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Ταξίδεψα στην πόλη του φωτός. Εφοδιάστηκα με τα απαραίτητα. Φόρεσα διπλά 
ρούχα ,fleeze κασκόλ και γούνινο ρώσικο καπέλο. Ήξερα ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα 
είναι 2-5 και ότι τα βράδια φτάνουν και 8 κάτω από το μηδέν. Ήμουνα χαρούμενη που δεν 
θα βρέξει. Η πτήση ήταν στην ώρα της και η διαδρομή μου από Orly Sud στο Denfert –
Rochereau πολύ σύντομη και ευχάριστη. Το ξενοδοχείο ήταν τριών αστέρων αλλά στην 
ουσία το δωμάτιο ήταν μία τρύπα.79 ευρώ χωρίς ντουλάπα και φυσικά χωρίς θέα. Δεν 
στεναχωρήθηκα ιδιαίτερα επειδή δεν είχα και άλλη λύση αν ήθελα να μείνω στο 
Μονπαρνάς. Δυστυχώς αυτό είναι το σύστημα στο Παρίσι. Μετράει η πρόσβαση στα μέσα 
μεταφοράς και η απόσταση από το κέντρο.  

Πρωί ,πρωί ξεκίνησα την βόλτα μου Η ανάσα έβγαινε δύσκολα πίσω από διπλό « 
προστατευτικό τοίχο « εσάρπας και κασκόλ .Το γούνινο καπέλο μου Ushanka με έσωσε. Το 
είχα αγοράσει το 1979 όταν ακόμα πίστευα ότι θα επισκεφτώ την Σοβιετική Ένωση. Μου 
έφυγε το άχτι και μου έμεινε το ζεστό γούνινο καπέλο Εντυπωσιάστηκα από πόσα άλλα 
γούνινα ρωσικά καπέλα είδα στο Παρίσι .σαν να είχε μετακόμιση μισή Ρωσία εκεί. 
Προφανώς αναγκάστηκαν οι παριζιάνοι να καταλάβουν ότι κάτι ξέρουν οι ρώσοι από 
παγωνιά. Όπου και να ταξιδέψω ενημερώνομαι για το τι γίνεται στην χώρα μου. Όλο το 
βράδυ της Κυριακής ήμουνα κολλημένη στα ελληνικά site για να δω τι θα γίνει στην Αθήνα. 
Δευτέρα εφτά η ώρα το πρωί στοTele Matin France 2η πρώτη είδηση ήταν η Ελλάδα ,η 
δεύτερη αφορούσε στα στατιστικά στοιχεία δημοτικότητας των υποψηφίων για τις 
προεδρικές εκλογές μετά η ενημέρωση για καιρικά φαινόμενα(που δεν είναι ακραία αλλά 
υπολογίσιμα και με πραγματικά μέτρα προστασίας από την κρατική υπηρεσία) και η τέταρτη 
η βράβευση του καλύτερου ηθοποιού για το 2012 στο Covent Garden του J.Dejardin .Όλοι 
οι γάλοι είναι ενήμεροι για το τι γίνεται στην χώρα μας. Σε ένα άλλο κανάλι όμως η 
υπουργός οικολογίας N.Kosciusko-Morizet. συμφώνησε και έσταζε χολή λέγοντας ότι οι 
έλληνες δεν ήταν και πολύ εντάξει στις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ότι η ψήφιση 
έπρεπε να γίνει για να σωθεί η Ελλάδα!  

Η πλατεία Συντάγματος ξεκουράζονταν μετά τις μεταμεσονύκτιες μάχες αστυνομίας 
και διαδηλωτών. Τώρα είναι άδεια αλλά με εμφανή σημάδια των χτεσινών καταστροφών. Οι 
παραιτήσεις των βουλευτών και των υπουργών δεν αλλάξανε την έκβαση . Η νέα 
υποδούλωση μας ,η νέα δανειακή σύμβαση. εγκρίθηκε από τη Βουλή με 199 ψήφους. 45 
διαγραφές βουλευτών «Όχι» από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Αριστερά, «ναι» από τη 
Δημοκρατική Συμμαχία, πλην του κ. Αυγενάκη που δήλωσε «παρών».  

Συζητώντας με άγνωστους γάλλους μου έκανε μεγάλη εντύπωση πόσο κοντά 
βρίσκονται στα γεγονότα μας. Ο γαλλικός λαός δείχνει συμπαράσταση και κατανόηση 
επειδή και εδώ η κρίση άφησε πάνω από τέσσερα εκατομμύρια άνεργους. Και εδώ η ζωή 
είναι ακριβή και η αβεβαιότητα για το μέλλον κυριαρχεί στην νέα γενιά.Η Ελλάδα με το 
27,7% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας, η Ελλάδα που βρίσκεται στην 5η 
θέση στην Ευρώπη των 27,27,7% του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας είναι 
πάντα στην καρδιά των Γάλλων. Το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής και της Αυγής ,στα 
χέρια της δημοσιογράφου Α. Κεφαλά από τη Αθήνα εφτά η ώρα το πρωί της Δευτέρας ήταν 
τα πρώτα « αποδεικτικά στοιχεία « της λαϊκής εξέγερσης .Λιτή παρουσίαση αλλά 
αντικειμενική! 
 
 


