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Όλοι οι
Έλληνες
Ενωμένοι...

σε αποχαιρετούμε,
ΜΙΚΗ
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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
Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν
προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική 
ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος με 

οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.©

Αφηγείται ο Βασίλης Δράκος- Γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης

Ήταν τέλη της δεκαετίας του ‘60. Τα παιδιά των προσφύγων, ανήσυχα πνεύ-
ματα, όπως μαρτυρούν οι ρίζες τους, με αγάπη για τον τόπο και τον αθλητι-
σμό προσπαθούν να στήσουν την ομάδα του χωριού. Ήταν εποχές που ο βα-
σιλιάς των σπορ κυριαρχούσε παντού∙ στις αλάνες, τις πλατείες, σε αυτοσχέ-
δια γήπεδα... παντού. Το ποδόσφαιρο σε όλες τις κατηγορίες ερασιτεχνικό. 
Οι ποδοσφαιριστές πλήρωναν για τα σορτσάκια, τις φανέλες, τις μπάλες.
Κάπως έτσι ξεκίνησε να υλοποιείται η ιδέα “ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ”. 5.000 
δρχ! Αστρονομικό ποσό για τα δεδομένα της εποχής και, όμως, ο πρώτος δι-
κηγόρος που ανέλαβε τα τσέπωσε χωρίς να κάνει τίποτα! Άντε πάλι από την 
αρχή! Ανήμερα των Φώτων πέσαμε για το Σταυρό ! Ήταν μια κρύα μέρα με 
γαλήνια τη θάλασσα. Ο Παπαρτέμης, παρόλες τις φοβίες του μπήκε στη βάρ-
κα να ανοιχτούμε προς τα Κόκκινα. Μόλις είχε φύγει η σκάλα των Αλυκών. 
Από το λιμάνι της Π. Φώκαιας έρχεται ένα μεγάλο σκάφος κάποιου εφοπλι-
στή της εποχής γεμάτο κουστουμαρισμένους ανθρώπους. Όλα ήταν έτοιμα. 
Μόλις πέφτει ο σταυρός ένας από αυτούς ανοίγει το παλτό, έτοιμος να πέσει∙ 
από μέσα φορούσε μαγιό.  Αμέσως αντέδρασε από την βάρκα μας ο Ηλίας 
Ασλάνογλου. Με τα ρούχα στη θάλασσα! 
Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε...7.000 δρχ. μαζέψαμε και η ομάδα γε-
γονός. Καμιά δεκαριά μέρες χάσαμε τότε τον Ηλία. Εμφανίστηκε αργότερα, 
όταν βγήκε από το νοσοκομείο! Η πνευμονία άφησε τα σημάδια της για όλη 
την υπόλοιπη ζωή του! Όλο το χωριό, νέοι, γέροι, γυναίκες και παιδιά αγκάλι-
ασαν την ομάδα του χωριού που με τη βοήθεια του τότε πρόεδρου της ΕΠΣΑ 
Τριβέλα ήταν γεγονός.
Ποιον να πρωτοθυμηθώ! Τον Μητσαρία τον Κεḯσογλου που μας έπλενε, μας 

έντυνε στο αυτοσχέδιο καθαριστήριο στην κάμαρα της Μικρασιάτισσας γι-
αγιάς και μετά με τα πόδια στις αποξηραμένες Αλυκές για ποδόσφαιρο....
Ποιον να πρωτοθυμηθώ! Ίσως δεν πρέπει να αναφέρω ονόματα...σίγουρα 
θα αδικήσω πολλούς.  Αγκούτογλου Απ., Τροχίδης, Ασλάνογλου Λ., Γκίκας  
Κ. (πρόεδρος της Κοινότητας), Παλταλίδης Κυριάκος, Σεραφείμ Κεḯσογλου, 
Κατσαβάκης Νότης, Μωϋσίδης, Αφοί Παπαδόπουλοι, Κ. Δαμιανός... μακρύς 
ο κατάλογος... και όλοι με αγάπη και ανιδιοτέλεια...
Ήρθε η ώρα για γήπεδο. Όλα τα χωματουργικά του χωριού μετέφεραν χώ-
ματα από τους Βοντάδες, διαλεχτά, στράγγιζαν το νερό αμέσως και ποτέ δεν 
λάσπωνε. Για τα δοκάρια βρήκαμε κολόνες που είχε αφήσει η ΔΕΗ στην Λί-
μνη*  στο Μαύρο Λιθάρι. Εύκολο ήταν. Δεν έκαναν, όμως, για τους πάγκους 
των αποδυτηρίων! Τη λύση την έδωσαν κάποιοι πάγκοι των Αλυκών. Θα 
πηγαίναμε βράδυ, όπως είχαμε σχεδιάσει και δεν θα μας έπαιρναν είδηση. 
Όμως, δεν υπολογίσαμε τη φρουρά του Άγγλου πρέσβη που ζούσε τότε στην 
περιοχή και περιπολούσε συνεχώς. Άγγλοι αυτοί, Μικρασιάτες εμείς! Αγκα-
λιάζονται και φιλιούνται ο Κουντούρης (Νίκος Θεοδωρίδης) με το Λεωνίδα 
(Ασλάνογλου), οπότε το μυαλό των Άγγλων πήγε αλλού…Η μπάλα στην εξέ-
δρα και ο πάγκος στο ξυλουργείο του Γιάννη του Κετέ (Κετέογλου) να κοπεί 
σωστά και έτοιμο το γήπεδο!

Κάπως έτσι ξεκίνησε μια ιστορία που γράφεται  εδώ και 50 χρόνια και συνεχίζει!

(Από τον πρόλογο του λευκώματος για τα 50 χρόνια 
της ομάδας του Σαρωνικού Αναβύσσου)

* Η παραλία του Μαύρου Λιθαρίου που ήταν ένας σπάνιος υγροβιότοπος!
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οι τιμές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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ΗΡΘΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙΣ

Μίκη εσύ δεν έφυγες ούτε ποτέ θα φύγεις
Καινούργιους δρόμους σταθερά στο μέλλον θα ανοίγεις

Να περπατήσουν οι Λαοί πάντα στα βήματά σου
Αντάμα με τη Μουσική και τα οράματά σου

Σε έναν Κόσμο άλλονε με τους δικούς σου Ήχους
Του δίκιου και της Λευτεριάς να τραγουδά τους Στίχους

Τους Ήλιους σου τους Νοητούς τους πάντα Αγαπημένους
Με του Πλανήτη τους Λαούς σφιχτά αγκαλιασμένους

02-09-2021

Φωτογράφε...τράβα μια φωτογραφία!

Τα αρχαία εκείνα χρόνια, όταν 
ήμουν κι εγώ παιδί, το να απα-

θανατίσεις την αφεντομουτσουνάρα σου στο χαρτί ήταν πολύ σπουδαίο 
πράγμα. Φυσικά, θα έπρεπε να συντρέχει και σπουδαίος λόγος για να 
συμβεί αυτό! Τέτοιοι λόγοι, που απαιτούσαν να αφήσεις το αποτύπωμά 

σου στο χρόνο, ήταν όταν παντρευόσουν (και ήθελες τα πειστήρια του εγκλήματος), 
όταν γεννιόσουν (και ήθελαν τα πειστήρια από το αποτέλεσμα του εγκλήματος), όταν 
είχες φιλοδοξίες να μπεις στο καλλιτεχνικό στερέωμα π.χ. επίδοξη Βουγιουκλάκη και, 
τέλος, όταν έπρεπε να βγάλεις... βιβλιάριο υγείας! Εγώ, λόγω ηλικίας (βρισκόμουν στην 
ευαίσθητη ηλικία των τεσσάρων όταν ήρθε η ώρα μου), ανήκα στην τελευταία κατηγο-
ρία, αν και στο μυαλό μου είχα την προτελευταία!
 
Έτσι λοιπόν ξεκίνησε η επιχείρηση «Φωτογραφία», καθώς στα Καλύβια δεν είχαμε φω-
τογραφείο, οπότε έπρεπε να μεταναστεύσουμε σε διπλανό χωριό, όπου ο πολιτισμός 
είχε φτάσει νωρίτερα! Η μαμά και η γιαγιά  δεν ήθελαν και πολύ να αρχίσουν τη φα-
γωμάρα: «Κερατιά», έλεγε η μια, «όχι, Κορωπί», έλεγε η άλλη. Η γιαγιά, βεβαίως, που 
κέρδιζε πάντα στα σημεία, όρισε τελικώς και το σημείο προορισμού: Κερατιά!
 
Λόγω της εποχής, χειμώνας γαρ, η μαμά με είχε μετατρέψει σε κρεμμύδι βατικιώτικο 
απ’ τα πολλά ρούχα! Φανέλα, ψιλή μπλουζίτσα, ζιβάγκο και από πάνω ένα πλεχτό κόκ-
κινο φόρεμα, που πολύ μου την «έδινε», γιατί εγώ ως γνήσιο αγοροκόριτσο γούσταρα 
τα παντελόνια! Άσε, που είχε λυσσάξει να μου κάνει κι αυτά τα γελοία τα κοτσίδια, για 
να μοιάζω λέει στην Πίπι τη Φακιδομύτη! Και ερωτώ, τί όμορφο είχε αυτή η Πίπη, που 
ποτέ μου δεν την «χώνεψα»;
 
Απ’ τα πολλά και αφού εμφανισιακά δεν θα μπορούσα να γίνω πιο θλιβερή, ξεκινήσα-
με το ταξίδι για το διπλανό χωριό, ενώ προηγουμένως, μου είχαν δοθεί και οι απαραί-
τητες οδηγίες καλής συμπεριφοράς, καθόσον αμφότερες γνώριζαν το απείθαρχο του 
χαρακτήρος μου!
 
Όταν φτάσαμε στο φωτογραφείο, ο καλλιτέχνης, που ήταν ένας ισχνός κυριούλης, με 
επιτηδευμένο μουσάκι, μας υποδέχτηκε με εγκαρδιότητα. Η μαμά τού εξήγησε τι θέ-
λαμε και εκείνος μας είπε να περάσουμε στο ατελιέ. Πόρτα προς το ατελιέ δεν υπήρχε, 
μονάχα ένα μαύρο χοντρό παραπέτασμα, που καθώς το παραμέριζες ένιωθες πως θα 
μπεις στη ζώνη του λυκόφωτος! Η αλήθεια είναι πως ένα κάποιο στρες το είχα, αφού 
όλη η φάση μου θύμιζε την εποχή που είχα σπάσει το χέρι μου και με είχαν πάει για 
ακτινογραφία σε ένα… άλλο ατελιέ με ακτίνες Χ! Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία!
 
Το ατελιέ, λοιπόν, είχε ενδιαφέρον! Είχε ένα τοίχο που καλυπτόταν με μπορντοροδο-
κόκκινες κουρτίνες από χοντρό βελούδο και δύο επιδαπέδια βάζα τεραστίων διαστά-
σεων, τα οποία φιλοξενούσαν στο εσωτερικό τους κάτι τεράστια κλαδιά σαν καλαμιές, 
πάνω στις άκρες των οποίων εξείχε αντί για λουλούδι κάτι σαν σκούπα από άσπρο 
χνούδι. Μπλιαχ, το λιγότερο! Με έπιανε φαγούρα μόνο που τα αντίκριζα! Βέβαια, το 
πιο ενδιαφέρον από όλα ήταν τι άλλο από ένα ογκώδες μηχάνημα, που θα έκανε όλη τη 
«βρομοδουλειά». Το «πουλάκι» δε που θα έβγαινε από κει μέσα και φυσικά μου είχαν 
συστήσει να κοιτάξω ήταν σαφώς κάτι που με είχε προβληματίσει τα μάλα!
 
Ο φωτογράφος με πήρε απ’ το χεράκι και με έβαλε να καθίσω σε ένα πολύ άβολο 
σκαμπό, απ’ όπου γλιστρούσα συνεχώς. Γύρισα και κοίταξα την μαμά μου. Εκείνη μου 
έκανε ένα κατευναστικό νόημα με το κεφάλι, του στυλ «όλα καλά θα πάνε», ενώ ταυ-
τόχρονα υπονοούσε «μην τολμήσεις να κουνηθείς από την θέση σου», αφού είχε κατα-
λάβει πως είχα αρχίσει να στριτζώνω και λίγο ήθελα για να κάνω χαμό!
 
Ο καλλιτέχνης πήγε στο μηχάνημα-γκοντζίλα, σήκωσε το μαύρο σατέν ύφασμα που 
κάλυπτε το οπίσθιο μέρος του και με μια κίνηση κρύφτηκε ολόκληρος κάτω από αυτό. 
Υστερα, σήκωσε το χέρι του ψηλά και μου είπε να χαμογελάσω παραμένοντας ακίνητη. 
Εγώ, με δόντια σφιγμένα, ιδρωμένη από τα πολλά ρούχα και με μια φαγούρα άνευ 
προηγουμένου στο λαιμό από το ζιβάγκο, «έσκασα» το πιο άθλιο χαμόγελο της ζωής 
μου! Αυτό ήταν! Είχα περάσει κι εγώ πια στην ιστορία των απανταχού απαθανατισμέ-
νων! Ήμουν πολύ περίεργη να δω το αποτέλεσμα! Αυτό όμως, όπως μου είπαν, θα 
αργούσε να γίνει, αφού τις φωτογραφίες θα τις είχαμε στα χέρια μας μετά από δυο 
εβδομάδες!
 
Όταν  πέρασαν οι δύο εβδομάδες ο μπαμπάς έφερε τις φωτογραφίες στο σπίτι. Εγώ 
όλο αγωνία και χαρά συνάμα έτρεξα για να δω την μικρή Βουγιουκλάκη (έτσι με έλεγε η 
μαμά) να ποζάρει όλο σκέρτσο. Αντ’ αυτού αντίκρισα ένα… μικρό, παχουλό κορίτσι που 
απ’ τα πολλά ρούχα έδειχνε άλλο τόσο, με μαλλί ανάκατο και ένα μόνο ατυχές κοτσίδι... 
Αυτό το κορίτσι δεν μου έμοιαζε καθόλου! Διαμαρτυρήθηκα εντόνως και αποφάσισα 
να κλειστώ στο δωμάτιο μου για το υπόλοιπο της σεζόν!
Ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου και σκεφτόμενη την όλη διαδικασία της φωτογράφισης, 
αποφάνθηκα για τα αποτελέσματά της: Την όλη ζημιά για το ατυχές φωτογραφικό στιγ-
μιότυπο πρέπει να την είχε κάνει αυτό το παλιόπουλο, που όλοι μου έλεγαν πως θα δω, 
μα τελικά ποτέ δεν είδα...

γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

   του Κώστα Πόγκα  πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής
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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

Ήρθε η στιγμή για
πεντανόστιμα σουβλιστά!!!

Κοντοσούβλι χοιρινό 
Πανσέτα σούβλας
Κοκορέτσι
Αρνί 
Κοτόπουλο

9,00 €
9,00 €
8,50 €

20,00 €
21,00 €
22,00 €
22,00 €
  8,00 €

Μερίδα  /  Κιλό
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–Οι διακοπές τελείωσαν, έτοιμοι για μια νέα χρο-
νιά; 
–Για ποιες διακοπές μιλάς; Δεν ήταν καλοκαίρι αυτό 
φέτος, σταχτοκαίρι ήταν. Μπορείς να κάνεις διακο-
πές όταν υπάρχει συνέχεια και μάλιστα ασύδοτη 
στην ανικανότητα, την αυθαιρεσία, τα συμφέρο-
ντα, την εγκληματικότητα; Μπορείς να απολαύσεις 
το βουνό, με μισό εκατομμύριο καμένα στρέμμα-
τα παραδίπλα; Τι θα πεις, «αρκεί που εγώ τη γλί-
τωσα»; Μπορείς να πιείς αμέριμνος πρωινό καφέ 
με τόσους συνανθρώπους στο δρόμο; Μπορείς να 
χαρείς τη θάλασσα, με τόσο χωνεμένο αίμα προ-
σφύγων εντός της; Με τόσες παιδικές ψυχούλες 
στον αφρό της να προσπαθούν να μη βουλιάξει 
τουλάχιστον η μνήμη του χαμού τους; Μπορείς να 
διαβάσεις αμέριμνος την κυριακάτικη εφημερίδα 
μετά από το βραδινό εφιάλτη των Ταλιμπάν; Να 
αργοπιείς το ποτό σου αγκαλιά με τη μετάλλαξη; 
Να ηρεμήσεις στην παραλία με καταστρατηγημέ-
νες τις αποστάσεις; Μπορείς να μην ανησυχείς για 
τη μετακίνησή σου με τόσες δολοφονίες και δη 
γυναικών; Να παραβλέπεις τη μανία των βιαστών; 
Μπορείς να διακόψεις από την ανησυχία, την αβε-
βαιότητα, την έγνοια για το αύριο, την αίσθηση ότι 
είσαι στο έλεος της συγκυρίας, του αγνώστου, της 
στιγμής; Αν εσύ τα κατάφερες, πες μου πώς. 
–Διακοπές δεν είναι «δια» + «κόπτω», δηλαδή κόβω 
–έστω προσωρινά– την αλυσίδα που με δένει με 
ό,τι έκανα πριν; Αλλάζοντας τόπο, μέρος, δεν κάνεις 
κάτι άλλο από αυτό που κάνεις συνέχεια; Δεν είσαι 
κάπου αλλού ερχόμενος στο νέο «εκεί» αφήνοντας 
πίσω σου όσα σε βασανίζουν στο παλαιό, ρουτινι-
άρικο «εδώ»; 
–Το σώμα μπορεί να διακόψει την επανάληψη. 
Όπως και οι αλλαγές στις παραστάσεις με τη δια-
φορετικότητα ή τις εναλλαγές του τοπίου, ναι, απο-
τελούν χωρικές διακοπές. Όμως η σκέψη, το συναί-
σθημα, η ενσυναίσθηση; Η ευαισθησία;  Όταν σε 
ακολουθούν οι πληροφορίες παντού, όταν δεν δια-
κόπτονται, πώς εσύ δια-κόπτεις; Μπορείς να φύγεις 
–έστω για μία εβδομάδα– κλείνοντας τα μάτια και 
τα αυτιά, απενεργοποιώντας το κινητό, απέχοντας 
από την ενημέρωση, κόβοντας –άρα διακόπτοντας– 
δεσμούς; Μπορείς να είσαι στην ξαπλώστρα σου, 
να παρακολουθείς από την οθόνη σου όλα αυτά και 
να μένεις αμέτοχος; Μπορείς να αποστασιοποιη-

θείς όταν όλα όχι μόνο σε αφορούν άμεσα ή έμμε-
σα, αλλά και σε περιμένουν ξανά αμείλικτα πίσω, 
ως σύγχρονη, εξελιγμένη Λερναία Ύδρα; 
–Άρα οι διακοπές για σένα δεν υπάρχουν; Χωρο-
χρονικά μου λες ότι είναι απλώς κύκλοι τεμνόμε-
νοι, εντός ενός πολύ μεγαλύτερου κύκλου, από τον 
οποίο δεν γίνεται να βγεις. Χαμένη υπόθεση δηλα-
δή.  
–Όχι ακριβώς. Μπορείς να κάνεις πράγματα. Να δι-
ακόψεις την πεπατημένη. Να κάνεις στροφή. Να έρ-
θεις κοντύτερα στο κέντρο σου. Να μετατοπιστείς.
–Τι θέλεις να πεις; 
–Πρώτα-πρώτα να κάνεις διακοπές από την παθη-
τικότητα, από την παραίτηση, από την πεποίθηση 
«άλλοι είναι αρμόδιοι να δώσουν λύσεις» ή «εμένα 
δεν με αφορά». Να κάνεις διακοπές φεύγοντας από 
την έδρα σου, από τη χώρα που έχει κεντημένη στη 
σημαία της τη ρήση «δεν βαριέσαι, και τι να κάνου-
με τώρα», τη χώρα στην οποία ο εθνικός της ύμνος 
έχει υπόγεια βιαστεί στη στροφή «κρίμα μεν, λυ-
πάμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι». Να φύγεις 
τρέχοντας από το κράτος της αδρανούς λύπης.
–Και να μεταβείς πού; 
–Στο χώρο της δράσης, της αλληλεγγύης, του φω-
τός.
–Μπερδεύτηκα.
–Πέρα από το να βοηθάς όπως μπορείς σε τέτοι-
ες έκτακτες εγκληματικές καταστάσεις (εθελοντι-
σμός, αρωγή, συνεισφορά, συμπαράσταση, κλπ), 
σημασία έχει να δρας καθημερινά σε προσωπικό 
επίπεδο, να έχεις οξυ(μ)μένη τη διάκριση και να μη 
σκύβεις το κεφάλι στις εγκληματικές νοοτροπίες και 
συμπεριφορές. Να κάνεις κάθε ημέρα τουλάχιστον 
ολιγόλεπτες διακοπές από το μαγγανοπήγαδο. 
–Λίγο πιο λιανά;
–Διαβάζοντας λίγες αράδες από ένα βιβλίο. Με-
λετώντας ένα ποίημα. Κοιτώντας τα σύννεφα έξω 
από το παραθύρι σου. Ακούγοντας το αγαπημένο 
σου μουσικό κομμάτι. Παρατηρώντας το γατί που 
ξαπλώνει ξένοιαστο στο πεζοδρόμιο. Το σκυλί που 
κοιμάται αμέριμνο παραπέρα. Μιλώντας στη νερα-
ντζιά κάτω από το σπίτι σου. Παρακολουθώντας τα 
σπουργίτια να συναγωνίζονται το ποιο θα τσιμπή-
σει τα περισσότερα ψίχουλα. Βλέποντας τα σύννε-
φα να ζωγραφίζουν στον ουράνιο καμβά.
–Τόσο απλά;
–Πάει και παραπέρα. Θέλει κότσια όμως.
–Ακούω.
–Διακοπές από τη σκόπιμα καλλιεργούμενη λήθη. 
Πόσοι θυμούνται το Μάτι σήμερα και τους αδικο-
χαμένους του νεκρούς; Τουλάχιστον 102 άνθρωποι, 

χώρια τα υπόλοιπα. Καλοκαίρι ήταν πάλι, μόλις τρία 
χρόνια πριν, το 2018. Όχι πριν από τριάντα χρόνια. 
Θυμάσαι; 
–Φυσικά, πώς μπορώ να ξεχάσω; 
–Άρα είναι ζωτικής σημασίας οι διακοπές από την 
έξωθεν αλλά και οίκοθεν επιβεβλημένη ψεύτικη 
«κανονικότητα». Διακοπές από τον αυτόματο πι-
λότο. Ατομικό ταξίδι. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να συ-
ντελεστεί  επανάσταση: σε ατομικό επίπεδο. Αυτό 
είναι ίσως το μόνο που μπορεί να φέρει ανατροπή.
–Θα εκτιμούσα και κανένα παράδειγμα.
 –Είσαι δικηγόρος; Όσο δίκιο κι αν έχει ο πελάτης 
σου, προσπάθησε να διεκδικήσεις το δίκιο του με 
ευθείς τρόπους. Μην υποκύψεις σε πλάγιες οδούς, 
όσο κι αν αυτές μπορεί να έχουν τη βεβαιότητα του 
επιθυμητού αποτελέσματος στην τσέπη. Πολέμησε 
τις αδικίες του συστήματος με τα ίδια του τα μέσα.
Είσαι τυροκόμος και φτιάχνεις ας πούμε κασέρι; 
Αντιστάσου στο να το νοθεύσεις λ.χ. με ζωμό από 
μακαρόνια. 
Έχεις πρατήριο καυσίμων; Καθόρισε τις τιμές τόσο 
ώστε να έχεις ένα έντιμο κέρδος και αντιστάσου 
στη νοθεία ή στα κυκλώματα μαύρης αγοράς. 
Αν είσαι γιατρός, αρνήσου να συνταγογραφείς κατά 
παραγγελία εκμεταλλευόμενος τον πόνο του άλλου 
και γύρνα την πλάτη στις απολαβές των φαρμακευ-
τικών. Στρέψου στη χαρά του λειτουργήματός σου, 
η οποία ανταποδοτικά θα κάνει να λειτουργήσει γε-
νικότερα η χαρά εντός σου.
Είσαι υπάλληλος; Τίμα το ψωμί που κερδίζεις κάνο-
ντας τη δουλειά που σου αναλογεί σωστά και στην 
ώρα της και μην κοιτάς το ρολόι για το πότε ή για το 
πώς θα φύγεις νωρίτερα. Ούτε το πώς θα φορτώ-
σεις στους άλλους μερίδιο από αυτό που σου ανα-
λογεί. Άσε τι κάνουν οι γύρω. Εσύ κοίτα τι κάνεις. 
Μην αραιώνεις το γάλα, το κρασί, το ποτό. Την ακε-
ραιότητά σου αραιώνεις. Αν κλέβεις στο ζύγι, την 
εντιμότητά σου κλέβεις. Αν κλέβεις στα λόγια και 
γίνεσαι χειριστικός, ως πότε νομίζεις μπορεί να δι-
αρκέσει αυτό; Αν είσαι βίαιος, βάναυσος, αδιάλλα-
κτος, ζήτα βοήθεια, στον εαυτό σου πρώτα από όλα 
θα κάνεις καλό. 
Είσαι διευθυντής σε κάποια Δημόσια Υπηρεσία; 
Ενημερώσου για το πώς μπορεί να γίνει πιο απο-
τελεσματική. Δες τις εξελίξεις και την αποκτηθείσα 
εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο. Εισηγήσου ενημέ-
ρωση, εξειδίκευση, πρόσθετη εκπαίδευση σε διαρ-
κή βάση. Συνεργάσου. Αξιοποίησε όλη την ομάδα. 
Έσο ανοιχτός. Μην επαναπαύεσαι στη σιγουριά του 
μισθού σου. Δεν σου τον οφείλουν. Εσύ οφείλεις 
άξια να τον κερδίζεις.
Είσαι συγγραφέας ή καλλιτέχνης; Άσε να βγει από 
μέσα σου η αγάπη, ο σεβασμός, η τρυφερότητα, η 
σεμνότητα. Απελευθερώσου και άσε τη συντεταγ-
μένη του ανθρώπου να έρθει κοντά στη θεία φύση 
της, άρα και στη Φύση. Αν η ματαιοδοξία ή ο ναρ-
κισσισμός σου σε ωθούν να κάνεις κινήσεις προώ-
θησης του έργου σου με πλάγια μέσα, αν σε σπρώ-
χνουν να ανέλθεις με δόλο στο παζάρι της δημο-
σιότητας, δες: όσο στο χρηματιστήριο ευπωλήτων 
ανεβαίνει η μετοχή σου, ανεβαίνει και η φαυλότητα 
εντός σου, αντιστρόφως ανάλογα δε, στα πεδία της 
φιλότητας, της αρμονίας και της έσω ισορροπίας 
κατεβαίνει αντιστοίχως. 
–Για διακοπές μιλούσαμε, πού το πήγες; 
–Για διακοπές από το μαύρο σου λέω τόση ώρα. 
Ακόμη και όταν είσαι βουλιαγμένος από μόνος σου 
ή αν άλλοι σε έχουν βυθίσει στο μαύρο, στο χέρι 
σου είναι να αποδεχτείς και στη συνέχεια να δεί-
ξεις την αξία του φωτός. Μπορείς να διακόψεις δε-
σμούς με το σκοτάδι. Να ταξιδέψεις με το φως της 
Αγάπης, να φωλιάσεις στην αγκαλιά της. 
Θα είχαν γίνει όλα όσα έγιναν τούτο το καλοκαίρι 
αν υπήρχε Αγάπη; 
Αργά δεν είναι. Όλοι μπορούμε με το φως της να 
θεραπεύσουμε πληγές. Τι λες;
–Όλοι!  

από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

Σταχτοκαίρι.
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γράφει 
η Κατερίνα  Μερκούρη

Σε λίγες ημέρες αρχίζει η νέα σχολική χρονιά και τόσο γονείς και μαθητές 
όσο και εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται αν τα μαθήματα θα κυλήσουν ομαλά 
ή αν για μία ακόμη χρονιά η δια ζώσης διδασκαλία θα  αντικατασταθεί από 
την  εξ αποστάσεως  λόγω της πανδημίας. 
Ακόμα κι έτσι, είναι ευκαιρία να  εξετάσουμε κάποιους τρόπους με τους 
οποίους μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που μας παρέχει η 
τεχνολογία και πιο συγκεκριμένα τα  μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να 
καταστήσουμε τη μάθηση πιο ελκυστική και, κυρίως, να καλλιεργήσουμε 
στους εκπαιδευόμενους δεξιότητες  χρήσιμες για την ψηφιακή εποχή. 
Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ) μπορούν να αποτελέσουν ευλογία 
για την εκπαίδευση (συμβατική και εξ αποστάσεως),  εφόσον δημιουργούν 
ψηφιακές κοινότητες μάθησης, ενισχύουν το μοντέλο της συνεργατικής μά-
θησης μέσα από την αλληλεπίδραση του εκπαιδευόμενου με το περιβάλλον 
του και συμβάλλουν στην πρόοδό του.  Επιπλέον, εφόσον πετυχαίνουν εκ-
παιδευτικούς στόχους που σχετίζονται με τη συμμετοχή, την επικοινωνία, 
την καλλιέργεια ενδιαφερόντων και την κριτική σκέψη, αλλά και τη δυνα-
τότητα άμεσου διαμοιρασμού αρχείων. Εννοείται, βέβαια, πως θα πρέπει 
να χρησιμοποιούνται με τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια, η ιδι-
ωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα  των χρηστών, να αποτρέπεται η 
αντιγραφή ιδεών και η απόσπαση της προσοχής από διαφημίσεις αγαθών 
και υπηρεσιών με τεχνικές, συχνά, τόσο προσεκτικά σχεδιασμένες, ώστε να 
προκαλείται η εξάρτηση του χρήστη. Παράλληλα, είναι σημαντικό να απο-
φεύγεται ο μαζοποιητικός  τους χαρακτήρας που δεν ευνοεί την έκφραση 
διαφορετικών απόψεων. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμος ο διαχωρισμός 
της εκπαιδευτικής δικτύωσης από την κοινωνική ή ψυχαγωγική ή η δημιουρ-
γία κλειστών ομάδων που θα βρίσκονται υπό τον έλεγχο και την επίβλεψη 
των διδασκόντων. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ΜΚΔ μπορεί να είναι ιστολόγια, wiki, κοινωνι-
κά δίκτυα, αρχεία πολυμέσων, εικονικοί κόσμοι, παιχνίδια πολλαπλών χρή-
σεων, κινητή μάθηση θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε ως εξής: Ένα 
wiki θα έδινε τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν 
μια ανοικτή έκδοση  συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία ενός 
συνόλου πληροφοριών που θα μπορούσε να εμπλουτιστεί περαιτέρω από 
άλλους μαθητές μετέπειτα. Αξίζει να τονιστεί πως η συγκεκριμένη δυνατό-
τητα βοηθά στην διαχείριση της μάθησης και κυρίως στην ανακάλυψη και 
οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή στο πλαίσιο μιας συνερ-
γατικής μάθησης. Επιπλέον  τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το facebook και το 
twitter, μπορούν να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών 
και να συμβάλλουν στην κατάκτηση της γνώσης, καθώς μαθαίνουμε μέσα 
από τους άλλους συνδυάζοντας τις εμπειρίες και τις απόψεις μας με τις δικές 
τους. Παράλληλα, τα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
δημιουργώντας συνδέσεις με τον έξω κόσμο, ενώ και τα αρχεία πολυμέσων 
π.χ you tube, podcasts, e-portfolios  συμβάλλουν  στο να μάθουν οι μαθητές 
από πού μπορούν να αντλούν τη γνώση, πώς να τη διαχειρίζονται, να την 
αποθηκεύουν και να την επαναχρησιμοποιούν.
Στα παραπάνω είναι σημαντικό να προστεθεί πως στην εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση  το μαθησιακό περιβάλλον  που κατασκευάζεται πρέπει να στηρί-
ζεται σε θεωρίες μάθησης που επιδιώκουν να εμπλέξουν ενεργά τον εκπαι-
δευόμενο στην εκπαιδευτική διαδικασία και τον ωθούν να ανακαλύψει τη 
γνώση. 
Αξιοσημείωτο, τέλος, πως η χρήση και προώθηση των νέων τεχνολογιών 
πρέπει να στοχεύει στην αμφίδρομη σχέση μεταξύ διδασκόντων-διδασκομέ-
νων,  να ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία και να αναπληρώνει την έλλειψη 
μεγάλου βαθμού αλληλεπίδρασης μεταξύ των εμπλεκομένων.  Για παρά-
δειγμα, προτείνεται η ηλεκτρονική αλληλογραφία τόσο στην επικοινωνία με-
ταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων όσο και στην αποστολή των εργασιών, 
εφαρμογές, όπως το forum και το chats-rooms που παρέχουν δυνατότητες 
συζήτησης, αλλά και μια πλατφόρμα με ένα πλήθος υπηρεσιών, κατάλληλων 
για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που θα αξιοποιείται επαρκώς από διδά-
σκοντες και διδασκόμενους. 
Ας μην ξεχνάμε πως η γνώση είναι πρόκληση!
Καλή Σχολική Χρονιά! 

γράφει η  Τριανταφυλλιά Μήτρου
Φιλόλογος
(ειδίκευση στην ειδική αγωγή-μαθησιακές δυσκολίες
και την ψυχολογία)
Μεταπτυχιακή φοιτήτρια («Εκπαίδευση και Τεχνολογίες
σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης»)

Με έσπρωξε απαλά στην πλάτη και μου ψιθύρισε...’να 
πας μέχρι εκεί που πατώνεις’. Γύρισα και την κοίταξα 
δειλά. Η πλάτη μου έμεινε γυμνή από το άγγιγμά της. 
Άρχισα να βαδίζω σιγά, προσεχτικά. Που και που έρι-
χνα μια ματιά στο βυθό. Καθαρός, διάφανος, μαρκα-
ρισμένος από μικρές και μεγάλες πατημασιές....’μέχρι 
εκεί που πατώνεις’. Η συμβουλή ηχούσε στα αυτιά 
μου σαν ριπή. Άπλωσα τα χέρια, έσπρωχνα την θάλασ-
σα κι εκείνη μου ανταπέδιδε αγριάδα και αντίσταση. 
Νεογέννητα και μπαμπακερά τα μικροσκοπικά μου 
άκρα άσπριζαν κάτω από το βάρος του νερού. Χιλιάδες 
ομορφιές προσπαθούσαν να πλανέψουν την άγουρη 
προσοχή μου κι εγώ βάδιζα αυστηρά ίσαμε τα όρια 
του ‘πατώνω’. Η θάλασσα γέμιζε με διάσπαρτους ομό-
κεντρους κύκλους και η μικρή ξερή νησίδα έμοιαζε με 
τιτάνιο άθλο για ατρόμητους επαίτες περιπέτειας. Στα 
αυτιά μου ηχούσαν τα λόγια της πρώτης ζωής ‘μέχρι 
εκεί που πατώνεις’...
Μα να που ήρθε η στιγμή της ανυπακοής. Η θάλασσα 

συνέχιζε να με μαργιολίζει πλέκοντας ιστούς με υπο-
σχέσεις θαυμάτων. ‘Αφήσου’ μου έλεγε ‘κι εγώ είμαι 
εδώ’.... συνέχισα να βαδίζω στα βαθιά των δικών μου 
ωκεανών. Σήκωσα τα χέρια μου ψηλά, αρνούμενη εν-
συνείδητα κάθε βοήθεια.... ‘θα βαδίσω, ή θα χαθώ’ 
σκέφτηκα. Η μπαμπακερή μου πέτσα, ψημένη πια από 
το αλάτι άρχιζε να κοκκινίζει επιδεικτικά. Κοίταξα τα 
πόδια μου... είχαν εγκαταλείψει την σιγουριά των αβα-
θή και κρέμονταν αδέξια από τον έκπληκτο κορμό μου. 
...’να πας..μέχρι...’, ‘θα πάω εκεί που θέλω!’ απάντησα 
και συνέχισα τον δρόμο μου. Για πρώτη φορά είδα την 
θάλασσα πίσω απ’ τον βράχο.. χρόνια τώρα μου την 
έκρυβε.. για πρώτη φορά είδα την παρθένα ομορφιά 
της νησίδας.... έφτασα τόσο κοντά.. για πρώτη φορά 
έσκαψα το βήμα εκείνων που θα ακολουθούσαν. Το 
αρχαίο μου δέρμα είχε γεμίσει ουλές που έτσουζαν κα-
θώς το αλάτι τις έψηνε... ‘θα πάω εκεί που αγαπάω’...
2020 Κ. Μ ©

Θούριους συστρατεύω, 
μέσα σε δίσεκτους καιρούς. 

Κέρινα ομοιώματα, γεννήματα 
σαββατιανά, 

στη γη της Μεσογαίας. 

Καρποί θεόπεμπτοι, χρυσοί, 
ακάματοι μελισσουργοί, 

του κούρου το πρωτόγαλα 
συλλέγουν ματωμένοι. 

Ανάστατοι είναι οι θεοί!.. 
η ρώγα της Φρασίκλειας 
με μούστο τους κοιμίζει. 

Κοιτάζεις χαμογελαστός, 
αιώνιος αμπελουργός, 

το τέλος του αιώνα σε βρήκε 
γερασμένο. 

Πρωτότοκος σου είμαι γιος, 
της ευτυχίας σου κρουνός, 

βήμα από σένα παίρνω. 

Μάνα, πατέρα, ουρανέ! 

Τέχνη παλιά, μέθη γλυκιά, 
πόσα πολλά ‘ευχαριστώ’ 

γη μου ευλογημένη! 
ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ 2019 

Η φωτογραφία από το αρχείο του Δ.Κόλλια.
Τρύγος στον Όλυμπο, δεκαετία του 80.

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: ευλογία ή κατάρα;
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Ένα «εθνικό σύμβολο»
 «Χάσαμε το Κρυφό Σχολειό» έγραφε με με-
γάλα γράμματα το πρωτοσέλιδο της εφη-
μερίδας Καθημερινή, στις 14 Δεκεμβρίου 
1993. Το «Κρυφό Σχολειό», το περίφημο έργο 
του Νικολάου Γύζη, είχε αγοραστεί από ανώνυμο 
συλλέκτη κατά τη διάρκεια της πρώτης δημοπρα-
σίας του οίκου Christie’s, έναντι της τιμής των 170 
εκατ. δρχ. Το πλαφόν που είχε ορίσει η ελληνική 
Πολιτεία για να μπορέσει να προσθέσει το έργο 
στην Εθνική Πινακοθήκη ήταν 80 εκατ. δρχ. Τα 
αλλεπάλληλα «χτυπήματα», ωστόσο, εκτόξευσαν 
την τιμή σε δυσθεώρητα ύψη, καθιστώντας τον 
Γύζη (αλλά και τον συγκεκριμένο πίνακα) πρώτο 
στο ιδιότυπο χρηματιστήριο αξιών των έργων τέ-
χνης.
Η πολιτεία αμήχανη προσπάθησε να δικαιολογή-
σει την αδυναμία της να αποκτήσει ένα τόσο ση-
μαντικό πίνακα με «εθνικό θέμα», ενώ παράλληλα 
οι φήμες για τον «ανώνυμο αγοραστή» φούντω-
ναν. Ποιος ήταν εκείνος που τολμούσε να πάρει 
το «Κρυφό Σχολειό» μακριά από τους φυσικούς 
και αυτονόητους ιδιοκτήτες του; Σε ποια ιδιωτική 
συλλογή θα κατέληγε ένα έργο που φλόγισε τον 
νου και την καρδιά των Ελλήνων για περίπου εκα-
τό χρόνια; Στην ειδησεογραφία των ημερών εκεί-
νων μπορεί κανείς να διακρίνει ότι το αίσθημα της 
απώλειας συνοδεύεται από μια κριτική για την 
ίδια την αναποτελεσματικότητα του κράτους. Το 
«Κρυφό Σχολειό», αίφνης γινόταν αφορμή για να 
εκφραστεί η δυσαρέσκεια απέναντι σε θεσμούς 
όπως η Πινακοθήκη αλλά και το ΥΠΠΟ, που δεν 
μπόρεσαν να κρατήσουν το έργο στην Ελλάδα.
Ευτυχώς η «εθνική» αγωνία δεν κράτησε 
πολύ. Λίγες μέρες αργότερα, ο μεγαλοεργο-
λάβος κατασκευαστικών έργων κ. Πρόδρομος 
Εμφιετζόγλου, σε συγκέντρωση οικονομικών συ-
ντακτών, αποκάλυψε ότι αυτός ήταν ο αγοραστής 
του πίνακα. «Το Κρυφό Σχολειό», δήλωνε ο Π.Ε., 
«θα το έπαιρνα ακόμα και αν έπρεπε να ξεπου-
λήσω ό,τι είχα και δεν είχα. Θα θυμίσει, σε πάρα 
πολλούς αυτό που έχουν ξεχάσει. Ότι πάνω από 
τα ταπεινά, υπάρχουν ιδανικά για τα οποία πολέ-
μησαν περήφανα οι πατέρες μας. Αυτή η περηφά-
νια μάς λείπει».  Ο κάτοχος του πίνακα διευκρί-
νισε επίσης πως δεν θα τον δωρίσει στην Εθνική 
Πινακοθήκη αλλά θα δανείζει το έργο, όποτε του 

ζητείται, «για να το δουν όλοι, από τη Μακεδονία 
και τη Θράκη μέχρι την άλλη άκρη της Ελλάδας». 
Πράγματι, λίγο καιρό αργότερα, ο πίνακας παρου-
σιάστηκε στην έκθεση «Το παιδί στη Νεοελληνική 
Τέχνη, 19ος-20ός αιώνας», στην Εθνική Πινακο-
θήκη. Αποτέλεσε την «ατραξιόν» της έκθεσης και 
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της εικαστικής κριτι-
κής αλλά και της δημοσιογραφίας. Δεν χρειάζεται 
να σημειωθεί, βέβαια, η υψηλή επισκεψιμότητα 
της έκθεσης από σχολεία και συλλόγους, ανά 
την Ελλάδα. Το «Κρυφό Σχολειό» είχε επιτέλους 
«επαναπατριστεί», κατοχυρώνοντας, δίπλα στην 
υψηλή αγοραστική του αξία, τη συμβολική του 
υπεραξία στη δημόσια σφαίρα.
 

Η μάχη των συμβόλων
 Λίγο καιρό μετά τον πρώτο δημοσιογραφικό 
θόρυβο για το «Κρυφό Σχολειό», ο Αλέξης Πο-
λίτης δημοσίευε στην Αυγή της 25ης Μαρτίου 
1994 ένα μικρό άρθρο με τίτλο «Φεγγαράκι μου 
λαμπρό…».  Εκεί επιχειρούσε να εντοπίσει τα ίχνη 
της πρώτης φάσης του μύθου του Κρυφού Σχο-
λειού, εστιάζοντας παράλληλα «στην κατανόηση 
των μηχανισμών που τον τροφοδότησαν». Τρία 
χρόνια αργότερα, το 1997, το βιβλίο του Αλκή 
Αγγέλου, Το χρονικό ενός μύθου  άνοιγε ξανά τη 
συζήτηση για την ύπαρξη – ορθότερα, για τη μη 
ύπαρξη – του Κρυφού Σχολειού στα χρόνια της 
οθωμανικής κυριαρχίας, προκαλώντας πλήθος 
αντιδράσεων∙ και δεν αναφέρομαι μόνο στα επι-
κριτικά άρθρα και φυλλάδια, για τον «αρνητή». Το 
θέμα της αμφισβήτησης του Κρυφού Σχολει-
ού απασχόλησε ακόμη και την Ιερά Σύνοδο της 
Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία, σε συνεδρίασή 
της (7-10 Ιουλίου 1998), αποφάσισε να εκδοθεί 
ειδική πραγματεία, που όχι μόνο θα αναιρούσε 
τις ενστάσεις των ιστορικών και των φιλολόγων, 
αλλά θα συνεισέφερε στην έρευνα με νέα ισχυ-
ρά τεκμήρια για την ύπαρξη του Κρυφού Σχολει-
ού. Και πράγματι, λίγο καιρό αργότερα, εκδόθη-
κε από την Αποστολική Διακονία φυλλάδιο (και 
όχι βιβλίο) με τίτλο Το Κρυφό Σχολειό: Μύθος ή 
πραγματικότητα; Αθήνα 1999.  
Η  καταστατική σημασία που έχει το ποίημα «Το 
Κρυφό Σχολειό» του Ιωάννη Πολέμη (1899), κα-
θώς και η ταυτόχρονη δημοσίευσή του μαζί με τον 
πίνακα του Γύζη στο περιοδικό Εθνική Αγωγή εί-
ναι ένα «δίπτυχο που αλληλοσχολιάζεται και αλ-
ληλοσυμπληρώνεται», ∙ ένα δίπτυχο που «ακτι-
νοβόλησε σ’ ολόκληρον τον εκπαιδευτικό κόσμο, 
που έκανε κάθε ελληνική καρδιά να ριγήσει από 
τα πάθη των προγόνων – αλλά κι από το πείσμα 
– τους να αντισταθούν. Η αξία των γραμμάτων, 
κεντρικό μοτίβο της ιδεολογικής υπεροχής των 
Ελλήνων, ολοκλήρωσε τον πρώτο της κύκλο». 

Το ποίημα του Πολέμη όσο και ο πίνακας του 
Γύζη δεν πρέπει να εξετάζονται βέβαια ως τεκ-
μήρια για την ύπαρξη ή μη του «Κρυφού Σχο-
λειού», αλλά ως υλικά μιας πολιτισμικής κατα-
σκευής και ως καλλιτεχνικές μορφές κοινωνικής 
διευθέτησης και διαχείρισης της ιστορίας και της 
κουλτούρας. 

Το εντυπωσιακό, σε αυτή την περίπτωση, δεν 
είναι τα ανθεκτικά υλικά του μύθου αλλά η δύ-
ναμη του μυθικού, έτσι όπως το περιέγραφε ο 

Ρολάν Μπαρτ στις δικές του Μυθολογίες: «ο μύ-
θος εξαφανίζεται, μένει όμως, πολύ πιο δόλιο, 
το μυθικό». 

« Τὸ κρυφὸ σχολειό»
Ιωάννης Πολέμης ( 1862-1924): ποιητής

και θεατρικός συγγραφέας από την Αθήνα

Ἀπ᾿ ἔξω μαυροφόρ᾿ ἀπελπισιά,
πικρῆς σκλαβιᾶς χειροπιαστὸ σκοτάδι,

καὶ μέσα στὴ θολόκτιστη ἐκκλησιά,
στὴν ἐκκλησιά, ποὺ παίρνει κάθε βράδυ

τὴν ὄψη τοῦ σχολειοῦ,
τὸ φοβισμένο φῶς τοῦ καντηλιοῦ
τρεμάμενο τὰ ὀνείρατα ἀναδεύει,

καὶ γύρω τὰ σκλαβόπουλα μαζεύει.

Ἐκεῖ καταδιωγμένη κατοικεῖ
τοῦ σκλάβου ἡ ἁλυσόδετη πατρίδα,
βραχνὰ ὁ παπάς, ὁ δάσκαλος ἐκεῖ
θεριεύει τὴν ἀποσταμένη ἐλπίδα

μὲ λόγια μαγικά,
ἐκεῖ ἡ ψυχὴ πικρότερο ἀγροικὰ

τὸν πόνο τῆς σκλαβιᾶς της, ἐκεῖ βλέπει
τί ἔχασε, τί ἔχει, τί τῆς πρέπει.

Κι ἀπ᾿ τὴν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ ψηλά,
ποῦ ἐβούβανε τὰ στόματα τῶν πλάνων,

καὶ ρίχνει καὶ συντρίβει καὶ κυλᾶ
στὴν ἄβυσσο τοὺς θρόνους τῶν τυράννων,

κι ἀπὸ τὴ σιγαλιά,
ποῦ δένει στὸ λαιμὸ πνιγμοῦ θηλιά,

κι ἀπ᾿ τῶν προγόνων τ᾿ ἄφθαρτα βιβλία,
ποῦ δείχνουν τὰ πανάρχαια μεγαλεῖα,

ἕνας ψαλμὸς ἀκούγεται βαθὺς
σὰ μελῳδίες ἑνὸς κόσμου ἄλλου,
κι ἀνατριχιάζει ἀκούοντας καθεὶς

προφητικὰ τὰ λόγια του δασκάλου
μὲ μία φωνὴ βαριά.

«Μὴ σκιάζεστε στὰ σκότη! Ἡ λευτεριὰ
σὰν τῆς αὐγῆς τὸ φεγγοβόλο ἀστέρι
τῆς νύχτας τὸ ξημέρωμα θὰ φέρει».

πηγή:
Γιάννης Παπαθεοδώρου, επίκουρος καθηγητής νεοελληνικής φιλολογί-
ας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. από Αργολική 

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Φέτος συμπληρώνονται 6 
χρόνια από την απώλεια 
του Μάκη Αγκούτογλου, 
16 χρόνια λειτουργίας του 
Μουσείου του , 99 χρόνια 
από τη Μικρασιατική Κα-
ταστροφή και 200 χρόνια 
από την Ελληνική Επανά-
σταση.
Για όλους μας  ο Σεπτέμ-

βριος είναι ένας μήνας ανασύνταξης και το ξεκί-
νημα μιας νέας περιόδου.
Καλή αρχή σε όλους με υγεία και με επίτευξη των 
στόχων για όλους!

Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου

Νικόλαος Γύζης, «Σχολείον κρυπτόν», 
Λάδι σε ξύλο, 1885-86
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ / 

Λόγω της αναβολής της εκδή-
λωσης της 6ης ΑΥΓ. 2021

για τα 200 χρόνια από την ΕΠΑ-
ΝΑΣΤΑΣΗ του 1821 με τίτλο :

<< Πελοπόννησος: Η γεωγρα-
φική ΜΗΤΡΑ της Επανάστασης 
του 1821>> θα πραγματοποιη-
θεί σύμπτυξη των προβολών/ 

παρουσιάσεων μαζί με τον 
εορτασμό της προαναγγελθεί-
σας εκδήλωσης της 25ης ΣΕΠΤ. 

2021, με τίτλο

<< ΟΙ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΕΣ στον αγώ-
να για την Επανάσταση του 

1821>>.

Να το ξεκαθαρίσω από την αρχή: Ο τίτλος του άρθρου ανήκει 
στον 82χρονο σήμερα Ali Sirmen, εγγονό του Τούρκου συνθέ-
τη κλασικής μουσικής και βιολιστή Sadi Işılay και δημοσιεύτη-
κε στις 31 Ιανουαρίου 1986 στην  εφημερίδα Cumhuriyet. Όχι 
με το όνομα του συντάκτη του άρθρου, αλλά με το ψευδώνυ-
μο Samim Lütfü, γραμμένο μέσα από την φυλακή Sağmalcılar 
όπου κρατείτο τότε για την δίκη Baris Derneyi (γνωστή σαν μία 
από τις πιο σημαντικές δίκες μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1980). 
Ο Ali Sirmen, μια πληθωρική πνευματική προσωπικότητα (δικηγόρος, δημο-
σιογράφος, συγγραφέας, ηθοποιός ταινιών και τηλεοπτικών σειρών), αμέσως 
μετά την αναγγελία του θανάτου του Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη θυ-
μήθηκε πως κατά τη διάρκεια της μεγάλης συναυλίας της Κωνσταντινούπολης 
(Νοέμβριος 1986) μοιράστηκε την ίδια σκηνή με τον Έλληνα καλλιτέχνη. Ταυ-
τόχρονα, θυμήθηκε και όσα είχε γράψει την ίδια εποχή, επαναφέροντας τα στο 
τεύχος 4ης Σεπτεμβρίου 2021 της Cumhuriyet. 
Στο κείμενο αυτό, με μια γνήσια, ποιητική διάθεση ο τούρκος καλλιτέχνης, 
γεννημένος το 1939, γράφει μεταξύ πολλών άλλων:

 «Κατά καιρούς, η άγρια μουσική του Μίκη Θεοδωράκη φτάνει πέρα 
από τις θάλασσες ... Τη στιγμή εκείνη, το σκοτάδι γίνεται μπλε, η πύ-
ρινη φλόγα γίνεται ήλιος αγάπης στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου, 
με τον λευκό αφρό του κύματος και τον δυνατό αέρα που φυσάει για 
να δροσίζει τα στήθη, να φουσκώνει τα πανιά, να σφυρίζει στα σχοι-
νιά. Πιο πέρα, ένας γλάρος βουτά στη θάλασσα. Σε έναν από τους 
μακρινούς κόλπους, στους κόλπους των σκούρων γαλάζιων νερών, η 
όμορφη Αφροδίτη γεννιέται από ένα γιγάντιο στρείδι ... Είμαστε στη 
γη του Ποσειδώνα. Ξέγνοιαστοι, μαζί με τον Θεοδωράκη. Γεια Σου βρε 
Θεοδωράκη!».
Στο ίδιο κείμενο, ο τούρκος διανοούμενος σημειώνει όσα είχε πει ο Μίκης 
Θεοδωράκης την ίδια εποχή (1986), σε μια συνέντευξη του στον «Ταχυδρό-
μο», παρά τον κίνδυνο να θεωρηθεί «τουρκόφιλος»:
«Πάντοτε δείχνουμε την Τουρκία σαν χώρα που αποτελεί τον εθνικό κίνδυνο 
της Ελλάδας, όπως τώρα, και δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας με 
τους Τούρκους. Στο χέρι μας είναι να τα λύσουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να 
ζούμε μαζί, δίπλα-δίπλα σαν γείτονες με την Τουρκία.
Σαν Έλληνες έχουμε δημιουργήσει συνδέσμους με πολλά σημεία του κόσμου. 
Μοιραζόμαστε την ιδιότητα της Κοινής Αγοράς με την Ιρλανδία, αλλά δεν συζη-
τάμε με την Τουρκία με την αιτιολογία ότι κατέλαβε τη μισή Κύπρο. Δεν μιλάμε 
όμως και για την δική μας ευθύνη.
Γιατί δεν λέμε ότι ο ελληνικός στρατός της χούντας ήθελε να ανατρέψει τον 
Μακάριο με ένα αιματηρό πραξικόπημα; Ο Σαμψών δεν ήταν αυτός που ξεκί-
νησε τις προκλήσεις;
Όταν οι Άγγλοι χώρισαν τους Τούρκους και τους Έλληνες του νησιού στα δύο, οι 
ελληνικές κυβερνήσεις ήταν μήπως αμέτοχες;
Μετά από αυτά, δεν μπορούμε να θεωρούμαστε εμείς άγγελοι και οι Τούρκοι 
δήμιοι. Όλοι είναι ένοχοι στην Κύπρο».
Και συνεχίζει: «Ο Θεοδωράκης γνωρίζει πώς φανατικοί, πετροκέφαλοι και σο-
βινιστές θυμώνουν με τέτοια ξεσπάσματα, ότι ο Έκτορας απαιτεί ειλικρίνεια, 
αλλά και πάλι, στην πόλη όπου ο Σωκράτης έβαλε το κέλυφος της αλήθειας, μι-
λάει δυνατά ενάντια σε κάθε κίνδυνο, γι΄ αυτό που πιστεύει ότι είναι αληθινό, 
έτσι ώστε να μην ξεσπάσει ξανά ένας Τρωικός πόλεμος. 

Σήμερα, χρειάζεται κουράγιο και από τις δύο πλευρές του Αιγαί-
ου για να αντιταχθούμε στον φανατισμό, τη βλακεία και τον σο-
βινισμό, ειδικά από ετούτη την πλευρά ... Αλλά ευτυχώς, υπάρ-
χουν γενναίοι, τίμιοι και λογικοί άνθρωποι και στις δύο πλευρές 
του Αιγαίου που θα αποδείξουν ότι αυτά τα μέρη ήταν το λίκνο 
των σοφών κατά το παρελθόν»…
Πέρα όμως από τις επισημάνσεις και τις μνήμες του Ali 

Sirmen, ο θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη προκάλεσε ενδιαφέρον και ευρύτατη 
δημοσιότητα σε ολόκληρη την Τουρκία καθώς και μια συγκλονιστική δήλωση 
του γεννημένου το 1946 Ζουλφού Λιβανελί (μουσικού, ποιητή, συγγραφέα και 
πολιτικού), τακτικού «γνώριμου» των τουρκικών φυλακών για τις πολιτικές του 
πεποιθήσεις και συνιδρυτή της κίνησης «Ένωση Ελληνοτουρκικής Φιλίας»: 
«Έχασα έναν από τους καλύτερους φίλους μου στην ζωή και στην τέ-
χνη. Τον Μίκη Θεοδωράκη που αντιπροσωπεύει την καθαρότητα του 
ανθρώπινου πνεύματος, περασμένη μέσα από πόνο, πολέμους, εξο-
ρία, αγάπη και προδοσία. Ο πόνος είναι τόσο βαθύς!». 
Για να βάλουμε όμως τα πράγματα σε μια τάξη, σε σχέση με την σημερινή πο-
ρεία των Ελληνοτουρκικών σχέσεων, θα πρέπει να θυμηθούμε και την   δήλω-
ση του Μίκη Θεοδωράκη, τον Αύγουστο του 2020, με ευθεία και σκληρή κρι-
τική στον Ρ.Τ. Ερντογάν – τον οποίο μάλιστα είχε υποδεχτεί  μαζί με την Εμινέ 
στο σπιτικό του στην Ακρόπολη, τον Μάιο του 2010, στο πλαίσιο επίσημης 
επίσκεψης που πραγματοποιούσε ο Ρ. Τ. Ερντογάν στην Αθήνα με την ιδιότητα 
του Τούρκου πρωθυπουργού:  
«Πληροφορήθηκα από κάποιους φίλους ότι αναρτώνται στο διαδίκτυο παλαι-
ότερα άρθρα μου σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Είναι αυτονόητο, ότι οι τότε 
συνθήκες δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με τις σημερινές.
Σήμερα που οι Τουρκικές φρεγάτες αρμενίζουν στο Αιγαίο σε ελληνικά ύδατα, 
την επομένη μιας πραγματικής επίθεσης που δεχθήκαμε στον Έβρο από την 
Τουρκία του κ. Ερντογκάν, ο οποίος -ανεπίτρεπτα προσβλητικός- συμπεριφέ-
ρεται σαν να επιδιώκει με κάθε τρόπο θερμό επεισόδιο (για να μην αναφερθώ 
στα φοβερά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό από 
την εγκληματική μεταχείριση των προσφύγων που μεταφέρθηκαν κατά εκατο-
ντάδες στα νησιά μας κάτω από απάνθρωπες συνθήκες από Τούρκους διακι-
νητές με την πλήρη κάλυψη και βοήθεια του σημερινού Τουρκικού κράτους), 
εννοείται ότι δεν μπορεί να με αντιπροσωπεύουν οι τότε απόψεις μου.
Βεβαίως είμαι και θα είμαι πάντα υπέρ της ειρηνικής συνύπαρξης των 
δύο λαών μας όπως και όλων των λαών της γης αλλά πάντα με τον όρο 
της αμοιβαιότητας, της αλληλοκατανόησης και του αμοιβαίου σεβασμούτης 
εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας του κάθε κράτους, των διεθνών 
συνθηκών που έχουν υπογραφεί και του Διεθνούς Δικαίου γενικότερα.
Σήμερα ο ελληνικός λαός αντιμετωπίζει μια άκρως επιθετική και απειλητική πο-
λιτική από την Τουρκία του Ερντογάν και εγώ ως Έλληνας δεν είναι δυνατόν να 
μην είμαι στρατευμένος στην υπεράσπιση των Δικαίων μας».
Τέλος, θα παραμείνει αξέχαστη η ιστορική ομιλία του Μίκη Θεοδωράκη στην 
πλατεία Συντάγματος για τα Σκόπια (Φεβρουάριος 2018) και τις «ρυθμίσεις» 
που προωθούσε ακάθεκτος ο κ. «Μιχαήλ Αντρέγεβιτς Σουσλόφ». Τότε, υπό 
τους ήχους του τραγουδιού «Θα σημάνουν οι καμπάνες» είχε διακηρύξει πως 
«Η Μακεδονία είναι, ήταν και θα είναι ελληνική».
Ποιος αλήθεια μορφωμένος άνθρωπος σε ολόκληρο τον κόσμο 
δεν θα συνυπέγραφε όλα αυτά χωρίς καμιά επιφύλαξη;

Πηγή: Λεωνίδας Κουμάκης Νομικός, Συγγραφέας. Μέλος του International Hellenic Association (IHA)

«Yassu Vre Theodorakis!» (Γειά σου βρε Θεοδωράκη) Ο Μίκης Θεοδωράκης και τα ελληνοτουρκικά
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Κάστρο και καταφύγιο η αυλή μας 
με τους πανύψηλους κροκάτους τοί-
χους της κι εκείνο το κιονόκρανο-λά-
φυρο μπηγμένο στην πάνω αριστερή 
γωνία της πρόσοψης αληθινή αίγλη. Πάνω τους 
έσπαγαν τα αδιάκριτα βλέμματα-βέλη του έξω 
κόσμου, προβληματίζονταν να πλησιάσουν άνευ 
σχεδίου εισόδου οι ανεπιθύμητοι, γλίτωνες από 
κάποιον που σε κυνηγούσε να σου πάρει το χρω-
ματιστό σου τόπι, έκρυβες όνειρα σαν εποχιακά 
λουλούδια. Το παχύ κιόσκι από την κληματαριά 
και την περικοκλάδα  σε προστάτευε από τον 
ήλιο, ακόμη κι από την ψιλή βροχή, ώρες  δια-
βάσματος, παιχνιδιού. Το μικρό περιβόλι και οι 
αμέτρητες γλάστρες στόλιζαν αυτόν τον πολυ-
χώρο, που εξυπηρετούσε όλες τις κοινωνικές 
ανάγκες.

…Αφίξεις εξωτερικού
Στην αυλή μας, λοιπόν, όλα τα γιορτάζαμε, όλα 
τα καταφέρναμε, μόνο καλοκαίρι να ’ταν. Όταν 
φιλοξενούσαμε συγγενείς, μέχρι και σε συνο-
λικά εφτά κλινών πανδοχείο μεταμορφωνόταν. 
Νωρίς το πρωί δύσκολη η πρόσβαση στην του-
αλέτα, εκεί στο πλυσταριό στην άλλη άκρη της 
αυλής, περνούσαμε ανάμεσα  από τα ράντζα με 
τη σειρά ακροποδητί, μη και ξυπνήσουν οι κοι-
μώμενες ξαδέλφες από τη Μόσχα, ώσπου απο-
δείχτηκε αχρείαστη τόση προσοχή, διότι οι Βο-
ρειοευρωπαίες συγγενείς κοιμούνταν του καλού 
καιρού, ακόμη κι όταν τις έβρισκε ο ήλιος και οι 
μύγες έστηναν χορό. Με τεντωμένο το πανωσέ-
ντονο ως πάνω από το κεφάλι οι «μούμιες» της 
αυλής μας από τίποτε δεν ενοχλούνταν. 
Πρώτος  εκείνο το πρωί πήγε προς νερού του ο 
πατέρας με τη μειωμένη όραση. Το μήκος και τις 
παγίδες της αυλής τα είχε χαρτογραφημένα στον 
εγκέφαλό του, πρώτα το μικρό σκαλοπάτι που 
σε κατέβαζε επίπεδο στο κέντρο της, ύστερα 
ένα κομμάτι ελαφρά γουβωτό, τσιμεντοστρω-
μένο σαν λεκές ανάμεσα στις μαρμαρόπλακες 
κι έφτανες στην πόρτα του πλυσταριού. Περνώ-
ντας δίπλα από το ράντζο της ανιψιάς έσυρε με 
την παντόφλα του κάτι, το σήκωσε και μας το 
έφερε λάφυρο. Ήταν το εσώρουχό της, αφημένο 
δίπλα της κι εκεί το αποθέσαμε πάλι. Τα ύστερα 
του κόσμου, σταυροκοπήθηκε ο πατέρας, όπως 
και άλλες φορές, όταν τις έβλεπε να απολυμαί-
νουν τους φακούς επαφής σε ειδική συσκευή 
στην πρίζα, όταν τραγουδούσαν ανέμελες χωρίς 
αίσθηση του χρόνου και δυο φορές πήγαν Αθή-
να χωρίς αποτέλεσμα, αφού έχασαν τον χρόνο 
εισόδου στην πρεσβεία. 
Η πιο χαρούμενη ώρα ήταν του μεσημεριανού 
φαγητού.  Ο πατέρας απολάμβανε μαζί τους τη 
γευστική ικανοποίηση από τα μαγειρέματα της 
κυρα-Λένης κι όλο έσπρωχνε τις πιατέλες μπρο-
στά τους με το τηγανητό μαριδάκι, τη χωριάτικη 
σαλάτα, το ιμάμ ή τα γεμιστά κι όλο χρησιμοποι-
ούσε ό,τι θυμόταν από τα μεγάλα ξενοδοχεία 
της Πόλης, που δούλεψε παιδί: «Greek food, 
good! Mangiare, mangiare»!
…Εργαστήριο ραπτικής
Μαζί με όλες τις άλλες της ιδιότητες η αυλή μας 
ήταν ένα εργαστήριο ραπτικής, γνωστό πια. Με-
γάλη αυλή με μαντρότοιχο στο ύψος της κεραμι-
δοσκεπής κάλυπτε κάθε δραστηριότητα. Η μάνα 
έστηνε σε ένα παλιό, αλλά γερό ξύλινο τραπέζι 
τη ραπτομηχανή της, όλο κάτι αλλαξογύριζε, όλο 
κάτι μεταποιούσε δικό μας ή κάποιας γειτόνισ-
σας. Εκεί από μικρά παιδιά παίζαμε κι εμείς τις 
μοδίστρες. Θυμάμαι μια σιδερένια ραπτομη-
χανή σε μέγεθος βιβλίου, πράσινη, παλιά, που 
ήταν η αιτία για να παίξουμε μοδιστράδικο. Δέ-
ναμε σχοινάκι από την κορομηλιά ως ένα μεγά-
λο καρφί στον τοίχο, που στερέωνε το παντζούρι 

της κρεβατοκάμαρας, κι 
απλώναμε υφάσματα για ράψιμο. Η μάνα έρα-
βε για εμάς κι εμείς για τις κούκλες. Με πλισέ, 
σούρες, βολάν, τυρμπάν στολίζαμε τις κούκλες 
μας από τα κουρελάκια που περίσσευαν από 
τα ραψίματα της μάνας, αλλά το υλικό που μας 
προμήθευε κατά καιρούς η κ. Κούλα, η μοδί-
στρα, ήταν για μεγαλεία. Μπροκάρ και μεταξω-
τά λαμπύριζαν σε μεταλλικά χρώματα φερμένα 
από τις Ινδίες για την κυρία Μαργκώ, τη σύζυγο 
ναυτικού, μαζί με τσιτάκια και φανέλες για ρό-
μπες και νυχτικιές της κ. Άννας, της κ. Μαρίκας, 
αγορασμένα από τον «τρελάκια τον Ηλία», υφα-
σματέμπορο από Αθήνα, που περνούσε κάθε 
Σάββατο με το αυτοκίνητό του φορτωμένο τό-
πια υφάσματα. Αλλάξαμε πολλά επαγγέλματα 
εκεί στην μαρμαροστρωμένη αυλή με κορυφαίο 
της δασκάλας. Τολμούσα κι έκανα μάθημα, έδι-
να βαθμολογία προόδου, μια όαση η αυλή που 
ξεδιψούσε τα όνειρά μας!
…Μακαριά 
Η εξόδιος ακολουθία τελείωνε με έναν καφέ 

ρουφηχτό σαν σφηνάκι στα όρθια, κα-
θισμένοι μόνο οι λυπημένοι σε ένα κα-
φενείο της πόλης. Στα σαράντα, όμως, 
οι συγγενείς, οι επισκέπτες από μακριά 

και κολλητοί γείτονες συχωρούσαν τον εκλιπό-
ντα στρωμένοι σε μεσημεριανό τραπέζι με ψα-
ρόσουπα ξινούτσικη, χυλωμένη, μοσχομυριστή 
από μεγάλο φρέσκο ψάρι, που κείτονταν  στολι-
σμένο με τα γνωστά λαχανικά, πατάτες, καρότα, 
σέλινο σε πιατέλα. Έτσι τιμήσαμε και τη μνήμη 
του πατέρα μετά το 40πενθήμερο μνημόσυνο 
και το τρισάγιο στον τάφο. Δόθηκε ο καφές, μοι-
ράστηκαν τα κόλλυβα και περίπου είκοσι άτομα 
κατευθύνθηκαν στην αυλή, όπου κάτω από την 
κληματαριά είχε ήδη στρωθεί το τραπέζι της μα-
καριάς. Άσπρα λινά τραπεζομάντηλα, σερβίτσια 
πιάτων και ποτηριών, κανάτες για το κρασί, μα-
χαιροπίρουνα,  πανέτοιμα. Όλη η γειτονιά βο-
ηθούσε. Δυο γειτόνισσες είχαν μείνει σπίτι για 
την όλη προετοιμασία. Την ψαρόσουπα την ανα-
λάμβανε η ξαδέλφη που είχε κληρονομήσει την 
ικανότητα στα ψαρομαγειρέματα από τη μάνα 
της. Στις συζητήσεις κυριαρχούσαν οι αναμνή-
σεις με πρωταγωνιστή τον θανόντα, θυμούνταν  
την αγάπη του  για το ποδόσφαιρο, το τραγούδι, 
τα ψαλτικά της εκκλησίας, το ψάρεμα, τις βόλτες 
στο δάσος για χόρτα, το καναρίνι ή την καρδερί-
να στο κλουβί.
Στην κουζίνα οι υπεύθυνες σερβιρίσματος γέ-
μιζαν τα βαθιά πιάτα και άλλες τα μετέφεραν 
στο τραπέζι. Ένα ζευγάρι φίλων από την Αθήνα 
έφτασαν καθυστερημένοι, είχαν μείνει πίσω στα 
μνήματα να ανάψουν το καντηλάκι στον οικογε-
νειακό τάφο. Εξασφαλίστηκαν τα καθίσματα και 
οι θέσεις στο τραπέζι κι έσπευσα στην κουζίνα να 
πληροφορήσω να προσέξουν ιδιαίτερα το σερ-
βίρισμα της κυρίας, γιατί ήταν παράξενη με την 
καθαριότητα. Να μη λερώσει η σούπα το γύρο 
του πιάτου, παρακαλώ, ενημέρωσα. Α, μάλιστα, 
είπε η υπεύθυνη, γνωστή για το χιούμορ της, και 
παίρνοντας ένα πιάτο από τα στοιβαγμένα στον 
νεροχύτη χρησιμοποιημένα ήδη, το σκούπισε με 
μια χαρτοπετσέτα και το καργάρισε σούπα μυ-
ρωδάτη. Άντε, πηγαίνετέ το τώρα στην κυρία να 
μάθει να μην είναι ιδιότροπη και σιχασιάρα. Πνι-
χτά γέλια έσκασαν στην μικρή κουζίνα. Η κυρία 
έφαγε τη μερίδα της, έδωσε συγχαρητήρια στη 
μαγείρισσα και συχώρεσε κι αυτή όλο ευγένεια 
και θλίψη τον αγαπητό εν ζωή συγγενή της.
Έτσι δε λέει η λαϊκή σοφία  «Γάμος δίχως κλάμα 
και κηδεία δίχως γέλιο δεν γίνεται»;

Μπονσάι ιστορίες της αυλής 
Γράφει η Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά, Ιστορικός-Αρχαιολόγος/Συγγραφέας



2. ΙOYNΙΟΣ-IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021/2/99 13

Επίσκεψη Προέδρου Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» στο Λαύριο

ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΕΜΕΔΟ

Πριν λίγο (3/9/2021 που γράφω αυτές τις λίγες αράδες) ο Σεμέδο, 
που κατηγορούνταν για βιασμό μίας 17χρονης, μετά από 2,5 ώρες 
απολογίας, αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους και 
με εγγύηση μόνο 10.000 ευρώ. Η απόφαση ήταν ομόφωνη μετα-
ξύ ανακριτού κι εισαγγελέως (υπόψη ότι ήταν κι οι δύο γυναίκες 
και, μάλιστα, η εισαγγελέας ήταν αυτή που προφυλάκισε Λιγνά-
δη και Φιλιππίδη). 
Από εχθές, ωστόσο, κυκλοφορεί ένα «πολύ ροζ» βίντεο με τη 

«βιασμένη» κοπέλα και τον 
ποδοσφαιριστή, το οποίο υπο-
θέτω ότι  διέρρευσε ο ίδιος 
για ν’ «αποδείξει» μάλλον την 
αθωότητά του. Δεν ξέρω αλή-
θεια ποιο είναι  πιο τραγικό, το 
ότι τελικά δεν την βίασε κι ότι 
κακώς κατηγορήθηκε ή το ότι 
την «βιάζει» τώρα με το βίντεο 
αυτό που έβγαλε στη δημοσιό-
τητα. Ο Σεμέδο, βέβαια, «ήξε-
ρε» ότι στη σημερινή κοινωνία 
δεν θα αρκούσε η επίδειξη του 
βίντεο στον εισαγγελέα και τον 

ανακριτή ή ακόμη και στους γονείς της κοπέλας και πως η ρετσι-
νιά θα του έμενε για πάντα. Κανείς δε θα πειθόταν ότι δεν έγινε 
συγκάλυψη, με τον όποιο τρόπο (είτε μέσω του Μαρινάκη – ήδη 
διάβασα ένα σχετικό άρθρο – είτε με χρήματα) παρά μόνο με τη 
δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στιγμών, στις οποίες εί-
ναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κανένας βιασμός. Παρόλα αυτά το 
ερώτημα εξακολουθεί. Δεν είναι βιασμός της ψυχής ενός ανθρώ-
που η δημοσιοποίηση των προσωπικών του στιγμών έστω κι υπό 
αυτές τις συνθήκες;
Κάποιοι θα πουν, και δίκαια ίσως, ότι οι κοπέλες ήταν μόλις 17 
και 16, αλλά αυτό το επιχείρημα είναι μόνο ηθικό πια, μιας κι ο 
Ποινικός μας Κώδικας στο άρθρο 339 «θεωρεί» ότι στα 16 έτη 
ένας νέος είναι ικανός να κρίνει πώς θα διαθέσει το σώμα του. 
Έχω πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Ο θυμός, η θλίψη κι 
η απογοήτευση είναι ανάκατα μέσα μου. Τι οδήγησε αυτό το κο-
ρίτσι να κάνει την καταγγελία; (δεν εξετάζω καν το γιατί το έκανε 
μαζί του). Στην αρχή θεώρησα ότι το είχαν μάθει οι γονείς της και 
για να μην αποδεχτεί ότι έγινε κάτι με την συγκατάθεσή της τους 
είπε ότι την βίασε (μου έχει τύχει να το αντιμετωπίσω υπηρεσια-
κά), αλλά εν συνεχεία έμαθα ότι υπάρχει ένα μήνυμά της που του 
ζητά 15.000 ευρώ, για να μην τον κατηγορήσει, που σημαίνει ότι 
ήταν ένας ωμός εκβιασμός από μέρους της. 
Τι μπορεί να οδήγησε μια 17χρονη σε κάτι τέτοιο;
Πολλές φορές ακούω ή διαβάζω την φράση «σε τι κοινωνία θα 
μεγαλώσουν τα παιδιά μας» ή «τι κοινωνία παραδίνουμε στα 
παιδιά μας» και σκέφτομαι τη ζωή του Μίκη που έφυγε εχθές, 
αλλά κι όλων των άλλων μεγάλων του πνεύματος. Θα μου πείτε 
ότι άλλαξαν οι εποχές και σίγουρα ισχύει, αλλά από αυτό μέχρι 
σε όλα εκείνα που βλέπουμε κι ακούμε υπάρχει μεγάλη απόστα-
ση.
Ακόμη κι αν παραδεχτούμε ότι εμείς τα κάναμε «μαντάρα» και 
δεν διαχειριστήκαμε καλά ό,τι κληρονομήσαμε, οι σημερινοί νέοι 
τι κάνουν για να το διορθώσουν αυτό…;

γράφει ο
Μανώλης Μπίστας

Την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021, η Πρόεδρος 
της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κα Γιάννα 
Αγγελοπούλου – Δασκαλάκη μαζί με τους 
συνεργάτες της επισκέφθηκαν το Δήμο 
Λαυρεωτικής για την παρουσίαση του 
έργου «Μεταλλείο Πολιτισμού: Εκθεσια-
κός χώρος Ιστορικής Ενημέρωσης Δήμου 
Λαυρεωτικής» το οποίο έχει υποβληθεί 
στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Ακούραστος οικοδεσπότης, παρά τον 
καύσωνα, ο 86 χρονος κος  Κώστας Τζα-
νής, ο τελευταίος ίσως εν ζωή μεταλλω-
ρύχος, που  καθημερινά πρωί πρωί  πε-
ριποιείται  το Ορυκτολογικό Μουσείο της  
Καμάριζας.
- Τι να κάνω σπίτι, εδώ να προσφέρω! 
- Οι νέοι;
-Ποιοι νέοι; Πού μυαλά για μουσεία, για 
ιστορία πλέον. Αχ, έρχονται δύσκολα!

Την  ημέρα της επίσκεψης περίμενε υπο-
μονετικά κρατώντας μία πλαστική σα-
κούλα με  2 φακουδάκια.
- Θα πάμε στο Παρών, να μπούμε στη 
στοά, εκεί που ο τόπος μυρίζει ιστορία!  
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ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΘΡΑΝΙΑ (Λαύριο,  Ιούνιος 1933)

Με το καράβι ήρθαν τα καινούρια θρανία. Τα ξεφορτώσανε και τα μετέφε-
ραν στο σχολείο. Μετά, σχεδόν αμέσως πετάξανε τα παλιά, τα σπασμένα 
και στη θέση τους βάλανε τα ολοκαίνουρια. Μην φανταστείς πως τα άλλα-
ξαν όλα. Όχι, βέβαια. Καμιά δεκάρια απ’ τα νιόφερτα μπήκαν σε κάθε τάξη. 
Μα, όπως και να ‘χε, οι δάσκαλοι ήταν πολύ χαρούμενοι. Έναν ολόκληρο 
χρόνο το πάλευαν με έγγραφα και παρακάλια. Και να επιτέλους το κρά-

τος, το Υπουργείο, δηλαδή, έστειλε τα θρανία. Η χαρά και το καμάρι 
τους, όμως, δεν κράτησε για πολύ. Απ’ την επόμενη ημέρα  άρχισαν 

οι καβγάδες και τα ξεμαλλιάσματα των μαθητών για το ποιος θα κάτσει στα καινούρια και 
ποιος στα παλιά. Αυτό, όμως, ήταν αναμενόμενο. 

Το ξύσιμο και τα σπυράκια στη σειρά, πάνω στο σώμα των παιδιών που εμφανίστηκαν τις 
μέρες που ακολούθησαν ήταν κάτι που τους ανησύχησε όλους. Όπως γρήγορα αποδεί-
χτηκε, δεν παρέλαβε μόνο θρανία το Α’ Δημοτικό. Κοριοί είχαν φωλιάσει στα νιόφερτα 
θρανία. Μπήκαν στα ρούχα, στα κορδόνια, στις τσάντες των μαθητών και ταξιδέψανε μαζί 
τους παντού. Γεμίσανε τα σπίτια τους  με αυτά τα ενοχλητικά ζωύφια. Γέμισαν και τα ρού-
χα. Τα φορτωθήκανε οι άνθρωποι. Γέμισε κι η Εταιρεία, τα μαγαζιά, τα καφενεία και τα 
στασίδια των εκκλησιών. Γέμισε η πόλη με κοριούς. Άυπνοι όλοι τα βράδια απ’ τα τσιμπή-
ματα  ανακάλυπταν την νέα τούτη συμφορά. Γρήγορα αποκαλύφθηκε η πηγή του κακού. 
Τα νιόφερτα θρανία του σχολείου. Το κράτος έφταιγε. Είχε ξαναγεμίσει κάποτε εξαιτίας 
του  με κοριούς μια συνοικία. Τότε που έφτιαξε τα σπίτια του συνοικισμού από αμίαντο 
και ξύλα στη σκεπή. Εκείνες οι σανίδες τότε  ήρθαν επίσης αράντιστες, γεμάτες κοριούς. 
«Ούτε ζώα να ήμασταν!», διαμαρτυρήθηκαν τότε οι κάτοικοι στην Επιτροπή Αποκατάστα-
σης . Και τους πήρε πολύ καιρό να τους εξολοθρέψουν εκείνο το καλοκαίρι. 
Η ίδια οργή και ταραχή επικράτησε στην πόλη και εκείνο τον Ιούνη του 1933  με την επι-
δρομή των κοριών, που μεταφέρθηκαν απ’ τα θρανία. Όλες οι γειτονιές άχνιζαν απ’ τα 
βραστά νερά. Τεράστιες μπουγάδες γίνονταν σε κάθε σπίτι. Πλυμένα ρούχα και σεντόνια 
κρέμονταν παντού. Έπιπλα, μπόγοι και γενικά όλο το νοικοκυριό κάθε σπιτιού λιαζότανε 
στις αυλές . Έξαλλοι ο Διευθυντής και οι δάσκαλοι του Α΄ Δημοτικού, λίγες μόλις ημέρες 
απ’ την ευχαριστήρια επιστολή στο Υπουργείο για τα θρανία, έστειλαν και δεύτερη. Μόνο 
που αυτή την φορά  ήταν επιστολή αγανάκτησης για την απαράδεκτη κατάσταση που βίω-
νε το σχολείο κι ολόκληρη η πόλη. Το Υπουργείο έδρασε άμεσα, στέλνοντας με το καράβι 
κούτες με ειδική εντομοκτόνο σκόνη. Το σχολείο έκλεισε για μέρες. Τα θρανία βγήκαν όλα 
στο προαύλιο, για να ψεκαστούν και να απολυμανθούν κι οι αίθουσες. Οι εκκλησίες έβγα-
λαν όλα τα στασίδια έξω, ψέκασαν και μείνανε κλειστές κι αυτές. Τα σπίτια, η Εταιρεία, τα 
μαγαζιά έκαναν το ίδιο. Όλα ψεκάστηκαν και καθαρίστηκαν. Τελικά περίσσεψε κάμποση 
σκόνη σε κάθε νοικοκυριό, που φυλάχτηκε καλά για τυχόν επόμενη επίθεση κοριών. 
Στο σχολείο ήρθε ο Επιθεωρητής.  Κι ήταν παράξενο, γιατί συνήθως ερχόταν στα μέσα της 
σχολικής χρονιάς κι όχι στο τέλος της. Άκουσε υπομονετικά τα οργισμένα παράπονα των 
διδασκόντων για την ταλαιπωρία που υπέστησαν το σχολείο, οι μαθητές, οι γονείς κι η 
πόλη… απ’ τα θρανία με τους κοριούς  που τους προμήθευσε το Υπουργείο… Και που ήταν 
και λειψά σε ποσότητα...Ο Επιθεωρητής έριξε το φταίξιμο σε μια αποθήκη που φιλοξενή-
θηκαν για λίγο τα θρανία  μέχρι να μπούνε στο καράβι.  Είπε πως θα κανόνιζε να τους στα-
λούν και τα υπόλοιπα, που από λάθος δεν εστάλησαν. Τον Σεπτέμβριο, με το που άρχιζε η 
νέα σχολική χρονιά, θα τα είχαν. Μετά συνέχισε με συστάσεις για την καθαριότητα και τις 
υγειονομικές έξεις των μαθητών. «Μην ανησυχείτε….» πετάχτηκε ο Υποδιευθυντής κ. Πα-
παγιανίδης,  «Όλο το Λαύριο έχει μπουγαδιαστεί απ’ άκρη σ΄ άκρη λόγω των κοριών. Τώρα 
από Σεπτέμβρη πάλι με το καλό, όταν θα μας στείλετε τα υπόλοιπα θρανία….». Ο Επιθεω-
ρητής αποχώρησε θιγμένος. Τα υπόλοιπα θρανία δεν στάλθηκαν τελικά τον Σεπτέμβρη . 
(Από τις αναμνήσεις της μητέρας μου για το Λαύριο 1922- 1934 )

ΦΩΤΟ: www.ipaidia.gr

Της Αντωνίας Γκίνη



2. ΙOYNΙΟΣ-IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021/2/9916

Η 27η Αυγούστου 1922 ξεκινά με απειλητική 
ηρεμία στη Σμύρνη. Η πληροφορία ότι οι Τούρ-
κοι έχουν φτάσει στα προάστια είναι αρκετή για 
να τρομοκρατήσει τους Έλληνες, αλλά ο τρόμος 
δεν έχει δημιουργήσει ακόμα τον πανικό. Χιλιά-
δες κόσμου είναι και πάλι συγκεντρωμένοι στην 
προκυμαία με την ελπίδα ότι κάποιο πλοίο θα 
τους παρέχει τη σωτηρία. Στα λιμάνια της Χίου 
και της Μυτιλήνης 50 εμπορικά ατμόπλοια περι-
μένουν μια εντολή από την Ελληνική κυβέρνηση 
προκειμένου να σπεύσουν στη Σμύρνη, λέει ο 
Μ. Ροδάς, αλλά η εντολή αυτή δε δίνεται. Οι 
πρώτοι Τσέτες του Μπεχλιβάν Μπέη μπαίνουν 
στην πόλη στις 10:30 π.μ. Η θέα τους προκαλεί 
φόβο αλλά η είσοδός τους μοιάζει ειρηνική. 
Περνούν μέσα από το πλήθος στην προκυμαία 
και φτάνουν στο Διοικητήριο. Οι πρόσφυγες ελ-
πίζουν. Μετά από λίγο, ένα σώμα 200 τσετών 
κατευθύνεται προς την Ελληνική συνοικία και 
επιτίθενται σε Έλληνες και Αρμένιους . Μολο-
νότι οι επιθέσεις θεωρούνται μεμονωμένα πε-
ριστατικά, εξανεμίζουν τις ελπίδες, χωρίς όμως 
να δίνουν και τη διάσταση αυτού που θα ακο-
λουθήσει. Στη διάρκεια της ημέρας οι λεηλασίες 
και οι επιθέσεις αυξάνονται, κυρίως από Τούρ-
κους πολίτες, μολονότι επισήμως το σύνθημα 
για τις σφαγές δεν έχει δοθεί ακόμα. Στο Μη-
τροπολιτικό Ναό της Αγίας Φωτεινής, πλήθος 
κατοίκων και προσφύγων έχουν συγκεντρωθεί, 
αναζητώντας προστασία από έναν ηγέτη. Το 
μοναδικό ηγέτη που τους έχει απομείνει. Πράγ-
ματι, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος είχε πολλές 
ευκαιρίες να εγκαταλείψει τη Σμύρνη. Τα Ορ-
θόδοξα Πατριαρχεία τον περιμένουν, ο Επίσκο-
πος των Καθολικών τον προτρέπει να ταξιδέψει 
μαζί του, αλλά εκείνος έχει μια δική του λογική: 
«Όλοι φεύγετε...κι όμως κάποιος πρέπει να μεί-
νει εδώ». Έτσι απλά μένει και προσπαθεί, λέει 
ο Horton, να σώσει το ποίμνιό του: «Δεν μου 
ωμίλησε περί του κινδύνου, τον οποίον ο ίδιος 
διέτρεχεν, αλλά με παρεκάλεσε να πράξω παν 
το δυνατόν προς σωτηρίαν των κατοίκων της 
Σμύρνης». 

Εκείνο το Σάββατο στις 7 το πρωί ο Μητρο-
πολίτης είχε βγει στην Ωραία Πύλη της Αγίας 
Φωτεινής για την τελευταία Θεία λειτουργία. 
Τρείς ώρες αργότερα βρίσκεται ο ίδιος στο 
προαύλιο και μοιράζει τρόφιμα, φάρμακα και 
λόγια παρηγοριάς. Ένας Τούρκος υπαστυνόμος 
συνοδευόμενος από έναν στρατιώτη τον πλη-
σιάζει και τον διατάσσει να παρουσιαστεί στο 
Φρούραχο Σαλή Ζεκή. Ο Χρυσόστομος τους 
ακολουθεί ήρεμος, καθώς από μακριά φτάνουν 
οι θριαμβευτικές κραυγές των ανδρών του 4ου 
Σώματος ιππικού του Μεχμέτ Τζακή Μπέη, που 
μπαίνουν στη Σμύρνη, συνοδεύοντας το νέο 
στρατιωτικό Διοικητή, το στρατηγό Νουρεντίν 
πασά. Στο γραφείο του Φρούραρχου ο Χρυσό-
στομος υποχρεούται να υπογράψει την ανακοί-
νωση: οι Έλληνες πρέπει να παραμείνουν στα 
σπίτια τους και να παραδώσουν τα όπλα. Στις 
5 το απόγευμα ο Χρυσόστομος επιστρέφει στη 
Μητρόπολη, όπως θυμάται ο κλητήρας Θωμάς 
Βουλτσιος. Στις 8 το βράδυ όμως δέχεται νέα 
κλήση αυτή τη φορά από τον ίδιο τον Νουρεντίν 
Πασά. Σύμφωνα με τη διαταγή, το Χρυσόστομο 
συνοδεύουν ο δημογέροντας Γεώργιος Κλιμά-
νογλου και ο εκδότης της γαλλόφωνης εφημερί-
δας «La Reforme» Νικόλαος Τσουρουκτσόγλου. 
Δυο ώρες αργότερα ένας στρατιώτης θα φέρει 
στη Μητρόπολη ένα σημείωμα γραμμένο από 
το Χρυσόστομο για τον αδερφό του, Ευγένιο: 
«Αγαπητέ αδελφέ. Μας εκράτησαν απόψε εμέ 
ως πρόεδρο της Μικρασιατικής Αμύνης και τους 
άλλους ως μέλη. Μην ανησυχήτε». Στη συνάντη-
ση του Χρυσόστομου με το Νουρεντίν, ο Τούρ-
κος Διοικητής πρέπει να τον κατηγόρησε για τη 
στάση που είχε κρατήσει κατά τη διάρκεια της 
Ελληνικής διοίκησης στη Σμύρνη, στάση που 
θεωρήθηκε προδοσία κατά της Οθωμανικής Αυ-
τοκρατορίας. Υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες των 
τελευταίων στιγμών του Μητροπολίτη πριν το 
βασανισμό του, σύμφωνα με τους οποίους ο 
Χρυσόστομος βγήκε από το Διοικητήριο μαζί με 
τους δημογέροντες. Εκείνη τη στιγμή εμφανί-
στηκε στο μπαλκόνι ο Νουρεντίν και απευθυνό-
μενος στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στην 
πλατεία φώναξε ότι ο Μητροπολίτης ήταν δικός 
τους για να τον δικάσουν: «αν σας έκανε καλό 
κάντε του καλό, αν σας έκανε κακό, κάντε του 
κακό!» (R. Puaux). Ο όχλος όρμησε πάνω στον 

Ιεράρχη και επακολούθησε η διαπόμπευσή του 
και η «δίκη « του από ένα λαϊκό δικαστήριο που 
όρισε τη σταύρωσή του. Ο Νουρεντίν πρέπει 
να φύγει από το Διοικητήριο- έχει ραντεβού 
με το Γάλλο ναύαρχο, πάνω στο καταδρομικό 
“Ερνέστος Ρενάρ”, κι έτσι δε θα μπορέσει να 
παραστεί στη σταύρωση του κατηγορουμένου. 
Πριν φύγει όμως βγάζει το όπλο του και πυρο-
βολεί προς το Χρυσόστομο. Η σφαίρα βρίσκει 
τον Κλιμάνογλου, αλλά αυτό δεν απασχολεί το 
Διοικητή. Το σύνθημα έχει δοθεί: στο άκουσμα 
του πυροβολισμού, το πλήθος ξεσπά στο Χρυ-
σόστομο. Δεν μπορεί να περιμένει τη σταύρωσή 
του, θέλει να συμμετέχει στο βασανισμό του σε 
πρώτο χρόνο. Άγνωστο για πόση ώρα, ο Χρυσό-
στομος κακοποιείται βάναυσα από τον ανεξέλε-
γκτο όχλο. Τέλος στο μαρτύριο του βάζει πυρο-
βολώντας τον ένας Τουρκοκρητικός που κάποτε 
είχε βοηθηθεί από το Μητροπολίτη. Ο έφεδρος 
λοχαγός του τουρκικού Στρατού Ρουστέμ μπέης 
Βάσιτς που είχε αναλάβει να τον μεταφέρει στο 
σημείο της σταύρωσής του, αναλαμβάνει τώρα 
να κρεμάσει το κατακρεουργημένο πτώμα και 
είναι εκείνος που έκανε γνωστές τις λεπτομέ-
ρειες του θανάτου του, όταν μερικά χρόνια αρ-
γότερα λόγω οικονομικών προβλημάτων, ζήτη-
σε χρήματα σε έναν έμπορο από τη Σμύρνη με 
αντάλλαγμα ... το χέρι του Χρυσόστομου, όπως 
γράφει ο Γ. Καψής! 
Ο θάνατος του Μητροπολίτη και των συνοδών 
του είναι το σύνθημα για τη σφαγή Ελλήνων 
και Αρμενίων. Η αρχή γίνεται στη συνοικία των 
Αρμενίων, όπου, όπως γράφουν οι N.Y. Times, 
«η σφαγή λαμβάνει τεράστιας διαστάσεις. Από 
του Σαββάτου μέχρι της Τετάρτης κανένα αρμέ-
νικον σπίτι δεν έμεινε άθικτον. Παρεβιάζοντο 
αι θύραι, ητιμάζοντο αι γυναίκαι, εσκοτώνοντο 
άνδρες και τα σπίτια λεηλατούντο. Οι δρόμοι 
είναι κατάσπαρτοι από πτώματα φρικωδώς πα-
ραμορφωμένα. Τούρκοι στρατιώται του τακτι-
κού στρατού μετέχουν της λεηλασίας...». Η αρι-
στοκράτισσα Σμύρνη δεν υπάρχει πια. Στη θέση 
της στέκει μια πόλη κολασμένη: από παντού 
ακούγονται ουρλιαχτά και πυροβολισμοί, πα-
ντού υπάρχουν πτώματα, παντού μυρίζει αίμα 
και μπαρούτι. Στις 31 Αυγούστου οι σφαγές θα 
συνεχιστούν αλλά θα κρυφτούν μέσα στον κα-
πνό από τη φωτιά που θα αποτεφρώσει κάθε 
απόδειξη ότι κάποτε σ’ εκείνη την πόλη ζούσαν 
Έλληνες και Αρμένιοι...

   Στη Σμύρνη... 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΡΩ ΣΙΔΕΡΗ
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Τα είδαμε στις διακοπές μας;

 

Όσοι έτυχε να δουν σε επαρχιακούς  ει-
δικά δρόμους τα σήματα των εικόνων 1 
και 2 ίσως να μη θυμούνται τη σημασία  
τους. Ας τα θυμηθούμε…
Είναι τα σήματα που τοποθετούνται σε 
στένωση δρόμου, όταν  δε δύνανται να 
περάσουν μαζί τα αντιθέτως οχήματα. 
Για παράδειγμα  σε παλιές γέφυρες, 
που ναι μεν έγινε διαπλάτυνση του 
οδοστρώματος, ωστόσο το παλιό στενό 
``γιοφύρι`` παρέμεινε στο ίδιο πλάτος, 
γιατί η διαπλάτυνσή του είναι πολυδά-
πανη, συχνά και αδύνατη.  
Έτσι, το ένα ρεύμα κυκλοφορίας θα έχει 

το σήμα της εικόνας 1, 
για να υποδείξει  στον 
οδηγό  πως Έχει Προ-
τεραιότητα έναντι των 
αντιθέτως ερχόμενων 
οχημάτων, και το αντί-
θετο ρεύμα θα έχει το 
σήμα της εικόνας 2, για 
να υποδείξει στον οδη-
γό να  Δώσει Προτεραι-
ότητα στα αντιθέτως 

ερχόμενα οχήματα. Αυτά τα σήματα 
λοιπόν πάνε -αντιθέτως- μαζί. Εννοείται 
πως, αν ο έχων το  σήμα 2 είναι ήδη σε 
είσοδο, ο αντιθέτως με το σήμα 1 δεν 
θα απαιτήσει την οπισθοδρόμησή του. 
Αυτό φυσικά  έγκειται στην  ευγένεια  
των οδηγών. Ας μην ξεχνάμε πως για το 
2019  καλύτεροι οδηγοί στην Ευρώπη 
αναδείχθηκαν οι Σκανδιναβοί, οι χειρό-
τεροι και πιο επικίνδυνοι οι Ιταλοί και οι 
πιο αγενείς οι Έλληνες! Πάλι καλά που 
χάσαμε την πρωτιά των πιο επικίνδυ-
νων!
Αν  σας είναι δύσκολο να  διακρίνετε τα 
δύο πρώτα σήματα και συχνά τα μπερ-
δεύετε, να θυμάστε πως όποιο σήμα 
είναι σε κόκκινο κύκλο κάτι απαγορεύ-
ει γενικώς ή περιορίζει  εν μέρει. Από 
την άλλη, ό,τι είναι σε μπλε τετράγωνο 
πληροφορεί.  Περιττό  προς θύμηση το 
χρώμα των βελών. 
Το σήμα της εικόνας 3 τώρα, είναι το 

τρίτο σήμα με ΒΕΛΗ του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφο-
ρίας και δεν έχει  καμία  
σχέση με τα δύο προανα-
φερθέντα. Προειδοποιεί 
τους οδηγούς πως είναι 

δρόμος διπλής κυκλοφορίας, ώστε να 
μην παραπλανηθούν πιστεύοντας πως  
ο δρόμος είναι Μονόδρομος. Τα σε   
Κόκκινο Τρίγωνο σήματα  δηλώνουν  
εντεταμένη Προσοχή σε αυτό που είναι 
μέσα στο τρίγωνο.
Συμπέρασμα: Γνώση, Σεβασμός του 
Κ.Ο.Κ. και πάνω απ’  όλα Ευγένεια στους 
δρόμους.

γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Πεύκα, πλατάνια, κυπαρίσσια,
αποκαΐδια μείνανε στη γη μας,

σαν ανθρώπινα γυμνά σκέλεθρα
με χέρια σηκωμένα προς τον Ουρανό,
σαν να καταριούνται τους εμπρηστές.

Εικόνα θλίψης και οργής. 

Ιωάννης Χαρ. Λαδάς (7/1/2021)  

 ΕΜΕΙΝΕ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΗ

Πριν λίγες μέρες κατέβηκα στην παραλία με 
σκοπό να κάνω ένα μπάνιο. Φθάνοντας στη 
θάλασσα διαπίστωσα ότι η θάλασσα ήταν 
ακάθαρτη από τον αέρα που φυσούσε. Έφυ-
γα αμέσως και θυμήθηκα μια ιστορία που 
διηγήθηκε ο φιλόσοφος Σωκράτης, η οποία 
μοιάζει πολύ με την παρούσα κατάσταση. 
Κάποτε, ο Σωκράτης είδε να βγαίνει από ένα 
ακάθαρτο λουτρό κάποιος λουόμενος. Τον 
πλησίασε και τον ρώτησε: «Άνθρωπέ μου, οι 
λουόμενοι σε αυτό το λουτρό πού λούονται 
μετά;» Απάντηση δεν έλαβε και έτσι η ερώ-
τηση παραμένει αναπάντητη. 
Ο καθένας ας δώσει κατά το δοκούν τη δική 
του ερμηνεία.

Ιωάννης Χ. Λαδάς

Η ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Ένα αγόρι δεκαπέντε χρονών, στην ανα-
φορά του γεγονότος του θανάτου του 
νεαρού «τράπερ» καλλιτέχνη, το οποίο 
γεγονός εγνώριζε, αναφώνησε: 
«Τον ήξερα, ήταν πολύ καλός».
Ένοιωσα ότι ήδη έχω μετακομίσει στον 
δικό μου κόσμο!
Δεν γνώριζα τον καλλιτέχνη αυτόν, μετά 
τον θάνατό του είδα στο διαδίκτυο στί-
χους του και άκουσα ένα τραγούδι του.
«Γκούγκλαρα» να βρώ πληροφορίες για 
το είδος αυτό της μουσικής, προσπάθησα 
να καταλάβω τι ακούνε τα παιδιά, τι τα 
συγκινεί, τι τα ψυχαγωγεί.
Είδα ότι ο άκριτος καταναλωτισμός, το 
άκοπο χρήμα, η πολυτελής ζωή, τα γρή-
γορα αυτοκίνητα, ο ανταγωνισμός του τί-
ποτα, είναι τα ιδανικά των χορτασμένων 
υλικά. Όσων έχουν μπουχτίσει απ όλα 
όσα επιθυμούν, όσων οι επιθυμίες τους 
πραγματοποιούνται άμα τη γενέσει τους.
Χωρίς ουσιαστική αναζήτηση στη ζωή, με 
τον ατομισμό να κυριαρχεί της όποιας κοι-
νωνικότητας, το είδος αυτής της μουσικής 
ωθεί τις επιθυμίες τους στα άκρα. Σήμερα 
ακούνε αυτή τη μουσική, που δεν την πλη-
σιάζουν «οι μεγάλοι», είναι κάτι ολότελα 
δικό τους, γραμμένη «για πάρτη» τους, γι 
αυτούς και μόνο. 
Αύριο κάτι άλλο, φτάνει ν’ αγοράζεται.

Γιατί όλα αγοράζονται και όλα πωλού-
νται.

Εκτός από την ίδια τη ζωή.

Γράφει
η Αθηνά Γ.  Αναστασίου 
Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr
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Mια πίτα για έναν Άγιο...

Από την Μάρω Σιδέρη

Η φανουρόπιτα δεν υπήρξε ποτέ ένα απλό γλυ-
κό... είναι εκείνο το γλυκό που προσφέρει η 
νοικοκυρά ίσως στον πιο πολυάσχολο Άγιο του 
Χριστιανισμού: βλέπεις, όσο νοικοκυρές κι αν 
ήταν ανέκαθεν οι Ελληνίδες, πάντα υπήρχε κάτι 
που δεν θυμούνταν πού το είχαν τακτοποιήσει: 
από κλειδιά και γυαλιά, μέχρι κοσμήματα και 
επίσημα έγγραφα... ίσως να μην υπάρχει ελλη-
νικό σπίτι που να μην έχει ενοχλήσει τον Άγιο 
Φανούριο, προσπαθώντας να βρει κάτι χαμέ-
νο. Μετά από ώρες μάταιης περιδίνησης που 
προκαλεί σωματική κόπωση και μεγάλη τσα-
ντίλα, το κάλεσμα σε αυτόν τον Άγιο τον τόσο 
πρακτικό είναι στη σκέψη μας αναπόφευκτο 
και μοναδικά ελπιδοφόρο... όταν κάθε ελπίδα 
μας έχει εγκαταλείψει σε ένα σχεδόν βομβαρδι-
σμένο από το ψάξιμο σπίτι, ο Άγιος Φανούριος 
φαντάζει και αποδεικνύεται ένας από μηχανής 
Άγιος που φανερώνει ό,τι πριν από λίγο ήταν 
αφανέρωτο, που βρίσκει ό,τι πριν από λίγο ήταν 
χαμένο...

Κι έπειτα, σαν κέρασμα ευχαριστίας και χαράς, 
ο ευεργετημένος προσφέρει στον Άγιο εκείνο 
το γλύκισμα με τα επτά ή τα εννέα υλικά, για να 
τιμήσει αντίστοιχα τα μυστήρια της Εκκλησίας ή 
τα Αγγελικά τάγματα. Το προσφέρει σε εκείνον, 
αλλά το προσφέρει όπως εκείνος και κάθε Άγι-
ος επιθυμεί: γλυκαίνοντας άλλους ανθρώπους. 
Το ευλογημένο κομμάτι μιας φανουρόπιτας 
προσφέρεται στο συνάνθρωπο χωρίς ταμπέ-
λες, γιατί το “Εγώ και ο Άγιος” δεν έχει αξία εάν 
δε μετατραπεί στο “Εμείς και ο Άγιος”: όποιος 
πλησιάσει, λαμβάνει το κέρασμα που επιβεβαι-
ώνει εκείνη τη σχέση την παράξενη, που όποιος 
δεν τη βιώνει δεν την καταλαβαίνει και όποιος 
τη βιώνει αδυνατεί να την εξηγήσει... το βέβαιο 
είναι ότι ο Αύγουστος τελειώνει γλυκά και ελ-
πιδοφόρα χάρη στον Άγιο Φανούριο και στη 
σχέση του με κάθε ελληνικό νοικοκυριό: φύσει 
και θέσει ανυπόμονοι οι Έλληνες, κρατούν απα-
σχολημένο τον Άγιο Φανούριο όλο το χρόνο, μα 
στη γιορτή του, φέρνουν οι ίδιοι τα κεράσμα-
τα, για να πουν ευχαριστώ για όση βοήθεια 
έλαβαν... και για να γλυκάνουν τις ικεσίες που 
είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν μέχρι την 

επόμενη γιορτή του... μια πίτα γεμάτη καρπούς 
είναι ο τρόπος αυτού του λαού να πει πως τους 
Αγίους του τους αισθάνεται κοντά του, τους 
ενοχλεί αδιάκοπα κι όταν γιορτάζουν, γιορτάζει 
μαζί τους και για την αγάπη τους κερνάει κάθε 
περαστικό...

       ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ

Την Πέμπτη 19 Αυγούστου κλιμάκιο του Δίανθου 
μετέβη στο πυρόπληκτο χωριό Παππάδες της Βό-
ρειας Εύβοιας όπου και παρέδωσε στον Πρόεδρο 
του χωριού τον εντυπωσιακό όγκο από τρόφιμα 
και τα άλλα είδη α’ ανάγκης που συγκέντρωσαν 
μέσα σε πολύ λίγες ημέρες μέλη, φίλοι και άλλοι 
συμπολίτες μας από τη Λαυρεωτική, που αντα-
ποκρίθηκαν άμεσα και πρόθυμα στο κάλεσμα του 
φορέα μας για τη συλλογή τους και τη μεταφορά 
τους στην πολύπαθη Εύβοια! Η συνάντηση των 
ανθρώπων του Δίανθου και των πυρόπληκτων 
πραγματοποιήθηκε μέσα σε κλίμα έντονης συναι-
σθηματικής φόρτισης. Το μεγάλο στοίχημα των αν-
θρώπων του φορέα μας στη συνάντηση αυτή ήταν 
να αντιληφθούν οι δοκιμαζόμενοι συνάνθρωποί 
μας πως σε αυτήν την απίστευτα δύσκολη στιγμή 
όπου ανατράπηκε βίαια η καθημερινότητά τους με 
αποτέλεσμα να απωλέσουν στέγη, περιουσίες και 
να βρεθούν στην ανεργία, δεν είναι μόνοι τους.
Οι εικόνες βέβαια που αντίκρισαν τα μέλη του Δί-
ανθου ήταν μία πραγματική γροθιά στο στομάχι 
που δεν μπορεί να αντέξει η ανθρώπινη ψυχή!
Ο Δίανθος επιθυμεί να εκφράσει τις θερμότερες 
ευχαριστίες του προς όλους εσάς για τη στήριξή 
σας στη δράση μας αυτή, τον κ. Ηλία Συρίγο της 
εταιρείας Marso για τη διάθεση επαγγελματικού 
οχήματος για τη μεταφορά του προσφερόμενου 
υλικού, ο οποίος μάλιστα μας συνόδευσε με έτερο 
άτομο, καθώς και τη διεύθυνση του καταστήματος 
La Copia που όλες αυτές τις ημέρες προσέφερε 
δωρεάν υπηρεσίες αλλά και χώρο του καταστή-
ματος για τη συγκέντρωση των τροφίμων και των 
άλλων ειδών!
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Τώρα μπορείς πα-
νεύκολα να στη-
ρίξεις κι ΕΣΥ τον 
άστεγο συνάν-
θρωπό μας! Μια 

πρωτοβουλία του 
Δικτύου Σαρωνικού 

σε συνεργασία με τους υπεύθυνους 
του περιοδικού δρόμου «Σχεδία».
Επιτέλους, η ΣΧΕΔΙΑ και στις περιο-
χές μας! Περιμένουμε να στηρίξεις 
αυτήν την προσπάθεια, που ενι-
σχύει την αξιοπρέπεια και καταπο-
λεμά την επαιτεία! 
Έλα να πάρεις το δικό σου αντίτυπο 
από τα γραφεία μας στο Λαγονήσι 
(πάντα κατόπιν συνεννόησης στο 
6946-268384).

Στο Δίκτυο Σαρωνικού είμαστε πολύ χαρού-
μενοι, γιατί από 25/8 διαθέτουμε κατ’ απο-
κλειστικότητα από τα γραφεία μας, προς 
όλους τους συμπολίτες μας, τη *ΣΧΕΔΙΑ*, 
το περίφημο περιοδικό δρόμου!
Ξεκινήσαμε μια νέα συνεργασία, με σκοπό 
να στηρίξουμε τους άστεγους συνανθρώ-
πους μας, διαθέτοντας από τα γραφεία 
μας το πολύ ενδιαφέρον και ποιοτικό μη-
νιαίο περιοδικό δρόμου, την εξαιρετική  
*ΣΧΕΔΙΑ*, που πωλείται μόνο από άστε-
γους συνανθρώπους μας και μόνο στους 
δρόμους της Αθήνας, στην τιμή των 4,0 € 
(εκ των οποίων τα 2,5€ είναι του άστεγου 
πωλητή)!
Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του περιο-
δικού (4€/τεύχος) θα καταλήγουν στη ΣΧΕ-
ΔΙΑ, προς όφελος των πωλητών. Το Δίκτυο 
Σαρωνικού δεν έχει κάποιο οικονομικό 
όφελος από την πώληση του περιοδικού. 
Πληροφορίες γι’ αυτή την προσπάθεια που 
ξεκίνησε το 2013, μπορείτε να βρείτε εδώ:  
www.shedia.gr
Μερικά από τα θέματα που περιλαμβάνο-
νται στο τρέχον τεύχος, Νο92.
«Η δαντέλα των αναμνήσεων»
Σωματική άσκηση, απομονωμένη ακρόαση, 
νοητική ενδυνάμωση, παιχνίδι με την άμμο.  
Μπορεί η άνοια να είναι ανίατη, μια σειρά 
από δράσεις, όμως, προσφέρουν ενέργεια 
και χαρά στους πάσχοντες.  
«Η μοίρα της επιστροφής» 
Ο ελληνικής καταγωγής πρέσβης της Αυ-
στραλίας στη χώρα μας μάς εξηγεί γιατί η 

καρδιά χωράει δύο πολιτισμούς, γιατί νιώ-
θει ότι κουβαλάει ένα εθνικό πεπρωμένο, 
πώς αγάπησε εκ νέου την ελληνικότητά 
του, αλλά και πώς διαμορφώθηκε, από τα 
νηπιακά του χρόνια, η σχέση του με την ελ-
ληνική ποίηση. 
«Ο αλγόριθμος στη μάνικα»
Από στατιστικά μοντέλα μέχρι δείκτες πρό-
βλεψης, στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, 
στη μάχη κατά των πύρινων καταστροφών 
έχει επιστρατευθεί η τεχνητή νοημοσύνη. 
Συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, τα στατιστικά μο-
ντέλα επιτρέπουν στους πυροσβέστες να 
χαρτογραφούν εγκαίρως πώς και πού μπο-
ρεί οι φωτιές να εξαπλωθούν.
«Το μολύβι στη λίμνη»
Τα μολύβδινα βλήματα των κυνηγετικών 
όπλων δεν αφαιρούν μόνο τη ζωή εκατομ-
μυρίων πουλιών αλλά ρυπαίνουν και τους 
υδροβιότοπους και δηλητηριάζουν τους 
ανθρώπους. Μάλιστα, αυτός ο κίνδυνος 
δηλητηρίασης (δηλητηρίαση η οποία προ-
καλεί, μεταξύ άλλων, σοβαρά νευρολογικά 
προβλήματα) είναι σημαντικά μεγαλύτερος 
για τα μικρά παιδιά.
«Η αποδοχή στο γκαζόν»
Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ντρίμπλες, 
αλλά και πάλη εναντίον των διακρίσεων, 
ενσυναίσθηση, κοινωνική προσφορά. 
«Αγάπη φτιαγμένη στο χέρι»
Δύο άνθρωποι του ντιζάιν εξηγούν πώς 
έντυσαν με λέξεις και εικόνες το όραμα 
της «σχεδίας», πώς ύφαναν ένα νήμα επι-
κοινωνίας που εμπλέκει τους φίλους του 
σπιτιού του ελληνικού περιοδικού δρόμου, 
αλλά και γιατί δεν πρέπει να συγχέουμε την 
απλότητα με την απλοϊκότητα. 
Ακόμη, ο Χρήστος Αλεφάντης, στα «Λόγια 
της πλώρης» παρατηρεί ένα κοτόπουλο 
με τζιν. Ο διορθωτής-επιμελητής Κώστας 
Σπαθαράκης συναντιέται με τον συνοδοι-
πόρο του στον κόσμο των βιβλίων και της 
μετάφρασης, Θοδωρή Δρίτσα. Ο φακός του 
Κωστή Μπακόπουλου καταγράφει μεσημε-
ριανά στιγμιότυπα της πόλης, την ίδια στιγ-
μή που μία Μικρασιάτισσα στην καταγωγή 
μάς μεταφέρει στη Θάσο της προσφυγιάς, 
της αλιευτικής παράδοσης, του αλεντίσμα-
τος, μα και των προικιών, ενώ μας ετοιμάζει 
θασίτικο σαραγλί. Παράλληλα, σε μια ορει-
νή γωνιά της Κρήτης, όπου συνεχίζεται μια 
οικογενειακή παράδοση κοντά 90 χρόνων, 
η νεότερη ελληνική ιστορία συναντά εκείνη 
της Σουηδίας. Επιπλέον, κάνουμε νέες εγ-
γραφές στο Ημερολόγιο της «σχεδίας» και, 
μέσα από μια μικρή αγγελία, μυούμαστε 
στα μυστικά της κτηνοτροφίας.
Αυτά και άλλα πολλά στη «σχεδία» Σεπτεμ-
βρίου (τεύχος #92).

ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  -  6946268384
www.saronikosnet.wordpress.com

f/b:  ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ
H αποχώρηση  της πανεπιστημιακού και   ιστορικού, 
κυρίας   Μ.  Ευθυμίου, από την επιτροπή για τον εορτασμό 
της  συμπλήρωσης  των 200 ετών  από την επανάσταση του 
‘21 προκάλεσε την έκπληξη πολλών μεταξύ των οποίων και 
εμού.  
Ο  λόγος της αποχώρησής της  ήταν η διαφωνία της με μέλη 
της επιτροπής για  τον άδικο χαρακτηρισμό  που αποδόθηκε 
προς  τον κυβερνήτη της Ελλάδος, Ι. Καποδίστρια – χαρακτη-
ρίστηκε ως δικτάτορας-  για τη δήθεν συγκεντρωτική διακυ-
βέρνησή του.  Προσωπικά θεωρώ πως είναι λάθος  να εξά-
γουμε συμπεράσματα για   εκείνη την  εποχή,  που βασίλευε 
η αναρχία, ο εμφύλιος και η αντιπαλότητα των  πολιτικών 
κομμάτων, και να ασκούμε κριτική απορρέουσα από τις  ση-
μερινές δημοκρατικές ευαισθησίες μας. 
Το ζήτημα δεν πήρε διαστάσεις από την επιτροπή,  ενώ θα 
έπρεπε, κατά την γνώμη μου. Θα έπρεπε, επίσης, η επιτροπή 
να φροντίσει να προβάλλει την επέτειο και με την καταγρα-
φή  ιστορικών αληθειών, ακόμα  και των λαθών που έγιναν, 
αφού έτσι θα παραδειγματίζονταν οι νεώτερες γενιές, ώστε  
να μην τα επαναλάβουν.                   
Πολύ ενδιαφέρον για την ψυχοσύνθεση του ελληνικού λαού 
έχει  ο παρακάτω  διάλογος μεταξύ Γερμανού  δημοσιογρά-
φου και του Ιωάννη Καποδίστρια, τα λόγια του οποίου φα-
ντάζουν προφητικά για το τέλος του. 
Δημοσιογράφος: Μα πόσο χρόνο θέλετε πια να κυβερνήσετε, 
κύριε Κυβερνήτη;
Καποδίστριας: Θέλω το χρόνο που  χρειάζονται πάντα οι Έλ-
ληνες για να διαφωνήσουν και να απορρίψουν και να μην 
εφαρμόσουν τίποτα από όσα τους ζητούνται. Και μετά να το 
ξανασκεφτούν και να το δουν διαφορετικά  και σιγά σιγά να 
το αποδεχτούν. Και στο τέλος να το επαινέσουν. Χρειάζεται 
πολύς χρόνος γι’ αυτό.
Δημοσιογράφος: Έτσι που το λέτε, ναι υποθέτω…
Καποδίστριας: Και χρειάζεται και κάποιος να πεθάνει.  Για να 
μπορούν να λένε μετά ότι αυτός ο κάποιος ήταν ο πιο καλός.
Για πρώτη φορά το βλέμμα του Γερμανού είναι λιγότερο  επι-
φυλακτικό.  Τι εννοείτε;
Καποδίστριας: Χρειάζεται κάποιος να πεθάνει.
Μετά από 3 χρόνια,  8 μήνες και 21 μέρες διακυβέρνησης   δο-
λοφονήθηκε…
Ας αφήσουμε λοιπόν  τις ευαισθησίες μας περί  δημοκρατίας 
και ας αναλογιστούμε  πόσο  κακό έκαναν στην πατρίδα μας 
οι δολοφόνοι του πρώτου  Κυβερνήτη της Ελλάδος,  Ι. Καπο-
δίστρια.

Ο θαλασσινός ανοιχτής θάλασσας
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Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. Μας ενώ-
νει η Ελλάδα, η ιστορία της, το παρόν της και το μέλλον 
της. Ναι, έχει μέλλον η Ελλάδα. Τόσα χρόνια ιστορίας 

δεν μπορούν να ισοπεδωθούν από τον απέραντο συρφετό που κυριαρχεί  τόσο στην πολιτική 
όσο και στην κοινωνία. 
Κι όμως μπορούμε, ακόμα και με  διαφορετικές αντιλήψεις και ιδεολογίες, σεβόμενοι ο ένας τον 
άλλον, να παραμείνουμε ενωμένοι, να καταστήσουμε γόνιμη κάθε αντιγνωμία και  να γυρίσουμε 
την πλάτη στη διαφθορά, τον αμοραλισμό και, κυρίως, στο διχασμό, αυτόν που τόσα χρόνια μας 
τρώει και μας κατατάσσει σε αντίπαλα στρατεύματα, βάζει ετικέτες  και μας οδηγεί στην ντροπή 
και στο σκοτάδι. 
Τον πιο δύσκολο δρόμο, αυτόν που πρώτος ο Μίκης μας υπέδειξε, κι ας ήταν ένας από αυτούς 
που έζησε στο πετσί του το φασισμό και την ακρότητα από κάθε πλευρά κι ας κατηγορήθηκε για 
πολλά, αυτόν ελάτε να  επιλέξουμε και να διδάξουμε στα παιδιά μας μέσα από τη μουσική του 
και τα ποιήματα του Ελύτη, του Ρίτσου, του Σεφέρη, του Αναγνωστάκη, του Λειβαδίτη  και όλων 
των άλλων μεγάλων. Γιατί εκεί βρίσκεται η πραγματική Ελλάδα, εκεί κρύβεται η ταυτότητά μας, 
σ’ αυτές τις μουσικές και τους στίχους, τους δεμένους με την παράδοση, την ανθρωπιά και τις 
μεγάλες ιδέες που μας έθρεψαν.  Εκεί κρύβεται κι η καθημερινότητά μας, αυτή που τα τελευ-

ταία χρόνια προσπαθούμε να απο-
ποιηθούμε πεπεισμένοι πως ζούμε 
στην ευμάρεια και την πολυτέλεια 
που μας χάρισε η Ευρώπη και το χρη-
ματιστήριο. Γιατί μόνο με αυτά θα 
ξεπεράσουμε το βάρβαρο εγώ μας, 
θα ξαναβρούμε το γνήσιο νόημα της 
συντροφικότητας, θα ξανανιώσουμε 
στις καρδιές μας τη δύναμη, το θάρ-
ρος και την πίστη πως ναι, μπορούμε 
να είμαστε πρώτα και πάνω απ’ όλα 
Έλληνες, μπορούμε να ξανατραγου-
δήσουμε τη ρωμιοσύνη, μπορούμε 
να υψώσουμε αγωνιστικά το χέρι και 
να παλέψουμε για το δίκιο όλων!

ΥΓ. Αγαπημένε μας Μίκη, πολλά 
πράγματα από σένα κοσμούν τη  
σημαία της ζωής μας ...Η ενότη-
τα, ο αγώνας για την ελευθερία 
και τη δημοκρατία,  η αγάπη για 
την Ελλάδα και τη ζωή προπο-
ρεύονται. Εύχομαι όλα αυτά που 
μας άφησες, βαριά κληρονομιά 
σίγουρα, να γίνουν σχολεία δι-
δάσκοντάς μας πώς να προχω-
ρήσουμε!

Η ζωή τραβάει την ανηφόρα

Δύσκολος προμηνύεται ο επερχόμε-
νος χειμώνας για τα νοικοκυριά και 

τις επιχειρήσεις λόγω των διεθνών ανατιμήσεων 
στην αγορά ενέργειας, γεγονός που θα επηρεάσει 
αρνητικά τόσο το κόστος διαβίωσης του μέσου ελ-
ληνικού νοικοκυριού όσο και την ανταγωνιστικότη-
τα των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων. 
Η Κυβέρνηση επεξεργάζεται διάφορα μέτρα, τα 
οποία θα μετριάσουν τις αρνητικές επιπτώσεις 
των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου και του 
φυσικού αερίου, τα οποία αναμένονται να τονώ-
σουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και 
να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων. Οι παρεμβάσεις θα είναι στοχευμένες και 
θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με το μόνιμο 
πακέτο μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυ-
πουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και 
αναμένεται να αφορούν μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, πε-
ραιτέρω μείωση του μη μισθολογικού κόστους για 
τις επιχειρήσεις (δηλαδή, μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών), καθώς και επέκταση της αναστο-
λής της εισφοράς αλληλεγγύης στους δημόσιους 
υπαλλήλους και τους συνταξιούχους. 
Δυστυχώς, το δημοσιονομικό κόστος της πράσινης 
μετάβασης αποδεικνύεται πολύ υψηλό και ασκεί 
έντονη πίεση στα κράτη μέλη της Ε.Ε., ώστε να 
κρατήσουν τις απαραίτητες ισορροπίες γύρω από 
τις δημοσιονομικές αντοχές της οικονομίας και 
της μετακύλησης αυτού του κόστους στους κατα-
ναλωτές και τις επιχειρήσεις. Μια λύση θα ήταν η 
χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων της Ε.Ε., 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα τα κράτη μέλη να 
λάβουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που θα 
βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και 
θα λειτουργήσουν ως αντίβαρο στο «ροκάνισμα» 
του διαθέσιμου εισοδήματος, λόγω των επερχόμε-
νων ανατιμήσεων σε μια σειρά αγαθών. 
Η συγκυρία απαιτεί δράση στην κατεύθυνση της 
κοινωνικής συνοχής και της στήριξης των εθνικών 
οικονομιών, ώστε να εξασφαλισθεί ένα ελάχιστο 
επίπεδο ποιότητας ζωής και αξιοπρεπούς διαβί-
ωσης για όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα για όσους έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα 
από την πανδημία του κορωνοϊού. Απαιτείται μια 
ισχυρή κοινωνική πολιτική και η παρεμβατικότητα 
του κράτους στην τόνωση της οικονομικής δραστη-
ριότητας και της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισο-
δήματος, προκειμένου να ανακοπεί η πορεία προς 
μια νέα ύφεση. 
Υ.Γ. Ο τίτλος του άρθρου είναι «δανεισμένος» από 
ένα τραγούδι του μεγάλου μας Μίκη Θεοδωράκη 
(«Όταν σφίγγουν το χέρι» σε στίχους Γιάννη Ρί-
τσου). Έβαλε την ποίηση στα σπίτια των απλών, 
λαϊκών ανθρώπων και έχτισε μουσικές γέφυρες 
για να συναντηθούν άνθρωποι όλων των ηλικιών 
από όλες τις χώρες του πλανήτη και να σιγοψιθυρί-
ζουν μαζί τα τραγούδια του. Ο Ζορμπάς αποχαιρε-
τά τον καλύτερό του φίλο και εμείς υποκλινόμαστε 
στο μεγαλείο της ψυχής του και στον πλούτο των 
τραγουδιών του. Αντίο, αγαπημένε μας Μίκη! Έβα-
λες τη χαρά μέσα στην καρδιά μας και ομόρφυνες 
τη ζωή μας.

γράφει
ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,

οικονομολόγος,
johnlekkas2004@yahoo.gr

Ενωμένοι μόνο μπορούμε να έχουμε ελπίδα!
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2Η ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗ-
ΜΑ LAZER 4.7 Η ΙΣΤΙΟΠΛΟΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΕΝΗ
Ίσως το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην ιστιοπλοΐα κάθε χρόνο απο-
τελεί το Πανελλήνιο πρωτάθλημα laser 4.7. Διοργανωτής είναι η Ελληνι-
κή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία (ΕΙΟ) μαζί με τους φορείς του τόπου και τον 
εκάστοτε Ναυτικό Όμιλο.  

Φέτος το πανελλήνιο πρωτάθλημα laser 4.7   διοργανώθηκε  από τις  6 
έως τις 10 Ιουνίου στην Παραλία Κατερίνης. Στους αγώνες έλαβαν μέρος 
160 αθλητές. Η ιστιοπλόος μας Χριστίνα-Μαρία Μένη, μετά από 4 ημέ-
ρες και 11 ιστιοδρομίες υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες και με έντονο 
ανταγωνισμό με αθλήτριες υψηλού επιπέδου, διεκδίκησε και πέτυχε 
μια θέση στο βάθρο καταφέρνοντας να περάσει στη 2η θέση γενικής και 
να λάβει το αργυρό μετάλλιο.

Κλείνοντας θα πρέπει να αναφερθεί ότι την 21 Ιουλίου η ιστιοπλόος 
Χριστίνα-Μαρία Μένη αναχώρησε για την Γερμανία μαζί με την Εθνική 
ομάδα όπου έλαβε μέρος στο  Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα laser 4.7.

Τα Τραγούδια της Ψυχής Μας...

Της Δήμητρας Κατραμάδου

Δεν ξεκίνησα να μιλήσω για τον Μίκη. Άλλωστε τι να πει κάποιος 
– μία ανάμεσα στους τόσους – για τον Μίκη; Ωστόσο, έχοντας την ευ-
καρία να μοιραστώ την πένα μου μαζί σας, με αφορμή το φευγιό του, 
θέλω μόνον να θυμηθώ μια στιγμή, από αυτές που αποκαλύπτουν 
τον ψυχισμό ενός ανθρώπου.
Ας αφήσουμε τον Μίκη να διηγηθεί ο ίδιος μιαν ιστορία και θα κα-
ταλάβετε. 
Αβάνα, Κούβα, 29 Ιουλίου, 1981.
«Την ημέρα των γενεθλίων μου δόθηκε η τελευταία μεγάλη συναυ-
λία στην Αβάνα. Αποφασίσαμε να την κάνουμε σε κλειστή πλατεία, 
ισπανικής αρχιτεκτονικής, με καμάρες γύρω γύρω, μπροστά στον κα-
θεδρικό ναό, ο οποίος είχε κλείσει από την εποχή της επανάστασης 
και δεν είχε ξανανοίξει από τότε. Εκεί μπροστά είχαν στήσει την εξέ-
δρα όπου θα ανέβαιναν οι μουσικοί και οι χορωδοί.
(…)Εγώ στο μεταξύ είχα γνωριστεί με το δήμαρχο της Αβάνας, ο 
οποίος ήταν συγχρόνως διευθυντής της αρχαιολογικής υπηρεσίας 
και υπεύθυνος για τη συντήρηση των μνημείων. Είχαμε γίνει φίλοι, 
καθώς λοιπόν κάναμε πρόβα εκείνη την ημέρα μπροστά στην εκκλη-
σία, του είπα:
“Θέλω να μου κάνεις μια χάρη αύριο στη συναυλία: να ανοί-
ξεις την πόρτα της εκκλησίας και να ανάψεις τους πολυελαίους”. 
Πραγματικά, από τη θέση όπου διηύθυνα έβλεπα μπροστά μου την 
τεράστια πόρτα του καθεδρικού ναού.
“Μα θα με βάλουν φυλακή αν το κάνω! Αυτό δεν έχει ξαναγίνει 
ποτέ”, μου είπε ο δήμαρχος.
“Θα σε καλύψω εγώ”, του υποσχέθηκα, “αλλά μην πεις σε κανέναν 
τίποτα. Θα το κάνουμε έκπληξη”.
Βασίστηκε στη σχέση μου με τον Κάστρο ο δήμαρχος και δήλωσε: 
“Θα το κάνω”. “Και κάτι άλλο”, του είπα: “Όταν στο τέλος πια σηκώσω 
τα χέρια μου και τα κάνω γροθιές, να χτυπήσουν οι καμπάνες”.“Αυτό 
είναι αδύνατον”, αντέδρασε. “Αν το κάνω, θα νομίσουν ότι γίνεται 
αντεπανάσταση”.“Θα το κάνεις και αυτό, το παίρνω επάνω μου”, του 
είπα.
«Την άλλη μέρα ήταν εκεί όλη η ηγεσία, υπήρχε φυσικά πολλή φρου-
ρά και βέβαια πλήθος κόσμου. Μπροστά μπροστά ο Κάστρο. Με 
το πρώτο κομμάτι, ανοίγει η πόρτα και κάνουν όλοι με θαυμασμό 
“Ααα!”. Μετά ανάβουν οι πολυέλαιοι, ξανά ένα ηχηρό “Ααα!”.Στρε-
φόμουν να δω τι γίνεται στο κοινό, κοίταζα τον Κάστρο… ησυχία.
«Όταν όμως στα τελευταία ακόρντα άρχισαν να χτυπάνε οι καμπά-
νες… σηκώθηκε επάνω ο Κάστρο και σηκώθηκαν όλοι μαζί του.
Έχω σε βίντεο τη στιγμή που σπεύδω, τον αγκαλιάζω, τον φιλάω και 
του λέω: “Ησύχασε, δε συμβαίνει τίποτα, εγώ το έκανα”. Ήταν έτοι-
μος να τραβήξει το πιστόλι του!»
Καταλάβατε νομίζω...Και δεν θα υποστηρίξω ότι ήταν το θρησκευτι-
κό ένστικτο που ίσως οδήγησε τον Μίκη να σκαρφιστεί και να σκα-
ρώσει αυτήν την φάρσα ουσιαστικά, μέσα στην καρδιά της Καστρι-
κής Κούβας. Ο Κάστρο, λέγεται ότι με το που χτύπησαν οι καμπάνες 
φοβήθηκε...αντεπανάσταση! Εξ ου και πετάχτηκε όρθιος, μαζί του 
και οι συνεργάτες που τον συνόδευαν. Και πράγματι, κατά την ταπει-
νή μου γνώμη, η «φάρσα» αυτή του Μίκη, ήταν μία αντεπανάσταση. 
Η αντεπανάσταση που ωθεί στην τόλμη του να ανοίγει κάποιος την 
αγκαλιά του για να χωρέσουν όλα και όλοι, με τα μείον και τα συν 
τους. Η αντεπανάσταση που δεν επιτρέπει την επαναύπαση και την 
κακή σκουριά, με όλη την γενναιότητα αλλά και με όλα τα λάθη που 
η διαρκής «κίνηση» συνεπάγεται. Όχι, ο Μίκης δεν ήταν επαναστά-
της. Ηταν αντεπαναστάτης. Γι’ αυτό και έγραψε τα τραγούδια της 
ψυχής μας, γι’ αυτό και είναι οικουμενικός και διαχρονικός.Γι΄ αυτό 
τον αγαπήσαμε, συνειδητά για τα τραγούδια του, υποσυνείδητα για 
το ότι πάντα μας έκλεινε το μάτι, στον καθένα από εμάς. Και γι’ αυτό 
ήταν και θα είναι ο δικός μας Μίκης, του καθενός ξεχωριστά... Διότι 
αυτό που μένει στο τέλος της ημέρας, είναι η τόλμη, η αίσθηση του 
χιούμορ που κάνει τον άνθρωπο «υπεράνω», η απέραντη κατανόηση 
που σηματοδοτεί την αγάπη, η διαρκής αναπροσαρμογή και έκπλη-
ξη... κι έτσι, μέσα από όλους αυτούς τους έρωτες, πάντα θα «αλλά-
ζουμε ζωή»! 
Δεν αποχαιρετούμε τον Μίκη. Να του αφιερώσουμε απλώς, δυο στί-
χους του ποιητή της Ρωμιοσύνης, Γιάννη Ρίτσου:
Γλυκέ μου εσύ δε χάθηκες, μέσα στις φλέβες μου είσαι
Γιε μου, στις φλέβες ολουνών, έμπα βαθειά και ζήσε...
(Ζει!) 
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Γιατί η αριστερή κοιλία της καρδιάς
είναι πιο δυνατή από τη δεξιά;

Η αριστερή κοιλία είναι προικισμένη με παχύτερα και 
δυνατότερα τοιχώματα σε σχέση με τη δεξιά, γιατί έχει 
να αντιμετωπίσει την συστηματική κυκλοφορία αίμα-
τος μέσα στην οποία αφ’ ενός επικρατούν υψηλές πιέ-
σεις και αφ’ ετέρου έχει εκτεταμένο δίκτυο αγγείων.
Η αριστερή κοιλία της καρδιάς διαθέτει χοντρά και 
δυνατά μυϊκά τοιχώματα για να είναι δυνατή και να 
ανταποκρίνεται στη δύσκολη αποστολή της. Γιατί η 
συστηματική κυκλοφορία μέσα στην οποία στέλνει 
αίμα η αριστερή κοιλία αποτελείται από ένα τεράστιο 
δίκτυο αρτηριών που εξαπλώνεται σε όλα τα όργανα 
του σώματος: Μεγάλες αρτηρίες, μικρές, αρτηριόλια 
και τριχοειδή με μήκος πολλών χιλιομέτρων. Το εκτε-
ταμένο αυτό αρτηριακό δίκτυο σε συνδυασμό με τις 
αυξημένες πιέσεις που επικρατούν μέσα τους, κάνει το 
έργο της αριστερής κοιλίας πολύ επίπονο.
Η δεξιά κοιλία της καρδιάς έχει λεπτότερα τοιχώματα για δύο λόγους: Πρώτον η πίε-
ση μέσα στη δεξιά κοιλία και στις αρτηρίες των πνευμόνων είναι μικρή, 25 mm στήλης 
Υδραργύρου, ενώ μέσα στην αριστερή κοιλία και στις περιφερικές αρτηρίες είναι 120 mm 
Hg και άνω. Και δεύτερον, το μήκος της πνευμονικής κυκλοφορίας είναι μικρό, δεδομένου 
ότι οι πνεύμονες βρίσκονται δίπλα στην καρδιά.
Το ανάλαφρο «αερόστρωμα» των πνευμόνων που αγκαλιάζει κυριολεκτικά την καρδιά, 
της εξασφαλίζει μεγάλη δυνατότητα να μπορεί να συστέλλεται και να διαστέλλεται με 
μεγάλη άνεση.
Η κοιλία που συνήθως ανεπαρκεί συχνότερα είναι η αριστερή λόγω του αυξημένου φόρ-
του εργασίας της. Η δεξιά κοιλία ανεπαρκεί σπανιότερα, κυρίως σε ορισμένες βαλβιδοπά-
θειες και σε παθήσεις των πνευμόνων.

Πόσες βαλβίδες έχει η καρδιά;

Η καρδιά είναι τετραβάλβιδη αντλία. Διαθέτει 
τέσσερις βαλβίδες που είναι σαν σκληρές μεμ-
βράνες κατασκευασμένες από ανθεκτικό υλικό. 
Η αποστολή των βαλβίδων είναι σπουδαία και 
καθοριστική. Επιτρέπουν τη ροή του αίματος 
προς μία κατεύθυνση, από την καρδιά προς την 
περιφέρεια (Μεγάλη κυκλοφορία) και από την 
καρδιά προς τους πνεύμονες (Μικρή κυκλοφο-
ρία).
Οι δύο βαλβίδες που χωρίζουν τις κοιλίες από 
τους κόλπους λέγονται κολποκοιλιακές. Είναι η 
ΜΙΤΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑ που χωρίζει τον αριστερό 
κόλπο από την αριστερή κοιλία και η ΤΡΙΓΛΩΧΙ-
ΝΑ ΒΑΛΒΙΔΑ που χωρίζει το δεξιό κόλπο από τη 
δεξιά κοιλία. Ανοίγουν ταυτοχρόνως στη δια-
στολή των κοιλιών και κλείνουν κατά τη συστο-
λή της καρδιάς.
Η μιτροειδής είναι επιρρεπής σε παθήσεις, είτε εκ γενετής (Πρόπτωση μιτροειδούς) είτε 
από εναποθέσεις ασβεστίου που οδηγούν σε στένωση ή ανεπάρκειά της. Παλαιότερα 
ήταν στόχος του ρευματικού πυρετού που την κατέστρεφε δημιουργώντας στένωση ή 
ανεπάρκειά της.
Οι δύο άλλες από τις τέσσερις βαλβίδες βρίσκονται στην έκφυση των δύο μεγάλων αγγεί-
ων που βγαίνουν από την καρδιά: Στην έκφυση της αορτής (ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ) και στην 
έκφυση της Πνευμονικής αρτηρίας (ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ). Στη συστολή ανοίγουν, για 
να περάσει το αίμα που εξακοντίζει η καρδιά προς την αορτή και την πνευμονική αρτη-
ρία. Στη διαστολή της καρδιάς κλείνουν για να μην παλινδρομήσει το αίμα πίσω προς τις 
κοιλίες.
Από τις δύο βαλβίδες η αορτική είναι πιο ευαίσθητη σε βαλβιδοπάθεια γιατί βρίσκεται σε 
πεδίο υψηλών πιέσεων. Έτσι μπορεί να είναι στενωτική εκ γενετής (συγγενής στένωση) ή 
να στενωθεί με την πάροδο του χρόνου από ρίκνωση και εναπόθεση αλάτων ασβεστίου 
που δημιουργούνται λόγω υψηλών ταχυτήτων και στροβιλώδους ροής του αίματος.

ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ
Καρδιολόγος - Αντιστράτηγος ε.α.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
επ. πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ  ΒΟΗΘΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΝΩΣΗ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ 6947374427



2. ΙOYNΙΟΣ-IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021/2/99 23

Πριν από περίπου 100 χρόνια, το 1918, όταν η ισπανική γρίπη 
μαινόταν στις ΗΠΑ, οι μάσκες από γάζα ή τουλπάνι αποτέλεσαν 

την πρώτη γραμμή πυρός κατά του 
ιού. Όμως, όπως και σήμερα, έσπει-
ραν πολιτική διχόνοια.
Φίμωτρα, βακτηριο-ασπίδες και πα-
γίδες σκόνης. Αυτές είναι κάποιες 
από τις ονομασίες που χρησιμοποι-
ήθηκαν, κατά καιρούς, για να περι-
γράψουν τις χειρουργικές μάσκες. 
Πολλοί ισχυρίστηκαν ότι τους έκαναν 
να μοιάζουν σαν γουρούνια με ρύγ-
χος, ενώ άλλοι άνοιξαν οπές, για να 
μπορούν ανενόχλητοι να καπνίσουν 
το πούρο τους. Κάποιοι τις τοποθε-
τούσαν στα σκυλιά τους, ενώ άλλοι 

τις φορούσαν, για να ληστέψουν τράπεζες. Οι υγειονομικοί φορείς, ακριβώς 
όπως σήμερα, καλούσαν τον κόσμο να τις χρησιμοποιεί για να περιοριστεί η 
διασπορά της νόσου. Όμως, και πριν από εκατό χρόνια, πολλοί αντιστάθηκαν 
δυναμικά στο μέτρο.
Το 1918 και το 1919, όταν μπαρ, εστιατόρια, θέατρα και σχολεία παρέμεναν 
κλειστά λόγω της ισπανικής γρίπης, οι μάσκες μεταβλήθηκαν σε σύμβολο κυ-
βερνητικού παρεμβατισμού και πυροδότησαν διαδηλώσεις, συλλογές υπο-
γραφών και συγκεντρώσεις ανυπότακτων πολιτών. Την ίδια στιγμή της «με-
γάλης άρνησης», χιλιάδες Αμερικανοί πέθαιναν από τη γρίπη.
Πρώτο στην υποχρεωτική επιβολή μάσκας ήταν το Σαν Φρανσίσκο. Κάποιος 
κάτοικός του, επιστρέφοντας από το Σικάγο, «έφερε» μαζί του ιό. Στα τέλη 
Οκτωβρίου 1918, η πόλη, που κατέγραφε 7.000 κρούσματα, επέβαλε τη χρή-
ση μάσκας, όπως και άλλες έξι πόλεις (Σιάτλ, Όκλαντ, Σακραμέντο, Ντένβερ, 
Ινδιανάπολη και Πασαντίνα).

Φυσικά, οι αρνητές της έβρισκαν κάθε εί-
δους δικαιολογία, για να μην καλύψουν το 
πρόσωπό τους. Διαμαρτύρονταν για την εμ-
φάνιση, την άνεση και την ελευθερία τους, 
αδιαφορώντας για το ότι μόνο τον Οκτώβριο 
κατέληξαν από τη γρίπη 195.000 Αμερικα-
νοί. Όταν ένα μήνα αργότερα, το μεσημέρι 
της 21ης Νοεμβρίου, η υποχρεωτική χρήση 
μάσκας ήρθη, οι καμπάνες των εκκλησιών 
ήχησαν και ολόκληρη η πόλη γιόρτασε την 
ελευθερία της. Όπως ανέφερε η εφημερίδα 
The San Francisco Chronicle, πολλοί πέταξαν 
τις μάσκες τους στο έδαφος και τις ποδοπά-
τησαν. Τα μπαρ κερνούσαν τον κόσμο ποτά 
και τα παγωτοπωλεία χάριζαν παγωτό.
Τα πεζοδρόμια είχαν καλυφθεί από χιλιάδες 

τετραγωνικά γάζας, «απομεινάρια ενός βασανιστικού μήνα».
Επαναφορά του μέτρου
Κανείς, δυστυχώς, δεν είχε υπολογίσει το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Στις 
17 Δεκεμβρίου του 1918, μετά τη νέα έξαρση των κρουσμάτων, το δημοτικό 
συμβούλιο του Σαν Φρανσίσκο επανέφερε το μέτρο και αντιμετώπισε δυνα-
μική αντιπολίτευση. Στα τέλη του χρόνου, εξουδετερώθηκε εκρηκτικός μηχα-
νισμός έξω από το γραφείο του επικεφαλής των υπηρεσιών υγείας της πόλης, 
Δρ. Ουίλιαμ Σάκνερ. «Η κατάσταση ήταν εκρηκτική και επικίνδυνη, επειδή ο 
κόσμος έχανε χρήματα», επισημαίνει ο Μπράιν Ντόλαν, ιστορικός της Ιατρι-
κής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας.
Η νέα επιβολή της μάσκας προκάλεσε τη δημιουργία της «Λέγκας κατά των 
μασκών», γεγονός που μαρτυρεί ότι η αντίσταση ενισχυόταν στις πόλεις όπου 
είχαν προσπαθήσει να επιβάλουν το μέτρο. Επικεφαλής της Λέγκας ήταν η 
δικηγόρος Ε. Χάρινγκτον, κοινωνική ακτιβίστρια και φανατική πολιτική αντί-
παλος του δημάρχου του Σαν Φρανσίσκο. Έξι άλλες γυναίκες στελέχωσαν τη 
Λέγκα, ενώ συμμετείχαν και κάποιοι άνδρες, εκπροσωπώντας εργατικά σω-
ματεία. Η μάσκα, πλέον, είχε εξελιχθεί σε πολιτικό σύμβολο.
Συνολικά, η πανδημία προκάλεσε τον θάνατο 675.000 Αμερικανών ή 30 ανά 
χίλιους κατοίκους του Σαν Φρανσίσκο, που επλήγη με ιδιαίτερη δριμύτητα.
Η ιστορία της «Λέγκας κατά των μασκών» έχει κεντρίσει και φέτος το ενδια-
φέρον. Η σημερινή αντίσταση στις μάσκες παραπέμπει και εκφράζεται, εκατό 
χρόνια μετά, μέσα από τη φωνή ενός σιδηροδρομικού υπαλλήλου, του Φρανκ 
Κοτσινίλια, ο οποίος συνελήφθη τον Ιανουάριο του 1919 επειδή δεν φορού-
σε μάσκα και εξήγησε στον δικαστή ότι «δεν πρόκειται να κάνει οτιδήποτε 
που δεν εναρμονίζεται με τα αισθήματά του». Καταδικάστηκε σε πενθήμερη 
φυλάκιση και, οδηγούμενος στη φυλακή, δήλωσε: «Μου αρέσει. Στη φυλακή 
δεν χρειάζεται να φορέσω μάσκα».

Τι μορφή είχε ο «πόλεμος» της μάσκας το 1918;

Από τον Χρήστο Προμοίρα
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Ήταν, ομολογουμένως, σωστή και λίαν 
επιτυχημένη η απόφαση όσων πρότειναν 
να δοθεί πανηγυρικός  χαρακτήρας  στον 
εορτασμό των 200 χρόνων από την επίση-
μη έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 
1821. Στην σκέψη όλων μας έχει άσβεστα 
αποτυπωθεί η τόλμη και η ευψυχία των 
ηρωικών προγόνων μας, που μη αντέχο-
ντας τους από τόσους αιώνες, κατακτητές 
και μην υπολογίζοντας το υπεράριθμο των 
Τούρκων σε έμψυχο και άψυχο υλικό, άρ-
χισαν να προετοιμάζονται από τις παρα-
μονές του 1800 για τον μεγάλο και τελικό 
ξεσηκωμό. …
Απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδος και από 
τις Παραδουνάβιες περιοχές ακόμα, φω-
τισμένοι και γενναίοι ηγέτες ξεσήκωναν 
τους πατριώτες, προτάσσοντες τις ιερές 
λέξεις  ΠΑΤΡΙΔΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Στην Ευρώπη είχαν προηγηθεί  εξεγέρσεις 
σε πολλά κράτη, με τελευταία πριν την 
Ελληνική, την Γαλλική. Ευαισθητοποιη-
μένη λοιπόν, η υπόλοιπη κοινή γνώμη, 
που τότε ζούσε πλέον στην περίοδο του 
Διαφωτισμού, της Αναγέννησης και του 
Ρoμαντισμού και με ιδεώδες της την αγά-
πη  για την Κλασσική Ελληνική Αρχαιότη-
τα, αναπήδησε η έμπρακτη συμπάθεια 
του Δυτικού κόσμου για την τύχη του 
υποδουλωμένου Ελληνικού Έθνους. Είχαν 
προηγηθεί οι Λόγιοι απόδημοι  Έλληνες 
που είχαν καταφύγει εκεί, μετά κυρίως 
την Άλωση της Πόλης, σε Ελληνικές Πα-
ροικίες της Ευρώπης και της Ρωσίας. Κα-
ταλαμβάνοντας εκεί ανώτατα αξιώματα 
δίδαξαν, καλλιέργησαν και διέσπειραν  
την Ελληνική Γραμματεία  κρατώντας 
άσβεστες  τις ιδέες της αρχαίας Ελληνικής 
Φιλοσοφίας που δημιούργησαν την βάση 
όλων των πολιτισμών σε κάθε μορφή  του, 
όπως αργότερα  είχε παραδεχθεί ο Άγγλος 
ποιητής  Σέλλεϋ στο  ποίημά του ΕΛΛΑΣ.( 
όλοι είμαστε Έλληνες γιατί οι νόμοι μας, 
η φιλολογία μας, η θρησκεία μας, οι Τέ-
χνες μας έχουν την ρίζα τους στην Ελλά-
δα). Υπενθύμιζαν λοιπόν, με υπομνήματα 
και άλλες εκκλήσεις  στους  ηγεμόνες, την 
προσφορά του Ελληνισμού στον πολιτι-
σμό, την γενναιότητα και την αποφασιστι-
κότητα του  να αναμετρηθεί επιτέλους, με 
τον πολλαπλάσιο εχθρό –κατακτητή κ.ά. 

Παράλληλα οι περιηγητές του Ελληνικού 
χώρου με τα Οδοιπορικά τους, όπως ο 
διανοούμενος λογοτέχνης – επαναστάτης 
Γάλλος Σατωμπριάν με το υπόμνημά του 
περί Ελλάδας και ο ποιητής Λόρδος Μπά-
υρον επιστρέφοντας, διέδιδαν με θέρμη 
τις εντυπώσεις και τις παρατηρήσεις τους 
για τα γεγονότα……..
Η Ελληνική επανάσταση θεωρήθηκε τελι-
κά, ως ιδιαίτερη περίπτωση σε  σχέση με 
τις  προηγούμενες εξεγέρσεις των άλλων 
κρατών της Ευρώπης, γιατί δεν σκόπευε 
στην ανατροπή κάποιας  νόμιμης εξουσί-
ας και τα αιτήματά της ήταν  δίκαια…..
Εκτός της Ευρώπης όμως, από τα τέλη του 
1761, αναπτύχτηκε σε μικρότερη έκταση 
και σε άλλα μέρη του κόσμου μια δημιουρ-
γική κίνηση υπέρ του αγώνα, κυρίως όμως 
στην Αμερική με προτροπή και ενέργειες 
του Προέδρου Μονρόε, της Μ, Μαυρογέ-
νους, της Δουκίσσης της Πλακεντίας κ.α. 
ο δε 3ος  πρόεδρός της Τόμας Τζέφερσον 
σε  αλληλογραφία του με τον Αδαμάντιο 
Κοραή παραδέχτηκε πως  ‘’παρ’ όλο που 
έχουμε ως αρχή να μην εμπλεκόμεθα σε 
έριδας άλλων, δεν μπορούμε να μην συμ-
μετάσχουμε στον Ιερό αυτόν Αγώνα!‘’
Αυτή η ιδεολογική  και πολιτική κίνηση για 
την ηθική και υλική βοήθεια του Ελληνι-
σμού κατά την Τουρκοκρατία με χρήματα, 
τρόφιμα, πολεμοφόδια, περίθαλψη σε 
φυγάδες Έλληνες και  ιδίως στην διάρκεια 
της Επανάστασης του 1821- 1829, ονομά-
στηκε Φιλελληνισμός. Ο όρος δεν ακού-
στηκε πρωτόγνωρος αφού ήταν εν χρήσει 
ακόμα και στην Αρχαία Ελλάδα, με πρώτη 
αναφορά του στον Ηρόδοτο (5οςαι) που 
χαρακτήριζε φιλέλληνα τον Φαραώ της 
Αιγύπτου Άμαση. Την ίδια σημασία έδιναν 
και στην λέξη ‘’πατριώτης’’, γι’ αυτό ο Ξε-
νοφών χαρακτηρίζει  Φιλέλληνα τον Σπαρ-
τιάτη  στρατηγό Αγησίλαο και έχει βρεθεί 
χαραγμένη σε πολλά αρχαία νομίσματα.
Έτσι λοιπόν, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δι-
ανοούμενοι, λόγιοι, ποιητές, ζωγράφοι, 
Πανεπιστημιακοί, αρθρογράφοι κ.α. 
τάχτηκαν ανοιχτά υπέρ της Ελληνικής 
Επανάστασης, δημιουργώντας το κίνη-
μα των Φιλελλήνων, που σε πολλά μέρη 
συστάθηκαν σε Κομιτάτα με σκοπό την 
βοήθεια των πασχόντων Ελλήνων. Για την  
συγκέντρωση  χρημάτων διενεργούσαν  
εράνους, έδιναν συναυλίες, θεατρικές πα-
ραστάσεις και άλλες  καλλιτεχνικές εκδη-
λώσεις, πωλούσαν δικά τους αντικείμενα 
κ.λ.π. Πάρα πολλοί  ποιητές αφιέρωναν σε 
όλες τις γλώσσες ένθερμους, γλαφυρούς 
και δοξαστικούς στίχους για την Ελλάδα 
και τους αγώνες της, οι δε ζωγράφοι  της 
εποχής (αλλά και αργότερα) απεικόνιζαν 
στους πίνακές τους τα πρόσωπα  και τις 
μεγάλες στιγμές του  Ελληνικού Αγώνα, 
όπως π.χ. ο Ντελακρουά  (Καταστροφή 
της Χίου, η Ελλάδα στα Ερείπια του Με-
σολογγίου) που σχολίασε επαινετικά με 
την πένα του ο φιλέλληνας Β. Ουγκώ, o 
oποίος αφιέρωσε πολλά από τα ποιήμα-
τά του στην Επανάσταση. ‘’Η καταστροφή 
των Ψαρών’’, από τον Νικ. Γύζη, ο Λουί 
Αρμπουάζ  ‘’Η Ναυμαχία του Ναυαρίνου 
‘’, Βρυσάκης Θεόδ. ‘’Η  υποδοχή του Λόρ-
δου Βύρωνα στο Μεσολόγγι’’,  πίνακες 
με τον Θάνατο του Λόρδου  Μπάυρον 
και πάρα πολλοί άλλοι. Επίσης να μην 
ξεχάσουμε πως το σοκ που προκάλεσε ο 
απαγχονισμός στην Πόλη του Πατριάρχη 
και Φιλικού Γρηγορίου του Ε’, ενέπνευσε 
τον μεγάλο Γάλλο ζωγράφο Ουγκ Φουρώ, 
φιλοτεχνώντας ένα καταπληκτικό σχετικό 
έργο! Τα δε λογοτεχνήματα κάθε είδους 
εμπλούτιζαν τις μορφές του κινήματος και 

μετά τις πρώτες εντυπωσιακές, ιδίως, επι-
τυχίες του Αγώνα, πήραν και έντονο πο-
λιτικό χρώμα… Επίσης καθοριστικό ρόλο 
έπαιξαν οι δημοσιεύσεις των γεγονότων 
σε εφημερίδες του εξωτερικού που γνω-
στοποιούσαν παντού με ρεαλισμό όσα 
συνέβαιναν,  γιατί έως τότε δεν υπήρχε 
Τύπος  στην Ελλάδα….
Μετά απ’ όλα αυτά, ούτε ο συντηρητισμός  
και οι αντίθετες απόψεις του Αυστριακού 
Καγκελάριου Μέττερνιχ, που έφτασε να 
χαρακτηρίσει τον Ελληνικό αγώνα  ‘’ανόη-
τη και  εγκληματική  επιχείρηση κατά των 
Τούρκων ‘’, εμπόδισε την  Φιλελληνική 
δραστηριότητα στα ΕυρωπαΪκά Κοινοβού-
λια που προχώρησαν σε στρατολογία εθε-
λοντών, εράνους και συλλαλητήρια υπέρ 
των Επαναστατών, τα οποία τόνωναν το 
ηθικό των Ελλήνων, συστάθηκε δε και 
Φιλελληνικός σύλλογος  με οδηγητή τον 
Σίνα, αφού ούτως ή άλλως δεν υπήρχε 
τότε επίσημη εκπροσώπηση της Ελλάδος  
στις ξένες χώρες, που θα ενδιαφέρονταν 
για την τύχη της……..
Στην αρχή και η Ρωσσία ακολούθησε αρ-
νητική και θα λέγαμε διπρόσωπη στάση 
απέναντι στον φιλελληνισμό, θεωρώντας 
τους άμαχους Έλληνες σαν αδελφούς 
Ορθοδόξους και τους Επαναστάτες ως 
επικίνδυνους, αλλά τελικά έγινε από τους 
πιο ένθερμους  υποστηριχτές  του αγώνα 
με πολλούς τρόπους. Πρωταγωνιστής τού 
εκεί κινήματος ήταν ο Ιωάννης Καποδί-
στριας με τον Αλ. Μαυροκορδάτο, τον Μ. 
Σούτσο και συνοδοιπόρους την εκκλησία, 
τον  στρατό, αρκετούς Ευγενείς, αλλά και 
τον τραπεζίτη Εϋνάρδο, που με εκκλήσεις 
και  διάφορες επαφές επέτυχαν οικονομι-
κή συνδρομή στη Ελλάδα, ιδιαίτερα στα 
θύματα του  Μεσολογγίου τον Απρίλιο 
του 1826, η σθεναρή αντίσταση του οποί-
ου και η πτώση του, πρόβαλε το ηθικό 
των Ελλήνων και προκάλεσε ενθουσιασμό  
στις κυβερνήσεις της Ευρώπης. Επίσης ο 
Σατωμπριάν έχοντας ζήσει τα γεγονότα 
από κοντά, μαθαίνοντας τους  λόγους που 
στην αρχή οι Μεγ. Δυνάμεις δεν ήθελαν 
να επέμβουν υπέρ της Ελλάδος, κατατρό-
πωσε τις αντιρρήσεις τους προβάλλοντας 
την γνησιότητα και την νομιμότητα του 
Ελληνικού Αγώνα, μιας  και οι Έλληνες 
ως Χριστιανοί, ούτε νόμιμοι υπήκοοι του 
σουλτάνου ήταν, ούτε παράνομοι!
Έτσι, με την έναρξη των εχθροπραξιών, 
άρχισαν να έρχονται στην Ελλάδα οι πρώ-
τοι έτοιμοι ν’ αγωνιστούν Φιλέλληνες, με 
έξοδα του Υψηλάντη  και από το 1822 δη-
μιούργησαν το 1ο τάγμα Φιλελλήνων. Δεν 
υπελόγιζαν τις οικονομικές επιβαρύνσεις, 
τις δυσκολίες στην μετακίνησή τους λόγω 
των μεγάλων αποστάσεων, αλλά και  τις  
απαγορεύσεις από την πατρίδα τους, ή 
των χωρών που έπρεπε να διασχίσουν… 
Όμως και όταν τελικά έφθαναν, αντιμετώ-
πιζαν ελλείψεις στην οργάνωση και στον 
συντονισμό του αγώνα, ανταγωνισμό με-
ταξύ των Οπλαρχηγών ή δεν τους αξιοποι-
ούσαν στην θέση που περίμεναν ανάλογα 
με την αξία τους ή τον βαθμό τους. Ιδίως 
μετά  την  μεγάλη ήττα στη μάχη του Πέτ-
τα και τον αποδεκατισμό και διάλυση του 
Ιερού Λόχου, πολλοί απογοητεύτηκαν. 
Παρ’ όλα αυτά, η προσφορά  τους στον 
μεγάλο ξεσηκωμό ήταν ανυπολόγιστη και 
στην κυριολεξία ανέλπιστη και μοναδική 
! Ήταν το αξιολογότερο  στήριγμα και η 
βάση για να επιτύχει ο άνισος Αγώνας.  
Βοήθησαν  με κάθε δυνατό τους τρόπο 
και πολλοί έδωσαν  την αρτιμέλειά τους 
αλλά και την ζωή τους ακόμα, για τον αγώ-
να της Ελλάδας μας. Στο  Εθνικό Ιστορικό 

Μουσείο της Αθήνας, υπάρχει λίστα περί-
που 1200 Φιλελλήνων που έλαβαν μέρος 
στους  Αγώνες του 1821 και έμειναν γνω-
στά τα ονόματά τους, αλλά πιθανόν να 
υπήρχαν και άλλοι αφανείς…Γι΄αυτό και η 
Πατρίδα μας ευγνωμονούσα φρόντισε να 
μην ξεχαστούν ποτέ, δίνοντας τα ονόματά 
τους σε πάρα πολλές κεντρικές Πλατείες 
και οδούς, αναγείροντάς τους προτομές, 
αγάλματα, αναμνηστικές στήλες όπως π.χ. 
το μνημείο Φιλελλήνων στην Πλατεία του 
Ναυπλίου, στην  κορυφή του Πέτα, στην 
μνήμη των κάθε εθνικότητας Φιλελλήνων 
του Ιερού Λόχου που έδωσαν εκεί τη ζωή 
τους και  αλλού.
Ας αναφέρουμε και εμείς έναν μικρό αριθ-
μό απ’ αυτούς, ως ελάχιστο μνημόσυνο- 
ευχαριστώ στην προσφορά τους.
Ο Ιταλός ευγενής και στρατιωτικός Σα-
νταρόζα, που πέθανε στην Σφακτηρία το 
1825.
Ο Βρετανός αξιωματικός  Τόμας Γκόρντον.
Ο Δημήτριος Υψηλάντης, συνδετικός κρί-
κος των Ελλήνων με του Φιλέλληνες.
Ο Φρανσουάζ Σατωμπριάν, Γάλλος Διπλω-
μάτης, πλοίαρχος,  ακαδημαΪκός, συγγρα-
φέας.
O Άγγλος υπουργός των Εξωτερικών Κάν-
νιγκ.
Ο Ιωάννης Εϋνάρδος, Ελβετός τραπεζίτης 
που παραχώρησε μεγάλο μέρος από την 
προσωπική περιουσία του για τα Ελληνικά 
αιτήματα. Ως και το πολιορκούμενο Με-
σολόγγι εφοδίαζε με τρόφιμα. Μετά την 
δολοφονία του Καποδίστρια  συνέβαλε 
στην ίδρυση της Εθνικής Χρηματιστηρια-
κής Τράπεζας και έγινε Επίτιμος διοικητής 
της.
Ο  Γάλλος συγγραφέας  Βίκτωρ Ουγκώ, 
ένθερμος υποστηρικτής, συνεχιστής του 
ρομαντικού κινήματος, με αναφορές στα 
κορυφαία γεγονότα της Ελλην. Επανάστα-
σης. 
Ο Κάρολος Φαβιέρος, Γάλλος στρατηγός 
και διοικητής του τακτικού στρατού Ελλά-
δος κατά την Επανάσταση.
Ο Αγγλος ποιητής Λόρδος Μπάυρον, τα 
τελευταία λόγια του οποίου ήταν για την 
Ελλάδα.
Ο Γάλλος Βολταίρος,   θεατρικός συγγρα-
φέας –φιλόσοφος.
Η Μεγάλη Αικατερίνη της Ρωσσίας. 
Οι ναύαρχοι της Ναυμαχίας του Ναυαρί-
νου  Χέυδεν, Δεριγνύ, Κόδρικτων.  
Ο Γκύλφορδ, Άγγλος που ίδρυσε την Ιόνια 
Ακαδημία στην Κέρκυρα.
Ο Αλέξανδρος Πούσκιν, λογοτέχνης και 
γνωστός Φιλέλληνας μέσα από τα ποιή-
ματά του. 
O Kάρολος 1ος Βασιλιάς της Γαλλίας, χρη-
ματοδοτούσε τον αγώνα και με προτροπή 
του ο  στρατηγός Μαιζών,  πολέμισε για 
να φύγει ο Ιμπραήμ από την Πελοπόννη-
σο.
Ο υπερασπιστής της Ακρόπολης Ιωάννης 
Κλεμάν.
Ο Σίνας Γεώργιος και Σίμων (υιός) χρημα-
τοδοτούσαν φιλανθρωπικά και εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα. Επίσης ίδρυσαν  εργοστά-
σια. 
Ο  Γάλλος στρατιωτικός ΡαΪμόνδος. 
Ο Καραγεώργη της Σερβίας, ο εθνικός 
Ήρωας της Σερβίας με συνεργάτη στην Ελ-
λάδα τον Γεωργάκη Ολύμπιο.     
Ο Γερμανός ποιητής Μυλλέρος.
Ο Γάλλος γιατρός  Ερρίκος Ντυμόν.  
Ο Σκωτσέζος Χάμιλτον.
Ο Αμερικανός Ιεραπόστολος Ιωάννης Χιλλ. 
(Εξ ού τα σημερινά εκπαιδευτήρια ΧΙΛΛ, 
στην Αθήνα.)

ΚΑΙΤΗ ΚΑΓΚΑΡΑΚΗ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
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ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, ΤΟ ΠΥΡΦΟΡΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΔΕΡΜΑΤΗ

Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής αποχαιρετά 
τον μεγάλο Έλληνα πατριώτη, τον συνεπή και 
αδάμαστο αγωνιστή της δημοκρατίας, τον πα-
γκόσμιας εμβέλειας συνθέτη που οι μελωδίες 
του ακούγονται σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
γης,  με ένα υπέροχο κείμενο του μέλους του 
Δ.Σ. της, Δρος Γιώργου Ν. Δερμάτη.

“Μίκης Θεοδωράκης το πυρφόρο ανάστημα 
της Ελλάδας” του Γιώργου Ν. Δερμάτη

Ο αγαπημένος μας Μίκης Θεοδωράκης θα 
υπάρχει για πάντα, το έργο του  δεν ταυτίζεται 
με το διάστημα της ζωής του, διατρέχει τους αι-
ώνες του ιστορικού χρόνου και ως δημιουργία 
αποτελεί μιαν άσβηστη φωτιά για το μέλλον.

Ο Μίκης αποτελεί την πληρέστερη σύνοψη της 
πολιτιστικής αναγέννησης της νεότερης Ελλά-
δας, της άνω Ελλάδας στις καθαρές γραμμές 
της, ως αντιστασιακού, αναγεννητικού, πνευμα-
τικού οράματος και πράξης του λαού της· μιας 
Ελλάδας της προκοπής και της δημιουργίας, που 
πρέπει να έχει ισότιμη θέση και ενεργό ρόλο στο 
ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι· «θέλουμε 
λεύτερη εμείς πατρίδα και πανανθρώπινη τη 
λευτεριά», όπως τραγουδούσε και πολεμούσε 

η γενιά του και ο ίδιος, με βαρύτατο τίμημα, 
ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για το σήμερα.

Και μια άγνωστη πτυχή από τη ζωή του.  Ήταν 
τον Αύγουστο του 2003, τότε που είχε έλθει στο 
Λαύριο για να προετοιμάσει τη συναυλία στη 
Μακρόνησο. Καθόμασταν, μεταξύ άλλων, σε 
ένα μαγαζί δίπλα στο λιμάνι. Μάς μάγευε όλους 
με τον χαρισματικό τρόπο της ομιλίας του. Σε 
μια στιγμή μάς διηγήθηκε την εξής συνταρακτι-
κή σκηνή: πως τη νύχτα που τον είχαν κτυπήσει 
αλύπητα στη Μακρόνησο, το ίδιο βράδυ, στα 
Χανιά, όλη τη νύχτα ο πατέρας του και η μάνα 
του κρατούσαν στην αυλή του σπιτιού του, με 
ένα λυσσασμένο αέρα, το κυπαρίσσι το δικό 

του, να μη σπάσει, γιατί αυτό θα σήμαινε και το 
τέλος του Μίκη.
 
Μου ζήτησε να τον κρατήσω από το μπράτσο 
για να κατεβεί τα σκαλιά και μου έδειξε ακριβώς 
στην προκυμαία του Λαυρίου το σημείο που τον 
έβγαλαν την άλλη μέρα, σχεδόν αναίσθητο, χω-
ρίς να τον αναγνωρίσει ο πατέρας του, ο οποίος 
είχε πάρει το πλοίο από τα Χανιά για να έλθει 
στον Πειραιά και από εκεί με το τραίνο στο 
Λαύριο. Είπαμε πόσο το έργο του είναι συνδε-
δεμένο με τη ζωή του. Θυμήθηκα το έργο του, 
την 3η Συμφωνία, όπου υπάρχει η μελοποίηση 
της «Τρελής Μάνας» του Δ. Σολωμού.

Εγώ ήμουν χαρούμενος, γιατί κρατούσα, 
έστω και για λίγο, το μπράτσο τής Ελλάδας, το 
μπράτσο τής ελευθερίας, το μπράτσο του σύγ-
χρονου Αισχύλου της Ελλάδας.
Μίκη, τα τραγούδια σου, η μουσική σου θα 
μας δίνουν πάντα την αθάνατη πνοή τους, ζή-
σαμε με αυτά, θα ζούμε με αυτά.

Μίκη θα σε αγαπάμε για πάντα.

Γιώργος Ν. Δερμάτης
Λαύριο, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα 
μέλη της Εταιρείας Μελετών 
Λαυρεωτικής, εκφράζουμε την 
λύπη μας  για τον θάνατο της 
Κωνσταντίνας Τσάιμου, Καθη-
γήτριας της Σχολής Μηχ. Με-
ταλλειολόγων-Μεταλλουργών 

του Ε.Μ.Πολυτεχνείου.
Η Κωνσταντίνα Τσάιμου ήταν αρχαιολόγος με μεγά-
λο ανασκαφικό και συγγραφικό έργο πάνω στο αρ-
χαίο μεταλλευτικό-μεταλλουργικό Λαύριο. Υπήρξε 
συνεργάτις του αείμνηστου πρύτανη του ΕΜΠ Κων-
σταντίνου Κονοφάγου. 
Οι ανασκαφές της στο «Ασκληπιακόν» στην κοιλάδα 
της Αγ. Τριάδας στη Σούριζα και στο Αρύ προώθη-
σαν τις γνώσεις μας για τη μεταλλευτική και μεταλ-
λουργική εργασία και τεχνολογία. Ιδιαίτερα συνέβα-
λε στην κατανόηση της λειτουργίας των επίπεδων 
και ελικοειδών πλυντηρίων εμπλουτισμού των με-
ταλλευμάτων και των συναφών εγκαταστάσεων στο 
Αρχαίο Λαύριο. 
Η μνήμη της θα μείνει για πάντα αποτυπωμένη στον 
ιστορικό και επιστημονικό  χρόνο της Λαυρεωτικής.

Λαύριο, 30 Αυγούστου 2021
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΜΕ.Λ

Ο φορέας εθελοντισμού Δίανθος αποχαιρετά το διακεκριμένο μέλος του, 
την αρχαιολόγο και καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κυ-
ρία Κωνσταντίνα Τσάιμου που έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε στη γενέ-
τειρά της την Πρέβεζα. 
Η εκλιπούσα είχε συνδέσει την επιστημονική σταδιοδρομία της με τη Λαυ-
ρεωτική έχοντας πραγματοποιήσει ανασκαφές στο Μεταλλευτικό Εργα-

στήρι ‘’Ασκληπιακό’’στην Κοιλάδα της Σούριζας μαζί με τον καθηγητή και μέντορά της κ. Κων-
σταντίνο Κονοφάγο, στο Μπερτσέκο καθώς και στο Αρύ στο οποίο μάλιστα επιθυμούσε-παρά 
το προχωρημένο της ηλικίας- να συνεχίσει την ανασκαφική δραστηριότητα! Τα τελευταία 
μάλιστα χρόνια υπήρξε επικεφαλής αρκετών περιηγήσεων του Δίανθου του οποίου υπήρξε 
ενεργό μέλος!

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στους συγγενείς της. Εμείς θα κρατήσουμε για πάντα 
στις καρδιές μας την ευγένειά της, τη δοτικότητά της , τη διάθεσή της για ζωή και δημιουργία! 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ηπειρωτικής γης που τη δέχτηκε στην αγκαλιά της
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Ρύπανση της Ατμόσφαιρας
Στην ρύπανση και την προστασία της ατμόσφαιρας, 
δηλαδή του αέρα που αναπνέουμε, πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή (σε σχέση με τα δύο 
άλλα μέρη του φυσικού Περιβάλλοντος, δηλαδή με το 
νερό και με το έδαφος), όχι μόνο επειδή, όπως προα-
ναφέραμε, αναπνέουμε 15-20 κυβικά μέτρα ( δηλαδή 
15.000 έως 20.000 λίτρα) αέρα ημερησίως αλλά και για 
έναν επιπλέον λόγο. Άνθρωποι, που ζουν σε μία οποι-
αδήποτε περιοχή, έχουν τουλάχιστο τη δυνατότητα να 
διαλέξουν τόσο το νερό που πίνουν (π.χ. εμφιαλωμέ-
νο από μία ελεγμένη πηγή μακριά από βεβαρημένες 
περιοχές), όσο και τις τροφές που τρώνε (π.χ. από βι-
ολογικές καλλιέργειες). Αντίθετα, άνθρωποι που ζουν 
σε μία οποιαδήποτε περιοχή είναι υποχρεωμένοι να 
αναπνέουν τον αέρα αυτής μόνο της περιοχής, όσο βε-
βαρημένος και αν είναι αυτός.
Η ρύπανση της ατμόσφαιρας μπορεί να είναι ανθρω-
πογενής ή φυσική. Κατ’ αρχάς και κυρίως θα ασχολη-
θούμε με την ανθρωπογενή ατμοσφαιρική ρύπανση. 
Κατόπιν θα ασχοληθούμε λίγο και με τη φυσική ατμο-
σφαιρική ρύπανση.
Ανθρωπογενής Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Δυστυχώς ο άνθρωπος άρχισε να επιβαρύνει την ατμό-
σφαιρα από τη στιγμή, που έκανε μία από τις σπουδαι-
ότερες ανακαλύψεις του, δηλαδή να χρησιμοποιεί ο 
ίδιος τη φωτιά. Στην αρχή ο άνθρωπος χρησιμοποίησε 
τη φωτιά, για να φωτίζει τις σπηλιές που έμενε. Αρ-
γότερα για να ετοιμάζει το φαγητό του και αργότερα 
όλο και περισσότερο, για να καλυτερεύσει τις συνθή-
κες διαβίωσής του. Η χρήση της φωτιάς όμως πήρε 
εκρηκτικές διαστάσεις με τη βιομηχανική επανάστα-
ση, η οποία  άρχισε τον 18ο αιώνα και συγκεκριμένα 
περίπου το 1760 κατ’ αρχάς στην Αγγλία και μετά στη 
Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες κ.λπ.
Ρύποι από την Καύση των Καυσίμων
Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης δημιουργείται από διαδικασίες καύσης υλικών, 
που ονομάζονται καύσιμα. Υπάρχουν στερεά καύσιμα 
όπως π.χ. λιγνίτης, λιθάνθρακας, τύρφη, κοκ, μπρικέ-
τες, ξυλάνθρακας, ξύλα, απορρίμματα κ.α.. Υπάρχουν 
υγρά καύσιμα όπως π.χ. βενζίνη, πετρέλαιο, κηροζίνη 
για τα αεροπλάνα, βιοαιθανόλη, βιοντίζελ κ.α. Υπάρ-
χουν βέβαια και αέρια καύσιμα όπως π.χ. φυσικό αέ-
ριο, βιοαέριο, υδρογόνο κ.α. Με τα καύσιμα βιοαιθα-
νόλη,  βιοντίζελ και βιοαέριο θα ασχοληθούμε, όταν 
θα περιγράψουμε την παραγωγή καυσίμων από την 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας «βιομάζα». Στη συνέχεια 
θα ασχοληθούμε με τις διαδικασίες καύσης των καυ-
σίμων ανεξάρτητα από το εάν η καύση των καυσίμων 
γίνεται στη βιομηχανία, στη βιοτεχνία και στα νοικο-
κυριά, ή σε μηχανές οχημάτων, πλοίων, αεροπλάνων 
κ.λπ. 
Στην Ελλάδα το 90% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προ-
έρχεται από αυτές τις διαδικασίες καύσης. Το υπόλοι-
πο 10% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται σε μία 
σειρά άλλων διαδικασιών, τις οποίες θα αναφέρουμε 
αργότερα. Αφού λοιπόν η ρύπανση της ατμόσφαιρας 
προέρχεται κατά 90% από τις διαδικασίες καύσης των 
καυσίμων, επιβάλλεται να ξεκινήσουμε με την καύση 
των καυσίμων για να αντιληφθούμε, πώς δημιουργού-
νται κατά την καύση των καυσίμων οι ρύποι που ρυ-
παίνουν την ατμόσφαιρα και προξενούν έτσι προβλή-
ματα στον άνθρωπο και στους λοιπούς αποδέκτες;
Σκοπός της καύσης ενός καυσίμου είναι ένας, δηλαδή η 
παραγωγή θερμότητας, που την χρησιμοποιούμε ποι-
κιλοτρόπως για να καλύψουμε διάφορες ανάγκες μας. 
Μερικά παραδείγματα: α) Καίμε πετρέλαιο σε έναν 

λέβητα μίας κεντρικής θέρμανσης για να δημιουργή-
σουμε θερμότητα, με την οποία θερμαίνουμε το νερό 
της κεντρικής θέρμανσης και το μεταφέρουμε με μία 
αντλία στα σώματα της κεντρικής θέρμανσης θερμαί-
νοντας έτσι ένα σπίτι. β) Καίμε βενζίνη στον κινητήρα 
ενός οχήματος για να δημιουργήσουμε θερμά και υπό 
πίεση καυσαέρια που περιστρέφουν τον στρόφαλο της 
μηχανής και αυτός μεταφέρει την κίνηση στους τρο-
χούς του οχήματος κινώντας έτσι το όχημα. γ) Καίμε 
κάρβουνο στον λέβητα ενός εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και παράγουμε έτσι θερμότητα 
με την οποία μετατρέπουμε νερό σε ατμό. Ο ατμός αυ-
τός ρέει ανάμεσα στα πτερύγια μίας στροβιλομηχανής 
περιστρέφοντάς την. Ο άξονας όμως της στροβιλομη-
χανής είναι συνδεδεμένος με τον άξονα μίας ηλεκτρο-
γεννήτριας, η οποία με αυτόν τον τρόπο στρέφεται 
δημιουργώντας έτσι ηλεκτρικό ρεύμα, όπως στην πε-
ρίπτωση του ποδηλάτου, όπου το δυναμό (το δυναμό 
αντιστοιχεί στην ηλεκτρογεννήτρια) που ακουμπάει 
στην περιστρεφόμενη ρόδα του ποδηλάτου στρέφε-
ται και αυτό, δημιουργώντας έτσι μία ηλεκτρική τάση 
στην οποία συνδέουμε το λαμπάκι, που έτσι ανάβει 
και φωτίζει το δρόμο εμπρός από το ποδήλατο.
Όλα σχεδόν τα συμβατικά καύσιμα (σε αντίθεση με τα 
πυρηνικά «καύσιμα», με τα οποία θα ασχοληθούμε 
σε άλλη Ενότητα) αποτελούνται κυρίως από χημικές 
ενώσεις δύο στοιχείων, του άνθρακα και του υδρογό-
νου, δηλαδή από υδρογονάνθρακες. Για να καεί ένα 
καύσιμο πρέπει να βρεθεί σε μία υψηλή θερμοκρασία, 
που είναι απαραίτητη για την ανάφλεξή του, και να 
υπάρχει αρκετό οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για την 
καύση. Η υψηλή θερμοκρασία, που είναι απαραίτητη 
για την ανάφλεξη ενός καυσίμου δημιουργείται π.χ. με 
τη φλόγα ενός σπίρτου σε μία σόμπα ή π.χ. με τους 
ηλεκτρικούς σπινθήρες στον κινητήρα ενός αυτοκινή-
του. Η ανάφλεξη ενός καυσίμου είναι τόσο ευκολότε-
ρη, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό του υδρογόνου 
σε σχέση με τον άνθρακα στο καύσιμο. Το απαραίτητο 
οξυγόνο για την καύση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις 
προσφέρεται σαν αυτούσιο  οξυγόνο  (όπως π.χ. σε 
πυραύλους ). Σχεδόν σε όλες τις άλλες περιπτώσεις 
καύσης χρησιμοποιούμε αέρα, που περιέχει οξυγόνο 
σε αναλογία όγκου 21%. 
Προϊόντα της τέλειας Καύσης
Όπως προαναφέραμε, όλα σχεδόν τα καύσιμα περι-
έχουν δύο στοιχεία, τον άνθρακα και το υδρογόνο. Η 
θερμότητα δημιουργείται κατά την καύση ενός καυ-
σίμου από την ένωση τόσο του άνθρακα όσο και του 
υδρογόνου με το οξυγόνο που είναι απαραίτητο σε 
κάθε καύση.
Διοξείδιο του Άνθρακα 
Αν κατά την καύση ενός καυσίμου πληρούνται οι συν-
θήκες, που αναφέραμε, ότι είναι απαραίτητες για την 
καύση, δηλαδή το καύσιμο να έχει μία υψηλή θερμο-
κρασία για την ανάφλεξή του και κοντά του αρκετό οξυ-
γόνο, τότε ο άνθρακας που υπάρχει στο καύσιμο ενώ-
νεται με το οξυγόνο του αέρα δημιουργώντας ένα νέο 
αέριο, το διοξείδιο  του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο 
ελευθερώνεται αυτό, που ήταν σκοπός της καύσης, 
δηλαδή ένα ορισμένο ποσό θερμότητας. Το διοξείδιο 
του άνθρακα δεν το θεωρούσαμε προβληματική ου-
σία για το Περιβάλλον. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως 
το διοξείδιο του άνθρακα απέκτησε ιδιαίτερη σπου-
δαιότητα, διότι είναι ο κύριος λόγος για το βλαβερό 
«Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», με το 
οποίο θα ασχοληθούμε εκτενώς σε άλλες Ενότητες, δι-
ότι το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου εί-
ναι σημαντικό για το Περιβάλλον, αφού σχετίζεται με 
την κλιματική αλλαγή του πλανήτη γη. Όταν θα περι-
γράψουμε το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκη-
πίου,  θα εξηγήσουμε, ότι, προκειμένου να μειώσουμε 
τις αρνητικές συνέπειες του, πρέπει να μειώσουμε τις 
εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Επομένως είναι 
σκόπιμο να γίνει αντιληπτό και τώρα, όπου το έχουμε 
πρόσφατο, ότι η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα 

(δίχως να αλλάξει τίποτε στις υπόλοιπες συνήθειες) 
σημαίνει μείωση της θερμότητας που παράγουμε με 
την καύση των καυσίμων, δηλαδή σημαίνει μείωση της 
παραγόμενης ενέργειας και με αυτό τον τρόπο μείωση 
της ικανοποίησης των αναγκών μας. Αυτό όμως κάθε 
άλλο παρά αυτονόητο είναι. Αυτός είναι και ο κύριος 
λόγος για το ότι τα διάφορα Κράτη έχουν δυσκολίες να 
συνεννοηθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν μαζί 
την κλιματική αλλαγή του πλανήτη γη. Βέβαια υπάρ-
χουν αρκετές δυνατότητες να μειώσουμε την καύση 
των καυσίμων δίχως να έχει αυτό επιπτώσεις στην ποι-
ότητα ζωής μας. Αλλά επ’ αυτού θα επανέλθω
Υδρατμός  
Ένα άλλο προϊόν της καύσης των καυσίμων είναι ο 
υδρατμός. Κατά την καύση του καυσίμου, όπως ο άν-
θρακας του καυσίμου, έτσι και το υδρογόνο του καυ-
σίμου ενώνεται με το οξυγόνο που είναι απαραίτητο 
κατά την καύση και δημιουργεί ένα νέο αέριο, τον 
υδρατμό, δηλαδή νερό σε αέρια κατάσταση, ελευθε-
ρώνοντας έτσι ένα επί πλέον ποσό θερμότητας, κάτι 
που είναι βέβαια ο σκοπός της καύσης. Ο υδρατμός 
αυτός είναι τελείως καθαρό νεράκι και επομένως τε-
λείως ακίνδυνος για τον άνθρωπο. Στις δε ποσότητες, 
που δημιουργείται σαν προϊόν της καύσης δεν επιβα-
ρύνει καθόλου το Περιβάλλον.
Ρύποι από την Καύση των Καυσίμων
Ένας μηχανικός υπεύθυνος για την καύση θα ήταν όμως 
σχεδόν ευτυχής, αν οι συνέπειες της καύσης ήταν μόνο 
το διοξείδιο  του άνθρακα (ό,τι και αν σημαίνει αυτό 
για το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου) 
και ο υδρατμός. Δυστυχώς όμως υπάρχουν 3 αιτίες για 
τις οποίες κατά την καύση ενός καυσίμου εκτός από τη 
δημιουργία του διοξειδίου του άνθρακα και του υδρα-
τμού που είναι ο σκοπός της καύσης, αφού έτσι δημι-
ουργείται η επιθυμητή θερμότητα, δημιουργείται και 
μία σειρά ρύπων, τους οποίους θα περιγράψουμε στη 
συνέχεια. Οι 3 αιτίες για τη δημιουργία ρύπων κατά 
την καύση των καυσίμων είναι οι εξής:
1. Σχεδόν καμία καύση δεν είναι τέλεια. Έτσι δημιουρ-
γείται μία σειρά ρύπων οι οποίοι ονομάζονται «Ρύποι 
της ατελούς Καύσης».
2. Ανεξάρτητα από το αν η καύση είναι τέλεια ή όχι, 
μόνο επειδή ο αέρας που χρησιμοποιείται για την καύ-
ση θερμαίνεται, δημιουργείται  μία σειρά ρύπων που 
τους ονομάζουμε «Παραπροϊόντα της Καύσης».
3. Σχεδόν κανένα καύσιμο δεν περιέχει μόνο τα επιθυ-
μητά στοιχεία άνθρακα και υδρογόνο (από την καύση 
των οποίων δημιουργείται η επιθυμητή θερμότητα). 
Όλα σχεδόν τα καύσιμα περιέχουν και διάφορες προ-
σμείξεις (π.χ. θείο, δηλαδή θειάφι, ή βαρέα μέταλλα), 
οι οποίες καίγονται και αυτές ή καταλήγουν αυτούσιες 
στην τέφρα (στάχτη) που απομένει, έχοντας δημιουρ-
γήσει μία σειρά ρύπων, οι οποίοι ονομάζονται «Ρύποι 
από τις Προσμείξεις του Καυσίμου».
Πριν όμως ξεκινήσουμε με την περιγραφή των ρύπων, 
θα ασχοληθούμε λίγο με τον τρόπο που ενεργούν στον 
άνθρωπο οι ρύποι, όταν φτάσουν στην ατμόσφαιρα 
(βλέπε και Σχήμα 1). Ρύποι λοιπόν, που βρίσκονται 
στην ατμόσφαιρα, διεισδύουν άμεσα στον ανθρώπινο 
οργανισμό κατά ένα μικρό ποσοστό μέσω των βλεννο-
γόνων των ματιών και μέσω του δέρματος. Κατά κύριο 
τρόπο όμως οι ρύποι της ατμόσφαιρας διεισδύουν 
στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω του αναπνευστικού 
συστήματος, δηλαδή μέσω της μύτης ή/και του στόμα-
τος, του λάρυγγα, της τραχείας, των βρόγχων και των 
πνευμόνων. 
Είναι φανερό, ότι όταν ένας ρύπος είναι αιωρούμενο 
σωματίδιο, εισχωρεί  τόσο πιο βαθιά στο αναπνευστικό 
σύστημα, όσο μικρότερο είναι το σωματίδιο. Στο Σχή-
μα1 φαίνεται πόσο βαθιά φτάνει ένα σωματίδιο στο 
αναπνευστικό μας σύστημα ανάλογα με το μέγεθός 
του σε μm (δηλαδή σε μικρόμετρα, όπου 1 μικρόμετρο 
είναι ένα χιλιοστό του χιλιοστού του μέτρου, δηλαδή 1 
χιλιοστό της απόστασης ανάμεσα σε δύο γραμμές στο 
υποδεκάμετρο). Αν ο ρύπος είναι αέριο, τότε το πόσο 
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Όλες οι θεματικές ενότητες, είναι στη διάθεσή 
σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.perivallon-s-biniaris.com
ή κάντε αναζήτηση για 

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ”.

βαθιά εισχωρεί  και εναποτίθεται στο αναπνευστικό 
σύστημα, εξαρτάται από την διαλυτότητα του αερίου 
ρύπου στο νερό. Δηλαδή αέριοι ρύποι, που διαλύο-
νται εύκολα στο νερό, διαλύονται γρήγορα στα υγρά 
των βλεννογόνων οργάνων του ανώτερου αναπνευ-
στικού συστήματος και απορροφώνται εκεί προσβάλ-
λοντας (αν είναι επικίνδυνοι) τα όργανα του ανώτερου 
αναπνευστικού. Αντίθετα, αέριοι ρύποι, που δεν δια-
λύονται εύκολα στο νερό, εισχωρούν βαθιά μέχρι τα 
όργανα του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος, 
διαλύονται εκεί  στα υγρά των βλεννογόνων οργάνων 
του κατώτερου αναπνευστικού και απορροφώνται 
εκεί προσβάλλοντας (αν είναι επικίνδυνοι) τα όργανα 
του κατώτερου αναπνευστικού. Φθάνοντας δε οι ρύ-
ποι μέχρι τους πνεύμονες και ειδικά στις πνευμονικές 
κυψελίδες είναι δυνατόν να περάσουν στο λεμφικό 
σύστημα καθώς και στο κυκλοφορικό σύστημα του αί-
ματος, όπου με αυτόν τον τρόπο μπορούν οι ρύποι να 
μεταφερθούν σε όλο το σώμα του ανθρώπου.
Μετά την εκτενή εισαγωγή θα περιγράψουμε τώρα 
λεπτομερώς τους ρύπους, που είναι δυνατόν να δη-
μιουργηθούν κατά την καύση των καυσίμων. Επίσης 
θα αναφέρουμε τις σπουδαιότερες επιπτώσεις, που 
μπορεί να έχουν αυτοί οι ρύποι στους «αποδέκτες», 
δηλαδή στον άνθρωπο, στα ζώα, στα φυτά, στα οικο-
συστήματα, στα κτήρια, στα λοιπά υλικά κ.λπ.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό όμως να τονίσουμε εδώ, 
παρ’ ότι θα επανέλθουμε εκτενώς σε άλλη Ενότη-
τα, ό,τι αναφέραμε στην 2η Ενότητα, δηλαδή, ότι η 
ύπαρξη ενός ρύπου π.χ. στην ατμόσφαιρα μπορεί 
να σημαίνει κάτι από τίποτε μέχρι και καταστροφή. 
Το τι ακριβώς σημαίνει εξαρτάται από τη δόση που 
δέχονται οι «αποδέκτες». Όταν λοιπόν στη συνέχεια 
θα αναφέρουμε μία αρνητική επίπτωση ενός ρύπου 
στους «αποδέκτες», τότε προϋποθέτουμε, ότι αυτό θα 
συμβεί, αν η συγκέντρωση του ρύπου αυτού π.χ. στην 
ατμόσφαιρα ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια.
Προϊόντα Ατελούς Καύσης
Όπως προαναφέραμε, η πρώτη αιτία για την οποία 
δημιουργούνται ρύποι κατά την καύση των καυσίμων 
είναι, ότι η καύση σχεδόν ποτέ δεν είναι τέλεια. Τι ση-
μαίνει αυτό; Κατά  την καύση ενός καυσίμου ο άνθρα-
κας δεν καίγεται αμέσως σε  διοξείδιο του άνθρακα 
αλλά μετατρέπεται πρώτα στο αέριο μονοξείδιο του 
άνθρακα. Για να μετατραπεί το μονοξείδιο του άν-
θρακα σε διοξείδιο του άνθρακα πρέπει να πληρού-
νται συγχρόνως περισσότερες προϋποθέσεις, δηλαδή 
στο θάλαμο καύσης να υπάρχει αρκετό οξυγόνο, να 
επικρατεί μία ελάχιστη θερμοκρασία περίπου 600 C 
(εξακοσίων βαθμών Κελσίου) και το μονοξείδιο του 
άνθρακα να παραμένει με αυτές τις συνθήκες τουλά-
χιστο ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν μία από 
τις ανωτέρω συνθήκες δεν πληρούται, τότε ένα μέρος 
του μονοξειδίου του άνθρακα θα μείνει μονοξείδιο 
του άνθρακα και δε θα μεταβληθεί σε διοξείδιο του 
άνθρακα. Αυτό  βέβαια σημαίνει αφενός μεν απώλεια 
ενέργειας, αφετέρου δε, όπως θα εξηγήσουμε αμέ-

σως, δημιουργία ενός επικίνδυνου ρύπου, δηλαδή 
του αερίου μονοξειδίου του άνθρακα. 
Μονοξείδιο του άνθρακα
Γιατί όμως είναι το αέριο μονοξείδιο του άνθρακα ένας 
επικίνδυνος ρύπος; Προς τούτο πρέπει να ξέρουμε τα 
εξής: Όπως εξηγήσαμε στην 2η μας Ενότητα, με την 
αναπνοή μας φτάνει ο αέρας που αναπνέουμε μέχρι 
τους πνεύμονές μας. Στους πνεύμονες κυκλοφορεί το 
αίμα μας έχοντας τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται 
ο οργανισμός μας. Ο οργανισμός μας όμως χρειάζεται 
εκτός από τις θρεπτικές ουσίες και οξυγόνο που είναι 
απαραίτητο για τις χημικές αντιδράσεις που λαβαί-
νουν χώρα στον οργανισμό μας. Ο αέρας όμως που 
αναπνέουμε αποτελείται κατά 21% από οξυγόνο. Το 
δε αίμα μας περιέχει μία πρωτεΐνη που λέγεται αιμο-
σφαιρίνη και έχει την τάση να ενώνεται με το οξυγόνο. 
Έτσι το αίμα που έχει τις θρεπτικές ουσίες, ενώνεται 
μέσα στους πνεύμονες και με το οξυγόνο του αέρα 
που αναπνέουμε και με το κυκλοφορικό σύστημα, 
δηλαδή τις αρτηρίες που γίνονται όλο και λεπτότερες 
φτάνει μέχρι και το τελευταίο κύτταρο διατηρώντας 
τον άνθρωπο εν ζωή.
Η αιμοσφαιρίνη όμως του αίματος ενώνεται μεν σχετι-
κά εύκολα με το οξυγόνο, αλλά η αιμοσφαιρίνη ενώνε-
ται 240 φορές πιο εύκολα με το αέριο μονοξείδιο του 
άνθρακα (αν βέβαια υπάρχει) παρά με το οξυγόνο. 
Έτσι, αν ο αέρας που αναπνέουμε περιέχει και μονο-
ξείδιο του άνθρακα η αιμοσφαιρίνη του αίματός μας 
μπορεί να έχει δεσμεύσει πολύ μονοξείδιο του άνθρα-
κα και λίγο οξυγόνο, ώστε το  οξυγόνο που φτάνει σε 
όλο μας το σώμα μέσω του κυκλοφορικού συστήμα-
τος, να είναι λιγότερο απ’ ότι είναι αναγκαίο μέχρι και 
καθόλου. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ανάλογα με 
την ποσότητα του μονοξειδίου του άνθρακα που περι-
έχει ο αέρας που αναπνέουμε,  πονοκέφαλος, ίλιγγος, 
κούραση, βούισμα στα αυτιά, λιποθυμία, ασφυξία, 
θάνατος. 
Το μονοξείδιο του άνθρακα είναι η αιτία από την 
οποία πέθαιναν συχνά άνθρωποι τα παλιά χρόνια από 
«μαγκάλια» και «σόμπες», όταν δεν υπήρχε αρκετός 
αέρας για την τέλεια καύση του άνθρακα σε διοξείδιο 
του άνθρακα. Τι συνέβαινε δηλαδή; Οι άνθρωποι το 
χειμώνα λίγο προτού πέσουν να κοιμηθούν έβαζαν 
στο μαγκάλι ή στη σόμπα κάρβουνα και έκλειναν ερ-
μητικά το σπίτι για να μην μπαίνει κρύο. Έτσι ο αέρας 
δεν ανανεωνότανε. Όσο περνούσε η ώρα, με την ανα-
πνοή των περισσοτέρων ατόμων που κοιμόντουσαν 
στον ίδιο χώρο, το οξυγόνο του αέρα μειωνόταν με 
αποτέλεσμα να μην υπάρχει αρκετό οξυγόνο για να 
μεταβληθεί όλο το μονοξείδιο του άνθρακα σε διο-
ξείδιο του άνθρακα. Έτσι αντί να φτάνει μέσω του 
κυκλοφορικού συστήματος σε όλο τον οργανισμό μας 
αρκετό οξυγόνο έφτανε το μονοξείδιο του άνθρακα με 
αποτέλεσμα ανάλογα με το πόσο πολύ μονοξείδιο του 
άνθρακα και πόσο λίγο οξυγόνο έφτανε στον οργανι-
σμό μας να έχουμε τις συνέπειες που προαναφέραμε, 
δηλαδή πονοκέφαλο, ίλιγγο, κούραση, βούισμα στα 
αυτιά, λιποθυμία, ασφυξία, θάνατο. Βέβαια παρόμοι-
ες περιπτώσεις υπήρξαν και πρότινος, όταν δηλαδή 
λόγω της κρίσης ξαναχρησιμοποιήθηκαν σόμπες με 
κάρβουνο. 
Αλλά  και στα νεότερα χρόνια μπορεί το μονοξείδιο 
του άνθρακα να γίνει αιτία θανάτου για ένα πιο σύγ-
χρονο λόγο. Αυτό συμβαίνει σε περιπτώσεις επισκευ-
ής αυτοκινήτου μέσα σε κλειστό χώρο στάθμευσης 
του αυτοκινήτου, με τον κινητήρα σε λειτουργία και 
κλειστή την πόρτα. Όσο περνά η ώρα με τον κινητή-
ρα του αυτοκινήτου σε λειτουργία, τόσο πιο πολύ 
μονοξείδιο του άνθρακα βγαίνει από την εξάτμιση 
του αυτοκινήτου και το αναπνέει ο εργαζόμενος. Με 
αυτόν τον τρόπο το αίμα στους πνεύμονες δεσμεύει 
με την αιμοσφαιρίνη όλο και περισσότερο μονοξείδιο 
του άνθρακα και λιγότερο οξυγόνο. Έτσι το αίμα που 
μεταφέρεται με το κυκλοφορικό σύστημα σε όλον τον 
οργανισμό προσφέρει όλο και λιγότερο οξυγόνο  με 
τα γνωστά αποτελέσματα. Γι’ αυτό σε πολλές χώρες 
στους κλειστούς χώρους στάθμευσης των αυτοκινή-

των είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ανιχνευτή μονοξειδί-
ου του άνθρακα, που προειδοποιεί με ηχητικό σήμα, 
όταν η συγκέντρωση του μονοξειδίου του άνθρακα 
στο χώρο υπερβαίνει τα επιτρεπτά όρια. Αυτό μου 
είναι μία πολύ γνωστή κατάσταση, αφού στο γκαράζ 
του σπιτιού που μέναμε στη Γερμανία είχε έναν τέτοιο 
ανιχνευτή μονοξειδίου του άνθρακα.
Άκαυστοι Υδρογονάνθρακες
Μία άλλη οικογένεια επικίνδυνων ρύπων, που δημι-
ουργείται σα συνέπεια της ατελούς καύσης των καυ-
σίμων, είναι η εξής: Όπως αναφέραμε, σχεδόν όλα τα 
καύσιμα αποτελούνται από άνθρακα και υδρογόνο ή 
και ενώσεις αυτών των δύο στοιχείων που λέγονται 
υδρογονάνθρακες. Είναι επομένως δυνατόν κατά 
την ατελή καύση ενός καυσίμου να καταλήξουν στην 
ατμόσφαιρα με τα καυσαέρια διάφοροι υδρογονάν-
θρακες. Ορισμένοι όμως εξ αυτών είναι επικίνδυνοι, 
γιατί μπορεί εισπνεόμενοι σε μεγάλη περιεκτικότητα 
να προκαλέσουν καρκίνο. Ένα τέτοιο παράδειγμα εί-
ναι το βενζόλιο.
 Όταν ένα καύσιμο καίγεται με έλλειψη του απαραί-
τητου οξυγόνου, τότε μπορεί κατά την καύση να δημι-
ουργηθούν μετά από θερμική διάσπαση (πυρόλυση) 
του καυσίμου νέοι υδρογονάνθρακες, που δεν υπήρ-
χαν αρχικά στο καύσιμο. Μία ομάδα από αυτούς, οι 
πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες είναι 
επικίνδυνοι γιατί ένα μέρος αυτών είναι γνωστοί ως 
καρκινογενείς, όπως το Βενζοπυρένιο. 
Υπάρχει και μία άλλη περίπτωση κατά την οποία κα-
ταλήγουν στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες από 
υδρογονάνθρακες. Η περίπτωση αυτή είναι όταν βά-
ζουμε καύσιμα στο αυτοκίνητό μας σε ένα πρατήριο. 
Παρۥ ότι δε αυτή η περίπτωση δεν έχει να κάνει με 
καύση καυσίμων την αναφέρουμε και εδώ, επειδή 
αναφερόμαστε στους υδρογονάνθρακες. Κατά τη δι-
άρκεια λοιπόν που σε ένα πρατήριο το καύσιμο εγκα-
ταλείπει την αντλία του καυσίμου, για να μπει στην 
δεξαμενή καυσίμου του αυτοκινήτου μας, εξατμίζο-
νται διάφοροι υδρογονάνθρακες και καταλήγουν στην 
ατμόσφαιρα. Έτσι προκειμένου να μην εισπνεύσουμε 
αυτούς τους υδρογονάνθρακες, είναι σκόπιμο να απο-
μακρυνόμαστε από τις αντλίες των καυσίμων. Σε χώ-
ρες, που είναι πιο προοδευμένες από εμάς, υπάρχει 
νομοθεσία που επιβάλει να υπάρχει σε κάθε αντλία 
καυσίμου και ένα σύστημα αναρρόφησης των ατμών 
του καυσίμου, που οδηγεί αυτούς τους ατμούς πίσω 
στη δεξαμενή των καυσίμων του πρατηρίου. Με αυ-
τόν τον τρόπο οι ατμοί με τους υδρογονάνθρακες δε 
φτάνουν στους ανθρώπους που βρίσκονται στην περι-
οχή των αντλιών καυσίμου.
Αιθάλη
Όταν ένα καύσιμο καίγεται με έλλειψη του απαραίτη-
του οξυγόνου και επικρατούν συγχρόνως υψηλές θερ-
μοκρασίες στην βάση της φλόγας, τότε μπορεί να δημι-
ουργηθεί αιθάλη (καπνός), που αποτελείται από στοι-
χειώδη άνθρακα και εν μέρει από υδρογονάνθρακες. 
Ο σχηματισμός αιθάλης υπό τις ανωτέρω συνθήκες 
είναι πιο πιθανός, όσο η σχέση άνθρακα/υδρογόνου 
του καυσίμου είναι μεγαλύτερη. Η αιθάλη, που σχη-
ματίζεται στις μηχανές ντίζελ, είναι σωματίδιο-φορέας 
για τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρα-
κες, που σχηματίζονται επίσης στις μηχανές ντίζελ. Ως 
εκ τούτου η αιθάλη των μηχανών ντίζελ είναι ύποπτη 
για δημιουργία καρκίνου, αφού είναι φορέας πολυ-
κυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων που, όπως 
αναφέραμε προηγουμένως, ένα μέρος αυτών είναι 
γνωστοί ως καρκινογενείς.

Στην επόμενη 4η Ενότητα θα ασχοληθούμε με τις δύο 
άλλες αιτίες, για τις οποίες δημιουργούνται ρύποι 
κατά την καύση των καυσίμων.
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45 χρόνια μετά…
Του Δημήτρη Φραγκιαδουλάκη

Και ξαφνικά μου ήρθε και μένα να κλέψω λίγο από την δόξα της συγγραφέως αδερ-
φής μου. Θαρρώ, καθώς δεν είμαι επιστήμων ανθρωπολόγος, ότι είναι στο DNA του 
είδους μας ο διχασμός, προσωπικός – κοινωνικός – γεωγραφικός – θρησκευτικός 
– ιδεολογικός – υγειονομικός και πάει λέγοντας, τελειωμό δεν έχει... 
Συχνά στα διάφορα διλλήματα που κατά καιρούς απασχολούν το φτωχό μυαλουδά-
κι μου, ανατρέχω σε ιστορικά γεγονότα, που πλέον όλοι μας με περίσσια ευκολία 
μπορούμε να αναζητήσουμε… και δε ξέρω πως θυμήθηκα το «νερό του Καματε-
ρού». Ίσως γιατί σημάδεψε τα παιδικά μου χρόνια, καθώς για πρώτη φορά είδα τον 
πατέρα μου να κλαίει, όταν έφυγε ο παππούς μου ο οποίος έκοψε τα φάρμακά του 
για να σωθεί από το «θαυματουργό νερό». 
Διαβάζοντας λοιπόν τα δημοσιεύματα της εποχής διαπίστωσα ότι 45 χρόνια μετά, 
τίποτα δεν έχει αλλάξει… ωχ συγγνώμη είμαι μηδενιστής – διορθώνω, λίγα έχουν 
αλλάξει! Οι άνθρωποι εξακολουθούν να διχάζονται, ακόμα και σε ζητήματα που 
αφορούν τη ΖΩΗ, τη ΖΩΗ όλων μας. Σήμερα χωρίζονται σε «μπολιασμένους» και 
«ψεκασμένους», όπως περίπου και τότε, αυτούς που με μεγάλη ευκολία πίστεψαν 
στο «θάμα» και σε αυτούς που εμπιστεύονταν τους ειδικούς και την επιστήμη. Σας 
έχω νέα λοιπόν, στο τέλος ποιος νίκησε; Μα η επιστήμη φυσικά, τελικά πάντα αυτή 
νικά. Η ιστορία ξεχάστηκε, μόνο αν κάποιος τρελός σα και μένα που προσπαθεί να 
καταρρίψει τη θεωρία της κοντής μνήμης, ρίχνει γέφυρες στο χθες, μήπως και μπο-
ρέσει να δει το αύριο. 
Καλά όλα αυτά, αλλά είχε και το τίμημά του, πάντα έχει, κάποιες ευτυχώς μόνο δε-
κάδες ζωές, ζωές όπως και του παππού μου που δε πρόλαβα να τον γνωρίσω καλά, 
απλά γιατί εκείνος πίστεψε στο «θάμα»… 
Εμβολιαζόμαστε, αλλά συνεχίζουμε να προσέχουμε, τηρώντας τα μέτρα προστασί-
ας. Σταματάμε τον λαϊκισμό από τον «γνωστό του γνωστού», εμπιστευόμαστε την 
επιστήμη και τους επιστήμονες και δε ξεχνάμε αυτό που έλεγε ο ανεπανάληπτος 
Κωνσταντάρας, εγώ θέλω να σας χειρουργήσω, εσείς κάθεστε – δε κάθεστε…

Ο Γιώργος Καματερός (Κως 1940-6 Μαΐου 1998) ήταν Έλληνας δικηγόρος, 
γνωστός για το σκάνδαλο με το “νερό” του (το νερό του Καματερού), που υποστή-
ριζε ότι θεραπεύει τον καρκίνο, στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Βιογραφία
Ο Καματερός εμφανίσθηκε στο δημόσιο προσκήνιο το 1976 όταν ανακοίνωσε πως 
είχε εφεύρει ένα φάρμακο το οποίο είχε την ικανότητα να αναστέλλει και να εξου-
δετερώνει κάθε νεοπλασματική νόσο.

Η περίπτωσή του έλαβε τεράστιες διαστάσεις, καθώς τις κινήσεις του πρόβαλλαν 
τα τότε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και εκατοντάδες κόσμου συνέρρεαν στις ομι-
λίες του. Σε αυτές, που πραγματοποιούνταν κατά κανόνα σε ανοικτούς χώρους, 
ο Καματερός μοίραζε δωρεάν το φάρμακό του, το οποίο έμεινε γνωστό ως το 
«νερό του Καματερού», τόσο σε υγρή μορφή σε φιαλίδια (οι επικριτές του οποίου 
υποστήριζαν ότι περιείχαν απλό νερό), όσο και σε μορφή κονιάματος (σκόνης). Οι 
ανακοινώσεις του είχαν σαν αποτέλεσμα να διακοπούν ακόμη και θεραπείες παι-
διών που έπασχαν από λευχαιμία, ενώ καταγράφηκε και ένας θάνατος. Ο Καμα-
τερός δικάσθηκε για το σκάνδαλο που προκάλεσε και καταδικάσθηκε σε 8 μήνες 
φυλάκιση με αναστολή, ποινή εξαγοράσιμη προς 8.000 δραχμές.

Αυτοκτόνησε το 1998 σε ηλικία 58 ετών, λόγω οικονομικών προβλημάτων που 
αντιμετώπιζε.

πηγή: https://el.wikipedia.org/wiki/



2. ΙOYNΙΟΣ-IOYΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021/2/99 ��

Ένας πανάρχαιος μύθος των ινδιάνων 
Σιου, λέει πως ήρθαν κάποτε στη σκηνή 
του γέρου μάγου της φυλής, πιασμένοι 
χέρι χέρι, ο Άγριος Ταύρος, ο πιο γενναί-
ος και τιμημένος νέος πολεμιστής, και το 
Ψηλό Σύννεφο, η κόρη του αρχηγού, μια 
από τις ωραιότερες γυναίκες της φυλής.
«Αγαπιόμαστε» αρχίζει ο νέος.
«Και θα παντρευτούμε» λέει εκείνη.
«Και αγαπιόμαστε τόσο που φοβόμα-
στε…»
«Θα θέλαμε κάποιο μαγικό, ένα χαϊμαλί, 
ένα φυλαχτό…»
«Κάτι που θα μας εγγυάται ότι θα είμα-
στε για πάντα μαζί.»
«Που θα μας εξασφαλίσει ότι θα είμαστε 
ο ένας στο πλευρό του άλλου, ώσπου να 
συναντήσουμε τον Μανιτού, την ημέρα 
του θανάτου».
«Σε παρακαλούμε» ικετεύουν, «πες μας 
τι μπορούμε να κάνουμε…»
Ο μάγος τους κοιτάζει και συγκινείται που 
τους βλέπει τόσο νέους, τόσο ερωτευμέ-
νους, να λαχταρούν τόσο μια του λέξη.
«Υπάρχει κάτι …» λέει τελικά ο σοφός 
μάγος μετά από αρκετή ώρα. «Αλλά δεν 
ξέρω…είναι ένα έργο πολύ δύσκολο και 
απαιτεί θυσίες.»
«Δεν μας πειράζει» λένε και οι δύο.
«Ό,τι και να’ ναι» επιβεβαιώνει ο Άγριος 
Ταύρος.
«Ωραία» λέει ο μάγος. «Ψηλό Σύννεφο, 
βλέπεις το βουνό που είναι βόρεια από 
το χωριό μας ; Πρέπει να το ανέβεις μόνη 
σου, χωρίς τίποτα άλλο εκτός από ένα δί-
χτυ και τα χέρια σου, και να κηνυγήσεις το 
πιο όμορφο και δυνατό γεράκι του βου-
νού. Αν το πιάσεις, πρέπει να το φέρεις 
εδώ ζωντανό την τρίτη μέρα μετά την παν-
σέληνο. Κατάλαβες;»
Η νεαρή κοπέλα συγκατανεύει σιωπηλά.
«Κι εσύ Άγριε Ταύρε» συνεχίζει ο μάγος, 
«πρέπει να ανέβεις το βουνό του κεραυ-
νού, κι όταν φτάσεις στην κορυφή, τον πιο 
άγριο απ’ όλους τους αετούς, και με τα χέ-
ρια σου μόνο κι ένα δίχτυ να τον πιάσεις 
χωρίς να τον τραυματίσεις και να τον φέ-
ρεις μπροστά μου, ζωντανό, την ίδια μέρα 
που θα έρθει και το Ψηλό Σύννεφο….Πη-
γαίνετε τώρα.»
Οι δυο νέοι κοιτάζονται με τρυφερότητα, 
κι ύστερα από ένα φευγαλέο χαμόγελο 
φεύγουν για να εκπληρώσουν την απο-
στολή που τους ανατέθηκε. Εκείνη πάει 
προς το βορρά, εκείνος προς το νότο…

Την καθορισμένη ημέρα, μπροστά στη 
σκηνή του μάγου, περιμένουν οι δυο νέοι, 
ο καθένας με μια πάνινη τσάντα, που πε-
ριέχει το πουλί που του ζητήθηκε.
Ο μάγος τους λέει να βγάλουν τα πουλιά 
από τις τσάντες με μεγάλη προσοχή. Οι 
νέοι κάνουν αυτό που τους λέει, και πα-
ρουσιάζουν στο γέρο για να τα εγκρίνει τα 
πουλιά που έπιασαν. Είναι πανέμορφα, 
χωρίς αμφιβολία, τα καλύτερα του είδους 
τους.
«Πετούσαν ψηλά;» ρωτάει ο μάγος.
«Ναι, βέβαια. Κι εμείς, όπως μας ζητή-
σατε….Και τώρα;» ρωτάει ο νέος. «Θα τα 
σκοτώσουμε και θα πιούμε την τιμή από 
το αίμα τους;»
«Όχι» λέει ο γέρος.
«Να τα μαγειρέψουμε και να φάμε τη 
γενναιότητα από το κρέας τους;» προτεί-
νει η νεαρή.
«Όχι» ξαναλέει ο γέρος. «Κάντε ότι σας 
λέω. Πάρτε τα πουλιά και δέστε τα μεταξύ 
τους από τα πόδια μ’ αυτές τις δερμάτινες 
λωρίδες…Αφού τα δέσετε, αφήστε τα να 
φύγουν, να πετάξουν ελεύθερα.»
Ο πολεμιστής και η νεαρή κοπέλα κάνουν 
ό,τι ακριβώς τους έχει πει ο μάγος, και 
στο τέλος ελευθερώνουν τα πουλιά.
Ο αετός και το γεράκι προσπαθούν να πε-
τάξουν, αλλά το μόνο που καταφέρνουν 
είναι να στριφογυρίζουν και να ξαναπέ-
φτουν κάτω. Σε λίγα λεπτά, εκνευρισμένα 
που δεν καταφέρνουν να πετάξουν, τα 
πουλιά επιτίθενται με τσιμπήματα το ένα 
εναντίον του άλλου, μέχρι που πληγώνο-
νται.
«Αυτό είναι το μαγικό. Μην ξεχάσετε ποτέ 
αυτό που είδατε σήμερα. Τώρα, είστε κι 
εσείς ένας αετός κι ένα γεράκι. Αν δεθείτε 
ο ένας με τον άλλον, ακόμα κι αν το κάνε-
τε από αγάπη, όχι μόνο θα σέρνεστε στη 
ζωή σας, αλλά επιπλέον, αργά ή γρήγορα, 
θα αρχίσετε να πληγώνετε ο ένας τον άλ-
λον. Αν θέλετε η αγάπη σας να κρατήσει 
για πάντα, να πετάτε μαζί, αλλά ποτέ δε-
μένοι.»

Απόσπασμα από το βιβλίο του Χόρχε 
Μπουκάι «Ο δρόμος της συνάντησης»

πηγή: dinfo.gr

Ιστορίες
Ο Χ. Μπουκάι για τη συμβίωση: 

Αν θέλετε η αγάπη σας να κρατήσει για πάντα,
να πετάτε μαζί αλλά ποτέ δεμένοι
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Μίκης Θεοδωράκης,
1925-2021

Συνθέτης και πολιτικός

“Αρκετά κοιμηθήκαμε έως τώρα. Καιρός να ξυπνήσουμε, να εγερθούμε, να 
εξεγερθούμε και ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε, όπως αρμόζει, τους μεγά-
λους κινδύνους που απειλούν την ιστορία, τον πολιτισμό, το ήθος, τις παρα-
δόσεις και τελικά την ακεραιότητά μας.”

“Αν δεν έχεις εχθρούς, τότε να φροντίσεις να αποκτήσεις.”

“Δεν είμαι ήρωας. Οι ήρωες πεθαίνουν νέοι.
Είμαι ένας πολίτης που κάνει το καθήκον του.”

“Τα πράγματα για μένα ήσαν σαφή. Δεν μπορεί να λέγεται Αριστε-
ρά η παράταξη που δεν σέβεται τη Δημοκρατία, ούτε μέσα στο Κόμ-
μα ούτε μέσα   στην Κοινωνία. Όμως... πώς να βιώσεις μια τέτοια 
αλήθεια, όταν έχεις θυσιάσει τα νιάτα σου σ’ αυτήν την ιδεολογία;”

“Αν δεν είχα βιώσει αυτά που βίωσα, δεν θα είχα γράψει αυτήν
την μουσική. Η μουσική για εμένα ποτέ δεν υπήρξε αυτοσκοπός,

είναι κάτι το βιωματικό.”

“Ο ιμπεριαλισμός και η τρομοκρατία είναι δύο δεινόσαυροι που στο άμεσο 
μέλλον θα αναμετρηθούν, με τραγικές συνέπειες για την ανθρωπότητα.”

(δήλωσή του μετά την 11η Σεπτεμβρίου)

“Με τον κοινό νου που διαθέτω, δεν μπορώ να εξηγήσω και ακόμα περισσότε-
ρο να δικαιολογήσω την ταχύτητα με την οποία κατρακύλησε η χώρα μας από 
τα επίπεδα του 2009 σε τέτοιο σημείο, ώστε με το ΔΝΤ να απωλέσουμε ένα 
μέρος της εθνικής μας κυριαρχίας και να τεθούμε σε καθεστώς κηδεμονίας.”

“Ο άνθρωπος είναι ένα χρέος.”

“Εάν υπήρχε επιτύμβιο επίγραμμα —κατά το αισχύλειο— που θα επιθυ-
μούσα να χαραχτεί στον τάφο μου, θα ήταν: «Πολέμησε τον Δεκέμβρη».”

“Καραμανλής ή τανκς!”
(δήλωση μετά τη μεταπολίτευση, το 1974)

“Και σας ρωτάω: πώς πρέπει να ζήσουμε τα μετρημένα χρόνια μας; Πρέ-
πει να τα γευτείς, να τα εξαντλήσεις. Πρέπει με τα μάτια να δεις ό,τι υπάρ-
χει, με το στόμα σου να φας ό,τι υπάρχει, με τα χέρια να ψάξεις ό,τι υπάρ-
χει. Αυτό είναι παγανισμός: η λατρεία του υπαρκτού και των αισθήσεων.”

(από συνέντευξη στο περιοδικό Τέταρτο και στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο, το 1985)

“Για ένα πράγμα δεν έχουμε δικαίωμα: να είμαστε δυστυχισμένοι. Πρέπει 
να διεκδικούμε παντού την ευτυχία μας.”

(από συνέντευξη στο περιοδικό Τέταρτο και στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο, το 1985)

“Η δική μου γενιά ήταν τυχερή, γιατί έβλεπε καθαρά τον εχθρό. Ενώ σήμε-
ρα ο κατακτητής έχει πάρει ένα γλυκό, γυναικείο σώμα.”

(από συνέντευξη στο περιοδικό Τέταρτο και στον Στάθη Τσαγκαρουσιάνο,το 1985)

πηγή: https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=261

   Tου Δημήτρη Πετράκου
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• Μείωση τιμών στα εισιτήρια του με-
τρό Θεσσαλονίκης εξήγγειλε ο πρωθυ-
πουργός

• Εμβόλιο για το κρύο εξήγγειλε ο 
πρωθυπουργός στη ΔΕΘ κόντρα στην 
αύξηση τιμής φυσικού αερίου, πετρε-
λαίου και ηλεκτρικού ρεύματος.

• Εμένα πάντως πολύ μου άρεσε η 
ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. 
Απλά δεν κατάλαβα για ποια χώρα 
μιλούσε!

• «Ένας Έλληνας πεθαίνει και φτάνει 
στη ρεσεψιόν της Κόλασης. Ο υπάλλη-
λος του ανακοινώνει ότι επειδή είναι 
υπήκοος χώρας - μέλους της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, μπορεί να διαλέξει μία 
από τις κολάσεις των χωρών - μελών.
Σκέφτεται λίγο και αποφασίζει να 
πάει στη Γερμανική:
– «Οργανωμένη χώρα», λέει, «τόσα 
χρόνια στην Ελλάδα, τι κατάλαβα από 
οργάνωση και υπηρεσίες; Mου βγά-
λανε το λάδι. Τουλάχιστον, ας… πάρω 
μυρωδιά του τι σημαίνει Ευρώπη, 
έστω και στην κόλαση».
Φτάνει λοιπόν μπροστά στην πύλη της 

γερμανικής κόλασης. Μαύρο μάρμα-
ρο, καλογυαλισμένο, σιδερένια πύλη, 
και ψηλά γράφει με μεγάλα γράμμα-
τα ΚΟΛΑΣΗ στα γερμανικά. Χτυπάει.
Του ανοίγει ένας άψογα ντυμένος 
υπάλληλος και τον ρωτά τι θέλει.
– «Να δω πώς είναι», του απαντά 
εκείνος.
– «Ούτε να το σκέφτεστε κύριε!», του 
απαντά ο υπάλληλος! «Όλη την ημέ-
ρα μας δέρνουνε με κάτι τεράστια 
μαστίγια και το βράδυ μας βάζουν σε 
κάτι τεράστια βαρέλια γεμάτα σκα-
τά!!! Φρίκη! Φρίκη! Εγώ σας λέω να 
μη μείνετε».
Όπου φύγει - φύγει ο Έλληνας. Στη 
συνέχεια δοκιμάζει τις υπόλοιπες κο-
λάσεις, τα ίδια. Έτσι απογοητευμένος, 
καταφεύγει στην έσχατη λύση, την 
ελληνική κόλαση! Φτάνει λοιπόν έξω 
από την πύλη. Μία πύλη εγκαταλειμ-
μένη, βρώμικη, όπου στο ψηλότερο 
σημείο της υπάρχει με μεγάλα φω-
σφορίζοντα γράμματα η λέξη ΚΟΛΑ-
ΣΗ. Το Κ και το Λ μάλιστα, δεν ανά-
βουν γιατί έχουν καεί τα λαμπάκια. 

Έτσι η επιγραφή γράφει ΟΑΣΗ.
– «Ελληνική ανοργανωσιά…», μουρ-
μουρίζει. Όσο πλησιάζει, ακούει κάτι 
περίεργους θορύβους… Μοιάζουν με 
μουσική. Πλησιάζει περισσότερο. Η 
μουσική πλέον ακούγεται ολοκάθα-
ρα. Μπουζούκια, μπαγλαμάδες κλπ. 
Χτυπάει… Του ανοίγει ένας τύπος κρα-
τώντας μία μπουκάλα στο χέρι, τύφλα 
στο μεθύσι, και τον ρωτά τι θέλει.
– «Ήρθα να δω πώς είναι», του λέει 
και βάζει το κεφάλι του μέσα. Τραπέ-
ζια, πολύ κάπνα, κάτι γκόμενες χορεύ-
ουν πάνω στα τραπέζια τσιφτετέλια, 
νταούλια… Γενικώς, μπάχαλο.
Τρελαίνεται ο τύπος:
– «Καλά ρε φίλε, τι γίνεται εδώ;»
– «Aσε φίλε, χάλια!», του λέει ο με-
θυσμένος. «Η κατάσταση είναι δρα-
ματική εδώ πέρα. Μας δέρνουν όλη 
μέρα με κάτι τεράστια μαστίγια και το 
βράδυ μας βάζουν σε κάτι τεράστια 
βαρέλια με σκατά».
– «Πλάκα μου κάνεις;;;», απαντάει ο 
πεθαμένος. «Εδώ πίνετε και γλεντά-
τε!»

– «Εεε, ξέρεις πώς είναι μωρέ εδώ 
στην Ελλάδα… Τη μία δεν έχουμε σκα-
τά, την άλλη χαλάνε τα μαστίγια…»

• Ρωτάει ο Άγγλος τον Γερμανό:
– Πήρατε αύξηση φέτος;
– Πήραμε!
– Και τι τα έκανες;
– Ε να, αγόρασα ένα σπίτι στις Άλ-
πεις.
– Και τα υπόλοιπα;
– Με τα υπόλοιπα αγόρασα μια 
Porche 911 Carrera.
Ρωτάει ο Γερμανός τον Γάλλο:
– Πήρατε αύξηση φέτος;
– Πήραμε!
– Και τι τα έκανες;
– Ε να, αγόρασα για την κόρη μου ένα 
διαμέρισμα στις Κάννες.
– Και τα υπόλοιπα;
– Με τα υπόλοιπα αγόρασα ένα Audi 
με δερμάτινα καθίσματα.
Ρωτάει ο Γάλλος τον Έλληνα:
– Πήρατε αύξηση φέτος;
– Πήραμε!
– Και τι τα έκανες;
– Ε να, αγόρασα ένα παπάκι 125 cc.
– Και τα υπόλοιπα;
– Τα υπόλοιπα τα έβαλε η μάνα μου!

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ  ΔΕΘ έλουμε άλλο σανό!

   Tου Δημήτρη Πετράκου

Ήρθε ξανά η εποχή να μπει μπροστά ο 
Μπάμπης...

Απο τον Ιούνιο πέρασαν πολλοί να αφήσουν 
κάτι για τα παιδιά. Tο ενδιαφέρον ήταν ότι 
αρκετοί ήταν επισκέπτες στην πόλη. 

Για να είμαι φερέγγυος, δεν δέχτηκα καμία 
προσφορά πριν το Σεπτέμβριο. 

Ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε!  Από 10 σέντς  
μέχρι ό,τι μπορεί ο καθένας. Όλα θα πιάσουν 

τόπο. Την περασμένη σχολική χρονιά  δόθηκαν 
χάρη σε εσάς 68 κάρτες σε παιδιά των οποίων 
οι οικογένειες  ήταν σε δύσκολη κατάσταση.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

για την όποια συμμετοχή και εμπιστοσύνη.

Πέθανε ένας πολιτικός και πάει στον παράδεισο…
Εκεί βλέπει τον Άγιο Πέτρο, ο οποίος του λέει:
– Επειδή είσαι πολιτικός μεγάλων διαστάσεων, θα σε αφήσω να περά-
σεις μια μέρα στην κόλαση και μια στον παράδεισο και μετά να επιλέ-
ξεις που σου αρέσει πιο πολύ να μείνεις…
Παίρνει το ασανσέρ ο πολιτικός και κατεβαίνει στην κόλαση, εκεί ανοίγει 
μια πύλη και βλέπει μπροστά του ένα τεράστιο γήπεδο του γκολφ, κάτι 
φίλους του πολιτικούς που είχαν πεθάνει και αυτοί ντυμένοι όλοι στην 
τρίχα, να παίζουν, να πίνουν και να διασκεδάζουν με νεαρές δεσποινί-
δες.
Για πότε πέρασε το 24ωρο χαμπάρι δεν πήρε.
Την άλλη μέρα παίρνει το ασανσέρ και ανεβαίνει στον παράδεισο, όπου 
πέρασε μια μέρα πηδώντας από σύννεφο σε σύννεφο και παίζοντας 
άρπα όλη μέρα..!
Έρχεται ο Άγιος Πέτρος το πρωί και του λέει…
– Τι αποφάσισες να διαλέξεις;
-Κοίτα Άγιε Πέτρο, καλός ο παράδεισος αλλά σαν την κόλαση δεν έχει..!
– Εντάξει, του λέει ο Άγιος Πέτρος …
Παίρνει λοιπόν πάλι το ασανσέρ ο πολιτικός και κατεβαίνει στην κόλα-
ση… Ανοίγει η πύλη και βλέπει μπροστά του μια τεράστια έρημο γεμάτη 
σκουπίδια, τους φίλους του ντυμένους με κουρέλια και κάτι συνταξιού-
χους να τους την πέφτουν! Τρελάθηκε!
Τρέχει στον Άγιο Πέτρο και του λέει…
– Τι πράγματα είναι αυτά, εγώ άλλα είδα χθες, άλλα έζησα.
Οπότε του απαντά ο Άγιος Πέτρος…
-Χθες ήταν προεκλογική εκστρατεία, σήμερα ψήφισες!




