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Αυτές τις γιορτές...
όλοι οι δρόμοι... οδηγούν σπίτι...

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ!!!
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Την απογραφή μου μέσα…!
γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

Κι είπε η κυβέρνηση: «Βρε δεν τους
μετράμε αυτούς εδώ να δούμε που
βρισκόμαστε;»
«Βεβαίως» συμφώνησαν αλαλάζοντας οι παρατρεχάμενοι.
«Στην ΕΛΣΤΑΤ ογλήγορις», ξαναείπε η κυβέρνηση.
Όπερ και εγένετο.
Κει πέρα που λέτε στην ΕΛΣΤΑΤ ζουν οι άνθρωποι
των αριθμών και των μετρήσεων. Ολημερίς μπροστά σ’ έναν υπολογιστή καταγράφουν νούμερα και
εφαρμόζουν στατιστικά μοντέλα φανταστικής προέλευσης και απίθανης πραγματοποίησης.
Μόλις τους δόθηκε η εντολή της απογραφής του
πληθυσμού, οι παρειές των αριθμολάγνων στατιστικογράφων κατακοκκίνισαν από ηδονή και τα μολύβια τους άρχισαν να ξύνονται από μόνα τους.
«Μην ανησυχείτε αγαπητοί κυβερνήτες θα απογράψουμε μέχρι και τους γαιοσκώληκες» διαβεβαίωσαν οι αρχιμοντελάρχες κι άρχισαν να ξεσκονίζουν
τα εφαρμοσμένα μαθηματικά τους.
«Και κοιτάτε μη μας ξετινάξετε οικονομικώς για μια
απογραφούλα. Δεν βγαίνουμε λέμε», είπαν οι κυβερνώντες
«Μην ανησυχείτε καθόλου γι’ αυτό. Έχουμε τον

τρόπο μας εμείς να εξαπατούμε όσους έχουν ανάγκη για ένα έξτρα μεροκάματο. Θα πούμε στην αρχή
άλλο ποσό, μετά θα πούμε ένα άλλο, κι ύστερα θα
τα μπουρδουκλώσουμε και κανείς από τους απογραφείς δεν θα ξέρει τι θα πάρει», απάντησαν οι
σουφρόκωλοι στατιστικολόγοι.
«Σύμφωνοι λοιπόν».
Οι πρώτες ανακοινώσεις που βγήκαν για την έναρξη
της απογραφής ήταν αόρατες. Δεν τις είδε δηλαδή
κανείς. Ούτε οι Δήμοι, ούτε οι περιφέρειες, ούτε
κανείς. Ύστερα από κάμποσο καιρό θυμήθηκαν να
κάνουν πάλι μια μνεία στο γεγονός, αλλά σε κάποιες εφημερίδες που τις διάβαζε μόνο ο εκδότης τους
και έπειτα σε κάποια ειδησεογραφικά site μηδενικής κυρίως απήχησης.
Έξι μήνες μετά την εντολή της κυβερνήσεως δεν είχε
απογραφεί ούτε μύγα.
«Τι γίνεται βρε παιδιά;» ρωτάει ο υπουργός.
«Τι να γίνει κυρ υπουργέ μου; Αυτά τα πράγματα
θέλουν το χρόνο τους.»
«Άντε καλά, αλλά επισπεύστε το»
Ένα χρόνο μετά… όσοι απογραφείς τελικά πιάστηκαν στην παγίδα και συμμετείχαν, πλήρωσαν κάτι
παραπάνω από αυτά θα πάρουν σε βενζίνες για τα
πήγαινε έλα, κυνηγήθηκαν από αγέλες σκυλιών, καθυβρίστηκαν από παράνομους οικοπεδούχους που
νόμιζαν πως θα τους προδώσουν στην εφορία, εκδι-
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Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν
προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική
ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος με
οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.©

ώχθηκαν κακήν κακώς από ιδιοκτήτες που νόμιζαν
πως είναι κλεφτρόνια της γειτονιάς και άλλα πολλά
που ας μείνουν καλύτερα μεταξύ των απογραφέων
και του Θεού.
-Τι, τελειώσαμε δηλαδή; Μάθαμε πόσοι είμαστε;
-Αν είναι δυνατόν για ποιους μας περάσατε καλέ;
Για τίποτα οργανωμένους;
Το μάλε βράσε λέει γίνεται εκεί στην υπηρεσία των
σφουγγοκωλάριων. Ο Υπουργός θέλει την απογραφή, ο διοικητής βρίζει ό,τι κινείται από κάτω του,
οι επόπτες μόλις έδεσαν ένα σκοινί στο δοκάρι του
σπιτιού τους, οι τομεάρχες ακόμα μουντζώνουν την
ώρα και την στιγμή που έμπλεξαν, οι απογραφείς
κόβουν βόλτες σαν τις τρελές του χωριού και οι Δήμοι όλης της χώρας κάπου σε κάποια γωνιά κλαίνε
γιατί τα κουκιά των δημοτών δεν βγαίνουν.
Εν τω μεταξύ ο covid θερίζει, η διχόνοια κυριαρχεί
και λόγω οικονομικής δυσπραγίας τα γ@3$σια, και
άρα τα βαφτίσια, έχουν ελαττωθεί. Δηλαδή αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση το κοντέρ θα γράψει ξερό
ζερό. Και αυτό δεν θα το γράψει καμιά στατιστική
υπηρεσία. Η ιστορία θα το γράψει με μεγάλα γράμματα και θα το κάνει και εγχειρίδιο και για άλλους
ψυχανώμαλους λαούς με τίτλο «Πώς να βγάλετε τα
ματάκια σας με τα ίδια τα χεράκια σας!»
Ήμαρτον πια, την απογραφή μου… μέσα!
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Πριν από λίγες ημέρες ήμουν
καλό; Τη νύχτα ομορφαίνουν τα τζάμια τούΤο αλυσοπρίονο των Παραμυθουγέννων.
στον χώρο μου, στο βουνό.
των των παράξενων σπιτιών καθώς καθρεΒελούχι το λέγαν τα παλικάφτίζουν τα φώτα, αν και για σπίτια δεν μου
από τον Γιώργο Ρούσκα
ρια του Άρη. Όπως παλιότερα οι κλέφτες και οι
φαίνονται
τούτα
τα κτίσματα-κουτιά. Και ποια να είναι αυτή
georouskas@gmail.com
αρματολοί. Το πώς το ξέρω, είναι μεγάλη ιστοη κυρά-Βουλή που ένας πατέρας έλεγε στο παιδί του ότι είρία, δεν θέλω τώρα να την πω. Όρος πανέμορφο, ελατοκεντημένο. Βελανιναι στην επάνω πλευρά;
διές πανύψηλες, πλατάνια, καστανιές. Αξιοποιημένο «με όλα τα κομφόρ»:
σαλέ και χιονοδρομικό. Όνειρο επί εδάφους, με υπέροχο ουρανό. Ομίχλη,
Είμαι περήφανο, ψηλό, έκλεισα τα 19. Μέτρα ύψος εννοώ. Για τα χρόνια μου
κρύο, χιόνι τον χειμώνα. Αργοπορημένη η άνοιξη, μα πάντα εκθαμβωτική.
δεν μιλώ. Τα βιβλία λένε ότι ψηλώνουμε κάθε χρόνο λίγα εκατοστά. Με φόρΔροσερό αεράκι το καλοκαίρι, πορτοκαλί, κόκκινες και ώχρα πινελιές το φθιτωσαν στολίδια, πλουμίδια και όλα τα κινέζικα καλά. Όμως βαρύ το φορτίο
νόπωρο. Χινόπωρο, το λέγαν οι παλιοί. Όλα καλά, μεγάλωνα κι εγώ το έρμο
του στολισμού. Βαρύ και το φως του. Λαμπιόνια; Εξήντα χιλιάδες παρακαλώ.
σε τούτη τη φωλιά. Σχεδόν παραδεισένια. Κλειστό για δεκαετίες το εργοστάΚαλώδιο; Πέντε χιλιόμετρα μήκος. Ζωσμένα στο κορμί μου. Άκουσα τον τελισιο της Πειραϊκής-Πατραϊκής. Τέλος άδοξο με τρόπο ελληνικό. Από το 2000
κό απολογισμό για όλης της πλατείας τον στολισμό: 350.000 λαμπιόνια, 29,5
ολοκληρωμένη και η τρύπα στα σπλάχνα του βουνού, η σήραγγα Τυμφρηχιλιόμετρα μήκος. Όσο από την Αθήνα ως την Πεντέλη! Εμείς; Αδέρφια, ξαστού. Αντί να τρυπήσουν οι Αθηναίοι τον Υμηττό, να συνδεθούν Μεσόγεια
δέρφια, γειτονόπουλα συνολικά φερμένα: τριάντα τον αριθμό, σε ισάριθμες
– Αργυρούπολη σε λίγα λεπτά, ήρθαν και τρύπησαν τα μεριά μας. Το πώς τα
πλατείες. Σχόλιο; Ουδέν.
ξέρω τούτα είναι μεγάλη ιστορία, δεν είναι ώρα τώρα να την πω.
Με κόψανε ενώ δεν είχα ξυπνήσει καλά-καλά. Συζητώντας για οικολογία, πεΣτη γη μας δεν χρειαζόσουνα πολλά. Δωρικά όλα. Ούτε στολίδια, ούτε πλουριβάλλον, πράσινο ισοζύγιο, ως και για τον προς τη φύση οφειλόμενο σεβαμίδια. Άκουγα την καμπάνα από μακριά την Κυριακή και ριγούσα σύγκορμο.
σμό, με έσφαξαν με το αλυσοπρίονο, σαν με μαχαίρι οδοντωτό, σε λιγότερο
Το βράδυ έντυνα τη γύμνια μου με το φως του φεγγαριού. Την αυγή στρααπό ένα λεπτό. Στα ζώα, οι άνθρωποι οδηγούν τη λεπίδα συνήθως στον λαιφτάλιζαν στο πανωφόρι μου οι πρωινές δροσοσταλιές. Αφηνόμουν στην παμό, σε μας στα πόδια, στη βάση του κορμού. Νομίζουν ότι είμαστε άψυχα,
ράσταση των πουλιών όσο να βγει ο ήλιος, ν’ αρχίσω να παίρνω μπροστά. Είπως δεν πονάμε. Υπολογίζουν λογιστικά. Μετράνε μόνο ό,τι είναι γραμμένο
δαν τα μάτια μου κάμποσα. Από γαϊδάρους ως ελκυστήρες αγροτικούς. Από
στα τιμολόγιά τους, αλλιώς «σε έχουν γραμμένο».
κοσιά, τσαπί, ως μηχανή και χορτοκοπτικό. Από την τραγιάσκα ως τα τζόκεϊ
Εμένα βέβαια με κατά–χώρισαν. Στα δυο. Αλλά και στα χαρτιά, αναγκαστικά.
και τις κουκούλες. Από σεγκούνι, φόρεμα, μαντήλα ως τη φούστα και μετά
Μέχρι στη Διαύγεια θα περαστώ. Αυτές κι αν είναι δόξες! Γι αυτούς έξω από
ως το κολάν. Απ’ το λαδάκι στα καντήλια του νεκροταφείου ως σήμερα στα
εκεί δεν υπάρχω. Μπορεί να υπάρξω ως μνήμη στα μάτια των περαστικών.
μπαταρίας λεντ. Πόσα θα δω ακόμα!
Τώρα όμως είμαι εδώ. Συντεταγμένο κατά πώς με ανάγκασαν, στην πλατεία
Συντάγματός τους. Και βλέπω, και ακούω, και νιώθω, και ριγώ. Άφησα να
Αλλά δεν πρόφτασα. Όλα έγιναν τόσο ξαφνικά που μου κοπήκαν τα πόδια.
στραγγίξει λίγο ρετσίνι στη βάση μου μήπως και ξεραθεί, να φράξει η πληγή,
Για πότε βρέθηκα ξάπλα, για πότε με τυλίξανε, με φορτώσανε και πώς κατέμπας και καθυστερήσω το τέλος. Ό,τι προλάβω. Έτσι κι αλλιώς δεν πρόκειται
ληξα εδώ, ακόμα δεν το κατάλαβα. Περίεργο μέρος. Γούβα κανονική. Κτίρια
να ξαναδώ το αγαπημένο μου βουνό. Τίποτε δεν πρόκειται να ξαναδώ. Ο
ψηλά. Χωρίς καμινάδες. Χωρίς κεραμίδια. Γκρίζο και μαύρο παντού. Άντε και
τελευταίος μου χειμώνας, το ξέρω. Κι αυτός, λειψός.
λίγο χρώμα, αφύσικο όμως πολύ. Ο αέρας μυρίζει όπως μύριζε η εξάτμιση
από τα αγροτικά. Άσφαλτος, πλάκες, πέτρα. Χώμα πουθενά. Τουλάχιστον έχει
Παράξενοι οι άνθρωποι σε τούτο το μέρος! Γιατί με κουβάλησαν με το έτσι
νερά. Στύλοι, καλώδια, κόσμος πολύς, αυτοκίνητα πιο πολλά. Μια σταματάθέλω ίσαμε ’δώ; Μόνο για λίγες ημέρες, ίσα να βαστάξω το στολισμό; Πώς
νε, μια ξεκινάνε, κάτι τους έχει πιάσει ετούτους εδώ. Κι εγώ να μη νιώθω τα
και δεν είχα ξαναδεί τα ίδια στο χωριό; Γιορτή αποκλείεται να είναι. Έτσι όπως
πόδια μου, να ξυλιάζω από το κρύο. Πρώτη φορά δεν νιώθω τη γη. Αλλόκοτος
τρέχουν, έτσι όπως βιάζονται, όπως μιλάνε στο κινητό (όλα τα ξέρω, είχε κι ο
κι ο ουρανός, σαν να έχει άλλο φως, θολό. Ακόμα και της νύχτας, αφύσικο,
τσέλιγκας απ’ αυτό), έτσι όπως οι φάτσες τους παρελαύνουν, μόνο σε γιορτή
δεν βλέπω το φεγγάρι, με φώτα το έχουν αντικαταστήσει κι αυτό. Το μόνο
δεν πάνε. Κοιτάνε, προσπερνάνε, και άι στο καλό. Μουρτζούφληδες, κακόκεφοι, μουτρωμένοι, αδιάφοροι, στο τρεχαλητό. Κακοντυμένοι, καλοντυμένοι,
εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι, με μάσκα ή χωρίς, πρόσωπο ένα και το αυτό.
Οι έφηβοι το ίδιο. Μαύρο τζιν, μαύρο μπουφάν, παπούτσια πάνινα, λες και
από ένα αόρατο καρμπόν. Όλοι φοράνε ακουστικά. Τα πιτσιρίκια δείχνουν
αχόρταγα αλλά ευχαριστημένα. Έρχονται, τρέχουν, γελάνε, πρόσωπα όλο
χαρά. Σοκολάτες, καραμέλες, γλιφιτζούρια, παιχνίδια, γλυκά. Φωτογραφίες
με τη μαμά, με μένα, αγκαλιές, φιλιά. Πού να φανταστούν τη δικιά μου μοίρα. Τον θάνατο μπροστά στη χαρά…
Δεν βγάζω άκρη. Θ’ αφουγκραστώ τι λένε τα ντόπια πουλιά. Είναι καλά πληροφορημένα. Η επικοινωνία τους έχει φτερά.
—Έτσι είναι αυτά τα δίποδα όντα. Εξουσιαστικά. Υποτιμούν όλα τα άλλα. Την
ώρα που χαϊδεύουν ένα σκυλί, μπορεί να του δώσουν και μία κλωτσιά.
–Ο κτηνοτρόφος νοιάζεται για τα ζωντανά μέχρι την ώρα που το αίμα τους
θα του φέρει λεφτά.
—Συμπονούν δημοσίως τον άστεγο, τον ζητιάνο, τον άνεργο, αλλά μόνο θεωρητικά. Μετά στρέφουν το βλέμμα αλλού και συνεχίζουν «κανονικά». Ακόμα
και τώρα, Χριστούγεννα.
–Υποτίθεται ότι ο Θεός τους, ο Θεός της Αγάπης θα γεννηθεί.
–Σιγά να μην γεννηθεί. Μία φορά τους έκανε τη χάρη. Πού να έρθει τώρα;
Στην πολυεστερική σπηλιά; Στη φάτνη από πλαστικό; Στις ανύπαρκτες ανάσες
ζώων ακρυλικών; Στα ομοιώματα από πι βι σι της Μαρίας, του Ιωσήφ, των
μάγων, των βοσκών; Στο φως το ηλεκτρικό; Με το ζόρι ξεγεννάνε στα έγκατα
του εμπορίου την Οικονομία κάθε Χριστούγεννα και λατρεύουν της αγοράς
τον πολυμήχανο θεό.
—Κάτι κατάφεραν. Τον έκαναν άυλο κι αυτόν, και πλαστικό, κι ανέπαφο, και
ηλεκτρονικό. —Και «μπιτκοϊνικό».
—Μορφή τριαδική: Χρήμα – Εξουσία – Δόξα.
—Πλαστικούγεννα, εμπορούγεννα.
—Παραμυθούγεννα για τα καλά.
—Γιατί κουνάς το κεφάλι; Γιατί δεν μιλάς;
— Κυρ κότσυφα τι ψάχνεις να βρεις, μεγάλη ιστορία, κρυώνω, κούρνιασε να
βγάλουμε το βράδυ, άλλη φορά ίσως να σου την πω.
Γιώργος Ρούσκας, Δεκ. 2021
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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 €

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*

Ήρθε η στιγμή για
πεντανόστιμα σουβλιστά!!!

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

Μπύρες/Beers

Heineken κουτάκι 330 ml
Heineken Light κουτάκι 330 ml
Άλφα κουτάκι 330 ml
Fix κουτάκι 330 ml
Amstel κουτάκι 330 ml

Αναψυκτικά / Soft drinks

Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki

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 €

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

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €
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 €

Κοντοσούβλι χοιρινό
Πανσέτα σούβλας
Κοκορέτσι
Αρνί
Κοτόπουλο

Μερίδα
9,00 €
9,00 €
8,50 €

/ Κιλό
20,00 €
21,00 €
22,00 €
22,00 €
8,00 €

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

* κατεψυγμένα
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του Κώστα Πόγκα πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
Μοιάζει να είναι η Μποτσουάνα
όλων των ιών η μάνα

Γ.Ν.ΔΕΡΜΑΤΗΣ: “ΤΟ ΔΕΣΠΟΤΑΤΟ ΤΟΥ ΜΥΣΤΡΑ-ΜΟΡΕΩΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,
200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821”
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ
Δελτίο Τύπου

Με μέγιστη ταχύτητα όπως τ’ αεροπλάνα
Σεργιανάει στον πλανήτη όπου θέλει σαν Αλάνα
Ξεκίνησε από την Αφρική κ’ έφτασε στην Ευρώπη
Το γερασμένο πληθυσμό να καταστρέψει Πρώτη
θα πάει και στην Αμερική που είναι χώρα Τραγική
που μαζεύονται οι Ηγέτες Σύμμαχοι και Μπιστικοί
Να την κάνουν στον Πλανήτη προϊστάμενη Σουλτάνα
Επιδέξια στις μπίζνες Καλλιτέχνιδα Πουτ@να.
26/11/2021

Μία ακόμη “φωτεινή βραδιά”, το Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021, για το Λαύριο,
με την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Ν. Δερμάτη «Το Δεσποτάτο του
Μυστρά-Μορέως και οι απαρχές του
Ελληνικού Κράτους-200 χρόνια από την
Επανάσταση του 1821» (Γ΄ έκδοση συμπληρωμένη) στην αίθουσα του Παλαιού Μηχανουργείου.

Πυκνή Ιστορικών και Φιλοσοφικών νοημάτων η εκδήλωση, με την παρουσία
σημαντικών ομιλητών, που τίμησαν, τον
ίδιο τον Γιώργο και το έργο του, με τα
πολύ επαινετικά και αληθινά λόγια τους
καθώς και η παρουσία τόσου κόσμου.
Ιδιαίτερη τιμή η παρουσία και συμμετοχή του ως ομιλητή του κ. Προκοπίου
Παυλόπουλου, τ. Προέδρου της Δημοκρατίας και επίτιμου Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς
επίσης και των δύο άλλων ομιλητών, του

κ. Λαοκράτη Βάσση, φιλολόγου-συγγραφέως και της κας Έλλης Δρούλια, Ιστορικού και τ. Διευθύντριας της Βιβλιοθήκης
της Βουλής.
Τιμητική βραδιά η χθεσινή για την Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής που από το
1984, σχεδόν σαράντα χρόνια, σε κάθε
ευκαιρία, με αυτοπεποίθηση και μαχητικότητα στηρίζει και αναδεικνύει την
πνευματική πλευρά της Λαυρεωτικής.
Τιμή για την πόλη, το Λαύριο, που μία
επιστημονική συλλογικότητα σαν την
Ε.ΜΕ.Λ. δραστηριοποιείται στους κόλπους της. Τιμή τέλος για όλους εμάς που
την υπηρετούμε, την κρατάμε ζωντανή
και δραστήρια.
Στον ιστότοπο της Ε.ΜΕ.Λ. (emel.gr, ενότητα ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ) μπορείτε να βρείτε το
video της εκδήλωσης, την ομιλία του κ.
Π. Παυλόπουλου, καθώς και φωτογραφικό υλικό.
Λαύριο, 7-12-2021
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής
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Ο ρόλος του διδάσκοντα στη συμβατική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
γράφει η Τριανταφυλλιά Μήτρου
Φιλόλογος
(ειδίκευση στην ειδική αγωγή-μαθησιακές δυσκολίες
και την ψυχολογία)
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια («Εκπαίδευση και Τεχνολογίες
σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης»)

Στο 11ο Διεθνές Συνέδριο για την
Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε το
τριήμερο 26-28 Νοεμβρίου 2021,
ένα μέρος των εισηγήσεων αφορούσε τις απόψεις αλλά και τις στάσεις
των εκπαιδευτικών απέναντι στην
αναγκαστική εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω του covid 19. Εξαιτίας
των νέων αυτών συνθηκών, η δια
ζώσης διδασκαλία αντικαταστάθηκε
από την τηλεκπαίδευση, ενώ σταδιακά αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες
της τεχνολογίας τόσο για την παράδοση των εργασιών όσο και για την

αξιολόγηση των μαθητών. Όλα τα
παραπάνω προσέδωσαν στον διδάσκοντα ένα ρόλο διαφορετικό, πολύ
πιο σύνθετο, απαιτητικό και δύσκολο από εκείνον της συμβατικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της οποίας
αρκούνταν κυρίως στη μετάδοση
γνώσεων.
Πιο συγκεκριμένα, ο διδάσκων,
σε συνθήκες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποκτά ένα ρόλο πιο
πολύπλοκο, αφού καλείται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, ούτως ώστε
να περιορίσει αρνητικά συναισθήματα που γεννώνται στους μαθητές του λόγω της απομόνωσης που
βιώνουν. Το περιβάλλον αυτό τον
βοηθά επιπλέον να πετύχει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ τους, αλλά και την καλλιέργεια
πνεύματος συλλογικότητας για την
αντιμετώπιση προβλημάτων και την
επίτευξη κοινών στόχων. Επιπλέον,

γράφει
η Κατερίνα Μερκούρη

Ο εσπερινός ξεκινά με το κάλεσμα της καμπάνας. Ένας
Νοέμβρης γλυκός, είναι ο μόνος που αλλάζει συνήθειες,
χρόνο με το χρόνο. Έχει γίνει
πιο γλυκός, πιο ηλιόλουστος,
πιο άνυδρος. Ανταγωνίζεται
το παρελθόν, που χειμάζει
ημέρες τώρα μέσα σε επίπονες νοσταλγίες. Βαδίζω
μέσα σε έναν γνώριμο περίβολο. Δεν βιάζομαι να μπω
στον ναό. Με περιμένουν Αρχάγγελοι μαχητές, ψυχοπομποί.
Σε αυτούς προσφέρω την ψυχή μου, που αιωρείται πάνω από
φιγούρες προαιώνιων πιστών. Όλοι είναι εκεί κι ας μην φαίνονται. Κρύβονται πίσω από αιωνόβιους αειθαλείς Μαθουσάλες.
Χωρατατζήδες φασαριόζοι των κελιών, ευλαβικοί παρασκευαστές του στιφάδο, αναπόσπαστες μονάδες ανάμεσα σε τριάδες
ομοούσιες, αχώριστες. Η γλυκιά μυρωδιά των κρεμμυδιών διαχέεται στον αποψιλωμένο χώρο, διεγείρει την οσμή, ιχνηλατεί
τον δρόμο της πατροπαράδοτης γεύσης. Το κορμπάνι γίνεται
ο κρίκος που ενώνει το παρελθόν με το παρόν. Ο Στέφας μέντορας, αρχηγός, συνεχίζει την προπατορική του τέχνη, γελάει,
φωνάζει, γεμίζει την ψυχή μου εικόνες πληθωρικές. Η λειτουργία τελείται μέσα από τις κραυγές των προσευχών, τους άρτους
των πιστών, τις βουβές ικεσίες στα πρόσωπα των Αγγέλων. Το
πέρας της γιορτής, θα σημάνει την αρχή του λιομαζώματος. Ο
μύλος του σήμερα αλέθει το χθες, με ζήλο πορθητή. Φιγούρες
τυπολατρικές, εγωκεντρικές, θλιβερές, ξένες, εκπίπτουν με
ρυθμό αλλοτρίωσης. Το τάμα που ελπίζει στο θάμα, η επίκληση
και η άφεση, είναι κλεισμένα σ’ ένα όνειρο που διακόπτεται
απότομα από τον θόρυβο του αυτοκινήτου που κορνάρει ασταμάτητα, άσκοπα και εκνευριστικά, σέρνοντας την μνήμη στην
ανελέητη πραγματικότητα.
Χρόνια πολλά χωριό μου, χρόνια πολλά μπαμπά μου!
Ο ΔΙΚΟΣ ΜΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ. 2019.

στο περιβάλλον της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης ο διδάσκων πρέπει να
καταφέρει να εμπλέξει τους μαθητές του στη διαδικασία της μάθησης και να δημιουργήσει κίνητρα,
ώστε να παρακολουθούν ενεργά
την εκπαιδευτική διαδικασία, οπότε
ο ρόλος του εμπλουτίζεται και από
εκείνον του εμψυχωτή. Εννοείται,
βέβαια, πως για να το πετύχει αυτό
πρέπει προηγουμένως να διασφαλίσει μια μορφή ποιοτικής και ουσιαστικής επικοινωνίας με τους μαθητές του, ενώ σημαντικός είναι και
ο υποστηρικτικός-συμβουλευτικός
του ρόλος, ώστε οι εκπαιδευόμενοι
στο νέο και άγνωστο γι’ αυτούς περιβάλλον να μάθουν πώς να μαθαίνουν, από πού μπορούν να αντλούν
τη γνώση, πώς να οργανώνουν το
διάβασμά τους και να φέρνουν εις
πέρας τις εργασίες τους, εν τέλει
πώς να λειτουργούν πιο αυτόνομα

Ήρθε και τούτο το απόγευμα..
Καθυστέρησε.. στην όψη του είχε το άρωμα
θυμού, έπαιζε με τις φλούδες ενός μικρού
πορτοκαλιού.
Ήρθε βαριά, ξεκούραστα,
με τα χέρια στις τσέπες σαν
αμετανόητος χασομέρης.
Ήρθε μονάχα για να χαράξει
τους χειμώνες.
Φαιούς, ανήλιαγους, παρατατικούς,
άρτι εκκολαπτόμενους.
Το ακολουθούν στίχοι ημερολογιακοί,
γιορταστικοί εωθινοί, σκέψεις εγκλωβισμένες
στου καπνού το νεφέλωμα.
Χειμώνα μακρύ υπαινίσσεται..
ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 2019
© Κ.Μ.

και ανεξάρτητα. Και πάλι, όμως, ο
ρόλος του δεν τελειώνει εδώ, καθώς
συμπληρώνεται από την ανάγκη να
διαμορφώσει ένα εκπαιδευτικό υλικό με το οποίο θα μπορέσει να υποστηρίξει τη διδασκαλία του στο νέο
περιβάλλον, αλλά και με το οποίο
θα επιτύχει την αλληλεπίδραση του
μαθητή με αυτό. Αξιοσημείωτος,
τέλος, ο ρόλος του όσον αφορά την
κατάλληλη ανατροφοδότηση, ώστε
να σημειώνεται πρόοδος του διδασκόμενου.
Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν
μια διαφορετική φιλοσοφία για την
εκπαίδευση και το ρόλο του διδάσκοντα. Αξιοσημείωτο ότι οι νέες
συνθήκες αποτέλεσαν την αφορμή,
ώστε οι εκπαιδευτικοί να δούμε
ορισμένες παραμέτρους της εκπαίδευσης από άλλη ματιά και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εμπλουτίσουμε τη δια ζώσης εκπαίδευση
με όλες εκείνες τις δυνατότητες
που μας δίδαξε η εξ αποστάσεως,
προκειμένου να καλλιεργήσουμε
στους μαθητές μας δεξιότητες απαραίτητες και αναγκαίες για τη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, μεταξύ των
οποίων είναι η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η
επικοινωνία.
Γράφει
η Αθηνά Γ. Αναστασίου
Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr

“Τα λόγια είναι που κάνουν
τις παρεξηγήσεις” γράφει κάπου
στο βιβλίο του “Μικρού Πρίγκηπα”. Δεν θυμάμαι αν το λέει αυτός
ή η αλεπού στο διάλογο γνωριμίας
τους. Ξεκινάμε με “λόγια βαριά”,
όπως σοφά λέει ο λαός μας, να θίξουμε, να πλήξουμε, να στενοχωρήσουμε τον εύκολο στόχο. “Εκεί
που μάς παίρνει”, όπως πάλι σοφά
ακούγεται η φράση αυτή στην καθομιλουμένη. Η βία ξεκινά από τις
λέξεις, που γίνονται συμπεριφορές, που ζητούν χείρα βοηθείας.
Όχι, δεν εμπεριέχει βία ο έρωτας.
Όχι, δεν ξεφεύγει ποτέ για πρώτη ή
για μία φορά το χέρι κανενός. Θέλει δύναμη να το πάρεις απόφαση.
Ότι αυτός που σε χτύπησε, κάνει
δοκιμές να σε αφανίσει. Πρώτα
ψυχικά και ύστερα σωματικά. Άμεση καταγγελία του δράστη και προσφυγή στις κοινωνικές δομές περίθαλψης και προστασίας, οι πρώτες
μας κινήσεις. Και μη μού πείτε ότι
“τον πρώτο καιρό δεν ήταν έτσι”,
γιατί δεν το πιστεύω. Η βία φαίνεται ακόμη και σε ένα χαμόγελο.
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1926-2021: Ένας κύκλος ζωής _ Η Αρχή, το Τέλος …η Συνέχεια …!
Άλλος ένας κύκλος ζωής έκλεισε. Ενενήντα
πέντα ολόκληρα χρόνια #95# … Σχεδόν ένας
αιώνας…!

1924
ΕΝΕΧΙΛ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ
(επαρχία Νίγδης)

Πρόσφυγες διωγμένοι από την πατρογονική
γη της ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ ξεκίνησαν το εφιαλτικό ταξίδι τους σε δύο ηπείρους με στάσεις
σε φιλόξενα και αφιλόξενα «ξένα εδάφη»….
γέμισαν με πόνο τα λιμάνια, τις πλατείες των
Ελληνικών πόλεων σαστισμένοι απ’ την πρωτόγνωρη στα ιστορικά δεδομένα «Ανταλλαγή πληθυσμών». Ένα συγκλονιστικό χρονικό
«γραμμένο με αίμα» που πλημμύρισε τις σελίδες της Ιστορίας…όπως επεσήμανε ο Bενέζης.
«Περάσαμε κάβους πολλούς πολλά νησιά τη θάλασσα που φέρνει την άλλη θάλασσα,
γλάρους και φώκιες. Δυστυχισμένες γυναίκες κάποτε με ολολυγμούς κλαίγανε τα χαμένα
τους παιδιά κι άλλες αγριεμένες γύρευαν το Μεγαλέξαντρο και δόξες βυθισμένες στα
βάθη της Ασίας. Αράξαμε σ΄ ακρογιαλιές γεμάτες αρώματα νυχτερινά με κελαϊδίσματα
πουλιών, νερά που αφήνανε στα χέρια τη μνήμη μιας μεγάλης ευτυχίας. Μα δεν τελειώναν τα ταξίδια» (Σεφέρης, «Αργοναύτες», 1935) .
Οι Πρωταγωνιστές της μεγαλύτερης συμφοράς του Νεότερου Ελληνισμού ήρθαν κουρελιασμένοι, κουβαλώντας στις ανύπαρκτες αποσκευές τους αυτό που καμία θηριωδία δεν
μπορεί να ρημάξει…την ΕΛΠΙΔΑ για την καλύτερη μέρα που ξημερώνει.

1926
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

Και το κύμα ξέβρασε ένα “κοπάδι” από πρόσφυγες, που γλίτωσαν από τη λαίλαιπα της
Μικρασιατικής Καταστροφής, στο άμορφο και αδιάνοικτο τότε λιμανάκι του Αγίου Νικολάου της Αναβύσσου. Εκεί έφτασαν κι οι πρόγονοι μας, ο Παρασκευάς Αγκούτογλου και
η Μαρία Χατζηκωνσταντίνου.
Κι ο Βενέζης έγραψε: «Aνάβυσσος είναι ένας τόπος σε κάποιον απόμερο κόρφο του
Σαρωνικού. Άλλοτε εκεί ήταν το μέρος όπου οι αρχαίοι κάτοικοι της περιοχής βάζανε
τους νεκρούς τους ν’ αναπαυθούν. Ύστερα πέρασαν πολλοί αιώνες, πολλά στρώματα
γη σκέπασαν τις επιτύμβιες στήλες και τους νεκρούς, και στη μνήμη των ανθρώπων δεν
έμεινε τίποτα για τη χώρα που ερημώθηκε...» Tώρα στον ίδιο τόπο έχουν σηκώσει τα
καλύβια τους πρόσφυγες Φωκιανοί, που ήρθαν απ’ την Aνατολή. Σκάψαν το χώμα και
φύτεψαν ρίζες κλήματα, και τα καλοκαίρια ο μικρός κάμπος είναι πράσινος, εκεί που
άλλοτε φύτρωναν μονάχα βούρλα και θάμνα…»

Έτος 1926:
«η ΕΛΠΙΔΑ παίρνει το ρόλο της ΠΥΞΙΔΑΣ» και δείχνει την άγονη γη της Αναβύσσου. Η

πρώτη εγκατάσταση και ο φόβος, αποδοχή και εγκλιματισμός σε νέες συνθήκες… πείνα,
αγωνία για την επόμενη μέρα... ανασφάλεια με τους γηγενείς του τόπου και διεκδίκηση
δικαιωμάτων….. Και ύστερα η ΠΙΣΤΗ και η ΑΓΑΠΗ για τον ΤΟΠΟ. Αυτά ηταν τα πρώτα συσταστικά που τους έδεσαν με τον τόπο. Η ΝΕΑ ΓΗ & ΠΑΤΡΙΔΑ των παππούδων μας.
Και ακολουθούν και άλλες οικογένειες. ΟΝΕΙΡΑ, ΑΓΩΝΕΣ και ΕΛΠΙΔΕΣ…

1929
η γέννηση της ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ και η Ζωή συνεχίζεται.. .

Χρόνια πολλά ενδιάμεσα και ιστορίες που τελειωμό δεν έχουν.
Ένας πατέρας ξεχωριστός, ο Παρασκευάς, ο παππούς μας, κουβαλώντας το εμπορικό δαιμόνιο των προγόνων του και με ισχνά μέσα, κρατά το καμτσίκι του και οδηγεί το κάρο με
την πραμάτεια του στην ευρύτερη περιοχή της Αναβύσσου και των Μεσογείων καθημερινά. Γίνεται γνωστός και αγαπητός, αποκτά σταθερή πελατεία. Κάθε Κυριακή κουβαλά τον
τύπο της εβδομάδος μαζί με βιβλία στο σπιτικό του. Έχει πάρει τα πρώτα του γράμματα
στα σχολεία της Νίγδης …και αυτό που θέλει και αποζητά για τα παιδιά του είναι η γνώση
και η καλύτερη ΖΩΗ.
Απ΄τη άλλη, ακλόνητη και δυνατή η Μαρία, σύζυγος του Παρασκευά, η γιαγιά μας. Με
προίκα την μικρασιατική της παιδεία μεγαλώνει τα τέσσερα παιδιά της, δίνοντάς τους
πολύ νωρίς συμβουλές για την πορεία του καθενός «Εσείς …ό,τι και να γίνει να θυμάστε
τους στόχους σας….το πρόγραμμά σας».
Μια τυπική Ελληνική Οικογένεια, με δυο γονείς πρόσφυγες χτίζει τα θεμέλιά της με περίσσια αγάπη, ήθος, αξιοπρέπεια, αξίες, πίστη. Και οι πρώτοι απόγονοι τέσσερα παιδιά…
ο Μιχάλης, ο Απόστολος, ο Χρυσόστομος και η Δέσποινα και μια ζωή με εκπλήξεις, ευχά-

ριστες και δυσάρεστες ….

1940

Πόλεμος ξανά, κατοχή, εμφύλιος. Ιστορία

γραμμένη με πόνο ….και απώλειες. Ο παππούς μας ο Χρήστος Αγκούτογλου (αδελφός
του παππού Παρασκευά), ένα από τα θύματα
του Ελληνοαλβανικού Πολέμου…μαζί με χιλιάδες άλλους.

1956
Η απώλεια της Μαρίας της ΜΑΝΑΣ..αλλά

και η δυνατή παρουσία της «γκοτζά – Γιαγιάς»
(Δέσποινας Τοπάλογλου), ως ουρανόπεμπτης
για βοήθεια και μητρικό στήριγμα στα παιδιά
της Μαρίας και του Παρασκευά…. Και η Ζωή
διαγράφει την νέα της πορεία και συνέχεια.
1969
Η Δέσποινα Τοπάλογλου ( γιαγιά , θεία και Νονά) για τα τέσσερα παιδιά (Μιχάλη, Απόστολο, Χρυσόστομο & Δέσποινα) ξεκινά το ΑΙΩΝΙΟ ΤΑΞΙΔΙ….
1982-1986
Ο Χρυσόστομος Παρ. Αγκούτογλου εκλέγεται Πρόεδρος της Κοινότητας Αναβύσσου και
αφήνει σημαντικό αποτύπωμα με έργα του για τον ΤΟΠΟ που αγάπησε, για την ΝΕΑ
ΠΑΤΡΙΔΑ των γονιών του, με ήθος, αξιοπρέπεια και όραμα για το ΜΕΛΛΟΝ .

1992
Ο πατέρας της οικογένειας, ο Παρασκευάς κλείνει τον πρώτο οικογενειακό κύκλο,
ψελλίζοντας για πολλοστή φορά «Δόξα τω Θεώ».
Απόγονοι τρίτης γενιάς ...εγγόνια και δισέγγονα. Εξέλιξη, οράματα, ιδανικά και αξίες που
έδωσαν οι πρόσφυγες γονείς και η ουρανόπεμπτη γιαγιά.

2000

Το μικρότερο εγγόνι του Παρασκευά και της Μαρίας, ο Χρήστος ο γιός της Δέσποινας
ξεκινά το μοναχικό του ταξίδι για την γειτονιά των Αγγέλων.

2005

Το παλιό πατρογονικό σπίτι, η προσφυγική οικία του 1930, γίνεται το σπίτι του Μικρασιάτη και μετατρέπεται σε Μουσείο Μικρασιτικού Πολιτισμού. Ανοίγει τις πόρτες του και
καλωσορίζει τους πιστούς της ΙΣΤΟΡΙΑΣ και του ΤΟΠΟΥ.

2015- 2015-2018

ο Μιχάλης ο Χρυσόστομος κι ο Απόστολος συναντούν τους γονείς τους.

2021

Tο στερνοπούλι της οικογένειας του Παρασκευά και της Μαρίας, η Δέσποινα «φεύγει».
Για εμάς έφτασε και ο τελειωμός. Η οικογένεια του παππού και της γιαγιάς κλείνει εδώ
μετα την απώλεια της πολυαγαπημένης μας θείας ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ.

1922-2022

Λίγο πριν το κλείσιμο των 100 χρόνων από την ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ (1922-2022),
κλείνει και αυτός εδώ ο κύκλος…Λες και κάποιος, αυτό που αποκαλούμε πολλές φορές
«η μοίρα» αφήνει στα χέρια μας το μολύβι για να σκιαγραφήσουμε οραματιζόμενοι το
ΜΕΛΛΟΝ για τα επόμενα 100 ….χρόνια … με οδηγό το ένστικτο, την αισιοδοξία, την πίστη
και τις αξίες των προγόνων μας.

Με αστείρευτη μνήμη, ατελείωτη νοσταλγία και σεβασμό για αυτούς που μόχθησαν κι έφυγαν, θα κλείσουμε αυτό «το Κεφάλαιο» με λίγες γραμμές του
Σεφέρη:

«...και γίνανε δέντρα μεγάλα...ξανάβγαλαν κλαριά και φύλλα της ελπίδας πράσινα. Κι απάνω στα κλαριά τους - σαν τα πουλιά- κελαηδούν τα παιδιά τους δεύτερη, τρίτη και τέταρτη γενιά της προσφυγιάς. Γενιές που πρόκοψαν γιατί γνώριζαν
τι θα πεί προκοπή, τι θα πει τιμή, τι θα πει αρχοντιά, τι θα πει πίστη και αγώνας...
γίνανε δέντρα μεγάλα, στον ίσκιο τους ξαναστήθηκε ο χορός, ξανάνθισε το χαμόγελο στα χείλη τους κι η Μαρίτσα ξανατραγούδησε. Μα τούτα τα δέντρα δεν θα
ξεχάσουν ποτέ πως η ρίζα τους είναι απέναντι. Και προσπαθούν να τη θυμούνται
με το μέτρο της φλόγας του κεριού, τη φλόγα εκείνη που όταν θυμάται πολύ,
αλλά κι όταν δεν θυμάται καθόλου...σβήνει.»

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ & ΤΟΛΜΗ!

Από την ομάδα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ !
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ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΒΟΡΙΑ
του Οδυσσέα Ελύτη
Του μικρού Βοριά παράγγειλα
να ‘ναι καλό παιδάκι
Μη μου χτυπάει πορτόφυλλα
και στο παραθυράκι
Γιατί στο σπίτι που αγρυπνώ
η αγάπη μου πεθαίνει
Και μες στα δάκρυα την κοιτώ
που μόλις ανασαίνει
Με πιάνει το παράπονο
γιατί στον κόσμο αυτόνα
Τα καλοκαίρια τα ‘χασα
κι έφτασα στον χειμώνα
Σαν το καράβι που άνοιξε
τ’ άρμενα κι αλαργεύει
Θωρώ να χάνονται οι στεριές
κι ο κόσμος λιγοστεύει
Γειά σας περβόλια γειά σας ρεματιές
γειά σας φιλιά και ξένες αγκαλιές
Γειά σας οι κάβοι κι οι ξανθοί γιαλοί
γειά σας οι όρκοι οι παντοτινοί.
Από την ποιητική συλλογή
του Οδυσσέα Ελύτη «Τα ρω του έρωτα»,
Αφιερωμένο
στην πολυαγαπημένη μας θεία Δέσποινα
που λάτρευε την ποίηση.

H γιαγιά Μαρία

Απόστολος, γιαγιά Μαρία

πάνω: O Χρυσόστομος (Μάκης), την ημέρα των εγκαινίων
κάτω: από την επίσκεψη συλλόγου στο μουσείο.

Δέσποινα Αγκούτογλου
Δέσποινα, Μιχάλης Αγκούτογλου

Απόστολος, Μιχάλης

Γκοτζά γιαγιά-Μάκης

O Aπόστολος γαμπρός, με την οικογένεια και φίλους.

Μάκης & Δέσποινα
Απόστολος Αγκούτογλου, 18 Oκτωβρίου 1965

Παρασκευάς & εγγονός Χρήστος
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Οι γιορταστικές μέρες των
Και με την απαιτούμενη χρονική ακοΧριστουγέννων μέσα στον χειμώνα, Χριστούγεννα των αισθημάτων και συναισθημάτων λουθία – αλληλουχία οι εικόνες του παστο τέλος του χρόνου, έχουν πάντα
ραμυθιού ζωντανεύουν, γίνονται πραγCovid-19 Free
μια ποικιλία συναισθημάτων, ασκούν
ματικές και στήνουν το σκηνικό τους στη
μια μαγεία, είναι φορτωμένες νοσημερινή κοινωνία. Κι εσύ αισθάνεσαι,
Γράφει η Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά, Ιστορικός-Αρχαιολόγος/Συγγραφέας
σταλγία, τρυφεράδα, παιδικότητα,
ακούς, οραματίζεσαι, οσφραίνεσαι, γεύέχουν έξτρα φωτισμένους δρόμους,
εσαι...
στολισμένα καταστήματα, στοιβαγμέ• αισθάνεσαι εσωτερικό ρίγος μπροστά
να δώρα κάτω από λαμπυρίζοντα χριστις φλόγες του τζακιού,
στουγεννιάτικα δέντρα, αντηχούν καμπανάκια με
τα κάλαντα των παιδιών, ηχούν στ’ αυτιά μας ύμνοι:
• ακούς χαρμόσυνες καμπάνες, που σημαίνουν
«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί πού ἐγγενήθη ὁ Χριστός,
τη γέννηση του Χριστού, και ύμνους χριστουἀκολουθήσωμεν λοιπόν ἔνθα ὁδεύει ὁ Ἀστήρ…»,
γεννιάτικους, που ψάλλουν το «Δόξα εν υψίβουβή υπόσχεση ευτυχίας.
στοις Θεώ», ενώ πικραίνεσαι από κλάματα
Πιο έξω από τα όρια της πόλης, εκεί που
δεν φθάνουν οι φωτεινοί αντικατοπτρισμοί, ακούπονεμένων παιδιών.
γονται πιο καθαρά οι ριπές των ανέμων, τα κου• Οραματίζεσαι τη φάτνη με το θείο βρέφος,
δουνίσματα και τα βελάσματα των κοπαδιών, μια
τους μάγους γονατιστούς γύρω του και στρααλλιώτικη γαλήνη, μια καθαρότητα, μια απλότητα
τιές αγγέλων να ανεβοκατεβαίνουν στον ουτης υπαίθριας ζωής με νοτισμένα χώματα, άλογα
ρανό και θλίβεσαι από τα άστεγα παιδιά.
που βόσκουν, καλαμιές θροΐζουσες τα μεταξωτά
• Οσφραίνεσαι αρώματα της Ανατολής, σμύρνα
τους, σύδεντρα σχεδόν γυμνά από φυλλώματα με
και λιβάνι, αλλά και κανέλας, ψημένου κάσταχιλιάδες φτερωτούς επισκέπτες, ένα περιτύλιγμα
νου, που δραπετεύουν από τα παράθυρα των
αληθινό, έτοιμο να γλυκάνει το ψεύτικο αστικό τοσπιτιών, μυρώνεσαι κι όμως υποφέρεις από
πίο. Ξαναγυρίζουμε στη φύση, στις εποχές, στον
τη μυρωδιά καμένης γης σε πεδία πολέμου.
αιώνιο κύκλο της γέννησης.
• Γίνεσαι γευσιγνώστης δοκιμάζοντας τα παραΗ χριστουγεννιάτικη γιορτή είναι παγκόαπ’ τα μισόθαμπα τζάμια των παραθυριών
σμια όπως και η φύση, γι’ αυτό και όλοι πρέπει να
δοσιακά εδέσματα – κεράσματα των γειτονιφανταχτερή και πολύχρωμη.
νιώσουν μια ιδιαίτερη γαλήνη κι ελπίδα. Αν κάποικών – φιλικών – συγγενικών σου σπιτιών και
- Άκουγα την απαλή χριστουγεννιάτικη
οι δεν μπορούν, και δυστυχώς είναι πολλοί, αυτό
νιώθεις ενοχές για την πείνα τόσων ανθρώμουσική ανάκατη με τα γέλια και τις ευχές των
οφείλεται στη βαρβαρότητα, με την οποία οι ιστοπων.
ανθρώπων.
ρικές εποχές έβαλαν τη σφραγίδα τους στον σύγΑισθήματα και συναισθήματα λειτουργούν
Όχι
μόνο
οσφραινόμουν
τις
γαργαλιστικές
χρονο κόσμο. Μέσα στη χαρμόσυνη τελετουργία
ως συγκοινωνούντα δοχεία, που η στάθμη τους παμυρωδιές
της
ψητής
γαλοπούλας
και
των
της γιορτής οξύνονται περισσότερο οι ατέλειες και
λαντζάρει προς τη μια ή την άλλη πλευρά, ώσπου
γλυκών,
οι αδικίες του κόσμου. Μέσα σ᾿ έναν κόσμο ακρωνα ισορροπήσουν, αν ισορροπήσουν. Γι’ αυτό και
- αλλά αισθανόμουν τη νόστιμη γεύση τους δεκτή, παρ’ όλο που ακολουθεί αντίστροφη πορεία
τηριασμένο από την ανθρώπινη λεηλασία, αποστο στόμα!
προσανατολισμένο από μια διεστραμμένη λογική,
βαδίζοντας από τα συναισθήματα στα αισθήματα,
Όλες οι αισθήσεις τεταμένες, ζωντανές είχαν η γνώμη του Roy L. Smith:
περιδινούμενο από κρίση πνευματική, οικονομική
και κοινωνική, έναν κόσμο που ζει στην αβεβαιότη- ταυτιστεί με του μικρού κοριτσιού. Κι ένιωθα μυτα και ανασφάλεια, με παιδιά νεκρά, ορφανά, πει- ρωδιές, πείνα, κρύο... Έτσι ακριβώς τα αισθήματα
«Εκείνος που δεν έχει τα Χριστούγεννα
νασμένα ήρθαν και τούτα τα Χριστούγεννα. Ήρθαν, άγγιζαν την ψυχή μου και μετατρέπονταν σε συναιστην καρδιά του, δε θα τα βρει ποτέ κάτω
για να μας θυμίσουν ότι πέρα από την πλεονεξία σθήματα φόβου, δυστυχίας, απελπισίας, λύπης,
από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο»!
και την καταναλωτική μανία υπάρχει ανάγκη για τα θλίψης, μοναξιάς, ζήλειας, μίσους, απογοήτευσης...
αυτονόητα μιας απλής καθημερινής ευτυχίας, που
λέγεται οικογένεια, στέγη, υγεία, ασφάλεια, ζεστά
ρούχα, σχολείο, παιχνίδι…
Χριστούγεννα των αισθημάτων και των
συναισθημάτων, λοιπόν. Και να το γιατί. Ομολογώ πως τόλμησα να εστιάσω σ’ αυτήν τη μεγάλη
γιορτή της Χριστιανοσύνης, μέσα από ένα παραμύθι. Όχι, για να χαλαρώσω και να ξεχαστώ μέσα
στο μαγικό παραμυθένιο κόσμο, αντίθετα μάλιστα,
για να ζήσω στιγμές αλήθειας και πραγματικότητας
μέσα από τις σελίδες του, στιγμές που έγιναν, είναι ακόμη, διαχρονικά, παγκόσμια θέματα, στιγμές
και σκηνές που αναρωτιέται κανείς αν το παραμύθι
δανείστηκε από τη ζωή ή η ζωή αντέγραψε το παραμύθι. Ευαίσθητος δέκτης των ψυχικών μας αιτημάτων και των κοινωνικών προβληματισμών είναι
και η Λογοτεχνία, η οποία όχι μόνο καταγγέλλει τις
συνθήκες που ακυρώνουν και υπονομεύουν την
ψυχοσωματική ισορροπία του ατόμου, αλλά γίνεται και το μέσο αναζήτησης και έκφρασής του.
Ένα πασίγνωστο αγαπημένο παραμύθι με έκανε να αισθάνομαι ό,τι ο εγκέφαλός μου επεξεργαζόταν με τις αισθήσεις και να συναισθάνομαι
ό,τι η ψυχή μου αντιλαμβανόταν, όπως ακριβώς
το «Κορίτσι με τα σπίρτα» του αγαπημένου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Κυριολεκτικά, δεν υπήρξαν Χριστούγεννα από την παιδική
μου ηλικία έως τούτη την τωρινή τρίτη ηλικία, που
να μη σταθώ παράμερα σ’ έναν χιονισμένο, κρύο,
λασπωμένο δρόμο και να ζήσω όλη την αγωνία,
την πίκρα, τον φόβο, την πείνα, το κρύο, το παράπονο εκείνου του μικρού παιδιού. Ειδικά, όταν
το δίδασκα στη σχολική τάξη, δύσκολα κρατούσα
τον κόμπο που μου ανέβαινε στο λαιμό, και κάθε
φορά: ένιωθα, έβλεπα, άκουγα, οσφραινόμουν,
γευόμουν!
- Ένιωθα τα γυμνά πόδια μου να καίνε από
την παγωνιά, βυθισμένα στο βαμβακένιο
πάλλευκο χιόνι.
- Έβλεπα τη γιορταστική χριστουγεννιάτικη
ατμόσφαιρα του πλούσιου αρχοντικού πίσω
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ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

γράφει ο
Το Ποδήλατο και η μπάλα ήταν από τα
Κυριάκος Δεληγιάννης
πρώτα παιχνίδια μας, όταν ήμασταν
παιδιά.
Από παιχνίδι και διασκέδαση έγινε και
μέσον για άσκηση, αλλά και τρόπος μετακίνησής μας λόγω της αύξησης των καυσίμων…
Στο Νέο Κώδικα Οδικής ασφάλειας που ψηφίστηκε προ ημερών επέρχονται σημαντικές αλλαγές στη χρήση του ποδηλάτου, άλλα και πάλι με ημίμετρα και ασάφειες, όπως, εξάλλου, αρκετοί Νόμοι του Ελληνικού κράτους.
Η αλήθεια είναι πως η μορφολογία του ελληνικού εδάφους (ανηφόρες, λόφοι…)
δεν επιτρέπει την άνετη και ξεκούραστη κυκλοφορία του ποδηλάτου. Δεν έχουμε την μορφολογία του εδάφους της Αγγλίας, της Ολλανδίας ή άλλων χωρών με
ίσιους δρόμους. Το πιο επικίνδυνο, όμως, είναι η έλλειψη γνώσεων του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας τη στιγμή που
στις προαναφερθείσες χώρες η
Κυκλοφοριακή αγωγή ξεκινάει από
το δημοτικό. Οι εκεί δάσκαλοι και
εκπαιδευτικοί έχουν εντάξει στο
ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών
τους και την πρακτική και θεωρητική εκμάθηση του ποδηλάτου στον
αστικό ιστό. Μπροστά ο δάσκαλος
με το ποδήλατο και πίσω τα μικρά
με τα ποδηλατάκια τους. Εδώ ούτε
για σκέψη! Αξιοσημείωτο ότι δεν υπάρχει και η ανάλογη παιδεία από τους οδηγούς αυτοκινήτων για την ασφάλεια των ποδηλατιστών, ωστόσο και οι ποδηλάτες –τους βλέπουμε - παραβαίνουν κατά κόρον κάθε έννοια ασφαλούς οδήγησης
καταπατώντας τους κανόνες που αφορούν τα σήματα, τα φανάρια, τους μονόδρομους κ.ά.
Έρχεται ο Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και υποτίθεται πάει να διορθώσει τα
κακώς κείμενα όσων ισχύουν μέχρι τώρα. Αλλά χωρίς εκπαίδευση και εξάσκηση
από την παιδική ηλικία δεν….
-Τα παιδιά ποδηλάτες μέχρι 12 ετών θα πρέπει να συνοδεύονται από έναν μεγαλύτερό τους τουλάχιστον 16 χρονών. Λες και ο 16 χρονος θα ξέρει περισσότερα!
-Οι ποδηλάτες απαγορεύεται να κινούνται ο ένας δίπλα στον άλλον (παράλληλα). Να ένα λάθος των ποδηλατιστών που θέτει τον εαυτό τους σε κίνδυνο και
δυσχεραίνει την κυκλοφορία. Αυτό, βέβαια, ίσχυε από παλιά. Αλλά δεν είδα έστω
κάποια παρατήρηση από τα αρμόδια αστυνομικά όργανα!
-Τους απαγορεύεται η χρήση τηλεφώνου και ηχητικών συσκευών. Πρόστιμο
150€.
-Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, πρόστιμο 700 €.
-Κίνηση υπό την επήρεια αλκοόλ 200 έως 2000€ ανάλογα με τη συγκέντρωση οινοπνεύματος στο αίμα.
-Απαγορεύεται να ρυμουλκούν ή να ρυμουλκούνται, όπως και να έχουν δεμένα
και να συνοδεύουν ζώα.
-Την νύκτα να έχουν ένα λευκό ή κίτρινο φως μπροστά και κόκκινο πίσω, Πρόστιμο
40 €..Μόνο! Αντανακλαστικό γιλέκο συνίσταται, δεν υποχρεούται. (Φαίνεται ο
νομοθέτης δεν ήταν λάτρης του κίτρινου γιλέκου…. άσε λέει μην τους ξυπνήσουμε
και γίνουμε και ‘μείς σαν τους Γάλλους με τα κίτρινα γιλέκα).
-Η ταχύτητά τους δεν θα πρέπει εντός πόλεων να υπερβαίνει τα 20 Km/h. Speed
control στα ποδήλατα, θα το δούμε και αυτό.
-Συνίσταται (δεν υποχρεούται) η χρήση κράνους. Εκτός και αν το ποδήλατο έχει
υποβοήθηση ηλεκτρική και δύναται να αναπτύξει ταχύτητα άνω των 6 Km/h,
οπότε φεύγει από την κατηγορία του ποδηλάτου …υπάγεται στην κατηγορία του
μοτοποδηλάτου και άλλος νομοθέτης από την Διεύθυνση Συγκοινωνιών, για να
αιτιολογήσει τη θέση και το μισθό του θα επέλθει και επ΄ αυτού.
-Να έχουν μαζί τους κάποιο επίσημο έγγραφο, ώστε να μπορεί να γίνει ταυτοποίηση.
-Απαγορεύεται η κίνησή τους στους αυτοκινητόδρομους και Ταχείας Κυκλοφορίας.
-Να μην κινούνται ανάποδα σε μονόδρομο. Πόσα παιδιά άραγε -και μεγάλοι ίσωςξέρουν το σήμα του μονόδρομου ή δεν το συγχέουν με το υποχρεωτική πορεία
ευθεία;
-Να οδηγούν με τα δύο χέρια, εκτός αν δίνουν σήμα για στροφή.
Όλοι πρέπει να δείχνουμε το σεβασμό και την προσοχή μας στους ποδηλάτες. Να
κρατάμε ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ αποστάσεις, όταν τους προσπερνάμε -ως οδηγοί αυτοκινήτων- από όση θα αφήναμε σε ένα άλλο όχημα. Να θυμόμαστε βλέποντας ποδήλατο ότι έχουν κακή ισορροπία και ενδεχομένως να κάνουν ξαφνικό ελιγμό, για
να αποφύγουν έστω και ένα πετραδάκι που θα είναι στο δρόμο τους. Επίσης, δεν
έχουν καθρέπτες να παρακολουθούν την πίσω από αυτούς κίνηση, ενώ αρκετοί
ποδηλάτες είναι περιστασιακοί οδηγοί με λίγη εμπειρία στους δρόμους.
Πάντως, να ζήσουμε εικόνες στις πόλεις, όπως αυτή της Ολλανδέζας που μεταφέρει το παιδί της ρυμουλκούμενο μέσα στο αντιανεμικό της καρότσι, δεν θα το
δούμε και ευτυχώς!
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Το θεμελιώδες μήνυμα της Αγίας Γραφής αναγγέλλει
ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα του Θεού και εντοπίζει
το στοιχείο που τον χαρακτηρίζει και τον ξεχωρίζει στην
κατ’ εικόνα του Θεού ύπαρξή του. Η έκφραση «ποιήσωμεν ἂνθρωπον κατ’ εικόνα ἡμετέραν και καθ’ ομοίωσιν»
τίθεται ως η επικεφαλίδα και η βάση της χριστιανικής
ανθρωπολογίας φανερώνοντας την ιδιαιτερότητα και
συγχρόνως την εξέχουσα θέση του ανθρώπου εντός της
Δημιουργίας. Ο Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο στο κέντρο
και στην κορυφή της δημιουργίας. Ο άνθρωπος, όντας
κατ’εικόνα του Θεού, έχει την αξιοπρέπεια του προσώπου. Δεν είναι μόνο κάτι, αλλά κάποιος. Καλείται, από τη
χάρη που δέχτηκε, σε μια διαθήκη με το Δημιουργό του,
να Του δώσει μια απάντηση πίστης και αγάπης που κανείς
άλλος δε δύναται να δώσει υποκαθιστώντας τον. Ο θεός
δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο πλασμένο κατ’εικόνα
να υπάρχει όπως ακριβώς υπάρχει Εκείνος, οΔημιουργός
του. Δηλαδή με θέληση ελεύθερη από οποιονδήποτε περιορισμό.
Ο Χριστός μέσα από τα κηρύγματά του και τη διδασκαλία
του σπάει τα κοινωνικά στεγανά και τις προκαταλήψεις
και φέρνει ριζικές αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις. Το
απελευθερωτικό μήνυμα του ευαγγελίου Του κάνει λόγο
για μία κοινωνία αγάπης, μία κοινωνία ανοικτή στα άτομα
με διαφορετικότητα, μία κοινωνία η οποία θα περιβάλλει
όλα τα μέλη της με συμπάθεια, στοργή και ανεκτικότητα:
«ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου, ἐξ’ ὃλης τῆς καρδίας
σου και ἐξ’ ὃλης τῆς ψυχῆς σου καί εξ’ ὃλης τῆς ἰσχύος
σου και ἐξ’ ὃλης τῆς διανοίας σου, και τόν πλησίον σου ὡς
σεαυτόν». Ο Χριστός θέτει στο κέντρο της ποιμαντικής του
φροντίδας τα άτομα που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο. Βρίσκεται
δίπλα σε όλους όσοι τον έχουν ανάγκη μη κάνοντας καμία
διάκριση. Συγκεκριμένα, μιλώντας στη συναγωγή της Ναζαρέτ για την αποστολή Του κάνει σαφή αναφορά στη διακονία των ανθρώπων που πάσχουν από κάποια μορφή
σωματικής ή ψυχικής ασθενείας και τυγχάνουν άμεσης
φροντίδας: « Πνεῦμα Κυρίου ἐπ’ ἐμέ, οὗ εἴνεκεν ἔχρισέ
με, εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέ με, ἰάσασθαι
τούς συντετριμμένους την καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώτοις
ἄφεσιν, και τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, αποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι ἐνιαυτόν Κυρίου δεκτόν». Στην
Καινή Διαθήκη ο Ιησούς επιτελεί θαυματουργικές ιάσεις
σε άτομα: α) με προβλήματα λόγου και ομιλίας όπως είναι
η θεραπεία του κωφού και μογιλάλου, β) με προβλήμα-
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«Η σημασία του ανθρώπου
με αναπηρία
στην Καινή Διαθήκη»

του Χρήστου Βαττή
Θεολόγου, υπ. ΜΔΕ Λειτουργικής (Πανεπιστήμιο
Αγίου Ανσέλμου Ρώμης),
Καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής

τα ακοής και όρασης, όπως είναι η θεραπεία του τυφλού
και κωφού, γ) με ορθοπεδικής φύσης ελαττώματα όπως
είναι η θεραπεία του ατόμου με το ξηρό και ακίνητο χέρι,
δ) με προβλήματα όρασης όπως είναι η θεραπεία του εκ
γενετής τυφλού, η θεραπεία του τυφλού της Βησθαϊδά
και η θεραπεία των δύο τυφλών, ε) με σωματική παράλυση όπως η θεραπεία του παραλύτου της Καπερναούμ και
η θεραπεία του παραλύτου της Βηθεσδά. Τέλος, γίνεται
εκτενής αναφορά και στην ανίατη νόσο της λέπρας μέσα
από τη θαυματουργική ίαση των δέκα λεπρών. Η ταύτιση
του Ιησού Χριστού με την απαλλαγή από το σωματικό και
ψυχικό πόνο εγκαινιάζει τη νέα εκκλησιαστική πραγματικότητα η οποία οικοδομείται στη βάση μιας νέας σχέσης
του ανθρώπου με το Θεό και το συνάνθρωπο. Η καινούργια ζωή που διδάσκει και κάνει πράξη με τα θαύματά του
ο Χριστός φέρει τα εξής χαρακτηριστικά: το σεβασμό στη
διαφορετικότητα των ατόμων με αναπηρίες, το διαχωρισμό της αμαρτίας και της ενοχής από την αναπηρία, την
κυριαρχία της αγάπης έναντι του μίσους, την καλλιέργεια
της πίστης και όχι της αμφιβολίας και την ελπίδα για ένα
μέλλον χωρίς πόνο και απελπισία. Υπό την έννοια αυτή
τα θαύματα αποτελούν σημεία φανέρωσης της Ουράνιας
Βασιλείας του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία.

Η μέριμνα της Εκκλησίας για τα άτομα με αναπηρία έχει
ως θεωρητική αρχή όχι μόνο τη χριστιανική διδασκαλία
αλλά και το πρότυπο του Ιησού Χριστού. Πολλά θαύματα
της επίγειας ζωής του Χριστού έχουν ως κύρια αναφορά
τους ανθρώπους με ασθένειες και αναπηρίες αναδεικνύοντας τη λυτρωτική δύναμη του Θεού. Δύο είναι οι
σημαντικότερες αρχές της χριστιανικής διδασκαλίας, οι
οποίες προσδιορίζουν τη στάση της Εκκλησίας έναντι
του ειδικού αυτού ζητήματος. Η πρώτη είναι η ιερότητα
και η μοναδική αξία του προσώπου για χάρη του οποίου
σαρκώθηκε ο Υιός του Θεού. Η δεύτερη είναι η ισότιμη
μετοχή ολόκληρου του ανθρώπινου γένους στην εν Χριστώ ζωή και το σώμα της Εκκλησίας. Και οι δύο αυτές αρχές συνδέουν άρρηκτα τον άνθρωπο με το πρόσωπο του
Χριστού συμφώνα με το οποίο οι φυλετικές, κοινωνικές,
ταξικές ή άλλες διακρίσεις δεν έχουν θέση στην εκκλησιαστική πραγματικότητα. Ο απόστολος Παύλος περιγράφει
με παραστατικό τρόπο τα χαρακτηριστικά της πίστης, της
αγάπης και της συμπόνιας τα οποία δύνανται να συνδέουν όλα τα μέλη του εκκλησιαστικού σώματος: «Καθάπερ
γάρ το σῶμα ἔν ἐστι καί μέλη ἔχει πολλά, πάντα δε τά
μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἐνός, πολλά ὄντα, ἔνἐστι σῶμα,
οὓτω καί ὁ Χριστός… ἀλλ’ ὁ Θεός συνεκέρασε το σῶμα,
τῷ ὑστεροῦντι περισσοτέραν δούς τιμήν, ἵνα μή ᾗ σχίσμα
ἔν τῷ σώματι ἀλλά το αὐτό ὑπέρ ἀλλήλων μεριμνῶσι τά
μέλη. Και εἴτε πάσχει ἔν μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη,
εἶτε δοξάζεται ἔν μέλος, συγχαίρει πάντα τά μέλη. Ὑμεῖς
δε ἐστε σῶμα Χριστοῦ καί μέλη ἐκ μέρους».
Πολλές φορές η αναπηρία παραχωρείται από το Θεό
στους ανθρώπους προκειμένου να φανερωθεί η δύναμή
Του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η θαυματουργική ίαση του εκ γενετής τυφλού. Η αναπηρία τού δόθηκε
έτσι ώστε μέσα από τη θεραπεία του να αναδειχθεί η παντοδυναμία και η δόξα του Θεού. Κατά συνέπεια, η αναπηρία δεν αποτελεί τιμωρία αλλά την ιδανική ευκαιρία
για την πνευματική τελείωση του ατόμου. Κλείνοντας,
παραθέτουμε την άποψη του αγίου Γρηγορίου για τις
βουλές του Θεού που μοιάζουν σε μας τόσο ακατανόητες. Ο άγιος Πατέρας παρομοιάζει το Θεό με τον τεχνίτη
που για να φτιάξει έναν ανδριάντα χρησιμοποιεί άγνωστα σε μας υλικά με αποτέλεσμα να αδυνατούμε να κατανοήσουμε το έργο του. Κατ’ αναλογία και η αναπηρία δεν
εμφανίζεται στη ζωή του ανθρώπου κατά τύχη, απλώς
εμείς κάποιες φορές αδυνατούμε να αντιληφθούμε τις
ενέργειες και το θέλημα του Θεού.
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Της Αντωνίας Γκίνη

ΚΕΡΝΑ ΜΑΣ, ΚΕΡΝΑ ΜΑΣ (Λαύριο 1922- 1934)

Πήρε μαζί τους στην προσφυγιά κι εκείνο το σερβίτσιο για το κέρασμα, το βάζο με το κυδώνι πελτέ κι ένα ακόμα γεμάτο πετιμέζι. Ήτανε,
λέει η μάνα μου, εκείνο το πετιμέζι, το πιο μυρωδάτο απ’ όλα όσα είχε
φτιάξει! Απ’ τα νιοτρύγητα σταφύλια, από τους φρέσκους μούστους. Απ’
τα τρυγήματα εκείνα του Οκτώβρη το 1922. Πριν τους «σηκώσουνε» απ’
το νησί τους. Πήρε και πήρε πράγματα «χρήσιμα» μαζί της …Μα όλο και
κάτι έλειπε. Ένα μπουκάλι με κρασί απ’ τα δικά τους «δεν αξιώθηκαν» να φέρουνε στο
Λαύριο. Μήτε σταγόνα! Αυτό το έλεγε και το ξανάλεγε με καημό η μάνα μου. Στο Λαύριο,
θυμάμαι που αγόραζα κρασί απ’ τον μπακάλη τον Σταυριανό. Να ΄χουμε μια γουλιά να
πιούμε με το φαγητό μας. Να΄ρθει και κανας πατριώτης, μουσαφίρης να τον κεράσουμε
ένα ποτήρι. «Άλλα κρασιά αυτά…. Πού τα δικά μας τα Αφησιανά … τα γλυκά τα κόκκινα,
τα μοσχάτα…», έλεγε η μητέρα. Και θυμόταν ακόμα τα ατρύγητα τα αμπέλια τους, με τα
όψιμα σταφύλια, που άφησαν πίσω τους. Και η κανάτα του νερού, από κείνο το σερβίτσιο,
πίσω έμεινε κι αυτή. Βγάζανε άλλη στο Λαύριο, με το κέρασμα. Σκέτη ήταν κι αταίριαστη,
«σαν την μαγκούφα», παραπονιότανε η μάνα. Και δώστου η Χρυσή μας να πλέκει όμορφα
δισκόπανα, για να «μπαλώσει» λίγο την κατάσταση. Για να μείνει πάνω τους το μάτι της
μάνας μου, να ξεχαστεί εκείνο το παράταιρο…. Αμ δε…. Πέρναγε η μάνα μου, θυμάμαι,
τον δίσκο μπροστά από τους καλεσμένους. Έπαιρνε ένας- ένας το ασημοκούταλο απ’ το
ποτήρι με τα κουτάλια, το βούταγε στο κρυστάλλινο βάζο κι έπαιρνε μια κουταλιά σφιχτό
κυδωνο-πελτέ. Αφού το έτρωγε, έριχνε το κουτάλι του στο άλλο ποτήρι με το νερό. Ύστερα
ο δίσκος πέρναγε στο άλλον καλεσμένο, μέχρι να κεραστούν όλοι και ξαναπέρναγε απ’ την
αρχή, μήπως και κάποιος ήθελε να ξαναπάρει. Μετά έβγαιναν τα ποτήρια με το νερό μαζί
με εκείνη την παράταιρη κανάτα… Θυμάμαι τον μπάρμπα Ζαρίφη τον Περδικάκη, κάθε
απόγευμα, που ερχότανε στο σπίτι. Ήταν ο γείτονάς τους
στην Αφησιά κι ο παιδικός φίλος της γιαγιάς μου της Βασιλοπούλας. Όλοι τον αγαπούσαμε πολύ, μα ιδιαίτερα
η γιαγιά. Πριν γίνει ο συνοικισμός, έμενε κοντά μας, εκεί
δίπλα στης Ματούλας του «Τούρτα». Γείτονας και στο
Λαύριο, λοιπόν. Κουβέντιαζαν με τις ώρες με την γιαγιά
μου, για τα παλιά και τα καινούρια. Μπαινόβγαινε κι η
μάνα μου κουβαλώντας τα κεράσματα και τους καφέδες.
Ήταν πολύ πλακατζής ο μπάρμπα Ζαρίφης. Τα γέλια τους
ακούγονταν μέχρι έξω, καθώς διηγιόταν ξανά και ξανά
αστείες ιστορίες απ’ το νησί τους. Χαιρόταν η μάνα μου,
που έβλεπε την Βασιλοπούλα να γελάει με την ψυχή της
και ξαναπέρναγε τον δίσκο με το κέρασμα μπροστά του.
Του άρεσαν πολύ τα γλυκά της κι όλο έλεγε «φτάνει» κι
όλο ξανάπαιρνε. Όταν ήταν κι ο πατέρας στο σπίτι, η μάνα μου έβγαζε μεζέ και κρασί, να
πιούνε κι «ένα ποτηράκι» να θυμηθούνε τα παλιά… Όταν κάποιες φορές δεν ερχότανε, με
έστελνε η μάνα μου σπίτι του να ρωτήσω, μήπως κι αρρώστησε. Ήταν καλοστεκούμενος,
γερός και αισιόδοξος άνθρωπος. Χορευταράς, σβέλτος και κεφάτος χόρευε πρώτος μπροστά, όταν γινόντουσαν γιορτές εκεί στην πλατεία μας, στο Νυχτοχώρι. Μια μέρα, πάνω στο
κρασί και στην κουβέντα, τον έπιασε κι αυτόν η πίκρα. Έβγαλε απ’ την τσέπη του ένα παλιό
μεγάλο κλειδί (που εμένα μου φάνηκε σαν εργαλείο) και το ακούμπησε με δύναμη πάνω
στο τραπέζι μας. «Το κουβαλάω πάνω μου, γειτόνοι …Και νοιώθω πως κουβαλάω το σπίτι
μου…», είπε βουρκωμένος. Γύρισε αμέσως η Βασιλοπούλα και κοίταξε την μάνα μου «Το
δικό μας που είναι, μαρή;». Δαγκώθηκε η μάνα μου. Θυμήθηκε ο πατέρας, που την είδε
τότε, να το αφήνει πάνω στην πόρτα. Για να μην την σπάσουνε, του΄χε πει, «οι άλλοι» που
θα ‘ρχοντουσαν για να μείνουν. «Κάπου μες το μπαούλο το΄χω κρατημένο, μάνα…» είπε
γρήγορα. Κατάλαβε ο μπαρμπα Ζαρίφης πως κάτι
έγινε άθελά του… «Μέχρι να γυρίσουμε στο νησί,
θα το χεις βρει! Ε, Διαλεχτή μου; Άιντε, κέρνα μας
τώρα ένα ποτήρι …Θυμήθηκα και κάτι να σας πω
…Για κείνο ‘κει το φέσι …»κι άρχισε μια ιστορία.
Τότε που χαροπάλευε η γιαγιά η Βασιλοπούλα,
πήγε κι ο μπάρμπα Ζαρίφης να την δει. Πριν να
αποχαιρετίσει για πάντα την παιδική του φίλη και
γειτόνισσα, έβαλε το κλειδί του κάτω απ το μαξιλάρι της: «Άιντε καλή μου, με το καλό … και καλή
μας αντάμωση..» είπε και έφυγε κλαίγοντας. Μέρες μετά, στο σπίτι μας, η μάνα μου του το έδωσε
πίσω. «Και τι το θέλω Διαλεκτή; Μπας και θα πάω πίσω; Σε ξένο τόπο θα με θάψουνε κι
εμένα…».
Ο μπάρμπα Ζαρίφης ο Περδικάκης ήρθε μαζί μας στην Εύβοια το 1934 και πέθανε εκεί
λίγα χρόνια μετά. Το σπίτι που πήρε ήταν πολύ κοντά στο δικό μας. Γείτονας και στον Ν.
Πύργο. Συνέχιζε να μας επισκέπτεται μέχρι τα τελευταία του. Στο σπίτι μας , συνάνταγε κι
άλλους Αφησιανούς που μένανε πιο κάτω. Γύρω απ’ το τζάκι καθόντουσαν και η μάνα μου
έβγαζε ό,τι είχε: κυδώνι γλυκό, κάστανα, στραγάλια, ελιές, τυρί και ζυμωτό ψωμί . Έφερνε
κι ο πατέρας το κρασί και τα ποτήρια . «.. και οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου, Αντώνη
… Κέρνα μας να χαρούμε κι εμείς! Κέρνα μας κι έχω να ‘πω για κείνον βρε, τον Κατσαούνη
….» κι ο πατέρας γέμιζε τα ποτήρια με κρασί….
(Από τις αφηγήσεις της μητέρας μου για την ζωή στο Λαύριο 1922-1934)
Φωτο : το σερβίτσιο για το κέρασμα της Διαλεκτής, της γιαγιάς μου.
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Στον Πύργο του Μελισσουργού...

Επίσκεψη στον Πύργο του Μελισσουργού, στο Λαγονήσι, διοργανώθηκε την Κυριακή 5/12, από τον
Πολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Λαγονησίου, «Ο Φοίνικας», με
αθρόα συμμετοχή συμπολιτών. Ο
Φοίνικας ιδρύθηκε το 1980 από κατοίκους του Λαγονησίου και αρχικά
λειτούργησε ως εξωραϊστικός σύλλογος, σε μια εποχή που η περιοχή
αναπτυσσόταν ως τόπος μόνιμης κατοικίας. Πλέον και διαπιστώνοντας
την ανάγκη δημιουργίας πνεύματος
κοινότητας ανάμεσα στους κατοίκους, οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί
στο Λαγονήσι από κάθε γωνιά της
Αττικής, ο σύλλογος λειτουργεί και

Τζήτζου και της οικογένειας Μελισσουργού. Αυτό που σώζεται ακόμη
είναι κομμάτι από το μερίδιο των
Μελισσουργών, οι απόγονοι των
οποίων κατέβαλλαν και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για
τη συντήρηση των ιστορικών εγκαταστάσεων του Πύργου.

ως πολιτιστικός, στην βάση πάντα
των εθελοντών μελών του.
Την ξενάγηση στον Πύργο ανέλαβε
ο καθηγητής και συγγραφέας, κος.
Ανδρέας Καράμπελας, συνοδευόμενος από την κα. Γιώτα Δράκου.

Αμφότεροι ασχολούνται τόσο με το
Λαγονήσι και τα Καλύβια, όσο και
με την ευρύτερη περιοχή του Δήμου
μας, συλλέγοντας στοιχεία για την
πολιτιστική κληρονομιά και τις παραδόσεις του.
Ο Πύργος Μελισσουργού αποτελεί
εμβληματικό κτίσμα και ιδιοκτησία
στην περιοχή, όντας ένα από τα μεγάλα κτήματα της Αττικής, μέσω των
οποίων γράφτηκε ιστορία αιώνων.
Τούρκικο τσιφλίκι, πέρασε το 1836
με συμβόλαιο αγοράς (τουρκικό
«χοτζέτι» με ημερομηνία οθωμανικού έτους 1252) στην ιδιοκτησία
της οικογένειας Μαρκέλλου από την
Αίγινα. Ο πατέρας της οικογένειας,
Σπύρος Μαρκέλλος υπήρξε μέλος
της Φιλικής Εταιρείας και αγωνιστής
της Επανάστασης του ’21. Το κτήμα
αγοράστηκε στο όνομά του, καθώς
και στο όνομα του γιου του, Αντωνίου.
Το κτήμα, στο οποίο απασχολήθηκαν πολλοί ντόπιοι κατά καιρούς,
εκτεινόταν αρχικά από τον Κουβαρά, «εν μέρος το χωρόν Κερατιάς
ιδίως η κορυφή του βουνού Πανί
ως την κορυφή του βουνού της Κερατιάς καθώς ρέουν τα ύδατά των,»
και την σημερινή Συντερίνα, μέχρι
«προς ανατολάς το Μητροπήσι και
ιδίως η Σάκκα...» προς δυσμάς «τον
καλούμενο Κατακήθι τα όρια του
Ολύμπου» και «προς δυσμάς το Λαγονήσι Λυκουρίζας Πετράκη έως τον
τόπο καλούμενο Πέτσκα».
Άξιο αναφοράς το γεγονός ότι ο
Πύργος χρησιμοποιήθηκε από τους
Ναζί ως αρχηγείο των Γερμανών
στην περιοχή, ενώ κατασχέθηκαν τα
20 άλογα που τότε εξυπηρετούσαν
τις ανάγκες της παραγωγής.
Αρχής γενομένης από τα χρόνια του
Βενιζέλου, μέρη του κτήματος διατέθηκαν σε ακτήμονες αγρότες, ενώ
το 1957 και εν όψει του ανοίγματος
της Παραλιακής απαλλοτριώθηκε
από την κυβέρνηση Κωνσταντίνου
Καραμανλή και η χερσόνησος όπου
σήμερα βρίσκεται το ξενοδοχείο
Grand Resort, αρχικώς κρατικό Ξενία.
Μέσω γάμων, το κτήμα είχε χωρισθεί σε τρία μέρη, αυτό της οικογένειας Λογοθέτη, της Οικογένειας

Η ευρύτερη περιοχή, στην οποία
ανακαλύφθηκε και ο γνωστός Κούρος της Αναβύσσου, ενώ έχουν εντοπισθεί και άλλα αρχαιολογικά ευρήματα καθώς και εξαιρετικής ομορφιάς ξωκλήσια, παραμένει ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους και αξίζει να την
επισκεφθείτε, ιδιαίτερα όσοι αγαπάτε τους περιπάτους στην φύση.

Δυστυχώς, όμως, θα διαπιστώσετε
κατά τόπους ότι ορισμένοι συμπολίτες μας δεν σέβονται την ιερότητα
του τόπου – στον οποίο υπάρχει και
αρχαίο νεκροταφείο – με αποτέλεσμα να αδειάζουν μπάζα και να ρυπαίνουν. Αξίζει να αναφερθεί τέλος,
ότι οι προσκυνητές, που στα αρχαία
χρόνια επισκέπτονταν το Ναό του
Ποσειδώνα στο Σούνιο, διέσχιζαν
την περιοχή του Μελισσουργού,
όπου και έχουν επίσης εντοπισθεί
απομεινάρια του αρχαίου δρόμου...

Ο Πύργος δεν είναι ανοικτός στο
κοινό. Ευχαριστούμε τον κο. Γιώργο Μελισσουργό που μας επέτρεψε
την είσοδο και περιήγηση και ευελπιστούμε να το επαναλάβουμε στο
μέλλον.
Δήμητρα Κατραμάδου
Ταμίας Συλλόγου «Ο Φοίνικας»
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Με λαμπρότητα τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό της Αγίας Ειρήνης στην Παλαιά Φώκαια Αττικής πανηγυρίζοντας τον Νεομάρτυρα Άγιο Κωνσταντίνο τον Υδραίο με πρωτεργάτη στις ετοιμασίες τον ακούρα-

στο Ανδρέα Γκρούαζα. Ιερουργούντων του Πρωτοσύγγελου της
Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Αρχιμανδρίτου
π. Μιχαήλ Λιούμη και του ιερέα του Ναού πατέρα Κυριακού Μπίρη, πλήθος Υδραίων παρευρέθηκαν τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες. Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο
Δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου, ο Χρήστος Τσιγαρίδας
από την ελάσσονα αντιπολίτευση, ο νυν πρόεδρος της κοινότητας Π. Φωκαίας Παπουτσής Αθανάσιος και ο πρώην πρόεδρος της
κοινότητας Μάγειρας Δημήτριος. Τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη
Βορίδη εκπροσώπησαν ο Διευθυντής του πολιτικού του γραφείου Θεοδόσης Αθανασάς και οι σύμβουλοι Φαίδων Δημόπουλος
και Κατερίνα Καβέτσου. Επίσης, παρευρέθησαν ο πρόεδρος του
συλλόγου Επαγγελματιών Βιοτεχνών Π.Φωκαίας Μιχάλης Αβραμίδης, ο πρώην Βουλευτής Κωνσταντίνος Κατσίκης, ενώ περήφανα κρατούσε την σημαία της πατρίδας μας ο Λευτέρης Τσίτζηρας,
ντυμένος με την παραδοσιακή στολή του νησιού μας, την πανέμορφη Ύδρα.
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Ο διπλωμάτης και ποιητής Γιώργος Σεφέρης
υπήρξε ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με
Νόμπελ και συγκεκριμένα με το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στις 10 Δεκεμβρίου 1963, στην τελετή
απονομής που έγινε στη Στοκχόλμη, παρέλαβε
το επίζηλο βραβείο από τον βαΑπό τον Χρήστο Προμοίρα
σιλιά της Σουηδίας Γουσταύο.
Από τη δεκαετία του ‘50 η ποίηση του Σεφέρη ήταν γνωστή και αναγνωρισμένη στο εξωτερικό. Το 1955 και το 1961 ήταν υποψήφιος για το Νόμπελ. Δύο
χρόνια αργότερα, οι φήμες έδιναν κι έπαιρναν στην Αθήνα ότι
θα ήταν αυτός ο νικητής. Οι φήμες επιβεβαιώθηκαν το μεσημέρι της 24ης Οκτωβρίου, όταν έφθασε στην Αθήνα το τηλεγράφημα της Σουηδικής Ακαδημίας, που ανήγγειλε τη χαρμόσυνη είδηση.
Ο Σεφέρης είχε κερδίσει το βραβείο «για το υπέροχο λυρικό
ύφος του, που είναι εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για
το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες». Η Σουηδική Ακαδημία είχε
ξεπληρώσει ένα χρέος της προς την Ελλάδα, καθώς στο παρελθόν είχε παρακάμψει τις υποψηφιότητες του Νίκου Καζαντζάκη και του Άγγελου Σικελιανού.
Ο Σεφέρης, που ήταν καθηλωμένος στο σπίτι του από μια κρίση έλκους, θα δηλώσει εμφανώς ικανοποιημένος στους εκπροσώπους του Τύπου:
Διαλέγοντας έναν Έλληνα ποιητή για το βραβείο Νομπέλ, νομίζω πως η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να εκδηλώσει την αλληλεγγύη της με τη ζωντανή πνευματική Ελλάδα. Εννοώ: αυτή
την Ελλάδα για την οποία τόσες γενεές αγωνίστηκαν, προσπαθώντας να κρατήσουν ό,τι ζωντανό από τη μακριά παράδοση
της. Νομίζω, ακόμη, ότι η Σουηδική Ακαδημία θέλησε να δείξει πως η σημερινή ανθρωπότητα χρειάζεται και την ποίηση
– κάθε λαού – και το ελληνικό πνεύμα.
Η επικράτηση του Έλληνα ποιητή δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η
αρμόδια επιτροπή, από τους περίπου 80 υποψηφίους, επέλεξε έξι: τον Ιρλανδό θεατρικό συγγραφέα Σάμουελ Μπέκετ, τον
Αγγλοαμερικανό ποιητή Γ.Χ. Όντεν, τον Ιάπωνα συγγραφέα Γιούκιο Μίσιμα, τον Χιλιανό ποιητή Πάμπλο Νερούδα, τον Δανό
συγγραφέα Άξελ Σαντεμόζε και τον Σεφέρη. Με ψηφοφορία,
τα μέλη της επιτροπής ξεχώρισαν την τριάδα των Σεφέρη, Νερούδα και Όντεν και ακολούθως με ομοφωνία επέλεξαν να
δώσουν το βραβείο στο Γιώργο Σεφέρη.
Ο λόγος που εκφώνησε
«Ανήκω σε μια χώρα μικρή. Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο αγαθό παρά τον αγώνα του λαού
του, τη θάλασσα, και το φως του ήλιου. Είναι μικρός ο τόπος
μας, αλλά η παράδοσή του είναι τεράστια και το πράγμα που
τη χαρακτηρίζει είναι ότι μας παραδόθηκε χωρίς διακοπή. Η
ελληνική γλώσσα δεν έπαψε ποτέ της να μιλιέται. Δέχτηκε τις
αλλοιώσεις που δέχεται καθετί ζωντανό, αλλά δεν παρουσιάζει κανένα χάσμα. Άλλο χαρακτηριστικό αυτής της παράδοσης
είναι η αγάπη της για την ανθρωπιά· κανόνας της είναι η δικαιοσύνη.
Στην αρχαία τραγωδία, την οργανωμένη με τόση ακρίβεια, ο άνθρωπος που ξεπερνά το μέτρο πρέπει να τιμωρηθεί από τις Ερινύες. O ίδιος νόμος ισχύει και όταν ακόμη πρόκειται για φυσικά
φαινόμενα: “ Ἥλιος οὐχ ὑπερβήσεται μέτρα· εἰ δὲ μή, Ἐρινύες
μιν Δίκης ἐπίκουροι ἐξευρήσουσιν”, λέει ο Ηράκλειτος.
Συλλογίζομαι πως δεν αποκλείεται ολωσδιόλου να ωφεληθεί
ένας σύγχρονος επιστήμων, αν στοχαστεί τούτο το απόφθεγμα
του Ίωνα φιλοσόφου. Όσο για μένα συγκινούμαι παρατηρώντας
πως η συνείδηση της δικαιοσύνης είχε τόσο πολύ διαποτίσει την
ελληνική ψυχή, ώστε να γίνει κανόνας και του φυσικού κόσμου.
Και ένας από τους διδασκάλους μου, των αρχών του περασμένου αιώνα, γράφει: “…θα χαθούμε, γιατί αδικήσαμε…”.
Αυτός ο άνθρωπος ήταν αγράμματος· είχε μάθει να γράφει στα
τριάντα πέντε χρόνια της ηλικίας του. Αλλά στην Ελλάδα των
ημερών μας, η προφορική παράδοση πηγαίνει μακριά στα περασμένα όσο και η γραπτή. Το ίδιο και η ποίηση. Είναι για μένα
σημαντικό το γεγονός ότι η Σουηδία θέλησε να τιμήσει και τούτη την ποίηση και όλη την ποίηση γενικά, ακόμη και όταν αναβρύζει ανάμεσα σ’ ένα λαό περιορισμένο. Γιατί πιστεύω πως
τούτος ο σύγχρονος κόσμος όπου ζούμε, ο τυραννισμένος από
το φόβο και την ανησυχία, τη χρειάζεται την ποίηση. Η ποίηση
έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη ανάσα – και τι θα γινόμασταν, αν η πνοή μας λιγόστευε; Είναι μια πράξη εμπιστοσύνης
– κι ένας Θεός το ξέρει αν τα δεινά μας δεν τα χρωστάμε στη
στέρηση εμπιστοσύνης.
Παρατήρησαν, τον περασμένο χρόνο, γύρω από τούτο το τρα-

3. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021/3/100

10 Δεκεμβρίου 1963:

Ο Γιώργος Σεφέρης λαμβάνει
το βραβείο Νόμπελ

Ο πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με Νόμπελ

πέζι, την πολύ μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις ανακαλύψεις
της σύγχρονης επιστήμης και στη λογοτεχνία· παρατήρησαν
πως ανάμεσα σ’ ένα αρχαίο ελληνικό δράμα και ένα σημερινό η διαφορά είναι λίγη. Ναι, η συμπεριφορά του ανθρώπου
δε μοιάζει να έχει αλλάξει βασικά. Και πρέπει να προσθέσω
πως νιώθει πάντα την ανάγκη ν’ ακούει τούτη την ανθρώπινη φωνή που ονομάζουμε ποίηση. Αυτή τη φωνή που κινδυνεύει να σβήσει κάθε στιγμή από στέρηση αγάπης και ολοένα
ξαναγεννιέται. Κυνηγημένη, ξέρει πού να ‘βρει καταφύγιο·
απαρνημένη, έχει το ένστικτο να πάει να ριζώσει στους πιο
απροσδόκητους τόπους. Γι’ αυτή δεν υπάρχουν μεγάλα και μικρά μέρη του κόσμου. Το βασίλειό της είναι στις καρδιές όλων
των ανθρώπων της γης. Έχει τη χάρη ν’ αποφεύγει πάντα τη
συνήθεια, αυτή τη βιομηχανία. Χρωστώ την ευγνωμοσύνη μου
στη Σουηδική Ακαδημία, που ένιωσε αυτά τα πράγματα· που
ένιωσε πως οι γλώσσες, οι λεγόμενες περιορισμένης χρήσης,
δεν πρέπει να καταντούν φράχτες, όπου πνίγεται ο παλμός
της ανθρώπινης καρδιάς· που έγινε ένας Άρειος Πάγος ικανός:
να κρίνει με αλήθεια επίσημη την άδικη μοίρα της ζωής, για
να θυμηθώ το Σέλλεϋ, τον εμπνευστή, καθώς μας λένε, του
Αλφρέδου Νομπέλ, αυτού του ανθρώπου που μπόρεσε να εξαγοράσει την αναπόφευκτη βία με τη μεγαλοσύνη της καρδιάς
του.
Σ’ αυτό τον κόσμο, που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει ν’ αναζητήσουμε τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται.
Όταν, στο δρόμο της Θήβας, ο Oιδίπους συνάντησε τη Σφίγγα
κι αυτή του έθεσε το αίνιγμά της, η απόκρισή του ήταν: ο άνθρωπος. Τούτη η απλή λέξη χάλασε το τέρας. Έχουμε πολλά
τέρατα να καταστρέψουμε. Ας συλλογιστούμε την απόκριση
του Oιδίποδα».
Το περιοδικό «Ταχυδρόμος» στις 14 Δεκεμβρίου του 1963 δημοσίευσε κατ’ αποκλειστικότητα το περιεχόμενο της ομιλίας
του Σεφέρη, που πλέον αποτελεί από μόνη μια μνημειώδης
κριτική αναφορά του ελληνικού πολιτισμού και πνεύματος.
Η ζωή του Σεφέρη
Ο Γεώργιος Σεφεριάδης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα,
γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου του 1900 στη Σμύρνη. Ήταν
το μεγαλύτερο παιδί του Στυλιανού Σεφεριάδη (1873-1951)
- δικηγόρου, σημαντικού κοινωνικού παράγοντα της Σμύρνης
και ανθρώπου με λογοτεχνικές ανησυχίες - και της Δέσποινας
Τενεκίδη με καταγωγή από τη Νάξο. Το ζευγάρι είχε άλλα δυο
παιδιά, τον Άγγελο (1905-1950) και την Ιωάννα (1902-2000),
σύζυγο του φιλόσοφου και πολιτικού Κωνσταντίνου Τσάτσου.
Ο Σεφέρης ξεκίνησε τις εγκύκλιες σπουδές του το 1906 στη
Σμύρνη και τις ολοκλήρωσε το 1918 στην Αθήνα, όπου είχε
εγκατασταθεί η οικογένειά του από το 1914. Στη συνέχεια
γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σορβόνης,
από την οποία αποφοίτησε με διδακτορικό το 1924. Τα χρόνια
παραμονής του στο Παρίσι ήταν καθοριστικά για τη διαμόρφωση της ποιητικής του φυσιογνωμίας. Ήταν η εποχή που το
κίνημα του μοντερνισμού βρισκόταν στην ακμή του.
Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα διορίστηκε υπάλληλος
του Υπουργείου Εξωτερικών (1926), αρχίζοντας έτσι μια λαμπρή καριέρα στο διπλωματικό σώμα, που κορυφώθηκε το
1957, με την τοποθέτησή του ως πρεσβευτή της Ελλάδας στη

Μεγάλη Βρετανία. Παρέμεινε στο Λονδίνο έως το 1962, οπότε
και συνταξιοδοτήθηκε. Στις 10 Απριλίου του 1941, μία ημέρα
μετά την κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς,
είχε νυμφευτεί στην Πλάκα τη Μαρώ Ζάννου, με την οποία δεν
απέκτησε παιδιά.
Στα ελληνικά γράμματα ο Γιώργος Σεφέρης εμφανίστηκε το
1931, με την ποιητική συλλογή Στροφή, η οποία από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της προκάλεσε το ενδιαφέρον της
λογοτεχνικής κοινότητας της Αθήνας, με θετικές και αρνητικές
αντιδράσεις. Οι θαυμαστές του -Γιώργος Θεοτοκάς, Γιώργος
Κατσίμπαλης και Ανδρέας Καραντώνης- υποστήριξαν ότι η
Στροφή εγκαινιάζει μια καινούργια εποχή για την ελληνική
ποίηση, ενώ οι επικριτές του, όπως ο Άλκης Θρύλος και ο Τάκης Παπατσώνης, ισχυρίστηκαν ότι η ποίηση του Σεφέρη είναι
σκοτεινή και εγκεφαλική, χωρίς πραγματικό συναίσθημα. Με
την πάροδο του χρόνου, η Στροφή απέκτησε τεράστιο συμβολικό βάρος, επειδή θεωρήθηκε από την κριτική ότι έστρεψε την
ελληνική ποίηση από την παραδοσιακή στη μοντέρνα γραφή.
Ο Μοντερνισμός του Σεφέρη, παρατηρεί ο Γιώργος Θεοτοκάς,
υπήρξε «ένας μοντερνισμός τολμηρός, αλλά που κρατούσε το
νήμα της παράδοσης, με αίσθημα ευθύνης και με σεβασμό για
τη γλώσσα».
Ο θόρυβος που δημιουργήθηκε, αλλά και το ειδικό βάρος
των Κατσίμπαλη και Καραντώνη στα λογοτεχνικά πράγματα,
τον βοήθησε να επιβληθεί ως ένας πολλά υποσχόμενος νέος
ποιητής. Η καθιέρωση του Σεφέρη ως μείζονος ποιητή έγινε το
1935, με την ποιητική συλλογή Μυθιστόρημα. Σ’ αυτό το έργο
βλέπουμε πλήρως διαμορφωμένα τα σύμβολα που συνθέτουν
την ποιητική μυθολογία του Σεφέρη: το «ταξίδι», οι «πέτρες»,
τα «μάρμαρα», τα «αγάλματα», η «θάλασσα», ο «Οδυσσέας»
κ.ά.
Εκτός από το πλούσιο ποιητικό έργο του, ο Σεφέρης διακρίθηκε
και στον δοκιμιακό λόγο, με μία σειρά ρηξικέλευθων κριτικών
δοκιμίων, στα οποία τόνισε τη σημασία της ελληνικής παράδοσης και ανέδειξε το έργο περιθωριακών μορφών της, όπως του
Γιάννη Μακρυγιάννη και του Θεόφιλου. Το μεταφραστικό του
έργο είναι μικρό σε ποσότητα, αλλά σημαντικό. Μετέφρασε
δύο έργα του Αμερικανού ποιητή Τ.Σ. Έλιοτ (Έρημη Χώρα και
Φονικό στην Εκκλησιά), ενώ μετέφερε στη νέα ελληνική δύο
έργα της Βίβλου (Άσμα Ασμάτων και Αποκάλυψη του Ιωάννη).
Ο Τ.Σ. Έλιοτ, ηγετική φυσιογνωμία της μοντερνιστικής ποίησης του 20ου αιώνα, ήταν ο ποιητής που τον επηρέασε όσο
κανένας άλλος.Από τη δεκαετία του ‘50 το έργο του Σεφέρη
μεταφράστηκε και εκτιμήθηκε στο εξωτερικό. Συνεπεία αυτού
ήταν η βράβευσή του με το Νόμπελ Λογοτεχνίας τον Δεκέμβριο του 1963, «για το υπέροχο λυρικό ύφος του, που είναι
εμπνευσμένο από ένα βαθύ αίσθημα για το ελληνικό πολιτιστικό ιδεώδες», όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της Σουηδικής
Ακαδημίας.
Κατά τη διάρκεια της επτάχρονης δικτατορίας, έσπασε τη σιωπή του στις 28 Μαρτίου του 1969 και στηλίτευσε τη χούντα
με την περίφημη δήλωσή του στο ραδιόφωνο του BBC. «Είναι
μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές
αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και
με κόπους, πάνε κι αυτές να καταποντισθούν μέσα στα ελώδη
στεκάμενα νερά» τόνισε μεταξύ άλλων.
Στις αρχές Αυγούστου του 1971 ο Γιώργος Σεφέρης εισάγεται
στον Ευαγγελισμό και εγχειρίζεται στον δωδεκαδάκτυλο. Θα
πεθάνει από μετεγχειρητικές επιπλοκές τα ξημερώματα της
20ης Σεπτεμβρίου του 1971. Η κηδεία του, δύο ημέρες αργότερα, θα είναι πάνδημη και θα λάβει αντιδικτατορικό χαρακτήρα.
Στη νεκρώσιμη πομπή προς το Α’ Νεκροταφείο, μπροστά στην
Πύλη του Αδριανού, το πλήθος σταματά την κυκλοφορία και
αρχίζει να τραγουδά το απαγορευμένο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Σεφέρη Άρνηση (Στο περιγιάλι το κρυφό,
όπως είναι πιο γνωστό). Στις 23 Σεπτεμβρίου, δημοσιεύεται
στην εφημερίδα Το Βήμα, το τελευταίο ποίημα του Γιώργου
Σεφέρη Επί Ασπαλάθων, που έγραψε στις 31 Μαρτίου 1971
και αποτελεί μία ακόμη καταγγελία κατά της δικτατορίας.
Αρκετοί συνθέτες έχουν ενσκήψει στο έργο του Σεφέρη και μελοποιήσει ποιήματά του, όπως οι Μίκης Θεοδωράκης, Νίκος
Μαμαγκάκης, Μίλτος Πασχαλίδης, Αδελφοί Κατσιμίχα, Ηλίας
Ανδριόπουλος, Δήμος Μούτσης, Αργύρης Μπακιρτζής, Δημήτρης Αγραφιώτης, Θεόδωρος Αντωνίου, Λεωνίδας Ζώρας, Θεόδωρος Καρυωτάκης, Περικλής Κούκος, Γιώργος Κουρουπός,
Γεώργιος Πονηρίδης, Θάνος Μικρούτσικος και Τζον Τάβενερ.
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Το Παζάρι της
ΚΑΡΔΙΑΣ μας!

Και φέτος το Δίκτυο Σαρωνικού διοργανώνει το
ξεχωριστό Χριστουγεννιάτικο Παζάρι του, όπως
πάντα σε συμβολικές τιμές,
για την ενίσχυση του «Κατ’ Οίκον Κοινωνικού
Παντοπωλείου» μας.
Όλα αυτά τα χρόνια έχει καθιερωθεί ως ένα
από τα ποιοτικότερα παζάρια και έχει αποκτήσει “φανατικούς” επισκέπτες!
Έλα, για να προλάβεις, πριν εξαντληθούν οι
μοναδικές μας δημιουργίες!
Σε περιμένουμε! Σάββατο: 11:30-14:00
Θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα
για τον κορωνοϊό.
Δίκτυο Σαρωνικού - Λ.Καλυβίων-Λαγονησίου
165, Λαγονήσι – 6946268384
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΟΛΙΕ!!!

ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ το μοναδικό κολιέ της φωτογραφίας, έναντι συγκεκριμένων τροφίμων αξίας 25€, για
την ενίσχυση του
Κατ’ Οίκον Κοινωνικού μας Παντοπωλείου. Ευχαριστούμε
τη φίλη του Δικτύου
για την προσφορά
του κολιέ.
Πληροφορίες στο: 6946 268384 (ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ vintage Projector
για συλλέκτες‼
Προφέρεται vintage Sound Projector Super 8

Elmo ST-800, made in Japan, έναντι συγκεκριμένων τροφίμων αξίας 85€, για το Κοινωνικό
μας Παντοπωλείο.
Ο προβολέας χρειάζεται μία λάμπα αλογόνου
12V 100W (αξίας περίπου 8-10€).
Ευχαριστούμε το δωρητή για την προσφορά
του.
Πληροφορίες: 6946 268384
ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ: “ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΤΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ”
(εξαντλημένη έκδοση στον εκδότη)
ΚΩΔΙΞ 5 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑΣ
[Εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ]
Το πολυτελές χειρόγραφο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας παρουσιάζεται από τις
εκδόσεις ΕΞΑΝΤΑΣ, σε μια μοναδική πανόδετη έκδοση, σε πιστή αναπαραγωγή, με μετάφραση των λεζαντών στα αγγλικά και στα νέα
ελληνικά.

[Διαστάσεις του τόμου: 43Χ29cm, βάρος 2,9
κιλά]
Προσφέρεται έναντι συγκεκριμένων τροφίμων αξίας 45€, στον τυχερό που θα το προλάβει(!), για την ενίσχυση του Κατ’ Οίκον Κοινωνικού Παντοπωλείου μας. Ευχαριστούμε
το δωρητή για τη στήριξή του!
Το “Μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου” αποτελεί
μια θρυλική διήγηση της ζωής του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και γράφτηκε μεταξύ 3ου π.Χ.
και 3ου μ.Χ αι. Το κείμενο υπήρξε εξαιρετικά δημοφιλές κατά το Μεσαίωνα, τόσο στη
Δύση όσο και στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία,
και μεταφράστηκε στις κυριότερες γλώσσες
της εποχής. Σώζονται δεκαοκτώ χειρόγραφα
με το ελληνικό κείμενο, από τα οποία η μοναδική πολυτελής έκδοση είναι ο Κώδιξ 5 του
Ελληνικού Ινστιτούτο Βενετίας.
Κάθε εικόνα συνοδεύεται από επεξηγηματική λεζάντα γραμμένη με κόκκινο μελάνι,
ώστε να μπορεί κανείς να παρακολουθεί την
ιστορία από τις εικόνες χωρίς να χρειάζεται
να διαβάζει το κείμενο του “Μυθιστορήματος”. Οι οπτικές λεπτομέρειες και το σκηνικό
είναι βυζαντινά, εισάγοντας έτσι την ιστορία
σε ένα βυζαντινό περιβάλλον και δίνοντας
στον Αλέξανδρο τη μορφή Βυζαντινού αυτοκράτορα.
Η εμπορική αξία του στο διαδίκτυο κυμαίνε-

ται πάνω από 135€
Πληροφορίες: 6946268384 (ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ)
Ξεκίνησαν οι κινηματογραφικές βραδιές
στο Δίκτυο!
Με σχολαστική τήρηση των κανόνων κατά
της διάδοσης του κορωνοϊού και ΜΟΝΟ για
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ, επαναλειτουργεί η “κινηματογραφική λέσχη” του Δικτύου, με σκοπό τη στήριξη του *Κατ’ Οίκον Κοινωνικού
Παντοπωλείου* μας!
Εάν ενδιαφέρεσαι και δεν είσαι στις λίστες
μας, στείλε μας το κινητό σου, μια και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται μόνο με SMS στο
κινητό τους, για κάθε προβολή ξεχωριστά.
Τέλος, επισημαίνεται ότι ο αριθμός των θεατών είναι κατά πολύ μειωμένος σε σχέση με
άλλες χρονιές, για να τηρούνται ικανές αποστάσεις μεταξύ των καθισμάτων.
Μετά από κάθε προβολή ο χώρος απολυμαίνεται με αέριο όζον. Σε όλα τα τραπεζάκια
υπάρχουν αντισηπτικά, ενώ προσφέρονται
και μάσκες (δωρεάν), στους... ξεχασιάρηδες!!!
Στους καλεσμένους μας προσφέρονται (όπως
πάντα δωρεάν) συσκευασμένα “μεζεδάκια”!!!
Πληροφορίες στο: 6946268384

Πάντα μ’ αρέσανε τα γράμματα
με το ταχυδρομείο.

Θαρρώ πως αυτό
μου το γούστο είναι
κληρονομιά
μιας
αναπάντεχης ανακάλυψης στην παιδική
μου ηλικία.
Κάποιο πρωινό, μ’
ελεύθερο
πεδίο,
μπούκαρα στην κρεβατοκάμαρα των γονιών μου για να ανακαλύψω τα διαπιστευτήρια της αγάπης τους (ό,τι έβλεπα
δεν μ’ έπειθε…). Άγονη τόλμη στην αρχή μα ανταμείφθηκα
απ’ το πείσμα μου. Στο ντουλαπάκι της τουαλέτας με τον καθρέπτη, κάπου στο βάθος προσεκτικά, ήταν κρυμμένο ένα
πακέτο δεμένο με κορδόνι. Τι να ανακάλυπτα το βάζο με το
γλυκό του κουταλιού που έκρυβε πάντα η γιαγιά για τους
καλεσμένους, τι ένα ύποπτο δέμα και μάλιστα –ήμουν σίγουρη! – κρυμμένο από τη μάνα μου, ήταν το ίδιο και τ’ αυτό
(για να μην σου πω πιο εγκληματικό)! Με το δεξί ημισφαίριο
του εγκεφάλου μου να ελέγχει την πόρτα και το αριστερό
να ιχνηλατεί το βάθος του μυστηρίου ανέσυρα ένα πακέτο γράμματα με πολύχρωμα γραμματόσημα από διάφορα
μέρη του κόσμου! Παραλήπτης η μάνα μου και αποστολέας
ο πατέρας μου από την εποχή που ήταν μαρκόνης.
Ήταν η στιγμή που αγάπησα το διάβασμα γιατί κάθε που
έβρισκα ευκαιρία πήγαινα και διάβαζα από ένα γράμμα τη
φορά. Και τι διάβαζα; Σκέψου να βάζεις το μάτι σου στην
κλειδαρότρυπα της νυφικής κρεβατοκάμαρας! Όχι κουβέντες πρόστυχες μα τρυφερές που μ’ έκαναν αργότερα ν’
αγαπήσω τον Καββαδία.
Όταν έγινα νιά, το λοιπόν, κι ερωτεύτηκα κι εγώ έναν ξενιτεμένο αντικατέστησα το ντουλάπι της τουαλέτας μ’ αυτό
του γραμματοκιβωτίου. Κάθε που το άνοιγα κι έβρισκα μέσα
γράμμα, χιλιάδες γλαροπούλια πέταγαν χαρούμενα πάνω
απ’ το κεφάλι μου και με την αίσθηση της αλμύρας στη
γλώσσα ξεκόλλαγα τον φάκελο.
Η ωρίμανση με βρήκε στον υπολογιστή. Αντικατέστησα το
γραμματοκιβώτιο με το messenger, η πρόθεση άλλαξε ρότα
και ο ξενιτεμός έγινε μόνιμος. Ας είναι…
Η χαρά βγαίνει όταν είσαι κι ο αποστολέας.
19.09.2021
γράφει η Ανδριανή Σαλεμή

Φωτό: Σημείο ένωσης Ειρηνικού κι Ατλαντικού Ωκεανού
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Φέρτε τον «γιατρό»
γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,
johnlekkas2004@yahoo.gr

100 φύλλα ΝΤΕΛΑΛΗΣ...
Θα μπορούσα να γράψω πολλά!
Προτίμησα, όμως, να δώσω βήμα
λόγου σε όλους εκείνους που τόσα
χρόνια στηρίζουν τον Ντελάλη, επιλέγοντας να μην αφαιρέσω κανένα κείμενο ούτε
φυσικά να περιορίσω την έκτασή τους. Έτσι,
απέμεινε λίγος χώρος αυτή τη φορά, για να με
φιλοξενήσει. Ίσως, βέβαια, να είναι και καλύτερα.
Μια μικρή ιστορία θα σας πω, σαν παραμύθι,
που αποτυπώνει με τον πιο εκφραστικό τρόπο
αυτό το ταξίδι των 100 φύλλων.
Καθόμουν στην ακροθαλασσιά μ’ έναν μοναχό
στο Άγιο Όρος. Κρατώ ένα από τα πρώτα φύλλα και μιλάμε. Τα μόνα χρώματα που “έγραφαν”
στην ψυχή μου εκείνη την ώρα ήταν το γαλάζιο της
θάλασσας και το μαύρο του ράσου. Μόνο αυτά

Ευχαριστίες

Είχα αποφασίσει να παύσω να αρθρογραφώ εδώ και
καιρώ στο καταξιωμένο αυτό
περιοδικό, όμως όλο το ανέβαλα. Τελικά ήλθε το πλήρωμα
του χρόνου.
Με την ευκαιρία αυτή θέλω να

έβλεπα και πάλευα. “Φαίνεται πως πάει να βγει
κάτι καλό” μου είπε διαβάζοντάς το...”Πρόσεξε
μόνο να μοσχοβολάει”, μόνο έτσι θα αντέξει
στο χρόνο! Τότε κυριάρχησε μόνο το χρώμα της
θάλασσας. Βγήκα και στο μυαλό μου ήταν συνέχεια καρφωμένο εκείνο το να μοσχοβολάει...
Ευχαριστώ όσους στήριξαν και στηρίζουν αυτήν
την προσπάθεια, ο καθένας με το δικό τρόπο.
Τους δικούς μου Θεσπιείς.
Συγγνώμη, ειλικρινά, προς όλους αυτούς που
δεν μπόρεσα να ακολουθήσω στο δρόμο που
ήθελαν.
Ευχαριστώ όσους εμπιστεύθηκαν και εμπιστεύονται τη διαφημιστική τους προβολή. Η έννοια
ανεξάρτητος δεν μπορεί να σταθεί πουθενά
μόνη της, αν δεν προχωρά χέρι χέρι με το “οικονομικά ανεξάρτητος”.

ευχαριστήσω τον εκδότη και
φίλο μου Κ. Μωυσίδη για τη
συνεργασία μας αυτά τα πέντε
περίπου χρόνια.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω
τους όποιους αναγνώστες μου
τονίζοντας ότι προσπάθησα να
είμαι λιτός και ουσιώδης στα

Ο εκδότης
Κώστας Γ. Μωυσίδης
σχόλιά μου.
Τέλος, οφείλω να διευκρινίσω
ότι υπέγραφα ως Θαλασσινός… πιστεύοντας ότι σημασία
είχε το τι γραφόταν και όχι ποιος το έγραφε.
Ευχαριστώ και πάλι!
Γ. Αρίστος

Εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι,
Φουρτουνάκηδες και Βροντάκηδες, Μακρυκωσταίοι
και Κοντογιώργηδες. Στις 3 Δεκεμβρίου εορτάζεται η
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, προωθώντας την κατανόηση και την κινητοποίηση υπέρ των
δικαιωμάτων αξιοπρέπειας και ευημερίας των ατόμων με αναπηρία, αλλά η πανδημία του κορωνοϊού
μας ανέδειξε την «αναπηρία» της κοινωνίας. Χωριστήκαμε σε 2 στρατόπεδα με ύβρεις, διαφωνίες και
λεκτικό bullying εκατέρωθεν. Γιατί; Είναι πιο πολλά
αυτά που μας χωρίζουν από αυτά που μας ενώνουν;
Γιατί να αλληλοκατηγορούμαστε για την έξαρση της
πανδημίας; Μήπως δεν είμαστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την έξαρση; Μήπως η μονόπλευρη οπτική
των πραγμάτων είναι λάθος;
Σαφώς και υπάρχει ατομική ευθύνη, πρωτίστως από
τους αρνητές της πραγματικότητας. Εμπιστευόμαστε
την επιστήμη, από αρχαιοτάτων χρόνων τα ευρήματά της είναι ευεργετικά για την ανθρωπότητα και είναι ο θεματοφύλακας της ίδιας της ζωής. Μικρέ μου
«επαναστάτη», δεν θα σε παρακολουθεί κάποιος αν
εμβολιαστείς, η καθημερινή χρήση του κινητού τηλεφώνου και η χρήση του «πλαστικού χρήματος» στις
καθημερινές σου συναλλαγές κάνουν μια χαρά αυτή
την δουλειά αντί των εμβολίων.
Στον αντίλογο, υπάρχει και σαφέστατη κυβερνητική
ευθύνη. Εν καιρώ πανδημίας, δεν μειώνεις το υγειονομικό προσωπικό της χώρας μέσω των αναστολών,
αλλά προσπαθείς να πείσεις τον πολίτη για τα οφέλη του εμβολιασμού. Ενισχύεις το δημόσιο σύστημα
υγείας και την συλλογική συνείδηση, δεν στοχοποιείς
ούτε επιβάλλεις τιμωρητικά πρόστιμα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.
Πολλοί θα πουν ότι ένα ενισχυμένο σύστημα δημόσιας υγείας χρειάζεται χρηματοδότηση και λεφτά ΔΕΝ
υπάρχουν. Και όμως υπάρχουν. Σύμφωνα με έκθεση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έλλειμμα ΦΠΑ (η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων εσόδων και των πραγματικών εσόδων από ΦΠΑ) στην Ελλάδα την διετία
2018-2019 έφτασε στο αστρονομικό ποσό των 11,6
δις ευρώ περίπου. Τεράστια απώλεια για τα κρατικά
ταμεία. Αν δεν υπήρχαν «παραθυράκια» για τους πονηρούς και καλύτεροι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί,
δεν θα μπορούσαμε να χρηματοδοτήσουμε ένα καλύτερο δημόσιο σύστημα υγείας; Αν μειώναμε αυτό
το έλλειμμα κατά το ήμισυ, πόσα επιπλέον ασθενοφόρα και γιατρούς και κλίνες ΜΕΘ θα μπορούσαμε
να έχουμε με πρόσθετα έσοδα 5,8 δις ευρώ από την
μείωση του ελλείμματος;
Επίσης, εκκρεμούν πάνω από 20.000 χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια της
χώρας, το ελληνικό Δημόσιο χάνει σημαντικά φορολογικά έσοδα από την βραδύτητα στην απονομή δικαιοσύνης. Αν μπορούσε να εισρεύσει στα δημόσια
ταμεία ένα ποσό αντίστοιχο με αυτό από την μείωση
του ελλείμματος ΦΠΑ, πόσο ωφελημένη θα ήταν η
ελληνική οικονομία και, κατ’ επέκταση, η κοινωνία
και η δημόσια υγεία; Οι δυνατότητες υπάρχουν, όλα
είναι θέμα βούλησης και σωστών επιλογών (από
όλους).
Η πανδημία δοκιμάζει τις αντοχές μας, την ψυχοσυναισθηματική κατάστασή μας και τα όρια του
κρατικού μηχανισμού. Η μόνη δίοδος για καλύτερες
μέρες είναι η ομοψυχία, η αλληλεγγύη, η συλλογική
συνείδηση και η αλλαγή νοοτροπίας σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου βίου. Η ανθρωποφαγία και ο
κοινωνικός κανιβαλισμός μόνο ζημιά προκαλούν, δεν
υπάρχει κανένας «εχθρός» στην αντίπερα όχθη του
ποταμού, συμπορευόμαστε και συνταξιδεύουμε όλοι
ΜΑΖΙ στην ίδια όχθη του ποταμού. Καλές γιορτές σε
όλους, με υγεία και εσωτερική γαλήνη.

3. ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021/3/100

Της Δήμητρας Κατραμάδου

Και του...παραχρόνου, καλύτερα!
Να και τα Χριστούγεννα, πάει και το 2021... Δεν θέλω να θυμηθώ
αυτήν την Πρωτοχρονιά, 21 χρόνια αφότου «ανέτειλε» η τρίτη χιλιετία, την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, ούτε τα χρόνια της
δανεικής μεν, ευμάρειας δε, ούτε τους Ολυμπιακούς Αγώνες της
Αθήνας, ούτε την κατάρρευση της …Lehman Brothers και φυσικά
ούτε και τις συνέπειές της... Δεν θέλω να θυμηθώ ότι οι ΗΠΑ απέκτησαν τον πρώτο έγχρωμο (λες και είναι φιλμ ο άνθρωπος...αλλά
έτσι λέει, είναι σωστό να το λέμε) Πρόεδρό τους, ούτε ότι η χώρα
μας πέρασε μιαν κρίση χρέους και έναν αριθμό Μνημονίων... Δεν
θέλω να θυμηθώ τα...ανεβοκατεβάσματα κυβερνήσων, μπας και
την... γλυτώσουμε και μας χαρίσουν αυτά που χρωστάγαμε (διότι...
τα χρωστάγαμε...δεν γίνεται να μην τα χρωστάγαμε...) Ούτε θέλω
να θυμηθώ ότι αποκτήσαμε επιτέλους την (Πρώτη Φορά) Αριστερά
κυβέρνηση, η εμπειρία με την οποία θέλω να πιστεύω ότι για τους
πολλούς έκλεισε στην πράξη τα εμφυλιοπολεμικά τραύματα των
καλών και των κακών, των κακών και των καλών ...και άντε να βρεις
άκρη όταν αδέλφια σκοτώνονται με αδέλφια και η άποψη μετατρέπεται σε πόλωση και μετά σε μίσος, που διαρκεί γενεές ολόκληρες... Αλλά και δεν θέλω να θυμηθώ εκείνους τους Εγγλέζους, που
σηκώθηκαν κι έφυγαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – κάνοντάς τα...
πλακάκια –με τον Τράμπ (!) – αλλά ούτε και ‘κείνον τον Πούτιν που
καταφέρνει να κυβερνάει την Ρωσία, είτε ως πρωθυπουργός, είτε
ως πρόεδρος από το 1999, δηλαδή για σχεδόν 22 χρόνια, δίνοντας
επάξια ως -ας πούμε σύγχρονος – πατερούλης, συνέχεια στις συνθήκες διαρκείας του...τσαρικού καθεστώτος!
Αχ θεέ μου! Τι να πρωτοθυμηθώ από όσα είδαν τα ματάκια μου τα
τελευταία 20 χρόνια, το μισό της ενήλικης ζωής μου... Όχι ότι πριν
ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, αν πάμε πίσω στην ιστορία,
ποιος ξέρει τι θα πρωτοθυμηθούμε μεταξύ σοβαρού και αστείου,
πικρόγλυκα, με σοβαρότητα άλλοτε και μερικές φορές με χαρά και
περηφάνεια, άλλες με πόνο ή με θυμό...
Αλλά τα τελευταία 20 χρόνια θεωρώ ότι έχουν μια άλλη βαρύτητα
και θα εξηγήσω το γιατί: 1) διότι μπήκαμε – που να πάρει η ευχή
– στην 3η μ.Χ. χιλιετία της ανθρωπότητας και κάτι θαυμάσιο περίμενα από αυτήν... (ίσως είναι η αρχή της ακόμη...ας παρηγορηθώ!
Και 2) διότι – σε προσωπικό – επίπεδο – αναίρεσα κάτι το οποίο
πίστευα ή ήθελα να πιστεύω από παιδί: ότι η ανθρωπότητα εξελίσσεται κυρίως θετικά και αυτό διότι οι άνθρωποι σήμερα έχουμε περισσότερα δικαιώματα, έχουμε μαζικά πρόσβαση στην μόρφωση,
έχουμε τεχνολογία σχετικά εύκολα προσβάσιμη στους πολλούς,
έχουμε αναπτύξει τις επιστήμες.
Αλλά, φαίνεται ότι αυτό που πίστευα ήταν λάθος... Και τι ήταν αυτό
που με έκανε να αναιρέσω; Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο
από την συνισταμένη του λαϊκισμού... Αυτού του λαϊκισμού που
μας έφερε στο 2021 να ανοίξουμε τεράστια τα μάτια μας και με
έκπληξη να αντικρύσουμε τους πάσης φύσεως «αρνητές,» των
οποίων τα καμώματα θυμίζουν Μεσαίωνα! Αρνητές της ιατρικής
επιστήμης, της στατιστικής, των ανθρώπινων δικαιώματων, της οργανωμένης κοινωνίας... Ημιμαθείς ανθρώπους γεμάτους έπαρση
που δεν μπορούν να κατανοήσουν το απλό: ότι κάποια πράγματα
στην ζωή – στην πραγματικότητα τα περισσότερα – δεν εξελίσσονται γραμμικά, αλλά απαιτούν προσαρμογές και νέες προσαρμογές, και δώσ’ του αναπροσαρμογές, αυτό το «βλέποντας και κάνοντας» που λέει ο λαός και πολύ σοφά κατά την γνώμη μου... Και να
οι ...απείθαρχοι, που αρνούνται να συνεργασθούν, ώστε να προστατευθεί το κοινωνικό σύνολο, και να εκείνοι που αρνούνται να
στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο με κανόνες και περιορισμούς
είναι η αλήθεια...αλλά τι να κάνουμε, που η ανθρωπότητα βρέθηκε
αντιμέτωπη με μια πανδημία, όχι φυσικά την πρώτη στην ιστορία
της, αλλά μάλλον την πρώτη παγκόσμιας κλίμακας λόγω της διευκόλυνσης των μεταφορών, ήτοι της τεχνολογίας και του συγκριτικά,
ιστορικά μεγαλύτερου πλούτου που έχει γνωρίσει συνολικά η ανθρωπότητα...
Κι εδώ τέλος! Καλά μας Χριστούγεννα και – όχι ένα καλό 2022,
αλλά...Καλά μας μυαλά το 2022! Και του...παραχρόνου καλύτερα!!!
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ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

Καρδιολόγος - Αντιστράτηγος ε.α.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
επ. πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών
από το ομώνυμο βιβλίο των Εκδόσεων Αγγελάκη, μια ευγενική προσφορά στους αναγνώστες μας.

Είναι η καρδιά μία αντλία ή δύο ξεχωριστές;
Η καρδιά διαθέτει δύο αντλίες ξεχωριστές για τις δύο κυκλοφορίες του αίματος.
Την αριστερή αντλία (αριστερή κοιλία) για τη Συστηματική κυκλοφορία και τη δεξιά
αντλία (δεξιά κοιλία) για την Πνευμονική κυκλοφορία.
Δουλεύουν και οι δύο αντλίες αρμονικά και συγχρονισμένα στη συστολή και διαστολή, υπακούοντας στα ίδια ηλεκτρικά ερεθίσματα τα οποία εκπορεύονται από
τον φλεβόκομβο. Η ταυτόχρονη συστολή και διαστολή των δύο κοιλιών παραβλάπτεται σε ανεπάρκεια της μιάς ή της άλλης.
Η αριστερή αντλία εξακοντίζει με δύναμη το αίμα μέσα στην αορτή και σε όλους
τους κλάδους της, τροφοδοτώντας έτσι με αίμα όλα τα όργανα του σώματος: Μυοκάρδιο, Εγκέφαλο, Νεφρούς, Δέρμα, Μύες, Κόκκαλα, Σπλάχνα. Έχει πολύ βαρύ έργο
λόγω του ότι αντιμετωπίζει τις υψηλές πιέσεις που επικρατούν μέσα στο λίαν εκτεταμένο αρτηριακό δίκτυο όλου του σώματος.
Η Δεξιά αντλία στέλνει το ακάθαρτο αίμα που επιστρέφει από όλα τα όργανα και
περιέχει λίγο οξυγόνο και πολύ διοξείδιο του άνθρακα, μέσω της Πνευμονικής αρτηρίας προς τους Πνεύμονες προκειμένου να οξυγονωθεί. Το έργο της είναι ελαφρότερο λόγω των χαμηλών πνευμονικών
πιέσεων και του βραχέος πνευμονικού αγγειακού δικτύου.
Σε παθολογικές καταστάσεις μπορεί η μία
από τις δύο αντλίες να ανεπαρκεί, να χάσει
δηλαδή την αντλητική της ικανότητα, μην
έχοντας την απαιτούμενη δύναμη για να
ανταποκριθεί στο έργο της. Τότε λέμε ότι
έχουμε ανάλογα Αριστερή ή Δεξιά Καρδιακή ανεπάρκεια.
ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΟΡΓΑΝΟ
Η καρδιά αποτελείται από δύο ξεχωριστές αντλίες, οι
οποίες αντλούν αίμα σε διαφορετικά κυκλώματα. Η
μία αντλία, η αριστερή (κόκκινο χρώμα) αποτελείται
από την αριστερή κοιλία της καρδιάς και στέλνει το
καθαρό αίμα σε όλα τα όργανα. Η άλλη αντλία, η
δεξιά (μπλε χρώμα) αποτελείται από τη δεξιά κοιλία
η οποία στέλνει το ακάθαρτο αίμα στους πνεύμονες
για να οξυγονωθεί. Τα βέλη υποδεικνύουν τη διαδρομή του αίματος μέσα στην καρδιά.

Πόσες είναι οι κυκλοφορίες του αίματος;
Το σώμα μας διατρέχουν δύο κυκλώματα αρτηριών και φλεβών, τα οποία είναι ξεχωριστά με ειδική αποστολή το καθένα.
Το ένα κύκλωμα: Συστηματική κυκλοφορία ή «Μεγάλη κυκλοφορία» ξεκινάει από
την αριστερή κοιλία της καρδιάς και στέλνει το καθαρό αίμα (που επιστρέφει από
τους πνεύμονες) σε κάθε όργανο του σώματος.
Το δεύτερο κύκλωμα: Η Πνευμονική ή «Μικρή» κυκλοφορία ξεκινάει από τη δεξιά
κοιλία της καρδιάς και στέλνει το ακάθαρτο αίμα που επιστρέφει από όλα τα όργανα του σώματος στους πνεύμονες προκειμένου να οξυγονωθεί.
Με το σοφό αυτό σύστημα των δύο ξεχωριστών κυκλωμάτων, η κυκλοφορία του αίματος επιτυγχάνει απόλυτα την αποστολή της η οποία συνίσταται σε δύο μέρη: Την
τροφοδοσία των ιστών με καθαρό αίμα και την κάθαρση του ακάθαρτου αίματος
από τους πνεύμονες.
Στην κυκλοφορία του αίματος οι μεν αρτηρίες οδηγούν το αίμα από την καρδιά προς
την περιφέρεια, οι δε φλέβες επιστρέφουν
πίσω το αίμα από την περιφέρεια προς την
καρδιά. Στα τριχοειδή αγγεία, που αποτελούν το ακροτελεύτιο τμήμα αρτηριών και
φλεβών, συναντώνται τα δύο κυκλώματα
αρτηριών και φλεβών.
ΔΥΟ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
Οι κυκλοφορίες του αίματος είναι δύο ξεχωριστές. Το
ένα κύκλωμα ξεκινάει από την αριστερή κοιλία της
καρδιάς (κόκκινο χρώμα) και κυκλοφορεί καθαρό αίμα
σε όλα τα όργανα. Το άλλο (μπλε χρώμα) παίρνει το
ακάθαρτο αίμα από τα όργανα και το επιστρέφει στη
δεξιά κοιλία η οποία και το προωθεί προς τους πνεύμονες για οξυγόνωση.
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Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το
“αθώο” παιδικό ροχαλητό.
γράφει ο
ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148

Το ροχαλητό είναι ένα συχνό
φαινόμενο. Περίπου 12-13%
των παιδιών ηλικίας 1-9 χρόνων ροχαλίζει καθημερινά
ή το λιγότερο 3-4 φορές την
εβδομάδα κατά τον ύπνο,
και 2-3% εμφανίζει επεισόδια άπνοιας στον ύπνο (σταμάτημα της αναπνοής για κάποια
δευτερόλεπτα ή δύσκολη και εργώδοδης αναπνοή). Προκαλείται από
τη δόνηση του ανώτερου τμήματος των αεραγωγών του αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή των μυών του φάρυγγα και της υπερώας (ουρανίσκος στόματος και σταφυλή). Το τμήμα αυτό χαλαρώνει όταν το
παιδί κοιμάται και έτσι αποφράσσεται δυσκολεύοντας την είσοδο του
αέρα κατά την εισπνοή.
Θα πρέπει να γίνει, αρχικά, μια βασική διάκριση μεταξύ του
“αθώου” περιστασιακού ή ολιγοήμερου ροχαλητού και του παθολογικού καθημερινού ροχαλητού, που μπορεί να υποκρύπτει Σύνδρομο
Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας. Συχνά η διάκριση ροχαλητού-άπνοιας
είναι δύσκολη και η διάγνωση ξεφεύγει για καιρό.
Όταν ένα παιδί έχει ίωση του ανώτερου αναπνευστικού και η
μύτη του είναι βουλωμένη, είναι αναμενόμενο να ροχαλίζει παροδικά.
Το καθημερινό όμως ροχαλητό δεν είναι αθώο, και οφείλεται σχεδόν
πάντοτε σε υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατάκια),
σε υπερτροφία των αμυγδαλών (μεγάλες) ή σε συνδυασμό και των
δύο. Σπανιότερες αιτίες ροχαλητού στα παιδιά είναι η αλλεργική ρινίτιδα, η παχυσαρκία, το σύνδρομο Down, διάφορες νευρομυικές παθήσεις, ανωμαλίες της γνάθου, συγγενείς ανωμαλίες του λάρυγγα και
το άσθμα. Η παιδική παχυσαρκία παίζει ρόλο, αλλά όχι στο βαθμό των
αντίστοιχων προβλημάτων στους ενήλικες. Επίσης, παιδιά με γονείς
που καπνίζουν έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν άπνοιες
στη διάρκεια του ύπνου.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας κοιτάμε αν το παιδί ροχαλίζει για
3, τουλάχιστον, νύχτες την εβδομάδα, εμφανίζει διακοπές στην αναπνοή του διάρκειας πάνω από 10 δευτερόλεπτα, αν οι διακοπές αυτές
το ξυπνάνε για να αναπνεύσει, αν ιδρώνει πολύ κατά τον ύπνο, αν έχει
ανήσυχο ύπνο, αν κοιμάται σε παράξενες στάσεις με το λαιμό σε υπερέκταση και αν ουρεί στο κρεβάτι (ενούρηση). Ο κακός ύπνος και η
έλλειψη ξεκούρασης δημιουργεί προβλήματα τη μέρα, όπως υπνηλία,
νευρικότητα, μείωση της συγκέντρωσης, κακή απόδοση στο σχολείο
και διάσπαση της προσοχής του με συνοδά προβλήματα κοινωνικότητας και συμπεριφοράς π.χ επιθετικότητα. Πολλές φορές τα παιδιά
αυτά παρουσιάζουν μειωμένη σωματική ανάπτυξη. Η ομιλία τους είναι ένρινη (λόγω κλειστής μύτης) και αναπνέουν αποκλειστικά από το
στόμα.
Η προσεκτική παρατήρηση αυτών των συμπτωμάτων από
τους γονείς οδηγεί συχνά στην έγκαιρη διάγνωση. Η καταγραφή των
διαταραχών του ύπνου ακόμα και με ένα κινητό τηλέφωνο είναι πολύ
βοηθητική. Ακολουθεί η προσεκτική ΩΡΛ εξέταση του παιδιού όπου
θα εξακριβωθούν τα πιθανά αίτια. Οι εξετάσεις που μπορεί να απαιτηθούν εξατομικεύονται και περιλαμβάνουν αιματολογικές εξετάσεις,
ενδοσκοπικό-αλλεργιολογικό-απεικονιστικό έλεγχο, ενδεχομένως και
ειδική (πολυσωματοκαταγραφική) μελέτη ύπνου. Απαραίτητη είναι η
συνδρομή του Παιδιάτρου, καθώς και άλλων ειδικοτήτων (κατά περίπτωση) ή οδοντιάτρου.
Η θεραπεία εξαρτάται από το είδος και το βαθμό του προβλήματος και μπορεί να είναι είτε συντηρητική (π.χ ρινοπλύσεις, χρήση
ρινικών ψεκασμών, αντιαλλεργική αγωγή), είτε επεμβατική, με πιο συχνή την αφαίρεση των αμυγδαλών και των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Όπως ισχύει σε όλη την Ιατρική, η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην
έγκαιρη θεραπεία.
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Κορωνοϊος / mRNA Εμβόλια και Καρδιά
δραστηριότητες.
Τονίζουμε ότι οι
ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες
συνιστούν μια ιδιαίτερη πληθυσμιακή ομάδα που
έχουν μεγαλύτερο
θρομβοεμβολικό κίνδυνο. Συνεπώς, στους
ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και πιθανά να χρήζουν
ανάγκης αυστηρότερης παρακολούθησης ή/
και νοσηλείας με εξατομίκευση της αντιπηκτικής τους αγωγής.

Αντώνιος Γ. Χαλαπάς
Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, FESC
Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών, PHD
Διευθυντής - Τμήματος Επεμβατικής καρδιολογίας
και Βαλβιδοπαθειών
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Στην πόλη Wuhan,
επαρχία Hubei, στην Κίνα, εμφανίστηκε συρροή κρουσμάτων πνευμονίας. Στις 9 Ιανουαρίου του 2020 οι υγειονομικές αρχές της Κίνας
ανακοίνωσαν ότι πρόκειται για ένα νέο στέλεχος κορωνοϊού. Η Πανδημία COVID-19 προκλήθηκε από τον κορωνοϊο SARS-CoV-2, ο
οποίος εξαπλώθηκε στην Ελλάδα από τις 26
Φεβρουαρίου του 2020 και έπειτα, επηρεάζοντας την καθημερινότητά μας σε κοινωνικό-οικονομικό και υγειονομικό επίπεδο. Η
προσβολή από τον ιό COVID-19 έχει διάφορες
κλινικές εκφάνσεις από ασυμπτωματική μέχρι
καταστροφική αναπνευστική και καρδιακή
ανεπάρκεια. Στην καρδιά ο COVID-19 μπορεί
να προκαλέσει: φλεγμονή (μυοκαρδίτιδα ή/
και μυοπερικαρδίτιδα), αρρυθμίες, θρομβοεμβολικά και ισχαιμικά επεισόδια, καρδιακή
ανεπάρκεια, καρδιογενές σοκ και αιφνίδιο θάνατο. Πρέπει να τονίσουμε ότι κίνδυνος των
παραπάνω καρδιακών επιπλοκών είναι πολύ
μεγαλύτερος στους ασθενείς με προ-υπάρχουσα καρδιαγγειακή νόσο, όπως αρτηριακή
υπέρταση, στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθειες
με ή χωρίς προσθετικές βαλβίδες, αρρυθμίες
όπως είναι η κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρκεια. Συνεπώς, η πρόληψη συνιστά
το κλειδί στην αντιμετώπιση της πανδημίας
λόγω COVID-19.
Τι είναι τα mRNA εμβόλια και πώς λειτουργούν;
Στις μέρες μας τα mRNAεμβόλια (στο σύνολο
τους) αποτελούν τον πιο σύγχρονο, γρήγορο
και αποτελεσματικό τρόπο εμβολιασμού, ιδιαίτερα σε περιόδους μεγάλης ανάγκης όπως
είναι η πανδημία. Δεδομένα 10-ετών πειραματικών και κλινικών μελετών δείχνουν ότι τα
συγκεκριμένα εμβόλια είναι ασφαλή. Συγκεκριμένα, τα mRNA εμβόλια είναι: μη λοιμογόνα, δεν αλληλεπιδρούν με τα κύτταρα του
οργανισμού και δεν προκαλούν μεταλλάξεις.
Μετά την παραγωγή της άμυνας καταστρέφονται και αποβάλλονται άμεσα μέσω φυσιολογικών διαδικασιών, χωρίς να εισβάλλουν στο
εσωτερικό (πυρήνας) των κυττάρων και χωρίς
να αλληλεπιδρούν με το γενετικό μας υλικό
(DNA). Αντίθετα σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα ο ιός COVID-19 αλληλεπιδρά με το
DNA μας σε ποσοστό 10-20%.
Περιστατικά φλεγμονώδους αντίδρασης της
καρδιάς με τη μορφή μυοκαρδίτιδας ή/και
μυο-περικαρδίτιδας έχουν περιγράφει τις
πρώτες ημέρες μετά τη 2η δόση του mRNA
COVID-19 εμβολίου, κύρια σε έφηβους και
νέους ενήλικες. Οι τελευταίες επιπλοκές συνήθως εκδηλώνονται ασυμπτωματικά ή με
ήπια συμπτωματολογία, όπως είναι αίσθημα
παλμού, δύσπνοια ή δυσφορία και αντιμετωπίζονται συμπτωματικά (αντιπυρετικά - αντιφλεγμονώδη) και με ξεκούραση. Συνήθως οι
ασθενείς επιστρέφουν στην καθημερινότητάς
τους μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων. Ωστόσο, θέλει ιδιαίτερη προσοχή η επιστροφή στην άσκηση και τις αθλητικές

Πρέπει να εμβολιαστούμε;
Μελέτες δείχνουν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης
των παραπάνω καρδιακών επιπλοκών λόγω
του COVID-19 είναι πολύ υψηλότερος έως
και πολλαπλάσιος συγκριτικά με αυτόν του
mRNA εμβολίου και άρα η πιθανότητα εμφάνισής τους είναι πολύ μεγαλύτερη αν τελικά
δεν είμαστε εμβολιασμένοι. Οι ερευνητές παρατήρησαν ότι ανά εκατομμύριο πληθυσμού
πλήρως (και με τη 2η δόση) εμβολιασμένου
θα μπορούσαν να αποφευχθούν: 11.000 νέα
κρούσματα, 560 νοσηλείες, 138 εισαγωγές σε
μονάδες εντατικής θεραπείας και 6 θάνατοι
λόγω ίωσης από COVID-19, σε αντίθεση με τα
περίπου 40-45 περιστατικά μυο/περικαρδίτιδας λόγω του mRNA εμβολιασμού. Επομένως,
σε κάθε περίπτωση ο κίνδυνος καρδιακής
προσβολής από τα mRNA εμβόλια, είναι πολύ
μικρότερος συγκριτικά με τον κίνδυνο που
προκαλεί η ίδια η νόσος.
Δυστυχώς τα μέχρι σήμερα (09/21)επίσημα
στατιστικά δεδομένα (CoVid19.gov.gr) δείχνουν ότι ως χώρα βρισκόμαστε χαμηλά ως
προς το ποσοστό του ανά δήμου πληθυσμού
που είναι εμβολιασμένοι. Στην εικόνα φαίνονται τα ποσοστά εμβολιασμού έναντι COVID19 στην χώρα μας μέχρι τις 4 Αυγούστου 2021
ανά Δήμο.

  0-25%
  25-40%
  40-55%
  55-70%
  70-100%
Καταλήγοντας, τονίζουμε ότι η παρουσία καρδιαγγειακών επιπλοκών λόγω COVID-19 αποτελούν ένα κακό προγνωστικό παράγοντα και
ως εκ τούτου η γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση περιορίζει τον κίνδυνο. Η διατήρηση των
γενικών μέτρων πρόληψης και ο εμβολιασμός
συνιστούν προς το παρόν το ΜΟΝΟ τρόπο
πρόληψης. Τέλος, σε εξέλιξη είναι κλινικές
μελέτες με φάρμακα κατά του COVID-19 με
ελπιδοφόρα αρχικά αποτελέσματα.

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ
– ΠΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ;
ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, FEBU
Χειρουργός Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Υπ.Διδάκτωρ ΕΚΠΑ
Σύμβουλος Εφηβικής Ιατρικής
Τηλ. 6988 610009

Η υπερτροφία του προστάτη στους
άνδρες παρατηρείται σαν ανατομικό φαινόμενο σε ποσοστό 20% σε ηλικίες 41-50, σε
ποσοστό μέχρι 50% σε ηλικίες 51-60 και άνω του 90%
σε άτομα άνω των 80 ετών. Συμπτώματα, όμως, αποφρακτικής ούρησης, που οφείλονται στην υπερτροφία
αυτή παρουσιάζονται σπανιότερα. Δηλαδή, σε άτομα
55 ετών το ποσοστό ανέρχεται στο 25% και σε άτομα 75 ετών σε ποσοστό 50%. Από αυτά τα στατιστικά
στοιχεία συμπεραίνουμε ότι αυτή η πάθηση δεν είναι
‘προνόμιο’ της τρίτης ηλικίας, αλλά εμφανίζεται πολύ
νωρίτερα.
Τα αίτια της εμφάνισης της υπερτροφίας δεν είναι απολύτως γνωστά, αν και υπάρχουν διάφορες θεωρίες. Το
μόνο σίγουρο είναι ότι μεγάλο μέρος του ανδρικού
πληθυσμού παρουσιάζει υπερτροφία του προστάτη.
Τα συμπτώματα χωρίζονται σε δυο κύριες κατηγορίες: τα αποφρακτικά και τα ερεθιστικά συμπτώματα.
Στα αποφρακτικά, συμπεριλαμβάνονται η δυσκολία
έναρξης της ούρησης (κυρίως το πρωί), η διακοπτόμενη ούρηση, η μείωση της ακτίνας των ούρων, το αίσθημα ατελούς κένωσης της κύστεως και η επανάληψη ούρηση εντός 2 ωρών από την προηγούμενη. Στα
ερεθιστικά, συμπεριλαμβάνονται η επιτακτικότητα για
ούρηση, η συχνουρία και η νυκτουρία (ούρηση κατά τη
διάρκεια της νύκτας).
Σε ένα άτομο μπορεί να παρουσιάζονται συμπτώματα
της μίας μόνο κατηγορίας, αλλά πιο συχνά παρουσιάζονται σε συνδυασμό των δυο κατηγοριών.
Ο έλεγχος για την ανάδειξη πιθανής υπερτροφίας
προστάτη και αποκλεισμό καρκίνου πρέπει να γίνεται
σε όλο τον ανδρικό πληθυσμό μετά την ηλικία των 50
ετών. Ο έλεγχος περιλαμβάνει δακτυλική εξέταση προστάτη από ουρολόγο, υπερηχογραφική απεικόνιση ουροποιητικού και διενέργεια PSA. Σε νεώτερες ηλικίες
γίνεται εφόσον έχουν υπάρξει συμπτώματα που παραπέμπουν σε πιθανή υπερτροφία.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που παρουσιάζουν υπερτροφία προστάτη με ήπια συμπτώματα, δεν
χρήζουν κάποιας θεραπείας και τίθενται υπό παρακολούθηση. Σε περιπτώσεις προόδου των συμπτωμάτων
ή επί υπάρξεως σοβαροτέρων συμπτωμάτων, τότε ο
ασθενής λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή από το στόμα και τίθεται επίσης υπό παρακολούθηση. Τέλος,
εάν αποτύχει η φαρμακευτική αγωγή ή εάν υπάρξουν
απόλυτες ενδείξεις, όπως επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις, επαναλαμβανόμενες αιματουρίες, λιθίαση
κύστεως, νεφρική ανεπάρκεια ή μεγάλα εκκολπώματα
κύστεως, τότε ο ασθενής πρέπει να οδηγηθεί στο χειρουργείο για προστατεκτομή.
Υπάρχουν δυο κύριοι τρόποι προστατεκτομής. Η ανοικτή υπερηβική προστατεκτομή – η οποία όλο και σπανιότερα εφαρμόζεται πλέον- και η διουρηθρική προστατεκτομή, δηλαδή ενδοσκοπικά με την χρήση κυστεοσκόπιου. Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί στο
οπλοστάσιο του ουρολόγου και η χρήση του laser, με
πολύ καλά αποτελέσματα, όπως και η μέθοδος TURIS
με αποτελέσματα παρόμοια του laser, αλλά με πολύ
μικρότερο κόστος. Το ποια μέθοδος θα ακολουθηθεί
είναι συνάρτηση μεγέθους προστάτη και συνοδών παθήσεων του ασθενούς, γενικής κατάστασης του ασθενούς και εκτίμησης του θεράποντος ιατρού.
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Όταν ήμουν μικρός μου άρεσε πολύ ο μαγικός κόσμος του τσίρκου. Ενθουσιαζόμουν όταν έβλεπα
από κοντά όλα αυτά τα ζώα που ταξίδευαν μέσα
στα τροχόσπιτα από την μια πόλη στην άλλη.
Στην παράσταση όλα μου φαίνονταν μαγικά και
λαμπερά, αλλά τη στιγμή που εμφανιζόταν ο ελέφαντας ήταν η αγαπημένη μου.
Το γιγάντιο ζώο ήταν τρομερά επιδέξιο, τρομερά
μεγάλο και τρομερά δυνατό. Σίγουρα ένα ζώο σαν
κι αυτό θα μπορούσε να ξεριζώσει ένα ολόκληρο
δέντρο μ’ ένα μικρό τράβηγμα, το δίχως άλλο…
Μου έκανε εντύπωση, όμως, που μετά από κάθε
επίδειξη το προσωπικό του τσίρκου αλυσόδενε τον ελέφαντα σ’ ένα μικροσκοπικό ξυλαράκι,
ελάχιστα βυθισμένο στην άμμο. Αυτό ήταν για
μένα μεγάλο μυστήριο. Ακόμα και αν η αλυσίδα
ήταν χοντρή και γερή, ένα ζώο που μπορούσε να
γκρεμίσει ολόκληρο τοίχο μ’ ένα του τράβηγμα,
εύκολα θα μπορούσε να απελευθερωθεί από το
ξυλαράκι και να το βάλει στα πόδια.
Τι συγκρατούσε τον ελέφαντα; Γιατί δεν το έσκαγε;
Όταν ήμουν πέντε ή έξι χρονών, πίστευα ακόμα
ότι οι μεγάλοι τα ήξεραν όλα. Έτσι πήγα και ρώτησα τους δασκάλους μου, το θείο και την μητέρα
μου για το μυστήριο του ελέφαντα. Εκείνοι μου
εξήγησαν ότι ο ελέφαντας δεν το έσκαγε επειδή
τον είχαν δαμάσει. Τότε, όπως ήταν λογικό, τους

Ο ΑΛΥΣΟΔΕΜΕΝΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ
Χόρχε Μπουκάι

ρώτησα: «Αν είναι δαμασμένος και γι’ αυτό δεν
το σκάει, γιατί τον δένουν;»
Κανείς δεν ήξερε να μου απαντήσει σ’ αυτήν την
ερώτηση.
Πολύ καιρό μετά, μια νύχτα, γνώρισα κάποιον
πολύ σοφό που είχε ταξιδέψει στην Ινδία και αυτός με βοήθησε να βρω την απάντηση.
Ο ελέφαντας του τσίρκου είχε μείνει δεμένος σ’
ένα ξυλαράκι από τότε που ήταν μικρός. Θυμάμαι που έκλεισα τα μάτια και σκέφτηκα το μικρό,
το νεογέννητο ελεφαντάκι να κάθεται δεμένο στο
ξύλο. Το φαντάστηκα να σπρώχνει και να τραβάει την αλυσίδα κάθε μέρα νύχτα, όλη μέρα και
να προσπαθεί να λυθεί. Σχεδόν μπορούσα να το
δω να κοιμάται κάθε νύχτα εξαντλημένο από την
κούραση με τη σκέψη πως το επόμενο πρωί θα
ξαναπροσπαθούσε. Όλα ήταν μάταια: το ξυλαράκι ήταν πολύ γερό για ένα νεογέννητο ζωάκι,
ακόμα και αν μιλάμε για ελέφαντα.
Ώσπου, μια μέρα, την πιο θλιβερή μέρα της μικρής ζωής του, το ελεφαντάκι δέχτηκε ότι δεν
μπορούσε να ελευθερωθεί και παραδόθηκε στη

μοίρα του. Κατάλαβα τότε γιατί ο πανίσχυρος και
τεράστιος ελέφαντας που έβλεπα στο τσίρκο έμενε αλυσοδεμένος. Ήταν πια σίγουρος πως ποτέ
δε θα μπορούσε να ελευθερωθεί από το ξυλάκι
του.
Το κακόμοιρο ζώο είχε πια την αποτυχία χαραγμένη στην ελεφαντινή μνήμη του και ποτέ, ποτέ πια
δεν θα ξαναδοκίμαζε τη δύναμή του…
Κάποιες νύχτες ονειρεύομαι ότι πλησιάζω τον
αλυσοδεμένο ελέφαντα και του λέω στο αφτί:
«ξέρεις κάτι; Εμείς οι δύο μοιάζουμε. Νομίζεις ότι
και εσύ δεν μπορείς να κάνεις κάποια πράγματα
επειδή, μια φορά, προσπάθησες και δεν τα κατάφερες. Πρέπει να καταλάβεις ότι ο καιρός πέρασε
και σήμερα είσαι πια πιο μεγάλος και πιο δυνατός από παλιά. Αν ήθελες στα αλήθεια να απελευθερωθείς, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσες
να το πετύχεις. Γιατί δεν το δοκιμάζεις;»
Μερικές φορές ξυπνάω με τη σκέψη ο ελέφαντάς
μου, τελικά, κάποια μέρα το επιχείρησε και κατάφερε να ξεριζώσει το ξύλο. Τότε χαμογελάω και
φαντάζομαι ότι το τεράστιο ζώο συνεχίζει να ταξιδεύει με το τσίρκο επειδή χαίρεται να βλέπει τα
παιδιά να διασκεδάζουν, αλλά χωρίς αλυσίδα.
Πηγή: Ο αλυσοδεμένος ελέφαντας, Χόρχε Μπουκάι, εκδόσεις
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Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός
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Σύντομη Περίληψη

Μέχρι τώρα έχουμε ξεκινήσει να περιγράφουμε την ανθρωπογενή (διότι υπάρχει και η φυσική) ρύπανση του
1ου μέρους του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή της
ατμόσφαιρας, δηλαδή του στρώματος του αέρα που
περιβάλει τη γη (τα άλλα δύο μέρη είναι το νερό και το
έδαφος).
Αναφέραμε δε, ότι τα 90% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας προέρχονται από διαδικασίες καύσης ουσιών που
λέγονται καύσιμα. Σκοπός της καύσης ενός καυσίμου
είναι η δημιουργία θερμότητας, την οποία χρησιμοποιούμε ποικιλοτρόπως προκειμένου να εξυπηρετήσουμε
τις ανάγκες μας (π.χ. να θερμάνουμε ένα κτήριο, να
παράξουμε ηλεκτρικό ρεύμα, να κινήσουμε ένα όχημα
κ.λπ.). Η θερμότητα δημιουργείται, επειδή κατά τη διάρκεια της καύσης ενώνονται τα στοιχεία άνθρακας και
υδρογόνο (που περιέχονται σχεδόν σε όλα τα καύσιμα)
με το οξυγόνο του αέρα (που είναι απαραίτητο σε κάθε
καύση) δημιουργώντας τα αέρια διοξείδιο του άνθρακα και υδρατμό αντίστοιχα. Κατά τον σχηματισμό του
καθενός των δύο αυτών αερίων ελευθερώνεται από
ένα ποσό θερμότητας, που είναι ο σκοπός της καύσης.
Τα δύο αυτά αέρια δε δημιουργούν προβλήματα στην
υγεία του ανθρώπου. Το διοξείδιο του άνθρακα όμως
είναι μία από τις κύριες αιτίες για το βλαβερό «Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», το οποίο σχετίζεται με την «Κλιματική Αλλαγή» και το οποίο θα περιγράψουμε στις προσεχείς Ενότητες.
Δυστυχώς όμως υπάρχουν 3 αιτίες για τις οποίες κατά
την καύση των καυσίμων (εκτός από την επιθυμητή θερμότητα) δημιουργείται και μία σειρά ρύπων.
Η πρώτη αιτία είναι το γεγονός, ότι μία καύση σχεδόν
ποτέ δεν είναι τέλεια. Έτσι οι ρύποι που δημιουργούνται κατά την ατελή καύση είναι: Το μονοξείδιο του
άνθρακα, οι άκαυστοι υδρογονάνθρακες και η αιθάλη,
δηλαδή ο καπνός.
Η δεύτερη αιτία είναι το γεγονός, ότι ο αέρας, που είναι απαραίτητος για την καύση, αποτελείται κυρίως από
δύο αέρια το άζωτο και το οξυγόνο, τα οποία, όταν βρεθούν σε θερμοκρασία άνω των 1100ºC (βαθμών Κελσίου) ενώνονται μεταξύ τους σχηματίζοντας τον ρύπο
«θερμικό μονοξείδιο του αζώτου». Το «θερμικό μονοξείδιο του αζώτου», όταν καταλήξει στην ατμόσφαιρα,
μεταβάλλεται μέσα σε λίγες ημέρες στον πολύ πιο επικίνδυνο ρύπο «θερμικό διοξείδιο του αζώτου».
Η τρίτη αιτία είναι το γεγονός, ότι σχεδόν όλα τα καύσιμα
(και μάλιστα τα στερεά καύσιμα περισσότερο, τα υγρά
καύσιμα λιγότερο και τα αέρια καύσιμα ακόμη λιγότερο) περιέχουν εκτός του άνθρακα και του υδρογόνου
(που είναι επιθυμητά) και άλλες προσμείξεις που είτε
καίγονται και αυτές δημιουργώντας μία σειρά ρύπων
είτε τις βρίσκουμε αναλλοίωτες στην τέφρα (στάχτη).
Τέτοιες προσμείξεις και οι ρύποι που δημιουργούνται
από αυτές είναι:
α) Θείο (θειάφι). Ρύποι: διοξείδιο του θείου, τριοξείδιο
του θείου, υδρόθειο.
β) Άζωτο. Ρύποι: «μονοξείδιο του αζώτου του καυσίμου», «διοξείδιο του αζώτου του καυσίμου».
γ) Ορυκτά συστατικά που δεν καίγονται και καταλήγουν
στην τέφρα (στάχτη). Ρύποι: Αποτιθέμενα σωματίδια,
αιωρούμενα σωματίδια.
Επικίνδυνα σωματίδια: Βαρέα μέταλλα, όπως μόλυβδος,
κάδμιο, αρσενικό, νικέλιο, υδράργυρος.
Αυτό ήταν μία τελείως συμπυκνωμένη περίληψη των
όσων έχουμε περιγράψει μέχρι τώρα Έγινε όμως σίγουρα αντιληπτό, ότι σε μία σελίδα περιγράψαμε (βέβαια
τελείως περιληπτικά) το μεγαλύτερο μέρος της ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
Στη σημερινή όμως Ενότητα θα συνεχίσουμε και θα τελειώσουμε την περιγραφή των ρύπων που προκύπτουν
από τις προσμείξεις των καυσίμων.

Χλώριο

Ορισμένα καύσιμα περιέχουν χλώριο το οποίο συναντάμε στα καυσαέρια κυρίως σαν υδροχλώριο. Τόσο το
χλώριο όσο και οι ενώσεις του καταλήγουν με τα καυ-

5η Ενότητα: Ρύπανση της Ατμόσφαιρας. Διαδικασίες Καύσης.
Ρύποι από Προσμείξεις των Καυσίμων.
Χλώριο. Φθόριο. Διοξίνες και Φουράνια. Το Κάπνισμα.

σαέρια στην ατμόσφαιρα όπου (σε αντίστοιχες δόσεις)
μπορούν να προξενήσουν προβλήματα τόσο στον άνθρωπο όσο και στο Περιβάλλον. Παραδείγματα τέτοιων
προβλημάτων είναι:
Επειδή διαλύονται εύκολα στο νερό, ενώνονται γρήγορα με τα υγρά των βλεννογόνων των οργάνων του ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος ερεθίζοντας τα και
δημιουργώντας σπασμωδικό βήχα και βρογχική καταρροή. Μπορούν όμως να δημιουργήσουν και προβλήματα στους πνεύμονες αν φτάσουν μέχρις εκεί.
Το υδροχλώριο είναι μία από τις αιτίες δημιουργίας της
«όξινης βροχής», την οποία θα περιγράψουμε σε άλλη
Ενότητα. Η φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας των ουσιών, που δημιουργούν την «όξινη βροχή» είναι: οξείδια
του θείου (π.χ. διοξείδιο του θείου), οξείδια του αζώτου (π.χ. διοξείδιο του αζώτου) και ενώσεις του χλωρίου
(π.χ. υδροχλώριο).
Τα φυτά αντιδρούν ιδιαίτερα ευαίσθητα στο χλώριο και
τις ενώσεις του.
Το χλώριο και οι ενώσεις του διαβρώνουν μέταλλα και
ξεθωριάζουν βαφές.

Φθόριο

Ορισμένα καύσιμα περιέχουν φθόριο, το οποίο συναντάμε στα καυσαέρια κυρίως σαν υδροφθόριο. Το υδροφθόριο καταλήγει με τα καυσαέρια στην ατμόσφαιρα,
όπου σε αντίστοιχες δόσεις μπορεί να προξενήσει προβλήματα τόσο στον άνθρωπο όσο και στο Περιβάλλον.
Παραδείγματα τέτοιων προβλημάτων είναι:
Το υδροφθόριο προξενεί στον άνθρωπο ερεθισμό των
βλεννογόνων του αναπνευστικού συστήματος. Αν η επιβάρυνση του ανθρώπου με υδροφθόριο είναι χρόνια
τότε, επειδή προξενεί διαταραχή στο μεταβολισμό του
ασβεστίου, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα οστά και
στα δόντια.
Η φθορίαση είναι μία ασθένεια των βοοειδών και άλλων μηρυκαστικών ζώων, που την αποκτούν, αν η τροφή τους για περισσότερο χρόνο περιέχει πολύ φθόριο.
Η φθορίαση εκδηλώνεται κυρίως με αλλαγή στα οστά,
βλάβες στα δόντια και διαταραχή των κινήσεων.
Τα φυτά παίρνουν υδροφθόριο κυρίως μέσω των φύλλων τους και πολύ λιγότερο μέσω της ρίζας τους. Επειδή
το υδροφθόριο μεταφέρεται μέσα στα φυτά μόνο προς
τα επάνω, τα πρώτα βλαβερά συμπτώματα παρουσιάζονται στις άκρες των φύλλων ή και των βελονών τους.
Η ευαισθησία των φυτών στο φθόριο εξαρτάται από το
είδος των φυτών. Μεγαλύτερη ευαισθησία παρουσιάζουν κυρίως τα κηπευτικά.

Διοξίνες και Φουράνια

Οι τελευταίοι σημαντικοί ρύποι που δημιουργούνται
κατά την καύση των καυσίμων και οφείλονται στις προσμείξεις που υπάρχουν στα καύσιμα είναι οι διοξίνες
και τα φουράνια . Οι διοξίνες είναι ενώσεις, που έχουν
απασχολήσει αρνητικά αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια την κοινή γνώμη. Είναι αξιοσημείωτο, ότι οι διοξίνες
ήταν άγνωστες μέχρι το 1957, που αναφέρθηκαν για
πρώτη φορά στη χημική βιβλιογραφία.
Από χημικής απόψεως οι διοξίνες είναι πολύπλοκες
ενώσεις αποτελούμενες καταρχάς από άνθρακα, υδρογόνο και οξυγόνο. Επιπλέον όμως περιέχουν είτε χλώριο
είτε βρώμιο είτε και τα δύο μαζί. Όταν ασχολείστε με το
Περιβάλλον και συνειδητοποιείτε, ότι μία ουσία περιέχει και χλώριο να είστε προσεκτικοί. Τα φουράνια είναι
παρόμοιες ενώσεις με τις διοξίνες (έχοντας ένα άτομο
οξυγόνου λιγότερο από αυτές). Οι προσμείξεις των καυσίμων που η καύση τους μπορεί να οδηγήσει σε διοξίνες
και φουράνια είναι το χλώριο και το βρώμιο.
Οι διοξίνες δεν έχουν καμία πρακτική εφαρμογή. Επομένως δεν παρασκευάστηκαν ποτέ σκόπιμα από τη χημική
βιομηχανία, αλλά αποτελούν παραπροϊόντα ανθρωπίνων δραστηριοτήτων.
Κάτι τέτοιο συνέβη και το 1976 σε ένα εργοστάσιο στο
Σεβέζο κοντά στο Μιλάνο της Βόρειας Ιταλίας. Συγκεκριμένα στο εργοστάσιο αυτό παραγόταν μια πρώτη ύλη
που λέγεται τριχλωροφαινόλη που χρησιμοποιείται για
την παραγωγή ζιζανιοκτόνων και απολυμαντικών. Στο
εργοστάσιο λοιπόν αυτό στο Σεβέζο παρουσιάστηκε
μία βλάβη σε ένα χημικό αντιδραστήρα και ακολούθησε

έκρηξη. Δημιουργήθηκαν 2 έως 2,5 χιλιόγραμμα της πιο
επικίνδυνης διοξίνης. Η διοξίνη αυτή μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μόνο λίγων λεπτών αποτέθηκε σαν άσπρη
σκόνη στα σπίτια και στους αγρούς της γύρω περιοχής.
Περισσότερα από 700 άτομα υπέστησαν διαβρώσεις
στο δέρμα και στους βλεννογόνους. Από τα 700 άτομα
συνολικά 183 (κυρίως παιδιά) προσβλήθηκαν από μία
επικίνδυνη ακμή του δέρματος που χαρακτηρίζεται από
κύστες, φουσκάλες με πύον, και έλκη που όλα αυτά διαρκούν πολλά χρόνια! Στις έγκυες γυναίκες έγινε σύσταση να διακόψουν την εγκυμοσύνη, ενώ κάποια παιδιά
που γεννήθηκαν αργότερα ήσαν παραμορφωμένα. Τα
σπίτια 40 οικογενειών έπρεπε να κατεδαφιστούν. Μισό
χρόνο μετά το δυστύχημα όλες οι εγκαταστάσεις του εργοστασίου μαζί με το επάνω στρώμα του εδάφους της
γύρω περιοχής που αφαιρέθηκε, αποτέθηκαν σε μια
χωματερή, που δημιουργήθηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και είχε μία ειδική μόνωση. Τα καταστροφικά αυτά
αποτελέσματα του ατυχήματος στο Σεβέζο γίνονται κατανοητά από το γεγονός, ότι οι έρευνες που έγιναν μετά
το ατύχημα στο Σεβέζο έδειξαν, ότι οι διοξίνες είναι ήδη
σε πολύ μικρές ποσότητες άκρως δηλητηριώδεις. Ερεθίζουν τους βλεννογόνους του ανθρώπου, δημιουργούν
ακμή του δέρματος (την χλωριοακμή) και βλάβες στο
συκώτι . Επί πλέον προξενούν τερατογένεση. Το 1997 η
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας κατέταξε τη διοξίνη που
δημιουργήθηκε στο Σεβέζο στην κατηγορία των ουσιών
που δημιουργούν καρκίνο στον άνθρωπο.
Μέχρι το ατύχημα στο Σεβέζο η διοξίνη είχε μείνει σχεδόν απαρατήρητη, τουλάχιστο σε ότι αφορά στην προστασία του Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια θα δώσουμε
κατ’ αρχάς μερικές πληροφορίες για τις πηγές από τις
οποίες μπορούν να προέλθουν διοξίνες. Αναστατωμένοι
λοιπόν από το ατύχημα στο Σεβέζο οι υπεύθυνοι για την
προστασία του Περιβάλλοντος απανταχού στον κόσμο,
ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τη διοξίνη (την εποχή αυτή
την έζησα και εγώ ιδιαίτερα εντατικά). Πρώτες μετρήσεις που έγιναν απέδειξαν ότι διοξίνες και φουράνια δημιουργούνται περισσότερο στις εγκαταστάσεις καύσης
απορριμμάτων, όπου καίγονται πολλές πλαστικές ουσίες. Όσο όμως πιο πολύ ασχολούνταν οι Ειδικοί με τη
μέτρηση διοξινών και φουρανίων, τόσο και βελτίωναν
τις μεθόδους μετρήσεως. Έτσι έγινε δυνατό να μπορούν
να ανιχνευτούν όλο και μικρότερες συγκεντρώσεις διοξινών και φουρανίων στον αέρα. Μεγαλύτερη όμως έγινε η έκπληξη των Ειδικών, όταν έτσι αντελήφθησαν, ότι
διοξίνες και φουράνια δημιουργούνται όχι μόνο κατά
την καύση απορριμμάτων αλλά (έστω και σε μικρότερες ποσότητες) και όταν καίμε π.χ. λιθάνθρακα, λιγνίτη,
πετρέλαιο, βενζίνη, ξύλα (κυρίως αν έχουν εμποτιστεί
με συντηρητικές ουσίες), πλαστικά, νοσοκομειακά απόβλητα, λυματολάσπη, καπνό τσιγάρου, κ.λπ. ή κατά την
παραγωγή χαρτιού κ.λπ.
Ο άνθρωπος επιβαρύνει τον οργανισμό του με διοξίνες
που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, με την αναπνοή του
και με την απορρόφηση των διοξινών από το δέρμα του.
Η επιβάρυνση αυτή από την ατμόσφαιρα είναι όμως
περίπου μόνο το 5% της συνολικής επιβάρυνσής του
ανθρώπου με διοξίνες. Τα υπόλοιπα 95% της επιβάρυνσης του ανθρώπου με διοξίνες οφείλεται στην τροφική
αλυσίδα.
Τίθεται όμως το ερώτημα: Πώς καταλήγουν οι διοξίνες
στην τροφή μας; Οι διοξίνες καταλήγουν κατ’ αρχάς στο
έδαφος και στο νερό με δύο τρόπους:
Άμεσα, π. χ. όταν ρίχνουμε στο έδαφος διάφορα αστικά ή βιομηχανικά κατάλοιπα που περιέχουν διοξίνες, ή
όταν καταλήγουν στο νερό μέσω του αποχετευτικού συστήματος ακάθαρτα νερά που περιέχουν διοξίνες.
Έμμεσα, δηλαδή όταν διοξίνες που βρίσκονται στην
ατμόσφαιρα, καταλήξουν στο έδαφος και στο νερό π.χ.
με τη βροχή.
Επειδή οι διοξίνες δεν αντιδρούν εύκολα με άλλες ουσίες παραμένουν επί μακρό χρονικό διάστημα στο Περιβάλλον. Η διάρκεια «ζωής» τους είναι περισσότερα
χρόνια. Έτσι, όταν συσσωρεύονται επί σειρά ετών στο
νερό και στο έδαφος, γίνονται επικίνδυνες, διότι έτσι
υπεισέρχονται στην τροφική αλυσίδα.
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Ψάρια που ζουν σε νερά με διοξίνες επιβαρύνονται
τόσο περισσότερο, όσο πιο πολύ λίπος έχουν. Επίσης
ζώα και κότες που βόσκουν σε εδάφη που είναι βεβαρημένα με διοξίνες, τρώγοντας το γρασίδι και τα άλλα
φυτά συσσωρεύουν διοξίνες στους λιπώδεις ιστούς
των. Επομένως τροφές όπως γάλα, κρέας και αυγά από
αυτά τα ζώα και τις κότες γίνονται επικίνδυνα για τον
άνθρωπο. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω και να τονίσω, ότι ψάρια, γάλα, κρέας και αυγά είναι βεβαρημένα
με διοξίνες, μόνο όταν το νερό που ζουν τα ψάρια και
το έδαφος που βόσκουν τα ζώα και οι κότες είναι βεβαρημένα με διοξίνες. Ο κίνδυνος για τον άνθρωπο με τις
διοξίνες είναι ότι αποθηκεύονται στο ανθρώπινο λίπος,
εκεί συσσωρεύονται λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής
που έχουν και δρουν για πολλά χρόνια. Από τις διοξίνες
μπορούμε κάπως να προφυλαχτούμε τρώγοντας άπαχο
κρέας, βγάζοντας την πέτσα από το κοτόπουλο και τα
παχιά ψάρια και πίνοντας γάλα με χαμηλά λιπαρά.
Μία άλλη σημαντική πηγή διοξινών μπορεί να είναι
οι εσωτερικοί χώροι κτηρίων, π.χ. κατοικιών, αν έχουν
προηγηθεί πυρκαγιές, υπό την προϋπόθεση όμως, ότι
υπήρχαν στα κτήρια υλικά που περιείχαν χλώριο, όπως
π.χ. περίβλημα καλωδίων, πλαστικό κάλυμμα πατωμάτων, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ. Γι’ αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή μετά από μία πυρκαγιά με τις προϋποθέσεις που προαναφέραμε. Δηλαδή για την απομάκρυνση
αυτών των καμένων υλικών απαιτείται κατάλληλη ενδυμασία και μάσκα.
Τις διοξίνες που έχουν μολύνει υλικά, μπορούμε να τις
καταστρέψουμε καίγοντας τα υλικά σε ειδικές εγκαταστάσεις, που επικρατούν θερμοκρασίες άνω των 1200ºC
(βαθμών Κελσίου).

Το Κάπνισμα

Όλοι οι ρύποι που περιγράψαμε μέχρι τώρα προέρχονται από διαδικασίες της καύσης των καυσίμων. Αυτές
ακριβώς οι διαδικασίες καύσης καυσίμων δημιουργούν
στην Πατρίδα μας τα 90% της ανθρωπογενούς ρύπανσης της ατμόσφαιρας.
Πριν όμως εγκαταλείψουμε την καύση των καυσίμων,
θα ασχοληθούμε γενικά με το κάπνισμα. Το κάπνισμα
είναι. μία ειδική περίπτωση «καύσης», δηλαδή της
καύσης του υλικού που λέγεται καπνός σε οποιαδήποτε μορφή του, δηλαδή σαν τσιγάρο, σαν πούρο ή σαν
πίπα.
Στις προηγούμενες Ενότητες είχαμε επαναλάβει περισσότερες φορές, ότι σκοπός της καύσης των καυσίμων
είναι η παραγωγή θερμότητας και ότι κατά την καύση
των καυσίμων δημιουργείται και μία σειρά βλαβερών
ουσιών, δηλαδή ρύπων.
Ενώ λοιπόν στην καύση οποιουδήποτε καυσίμου σκοπός ήταν η παραγωγή θερμότητας, στην περίπτωση της
καύσης του καπνού, δηλαδή στην περίπτωση του καπνίσματος σκοπός είναι η εισπνοή της δραστικής ουσίας
νικοτίνης.
Και όπως στην καύση των καυσίμων εκτός από την παραγωγή θερμότητας δημιουργείται και μία σειρά ρύπων, έτσι και στο κάπνισμα εκτός από την νικοτίνη δημιουργείται και ένας μεγάλος αριθμός άλλων ουσιών.
Στον καπνό του τσιγάρου έχουν ανιχνευθεί μέχρι τώρα
περίπου 4.800 ουσίες (υπάρχουν όργανα που μπορούν
να ανιχνεύσουν περισσότερες τέτοιες ουσίες). Αρκετές
από αυτές τις 4.800 ουσίες, που έχουν ανιχνευτεί στον
καπνό του τσιγάρου, μπορούν να προκαλέσουν μεγάλα προβλήματα υγείας. Π. χ. περισσότερες από 70 από
αυτές τις 4.800 ουσίες είναι κατά το «Γερμανικό Κέντρο
Ερευνών για τον Καρκίνο» στη Χαϊδελβέργη καρκινογενείς ή τουλάχιστον είναι ύποπτες να είναι καρκινογενείς.
Εδώ θα αναφέρουμε μόνο λίγα παραδείγματα συστατικών του καπνού. Ο καπνός που αναπνέει ένας καπνιστής περιέχει καταρχάς τις συνήθεις ουσίες της ατελούς
καύσης όπως τις περιγράψαμε στις προηγούμενες Ενότητες, δηλαδή το μονοξείδιο του άνθρακα, τους άκαυστους υδρογονάνθρακες και την αιθάλη. Το μονοξείδιο
του άνθρακα εμποδίζει τη μεταφορά οξυγόνου στα ανθρώπινα όργανα. Όταν περιγράψαμε τους άκαυστους
υδρογονάνθρακες σαν προϊόντα της ατελούς καύσης
των καυσίμων, αναφέραμε σαν πλέον επικίνδυνο αντιπρόσωπό τους το βενζόλιο που αποδεδειγμένα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο. Στην περίπτωση όμως του
καπνίσματος υπάρχει εκτός από το βενζόλιο και άλλος
ένας καρκινογόνος άκαυστος υδρογονάνθρακας το
βενζοπυρένιο. Εκτός αυτών των ρύπων ο καπνός που

αναπνέουν οι καπνιστές περιέχει και μια σειρά άλλων
καρκινογόνων ουσιών όπως οι διοξίνες, ή τα βαρέα μέταλλα κάδμιο και νικέλιο κ.λπ.
Τέλος απλώς θα αναφέρουμε μερικές άλλες επικίνδυνες ουσίες, που υπάρχουν στον καπνό του τσιγάρου:
Αλουμίνιο, ακετόνη, αμμωνία, αρσενικό, μεθανόλη, μόλυβδος, ναφθαλίνη, πίσσα, ραδόνιο, τολουόλη, υδροκυανικό οξύ, φαινόλη, φορμαλδεΰδη, χρώμιο, κ.λπ.
Αλλά δεν είναι μόνο οι ουσίες που προκύπτουν από την
καύση του καπνού. Το προαναφερθέν «Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τον Καρκίνο» στη Χαϊδελβέργη έχει
υπολογίσει, ότι οι βιομηχανίες τσιγάρων προσθέτουν
στον καπνό για διαφόρους λόγους μέχρι περίπου 600
επί πλέον ουσίες, όπως π. χ. μπαχαρικά, έλαια, λίπη
κ.λπ. Μερικές από αυτές τις ουσίες υπάρχουν βέβαια
και στα τρόφιμα και ισχύουν κατ’ αρχάς ως μη προβληματικές. Στις μεγάλες όμως θερμοκρασίες των 600 έως
900ºC, που επικρατούν στην καύτρα του τσιγάρου μεταβάλλονται σε καρκινογόνες.
Με την αναπνοή καταλήγουν όλες αυτές οι βλαβερές
ουσίες στους πνεύμονες και από εκεί μέσω του αίματος
σχεδόν σε όλο το σώμα.
Το κάπνισμα έχει συσχετισθεί βάσει ενός μεγάλου
αριθμού επιδημιολογικών μελετών με τον καρκίνο των
πνευμόνων. Εκτός τούτου υπάρχει όμως για τους καπνιστές και αυξημένος κίνδυνος δημιουργίας καρκίνου της
στοματικής κοιλότητας, του φάρυγγα, του λάρυγγα, του
οισοφάγου και της ουροδόχου κύστης. Επιπλέον υπάρχουν ενδείξεις για δημιουργία καρκίνου στο πάγκρεας
και στα νεφρά. Οι κίνδυνοι αυτοί σχετίζονται με την
χρονική διάρκεια που ήταν κάποιος καπνιστής,
με
τον αριθμό των τσιγάρων που ο καπνιστής καπνίζει ημερησίως, με την περιεκτικότητα του τσιγάρου σε πίσσα,
καθώς και με το βάθος της εισπνοής του καπνού.
Από επιδημιολογικές έρευνες έχουν προκύψει τα εξής
στατιστικά στοιχεία: Πάνω από τα 80% των θανάτων
από καρκίνο των πνευμόνων οφείλονται στο κάπνισμα.
Τα 25% έως 35% των θανάτων από οποιονδήποτε καρκίνο οφείλεται επίσης στο κάπνισμα. Στη Γερμανία (για
την οποία διαθέτουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία) σε
ένα πληθυσμό περίπου 82,5 εκατομμυρίων οι θάνατοι
από καρκίνο, που ανάγονται στο κάπνισμα ανέρχονται
σε περίπου 30 000 άνδρες και 10 000 γυναίκες, δηλαδή
συνολικά 40 000 κάθε χρόνο (η σχέση θανάτων ανδρών/
γυναικών μετατοπίζεται τα τελευταία χρόνια προς τις
γυναίκες). Το κάπνισμα εκτός από καρκίνο δημιουργεί
όμως και αρκετές άλλες ασθένειες. Έτσι στη Γερμανία
για την οποία, όπως είπαμε, διαθέτουμε αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, οι άνθρωποι που πεθαίνουν ετησίως
από όλες τις ασθένειες που οφείλονται στο κάπνισμα
ανέρχονται συνολικά σε 140 000. Από αυτούς οι 40 000
πεθαίνουν, όπως προαναφέραμε από διάφορους καρκίνους που οφείλονται στο κάπνισμα. Επομένως οι υπόλοιποι 100 000 θάνατοι οφείλονται μεν στο κάπνισμα,
αλλά δεν σχετίζονται με καρκίνο. Μερικά παραδείγματα
άλλων ασθενειών και προβλημάτων που οφείλονται
στο κάπνισμα, εκτός από τον καρκίνο είναι:
1. Αρτηριοσκλήρυνση με επιπτώσεις όπως καρδιακή
προσβολή, εγκεφαλικό, θρομβώσεις.
2. Χρόνια βρογχίτιδα, άσθμα, φλεγμονή των αναπνευστικών οργάνων.
3. Έλκος του στομάχου και του εντέρου.
4. Κάπνισμα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι η
πιο συχνή αιτία για αποβολή, παραμορφώσεις και αιφνίδιο θάνατο του εμβρύου.
5. Και κάτι για τις Κυρίες: Το δέρμα όσων καπνίζουν γερνάει γρηγορότερα, χάνει σε ελαστικότητα και αποκτά
ρυτίδες.
6. Ο μέσος όρος ζωής ενός καπνιστού μειώνεται κατά
5-12 χρόνια,
κ.λπ.
Βέβαια τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα είναι διάφορα
επιστημονικά και στατιστικά στοιχεία. Η πραγματικότητα όμως είναι πολύ πιο οδυνηρή. Επιτρέψτε μου λοιπόν
προς τούτο να σας μεταφέρω μια προσωπική εμπειρία.
Ήμασταν κάποτε προσκεκλημένοι με την οικογένειά
μου σε μια φιλική γερμανική οικογένεια στη Γερμανία.
Οι μεγάλοι συζητούσαμε και τα παιδιά μας έπαιζαν στην
αυλή, όπου είχαν έλθει και άλλα παιδιά από τη γειτονιά.
Με το πέρασμα της ώρας ένα κοριτσάκι περίπου 8 ετών
ξεχώριζε από τα άλλα τα παιδιά, γιατί είχε ένα εμφανές
βαθούλωμα στο λαιμό του. Ρώτησα λοιπόν διακριτικά
το φίλο μου το Γερμανό τι έχει το κοριτσάκι; Η απάντηση
ήταν δραματική: Το κοριτσάκι είχε εγχειριστεί στο λαιμό
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γιατί είχε καρκίνο, επειδή η μητέρα του κάπνιζε κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Βέβαια ένα επιχείρημα των καπνιστών είναι ότι μπορούν να κάνουν με την υγεία τους, ότι αυτοί θέλουν. Και
πράγματι οι καπνιστές θα είχαν δίκαιο, αν καπνίζοντας
έκαναν κακό μόνο στην υγεία τους. Δυστυχώς όμως,
όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, ένας καπνιστής καπνίζοντας δεν επιβαρύνει μόνο την υγεία του, αλλά και
την υγεία όλων των ατόμων που βρίσκονται στον ίδιο
χώρο με αυτόν, όταν ο καπνιστής καπνίζει.
Έτσι τώρα θα πρέπει να Σας πω λίγα λόγια για τους λεγόμενους «παθητικούς καπνιστές». Για την αξιολόγηση
των επιπτώσεων του καπνίσματος στην υγεία του ανθρώπου κάνουμε τον εξής διαχωρισμό: Ονομάζουμε
«κύριο» ρεύμα καπνού αυτόν τον καπνό, που εισπνέει
ενεργά ο καπνιστής, όταν ρουφάει τον καπνό του τσιγάρου. Ένα μέρος των ρύπων του καπνού που εισπνέει ο καπνιστής απορροφάται από τα αναπνευστικά και
λοιπά του όργανα και το υπόλοιπο μέρος των ρύπων
του καπνού εκπνέεται από τον καπνιστή στο χώρο που
βρίσκεται. Ονομάζουμε επί πλέον «δευτερεύον» ρεύμα καπνού αυτόν τον καπνό που δημιουργείται από το
αναμμένο τσιγάρο (ή πούρο, ή πίπα) κατά το διάστημα,
που ο καπνιστής δεν καπνίζει και είτε κρατάει το τσιγάρο στο χέρι του, είτε έχει ακουμπήσει το τσιγάρο στο
σταχτοδοχείο. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός, ότι
πολλοί ρύποι που υπάρχουν στον καπνό, μεταξύ αυτών
και καρκινογόνοι (όπως π.χ. το κάδμιο) βρίσκονται σε
μεγαλύτερες ποσότητες στο «δευτερεύον» ρεύμα καπνού από ό,τι στο «κύριο» ρεύμα καπνού.
Παρατηρούμε λοιπόν έναν κλειστό χώρο, που βρίσκονται ένας καπνιστής που καπνίζει αυτή τη στιγμή, και
ένας μη καπνιστής. Ο μη καπνιστής στο χώρο αυτό ονομάζεται «παθητικός» καπνιστής. Ο αέρας που αναπνέει ο «παθητικός» καπνιστής είναι βεβαρημένος από
τον καπνό που εκπνέει ο καπνιστής και τον καπνό του
«δευτερεύοντος» ρεύματος (που όπως περιγράψαμε
μπορεί να περιέχει μεγαλύτερη ποσότητα ρύπων από
το «κύριο» ρεύμα καπνού). Βέβαια και οι δύο αυτοί καπνοί είναι αραιωμένοι αφού καταλαμβάνουν όλον τον
κλειστό χώρο. Ο αέρας, που αναπνέει ο καπνιστής είναι
ο ίδιος αέρας που αναπνέει και ο «παθητικός» καπνιστής. Ο καπνιστής όμως έχει την επιπλέον επιβάρυνση
του όχι αραιωμένου «κυρίου» ρεύματος του καπνού. Ο
αέρας, όμως, που αναπνέουν ο καπνιστής και ο «παθητικός» καπνιστής τείνει να γίνει ο ίδιος όσο συνεχίζεται
το κάπνισμα δίχως να γίνεται εξαερισμός του κλειστού
χώρου. Έτσι γίνεται αντιληπτό, ότι η συνύπαρξη ατόμων
στον ίδιο χώρο με καπνιστές μπορεί να οδηγήσει σε
σοβαρά προβλήματα της υγείας και των «παθητικών»
καπνιστών, πολύ δε περισσότερο, αν οι «παθητικοί» καπνιστές είναι παιδιά, ηλικιωμένοι ή ασθενείς.
Αυτά είναι βέβαια συμπεράσματα που βγαίνουν με
τη λογική. Τώρα όμως ακολουθεί σαν παράδειγμα ένα
πραγματικό συμβάν. Κάποτε μία γνωστή μας κυρία με
αναπνευστικά προβλήματα επισκέφτηκε έναν πνευμονολόγο. Εκείνος αφού την εξέτασε προσεκτικά και αντιλήφθηκε την κατάσταση των πνευμόνων της, της είπε
με αυστηρό ύφος: «Κυρία μου πρέπει να σταματήσετε
αμέσως το κάπνισμα!». Παραξενεμένη η κυρία απάντησε στο γιατρό: «Γιατρέ, δεν έχω καπνίσει ούτε ένα
τσιγάρο στη ζωή μου!». Το πρόβλημα στους πνεύμονές
της δεν το είχε δημιουργήσει βέβαια η ίδια, αφού δεν
κάπνισε ποτέ, αλλά ο σύζυγός της, που ήταν φανατικός
καπνιστής.
Μέχρι τώρα περιγράψαμε πόσο κακό κάνει το κάπνισμα
στην υγεία τόσο του καπνιστή, όσο και των παθητικών
καπνιστών. Ας σκεφτούμε όμως θετικά και ας δούμε
πώς μπορεί να καλυτερεύσει η κατάσταση.
Η ιδανική λύση είναι να σταματήσει ο καπνιστής το κάπνισμα, διότι τότε θα σωθεί και ο καπνιστής και τα άτομα του Περιβάλλοντός του.
Έστω λοιπόν, ότι ο καπνιστής μας δεν ακολουθεί την
ιδανική λύση, δηλαδή να σταματήσει το «Κάπνισμα». Η
επόμενη λύση είναι ο καπνιστής να συνεχίσει το κάπνισμα αλλά όταν καπνίζει να βγαίνει έξω δηλαδή στον
κήπο, στο μπαλκόνι, στην ταράτσα κ.λπ. Έτσι θα έχει
πρόβλημα ο καπνιστής, ο οποίος είπε ότι αυτό είναι
δικαίωμά του, αλλά δε θα έχουν πρόβλημα τα άτομα
του Περιβάλλοντός του, δηλαδή οι παθητικοί καπνιστές,
κάτι που είναι και γι ۥαυτούς δικαίωμά τους.
Έστω ότι ούτε αυτό είναι δυνατόν. Η επόμενη λύση είναι
ο καπνιστής να συνεχίσει το κάπνισμα, όταν καπνίζει να
μη βγαίνει έξω, αλλά να αερίζει όσο πιο συχνά γίνεται
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το χώρο στον οποίο υπάρχουν παθητικοί καπνιστές. Έτσι
θα έχει πρόβλημα ο καπνιστής και μικρότερα προβλήματα τα άτομα του Περιβάλλοντός του.
Αν τίποτε από αυτά δε συμβεί, αυτό που απομένει είναι ο καπνιστής να συνεχίσει το κάπνισμα, όταν καπνίζει
να μη βγαίνει έξω, ούτε να αερίζει το χώρο στον οποίο
υπάρχουν παθητικοί καπνιστές. Έτσι θα έχει πρόβλημα
ο καπνιστής και θα έχουν πρόβλημα και τα άτομα του
Περιβάλλοντός του. Γι ’αυτόν όμως τον καπνιστή η Ελληνική γλώσσα προβλέπει διάφορα επίθετα, όπως ανόητος αφού δεν καταλαβαίνει τίποτα, ή επιεικώς απαράδεκτος αφού καταλαβαίνει μεν αλλά παρ’ όλα αυτά θέτει
σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών του και εν γένει των
ατόμων του Περιβάλλοντός του.
Μένει όμως και κάτι τελευταίο. Θα πρέπει δηλαδή με
κάποιο τρόπο να καταφέρετε τον καπνιστή να ανατρέξει
στο Διαδίκτυο και να ζητήσει πληροφορίες για το κάπνισμα. Τότε θα δει π.χ. σε έγχρωμες φωτογραφίες, πώς
φαίνονται οι κόκκινοι υγιείς πνεύμονες ενός μη καπνιστή και οι μαύροι πνεύμονες ενός καπνιστή ή θα δει πώς
φαίνεται ένα καρκίνωμα του αναπνευστικού συστήματος. Αν και αυτό δε βοηθήσει, αφήστε τον δεν υπάρχει
έγκαιρη βοήθεια. Λέω έγκαιρη, διότι μη έγκαιρη βοήθεια υπάρχει σχεδόν πάντα, όταν δηλαδή του ανακοινώσει ο γιατρός του, ότι έχει ένα πολύ σοβαρό νόσημα
που κινδυνεύει να πεθάνει και όπου το κάπνισμα θα τα
επιταχύνει όλα. Έγραψα σχεδόν, διότι μου διηγήθηκαν
την περίπτωση ενός από το φιλικό μου Περιβάλλον, ο

οποίος μπαίνοντας με το φορείο για εγχείριση καρκίνου
της ουροδόχου κύστης …κάπνισε στο διάδρομο το τελευταίο τσιγαράκι!
Ποια είναι όμως η πραγματική κατάσταση στην πατρίδα μας σε σχέση με το κάπνισμα; Όσοι έχουν πρόσβαση
στο διαδίκτυο μπορούν να δουν στατιστικές, βάσει των
οποίων οι Έλληνες κατέχουν άλλη μια αλλά αρνητική
πρωτιά στην Ευρώπη, δηλαδή είναι οι πιο φανατικοί
καπνιστές. Έτσι στην Πατρίδα μας 1 στους 6 θανάτους
για άτομα άνω των 30 ετών οφείλεται στο κάπνισμα ενώ
το άμεσο κόστος του καπνίσματος ανέρχεται περίπου σε
1,8 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
Το καλό είναι, ότι υπάρχει νομοθεσία στη χώρα μας,
που απαγορεύει το κάπνισμα σε κλειστούς δημόσιους
χώρους. Στην αρχή αυτή η νομοθεσία δεν τηρήθηκε σχεδόν πουθενά. Το τελευταίο διάστημα όμως μπορούμε
να πούμε, ότι έχει καλυτερεύσει αρκετά η κατάσταση.
Βέβαια αλίμονο σε αυτόν τον μη καπνιστή που θα διαμαρτυρηθεί σε κάποιον που καπνίζει στον κλειστό δημόσιο χώρο!
Έχουμε ξεκινήσει να περιγράφουμε την ανθρωπογενή
ρύπανση της ατμόσφαιρας, που είναι το 1ο μέρος του
φυσικού Περιβάλλοντος (τα άλλα δύο μέρη είναι το
νερό και το έδαφος). Επίσης έχουμε εξηγήσει, ότι τα 90%
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προέρχονται από τις διαδικασίες καύσης υλικών που λέγονται καύσιμα. Σήμερα
τελειώσαμε με την περιγραφή των σπουδαιότερων ρύ-
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πων της ατμόσφαιρας που οφείλονται στις διαδικασίες
καύσης των καυσίμων.
Επομένως τι πιο φυσιολογικό, αν βέβαια παραδεχτούμε,
ότι υπάρχει ενδιαφέρον κατανόησης των προβλημάτων
του Περιβάλλοντος, να έχουμε ξεκινήσει όπως ακριβώς
το πράξαμε. Έτσι ξέρουμε ήδη ποιοί είναι οι ρύποι που
είναι υπεύθυνοι για τα 90% της ανθρωπογενούς ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Τώρα όμως θα εγκαταλείψουμε την φυσιολογική σειρά περιγραφής των προβλημάτων του Περιβάλλοντος.
Αυτό είναι απόρροια της πείρας που έχω αποκτήσει
κατά τη διάρκεια των ετών, βάσει της οποίας είναι πιο
αποδοτικό, αν (προκειμένου να ανανεωθεί το ενδιαφέρον των Αναγνωστριών και Αναγνωστών), παρεμβάλω
στη φυσιολογική σειρά Ενότητες με πιο ενδιαφέροντα
θέματα και πιο εύκολα αφομοιώσιμα.
Έτσι στην επόμενη 6η Ενότητα θα ξεκινήσουμε την περιγραφή του «Φαινομένου του Θερμοκηπίου». Το φαινόμενο αυτό συνδέεται με την επερχόμενη «Κλιματική
Αλλαγή» της γης μας. Η δε κλιματική αλλαγή είναι το
αντικείμενο, με το οποίο θα ασχολείται η ανθρωπότητα

Όλες οι θεματικές ενότητες, είναι στη διάθεσή
σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.perivallon-s-biniaris.com
ή κάντε αναζήτηση για
“Στέφανος Μπινιάρης, Περιβάλλον”.

Ιστορίες με τον Κωσταντή
Ήταν ανήμερα 17/11/73. Μαυρομματαίων & Βασιλέως Ηρακλείου, δίπλα στο
Αρχαιολογικό Μουσείο. Αθήνα. Η κυρά Λεμονιά, μάνα μου, καθαρίστρια και
θυρωρός στην πολυκατοικία για να ζήσουμε.
Από την Λήμνο με πατέρα αντάρτη, κυνηγημένο στον εμφύλιο, δεν ήξερε και
πολλά πολλά. Μόνο ψήφιζε ΚΚΕ, πες γιατί έτσι μεγάλωσε και πίστευε. Δεν ήταν
και λίγα τα βιώματα από τον πατέρα της. Θυμάμαι τον παππού, 4 χρονών ήμουν,
τον Απρίλη του ‘67, ήρθε το τζιπ με τους ασφαλίτες από το Μούδρο, τον έδεσαν
πισθάγκωνα βάζοντάς τον σηκωτό στο τζιπ. Έτσι στα πρώτα μου ακούσματα,
έμαθα τι θα πει εξορία! Η μάνα όμως δεν ανακατεύτηκε ποτέ. Ψήφιζε ΚΚΕ και
κοιτούσε μόνο πώς θα τα βγάλουμε πέρα.
Βρεθήκαμε από το χωριό στο νησί στην Αθήνα. Αγώνας στα πέτρινα χρόνια της
δικτατορίας. Εκείνη την νύχτα, την νύχτα του μεγάλου χαμού που ακούγονταν οι
ερπύστριες και οι πυροβολισμοί, το Πολυτεχνείο μια ανάσα δρόμος, στεκόταν
στην πόρτα του κλιμακοστάσιου. Η πολυκατοικία είχε αποθήκες που κάποιοι
από τους ενοίκους τις άφηναν ανοιχτές. Άκουσε το κυνηγητό της αστυνομίας
και βλέπει καμιά 25αριά άτομα να τρέχουν. Χωρίς δεύτερη σκέψη, άνοιξε την
πόρτα χώνοντάς τους μέσα να κρυφτούν. “ Είδες προς τα που πήγαν; την ρώτησε
ο επικεφαλής των αστυνομικών” “Ποιοί;” απάντησε με αφοπλιστική αφέλεια!
Κάποιος όμως είχε φροντίσει να τους “δώσει” πως ήταν κοντά. Γέμισαν καπνογόνα τον ακάλυπτο. Μικρά παιδιά, πνιγήκαμε στον καπνό...
...Την επόμενη χρονιά, στην πρώτη μεγαλειώδη πορεία, τότε που ο Γιάννης Ρίτσος διαβάζει την ‘’Ρωμιοσύνη’’ στο Πολυτεχνείο στην επέτειο του ενός έτους
από τα γεγονότα της εξέγερσης (1974), μετά το τέλος των εορτασμών, εμφανίστηκε στο σπίτι μας ένα ζευγάρι κρατώντας ένα ταψί καταϊφι..(θυμήθηκαν πως
πέρσι τέτοια μέρα η κυρά Λεμονιά τους είχε προσφέρει καταφύγιο στις αποθήκες της πολυκατοικίας).
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Το Μεγαλείο της Αληθινής Φιλίας
γράφει ο Γιάννης Λαδάς

Κάποτε, σε μια γειτονιά, ζούσαν δυο παιδιά. Ο Κοσμάς και ο Μηνάς. Από την πρώτη μέρα
που πήγαν σχολείο, κάθισαν στο ίδιο θρανίο. Έγιναν φίλοι. Η φιλία τους συνέχισε μέχρι
που απολύθηκαν από το στρατό. Ήταν βίοι παράλληλοι. Όταν απολύθηκαν, ο Κοσμάς πήγε
στο χωριό του πατέρα του, σαν αγρότης. Ο Μηνάς πήγε κοντά στον πατέρα του σαν βοηθός
κτίστης. Καθώς περνούσε ο χρόνος, ο Μηνάς διαπίστωσε ότι με το μισό μεροκάματο που
του έδινε ο πατέρας του δεν θα μπορούσε να ζήσει στο μέλλον. Μέρα – νύχτα σκεφτόταν τι
δουλειά να βρει για να ξεφύγει από τη μιζέρια.
Δίπλα στο σπίτι του, ζούσε η κυρία Αλεξάνδρα, χήρα χωρίς κανένα εισόδημα. Έλα, όμως,
που η πλούσια διαβίωσή της μαρτυρούσε ότι κάποιο κρυφό εισόδημα υπήρχε! Μια μέρα,
εντελώς τυχαία, ο Μηνάς έμαθε ότι η κυρία Αλεξάνδρα ήταν η καλύτερη καφετζού της περιοχής. Έλεγε στα κοριτσόπουλα τον καφέ και εξασφάλιζε ένα καλό εισόδημα. Σκέφτηκε ο
Μηνάς ότι αν έβρισκε ένα παραπλήσιο επάγγελμα σαν της καφετζούς, θα ήταν ό,τι έπρεπε.
Όμως ,αυτό το επάγγελμα δεν του ταίριαζε. Γι’ αυτό είπε στους συγχωριανούς του ότι θα
πάει στην Ινδία να σπουδάσει την μαντική για την μετά θάνατο πορεία της ψυχής του ανθρώπου. Αυτό το είπε και στον φίλο του τον Κοσμά που συμφώνησε και αυτός, αλλά μετά
σκέφτηκε: «πού θα εύρισκε ο Μηνάς τα χρήματα για να πάει στην Ινδία; Άρα ο Μηνάς λέει
ψέματα».
Ο Μηνάς ήξερε ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτό λόγω έλλειψης χρημάτων. Από την άλλη,
ήξερε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει να μάθει τι γίνεται η ψυχή
μετά θάνατον. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Μηνάς. Εξαφανίστηκε, λοιπόν, από το χωριό για
ένα ορισμένο διάστημα και ύστερα τηλεφώνησε στον φίλο του τον Κοσμά ότι τελείωσε τις
σπουδές του και σε λίγο θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Ο Μηνάς, αφού είδε ότι τα ψέματά
του έχουν μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό, σκέφτηκε ότι πρέπει να ετοιμάσει τον τιμοκατάλογο των αμοιβών του, ο οποίος στην συνέχεια αποδείχθηκε κερδοφόρος, τόσο ώστε να
γίνει πλούσιος.
Άρχισε να παινεύεται για την αξιοσύνη
και τα πλούτη του μπροστά στον φίλο
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - Γ. Σουρής
του. Ο Κοσμάς θίχτηκε, πιστεύοντας
ότι αυτός δεν ήταν άξιος. Έτσι, η φιλία
Το σπήλαιο, Χριστέ, κοιτώ
τους διαλύθηκε και κύλισε στον βόρκαι γονατίζω και ρωτώ:
βορο της διχόνοιας, του μίσους και της
Γιατί
και πριν στη φάτνη σου
ζήλιας. Κρίμα!
να
γεννηθείς ακόμα,
Ήταν όμως ακόμα μέσα στην ψυχή
κι ανθρώπου λάβεις σώμα,
τους ο σπόρος, το δένδρο της φιλίας,
όσοι φανήκαν άνθρωποι
που κάποτε τους ένωνε. Και όταν ο Κοσμάς βρέθηκε σε οικονομική ανάγκη, ο
γεννήθηκαν σ’ αχούρια Μηνάς τον βοήθησε σημαντικά! Έτσι,
και σε παλάτια λαμπερά
άνθισε η φιλία που υπήρχε μέσα τους.
τα ξέστρωτα γαϊδούρια;
Πέταξαν στον βόρβορο την διχόνοια,
Γιατί να κρύβεται, Χριστέ,
το μίσος και όχι την φιλία! Βασίλευσε
στου κόσμου τα φιλιά
η αληθινή φιλία τους, ακολουθώντας
φαρμακωμένος
πόλεμος
τον δρόμο που χάραξε ο Δάμων και ο
και
κιτρινιάρης
φθόνος;
Φιντίας.
Γιατί και του προδρόμου σου
ΥΓ. Δάμων και Φιντίας, δυο παιδιά από
Σωκράτη τη σπηλιά
τις Συρακούσες που η φιλία τους παρέμεινε παροιμιώδης. Όταν ο Φιντίας
οι σήμερον σωκρατικοί
καταδικάστηκε από τον Διονύσιο σε
εκόπρισαν αφθόνως;
θάνατο για συνωμοσία, προσφέρθηκε
Γιατί, Χριστέ, στον κόσμο σου,
ο φίλος του ο Δάμων να θυσιαστεί αντί
και πάντοτε και τώρα,
αυτού. Εκτιμώντας αυτό ο Διονύσιος,
ίσα να μη μοιράζονται
χάρισε την ζωή και στους δύο.
των αγαθών τα δώρα,
κι άλλοι να τρώνε κάπονες
πεντέμισυ λιτρών,
κι άλλοι να βλέπουν χάσκοντες
ΚΥΠΡΟ
εκείνους που τους τρων;
ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ
Κι άλλα πολλά ρωτήματα
Κύπρο, Κύπρο αγαπημένη
ποθώ, Χριστέ, να κάνω,
και απ΄ τον ήλιο φωτισμένη
μα κι εκ της γης καμιά φωνή,
σαν αστέρι λαμπερό,
αλλ’ ούτε κι από πάνω.
που βουτά στον ουρανό.
Και τραγουδώ μ’ ελιάς κλαδί,
στο βογγητό του πόνου:
Κύπρο, Κύπρο λαμπερή
Χριστούγεννα, πρωτούγεννα,
σε αγαπούν πάρα πολλοί
πρώτη γιορτή του χρόνου!
και ας είσαι σκλαβωμένη
Εις των αλόγων άλλοτε την φάτνην εγεννήθη
Μεσσίας λογικότατος,
είσαι πάντα αγαπημένη!
τυφλά φωτίσας πλήθη,
Ισμήνη και Ιώβη
στη φάτνη δε των λογικών,
Σαρίογλου, ετών 7 ½ .
που λέγεται Βουλή,
Μεσσίαι δίχως λογικά
γεννήθηκαν πολλοί...
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ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
• Καλούνται να εμβολιαστούν
ένας Άγγλος, ένας Γερμανός,
ένας Αμερικάνος και ένας Έλληνας. Πάει πρώτος ο Άγγλος.
- Δεν εμβολιάζομαι, λέει.
- Μα Κύριε το εμβόλιο θα χορηγηθεί ειδικά στους τζέντλεμαν
(!!..)
- Α, εντάξει τότε.
Και εμβολιάστηκε. Ακολουθεί ο
Γερμανός.
- Δεν θέλω να εμβολιαστώ, τονίζει εμφατικά. Μα Κύριε, είναι
διαταγή!
- Α, εντάξει τότε.
Και εμβολιάστηκε. Ακολουθεί ο
Αμερικανός.
- Ούτε να το συζητάτε, τους το
ξεκόβει εξαρχής.
- Μα Κύριε γιατί, εδώ εμβολιάστηκε ο γείτονας σας.
- Α, εντάξει τότε.
Και εμβολιάστηκε. Ακολουθεί ο
Έλληνας.
- Μακριά από μένα, ούτε κατά
διάνοια.
- Μα Κύριε το εμβόλιο θα χορηγηθεί ειδικά στους τζέντλεμαν.
- Δεν μ’ ενδιαφέρει.
- Μα είναι διαταγή!
- Σιγά που θα υπακούσω στις
διαταγές σας.
- Δεν βλέπετε που το έκανε ο
γείτονας σας;
- Και λοιπόν; Μου είναι αδιάφορο.
- Μα τέλος πάντων, από που έρχεστε; Τι εθνικότητας είστε;
- Είμαι Έλληνας.
- Έλληνας; Α, εντάξει κανένα
- Πρόβλημα, έτσι κι αλλιώς δεν
συμπεριλαμβάνεστε στους προς

- ΤΙ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΑΙ; ΜΕ
ΠΟΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ; ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ
ΜΕ ΑΜΕΣΩΣ!
Και εμβολιάστηκε και ο Έλληνας!

εμβολιασμό, δεν το δικαιούστε

Η γυναίκα τότε του λέει: Δεν

• Πηγαίνει ένας παντρεμένος
στον γιατρό γιατί δεν ένιωθε
καλά. Τον εξετάζει ο γιατρός και
του λέει: «Λυπάμαι καλέ μου
κύριε αλλά έχετε μόνο 15 ώρες
ζωής. Προσπαθήστε να κάνετε
ό,τι σας ευχαριστεί τις ώρες που
σας απομένουν». Υπολογίζει αυτός τις ώρες που του απομένουν
και βλέπει πως τελειώνουν στις
5 τα ξημερώματα. Πηγαίνει στο
σπίτι και λέει στη γυναίκα του:
«Έχω μόνο 14 ώρες ζωής! Θέλω
αυτές τις ώρες να τις εκμεταλλευτούμε και όλο το βράδυ να
κάνουμε έρωτα!!!» Και λέει η
γυναίκα του: «Βέβαια… είναι
εύκολο για σένα να το λες επειδή δεν θα έχεις να σηκωθείς το
πρωί !!!»
• Ένας άντρας γυρνάει από τη
δουλειά κουρασμένος, κάθεται
στην πολυθρόνα, ανοίγει την
τηλεόραση, παίρνει το τηλεκοντρόλ στα χέρια του και λέει στη
γυναίκα του: αγάπη μου, πιάσε
μια μπύρα πριν αρχίσει.
Εκείνη του φέρνει μια μπύρα
και δέκα λεπτά αργότερα, Αυτός
λέει πάλι: μωρό μου, πιάσε μια
μπύρα πριν αρχίσει.
Η γυναίκα του φέρνει άλλη μια
μπύρα.
Μερικά λεπτά αργότερα, ο
άντρας της λέει να φέρει άλλη
μια μπύρα.

Tου Δημήτρη Πετράκου

νομίζεις ότι πίνεις πολύ μπύρα;
Δεν είναι ούτε μισή ώρα που γύρισες και ήπιες δύο μπύρες και
δεν έβγαλες τα σκουπίδια, δεν
άλλαξες τη λάμπα στη κουζίνα,
το γκαράζ είναι άνω κάτω. Πότε
θα τα κάνεις όλα αυτά;
Ο άντρας τότε μουρμουρίζει:
Τώρα αρχίζει…
•- Γιατί αυτήν τη γυναίκα δεν
την πλησιάζει άντρας;
- Επειδή είναι... κορωνοκόρη.
• - Νεοέλληνα, τι επιλέγεις να
κολλήσεις;
Θανάσιμη γρίπη ή ιάσιμο κορωνοϊό;
- Ασυζητητί, θανάσιμη γρίπη. Ο
κορωνοϊός είναι επικίνδυνος.

• - Εμένα που με βλέπεις, είμαι
θετικός...
- Θετικός άνθρωπος;
- Όχι, θετικός στον κορωνοϊό.
• Πέντε κολλητοί φίλοι συζητούν.
Λέει ο πρώτος:
- Έχω κορωνοϊό.
Λέει ο δεύτερος:
- Κι εγώ.
Λέει ο τρίτος:
- Κι εγώ.
Λέει ο τέταρτος:
- Κι εγώ.

Λέει ο πέμπτος:
- - Εγώ δεν έχω κορωνοϊό.
Και τού λένε και οι τέσσερεις
μαζί:
- Νομίζεις...
• - Από τότε που εμφανίστηκε ο
κορωνοϊός δεν κάνω σεξ.
- Μα ούτε πριν έκανες.
- Άλλο αυτό.
• Διάλογος ζευγαριού:
- Αγάπη μου, πώς κολλάει ο κορωνοϊός;
- Με «UHU».

•- Ζορό, γιατί φοράς μάσκα;
- Δεν είμαι ο Ζορό.
• - Ζορό, γιατί φοράς μάσκα;
- Καλά, ρε μαλ@κα, δεν ακούς
ειδήσεις;
• - Τάκη, εσύ δεν είσαι που μισούσες την πεθερά σου;
Γιατί την φίλησες στο στόμα;
- Ακριβώς επειδή τη μισώ...
•- Πώς λέγεται η καντίνα που
σερβίρει μόνο όσους έχουν προσβληθεί από κορωνοϊό;
- Καραντίνα.
• - Πήγα σήμερα στην εκκλησία
και είδα να στέκεται μπροστά
στον παπά μία τύπισσα
που φορούσε λευκή στολή προστασίας από τον κορωνοϊό.
- Η νύφη ήταν, ρε στόκο...

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑΝΟ
Για πληροφορίες:6942984434

