουράγιο
αντιμετώπιζαν τις προκλήσεις και τους φόβους. Χρειάζονταν υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν το άγχος που βίωναν κατά τη
διάρκεια αυτού του σκληρού ταξιδιού.
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Στη Λέσβο έκανα πολλούς φίλους και γνώρισα και άλλους εθελοντές που υποστήριζαν τους πρόσφυγες. Αυτό με έκανε να καταλάβω
ότι μπορώ να τους υποστηρίξω και εγώ: από τη μία πλευρά προσπαθώντας να κατανοήσω τις κουλτούρες και τις εμπειρίες τους και
από την άλλη πλευρά προσπαθώντας να τους βοηθήσω να κατανοήσουν την ελληνική κουλτούρα, προκειμένου να ενσωματωθούν
στην ελληνική κοινωνία και να οικοδομήσουν γέφυρες επικοινωνίας που θα συνδέουν τις κουλτούρες μεταξύ τους.
Για να το κάνω αυτό, έπρεπε να αρχίσω να μαθαίνω η ίδια για τον ελληνικό πολιτισμό. Τότε αποφάσισα ότι θέλω να εγκαταλείψω
την προηγούμενη δουλειά μου και να αρχίσω να μαθαίνω την ελληνική γλώσσα, για να έχω καλύτερες ευκαιρίες να επικοινωνώ με
την τοπική κοινότητα και να επανέλθω στον εθελοντισμό.
Πιστεύω ότι οι πρόσφυγες αξίζουν την καλύτερη δυνατή υποστήριξη, για να μπορέσουν να θεραπεύσουν τα τραύματά τους από τις
τραγικές εμπειρίες του πολέμου και να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Επιπλέον, πιστεύω ότι πρέπει να μάθουν ελληνικά για να ενταχθούν
στην ελληνική κοινωνία και για να έχουν ίσες ευκαιρίες και υπηρεσίες.
Είμαι εντυπωσιασμένη από τον ελληνικό πολιτισμό και θέλω να μάθω περισσότερα για αυτόν. Μέσα από τη γνωριμία μου με την
ελληνική ιστορία, κατάλαβα ότι και πολλοί Έλληνες ήταν επίσης πρόσφυγες σε διάφορες εποχές.
Πότε ήρθες στη Θεσσαλονίκη; Που έμενες στην αρχή; Ποιες ήταν οι πρώτες εντυπώσεις σου από την πόλη; Πώς είναι η ζωή σου
τώρα στη Θεσσαλονίκη;
Έφτασα στη Θεσσαλονίκη πέρυσι και άρχισα μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο πανεπιστήμιο και εθελοντισμό. Ζούσα κοντά στο
κέντρο της πόλης. Στην αρχή ήταν δύσκολο για μένα να κάνω φίλους, να επικοινωνήσω με άλλους ανθρώπους, να καταλάβω πολλά
πράγματα. Επίσης, ήταν δύσκολο που δε μιλούσα την ελληνική γλώσσα και που έπρεπε να μιλάω αγγλικά, ενώ ήμουν στην Ελλάδα.
Ένιωθα λυπημένη να βλέπω πολλούς άστεγους στους δρόμους. Ήταν μια νέα εμπειρία για μένα να είμαι τόσο μακριά από την
οικογένεια και τους φίλους μου. Αλλά με έκανε να πιστεύω στον εαυτό μου και να είμαι πιο δυνατή και πιο ανεξάρτητη.
Αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, χαίρομαι και απολαμβάνω την ζωή εδώ. Η πόλη είναι όμορφη και φιλόξενη. Μου παρέχει ευκαιρίες να
μάθω για τον ελληνικό πολιτισμό και την ιστορία. Υπάρχουν πολλά φεστιβάλ, συναυλίες και μουσεία όλον τον χρόνο. Μου αρέσει ο
χαλαρός τρόπος ζωής, να απολαμβάνεις τη στιγμή, ενώ πίνεις τον καλύτερο καφέ και τρως το καλύτερο φαγητό χωρίς στρες. Οι
άνθρωποι είναι πολύ ευγενικοί και φιλόξενοι και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έτσι απολαμβάνω την καλή ενέργεια. Βρήκα
πολλές ομοιότητες ανάμεσα στον δικό μου πολιτισμό και τον ελληνικό και έτσι απολαμβάνω να μαθαίνω για τον πολιτισμό και τις
παραδόσεις της Ελλάδας. Μου αρέσει πολύ η φύση, οι πόλεις γύρω από τη Θεσσαλονίκη και η θάλασσα στη Χαλκιδική. Ήμουν πολύ
τυχερή, γιατί έκανα καλούς φίλους εδώ και περνάμε όμορφα μαζί. Αυτό με κάνει να αισθάνομαι σαν να είμαι σπίτι μου!
Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας έχει αλλάξει την ζωή σου; Και αν ναι, πώς;
Είμαι ευγνώμων για την εκμάθηση αυτής της ιδιαίτερης γλώσσας, καθώς αντιλήφθηκα την αξία της και πόσο αποτελεσματική είναι.
Μπορώ να επικοινωνώ καλύτερα με τους ανθρώπους και αυτό μου επιτρέπει να καταλάβω καλύτερα την ελληνική κοινωνία. Η
εκμάθηση της ελληνικής μού προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες να αλληλοεπιδρώ με τους ανθρώπους και να μαθαίνω για τον
ελληνικό πολιτισμό, να βιώνω όμορφες στιγμές με φίλους, ανακαλύπτοντας πολλά κοινά.
Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας με κάνει να νιώθω πιο ενσωματωμένη, να απολαμβάνω περισσότερο την πόλη και να έχω
πρόσβαση σε περισσότερες πολιτιστικές ευκαιρίες, όπως όπερες και συναυλίες. Από τότε που άρχισα να μαθαίνω ελληνικά, άρχισα
να κάνω περισσότερους φίλους, να αισθάνομαι πιο ανεξάρτητη και να κατανοώ πόσο πλούσια σε πολιτισμό και ιστορία είναι η
ελληνική γλώσσα. Άρχισα να καταλαβαίνω πολλές συνομιλίες και αυτό με βοήθησε να συμμετέχω σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις με
Έλληνες και να μαθαίνω περισσότερα για αυτούς.
Γενικά, οι γλώσσες έχουν μεγάλη δύναμη να κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται κατανοητοί και να συνδέονται. Ένιωσα ότι
πολλοί άνθρωποι δέχονται νέους κατοίκους πιο εύκολα στη χώρα τους, όταν οι τελευταίοι ξεκινούν να μαθαίνουν τη γλώσσα τους,
γεγονός που εκτιμούν.
Πώς είναι η εμπειρία σου ως επαγγελματίας θεραπεύτρια που εργάζεται με πρόσφυγες μέσω μιας εθελοντικής Οργάνωσης;
Είμαι εθελόντρια σε μια Οργάνωση που ονομάζεται «Refugee Trauma Initiative» (Πρωτοβουλία για τα Τραύματα των Προσφύγων)
και ασχολούμαι με το πρόγραμμα πρώιμης παιδικής ηλικίας. Συγκεκριμένα, διευθύνω το πρόγραμμα ανάπτυξης παιδικής ηλικίας
για τις οικογένειες των προσφύγων και τα παιδιά τους. Το πρόγραμμά μας ονομάζεται «Baytna», που στα αραβικά σημαίνει «το
σπίτι μας» και παρέχει ψυχοκοινωνική στήριξη και προσχολική εκπαίδευση σε παιδιά πρόσφυγες.
Στόχος μας είναι να παρέχουμε έναν ασφαλή χώρο στα παιδιά πρόσφυγες και τις οικογένειές τους, γεγονός που τους επιτρέπει να
ελπίζουν, να αντέχουν, να συνεχίζουν την ζωή τους, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις που βιώνουν. Με τον τρόπο αυτό, στηρίζουμε
και βοηθάμε την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. Η Baytna καλλιεργεί τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών, για να ενισχύσει
την κοινωνικο-συναισθηματική, γνωστική και σωματική ανάπτυξη των παιδιών προσφύγων. Το πρόγραμμα καλύπτει όλη την
οικογένεια, επιτρέποντας στις οικογένειες να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Το Baytna περιλαμβάνει
συνεδρίες με τους γονείς, για να ανακουφίσει το άγχος τους, να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν το τραύμα τους, χτίζοντας
αντοχές, έτσι ώστε να καταφέρουν να διατηρήσουν την οικογένειά τους ασφαλή και υγιή.
Το γεγονός ότι η ίδια είμαι εξοικειωμένη με τον αραβικό πολιτισμό με βοηθά πολύ να συνδεθώ με αυτούς τους ανθρώπους, να
οικοδομήσω μαζί τους σχέση εμπιστοσύνης και να καταλάβω την εμπειρία τους.
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Το καθημερινό μου πρόγραμμα είναι πολύ έντονο, έχω διάφορες συναντήσεις, καθοδήγηση των θεραπευτών, συνεδρίες με τα
υπόλοιπα μέλη της ομάδας εθελοντών, όπως και συνεδρίες με τα παιδιά και τις οικογένειές τους.
Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι οι πρόσφυγες εγκατέλειψαν το σπίτι τους εύκολα, μόνο για να είναι στην Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι
αλήθεια. Οι πρόσφυγες εγκατέλειψαν το σπίτι τους, επειδή δεν είχαν άλλη επιλογή, και κάθε ιστορία που ακούω, είναι μια ιστορία
όπου οι άνθρωποι τρέχουν να σωθούν και να προστατεύουν τα παιδιά τους. Πολλοί άνθρωποι χάνουν τα σπίτια τους και τις δουλειές
τους, απειλούνται και βιώνουν φρικιαστικά πράγματα. Όλες αυτές οι εμπειρίες αποσταθεροποιούν την ζωή τους και τους κάνουν να
αισθάνονται ανασφαλείς.
Πολλά παιδιά δεν είχαν κανονική παιδική ηλικία, δεν έπαιζαν ούτε πήγαιναν σχολείο. Πολλές οικογένειες προσφύγων
πραγματοποίησαν όλο αυτό το ταξίδι προκειμένου να δώσουν στα παιδιά τους την ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση σε καλή
εκπαίδευση. Έρχονται στην Ευρώπη και περιμένουν μήνες, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό αυξάνει
το άγχος και το συναίσθημα ενοχής τους. Επιπλέον, συνεχίζεται η αβεβαιότητα στην ζωή τους με την αναμονή των εγγράφων τους
και όλη τη διαδικασία ασύλου.
Πολλές οικογένειες έχασαν μέλη της οικογένειάς τους στον δρόμο και όλοι εξ ανάγκης αποχωρίστηκαν την πατρίδα τους που
αγαπούν. Οι γονείς πρόσφυγες βιώνουν πολλαπλά άγχη, όχι μόνο το άγχος τού να είσαι γονιός αλλά και το άγχος της προσπάθειας
να ικανοποιήσεις τις ανάγκες των παιδιών σου.
Με την παροχή ενός ασφαλούς χώρου σε οικογένειες και παιδιά, που τους επιτρέπει να παίζουν και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ
τους, οι γονείς θα μπορούσαν λίγο να ηρεμήσουν και να χαλαρώσουν μετά από αυτήν την άκρως αγχωτική εμπειρία του πολέμου
και της προσφυγιάς, να αρχίσουν να συνδέονται με άλλους φίλους και να μαθαίνουν νέες δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να
προσαρμοστούν στο νέο τους περιβάλλον.
Η δουλειά μου, λοιπόν, είναι να βοηθάω τα παιδιά να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να τους δίνονται ευκαιρίες να συνδεθούν
με τους γονείς τους. Επιπλέον, είναι να βοηθάω τους γονείς να βρουν σταθερότητα, να νοιώθουν ότι υποστηρίζονται και ότι
ακούγονται, να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που δέχονται, αποκτώντας εργαλεία για την αντιμετώπιση του άγχους. Για να
βοηθήσω στην ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία, ακούω τις ανάγκες τους. Καταλαβαίνω τον πολιτισμό τους και τους
υποστηρίζω να βρίσκουν διαφορές και ομοιότητες με τον ελληνικό πολιτισμό. Αυτό τους βοηθά να αισθάνονται ότι ανήκουν
καλύτερα στην κοινότητα.
Εργαζόμενοι με παιδιά και οικογένειες, χρησιμοποιούμε πολλές τεχνικές, για να τους βοηθήσουμε να εκφράσουν και να
επεξεργαστούν τα συναισθήματά τους με τον δικό τους μοναδικό τρόπο. Χρησιμοποιούμε διαφορετικά είδη παιχνιδιού, όπως το
ελεύθερο παιχνίδι και το συμβολικό παιχνίδι. Χρησιμοποιούμε κίνηση και μουσική, αφήγηση και ποικίλες δραστηριότητες γύρω από
διαφορετικά θέματα. Χρησιμοποιούμε τεχνικές που τους βοηθούν να εστιάζουν στο παρόν, να παίρνουν βαθιές ανάσες και να
χαλαρώνουν, οι οποίες (τεχνικές) μειώνουν το επίπεδο του άγχους. Κάνουμε ομάδες για γυναίκες, για γονείς, για νήπια και για
εφήβους.
Μέσα από αυτά τα εργαλεία και από αυτήν την υποστήριξη πολλά παιδιά είναι σε θέση να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να
αισθάνονται ασφαλείς και να μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν το άγχος και τις προκλήσεις. Ορισμένες οικογένειες μαθαίνουν νέες
δεξιότητες και τη γλώσσα της χώρας (τα ελληνικά), γεγονός που τους δημιουργεί το αίσθημα ότι ανήκουν στην κοινότητα, ότι
δέχονται υποστήριξη και έτσι αποκτούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Αυτό τους κάνει να νιώθουν περισσότερη ευημερία.
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Συνέντευξη με τον ηθοποιό Κώστα Σαντά, πρωταγωνιστή
στο έργο «ΝΤΑ» του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος
Arianna Cinquatti, Ιταλία
Hande Tugcan, Κύπρος
Virginia Rech, Αργεντινή
Edouard Wiegert, Γαλλία
(επίπεδο Γ1)

Στις 11 Μαρτίου 2018, μια ομάδα περίπου 25
σπουδαστών/τριών του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας,
συνοδευόμενοι/ες από τις εκπαιδευτικούς του ΣΝΕΓ Μαίρη
Μαργαρώνη και Χριστίνα Γεωργαντίδου, στα πλαίσια
εξωσχολικών δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της ελληνικής
γλώσσας μέσω της τέχνης και του πολιτισμού, πήγαμε στο
Θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών να δούμε το
έργο του Ιρλανδού θεατρικού συγγραφέα Hugh Leonard
«Ντα». Κατόπιν συνεννόησης με τους υπεύθυνους του
Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, κανονίστηκε για τις 25
Απριλίου μια συνέντευξη με τον ηθοποιό Κώστα Σαντά, που

ενσάρκωνε τον πρωταγωνιστικό ρόλο του έργου, τον Ντα
(υποκοριστικό του Daddy). Πρόκειται για ένα έργο που, με
αφορμή την επιστροφή ενός γιου στον γενέθλιο τόπο του για
την κηδεία του πατέρα του (Ντα), περιγράφει, αφενός με
πολύ χιούμορ και αφετέρου με βαθιά συγκίνηση, τις
αντιφατικές και πολυδιάστατες σχέσεις πατέρα – γιου. Ο γιος,
κάνοντας flash back και βιώνοντας ξανά όλη την προηγούμενη
ζωή του, ξαναζεί και αναστοχάζεται τη σχέση του με τον
πατέρα του, που αναδεικνύεται «άλλοτε σε μία τρυφερή και
στοργική φιγούρα και άλλοτε σε έναν πραγματικό τύραννο».
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Η συνέντευξη
Κ.Σ. Το έγο: Η σκέψη να μιλάς με ένα αγαπημένο πρόσωπο που έφυγε από την ζωή και να ξαναζείς αυτά που πέρασες μαζί του, να
τα σχολιάζεις, να τα παρακολουθείς ή να συμμετέχεις, είναι ιδιοφυές στη σύλληψη και εκτέλεσή του. Αυτή είναι και η δύναμη του
έργου, ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Ξαναζούμε τα λάθη μας, τα όνειρα, τις ελπίδες, τις προσδοκίες, αποδεχόμαστε ή απορρίπτουμε
συμπεριφορές, δουλεύουμε με τον βαθύτερο εαυτό μας και ξαναγινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
Ο ρόλος: Ο πατέρας, ο άνθρωπος με κυρίαρχο συναίσθημα την αγάπη προς το παιδί του, τη γυναίκα του, τη δουλειά του, τον τόπο
του. Κι ακόμα η ζωή με όλα τα χρώματα, που μας φωνάζει πόσο πολύτιμη, μοναδική και ανεπανάληπτη είναι.
Ο σκηνοθέτης: Ο οδηγός, ο εκμαιευτής, ο ενορχηστρωτής, ο σκληρός, ο ευαίσθητος, ο συμπαραστάτης.
Ο συνάδελφος: Ο συνεργάτης, η εμπιστοσύνη, η αλληλοβοήθεια, η πίστη, η χαρά, η οδύνη, η δημιουργία, η συμπόρευση προς τη
μέθη του διονυσιασμού, που είναι ο πυρήνας της υποκριτικής.
Το κοινό: (Ό,τι θέλετε, παίρνετε απ’ αυτά, εγώ έγραψα τις σκέψεις μου…) Ο κοινωνός, είναι πολυτιμότερο από εμάς, γιατί χωρίς
το κοινό δε θα υπήρχαμε. Ο κριτής μας, μας αγαπάει, μας επιπλήττει, μας μαλώνει, μας εμπιστεύεται και χαίρεται πολύ, όταν
πετυχαίνουμε.
Ο αληθινός «Ντα»: Ο πατέρας μας.
Το καμαρίνι: Ο φίλος που νιώθει τις αγωνίες μας, μας ντύνει, μας βάφει και με ένα απαλό χτύπημα συμπαράστασης στην πλάτη
μάς στέλνει στη σκηνή.
Το χειροκρότημα: Η χαρά, η συγκίνηση, η στιγμή της ερωτικής ολοκλήρωσης.
Η κριτική: Η κόλαση ή ο παράδεισος.
Ο επόμενος ρόλος: Η υπόσχεση.
Η ερμηνεία του ρόλου: Λέει τα πάντα από τότε που γεννηθήκαμε έως τον θάνατό μας. (Αν θέλετε κάτι από δω, παίρνετε. Είναι κάτι
που δεν έχω πει ακόμη. Σας ακούω.)
V.R. Είπατε μερικές φορές τη λέξη «χαρά» και αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Τι σημαίνει για εσάς η χαρά σε σχέση με το θέατρο;
Κ.Σ. Η χαρά είναι ο πυρήνας της ζωής, γιατί με χαρά δουλεύεις σε έναν ρόλο, με χαρά συνεργάζεσαι με τους συναδέλφους, με
χαρά δίνεις στο κοινό ένα αποτέλεσμα. Χαρά νιώθεις, όταν υποκλίνεσαι και παίρνεις το χειροκρότημα. Η χαρά είναι το κλειδί. Αν
ήμασταν όλοι χαρούμενοι, θα ήμασταν σχεδόν ευτυχισμένοι. Είναι ζητούμενο στην ζωή η χαρά. Είναι ένα κλειδί που ανοίγει την
πόρτα της ευτυχίας. Τι είναι όταν κάποιος χορεύει Αργεντίνικο χορό; Δε χορεύει με χαρά; Η χαρά είναι ζητούμενο γιατί... Είναι
σωστή η ερώτησή σου, γιατί η χαρά δύσκολα να τη συναντήσεις σήμερα σε μια εποχή πολύ δύσκολη, με προβλήματα οικονομικά,
με τον εαυτό σου που αγωνίζεσαι σε σχέσεις... Η χαρά, δηλαδή, είναι ζητούμενο. Πώς την κερδίζεις; Πώς την κατακτάς; Δεν είναι
εύκολη ιστορία. Συνήθως τα αρνητικά συναισθήματα, η λύπη, η στεναχώρια, τα προβλήματα, σε σκοτεινιάζουνε… Είναι ζητούμενο
η χαρά και το μεγάλο δώρο του θεάτρου είναι ότι δίνει χαρά στον θεατή. Ίσως και γι’ αυτό ο θεατής αγαπάει την τέχνη και παίρνει,
εισπράττει αυτή τη χαρά.
V.R. Αν και το έργο είναι, για παράδειγμα, αυτό το έργο έχει βέβαια μια χαρούμενη, πολλές χαρούμενες στιγμές, αλλά είναι και
πολύ...
Κ.Σ. Δεν έχει σχέση, όχι, δεν έχει καμία σχέση. Βλέπεις τραγωδία, κλαις… Τραγωδία μιλάμε, ας πούμε το καλοκαίρι που θα κάνω
εγώ τραγωδία, είμαι στον Ορέστη. Δε σου δίνει μια χαρά; Βλέπεις ταινία, ας πούμε δραματική… Εγώ χθες συγκεκριμένα είδα μία
πολύ ωραία ταινία, πολύ δραματική. Δεν έχει σημασία ποια, σημασία έχει ότι ήταν δραματική. Πέθαναν, αυτοί σκοτώθηκαν,
πέθαναν. Ήταν πολύ ωραία, πολύ ωραία έπαιζαν, και μ’ έδωσε μία ευφορία μεγάλη. Είναι αυτό που έλεγε μια μεγάλη ηθοποιός
μας, η Λήδα η Πρωτοψάλτη, πριν από μέρες, είχε δώσει μία παρουσίαση, εδώ ήτανε για την ημέρα του θεάτρου. Ήτανε στο
Βασιλικό Θέατρο και μιλούσε με τον κόσμο και λέει: «Όταν είδα την ταινία Ο Θείος Βάνιας», τη ρώσικη, με τους δύο μεγάλους
Ρώσους ηθοποιούς, τους Σμοκτουνόφσκι και Μπονταρτσούκ, μεγάλοι ηθοποιοί, δε ζουν τώρα –υπάρχει αυτή η ταινία, μπορείτε να
τη δείτε– «όταν βγήκα», λέει, «από την ταινία, στον δρόμο ήθελα να αγκαλιάσω όλους τους ανθρώπους. Ήμουνα τόσο χαρούμενη,
τόσο ευτυχισμένη, αγαπούσα όλο τον κόσμο. Ήθελα», λέει, «να χορέψω, μέσα στον δρόμο». Καταλαβαίνετε τι δίνει. Μιλάμε τώρα
για ένα άκρως δραματικό έργο, Ο Θείος Βάνιας, έτσι είναι, δραματικά τα έργα του Τσέχωφ. Τι ένιωσε, λοιπόν; Βλέπεις ότι η τέχνη
σε οδηγεί στη χαρά. Βλέπεις ότι η τέχνη σε οδηγεί στη χαρά της ζωής. Σ’ ακούω.
Ε.W. Αφού αναφέρατε –ας πούμε– τους δυσμενείς καιρούς που έχει περάσει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ίσως να σας κάνω
μια ερώτηση σχετική μ’ αυτή την κρίση, δηλαδή πώς έχει επηρεαστεί το θέαθρο από αυτό, δηλαδή οι Έλληνες πηγαίνουν ή δεν
πηγαίνουν στο θέατρο λόγω της κρίσης, λόγω οικονομικών λόγων;
Κ.Σ. Να πούμε ότι, όταν τα οικονομικά προβλήματα κυριαρχούν οπουδήποτε, μεγαλώνει ο αγωνιστικός άνθρωπος, τα
συναισθήματα, προσπαθεί να πάει μπροστά μέσα. Δηλαδή, γίνεται πιο πολύ καλός στις σχέσεις του, απολαμβάνει τα
συναισθήματα, όταν το χρήμα δεν υπάρχει, ο άνθρωπος πάει μπροστά μέσα. Έτσι. Και ειδικά το θέατρο απλώνει το χέρι του στο
κοινό για ένα ταξίδι μέσα στην ψυχή του και στο πνεύμα του, όπου υπάρχει όλη η ομορφιά κι όλη η δύναμη του κόσμου. Αυτό δεν
κάνει η τέχνη; Τι έλεγε o Nieztsche λίγο παραφρασμένος: «Αν δεν θα ήταν η τέχνη, η αλήθεια της ζωής θα μας είχε σκοτώσει.»
Λοιπόν, ναι, η τέχνη είναι δίπλα μας αυτούς τους δύσκολους καιρούς, μας βοηθάει, μας στηρίζει, μας δίνει δύναμη, μας δίνει
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αισιοδοξία. Η τέχνη, αν θέλεις, νικάει τον φόβο, που είναι το κυρίαρχο συναίσθημα στις δύσκολες εποχές, φόβος για το αύριο,
φόβος για τα οικονομικά, φόβος για την ανεργία, φόβος για το μέλλον, φόβος για τι θα γίνει με την Τουρκία, φόβος για την ζωή
σου. Ο φόβος κυριαρχεί –το ξέρετε– ο φόβος είναι αυτό που πολλές φορές ακόμη και οι κυβερνήσεις κυβερνούν τον λαό με τον
φόβο. Έλα, όμως, που η τέχνη σκοτώνει τον φόβο, σ’ απελευθερώνει και πιο πολύ σκοτώνει τον φόβο του θανάτου. Εγώ
προσωπικά, όταν ερμηνεύω ή όταν υποκλίνομαι, δεν φοβάμαι τον θάνατο. Υπάρχει μια –ας το πούμε– πνευματική έκσταση και
μέσα από αυτή την πνευματική έκσταση δεν φοβάσαι τον θάνατο. Πώς είναι –ας πούμε– η προχωρημένη ερμηνεία; Είναι λίγο…
Τους ξέρετε τους Αναστενάρηδες, αυτούς που πατάνε πάνω στα κάρβουνα; Μέσα από μια πνευματική συγκέντρωση, μια βαθιά
πνευματική συγκέντρωση, νικάς τον φόβο, νικάς τον θάνατο. Η τέχνη αγγίζει το Θείο, σου δίνει αυτή τη δύναμη να νικήσεις τον
φόβο. Απαντώ κατευθείαν σ’ αυτό, γιατί ο φόβος είναι αυτός που κυριαρχεί σ’ αυτή τη δύσκολη εποχή, ο φόβος. Έτσι δεν είναι;
Λες θα χάσω τη δουλειά μου. Τι θα κάνω αύριο; Κάθε μέρα ακούς τραγικά πράγματα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει. Ο φόβος είναι το μόνο
συναίσθημα που διαλύει τα πάντα, παραλύει τον άνθρωπο σε όλα, σε όλα. Το θυμάμαι και στον Γκόγκολ, το έλεγε στον
επιθεωρητή του Γκόγκολ στο Ρωσικό θεατρικό, ο φόβος τούς διαλύει όλους. Έρχεται από τη Μόσχα ο ανακριτής, ο επιθεωρητής,
και είναι όλοι... τελείωσε, πάει, χάνουμε τις δουλειές μας, βρίσκουνε αυτά, τις ατασθαλίες μας, πάει… διαλύεσαι. Πώς θα πολεμάς
λοιπόν τον φόβο; Ένα όπλο είναι η τέχνη. Κοιτάζει μπροστά μέσα. Το έλεγαν οι Αρχαίοι. Δεν ξέρετε για την αρχαία Ελλάδα; Το
γνώθι σαυτόν; Η Μεγάλη Μάχη.
H.T. Θέλω να σας ρωτήσω πιο προσωπικά. Μία προσωπική ερώτηση. Πότε αρχίσατε να παίζετε θέατρο και όταν κάνετε αυτή τη
δουλειά δυσκολεύεστε; Τι σας δυσκολεύει περισσότερο;
Κ.Σ. Είναι πάρα πολύ δύσκολη, οδυνηρή δουλειά. Δυστυχώς τα νέα παιδιά θαμπώνονται από το φως ή από τη δόξα αλλά η
δουλειά είναι επώδυνη. Είναι σαν μία γέννα, όπως είναι η γέννα της γυναίκας, δεν είναι εύκολο. Θέλει εφιαλτική δουλειά, εκτός
από την πείρα και εκτός από το ταλέντο. Δηλαδή, εάν εγώ δεν έρθω εδώ δυόμιση ώρες πριν, να περάσω τον ρόλο μου, να κάνω
ασκήσεις, να συγκεντρωθώ… Όλη η μέρα σου επηρεάζεται απ’ αυτό εδώ. Από την ώρα που θα πάρεις τον ρόλο, αρχίζει αυτό να σε
βασανίζει. Και τις νύχτες, να ξυπνήσεις τις νύχτες, να διαβάσεις, να... Γιατί, γιατί η δουλειά μας είναι δύσκολη; Πρέπει να το δούμε
πολύ προχωρημένα. Γιατί στην προχωρημένη υποκριτική, μία λέξη κρύβει όλη τη χαρά και όλη τη δυστυχία του κόσμου. Μία λέξη
κρύβει όλα τα συναισθήματα. Μία λέξη μπορεί να τη διαλύσεις, μπορεί να τη συναρμολογήσεις, έχει άλλο ρυθμό. Μία λέξη έχει
άλλο ήχο, έχει άλλη ένταση. Εάν, δηλαδή, μπεις μέσα στην υποκριτική, στο βάθος της υποκριτικής, χάνεσαι. Δεν έχει τέλος, λες –
όσο και να θες– λες ότι «εν οίδα ότι ουδέν οίδα». Είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα η υποκριτική, η επιστημονική δουλειά έτσι; Το
βάθος της, δεν είναι έτσι απλά. Μπορείς να μαγέψεις ένα κοινό. Πώς το μαγεύεις; Μπορείς να τους κάνεις να κλαίνε; Πώς τους
κάνεις να κλαίνε, να γελάνε, να χειροκροτήσουνε, πώς; Εφιαλτική δουλειά. Νομίζεις, βλέπεις έναν ηθοποιό και λες: «Τι εύκολο!»
πίσω στο μυαλό σου, «μπρορώ να το κάνω και εγώ». Δεν ξέρεις ότι εκείνη τη στιγμή μέσα του δουλεύει ένα εργοστάσιο σε
φρενήρεις ρυθμούς, στο κόκκινο, ένα εργοστάσιο που δουλεύει στο κόκκινο, σαν ένα πανικό, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται
μέσα του, που βλέπεις κάτι πολύ απλό, «Καλημέρα», μέσα του είναι η κόλαση, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Ε.W. Θυμάστε έναν ρόλο που σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στην καριέρα σας;
Κ.Σ. Όλοι οι ρόλοι είναι παιδιά ενός πατέρα και δεν μπορεί κάποιος να μην τους αγαπήσει. Γιατί είναι ο πατέρας τους. Τους
αδικείς, δεν μπορείς να πεις αυτό το παιδί το αγαπώ περισσότερο και το άλλο δεν το αγαπώ. Εάν ο πατέρας κάνει μια γιορτή, θα
τους φωνάξει όλους. Και αν είναι ένας γιος που δεν ήταν καλός, θα τον αγαπήσει πιο πολύ, που λέμε ο σιτευτός μόσχος. Είμαι
πατέρας. Είναι όλοι παιδιά μου. Σίγουρα δυο-τρεις ρόλοι καμιά φορά μού έρχονται. Θυμάμαι κάποιους μονολόγους. Αλλά δεν
παύει να είναι όλοι οι ρόλοι αγαπημένοι. Γιατί; Γιατί μόχθησες για αυτόν, έκλαψες, πόνεσες. Ήσουν φίλους, έκανες παρέα μαζί
τους, ξενύχτησες. Γνώρισες τα μυστικά τους. Σου αποκάλυψαν τα μυστικά τους. Θα απορρίψεις αυτό το κομμάτι που έζησες μαζί
τους; Αφού μαζί μεγαλώσατε. Τώρα –ας πούμε– το «Ντα». Πώς θα ξεχάσω το «Ντα»; Ρωτάτε με μετά από δέκα χρόνια. Πώς θα
ξεχάσω το «Ντα»; […]
Ε.W. Το καλοκαίρι θα κάνετε…
Κ.Σ. Το καλοκαίρι θα κάνω τον Ορέστη. Η παράσταση θα κάνει περιοδεία. Παίζω τον Τυνδάρεο, που είναι ο πατέρας της
Κλυταιμνήστρας και της Ωραίας Ελένης. Είναι ένα από τα καλοκαιρινά έργα. Θα πάει στα ανοιχτά θέατρα. Πήγατε στην Επίδαυρο;
Το θέατρο που κάνεις ακούγεται από δεκάξι χιλιάδες κόσμο. Πάνω είσαι και ακούς. Είναι μαγεία. Πάτε και στο Ναύπλιο που είναι
μαγική πόλη. Είναι πανέμορφη.
Α.C. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πως ήρθατε σε επαφή με το θέατρο;
Κ.Σ. Η επαφή μου με το θέατρο είναι… Να διασκεδάσουμε και λίγο. Η μητέρα μου μού είπε ότι –δεν το ήξερα εγώ– όταν είχα πει το
πρώτο ποίημα στο σχολείο –παιδάκι ήμουνα πρώτη Δημοτικού– κατά γενική απαίτηση των γονέων και των δασκάλων με έβαλαν
να το ξαναπώ. Τους είχε αρέσει πάρα πολύ. Οπότε κάτι σημαίνει αυτό. Πρέπει να υπάρχει ταλέντο. Πώς ο άλλος ζωγραφίζει, παίζει
κιθάρα, τραγουδάει; Η φωνή… Τι είναι; Πρέπει να είναι το ταλέντο. Μέσα από την έφεση. Μετά έρχεται η παιδεία, η πείρα, η
άσκηση. Κι εσείς τώρα είσαστε στην περίοδο εκπαίδευσης. Είχατε μια έφεση σ’ αυτό. Γιατί δεν το κάνω εγώ; Πώς μιλάτε τα
ελληνικά; Είναι εύκολο; Πάρα πολύ δύσκολο.
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Α.C. Εσείς σπουδάσατε στην Ιταλία;
Κ.Σ. Εγώ πέρασα από την Ιταλία. Έκανα κάποια μαθήματα. Αλλά ήμουνα στο Εθνικό Θέατρο. Εδώ σπούδασα με υποτροφία. Εθνικό
Θέατρο είναι σαν το Κρατικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης αλλά το Εθνικό είναι στην Αθήνα. Τα δυο κρατικά θέατρα.
H.T. Πώς ήταν η εμπειρία σας στην Ιταλία;
Κ.Σ. Υπέροχη. Αλλά έχουμε αυτόν τον νόστο. Δηλαδή η πατρίδα είναι η πατρίδα. Εσείς δεν λαχταράτε την πατρίδα; Δεν λαχταράς
την Αργεντινή;
V.R. Ναι, την έχω μέσα μου.
Κ.Σ. Λέω ότι την λαχταράς. Αν περάσουν στον δρόμο και μιλήσουν κάποιοι Αργεντινοί δεν θα νιώθεις αυτό;
V.R. Ναι, σίγουρα.
Κ.Σ. Την Ιταλία; Την Κύπρο; Ο νόστος. Το μέρος που γεννήθηκες, που μεγάλωσες. Θυμάμαι, είχα γνωρίσει ένα ζευγάρι, είχαν μια
παλιά μερσεντές, Έλληνες, και είχαν γυρίσει όλον τον κόσμο και γράφανε κάποια βιβλιαράκια και τα πουλούσαν και έκαναν αυτό.
Γύριζαν όλο τον κόσμο. Και τους είχα ανταμώσει, λοιπόν, έχει πολλά χρονιά και τους λέω πέστε μου κάτι… κάτι πέστε μου. Πήγατε
σε τόσα μέρη. Γυρίσατε σχεδόν όλον τον κόσμο. Έτσι μ’ ενδιαφέρει. Μου λένε όλα τα μέρη που πήγαμε σαν είναι σαν τον κήπο
μας, σαν το σπίτι μας, κάπου στην Πελοπόννησο. Ο ήλιος είναι ίδιος, ίδια τα λουλούδια, ίδιος ο αέρας, τα συναισθήματά μας ίδια.
Όλος ο κόσμος μας, ό,τι είδαμε και δεν είδαμε, ήταν η αυλή εκεί του σπιτιού μας, το πατρικό. Γυρίσανε όλον τον κόσμο δυο
φορές. Έτσι ζούσαν. Δηλαδή είχαν επιλέξει αυτό το πράγμα. Τι είπανε; Που λέμε εμείς καμιά φορά να πάω ξέρω ’γω στην Κίνα, στις
Σεϋχέλλες τι ωραία είναι να πάω... Όλα είναι ο κήπος μου. Ο Ντα στα τριαντάφυλλα στον κήπο του.
H.T. Αν δεν παίζατε θέατρο, τι νομίζατε ότι θα θέλατε να κάνετε;
Κ.Σ. Δεν υπάρχει απάντηση. Είναι στον χώρο της φαντασίας. Δε γίνεται. Γιατί θα ήμουνα κάποιος άλλος. Δε γίνεται. Δεν υπάρχει
απάντηση. Δε γίνεται. Ό,τι και να σου πω είναι... τι να σου πω, δηλαδή; Είναι φανταστικό. Ας πούμε αν θα ήμουνα σαν αυτούς που
γύριζαν όλο τον κόσμο, θα μπορούσα να σου πω να οδηγούσα νταλίκα. Φανταστικές απαντήσεις. Είναι λάθος. Δεν είναι;...
V.R. Και είπατε λίγο πριν ότι κάθε παράσταση είναι...
Κ.Σ. Μοναδική. Και αυτό είναι το υπέροχο που συμβαίνει. Και αυτή είναι η δύναμη της παράστασης. Αυτή είναι η μαγεία του
θεάτρου. Ότι αυτό που γίνεται είναι ανεπανάληπτο. Γίνεται μόνο αυτή τη στιγμή. Και ίσως αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να
έρχεται. Προσπαθεί αυτή τη στιγμή, αυτό το μοναχικό συναίσθημα που δεν υπάρχει σε άλλες παραστάσεις. Γίνεται αυτή τη στιγμή.
Μόνο για σένα είναι σήμερα αυτό. Δεν είναι αύριο που θα έρθει. Μόνο για σένα που το χαίρεσαι. Είναι κάτι το καταπληκτικό.
Δηλαδή, είναι... πως λέμε τώρα... Να σας το πω διαφορετικά. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι μοναδικό. Θα να σας ξαναδώ; Ποτέ.
99,99% να μην ξαναβρεθούμε ποτέ. Άρα αυτή η στιγμή είναι μοναδική. Τι κάνουμε; Δε γιορτάζουμε; Δεν ανοίγουμε το κρασί και να
παίξει το βιολί; Είναι μοναδική στιγμή. Θα φύγετε, θα χαθείτε, καθένας… θα κάνετε τις ζωές σας. Όμως αυτή η στιγμή υπάρχει,
είναι μοναδική. Έτσι είναι και το θέατρο. Αυτή η εμπειρία είναι μοναδική. Και ίσως είναι από τα μυστικά που ο κόσμος έρχεται στο
θέατρο. Κοινωνούνε. Τρώνε απ’ αυτό το ψωμί. Πώς λέγεται στην εκκλησία το... Ας πούμε «τούτο εστί το σώμα και το αίμα μου». Ας
το πω έτσι. Μία κοινωνία είναι, που μοιραζόμαστε μαζί και τρώμε. Το σώμα του θεάτρου, μεταφορικά.
A.C., H.T., V.R., E.W. Ευχαριστούμε πολύ!
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Stefan Cvetanoski, πΓΔΜ (επίπεδο Β2)

Συνεχώς νιώθουμε γοητευμένοι από την ομορφιά
του κόσμου, που συχνά γίνεται τρομακτική και τότε δύσκολα
μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Έτσι, η ομορφιά αυτή
γίνεται πηγή των φόβων μας, που μας τραβάει με τρόπο
περίεργο. Όλοι θυμόμαστε τους φόβους μας, όταν ήμασταν
παιδιά, που τώρα τους βρίσκουμε απλά αστείους. Ωστόσο, οι
φόβοι
αυτοί
συνέβαλαν
στην
οικοδόμηση
της
προσωπικότητάς μας. Αντιμετωπίζοντάς τους, καταφέρνουμε
να τους αφήσουμε στο παρελθόν.
Συμφωνώ ότι είναι καλό για έναν άνθρωπο να αγαπά
το ίδιο όλα τα ζώα. Το να αγαπά έναν σκύλο ή μια γάτα είναι
εύκολο, γιατί τα ζώα αυτά μπορούν να του επιστρέψουν την
αγάπη που παίρνουν. Ισχύει το ίδιο και για τις αράχνες, όσον
αφορά το θέμα της αγάπης, ή μήπως είναι ζώα που
συνδέονται με φόβους που νιώθουμε από παιδιά;
Στη
μεσαιωνική
περίοδο
οι
μοναχοί
χρησιμοποιούσαν αράχνες ως προσωποποίηση του κακού.
Για παράδειγμα, παρομοίαζαν έναν κακοποιό με μια αράχνη,
καθώς προκαλούσε αιμορραγία στους ανθρώπους, όπως μια
αράχνη ρουφά τα υγρά από τα θύματά της. Γενικά, οι αράχνες
θεωρούνταν ως αναπαράσταση του διαβόλου. Όπως μια
αράχνη βάζει παγίδες στη λεία της με τον ιστό της, έτσι και ο

Διάβολος βάζει παγίδες πειρασμού και αναζητά πάντα να
«καταβροχθίζει» τα θύματά του.
Ένα από τα πολλά είδη αράχνης είναι η ταραντούλα.
Το επιστημονικό όνομα της «ταραντούλας» είναι
“Lycosatarantula”. Πρόκειται για ένα είδος αράχνης-λύκου,
που ευδοκιμεί στη Μεσόγειο. Το όνομά της προέρχεται από
το όνομα της νότιας Ιταλικής πόλης Taranto. Ο όρος
«ταραντούλα» στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για σχεδόν
οποιοδήποτε μεγάλο, άγνωστο είδος αράχνης. Υπάρχουν
πάνω από 900 είδη ταραντούλας, που είναι γνωστά σε εμάς.
Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η κυριαρχία της θηλυκής
αράχνης στη διαδικασία αναπαραγωγής νέων αραχνών. Είναι
μεγαλύτερη και πιο όμορφη από την αρσενική αράχνη, την
οποία τρώει μετά την ερωτική πράξη. Οι αράχνες, όπως τα
φίδια, αλλάζουν το δέρμα τους (δείτε φωτογραφία).
Καταστρέφουν τον παλιό σκελετό τους και στη συνέχεια
βγαίνει το νέο τους δέρμα. Με κάθε νέα «ανάσταση» του
δέρματος, η ταραντούλα βγαίνει πιο όμορφη και
φωτεινότερη. Οι ταραντούλες, σε αντίθεση με τους
ανθρώπους, δεν ζουν σε μια κοινότητα και είναι εγωίστριες
και περήφανες.
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Η αγάπη μου για τις αράχνες ξεκίνησε, όταν διάβασα
το βιβλίο Charlotte’s Web του E. B. White. Καθώς μεγάλωνα,
ο spider-man, ο άνθρωπος-αράχνη, έγινε ο αγαπημένος μου
ήρωας. Μετά από πολλά χρόνια, έμαθα ότι οι αράχνες
μπορούν να κρατηθούν στο σπίτι ως κατοικίδια ζώα. Τα
τελευταία τέσσερα χρόνια έχω ταραντούλες στο σπίτι μου.
Προς το παρόν έχω τρεις αλλά ελπίζω ότι ο αριθμός τους θα
αυξηθεί. Όταν αγόρασα την πρώτη μου ταραντούλα, δεν είχα
ακόμα καμία απολύτως εμπειρία. Δυστυχώς πέθανε, αλλά
εγώ, αν και ήμουν λυπημένος, δεν παραιτήθηκα από την
προσπάθεια. Σε όλα αυτά, ένας φίλος μου, ο οποίος πριν 10
χρόνια είχε ως κατοικίδιο μια ταραντούλα, μου μάθαινε
πολλά πράγματα για αυτές.
Ήδη με τον Shelob (δείτε φωτογραφία), άρχισα να
διαβάζω άρθρα και βιβλία σχετικά με τις ταραντούλες. Έμαθα
πώς αλλάζουν το δέρμα, για το ζευγάρωμα, τη θερμοκρασία,
το φαγητό τους. Δυστυχώς, πρέπει να έχετε μεγάλη εμπειρία
για να αναπαράγετε μία ταραντούλα, επειδή η αναπαραγωγή
είναι μια διαδικασία κατά την οποία, όπως ανέφερα πιο
πάνω, μία αρσενική ταραντούλα μπορεί να πεθάνει.
Κάθε φορά που μιλάω στους ανθρώπους για το
πάθος μου για τις ταραντούλες και για την ομορφιά τους,
είναι ενθουσιασμένοι αλλά και φοβισμένοι ταυτόχρονα.
Πάντα ενδιαφέρονται και μου κάνουν ερωτήσεις. Πρέπει να
παραδεχτώ ότι η οικογένειά μου δε δέχτηκε με ενθουσιασμό

την πρώτη μου ταραντούλα. Εγώ έκρυβα τον Shelob έναν
ολόκληρο μήνα από τη μητέρα μου. Υπάρχουν φίλοι μου που
ακόμη και σήμερα δε θέλουν να μπουν στο δωμάτιό μου.
Αλλά, μιλώντας τους, σιγά-σιγά το συνηθίζουν. Τώρα, η
μητέρα μου άρχισε να του δίνει τροφή, όταν εγώ δεν είμαι
σπίτι. Οι ταραντούλες τρώνε μόνο ζωντανά μικρά ζώα, όπως
ακρίδες, σκουλήκια και κατσαρίδες, ενώ οι μεγαλύτερες
ταραντούλες τρώνε και ποντίκια! Έτσι, πρέπει να φροντίζει
κανείς να τους δίνει την ζωντανή τροφή τους καθημερινά.
Εξαρτάται από τον τύπο μιας ταραντούλας, αλλά
γενικά η αγορά τους δεν είναι δαπανηρή. Όταν είναι μικρές,
κοστίζουν 10 με 20 ευρώ. Χαίρομαι που βρήκα το μοναδικό
κατάστημα για ταραντούλες στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι η
ιστοσελίδα http://www.feeders.gr/, όπου μπορείτε να βρείτε
πληροφορίες.
Η μεγαλύτερη απόλαυση μαζί τους είναι να τις κρατώ
στο χέρι μου. Σε κάθε περίπτωση, το δηλητήριό τους δεν
μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο! Εκείνοι που θέλουν ένα
εξωτικό ζώο, μπορούν να αγοράσουν μία ταραντούλα χωρίς
φόβο! Φυσικά, υπάρχουν ταραντούλες για αρχάριους και
ταραντούλες για ανθρώπους που έχουν περισσότερη
εμπειρία. Αν και δεν είναι δηλητηριώδεις, ο κίνδυνος είναι
σαφής. Αλλά τελικά, όλη η ομορφιά βρίσκεται στην
πρόκληση!
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Άρθρα για την ιστορία της μετανάστευσης εμπνευσμένα από την ενότητα «Η πρόκληση των μεταναστών» του βιβλίου της Γ.
Γαβριηλίδου Τα «καλώς κείμενα» για προχωρημένους και από το ντοκιμαντέρ για τις διάφορες φάσεις της μετανάστευσης
των Ελλήνων Οι Βρωμοέλληνες (https://www.youtube.com/watch?v=OohHsI4frZw)

Edouard Wiegert, Γαλλία (επίπεδο Γ1)

Όπως είναι γνωστό, η Γαλλία αποτελεί εδώ και πολλές
δεκαετίες τόπο υποδοχής μεταναστών και ασύλου. Ενώ στην
ιστορία της γαλλικής κοινωνίας υπήρχαν στιγμές στις οποίες
κάποιες ομάδες ανθρώπων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν
την πατρίδα τους λόγω φτώχιας ή/και πολιτικών
αναταραχών, στο σύνολο οι Γάλλοι έχουν συνηθίσει
περισσότερο να δέχονται κόσμο παρά να φεύγουν από τον
τόπο γέννησής τους.
Το φαινόμενο της μετανάστευσης στη Γαλλία δεν αποτελεί
και τόσο ένα νέο φαινόμενο, αν και κυρίως πιο πρόσφατα
έχει χαρακτηριστεί ως μείζονος σημασίας. Πήρε μεγαλύτερες
διαστάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα, κυρίως στη
μεταπολεμική αναπτυσσόμενη Γαλλία, ιδιαίτερα από τα τέλη
της δεκαετίας του 1950 και εξής, όταν άρχισε το μεγάλο
κύμα μετανάστευσης προς τη χώρα, αρχικά κυρίως από τον
ευρωπαϊκό Νότο, και αμέσως μετά από άλλες περιοχές του
κόσμου.
Ωστόσο, ουκ ολίγοι γνωρίζουν ότι η «σύγχρονη», κυρίως
οικονομική μετανάστευση στη Γαλλία ξεκίνησε από τις αρχές
του 19ου αιώνα, και μάλιστα με την άφιξη (τέτοια εποχή όχι
ακόμα μαζική, αν και για τα δεδομένα της εποχής ίσως να το
έβλεπαν έτσι οι ντόπιοι) μεταναστών-εργαζομένων από όλες
τις όμορες χώρες και τη κεντρική Ευρώπη, με τους
Γερμανούς να συνιστούν τη μεγαλύτερη ομάδα.

Κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα, η Γαλλία αποτελούσε
έναν δευτερεύοντα προορισμό για τους Ευρωπαίους
μετανάστες σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
Στις δεκαετίες του 1820 και 1830 παρατηρούνταν μία αρκετά
μεγάλη άφιξη ανθρώπων διαφορετικών προελεύσεων από
την τότε Γερμανική Συνομοσπονδία. Από τη μία πλευρά,
αυτό το κύμα αποτελούνταν από αγρότες, οι οποίοι είχαν
πληγεί από την κρίση της γεωργίας στις επαρχίες τους, σε
συνδυασμό με μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού, που
συνδεόταν με τη μείωση της παιδικής θνησιμότητας. Από την
άλλη, ήρθαν στη Γαλλία και πολιτικοί αντίπαλοι
(σοσιαλιστές, δημοκράτες ή φιλελεύθεροι) του καθεστώτος
του Φρειδερίκου Γουλιέλμου της Πρωσίας. Το 1820
κατοικούσαν στη Γαλλία 30.000 Γερμανοί. Το 1848 αυτός ο
αριθμός είχε εξαπλασιαστεί, και μόνο στο Παρίσι ζούσαν
60.000 Γερμανοί. Τότε η Γαλλία είχε ανάγκη εργατικού
δυναμικού και το καθεστώς της ήταν αρκετά ανεκτικό και
φιλελεύθερο.
Ωστόσο η επανάσταση του 1848 αποτέλεσε την πρώτη ρήξη
του φαινομένου της γερμανικής μετανάστευσης στη Γαλλία.
Στην αρχή, οι Γερμανοί εργάτες και τεχνίτες συμμετείχαν
στην επανάσταση του Φεβρουαρίου, έπειτα όμως άρχισαν
να επιστρέφουν στην πατρίδα τους, για να υποστηρίξουν την
επανάσταση που είχε ξεσπάσει σε όλη την Ευρώπη. Επίσης
μερικοί αναγκάστηκαν να φύγουν, αφού η πολιτική κρίση
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συνοδευόταν και από μια οικονομική κρίση, η οποία
καταδίκασε πολλούς στην ανεργία. Εκείνη η περίοδος επίσης
χαρακτηριζόταν από ένα κύμα ξενοφοβίας και απελάσεων
των πολιτικών εξόριστων.
Όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση, το δεύτερο μισό
του 19ου αιώνα, η Γαλλία δέχτηκε πολλούς εργάτες από
διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων των
Γερμανών, κυρίως στο Παρίσι και στα περίχωρα ή προάστιά
του. Ο Γαλλοπρωσικός Πόλεμος του 1870-71 έφερε τη
δεύτερη ρήξη της μετανάστευσης των Γερμανών, οι οποίοι
ξαφνικά έγιναν «εσωτερικοί εχθροί». Το 1870 περίπου
70.000 χιλιάδες Γερμανοί ζούσαν στο Παρίσι και εργάζονταν
ως οικιακοί βοηθοί, τεχνίτες, εργάτες της αναπτυσσόμενης
βιομηχανίας, μεροκαματιάρηδες. Είχαν ιδρύσει γερμανικές
σχολές, γερμανόφωνες εκκλησίες και συνιστούσαν τη
μεγαλύτερη κοινότητα αλλοδαπών. Στην αρχή του πολέμου
δεν αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα, αλλά όσο
επεκτεινόταν η ένοπλη σύγκρουση, τόσο ενδυναμώνονταν οι
διωγμοί και οι επιθέσεις εναντίον των Γερμανών στη γαλλική
πρωτεύουσα.
Πολλοί αναγκάστηκαν να φύγουν, ωστόσο αρκετοί
παρέμειναν στο Παρίσι και κάποιοι άλλοι Γερμανοί ήρθαν
ανάμεσα στο τέλος του Γαλλοπρωσικού Πολέμου και το

ξέσπασμα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Πολλές φορές
όμως ήταν υποχρεωμένοι να κρύβουν την προέλευση και την
εθνικότητά τους, καθώς τα αντιγερμανικά αισθήματα είχαν
πια απλωθεί κατά πολύ μεταξύ των Γάλλων. Έτσι, πολλοί
Γερμανοί ισχυρίζονταν ότι κατάγονταν από το
Λουξεμβούργο, την Ελβετία ή την Αυστρία.
Το 1914 έβαλε τέρμα στην ύπαρξη μιας οργανωμένης,
δυνατής γερμανικής κοινότητας στο Παρίσι, δηλαδή, για
όσους δεν είχαν ενσωματωθεί εντελώς στη γαλλική
κοινότητα, αφού οι γαλλικές αρχές εξέδωσαν τη σκληρή
εντολή να εξοριστούν οι Γερμανοί από το Παρίσι. Με κάποιες
εξαιρέσεις, οι Γερμανοί τότε είχαν μόνο 48 ώρες μετά την
ανακοίνωση της εκδίωξής τους, για να φύγουν από το
γαλλικό έδαφος.
Αργότερα, πολύ αργότερα, από τη δεκαετία του 1960 και
μετά, κατόπιν των μεγάλων προσπαθειών για γαλλογερμανική συμφιλίωση και για ανασυγκρότηση και
δημιουργία ενός κοινού μέλλοντος στη μεταπολεμική
Ευρώπη, υπήρξαν πολλές πρωτοβουλίες για πολιτισμικές
ανταλλαγές μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, μεταξύ των λαών,
και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εγκατασταθούν πάλι
αρκετοί Γερμανοί στη Γαλλία, πολλές φορές μέσω μεικτών
γάμων.

Γερμανοί μετανάστες στο Παρίσι κατά τον 19ο αιώνα
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Arianna Cinquatti, Ιταλία (Επίπεδο Γ1)
Η μετανάστευση των Ιταλών είναι ένα φαινόμενο που
αφορούσε αρχικά κυρίως τη Βόρεια Ιταλία και μετά το 1880
και τη Νότια Ιταλία. Επίσης, υπήρξε και εσωτερική
μετανάστευση σε διάφορες φάσεις της ιταλικής
μεταναστευτικής ιστορίας.
Όσον αφορά τη μετανάστευση των Ιταλών προς το εξωτερικό,
υπάρχουν τρεις φάσεις.
Η πρώτη φάση είναι γνωστή ως Μεγάλη Μετανάστευση.
Άρχισε το 1861 μετά την ενοποίηση της Ιταλίας και τελείωσε
με την άνοδο του φασισμού στην Ιταλία (1922).
Η δεύτερη φάση της μετανάστευσης στο εξωτερικό, γνωστή
ως ευρωπαϊκή μετανάστευση, έλαβε χώρα στη χρονική
περίοδο μεταξύ του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και
της δεκαετίας του ’70 του 20ού αιώνα.
Η τρίτη φάση της ιταλικής μετανάστευσης άρχισε τον 21ο
αιώνα και προκλήθηκε από την οικονομική κρίση. Αυτή η
φάση αφορούσε έναν μικρότερο αριθμό ανθρώπων, κυρίως

πτυχιούχων, και για τον λόγο αυτό είναι γνωστή ως «διαρροή
εγκεφάλων» (brain drain).
Η Μεγάλη Μετανάστευση προκλήθηκε λόγω των φτωχών
συνθηκών διαβίωσης, των πολιτικών προβλημάτων και του
υπερπληθυσμού. Μετά την ενοποίηση της Ιταλίας, η
κατάργηση του παλιού φεουδαρχικού συστήματος είχε ως
αποτέλεσμα πολλοί χωρικοί να μείνουν χωρίς γη. Την περίοδο
μεταξύ του 1861 και του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
εγκατέλειψαν την Ιταλία 9 εκατομμύρια κάτοικοι, οι
περισσότεροι από τη Νότια Ιταλία. Αυτοί έφυγαν για τη
Βόρεια και τη Νότια Αμερική και κυρίως για την Αργεντινή, τη
Βραζιλία και τις Η.Π.Α. Επιπλέον, από το τέλος του 19ου αιώνα
δημιουργήθηκε ένα μεταναστευτικό κύμα προς την Αφρική.
Οι μετανάστες αυτής της περιόδου ήταν άνδρες χωρίς
εξειδίκευση στην εργασία. Αυτοί έστελναν τα χρήματα που
κέρδιζαν στα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους στην
Ιταλία. Αυτό οδηγούσε σε μια συνεχή μετανάστευση.

Ιταλοί μετανάστες στις ΗΠΑ αποκτούν θέσεις χειρωνακτικής εργασίας για την υποστήριξη των οικογενειών τους στην Ιταλία
(αρχές 20ού αιώνα)
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Οι οικονομικές δυσκολίες μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
οδήγησαν στην άνοδο του φασισμού και αρχικά σημειώθηκε
επιβράδυνση του μεταναστευτικού φαινομένου. Ωστόσο,
κατά την πρώτη πενταετία του φασισμού, 5 εκατομμύρια
άνθρωποι εγκατέλειψαν τη χώρα. Αυτή τη φορά η
μετανάστευση είχε οικογενειακό χαρακτήρα, καθώς δεν
έφευγαν μόνο οι εργαζόμενοι.

Η ευρωπαϊκή μετανάστευση του δεύτερου μισού του 20ού
αιώνα είχε ως προορισμό τις ευρωπαϊκές χώρες, που ήταν
οικονομικά περισσότερο αναπτυγμένες, όπως το Βέλγιο, τη
Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία. Αυτές οι χώρες
θεωρήθηκαν από πολλούς ως προσωρινοί μεταναστευτικοί
προορισμοί, καθώς ειδικά τη δεκαετία του ’70 πολλοί Ιταλοί
επέστρεψαν στην Ιταλία.

Ιταλοί μετανάστες στα ανθρακωρυχεία της Βαλλωνίας (γαλλόφωνου Βελγίου)
κατά τις πρώτες δεκαετίες του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα
Η τρίτη φάση της ιταλικής μετανάστευσης, η
προαναφερθείσα «διαρροή εγκεφάλων», είναι ένα
φαινόμενο διαφορετικό από τις δύο προηγούμενες φάσεις

της ιταλικής μετανάστευσης. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η
κοινότητα των Ιταλών στο εξωτερικό ανερχόταν σε 4.600.000
άτομα το 2015 σε αντίθεση με τα 9.200.000 άτομα το 1920.

Σύγχρονο brain drain στην Ιταλία λόγω της οικονομικής κρίσης.
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Ιστορίες νοοτροπιών και καθημερινότητας:
Παρασκευή και 13, μαύρη γάτα και μη χειρότερα

Αποσπασματικά κείμενα σπουδαστών/-τριών του τρίμηνου εαρινού Γ1 τμήματος, εμπνευσμένα από την ενότητα «Η μαύρη γάτα,
θύμα της προκατάληψης» του βιβλίου της Γ. Γαβριηλίδου Τα «καλώς κείμενα» για προχωρημένους

Καθώς για τον άσπρο σκύλο δεν υπάρχουν γνωστές προλήψεις,
γίνεται δεκτός με χαρά σε κάθε παρέα… 😊
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Βουλγαρία

Alexander Smotchevski

Εάν σε τρώει το αριστερό χέρι, θα λάβεις χρήματα.
Εάν σε τρώει το δεξί, να είσαι έτοιμος να δώσεις λεφτά.

Στα βουλγαρικά η λέξη «πρόληψη» έχει δύο σημασίες:
α. «πλάνη», «προκατάληψη» και β. «δοξασία». Πολλές
προλήψεις έχουν ριζώσει στον τρόπο ζωής του
βουλγαρικού λαού.
«Η μέρα από το πρωί φαίνεται» λέει μια παροιμία. Μια
από τις πιο συνηθισμένες προλήψεις μέχρι τις μέρες μας
είναι ότι εάν ο άνθρωπος που συναντάς για πρώτη φορά
σήμερα, έχει γεμάτα τα χέρια του με κάτι, θα είσαι
τυχερός όλη την ημέρα.
Στη βουλγαρική λαϊκή δημιουργία υπάρχουν πολλές
ιστορίες στις οποίες κεντρικοί ήρωες είναι άνθρωποι
«γρουσούζηδες», που πιστεύουν σε προλήψεις. Για
παράδειγμα, όταν βγεις έξω από την εξώπορτα της
αυλής σου, πρόσεξε να μη συναντήσεις τη γιαγιά του
γείτονα με τα «κακά μάτια», δηλαδή που ματιάζει. Εάν
τη δεις, γύρισε αμέσως στο σπίτι. Ό,τι και να κάνεις, η
μέρα σου δε θα είναι καλή.
Ποτέ μα ποτέ δεν πρέπει να σφίγγεις το χέρι κάποιου,
για να τον χαιρετίσεις, όταν είσαι στο κατώφλι του
σπιτιού. Αυτή η πρόληψη εξηγείται από το γεγονός πως
τα παλιά χρόνια το κατώφλι ήταν ένας ιερός τόπος του
σπιτιού.
Όταν η νεόνυμφη μπαίνει για πρώτη φορά στο σπίτι του
συζύγου της, αυτή πρέπει να αλείψει το κατώφλι με μέλι
και βούτυρο, για να έχει καλή προοπτική η οικογενειακή
τους ζωή.
Κατά την άποψή μου, όλες αυτές οι προλήψεις
αποτελούν μια προσπάθεια να εξηγηθεί το ανεξήγητο
στην ζωή μας, αντικαθιστώντας την αληθινή μας πίστη
με ευκολότερες λύσεις και μερικές φορές με βλαβερές
συνέπειες.

Όταν βγαίνεις από το σπίτι, να πατήσεις πρώτα με το
δεξί σου πόδι, αλλιώς δε θα σου πάει καλά η μέρα.
Όταν φτερνίζεσαι, κάποιος μιλά για σένα.
Χτύπα ξύλο, για να μη γίνει κάτι κακό.

Εάν το δεξί σου αφτί είναι κόκκινο, κάποιος λέει για
σένα καλά πράγματα.
Εάν το αριστερό σου αφτί είναι κόκκινο, σε κακολογούν.
Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε όλες τις προλήψεις που
υπάρχουν στην καθημερινότητά μας. Οι περισσότερες
δεν έχουν λογική εξήγηση.
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Γαλλία

Edouard Wiegert

Μερικοί άνθρωποι αναγνωρίζουν ότι είναι προληπτικοί,
ενώ κάποιοι άλλοι το αρνούνται ή ίσως προσπαθούν να
διαψεύσουν εντελώς τις ελάχιστες προληπτικές τους
τάσεις, επειδή ουκ ολίγοι θεωρούν ότι το να είσαι
προληπτικός είναι ένδειξη αδυναμίας ή έλλειψη
μόρφωσης.
Η Γαλλία είναι μια χώρα όπου οι περισσότεροι
άνθρωποι έχουν πια αποξενωθεί αρκετά από τις
αισθήσεις, τις προλήψεις κι απ’ ό,τι δεν εξηγείται
«επιστημονικά». Οπότε, οι προλήψεις πλέον δεν είναι
δημοφιλείς. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη κάποιες.
Ίσως η πιο διαδεδομένη πρόληψη σχετίζεται με την
πίστη για την κακοτυχία που λέγεται ότι φέρνει η
Παρασκευή και 13, μια παλιά πρόληψη που κατά μία
άποψη προέρχεται από τη σκανδιναβική μυθολογία.
Μια άλλη πρόληψη, που λέγεται ότι έχουμε
κληρονομήσει από τους αρχαίους Έλληνες, αφορά τη
δυστυχία που πιστεύεται ότι μπορεί να πάθει κανείς,
στην περίπτωση που σπάσει ένας καθρέφτης, και
μάλιστα για εφτά ολόκληρα χρόνια.

Κάποιοι Γάλλοι πιστεύουν ότι είναι γρουσουζιά ν’
ανοίξει κανείς μια ομπρέλα μέσα στο σπίτι.

Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να περάσει
κανείς κάτω από σκάλα ή σκαλωσιά, επειδή το τρίγωνο
που σχηματίζεται από τον τοίχο, το έδαφος και τη σκάλα
θεωρείται από παλιά ιερό σύμβολο και άρα δεν είναι
αποδεκτό να μπει κανείς τόσο εύκολα σ’ έναν «ιερό»
κόσμο.

Επίσης, άλλοι θεωρούν κακοτυχία τις μαύρες γάτες,
γιατί τις συνδέουν με τις μάγισσες.
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Ιταλία

Arianna Cinquatti

Η πρόληψη είναι μια παράλογη πεποίθηση που μπορεί
να έχει επιρροή στην ζωή μας και στις συμπεριφορές
των ανθρώπων. Για παράδειγμα, είναι διαδεδομένη η
πίστη ότι, λέγοντας κάτι, συμβαίνει το εντελώς
αντίθετο. Στην Ιταλία, σ’ έναν κυνηγό δεν ευχόταν ποτέ
«καλό κυνήγι» αλλά «στο στόμα του λύκου» και αυτή η
έκφραση χρησιμοποιείται σήμερα ως ευχή για την
«καλή τύχη».

δεισιδαιμονικές πεποιθήσεις έχουν πολύ παλιές ρίζες,
που είναι δύσκολο να εξαλειφθούν.

Στην Ιταλία, οι μαύρες γάτες, οι σπασμένοι καθρέφτες
και συγκεκριμένοι αριθμοί είναι κάποιες από τις πιο
διαδεδομένες προλήψεις. Για παράδειγμα, πιστεύεται
ότι ένας σπασμένος καθρέφτης φέρνει 7 χρόνια
κακοτυχίας. Αυτή η πίστη συνδέεται με την ιδέα ότι ο
καθρέφτης είναι ένα μαγικό αντικείμενο, που
χρησιμοποιείται για να διπλασιάσει την εικόνα μας και
αν σπάσει, μπορεί να προκαλέσει πόνο στον εαυτό
μας.

Ακόμη κι αν οι προλήψεις καταδικάζονται, πολλές
πεποιθήσεις παραμένουν ευρέως διαδεδομένες.
Μάλιστα, πρακτικές όπως η αστρολογία, το ωροσκόπιο
και η χαρτομαντεία διαδίδονται μέσω των μέσων
μαζικής ενημέρωσης. Οι πιο συνηθισμένες προλήψεις
μάς διδάσκονται από παιδιά, αποτελούν μέρος της
λαϊκής κουλτούρας και παίζουν πλέον ρόλο στη
διαδικασία της κοινωνικοποίησης. Επιπλέον, ζούμε σ’
έναν κόσμο, όπου δεν μπορούμε να ελέγχουμε όλα τα
γεγονότα, με συνέπεια η πρόληψη να γίνεται ένας
μηχανισμός ελέγχου για τη μείωση του άγχους.
Μια άλλη πτυχή είναι ο αυθαίρετος χαρακτήρας των
προλήψεων. Δεν υπάρχει λογική στον φόβο για τους
αριθμούς 13 ή 17 ή για τις μαύρες γάτες αλλά πολλοί
τους φοβούνται, γιατί πιστεύουν ότι «πειράζοντας την
τύχη» μπορεί να μας συμβεί κάτι κακό. Συνήθως, οι

Ο αριθμός 17 ήταν ήδη μισητός από τους οπαδούς του
Πυθαγόρα. Οι Ρωμαίοι έγραφαν VIXI αντί για XVII, ενώ
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για τους Χριστιανούς ήταν η μέρα του θανάτου του
Ιησού.
Αντίδοτα για το «κακό μάτι» είναι το σκόρδο, το τσίλι,
το αλάτι, τα κοράλλια και το πέταλο.

Άλλη μια πρόληψη αναφέρεται στη σκάλα, κάτω από
την οποία -εάν ανοιχτεί- δεν μπορεί να περάσει κανείς.
Κάποιοι πιστεύουν ότι αυτό συνδέεται με τη σημασία
του τριγώνου για τους Χριστιανούς. Άλλοι συνδέουν
αυτή την πρόληψη με τη μεσαιωνική εποχή, όταν
χυνόταν καυτό υγρό στους εισβολείς που
προσπαθούσαν να επιτεθούν στα κάστρα.

Αυτό το φαινόμενο είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί
υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που –σε περίπτωση
αρρώστιας τους– συμβουλεύονται «ειδικούς» για το
κακό μάτι, αντί να πηγαίνουν σε γιατρούς.

Τέλος, έχει αρχαία προέλευση «το κακό μάτι»
(malocchio στα Ιταλικά), που είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένο στη Νότια Ιταλία.
Συμπερασματικά, οι προλήψεις έχουν μια αστεία
πτυχή, ιδιαίτερα επειδή συνδέονται με τη λαϊκή
κουλτούρα, αλλά δεν πρέπει να αντικαταστήσουν την
επιστημονική γνώση.
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Κύπρος

Hande Tugcan

Στην Κύπρο υπάρχουν πολλές προλήψεις. Κάποιες από
αυτές είναι ιδιαίτερα παράλογες, ενώ κάποιες άλλες
λειτουργούν προληπτικά στην ζωή μας. Γενικά οι
ηλικιωμένοι άνθρωποι πιστεύουν πολύ στη
γρουσουζιά. Ακολουθούν κάποιες προλήψεις του
Τουρκοκύπριου πολιτισμού:
Τη νύχτα δεν πρέπει να σφυρίζεις, γιατί τότε έρχεται ο
διάβολος. Η μητέρα μου λέει ότι η γιαγιά μου τους
προειδοποιούσε να μη σφυρίζουν τη νύχτα.
Δεν πρέπει να δίνει απευθείας σε άλλον μαχαίρι ή
ψαλίδι. Πρέπει να τα αφήσεις κάπου και αυτός να τα
παίρνει από εκεί. Να μη δίνονται από χέρι σε χέρι.
Αλλιώς, μαλώνεις με τον άνθρωπο που πήρε το μαχαίρι
ή το ψαλίδι από το χέρι σου. Οι ηλικιωμένοι αλλά και
πολλοί νέοι πιστεύουν αυτή την πρόληψη, που έχει
προληπτικό χαρακτήρα, δηλαδή προλαμβάνει από
κάποια ατυχήματα.

Όταν μία σκάλα είναι ανοικτή δεν πρέπει να περάσεις
κάτω από αυτή, γιατί αυτό φέρνει γρουσουζιά. Στην
πραγματικότητα, όμως, δεν είναι ασφαλές να περάσεις
κάτω από μια ανοιχτή σκάλα.
Στην Κύπρο, καίμε τα ξερά φύλλα του ελαιόδεντρου σ’
ένα μικρό χωμάτινο δοχείο και στη συνέχεια γυρίζουμε
το δοχείο πάνω από το κεφάλι μας. Πιστεύεται ότι αυτό
μας προστατεύει από το κακό μάτι. Νομίζω ότι όλοι οι
Κύπριοι έχουν αυτή την πίστη.

Τη νύχτα δεν πρέπει να κουνάς τα πόδια σου, γιατί
έρχεται ο δανειστής. Όταν ήμουν μικρή, η γιαγιά μου
έλεγε πάντα να μην το κάνω.
Όταν έχεις φαγούρα στη δεξιά παλάμη, παίρνεις
λεφτά. Όταν έχεις φαγούρα στην αριστερή παλάμη,
δίνεις λεφτά.
Δεν πρέπει να κόβεις τα νύχια σου τη νύχτα, γιατί αυτό
φέρνει γρουσουζιά. Και αυτή η πρόληψη έχει
προληπτικό χαρακτήρα, γιατί παλιά οι άνθρωποι δεν
είχαν φωτισμό στα σπίτια τους κι ήταν επικίνδυνο να
κόβουν τα νύχια τους σ’ ένα σκοτεινό δωμάτιο.

Όταν ο καθρέφτης σπάζει, αυτό φέρνει 40 χρόνια
γρουσουζιά. Όπως γίνεται αντιληπτό, κάποιες από
αυτές τις προλήψεις διευκολύνουν την ζωή μας και μας
προστατεύουν ενώ κάποιες άλλες είναι μόνο δοξασίες.
Το πιο σημαντικό βέβαια είναι οι προλήψεις να μην
ελέγχουν την ζωή μας.
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Ρωσία

Larisa Kotova

Μια από τις πιο γνωστές ρωσικές προλήψεις λέει ότι
θα έχεις σίγουρα χρήματα, αν πατήσεις το «δώρο» που
αφήνουν τα σκυλάκια στους δρόμους, ειδικά την
άνοιξη, όταν στη Ρωσία αρχίζει να λιώνει το χιόνι και
όλοι βγάζουν βόλτα τους μικρούς φίλους.
Επίσης δεν κάνει κάποιος να σφυρίζει μέσα στο σπίτι,
γιατί –λένε πως– δε θα έχει ποτέ χρήματα, καθώς το
σφύριγμα τραβάει τους δαίμονες, που του κλέβουν την
τύχη και την ευημερία.

θα κάνουμε να αποφύγουμε αυτόν τον αριθμό και να
μείνουμε αιωνίως στα 39 μας!

Αν συγκεντρώνονται κόρακες σε σμήνη πάνω από
κάποιο σπίτι, τότε στο σπίτι αυτό θα πεθάνει κάποιος.
Γιατί τι άλλο μπορεί να συμβολίζουν τα πουλιά που
τρέφονται με ψοφίμια και θυμίζουν τον θάνατο;

Δεν κάνει να παίρνουμε άμεσα λεφτά από ξένα χέρια.
Αυτός που θέλει να μας τα δώσει, πρέπει να τα βάλει
πρώτα στο τραπέζι, αλλιώς δε θα έχουμε ποτέ λεφτά.

Όταν πεθάνει κάποιος, πρέπει να σκεπάζουμε τους
καθρέφτες, γιατί αλλιώς η ψυχή του νεκρού μάς
παρακολουθεί μέσα από αυτούς.

Επιπλέον, στη Ρωσία υπάρχει ολόκληρη λίστα με
προκαταλήψεις που αφορούν τη μοίρα.
Δεν κάνει να γιορτάζουμε τα τεσσαρακοστά μας
γενέθλια, γιατί ο αριθμός 40 φέρνει δυστυχία. Και καλά
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Επίσης, υπάρχουν προλήψεις που έχουν σχέση με την
ευτυχία στην οικογένεια. Οι καβγάδες χαλάνε τις
μεταξύ μας σχέσεις και καλύτερα να τους
αποφεύγουμε.
Όταν, όμως, σκορπίζουμε αλάτι, τότε πρέπει να
περιμένουμε τσακωμούς και καβγάδες. Για να τους
αποφύγουμε, πρέπει να πετάξουμε πίσω από τον ώμο
μας μία πρέζα αλατιού, αφού, βέβαια, πρώτα
βεβαιωθούμε ότι πίσω από την πλάτη μας δε βρίσκεται
κανείς, για να μη δημιουργήσουμε αφορμή για καβγά!

Επίσης, υπάρχουν πολλές προλήψεις που έχουν σχέση
με την παντρειά και τον γάμο, γιατί οι πρόγονοί μας
πανικόβλητοι φοβόντουσαν μήπως μείνουν μόνοι τους.
Αλλά και για τα ταξίδια και τις εκδρομές υπάρχουν
πολλές προλήψεις. Ο μακρινός δρόμος ήταν πάντα
γεμάτος περιπέτειες και απρόβλεπτους κινδύνους. Οι
πρόγονοί μας είχαν προλήψεις για οποιοδήποτε ταξίδι
και δρομολόγιο ήταν έξω από το κατώφλι τους! Πριν
ξεκινήσεις ένα ταξίδι, πρέπει οπωσδήποτε να καθίσεις
5 λεπτά πάνω στη βαλίτσα. Αυτό σου φέρνει τύχη και
ελαφρύ δρόμο. Έτσι, θα ξεγελάσεις τους δαίμονες, που
εκείνη τη στιγμή θα κάτσουν μαζί σου στη βαλίτσα και
δε θα σε ακολουθήσουν στο ταξίδι σου.

Δεν κάνει να τρώμε το φαγητό με τη μύτη του
μαχαιριού, για να μη θυμώνουμε εύκολα και για να μη
γίνει η γλώσσα μας εξίσου κοφτερή σαν μαχαίρι και
μετά με ευκολία θα πληγώνει τους συνανθρώπους μας.

Αν φοράμε τα ρούχα μας από την ανάποδη, μπορεί να
προκαλέσει διχόνοια και στη χειρότερη περίπτωση
μπορεί να μας δείρουν. Ό,τι είναι φορεμένο ανάποδα
προκαλεί δυσάρεστα γεγονότα.
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Ουκρανία

Oleksandra Papagiannidou

Στην Ουκρανία πολλές προλήψεις συνδέονται με τη
δουλειά, τις γιορτές, τα λεφτά και τις καθημερινές
σχέσεις. Ωστόσο, οι περισσότερες συνδέονται με τη
γέννηση του παιδιού. Συγκεκριμένα, οι έγκυες γυναίκες
δεν πρέπει να κάνουν σχεδόν τίποτα.

μη γίνει το παιδί τσιγκούνης. Απαγορεύεται να περνάει
ανάμεσα σε δυο άτομα, για να μη γεννηθεί το παιδί με
στραβά μάτια. Απαγορεύεται να κουνάει άδειο
κρεβατάκι, γιατί τότε το μωρό δε θα κοιμάται.
Απαγορεύεται να αρνείσαι στις έγκυες γυναίκες αυτά
που θέλουν, γιατί τότε τα ποντίκια και ο σκόρος θα σου
φάνε τα ρούχα και τα παπούτσια.
Η βάπτιση ακόμη και σήμερα είναι μία σημαντική
τελετή. Το νεογέννητο παιδί δεν το δείχνουν στον
κόσμο μέχρι τη βάπτισή του. Το να αρνηθείς να γίνεις
νονός ενός παιδιού, θεωρείται αμαρτία. Οι νονοί είναι
δύο: ένας άντρας και μια γυναίκα και είναι σαν
δεύτεροι γονείς για το παιδί. Για μια ανύπαντρη
κοπέλα είναι καλύτερο να βαπτίσει πρώτα ένα
αγοράκι.

Καλό είναι να κρύβουν την εγκυμοσύνη τους όσο
περισσότερο γίνεται, για να μην τις ματιάσουν. Δεν
είναι καλό μια έγκυος να κουρεύει και να βάφει τα
μαλλιά της, για να μην πάθει τίποτα η νοημοσύνη του
παιδιού. Δεν είναι καλό να κοιτάει άρρωστους
ανθρώπους και ζώα, για να μην κολλήσει την αρρώστια
το αγέννητο παιδί της. Δεν πρέπει να ράβει, να κόβει ή
να αγοράζει παιδικά ρούχα για ένα παιδί που δε
γεννήθηκε ακόμη. Δεν πρέπει να τρώει κρυφά, για να
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Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής

Jonathan Ignatius Gardner

Θυμάμαι καθαρά μια Παρασκευή και 13, όταν ήμουν
μικρός και η οικογένειά μου έμενε στην Αριζόνα. Λόγω
επιρροής από τους προληπτικούς φίλους μου, πίστευα
για πρώτη φορά ότι κάτι κακό θα συμβεί. Μετά από 8
ώρες μ’ αυτόν τον φόβο, τελικά κάτι κακό συνέβη
πραγματικά. Έπεσα κι έγδαρα τον αγκώνα μου. Οπότε
μου φαινόταν ότι δικαιώθηκε η ανησυχία μου για
εκείνη τη μέρα. Εκείνη η στιγμή ήταν η πιο προληπτική
στην ζωή μου. Ευτυχώς, όμως, που τέτοιες προλήψεις,
όπως ο φόβος για τον αριθμό 13, δε ρίζωσαν στο
μυαλό μου.
Αργότερα έμαθα πως οι ψυχολόγοι ονομάζουν το
φαινόμενο αυτό «ψευδή βεβαιότητα» και
«επιβεβαίωση της προκατάληψης».
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αναρωτιόμουν γιατί
υπάρχουν τέτοιες προλήψεις και πίστεις. Οι Η.Π.Α.
είναι μια τεράστια χώρα και οι προλήψεις που
υπάρχουν εκεί είναι αναλόγως πολλές.
Συναντούσα τις περισσότερες προλήψεις κατά τη
διάρκεια των παιδικών μου χρόνων. Αυτές συνδέονταν
με παιγνίδια και πλάκες. Φυσικά στα παιδάκια αρέσει
να φοβίζουν τους φίλους τους. Γι’ αυτό
δημιουργούσαμε ιστορίες και παιγνίδια για κακή τύχη
και δαιμόνια. Αυτά τα παιγνίδια σαφώς είχαν μια
σχέση με την πίστη που οι γονείς μας κι εμείς
μοιραζόμασταν, μια γενική πίστη στον Θεό και στον
πνευματικό κόσμο, που περιείχε αγγέλους, δαιμόνια
και φαντάσματα.

Κάποιες φορές είναι δύσκολο να διακρίνουμε ανάμεσα
στις προλήψεις και την πίστη. Οι υλιστές θεωρούν
κάποιες πίστεις, όπως η προσευχή και ο φόβος για τον
διάβολο, ότι είναι προλήψεις. Όμως, αυτά έχουν νόημα
και λογική, όταν πιστεύεις ότι υπάρχει ένας
πνευματικός κόσμος που συνδέεται με τον υλικό.

Εκτός από τις πνευματικές προλήψεις, υπήρχε και ένα
πολύ δημοφιλές παιγνίδι, που προερχόταν από τις
ιατρικές και επιστημονικές τάσεις του 20ού αιώνα:
«κούτσις», μια φανταστική ασθένεια που μεταδιδόταν
ανάμεσα στα δύο φύλα. Αυτή η παιδική πρόληψη
δείχνει και πάλι τις έγνοιες των προηγούμενων γενιών.
Αλλά σ’ αυτήν την περίπτωση, η φύση της πρόληψης
είναι ψευδοεπιστημονική και ψευδοϊατρική.
Μήπως τελικά οι τρόποι με τους οποίους τα παιδάκια
μιμούνται τους φόβους και τις πίστεις των γονέων τους
μας αποδείχνουν πώς οι παλιότερες γενιές αντίκρυζαν
τον αόρατο κόσμο και τον κόσμο των πνευμάτων;
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Από τον κόσμο της ένδυσης – η εθνική ρωσική φορεσιά
Irina Wirt, Ρωσία/Γερμανία (επίπεδο Α1)
Η εθνική ρωσική φορεσιά για γυναίκες αποτελείται από έναν μακρύ χιτώνα και ένα φόρεμα. Ο χιτώνας είναι διακοσμημένος με
κέντημα. Η φορεσιά είναι ραμμένη από χειροποίητο λινό ύφασμα.

Η ανδρική φορεσιά αποτελείται από ένα παντελόνι και ένα πουκάμισο με κέντημα. Τα ρούχα δένουν με ζώνη. Τα κορίτσια και οι
παντρεμένες γυναίκες στολίζονται με κολιέ και χάντρες.

Στο κεφάλι βάζουν διαφορετικά καπέλα: κορδέλα (μία ή πιο πολλές), στεφάνια, μαντήλια.
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Στα εθνικά ρούχα πολύ σπάνια χρησιμοποιείται το μαύρο χρώμα. Τα εθνικά παπούτσια είναι τα лаптι και τα черевички, που
βλέπετε στις εικόνες.
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Στη σύγχρονη μόδα υπάρχουν ορισμένα στοιχεία από τη ρωσική παραδοσιακή φορεσιά.
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Γλωσσικά παιγνίδια με τη Νίκη Παντελιού

Στις 22 Μαΐου ήρθε στην τάξη μας (επίπεδο Β1) η Νίκη
Παντελιού, που έχει δημιουργήσει επιτραπέζια παιγνίδια, τα
οποία βοηθούν στην εκμάθηση και εξάσκηση στην ελληνική
γλώσσα με έναν ιδιαίτερα διαδραστικό και δημιουργικό

τρόπο. Το παιγνίδι που παρουσιάζεται εδώ είναι -μεταξύ
άλλων- η ατομική συγγραφή μιας ιστορίας με βάση τρεις
κάρτες και η παρουσίαση της ιστορίας στην ομάδα.

Ακολουθούν οι γεμάτες φαντασία ιστορίες των σπουδαστών/τριών.
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Kristina Ilieva, πΓΔΜ (επίπεδο Β1)

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια κοπέλα που της
άρεσαν πολύ τα χρώματα. Πήγε διακοπές στο
φεγγάρι αλλά ξέχασε να πάρει κάποιο φαγητό μαζί
της. Έμεινε εκεί μια βδομάδα και πείνασε πάρα
πολύ.
Μια μέρα, καθώς περπατούσε στον δρόμο του
φεγγαριού, είδε ένα κόκκινο μήλο. Ήταν τεράστιο
και πολύ περίεργο αλλά δεν ήξερε αν είναι

φαγώσιμο. Αλλά επειδή δεν είχε φάει καθόλου
τόσες μέρες, αποφάσισε να το φάει.
Αμέσως μόλις το έφαγε, ένιωσε κάτι πολύ
περίεργο. Είδε ένα κόκκινο φως που την πήγε στα
χωράφια με τα ηλιοτρόπια. Για ώρες χανόταν
ανάμεσα σε όλα αυτά τα λουλούδια και ξαφνικά
χτύπησε σ’ ένα σκιάχτρο. Του είπε την περιπέτειά
της και το σκιάχτρο με το μαγικό ραβδί την πήγε
πίσω σπίτι.
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Kirill Medovshchikov, Ρωσία (επίπεδο Β1)

Μετά, το δέντρο άρχισε να μεταμορφώνει τα
σύννεφα σε πράγματα, που ήταν παραπλήσια
μεταξύ τους. Αυτό μπόρεσε να καταστρέψει όλη τη
διάσταση. Γι’ αυτό ένας άντρας αποφάσισε να
περιορίσει αυτό το δέντρο αλλά κανένας δεν ήξερε
πώς θα γινόταν μετά αυτή η πράξη.
«Αν θέλετε να ακούσετε το τέλος της ιστορίας»,
είπε η γιαγιά στα εγγόνια της, «σας ζητώ να φάτε
όλη τη σούπα σας, παιδιά…»

Στη διάσταση που έγινε αυτή η ιστορία, η
βαρύτητα ήταν πολύ ισχυρή, επειδή υπήρχε μια
δουλειά, κατά την οποία οι άνθρωποι κάρφωναν
τα σύννεφα στον ουρανό.
Ωστόσο, κάποιος δεν έκανε τη δουλειά του καλά
και ένα κομμάτι από το σύννεφο έπεσε πάνω στο
δέντρο της ζωής. Έγινε κάτι μη επιστημονικό και το
δέντρο άρχισε να μεγαλώνει.
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Christopher Tsichlis, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (επίπεδο Β1)

Μια φορά κι έναν καιρό υπήρχε ένα αγόρι που
ήταν καλός γεωργός. Αυτός έμενε σ’ ένα καλό
χωριό με καλούς ανθρώπους.
Μια μέρα, όταν το αγόρι έσπερνε το χωράφι, ο
διάβολος εμφανίστηκε και του είπε «Αν θέλεις μια
καλή ζωή, πρέπει να πας στην πόλη. Στην πόλη

υπάρχουν καλύτεροι άνθρωποι, καλύτερα κτίρια
και καλύτερες δουλειές.»
Το αγόρι αποφάσισε να πάει στην πόλη. Όπως
περπατούσε, είδε ένα μεγάλο κοχύλι και
αποτυπώματα. Ο καλός γεωργός ακολούθησε τα
αποτυπώματα και συνάντησε την Αφροδίτη.
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Emre Sarigöz, Τουρκία (επίπεδο Β1)

Μια φορά κι έναν καιρό ένας βασιλιάς έγινε
βράχος από μια μάγισσα και κανένας δεν
μπορούσε να τον κάνει πάλι ζωντανό.
Μια μέρα μια τέλεια μάγισσα, που φόρεσε ένα
καπέλο, ήρθε σ’ αυτή τη χώρα και είπε κάποιες
μαγικές φράσεις από το γνωστό βιβλίο της.

Τελικά, ο βασιλιάς έγινε πάλι ζωντανός αλλά
υπήρξε ένας λάθος στη δουλειά της μάγισσας. Ο
βασιλιάς έγινε ένα παιδί που έπαιζε με τα
παιγνίδια του.
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Το φαινόμενο «βερλάν» (verlan)
στη γαλλική γλώσσα

Edouard Wiegert, Γαλλία (επίπεδο Γ1)
(άρθρο εμπνευσμένο από την ενότητα «Τα greeklish κερδίζουν έδαφος και απειλούν την ελληνική γλώσσα»
του βιβλίου της Γ. Γαβριηλίδου Τα «καλώς κείμενα» για προχωρημένους)

Στη γαλλική γλώσσα εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου
επικρατεί ένα πολύ ισχυρό φαινόμενο, που στα γαλλικά
ονομάζουμε «βερλάν» και συνιστά μια μορφή αργκό, η
οποία χαρακτηρίζεται από την αναστροφή των συλλαβών σε
μια λέξη, ενίοτε με την αποκοπή ενός φωνήεντος, όταν οι
κανόνες της γαλλικής το επιτρέπουν. Ο όρος «βερλάν»
προέρχεται από την αναστροφή της γαλλικής λέξης «à
l’envers», που στα ελληνικά σημαίνει «ανάποδα» ή «άνω
κάτω».
Παρ’ όλο που το φαινόμενο μόνο πρόσφατα έχει πάρει
αρκετά μεγάλες διαστάσεις (κυρίως από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 και μετά), ωστόσο, ανάγεται σε πολύ
παλιότερες εποχές, και συγκεκριμένα στον Μεσαίωνα, ενώ η
χρήση μορφών μετάθεσης συλλαβών από τον λαό ξεκίνησε
από τον 16ο αιώνα μ.Χ. Τότε δεν είχε αρχίσει να γίνεται ένα
κοινωνιολογικό φαινόμενο, που ωστόσο έτεινε να
εξαφανιστεί. Εντούτοις στη μεταπολεμική περίοδο, δηλαδή
από τις αρχές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα, το
φαινόμενο επανήλθε δυναμικά, πρώτα απ’ όλα στην

εργατική τάξη και στις μεταναστευτικές κοινότητες των
προαστίων του Παρισιού. Απλώθηκε γρήγορα σε όλα τα
στρώματα της κοινωνίας, ιδίως εξαιτίας του «βερλάν» στον
κινηματογράφο και στη μουσική (ιδιαίτερα στη ραπ
μουσική).
Τώρα πλέον χρησιμοποιείται μαζικά, ειδικά στον προφορικό
λόγο για συγκεκριμένους, συνήθεις όρους και στα μηνύματα
(SMS), αφού γενικά οι λέξεις στο «βερλάν» είναι πιο
σύντομες και δεν παρουσιάζουν ορθογραφικές δυσκολίες. Η
σημερινή γαλλική κοινωνία αποδέχεται την ευρεία χρήση
του «βερλάν» στην καθομιλουμένη και στην
καθημερινότητα. Κατόπιν τούτου, τα τελευταία χρόνια
παρατηρείται μια πολύ δυναμική εισβολή της αγγλικής
γλώσσας στη γαλλική, με αποτέλεσμα πολλοί όροι των
αγγλικών να ενταχθούν στα γαλλικά, είτε σε «γαλλοποιημένη» εκδοχή, είτε διατηρώντας την αρχική τους (αγγλική)
μορφή. Ενδεχομένως, αύριο αυτή η τάση (ή απλή μόδα;) να
υπερβεί κατά πολύ το φαινόμενο του «βερλάν».
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Πάμε στη Βουδαπέστη
Edina Gazda, Ουγγαρία (επίπεδο Α1)
Πρώτα θα δούμε το Κοινοβούλιο. Η τιμή εισόδου κοστίζει 3 ευρώ.

Μετά θα πάμε μια βόλτα με το τραμ 2. Πηγαίνει δίπλα στον Δούναβη.

Στην Κεντρική Αγορά θα φάμε ένα lángos με ξινή κρέμα, τυρί και σκόρδο.
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Θα ανεβούμε στο Κάστρο.

Στο Bors GastroBar θα δοκιμάσουμε σούπα και σάντουιτς.

Στο Szimpla μπαρ θα πιούμε pálinka, ένα δυνατό ουγγρικό ποτό.

Την επόμενη μέρα δε θα ξυπνήσουμε νωρίς. Θα πάμε στο λουτρό Rudas.
Θα χαλαρώσουμε και θα δούμε την όμορφη θέα.
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Το απόγευμα θα φάμε hekk (τηγανητό ψάρι) δίπλα στον Δούναβη.

Το βράδυ θα δούμε μια ταινία και θα πιούμε fröccs (κρασί και σόδα) στο Corvin tető.
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Πάμε στο Πρίλεπ, την πόλη των ηρώων

Andrej Pop Antoski, πΓΔΜ (επίπεδο Β2)
Το Πρίλεπ είναι μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της πΓΔΜ. Βρίσκεται στα νοτιοδυτικά της χώρας και έχει περίπου 800.000
κατοίκους. Είναι μία πόλη με μεγάλη ιστορία. Η πόλη τιμήθηκε με το Τάγμα του Λαϊκού Ήρωα της Γιουγκοσλαβίας στις
7 Μαΐου 1975 και είναι μία από τις οκτώ διακεκριμένες πόλεις της Γιουγκοσλαβίας, που έχουν λάβουν αυτό το βραβείο.
Το Πρίλεπ είναι γνωστό ως «η πόλη κάτω από τους πύργους του Μάρκο» λόγω της εγγύτητάς του στους πύργους του
θρυλικού ήρωα βασιλιά Μάρκο Μρνιάβτσεβιτς. Σήμερα υπάρχει ένα μικρό κατάλοιπο από εκείνο το κάστρο, στο οποίο
ζούσε αυτός ο βασιλιάς.

Αυτή η πόλη είναι πλούσια σε εκκλησίες και μοναστήρια. Τα πιο γνωστά μοναστήρια είναι του Αγίου Αρχαγγέλου
Μιχαήλ, της Μεταμόρφωσης του Χριστού και της Κοίμησης της Θεοτόκου.
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Τον 16ο αιώνα, κατά τη διάρκεια της βασιλείας του σουλτάνου Μουράτ Α΄, το Πρίλεπ τέθηκε υπό την Οθωμανική
κυριαρχία. Με την άφιξη των Οθωμανών, το Πρίλεπ από μια ιδιαίτερα εμπορική πόλη, περιορίστηκε σε μια γεωργική
περιοχή, που κυρίως παρήγαγε καπνό. Και σήμερα στο Πρίλεπ υπάρχουν πολλές καλλιέργειες καπνού.

Στο Πρίλεπ υπάρχουν πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά η πιο γνωστή απ’ όλες είναι το φεστιβάλ μπύρας, που
οργανώνεται κάθε καλοκαίρι 13-17 Ιουλίου. Τότε έρχονται πολλοί άνθρωποι από τα Βαλκάνια, που το επισκέπτονται
λόγω του ενδιαφέροντος που έχει.

Στο φεστιβάλ μπύρας υπάρχουν πολλά παραδοσιακά φαγητά αλλά το πιο γνωστό φαγητό είναι το μπάρμπεκιου του
Πρίλεπ. Καθώς είναι καλοκαίρι και κάνει πολλή ζέστη, οι άνθρωποι πίνουν πολλή μπύρα και τρώνε μπάρμπεκιου από το
Πρίλεπ ή παραδοσιακά φαγητά από την εθνική κουζίνα της χώρας.

Το φεστιβάλ μπύρας είναι από την Τετάρτη έως την Κυριακή και έχει ζωντανή μουσική. Έρχονται διάσημοι τραγουδιστές
από όλα τα Βαλκάνια και έχει πολύ κόσμο. Είναι ενδιαφέρον το ότι μερικοί άνθρωποι έρχονται και κατασκηνώνουν στην
ύπαιθρο. Αυτό το φεστιβάλ είναι πολύ γνωστό στα Βαλκάνια. Επισκεφτείτε το!
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Η Θεσσαλονίκη μέσω του φωτογραφικού μου φακού

Bozhin Trpevski, πΓΔΜ (επίπεδο Β2)

«Το να βλέπεις δεν είναι αρκετό.
Πρέπει να νιώθεις τι φωτογραφίζεις.»
(Andre Kertesz)

Έχετε ποτέ αισθανθεί ότι μπορείτε να νιώσετε το πνεύμα
μιας πόλης στους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τους
τοίχους των κτιρίων της, στο πρόσωπο ενός μόνο πολίτη
ή ενός παιδιού που παίζει στις γειτονιές της, ακόμα και
σε μια μόνο στιγμή; Νομίζετε ότι αυτό είναι δυνατό; Ο
ίδιος το πιστεύω βαθιά!
Ερωτεύτηκα την τέχνη της φωτογραφίας του
δρόμου (street photography) πριν δύο χρόνια, αλλά
άρχισα να βγαίνω στους δρόμους και να φωτογραφίζω
τον τελευταίο Νοέμβριο, που αγόρασα την πρώτη μου
κάμερα. Από τότε, αυτό το χόμπι μου εξελίχθηκε και
πέρασε από τη φάση του αρχικού ενθουσιασμού και της
μανίας σε μια δραστηριότητα της καθημερινής μου
ζωής. Τώρα, αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου ως έναν

ενθουσιώδη άνθρωπο που περιπλανάται στους
δρόμους και απολαμβάνει –όσο πιο συχνά μπορεί– το
κυνήγι αυθόρμητων στιγμών, μαθαίνοντας πολλά μέσα
από κάθε νέα εμπειρία.
Ο τόπος όπου ξεκίνησα την περιπέτειά μου είναι
η Θεσσαλονίκη. Όλα τα βήματα που περπάτησα και όλες
οι φωτογραφίες που έκανα τους τελευταίους έξι μήνες,
επιβεβαίωσαν μόνο τα λόγια του Elliott Erwitt, ενός από
τους πρωτοπόρους στον τομέα της street photography,
ο οποίος έγραψε: Για μένα, η φωτογραφία είναι μια
τέχνη παρατήρησης. Πρόκειται για την εύρεση κάποιου
ενδιαφέροντος σε ένα συνηθισμένο μέρος… Έχω
διαπιστώσει ότι δεν έχει να κάνει με τα πράγματα που
βλέπετε αλλά με τον τρόπο που τα βλέπετε.
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Η ευτυχία είναι απλώς μια νοητική κατάσταση.
Έμαθα πολλά για τη Θεσσαλονίκη και ειλικρινά πιστεύω
ότι η φωτογραφία έχει να κάνει πολύ με την αγάπη που
άρχισα να νιώθω για αυτή την πόλη. Η Θεσσαλονίκη
είναι μια πόλη που, όπως λένε, δεν κοιμάται ποτέ, μια
πόλη που μπορεί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες,
αλλά και μια πόλη αντιφάσεων. Στις καρτ ποστάλ και
στους τουριστικούς οδηγούς παρουσιάζεται ως μια
σχεδόν τέλεια πόλη, όπως άλλωστε κάθε άλλη πόλη
στον κόσμο, και διαφημίζεται από την καλύτερη «οπτική
γωνία». Αλλά, πίσω από το παραβάν υπάρχει και ένα
άσχημο πρόσωπο, αυτό που κανείς δε θέλει να
αναφέρει. Οι δρόμοι της πόλης αποκαλύπτουν τόσα

πολλά για την ιστορία και την ανάπτυξή της, για
παραδόσεις και καινοτομίες, για αγώνες και
απολαύσεις, για ευτυχία και δάκρυα ταυτόχρονα. Η
όμορφη και η τραχιά πλευρά της πόλης είναι πάντα μαζί
και μόνο με την ανακάλυψη και των δύο μπορεί κανείς
να αισθανθεί τον ρυθμό και την ψυχή της. Ο ίδιος νιώθω
τόσο χαρούμενος που μπορώ να συμμετέχω σε όλα όσα
συμβαίνουν εδώ, να προχωρώ με τη φυσική ροή των
πραγμάτων και να προσπαθώ να προσεγγίζω τα
διαφορετικά πρόσωπα της πόλης. Ελπίζω ότι οι
φωτογραφίες μου θα μιλήσουν με περισσότερες
λεπτομέρειες για κάθε ιστορία που έχω συναντήσει.

FREE NEWSPAPER TEMPLATE DELIVERED BY WWW.EXTRANEWSPAPERS.COM
Αν με ρωτήσετε αν θα συνεχίσω τη φωτογράφηση στους
δρόμους, θα απαντήσω απλά με ένα ακόμη
απόσπασμα, αυτή τη φορά από τον Thomas Leuthard: Η
φωτογραφία στον δρόμο μοιάζει με ψάρεμα. Η αλίευση
των ψαριών είναι πιο συναρπαστική από το φαγητό. Το
γεγονός ότι τις στιγμές της φωτογράφισης όλες μου οι
αισθήσεις είναι αφοσιωμένες στην πόλη που με
περιβάλλει και ότι μέσα από τις φωτογραφίες τη βλέπω

διαφορετικά, με κάνει να νιώθω ολοκληρωμένος, με
κάνει να υπάρχω ως δημιουργός. Πιστεύω ακράδαντα
ότι όλοι μπορούν να γίνουν δημιουργοί, βαθιά μέσα
τους. Βρείτε έναν τρόπο να εκφράσετε τον εαυτό σας!
Η Θεσσαλονίκη μού πρόσφερε την ευκαιρία να
είμαι κυνηγός στιγμών και συλλέκτης αναμνήσεων.
Λατρεύω τον ρόλο μου. Σε ευχαριστώ, Θεσσ!
https://instagram.com/mrscr_street

Οι γίγαντες της Θεσσαλονίκης
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Και χαμογελά ακόμα…
Ένα πράγμα αισθάνομαι για τις γιαγιάδες. Ονομάζεται σεβασμός. Θέλω να σας γνωρίσω την Ελένη. Μια γυναίκα στα 70 της,
σχεδόν 80. Έχει χάσει πολλά πράγματα στην ζωή της. Ο σύζυγός της πέθανε νέος, τα τρία παιδιά της την εγκατέλειψαν,
έχασε πολλά λεφτά, η όρασή της είναι ελάχιστη... Σήμερα την είδα να ταΐζει γάτες.
Μου είπε ότι, τουλάχιστον, εκείνες είναι χαρούμενες κάθε φορά που τη βλέπουν.
Δεν είναι γυναίκα που τρώει πολύ... έτσι οι γάτες είναι τυχερές...
Όταν της ζήτησα ένα πορτραίτο, ήθελε να μάθει γιατί αποφάσισα να τη φωτογραφήσω.
Και τότε συνειδητοποίησα γιατί είχα μπει στο σοκάκι, μόλις εντόπισα την παρουσία της...
Η απάντησή μου ήταν: «Επειδή εσείς, κυρία, εξακολουθείτε να χαμογελάτε, μετά από όλα αυτά».
Στη συνέχεια, τριπλασιάστηκε το μέγεθος κι η ζεστασιά από το χαμόγελό της... ❤️

Το πρόσωπο της εμπειρίας
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Παράθυρα στην ψυχή

Έτσι πρέπει να χτυπάς στην πόρτα της...
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Ένα παλτό περπατά προς τον Λευκό Πύργο
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Πλέξιμο στην πόλη

Γεια σου όμορφε!
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Βιαστικός να μεγαλώσει…

Γκράφιτι σε ανάβαση…
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Χαλάρωση φίλων

Ψαράς το ηλιοβασίλεμα
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Ο παίκτης είναι έτοιμος!...

Η νικητήρια κίνηση
53

FREE NEWSPAPER TEMPLATE DELIVERED BY WWW.EXTRANEWSPAPERS.COM

Ένας δρόμος, τέσσερις ιστορίες ζωής και ένα περιστέρι

Alles ist gut!
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Σούπα του βοσκού (Gulyásleves) (ουγγρική συνταγή)

Edina Gazda, Ουγγαρία (επίπεδο Α1)
Υλικά
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

600 γραμμάρια μοσχαρίσιο κότσι
300 γραμμάρια κρεμμύδια
2 καρότα
1 άσπρο καρότο
1 σέλινο
400 γραμμάρια πατάτες
1 κουτάλι γλυκιά πάπρικα
μισό κουτάλι καυτερή πάπρικα
1 κουταλάκι αλάτι
1 κουταλάκι κύμινο
2 δάφνες
1 κουταλάκι μαύρο πιπέρι
1 ντομάτα
1 πιπεριά
3 σκελίδες σκόρδο
2 κουταλιές χοιρινό λαρδί
μισό ματσάκι μαϊντανός
250 ml νερό

Εκτέλεση
➢ Ξεφλουδίζουμε τα κρεμμύδια και τα
κόβουμε σε μικρά κομμάτια.
➢ Καθαρίζουμε και κόβουμε το κρέας και τα
λαχανικά.
➢ Λιώνουμε το χοιρινό λαρδί και προσθέσουμε
τα κρεμμύδια, μετά την πάπρικα και 150 ml
νερό.
➢ Τα βράζουμε μέχρι να μην υπάρχει άλλο
νερό.
➢ Βάζουμε το κρέας και το ανακατεύουμε
μέχρι να γίνει άσπρο.
➢ Προσθέτουμε το αλάτι, το πιπέρι, το κύμινο,
τα σκόρδα, την ντομάτα, την πιπεριά και τις
δάφνες.
➢ Τα βράζουμε για 90 λεπτά.
➢ Μετά προσθέτουμε το άσπρο καρότο, τα
καρότα, το σέλινο, τις πατάτες, τον μαϊντανό
και 200 ml νερό.
➢ Το βράζουμε για άλλα 50 λεπτά.
➢ Το σερβίρουμε αμέσως με φρέσκο ψωμί.
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Οκρόσκα (окрошка) (ρωσική συνταγή κρύας σούπας)

Irina Wirt, Ρωσία/Γερμανία (επίπεδο Α1)
Υλικά
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3 πατάτες
3 αυγά
1 αγγούρι
5 ραπανάκια
1 ματσάκι πράσινο κρεμμύδι
1 ματσάκι άνηθο
1 λίτρο κεφίρ
μισό λίτρο μεταλλικό νερό
200 γραμμάρια κρέμα
χυμό λεμονιού
αλάτι
μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση
➢ Κόβουμε τις πατάτες, όλα τα λαχανικά και τα
αυγά σε μικρά κομμάτια.
➢ Προσθέτουμε το κεφίρ, το μεταλλικό νερό,
την κρέμα και τον χυμό λεμονιού, όπως
επίσης λίγο αλάτι και πιπέρι.
➢ Αν θέλουμε, μπορούμε να προσθέσουμε
λουκάνικο σε μικρά κομμάτια.
➢ Βράζουμε το μείγμα.
➢ Όταν βράσει, βάζουμε τη σούπα στο ψυγείο
για μία ώρα περίπου.
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Γαπαμά (Ghapama) εορταστική αρμενική συνταγή

Stefan Pashayan, Αρμενία (επίπεδο Α1)

Υλικά
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

1 μεγάλη στρογγυλή κολοκύθα
μέλι
κανέλα
βούτυρο
ρύζι
μαύρη και ξανθή σταφίδα
καρύδι κομμένο

Εκτέλεση
➢ Κόβουμε με προσοχή την κολοκύθα και
βγάζουμε το καπάκι.
➢ Μετά καθαρίζουμε καλά την κολοκύθα,
αφήνοντάς την κενή από μέσα, σαν να είναι
μία κατσαρόλα.
➢ Βουτυρώνουμε τους τοίχους από μέσα πολύ
καλά και μετά βάζουμε μέλι.
➢ Αφήνουμε λίγο να τα απορροφήσει.
➢ Σε ένα μπολ ανακατεύουμε πολύ καλά το
ρύζι, τις σταφίδες και το καρύδι.
➢ Σε αυτά προσθέτουμε και λίγη ψιλοκομμένη
κολοκύθα, τα ανακατεύουμε καλά και
προσθέτουμε κανέλα και λίγο αλάτι.
➢ Με αυτά γεμίζουμε την καθαρισμένη
κολοκύθα, βάζουμε από πάνω βούτυρο,
κλείνουμε το καπάκι και τη βάζουμε στον
φούρνο να ψηθεί στους 180 βαθμούς.
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Lamington (παραδοσιακό αυστραλέζικο γλυκό)

Cortney Salter, Αυστραλία (επίπεδο Α1)
Υλικά
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

λάδι
3 αυγά
λίγο αλάτι
3/4 φλιτζάνι ζάχαρη
1 κουταλάκι του γλυκού βανίλια
3/4 φλιτζάνια απλό αλεύρι
1/4 φλιτζάνι αλεύρι καλαμποκιού
1½ κουταλάκι του γλυκού σκόνη ψησίματος
80 γραμμάρια βούτυρο
3 κουταλιές της σούπας σκόνη κακάο
2 φλιτζάνια ζάχαρη άχνη
1/3 φλιτζάνι καρύδα

Εκτέλεση
➢ Ζεσταίνουμε τον φούρνο στους 190
βαθμούς.
➢ Ανακατεύουμε τα αυγά με αλάτι.
➢ Προσθέτουμε την ζάχαρη και το μισό της
βανίλιας. Τα ανακατεύουμε μέχρι να γίνουν
κρεμώδη (creamy).
➢ Σε ένα άλλο μπολ, κοσκινίζουμε (sift) αλεύρι
και καλαμποκάλευρο. Προσθέτουμε το
μείγμα (mixture) των αυγών, στη συνέχεια
διπλώνουμε (fold) προσεκτικά (carefully) σε
60 γραμμάρια βούτυρο.
➢ Βάζουμε το μείγμα του κέικ σε ταψί (tin) και
το ψήνουμε (bake) για 30 λεπτά.
➢ Μετά την ψύξη (cooling), το κόβουμε σε 20
κομμάτια (pieces).
➢ Για να κάνουμε το γλασάρισμα (icing),
ανακατεύουμε το κακάο σε 1/3 φλιτζάνι
βραστό νερό. Βάζουμε τη ζάχαρη σε ένα
μπολ. Προσθέτουμε το μείγμα του κακάου,
το υπόλοιπο βούτυρο και τη βανίλια. Τα
ανακατεύουμε καλά.
➢ Καλύπτουμε (cover) κάθε τετράγωνο κέικ με
γλάσο και στη συνέχεια με καρύδα.
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Από την Αρχαιολογία στη Φιλοσοφία
Μια συνηθισμένη μέρα – Ένα αναστοχαστικό κείμενο

Diana Rukhaia, Dr Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Τιφλίδας/Γεωργία (επίπεδο Β2)

(με αφορμή την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
μια χιονισμένη μέρα του Φλεβάρη – καθ’ οδόν για το αρχαιολογικό μουσείο)

Τηλέφωνα, τράπεζες, κάρτες, τσάντες, μετρητά… οι άνθρωποι που χρησιμοποιούνται…, αγάπη, πράγματα,
λευκά πουκάμισα, προγραμματισμένα χαμόγελα… διαλυμένα πεζοδρόμια, διαφημίσεις…
Η ψυχή είναι πενήντα!...
Βγήκα από αυτό… Τι είναι αυτό; Αυτή είναι η ζωή; Πώς φτάσαμε μέχρι εδώ;…
Δε θυμάμαι πώς βρέθηκα στην πόρτα του μουσείου… Μπήκα ενστικτωδώς και τότε είδα πράγματα, έργα της
αγάπης και του ταλέντου! Πόσο θαυμάσια μυαλά! Τι δουλειά! Αλλά ακόμη αναρωτιέμαι… Γιατί δούλεψαν;
Τελικά, όλα είναι μάταια… όλοι έχουν φύγει…
Ενστικτωδώς συνέχισα να κοιτάζω και –προς έκπληξή μου– ο ενθουσιασμός μου μεγάλωσε. Έχω ήδη αγωνιστεί
με τον μηδενισμό μου… Μάρμαρα, αγάλματα… Ζωντανές ροές, ατελείωτες ρυτίδες στα ρούχα… Οι λέξεις δεν
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αποδίδουν το συναίσθημα… Εξέτασα τον Άτλαντα… Η διασκέδαση του Διόνυσου κατασβήστηκε… είδα την
Αφροδίτη… φώναξα σχεδόν.

Είδα στεφάνια, όμορφα που είναι… Και πόσο ήρεμα φαίνονται πια… Πόσα πάθη μάς θυμίζουν; Πόσος
ιδρώτας και αίμα χύθηκε για αυτά; Ποιος δεν τα θέλησε; Ποιος δε βίωσε την αίσθηση να βρίσκεσαι στην
κορυφή… να είσαι γενναίος και γεμάτος δράση… Το στεφάνι ως αξία απεικονίζει την ανθρώπινη φύση.
Βγήκα από το μουσείο. Σκεφτόμουν πως όχι, ο χρόνος δεν καταστρέφει καμιά αξία, γιατί οι αξίες είναι
πέρα από τις τιμές.
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Μνημεία στις φλόγες:
Από τη μουσειακή επίσκεψη στην εμπνευσμένη λογοτεχνική γραφή
Στις 18 Μαΐου η Μαρία Μαυροκωστίδου,
μουσειοπαιδαγωγός-ξεναγός στο ΣΝΕΓ, μας
ξενάγησε στο μοναδικό Μπέη Χαμάμ που
φιλοξενεί την έκθεση με τίτλο «Μνημεία στις
φλόγες». Η έκθεση διοργανώθηκε με αφορμή τα
100 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά της
Θεσσαλονίκης, το 1917, η οποία μέσα σε 32 ώρες
έκαψε 9.500 σπίτια σε έκταση 1.000.000 m² και
άφησε άστεγα πάνω από 70.000 άτομα. Η
πυρκαγιά σήμαινε τεράστιες απώλειες για τον
οικονομικό και κοινωνικό ιστό της πόλης, η οποία
στη συνέχεια έπρεπε να κτιστεί από την αρχή. Η
ξενάγηση στη συγκεκριμένη έκθεση αποτέλεσε

έμπνευση των σπουδαστών/τριών του Γ1
επιπέδου για τη συγγραφή διηγημάτων. Τα
διηγήματα είχαν ως θέμα την ημέρα της
πυρκαγιάς (5.8.1917) μέσα από ποικίλες οπτικές
επινοημένων χαρακτήρων, που αντιπροσώπευαν
τις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων της
πολυπολιτισμικής Θεσσαλονίκης των αρχών του
19ου αιώνα. Από τα κείμενα των
σπουδαστών/τριών επιλέχτηκε προς δημοσίευση
ένα διήγημα (το πιο πρωτότυπο) με
πρωταγωνιστές από κάθε βασική θρησκευτική
κοινότητα εκείνης της περιόδου (εβραϊκή,
χριστιανική και μουσουλμανική).
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Edouard Wiegert, Γαλλία
(επίπεδο Γ1)
06 Αυγούστου 1917, ώρα 06.15 μμ
Χθες, μέσα στον καύσωνα του καλοκαιρινού μεσημεριού κι ενώ φυσούσε πολύ δυνατά ο Βαρδάρης στην πόλη
και πολλοί έπεφταν εκείνη την ώρα για έναν υπνάκο, ξέσπασε φωτιά στην περιοχή μεταξύ του κέντρου και της
Άνω Πόλης, η οποία πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε μια τεράστια πυρκαγιά. Από την εκτίμησή μου
εκατοντάδες κτίρια έχουν καταστραφεί μέσα στο 24ωρο και οι δικές μας εβραϊκές συνοικίες έχουν προς το
παρόν υποστεί τις περισσότερες ζημιές. Πολλά πνευματικά κέντρα και θρησκευτικά ιδρύματά μας
καταστράφηκαν ολοσχερώς. Έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι έχει καεί τουλάχιστον η μισή πόλη. Έχω μείνει
κάπως ενεός με αυτή τη μεγάλης κλίμακας καταστροφή και ανησυχώ αρκετά για το μέλλον, κυρίως της
κοινότητάς μας, που άλλη μια φορά αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες.
Ο εφιάλτης ακόμη συνεχίζεται, μέχρι στιγμής δεν έχουν καταφέρει οι κινητοποιημένες πυροσβεστικές
δυνάμεις να την κατασβήσουν, αν και φαίνεται ότι η φωτιά έχει ήδη υποχωρήσει. Μάλιστα οι χθεσινές
μετεωρολογικές συνθήκες ήταν ανελέητες, αφού ο άνεμος δυνάμωσε κι άλλο, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να
κατεβεί με μεγάλη ταχύτητα στο κέντρο. Τα ξημερώματα, αφού άλλαξε η κατεύθυνση του ανέμου, η πυρκαγιά
ήρθε προς εμάς και όλο το εμπορικό κέντρο έχει πλέον καεί. Η πόλη υποφέρει από μεγάλη έλλειψη
αποθεμάτων νερού, όπως το ξέραμε όλοι και όπως μας το έχει αποδείξει η τωρινή καταστροφή. Επιπρόσθετα,
οι λίγες πυροσβεστικές ομάδες που υπάρχουν στην πόλη είναι ανεκπαίδευτες και δεν έχουν καθόλου
κατάλληλο εξοπλισμό. Δόξα τω Θεώ οι συμμαχικές δυνάμεις της Αντάντ έχουν αρχίσει να επεμβαίνουν
δυναμικά στις προσπάθειες πυρόσβεσης. Ο βρετανικός και ο γαλλικός στρατός, που διαθέτουν χιλιάδες
στρατιώτες σε στρατόπεδα στα περίχωρα της πόλης, βοηθάνε ενεργά και αυτοί τουλάχιστον είναι καλά
εξοπλισμένοι. Απ’ ό,τι άκουσα από τους γείτονές μας, τους Μοδιάνο, αγγλικές πυροσβεστικές αντλίες
κατάφεραν να σταματήσουν την πυρκαγιά κοντά στον Λευκό Πύργο. Ίσως η απώτατη σωτηρία να μας έρθει
τελικά από τους συμμάχους;
***
Ενώ οι πληγέντες, κυρίως εβραϊκής καταγωγής, είναι άπειροι, εμείς είμαστε αρκετά τυχεροί. Την έχουμε
γλιτώσει, η πολυκατοικία μας έχει σωθεί, ενώ σχετικά διπλανές πολυκατοικίες έχουν καεί ολόκληρες. Οι γονείς
μου είναι κι αυτοί σώοι και αβλαβείς, όπως και το σπίτι τους. Μόλις υπάρξει δυνατότητα, θα στείλω
τελεσίγραφα στους αδερφούς μου στο Λονδίνο, στη Μασσαλία και στην Παλαιστίνη, για να ξέρουν ότι εμείς
είμαστε καλά. Πρέπει να έχουν ήδη μάθει τι συνέβη χθες και τι συμβαίνει σήμερα. Σίγουρα θα έχουν
καταγχωθεί, κι γι’ αυτό τον λόγο πρέπει οπωσδήποτε να έρθω σε επαφή μαζί τους όσο πιο άμεσα μπορώ. Δε
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θα αναφέρω ότι το κατάστημα κοσμημάτων του θείου Αβραάμ έχει χαθεί στις φλόγες, ούτε ότι το
πολυκατάστημα των Λεβή και το εργοστάσιο της οικογένειας Φερνάντες κάηκαν. Απλώς θα του στείλω για την
ώρα ένα σύντομο, καθησυχαστικό μήνυμα.
Δυστυχώς οι συγγενείς της Ραχήλ έχουν χάσει πολύ περισσότερα. Το κατάστημα ρούχων και το σπίτι
όπου ζούσαν οι γονείς της απανθρακώθηκαν στην πυρκαγιά, ενώ ο αδερφός της ο Ιωσήφ, ο φούρναρης, έχει
μείνει χωρίς μαγαζί. Τι θα απογίνουν αυτοί; Θα τους υποστηρίξουμε όσο μπορούμε, αλλά τώρα ούτε που ξέρω
τι θα κάνουμε εγώ και η Ραχήλ. Το σχολείο όπου δουλεύαμε έχει καεί, δεν ξέρω αν η κοινότητα θα έχει τη
δυνατότητα να βρει άλλες εγκαταστάσεις μέχρι τον Οκτώβριο, για να ξεκινήσουμε την καινούργια σχολική
χρονιά, και αν θα μπορέσει να βρει πόρους να ξανακατασκευάσει ένα καινούργιο κτίριο στη μετέπειτα
περίοδο. Θα αναγκαστούν οι γονείς και ο αδελφός της Ραχήλ να φύγουνε; Και μερικά ξαδέρφια της που έχουν
στην ουσία χάσει όλη την πηγή εισοδήματός τους;
***
Ίσως να φύγουμε κι εμείς τελικά; Στη Γαλλία, αφού ξέρουμε άπταιστα τη γλώσσα και έχουμε συνηθίσει να
διδάσκουμε στη γλώσσα του Μολιέρου; Να πάμε στον αδερφό της τον Ησαΐα που διαμένει εδώ και αρκετά
χρόνια στο Παρίσι; Έχει πια ενσωματωθεί εντελώς στην τοπική κοινωνία, και μάλιστα τόσο πολύ που
νυμφεύτηκε μια καθολική και απέκτησαν δύο παιδιά. Έχει γίνει επιτυχημένος δικηγόρος εκεί, σίγουρα θα
φροντίσει για μας, μέχρι να εγκατασταθούμε και να σταθούμε ξανά στα πόδια μας. Μπορεί η απόφασή του
για τον γάμο του με μια Χριστιανή να έχει επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις του με την οικογένειά του, αλλά
τώρα πια όλοι έχουν κάνει ειρήνη και αυτός δεν έχει ξεχάσει τις ρίζες του και την αγάπη του για τ’ αδέρφια
του. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν να μετακομίσουμε στη Μασσαλία, να πάμε στον Ιακώβ αλλά φοβάμαι
μήπως δεν υπάρξουν τόσες προοπτικές για εμάς εκεί όσο στη γαλλική πρωτεύουσα. Πάντως λογικά ο Ιακώβ
θα μου βρει δουλειά αρκετά γρήγορα· πολύ πιθανόν σ’ ένα από τα σχολεία της κοινότητας εκεί; Απόψε μετά
το δείπνο και αφού κοιμηθούν τα παιδιά θ’ αρχίσω με τη Ραχήλ τη μεγάλη κουβέντα, για να πάρουμε μια
απόφαση, λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα πιθανά σενάρια και τις ενδεχόμενες λύσεις που υπάρχουν στα
προβλήματα που προκάλεσε η πυρκαγιά.
Αν φύγουμε όμως, ελπίζω να μη δυσκολευτούμε υπερβολικά, και ιδίως η μετεγκατάσταση να μη φέρει
τα παιδιά σε πολύ δύσκολη θέση. Κατά τη γνώμη μου, ο Ααρών και ο Σαούλ θα προσαρμοστούν εύκολα, είναι
μικρά ακόμα, αλλά ο Αμπεσαλόμ έκλεισε τα 9 και η Εσθήρ θα κλείσει τα 11 τον Νοέμβριο. Γι’ αυτούς η αλλαγή
μπορεί να αποδειχθεί δύσκολη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να το συζητήσουμε σύντομα με τη Ραχήλ και με τα
άλλα μέλη των οικογενειών μας. Δεν είμαι σίγουρος ότι η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνει γρήγορα, ίσως
και να μη γίνει ποτέ, οπότε καλά θα ήταν να σκεφτούμε εναλλακτικά σχέδια. Αναρωτιέμαι ακόμα τι περίθαλψη
θα έχουν οι πολυάριθμοι πυροπαθείς. Απόψε, λοιπόν, πριν κοιμηθούμε, αν μας βρει ο ύπνος βέβαια, θα
κάνουμε προσευχές με τη Ραχήλ και ελπίζω να μας βοηθήσει ο Γιαχβές στο να συνέλθουμε και να βρούμε
απαντήσεις στα πολλά ερωτήματά μας.
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Alexander Smotchevski, Βουλγαρία
(επίπεδο Γ1)

Ο καλοκαιρινός ήλιος ήταν ακόμα δυνατός κι ο τρούλος του ναού γεμάτος φως. Ήτανε γύρω τις 7 η ώρα το
απόγευμα. Τα πουλιά σιγά σιγά πετούσαν από τη σκέπη του ναού και κάθονταν στις φωλιές τους. Ήτανε μια
χορωδία, που –περιμένοντας την αρχή της Θείας Λειτουργίας– κάθε ημέρα έψελνε δικές της ψαλμωδίες.
Κάτω, στην εξώπορτα της αυλής, ο προϊστάμενος του ναού, μπαίνοντας μέσα σκεφτόταν: «Πολύ ζόρι αλλά
τελικά θα πετύχουμε εκεί που απέτυχαν οι δικοί μας πρόγονοι ...»
Τότε ο ηλικιωμένος ιερέας θυμήθηκε τη πρώτη του επίσκεψη στην τότε τουρκοκρατούμενη πόλη. Από
την εποχή εκείνη, βέβαια, είχαν περάσει 25 χρόνια αλλά ένιωθε σα να μην είχε περάσει ούτε μια μέρα.
Θυμήθηκε ότι ο πατέρας του τότε του είχε δώσει 5 γρόσια, τον είχε αφήσει μόνο σε αυτή τη μεγάλη πόλη και
είχε γυρίσει στο σπίτι του στα Βοδενά, την αργότερα μετονομασθείσα Έδεσσα, γεμάτος ελπίδα για τον γιο του,
για το μέλλον του και για την προκοπή του. Ο νεαρός Κώστας εγκαταστάθηκε στο παλιό χάνι του μπάρμπαΓιάννη μαζί με άλλα παιδιά από τα κοντινά χωριά.
Την επομένη ημέρα, πρωί πρωί, ο Κώστας πήγε στη Μητρόπολη για να συστηθεί στον Πρωτοσύγκελο.
Στα μικρά σοκάκια της πόλης ήτανε δύσκολο να βρεις τη σωστή κατεύθυνση και ιδιαίτερα για ένα παιδί
δώδεκα ετών που για πρώτη φορά ερχότανε στην πόλη. Τα σοκάκια αυτά –χαρακτηριστικά στον κόσμο της
Ανατολής– ήτανε βρώμικα και κάπου-κάπου έρρεαν ολόκληρα ποτάμια λάσπης. Πλατείες δεν υπήρχαν, εάν
αποκλείσουμε τις βρύσες γύρω από τις οποίες μαζευότανε πολύς κόσμος. Παρόλα αυτά ο Κώστας δεν ήταν
ούτε στενοχωρημένος ούτε φοβισμένος. Κρατούσε στην ζώνη του το πιο πολύτιμο που είχε, το κλειδί της
επιτυχίας του, με το οποίο πίστευε πως θα ανοιχτεί το μέλλον του. Ήτανε ένα γράμμα, μια συστατική επιστολή
από τον μητροπολίτη Βοδενών Ιερόθεο προς τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Αν και ήταν μικρός, ο Κώστας
ήξερε ήδη τη σημασία των επιστολών και τη σημασία των γνωριμιών.
Ήτανε σαν σήμερα. Όμως δεν ήτανε σήμερα. Ήτανε πριν πολλά χρόνια.
***
-

Ευλόγησον, πάτερ! – πλησίασε ένα μικρό παιδί, το ίδιο που βοηθούσε στο Ιερό Βήμα κάθε Κυριακή.

-

Ο Κύριος! – απάντησε ο πατήρ Κώστας. – Τι κάνεις, παιδί μου;
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Μπήκανε μέσα στον ναό. Ο μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Σοφίας, του Λόγου του Θεού, του Δευτέρου
Προσώπου της Αγίας Τριάδος. Το έτος 360 μ.Χ. χτίστηκε ο πρώτος ναός της Αγίας Σοφίας της
Κωνσταντινούπολης. Από τότε σε όλη την Ανατολή Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και στις άλλες ορθόδοξες χώρες
άρχισαν να χτίζονται ναοί της Θεϊκής Σοφίας – στο Κίεβο, στο Νόβγκοροντ της Ρωσίας, στη Σόφια της
Βουλγαρίας, στη Μεσημβρία του Ευξείνου Πόντου και αλλού. Και ο μητροπολιτικός ναός της Θεσσαλονίκης
από το έτος 690 μ.Χ.
Ο πατήρ Κώστας έκανε τον σταυρό του, προσκυνώντας την εικόνα του Ιησού Χριστού. Ξαναθυμήθηκε τα
γεγονότα πριν από 25 χρόνια. Και τότε μπήκε στον ναό, προσκύνησε, αλλά ήτανε δώδεκα χρονών παιδί και δεν
μπόρεσε να πλησιάσει τις εικόνες που ήτανε τοποθετημένες ψηλά. Κοιτάζοντας γύρω γύρω, έψαξε να βρει
κάποιον. Μια ανδρική φωνή τού φώναξε από την άκρη:
-

Ποιος είσαι; Τι θέλεις; Τελείωσε η εκκλησία!

Ο Κώστας περπάτησε γρήγορα και στάλθηκε μπροστά σε έναν ψηλό άνδρα που τον κοίταζε με το δοκιμαστικό
του βλέμμα.
-

Τι θες;

-

Θέλω, θέλω... Με συγχωρείτε για την ενόχληση. Θα ήθελα να δω τον Παν... Παν...

-

Τι παν, ρε παιδί μου;

Ο Κώστας ήθελε να πει «Πανοσιολογιότατο», αλλά ξέχασε τη λέξη.
-

Θα ήθελα να δω τον Πρωτοσύγκελο της Μητροπόλεως – απάντησε τελικά ο Κώστας.

-

Γιατί θέλεις να τον δεις; Μήπως είναι κάποιο αξιοθέατο;

Ο Κώστας έβγαλε από την ζώνη του το γράμμα και το έδωσε στα χέρια του ψηλού αυτού ανθρώπου που
συνέχιζε να τον κοιτάζει με το δοκιμαστικό του βλέμμα. Ο άνδρας ξεκίνησε να διαβάζει με φανερό ενδιαφέρον.
-

Εντάξει. Εντάξει! Θα τακτοποιήσουμε τα πράγματα. Μην ανησυχείς!

Ο Κώστας κατάλαβε για πρώτη φορά στην ζωή του τη μαγική δύναμη που διαθέτουν οι συστατικές επιστολές,
όταν είναι από τον κάποιον σπουδαίο άνθρωπο.
Την επόμενη ημέρα ο Πρωτοσύγκελος καλοδέχτηκε το παιδί στο γραφείο του και σε μια εβδομάδα ο Κώστας
έγινε μαθητής της Ιερατικής Σχολής.
***
Ο Εσπερινός ξεκίνησε. «Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» Οι
ψάλτες απάντησαν με ένα ισχυρό «Ἁμήν.»
«Ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν» - άρχισε να λέει τα λόγια του ο πατήρ Κώστας. Οι μελωδικοί ήχοι της φωνής
του γέμισαν τον ναό.
Αυτή τη στιγμή ο πατήρ Κώστας αισθάνθηκε μια ασυνήθιστη μυρωδιά. Σκέφθηκε ότι μπορεί να είναι από το
παλιό θυμιατό.
«Ὑπὲρ τῆς πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως καὶ χώρας καὶ τῶν πίστει οἰκούντων ἐν αὐταῖς, τοῦ Κυρίου
δεηθῶμεν». Ο πατήρ Κώστας είχε αγαπήσει τη Θεσσαλονίκη σαν να ήταν η γενέτειρά του και κάθε φορά που
προσευχόταν γι’ αυτή, το ’κανε με μεγάλη ευλάβεια και αγάπη, νιώθοντας βαθιά πως η πόλη είχε γίνει μέρος
απ’ τον εαυτό του.
Ξαφνικά κάποιος άρχισε να χτυπά τις καμπάνες. Ο πατήρ Κώστας θύμωσε, αφού νόμισε πως το έκανε κάποιο
παιδί.
- Θανάση, Θανάση, πήγαινε πάνω και πες του να σταματήσει αμέσως!
Όμως ο Θανάσης δεν ήταν στο Ιερό. Αυτό προκάλεσε ακόμα περισσότερο έκπληξη στον πατέρα Κώστα. «Τι
γίνεται; Γιατί χτυπάνε τις καμπάνες;»
Εν τω μεταξύ η μυρωδιά και ο καπνός αυξανόταν. Ο πατήρ Κώστας κατάλαβε ότι ξέσπασε πυρκαγιά. Δεν
μπορούσε όμως να φανταστεί τι πυρκαγιά θα ήταν…
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«Κύριε, Ιησού Χριστέ, φύλασσε την πόλη Σου!», «Κύριε, Ιησού Χριστέ, φύλασσε την πόλη Σου!», άρχισε να
επαναλαμβάνει μέσα του ο πατήρ Κώστας.
Το έτος ήταν 1917, μηνός Αυγούστου, ημέρα 5. Ήταν η μεγάλη πυρκαγιά στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από
την οποία η πόλη, οι πολίτες και η ζωή τους δε θα ήτανε ποτέ πια οι ίδιοι…
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Hande Tugcan, Κύπρος
(επίπεδο Γ1)

Ήταν μια ανεμώδης νύχτα. Η Χαλιντέ δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ήταν αγχωμένη, αλλά δεν ήξερε γιατί.
Σηκώθηκε από το κρεβάτι της προσπαθώντας να μην ξυπνήσει τον άντρα της, τον Αχμέτ, που κοιμόταν ήσυχα.
Πήγε στην κουζίνα και έφτιαξε ένα τσάι χαμομήλι. Πήρε την κούπα της και πέρασε στο μικρό τους σαλόνι.
Κάθισε σε ένα κάθισμα δίπλα από το μεγάλο κιβώτιο που το χρησιμοποιούσε σαν τραπεζάκι. Κοίταξε λίγο έξω
από το παράθυρο. Προσπάθησε να δει τον ουρανό. Ο καιρός ήταν συννεφιασμένος και φυσούσε. Άκουγε τη
φωνή των δέντρων που χτυπούσε το ξύλινο σπίτι. Δεν υπήρχε ούτε μια φωνή ανθρώπου. Μόνο σιωπή… Όλοι
οι κάτοικοι της Άνω Πόλης κοιμούνταν. Γύρισε τα μάτια της στο κιβώτιο. Μέσα υπήρχαν μικροπράγματα που
είχαν απομείνει από τη γιαγιά της… Μερικά φορέματα, ένα μαντήλι, ένα δαχτυλίδι, κάποιες φωτογραφίες, ένα
σετ ραπτικής και το Κοράνι. Κάθε φορά που ήταν αγχωμένη, άνοιγε το κιβώτιο και χανόταν στις αναμνήσεις
της. Αυτή τη φορά δεν το έκανε. Προσπάθησε να καθησυχάσει τον εαυτό της.
Θυμήθηκε τα παιδικά της χρόνια. Δε γνώρισε τον πατέρα της, που είχε χάσει την ζωή του σ’ ένα τραγικό
εργατικό ατύχημα στο λιμάνι. Τότε η Χαλιντέ ήταν τριών χρονών. Ο πατέρας της ήταν εργάτης και δούλευε
πάντα πολύ σκληρά μέρα και νύχτα. Όταν η Χαλιντέ έγινε έξι χρονών, η μητέρα της απεβίωσε από μια
ασθένεια. Τη μεγάλωσαν η γιαγιά και ο παππούς της. Με τον παππού της δεν επικοινωνούσε ιδιαίτερα. Ήταν
ένας εσωστρεφής, ήρεμος, αυστηρός και απολυταρχικός άνθρωπος. Ταυτόχρονα ήταν ανθεκτικός στις
δυσκολίες. Δούλευε μόνος του για να κερδίσει τα προς το ζην. Αυτός είχε το πάνω χέρι στο σπίτι. Από την άλλη
πλευρά, είχε στενές σχέσεις με τη γιαγιά της, που ήταν καλόκαρδη, ειλικρινής και φιλική. Ήταν σαν τη μητέρα
της. Πριν οκτώ χρόνια και αυτή είχε φύγει από την ζωή. Ένα χρόνο μετά, την είχε ακολουθήσει κι ο παππούς
της.
***
Αχ και να γύριζε πίσω στα παλιά τα χρόνια… Το πρωί σηκώνονταν νωρίς, έφτιαχναν πρωινό και άρχιζαν
να κάνουν τις καθημερινές δουλειές του σπιτιού… φαγητό, καθάρισμα, πλύσιμο και πάει λέγοντας.
Ανυπομονούσε να πάνε στο χαμάμ με όλες τις γυναίκες της συνοικίας. Ήταν μια μέρα σαν γιορτή. Ετοίμαζαν
ντολμάδες, κεφτέδες, ψωμιά, σερμπέτια... Έπαιρναν και φρούτα εποχής μαζί τους. Μιλούσαν, τραγουδούσαν
και βέβαια έκαναν μπάνιο. Πριν πολλά χρόνια η Χαλιντέ γνώρισε τη μητέρα του Αχμέτ στο χαμάμ. Στη μητέρα
είχε αρέσει η Χαλιντέ. Ήταν ευπρεπής, ωραία, θαυμάσια γυναίκα. Σκέφτηκε ότι η Χαλιντέ θα ήταν κατάλληλη
νύφη για το σόι τους και κατάλληλη σύζυγος για τον γιο της. Έτσι με τη συγκατάθεση των δύο οικογενειών
παντρεύτηκαν. Μετά από έναν χρόνο έκαναν ένα παιδί. Ήταν κορίτσι και του έδωσαν το όνομα της γιαγιάς της,
Χαββά.
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Παλαιότερα, κάποιες μέρες συναντιόντουσαν με τις γειτόνισσες και έπιναν καφέ. Η γιαγιά της διάβαζε
το φλιτζάνι… όχι πάντα, μόνο όταν είχε κέφι… Έδινε πληροφορίες για το μέλλον. Κι η Χαλιντέ, παρόλο που
σιχαινόταν την πικρή γεύση του καφέ, κάθε τρεις και λίγο ήθελε να πίνει ένα φλιτζάνι και μετά να το δίνει στη
γιαγιά της να το διαβάζει. Εκείνη βέβαια δεν την άφηνε να πίνει καφέ, υποστηρίζοντας ότι είναι ακόμα μικρή.
Η Χαλιντέ ξαφνικά ένιωσε θλίψη. Θυμήθηκε τη μέρα που η γιαγιά της διάβασε το φλιτζάνι της για
πρώτη και τελευταία φορά. Κοίταζε το φλιτζάνι σαν να έβλεπε μέσα του ένα άσχημο νέο, μια τραγωδία. Η
γιαγιά πήγε τρέχοντας στην κουζίνα και έπλυνε το φλιτζάνι. Η Χαλιντέ δεν μπόρεσε να καταλάβει τι είχε συμβεί.
Η γιαγιά της γύρισε πίσω από την κουζίνα και τα λόγια άρχισαν να βγαίνουν από το στόμα της: «Θα συμβεί
κάτι με τον ερχομό σφοδρών ανέμων… κάτι κακό… καταστροφή… Ουρανός, μόνο ουρανός πάνω από τους
ανθρώπους. Δεν υπάρχουν στέγες. Ζέστη, πολλή ζέστη σαν κόλαση». Σταμάτησε. Ήπιε μια μεγάλη γουλιά από
το νερό που ήταν στο τραπεζάκι και συνέχισε «Το μόνο που θα κάνουν οι άνθρωποι είναι να υποκύψουν στη
μοίρα τους». Η Χαλιντέ ήταν σοκαρισμένη. Για πρώτη φορά άκουγε τη γιαγιά της να λέει τέτοιες λέξεις. Ήταν
σαν να μη μιλούσε η γιαγιά της αλλά σαν κάποιος άλλος που είχε μπει μέσα της και είχε κατοικήσει στην ψυχή
της.
Μετά από εκείνη τη μέρα κάθε φορά που φυσούσε, η γιαγιά της βουβαινόταν και κοίταζε τον ουρανό.
Κι η Χαλιντέ, επηρεασμένη από τη γιαγιά της, καθόταν σαν να περίμενε να έρθει κάποιος ή κάτι να συμβεί.
***
Η Χαλιντέ ζωντάνεψε και –απομακρύνοντας τις μνήμες– γύρισε στον αληθινό κόσμο. Η μέρα είχε
αρχίσει να ξημερώσει. Τέλειωσε το τσάι της, που είχε κρυώσει, και πήγε στο υπνοδωμάτιο, ελπίζοντας να
κοιμηθεί.
Η μέρα είχε ξημερώσει. Φυσούσε ουκ ολίγον. Το πρωί οι κάτοικοι του σπιτιού ξύπνησαν με έναν
θόρυβο που ερχόταν απ’ έξω. Με τη δύναμη του ανέμου είχε πέσει κάποια γλάστρα από το μπαλκόνι πάνω
στον άδειο σκουπιδοτενεκέ.
Όταν ο άντρας της πήγε στη δουλειά και το παιδί της στο σχολείο, άρχισε να κάνει τις συνηθισμένες της
δουλειές. Πριν το μεσημέρι πήγε στο διπλανό σπίτι για να κάνουν λίγο κουτσομπολιό. Μετά γύρισε στο σπίτι
και άρχισε να ετοιμάζει το μεσημεριανό. Άφησε το φαγητό να ψηθεί στην κουζίνα και έφτιαξε έναν καφέ.
Επειδή δεν είχε κοιμηθεί τη νύχτα, νύσταξε. Ξάπλωσε στον καναπέ. Την πήρε ο ύπνος. Μετά από μισή ώρα
ξύπνησε με τη μυρωδιά καμένου. Σηκώθηκε αμέσως για να πάει στην κουζίνα. Καθώς έτρεχε, χτύπησε στο
τραπεζάκι και ο καφές της χύθηκε. Έμεινε ακίνητη για μερικές στιγμές. Κοιτούσε τον καφέ που ήταν στο
πάτωμα. Όταν μύρισε τον καπνό, θυμήθηκε τι έπρεπε να κάνει. Δεν ήταν η ώρα να χαθεί μέσα στις μνήμες. Η
Χαλιντέ, όταν έφτασε στην κουζίνα, δεν είδε τίποτα το ασυνήθιστο. Το φαγητό ψηνόταν ακόμα. Πλησίασε στο
παράθυρο για να δει από πού ερχόταν αυτή η μυρωδιά. Τότε είδε τον καπνό που έβγαινε από μια γειτονιά
παρακάτω…
***
Η πυρκαγιά δεν σταμάτησε να καίει για 32 ώρες. Ο άνεμος δυνάμωσε. Η πυροσβεστική υπηρεσία δεν
μπόρεσε να επέμβει εγκαίρως, για να κατασβήσει την πυρκαγιά. Η έλλειψη νερού χειροτέρεψε την κατάσταση.
Η Θεσσαλονίκη, που ήταν μία πόλη-μήλο της έριδας, καιγόταν. Ήταν σαν κόλαση. Ο εφιάλτης έμοιαζε πως δε
θα σταματούσε ποτέ. Οι άνθρωποι έτρεχαν πανικόβλητοι να σώσουν την πόλη.
Η Χαλιντέ έβλεπε με τον άντρα της και το παιδί τους να καίγεται το σπίτι τους. Ένιωσαν μεγάλο φόβο.
Έκανε πολλή ζέστη και φυσούσε ασταμάτητα. Έμειναν –όπως χιλιάδες οικογένειες– χωρίς σπίτι, χωρίς στέγη
και όχι μόνο… Πολλές επιχειρήσεις καταστράφηκαν με την πυρκαγιά. Ο Αχμέτ έμεινε χωρίς δουλειά. Έπρεπε
να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Θα έμεναν στις σκηνές ή θα πήγαιναν στην Τουρκία; Πόσο εύκολη θα ήταν η
μετανάστευση με ένα μικρό παιδί; Θα μπορούσαν να προσαρμοστούν σε εκείνη την ζωή; Υπήρχαν άλλες
εναλλακτικές επιλογές; Ερωτήσεις… ερωτήσεις… ερωτήσεις… Δεν ήξεραν τι τους περίμενε. Το σίγουρο ήταν
πως η ζωή τους δε θα ήταν καθόλου εύκολη πια.
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Μουσουλμάνες γυναίκες περπατούν στα ερείπια της φωτιάς

Μουσουλμάνοι πυροπαθείς ανάμεσα στα ελάχιστα πράγματα που κατόρθωσαν να σώσουν
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Καθετί όμορφο φτάνει κάποτε στο τέλος…
Στιγμές από την ετήσια γιορτή για το τέλος των μαθημάτων του ΣΝΕΓ στις 25/5/2018
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Μετά κάθε τέλος, μια καινούρια, δυναμική και πανέμορφη αρχή ακολουθεί!

Καλή συνέχεια!
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