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αλληλεγγύη
Με συνεντεύξεις των:

Τίτου Πατρίκιου, Ειρήνης Ταχατάκη, Γεωργίου Μαρκάκη

Και των εκπροσώπων Του Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ερυθρού 
Σταυρού Ηρακλείου και της Ομάδας Εθελοντών ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ



Για την αλληλεγγύη έχουν δοθεί πολλές ερμηνείες. Ο καθένας την αντιλαμβάνεται 
με τον δικό του τρόπο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αποτελεί μια αξία πολύ επίκαιρη. 
Για το λόγο αυτό θεωρήσαμε σημαντικό ν’ αφυπνίσουμε, όσο πιο σφαιρικά 
μπορούμε, τη συλλογική μας μνήμη μέσα από αρχειακή έρευνα και συνεντεύξεις 
από ανθρώπους που είχαν εμπειρία, βιωματική ή έμμεση πάνω σ’ αυτόν τον 
ζωτικό άξονα του πολιτισμού μας. Ο ποιητής Τίτος Πατρίκιος, η δασκάλα και 
λαογράφος Ειρήνη Ταχατάκη, ο γιατρός και ιδρυτής του μουσείου Λυχνοστάτης 
Γιώργος Μαρκάκης, μιλούν στις σελίδες μας για το τότε και το τώρα. Τα λόγια τους 
περιέχουν μηνύματα που μπορούν ν’ αγγίξουν όσες καρδιές δεν έχουν κλειστεί σε 
οικονομικά νούμερα και μνημόνια. 

Κι εμείς, που αγωνιζόμαστε να ξεπεράσουμε την προσωπική μας κρίση, 
θεωρήσαμε ότι είναι χρέος μας μέσα απ’ αυτές τις σελίδες να μοιραστούμε μαζί 
σας την κινητήρια δύναμη αυτής μας της προσπάθειας. Τη δύναμη που μας δίνει 
ώθηση, περιεχόμενο και νόημα για να προχωρήσουμε και δεν είναι άλλη από την 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑ. Χαρακτηριστικό της κουλτούρας μας, ζωτικής σημασίας για τον 
τόπο και το έθνος μας. Γιατί ο Έλληνας ανέκαθεν πίστευε στον Άνθρωπο. Θέλει να 
ζει, να πονάει και να χαίρεται πάντα μαζί με άλλους. 
Δεν είναι η αποξένωση γι’ αυτόν. Δεν του ταιριάζει. 
     
      Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ed
ito

ria
l

Πρέβελης Κρήτης  1911, Fred Boissona
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Συνέντευξη με τη  Λαογράφο Ειρήνη 
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Ένα επίκαιρο κείμενο του Δ. Γλυνού 
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περιεχόμενα

Περιοδική Έκδοση 
του Εναλλακτικού Σχολείου Ενηλίκων 
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με συνεντεύξεις από: 
Γιάννη Σμαραγδή, Λιάνα Σταρίδα
Ξανθή Κόντου, Victoria Hislop
και τις μνήμες της Ρέας Γαλανάκη
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Οι άνθρωποι γύρω μας... λίγοι ή πολλοί, 
γνωστοί ή άγνωστοι, δικοί μας ή ξένοι...

τι είναι για μας; Μια μόνιμη απειλή 
για την άνεσή μας, την ησυχία μας, το 
πορτοφόλι μας ή η πηγή  της ευτυχίας 

μας; Οι άνθρωποι γύρω μας... είναι η κόλασή μας 
(Σαρτρ) ή η χαρά μας (Αγ. Σεραφείμ του Σάρωφ); 

Αναρωτιέσαι, καθώς ακούς κάποιους μεγάλους της 
ιστορίας να λένε: «Οι μόνοι ανάμεσά μας που θα’ ναι 

αληθινά ευτυχισμένοι, είναι αυτοί που θα έχουν ψάξει 
και θα έχουν βρει πως θα βοηθούν τους άλλους» 

(Albert Schweitzer). 

Τώρα τελευταία διαβάζεις πως, μερικές 
στατιστικές παρουσιάζουν την Ελλάδα σαν χώρα 
«δυστυχισμένων» ανθρώπων, αφού αναφέρουν ότι 
μόνο το 17 % των πολιτών της νοιώθει πώς μπορεί 
να εμπιστευθεί τούς συμπολίτες του κι ένα ποσοστό 
μικρότερο του 30% βοήθησε κάποιο συνάνθρωπό 
του μέσα σ’ ένα μήνα, ενώ μόνο το 8% των πολιτών 
προβαίνει σε κάποιου τύπου οικονομική δωρεά. 
Υπάρχει ωστόσο και ο αισιόδοξος αντίλογος. Η 

αλληλεγγύη, τόσο με τις παραδοσιακές όσο και 
με τις σύγχρονες μορφές, είναι πια μέσα στην 
καθημερινότητά μας, είτε μέσα από οργανωμένες 
ομάδες, είτε μεμονωμένα. Μέσα στις δύσκολες 
συνθήκες της ζωής μας, νοιώθουμε να ξαναζεί 
μια πραγματικότητα που έχει τη δύναμη ν’ αλλάξει 
τον εαυτό μας και τον κόσμο γύρω μας... αυτήν  
επιχειρήσαμε να ερευνήσουμε.

Η ζωή είναι γεμάτη δυσχέρειες και αντιξοότητες. 
Ο καθένας βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές και 
απαιτητικές περιστάσεις. Γι’ αυτό το λόγο ο άνθρωπος, 
σαν κοινωνικό ον, είναι σημαντικό να νιώθει αφ’ ενός 
πως κάποιος πάντα βρίσκεται δίπλα του, έτοιμος να τον 
βοηθήσει κι αφ’ ετέρου πως κι ο ίδιος είναι χρήσιμος 
σε κάποιους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους του. 
Σε μια εποχή απορρύθμισης των οικονομικών και 
εργασιακών σχέσεων, καθώς οι κοινωνικοί δεσμοί 
πλήττονται από την κυριαρχία του ατομικιστικού 
πνεύματος, η οικοδόμηση κλίματος κοινωνικής 
αλληλεγγύης είναι ιδιαίτερα  αναγκαία. 

Η λέξη απαντάται για πρώτη φορά στη 
μεταγενέστερη γραμματεία σε ένα 
βυζαντινό ποιητή του 13ου αιώνα, 
τον Ιωάννη Γράσσο. Το ουσιαστικό 
«αλληλέγγυον» εμφανίζεται στη 

βυζαντινή νομοθεσία και ήταν ένα φορολογικό μέτρο 
που θέσπισε ο Βασίλειος ο Β΄ το 1002, που όριζε ότι 
οι πλούσιοι (οι δυνατοί, όπως τους έλεγαν) οφείλουν 
να πληρώνουν τον φόρο των μικροϊδιοκτητών (των 
ταπεινών) που είχαν εγκαταλείψει τα χωράφια τους 
και αδυνατούσαν να πληρώσουν, χωρίς όμως να 
μπορούν να τα καρπωθούν. Φυσικά, πατριάρχης και 
αριστοκράτες έπεσαν πάνω του για να καταργήσει 
το «παράλογον άχθος», αλλά ο Βασίλειος έμεινε 
αμετάπειστος∙ μάζεψε δε τόσα πολλά έσοδα από αυτόν 
το φόρο, που ξεχείλισαν τα κρατικά θησαυροφυλάκια, 
τόσο που, όπως λέει ο Ζωναράς, αναγκάστηκαν να 
σκάψουν λαγούμια (έλικας λαβυρινθώδεις) για 
να χωρέσουν τα χρυσά νομίσματα. Ήταν δηλαδή 
μέτρο, περίπου αντίθετο με τη σημερινή εισφορά 
αλληλεγγύης, που την πληρώνουν οι πολλοί και 
φτωχότεροι. Δυστυχώς δεν κράτησε πολύ. O Ρωμανός 
Αργυρός κατήργησε το «Αλληλέγγυον» το 1028.

Πιο πριν, ήδη από τις «Νεαρές» του Ιουστινιανού, 
εμφανίζονται στη βυζαντινή νομοθεσία το επίθετο 

αλληλέγγυος και το επίρρημα αλληλεγγύως (π.χ. 
αλληλεγγύως υπεύθυνοι) που διατηρήθηκαν σχεδόν 
ως τις μέρες μας στη νομική ορολογία. Οι αλληλέγγυοι 
οφειλέτες ήταν από κοινού υπόχρεοι στην καταβολή 
κάποιου χρηματικού ποσού, δηλαδή ο καθένας απ’ 
αυτούς όφειλε ολόκληρο το ποσό, δεν το διαιρούσαν. 
Πρόκειται για την έννοια που σήμερα στα νομικά 
λέγεται «ενοχή σε ολόκληρο». Η αλληλεγγύη με τη 
νομική έννοια επανέρχεται στην ελληνική ορολογία 
τον 19ο αιώνα ως μεταφραστικό δάνειο από το 
γαλλικό solidarité. Η γαλλική λέξη ανάγεται άλλωστε 
στο λατινικό solidus που σήμαινε «στερεός» αλλά 
και «ολόκληρος» και από την έκφραση του ρωμαϊκού 
δικαίου in solidum, ευθύνη δηλαδή στο ολόκληρο. Η 
γαλλική λέξη πέρασε στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
γλώσσες, αρχικά ως νομική έννοια και στη συνέχεια 
με την κοινωνική και πολιτική σημασία που ξέρουμε, 
ανάμεσα σ’ αυτές και στα πολωνικά ως solidarnosc, 
όπως ονομάστηκε το ανεξάρτητο συνδικάτο που 
αμφισβήτησε τον πολωνικό υπαρκτό σοσιαλισμό στα 
ναυπηγεία του Γκντάνσκ, το 1980.

Στην ελληνική βιβλιογραφία, πρωτοποριακό είναι το 
βιβλίο Κοσμοσοφία ή το Καθολικόν Αλληλέγγυον, 
που εκδόθηκε στις Βρυξέλλες το 1856 και, όπως 
αποδείχτηκε, αποτελεί μετάφραση του γαλλικού 

το φαινόμενο
από την αρχαιότητα 
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Κοινωνική αλληλεγγύη: 

αλληλεγγύη\

Σήμερα, που το κράτος πρόνοιας συρρικνώνεται και ο φόβος απέναντι στον 
«άλλο» διογκώνεται, εξακολουθούν να υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι, έξω από 
ομάδες και ιδεολογίες, επιμένουν να προσφέρουν κάτι από το υστέρημα τους 
και να βοηθάνε τον συνάνθρωπο τους. Υπάρχει ακόμα πλήθος «Εθελοντικών 
ή μη Κυβερνητικών Οργανώσεων», οι οποίες δραστηριοποιούνται παγκόσμια, 
αλλά και οργανώσεις, που δρουν μέσα στα σύνορα της χώρας και ασχολούνται με 
προβλήματα που εμφανίζονται στο εσωτερικό της.
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Τι είναι όμως η αλληλεγγύη;  



La cosmosophie ou le socialisme universel και εκθέτει σε αρχαΐζουσα γλώσσα 
καινοφανείς απόψεις: «Αλληλέγγυον ονομάζομεν την μεταξύ πάντων των ανθρώπων, 
ένα και τον αυτόν πλανήτην κατοικούντων, αμοιβαιότητα, την ισορροπίαν του ευ 
πράττειν μεταξύ πάντων, ίνα έκαστος εσθίη το ανήκον αυτώ, μήποτε οικειοποιούμενος 
το του γείτονος αυτού». 

«Οι μόνοι ανάμεσά μας που θα’ ναι αληθινά 
ευτυχισμένοι, είναι αυτοί που θα έχουν ψάξει και 
θα έχουν βρει πως θα βοηθούν τους άλλους» 
(Albert Schweitzer). 

Μερικές δεκαετίες αργότερα, το 1895, ο Σοσιαλιστικός Σύνδεσμος 
Κόσμος οραματίζεται την κατάργηση της χρηματοκρατίας και 

υποστηρίζει: «Διά να εγερθή επί των ερειπίων της χρηματοκρατίας 
και να εδραιωθή το νέον τούτο καθεστώς επί της αλληλεγγύης, 

οφείλει να εγγυηθή ότι παν άτομον θα έχη εξησφαλισμένα δια βίου 
τροφήν, ενδυμασίαν και στέγην, ότι θα παραλαμβάνη, θα βρεφοκομή, θα νηπιαγωγή, 

θα διατρέφη και θα εκπαιδεύη παν βρέφος ερχόμενον εν τω κόσμω».  Ο μαχητικός 
αναρχοσοσιαλιστής εργάτης Ηρακλής Αναστασίου στα πύρινα άρθρα του την τελευταία 
δεκαετία του 19ου αιώνα καλούσε τους εργάτες να εξεγερθούν «συνασπιζόμενοι και 

αλληλογνωριζόμενοι αλληλεγγύως», αλλά και στους στίχους του ονειρευόταν: 

«Θα βασιλέψ’ η Ευτυχία 
Όταν χαθή η Τυραννία 

Αγάπη και Αλληλεγγύη
Την ύπαρξίν μας θα γλυκύνη».

Στη συνέχεια, Σολινταριντάντ Οβραντέρα (Εργατική 
Αλληλεγγύη) τιτλοφορήθηκε η εφημερίδα που εκδιδόταν 
από τη Φεντερασιόν των Νεότουρκων το 1908 στη 
Θεσσαλονίκη, ενώ Εθνική Αλληλεγγύη ονομάστηκε η 
πρώτη εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση που ιδρύθηκε 
στην Κατοχή, στις 28 Μαΐου 1941, πριν ακόμα κι από το 
ΕΑΜ και αναδείχτηκε σε «Μάνα του Αγώνα», συντρέχοντας 
κρατουμένους και τις οικογένειές τους, ιδρύοντας λαϊκά 
ιατρεία, και γενικά στηρίζοντας την επιβίωση του λαού, μια 
παράδοση που βρίσκει τον απόηχό της στα σημερινά δίκτυα 
αλληλεγγύης στις γειτονιές, ώστε κανείς να μη μένει μόνος 
μέσα στη λαίλαπα της κρίσης. 

Η αλληλεγγύη, λοιπόν, είναι φαινόμενο διαχρονικό. Ειδικά 
σήμερα, στην εποχή της δικτύωσης, οι μορφές κοινωνικής 
αλληλεγγύης διαφοροποιούνται εξελίσσοντας την ίδια 

την κοινωνική συνοχή. Ιδίως σε εποχές βαθιάς οικονομικής ύφεσης ή δυσπραγίας 
η κοινωνική αλληλεγγύη είναι η μορφή που ενώνει άγνωστο κόσμο σε δράσεις, 
ίσως γιατί ενδόμυχα καταλαβαίνουν όλοι πως αυτή η κρίση δύναται να μας χτυπήσει 
όλους, χωρίς εξαίρεση. Ίσως γιατί όλοι διαισθανόμαστε πως χωρίς κοινωνική συνοχή, 
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συνεργασία και ισότιμη διαχείριση των πόρων, 
δεν θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε στις νέες 
συνθήκες.
Φαίνεται ότι, ενώ κάποτε η αλληλεγγύη ήταν δομικό 
χαρακτηριστικό των παραδοσιακών κοινωνιών, 
πέρασε σε δεύτερη μοίρα στην κοινωνία της 
αφθονίας. Όμως, διατηρήθηκε στην κυτταρική μας 
μνήμη και στις συμπεριφορές μας, ακόμα κι αν οι 
μορφές που έπαιρνε δεν ήταν πάντα τόσο ευκρινείς. 
Δεν χάθηκε π.χ. η στήριξη στο συγγενή, στο γείτονα, 
στο φίλο. Δεν χάθηκε η εθελοντική συμμετοχή 
σε οργανισμούς με κοινωνικό, ανθρωπιστικό ή 
οικολογικό χαρακτήρα. Πολλά έχουν γίνει στα 
χωριά μας μέσα από την οικονομική στήριξη 
τοπικών Πολιτιστικών Συλλόγων από καθαρή αγάπη 
για τον τόπο μας.

Φαίνεται όμως πως στις μέρες 
μας, η στήριξη του «Άλλου» 
γίνεται ακόμα πιο επείγουσα 
και πιο σημαντική. Και η 
Αλληλεγγύη μπορεί να πάρει 

ακόμα περισσότερες μορφές. Αλληλεγγύη είναι, για 
παράδειγμα, να κάνεις στον ελεύθερο χρόνο σου 
babysitting στα παιδιά μιας φιλικής ή γειτονικής 
οικογένειας, που δεν έχει τη δυνατότητα να τα 
στείλει στον παιδικό σταθμό. Αλληλεγγύη είναι 
να κλαδέψεις τον κήπο του ηλικιωμένου γείτονά 
σου. Αλληλεγγύη δείχνει ο γιατρός που ασκεί το 
λειτούργημά του, παρέχοντας τις υπηρεσίες του 
δωρεάν σε ανθρώπους ή κοινότητες που βρίσκονται 
σε ανάγκη ή ο δάσκαλος και ο καθηγητής που 
διδάσκει εθελοντικά τα παιδιά που δεν είναι 
σε θέση να πληρώσουν. Αλληλεγγύη είναι ο 
καθαρισμός των παραλιών και της γειτονιάς μας, 
αλλά επίσης αλληλεγγύη και πολιτισμός είναι 
να μην τα ρυπαίνουμε πρωτίστως. Αλληλεγγύη 
είναι να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες του σκύλου 
μας, όταν τον βγάζουμε βόλτα. Αλληλεγγύη είναι 
να ενδιαφερόμαστε ενεργά για τον τόπο μας, 
υποστηρίζοντας την εγχώρια παραγωγή και τις 
τοπικές επιχειρήσεις. 

Είναι ατέλειωτα τα παραδείγματα, που θα 
μπορούσαμε να αναφέρουμε. Ας στοχαστούμε 
λίγο πάνω σ’ όλα αυτά. Ας στοχαστούμε πάνω στη 
συλλογικότητα και θα διαπιστώσουμε ότι δεν είναι 
και τόσο δύσκολο να βάλουμε στην καθημερινότητά 
μας αλληλέγγυους τρόπους συμπεριφοράς. 
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Κα. Ταχατάκη  
θα θέλατε να μας πείτε τι σας 
οδήγησε στη μελέτη της λαογραφίας;
Πρώτα  απ’ όλα  μπορώ να πω το ένστικτο. Mου άρεσαν πάντα τα θέματα 
που είχαν σχέση με τα ήθη, τα έθιμα και τις εκδηλώσεις των ανθρώπων. Δεν είχαμε 
δυστυχώς την ευκαιρία στην Παιδαγωγική Ακαδημία να μας διδάξουν κάτι σχετικό με την 
λαογραφία. Έτσι, όταν βρέθηκα με τον άντρα μου στο Λαράνι Λασιθίου, όπου υπηρέτησε 
σαν δάσκαλός για δυο-τρία χρόνια, όπου και να πήγαινα είχα ένα μολύβι στο χέρι και 
ένα σημειωματάριο. Σημείωσα παρά πολλά λαογραφικά θέματα. Έστειλα την πρώτη 
συλλογή στον Επιθεωρητή της Πρωτοβάθμιας κι αυτός στην Ακαδημία Αθηνών. Οι 400 
αυτές χειρόγραφες σελίδες πήραν τον πρώτο έπαινο. Μου άρεσε αυτή η απασχόληση 
και έκτοτε δεν έχω σταματήσει. 50 χρονιά ασχολούμαι και έχω συλλέξει παρά πολύ 
υλικό. Έχω γράψει 30 βιβλία κι έχω περί τα 1200 δημοσιεύματα.  

Το θέμα του περιοδικού μας σχετίζεται με την αλληλεγγύη. Μπορείτε να μας πείτε αν η 
καθημερινότητα στα νεανικά σας χρονιά είχε χαρακτηριστικά αλληλοϋποστήριξης και 
αλληλεγγύης των ανθρώπων;
Τα παλιά τα χρονιά ο κόσμος είχε άλλο δέσιμο, άλλη διάθεση να βοηθήσει ο ένας τον 
άλλο και υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Να σας πω ένα παράδειγμα που το άκουσα 
από τις αφηγήσεις των δικών μου για την περίοδο μετά τον πόλεμο του 1912-13. 
Ένας γείτονάς μας είχε τραυματιστεί σοβαρότατα στον πόλεμο και στα δυο του πόδια 
και αναγκάστηκε να επιστρέψει. Το παιδί του ήταν αγέννητο όταν έφυγε και το βρήκε 
3-4 χρονών όταν γύρισε. Όπως ήταν με τα τραύματα ανήμπορος, ένας άλλος γείτονας 
πήγαινε κάθε βράδυ τον σήκωνε στους ώμους του και τον ανέβαζε στον οντά, που ήτανε 
ο χώρος για να κοιμηθεί και κάθε πρωί τον κατέβαζε. Το κράτησα πάντα στη μνήμη μου 
αυτό το γεγονός σαν παράδειγμα. 

με τη λαογράφο

Ειρήνη Ταχατάκη
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συνέντευξη

Η προσπάθεια να στηρίξουν το σταυρό στο Γιύχτα
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τόσα σταφύλια; Σκέφτηκε και έχτισε πατητήρια και 
αποθήκες, στις οποίες έβαζε τα βαρέλια με το κρασί. 
Τελικά ζούσε από τις πωλήσεις του κρασιού. Ο 
Διογένης Ευτυχής ήταν κουτσός, «ο χωλός γιατρός», 
όπως τον περιγράφει ο Ηλίας Βουτιερίδης στο 
ημερολόγιο «Επιλέκτων Κρητών» για την επανάσταση 
1897. Περιγράφει ότι δεν ήταν εύκολο να πηγαίνει 
στις επισκέψεις μέσα από τα δύσβατα σοκάκια και τα 
καλντερίμια. Είχε ένα γαϊδουράκι, το οποίο οδηγούσε 
η γυναίκα του με ένα φαναράκι στο χέρι τη νύχτα για 
να τον πηγαίνει στους ασθενείς. Όταν πέθανε χάρισε 
το σπίτι του στο δήμο. Αυτές είναι νομίζω προσφορές 
μεγάλης αλληλεγγύης στους ανθρώπους. 
Ένα άλλο ωραίο παράδειγμα είναι της οικογένειας του 
Νικόλα του Δακανάλη. Αυτοί είχαν ένα μετόχι πίσω από 
το Γιούχτα, κι όποιος είχε ανάγκη και περνούσε από 
εκεί, μπορούσε να κοιμηθεί, να φάει, να προστατευτεί, 
να βρει μεγάλη συμπαράσταση.. Μια από τις θυγατέρες 
του έτρεχε σε όλες τις νοικοκυρές να βοηθήσει 
να ζυμώσουν, να κάνει το «σκουτελικό»*, να το 
πάει όπου το έχουν ανάγκη. Ζυμωτά, βρουβόπιτες, 
τυρόπιτες, όλα τα μοίραζε, μαθημένη βέβαια από την 
οικογένειά της. 

Όταν αρχίσατε να ασχολείστε με την Λαογραφία, πως 
σας αντιμετώπισαν οι συνάδελφοι σας, οι χωριανοί 
σας και ποιος σας έμαθε την μέθοδο της συλλογής 

του λαογραφικού υλικού; 
Οι συνάδελφοι, αν και δεν τους ενδιέφερε και πάρα 
πολύ το θέμα, με βοηθήσανε κυρίως δείχνοντας 
κατανόηση και συναδελφοσύνη. Από πλευράς 
χωριανών οι άνθρωποι μου ανοίγανε το σπίτι τους 
και μου λέγανε «κάνε ότι θέλεις, γράψε ότι θέλεις, 
φωτογράφισε, δικά σου όλα». Έτσι έχω πάρα πολλές 
συλλογές με φωτογραφίες, με ηχητικές μαρτυρίες, με 
χειρόγραφα. Όσο για τη μέθοδο συλλογής του υλικού, 
διάβασα πολλά βιβλία και ειδικά του Σπυριδάκη, 
καθηγητή λαογραφίας από την Ακαδημία Αθηνών. 
Υπήρχαν και έντυπα τότε συλλογής λαογραφικού 
υλικού, τα οποία μελέτησα. Επίσης πήγαινα σε 
εκθέσεις, μίλησα με πολλούς αξιόλογους ανθρώπους. 
Υπήρξαν κι άλλοι αξιόλογοι συνάδελφοι, οι οποίοι 
έχουν ασχοληθεί με τη λαογραφία, όπως π.χ. ο κ. 
Χριστινίδης. 

Σ’ ένα βιβλίο σας, στο «Πουλιέται ο παράδεισος», 
περιγράφετε τη ζωή ενός ετοιμοθάνατου που ζητάει 
από τον σύντεκνό του να προσέχει τα παιδιά του, αφού 
έχει χαθεί και η μητέρα.
Πράγματι εδώ έχουμε ένα πολύ χαρακτηριστικό 
παράδειγμα. Όταν ο πατέρας αρρώστησε στα χρόνια 
της κατοχής εμπιστεύτηκε τα παιδιά του στο σύντεκνό 
του. Και πραγματικά τα βοήθησε πολύ, μαζί και 
ένας χωριανός από την ίδια οικογένεια ο Μιχάλης 

Μεγαλώσατε μέσα στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 
Ήταν δύσκολα τα χρόνια εκείνα κατά τη διάρκειά του 
αλλά και μετά; 
Πολύ δύσκολα. Τα περισσότερα παιδιά μετά από 
την κατοχή, δεν είχαμε ούτε καν ένα τετράδιο να 
γράψουμε. Το σχολείο μας ήταν τότε ένα νεοκλασικό 
κτήριο στην είσοδο των Αρχανών και από κάτω είχε 
υπόγεια, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει σαν αποθήκες 
οι Γερμανοί. Εκεί βρήκαμε παρά πολλές κόλλες 
τυπωμένες, δεν ξέραμε τι γράφανε, αλλά μας τις 
μοίραζαν, αφού ήταν η μια όψη κενή. Εμείς τις ράβαμε 
στη μέση, τις διπλώναμε και κάναμε τετράδια. Ήταν 
μεγάλες οι ανάγκες, αλλά και η προσπάθεια  του 
κόσμου να βοηθήσει ήταν παρά πολύ μεγάλη, υπήρχε  
διάθεση. 

Αργότερα, στην επαγγελματική μου ζωή θυμάμαι 
ότι στα σχολειά κάναμε πολλές φορές εράνους, 
προκειμένου 
να βοηθήσουμε 
για ένδυση και 
για υπόδηση 
κάποια φτωχά 
παιδάκια. Έτσι 
μαθαίνανε και τα 
παιδιά ότι αυτό 
ήταν ένα χρέος, 
όπως θεωρούσαμε εμείς οι δάσκαλοι. Το κράτος 
κάποιες φορές είχε κάνει και συσσίτια, και επειδή δεν 
μπορούσε να πληρώνει μαγείρισσα, ερχόταν κάθε 
μέρα οι μητέρες των παιδιών και μαγείρευαν, πλένανε 
τα πιάτα και συγύριζαν. 

Τη δεκαετία του ’50 στο Λαράνι δεν είχαμε ούτε φως, 
ούτε νερό. Μέναμε στο γραφείο του σχολείου με 
τον άντρα μου. Εκεί γεννήθηκε το πρώτο μου παιδί. 
Γιατρός δεν υπήρχε κι όταν αρρώσταινε το παιδί με 
πυρετό με συμβούλευαν οι γυναίκες του χωριού που 
είχαν κάποια εμπειρία για την ανατροφή των παιδιών, 
με βοηθούσαν σε κάθε δυσκολία, και μου έδειχναν 
πρακτικές και έτσι δόξα τω Θεώ μεγάλωσε. Δύσκολα 
χρόνια, η πείρα της ζωής μικρή, οι δυνατότητες 
ελάχιστες. Αλλά και όταν εγκατασταθήκαμε στις 
Αρχάνες πάλι οι γειτόνισσες βοηθούσαν πάρα πολύ. 

Ποιες μορφές κοινωνικής αλληλεγγύης έχετε 
εντοπίσει στις μελέτες σας, ποιες από αυτές υπάρχουνε 
και σήμερα;
Κυρίως υπήρχε η αλληλεγγύη της καθημερινότητας. 
Στη γειτονιά φρόντιζαν να συντροφεύουν τους 

ηλικιωμένους, να τους προσφέρουν  βοήθεια στο 
σπίτι τους, να τους βοηθούν για εξωτερικές δουλείες, 
να τους μαγειρέψουν. Αυτά όλα υπήρχαν και τα 
χρόνια εκείνα ίσχυαν περισσότερο απ’ ότι σήμερα. 
Δυστυχώς, τώρα που έχουμε πάλι ανάγκες δεν βλέπω 
την ίδια προσπάθεια προσέγγισης των ανθρώπων. 
Υπήρχαν περιπτώσεις που έκαναν οι αγρότες 
ολόκληρα μεροκάματα, προκειμένου να βοηθήσουν 
ένα φτωχό και ανήμπορο συνάνθρωπό τους, να του 
καλλιεργήσουν το χωράφι, το αμπέλι κι αυτό το 
θεωρούσαν ανθρωπιστική υποχρέωση. Υπήρχαν τα 
λεγόμενα «ζιαφέτια», που ήταν μια υποβοήθηση στον 
συνάνθρωπο, είτε στο αμπέλι είτε σε οποιαδήποτε 
άλλη γεωργική εργασία. Σ’ όλη την Κρήτη ήταν 
πολύ έντονο αυτό το ωραίο έθιμο. Υπήρχαν και τα 
λεγόμενα «κόκκινα μεροκάματα»: πολύς κόσμος, 
για να μην μείνουν  ακαλλιέργητα τα αμπέλια των 
ανθρώπων που ήταν εξορία, μαζευόταν στην πλατεία, 

μοιραζότανε μεταξύ 
τους σε ομάδες και η 
κάθε μια αναλάμβανε 
να καλλιεργήσει το 
αμπέλι κάποιου, που 
ήταν στην εξορία ή στο 
μέτωπο. Συνήθως ήταν 
Επονίτες. Η ΕΠΟΝ ήτανε 
ευρεία οργάνωση, ήταν 

βέβαια κυρίως αριστεροί, αλλά συμμετείχαν κι άλλοι 
μέσα σ’ αυτήν. Το ζιαφέτι θα το συναντήσουμε και 
σήμερα  αλλά πολύ λιγότερο. Άλλες λέξεις σχετικές 
είναι το «καερέτι», η μικρή βοήθεια στον άλλον, οι 
«δανεικοί», όπου έκαναν το μεροκάματο στο χωράφι 
ενός συγχωριανού και μετά πήγαινε κι αυτός με τη 
σειρά του στη δουλειά του πρώτου, για να ξεχρεώσει. 
Πολλή αλληλεγγύη επέδειξαν άνθρωποι της 
επιστήμης, όπως γιατροί. Είχαμε εδώ έναν ανθρωπιστή 
γιατρό το Μαρκομιχελάκη, ο όποιος ήταν Αρχανιώτης 
και διέθεσε όλη του τη ζωή στην επιστήμη για τους 
ανθρώπους του χωριού. Όχι μόνο δεν έπαιρνε χρήματα 
από φτωχούς ανθρώπους, όταν τους εξέταζε, αλλά 
τους έδινε και τα χρήματα για να αγοράσουνε κάποια 
στοιχειώδη φάρμακα. Σε πολύ παλαιοτέρα χρόνια, 
ένας άλλος γιατρός, Κωνσταντινουπολίτης στην 
καταγωγή, ο Διογένης Ευτυχής, ο οποίος ήρθε στις 
Αρχάνες κατά την επανάσταση του 1897 σαν νεαρός 
αξιωματικός, παντρεύτηκε μετά μια Αρχανιωτοπούλα. 
Λεφτά δεν υπήρχαν, αλλά έκανε επισκέψεις για να 
δει τους ασθενείς, σημείωνε μια οφειλή για όσους 
μπορούσαν και για πληρωμή έπαιρνε τον καιρό της 
συγκομιδής γομάρια σταφύλια. Τι να τα κάνει όμως 
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Τα παλιά τα χρονιά ο κόσμος είχε άλλο 
δέσιμο, άλλη διάθεση να βοηθήσει ο 

ένας τον άλλο 

Δανεικοί στον τρύγο



Τζομπανάκης. Αυτός κι αν ήταν παράδειγμα αλληλεγγύης.  Φαρμακοποιός, 
πολύ σπουδαίος άντρας ζούσε αρχικά στο Ηράκλειο, όπου είχε φαρμακείο. 
Όποιος είχε ανάγκη, στου Τζομπανάκη το φαρμακείο πήγαινε. Το απέδειξε ως το 
τέλος της ζωής του ο Μιχάλης. Μια φορά πήγε κάποιος και του είπε: «Δώσε μου 
τόσα χρήματα και πάρε την βέρα μου», και του απάντησε: «Τα λεφτά θα σου τα 
δώσω, μα την βέρα μην την βγάλεις απ’ το χέρι». Ήταν υπέροχος άνθρωπος που 
εφάρμοζε την ιδεολογία του. Από εκεί πήγαζε η αλληλεγγύη του, και αυτός και 
η Στέλλα, η γυναίκα του, ζούσαν σύμφωνα με τα πιστεύω τους, Η προσφορά στον 
συνάνθρωπο ήταν ο τρόπος της ζωής τους, δεν το κάνανε για κανένα άλλο λόγο.

Στα χρόνια της κατοχής και μετά στον εμφύλιο και ακόμα αργότερα που έφευγαν 
οι άνθρωποι και μετανάστευαν στο εξωτερικό ή σε μεγάλες ελληνικές πόλεις οι 
οικογένειες  που μένανε  πίσω πως επιβίωναν;
Αφενός είχαν τη στήριξη των μεταναστών, οι οποίοι έστελναν κάποια χρήματα 
για τις ανάγκες όσων έμεναν πίσω, αφετέρου βοηθούσαν οι συντοπίτες. Ειδικά 
όταν άφηναν τα παιδιά τους πίσω στους παππούδες. Θυμάμαι τότε, ότι είχα παρά 
πολλά παιδάκια στο σχολείο, των οποίων οι γονείς έλειπαν στο εξωτερικό. Ήτανε 

δύσκολη η ζωή, αλλά πάντα υπήρχε βοήθεια. Υπήρχε όμως και εκμετάλλευση, η 
άρχουσα τάξη εκμεταλλευότανε πολύ και οι Αρχάνες ήταν μια κοινωνία που είχε 
αστική τάξη, κυρίως μεγαλοκτηματίες, ενώ υπήρχε και εξαθλίωση.
Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα, όπου ένας από τους μεγαλοκτηματίες 
πήγε στην αγορά να πάρει αλεύρι για να ζυμώσει η γυναίκα του, και ρώτησε: 
«Έχεις άλευρον δια τους εργάτες;», ζητώντας έτσι ουσιαστικά αλεύρι κατώτερης 
ποιότητας. Επίσης, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ότι αλλιώς έκρινε ο κόσμος μια 
κοπέλα της αστικής τάξης και αλλιώς μια κοπέλα φτωχή, όταν έκαναν κάτι που 
βρισκόταν σε αντίθεση με τα ήθη της εποχής. Οι άνθρωποι ήταν πιο επιεικείς με 
την κοπέλα της αστικής τάξης. 

Ποιος ήταν ο σκοπός σας της καταγραφής της ζωής των Κρητικών; 
 Ήταν ο τρόπος ζωής των προγόνων μας, που στηρίζεται πάνω στα έθιμά μας. 
Όλα αυτά έχουν ρίζες, είναι η ταυτότητα μας σαν λαός και δεν μπορούμε να τα 
αφήσουμε να χαθούν.

Τι  συμβουλεύετε τους νέους γι’ αυτή τη περίοδο;
Να συμπαραστέκεται ο ένας στον άλλο, να υπάρχει αλληλοϋποστήριξη, να 
είναι κοντά, να έχουν υπομονή, επιμονή και επίσης να κάνουν προσπάθεια για 
την εξομάλυνση των δυσκολιών. Οι νέοι, οφείλουν επίσης να ανατρέξουν στην 
ιστορία μας και στην παράδοσή μας, να φροντίσουν να διδαχτούν απ’ αυτήν για να 
πάνε τη ζωή τους και την πατρίδα παρακάτω.
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Στη γειτονιά φρόντιζαν να συντροφεύουν τους 
ηλικιωμένους, να τους προσφέρουν  βοήθεια 

στο σπίτι τους, να τους βοηθήσουν για 
εξωτερικές δουλείες, να τους ψήσουν κάτι

Η κ. Ειρήνη 

Ταχατάκη είναι 

συνταξιούχος 

εκπαιδευτικός, 

λαογράφος και 

συγγραφέας και 

έχει εκδώσει 

27 βιβλία 

λαογραφικού 

κυρίως 

περιεχομένου.  

*«Σκουτελικό» είναι 
το φαγητό που θα πάει 
κάποιος σε κάποιον 
άλλο είτε επειδή 
βρίσκεται σε ανάγκη είτε 
επειδή απλά θέλει να 
του το προσφέρει. 

Η κ.Ειρήνη Ταχατάκη με τους μαθητές της

Μαγείρεμα σε γάμο Σκηνή γάμου



με τον Γεώργιο Μαρκάκη
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συνέντευξη

Ο κ. Γεώργιος Μαρκάκης είναι συνταξιούχος 
Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας, 
συλλέκτης – λαογράφος και δημιουργός του 
Μουσείου «Λυχνοστάτης»

Κ. Μαρκάκη, διαπραγματευόμαστε το ζήτημα της αλληλεγγύης στο περιοδικό 
μας, προσπαθώντας να καταλάβουμε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του 
παρόντος και του παρελθόντος. Ας ξεκινήσουμε με το παρελθόν. Πιστεύετε 
πως παλιότερα στην κοινωνία της Κρήτης υπήρχε αλληλεγγύη στην 
καθημερινότητα των ανθρώπων; Και αν ναι, σε ποιές μορφές; 
Υπήρχε αλληλεγγύη ανέκαθεν και θα πρέπει να ξέρετε ότι στις 
καταδυναστευμένες κοινωνίες, δηλαδή κοινωνίες, οι όποιες έχουν περάσει 
δύσκολες εποχές όπως π.χ. η Κρήτη, υπήρχε πάντα αλληλεγγύη. Υπήρχε 
μάλιστα τόση που να περισσεύει και να παίρνει και κατευθύνσεις που δεν 
θα ‘πρεπε. Εννοώ μ’ αυτό, ότι κάποιες φορές έπαιρνε και μορφές λίγο 
παθολογικές, πχ. αν συνέβαινε μια κλεψιά, ένα φονικό, κανείς δεν έλεγε 
κουβέντα, ενώ ήταν γνωστό σε όλους ποιος  το έκανε. Αυτή η συγκάλυψη 
είναι μια μορφή αρνητικής αλληλεγγύης. Αυτό μπορεί εν μέρη ν’ αποδοθεί 
στα πολλά χρόνια υποδούλωσης  του λαού, αφού βρισκόταν από δυνάστη 
σε δυνάστη -έφυγαν οι Ενετοί, ήρθαν οι Τούρκοι- χωρίς να μεσολαβήσει 
διάστημα λευτεριάς για να γίνει πιο ώριμος και συνειδητός, κι έτσι απέκτησε 
μια αντιεξουσιαστική νοοτροπία, βλέπει δηλαδή αρνητικά ό,τι σχετίζεται με 
την εξουσία.
 
Κ. Μαρκάκη, μπορείτε να μας πείτε μερικά παραδείγματα θετικής 
αλληλεγγύης από τα προσωπικά σας βιώματα., πχ. από τα νεανικά σας 
χρόνια, την κατοχή, τα φοιτητικά σας χρόνια;
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η αλληλεγγύη δεν είναι μια πράξη που, όπως 
κάνουν οι πρόσκοποι, λες θα κάνω την καλή μου πράξη σήμερα. Τότε 
ήταν μια λειτουργία που συνέβαινε στην κοινωνία, όπως πίνεις νερό και 

Σ
το διάλογο που θα διαβάσετε, ο οποίος 

είναι αυθεντικός, φαίνεται καθαρά η 

ποιότητα των ανθρώπινων σχέσεων,  με 

τι αγάπη ψυχής και με τι διακριτικό τρόπο 

και έκφραση έδειχνε το ενδιαφέρον 

του ο ένας στον άλλο. Ο διάλογος είναι έμμετρος, σε 

μορφή μαντινάδας και μέσα απ’ αυτόν αποκαλύπτεται 

ένας λόγος τόσο συναδελφικός, τόσο ζεστός που είναι 

φανερό ότι δεν απευθύνεται στο αυτί του συνομιλητή, 

αλλά στην καρδιά του: 

Ο Στυλιανός ήταν ένας άνθρωπος μεροκαματιάρης, 

καρδιοπαθής, με πέντε παιδιά. Όργωνε ένα χωράφι, 

γεμάτο πέτρες με σκοπό να το σπείρει για να θρέψει την 

οικογένεια του. Την ώρα που το όργωνε πέρασε ένας 

χωριανός του, που όλοι τον φώναζαν «Επίτροπο», γιατί 

ήταν επίτροπος στην εκκλησία του χωριού. Του λέει 

λοιπόν: 

Επίτροπος: Ώρα καλή σου Στυλιανέ, για πε μου ήντα 

κάνεις

 και το χωράφι σου τονέ, ήντα καλό το βάνεις;

Στυλιανός: Κριθάρι βάνω ‘Πίτροπε, κατέχω ανέ 

φυτρώσει; 

Και τούτον μου τον παιδεμό ο Θεός θα μου πληρώσει;                                  

Ο Επίτροπος βλέπει πως το χωράφι δεν είναι πρόσφορο 

για κάτι τέτοιο και κουνάει το κεφάλι…

Στυλιανός: Κατέχω ήντα σκέφτεσαι, λόγο μη πεις 

μεγάλο, 

φτενό είναι το χωράφι μου, μα ρώτα, έχω κι άλλο;

Επίτροπος: Για ρίξε κάτι απάνω σου, γιατί θα 

κρυγιαδώσεις, 

Κι η έχερή* σου είναι κοντή, θα διπλοκαμπουρώσεις.

Στυλιανός: Την καμιζόλα** εφόραγα, μα πέταξά τη 

πέρα, 

γιατί πολλά με στένευγε, μου ‘κοβε τον αέρα∙  
κι η έχερη ήτανε μακρά, μα ήσπασ’ ανάθεμά τη 

κι έπιασα  και την έκοψα και μετακάρφωσά τη.

Επίτροπος: Καερέτι, Στυλιανέ και ταχυτέρου έχει 

βροχή!

Στυλιανός: Από το στόμα σου ‘Πίτροπε και στου Θεού 

τ’ αυτί!

Ο χωριανός αρχικά νοιάστηκε για το συγχωριανό του, 

για το τι κάνει, νοιάστηκε να μην κρυώσει και νοιάστηκε 

για να φυτρώσει ότι έσπερνε. Διακριτικά του είπε να 

προσέχει λόγω της κακής στάσης του σώματός του 

και μετά του ευχήθηκε φεύγοντας. Μέσα σ’ έναν μικρό 

διάλογο, και μάλιστα έμμετρο, κατάφερε να χωρέσει 

τόσα πολλά. Η ανθρώπινη αλληλεγγύη είχε κι αυτή τη 

μορφή εκείνα τα χρόνια. Τη μορφή της ενίσχυσης, της 

ενθάρρυνσης και της κατανόησης μέσα από την «καλή 

κουβέντα».    

Ένας καθημερινός 
διάλογος σ’ ένα 
χωριό της Σητείας  
(Το περιστατικό μας ανέφερε ο Γ. Μαρκάκης)

Γλωσσάρι:                        

*Έχερη: Είναι η ξύλινη λαβή του άροτρου, αυτή που κρατούσε ο 

γεωργός καθώς όργωνε, προέρχεται από την αρχαία ελληνική «έν 

χέρι».  

**Καμιζόλα: Υποκάμισο, από την ιταλική λέξη «καμίσι». 

 Ο σπορέας, Van Gogh 1888
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δροσίζεσαι χωρίς να το συζητάς, χωρίς να περιμένεις 
ανταλλάγματα και χωρίς καλά καλά να το καταγράφεις 
στη συνείδησή σου. Λειτουργούσε όχι σαν υποχρέωση, 
αλλά περισσότερο σαν ηθική υποταγή, σαν κάτι 
που πρέπει να γίνει, έχω εγώ ψωμί, εσύ δεν έχεις, 
θα το μοιραστούμε. Την προηγούμενη βδομάδα με 
σταμάτησε κάποιος στο δρόμο και αφού επιβεβαίωσε 
ποιος είμαι,  μου ανέφερε ένα περιστατικό που συνέβη 
πριν 70 χρόνια. Στα χρόνια της κατοχής, στις αρχές 
του ΄42, όταν εγώ ήμουν παιδί 10 ετών και αυτός 5 
με έστειλε η μητέρα μου στο σπίτι του για να πάω ένα 
μήνυμα, κι όταν έφθασα, βρήκα και τα πέντε παιδιά της 
οικογένειας να κάθονται γύρω από ένα σοφρά και να 
τρώνε χόρτα, τίποτε άλλο. Έφυγα, αλλά μέσα σε πέντε 
λεπτά γύρισα και κρατούσα μια πετσέτα με κρίθινο 
ψωμί που πήρα από το σπίτι μου, την οποία έδωσα 
στην μάνα του και ξαναέφυγα χωρίς να πω λέξη. Εγώ 

δεν θυμόμουν τίποτα, αλλά εκείνος θυμόταν ακόμα τη 
χαρά που ένοιωσαν όλοι, βλέποντάς το. Το ότι το έχω 
ξεχάσει, σημαίνει για μένα ότι έγινε σαν μια πράξη που 
όφειλε να γίνει από την ηθική τάξη των πραγμάτων και 
όχι γιατί μου το επέβαλε κανένας. 
         
Οι παραδοσιακές κοινωνίες ήταν αλληλοβοηθητικές 
στην καθημερινότητά τους, όπως π.χ. στο να 
ξεματίσουμε τα κουκιά, τα όποια ήταν κατεξοχήν το 
φαγητό του φτωχού, διότι ήταν παρά πολύ φτηνά 
και ήταν και εύκολα διατηρήσιμα χωρίς ψυγείο. 
Έπρεπε όμως για να διατηρηθούν, να τους βγάλουν 
από μπροστά το μαύρο φλούδι, γιατί αν δεν ανοίξει, 
αναπτύσσεται μέσα στο κουκί ένα μικρό σκουληκάκι 
και κατά συνέπεια δεν μπορούν να φαγωθούν, 
αχρηστεύονται. Μαζεύονταν λοιπόν οι γυναίκες και 
οι κοπελιές, έβαζαν μπροστά τους μερικές οκάδες 

κουκιά και τα ξεμάτιζαν ή καθάριζαν τις σταφίδες, 
βγάζοντάς τους το λίκι ή έφτιαχναν το φιδέ κλπ. Αυτά 
ήταν τα λεγόμενα «καερέτια» και σήμαιναν βοήθεια 
εθελοντική, ιδιαιτέρως εκτιμώμενη, γιατί ξέρεις ότι θα 
έρθει ο άλλος από μόνος του, όχι γιατί του έχεις πει 
«έλα να με βοηθήσεις», άλλα γιατί αυτός σου είπε 
«Ποτέ μαζεύεις τις ελιές; Από βδομάδα; Ε, θα έρθω 
να σου κάνω ένα καερέτι». Η ίδια λέξη όμως μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και σαν ευχή: Λέμε πολλές φόρες 
«Άντε παιδιά, καερέτι» δηλαδή κάντε κουράγιο, βρείτε 
τη δύναμη που χρειάζεται για να ενθαρρυνθείτε. Ή αν 
έβλεπες ένα παιδί να πάσχει, θα του έλεγες «καερέτι 
αγόρι μου», δηλαδή, κάνε υπομονή. Έχει λοιπόν κι 
αυτήν την έννοια.  

Πιστεύετε ότι χάθηκε η αλληλεγγύη αυτή των 
προηγούμενων χρόνων ή διατηρείται ακόμα σε 
κάποιες μορφές; 
Νομίζω ότι η αλληλεγγύη υπάρχει, άλλαξε η μορφή 
της ίσως, αλλά ως διαδικασία υπάρχει ακόμα και 
σήμερα. Αν μπορεί να πει κανείς ότι εμφανίστηκε 
κάτι καλό από την κρίση, αυτό είναι ότι ξαναφέρνει 

πάλι λιγάκι στο προσκήνιο αυτήν την αξία. Στα 
χρόνια της σπατάλης, στην ενορία της Αγίας Τριάδας 
γινόταν ένα συσσίτιο με είκοσι μερίδες φαγητό, στο 
οποίο πήγαιναν δέκα φτωχοί, γέροι ή περιθωριακοί, 
τώρα κάνουν 2000 μερίδες την μέρα και πάλι δεν 
φτάνουν, άρα λοιπόν υπάρχει αλληλεγγύη. Δυστυχώς 
εξέλειψε η κοινωνική αλληλεγγύη σαν μέρος της 
καθημερινότητάς μας και έτσι περιοριστήκαμε στην 
ατομική, δηλαδή αυτή, η οποία εκπορεύεται εκ 
των έσω και η οποία όμως σιγά - σιγά οργανώνεται. 
Αρχίζουν οι διάφοροι φιλανθρωπικοί φορείς και 
καταλαβαίνουν τι κάνουν και το κάνουν λίγο πιο 
συστηματικά πια. Το κακό είναι, ότι ο άνθρωπος 
δεν θέλει πια αυτή την αλληλεγγύη της ατομικής 
μορφής, γιατί θίγεται η αξιοπρέπειά του. Ντρέπεται ο 
άλλος να πάει να πάρει ένα πιάτο φαγητό και γι’ αυτό 
βλέπετε ότι λένε οι διάφοροι σύλλογοι «φέρτε μας 
τρόφιμα, τα οποία να μπορούν να διατηρηθούν». Γιατί 
κάποιος νιώθει πιο αξιοπρεπής αν πάρει ένα πακέτο 
μακαρόνια, τα ψήσει στο σπίτι του και τα φάει στο 
τραπέζι του, παρά να πάει να τρώει σε συσσίτια.  

Ανατολική Κρήτη  1939, NELLY’S Ανατολική Κρήτη  1939, NELLY’S



Η Κρήτη από τα πολύ παλιά χρόνια εμφανίζει στον κώδικα αξιών της 
ενσωματωμένες μορφές αλληλεγγύης, κάποιες από τις οποίες διατηρούνται 

μέχρι σήμερα. Ας τις θυμηθούμε ξανά και ας προσπαθήσουμε να εντάξουμε την 
πρακτική εφαρμογή τους στη ζωή μας.

Η εκκλησία τι ρόλο παίζει σ’ όλη αυτήν την ιστορία; 
Πιστεύετε ότι έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων; 
Νομίζω ότι προσπαθούν να κάνουν κάτι γι’ αυτό το 
θέμα και στην Αρχιεπισκοπή μας και στις ενορίες. 
Έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι δεν κώφευσαν, 
δηλαδή δεν στάθηκαν έτσι άσπλαχνα απέναντι σε αυτή 
τη δοκιμασία. Τώρα αν μπορούσαν να κάνουν κάτι 
παραπάνω, αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει κανείς να 
κάτσει να το ψάξει λίγο περισσότερο.

Απ’  ότι διαπιστώνουμε στη σημερινή εποχή οι 
άνθρωποι έχουν αποξενωθεί μεταξύ τους, δηλαδή 
κοιτάζει ο καθένας τη δουλειά του. Που πιστεύετε ότι 
οφείλεται αυτό? 
Οφείλεται στο ότι οι κοινωνίες μας, δηλαδή ο 
ανθρώπινος πολιτισμός, όπως αυτή τη στιγμή 
εκπροσωπείται πάνω στη γη, δυστυχώς διακατέχεται 
από την έννοια  της «παγκοσμιοποίησης», που 
σημαίνει ότι το άτομο έπαψε να έχει την ατομικότητά 
του και πλέον ζει και συμπεριφέρεται με δανεικά 
πρότυπα, τα οποία μας τα δίνουν από αλλού πλέον.

Τελικά η οικονομική κρίση φέρνει τους ανθρώπους πιο 
κοντά ή τους απομακρύνει, κάνοντας τον καθένα να 

κοιτάει τον εαυτό του; 
Από τις δύο όψεις του νομίσματος προτιμώ την καλή 
να την έχω πάντα από πάνω. Πιστεύω ότι η κρίση 
φέρνει πιο κοντά τους σωστούς ανθρώπους, αυτούς 
που είναι πλασμένοι με αλτρουισμό, με διάθεση 
να προσφέρουν. Οι μη σωστοί όμως, θα γίνουν 
δυστυχώς χειρότεροι αυτό το ζήσαμε και την περίοδο 
της κατοχής με τους μαυραγορίτες, ένα τραγικό 
φαινόμενο, όπου ο ίδιος ο χωριανός σου, ο διπλανός 
σου, ο ίδιος ο συγγενής σου εκμεταλλεύτηκε την ώρα 
της δυστυχίας σου. Οι μαυραγορίτες σου έπαιρναν το 
βόδι σου, σου έπαιρναν το σπίτι σου για ένα κομμάτι 
ψωμί, γιατί είχες μια ανάγκη, για να σώσεις το παιδί 
σου που πέθαινε. 

Τι συμβουλές θα δίνατε στους νέους για να 
ξεπεράσουν ευκολότερα τα  αδιέξοδα της εποχής;
Πρέπει να θέσουν σαν πλοηγό τους το γεγονός 
ότι είναι νέοι. Πρέπει αυτή τη δύσκολη στιγμή να 
καταλάβουν ότι μόνοι τους θα βρουν τον τρόπο να 
ξεπεράσουν τα αδιέξοδα,. Είναι μεγάλο προνόμιο τα 
νιάτα, και δεν χρειάζεται να μετατρέψουν σε άλλοθι το 
γεγονός ότι δεν έχουν δουλειά. Πρέπει αν δούμε όλοι 
πλέον, όχι τι ξέραμε, άλλα τι μπορούμε να κάνουμε.
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Είναι μεγάλο προνόμιο τα νιάτα, και δεν 
χρειάζεται να μετατρέψουν σε άλλοθι το 

γεγονός ότι δεν έχουν δουλειά. Πρέπει αν 
δούμε όλοι πλέον, όχι τι ξέραμε, άλλα τι 

μπορούμε να κάνουμε.

ζιαφέτι
Όταν χτιζόταν ένα καινούριο σπίτι υπήρχαν πολλοί 

πρόθυμοι να βοηθήσουν. Άλλοι πατούσαν το χώμα 

να γίνει λάσπη, άλλοι έσκαβαν τα θεμέλια, άλλοι 

σμίλευαν πέτρες, με αποκορύφωμα το φτιάξιμο της 

στέγης, όπου η τοποθέτηση της πλεξούδας και των 

ξύλων απαιτούσε τέχνη και συγχρονισμό (1). Μετά ο 

νοικοκύρης έκανε τραπέζι για να ευχαριστήσει τους 

συγχωριανούς του, το λεγόμενο «ζιαφέτι» και ακόμα 

κι εκεί ο κάθε ένας έφερνε το κάτι τις -τάχα μου μην 

πάει με άδεια χέρια, μα στην ουσία για να βαστάξει η 

γιορτή πιο πολύ. 

καερέτι 
Σημαντικό ρόλο στην καθημερινή πρακτική των 

κρητικών, είχε το καερέτι, δηλαδή μια βοήθεια 

ή ένας παρηγορητικός, ενθαρρυντικός λόγος.  

Περί ενθάρρυνσης και κουράγιου ήταν και τα 

«ξαρρωστικά». Όταν δηλαδή η μάνα ήταν άρρωστη, 

οι γειτόνισσες έκαναν τη λάτρα του σπιτιού, ζύμωναν, 

μαγείρευαν και φρόντιζαν τα παιδιά. Αν τύχαινε 

να πέσει στο κρεβάτι ο κύρης του σπιτιού, φίλοι 

και συγγενείς αναλάμβαναν τις γεωργικές και 

κτηνοτροφικές εργασίες, θεωρώντας καθήκον τους 

να βοηθήσουν. Και όπως λένε στη Κρήτη, «δανεικά 

τα κρούταλα στο γάμο», η αλληλοβοήθεια υπήρχε 

και στις εκδηλώσεις χαράς. Στις γαμήλιες γιορτές 

έτρεχαν να συνδράμουν. Το άγχος της προετοιμασίας 

άγγιζε όλο το χωριό. Μα και στην καθημερινή 

βιοπάλη βοηθούσε ο ένας τον άλλο, προσφέροντας 

υποστήριξη στο αλώνι, στο μποστάνι, στη περιποίηση 

των ζώων. 

Εκείνα τα χρόνια ένα έργο κοινωφελές - σχολείο, 

υδραγωγείο, εκκλησία κ.α. ήταν συλλογική υπόθεση. 

Οι χωριανοί μοίραζαν τις δουλειές σχετικά με το 

έργο και συνέδραμαν όλοι αφιλοκερδώς, 

θεωρώντας χρέος και τιμή τους τη 

συμμετοχή στην ολοκλήρωση 

του έργου. Αυτός ο 

απόηχος της τιμής 

ήταν καύχημα 

ακόμα και για 

τις επόμενες 

γενιές. 

ξελουχουνίκια 
Όταν μια γυναίκα γεννούσε, της πήγαιναν πεσκέσια 

με θρεπτικές τροφές, όπως μέλι, τυρί, βότανα και 

περίσσια θαλπωρή, ώστε να επανέλθει η λεχώνα 

δυνατή να αντιμετωπίσει την πρόκληση του 

νεογέννητου κι αυτά τα λέγανε «ξελουχουνίκια».  

Τα παιδιά ήξεραν ότι κάθε πρωί θα πάνε στο 

ξεφούρνισμα του ψωμιού. Έτσι ξεκινούσε η μέρα 

τους. Οι νοικοκυρές έβγαζαν ζεστό ζεστό το ψωμί απ’ 

το φούρνο και η μυρωδιά του, σα μαγνήτης, τραβούσε 

τα παιδιά για να πάρουν ένα κομμάτι. Κι αυτές δεν 

ξεδιάλεγαν τα δικά τους παιδιά, υπήρχε απλοχεριά. 

Παραδοσιακές πρακτικές
καθημερινής αλληλεγγύης στην Κρήτη
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ξέλαση 
Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας συναντάμε 

παρόμοιες μορφές αλληλεγγύης με άλλες όμως 

ονομασίες. Στην ορεινή Τριφυλία της Μεσσηνίας 

συναντάμε το έθιμο της «ξέλασης» το οποίο δεν ήταν 

μονάχα ένα υπέροχο έθιμο αλληλοβοήθειας μεταξύ 

των κατοίκων της περιοχής αλλά και συστατικό 

στοιχείο της αρμονικής συμβίωσης στον τόπο αυτό. 

Όποιος είχε ανάγκη από βοήθεια είτε σε αγροτικές 

εργασίες είτε στο χτίσιμο, φρόντιζε να ενημερώσει 

για τη δουλειά που είχε τους συγχωριανούς του στα 

καφενεία ή στους όποιους χώρους συγκέντρωσής 

τους σχετικά με το πότε θα κάνει «ξέλαση». Όλοι 

μαζί οι συγχωριανοί προσέφεραν την εργασίες τους, 

τα αγροτικά τους εργαλεία, ακόμα και τα ζώα τους 

προκειμένου να βοηθήσουν. Ο νοικοκύρης φρόντιζε 

βέβαια για το απαραίτητο φαγητό για τους ξελασίτες.  

Αυτό το έθιμο θα το συναντήσουμε στην περιοχή της 

Λακωνίας ως «Σεμπριές» ή ως «Περκαλεσιά» και 

στην υπόλοιπη Ελλάδα ως «Δανικαρές».  Όλες αυτές 

τις μορφές αλληλεγγύης τις συναντάμε και σε άλλες 

εργασίες, όπως το ξάσιμο του μαλλιού, το αλώνισμα, 

το θέρισμα, την Παρασκευή χυλοπιτών για το σπίτι, το 

βγάλσιμο του σπόρου του καλαμποκιού και για πάρα 

πολλά άλλα.   
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Το παράδειγμα της 
γαριπαΣ

Μονοφατσίου, 
ένα χωριό με έντονο το στοιχείo της αλληλοβοήθειας

Μέσα από τις βιβλιογραφικές μας αναζητήσεις 
ανακαλύψαμε το βιβλίο του  Ιωάννη Ι. Ταμιωλάκη: 
«Η Τοπιογραφία της ΓΑΡΙΠΑΣ και οι ΓΑΡΙΠΙΑΝΟΙ τις 

δεκαετίες 1950-1960», (εκδ.: Πολιτιστικός Σύλλογος 
Γαρίπας, 2013). Διαβάζοντάς το, διαπιστώσαμε 

πως οι κάτοικοι αυτού του χωριού δημιούργησαν 
τις βασικές τους υποδομές -σχολεία, εκκλησίες, 

γέφυρες- όλοι μαζί, χωρίς απαραίτητα να τα 
περιμένουν από ένα κράτος, που έτσι κι αλλιώς 

πάντα κωλυσιεργούσε ή αδυνατούσε. Αναφέρουμε 
τη Γαρίπα ως παράδειγμα, ξέροντας ότι με παρόμοιο 

τρόπο λειτούργησαν οι κάτοικοι σε πάρα πολλά 
χωριά της Κρήτης.   

Σημ.: (1) Η στέγη στο παραδοσιακό κρητικό σπίτι, όπως και στα 

περισσότερα αιγαιοπελαγίτικα νησιά, είναι κατά κανόνα επίπεδη 

και λέγεται δώμα. Για την κατασκευή του χρησιμοποιούνταν 

κορμοί και κλάδοι αγριόξυλων, ακανόνιστης διατομής και 

διαφόρου μήκους, τελείως ακατέργαστοι πολλές φορές. Πάνω 

από τα ξύλα (μισοδόκι, δοκάρια, φειαλώματα) τοποθετούνταν 

θάμνοι ή καλάμια, που καλύπτονταν στη συνέχεια με λεπτό 

στρώμα πηλού. Η εργασία αυτή, η οποία γινόταν οπωσδήποτε 

με αλληλοβοήθεια, λεγόταν ρόδωμα. Το πηλώδες στρώμα 

καλυπτόταν με λεπίδα, ένα ειδικό αργιλικό χώμα, με το οποίο 

εξασφαλιζόταν η στεγανότητα του δώματος και η θερμομόνωση 

του σπιτιού. 

Ειρήνη Ταχατάκη - Η Κρήτη του χθές

σκουτελικό 
Στην καθημερινότητα των γυναικών ήταν 

συνυφασμένη η συνήθεια να ανταλλάσουν οι 

γειτόνισσες μεταξύ τους ότι λιχουδιά ή καλούδια 

μαγείρευαν, αλλά και να στέλνουν φαγητό σε 

όποιον άρρωστο ή ανήμπορο γείτονα είχαν. Αυτό 

ήταν το γνωστό ως «σκουτελικό» και αποτελούσε 

καθημερινή πρακτική των γυναικών, τόσο στα 

χωριά όσο και στις γειτονιές της πόλης.    

Γαρίπα - Χωριανοι βοηθούν στο ρίξιμο της ταράτσας σ΄ένα 
σπίτι στο χωριό
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Τ
α  χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, 
με οδηγό όμως τη σύμπνοια, την 
αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη 
και παραδειγματιζόμενοι από τους 
προγόνους τους, οι Γαριπιανοί 

κατάφεραν να βοηθήσουν τόσο τον τόπο τους όσο  και 
ο ένας τον άλλο. Το αποτέλεσμα ήταν να προοδεύσουν 
και αυτοί, αλλά να γίνουν και αρκετά έργα στο χωριό 
τους σαν παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.   

Στις αρχές του 20ου αιώνα χτίστηκε η πρώτη χριστιανική 
εκκλησία στη Γαρίπα, η Αγία Αικατερίνη, αφού πρώτα 

δόθηκε άδεια από τον Τούρκο Δήμαρχο, ο οποίος 
όμως έβαλε προθεσμία για το πότε θα πρέπει να έχουν 
τελειώσει τις εργασίες. Τότε, όλοι μαζί  οι χριστιανοί 
κάτοικοι του χωριού, μικροί και μεγάλοι, δούλεψαν 
ασταμάτητα για να πραγματοποιήσουν το έργο τους, 
γιατί εκείνη την εποχή ήταν πολύ σημαντικό να έχουν 
τη δική τους εκκλησία. Με τον ίδιο τρόπο, με συλλογική 
εργασία, χτίστηκαν μετέπειτα και όλες οι υπόλοιπες 
εκκλησίες του χωριού. Ο καθένας συνεισέφερε με 
όποιον τρόπο μπορούσε, άλλοτε προσφέροντας 
χρήματα, άλλοτε, προσωπική εργασία και άλλοτε 
συμμετέχοντας και συνεισφέροντας στους εράνους, 
που οργανώνονταν για το σκοπό αυτό.

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο αριθμός των 

κατοίκων του χωριού άρχισε να αυξάνει με πολύ γοργούς 
ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι υποδομές που υπήρχαν να 
μην επαρκούν πλέον για να καλύψουν τις ανάγκες των 
κατοίκων. Έτσι άρχισαν να δραστηριοποιούνται προς 
αυτήν την κατεύθυνση. Το παλιό πηγάδι του χωριού 
–ένα τούρκικο ανοιχτό πηγάδι με μικρό βάθος- δεν 
έφθανε να καλύψει τις ανάγκες όλων για νερό. Μέσα 
σ’ ένα καλοκαίρι όλοι μαζί οι χωριανοί  συνέδραμαν 
με όποιο τρόπο μπορούσε ο καθένας και βάθυναν 
και σκέπασαν για ασφάλεια το πηγάδι, ενώ πολλά 
χρόνια αργότερα, πάλι με τη συνδρομή των χωριανών, 
μέσω του Πολιτιστικού Συλλόγου αυτή τη φορά, η 
κατασκευή βελτιώθηκε και η πλατεία, όπου βρίσκεται, 
εξωραΐστηκε.  

Το κτήριο του Γυμνασίου Γαρίπας, το οποίο σήμερα 
φιλοξενεί το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας 
Ηλικιωμένων, χτίστηκε με την προσωπική, την 
οικονομική αλλά και την ηθική βοήθεια και συνδρομή 
των χωριανών. Η παιδική χαρά του χωριού πάλι, 
φτιάχτηκε με δαπάνη του Συλλόγου Γαριπιανών Αθήνας 
«Ο ΒΡΟΝΤΑΣ».

Π
έραν όμως των έργων υποδομής 
η αλληλοβοήθεια στην 
καθημερινότητα ήταν δεδομένη. 
Ο τρύγος και το λιομάζωμα, που 
αποτελούσαν από τις πιο σημαντικές 

αγροτικές δουλειές, απαιτούσαν πολλά εργατικά χέρια 
και αν τα μέλη της οικογένειας δεν ήταν αρκετά, έκαναν 
«δανεικούς» με άλλες οικογένειες, δηλαδή όλοι μαζί 
τρυγούσαν ή μάζευαν τις ελιές της μίας και μετά της 
άλλης οικογένειας.      

Γενικά η συμπαράσταση στη χαρά ή στη λύπη, στη 
σημαντική ή δύσκολη στιγμή ήταν δεδομένη. Η έγκυος 
γυναίκα ήταν πάντα σεβαστή, ενώ την ημέρα που 
γεννούσε, μαζεύοταν στο σπίτι της ως επί το πλείστον 
γυναίκες, και βοηθούσαν την ετοιμόγεννη να φέρει 
στον κόσμο το μωρό της. Και η βάπτιση του παιδιού 
αντιμετωπιζόταν σαν μια συναδέλφωση. Η λέξη «σύν-

τεκνος», όπως αποκαλείται ο νονός του παιδιού, 
δηλώνει το γεγονός ότι το παιδί το έχουν μαζί οι φυσικοί  
γονείς και ο πνευματικός τους πατέρας, δηλαδή ο 
ανάδοχος. Παραδοσιακά η σχέση των συντέκνων 
μεταξύ τους είναι πραγματικά αδελφική. Συντεκνιές 
όμως γινόταν και στο όνομα της συμφιλίωσης. Όταν 
δύο οικογένειες είχαν διαφορές, βρισκόταν κάποιος 
διαμεσολαβητής, ο οποίος έκανε το «σασμό», δηλαδή 
τη «συντεκνιά», που έλυνε την έχθρα. Για τον ίδιο λόγο, 
μπορούσε να γίνει και γάμος. 
 
Στην περίπτωση του γάμου είχαμε πολλές μορφές 
αλληλοβοήθειας και μαζικής σύναξης όλου του 

χωριού, οι οποίοι βοηθούσαν στο κάλεσμα του κόσμου, 
στη μεταφορά της προίκας, στο να ψηθούν τα φαγητά για 
το τραπέζι που ακολουθούσε, να στρωθούν τα τραπέζια, 
να σερβίρουν, αλλά και στο μάζεμα και πλύσιμο της 
λάντζας. Όλοι οι κάτοικοι συμμετείχαν στη χαρά του 
ζευγαριού και όλοι πρόσφεραν για να στηρίξουν 
οικονομικά και ηθικά την προσπάθεια του ζευγαριού 
να προχωρήσει στη ζωή. Με πολύ συναρπαστικό τρόπο 
αναφέρεται στο βιβλίο η περίπτωση ενός νέου και μιας 
νέας που, αφού «κλέφτηκαν» και πήγαν σε άλλο χωριό, 
συγγενείς και φίλοι είχαν περικυκλώσει όλη τη νύχτα 
το σπίτι για να μην πάρουν την κοπέλα οι αστυνομικοί, 
μιας και ήταν ανήλικη. Μάλιστα, βρήκαν στο ζευγάρι 
δανεικά δαχτυλίδια και στεφάνια για να γίνει ο γάμος. 

Η παράδοση, δηλαδή τα πολιτισμικά στοιχεία που 
μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά, περιείχαν λύσεις 
για πολλά θέματα συμβίωσης και επιβίωσης των 
ανθρώπων. Οι λύσεις αυτές είχαν σαν κεντρικό τους 
άξονα την αλληλοβοήθεια και την αλληλοστήριξη. 
Είναι λοιπόν φανερό πως, αν ξαναθυμηθούμε ότι οι 
μοίρα των ανθρώπων που ζουν στον ίδιο τόπο είναι 
κοινή και πως, αν ο καθένας συνεισφέρει σε κάτι για το 
κοινό καλό, δημιουργείται σιγά σιγά ένα πλεόνασμα, το 
οποίο βοηθά την κοινωνία να προοδεύει, να εξελίσσεται 
πιο αρμονικά. Είναι βέβαιο ότι απ’ αυτό θα έχει όφελος 
και το κάθε άτομο ξεχωριστά. Το αντίθετο δεν μοιάζει να 
είναι μια έξυπνη επιλογή.

Είναι λοιπόν φανερό πως, αν 
ξαναθυμηθούμε ότι οι μοίρα των 

ανθρώπων που ζουν στον ίδιο τόπο είναι 
κοινή και πως, αν ο καθένας συνεισφέρει 
σε κάτι για το κοινό καλό, δημιουργείται 

σιγά σιγά ένα πλεόνασμα, το οποίο βοηθά 
την κοινωνία να προοδεύει, να εξελίσσεται 

πιο αρμονικά

η συμπαράσταση στη χαρά ή στη λύπη, 
στη σημαντική ή δύσκολη στιγμή ήταν 

δεδομένη

Γαρίπα - Ξεφούρνησμα ψωμιού Γαρίπα - Ξεφούρνησμα ψωμιού Σχολείο ΓαρίπαςΓαρίπα - Ο Ιερός ναός των τριών Ιεραρχών



Κύριε Πατρίκιε, πώς αντιλαμβάνεστε εσείς την έννοια 
Αλληλεγγύη;
Για την αλληλεγγύη όλοι μιλάμε, και σήμερα ακόμα πιο 
πολύ. Όμως είναι πολύ δύσκολο να την εφαρμόσεις. 
Γιατί, στα λόγια είναι καλή, αλλά στην πράξη έχει 
δυσκολίες. Και πρώτα πρώτα, αλληλεγγύη με ποιόν, 
μόνο με τους γνωστούς, μόνο με τους φίλους, μόνο με 
τους συγγενείς;  Ή ακόμα και μ’ έναν άγνωστο;  Ίσως η 
δυσκολότερη πραγμάτωση της αλληλεγγύης είναι με 
κάποιον που δεν ξέρεις. Διότι όταν είσαι αλληλέγγυος 
με έναν γνωστό, ίσως έστω και ασυνείδητα, περιμένεις 
και κάποια ανταπόδοση ή τουλάχιστον κάποια 
αναγνώριση. Ενώ, όταν δείξεις αλληλεγγύη προς έναν 
άγνωστο δεν περιμένεις τίποτα από κείνον και αυτό 
πιθανότατα να είναι η πιο ουσιαστική της μορφή.  Λοιπόν, 
είναι καλό να μιλάμε για αλληλεγγύη, αλλά για να την 
πραγματώνουμε χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια 
απ’ ότι συνήθως νομίζουμε. Και πηγαίνοντας αυτή τη 
σκέψη λίγο πιο πέρα, αλληλεγγύη δεν είναι μόνο η 

συμπαράσταση σε έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη και 
το ζητάει, αλλά πολλές φορές και σ’ έναν άνθρωπο 
που έχει ανάγκη αλλά δεν τη δείχνει και πρέπει να το 
ανακαλύψεις εσύ ο ίδιος. 

Κατά τη γνώμη σας, η σχέση της ποίησης με την 
αλληλεγγύη ποια είναι;
Η ποίηση, αυτό που κάνει όποτε το καταφέρνει, είναι να 
φέρει σε επαφή τους ανθρώπους μεταξύ τους αλλά και 
τον ίδιο τον άνθρωπο με τον εαυτό του. Δηλαδή, αυτός 
που διαβάζει και ενσωματώνει την ποίηση να μπορεί να 
αναγνωρίζει τον ίδιο τον εαυτό του, αλλά ταυτοχρόνως 
να επικοινωνεί και με τον άλλον. Και να καταλαβαίνει 
και ν’ αναγνωρίζει τον άλλον που είναι ο διπλανός του 
και που πολλές φορές περνά  δίπλα μας σαν άγνωστος .

Στο ποίημα σας «Η επιστροφή ενός εξόριστου»  
γράφετε:  «και τώρα εδώ πως ξαναρχίζεις»;   Εσείς 
πως ξαναρχίσατε; 

Στη ζωή μας, είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναρχίζουμε 
πάρα πολλές φορές, γιατί πάρα πολλές είναι οι 
αλλαγές, είτε αυτές που συνειδητοποιούμε είτε 
εκείνες  που δε συνειδητοποιούμε. Κι εκεί 
επάνω, στη νέα αρχή που προσπαθείς 
να κάνεις και στη νέα προσαρμογή, η 
αλληλεγγύη και πάλι είναι  απαραίτητη, 
τόσο των άλλων απέναντι σου όσο και 
η δική σου απέναντι στους άλλους. 
Καμιά φορά, στην τόσο ανταγωνιστική 
κοινωνία, όπως περίπου είναι αυτή 
που ζούμε σήμερα, η αλληλεγγύη 
μειώνεται, φτάνει κάποτε και να 
εκμηδενιστεί και γι αυτό χρειάζεται 
να επανερχόμαστε και να θέτομε το 
ζήτημα. Να μη την θεωρούμε δηλαδή 
σαν κάτι το περίπου αυτόματο, χρειάζεται 
συνειδητοποίηση του προβλήματος και 
προσπάθεια επίλυσής του. Η αλληλεγγύη 
χρειάζεται προσπάθεια. 

Εσείς στη ζωή σας πως έχετε βιώσει 
αλληλεγγύη; Ποιοι σας βοήθησαν;
Εγώ βίωσα αλληλεγγύη σε μεγάλες 
δυσκολίες, ιδίως έξω από την Ελλάδα. 
Είδα ξένους φίλους να μου προσφέρουν 
στέγη και τροφή, όταν τα χρειάστηκα 
και είναι πράγματα που δεν ξεχνώ, είναι 
πράγματα που όχι μόνο με βοήθησαν 
να τα βγάλω πέρα στη ζωή μου, αλλά 
με εμπλούτισαν στον τρόπο που μπορώ 
να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. 
Πλούτισαν την ίδια μου τη ζωή και από 

αλληλεγγύη δεν είναι μόνο η συμπαράσταση σε έναν 
άνθρωπο που έχει ανάγκη και το ζητάει, αλλά πολλές φορές 
και σ’ έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη αλλά δεν τη δείχνει και 
πρέπει να το ανακαλύψεις εσύ ο ίδιος.
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Η αλληλεγγύη στα χρόνια
της εξορίας,
συνέντευξη με τον

ΤΙΤΟ ΠΑΤΡΙΚΙΟ

Εξόριστοι στη Μακρόνησο, Μάργαρης Νίκος

Εξόριστες γυναίκες στη Μακρόνησο, 
Μάργαρης Νίκος



Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Τίτος Πατρίκιος γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1928. Αποφοίτησε από τη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και άσκησε για κάποιο 
διάστημα το επάγγελμα του 
δικηγόρου. Στη διάρκεια της 
Γερμανικής Κατοχής έλαβε μέρος 
στην Εθνική Αντίσταση με την ΕΠΟΝ 
και στη συνέχεια με τον ΕΛΑΣ. Το 
1944 καταδικάστηκε σε θάνατο 
από συνεργάτες των Γερμανών και 
η εκτέλεσή του ματαιώθηκε την 
τελευταία στιγμή. Εξορίστηκε στη 
Μακρόνησο (1951-1952) και στον 
Αη-Στράτη (1952-1953). Σπούδασε 
Κοινωνιολογία στο Παρίσι 
(1959-1964), όπου αργότερα 
πήρε μέρος στις αντιδικτατορικές 
εκδηλώσεις εναντίον της χούντας 
των Συνταγματαρχών στην Ελλάδα. 
Εργάστηκε στην Unesco και στη 
Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων 
και Γεωργίας (FAO) στη Ρώμη. 
Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1975 
και εργάστηκε ως δικηγόρος, 
κοινωνιολόγος και λογοτεχνικός 
μεταφραστής καθώς και στο Κέντρο 
Μαρξιστικών Μελετών. 
Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα 
αρκετές φορές με το έργο του 
σε διεθνές επίπεδο. Το 2008 
βραβεύτηκε από την Ακαδημία 
Αθηνών για το σύνολο του έργου 
του. 
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στην Κρήτη

αφιέρωμα

Μ
ια από τις πιο σημαντικές οργανώσεις 

που δραστηριοποιούνται εθελοντικά 

είναι ο Ερυθρός Σταυρός. Στην Ελλάδα 

ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία 

της τότε Βασίλισσας Όλγας, στις 

10 Ιουνίου του 1877. Είναι ο μεγαλύτερος μη 

κυβερνητικός οργανισμός στην Ελλάδα με σύνθετο 

έργο που βασίζεται στην εθελοντική δράση και στην 

άμεση ανταπόκριση των πολιτών. 

Κινητοποιείται στοχεύοντας πάντα στην ανακούφιση 

του ανθρώπινου πόνου σε περιόδους πολέμου 

και ειρήνης, στηρίζοντας τραυματίες, ασθενείς, 

πρόσφυγες, ηλικιωμένους, ανθρώπους με 

οικονομικές δυσκολίες και άτομα από κάθε ευάλωτη 

ομάδα του πληθυσμού. Η δράση του 

έχει συνδεθεί με την επαγρύπνηση, 

την αλληλεγγύη και τη φιλαλληλία 

και είναι συνώνυμη της αφιλοκερδούς 

προσφοράς και της ανιδιοτέλειας.

Αποτελείται από τρία ένστολα 

τμήματα: τους Εθελοντές Νοσηλευτές,  

τους Σαμαρείτες - Διασώστες - 

Ναυαγοσώστες, καθώς επίσης και το 

τμήμα της Κοινωνικής πρόνοιας. Οι 

θεμελιώδεις αρχές του είναι: 

Ανθρωπισμός – Αμεροληψία – 
Ουδετερότητα – Ανεξαρτησία – 

Εθελοντισμός – Ενότητα -  Παγκοσμιότητα   

Ο Τομέας Νοσηλευτικής του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού, εμφανίστηκε το 1878, ένα χρόνο 

μετά την ίδρυσή του. Το 1914 πραγματοποιείται η 

πρώτη συστηματική εκπαίδευση στην τότε Σχολή 

Επίκουρων Γυναικών του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού. Στην ιστορία του ερυθροσταυρικού κινήματος 

οι Νοσηλεύτριές του έχουν συμμετάσχει σε κάθε 

έκτακτη ανάγκη που προέκυψε από τους πολέμους της 

χώρας, μετά από φυσικές καταστροφές ή μετακινήσεις 

πληθυσμών. Η εικόνα της Νοσηλεύτριας του Ερυθρού 

Σταυρού είναι αποτυπωμένη στη μνήμη και την ιστορία 

της Ελλάδας και συμβολίζει το ανθρωπιστικό έργο του 

Συλλόγου.

αυτή την άποψη διατηρώ φιλίες που κρατάνε, πάνω από μισό 
αιώνα τώρα.

Αυτό που μας είπατε μόλις τώρα, αφορά και την περίοδο της 
εξορίας στη Μακρόνησο και στον Αη Στράτη; Πώς καταφέρατε να 
επιβιώσετε εκεί;
Στη Μακρόνησο τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα γιατί μας είχαν 
σε απομόνωση, αλλά στον Αη Στράτη ένιωσα πραγματικά μεγάλη 
βοήθεια, ψυχολογική και πνευματική, από ανθρώπους που μου 
προσέφεραν πολλά.  Ο Γιάννης Ρίτσος, ο Κώστας Κουλουφάκος, 
ο Μανόλης Φουρτούνης, ο Δημήτρης Ραφτόπουλος και πολλοί 
άλλοι άνθρωποι, που τα ονόματά τους δεν είναι τόσο γνωστά, στις 
δύσκολες εκείνες συνθήκες βρέθηκαν δίπλα μου. Πότε να μου 
επιδιορθώσουν τα παπούτσια, πότε να μου τα σολιάσουν, ένας 
φίλος μου έφτιαξε από σανίδια μια μικρή βιβλιοθήκη να ακουμπώ 
τα βιβλία μου, ένας μου  έφτιαξε μια βαλίτσα. Θυμάμαι χιλιάδες 
τέτοια πράγματα…

Πιστεύετε ότι η ποίηση μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην 
αφύπνιση του πνεύματος του λαού μας, στην κατάσταση που είναι 
σήμερα ο Ελληνικός λαός;
Δύσκολο το βλέπω, αλλά, μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο. Εδώ θα 
μας απαντήσουν τα ίδια τα πράγματα. Δε φτάνει τι θα πω εγώ ή 
ένας άλλος ποιητής. Πάντως καλό είναι που και που - όχι συνεχώς 
και όχι κάθε μέρα- να διαβάζουμε ή να ακούμε λίγη ποίηση.

Πιστεύετε ότι μπορούμε οι άνθρωποι να περάσουμε από το εγώ 
στο εμείς;
Μπορούμε, μπορούμε. Αλλά, όταν έχουμε καταλάβει και το εγώ και 
κυρίως, όταν έχουμε καταλάβει ότι πολλές φορές χρησιμοποιούμε 
το εμείς ως ψευδώνυμο και ότι δεν ενδιαφερόμαστε πραγματικά 
για τους άλλους, αλλά για τον εαυτό μας. Όπως πολλοί πολιτικοί 
που απευθύνονται στο λαό και λένε  «λαέ και τα λοιπά», και κατά 
βάθος ενδιαφέρονται για το άτομό τους και όχι για το λαό. Λοιπόν, 
γι’ αυτό να το προσέχουμε το εμείς και να διακρίνουμε πότε είναι 
αυθεντικό και πότε είναι ψευδώνυμο του εγώ.

1949 άφιξη των τραυματισμένων φαντάρων στο 
λιμάνι του Ηρακλείου

Εξόριστοι στη Μακρόνησο, 
Μάργαρης Νίκος



Αρχές 20ου αι. Γ. Ι. Παναγιωτάκης, Η 
Γυναίκα της Κρήτης στο χθες και το 

σήμερα, Κρήτη 2003

Σ
το Ηράκλειο το 1941, όπως ήταν φυσικό μέσα στα δύσκολα χρόνια 

της κατοχής όπου οι ανάγκες για υγειονομική περίθαλψη, φροντίδα 

και βοήθεια ήταν μεγάλη, άρχισαν να δραστηριοποιούνται μέλη του 

Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων καθώς και του σώματος Ελληνίδων 

οδηγών προς αυτή την κατεύθυνση. Δημιουργήθηκε έτσι η ομάδα ΕΟΧΑ 

(Εθνική Οργάνωση Χριστιανικής Αλληλεγγύης) με πρόεδρο τον τότε Μητροπολίτη 

Κρήτης Ευγένιο Ψαλιδάκη και Αντιπρόεδρο την έφορο των οδηγών Μαρί Πετράκη. 

Επίσης, πολλοί γιατροί, δίδασκαν θεωρητικά μαθήματα, μεταξύ των οποίων οι 

χειρούργοι Στυλιανός Γιαμαλάκης, Ευάγγελος Χατζάκης και ο διευθυντής του 

Πανάνειου Νοσοκομείου, στο οποίο γινόταν η πρακτική άσκηση, Νικόλαος Χασάπης. 

Την περίοδο αυτή, ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός έχει ήδη 

αναλάβει δράση ανά τον κόσμο και υπεύθυνός του στην 

Κρήτη είχε τεθεί ο Dr. Do Rougemont. Με την άφιξή του 

στο νησί η παραπάνω ομάδα εντάχθηκε στο Διεθνή Ερυθρό 

Σταυρό. Έκτοτε η δράση της έγινε πλέον πιο έντονη και 

συντονισμένη. Περιέθαλπαν τους τραυματίες στρατιώτες, 

αλλά και απλούς πολίτες. Ήταν αυτοί που συμπαραστάθηκαν 

στα γυναικόπαιδα της Βιάννου, των Ανωγείων και της 

Δαμάστας προσφέροντας τρόφιμα, φάρμακα και ότι άλλο 

μπορούσαν να προσφέρουν. Φρόντιζαν ορφανά, ανήμπορους 

ηλικιωμένους και κατέβαλλαν επίπονες προσπάθειες για 

να ανακουφίσουν τον ανθρώπινο πόνο. Ήταν αυτοί που μετά 

τον πόλεμο, μαζί με πλήθος Ηρακλειωτών, υποδέχθηκαν 

στο λιμάνι του Ηρακλείου το πλοίο που έφερνε πίσω τους 

τραυματίες και τους φαντάρους μας, άλλους ελαφρά τραυματισμένους και άλλους 

ακρωτηριασμένους και στους οποίους προσέφεραν τις υπηρεσίες τους. Θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι υπήρξαν και θύματα σε αυτόν πόλεμο από τα μέλη του Ερυθρού 

Σταυρού, όπως ήταν η Αδελφή Εθελόντρια Καλλιόπη Γιουλούντα, 23 ετών, από το 

Ρέθυμνο  που σκοτώθηκε στις 17.04.2013 στα Γιάννενα από βόμβα που έριξαν οι 

Ιταλοί στο 2ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο την ώρα που προσέφερε τις υπηρεσίες της, 

συμμετέχοντας σε χειρουργείο.

Σ
το Ηράκλειο δημιουργήθηκε παράρτημα του ΕΕΣ το 1946 με πρώτο 

πρόεδρο το δικηγόρο Κων/νο Γαλενιανό. Αποτελούνταν τότε μονάχα 

από εθελόντριες αδελφές νοσοκόμες. Η πρώτη αυτή ομάδα αριθμούσε 

είκοσι γυναίκες, οι οποίες έβαλαν τα θεμέλια του τοπικού τμήματος στο 

Ηράκλειο. Μέχρι το 1963 είχαν εκπαιδευτεί εφτά σειρές εθελοντριών 

που αριθμούσαν τριακόσιες κυρίες και νεαρά κορίτσια.

Σήμερα οι Εθελόντριες Αδελφές Νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού σε 

συστηματική βάση προσφέρουν υπηρεσίες και στα δύο Νοσοκομεία του Ηρακλείου 

στις πληροφορίες,  στο Βενιζέλειο και στα ΤΕΠ, κάνουν επισκέψεις σε γηροκομεία 

και δύο κάθε φορά φροντίζουν και ταΐζουν τους ηλικιωμένους του γηροκομείου 

της Αρχιεπισκοπής, βοηθούν στο ΠΑΚ μια φορά της 

εβδομάδα καθώς και σε Κοινωνικά Ιατρεία της πόλης 

μας. Επίσης κάθε πρώτο Σάββατο έκαστου μήνα σε 

συνεργασία με τον ΑΙΜΑΤΟΚΡΗΤΗ και άλλες Εθελοντικές 

Ομάδες του Ηρακλείου προάγουν την Αιμοδοσία. Η  

δράση τους ποτέ δεν σταματά και είναι πάντα παρούσες 

όταν υπάρχει ανάγκη.  

Ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας συστάθηκε 

το έτος 1964, με σκοπό την παροχή Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, σύμφωνα με τις αρχές και τη δεοντολογία 

της Κοινωνικής Εργασίας. Οι Υπηρεσίες του Τομέα  και 

τα προγράμματα που αναπτύσσει, στελεχώνονται από 

Κοινωνικούς Λειτουργούς, επαγγελματίες άλλων 

ειδικοτήτων καθώς και Εθελοντές  Κοινωνικής Πρόνοιας.

Δραστηριοποιούνται υποστηρίζοντας ηλικιωμένους, παιδιά σε κίνδυνο, οικογένειες 

σε κρίση, άτομα με αναπηρίες (ψυχική, σωματική, νοητική), παρέχουν υπηρεσίες σε 

ιδρύματα, γηροκομία, φυλακισμένους, άστεγους, χρήστες ουσιών, κακοποιημένες 

γυναίκες, μετακινούμενους πληθυσμούς, θύματα φυσικών και άλλων καταστροφών.

Από αριστερά:1, 2, 3,  
Εθελόντριες Νοσοκόμες 

του ΕΕΣ με τραυματίες 
από το μέτωπο

ΕΕΣ Επίσκεψη σε 
γηροκομείο

δεν έχει λεζάντα!

4, ΕΕΣ - Αποστολή 
ιατροφαρμακευτικού 

υλικού

5, Αδελφη του 
ΕΕΣ περιποιείται 

τραυματισμένο 
προσφυγόπουλο, 1923
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Κύριε Στειακάκη, οι Εθελοντές Διασώστες και Σαμαρείτες είναι ένα 
από τα τμήματα του Ερυθρού Σταυρού. Μπορείτε να μας πείτε πως 

ξεκίνησαν στην Ελλάδα; 

Οι Εθελοντές Διασώστες και Σαμαρείτες του Ερυθρού Σταυρού 

αποτελούν ένα από τα τρία ένστολα σώματά του, μαζί με την 

Κοινωνική πρόνοια και το τμήμα Νοσηλευτικής που είναι και το πιο 

παλιό. Βέβαια, Εθελοντές Σαμαρείτες υπάρχουν στην Ελλάδα από 

το 1932 σαν εθελοντές τραυματιοφορείς και ήταν αυτοί κυρίως που 

κάλυψαν τις μάχες του δεύτερου παγκόσμιου πόλεμου. Σαν σώμα 

όμως Εθελοντών Σαμαρειτών υπάρχουν στην Ελλάδα από το 1980 

και ο ρόλος τους είναι η παροχή πρώτων βοηθειών, η διάσωση, η 

ναυαγοσωστική και η ορεινή διάσωση. Στο Ηράκλειο είμαστε από το 

1996 και επειδή ευτυχώς δεν συμβαίνουν κάθε μέρα σεισμοί, λοιμοί 

ή πόλεμοι, σε περιόδους ειρήνης εκπαιδεύουμε τους απλούς πολίτες 

στις πρώτες βοήθειες και πηγαίνουμε όπου μας ζητηθεί.

Τί προϋποθέσεις υπάρχουν για να γίνει κανείς Σαμαρείτης και πόσος 

είναι ο χρόνος εκπαίδευσης; 

Κατ’ αρχήν θα πρέπει να έχει ηλικία μέχρι 45 χρόνων, γιατί η 

εκπαίδευσή μας έχει κάποιες απαιτήσεις. Να είναι απόφοιτος 

λυκείου για να μπορεί να αφομοιώσει πιο εύκολα τα μαθήματα και 

να υπάρχει πιστοποιητικό από γιατρό ότι μπορεί να ανταπεξέλθει  

στην εκπαίδευση. Ο χρόνος εκπαίδευσης είναι δεκαπέντε μήνες. 

Ξεκινά κάθε χρόνο τον Οκτώβρη με τα θεωρητικά μαθήματα, τα οποία 

διαρκούν μέχρι τα μέσα του Ιούνιου και μετά γίνεται η πρακτική στα 

Νοσοκομεία. Τα μαθήματα είναι κάθε Δευτέρα και Τετάρτη και κάποια 

Σαββατοκύριακα που κάνουμε κάποιες πρακτικές εκτός κτηρίου. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι απαιτείται πολύς χρόνος, περίπου σε κάθε 

Εθελοντή αναλογούν πεντακόσιες ώρες το δεκαπεντάμηνο.

Είναι δωρεάν τα μαθήματα; 

Υπάρχει ένα μικρό κόστος μόνο για την στολή που παίρνουμε και 

για κάποια ασφάλιση που γίνεται στους εκπαιδευόμενους για τυχόν 

ατύχημα. Πέρυσι ήταν 150€. 

Η Ομάδα Σαμαρειτών

συνέντευξη

με τον αρχηγό της

Δημήτρη Στειακάκη

 Η καθημερινότητα στο πλωτό Νοσοκομείο
στη Σρι Λάνκα

 Υγειονομική κάλυψη στη προπόνηση των Special 
Olympics, 2011  Εθελοντής Νοσηλευτής επί το έργο

 Συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού - 
Προληπτική Ιατρική
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Καθώς ετοιμάζεις το πρωινό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.

Μην ξεχνάς να ταΐζεις τα περιστέρια.

Όταν πολέμους ξεκινάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.

Μην ξεχνάς όσους λαχταρούν την ειρήνη.

Όταν πληρώνεις το νερό να σκέφτεσαι τους άλλους. 

Εκείνους που μόνο τα σύννεφα έχουν να τους θηλάσουν.

Όταν γυρνάς στο σπιτικό σου, να σκέφτεσαι τους άλλους.

Μην ξεχνάς όσους ζουν σε αντίσκηνα.

Όταν τ’ αστέρια μετράς πριν κοιμηθείς, να σκέφτεσαι τους άλλους.

Εκείνους που δεν έχουν που να πλαγιάσουν.

Όταν ελεύθερα μιλάς, να σκέφτεσαι τους άλλους.

Εκείνους που δεν τους αφήνουν να μιλήσουν.

Και καθώς σκέφτεσαι εκείνους, τους άλλους, στον εαυτό σου γύρισε και πες.

<<Αχ και να ήμουνα ένα κερί στο σκοτάδι>>.

Μαχμούντ  Νταρούι

Παλαιστίνιος ποιητής

Πόσα μέλη είσαστε εδώ στο Ηράκλειο; 

Αυτή τη στιγμή είμαστε 120 ενεργά μέλη, αλλά 

στα 17 χρόνια λειτουργίας του τμήματος έχουν 

εκπαιδευτεί περίπου 500 άτομα. Το να εκπαιδευτείς 

και να ολοκληρώσεις την εκπαίδευση δεν σε καθιστά 

αυτόματα ενεργό. Έχουμε θέσει ένα όριο για να 

θεωρείται κάποιος ενεργός κι αυτό είναι 150 ώρες 

εθελοντικής εργασίας ετησίως. 

Ποιό είναι το κυρίαρχο συναίσθημα;

Τι άλλο από ικανοποίηση, όταν βλέπεις ότι μια 

ανθρώπινη ζωή που κρέμεται από μια κλωστή, 

σώζεται πολλές φορές επειδή εσύ αντέδρασες με τον 

κατάλληλο και πολλές φορές απλό τρόπο, που έχεις 

μάθει εδώ. 

Θα θέλατε να μας 
πείτε για κάποιο 
περιστατικό που έχει 
μείνει στη μνήμη 
σας και είναι αρκετά  

δυνατό; 

Πολλά είναι τα 

περιστατικά, αυτό 

όμως που μου έχει 

μείνει και με έχει 

ευαισθητοποιήσει από 

τα πρώτα χρόνια που 

ήμουν στον Ερυθρό 

Σταυρό, ήταν τότε που 

έρχονταν μετανάστες από τις χώρες της Αφρικής και 

της Ασίας καράβια - καράβια και βοηθούσαμε τους 

συναδέλφους της Ιεράπετρας να τους περισυλλέξουμε  

από τα νότια παράλια. Το κράτος υστερούσε να 

βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους δώσει 

κάποια παροχή και είδα ότι ο Ερυθρός Σταυρός 

μπορούσε να το κάνει. Μ’ αυτόν τον τρόπο βίωσα ότι 

πραγματικά αγαπάμε τον συνάνθρωπο ανεξαρτήτου 

θρησκείας και χρώματος και μάλιστα πιστεύω ότι αυτό 

με έκανε να μείνω εδώ και να νιώθω χρήσιμος. 

Μας ζητάει, δεν πηγαίνουμε μόνοι μας, μόνο αν είναι 

κάτι πολύ ακραίο επεμβαίνουμε μόνοι μας, αλλά 

προσπαθούμε να είμαστε διακριτικοί. 

 Έχετε συνεργαστεί με συλλόγους ή κάποιους φορείς;

 Έχουμε συνεργαστεί πολλές φορές με την ΕΜΑΚ και 

μας εκπαιδεύουν κάθε χρόνο σε κάποια γνωστικά 

αντικείμενα. Τώρα τελευταία έχουμε ξεκινήσει 

συνεργασία με τους Ορειβατικούς Συλλόγους, φέτος 

θα τους κάνουμε κάποια μαθήματα πρώτων βοηθειών 

εμείς, θα μας δείξουν και αυτοί κάποια θέματα για 

την ορειβασία γενικά. Θα βοηθήσει ο ένας τον άλλο 

με την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών πάνω 

στο αντικείμενο του. Επίσης εδώ και 3 χρόνια έχομε 

αρχίσει και πηγαίνομε για συνοδεία σε κατασκηνώσεις 

όποιου Συλλόγου μας το ζητήσει, για βοήθεια αν 

προκύψει κάποιο θέμα. Τα δύο προηγούμενα χρόνια 

καλύψαμε την παιδική κατασκήνωση του Ορειβατικού 

Συλλόγου στο Ρούβα, ενώ φέτος καλύψαμε τέσσερεις 

κατασκηνώσεις, του Ορειβατικού και των Οδηγών. 

Πέρυσι είχαμε κάνει μια κοινή δράση με τον Τομέα 

της Πρόνοιας, όπου 

καταγράψαμε όλους 

τους αστέγους του 

Ηρακλείου και τις 

ανάγκες τους. Τους 

παρείχαμε είδη 

πρώτης ανάγκης, 

τρόφιμα, είδη 

υγιεινής, κουβέρτες 

κλπ. Αυτό το κάναμε 

όλο το χειμώνα, 

δηλαδή κάθε 

Τετάρτη ήμασταν 

στους δρόμους. 

Που στηρίζεται 
η χρηματοδότηση του Ερυθρού Σταυρού; Υπάρχει 

κρατική βοήθεια;

Στηρίζεται στις δωρεές, χωρίς αυτές δεν μπορούμε να 

συνεχίσουμε. Το βασικό έσοδο του Ερυθρού Σταυρού 

είναι ο Πανελλήνιος έρανος που γίνεται μια φορά το 

χρόνο και μάλιστα είμαστε ο μοναδικός σύλλογος στον 

οποίο επιτρέπει το κράτος να κάνει έρανο προς όλο 

τον κόσμο. Το κράτος κεντρικά έχει κάποιες μικρές 

παροχές προς τον Ερυθρό Σταυρό, αλλά το βασικό 

χαρακτηριστικό της λειτουργίας του σε οποιαδήποτε 

χώρα είναι να είναι αυτόνομος, να μην εξαρτάται 

από το κράτος. Ειδικά σε συγκυρίες όπως αυτήν της 

κρίσης ο Ερυθρός Σταυρός πρέπει να είναι ακόμα πιο 

αυτόνομος και να στηρίζει τον κόσμο που έχει ανάγκη 

και όχι να περιμένει να τον στηρίξει το κράτος.

Ν
Α ΣΚ

ΕΦ
ΤΕΣΑΙ ΤΟ

ΥΣ ΑΛΛΟ
ΥΣ

 Εκπαίδευση πρώτων Βοηθειών

Τοιχογραφία για την αλληλεγγύη, Olympia, WA



ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΊΑ
ένα επίκαιρο κείμενο του Δημήτρη Γληνού

Άγριος πόλεμος 
κοινωνικός έχει 

ξεσπάσει και 
οι πεινασμένοι 

διεκδικώντας τα πιο 
απλά δικαιώματά 

τους στη ζωή, γίνονται 
θύματα κι από τούτη την 

πλευρά
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Έ
να επίκαιρο κείμενο του Δημήτρη Γληνού, μοναδικού 
και προοδευτικού παιδαγωγού, κορυφαίας πνευματικής 
προσωπικότητας της Ελλάδας του πρώτου μισού του 
20ου αιώνα, που γράφτηκε το 1932, χρονιά της επίσημης 
πτώχευσης της Ελλάδας.

 «Μέσα σ’ αυτή τη φοβερή στιγμή της παγκόσμιας κρίσης πλήθυνε 
το κακό, που ήτανε πάντα πολύ, μεγάλωσε η αθλιότητα των 
απαθλιωμένων ανθρώπων. Ο εργάτης, ο φτωχός αγρότης, ο 
μικροεπαγγελματίας, ο υπάλληλος ζούνε μέσα σε μια αδιάκοπη 
αγωνία. Από τη μια βλέπουνε το πενιχρό τους μεροδούλι να γίνεται 
κάθε μέρα λιγότερο, τη στιγμή που όλα ακριβαίνουν, ή βλέπουνε τα 
λιγοστά προϊόντα του ολόχρονου μόχθου τους να μένουν απούλητα 
ή να πουλιούνται σε τιμές εξευτελιστικές. Από την άλλη, κάθε μέρα 
κρούει την πόρτα τους το σκιάχτρο της αναδουλειάς με τη συντρόφισσά 
της, την πείνα. Και σ’ όσα σπίτια μπει μέσα το μεγάλο κακό ρημάζουνε 
πια.
 
Άγριος πόλεμος κοινωνικός έχει ξεσπάσει και οι πεινασμένοι 
διεκδικώντας τα πιο απλά δικαιώματά τους στη ζωή, γίνονται θύματα 
κι από τούτη την πλευρά. Μα απ’ όλους τους κυνηγημένους και τους 
απόκληρους τα τραγικότερα θύματα είναι τα παιδιά. Το παιδί του 
προλετάριου, το παιδί του φτωχού αγρότη, το εργαζόμενο παιδί, το 

παιδί του βιοπαλαιστή ήτανε πάντα σε θέση σκληρή και 
μειονεκτική. Μα τώρα έγινε πια η μοίρα του αβάσταχτη. 
Η φτωχή μάνα, που είναι υποχρεωμένη να δουλεύει από 
την αυγή ως τη νύχτα μακριά από το σπίτι της, αφήνει τα 
παιδιά της ολημερίς στο έλεος του δρόμου, του διαβάτη 
και της γειτόνισσας, τ’ αφήνει να κυλιούνται στη λάσπη 
και στο χώμα για να τους φέρει το βράδυ λίγο ψωμί, 
χωρίς να προφταίνει και χωρίς να μπορεί ούτε μια ματιά 
να τους ρίξει, σκοτωμένη καθώς είναι από την κούραση.

Κι αν η μάνα μένει στο σπίτι, πού να προφτάσει ο πατέρας 
ν’ αντικρίσει το έξοδο για τα παιδιά με το μικρό του 
μεροκάματο. Κι αν δεν έχει δουλειά ούτε η μάνα ούτε 
ο πατέρας, γιατί είναι άνεργος ή απεργός; Ξυπολυσιά 
και αρρώστια και πείνα και κρύο και ακαθαρσία και 
αμορφωσιά και βούρκος και βάσανα σωματικά και 
κόλαση ψυχική, είναι η μοίρα των φτωχών παιδιών. 
Διπλή και τριπλή εκμετάλλευση, ξύλο και εξαθλίωση 
και εξαχρείωση γεμάτη είναι η ζωή του εργαζόμενου 
παιδιού. Το πικρότερο κατακάθι της προλεταριακής 
δυστυχίας αυτά το πίνουν, το μαρτυρικό στεφάνι 
αυτά το φορούν. Τα φτωχά παιδιά είναι των σκλάβων 
οι σκλάβοι, των πεινασμένων οι πεινασμένοι, των 
παγωμένων οι παγωμένοι, των άρρωστων οι άρρωστοι, 
των απόκληρων οι απόκληροι. Αυτά μπαίνουνε στην 
κόλαση με το πρώτο αντίκρισμα της ζωής. Την ηλικία 
της χαράς, της ξενοιασιάς και του γέλιου αυτά δεν τη 
γνωρίζουν.

Απέναντι στην απέραντη τούτη τραγωδία, που 
πλημμυρίζει τα σκοτεινά υπόγεια και τις υγρές αυλές 
μέσα στις πολιτείες, τα χαμόσπιτα των συνοικισμών και 
τις καλύβες της αγροτιάς σ’ όλη τη χώρα, η βοήθεια που 
η επίσημη και ιδιωτική φιλανθρωπία καταπιάνεται να 
δώσει δεν είναι ούτε σα σταγόνα νερού σε φλογισμένο 
καμίνι. Τα ελατήριά της άλλως τε δεν είναι καθαρά. 
Για να υπάρχει της χρειάζεται να υπάρχουνε θύματα. 
Ο φτωχός εργαζόμενος λαός που είναι το θύμα, και τα 
παιδιά που είναι διπλά θύματα, πρέπει να ζητήσουνε 
και να βρούνε τη βοήθεια και την απολύτρωση από τον 
ίδιο τον εαυτό τους.

Δεν πρέπει να περιμένουν τη σωτηρία τους από 
την άλλη πλευρά. Και του πιο αδύνατου η δύναμη 
διπλασιάζεται, όταν ενώσει τη λιγοστή του μπόρεση με 
την προσπάθεια των συντρόφων του. Όταν ο εργάτης, 
ο αγρότης, ο φτωχός εργαζόμενος λαός νιώσει μιαν 
ολοκληρωτική αλληλεγγύη να τον ενώνει με όλους 
τους συντρόφους του στη δυστυχία και μέσα στα σύνορα 
της χώρας κι όξω απ’ αυτή σ’ όλες τις χώρες της γης, 

και όταν κινηθεί ομόψυχα και ολόψυχα να βοηθήσει 
τον εαυτό του και τους άλλους, τότε θα βρει το δρόμο 
της ανακούφισης και της σωτηρίας. Αλληλεγγύη των 
δυστυχισμένων! Να το σύνθημα μιας καινούργιας 
δράσης, που μπορεί να φέρει τα πιο χειροπιαστά 
αποτελέσματα. Αλληλεγγύη οργανωμένη, ενεργητική 
ζωντανή, θετική και έμπρακτη, είναι ο πρώτος όρος της 
σωτηρίας.

Η εργατική τάξη, το πιο συνειδητό και το πιο 
οργανωμένο κομμάτι του εργαζόμενου λαού, πρέπει 
να βαδίσει πρώτη το δρόμο αυτό στην ολότητά της, 
απάνω από τα κόμματα και κάθε πολιτική διαίρεση. 
Αλληλεγγύη και ενότητα. Και μαζί με τον εργαζόμενο 
φτωχό λαό πρέπει να βαδίσουν όσοι νιώθουν τον εαυτό 
τους αλληλέγγυο με κείνους, που αγωνίζονται για την 
απολύτρωση, όσοι νιώθουν και όσοι πονούν. Ελάτε να 
βοηθήσουμε τα παιδιά! Ελάτε να οργανώσουμε την 
αλληλεγγύη σε τούτο τον τομέα. Να βοηθήσουμε το 
ξύπνημα και τη συνειδητοποίηση της αλληλεγγύης, να 
βοηθήσουμε να φανερωθεί έμπρακτα στο πρόβλημα 
του φτωχού παιδιού. Η αλληλεγγύη των εργαζομένων 
κάνει θάματα. Μα και το πιο μικρό βήμα που μπορεί να 
γίνει απάνω σε τούτο το σωστό δρόμο, θα έχει τεράστια 
σημασία. Γιατί θα ξυπνήσει τη συνείδηση του σκοτεινού 
δρόμου σε χιλιάδες χιλιάδων ανθρώπους. Όσοι 
μπορούν, όσοι θέλουν, όσοι νιώθουν, ας κινηθούν. 
Τώρα είναι η στιγμή. Κάθε μέρα που περνάει θέτει τα 
προβλήματα οξύτερα και επιτακτικότερα. Ο αγώνας για 
τα δικαιώματα του παιδιού του εργαζόμενου λαού είναι 
ένας ευγενικός αγώνας.

Ας έρθουνε μαζί μας, όσοι θέλουνε να προσφέρουνε 
και τις πιο μικρές υπηρεσίες στο μεγάλο τούτο έργο. 
Η βοήθειά τους θα είναι πολύτιμη. Μια οργανωτική 
επιτροπή πρέπει να πάρει στα χέρια της το ζήτημα 
αμέσως. Μια εντατική δουλειά πρέπει ν’ αρχίσει, που θα 
ξυπνήσει, θα φωτίσει θα κινητοποιήσει μάζες και που 
πριν απ’ όλα θα διοργανώσει έμπρακτη αλληλεγγύη, 
θα δώσει άμεση βοήθεια για το παιδί.

Ας γράψουνε σε μένα, όσοι επιθυμούν να συνεργαστούν 
στην «Παιδική Βοήθεια».

Αθήνα, Δεκέμβρης 1932
Δημήτρης Γληνός

Τι 1932,
τι 2013; 
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Πότε ξεκίνησε η δράση της ομάδας 
εθελοντών του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ; 
Το 1998 ξεκίνησε η ομάδα, με σκοπό να γίνει 
ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στη κοινωνία και 
στο ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος 
πρέπει να αγκαλιάσει το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, 
να καταλάβει πως είναι προς όφελος του, 
ότι είμαστε τυχεροί που το έχουμε στη πόλη 
μας, γιατί σε κάποιες άλλες πόλεις μπορεί 
να μην υπάρχει ένα θεραπευτικό πρόγραμμα 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να έχουν 
πρόσβαση οι άνθρωποι, όταν το χρειάζονται.

Ο 
Σαλής έζησε στην πόλη των Χανίων τον περασμένο 
αιώνα. Ήταν απόγονος μαύρων εργατών ή σύμφωνα 
με μια λέξη της εποχής, χαλικούτηδων. Καταγόταν από 
το Σουδάν και δε θέλησε να εγκαταλείψει τα Χανιά κατά 
την ανταλλαγή των πληθυσμών το 1922. Έτσι παρέμεινε 

στην πόλη, όπου έγινε ευρέως γνωστός για την εργατικότητα, την 
εγκαρδιότητα και την καλοψυχία του. Στους Χανιώτες ήταν γνωστός 
με το ελληνικό όνομα Χελιδόνης ή Χελιδονάκης, προφανώς τον 
αποκαλούσαν έτσι, παρομοιάζοντάς τον, με το άκακο αποδημητικό 
πτηνό. 

Εργαζόταν από μικρό παιδί σαν βαρκάρης και χάρη στη δύναμη 
και την ταχύτητα του, η βάρκα που κουμάνταρε, ήταν πάντα από τις 
πρώτες στο ξεφόρτωμα επιβατών και αποσκευών, καθώς εκείνη 
την εποχή το λιμάνι των Χανίων ήταν αβαθές και ακατάλληλο για 
τον ελλιμενισμό πλοίων. Τις αποσκευές τις ξεφόρτωναν σε μαούνες 
μέχρι την ακτή και τους επιβάτες οι βάρκες, που ανταγωνίζονταν 
μεταξύ τους για την μεγαλύτερη ταχύτητα και καλύτερη εξυπηρέτηση. 
Έτσι, χάριν της ιδιότητάς του έγινε μια από τις πιο γνώριμες και 
συμπαθητικές φυσιογνωμίες των Χανίων.

Για να μπορέσει να παραμείνει στην Ελλάδα πήρε την αγγλική 
υπηκοότητα, αυτό όμως του δημιούργησε προβλήματα κατά τη 

γερμανική κατοχή. Παρά τις δυσκολίες της ζωής του η καλή του 
η καρδιά και η ευγένειά του σκλάβωναν όλους όσους τον είχαν 
γνωρίσει. Κάθε φορά που πληρωνόταν ετοίμαζε τσάντες με τρόφιμα 
και τα έστελνε ανώνυμα σε φτωχές πολύτεκνες οικογένειες. 
Κάποια στιγμή κέρδισε τον πρώτο λαχνό του λαχείου και ενώ τού 
δόθηκε ευκαιρία να περάσει άνετα όσα χρόνια του απέμεναν, αντί 
να κρατήσει τα χρήματα για τον εαυτό του, προτίμησε να προικίσει 
δύο ορφανές κοπέλες. Η τύχη τον ξαναδοκίμασε αργότερα αφού 
ξανακέρδισε για δεύτερη φορά τον πρώτο αριθμό του λαχείου. Αυτός 
όμως πιστός στην επιλογή του ξαναμοίρασε το ποσό σε δύο άλλες 
νεαρές γυναίκες για να φτιάξουν την προίκα τους. Πάλι ανώνυμα.

Κάποτε όμως ο Σαλής γέρασε, έχασε τη δύναμή του, σταμάτησε να 
δουλεύει και αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι του στο Κούμ Καπί 
για να μπορέσει να επιβιώσει. Πολλοί Χανιώτες βλέποντας ότι ο 
Σαλής έμεινε στη ψάθα κινητοποιήθηκαν για να του ανταποδώσουν 
τα όσα καλά είχε κάνει γι αυτούς τόσα χρόνια. Αρχικά, χάρη στις 
ενέργειες του τυπογράφου, συγγραφέα και ποιητή Γεώργιου 
Γεωρβασάκη, έγινε Έλληνας πολίτης, έστω και αργά, παίρνοντας 
μια μικρή σύνταξη από το ΙΚΑ. Ακόμα και τότε όμως ο Σαλής συνέχιζε 
να αποδεικνύει τη φιλευσπλαχνία και μεγαλοψυχία του, χαρίζοντας 
μεγάλο μέρος της σύνταξής του σε ανθρώπους που πίστευε ότι τη 
χρειάζονταν περισσότερο. Πέθανε στις 29 Φεβρουαρίου 1967 στο 
δωμάτιό του επί της οδού Θεοτοκοπούλου, την ώρα που κοιμόταν.

Όταν πέθανε υπήρξε πρόβλημα για το που θα ταφεί, αφού λόγω 
του μουσουλμανικού του θρησκεύματος δεν μπορούσε να ταφεί 
σε χριστιανικό νεκροταφείο. Αρχικά τον έθαψαν σ’ ένα χωράφι 
στην παλιά τούρκικη συνοικία Μερτζαλίκια, αλλά αργότερα τον 
μετέφεραν πολλοί Χανιώτες μεσολάβησαν και μεταφέρθηκε με 
δικά τους έξοδα στο χριστιανικό κοιμητήριο του Αγίου Λουκά. Πάνω 
στη μαρμάρινη πλάκα είναι γραμμένοι οι στίχοι του ποιητή και φίλου 
του Γεώργιου Γεωρβασάκη, οι οποίοι λένε: 

Ας ήσουν μαύρος
Ας μην ήσουν χριστιανός
Ας ήταν μαύρη η μορφή σου
Μ’ από το χιόνι πιο λευκή ήτανε η ψυχή σου.

Σαλής, ο μαύρος βαρκάρης των Χανίων
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Συνέντευξη με δύο μέλη της, με τον Αλέξανδρο 
Κανταρά και το Μιλτιάδη Αναστόπουλο

Πως ήρθατε σε επαφή με το ΚΕΘΕΑ; 
Μιλτιάδης: Εγώ προσωπικά ήρθα μέσω του Ερυθρού Σταυρού, 
συμμετείχα στην ποδηλατοδρομία που είχε γίνει από το 
ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 
διασχίζοντας όλη την Κρήτη. Εκεί έμαθα για το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, 
σε πρώτη φάση μίλησα με το σημερινό υπεύθυνο της ομάδας 
εθελοντών, το Μανόλη Δασκαλάκη και έπειτα από κάποιους 
μήνες μπήκα στην ομάδα, σκοπεύοντας να βοηθήσω όσο 
μπορώ. 
Αλέξανδρος: Εγώ είχα επαφή με τον εθελοντισμό από 
μικρός, ασχολιόμουν και στη Κόρινθο, από όπου κατάγομαι, 
με διάφορες εθελοντικές τοπικές ομάδες. Ήτανε κάτι σαν 

Δραση για την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.



παράλληλο πρόγραμμα του δήμου με διοργάνωση 
ποδηλατοπορειών, καθαρισμών παραλιών, και άλλων 
τοπικών εκδηλώσεων. Όταν μεγάλωσα, κάποιοι 
γνωστοί μου ενεπλάκησαν με τα ναρκωτικά και 
ευαισθητοποιήθηκα πάρα πολύ από τότε με το θέμα.  
Αποφάσισα να έρθω σε επαφή με το ΚΕΘΕΑ και να 
συμμετέχω εθελοντικά και η ευκαιρία μου δόθηκε σαν 
φοιτητής, το κυνήγησα και έτσι τώρα συμμετέχω στην 
ομάδα των εθελοντών.

Τι σημαίνει για σας εθελοντισμός και τι σας τράβηξε 
να ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη ομάδα;
Εθελοντισμός, σημαίνει προσφέρω, σημαίνει 
καινούργιες εμπειρίες, σημαίνει εμβάθυνση στο 
θέμα που διάλεξα να συνεισφέρω. Υπάρχουν πολλές 
μορφές εθελοντισμού. Ο εθελοντισμός όμως σίγουρα 
σταματάει εκεί που υποκαθιστάς κάποια δομή που 
έπρεπε να υπάρχει. Εννοώ ότι δεν μπορώ εγώ να κάνω 
εθελοντικά κάτι και να αφήνω κάποιον άλλο άνεργο 
αύριο. Εθελοντισμός σημαίνει συνεργασία με το 
συνάνθρωπο, ότι ενδιαφέρομαι για την πόλη μου, για 
τους συνανθρώπους μου, είναι ένα μεγάλο θέμα και 
ανάλογο με το τι εθελοντισμό θες να κάνεις.
 
Θα έλεγα ότι ο εθελοντισμός ήταν ήδη μέσα μας, απλά 
προσθέσαμε ακόμα ένα αντικείμενο το οποίο θεωρούμε 
ιδιαίτερο σημαντικό. Θέλουμε να βοηθήσουμε στο θέμα 
των εξαρτήσεων όσο μπορούμε, γιατί πιστεύουμε πως 
είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, 
δεν μας αρέσει η νοοτροπία που έχει μεγάλος μέρος 
της κοινωνίας να κρύβει το πρόβλημα κάτω από το 
χαλί, θέλουμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στο να 
κατανοήσει ο κόσμος πως δεν είναι αυτή η λύση.
 
Πιστεύετε πως υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σαν και 
εσάς που να θέλουν να δείχνουν αλληλεγγύη σε 
ανθρώπους που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό; 
Υπάρχουν αποθέματα αλληλεγγύης στη κοινωνία 
σήμερα;
Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν. Αν και τα προβλήματα 
που έχουν προκύψει από την κρίση, μπορεί ίσως να 
λειτουργούν και σαν ανασταλτικός παράγοντας για 
το κάθε άτομο, σαν άλλοθι, δηλαδή έχουμε κρίση, 
τα πράματα δε πάνε καλά, δε μπορώ να ασχοληθώ 
με κάτι άλλο κλπ. Αυτή είναι μια σκέψη που σε 
βοηθάει να αφήσεις τον εαυτό σου έξω από αυτό, 
ενώ στην ουσία, τώρα είναι η στιγμή πού πρέπει να 
κινητοποιηθείς. Πιστεύω πάντως πως υπάρχει κόσμος 
ο όποιος ενδιαφέρεται να προσφέρει απλόχερα, το έχω 

συναντήσει και από τα παιδιά της ομάδας αλλά και στις 
άλλες εθελοντικές ομάδες που έχουμε συνεργαστεί. 
Και μπορεί τοπικά να μην είναι μεγάλος ο αριθμός 
των εθελοντικών ομάδων, είναι πάρα πολύ δυνατοί 
όμως και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα σχετικά με τη 
βοήθεια προς το συνάνθρωπο, αναφορικά με θέματα 
αλληλεγγύης

Κι εσείς ως εθελοντής του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, ποιες 
είναι οι μορφές δράσης σας;
Κάνουμε δράσεις ενημερωτικού χαρακτήρα, 
ευαισθητοποιώντας είτε για το ΚΕΘΕΑ είτε για τις 
εξαρτήσεις, είτε και με κάποια άλλα κοινωνικά 
φαινόμενα, όπως π.χ. σχετικά με την ενδοοικογενειακή 
βία, που είναι μια από τις ρίζες που μπορούν να 
οδηγήσουν σε πολλά προβλήματα. Κάνουμε π.χ. 
προβολές ταινιών, όπου μέσω της ψυχαγωγίας 
ενημερώνουμε τον κόσμο και έτσι έρχεται σε επαφή με 
το πρόγραμμα. Επίσης κάνουμε κάποιες δράσεις στα 
πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, όπου 
συνεργαζόμαστε και με άλλες εθελοντικές ομάδες,  γιατί 
πιστεύουμε ότι μέσω της συνεργασίας προωθείται το 
μήνυμα. Αυτό μας ωφέλησε γιατί μετά συνεργαστήκαμε 
και σε άλλες δράσεις, γνωρίσαμε και άλλο κόσμο, 
αποκτήσαμε μια καλή σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες, 
δικτυωθήκαμε και τελικά είτε θα σε βοηθήσουν, είτε 
θα βοηθήσεις. Αν εμείς οι ίδιοι δεν το κάνουμε, πως θα 
ζητήσουμε από τους άλλους να έρθουν προς το ΚΕΘΕΑ 
και να βοηθήσουν. Βοήθεια είναι και το να αποδεχτεί η 
κοινωνία και κάποιον που θα ολοκληρώσει τη φάση της 
επανένταξης, που είναι από τα πιο βασικά πράγματα. Αν 
τουλάχιστον δεν μπορεί να σταματήσει τον κόσμο να 
πάει στην εξάρτηση, αυτούς που είναι το παράδειγμα 
για τους υπόλοιπους πρέπει να τους αγκαλιάσει. Οπότε 
αν εμείς δεν αγκαλιαστούμε μεταξύ μας με τις άλλες 
ομάδες που μπορεί να μην έχουμε κοινά στοιχεία, πως 
θα ζητήσουμε από τη κοινωνία να μας αγκαλιάσει; 
Και όσες τέτοιες συνεργασίες υπήρξαν ήταν ωραίες 
εμπειρίες.  Στόχος μας, ειδικά το τελευταίο διάστημα, 
είναι μέσω της ενημέρωσης να δείξουμε στον κόσμο 
ότι είναι πραγματικά τύχη σε μια πόλη να υπάρχει 
μια θεραπευτική κοινότητα και ένα συμβουλευτικό 
κέντρο και αρκετές άλλες δομές, που να υποστηρίζουν 
διαφορετικό προφίλ ατόμων, όπως αλκοολικούς, 
εργαζόμενους περιστασιακούς χρήστες, τζογαδόρους, 
έφηβους στα πρόθυρα της εξάρτησης στο διαδίκτυο 
κ.α. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία του 
κόσμου σχετικά με το ζήτημα των εξαρτήσεων.  
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Πως ορίζετε την Αλληλεγγύη στη σημερινή εποχή;
Προσωπικά την ταυτίζω με τον εθελοντισμό, που είναι να 
προσφέρω βοήθεια χωρίς άμεσο όφελος, ανιδιοτελώς. 
Το δικό μας όφελος θα είναι συναισθηματικό, στην ουσία 
κι εμείς κερδίζουμε, δεν κάνουμε αυτό που κάνουμε με 
βαριά καρδιά. Πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι 
που το κάνουν, χωρίς να κερδίζουν κάτι ψυχικά. 
Αλληλεγγύη είναι η βοήθεια και στον άγνωστο, όχι 
μόνο στο δικό σου άνθρωπο… ακόμα 
και ξεβολεύοντάς τον για να κάνει 
κάτι για τη ζωή του. Η όποια βοήθεια 
προσφέρουμε μας φέρνει πιο κοντά 
με τον άλλον. Σίγουρα έχουμε 
μάθει όλοι μας σε μια διαφορετική 
κοινωνία, με υλικά πράγματα, με 
λιγότερο συναίσθημα. Σταδιακά 
ελπίζω να το αλλάξουμε, όχι με 
αφορμή την κρίση. Η αλληλεγγύη για μένα έχει και μια 
πλευρά, η οποία χτίζεται. Δηλαδή, κάθε μέρα παλεύεις 
με τον εαυτό σου, βάζεις νέα πράγματα, έρχεσαι σε μια 
αντιπαράθεση με τον εαυτό σου όταν χρειάζεται κάποιος 
συνάνθρωπός σου βοήθεια. Είτε την δώσεις, είτε δεν τη 
δώσεις μετά προβληματίζεσαι, δηλαδή ανεβαίνεις κι 
εσύ κάποια επίπεδα, σκεπτόμενος το αν έκανα ή δεν το 

έκανα σωστά. Μάχεσαι κι εσύ καθημερινά με τον εαυτό 
σου με την έννοια του «δούναι και λαβείν», σε σχέση 
με τον άλλο. Και πιστεύω ότι τουλάχιστον εμείς έχουμε 
βγει κερδισμένοι μέχρι στιγμής απ’ αυτό.

Εθελοντές του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ υπάρχουν μόνο στο 
Ηράκλειο ή και σε άλλες πόλεις;
Εθελοντές του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ υπάρχουν στα Χανιά, στον 

Άγιο Νικόλαο αλλά και στη Ρόδο και 
Κάλυμνο, όπου και αυτοί, όπως και 
εμείς, έχουν  σαν κεντρικό στόχο την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών. Όμως ο εθελοντής 
του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ δεν είναι μόνο 
στη μορφή που είμαστε εμείς. 
Εθελοντές του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 
είναι και όλοι οι άνθρωποι, οι οποίοι 

προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις τους, είτε στο 
Τμήμα Εκπαίδευσης όπως κάποιοι καθηγητές, είτε σε 
μέλη μεμονωμένα όπως κάποιοι γιατροί ή δικηγόροι, 
ορισμένες ιδιωτικές σχολές που δίνουν υποτροφίες, 
όλοι οι δωρητές και χορηγοί κ.α. 

Αλληλεγγύη είναι η βοήθεια 
και στον άγνωστο, όχι μόνο στο 
δικό σου άνθρωπο… ακόμα και 
ξεβολεύοντάς τον για να κάνει 

κάτι για τη ζωή του

Από τη δράση Let’s do it- GREECE- καθαρισμός στο χώρο του Πανάνειου Δημοτικού Νοσοκομείου



Ροταριανός Όμιλος 
Ηρακλείου
Ο Ροταριανός Όμιλος Ηρακλείου 
ιδρύθηκε το 1964 και αποτελεί μια 
από τις παλαιότερες Οργανώσεις 
εθελοντικής προσφοράς του 
Ηρακλείου. Η δράση του είναι 
πολύπλευρη και αφορά – εκτός 
από την εκπλήρωση των στόχων 

του Διεθνούς Ρόταρυ – στην 
παροχή κάθε δυνατής υπηρεσίας 
προς την κοινωνία, στην οποία 
δραστηριοποιείται ο κάθε Όμιλος. 
Το 2006 με την υποστήριξη του 
Ροταριανού Ομίλου Ηρακλείου 
και μίας επιτροπής, δημιουργείται 
ο 2ος Όμιλος στο Ηράκλειο της 
Κρήτης, με δικαίωμα εγγραφής 
ανδρών και γυναικών, με το όνομα 
“Ροταριανός Όμιλος Ηράκλειο - 
Candia”. 
Περισσότερες πληροφορίες για τη 
δράση και το έργο του Ροταριανού 
Ομίλου Ηρακλείου, μπορείτε να 
βρείτε στην ιστοσελίδα του Ομίλου  

www.rotaryiraklio.gr 

Άτυπη Ομάδα Νέων  «be...
pART»
Μια άτυπη ομάδα νέων, που 
διαπίστωσαν  πως αυτή τη στιγμή 
υπάρχει έλλειψη συντονισμού των 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων στην 
πόλη. Τα κύρια μέλη της ομάδας 

αποτελούνται 
από άτομα που 
έχουν εμπειρία 
στον εθελοντισμό 
και στις έννοιες 
που εκπροσωπεί, 
σε Ευρωπαϊκά 
προγράμματα 
κινητικότητας και 
ενεργούς δράσης 
της νεολαίας σε 
τοπικό, αλλά και 
εθνικό επίπεδο. 
Σύνθημά τους:
 be...smART, be...
pART  

Περισσότερες πληροφορίες: www.
bepart.gr

«Minoistas» - Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών
Οι Minoistas είναι μία ομάδα 
δράσης από ευαισθητοποιημένους 
ανθρώπους, μία κίνηση ενεργών 
πολιτών που αγαπούν το Ηράκλειο 

και έχουν σαν στόχο τον συντονισμό 
δραστηριοτήτων που θα επιτρέψει 
ένα ουσιαστικό αισθητικό και 
περιβαλλοντικό ευπρεπισμό του 
Ηρακλείου.   
Επικοινωνία: Tηλεφωνητής: +30 
2818.103.133

 «WWF» Ελλάς - Δίκτυο 
Παρακολούθησης της Κατάστασης 
των Υγρότοπων της Κρήτης
Εθελοντικό πρόγραμμα του WWF 
Ελλάς
Το 2011 το WWF Ελλάς, μια από 
της μεγαλύτερες περιβαλλοντικές 
οργανώσεις της Ελλάδας, 

ξεκίνησε από την Κρήτη την 
ανάπτυξη Δικτύου εθελοντών για 
την προστασία των νησιωτικών 
υγρότοπων. Η καλή εφαρμογή του 
εθελοντικού προγράμματος στο 
νησί αποτέλεσε το λόγο επέκτασης 
του 2013 στην Πάρο και τη Λέσβο.

«Αγκαλιάζω» - Όμιλος 
Εθελοντών κατά του Καρκίνου, 
παράρτημα Νομού Ηρακλείου
Στόχος του παραρτήματος είναι 
η προώθηση δράσεων αγωγής 
υγείας και ενημέρωσης σχετικά με 
την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση 
του καρκίνου, επικεντρωμένο σε 

κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες 
και άτομα με ελλιπή πρόσβαση σε 
πληροφόρηση για θέματα υγείας 
και την ενδυνάμωση των δικτύων 
συνεργασίας μεταξύ του Αγκαλιά-
ΖΩ και των τοπικών φορέων.
Επικοινωνία:  Τηλ/Φαξ 2810-288 
319

«Αιματοκρήτης» - Παγκρήτιος 
Σύνδεσμος Εθελοντών Αιμοδοτών 
και Δωρητών Οργάνων Σώματος
Ο Παγκρήτιος Σύνδεσμος 
Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών 
Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης» 
είναι ένα νομικά κατοχυρωμένο μη 

κερδοσκοπικό σωματείο με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης και παράρτημα 
στη Μεσαρά. Είνσαι μέλος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. 
Ιδρύθηκε το 1985 ως «Παγκρήτιος 
Σύνδεσμος Δωρητών Οργάνων» 
με πρωταρχικό στόχο την διάδοση 
της ιδέας της δωρεάς οργάνων 
σώματος. 
Επικοινωνία: www.aimatocritis.gr

«Αναγέννηση» - Σύλλογος 
φίλων Αιματολογικής Κλινικής 
ΠΑΓΝΗ
Ο Σύλλογος Φίλων της 

Αιματολογικής Κλινικής 
“Αναγέννηση” ιδρύθηκε το 
Νοέμβριο του 2009 με σκοπό να 
συμπαρασταθεί και να προσφέρει 
βοήθεια στους ασθενείς με 
αιματολογικά νοσήματα και 
στις οικογένειές τους, αλλά 
και να προωθήσει το έργο και 
την βέλτιστη λειτουργία της 
Αιματολογικής Κλινικής.
Επικοινωνία: Αιματολογική Κλινική 
ΠΑΓΝΗ, Τηλ. 2810 394637,  2810 
392426

«Αρετούσα» - Σοροπτιμιστικός 
Όμιλος Ηρακλείου

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος 
Ηρακλείου «ΑΡΕΤΟΥΣΑ» ιδρύθηκε 
το 1990 από μια ομάδα δραστήριων 
και καταξιωμένων γυναικών, οι 
οποίες ένωσαν τις δυνάμεις τους 
για την προσφορά κοινωνικού 
έργου στην τοπική κοινωνία. Ο 
Σοροπτιμισμός είναι Διεθνής Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση γυναικών 
επαγγελματιών και επιστημόνων 
που πιστεύουν στον αναπτυξιακό 
εθελοντισμό. Ιδρύθηκε το 1921 
στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, 
μεταλαμπαδεύτηκε στην Ευρώπη 
το 1924,  ενώ στην Ελλάδα 
ξεκίνησε το 1950. 
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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΝ...ΗΡΑΚΛΕΙΩ

Minoistas-συλλογή τροφίμων για ευπαθείς ομάδες WWF Παράρτημα Κρήτης, στον υγρότοπο Αλμυρού Αγ. Νικολάου Αιματοκρήτης WWF Παράρτημα  Κρήτης,  Δράση εθελοντών στα  Μάλια
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 Επικοινωνία: e-mail: elenmpre@gmail.com
                                                                                       

«Αλληλεγγύη» - Εταιρεία νόσου Αλτσχάιμερ 
και συναφών διαταραχών Ν. Ηρακλείου 
Η εταιρεία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ιδρύθηκε το 2005 
από μια ομάδα εθελοντών επαγγελματιών 
υγείας και συγγενείς ασθενών. Είναι ένα μη 
κερδοσκοπικό σωματείο που σκοπό έχει την 
αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της άνοιας, 
μέσω της ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης 
και εκπαίδευσης του κοινού και την παροχή 
υπηρεσιών στήριξης στους ασθενείς και τις 
οικογένειες τους. Σκοπός της, επίσης, είναι 
η προώθηση της μελέτης και επιστημονικής 
έρευνας για την βελτίωση της ποιότητας .Έχουν 
δημιουργηθεί Κέντρα Ημέρας –σταθμοί- για 
άτομα με Alzheimer και τους φροντιστές τους 
και για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους σε 
διαφορετικές περιοχές της πόλης μας, σε χώρους 
που ευγενώς έχουν παραχωρηθεί προσωρινά 
από την εκκλησία και το Δήμο.
Επικοινωνία:2810226308, 2810224427 κινητό 
6974192595
www.alzheimerheraklion.gr

 «Α.Τ.Α.Χ.Τ.Ο.Ι.» - Ψυχαγωγία, Ενημέρωση, 
Εθελοντισμός, Προσφορά.
Σκοπός της ομάδας είναι να προάγει την 
προσφορά και τον εθελοντισμό στην πόλη του 
Ηρακλείου σε γενικό, επιστημονικό, κοινωνικό 
και πολιτιστικό επίπεδο και να ευαισθητοποιήσει 
τους νέους ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες.

«Δικαίωμα στη ζωή» - Σύλλογος γονέων 
και φίλων ΑΜΕΑ
Το σωματείο γονέων και φίλων Ατόμων με 
Αναπηρία «Σύλλογος Δικαίωμα στη Ζωή» 
ιδρύθηκε το 2005 από γονείς και φίλους ατόμων 
με αναπηρία με έδρα την πόλη του Ηρακλείου και 
έχει σαν σκοπό την πραγματοποίηση ενεργειών 
που εξυπηρετούν τις ανάγκες παιδιών και 
ενηλίκων με αναπηρία και των οικογενειών τους.
Το σωματείο είναι εθελοντική - μη κυβερνητική 
οργάνωση, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι 
πιστοποιημένος φορέας κοινωνικής Φροντίδας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/Διεύθυνση 
Πρόνοιας.
Επικ.: Τηλ: 2810 821600,  www.dikaioma.org.gr

 «Δίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» - Κοινωνικό 
Ιατρείο – Κοινωνικό Φαρμακείο
Ο Σύλλογος «Δίκτυο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Ηρακλείου» 
λειτουργεί Κοινωνικό Ιατρείο 
Αλληλεγγύης στο Ηράκλειο 
(Κ.Ι.Α.), με σκοπό τη δωρεάν 
παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, 
μόνο σε ανασφάλιστους-άπορους 
κατοίκους του Δήμου. 
Επικοινωνία: info@koinoniaher.gr

Εθελοντές «ΠΡΟΤΕΚΤΑ» 
Ηρακλείου (Ε.Π.Η.)
Το  Σωματείο  ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ  
ΠΡΟΤΕΚΤΑ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ή  Ε.Π.Η.  
έχει σκοπό  την  παροχή  βοήθειας  
σε  θέματα  Πολιτικής  Προστασίας.  
Η  βοήθεια  παρέχεται  όχι  μόνο  
στα  στάδια  της  πρόληψης,  
της  αντιμετώπισης  και  της  
αποκατάστασης  σε  καταστάσεις  
εκτάκτων  αναγκών  (δηλ  φυσικών  
και  τεχνολογικών  καταστροφών,  
μαζικών  ατυχημάτων, κλπ.),  αλλά  
και  σε  καθημερινά  περιστατικά  
που  χρειάζονται βοήθεια.
Επικοινωνία:    www.epi-protekta.
gr , Τηλ:  2810 210853   Fax: 2810 
210854 (ώρες καταστημάτων)  
Κιν: 6974070349  (24 ωρο)

«Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης»
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης 
είναι μη κυβερνητική οργάνωση 
Έρευνας και Διάσωσης, τα 
μέλη της οποίας συμμετέχουν 
σε επιχειρήσεις Έρευνας και 
Διάσωσης σε περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης και μαζικών 
καταστροφών, στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Λειτουργεί από το 1978 
σε εθελοντική βάση. Από το 1994 
λειτουργεί με τη μορφή σωματείου. 
Έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη και 

διαθέτει 34 παραρτήματα σε 
όλη την Ελλάδα, με ανθρώπινο 
δυναμικό άνω των 3.000 
εθελοντών. Το νεότερο Παράρτημα 
είναι αυτό του Ηρακλείου (από το 
Σεπτέμβρη του 2011).
Επικοινωνία: www.eod-irakliou.gr 
και www.facebook.com/eodher-
aklion

«Ελληνική Σπηλαιολογική 
Εταιρεία»
Το τμήμα Κρήτης της Ελληνικής 
Σπηλαιολογικής Εταιρείας  
ιδρύθηκε το 1962 από τον 
αείμνηστο Ελευθέριο Πλατάκη 
και αποτελεί παράρτημα της 
Ελληνικής Σπηλαιολογικής 
εταιρείας που ιδρύθηκε στην Αθήνα 
το 1950. Έκτοτε ασχολείται  με την 
εξερεύνηση, περιγραφή, μελέτη 
των καρστικών μορφών της Κρήτης 
και όχι μόνο, διασώζει λαογραφικά 
στοιχεία και αρχαιολογικές 
θέσεις, καταγράφει τη μοναδική κι 
ευαίσθητη πανίδα  των σπηλαίων 
και τα προστατεύει με όλες του τις 
δυνάμεις από κάθε μορφής απειλή.
Επικοινωνία: www.esecrete.eu  
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@
esecrete.eu

«Ελπίδα» - Ομάδα Αλληλεγγύης
Η Ομάδα Αλληλεγγύης «ΕΛΠΙΔΑ» 
γεννήθηκε  τον Οκτώβριο  του 
2012 με την πρωτοβουλία δυο 
ατόμων. Την Μαρία και τον Σπύρο 
οι όποιοι πιστεύουν στην αξία 
της ανιδιοτελούς προσφοράς 
και θέλουν να συμβάλλουν 
στην βελτίωση των συνθηκών 
της εποχής, διαδίδοντας έτσι το 
πνεύμα του εθελοντισμού με κάθε 
πρόσφορο μέσο. Οι σκοποί της 
«ΕΛΠΙΔΑΣ» υλοποιούνται κυρίως 
μέσα από την αλληλοβοήθεια, 
παροχή πληροφοριών, ανταλλαγή 
υπηρεσιών, δωρεές.
Επικοινωνία: e - mail : ielpidazei@

yahoo.com
Ιστότοπος :  http://www.facebook.
com/ielpidazei

«Ευ ζω με τον Καρκίνο» - 
Σύλλογος Στήριξης ασθενών που 
πάσχουν από Νεοπλασματική 
Νόσο. 
Ο σύλλογος στήριξης ασθενών 
που πάσχουν από νεοπλασματική 
νόσο «Ευ Ζω με τον καρκίνο» 
ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 
2003 με έδρα το Ηράκλειο της 
Κρήτης. Δυνατότητα συμμετοχής 
στο σύλλογο έχουν ασθενείς που 
ζουν ή έζησαν την εμπειρία του 
καρκίνου οι ίδιοι ή αγαπημένα τους 
πρόσωπα, εθελοντές, καθώς και 
επαγγελματίες υγείας.
Επικοινωνία: Τηλ. και Fax: 2810-
287895, Ιστοσελίδα :www.efzo.gr

 «Ζωφόρος» - Πολιτισμός, 
Περιβάλλον, Ζωοφιλία
H ZΩΦΟΡΟΣ δημιουργήθηκε τον 
Μάρτιο του 2009 και  σημαίνει 
κυριολεκτικά ‘’ΦΕΡΩ ΖΩΗ!’’. Σκοπός 
της μη κερδοσκοπικής εταιρείας, 
είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση 
και δημοσιοποίηση δράσεων 
και ιδεών που συμβάλλουν στην 
Προστασία του Περιβάλλοντος και 
στην προαγωγή του Πολιτισμού 
με έμφαση στις δράσεις που 
αφορούν στην Ζωοφιλία, μέσω 
δραστηριοτήτων των μελών της, 
αλλά και μέσω της προώθησης 
συνεργασιών με Δημόσιους και 
Ιδιωτικούς Φορείς, Ιδιώτες και 
Ιδρύματα της Ελλάδας και του 
Εξωτερικού.
Επικοινωνία: e-mail: zophoros@
yahoo.gr

«H Ομάδα» - Σύλλογος 
Εθελοντών στην Πρόληψη
Βασικός στόχος των δράσεων και 
των παρεμβάσεων του Συλλόγου  
είναι η Αγωγή και Προαγωγή της 

  Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δράση -Δώσε τρόπο στην οργή σου

Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία, Παράρτημα Κρήτης-
Αποστολή στα Λευκά Όρη, Ανακάλυψη Σπήλαιου Λιονταριού

Συμμετοχή της Ελλ. Ομ. Διάσωσης Ηρακλείου στις έρευνες ανεύρεσης 
αγνοούμενου ψαρά
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Δημοτικό Διαμέρισμα του 
Δήμου Ηρακλείου και το 13ο 
Περιφερειακό τμήμα Κρήτης της 
Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας, 
αποφάσισαν να ενώσουν από 
κοινού τις δυνάμεις τους ώστε να 
διαφυλάξουν την αξιοπρέπεια κάθε 
ανθρώπου και να ενδυναμώσουν 
την κοινωνική συνοχή. 
Κεντρικός σκοπός του Κέντρου 
είναι να δώσει τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε συνανθρώπους 
μας σε υπηρεσίες νοσηλευτικής 
φροντίδας και συμβουλευτικής 
μέσω των δράσεων που το 
Κέντρο Νοσηλευτικής Φροντίδας 
Συμβουλευτικής και εκπαίδευσης 
αναπτύσσει.
Το Κέντρο,  λειτουργεί στην οδό 
Κορωναίου 19 (κάθετος στην 25ης 
Αυγούστου) κάθε Τρίτη & Πέμπτη 
και ώρες 17.00-19.00  .
Επικοινωνία: Τηλ.  2810242210, 
http://heraklionursingcare.
blogspot.gr/

«Κρίκος» - Σύλλογος φίλων και 
συγγενών ψυχικά ασθενών
Ο σύλλογος φίλων και συγγενών 
ψυχικά ασθενών ¨Κρίκος¨, 
ιδρύθηκε το 2009 στο Ηράκλειο 
Κρήτης. Προέκυψε από την 
ανάγκη κάλυψης ενός σημαντικού 
κενού που υπάρχει γύρω από την 
υποστήριξη ανθρώπων με ψυχικά 
νοσήματα με στόχο την προάσπιση 
και προαγωγή των ατομικών και 
κοινωνικών δικαιωμάτων των 
ψυχικά ασθενών, των οικογενειών 
και φίλων τους 

«Όαση του Παιδιού» 
- Σωματείο Πρόληψης και 
Προστασίας Κακοποιημένων
Εθελοντικό μη κερδοσκοπικό 
σωματείο υπεράσπισης και 
διαφύλαξης των δικαιωμάτων των 
παιδιών. Σκοπός είναι η παροχή 
φροντίδας και προστασίας παιδιών 

που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε 
ανάγκη. Ο σκοπός επιτυγχάνεται 
μέσα από την τηλεφωνική γραμμή 
παιδικής φροντίδας & προστασίας, 
τη στήριξη οικογενειών με 
προβλήματα διαβίωσης, όπως και 
οικογενειών υψηλού κινδύνου, 
με εκστρατείες πρόληψης και 
ενημέρωσης για τα δικαιώματα των 
παιδιών, αλλά και όλα τα θέματα 
που αφορούν την παιδική φροντίδα 
και προστασία.  
Γραμμή SOS  Παιδικής Φροντίδας & 
Προστασίας: 2810227755

«Οικολογική Παρέμβαση 
Ηρακλείου»
Η Οικολογική Παρέμβαση 
Ηρακλείου (ΟΠΗ) είναι σωματείο, 
μη κερδοσκοπικό, που σκοπό 
έχει τη μελέτη, προστασία 
και ανάδειξη του φυσικού και 
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, 
μέσω και της συνεργασίας με τους 
περιβαλλοντικούς, επιστημονικούς 
και κοινωνικο-πολιτιστικούς φορείς 
του νησιού, της Ελλάδος και των 
άλλων Κρατών. Επιδίωξη της ΟΠΗ 
είναι να προτείνει εναλλακτικές 
διεξόδους στα προβλήματα, 
βασισμένες σε σύγχρονες ιδέες, 
τόσο από την εμπειρία των 
οικολογικών κινημάτων, όσο και 
από την τοπική παράδοση και 
πολιτιστική κληρονομιά.
Επικοινωνία: Τηλ.: 2810285715, 
Ιστότοπος: www.ecocrete.gr

«Φιλοζωική Κρήτης»
Η Φιλοζωική Κρήτης ιδρύθηκε 
το 1995 ως μη κερδοσκοπικό 
σωματείο προσφέροντας 
περίθαλψη στα ζώα που την είχαν 
ανάγκη. Προωθεί το σεβασμό 
για τη ζωή και το περιβάλλον, 
υποστηρίζει ενέργειες που 
ελέγχουν την αναπαραγωγή των 
ζώων,  εργάζεται για την ευημερία 
των ζώων που χρησιμοποιούνται 

για διατροφή για να αποφευχθεί ο 
βασανισμός τους κατά την εκτροφή, 
την μεταφορά και τη σφαγή, 
φροντίζει τα ιπποειδή εργασίας 
και διαπαιδαγωγεί τους ιδιοκτήτες 
σε θέματα που αφορούν την καλή 
μεταχείριση των ζώων.
Επικοινωνία : CAWG γενικό +30 
6944 690368 (Τηλεφωνητής και 
sms)
  Email:    info@CretanAnimalWel-
fare.org
Πρόγραμμα Χρηματοδοτούμενων 
Στειρώσεων +30 6993 0237

ΟΜΑΔΑ GIVE
 Η ομάδα GIVE, οργανώθηκε μέσω 
facebook και αποσκοπεί στο να 
βοηθήσει όλες τις κοινωνικές 
ομάδες που το έχουν ανάγκη. 
Δύο κορίτσια από το Ηράκλειο 
έφτιαξαν αυτή την οργάνωση 
με σκοπό την ανάπτυξη της 
ιδέας του εθελοντισμού για τη 
συγκέντρωση τροφίμων, ρούχων 
και ειδών πρώτης ανάγκης και 
αριθμούν πλέον γύρω στα 3000 
μέλη. Ο στόχος δεν είναι μόνο να 
βοηθήσουν τους ανθρώπους που 
είχαν πρόβλημα και επιδεινώθηκε, 
αλλά και άτομα που ξαφνικά 
έμειναν χωρίς εισοδήματα, 
χωρίς δουλειά, παρότι μπορεί 
να έχουν ένα σπίτι να μείνουν. Οι 
δύο φίλες, με τη συμπαράσταση 
πολλών ακόμα, φροντίζουν 
άπορες οικογένειες, ανέργους 
χωρίς επιδόματα από την Πρόνοια 
και πολύτεκνους, ηλικιωμένους, 
παρέχοντάς τους τρόφιμα, ρούχα, 
φάρμακα, γιατρούς, στέγη.
Επικοινωνία: www.facebook.com/
groups/191965727492595/

Υγείας του πληθυσμού της πόλης 
μας μέσα από τη διάδοση της 
πρωτογενούς πρόληψης  με την 
επιστημονική καθοδήγηση, βοήθεια 
και εποπτεία του ΚΕ.Σ.Α.Ν. Μέλη 
του Συλλόγου είναι επαγγελματίες 
από το χώρο της εκπαίδευσης, των 
κοινωνικών επιστημών και της 
υγείας, γονείς, φοιτητές και κάθε 
ευαισθητοποιημένος πολίτης. 
Χρηματοδοτείται από συνδρομές των 
μελών και χορηγίες. Ο Σύλλογος 
συμμετέχει στο Εθνικό Δίκτυο 
Κοινωνικών Φορέων, είναι ιδρυτικό 
μέλος και μέλος του Δ.Σ. της Αστικής 
Εταιρείας ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης 
της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
Επικοινωνία: Τηλ. : 2810313222 
(ΚΕ.Σ.Α.Ν.- Κέντρο Πρόληψης) Email: 
sillogos.i.omada@gmail.com 

«Ηλιαχτίδα» - Παγκρήτιος 
Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών 
με Νεοπλασία
Ο μη κερδοσκοπικός σύλλογος 
«Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1992 στο 
Ηράκλειο από ευαισθητοποιημένους 
πολίτες. Σκοπός του είναι η 
υποστήριξη ― τόσο υλική, όσο και 
ηθική και ψυχολογική - των παιδιών 
με νεοπλασματικά νοσήματα και των 
οικογενειών τους. Ο βασικότερος 
στόχος της «Ηλιαχτίδας» είναι η 
διασφάλιση των όσο το δυνατόν 
καλύτερων συνθηκών περίθαλψης 
των παιδιών με νεοπλασματικά 
νοσήματα και η συμβολή της στην 
άνετη παραμονή τους στην Κλινική 
καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας 
τους. 

«Κέντρο Νοσηλευτικής 
Φροντίδας, Συμβουλευτικής 
και Εκπαίδευσης»
Η Ενορία Αγίου Τίτου της Ιεράς 
Αρχιεπισκοπής Κρήτης, το 1ο 

Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρία, Παράρτημα Κρήτης- Εξερεύνηση Φαράγκι 
Αμπάς- αστερούσια Όρη



Τ
ο ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ έχοντας το βλέμμα σταθερά 
στραμμένο προς το εξωτερικό περιβάλλον, 
γράφει τη δική του ιστορία κοινωνικών 
παρεμβάσεων βάζοντας το δικό του λιθαράκι 
στις προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον, 

για μια κοινωνία με περισσότερη συνοχή βασισμένη σε 
«καθαρές αξίες», σε σχέσεις με νόημα, νοιάξιμο και 
αλληλοϋποστήριξη. 

Στην προσπάθειά του, να προωθήσει μια κουλτούρα 
διαλόγου, συλλογικότητας,  αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας συνεργάζεται με τοπικές αρχές, 
φορείς, συλλόγους και εθελοντές και διοργανώνει 
δράσεις που σχετίζονται με αναπλάσεις και εικαστικές 
παρεμβάσεις σε γειτονιές, πρωτοβουλίες για το 
περιβάλλον, με καλλιτεχνικά γεγονότα, με δράσεις 
υποστήριξης ευάλωτων ομάδων και προσφορά 
εθελοντικής εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ συμμετέχει στο 
Δίκτυο Κοινωνικής Φροντίδας στο Δήμο Ηρακλείου και 

με την υποστήριξη των Φιλανθρωπικών  Ιδρυμάτων Α. 
& Μ. Καλοκαιρινού έχει αναλάβει τη λειτουργία του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπου μέσα από δράσεις 
και εκδηλώσεις των δομών του και του Συλλόγου 
Οικογένειας, συγκεντρώνει τρόφιμα μακράς διάρκειας 
για την ενίσχυσή του. 

Επίσης συνεργάζεται με τη WWF στα πλαίσια του 
προγράμματος για την προστασία των νησιωτικών 
υγρότοπων. Τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας 
του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ έχουν αναλάβει ενεργό δράση, 
συμμετέχοντας στην προστασία και ανάδειξη 
του υγρότοπου της εκβολής του Αποσελέμη. 
Πιο συγκεκριμένα, σε τακτά χρονικά διαστήματα 
επισκέπτονται το χώρο, κάνουν μετρήσεις νερού 
(αφού έχουν στο παρελθόν εκπαιδευτεί από στέλεχος 
της WWF ΕΛΛΑΣ), αποτυπώνουν με φωτογραφίες 
την κατάσταση που επικρατεί στην εκβολή και τέλος 
συντάσσουν εκθέσεις τις οποίες υποβάλουν στο 
παράρτημα Ηρακλείου της WWF ΕΛΛΑΣ.  

Οι παρεμβάσεις 
του ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ
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Δωρεά τροφίμων από το Σύλλογο Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ 
ΑΡΙΑΔΝΗ στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του  Δικτύου 
Κοινωνικής Φροντίδας

Αναλύσεις νερού από τα μέλη της Θερ. Κοινότητας σε 
συνεργασία με τη WWF στον υγρότοπο του Αποσελέμη

Τα μέλη της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗΣ 
στον Αποσελέμη

Συλλογή τροφίμων σε εκδήλωση του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ στη 
Πύλη Βηθλεέμ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δικτύου 
Κοινωνικής Φροντίδας
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Μερικές από τις δράσεις του Εναλλακτικού
Σχολείου Ενηλίκων του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ το έτος 2012 - 2013

1) Στιγμιότυπο από την εκήλωση για τα 13 χρόνια 

λειτουργίας της Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ 

ΑΡΙΑΔΝΗ

2)  Από την επίσκεψη του καθηγητή κ. Ν Λυγερου στο 

ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ

3) Εξάσκηση των μελών της Θ.Κ. στο Μπότζια

4)  Παρουσίαση του Περιοδικου Σπείρα στη Βασιλικη 

του Αγ. Μάρκου 

5) Καθαρισμός στην ΑΓ. Ειρήση στα Σπήλια από τα 

μέλη της Θ.Κ.

6) Προπόνηση των μελών της Θ.Κ. στην Ξιφασκία από 

τον Α.Ο.ΘΗΣΕΑΣ

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, με έδρα το Ηράκλειο, ανήκει στο πανελλαδικό δίκτυο 
του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και είναι το πρώτο πρόγραμμα 
απεξάρτησης για χρήση ουσιών και τις οικογένειές τους που λειτούργησε 
στην Κρήτη. Το δίκτυο υπηρεσιών του ολοκληρώθηκε το 2000 με την ίδρυση 
της Θεραπευτικής Κοινότητας (40 θέσεων), του τμήματος Εκπαίδευσης και 
του τμήματος Έρευνας. Το Συμβουλευτικό Κέντρο λειτουργούσε ήδη από το 
1993 ενώ τα Κέντρα Οικογενειακής Υποστήριξης και Κοινωνικής Επανένταξης 
από το 1997. Ως πρόγραμμα εξωτερικής παρακολούθησης διαθέτει ξενώνα 
φιλοξενίας για τα μέλη του που προέρχονται από άλλες περιοχές της Κρήτης 
αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας.   

Από το 2003 λειτουργεί Συμβουλευτική Μονάδα Εφήβων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα αυξανόμενα αιτήματα εφήβων και των οικογενειών τους 
για τη συμβουλευτική στήριξη και θεραπεία.  

Το ίδιο έτος ξεκίνησε και η λειτουργία προγραμμάτων Αυτοβοήθειας στις 
Δικαστικές Φυλακές Νεάπολης, στην Κλειστή Φυλακή Ν. Αλικαρνασσού, 
στις Δικαστικές Φυλακές Χανίων και στις Φυλακές της Αγιάς με στόχο την 
ενημέρωση των κρατουμένων χρηστών γύρω από την εξάρτηση και τη 
θεραπευτική αντιμετώπιση της, καθώς και την κινητοποίηση και προετοιμασία 
τους για ένταξη στη θεραπευτική κοινότητα. Η Ανοιχτή Δομή Υποστήριξης 
Εργαζομένων υποστηρίζει άτομα εξαρτημένα από αλκοόλ, τζόγο και νόμιμες 
ουσίες. 

Οι αυξημένες ανάγκες οδήγησαν το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ να δημιουργήσει 
δομές υποστήριξης και στους Νομούς Λασιθίου και Χανίων με τη δημιουργία 
Συμβουλευτικών Σταθμών στον Άγιο Νικόλαο (2005) και στα Χανιά 
(2010). 

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε όλες τις φάσεις του Προγράμματος 
είναι εθελοντική και όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Όπως σε όλα τα 

θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ δεν χορηγούνται 
υποκατάστατα.

Σημαντικό συστατικό στοιχείο του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ 
είναι οι εκπαιδευτικές δυνατότητες που παρέχει στα 
μέλη του, μέσα από δραστηριότητες επαγγελματικής 
κατάρτισης, προσωπικής ανάπτυξης, καλλιτεχνικής 
έκφρασης και αθλητισμού, καθώς και εκπαιδευτικά 
προγράμματα για την απόκτηση των τυπικών 
προσόντων, όπως τα απολυτήρια γυμνασίου και 
λυκείου (σύμφωνα με Νόμο για την “κατ’ οίκον 
διδασκαλία”) και πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής 
και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Την ευθύνη για το 
σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση αυτών 
των προγραμμάτων έχει το Τμήμα Εκπαίδευσης και το 
Εναλλακτικό Σχολείο Ενηλίκων.

Βασικός στόχος του ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ είναι να παρέχει 
στα εξαρτημένα άτομα τη δυνατότητα να ενταχθούν 
εθελοντικά σε μια μακροχρόνια και σταδιακή 
θεραπευτική διαδικασία η οποία δεν περιορίζεται 
στη σωματική αποτοξίνωση, αλλά στοχεύει στην 
αντιμετώπιση των αιτιών της εξάρτησης και στην πλήρη 
κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ατόμων.

Η θεραπευτική προσέγγιση βασίζεται στις έννοιες: της 
κοινότητας και της αυτοβοήθειας 
  
Κοινότητα είναι το περιβάλλον όπου οι άνθρωποι 
συμβιώνουν έχοντας κοινά προβλήματα να  
αντιμετωπίσουν, αλλά και στόχους να οραματιστούν.

Η Αυτοβοήθεια αναφέρεται στη διαδικασία που επιτρέπει 
σε κάθε μέλος της Κοινότητας να βοηθήσει τον εαυτό 
του με τη στήριξη των άλλων.
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Συμβουλευτικό Κέντρο Ηρακλείου
Σμπώκου 6, 713 06  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 261026, 261126 -
φαξ 2810 260566
e-mail: cciraklio@ kethea-ariadni.gr

Συμβουλευτικός Σταθμός Λασιθίου
Φιλελλήνων & Γιαμπουδάκη 7,
721 00 Άγιος Νικόλαος, Κρήτης
τηλ. 28410 22981   φαξ 28410 22982
e-mail: cclasithi@ kethea-ariadni.gr

Μονάδα Συμβουλευτικής Χανίων
Κ.Σφακιανάκη 13 (1ος Όροφος), 73135 Χανιά
Τηλ. 28210 87040 φαξ 87741
e-mail: chania@kethea-ariadni.gr

Συμβουλευτικός Σταθμός Ρόδου
Ερυθρού Σταυρού 14
τηλ. και φαξ 2241033240

Συμβουλευτική Μονάδα Εφήβων
Δαμασκηνού 31 & Ικτίνου, 71305 
Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 331034 φαξ 2810 343220
e-mail: teens@ kethea-ariadni.gr

Ανοιχτή Δομή Υποστήριξης
(για εργαζόμενους χρήστες)
Μίνωος & Μιχαήλ Αρχαγγέλου 67
713 04  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 319505   φαξ 2810 315469

Θεραπευτική Κοινότητα-Ξενώνας
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001  φαξ 2810 342562
e-mail: tc@ kethea-ariadni.gr

Κέντρο Κοινωνικής Επανένταξης
Διονυσίου 1 κ’ Σεφέρη
71601 Ν. Αλικαρνασσός
τηλ.: 2810 331001

Πολυδύναμο Ψυχοδιαγνωστικό Κέντρο
Σμπώκου 6,
71306, Ηράκλειο
τηλ.: 2810 322708

Κέντρο Οικογενειακής Υποστήριξης
Σμπώκου 6,  713 06  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ.- φαξ 2810 256935
e-mail: family@ kethea-ariadni.gr

Τμήμα Εκπαίδευσης – Εναλλακτικό Σχολείο 
Ενηλίκων
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001  φαξ 2810 342562
e-mail: education@ kethea-ariadni.gr

Τμήμα Έρευνας & Τεκμηρίωσης
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001  φαξ 2810 342562
e-mail: research@kethea-ariadni.gr

Διοικητικές Υπηρεσίες
Διονυσίου 1 & Σεφέρη
716 01 Ν.Αλικαρνασσός Ηράκλειο Κρήτης
τηλ. 2810 334240, 331001 φαξ 2810 342562
e-mail Γραμματείας: info@kethea-ariadni.
gr
e-mail Δ/Ο: accounting@kethea-ariadni.gr

Δουλειά μας,
η άρτια εκτύπωση των εντύπων σας.

Στόχος μας, 
η υποστήριξη της απεξάρτησης 

και της κοινωνικής ένταξης.
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Το 1990, όταν ιδρύθηκε η μονάδα γραφικών τεχνών 
ΚΕΘΕΑ “ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ”, δεν φανταζόμασταν ότι θα 
εξελισσόταν σε ένα από τα καλύτερα τυπογραφεία 
της χώρας, με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα 
σχεδιασμού και παραγωγής εντύπων κάθε είδους.

Δουλειά με ποιότητα, συνέπεια και ανταγωνιστικές 
τιμές έγινε η καθημερινότητά μας.

Είχαμε όμως, από την αρχή, βαθιά πίστη στο ρόλο του 
τυπογραφείου στην απεξάρτηση και την κοινωνική επα-
νένταξη. Έχουμε προσφέρει εκπαίδευση και εργασία 
σε εκατοντάδες απόφοιτους θεραπευτικών προγραμ-
μάτων του ΚΕΘΕΑ και έχουμε συμβάλλει σημαντικά 
στην οικονομική ενίσχυση του οργανισμού.

Η προσπάθεια, ειδικά σήμερα, συνεχίζεται αμείωτη. 
Τη στηρίζετε εσείς, αναθέτοντας τις έντυπες παραγω-
γές σας στο ΚΕΘΕΑ “ΣΧΗΜΑ+ΧΡΩΜΑ”.


