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«Ένα  Κόκκινο Παραμύθι»

Μια φορά κι έναν καιρό,
πήρα απόφαση να πλέξω ένα κόκκινο παλτό.

Έρχονταν βλέπεις οι γιορτές κι ήθελα όμορφη να δείχνω,
-σημάδι ματαιοδοξίας- μα ανθρώπινο στοιχείο είναι κι αυτό.

Πήρα λοιπόν το βελονάκι, ένα κουβάρι άλικη κλωστή
και στη ζεστούλα του τζακιού μου κάθισα, ρίχνοντας πόντους γι’ αρχή.

Έτσι, έδινε κι έπαιρνε η πλέξη, σειρά με τη σειρά,
και πολύ σύντομα είχα τελειώσει και με τη δεύτερη μεριά.

Τι ωραίο που έδειχνε το σχέδιο! Τι χρώμα ζωηρό!
Μέχρι κι οι φλόγες της φωτιάς μου τραγούδαγαν γι’ αυτό!

Κι ενώ είχα σχεδόν τελειώσει κι είχα υπέρμετρη χαρά,
άκουσα... ένα μωρό να κλαίει και έναν γέρο να ξεχνά.

Άκουσα μια καρδιά να σπάει και δυο ανθρώπους χωριστά.
Μια φιλία να τελειώνει κι έναν πόλεμο να ξεσπά.

Κι αφού ένιωσα πως νόημα πια δεν έχει
να πλέκω κάτι για μένα μοναχά

ψιθύρισα στο βελονάκι να σταματήσει τη δουλειά.
Ξήλωσα κάθε πλεγμένο πόντο κι έφτιαξα ένα κουβάρι απ’ την αρχή

δίνοντας έτσι μια ευκαιρία και στην ελπίδα να φανεί.
Έπλεξα τότε μια καρδούλα για το μικρό το ορφανό και μια αγκάλη να σκεπάζει κάθε γεράκο μοναχό.

Έπλεξα κατανόηση και σεβασμό, ένα «σε νοιάζομαι» και ένα «ευχαριστώ».
Μα το καλύτερο πλεκτό μου έγινε του κόσμου φυλακτό

απ’ του Θεού το στόμα ειπωμένο:
«Άνθρωπε είμαι εδώ για σένα
και μην ξεχνάς πως Σ ΆΓΆΠΩ».

ΠΕΡΙΟΔΙΚ0 ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ -PRESS,

ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ιδρυτής, Εκδότης, Υπεύθυνος Έκδοσης: 
Κωνσταντίνος Γ. Μωϋσίδης
Αθηνών 10 - 19500 ΛΑΥΡΙΟ

τ. 210 3002292, κ. 699 3700 566
email: k_mois@hotmail.com

delalis@mail.com
www.delalis.gr

γράφει
η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ 
“THE MINERALS OF LAVRION”

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής ευρίσκεται στην ευ-
χάριστη θέση να γνωστοποιήσει στο κοινό την νέα αγ-
γλική και επικαιροποιημένη έκδοσή της, 
“The Minerals of Lavrion”,
η οποία πραγματοποιήθηκε με την επιχορήγηση του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού καθώς και ιδί-
ους πόρους της ΕΜΕΛ.

Σας προσκαλεί στην παρουσίαση της έκδοσης, την Πα-
ρασκευή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, στον χώρο του 
Ορυκτολογικού Μουσείου “γαιο-ΟΡΑΜΑ” της Σχολής 
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών ΕΜΠ (Πολυ-
τεχνειούπολη Ζωγράφου). 
Όσες και όσοι επιθυμούν να παρευρεθούν με μεταφο-
ρικό μέσον που θα διαθέσει η ΕΜΕΛ, παρακαλούνται να 
το δηλώσουν μέχρι 18/12/2019 στο τηλ. 6986538401 ή 
στο e-mail: info@emel.gr
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Nα τα πούμε;
Στρατός,  μια  μοναδική  εμπειρία που στις 
γιορτές γίνεται ακόμα μεγαλύτερη.  Σκαρφί-
ζεσαι τα πάντα για μια καλύτερη εορταστι-
κή άδεια, αν, μάλιστα,  είναι και «άγραφη». 
Κάπως έτσι μπήκαμε στην ομάδα που θα 
βγει για τα κάλαντα στις Αρχές της πόλης. 

– Να είστε σοβαροί, η ρητή εντολή, μάλλον 
διαταγή. Μάλιστα… Ένα-δυο κουραμπιέδες  
με κονιάκ στα πρώτα κεράσματα ήταν  αρ-
κετά,  για να μπουν όλα στη θέση τους!

 – Εμφάνιση ήταν αυτή μπροστά στο δήμαρ-
χο…; Ο λιμενάρχης τα ίδια…ο….ο….Άντε καλά 
Χριστούγεννα μέσα! Να περιμένεις σπιτικά 
μελομακάρονα και κουραμπιέδες από τους 
αδειούχους. Σκοπιά στην πύλη να τους βλέ-
πεις να φεύγουν και να σου εύχονται Καλά 
Χριστούγεννα.  Άντε  τώρα  να δούμε πώς 
θα γιορτάσουμε χωρίς το πρωτόκολλο στο 
τραπέζι  με τα συμπεθέρια και   συγγενείς  
με αμφότερα αισθήματα!   Χρονιάρες μέ-
ρες,  θα μου πεις,  όλα ξεχνιούνται.  Από την 
επομένη πάλι απ’ την αρχή!. Δεν πειράζει ! 
Όχι πως δεν πείραζε, δηλαδή,  αλλά αφού 
δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Άντε να βγουν 
τουλάχιστον οι υπηρεσίες να δούμε πού θα 
κάνουμε Χριστούγεννα. 

Βάρδια στο ΒΑΝ· μια εφεύρεση της εποχής 
που πρόβλεπε τους σεισμούς. Κάπου στους 
πρόποδες ενός βουνού, στο πεδίο βολής. Η 
δουλειά μαζί  μ΄έναν φαντάρο ήταν να το 
φυλάμε -από ποιόν; - και ανά διαστήματα 
να γυρίζουμε έναν διακόπτη από το 1 στο 
2 και πάλι. Δεν πειράζει,  σκέφτηκα,  κάτι 

θα ‘ χω να πω με τον άλλον… και ένα βιβλίο 
μαζί, φαΐ θα μας φέρουν,  όλα καλά. Η πρώ-
τη κουβέντα, ως συνήθως,  από πού είσαι;  
Από τη Σπάρτη, εσύ;  Πού να του εξηγήσω 
τώρα,  ας το συγκεκριμενοποιήσουμε  μετά,  
σκέφτομαι , αν ξέρει από τα μέρη μας,  θα 
πάμε παρακάτω. Από την Αθήνα,  απαντώ. 
– Ωραία, μου λέει, έχουμε εκεί μια κουμπά-
ρα, την Κατίνα,  την ξέρεις; Ωχ,  σκέφτηκα,  
να κρύψω το βιβλίο,   δεν θα μπορώ να το 
πάρω από τα χέρια του. Γρούτσου – γρού-
τσου το ραδιόφωνο με αφιερώματα από 
τους πειρατικούς. Με τον άλλον δεν αλ-
λάξαμε κουβέντα εκτός από καληνύχτα  το 
βράδυ και καλημέρα το πρωί, μπορεί και 
ανάποδα!  Την άλλη μέρα περίπολο.  Ακου-
γόταν  το  πόδι  να  κολυμπάει μέσα στην 
αρβύλα.  Ή η αρβύλα είναι μεγάλη  ή το πόδι 
μικρό,  μου λέει. Μπα,  τα νύχια μου έκοψα 
πολύ,  σκέφτηκα. Αυτό θα πει άντε και Καλά 
Χριστούγεννα. Καλή φατσούλα ήταν όμως, 
αγνή ψυχή. Πέρασε και η επομένη  των  
Χριστουγέννων  και αυτή τη φορά το φορ-
τηγό δεν ήρθε να μας φέρει φαγητό, αλλά  
να  μας  αλλάξει  και  να μας κατεβάσει στο 
στρατόπεδο. Ωραία,  να φάμε και  κανένα  
μελομακάρονο  από  τους αδειούχους. Όλα 
τα κρεβάτια  από κάτω είχαν κουτιά με γλυ-
κά. Το βράδυ δούλευε «ποντικός». Τα γλυκά 
όλο και λιγόστευαν. Νάσου ο Σπαρτιάτης!  
Πολυμήχανος!  Θα πάω στην Καλλιόπη να 
μαζέψω «παξιμάδια» και με την σκόνη από 
τους κουραμπιέδες θα τον ταΐσω «κουραδι-
έδες»! ... 

Κρίμα που χαθήκαμε!  Με τόσους «ποντι-
κούς» θα ‘σουν χρήσιμος σήμερα!

γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης
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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

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

Λευκό/White  1500 ml
Ημίγλυκο Ξηρό/Demi sec 1500 ml
Ημίγλυκο/ Semi-sweet 1500 ml

Της ώρας/ From the grill

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

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

Μπύρες/Beers

Κρασιά/Wines

Αναψυκτικά / Soft drinks

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

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

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €

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

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

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

5,50 €

5,50 €
5.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

2,50 €
2,80 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,50 €
3,00 €
4,00 €
0,50 €

1,80 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

2,70 €
2,50 €
2,60 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,60 €
2,60 €
1,60 €
6,50 €
6,00 €
2,50 €

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.

Πλάτωνος 16 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.: 22910 78570 Μερίδες/Portions

* κατεψυγμένα
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Μόλις μισή ώρα από το Γαύριο είναι το εκκλησάκι του Άγίου Σώ-
στη. Μετά τις Μυρμηγκιές ένα χωριό 20 σπιτιών. Τριγύρω παρά 
το σκληρό τοπίο διάσπαρτα και άλλα σπίτια. Μερικά εντυπωσι-

ακά. Είναι παραθεριστές που ανακάλυψαν το 
άγριο κι εντυπωσιακό τοπίο του Κάβο Ντόρο.  

Πάνω  σε  μια μικρή χερσόνη-
σο που βγαίνει μέσα στη θά-
λασσα ο Άγιος Σώστης. Λέγεται  
πως  εδώ  βγήκαν  οι ναυαγοί 
του Λάμπρου Κατσώνη μετά τη 
ναυμαχία της Άνδρου στα Ορ-
λωφικά. Εδώ σώθηκαν. 
Πηγή:https://www.enandro.gr/ 

-Αυτή τη φορά ο Ντελάλης χωρίς Κωσταντή! Δεν έχω ιστορία...μου λέει χαμογελώντας.
Το  προηγούμενο  απόγευμα είχα  γίνει εγώ ψαράς όμως. Δεν χρειάζονται δίχτυα και δολώ-
ματα. Μόλις  νιώσει  καλά σου ανοίγει την καρδιά του. 
- Κωσταντή έχεις κάνει Χριστούγεννα στο καΐκι;
- Ναι, δούλευα σε κάποιο δανεικό με μερτικό. Στον «Άγιο Σώστη». Ο καπετάνιος του είχε 
προηγουμένως  ένα  μικρό. Ψαρεύανε  στην  Άνδρο.  Το  βράδυ  δέσανε  στο  βοριά αλλά 
γύρισε  σε  νοτιά. Κάβο ντόρο, δύσκολο μπογάζι. Το ξημέρωμα τους βρήκε με το καΐκι σπα-
σμένο  στον  κάβο του Άγιου Σώστη. Ήταν όμως καλά στην υγεία τους. Με προγράμματα 
της ΕΟΚ τότε, αποφάσισε να αρματώσει καινούργιο σκαρί. 18 μέτρα, σιδερένιο, γεμάτο ερ-
γαλεία, ψυγεία...ό,τι ήθελες, έτοιμο για μεροκάματο. Το ονόμασε «Άγιο Σώστη». Μόλις το 
ετοίμασε, αρρώστησε. 
- Κωσταντή, πάρε και τον άλλον μαζί, πηγαίνετε για δουλειά και όλα στα τρία. Ξεκινήσαμε 
ξιοφιοπαράγαδα. Η πρώτη ψαριά γεμάτη στο Μπαστί για να τα πουλήσουμε. «Το συνε-
ταιριλίκι»  δεν  φαινόταν, όμως,  να έχει μέλλον. Βγήκε ο άλλος στο λιμάνι, να πάει στην 
Αθήνα και να γυρίσει σύντομα. Αργούσε. Είχε ο μανάβης που πουλούσε τα ψάρια μας έναν 
Αιγύπτιο. 
– Πάρ’τον, είναι  καλός  και πηγαίνετε για δουλειά, εγώ θα το βολέψω μόνος το μαγαζί. Πή-
γαμε, αυτός  τιμόνευε αργά και ‘γω στην πρύμνη σιγά – σιγά έριχνα τα αγκίστρια. Ένα – ένα 
μακριά  το ένα από το άλλο. Πρέπει να ‘χα ρίξει καμιά  30αριά,  όταν ξαφνικά τα  νιώθω με 
δύναμη να φεύγουν όλα γρήγορα. Κάτι τα τραβούσε με δύναμη. Πάω να το συγκρατήσω 
και αισθάνομαι  ένα αγκίστρι να μου χαϊδεύει από την ανάποδη το κούτελο! Και μόνο στην 
ιδέα της άλλης μεριάς....Προλαβαίνω, βάζω βόλτα στη μισινέζα, διακοσάρα και άναβε από 
το τράβηγμα. Σταμάταγε το καΐκι. Κατάλαβα μεγάλο ψάρι. Κάποια στιγμή έσκασε. 200 κιλά 
ξιφίας! Μισό μέτρο φέτες είχε. Επιστρέψαμε στο λιμάνι. Να ‘σου και ο συνέταιρος. Άρχισε 
τα δικά του μαθηματικά. Μπήκαμε μέσα. Πήραμε το δρόμο για το Φάληρο. Επιστροφή. 
Ο καπετάνιος  άρρωστος και το σκαρί μαζί!

Ιστορίες με τον Κωσταντή

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι  «άγραφοι»  και  «γραπτοί» 

νόμοι των Ελλήνων οδηγών

Όσοι  έχουν οδηγήσει σε μία 
ευρωπαϊκή χώρα, θα έχουν διαπιστώσει 
πως η κατάσταση από άποψη ασφάλειας  εί-
ναι πολύ καλύτερη απ’ ότι στους ελληνικούς 
δρόμους.  Και συνάμα αρκετά πιο εύκολη 
για τον οδηγό. 
Εκεί ισχύουν οι νόμοι του κράτους και μόνο. 
Δεν είναι μόνο η παιδεία, που αποκτούν ήδη  
από τη μαθητική ηλικία  οι μελλοντικοί οδη-
γοί, αλλά και η αστυνόμευση που δεν τους  
χαρίζεται.
Στην Ελλάδα, πέραν των νόμων, υπερισχύ-
ουν οι  «άγραφοι»  νόμοι των οδηγών μας.
Η  δεξιά  προτεραιότητα  καταπατείται  κα-
τάφωρα.  Τις  περισσότερες φορές αγνοώ-
ντας  ποιος  έχει προτεραιότητα και σκεπτό-
μενος  με τα εξής δεδομένα «…είναι  ευθεία 
ο δρόμος» , «…είναι πιο κεντρικός», «…έχει 
περισσότερη κίνηση» … ο Έλληνας οδηγός 
καταλήγει στο συμπέρασμα, «έχω προτεραι-
ότητα!». Κι όταν πλέον  οι αντίδικοι οδηγοί 
φτάσουν στις ασφαλιστικές εταιρείες,  τότε 
μαθαίνουν ποιος και γιατί είχε δίκιο.
Άγραφος κανόνας – ας πιάσουμε κάτι από 
αυτά των οδηγών μας- είναι το σινιάλο 

(στιγμιαίο  άναμμα  των  φώτων). Οι παλιοί 
οδηγοί το σινιάλο το είχαν για  να στείλουν 
στον άλλο  το μήνυμα: ΣΤΑΜΑΤΑ!   Οι νεώ-
τεροι,  με το σινιάλο, στέλνουν  την εντελώς 
αντίθετη  εντολή  στον  άλλον  οδηγό:  ΠΕΡ-
ΝΑ,  σου παραχωρώ προτεραιότητα. Αποτέ-
λεσμα αυτού αρκετά δυστυχήματα, γι’ αυτό  
και πρέπει  να είμαστε αρκετά επιφυλακτι-
κοί  στο τι θέλει να μας πει ή  ως προς τι 
θέλει να μας  προειδοποιήσει  ο άλλος με 
αυτήν του την ενέργεια.
Τα  φλας, από την άλλη,  τα  έχουμε  κατά  
μεγάλο ποσοστό ξεχασμένα  λες  και  είναι   
προαιρετικά.  Λάθος μας, επίσης, να  μην  
βγάζουμε έγκαιρα φλας ή   να βγάζουμε  νω-
ρίτερα,  όταν πρόκειται,  δηλαδή,  να  στρί-
ψουμε  δυο  διασταυρώσεις  μετά  από εκεί 
που είμαστε,  αφού έτσι  υπάρχει  περίπτω-
ση  να παραπλανήσουμε τον  άλλον οδηγό 
που περιμένει  να βγει από  την  πρώτη  δια-
σταύρωση.  Βλέποντας  το  φλας  μας ….φεύ-
γει χωρίς  να υπολογίζει  ότι εμείς  προει-
δοποιούμε  για δυο διασταυρώσεις μετά. 
Άρα από εκεί που θέλουμε να στρίψουμε 
και εκεί που θα ανάψουμε το φλας δεν θα 
πρέπει να μεσολαβεί άλλη διασταύρωση.
Μπορεί όλα τα παραπάνω να αποτελούν 
λεπτομέρειες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας, είναι, ωστόσο, απαραίτητο να τις γνω-
ρίζουμε και να τις εφαρμόζουμε, γιατί μόνο 
έτσι θα έχουμε ασφαλέστερες και πιο ευχά-
ριστες διαδρομές. 

γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης

«Ω αμάραντο πέλαγος,
τι ψιθυρίζεις πες μου!»

 Οδυσσέας Ελύτης 
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Βγαίνουμε μωρό μου, βγαίνουμε (μέσα 
από το τούνελ;)

Η 

οικονομία είναι κλίμα. Η οικονομία είναι ψυχολογία. 
Και δη εύθραυστη. Ας δούμε μερικά παραδείγματα του 
πρόσφατου παρελθόντος που δημιουργούν τόσο έντονη 
εναλλαγή συναισθημάτων. 
Παράδειγμα πρώτο: Η μείωση του εισαγωγικού φορολο-
γικού συντελεστή στο 9% από 22% προκάλεσε βαθιά ανα-
κούφιση στην πολύπαθη μεσαία τάξη (στην νέα μεσαία 
τάξη, των 6000€/χρόνο εισόδημα), ένα μέτρο ομολογου-
μένως θετικότατο για το πορτοφόλι του «μέσου» νοικο-
κυριού, προκαλεί (έστω και μικρή) έμμεση αύξηση του 
εισοδήματος. 
Παράδειγμα  δεύτερο:  η κυβέρνηση δεν άντεξε τόση χαρά 
και θέσπισε στο 30% το όριο των αγορών  που  πρέπει  να 
γίνουν με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής (ηλεκτρονικό πορ-
τοφόλι, χρεωστική  ή  πιστωτική  κάρτα)  επί  του συνολι-
κού εισοδήματος που φορολογείται βάσει κλίμακας. Στην  
πράξη, «εξανεμίζεται» η έμμεση αύξηση του εισοδήμα-
τος, καθώς πολλά νοικοκυριά  θα  είναι  αναγκασμένα  να  
ξοδεύουν  μέχρι και τριπλάσιο μέρος του εισοδήματός 
τους, για να γλιτώσουν το πρόστιμο του 22% στην διαφο-
ρά των αποδείξεων. 
Παράδειγμα  τρίτο:  Η  μείωση  των ασφαλιστικών εισφο-
ρών για νέους επιχειρηματίες (μέχρι 5ετίας) σε συνδυ-
ασμό με την μείωση του εισαγωγικού συντελεστή που 
ισχύει όπως για τους μισθωτούς-συνταξιούχους, θα δώ-
σει μια ώθηση στο νέο επιχειρείν και θα δημιουργήσει 
νέες προοπτικές  απασχόλησης.  Μια  ακόμα  ελάφρυνση 
για μια κοινωνική τάξη που έχει υποφέρει πολύ οικονομι-
κά στην εποχή των Μνημονίων. 
Παράδεγμα τέταρτο: το όριο του 30% για το αφορολόγητο 
ισχύει από φέτος και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
μια σημαντική καινοτομία σε σχέση με την προηγούμενη 
χρονιά. Καινοτομία είπα; Ουπς, όχι ακριβώς. Είναι διάτρη-
τη και το όριο είναι χαμηλό. Ο επαγγελματίας χρησιμο-
ποιεί την κάρτα του για να πληρώσει τους προμηθευτές 
του αλλά και να κάνει τα ψώνια του σπιτιού του. Ποιες 
δαπάνες θεωρούνται «επαγγελματικές» και ποιες «προ-
σωπικές»; Με δεδομένο ότι για το 30% των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών χρησιμοποιείται το καθαρό εισόδημα, υπάρ-
χει σοβαρό ενδεχόμενο πολλές από αυτές τις δαπάνες να 
υπολογιστούν 2 φορές.  Αυτό δεν είναι  παραθυράκι  νό-
μου,  αλλά  Κερκόπορτα και χρειάζεται διορθωτική ρύθμι-
ση από το κράτος για να μην έχουμε ευτράπελα. 
Καλές  οι  προθέσεις  και  τα  φιλολαϊκά  μέτρα, αλλά χρει-
άζεται προσοχή και ρεαλισμός,  για να μην ξεφύγουμε  
από  το στόχο μας που είναι η πάταξη της φοροδιαφυγής 
και η ουσιαστική ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος 
του «μέσου» νοικοκυριού.  
Και  για  το τέλος  αφήσαμε  το  καλύτερο. Χαρές,  λύπες, 
στεναχώριες,  γιορτή, ευτυχία και πάλι από την αρχή. Λίγα 
ή πολλά ευρώ στην τσέπη μας, δεν έχει σημασία. Αυτό 
που είναι σημαντικό στην ζωή  είναι η αγάπη και η πίστη 
στον εαυτό μας. Και πίστη σημαίνει ότι στέκομαι γερά 
στα πόδια μου και έχω δύναμη ψυχής. Ακόμα και και τα 
πιο ψηλά εμπόδια φαίνονται μικρά και ασήμαντα, αρκεί  
να  έχουμε  δίπλα μας τους ανθρώπους που αγαπάμε και 
νοιαζόμαστε. Μακάρι κάθε  μέρα  να  είναι  Χριστούγεννα  
στην καρδιά μας, να αντλούμε δύναμη από τον διπλανό 
μας και να κερδίζουμε  το  στοίχημα  της ζωής. Να είμαστε 
δυνατοί  στο  μυαλό  και ευτυχισμένοι μέσα μας. Αυτό αρ-
κεί. Και  όλα  τα άλλα θα έρθουν νομοτελειακά. Το τούνελ 
της οικονομίας (και της ζωής) έχει  φως στο βάθος, αλλά 
περιέργως δεν το βλέπουμε ποτέ. Εξαρτάται από μας να 
φτιάξουμε  το δικό μας τούνελ και να το φωτίσουμε όπως 
θέλουμε εμείς. Ας γίνουμε οι ονειροπόλοι  και  οι  διαμορ-
φωτές  του μέλλοντός μας. Εύχομαι ένα υπέροχο 2020 σε 
όλους, γεμάτο χαρές, υγεία και χαρμόσυνα γεγονότα. 
“You may say I´m a dreamer, but I´m not the only one” 
(John Lennon). 

γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,

johnlekkas2004@yahoo.gr

ΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

της Άθηνάς Άναστασίου

Εξύπνησα πολύ πρωί

για τη Βουλή πηγαίνω

χλιδάτα ρούχα φόρεσα

και γόβες υπομένω.

Δέκα πόντοι οι γόβες μου

κι εγώ ένα κι ογδόντα

τρίζει η γή όπου περνώ

με όλα τα προσόντα.

Μοντέλο στην εμφάνιση

και με σπουδές «απ΄έξω»

πάω για λίγο στη Βουλή

να κλέψω και να παίξω!

Πάλι μνημόνιο στο μενού;

Τι άγχος πάλι τώρα;

Με σφίγγουνε οι ενοχές

σαν πλησιάζει η μπόρα.

Θα βρώ μια κάμερα σωστή

τον πόνο μου ν΄απλώσω

στο νέο αυτό μακέλεμα

χέρι δεν θα σηκώσω.

Μα πάλι πώς να αρνηθώ

να σώσω την Ελλάδα;

Ήρθε και πάλι ο καιρός

για ωραία φασολάδα!

Σαν έρθει η ώρα η κακιά

κι εγώ για να ψηφίσω

πάει το χέρι μόνο του

το δάκρυ αφήνει πίσω!

Αυτή είναι η στερνή φορά

που «ναί» πάλι ψηφίζω

είναι οι γόβες ακριβές

και ό,τι συνηθίζω.

Αυτή ήμουνα πάντοτε

που εσύ λαέ ψηφίζεις

ψώνιο εσύ, τα ψώνια μου

μη μου τα μαγαρίζεις!

Πείνα για σε, χρήμα για με

και στην Ευρώπη χρέος

μόνο εγώ θα διασωθώ

και της Βουλής το κλέος!

23/1/2014
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Ένας μικρός, παραδοσιακός  οικισμός 
απλώνεται κάτω από την σκιά του 
επιβλητικού όρους. 
Κατοικήθηκε  από  αγρότες  κολίγους  
που δούλευαν στα κτήματα του τσι-
φλικά Λογοθέτη. 
Οι σκληρές συνθήκες εργασίας  ανά-
γκασαν τους περισσότερους να εγκα-
ταλείψουν τον τόπο, προς αναζήτηση 

καλύτερης τύχης. Μόνο δέκα οικογέ-
νειες κατάφεραν να εναρμονιστούν  
τόσο  με  το  περιβάλλον  όσο  και  με  
τις  συνθήκες  διαβίωσης. 
Οι οικογένειες που ζούσαν στον 
Όλυμπο ανήκαν στους Λεωνίδα Κο-
ντογιάννη, Γεωργ. Δεδεγκίκα, Νικ. 
Μερκούρη, Ευαγ. Μερκούρη, Ιωάν-
νη Κώνστα, Ιωάννη Κοντογιάννη, Στ. 

Σιδέρη, Λ. Μπήτρου, Χρ. Ανδρέου, 
Κων. Ανδρέου. Αναλογικά, αντιστοι-
χούσαν 150 στρέμματα  γη σε κάθε 
οικογένεια. 
Σήμερα, ο οικισμός κατοικείται από 
ελάχιστους κατοίκους. Στον Όλυμπο 
βρίσκεται και ο ναός της Παναγίας 
της Μεσοσπορίτισσας, χτισμένος το 
1772. Τα τελευταία χρόνια, ο Elimpos  

Λαογραφικός  Σύλλογος  αναβιώνει  
την ιστορία και την παράδοση της πε-
ριοχής, με πολλές πολιτιστικές εκδη-
λώσεις και δρώμενα. 

Τηλ. επικοινωνίας με τον σύλλογο:  
6978434504, κα. Ξανθή Κώνστα.

Όλυμπος.
 Ένα μικρό κομμάτι γης, ανάμεσα στα Καλύβια και την Άνάβυσσο.
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28 ΟΚΤ. 2019   “ΙΣΤΟΡΙΕΣ..…έν πολέμω… : το έπος του 1940…”
1940-1944 : Οδοιπορικό στην Ελληνική Ηρωϊκή Aντίσταση κατά των δυνάμεων του ΑΞΟΝΑ

Ντοκουμέντο από τον Φίνο.”12 Οκτωβρίου 1944: Απελευθέρωση της 
Αθήνας” και η ημέρα με την ματιά της αγωνίστριας 

Διδώς Σωτηρίου. 
 Στις 12 Οκτωβρίου 1944, απελευθερώνεται η Αθήνα από τους Γερμα-
νούς. 
Παρουσιαζουμε ένα σπάνιο ντοκουμέντο από τον Οκτώβρη του ΄44. 
Κινηματογραφημένα επίκαιρα του 1944, παραγωγή της Φίνος Φιλμ που 
έχουν θέμα την απελευθέρωση της Αθήνας από το Γερμανικό στρατό. 
Δεν προβλήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα. Η ταινία επικαίρων του Φιλοποί-
μενος Φίνου έχει ιδιαίτερη αξία καθώς ξεκίνησε να γυρίζεται πρίν ακόμη 
αποχωρήσουν οι Γερμανοί από την Αθήνα.. 
Έτσι καταγράφει την μαζική λαική αντίσταση στην Καισαριανή αλλά και 
το κάψιμο της συνοικίας από τους Γερμανούς και τα Τάγματα Ασφαλεί-
ας, μια μέρα πριν απελευθερωθεί η Αθήνα. 
Την επιδρομή κατακτητών και ταγματασφαλητών, ακολούθησε μαζικός 
απαγχονισμός Ελλήνων πατριωτών, με τον πατέρα του Φίνου ανάμεσά 
τους. 
Τα επίκαιρα ανακαλύφθηκαν από τον Ροβήρο Μανθούλη σε κινηματο-
γραφικά αρχεία στις ΗΠΑ και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελ-
λάδα στην αρχική τους μορφή ενσωματωμένα στο ντοκιμαντέρ του “Βίοι 
παράλληλοι του Εμφυλίου”.
Το απόσπασμα έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με την άδεια του Ροβήρου 
Μανθούλη. 
Επίσης δημοσιεύουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα για την ημέρα 
της απελευθέρωσης, από την Εντολή (1976), της Διδώς Σωτηρίου. 
Πως έζησε εκείνη την ιστορική μέρα, μια ημέρα μεγάλων προσδοκιών 
που σύντομα διαψεύστηκαν, η μεγάλη μας αγωνίστρια συγγραφέας Άν 
και όπως πολύ έυστοχα το έχει θέσει η ιστορικός Τασούλα Βερβενιώτη, 
«είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν γιορτάζει την απελευθέ-
ρωση της”

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΤΟ ΕΠΟΣ ‘40-‘44

Το ρολόι της ιστορίας φαινόταν παγωμέ-
νο σταματημένο στις 4 Αυγούστου 1936. 
Τότε που η κυβέρνηση Μεταξά κατέλυσε 
την Δημοκρατία και εγκαθίδρυσε το δι-
κτατορικό καθεστώς Μεταξά.
Αυτή ήταν η πολιτική κατάσταση στην 
Ελλάδα όταν το πρωί της 28ης Οκτωβρί-
ου 1940 η κυβέρνηση της Αθήνας ανήγ-
γειλε στον Ελληνικό λαό ότι η Ιταλία μας 
είχε κηρύξει τον πόλεμο.
Οι καμπάνες χτυπούσαν από άκρη σε 
άκρη της Ελληνικής γης για να γνωστο-
ποιήσουν το γεγονός. Και τότε όπως οι 
χρονικογράφοι της εποχής έγραφαν, ένα 
χαρούμενο ξάφνιασμα στα μάτια των 
ανθρώπων σάμπως όλος αυτός ο κόσμος 
να μάθαινε ξαφνικά πως έχει μέσα του 
κρυμμένα νιάτα δύναμη να αρχίσει ένα 
καινούργιο αγώνα για την ελευθερία και 
την αξιοπρέπεια της πατρίδας.
Ολόκληρη η χώρα δονήθηκε από ισχυρό 

πατριωτικό παλμό, οι άνθρωποι βγήκαν 
από τα σπίτια στους δρόμους κα στις 
πρώτες διαδηλώσεις που συγκροτήθη-
καν στις πόλεις με αποφασιστικότητα 
διακήρυξαν το μεγάλο ΟΧΙ.
Το ρολόι της ιστορίας κουρδίστηκε από 
την ψυχή του λαού και ξεκίνησε να δου-
λεύει. Ήταν η αρχή του μεγάλου αγώνα 
40-44 και αποτέλεσε μια από τις ενδοξό-
τερες σελίδες αυτού του τόπου.
Οι ένδοξες αγωνιστικές πατριωτικές 
υποθήκες του έθνους είχαν ρίξει βαθιές 
ρίζες στην ψυχή του λαού. Οι ζωντανές 
παραδόσεις του 21 και των κατοπινών 
δημοκρατικών αγώνων αποτέλεσαν 
ισχυρή δύναμη παρόρμησης του ελληνι-
κού λαού για το μεγάλο αγώνα για την 
ελευθερία και την αντίστασή του στο 
υπέρτερο αριθμητικά και πάνοπλο επι-
δρομέα
Το εγερτήριο αυτό σάλπισμα για την 
αντίσταση στον γερμανοιταλό εισβολέα 
βρήκε τους Έλληνες  στο μετερίζι .

Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου

Παρουσιάσαμε: (απόσπασμα κειμένου)
Η φωνή της Βέμπο γίνεται η εθνική φωνή που εμψυχώνει τους Έλληνες με τις 
πολεμικές παρωδίες «Στον πόλεμο βγαίν’ ο Ιταλός», «Κορόιδο Μουσολίνι» και 
«Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του».
Η Σοφία Βέμπο (Έφη Μπέμπου το κανονικό της ονοματεπώνυμο) γεννήθηκε στην 
Καλλίπολη της Θράκης τον Φεβρουάριο του 1910.
«Στον πόλεμο του ΟΧΙ», έλεγε, «όλοι έδωσαν τη ζωή τους. Τα πόδια τους, τα μάτια 
τους, τα χέρια τους, την υγειά τους. Εγώ τι έδωσα; Τη φωνή μου... Δεν μου χρωστάει 
λοιπόν κανείς, ούτε η Ελλάδα μας. Εγώ τους χρωστάω τα πάντα, γιατί αυτά με κάνανε 
Βέμπο».
Η φωνή της, γεμάτη παλμό και ειρωνεία, συγκλονίζει το πανελλήνιο και ξευτελίζει 
τον «φοβερό» Μουσολίνι.
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Μαρτυρία... εν πολέμω

Σαν να μην έφταναν όλα τα άλλα... είχαμε να αντιμε-
τωπίσουμε και να αντιπαλέψουμε την αχαρακτήριστη 
συμπεριφορά κάποιων ντόπιων Ελλαδιτών.
“Μας έβλεπαν σαν ξένους, μας μισούσαν, νόμιζαν ότι 
ήρθαμε από τη Μικρά Άσία για να τους πάρουμε τις 
δουλειές τους, τα κτήματά τους ή ακόμα να τους στε-
ρήσουμε το ψωμί τους”.
Δεν υπάρχει Μικρασιάτης πρόσφυγας που να μην 
χλευάστηκε, να μην πληγώθηκε βάναυσα απ’ αυτή 
την ανήκουστη συμπεριφορά των “κακών Ελλήνων”.
Καθημερινό ψωμοτύρι οι χαρακτηρισμοί: Τουρκαλά-
δες, Τουρκόσποροι, Αούτηδες και Τουρκογεννημένοι.
Καθημερινά μας προκαλούσαν και τα βάζανε μαζί μας, 
με συνέπεια οι σχέσεις μας να φτάνουν στο απροχώ-
ρητο.
Ακολουθούσαν διαπληκτισμοί και χειροδικίες χωρίς 
τέλος.
Κάποιος που δεν χρειάζεται να αναφερθούμε σε ονό-
ματα, είχαμε κατ’ επανάληψη διαπληκτιστεί στο πα-
ρελθόν, βρεθήκαμε μαζί στον πόλεμο του ‘40 να πολε-
μάμε τους Ιταλούς φασίστες του Μουσολίνι.
Κάποια στιγμή ταμπουρωμένοι στο χαράκωμα κι 
ακουμπισμένοι πλάι-πλάι, γυρίζει προς το μέρος μου 
και μου λέει: “Εγώ τώρα ποιον θα προσέχω;  Τους Ιτα-
λούς ή εσένα ρε Τουρκαλά;”  Η απάντηση δεν δόθηκε 
από εμένα αλλά από κάποιο ιταλικό βόλι.
Ευτυχώς το τραύμα στο χέρι του ήταν ελαφρύ και δεν 
του έκανε ζημιά.
Τον βοήθησα δίνοντας πρώτες βοήθειες και στη συνέ-
χεια με προφύλαξη τον μετέφερα σε ασφαλές μέρος.
Όταν τελείωσε η μάχη μου ζήτησε συγνώμη κλαίγο-
ντας.
Μου ορκίστηκε ότι ποτέ ξανά στη ζωή του θα μιλούσε 
έτσι για τους Μικρασιάτες και ότι στο εξής θα ήταν 
ένθερμος φίλος και υποστηρικτής τους.
Στο πρόσωπό του γνώρισα πράγματι έναν άλλο Έλλη-
να!!!
“Πληροφορίες που αντλήσαμε από την κιβωτό των αναμνήσεων”

	 	 	 	 	 	 	
 Ιστορίες από το αρχείο του Μάκη Αγκούτογλου

Παρουσιάσαμε: 
Το “κλίμα” του Αλβανικού Μετώπου, όπως το κα-
τέγραψε ο Οδυσσέας Ελύτης στο Άξιον Εστί..... 
Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω 
απ’ τον άλλο, ίδια τυφλοί. Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι 
από τη λάσπη, όπου, φορές, εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνα-
το. Επειδή το πιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, κα-
θώς μες στην ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε 
στάση να ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, 
μονάχα σοβαροί και αμίλητοι, φέγγοντας μ’ ένα μικρό δα- 
δί, μία μία εμοιραζόμασταν τη σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν 
ήταν βολευτό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόμασταν 
με λύσσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα. Τι μας 
είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι απ’ 
την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα 
σκοτεινά η σφυρίχτρα, σημάδι ότι κινούσαμε, και πάλι σαν 
τα ζα τραβούσαμε μπροστά να κερδίσουμε δρόμο, πριχού 
ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο τ’ αεροπλάνα. Επειδή ο 
Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, κι όπως το ‘χε συνή-
θειο του, στην ίδια πάντοτε ώρα ξημέρωνε το φως...

28η Οκτωβρίου 1940 – Τι είπαν τότε οι ξένοι για τις 
θυσίες του Λαού μας:

Κάρολος ντε Γκώλ, Charles de Gaul 1890-1970 Πρόε-
δρος τής Γαλλικής Δημοκρατίας 1958-1969, αρχηγός 
τής Γαλλικής Αντίστασης κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο:
• «Αδυνατώ να δώσω το δέον εύρος τής ευγνω-
μοσύνης πού αισθάνομαι για την ηρωική αντί-
σταση τού Λαού και των ηγετών τής Ελλάδος.»
(Από ομιλία του στο Γαλλικό Κοινοβούλιο μετά την 
λήξη τού Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.)
Τσώρτσιλ, Winston Churchil 1874-1965 Πρωθυπουρ-
γός τής Μεγάλης Βρετανίας κατά τον Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο:
• «Η λέξη ηρωισμός φοβάμαι ότι δεν αποδίδει 
το ελάχιστο εκείνων των πράξεων αυτοθυσίας 
των Ελλήνων, πού ήταν καθοριστικός παράγων 
τής νικηφόρου εκβάσεως τού κοινού αγώνα των 
εθνών, κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δια την 
ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπειαν.» …….. 
«Εάν δεν υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και ή 
γενναιοψυχία τους, ή έκβαση τού Β’ Παγκόσμιο 
Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη.»
(Από ομιλία του στο Αγγλικό κοινοβούλιο στις 24 Απρι-
λίου 1941.)
• «Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν 
σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε: οι ήρωες πολεμούν 
σαν Έλληνες.»
(Από λόγο πού εκφώνησε από το BBC τις πρώτες ημέ-
ρες τού Ελληνοιταλικού πολέμου.)

ΠΗΓΕΣ
http://lefteria-news.blogspot.gr/2013...

http://www.pontos-news.gr/article/185855/otan-i-sofia-vempo-
empsyhone-strato-mas-sto-metopo-sto-epos-toy-40

ΆΡΧΕΙΟ Μάκη Άγκούτογλου
Μαρία Δαφαλιά -Μασσαρά

Θυμηθήκαμε παλιές εορτές της επετείου του ΟΧΙ στην ΑΝΑΒΥΣΣΟ

Αυτά είπαν ξένοι για το έπος του 1940.
Μήπως τα ξέχασε σήμερα ο Ελληνικός Λαός ;

Σήμερα	 σε μια εποχή κρίσης η 
χώρα μας παλεύει παρά τις αρνη-
τικές συγκυρίες και αντιξοότητες 
να βγει απο το τέλμα της υποανά-
πτυξης κι όπως το έπος του 40-44 
γράφτηκε από άνδρες και γυναίκες 
έτσι και τώρα πρέπει να παλέψου-
με εμείς οι γυναίκες μαζί με τους 
άνδρες σε πνεύμα συνεργασίας και 
όχι ανταγωνισμού, σε πνεύμα αλ-
ληλοκατανόησης και συμπόρευσης 
και όχι ανεύθυνων κηρύξεων και 
συναισθηματικών παρορμήσεων. 
Και με το παράδειγμα της δικής 
μας δουλειάς και συμπεριφοράς 
να καταλάβουμε εμείς οι ίδιες και 
να αποδείξουμε ότι συμβάλλουμε 
στην προκοπή της χώρας, και ότι 
επηρεάζουμε και διαμορφώνουμε 
σαν κοινωνικά υπεύθυνα άτομα 
στις αξίες που πιστεύει ο λαός μας 
και αγωνίζεται για αυτές ο λαός 
μας.
Γιατί  δεν  μπορεί  να  νοηθεί 
αγώνας  και  πρόοδος  χωρίς 
ΑΓΩΝΑ & ΠΙΣΤΗ. Με σεβασμό 
στη μνήμη των αγωνιστών αν-
δρών  και  γυναικών  στο  έπος 
του 1940.

Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου
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Τα Μαρμαρινά Νέα ήταν μια 
εφημερίδα  που εκδιδόταν 
περίπου από το 1946 στην 

Αθήνα και αποτελούσε, όπως χαρακτη-
ριστικά αναφερόταν στην κεφαλίδα, 
δημοσιογραφικό όργανο των συμφε-
ρόντων των απανταχού διαβιούντων 
Μαρμαρινών, όσων δηλαδή κατάγονταν 
από τα νησιά του Μαρμαρά στην Προ-
ποντίδα, ήτοι  των Μαρμαρινών, των 
Κουταλιανών, των Αφησιανών και των 
κατοίκων της Αλώνης. Στόχος της, όπως 
μπορεί να διαπιστώσει κάποιος ξεφυλ-
λίζοντας τις σελίδες της ήταν να διατη-
ρήσει δυνατούς τους δεσμούς μεταξύ 
των απανταχού Μαρμαρινών, αφού 
μετά το διωγμό άλλοι εγκαταστάθηκαν  
στη Χαλκιδική (Μαρμαρινοί και Αφη-
σιανοί που ίδρυσαν αντίστοιχα το Νέο 
Μαρμαρά και τη Νέα Αφησιά), άλλοι 
στη Λήμνο (Κουταλιανοί που ίδρυσαν 
τη Νέα Κούταλη) και στο Λαύριο, άλλοι 
στον Ωρωπό ( Μαρμαρινοί που ίδρυσαν 
τα Νέα Πάλατια), στο  Αίγιο (κυρίως  
κάτοικοι  της  Αλώνης) και την Αμερική 
με τους τελευταίους, μάλιστα,  να ενι-
σχύουν οικονομικά τις δραστηριότητες 
(χτίσιμο σχολείων και εκκλησιών) των 
συμπατριωτών  τους  στις  νέες πατρίδες 
της μητέρας Ελλάδας. Η σπουδαιότητα 
της εν λόγω εφημερίδας για τους Μαρ-
μαρινούς,  ως κρίκος που εξακολουθεί 
να τους συνδέει μετά  την  αναγκαστική 
ανταλλαγή, διαφαίνεται και από την οι-
κονομική  υποστήριξη  που προσφέρουν  
με τις συνδρομές τους.   
Ιδρυτής και Διευθυντής της εφημερί-
δας ήταν ο Μαρμαρινός Νικόλαος Λα-
μπαδαρίδης,  ο οποίος,  τριάντα χρόνια 
μετά την μικρασιατική καταστροφή και 
την ανταλλαγή,  καταφέρνει να πραγμα-
τοποιήσει ένα ταξίδι στην πατρίδα…
Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις 
εντυπώσεις του από την Κούταλη (τόπο 
καταγωγής μου), έτσι όπως τις περιγρά-
φει στην εφημερίδα του το έτος 1952. 
…Την Κούταλι  επισκεφθήκαμε  την  δεύ-
τερη μέρα από της αφίξεώς μας στον 
Μαρμαρά. Ένα βενζινοκίνητο ψαροκάι-
κο μας μετέφερε εκεί από το Μαρμαρά 
μέσα σε 20 λεπτά της ώρας. Η συντρο-
φιά μας απετελείτο  από τον Αμερικανό 
συμπατριώτη κ. Δημοσθένη Εμμανουήλ, 
την σύζυγό του κυρία Χρυσοπηγή, την 
κυρία Ευριδίκη Οικονομίδου, την κόρη 
της δ/νίδα Χαρίκλεια, τον κ. Θεοφάνη 
Θεοφανίδη, τον γυιο του Σπύρο και τον 
υποφαινόμενο. Οι τέσσερεις πρώτοι 
είναι Κουταλιανοί την καταγωγή  και η 
συγκίνησις φαίνεται βαθειά χαραγμένη 
στο πρόσωπό τους όσο το βενζινόπλοιο 
πλησιάζει στην αγαπημένη τους Πατρί-
δα. 
Στις 10 και 20’ αποβιβαζόμαστε στην 
παληά γνωστή σκάλα της Κούταλης, 
μπροστά στο καφενείο  του  Βασιλάκη  
του  Αποστόλη.  Πεντέξη Τούρκοι, που 
βρίσκονται εκεί, τρέχουν να μας υποδε-
χθούν και μας καλωσορίζουν με εγκαρ-
διότητα σαν παληούς καλούς φίλους 
των. Αποθέτουμε  τα  πράγματά  μας 
στο μοναδικό καφενείο του χωριού, κτι-
σμένο στη θέση που ήταν άλλοτε ο Άγι-
ος Νικόλαος και το μαγαζί του Γλαράκη, 
και τραβούμε να κάνουμε μια βόλτα…

στο χωριό. Χωριό  είναι  ο  τρόπος  του  
λέγειν , γιατί η Κούταλι δεν έχει σήμε-
ρα παρά μόνον 22 σπίτια, σκορπισμένα 
το ένα εδώ και το άλλο εκεί, σ’ολη την 
έκτασι που υπήρχε άλλοτε η ξακουσμέ-
νη πατρίδα του Παναγή Κουταλιανού 
και του Πατριάρχου Ανθίμου του Στ’ . 
Παντού χαλασμός και ερείπια.
Άνεμοι της θάλασσας
διά κενά παράθυρα,
φείδια και σκορπιοί 
στους ριγμένους τοίχους. 
Και μέσ’ στη νυχτιά
που τη ραίνουν τ’άστρα
μήτε ανθρώπων λάλημα
μήτε αχός πουλιού. 
Πόσο δίκηο  είχε ο εκλεκτός  Κουταλι-
ανός ποιητής και λογοτέχνης κ. Δημη-
τρός Οικονομίδης,  που  έγραψε  τον 
Δεκέμβριο του 1946 στα «Μαρμαρινά 
Νέα» τους παραπάνω στίχους! Η πα-
ληά ωραία Κούταλι δεν είναι σήμερα 
παρά ένα νεκρό χωριό. Σπίτια, μαγαζιά, 
εκκλησιές, σχολεία, όλα ριγμένα κάτω 
σ’ένα φρικτό ανακάτωμα από πέτρες 
και χώματα. 
Με οδηγό τον κ. Δημοσθένη Εμμανου-
ήλ, που τον βοηθούν η σύζυγός του και 
η κυρία Ευριδίκη ΟΙκονομίδου, προσπα-
θούμε να κατατοπισθούμε στη σημερινή 
αλλαγή, κι απάνω στα  ερείπια  ν’ ανοι-
κοδομήσουμε  με  τη φαντασία μας τα 
σπίτια που χάθηκαν. Εδώ είναι το  σπίτι 
του τάδε, εκεί του τάδε, εκεί…το μυαλό 
σταματάει, το μάτι ξεγελιέται στους κε-
νούς χώρους και ο καθορισμός γίνεται 

δύσκολος. Σιγά, σιγά όμως, πότε από κα-
νένα ντουβάρι που στέκει ακόμα όρθιο, 
πότε από κανένα άλλο γνωστό σημάδι 
του δρόμου, τα σπίτια παίρνουν τη θέσι 
τους και ορθώνεται στη φαντασία μας 
το χωριό πανεύμορφο και χαρούμενο, 
όπως ήταν πριν, για να εξωτερικεύση  
σε δάκρυα τον ψυχικό μας πόνο για το 
σημερινό φρικτό του κατάντημα. 
Σε μια στιγμή βρισκόμαστε μπροστά 
στον χώρο που ήτανε άλλοτε το νεκρο-
ταφείο του χωριού. Σήμερα είναι ένα 
μεγάλο περιμαντρωμένο χωράφι, κατα-
πράσινο από το σιτάρι, που έχει σπείρει 
ο ιδιοκτήτης του. 
Σε κάποιο σημείο ο κ. Εμμανουήλ  καθο-
ρίζει  το  σημείο που ήτανε ο τάφος της 
μητέρας του. Η  συγκίνησίς  του  είναι 
πολύ μεγάλη που βρέθηκε ύστερα από 
40 χρόνια μπροστά στο  μνήμα της και 
τα δάκρυα τρέχουν ακράτητα από τα 
μάτια του. Αντί τρισάγιο προσφέρει  με-
ρικά  χρήματα  στα  μικρά  τουρκόπουλα, 
που μας ακολουθούν με περιέργεια, και 
παίρνουμε το δρόμο για τον Αη-Γιώργη. 
Σε  μικρή απόσταση από το χωριό συ-
ναντούμε τον μύλο του Ντόμπρου με 
τη γερή οικοδομή του όρθια, όπως την 
αφήσαμε το 1922. Επάνω από την πόρ-
τα του μια εντοιχισμένη  πλάκα  έχει  χα-
ραγμένο  ένα  σταυρό με τα γράμματα 
Ι.Χ.Ν.Κ και από κάτω την χρονολογία της 
κατασκευής του, 1877. 
Ύστερα  από  πορεία  20  περίπου λεπτών  
φθάνουμε στον Αη Γιώργη κι έχουμε 
μπροστά μας  τη  βρύση  απ’την  οποία  

υδρεύονταν  οι  Κουταλιανοί. Μια μεγά-
λη άσπρη μαρμαρένια πλάκα κομένη σε 
καλλιτεχνικό σχήμα και εντοιχισμένη σε 
μικρό ύψος από τη θάλασσα, ανάμεσα 
στους πελώριους γρανιτένιους βράχους 
της περιοχής, έχει επάνω χαραγμένα τα 
γράμματα:
Πίετε ύδωρ διαυγές
και νεκταρώδες νάμα
την δίψαν κατασβέσατε
τους  ρύπους  πλύνατ’ άμα.
του Ιωάννου εύξασθε
του γόνου του Φωτίου
να ανταμείψη ο Θεός
τον ζήλον ως αιτίου
την μνήμην του ληρήσατε
ως τε πατρίδος φίλου
και εις τα καλά συντρέχετε 
και σεις μετ’ ίσου ζήλου
Εν Κουτάλει 1847, Οκτωβρίου 20.
Δεξιότερα και λίγο πιο πάνω από τη 
βρύσι, ένας από τους Τούρκους που μας 
ακολουθούν μας δείχνει το μέρος που 
βρήκαν προ ετών τα χρυσά νομίσματα, 
που, όπως λέγεται, είχε κρύψει  εκεί  ο 
αρχιληστής Κριμάνης κατά το 1920, λίγο 
καιρό πριν σκοτωθεί στον Μαρμαρά 
από τον Απτουλλάχ Κιαζήμ. 
Στην  επιστροφή  μας  από  τον  Αη-Γιώρ-
γη,  ανεβαίνουμε στον Προφήτη Ηλία, 
το υψηλότερο σημείο του μοναδικού 
βουνού, που έχει η μικρή Κούταλι. Από 
το ύψος του έχουμε από τη μια πλευρά 
μας απλωμένη, σαν ένα τεράστιο κα-
θρέφτη, την Προποντίδα, που  αντικα-
τοπτρίζει  στη γαλάζια της επιφάνεια τις 
χρυσαφένιες αχτίνες του ήλιου, και από  
την  άλλη  τον Μαρμαρά και την Αφου-
σιά,  πανεύμορφες αρχοντοπούλες, στο-
λισμένες με την πιο ωραία ανοιξιάτικη 
στολή τους. Μπροστά μας οι πλαγιές 
του βουνού, που στεκόμαστε, κατηφο-
ρίζουν μέχρι τη θάλασσα, καταπράσι-
νες, λουλουδοστολισμένες. 
Η γραφική εκκλησιά του Προφήτη Ηλία, 
που τόσο πολύ αγαπούσαν οι Κουταλι-
ανοί, μάς δέχεται στον ιερό χώρο της 
σωριασμένη σε πέτρες και χώματα. Στε-
κόμαστε για λίγο μπροστά στο ιερό της , 
ψέλνουμε (για πρώτη φορά ύστερα από 
30 χρόνια) μερικά τροπάρια της Ανα-
στάσεως, και ξαναπαίρνουμε το δρόμο 
του γυρισμού στο χωριό. 
Κατά την επιστροφή μας βρίσκουμε στα 
ερείπια του καφενείου του Δαμιανού 
μια ταφόπετρα  με  σκαλισμένα  επάνω  
της: ένα σταυρό, πλαισιωμένο από ένα 
στεφάνι δεμένο στο κάτω μέρος του με 
κορδέλλες, και από κάτω τα γράμματα:
ΕΝΘΑΔΕ ΚΕΙΤΑΙ
Θεόδωρος Λαμπαδάριος
εκ Μαρμαρά
Γεννηθείς 
την 17 Ιανουαρίου 1848
και αποθανών
την 4 Απριλίου 1885
εν Κουτάλει
εγκαταλειπών δε νεαράν 
σύζυγον και οκτώ ανήλικα τέκνα
ΓΑΙΑΝ ΕΧΕΤΩ ΕΛΑΦΡΑΝ
Συνεχίζουμε τον περίπατό μας ανάμεσα 
στα τραγικά χαλάσματα της Κούταλης 
και φθάνουμε στην Παναγία Φανερωμέ-
νη, που είναι κι αυτή σωριασμένη σ’ένα 
άμορφο όγκο από πέτρες και χώματα. 
Από την όμορφη εκκλησιά δεν σώζονται 
παρά μόνο μερικά κουμάτια  από τους 

γράφει η 
Τριανταφυλλιά Μήτρου

Τα Μαρμαρινά Νέα…μέσα από τον Ντελάλη
Η Κούταλη 30 χρόνια μετά το 1922
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ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ

Τρεις χιλιάδες βολοδέρνουν έρημα και ορφανά
Ασυνόδευτα Αγγελούδια που ήρθαν απ’το πουθενά

Βρέθηκαν σε μια Πατρίδα που χρωστάει
Ανθρωπισμό

Στη μελλοντική τους στράτα θα ομιλούν με σεβασμό

Απ’τη Γερασμένη Ευρώπη ζήτησαν τη ζεστασιά
Η μεγάλη αγκαλιά της να χωρέσει τα μισά

Όμως βρήκανε Ηγέτες που έχουν στήσει μέγα Τείχος
Για να κρύψουν από πίσω το ανύπαρκτό τους ήθος

Αυτό ν’ανοίξει των παιδιών διάπλατα τα μάτια
Που στα όνειρά τους κτίζουνε της ανθρωπιάς 

Παλάτια

Εκεί με τα ασυνόδευτα αρμονικά να ζήσουν
Στον σάπιο Κόσμο τον Παλιό την πλάτη να γυρίσουν

Που στην Ευρώπη διοικεί με τα παλιά Φιρμάνια
Ασπίδες για τα Κάστρα τους Μέγαρα και Λιμάνια

Να μην έρχονται κοντά τους τα Ασυνόδευτα
Αλάνια!!

Κι αν θυμώσουνε για λίγο της Ελλάδας οι Ηγέτες
Που είναι όλοι Ευρωλάγνοι και δικοί της Υπηρέτες

Είναι πάντοτε κοντά της σαν τους φρόνιμους Ικέτες
Και έχουν το δικό της οίκτο σαν ακίνδυνοι επαίτες

22-11-2019

   γράφει ο Κώστας Πόγκας
πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικήςτοίχους της και ένα μέρος από το καμπαναριό της. Προχωρούμε 

προς τα «σαράγια» και βλέπουμε πως κι εδώ δεν έγινε καμιά εξαί-
ρεση απ’την καταστροφή. Απ’ τις λαμπρές οικοδομές που στόλιζαν 
την ανατολική πλευρά της παραλίας της Κούταλης σώζονται  σή-
μερα μόνο του Μηνάκου Μαυρικίου, του Θόδωρου Ζαχάρωφ, του 
Παρισιάνου, του Θόδωρου Λαμπαδάριου, του Θόδωρου Βλαστού 
και του Μούχαλου. Στο κέντρο του χωριού και τη δυτική πλευρά 
του-«από κει κάτ΄»- σώζονται τα σπίτια: του Κώτσου του κυρ Αυ-
γουστή, του Δημητράκη του Καραντάνη, του Κωνσταντίνου Κλώνη, 
του Παντελή του Βαλάση, του Κώτσου του Βασιλάρου ο φούρνος, 
του παππού του Μαστρογιάννη του Κονιόρδου, του Γαβριλάκη 
του Κοκκάλα, του Γιώργου Καρακίτσου, του Λογοθέτη Κομνιανού 
(Φώτα), του Αναγνώστη Ναούμ, του Γζαννή Ζαχαράκη, του Φωτάκη 
(Τσιφούτη), του Αρχιμήδη Θεοχαράκη, του Νικολάκη Ζαριφάκη (της 
Θυμίας), η καφεταρία του Νικολάκη Κωπέλη και το σπίτι του Γιάννη 
Καϊρη. Εκτός απ’ τα σπίτια που αναφέραμε παραπάνω (22 τον αριθ-
μό) στην Κούταλη υπάρχουν σήμερα και μερικά άλλα που έκτισαν οι  
Τούρκοι  με  τα άφθονα υλικά των κατεστραμμένων σπιτιών. Μαζί 
μ’αυτά η Κούταλη έχει σήμερα 36 σπίτια, στα οποία στεγάζονται 
ισάριθμες οικογένειες, με συνολικό αριθμό κατοίκων 160 άτομα. 
Οι σημερινοί κάτοικοι της Κούταλης ασχολούνται με την γεωργία 
και την αλιεία, είναι δε άνθρωποι φιλήσυχοι και πολύ φιλόξενοι. Αν 
και είχαμε κάνει από τον Μαρμαρά τις σχετικές  προμήθειές  μας  
για  το μεσημεριανό φαγητό μας, μας προσέφεραν από τα σπίτια 
τους τυρί, γιαούρτι και αυγά, δηλαδή ό,τι εκλεκτό είχαν στο φτω-
χικό τους. Στο πλούσιο τραπέζι μας την πρώτη θέσι είχαν 7 αστακοί 
που τους …πιάσαμε μόνοι μας σε μια απόστασι 50 μέτρων από το 
κατάγιαλο. Τους διαλέξαμε ανάμεσα σε εκατό που είχε δεμένους  
σ’ένα  σχοινί ο Τούρκος ψαράς Ισμαήλ Τουτουτζή και φουνταρισμέ-
νους εκεί σε μια σημαντούρα για να διατηρούνται ζωντανοί μέχρις 
ότου πωληθούν. 
Ένας εκλεκτός όμως μεζές θέλει και καλό κρασί και αφού δεν υπήρ-
χε στην Κούταλι, αποφασίσαμε να πάμε μετά το φαγητό να το πιού-
με στην Αφυσιά…

Υ.Γ στη φωτογραφία ένα από τα εξώφυλλα της εφημερίδας. Στην 
φωτογραφία που υπάρχει στο εξώφυλλο απεικονίζεται η Κούταλη. 
Στη λεζάντα γράφει: Γενάρης στην Πατρίδα. Η Κούταλις χιονισμένη 
κατά την προ του εκπατρισμού εποχήν. 

Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους αναγνώστες μας!
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Το ένιωθε. Εδώ και καιρό, κάτι τον 
απασχολούσε. Κάποιος κρυφός καημός μά-
ραινε τα φύλλα στον κήπο της καρδιάς του. 
Δεν έτρωγε μαζί τους. Δεν μιλούσε. Ούτε 
κουβέντα για να βοηθήσει στο στόλισμα του 
δέντρου και του σπιτιού. Τα μάτια του, θολά, 
βασανισμένα.  
Κλείστηκε στο δωμάτιό του. Πήρε το μικρό, 
το δικό του χριστουγεννιάτικο δέντρο, το 
σκονισμένο χαρτόκουτο με τα λαμπάκια και 
τα στολίδια, τη σάκα του, που κουδούνιζε 
λίγο παράξενα και έκλεισε την πόρτα, χτυ-
πώντας τη με ορμή. 
Μην ανησυχείς, είπε ο πατέρας, εφηβεία 
είναι, θα του περάσει. Θυμήσου τι κάναμε 
εμείς στα νιάτα μας. 
Αφελείς οι άντρες, σκέφτηκε εκείνη. Δεν 
βλέπει ότι έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Το 
ένστικτο της μάνας την προειδοποιούσε για 
την ανατροπή που έβραζε στα σωθικά του 
σπλάχνου της.
Δυνατή χέβι μέταλ μουσική ξεπήδησε από 
τον χώρο του. Στα μεσοδιαστήματα, από 
κομμάτι σε κομμάτι, έσπαγε τη σιωπή κάτι 
σαν φύσημα, όπως όταν ψεκάζεις. Μύρισε 
διαλυτικό. Χαρτιά ακούστηκαν να σχίζονται. 
Το παράθυρο, έτριξε καθώς άνοιγε.  
Είσαι καλά; Τον ρώτησαν. 
Αφήστε με ήσυχο, τους απάντησε.

Και συνέχισε με το σπρέι να ψεκάζει, βά-
φοντας το δέντρο και τα στολίδια, τα οποία 
άφηνε πάνω σε διαφημιστικά φυλλάδια –οι 
εφημερίδες βλέπεις είχαν καταργηθεί εδώ 
και καιρό– για να στεγνώσουν.

Την άλλη μέρα, όταν έφυγε για το σχολείο, 
η μάνα δοκίμασε ν’ ανοίξει, πιστεύοντας ότι 
θα ήταν κλειδωμένα. Όμως όχι, εκείνος είχε 
επιλέξει το δρόμο της γενιάς του, αυτόν, που 
οι «μεγάλοι» και οι προηγούμενες γενιές 
προέτρεπαν τους νεώτερους ν’ ακολουθή-
σουν, χωρίς οι ίδιοι να τον έχουν δει ποτέ: 
όλα στο φως. 
Μόλις μπήκε μέσα, πάγωσε.  

Μαύρο το δέντρο. Μαύρα τα κλαριά, ο κορ-
μός, η βάση. Μαύρο το αστέρι, στα πόδια 
του αφημένο. Μαύρη η γυμνή κορφή. Μαύ-
ρες οι μπάλες. Κατάμαυρες. Γραμμένες. Όχι 
με μαρκαδόρο ή γκλίτερ. Χαραγμένη πάνω 
τους η γραφή, με καρφί που είχε ξεσύρει το 
μαύρο χρώμα και αποκάλυπτε στη στενή αυ-
λακιά του γράμματος, την αρχική, λαμπερή 
επιφάνεια της κάθε μπάλας. Μόνο από κο-
ντά, μπορούσες να τη διαβάσεις. Ναι, ήταν 
σφαιρικά ταφικά επιγράμματα, που έφεγγαν 
μέσα στο μαύρο. Η γη σε μικρογραφία. Το 
καρφί, είχε οργώσει καλά τη μαυρίλα στην 
καμπύλη και η γραφή αναδυόταν από μέσα 
του αστραφτερή, ενισχυμένη από την αντί-
θεση. Γράμματα, με πάχος όσο η πλάτυνση 
της μύτης του καρφιού, όπως παλιά, όσο της 
μύτης του μολυβιού. 
Σφαιρικά μνήματα ή σφαίρες μνήμης;
Θυμήθηκε τον στίχο του Μανόλη Αναγνω-
στάκη: σαν πρόκες πρέπει να καρφώνονται 
οι λέξεις.
Πλησίασε κι άλλο. Είδε πάνω σε κάθε στολίδι 
τρία σκαλιά γραφής. Μία λέξη στο ψηλότερο, 
από κάτω αντί για σταυρό, κεντραρισμένο το 
σύμβολο Ø, του κενού, του μηδενός, και στο 

πρώτο σκαλί μια φράση ή μια λέξη μόνη. 
Άρχισε να διαβάζει. 

παιδιά Ø φωτιά στο Μάτι
πρόσφυγες Ø πνιγμός Αιγαίο
παιδιά Ø Συρία βομβαρδισμός 
παιδιά Ø λιμός Αφρική
παιδιά Ø ιλαρά Κογκό
άμαχοι Ø Σερβία
άμαχοι Ø Μέση Ανατολή
άμαχοι Ø γεωπολιτική
κούρδοι Ø Τουρκία
αθώος Ø καθεστώς
απροστάτευτος Ø ισχυρός
παιδιά Ø εγωισμός των γονιών
άστεγοι Ø αδιαφορία
ναρκομανείς Ø «κράτος»   
άνεργοι Ø οικονομία
πολίτες Ø μασκοφορεμένος φασισμός
δημιουργία Ø γραφειοκρατία
ανθρωπιά Ø κέρδος
βίωμα Ø βία
ικανοποίηση Ø απληστία
έρωτας Ø σεξ
ζωή Ø συνήθεια
ελευθερία Ø εξάρτηση
Χριστούγεννα Ø εμπόριο
Τα πόδια της λύγισαν. Το μητρικό φίλτρο 
έσπασε. Έγινε ανοιχτή αγκαλιά. Χώρεσε 
μέσα της το μαύρο όλου του κόσμου. Η κα-
τανόησή της διευρύνθηκε και απλώθηκε ως 
τους ορίζοντες της αποδοχής. Δεν ανίχνευε 
ένταση, δεν φαινόταν κίνηση, δεν ακουγό-
ταν θόρυβος. Στο γλυκύτατο λυκόφως, βασί-
λευε η σιωπή. Χρόνος δεν υπήρχε.
Κάποια στιγμή, ένιωσε να την αγγίζει ένα 
αλλόκοτο φως. Χρυσόρρυτο, εξώκοσμο, ια-
ματικό.   
Αναζήτησε την πηγή. Είδε. Απόρησε. Έκλεισε 
τα μάτια. Αυτό ήταν ακόμη εκεί, ψηλά. Τα 
άνοιξε. Αυτό πάλι στη θέση του, ξεχώριζε. 
Είναι δυνατόν; αναρωτήθηκε. Το άστρο των 
Χριστουγέννων! Με τη δέσμη φωτός στην 
καρδιά της!
Άκουσε εντός της τη φωνή του ποιητή, του 
ταπεινού Ρωμανού:
«αστήρ σβενύων πάντα μαντεύματα  και τα 
οιωνίσματα·
αστήρ εκλύων παραβολάς σοφών,
ρήσεις τε αυτών και τα αινίγματα·
αστήρ αστέρος του φαινομένου
υπερφαιδρότερος πολύ, ως πάντων άστρων 
ποιητής». 

Διεργασίες πήραν μπρος. Απολογισμός. Κά-
θαρση. Ένδυση με τήβεννο φωτός.  
Τα όρια του είναι της ανέβηκαν επίπεδο και 
απέκτησαν διπλές, μεταβαλλόμενες υπο-
στάσεις. Έγιναν μαλακά, για να μπορούν ν’ 
αγκαλιάζουν τρυφερά, αλλά και σκληρά, 
για να μπορούν να απωθούν εισβολές. Με 
πόρους που μπορούσαν να εκχέουν και να 
ρουφάνε αγάπη, αλλά που έκλειναν ερμητι-
κά στα δηλητήρια-πολιορκητές. Άνοιξαν πύ-
λες φωτός, γύρω από πεδιάδες συγχώρεσης 
και λειμώνες αγάπης. Ένιωσε τα όριά της, 
να μετατρέπονται σε φίλτρα διήθησης του 
είναι της. 

Βρήκε τον εαυτό της στο σαλόνι. Πήρε μια 
καρέκλα, έφερε κοντά το μεγάλο κουτί, ανέ-
βηκε. Άρχισε. Να ξεστολίζει. Το μεγάλο της 
σάλας, βασιλικά κοσμημένο, ανυποψίαστο, 
πλαστικό δέντρο.    

από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

Το δικό του δέντρο
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Ένα τέλος,  μια  αρχή!
Κατανυκτικό  το τέλος, θριαμβική αρχή του νέου χρόνου!  Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά 
και πώς τα προτιμάτε, παρακαλώ; Φωτεινά, γιορταστικά, εξωστρεφή ή  εσωτερικά, με 
περίσκεψη, ανασυγκρότηση και κάθαρση σώματος και πνεύματος; Με εκκλησιαστικά 
τροπάρια και ψαλμωδίες ή με ρεβεγιόν και λαϊκά άσματα; Σπιτικά ή ταξιδιωτικά; Οι-
κογενειακά ή με φίλους και συγγενείς;
Τις γιορταστικές μέρες τις ζούσανε μονίμως οικογενειακά, σπιτικά και ποτέ δεν είχανε 
βαρεθεί. Αγοράζανε  κάνα  καινούριο  ένδυμα  και  νιώθανε σαν  να  αλλάζανε  το  
πετσί  τους και αφήνανε πίσω το παλιό, σημαδεμένο, πληγωμένο σε κάποια σημεία. 
Ένα πουκάμισο γυαλιστερό και ένα πατούμενο λουστρίνι γινόταν το γούρι της νέας 
χρονιάς. Για τα βιβλία υπήρχε αξιολογημένος  κατάλογος  προτεραιότητας  δύο  ταχυ-
τήτων,  βάσει  περιεχομένου και τιμής. Όλο και κάποιο δώρο θα ήταν χρηματικό για 
«προσωπική επιλογή». Ευτυχώς υπήρχε  η  δανειστική  Δημοτική Βιβλιοθήκη. Κολόνια 
από του Μαρινόπουλου, Πανεπιστημίου και Πατησίων γωνία, ασυζητητί για τον πα-
τέρα κι ας ήταν αραδιασμένα μπουκάλια και μπουκαλάκια  στην  εταζέρα  κάτω από 
τον καθρέφτη με την χρυσή κορνίζα που τέλειωνε σε δάδα  αναμμένη στην κορυφή. 
Τόλμησε να ρωτήσει τη μάνα για μια νέα πούδρα, δώρο από τα παιδιά της και:
Μα έχω, παιδάκι μου, την Tokalon  μου, πάρτε μου καλύτερα ένα μαντήλι για το κεφά-
λι, άρχισα να κρυώνω ανεβαίνοντας την ανηφόρα για την εκκλησιά.

Η πούδρα Tokalon της  χρονολογούνταν από τη γέννηση της 
μεγάλης κόρης, ίσως και λίγο νωρίτερα, πάντως είχε κλείσει 
εικοσαετία.
Εκείνα  τα  Χριστούγεννα  χαμογελούσανε  με  δυσκολία. 
Ο πατέρας άνεργος κάποιους  μήνες  δέχτηκε να δουλέψει 
φορτοεκφορτωτής στο πρατήριο  ποτοποιίας  μακρινού συγ-
γενή. Δύσκολα. Την παραμονή την είχε στείλει η μάνα με ένα 
πενηντάρικο να αγοράσει  κιμά.  Πολύ  τους  φτουρούσε  ο  
κιμάς,  κεφτεδάκια  τηγανητά  τη  μια, βουτηγμένα σε σάλ-
τσα την επόμενη με πατάτες τηγανητές ή μακαρονάδα. Τη 

γεμιστή γαλοπούλα  την  είχε  μάθει απέξω κι ανακατωτά διαβάζοντας το «Κορίτσι 
με τα σπίρτα». Ίσως παραμονή Πρωτοχρονιάς να έφταναν τα λεφτά για κρέας. Θα το 
μαγειρέψει η μάνα λεμονάτο  κατσαρόλας  με  πατάτες  κομμένες σε μεγαλύτερα κομ-
μάτια, ελαφρά τηγανισμένες πριν και μετά μια βράση 
μαζί με το κρέας. Λουκούμι γίνονταν όλα στην γκαζιέ-
ρα πιέσεως. Για μουσαφιριά δε γινόταν λόγος χειμώ-
να καιρό. Το κατάλυμά τους διέθετε χώρο φιλοξενίας 
μόνο κάτω από τα αστέρια. Κι είχανε μια αγαλλίαση 
με τους κουραμπιέδες  και  τα  μελομακάρονα  να ξη-
μεροβραδιάζονται μαζί τους στο μεγάλο δωμάτιο,  σα-
λόνι  ή  κρεβατοκάμαρα αναλόγως ώρας, σκεπασμένα 
με μια κίτρινη ζελατίνα στο κέντρο του τραπεζιού. Στο 
καθιστικό–τραπεζαρία στολίζανε ανελλιπώς  ένα κλαδί 

φρεσκοκομμένου βένιου, που τους το προμήθευε ο κυρ Νίκος ο γαλατάς. Μαζί με τις 
καρδάρες  γάλα  φόρτωνε  και  κάμποσα  κλαδιά βένιου κι εφοδίαζε τις πελάτισσες.  Ο  
κορμός αυτού του θαμνοκυπάρισσου που φύτρωνε στις πλαγιές κοντά στο μαντρί του, 

βόλευε, γιατί διακλαδωνόταν από τη βάση του. Μαζεύονταν 
τότε τα διακοσμητικά, ανθοδοχείο  και  πήλινα  αγαλματάκια  
της ΑΚΕΛ, από το επάνω μέρος του μπουφέ, ύψους ένα μπόι 
περίπου, και στηνόταν μια γλάστρα με μπηγμένο το βένιο στο 
χώμα της. Ιεροτελεστία η διακόσμησή του, η μια κόρη πάνω 
στην καρέκλα και η άλλη με τη μάνα τύλιγαν καρύδια, σπιρτό-
κουτα σε πολύχρωμα χαρτάκια από γλυκά ζαχαροπλαστείου. 
Κανένας  δεν  πετούσε  τέτοιο  χαρτάκι.  Το  ίσιωνε η μάνα με 

την κυρτή πλευρά του κουταλιού και το φύλαγε στο συρτάρι με 
τα ραπτικά της. Τις προάλλες αγόρασε ένα πρόσωπο-ζωγραφιά  
του  χαρούμενου  κοκκινοπρόσωπου  Άγιου,  λίγο  γκοφρέ  κόκ-
κινο χαρτί για  τις  φάσες  στο  χιονισμένο  πανωφόρι του και 

παρακάλεσε τη μάνα να φτιάξει φέτος έναν καινούριο Αγιοβασίλη για τη φίλη τους 
εκεί στη γειτονιά στα Ρουμάνικα, που είχε ορφανέψει  από  πατέρα.  Ο δικός τους 
βαμβακένιος κρατιόταν καλά ακόμη μέσα στη ζελατίνα του με τον κόκκινο φιόγκο στην 
κορυφή.
Μια  χρονιά  έκανε γιορτές σε εκδρομή φοιτητική. Πολύ το ονειρευόταν αυτό το ταξίδι 
στη Βενετία, Φλωρεντία, Ρώμη με τους θησαυρούς τέχνης ποικίλων εποχών. Μπήκε 
βγήκε στους ονομαστούς γοτθικούς ναούς, στάθηκε μαγεμένη μπροστά στα μαρμά-
ρινα αριστουργήματα, άπλωσε το χέρι αυθόρμητα και το μά-
ζεψε αμέσως, προτού αγγίξει τις φλέβες  του  μάρμαρου στα 
σμιλεμένα σώματα. Παραμονή Χριστούγεννα, διασχίζοντας 
την απέραντη τότε  Γιουγκοσλαβία,  περπάτησαν σε  γιορτι-
νά χιονισμένες πόλεις με νιάτα και ζωή. Διανυκτέρευσαν στο 
Ζάγκρεμπ, ξημερώθηκαν στη Λουμπλιάνα. Πόλεις-ζωγραφιές 
έκρυβαν τους καημούς τους στον πάγο, τους άπλωναν στα 
παγκάκια δίπλα στις όχθες του ποταμού, στους ανοιχτόκαρ-
δους δρόμους. Κι ύστερα στη Βενετία των δόγηδων, των βα-
πορέτων,  των υγρών  διαδρομών  που ολοένα τη βυθίζουν, 
γλίστρησαν στα κανάλια της και χόρτασαν ιστορία. Γύρισε από 
το ταξίδι φορτωμένη χρυσά φατνώματα παλατιών, χρώματα 
μεγάλων ζωγράφων, λάβα παγωμένη από τα πλευρά του Βεζούβιου, ενσταντανέ καρ-
βουνιασμένης Πομπηίας  Ιστορία, Αρχαιολογία…
Κατέβηκε στο λιμάνι της πατρίδας τη μέρα των Θεοφανείων, φίλησε, φιλήθηκε, ευ-
χήθηκε  εναγκαλίστηκε  φίλους.  Μια  παρένθεση  ήταν η εκδρομή στα οικογενειακά 
σπιτικά Χριστούγεννα. Δε θα ξαναλείψει, υποσχέθηκε μέσα της.
Auguri, amici! Χρόνια πολλά!
	 	 	 	 	 	
Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά

Πούδρα

Κλαδί ελιάς με καρπούς,
 η ειρεσιώνη των αρ-

χαίων

Βένιο- Θαμνοκυπάρισσο

Άπό τα χέρια της μάνας
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Το Tango γεννήθηκε 
και ήκμασε στην περιοχή του Rio 
de la Plata στην Αργεντινή γύρω 
στα 1880 αλλά  διαδόθηκε σχεδόν 
σε όλο τον κόσμο. Είναι η μουσική 
και ο χορός που έφερε επανάστα-
ση στην κοινωνία του  Buenos Aires 
και αποτελεί τη συνεισφορά της 
Αργεντινής στον  παγκόσμιο  πολι-
τισμό. Χορευόταν στα λιμάνια, στις 
φτωχές συνοικίες, στα πορνεία και  
θεωρείτο  υπερβολικά προκλητι-
κός χορός, διότι το ζευγάρι χόρευε 
αγκαλιασμένο σφικτά και ο ερωτι-
σμός ήταν διάχυτος. Οι κοινωνικές 
συνθήκες και ο συντηρητισμός της 
εποχής εμπόδιζαν τις γυναίκες να 
βρεθούν στην αγκαλιά των αν-
δρών και έτσι οι άνδρες έπρεπε να 
βρουν εναλλακτικές λύσεις χορεύ-
οντας είτε μεταξύ τους είτε στην 
αγκαλιά  κάποιας πόρνης.
Με  το  πέρασμα  των χρόνων το 
τάνγκο άρχισε σιγά σιγά να απε-
νοχοποιείται και να μπαίνει και σε 
πιο ευυπόληπτα μαγαζιά. Μεγάλη 
άνθηση έζησε την εποχή του Πε-
ρόν. Χαρακτηριστικό όργανο του 
Tango είναι το μπαντονεόν, ένα 

είδος ακορντεόν. Πολλές ορχή-
στρες,  μεγάλοι  συνθέτες,  όπως  
οι  Φρανσίσκο Κανάρο, Χουάν 

Ντ’Αριένσο, Κάρλος Ντι Σάρλι, 
σπουδαίοι  τραγουδιστές και στην 
κορυφή ο Carlos Gardel. Τενό-

ρος στην αρχή της καριέρας του 
και σχεδόν βαρύτονος αργότερα, 
τραγουδούσε με φωνή που χαρα-
κτηριζόταν  από  δημιουργικότητα  
και  θεατρικότητα,  ανάλογα  με 
το θέμα. Η καριέρα  του  απογει-
ώνεται με την επιτυχία του «Mi 
noche triste». Επίσης,  όλοι γνωρί-
ζουμε το τραγούδι του  «Por una 
cabeza»  από την ταινία «Άρωμα 
γυναίκας».
 O Gardel ενσαρκώνει όλα όσα 
ονειρεύεται ο μέσος Αργεντίνος. 
Δόξα, ωραίο παρουσιαστικό, επι-
τυχία στις γυναίκες, πλούτο και 
γενναιοδωρία. Πέρα από όλα 
αυτά, θεωρείται πιστός φίλος που 
για τους συμπατριώτες του είναι 
μια απαραίτητη αρετή. Το χαμό-
γελο του Gardel γίνεται μέρος του 
θρύλου.
Στις 24/6/1935 στο αεροδρόμιο 
Medellin της Κολομβίας το αερο-
πλάνο που επέβαινε κατά την ώρα 
της απογείωσης συγκρούστηκε με 
ένα άλλο και ξέσπασε φωτιά. Το 
λαμπερό του χαμόγελο έσβησε.  Η  
11η Δεκεμβρίου, ημέρα της γέν-
νησής του, καθιερώθηκε και γιορ-
τάζεται στην Αργεντινή ως παγκό-
σμια ημέρα του Tango. 
Νοσταλγικό, λυπημένο, άγριο, 
ξέφερνο, αισθησιακό, μοναδικό, 
όπως και να το χαρακτηρίσει κα-
νείς, το Tango πάνω από όλα ταυ-
τίζεται με το πάθος και τον έρωτα.

11η  Δεκεμβρίου-Παγκόσμια ημέρα του Τάνγκο
Επιμέλεια:
Marrie Pierr,  Dance 
teacher
ΙDTΆ  (International Dance
Teachers Association)  
e-mail :
mpierrak@yahoo.gr
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«Θα σου φτιάξω εγώ την κουζίνα!» 
της είπα. 	

-Δεν έχεις δικές σου δουλειές;	
-Έχω,  αλλά δεν υπάρχει 

περίπτωση να ανεβοκατέβεις 
σκάλα, 82 χρονών γυναίκα...	

-Να έχεις την ευχή μου!	
-Τίποτα άλλο θα έχω;	

Άρχισα  με φούρια την καθαριότητα. Ανέβαινα στην 
σκάλα, κατέβαινα, σκούπιζα, ξεσκόνιζα. Εκείνη  καθόταν 

όρθια  και  με  παρακολουθούσε, με αμελητέα 
προσπάθεια παρέμβασης...άλλωστε το μόνο που θα 

έδινε ήταν η «ευχή». 	
Κάποια  στιγμή  φτάνω  στα  μπακίρια. Κάτι άρχιζε να με 

προετοιμάζει για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει...	
-Με προσοχή! μου λέει.	

Τα κατέβαζα ένα ένα με την πρέπουσα προσοχή, αφού 
εκείνη παρακολουθούσε και την παραμικρή μου κίνηση.	

-Αυτό είναι της γιαγιάς! Βλέπεις, έχει χαραγμένα τα 
αρχικά της!	

-Ναι...	
-Ξέρεις  πώς  την  έλεγαν  πριν  παντρευτεί  τον  παππού;	

-Μην μου πεις!..δεν την έλεγαν Βασιλική;..το άλλαξε 
όταν παντρεύτηκε;	

-Μμμμ! χαζομάρες...εννοώ το επίθετο…	
-Ααα, το επίθετο..ναι,  ξέρω! της λέω και την είδα που 

χαμογέλασε ικανοποιημένη.	
Έκανα πως τάχα μου γλιστρούσε το ταψί από το χέρι.	

-Κέφια έχεις! αυτά τα πράγματα είναι πολύτιμα!	
-Ναι, κέφια έχω, έτσι όπως κρέμομαι από την σκάλα...
κοίτα μη μου ξεφύγει κανένα «κέφι» και σε χτυπήσει!	

Τα πήρε κι άρχισε να τα τρίβει με λεμόνι και 
απορρυπαντικό...	

-Δεν τα τρίβεις με silvo;	
-silvo; γιατί εσύ έτσι τα καθαρίζεις;	

-Ποια;	
-Τα μπακίρια!	

Παρέμεινα  σιωπηλή, από φόβο μήπως ανοίξω 
καινούργιο κύκλο αίματος, αφού τα μπακίρια τα είχα 

«εξαφανίσει».	
Τα  άπλωσε  στο  τραπεζάκι  της  αυλής. Ένας  ήλιος  

λαμπρός  χάιδευε την επιφάνειά τους κι εκείνα 
στραφτάλιζαν ευχαριστημένα. Σε λίγο ήρθε η ώρα να 
τα τοποθετήσω επάνω στο ντουλάπι...ήξερα ότι ήταν 

μια «ώρα δύσκολη». Άρχισε να μου τα δίνει ένα ένα, με 
ευλάβεια θρησκευτική.	

-Το ταψί να το βάλεις εκεί που είναι το καρφί...	
-Δηλαδή  να το κρεμάσω;	

-Όχι! να το βάλεις εκεί που είναι το καρφί...	
Συνέχισα τον παραλογισμό, κάνοντας πέτρα την καρδιά 

μου!	
-Τον μύλο λίγο πιο μπροστά και πιο δεξιά…	

-Δεξιά από εμένα ή από εσένα!!	
-Μην με μπερδεύεις!!	

-Έλα πίσω μου, να ελέγχουμε δεξί- αριστερό!	
-Τον τέντζερη τον έχεις πολύ πίσω...έτσι τον είχα εγώ; 

Βάλε τα σωστά, για να μπουν και τα μπρίκια...είναι και ο 
δίσκος!	

Πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, έγινα κουδούνι κι εκείνη 
συνέχιζε τις υποδείξεις...	

-Φτάνει, κατέβα! μου είπε και πίστεψα ότι τέλειωσαν τα 
βάσανά μου…	

-Εντάξει;	
-Καλά, μόλις φύγεις θα ανέβω μόνη μου να τα φτιάξω, 

όπως πρέπει!!	

γράφει 
η Κατερίνα  Μερκούρη

Γράφει
η Άθηνά Γ. 

Άναστασίου 
Δικηγόρος

akalivia@yahoo.gr

Πού είναι
ο φάκελος;

Εδώ σε θέλω! 	
Αριθμημένος και να μην τον 
βρίσκω!	
Του κυρίου....	
Της κυρίας...	
Των αδελφών...
Χωρίς αφτιά, με αφτιά, με 
λάστιχο, κόκκινος, πράσινος, 
γκρι, ροζ, πορτοκαλί, φού-
ξια, χάρτινος, πλαστικός, με 
ζωγραφική ή σκέτος, από 
όλα έχει ο μπαξές της δυ-
στυχίας!
Η λέξη και μόνο (φάκελος) 
μού φέρνει άγχος!	
Ετοιμάζομαι για έρευνα, με 
όλες μου τις δυνάμεις, ψά-
χνω, προσπαθώ να θυμηθώ, 
και τελικά τον βρίσκω δίπλα 
μου!	
Γιατί τον ψάχνω μακριά από 
το γραφείο, και όχι πάνω 
στο γραφείο, που είναι και 
η πιθανότερη θέση του;
Γιατί έχω μάθει να παιδεύω 
τον εαυτό μου!	
Όλα να είναι δύσκολα, τίπο-
τε εύκολο και προσιτό.	
Πόσες φορές την ημέρα λέω 
τη λέξη αυτή, πόσες φορές 
την ακούω;	
Πόσες φορές τους βλέπω;
Στα χέρια, στην τσάντα, 
στο έδρανο, στην έδρα, στο 
γραφείο, στην καρέκλα, 
στον καναπέ, στο τραπέζι, 
όρθιοι, πλαγιαστοί, ανοιχτοί 
ή κλειστοί, ένας φάκελος με 
το περιεχόμενό του, ορίζει 
τον χρόνο μου και τελικά τη 
ζωή μου!	
Προσπαθώ να τους εντάξω 
σε ένα χαρούμενο περιβάλ-
λον στο γραφείο μου.
Έτσι, διαλέγω χρώματα 
κατά την διάθεσή μου,	
τους γράφω καλλιγραφικά, 
τους αριθμώ, 	
τους εύχομαι να έχουν το 
ποθούμενο κλείσιμο	
και μία καλή (αντ)αμοιβή.
Στο δε αρχείο, καταθλίβο-
μαι...	
Το αρχείο της Στάζι θα ήταν 
μικρότερο!
Τι έχει περάσει από τα χέ-
ρια μου και απ´το μυαλό 
μου;	
Πώς σήκωσα τόσα βάρη, 
από κάθε άποψη;	
Κι επιπλέον, αρνούμαι να 
τους αποχωριστώ...	
Είναι κομμάτι μου, στο παζλ 
της πορείας μου.
Θα το άρχιζα πάλι από την 
αρχή αυτό το επάγγελμα;
Νομίζω, Ναι!

Η μικρή πέτρα σταμάτησε στην ρίζα της ελιάς.  Μου 
φάνηκε ότι ήθελε να μου δείξει το δρόμο. Την είδα θεό-

ρατη στη μέση του περίβολου, κου-
νούσε ρυθμικά τις αγιασμένες κλά-
ρες. Καρποί ώριμοι στόλιζαν την 

αδιασάλευτη βασιλεία. Του ξέφυγα από το χέρι κι έτρεξα  
ν’ αγκαλιάσω  τον  κορμό, κορίτσι μικρό, σαν ζυμάρι αδού-
λευτο...άνοιξα τα χερά-
κια μου κυκλικά, η μικρή 
μου αγκαλιά καρτερούσε 
να τυλίξει το θαύμα. Στα 
πόδια μου μαζεύονταν 
ασημοπράσινα φύλλα, 
σαν επιστέγασμα λα-
τρευτικού αναθήματος.	
«Δεν φτάνεις το θάμα!» 
μου ψιθυρίζουν τα λυγε-
ρόκορμα κλαδιά, καθώς 
σκύβουν επάνω μου με 
φροντίδα μητρική.... 
«πάνε εκατό χρόνια που 
είναι εδώ...μεγάλωσε!».	
Αγγίζω τον κορμό, αγγίζω 
τις διαπλεκόμενες κοτσί-
δες που συντηρούν την 
στιβαρή μορφή του, έτσι όπως αφοσιώνονται σε έναν αγώ-
να αιώνιας αξιοπρέπειας. Η τραχιά επιφάνεια δοκιμάζει  το  
φιλντισένιο μου δέρμα. Εκείνος με κοιτάζει τρυφερά, χαμο-
γελάει. Αισθάνομαι το βλέμμα του Μπάιρον* να μου χαϊδεύ-
ει την πλάτη. «Μην βιάζεσαι ούτε εφέτος θα μεγαλώσεις…» 
μου ψιθυρίζει κι ο μίτος μου σιγά σιγά ελευθερώνεται.	
Ακούγονται ψαλμωδίες...αφήνω το δέντρο, τρέχω στο ναό. 
Ο Σταμάτης μου με ακολουθεί, γεμάτος αγάπη και φρενί-
τιδα πατρική. Τα μάτια μου ορθάνοιχτα, σαν παραθυρό-
φυλλα αστείρευτης  έκστασης  κλέβουν  εικόνες  ιαματι-
κές υπό το φως των κεριών, το λίκνισμα των καντηλιών. 
Μορφές αυστηρές, ζωγραφισμένες στους τοίχους, γλυ-
καίνουν καθώς πλησιάζω βαστώντας θραύσματα πίστης 
και νεογέννητες απορίες. Ρομφαίες σχίζουν τον βραχύβιο 
αέρα που εγκλωβίζεται στην αγκαλιά του αιωρούμενου 
θυμιάματος...στα κελιά, το κορμπάνι μαίνεται. Το φροντί-
ζουν αρχιμάστορες, νοστιμάδας τεχνουργοί, μοιάζουν με 
αλχημιστές που ενορχηστρώνουν πάνω από την τεράστια 
μαρμίτα...ούτε εφέτος μεγάλωσα!

*στην διαδρομή προς το Σούνιο, ο λόρδος Μπάιρον είχε 
διανυκτερεύσει στα κελιά του Ταξιάρχη.

γράφει 
η Κατερίνα  Μερκούρη



6. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019/6/9418

Το TAEKWON-DO

I.T.F.  είναι  η σύγχρονη, 
ολοκληρωμένη και επι-
στημονικά τεκμηριωμέ-
νη Πολεμική Τέχνη της  
Αυτοάμυνας.  Εμπνευ-
στής  και ιδρυτής του 
TaeKwon- Do είναι ο  
Στρατηγός CHOI HONG 
HI, ο οποίος στηριζό-
μενος στις πανάρχαιες  
Κορεάτικες  Πολεμικές 
Τέχνες  του Σου Μπακ 
Κι (Soo Bak Ki) και Τε-
κυόν ( Taekyon), που 
ιδρύθηκαν από τους 
ίδιους,  προχώρησε 
στην συγχώνευση και 
την ίδρυσή  τους προ-
σθέτοντας και τελειο-
ποιώντας καινούργιες 
τεχνικές, συνδυάζοντας 
αρμονικά τη χρήση του 
σώματος με τη μέθοδο 
και τον τρόπο εκτέλε-
σης. 
Σύμφωνα με την ιστορία 
το όνομα  TAEKWON-
DO επιλέχθηκε στις 11 
Απριλίου 1955 και χα-
ρακτηρίζει την πιο δι-
αδεδομένη Πολεμική 
Τέχνη, η οποία καλλιερ-
γείται σήμερα  σε πα-
ραπάνω από 130 χώρες 
του κόσμου. Στην Ελλά-
δα εφαρμόστηκε  για 
πρώτη φορά το 1964 
στην Αθήνα και το 1970 
στην Θεσσαλονίκη. 
Κατά  την  ιστορία το 
όνομα  TAEKWON-DO 
δεν επιλέχτηκε τυχαία. 
ΤΑΕ σημαίνει χτύπημα 
με  το  πόδι, KWON  χτύ-
πημα με το χέρι και DO 
είναι ο τρόπος, η σκέψη 
της εκτέλεσης.

Η  Διεθνής  Ομοσπονδία TAEKWON-DO (International Taekwon-do Federation) 
ιδρύθηκε από τον Στρατηγό CHOI HONG HI στην Σεούλ της Κορέας στις 22 Μαρτί-
ου 1966 και αποτέλεσε την πρώτη Ομοσπονδία Πολεμικών Τεχνών στον κόσμο. Για 
πρώτη φορά στην ιστορία  του  TaeKwon-Do και στον  χώρο των Πολεμικών Τεχνών 
ιδρύθηκε και καθιερώθηκε σύστημα προπόνησης βασισμένο σε επιστημονικά δε-
δομένα και διαβαθμίστηκε το επίπεδο των προχωρημένων ασκούμενων με την 
χρήση της κλίμακας των DAN.
Η ιστορία του TaeKwon-Do και των πολεμικών τεχνών έχει τις ρίζες της στην αρ-
χαία Κορεάτικη κουλτούρα και πολιτισμό.

Ο προπονητής του ΆΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΖΕΆΣ»,  Στέλι-
ος Λιβάνιος,  κάτοχος μαύρης ζώνης   6 dan, πτυχιούχος 
προπονητής με κωδικό αναγνώρισης γενικής γραμματεί-
ας αθλητισμού  Β260, κάτοχος διπλώματος διαιτησίας και  
εγκεκριμένος εξεταστής της αθλητικής  ομοσπονδίας  tae 
kwon -do  (Ά.Ο.Τ.Ε.)   βρίσκεται κοντά στα παιδιά με σκο-
πό την εκμάθηση του αθλήματος και την διαπαιδαγώγηση 
στις πολεμικές τέχνες.
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Από όσο θυμόταν τον εαυτό του, ο «Μά-
κης»  - βλέπε Θωμάς – ζητούσε ένα πο-
δηλατάκι, παρότι εκείνη την εποχή (αν το 
σκεφθεί κανείς αναρωτιέται… «μα πως 
περνούν τα χρόνια; Μιλάμε για πάνω από 
…μισό αιώνα πριν…») δεν ήταν πολλά εκεί-
να που κυκλοφορούσαν. Τέλη δεκαετίας 
του ’50, αρχές του ’60 και στην πληγωμένη 
ακόμη από την ολική καταστροφή Ελλάδα, 
το ποδήλατο ήταν κυρίως «εργαλείο» δου-
λειάς ενώ δειλά – δειλά είχαν αρχίσει να 
κάνουν την εμφάνισή τους κι εκείνα τα μι-
κρά, τα παιδικά, που τα  Ελληνόπουλα των 
μεγαλουπόλεων και μόνον, θα έβλεπαν 
σε κάποιες βιτρίνες, αποκτώντας όνειρο 
ζωής… Και πολύ λίγα, θα αποκτούσαν και 
το ίδιο το ποδήλατο, το οποίο θα έχαιρε 
τεράστιου θαυμασμού …κάτι παρόμοιο 
με εκείνα τα αυτοκίνητα πολυτελείας για 
τους μεγάλους, που έσπευδαν να τα πε-
ριεργασθούν, να τα καμαρώσουν και να 
τα σχολιάσουν όταν άρχισαν να πρωτοκυ-
κλοφορούν στους δρόμους της πρωτεύ-
ουσας ή να μεταφέρουν εκτός των πυλών 
της κάποιους «προύχοντες,» επισκέπτες σε 
κωμοπόλεις και χωριά της χώρας…
Και αυτό ακριβώς το όνειρο, απέκτησε ο 
μικρός Θωμάς στην τρυφερή ηλικία των 
τριών ετών, βλέποντας στην αθηναϊκή, χρι-
στουγεννιάτικη βιτρίνα το κόκκινο ποδηλα-
τάκι, το οποίο όμως ο δικός του, προσωπι-
κός Αη Βασίλης, δεν υπήρχε περίπτωση να 
του το φέρει…
Μια χρονιά, δυό χρονιές, τρεις… Τίποτα! 
Ο Αη Βασίλης – που είχε ήδη αρχίσει να… 
δραστηριοποιείται καταλλήλως και στην 
Ελλάδα – κάτι έφερνε κάθε χρονιά στον μι-
κρό. Για ποδήλατο όμως, ούτε λόγος. Απο-
τέλεσμα ήταν να μεγαλώνει η επιθυμία, να 
γίνεται εμμονή σχεδόν, παρά το νεαρό της 

ηλικίας… Μια επιθυμία που δεν θα 
μπορούσε να ικανοποιηθεί με τί-
ποτα, καθώς εκείνες τις εποχές δεν 
υπήρχαν ούτε πιστωτικές κάρτες 
αλλά ούτε και τα γενναία χρηματικά 
ποσά από παππούδες, γιαγιάδες ή θείους, 
με τα οποία – αν έκανε καλό κουμάντο 
– ένα παιδί θα μπορούσε να αποκτήσει το 
παιχνίδι που ονειρευόταν ή ένας γονιός θα 
μπορούσε να «πείσει» τον Αη Βασίλη περί 
αυτού…
Κι όμως, ο μικρός Μάκης, κλείνοντας τα 
έξι χρόνια της ζωής του, θα αποκτούσε 
το ποδήλατο που ονειρευόταν, γιατί έτσι 
το’ φερε η μοίρα! Η μοίρα βέβαια, όπως 
λέμε…συν Αθηνά και χείρα κίνει!
 Όλα ξεκίνησαν από μια… λανθασμένη 
απόφαση των γονιών του, στερημένοι κι 
αυτοί ως παιδιά, να επισκεφθούν «έτσι για 
να δουν» ένα πολυκατάστημα της Αθήνας, 
συμμετέχοντας στη γενική χαρά των πρώ-
των εορταστικών, καταναλωτικών παλμών, 
που απέκτησε η Ελλάδα μας.
Μαζί με τον μικρό λοιπόν, επισκέφθηκαν 
εκείνο το απόγευμα το εν λόγω πολυκατά-
στημα και περιηγήθηκαν στους ορόφους 
του, ανεβοκατεβαίνοντας τις πρωτόφαντες 
και τόσο μαγικές εκείνες «ηλεκτρικές σκά-
λες.» Από όροφο σε όροφο κι από «τμήμα» 
σε «τμήμα», έφτασαν και στον τελευταίο 
και έκτο όροφο του πολυκαταστήματος, 
όπου υπήρχαν τα παιχνίδια. Κι εκεί, ώ του 
θαύματος, υπήρχαν παρατεταγμένα και 
καμιά δεκαριά ποδηλατάκια, επιτρέποντας 
επιτέλους στον μικρό Μάκη να πλησιάσει, 
να περιεργαστεί από κοντά αλλά και να 
αγγίξει ακόμη το όνειρο του, που δεν ήταν 

άλλο χρόνια τώρα  παρά αυτό. 
Και πράγματι, τι κακό είχε βρει πλέον 
τους γονείς του… Ο μικρός άρχισε να 
διαλέγει ποδήλατο, να «ασκεί πιέ-
σεις» για να του το πάρουν και όλα 

όσα μπορείτε να φανταστείτε που λογικά 
θα ελάμβαναν χώρα σε μια αντίστοιχη πε-
ρίπτωση… Αυτό που δεν μπορείτε να φα-
νταστείτε είναι το τι ακολούθησε: καθώς 
έφυγαν από τον χώρο των παιχνιδιών κι 
άρχισαν να κατεβαίνουν από τις ηλεκτρικές 
σκάλες, ανάμεσα στον πολύ – πολύ κόσμο 
που ήταν εκεί, ο μικρός τράβηξε απαλά το 
χεράκι του από το χέρι της μάνας του λέγο-
ντας της ότι «πάει στον μπαμπά,» ο οποίος 
πράγματι ήταν δυό σκαλοπάτια πιο πίσω. 
Αυτή όμως, η στιγμή χαλαρότητας της μά-
νας, , του έδωσε την ευκαιρία να αποδρά-
σει, να βρει τις σκάλες που ανέβαιναν τους 
ορόφους, να χαθεί κι αυτός άνετος μέσα 
στον κόσμο και πολύ απλά, λίγα λεπτά αρ-
γότερα, να ξαναβρεθεί στον 6ο όροφο, κα-
βάλα στο κόκκινο ποδηλατάκι της αρεσκεί-
ας του, που είχε «σταμπάρει» προ ολίγου.
Και κάπως έτσι, δημιουργήθηκε ο πανικός 
λίγα λεπτά αργότερα, όταν φθάνοντας στο 
ισόγειο, η μάνα αντιλήφθηκε ότι ο Μακού-
λης δεν ήταν με τον πατέρα κι ο πατέρας 
ότι δεν ήταν με την μάνα… άρα το παιδί 
είχε χαθεί… και ποιος να το πήρε; Κι έτσι 
έμπηξε τα κλάματα η μάνα, κι έτσι έβαλε 
τις φωνές ο πατέρας, κι έτσι ξεσηκώθηκε 
το πολυκατάστημα κι άρχισαν οι υπάλλη-
λοι να ψάχνουν τον 6χρονο Μάκη, χωρίς 
να φανταστεί κανείς ότι ο μικρός μπορεί 
να ήταν στο τμήμα των  παιχνιδιών, καβά-
λα στο ποδηλατάκι που ονειρευόταν ήδη, 

την μισή ζωή του όπως είπαμε!
Για να μην σας κουράζω… με τα πολλά, η 
διεύθυνση του καταστήματος έκλεισε τις 
πόρτες του, ειδοποιήθηκε η αστυνομία, ο 
κόσμος που είχε απομείνει μέσα μια δυσα-
ρεστούσε καθώς περνούσε η ώρα και μια 
συμπαραστεκόταν στους γονείς του Μάκη, 
ενώ άλλοι τους κατέκριναν… «μα πως χά-
σαν το παιδί… που είχαν τα μυαλό τους;»
Μα έτσι, με τα πολλά, εντοπίσθηκε κι ο 
Μάκης, πάνω στο ποδήλατο, από το οποίο 
δεν είχε σκοπό να κατέβει παρά μόνον αν 
του ασκείτο… ακραία βία, αφού έχοντας 
καταφέρει να καβαλήσει πλέον το όνειρό 
του, δεν επρόκειτο να …κατέβει από αυτό 
το μαγικό χαλί, που μόνον οι τυχεροί ανε-
βαίνουν και μάλιστα μια φορά στη ζωή 
τους!
Το ότι το παιδί βρέθηκε μαθεύτηκε γρή-
γορα σε όλο το πολυκατάστημα κι ένα 
«αααα» ανακούφισης άρχισε να διαχέεται 
στους ορόφους… ενώ σύντομα ακούστηκε 
επίσης ότι ήταν καβάλα σε ένα ποδηλα-
τάκι και δεν κατέβαινε… Και κάπως έτσι, 
γύρισε η τύχη του Μάκη! Κάποιος, κανείς 
δεν γνωρίζει ποιος, έπιασε έναν από τους 
καταϊδρωμένους υπαλλήλους και του πε: 
«πάρε ένα τάληρο για το ποδήλατο του 
παιδιού!» Ενας δεύτερος πλησίασε, το 
ίδιο και μια κυρία… κι άρχισαν να πέφτουν 
βροχή οι δραχμούλες και τα δίφραγκα κι ο 
κόσμος έτρεχε σε κάθε όροφο να βρει έναν 
υπάλληλο να δώσει κάτι «για το ποδήλατο 
του παιδιού,» και … καταλαβαίνετε, ότι η 
ιστορία αυτή είχε αίσιο τέλος! Γιατί όσο κι 
αν λέγεται ότι το κακό μαθαίνετε γρήγορα, 
έτσι συμβαίνει και με το καλό…πόσο μάλ-
λον όταν είναι Χριστούγεννα…

Με υγεία και αγάπη το 2020!

Αν έχεις τύχη διάβαινε! (Μα…να’σαι και γενναίος!)
Της Δήμητρας Κατραμάδου



6. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019/6/9420

 Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για το βήχα
Ο βήχας είναι η απότομη, σπασμωδική εκπνοή αέρα, που συνοδεύεται από χαρακτηρι-

στικό  τραχύ ήχο. Αποτελεί βασικό προστατευ-
τικό μηχανισμό, ο οποίος αποτρέπει βλάβες 
από εισπνοή τοξικών ουσιών και από συσ-
σώρευση κατακρατούμενων εκκρίσεων. Είναι  
ένα  πολύ συχνό και πρώιμο σύμπτωμα των 
παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος, 
μπορεί, όμως, να σχετίζεται με πλήθος άλλων 
νοσημάτων.

Υπάρχουν διάφορες διακρίσεις του βήχα ανάλογα με τη διάρκειά του (οξύς-χρόνιος), 
την παρουσία ή όχι εκκρίσεων (ξηρός-παραγωγικός), την αιτία προέλευσης (αναπνευ-
στικός-εξωαναπνευστικός), κ.ά. Ως αίτια αναφέρουμε επιγραμματικά α)ερεθιστικούς 
παράγοντες του περιβάλλοντος (κάπνισμα, ρύποι, σκόνη, ξηρασία, κλίμα, αλλεργίες, 
επαγγελματικά αίτια, κλπ)
β) παθήσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος (ρινίτιδα, ρινοκολπίτιδα, φα-
ρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, νεοπλασίες, κλπ)
γ) παθήσεις του κατώτερου αναπνευστικού (βρογχικό άσθμα, χρόνια αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια, βρογχεκτασίες, διάφορες πνευμονοπάθειες, νεοπλασίες, διόγκωση 
λεμφαδένων μεσοθωρακίου κλπ)
 δ) καρδιολογικά-αγγειολογικά αίτια (καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθειες,  ανευρύ-
σματα αορτής, κ.ά) 
ε) γαστρεντερολογικά αίτια
 στ) φαρμακευτικά αίτια (κάποια αντιυπερτασικά, εισπνεόμενα κορτιζονούχα, αντιιστα-
μινικά, αποσυμφορητικά, κ.ά)
 ζ) ψυχογενή αίτια
 η) ορθοπεδικά αίτια (βαριά σκολίωση, εκτεταμένες αλλοιώσεις του αυχένα)
 θ) νευρομυϊκά αίτια (μυασθένειες, εκφυλιστικά νευρολογικά νοσήματα, όγκοι κ.ά)
 ι) εισπνοή ξένων σωμάτων (παιδιά, ψυχιατρικοί ασθενείς) και 
κ) τα συστηματικά νοσήματα (φυματίωση, σαρκοείδωση, λέμφωμα, κυστική ίνωση, πα-
θήσεις θυρεοειδούς, αυτοάνοσα νοσήματα και πλήθος άλλων) 
Είναι προφανές ότι ο κατάλογος των αιτίων είναι τεράστιος. Η διερεύνηση του ασθενούς  
ξεκινά  πάντα από τη λήψη ενός πολύ καλού ιατρικού ιστορικού, στο οποίο, πολύ συχνά, 
βρίσκεται η λύση. Η προσέγγιση του κάθε ασθενούς είναι εξατομικευμένη ανάλογα με 
την ηλικία, τα αίτια του περιβάλλοντός του, το ιατρικό του ιστορικό, τις συνήθειές του, 
τα φάρμακα που λαμβάνει και την κλινική του εικόνα.
Τα ΩΡΛ αίτια του βήχα είναι τα πλέον συχνά. Σχεδόν όλες οι ΩΡΛ παθήσεις μπορούν 
να εκδηλώσουν άμεσα ή μεταγενέστερα βήχα. Απαιτείται πλήρης ΩΡΛ κλινική εξέταση, 
ενδοσκοπικός έλεγχος μύτης-φάρυγγα-λάρυγγα και, κατά περίπτωση, αιματολογικός-
μικροβιολογικός  και  απεικονιστικός έλεγχος (απλές ακτινογραφίες, αξονική, μαγνητική 
τομογραφία). Θα πρέπει να διερευνηθεί η ύπαρξη λοιμώδους (ιογενούς, μικροβιακής)  
ή μη νόσου σε ολόκληρο το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα (μύτη, παραρρίνιες κοι-
λότητες, φάρυγγας, λάρυγγας). Διερευνάται, επίσης, η παρουσία άλλων παθολογιών 
(π.χ πολύποδες, όγκοι, κύστεις, νευρολογικά αίτια, ευρήματα γαστροοισοφαγικής  πα-
λινδρόμησης, αλλεργικά αίτια κ.ά). Η συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες  (Πα-
θολόγοι, Πνευμονολόγοι, Γενικοί  Ιατροί,  Γαστρεντερολόγοι, Αλλεργιολόγοι, κ.ά) κρί-
νεται κατά περίπτωση και είναι πολλές φορές επιβεβλημένη. Ανάλογα με τα ευρήματα 
απαιτείται περαιτέρω ακτινολογικός έλεγχος, έλεγχος αναπνευστικής  και  καρδιακής  
λειτουργίας, καλλιέργειες-κυτταρολογικός έλεγχος πτυέλων, γαστροσκόπηση και πε-
ραιτέρω εξειδικευμένος έλεγχος.
Γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση και θεραπεία για ένα σύ-
μπτωμα  που  μπορεί  να  υποκρύπτει τεράστιο όγκο παθήσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται 
η χρήση αντιβηχικών-αποχρεμτικών σκευασμάτων, η χρήση αντιβιοτικών, κορτιζονού-
χων σκευασμάτων (από του στόματος ή σε εισπνοή με ή χωρίς βρογχοδιασταλτικά), 
αντιαλλεργικών (από του στόματος ή σε εισπνοή) καθώς και φαρμάκων κατά της γα-
στροοισοφαγικής παλινδρόμησης.
Συμπερασματικά, θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι μεγάλο σφάλμα η αντιμετώπιση του 
βήχα ως νόσου και όχι ως συμπτώματος. Η τακτική αυτή γίνεται, συχνά, αιτία για να 
χαθούν σοβαρές υποκείμενες ασθένειες με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ο έγκαιρος και ενδε-
λεχής έλεγχος είναι επιβεβλημένος. 

γράφει ο
ΤΆΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΆΔΗΣ

 ΩΤΟΡΙΝΟΛΆΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
 ΠΆΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΔΆΚΤΩΡ  ΙΆΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ
 ΠΆΝ/ΜΙΟΥ  ΆΘΗΝΩΝ

ΆΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΆΝΆΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148
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Του Ιάσονα Ά. Πετρουτσά, Ορθοπαιδικού Χειρουργού
ειδικευμένου στη χειρουργική της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός , 
Δρα. Πανεπιστημίου Βιέννης.

Βλαισός μέγας δάκτυλος (Κότσι)
 Ένα από τα πλέον συχνά ερωτήματα που έχουν οι ασθενείς με 

κότσι είναι αν αποτελεί σωστή απόφαση να χειρουργήσουν το κότσι  και αν αυτό θα τους 
εγγυηθεί οριστική θεραπεία για το πρόβλημά τους. 
Το πόδι πονάει και παραμορφώνεται
Το πόδι με κότσι πονάει, δυσκολεύεται να βρει παπούτσι να μπει, πόσο μάλλον αν θέλει η 
ασθενής να ντυθεί κομψά ή να φορέσει ψηλοτάκουνα  παπούτσια. Το κότσι επηρεάζει τα 
μικρότερα δάκτυλα των ποδιών αφού αυτά παίρνουν μία γαμψή μορφή, βγάζουν κάλους 
και επίσης επηρεάζει τις κεφαλές των μεταταρσίων, δημιουργώντας τη λεγόμενη μετα-
ταρσαλγία. Αξίζει να ειπωθεί πως μεγάλο ρόλο έχει η κληρονομικότητα, όχι όμως ότι δεν 
εμφανίζεται και χωρίς αυτήν. Το ίδιο ισχύει και για τα στενά παπούτσια με ψηλά τακούνια.	
Οι  φόβοι  των γυναικών είναι γνωστοί: Το χειρουργείο θέλει νάρκωση, μετά πονάς πολύ 
και  συχνά  η  παραμόρφωση υποτροπιάζει, δηλαδή εμφανίζεται εκ νέου. Έτσι, κατά και-
ρούς  κάνουν  την  εμφάνισή  τους όλο και περισσότεροι νάρθηκες που «υπόσχονται» ότι 
το πρόβλημα εξαφανίζεται χωρίς χειρουργείο.
Ποια είναι η αλήθεια
 Η ουσία του προβλήματος έγκειται στο ότι στραβώνει το μεγάλο δάκτυλο του ποδιού, 
πλησιάζει το δεύτερο δάκτυλο και συγχρόνως στρίβει, είναι δηλαδή μία σύνθετη παρα-
μόρφωση. Η ανατομία της περιοχής άλλωστε είναι πολύ σύνθετη και ουσιαστικά ακόμη  
βρίσκεται  υπό  μελέτη. Όταν λοιπόν «φεύγει από την ευθεία του» το δάκτυλο, μένει ακά-
λυπτη και εξέχει η έσω επιφάνεια της κεφαλής του μεταταρσίου και αυτό το ονομάζουμε 
κότσι. 
Πολλά  κότσια  είναι  ανώδυνα. Αυτά ευτυχώς ή δυστυχώς, δεν τα πειράζουμε και καλό 
είναι  η  ασθενής  να τα συνηθίσει. Αυτά που πονάνε και περιορίζουν σημαντικά τις επι-
λογές υπόδησης πρέπει να διορθώνονται.
Η παραμόρφωση προκύπτει από ένα πολύπλοκο μηχανισμό που δεν είναι αναστρέψιμος 
και  δημιουργεί  λειτουργικά  προβλήματα  αφού περπατάει κανείς με διαταραγμένο τρό-
πο, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνει.
Η ορθοπεδική, ακόμη και σήμερα, ως μόνη αξιόπιστη λύση  θεωρεί τη χειρουργική απο-
κατάσταση του προβλήματος.
Τα νέα εξελιγμένα χειρουργεία
 Έχει  επέλθει  τεράστια  πρόοδος  τα  τελευταία  είκοσι- εικοσιπέντε χρόνια στη χειρουργι-
κή αποκατάσταση του προβλήματος. Τώρα ξέρουμε γιατί αποτύγχαναν τόσα χειρουργεία 
του είδους στο παρελθόν: Επειδή το πρόβλημα δεν είχε αποκρυπτογραφηθεί πλήρως  και  
το  υποτιμούσαμε.  Με  απλά  λόγια,  τώρα ξέρουμε πως πρέπει να εξετάσουμε ένα πόδι 
που έχει βλαισό μέγα δάκτυλο (δεν καθόμαστε απλά να το κοιτάμε, εκτός αυτού δεν είναι 
όλα τα κότσια ίδια), πώς να αναλύσουμε την ακτινογραφία- που πάντα πρέπει να βγαίνει 
με το πόδι υπό φόρτιση- με ποια κριτήρια να επιλέξουμε τη χειρουργική  μας  μέθοδο και 
πώς να ελέγχουμε τον εαυτό μας  την ώρα του χειρουργείου.
Αν η παραμόρφωση δεν είναι μεγάλη, θαυμάσια και αξιόπιστη λύση προσφέρουν επεμ-
βάσεις με πολύ μικρές τομές (δεν χρησιμοποιείται βέβαια lazer, αυτό είναι καθαρή 
παρεξήγηση). Τα άλματα στην τεχνολογία των χειρουργικών εργαλείων και της ακτινο-
γραφίας εντός του χειρουργείου, το κατέστησαν δυνατό. Η στρατηγική πάντα παραμέ-
νει ίδια: Κόβεται κόκκαλο και οδηγείται σε μία νέα θέση, ώστε να ισιώσει το δάκτυλο.	
Για να μείνει σε αυτή τη νέα θέση, φυσικά πρέπει να σταθεροποιείται  με μία ή δύο βίδες. 
Όσο  και  αν  τις  δαιμονοποιούμε  και  φανταζόμαστε ότι «το σώμα μας δεν δέχεται αυτά 
τα σίδερα» στην πράξη σπανίως ενοχλούν, δεν επιβαρύνουν την υγεία και σε πάρα πολύ 
λίγες  περιπτώσεις πρέπει να ξαναβγαίνουν. Χωρίς αυτές τις βίδες, διατρέχουμε τον κίν-
δυνο  να  μην  κολλήσει  το κόκκαλο και εκεί όντως αρχίζουν οι σοβαροί και μακροχρόνιοι 
πόνοι για τις ασθενείς.
Η αποκατάσταση 
Ο  σεβασμός  στους υγιείς ιστούς και η λεπτή τεχνική εγγυώνται μία ταχύτερη ανάρρωση 
και γρήγορη επιστροφή στη δουλειά και στην καθημερινότητα για τις ασθενείς. Ο πόνος 
διαρκεί συνήθως δυο- τρεις μέρες μετά το χειρουργείο και είναι διαχειρίσιμος με απλά 
παυσίπονα, ενώ με το ειδικό υπόδημα μπορεί να πατήσει κανείς το πόδι του από την 
πρώτη ημέρα. Δίνοντας σημασία στη λεπτομέρεια και χειρουργώντας με ακρίβεια, ο κίν-
δυνος επιπλοκών είναι απειροελάχιστος.

πηγή: https://www.hellenicfoot.gr/
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Η ιστορία του Δώρου
Χριστουγέννων…

22 Δεκεμβρίου 1927 οι 
δημόσιοι υπάλληλοι της 

Ελλάδας απεργούν, ζητώντας την κα-
ταβολή ενός ολόκληρου μισθού «δια 
τας εορτάς». Πώς ξεκίνησαν όλα με το 
δώρο Χριστουγέννων, τις μετονομασί-
ες και τους νόμους του;
«13ος μισθός», «δώρο Χριστουγέν-
νων», «επίδομα των εορτών». Όπως κι 
αν έχει ειπωθεί μέσα  στις  (εργατικές) 
δεκαετίες, κουβαλά τη συνδικαλιστική 
ιστορία του. Την αναζητήσαμε, επειδή 
στις 22 Δεκεμβρίου 1927, στη χώρα 
μας, οι δημόσιοι υπάλληλοι απεργούν 
και ζητούν την καταβολή ενός ολόκλη-
ρου μισθού δια τας εορτάς των Χρι-
στουγέννων.
Δυο χρόνια πριν, στις 6 Δεκεμβρίου 
1925, οι συνδικαλιστές στην Ελλάδα δι-
ατύπωσαν -για πρώτη φορά- το αίτημα 
για τον 13ο μισθό, εν όψει εκείνων των 
Χριστουγέννων.
Για να καταλάβουμε κάτω από ποι-
ες συνθήκες ζητήθηκε ο 13ος μισθός, 
αρκεί να δούμε πως  εκείνον  τον  Δε-
κέμβριο  η  κυβέρνηση  του  δικτάτορα  
Παγκάλου  είχε  προχωρήσει στην άρση 
της μονιμότητας των δημοσίων υπαλ-
λήλων. Τι κι αν είχε κατοχυρωθεί μέσω 
Συντάγματος,  το 1911; Ακολούθησαν 
«τυφλές» απολύσεις και ανάμεσα στους 

απολυμένους  βρέθηκαν  και  οι  Δημή-
τρης Γληνός και Κώστας Βάρναλης!
Νωρίτερα, τον Μάρτιο του 1925 έγινε 
στη χώρα μας μία από τις μεγαλύτε-
ρες απεργιακές κινητοποιήσεις  στον 
ευρύτερο  δημόσιο  τομέα.  Οι  κινητο-
ποιήσεις  των εργαζομένων είχαν «πα-
ραλύσει» το κράτος, το οποίο στέναζε 
ήδη υπό το βάρος των δανείων και των 
πολεμικών  χρεών. Τα  πράγματα έγιναν 
χειρότερα με την έλευση των προσφύ-
γων οι οποίοι, ανθρώπινα, έψαχναν 
τροφή και στέγη.
Η τότε κυβέρνηση, του Μιχαλακόπου-
λου, δεν μπόρεσε να χειριστεί τις ανα-
κύπτουσες δυσκολίες. Από την άλλη, 
οι απεργοί ήταν αποφασισμένοι να 
εμποδίσουν τη λήψη επώδυνων  μέ-
τρων  που  σκαρφίστηκε  η  «επιτροπή  
των  σοφών». Όλα άρχισαν έπειτα από  
τα  μέτρα  που  ανακοίνωσε  η  κυβέρ-
νηση  εις βάρος των σιδηροδρομικών 
υπαλλήλων. Η  κινητοποίηση  άρχισε  
να  εξαπλώνεται παντού, αφού και οι 
λοιπές εργατικές δυνάμεις -ναυτεργά-
τες, εργαζόμενοι στον Ηλεκτρισμό, στο 
γκάζι, στην καθαριότητα- διαβλέποντας 
πως έρχεται η σειρά τους, στάθηκαν 

αλληλέγγυοι στην κινητοποίηση  των  
σιδηροδρομικών.  Η  απεργία εξαπλώ-
θηκε  σε  όλους τους εργαζόμενους της 
Ελλάδας. Η κυβέρνηση Μιχαλακόπου-
λου αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση 
μαζί τους, απαιτώντας  πρώτα  να  στα-
ματήσουν  να απεργούν και έπειτα να 
καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων.
Σε εκείνο ακριβώς το σημείο ξεκίνησαν 
τις δικές τους κινητοποιήσεις και οι δη-
μόσιοι υπάλληλοι  ζητώντας  να  συνα-
ντήσουν  τον  πρωθυπουργό για να του 
υποβάλουν το αίτημα  της  αύξησης των 
μισθών τους. Ο Μιχαλακόπουλος, τότε, 
είπε την ατάκα που έμεινε στην Ιστορία 
– και ως κηλίδα στην πολιτική του καρι-
έρα: «Λυπούμαι, κύριοι, διότι επουδενί   
λόγο  είναι  δυνατόν να σας ακούσω. Δεν 
είναι ανεκτός ο τοιούτος συνδικαλισμός 
εις το κράτος, διότι αποτελεί αναρχίαν». 
Αμέσως μετά διέλυσε το συμβούλιο των 
δημοσίων υπαλλήλων  και διέταξε ανα-
κρίσεις εις βάρος των μελών της διοίκη-
σης  του  συνδικαλιστικού σωματείου, 
επειδή είχαν εκδώσει ανακοίνωση κατά 
της κυβέρνησης! Λίγους  μήνες  μετά  η  
κυβέρνηση έπεσε, ο Πάγκαλος ανέλαβε 
να... σώσει τη χώρα  από  την κρίση με 
την ιδιότυπη δικτατορία του και έτσι, 
πάντα το 1925, 1.000 περίπου μέλη και 
στελέχη του ΚΚΕ και της ΓΣΕΕ είχαν συλ-
ληφθεί.
Πάντως, εκείνη τη χρονιά, τον 13ο μι-
σθό τον έλαβαν οι σιδηροδρομικοί και 
οι τροχιοδρομικοί. Επίσης, το διοικητι-
κό συμβούλιο των επαγγελματικών και 
βιοτεχνικών επιμελητηρίων Ελλάδας 
αποφάσισε να καταβάλει στο προσωπι-
κό δώρο εορτών ίσο προς έναν μισθό. 
Μάλιστα, συνέστησε στα μέλη του -σε 
Αθήνα, Πειραιά, Βόλο, Πάτρα, Θεσσα-
λονίκη και Κέρκυρα- να κάνουν το ίδιο.
Αντίστοιχα, στην  άλλη  άκρη  του  Ατ-
λαντικού, από το 1902, εταιρείες όπως 
η J.P Morgan.Co δώριζαν  σε  στελέχη  
τους  μισθούς... ενός ολόκληρου έτους, 
ως επίδομα γιορτών.  Μπορεί ο  John  
Pierpont  Morgan  να  είχε  χίλια ελατ-
τώματα, αλλά ήταν από τους  πρώτους 
εργοδότες  που  έδωσαν τα πρώτα γερά 
bonus στους υπαλλήλους του. Μέχρι  
το 1911 ήδη οι περισσότερες εταιρείες 
δώριζαν έως και 10% ενός μισθού ως 
επίδομα  Χριστουγέννων.  Έπειτα  ακο-
λούθησε  η  χρηματιστηριακή  κατάρ-
ρευση του ‘29 και η Μεγάλη Ύφεση της 
δεκαετίας του ’30, οπότε υπήρχε διάχυ-
τη η ιδέα ότι τόσο το κράτος, όσο και οι 
επιχειρήσεις, θα πρέπει να συνδράμουν 
τους υπαλλήλους κατά τις ημέρες των 
γιορτών, ώστε να μπορέσει να κινηθεί η 
αγορά. Στις αρχές του 20ού αιώνα, πά-
ντα  στην  άλλη  άκρη του Ατλαντικού, 
οι εργοδότες έδιναν και δώρα στους ερ-
γαζομένους – πέραν των 13ων μισθών. 
Από ρολόγια και χρυσά νομίσματα, μέ-
χρι γαλοπούλες – κάποιες φορές ήταν 
και ζωντανές!
Εδώ  στην Ελλάδα, οι αντίστοιχοι ιδι-
ωτικοί υπάλληλοι, από τα χρόνια του 
Μεσοπολέμου, από  το 1923 μέχρι και 
το 1940, λάμβαναν κάποια χρήματα ως 
ενίσχυση κατά τις ημέρες των εορτών. 
Υπήρχαν επιχειρήσεις, βλέπε μεταλ-
λεία Λαυρίου ή η Τσιμεντοβιομηχανία 
Eλευσίνας, που έδιναν ως δώρο στους 

εργαζόμενους (για δικούς τους παρα-
γωγικούς λόγους)  μια  μικρή  κατοικία  
κοντά  στο εργοστάσιο. Το δώρο Χρι-
στουγέννων δινόταν βάσει  εθιμικού  
δικαίου  και  καθιερώθηκε  το  1946,  
βάσει υπουργικής απόφασης, υπό την 
περιγραφή «έκτακτη οικονομική ενί-
σχυση για τις γιορτές». Είχαμε Εμφύλιο, 
όμως, οπότε ήταν  μετρημένες  στα  δά-
χτυλα  οι επιχειρήσεις που το τηρού-
σαν. Έπρεπε να φτάσουμε  στο  1949 
για να το ακολουθήσουν οι περισσότε-
ροι εργοδότες, αφού η χορήγηση του 
«δώρου» είχε καθιερωθεί ως τακτική, 
αλλά δινόταν στους μισθωτούς κατόπιν 
εκδόσεως εκάστοτε κοινής υπουργικής 
απόφασης.
Το  «δώρο  Χριστουγέννων» καθιερώθη-
κε με τον νόμο, πια, «1901», το 1951 – 
τότε που η Ελλάδα άλλαζε κυβερνήσεις 
κάθε τρεις με τέσσερις μήνες. Με τον 
νόμο αυτόν ορίστηκε πως οι υπουργοί 
Οικονομικών και Εργασίας «δύνανται, 
δια κοινών αποφάσεων, να προσδιορί-
ζουν  εκτάκτως  οικονομικάς  ενισχύσεις  
κατά  τας  εορτάς των Χριστουγέννων 
και  Πάσχα  εις  χρήμα ή  εις  είδος».  
Οι ζωντανές γαλοπούλες που γράφαμε 
παραπάνω.
Φτάσαμε στο 1980 όπου με το άρθρο 
1 του Ν. 1.082/80, το δώρο μετονομά-
στηκε σε «επίδομα  εορτών  Χριστου-
γέννων».  Ταυτόχρονα, καθορίστηκε το 
πλαίσιο χορηγήσεώς του. Έναν χρόνο 
αργότερα, είχαμε ήδη «Αλλαγή» στη 
χώρα, η κυβέρνηση του Ανδρέα Πα-
πανδρέου -με την υπ’ αριθ. 19.040/81 
απόφαση των υπουργών Οικονομικών 
και Εργασίας- ρυθμίζει  παγίως  όλα  τα 
σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού και 
χορηγήσεως των επιδομάτων εορτών 
κατ’ έτος. Επτά χρόνια αργότερα, ξεκί-
νησε η συζήτηση για την αποσύνδεση 
των επιδομάτων από τον υπολογισμό 
της σύνταξης. Το 1992 -με τον νόμο 
2084/92, δια χειρός Νέας Δημοκρατίας- 
αποφασίζεται ο μη υπολογισμός των 
δώρων εορτών στις συντάξεις του ΙΚΑ.  
Τον  Μάιο  του  1999,  στον «Κοινωνικό 
Διάλογο», που έβαλε  στο  τραπέζι  η 
κυβέρνηση Σημίτη, άρχισε ξεκάθαρα να 
αμφισβητείται η χρησιμότητα του 13ου 
μισθού, ο «αναχρονιστικός» χαρακτή-
ρας των δώρων και του επιδόματος 
αδείας.
Τον Αύγουστο του 2009, το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε έκθεσή του 
για την ελληνική Οικονομία, βρήκε την 
ευκαιρία να αξιώσει από την κυβέρνη-
ση της ΝΔ, υπό τον Κώστα  Καραμανλή,  
τον  αποκεφαλισμό  των  συντάξεων, 
την κατάργηση των δώρων Πάσχα  και 
Χριστουγέννων, όπως και του επιδόμα-
τος της καλοκαιρινής άδειας. Στις 2 Μα-
ΐου 2010 ανακοινώνονται τα μέτρα που 
συμφώνησε η κυβέρνηση του Γιώργου 
Παπανδρέου με την Τρόικα. Ανάμεσα  
στα  λοιπά  αποφασίστηκε η αντικατά-
σταση του 13ου και 14ου μισθού των 
δημοσίων υπαλλήλων με επίδομα 500 
ευρώ -σε όσων οι αποδοχές φτάνουν 
μέχρι 3.000 ευρώ- και πλήρης κατάρ-
γηση των δύο μισθών, για μεγαλύτε-
ρες αποδοχές. Με τον νόμο 3833/2010 
μειώθηκε για όλους τους εργαζόμενους 
του δημόσιου τομέα -ανάμεσα στα 
υπόλοιπα- και το δώρο Χριστουγέννων, 

κατά 30%.
Στις  7  Νοεμβρίου  2012 ψηφίζεται 
το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιο-
νομικής Στρατηγικής 2013-2016 που 
προέβλεπε και την κατάργηση δώρων 
Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδομα 
αδείας για τους δημόσιους υπάλλη-
λους, αλλά και για όλους τους συνταξι-
ούχους. Την ίδια χρονιά υπογράφηκαν 
συμβάσεις εργασίας σε μεμονωμένες 
ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν προ-
έβλεπαν την καταβολή επιδομάτων 
Πάσχα και Χριστουγέννων και, φυσικά, 
επιδόματος καλοκαιρινής αδείας στους 
εργαζόμενους.
Το 2015, επίδομα εορτών Χριστουγέν-
νων δικαιούνται όλοι οι μισθωτοί του 
ιδιωτικού τομέα, που αμείβονται με 
μισθό ή με ημερομίσθιο. Σύμφωνα με 
τη νομοθεσία, το δώρο καταβάλλεται 
στους δικαιούχους την 21η Δεκεμβρίου. 
Το επίδομα είναι ίσο με έναν μηνιαίο 
μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό 
και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβό-
μενους με ημερομίσθιο. Το δώρο δεν 
ισχύει για τους δημοσίους υπαλλήλους, 
όπως και για τους συνταξιούχους.
Εν  έτει  2018,  η  ισχύουσα νομοθε-
σία ορίζει πως όλοι οι μισθωτοί που 
απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, 
με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορί-
στου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή 
μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε 
εργοδότη, δικαιούνται Δώρα Εορτών. Η 
χρονική περίοδος που υπολογίζεται το 
δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 
1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρί-
ου κάθε έτους.

Και περνάμε στα τελευταία νέα (2019)
Οριστικό φρένο στον 13ο και τον 14ο 
μισθό, όπως και το επίδομα αδείας 
για τους δημοσίους υπαλλήλους έδω-
σε η ολομέλεια του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, που έκρινε ότι η κατάργη-
ση είναι συμβατή με το Σύνταγμα και 
επιβεβλημένη.

Ειδικότερα,  η  πλειοψηφία  αποφάνθη-
κε  ότι ο βασικός μισθός στο Δημόσιο 
που κυμαίνεται από τα 780 ευρώ έως 
και τα 1.092 ευρώ εξασφαλίζει «αξι-
οπρεπές επίπεδο διαβίωσης, τόσο σε 
σχέση με όσους διαβιούσαν στα όρια 
της φτώχειας, όσο και με όσους απα-
σχολούνταν στον ιδιωτικό τομέα με τον 
κατώτατο βασικό μισθό και ημερομί-
σθιο».
Και όπως φαίνεται, αυτή η ιστορία με 
τον «13ο μισθό», το «δώρο Χριστουγέν-
νων», το «επίδομα των εορτών», όπως 
και να λέγεται, δεν θα σταματήσει ποτέ 
στη χώρα μας. 
Πηγές: 
«Ιστορία του ελληνικού εργατικού κινήματος» 
- Γιάννης Κορδάτος (Με βάση άγνωστες πηγές και 
ανέκδοτα αρχεία). Εκδότης: Μπουκουμάνης. Σελίδες: 
341. ISBN: 9780007458035. Ημερομηνία έκδοσης: 
01/01/1972.-ΕΦΗΜΕΡΙΔΆ ΕΘΝΟΣ-Σπύρος Σεραφείμ-
Σαν Σήμερα-Εφημερίδα των Συντακτών-Το Ποντίκι.

Eπιμέλεια:
Χρήστος Προμοίρας



6. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019/6/94 23
Μία κλιματική αλλαγή της 
γης μας μπορεί να έχει  πε-
ρισσότερες αιτίες. Οι αιτί-
ες αυτές μπορεί να είναι φυσικές ή ανθρωπογενείς.
Παραδείγματα  για  φυσικές  αιτίες  είναι:  Οι αλλαγές 
της δραστηριότητας του ήλιου, οι αλλαγές των παραμέ-
τρων της τροχιάς της γης περί τον ήλιο, η ηφαιστειακή 
δραστηριότητα, η μετατόπιση των ηπείρων της γης, το 
φαινόμενο Ελ-Νίνιο. 
Ωστόσο, από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης 
(περίπου το 1750),   στις  φυσικές  αιτίες για την αλλαγή 
του κλίματος,  προστέθηκαν  και ανθρωπογενείς. Με-
ρικά παραδείγματα για ανθρωπογενείς αιτίες είναι: Το 
ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, η αλλαγή 
της ανακλαστικότητας της επιφάνειας της γης, η αλλα-
γή της ανακλαστικότητας της ατμόσφαιρας της γης.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η δυνατότητα του αν-
θρώπου να περιορίσει την κλιματική αλλαγή αφορά 
κυρίως τον περιορισμό του ανθρωπογενούς φαινομέ-
νου του θερμοκηπίου. Βέβαια, από τις στήλες του Πε-
ριοδικού ΝΤΕΛΑΛΗΣ έχουμε περιγράψει περισσότερες  
φορές  αναλυτικά  το  ανθρωπογενές  φαινόμενο  του  
θερμοκηπίου.
Για να γίνουν όμως ευκολότερα αντιληπτά τα επόμενα, 
πρέπει να υπενθυμίσουμε τι ακριβώς είναι το ανθρω-
πογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ονομάζουμε 
αέρια του θερμοκηπίου ορισμένα αέρια που υπάρχουν 
στην ατμόσφαιρα (τα περισσότερα σε ίχνη) και έχουν 
την εξής σημαντική ιδιότητα: Αφήνουν την ηλιακή ακτι-
νοβολία να περάσει σχεδόν  αφιλτράριστη  μέχρι  την  
επιφάνεια  της γης. Έτσι,  η επιφάνεια της γης θερμαίνε-
ται  και  εκπέμπει με τη σειρά της θερμική ακτινοβολία 
προς το διάστημα. Τα αέρια, όμως,  του  θερμοκηπίου  
απορροφούν ένα μέρος αυτής  της  θερμικής  ακτινο-
βολίας  κάνοντας  έτσι  την  ατμόσφαιρα και,  επομέ-
νως,  και  την  επιφάνεια της γης θερμότερη από ότι θα 
ήταν, εάν δεν υπήρχαν τα αέρια του θερμοκηπίου. Η 
αύξηση αυτή της θερμοκρασίας  κοντά  στην  επιφάνεια  
της  γης ονομάζεται φαινόμενο του θερμοκηπίου.   Το  
ανθρωπογενές  φαινόμενο  του θερμοκηπίου, λοιπόν, 
αφορά  το γεγονός  ότι  ο  άνθρωπος  με  τις  δραστηρι-
ότητές  του αυξάνει την ποσότητα των αερίων του  θερ-
μοκηπίου  που  βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Τα αέρια 
αυτά του θερμοκηπίου είναι  το  διοξείδιο  του άνθρα-
κα (61%), το μεθάνιο (15%), οι χλωροφθοράνθρακες 
(11%),  το όζον (9%) και το υποξείδιο του αζώτου (4%). 
Τα ποσοστά μέσα στις παρενθέσεις ανταποκρίνονται  
στο  μερίδιο  που  έχει το κάθε αέριο του θερμοκηπίου 
στο ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου,  δη-
λαδή στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην 
επιφάνεια της γης. Έτσι,  το  σημαντικότερο  αέριο για 
το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα με 61%. Η αύξηση αυτή της πο-
σότητας των αερίων του θερμοκηπίου  στην  ατμόσφαι-
ρα  έχει  ως  αποτέλεσμα,  όπως  προαναφέραμε,  την  
αύξηση  της  θερμοκρασίας  κοντά στην επιφάνεια της 
γης και έτσι την κλιματική αλλαγή (δηλαδή  την άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας, την  αύξηση των βροχοπτώ-
σεων, την αύξηση της έντασης και της συχνότητας των 
ακραίων καιρικών φαινομένων κ.λπ.). Επομένως, ενά-
ντια στο ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου 
δρούμε, όταν μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων του 
θερμοκηπίου.
Σε  προηγούμενα άρθρα μας στο Περιοδικό ΝΤΕΛΑΛΗΣ 
έχουμε περιγράψει τι μέτρα έχει πάρει η διεθνής κοινό-
τητα, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου ( Το Πρωτόκολλο του Κιό-
το το 1998 και η Συμφωνία των Παρισίων το 2015). 
Το τελευταίο διάστημα νέοι άνθρωποι σε περισσότε-
ρες χώρες (κυρίως στη Σουηδία, στην Κεντρική Ευρώπη 
αλλά και στην Ελλάδα) έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες, 
επειδή η διεθνής  κοινότητα δεν κάνει αρκετά ενάντια 
στην κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι βέβαια σημα-
ντικά, διότι  η  Πολιτική  αντιδρά  ευαίσθητα σε τέτοιες 
διαμαρτυρίες. Ας δούμε, όμως, ποια πρέπει να είναι η 
βάση για τέτοιες διαμαρτυρίες. Όπως εξηγήσαμε προη-
γουμένως περιορισμός της κλιματικής αλλαγής σημαί-

νει περιορισμό του ανθρωπογενούς φαινομένου του 
θερμοκηπίου, δηλαδή περιορισμό των εκπομπών των 
αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και, κυρίως, 
περιορισμό της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα, 
δηλαδή περιορισμό της καύσης των ορυκτών καυσίμων 
(κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο κ.λπ. ). Ποιες 
χώρες, όμως, εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα  τις  μεγα-
λύτερες  ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμί-
ως (τα ποσοστά μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το 
έτος αναφοράς);
1) Κίνα-28,03 %, 2) ΗΠΑ-15,9 %, 3) Ινδία-5,81 %, 4) Ρω-
σία-4,79 %, 
5) Ιαπωνία-3,84 %, 6) Γερμανία-2,36 %, 7) Κορέα-1,78 
%, 8) Καναδάς-1,67 %, 
9) Ιράν-1,63 %, 10) Σαουδική Αραβία-1,47 %. Η Ελλάδα 
με 0,2% στην παγκόσμια εκπομπή διοξειδίου του άν-
θρακα βρίσκεται στην 48η θέση.
Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση έχει εφαρμόσει μέχρι τώρα τη 
μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών των αερίων του 
θερμοκηπίου. Αντιθέτως, οι τρεις πρώτες χώρες (που 
αναφέρονται προηγουμένως) μαζί  εκπέμπουν σχεδόν 
το μισό της παγκόσμιας εκπομπής του  διοξειδίου  του  
άνθρακα. Για  το πού πρέπει να γίνονται, λοιπόν, μεγά-
λες διαμαρτυρίες  βγάλτε μόνοι σας τα συμπεράσματά 
σας.
Οι  διαμαρτυρίες των Νέων θέλουν να τονίσουν  ότι το 
Κράτος δεν κάνει αρκετά ενάντια στην κλιματική αλλα-
γή (βέβαια, θα ήταν σκοπιμότερο να μην είχε οριστεί 
σαν ημέρα  διαμαρτυρίας  η  Παρασκευή,  γιατί  έτσι  
δόθηκε  η δυνατότητα σε αυτούς που είναι  ενάντιοι 
στις διαμαρτυρίες να υποστηρίζουν  ότι έτσι αρκετοί 
συμμετέχουν δήθεν στις  διαμαρτυρίες,  αλλά  στην 
πραγματικότητα κάνουν επιμήκυνση του Σαββατοκύρι-
ακου). Ανεξάρτητα, όμως, από  αυτό  θα  ήταν σκόπιμο 
η νεολαία και όχι μόνο να ενστερνιστούν κάτι που είχε 
πει προ ετών ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζων Φ. Κένεντυ: 
«Μη ρωτάς  τι  κάνει  η  πατρίδα σου για σένα, αλλά 
τι κάνεις εσύ για την πατρίδα σου!». Γι’ αυτό σήμε-
ρα, ανεξάρτητα με το τι κάνουν τα διάφορα κράτη, θα 
ασχοληθούμε με τις δυνατότητες που έχει ο καθένας 
από εμάς, προκειμένου να κάνει κάτι ενάντια στο αν-
θρωπογενές  φαινόμενο του θερμοκηπίου και με αυτόν 
τον τρόπο ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Ένας  πολίτης  μπορεί  να μειώσει το ανθρωπογενές 
φαινόμενο του θερμοκηπίου, αν με έναν οποιοδήποτε 
τρόπο μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκη-
πίου. Αν  εξετάσουμε τις πηγές εκπομπής των αερίων 
του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου,  θα 
αντιληφθούμε ότι οι τομείς από τους οποίους εκπέ-
μπονται τα αέρια αυτά είναι: 
1) Ο οικιακός τομέας, οι υπηρεσίες, το εμπόριο και ο 
τουρισμός.
2) Οι μεταφορές.
3) Η γεωργία.
4) Η βιομηχανία.
5) Η ηλεκτροπαραγωγή.
6) Η διαχείριση απορριμμάτων.
Η  συμβολή  μεμονωμένων ατόμων στη μείωση των 
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στους τρεις 
τελευταίους τομείς είναι περιορισμένη. Αντιθέτως,  
στους τρεις πρώτους  τομείς  η  συμβολή των πολιτών 
μπορεί να είναι καθοριστική.
 Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα.
Ο οικιακός τομέας, οι υπηρεσίες, το εμπόριο και ο 
τουρισμός.
Τα 80% περίπου των εκπομπών των αερίων του αν-
θρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου προέρ-
χεται από την εξασφάλιση ενέργειας για τους επιμέ-

ρους τομείς του τομέα 1) που 
αναφέραμε προηγουμένως. 
Κάθε εξοικονόμηση ενέργει-

ας σε έναν οποιονδήποτε  επιμέρους  τομέα, λοιπόν, 
αποτελεί μείωση του ανθρωπογενούς φαινομένου  του  
θερμοκηπίου. Μείωση του ανθρωπογενούς φαινομέ-
νου του θερμοκηπίου αποτελεί, βέβαια,  και  η αντικα-
τάσταση της χρήσης ορυκτών καυσίμων με την χρήση 
μιας ανανεώσιμης μορφής ενέργειας (ηλιακή, αιολική, 
κ.λπ.). Παραδείγματα δυνατοτήτων  μείωσης  του  αν-
θρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου για τον 
τομέα 1) είναι: 
1. Χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδόσεως αντί συμ-
βατικών. Οι λαμπτήρες υψηλής αποδόσεως είναι μεν 
ακριβότεροι, αλλά σε σύγκριση με τους συμβατικούς 
καταναλώνουν  μέχρι και 8 φορές λιγότερη ενέργεια και 
έχουν μέχρι και οχτώ φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. 
Έτσι,  η χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδόσεως συγχρό-
νως εξοικονομεί ενέργεια και είναι οικονομικότερη για 
τον χρήστη.
2. Κλείσιμο  όλων  των  ηλεκτρονικών  συσκευών, δη-
λαδή υπολογιστών, τηλεοράσεων, βίντεο, DVD, στε-
ρεοφωνικών εγκαταστάσεων κ.λπ., όταν δεν χρησιμο-
ποιούνται. Δηλαδή, να μη διατηρούνται σε κατάσταση 
αναμονής (stand by).
3. Χρήση πλυντηρίων πιάτων και ρούχων μόνο όταν γε-
μίσουν.
4. Ηλεκτρικά ψυγεία:  Επιλογή σωστού μεγέθους για το 
νοικοκυριό, μακριά από τη θέρμανση,  όχι  εκτεθειμένα 
σε ηλιακή ακτινοβολία, ζεστά φαγητά στο ψυγείο αφού  
κρυώσουν,  τάξη  στην ψύξη και κατάψυξη, ώστε να μη 
μένει επί ώρα ανοιχτή η πόρτα ψάχνοντας. Ανάλωση 
τροφών πριν από μεγάλες απουσίες, ώστε να μείνουν 
κλειστά. Εξετάστε τη θερμοκρασία τόσο της ψύξης όσο 
και της κατάψυξης. Αρκούν +5ºC για την ψύξη και -18ºC 
για την κατάψυξη. 
5. Εξέταση, αν  είναι οικονομικότερο,  οικιακές  συ-
σκευές (ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων 
κ.λπ.) μετά από μία σοβαρή βλάβη και πολυετή χρήση 
να αντικατασταθούν με νέες, που έχουν πολύ μικρότε-
ρη κατανάλωση ρεύματος. Εδώ ενδείκνυται  στην  αγο-
ρά  μίας  νέας  οικιακής  συσκευής να ληφθεί σοβαρά 
υπ’ όψιν η  κατανάλωση  ενέργειας,  δεδομένου  ότι 
υπάρχουν  μεγάλες διαφορές μέχρι και 1:3. Δηλαδή, σε 
μία τέτοια περίπτωση δεν φροντίζει κανείς μόνο το πε-
ριβάλλον αλλά και την ίδια του την τσέπη.
6. Μείωση των θερμικών απωλειών των κατοικιών με 
μόνωση της οροφής, μόνωση του κελύφους (τοιχωμά-
των) της κατοικίας και με αντικατάσταση των απλών 
τζαμιών παραθύρων με πολλαπλά τζάμια.
7. Συντήρηση  ή  και  αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής 
θέρμανσης. 
8. Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση νερού.
9. Φωτοβολταϊκά συστήματα. Μετατρέπουν μέρος της 
ηλιακής ακτινοβολίας απευθείας σε ηλεκτρισμό. 
Τομέας Μεταφορών
Παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα 
των μεταφορών είναι: 
1. Χρήση ποδηλάτου ή και μέσων μαζικής μεταφοράς 
(μετρό, τρόλεϊ, τραμ, προαστιακού, λεωφορείων κ.λπ.) 
αντί του ιδιωτικού αυτοκινήτου.
2. Σε περίπτωση χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου 
προς ένα επαναλαμβανόμενο προορισμό (π.χ. θέση 
εργασίας), σχηματισμός ομάδας ατόμων με τον ίδιο ή 
παραπλήσιο προορισμό που θα ταξιδεύουν ομαδικά 
και εναλλάξ με ένα αυτοκίνητο.
3. Χρήση  κινήτρων  για  την  αντικατάσταση αυτοκι-
νήτου παλαιάς με νέας τεχνολογίας με πολύ μικρότερη 
κατανάλωση.
Τομέας Γεωργίας
Στη  Γεωργία  προσφέρεται  η  μείωση της χρήσης αζω-
τούχων λιπασμάτων μέσω βιολογικών καλλιεργειών. 
Μείωση αζωτούχων λιπασμάτων σημαίνει μείωση εκ-
πομπών υποξειδίου του αζώτου. Μία ποσότητα υποξει-
δίου του αζώτου είναι 310 φορές πιο επιβαρυντική για 
το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου απ’ ότι 
η ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα.

Οι Διαμαρτυρίες των Νέων ενάντια στην παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή
Του Στέφανου Ε.
Μπινιάρη 
Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός
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Η χώρα προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά από 10 χρόνια με-
γάλης ταλαιπωρίας και αλλεπάλληλων χτυπημάτων που προ-
κάλεσαν σοκ και πολλαπλές κακώσεις στο σώμα της ελληνικής 

κοινωνίας.  Τώρα βγαίνουμε από τον σκληρό πυρήνα των μνη-
μονίων, αλλά οι μεγαλύτερες προκλήσεις και απειλές είναι μπρο-

στά μας.
Πιθανόν να διάβασαν αρκετοί  την έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης  σχετικά με τις δημογραφικές εξελίξεις στο μέλλον, 
οι οποίες προκαλούν ανατριχίλα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σημάνουν και 
εθνικό συναγερμό.
Στην Ελλάδα το 2020, οι 65άρηδες θα είναι το 37,8% του εργατικού δυναμικού, 
ενώ το 2060 θα φτάσουν στο 79,7%!
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι μετά από τα μνημόνια και ένα εύθραυστο 
ασφαλιστικό σύστημα, ο μέσος όρος των συνταξιούχων είναι τα 61,7 έτη για 
τους άνδρες και τα 60 για τις γυναίκες, όταν στις χώρες του ΟΟΣΑ τα αντίστοι-
χα μεγέθη είναι 65,4 και 63,7 έτη αντίστοιχα!
Το δημογραφικό πρόβλημα απειλεί τα συνταξιοδοτικά συστήματα όλων των 
προηγμένων χωρών και είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία 40 χρόνια, ο 
αριθμός των 65άρηδων στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ, αυξήθηκε στο 31% από 
20%, ενώ το 2060 θα φτάσει στο 58%!
Εδώ αρχίζουν και τα δύσκολα, καθώς το 2060 είναι πολύ... κοντά, είτε αυτό 
αφορά σε χώρες της Ευρώπης, είτε πολύ περισσότερο στη δοκιμαζόμενη Ελ-
λάδα.
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των ανθρώ-
πων και ο καθορισμός υψηλότερων στόχων ως προς τον δείκτη ευημερίας 
του ατόμου, περνάνε δυστυχώς μέσα από τη μείωση των γεννήσεων.
Η σύγχρονη οικογένεια κάνει λίγα παιδιά, για τα οποία πρέπει να προνοήσει 
οικονομικά ώστε να τα... προικίσει. Αυτό το μέλημα είναι πρώτιστο και έρχεται 
σε ευθεία αντίθεση με τους πένητες κυρίως του μουσουλμανικού τόξου, όπου 
η “παραγωγή” παιδιών είναι μαζική.
Ο δείκτης γεννήσεων στην Ελλάδα διαμορφώνεται στο 1,3, όταν σε χώρες που 
κατοικούν εξαθλιωμένοι ξεπαρνάει ακόμη και το διπλάσιο!  Επί της ουσίας 
μέσα στα επόμενα 40 χρόνια θα μιλάμε για έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο 
και ιδίως οι προηγμένες χώρες θα δοκιμάσουν τις αντοχές τους σε όλα τα 
επίπεδα.
Σε αυτήν την κατηγορία ανήκει φυσικά και η Ελλάδα και μάλιστα έχοντας πολλά 
περισσότερα και μεγαλύτερα προβλήματα.
Το 2060 η Ελλάδα θα είναι μια χώρα γερόντων, με λιγότερους καταναλωτές 
και περισσότερους... αραχτούς. Αν δεν γίνουν μαζικές επενδύσεις, τότε το 2060 
ίσως τα πράγματα να είναι ασυγκρίτως πολύ χειρότερα σε σχέση με σήμερα.
Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κηδεμονία της Ελλάδας από τους εταίρους-δα-
νειστές της εκτείνεται μέχρι τότε, μετά τα “καμώματα” και της προηγούμενης 
κυβέρνησης, η οποία έκανε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να μας βυθίσει ακόμη 
πιο βαθιά στην ανυποληψία και την ελεημοσύνη.
Οι επενδύσεις αποτελούν το ζητούμενο για να μπορέσουμε να υπάρχουμε ως 
χώρα μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Και πρέπει να είναι μαζικές.
Ωστόσο, με δεδομένη τη ραγδαία γήρανση του πληθυσμού και την ολοένα μι-
κρότερη ροπή για τη δημιουργία οικογένειας και μάλιστα με αρκετά παιδιά, 
τίθεται το επόμενο ερώτημα: ποιοι θα δουλέψουν από τη στιγμή που ο γηγε-
νής οικονομικά ενεργός πληθυσμός θα μειώνεται με ραγδαίους ρυθμούς; Και 
πάμε και στο επόμενο ερώτημα.
Ποια προοπτική μπορεί να έχουν οι σημερινοί 30άρηδες σε 40 χρόνια, όταν 
θα είναι συνταξιούχοι και ενδιαμέσως θα έχουν υποστεί αλλεπάλληλα “ηλε-
κτροσόκ” καθώς θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν ένα πανάκριβο ασφαλιστικό 
σύστημα που θα βασίζεται στις τεράστιες υποχρεώσεις έναντι εκατομμυρίων 
γηρασμένων πολιτών;
Τα επόμενα χρόνια θα δούμε μπροστά μας... πράματα και θάματα. Θα κλη-
θούμε να τοποθετηθούμε σχετικά με το εάν θέλουμε μια οικονομία που θα 
στέκεται στα πόδια της και θα παράγει πλούτο αλλά και θέσεις εργασίας που 
σε σημαντικό βαθμό θα αφορούν ξένους μετανάστες (αφού εμείς δεν γεννά-
με πλέον), ή, αν θέλουμε μια χώρα εθνικά “καθαρή” της οποίας το ασφαλι-
στικό σύστημα και η οικονομία θα βρίσκονται υπό την απειλή της κατάρρευ-
σης ανά πάσα στιγμή.
Κάθε επιλογή από τις δύο κινείται στην κόψη του ξυραφιού. Το μόνο που ξέρου-
με είναι ότι για να υπάρχει Κράτος πρέπει να υπάρχει ισχυρή οικονομία.
Για να υπάρχει ισχυρή οικονομία και συνεπώς υπόσταση στο Κράτος, απαιτού-
νται τομές και τολμηρές αποφάσεις σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επί-
πεδο.
Το αύριο θα δείξει εάν κάναμε σήμερα τις σωστές επιλογές, αναγνωρίζοντας 
τα λάθη του χθες. Προς το παρόν δεν βλέπουμε το μέλλον, γιατί αδυνατούμε 
να παραδεχθούμε και να αποδεχθούμε τα λάθη του χθες που μας έχουν φέ-
ρει σε ένα θολό σήμερα...
	

Ασφαλιστικό σύστημα υπό κατάρρευση
σε μια χώρα που αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις
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Του Λουκά Γεωργιάδη

Δουλεύοντας ψιλό γαζί τους απόδημους

Οι ομογενείς μας είναι Έλ-
ληνες καλής πρόθεσης. Με το βάσανο της μετανάστευσης 
περνούν όλη τη ζωή τους. Με τον νόστο έντονο στις ψυχές και 
τις σκέψεις τους.
Αποκούμπι τους ο πολιτισμός μας. Αυτός τους κρατά. Η γλώσ-

σα, την οποία πασκίζουν να διατηρήσουν και εκεί όπου υπάρ-
χουν σχολεία ελληνικά, αλλά και σε πιο δύσκολες περιοχές, όπου 

αναλαμβάνει κάποιος απλώς εγγράμματος σε ένα δωμάτιο ή στο εσωτερικό 
ενός ναού να φέρει σε επαφή τα παιδιά της ομογένειας με τη λαλιά και τη 
γραφή της γλώσσας μας.
Το υλικό πλούσιο. Η αρχαία ελληνική γραμματεία, οι νεότεροι ποιητές και οι 
συγγραφείς μας, αλλά και τα παραμύθια του λαού, οι μύθοι των αρχαίων, 
τα τραγούδια και οι χοροί, η υπερηφάνεια για την ελληνική καταγωγή.
Οι Έλληνες του εξωτερικού ζουν με μια διαρκή λαχτάρα. Με ένα όνειρο το 
οποίο πασκίζουν να κάνουν πραγματικότητα. Με τη λαχτάρα και το όνειρο 
της επιστροφής. Οι ομογενείς μας ίπτανται. Στην κυριολεξία ζουν κάπου με-
τέωροι. Με το ένα πόδι στον τόπο καταγωγής τους και το άλλο στον τόπο 
κατοικίας τους. Ο Ελληνας της Αυστραλίας δεν ζει στην Ελλάδα, αλλά ούτε 
και στην Αυστραλία. Περνά μια ζωή πάνω από τον ωκεανό, χωρίς να αισθά-
νεται ότι αποκλειστικά ανήκει κάπου. Περνά μια ζωή πασχίζοντας να ενώσει 
τους δύο τόπους του και με έντονη την προσμονή της επιστροφής.
Οι Έλληνες όπου Γης θέλουν να συμμετέχουν στη ζωή της χώρας μας. Είτε 
με κάποιες επισκέψεις στον γενέθλιο τόπο είτε μέσω των οργανώσεων τους 
που φροντίζουν ανάγκες τρέχουσες είτε παρεμβαίνοντας στην πολιτική κα-
τάσταση μέσω της ψήφου τους όταν και εάν μπορούν να ταξιδεύουν γι’ αυ-
τόν τον σκοπό στις εκλογές. Πάγιο και διαρκές το αίτημα τους να μπορούν 
να ψηφίζουν για την ελληνική Βουλή εκεί, στον τόπο κατοικίας τους.
Προκύπτουν βεβαίως πολλά ερωτήματα εδώ. Ποιοι ακριβώς ομογενείς θα 
ψηφίζουν; Όλοι; Και οι τέταρτης και πέμπτης γενιάς; Τι σχέση έχουν με τον 
τόπο καταγωγής τους και άλλα πολλά.
Αυτή τη λαχτάρα και το δίκαιο αίτημα των Ελλήνων του εξωτερικού έσπευ-
σε να εκμεταλλευτεί η Νέα Δημοκρατία. Ο αρχηγός της σε ταξίδι του στις 
ΗΠΑ υποσχέθηκε πως θα ψηφίζουν άπαντες. Δηλαδή πόσοι; Τρία, πέντε, 
δέκα εκατομμύρια; Κατόπιν αυτού και αφού έκανε τη «φιγούρα» του, προ-
σγειώθηκε στην πραγματικότητα περικόπτοντας δραματικά τον αριθμό των 
δικαιούχων δικαιώματος ψήφου.
Ταυτόχρονα όμως δεν παρέλειψαν η Ν.Δ. και τα παντοδύναμα και πάμπολ-
λα φίλια προς αυτήν ΜΜΕ να συκοφαντήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αντιτίθεται 
τάχα στο δικαίωμα αυτό των ομογενών μας. Παριστάνει πως αγνοεί το γεγο-
νός ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η πρώτη που ασχολήθηκε σοβαρά με 
το θέμα σε αυτά τα σαράντα χρόνια μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής.
Με νομοθετική παρέμβαση δημιούργησε επί υπουργίας Χαρίτση διακομ-
ματική επιτροπή, που κατέληξε σε πόρισμα, το οποίο αραχνιάζει στα ράφια 
του υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να δίδεται στη δημοσιότητα από τη νε-
οδημοκρατική σημερινή ηγεσία του υπουργείου.
Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση της Ν.Δ. από κωλοτούμπα σε κωλοτούμπα, ενσω-
ματώνει στον νόμο της για τη διευκόλυνση της ψήφου των εκτός Ελλάδος 
συμπατριωτών μας κάποιες προτάσεις του ΚΚΕ εξασφαλίζοντας, φαίνε-
ται, τη συναίνεσή του και επιτυγχάνει να κοροϊδέψει μεγαλοπρεπώς τους 
ομογενείς. Πώς; Μα, δίνοντάς τους το δικαίωμα στο εκλέγειν, αλλά όχι στο 
εκλέγεσθαι. Η ψήφος των ομογενών θα προσμετράται στο ψηφοδέλτιο επι-
κρατείας του κάθε κόμματος, αλλοιώνοντας το πραγματικό εκλογικό αποτέ-
λεσμα, μη δίνοντας το δικαίωμα στους ομογενείς να εκλέξουν τους δικούς 
τους βουλευτές.
Ψήφοι από την Αστόρια, τη Μελβούρνη ή το Μόναχο θα εξασφαλίζουν την 
εκλογή βουλευτών στο Κιλκίς για παράδειγμα ή στην Αθήνα, αλλά ο απόδη-
μος Έλληνας δεν θα έχει τον δικό του εκλεγμένο αντιπρόσωπο.
Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πλάι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας «εσωτερικού» 
να υπάρχει και ένα αντίστοιχο «εξωτερικού» με τους υποψηφίους από τις 
περιφέρειες όπου ζουν Έλληνες. Συνταγματικό πρόβλημα δεν υπάρχει. Πλην 
όμως είναι κάτι που η Ν.Δ. δεν δέχεται, γιατί αυτό που την ενδιαφέρει είναι 
να ενθυλακώσει τις ψήφους σε ένα γενικό τσουβάλιασμα αλλοιώνοντας το 
εκλογικό αποτέλεσμα.
Έτσι λοιπόν, κοροϊδεύοντας αυτούς τους «Έλληνες καλής πρόθεσης», όπως 
προανέφερα, τους δίνουν μισή δημοκρατία. Απορρίπτοντας την πρόταση 
του ΣΥΡΙΖΑ για “ψηφοδέλτιο εξωτερικού”, απ’ όπου θα προέκυπταν τουλάχι-
στον 5 ομογενείς, δέχεται την υποχρεωτική συμμετοχή υποψηφίων από την 
ομογένεια στις τρεις πρώτες θέσεις των ψηφοδελτίων Επικρατείας των κομ-
μάτων. Μισή αντιπροσώπευση δηλαδή, μιας και τους αφαιρείται το δικαίω-
μα της σταυροδοσίας. Είναι η δημοκρατία που βολεύει το κόμμα της Νέας 
Δημοκρατίας. Τους τοποθετεί η κυβέρνηση, με γερές πλάτες εντός Βουλής 
και από άλλα κόμματα στο ράφι, ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
Ψιλό γαζί το δούλεμα…
	

Πηγή: Η Άυγή

Του Πάνου Σκουρολιάκου 
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Ελένη του Νηρού, αμήν...
Γράφει η Μάρω Σιδέρη
Η Κύρα Λένη σχολείο δεν είχε πάει. Γράμματα δεν ήξερε. Σαν 
έπρεπε να υπογράψει, μια δυο φορές στη ζωή της, έβαζε σταυ-
ρό, όχι μόνο επειδή δε γνώριζε πώς να γράψει το όνομά της, 
αλλά, κυρίως, επειδή πίστευε πως ο σταυρός θα της κάλυπτε 
όσα δε γνώριζε και θα την προστάτευε από παγίδες που δεν 
καταλάβαινε. Η μόνη επαφή της με τα διαβαστά ήταν η Εκ-
κλησία που ως τα βαθιά της γεράματα ήταν κομμάτι της ζωής 
της. Απ’ έξω την ήξερε τη λειτουργία η κυρα Λένη κι όχι από το 
Πιστεύω και μετά, αλλά από τον Όρθρο. Πώς θυμόταν όλους 
τους ύμνους και τόσα απολυτίκια Αγίων ούτε εκείνη ήξερε 
ούτε και αναρωτήθηκε ποτέ. Απλώς τα ήξερε γιατί τα μουρ-
μούραγε, όπου βρισκόταν, έτσι όπως τα είχε ακούσει από τους 
ψάλτες και τα είχε αποστηθίσει. Μα το αγαπημένο παιχνίδι 
του αυτιού είναι το χαλασμένο τηλέφωνο. Επειδή όσα ήξερε 
τα είχε μάθει δια της ακοής, ο εγκέφαλός της τα είχε αποθηκεύσει έτσι όπως 
τα είχε σκανάρει το αυτί της... στραβά ίσια, πάντως έτσι, χωρίς κρίση και χωρίς 
λογική. Ή μάλλον με μια δική της λογική που έβγαζε νόημα: το πάτερ ημών για 
παράδειγμα το ήξερε  απ΄ έξω, μα το στίχο «αλλά ρύσαι ημάς από του πονη-
ρού» εκείνη τον άκουγε «Ελένη του νηρού». Έτσι τον είχε ακούσει την πρώτη 
πρώτη φορά, μικρό κοριτσάκι ακόμα, έτσι τον άκουγε κάθε φορά που πήγαινε 
στην εκκλησία, έτσι τον είχε μάθει κι έτσι τον έλεγε. Στη λογική της έδενε κιό-
λας: Ελένη ήταν το βαφτιστικό της, για Ελένη έλεγε ο στίχος, άρα σωστό ήταν...	
Ήταν πολύ καλή γυναίκα η κυρά Λένη, φιλόξενη και γλυκομίλητη κι έκανε την 
προσευχή της αδιάκοπα για όλους. Όπου και να βρισκόταν κι όταν πότιζε τα 
λουλούδια της κι όταν ζύμωνε κι όταν σκούπιζε την αυλή έλεγε συνέχεια το 
Πάτερ ημών και πάντα το τελείωνε έτσι: και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, 
Ελένη του Νηρού, αμήν!
Ποιος ξέρει ποιος, ιερέας ή λαϊκός, έβαλε την ντροπή στην άκρη, και της 
έκανε παρατήρηση κάποτε πως το Πάτερ ημών το έλεγε λάθος! Πήγε 
να πεθάνει η κυρα Λένη. Το ένα πράγμα που νόμιζε ότι ήξερε, τη μια 
της σταθερά όλα αυτά τα χρόνια και δεν την έλεγε σωστά; Σα να ακυ-
ρώθηκε όλος ο αγώνας μέσα της και αισθάνθηκε μεγάλη ντροπή: δεν 
την πείραζε ο κόσμος που ήξερε την ασχετοσύνη της, αλλά ντρεπόταν 
το Θεό που τη μια προσευχή που Του έστελνε, την έστελνε χαλασμένη!	
Ένα απόγευμα πήγε στην πιο έμπιστη γειτόνισσα, για να μοιραστεί το φόβο της 
και για να ζητήσει βοήθεια. Αγράμματη γυναίκα ήταν κι η κυρά- Σταμάτα, αλλά 
αυτηνής ο άντρας ήταν ψάλτης και όλο και κάτι θα ήξερε. Ντρεπόταν να ρωτήσει 
απευθείας τον Κωσταντή, γι’ αυτό θα εμπιστευόταν τη γυναίκα του να τη βοηθήσει.	
«Βρε Σταμάτα» , της είπε εκεί που κάθονταν στο τζάκι κι έπιναν τον καφέ, «μου 
είπαν πως λέω το Πάτερ ημών λάθος. Μου το λες εσύ όπως το ξέρεις για να 
καταλάβω πώς πάει κανονικά;» «Αμέ», είπε σίγουρη η κυρά Σταμάτα κι άρχισε 
να απαγγέλλει αργά και σταθερά: «Πάτερ ημών, ο εν τοις Ουρανοίς...» συνέ-
χισε να απαγγέλλει και σαν έφτασε στην επίμαχη φράση είπε: «και μη εισε-
νέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ, ΑΜΗΝ!».	
Ξαφνιάστηκε η κυρά Ελένη! «Πώς το είπες;» τη ρώτησε, γιατί σα να εντόπισε 
τη διαφορά αλλά καλά τις λέξεις δεν τις διέκρινε ούτε τις καταλάβαινε. «Αλλά 
ΡΥΣΑΙ ΗΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ, ΑΜΗΝ!» επανέλαβε η κυρά Σταμάτα. Σοκαρί-
στηκε η καημένη η κυρά Λένη. «Τι θα πει αυτό;» ρώτησε, γιατί καμιά ερμηνεία 
δεν της κόλλαγε. «Πού να ξέρω;»  ρώτησε η κυρά- Σταμάτα. «Έτσι το λένε όλοι, 
έτσι το λέω κι εγώ». 
Μια τρομακτική σκέψη πέρασε από το μυαλό της κυρά- Λένης. «Και πώς το ξέ-
ρεις ότι το ακούς και το λες σωστά;» τη ρώτησε. «Κι εγώ το ακούω, όπως το λέω, 
Ελένη του νηρού αμήν. Πώς να σιγουρευτούμε πώς το δικό σου είναι το σωστό;»	
Ταράχτηκε η κυρά Σταμάτα. Τι δαίμονα της είχε βάλει στο κεφάλι η φιλενάδα 
της; Αν το έλεγε κι εκείνη λάθος; Αν είχε κι εκείνη παρακούσει όλα αυτά τα χρό-
νια; Ο Κωνσταντής που ήταν ψάλτης, έτσι το έλεγε: «αλλα ρύσαι ημάς από του 
πονηρού»... αλλά πάλι μήπως το έλεγε αλλιώς, κι εκείνη που ήταν αγράμματη 
το άκουγε άλλα αντί άλλων;
Το μεσημέρι που ο άντρας της ήρθε στο σπίτι, τον ρώτησε. Είχε κι η ίδια αγω-
νία, αλλά συμμεριζόταν και την αγωνία της φίλης της που περίμενε κι εκείνη 

μια σταθερή απάντηση. Είχαν δώσει ραντεβού το απόγευμα, 
όταν η Σταμάτα θα είχε τη λύση του μυστηρίου. Τι λέει τελικά 
στο Πάτερ ημών μετά το «και μη εισενέγκης ημάς εις πειρα-
σμόν»  και τι σήμαινε;
Ο κυρ Κωνσταντής έδωσε την απάντηση και τη λύτρωση 
στις δυο γυναίκες: «να το λες, όπως εσύ ξέρεις, Σταμάτα» 
είπε στη γυναίκα του. «Και πες στη Λένη να μη σκάει. Και 
έτσι όπως το λέει, καταλαβαίνει ο Θεός τι θέλει να πει!»	
«Μα να το λέει λάθος;» ρώτησε η Σταμάτα ανακουφισμένη πια 
που εκείνη έλεγε το Πάτερ ημών σωστά. 
«Ξέρω ανθρώπους που λένε απέξω όλη τη λειτουργία με τις σω-
στές λέξεις, αλλά με την καρδιά τη λένε όλη λάθος» απάντησε 
ο σοφός ψάλτης. «Άκου με που σου λέω: η Λένη λέει το Πάτερ 
ημών σωστά... πιο σωστά από όλους μας... αυτό να της πεις»...	
Αυτό το μήνυμα έδωσε η Σταμάτα στη φιλενάδα της το ίδιο 
κιόλας απόγευμα. Και η Λένη, ανακουφισμένη κι εκείνη, συ-

νέχισε έτσι να τελειώνει το Πάτερ ημών: Και μη εισενέγκης ημάς από του 
πειρασμού, Ελένη του Νηρού, αμήν. Ως τα βαθιά της γεράματα, έτσι το 
έλεγε. Και στο τέλος της, θυμόταν η κυρά -Σταμάτα, όλα μοσχομύρισαν 
μύρο και δικαίωσαν την άποψη του Κωνσταντή: πράγματι... η κυρα - Λένη 
σε όλη της τη ζωή έλεγε το Πάτερ ημών σωστά... πιο σωστά από όλους ...	

Υ.Γ. την ιστορία της κυρα Λένης που φοβόταν ότι έλεγε το Πάτερ ημών λάθος, 
τη θυμηθήκαμε σήμερα το μεσημέρι... και μέσα στα χαμόγελα που προκάλεσε 
ο περιβόητος στίχος, στο τέλος μείναμε με μια απέραντη γλύκα...

Η ΑΘΕΑΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

Καθώς  παρακολουθούσα   από  απόσταση  την παρέλαση για την εθνική 
μας γιορτή με τον τετράχρονο εγγονό  μου,  έκανα κάποιες  σκέψεις, όχι 
απαραίτητα σωστές…
Για  να  γίνω  πιο συγκεκριμένος,   αναλογιζόμουν πόση χρησιμότητα  
αλλά και σκοπιμότητα  έχουν αυτές οι  παρελάσεις, με τον τρόπο που γί-
νονται.  Να παρελαύνουν, δηλαδή,  τα παιδάκια  σαν στρατιωτάκια και 
οι επίσημοι να τα καμαρώνουν και να τα χειροκροτούν γεμάτοι από 
εθνική  περηφάνια ... Μόνο που  τις υπόλοιπες  μέρες  του  χρόνου  αυτή η 
εθνική  περηφάνια   πληγώνεται. 
Για να ξεφύγουμε από αυτόν τον φαύλο κύκλο νομίζω  πως χρειαζόμα-
στε ριζική αλλαγή τουλάχιστον στην  παιδεία  με συναίνεση όλων των 
κομμάτων.  Μεταξύ των άλλων αλλαγών-βελτιώσεων  αντί για παρελάσεις, 
θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται  στα σχολεία    εκδηλώσεις  με ομι-
λίες για την ιστορία μας, για τις θυσίες και τα κατορθώματα των προγόνων 
μας, παράλληλα, όμως,  να επισημάνουμε στα νεαρά βλαστάρια μας -την 
μοναδική ελπίδα για το μέλλον μας-   τα λάθη και τα ελαττώματά  μας  ως  
λαός,  για να παραδειγματιζόμαστε  και  να  αποκτάμε αυτογνωσία.   Έτσι, 
θα φτιάξουμε νέα φουρνιά  από  ικανούς  και  υπεύθυνους μελλοντικούς 
πολίτες   που θα  ξεχωρίζουν από τον όχλο.    
Οι επίσημοι πάλι, κυρίως πολιτικοί, κατά την γνώμη μου, θα 
έπρεπε  να   τιμούν  την σημαία και την πατρίδα, όχι μόνο δύο φορές το χρόνο 
και τον υπόλοιπο καιρό να την ταπεινώνουν   με λόγια και έργα  βάζοντας  το 
κομματικό συμφέρον  πάνω από  την προκοπή του τόπου.     Ας  σταματή-
σουν  να  αυτοσχεδιάζουν σε  βάρος των παιδιών   με το ράβε -  ξήλωνε  στη 
παιδεία.    Ας  συναινέσουν σε ένα  εθνικό σύστημα  παιδείας μακρό-
χρονο και  εμπνευσμένο, χωρίς πρόχειρους αυτοσχεδιασμούς.  Ας προ-
βάλλουν σωστά  πρότυπα  στα  παιδιά, για να βγουν υγιή μυαλά, χωρίς  
αντιπαλότητα  και  μίσος για την προκοπή του τόπου.    Ας δώσουν οι ίδι-
οι το παράδειγμα.   Όταν  μπούμε στην κανονικότητα ως  χώρα , τότε θα 
αποκτήσουμε  ξανά εθνική συνείδηση … και  οι   εθνικές μας  γιορτές δεν 
θα είναι για τα  πανηγύρια…!

Ο θαλασσινός ανοιχτής θάλασσας 
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ΤΟ ΜΕΤΑΞΩΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ 

….Κάποια φορά,  ήτανε σίγουρη γι’ αυτό,  πως  ο  άντρας της, ο 
παπα Ζαχαρίας, με κείνη τη βαθιά φωνή  της  φώναξε: «τούτο  πώς 
θα το καθαρίσεις, παπαδιά μου;» και τότε  κείνη κοίταξε   στον 
ουρανό  απ’ όπου είχε έρθει  κι  η  φωνή. Είδε  τον πυκνό μαύρο 
καπνό απ’ τα φουγάρα της Γαλλικής  να λερώνουν το γαλάζιο του 

και κατάλαβε. Χωρατατζής  ο παπά Ζαχαρίας, Θεός σχω-
ρέστον  -σταυροκοπήθηκε - και αναπόλησε πάλι τα αστεία  

του. Ατέλειωτα πειράγματα για να «μπαλώσει» τα καμώματά του.  Θεάρεστα καμώ-
ματα - δεν λέει κανείς- αλλά είχε κι αυτή το δίκιο της.  
Ποτέ  δεν  θα  ξεχνούσε  εκείνο το χουνέρι που της έκανε! Κι ούτε στ’ αλήθεια μέχρι 
και σήμερα  τον είχε συγχωρήσει…. Και  τούτη την στιγμή που το θυμήθηκε, ανέβηκε 
το αίμα στο κεφάλι της, σαν να  της ήρθε κόλπος! « Ε! όχι παππά μου», μουρμούρισε 
μονάχη,  «εκείνο ‘κει, δεν θα στο συγχωρέσω». Κοίταξε  πάλι  ψηλά  τον  καπνό  που  
άπλωνε  στον  καταγάλανο  ουρανό  και  θύμωσε ακόμα πιο πολύ!

	 « Τ’ αστεία σου καμιά φορά….» του φώναξε.
Δεν θα την ξέχναγε  ποτέ  κείνη την μέρα, το απόβραδο 
δηλαδή, που μόλις είχε γυρίσει στο σπίτι ο παπα-
Ζαχαρίας, μετά τον εσπερινό  και την επίσκεψή  
του στον παραλιακό καφενέ.
Μπήκε στητός από την είσοδο με κείνο το χαμό-
γελο «αθωότητας» και πίσω του κατάπληκτος 
και παμβρώμικος ένας μουσαφίρης. Ποιος ξέ-
ρει τι έκφραση είχαν πάρει τα μάτια της, γιατί 
γρήγορα ο παπάς την αιφνιδίασε μιλώντας 
πρώτος, σπρώχνοντας μαλακά μπροστά τον 
βρωμερό μουσαφίρη. «Παπαδιά μου, τούτος 
ο Χριστιανός  ξέμεινε στο λιμάνι. Κανόνισε τα 
δέοντα, να φάει και να ξεκουραστεί εδώ. Αύ-
ριο πρώτα ο Θεός  θα πάρει το καράβι να πάει 
στην δουλειά του».  
Με χίλιους δυο τρόπους και νεύματα  η Βασιλο-
πούλα, διακριτικά και φανερά, προσπάθησε να 
τον τραβήξει  μαζί της στον βοηθητικό χώρο, δίπλα 
στην κουζίνα,  για να του αρνηθεί επιστρατεύοντας 
όλες  τις  προφάσεις. Στο  τέλος  τα  κατάφερε  να  του  
σφυρίξει  γρήγορα  κοντά  στ’ αυτί του: «Και πού  υπολο- γίζεις,  
παπά μου, να  τον  κοιμίσουμε τον Χριστιανό;» Αυτός  την  κοίταξε  σαν να μην έπι-
ανε  το  νόημα  αυτής της ερώτησης και  της  απάντησε αυστηρά: «Όπου κοιμίζουμε 
τους ξένους μας, παπαδιά μου!».
Δηλαδή,  αν είχε  καταλάβει  σωστά,  ο  παπάς  της  ήθελε να  του  στρώσει στο κρε-
βάτι   που έβαζε τους  Πρωτοσύγκελους και τους Δεσποτάδες  από τον Μαρμαρά 
και την Πόλη, με τα  ολόλευκα σεντόνια της, όλο  κοφτό κέντημα,  και το μεταξωτό 
της  πάπλωμα!
Τα  μάτια  της  βγήκαν  από τις κόγχες τους: « ούτε για χωρατό αυτό παπά μου!» 
του είπε σφίγγοντας τα χείλη, «να μαγαρίσω, λες, τα  καλά στρωσίδια; Κι αν έρθει ο 
Πρωτοσύγκελος τι θα του στρώσω; Αυτές  τις  στρώσεις  τις  έχουμε για κείνους, γι’ 
ανθρώπους επισήμους, μαθές!» 
Ο παπά Ζαχαρίας  την κοίταξε αυστηρά και της απήγγειλε μονορούφι:  «ξένος  ἤμην,  
καὶ οὐ συνηγάγετέ με,  γυμνός,  καὶ  οὐ  περιεβάλετέ  με, ἀσθενὴς  καὶ ἐν φυλακῇ, 
καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με…».  Κι εκεί τελείωσε κάθε διαπραγμάτευση.  Γιατί,   όταν ο 
παπάς της  έκανε χρήση του Θείου λόγου, σήμαινε ότι  ήταν  κι  εντελώς  αδιαπραγ-
μάτευτη  η  κατάσταση. Αφού λοιπόν  έκανε τα «δέοντα»,  ξεπερνώντας  και  τον 
εαυτό της  σε  αυτοσυγκράτηση, πέρασε κι αυτή η νύχτα…
Το πρωί,  μετά το πρόγευμα,  ο ξένος τους έφυγε με το καλό κι εκείνη έτρεξε να 
καταγράψει τις «ζημίες». Τα σεντόνια ξεστρώθηκαν και τυλίχτηκαν,  για να καθα-
ριστούν με χίλια πλυσίματα με σαπούνια  κι αλισίβες. Μα  το πάπλωμα … Αχ!  το 
μεταξωτό  καμάρι  των  προικιών  της  είχε γιομίσει ψείρες!!  Το  πάπλωμα  που  
σκέπασε τόσους Δεσποτάδες και Πρωτοσύγκελους και άλλους σπουδαίους ξένους  
ήταν μπροστά της ένα βρωμερό  κουφάρι γεμάτο  από τα άθλια αυτά ζωύφια! Ούτε 
ο Θεός δεν το ‘θελε αυτό το πράγμα! Δεν θα ‘δινε ποτέ την άδειά Του να της συμβεί 
αυτό. «Ανάθεμα !!.....και στον παπά  της …και στα καλά  του…..  που δεν βάζει ποτέ 
μια «στάλα νερό στο κρασί του» παρά τα κάνει όλα ως γράφτηκαν  ακριβώς -με το νι 
και με τι σίγμα-  που λένε και δεν μπορεί,  λέει , άλλα  να   διδάσκει στην εκκλησία κι 
άλλα να κάμνει…. Που να ……»  κι άρχισε τις κατάρες  προς  άπαντες συσχετισμένους  
με την «ζημιά» αυτή και με την μοίρα της την μαύρη…  
Α, τέτοια πόσα! Ποιά να πρωτοθυμηθεί;  Βούρκωσε. Κοίταξε πάλι ψηλά, σαν να τονε  
ζητούσε ακολουθώντας   την  πορεία  του καπνού απ΄ τα φουγάρα. Ένα κατάμαυρο 
φίδι που έτρεχε να χωθεί στα σπλάχνα του ουρανού. «Πώς να το καθαρίσω αυτό 
παπά μου;» γέλασε χαιρέκακα κι έδειξε τον καπνό  που  λέκιαζε τον ουρανό, «όπως  
καθάρισα  το πάπλωμά μας τότε.… Το ‘καψα παπά μου,  μήπως και δεν θυμάσαι; Το’ 
καψα και μου επήρες άλλο …!» . 
Φυσούσε βοριάς κι ο καπνός έστριψε και πήγαινε να «πνίξει» τον Κυπριανό, σηκώ-
θηκε πολύ σεκλετισμένη, για να επιστρέψει  σπίτι…..
( Λαύριο 1922: Απόσπασμα από τις αναμνήσεις της μητέρας μου, κ.  Βασιλικής Κα-
πεταναντώνη   (αργότερα Γκίνη) για την γιαγιά της,  Βασιλοπούλα Παπαζαχαρία,   
χήρα  του ιερέα της Αφησιάς στη Μ.Ασία,    Ζαχαρία Παπαζαχαρία ) 

Της Άντωνίας Γκίνη

Στο πνευματικό κέντρο Ορφέας

στη Σαρωνίδα πραγματοποιήθηκε στις 23/11/2019 με μεγάλη  
επιτυχία  η  παρουσίαση  του  βιβλίου  της  συγγραφέως  Ελέ-
νης  Λάππα-Οικονόμου με τίτλο ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΒΙΟRIX. Την παρου-
σίαση επιμελήθηκε η φιλόλογος κα Χαριτάκη-Μιχαλοπούλου 
Μαρία τονίζοντας  ιδιαίτερα  το  δυνατό εικονοπλαστικό σύστη-
μα, το γλαφυρό ύφος και, κυρίως, τις ιδέες του μυθιστορήματος.	
Το  μυθιστόρημα  είναι ένας ύμνος στην Ειρήνη, την ήρεμη ζωή που 
ενώνει τους ανθρώπους  και  τους  δίνει τη δυνατότητα να ονει-
ρεύονται και να μεγαλουργούν. Αντίθετα,  είναι  μια  κατάρα στον 
πόλεμο, που σπέρνει όλεθρο και πόνο-μάτωμα και πληγές που δεν 
γιατρεύονται. Χαρακτηριστικά αποσπάσματα διάβασε με πολλή 
αισθαντικότητα η ηθοποιός Ειρήνη Χατζηκωνσταντή που συγκίνη-
σε το κοινό. Τα οπτικοακουστικά  μέσα  με  επιτυχημένη μουσική 
και video επιμελήθηκε η Μαρτίν Σκλάβου. Την εκδήλωση έκλεισε η 
συγγραφέας που ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους  και  
τους  συντελεστές  της  βραδιάς.
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H ΣΦΑΓΗ ΣΤΟ ΔΗΛΕΣΙ (ΩΡΩΠΕΙΟΝ ΑΓΟΣ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1870)
Πριν αρχίσω την εξιστόρησή μου, ας δούμε ποια ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα τότε:

Αρχηγός  του  κράτους ήταν ο βασιλεύς Γεώργιος ο Α’. Πρόεδρος της κυβερνήσεως ο 
Ζαΐμης,  υπουργός  Στρατιωτικών  ο  Σκαρλάτος Σούτσος, υπουργός Εσωτερικών ο Αυ-
γερινός  και  Αντιπολίτευση  ο  Κουμουνδούρος  και  ο  Βούλγαρης. Ο δε λαός  ακολου-
θούσε ως κοπάδι. Η  κατάσταση  στην  χώρα  ήταν  χαώδης. Κανείς δεν γνώριζε ποιος 
κυβερνά.  Οι  ταγοί  ή  οι  ληστές;  Ένας φαύλος κύκλος! 

Το  αλισβερίσι  μεταξύ  ταγών  και ληστών ήταν γνωστό και σχεδόν νόμιμο. Δηλαδή, οι 
ταγοί  προστάτευαν τους ληστές και οι ληστές  τους ταγούς. Για παράδειγμα,  ο υπουρ-
γός Στρατιωτικών Σούτσος προστάτευε την συμμορία των αδελφών Αρβανιτάκη, Τάκου 
και Χρίστου, ενώ  ο   Τάκος  προστατεύονταν  και  από  τον  Άγγλο  μεγαλοκτηματία  
Baker. Για τον λόγο  αυτόν,   ο Baker οδηγήθηκε σε δίκη, όμως, δε δικάστηκε ποτέ, γιατί 
με την επέμβαση  της  Αγγλικής  Πρεσβείας  η  υπόθεση μπήκε στο αρχείο. Αξιοσημεί-
ωτο, μάλιστα, πως ο επίσκοπος Μαντινείας χειροτόνησε ιερέα έναν ληστή, ενώ ένας 
τέως υπουργός έκρυβε για ένα χρόνο κάποιον ληστή, πράξη για την οποία οδηγήθηκε 
σε δίκη και φυλακίστηκε.

Οι  ληστές  ενεργούσαν όλοι με βάση το Εθιμικό Δίκαιο των Αλβανών. Δηλαδή, όταν η 
κλοπή  γινόταν  από  τον  ληστή με το όπλο στο χέρι, τα κλοπιμαία ήταν νόμιμα. Όσο 
περισσότερο δε   δυνατός  ήταν ο ιδιοκτήτης,  τόσο μεγαλύτερο ήταν  το ανδραγάθη-
μα.  Από  την άλλη, όταν η κλοπή γινόταν  εις βάρος πτωχού ή αδύνατου θεωρούνταν  
πράξη αναίσχυντη και κατακριτέα. 

Για όλα τα παραπάνω η γνώμη των Ευρωπαίων για την Ελλάδα ήταν  πως  αποτελούσε  
άντρο ληστών  και πως κατοικούνταν  από μισο-Έλληνες, μισο-Βλάχους, Αλβανούς και 
αγρίους.

Η Σφαγή

Στις 11/4/1870, μια παρέα αποτελούμενη από διπλωμάτες, Άγγλους και Ιταλούς, ξεκί-
νησε να πάει εκδρομή στον Μαραθώνα. Για το σκοπό αυτό, επιβιβάστηκαν σε 2 άμαξες 
συνοδευόμενοι  από   4 χωροφύλακες για ασφάλεια και τον ξεναγό Αλέξανδρο Ανεμο-
γιάννη. Κοντά στις 12 το μεσημέρι  έφτασαν  στον  Μαραθώνα. Η παρέα ενθουσιάστη-
κε από το τοπίο και από τα όσα τους εξιστόρησε ο ξεναγός για την μάχη του 490 π.Χ.

Κατά  τις  4  το  απόγευμα ξεκίνησαν να επιστρέψουν στην Αθήνα. Όταν έφτασαν στην 
στενή  στροφή που οδηγεί στο Πικέρμι, παρουσιάστηκαν 6 ληστές- προφανώς είχαν 
ενημερωθεί για την επιστροφή των εκδρομέων-  και σταμάτησαν τις άμαξες. Οι χω-
ροφύλακες  πυροβόλησαν και σκότωσαν 2 ληστές. Τότε παρουσιάστηκαν άλλοι 20 λη-
στές υποχρεώνοντας  τους εκδρομείς να κατέβουν από τις άμαξες. Οι ληστές, από το 
σύνολο  των  εκδρομέων,  απελευθέρωσαν τις γυναίκες, αφού πρώτα  αφαίρεσαν από 
αυτές  τα  πολύτιμα κοσμήματά τους. Τους υπόλοιπους τους οδήγησαν σε μια καλύβα, 
όπου  βρισκόταν ο Τάκος και ο συναρχηγός  του, Σπανός. Εκεί, αφού έδωσαν μολύβι 
και χαρτί στον λόρδο Μάνκαστερ, τον διέταξαν  να γράψει επιστολή στην Κυβέρνηση 
στην οποία αναφερόταν ότι  είναι πλέον όμηροι  και ότι για την απελευθέρωσή τους οι 
ληστές  ζητούν για λύτρα 32.000 αγγλικές λίρες. 

Δυο ημέρες μετά,  η Κυβέρνηση, απαντώντας, ανέφερε ότι  συμφωνούσε να πληρώσει  
τα λύτρα, που ζητούσαν  οι ληστές  για την απελευθέρωση των διπλωματών, όμως, 
τώρα,  οι ληστές, εκτός  από  τα  λύτρα, ζητούσαν  επιπλέον  να δοθεί γενική αμνηστία 
σε όλους. Η Κυβέρνηση σε απάντησή της, δυο μέρες μετά, αρνήθηκε την ικανοποίηση 
αυτού του αιτήματος, αφού  κάτι τέτοιο δεν προβλεπόταν  από το Σύνταγμα. Έτσι,  οι 
ληστές ήρθαν αντιμέτωποι  με  ένα  μεγάλο δίλημμα: να  ελευθερώσουν ή να  σκο-
τώσουν τους ομήρους; Η  πλάστιγγα  έγειρε  προς  τη δεύτερη σκέψη.   Την Μεγάλη 
Πέμπτη, λοιπόν,  ξημερώνοντας  Μεγάλη Παρασκευή, ο Τάκος διέταξε 2 ληστές, τον 
Καταραχιά και τον Γερογιάννη,  να  σφάξουν  τους  2  γραμματείς. Αυτοί,  πράγματι, 
όρμησαν  με τα γιαταγάνια και  τους  έσφαξαν. Τις επόμενες ημέρες συνεχίστηκε η 
σφαγή, εξαιρουμένου του λόρδου Μάνκαστερ τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως μεσο-
λαβητή. 

Όταν έγινε γνωστή η σφαγή, προκλήθηκε στην Ευρώπη  μεγάλη κατακραυγή εναντίον 
της Ελλάδας.  Τότε,  ο  βασιλεύς  Γεώργιος  Α’ παρουσιάστηκε στις Αρχές  και στον Άγγλο 
πρέσβη  εκφράζοντας  την πρόθεσή του  να πάει ο ίδιος   ως  όμηρος  στους ληστές, 
ώστε να απελευθερωθούν  οι εναπομείναντες  μέχρι  την ικανοποίηση των  αιτημάτων 
των ληστών.  Η πρόταση, ωστόσο, αυτή  δεν έγινε αποδεκτή από τους ληστές, γι’ αυτό  
και  η Κυβέρνηση έστειλε στρατιωτικά αποσπάσματα, για να τους συλλάβει. 

Στις  19 Απριλίου έλαβε χώρα  μεγάλη συμπλοκή μεταξύ των ληστών και των στρα-
τιωτικών. Εκεί σκοτώθηκαν  7 ληστές, μεταξύ των οποίων και ο αδελφός του Τάκου, 
Χρίστος. Μετά την μάχη οι στρατιώτες έκοψαν τα κεφάλια των νεκρών ληστών και τα 
κρέμασαν από τα μαλλιά στην Πλατεία του Άρεως. Από  την  συμπλοκή αυτή  έμειναν 
ζωντανοί μόνο 8 ληστές.  Τότε  ο  Τάκος τους είπε: «η συμμορία διαλύεται κι ο καθέ-
νας ας κοιτάξει τον εαυτό του». Οι διασωθέντες ληστές συνελήφθηκαν αργότερα από 
τα αποσπάσματα, καταδικάστηκαν μετά από δίκη εις θάνατον και εκτελέστηκαν στην 
Πλατεία του Άρεως παρουσία του λαού. Ο  Τάκος, το 1873, σε μια προσπάθειά του  να 
περάσει τα Ελληνοτουρκικά σύνορα, έπεσε σε ενέδρα του Στρατού και σκοτώθηκε.

Αυτή, εν ολίγοις, είναι η ιστορία της σφαγής στο Δήλεσι, η οποία έβλαψε τόσο πολύ 
την Ελλάδα.

       Ιωάννης Χαρ. Λαδάς
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Δεκέμβριος του 1993...
Ήταν  παραμονή  Χριστουγέννων  και  γύρω 
στα μεσάνυχτα.  Η ώρα που τα κλαμπ της χώ-
ρας σφύζουν ασφυκτικά από νεαρά άτομα της 
τότε ηλικίας μου για διασκέδαση μέχρι πρωίας.  
Ήταν άλλη μια συνάντηση με τον χάρο που δεν 
κατάφερε να  κάνει τίποτα παραπάνω απ’το   
να μας φοβερίσει.
Ανθυποπλοίαρχος  ακόμα  και  μάλιστα  νέος.  
Το πρώτο μου μπάρκο σαν τρίτος Καπετάνι-
ος.  Είχα επιτέλους απαλλαχτεί από  τον τίτλο 
του δόκιμου. Τυπικός σε όλα μου, γιατί  είχα  
το  βάρος  της ναυτικής φαμίλιας πάνω μου· 
παππούδες  καπεταναίοι  βλέπεις και  πατέρας  
Καπετάνιος . 
Τρεις  μέρες  πριν είχαμε φύγει από Καναδά 
φορτωμένοι όσο δεν  πήγαινε άλλο και πα-
ρόλο το ριπόρτο του κακού καιρού, οι πιέσεις 
από την εταιρεία δεν άφηναν περιθώριο στον 
καπετάνιο να περιμένει έστω λίγο να φύγει το 
κακό .
Ήμασταν  στο  ντεκ,  πάνω από το μηχανοστά-
σιο, στο κομοθέσιο του πληρώματος. Στα δεξιά 
και αριστερά ήταν οι καμπίνες και στο κέντρο η 
κουζίνα και η τραπεζαρία με δυο διαδρόμους 
δεξιά και αριστερά. Έξω στην  πρύμη, κάτω 
από τη χοντρή λαμαρίνα του καταστρώματος, 
ήταν το μικρό τιμονάκι που κρατούσε σταθερή 
την πορεία μας. Όποτε η θάλασσα ήταν τρικυ-
μισμένη, ο συριχτός ήχος που δημιουργούσε 
στην πάλη του με τα ρεύματα  και τα φουρτου-
νιασμένα κύματα, για να κρατήσει την πορεία 
σταθερή, ακουγόταν οξύς και διαπεραστικός. 
Ήταν η συμπίεση των λαδιών που με την τερά-
στια δύναμη  του  μηχανισμού  της υδραυλικής 
πίεσης υπερνικούσε την αντίσταση της θάλασ-
σας και κρατούσε σταθερή την πορεία.
Τα κομοθέσια, δηλαδή οι στεγασμένοι χώροι 
που διαμένουν τα πληρώματα, είναι κατα-
σκευασμένα  από χοντρή λαμαρίνα, ώστε να 
αντέχουν στις υγρασίες και τα οξειδώματα  της  
θαλασσινής αλμύρας. Στα μεγάλα πλοία απο-
τελούνται από τρεις ορόφους, κάποτε και πε-
ρισσότερους. Το δικό μας πλοίο, όμως, ήταν μι-
κρό και το δικό μας κομοθέσιο ήταν μόνο ένας 
όροφος. Ήταν ένα σφραγισμένο κουτί από χο-
ντρούς μπουλμέδες με στρογγυλά φινιστρίνια 
από διπλό γυαλί και με σιδερένιες πόρτες που 
έκλειναν στεγανά,  ώστε  τις  δύσκολες ώρες, 
στις μεγάλες τρικυμίες μας προστάτευε από τη  
μανία  της  θάλασσας. Μέσα κλεισμένοι στις 
καμπίνες μας νιώθαμε το ταρακούνημα από  τα  
κύματα, που  πολλές φορές μας έριχνε από τις 
κουκέτες μας, και ακούγαμε το θυμό  της  θά-
λασσας  που  σαν υποχθόνιος βρυχηθμός ήθε-
λε να μας φοβερίσει.
Ωστόσο, πίσω από τις χοντρές λαμαρίνες νι-
ώθαμε ασφαλισμένοι, γιατί πλέον είχαμε συ-
νηθίσει  τους  κινδύνους  από τις μεγάλες θα-
λασσοταραχές, καθώς  τις είχαμε συναντήσει 
πολλές φορές προηγουμένως.      
Αυτήν την φορά, όμως, τα τεράστια κύματα, 
που έγερναν το πλοίο επικίνδυνα ζερβά και δε-
ξιά,  κάνοντας  τα  νεύρα  να  τεντώνουν από 
αγωνία, σε μια στιγμή μας έγειραν τόσο   ίσα 
με  τη  θάλασσα.  Η ανάσα μας κόπηκε, το 
στομάχι μας δέθηκε κόμπος και ο πανικός μας 
κυρίευσε. Ήταν πολύ μεγάλη η κλίση που πήρε 
το πλοίο, σχεδόν έγειρε ενενήντα μοίρες. Τίπο-
τα δεν έμεινε στη θέση του, κανένας που δεν 
βασταζόταν από κάπου δεν μπόρεσε να σταθεί 
στα πόδια του. Πώς ήταν δυνατό να μπορέσει 
να ισιώσει το πλοίο; Αν είχαμε καιρό να το σκε-
φτούμε, σίγουρα θα λέγαμε πως όχι, δεν ήταν 
δυνατό.
Μα πριν κατανοήσουμε πως βουλιάζαμε, πως 

σίγουρα ήρθε το τέλος μας, ακούσαμε δυνα-
τούς  ήχους  υπόκωφους  από  χτυπήματα  και  
νιώσαμε το πλοίο να ισιώνει. Το μεγάλο ταρα-
κούνημα  ημέρεψε και έγινε ομαλότερο. Τα δυ-
νατά χτυπήματα σταμάτησαν και επικράτησε  
ένα βουητό σιωπής. Ακούγονταν μόνο οι αέρη-
δες και τα κύματα του άγριου καιρού έξω που 
λυσσομανούσαν· σε μια αρμονία οι δυνάμεις 
του ενωμένες χαλώντας  την ηρεμία της φύσης 
και αναστατώνοντας την πλάση του Θεού. Ήταν 
στιγμές απερίγραπτες που δεν προλάβαμε να 
συνειδητοποιήσουμε, γιατί έγιναν όλα σε απει-
ροελάχιστο  χρόνο,  χωρίς  η  σκέψη  μας  να  
προφτάσει  να ολοκληρώσει τον κύκλο της και 
να εμπεδώσει στις καρδιές μας τον τρόμο.
Τι είχε συμβεί;
Ευτυχώς δεν πέσαμε στις συμπληγάδες πέτρες, 
που κατά τη μυθολογία στέκουν σαν διαχωρι-
στική  πύλη  ανάμεσα  στη  Μαύρη θάλασσα 
και τα στενά του Βοσπόρου, χτυπώντας  και 
κόβοντας στο ανοιγό-κλειμά τους τα καράβια 
στα δύο. Ούτε κόπηκε το πλοίο  στα  δυο  από  
τη  μεγάλη  θαλασσοταραχή, αλλά  ούτε  και 
μας έγειρε μέσα στα νερά το ψηλό και επικίν-
δυνο  φορτίο που μεταφέραμε. Εκείνη τη μέρα 
οι Άγγελοι του ουρανού  μάς πρόσεχαν  και  μας  
φύλαγαν  και  δεν  άφησαν τους διαβόλους του 
βυθού και  τις  κακές  Νηρηίδες  να  μας  τραβή-
ξουν  και  να  μας  πνίξουν.
Εκείνη  τη  μέρα  ο   Άγιος Νικόλαος, ο προστά-
της όλων εμάς των ναυτικών, μας γλύτωσε την  
τελευταία  στιγμή.  Είχαμε την εικόνα του κρε-
μασμένη στη γέφυρα  όπως, εξάλλου,  όλα τα 
Χριστιανικά πλεούμενα, μικρά ή μεγάλα,  έχουν 
την εικόνα του, για να τους προστατεύει.
Σε  τέτοιες  δύσκολες  στιγμές  η χαμένη πίστη 
των ανθρώπων επανέρχεται στις καρδιές  και 
απ’ αρχής  ξαναπιστεύουν  στο  Θεό.  Όταν  όλα 
τελειώνουν και εκλείπει παντελώς η ελπίδα, οι 
Άγιοι και οι Άγγελοι από θεία πρόνοια εφορ-
μούν και αποτρέπουν ναυάγια ή σώζουν αβοή-
θητους ναυτικούς που πνίγονται στα πελάγη.
Είχε  συμβεί  από  χάρη  Θεϊκή αυτό που θέλη-
σε εξαρχής  ο καπετάνιος να κάμει, αλλά ένεκα  
της  μεγάλης  θαλασσοταραχής  ήταν  αδύνατο. 
Η απόφασή του να ξεδέσει το φορτίο και να ξα-
ποληθεί στη θάλασσα για τη σωτηρία του πλοί-
ου δεν κατέστη δυνατή, γιατί όποιοι ναύτες το 
επιχειρούσαν,  κινδύνευαν βγαίνοντας στο κα-
τάστρωμα από τα κύματα.  
Από το δυνατό μπότσι, λοιπόν, και το ψηλό 
φορτίο που έγειρε το πλοίο ίσα με την επιφά-
νεια της θάλασσας, τα δεσίματα έσπασαν, τα 
σχοινιά κόπηκαν και το φορτίο των ξύλων που 
υπερείχε πάνω από τα αμπάρια παρασύρθηκε 
στη θάλασσα, πολλά εκ των οποίων,  πέφτο-
ντας  με  δύναμη,  χτύπησαν στην οροφή του 
ακκομοθεσίου προκαλώντας τα υπόκωφα χτυ-
πήματα που είχαμε ακούσει τις ύστατες εκείνες 
στιγμές του μεγάλου κινδύνου που διατρέξαμε 
να βυθιστούμε.
Έτσι  μ’ αυτό  τον τρόπο σωθήκαμε. Η ανακού-
φιση  πλημμύρισε τις καρδιές και μεμιάς, όλοι, 
πιστοί και άπιστοι, ευχαριστήσαμε και δοξάσα-
με το θεό.
Ακόμα  και  οι πιο σκληροί  παλιοί  ναυτικοί από 
τα μέλη του πληρώματος, εκείνη την νύχτα, 
έβγαλαν  τον φόβο τους με σφικτές αγκαλιές 
μεταξύ τους  λέγοντας .... Χρόνια πολλά! Καλά 
Χριστούγεννα! Και του χρόνου στα σπίτια μας 
....
Εγώ έμεινα στην γέφυρα μέχρι τις τέσσερις το 
πρωί που με σκάτζαρε ο υποπλοίαρχος.  Ήταν η 
πρώτη φορά που είπα ... Α ρε πατέρα, πώς μας 
μεγάλωσες ...

	
Καπετάνιος 

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας ημέρας 
πρόληψης και ενημέρωσης για τον 
Σακχαρώδη Διαβήτη,  ο  Σύλλογος  Διαβη-
τικών Αθήνας διοργάνωσε διημερίδα, με σκοπό 
την ενημέρωση  σε θέματα που σχετίζονται με 
τη θεραπευτική διαδικασία του διαβήτη,  αλλά 
και  το  πώς  η  διαχείριση  της  πάθησης  επιδρά 
στην καθημερινότητα του πάσχοντα. 
Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό  ο 
Πρόεδρος  της Ελληνικής Διαβητολογικής 

Εταιρείας  (ΕΔΕ),  Καθηγητής  Παθολογίας  & Διαβητολόγος, κ. Γ. 
Δημητριάδης και  ο  Καθηγητής  Παθολογίας  και  Διευθυντής  του  
Διαβητολογικού  Κέντρου και Ιατρείου  για το Διαβητικό Πόδι στο 
νοσοκομείο «Λαϊκό»,  κ. Τεντολούρης από μέρους της ΕΜΕΔΙΠ. 	
Επίσης,    οι κ.κ. Χόρτης  Κωνσταντίνος,  Αναπληρωτής  Γενικός  Γραμ-
ματέας  της  ΕΣΑμεΑ,  εκ μέρους του Προέδρου της ΕΣΑμεΑ,  κ. Ι. Βαρ-
δακαστάνη και η κ. Γκόλφω Γεμιστού, Αντιπρόεδρος  της  ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ  
και  Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Πειραιά και Νήσων,  εκ μέ-
ρους του Προέδρου της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ,  κ. Χρήστου Δαραμήλα.
Την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, πρώτη ημέρα της διημερίδας, θερά-
ποντες γιατροί, πρωτοπόροι  στο θέμα της εκπαίδευσης των θερα-
πευoμένων για τη διαχείριση του διαβήτη,  οι  παθολόγοι  διαβητο-
λόγοι,  κ.κ Μαριάννα Μπενρουμπή, Στέλλα Ηρακλειανού, η  Ενδο-
κρινολόγος  Διαβητολόγος κ. Μαρία Καλαρύτου  και η Επισκέπτρια 
Υγείας κ. Χριστίνα Μαζιώτη μίλησαν για το πρωτοποριακό πρότζεκτ 
«Ομάδες Θεραπευτικής Εκπαίδευσης».
Τις ομιλίες της δεύτερη ημέρας άνοιξε με τον χαιρετισμό 
του ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών  κ. Γ. Πα-
τούλης, ο οποίος δεσμεύτηκε από τη θέση του και ως Πρόε-
δρος του ΙΣΑ στη σύσφιξη των σχέσεων του ΙΣΑ με τον ΣΥ.Δ.Α.	
Θεράποντες γιατροί, όπως οι κ.κ. Κ.Κρητικός, Γιάννης Τούρτας, Σοφία 
Τσιρώνα  και Στ. Λόντου μίλησαν για ζωτικά θέματα  που απασχολούν 
τους διαβητικούς. 
Η Καθηγήτρια Νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής κ. 
Ευγενία Βλάχου, υπεύθυνη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Νο-
σηλευτών για την εξειδίκευση στον διαβήτη  και  οι νοσηλεύτριες,  
κ.κ. Σμάρω Μπουλαντζέρη και Μ. Κιμουλιάτη  μάς μίλησαν για τον 
ρόλο του νοσηλευτή στην εκπαίδευση του διαβητικού και τη διαχεί-
ριση της πάθησης.
Η τιμητική πρόσκληση να συμμετέχω ενεργά στην εκδήλωση, πα-
ρουσιάζοντας στο κοινό συνταγές  μου  και  τρόπους  επεξεργασίας  
της  τροφής, που  μας  βοηθούν να ρυθμίσουμε τον διαβήτη, με 
υγιεινό και παράλληλα απολαυστικό τρόπο, μου έδωσε ιδιαίτερη 
χαρά αλλά  και  αίσθημα ευθύνης, απέναντι σε όλους εκείνους που 
με τιμούν με την εμπιστοσύνη και την αγάπη τους όλα αυτά τα χρό-
νια. Μαζί με την κ. Κυριακή Χ. Απέργη,  Διαιτολόγο - Διατροφολόγο 
B.Sc, M.Sc, PhDc, μιλήσαμε αλλά και ετοιμάσαμε νόστιμες συντα-
γές που μας βοηθούν να ρυθμίσουμε καλύτερα το ζάχαρό μας. Πε-
ρισσότερες συνταγές  μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο, στην σελίδα 
του Sofeto.gr.
Ξεχωριστής  σημασίας  για  μένα  ήταν  και  η  θεματική  ενότητα «Οι-
κογένεια και Διαβήτης» στην  οποία συμμετείχα ως  ομιλήτρια μαζί 
με άλλες μητέρες παιδιών με διαβήτη που έχουν και οι ίδιες διαβήτη. 
Συζητήσαμε καίρια θέματα,  όπως είναι η ψυχολογία  των  γονιών  
που έχουνε  παιδί  με διαβήτη, η αντιμετώπιση της κοινωνίας  προς 
τους πάσχοντες κτλ. Τη συζήτηση συντόνισε η ψυχολόγος – ψυχοθε-
ραπεύτρια κ. Αμαλία Ατσαλάκη.
Η εκδήλωση τελέσθηκε υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθη-
νών (Ι.Σ.Α.), της Ελληνικής  Διαβητολογικής  Εταιρείας  (Ε.Δ.Ε.) και της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχα-
ρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ.)
Η Διημερίδα πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ια-
τρικού Συλλόγου Αθηνών.
**Η  εκδήλωση του ΣΥ.Δ.Α. στις 29 & 30 Νοεμβρίου 2019 ήταν αφι-
ερωμένη στη νωπή μνήμη  της  Ρούλας  Λάγιου, την ψυχή του Συλ-
λόγου Διαβητικών Αθήνας που έφυγε πρόωρα αφήνοντας τεράστια 
παρακαταθήκη για την οικογένειά της, τους φίλους της και την κοινό-
τητα των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη.

Σοφία Πιτσικάλη 	
sofeto.gr	
Συνταγές  υγιεινής  διατροφής.	
Συνταγές για διαβητικούς.	
Facebook:	
https://www.facebook.com/SofetoGeuseisYgeias /	
Instagram:	
https://www.instagram.com/sofeto.gr/	
YouTube :	
https://www.youtube.com/channel/UCs3cDP4JppuOItoYh08zvxA?view_as=subscriber
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(2ο μέρος- τελευταίο)
[Στο προηγούμενο τεύχος του «Ντελάλη» αναφερθήκαμε στο ιστορικό και στην 

απολυμαντική ικανότητα του χλωρίου στο πόσιμο νερό]
Οι  αρνητικές επιπτώσεις του χλωρίου στην υγεία µας
Ο  αρχικός ενθουσιασµός των πλεονεκτημάτων της χλωρίωσης και η µέχρι πριν κάποιες δεκαετίες 
άγνοια των επιπτώσεων της υπερχλωρίωσης, κλονίστηκε µετά την διαπίστωση ότι η μέθοδος δεν 
είναι τελείως αβλαβής, αλλά μπορεί ορισμένες φορές να καταστεί δηλητηριώδης για την ανθρώ-
πινη υγεία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων  ετών, οι επιστήμονες  έχουν  ανακαλύψει  ότι,  ενώ  
το  χλώριο σκοτώνει τα μικρόβια, αντιδρά  µε την οργανική ουσία που υπάρχει στο νερό, για να 
σχηµατίσει κάποιες τοξικές χηµικές ουσίες  που  αποκαλούνται  οργανοχλωρoπαράγωγα, ενώσεις 
που ανήκουν σε µια ευρύτερη κατηγορία ενώσεων, τα τριαλογονοµεθάνια (THM’s).
Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, επειδή µεγάλος αριθµός αυτών των οργανοχλωριωµένων 
παραγώγων (επίσης γνωστών ως υποπροϊόντα απολύµανσης) είναι γνωστές καρκινογόνες και 
µεταλλαξιογόνες ουσίες. 
Πολλές  λίµνες  και  ποταµοί  είναι πλούσιοι σε αόρατη οργανική ουσία που προέρχεται από την 
αποσύνθεση των φύλλων και των αλγών, από την αποσύνθεση των νεκρών οργανισµών (ψάρια, 
µικρόβια κλπ), τις περιττωµατικές ουσίες που απελευθερώνουν οι µεγαλοοργανισµοί των νερών, 
τις απορροές οργανικών λυµάτων (π.χ. αστικά απόβλητα), αλλά και το χώµα (χουµικά και φουλβι-
κά οξέα), τα λίπη και έλαια που µπορούν να υπεισέλθουν στο νερό κ.λπ .
Κατά  τη  διάρκεια της απολύµανσης το χλώριο αντιδρά και ενώνεται µε την οργανική ουσία, 
σχηµατίζοντας τις χιλιάδες αυτές νέες χηµικές ουσίες, τα οργανοχλωροπαράγωγα. Το πλέον χα-
ρακτηριστικό οργανοχλωροπαράγωγο που βρίσκεται στην υψηλότερη συγκέντρωση είναι το καρ-
κινογόνο χλωροφόρµιο, το οποίο είναι ένωση του χλωρίου και του µεθανίου, κύριου συστατικού 
της οργανικής ουσίας. Το χλωροφόρµιο, λοιπόν, που είναι προϊόν της αντίδρασης του χλωρίου µε 
την οργανική ουσία, εξηγεί το τόσο τοξικό αποτέλεσµα της χλωρίωσης κατά τον µοριακό Βιολόγο 
Joe Thornton, συγγραφέα του βιβλίου «Τα δηλητήρια της Πανδώρας».
Η ποσότητα των THMs που δηµιουργείται στο πόσιµο νερό µπορεί να επηρεαστεί από διάφορους  
εποχιακούς  παράγοντες,  αλλά  και  από  την  προέλευση της πηγής του ύδατος.  Παραδείγµατος 
χάριν, οι συγκεντρώσεις THM είναι γενικά χαµηλότερες το χειµώνα απ’ ό,τι το καλοκαίρι, επειδή 
αφενός µεν οι συγκεντρώσεις της οργανικής ουσίας είναι  χαµηλότερες  το  χειµώνα,  αφετέρου 
επειδή απαιτείται λιγότερο χλώριο, για να απολυµανθεί  το νερό στις χαµηλές θερµοκρασίες. Τα  
επίπεδα  THM  είναι  επίσης  χαµηλά, όταν  χρησιµοποιούνται  υπόγεια φρεάτια ή µεγάλες λίµνες 
ως πηγή πόσιµου νερού,  επειδή  οι συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας είναι γενικά χαµηλές σε 
αυτές τις πηγές. Αντίθετα, υψηλές συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας και υψηλότερα επίπεδα THM 
διαπιστώνονται, όταν χρησιµοποιούνται ποταµοί ή άλλα επιφανειακά νερά ως πηγή υδροληψίας 
του πόσιµου νερού.
Για  τους  περισσότερους ζωικούς οργανισµούς του πλανήτη µας, συµπεριλαµβανοµένων και 
των ανθρώπων, τα οργανοχλωριωµένα παράγωγα είναι νέες για το περιβάλλον τους ουσίες. 
Σύµφωνα µε τον Thornton, µερικά φυτά και ζώα, συνήθως τα άλγη και οι µικροοργανισµοί, παρά-
γουν οργανοχλωριωµένα προϊόντα. Αυτά τα φυσικά οργανοχλωροπαράγωγα χρησιμεύουν γενικά 
ως χημικοί αποτρεπτικοί παράγοντες στα αρπακτικά ζώα και τα παράσιτα. Στην πραγµατικότητα 
πάντα εµφανίζονται σε χαµηλές συγκεντρώσεις και παράγονται σε µικρές ποσότητες και πάντα 
στις στενά ρυθµισµένες διαδικασίες, για  να αποτρέψουν τις τοξικές περιβαλλοντικές επιπτώ-
σεις. Μόνο ένα φυσικής προέλευσης οργανοχλωροπαράγωγο ανακυκλώνεται σε ελεγχόµενους 
ρυθµούς στη  βιόσφαιρα. Η  σηµερινή  συνεχής έκθεσή µας σε χιλιάδες οργανοχλωροπαράγωγα 
είναι αφύσικη.
Αξίζει  να  σηµειωθεί  ότι  η έκθεση στα παραπροϊόντα αυτά του χλωρίου µε τα καυτά ντους, είναι 
ένας παράγοντας κινδύνου υγείας, σύµφωνα µε την έρευνα που παρουσιάστηκε στο Αναχάιµ της 
Καλιφόρνιας. Τα ντους και τα λουτρά οδηγούν σε µια µεγαλύτερη έκθεση στις τοξικές χηµικές 
ουσίες που περιλαµβάνονται στις παροχές του νερού  από εκείνη που προέρχεται από την πόση 
του. Οι  χηµικές ουσίες εξατµίζονται  από το  νερό και εισπνέονται ή εισέρχονται µέσα από το 
δέρµα στο σώµα µας. Μπορούν, επίσης,  να  διαδοθούν  µέσα  στο σπίτι και να εισπνευστούν και 
από άλλα άτοµα και κυρίως από µικρά παιδιά. Οι κάτοικοι των σπιτιών µπορούν να λάβουν από 
6 έως 100 φορές  περισσότερη  ποσότητα  της  χηµικής  ουσίας  µε  την  αναπνοή  του αέρα γύρω 
από τα ντους και τα λουτρά απ’ ότι µε την κατανάλωση του ύδατος.
Η  ανάγκη, λοιπόν, της  προστασίας  της  υγείας  µας  από τα παθογόνα µικρόβια που µπορεί 
να εισχωρήσουν στο νερό, επιβάλλει την εφαρµογή  αποτελεσµατικών  µεθόδων απολύµανσης  
από τη µία, οι κίνδυνοι, ωστόσο, από την άλλη από την παρουσία αυξηµένων συγκεντρώσεων 
υπολειµµατικού χλωρίου στο πόσιµο νερό καθιστούν την διαδικασία  χλωρίωσης του νερού όχι 
τόσο απλή υπόθεση, όπως την αντιµετωπίζουν πολλοί από τους υπεύθυνους ύδρευσης.
Η χρήση οικιακών φίλτρων ενεργού άνθρακα, αµέσως  πριν  το κρουνό κατανάλωσης νερού, απο-
τελεί µια λύση προστασίας από το χλώριο σε ικανοποιητικό βαθµό.
Αυτό επιτυγχάνεται, όταν τα επίπεδα των συγκεντρώσεων του χλωρίου στο νερό δεν ξεπερνούν 
τα 0,5 mg/l στα σηµεία κατανάλωσης και δεν είναι λιγότερα από 0,1-0,2 mg/l.
Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, δεδοµένου ότι το χλώριο δεν είναι µια σταθερή ουσία  
µέσα  στο νερό και η συγκέντρωσή του µεταβάλλεται για πολλούς λόγους από στιγµή σε στιγµή 
µέσα σε ένα δίκτυο ύδρευσης, θα πρέπει να υπάρχουν αυτοµατοποιηµένες  διατάξεις  αναφοράς 
– ελέγχου (Report – Control) της ποσότητας του προστιθεµένου  χλωρίου, σε διάφορα σηµεία 
(κύρια και δευτερεύοντα) ανάλογα µε την δοµή  του  δικτύου διανοµής του νερού και την πολυ-
πλοκότητα του δικτύου ύδρευσης.
Το  σίγουρο  πάντως  είναι ότι η «µέθοδος της κανάτας», δηλαδή η προσθήκη «χύµα» υγρού 
χλωρίου κατά περιόδους στις δεξαµενές ή η µόνιµη προσθήκη χλωρίου µε δοσοµετρικές αντλίες 
και όχι ανάλογα µε την ζήτηση ή την κατανάλωση του νερού, είναι τακτικές που θα πρέπει να 
εγκαταλειφθούν.
Επιπλέον,  οι  έλεγχοι – µετρήσεις  του υπολειµµατικού χλωρίου θα πρέπει να είναι συνεχείς και 
αξιόπιστοι, σε διάφορα αντιπροσωπευτικά σηµεία των δικτύων, και σε περιπτώσεις υπερβάσεων 
θα πρέπει να λαµβάνονται άµεσα µέτρα για την µείωση των συγκεντρώσεων,  ώστε  να  προστα-
τεύεται η υγεία του καταναλωτή και να έχει εµπιστοσύνη στο νερό του δικτύου ύδρευσης. 
 [πηγές: wikipedia, healthandlifewf.gr, waterlabs.gr]

Χλωρίωση νερού:
Πόσο ασφαλής είναι για την ανθρώπινη υγεία;
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Όταν  παραπονιούνται  για  τα  αδέ-
σποτα  και από πού  ξεφύτρωσαν  να 
τους  βάζετε  να  διαβάζουν  αυτό...  . 
Έκλαψα γιατί είναι αλήθεια.

Ημερολόγιο ενός σκύλου…
•1η εßδοµάδα: Σήµερα είµαι ηλι-
κίας µιας εßδοµάδας. Τι χαρά 
να είµαι µέρος αυτού του 
Κόσµου…
•1 µηνός: Η µαµά µου µε 
φροντίζει πάρα πολύ 
καλά. Είναι µια εξαι-
ρετική µητέρα.
•2 µηνών: Σήµερα 
µε χώρισαν από τη 
µητέρα µας. Ήταν 
πολύ ανήσυχη και µε 
τα µάτια της µε χαιρετούσε. Ελπίζω η 
νέα «ανθρώπινη» οικογένειά µου να 
µε φροντίζει το ίδιο καλά µε τη µαµά 
µου.
•4 µηνών: Έχω µεγαλώσει πολύ γρή-
γορα, τα πάντα τραßάνε την προσο-
χή µου. Υπάρχουν µερικά παιδιά στο 
σπίτι που µου είναι σαν «µικρά αδερ-
φάκια». Παίζουµε πολύ, τραßάνε την 
ουρά µου κι εγώ τους δίνω µικρές 
ψεύτικες δαγκωνιές για πλάκα.
•5 µηνών: Σήµερα µου φωνάξανε. Η 
κυρία µου ήταν πολύ αναστατωµένη, 
επειδή ούρησα µέσα στο σπίτι. Όµως, 
δεν µου είπαν ποτέ πού έπρεπε να 
το κάνω αυτό… Επίσης, κοιµάµαι στο 
χολ. Στεναχωρήθηκα πολύ γι’ αυτό!
•8 µηνών: Είµαι ένα πολύ χαρούµενο 
σκυλί! Έχω τη ζεστασιά ενός σπιτι-
ού, αισθάνοµαι τόσο ασφαλής, τόσο 
προστατευµένος… . Νοµίζω ότι η «αν-
θρώπινη» οικογένειά µου µε αγαπάει. 
Η αυλή είναι όλη δική µου και, συχνά, 
ξεπερνάω τον εαυτό µου, σκάßοντας 
στο χώµα σαν τους προγόνους µου, 
τους λύκους, για να κρύψω το φαγητό. 
Ποτέ δεν δοκιµάζουν να µου µάθουν 
τίποτε. Τότε θα πρέπει όλα να πηγαί-

νουν καλά, όλα αυτά τα πράγµατα 
που κάνω να είναι εντάξει!
•12 µηνών: Σήµερα έγινα ενός έτους. 
Είµαι ένας ενήλικος σκύλος. Όµως, 
τα αφεντικά µου λένε ότι µεγάλωσα 
πολύ περισσότερο από ότι περίµεναν. 
Πόσο υπερήφανοι πρέπει να είναι για 

µένα!
•13 µηνών:  Σήµερα µε 

έδεσαν. Σχεδόν δεν 
µπορούσα να κουνηθώ, 
να ßρεθώ σε λίγο ήλιο, 
όταν κρυώνω, ή να ßρω 

λίγη σκιά, όταν ο ήλιος 
ανεßαίνει ψηλά 
στον ουρανό. 
Λένε ότι θα µε 
επιτηρούν και 

ότι είµαι αχάριστος. Δεν καταλαßαίνω 
τίποτε απ’ όσα µου συµßαίνουν.
•15 µηνών: Όλα έχουν αλλάξει τώρα… 
Με κρατάνε συνέχεια κλειδωµένο στη 
ßεράντα. Αισθάνοµαι πολύ µόνος. Η 
«ανθρώπινη» οικογένειά µου δεν µε 
θέλει πια. Μερικές φορές ξεχνάνε ότι 
διψάω και πεινάω. Όταν ßρέχει, δεν 
έχω µια στέγη πάνω από το κεφάλι 
µου…
•16 µηνών:  Σήµερα µε έßγαλαν από 
τη ßεράντα. Ήµουνα σίγουρος ότι η 
«ανθρώπινη» οικογένειά µου µε είχε 
συγχωρέσει. Ήµουν τόσο χαρούµενος 
που χοροπήδαγα από ενθουσιασµό. 
Η ουρά µου κουνιόταν σαν τρελή. 
Επιπλέον, πίστεψα ότι θα µε πήγαι-
ναν ßόλτα! Κατευθυνθήκαµε προς 
τον αυτοκινητόδροµο και, άξαφνα, 
σταµάτησαν το αυτοκίνητο, άνοι-
ξαν την πόρτα και εγώ ßγήκα έξω, 
χαρούµενος, γιατί σκεπτόµουν ότι 
θα περνάγαµε τη µέρα µας στην 
εξοχή. Δεν καταλαßαίνω γιατί έκλει-
σαν την πόρτα κι έφυγαν. «Ακούστε, 
περιµένετε!» – γάßγισα. Με ξέχα-
σαν… Έτρεξα πίσω από το αυτοκίνη-
το µε όλη τη δύναµή µου. Η αγωνία 
µου µεγάλωνε, καθώς άρχισα να 

καταλαßαίνω- ενώ δεν µπορούσα να 
αναπνεύσω από το λαχάνιασµα και 
αυτοί δεν σταµατούσαν- ότι µε είχαν 
εγκαταλείψει!
•17 µηνών: Έψαχνα µάταια να ßρω 
το δρόµο για να γυρίσω σπίτι. Είµαι 
µόνος και αισθάνοµαι χαµένος. 
Στις περιπλανήσεις µου, συναντάω 
µερικούς ανθρώπους µε καλή καρδιά 
που µε κοιτάνε µε θλίψη και µου δί-
νουν λίγο φαγητό. Τους ευχαριστώ µε 
τα µάτια µου, από τα ßάθη της ψυχής 
µου. Εύχοµαι να µε υιοθετούσαν. Θα 
ήµουνα τόσο πιστός όσο κανένας άλ-
λος σκύλος! Όµως, αυτοί απλά λένε: 
«καηµένο σκυλάκι, πρέπει να έχει χα-
θεί».
•18 µηνών: Πριν από µερικές ηµέρες, 
πέρασα από ένα σχολείο και είδα πολ-
λά παιδιά µικρά και µεγαλύτερα σαν 
τα «µικρά µου αδερφάκια». Πλησία-
σα περισσότερο και µια οµάδα από 
τα µικρότερα παιδιά, γελώντας, µου 
πέταξαν πολλές πέτρες, απλά για να 
δούνε «ποιος σηµαδεύει καλύτερα». 
Μια από αυτές τις πέτρες µε χτύπησε 
στο µάτι  και, έκτοτε, δεν µπορώ να 
δω καθόλου µε αυτό το µάτι.
•19 µηνών: Είναι απίστευτο. Όταν 
είχα καλύτερη όψη, οι άνθρωποι µε 
λυπόντουσαν. Τώρα είµαι πολύ αδύ-
νατος και αδύναµος και η όψη µου 
είναι απαίσια. Έχω χάσει το ένα µου 
µάτι και οι άνθρωποι µε διώχνουν µε 
τις σκούπες, όταν προσπαθώ να ξε-
κουραστώ σε κάποια σκιά.
•20 µηνών: Κινούµαι µε εξαιρετικά 
µεγάλη δυσκολία. Σήµερα, ενώ προ-
σπαθούσα να περάσω το δρόµο, µε 
χτύπησε ένα αυτοκίνητο. Βρισκόµουνα 
στη ζώνη των πεζών για να περάσω το 
δρόµο. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το γεµάτο 
ικανοποίηση ßλέµµα του οδηγού, που 
έδινε συγχαρητήρια στον εαυτό του 
που µε πάτησε. Εύχοµαι να µε είχε 
σκοτώσει! Όµως, απλά µου προκάλε-
σε εξάρθρωση στα πίσω µου πόδια! 

Ο πόνος ήταν ανυπόφορος! Τα πόδια 
µου δεν µε υπακούνε και  µε τεράστια 
δυσκολία µπόρεσα να συρθώ στο γκα-
ζόν στην άκρη του δρόµου. Επί δέκα 
µέρες έχω µείνει εκτεθειµένος στον 
ήλιο που καίει, στη δυνατή ßροχή, στο 
κρύο, χωρίς φαγητό. Δεν µπορώ πλέ-
ον να κουνηθώ. Ο πόνος είναι ανυπό-
φορος. Βρίσκοµαι σε ένα πολύ υγρό 
µέρος και φαίνεται ότι ακόµη και το 
τρίχωµά µου µαδάει. Κάποιοι περα-
στικοί ούτε καν µε προσέχουν, άλλοι 
λένε: «µην πλησιάζεις». Είµαι σχε-
δόν αναίσθητος, όµως, µια ελάχιστη 
δύναµη από τα ßάθη του σώµατός 
µου µε αναγκάζει να ανοίξω τα µάτια 
µου…
Η γλυκύτητα στη φωνή της µε έκανε 
να αντιδράσω. «Καηµένο µου σκυ-
λάκι, κοίτα πώς σε έχουν αφήσει», 
έλεγε.. Μαζί µε την γυναίκα ήταν 
ένας άντρας µε λευκή ποδιά που µε 
ακούµπησε και είπε: «Λυπάµαι, κυ-
ρία µου, αλλά αυτός ο σκύλος δεν θα 
τα καταφέρει. Είναι καλύτερα να τον 
ßοηθήσουµε να ßγει από αυτόν τον 
πόνο και τη δυστυχία». Η ευγενική 
κυρία, µε δάκρυα να τρέχουν ποτάµι 
στα µάγουλά της, συµφώνησε. Όσο 
καλύτερα µπορούσα, κούνησα την 
ουρά µου και την ευχαρίστησα, µε τα 
µάτια µου, για τη ßοήθειά της να ανα-
παυθώ ειρηνικά και ήρεµα.

Ενώ αισθανόµουν το ελαφρύ 
τσίµπηµα της ßελόνας, πριν από αυ-
τόν τον µακρύ ύπνο, η τελευταία µου 
σκέψη ήταν: «γιατί έπρεπε να γεννη-
θώ, αφού δεν µε ήθελε κανείς;».

«Δεν µπορείς  να σώσεις  κάθε 
ζώο  στον  κόσµο,  όµως,  για 
αυτό το ένα που σώζεις, ΕΙΝΑΙ 
ο κόσµος».

...Κείνη τη νύχτα τον περιμένανε όλες οι πολιτείες 
και τα χωριά της Οικουμένης, οι αρχόντοι, οι δε-
σποτάδες και οι επίσημοι άνθρωποι μα εκείνος 
δεν πήγε σε κανέναν, παρά πήγε και κόνεψε στο 
καλύβι του Γιάννη του Βλογημένου. Το λοιπόν, σαν 
σκαρίσανε τα πρόβατα, μπήκε μέσα ο Γιάννης και 
λέγει στον άγιο: «Γέροντα, έχω χαρά μεγάλη. Θέλω 
να μας διαβάσεις τα γράμματα τ’ Αη-Βασίλη. Εγώ 
είμαι άνθρωπος αγράμματος, μα αγαπώ τα γράμ-
ματα της θρησκείας μας. Έχω και μια φυλλάδα από 
έναν γούμενο αγιονορίτη, κι όποτε τύχει να περά-
σει κανένας γραμματιζούμενος, τον βάζω και μου 
διαβάζει από μέσα την φυλλάδα, γιατί δεν έχουμε 
κοντά μας εκκλησία».
 Έπιασε και θαμπόφεγγε κατά το μέρος της ανατο-
λής. Ο άγιος Βασίλης σηκώθηκε και στάλθηκε κατά 
την ανατολών και έκανε το σταυρό του, υστέρα 
έσκυψε και πήρε μια φυλλάδα από το ταγάρι του, 
και είπε: «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και 
αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Κι ο Γιάννης ο 
Βλογημένος πήγε και στάλθηκε από πίσω του, κ’ η 
γυναίκα βύζαξε το μωρό και πήγε και κείνη και στά-
θηκε κοντά του, με σταυρωμένα χεριά. Κι ο άγιος 
Βασίλης είπε το «Θεός Κύριος» και τ’ απολυτίκιο 
της Περιτομής «Μορφήν αναλλοιώτως ανθρωπί-
νην προσέλαβες», δίχως να πει και το δικό του το 
απολυτίκιο που λέγει: «Εις πάσαν την γην εξήλθεν 
ο φθόγγος σου». Η φωνή του ήτανε γλυκεία και τα-

πεινή, κι ο Γιάννης και η γυναίκα του νοιώθανε με-
γάλη κατάνυξη, κι ας μην καταλαβαίνανε τα γράμ-
ματα. Και είπε ο άγιος Βασίλης όλον τον Όρθρο και 
τον Κανόνα της Εορτής: «Δεύτε λαοί άσωμεν άσμα 
Χριστώ τω Θεώ» χωρίς να πει το δικό του τον Κα-
νόνα, που λέγει: «Σου την φωνήν έδει παρείναι , 
Βασίλειε». Και ύστερα είπε όλη τη λειτουργία και 
έκανε απόλυση και τους βλόγησε. Και σαν καθή-
σανε στο τραπέζι και φάγανε και αποφάγανε, έφε-
ρε η γυναίκα τη βασιλόπιτα και την έβαλε απάνω 
στο σοφρά. Κι ο άγιος Βασίλης πήρε το μαχαίρι και 
σταύρωσε τη βασιλόπιτα, και είπε:
– «Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του 
Αγίου Πνεύματος».
Και έκοψε το πρώτο κομμάτι και είπε: «Του Χρι-
στού».
Και ύστερα είπε: «Της Παναγίας».
Και ύστερα είπε: «του νοικοκύρη Γιάννη του Βλο-
γημένου».
Του λέγει ο Γιάννης:
– «Γέροντα, ξέχασες τον αη-Βασίλη!».
Του λέγει ο άγιος:
«Ναι καλά!» και ύστερα λέγει:
– «Του δούλου του Θεού Βασιλείου».
Και ύστερα λέγει πάλι:
– «Του νοικοκύρη, της νοικοκυράς, του παιδιού, 
του παραγιού, των ζωντανών, των φτωχών».
Τότε λέγει στον άγιο ο Γιάννης ο Βλογημένος:

– «Γέροντα, γιατί δεν έκοψες για την αγιοσύνη 
σου;»
Του λέγει ο άγιος:
– «Έκοψα, Βλογημένε!».
Μα ο Γιάννης δεν κατάλαβε τίποτα ο μακάριος.
Και υστέρα, σηκώθηκε όρθιος ο άγιος Βασίλειος 
και είπε την ευχή του:
– «Κύριε ο Θεός μου, οίδα ότι ουκ ειμί άξιος, ουδέ 
ικανός, ίνα υπό την στέγην εισέλθης του οίκου της 
ψυχής μου».
Και είπε ο Γιάννης ο Βλογημένος:
– «Πες μου, γέροντα, που ξέρεις τα γράμματα, σε 
ποια παλάτια άραγες πήγε σαν απόψε ο άγιος Βα-
σίλης; Οι αρχόντοι και οι βασιλιάδες τι αμαρτίες 
να ΄χουνε; Εμείς οι φτωχοί είμαστε αμαρτωλοί, 
επειδής η φτώχεια μας κάνει να κολαζόμαστε». Κι 
ο άγιος Βασίλης δάκρυσε και είπε πάλι την ευχή, 
αλλιώτικα: – «Κύριε, ο Θεός μου, οίδα ότι ο δού-
λος σου Ιωάννης ο απλούς εστίν άξιος και ικανός 
ίνα υπό την στέγην του εισελθής. Ότι νήπιος υπάρ-
χει και τα μυστήριά Σου τοις νηπιοίς αποκαλύπτε-
ται».
Και πάλι δεν κατάλαβε τίποτα ο Γιάννης ο μακάρι-
ος, ο Γιάννης ο Βλογημένος...
απόσπασμα	από 

“τον Γιάννη τον Βλογημένο”	
του Φώτη Κόντογλου
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•Ένας δικαστής που εκδίκαζε μια υπόθεση λίγο πριν από 
τις διακοπές των Χριστουγέννων, βρισκόταν σε καλή 
διάθεση, λόγω εορτών.	
– “Γιατί βρίσκεσαι εδώ;” ρωτάει τον κατηγορούμενο. 
“Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα Χριστουγεννιάτικα δώρα!”	
Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα”, λέει έκπληκτος ο δικα-
στής, “πόσο πιο νωρίς ψωνίσατε κύριε;”	
– “Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα…”, απαντάει ο 
•Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς στο καλό είμαστε σίγου-
ροι ότι ο Αϊ Βασίλης είναι άντρας;	
Είναι απλό, μια γυναίκα, ποτέ δεν θα φορούσε, γιορτινές 
μέρες, κάθε χρόνο τα ίδια ρούχα.
 •Όταν τέσσερις από τους νάνους του Άγιου Βασίλη αρρώ-
στησαν, οι αντικαταστάτες τους δεν έφτιαχναν παιχνίδια 
αρκετά γρήγορα, κι έτσι ο Άγιος Βασίλης άρχισε να αισθά-
νεται την πίεση της προ-εορταστικής περιόδου.	
Έπειτα, η κυρία Αγιοβασίλη είπε στον Άγιο Βασίλη πως η 
μητέρα της επρόκειτο να τους επισκεφτεί για τις γιορτές, 
πράγμα που άγχωσε τον Άγιο Βασίλη ακόμα περισσότερο. 
Όταν πήγε να ζεύσει τα ελάφια, βρήκε ότι τρία από αυτά 
ήταν έτοιμα να γεννήσουν και δύο άλλα είχαν πηδήξει το 
φράχτη και ήταν έξω, ένας θεός ξέρει που.	
Έπειτα, όταν άρχισε να φορτώνει το έλκηθρο, μία από 
τις σανίδες του πατώματος ράγισε, ο σάκος με τα δώρα 
έπεσε κάτω, και όλα τα παιχνίδια σκορπίστηκαν.	
Απηυδισμένος, ο Άγιος Βασίλης πήγε μέσα στο σπίτι για 
ένα ποτήρι μηλίτη κι ένα σφηνάκι ρούμι.	
Όταν όμως άνοιξε το ντουλάπι ανακάλυψε ότι οι νάνοι 
είχαν πιεί όλο τον μηλίτη και είχαν κρύψει το ποτό. Μέσα 
στον εκνευρισμό του, του έπεσε το μπουκάλι του μηλίτη 
και έγινε χίλια κομμάτια σε όλο το πάτωμα της κουζίνας. 
Πήγε να πιάσει τη σκούπα, μόνο για να συνειδητοποιήσει 
ότι τα ποντίκια είχαν φάει όλο το άχυρο από την άκρη του 
σκουπόξυλου.
Μόλις τότε χτύπησε το κουδούνι, κι ένας πολύ νευριασμέ-
νος Άγιος Βασίλης τράβηξε προς την πόρτα, την άνοιξε 
διάπλατα, και είδε να στέκεται μπροστά του ένα αγγελάκι 
με ένα τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο.Το αγγελάκι 
είπε πολύ χαρούμενα: «Καλά Χριστούγεννα, Άγιε Βασίλη! 
Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα! Έχω ένα πανέμορφο 
δέντρο για ‘σένα. Που να το βάλω»; Κι έτσι, ξεκίνησε το 
έθιμο με το αγγελάκι στην κορυφή του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου.
•Υπάρχει μια φυλή Ινδιάνων που κατασκηνώνει στις 
μεγάλες λίμνες κοντά στα σύνορα με τον Καναδά. Την 
εβδομάδα των Χριστουγέννων, οι γηραιότεροι της φυλής 
ρώτησαν τον αρχηγό αν θα είναι κρύος ή όχι ο φετινός 
χειμώνας. Ο αρχηγός πήγε και ρώτησε το μάγο της φυλής, 
αλλά αυτός ήταν τύφλα στο μεθύσι και ήταν αδύνατον 
να συνεννοηθεί μαζί του. Το παίρνει λοιπόν απόφαση και 
πηγαίνει στην γειτονική πόλη και από τον τηλεφωνικό 
θάλαμο καλεί τη Μετεωρολογική Υπηρεσία και ρωτάει 
πώς θα είναι ο καιρός το χειμώνα.	
Πολύ κρύος, του απαντά η Μετεωρολογική Υπηρεσία. 
Επιστρέφει λοιπόν στον καταυλισμό και διατάζει τους 
άντρες του να συλλέξουν όσο περισσότερα ξύλα μπορούν. 
Δεν έκανε όμως και τόσο κρύο, περιμένει να περάσουν 
10 μέρες και ξαναπηγαίνει στην πόλη για να τηλεφωνήσει 
στη Μετεωρολογική Υπηρεσία.	
Πάρα πολύ μεγάλο κρύο έρχεται, τον πληροφορούν από 
εκεί. Επιστρέφει στη φυλή του και τους λέει να μαζέψουν 

και το παραμικρό ξυλαράκι γιατί έρχεται πολύ βαρύς 
χειμώνας. Βαρύς χειμώνας όμως δεν ήρθε κι ένα μήνα 
μετά ξαναπηγαίνει στην πόλη για να τηλεφωνήσει. “Είστε 
ακόμα σίγουροι ότι έρχεται βαρυχειμωνιά” ρωτάει τη Με-
τεωρολογική Υπηρεσία. “Μα τι λέτε κύριε”, του απαντούν, 
“να φανταστείτε ότι οι Ινδιάνοι που κατασκηνώνουν στις 
μεγάλες λίμνες, κοντά στα σύνορα του Καναδά, μαζεύουν 
ξύλα σαν τρελοί!
 •Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς μπαίνουν μαζί, από τον 5ο 
όροφο του Χίλτον, ο Άγιoς Βασίλης, ένας έντιμος πολιτικός 
και ένας γενναιόδωρος δικηγόρος. Πατάνε το κουμπί του 
ασανσέρ για το ισόγειο, και βλέπουν ταυτόχρονα στο 
πάτωμα ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ. Ποιος από τους 
τρεις το σήκωσε και το πήγε στη ρεσεψιόν;	
Ο ‘Αγιος Βασίλης, φυσικά. Οι άλλοι δύο δεν υπάρχουν, 
παρά μόνο στη φαντασία μας!
•Είναι δύο ξανθιές φίλες και στολίζουν το σπίτι τους.
Λέει η μία στην άλλη: “Πήγαινε έξω στο μπαλκόνι και πες 
μου αν δουλεύουν τα λαμπάκια”.
Η φίλη της βγαίνει στο μπαλκόνι και φωνάζει:
“ΝΑΙ! ΟΧΙ! ΝΑΙ! ΟΧΙ! ΝΑΙ! ΟΧΙ! ΝΑΙ! ΟΧΙ! ...”
•Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και κατεβαίνει ο Άγιος 
Βασίλης στην Αθήνα.
Πηγαίνει στον πρώτο άντρα που βρίσκει μπροστά του και 
τον ρωτάει:
– Τι δώρο θα ήθελες για τα Χριστούγεννα;
– Ένα τζιπ, λέει ο πρώτος άντρας.
Πηγαίνει στον δεύτερο άντρα που βρίσκει μπροστά του 
και τον ρωτάει:
– Τι δώρο θα ήθελες για τα Χριστούγεννα;
– Ένα iphone, λέει ο δεύτερος άντρας.
Πηγαίνει στον τρίτο άντρα που βρίσκει μπροστά του και 
τον ρωτάει:
– Τι δώρο θα ήθελες για τα Χριστούγεννα;
– Ένα τίποτα λέει ο τρίτος άντρας.
Και του λέει ο Αγιος Βασίλης:
– Γιατί οι άλλοι δύο τι νομίζεις πως θα πάρουν;
•Τι δώρο θα κάνεις στον εαυτό σου τα Χριστούγεννα;
-Πέντε κιλά…
•-Έρχονται οι κουραμπιέδες!
-Τα Χριστούγεννα εννοείς!
-Το ίδιο κάνει!
•Πάει το κοριτσάκι στη μαμά του και της λέει: 
- «Εγώ για τα Χριστούγεννα θέλω ένα καναρίνι».
Και η ξανθιά μαμά:
- «Μη λες βλακείες, γαλοπούλα θα φας».
•Στις εξετάσεις ένας μαθητής που δεν μπορεί να λύσει την 
άσκηση γράφει:
«Αυτή την άσκηση μόνο ο Θεός μπορεί να τη λύσει. Καλά 
Χριστούγεννα.»
Τα αποτελέσματα: 
«O Θεός παίρνει άριστα κι εσύ απορρίπτεσαι. Και του 
χρόνου.»
•- Άγιε μου Βασίλη για την καινούργια χρονιά θέλω χο-
ντρό πορτοφόλι και λεπτό σώμα...
Μη τα μπερδέψεις πάλι...!
•Παραμονή πρωτοχρονιάς και ο Αη Βασίλης πετάει με αε-
ροπλάνο του πάνω από την Ευρώπη και μοιράζει παντού 
Λαμόγια για το νέο έτος.
Περνάει πάνω από την Γερμανία...
- Πόσους ρίχνουμε εδώ; τον ρωτάει ο πιλότος.
- Ρίξε 500, του απαντάει ο ‘’Άγιος’’.
Περνάει πάνω από την Γαλλία...
- Πόσους ρίχνουμε εδώ;

- Ρίξε 1000, του λέει.
Περνάει πάνω από την Ιταλία...
- Πόσους ρίχνουμε εδώ;
- Ρίξε 2000.
Περνάει πάνω από την Ελλάδα...
- Πόσους ρίχνουμε εδώ;
- Πλάκα μου κάνεις ρε; Απ’ εδώ φορτώνουμε, το ξέχα-
σες;!!!
•Είναι το τρίτο κουτί μελομακάρονα που παίρνουμε σπίτι, 
μη τυχόν έρθει κανένας άνθρωπος. Εντωμεταξύ δεν έχει 
έρθει κανείς.
•Είχε έρθει η ώρα να στολίσουν το χριστουγεννιάτικο δέ-
ντρο. Ο σύζυγος και η γυναίκα του κατεβάζουν το δέντρο 
και τα στολίδια από το πατάρι και, προνοητική καθώς ήταν 
η γυναίκα του δοκιμάζει αν όλα τα λαμπάκια λειτουργούν 
σωστά.
Δυστυχώς κάποια είχαν καεί, οπότε λέει στον σύζυγό 
της να πάει να πάρει λαμπάκια για το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο.
«Άσε με ρε γυναίκα, που να τρέχω τώρα…» της απάντησε 
εκνευρισμένος.
«Να πας οπωσδήποτε γιατί τα παλιά μας κάηκαν.»
Τι να κάνει κι εκείνος! Φεύγει με το ζόρι και μπαίνει σε 
ένα κατάστημα με εποχιακά είδη.
«Γεια σας, λαμπάκια για το χριστουγεννιάτικο δέντρο θα 
ήθελα.»
«Λευκά ή πολύχρωμα;» ρωτάει η πωλήτρια.
«Βάλε λευκά.» απαντάει εκείνος.
«Θερμά ή ψυχρά;»
«Φέρε θερμά.»
«Με 180 ή παραπάνω φωτάκια;»
«Δώσε μου με παραπάνω.»
«Με πρόγραμμα ή σταθερά;»
«Ας είναι με πρόγραμμα.»
«Με πράσινο ή λευκό καλώδιο;»
«Με πράσινο. Αλλά, να τελειώνουμε σιγά σιγά!» απάντη-
σε με ύφος στην πωλήτρια.
«Με μπαταρία ή…»
«Άστο βρε κοπέλα μου, θα ανέβω εγώ στο δέντρο! Τώρα 
μου άναψαν τα δικά μου λαμπάκια!»
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