
Η «σχεδία» της υποστηριζόμενης εργασίας      
 

 

Στεκόµαστε αρωγοί στην απασχόληση, παρακολουθούµε ένα ταξίδι µέσα στην τρέλα, θέτουµε 

υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, βγαίνουµε βόλτα στην Τσιµισκή 

µε ένα µετάλλιο στο στήθος, βιώνουµε το «κραχ» της παιδικότητας, διασταυρώνουµε τα ξίφη 

µας για την αλλαγή της ώρας, ανασύρουµε τις µνήµες πίσω από τις σκαλωσιές και 

µνηµονεύουµε τα χιλιάδες θύµατα των πύρινων συµφορών για τα οποία σπάνια µιλάει κανείς.  

 

Aυτά και άλλα πολλά µόνο στη «σχεδία» Οκτωβρίου 2017 (τεύχος #52).  

 Από την Τετάρτη 27 Σεπτεµβρίου στους δρόµους της πόλης. 

   

Βέρµοντ, 1983. Το Υπουργείο Υγείας της αµερικανικής πολιτείας θα χρηµaτοδοτήσει την 
ίδρυση 16 µη κερδοσκοπικών φορέων που παρέχουν συµβούλους απασχόλησης για να 
βοηθήσουν άτοµα µε κάθε είδους αναπηρία να επιλέξουν και να παραµείνουν σε µία 
αµειβόµενη θέση εργασίας. Τα αποτελέσµατα του συγκεκριµένου µοντέλου θα αποδειχθούν 
άκρως θεαµατικά. Το ποσοστό απασχόλησης των ατόµων µε αναπτυξιακές διαταραχές θα 
εκτοξευθεί στο 48%, όταν ο µέσος όρος στις ΗΠΑ δεν υπερβαίνει το 19%. Το αµερικανικό 
παράδειγµα θα ακολουθήσουν ολοένα και περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, αναπτύσσοντας 
εθνικές στρατηγικές για την προώθηση της υποστηριζόµενης απασχόλησης. Αντιθέτως, στη 
χώρα µας, ελλείψει µιας κεντρικά σχεδιασµένης και συστηµατικής πολιτικής για την 
υποστηριζόµενη εργασία, είναι µετρηµένες στα δάχτυλα δοµές ψυχικής υγείας, κοινωνικοί 
συνεταιρισµοί και εξειδικευµένα κέντρα προστασίας νέων µε νοητική υστέρηση που έχουν 
αναλάβει το ρόλο της πλαισιωµένης επαγγελµατικής ένταξης κοινωνικά αποκλεισµένων 
συνανθρώπων µας. «Η αρωγή στην απασχόληση», είναι ο τίτλος του σχετικού ρεπορτάζ 
της «σχεδίας». 
 
«Ταξίδι µέσα στην τρέλα». Η Έλιν Σακς, η πρώτη καθηγήτρια πανεπιστηµίου µε 
σχιζοφρένεια, µιλάει για τη ζωή της, την ανάγκη να καταπολεµηθούν ο στιγµατισµός και οι 
προκαταλήψεις, αλλά και για  τα πράγµατα που την κάνουν να νιώθει δυνατή, ελπίζοντας, 
ότι, έτσι, θα βοηθηθούν και άλλοι άνθρωποι που έχουν κάποια ψυχική ασθένεια. «Λένε ότι 
δεν υπάρχουν άλλοι σαν κι εµένα, τόσο υψηλής λειτουργικότητας. Αυτό δεν είναι αλήθεια. 
Απλώς φταίει ότι το στίγµα είναι τόσο µεγάλο, που τα άτοµα µε ψυχικά νοσήµατα δεν 
βγαίνουν στο προσκήνιο. Νοµίζω πως είναι λάθος να λένε οι γιατροί στους ασθενείς µε 
σχιζοφρένεια να περιορίσουν τις προσδοκίες τους. Εµένα µου είχαν πει να πιάσω δουλειά 
ως ταµίας σε ένα µαγαζί», υπογραµµίζει, ανάµεσα σε άλλα, η αµερικανίδα ακαδηµαϊκός στη 
συνέντευξή της. 
 
«Η πλατεία της ξενιτιάς». Ο σεναριογράφος της ταινίας «Amerika Square», η οποία είναι και 
η ελληνική υποψηφιότητα για τα Όσκαρ µιλάει στη «σχεδία» για την Αθήνα της ξενοφοβίας, 
των προσφυγικών ιστοριών πόνου, αλλά και της αλληλεγγύης. «Πιστεύω ότι σε µεγάλα 
τµήµατα του πληθυσµού υπάρχει αυτό που θα λέγαµε υπόκωφος ρατσισµός, µια 
προδιάθεση ενάντια στο ξένο και το διαφορετικό, δεν έχουµε µάθει να το δεχόµαστε», 
σηµειώνει, µεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του ο Γιάννης Τσίρµπας.  
 
Μια ξεχωριστή παρέα ανθρώπων ταξίδεψαν µέχρι το Όσλο, διέπρεψαν στα γήπεδα και 



επέστρεψαν, έχοντας αποδείξει πρώτα στους εαυτούς τους ότι µπορούν και θα τα 
καταφέρουν. Και αν στην περσινη διοργάνωση της Γλασκώβης, τα µέλη της αποστολής 
κάλυπταν σχεδόν όλα τα ηλικιακά γκρουπ, στο φετινό Παγκόσµιο Κύπελο Αστέγων στα 
γήπεδα της Νορβηγίας, η οµάδα αποτελούνταν κυρίως από νέα παιδιά. Πέρσι, στην 
καλύτερη επτάδα συµπεριλήφθηκε η πορτιέρο µας η κ. Στέλλα. Φέτος, ήταν η σειρά του 
Αποστόλη να µπει σε αυτό το ακόµη πιο ξεχωριστο κλαµπ. Βραβεύτηκε, και µαζί του 
βραβεύτηκε όλη η αποστολή. Ο Αποστόλης, µέχρι την προσγείωση του αεροπλάνου στην 
Αθήνα, εξακολουθούσε να φορά µε καµάρι το πολύτιµο µετάλλιο-αναγνώριση στο στήθος. 
Πολύ πιθανόν να το φορά ακόµη εκεί στην Τσιµισκή όπου στέκεται καθηµερινά για να 
πουλήσει τη «σχεδία». «Στην Τσιµισκή µε το µετάλλιο», είναι ο τίτλος του σχετικού θέµατος. 
 
«Το “κραχ” της παιδικότητας». Στη Νέα Υόρκη, ο αριθµός των µαθητών που ζουν υπό 
συνθήκες αστεγίας, επηρεάζοντας σε δραµατικό βαθµό τις ευκαιρίες µόρφωσής τους, 
ξεπερνάει τις 100.000, ενώ εκτιµάται ότι ένας στους επτά µαθητές στην αµερικανική 
µητρόπολη θα µείνει άστεγος για ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια αυτής 
της κρίσιµης περιόδου για τη ζωή του. Την ίδια ώρα, το δηµοτικό πρόγραµµα ίδρυσης 225 
νέων ξενώνων φιλοξενίας αστέγων προχωράει µε εξαιρετικά αργούς ρυθµούς, εν µέρει 
λόγω των αντιδράσεων των περιοίκων, που φοβούνται ότι θα υποβαθµιστεί η γειτονιά 
τους.  
 
Το αρχοντικό στο οποίο έζησε ο ποιητής Ναπολέων Λαπαθιώτης στα Εξάρχεια, ο 
αποκαλούµενος και «Έλληνας Όσκαρ Ουάιλντ», χαρακτηρίστηκε διατηρητέο ιστορικό και 
αρχιτεκτονικό µνηµείο το 1984. Έκτοτε, δεν έχει υπάρξει, ωστόσο, καµία περέµβαση στο 
οίκηµα. Είναι τις µνήµες πίσω από την εγκατάλειψη και τις σκαλωσιές του επιβλητικού 
νεοκλασικού που ανασύρει η «σχεδία». 
 
«Η ψυχή σε ακινησία». Πώς είναι δυνατόν στα θύµατα των πυρκαγιών να µην 
προσµετρώνται τα χιλιάδες ζώα που καίγονται, αναρωτιέται, δικαίως, µε θυµό, ένας 
αναγνώστης της «σχεδίας». «Θα περιµένω κάποτε να ακούσω από κάποιον από τους 
διάφορους “αρµόδιους της ζωής” να µνηµονεύει, έστω από στατιστικό χρέος, και όλα αυτά 
τα αναρίθµητα ζωντανά θύµατα των πύρινων συµφορών», σηµειώνει. 
 
«Μια ώρα δύσκολη». Υποστηρικτές και ενάντιοι διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τις θετικές 
και αρνητικές επιπτώσεις της καθιερωµένης αλλαγής της ώρας δυο φορές το χρόνο. Και 
ενώ κανείς δεν  µπορεί να πει µε σιγουριά αν είναι καλό ή κακό να αλλάζουµε την ώρα, 
λιγότερο από το 40% των χωρών του κόσµου χρησιµοποιούν τη θερινή ώρα, την ίδια στιγµή 
που στις ΗΠΑ 11 πολιτείες έχουν ζητήσει να την εφαρµόσουν µόνιµα.  
 
Ακόµη, επιστρέφουµε στη ∆ηµητσάνα της δεκαετίας του’20 µέσα από την ιστορία ενός 
κλαρίνου και κάνουµε νέες εγγραφές στο τακτικό ηµερολόγιο της «σχεδίας». Οι 
«Ακροβάτες» Ελένη Πασσά και Κώστας Νικολάου αφηγούνται στιγµές από την κοινή τους 
προσωπική και καλλιτεχνική πορεία. Ο Γιώργος Μπαζίνας εξηγεί πώς ένας απλός 
περίπατος µπορεί να οδηγήσει σε σαράντα χρόνια µίζερου εργασιακού βίου. Ο φακός του 
Γιάννη Ζινδριλή καταγράφει στιγµιότυπα από τη µεγάλη γιορτή της «σχεδίας», ενώ 
κορυφαίοι έλληνες γελοιογράφοι σχολιάζουν µε το πενάκι τους αυτά που συµβαίνουν γύρω 
µας και µέσα µας. Κλείνουµε τραπέζι σε έναν παλιό καφενέ σε µια γειτονιά του κέντρου της 
πόλης, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη των γενεών, την ιστορική συνέχεια και 
τη µετρηµένη οικειότητα, ενώ δοκιµάζουµε ρύζι µε φασόλια και τηγανητό κρέας από έναν 
προγραµµατιστή από το Εκουαδόρ, που από τις ξύλινες κατοικίες του Γουαγιακίλ θα βρεθεί 
«µετανάστης του έρωτα» στην Αθήνα.  
 
Αυτά και άλλα πολλά. Στο τεύχος #52 της «σχεδίας» (Οκτώβριος 2017), που κυκλοφορεί 



στους δρόµους της πόλης από την Τετάρτη  27 Σεπτεµβρίου 2017.  
 
Υπενθυµίζεται ότι η «σχεδία», όπως συµβαίνει µε όλα τα περιοδικά δρόµου του πλανήτη, 
δεν πωλείται στα συνήθη σηµεία διάθεσης Τύπου (περίπτερα κ.λπ.). Πωλείται αποκλειστικά 
και µόνο στους δρόµους της πόλης από διαπιστευµένους πωλητές. Οι πωλητές αυτοί 
προέρχονται από ευάλωτες πληθυσµιακές οµάδες: Άστεγοι, άνεργοι και γενικώς άνθρωποι 
που αποδεδειγµένα ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Είναι άνθρωποι που βιώνουν µε 
τον πιο σκληρό τρόπο τις συνέπειες της οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης που µαστίζει την 
ελληνική γη. Από την τιµή πώλησης του περιοδικού (3,00 ευρώ), το 50% (δηλαδή το 1,50€) 
πηγαίνει απευθείας στον ίδιο τον πωλητή. 
 
«112 εφηµερίδες δρόµου, 41 χώρες, 5 ήπειροι, 14.000 άστεγοι πωλητές, 6.000.000 
αναγνώστες, 1 φωνή ενωµένη ενάντια στη φτώχεια» είναι το σύνθηµα του ∆ιεθνούς ∆ικτύου 
Εφηµερίδων του ∆ρόµου (International Network of Street Papers – INSP, www.insp.ngo). 
 
ΥΓ.: Να θυµάστε, επίσης, ότι οι πωλητές της «σχεδίας» δίνουν και απόδειξη. Σας 
παρακαλούµε θερµώς να µην ξεχνάτε να την παίρνετε! 
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