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Βγάζει η θάλασσα κρυφή φωνή – φωνή
που μπαίνει μες στην καρδιά μας
και την συγκινεί και την ευφραίνει...
Κ. Π. Καβάφης



2. ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020/2/96

Η εποχή των Social Media
γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

Αν θα ρωτούσες πριν από δέκα χρόνια κάποιον φίλο αν
έχει λογαριασμό στο Facebook, θα σε κοίταζε στραβά
και θα σου ‘λεγε: «Δε μ’ αρέσουν εμένα αυτά τα πράγματα». Αν πάλι τον παρότρυνες ώστε ν’ ανοίξει έναν, για να παίζετε κανένα
παιχνίδι απ’ αυτά που μας είχαν «κάψει» τότε τον εγκέφαλο π.χ. «Restaurant»
ή «Farm», θα απαντούσε: «Αυτά είναι του διαβόλου.» Τελικά οι αντιρρησίες
της τότε εποχής δεν είχαν και μεγάλο άδικο.
Η εικονική κοινωνική ζωή «ξύπνησε» τον χειρότερο εαυτό μας· τον έθρεψε
πίσω από την οθόνη και τον «δυνάμωσε» μ’ έναν αντίχειρα που παραμένει
ορθός σαν τη λίμπιντο μπροστά από πορνοταινία. Από τότε, αυτός ο τεχνολογικά εξελιγμένος, αλλά παρόλα αυτά πρωτόγονος εαυτός βρίσκει την ευκαιρία να εμφανίζεται πίσω από κάθε ανάρτηση, σχόλιο ή αντίδραση. Ασυλλόγιστα, ανώριμα, ανεξέλεγκτα ο άνθρωπος πίσω από την οθόνη τοποθετεί τις
απόψεις του και τις αντιδράσεις του δίχως να τον ενδιαφέρει ο αντίκτυπός
τους. Εισπράττει από τους ηλεκτρονικούς «φίλους» του αποδοχή ή απόρριψη δίχως να βλέπει να μάτια τους, δίχως να ακούει τον ήχο που θα παραχθεί
από την ομιλία τους. Στεγνά. Ακόμα και τα ζώα, που λειτουργούν κατά βάση
ενστικτωδώς, έχουν σεβασμό προς το θήραμά τους, ο φεϊσμπουκάνθρωπος
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έχει όρεξη μόνο για όλεθρο.
Ομολογουμένως δεν ήμασταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ούτε την πληροφοριακή πληθώρα, ούτε την ανερυθρίαστη έκθεση των σκέψεων μας. Όταν
το επεξεργάζομαι λίγο παραπάνω αισθάνομαι σαν ποντίκι σε εργαστήριο
πειραμάτων, κι ας φαίνεται συνωμοσιολογικό.
Αυτό που ζούμε, να ξέρετε, δεν έχει πισωγύρισμα. Έχει ή ολοκληρωτική καταστροφή ή αποδοχή και υγιή σύμπλευση. Η αλλαγή θα έρθει μόνο μέσα από
την αναγνώριση του προβλήματος. Και το πρόβλημα είναι η έλλειψη μόρφωσης –για τα βασικά μιλάμε-, η κατάπτωση των αξιών, η απαξίωση των ιδανικών, ο πνευματικός ευτελισμός, ο υλιστικός ολοκληρωτισμός, μα πάνω απ’
όλα ο απορριπτέος εαυτός.
Και καταλήγουμε πάλι στο ίδιο. Αγάπη. Όπου κι αν διαβιούμε, είτε στον φυσικό, είτε στον ψηφιακό κόσμο, χωρίς την αγάπη που σημαίνει αποδοχή, κατανόηση, αλληλοπεριχώρηση- όπως λέει και ο αγαπημένος ποιητής Γ. Ρούσκαςτο αποτέλεσμα θα είναι πάντα το σκοτάδι. Δεν χρειάζεται να μας αγαπούν
για να αγαπήσουμε, δεν χρειάζεται να μας πιστεύουν για να πιστέψουμε, δεν
χρειάζεται να μας θαυμάσουν για να θαυμάσουμε. Ας αγαπήσουμε πρώτοι
εμείς τον εαυτό μας κι αν ακολουθήσουν κι άλλοι, θα ‘ναι όμορφα. Γιατί όμως
είναι δύσκολο να αγκαλιάσουμε την ίδια μας την οντότητα; Γιατί το καλό και
το όμορφο θέλει δουλειά, θέλει κόπο και εμείς μάθαμε να ακολουθούμε την
άσφαλτο κι όχι τον χωματόδρομο.
Βγάλε τα παπούτσια, πάτα στο χώμα· το ηλεκτρόνιο του τάμπλετ σου είναι
και αυτό μέρος της φύσης. Δειξ’ του το δρόμο.
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Η Μεγάλη Γενιά του… Κορωνοϊού
Της Δήμητρας Κατραμάδου

Πόσο γρήγορα περνούν τελικά τα χρόνια και πόσο μεγάλες οι εναλλαγές των εμπειριών που καθορίζουν την κάθε γενιά που διαδέχεται την άλλη… Μέχρι να γυρίσουμε να δούμε, η γενιά του 2000 πλησιάζει τα πενήντα, η γενιά των Ολυμπιακών αγώνων της Αθήνας πλησιάζει το «κάτι» μετά τα σαράντα, η γενιά του
πρώτου σύγχρονου ελληνικού Μνημονίου αναλαμβάνει τα ηνία της χώρας, η γενιά
των 500 ευρώ δείχνει πως έμαθε να «τα βολεύει» και τώρα πιά, να σου και η γενιά
του Κορωνοϊού, που νομίζω θα φέρει την πραγματική επανάσταση του 21ου αιώνα.
Πόσο μεγάλη, πόσο ουσιαστική, θα είναι αλήθεια για την Ελλάδα αυτή η επανάσταση; Οι άνθρωποι πάντα αρέσκονταν στις …προφητείες, οπότε κάτι μου λέει ότι θα
συνεχίσω να γράφω αφήνοντας την φαντασία μου να καλπάσει χαρούμενα, ελεύθερα, συναρπαστικά! Κι αν δεν είναι αυτά τα χαρακτηριστικά κάθε επανάστασης
και κάθε επαναστατημένης γενιάς! Η άγρια χαρά της αλλαγής, η δίψα για περισσότερη ελευθερία, το συναρπαστικό της δημιουργίας ενός νέου, καλύτερου κόσμου…
Πιστεύω λοιπόν ακράδαντα ότι η γενιά του Κορωνοϊού, θα είναι εκείνη που εν τέλει θα κάνει την διαφορά… και θα κάνει την ουσιαστική διαφορά, καθώς πρώτον,
θα είναι μία διευρυμένη γενιά με μια κοινή, συγκλονιστική, (μετ)εκπαιδευτική μεταξύ άλλων εμπειρία ενώ, δεύτερον θα είναι μία γενιά που θα έχει ριχτεί στα βαθιά
και θα έχει αναγκασθεί να μάθει να κολυμπάει. Δεν θα μιλήσω για μεγάλα πράγματα, παρά για τα πιο απλά, καθημερινά… Εκείνα, τα οποία ήταν ανέκαθεν ζητούμενο
να βελτιώσουν την περίφημη «καθημερινότητα του πολίτη,» και τα οποία – στο πλαίσιο ενός φαύλου κύκλου – απαιτούσαν για να διορθωθούν την συμβολή όλων των πολιτών, τόσο των «κοινών,» όσο και εκείνων που διαχειρίζονται τις διάφορες εξουσίες.
Το πιό απλό λοπόν: η διευρυμένη γενιά του κορωνοϊού, θα μάθει επιτέλους να στέκεται
στην σειρά και να σέβεται την προτεραιότητα του άλλου. Η καθημερινότητά μου ως παιδί,
συμπεριελάμβανε εκείνα τα σχολικά διαλείμματα, που όλοι και όλες θέλαμε να πάρουμε
το κουλούρι ή το νεράκι από το κυλικείο. Αλλά, αν και οι δάσκαλοι και οι δασκάλες μας
ήταν της παλαιάς σχολής – και δεν έχω μπορώ να πω ότι δεν έβαζαν τα δυνατά τους για να
μας μάθουν γράμματα – ήταν σπάνιο το φαινόμενο του να απαιτήσουν να κάνουμε ουρά,
να πάρουμε την σειρά μας για να αγοράσουμε το δεκατιανό μας από την «κυρούλα.» Κι
έτσι, σε όλο το Δημοτικό θυμάμαι, ότι καθημερινά έπρεπε να παλέψει κάποιος, να δώσει
μάχη, να σπρωχτεί με τον διπλανό του…για να πάρει από το παραθυράκι του κυλικείου,
εκείνο, το έρημο το κουλούρι! Και δεν σας κρύβω, ότι πάντα έκτοτε και κατά καιρούς, το
σκεφτόμουν αυτό το πράγμα: ότι οι καλοί μας οι δάσκαλοι μας έμαθαν γράμματα, αλλά
δεν μας έμαθαν να στεκόμαστε στην ουρά με σειρά… και αυτό οδήγησε αργότερα στην
προσπάθεια να προηγηθούμε και σε άλλες «ουρές,» και πρέπει να πω …χαρακτηριστικότερη όλων αυτή της τράπεζας… Ακόμη και στην θεία Κοινωνία δηλαδή, και στο να πάρει
κανείς αντίδωρο, θα προσπαθούσε να προσπεράσει με κάποιο τρόπο, στο πλαίσιο μιας
εθνικής κρίσης ανυπομονησίας που αλήθεια είναι ότι μας διακατείχε (διακατέχει;) ως λαό!
Αστεία πράγματα θα πείτε! Αυτή είναι η επανάσταση της μεγάλης γενιάς του κορωνοϊού που
οραματίζεσαι; Ναι, θα σας απαντήσω! Αυτή! Κι εκείνη του να μάθουμε να μην χρησιμοποιούμε την Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης (ΛΕΑ) για να παρακάμψουμε το μποτιλιάρισμα, και του
να μην χρειάζεται να «διαπραγματευθούμε» με τον δημόσιο υπάλληλο για το πότε και πως ή
ακόμη και το αν θα εξυπηρετηθούμε, και του να μην θέλουμε να γίνουμε «όλοι ποζάτοι στρατηγοί, κανένας στρατιώτης» όπως έλεγε κι ο περίφημος σατιρικός ποιητής μας, ο Σουρής!
Θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα είναι εν κατακλείδι το μάθημα της μεγάλης γενιάς του κορωνοϊού. Κι ότι θα κλείσουν επιτέλους οι πληγές άλλων εποχών.
Και ότι αυτή, η μεγάλη γενιά του κορωνοϊού, απλά θα μάθει να αξιολογεί διαφορετικά τον χρόνο, τις προτεραιότητες, ο ένας τον άλλον, τις κάθε είδους
σχέσεις της, είτε με τον διπλανό μας είτε με το επίσημο κράτος, ακόμη και με το χρήμα…
Θα συνεχίσω να ονειρεύομαι τον νέο αυτόν κόσμο… Είναι όμορφο να ονειρεύεσαι!
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Πλάτωνος 16 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.:

22910 78570

Σαλάτες /Salads

Σαλάτα “Μάριος” / Special
Ντομ., μαρούλι, καλαμπόκι, ντοματίνια, γύρο κοτόπ., σως

Ρόκα-Παρμεζάνα/rocket salad with parmesan flakes
Χωριάτικη /Greek Salad
Ντομάτα-Αγγούρι/ Τomato Cucumber
Μαρούλι/ Lettuce
Λάχανο-Καρότο/ Cabbage Carrot

Μερίδες/Portions
Γύρος Χοιρινό /Giros Pork
Γύρος Κοτόπουλο / Giros Chiken
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι Κοτόπουλο / Chiken on stick
Κεμπάπ /Kebap
Κεμπάπ γιαουρτλού / Kebap Special
+ yogurt and sause

5,50 €
5,50 €
5.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

Ορεκτικά/ Appetizer

Πατάτες/ Fries
Πατάτες με σως/ Fries with sauce
Πατάτες με τυρί/ Fries with cheese
Πατάτες με σως & τυρί/Fries with sauce & cheese
Τζατζίκι/Tzatziki
Τυροκαυτερή/ cheese salad
Σως/ sauce
Φέτα/Feta cheese
Φέτα ψητή/ Baked Feta
Πίτες/ Pita bread

Της ώρας/ From the grill
2,50 €
2,80 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,50 €
3,00 €
4,00 €
0,50 €

Καλαμάκια χειροποίητα/Souvlaki Handmade on a stick
Χοιρινό/Pork
Κοτόπουλο/Chiken
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ sausage
Κοτόπουλο κεμπάπ/ chicken kebab

1,80 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki
Γύρος Χοιρινό/Giros Pork*
Γύρος Κοτόπουλο/Giros Chiken*
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι Κοτόπουλο/ Chiken on stick
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ Sausage
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι Κοτόπουλο/ Chicken burger
Πίτα χωρίς κρέας/ Pita bread no meat
Σκεπαστή με γύρο χοιρινό/ wrapped (in pitta bread) with pork
Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο/wrapped (in pitta bread) with chicken
Κοτόπουλο κεμπάπ/Chiken kebap*

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
(ΦΠΑ, & δημοτικός φόρος). Μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Τα λαχανικά μας είναι φρέσκα, η φέτα ΠΟΠ και το λάδι που
χρησιμοποιούμε είναι αγνό και παρθένο ελαιόλαδο.

8,00 €
7,60 €
8,00 €
7,60 €
8,00 €
8,00 €

Κοτόπουλο σχάρας (κιλό)/ Grilled chicken (kgr)
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι κοτόπουλο / Chiken burger
Κοτόπουλο κοντοσούβλι/Chiken Spit
Κοντοσούβλι Χοιρινό / Pork Spit
Ψητά Λαχανικά/ Grilled vegetables
Μπριζόλα Γάλακτος Μοσχ./ Beef steak
Παϊδάκια αρνίσια (κιλό)/ Lamb chops (kgr)
Προβατίνα (κιλό)/ Sheep chops (kgr)
Σταυλίσια μπριζόλα μοσχ./Beef steak special

10,00 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
4,00 €
11,00 €
22,00 €
20,00 €
15,00 €

Μπύρες/Beers
Heineken κουτάκι 330 ml
Heineken Light κουτάκι 330 ml
Άλφα κουτάκι 330 ml
Fix κουτάκι 330 ml
Amstel κουτάκι 330 ml

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €

Αναψυκτικά / Soft drinks
Νερό μικρό 500 ml/water
Νερό Εμφιαλωμένο 1500 ml
Σόδα 250 ml/Soda
FANTA Πορτοκάλι 330 ml
FANTA Μπλέ 330 ml
SPRITE 330 ml
COCA COLA 330 ml
COCA COLA Light 330 ml
COCA COLA Zero 330 ml
Αύρα Ανθρακούχο

0,50 €
1,00 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,60 €

2,70 €
2,50 €
2,60 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,60 €
2,60 €
1,60 €
6,50 € Κρασιά/Wines
6,00 € Λευκό/White 1500 ml
5,00 €
2,50 € Ημίγλυκο Ξηρό/Demi sec 1500 ml 5,00 €
Ημίγλυκο/ Semi-sweet 1500 ml 5,00 €

* κατεψυγμένα
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Κορωνοϊού διδάγματα…
γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης

Στις αρχές της χρονιάς ξεκινήσαμε και πάλι
με τις καθιερωμένες «πίτες» για ανταλλαγή ευχών. Χαρούμενοι οι διοργανωτές
για την παρουσία των αρχόντων, έδιναν το μικρόφωνο στους τελευταίους και αυτοί με
την σειρά τους ξεκινούσαν με την ευχή για μια καλύτερη χρονιά από την προηγούμενη...
Έλα, όμως, που οι βουλές του κορωνοϊού ήταν άλλες! Στην αρχή όλα φάνταζαν μακρινά
μέχρι να καταλάβουμε ότι εύκολα το σκηνικό μπορούσε να ανατραπεί. Ακούστηκαν πολλά.
Θεωρίες περί συνωμοσίας, παγκόσμια απάτη, κατασκευασμένες εικόνες από τα ΜΜΕ, ανοσία αγέλης. Είδαμε όλες τις εναλλακτικές αντιμετώπισης και τα αποτελέσματα καθεμιάς.
Σίγουρα πια νομίζω πως κάθε νοήμων άνθρωπος που διαθέτει μια αντικειμενική οπτική
μπορεί να συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα της λογικής «προσέχω για τον εαυτό μου
και τους γύρω μου», αλλά και την ανάγκη οικοδόμησης μιας άλλης σχέσης με τη φύση και
τον άνθρωπο.
Μια ματιά στην πραγματικότητα των τελευταίων χρόνων θα μας βοηθήσει. Ντομάτες που
καλλιεργούνται οπουδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο εκτός από το χώμα αρκεί να είναι
εμφανίσιμες και στο τραπέζι όλες τις εποχές! Κοτόπουλα που στοιχίζουν όσο ένας καφές,
για να υπάρχουν καθημερινά στο τραπέζι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για δεκάδες τέτοιες αλλαγές, διατροφικές και καταναλωτικές, στην καθημερινότητα που ακόμα και ένας
μεσήλικας πρόλαβε και τις έζησε. Σπέρνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά θερίζουμε ό,τι θέλει η
φύση. Αυτό πρέπει να αντιληφθούμε. «Όταν μαγαρίζεις συνέχεια το στρώμα σου, κάποια
νύχτα θα πλαντάξεις από τις μαγαρισιές σου» αναφέρει πολύ εύστοχα ο αρχηγός των Ινδιάνων στο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Φραγκλίνο Πήρς, όταν ο τελευταίος του ζητά
να πουλήσουν τη γη τους στους λευκούς.
Ακολούθησε αυτό που όλοι ζήσαμε! Αναγκαστικά γνωρίσαμε το σπίτι μας, ασχοληθήκαμε
με τον κήπο μας, μαγειρέψαμε, φτιάξαμε γλυκά, ζήσαμε με ό,τι είχαμε, είδαμε ταινίες...
και πόσα άλλα που ίσως να μην έμπαιναν στη ζωή μας ποτέ. Προσγειώσαμε τα αεροπλάνα
–είχαμε φθάσαμε σε σημείο να μην μπορούν τα αεροδρόμια να τα φιλοξενήσουν- έπεσε
κατακόρυφα η τιμή του πετρελαίου, αφού δεν υπήρχε κατανάλωση και γενικότερα, χωρίς
να το καταλάβουμε, «σπείραμε» διαφορετικά και ήρθε το θέρος με την φύση να πρασινίζει, τους κήπους ν’ ανθίζουν, τις αληθινές οικογένειες να δένονται ακόμα περισσότερο,
τους παππούδες και τις γιαγιάδες να γίνονται επιτέλους περήφανα γηρατειά -όχι μόνο για
ψηφοθηρικούς λόγους- την άνοιξη να δίνει την σκυτάλη στο καλοκαίρι φυσιολογικά στο
τέλος του Ιούνη...
Η πίεση για εργασία από απόσταση μάς οδήγησε στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, θετικά
αυτή την φορά. Το μήνυμα ξεκάθαρο! Διατροφή χωρίς πολλές παρεμβάσεις για να κερδίσουμε ποσότητα και χαμηλό κόστος. Φύση και άνθρωπος πρέπει να κινηθούν στο τρίπτυχο
8 ώρες δουλειά, 8 ξεκούραση, 8 ύπνο. Και το σημαντικότερο, η φύση πάνω από τον άνθρωπο, απαιτεί το σεβασμό μας. Θα το αποκωδικοποιήσουμε;

Αφιερωμένο στη δική μου Αθηνά...
γράφει η Μάρω Σιδέρη

Όταν πριν από ενάμιση χρόνο αποχαιρετήσαμε τον πατέρα μας ήμουν ήρεμη για
τη μαμά μου ότι θα είναι καλά. Στα μάτια μου, η μαμά μου ήταν σούπερ-ήρωας, από αυτούς με τη μάγική στολή και την κάπα που φορώντας τα ξεπερνούν τους
φυσικούς νόμους και το ανθρώπινο «δε γίνεται» και κάνουν τα πάντα να γίνονται.
Την είχα δει τη μαγική κάπα της μαμά μου, αυτή που την έκανε από απλή ανθρώπινη
μαμά σούπερ ήρωα: την κάπα αυτή την έλεγαν βαθιά αδιαπραγμάτευτη πίστη στο Θεό.
Η πίστη στο Θεό για τη μαμά μου δεν ήταν απλό αξεσουάρ όπως είναι για μένα: Δεν
την χρησιμοποιούσε δηλαδή ανάλογα με το ρούχο που φορούσε σα συμπλήρωμα της
εμφάνισής της, ούτε την άλλαζε με κάτι άλλο, ανάλογα με τη μόδα και το περιβάλλον
στο οποίο βρισκόταν. Η πίστη της ήταν για τη μαμά μου συστατικό της ύπαρξής της,
αναπόσπαστο κόμμάτι της ζωής της και όλη της η κοσμοθεωρία, όλες της οι συμπεριφορές ήταν εμποτισμένα με αυτήν. Κάποτε την είχα ρωτήσει σχεδόν ενοχλημένη: «μα
καλά, ποιον αγαπάς πιο πολύ; το Θεό ή τα παιδιά σου;»η απάντησή της βγήκε αυθόρμητα χωρίς ανάγκη για σκέψη: «Πρώτα από όλους και από όλα, αγαπώ το Θεό». Όταν
διαμαρτυρήθηκα για τα δικαιώματά μου ως παιδί της στην πρωτοκαθεδρία της καρδιάς
της, η εξήγησή της ήταν απόλυτη: αν δεν αγαπούσα το Θεό δε θα ήξερα τι θα πει αγάπη.
Αν δεν αγαπούσα το Θεό θα αγαπούσα μόνο τον εαυτό μου». Ήταν ξεκάθαρο: πώς το
έλεγε ο Αρχιμήδης πως αρκεί να βρει κανείς τόπο να σταθεί για να κινήσει τον κόσμο; Ε,
η μαμά μου αυτό τον τόπο τον είχε βρει: ήταν η πίστη στο Θεό. Στεκόταν εκεί ασάλευτη
ακόμα κι όταν τα γεγονότα την εκβίαζαν να μετακινηθεί, και από εκεί κινούσε-λέγαμε- τον κόσμο. Την ώρα που αποχαιρετούσε τον πολυαγαπημένο της αδερφό στεκόταν
εκεί, στο άφημά της στο Θεό. Το ρόλο της κόρης και της αδερφής, και της συζύγου
και της μητέρας και της φίλης τους βίωνε από εκεί. Όταν αφιέρωνε ώρες προσφοράς
ως ερυθροσταυρίτισσα στεκόταν εκεί. Η σχέση της με τον Άγιο Πορφύριο γεννήθηκε
και θέριεψε εκεί. Όταν νεκροφίλησε τη Ματίνα μας, όταν τα δικά μας γόνατα λύθηκαν
από τον πόνο και όταν ο πόνος μας έκανε άπιστους και βλάσφημους, εκείνη στεκόταν ακλόνητη εκεί, στην εμπιστοσύνη της στο Θείο θέλημα, χωρίς ούτε ένα «γιατί». Κι
έπειτα τον πόνο της τον έκανε ευκαιρία: ξέροντας τι είναι η απώλεια αντί να κλειστεί
στη θλίψη της, φόρεσε την μαγική της κάπα και έτρεξε να παρηγορήσει πενθούντες,
να στηρίξει με τη δική της πίστη ανθρώπους που ο θάνατος είχε τραυματίσει σοβαρά.
Έτρεξε να τους παρηγορήσει και τους άφηνε με ασφάλεια στην αγκαλιά του Γέροντα,
για να βιώσουν όλοι την ηρεμία που βίωνε κι εκείνη μέσα στις χειρότερες τρικυμίες.

Ακόμα και τώρα στην τελευταία της περιπέτεια, όταν η δική μας πίστη -η σαν αξεσουάρ- περίμενε πως αφού η μαμά μου Τον πιστεύει ο Θεός θα την άφηνε να ζήσει 100
χρόνια, εκείνη αφέθηκε στο θείο θέλημα, όχι με παραίτηση αλλά με δύναμη: «Δόξα τω
Θεώ, πάντων ένεκεν» ψιθύριζε αδιάκοπα και καθησύχαζε τη δική μας αγωνία. Ακόμα
και σ’εκείνη την ύστατη δοκιμασία, όταν εμείς την παρακαλούσαμε να παρακαλέσει το
Γέροντα για την δική της υγεία, εκείνη τον παρακαλούσε για εμάς και για άλλους, αλλά
τον εαυτό της τον είχε εναποθέσει στα πόδια του Θεού κι έτσι ήταν ήρεμη και ατρόμητη. Κι η αλήθεια είναι πως ο Θεός τη φρόντισε απόλυτα και ξεκάθαρα: η μητέρα μας
δεν έζησε αυτά που περιέγραφαν οι γιατροί ότι θα ζήσει. Η σύντομη ασθένειά της δεν
πρόλαβε να γίνει ο βασανισμός της:έγινε απλώς το όχημα για ένα ταξίδι για το οποίο
προετοιμαζόταν σε όλη της τη ζωή. Έφυγε στην απόδοση της Ανάληψης, όταν η αναστημένη ανθρώπινη σάρκα βρίσκει τη θέση της στο Θεικό θρόνο. Την αποχαιρετούμε
ψυχοσάββατο, όταν οι ψυχές για τις οποίες τόσο ικέτευσε έχουν την τιμητική τους. Θα
συναντήσει το Θεό της την ημέρα της γιορτή Του. Τι άλλη απόδειξη χρειαζόμαστε για
να βεβαιωθούμε ότι ο Θεός την αγάπησε περισσότερο από όσο τον αγάπησε εκείνη;
Κι εμείς; Εμείς... εμείς έχουμε τη μεγάλη τιμή να λέμε πως έχουμε πια τρεις πρεσβευτές
στη θριαμβεύουσα Εκκλησία και το μεγάλο καθήκον να τους τιμήσουμε με τη ζωή και
τη στάση μας. Έχουμε την ηρεμία πως η μαμά ξαναγκαλιάζει το Ματινάκι και τον έρωτά
της ζωής της, κι ότι φιλάει και πάλι το χέρι του Γέροντα. Έχουμε την ασφάλεια πως ό,τι
μας απασχολεί, τους φόβους και τις δυσκολίες μας, θα τις ακούει, και από εκείνην θα
φτάνουν άμεσα στα χέρια του Αγίου Γέροντα και από εκεί στο Θεϊκό θρόνο. Και κάτι
ακόμα εξίσου μεγάλο: κοιτάζοντας ολόγυρα έχουμε την περιουσία που μας αφήνει:
μαζί μας πενθούν τη μάνα μας άνθρωποι που την αγαπούν όχι με λόγια αλλά με την
καρδιά τους. Άνθρωποι που έγιναν δικοί της όχι λόγω συγγένειας αλλά λόγω καρδιάς.
Άνθρωποι που στάθηκαν και στέκονται δίπλα της και δίπλα μας με όλο τους το είναι.
Μας αφήνει η μάνα μας πολλά αδέρφια, μεγάλωσε την οικογένειά μας, την άπλωσε
σε όλη την Ελλάδα και πέρα από αυτήν από την Κύπρο ως την Ολλανδία και από την
Αγγλία ως την Αμερική. Τώρα πια καθήκον μας είναι να αγκαλιαστούμε όλοι πιο σφιχτά
και για εκείνην και όλοι μαζί να της ευχηθούμε να βιώσει τον Παράδεισο που τόσο λαχτάρησε. Κι έπειτα να παραμείνουμε ενωμένοι, αδέρφια πια, και να μιλάμε στη μάνα
μας, βιολογική για τα παιδιά της, πνευματική για όσους άγγιξε το έργο της. Και να την
παρακαλέσουμε όλοι μαζί να μην αφήσει το χέρι μας στα δύσκολα, αλλά να μας αγγίζει
απαλά με την αγάπη και την προσευχή της σε κάθε μας βήμα ως την ευλογημένη στιγμή
που θα την αγκαλιάσουμε ξανά και αιώνια.
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Επιστροφή του Κέυνς (;)
γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,
johnlekkas2004@yahoo.gr

Η ιστορία επαναλαμβάνεται,
μετά από κάθε κρίση ξεκινάνε
ατέρμονες συζητήσεις για το
ρόλο του κράτους στην οικονομία. Ευτυχώς, φαίνεται πως η Ε.Ε. είναι έτοιμη να
αλλάξει και να προσαρμοστεί καλύτερα στις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες
που διαμορφώνονται στην Γηραιά Ήπειρο με τον Covid-19, ξεφεύγοντας από τις
ιδεοληπτικές αγκυλώσεις του παρελθόντος της. Ήδη, στην απέραντη όχθη του
Ατλαντικού το κράτος παρεμβαίνει δυναμικά με κεφάλαια άνω του 1 τρις δολαρίων, προκειμένου να αποτρέψει μια βαθιά ύφεση και να στηρίξει ουσιαστικά το
εισόδημα των Αμερικάνικων νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις συνέπειες του νέου ιού. Αυτό που επιβάλλεται είναι μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης των
αιρετών μας. Η αλματώδης αύξηση των δημοσίων δαπανών μέσω των κρατικών
προγραμμάτων στήριξης θα οδηγήσει σε αύξηση του δημόσιου ελλείμματος σε
όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, αποκαλύπτοντας την αναχρονιστική φύση των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας. Η υποχρέωση των κρατών να κρατούν το
δημόσιο χρέος κάτω από το 60%, ως ποσοστό του ΑΕΠ τους πρέπει να εκλείψει.
Η προσωρινή χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε., λόγω έκτακτων
συνθηκών, οφείλει να γίνει μόνιμη για το καλό όλων μας. Απαιτείται ευελιξία
και προσαρμοστικότητα. Η Ευρώπη επαναπροσδιορίζει τις προτεραιότητές της.
Πρώτα ο άνθρωπος, μετά οι δείκτες και τα νούμερα της οικονομίας. Ο άνθρωπος
γίνεται το επίκεντρο και το σημείο αναφοράς όλων. Αν δεν διασφαλιστεί η κοινωνική ειρήνη και η απασχόληση, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Οι κατευθυντήριες γραμμές που τέθηκαν κάποτε είναι ασύμβατες με την νέα πραγματικότητα
και οι δημοσιονομικοί κανόνες πρέπει να επανεξετασθούν από μηδενική βάση.
Ένα καλό του κορωνοϊού είναι η ανάδειξη των δομικών προβλημάτων της Ε.Ε. και
η ανάγκη μετασχηματισμού της. Η λιτότητα (οφείλει να) ανήκει στο παρελθόν, τα
κράτη πρέπει να κάνουν ότι μπορούν για να στηρίξουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις τους, χωρίς δεσμεύσεις και περιορισμούς.
Και ξάφνου πετάγεται από τη γωνία ο Κέυνς και μας χαμογελάει πονηρά. Κλείνει
το μάτι στους φιλελεύθερους και τους υποδέχεται στην αγκαλιά του. Ειδικά οι
ακραίοι νεοφιλελεύθεροι είναι οι αγαπημένοι του. Είναι αυτοί που υποστηρίζουν
ένθερμα το αόρατο χέρι του Άνταμ Σμιθ, «η οικονομία θα ρυθμιστεί μόνη της,
σύμφωνα με τις δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης». Και θέλουν ελάχιστο
κράτος, είναι αλλεργικοί σε οποιαδήποτε κρατική παρεμβατικότητα στην οικονομία. Μέχρι να ξεσπάσει η επόμενη κρίση και να φέρει όλες τις γνωστές μορφές
βίας: την πείνα, την φτώχεια, την ανέχεια, την εξαθλίωση. Και τότε ξαναγυρίζουν
στην αγκαλιά του κράτους, σαν να είναι έτοιμο από καιρό να απορροφήσει όλους
τους κραδασμούς. Διότι αυτή είναι η δυστυχία του άκρατου καπιταλισμού. Η
απουσία ελέγχου οδηγεί στην αυθαιρεσία και στην ασυδοσία, η επόμενη κρίση
είναι προ των πυλών. Αλλά ο «μπαμπάς» οφείλει να είναι εδώ και να ρυθμίζει τα
γρανάζια της οικονομίας, ώστε να διατηρείται η ισορροπία και η κοινωνική δικαιοσύνη. Αν χαθεί το μέτρο, η βία της καθημερινότητάς μας θα επανέλθει. Και οι
φιλελεύθεροι θα γίνουν πάλι κρατιστές, θα αγαπήσουν το κράτος. Αυτό το κράτος που λατρεύουν να μισούν, αλλά που το χρειάζονται σε στιγμές ανάγκης. Και
ο Κέυνς θα είναι πάντα εκεί και τους περιμένει, για να τους εξετάσει σε θέματα
οικονομικής Ιστορίας. Τα είχαν μάθει «παπαγαλία» και μετά το πέρας της εξέτασης ξέχασαν τα πάντα, άδειασε ο σκληρός δίσκος του μυαλού από «άχρηστες»
πληροφορίες. Δεν πειράζει, το τετράδιο της ζωής έχει πολλές κενές σελίδες, ας το
ξαναγεμίσουμε. Βγάλτε ένα στυλό και κρατήστε σημειώσεις, ξεκινάμε πάλι από
την αρχή.
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Κοζερί και άλλες τινες μαζώξεις
Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά Ιστορικός-Αρχαιολόγος

Σε φιλόξενο τόπο την έφερε ο άνεμος,
θυσία σου λέω γίνονταν οι άνθρωποι να σε βοηθήσουν κι εκείνη αφέθηκε να τη σέρνουν στις
συνήθειές τους.
Σου άρεσε κιόλας, Χρυσόθεμή μου, μολόγα το.
Κοζερί. Γαλλιστί βαφτισμένος ο άγραφος νόμος
της γειτονιάς. Κοζερί στο Αρμενιό, στη Ρέμβη,
στην Ανδρονίκου, στον Σταθμό, στη Στρατώνα. Μόλις ξεπόρτιζαν τα παιδιά για το σχολειό,
οι μπαμπάδες είχαν ήδη φύγει για τις δουλειές
τους, ξεχύνονταν και οι μαμάδες στη γειτονιά
με ωράριο ευλαβικά τηρούμενο, μία με μιάμιση ώρα, άντε δύο βαριά βαριά. Πήγαιναν για
κοζερί με τα τσαντάκια τους υπό μάλης χωρίς
να έχουν σκεφτεί τι θα μπει στην κατσαρόλα σήμερα, μόνο τα κλινοσκεπάσματα είχαν ρίξει στο
περβάζι του ανοιχτού παράθυρου να λιαστούν.
Κοζερί, λοιπόν, και άνοιγαν τα τσαντάκια με τα
κεντήματα, πλεξίματα, βελονάκια, κλωστές και
κουβαράκια και τα έμπειρα χέρια δούλευαν κι
οι γλώσσες τα συναγωνίζονταν κόβοντας και ράβοντας, ενώ η οικοδέσποινα είχε βάλει το μπρίκι
για τον καφέ και την πιατέλα στη μέση του τραπεζιού με λίγη μυζηθρόπιτα χθεσινή, κουλουράκια αμμωνίας, α και λίγο ελιόψωμο που της είχε
ζητήσει η μάνα χθες. Αχνιστός ελληνικός καφές,
τούμπα το φλιτζάνι στη συνέχεια, έτσι να ρίξει
η πιο ευφάνταστη μια ματιά, να δει τα σχήματα
που ζωγράφιζε το κατακάθι και να τα προσαρμόσει στην κάθε προσωπική ιστορία. Πήγες κι εσύ,
Χρυσόθεμη, σε κάνα δυο απογευματινά κοζερί
με τις εκθέσεις στο τσαντικό σου, μα γραμμή δεν
πρόλαβες να βάλεις, δεν ήξερες, δε ρώτησες,
αλλά έμαθες.
Κοζερί οργανώνονταν και επίσημα για κοινωνικούς λόγους, ευχές για γάμους, γεννητούρια,
αρραβωνιάσματα, πτυχία και άλλες αφορμές.
Εκείνο που σε ξεπέρασε, Χρυσόθεμη, το ξέρω,

είναι το κοζερί «πριν ξεστρωθεί το σπίτι από τα
χειμωνιάτικα», πριν σηκωθούν τα χαλιά δηλαδή.
Θύμιζε τα Ανθεστήρια, τις γιορτές της άνοιξης
στην αρχαία Αθήνα. Και κατέφθαναν οι καλεσμένες με ένα γλαστράκι ανά χείρας, μια κίτρινη
μαργαρίτα, μια μαυρομάτα, ένα μοσχομπίζελο,
μια φρέζα, μια σεμπόγια, ναι, ναι το έμαθες κι
αυτό και σου άρεσε υπερβολικά, διότι αγαπούσες τη βιολέτα τη μαβιά, τη μονή ή διπλή, αλλά
τούτη την καφεκίτρινη σεμπόγια τη λάτρεψες.
Εκείνο πάλι που συνάντησες, Χρυσόθεμη, κι
αδυνατούσες να το δεχτείς, ήταν τα κεράσματα
στα μνημόσυνα. Πίτες, κέικ και σιροπιαστά μέσα
σε ατομικά πακέτα συνόδευαν τον καφέ με την
σοκολατένια ελίτσα και το κονιάκ. Επιχείρηση
κοφτήριο τα καφεστιατόρια απέναντι στα μνήματα, άσε που τα συλλυπητήρια μπορεί και να
δίνονταν σε αίθουσα ξενοδοχείου. Το ’πες και
στη μάνα, να φτιάξεις κρουασανάκια με τυρί
στα σαράντα του πατέρα. Α πα πα, παιδάκι μου,
είπε, θα μας κοροϊδεύουνε. Σαν υποχρέωση της
φαίνονταν πια τα μνημόσυνα εκεί στη νότια πατρίδα, ενώ εδώ πλούσια τα ελέη στις χαρές και
στις λύπες της ζωής.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ 2020- ΜΕΡΕΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19 & Ζητήματα ΙΣΤΟΡΙΑΣ ως ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Κρατώντας σημειώσεις για την πρώτη
μας εμπειρία στο ζητούμενο ‘’ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ’’ , ανατρέξαμε σε σημειώσεις και
αρχεία. Για άλλη μια φορά η ΙΣΤΟΡΙΑ
θα μας έδινε μια απάντηση και θα διεύρυνε την οπτική μας αντίληψη.
‘Επρεπε να αναμοχλεύσουμε τα αρχεία της Μικρασιατικής
μας ρίζας …αυτά που τόσο ευλαβικά τηρούσε στο αρχείο του
χρόνια τώρα ο ΜΑΚΗΣ ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ. Είμασταν βέβαιες πως
κάπου μέσα στα γραφόμενα, κάποιος παππούς , κάποια γιαγιά θα μας έλεγαν μια αλήθεια….μια σκέψη, μια εναλλακτική
οπτική για αυτά που ζούμε.
Είναι πρωτόγνωρο το συναίσθημα και η εμπειρία ανύπαρκτη για την γενιά μας. Άραγε θα μπορούσε κάποια γνώση να
φανεί χρήσιμη; Όλη η ανθρωπότητα είναι σταθερά προσηλωμένη σε μια οθόνη ή ένα ηχείο ακούγοντας ΕΙΔΗΣΕΙΣ... Τα
νέα κρούσματα που έφτασαν και στην πατρίδα μας… Κάποιοι
τα αρνούνται . Κάποιοι τα ακούν τρομαγμένοι…κάποιοι με
φόβο και απορία ...κάποιοι με απόγνωση...Οι περισσότεροι
επιστήμονες, κυρίως της ιατρικής κοινότητας, δηλώνουν την
πρωτοφανή τους άγνοια...!
Είναι οι στιγμές που το ένστικτο της επιβίωσης σε κρατά όρθιο και η ανθρώπινη φύση σε καθοδηγεί να θες να πιστέψεις
πως κάπου θα υπάρχει μια ΕΛΠΙΔΑ…!
Ίσως γιατί έχουμε μάθει να είμαστε αισιόδοξοι… ίσως γιατί
είμαστε Έλληνες, αλλά ίσως και γιατί λόγω της Μικρασιατικής μας καταγωγής ωθούμαστε να σκεφτόμαστε πιο ψύχραιμα. Και ναι μέσα στα κείμενα, μέσα στα αρχεία του ΜΟΥΣΕΙΟΥ, ανακαλύψαμε ξανά την δύναμη να πείσουμε τον εαυτό
μας και κατ’επέκταση να καταθέσουμε με το παρόν άρθρο
κάποιες σκέψεις που μας οδήγησαν να ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΟΡΘΙΟΙ
στην ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ.
Ήταν οι περιγραφές άλλων πανδημιών και ανθρώπινων τραγικών περιπετειών, που, μέσα στα κείμενα αναζητώντας,
αποδεκάτισαν εκατοντάδες – χιλιάδες Έλληνες κατά την Μικρασιατική Εποποιία, κατά την διάρκεια της καταστροφής
του 1922, αλλά και μετα την ανταλλαγή των πληθυσμών, τον
ερχομό και την εγκατάσταση στην Ελλάδα.
Τύφος, ελονοσία, πανούκλα, φυματίωση, λέπρα, πείνα,
ανθρώπινος εξευτελισμός, παντελής απουσία υγειονομικής περίθαλψης, κοινωνική περιθωριοποίηση, κοινωνική
εγκατάλειψη, απόρριψη από τους γηγενείς, οικονομική και
κοινωνική δυσπραγία, αποκλεισμός, κατακραυγή…
Αυτά θα παραθέσουμε παρακάτω, κρίνοντάς τα χρήσιμα και
επίκαιρα. Πιστεύουμε ότι το καλύτερο αντίδοτο για τις ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ που βιώνουμε, είναι η Ιστορική Γνώση.
Θα προσπαθήσουμε να αναπαραστήσουμε το περιβάλλον και το κλίμα
που αντιμετώπισαν
οι δεκάδες χιλιάδες
πρόσφυγες από τη
Μικρασία και τον
Πόντο, όταν μετά από την τραγική εμπειρία του ξεριζωμού,
έφθασαν στην Ελλάδα. Σ΄ αυτή την προσπάθεια θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τις δικές τους μαρτυρίες.

Διότι όπως συχνά σημειώνουμε η ΙΣΤΟΡΙΑ πάντα Διδάσκει...αρκεί να μελετάται σε όλες τις εκδοχές.
Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου

Η υγειονομική οργάνωση του ελληνικού κράτους
Από το 1922 και μετά, όταν δηλαδή άρχισε η μαζική
έλευση προσφύγων στην Ελλάδα, τέθηκε επί τάπητος
το ζήτημα της βελτίωσης του συστήματος της υγειονομικής οργάνωσης του κράτους. Προς την κατεύθυνση αυτή οι προσπάθειες είχαν ξεκινήσει αρκετά
νωρίς, ήδη από το 1833, όταν ιδρύθηκε η Υγειονομική Αστυνομία, που εντάχθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών του νεοσύστατου ελληνικού βασιλείου. Ένα
χρόνο αργότερα, το 1834, συστάθηκε το Βασιλικόν
Ιατροσυνέδριον, που είχε ως αρμοδιότητά του τη
χάραξη των βασικών γραμμών της ασκούμενης πολιτικής στο χώρο της δημόσιας υγείας, ενώ το 1836 το
νομοθετικό πλαίσιο της χώρας συμπληρώθηκε με το
σπουδαιότερο ίσως νόμο για την προστασία της λαϊ- λίγα χρόνια το ελληνικό κράτος θα γινόταν υποδοκής υγείας, το βασιλικό διάταγμα «περί εμποδισμού χέας πολλαπλάσιων κυμάτων προσφύγων. Λίγο αρτης μεταδόσεως κολλητικών αρρωστιών». Στα χρόνια, γότερα, το 1922, οι πρώτες αφίξεις των προσφύγων
ωστόσο, που ακολούθησαν μέχρι τις αρχές του 20ού προκάλεσαν επιδημία τύφου και έξαρση της ελοαιώνα, δεν παρατηρήθηκε καμία ουσιαστική πρόοδος νοσίας στη Μακεδονία και τη Θράκη. Υπό αυτές τις
στην αντιμετώπιση εκείνων των προβλημάτων της συνθήκες, η ίδρυση το 1922 αυτόνομου υπουργείου
ελληνικής κοινωνίας .Η περίοδος της στασιμότητας Υγείας επιχείρησε να επιτελέσει διπλή λειτουργία: να
τερματίστηκε το 1914, οπότε ανασυγκροτήθηκε το υπογραμμίσει δηλαδή την οξύτητα του προβλήματος
Βασιλικόν Ιατροσυνέδριον και ιδρύθηκε η Διεύθυν- και να ενοποιήσει διάσπαρτες μέχρι τότε υπηρεσίες
ση Υγιεινής και Δημόσιας Αντιλήψεως. Τρία χρόνια και αρμοδιότητες.
αργότερα, όταν συστάθηκε το υπουργείο ΠεριθάλΠΗΓΗ/Κατσάπης Κωνσταντίνος, «Δημόσια Υγεία και Πρόσφυγες
ψεως για την αντιμετώπιση προβλημάτων που είχαν
στην Ελλάδα κατά το Μεσοπόλεμο», 2003
Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Μ. Ασία
να κάνουν με την εμφάνιση των πρώτων προσφύγων,
κρίθηκε σκόπιμο να εκχωρηθούν σε αυτό σημαντικές
H υγεία των προσφύγων
αρμοδιότητες πάνω στο ζήτημα της υγειονομικής κατάστασης των προσφυγικών πληθυσμών.
Άνθρωποι καταβεβλημένοι σωματικά και ψυχι-

Το 1922 ιδρύθηκε το υπουργείο Υγιεινής, Προνοίας
και Αντιλήψεως, το οποίο ενσωμάτωσε τους δύο βασικούς υγειονομικούς φορείς που όριζε ο νόμος του
1914, δηλαδή το Βασιλικόν Ιατροσυνέδριον –υπό
την ονομασία πλέον «Ανώτατον Υγειονομικόν Συμβούλιον»– και τη Διεύθυνση Υγιεινής και Δημοσίας
Αντιλήψεως. Λίγο αργότερα το υπουργείο έλαβε
την ονομασία «Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και
Αντιλήψεως». Είχε προηγηθεί ο αποδεκατισμός των
συμμαχικών στρατευμάτων κατά τη διάρκεια της
διαμονής τους στη Θεσσαλονίκη. Το 1916 περίπου
30.000 στρατιώτες είχαν παρουσιάσει κρούσματα
ελονοσίας. Το 1917 παρουσιάστηκαν περίπου 70.000
περιστατικά, ενώ το 1918 κάπου 55.000 άντρες ασθένησαν, υποχρεώνοντας τον αρχηγό των συμμαχικών
στρατευμάτων να αναφέρει στους προϊσταμένους
του ότι «η στρατιά της Ανατολής διατρέχει κίνδυνο
διαλύσεως εκ της ελονοσίας».
Η έλευση προσφύγων από τις περιοχές του Καυκάσου
μετά το 1919 αποτέλεσε για τις κρατικές υπηρεσίες
μια πρώτη και χρήσιμη εμπειρία για τις επιπτώσεις
που επρόκειτο να έχει στο χώρο της δημόσιας υγείας
η εγκατάσταση εξαθλιωμένων προσφυγικών μαζών
σε περιοχές που ήδη παρουσίαζαν κρούσματα επιδημικών ασθενειών. Ο εξανθηματικός τύφος που εμφανίστηκε από το 1919 μέχρι το 1921 χτύπησε τους
πληθυσμούς αυτούς και προϊδέασε τους αρμοδίους
για τα προβλήματα που θα ακολουθούσαν, όταν σε

κά, οι πρόσφυγες έφτασαν στην Ελλάδα στοιβαγμένοι κατά εκατοντάδες μέσα στα καράβια που
τους μετέφεραν. Οι μολυσματικές ασθένειες τους
θέριζαν,ενώ η σωματική ταλαιπωρία επιδείνωνε
την κατάστασή τους. Όταν έφτασαν στην Ελλάδα, οι
περισσότεροι από αυτούς παρουσίαζαν την εικόνα
«μάλλον πτωμάτων κινουμένων ή ζώντων ατόμων».
Πλειάδα παραγόντων επιβάρυνε σημαντικά την
ήδη κλονισμένη υγεία τους. Η διατροφή τους ήταν
κάκιστη, πολύ κάτω από τις ελάχιστες απαιτήσεις
τόσο όσον αφορά την ποσότητα όσο και ως προς
την ποιότητα της τροφής. Στα μέσα της δεκαετίας
του ’20 επιτόπιες έρευνες σε καταυλισμούς οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι πολλοί θάνατοι προσφύγων οφείλονταν όχι απλώς στην κακή διατροφή
τους αλλά στην πλήρη ασιτία.Ακόμα μεγαλύτερο
ήταν το πρόβλημα της ύδρευσης. Το διαθέσιμο
νερό ήταν σχεδόν πάντοτε μολυσμένο και προκαλούσε την εκδήλωση και τη μετάδοση επιδημικών
ασθενειών όπως ήσαν οι δυσεντερίες και ο τύφος.
Αρμόδιοι πρότειναν να συμπεριληφθούν στα πρώτα μέτρα για την αντιμετώπιση της προσφυγικής
θνησιμότητας η παροχή σαπουνιού και ρουχισμού.
Όλοι οι παραπάνω παράγοντες είχαν αποτέλεσμα
την εκδήλωση επιδημιών και τη γρήγορη εξάπλωσή
τους στους προσφυγικούς πληθυσμούς. Ο εξανθηματικός τύφος ήταν η πρώτη δοκιμασία στην οποία
υποβλήθηκαν όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν από
το πλήθος των ασθενειών που ενδημούσαν στα
μικρασιατικά παράλια και στα καράβια που τους
μετέφεραν στην Ελλάδα. Η Υπηρεσία Δημόσιας
Υγείας θεώρησε τους προσφυγικούς καταυλισμούς
των πόλεων πραγματικές εστίες μόλυνσης για τη
δημόσια υγεία και διέταξε την παρακολούθησή
τους από υγειονολόγους. Μέχρι τον Απρίλιο του
1923 είχαν εμβολιαστεί περίπου μισό εκατομμύριο
πρόσφυγες, ενώ παράλληλα τέθηκε σε εφαρμογή
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εκτεταμένο πρόγραμμα αποφθειριάσεων
στους προσφυγικούς καταυλισμούς.
Στους αγροτικούς πληθυσμούς τα πράγματα δεν ήταν καλύτερα, με μεγαλύτερη πληγή εκεί την ελονοσία· το δεύτερο εξάμηνο
του 1923, με βάση επίσημες στατιστικές,
στους 100 θανάτους προσφύγων που διαπιστώθηκαν στη Μακεδονία, οι 70 οφείλονταν στην ασθένεια αυτή. Τον επόμενο
χρόνο, οικισμοί προσφύγων στη Χαλκιδική, τις Σέρρες, τα Γιαννιτσά, την Πιερία και
το Κιλκίς έχασαν περίπου το 20% του πληθυσμού τους από ελονοσία, τύφο και δυσεντερία που οφειλόταν κυρίως στην κατανάλωση μολυσμένου νερού. Το ισοζύγιο
γεννήσεων και θανάτων αποτελούσε ένα
στατιστικό σοκ για τους υγειονολόγους
καθώς σε κάθε γέννηση αντιστοιχούσαν
τρεις θάνατοι προσφύγων. Ο δείκτης της
υγείας των προσφυγικών πληθυσμών θα
μπορούσε να οριστεί ως η συνισταμένη
που δημιουργούσαν οι παράμετροι της
διατροφής, της εργασίας και της κατοικίας. Επιθεωρήσεις αρμοδίων σε όλη τη
διάρκεια του Μεσοπολέμου περιέγραφαν
τις συνθήκες εργασίας των προσφύγων
με μελανά χρώματα ενώ, όχι σπάνια, διαπίστωναν ότι παιδιά κάτω των δέκα ετών
εργάζονταν σε βιομηχανικές μονάδες.
Ακόμα χειρότερες ήταν οι συνθήκες της

στέγασης. Στις παρυφές των αστικών
κέντρων χιλιάδες αυτοσχέδια σπίτιατρώγλες, ανήλιαγα και χωρίς εξαερισμό,
στέγαζαν προσφυγικές οικογένειες για
δεκαετίες ολόκληρες. Σε αυτές τις συνοικίες με παράγκες η φυματίωση έβρισκε τις
πιο κατάλληλες συνθήκες για να αναπτυχθεί. Ασθένεια που εξαρτιόταν κυρίως από
τις συνθήκες της στέγασης, η φυματίωση
δεν είχε χαρακτηριστεί αναίτια από τους
υγειονολόγους ως «η νόσος της κατοικίας». Ωστόσο, το πρόβλημα δεν οφειλόταν
μονάχα στην έλλειψη των στοιχειοδέστερων ανέσεων σε σχέση με το ζήτημα της
κατοικίας. Σημαντικότερα ήταν εκείνα τα
προβλήματα που είχαν να κάνουν με την
απουσία απαραίτητων για τη δημόσια
υγεία υποδομών, όπως ύδρευση και αποχέτευση, των οποίων η έλλειψη δημιουργούσε ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση
και την εξάπλωση λοιμωδών ασθενειών.

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
Οι Έλληνες που ζούσαν στο εσωτερικό της
Μικράς Ασίας ήταν τα πρώτα θύματα της
ανταλλαγής. Υποχρεώθηκαν σε μια μαρτυρική πορεία οκτακοσίων χιλιομέτρων
κάτω από τραγικές συνθήκες. Ανθρώπινα ράκη έπρεπε να πορευτούν μέσα σε
ένα εχθρικό περιβάλλον, και με κίνδυνο
ζωής από τις συμμορίες των Τούρκων
εθνικιστών. Πολλοί πέθαναν από κακουχίες και ασιτία. Συνολικά, το φθινόπωρο
του 1922 έφθασαν στην Ελλάδα περίπου
900.000 πρόσφυγες (ανάμεσά τους και
50.000 Αρμένιοι). Περίπου 200.000 Έλληνες παρέμεναν στην Καππαδοκία και γενικότερα στην Κεντρική και Νότια Μικρά
Ασία. Αυτοί μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα
το 1924 και το 1925 με τη φροντίδα της
Μικτής Επιτροπής.
Ο αριθμός πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύτερος, αν υπολογίσουμε την υψηλή θνησιμότητα των πρώτων χρόνων λόγω των
άθλιων συνθηκών διαβίωσης και των επιδημιών, το μειωμένο αριθμό των γεννήσεων και τη μετανάστευση πολλών προσφύγων σε άλλες χώρες. Στην απογραφή
του 1928 καταγράφηκαν 1.220.000 πρόσφυγες. Οι αρρώστιες κατέβαλλαν τους
πρόσφυγες που ήταν ταλαιπωρημένοι,
πρόχειρα στεγασμένοι και υποσιτίζονταν. Ο τύφος, η γρίπη, η φυματίωση (κυρίως στις πόλεις) και η ελονοσία (κυρίως
στην ύπαιθρο) τους θέριζαν. Σύμφωνα με
στοιχεία της Κοινωνίας των Εθνών, ένας
σημαντικός αριθμός προσφύγων πέθαναν μέσα σ’ ένα χρόνο από την άφιξή
τους στην Ελλάδα.
…………………………………………………………..
Ο πρώτος τόπος «φιλοξενίας» των προσφύγων από την Μικρασία, ήταν η Μακρόνησος! Εκεί, όπου είχε στηθεί υγειονομικός σταθμός (καραντίνα), όπου
εξετάζονταν για μολυσματικές ασθένειες
όσοι έρχονταν με τα καράβια από τα μικρασιατικά παράλια.
Έρνεστ Χέμινγουεϊ “Όλη μέρα περνούν
δίπλα μου λεροί, εξαντλημένοι, αξύριστοι, ανεμοδαρμένοι στρατιώτες που
βαδίζουν στη γκρίζα γυμνή ύπαιθρο της
Θράκης. Χωρίς μπάντες, χωρίς “ανθρωπιστικές οργανώσεις” να τους ανακουφίσουν, χωρίς τόπο να ξαποστάσουν, παρά
γεμάτοι ψείρες, με βρώμικες κουβέρτες
και κουνούπια όλη τη νύχτα. Είναι οι
τελευταίοι από αυτό που ήταν κάποτε η
δόξα της Ελλάδας. Κι αυτό είναι το τέλος
της δεύτερης πολιορκίας της Τροίας”
Ευάγγελος Γκάλας (από το χωριό Κόλντερε, κοντά στη Μαγνησία):
«…Πήγαμε πάλι στη Θεσσαλία. Βάλαμε
καπνά στον Αλμυρό,δουλέψαμε όλοι,
νέοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά. Είχε
όμως ελονοσία και μας θέρισε, πέθαναν
οι μισοί. Ο τόπος μας ξεπάστρεψε. Κερδίσαμε πολλά, μα τι τα θες; Μετά φοβηθήκαμε την αρρώστια και πήγαμε στη Θήβα.
Μείναμε κι εκεί λίγο και κάναμε καπνά,
μετά πήραμε αποζημίωση κι ήρθαμε δω.
Μπήκαμε σε καλές δουλειές. Ο αδερφός
μου έπιασε δουλειά στο σιδηρόδρομοεγώ έγινα φορτοεκφορτωτής στο σταθμό. Πήρα και σπιτάκι στην Καισαριανή το
’26…».
Καλλισθένη Καλλίδου (από τo χωριό
Φερτέκι της Καππαδοκίας, κοντά στη Νίγδη).
«Δεκαπέντε μέρες μείναμε στα βαπό-

ρια. Έπειτα φτάσαμε στον Πειραιά. Απ’
τον Πειραιά μόνο τα σύρματα ξέρω. Στα
σύρματα είκοσι μέρες μας κρατήσανε.
Αμάν, πολύ μας ρεζιλέψανε, πολύ μας
βασανίσανε. Μας βάλαν στη σειρά.
Τα μικρά και τις γριές απ’ τη ρίζα μας
κουρεύανε. Έκλαιγα, φώναζα: — Ψάξε
με, δες με, δεν έχω ψείρες! Με το ζόρι
με κουρέψανε. Σαν κολοκύθι με κάνανε. Πολύν καιρό έπειτα ντρεπόμουνα να βγω στην αγορά να ψουνίσω.
      Μας γδύσανε. Ό,τι φορούσαμε
στον κλίβανο, άντε, τα βάλανε. Παπούτσια δεν είχαμε έπειτα να φορέσουμε. Μας δίνανε να φάμε. Είχαμε
και μαζί μας. Όμως στην καραντίνα μεγάλο ρεζιλίκι, μεγάλο σεφιλίκι (κακοπάθεια) ήτανε. Είκοσι μέρες κράτησε.
      Από τον Αι-Γιώργη, απ’ τον Πειραιά,
μας βάλανε στο βαπόρι, στη Θεσσαλονίκη μας φέρανε. Μας βγάλανε και μας
αφήσανε. Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης μας αφήσανε. Στα σοκάκια της Θεσσαλονίκης πεταμένοι ήμαστε. Έτσι ξαπλωμένοι, μέσα στα σοκάκια. Περνούσε
κόσμος και μας έβλεπε. Αμάν, ρεζιλίκι!
      Πέρασε ένας άντρας, ένας τρανός.
Μας πέταξε μια πεντάρα. Έπιασα την
πεντάρα, φώναζα, έκλαιγα: —Εμείς
έχομε λεφτά! Εμείς έχομε να φάμε!
Αφήσαμε τα σπίτια μας, τόσα αμπέλια
αφήσαμε! Δεν είμαστε ζητιάνοι εμείς!
— Άσε την πεντάρα. Ησύχασε έλεγε
η μητέρα μου. Η μάνα μου άρρωστη
ήταν. Ένα κουβάρι μαζεμένη καθότανε.
Περνούσε ο κόσμος. Μας βλέπανε
από μακρυά. Δεν ερχόντανε κοντά μας:
      — Προσφυγιά! προσφυγιά! λέγανε
και περνούσανε….».
Ανδρονίκη Καρασούλη Μαστορίδου :
«…Στους Σπαρταλιώτες έδωσαν 24 ώρες
προθεσμία να φύγουν. Άλλοι με τα πόδια, άλλοι με αμάξι πήραν τον δρόμο της
εξορίας. Στο δρόμο τους έγδυσαν και απ’
αυτά που μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους.
Με χίλια βάσανα έφθασαν στην Μερσίνα.
     Εκεί τους παρέλαβαν Ελληνικά πλοία,
δυστυχώς και ο πλοίαρχος και το πλήρωμα ήσαν εναντίον των προσφύγων. Τους
βασάνισαν όσο δεν φαντάζεσθε. Νερό
δεν τους έδιναν και τους ανάγκαζαν να
πιουν θαλάσσιο νερό. Έκαμαν δεκατέσσερις μέρες στο βαπόρι, όταν σταματούσε το βαπόρι στα νησιά, μια λίρα χρυσή
την στάμνα το νερό τούς πουλούσαν οι
νησιώτες. Και ενώ με λαχτάρα τραβούσαν την στάμνα δεμένη με σχοινί, το πλήρωμα έκοβε το σχοινί και έμεναν με την
λαχτάρα. Πάει και η στάμνα, πάει και η
λίρα. Αλήθεια πόσα ανθρωποφόρα θηρία
υπάρχουν ανάμεσά μας; γιατί τους βασάνιζαν τους βασανισμένους; τι ήθελαν; δεν
έβλεπαν τα χάλια τους; διωγμένοι από τη
χώρα τους, από τα σπίτια τους, χωρισμένοι απ’ τα αγαθά τους, ίσως ίσως εξ αιτίας τους. Τι ήθελαν και ήλθαν στις χώρες
αυτές; για να ερεθίσουν τα θηρία εκείνα;
αφού δεν ήσαν άξιοι να κρατήσουν όσα
κατέκτησαν και μας άφησαν ύστερα στην
οργή τους; ενάμισι εκατομμύρια Χριστιανισμός εχάθη εξ αιτίας τους. Και τώρα
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στα υπολείμματα, στα ανθρώπινα ράκη,
όπως κατάντησαν οι ίδιοι, είχαν τον σαδισμό να τους βασανίσουν. Ας όψονται οι
υπεύθυνοι…».
Δέσποινα Συμεωνίδου -από το χωριό
Κενάταλα της Καππαδοκίας, κοντά στο
Γκέλβερι.«…Στη Μερσίνα μείναμε μια
βδομάδα στα σύρματα… ύστερα ήρθε
το βαπόρι και μας πήρε. Στο ταξίδι έκανε
φουρτούνα και οι γυναίκες λιγοθυμούσαν από το φόβο τους. Άκουγες φωνές,
κλάματα. Μερικοί άνθρωποι δε βάσταζαν
από τα βάσανα που τράβηξαν και πέθαναν στο βαπόρι τους έδεσαν με σίδερα
και τους πέταξαν στη θάλασσα. Επιτέλους
φτάσαμε στον Πειραιά. Άλλοι κατέβηκαν
εκεί εμείς συνεχίσαμε το ταξίδι για την
Καβάλα. Μας πήγαν στο Τσινάρ Ντερέ,
κοντά στη σημερινή Νέα Καρβάλη. Δυο
χρόνια μείναμε εκεί κάτω από τα τσαντίρια. Ο κόσμος αρρώσταινε και πέθαινε
κάθε μέρα. Πέθανε ο άντρας μου, πέθανε
και το παιδί μου ο Χαράλαμπος. Τη νύχτα
έρχονταν τα τσακάλια, σκάβανε τους τάφους και έτρωγαν τους πεθαμένους..».

Μαρία Χατζηκωνσταντίνου-Αγκού-

τογλου – από το χωριό Ενεχίλ Καππαδο-

κίας (επαρχία Νίγδης)
<<…Άνθρωποι και πράγματα μέσα και
έξω από τα αμπάρια έδιναν μια γενικότερη ακατάστατη εικόνα στο σκάφος. Ο
καπετάνιος ήταν ένας ξερακιανός και
κατάμαυρος από τον ήλιο ναυτικός που
μάλλον για Άραβας έμοιαζε παρά για Έλληνας. Τον άκουγα που έλεγε μιλώντας
δυνατά “Θέλω όλους να σας διαβεβαιώσω ότι σύντομα και έγκαιρα θα φτάσουμε
στον προορισμό μας. Αυτό που θέλω απ’
όλους σας είναι να μην στριφογυρίζετε
χωρίς λόγο στο κατάστρωμα”.Μετά από
ταξίδι τεσσάρων ωρών περίπου φτάσαμε
στον Κόλπο της Αναβύσσου. Εκείνο όμως
που θυμάμαι έντονα είναι η μεγάλη απογοήτευση όλων μας όταν αντικρίσαμε
μια αχανή ερημική τοποθεσία.Ορισμένοι
έλεγαν ότι δεν θα κατέβουν από το καΐκι
και άλλοι ότι εδώ που μας έφεραν θα πεθάνουμε μόνοι και αβοήθητοι.Ο Χρήστος
Καμπανίδης μαζί με τον πατέρα μου Απόστολο Χατζηκωνσταντίνου ανέλαβαν να
καθησυχάσουν τον κόσμο, λέγοντας ότι
η επίσκεψή μας είχε ακριβώς σκοπό την
αναγνώριση της περιοχής. Τελικά το καΐκι
άραξε στο φυσικό λιμάνι του Αγίου Νικολάου. Εκεί κατεβάσαμε τα πράγματά μας
και με τη βοήθεια τρίτων μεταφερθήκαμε
όλοι σε σκηνές που υπήρχαν στην Παραλία Αναβύσσου στο σημείο που βρίσκεται
το Ξενοδοχείο ‘’Απόλλων’’.Λίγα σπίτια είδαμε στις Αλυκές, ήταν οι εγκαταστάσεις
που εξυπηρετούσαν τους ανθρώπους
που εργάζονται σ’ αυτές.Είδαμε σκηνές
κοντά στο Λιμεναρχείο, οι οποίες φιλοξενούσαν Φωκιανούς πρόσφυγες. Εν τω
μεταξύ δίπλα στις σκηνές μας υπήρχαν
όπως μας είπαν Αριτσιανοί πρόσφυγες
οι οποίοι περίμεναν να μπουν σε σπίτια
που έχτιζαν στην Ανάβυσσο. Οι Αριτσιανοί διέμεναν στις σκηνές περίπου δύο
χρόνια.Η πρώτη νύχτα της διαμονής μας
στην Ανάβυσσο ήταν γεγονός.Τώρα έμελλε να γνωρίσουμε και την πρώτη ημέρα
που ξημέρωνε….>>
ΠΗΓΗ/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ -https://www.
imerodromos.gr/prosfyges-1922/ - ΑΡΧΕΙΟ ΜΑΚΗ ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ , www.lifo.gr/articles/archaeology ,
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γράφει η
Τριανταφυλλιά Μήτρου

Το Ναυάγιο του Μπούμπα και η Ιστιοφόρος Ναυτιλία στη νήσο Κούταλη*

Ονομαστή ήταν η νήσος Κούταλη
για το εμπορικό ναυτικό της που άκμασε
σε μεγάλο βαθμό για πολλά χρόνια. Η Κούταλη, όπως η Ύδρα, οι Σπέτσες και τα Ψαρά, πολύ
πριν από την ελληνική επανάσταση, είχε αξιόλογη
ιστιοφόρο ναυτιλία. Τα πλοία των Κουταλιανών,
δείγματα της τελειότερης ναυπηγικής της εποχής,
εκτελούσαν μεταφορές διάφορων εμπορευμάτων
από τα λιμάνια της Ρωσίας στα ευρωπαϊκά λιμάνια
της Μεσογείου και το αντίστροφο. Οι Κουταλιανοί ήταν οι κύριοι τροφοδότες νωπών αλιευμάτων και αλιπάστων της Κωνσταντινούπολης, ενώ
τα σφουγγαράδικα έφερναν τεράστιο πλούτο στο
νησί. Η επαφή των Κουταλιανών με τους εξελιγμένους λαούς της Ευρώπης και της Ρωσίας συντέλεσε πολύ στην εν γένει ανάπτυξή τους, γι’ αυτό και
η τουρκική δουλεία δεν μπόρεσε να φέρει καμιά
απολύτως αλλοίωση στη ζωή τους, καθώς τόσο
η προφορά της γλώσσας, όσο και τα ήθη και τα
έθιμά τους διατηρήθηκαν όλα καθαρά ελληνικά.
Ο Μανουήλ Γεδεών επισκεπτόμενος το νησί στις
4 Αυγούστου 1892 γράφει σχετικά στο βιβλίο του
Προικόννησος: «Η μετά της Κωνσταντινουπόλεως
συγκοινωνία αυτής διά πλοίων αξίων λόγου γινομένη, συνετέλεσεν εις την ηθικήν και πνευματικήν
ανάπτυξιν της Κουτάλεως, ης τα παρά τοις κατοίκοις
έθιμα και η λαλουμένη διάλεκτος προσομοιάζουσι
τοις εθίμοις των Ελλήνων κατοίκων της πρωτευούσης ταύτης του κράτους, ήτοι τοις παρ’ημιν. Η
ενδυμασία η αυτή. Το σχολείον και προ τινών ετών
ήνθει, και νυν εν ευμαρεία διάκειται. Η ανάπτυξις,
ως ειπον, οφείλεται εις το ναυτικόν αυτής…».
Αξιοσημείωτο ότι πολλοί Κουταλιανοί, εγκατεστημένοι στις διάφορες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και ιδίως της Ρωσίας, έγιναν μεγάλοι επιχειρηματίες και κατέλαβαν σπουδαίες θέσεις. Από
το 18ο αιώνα αναφέρονται Κουταλιανοί μεγαλέμποροι στη Ρωσία, όπως η οικογένεια Ζαχάρωφ
και ο Συνόδης Ποσώφ, για να πάρουν τη σκυτάλη
το 19ο αιώνα οι Ανδρέας και Νικόλαος Πανταζίδης,
ο Γεώργιος Διοματαρίδης και ο Χατζή Παγώτας.
Παράλληλα, στην Πόλη αναδείχθηκαν επιφανείς
Κουταλιανοί τραπεζίτες, όπως ο Βλαστός και οι
αδελφοί Χριστοδουλίδου ή Χριστοδούλου. Ο τίτλος βιβλίου, που τυπώθηκε το 1844 και περιείχε
την ακολουθία του αρχιεπισκόπου Προικοννήσου,
μάς γνωρίζει ότι ετυπώθη δαπάναις «…του ευγενεστάτου κυρίου Ζαχαρίου Ζαχάρωφ, του Κουταλιανού, Συμβούλου του Εμπορίου και Ιππότου διαφόρων Ρωσσικών Ταγμάτων».
Η ευκαιρία για την Κουταλιανή ναυτιλία έρχεται στα τέλη του 18ου αιώνα, όταν η Αγγλία είχε
επιβάλει αποκλεισμό στα ισπανικά λιμάνια.
Τα Κουταλιανά πλοία, σπάζοντας το εμπάργκο,
αποκομίζουν τεράστια κέρδη μεταφέροντας στην
Ισπανία πολεμοφόδια και σιτηρά από τη Ρωσία.
Με τα χρήματα αυτά αρχίζουν να ναυπηγούν στη
Γένοβα και στη Βενετία μεγαλύτερα σκάφη, ώστε
στις αρχές του 19ου αιώνα το νησί είχε σαράντα
πλοία και η ιστιοφόρος ναυτιλία αποτελούσε την
κύρια οικονομική δραστηριότητα από την οποία
επωφελούνταν όλες οι οικογένειες. Χαρακτηριστικό ότι την πρωτοκαπιταλιστική εκείνη περίοδο
ίσχυε το αρχαίο συντροφικό σύστημα αμοιβής των
εργαζομένων στα πλοία, σύμφωνα με το οποίο,
από τα κέρδη κάθε μπάρκου, ένα ποσοστό (συνήθως το 50%) μοιράζονταν οι πλοιοκτήτες και το
υπόλοιπο μοιραζόταν σε μερτικά, τα οποία δίνονταν στους ναύτες ανάλογα με την εργασία του
καθενός, εξασφαλίζοντας έτσι ικανοποιητικές
απολαβές σε όλους. Άξιο λόγου ότι οι Κουταλιανοί
που χαρακτηρίζονταν «ωκεανοπόροι», αφού ταξίδεψαν πρώτοι ως τον Ατλαντικό, είχαν σκούνες
και μπαρκομπέστια, βαριά τρικάταρτα 300 και 400
τόνων.
Με την ανάπτυξη της ατμοπλοΐας παρακμάζει
η ιστιοφόρος ναυτιλία της Κούταλης. Το γεγονός,

ωστόσο, αυτό έχει συνδεθεί στη μνήμη των Κουταλιανών περισσότερο μ’ένα τραγικό δυστύχημα
που συνέβη στις 30 Ιανουαρίου 1864.
Όπως γράφει ο Αυγουστής Πανταζίδης, «υπήρχε τότε συνήθεια, το χειμώνα και ιδίως τους μήνες
Δεκέμβριο και Ιανουάριο, που οι κακοί καιροί δεν
επέτρεπαν τους πλόες της ιστιοφόρου την εποχή
εκείνη ναυτιλίας, όλοι οι ναυτικοί να δένουν τα
πλοία τους σε ασφαλή λιμάνια και να γυρίζουν
στην πατρίδα να παραχειμάσουν και να εορτάσουν
τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων μαζί με τους δικούς τους. Έτσι και οι Κουταλιανοί πλοίαρχοι, το
χειμώνα του 1863-1864 ήταν στην πατρίδα και στις
30 Ιανουαρίου 1864 ξεκίνησαν, 30 τον αριθμό, με
το ιστιοφόρο του συμπατριώτου τους, Μπούμπα
να πάνε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήταν δεμένα τα πλοία τους. Κοντά όμως στην Κωνσταντινούπολη, εξαιρετική κακοκαιρία με σφοδρή τρικυμία
και χιονοθύελλα τους ανάγκασε να αποφασίσουν
την επιστροφή τους στην Κούταλη, κάτι που δυστυχώς δεν κατόρθωσαν, ώστε μέσα στο πυκνό
σκοτάδι της τραγικής εκείνης νύχτας το πλοίο τους
βυθίστηκε αύτανδρο κοντά στην Καρά-Μπιγα της
Προποντίδας. Κανένας δεν σώθηκε από τους επιβαίνοντες. Όλοι πνίγηκαν παλεύοντας με τα κύματα, με αποτέλεσμα η Κούταλη μέσα σε μια νύχτα
να χάσει 30 καπεταναίους που ήταν οι σοβαρότεροι παράγοντες προόδου και ευημερίας του τόπου. Κατ’άλλους το τραγικό αυτό γεγονός έλαβε
χώρα τη νύχτα της 5 προς 6 Ιανουαρίου 1864 (παλαιό ημερολόγιο) διότι, όπως λέγεται, ο θείος του
πλοιάρχου του βυθισθέντος πλοίου -παλαιός και
αυτός πλοίαρχος – προβλέποντας την επερχόμενη
κακοκαιρία απέτρεπε τον ανηψιό του να αποπλεύσει. Εκείνος, όμως, σε απάντηση του είπε: «Μη
φοβάσαι μπάρμπα και θα ρίξουμε το Σταυρό στο
Μέγα Ρέμμα». Η ιστορία του τραγικού αυτού ναυαγίου σαν κληρονομιά μεταβιβάζεται από οικογένεια σε οικογένεια και από γενιά σε γενιά, κάθε δε
μεγάλο δυστύχημα ή θαλασσινή τραγωδία οι Κουταλιανοί την παρομοιάζουν με την τραγωδία του
ναυαγίου του καραβιού του Μπούμπα».
Ο γνωστός Κουταλιανός ποιητής Μιλτιάδης Μανουήλ Παπάς (ο λόγιος) θρηνεί τούτο με τους παρακάτω ανέκδοτους στίχους του, που έγραψε το
1871, επτά χρόνια μετά το τρομερό ναυάγιο του
καραβιού του Μπούμπα.
[…]Πού των τέκνων σου εκείνων των μεγάλων η
χορεία;
Πού η πρώτη σου σφριγώσα και ανθούσα νεολαία;
Πού τα τόσα σου ωραία και ιστιοφόρα πλοία;

Πού το κάλλος σου το πρώτον κι η ισχύς σου η ακμαία; […]
Φωτο. Η παραλία στο νησί της Κούταλης. Διακρίνονται δεξιά στο βάθος τα αρχοντόσπιτα (σαράγια) και στο κέντρο το καμπαναριό του Ιερού Ναού
της Παναγίας της Φανερωμένης ή του Αγίου Νικολάου. Στην παραλία αριστερά, οι πλώρες και οι
πρύμνες σπογγαλιευτικών σκαφών (μπότιδες), στο
βάθος, στο κέντρο, ένα μεγάλο αλιευτικό σκάφος
(σαντάλα) και δεξιά στη θάλασσα, μαζί με τους
ανθρώπους η βάρκα του Λογοθέτη Γαλιμήτη, σύμφωνα με σημείωση στο πίσω μέρος της φωτογραφίας. (7 Φεβρουαρίου 1921)
*H Κούταλη είναι ένα από τα τέσσερα νησιά (Νησιά του Μαρμαρά) της εκκλησιαστικής επαρχίας
Προικοννήσου. Βρίσκεται σε απόσταση 70 ναυτικά μίλια από την Κωνσταντινούπολη.
Βιβλιογραφία
•
•
•

Μαρμαρινά Νέα, Ιανουάριος - Μάρτιος
1949
Μουσείο Nαυτικής Παράδοσης &
Σπογγαλιείας Νέας Κούταλης
Μανουήλ
Γεδεών,
Προικόννησος,
Εκκλησιαστική Παροικία, Ναοί και
Μοναί, Μητροπολίται και Επίσκοποι, Εν
Κωνσταντινουπόλει, 1895
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Η ΜΟΛΥΒΔΙΑΣΗ (Λαύριο 1922- 1934)

«…Από νωρίς το μεσημέρι έβαζε η μάνα μου το καζάνι πάνω στον
αυτοσχέδιο, χτισμένο με τούβλα τενεκέ με το κωκ, για να βράσει
νερό. Μόλις σουρούπωνε κι αργότερα κάποιες φορές, γυρνούσε ο
πατέρας από τους φούρνους της Γαλλικής. Όταν ερχόντουσαν τα
καράβια για τις φορτώσεις… τότε έπιανε κι η νύχτα για τα καλά, για
να επιστρέψει. Τον άκουγε η μάνα μου, καθώς πατούσε
Της Αντωνίας Γκίνη
βαριά στις πλάκες της αυλής κι έτρεχε έξω. Ξοπίσω της
κι εγώ. «Καλώς τον. Πάλι σας πήρε η νύχτα, Αντώνη μου…», του’ λεγε . «Να πλυθώ
πρώτα και θα στα πω …» απαντούσε και χωνόταν στο μικρό μπάνιο έξω στην αυλή.
Έφερνε τα βραστά νερά η μάνα, μια καθαρή αλλαξιά και ρούχα. Χωνόμουν κι εγώ στο
μικρό χώρο μαζί τους, κρατώντας τις πετσέτες κι άρχιζα να διηγούμαι την μέρα μου
στο σχολείο όσο εκείνη τον έλουζε και τον έπλενε μέχρι την μέση. Ήξερα πόσο του
άρεσε να μιλάω για τα γράμματα που μάθαινα. Λουζότανε και σχολίαζε τα λεγόμενά
μου κι εγώ μίλαγα γρήγορα, για να προφτάσω να τα πω όλα. Μετά η μάνα μου έφερνε άλλα νερά, «για να πλυθεί ο υπόλοιπος, μόνος του» και μπαίναμε μέσα κι οι δυο
μας, να ετοιμάσουμε τραπέζι.
«Τα ρούχα σας, μακριά από την οικογένεια…» έλεγε ο γιατρός της Γαλλικής. «Θα
πλένεστε, θα αλλάζετε και μετά θα τρώτε...» κι επέμενε να γίνονται όλα με την σειρά
αυτή. «Είναι γεμάτα με ουσίες βλαβερές για εσάς και τους δικούς σας» εξηγούσε .
Ο μόλυβδος! Ύπουλο κι επικίνδυνο πράγμα! Έκανε την ζημιά του… κι όταν το καταλάβαινες είχε ήδη μπει για τα καλά μέσα σου. Παντού. Στο αίμα σου, στα κόκαλά
σου, στα σπλάχνα σου, στα δόντια σου και στο μυαλό σου… Ευλαβικά τα τηρούσε
όλα αυτά τα μέτρα ο πατέρας. Τα βρώμικα ρούχα του τα έβγαζε έξω στο μπάνιο
της αυλής και τα ‘πλενε η μάνα μου ξεχωριστά κάθε βράδυ. Το κολατσιό του το
γύριζε άθικτο, γιατί δεν ήθελε έτσι βρώμικος να φάει… Όλα τα πρόσεχε και όμως
...αρρώστησε κι αυτός κάποιες φορές. Άρχιζε η μολυβδίαση συνήθως με μια πικρή
γεύση στο στόμα και πόνους στο στομάχι. Σχεδόν αμέσως κοβόταν κι η όρεξη, είχε
ναυτίες και εμέτους. Τα πόδια του βάραιναν, πονούσαν όλες του οι κλειδώσεις και
μούδιαζαν… «Πιάστηκες πάλι…σε κανά ρεύμα θα στεκόσουνα, Αντώνη μου…» ήλπιζε
η μάνα μου και μ’ έστελνε να φωνάξω την κυρά Δέσποινα από δίπλα με τα ποτήρια
για τις βεντούζες. Πολλές φορές «σκάλιζε» το φαγητό του ανόρεχτα διώχνοντας το
πιάτο κι η Διαλεκτή το έσπρωχνε ξανά μπροστά του: «Φάε, Χριστιανέ μου…τα χάλια
σου έγινες…» τον μάλωνε με έγνοια. Όλο στο «όριο» ήταν στις εξετάσεις που του
‘κανε ο γιατρός. «Τώρα αυτό τι θα πει; Να κάτσεις ή να ξαναπάς για δουλειά;» ρώταγε αναστατωμένη η μάνα μου. Καθόταν λίγες μέρες κι επέστρεφε πάντα νωρίτερα
απ’ όσο έπρεπε, γιατί υπήρχαν «ανάγκες…».
Όσο περνούσε ο καιρός «έκλεινε» κι η φωνή του… Όταν ήτανε άρρωστος ο Ραφιάςφορτωμένος κι αυτός με μόλυβδο- με πόνους και κράμπες στο στομάχι πήγαινε ο πατέρας κι έψελνε στην εκκλησία, με μια βραχνή, αδύναμη κι αγνώριστη φωνή. Μετά
τις φορτωσιές του κωκ, έβηχε κι έβγαζε μαύρα φτύματα από την καρβουνόσκονη
στην Σκάλα. «Να δένεις το μαντήλι σου μπροστά …» συμβούλευε η Διαλεκτή και τον
φόρτωνε με κάτι μακριά καλοσιδερωμένα μαντήλια. «Εσύ, Διαλεκτή, θαρρείς πως
ολημερίς λύνουμε και δένουμε μαντήλια στη μούρη μας κει πάνω στην Σκάλα…» την
απόπαιρνε εκείνος .
Κι όταν της έλεγε - και της το έλεγε συχνά, Θεέ μου - «Να μου ετοιμάσεις τα καλά
μου ρούχα… αύριο θα τιμήσουμε έναν συνάδελφο που «έφυγε»...», έπεφτε τότε
μια σιωπή, μια παγωμάρα… Κοίταζε εκείνος την μάνα μου που σταυροκοπιόταν, η
Χρυσή αναστέναζε κρυφά κι εγώ ρωτούσα τρομαγμένη: «Αυτός που «έφυγε»...είχε
…και παιδάκια;».
( Φωτο: φωτογραφικό αρχείο Γιώργου Μάνθου από το βιβλίο εκδόσεως Δήμου Λαυρεωτικής “Μεταλλευτικό-Μεταλλουργικό Λαύριο” 1990
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Γράφει
o Γιάννης Μαυρίκος

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ

Είναι κοινός τόπος πια ότι
τις τελευταίες δεκαετίες το είδος της παιδείας που παρέχεται σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βεβαίως, έχει αλλάξει σε τρόπο, ώστε να σημαίνει λιγότερο παιδεία και περισσότερο εκπαίδευση. Δεν πρόκειται για ταυτολογία. Αντιθέτως, η διαφορά
ανάμεσα στα δύο είναι σημαντική. Λέγοντας σήμερα «παιδεία» εννοούμε
τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια ή την ανάδειξη δεξιοτήτων. Δεξιότητα σημαίνει η ευχερής αντιμετώπιση πρακτικών αναγκών,
ενώ ο κλασσικός ορισμός της παιδείας ήταν «το κτίσιμο» του εσωτερικού
εαυτού με τέτοιο τρόπο, ώστε να δημιουργείται αργά και σταθερά μία ψυχοπνευματική οντότητα ικανή να στέκεται όρθια στις δυσκολίες και τις προκλήσεις της ζωής. «Πεπαιδευμένος» εαυτός, ήταν αυτός που μπορούσε να
απαντά με ενεργητικό και δημιουργικό τρόπο στις καθημερινές προκλήσεις,
ενώ «εκπαιδευμένος» εαυτός είναι αυτός που προσαρμόζεται και αναπαράγει με επιτυχία δοκιμασμένες συνταγές και τρόπους ζωής. Η πρόταξη
της εκπαίδευσης απέναντι στην παιδεία σήμανε -σχηματικά- την βαθμιαία
υποχώρηση της θεωρίας απέναντι στην πράξη. Και ουσιαστικά την βαθμιαία
υποχώρηση των θεωρητικών σπουδών και την προώθηση των πρακτικών
τομέων γνώσης, κυρίως δε στους τομείς των εφαρμογών. Το αποτέλεσμα
είναι ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η ανθρωπιστική παιδεία παραχωρεί ολοένα
και περισσότερο την θέση της σε τεχνικές γνώσεις. Τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου μειώνουν, αν δεν καταργούν τα κλασσικά μαθήματα
(λογοτεχνία, γλώσσα, φιλοσοφία κ.λπ), δίνοντας πρωτεύουσα ή αποκλειστική θέση στα μαθηματικά, τις εφαρμογές, την οικονομία και την πληροφορική. Αντιθέτως τομείς όπως η λατινική ή η αρχαία ελληνική γλώσσα τείνουν
να εξαφανιστούν από τα προγράμματα σπουδών. Ακόμα και ο τομέας της
Ιστορίας περιορίζεται σε όφελος της οικονομικής ιστορίας, τάση που δείχνει
περίτρανα ότι ο ανθρωπιστικός προσανατολισμός της παιδείας δεν είναι πια
της μόδας. Το αποτέλεσμα της τάσης αυτής είναι ότι σήμερα παρέχεται μόρφωση, δεν παρέχεται όμως «καλλιέργεια». Παράγονται επιστήμονες και
τεχνικοί υψηλού επιπέδου, με σημαντική κατάρτιση. Δεν παράγονται, όμως,
επιστήμονες και τεχνικοί «καλλιεργημένοι». Σημαίνει άραγε αυτό κάτι;
Μέχρι σήμερα προφανώς όχι. Το αντίθετο μάλιστα. Οι ανθρωπιστικές σπουδές δεν είναι στην μόδα και θεωρούνται μάλιστα και αντιπαραγωγικές. Προφανώς δεν συνδέονται με την αγορά εργασίας άρα δεν πριμοδοτούνται. Δεν
αντικρίζονται με προσοδοφόρες καριέρες και δεν εξασφαλίζουν κέρδος. Η
τάση αυτή, επειδή είναι αμοραλιστική, χρειάζεται να ωραιοποιηθεί και να
δικαιολογηθεί. Ο πλέον πρόσφορος και μοναδικός ίσως τρόπος, είναι να
δυσφημιστεί η κλασσική παιδεία, να μειωθεί η σημασία της. Η τακτική αυτή
απέδωσε. Η ιδέα της κλασσικής παιδείας σήμερα κατάφερε να γίνει «γραφική». Ο φιλόσοφος λοιδορείται, ο ιστορικός αμφισβητείται, ο φιλόλογος
αντιμετωπίζεται συγκαταβατικά παρά το ότι οι νέοι επιστήμονες ή οι τεχνικοί δεν είναι ικανοί να εκφέρουν πια συγκροτημένο λόγο και δεν καταφέρνουν να συντάξουν δύο γραμμές που να βγάζουν νόημα. Καταφέραμε να
εκστασιαζόμαστε όλοι μας όταν ένα μικρό παιδί καταφέρνει να χειρίζεται
εφαρμογές της πληροφορικής, πράγμα που σημαίνει ότι έχει μάθει να μιμείται με επιτυχία, κλείνουμε όμως συγκαταβατικά τα μάτια μας μπροστά
στην πλήρη αδυναμία του έφηβου ανθρώπου να αποδώσει απλά εκφραστικά νοήματα, να αναπαράγει την σημασία απλών κειμένων ή να καταφέρει
να γράψει την μητρική του γλώσσα. Κοντολογίς κάνουμε τα στραβά μάτια,
όταν ανακαλύπτουμε ότι η σημερινή εκπαίδευση παράγει οντότητες που
δυσκολεύονται πια να επικοινωνήσουν αμφίδρομα με το περιβάλλον τους,
πράγμα που ήταν και είναι ο στόχος της «παιδείας».
Όλα αυτά βέβαια, θα αντέτεινε κανείς, μικρή ή καθόλου σημασία δεν έχουν
πια. Δεν είναι παρά ρομαντικές ή παρωχημένες απόψεις, μιας και οι σημερινές ανάγκες καλύπτονται από τις γνώσεις που παρέχονται. Είναι έτσι; Η απάντηση είναι ότι ήταν έτσι. Δεν είναι έτσι όμως πια. Οι δραματικές στιγμές
που ζει ξαφνικά η ανθρωπότητα, μιλώ για την πανδημία, ήρθαν να ταράξουν
τις αυτάρεσκες πεποιθήσεις μας.
Η εξομολόγηση του καθηγητή Τσιόδρα είναι και αποκαλυπτική και ανατριχιαστική. Μιλώντας μαζί του ένας «καταξιωμένος από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα επιστήμονας», μεταφέρω κατά λέξη αυτά που είπε ο Τσιόδρας, του είπε «πολλή φασαρία κάνετε για τους ηλικιωμένους και για όσους
έχουν ειδικές ανάγκες». Να λοιπόν ο καταξιωμένος επιστήμονας λοιμωξιολόγος. Μόλις έγινε πανδημία, τομέας στον οποίο καταξιώθηκε, αποφάνθηκε
ότι δεν κατανοεί τις προσπάθειες να σωθούν τμήματα του παγκόσμιου πληθυσμού, που είτε δεν είναι πια παραγωγικά, είτε έτυχε να ασθενήσουν ή να
έχουν ανάγκη, μόνιμη ή παροδική από ιατρική βοήθεια ή συμπαράσταση.
Προφανώς για τον καταξιωμένο επιστήμονα ο πληθυσμός αυτός θα δυσχεράνει την παραγωγικότητα του υπόλοιπου πληθυσμού που έχει ακόμη την
τύχη να είναι ενεργός και να παράγει. Αν ισχύουν τα όσα είπα παραπάνω,
συνάγεται ότι ο «καταξιωμένος» επιστήμονας δεν γνωρίζει ούτε μία στάλα
ιστορία. Διαφορετικά θα γνώριζε ότι οι επιστημονικές του απόψεις δεν εί-

ναι δα και πρωτότυπες, έχουν εκφραστεί και από άλλους «καταξιωμένους»
κατά τον πρόσφατο εικοστό αιώνα και οδήγησαν την ανθρωπότητα στον
μεγαλύτερό της όλεθρο. Το ερώτημα είναι δραματικό. Κατά ποια λογική ο
ανιστόρητος και ανόητος αυτός άνθρωπος καταξιώθηκε από την διεθνή επιστημονική κοινότητα; Ποια είναι τα κριτήρια των άλλων επιστημόνων που
καταξίωσαν, επιστημονικά και ανθρώπινα, τον σύγχρονο αυτόν οπαδό της
ναζιστικής ευγονικής; Ποια επιστημοσύνη διδάσκουν άραγε τα πανεπιστήμια σήμερα;
Δεν είναι μεμονωμένο το παράδειγμα. Έκπληκτη η ανθρωπότητα παρακολουθεί μία σειρά από δυτικούς, πολιτισμένους, σύγχρονους ηγέτες, με
τον ανεκδιήγητο Τραμπ, τον γελοίο Τζόνσον επικεφαλής, να επιθυμούν να
εφαρμόσουν κατά βλακώδη και εντελώς αντιεπιστημονικό τρόπο την «θεωρία της αγέλης». Είναι άλλο πράγμα η «θεωρία της αγέλης» ως στατιστική
επιστημονική μέθοδος όταν χρησιμεύει για να αξιολογηθούν ιατρικές μέθοδοι και άλλο πράγμα η εφαρμογή της στον πληθυσμό με πολιτική απόφαση ανθρώπων ημιμαθών, ακαλλιέργητων και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
αμφίβολης διανοητικής σταθερότητας. Είναι άραγε τόσο δύσκολο να κάνει
κάποιος την διάκριση; Και πώς θα αξιολογούσαμε πολιτικές όπως αυτή της
«πολιτισμένης και προχωρημένης Σουηδίας» που επισήμως αποφάσισε «ότι
είναι οδυνηρή η απώλεια χιλιάδων ανθρώπων αλλά προηγείται η διάσωση
της οικονομίας:
Πού οφείλεται λοιπόν αυτός ο διάχυτος, τρομακτικός κυνισμός που θέτει
σε άμεση αμφισβήτηση την αξία της ανθρώπινης ζωής στον πολιτισμένο κόσμο προκειμένου να θριαμβεύσει η οικονομία ή η επιστήμη, ανατρέποντας
τις διαχρονικές πανανθρώπινες αξίες που έχτισε με τόσο πόνο και κόπο η
ανθρωπότητα από την στιγμή της εμφάνισής της μέχρι σήμερα; Οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι τυχαίοι ούτε άσχετοι. Έχουν σπουδάσει στα καλύτερα
πανεπιστήμια. Το πρόβλημα έγκειται στο είδος των σπουδών τους. Έχουν
εκπαιδευτεί σε επιστήμες ιατρικής, διοίκησης, οικονομίας ή σε οτιδήποτε
άλλο, στερούνται όμως στοιχειώδους ανθρωπισμού. Ό,τι σπούδασαν και σε
ό,τι εκπαιδεύτηκαν έμεινε ξένο προς οποιοδήποτε άρωμα ανθρωπιστικής
καλλιέργειας. Έγιναν λοιπόν στεγνοί «τεχνοκράτες», ο καθένας στον τομέα
του. Τα αποτελέσματα αυτής της εκπαίδευσης ήλθαν στην επιφάνεια με την
πρώτη ευκαιρία της μεγάλης υπαρξιακής κρίσης. Αποδεικνύεται η εκπαίδευση αυτή όχι μόνο ανεπαρκής και «λίγη» αλλά και επικίνδυνη. Το έλλειμμα της ουμανιστικής παιδείας κραυγάζει. Ο υποχρεωτικός περιορισμός στο
σπίτι μας το δείχνει αυτό ανάγλυφα. Αδυνατούμε να προγραμματίσουμε
δημιουργικά τον χρόνο που, ξαφνικά, μας παρέχεται αφειδώς. Το διάβασμα,
η μουσική, η συζήτηση, οι σχέσεις, η ονειροπόληση, η σκέψη, η επικοινωνία
ανάμεσα σε εμάς και τους αγαπημένους μας, μας φαίνονται εξαιρετικά δύσκολα ή ακατόρθωτα. Αυτά όμως είναι η κλασσική παιδεία. Δεν τα έχουμε
συνηθίσει ή δεν τα ξέρουμε πια γιατί έχουμε θυσιάσει την καλλιέργειά μας.
Η πληροφορική είναι σπουδαία κατάκτηση. Στην αρχή είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική του χρόνου που θα αφιερώναμε. Βλέπουμε τώρα
ότι δεν μας καλύπτει. Δεν καταπραΰνει τις εντάσεις, δεν προσφέρει εκτόνωση. Δεν μας λείπει η πληροφορική. Άλλο μας λείπει.
Στις δραματικές και υπαρξιακές στιγμές που περνάει η ανθρωπότητα σήμερα, παράλληλα με την οικονομία, την διαχείριση και την πληροφορική που
είναι φυσικά πολύτιμες κατακτήσεις για την επιβίωση, είναι ώρα να απενοχοποιήσουμε την κλασσική παιδεία που δεν θα στηρίξει μόνο την επιβίωση
αλλά και την ποιότητα της ζωής μας. Ζωή χωρίς ποιότητα θέτει σε κίνδυνο
και την επιβίωση.
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Βαρθολομαίος στην WP για την Αγία Σοφία:
Η Τουρκία θα είναι απίστευτα πιο φτωχή,
εάν χαθεί αυτή η κληρονομιά
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εκφράζει συγκλονισμό και την ελπίδα οι Τούρκοι ηγέτες να διακόψουν τη συζήτηση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος
Η έγκυρη αμερικανική εφημερίδα Washighton Post σε δημοσίευμα της με τίτλο:
Γιατί η ιστορική Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης θα μπορούσε να αγωνιστεί
κατά του χρόνου, αναφέρεται στις προσπάθειες της τουρκικής κυβέρνησης να
μετατρέψει την Αγία Σοφία από μουσείο σε τέμενος.

Στο δημοσίευμα, το οποίο υπογράφει η Asli Aydintasbas*, επισημαίνεται πως
«καμία τουρκική κυβέρνηση ως τώρα δεν είχε αγγίξει το θέμα, από τότε που ο
Ατατούρκ είχε μετατρέψει την Αγία Σοφία σε μουσείο».
Σε δήλωσή του στην εφημερίδα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος τόνισε: «Τι μπορώ να πω ως ένας χριστιανός ιερωμένος και Έλληνας Πατριάρχης
στην Πόλη; Αντί μια κληρονομιά 1500 χρόνων να μας ενώνει, μας χωρίζει. Είμαι
στεναχωρημένος και συγκλονισμένος».
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο ερώτημα πόσο θα αντέξουν ακόμη οι άδειες
εκκλησίες στην Πόλη επεσήμανε: «Επιβιώσαμε εδώ επί 17 αιώνες και εφόσον
είναι θέλημα θεού θα μείνουμε εδώ για πάντα».
Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο Ναός της Αγίας Σοφίας, από το 537 μέχρι το
1453 λειτουργούσε ως ορθόδοξος καθεδρικός ναός της πόλης, με εξαίρεση την
περίοδο 1204–1261, κατά την οποία ήταν ρωμαιοκαθολικός ναός. Όταν οι Οθωμανοί κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη το 1453, κάλυψαν προσεκτικά τα ψηφιδωτά και το μετέτρεψαν σε τζαμί. To 1934 o Μουσταφά Κεμάλ, στα πλαίσια
του εκσυγχρονισμού της Τουρκίας, μετέτρεψε το τέμενος σε μουσείο. Σήμερα ο
ναός εξακολουθεί να είναι μουσείο, ενώ πραγματοποιούνται σε αυτόν πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και εκδηλώσεις που θεωρούνται από ορισμένους ότι δεν
αρμόζουν στο χώρο, όπως επιδείξεις μόδας. Παράλληλα γίνονται προσπάθειες
για τη διάσωση των ψηφιδωτών του ναού.
«Η χριστιανική κοινότητα της Τουρκίας εξαφανίζεται και μαζί της εξαφανίζεται
η διαφορετική νότα της χώρας μας. Η Τουρκία θα είναι απίστευτα πιο φτωχή,
εάν χαθεί αυτή η κληρονομιά. Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος θα
τροφοδοτούσε επίσης αντι-μουσουλμανικά συναισθήματα μεταξύ των ακροδεξιών στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελπίζω ότι οι Τούρκοι ηγέτες
θα το αναγνωρίσουν αυτό και θα διακόψουν τη συζήτηση για την Αγία Σοφία»,
ανέφερε ο κ. Βαρθολομαίος.
«Όταν οι Οθωμανοί ήρθαν στην Κωνσταντινούπολη, την οποία ονόμασαν
Konstantiniyye από το όνομα του ιδρυτή του Βυζαντίου, δεν υπήρχε κανένα
τέμενος εδώ», σημείωσε.
Στην δήλωση του ο Οικουμενικός Πατριάρχης απευθύνει έκκληση προς τις
τουρκικές αρχές: «Αφήστε αυτό τουλάχιστον να παραμείνει μνημείο για την
πλούσια ιστορία μας».
Στο δημοσίευμα υπενθυμίζεται ότι η Αγία Σοφία ανήκει ήδη από το 1985 στον
Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς, ως μουσείο που εντάσσεται στην ιστορική
ζώνη της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με διαδικασίες που προβλέπει η Σύμβαση για την Παγκόσμια Κληρονομιά, προτού ληφθεί οιαδήποτε απόφαση για
οποιαδήποτε μετατροπή τέτοιου μνημείου, απαιτείται η προηγούμενη επίσημη
γνωστοποίηση στην UNESCO. Εν συνεχεία, συγκαλείται η αρμόδια 21μελής διακυβερνητική επιτροπή, η οποία εξετάζει τις κατάλληλες λύσεις, με γνώμονα τη
διατήρηση της εξαιρετικής παγκόσμιας αξίας του μνημείου.
*H Asli Aydintasbas είναι ανώτερος συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων

www.washingtonpost.
aviketos.com
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Προσοχή η Τροχαία ΞΥΠΝΑΕΙ… Καιρός ήταν!
γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης

Επιτέλους τους είδαμε και στην ΑθηνώνΣουνίου, πριν την Παλαιά Φώκαια, να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν εδώ και
χρόνια. Να πραγματοποιούν ελέγχους
ταχύτητας με speed radar. Μακάρι να έχει διάρκεια και συχνότητα και να μην είναι για
λίγο, λόγω του θανατηφόρου ατυχήματος που σημειώθηκε, δυστυχώς, στις αρχές του
καλοκαιριού με τον μοτοσικλετιστή.
Αρκετοί οδηγοί δυσανασχετούν. Ελάχιστοι λένε καλά κάνουν. Άλλοι πάλι είναι της γνώμης η Τροχαία να συμβουλεύει. Είναι σαν να λέμε… ο απλός αστυνομικός να βλέπει
τον κλέφτη και να του κάνει «διαπαιδαγώγηση ώστε να
μην παρανομεί» ! Όχι. Δουλειά της Τροχαίας και καθήκον
της είναι να αστυνομεύει και να μας προφυλάσσει από τον
ασυνείδητο που πιστεύει πως τα όρια σε εκείνο το δρόμο
είναι λίγα και νομοθετεί ο ίδιος το όριο, θέτοντας σε κίνδυνο όλους μας. Παιδιά, ποδηλάτες, πεζούς.
Οι νόμοι υπάρχουν και δεν τους ορίζει ούτε ο τροχονόμος, ούτε ο αστυφύλακας, ούτε
εμείς. Ίσως αδίκησα σε ραδιοφωνική εκπομπή παλιά τους διοικητές, εν συνόλω της Τροχαίας, λέγοντας πως θα έπρεπε από τις παραγωγικές σχολές της αστυνομίας, οι πρώτοι
σε βαθμολογία να μην πηγαίνουν σε υπηρεσίες, όπως το εγκληματολογικό, τα ναρκωτικά, το οικονομικό … αλλά να τους βάζουν στην τροχαία, για να πάψουν οι χιλιάδες
νεκροί στους δρόμους. Τελικά το τελευταίο διάστημα παρατηρώ πως δεν ήταν έλλειψη
γνώσεων ή αδιαφορία τους ο μη τροχαίος έλεγχος, αλλά έλλειψη πολιτικής βούλησης
και αδιαφορίας των πιο πάνω από αυτούς. Και αυτοί εντολές παίρνουν.
Οι ελληνικοί δρόμοι, γνωστό σε όλους μας, έχουν τα χάλια τους. Τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι παλιά και κακό-συντηρημένα. Η εκπαίδευση των νέων οδηγών ελλιπέστατη
και με διαφθορά η απόκτηση διπλώματος. Η σηματοδότηση αναχρονισμένη, όποια πινακίδα πέσει ξεχνάνε να την επανατοποθετήσουν. Βάλε τώρα και το Μεσογειακό ταπεραμέντο του Έλληνα πάνω απ` όλα … έδεσε το γλυκό. Aν δεν υπάρχει και η αστυνόμευση τότε φθάνουμε εδώ που είμαστε τώρα… με περισσότερους νεκρούς από τα τροχαία
παρά από την πανδημία covid 19.
Εκτός των ελέγχων ταχύτητας με Radar είθε να δούμε σύντομα και περισσοτέρους ελέγχους για το αλκοόλ. Την εξίσου μεγάλη μάστιγα των πολλών δυστυχημάτων. Και επιτέλους τα συμβατικά αυτοκίνητα της τροχαίας που έχουν σε όλη την Ευρώπη. Κάποτε θα
γίνει και εδώ ...αλλά θα πρέπει να θρηνήσουμε μερικές ζωές ακόμη.
Αυτή είναι η γνώμη μου για την τροχαία. Προτιμώ να βλέπω τον ένστολο με το speed
radar παρά μερικά μέτρα παρακάτω… τον χάρο με το δρεπάνι του.

Έκλεισε μέσα του τις εικόνες. Κι αυτός άρχισε να αφήνεται στην συντέλεια της φθοράς. Πριν χρόνια, πάνω του
πιάνονταν μπουμπούκια ανθισμένης μπουκαμβίλιας.
Μάλλον φούξια..
Σήμερα ξεφλουδίζει αργά, ετοιμοθάνατα
γράφει
η Κατερίνα Μερκούρη
μέλη γερασμένου ασβεστωμένου σοβά
πέφτουν με θόρυβο, εγκαταλείποντας το
άσαρκο σώμα. Κι αυτός, έκλεισε μέσα του τις μνήμες....μνήμες
από ζωή ακμάζουσα, που κάποτε έσφυζε από ανυπομονησία
για το «αύριο».
Πάνω του κρατάει ένα παράθυρο ανοιχτό. Κοιτάζω δειλά μέσα
από την παλιά κουρτίνα, σαν συνωμότης σε έγκλημα προσχεδιασμένο. Ο τοίχος αντιστέκεται. Τρυπά τα χέρια μου που
πάνω του αφήνουν το βάρος του σώματος που γέρνει κατά το
παράθυρο. Τα αγκάθια της χρωματιστής νεκρής μπουκαμβίλιας κεντρίζουν τις ξεθωριασμένες μου μνήμες...κοίτα πώς ζωντανεύουν! Ο τοίχος αντιστέκεται...
Προλαβαίνω να δω τον καπνό από το τσιγάρο, το γυάλινο τασάκι, την κρυστάλλινη φοντανιέρα με τα σοκολατένια κεράσματα. Ο τοίχος με αφήνει να βλέπω τις γιορτές. Οτιδήποτε
άλλο θυμηθώ, το παίρνω επάνω μου. Το φορώ και περιφέρομαι στο μεγάλο, «καλό» δωμάτιο. Δική μου η παρενόχληση,
δική μου και η ευθύνη. Γέρνω ακόμα πιο πολύ, γίνομαι ένα
αμφίδρομο οδοιπορικό. Ο καπνός του τσιγάρου ακόμα ανεβαίνει, μέχρι που κιτρινίζει το ταβάνι. Τεράστια κάδρα είναι
κρεμασμένα στον τοίχο, σαν σκηνές από ταινία με ευτυχισμένο
τέλος. Γλέντι μου φαίνεται πως εξελίσσεται καθώς οι καλεσμένοι οχλαγωγούν και εναλλάσσονται με άπληστο κέφι...γιορτή
ίσως ονομαστική, γάμος, βαφτίσια;...ποιος ξέρει, τι να πρωτοθυμηθώ...
Ο τοίχος με τραβάει πίσω. Παγώνει σαν το μη αναστρέψιμο.
Ακόμα ένα κομμάτι σοβά πέφτει πάνω στα πόδια μου κι εγώ
βιάζομαι να το αποτινάξω. Ακούγεται ένας θόρυβος ξερός,
βλέπω τα τρίμματα κι ανάμεσα τους κομμάτια ξερά μιας φούξια μπουκαμβίλιας. «Είδα αρκετά» σκέφτομαι κι απομακρύνομαι, ευγνωμονώντας τον παμπάλαιο τοίχο.... «φτάνει, αλλιώς
δική μου η παρενόχληση, δική μου και η ευθύνη!»
Ο Τοίχος, 2020
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Τσεκ

από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

Λίγο αντικόβιντ7-25 μέικ απ με επιμέλεια σε
όλο το πρόσωπο, εντάξει, όμορφα, λίγο ρουζ
τεχνοπρώτ για χρώμα εδώ, άπλωμα απαλά,
τέλεια, τώρα λίγη μάσκαρα αντικόβ τζένεραλ με το ειδικό βουρτσάκι ου-βε, κινήσεις κυκλικές, πινελιές κοφτές, ιδού, βλεφαρίδες τέλειες, αντιμίκ κραγιόν στρωτά,
έτσι, χείλος με χείλος τώρα, γλώσσα μέσα, πάλι καλά που μπορείς να δίνεις έστω και μισό
φιλί κι ας είναι στον εαυτό σου, μετά λιπ γκλος σέιφ για έξτρα προστασία, πάντα με μπατονλίπ μιας χρήσης, άψογα, μετά το σκουλαρίκι υπερήχων αριστερά, το ανίχνευσης πρωτεΐνης δεξιά, εντάξει, λίγο ακόμα να κουμπώσω το κολιέ με τις πέρλες θερμομέτρησης και
τα ψηφιακά κοχύλια, πάει κι αυτό, ψέκασμα στο γυμνό μου σώμα με χάι τεκ γουότερ, καλά
κρατιέμαι, δεν λέω, οι καμπύλες μου άθικτες, υπέροχοι τούτοι οι ψηφιακοί καθρέφτες,
λίγο να στεγνώσει, στριγκ τώρα μιας χρήσης από το κουτί, ανακυκλώσιμος στηθόδεσμος
με νανοΐνες μπαμπού και κοκοφοίνικα, πολλών χρήσεων ευτυχώς, για να παίρνει ακριβώς
τη φόρμα του στήθους, καλσόν εφαρμοστό αλεξιμικροβιοϊικό, ύφανση νανοτεχνολογίας
ένα με το δέρμα, φρεσκοκαθαρισμένο, μόλις βγαλμένο από το απολυμαντήριο μαζί με το
συνθετικό μου φόρεμα με νοημοσύνη υψηλής υπολογιστικής, γόβες φιλοξενημένες για
δίλεπτο στον φούρνο ουβεκυμάτων, καθάρισμα με τα ειδικά απολυμαντικά πανάκια μιας
χρήσης των ούλτρα ιοαπωθητικών μου γυαλιών, μάσκα, γάντια και να ’μαι, έτοιμη για έξω.
Βιαστική όπως πάντα, δίνω εντολή να ανοίξει η πόρτα, αλλά η ενσωματωμένη της οθόνη με
σταματά, λέγοντας σε τόνο αυστηρό της ευγενείας: «ελέγξατε τσάντα;». Μάλιστα. Δηλαδή
όχι. Το ξέχασα. Ας δω. Γάντια πορτοκαλί μιας χρήσης, ανθεκτικά, για την επιχείρηση, μέσα
από τα δικά τους, δύο ζεύγη προληπτικά, εντάξει, τσεκ. Γάντια μιας χρήσης φθηνότερα,
χωρίς ιδιαίτερες προδιαγραφές, ιολάτεξ με πούδρα, κρεμ: ένα για το πήγαινε, ένα για το
έλα, ένα ρεζέρβα, ένα για έκτακτη περίσταση, ένα για το ενδεχόμενο να προλάβω να σταματήσω στην επιστροφή στην υπεραγορά, σύνολο κρέμ γαντιών έξι, τσεκ. Δύο ζεύγη μιας
χρήσης μαύρα για όταν θα δω τον καλό μου, ναι, τα προτιμά μαύρα, είναι σέξι λέει, να σου
πω, κι εγώ μεταξύ μας έτσι νομίζω, τσεκ. Το όλον: δέκα ζεύγη, καλά ως εδώ. Τσεκ και στο
σύνολο. Πάμε μάσκες. Μιας χρήσης: μία έξτρα για το πήγαινε, μία για την επιστροφή, μία
για κάθε ενδεχόμενο, μία για όταν βρεθούμε με τον ιππότη μου, μια για εκείνον γιατί είναι
αφηρημένο το χρυσό μου, σύνολο πέντε, τσεκ. Οπωσδήποτε δύο επαναχρησιμοποιούμενες ακόμη: μία για τη δουλειά και μία για το αν θα τύχει κάτι απρόοπτο και χρειαστεί να
αλλάξω. Τσεκ. Προφυλακτικά τρία, τι στο καλό, θα φτάσουν πιστεύω, καμία κίνηση χωρίς
αυτά, προϋπόθεση κάθε επαφής πια. Τσεκ. Ήδη ανακοινώθηκε η παραγωγή του ολόσωμου γιούνισεξ προφυλακτίκ, το οποίο θα τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή. Σκοπό έχει λένε
να μας λύσει τα χέρια, ποια χέρια, τρόπος του λέγειν, έκφραση παλιά. Πάμε παρακάτω.
Χάπια για το ενδεχόμενο «ατυχήματος» δύο: ένα αντισυλληπτικό, ένα ιοκτόνο, τσεκ. Αντισηπτικά, αντιιικά: υγρό, σπρέι, τζελ, λοσιόν, αλοιφή, σε δοχεία μικρότερα των ογδόντα εμ
ελ: πέντε. Τσεκ. Αντιβαϊρουσέπτικ πανάκια; Μπόλικα ακόμη στη συσκευασία, καλώς. Τσεκ.
Σακκούλες απόρριψης σελφ κλίν μικρές, μία συσκευασία των δέκα, τσεκ. Θερμόμετρο αυτόνομο, πιεσόμετρο, καρδιόμετρο, παλμόμετρο, οξυγονόμετρο, διαθεσόμετρο, λευκοαιμοσφαιριόμετρο, ανοσοποιητικόμετρο, όλα εδώ, όλα φορτισμένα, τσεκ σε όλα. Τζι πι ες, μπλε
δόντι, μίντλ φίνγκερ, μπλακ τζακ, δεδομένα, τοποθεσία, κατάσταση, τροφοδοσία, μπλάντι
μέρι, ουαν γουέι του χελ, όλα στο γκόου, ενεργοποιημένα, πράσινα. Τσεκ. Πύλη και χαλάκι
απολυμαντικό εισόδου, φόρτιση 70%, εντάξει για όταν γυρίσω, τσεκ.
Άνοιξε πόρτα, όλα εντάξει. Τσάντα τσεκ, εγώ τσεκ, ζωή καρα-τσέκ.

γράφει ο Κώστας Πόγκας
πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΜΙΚΡΟΒΙΑ
Προσέχω πάντα γύρω μου τα Δάση τα Φυτά
Δίποδα και Τετράποδα Πουλιά και Ερπετά.
Από μικρός ψαχούλευα να δω το Ριζικό μου
Δεν μπόρεσα στο διάβα μου να βρω τον ερχομό μου.
Ένας αόρατος Τροχός ακούραστος γυρίζει
Που ο Πλανήτης ο Σοφός τους Νόμους του ορίζει.
Αμέτρητα Μικρόβια γεννιούνται και πληθαίνουν
Κρατιόνται λίγο στη Ζωή και σίγουρα πεθαίνουν.
Μέσα σ’ αυτό το στρόβιλο θέλω να τραγουδώ
Αφού ένα Μικρόβιο στη Γη είμαι κι’ εγώ.
10-6-2020

Θυμάμαι τα παιδικά μου καλοκαίρια...

γράφει
η Κατερίνα Μερκούρη

από τα Καλύβια στον Όλυμπο -ένας
ήταν τότε και παλιός- κοντά στα κτήματα και την ησυχία. Μέσα στον μικρό
οικισμό, μια χούφτα γεμάτη παιδιά,
περιμέναμε τον πατέρα μου, να γυρίσει από την δουλειά. Ήταν ο μόνος που
είχε φορτηγό μεγάλο με κουκούλα. Το
πρωί γύριζε τα τυροκομεία και την λαχαναγορά και το απόγευμα γινόταν
κιβωτός που φιλοξενούσε το φλύαρο,
ανυπόμονο παιδομάνι…
Προορισμός, η Ανάβυσσος ή τα Φωκιανά. Στου Παπαθανάση, στις Αλυκές,
[στα Κόκκινα]- ας με διορθώσουν οι Αναβυσσιώτες- κάναμε
τις πρώτες μας βουτιές. Μα και στο Λιμεναρχείο, που ήταν πιο
ρηχά. Θυμάμαι, όταν περνούσαμε μπροστά από την τροχαία
που ήταν πάνω από το σημερινό ΑΒ, ο πατέρας μου μας έλεγε
να «ξαπλώσουμε» κάτω, μην μας πάρουν χαμπάρι.
Αργότερα, όταν μεγαλώσαμε, μας έπαιρνε η μάνα και πηγαίναμε με το μοναδικό λεωφορείο στην Λυκουρίζα...στην Πούντα
-POUDA πια-, στον Άγ. Νικόλα με τα κρυστάλλινα βαθιά νερά,
στις Πλάκες, στου Κουλουρά και τέλος στον Λιοράκη, που τώρα
ονομάζεται HEAVEN. Ατέλειωτες οι παραλίες, ελεύθερες και
προσβάσιμες, απλώνονταν μπροστά μας και εμείς ζούσαμε το
απόλυτο ελληνικό καλοκαίρι. Με τις πετσετούλες, τις σαγιονάρες και τα καπελάκια, τα σωσίβια και τα μπρατσάκια, τα τάπερ
και τα ταπεράκια, απολαμβάναμε κολύμπι και παιχνίδια, μέχρι
την ώρα που ανεβαίναμε στην στάση, να πάρουμε το λεωφορείο για την επιστροφή.
Από τότε, φαίνεται ότι άλλαξαν πολλά...οι παραλίες έγιναν ξαφνικά «πηγές εκμετάλλευσης», που για χάρη τους κονταροχτυπιούνται Δήμοι και Κράτος. Καντίνες ξεφύτρωσαν από παντού,
ξαπλώστρες παραταγμένες στην σειρά, αυτοσχέδια, πλήρως
εξοπλισμένα μπαρ που σερβίρουν ακριβά προκάτ πλαστικούς
καφέδες και αδιάκριτοι, «ευγενικοί» σερβιτόροι-ες που πετάγονται με το που ακουμπάς την τσάντα σου στην άμμο! Όλα
για το κέρδος...όλα στην άφεση της προόδου...κι εμείς που δεν
γουστάρουμε τις γκλαμουριές, που δεν ονειρευόμαστε Ριβιέρες και θέλουμε τα παιδιά μας να κάθονται στα βότσαλα και να
βουτούν τα πόδια τους μέσα στην καυτή άμμο, μένουμε άβουλοι θεατές σε έργα καλοστημένα, οργανωμένα, άρρηκτα μεταξύ τους δεμένα...μας έμεινε μόνο η ανάμνηση μιας θάλασσας
πλατιάς, μαζί με την μυρωδιά της φρεσκο-κομμένης ντομάτας
και τον θόρυβο που κάνει το ατζούρι όταν σπάει!...
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Οι αθλητικοί σύλλογοι Ζέας Πειραιά και
Ζέας Αναβύσσου ολοκλήρωσαν επιτυχώς
τις εξετάσεις έγχρωμων και μαύρων ζωνών
που πραγματοποιήθηκαν στην Ανάβυσσο.
Με την ευκαιρία αυτή έγινε και η βράβευση των αθλητών μας που διακρίθηκαν σε
παγκόσμια, πανευρωπαϊκά και πανελλήνια
πρωταθλήματα. Ευχαριστούμε τους γονείς
για την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν, καθώς και το Δήμο Σαρωνικού για την πολύτιμη βοήθειά του.
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Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
Γεώργιος Αρίστος

Η είδηση ήρθε
στο πλοίο σαν
κεραυνός. Ο τρίτος μηχανικός διάβαζε σκυφτός
το τηλεγράφημα
που μόλις ήρθε:
«ΜΗΤΕΡΑ ΑΠΕΒΙΩΣΕ. STOP».
Έμεινε για λίγο
σκυμμένος, ακίνητος, με τα
μάτια κλειστά,
πάνω απ’ το καταραμένο χαρτί, σαν να προσκυνούσε τη μάνα του. Δεν
αντέδρασε, δεν έκανε καμιά
γκριμάτσα, μόνο συννέφιασε
σαν τις τροπικές καταιγίδες
που ξεσπούν απότομα. Με
σερνάμενα βήματα άφησε την
τραπεζαρία, και κλειδώθηκε στην καμπίνα του για δύο
μέρες, χωρίς φαΐ, χωρίς νερό,
παρέα με τη μάνα του κι ένα
μπουκάλι ουίσκι που ζήτησε
από τον καμαρότο. Θυμότανε
την αγάπη και τη στοργή της,
και τ’ όνειρό της να τον δει
άξιο άνθρωπο στην κοινωνία.
Σπάνια τον φιλούσε, τουλάχιστον έτσι θυμάται. Έφτανε ο
τρόπος που τον κοιτούσε, το
γλυκό της χαμόγελο, για να
του δείξει την αγάπη της και
να επιβραβεύσει όποια καλή
του πράξη. Έκλαψε για τη
μάνα του, για όλες τις μάνες
που φεύγουν, χωρίς ποτέ να
μπορεί να μετρηθεί η προσφορά τους στα παιδιά τους,
στην πατρίδα, στην αιωνιότητα. Θα έπρεπε οι καμπάνες
να χτυπούν χαρμόσυνα όταν
γεννιούνται, παρά πένθιμα

όταν πεθαίνουν οι άνθρωποι,
σαν ελάχιστη αναγνώριση της
προσφοράς της Μάνας στην
κοινωνία. Μηχανικά, έβγαλε
από το πορτοφόλι του τη φωτογραφία της και με τον αντίχειρα χάιδεψε το πρόσωπό
της. Η μάνα του ήταν αυτή που
πίστευε στις ικανότητές του,
παρά ο ίδιος. Θυμάται τότε
που έδινε εξετάσεις στη Ναυτική Σχολή, στα Μαθηματικά
δεν είχε πάει καλά. Η αποτυχία
ήταν γενικότερη λόγω της δυσκολίας των θεμάτων. Πολλοί
υποψήφιοι έδιναν για δεύτερη φορά, αλλά αυτό δεν ήταν
δικαιολογία να μην περάσει με
την πρώτη. Απογοητευμένος
χωρίς να περιμένει τ’ αποτελέσματα, κατέφυγε στην ερημιά του βουνού, μακριά απ’ το
χωριό του, όπου συνήθιζε να
πηγαίνει μετά από κάποια μεγάλη απογοήτευση. Ανεπάντεχα άκουσε μια γνώριμη φωνή
να τον καλεί: «Γιώργο, Γιώργο,
πέρασες στις εξετάσεις. Τηλεφώνησα από την Κοινότητα
στη Σχολή. Να πας αύριο να
διαγωνιστείς στη Φυσική».
Μυστήριο ακόμα και τώρα,

πώς ήξερε το
κρησφύγετό
του, για να τρέξει να τον βρει,
να τον ειδοποιήσει. Πώς κατάφερε να βρει το
τηλέφωνο της
Σχολής.
Ο θάνατος της
μάνας
είναι
εκατό θάνατοι
μαζί στον ωκεανό. Παίρνει άλλη
διάσταση, πολύ πιο τραγική,
όλο το πλήρωμα πενθεί. Το
πλοίο μοιάζει σαν απέραντη
νεκρόκασα, όπου ταξιδεύουν
όλες οι χαμένες μάνες μαζί.
Τότε αισθάνεσαι τη θλίψη να
σε παρασύρει, να χάνεσαι στο
μάτι του κυκλώνα. Βοήθεια
δεν υπάρχει από πουθενά. Είσαι μόνος, απελπιστικά μόνος.
Χωρίς τη μάνα σου, χωρίς πια
την ασπίδα σου μπροστά στο
δικό σου το θάνατο. Την τρίτη
μέρα εμφανίστηκε στο πλήρωμα. Τρεις μέρες ξενύχτι, με
μάτια κόκκινα, αξύριστος και
πρόσωπο γερασμένο από την
οδύνη. Ζήτησε να κατέβει στο
μηχανοστάσιο για βάρδια.
Τούτη τη δύσκολη ώρα γι’ αυτόν το θαλασσόλυκο, κι απόψε
παρηγοριά η θάλασσα, που
του μιλάει άλλη μια φορά με
τα κύματά της. Του ζητάει να
γίνει άξιός της, να γίνει δυνατός, να συνεχίσει το ταξίδι με
το κεφάλι ψηλά.
Υ.Γ Από το βιβλίο του «Η ζωή
μου στη θάλασσα»

Γράφει
η Αθηνά Γ.
Αναστασίου
Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr

ΑΡΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ!
Ήρθη προ λίγων ημερών
η δόλια η καραντίνα
κι άνοιξε και στον αιγιαλό
η πρώτη η καντίνα!
Οι οδηγοί ξεχύθηκαν
ακράτητοι στους δρόμους
ξεχάσανε τα σήματα
μα και τους αστυνόμους.
Οι μάσκες σε επάρκεια
και τα αντισηπτικά
λίγοι τα χρησιμοποιούν
ξεχάστηκαν κι αυτά.
Οι παραλίες γέμισαν
σαν Αύγουστος μού μοιάζει
παρόλο που οι κεραυνοί πέφτουν,
και το χαλάζι.
Είναι μυστήρια εποχή
η νιότη αφηνιάζει
αυτός ο κορωνοϊός
όλους μάς ξεμπροστιάζει!
Σε ό,τι όμως με αφορά
και ψέμματα δεν λέω
λίγοι μονάχα μούλειψαν
του αποκλεισμού ελέω.
Μα πιο πολύ μια αγκαλιά
με το βαπτιστηράκι
πότε θ’ ακούσω από κοντά
ένα γλυκό λογάκι;
Όσο για τους ενήλικες
που άσκεφτα ενεργούνε
πάλι στις έξι θα στηθούν
τον Χαρδαλιά να ακούνε.
Σκέφτομαι εκείνο τον γιατρό
τον σπάνιο Σωτήρη,
που πάλι θα κεράσουμε
το πιο πικρό ποτήρι!
Κανόνες ας τηρήσουμε
οι ώριμοι, όπως πρώτα,
αφού και στην εντατική
ίσως θα “φάμε πόρτα”!
[Ό ΜΉ ΓΈΝΟΙΤΟ!]
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!
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Προβλήματα των αυτιών το καλοκαίρι

γράφει ο
ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148

Οι ευεργετικές συνέπειες της κολύμβησης είτε
σε γλυκό είτε σε αλμυρό νερό είναι πολλές και
γνωστές. Παρόλα αυτά δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε τους πιθανούς κινδύνους. Τα προβλήματα εστιάζονται, κυρίως, σε προβλήματα
λοιμώξεων και σε κινδύνους από καταδύσεις.
Κατά τους θερινούς μήνες οι λοιμώξεις ευνοούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη υγρασία.
Η απόφραξη του αυτιού από μεγάλη συγκέντρωση βύσματος κυψελίδας είναι η πιο συχνή
ενοχλητική κατάσταση. Δεν αποτελεί πάθηση και
οφείλεται σε υπερλειτουργία των κυψελιδοποιών αδένων του δέρματος του έξω ακουστικού
πόρου, η οποία επιδεινώνεται από τη χρήση
μπατονετών, ωτοασπίδων και ακουστικών. Τα
συμπτώματα είναι βαρηκοΐα, εμβοές, αίσθημα
πληρώσεως (βουλώματος) του αυτιού, φαγούρα
και, ενδεχομένως, πόνος. Ο έγκαιρος έλεγχος και
καθαρισμός από ΩΡΛ ιατρό αποτρέπει τη δυσάρεστη αιφνίδια απόφραξη και τις συνέπειές της.
Η εξωτερική ωτίτιδα αποτελεί τη συνηθέστερη
φλεγμονή και αφορά τον ερεθισμό μέρους ή
όλου του εξωτερικού τμήματος του αυτιού από
τον τυμπανικό υμένα μέχρι το πτερύγιο του αυτιού. Προκαλείται στις περισσότερες περιπτώσεις από νερό που μένει μέσα στο αυτί μετά το
κολύμπι, γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται «αυτί
του κολυμβητή» (swimmer’s ear). Το νερό μέσα
στο αυτί δημιουργεί τις συνθήκες υγρασίας που
διευκολύνουν την ανάπτυξη βακτηρίων. Μια
άλλη πιθανή αιτία της εξωτερικής ωτίτιδας είναι
η χρήση μπατονέτας ή άλλων αντικειμένων για
τον καθαρισμό του αυτιού, καθώς ένα ξένο σώμα
μπορεί να καταστρέψει το λεπτό στρώμα δέρματος που επικαλύπτει τον ακουστικό πόρο, καθιστώντας τον επιρρεπή σε λοιμώξεις. Η αφαίρεση
του προστατευτικού στρώματος της κυψελίδας
(«κερί») του αυτιού προδιαθέτει σε λοιμώξεις.
Τυχόν συνυπάρχουσες δερματοπάθειες, όπως η
ατοπική δερματίτιδα, η ψωρίαση και η σμηγματορροική δερματίτιδα, προδιαθέτουν σε τέτοιου
είδους λοιμώξεις. Επίσης, άλλα νοσήματα, όπως
ο σακχαρώδης διαβήτης και γενικά τα νοσήματα που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα,
ανατομικά αίτια, ξένα σώματα (ακουστικά βαρηκοίας, σκουλαρίκια, κλπ) και οι αλλεργίες, αποτελούν, πολύ συχνά, αιτία νοσηρότητας.
Τα παθογόνα μικρόβια είναι συνήθως βακτήρια όπως η Ψευδομονάδα, ο Σταφυλόκοκκος, ο
Πρωτέας, το Κολοβακτηρίδιο, καθώς και μύκητες
όπως η Κάντιντα, ο Ασπέργιλλος κ.λπ. Αναπτύσσονται, κυρίως, σε πολυσύχναστες παραλίες
καθώς και σε δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες)
πλημμελώς συντηρημένες.
Τα συμπτώματα της εξωτερικής ωτίτιδας είναι
αρχικά ήπια και σταδιακά επιδεινώνονται αν δεν
αντιμετωπιστεί. Στο αρχικό στάδιο εμφανίζεται
φαγούρα, ελαφρύ κοκκίνισμα, ευαισθησία του
αυτιού στο άγγιγμα ή στην πίεση ή/και εκροή
διάφανου, άοσμου υγρού. Στο επόμενο στάδιο εμφανίζονται μέτριας έντασης συμπτώματα
με σχετικά έντονη φαγούρα, πόνο, εμφανές και
εκτεταμένο κοκκίνισμα, πύον, αίσθημα ότι υπάρχει κάτι μέσα στο αυτί (λόγω πρηξίματος) και
επιδείνωση της ακοής. Σε προχωρημένο στάδιο,
η σοβαρή μορφή ωτίτιδας περιλαμβάνει έντονο
πόνο που «ακτινοβολεί» στο πρόσωπο, στον λαι-

μό ή στο πλαϊνό μέρος του κεφαλιού, κοκκίνισμα
και/ή πρήξιμο στο εξωτερικό μέρος του αυτιού,
πρήξιμο στους λεμφαδένες του λαιμού και, ενδεχομένως, πυρετό.
Η θεραπεία είναι πάντα αιτιολογική με βάση το
πιθανό παθογόνο αίτιο, βελτίωση των παραγόντων κινδύνου (π.χ ρύθμιση σακχάρου), καθαρισμός του έξω ακουστικού πόρου, εφαρμογή τοπικών σκευασμάτων (σταγόνες, κρέμες, κλπ), λήψη
παυσίπονων-αντιφλεγμονωδών σκευασμάτων,
αποφυγή υγρασίας και, ενδεχομένως, λήψη από
του στόματος αντιβιοτικών ή αντιμυκητιασικών
χαπιών. Η λήψη καλλιέργειας δεν είναι πάντα
απαραίτητη και κρίνεται κατά περίπτωση.
Ένα άλλο, λιγότερο συχνό, νόσημα της εποχής
είναι οι τραυματισμοί από πίεση του αυτιού
(βαροτραύματα) λόγω αυξημένης εξωτερικής πίεσης, όπως συχνά συμβαίνει στις καταδύσεις. Ο
τραυματισμός αυτός μπορεί να προκύψει όλο
το χρόνο και με άλλους μηχανισμούς, όπως ένα
πολύ δυνατό φύσημα της μύτης, άρση μεγάλου
βάρους, δυνατό φτέρνισμα κ.λπ. Η κατάδυση,
όμως, σε όχι απαραίτητα μεγάλο βάθος, από
άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση
μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή/και καταστροφική τόσο για το αυτί, όσο και για αυτή ακόμα
τη ζωή. Συνυπάρχοντα αίτια, όπως ρινολογικά
προβλήματα (χρόνια ρινοκολπίτιδα, σκολίωση
διαφράγματος, ρινίτιδες, υπερτροφία ρινικών
κογχών κ.λπ) και ωτολογικά προβλήματα (ιστορικό ωτίτιδων, τραυματισμοί αυτιού, κληρονομικά
και εκ γενετής αίτια κ.λπ) σε συνδυασμό με την
έλλειψη της απαιτούμενης γνώσης οδηγούν
σε σοβαρά και συχνά μη αναστρέψιμα αποτελέσματα.
Οι συνέπειες ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης κυμαίνονται από συγκέντρωση υγρού ή/και
αίματος στο εσωτερικό του αυτιού (αιμοτύμπανο), αιμορραγία ή ρήξη του τυμπανικού υμένα,
βλάβη στην ακουστική άλυσο, μέχρι βλάβη στο
έσω αυτί. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πόνος, αίσθημα βουλώματος του αυτιού, εμβοές,
ωτόρροια υγρού ή/και αίματος, ζάλη, ίλιγγος,
κώφωση κ.ά.
Στα γενικότερα προβλήματα των αυτιών τους καλοκαιρινούς μήνες, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και
τις μέσες ωτίτιδες (οξεία μέση ωτίτιδα, εκκριτική
ωτίτιδα) ως επιπλοκή φλεγμονών των παραρρινίων κόλπων (συνήθως ιγμορίτιδων) από κακή
χρήση κλιματιστικών και από κολύμβηση ή κατάδυση σε ακάθαρτα νερά.
Απαιτείται πλήρης ΩΡΛ κλινική εξέταση και ενδελεχής ακοολογικός-νευροωτολογικός έλεγχος
για τη διαπίστωση του μεγέθους της βλάβης
και το σχεδιασμό της απαιτούμενης θεραπείας.
Αυτή περιλαμβάνει πέραν της ανακουφιστικής
αγωγής, λήψη αντιβιοτικών, ρινικών αποσυμφορητικών και αποφυγή κάθε αιτίας, από αυτές
που αναφέρθηκαν, που αυξάνει την πίεση στο
αυτί. Εννοείται ότι ο συχνός επανέλεγχος θα
καθορίσει και τις μελλοντικές κινήσεις. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί άμεσα ή
μετά από κάποιο χρονικό διάστημα χειρουργική
επέμβαση για τον περιορισμό ή τη διόρθωση της
βλάβης.
Συμπερασματικά, τα προβλήματα των αυτιών
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να είναι
από απλά ενοχλητικά μέχρι επικίνδυνα, όχι μόνο
για το αυτί αλλά και για την ίδια τη ζωή. Σε κάθε
περίπτωση είναι ευθύνη του ειδικού ωτορινολαρυγγολόγου να εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος και να δώσει την απαιτούμενη θεραπεία. Η πρόληψη των παραγόντων κινδύνου και
η σωστή εκτίμηση των ικανοτήτων μας μπορεί να
αποσοβήσει πολλές δυσάρεστες συνέπειες.
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ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Καρδιολόγος - Αντιστράτηγος ε.α.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
επ. πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών
Λογοτεχνών

η καρδιά και τα μυστικά της
130 Πρακτικές ερωτήσεις
με εκλαϊκευμένες απαντήσεις,

από το ομώνυμο βιβλίο των Εκδόσεων
Αγγελάκη, μια ευγενική προσφορά στους
αναγνώστες μας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων, μαζί με τα εγκεφαλικά επεισόδια
ευθύνονται για πάνω από το 50% των
συνολικών θανάτων στις αναπτυγμένες
χώρες.
Πέραν όμως της μεγάλης θνησιμότητας
την οποία εμπεριέχουν οι παθήσεις της
καρδιάς και των αγγείων, είναι γεγονός
ότι διαδράμουν με πολλαπλά και σοβαρά προβλήματα. Αν π.χ. συμβεί σε κάποιον έμφραγμα ή εγκεφαλικό επεισόδιο,
ανοίγεται ένας δρόμος ανηφορικός με
ταλαιπωρίες από αναπηρίες, ανασφάλειες, επίπονες εργαστηριακές εξετάσεις και
οικονομικές δαπάνες που δεν αφορούν
μόνο στο ατομικό-οικογενειακό επίπεδο
αλλά και στα οικονομικά του Δημόσιου
Τομέα Υγείας.
Πριν χτυπήσει λοιπόν την πόρτα μας η
στεφανιαία νόσος, το έμφραγμα ή το
εγκεφαλικό επεισόδιο, πρέπει να τα προλάβουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε
προκειμένου να προφυλαχτούμε. Το κάπνισμα, η αρρύθμιστη υπέρταση, η αυξημένη χοληστερίνη και το σάκχαρο, η παχυσαρκία, η καθιστική ζωή, η κατάχρηση
τροφής και αλκοόλ, το υπερβολικό άγχος
ανεβάζουν αποδεδειγμένα τον κίνδυνο
καρδιαγγειακών παθήσεων. Η Ιπποκρατική ρήση «Το προλαμβάνειν κάλλιον του
θεραπεύειν» βρίσκει στα καρδιαγγειακά
νοσήματα την πλήρη δικαίωσή της.
Πάμπολλα άρθρα που αναφέρονται στον
ευαίσθητο τομέα της πρόληψης, της φύσεως και της θεραπείας των καρδιοπαθειών βρίσκουν καθημερινά το φως της
δημοσιότητας. Σε εφημερίδες και περιοδικά, σε εκπομπές της τηλεόρασης και
του ραδιοφώνου αλλά και στο διαδίκτυο
μπορούμε να βρούμε θέματα άκρως κατατοπιστικά. Μόνο που πολλές φορές δεν
μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πάρει από
αυτά εύκολα τις πληροφορίες που αφορούν στην περίπτωσή του. Ανάγει συνήθως στον εαυτό του δυσάρεστες εκβάσεις των νόσων και επιπλοκές, οι οποίες
μπορεί και να μην αφορούν καθόλου στη
δική του περίπτωση. Έτσι αντί να εφησυχάσει είναι πολύ πιθανό να θορυβηθεί,
εστιάζοντας σε σπάνιους κινδύνους και
σε ακραίες επιπλοκές της νόσου του.
Με το βιβλίο μου αυτό ευελπιστώ να

προσφέρω στους ενδιαφερόμενους ένα
επίπεδο βασικών γνώσεων, μέσα από
συνδυασμό κατανοητών κειμένων και
παραστατικών εικόνων. Η δομή του βιβλίου σε 130 ερωτήσεις - απαντήσεις διευκολύνει την ανεύρεση της επιθυμητής
ερώτησης, ώστε να ανατρέξει κανείς στη
συνέχεια εύκολα στην αντίστοιχη σελίδα
για την απάντηση.
Η διάγνωση και θεραπεία των καρδιαγγειακών παθήσεων τα τελευταία 40 με
50 χρόνια έχει σημειώσει ιλιγγιώδη ανάπτυξη, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην
ελάττωση των θανάτων από καρδιοπάθειες και της καλής ποιότητας της ζωής
των πασχόντων. Καρδιολογία και Καρδιοχειρουργική επεμβαίνουν πλέον δυναμικά και με μεγάλη επιτυχία στα αποτελέσματά τους.
Θα περίμενε κανείς όμως να είχε ελαττωθεί σε σημαντικότερο ποσοστό η συχνότητα των καρδιοπαθειών και οι εξ αυτών
προκαλούμενοι θάνατοι. Αυτή η δυσαρμονία μεταξύ της μεγάλης προόδου στα
διαγνωστικά - θεραπευτικά μέσα και στη
μη σημαντικότατη μείωση των νοσημάτων καρδιάς και αγγείων έχει την εξήγησή της. Οφείλεται κυρίως στον καίριο
και καθοριστικό τομέα της ΠΡΟΛΗΨΗΣ,
στον οποίο δεν υπήρξε παράλληλα η
ανάλογη πρόοδος. Ο «Νεοέλληνας» δεν
συμορφώθηκε με τους απλούς και αποδοτικούς τρόπους προφύλαξης. Πρώτον,
απαρνήθηκε την ευλογημένη μεσογειακή δίαιτα στρεφόμενος σε τροφές του
ποδαριού, πλήρεις σε λιπαρά και αλάτι
και δεύτερον κρατάει ακόμα τις πρωτιές
σε κάπνισμα, καθιστική ζωή, παχυσαρκία
και άγχος.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόληψη δεν είναι κάτι το εξαιρετικά δύσκολο. Στις απαιτούμενες προφυλάξεις που
πρέπει να παίρνονται δεν χρειάζονται
ακρότητες με εξαντλητικές - άνοστες δίαιτες και σωματική άσκηση σε αθλητικά
επίπεδα. Πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες δίδαξαν το μέτρο.
Η παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με τη
μεγάλη ποικιλία της, την εποχιακή εναλλαγή και τη νοστιμιά της υπερέχει πολλών άλλων διαιτολογίων. Έπειτα, ένα
γρήγορο βάδισμα 20 με 30 λεπτά την
ημέρα είναι αρκετό να μας κρατήσει σε
καλή φυσική κατάσταση. Η με κάθε τρόπο αποφυγή του καπνίσματος (παραδοσιακού και ατμίζοντος), η μέριμνα για
αντιμετώπιση παχυσαρκίας, υπέρτασης,
χοληστερίνης, σακχάρου και άγχους θα
φέρει οπωσδήποτε καταπληκτικά αποτελέσματα. Πρώτον θα συμβάλλει στη
μείωση των καρδιαγγειακών παθήσεων
και δεύτερον θα συντελέσει στην καλή
ποιότητα ζωής, με ευεξία, καλή φυσική
κατάσταση και αισιοδοξία. Επιπλέον έχει
αποδειχτεί ότι στην περίπτωση που κάνουμε όλα αυτά, η όποια καρδιοπάθεια
και αν μας βρει θα έχει πολύ καλύτερη
εξέλιξη και πρόγνωση.
Για όλα τα παραπάνω και με γνώμονα τη
σωστή ενημέρωση, στο παρόν μου βιβλίο
θέλησα να απαντήσω σε 130 πρακτικές
ερωτήσεις που αφορούν την καρδιά και
τα αγγεία με κατανοητό και όσο το δυνατόν ευχάριστο τρόπο.
...συνεχίζεται

24

2. ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020/2/96

ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Υπ.Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Σύμβουλος Εφηβικής Ιατρικής
Τηλ. 6988 610009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΕΡ: Κύριε Κορακιανίτη, τί είναι η εφηβική ιατρική και σε ποιες ηλικίες αναφέρεται;
ΑΠ: Η εφηβική ιατρική –Adolescent medicine
στα Αγγλικά– είναι ένας νέος κλάδος της ιατρικής που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια και
σύντομα θα γίνει ξεχωριστή ειδικότητα. Προς
το παρόν είναι αντικείμενο μετεκπαίδευσης
ιατρών διάφορων ειδικοτήτων. Απευθύνεται
σε εφήβους ηλικίας από 10 έως 19 ετών, όπως
ορίζεται από τον παγκόσμιο οργανισμό υγείας
(WHO) αυτή τη στιγμή η εφηβική ηλικιακή περίοδος. Κατά άλλους εκτείνεται και μέχρι το 20ο21ο έτος.
ΕΡ: Και ποιος είναι ο λόγος ανάπτυξης αυτού
του νέου κλάδου τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας;
ΑΠ: Διεθνώς αναγνωρίσθηκε η ανάγκη ύπαρξης αυτού του νέου κλάδου, τόσο λόγω της ευαλωτότητας της εφηβείας, όσο και εξαιτίας του
γεγονότος πως αποδεδειγμένα υπάρχει ιατρική
παραμέληση των ατόμων που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα. Αυτό συνέβαινε για δυο λόγους.
Πρώτον, γιατί η μέση κυρίως εφηβεία και μετά
αρχίζει και ξεφεύγει από τον αυστηρό έλεγχο
του παιδιάτρου και μέχρι την ηλικία των 19-20
ετών, εάν δεν υπάρχουν κάποια χρόνια προβλήματα υγείας, τα άτομα αυτά μένουν ουσιαστικά ακάλυπτα ιατρικά. Επιπλέον, γιατί σε αυτή
την περίοδο συμβαίνουν ριζικές αλλαγές στους
εφήβους, όχι μόνο από βιολογικής πλευράς και
φυσιολογίας, αλλά και από πλευράς ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και νευροφυσιολογίας, που
αντανακλώνται στην συμπεριφορά και, τέλος,
στην γνωστική ανάπτυξη και την διαμόρφωση
της ταυτότητας. Όλες αυτές οι ριζικές μεταβολές, λοιπόν, καθιστούν αυτή την ηλικιακή ομά-

Μυκητιάσεις – Κολπίτιδες

Γράφει η :
Ζαντάρκ (Άννα) Γκόρασι
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
Επιστ. Συνεργάτης Μαιευτηρίου ΜΗΤΕΡΑ

δα ευάλωτη, όπως προείπα, και επιτακτικότερη
την ανάγκη στενότερης παρακολούθησης του
εφήβου, για να προλάβουμε και να διορθώσουμε καταστάσεις.
ΕΡ: Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα, για να το κατανοήσουμε καλύτερα;
ΑΠ: Θα μπορούσα να σας δώσω εκατοντάδες
παραδείγματα, αλλά δεν θέλω να κουράσω.
Θα σταθώ, ωστόσο, σε μερικά βασικά θέματα.
Κατ’αρχάς ένα βασικό χαρακτηριστικό της εφηβείας είναι η αμφισβήτηση των γονέων και αυτών που μέχρι πρόσφατα ήταν “θεσμός”, όπως
ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο “μεγάλος” γενικότερα. Αυτή η απομυθοποίηση και αμφισβήτηση
οδηγεί συχνά σε ρήξη κι ένα χάσμα επικοινωνίας μεταξύ του εφήβου και των ενηλίκων γύρω
του, γεγονός που από μόνο του καθιστά τον
έφηβο ευάλωτο στις όποιες προκλήσεις. Ένα
άλλο βασικό στοιχείο της εφηβείας, λόγω των
νευροφυσιολογικών αλλαγών που συμβαίνουν
στον εφηβικό εγκέφαλο, είναι η περιέργεια να
πειραματιστεί με άγνωστα μέχρι πρότινος θέματα και να ψάξει να βρει τα όριά του, ενώ παρατηρείται γενικότερα μια τάση “επικίνδυνης”
συμπεριφοράς σε πολλούς τομείς με τη λογική
σκέψη να λειτουργεί δευτερογενώς. Χαρακτηριστικό, επίσης, είναι και οι τάσεις κατάθλιψης
και το “ανικανοποίητο”, που τους οδηγούν να
αναζητήσουν δραστηριότητες που θα τους γεμίσουν αδρεναλίνη και θα τους προσφέρουν
ικανοποίηση. Έτσι δεν είναι τυχαίο ότι τα ατυχήματα λόγω επικίνδυνης συμπεριφοράς αυξάνονται κατακόρυφα στην εφηβεία και αποτελούν
την πρώτη αιτία θανάτου σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Ακόμη, αυξάνονται κατακόρυφα οι
άσχημες συμπεριφορές και το bullying που,
σε συνδυασμό με την αυξημένη τάση για κατάθλιψη, ωθούν πολλές φορές σε αυτοκτονίες
εφήβων. Τέλος, πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι
και το “ξύπνημα” της σεξουαλικής πλευράς του
εφήβου από πλευράς βιολογίας, φυσιολογίας
και η διαχείρισή του. Εδώ υπάρχει σημαντικό
έλλειμμα από την πολιτεία και το σχολείο, και οι
έφηβοι βρίσκονται να έχουν αναρίθμητα ερωτήματα, τα οποία μένουν αναπάντητα ή ανεπαρκώς απαντημένα ή, ακόμα χειρότερα, λάθος
απαντημένα. Όλο αυτό σε συνδυασμό με το
έλλειμμα επικοινωνίας που είπαμε παραπάνω
οδηγεί τους εφήβους σε “επικίνδυνη” σεξουαλική συμπεριφορά και σε δυσάρεστες καταστάσεις με προσωπικό, οικογενειακό και κοινωνικό
αντίκτυπο. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες
θέσεις, αν όχι στην πρώτη, στις ανεπιθύμητες
εγκυμοσύνες σε έφηβες στην Ευρώπη. Τέλος, ο

Το καλοκαίρι είναι μία περίοδος που τα κρούσματα λοιμώξεων στις γυναίκες αυξάνονται αρκετά, λόγω των μπάνιων στη θάλασσα και στην
πισίνα. Η ανάπτυξη μυκήτων ευνοείται γενικότερα από τη διαταραχή του pH, τη λήψη αντιβιοτικών, το στρες ή τη χρήση αντισυλληπτικών.
Φυσικά γνωρίζετε καλά πόσο ενοχλητικές μπορούν να γίνουν με κύρια συμπτώματα τον κνησμό και τα αυξημένα υγρά.
Όσον αφορά την πρόληψη συστήνονται τα
εξής:
Μην τρώτε πολλά γλυκά.
Σκουπίζετε καλά την πρωκτογεννητική περιοχή
μετά το μπάνιο.
Προτιμήστε τα βαμβακερά εσώρουχα.
Αλλάξτε το βρεγμένο μαγιό σας.
Προσοχή! Η μυκητίαση μπορεί να μεταδοθεί.

έφηβος/η δεν γνωρίζει ποιο είναι το φυσιολογικό, ποιο όχι, πότε πρέπει να ανησυχήσει και τι
πρέπει να κάνει ο ίδιος για να προλάβει άσχημες τυχόν εξελίξεις σε ό,τι αφορά τη βιολογία
και τη φυσιολογία του. Πρέπει να μάθει να αυτοεξετάζεται, τα μεν κορίτσια για την πρόληψη
του καρκίνου του μαστού, τα δε αγόρια για την
πρόληψη του καρκίνου του όρχεως.
ΕΡ: Πράγματι όλα αυτά που μας αναφέρατε
είναι πολύ σημαντικά θέματα για τον έφηβο και
την οικογένειά του. Τελικά ένας εξειδικευμένος
ιατρός σε θέματα εφηβικής ιατρικής για ποια
θέματα, εκτός από τα όσα αναφέρατε, θα μπορούσε να έχει λόγο και να προσφέρει βοήθεια;
ΑΠ: Τα θέματα στα οποία μπορεί να βοηθήσει ένας ειδικός είναι τα εξής: θέματα αύξησης,
ανάπτυξης και ενήβωσης, θέματα εκπαίδευσης
και συμπεριφοράς, θέματα διατροφής, άσκησης, άθλησης και πρωταθλητισμού, κάπνισμα
και χρήση ουσιών, θέματα εφηβικού στρες και
ψυχικής υγείας και, τέλος, θέματα σεξουαλικής
υγείας, εφηβικής γυναικολογίας και ανδρολογίας. Επίσης ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο είναι
και η διαχείριση του εφήβου μέσα στο διαζύγιο
των γονέων του.
ΕΡ: Το φάσμα πράγματι είναι ευρύτατο απ’ότι
βλέπουμε. Τελικά ένας ειδικός εφηβικής ιατρικής σε ποιον απευθύνεται; Στον έφηβο, στον
γονέα ή και στους δυο;
ΑΠ: Πολύ εύστοχη η ερώτησή σας. Κοιτάξτε,
ο στόχος είναι κυρίως να απευθυνόμαστε στον
ίδιο τον έφηβο. Αυτό που ιδανικά επιδιώκουμε
είναι να φέρουμε κοντά μας τον έφηβο, να γίνουμε ο “προσωπικός του ιατρός” με την έννοια
του ανθρώπου που εμπιστεύεται, ώστε να καταθέσει όλα τα προσωπικά προβλήματα και θέματα που τον απασχολούν και να έχει μια έγκυρη και έγκαιρη λύση στο όποιο θέμα προκύψει,
παράλληλα δε να καλύψουμε το ενδεχόμενο
κενό επικοινωνίας με τους οικείους του, όπως
είπαμε και παραπάνω. Αυτό επιτυγχάνεται με
την συχνή επικοινωνία και παρακολούθηση της
υγείας τους και την εμφύσηση εμπιστοσύνης,
που εδραιώνεται σταδιακά και διασφαλίζεται
με την πλήρη εχεμύθεια από την πλευρά του ιατρού προς τα προσωπικά δεδομένα του εφήβου,
αλλά και με την πλήρη εμπιστοσύνη του γονέα
προς τον ιατρό. Για εμάς πάνω απ’όλα βρίσκεται η διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας
του εφήβου. Φυσικά, όμως, ένας ακόμα ρόλος
μας είναι και ο συμβουλευτικός προς τους γονείς, ιδιαίτερα σε θέματα που αφορούν τους
εφήβους μέσα σε μια διαδικασία διαζυγίου των
γονέων του.
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Eπιμέλεια:
Χρήστος Προμοίρας

Είναι από τις ωραιότερες δημοσιεύσεις που
διάβασα μέσα στην καραντίνα και δείχνει
την πνευματική οντότητα του δημιουργού
της.
Ο Λόγος ανήκει στον ίδιο. Σας παραθέτω
ένα ανέκδοτο κείμενό του με τίτλο «Αργά
τη νύχτα».
Πρόκειται για ένα κείμενο του Μάνου
Ελευθερίου, αφιερωμένο σε όσους παρευρέθηκαν στην πρώτη παρουσίαση του
βιβλίου του (11/12/ 2013) «Τα λόγια και τα
χρόνια: 1963-2013. Τα τραγούδια» από τις
εκδόσεις Μεταίχμιο.
Είναι αξιοζήλευτη η διαύγεια και η μαεστρία που δομεί τη σκέψη του. Λιθαράκι,
λιθαράκι δημιουργεί με υπομονή ένα ψηφιδωτό που απεικονίζει με σπαράγματα
από τις εικόνες του παρόντος έναν μελλοντικό
άχρονο κόσμο.
Μάνος Ελευθερίου - Ένα ανέκδοτο προφητικό
κείμενο
«Αργά τη νύχτα» - «Προσεύχεσθε καμιά φορά
για τους γιατρούς, τα άσπρα ράσα…»
Αργά τη νύχτα όταν τελειώσουν οι νοσοκόμες
τη βάρδια τους
και περιμένουν εκείνες που θα πάρουν τη θέση
τους.
Αργά τη νύχτα όταν οι άρρωστοι παρακαλούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους
(Προσεύχεσθε καμιά φορά για τους αρρώστους, προσεύχεσθε καμιά φορά για τους γιατρούς, τα άσπρα ράσα - τα γιατρουδάκια, τις
νοσοκόμες και τους συγγενείς που τους παραστέκουν. Προσεύχεσθε για τη ζωή πάνω απ’ το
χώμα.)
Αργά τη νύχτα όταν επιστρέφουν από τις ερημιές οι ταξιτζήδες με την ψυχή στο στόμα που
γλίτωσαν το μαχαίρωμα από ψυχοπαθείς, από
ληστές κι από τυραννισμένους ναρκομανείς.
Αργά τη νύχτα όταν κλείνουν τα πορνεία και
γίνονται οι λογαριασμοί σε μαθητικά τετράδια:
τόσα για νοίκι, τόσα για έξοδα και μισθούς,
τόσα για σένα - για μένα τίποτα.
Αργά τη νύχτα, μετά την παράσταση, όταν
τρέχουν οι γέροι ηθοποιοί ξεφυσώντας για να
προλάβουν τα λεωφορεία.
Αργά τη νύχτα, πολύ αργά, όταν οι δικτάτορες δεν έχουν ύπνο και σε μια παράκρουση
βλέπουν σε κάποιο δίσκο το κομμένο κεφάλι της Μαρίας Αντουανέτας να τους μιλάει στα γαλλικά και να τους ιστορεί την

Ο Κύριος Μάνος μας σκέφτεται πάντα!

ασυδοσία που επικρατεί στον Κάτω ΚόσμοΚι εκείνοι που δεν καταλαβαίνουν παρά μόνο
τα μισά απ’ όσα λέει, γιατί όταν ήταν μαθητές
κορόιδευαν τις δασκάλες των γαλλικών και
εντούτοις περνούσαν τις τάξεις με μέσον και
ξαφνικά –
ξαφνικά το χαλασμένο μάτι τους από έκρηξη
παλιάς οβίδας γυαλίζει επικίνδυνα και γεμίζει
δάκρυα ασημένια, βλέποντας σε μια εφημερίδα το σκίτσο της ημέρας. Να συλληφθεί αμέσως ο αλήτης, φωνάζει. Να συλληφθεί, να συλληφθεί αμέσως το καθοίκι ο σκιτσογράφος –
και τι διάολο κάνουν τόσοι χαραμοφάηδες που
τους ξεφεύγουν τέτοιες ντροπές, να συλληφθούν κι αυτοί μαζί και αμέσως να περάσουν
από λαϊκό δικαστήριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με συνοπτικές διαδικασίες, τα τσογλάνια,
οι αλήτες.
Και το ταβάνι της κρεβατοκάμαρας σκίζεται στα τέσσερα και πέφτει λυσσασμένα κόκκινο χαλάζι στα παράθυρα, που είχε
να βρέξει τριάντα χρόνια σ’ αυτή τη χώρα
και τρέχουν οι φρουροί πανικόβλητοι κυνηγώντας το τίποτα κι ακουμπάνε το αυτί τους στην
πόρτα του μήπως και ακούσουν έστω ένα όνομα.
Αργά τη νύχτα και αργά τις νύχτες όταν αρχίζει
να πέφτει κι εδώ το ψιλό χιονόνερο, σαν ρύζι
από μπαμπάκι, όπως πέφτει στα Γιάννενα επί
μέρες.
Ένας ηλικιωμένος βιβλιοπώλης στην άγρια
επαρχία του μόλις τέλειωσε εξουθενωμένος
τους λογαριασμούς του και σέρνεται προς το
σπίτι του πεινασμένος. Βιβλία δεν πουλιούνται πια. Κουράστηκε ο κόσμος. Κουράστηκε
το έθνος.

Πρέπει ν’ αγοράσει ένα μηχάνημα και να
βγάζει κι αυτός φωτοτυπίες, όπως τόσοι
άλλοι συνάδελφοί του. Πώς δεν το αποφάσιζε τόσα χρόνια. Γιατί να μην πουλάει
κι εκείνος παιχνίδια και παραμύθια για τα
παιδιά, όπως τόσοι άλλοι. Πώς δεν το σκέφτηκε.
Αυτός όμως θα προχωρήσει το πράγμα.
Θα χαρίζει στα παιδιά καραμέλες και
στους γονείς θα προσφέρει αναψυκτικά.
Από αύριο, από μεθαύριο κιόλας. Προλαβαίνει πριν πάρει τη σύνταξή του.
Ονειρεύεται κόσμο και ντουνιά να συνωστίζεται στο μαγαζάκι του, μέχρι αργά τη
νύχτα. Και όλα θα μοιάζουν με τα βάθη της
θάλασσας. Θα φέρει και γνωστούς ηθοποιούς να διαβάζουν παραμύθια στα παιδιά.
Τόσοι άνεργοι ηθοποιοί θα τον βοηθήσουν
με μια λογική τιμή. Πώς δεν το σκέφτηκε;
Από αύριο, λοιπόν, από μεθαύριο κιόλας.
Να προλάβει μόνο, γιατί σε λίγο καιρό θα κοιμούνται οι πολίτες ευτυχισμένοι επιτέλους για
πάντα σε τάφους ομαδικούς στους δημόσιους
κήπους και σε χαντάκια, σκεπασμένοι πρόχειρα με πέτρες και κλαδιά.
(Αν επιζήσει σε ειρηνικούς καιρούς θα γράψει
και αναμνήσεις. Απ’ τον καιρό που πήγαινε στο
σχολείο και ξεκινούσε μικρό παιδί για να φθάσει μιάμιση ώρα ποδαρόδρομο μέσα στο χιόνι,
κρατώντας κι ένα κούτσουρο για τη σόμπα της
τάξης του. Ώσπου θα φτάσει και στη σημερινή
κατάσταση της χώρας του. Θα αναλύσει πρώτα
την παγκόσμια οικονομία των τελευταίων χρόνων και θα αναλύσει την παρακμή του έθνους
και των Ελλήνων αφήνοντας όμως πολλές ελπίδες και προσδοκίες για μια καλύτερη ζωή. Θα
διυλίσει κάθε πολιτικό περιστατικό της πατρίδας του. Μεγάλη επιτυχία. Η Ακαδημία Αθηνών θα τον βραβεύσει. Η γυναίκα του δίπλα
του με το ωραίο μεταξωτό της φόρεμα και με
γάντια και καπελάκι, όλα ραμμένα επιτούτου,
θα αναστενάζει και θα ζει στιγμές ανάτασης.)
Ευχαριστούμε θερμά την αδελφή του ποιητή
Λιλή Ελευθερίου που μας εμπιστεύθηκε το κείμενο αυτό και αγωνίζεται με αξιοπρέπεια και
προσήλωση για να διασώσει και να καταστήσει
την πνευματική και υλική κληρονομιά του Μάνου Ελευθερίου εθνική πολιτιστική κληρονομιά, όπως πραγματικά είναι, προσιτή σε όλους
και ιδιαίτερα στις γενιές που θα έλθουν.
https://www.ogdoo.gr.
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Η παγκόσμια πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας
για το έτος 2017 προήλθε κατά:
33,12% από το πετρέλαιο,
28,89% από τον άνθρακα (κάρβουνο),
24,01% από το φυσικό αέριο,
4,45% από την πυρηνική ενέργεια και
9,54% από τις ανανεώσιμές πηγές ενέργειας.
Το χαρακτηριστικό των τριών πρώτων μορφών ενέργειας είναι ότι είναι καύσιμα με κύριο στοιχείο τον
άνθρακα. Έτσι από την καύση αυτών των καυσίμων
δημιουργούνται διάφοροι ρύποι που είναι σε θέση
να βλάψουν τον άνθρωπο και τους λοιπούς αποδέκτες (δηλαδή τα ζώα, τα φυτά, τα οικοσυστήματα,
τα κτήρια, τα λοιπά υλικά κ.λπ.). Επί πλέον κατά την
καύση των καυσίμων δημιουργείται το αέριο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο ενισχύει το φαινόμενο
του θερμοκηπίου, δηλαδή ενισχύει την αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης,
που έχει σα συνέπεια την κλιματική αλλαγή της γης
μας.
Η πυρηνική ενέργεια δεν παράγει ούτε ρύπους ούτε
διοξείδιο του άνθρακα, αλλά η χρήση της θεωρείται
από τους πολίτες προβληματική για λόγους ασφαλείας (Τσερνομπίλ, Φουκουσίμα).
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή κυρίως τα
φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτριες έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι διαθέσιμες πρακτικώς για πάντα
και επί πλέον δεν δημιουργούν ούτε ρύπους ούτε το
προβληματικό αέριο διοξείδιο του άνθρακα.
Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με τις ανεμογεννήτριες. Η ενέργεια του ανέμου ονομάζεται και αιολική ενέργεια, επειδή ως γνωστόν οι αρχαίοι Έλληνες
ονόμαζαν το θεό του ανέμου Αίολο. Η ενέργεια του
ανέμου είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του. Πώς δημιουργείται όμως ο άνεμος; Όπως έχουμε εξηγήσει περισσότερες φορές,
η ηλιακή ενέργεια θερμαίνει άμεσα το έδαφος της
γης. Το έδαφος με τη σειρά του θερμαίνει τις αέρινες
μάζες που βρίσκονται επάνω από αυτό. Η θέρμανση
αυτή είναι από τόπο σε τόπο διαφορετική. Εκεί που
ο αέρας είναι όμως ζεστός ανεβαίνει προς τα επάνω,
όπου συγχρόνως μικραίνει και η πίεσή του (χαμηλό
βαρομετρικό). Στην περιοχή όπου ο αέρας ζεστάθηκε και ανέβηκε προς τα επάνω έρχεται και καλύπτει
το κενό που τείνει να δημιουργηθεί κρύος αέρας
που έχει μεγάλη πίεση (υψηλό βαρομετρικό) δημιουργώντας έτσι τον άνεμο. Ο άνεμος έχει λοιπόν τη
διεύθυνση από υψηλό σε χαμηλό βαρομετρικό και
είναι πράγματι ένα έμμεσο, δηλαδή δευτερεύον
αποτέλεσμα της ηλιακής ενέργειας.
Οι άνθρωποι έμαθαν πολύ νωρίς να χρησιμοποιούν
την αιολική ενέργεια. Ήδη πριν από 3 000 χρόνια
κατασκεύασαν ιστιοφόρα πλοία, που έπλεαν με τη
βοήθεια της ενέργειας του ανέμου. Αργότερα οι
Πέρσες και οι Κινέζοι κατασκεύασαν τους πρώτους
ανεμόμυλους για να αλέσουν σιτάρι και να αντλήσουν νερό.
Η τεχνική της χρήσης της αιολικής ενέργειας για την
κίνηση των ιστιοφόρων πλοίων έχει φτάσει στην
απόλυτη τελειότητα, αφού μέχρι την ανακάλυψη
της ατμομηχανής τα ιστιοφόρα πλοία ήσαν ο μόνος τρόπος διενέργειας του παγκόσμιου θαλάσσιου
εμπορίου.
Αλλά και οι ανεμόμυλοι έπαιζαν μέχρι πριν περίπου
και 100 χρόνια ένα σπουδαίο ρόλο για την άντληση νερού τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Π.χ.
μόνο στη βόρεια Γερμανία υπήρχαν μέχρι το 1900
περίπου 30 000 ανεμόμυλοι. Με την ανακάλυψη
όμως των οικονομικότερων μηχανών Ντίζελ καθώς
και με την εξάπλωση ηλεκτρικών δικτύων όλο και σε
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εκτεταμένες περιοχές μειώθηκε σημαντικά η χρήση
των ανεμόμυλων.
Στη χώρα μας η πιο γνωστή εικόνα σε σχέση με τους
ανεμόμυλους είναι αυτή του οροπεδίου του Λασιθίου στην Κρήτη που άρχισαν να αναπτύσσονται στα
τέλη του1800.
Σήμερα η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται σχεδόν
αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τις λεγόμενες ανεμογεννήτριες. Ήδη από το
1920 κατασκευάστηκαν οι πρώτες ανεμογεννήτριες.
Προς τούτο συνέτεινε και η αλματώδης αύξηση των
γνώσεων στην αεροδυναμική, κάτι το οποίο ήταν
απαραίτητο προκειμένου να κατασκευαστούν πτερύγια (που είναι το κύριο στοιχείο μίας ανεμογεννήτριας) με μεγάλο βαθμό αποδόσεως.
Αφού όπως προαναφέραμε, η ενέργεια του ανέμου
είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα του, η καλύτερη θέση για μία ανεμογεννήτρια είναι εκεί, όπου επικρατούν μεγάλες ταχύτητες
του ανέμου και μάλιστα για μία μεγάλη περίοδο του
χρόνου. Αυτό σημαίνει, ότι η καλύτερη θέση για μία
ανεμογεννήτρια είναι εκεί, όπου η μέση τιμή της
ταχύτητας του ανέμου κατά τη διάρκεια ενός έτους
είναι μεγίστη. Έτσι αν θέλουμε να βρούμε τα μέρη,
όπου οι ανεμογεννήτριες θα απέδιδαν την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια, αρκεί να μετρήσουμε
σε πολλούς τόπους την ταχύτητα του ανέμου συνεχώς, τουλάχιστον όμως επί ένα έτος, και να υπολογίσουμε τη μέση τιμή της ταχύτητας του ανέμου
στον κάθε τόπο. Αν βάλουμε σε μία σειρά τις μέσες
ταχύτητες του ανέμου, ξεκινώντας από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη, τότε με την ίδια σειρά έχουμε
τους τόπους που οι ανεμογεννήτριες θα απέδιδαν
την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Τέτοιοι τόποι
βρίσκονται π.χ. στις ακτές των θαλασσών, διότι εκεί
υπάρχει έντονη κίνηση αερίων μαζών είτε από την
πλευρά της ξηράς προς τη θάλασσα είτε αντιστρόφως. Επίσης κατάλληλοι τόποι για ανεμογεννήτριες
είναι τόποι με μεγάλο υψόμετρο, αφού είναι δεδομένο, ότι, η ταχύτητα του ανέμου γίνεται μεγαλύτερη όσο ανεβαίνουμε προς τα επάνω (μέχρι ενός
ορισμένου ύψους όμως).
Αφού η ακτή της θάλασσας είναι τόπος με μεγάλο
δυναμικό αιολικής ενέργειας, τότε η χώρα μας με το
μεγαλύτερο μήκος ακτών από οποιαδήποτε χώρα
της Ευρώπης και συγκεκριμένα με ένα μήκος ακτών
περίπου 16 000 χιλιομέτρων θα πρέπει να είναι
πολύ κατάλληλη για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Και πράγματι από μετρήσεις που έγιναν απεδείχθη του λόγου το αληθές, ότι δηλαδή από όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες η Ελλάδα και η Σκωτία διαθέτουν
το μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό. Έτσι, ενώ π.χ. στη

Γερμανία η μεγαλύτερη μέση ταχύτητα του ανέμου
είναι στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας με 7 μέτρα
ανά δευτερόλεπτο, μόνο μερικές αντίστοιχες τιμές
στην Ελλάδα είναι:
Μύκονος : 10,8 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
Σάμος : 10,4 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.
Άνδρος : 9,7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο,
δηλαδή παντού καλύτερα από τη Γερμανία.
Μία σύγχρονη ανεμογεννήτρια αποτελείται (βλέπε
και Σχήμα α) από τα εξής μέρη:
Τον πύργο στην κορυφή του οποίου βρίσκονται σχεδόν όλα τα εξαρτήματα.
Τον δρομέα με τα πτερύγια του.
Μετά το δρομέα ακολουθεί η άτρακτος μέσα στην
οποία βρίσκονται περισσότερα εξαρτήματα.
Τον κύριο άξονα.
Τα γρανάζια για την αύξηση του χαμηλού αριθμού
στροφών του δρομέα
Το δισκόφρενο που ακινητοποιεί την ανεμογεννήτρια όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο.
Την ηλεκτρογεννήτρια για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Επάνω στην άτρακτο βρίσκονται τα όργανα για τη
μέτρηση τόσο της ταχύτητας όσο και της διεύθυνσης
του ανέμου. Τα δύο αυτά μεγέθη είναι σημαντικά
για τη ρύθμιση και την ασφάλεια της εγκατάστασης.
Στη βάση της ατράκτου και στο επάνω μέρος του
πύργου βρίσκεται ο στροφέας προς τη διεύθυνση
του ανέμου του όλου μέρους της εγκατάστασης
επάνω από τον πύργο. Έτσι επιτυγχάνεται η μέγιστη
απόδοση της ανεμογεννήτριας.
Ο δρομέας μπορεί να έχει ένα, δύο ή και τρία πτερύγια. Αν έχει μόνο ένα πτερύγιο, τότε πρέπει να
έχει και ένα αντίβαρο από την άλλη πλευρά για τη
μείωση των κραδασμών. Σύγχρονες ανεμογεννήτριες έχουν συνήθως τρία πτερύγια τόσο διότι έτσι κατανέμονται καλύτερα οι καταπονήσεις, όσο και διότι
οι ανεμογεννήτριες με τρία πτερύγια δίνουν στους
περισσότερους ανθρώπους οπτικά την πιο εξισορροπημένη εντύπωση, κάτι το οποίο δεν πρέπει να υποτιμηθεί, αν ληφθεί υπόψη, πόσο σημαντικό ρόλο
παίζει για την άδεια λειτουργίας μίας εγκατάστασης
η αποδοχή της από τους πολίτες.
Μία σύγχρονη ανεμογεννήτρια δεν βασίζεται στην
αρχή της αντίστασης του αέρα, η οποία έχει μέγιστο
βαθμό αποδόσεως 12%, αλλά στην αρχή της άνωσης,
με την οποία μπορεί να επιτευχθεί μέγιστος βαθμός
αποδόσεως 59%. Στην πράξη ο βαθμός αποδόσεως
έχει πλησιάσει το 50%, δηλαδή οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες λειτουργούν πολύ κοντά στη μέγιστη
εκμετάλλευση της ενέργειας του ανέμου.
Στη συνέχεια θα εξηγήσουμε ειδικά για τους ενδιαφερόμενους την αρχή της άνωσης, στην οποία
βασίζεται, όπως προαναφέραμε, η λειτουργία μίας
σύγχρονης ανεμογεννήτριας. Οι μη ενδιαφερόμενοι
μπορούν να υπερπηδήσουν όλη την παρούσα παράγραφο, δίχως να έχουν ελλείψεις στην κατανόηση
του Άρθρου μας. Η τομή κάθετα στον άξονα ενός
πτερυγίου μίας ανεμογεννήτριας έχει το σχήμα της
τομής ενός πτερυγίου αεροπλάνου (βλέπε και Σχήμα
β). Παρακολουθούμε τις τροχιές δύο μορίων α και
β του αέρα που φτάνουν συγχρόνως στο σημείο Μ
μπροστά από το πτερύγιο, όπου το μόριο α περνάει στο Σχήμα β) κάτω και το μόριο β επάνω από την
τομή Τ και συναντώνται συγχρόνως πίσω από το πτερύγιο στο σημείο Π. Τα δύο μόρια του αέρα α και β
χρειάσθηκαν τον ίδιο χρόνο για να μεταβούν από το
σημείο Μ στο σημείο Π (αφού έφτασαν συγχρόνως
τόσο στο σημείο Μ όσο και στο σημείο Π). Το μόριο α
όμως που πέρασε κάτω από την τομή του πτερυγίου,
διήνυσε ένα μικρότερο διάστημα από ότι το μόριο β
που πέρασε πάνω από την τομή του πτερυγίου (αυτό
είναι απαραίτητο, γι’ αυτό έχει επιλεχθεί να είναι η
τομή του πτερυγίου Τ όπως στο Σχήμα β). Έτσι προκύπτει, ότι η ταχύτητα του μορίου α είναι μικρότερη
από την ταχύτητα του μορίου β, αφού τα μόρια α και
β διήνυσαν στον ίδιο χρόνο μια μικρότερη και μία

27

2. ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2020/2/96

μεγαλύτερη απόσταση αντίστοιχα. Τότε όμως βάσει
ενός νόμου της αεροδυναμικής (Νόμος του Bernulli
κατά τον οποίο, όταν ένα μόριο ρευστού έχει μικρή
ταχύτητα, τότε έχει μεγάλη πίεση και αντιστρόφως)
η πίεση του μορίου α είναι μεγαλύτερη από την πίεση του μορίου β. Έτσι η πίεση pα που δέχεται η τομή
του πτερυγίου Τ στο Σχήμα β) από την κάτω πλευρά
της είναι μεγαλύτερη από ότι η πίεση pβ που δέχεται
η τομή του πτερυγίου Τ από την επάνω πλευρά της.
Επομένως συνολικά η τομή του πτερυγίου Τ δέχεται
μια δύναμη Α την άνωση που έχει διεύθυνση στο Σχήμα β) από κάτω προς τα επάνω και είναι η δύναμη
αυτή που στρέφει την ανεμογεννήτρια. Με την ίδια
ακριβώς αρχή επιτυγχάνεται η πτήση ενός αεροπλάνου. Στην περίπτωση του αεροπλάνου η άνωση Α είναι ίση με το βάρος του αεροπλάνου, όταν αυτό κινείται σε σταθερό ύψος.
Όπως προαναφέραμε η ενέργεια του ανέμου είναι
τόσο μεγαλύτερη, όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα
του. Συγκεκριμένα η ισχύς μίας ανεμογεννήτριας αυξάνει με την τρίτη δύναμη της ταχύτητας του ανέμου,
δηλαδή αν η ταχύτητα του ανέμου διπλασιασθεί, η
ισχύς της ανεμογεννήτριας γίνεται 23=2×2×2=8 φορές
μεγαλύτερη.
Τη λειτουργία μίας ανεμογεννήτριας μπορούμε να τη
χωρίσουμε σε τέσσερις φάσεις:
Στην πρώτη φάση με ταχύτητες του ανέμου από μηδέν έως (ανάλογα με την εγκατάσταση) περίπου 3
μέτρα ανά δευτερόλεπτο, όπου η ανεμογεννήτρια
δεν κινείται, διότι η ενέργεια του ανέμου δεν αρκεί
να υπερνικήσει τις τριβές και την αδράνεια της εγκατάστασης.
Στη δεύτερη φάση με ταχύτητα του ανέμου μεγαλύτερη των (ανάλογα με την εγκατάσταση) περίπου 3
μέτρων ανά δευτερόλεπτο, όπου η εγκατάσταση αρχίζει να λειτουργεί και η ισχύς της ανεμογεννήτριας
αυξάνει, όπως προαναφέραμε, με την τρίτη δύναμη
της ταχύτητας του ανέμου.
Στην τρίτη φάση, όπου η ταχύτητα του ανέμου έχει
μία τέτοια τιμή, ώστε η ανεμογεννήτρια έχει φτάσει
στο μέγιστο της ονομαστικής της ισχύος.
Στην τέταρτη φάση, όπου η ταχύτητα του ανέμου είναι
μεγαλύτερη από αυτήν που ανταποκρίνεται στο μέγιστο της ονομαστικής ισχύος της ανεμογεννήτριας. Στη
φάση αυτή η ανεμογεννήτρια λειτουργεί ακόμη στο
μέγιστο της ονομαστικής της ισχύος και η επιπλέον
ενέργεια που θα ήταν δυνατό να δημιουργηθεί από
την ενέργεια του ανέμου αποβάλλεται.
Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως η χώρα μας διαθέτει
μαζί με τη Σκωτία το μεγαλύτερο αιολικό δυναμικό
στην Ευρώπη, π.χ. πολύ μεγαλύτερο από τη Γερμανία. Και όμως μέχρι το έτος 2007 η Γερμανία κατείχε
παγκοσμίως την 1η θέση σε εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ με ανεμογεννήτριες. Το έτος 2014 η Γερμανία βρίσκονταν στην 3η θέση παγκοσμίως. Το 2019 η
συνολική εγκαταστημένη ηλεκτρική ισχύς με ανεμογεννήτριες παγκοσμίως ήταν 650 550 μεγαβάτ. Και
για να γίνει αυτό καλύτερα κατανοητό, ας σημειωθεί,
ότι στην Ελλάδα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς με
όλες τις μορφές ενέργειας το 2019 ήταν 21 400 μεγαβάτ, ενώ με ανεμογεννήτριες ήταν 3022.6 μεγαβάτ.
Συμπερασματικά στη χώρα μας η αιολική ενέργεια
ανταποκρίνεται μόλις στο περίπου 0.46%της παγκόσμιας εγκατεστημένης ισχύος ποσοστό που θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο, αν λάβουμε υπόψη
τόσο τις ευνοϊκές προϋποθέσεις του ανέμου, όσο και
τις ειδικές ανάγκες π.χ. σε νησιά κ.λπ.
Κατ’ αρχάς υπάρχουν δύο (εκ πρώτης όψεως) προ-

βλήματα γύρω από τις ανεμογεννήτριες:
Οι ανεμογεννήτριες μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εικόνα του τοπίου που έχουν τοποθετηθεί.
Αυτό βέβαια είναι ένα υποκειμενικό συναίσθημα. Διότι άλλοι βλέπουν στις ανεμογεννήτριες μία αρνητική
αλλαγή της εικόνας του τοπίου. Άλλοι όμως συνδέουν
τη θέα τους με μία θετική αλλαγή στην ενεργειακή
Πολιτική, δηλαδή στην «πράσινη» ή «καθαρή» ενέργεια (που βρίσκονται εδώ οι Οικολόγοι μας;). Έτσι η
στάση των πολιτών έναντι των ανεμογεννητριών θα
μπορούσε με τον καιρό να χάσει σε σημασία, όταν κανείς το συνηθίσει και κυρίως όταν οι ανεμογεννήτριες
δεν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές.
Οι πρώτες ανεμογεννήτριες έκαναν αρκετό θόρυβο,
έτσι ώστε έπρεπε να γίνουν επιπλέον έρευνες για τη
μείωση του θορύβου. Ήδη όμως το πρόβλημα του
θορύβου έχει αντιμετωπιστεί με καλυτέρευση της
αεροδυναμικής και ηχομόνωση των μερών που δημιουργούν θόρυβο. Οι σύγχρονες μεγάλες ανεμογεννήτριες έχουν μεν δίπλα στην εγκατάσταση μία ένταση
του ήχου της τάξης των 100 Ντεσιμπέλ (βλέπε δήμος,
λαυρεωτική σαρωνικός, Τεύχος 4, Άρθρο μας για την
Ηχορύπανση), σε απόσταση όμως 50 μέτρων μόνο
55 Ντεσιμπέλ Αν δε η απόσταση είναι 500 μέτρα η
ανεμογεννήτρια πρακτικώς δεν ακούγεται, αφού η
ένταση του ήχου της είναι μικρότερη από τον φυσικό θόρυβο του ανέμου. Αρκεί επομένως να ρυθμιστεί
νομοθετικά η τοποθέτηση μίας ανεμογεννήτριας να
επιτρέπεται μόνο σε αποστάσεις μεγαλύτερες των
500 μέτρων, ώστε να μην τίθεται θέμα ηχορύπανσης
από τις ανεμογεννήτριες.
Αφού λοιπόν δύο εν δυνάμει προβλήματα των ανεμογεννητριών πρακτικώς δεν υφίστανται είναι πλέον
λογικό το ερώτημα, γιατί δεν έχουμε στην Ελλάδα περισσότερες ανεμογεννήτριες; Για να γίνει η απάντηση
στο ερώτημα αυτό ευκολότερα κατανοητή, πρέπει να
ανατρέξουμε στα προβλήματα της «Ενεργειακής Πολιτικής» και της «Πολιτικής Περιβάλλοντος»:
Στη χώρα μας έχουμε μεγάλα κοιτάσματα λιγνίτη. Η
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις με καύσιμο τον λιγνίτη, δίχως να λάβουμε τίποτα άλλο υπόψη, θα ήταν πάρα πολύ φτηνή.
Όπως όμως έχουμε προαναφέρει, η καύση του λιγνίτη δημιουργεί μία σειρά ρύπων που είναι σε θέση να
βλάψουν τον άνθρωπο και τους λοιπούς αποδέκτες
(δηλαδή τα ζώα, τα φυτά, τα οικοσυστήματα, τα κτήρια, τα λοιπά υλικά κ.λπ.). Υπάρχουν όμως μέθοδοι
με τις οποίες μπορούν αυτοί οι ρύποι να κατακρατηθούν σε διάφορα «φίλτρα». Τα «φίλτρα» αυτά είναι
ολόκληρες εγκαταστάσεις που κάνουν βέβαια την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με καύσιμο το λιγνίτη
ακριβότερη από ότι δίχως τα «φίλτρα».
Επί πλέον, όπως έχουμε προαναφέρει, η καύση του
λιγνίτη δημιουργεί το αέριο διοξείδιο του άνθρακα,
το οποίο ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου,
δηλαδή ενισχύει την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας
κοντά στην επιφάνεια της γης, που έχει σα συνέπεια
την κλιματική αλλαγή της γης μας. Σε άλλα Τεύχη του
Περιοδικού ΝΤΕΛΑΛΗΣ έχουμε εξηγήσει, ότι η διεθνής
Κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, έχει ορίσει για
κάθε χώρα (με το Πρωτόκολλο του Κιότο) πόσο πρέπει
να μειώσει την εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα.
Αν η χώρα υπερβεί την επιτρεπόμενη εκπομπή πρέπει
να πληρώσει ένα συγκεκριμένο φόρο για κάθε μονάδα μάζας υπέρβασης του επιτρεπόμενου διοξειδίου
του άνθρακα. Επί πλέον όμως η Ευρωπαϊκή ένωση
συνεχώς επιβαρύνει την καύση ορυκτών καυσίμων.

Έτσι η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με καύσιμο
τον λιγνίτη επιβαρύνεται επί πλέον και με φόρο εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.
Παρά τις δύο επιβαρύνσεις που έχει η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με καύσιμο τον λιγνίτη, είναι ακόμη
φτηνότερη από την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος
με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Βέβαια η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με καύσιμο τον λιγνίτη
δεν παύει να εκπέμπει τόσο μερικούς ρύπους (διότι
τα φίλτρα δεν μηδενίζουν τις εκπομπές των ρύπων)
όσον όμως και διοξείδιο του άνθρακα. Και τα δύο
αυτά όμως δεν υπάρχουν με τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Έτσι με την απολιγνιτοποίηση της χώρας
μας γίνεται προσπάθεια δράσης για την προστασία
του Περιβάλλοντος αλλά και ενάντια στην κλιματική
αλλαγή της γης μας.
Αν οι ανεμογεννήτριες τοποθετηθούν σε πολύ κατάλληλη περιοχή, τότε το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος είναι όχι ιδιαίτερα υψηλότερο σε
σύγκριση με το κόστος παραγωγής του ηλεκτρικού
ρεύματος με τον λιγνίτη. Για να είναι όμως η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος με ανεμογεννήτριες
ανταγωνίσιμη με αυτή με βάση τα ορυκτά καύσιμα,
τότε είναι απαραίτητες επιδοτήσεις, όπου μάλιστα
δεν αρκούν οι επιδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι αναγκαίες και επιδοτήσεις από την
Εθνική Οικονομία, όπως αποδεικνύει το επόμενο παράδειγμα. Τα μεγαλύτερα αιολικά πάρκα με χιλιάδες
ανεμογεννήτριες δημιουργήθηκαν στην Καλιφόρνια
της Αμερικής. Με αυτόν τον τρόπο έγινε μία προσπάθεια προκειμένου αφ’ ενός μεν να αντιμετωπιστεί η
γνωστή ατμοσφαιρική ρύπανση της περιοχής, αφ’
εταίρου δε να χρησιμοποιηθούν οι άριστες συνθήκες
ανέμου που επικρατούν εκεί. Έτσι το κράτος καταρχάς
υποστήριξε την όλη κίνηση με φορολογικές απαλλαγές. Αυτή η εκρηκτική εξέλιξη της αιολικής ενέργειας
στην Καλιφόρνια εξαφανίστηκε όμως απότομα, όταν
σταμάτησαν οι επιδοτήσεις του κράτους, δηλαδή δεν
εγκαταστάθηκαν πλέον άλλες ανεμογεννήτριες. Αυτό
βέβαια είναι και το πρόβλημα σχεδόν όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι, δηλαδή για ένα ίσως
και μεγάλο διάστημα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι ανταγωνίσιμες με την ενέργεια των ορυκτών καυσίμων, έτσι ώστε η εφαρμογή τους προϋποθέτει επιδότηση.
Κλείνω το θέμα των ανεμογεννητριών με μία τελική
παρατήρηση: Σίγουρο είναι ότι προσεχώς δε θα παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα με λιγνίτη, οπότε καλώς
ή κακώς το ενεργειακό μας πρόβλημα θα λύνεται με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή κυρίως με
φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες, αλλά και άλλες
πηγές όπως βιομάζα, γεωθερμία, παλιρροιακή ενέργεια κ.λπ. Έτσι είναι βέβαιο, ότι οι Υπεύθυνοι πρέπει
έγκαιρα να έχουν υπολογίσει (και εγκαταστήσει) ποια
θα είναι η απαραίτητη εγκαταστημένη ισχύς των διαφόρων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των πολιτών δίχως
τη χρήση λιγνιτικών μονάδων. Επομένως δε μπορεί να
είμαστε υπέρ της «πράσινης» ή «καθαρής» ενέργειας
και συγχρόνως να είμαστε και ενάντια στην τοποθέτηση ανεμογεννητριών. Αυτό βέβαια προϋποθέτει, ότι
αυτές θα βρίσκονται μακριά από το πιο κοντινό σπίτι,
όπου βέβαια η εγκατάστασή τους δε θα δημιουργεί
πραγματικά προβλήματα στο Περιβάλλον, όπως π.χ.
αποδάσωση. Διότι, αν είμαστε ενάντια σε όλα, δε θα
πρέπει να μας εκπλήσσει, εάν αργότερα θα έχουμε
συνεχόμενα μπλακάουτ λόγω έλλειψης της απαραίτητης εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος!
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Του Λουκά Γεωργιάδη

Λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης. Προφανώς και πρέπει να τα έχετε καλά με τη δημοσιοϋπαλληλική πελατεία. Προφανώς και δεν θέλετε να τους σφίξετε τα λουριά, για να μην σας κατηγορήσουν για.... φασίστες. Αλλά πρέπει να βάλετε τα πράγματα σε σειρά.
Προφανώς και πρέπει να ψάξετε ποιοι είναι αυτοί που σαμποτάρουν το έργο
σας γιατί ανήκουν σε άλλα κομματικά στρατόπεδα και παίζουν το παιχνίδι της
φθοράς σας, ίσως και εν αγνοία σας. Πρέπει όμως, να έχετε κάποια πράγματα κατά νου. Η πραγματική άσκηση εξουσίας δεν γίνεται από τα υπουργικά
σας γραφεία, αλλά από τον υπάλληλο που έρχεται σε επαφή με τον πολίτη.
Αυτός... κυβερνάει! Για να σταματήσει αυτή η ιδιότυπη ομηρία, οφείλετε να
ξεκαθαρίσετε την κατάσταση. Αν νομίζετε ότι κυβερνάτε εσείς μάλλον κάνετε
λάθος...
Η τεχνολογία είναι ο πλέον πολύτιμος σύμμαχος στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους. Τα πάντα πρέπει να γίνουν ηλεκτρονικά, να είναι
απλοποιημένα και σε καμία περίπτωση να μην γίνονται πολύπλοκα με την
απαίτηση σειράς νέων δικαιολογητικών. Μην τιμωρείτε με καθυστέρηση και
χωρίς ουσιαστικό λόγο αυτόν που είναι συνεπής. Εν ανάγκη με μια υπεύθυνη
δήλωση που θα συνοδεύεται από τις συνέπειες περί ανακρίβειας, θα μπορούσατε να λύσετε πάρα πολλές δυσλειτουργίες δεκαετιών. Άλλωστε η δημόσια
διοίκηση με το πάτημα ενός κουμπιού, μπορεί να γνωρίζει τα πάντα για τον
πολίτη που έχει κάποιο αίτημα ή μια υπόθεση. Καταργήστε την πολυνομία με
την απλοποίηση της νομοθεσίας, για να κόψετε τον ομφάλιο λώρο της γραφειοκρατίας με τη διαφθορά. Ωστόσο, μην πέσετε στον πειρασμό της ηλεκτρονικής γραφειοκρατίας και της ασυδοσίας του υπαλλήλου που θα μπορεί να
εκβιάζει για να απαιτήσει “γρηγορόσημο” ή θα απαντάει όποτε γουστάρει.
Βάλτε ασφαλιστικές δικλείδες έτσι ώστε να γνωρίζει ο πολίτης μέσα σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα τι γίνεται με την υπόθεσή του. Χωρίς επισκέψεις
σε δημόσιες υπηρεσίες και χωρίς “παραθυράκια” για “λάδωμα”.
Η πανδημία του κορωνοϊού είναι προφανές ότι εισάγει νέα ήθη στις σχέσεις
κράτους-πολιτών σε επίπεδο συναλλαγών. Τα πάντα πρέπει να γίνονται ταχύτατα. Αν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις και έχει υποβάλλει ανακριβή
δήλωση, να πληρώσει το τίμημα της λαμογιάς του ή της παράλειψής του. Το
ίδιο όμως πρέπει να συμβαίνει και με τον υπάλληλο ή τους εμπλεκόμενους
υπαλλήλους. Αν υπάρχει θέμα επάρκειας προσωπικού, καλείστε να το λύσετε
ή να το αντιμετωπίσετε με απλοποιημένες ηλεκτρονικές διαδικασίες. Απλά
πράγματα. Ταυτόχρονα, πρέπει να πληρώνουν με στέρηση μισθού όσοι καθυστερούν και να απολύονται χωρίς αποζημίωση, όσοι τα... πιάνουν και
μάλιστα με συνοπτικές δικαστικές διαδικασίες. Το... καλαμπούρι με τα πειθαρχικά που βγάζει “λάδι” τους υπαλλήλους, πρέπει να σταματήσει.
Οι υπάλληλοι, πρέπει να αξιολογούνται με βάση το αποτέλεσμα της δουλειάς τους και της διεκπεραίωσης των υποθέσεων. Ο προϊστάμενος πρέπει να
ξέρει ότι αν δεν κάνει σωστά τη δουλειά του, την επόμενη στιγμή θα γίνει...
κλητήρας! Η Ελλάδα απέκτησε μια εξαιρετική φήμη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ταυτόχρονα είναι μια χώρα με προβληματική οικονομία που θα υποστεί, όπως άλλωστε και ολόκληρος ο πλανήτης, τις συνέπειες του lockdown.
Ταυτόχρονα, πρέπει να αναπληρώσει το χαμένο έδαφος με ένα επιθετικά φιλικό πρόγραμμα προσέλκυσης επενδύσεων. Κάθε μέρα καθυστέρησης λόγω
γραφειοκρατίας και εμποδίων, αποτελεί πλήγμα για την οικονομία. Χάνονται
πολύτιμα έσοδα και “δολοφονούνται” θέσεις εργασίας.
Οι υπουργοί πρέπει να ξυπνήσουν και να πάρουν στα χέρια τους την κατάσταση του ελέγχου στον τομέα ευθύνης τους. Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο.
Θέλουμε ένα κράτος που θα προσελκύσει επενδύσεις και το πάρε-δώσε, πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά. Με κανόνες για τις εμπλεκόμενες πλευρές. Τόσο
για τον αιτούντα όσο και για τον ελέγχοντα. Συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα απόδοσης έργου, κατάργηση εμποδίων, αυστηρότατες ποινές για τη διαφθορά. Δεν έχουμε ανάγκη από την... παραγωγή υποσχέσεων, αλλά από τη
συγκομιδή των καρπών μιας τεράστιας προσπάθειας που χαλάει τη... σούπα
κάποιων, αλλά διευκολύνει μια ολόκληρη χώρα ώστε να καταστεί ανταγωνιστική και να εξυπηρετήσει τον βραχνά του δημοσίου χρέους μέσα από την
οικονομική μεγέθυνση τις επόμενες δεκαετίες.
Του χρόνου συμπληρώνονται 200 χρόνια, από τότε που ως λαός πήραμε την
κατάσταση στα χέρια μας για να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Η
Οθωμανική Αυτοκρατορία μας άφησε ως κατάλοιπα, το ρουσφέτι και το μπαξίσι. Αυτά πρέπει να εξαλειφθούν και το Κράτος να δείξει ότι είναι στρατηγείο
για την παραγωγή χρήματος και υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και όχι ένα απέραντο χαμαιτυπείο που καταδυναστεύει τον φορολογούμενο πολίτη. Κυρίως
δε, πρέπει να αντιμετωπίζεται ως έγκλημα η τακτική κάποιων να απαιτήσουν
από τον χρηματοδότη τους και επιπλέον νταβατζηλίκι. Η κυβέρνηση πρέπει να
αντιληφθεί ότι η ψηφιοποίηση του κράτους περνάει μέσα από συγκρούσεις
με τις συντεχνίες. Όσοι δεν σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού να πάνε
σπίτι τους. Αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σε αυτήν τη χώρα, ας οργανωθούμε
υποδειγματικά για να γίνουμε παραγωγικοί σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα υπόλοιπα είναι του... κράτους τα εννιάμερα!
Πηγή: https://www.businessenergy.gr

Η τέχνη στην ψηφιακή εποχή
Του Πάνου Σκουρολιάκου

Οι όροι επιβίωσης σε αυτήν την εποχή της κορωναϊκής πανδημίας που διανύουμε μας επιβάλλουν να επικοινωνούμε εκ του
μακρόθεν. Δεν μπορούμε να απολαύσουμε μια εκδήλωση πολιτισμού
όπως συνήθως σε μια θεατρική ή κινηματογραφική αίθουσα, μια μουσική σκηνή ή κάποια γκαλερί. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνον μέσω
Διαδικτύου και με την ασφαλή αρωγή της ψηφιακής τεχνολογίας.
Μπορούμε να δούμε μια παράσταση, κάποια περφόρμανς, μια συναυλία, να απολαύσουμε ένα μπαλέτο, πίνακες ζωγραφικής, να διαβάσουμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, μέσω του Διαδικτύου και ψηφιακά.
Το πολιτιστικό σύμπαν έως χθες χρησιμοποιούσε με τους δικούς του
όρους στοιχεία και δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας για να δώσει τις διαστάσεις που επέλεγε για τα έργα του. Αυτή τη στιγμή, αυτό
το πολιτιστικό σύμπαν, που λειτουργεί μόνον με όρους και συνθήκες
«συνωστισμού», απλώς δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι. Η όποια από
αιώνες λειτουργία του μέσω της συνεύρεσης γύρω από ένα πολιτιστικό
γεγονός έχει ακυρωθεί. Δεν υπάρχει παρά μόνον ψηφιακά και μέσω
Διαδικτύου. Το ψηφιακό σύμπαν ηγεμονεύει, μιας και μόνον μέσα από
αυτό τα προϊόντα πολιτισμού μπορούν να φτάσουν στους αποδέκτες
τους.
Βεβαίως, εδώ έχουμε απλώς την καταγραφή μιας θεατρικής παράστασης, για παράδειγμα. Δυστυχώς, κανένα ψυχρό ψηφιακό μάτι δεν
μπορεί να αποδώσει την ιδιαίτερη θεατρική ατμόσφαιρα, τη μέθεξη ή
τον ενθουσιασμό της συμμετοχής. Πώς θα παρακολουθήσει κανείς μια
παράσταση, όταν ο φακός αποφασίζει πού θα εστιάσει; Ο θεατής στη
ζωντανή παράσταση έχει άπειρες επιλογές συμμετοχής. Θα μπορούσε, ας πούμε, την στιγμή ενός μονολόγου, να εστιάσει σε μιαν άλλη,
παράλληλη δράση. Ή να ακολουθήσει συναισθηματικά την αλλαγή του
φωτισμού. Αλήθεια, πώς μπορείς από τον καναπέ του σπιτιού σου να
συμμετάσχεις σε μια ροκ συναυλία ή σε μια συναυλία κλασικής μουσικής με τους ίδιους όρους της ζωντανής σου παρουσίας εκεί και την ίδια
απόλαυση;
Αυτή την εποχή της οικειοθελούς αποξένωσης, κατέκλυσαν τα τηλεοπτικά κανάλια και το Διαδίκτυο μαγνητοσκοπημένες, ψηφιακά καταγεγραμμένες παραστάσεις, συναυλίες, πολιτιστικά δρώμενα. Σε όλες αυτές τις ατέλειωτες ώρες πολιτιστικού υλικού υπάρχει ενσωματωμένη,
εκτός από την τεχνολογική γνώση, και η εργασία, ο κόπος, η έμπνευση
πολλών δημιουργών. Συγγραφέων, σκηνοθετών, μουσικών, ηθοποιών,
σκηνογράφων, χορευτών κ.λπ. Αλήθεια, υπάρχει αμοιβή για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα όλων αυτών των δημιουργών; Τα κανάλια και οι πλατφόρμες που τα εκπέμπουν και τα διαθέτουν προβάλλουν διαφημίσεις και εισπράττουν χρήμα.
Είναι γνωστό πως, σε πλείστες περιπτώσεις, με την υπογραφή των συμβολαίων για τη συμμετοχή κάποιου καλλιτέχνη ή και τεχνικού σε μια
παραγωγή, παραχωρείται η εργασία του για οποιαδήποτε περαιτέρω
χρήση, χωρίς να έχει καμία απαίτηση από τα προϊόντα που θα προκύψουν από το πρωτογενές έργο τέχνης αλλά και την περαιτέρω χρησιμοποίησή τους. Όπου δεν υπάρχει τέτοια ρήτρα στο συμβόλαιο ή εκεί που
δεν υπάρχει καν συμβόλαιο, υπάρχει αποζημίωση των δημιουργών;
Παρ’ όλ’ αυτά. Όλοι αποδεχόμαστε πως ζούμε σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης. Μια κατάσταση που η συντροφιά της τέχνης, σε οποιαδήποτε
εκδοχή, είναι ευεργετική. Προς τιμήν τους οι άνθρωποι του πολιτισμού,
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της κοινωνίας, στην παρούσα φάση συνηγορούν να μην εισπράττουν δικαιώματα. Η συντριπτική τους πλειοψηφία τουλάχιστον. Όταν όμως με το καλό βγούμε από αυτόν τον
εφιάλτη, την επόμενη μέρα δηλαδή, αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Οι
ψηφιακές καταγραφές που έχουν πρωτίστως θεατρολογικό και ευρύτερα θεωρητικό ενδιαφέρον θα απευθύνονται σε αυτούς που τις επιλέγουν και δεν θα επιβάλλονται εξ ανάγκης. Τότε θα πρέπει οι δημιουργοί
να αμείβονται και για πολιτιστικά προϊόντα που παράγονται από την
πρωταρχική τους εργασία – δημιουργία. Και βέβαια δεν θα υπάρχουν
λεόντειοι όροι στα συμβόλαια, που αναγκάζουν τους καλλιτέχνες να
παραχωρούν το έργο τους σε άλλες μορφές χωρίς αμοιβή.
Η ψηφιακή χρήση του πολιτισμού, που ήρθε στη ζωή μας και γιγαντώθηκε απότομα, δεν θα φύγει. Θα είναι εδώ μέχρι την επόμενη τεχνολογική εξέλιξη. Και θα πρέπει όλα αυτά τα πολιτισμικά στάδια να είναι
στην υπηρεσία του ανθρώπου και να μην τον εκμεταλλεύονται.
Πρωτίστως, να μην εκμεταλλεύονται τους καλλιτεχνικούς δημιουργούς.
Μιας και η ζεστασιά της θεατρικής αίθουσας, ο ενθουσιασμός της συναυλίας, το φως της μεγάλης οθόνης, το βιβλίο από χαρτί θα είναι αναντικατάστατα εις τους αιώνας των αιώνων…
Πηγή: Η Αυγή
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής ανακοινώνει την έκδοση της εργασίας του Γιώργου Ν.
Δερμάτη, Δρος Ιστορίας του Πανεπιστημίου
της Louvain-la-Neuve του Βελγίου και μέλους του Δ.Σ. της,
με τον τίτλο:
«Το Δεσποτάτο του Μυστρά-Μορέως και οι απαρχές του
ελληνικού κράτους Προτάσεις εκδηλώσεων στη Λακωνία
για το Δεσποτάτο του Μυστρά-Μορέως και τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821»
(Β΄ έκδοση βελτιωμένη, Μάϊος 2020)
ως μια μικρή συμβολή στην επέτειο των 200 χρόνων από
την Επανάσταση του 1821.
Το βιβλίο είναι μεσαίου σχήματος 17Χ22 εκ. και αποτελείται από 96 σελίδες. Το εξώφυλλο κοσμούν οι εικόνες: «Άγιοι Μάρτυρες» τοιχογραφία (λεπτομέρεια) από το βορειοδυτικό παρεκκλήσι του ναού της Οδηγήτριας-«Αφεντικό»,
αρχές 14ου αι., Μυστράς (εμπροσθόφυλλο) και Κλέφτης ή
αρματολός, του Carl Haag, 1861 (οπισθόφυλλο).
«Το πρώτο μέρος αφορά στο εθνικό και πολιτικό γίγνεσθαι
του Δεσποτάτου του Μυστρά-Μορέως, των απαρχών του
ελληνικού κράτους, εδραζομένου στη λαϊκή αυτοπεποίθηση, η οποία συνδέεται με την πνευματική πρωτοπορία του
τόπου και την πολιτική ηγεσία του∙ μια διηνεκής αντίσταση, είτε ως ελευθερία εν προόδω στα χρόνια της κρατικής
αυτονομίας του Μυστρά, είτε στο καθεστώς της δουλείας
κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας, που οδήγησε στην
ανώτατη έκφρασή της, την Επανάσταση του 1821... Οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, ως συμβολή στην εθνική και κοινωνική μας αυτογνωσία, πρέπει να συναρτηθούν με το βαθύ ιστορικό της υπόστρωμα, που
εκτείνεται ως το 1204 (ή και ακόμη ενωρίτερα) συμβατική αφετηρία του Νέου Ελληνισμού,
κυρίως με την ίδρυση του Δεσποτάτου του Μυστρά-Μορέως, των απαρχών του ελληνικού
κράτους∙ επομένως το δεύτερο μέρος αφορά σε προτάσεις εκδηλώσεων, που έχουν σχέση
με το αναγεννησιακό πνεύμα του Δεσποτάτου και σε αυτές που αναφέρονται, ως συνέχεια,
στην τεράστια συμβολή της Μάνης-από το 1463- και ευρύτερα της Λακωνίας και της Πελοποννήσου στους αγώνες του ελληνικού λαού, οι οποίοι κορυφώνονται με την Επανάσταση
του 1821, για την απόκτηση της εθνικής του ανεξαρτησίας. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν
εκδηλώσεις λόγου και τέχνης, παραδοσιακές, ψηφιακές, ερευνητικές, αναπτυξιακές. Από το
ιστορικό πνεύμα του τόπου να “φωτίσουμε” έναν άλλο “τόπο” του πνεύματος, που θα έχει
στραμμένο το βλέμμα στο μέλλον.» (Από τον πρόλογο του συγγραφέα)
Κεντρική Διάθεση:
Λαύριο: Βιβλιοπωλείο «Χάρτινο», οδός Περικλέους, τηλ. 22920-26787
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο «Επί λέξει», οδός Ακαδημίας 32, τηλ. 210-3388054
ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

“Η ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ μας
στη Μάστιγα του ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ“
Από τον κ. Σηφάκη Κων/νο
τ. Δ/ντή Υπουργ. Παιδείας
και Θρησκευμάτων

Αγαπητοί μας Αναγνώστες και Συμπολίτες,
τι να πούμε για όλα τα δυσάρεστα που μας
συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην
Ελλάδα μας, αλλά κυρίως και σε ολόκληρο τον
Κόσμο, με τους Λιμούς - Σεισμούς - Καταποντισμούς - Σκοτωμούς - τους Πολέμους μεταξύ
Κρατών με τις δόλιες και υποχθόνιες Κατακυριεύσεις Εδαφών από Συνοριακά Γειτονεύουσες
Χώρες, όπου επί αιώνες έχουν διαμορφωθεί τα
Σύνορά τους απαραβίαστα με Διεθνείς Συμβάσεις και βέβαια με το πρόσφατο τραγικό πλέον συμβάν της “Νεόφερτης Ανθρωποκτόνου
Μάστιγας - επονομαζόμενης ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ”,
μιας Νόσου όπου έχει εξαπλωθεί σε ΟΛΗ την
ΥΦΗΛΙΟ, με χιλιάδες θανάτους!
Ευλόγως ερωτάται: Μας κυριεύει απελπισία
από τα μέτρα τα οποία δίκαια και εύλογα μας
έχουν ορισθεί για το Καλό μας - ή το αντίθετο
και βέβαια άδικα ορισμένοι και ευτυχώς ολίγοι,
πιστεύουν ότι τα μέτρα αυτά επιφέρουν κλείσιμο των Επιχειρήσεών τους και των Εργασιακών

τους Σχέσεων; Τι είναι προτιμότερο από τα δύο,
η “ΥΓΕΙΑ” του Λαού μας, ή άλλως η “ΕΥΗΜΕΡΙΑ”; Ασφαλώς λογικά η απάντηση καταφανώς,
είναι η “Υγεία μας χωρίς θανάτους προσφιλών
προσώπων μας”, από την λεγόμενη “ΕΥΗΜΕΡΙΑ”, την οποία λογικά θα μπορούμε λίαν σύντομα να την αποκτήσουμε, εφόσον ΟΛΟΙ μας
θα είμαστε Υγιείς!
Αδελφοί μου, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε την
Θεία Χάρη της Αγνότητάς μας, χωρίς κακίες στη
συμπεριφορά μας, με όλες τις εκφάνσεις της
Αδελφοσύνης μας και των καλών και αγαθών
αισθημάτων μας, ώστε ολόψυχα να ελπίζουμε
στην τελική δικαίωσή μας, από τα τόσα τρομερά δεινά της νεόφερτης παγκόσμιας μάστιγας
της πανδημίας του ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ!
Τέλος, επειδή κατά την Λαϊκή μας Παροιμία - τα
“Πολλά Λόγια είναι Φτώχεια”… πρέπει να έχουμε υπόψη μας, αφού ήδη περάσαμε τις Άγιες
Ημέρες του Πάσχα, ότι η πεμπτουσία στην όλη
βίωσή μας επί Γης, είναι να μην μολύνουμε τη
Ψυχή μας με Πράξεις άτιμες, αλλά να έχουμε
Σωφροσύνη και Αγνότητα, και να διάγουμε τις
μεταξύ μας συναναστροφές με καλά και έντιμα
αισθήματα.
Τι πιο Άξιο για εμάς όλους τους Ανθρώπους επί
Γης!
Το ευχόμαστε Ολόψυχα, Είθε και Γένοιτο!
Μάιος 2020
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ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΓΑΠΗ
Όταν ήμουν μικρός, απέναντι από το σπίτι μας, ζούσε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων ανθρώπων· ο κύριος
Θανάσης και η σύζυγός του, κυρία Τασία. Δεν είχαν
παιδιά να ασχοληθούν με αυτά και όλη την ημέρα
τσακώνονταν μεταξύ τους. Γλυκό ψωμί δεν έφαγαν
ποτέ. Για «πρωινό» ο κύριος Θανάσης πρόσφερε
πάντοτε απλόχερα ένα μπουκέτο σφαλιάρες στην
κυρία Τασία, έτσι για να ξυπνούν τα αίματα και να
πάει καλά η μέρα. Η καημένη κυρία Τασία ζούσε
για χρόνια αυτή την κατάσταση, την είχε πλέον συνηθίσει και δεν αντιδρούσε καθόλου. Το αντιμετώπιζε σαν απαραίτητο καφέ στην άθλια ζωή της.
Κάποια μέρα ο κύριος Θανάσης ρώτησε την κυρία
Τασία με ύφος σοβαρό: « Τασία μου με αγαπάς;».
Ξαφνιάστηκε η Τασία, γι’ αυτό και πριν απαντήσει είπε μερικές μπούρδες, ώστε να της δοθεί χρόνος να σκεφτεί τι έπρεπε να πει. Μετά από λίγο η
Τασία απάντησε: «Θανάση μου, τύραννε της ζωής
μου, είναι δυνατόν να μην αγαπώ έναν τέτοιον
άνδρα;» Καμαρώνοντας ο Θανάσης της απαντά:
«Ναι, καταλαβαίνω ότι με αγαπάς, αλλά θέλω να
μου το ορκιστείς». «Θανάση μου, θα κάνω μέγα
όρκο ότι σε αγαπώ». Τότε η κυρία Τασία σηκώνει
τα χέρια της προς τον ουρανό και λέει: «Να με κάψεις Θεέ μου, αν αυτά που θα πω στον όρκο μου
δεν τα πιστεύω». Και αμέσως αρχίζει να λέει: «Μεγαλοδύναμε Θεέ, κάνε μου αυτή την χάρη που θα
σου ζητήσω και αφορά τον Θανάση μου. Ή αυτός
να πέθαινε ή εγώ να χήρευα. Ή να τον έπαιρνες
κάποια μέρα ξαφνικά μαζί Σου, να ησυχάζαμε και
οι δύο μια για πάντα! Και στρεφόμενη προς τον
Θανάση του λέει: «Είσαι ευχαριστημένος Θανάση
μου από τον όρκο;». Ο Θανάσης δεν καταλαβαίνει
τίποτα και απαντά με ένα ξερό «Ναι». (Μακάριοι
οι πτωχοί τω πνεύματι!). Πλέοντας σε πελάγη ευτυχίας λέει στην Τασία: «Σε ευχαριστώ πολύ Τασία
μου, διαλύθηκε η αμφιβολία μου».
Οφείλω να σας πω ότι ο κύριος Θανάσης ήταν ένας
άνθρωπος εντελώς αγράμματος και το μόνο που
ήξερε ήταν το πολύ φαΐ, το κρασί και το ξύλο στην
Τασία. Από το ζώο διέφερε μόνο ως προς τον έναρθρο λόγο. Και σύμφωνα με μια ιταλική ρήση ήταν
«tale e quale como uno animale», δηλαδή, τέτοιος
έτσι ακριβώς όπως ένα ζώο!
Αυτά συνέβησαν στον Κολωνό όπου ζούσα το
1938.
Ιωάννης Χαρ. Λαδάς

[...]Όταν ο πατέρας μου έχασε την περιουσία του από μια ώρα σε άλλη, όπως χάνονται τόσα πράγματα στον κόσμο, τα κτήματά μας πουλήθηκαν ένα-ένα στη δημοπρασία. Τελευταία ήρθε και η σειρά του σπιτιού
μας. Μια κυριακή πρωί, πριν πάμε στην εκκλησία, το σπίτι ήτον ακόμη δικό μας. Όταν
γυρίσαμε, μάθαμε πως καθόμαστε σε ξένο
σπίτι. Και σε λίγες μέρες έπρεπε να ξεσπιτωθούμε από το σπίτι, που είχε κτίσει ο ίδιος
ο πατέρας μου, πέτρα προς πέτρα, αρχιτέκτων κι’ επιστάτης ο ίδιος, ακολουθώντας το
να ψηλώνη σιγά-σιγά για μήνες ολόκληρους
από τα θεμέλια ώς τη στέγη. Μια μέρα επί
τέλους κουβαλήσαμε τα πράγματά μας. Ο
πατέρας μου, με όλη του την αρρώστεια,
που τον είχε καρφωμένο για χρόνια σε μια
πολυθρόνα, ήταν γενναίος άνθρωπος. Και
μολονότι είχε δέκα χρόνια να βγη μέσα από
το σπίτι του, όταν έβγαινε τώρα, για να μη
ξαναγυρίση, δε δείλιασε καθόλου. Εβάσταξε τον αποχαιρετισμό, σαν παλληκάρι. Θυμούμαι μόνο, πως σαν τον πιάσαμε από τα
χέρια και τον βάλαμε στο αμάξι δε γύρισε
καθόλου τα μάτια του πίσω να ιδή το σπίτι
του, που άφηνε. Ήταν μάλιστα βιαστικός κι’
ανυπόνομος να φύγη μιαν ώρα αρχήτερα.
— Εμπρός, αμαξά, τράβα!
Φώναξε με φωνή αποφασιστική. Και το
αμάξι κύλισε. Η μητέρα μου δεν έλεγε λέξη.
Εγώ, καθισμένος στο αντικρυνό σκαμνί, κύτταξα το περιβόλι μας που χανότανε πίσω
μας και, μέσα στο δροσερό πρωινό φως, οι
ανθισμένες ακακίες, και η γαζία μας, που
σκαρφάλωνε απάνω από τον τοίχο κ’ έδειχνε τα κίτρινα λουλούδια της στο δρόμο,
θαρρούσα πως μου μιλούσαν μια γλώσσα
που την εκαταλάβαινα. [...]
Όταν φτάσαμε στο καινούργιο σπίτι, ένα σπίτι με νοίκι, χαμηλό και μελαγχολικό, μέσα σ’
ένα στενό δρόμο, βοήθησα τον πατέρα μου
να κατέβη από το αμάξι. Καθώς τα πόδια του
ήσαν μισοπαραλυτικά, κοπίασε πολύ νανέβη τα δυο-τρία σκαλοπάτια του καινούργιου
σπιτιού. Πέρασε με κόπο τη στενή, χαμηλή
θύρα. Δεν μπορούσε να καταλάβη κανείς αν
ήτανε λυπημένος ή πονούσε. [...]
Από τον καιρό εκείνο δεν ξαναγύρισα.
Απόφυγα μάλιστα να περάσω από τον παληό δρόμο. Συχνά βρέθηκα σε ανάγκη να το
κάμω, μα πάντα άλλαζα δρόμο, έκανα έναν
αλλόγυρο και τραβούσα τη δουλειά μου.
[...]
Είχαν περάσει τέσσερες μήνες από τον καιρό που άφησα για πάντα το παληό μας σπίτι. Στο καινούργιο σπίτι είχαμε φέρει μαζί
μας τη μελαγχολία μας, χωρίς τα πελαγίσια
δροσερά βάλσαμα του μπάτη, χωρίς τις ευωδιές των ακακιών και της γαζίας μας. Ο
πατέρας μου δεν μπόρεσε να βαστάξη στην
καινούργια ζωή. Τώρα καταλαβαίνω, πως η
ομορφιά τον κρατούσε στον κόσμο. Η σκοτεινή λύπη του νέου σπιτιού τον έπνιξε. Και
μια μέρα πέρασε πάλι για τελευταία φορά,
κάτω από την στενή, χαμηλή θύρα. Και το
πρόσωπό του ήτανε πιο χαρούμενο και πιο

ήμερο, τώρα που έφυγε, από την ημέρα που
ερχότανε.
Τέσσερες μήνες, ναι, σωστοί τέσσερες μήνες είχαν περάσει από τον καιρό που αφήσαμε το παληό μας σπίτι. Ένα βράδυ γύριζα
να κοιμηθώ, με μια παράξενη ευθυμία. Ο
νους μου έτρεχε στα πιο εύθυμα πράγματα της ζωής. Και τα πόδια μου μ’ έφερναν
ελαφρά, χωρίς να καταλαβαίνω πού πηγαίνω. Έφθασα στη θύρα του παλαιού μας
σπιτιού και χτύπησα το κουδούνι. Ο ήχος
μου ήτον γνωστός και ευχάριστος. Δυο χτυπήματα σαν πάντα. Και περίμενα να μου
ανοίξουν. Μια αλαφριά ευωδία από τα νυχτολούλουδα με χαιρετούσε από τα βάθη
του κήπου. Άξαφνα ανοίγει ένα παράθυρο.
Ο κρότος του μού φάνηκε πως με ξύπνησε
από ένα ωραίο όνειρο σε μιαν άσχημη ζωή.
Είχα καταλάβει πια την πλάνη μου. Στο σπίτι
μας δεν άνοιγαν ποτέ έτσι τα παράθυρα σα
χτυπούσε η θύρα. Μα δεν ήταν πια καιρός
να διορθωθή το λάθος μου. Μια στιγμή σκέφθηκα να τρέξω και να χαθώ σαν κλέφτης.
Έμεινα ως τόσο καρφωμένος εκεί, μπροστά
στην ξένη θύρα. Μια φωνή άγρια μού χτύπησε τ’ αυτιά.
— Ποιος είνε;
Έμεινα βουβός.
Δεύτερη φωνή, αγριώτερη.
— Ποιος είνε;
— Εδώ κάθεται, σας παρακαλώ, ο κύριος...;
Και είπα με ντροπή το οικογενειακό μας όνομα, κρύβοντας το πρόσωπό μου στη σκιά.
Το παράθυρο έκλεισε δυνατά, με λίγα μασσημένα λόγια, που δεν τα κατάλαβα. Το λάθος ήταν δικό μου. Είχα χαλάσει το βαρύν
ύπνο ενός ευτυχισμένου ανθρώπου.
Τράβηξα τον δρόμο μου, με μια τρεμούλα
στα γόνατα, μακρυά από την ξένη θύρα.
Στο χαμηλό ταρατσάκι, δίπλα στη μάντρα,
ένα ταρατσάκι που σκέπαζε τα δωμάτια του
κηπουρού μας, ένα μαύρο κουλουριασμένο
πράγμα, κοντά στον καπνοδόχο, μ’ έκαμε να
σηκώσω τα μάτια μου. Ήτανε η χαϊδεμένη
μας γάτα. Πάντα στην ίδια της θέση, κοντά
στον καπνοδόχο. Αυτή μονάχα δε θέλησε να
μας ακολουθήση. Έμεινε πιστή στο παληό
σπίτι. Καμμιά δύναμη δεν μπορούσε να ξεκολλήση το αδύνατο αυτό πλάσμα, από τη
στέγη που γεννήθηκε. Και, δεν ξέρω πώς, το
ασθενικό αυτό πλάσμα μού γέννησε κάποιο
σεβασμό με τη δύναμη της αγάπης του.
Έκαμα να την φωνάξω, ν’ ακούσω το παραπονετικό νιαούρισμά της, να της πω ακόμα,
πως πέθανε ο πατέρας... Μα ο ήσυχος, ευτυχισμένος ύπνος της, μου φάνηκε σαν κάτι
ιερό, κάτω από την ωραία αστροφεγγιά. Την
άφηκα να κοιμηθή, κουλουριασμένη απάνω
στο δώμα, δίπλα στον καπνοδόχο. Εγώ μονάχα έπρεπε να φύγω μακρυά από το ξένο
σπίτι. Και τράβηξα το δρόμο μου, με βιαστικά βήματα, σαν κλέφτης.
Παύλου Νιρβάνα, «Στο ξένο σπίτι»
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ANTIΠΑΡΟΧΗ
ΛΑΥΡΙΟ

Δίνεται προς αντιπαροχή γωνιακό
οικόπεδο 251 τμ. μς ΣΔ 2, πρόσοψη17,5 μ., 250 μέτρα από τη θάλασσα, με ανεμπόδιστη και απεριόριστη θέα προς αυτή, στο Λαύριο,
περιοχή Αγ. Παρασκευή.
τηλ. 6932115357

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
Ένα αντρόγυνο πήγε σε σύμβουλο
γάμου μετά από 20 ολόκληρα χρόνια
γάμου. Όταν ο σύμβουλος ρώτησε
ποιο είναι το πρόβλημά τους, η γυναίκα άρχισε να εξιστορεί με πάθος,
ένταση και θλίψη όλα τα προβλήματα που είχαν σε αυτά τα 20 χρόνια.
Όλα όμως! Ανέλυσε τα πάντα. Ότι ο
σύζυγος δεν την προσέχει, είναι αδιάφορος, ψυχρός, ότι αυτή νιώθει
μοναξιά, αποξενωμένη, δεν υπάρχει
αγάπη πλέον στη σχέση και όλες τις
ανάγκες που μένουν ανεκπλήρωτες
από έναν κενό γάμο.
Αφού ο σύμβουλος την άφησε για
αρκετή ώρα να μιλάει, κάποια στιγμή
σηκώθηκε πάνω, της ζήτησε να σταθεί όρθια και μετά την αγκάλιασε και
την φίλησε παθιασμένα!
Ο άντρας παρακολουθούσε με προσοχή χωρίς να αντιδράσει. Μετά από
λίγο, η γυναίκα σταμάτησε και κάθισε ξανά στην καρέκλα της μισοζαλισμένη.
Ο σύμβουλος γύρισε στον άντρα και
του είπε: «Αυτό χρειάζεται η γυναίκα
σου. Μπορείς να το κάνεις αυτό τουλάχιστον 3 φορές τη βδομάδα».
Ο άντρας το σκέφτηκε για λίγο και
είπε: «Κοίτα, μπορώ να στη φέρνω
Δευτέρα και Τετάρτη, αλλά την Παρασκευή δεν μπορώ, έχω μπάλα».

• Μια μέρα ο Τοτός βγήκε στη αυλή
του σπιτιού του να παίξει. Εκείνη τη
στιγμή περνούσε ο σκουπιδιάρης και
τον ρωτάει:
– Τοτέ, έχετε σκουπίδια;
– Ένα λεπτό να ρωτήσω τη μαμά μου.
Μαμά, έχουμε σκουπίδια; ρώτησε.
– Ναι, Τοτέ μου.
Και τότε ο Τοτός προς το σκουπιδιάρη:
– Ναι, έχουμε, δεν θέλουμε!
• Ο Τοτός επιστρέφει σπίτι του απ το
σχολείο και λέει στη μητέρα του :
– Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε σήμερα αν έχω άλλους αδελφούς ή αδελφές , που θα πάνε κι αυτοί στο ίδιο
σχολείο .
– Πολύ ευγενικό το ενδιαφέρον της,
λέει η μαμά . Και τι είπε όταν της είπες
ότι είσαι μοναχοπαίδι ;
– Δόξα σοι ο θεός !
• Ο μπαμπάς του Τοτού είχε τρελαθεί από τα ψέματα του γιου του και
αγοράζει ένα πανάκριβο ρομπότ της
αλήθειας, που όταν έλεγες ψέματα σε
χαστούκιζε.
Μια μέρα, λοιπόν, ο Τοτός γυρίζει αργά
στο σπίτι και ρωτάει ο πατέρας:
«Τοτέ γιατί άργησες;»
«Ένας φίλος μου τράκαρε με το ποδήλατο και πήγα στο νοσοκομείο να τον
δω» λέει ο Τοτός.
Το ρομπότ ενεργοποιήθηκε στο ψέμα,
πήγε και του έριξε ένα χαστούκι.

«Τοτέ μη λες ψέματα και πες μου γιατί
άργησες;» επιμένει ο πατέρας.
«Ήμουν στο σπίτι του Γιαννάκη και διαβάζαμε» λέει ο Τοτός.
Το ρομπότ ενεργοποιείται ξανά και
πάει και ρίχνει και πάλι ένα χαστούκι
στον Τοτό.
«Τοτέ πες την αλήθεια;» ξαναλέει ο
πατέρας.
«Καλά, καλά, βλέπαμε μία…. τσόντα…»
λέει ο Τοτός.
«Ντροπή σου Τοτέ, εγώ στην ηλικία
σου, ποτέ δεν έβλεπα ανήθικες ταινίες..»
Ενεργοποιείται το ρομπότ και ρίχνει
ένα χαστούκι στον πατέρα.
Η μητέρα του Τοτού που τα παρακολουθούσε όλα αυτά, λέει ειρωνικά
στον άντρα της:
«Ε, βέβαια, τι περίμενες να κάνει!!
Γιος σου είναι….»
Γυρίζει το ρομπότ και ρίχνει και σ’ αυτήν ένα χαστούκι…
• Ένας γύφτος φορτώνει στο αμάξι
γυναίκα, 10 παιδιά, πεθερό, πεθερά
όλους μαζί…
Τους βλέπει ένας αστυνομικός όπως
ήταν σαν σαρδέλες και κάνει σήμα να
σταματήσει το αυτοκίνητο.
Ο γύφτος σαν να μην τον είδε δεν σταματάει.
Τον κυνηγάει ο αστυνομικός με την
μηχανή, του κλείνει τον δρόμο και του
λέει:

«Καλά δεν είδες το σήμα που σου έκανα; Γιατί δεν σταμάτησες;»
Και του λέει ο γύφτος:
«Ρε φίλε δεν βλέπεις πως είμαστε εδώ
μέσα; Που να σε ‘βαζα;»
• Η δασκάλα μαθαίνει καλούς τρόπους
στην τάξη του Τοτού και ρωτάει:
«Ας υποθέσουμε πως κατουριέστε ενώ
βρίσκεστε με μία κοπέλα σε δείπνο,
πως μπορείτε να το πείτε ευγενικά;;;»
«Θέλω να πάω να κατουρήσω» λέει ο
Γιαννάκης.
«Όχι, δεν είναι σωστό να το πεις μπροστά σε μία κοπέλα αν είστε σε δείπνο!!!» λέει η δασκάλα.
«Θα σπάσει η φούσκα μου..πηγαίνω
στην τουαλέτα» πετιέται ο Γιωργάκης!
«Δεν είναι τόσο ευγενικό…» του λέει η
δασκάλα «…δεν πρέπει να αναφέρετε
στο φαγητό κάποια λέξη που να προσδιορίζει τι θα κάνετε…στην τουαλέτα»
«Θα της πω μονάχα: Πρέπει να πάω
στην τουαλέτα…» λέει ο Κωστάκης.
«Και πάλι αναφέρεται η λέξη τουαλέτα» τον διορθώνει η δασκάλα…
«Εσύ πως θα το έλεγες Τοτέ;;» ρωτά η
δασκάλα.
«Θα της έλεγα: Πάω να χαιρετήσω ένα
στενό φίλο μου που με καλεί αυτή τη
στιγμή… τον οποίο θα έχεις τη χαρά να
γνωρίσεις μόλις τελειώσουμε το δείπνο μας!!!»

Του Δημήτρη Πετράκου

