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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Στις 25 Μαρτίου 2021 συμπληρώθηκαν 200 χρόνια από την έναρξη 
της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, που διήρκησε περίπου εννέα 
χρόνια και οδήγησε στην ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους  
το 1830. Με αφορμή αυτήν την επέτειο και τον αέναο αγώνα  
του ανθρώπου για ελευθερία και ανεξαρτησία, φοιτήτριες  
και φοιτητές του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ, 
στο πλαίσιο του μαθήματος Εφαρμογές Έντυπων Εκδόσεων, 
“σκέφτονται και γράφουν” για τη δική τους επανάσταση. 

Τα κείμενά τους, τα οποία συνοδεύονται από δικές τους 
φωτογραφίες, αξίζει να διαβαστούν γιατί είναι γεμάτα ειλικρίνεια, 
ευαισθησία, προβληματισμό, αγάπη για τη ζωή και την ελευθερία, 
χωρίς συμβιβασμούς. Κείμενα γραμμένα από νέους ανθρώπους 
που θέλουν, μπορούν και πρέπει να κάνουν τον κόσμο καλύτερο. 

Καλή ανάγνωση 

Ελισάβετ Τζίνα Γεωργιάδου | egeorgiadou@jour.auth.gr
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ… μία λέξη που αγγίζει 
τον καθένα ξεχωριστά και μοναδικά
Επανάσταση… μία λέξη με τόσα συναισθήματα να έρχονται στην επιφάνεια στο άκουσμά της. 
Μία λέξη που αγγίζει τον καθένα ξεχωριστά και μοναδικά. Είναι πολλά τα παραδείγματα από 
τις γενναίες προσπάθειες των Ελλήνων να ανεξαρτητοποιηθούν για τα οποία είμαστε σήμερα 
περήφανοι, ωστόσο υπάρχουν και πολλά ζητήματα που «τυχαία» ξεχνούν να αναφέρουν αυτοί 
που τη διαφημίζουν την ίδια ώρα που τη προδίδουν. Εξάλλου, βρισκόμαστε πλέον στο 2021 
και όχι στο 1971, έτσι, το κυρίαρχο αφήγημα δεν είναι απλώς ένας αναγεννημένος εθνικισμός, 
ένα εκσυγχρονισμένο αφήγημα περί «πατρίς, θρησκεία, οικογένεια», μα μια πραγματική 
πρόκληση. Άλλωστε, καλό είναι να μη ξεχνάμε πως η ίδια η επανάσταση του 1821 δεν άργησε 
καθόλου να μετατραπεί σε μια ανελέητη ακολουθία εμφυλίων πολέμων για τη μελλοντική 
εξουσία. Σε βάρος φυσικά των κατώτερων στρωμάτων. Σχεδόν όλοι κάνουν λόγο για εθνική 
ενότητα μιλώντας αναφερόμενοι στην επανάσταση του 1821, όμως αποκόπτονται πολλά 
κομμάτια της ιστορίας για να δικαιωθεί αυτή η αφήγηση. 
Για αρχή, οι βαλκανικοί πόλεμοι ήταν μια συστηματική εθνοκάθαρση, ιδιαίτερα στα μακεδονικά 
εδάφη, σαφής επιλογή των κυρίαρχων κοινωνικών δυνάμεων και της ελληνικής άρχουσας 
τάξης. Η πολεμική εκστρατεία στη Μ. Ασία εξαθλίωσε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα εντός 
των συνόρων και οδήγησε πολύ γρήγορα στο ξεκλήρισμα των ελληνικού πληθυσμού στην 
απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Όσον αφορά την αντίσταση στους Ιταλούς, υλοποιήθηκε 
αποκλειστικά σχεδόν από τον λαό που εναντιώθηκε στη δικτατορική εξουσία. Σε κάθε ένα 
από αυτά τα παραδείγματα που προηγήθηκαν η εθνική ενότητα σίγουρα δεν ήταν το βασικό 
χαρακτηριστικό που αναδύεται από την ιστορική αλήθεια. 
Επίσης, έχει τη σημασία του το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ιστορικού-
-συμβολικού έτους 1921, στην 100ή  δηλαδή επέτειο από την Επανάσταση του 1821 και εν 
καιρώ όξυνσης του πολέμου στο μέτωπο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 50 μεγάλες απεργίες 
με συμμετοχή που ξεπερνούσε τους 40.000 εργάτες. Η εμπειρία αυτή φαίνεται πως εξελίσσει 
κατά πολύ την αντίληψη του σύγχρονου Έλληνα για την Επανάσταση. Παρουσιάζεται σαν μια 
απάτη των «μικροαστών και των εμπόρων της εποχής», οι οποίοι, κατέχοντες την οικονομική 
ζωή της χώρας, «είχον συμφέρον να αποκτήσουν και την πολιτικήν εξουσίαν». 
Σήμερα, η έννοια του έθνους δεν καλύπτει πλήρως πλέον όλες τις κοινωνικές, πολιτικές και 
οικονομικές όψεις και χρησιμοποιείται καταχρηστικά σε πολλές περιπτώσεις για επικοινωνιακά 
παιχνίδια. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε αυτές τις προβληματικές και να εστιάσουμε 
στην ουσιαστική ανάδειξη των προβλημάτων που πλήττουν σήμερα τη κοινωνία και στον 
τρόπο που θα ξεπεραστούν αυτά από την ίδια την κοινωνία.

Θεοπίστη Καπέτα
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
ΚΑΙ Η ΕΠ(ΑΝΑΣΤΑΣΗ)  
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Φέτος γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, γεγονός 
ορόσημο για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και ο 
Αγώνας για την Ελευθερία υπήρξε εκτός από πόλεμος φρικτός και αιματηρός, και πόλεμος 
ιδεών που κερδήθηκε χάρη στις τέχνες, στους ποθητές, στους ευεργέτες από την Ευρώπη και 
το εξωτερικό, τους επαναστάτες που μελέτησαν φιλοσόφους του Διαφωτισμού, στο θάρρος, 
στο όραμα για μια ελεύθερη πατρίδα. Ο αγώνας για την ελευθερία της δημοσιογραφίας 
στην Ελλάδα δυστυχώς είναι μακρύς, ανηφορικός, δίχως τέλος και γεμάτος εμπόδια. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας βρίσκεται στην 70η θέση στη φετινή έκθεση από 
τους Δημοσιογράφους Χωρίς Σύνορα που αξιολογεί την ελευθερία που απολαμβάνουν οι 
δημοσιογράφοι ετησίως σε 180 χώρες. Μπορεί στη χώρα μας οι δολοφονίες και οι φυλακίσεις 
δημοσιογράφων να είναι σπάνιες, αλλά η καταπάτηση της ελευθερίας των δημοσιογράφων 
και της ενημέρωσης καλά κρατεί. Οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης δέχονται 
τεράστια κριτική και όπως δείχνουν πολλές έρευνες, η εμπιστοσύνη των πολιτών στα ΜΜΕ 
χάνεται συνεχώς, πολλοί μιλούν για μία στρατευμένη δημοσιογραφία, όπως αυτή του 19ου 
αιώνα που χρηματοδοτούνταν από πολιτικά κόμματα και ο κόσμος πλέον ενημερώνεται από 
την δική του «μιντιακή φούσκα». Η δική μας επανάσταση όπως του ’21 ξεκινά από μέσα 
μας. Μπορεί να μην αντιμετωπίζουμε εχθρούς με όπλα και χατζάρες, έχουμε να κάνουμε 
όμως με έναν αόρατο εχθρό που αιωρείται στην κοινωνία και καλούμαστε οι δημοσιογράφοι, 
οι φοιτητές/τριες των τμημάτων Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ να επαναστατήσουμε απέναντι 
στην καταπάτηση των ελευθεριών και την στοχοποίηση των επαγγελματιών του κλάδου. 
Πιστεύω στον ιδεαλισμό των νέων δημοσιογράφων που θέλουν να βγουν έξω και να κάνουν 
καλύτερο τον κόσμο. Κανένας εκφοβισμός και κανένα επιχειρηματικό μοντέλο δεν μπορεί 
να μας αποθαρρύνει να το πραγματοποιήσουμε. Η επέτειος αυτή μας δίνει την ευκαιρία, 
πέρα από τις στείρες εορταστικές αναφορές και τους πανηγυρισμούς, να ξανασκεφτούμε την 
ιδέα του Ελληνισμού και της Ρωμιοσύνης, να δημιουργήσουμε μια νέα αυτοπροσδιοριζόμενη 
ταυτότητα ορμώμενοι από την κληρονομιά αιώνων, να δούμε το φως πέρα από το σκοτάδι. 
Ας είναι τα 200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση το ορόσημο για τον δικό μας 
αναστοχασμό. Γιατί όπως είχε πει ο στρατηγός Μακρυγιάννης: Τούτη την πατρίδα την έχομεν 
όλοι μαζί, και σοφοί κι αμαθείς, και πλούσιοι και φτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι 
πλέον μικρότεροι άνθρωποι. Είμαστε στο “εμείς” κι όχι στο “εγώ”.

Αναστασία Μαρκέλα Δανά
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Καραντίνα φάση 2η. Αν και “τεχνικά” προετοιμασμένοι, αυτό που μας βαραίνει πιο πολύ 
Επανάσταση για εμένα  είναι τα ταξίδια που κάναμε και εκείνα που έχουνε μείνει να κάνουμε. 
Και είναι πολλά περισσότερα τα ταξίδια που έχουμε μπροστά μας. Γιατί τα ταξίδια είναι πηγή 
ζωής και όλοι όσοι θέλουν να ζουν πραγματικά πρέπει να τα επιδιώκουν. Κατανοώ ότι οι 
συνθήκες στις μέρες μας δεν είναι οι πιο κατάλληλες και ιδιαίτερα στην εποχή της πανδημίας, 
αλλά πιστέψτε με είναι λίγα τα πράγματα που μπορούν να συγκριθούν με ένα μεγάλο ταξίδι ή 
έστω μία μικρή εξόρμηση με φίλους. Νέες εικόνες, νέες γνωριμίες, νέες εμπειρίες αλλά και νέες 
ευκαιρίες. Όλα αυτά μας τα προσφέρουν τα ταξίδια απλόχερα.  Ξεφεύγουμε για λίγο από τα 
δεσμά της καθημερινότητας και ατενίζοντας όλα όσα μας απασχολούν από μία εξωτερική σκοπιά, 
πιο ήρεμη. Τα ταξίδια γεμίζουν τις μισογεμάτες μπαταρίες των ανθρώπων και τους εφοπλίζουν 
με δύναμη και ενέργεια για να συνεχίσουν να κυνηγάνε τα όνειρά τους. Τα ταξίδια γεννάν τις 
ιδέες για να αλλάξουμε όλα όσα δεν μας αρέσουν. Τα ταξίδια είναι έκφραση συναισθημάτων 
αγάπης, ζωντάνιας, χαράς, ελπίδας. Είναι αυτά επίσης που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. 
Η κουλτούρα, η νοοτροπία, η παράδοση μεταφέρονται από τόπο σε τόπο μέσα από τα ταξίδια 
και γίνεται αντιληπτό πως αυτά που μας ενώνουν είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μας 
χωρίζουν. Για αυτό και πρέπει να σχεδιάζουμε κάθε φορά που μας δίνεται η ευκαιρία ένα ταξίδι. 
Στη χώρα μας, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική. Κάθε προορισμός έχει και κάτι ξεχωριστώ 
να μας μάθει. Γιατί μέσα από τα ταξίδια μαθαίνουμε τη ζωή, τον κόσμο και τον ίδιο μας τον 
εαυτό. Μόνο μέσα από αυτά θα οδηγηθούμε στην επανάσταση μέσα μας. Στην επανάσταση 
που ως στόχο θα έχει να βελτιώσει εμάς και τον κόσμο γύρω μας. Σας εύχομαι μία ζωή γεμάτη 
ταξίδια και ωραίες στιγμές. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε την επανάσταση μέσα σας!

Αθανασιάδης Γεώργιος

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΕΣΑ ΜΑΣ 
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Η στιγμή της δικής μου «(επ)ανάστασης» δεν έχει φτάσει ακόμα. 
Ίσως δεν έχει βρεθεί το σωστό timing για να συμβεί. Ίσως πάλι 
και να το έχω αναβάλλει για λίγο. Μέχρι τώρα δεν θεώρησα τον 
εαυτό μου αρκετά εφοδιασμένο με δύναμη, κουράγιο και υπομονή 
ώστε να «επαναστατήσει». Για τον κάθε έναν από εμάς η λέξη 
«επανάσταση»  έχει  το δικό της νόημα και φυσικά  τις δικές της 
ευαισθησίες. Όμως, για τους περισσότερους παρουσιάζει ένα 
κοινό χαρακτηριστικό. Όταν λήξει ο «αγώνας» και αφήσουμε τα 
«όπλα» κατά μέρος, θα σημάνει πως έχει αναδειχθεί ο «νικητής». 
Παρέα με τη νίκη θα αναδειχθεί η ελπίδα και η γαλήνη. Θα 
ακολουθήσει μια περίοδος ευφορίας και ψυχικής ανάτασης, 
ώσπου, θα προσγειωθούμε και πάλι στην πραγματικότητα, ή 
μάλλον καλύτερα στην καθημερινότητα. Αν η φθορά που αυτή 
θα επιφέρει δεν καταφέρει να αλλοιώσει παντελώς τη γλύκα 
της νίκης τότε, ναι, άξιζε να επαναστατήσουμε. Η ουσιαστική 
αλλαγή. Η εσωτερική. Αυτό σημαίνει για μένα η (επ)ανάσταση. Η 
αλλαγή  δεν είναι εύκολη, ούτε γρήγορη. Απαιτεί κόπο και χρόνο 
κάτι που συχνά προσποιούμαστε πως δεν έχουμε. Πρόσφατα μου 
έδωσαν την  ακόλουθη  συμβουλή και μ’ αυτή θα ήθελα να κλείσω: 
«Ξεπέρασε τα φράγματα με τα οποία σε περιορίζεις. Είναι καιρός 
να διεκδικήσεις εκείνο που τόσο θέλεις. Κάνε το επόμενο βήμα». 

Κωνσταντίνα Καδέρη

ΚΑΝΕ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΗΜΑ
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ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ
Φέτος συμπληρώνονται αισίως (;) δύο αιώνες από την Επανάσταση του ’21. Ομολογώ 
πως οι εορτασμοί μου αφήνουν μία γλυκόπικρη γεύση. Σε καμία περίπτωση δεν 
βρίσκω τις σχετικές εκδηλώσεις μνήμης περιττές. Κατανοώ ότι επιτελούν έναν 
πολύ συγκεκριμένο ρόλο, αυτόν της υπενθύμισης και της συμβολικής τίμησης της 
ιστορίας. Παρατηρώ όμως ότι τείνουμε να αναλωνόμαστε σε μία στείρα αναπόληση 
του παρελθόντος, ενώ θα μπορούσαμε να αξιοποιούμε τέτοιου είδους επετείους ως 
ευκαιρίες γόνιμου αναστοχασμού. Η επανάσταση του 1821 είχε χαρακτήρα εθνικής 
απελευθέρωσης. Η δική μου επανάσταση, το 2021 έχει χαρακτήρα αυτοκριτικής και 
επαναπροσδιορισμού αξιών.

Μαρκέλλα Καραμάνου
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ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΝ ΕΣΤΕΙΛΑ 6
25 Μαρτίου 2021. Σήμερα, εμείς οι Έλληνες, γιορτάζουμε την έναρξη της επανάστασης απέναντι 
στους Τούρκους. Φέτος κλείνουμε 200 χρόνια από τότε που διεκδικήσαμε την ελευθερία μας… 
την ελευθερία μας, πόσο ειρωνικό τη δεδομένη στιγμή… Η πλατεία άδεια, κανένα ηχείο, καμία 
εξέδρα, κανένα παιδάκι με σημαία… Την ίδια στιγμή, για να είσαι έξω θα πρέπει να έχεις στείλει 
και μήνυμα μετακίνησης… Ναι, μήνυμα μετακίνησης για να βγεις να γιορτάσεις -όπως μπορείς- 
την επέτειο της επανάστασης, τον δρόμο που άνοιξε πριν 200 χρόνια για την ελευθερία μας. Εγώ 
εκείνη την ημέρα δεν έστειλα 6, δεν έστειλα κανένα νούμερο. Το μόνο που έκανα ήταν να βάλω 
τα καλά μου και να βρω την παρέα μου, ό,τι δηλαδή θα έκανα και σε «κανονικές συνθήκες». Δεν 
νομίζω ότι έβλαψε κανένα η απουσία του μηνύματός μου, ούτε ότι είμαι επαναστάτρια που δεν 
το έκανα. Ίσως να το έκανα επειδή είμαι κουρασμένη απ’ όλη την κατάσταση, από την πανδημία, 
απ’ τον ενάμιση χρόνο που έχω σταματήσει τη ζωή μου. Δεν ξέρω καν, αν είμαι επαναστάτρια. 
Πάντα άκουγα τους γονείς μου, πάντα έκανα το «σωστό». Εκείνη την ημέρα όμως δεν ακολούθησα 
κανένα «κανόνα». Μαζευτήκαμε σε σπίτι έξι άτομα, παράνομο κι αυτό, για κάποιους «κορονο-
-μάζωξη», για εμάς μάζωξη φίλων, των ίδιων φίλων που βλέπουμε ο ένας τον άλλον κάθε μέρα, 
που πίνουμε απ’ το ίδιο καλαμάκι, κάτι σαν οικογένεια… Βάλαμε και μουσική, κάτι που ακόμα 
απαγορεύεται, γιατί σύμφωνα με τους επιστήμονες, μιλάς πιο δυνατά και υπάρχει κίνδυνος να 
κολλήσει κάποιος ευκολότερα. Παρόλο αυτά, εμείς το κάναμε… Είμαστε αντιδραστικοί; Είμαστε 
επαναστάτες; Δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι εγώ εκείνη την ημέρα πέρασα ωραία. Γέλασα, 
χόρεψα… Όπως ξαναείπα, στη ζωή μου δεν υπήρξα επαναστάτρια. Είχα την τύχη οι γονείς μου 
να με καταλαβαίνουν, να βρίσκουμε μία μέση λύση. Εκείνη την ημέρα όμως, αποστάτησα, άφησα 
για κάποιες ώρες πίσω τις μάσκες, τα αντισηπτικά, τις αποστάσεις, τις περιπολίες των αστυνόμων 
και έκανα «το δικό μου». Ίσως να το πλήρωνα ακριβά, όντως ακριβά, αν οι γείτονες καλούσαν 
την αστυνομία. Για καλή μας τύχη δεν έγινε. Οι ώρες πέρασαν, όταν φύγαμε, βάλαμε μάσκες και 
ξαναγυρίσαμε στη «καραντίνα» μας. Είχαμε κάνει την «επανάστασή» μας, αν θεωρείται έτσι το να 
περνάς ωραία εν μέσω καραντίνας.

Γεωργία Πελαγία Καψιώχα
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Επανάσταση... κάποιοι όταν ακούν αυτήν τη λέξη ίσως να σκεφτούν την εφηβεία. Όταν 
είσαι έφηβος/η το μόνο που θέλεις να κάνεις είναι επανάσταση. Να κάνεις το αντίθετο 
από αυτό που σου επιβάλλει η κοινωνία. Εγώ λοιπόν στην εφηβεία μου ήμουν το αντίθετο. 
Ήμουν υπάκουη και δεν αντιδρούσα αν δεν γινόταν το δικό μου. Όταν όμως έφτασα τα 18 
τα πράγματα άλλαξαν. Βρέθηκα σε μια θέση όπου έπρεπε να αποφασίσω τι θα κάνω με το 
υπόλοιπο της ζωής μου. Ακούγεται πολύ αγχωτικό ε; Όπως κάθε παιδί (γιατί ακόμα παιδί 
θεωρείται κάποιος στα 18) προσπαθούσα και γω να ανακαλύψω αυτό που αγαπώ και θέλω 
να ακολουθήσω σαν επάγγελμα. Το σχολείο, λοιπόν, μαζί και οι γονείς μου με ωθούσαν 
προς το να επιλέξω να σπουδάσω σε πανεπιστήμιο, όπως γίνεται και σε κάθε περίπτωση.  
Ψυχολογία, δημοσιογραφία, νομική, φιλολογία και όλα τα σχετικά. Ωραία όλα αυτά, δεν 
μπορώ να πω. Έλα όμως, που παρόλο που με ενδιέφεραν αυτά σε κάποιον βαθμό, μέσα μου 
ήξερα τι πραγματικά αγαπούσα και τι ήθελα να κάνω με τη ζωή μου. Ήθελα να εργαστώ στον 
χώρο της μόδας και της ομορφιάς και συγκεκριμένα στο επάγγελμα του μακιγιάζ. Η δική 
μου επανάσταση ξεκίνησε από αυτήν μου την αγάπη. Το πήρα απόφαση και ξεκίνησα την 
αναζήτηση για την κατάλληλη σχολή. Αφού τη βρήκα, ήρθε η ώρα για το δύσκολο κομμάτι: 
να το ανακοινώσω στους γονείς μου. Η αντίδρασή τους δεν ήταν η ιδανική. Έπειτα όμως 
από αρκετή συζήτηση συμφωνήσαμε στο ότι μπορούσα να πάω στη σχολή αυτή, μόνο εάν 
δεν περνούσα στην πρώτη μου επιλογή στις πανελλήνιες. Τα αποτελέσματα βγήκαν, όμως 
η «συμφωνία» άλλαξε. Οι γονείς μου εξακολουθούσαν να μη θέλουν να πάω στη σχολή 
μακιγιάζ και ήθελαν να σπουδάσω στη σχολή που πέρασα. Παρόλα αυτά εγώ δεν το έβαλα 
κάτω. Μετά από επικοινωνία με τη σχολή μακιγιάζ που είχα βρει, κανόνισα, κρυφά από 
τους γονείς μου, μια συνάντηση. Πήγα για να μάθω περεταίρω πληροφορίες και μάλιστα 
απέκτησα και υποτροφία. Έτσι λοιπόν, ανακοίνωσα στους γονείς μου ότι αποφάσισα να 
σπουδάσω εκεί που πέρασα, μόνο εάν μπορούσα να παρακολουθώ και την άλλη σχολή 
ταυτόχρονα. Έτσι κι έγινε! Η κούραση ήταν μεγάλη και οι ώρες ατελείωτες, καθώς το πρωί 
είχα μάθημα στη μία σχολή και αμέσως μετά, το απόγευμα είχα μάθημα στην άλλη μέχρι το 
βράδυ. Δεν με ένοιαζε όμως, γιατί έκανα αυτό που αγαπούσα. Ηθικό δίδαγμα: να κυνηγάτε 
αυτό που αγαπάτε και να μην κολλάτε στα εμπόδια.

Καλλιόπη Καπετάν Γεωργίου

ΜΗΝ ΚΟΛΛΑΤΕ ΣΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
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Από μικρή ονειρευόμουν να φύγω μακριά. Με κούραζε, βλέπετε, η 
αδιακρισία των γονιών μου αλλά και τα ενοχλητικά αδέρφια μου. Ή 
έτσι νόμιζα. Έμοιαζε τόσο υπέροχη η ανεξαρτησία που συνεχώς με 
έκανε να προσπαθώ να έρθω όλο και πιο κοντά της. Μια επανάσταση 
με ένα μόνο σκοπό, να μείνω μόνη. Έτσι και έγινε. Μετά από πολύ 
κόπο επιτέλους τα είχα καταφέρει. Φοιτήτρια, εργαζόμενη και 
μόνη. Μα και πάλι κάτι δεν ήταν αρκετό. Όλα πλέον έμοιαζαν 
ανούσια. Όσα βήματα και αν έκανα μπροστά, πάντοτε υπήρχαν και 
εκείνα που με γύριζαν πίσω. Στα ίδια λημέρια, στις ίδιες μυρωδιές 
και στην ίδια θέα. Μια θέα που γυρνούσε ξανά και ξανά στο μυαλό 
μου και ποτέ δεν ξεχνούσα. Μια εικόνα από το σπίτι, όπου έκλαψα, 
μάλωσα, νευρίασα αλλά και γέλασα με την ψυχή μου. Γιατί όσο 
μακριά και να προσπαθείς να φύγεις, πάντοτε θα ανήκεις εκεί. Όσα 
χιλιόμετρα και να σας χωρίζουν, πάντα θα υπάρχει κάτι που θα σε 
κρατάει δέσμιο. Έτσι, λοιπόν, μπορεί να άργησα μα έμαθα πως δεν 
ήταν ούτε ‘ενόχληση’ μα ούτε και ‘αδιακρισία’, παρά μόνο ένα δίχτυ 
προστασίας που ίσως νιώθεις πως δε θα χρειαστείς ποτέ, αλλά μια 
μέρα να είναι η αιτία που παραμένεις ασφαλής. Γι’ αυτό συγγνώμη, 
μαμά, αν σε πλήγωσα μα πίστευα πως είχα μεγαλώσει και μόνο 
φεύγοντας θα μπορούσα να το αποδείξω.

Δήμητρα Κουρκούτα

ΔΡΟΜΟΣ ΔΙΧΩΣ ΤΕΛΟΣ
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ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΛΑ
Οι μέρες περνούν δίχως να το καταλαβαίνω. Μέσα σε μία ρουτίνα 
μαθημάτων, υποχρεώσεων και γενικής βαρεμάρας, κάτι αλλάζει στον 
αέρα. Το νιώθω μέσα μου, το μυρίζω στον αέρα, το ακούω στα πουλάκια 
που κάθονται στα δέντρα έξω από το σπίτι μου. Ακόμη και μέσα στον 
εγκλεισμό η ζωή ξανανθίζει. Αρνείται να κάτσει για πάντα σε μία 
κατάσταση ληθάργου. Μέσα από τη μάσκα μου γεύομαι τον αέρα και 
αισθάνομαι σε ένα πρωτόγονο σχεδόν επίπεδο ότι η άνοιξη έχει έρθει 
επιτέλους. Ο βαθύς, βαρύς χειμώνας της καραντίνας, μακριά από τους 
φίλους και γνωστούς, κλειδωμένος και κλεισμένος μέσα στο ίδιο μου 
το σπίτι, έχει λήξει. Το γραφείο μου, ένα σύμβολο της καθημερινότητάς 
μου, ένας συνδυασμός υποχρεώσεων για τη σχολή και απολαύσεων με 
τους φίλους μου, σιγά- σιγά χάνει τον ρόλο του. Πλέον μπορώ να βγω 
έξω με τους φίλους μου, να γελάσουμε, να κλάψουμε, να θυμηθούμε τις 
στιγμές που ζήσαμε και θα ζούσαμε αν δεν είχαμε την καραντίνα. Για 
μένα, η άνοιξη του 2021 αποτελεί την δική μου επανάσταση, τη δικιά 
μου αφύπνιση από τη μιζέρια, τον καταναγκασμό, την καθιστική ζωή 
και την απομόνωση της καραντίνας. Τώρα ήρθε η ώρα να ξυπνήσουν 
όλα, μυαλό και σώμα, τώρα ήρθε η στιγμή να αδράξω κάθε ευκαιρία. 
Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Ο χρόνος ξανακυλά και εγώ είμαι 
έτοιμος να προχωρήσω μαζί του.

Απόστολος Λιάλιος
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ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ
Επανάσταση, μία λέξη βαθιά συνδεδεμένη με την ελευθερία. Μία έννοια που θεωρούσαμε 
δεδομένη και αυτήν την χρονιά τη στερηθήκαμε πολύ βίαια. Σε κάποια μέρη του πλανήτη 
δυστυχώς η ελευθερία ποτέ δεν ήταν δεδομένη και κάποιοι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν 
την έννοια του να ζεις ελεύθερος. Όταν όμως κάτι είναι τόσο μακριά από εσένα μαθαίνεις 
να το αγνοείς και να θεωρείς ότι δεν θα σου τύχει ποτέ. Να που ήρθε όμως η στιγμή, που 
όσα θεωρούσαμε δεδομένα ανατράπηκαν. Που αντιμετωπίσαμε μία νέα πραγματικότητα. 
Που μάθαμε πως είναι να στερείσαι την ελευθερία σου και να απειλείται η υγεία σου 
με τέτοιον τρόπο που δεν μπορείς να κάνεις σχεδόν τίποτα. Που προσπαθήσαμε να 
συνηθίσουμε την νέα πραγματικότητα, η οποία από ότι φαίνεται θα υφίσταται για 
καιρό. Ζούμε θεωρώντας πολλά πράγματα δεδομένα, όπως το να βγεις μια βόλτα ή 
να αγκαλιάσεις τους ανθρώπους σου. Όλα όμως ανατρέπονται και αλλάζουν. Το μόνο 
που μπορείς να κάνεις είναι να προσπαθείς να προσαρμόζεσαι στα δεδομένα, όμως να 
μην επαναπαύεσαι. Γιατί όταν επαναπαύεσαι και συμβιβάζεσαι τότε είναι που δεν είσαι 
πραγματικά ελεύθερος.

Φωτεινή Μάντσου
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ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ
Μία τόσο σημαδιακή επέτειος όπως η φετινή, κατά την οποία 
συμπληρώνονται 200 ολόκληρα χρόνια από την επανάσταση του 1821, που 
οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους, δεν μπορεί 
να αφήσει κανέναν Έλληνα ασυγκίνητο. Αναμφίβολα, μας κάνει όλους 
να θυμόμαστε τα σχολικά μας χρόνια, τότε που ακούγαμε με δέος του 
δασκάλους μας να εξιστορούν τις προσπάθειες των Ελλήνων αγωνιστών, 
με σκοπό να απελευθερωθούν από τον τουρκικό ζυγό. Όπως, επίσης, και 
τις υπέροχες γιορτές που συμμετείχαμε, παίζοντας το κάθε παιδί τον ρόλο 
ενός ήρωα της επανάστασης. Άλλωστε, σε όποιο ελληνικό σπίτι και να 
πας, θα δεις φωτογραφίες με «μικρούς» Κολοκοτρώνηδες, Καραϊσκάκηδες, 
αλλά και «μικρές» Μπουμπουλίνες. Με λίγα λόγια, η ελληνική κοινωνία 
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιδέα της επανάστασης. Έτσι κι εγώ, 
δεν θα μπορούσα να μείνω ανεπηρέαστος και να μην πραγματοποιήσω 
την προσωπική μου επανάσταση, απέναντι σε κάτι που ένιωθα ότι 
με καταπιέζει και δεν μου επιτρέπει να ζήσω ελεύθερα το όνειρό μου. 
Σίγουρα, δεν πρόκειται για κάτι τόσο σοβαρό όσο οι λόγοι που ανάγκασαν 
τους Έλληνες του 1821 να εξεγερθούν, όμως ο κάθε άνθρωπος πρέπει 
να καταπολεμάει τους δικούς του εχθρούς και να ξεπερνάει τα δικά του 
εμπόδια. Η ιστορία μου, λοιπόν, ξεκινάει κάπου στις αρχές του Δημοτικού, 
όταν άρχισα να διαλέγω τα πρώτα μου χόμπι και να συνειδητοποιώ ποια 
είναι τα πράγματα με τα οποία μου αρέσει να ασχολούμαι. Αυτά, φυσικά, 
δεν είχαν σχέση με κάτι άλλο, αλλά με το αγαπημένο παιχνίδι/άθλημα των 
περισσότερων αγοριών, το ποδόσφαιρο. Από το να παίζω στο σχολείο 
και σε ακαδημίες, μέχρι το να παρακολουθώ κάθε πιθανό αγώνα και να 
συλλέγω τα λεγόμενα «χαρτάκια» με φωτογραφίες ποδοσφαιριστών, 
όλα όσα έκανα είχαν να κάνουν με την «μπάλα». Αναπόφευκτα, όσο 
μεγάλωνα και με ρωτούσαν τι θέλω να γίνω, απαντούσα «να περιγράφω 
ποδοσφαιρικά ματς», αφού δεν γνώριζα ακόμα το επάγγελμα του 
αθλητικού δημοσιογράφου. Μέχρι που το έμαθα. Αυτό που άργησα να 
μάθω, με αποτέλεσμα παραλίγο να μου κοστίσει, ήταν ότι δεν είναι και 
τόσο απλό να ακολουθήσεις την επαγγελματική σταδιοδρομία που θέλεις. 
Όπως σχεδόν όλοι οι μαθητές Λυκείου, μπήκα κι εγώ στη διαδικασία των 
πανελλαδικών εξετάσεων, η οποία αρχικά δεν εξελίχθηκε όπως ήλπιζα. Η 
μέτρια επίδοσή μου με υποχρέωσε να περάσω στη σχολή Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Αυτό, βέβαια, 
δεν θα μπορούσα να το αφήσω έτσι, και παρά την αβεβαιότητα και τις 
πιέσεις από το οικογενειακό μου περιβάλλον, αποφάσισα να μη συνεχίσω 
τις σπουδές μου, αλλά να περιμένω δύο χρόνια ώστε να αλλάξω σχολή με 
το «παραθυράκι» του 10%. Και να, τελικά, που τα κατάφερα και βρίσκομαι 
τώρα στο τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Α.Π.Θ. και το όνειρο της 
αθλητικής δημοσιογραφίας είναι στον δρόμο για την πραγμάτωσή του.

Αθανάσιος Μιχαηλίδης
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ΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
2021 η χρονιά που γιορτάζουμε 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ο Μάρτιος ήταν 
ο μήνας που οι απανταχού Έλληνες έσφυζαν από υπερηφάνεια, για τα κατορθώματα των προγόνων 
τους. Τον Μάρτιο, λοιπόν, ξύπνησαν οι μνήμες της  επανάστασης ενός κοριτσιού, που δεν έγινε πριν 
200 χρόνια αλλά πριν τέσσερα, και οδήγησε στην προσωπική της ανεξαρτησία. Τώρα θα αναρωτιέστε, 
τι συνέβη και «τολμάω» να χρησιμοποιώ τη λέξη επανάσταση για την ιστορία ενός μόνο ανθρώπου. 
Ως επανάσταση δεν ορίζουμε μονάχα τις ένοπλες επιχειρήσεις. Η λέξη δηλώνει και τον αγώνα για 
προσωπική αλλαγή που, δεδομένων των συνθηκών κάθε φορά, έχει μεγάλη σημασία για το άτομο που 
την κάνει. Η ιστορία αφορά ένα κορίτσι που ανήκει σε μία τυπική ελληνική οικογένεια. Με τον όρο 
τυπική, εννοούμαι το στερεοτυπικό, ελληνικό πρότυπο της συντηρητικής οικογένειας, όπου οτιδήποτε 
διαφορετικό πρέπει να παταχθεί. Έτσι, αντιμετώπισαν και οι γονείς της το γεγονός ότι η 18χρονη τότε 
κόρη τους δεν ένιωθε έλξη για τα αγόρια αλλά για τα κορίτσια. Η ίδια μου εκμυστηρεύεται -όταν μας 
πιάνουν αυτές οι στιγμές στεναχώριας και σκέψεων περί ζωής- πως ακόμα θυμάται τον πατέρα της 
να λέει στη μαμά της «Πρέπει να πάμε το παιδί στο γιατρό, όσο προλαβαίνουμε». Σκεφτείτε και πείτε 
μου πως μπορεί να αντιδράσει ένα κορίτσι 18 χρονών, όταν παίρνει την πολύ δύσκολη απόφαση να 
μιλήσει στους γονείς της για την σεξουαλικότητά της και εκείνοι τη χλευάζουν. Την ίδια στιγμή που 
τα «φυσιολογικά» παιδιά ντρέπονται να συζητήσουν οτιδήποτε έχει να κάνει με το σεξ με τους γονείς 
τους, η ίδια τους είπε ότι δεν την ελκύει σεξουαλικά το ανδρικό φύλο, «μαμά, μπαμπά μου αρέσουν τα 
κορίτσια». Και τι πήρε ως απάντηση στην εξομολόγησή της; Πόνο. Γιατί αν οι γονείς σου, σου κλείνουν 
την πόρτα στην ηλικία των 18 που είσαι έτοιμ@ να πετάξεις, πονάς. Εκεί, όμως, ήταν που βρήκε 
πραγματικά τον εαυτό της. Εκεί είναι που πολύ νωρίς συνειδητοποίησε ότι σ’ αυτόν τον κόσμο πρέπει 
να αγαπάς τον εαυτό σου και να τραβάς μπροστά, ανεξάρτητα από τα εμπόδια. Άφησε το πατρικό 
της σπίτι, μετακόμισε στη γιαγιά της και μέρα με τη μέρα απολάμβανε την ελευθερία της απόφασής 
της. Της απόφασης να μιλήσει ειλικρινά στην οικογένειά της. Κάτι που φοβόταν να κάνει για αρκετό 
καιρό, καθώς όπως έλεγε αδυνατούσε να εκφραστεί και να πει την αλήθεια, γιατί ανησυχούσε πολύ 
για την αντίδραση τους. Από τη στιγμή όμως που το έκανε, ανεξαρτήτως της έκβασης της μεταξύ τους 
σχέσης, ένιωσε ελεύθερη. Μιλούσε για τις σχέσεις της, δεν έκρυβε τίποτα. Ακούγεται παράξενο ίσως 
αυτό, αλλά όταν ζεις σε μια κοινωνία που λοιδορεί καθετί διαφορετικό, καθετί που θεωρείται έξω από 
τη νόρμα, το να νιώθεις ελεύθερ@ και να είσαι ευτυχισμέν@ σε κάνει επαναστάτη και επαναστάτρια.
Για την ιστορία, με τη μαμά της πλέον διατηρούν μια αρκετά καλή σχέση. Με τον μπαμπά της έχουν 
να μιλήσουν τέσσερα χρόνια. Στην αρχή στενοχωριόταν πολύ, τώρα πια λέει, και πιστεύω πως το 
εννοεί, ότι είναι πολύ καλά με τον εαυτό της και δεν ντρέπεται για τις επιλογές της. Μπορεί, λοιπόν, 
να μην απελευθέρωσε την Ελλάδα από τον οθωμανικό κλοιό, αλλά σίγουρα απελευθέρωσε τον ίδιο 
της εαυτό,  από τα δεσμά του ωμού, οικογενειακού ρατσισμού.

Γιαννούλα Μιχαηλίδου
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Η πανδημία, ο πανικός και οι περαιτέρω συνέπειες που επέφερε ήταν μια ιδανική 
αναστάτωση ενός κόσμου που βυθίζεται ολοένα και περισσότερο σε μία ανυποψίαστη 
παρακμή. Η καραντίνα κάποια στιγμή θα σε υποβάλει σε διαδικασία εσωτερικού διαλόγου 
και το θέμα συζήτησης είναι η κούραση και η αγανάκτηση που νιώθεις. Θα προσπαθήσεις να 
την τοποθετήσεις σε πολλά κουτιά που αναλογούν σε έναν τομέα της καθημερινότητάς σου. 
Έχεις πολλά προβλήματα, από οικονομικά μέχρι ερωτικά, αλλά όλα έχουν αξία επειδή ζεις. 
Το κύριο μέλημα είναι η ζωή και η ποιότητά της. Πριν από την πανδημία ζούσες με άλλες 
ταχύτητες και ρυθμούς, πολλές φορές χωρίς δεύτερες σκέψεις. Τώρα όμως; Πώς νομίζεις 
ότι ζεις; Το ίδιο ελεύθερος; Καταλαβαίνεις ότι έχει αξία η ζωή σου, αλλά την αξιοποιείς; 
Καταλαβαίνεις ότι πρέπει να την προσέχεις γιατί η υγεία είναι εύθραυστη, αλλά την 
προσέχεις; Βλέποντας τον κόσμο να κινείται γύρω μου, συνειδητοποιώ ότι κάποια στιγμή 
θα προσπαθήσει να αρπάξει την ελευθερία μου. Δεν έχει σημασία αν είναι μία κυβέρνηση 
ή ένας περαστικός, σε όλους θα έχω κάτι να δώσω. Μια δύναμη, μια επιβεβαίωση, μία 
ψήφο. Καταλαβαίνω λοιπόν πως η ελευθερία είναι το μεγαλύτερο αγαθό που μπορώ να 
έχω. Ελευθερία σημαίνει ανεξαρτησία και επιλογή. Η ελευθερία έχει ευθύνες, όμως δεν 
επιβάλλονται, ανακαλύπτονται και ορίζονται από εσένα. Η επανάσταση του 1821 ήταν 
επακόλουθο μιας μεγαλύτερης ιδέας, της Γαλλικής επανάστασης. Μία ανατροπή, μία 
αντίσταση απέναντι στην αυθεντία, ένα βήμα προς την ελεύθερη βούληση, την επιλογή, 
την επιστήμη και τον άνθρωπο. Για μένα η επανάσταση είναι τρόπος ζωής, ο μόνος δρόμος 
για να ζήσεις. Μια διαρκής πάλη απέναντι στην ανθρώπινη απελπισία, στη θνητότητα και 
στην υποδούλωση από τα ανθρώπινα ένστικτα που πολεμούν κάθε είδος ελευθερίας. Στόχος 
μου λοιπόν, έγινε κάθε μέρα που ξυπνάω να επιλέγω πρώτα την επανάσταση και μετά τη 
ζωή. Στόχος μου είναι να νιώσω ελεύθερη μέσα από τη γνώση, να κάνω επιλογές, να μην 
γίνομαι παθητικός δέκτης μίας παράστασης που εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μου. Θέλω 
να ανατρέπω κάθε αντίφαση μέσα μου που προέρχεται από αδυναμία και φόβο. Θέλω να 
απελευθερωθώ από κάθε απόλυτο που έχω φανταστεί, αλλά παράλληλα να μην ονειρεύομαι 
να το ενσωματώσω εγώ. Θέλω να απεξαρτηθώ από την ταύτιση, από την απελπισμένη 
προσπάθεια να κρατηθώ από μία ακέραιη ιδέα που θα με καθοδηγεί και θα επιβεβαιώνει τις 
ανασφάλειές μου. Αυτό για μένα είναι η πρώτη επανάσταση του ανθρώπου, απέναντι στην 
ίδια τη θνητή φύση και το αβέβαιο μέλλον.

Φωτεινή Μόρτζου

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ. 
Ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ
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Το έτος 2021 σηματοδοτεί το πέρασμα 200 ετών από την κήρυξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Έναν αγώνα σκληρό, που αποτέλεσε σύμβολο δίψας για 
ελευθερία και αυτοδιάθεση ενός λαού και έδωσε το έναυσμα να κάνουν το ίδιο και 
άλλοι λαοί των Βαλκανίων. Τον Μάρτιο, όμως, του 2021 οι Έλληνες παρακολουθούν τα 
δεκάδες επετειακά αφιερώματα στην ελευθερία από την άνεση των σπιτιών τους, που 
όμως έχουν φτάσει να μοιάζουν περισσότερο με φυλακές... Έχοντας ήδη συμπληρώσει 
έναν χρόνο αδιάκοπης “μάχης” με τον ιό Covid-19, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και 
ολόκληρος ο κόσμος δείχνουν εξαντλημένοι από τα συνεχιζόμενα λοκντάουν, την 
κοινωνική αποστασιοποίηση, την καραντίνα υγιών και ασθενών και τη στέρηση της 
ελευθερίας. Το λυτρωτικό μήνυμα ενός τέτοιου αγώνα ακούγεται, από μια άποψη, 
ειρωνικό στον άνθρωπο του 2021. Όντως, έχουμε θυσιάσει την κοινωνική επαφή και την 
άμεση επικοινωνία. Όντως, η καθημερινότητά μας δεν είναι πια αυτό που γνωρίζαμε· 
δεν εργαζόμαστε, δεν μαθαίνουμε και δεν χαιρόμαστε με του «παραδοσιακούς» 
τρόπους. Η αλήθεια είναι όμως ότι, μέσα στη γενικότερη θλίψη των τελευταίων μηνών, 
μπορούμε να διακρίνουμε και κάποια ψήγματα αισιοδοξίας. Γιατί, αυτή η πανδημία είναι 
διαφορετική από όσες έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν οι ανθρωπότητα και αυτό είναι 
μια νίκη. Συγκριτικά με προηγούμενες υγειονομικές κρίσεις, η πανδημία του κορονοϊού 
βρήκε την ιατρική κοινότητα σημαντικά πιο εξελιγμένη σε ζητήματα δημόσιας υγείας, 
αλλά και τους ανθρώπους περισσότερο ενημερωμένους και δεκτικούς, όσον αφορά 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση μια τέτοιας δοκιμασίας. Συμπεριλαμβανομένων 
φυσικά και κάποιων αναπόφευκτων εξαιρέσεων, ο σύγχρονος άνθρωπος αποδέχεται 
την επιστημονική άποψη και απορρίπτει τον φόβο και την προκατάληψη απέναντι σε 
έναν μέχρι πρότινος άγνωστο ιό. Κατά μία έννοια λοιπόν, μπορεί κανείς να ισχυριστεί 
ότι επανάσταση έχει συμβεί εδώ και πολύ καιρό, αργά αλλά σταθερά, με την όλο και 
εμφανέστερη πρόοδο της λογικής. Αυτό συνιστά και την μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης 
για τον άνθρωπο και την κοινωνία του. Σίγουρα έχουμε ακόμη χιλιόμετρα να διανύσουμε 
και να επιτελέσουμε ακόμα εμφανέστερες προόδους, όμως ήδη η μορφή της σύγχρονης 
κοινωνίας αποτελεί μια κερδισμένη επανάσταση ενάντια στον σκοταδισμό του φόβου.

Ζωή Μπουρουτζή

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΟΒΟ
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Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ
Έχετε συνειδητοποιήσει πως, στο τέλος της μέρας, ο μοναδικός άνθρωπος που 
νοιάζεται ανιδιοτελώς και παράλληλα τόσο εγωιστικά για εμάς είναι ο ίδιος 
μας ο εαυτός; Αναρωτιέμαι πόσοι άνθρωποι έχουν συνειδητοποιήσει την αξία 
που έχει ο εαυτός τους για αυτούς. Προσωπικά, το αντιλήφθηκα πρόσφατα. 
Βλέπετε, η πανδημία και η καραντίνα μας προσέφεραν τόσο πολύ χρόνο, με 
ατελείωτες σκέψεις, αμφιβολίες, άρνηση, αρνητισμό, κριτική και αυτοκριτική, 
αρκετή από την τελευταία μάλιστα. Μέσα από αυτήν την κατάσταση, 
απέκτησα αρκετό χρόνο να ανακαλύψω πτυχές του εαυτού μου που δεν ήμουν 
σίγουρη ότι έχω. Πολλές φορές περνούσα καλά με την μοναξιά μου και άλλες 
δεν με άντεχα. Τότε ήταν που μου ασκούσα πολύ αυστηρή κριτική. Ώσπου μια 
μέρα σκέφτηκα πως τα πράγματα που λέω στον εαυτό μου δεν θα τολμούσα 
να τα ξεστομίσω για κανέναν άλλον. Και τότε κατάλαβα ότι μου φέρομαι 
πολύ σκληρά, και πως δεν με αγαπώ όπως θα έπρεπε κάποιος να αγαπά και 
να φροντίζει τον εαυτό του. Έτσι, σταδιακά ξεκίνησα να το αλλάζω αυτό. Και 
ακόμη δεν τα έχω καταφέρει, αλλά προσπαθώ. Να σας αγαπάτε, λοιπόν, και 
να σας φροντίζετε. Με την κάθε σας ατέλεια, γιατί αυτές είναι που μας κάνουν 
μοναδικούς. Να γίνετε κι εσείς, η δική σας επανάσταση. 

Μαρία Ορφανίδου
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Με αφορμή την 200ή επέτειο της ελληνικής επανάστασης, δίνεται 
η ευκαιρία στον καθένα από εμάς να αναλογιστούμε την έννοια 
και το περιεχόμενο του όρου «επανάσταση». Τι σημαίνει λοιπόν, 
να επαναστατεί κανείς; Για ποιον λόγο να το κάνει; Για τις ιδέες 
και τα ιδανικά του; Για να ανακτήσει τις ελευθερίες του; Το βέβαιο 
είναι ότι για να επαναστατήσει κάποιος, έχει σίγουρα ορισμένα 
οφέλη. Στην προκειμένη περίπτωση οι Έλληνες και οι Ελληνίδες 
αναγκάστηκαν να ρισκάρουν τις ζωές τους, για να απαλλαγούν 
από τον τούρκικο ζυγό και να διεκδικήσουν τα χαμένα εδάφη 
τους. Αναμφισβήτητα, όταν συνειδητοποιείς τις θυσίες και 
τις αυτοθυσίες, που έκαναν οι πρόγονοι μας, το αίσθημα της 
συγκίνησης και της ευγνωμοσύνης είναι αυθόρμητο. 
Η ελευθερία ανέκαθεν αποτελούσε κίνητρο για την εξέγερση 
ενός λαού. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, που χαρακτηρίζεται ως το 
βασικότερο αγαθό. Θα μπορούσε η συγκεκριμένη επανάσταση να 
σταθεί, ως αφορμή για την επίλυση διαφορών που αντιμετωπίζουν 
τα κράτη μεταξύ τους, είτε γεωπολιτικά, είτε άλλου είδους. Θα 
ήταν ίσως υπερβολικά ελπιδοφόρο ή καλύτερα ονειροπόλο, 
αν έλεγα ότι η επέτειος θα μπορούσε να γίνει η αφορμή για τη 
λήξη πολέμων. Η επανάσταση μπορεί να οριστεί από τον καθένα 
διαφορετικά. Συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για τους έφηβους, 
καθώς η πλειοψηφία αντιδρά και αντιμιλά συχνά. Αν αναλογιστώ 
τα εφηβικά μου χρόνια, θυμάμαι πολυάριθμους καβγάδες και 
συγκρούσεις με τους γονείς μου, συνήθως για ανόητους λόγους. 
Κάνοντας λοιπόν και εγώ την «επανάστασή» μου, αποφάσισα 
μετά από 18 χρόνια στην Γερμανία, να έρθω να σπουδάσω στην 
Ελλάδα και να ζήσω μακριά από την οικογένειά μου. Ομολογώ 
πως ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήρα στη ζωή μου, παρά το 
νεαρό της ηλικίας μου. Το πιο πιθανό είναι να έρθω αντιμέτωπη 
με εμπόδια οικονομικής και επαγγελματικής φύσεως, αλλά είμαι 
αποφασισμένη να ζήσω στην πατρίδα μου, γιατί τη στερήθηκα 
πολλά χρόνια. Με δυο λόγια, η επανάσταση γίνεται με σκοπό 
την επίτευξη ορισμένων στόχων, είτε αυτοί είναι η ελευθερία 
ενός λαού, είτε η ανεξαρτητοποίηση ενός έφηβου. Το ρίσκο είναι 
μεγάλο στις περισσότερες περιπτώσεις και για αυτόν τον λόγο, η 
τόλμη αποτελεί προϋπόθεση για να επαναστατήσει κανείς. 

 Παπαδοπούλου Ελένη

ΔΙΕΚΔΙΚΩΝΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ…
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ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ
Ακούγοντας τη φράση «η δική μου (επ)ανάσταση» το πρώτο πράγμα που μου 
έρχεται απευθείας στο μυαλό είναι κάτι που στους περισσότερους, αν όχι σε 
όλους, δεν περνάει καν. Με τη φράση αυτή λοιπόν ο δικός μου νους πηγαίνει 
αυτόματα στο ποδόσφαιρο και στην αθλητική δημοσιογραφία. Παράξενο, 
αλλά ναι. Όχι μόνο τώρα αλλά και παλαιότερα τούτο σκεφτόμουν, και 
μάλιστα ακόμη πιο έντονα, λόγω του νεαρότερου της ηλικίας. Και τι εννοώ 
με όλα αυτά; Η δική μου, προσωπική, επανάσταση αφορά τον τρόπο σκέψης 
των δημοσιογράφων που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και σχετίζεται με 
την αλλαγή που προσδοκώ και θέλω να συμβεί στον τρόπο αντίληψης του 
ποδοσφαίρου από τους ανθρώπους στον χώρο της αθλητικής δημοσιογραφίας. 
Μάλιστα, πέρα από το ότι λατρεύω το ποδόσφαιρο και ήθελα με έναν τρόπο να 
ασχοληθώ επαγγελματικά με κάτι που θα έχει άμεση σχέση με αυτό, αυτός ήταν 
και ένας επιπλέον λόγος που με οδήγησε στο να σπουδάσω δημοσιογραφία και 
συγκεκριμένα αθλητική δημοσιογραφία. Θέλω να βάλω και εγώ στο μέλλον το 
όποιο λιθαράκι μπορώ, ώστε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι αθλητικοί 
δημοσιογράφοι σχολιάζουν και κρίνουν το ποδόσφαιρο, επηρεάζοντας άμεσα 
χιλιάδες ανθρώπους που τους διαβάζουν, ακούν ή βλέπουν. Θέλω κάποια στιγμή 
να πάψει να υπάρχει αυτή η τοξικότητα. Να σταματήσουν οι αθλητικογράφοι 
να κρίνουν οπαδικά, αλλά να βλέπουν το ποδόσφαιρο όσο πιο αντικειμενικά 
γίνεται. Και επιπλέον όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι του ποδοσφαίρου, 
προσδοκώ και εκεί μία μεγάλη αλλαγή. Να πάψουν οι δημοσιογράφοι να 
βλέπουν και να κρίνουν έναν αγώνα ποδοσφαίρου με τον τρόπο και την λογική 
που το έκαναν σε παλαιότερες εποχές. Πλέον το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί. 
Και εξέλιξη πρέπει να υπάρξει και στην σκέψη και την αντίληψη όλων όσων 
ασχολούνται με αυτό. Με όλα τα παραπάνω λοιπόν σχετίζεται η δική μου 
επανάσταση. Εκεί είναι που περιμένω και θέλω να υπάρξουν αλλαγές και 
διαφοροποιήσεις. Στο ποδόσφαιρο και στο πως το κρίνουν οι περισσότεροι 
αθλητικοί συντάκτες. Ευχής έργον θα ήταν να μπορέσω και εγώ προσωπικά 
να αποτελέσω μέρος αυτής της αλλαγής. Το μέλλον θα δείξει. Θα δείξει αν θα 
καταφέρω να πετύχω τη δική μου επανάσταση. 

Γιώργος Τζήμας
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Με την έξαρση και εξάπλωση του κορονοϊού ξεκίνησε να κλυδωνίζεται η 
σταθερότητα και η ασφάλεια που εντελώς επιδερμικά χαρακτήριζε τις ανεπτυγμένες 
χώρες. Παράλληλα με την εμφάνιση του πανδημικού κύματος, πυροδοτήθηκε 
ακαριαία μια συζήτηση αναφορικά, αφενός, με την υλικοτεχνική ετοιμότητα των 
χωρών και, αφετέρου, με την αποδοτικότητα του υφιστάμενου παγκοσμιοποιημένου 
μοντέλου αλληλεπίδρασης στη διαχείριση μιας καθολικής υγειονομικής κρίσης. 
Η ευαλωτότητα που χαρακτήριζε το σύνολο της ανθρωπότητας σε αυτό το 
διάστημα ανέδειξε την ένδεια του, τεχνηέντως, ωραιοποιημένου δυτικού κόσμου. 
Η πανανθρώπινη και έμφυτη επιθυμία για εξέλιξη διακόπηκε αιφνιδίως, ενόσω η 
όξυνση των ανισοτήτων κορυφωνόταν και αναδυόταν στο προσκήνιο σε πείσμα 
της συσκοτιστικής, αδρανούς και υποτιμητικής αντιμετώπισης που τύγχανε ως 
φαινόμενο. Κατά συνέπεια, η ψυχολογική, κοινωνική και λειτουργική αποτελμάτωση 
καθώς και η φανέρωση χρόνιων παθογενειών κατέστη αναγκαίο να επιφέρουν μια 
ολική αναθεώρηση των προτεραιοτήτων και των αξιακών προτύπων των κοινωνιών. 
Η αλληλεγγύη, η χαμένη ανθρωπιά, έννοιες, δηλαδή, που κοντεύουν να εκλείψουν 
από το λεξιλόγιό μας, με αφορμή την πανδημία επιβάλλεται να αποτελέσουν τον 
οδηγό της επόμενης μέρας. Ο κορονοϊός κατόρθωσε όχι μόνο να εκθέσει ισότιμα 
όλους τους ανθρώπους στην ίδια απειλή, αλλά μας ανάγκασε επιπλέον να τον 
αντιμετωπίσουμε με συλλογικό πνεύμα. Τα αλτρουιστικά ιδανικά οφείλουν να 
αποτελέσουν τα λάβαρα της δικής μας, πρωτίστως, ατομικής και, εν συνεχεία 
κοινωνικής, ‘επανάστασης’ που ως κληρονομιά θα αφήσει, ύστερα από αυτήν τη 
δοκιμασία, ένα κόσμο ανιδιοτελή και λιγότερο ατομικιστικό. Μπορεί η συγκεκριμένη 
επιδίωξη στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας κλίμακας να φαντάζει ουτοπική, παρόλ’ 
αυτά η διαμόρφωση ενός πνεύματος κατανόησης και ενσυναίσθησης ανάμεσα σε 
μονάδες ανθρώπων είναι εφικτή και απολύτως ορθολογική, εάν αναλογιστεί κανείς 
ότι ο κορονοϊός υπερτόνισε την εφημερότητα και την ευπάθεια ακόμη και των 
προνομιούχων ελίτ. Σε κάθε περίπτωση, η δύναμη της ατομικής πρωτοβουλίας είναι 
αυτή που καθορίζει σε πρώτη φάση την ορμή των επαναστατικών κινήσεων και η 
οποία, εν συνεχεία, προσκολλάται και ταυτίζεται με τις υπόλοιπες, συγκροτώντας 
ένα πολύ ισχυρό πλέγμα κοινής στόχευσης. 

Γιάννης Περσίδης

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 
ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ
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μία άλλη 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Συνήθως οι επαναστάσεις γίνονται για το κάτι διαφορετικό, για να αλλάξει κάτι 
και να έρθει κάτι καινούργιο. Αυτήν τη φορά η επανάστασή μας -όλος αυτός 
ο αγώνας των ανθρώπων κατά του κορωνοϊού-, γίνεται για να αποφύγουμε 
το διαφορετικό, το κάτι άλλο, όπως λέγαμε παραπάνω, και να διατηρήσουμε 
την καθημερινή μας ζωή όπως τη γνωρίζαμε. Ας σκεφτούμε, λοιπόν, και 
ας εκτιμήσουμε καλύτερα πόσο σημαντικά είναι αυτά που έχουμε, τα οποία 
μπορεί να τα χάσουμε πολύ εύκολα, από τη μια στιγμή στην άλλη, ώστε να 
μη χρειαστεί να παλέψουμε για να (ξανα)αποκτήσουμε αυτά που θεωρούμε, 
κακώς, ως δεδομένα. 

Τάσος Τοτονίδης
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200 χρόνια από την ελληνική επανάσταση. Γιορτές, εκδηλώσεις, 
παρελάσεις και λόγοι που τονίζουν την αξία της ελευθερίας για 
την οποία πάλεψαν οι πρόγονοί μας. Για κάποιον λόγο κάθε 
χρόνο μου φαίνονται όλα αυτά τόσο μονότονα ίδια. Το ίδιο ισχύει 
και φέτος. Νομίζω φταίει ότι έχω βαρεθεί κάθε χρόνο η έμφαση 
να δίνεται στα ίδια πράγματα. Κάθε επέτειος που μνημονεύει 
το παρελθόν αναπόφευκτα καταλήγει σε μια σύγκριση με το 
σήμερα. Στις επετείους της ελληνικής επανάστασης ο όρος αυτής 
της σύγκρισης είναι συνήθως η ελευθερία. «Οι σκλαβωμένοι 
πρόγονοι μας πάλεψαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι», 
είναι η φράση που ακούμε κάθε χρόνο. Στη σύγκριση όμως αυτή 
εγώ αναρωτιέμαι: είμαστε όντως ελεύθεροι, και εάν ναι σε ποιον 
βαθμό; Και επίσης πάντα αισθάνομαι ότι κάτι λείπει, κάτι που 
συνήθως αναφέρεται ελάχιστα σε αυτές τις εκδηλώσεις και αυτό 
είναι η πνευματική αφύπνιση που προηγήθηκε της ελληνικής 
επανάστασης και προηγείται κάθε άλλης επανάστασης, κάθε 
αλλαγής. Τα παραπάνω με κάνουν να σκέφτομαι, πόσες φορές 
σήμερα δεν έχουμε όλοι μέσα μας αισθανθεί ότι δεν είμαστε 
ελεύθεροι; Όχι γιατί ζούμε κάτω από κάποιον ξένο ζυγό, αλλά 
γιατί ζούμε κάτω από το άγρυπνο βλέμμα μιας κοινωνίας για την 
οποία η πνευματική αφύπνιση είναι «ξενόφερτες μόδες» και «νέα 
πρότυπα που θέλουν να αλλοιώσουν τον πολιτισμό μας». Μιας 
κοινωνίας που φαίνεται σαν να έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει άλλες 
αφυπνίσεις, γιατί αυτές θα ακυρώσουν όλα τα αφηγήματα που 
έχτισε και αναπαρήγαγε αιώνες τώρα. Κι έτσι χωρίς αφυπνίσεις 
προφυλάσσεται από κάθε νέα επανάσταση και προχωρά κοιτώντας 
και θαυμάζοντας το παρελθόν και όχι το παρόν, «σκλαβώνοντας» 
όλους εκείνους που βλέπουν τα πράγματα λίγο πιο ανοιχτά, λίγο 
πιο «προοδευτικά». Κάθε απόπειρα αφύπνισης χρωματίζεται και 
εξοστρακίζεται και όσοι θα ωφελούνταν από αυτήν μένουν πάλι 
στην αφάνεια και στο σκοτάδι, γιατί η δική τους «απελευθέρωση» 
σκόνταψε πριν καν αρχίσει, μιας και χωρίς αφύπνιση δεν θα 
καταφέρει ποτέ να έρθει η δική τους (επ)ανάσταση. Για αυτό 
λοιπόν φέτος αποφάσισα πως η δική μου επανάσταση θέλω να 
είναι η μάχη, όχι μόνο για ελευθερία αλλά και για την αφύπνιση 
της κοινωνίας, γιατί εάν έρθει αυτή τότε σίγουρα θα έρθει και η 
πραγματική επανάσταση και μαζί της και η απελευθέρωση κάθε 
σκλαβωμένου μέλους της κοινωνίας μας.

 Γιάννης Δελημάρης

ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ  
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ (ΕΠ)ΑΝΑΣΤΑΣΗ
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