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Αγαπητοί φίλοι 

 Κατά τα φαινόμενα ο εφετινός εορτασμός των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, θα 

προσομοιάζει με τον περυσινό. Η παραδοσιακή Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Τμήματος μας, που τόσο μας 

ένωνε, δεν μπορεί να γίνει εφέτος.  

 Η κοινωνική κατάσταση στην χώρα μας εξακολουθεί να είναι δύσκολη και η απειλή στο Αιγαίο 

παραμένει. Τα εμβόλια μας έδωσαν μια σαφή ελπίδα, όμως ο Omicron μας δείχνει ότι έχουμε δρόμο 

μπροστά μας.  
  

 

 Μέσα σε όλα αυτά, ας ελπίσουμε  

οι εορταστικές ημέρες που διανύουμε, να  μας ενισχύουν με  

μηνύματα της ελπίδας και  προσφοράς, οπλίζοντάς μας με 

αξίες και ενδυναμώνοντας την πίστη μας για να χαράξουμε μια 

πορεία βασισμένη στη συλλογικότητα και όχι στον 

ατομικισμό, προσδίδοντας στην κοινωνία μας, μια νέα και πιο 

ανθρώπινη ταυτότητα. 

Επίσης ας ελπίσουμε περαιτέρω  

σε αυτή την δύσκολη καμπή, θα επιτύχουμε να 

επιστρατεύουμε όλες μας τις δυνάμεις στην εθνική προσπάθεια 

ανασυγκρότησης της χώρας, κατά την  προτροπή του 

Ελευθερίου Βενιζέλου:  

«… Η φρόνησις, η διορατικότης, η προορατικότης, η επαφή με 

την πραγματικότητα. Ιδού τι θα μας βοηθήση θετικά να 

επανορθώσωμεν ό,τι είναι επανορθώσιμον».  
 

 Με τις σκέψεις αυτές, για το 2022 ευχόμαστε 
αυτογνωσία και θάρρος για να βγούμε από τα δύσκολα και 
να ζήσουμε σε έναν πιο ειρηνικό και λιγότερο μισαλλόδοξο 
κόσμο, με την βεβαιότητα ότι θα ξανασυναντηθούμε όπως 
παλαιά, και τότε θα είναι μία ηλιόλουστη ημέρα. 
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              “Το κορίτσι με το περιστέρι”.  
Από το φωτογραφικό λεύκωμα  
“Κρήτη 1960”, του John Donat (ΠΕΚ 1999).  
H έκδοση αυτή παρουσιάζει περίπου 140 
από τις φωτογραφίες που ο John Donat 
τράβηξε σε δυο διαδοχικά ταξίδια του 
στην Κρήτη το 1960 και το 1961.  
               H αντιπαραβολή με το «Παιδί με 
το Περιστέρι» (Child with a Dove, L`enfant 
au pigeon) (1901) του Πάμπλο Πικάσο, 
είναι μία ενδιαφέρουσα άσκηση του 
πόσες διαφορετικές οπτικές επιδέχεται 
ένα ενδιαφέρον θέμα. 


