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γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

Κυριακή πρωί. Ο Ήλιος έχει αποτραβηχτεί πίσω από ένα σύννεφο που πασχίζει να απλωθεί απ’
άκρη σε άκρη και αναρωτιέται τι
να κάνει με τούτην την ανθρώπινη φάρα που του
έτυχε στη στράτα του. Η περίπτωση να ρίξει φωτιά να την κάψει είναι σίγουρα πάνω στο τραπέζι.
Κι αφού σκέφτομαι τι μπορεί να σκέφτεται ο ήλιος (ή ο θεός πάρτε το όπως θέλετε), ένα έκτακτο
δελτίο ειδήσεων διακόπτει την Λειτουργία που
ακούγεται από το ραδιοφωνάκι της κουζίνας,
ανελλιπώς κάθε Κυριακή πρωί. Τα νέα δεν είναι
καλά. Ένας άνθρωπος λέει, που του έδωσαν μεγάλη εξουσία άλλοι άνθρωποι, ξεκίνησε να πολεμά κάποιους άλλους ανθρώπους μιας χώρας,
που δεν τους ρώτησε ποτέ κανείς άνθρωπος αν
ήθελαν να εμπλακούν σε τέτοιες πολεμικές περιπέτειες, που έχουν ως στόχο ανθρώπους. Η λέξη
«άνθρωπος» επαναλαμβάνεται στο μυαλό μου
και στο γραπτό μου μπας και εμπεδώσω κάποια
υψηλή έννοια.
Το δελτίο ολοκληρώνεται. Εγώ πίνω μηχανικά μια
γουλιά καφέ και η λειτουργία συνεχίζεται. Ασυ-

Μια συννεφιασμένη Κυριακή
ναίσθητα πετάγομαι πάνω. Σκέφθηκα να βάλω
λίγο λιβάνι μπας κι εκδιώξω κάποιες ανυπόφορες σκέψεις. Βάζω φωτιά στο καρβουνάκι, που
δεν θέλει και πολύ για να αρπάξει και το τοπίο
θολώνει στο λεπτό. Προς στιγμή σκέφτομαι πως
αυτός ο καπνός δεν είναι από ένα απλό καρβουνάκι, αλλά από μια τυφλή βόμβα ή κάποιον πολεμοχαρή πύραυλο με στόχο… Τι στόχο άραγε; Τι
στόχους έχουν αυτοί που πλήττουν ανθρώπινους
στόχους;
Συνέρχομαι. Βάζω δυο σπυριά λιβάνι. Ο καπνός
συνεχίζει να θολώνει το τοπίο, μα τώρα μυρίζει
ωραία. Φευ! Τι παραπλάνηση! Κάνω ένα γύρω
στο σπίτι με το λιβανιστήρι στο χέρι κι έπειτα το
βγάζω έξω. Βλέπεις εγώ έχω την επιλογή να βγάλω «έξω» την αιτία του θολώματος.
Έχω ανοίξει διάπλατα τα παράθυρα. Το ψεκασμένο σύννεφο έχει πλέον καλύψει κάθε σπιθαμή του άλλοτε ζωογόνου γαλάζιου. Ο ήλιος
παραμένει ζοχάδας και μόνο δυο τρία σπουργίτια διαμαρτύρονται με έντονα τιτιβίσματα στο
μπαλκόνι μου για εκείνο το απρόσμενο όπλο που
λέγεται λιβανιστήρι και τους τάραξε την μουντή

ΠΕΡΙΟΔΙΚ0 ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ -PRESS,
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Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν
προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων

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

μεν, καθαρή δε ατμόσφαιρα.
Κλείνω το ραδιοφωνάκι. Ανοίγω τηλεόραση. Από
τα δέκα κανάλια τα εφτά δείχνουν πόλεμο, τα
δύο τελεμάρκετινκ και ένα κάνει ανασκόπηση
της εβδομάδας που πέρασε: «Άνδρας σκότωσε
γυναικά, άνδρας ξεκλήρισε τετραμελή οικογένεια, ο ιός συνεχίζει αυτάρεσκα τη «δουλειά»
του, ένας καρνάβαλος κάηκε στην Πάτρα ενώ
κάποιοι άλλοι καρνάβαλοι ανά την υφήλιο παίζουν με την τύχη της ανθρωπότητας. Η φτώχια
σε πρώτο πλάνο. Η ψυχική εξαθλίωση κυρίαρχη.
Ο ξεριζωμός αδιάκοπος».
Στιγμιαία αισθάνομαι μια ζάλη. Σαν να βρίσκομαι ξαφνικά στο Matrix και ο πράκτορας Σμιθ να
πολλαπλασιάζεται κατατροπώνοντας το λογισμικό μου. Ένα antivirus και που να το βρω!
Δυο γάτοι κάτω απ’ το μπαλκόνι μου, αρπάζονται
για τα μάτια μιας ναζιάρας. Το λιβάνι σώθηκε
αλλά ο καπνός παραμένει. Τα παιδιά ξύπνησαν.
Η ζωή συνεχίζει να παλεύει με ό,τι προσπαθεί
να την καταλύσει κι εγώ έχω παραμείνει με ένα
άδειο φλιτζάνι στο χέρι να αναρωτιέμαι τι σόι
πείραμα είμαστε και ποιος είχε την φαεινή ιδέα
να μας δημιουργήσει!
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Πλάτωνος 16 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.: 22910

Μερίδες/Portions

78570

Σαλάτες /Salads

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

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

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

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

Ορεκτικά/ Appetizer

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

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

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

1,80 €
1,80 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

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

Ήρθε η στιγμή για
πεντανόστιμα σουβλιστά!!!

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

Μπύρες/Beers

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

Αναψυκτικά / Soft drinks

Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki

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

8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €
8,00 €

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

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €
0,50 €
1,00 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,60 €

2,80 €
2,70 €
2,80 €
2,70 €
2,70 €
2,70 €
3,00 €
3,00 €
2,80 €
6,50 € Κρασιά/Wines
6,50 € Λευκό/White 1500 ml
5,00 €
2,70 € Ημίγλυκο Ξηρό/Demi sec 1500 ml 5,00 €
Ημίγλυκο/ Semi-sweet 1500 ml 5,00 €

Κοντοσούβλι χοιρινό
Πανσέτα σούβλας
Κοκορέτσι
Αρνί
Κοτόπουλο

Μερίδα
9,00 €
9,00 €
8,50 €

/ Κιλό
20,00 €
21,00 €
22,00 €
25,00 €
8,00 €

10,00 €
8,50 €
8,50 €
9,50 €
9,50 €
4,00 €
11,00 €
28,00 €
20,00 €
15,00 €

* κατεψυγμένα
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«οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα»;
Πλάτων, Πολιτεία, 473c,d,e

από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

Αττική. Άνοιξη. Υπαίθριο καφέ, σε
απόσταση αναπνοής από τη θέση
που αναπαυόταν ο Κούρος της Βαλομάνδρας.
Παρέα οκτώ ατόμων, με τις μάσκες στην τσέπη
και τα πιστοποιητικά αντι-κορωναϊού έτοιμα
προς επίδειξη, απολαμβάνουν την «ειρήνη» με
τσάι και καφέ. Στην τεραστίων διαστάσεων οθόνη του καταστήματος προβάλλονται σκηνές από
την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία οι οποίες
διακόπτονται ανά διαστήματα με λαμπερές διαφημίσεις για εδέσματα, καλλυντικά, προσφορές
υπερκαταστημάτων, παιχνίδια, προϊόντα τεχνολογίας, εκπομπές μαγειρικής και τηλεπαιχνίδια.
Άρτος και θεάματα. Η συζήτηση ζωηρεύει.
Άρης:
Πόλεμος πατήρ πάντων. Ηράκλειτος. Τόσο απλά.
Αντιμάχη:
Μην εκμεταλλεύεσαι αποσπάσματα κειμένων κατά το δοκούν. Πες όλη τη φράση και σωστά:
«πόλεμος πάντων μεν πατήρ εστί, πάντων δε βασιλεύς, και τους μεν θεούς έδειξε τους δε ανθρώπους, τους μεν δούλους εποίησε τους δε ελεύθερους». Τάδε έφη Ηράκλειτος.
Άρης:		
Και τι αλλάζει;
Αντιμάχη:
Πολλά. Την εποχή εκείνη, οι
πόλεμοι μεταξύ των πόλεων ήταν στην ημερήσια
διάταξη, ήταν κάτι το φυσικό. Ο φιλόσοφος όμως
πέρα από το προφανές, ήθελε πιθανότατα να σημάνει ότι τα πάντα είναι αποτέλεσμα μίας διαμάχης μεταξύ δύο αντιθέτων δράσεων, ενεργειών,
καταστάσεων.
Νικαρέτη:
Είναι μέρος της εικαζόμενης θεωρίας του για τα αντίθετα και την αρμονική τους
αλληλεπίδραση-συνύπαρξη. Είναι γνωστές οι ρήσεις του πάνω σε αυτό.
Ευπόλεμος:
Εκτός από αυτή για την παλίντροπο αρμονία, τη λύρα και το τόξο, θυμάμαι
κάτι δικό του που ενισχύει την άποψη αυτή: «ειδέναι δε χρη τον πόλεμον εόντα ξυνόν, και δίκην
έριν, και γινόμενα πάντα κατ’ έριν και χρεών».
Πρέπει λοιπόν, λέει, να έχουμε στο μυαλό μας
ότι ο πόλεμος είναι κοινός και ότι η δικαιοσύνη
είναι διαμάχη και ότι όλα γίνονται μέσω της «διαμάχης» και της «ανάγκης».
Συνέσιος:
Η ανάγκη για νερό, οδηγεί σε
διαμάχη για το νερό. Η ανάγκη για τροφή, σε
διαμάχη για την τροφή, σε επεκτατισμό. Η ανάγκη για επιβεβαίωση, σε διαμάχη για έλεγχο και
χειρισμό. Η ανάγκη για επικοινωνία, σε διαμάχη
για απολύτως ελεγχόμενη επικοινωνία. Πόσες
διαμάχες γίνονται κάτω από τη μύτη μας, πόσοι
πόλεμοι; Ποια ανάγκη όμως τους υποκινεί;
Δικαίαρχος:
Η χωρίς μέτρο ανάγκη. Η παράνοια που βαφτίζεται «ανάγκη».
Αντιμάχη:
Σε ποιες ανάγκες αναφερόμαστε; Ακόμη μία λέξη που απέκτησε μύριες σημασίες. Ανάγκη βιολογική, φυσική, τεχνητή, διαφημιστική, πραγματική, πλασματική, σωματική,
ψυχική, βιοποριστική, εξοπλιστική, κυριαρχική,
ανώμαλη, διπολική, σεξουαλική, φυλετική, ναρκισσιστική, κ.ο.κ.
Ευπόλεμος:
Το ίδιο και ο πόλεμος. Όλοι οι
παραπάνω χαρακτηρισμοί ταιριάζουν γάντι και
σε αυτόν.
Αντιμάχη:
Πόλεμος. Εις το εξής θα τον
γράφω με –αι. Και δεν θα μείνω στο πόλαιμος,
αλλά θα αλλάξω το λυρικό, ημίφωνο υγρό λάμδα
(λ) στο επίσης ημίφωνο, ένρινο όμως νι (ν), κυρίαρχο του πόνου: Πόνος + Αίμα →πόναιμος. Στη

βία δεν χαρίζω του ήλιου το λυρικό λάμδα.
Αγάθη:		
Έτσι θα λέμε ποναιμικές επιχειρήσεις, ποναιμικές συρράξεις. Με πόνο και
αίμα.
Ευπόλεμος:
Κυριολεκτικά αν δούμε όμως
τη ρήση, εξακολουθεί να ισχύει και το πρώτο που
ανέφερα: Ο πόλεμος είναι βέβαια ο πατέρας των
πάντων αλλά και ο βασιλιάς τους και άλλους μεν
κατ(ή απ)–έδειξε σαν θεούς, άλλους όμως ως ανθρώπους, άλλους τους έκανε δούλους, άλλους
ελεύθερους.
Αντιμάχη:
Το καταστροφικό είναι ότι εκτός
από πατέρα τους, τον έχρισαν και βασιλιά τους.
Τον συνήθισαν. Μπήκε στη ζωή τους ως κάτι το
«φυσιολογικό».
Στρατονίκη:
Βλέπε τελευταία Αρμενία, Κύπρο, Κουρδιστάν, Γεωργία, Συρία.
Δικαίαρχος:
Τώρα βλέπε Πούτιν.
Στρατονίκη:
Γιατί δεν λες Ρωσία;
Δικαίαρχος:
Γιατί δεν είναι η πλειονότητα
των Ρώσων που θέλει τον πόλεμο. Ο ανώτατος
κυβερνήτης τους, ο μονάρχης τους ερωτοτροπεί
μαζί του, αυτός τον έβαλε μπρος.
Αγάθη: Οι ορθόδοξοι Ρώσοι θα πάνε τη Μεγάλη
Εβδομάδα στη Λειτουργία και καλά θα κάνουν.
Θα προσμένουν την Ανάσταση. Θα προσεύχονται
για αυτήν. Για την Ανάσταση όλου του Κόσμου
και δη των ηγετών. Ανάσταση: Αλλαγή Στάσης.
Νικαρέτη:
Το ίδιο και οι ορθόδοξοι Ουκρανοί και όλοι οι κατ’ ουσία χριστιανοί.
Αγάθη: Όλοι. Οι λαοί δεν έχουν το πρόβλημα.
Πολλοί από τους κυβερνώντες το έχουν. Και δεν
χρησιμοποιώ τη λέξη «ηγέτες» γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν καμία σχέση με αυτήν.
Νικαρέτη:
Με αφορμή τα όσα λέγονται
για το πρόσωπό του, μήπως είναι απαραίτητο
πια όσοι καταλαμβάνουν δημόσια αξιώματα,
ανεξαρτήτως χώρας, να πληρούν κάποια κριτήρια παγκοσμίως αποδεκτά;
Συνέσιος:
Αλλιώς να μην μπορούν να εισέλθουν στην πολιτική ούτε σε κανένα δημόσιο
αξίωμα;
Νικαρέτη:
Ναι. Αν θέλουμε να γίνει ανθρώπινο το απάνθρωπο υλικό κατασκεύασμα
που βαφτίσανε «πολιτισμό», αν θέλουμε η ανθρωπότητα να έχει μέλλον.
Αγάθη: Αν θέλουμε να έχει παρόν.
Συνέσιος:
«Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος», που λέει ο στίχος του Τάσου Λειβαδίτη.
Αντιμάχη:
Ένα παγκόσμιο λοιπόν, αδιάβλητο, κοινά αποδεκτό σύστημα αξιολόγησης και
χορήγησης ελευθέρας στο «πολιτεύεσθαι»;
Νικαρέτη:
Ναι. Όποιος δεν περνά, δεν θα
μπορεί να μετέχει σε καμίας χώρας τη Βουλή, την
Κυβέρνηση, τον Στρατό, ώσπου να έρθει η ευλογημένη ώρα να μην έχουμε ανάγκη από στρατούς.
Άρης:		
Ουτοπικό, αλλά πες μας, πώς το
οραματίζεσαι;
Νικαρέτη:
Ψυχομετρικά και άλλα τεστ που
θα προσδιορίζουν τους βαθμούς βίαιης συμπεριφοράς, απολυτότητας, θυμού, δογματισμού,
αυταρχικότητας.
Αντιμάχη:
Να ερευνώνται τάσεις αρχηγικές, χειριστικές, σαδιστικές, αυτοκαταστροφικές,
μεγάλης ιδέας για τον εαυτό, εξουσιαστικές.
Συνέσιος:
Τάσεις εθνικισμού, εκδικητικότητας, υποτίμησης της διαφορετικότητας, σωβινισμού, διπολισμού, σχιζοφρένειας.
Αγάθη: Αλλά και δυνατότητας συνεργασίας,
αποδοχής, ελιγμών, μεγιστοποίησης ανοχών,
σεβασμού, ηπιότητας, ψυχραιμίας, κατανόησης,
αγάπης.
Συνέσιος:
Είναι απαραίτητο ο υποψήφιος
για την πολιτική να γνωρίζει Ιστορία, της χώρας
του και παγκόσμια.

Νικαρέτη:
Και φιλοσοφία. Και Ποίηση. Και
να έχει αίσθηση της Τέχνης.
Συνέσιος:
Να γνωρίζει πολύ καλά τουλάχιστον τη μητρική του γλώσσα.
Ευπόλεμος:
Να έχει πιστοποιημένα εργαστεί τουλάχιστον δέκα χρόνια για να βιοποριστεί.
Αντιμάχη:
Πολλά μπορούμε να προσθέσουμε ακόμη.
Νικαρέτη:
Με δύο λόγια, βασική προϋπόθεση το να είναι προσανατολισμένος στην Αγάπη.
Αγάθη:		
Προσανατολισμένος στην Ειρήνη.
Δικαίαρχος:
Αντιμάχη μου, σε πολλά από
αυτά, μάλλον σας έχουν προλάβει άλλοι. Ακούστε τι έλεγε ο Πλάτων στην Πολιτεία. Ένα λεπτό
να το βρω στο κινητό. Ιδού, Πολιτεία, 473c,d,e:
« Ἐὰν μή, ἦν δ᾽ ἐγώ, ἢ οἱ φιλόσοφοι βασιλεύσωσιν ἐν [473d] ταῖς πόλεσιν ἢ οἱ βασιλῆς τε νῦν λεγόμενοι καὶ δυνάσται φιλοσοφήσωσι γνησίως τε
καὶ ἱκανῶς, καὶ τοῦτο εἰς ταὐτὸν συμπέσῃ, δύναμίς τε πολιτικὴ καὶ φιλοσοφία, τῶν δὲ νῦν πορευομένων χωρὶς ἐφ᾽ ἑκάτερον αἱ πολλαὶ φύσεις ἐξ
ἀνάγκης ἀποκλεισθῶσιν, οὐκ ἔστι κακῶν παῦλα,
ὦ φίλε Γλαύκων, ταῖς πόλεσι, δοκῶ δ᾽ οὐδὲ τῷ
ἀνθρωπίνῳ γένει, οὐδὲ αὕτη ἡ πολιτεία μή ποτε
πρότερον φυῇ τε εἰς τὸ δυνατὸν καὶ φῶς ἡλίου
ἴδῃ, ἣν νῦν λόγῳ διεληλύθαμεν».
Στρατονίκη:
Πες μας και τη μετάφραση
τώρα.
Δικαίαρχος:
Μισό λεπτό να τη βρω για να
σας την πω όσο καλύτερα γίνεται. Οι αρετές του
κινητού στα χέρια του ανθρώπου. Αρκεί να τις
θελήσεις. Βρήκα του αείμνηστου, ακάματου φιλολόγου και ποιητή, Ιωάννη Γρυπάρη. Λέει:
«Αν οι φιλόσοφοι δεν γίνουν βασιλείς στις πόλεις, ή αυτοί που ονομάζονται σήμερα βασιλείς
και δυνάστες δεν φιλοσοφήσουν γνήσια κι όσο
χρειάζεται, σε τρόπο που να συμπέσει στο ίδιο
πρόσωπο και δύναμη και φιλοσοφία, και δεν
αποκλειστούν αναγκαστικά οι πολλές και διάφορες φύσεις ανθρώπων, που τραβούν σήμερα
χωριστά τον ένα ή τον άλλο απ᾽ αυτούς τους δυο
δρόμους, είναι αδύνατο, φίλε μου Γλαύκων, να
σταματήσει το κακό στις πόλεις και σ᾽ όλο, νομίζω, το ανθρώπινο γένος, ουδέ να ξεφυτρώσει
όσο είναι κατορθωτό και να δει το φως του ήλιου
και αυτή η πολιτεία που εμείς τώρα χαράξαμε το
σχέδιό της».
Συνέσιος:
Ίσως ήρθε η ώρα, για εμάς τους
απλούς πολίτες, να ανατρέψουμε το καταγεγραμμένο στο συλλογικό ασυνείδητο «πόλεμος πατήρ
πάντων», αφού αρχέγονη τάση των ανθρώπων
είναι να εκλαμβάνουν από ένα άκουσμα το κυριολεκτικό του μήνυμα ή αυτό που τους είναι πιο
οικείο. Η εξοικείωση με τον πόλεμο είναι προϊόν χιλιετιών, διαιωνίζεται από εμφανίσεως του
ανθρώπου στη γη. Ας μην ξεχνάμε πως πριν από
λίγες δεκαετίες έφυγαν από τα χώματά μας νικημένοι οι Γερμανοί.
Αντιμάχη:
Και πριν από διακόσια οι Οθωμανοί.
Άρης:		
Και να το διατυπώσουμε πώς;
Συνέσιος:
Πόλεμος πατήρ πάντων των
δεινών.
Αγάθη:
Αγάπη μήτηρ Ειρήνης.      
Αντιμάχη:
Ας το συμπεριλάβουμε στις
καθημερινές μας συζητήσεις, σε κάθε ευκαιρία.
Ας το στείλουμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία
και μηνύματα σε όλες τις επαφές μας στο κινητό.
Τρεις λέξεις, χωρίς τίποτε άλλο:
ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΗΤΗΡ ΑΓΑΠΗ.
Γιώργος Ρούσκας, Άνοιξη 2022
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• Και ο Γ! Παγκόσμιος θα αρχίσει στην Ευρώπη;

Ένας πόλεμος λοιπόν, με μάχες σώμα με σώμα,
τον 21ο αιώνα, σε Ευρωπαϊκό έδαφος. Με εκατοντάδες χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια πρόσφυγες, με ήρωες, με καλούς και κακούς, με συμφέροντα μεγάλα να διακυβεύονται, με επανασχεδιασμό του χάρτη της Γηραιάς Ηπείρου. Με Συμμαχίες και συσπειρώσεις, με κινήσεις διπλωματίας,
με ανθρώπινο πόνο και θάνατο. Φημολογείται
ότι θα μας οδηγήσει στον 3ο Παγκόσμιο, που θα
είναι πυρηνικός και καταστροφικός για ολόκληρη
την ανθρωπότητα. Προσωπικά δεν το πιστεύω
και αυτό διότι η γενικευμένη πυρηνική καταστροφή θα ήταν ολοκληρωτική και ουσιαστικά κανείς
στον πλανήτη δεν θα «γλύτωνε.» Ακόμη και τα
πιο σύγχρονα καταφύγια μπορούν ίσως να προστατεύσουν μόνον για όσο κρύβεται κάποιος σε
αυτά... Και ο κόσμος εκεί έξω, παρά τα μείον του
και άσχημά του, είναι τελικά πολύ όμορφος για να
τον απαρνηθεί κανείς. Θα ήταν σαν να απαρνιέται
την ίδια την ζωή και μαζί και τον παγκόσμιο πλούτο, τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα,
κ.λ.π. Κι έτσι, τα πυρηνικά οπλοστάσια ναι μεν κάποιοι τα κτίζουν, ουσιαστικά όμως αποτελούν την
ύστατη αποτρεπτική δύναμη για τους έχοντες...
Ύστατο αποτρεπτικό όπλο στο πλαίσιο παχνιδιών
τύπου «η γάτα με το ποντίκι,» ενώ θα υπάρχουν
διαρκείς «υπενθυμίσεις» του τι μπορεί να γίνει και
πού μπορεί να φτάσουμε, υπενθυμίσεις τις οποίες βλέπουμε και σήμερα με την μορφή αναφορών
περί «πιθανής διαρροής πυρηνικής ενέργειας από
ηλεκτροπαραγωγά εργοστάσια» κ.λ.π.

• Η Ουκρανία, καρδιά της Ευρασιατικής Στέπας...

Φτάσαμε μέχρι έδω στο κείμενό μας, χωρίς να
έχουμε αναφέρει την λέξη «Ουκρανία», στο έδαφος της οποίας μαίνεται ο νέος αυτός πόλεμος.
Νέος είπα; Στην πραγματικότητα – και αφού δεν
σας κρύβω διάβασα επί μέρες «ουκρανική» ιστορία από το 7.000 π.Χ. και μέχρι σήμερα – κατέληξα στο συμπέρασμα ότι ο πόλεμος αυτός είναι
απλώς ακόμα ένα επεισόδιο στην ταραγμένη πορεία αυτής της περιοχής, που αποτέλεσε όχι μόνον σταυροδρόμι λαών αλλά και την καρδιά της
εύφορης Ευρασιατικής Στέπας, με την συγκεκριμένη να είναι πλέον γνωστή ως Ουκρανική στέπα.
Και εδώ αντιγράφω από την Βικιπαίδεια: «Από
τη παλαιολιθική εποχή, ο Δρόμος της Στέπας έχει
συνδέσει την Ανατολική Ευρώπη, την Κεντρική
Ασία, την Ανατολική Ασία, τη Νότια Ασία και τη
Μέση Ανατολή οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά από χερσαίες εμπορικές οδούς. Ο Δρόμος της
Στέπας είναι προκάτοχος όχι μόνο του Δρόμου του
Μεταξιού, που αναπτύχθηκε κατά την αρχαιότητα
και τον Μεσαίωνα, αλλά και της Ευρασιατικής Γέφυρας στη σύγχρονη εποχή».

• Ο Ηρόδοτος, ο Όμηρος, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος
και η γη της Ουκρανίας

Γυρίζουμε λοιπόν πίσω, για να διαπιστώσουμε ότι
οι πρώτοι κάτοικοι της Ουκρανίας, αρχής γενομένης από την χερσόνησο της Κριμαίας, ήταν Έλληνες από την γη της Ιωνίας. Παράλληλα, μία θρακική φυλή, στην οποία κάνει αναφορά ο Ηρόδοτος
αλλά και ο Όμηρος, οι Γέτες, που είχαν επαφές
με τους αρχαίους Έλληνες, φαίνεται ότι αποίκισε
την Ουκρανία από τα βορειοδυτικά, ξεκινώντας
από την σημερινή Ρουμανία και κινούμενη ανατολικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι Ίωνες και Γέτες,
που «συναντήθηκαν» στην γη της Ουκρανίας, δεν
φαίνεται να ήρθαν σε αντιπαράθεση, ίσως διότι
μοιράζονταν βαθύτερες ρίζες και παραδόσεις,
ίσως επειδή ο φυσικός πλούτος της περιοχής ήταν
υπεραρκετός για όλους, με αποτέλεσμα να επικεντρωθούν στην αξιοποίησή του. Αντιθέτως, πολέ-

Ουκρανία: Μια μεγάλη ιστορία...
Της Δήμητρας Κατραμάδου *

μησαν με τους Πέρσες, οι οποίοι τους επιτέθηκαν
το 513 π.χ. υπό τον Δαρείο, ενώ ο Μέγας Αλέξανδρος «πέρασε» από και κατέστρεψε μία από τις
αποικίες των Γετών πριν ξεκινήσει την εκστρατεία
κατά της Περσίας. Το 313 π.Χ. οι Γέτες συνήψαν
συμμαχία με τους Έλληνες που είχαν αποικίσει
σχεδόν ολόκληρο τον Πόντο (γύρω από την Μαύρη Θάλασσα), μια συμμαχία που περιελάμβανε
τις αποικίες του Δυτικού Πόντου, μέχρι και την
Οδησσό, για να πολεμήσουν τον Λυσίμαχο. Ο
Λυσίμαχος διάδοχος του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
υπενθυμίζουμε ότι ήταν Θεσσαλός αξιωματικός,
ο οποίος το 306 π.Χ. έγινε βασιλιάς της Θράκης,
της Μικρασίας και της Μακεδονίας. Μέσα απ΄όλη
αυτήν την αρχαία ιστορία, θα ήταν παράλειψη να
μην κάνουμε μιαν αναφορά στην Αργοναυτική
εκστρατεία, της οποίας κάθε λεπτομέρεια – όπως
καταγράφεται από τον Απολλώνιο τον Ρόδιο στα
«Αργοναυτικά,» αλλά και από άλλους αρχαίους
συγγραφείς, αποτελεί μία αλληγορία για την δεύτερη μεγάλη αποίκιση των Ελλήνων στον Εύξεινο
Πόντο, δηλαδή στην Μαύρη Θάλασσα.
Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Διότι θεωρώ πως είναι
σημαντικό να κατανοήσουμε τις καταβολές ενός
λαού, ώστε να προσεγγίσουμε την ψυχοσύνθεση
αλλά και τα θέλω του. Συνεχίζουμε λοιπόν:

• Οι Σλάβοι της Στέπας και οι Ρως του Κιέβου

Κατά την περίοδο των μεγάλων μεταναστεύσεων
της ύστερης αρχαιότητας, από το 200 έως και το
750 με 800 μ.Χ., ήταν μία από τις πρώιμες περιοχές όπου επεκτάθηκαν οι Σλάβοι. Τον Μεσαίωνα
εγκαθιδρύθηκε εκεί το ισχυρό κράτος των Ρως του
Κιέβου, το οποίο όμως διαλύθηκε τον 12ο αιώνα.
Το κράτος αυτό, ήταν μια χαλαρή ομοσπονδία
ανατολικών σλαβικών φυλών στην Ευρώπη από
τα τέλη του 9ου μέχρι τα μέσα του 13ου αιώνα,
υπό τη βασιλεία των Ρουρικιδών. Κατά τη μέγιστη
επέκτασή του στα μέσα του 11ου αιώνα απλωνόταν από τη Βαλτική Θάλασσα στο βορρά μέχρι τη
Μαύρη Θάλασσα στο νότο, και από τις πηγές του
Βιστούλα στα δυτικά μέχρι τη χερσόνησο Ταμάν

(σημερινό Κρασνοντάρ) στα ανατολικά, συνενώνοντας την πλειοψηφία των ανατολικών σλαβικών
φυλών.Οι σύγχρονοι λαοί της Λευκορωσίας, της
Ουκρανίας και της Ρωσίας διεκδικούν τους Ρως
ως πολιτιστικούς τους προγόνους και εδώ βρίσκονται τα πρώτα «ψήγματα» των αδελφών λαών,
για τους οποίους μιλούν και σήμερα, Ουκρανοί,
Ρώσοι και Λευκορώσοι.
Το κράτος των Ρως ή Κιεβινή Ρωσία, ήταν το πρώτο ανατολικό σλαβικό κράτος και αναδείχθηκε σε
ισχυρό έθνος κατά τον Μεσαίωνα, μέχρι να διαλυθεί το 12ο αιώνα. Έως τα μέσα του 14ου αιώνα τα
σημερινά εδάφη της Ουκρανίας βρίσκονταν υπό
την κυριαρχία τριών εξωτερικών δυνάμεων: της
Χρυσής Ορδής, του Μεγάλου Δουκάτου της Λιθουανίας και του βασιλείου της Πολωνίας. Μετά
τον Μεγάλο Βόρειο Πόλεμο (1700-1721) τα εδάφη διαμελίστηκαν μεταξύ των γειτονικών δυνάμεων και, από το 19ο αιώνα και μετά, το μεγαλύτερο
μέρος τους ενσωματώθηκε στη Ρωσική Αυτοκρατορία, με το υπόλοιπο να περιέρχεται υπό τον
έλεγχο της Αυστροουγγαρίας.

• Όταν ο Λένιν έκανε ...λάθος!

Με την κατάρρευση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας,
μια πολιτική οντότητα που περιελάμβανε πολιτικές, κοινοτικές, πολιτιστικές και επαγγελματικές
οργανώσεις ιδρύθηκε στο Κίεβο με πρωτοβουλία
του Συλλόγου Ουκρανών Προοδευτικών (συντ.
TUP). Αυτή η οντότητα ονομάστηκε “ Tsentralna
Rada “ (Κεντρικό Συμβούλιο) και ηγήθηκε από το
ιστορικό, Μιχαήλο Χρουσέβσκι. Στις 22 Ιανουαρίου 1918, το Κεντρικό Συμβούλιο κήρυξε την Ουκρανία ως ανεξάρτητη χώρα. Αυτή η ανεξαρτησία
αναγνωρίστηκε από τη ρωσική κυβέρνηση με επικεφαλής τον Λένιν, καθώς και από τις Κεντρικές
Δυνάμεις και άλλα κράτη. (Αυτό είναι και το ιστορικό λάθος του Λένιν, δηλαδή η αναγνώριση της
ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος Πούτιν, κατά την πρόσφατη ομιλία του, μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων
στην Ουκρανία). Ωστόσο, αυτή η κυβέρνηση δεν
επέζησε για πολύ. Μετά από μια χαοτική περίοδο αδιάκοπου πολέμου και αρκετές προσπάθειες
για ανεξαρτησία (1917-1921) μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ρωσικό Εμφύλιο Πόλεμο, η
Ουκρανία προέκυψε στις 30 Δεκεμβρίου 1922 ως
μία από τις ιδρυτικές δημοκρατίες της Σοβιετικής
Ένωσης. Αυτό ωστόσο συνέβη, αφού ο ρωσικός
Κόκκινος Στρατός μπήκε στο Κίεβο, με τον Λένιν να
δηλώνει: «Η Σοβιετική Ρωσία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την Ουκρανία. Χάνοντας την Ουκρανία
είναι σαν να χάνεις το κεφάλι σου...» Πράγματι,
η Ουκρανία υπό την Ρωσική Αυτοκρατορία, παρήγαγε μεταξύ άλλων το 98% του ανθρακίτη (της
αυτοκρατορίας), το 67% των σιτηρών αλλά και το
περισσότερο σιτάρι παγκοσμίως, το 64% των καπνών, το 68% του αλατιού, το 88% της ζάχαρης
αλλά και το 74% του χάλυβα και το 71% του άνθρακα.Δικαίως λοιπόν ο Λένιν θα υποστήριζε το
1922: «Τώρα, με την κατάκτηση της Ουκρανίας,
η δύναμή μας αυξάνεται. Τώρα έχουμε την δυνα-
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τότητα να λαμβάνουμε καύσιμα από την λεκάνη
του Ντόνετς, ενώ υπάρχουν και πηγές τροφίμων,
Υπάρχουν τεράστια αποθέματα ψωμιού στην Ουκρανία...»

• Υπάρχουν «αδελφοί λαοί;»

Και όμως, από το 1921 έως το 1923, πέντε εκατομμύρια άνθρωποι θα πέθαιναν από την πείνα
στην «πλούσια» Ουκρανία, καθώς το σοβιετικό καθεστώς θα επίτασσε το βιός τους. Ακριβώς
δέκα χρόνια αργότερα, το 1933, η πολιτική του
βολοντομόρ του Στάλιν, που αφορούσε κυρίως
στην αναγκαστική κολεκτιβοποίηση της αγροτικής
παραγωγής, είχε ως αποτέλεσμα την λιμοκτονία
ακόμη 6.000.000 Ουκρανών.
Η επικράτεια της Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ουκρανίας διευρύνθηκε προς τα
δυτικά λίγο πριν και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και νότια το 1954 με τη μεταφορά
της Κριμαίας στην επικράτεια της Ουκρανίας. Το
1945 η Σ.Σ. Δημοκρατία της Ουκρανίας έγινε ένα
από τα ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών.

Υπάρχουν πολλά ακόμη που μπορούμε να γράψουμε για την ιστορία της Ουκρανίας και του
λαού της, ο οποίος πράγματι έζησε μαζί με τους
Ρωσόφωνους της Ουκρανίας αλλά και με τους
Ρώσους τόσο της Τσαρικής Αυτοκρατορίας όσο
και των Σοβιέτ. Ωστόσο, δεν έπαψε ποτέ να αναζητά την ανεξαρτησία και αυτονομία του, καθώς η
«συμβίωση» αυτή με τον «αδελφό ρωσικό λαό»
ανέκαθεν στηριζόταν στην εκμετάλλευση και καταπίεση του ουκρανικού στοιχείου, με κορύφωση

την γενοκτονία τους μέσω λιμού από τον Στάλιν,
την οποία ο ίδιος ουδέποτε βεβαίως παραδέχθηκε. Ο Σοβιετικός ηγέτης αρνήθηκε ότι υπήρξε «ουκρανικό Ολοκαύτωμα» ενώ αργότερα υποστηρίχθηκε ότι οι αναφορές σε αυτό ήταν αποτέλεσμα
της ναζιστικής προπαγάνδας κατά των Μπολσεβίκων... Κάτι σας «φέικ νιουζ» που θα λέγαμε σήμερα, προσαρμοσμένο στην δεκαετία του 1930...

• Ο Ουκρανικός «εθνικισμός»

Τέλος, σχετικά με τον ουκρανικό εθνικισμό...
Όπως και στον Α! έτσι και στον Β! Παγκόσμιο πόλεμο, πολλοί εθνικιστές στην Ουκρανία πίστευαν
ότι θα είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια
ανεξάρτητη χώρα για άλλη μια φορά. Δημιουργήθηκε μια ολόκληρη μεραρχία των SS από Ουκρανούς εθελοντές. Πολλοί από τους μαχητές που είχαν αρχικά θεωρήσει τους Ναζί ως απελευθερωτές, γρήγορα απογοητεύτηκαν και σχημάτισαν τον
Ουκρανικό Αντάρτικο Στρατό, (UPA) που διεξήγαγε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Γερμανών
και αργότερα κατά των σοβιετικών δυνάμεων και
Πολωνών πολιτών. Είχε προϋπάρξει ο Οργανισμός Ουκρανών Εθνικιστών, (OUN) που ιδρύθηκε το 1929 στην Βιέννη. Πρωταρχικός στόχος του
OUN ήταν «η αναγέννηση, η τακτοποίηση όλων,
η υπεράσπιση και η επέκταση του Ανεξάρτητου
Συμβουλίου του Εθνικού Κράτους της Ουκρανίας». Ο OUN αναβίωσε επίσης το συναίσθημα ότι
«η Ουκρανία είναι για τους Ουκρανούς». Έτσι
άρχισε να αναπτύσσεται το σύγχρονο εθνικιστικό
κίνημα στην Ουκρανία. Το 1943, ο UPA υιοθέτησε
μια πολιτική σφαγής και εκδίωξης του πολωνικού
πληθυσμού. Η επιχείρηση εθνοκάθαρσης εναντίον των Πολωνών ξεκίνησε σε μεγάλη κλίμακα στη
Βολυνία στα τέλη Φεβρουαρίου (ή στις αρχές της
άνοιξης) του ίδιου έτους και διήρκεσε μέχρι το τέλος του 1944. Η 11η Ιουλίου 1943 ήταν μια από
τις πιο θανατηφόρες μέρες των σφαγών, με μονάδες του UPA να πηγαίνουν από χωριό σε χωριό,
σκοτώνοντας Πολωνούς πολίτες.
Σήμερα ωστόσο, βλέπουμε την Πολωνία να υποδέχεται Ουκρανούς πρόσφυγες, με την αιώνια
διαμάχη και έχθρα μεταξύ των δύο κρατών και
λαών να φαίνεται να αποτελεί παρελθόν. Αν αυτό
συνεχίσει να ισχύει, θα πρόκειται για ένα μεγάλο
βήμα μπροστά για την ειρήνη στην Ευρώπη δια-

χρονικά.
Ακόμη και σήμερα πράγματι επιβιώνει ο εθνικισμός στην Ουκρανία, ο οποίος δυστυχώς ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό με την άκρα Δεξιά, μέσα
από τα σύγχρονα τάγματα του Αζόφ κ.α. Ωστόσο,
η ιστορία της χώρας, το γεγονός ότι ο ουκρανικός
λαός έχει ζήσει μια διαρκή κατοχή, (μάλιστα ακόμη και υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία) δικαιολογεί – όχι φυσικά την ακροδεξιά ταυτότητα ορισμένων «αγωνιστών» - αλλά ότι ανέκαθεν υπήρξαν προσπάθειες και αγώνες για την ανεξαρτησία
της χώρας. Μετριοπαθείς δυνάμεις, δημοκρατικά
εκλεγμένες κυβερνήσεις, οι οποίες θα υπερασπιστούν την ανεξαρτησία και αυτονομία της Ουκρανίας, είναι σημαντικές, διότι μόνον αυτές θα
μπορέσουν να βάλουν στην άκρη τα ακραία, εθνικιστικά στοιχεία...

• Και ένα μικρό μάθημα ιστορίας...

Ποιός από εμάς δεν έχει συνδέσει τους Κοζάκους
-και τους χορούς τους – με το ρωσικό στοιχείο;
Κάποτε μάλιστα ήταν και πολύ της μόδας να χορεύουμε το περίφημο...Καζατζόκ, κάνοντας και
ένα σωρό κόλπα, που προσωπικά έμαθα στο...νηπιαγωγείο... Και ναι, ήταν η ίδια εποχή, που στα
νηπιαγωγεία – τουλάχιστον της ελληνικής πρωτεύουσας, τα παιδιά μάθαιναν και την «γιάνγκα»,
την οποία, σύμφωνα με το τραγούδι χόρευαν
και η Άννα Μαρία και ο βασιλιάς! Βέβαια, στην
υπόλοιπη ελληνική επικράτεια, τα παιδιά μάλλον
μάθαιναν παραδοσιακούς χορούς, αλλά η Αθήνα
(και ο Πειραιάς) της δεκαετίας του ’60, όσο να
‘ναι, μιαν...εξωστρέφεια την είχε! Ας μην επεκταθώ. Απλώς, να σημειώσουμε ότι η παράδοση των
Κοζάκων είναι ουκρανική και όχι ρωσική, όπως
πολλοί πιστεύουμε...Κοζάκοι βέβαια υπήρχαν σε
πολλές άλλες περιοχές της Ασίας. Οι συγκεκριμένοι όμως, αυτοί που εμείς οι Έλληνες «γνωρίζαμε» ήταν Κοζάκοι της Ουκρανίας, επίσης γνωστοί
ως Ζαποζοριανοί Κοζάκοι... Η ιστορία τους είναι
εξόχως ενδιαφέρουσα, και κάποια άλλη στιγμή
ίσως επανέλθουμε σε αυτήν...
Οι ιστορικές πληροφορίες έχουν αντληθεί από την Βικιπαίδεια
καθώς και έγχαρτες, παλιές εκδόσεις Εγκυκλοπαιδειών.
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Πρώτο ψυχαγωγικό θέαμα απ` την αρχαιότητα ήταν το Θέατρο που αποτέλεσε παγκοσμίως ένα ακόμη δείγμα του
πολιτιστικού επιπέδου μας. Με ένα τεράστιο νοερό άλμα στους αιώνες, προσγειωνόμαστε στη 10ετία του 1930,
όπου αντικρίζουμε το θέατρο σκιών, με πρωταγωνιστή
τον Καραγκιόζη και την παρέα του, που τότε για τον λαό
ήταν το μοναδικό ψυχαγωγικό θέαμα. Συντελεστές και
ψυχή των παραστάσεων ήταν οι Καραγκιοζοπαίχτες,
που έπρεπε να διαθέτουν πολυποίκιλα προσόντα. Πρώτα απ` όλα όφειλαν ν` αλλάζουν σε μηδενικό χρόνο την
συχνότητα της φωνής τους π.χ. άλλη φωνή στον Καραγκιόζη, διαφορετική στο Κολλητήρι και αλλιώτικη στον
Σιόρ-Διονύση. Μετά, να κινούν σχεδόν ταυτόχρονα τις
χαρτονένιες φιγούρες του Καραγκιόζη, που εμφανίζονταν στον μπερντέ. Εκτός αυτών, έπρεπε ν` αυτοσχεδιάζουν, φρεσκάροντας την ίδια παράσταση με εύστοχες
ατάκες.
Στο μοναδικό του ωραίο βιβλίο “Σκουριασμένες εικόνες
απο το παληό Λαύριο» ο αχώριστος φίλος του πατέρα
μου, Τάκης Γούργιας, γράφει: O ένας Καραγκιόζης λειτουργούσε στο τότε καφενείο του Ξενίδη- εκεί που είναι
σήμερα το καφέ του Τυρέλη- με καραγκιοζοπαίχτη τον
γερο-Κουβάτσο. O άλλος ήτανε στο τότε καφενείο του
Κουμπαράκη (Βλέπε 1) από την Τζιά, με καραγκιοζοπαίχτη τον Σταύρο Γεωργίου. Τα 2 θέατρα σκιών ήταν στην
κεντρική πλατεία του Λαυρίου, σε κλειστούς χώρους.
Στο βάθος του καφενείου ήταν στημένη η σκηνή με το
μακρόστενο άσπρο μπερντέ. Από μέσα φωτιζότανε με
κεριά ή σπαρματσέτα. Κάποια καλοκαίρια λειτουργούσε
ο Καραγκιόζης του Γιάννη Κουβάτσου και ως υπαίθριος στο καφενείο του Σταθμού, που το είχε τότε (1930)
ο γέρο Κίτρος, ο πατέρας του Νότη, εκεί που σήμερα
(1990) είναι η ταβέρνα του Κοντού (Βλέπε 2). Για να
ειδοποιηθεί ο κόσμος ότι θα «έπαιζε» ο Καραγκιόζης,
εκτός από τις συνηθισμένες ταμπέλες που έβγαζαν έξω
από το καφενείο, γύριζε στις γειτονιές και ο «ντελάλης»
που με στεντόρεια φωνή διαλαλούσε το γεγονός.
Από τους καραγκιοζοπαίχτες πιο καλός μου φαινότανε ο
Γιάννης Κουβάτσος. Για να αποδίδει πιο φυσικά τις καρπαζιές που έδινε ο Καραγκιόζης στον Χατζηαβάτη, είχε 2
παιδιά μέσα στην σκηνή από πίσω του και τον χτυπούσανε δυνατά στον σβέρκο μόλις έσκυβε. Έτσι οι καρπαζιές ακούγονταν φυσικές και όχι παλαμάκια, όπως έκαναν
οι άλλοι καραγκιοζοπαίχτες. Τον ρόλο του «καρπαζοδότη» είχαν παίξει για κάποιο διάστημα οι πιτσιρίκοι Σωκράτης Σακελλαρίου (μετέπειτα Πολιτικός Μηχανικός
του Ε.Μ.Π.) και ο Θεμιστοκλής Χρόνης.
Ο αγαπητός, μακαρίτης πλέον, Σωτήρης Βλάχος, που
γεννήθηκε την 19/2/1924 διηγείται: Εκεί που είναι σήμερα το σουβλατζίδικο του Βαμβακούση, ήτανε τότε η
ταβέρνα της «Φυστικούς», που είχε στο υπόγειο καλό
βαρελίσιο κρασάκι. Πουλούσε και πάγο. Εκεί μέσα, στην
Φυστικού παίζανε Καραγκιόζη και θέατρο. Είχε έρθει
τότε και η ηθοποιός Γεωργία Βασιλειάδου! Αφού τελείωσε το νουμερό της, της κάναμε «μπιζάρισμα». Ξαναβγαίνει, λοιπόν, σε λίγο απ` τον μπερντέ, αλλά είχε
χτενίσει προς τα κάτω τις αφέλειες, που κάλυπταν το
μισό της πρόσωπα. Καθώς άρχισαν να γελούν οι θεατές,
πέταξε την ατάκα, Καλέ, πως είστε έτσι; Σας βλέπω σαν
τρίχες….
Πιο δίπλα ήταν το μαγαζάκι του Παπαθεοδώρου, που
πούλαγε και τσιγάρα χύμα. Μετά έγινε το βενζινάδικο
του Φοίβου του Βαρκιτζή, που στον πόλεμο ήταν διερμηνέας των Γερμανών. Αυτοί του «ανοίξανε» το μαγαζί.
Μετά ήτανε το υποδηματοποιείο του Πέτρου Κουκούμα
μαζί με το τσαγκάρικο του Βασίλη, του αδελφού του.
Έπειτα ήτανε το κουρείο του Γιώργου Χαραμή. Δίπλα
ήταν η «καπελού» Μίνα Καφουρέα, που μετά το είχε
ο Νέανδρος Παπακωνσταντίνου καπελάδικο. Το καφενεδάκι του Θόδωρα Βάκου από το 1928, όπως το βλέπεις σήμερα. Το μαγαζάκι του Γιώργου Ραφιά το ίδιο. Το
καφενείο του Παναγιώτη Τσεσμελή. Το ρολογάδικο του
Λεβεντέλη κι εκεί που είναι η Εθνική Τράπεζα ήτανε ο
τσαγκάρης ο Σμυρνιός.
Τα χρόνια περνούσαν και μαζί τους συμβάδιζε αντίστροφα η αμεσότητα της επικοινωνίας, τόσο μεταξύ
των ανθρώπων όσο κι εκείνης των θεαμάτων! Έτσι, τη
θέση του επικοινωνιακού Καραγκιοζοπαίχτη, πήρε αρχικά ο βωβός Κινηματογράφος, που στην Ελλάδα πρωτοεμφανίσθηκε περί το 1930. Η πρώτη ομιλούσα ταινία
προβλήθηκε το 1939 από τη ΦΙΝΟΣ-ΦΙΛΜ με τίτλο «Η
φωνή της καρδιάς».
Στο Λαύριο, ο μοναδικός βωβός υπαίθριος κινηματογρά-

Θεάματα στο Λαύριο
γράφει ο Ν.Τσώνος

φος ΠΑΝΘΕΟΝ που λειτούργησε για το κοινό, βρισκόταν
δίπλα στο μνημείο των υπέρ Πατρίδας πεσόντων Λαυριωτών Ηρώων, στο Νοτιότερο τμήμα της σημερινής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (Βλέπε 3). Υπήρχαν, όμως, και
οι ιδιωτικοί κινηματογράφοι της Γαλλικής Εταιρείας για
τα στελέχη της, στην Καμάριζα, στο σημερινό κτίριο της
ταβέρνας του προέδρου Νικήτα Κάιλα και στον Κυπριανό, στην λέσχη υπαλλήλων.
Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο άρχισαν οι πρώτες
επαγγελματικές ταινίες, όπως το 1948 «Οι Γερμανοί
Ξανάρχονται» του Αλέκου Σακελλάριου. Στο Λαύριο,
άρχισαν να φυτρώνουν ένας-ένας οι αξέχαστοι κινηματογράφοι. Όμως, η απαγορευτική αρχικά τιμή του εισιτηρίου τους καθιστούσε μη προσβάσιμους στους πένητες εργάτες, που προτιμούσαν ένα ποτηράκι κρασί και
κουβεντούλα στα ταπεινά 32 ταβερνάκια ανά την πόλη.
Πρώτο σινεμά ήταν η αίθουσα ΕΥΤΕΡΠΗ που εκτός άλλων δραστηριοτήτων (Θέατρο-χοροί-ομιλίες-κονσέρτα),
προβάλλονταν ποιοτικά έργα για τους εργαζόμενους με
τη σύμπραξη της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων Λαυρίου. Συνεχίζουμε με τον κινηματογράφο ΡΙΟ, που λειτούργησε κάποια χρόνια πίσω από το πρώην κτίριο του
σταθμού τραίνων της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου και μετέπειτα αποθήκης ναφθαλίνης. Το
ΡΙΟ βρισκόταν σε παραπλήσιο κτίριο κοντά στις 2 πολυκατοικίες των Αφών Καρέλλα (Κλωστοϋφαντήρια ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Ε.). Αυτό το σινεμά είχε μηχανικούς τον Βασίλη
Φλωρά – Δημήτρη Βασιλείου και βοηθούς τ` αδέλφια εκ
Ρουμανίας, Γιώργο και Βασίλη Ζέγκλα. Ο κινηματογράφος ΟΡΦΕΑΣ λειτούργησε στην θέση εκεί που σήμερα
βρίσκεται η πολυκατοικία Νικολακάκη. Στην κεντρική
μας πλατεία, δίπλα στο παλαιό Δημαρχείο είχαμε από
το 1948 το ιστορικό ΡΕΞ του κυρ-Μήτσου και Μαρίκας
Γλαντζή, που ήταν χειμερινός και ακριβώς δίπλα υπαίθριος κινηματογράφος. Μηχανικός και χειριστής των κινηματογραφικών προβολών ήταν ο Σταύρος Γεωργίου.
Επίσης, ως μηχανικοί διετέλεσαν ο Μανούσος Κουντουράκης, που αργότερα έγινε παραγωγός κινηματογράφου, και ο Λευτέρης Πρεβενάς.
Όταν κοβόταν η ταινία, πρόβαλλε στην οθόνη το αξέχαστο ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ ΟΛΙΓΩΝ ΛΕΠΤΩΝ, που τα «λίγα λεπτά»
συχνά έφθαναν τα 10 και τα 15. Θυμάμαι τα κομμένα
φιλμ τα οποία μαζεύαμε με λαχτάρα, ιδίως από το θερινό ΡΕΞ, όταν τα πετούσε ο αγχωμένος κυρ-Σταύρος προσπαθώντας με τα πρωτόγονα μέσα να ενώσει τις ταινίες.
Λόγω αυτών των διακοπών, ο θεατής έχανε συχνά την
ροή της υπόθεσης του έργου. Έτσι, λοιπόν, ενώ βλέπαμε
τον Έρολ Φλύνν να ξιφομαχεί, μετά το…ολιγόλεπτο διάλειμμα, είχε παρατήσει την, με άγνωστη έκβαση, ξιφομαχία και φιλούσε παθιάρικα την Κάθριν Χέιμπορν! Κάπως έτσι, λοιπόν, «κουτσά-στραβά» βγάζαμε το συμπέρασμα για την «υπόθεση» του έργου. Μετά το ΤΕΛΟΣ
του έργου βγαίναμε απ` το σινεμά, άλλοι εκνευρισμένοι
και οι λιγότερο απαιτητικοί, χαμογελαστοί από το «αριστούργημα» που παρακολούθησαν. Το Ρεξ διέθετε περί
τις 220 «καρέκλες». Στα διαλείμματα ο πωλητής με το
κασελάκι του διαλαλούσε το σύνηθες εμπόρευμά του
«Στραγάλια – πασατέμπο – καραμέλεεες».
Στη κατοχή το ΡΕΞ φιλοξένησε τα συσσίτια των λιμοκτονούντων Λαυριωτών. Το 1960, στη περίοδο της μεγάλης
απεργίας των 71 ημερών (βλέπε 4), το ΡΕΞ ήταν η αίθουσα, όπου συνεδρίαζαν μόνιμα τα μέλη του Συλλόγου Εργατοτεχνιτών Λαυρίου, που εργάζονταν στη Γαλλική Εταιρεία. Την ίδια περίπου εποχή λειτουργούσε τα
Καλοκαίρια και η ΔΙΑΝΑ, που βρισκόταν μπροστά στην
είσοδο του Γηπέδου του Παλλαυρεωτικού και Ανατολικά του Α΄ Δημοτικού σχολείου Λαυρίου. Κοντά στο
κουμπάδικο του Χειμωνάκη. Θυμάμαι ότι στη ΔΙΑΝΑ
είχε έλθει και ένας θίασος με επικεφαλής τον κωμικό

νεαρό τότε ταλαντούχο ηθοποιό Γιάννη Γκιωνάκη. Σήμερα, 2017 στην θέση της είναι ένα συγκρότημα οικιών,
όπου μεταξύ άλλων λειτουργεί το Φοροτεχνικό γραφείο
του Νέανδρου Παπακωνσταντίνου, εκεί ακριβώς που
βρισκόταν η οθόνη του κινηματογράφου! Ακολούθησε
το ΑΣΤΟΡ απέναντι από την παιδική χαρά, Δωρεά του
ευεργέτη Σωτήρη Αβραμίδη. Mηχανικός ήταν ο Λιάτσος, πατέρας του συμμαθητή μας. Επίσης μηχανικός
διετέλεσε και ο Λευτέρης Πρεβενάς. Αυτός ο μοντέρνος
κινηματογράφος διέθετε και εξώστη που προτιμούσαν
οι ερωτευμένοι για ν` ανταλλάξουν ένα πεταχτό φιλάκι
στο μισοσκόταδο. Στο ισόγειο, δίπλα στις πλαϊνές πόρτες εξόδου υπήρχε κι ένα αναψυκτήριο.
Πολλοί της ηλικίας μας θυμόμαστε την έγχρωμη ταινία
φρίκης του Μπράμ Στόουκερ με τον αμίμητο Κρίστοφερ
Λή στον ρόλο του Κόμη Δράκουλα από τα Καρπάθια. Στη
σιωπηλή αίθουσα, την πιο κρίσιμη στιγμή που ο αιμοβόρος Κόμης πήγε ν` αφαιμάξει την Λούση, κάποιος από
την παρέα έδωσε μια γερή φάπα στην πλάτη του Αντώνη Χατζηγνατιάδη. Η κραυγή τρόμου του φίλου μας
που ακολούθησε ξεσήκωσε όλο το κοινό του Σινεμά. Τα
φώτα άναψαν, η προβολή σταμάτησε και ο κόσμος της
κατάμεστης αίθουσας άρχισε να γελά, όταν έμαθε ότι
δεν συνέβη κάτι το συνταρακτικό. Απλώς ο Αντώνης είχε
τρομάξει λίγο παραπάνω!
Το 1963 πίσω από το άγαλμα του Serpieri λειτούργησε
ο τεράστιος κινηματογράφος ΟΛΥΜΠΙΑ της οικογένειας
Παναγιώτη Καρελιώτη, που μετατρεπόταν σε Θερινό,
όταν άνοιγε τα συρόμενα πλαϊνά παράθυρα. Κάθε Κυριακή γέμιζε από φιλοθεάμονες κατοίκους του Λαυρίου.
Μηχανικός διετέλεσε αρχικά ο μικρότερος γιος του ιδιοκτήτη, Γιάννης Καρελιώτης, αργότερα ο Νίκος Ζαγουρής
και οι βοηθοί Γιώργος Πετρίδης και Βαγγέλης Ρώμας.
Όταν ο Τόλης Βοσκόπουλος ήταν στις δόξες του και είχε
έλθει με πρωτοβουλία των Κλωστο-Υφαντηρίων Αιγαίον
Α.Ε., έκανε ένα όμορφο σόου και ρεκόρ προσέλευσης
θεατών, τραγουδώντας τα σουξέ του «Σε Ικετεύω» «Τσιγάρο με βαρύ χαρμάνι» «Αγωνία» κ.λπ.
Tα ΟΛΥΜΠΙΑ με τις 999 αναπαυτικές θέσεις έγραψαν
την δική τους ωραία ιστορία έως το 1982. Το σαλονάτο
ΣΙΝΕ-ΡΟΔΟ του Χρήστου Τριανταφύλλου λειτούργησε
το 1964-1988 με την πρώτη στην Ελλάδα συρόμενη οροφή. Το ΡΟΔΟΝ φύτρωσε δίπλα στην πολυκατοικία του
Χαλκίδη, πίσω από το Νέο Καφενείο. Μηχανικός ήταν
Γιώργος Αράφογλου. Αυτός ο κομψός κινηματογράφος
διέθετε 360 πολυτελή καθίσματα. Σήμερα υπάρχει ένας
μόνον Θερινός κινηματογράφος που με την ονομασία
του «ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ» μας γυρίζει πίσω σε
άλλες παλιές και συχνά επιθυμητές εποχές.
Σήμερα που εξακολουθούμε να βλέπουμε αχόρταγα στην τηλεόραση παλιές Ελληνικές ταινίες με τους
υπέροχους και συχνά αυτοδίδακτους ηθοποιούς μας,
αυθόρμητα συγκρίνουμε τις διαφορές ήθους και αντιλήψεων με το χθες. Τώρα οι νοσταλγικές μνήμες ημών
των ηλικιωμένων, προσανατολίζονται στην αγνότητα
εκείνων των κυριολεκτικά ηθοποιών, που δεν εκμαίευαν το γέλιο βωμολοχώντας. Τέλος, ας μη λησμονούμε
ότι ανέκαθεν το Λαύριο, η Κερατέα και το Σούνιο ήταν
οι αγαπημένες περιοχές ερευνητών, γεωλόγων, περιηγητών, μελετητών, ζωγράφων, φωτογράφων και σκηνοθετών, γι’ αυτό και τις επέλεγαν για τα ντοκιμαντέρ και
τις κινηματογραφικές ταινίες τους.
Eυχαριστώ για τις άμεσες κι έμμεσες* πληροφορίες
τους: Σωτήρη Βλάχο - Χρήστο Δρακόγιαννη - Τάσο Ρώμα
- Χρήστο Τριανταφύλλου και Γιώργο Πέππα* «Η Καμάριζα χθες και προχθές».
(1) Στον ίδιο χώρο του καφενείου Κουμπαράκη από το 1948
λειτούργησε το σινεμά ΡΕΞ του Μήτσου Γλαντζή έως το 1984.
Μετά έγινε αποθήκη ηλεκτρικών συσκευών των Αφων Σκούφου. Το 2015, η αποθήκη και το καφενείο του Βασίλη Σκούρτη και ακολούθως πώλησης κασετών μουσικής του υιού του,
αναπαλαιώθηκαν και αποτέλεσαν, ως ενιαίο πλέον σύνολο, το
Επισκοπείο - Πνευματικό Λαυρίου, με μία ακόμη δωρεά του σεμνού ευεργέτη Θανάση Μαρτίνου και της συζύγου του.
(2) Στις μέρες μας το έχει νοικιάσει ο γιος του και το λειτουργεί
ως καφέ και ταχυφαγείο (Εβερεστ)
(3) Εκεί, το 1865 περίπου, ανεγέρθηκε το κτήριο που στέγαζε
τις αποθήκες και τους στάβλους των ημιόνων, που έσυραν τα
βαγόνια των αρχαίων σκωριών και διαφόρων μορφών εκβολάδων, που εκμεταλλεύθηκαν, εν σειρά, οι 2 Μεταλλουργικές
Εταιρείες Roux-Serpieri-Fressynet και Ελληνικά Μεταλλουργεία
Λαυρίου.
(4) Βλέπε βιβλίο τ. Δημάρχου Κώστα Πόγκα «ΛΑΥΡΙΟ-ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1960»
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Άσπρισε ο τόπος…
Σημάδια βαθιά περιφρουρημένα
τυπώνουν στο χιόνι τα βήματα
του τέρματος ή της αφετηρίας.
Σκέψεις λευκές ανατέλλουν, κυλούν βιαστικές,
βγαλμένες μέσα από κρίσεις ολισθαίνουσες.
Ο ουρανός, ξάστερος τώρα,
διάγει την έξαψη της πρωτύτερης γέννας.
Μικρές αντανακλάσεις φωτίζουν
τις κρύπτες θαμμένων τραυμάτων..
το είδωλο διαγράφεται ακέραιο...
παγώνει ο χρόνος, στην εναρκτήρια
δρασκελιά του.
ΧΙΟΝΙ 2019
Κ.Μ ©

γράφει
η Κατερίνα Μερκούρη

Βγήκε έξω στο δρόμο με τα χώματα. Ακολούθησε τα βήματά
της, ήξερε ότι θα την οδηγήσουν
πάντα εκεί που γαλήνευε η ψυχή
της.
Είχε πάρει να βραδιάζει. Ένα γλυκό δειλινό άρχιζε να επισκιάζει τον παράδοξα καυτό ανοιξιάτικο
ήλιο.
Προχωρούσε προς το ξωκλήσι…
την υποδέχτηκε σιωπηλό, πνιγμένο στις ελιές
και τα πεύκα. Σήκωσε τα μάτια, είδε την καμπάνα που την κοιτούσε σιωπηλή. Λες και περίμενε
έναν ξεσηκωμό, μια λευτεριά, ένα “Ιτε παίδες Ελλήνων!”. Όλα περίμεναν…
Μεγάλο μαρτύριο το σκλαβωμένο σώμα να κρατάει ελεύθερη μια αδέσμευτη ψυχή... από πού
να την κρατήσει! Όταν η ψυχή διψάει για ελευθερία, αλίμονο σε ό,τι την κρατά φυλακισμένη.
Έσπρωξε την παλιά, ξύλινη πόρτα. Πάνω της είχε
σημάδια από μπαρουτόβολα. Έτριξε με παράπονο, λες και αγκομαχούσε, σαν να σήκωνε από
τώρα το βάρος των επερχόμενων εξελίξεων.
Μπήκε μέσα, έκανε το σταυρό της.
Έλυσε το μαντήλι που κάλυπτε το πρόσωπο, τα
μαλλιά της. Δυο βαριές, σφιχτές πλεξούδες χύθηκαν στους ώμους της. Τα μάτια της μεγάλα,
αμυγδαλωτά, μόνιμα υγρά και θλιμμένα, είχαν
το χρώμα του κάστανου, που πρόδιδε το ίδιον
της φυλής της. Ο κόρφος της μύριζε μόσχο και
λιβάνι. Το βαρύ μεσοφόρι χυνόταν από την μέση
μέχρι τον αστράγαλο, σκεπάζοντας διακριτικά τα
μέλη του σώματος.
Έκανε το σταυρό της, άναψε το κερί στο αρχαίο
μανουάλι, πήγε να προσκυνήσει. Η ψυχή της,
χρόνια τώρα σκλαβωμένη αποζητούσε μια σταγόνα λευτεριάς, που την ρουφούσε όπως το διψασμένο φίδι ρουφούσε το νερό.
Στο βάθος, η εικόνα του Παντοκράτορα τεράστια,
επιβλητική, την κοιτούσε με αυστηρή επιείκεια.
Η Παναγία δίπλα της χαμογελούσε. Κοίταξε τις
μορφές των αγίων. Λιτές, αυστηρές, αποστεωμένες παρουσίες, απεικόνιζαν αξιοζήλευτη πίστη
και διαχρονική εγκράτεια.
Πήγε να προσκυνήσει. Μέσα της πάλευε να ελευθερωθεί η φυλακισμένη ψυχή της. Πόσα χρόνια
την βάραινε η σκλαβιά. Αυτήν, τα παιδιά της ακόμα και τα παιδιά των παιδιών της….
Η ψυχή όμως πετούσε μακριά.. πέρα από τα βουνά, τις χιονισμένες κορφές, τους ατέλειωτους κά-

μπους.
Ήθελε να φάει, να θρέψει, να ντύσει και να
βάλει παπούτσια στα
παιδιά της. Ήθελε να δει
την θάλασσα! Δεν ήξερε πώς ήταν! Μόνο κάτι
ζωγραφιές είχε δει, με
φρεγάτες που έσκιζαν τα
γαλανά νερά της, με καπετάνιους και ναύτες που
χαμογελούσαν λεύτεροι.
Έριξε τα μάτια της στον Αρχάγγελο Γαβριήλ…το
βλέμμα του το αυστηρό της έκοβε τα σωθικά, πιότερο κι απ’ την ρομφαία που κρατούσε.
Πήγε να τον προσκυνήσει, αλλά στάθηκε…”μην
προσκυνάς!” τον άκουσε να της λέει…”μην προσκυνάς, ούτε τον ίδιο το Θεό σου!... αφού η
ψυχή σου είναι φυλακισμένη, εσύ ως πότε θα
προσκυνάς!”.
Κατέβασε τα μάτια φοβισμένη...ο Παντοκράτορας την κοίταξε με βλέμμα βαθιά συμπονετικό
τώρα, έτσι της φάνηκε. “Μην φοβάσαι, εγώ είμαι
ο Κύριος και Θεός σου. Κάνε με δύναμη κι όπλισε την ψυχή σου. Κάνε με θάρρος και ξέκανε τα
θεριά σου. Κάνε με βόλι και λευτέρωσε το σώμα
και την ψυχή σου... κάνε με μήνυμα ηχηρό και
στείλε με μακριά σου! Κάνε με δίδαγμα, όραμα
ζηλευτό, άφησε την ψυχή σου... εσύ εκεί κι εγώ
μαζί σου!”.
Δάκρυσε εκείνη... ένα μικρό φτερούγισμα άρχισε να την ξεσηκώνει. Καιρός ήταν, η ώρα είχε
φτάσει. Έκανε το σταυρό της και βγήκε από το
ξωκλήσι. Η ψυχή βαθιά, σε λίγο ξαναγεννιόταν.
Καινούργια, ελεύθερη και άθικτη.
Χτύπησε την καμπάνα. Ο ήχος βαρύς, απλώθηκε κυματιστά στις ορεινές απολήξεις. Τα βουνά
χαμήλωσαν, η θάλασσα αναταράχτηκε κι έφτασε
δαντελωτά στα πέλαγα. Τα πουλιά έκαναν πρόβα
στα φτερά τους. Από αύριο οι ουρανοί, θα ήταν
και πάλι δικοί τους.
Ξημέρωνε 25 Μαρτίου του 1821.-

Σαΐτα

Ιούλιος 2021
Με το ψευδώνυμο “σαΐτα” και το παραπάνω διήγημα, έλαβα μέρος στον διαγωνισμό της δημοτικής βιβλιοθήκης του δήμου Σαρωνικού, που
καταπιάστηκε με την “ελευθερία της ψυχής”.
Ευχαριστώ θερμά για την ευκαιρία που μου
δόθηκε. Ευχής έργο ανάλογες πρωτοβουλίες να
χαίρουν πάντοτε ανάλογης ανταπόκρισης.
Κ.Μ 2021.

Ο Θεόφιλος Φώσκολος -διατηρεί φωτογραφείο στην Ανάβυσσο από το 1969. Αναγνωρίζοντας την συμβολή του “Ντελάλη” στη διατήρηση της
ιστορίας της Αναβύσσου -Π. Φώκαιας, αποφάσισε να μας παραχωρήσει το αρχείο του, μέρος του οποίου θα αναδεικνύεται μέσα από τις σελίδες του
περιοδικού. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς για την τιμή και την εμπιστοσύνη!

ΠΡΩΤΕΑΣ
1966-67
αρχείο Θεόφιλου Φώσκολου.
Όρθιοι από δεξιά:
Φρατζέσκος Μ., Κολοκοτρώνης Β., “Αράπης”, Αρίστου Κούλης, Βαμβακούλας
Ν., Φώσκολος Θεόφιλος, Σιδέρης Γ., Κούλιμπης Γ., Ρουμελιώτης Λάκης
(Έφορος), Τσαλικίδης Θωμάς, Μάγειρας Δ.
Πίσω: Φασουλάκας Κ., “Λυγούρης”
Καθήμενοι από αριστερά: Κόλλιας (έφορος), Σιδέρης, Δέδες Τάσος,
Μοσχονησιώτης Λάζαρος, Φασουλάκας Τάσος, Αϊβάζης Σταύρος
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Ιστορίες από το συρτάρι

του Κώστα Πόγκα πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Μαύρα Γεράκια τον Πλανήτη Σκεπάζουν
Θα σκοτώσουν τα παιδιά μας οι Μάνες Ουρλιάζουν
Οι Κρουνοί Καταρράκτες του ψεύδους έχουν Ανοίξει
Με βαθύτερο σκότος την Αλήθεια έχουνε Κρύψει
Των Εμπόρων του Κέρδους τα φτερά έχουν Ανοίξει
Ο Κόσμος θα φρύξει αν τα Κάστρα του Κέρδους δε Ρίξει
Οι Ηγέτες μικροί και ασήμαντοι έχουν όλοι Λουφάξει
Ο Κόσμος της δουλειάς την ευκαιρία τώρα πρέπει ν’ Αδράξει
Στους δρόμους της Ειρήνης με φωνή βροντερή να φωνάξει
Ο Σάπιος Κόσμος του Κέρδους έφτασε η ώρα να Αλλάξει
18-2-22

Γράφει η Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά, Ιστορικός-Αρχαιολόγος/Συγγραφέας

Η Θέμις αποφάσισε
Ευρύχωρο φωτεινό δωμάτιο με δυο παράθυρα σε διαφορετικούς τοίχους, το ένα μπαλκονόπορτα. Κουρτίνες πλούσιες, ανοιχτόχρωμες,
τραβηγμένες στα πλάγια άφηναν να φανούν οι
τεράστιοι καταπράσινοι φίκοι στις γλάστρες του
μπαλκονιού. Το νέο δικό της γραφείο. Χώρος
για όλες τις ώρες της ημέρας μπροστά σε ένα
τεράστιο έπιπλο γραφείο, βαρύ, καφετί, καρυδένιο, με το μικρό παράθυρο να ρίχνει από τα
αριστερά το φυσικό φως σχηματίζοντας έναν
πίνακα από ουρανό και κλαδιά της αειθαλούς
μανόλιας, που ανέβαινε από τη διπλανή αυλή
του δικαστικού μεγάρου. Ενίοτε σκαρφάλωνε
και καμιά γάτα ως εκεί και παρακολουθούσε
ώρες την κίνηση του γραφείου. Τακτοποιημένοι φάκελοι δεξιά και αριστερά, στο κέντρο μια
δερμάτινη μαύρη βάση με μολυβοθήκη, μελανοδοχείο και πένα χρυσή δίπλα του. Ο ζυγός της
Θέμιδος, δώρο της μιας καρδιακής φίλης, εκεί
λικνιζόταν, παλαντζάριζε, ισοστάθμιζε. Το δώρο
της άλλης φίλης από την αχώριστη τριάδα συμβόλιζε την ισότητα των φύλων σε μοντέρνα κάδρα. Ένα βιβλίο «Αστικός Κώδικας» στο κέντρο με πολύχρωμα χαρτάκια εξέχοντα σε
διάφορες σελίδες. Αταξινόμητα ακόμη αρκετά αποκόμματα εφημερίδων σκόρπια
πάνω στο γραφείο. Πηχυαίοι οι τίτλοι περί κληροδοτημάτων.
Απέναντι από το έπιπλο γραφείο ένας ακριβός δερμάτινος καναπές Chesterfield,
μπροστά στην μπαλκονόπορτα, που σπανίως άνοιγε. Μια επαγγελματική τσάντα,
παραφουσκωμένη και μισάνοιχτη πάνω στα μαξιλάρια, έχασκε μέχρι να μπει πελάτης και να αναγκαστεί να τρέξει να τη συμμαζέψει. Δεν την αποχωριζόταν ποτέ,
μ’ αυτήν έβγαινε ακόμη και στην αγορά στα πεταχτά, τότε που ακόμη συναντούσε
πελάτες σε κάθε της βήμα και είχε κάτι να τους πει για την πρόοδο της υπόθεσής
τους. Οι πίνακες μεγάλων ζωγράφων στους τοίχους με λουλούδια, πολλά λουλούδια
και πάντα ένα πρόσωπο παιδιού να δεσπόζει. Αυτά επιθυμούσε σε όλη της τη ζωή,
έναν τεράστιο κήπο με λουλούδια και μερικά παιδιά να τρέχουν στα δωμάτια. Οι
γλάστρες του μπαλκονιού παρωδία κήπου, τα λουλούδια άοσμα και τα παιδιά ακίνητα στους ζωγραφικούς πίνακες.
Τίποτε από τα δυο δεν κατάφερε να αποκτήσει. Τίποτε. Μόνο καριέρα. Υποθέσεις,
μάρτυρες, διάδικοι.
ΥΓ.: Στις φωτό έργα διά χειρός Padelis & Vanda Voutsa

Στον Απόστολο Δ. Αποστόλου.
Αντίο φίλε...
Ήταν στη γιορτή σου, ανήμερα των Αγίων Αποστόλων... Σήκωσα το τηλέφωνο να αστειευτούμε όπως πάντα με τις δικές μας ατάκες... το δικό
μας κώδικα. “Είμαστε στο νοσοκομείο…”. “Όλα καλά”; ρώτησα ανήσυχος! “Θα δείξει” η απάντηση. Ρωτάω κοινούς φίλους και μαθαίνω τα μαντάτα. Δεν μπορεί, σκέφτομαι. Σε λίγες μέρες προσπαθώ πάλι να επικοινωνήσω, μάταια όμως. Βγαίνοντας από τη θάλασσα βλέπω την κλήση
σου. “Είμαστε σπίτι, δόξα τω Θεώ το ξεπέρασα”! Συγγνώμη που από τότε
μόνο ρωτούσα χωρίς να βρω τη δύναμη να σε δω από κοντά. Ούτε στο
ξόδι σου ήμουν παρόν. Ήθελα να κλείσει αυτός ο κύκλος έτσι όπως σε
άκουσα, με δύναμη ψυχής... το παλεύω...
Συγγνώμη που όταν σε συναντούσα, περπατώντας στην παραλία, και
έμενες πίσω σε πείραζα... δεν είχαμε καταλάβει ότι το θεριό είχε μάλλον
ξεκινήσει και δούλευε...
Κρατάω τις ατάκες... Εκλογές και σε έβρισκα πάνω στο τρακτέρ ...”Σπέρνω αρακά, πώς θα ζήσουμε”... Το σουβλάκι με τις γιαγιάδες που καθάριζαν πατάτες και μου ‘λεγες για τότε που είχες νεαρός πρωτοεκλεγεί
και πήγες απογοητευμένος γι’ αυτά που άκουγες καθημερινά από τους
πολίτες στον Πρόεδρο... ”Τι περίμενες; να σου κάνουν κανένα άγαλμα;
Αυτή η στάνη τέτοια γιαούρτη βγάζει...”.
”Συνεχίζουμε, άρχοντα, σπέρνοντας για να ζήσουμε. Δεν περιμένουμε
τίποτα από κανέναν και η συνταγή για τη γιαούρτη σταθερή και ας την
γεύεται ο καθένας όπως θέλει...
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Iστορίες με τον Κωσταντή!

Ήταν καλοκαίρι του ‘74. Η επιστράτευση μάς
βρήκε οικογενειακώς στα Εξάρχεια. Ο πατέρας
επίστρατος, έπρεπε αμέσως να επιστρέψει
στη Λήμνο, εκεί που στα πρώτα μου βήματα
τον θυμάμαι να ήταν, όπως όλοι οι άντρες στο
νησί, αρματωμένος και ετοιμοπόλεμος. Δυο
φορές τον μήνα εκπαίδευση και δουλειές για
τον στρατό και την άμυνα του νησιού. Ο έλεγχος τακτικός αν είναι παρών. Τα σπίτια μικρά,
δεν είχαν χώρους να κρύψουν τα όπλα. Έτσι
τα κρεμούσαν στις γωνίες του σπιτιού, για να
αρματωθούν αμέσως αν χρειαζόταν. Τα αθώα
παιδικά ματάκια μου το έβλεπαν σαν παιχνίδι. Ο φόβος, όμως, του πατέρα μου, που με
είχε πάντα από κοντά με το ξύλο, δεν άφηνε
περιθώρια να επεξεργαστώ το “παιχνίδι” που
κρύβαμε σπίτι. Μετά την εκπαίδευση, κάθε 15
μέρες, τους έδιναν ανά 2 άτομα, από μια μεγάλη κονσέρβα. Όταν την έφερνε στο σπίτι, η λαχτάρα μας μεγάλη να την συνδυάσουμε με το
φρέσκο κριθαρένιο ψωμί που ζύμωνε η μάνα.
Κρέας άλλωστε τρώγαμε 1-2 φορές τον μήνα
από καμιά κότα που σφάζαμε.
Με την επιστράτευση σταματήσαμε το ψάρεμα εκείνη την χρονιά. Δεν ήμουν ποτέ φιλάργυρος, αλλά ήθελα το χαρτζιλίκι μου να το νιώθω, έστω 2-3 κέρματα στην τσέπη μου. Έτσι,
έπιασα δουλειά σε μια κάβα-ζαχαροπλαστείο
που υπήρχε δίπλα από το σπίτι μας. Παρέδιδα
καλάθια και τούρτες, αρχικά κοντά και σιγάσιγά, όταν κέρδισα την εμπιστοσύνη του αφεντικού, και σε πιο μακρινές διαδρομές. Πότε
με τα πόδια, πότε με το τρόλεϋ, καμιά φορά
και δύο τούρτες μαζί.
‘Εβλεπα τους άντρες με τα φύλλα πορείας να
κατευθύνονται προς το Πεδίο του Άρεως για
τα λεωφορεία με προορισμό την Ραφήνα και
από ‘κει με τα πλοία στα νησιά. Μέχρι να έρθει
η ώρα της επιβίβασης, παρέες παρέες, έπιναν
μπύρες και αναψυκτικά παρατώντας τα μπουκάλια, όλα γυάλινα και επιστρεφόμενα τότε.
Να άλλη μια δουλειά! Αρχικά τα έκρυβα στους
θάμνους, για να τα μαζεύω όλα μαζί και μετά
με τσουβάλια τα μετέφερα σπίτι. Είχα φτιάξει
ένα χώρο και μάζευα επιπλέον και χαρτιά από
τα περισσεύματα στα τυπογραφεία τα οποία
έδινα στον έμπορα για πενταροδεκάρες...Δεν
μου έλειψε, όμως, έτσι ποτέ το σάντουιτς,
κάποιες φορές και διπλό, τη στιγμή που όλοι
οι άλλοι έπαιρναν κουλούρι με μισή δραχμή
τότε!
Το ψάρεμα παρέμενε στις δράσεις μου. Έλεγα
στη μάνα μου πως πάω να παίξω κι έπαιρνα
κρυφά το λεωφορείο για την Ανάβυσσο, κατέβαινα στη βάρκα μας, με λίγα δίχτυα, κάτι κατάφερνα. Όταν συνειδητοποίησα ότι τα καταφέρνω, ενημέρωσα την μάνα μου και άρχισα
τη δουλειά. Γυαλό – γυαλό και από ‘κει τα ψάρια στον Κυρ-Αντρέα τον Μαρίνο (Ψαροταβέρνα στη Παλ. Φώκαια). Από το λιμάνι του Αγίου
Νικολάου με τα πόδια στην Παλ. Φώκαια. Μια
φορά που επιχείρησα να πάρω το λεωφορείο
με κατέβασαν, όταν διαπίστωσαν ότι κουβαλούσα ψάρια. Κάπως έτσι πήγαινε το χαρτζιλίκι σπίτι, μέχρι που η επιστράτευση έληξε και
συνεχίσαμε τη δουλειά με τον πατέρα!
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Πότε βγάζουμε ‘’φλας’’
και πότε ΄΄Αλάρμ΄΄
γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης

Απλό; Όχι και τόσο για εμάς
τους Έλληνες οδηγούς.
Για οποιοδήποτε ελιγμό (προσπέραση, αποφυγή
εμποδίου) ή αλλαγή κατεύθυνσης (στροφή) θα πρέπει να υπάρχει εγκαίρως η προειδοποίηση με το
Φλας. Παρόμοια και πριν το παρκάρισμα, ο οδηγός θα πρέπει να βγάλει
το φλας. Φλας δεξιό για δεξιό παρκάρισμα, φλας αριστερό για το αριστερό παρκάρισμα. Ναι, το φλας και όχι το Αλάρμ ορίζεται από τον Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας. Άλλωστε το νόημα του φλας είναι…. θα στρίψω
…στην καλύτερη περίπτωση θα ανακόψω ή μπορεί επάνω στην στροφή
να αναγκαστώ να σταματήσω, γιατί ενδεχομένως στον δρόμο που θα εισέλθω να είναι κάποιο εμπόδιο (διερχόμενος πεζός, άλλο όχημα). Άρα,
το πίσω όχημα που θα έχει δει το προπορευόμενο με φλας θα πρέπει
να κρατήσει μεγάλες αποστάσεις και, αν χρειαστεί, να ανακόψει ομαλά
μη θεωρώντας πως θα στρίψει και θα ‘’αδειάσει’’ αμέσως μπροστά του
ο δρόμος.
Αρκετοί, για ανεξιχνίαστους λόγους (θέμα κουλτούρας είναι, αλλά ας μην
επεκταθούμε) δεν βγάζουν σχεδόν ποτέ φλας, παρότι πρόκειται για μια
απλή κίνηση που σώζει ζωές. Άλλοι πάλι βγάζουν το φλας μόνο αν υπάρχει
κάποιος άλλος πίσω τους. Το φλας, ωστόσο, είναι για να το βλέπουν και
οι πίσω και οι απέναντι και οι παραπλεύρως. Ακόμη και οι πεζοί διευκολύνονται και προφυλάσσονται από αυτή την απλή προειδοποίηση. Άλλο
λάθος είναι να βγαίνει το φλας πολύ νωρίτερα. Για παράδειγμα, από εκεί
που θέλουμε να στρίψουμε και εκεί που θα βγάλουμε το φλας, πρέπει να
μην μεσολαβεί άλλος δρόμος, για να μην παραπλανηθεί άλλος οδηγός
που περιμένει στο ενδιάμεσο στενό και φύγει. Αν τώρα είναι κάποιος στο
ενδιάμεσο στενό, ας προσέξει μήπως το φλας του ερχόμενου είναι ξεχασμένο ή εσφαλμένα πολύ νωρίς…    
Το ‘’Αλάρμ’’ είναι για έκτακτες καταστάσεις ή όταν η στάση ή στάθμευση
του οχήματος μπορεί να είναι επικίνδυνη για τους άλλους χρήστες του
δρόμου. Σε ένα ξαφνικό μποτιλιάρισμα ή ατύχημα σε μεγάλο δρόμο
με υψηλές ταχύτητες, για να μην πέσουν οι πίσω επάνω μας, βγάζουμε
έγκαιρα τα ‘’Αλάρμ”. Σε πολλά αυτοκίνητα, πάνω από ορισμένα χιλιόμετρα (60km/h περίπου), ηλεκτρονικό σύστημα ‘’διαβάζει’’ την κατάσταση
έκτακτης ανάγκης που έχει ο οδηγός μπροστά του και ανάβουν αυτόματα
τα αλάρμ. Αυτό γίνεται με το ηλεκτρονικό σύστημα που καταλαβαίνει την
απότομη αντίδραση του οδηγού από το γκάζι στο φρένο.
Αν δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, κάλλιστα θα μπορέσει να το κάνει ο
συνοδηγός, γιατί το μποτόν βρίσκεται σε περίοπτη θέση για άμεση ενεργοποίησή του.
Προσωπικά, όπως και οι περισσότεροι στην Ελλάδα, για να παρκάρω, τα
αλάρμ βγάζω, γιατί αυτό έχουμε κάνει άγραφο κανόνα. Με την διαφορά,
αν μπροστινός μου βγάλει φλας για να παρκάρει, “δεν του ζητάω και τα
ρέστa”.
Τα πρόστιμα για μη χρήση των δεικτών κατεύθυνσης είναι 80 € και, αν δεν
δουλεύουν, 150 €.
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Η αγρότισσα άρπαξε το σφραγισμένο φάκελο
και έτρεξε στο στάβλο να βρει τον κυρ- Χρήστο:
«Γράμμα από το παιδί!» του φώναξε από μακριά. Εκείνος πέταξε κάτω το ξυστρί και την πλησίασε με κομμένη την ανάσα. Από τη μέρα που
‘χε φύγει ο Θοδωρής απ’ το χωριό, κάθε γράμμα ήταν για τους γέρους του μήνυμα ζωής. Ε,
μα Παρίσι ήταν αυτό, δεν ήταν παίξε – γέλασε…
Τότε όλο το χωριό είχε απορήσει με τον αγρότη
και την κυρά του, που ‘χαν δεχτεί να στείλουν το
μοναχογιό τους τόσο μακριά, μα ο κυρ- Χρήστος
το ‘χε αποφασισμένο να μην καταδικάσει το μοναδικό παιδί που του ‘χε χαρίσει ο Πανάγαθος.
Κι ο ίδιος πολύ αγαπούσε το σχολειό, μα ο δικός
του γέρος τον είχε βγάλει, όταν έπαψε να διαβάζει συλλαβιστά. Με τον πόνο της αμάθειας
βαθιά ριζωμένο στην ψυχή του, είχε ορκιστεί
πως στο δικό του παιδί δε θα έλεγε ποτέ όχι, και
σαν είδε πως ο Θοδωρής είχε μυαλό ξουράφι
και πως τα γράμματα χώραγαν στο κεφάλι του,
άνοιξε την πόρτα, και τον έστειλε στο καλό.
Έτσι το χωριό είχε γίνει Αθήνα, η Αθήνα είχε γίνει Παρίσι κι ο πιτσιρικάς με τα κοντοβράκια και
τα φαγωμένα γόνατα, ένας καθηγητής με κοστούμι και γραβάτα ευρωπαϊκή, να διδάσκει σε
φράγκικο κολέγιο θηλέων. Ποτέ δε μετάνιωσε
το ζευγάρι που ‘χε αποχωριστεί το γιο, κι ας τον
είχαν και οι δυο αποθυμήσει, γιατί τον έβλεπαν
να τρανεύει, όπως κανένας από τους δυο γονείς
δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Ο Θοδωρής
πάλι κατανοώντας τη μοναξιά τους, τους έγραφε όσο τακτικά μπορούσε, για να τους κάνει
συμμέτοχους στις χαρές και τα όνειρά του.
Η κυρά- Μυρσίνη άνοιξε βιαστικά το φάκελο,
ξεδίπλωσε το επιστολόχαρτο και συλλάβισε:
«Α-γα-πη-με-νοι μου γο-νείς,
Εί-μαι κα-λα και το αυ-το ε-πι-θυ-μώ και δι’
υμάς…
Ο κυρ- Χρήστος άκουγε με λαχτάρα τη γυναίκα
του να διαβάζει με κόπο τα νέα του παιδιού, για
το σχολείο και τις μελέτες του. «Ρε τον μπαγάσα!» έλεγε και ξανάλεγε περήφανος, σε κάθε
τελεία.
«Σώπα χριστιανέ μου! Με μπερδεύεις!» τον
μάλωνε η Μυρσίνη, καθώς το γράμμα του γιου
της αποκτούσε όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τον επόμενο μήνα- έγραφε ο Θοδωρής- θα
ερχόταν στην πατρίδα, συνοδεύοντας τις τελειόφοιτες στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής,
τρέχα γύρευε! Το σημαντικό ήταν πως- ναι το
έγραφε καθαρά- τα κοριτσόπουλα είχαν θελήσει να επισκεφτούν το χωριό του καθηγητή τους
και πως θα αριβάρανε με το γιο και τους συνα-
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Αλλαγές απ’ τας Ευρώπας.
Ένα διήγημα από την ΜΑΡΩ ΣΙΔΕΡΗ
δέλφους του στο σπίτι τους.
«Σας παρακαλώ, φροντίστε για χώρο υγιεινής,
μη γίνουμε ρεζίλι στους ξένους ανθρώπους…»
ικέτευσε ο Θοδωρής κι έκλεισε το γράμμα με
ευχές και φιλιά.

«Καινούργιος μπελάς μας βρήκε!» αναφώνησε
η μάνα και κούνησε το κεφάλι, παραδίδοντας
το γράμμα στον άνδρα που κοιτούσε απορημένος.
«Τι θέλει να κάνουμε;» ρώτησε και κοίταξε το
χαρτί, μπας και καταλάβει.
«Ποιος τον ξέρει!» απάντησε η κυρά – Μυρσίνη, ξέγνοιαστη που το παλικάρι της ήταν καλά
και που θα ερχόταν. «Ας έρθει με το καλό και
θα μας εξηγήσει τι θέλει να φροντίσουμε!» συμπλήρωσε και πήγε να ταΐσει τις κότες. Έτσι πέρασαν οι πρώτες βδομάδες και το ζευγάρι άρχισε να μετρά αντίστροφα τις μέρες. Ο κυρ- Χρήστος ασβέστωσε την αυλή για να σκοτωθούν τα
μικρόβια, ελπίζοντας πως αυτό εννοούσε ο γιος
του όταν ζητούσε «να φροντίσουν για χώρο
υγιεινής», και η κυρά- Μυρσίνη έκανε το αγροτόσπιτο να λάμπει, για να μην γίνονταν «ρεζίλι
στους ξένους ανθρώπους».
Πράγματι η επιστροφή του ξενιτεμένου ήταν
όπως την φαντάζονταν οι γονείς. Ο Θοδωρής
έπεσε στις αγκαλιές τους, αδιαφορώντας για
τις μαθήτριες και για τη συνάδελφο που στέκονταν πιο πίσω, χαρούμενος που ξανάβλεπε τα
πιο αγαπημένα του πρόσωπα. Έκλαψαν, αντάλ-

λαξαν φιλιά και γλυκόλογα κι έπειτα το παιδί
σύστησε τους καλεσμένους του. Στα επόμενα
λεπτά η αυλή γέμισε με φωνές και γέλια, το
τραπέζι στρώθηκε με αγαθά και φιλοξενία και η
απλότητα μετέφραζε όσα ο νεαρός δεν προλάβαινε να εξηγήσει. Οι ξένες δήλωναν μαγεμένες
από την καλοσύνη των οικοδεσποτών, οι γονείς
γοητευμένοι από την ευγένεια και τη φινέτσα
των καλεσμένων και η καρδιά ένωνε τους δυο
τόσο διαφορετικούς κόσμους.
Η μάνα- φύση όμως έχει τους δικούς τους ρυθμούς και πανανθρώπινη γλώσσα και σε ανύποπτο χρόνο κάλεσε τις ταλαιπωρημένες από το
ταξίδι κοπελιές. Μια- μια οι ξένες κοίταξαν τη
νοικοκυρά, παρακαλώντας τη με τα μάτια να
τους υποδείξει το χώρο όπου και οι άρχοντες
απολαμβάνουν τη μοναξιά.
Η κυρά- Μυρσίνη αμέσως κατάλαβε το αίτημα
και ανέλαβε ως φιλόξενη οικοδέσποινα να τις
εξυπηρετήσει.
«Από ‘δω κόρες μου! » τους είπε κι έδειξε το
κοτέτσι. Ο Θεόδωρος κόντεψε να πέσει από την
καρέκλα.
«Ρε μάνα, στο κοτέτσι θα τις πας;» ρώτησε τρομαγμένος και το πρόσωπό του κοκκίνισε έξαφνα, τόσο που ο πατέρας φοβήθηκε μη πάθαινε
κανένα κακό.
Η κυρά- Μυρσίνη τον κοίταξε απορημένη. «Ε,
που να τις πάω;» έκανε και ανασήκωσε τους
ώμους. Το παλικάρι μόνο που δεν έκλαιγε από
την απόγνωση. «Καλέ μάνα, αυτοί οι άνθρωποι
είναι μαθημένοι αλλιώς. Έχουν ειδικό χώρο υγιεινής. Πώς θα πάνε στο κοτέτσι τώρα; Ρεζίλι θα
γίνουμε»
Ο κυρ- Χρήστος, συμμεριζόμενος την αγωνία
του γιου του, πήγε να σκάσει από τη στενοχώρια, γιατί τώρα καταλάβαινε τι ήταν ο «χώρος
υγιεινής». Η γυναίκα πάλι δεν είχε σκοπό να
χαλάσει τη γαλήνη της αφού το πράγμα δε διορθωνόταν.
«Εμείς στο κοτέτσι πάμε!» απάντησε στωικά
και έστρεψε την προσοχή της στις κοπελιές που
περίμεναν υπομονετικά το τέλος των διαπραγματεύσεων.
Αν μπήκαν στο κοτέτσι τα κοριτσόπουλα, μη
το ρωτάτε, ούτε εάν απάντησαν στο κάλεσμα
της φύσης ή αν ανέβαλαν την επικοινωνία για
αργότερα. Ο Θεόδωρος όμως, τρελαμένος
από την κατάσταση, πριν φύγει έβαλε τον πατέρα να του ορκιστεί πως θα έφερνε τον αέρα
της προόδου στο χωριατόσπιτο: «Είναι ντροπή
στις αρχές του 20ού αιώνα να μην έχουμε έναν
χώρο υγιεινής!» είπε και ο κυρ- Χρήστος κάλεσε
μάστορα από την πρωτεύουσα την επόμενη κιόλας μέρα. Διάολε είχε παιδί εις τας Ευρώπας,
δεν επιτρεπόταν να μην έχει ειδικό χώρο υγιεινής! Έτσι το σπίτι του έγινε το πρώτο στο χωριό
που απόκτησε αποχωρητήριο και για κάμποσο
καιρό η δημιουργία του έγινε αξιοθέατο για
τους ντόπιους.
Το καινούργιο δωμάτιο ετοιμάστηκε, όπως ήταν
φυσικό, δίπλα στο κοτέτσι και ο πατέρας περήφανος που πια το σπιτικό του είχε γίνει ευρωπαϊκό, έγραψε στο γιο του τα καλά μαντάτα:
«Αγαπητέ μου Θοδωρή,
Ο χώρος υγιεινής είναι έτοιμος. Είναι πολύ
ωραίος και όταν με το καλό ξανάρθεις, θα χαρείς. Βάλαμε και πόρτα».
Από κάτω η κυρά- Μυρσίνη, που δεν καταλάβαινε από ευρωπαϊκές αλλαγές, έστειλε κι εκείνη τα δικά της χαιρετίσματα:
«Ο πατέρας σου έχει πολύ χαρά με το μουσταράκι που έφτιαξε, μα βρε παιδί μου, τσάμπα ο
κόπος! Εμείς πάλι στο κοτέτσι πηγαίνουμε!»
www.eptalofos.gr
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Η αυτοκρατορία του ηθοποιού

Η εποχή που μας δίνει ένα ευανάγνωστο τοπίο για την «παντοκρατορία του ηθοποιού», είναι ο 19ος αιώνας στην Ιταλία.
Στη μεγάλη διαδρομή του θεάτρου υπάρχουν εναλλαγές στην
πρωτοκαθεδρία εντός του. Υπήρξαν εποχές όπου δεσπόζοντα
ρόλο έπαιζε ο σκηνοθέτης. Άλλες που ξεχώριζε ο συγγραφέας,
όπως στην αρχαία Ελλάδα. Το μεγαλύτερο όμως χρονικό διτου Πάνου Σκουρολιάκου άστημα ο ηθοποιός είναι εκείνος που από πλευράς δημιουργών καθορίζει τους όρους ύπαρξης και λειτουργίας του.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και συγγραφείς ή σκηνοθέτες τις θεωρητικές εργασίες
τους τις αφιέρωσαν στη λειτουργία του ηθοποιού. Να θυμίσουμε τα βιβλία του
σπουδαίου Ρώσου σκηνοθέτη Κωσταντίν Στανισλάφσκι (1863-1938), με τίτλους
«Ένας ηθοποιός δημιουργείται» και «Πλάθοντας έναν ρόλο». Πολλοί ακόμα οι
πρακτικοί και θεωρητικοί του θεάτρου που έγραψαν για τον ηθοποιό και την καλλιτεχνική ή ακόμα και την κοινωνική συμβολή του. Να σημειώσουμε την εξαιρετική δουλειά της Φλοράνς Ντιπόν στο βιβλίο της «Η αυτοκρατορία του ηθοποιού»,
όπου εξετάζει το θέατρο στην αρχαία Ρώμη. Από τις ελληνικές εργασίες αυτού του
είδους ξεχωρίζουμε την εμπειρική κατάθεση του Αλέξη Μινωτή «Εμπειρική θεατρική παιδεία». Η εποχή που μας δίνει ένα ευανάγνωστο τοπίο για την «παντοκρατορία του ηθοποιού», είναι ο 19ος αιώνας στην Ιταλία. Εδώ οι ηθοποιοί είναι οι
απόλυτοι κυρίαρχοι του θεατρικού γεγονότος. Το είδος και η εποχή της Comeddia
dell’ arte δημιούργησαν μια συντεχνία της οποίας τα μέλη πατούσαν το θεατρικό
σανίδι από τα παιδικά τους ακόμα χρόνια. Όλα τα στοιχεία της παράστασης λειτουργούσαν με κέντρο τον ηθοποιό. Ο επονομαζόμενος και «Μεγάλος Ηθοποιός»
ήταν ο επικεφαλής, ο οποίος κρατούσε ό,τι ήθελε από το κείμενο, φρόντιζε μόνος
του να δημιουργήσει τον ρόλο του, επέλεγε ο ίδιος τα κοστούμια που θα φορούσε. Προφανώς αυτός ο leader ηθοποιός καθόριζε την αισθητική της παράστασης
αλλά και τον τρόπο παιξίματος των συναδέλφων του. Σχολές θεάτρου δεν υπήρχαν
ακόμη. Οπότε η μαθητεία λάβαινε χώρα επί σκηνής, στις παραστάσεις, στις οποίες
συμμετείχαν από την παιδική τους ηλικία οι «δόκιμοι» ηθοποιοί. Αργότερα, τις
σχολές θεάτρου πάλι ηθοποιοί τις δημιούργησαν. Κατέθεσαν και θεωρητικές εργασίες για την τέχνη τους, όπως οι Αντόνιο Μοροτσέζι (1768-1838), Αλεμάνο Μορέλι (1812-1893), Λουίτζι Ράζι (1852-1918). Αφήνοντας η συντεχνία των θεατρίνων
πίσω την εποχή της αποκήρυξής τους από την Εκκλησία, ζούσαν την περίοδο όπου
«Μεγάλοι Ηθοποιοί» έδιναν και τον τόνο της συντεχνίας και τα μέλη της απολάμβαναν την αίγλη της. Αυτή ακριβώς την εποχή οι ηθοποιοί είναι τόσο διάσημοι και
έχαιραν τόσης δημοτικότητας και αγάπης από το κοινό, που πραγματικά κανένα
άλλο επάγγελμα δεν μπορούσε να συγκριθεί με το δικό τους. Η ανώτερη τάξη επιδιώκει τη συντροφιά τους. Ένας ολόκληρος κόσμος από αυτοβιογραφίες ηθοποιών, ταξιδιωτικές αναμνήσεις από τις περιοδείες τους καθώς και ανέκδοτα από τη
ζωή στα παρασκήνια δημιουργείται και καταναλώνεται μανιωδώς από το κοινό.
Η βούληση των «Μεγάλων Ηθοποιών» ακόμα ήταν αποφασιστική για μια σειρά
από λειτουργικά ζητήματα. Ήταν αυτοί που μελετούσαν και πρότειναν τα νεότερα
καλλιτεχνικά ρεύματα. Ενέκριναν ή δεν ενέκριναν τα έργα των δραματουργών καθορίζοντας έτσι τις τύχες της θεατρικής συγγραφής. Παρεμβαίνοντας βεβαίως στα
έργα, οδηγούσαν τους συγγραφείς να περάσουν από το «φιλολογικό» θεατρικό
έργο σε ένα έργο άμεσου θεατρικού λόγου και δράσης.
Καθόριζαν θέματα οικονομικά ή ακόμη και νομικά, αποφασίζοντας για αμοιβές,
αποζημιώσεις και πνευματικά δικαιώματα. Καθόριζαν την ιεραρχία εντός του θεάτρου και ακόμα ό,τι άλλο είχε σχέση με το επάγγελμά τους. Στη συνέχεια, οι ίδιοι οι
ηθοποιοί δημιούργησαν σχολές στις οποίες δίδασκαν τη δική τους ιδιαίτερη μέθοδο υποκριτικής. Η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις εποχές, ακόμα και σε εκείνες που
δεν χαρακτηρίζονται ως περίοδοι μονοκρατορίας του ηθοποιού, πάντα ο ηθοποιός
είναι το επίκεντρο της παράστασης. Κι ακόμα σπουδαίοι συγγραφείς και σκηνοθέτες πάντα αποζητούσαν τη συνεργασία με τους «Μεγάλους Ηθοποιούς». Όπου
λοιπόν η μεγαλοφυΐα του σκηνοθέτη συναντά το ταλέντο ενός τέτοιου ηθοποιού
πάνω σε ένα σπουδαίο κείμενο, το αποτέλεσμα είναι πραγματική ευλογία. Βλέποντας μια παράσταση ας έχουμε στον νου μας ότι αυτή η συντεχνία του σανιδιού
πέρασε εποχές διώξεων κι ακόμα εποχές αποθέωσης. Είναι όμως πάντα εκεί, μέσα
στα φώτα, για να φωτίσει τον νου και την καρδιά των θεατών.
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ΒΑΓΓΕΛΗΣ
ΧΩΡΑΦΑΣ

ΟΥΚΡΑΝΙΑ: ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ;

Είναι δυνατόν να γίνει ένας πυρηνικός
πόλεμος; Η απάντηση είναι ναι, αφού
πολλές χώρες κατέχουν πυρηνικά όπλα.
Είναι πιθανόν; Η απάντηση είναι όχι. Είναι πιο πιθανό από ό,τι στο παρελθόν; Κανένας δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα, αλλά δεν φαίνεται να
υπάρχουν μεγαλύτερες πιθανότητες.
Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλυψε πως οι ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού. Για να καταλάβουμε
εάν η απειλή είναι σοβαρή ή όχι, είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε το
πώς οι Ρώσοι, και οι Σοβιετικοί πριν από αυτούς, αντιλαμβάνονται τον
πυρηνικό πόλεμο.
ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ
Το σοβιετικό δόγμα βασίστηκε στο «δεύτερο πλήγμα»: τα πυρηνικά όπλα
χρησιμοποιούνται ως αντίποινα, μόνο αν πρώτα τα χρησιμοποιήσουν οι
αντίπαλοι. Ο τελευταίος διάσημος αρχιστράτηγος των σοβιετικών δυνάμεων, ο Νικολάι Ογκάρκοφ, είχε αναπτύξει παράλληλα και ένα δόγμα για
«ταυτόχρονα πλήγματα».
Η στιγμή του Ψυχρού Πολέμου που εμφανίστηκε μεγαλύτερος κίνδυνος
πυρηνικού πολέμου, εκτός από τη γνωστή πυραυλική κρίση της Κούβας
το 1962, ήταν η κρίση των ευρωπυραύλων, όταν το ΝΑΤΟ ανέπτυξε νέα
οπλικά συστήματα (τους βαλλιστικούς πυραύλους Pershing 2 και τους
πυραύλους κρουζ Gryphon) στη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία και την Ιταλία. Σε εκείνη την περίπτωση, ο σοβιετικός συναγερμός
έφτασε στο μέγιστο, αν και η κοινή γνώμη δεν το γνώριζε. Υπήρχαν όμως
και άλλες κρίσεις που πέρασαν στη λήθη, ακόμη και τους τελευταίους
μήνες της ΕΣΣΔ. Συναγερμός διατάχθηκε επίσης τον Αύγουστο του 1991,
κατά τη διάρκεια του αποτυχημένου στρατιωτικού πραξικοπήματος κατά
του Γκορμπατσόφ.
Στη μετασοβιετική εποχή, οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις της Ρωσίας
τέθηκαν σε πολεμικό συναγερμό τουλάχιστον άλλες τρεις φορές: κατά τη
διάρκεια του πολέμου μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν το 1993,
κατά τη διάρκεια του αποτυχημένου πραξικοπήματος κατά του Γιέλτσιν το
1993 και στο περιστατικό του 1995, όταν ένας πύραυλος Northern Lights
που εκτοξεύτηκε από τη Νορβηγία παρερμηνευόταν ως βαλλιστικός πύραυλος.

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ
ΔΟΓΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, τα πράγματα έχουν αλλάξει
μόνο εν μέρει. Το δόγμα δεν άλλαξε ποτέ επίσημα, ισχύει το «δεύτερο πλήγμα». Η χρήση στρατηγικών πυρηνικών όπλων κατά των δυτικών χωρών και των ΗΠΑ θεωρείται μόνο ως απάντηση σε μια επίθεση των ΗΠΑ στη
Ρωσία. Όμως, στον τελευταίο εκσυγχρονισμό του δόγματος, προβλέπεται πυρηνική απάντηση και κατά της
χρήσης συμβατικών όπλων. Αλλά το νόημα δεν αλλάζει:
εάν οι ΗΠΑ ή το ΝΑΤΟ εξαπέλυαν συμβατικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών
στρατηγικών στόχων (όπως τα κεντρικά κέντρα διοίκησης και ελέγχου ή η
πρωτεύουσα), η Ρωσία θα απαντούσε με πυρηνικά αντίποινα.
Παράλληλα, το δόγμα για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων στο πεδίο
της μάχης εξακολουθεί να είναι ασαφές. Σήμερα δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε ένας Ρώσος πρόεδρος μπορεί να επιτρέψει τη χρήση τακτικών
όπλων εναντίον ενός εχθρικού στρατού.
Επισήμως θα έπρεπε να τα χρησιμοποιεί μόνο ως αντίποινα (μετά από
μια εχθρική πυρηνική επίθεση) ή ως απάντηση σε μια απελπιστική κατάσταση στο έδαφος: αν οι ρωσικές δυνάμεις συντρίβονταν και υπήρχε ο
κίνδυνος μιας εισβολής στο ρωσικό έδαφος.
Τίποτα από αυτά δεν ισχύει για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ουκρανικός
στρατός, στην καλύτερη περίπτωση, είναι ικανός να αντέξει την επίθεση,
αλλά δεν έχει την ικανότητα να συντρίψει τον εχθρό, ούτε να εισβάλει
στη Ρωσία.
ΚΑΠΟΙΑ ΑΚΡΑΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Σύμφωνα με κάποιους Αμερικανούς ειδικούς, οι Ρώσοι μπορεί να μην
έχουν κοινοποιήσει μια επιλογή προληπτικής χρήσης τακτικών πυρηνικών
όπλων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα περίμεναν να χάσουν τη μάχη ή να
δεχθούν εισβολή, αλλά αν εκτιμούσαν ότι ο πόλεμος γυρίζει προς το χειρότερο (επειδή διαρκεί πολύ ή δημιουργείται ένας μεγάλος συνασπισμός
εχθρικών κρατών), θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ένα ή περισσότερα τακτικά πυρηνικά όπλα και να περιμένουν τον εχθρό να καθίσει αμέσως στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αν αυτό ισχύει, ο πιο πιθανός
στόχος θα ήταν η Ουκρανία. Αυτό είναι ένα πολύ απίθανο σενάριο, που
δεν προέρχεται από ρωσικές πηγές, αλλά όχι αδύνατο.
Υπάρχουν επίσης αναλυτές στη Δύση που θεωρούν ότι ο Πούτιν μπορεί
να υιοθετήσει το «δόγμα του τρελού». Δηλαδή, εάν ο Πούτιν θέλει πραγματικά να δημιουργήσει πανικό και να αναγκάσει τις ΗΠΑ να ζητήσουν
διαπραγματεύσεις και συνομιλίες, δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι ο στόχος μιας περιορισμένης πυρηνικής επίθεσης να είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ
χωρίς πυρηνικά όπλα, όπως η Πολωνία, οι Βαλτικές ή η Νορβηγία. Σε μια
τέτοια περίπτωση, ο Πούτιν θα έπαιζε το χαρτί του «τρελού» και θα ανάγκαζε έναν εχθρό που δεν σκέφτεται πλέον να κλιμακώσει τα πυρηνικά
αντίποινα να απαιτήσει αμέσως ειρήνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για
να αποφύγει περαιτέρω «τρελές» ενέργειες. Αυτή είναι μια ακόμη λιγότερο πιθανή υπόθεση, αλλά μαθηματικά δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Για να ακυρωθούν όλα αυτά τα σενάρια, όσο ανορθολογικά και απίθανα
και αν είναι, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από τις διαπραγματεύσεις. Διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά και
διαπραγματεύσεις για να λυθούν τα θέματα ασφάλειας της Ρωσίας και
ότι δεν θα υπάρξει κλιμάκωση από την πλευρά της Δύσης, η οποία έχει
τα μέσα για καταστροφικά αντίποινα. Είναι όμως ο Τζο Μπάιντεν ικανός
να το καταφέρει; Αυτό δύσκολα μπορείς να το περιμένεις από κάποιον
που εκφράζεται με όρους όπως: «Η μόνη εναλλακτική στις κυρώσεις είναι
ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος». Αλλά οι πιθανότητες να συμβεί αυτός ο
πόλεμος είναι μηδαμινές. Προς το παρόν.
Πηγή: https://www.facebook.com/vangelis.chorafas
O Βαγγέλης Χωραφάς, διευθυντής της ιστοσελίδας γεωπολιτικής https://www.geoeurope.
org/, δημοσιεύει καθημερινά πρωτοτυπα άρθρα και αναλύσεις και στην προσωπική του
σελίδα στο facebook (https://www.facebook.com/vangelis.chorafas).

17

1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2022/1/101

ο Μάκης μίλησε …όπως πάντα!

“ Έχετε έτοιμο το υλικό…προχωρήστε!
Φέτος είναι χρέος σας να αναδείξετε την
ιστορία και το μεγαλείο ψυχής των παππούδων σας. Καλή δύναμη σας εύχομαι
και κουράγιο. Εγώ θα είμαι πάντα κοντά
να σας καμαρώνω να ανεβάζετε ψηλά
τον ΝΤΕΛΑΛΗ
…σαν τον ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΧΑΡΤΑΕΤΟ ...”
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100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή!
Σχεδόν 50 χρόνια γεμάτα προσωπικά βιώματα…

γράφει
ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης

Τέσσερις παππούδες, δύο ξεχωριστές οικογένειες. Από τον Πόντο ο παππούς, η γιαγιά από τα
Πριγκηπόννησα. Οι άλλοι παππούδες Καππαδόκες και οι δύο. Πορείες δύσκολες. Ο Παππούς ο
Κώστας, από το Ορντού του Πόντου. Σφαγμένοι
οι γονείς του από τους Τούρκους, βρέθηκε να μεγαλώνει στο ορφανοτροφείο της Πριγκήπου. Από
‘κει (είχε, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ένα σταυρουδάκι σαν τατουάζ στο χέρι) προσπαθούσε
να κρυφτεί, για να μην τον πάρουν σκλάβο στα
πρόβατα. Μεγάλωσε στην Πρίγκηπο και με τον
διωγμό βρέθηκε αρχικά στο Λαύριο, όπου γεννήθηκε και ο πατέρας μου, και μετά στην Ανάβυσσο.
Πρώτη δουλειά, καμίνι στο Σκόρδι (το βουνό της
Αναβύσσου), βγάζοντας κάρβουνα, όπως και πολλοί άλλοι πρόσφυγες για βιοποριστικούς λόγους.
Ακολουθεί το επάγγελμα του Ντελάλη στο χωριό.
Η γιαγιά Συρμεγιώ, αρχόντισσα. Δήλωνε, περήφανη, Πολίτισσα, από τα νησιά της Πόλης. Παρόλο
που ήξεραν Τούρκικα, δεν είχα ακούσει ποτέ λέξη
Τούρκικη και από τους δύο. Ο Παππούς μάς έλεγε ιστορίες και η γιαγιά σιγοτραγουδούσε πάντα,
όσο ήταν καλά, μικρασιάτικα τραγούδια...
Οι άλλοι παππούδες, με καταγωγή από την Καππαδοκία. Οι οικογένειες τους από το χωριό Σουλούτσοβα, στη Νίγδη, βρέθηκαν με τις οικογένειές τους στον Πειραιά το Σεπτέμβριο του 1924.
Από ‘κει, επισκέφθηκαν τα Βούναινα, ένα χωριό
ανάμεσα στην Καρδίτσα και την Λάρισα, αρχικά

οι προύχοντες γεροντάδες που μιλούσαν καλύτερα Ελληνικά, για να τους ακολουθήσουν και
οι υπόλοιποι. Το τρένο τούς αποβίβασε σ’ ένα
χωριό λίγα χιλιόμετρα από τον τελικό προορισμό τους και από ‘κει ξεκίνησε το καραβάνι για
τη νέα τους πατρίδα. Έμοιαζε πολύ με τον τόπο
που γεννήθηκαν και προσαρμόστηκαν σχετικά
γρήγορα. Γεωργία-κτηνοτροφία η ασχολία τους
και αγώνας για την επιβίωση και πάλι... Αντίθετα με τους παππούδες στην Ανάβυσσο, εδώ χρησιμοποιούσαν και την Τουρκική. Θυμάμαι έντονα
πιτσιρικάς, ακούσματα, τραγούδια, μοιρολόγια,
που είχα αρχίσει και να τα καταλαβαίνω...
Τα πρώτα παιδικά μου καλοκαίρια, καθισμένοι
στις αυλές, έπρεπε να σταματήσουμε την μπάλα και τα παιχνίδια, να έχει ησυχία την ώρα που
έφερναν το ραδιόφωνο έξω, για να το συντονίσουν στην εκπομπή του Ερυθρού Σταυρού με
τις αναζητήσεις συγγενών...κλπ. Αυτό, όμως, δεν
κράτησε πολύ. Είχε περάσει αρκετός καιρός και
όλα έδειχναν να έχουν πάρει το δρόμο τους.
Τουρκόσπορους, μισή μπουκιά ανθρώπους... και
άλλα σχετικά ακούγαμε από τους γέρους, κυρίως
γηγενείς, νιώθοντας έντονα στις παιδικές ψυχούλες μας την -τουλάχιστον- αντιπάθειά τους για
την καταγωγή μας που έμπλεξε στα πόδια τους!
Όταν δε ο φτερωτός θεός του έρωτα ξεφύτρωνε
ανάμεσα στους δύο κόσμους, έπρεπε ο γαμπρός
να κλέψει τη νύφη, κάποιες φορές και σκηνοθετη-

Αριστείδης Ανδρέου-Καίσαρας

από την Τοσκάτη, την Άγκυρα, την Προύσα, το Ικόνιο, την Αττάλεια, το Ερζερούμ, το Ντιαρμπακίρ με
βαμβάκια, νήματα, μαλλιά Αγκύρας, Περσικά χαλιά,
ερυθρόδανο (ριζάρι), βαφές, φαρμακευτικά είδη,
κερί, σπόγγους, σιτάρια, κριθάρια, δέματα καπνού,
όπιο, λάδια, κρασιά, σύκα, σταφίδες. Όλα με προορισμό την Ευρώπη. Από το
άλλο μέρος, γαλλικά, αγγλικά, ολλανδικά, αυστριακά κ.ά. καράβια προσορμίζονταν στη Σμύρνη με μετάξια Βενετίας, μεταξωτά, αργυρόχρυσες στόφες
της Λυών, λουλάκι από τον Άγιο Δομήνικο, ζάχαρη, καρυκεύματα από την
Καρολίνα και τη Λουϊζιάνα της Aμερικής, χαρτιά, υαλικά, σίδερο, κασσίτερο,
μόλυβδο, ορείχαλκο. Η μουσική και τα τραγούδια ήταν πολύ έντονα στοιχεία
σε καφενέδες και ταβέρνες. Οι γάμοι και οι βαφτίσεις συνοδεύονταν πάντα
από οργανοπαίχτες. Παιχνιδιάτορες τους έλεγαν. Μουσικά όργανα, παιχνίδια. Στους μαχαλάδες ήταν τα καλύτερα μαγαζιά. Σε αναφορές που σώζονται
περιέχονται πληροφορίες ότι εκείνη η πόλη δεν θα πεθάνει ποτέ. Ήταν η
πόλη που δεν κοιμόταν ποτέ. Κάτι αντίστοιχο σαν την Σημερινή Νέα Υόρκη.
«Οι γυναίκες στη Σμύρνη ακολουθούσαν πιστά τη μόδα. Φορούσαν λευκές
καζάκες, κεντημένες μπροστά με φρου φρου και δαντέλες. Τις φορούσαν
όλες οι κοκέτες της εποχής. Όταν οι γυναίκες ντύνονταν έτσι, δεν φόραγαν
πολλά χρυσαφικά (μόνο δαχτυλίδια) και η λευκή ομπρέλα ήταν για να τις
προστατεύει από τον ήλιο». Η γιαγιά μου μου έλεγε “...όταν αυτές οι γυναίκες έφτασαν στην Αθήνα, χωρίς τίποτα, κατεστραμμένες εντελώς, πήγαιναν
στα παζάρια των Αθηνών και πούλαγαν τις νυχτικιές τους για να βρουν λεφτά
να φάνε. Οι δε κυρίες των Αθηνών της εποχής τα αγόραζαν για καλά και τα
φορούσαν για να πάνε την Κυριακή στην εκκλησία!” Ο τρόπος που οργάνωναν και ζούσαν την κάθε ημέρα όλοι οι άνθρωποι εκεί, θα μπορούσε να
προσδώσει αιώνιο χαρακτήρα στην πόλη. «Μόλις τελείωνε η δουλειά, οι εργάτες πλένονταν, χτενίζονταν, φόραγαν καθαρά ρούχα και άρχιζαν τη γιορτή.
Μέσα στη σιγαλιά της νύχτας άκουγες μέχρι από πολύ μακριά παρέες να γελούν και να τραγουδούν και να λένε αστεία».Κανείς δεν έμοιαζε να κοιμάται
ποτέ σε αυτήν την πόλη. Τραγούδια ακούγονταν και την αυγή, γιατί υπήρχαν
κι εργάτες που δούλευαν όλη τη νύχτα στα καπνά και τελείωναν με το πρώτο
φως. Εκεί πια άκουγες αμανέδες και τραγούδια με τη συνοδεία αηδονιών.
Ανείπωτη ομορφιά... Αν και το τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου Ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε, προσωπική μου άποψη είναι ότι: Ένα νέο ξεκίνημα, μία νέα σχέση πρέπει να ξεκινήσει μεταξύ
των δύο γειτονικών λαών. Τουλάχιστον στη Λέσβο και την Χάλκη οι αμοιβαίες επισκέψεις και οι τουριστικές σχέσεις Τούρκων και Ελλήνων δείχνουν ότι
ο ομφάλιος λώρος, που το 1922 αποκόπηκε με φρικαλέο τρόπο, μπορεί και
πάλι να επαναλειτουργήσει. Κι αυτό συμφέρει και τους δύο λαούς.

Σμύρνη:
Το εμπορικό σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης

Πριν από έναν αιώνα, το «λίκνο του ελληνικού πολιτισμού» παραδίδεται στις φλόγες. Η Μικρά Ασία φλέγεται! Η Σμύρνη πυρπολείται από τους Τούρκους κατακτητές. Σπίτια, μαγαζιά
και ανθρώπινες ζωές θα βιώσουν μία ανείπωτη θηριωδία. Έναν αιώνα μετά,
οι ιστορικές αναλύσεις κάνουν ακόμα απολογισμό αλλά, λόγω της φρικαλεότητας των γεγονότων, κάνουν ελάχιστες αναφορές στο πως η Σμύρνη κάποτε
ζούσε και ανέπνεε διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη ελληνική πόλη σήμερα. Εγώ σήμερα θα κάνω μια σύντομη αναφορά στο ποια ήταν η ζωή στην
Σμύρνη προ της Μικρασιατικής καταστροφής. Η Σμύρνη ήταν ένας τεράστιος
εμπορικός κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Υπήρξε κοιτίδα πολλών αρχαίων λαών και πολιτισμών. Το 1922 αριθμούσε 370.000 ψυχές. Εξ’ αυτών
οι 165.000 ήταν Έλληνες. Οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί, Τούρκοι, Αρμένιοι,
Εβραίοι, Λεβαντίνοι, ήξεραν όλοι να μιλούν ελληνικά. Η ελληνική γλώσσα
είχε καθιερωθεί ως «η γλώσσα των εμπόρων και της καλής κοινωνίας». Αξίζει ακόμα να λάβουμε υπ’ όψιν το υπόμνημα που απεστάλη στη Συμμαχική
Διάσκεψη Ειρήνης των Παρισίων και υπογράφονταν από τα εκλεγμένα όργανα της Ελληνικής Κοινότητος και από τον Μητροπολίτη Χρυσόστομο και στο
οποίο μεταξύ άλλων αναφέρονταν και τα εξής: Σε σύνολο 5.308 εργοστασίων και εργαστηρίων του βιλαετίου της Σμύρνης, τα 4.008 ήταν Ελληνικά, τα
1.216 Τουρκικά, 28 Αρμενικά, 21 Εβραϊκά και τα υπόλοιπα ξένων. Δηλαδή, το
76% περίπου ήταν Ελληνικά. Σύμφωνα με μια έρευνα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σμύρνης ανάμεσα σε 3.315 εργοστάσια και εργαστήρια της πόλης,
χωρίς να υπολογιστούν τα 10 περίπου που ανήκαν σε ξένους, 73% ανήκαν
σε Έλληνες, 26% σε Τούρκους και 1% σε Αρμένιους και Εβραίους. Επί της συνολικής ιπποδύναμης 13.209 ατμοΐππων των ανωτέρω 5.308 εργοστασίων,
οι 8.880 ήταν Ελληνικών εργοστασίων και, επί συνολικής αξίας των εργοστασίων αυτών, 3.854.980 περίπου χρυσών Τουρκικών λιρών, οι 2.135.940
χρυσές λίρες ήταν Ελληνικά κεφάλαια. Στον τομέα, λοιπόν, της βιομηχανίας
οι Έλληνες κυριαρχούσαν μεταξύ όλων των «συνοίκων» λαών. Ήταν ασυναγώνιστοι, διέθεταν κεφάλαια μεγάλα, ήταν οι περισσότεροι και μεγαλύτεροι
εισαγωγείς και δάνειζαν ακόμη και το Οθωμανικό κράτος. H ραγδαία εξέλιξη
του εμπορίου βοηθούσε στην αύξηση του Ελληνικού πληθυσμού κι αυτός
με τη σειρά του ενίσχυε τις εμπορικές εργασίες. H περίφημη προκυμαία της
Σμύρνης, το Και (Quai) ήταν η βάση και το ορμητήριο, από το οποίο προωθείτο ο Ελληνικός πληθυσμός και το εμπόριο. H Σμύρνη ήταν η αποθήκη του
εμπορίου της δυτικής Μικράς Ασίας, όπως το Χαλέπι της Συρίας. Στις αποθήκες και τα καταστήματα των Ελλήνων της Σμύρνης έφταναν τα καραβάνια

μένα, για να ξεπεραστεί
το
πρόβλημα-ταμπού
(ναι, ήταν πρόβλημα το
σμίξιμο αυτών των δύο διαφορετικών κόσμων),
και να βρεθούν στην εκκλησία. Ακολούθησε η
κοινή παρουσία στα σχολεία της Κερατέας. Βρήκαμε πολλά να μας ενώνουν και μάλλον, εκτός
από τον κακό εγωισμό, τίποτα να μας χωρίζει. Ο
χρόνος άλλαξε πολλά. Στα μαθηματικά γνωρίζουμε τις τρείς διαστάσεις. Χ, Ψ & Ζ. Υπάρχει, όμως,
και η τέταρτη διάσταση που ορίζεται με το χρόνο.
Πόσα μα πόσα πράγματα τουλάχιστον αλλάζουν
με τον χρόνο; Κάπως έτσι ενσωματωθήκαμε, γίναμε φίλοι. Δεν χρειάζεται πλέον να “κλεφτούν” τα
ζευγάρια. Και να που καλαμπουρίζουμε με “Τούρκους” και “Αρβανίτες”. Θυμάμαι σε πρόσφατη
συνάντηση με φίλο, με είδε κάπως λέγοντάς μου
“Ρε, βλάμη, κολλάμε εμείς, κολλάτε και ‘σεις οι
Μικρασιάτες;”

Το ψαλτήριο του παππού μου
Ηλία Αθαναηλίδη
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1922-2022- 100 Χρόνια Εθνικής Μνήμης
Δεν ξεχνάμε από πού είμαστε
και ποιοι θέλουν να ξεχάσουμε…
100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την
κορύφωση της μικρασιατικής καταστροφής κι
όμως το 2022 δεν έχει κηρυχτεί από την ελληνική κυβέρνηση ως επετειακό για τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή.
Η χρονιά που μόλις ξεκίνησε, όπως αναλύει ο
ιστορικός Βλάσης Αγτζίδης, «έχει μια ιδιάζουσα σημασία για την εθνική μας μνήμη, καθώς η
μικρασιατική καταστροφή έδωσε ένα τέλος σε
όσα τραγικά άρχισαν με την οργανωμένη παρουσία των εθνικιστών Νεοτούρκων το 1908.
Θύματα αυτής της «θύελλας» ήταν οι μη μουσουλμανικοί πληθυσμοί της οθωμανικής αυτοκρατορίας που τέθηκαν στο επίκεντρο προσχεδιασμένων εθνικών εκκαθαρίσεων και που
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο έχουν χαρακτηριστεί ως Γενοκτονία.
Αξιοσημείωτο ότι και η Ελλάδα, με απόφαση
της Βουλής, έχει θεσπίσει δύο Ημέρες Μνήμης, τη 19η Μαϊου για τον Πόντο και τη 14η Σεπτεμβρίου για τη Μικρά Ασία συλλήβδην. Με
τη 14η Σεπτεμβρίου, οπότε και ξεκινά η πυρπόληση της Σμύρνης, ο ελληνισμός έζησε τη
μεγαλύτερη τραγωδία που βίωσε ποτέ, καθώς
ολοκληρώθηκε η γενοκτονία των χριστιανικών
πληθυσμών που επίσημα είχε αποφασίσει η
κυβέρνηση των Νεοτούρκων το 1911, ενώ παράλληλα σηματοδοτείται το οριστικό τέλος της
ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία και την
Ανατολική Θράκη μετά από 35 αιώνες. Η 14η
Σεπτεμβρίου, όμως, κλείνει και δύο άλλους κύκλους, αυτόν της πολιτισμικής σύγκρουσης που
πήρε τη μορφή της σύγκρουσης των εθνών κι
εκείνον της εθνικής απελευθέρωσης που είχε
ξεκινήσει το 1821, ενώ από την άλλη ορίζει την
αρχή της σύστασης της σύγχρονης ελληνικής
κοινωνίας.
Το 2022, εκατό ολόκληρα χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, πορευόμαστε με τις
συνέπειες της μεγαλύτερης εθνικής μας τραγωδίας, καθώς τα προβλήματα που διαρκώς
αντιμετωπίζουμε με την Τουρκία οφείλονται
σε αυτήν την ήττα και στη διαμόρφωση της
νέας πραγματικότητας που προέκυψε μετά το
αναπόφευκτο τέλος της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Εκατό ολόκληρα χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή, το ελληνικό κράτος ακολουθεί την ίδια πιστή στάση· της συγκάλυψης
των ευθυνών, της σιωπής και του εκτοπισμού
της προσφυγικής μνήμης στο κοινωνικό περιθώριο». Δεν είναι τυχαίο πως το Υπουργείο
Πολιτισμού στην επίσημη ιστοσελίδα του επιλέγει την παρακάτω φωτογραφία, για να συνοδεύσει στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα
ένας πολιτισμός» το αφιέρωμα στη Μικρασιατική καταστροφή.

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»)

Την ίδια στιγμή, ευτυχώς, απόγονοι των προσφύγων τρίτης γενιάς, αποδεικνύοντας τη δυναμική τους παρουσία, με πείσμα προσπαθούν
να καταστήσουν τη χρονιά αυτή έτος γνώσης,
δημιουργίας και αναστοχασμού. Στις 3 Ιανουαρίου ο Σύνδεσμος Μικρασιατών-Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου «Ρίζες» υψώνει στον
ιερό βράχο της Ακρόπολης 45 τ.μ πανό με το
λογότυπο της Ομοσπονδίας Προσφυγικών Σωματείων Ελλάδος (Ο.Π.Σ.Ε) για τα 100 χρόνια
προσφυγικού ελληνισμού και ξεκινά μια προσπάθεια η σημαία αυτή να κυματίσει οπουδήποτε υπάρχουν Μικρασιάτες πρόσφυγες.

το Μάιο με θέμα: «Το τέλος του Α΄ Παγκόσμιου
πολέμου και η εντολή της Ελλάδας για το Σαντζάκιο της Σμύρνης. Διπλωματικό και ιστορικό πλαίσιο», το Σεπτέμβριο με θέμα: «Από τις
19 Μαΐου 1919 στις 14 Σεπτεμβρίου 1922: Η
Μικρασιατική εκστρατεία ως συμμαχική επιχείρηση και η ελληνική ήττα του Αυγούστου
του 1922. Ιστορικό πλαίσιο και επιπτώσεις της
καταστροφής» και το Νοέμβριο με θέμα: «Οι
πρόσφυγες ως δυναμικό στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης του Μεσοπολέμου».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία Προσφυγικών
Σωματείων Ελλάδας έχει ήδη συστήσει ειδική επιτροπή, αποτελούμενη από μέλη της
και επιστήμονες με γνώσεις στα θέματα του
προσφυγικού ελληνισμού. Στόχος της η επέτειος των εκατό χρόνων από τη μικρασιατική
καταστροφή να αποτελέσει αφετηρία για την
ανασυγκρότηση του οργανωμένου χώρου
των απογόνων των προσφύγων αλλά και για
την εδραίωση ενός παμπροσφυγικού κινήματος που θα εμπεριέχει όλες τις ομάδες που
έφτασαν στον ελλαδικό χώρο (Πόντιοι, Ίωνες,
Βιθύνιοι, Καππαδόκες, Πισίδιοι, Ανατολικοθρακιώτες). Παράλληλα, μεταξύ των στόχων
ορίστηκε η διεκδίκηση ζητημάτων σε εκκρεμότητα, όπως η ανταλλάξιμη περιουσία, και
αιτημάτων, όπως η δημιουργία μεγάλων εθνικών μουσείων, αφιερωμένων στον ελληνισμό
της καθ’ ημάς Ανατολής, στην πρωτεύουσα και
τη συμπρωτεύουσα. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται προβλέπεται η
διοργάνωση τριών επιστημονικών συνεδρίων,

100 χρόνια μετά τη μικρασιατική καταστροφή
τα αίτια παραμένουν συγκεχυμένα στο μυαλό των περισσοτέρων από εμάς εξαιτίας των
μύθων που κάθε πολιτική πλευρά θέλησε να
προβάλλει. Είχε ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα η
μικρασιατική εκστρατεία; Ήταν «εθνικοαπελευθερωτικός» ο πόλεμος του Κεμάλ; Υπήρξε,
πράγματι, λανθασμένη η απόφαση του Βενιζέλου να προκηρύξει τις εκλογές του 1920; Ο
μακροχρόνιος πόλεμος και κατ’επέκταση η
κούραση του ελληνικού στρατού συνέβαλε
σημαντικά στην ήττα; Θα μπορούσε η Ελλάδα
να διατηρήσει την περιοχή της Σμύρνης και της
Ανατολικής Θράκης, αν έπαιρνε την απόφαση
να περιοριστεί σε όσα της πρόσφερε η συνθήκη των Σεβρών ή, όπως υποστήριξε ο μετέπειτα δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς, επρόκειτο
για μία ανέφικτη άποψη;
Τη χρονιά αυτή μέσα από τις σελίδες του «Ντελάλη» θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε
στα παραπάνω ερωτήματα και να αναδείξουμε τι από αυτά αποτελεί μύθο. Τη χρονιά αυτή
θα προσπαθήσουμε να παραδώσουμε στις
επόμενες γενιές όσο πιο δυνατή τη φλόγα της
Μνήμης…
Πηγές
-Αγτζίδης Β. 100 Χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή
και η προβληματική μας εθνική μνήμη
-Αγτζίδης B., Λαμπρόπουλος A. Μικρασιατική καταστροφή.
Τα ίδια λάθη;
-100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή: Οι προκλήσεις, οι στόχοι, οι εκδηλώσεις, pontosnews.gr
-Ρίζες (Σύνδεσμος Μικρασιατών Κωνσταντινουπολιτών Χαλανδρίου)
-www.facebook.com/Marianna.Mastrostamati
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Όταν…φτάσαμε στην Ανάβυσσο
Το ταλαιπωρημένο και χτυπημένο από τις τρικυμίες πλοίο με τους πρόσφυγες θα διακρίνει
στο σκοτάδι το ΦΩΣ του φάρου …και στη
συνέχεια θα οδηγηθεί με ασφάλεια στον τελικό προορισμό μας …που ήταν το γαληνεμένο
λιμάνι της Αναβύσσου….
Μοιάζαμε όλοι οι πρόσφυγες σαν τους ναυαγούς που αγωνίζονται ελπίζοντας ότι κάποιο
καράβι θα τους σώσει ή κάποια σανίδα για
αυτούς θα είναι σωτήρια.
Μοιάζαμε σαν τους οδοιπόρους που είναι
κουρασμένοι, διψασμένοι και εξαντλημένοι
μετά από κοπιαστική πορεία στην έρημο.
Στην αρχή τα βλέπαμε όλα μαύρα και σκοτεινά, χωρίς καμιά φωτεινή ένδειξη να αναπτερώνει τις ελπίδες μας.
Προσμέναμε στο ΦΩΣ που θα μας οδηγούσε
στο ΤΕΛΟΣ του αδιέξοδου στο οποίο είχαμε
περιέλθει και το οποίο οφείλετο αφ΄ ενός μεν

στην ανικανότητα των κρατικών οργάνων κι
αφετέρου στην ανημποριά του μισοδιαλυμένου Ελληνικού κράτους.
Τα βήματα όλων μας ήταν βαριά από το φόβο
και την αβεβαιότητα γιατί καθημερινά διαπιστώναμε την στασιμότητα των προβλημάτων
μας…
Το πλέον δυσάρεστο για όλους μας ήταν η
εχθρική στάση και συμπεριφορά μιας μερίδας
Ελλαδιτών.
Την αδιαφορία και την ολιγωρία του κράτους
μπορούσαμε να την συγχωρήσουμε και να την
δικαιολογήσουμε.
Την ανήκουστη συμπεριφορά των κακών Συνελλήλων Όχι…
Μαρτυρία
Παρασκευά Μ. Αγκούτογλου
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‘’ Ο θλιβερός κ. Τατσόπουλος’’
(αναδημοσίευση άρθρου του Σωτήρη Μ. Τζούμα –εκπροσώπου τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών επί Μακαριστού Χριστόδουλου-_19/2/2022)

Πώς γίνεται όταν υπάρχει κάτι ποιοτικό, θρησκευτικό ή εθνικό, που τυγχάνει
καθολικής αποδοχής και αγκαλιάζεται από τον λαό μας, να λοιδωρείται από κάτι ψευδοαριστεροκουλτουριάρηδες; Από κάτι σαπρόφυτους που για το μόνο που νοιάζονται
είναι ο εαυτούλης τους και η προβολή τους;
Η συγχωρεμένη η μάνα μου θα έλεγε «όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια»!
Βρυχήθηκε μια απολιθωμένη και καπνισμένη κεφαλή και έβγαλε πικρόχολα σχόλια για
την τηλεοπτική παραγωγή σχετικά με τον βίο του Αγίου Παϊσίου.
Πατούν σαν τους αναστενάρηδες σε αναμένα κάρβουνα, μερικοί όταν μαθαίνουν τα
ποσοστά τηλεθέασης που αγγίζουν αυτές οι σειρές! Παθαίνουν δυσπεψία όταν αντιλαμβάνονται ότι ο λαός μας λαχταρά και εγκολπώνεται τα υψηλά ιδανικά. Η σειρά αυτή προβάλλει τρεις μεγάλες αγάπες που κάποτε χαρακτήριζαν την ζωή του Έλληνα, ανεξαρτήτως ιδεολογίας. Το τρίπτυχο Θρησκεία-Πατρίδα-Οικογένεια. Και ο λαός μας, δόξα
τω Θεώ, την αγκάλιασε. Της έδωσε υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Παρήγορο!
Ομολογώ οτι δεν με αιφνιδίασε η στάση του Πέτρου Τατσόπουλου κατά του σήριαλ για
τη ζωή του Αγίου Παΐσιου και της μεγάλης αποδοχής, που έτυχε από το τηλεοπτικό κοινό, που το αγκάλιασε με θέρμη από την πρώτη στιγμή και του προσέφερε εξαιρετικά
υψηλή τηλεθέαση. Έχουμε ξαναδεί ανάλογα δείγματα του συγκεκριμένου ανδρός. Σε
μια ελεύθερη δημοκρατική χώρα, μπορεί ο καθένας να πιστεύει ό,τι θέλει. Να είναι
ακόμα κι άθεος και να φέρεται κατά της Ορθοδοξίας. Αλλά δεν μπορεί να θεωρεί ως
«σκοταδισμό» την θρησκευτική πίστη των Ελλήνων και να το διατυμπανίζει δημόσια.
Οι Έλληνες είμαστε βαθιά θρησκευόμενος λαός.Και αναγνωρίζουμε την τεράστια
συμβολή της Ορθοδοξίας στη διάσωση του Έθνους μας και της εθνικής μας ταυτότητας.
Αυτό αποτυπώνεται και στο σήριαλ για τη ζωή του Γέροντα Παΐσιου, που αρχίζει άλλωστε με μια ιδιαίτερα οδυνηρή και μεγάλη εθνική συμφορά, την Μικρασιατική Καταστροφή και τον ξεριζωμό του ελληνισμού από τις προαιώνιες εστίες του από τις
οποίες εκδιώχθηκε από τους άσπονδους φίλους και γείτονές μας. Κι εφέτος συμπληρώνουμε 100 χρόνια , έναν αιώνα από αυτή την αποφράδα εποχή!
Αλλά πού να τα καταλάβει αυτά ο κ. Τατσόπουλος. Ο κ. Τατσόπουλος έχει δικαίωμα να
πιστεύει ό,τι θέλει. Αλλά κι εμείς έχουμε το δικαίωμα να απορρίπτουμε τις περιθωριακές, ανιστόρητες και υβριστικές απόψεις του.
Είναι ολοφάνερο ότι πάσχει από ενοχές και θέλει κάπου να τις φορτώσει. Η επιχειρηματολογία του ντεμοντέ και χιλιοφορεμένη ψυχαναλυτικής προσέγγισης δεν τον βοηθάει
σε αυτό από το οποίο πάσχει.
Ο άνθρωπος, κ. Τατσόπουλε, όπως λένε και οι ψυχαναλυτές Γιούνγκ και Χόρνευ, τους
οποίους έχετε μελετήσει, μας λένε ότι ο άνθρωπος είναι ηθικό όν και εκείνο που απωθεί στο ασυνείδητο, επιστρέφει στο συνειδητό, ωσάν να είναι ένας ανεξόφλητος λογαριασμός της ζωής και αυτή η διαδικασία τον γελοιοποιεί! Δεν το έχετε καταλάβει
ακόμη; Ο καθρέφτης που κοιτάζεστε κάθε πρωί σας λέει ψέματα!
Μακάρι να ξυπνήσετε όσο είναι καιρός….

Και να καταλάβετε επιτέλους ότι αυτή η χώρα και αυτός ο λαός θρησκεύονται και πιστεύουν στο Θεό, στην Παναγία μας και στους Αγίους της Πίστεώς μας. Και αυτό αποδεικνύεται από κάτι τέτοιες μικρές
αφορμές.
Ύστερα από την πετυχημένη ταινία «Ο άνθρωπος του Θεού», το συναξάρι του Αγ. Νεκταρίου, που έτυχε πολύ μεγάλης αποδοχής, ήρθε το συναξάρι του Αγ. Παϊσίου να καθηλώσει μικρούς και μεγάλους μπροστά στην οθόνη των σπιτιών μας.

Δόξα τω Θεώ!

Ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιες παραγωγές που ξεδιψούν τον διψασμένο λαό μας στην
απαράκλητη εποχή που ζούμε.
ΠΗΓΗ / https://fimotro.gr/o-thliveros-k-tatsopoulos/ _19/02/2022

ΧΡΕΟΣ ΤΙΜΗΣ

Μεγάλο και ιερό προς εσάς το χρέος μας…
Σας υποσχόμαστε να κρατήσουμε μέσα μας
Ζωντανή την ιερή μνήμη
των Μικρασιατικών πατρίδων μας…
Σας υποσχόμαστε την πίστη μας αυτή
σαν άσβεστη φλόγα,
να μεταλαμπαδεύσουμε στα παιδιά μας…
Για να περάσετε στη μνήμη τους
πάντα ζωντανοί, πάντα Αθάνατοι…
Από το Μουσείο ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
‘’Μάκης Αγκούτογλου”

…Ίσως τυχαία…
Οι Πρόσφυγες που γλίτωσαν από τη

λαίλαπα της

Μικρασιάτικης Καταστροφής και που κατόρθωσαν να επιζήσουν από τον ξεριζωμό εγκαταστάθηκαν όπως όπως σ΄ αυτή την γωνιά της Αττικής Γης.
Στους πρόποδες του βουνού Σκόρδι ή Όλυμπος και
λίγο χαμηλότερα από το λόφο της Αγ. Βαρβάρας έστησαν τα νοικοκυριά τους, για να συνεχίσουν τη ζωή και
τα όνειρά τους.
Αυτή τη γωνιά της ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ που την περιδιάβαιναν και την κατοικούσαν Έλληνες από τα προϊστορικά
χρόνια και που κάποτε ήταν κέντρο της ΑΘΑΝΑΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Φιλοσοφίας και τόπος λατρείας του αθάνατου πολιτισμού που γέννησε η ανθρωπότητα του
Ελληνισμού.

Αυτή τη γωνιά διάλεξαν (ίσως τυχαία) οι πρωτοπόροι
κάτοικοι που ήταν Αριτσιανοί και στη συνέχεια η μεγάλη ομάδα των Ενεχίλιδων της Καππαδοκίας .
Και ακολούθησαν οι Βουρλιώτες από την Ιωνία, οι
Μυστιλίδες από την Καππαδοκία, οι Πόντιοι, οι Σπαρταλίδες και άλλες Μικρασιατικές οικογένειες και μεμονωμένα άτομα, για να στήσουν τη νέα τους
πατρίδα…Γυμνοί, φοβισμένοι και άρρωστοι και
πολλές φορές αφημένοι στην τύχη τους πάλεψαν και
επιβίωσαν, δέθηκαν με τον τόπο και το αγάπησαν.

Έκκληση κάνω στους ανθρώπους που θα
ήθελαν να την κατοικήσουν, να την αγαπήσουν σαν τη δική τους ιδιαίτερη πατρίδα,
γιατί κάθε κομμάτι ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ είναι γενέτειρα όλων μας.
Ο Επίλογος από το βιβλίο του Μάκη Αγκούτογλου
που θα κυκλοφορήσει προσεχώς.
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Παρακολουθώντας τα θέματα που
συζητούνται στο ελληνικό κοινοβούλιο την περίοδο 1924-1928
αντιλαμβανόμαστε ότι το προσφυγικό αποτελεί πάγιο θέμα, συχνά
δε προσφέρεται για κομματική
εκμετάλλευση, καθώς οι μνήμες
της μικρασιατικής καταστροφής
και του ξεριζωμού παραμένουν ζωντανές, ενώ ιδιαίτερα έντονες εξακολουθούν να είναι οι αντιθέσεις
μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών, προσφύγων και γηγενών.
Το διάστημα αυτή η δυστυχία και
η αγανάκτηση των προσφύγων
φτάνουν στο αποκορύφωμά τους.
Παρά τις υποσχέσεις όλων των κυβερνήσεων για τη λήψη μέτρων
και τη θέσπιση νόμων που θα στοχεύουν στην αποκατάσταση των
προσφύγων, τα σοβαρά προβλήματα παραμένουν, με αποτέλεσμα
οι προσφυγικοί φορείς να στέλνουν αλλεπάλληλα υπομνήματα
στη Βουλή, είτε άμεσα είτε έμμεσα
από τους βουλευτές των περιοχών
τους.

Βάσει των υπομνημάτων που κατατέθηκαν στη Βουλή την περίοδο
1924-1928 μπορούμε να διακρίνουμε πως τα θέματα που απασχόλησαν το Κοινοβούλιο χωρίζονται
σε δυο κατηγορίες: στην 1η υπάγονται ζητήματα που αφορούν τις
προσφυγικές αποζημιώσεις, τους
κλήρους, τις καλλιέργειες, τις βοσκές, οικοπεδικά και στεγαστικά
προβλήματα, ενώ στη 2η περιλαμβάνονται διαμαρτυρίες που
σχετίζονται με την υπηρεσία εποικισμού, κατά της εθνικής τράπε-
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Προσφυγικά προβλήματα και Ελληνικό Κοινοβούλιο
Γράφει η Τριανταφυλλιά Μήτρου

ζας που χειρίζεται τα προσφυγικά
θέματα, κατά της κυβέρνησης για
τη μη ίδρυσης αγροτικής τράπεζας
και για τη μείωση του τόκου ομολογιών των Ανταλλαξίμων. Σε μια
άλλη κατηγορία θα μπορούσαμε
να συμπεριλάβουμε τις κοινωνικές
διεκδικήσεις των προσφύγων που
μαρτυρούν το βαθμό της πολιτικής
κοινωνικοποίησής τους, αλλά και
τη λαχτάρα τους για τη μόρφωση
των παιδιών τους.
Από το περιεχόμενο των υπομνημάτων διακρίνουμε ότι οι διαστάσεις του προσφυγικού προβλήματος σχετίζονται με τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες, αλλά και με την πολιτική των
κυβερνήσεων.
Τα παραπάνω αναδεικνύονται και
μέσα από το υπόμνημα που εστάλη
προς τον πρόεδρο της Κυβέρνησης
την 1η Μαρτίου 1929 από το Σύνδεσμο Προσφύγων Λαυρίου «Αλληλεγγύη» σχετικά με την απεργία
των μεταλλωρύχων Λαυρίου. Στο
εν λόγω υπόμνημα ζητείται από
τον Ελ. Βενιζέλο να επέμβει για τη
λύση των ζητημάτων που οδήγησαν
τους μεταλλωρύχους του Λαυρίου
σε απεργία, έτσι ώστε να σταματήσει η απεργία. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται: «Ο προσφυγικός πληθυσμός Λαυρίου αποτελούμενος
εκ τετρακοσίων (400) περίπου οικογενειών πλείστων εργατών των
Μεταλλουργείων, λαμβάνει την
τιμήν να απευθυνθή προς Υμάς δια
του παρόντος υπομνήματος και να
επικαλεσθή την επέμβασιν προς
λύσιν των ζωτικών συμφερόντων
τα οποία απειλούν απολοκληρωτικήν καταστροφήν του Συνοικισμού
μας.
Από μηνός και πλέον ενεκρώθη η
ζωή του Συνοικισμού μας, διότι οι
Μεταλλωρύχοι Λαυρίου οίτινες
αποτελούν το πλείστον εκ των προσφύγων έχουν απεργήσει, αφού
δεν δύνανται να ζήσουν με τας
γλίσχρας απολαυάς των δραχμάς
20-40 ημερησίως. Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβεβαιούμεν ότι η απεργία
έχει σκοπούς ηθικούς. Είναι δικαία
και δημιούργημα της ατέγκτου
ανάγκης. Δεν απεργήσαμεν διά να
εκβιάσωμεν την Εταιρίαν. Όχι. Δεν
απήργησαν διότι είναι κομμουνισταί. Όχι. Δεν απήργησαν διά να
εκμεταλλευθούν την Εταιρίαν και
πλουτίσουν. Όχι. Ηναγκάσθησαν
να κόψουν τάς εργασίας των διότι τα ημερομίσθιά των δεν αρκούν
δια να ζήσουν. Διά ταύτα Παρακαλούμεν την Υμετέραν Εξοχότητα και
επαφίεμεν την λύσιν αυτών προς
έγκρισίν Σας ίνα μη αναγκασθώμεν
παρατεινούσης της καταστάσεως
ταύτης δημιουργηθή και δεύτερον
προσφυγικόν ζήτημα το οποίο θα
επιφέρει την τελείαν απόγνωσιν
και καταστροφήν μας».
Παρόμοιο είναι το περιεχόμενο της

επιστολής που ακολούθησε, επίσης από το Σύνδεσμο Προσφύγων
Λαυρίου Αλληλεγγύη, προς τον
Ελ. Βενιζέλο στις 10 Φεβρουαρίου
1933 με την οποία επικαλούνται
τα φιλάνθρωπα συναισθήματά
του για την παροχή κάθε δυνατής
βοήθειας για «τας πλέον πτωχάς
ασθενούσας προσφυγικάς οικογενείας της πόλεως». Στην επιστολή
αυτή μεταξύ άλλων επισημαίνεται:
«Αι στερήσεις εξαιτίας της δεινής
ανεργίας που μας μαστίζει μας
αναγκάζει με μεγάλην δυσκολίαν
από την αδυναμίαν να σας βροντοφωνήσωμεν πως ουδέποτε παύσαμε να σας θεωρούμεν πατέρα
μας ο οποίος με μια τόσο μεγάλη
καρδιά θα προσπαθήση να εύρη
τον τρόπον να ανακουφίση τις
πτωχές και πεινασμένες προσφυγικές οικογένειες του πολυπαθούς
Λαυρίου που μια επάρατος καταστροφή ξεσήκωσε από τα σπίτια
τους και απεμάκρυνε από τα κόκκαλα των προπατόρων τους. Δεν
έχομεν καμίαν αμφιβολίαν πως τα
φιλάνθρωπα αισθήματά σας δε θα
λείψουν από του ν’ ανακουφίσουν
με μια οιασδήποτε βοήθεια της
ιδικής σας εγκρίσεως τάς πλέον
πτωχάς ασθενούσας προσφυγικάς

οικογενείας της πόλεώς μας αίτινες στερούνται σήμερον όχι μόνον
ιατρικής περιθάλψεως και φαρμάκων, αλλά και αυτού του επιούσιου άρτου».
Τόσο από το περιεχόμενο του υπομνήματος όσο και από αυτό της
επιστολής αποδεικνύεται ότι σχεδόν 10 ολόκληρα χρόνια μετά την
έλευση και εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα τα μεγάλα
προβλήματα παραμένουν άλυτα.
Ακόμα και σήμερα δε, 100 χρόνια
μετά τη μικρασιατική καταστροφή, δεν έχει διευθετηθεί πλήρως
το πρόβλημα της ανταλλάξιμης
περιουσίας, μιας και το ελληνικό
κράτος, σύμφωνα με στοιχεία του
Οικονομικού Ταχυδρόμου, έδωσε
μόνο το 15 % - 25 % της περιουσίας
που άφησαν οι Έλληνες στην Τουρκία. Το υπόλοιπο 75 % παραμένει
μέχρι και σήμερα ανεξόφλητο!
-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος»
-Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών
-Οικονομικός Ταχυδρόμος
-Πελαγίδης, Σ. Προσφυγικά προβλήματα του βορειοελλαδικού και
λοιπού χώρου στο ελληνικό κοινοβούλιο (1924-1928)
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ΤΑ ΠΡΟΙΚΙΑ (Λαύριο 1932-1933)
Της Αντωνίας Γκίνη

«… Η γιαγιά η Ανετή με τα προικιά του τον έστειλε τον πατέρα μου γαμπρό. Δίνανε και
στα αγόρια τα προικιά τους, όταν τα παντρεύανε. Έτσι
το είχανε τότε στην Αφησιά. Ο πατέρας ήρθε γαμπρός στο σπίτι της
Διαλεχτής, μαζί με όλα τα «ρούχα και τα καλά» του. Με τις πετσέτες τις υφαντές και τα σεντόνια, με ένα ολομέταξο πάπλωμα και τα
τραπεζομάντηλα φιγούρας, με εκείνο το σκεπαστό ταψί και τις πιατέλες του... Κι άλλα πολλά. Η μάνα μου, απ’ την άλλη, μοναχοκόρη
βλέπεις, είχε γεμάτες τις κασέλες και τα μπαούλα της με τόσα κι
άλλα τόσα προικιά. Μ’ αυτά έκανε το ξεκίνημά του το νέο ζευγάρι.

Το ΄22, πάνω στην αναμπουμπούλα του φευγιού τους, έχωσε στα
μπαούλα τους η μάνα κάποια προικιά για τη Φωφώ, που ήταν 17
χρονών τότε. Κοπέλα της παντρειάς και να μην έχει τα προικιά της;
Το 1925 παντρεύτηκε στο Λαύριο κι έφυγε με τον άντρα της, τον
Κώστα στην Αμερική, στριμώχνοντας στην μικρή της βαλιτσούλα
εκείνα τα κεντίδια που είχε πάρει τότε μαζί η Διαλεκτή στον ξεσηκωμό. Διπλό καημό τo ‘χε η μάνα μου που ‘φυγε το κορίτσι της μακριά και δίχως τα «προικιά και τα καλά» που έπρεπε. Αργότερα, η
Χρυσή μας, έμαθε καλά και κέντημα εκτός απ’ την μοδιστρική. Ανάμεσα στα ραψίματα έβρισκε πάντα χρόνο να κεντά λογής –λογής
προικιά και τα έστελνε στην Φωφώ. Στην Αμερική. «Φτάνουν τόσα
που της έστειλες. Εκείνη παντρεύτηκε. Μάζευε τώρα τα δικά σου
..» την μάλωνε η μάνα μου. Όμως, ξέρω πως το χαιρόταν αυτό, γιατί
την έβλεπα να καμαρώνει στις φωτογραφίες τα κεντίδια στρωμένα
στο σπίτι της Φωφώς. Σπουδαίο πράγμα τα «προικιά» τότε!
Θυμάμαι εκείνη την δύσκολη εποχή, που κόπηκαν και τα ραψίματα,
τότε που φτώχευσε ο κόσμος και δεν υπήρχαν δουλειές. Είχε ανοίξει
η Μάρθα η Τσακουμάκη - παντρεμένη τότε με τον Αργυρόπουλοένα κατάστημα κοντά στου πατέρα της το μαγαζί με τα παπούτσια.
Ήταν γεμάτο με κεντήματα, προικιά και πλεκτές τσάντες-φάκελους,
που ήταν τότε στην μόδα. Ήξερε καλά η Μάρθα πόσο δυσκολευόμασταν στο σπίτι. Δέκα άτομα ήμασταν τότε, γιατί είχε έρθει κι η
Φωφώ με τα κορίτσια της απ’ την Αμερική. Πρότεινε λοιπόν στην
Χρυσή να πάει κεντήματα, κοφτά και τις τσαντούλες που έπλεκε
στο μαγαζί της για να πωληθούν. Τα έβαζε μπροστά – μπροστά
στην βιτρίνα της και οι κυρίες τα αγόραζαν ή και παράγγελλαν για
τις κόρες τους. Γάμοι γινόντουσαν πάντα. Μπορεί πιο φτωχικοί και
πιο περιορισμένοι ….Αλλά γινόντουσαν. Κι η πιο φτωχή οικογένεια
αγόραζε ένα κομμάτι για την προίκα του παιδιού της. Πέρναγα κι
εγώ με τις μικρές της Φωφώς απ’ το μαγαζί της Μάρθας και καμάρωνα απ’ την βιτρίνα τα όμορφα δημιουργήματα της Χρυσής μας.
«Δέστε εδώ κέντημα. Δέστε εδώ τέλεια δουλειά! Μπρος και πίσω
φαίνεται το ίδιο. Ούτε οι κόμποι της κλωστής δεν φαίνονται..»,
έλεγε η Μάρθα και γύρναγε το κέντημα απ’ την ανάποδη, για να
το δουν κι οι πελάτισσες. Μόνο η μάνα μου στενοχωριότανε που
πούλαγε τα όμορφα προικιά η Χρυσή μας. «Μέχρι να έρθει η ώρα
να παντρευτώ, θα τα ‘χω ξαναφτιάξει ….», την διαβεβαίωνε εκείνη.
Και τα έφτιαξε. Κι άφησε και για εμένα κάμποσα. Με τα ραψίματα
και τα κεντήματά της και με τη βοήθεια της Μάρθας Τσακουμάκη
κι όλης της οικογένειάς της τα καταφέραμε. «Αχ Διαλεκτή μου, σου
έδωσε και σένα ο Θεός… μόνο κορίτσια …», έλεγαν πολλές φορές
στην μάνα μου. Και στον πατέρα, έλεγαν οι φίλοι που τον έβλεπαν
να παιδεύεται στα μεταλλεία, «Αχ δεν σου έτυχε να κάνεις κι ένα
αγόρι … για να σε ξεκουράσει….» . Αλλά εμείς κι οι τρεις οι κόρες
χιμήξαμε σαν άντρες μέσα στην ζωή. Κι η κάθε μια από εμάς με την
σειρά της στήριξε και έζησε την οικογένεια στα δύσκολα. Χωρίς πίκρα κι ανησυχία για τις λειψές τις προίκες μας και για τις «μικρές»
τις τύχες μας….».
(Από τις αφηγήσεις της μητέρας μου για την ζωή στο Λαύριο )
Φωτο: Προικιά κεντημένα το 1927 (οικογένεια Καπεταναντώνη).

Σμυρναίικο μινόρε
Από τον Χρήστο Προμοίρα

Ο πατέρας μου ο Μπάτης
ήρθε απ’ τη Σμύρνη το ’22. Όπως το λέει
και το τραγούδι…Βγήκε μια νύχτα στον
Πειραιά ρέστος, χωρίς αποσκευές …Μόνος, με τα ρούχα που φορούσε και το
σαντούρι του στους ώμους!

Σεπτέμβρης του ’22 ήταν …κι από τότε
πέρασε ένας ολόκληρος αιώνας…
Κάποιες βραδιές τρυπώνει στον ύπνο
μου… Με την ψυχή ολοκαύτωμα… και
το πικρό χαμόγελο του Αρχάγγελου της
προσφυγιάς!
Μορφή από χώμα κι ουρανό…
Κάποιες φορές δεν μιλάει… κάποιες άλλες…σταυροκοπιέται αμήχανα και σιγοτραγουδάει σκαλίζοντας ρεφρέν μέσα
απ’ του πόνου τα συρτάρια…
Αν μ’ αγαπάς κι είν’ όνειρο,
ποτέ να μην ξυπνήσω,
μες τη γλυκιά τη χαραυγή
Θεέ μου ας ξεψυχήσω…
Χαρμολύπη το λένε το συναίσθημα….
Σμυρναίικο μινόρε το τραγούδι….
Σμυρναίικο μινόρε η ζωή του όλη… Από
τα γεννοφάσκια του …όμως, απ’ το χαμό
ως εδώ… διόλου δεν πέθαναν οι θεοί
του αφού ποτέ δεν τους ξέχασε…
Κάθε στιγμή το βλέμμα του ταξιδεύει
σ’ άκρες ιωνικές και σ’ άδεια κοχύλια
θεάτρων!
Άλλο η Σμύρνη του σήμερα κι άλλο η
Σμύρνη Του!
Η δικιά του η Σμύρνη δεν ξέρει από σύνορα και συνθήκες.
Η δικιά του Σμύρνη…. η δικιά μας Σμύρνη, των τραγουδιών μας η Σμύρνη η
αρχόντισσα…
Η Σμύρνη του Αιγαίου, της Μεσογείου
και της Ανατολής….
Του Θησέα και του Ομήρου….
Του Χριστού και του Αλλάχ!
Η Σμύρνη του μιναρέ και των οραμάτων
της Αποκάλυψης!
Η Σμύρνη των Ελλήνων, των Εβραίων και
των Αρμενίων…
Των Φράγκων και των Γερμανών… Η
ωραία Smyrna των περιηγητών, η άπιστη Izmir των Τούρκων… Η Σμύρνη των
συντεχνιών, των προξενείων και της
ναυτοσύνης…
Του Διαφωτισμού, των ιδεολογικών
ζυμώσεων και της πνευματικής Αναγέννησης…
Των ποιητών, των εργατών, των στρατιωτικών και των μεγαλεμπόρων…
Του Αδαμάντιου Κοραή και του Σατωβριάνδου!
Του Γιώργου Σεφέρη και του Ηλία Βενέζη!
Του Φώτη Κόντογλου, της Κυβέλης και
του Μανόλη Καλομοίρη!
Του Στρατή Δούκα και του Στρατή Μυριβήλη.

Η Σμύρνη της ανατολής με την ελληνική
καταγωγή και τη δυτική φυσιογνωμία!
Η Σμύρνη της βεγγέρας και των πανηγυριών!
Των έντονων χρωμάτων, των δυνατών
αρωμάτων και των πιπεράτων γεύσεων!
Των λαϊκών οργάνων και της μαντολινάτας…
Του ‘’αλά Τούρκα’’ και της Εστουδιαντίνας!
Φτωχομάνα και κοσμοπολίτισσα… πολυπόθητη και γλυκοτραγουδισμένη!
Μια Σμυρνιά στο παραθύρι
Με παράπονο στα χείλη
πότιζε βασιλικό… καλέ!!!
μαύρα είν’ τα μάτια π’ αγαπώ.
Η Σμύρνη των κανταδόρων και των χορωδιών!
Της ιταλιάνικης καντσονέτας, του γαλλικού ταγκό, της οπερέτας και της ελληνικής θαλασσινής μπαλάντας.
Του καρσιλαμά και του ζεϊμπέκικου.
Της Ρίτας Αμπατζή, του Πάνου Τούντα
και του Βαγγέλη Παπάζογλου.
Του Ογδοντάκη, του Γιοβάν Τσαούς και
τόσων άλλων!
Με τις μπυραρίες και τις ταβέρνες. Τα
καφωδεία και τα θέατρα!
Με τα χαμάμ, τα παζάρια και τα μπεζεστένια.
Τις εκκλησίες και τα τζαμιά. Το σιδηρόδρομο και τα καραβάνια.
Τους μηχανοδηγούς και τους καμηλιέρηδες!
Όμορφα χρόνια… Όμορφες μέρες κι ο
τόπος ευλογία!
Ώσπου μας βρήκε το κακό… Κι έγινε τ’
όνειρο εφιάλτης…
Σαν της Σμύρνης το γιαγκίνι
στον ντουνιά δεν έχει γίνει,
κάηκε κι έγινε στάχτη
κι έβγαλε ο Κεμάλ το άχτι.
Ένας αιώνας πέρασε… κι όμως το άχτι
του Κεμάλ-του κάθε Κεμάλ- δεν λέει να
σβήσει…
Άκρη δεν έχει η προσφυγιά… Τέλος δεν
έχει ο πόνος!
Μα είμαστε ακόμα εδώ!
Και έχουμε μάθει καλά ότι κανείς δεν
επιλέγει να γίνει πρόσφυγας και κανένας δεν βάζει τα παιδιά του σε μια βάρκα εκτός εάν το νερό είναι πιο ασφαλές
από τη στεριά… Όσοι ξεριζώνονται για
να βρουν την ασφάλεια που στερούνται
στην πατρίδα τους χρειάζονται τη στήριξη και την φροντίδα μας για όσα πέρασαν και όσα άφησαν πίσω στη Σμύρνη
τους!
Ας μην μας διαφεύγει πως άλλος λίγο
άλλος πολύ όλοι από μια Σμύρνη καταγόμαστε!
Και όλους …μα όλους μας, ένας Κεμάλ
μας έχει άχτι!
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Η «ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ» ΨΗΦΙΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΙΚΗΤΑΚΗ
Η αναζήτηση και διάσωση παλιών φωτογραφιών και αρχείων της Κερατέας, ήταν
ανέκαθεν ένας από τους βασικούς σκοπούς
της ΧΡΥΣΗΣ ΤΟΜΗΣ. Οι φωτογραφίες που
μας έχουν παραχωρηθεί στο παρελθόν,
αξιοποιήθηκαν σε λευκώματα αλλά και σε
βιβλία που ο σύλλογος έκδωσε στο παρελθόν.
Από την δεκαετία του ’50 στην Κερατέα
δραστηριοποιήθηκε σαν φωτογράφος ο
Παναγιώτης Νικητάκης. Ο Παναγιώτης Νικητάκης γεννήθηκε το 1917 και απεβίωσε
στην Κερατέα το 1982 σε ηλικία 65 ετών.
Έχει αποθανατίσει ένα μεγάλο μέρος της
κοινωνικής ζωής της πόλης και πλήθος φωτογραφιών έχουν αρκετοί Κερατιώτες από
εκείνον. Το τελευταίο φωτογραφείο του
βρισκόταν δίπλα στον Αη Γιώργη που λειτουργεί με το παλαιό ημερολόγιο και το
απέναντι σπίτι υπήρξε το χαρακτηριστικό

φόντο για πολλές φωτογραφίες του.
Αρκετά χρόνια μετά το τέλος της ζωής του,
η οικογένειά του παρέδωσε στη ΧΡΥΣΗ
ΤΟΜΗ ένα μεγάλο κομμάτι από το αρχείο
του, με σκοπό την διάσωση και ανάδειξη
του. Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει πολλές
φωτογραφίες ταυτότητας και χιλιάδες αρνητικά από την δεκαετία του ‘70 τόσο από
δικές του φωτογραφίες (κυρίως από δημόσιες εκδηλώσεις) όσο και από ιδιώτες που
πήγαιναν σε εκείνον για να εμφανίσουν τις
δικές τους.
Τα τελευταία δύο χρόνια με πρωτοβουλία
του μέλους μας Διονύση Κλάδη, έγινε μια
προσπάθεια ψηφιοποίησης του αρχείου
αυτού, με σκοπό την ανάδειξη και την παράδοση του με διάφορους τρόπους στην
κοινωνία της Κερατέας. Έτσι ανακαλύψαμε,
στιγμιότυπα από την κοινωνική, πολιτιστι-

κή, εκκλησιαστική και πολιτική ζωή της Κερατέας που μας έφεραν μισό αιώνα πίσω.
Το ψηφιοποιημένο αρχείο περιέχει πάνω
από 3000 φωτογραφίες οι οποίες προέρχονται κυρίως από τα αρνητικά του αρχείου
αυτού.
Μικρό μέρος του ήδη συμμετέχει στο υπό
διαμόρφωση «Ψηφιακό Ανθολόγιο της
Λαυρεωτικής» του Βιοτεχνικού Βιομηχανικού Εκπαιδευτικού Μουσείου και άμεσα η
ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ θα βρει και άλλους τρόπους
προβολής και ανάδειξής του.
Ευχαριστούμε την οικογένεια Νικητάκη για
την παραχώρηση του αρχείου καθώς και
την εγγονή του Ζωή Νικητάκη ζωγράφο, εικονογράφο και αφηγήτρια παραμυθιών για
τις πληροφορίες και τη συνδρομή της.
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Της Γιώτας Δράκου

από τη σελίδα της, Καλύβια (Κουβαρά): «Πες μου χωριό μου…»

Άνοιξη!

Γεμίζει ο τόπος χρώματα,
γεμίζει ο αέρας αρώματα
και το πιάτο μας γεύσεις! Γεύσεις εποχιακές,
που πρέπει να τις προλάβεις για να τις χαρείς
πριν ξεσταχιάσουν!

και φέτα νομίζω ταιριάζουν περισσότερο! Τα
σπαράγγια, φυτρώνουν σε ρίζες δέντρων, σε
χέρσα και ρουμάνια της περιοχής μας. Πιο σκούρα και λεπτότερα από τα καλλιεργήσιμα, έχουν
κόπο να μαζευτούν γιατί οι θάμνοι τους είναι
αγκαθωτοί, αλλά η γεύση τους είναι μοναδική!
Ειδικά με αυγά, ομελέτα στο τηγάνι! Η ευχαρίστηση που σου δίνει το μάζεμά τους πάντως, είναι μεγάλη! Το ανθισμένο σκηνικό, η πεζοπορία
προς αναζήτηση των φυτών και η ικανοποίηση
της εύρεσής τους, είναι μοναδική εμπειρία που
συνιστώ ανεπιφύλακτα!
Και κάπου εκεί, στο ψάξιμο, βρίσκεις και αυτοφυή μάραθο, αζούμες (άγρια πιπεράτη ρόκα),
ανεμώνες, άγριες ορχιδέες, ανθισμένες γκοριτσές, εικόνες που αδειάζουν το μυαλό από σκέ-

Από τις μεγαλύτερες λιχουδιές της Άνοιξης, τα
βλαστάρια και τα σπαράγγια! Βλαστάρια αρχικά
της λαψάνας και μετά της άσπρης και της μαύρης βρούβας! Η βρούβα και ιδιαίτερα η μαύρη, είναι η πιο νόστιμη από όλα. Λίγο βράσιμο,
πολύ λάδι και αλάτι, αρκούν για να αναδείξουν
την γεύση τους. Συνοδεύουν τέλεια σαν σαλάτα
κάθε πιάτο, αλλά με χοντρό, πατάτες τηγανιτές

Ανθισμένη γκοριτσά (αγριοαχλαδιά)

Πάει να σε ξεχελάσει το βλαστάρι του σπαραγγιού κρυμμένο πίσω από τα πολύχρωμα άνθη του βίκου, αλλά..

ψεις και αναζωογονούν την θετική μας ενέργεια!
Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά πάντως! Γύρω
από τα Καλύβια, δεξιά και αριστερά της Καλυβίων, στα χέρσα οικόπεδα της Λυκουρίζας, του
Σταυρανού, όπου κι αν είναι το σπίτι που μένουμε, έχουμε την τύχη να βρίσκεται κοντά στην
φύση!

Προλάβετε την Άνοιξη και χαρείτε την!

ΤΑ ΚΟΚΑ

Την επόμενη μέρα της Καθαράς Δευτέρας (πρώτη Τρίτη των Νηστειών) η αρραβωνιασμένη ή
παντρεμένη νύφη, έστελνε ή πήγαινε τα “κοκά”
(Κόκα = σπόροι) στην πεθερά της. Η αρραβωνιασμένη τα έστελνε, γιατί δεν
επιτρεπόταν να πατήσει στο
σπίτι της πεθεράς πριν τον
γάμο, μαζί με κεντημένη κουλούρα.
Τα κοκά ήταν τρόφιμα νηστίσιμα, για να διανθίσουν λίγο το αυστηρό διαιτολόγιο των ηλικιωμένων, όχι μόνο πεθερικών
και γονιών, αλλά και άτεκνων συγγενών. Καφές
και ζάχαρη (απαραίτητα), σταφίδες, στραγάλια,
ξερά σύκα, αμύγδαλα, κάποιο ποτό (μαστίχα,
ούζο ή κονιάκ).
Αργότερα, ανάλογα πάντα με την οικονομική
κατάσταση, προστέθηκαν παστέλια, λουκούμια,
χαλβάς, χουρμάδες, ξερά δαμάσκηνα, καρύδια,
φουντούκια, γλυκά του κουταλιού και συχνά ένα
ζευγάρι παντόφλες για την πεθερά και κάποια
μαντηλάκια για τον πεθερό. Η πεθερά πάντα
ανταπέδιδε τα δώρα, δίνοντας ένα κεφαλομάντηλο ή κάτι κεντητό στην νύφη της παλαιότερα,
χρήματα ή κάποιο δώρο αργότερα.
Κοκά δεν πήγαινε μόνο η νύφη στα πεθερικά της,
αλλά και ο γαμπρός. Ήταν ευκαιρία να ειδωθούν
και να φάνε όλοι μαζί. Τα πεθερικά τα περίμεναν τα κοκά. Ήταν ένδειξη σεβασμού και τιμής
προς το πρόσωπό τους από την νύφη τους.
Το έθιμο αυτό, με το πέρασμα του χρόνου σταδιακά αραίωσε. Πλέον ελάχιστες νύφες είναι αυτές που τηρούν ακόμα το έθιμο.
Κείμενο Γιώτα Ν. Δράκου, 28 Φεβρουαρίου 2017.
Πηγή Γ.Δ. Χατζησωτηρίου και προσωπικά βιώματα.
Πίνακας : Χρήστος Γαρουφάλης.
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Παρεπιπτόντως ή Παρεμπιπτόντως;

Το σωστό είναι το «παρεμπιπτόντως», μια και προέρχεται από
το «παρεμπίπτων», τη μετοχή
ενεργητικού ενεστώτα του ρήματος «παρεμπίπτω».
Δηλαδή, το ρήμα «πίπτω» σύνθετο με
τις προθέσεις «παρά» + εν (εμ):
Παρ-εμ-πίπτω -> παρ-εμ-πίπτων -> παρ-εμ-πιπτόντως.
Χρησιμοποιείται από τον ομιλητή, για να περάσει σε άλλο συναφές θέμα ή άλλες
πληροφορίες.
Παράδειγμα:
Διάβασα ότι θα αλλάξει το σύστημα εισαγωγικών. Παρεμπιπτόντως, έχεις να μου
συστήσεις κάποιο καλό φροντιστήριο;
Πηγές:
Μπαμπινιώτης Γ. Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
Χριστίδης Φ.Α., Θεοδωροπούλου Μ. Εγκυκλοπαιδικός οδηγός για τη γλώσσα.

“Ανεξαρτήτως ηλικίας” ή “Ανεξαρτήτου ηλικίας”;

Δεν είναι λίγες οι φορές που ακούμε ή διαβάζουμε προτάσεις ή φράσεις, που περιέχουν τις λέξεις
«ανεξαρτήτως» και «ανεξαρτήτου», διατυπωμένες
όμως με λανθασμένο τρόπο.
Τέτοιες προτάσεις είναι και οι ακόλουθες:
1) Η ιατρική περίθαλψη πρέπει να παρέχεται σε
όλους τους πολίτες δωρεάν ανεξαρτήτου οικονομικής κατάστασης.
2) Η αυριανή στρατιωτική άσκηση θα διεξαχθεί οπωσδήποτε ανεξαρτήτου καιρικών
συνθηκών.
Καταρχάς, διευκρινίζεται ότι η λέξη «ανεξαρτήτως» είναι επίρρημα, που συντάσσεται με γενική.
Εκτός από το «ανεξαρτήτως», που είναι λόγιος τύπος επιρρήματος, στη θέση του
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο τύπος της δημοτικής «ανεξάρτητα».
Αντιθέτως, η λέξη «ανεξαρτήτου» (στην καθαρεύουσα) ή και «ανεξάρτητου» (στη
δημοτική) είναι επίθετο στη γενική του ενικού.
Με βάση τα πιο πάνω, οι δύο προτάσεις που χρησιμοποιήθηκαν ως παραδείγματα
έπρεπε να διατυπωθούν ως εξής, για να θεωρούνται ορθές:
1) Η ιατρική περίθαλψη πρέπει να παρέχεται σε όλους τους πολίτες δωρεάν, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης ( ή... ανεξάρτητα από οικονομική κατάσταση).
2) Η αυριανή στρατιωτική άσκηση θα διεξαχθεί οπωσδήποτε ανεξαρτήτως καιρικών
συνθηκών (ή... ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες).
Το «ανεξαρτήτου» ή και «ανεξάρτητου» είναι επίθετο και, ως εκ τούτου, δηλώνει
μια ιδιότητα του ουσιαστικού, το οποίο συνοδεύει.
Λέμε και γράφουμε:
1) Τις προσεχείς μέρες, θα επισκεφτεί τη χώρα ο αρχηγός του ανεξάρτητου κράτους
της Ανδόρας.
2) Ήταν για χρόνια πρόεδρος ενός ανεξάρτητου οργανισμού καταναλωτών.
Πηγές: philenews.com, Λεξικό Μπαμπινιώτη.

Κολόνα ή κολώνα;
Κολώνια ή κολόνια;

Η λέξη κολόνα προέρχεται απ’ το ιταλικό colonna.
Συνεπώς σύμφωνα με τον κανόνα της νεοελληνικής
γλώσσας, αφού προέρχεται από ξένη γλώσσα, θα
πρέπει να γραφτεί με την πιο απλή μορφή. Εδώ η
πιο απλή μορφή είναι τα δύο -ο και το ένα -ν. Άρα το
σωστό είναι κολόνα.
Το ίδιο ισχύει και για την κολόνια. Η λέξη προέρχεται
απ’ το ιταλικό colonia, το οποίο προέρχεται από το
γαλλικό (eau de) Cologne, την πόλη της Γερμανίας (γερμ. Κöln) όπου πρωτοκατασκευάστηκε. Συνεπώς σύμφωνα με τον κανόνα η σωστή γραφή της είναι η πιο απλή,
δηλαδή κολόνια.
Πηγή: Λεξικό Νέας Ελληνικής Μπαμπινιώτη, e-didaskalia.blogspot.com

ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ - www.saronikosnet.wordpress.com – F/B: ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

γράφει η Ανδριανή Σαλεμή

Την είδα να γλιστρά στον βρεγμένο δρόμο. Τα πόδια
της ίσα που κράταγαν τα χρόνια της. Όμως αυτή, πιστή στο Κυριακάτικο ραντεβού με τις φιλενάδες της,
δεν δίστασε να παραδοθεί στο ψιλόβροχο της Αθήνας. Έπεσε στα γόνατα και με απόγνωση άρχισε να
κλαίει. Τη σήκωσα, μάζεψα την τσαντούλα της και
τα κλειδιά της και την συνόδευσα λίγο πιο πάνω στο
σπίτι της αλαμπρατσέτα. Περπατώντας αργά, κι ενώ
κοίταγα το γιακαδάκι της με την δαντέλα μιας άλλης
εποχής, με βουρκωμένα μάτια άρχισε να μου μιλά
για τον γλυκύτατο άνδρα της που πέθανε σαν σήμερα πριν κάποια χρόνια.
-Πώς τον έλεγαν το σύζυγό σας; τη ρώτησα.
-Νίκο, ο Νίκος μου!
-Α, το ίδιο όνομα με τον πατέρα μου! Έφυγε κι αυτός
πριν λίγα χρόνια. Θα ‘ναι μαζί τώρα και θα συζητάνε∙ γι’ αυτό συναντηθήκαμε, της λέω.
Της άρεσε αυτό, την καθησύχασε. Ανέβηκε μόνη της
την μαρμάρινη σκάλα του σπιτιού της κι από ‘κει
ψιλά μου λέει:

«Να ‘ναι η ζωή σας μελίρρυτη»!
Φεύγοντας, σκεφτόμουν τι δώρο μου ‘τυχε να συντροφεύσω μια τόσο όμορφη γιαγιά!
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Επαναληπτικό τεστ Ιστορίας
γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,
johnlekkas2004@yahoo.gr

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Και παρότι ξέρουμε την «ύλη» και τι μας περιμένει, φαίνεται να μην έχουμε διδαχθεί
τίποτα. Ποιος μας φταίει που, πιθανότατα, θα υποστούμε πάλι τα δεινά της
Ιστορίας; Το κακό μας το κεφάλι. Πάμε
για ένα φρεσκάρισμα γνώσεων και μια
μίνι επανάληψη.
Η ταπείνωση και η συνθηκολόγηση
της Γερμανίας κατά τον Α’ Παγκόσμιο
Πόλεμο αναζωπύρωσε τον γερμανικό
εθνικισμό και οδήγησε έμμεσα στην
άνοδο του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία. Το οικονομικό εμπάργκο που επιβλήθηκε στην Ιταλία την δεκαετία του
1930, δεν εμπόδισε τον Μουσολίνι να
κατακτήσει την Αβησσυνία λίγα χρόνια
πριν την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, η Δύση προχωράει σε
σκληρές οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας λόγω της εισβολής στην
Ουκρανία, γεγονός που μοιάζει πιθανό
το εφιαλτικό σενάριο ενός ακόμη πολέμου με παγκόσμιες διαστάσεις. Ωστόσο, υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά στο
οικονομικό εμπάργκο που επιβάλλεται
στη Ρωσία σε σχέση με τις προηγούμενες περιπτώσεις.
Η αποτελεσματικότητα των κυρώσεων
εξαρτάται από δύο καθοριστικούς παράγοντες: την δύναμη του κράτους το
οποίο υφίσταται τις κυρώσεις και από
τα περιθώρια ελιγμών που έχει ώστε
να τις αποφύγει ή, τουλάχιστον, να
υποστεί τις μικρότερες δυνατές συνέπειες.
Στο πρώτο σκέλος, η Ρωσία είναι μια
μεγάλη και δυνατή οικονομία και οι οικονομικές κυρώσεις δεν θα επιφέρουν
ισχυρούς κλυδωνισμούς στην οικονομία της. Το αντίθετο μάλιστα, η Ρωσία
αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα
ενέργειας στον κόσμο και βασικό προμηθευτή μετάλλων (αλουμίνιο, νικέλιο,
χάλυβα κ.ά) σε πολλές χώρες. Επιπλέον, μαζί με την Ουκρανία παράγουν
το ένα τέταρτο της παγκόσμιας παραγωγής σιταριού, γεγονός που θα δημι-

ουργήσει ελλείψεις στις αγορές εμπορευμάτων και μια πιθανή επισιτιστική
κρίση. Το θύμα γίνεται θύτης και ορίζει
τους όρους του παιχνιδιού, οι οικονομικές κυρώσεις γυρίζουν μπούμερανγκ
σε αυτόν που τις επιβάλλει.
Στο δεύτερο σκέλος, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι οι οικονομικές κυρώσεις
της Δύσης έχουν ισχυρό αποτέλεσμα, η
Ρωσία έχει πλάνο διαφυγής με την σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων με την
Κίνα. Ξέρει να ακολουθήσει άλλο δρόμο και αυτή ακριβώς η ύπαρξη εναλλακτικής επιλογής αφήνει ανεπηρέαστη
και αδιάφορη την ηγεσία της ως προς
τις επιπτώσεις της στρατηγικής της να
επιτεθεί στην Ουκρανία.
Ας προσέξουν οι ηγεσίες της Δύσης και
τον εσωτερικό εχθρό, ο οποίος ονομάζεται πληθωρισμός. Η διαρκής άνοδος
των τιμών σε τρόφιμα, ενέργεια, εμπορεύματα και πρώτες ύλες για την βιομηχανία αποτελούν πολύ σημαντικότερη απειλή, κυρίως για τις οικονομίες
των χωρών της Ε.Ε., καθώς επίσης και
για το βιοτικό επίπεδο των Ευρωπαίων
πολιτών. Μετά την πανδημία του κορωνοϊού, ένα άλλο γεγονός έρχεται να
υποβαθμίσει περαιτέρω την ποιότητα
ζωής μας και να διαμορφώσει μια ζοφερή πραγματικότητα και ένα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, το οποίο
δεν φαίνεται να καλυτερεύει στο εγγύς
μέλλον.
Και σε έναν πόλεμο, υπάρχουν νικημένοι και ελάχιστοι νικητές. Οι νικητές είναι οι ελίτ, η άρχουσα τάξη, τα οικονομικά συμφέροντα. Και το μόνο «όπλο»
των λαών είναι η ομόνοια και η αλληλεγγύη. Ο λαός θα σώσει τον λαό.
Υ.Γ. «Τούρκος εγώ κι εσύ Ρωμιός κι εγώ
λαός κι εσύ λαός εσύ Χριστό κι εγώ Αλλάχ όμως κι οι δυο μας αχ και βαχ.»
(«Μες του Βοσπόρου τα στενά», πρώτη
εκτέλεση: Γιώργος Νταλάρας, στίχοι:
Πυθαγόρας, μουσική: Απόστολος Καλδάρας. Από τον δίσκο «Μικρά Ασία»,
που κυκλοφόρησε το 1972. 50 χρόνια
αργότερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει στην
κοινή μοίρα και στις κοινές αγωνίες των
Γιάννηδων και των μεμέτηδων όλου
του κόσμου).

Η πολυπόθητη διάψευση
Κώστας Πετούρης
petouris@otenet.gr

Ταξιδεύοντας στην περιοχή της Αλσατίας τον Αύγουστο
του 2013, υπέκυψα στον πειρασμό να επισκεφθώ το
μουσείο που περιλάμβανε μέρος της περίφημης οχυρωματικής γραμμής Μαζινό (ligne Maginot) στην περιοχή Moselle δυτικά του Στρασβούργου. Επρόκειτο για
μια από τις επισκέψεις μου σε πολεμικά ή -για να ακριβολογώ- σε αντιπολεμικά μουσεία της Ευρώπης, όπου
η παρουσίαση της φρικαλεότητας του πολέμου γαλβάνιζε τα αντιμιλιταριστικά αντανακλαστικά και επιβεβαίωνε την ορθότητα του προσανατολισμού μας για έναν
καλύτερο, ειρηνικότερο κόσμο.
Ήταν άλλωστε κοινός τόπος ότι η Ενωμένη Ευρώπη
ιδεολογικό, πολιτικό και θεσμικό δημιούργημα της
μεταπολεμικής διαδρομής της, είχε διδαχθεί από τις
τραυματικές εμπειρίες των δύο Παγκοσμίων Πολέμων
που προηγήθηκαν και τηρουμένων των αναλογιών, θα
κατόρθωνε να διασφαλίσει ένα οριστικά παγιωμένο ειρηνικό μέλλον, παρά τις εθνικές διαφορές και τις κοινωνικές ανισότητες που συνυπήρχαν στην πολυεθνική
της επικράτεια.
Ταυτόχρονα η απομάκρυνση του Ψυχροπολεμικού νέφους από τον Ευρωπαϊκό ουρανό διαβεβαίωνε ότι τα
σύνορα της Ευρώπης ταυτίζονταν με την περιοχή της
Υδρογείου όπου η σταθερότητα που επικρατούσε αποδυνάμωνε τις εσωτερικές έριδες ενσωματώνοντας τις
υφιστάμενες διαφωνίες, εξασφάλιζε την λειτουργική
συνοχή μεταξύ των κρατών της και παρά τους ανταγωνισμούς και τις διαρκείς ανακατατάξεις δεν απειλείτο
από εξωτερικούς παράγοντες .
Ο εφησυχασμός που επικρατούσε και η καθολική παραδοχή του «ανήκομεν εις την Δύσιν» ενόσω ανακατατάσσονταν οι Δυνάμεις παγκοσμίως έθετε νέα αφηγήματα
και νέες προκλήσεις για την Γηραιά Ήπειρο.
Βιώναμε ότι η Ευρώπη γερνά (δημογραφικά), ανησυχούσαμε ότι φτωχαίνει (οικονομικά), παρακολουθούσαμε αμήχανα ότι αποδυναμωνόταν ως πολιτική οντότητα
εν μέσω αντιφάσεων, εντάσεων και αρτηριοσκληρώσεων (πολιτικά), δυσανασχετούσαμε που απομακρυνόταν
από το μεταπολεμικό επίτευγμα του προνοιακού της
συστήματος (κοινωνικά), διαπιστώναμε ότι αλλοιώνονταν οι πολιτισμικές και αξιακές της αναφορές λόγω
πολυπολιτισμικότητας (πολιτισμικά), αλλά πάντως μας
έπειθε ότι η εξωτερική στρατιωτική απειλή είχε τετελεσμένα συμπαρασυρθεί από τα μπάζα του Τείχους του
Βερολίνου.
Είχαμε, όπως οι εμπνευστές της γραμμής Μαζινό, αποκλείσει κάθε ενδεχόμενο προσβολής μας, εμπιστευόμενοι το πολιτικό αυτή την φορά οχυρό μας, το απόρθητο
των συνόρων μας και επιδεικνύαμε την αποτρεπτική
μας οντότητα επικαλούμενοι την πολλά υποσχόμενη
επικουρία των υπερατλαντικών μας συμμάχων. Και είναι αυτή η καθησυχαστική μακαριότητα που, εάν τολμούσε κανείς να ισχυριστεί, μόλις εικοσιτετράωρα πριν
συμβεί, ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα προειδοποιούσε ευθέως την Φιλανδία και την Σουηδία για το ενδεχόμενο
ένταξής τους στο ΝΑΤΟ, θα χαρακτηριζόταν κατ’ ελάχιστον γραφικός.
Δεν μένει παρά να συμφιλιωθούμε με τις εκπλήξεις που
μας επιφυλάσσουν τα δυναμικώς εξελισσόμενα φαινόμενα, να αποφύγουμε απλουστευτικές ερμηνείες,
ανεύθυνες εκτιμήσεις και να ευχηθούμε την πανηγυρική διάψευση του σχολιασμού μου στο βιβλίο επισκεπτών του μουσείου της γραμμής Μαζινό στην πολύπαθη Αλσατία.
Έγραψα ότι: «η συναρπαστική παρουσίαση (ενν. του
Μουσείου) μου υπενθύμισε ότι αν κάτι διδαχθήκαμε από την βαρβαρότητα του Πολέμου είναι ότι… δεν
διδαχθήκαμε τίποτα.» 2/8/13 Memorial de l’ Alsace
Moselle.
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Ο Ήφαιστος στο Λαύριο

Μια έκθεση για το Λαύριο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων του Παρισιού
Αριστείδης Γ. Κανατούρης
24 Φεβρουαρίου 2022
Η Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων του Παρισιού (Ecole des Mines de Paris), που ιδρύθηκε
το 1783, είναι ένα από τα ιστορικά ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας, φημισμένη για τις υψηλού επιπέδου σπουδές που παρέχει και για την συμβολή της στην ανάπτυξη
της μεταλλευτικής βιομηχανίας. Γάλλοι μηχανικοί απόφοιτοι της Σχολής εργάσθηκαν σε διάφορες θέσεις ευθύνης στη Γαλλική Εταιρεία
Μεταλλείων Λαυρίου. Αλλά και πολλοί Έλληνες απεφοίτησαν απ’ αυτή τη Σχολή και επέστρεψαν στην Ελλάδα, όπου διακρίθηκαν στην
επαγγελματική τους σταδιοδρομία1. Ανάμεσα
σ’ αυτούς, επιφανείς Έλληνες απόφοιτοι της
ίδιας Σχολής εργάσθηκαν στο Λαύριο στα χρόνια ακμής της μεταλλευτικής δραστηριότητας,
όπως ο Φωκίων Νέγρης (1846-1928) γενικός
διευθυντής της Εταιρείας Μεταλλουργείων
Λαυρίου (1875-1886, 1894-1898), δήμαρχος
Λαυρεωτικής (1895-1898), βουλευτής, υπουργός και πρώτος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών (1927-1928) και ο Ιωάννης Αργυρόπουλος
(1851/3-1939), αρχιμηχανικός στην Εταιρεία
Μεταλλουργείων Λαυρίου (1877-1882) και μετέπειτα καθηγητής του ΕΜΠ (1889-1923).
Η Σχολή, με κεντρικές εγκαταστάσεις στο Παρίσι και περιφερειακές στην πόλη Fontainebleau
και σε άλλες πόλεις της Γαλλίας (Évry, Sophia
Antipolis, Palaiseau)2, διαθέτει μια πλούσια
Βιβλιοθήκη και ένα σπουδαίο ορυκτολογικό
μουσείο3, το οποίο συγκροτήθηκε – μεταξύ
των άλλων – και από δωρεές μηχανικών-αποφοίτων της Σχολής, και από το οποίο φυσικά
δεν λείπουν ωραιότατα δείγματα ορυκτών του
Λαυρίου.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Σχολής στις
ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς του 2018, το Λαύριο ήταν στο επίκεντρο με
μια ειδική έκθεση αφιερωμένη στα ιστορικά
μεταλλεία του. Η έκθεση αυτή, που είχε τίτλο
«Héphaistos au Laurion – Voyages, exploration
et mines en Grèce de l’antiquité au XIXe siècle»
(Ο Ήφαιστος στο Λαύριο – Ταξίδια, εξερευνήσεις και μεταλλεία στην Ελλάδα από την
αρχαιότητα έως τον 19ο αιώνα)4 και διάρκεια
από 15 Σεπτεμβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2018,
διοργανώθηκε από την Βιβλιοθήκη της Σχολής

Η αφίσα της Έκθεσης © MINES-ParisTech

στο παράρτημά της στην πόλη Fontainebleau.
Μεταξύ των εκθεμάτων, που προέρχονται από
την πλούσια συλλογή της Βιβλιοθήκης, υπήρχε
μια επιλογή παλαιών τεκμηρίων (κείμενα και
βιβλία) σχετικών με τα μεταλλεία του Λαυρίου, όπως τα ακόλουθα:
1. Edouard Ardaillon, Les mines du Laurion
dans l’Antiquité, Paris, 1897.
2. André Cordella, Le Laurium, Marseille, 1869.
3. Edmond About, Charles Ledoux, L’affaire du
Laurion, Paris, 1872.
Ο τίτλος της έκθεσης μάς ξαφνιάζει ευχάριστα:
ο Ήφαιστος, θεός της μεταλλουργίας κατά την
Ελληνική Μυθολογία, βρίσκεται στο Λαύριο,
τον τόπο με την αρχαιότερη μεταλλευτική και
μεταλλουργική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης είναι
παραστατικό και καλλιτεχνικό. Η αφίσα έχει
φόντο την ιστορική απεικόνιση του Λαυρίου
από λιθογραφία στο βιβλίο του Ανδρέα Κορδέλλα «Το Λαύριον» (στα γαλλικά) του 1869,
ενώ το πανό διακοσμημένο με χαρακτηριστική
εικονογράφηση περιέχει κατατοπιστικές πληροφορίες για το Λαύριο και τα μεταλλεία του
στην αρχαιότητα και στη νεότερη εποχή. Δεν
απουσιάζουν η «λαυρεωτική γλαύκα», το ασημένιο τετράδραχμο της αθηναϊκής πολιτείας,
και η αναφορά στο πολύκροτο «Λαυρεωτικό
ζήτημα» που είχε συγκλονίσει την Ελλάδα και
την είχε φέρει στα πρόθυρα της σύγκρουσης
με την Ιταλία και τη Γαλλία, τις δύο χώρες που
είχαν σημαντικά συμφέροντα στα μεταλλεία
του Λαυρίου. Τέλος, αναφορά γίνεται και στις
δύο μεταλλευτικές-μεταλλουργικές βιομηχανίες του, την Εταιρεία Μεταλλουργείων Λαυρίου (Ελληνική Εταιρεία) και την Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου.
1. Leda Papastefanaki, “Mining engineers, industrial modernization
and politics in Greece, 1870-1940”, The Historical Review/La Revue
Historique 13 (2016), σελ. 71-115.
2. Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Σχολής https://
www.minesparis.psl.eu/
3. Ορυκτολογικό Μουσείο της Σχολής https://www.musee.
minesparis.psl.eu/Accueil/
4.https://www.bib.minesparis.psl.eu/agenda/les-journeeseuropeennes-du-patrimoine/

Το πανό της Έκθεσης ©MINES-ParisTech

ΛΑΥΡΙΟ, 05/03/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Το Δ.Σ του Κυνηγετικού Συλλόγου Λαυρίου ύστερα από σχετική απόφαση
του υπ’αριθμ. πρακτικού Νο 690
04/03/2022
προσκαλεί όλα τα μέλη του στην
Γενική Συνέλευση στις 10 Απριλίου
ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 π.μ
στο εντευκτήριο του Συλλόγου με τα
παρακάτω θέματα Ημερησίας Διατάξεως:
1.Εκλογή προέδρου Γενικής Συνελεύσεως.
2.Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
3.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2021
4.Έγκριση Απολογισμού Έτους 2021
5.Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2022.
6.Εκθεση πεπραγμένων Δ.Σ.

7.Ενημέρωση μελών για τις τρέχουσες κυνηγετικές εξελίξεις.
8.Αρχαιρεσίες.
Τα μέλη που θέλουν να είναι υποψήφιοι για το
νέο Δ.Σ πρέπει να πληρούν τους όρους του
άρθρου 9 παράγραφος 2 του καταστατικού και να προσέλθουν στα γραφεία του
Συλλόγου μέχρι και στις 26 Μαρτίου,
εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-11:30
π.μ με την κυνηγετική τους άδεια για να
συμπληρώσουν και να υποβάλουν την
αίτηση συμμετοχής τους.
Σε περίπτωση μη απαρτίας (που είναι και
το πιθανότερο) η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Απριλίου,
στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα όσα μέλη και αν
παραστούν.
Για το Δ.Σ του Συλλόγου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΤΙΑΣ ΗΛ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΛΙΑΦΑΣ ΘΩΜΑΣ
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ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

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

Πόσες αρτηρίες στέλνουν αίμα στην καρδιά για να τρέφεται;
Η καρδιά διαθέτει τρεις στεφανιαίες αρτηρίες, που
στην ουσία όμως είναι δύο, η αριστερή και η δεξιά
στεφανιαία.
Η αριστερή στεφανιαία διακλαδίζεται σχεδόν αμέσως μετά την έκφυσή της από την αορτή σε δύο
μεγάλους κλάδους: Τον Πρόσθιο κατιόντα που αιματώνει το πρόσθιο τμήμα της καρδιάς και την Περισπωμένη που στέλνει αίμα στο αριστερό πλάγιο τοίχωμα. Το ενιαίο τμήμα της αριστερής στεφανιαίας
πριν χωριστεί στους δύο κλάδους λέγεται Στέλεχος.
Καίτοι είναι πολύ μικρό σε μήκος, μην ξεπερνώντας
το 1 εκατατοστό περίπου, είναι πολύ σημαντικό για
τη ζωή γιατί από αυτό περνάει το 70% της αιμάτωΟι στεφανιαίες αρτηρίες είναι δύο,
σης του μυοκαρδίου!
η αριστερή και η δεξιά. Δεδομένου
Οπότε στην ουσία μιλάμε για τρεις στεφανιαίες αρ- όμως ότι η αριστερή διχάζεται σχετηρίες: τον Πρόσθιο κατιόντα, την Περισπωμένη και δόν αμέσως σε δύο κλάδους, τον
τη Δεξιά στεφανιαία η οποία στέλνει αίμα στο δεξιό πρόσθιο κατιόντα και την περισπωμένη, μιλάμε στην ουσία για τρεις
και κατώτερο τμήμα της καρδιάς.
στεφανιαίες αρτηρίες. Το τμήμα της
Οι στεφανιαίες αρτηρίες με τους πολλούς κλάδους αριστερής στεφανιαίας πριν τον δικαι τα τριχοειδή αγγεία που διαθέτουν προμηθεύουν χασμό της (μήκους 1 εκατ. περίπου)
άφθονο αίμα στον καρδιακό μυ που επαρκεί ακόμα λέγεται στέλεχος.
και στις αυξημένες συνθήκες σκληρής κόπωσης. Εάν
όμως υπάρχει στένωση Στεφανιαίας αρτηρίας, σε ακραίες συνθήκες κόπωσης, που οι
ανάγκες της καρδιάς σε αίμα μπορεί να ξεπεράσουν και το τριπλάσιο των αναγκών ηρεμίας, το λιγοστό προσφερόμενο αίμα από τη στενωμένη αρτηρία δεν επαρκεί και επέρχεται «ισχαιμία» της αντίστοιχης περιοχής του μυοκαρδίου. Η δυσαρμονία αυτή μεταξύ
λίγης προσφοράς αίματος και αυξημένων απαιτήσεων του μυοκαρδίου εκδηλώνεται
συνήθως με στηθάγχη και δύσπνοια στην προσπάθεια, στο δε τεστ κοπώσεως εμφανίζονται στο καρδιογράφημα ειδικές διαταραχές επαναπολώσεως.

Πώς παράγεται και πώς εξαπλώνεται ο ηλεκτρισμός της καρδιάς;
Η καρδιά έχει το δικό της ηλεκτρικό σύστημα, το
οποίο είναι αυτόνομο. Μόνη της δηλαδή παράγει
τα ηλεκτρικά ερεθίσματα που της χρειάζονται σαν
«εντολή» για να συσπαστεί και να διασταλεί.
Ο ηλεκτρισμός της καρδιάς παράγεται στον φλεβόκομβο, που βρίσκεται στο άνω μέρος του δεξιού κόλπου και αποτελεί τη φυσιολογική «πηγή» των ηλεκτρικών ερεθισμάτων.
Εξαπλώνεται μετά στο μυοκάρδιο των κόλπων και
φθάνοντας στον σημαντικό σταθμό που ονομάζεται
Κολποκοιλιακός κόμβος κάνει μια μικρούλα στάση
μερικών εκατοστών του δευτερολέπτου.
Από εκεί στη συνέχεια διαχέεται αστραπιαία στο
ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ Η ΚΑΡΔΙΑ
μυοκάρδιο των κοιλιών μέσω των δύο δεματίων του Η καρδιά παράγει από μόνη της το
His, του δεξιού και του αριστερού. Με την διάχυση ηλεκτρικό ρεύμα που της δίνει την
της ηλεκτρικής εντολής οι δύο κοιλίες της καρδιάς εντολή για να συστέλλεται και να
διαστέλλεται. Το ρεύμα παράγεται
συστέλλονται ταυτόχρονα, αποδίδοντας το μάξι- στον φλεβόκομβο, εξαπλώνεται
μουμ της δύναμής τους.
στους δύο κόλπους, επιβραδύνεται
Ο φλεβόκομβος και ο κολποκοιλιακός κόμβος με λίγο στον κολποκοιλιακό κόμβο και
την πάροδο της ηλικίας μπορεί να εκφυλιστούν και έπειτα διαδίδεται αστραπιαία μέσω
των δύο σκελών του His στις κοιλίες
να προκαλέσουν προβλήματα με βραδυκαρδίες και της καρδιάς.
καρδιακές παύλες. Αν τα συμπτώματα είναι έντονα
θα πρέπει να αντιμετωπισθούν με την εμφύτευση
βηματοδότη.
Συχνή είναι επίσης η μερική ή πλήρης διακοπή λειτουργίας ενός από τα δύο Σκέλη του
His, οπότε προκαλούνται «Σκελικοί αποκλεισμοί». Ο αποκλεισμός του δεξιού σκέλους
είναι εν πολλοίς αθώος, ενώ του αριστερού σκέλους χρειάζεται κάποιο έλεγχο για να
αποφανθούμε ότι είναι αθώος.
Εκτός από την παραγωγή ηλεκτρικών ερεθισμάτων στον φυσιολογικό βηματοδότη της
καρδιάς, τον φλεβόκομβο, μπορούν να αναπτυχθούν και άλλα έκτοπα κέντρα παραγωγής ηλεκτρισμού σε οποιοδήποτε μέρος του κολπικού ή του κοιλιακού μυοκαρδίου.
Αυτές οι έκτοπες εκκενώσεις ρεύματος, παρεμβαίνουν στην κανονική λειτουργία του
φλεβοκόμβου και δημιουργούν αρυθμίες, τις έκτακτες κολπικές ή κοιλιακές συστολές.
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Ο ιός των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων (HPV)
και οι κίνδυνοι από την μόλυνσή του
Κορακιανίτης Γεώργιος
Χειρ.Ουρολόγος, FEBU
Σύμβουλος Εφηβικής Ιατρικής/Υγείας
Τηλ. 6988 610009

O ιός HPV είναι μικρός DNA-ιός, η μόλυνση από
τoν oπoίo μπoρεί είτε να μην προκαλέσει απολύτως τίποτε (άρα τα μολυσμένα άτομα είναι απλοί φoρείς), είτε να
έχει εκδηλώσεις, διακρινόμενες – ανάλογα με τον τύπο του
ιού που προκάλεσε την λοίμωξη - σε καλoήθεις θηλωματώδεις αλλoιώσεις
του δέρματος και των βλεννογόνων (τα γνωστά κονδυλώματα) ή σε κυτταρικές αλλoιώσεις (δυσπλασίες), ορισμένες εκ των οποίων, αν δεν αντιμετωπισθoύν έγκαιρα, είναι δυνατόν να εξελιχθoύν σε καρκίνo.
Μέχρι σήμερα έχoυν περιγραφεί περισσότεροι από 150 διαφoρετικοί τύποι
τoυ HPV, οι oπoίοι διαφέρoυν ελαφρώς μεταξύ τoυς ως πρoς την γενετική
τoυς δoμή. Περίπου 30 τύποι έχoυν εντoπισθεί στα επιθήλια ή τo δέρμα της
πρωκτoγεννητικής περιoχής και στα δύο φύλα, ενώ οι ίδιοι, αλλά και διαφορετικοί τύποι, πρoσβάλλoυν τα επιθήλια στην στοματική και στoματοφαρυγγική κoιλότητα, τον ρινοφάρυγγα, τo δέρμα σε διάφορες περιoχές τoυ
σώματoς, και σπάνια άλλoυς ιστoύς.
Oρισμένοι τύποι (π.χ. οι 6, 11 κ.τ.λ) πρoκαλoύν τα γνωστά κoνδυλώματα,
τα oπoία είναι καλoήθεις αλλoιώσεις, οι οποίες σπάνια συσχετίζoνται με εμφάνιση καρκίνου και γι’ αυτό αναφέρoνται ως τύποι «χαμηλoύ κινδύνoυ».
Αντίθετα, άλλοι τύποι (π.χ. οι 16, 18, 31, 33, 35 κ.τ.λ) θεωρoύνται υπεύθυνοι
για την εκδήλωση πρoκαρκινικών και καρκινικών αλλoιώσεων, και γι’ αυτό
αναφέρoνται ως τύποι «υψηλoύ κινδύνoυ».
Η μετάδoση τoυ ιoύ επιτελείται κατά κανόνα με τη σεξoυαλική επαφή. O ιός
πρoσβάλλει τα επιθήλια ή τo δέρμα της γεννητικής περιoχής μετά από μικρoτραυματισμoύς των ιστών αυτών, οι οποίοι επισυμβαίνoυν συνήθως
κατά τη διάρκεια διάφορων κολπικών, πρωκτικών και στοματικών σεξουαλικών επαφών. Μέχρι σήμερα δεν έχει απoδειχθεί ότι o ιός μπoρεί να μεταδoθεί μέσω αντικειμένων, αν και κάτι τέτoιo δεν μπoρεί να απoκλεισθεί
παντελώς.
Ο μοναδικός αποτελεσματικός και ρεαλιστικός τρόπος αποφυγής της μόλυνσης από τον HPV είναι ο εμβολιασμός εναντίον του ιού. Πέραν αυτού,
λέγεται ότι o μόνoς τρόπoς πρoφύλαξης από την HPV-μόλυνση είναι η σεξoυαλική απoχή. Η χρήση πρoφυλακτικoύ μειώνει την πιθανότητα μόλυνσης
από τoν ιό, χωρίς όμως να την μηδενίζει. Αντίθετα, η χρήση άλλων μέσων, τα
oπoία αναφέρεται ότι μειώνoυν την πιθανότητα HPV-μόλυνσης, όπως ειδικών κρεμών, κoλπικών υπoθέτων, γέλης κ.ά. δεν συνιστώνται διότι η απoτελεσματικότητά τoυς είναι επισφαλής.
Από 14ετίας υπάρχει προφυλακτικός εμβολιασμός εναντίον του ιού, και μάλιστα εναντίον των τύπων 16 & 18 του ιού με το μεγαλύτερο κακόηθες δυναμικό (ο τύπος 16 είναι υπεύθυνος για το 55% περίπου και ο 18 για το 15%
περίπου του συνόλου των καρκίνων τραχήλου παγκοσμίως, χωρίς μάλιστα
διαφοροποίηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 70 ετών), σε ένα δε εμβόλιο και εναντίον των τύπων 6 & 11, υπεύθυνων για την εμφάνιση κονδυλωμάτων. Από το 2017 υπάρχει, μάλιστα, και νέο, 9δύναμο εμβόλιο, το οποίο
προστατεύει από 7 ογκογόνους τύπους του ιού και ταυτόχρονα και από τους
δύο χαμηλού κινδύνου τύπους 6 & 11. Έτσι, η παρεχόμενη προστασία από
εμφάνιση στο μέλλον καρκίνου στον τράχηλο της μήτρας σε ένα νέο κορίτσι
9-13 ετών, που δεν έχει μολυνθεί από τον HPV, εάν αυτό εμβολιαστεί με το
νέο 9δύναμο εμβόλιο, είναι της τάξεως του 90%!
Είναι προφανές, ότι η παράλειψη ή η μη πλήρης εφαρμογή του εμβολιαστικού προγράμματος κατά του HPV στα κορίτσια - ιδανικά μέχρι την ηλικία
των 15 ετών -, αλλά και στα αγόρια και στους ενήλικες, θα επιτρέψει την
ανάδυση και πάλι όλων των HPV-σχετιζόμενων νοσημάτων και παθολογικών
καταστάσεων, όπως π.χ. των κονδυλωμάτων της πρωκτογεννητικής περιοχής
και των θηλωμάτων της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας και του λάρυγγα,
αλλά και των προκαρκινικών καταστάσεων και αργότερα και των καρκίνων σε
πολλά όργανα του σώματος, τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών, όπως
στον τράχηλο της μήτρας, κόλπο, αιδοίο, πέος, πρωκτό, στοματοφάρυγγα,
αμυγδαλές, γλώσσα, ρινοφάρυγγα και λάρυγγα.
Πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι, μετά την εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, ανανεώνεται το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, συστήνοντας τον εμβολιασμό κατά
των ιών των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) τόσο στα κορίτσια όσο και στα
αγόρια για τις ηλικίες 9-18 ετών. Η σημαντική αλλαγή είναι ότι θα υπάρχει
συμπερίληψη, ασφαλιστική κάλυψη και δωρεάν παροχή του εμβολίου και
για αγόρια της ηλικίας αυτής.

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

Ο κνησμός ή φαγούρα είναι μια
δυσάρεστη αίσθηση του δέρματος, η οποία πυροδοτεί την επιθυμία για ξύσιμο ή τρίψιμο. Η χρόνια
μορφή (διάρκεια ≥6 εβδομάδων)
εμφανίζεται συχνά ως παρενέργεια πολλών ασθενειών και συνήθως συνοδεύεται από υψηλή
απώλεια της ποιότητας ζωής για τους ασθενείς, ειδικά σε περιπτώσεις
στις οποίες το σύμπτωμα είναι χρόνιο χωρίς επαρκείς θεραπευτικές επιλογές. Συχνή συνέπεια του κνησμού είναι ο τραυματισμός του αυτιού
με επακόλουθη επιμόλυνση από παθογόνους μικροοργανισμούς ή και
σοβαρότεροι τραυματισμοί του μέσου ωτός.
Συχνή αιτία αποτελούν δερματικές παθήσεις που εκδηλώνονται και στο
δέρμα του έξω ακουστικού πόρου του αυτιού, όπως π.χ. η ψωρίαση, η
σμηγματορροική δερματίτιδα, νευροδερματίτιδα, διάφορες μορφές εκζέματος, δερματική αλλεργία, που συνήθως συνοδεύονται και από κρίσεις κνησμού ή φαγούρας του αυτιού. Θα πρέπει να αναζητώνται τοπικά
αίτια ατοπικής δερματίτιδας, όπως η χρήση luc, οι βαφές μαλλιών και
το σαμπουάν. Οι φλεγμονές του εξωτερικού ωτός αποτελούν συχνή συνέπεια του κνησμού, αλλά μπορεί να είναι και η αιτία του, όπως π.χ σε
μόλυνση από μύκητες (ωτομύκωση). Η υπερβολική συσσώρευση κυψελίδας (κεριού) ή υγρασίας μετά από λούσιμο ή θαλάσσιο μπάνιο μπορεί
να γίνει αιτία κνησμού. Η είσοδος και παραμονή ξένου σώματος (π. χ τρίχα) ή εντόμου αποτελεί συχνή αιτία κνησμού. Το ακουστικό βαρηκοΐας,
παρότι κατασκευάζεται από υποαλλεργικά υλικά, μπορεί, σπάνια, να
αποτελέσει αιτία. Ορμονικές μεταβολές στις γυναίκες (μέρες εμμήνου
ρύσεως, μετεμμηνοπαυσιακές) ενοχοποιούνται συχνά. Επίσης, θα πρέπει να αναζητώνται συστηματικά αίτια, όπως χρόνιες νεφροπάθειες,
χρόνιες ηπατοπάθειες, σακχαρώδης διαβήτης, λεμφώματα, καθώς και
παρενέργειες φαρμάκων. Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε τον ψυχογενή οξύ ή χρόνιο κνησμό ως αποτέλεσμα παροδικού ή διαρκούς stress.
Όπως σε κάθε ιατρικό πρόβλημα η σωστή και έγκαιρη διάγνωση, θέτει
τις βάσεις για τη σωστή αντιμετώπιση. Προφανώς η αποφυγή του εκλυτικού παράγοντα, όπου αυτό είναι δυνατό, είναι ευεργετική. Η θεραπεία
είναι εξατομικευμένη, συνήθως τοπική, με χρήση ενυδατικών-λιπαντικών σταγόνων ή κρεμών με ή χωρίς κορτιζόνη.
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Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή
Καρδιολογική
Εταιρεία
παρουσίασε νέες οδηγίες ΠΡΟΛΗΨΗΣ με στόχο
τη μείωση της επίπτωσης
των αθηροσκληρυντικής
αιτιολογίας
καρδιαγγειακών νοσημάτων όπως
είναι για παράδειγμα: το
Έμφραγμα του μυοκαρδίου ή το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (https://
doi.org/10.1093/eurheartj/ehab484). Η αθηροσκλήρωση είναι μια πολύ-παραγοντική νόσος και
η αντιμετώπισή της περιλαμβάνει ένα σύνολο
ενεργειών για τον έλεγχο των τροποποιήσιμων
παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και του
τρόπου ζωής. Επιπρόσθετα, οι νέες κατευθυντήριες συστάσεις τονίζουν την ανάγκη δημιουργίας
ενός συστήματος υγείας που επίκεντρό του έχει
τον ασθενή (patient centered medicine). Με το
παρόν κείμενο υπογραμμίζουμε τα κυριότερα σημεία των νέων οδηγιών/συστάσεων της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Οι κυριότεροι τροποποιήσιμοι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου είναι: τα αυξημένα επίπεδα
χοληστερίνης, η αρτηριακή υπέρταση, το κάπνισμα, ο σακχαρώδης διαβήτης και η παχυσαρκία.
Ασθενείς που έχουν 1ου βαθμού συγγενείς με θετικό ιστορικό πρώιμης (<65-70έτη) καρδιαγγειακής νόσου πρέπει να υποβάλλονται σε λεπτομερή
έλεγχο.
Οι ψυχικές διαταραχές (αγχώδεις εκδηλώσεις,
κατάθλιψη κ.ά.) είναι συχνές στο γενικό πληθυσμό, σχετίζονται με αυξημένη θνησιμότητα και
υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών
νοσημάτων και ως εκ τούτου χρήζουν κατάλληλης αντιμετώπισης. Αντίθετα, δείκτες ψυχικής και
πνευματικής ισορροπίας όπως και η αισιοδοξία
και η παρουσία ισχυρού στόχου – κινήτρου σχετίζονται με χαμηλότερο κίνδυνο ή θνησιμότητα.
Οι διαταραχές στον ύπνο, δηλαδή, οι διαταραχές
στην ποιότητα και τη διάρκεια του ύπνου, αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο (όπως για παράδειγμα το σύνδρομο Υπνικής Άπνοιας). Ιδανικά
απαιτούνται 7 ώρες ύπνου χωρίς διακοπές.
«Frailty» (γηριατρικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από: αδυναμία, αργό βάδισμα, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, εύκολη κόπωση και ακούσια
απώλεια βάρους) σχετίζεται με αυξημένη θνησιμότητα. Η θεραπευτική άσκηση (αερόβια, αντίστασης, ισορροπίας) βοηθά σημαντικά.
Μόλυνση του περιβάλλοντος/ατμόσφαιρας: η
παρατεταμένη έκθεση σε μολυσμένο περιβάλλον
αυξάνει έως και 10% τον σχετικό κίνδυνο εμφάνισης καρδιο-μεταβολικών νοσημάτων, όπως η
αρτηριακή υπέρταση ή/και ο σακχαρώδης διαβήτης.
Μετά την ηλικία των 40 ετών πρέπει να υπολογίζουμε τον σχετικό καρδιαγγειακό μας κίνδυνο
βάση Scores, όπως: το SCORE-2 (ηλικίες 40-69
έτη) και το SCORE2-OP (ηλικίες >70ετών), (https://
www.cvriskcalculator.com/). Η αξιολόγηση αυτή
πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 5 χρόνια. Βάση
στατιστικών αναλύσεων των άνω Scores η Ελλάδα
ανήκει στις χώρες με μέσο κίνδυνο.
Ο γενετικός έλεγχος δεν έχει, προς το παρόν, θέση
στην πρωτογενή πρόληψη.
ΝΟΣΗΜΑΤΑ με αυξημένο ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ
Ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια συχνά
έχουν: υπέρταση, υπερλιπιδαιμία και σακχαρώδη διαβήτη. Απαιτείται αλλαγή του τρόπου ζωής,
διακοπή του καπνίσματος, κατάλληλη διατροφή,
επαρκής φαρμακευτική αγωγή (συμπεριλαμβανομένης της ασπιρίνης). Η φαρμακευτική αγω-
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γή πρέπει να στοχεύει στη μείωση κατά 30% της
πρωτεϊνουρίας, δηλαδή της παρουσίας λευκωμάτων στα ούρα.
Οι ασθενείς με σοβαρού βαθμού χρόνια πνευμονοπάθεια έχουν προδιάθεση για: αρρυθμίες,
αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή δυσλειτουργία και αιφνίδιο καρδιαγγειακό θάνατο.
Συνεπώς χρήζουν αυστηρής παρακολούθησης και
θεραπείας.
Οι χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις (π.χ συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ψωρίαση, φλεγμονώδης νόσος του εντέρου κ.ά.), τα λοιμώδη νοσήματα (π.χ HIV) και η περιοδοντίτιδά αυξάνουν
τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανιαίου συμβάντος.
Πρέπει κάθε χρόνο να γίνεται αντιγριπικός εμβολιασμός, εμβολιασμός κατά του SARS-CoV-2 και
κατά περίπτωση εμβολιασμός κατά του πνευμονιόκοκκου.
Είναι γνωστή η αλληλοεπικάλυψη του καρκίνου
και των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Όλοι οι
ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία
πρέπει να ελέγχονται τακτικά και σίγουρα να
έχουν καρδιολογικό έλεγχο αναφοράς/βάσης πριν
από την έναρξη της θεραπείας τους. Σε αυτές τις
περιπτώσεις η θεραπευτική άσκηση έχει προστατευτική δράση.
Οι ημικρανίες, ιδιαίτερα όσες συνοδεύονται από
αύρα, συνιστούν ανεξάρτητο παράγοντα αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (2-πλάσιος κίνδυνος)
ή ισχαιμικού καρδιακού συμβάντος (1.5-πλάσιος
κίνδυνος). Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος στους
καπνιστές.
Η μη αλκοολικής αιτιολογία λιπώδης νόσος του
ήπατος σχετίζεται με αυξημένο καρδιο-μεταβολικό κίνδυνο και ως εκ τούτου οι ασθενείς αυτοί
πρέπει να υποβάλλονται σε έλεγχο.
Στις γυναίκες, η υπέρταση κύησης και η προεκλαμψία (δηλαδή, η διαταραχή που χαρακτηρίζεται από υπέρταση και σημαντική ποσότητα
πρωτεΐνης στα ούρα κατά την κύηση) σχετίζονται
με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο. Επίσης, το
σύνδρομο πολύ-κυστικών ωοθηκών αυξάνει την
πιθανότητα εμφάνισης σακχαρώδους διαβήτη.
Στους άντρες, η στυτική δυσλειτουργία (μη ικανότητα επίτευξης ή διατήρησης στύσης ικανής ώστε
να επιτρέπει την συνουσία) αυξάνει τον κίνδυνο
μελλοντικών καρδιαγγειακών συμβάντων και ως
εκ τούτου απαιτείται έλεγχος. Η βελτίωση του
τρόπου ζωής βοηθά στη βελτίωση του παραπάνω
προβλήματος.
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Η δίαιτα πρέπει να είναι πλούσια σε φυτικά και
λιγότερο σε ζωικά συστατικά (Πίνακας 1). Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί ένα καλό παράδειγμα.
Η τακτική άσκηση [αερόβια άσκηση (τρέξιμο, κολύμπι) σε συνδυασμό με ασκήσεις μερικής αντίστασης] μέτριας έντασης σε βαρύτητα (Πίνακας
2), είναι απαραίτητη για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Απαιτούνται το λιγότερο 3
ώρες ανά εβδομάδα, ιδανικά 60 λεπτά ανά ημέρα. Σε ό,τι αφορά τις ασκήσεις αντίστασης συστήνεται 1-3 σετ 8-12 επαναλήψεων 50-70% έντασης
2 φορές ανά εβδομάδα, σε διαφορετικές μυϊκές
ομάδες. Τονίζουμε ότι η άσκηση (ανεξαρτήτου
διάρκειας ή δυσκολίας) είναι καλύτερη της μηάσκησης. Η σωστή διατροφή μαζί με τη σωματική
δραστηριότητα βοηθούν στην αποφυγή της παχυ-

σαρκίας. Στόχος είναι η διατήρηση του δείκτη μάζας σώματος <25kg/m2 και της περιφέρειας μέσης
<102cm στους άνδρες και <88cm στις γυναίκες.
Οι βλαπτικές επιπτώσεις του καπνίσματος είναι
γνωστές από πολλές μελέτες καθώς οφείλεται για
το 50% των θανάτων στους καπνιστές. Επίσης, το
κάπνισμα είναι κύριος παράγοντας κινδύνου εμφάνισης: εμφράγματος μυοκαρδίου, αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αγγειοπάθειας. Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει
σημαντικά τον κίνδυνο. Το ίδιο ισχύει για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα καθώς είναι πλέον τεκμηριωμένος ο κίνδυνος από την χρήση τους. Υπάρχουν
φάρμακα που θα μπορούσαν (σε συνεννόηση με
τον ιατρό σας) να βοηθήσουν στη διακοπή του
καπνίσματος. Η αποφασιστικότητα και η επιθυμία
του ασθενούς παίζουν ωστόσο το σημαντικότερο
ρόλο. Επίσης, ιδιαίτερη σημασία έχει η ενημέρωση των νέων. Στόχος της κοινωνίας θα πρέπει να
είναι οι νέοι μας να μείνουν μακριά από την εξάρτηση αυτή, καθώς ο εθισμός στις ηλικίες αυτές
έχει συχνά ανεπανόρθωτες συνέπειες.
Η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ιδιαίτερα σε
ηλικίες 14-49, αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και την πιθανότητα προώρου θανάτου. Επίσης,
το αλκοόλ είναι πλούσιο σε θερμίδες χωρίς θρεπτική αξία (7 kcal/g).
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Μη διακόπτετε την φαρμακευτική σας αγωγή χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού.
Αντι - αιμοπεταλιακή αγωγή (ασπιρίνη) έχει θέση
ΜΟΝΟ στην 2ο-γενή πρόληψη. Εξαίρεση αποτελεί
ο σακχαρώδης διαβήτης όπου χρησιμοποιείται
και για 1ο-γενή πρόληψη.
Στους ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, στόχος
της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης είναι 6.5-7%,
χωρίς επεισόδια υπογλυκαιμίας, η κατάλληλη διατροφή, η διατήρηση του φυσιολογικού σωματικού βάρους σε συνδυασμό με την αντιδιαβητική
αγωγή βοηθούν στην επίτευξη του στόχου.
Στην αρτηριακή πίεση η φαρμακευτική αγωγή
πρέπει να στοχεύει σε 120-130mmHg για τη «μεγάλη» και 70-80mmHg για τη «μικρή» πίεση. Αποφύγετε το αλάτι, την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και φροντίστε να έχετε φυσιολογικό βάρος.
Στην υπερλιπιδαιμία στόχος της θεραπείας είναι
οι χαμηλότερες τιμές της «κακής» LDL χοληστερόλης. Μάλιστα όσο πιο σημαντική είναι η ελάττωση της LDL τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος ανεξαρτήτου φαρμακευτικής αγωγής. Μη διακόπτετε
την υπολιπιδαιμική σας αγωγή όταν επιτευχθεί ο
στόχος διότι οδηγεί σε εκ νέου αύξηση της χοληστερόλης.
Οι ασθενείς με ιστορικό αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου πρέπει να λαμβάνουν στατίνη.
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Εκπαιδευτική Εξόρμηση μαθητών του Λυκείου
Αναβύσσου στο Λαγονήσι

Το Σάββατο 26/2/2022 μια ομάδα μαθητών της Α΄ τάξης του Γενικού
Λυκείου Αναβύσσου εξόρμησε στο Λαγονήσι. Οι μαθητές μαζί με
τον Αντιδήμαρχο Τουρισμού του Δήμου Σαρωνικού Δημήτρη Παπαχρήστου και δύο από τους γονείς τους, ξεναγήθηκαν στα αξιοθέατα
της περιοχής από τον Φυσικό τους Αντρέα Καράμπελα.
Πρώτα επισκέφτηκαν τα ίχνη της Αρχαίας «Αστικής Οδού» που οδηγούσε από το Ναό του Ποσειδώνα του Σουνίου στο άστυ, στην πόλη
δηλαδή της Αθήνας και η οποία είχε τεράστια σημασία στην τοπική
ιστορία μέχρι και την χάραξη της «Τουριστικής (Παραλιακής) Οδού»
το 1955.
Η επόμενη στάση ήταν στο
«Πούσι (πηγάδι) Μαρουσιώτη»
που πήρε το όνομά του από
κάποιον από το Μαρούσι, που
είχε ριχθεί σ’ αυτό από τους
δολοφόνους του. Εκεί πραγματοποίησαν ένα απλό πείραμα
Φυσικής. Άφησαν μια πέτρα
να πέσει στο νερό, μέτρησαν
το χρόνο που πέρασε μέχρι να
ακουστεί ο ήχος της στο νερό
με 5 διαφορετικά χρονόμετρα,
βρήκαν τη μέση τιμή στα 0,93
sec και από τον τύπο της Ελεύθερης Πτώσης (y= 1/2 gt^2) που
είχαν διδαχθεί, υπολόγισαν το
βάθος μέχρι τη στάθμη του νερού στα 4,24 μ.
Στη συνέχεια επισκέφτηκαν τα
ερείπια της Παναγίας Μονομερίτισσας κοντά στον Πύργο
Μελισσουργού. Σύμφωνα με
τον θρύλο, όταν οι κάτοικοι κινδύνευσαν από τους πειρατές,
έκαναν τάμα στην Παναγία, αν
σωθούν να χτίσουν μια εκκλησία μέσα σε μία μόνο μέρα.
Η ομάδα κατέληξε στην Αρχαία
Κολώνα που βρίσκεται στην περιοχή Θέρμη του Λαγονησίου.
Η κολώνα είχε σχεδόν κρυφτεί
από ένα μεγάλο θάμνο. Οι μαθητές κλάδεψαν το φυτό, βρήκαν με
πυξίδα πως η κολώνα έχει προσανατολισμό Ανατολή-Δύση και μέτρησαν τις διαστάσεις της (διάμετρος 76 εκ. και μήκος 5,36 μέτρα).
Συνέλλεξαν και μια μικρή πέτρα από το σημείο. Στο σχολείο υπολόγισαν τον όγκο της κολώνας (από τον τύπο V=πR^2.h) και την πυκνότητα της πέτρας μετρώντας τη μάζα και τον όγκο της. Τελικά, πολλαπλασιάζοντας τον όγκο της κολώνας με την πυκνότητα της πέτρας
υπολόγισαν τη μάζα της κολώνας περίπου στους 5,9 τόνους.
Η ομάδα αποτελούνταν από τους μαθητές Αλβέρτο Πέτρo, Ασλάνογλου Ηλία, Μετάνι Διονύση, Μέτας Γκεσιάν, Καραμαλάκη Σοφία,
Κοτσιφάκη Μάνο, Παρίση Βασιλική, Σεριανάι Ιωάννα, Σταματίου
Δημήτρη. Η επεξεργασία των μετρήσεων έγινε από τους Κυριακίδου
Νεφέλη, Ματσανίκα Δημήτρη και Ψωμαδέρη Οδυσσέα. Η παρέα
ανανέωσε το ραντεβού της για τις επόμενες δράσεις της.
Ανδρέας Καράμπελας
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Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος ΟικονομολόγοςΜηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός
Πρώην Υπεύθυνος για την Προστασία του Περιβάλλοντος της
μεγαλύτερης Εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρώπης

Περιληπτική Επανάληψη της 6ης Ενότητας: «Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Ι»
Στην τελευταία μας 6η Ενότητα, ξεκινήσαμε με την περιγραφή του Φαινομένου του θερμοκηπίου. Μία σύντομη
περίληψη των όσων περιγράψαμε είναι
η εξής:
Η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης, δηλαδή σε ένα ύψος περίπου 2 μέτρων επάνω από την επιφάνεια
της γης, είναι (αφού προκύπτει από
μετρήσεις) +15ºC. Η θερμοκρασία αυτή
οφείλεται κυρίως στον Ήλιο αλλά όχι
μόνο. Στον Ήλιο μας μεταβάλλονται σε
κάθε δευτερόλεπτο με πυρηνικές αντιδράσεις 4.700.000 τόνοι του στοιχείου
υδρογόνο στο στοιχείο ήλιο και ελευθερώνεται ένα τεράστιο ποσό ενέργειας,
του οποίου η ισχύς είναι ένα νούμερο
σε κιλοβάτ, που έχει μπροστά το 4 ακολουθούμενο από 23 μηδενικά. (δηλαδή
400 εξάκις εκατομμύρια κιλοβάτ!). Η
ενέργεια αυτή εκπέμπεται υπό τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας προς όλες
τις διευθύνσεις και χάνεται στο διάστημα, αφού μόνο ένα απειροελάχιστο
μέρος της συναντά τους πλανήτες που
στρέφονται γύρω από τον Ήλιο θερμαίνοντάς τους.
Η γη μας δεχόμενη την ηλιακή ακτινοβολία θα είχε μία μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνειά της όχι +15ºC (όπως
είναι πράγματι, αφού προκύπτει από
μετρήσεις) αλλά μόνο -18ºC. Το γεγονός, ότι η μέση θερμοκρασία κοντά στην
επιφάνεια της γης δεν είναι -18ºC αλλά
+15ºC, δηλαδή κατά 33ºC μεγαλύτερη
οφείλεται στο «Φαινόμενο του Θερμοκηπίου». Δηλαδή στην ατμόσφαιρα της
γης υπάρχουν ορισμένα αέρια, τα οποία
ονομάζονται αέρια του θερμοκηπίου,
επειδή συμπεριφέρονται όπως το γυαλί που περιβάλει ένα θερμοκήπιο. Τα
σπουδαιότερα αέρια του θερμοκηπίου
είναι: Ο υδρατμός, το διοξείδιο του άνθρακα, το όζον, το υποξείδιο του αζώτου
και το μεθάνιο. Αυτό είναι το «Φυσικό
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», διότι
αυτά τα αέρια του Θερμοκηπίου υπήρχαν στην ατμόσφαιρα πολύ πριν ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του επηρεάσει τη σύσταση της ατμόσφαιρας.
Το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου
είναι μία ευεργεσία για την ανθρωπότητα, διότι δημιουργώντας μία μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης
+15ºC (και όχι -18ºC) κάνει δυνατή τόσο
τη δημιουργία όσο και τη διατήρηση της
ζωής επάνω στη γη μας.
Τα αέρια του φυσικού φαινομένου του
θερμοκηπίου (βλέπε Πίνακα 12, σελ. 50)
έχουν όμως και ανθρωπογενή προέλευση. Επομένως, όταν ο άνθρωπος με τις
διάφορες δραστηριότητές του εκπέμπει
αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, ενισχύει το φυσικό φαινόμενο του
θερμοκηπίου, δηλαδή αυξάνει τη μέση
θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της
γης. Αυτή όμως ακριβώς η περαιτέρω
αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά
στην επιφάνεια της γης, που προέρχεται
από ανθρώπινες δραστηριότητες, λέγεται «Πρόσθετο ή Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου». Αυτό όμως
είναι ένα πρόβλημα για την ανθρωπότητα, διότι η περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της

γης έχει σα συνέπεια και την «Κλιματική
Αλλαγή» της γης μας.
Οι συνέπειες του «Πρόσθετου ή Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου» είναι οι εξής:
1. Αφού θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης,
θα αυξηθεί και η θερμοκρασία του νερού των θαλασσών. Αυτό σημαίνει, ότι
(αφού όταν ένα σώμα θερμαίνεται διαστέλλεται) θα μεγαλώσει ο όγκος του
νερού των θαλασσών και επομένως,
αφού η λεκάνη των θαλασσών παραμένει σταθερή, θα ανέβει η στάθμη της
θάλασσας. Ένας επιπλέον λόγος για την
άνοδο της στάθμης της θάλασσας είναι,
ότι με την αύξηση της θερμοκρασίας ένα
μέρος των παγετώνων, που βρίσκονται
επάνω στη στεριά, θα λειώσει με αποτέλεσμα ένα μέρος αυτού του νερού να
χυθεί στη θάλασσα. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα δημιουργήσει
τουλάχιστον πλημμύρες σε παραλιακές
πόλεις, ενώ στη χειρότερη των περιπτώσεων θα οδηγήσει στην πλήρη εξαφάνιση ολόκληρων παραλιακών περιοχών.
2. Αφού θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης, αυτό
θα έχει σα συνέπεια συνολικά για όλη
τη γη: Αύξηση της εξάτμισης του νερού
από τα επιφανειακά νερά, αύξηση της
υγρασίας της ατμόσφαιρας και αύξηση
των βροχοπτώσεων.
3. Με το ανθρωπογενές φαινόμενο του
θερμοκηπίου αυτό που είναι βέβαιο,
είναι, ότι θα αυξηθεί η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης.
Η αύξηση όμως αυτή της θερμοκρασίας
αλλού θα είναι μεγάλη, αλλού μικρότερη και αλλού όχι μόνο δεν θα υπάρχει
αύξηση αλλά μείωση της θερμοκρασίας. Με αυτόν τον τρόπο όμως για τον
κάθε τόπο θα διαφοροποιηθούν τόσο οι
ποσότητες του νερού που εξατμίζονται
όσο και οι διευθύνσεις των ανέμων που
θα επικρατήσουν, αφού η διεύθυνση
του ανέμου εξαρτάται και από την θερμοκρασία του εδάφους. Έτσι θα υπάρξει
επίδραση στο παγκόσμιο κλίμα και μετατόπιση των κλιματικών ζωνών. Στην
χειρότερη δε περίπτωση είναι δυνατόν
έρημοι να μεταβληθούν σε οάσεις και
οάσεις σε ερήμους.
4. Συνέπεια του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου θα είναι, ότι θα
υπάρξει αύξηση τόσο του αριθμού όσο
και της έντασης των ακραίων καιρικών
φαινομένων.
Λόγω των αρνητικών επιπτώσεων του
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου έγινε φανερό, ότι έπρεπε να
ληφθούν μέτρα για την αντιμετώπισή
του. Μοχλός όμως ενεργοποιήσεως της
Πολιτικής ακόμη και σε προβλήματα
επιστημονικού περιεχομένου δεν είναι
συνήθως οι επιστήμονες, αλλά η κοινή
γνώμη. Και η κοινή γνώμη έπρεπε να
«ταρακουνηθεί» για να αντιδράσει.
Έτσι τη δεκαετία του 1980 τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας παγκοσμίως ξεκίνησαν διάφορες προσπάθειες με σκοπό
να «ταρακουνήσουν», όπως είπαμε, την
κοινή γνώμη. Αυτό το επέτυχαν, έστω
και αν στην αρχή υπερέβαλλαν. Έτσι π.χ.
το εβδομαδιαίο Γερμανικό περιοδικό
«DER SPIEGEL» («Ο ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ») έκανε
την αρχή δείχνοντας σε ένα εξώφυλλό
του την κορυφή του περίφημου καθε-
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7η Ενότητα:
Το Φαινόμενο του Θερμοκηπίου Ι Ι.
Τα Πρωτόκολλα του Κιότο και των Παρισίων.
Συμβολή των Πολιτών ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή
δρικού ναού της Κολωνίας (ύψους 157
μέτρων) να προεξέχει μόλις περίπου
δύο μέτρων του νερού λόγω της … ανόδου της στάθμης της θάλασσας. Αυτό
ταρακούνησε πράγματι την Γερμανική
κοινή γνώμη, αυτή την Πολιτική (αφού
τα ποσοστά κομμάτων, που βασίζονταν
στην προστασία του Περιβάλλοντος,
εκτοξεύτηκαν στα ύψη) και αυτή τους
παγκόσμιους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους.
Τα Αέρια του Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου και η Σύγκρισή τους
Το σημαντικότερο αέριο του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου
είναι το διοξείδιο του άνθρακα, όπως
αποδεικνύεται από τον Πίνακα 13, σελ.
52. Η συμμετοχή του διοξειδίου του άνθρακα στο ανθρωπογενές φαινόμενο
του θερμοκηπίου είναι 61%. Αν βέβαια
κάποιος παρατηρήσει τον Πίνακα 13,
σελ. 52, μπορεί να αμφιβάλει, για το εάν
πράγματι το διοξείδιο του άνθρακα είναι το σημαντικότερο αέριο. Διότι ο δείκτης GWP δηλώνει, ότι, εάν έχουμε στην
ατμόσφαιρα την ίδια ποσότητα όλων των
αερίων του θερμοκηπίου, η επίδραση
των υπολοίπων αερίων του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου στο
φαινόμενο αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη
από ότι του διοξειδίου του άνθρακα. Η
εξήγηση όμως για το ότι το διοξείδιο του
άνθρακα είναι το σημαντικότερο αέριο
(61%) είναι, ότι το διοξείδιο του άνθρακα υπάρχει σε πάρα πολύ μεγαλύτερες
ποσότητες στην ατμόσφαιρα, από ότι
όλα τα άλλα αέρια του ανθρωπογενούς
φαινομένου του θερμοκηπίου.
Εδώ θα εισαγάγουμε και την έννοια
«ισοδύναμος τόνος διοξειδίου του άνθρακα», που παίζει σημαντικό ρόλο στο
«Πρωτόκολλο του Κιότο» που θα ακολουθήσει. Είναι σύνηθες με τη βοήθεια
του δείκτη GWP να μην ασχολούμεθα με
όλα τα αέρια του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά μόνο
με το διοξείδιο του άνθρακα. Δηλαδή
με τη βοήθεια του δείκτη GWP στον Πίνακα 13, σελ. 52, αν παραδεχτούμε, ότι
έχουμε στην ατμόσφαιρα ένα τόνο του
αερίου μεθάνιο, μπορούμε για θέματα
του ανθρωπογενούς φαινομένου του
θερμοκηπίου να πούμε, ότι έχουμε 21
«ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του
άνθρακα». Αντίστοιχα, αν έχουμε στην
ατμόσφαιρα έναν τόνο του αερίου υποξείδιο του αζώτου, μπορούμε να πούμε,
ότι έχουμε 310 «ισοδύναμους τόνους
διοξειδίου του άνθρακα» κοκ.
Κυριότερες Πηγές Εκπομπής των Αερίων του
Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου
Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τις κυριότερες πηγές εκπομπής των αερίων του
θερμοκηπίου, που έχουν ανθρωπογενή
προέλευση και επομένως συμβάλλουν
στο ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου. Έτσι, όταν στη συνέχεια θα
αναφερθούμε σε δυνατότητες περιορισμού ή και μειώσεως του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, θα
είναι σχετικά εύκολο να γνωρίζουμε, πού
πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή
μας. Προς το παρόν αναφέρουμε απλώς
τις πηγές των αερίων του θερμοκηπίου.
Εκτενώς θα ασχοληθούμε αργότερα στα

αντίστοιχα Κεφάλαια.
Διοξείδιο του Άνθρακα
1. Καύση ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βλέπε π.χ.
σελ. 23).
2. Εκχέρσωση δασικών περιοχών κυρίως
στην τροπική ζώνη.
3. Καύση και αποσύνθεση βιομάζας
(βλέπε σελ. 22).
Μεθάνιο
1. Καλλιέργεια ρυζιού.
2. Εντερικές ζυμώσεις των ζώων (που
εκτρέφει ο άνθρωπος) και διαχείριση
ζωικών απορριμμάτων.
3. Ανθρακωρυχεία.
4. Απώλειες κατά την παραγωγή, την
αποθήκευση και τη διανομή υγρών και
αερίων καυσίμων (βλέπε π.χ. σελ. 28).
5. Διαχείριση στερεών απορριμμάτων
π.χ. χωματερές (βλέπε σελ. 9) και υγρών
αποβλήτων.
6. Καύση βιομάζας.
Υποξείδιο του Αζώτου
1. Υπέρμετρη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων στη Γεωργία.
2. Καύση βιομάζας.
3. Καύση ορυκτών καυσίμων.
F-gases
Τα λεγόμενα F-gases θα τα περιγράψουμε εκτενώς, όταν θα αναφερθούμε στην
«Τρύπα του Όζοντος»
1. Παραγωγή, λειτουργία, συντήρηση
και τελική διάθεση συσκευών ψύξης /
κλιματισμού.
2. Παραγωγή Freon22 και αλουμινίου.
Μέτρα Ενάντια στο Ανθρωπογενές
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Το 1988 ιδρύθηκε από δύο οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, δηλαδή
του «Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας» (WMO) και του «Προγράμματος Περιβάλλοντος των Ηνωμένων
Εθνών» (UNEP) η «Διακυβερνητική Ομάδα για τις Κλιματικές Αλλαγές” (IPCC:
Intergovernmental Panel on Climate
Change). Η IPCC δημιουργήθηκε για να
αξιολογεί επιστημονικά τις κλιματικές
αλλαγές. Χιλιάδες επιστήμονες συμμετέχουν σ’ αυτήν εκδίδοντας κάθε περίπου 5 χρόνια μια έκθεση, που αποστέλλεται στις κυβερνήσεις για να μπορούν
να προσανατολίσουν τα μέτρα που
πρέπει να πάρουν. Την IPCC δεν πρέπει
να την προσπεράσετε διαβάζοντάς την,
διότι οι Εκθέσεις της έχουν μεγάλη σημασία, αφού αυτές είναι τα εργαλεία με
τα οποία αποφασίζονται μέτρα με επιπτώσεις για όλη την Υφήλιο. Η IPCC έχει
εκδώσει μέχρι τώρα 5 Εκθέσεις (1990,
1995, 2001, 2007 και 2014. Η επόμενη
προβλέπεται να κυκλοφορήσει το 2021
ή 2022). Επ’ αυτού όμως θα επανέλθω.
Τον Ιούνιο του 1992 έλαβε χώρα στο Ρίο
ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας η «Δεύτερη
Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το
Περιβάλλον και την Ανάπτυξη». Εκεί
υπεγράφη η «Σύμβαση – Πλαίσιο για
την Κλιματική Αλλαγή» απ’ όλες σχεδόν
τις χώρες του Πλανήτη (Η Ελλάδα κύρωσε τη Σύμβαση κάνοντάς την νόμο του
Κράτους το 1994). Ο τελικός στόχος της
Σύμβασης ήταν να επιτευχθεί η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των
αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα σε ένα τέτοιο επίπεδο, ώστε
να αποτραπεί μία επικίνδυνη επίπτωση
στο κλίμα της γης. Η Σύμβαση – Πλαίσιο
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είχε σαν αντικείμενο κατ’ αρχάς μόνο τρία αέρια του
θερμοκηπίου, δηλαδή το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και το υποξείδιο του αζώτου.
Στη Σύμβαση – Πλαίσιο δεν έγιναν ποσοτικές αναφορές στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου. Οι ποσοτικές αναφορές για τη μείωση των
εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου θα ήταν θέμα
για τα «Πρωτόκολλα», που θα ακολουθούσαν. Η Σύμβαση – Πλαίσιο προβλέπει δηλαδή, ότι κάθε χρόνο θα
λαμβάνει χώρα και μία «Σύνοδος των Συμβαλλομένων
Χωρών».
Έτσι στην «3η Σύνοδο των Συμβαλλομένων Χωρών της
Σύμβασης – Πλαίσιο», που έλαβε χώρα στο Κιότο της
Ιαπωνίας τον Δεκέμβριο του 1997 ενεκρίθη ομόφωνα
το «Πρωτόκολλο του Κιότο». Λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης σημασίας του Πρωτοκόλλου του Κιότο θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με αυτό στη συνέχεια.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο
Κεντρικό σημείο του Πρωτοκόλλου του Κιότο είναι η
μείωση των εκπομπών 6 αερίων (ή ομάδων αερίων)
του θερμοκηπίου, δηλαδή του διοξειδίου του άνθρακα, του μεθανίου, του υποξειδίου του αζώτου και των
τριών λεγομένων F-gases (βλέπε Πίνακα 13, σελ. 52).
Οι χώρες, που επικύρωσαν το Πρωτόκολλο του Κιότο
δεσμεύτηκαν (στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου) να
μειώσουν στην περίοδο 2008 έως 2012 τις εκπομπές
των 6 αερίων του θερμοκηπίου, που αναφέρθηκαν
προηγουμένως, κατά ένα ποσοστό σε σχέση με τις εκπομπές του έτους αναφοράς 1990 (για τα λεγόμενα Fgases το έτος αναφοράς μπορεί να είναι το 1995, αν τα
συμβαλλόμενα κράτη το επιθυμούν).
Σαν παράδειγμα αναφέρουμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση
δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές κατά 8%, οι ΗΠΑ
κατά 7% και η Ιαπωνία κατά 6%.
Συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύτηκε μεν να
μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου
συνολικά κατά 8%, πλην όμως η μείωση (ή και αύξηση) των εκπομπών των επί μέρους Κρατών εξαρτήθηκε από το βαθμό ανάπτυξης και από τις δυνατότητες
μείωσης των εκπομπών του κάθε Κράτους. Η μείωση
(ή και αύξηση) των εκπομπών αυτών παρουσιάζεται
στον Πίνακα 14, σελ. 60, δηλαδή, η Ελλάδα θα πληροί
τις προϋποθέσεις του Πρωτοκόλλου του Κιότο, αν στην
περίοδο 2008 έως 2012 εκπέμπει μέχρι και 25% περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου απ’ ότι κατά το έτος
- βάση (δηλαδή το 1990 για διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου και 1995 για τα F-gases).
Όταν αναφερόμαστε σε μία μείωση της εκπομπής
των αερίων του θερμοκηπίου κατά x% δεν εννοούμε
υποχρεωτικά τη μείωση της εκπομπής καθ’ ενός των
6 αερίων του θερμοκηπίου κατά x%. Είναι επιτρεπτό
να σχηματίσουμε τόσο για το έτος, που μας ενδιαφέρει, όσο και για το έτος – βάση (π.χ. το 1990) την ολική
εκπομπή και των 6 αερίων του θερμοκηπίου σε «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» (όπως το
περιγράψαμε προηγουμένως στο Κεφάλαιο «Τα Αέρια
του Ανθρωπογενούς Φαινομένου του Θερμοκηπίου

και η Σύγκρισή τους» σελ. 57) και να ελέγξουμε, αν τα
δύο αυτά μεγέθη διαφέρουν κατά x%.
Μερικές αξιοσημείωτες ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου
του Κιότο είναι οι εξής:
1. Έστω ότι μία χώρα, που έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, ξεπεράσει την επιτρεπόμενη ετήσια
εκπομπή της κατά ένα αριθμό X «ισοδύναμων τόνων
διοξειδίου του άνθρακα». Η χώρα αυτή δεν θα υποστεί

κυρώσεις, εάν εξαγοράσει X «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» από μία άλλη χώρα (που έχει
επίσης επικυρώσει το Πρωτόκολλο του Κιότο) και η
οποία π.χ. λόγω μικρής βιομηχανικής ανάπτυξης αυτό
το έτος εξέπεμψε τουλάχιστο X «ισοδύναμους τόνους
διοξειδίου του άνθρακα» λιγότερο από το επιτρεπτό.
Όταν λέμε να εξαγοράσει, εννοούμε να πληρώσει
πράγματι χρήματα στην άλλη χώρα, όπου ο κάθε «ισοδύναμος τόνος διοξειδίου του άνθρακα» έχει μία ορισμένη τιμή.
2. Έστω ότι οι δύο χώρες Α και Β έχουν επικυρώσει το
Πρωτόκολλο του Κιότο. Παραδεχόμαστε, ότι η χώρα Α
μεταφέρει τεχνολογία στη χώρα Β (π.χ. με την εγκατάσταση ηλιακών θερμοσυσσωρευτών) μειώνοντας έτσι
την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου στη χώρα
Β κατά Υ «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα». Τότε η χώρα Α μπορεί να εκπέμψει Υ «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» περισσότερο,
απ’ ότι της είναι επιτρεπτό.
3. Μία χώρα, που έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο του
Κιότο μπορεί να εκπέμψει Z «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» περισσότερο απ’ ότι της είναι
επιτρεπτό, αν συγχρόνως έχει δημιουργήσει «απορροφητήρες διοξειδίου του άνθρακα» κατά Z «ισοδύναμους τόνους διοξειδίου του άνθρακα» π.χ. φυτεύοντας
έναν αντίστοιχο αριθμό δένδρων, τα οποία δεσμεύουν
για την ανάπτυξή τους μία ποσότητα διοξειδίου του
άνθρακα.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί μία «κορυφαία
στιγμή» της παγκόσμιας κλιματικής Πολιτικής. Αναλογιζόμαστε, ότι τα τελευταία 150 χρόνια η ανάπτυξη
μιας χώρας ήταν συνάρτηση κυρίως της ενέργειας που
κατανάλωνε. Η ενέργεια αυτή προήρχετο κατά το μεγαλύτερο ποσοστό από την καύση ορυκτών καυσίμων
(κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο), δηλαδή από την
καύση κυρίως του στοιχείου άνθρακα. Για πρώτη φορά
λοιπόν το Πρωτόκολλο του Κιότο επιβάλλει μία ποσοτική ελάττωση της χρήσης του άνθρακα σαν καύσιμο.
Τίθεται όμως το ερώτημα: Είναι το Πρωτόκολλο του Κιότο ένα μέσο για την σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα;
Την απάντηση τη δίνει ο Γερμανός Καθηγητής Hartmut
Graßl, δηλαδή ο «Προϊστάμενος Κλιματολόγος» των
Ηνωμένων Εθνών: «Απλούστατα όχι!» Το Πρωτόκολλο
του Κιότο είναι ένα πρώτο βήμα. Για να σταθεροποιηθούν οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου
στην ατμόσφαιρα στις σημερινές τους τιμές, δεν αρκεί
η μείωση των εκπομπών των 39 βιομηχανικών χωρών
κατά 5,2%, που προβλέπει το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Αναφέραμε όμως στη «Σύμβαση – Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή» ότι κάθε χρόνο λαμβάνει χώρα και μία
«Σύνοδος των Συμβαλλομένων Χωρών», όπως π.χ. το
1997 στο Κιότο. Έτσι θα έπρεπε να περιμένουμε και
άλλα … Κιότο.
Το Πρωτόκολλο του Κιότο ήταν ένα πρώτο βήμα. Έτσι
ήταν απαραίτητη μία μεγαλύτερη προσπάθεια από ότι
όριζε το Πρωτόκολλο του Κιότο. Αυτό ακριβώς επετεύχθη 18 χρόνια μετά το Κιότο, δηλαδή τον Δεκέμβριο
του 2015 στο Παρίσι! Οι κύριοι στόχοι του Πρωτοκόλλου των Παρισίων είναι:
1. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης να μην υπερβεί τους 2 βαθμούς Κελσίου (καλλίτερα ακόμη τους 1,5 βαθμούς Κελσίου) σε
σχέση με τη θερμοκρασία πριν τη βιομηχανική επανάσταση.
2. Στο χρονικό διάστημα από το 2045 έως το 2060 οι
παγκόσμιες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου να
είναι μηδέν.
3. Μέχρι το 2040 να έχει σταματήσει η καύση όλων
των ορυκτών καυσίμων. Επί πλέον θα πρέπει η παροχή
ενέργειας, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα, η θερμότητα
και το κυκλοφοριακό να λειτουργεί μόνο με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Κλιματική Αλλαγή
Όπως αναφέραμε, ήδη το ανθρωπογενές Φαινόμενο
του Θερμοκηπίου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις
στο παγκόσμιο Κλίμα. Μία αλλαγή όμως του Κλίματος
της γης δεν εξαρτάται μόνο από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, όπως θα εξηγήσουμε επιγραμματικά στο
επόμενο Κεφάλαιο.
Αιτίες για την Κλιματική Αλλαγή
Μία κλιματική αλλαγή μπορεί να έχει περισσότερες αιτίες, που μπορεί να είναι ή φυσικές ή ανθρωπογενείς.
Παλαιοντολογικές αλλαγές του Κλίματος είχαν αποκλειστικά φυσικές αιτίες, παραδείγματα των οποίων
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είναι:
1. Αλλαγές της δραστηριότητας του Ήλιου με συνέπεια
την αλλαγή της ηλιακής ακτινοβολίας, που εκπέμπεται
προς τη γη.
2. Αλλαγές των παραμέτρων της τροχιάς της γης περί
τον Ήλιο (π.χ. μεγίστη και ελαχίστη απόσταση της γης
από τον Ήλιο, κλίση του άξονα της γης) με αποτέλεσμα
να αλλάζει το μέγεθος της ηλιακής ακτινοβολίας που
δέχεται η γη.
3. Ηφαιστειακή δραστηριότητα.
4. Μετατόπιση των ηπείρων της γης.
5. Το φαινόμενο Ελ-Νίνιο. Λόγω της σπουδαιότητας
του φαινομένου αυτού θα το αναπτύξουμε εκτενώς σε
άλλο Κεφάλαιο.
Τουλάχιστον όμως από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης εκτός από τις φυσικές αιτίες υπάρχουν και
ανθρωπογενείς αιτίες για την αλλαγή του κλίματος.
Μερικά παραδείγματα των ανθρωπογενών αιτιών για
την αλλαγή του κλίματος είναι:
1. Ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου.
2. Αλλαγή της ανακλαστικότητας, δηλαδή αλλαγή της
συμπεριφοράς της επιφάνειας της γης, ή και του συστήματος γη – ατμόσφαιρα στο να απορροφά ή να
αντανακλά την ηλιακή ακτινοβολία (π.χ. μεταβάλλοντας ένα παρθένο δάσος σε καλλιεργήσιμη περιοχή).
3. Μεταβολή των χημικών συνθηκών της ατμόσφαιρας
μέσω των εκπομπών διαφόρων ρύπων (π.χ. εκπομπή
αιωρουμένων σωματιδίων, που αντανακλούν ένα μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, οδηγώντας έτσι σε μείωση της θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης,
δηλαδή αντίθετα από το φαινόμενο του θερμοκηπίου).
Πρόγνωση της Κλιματικής Αλλαγής. Μαθηματικά Μοντέλα.
Η λήψη αποφάσεων από τους Πολιτικούς για την
αντιμετώπιση του προβλήματος του φαινομένου του
θερμοκηπίου (π.χ. με το Πρωτόκολλο του Κιότο) προϋποθέτει τη δυνατότητα της επιστήμης να μπορεί να
κάνει μία αξιόπιστη πρόγνωση για το πώς θα εξελιχθεί
το κλίμα στις επόμενες δεκαετίες με μία δεδομένη συμπεριφορά των ανθρώπων.
Κάτι τέτοιο είναι μεν δυνατό με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων, συγχρόνως όμως ιδιαίτερα δύσκολο,
διότι το κλίμα της γης είναι ένα απίστευτα πολυσύνθετο σύστημα. Βασικά ορίζεται από την ανταλλαγή
ενέργειας της γης με τον ήλιο και το διάστημα. Οι
υπολογισμοί πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τα πέντε βασικά στοιχεία, δηλαδή την ατμόσφαιρα, τους
ωκεανούς, την επιφάνεια της γης, τους πάγους και τη
βιόσφαιρα (βιόσφαιρα είναι το σύνολο των οργανισμών). Η αλληλεπίδραση αυτών των πέντε στοιχείων
είναι απίθανα πολύπλοκη και σημαντικοί μηχανισμοί
είναι ακόμη άγνωστοι και στους επιστήμονες. Όσο περισσότερα φυσικά φαινόμενα λαμβάνονται υπ’ όψιν
στους υπολογισμούς, είτε με τη βοήθεια μαθηματικών
τύπων, είτε σαν αριθμητικά δεδομένα από μετρήσεις,
τόσο πιο κοντά στην πραγματικότητα είναι τα αποτελέσματα των μαθηματικών μοντέλων.
Στην περίπτωση όμως του υπολογισμού της κλιματικής
αλλαγής με τη βοήθεια μαθηματικών μοντέλων, οι παράμετροι του κλίματος δεν μπορούν να οριστούν για
οποιοδήποτε σημείο της ατμόσφαιρας ή των ωκεανών,
αλλά μόνο σε συγκεκριμένα σημεία. Στην περίπτωση
της ατμόσφαιρας τα σημεία αυτά ορίζονται ως εξής
(όπου οι αποστάσεις που αναφέρουμε είναι συνήθεις τα τελευταία χρόνια): Το ένα σημείο απέχει από
το γειτονικό του στις μεν διευθύνσεις βορρά – νότου
και ανατολής – δύσης 200 χιλιόμετρα. Το μέγιστο ύψος
στην ατμόσφαιρα που φτάνουν οι υπολογισμοί είναι
περίπου 30 χιλιόμετρα, όπου οι αποστάσεις των σημείων στο ύψος είναι κοντά στην επιφάνεια της γης μικρότερες, ενώ σε μεγαλύτερα ύψη μεγαλύτερες. Στην περίπτωση των ωκεανών οι τρεις αποστάσεις αυτές των
σημείων είναι μικρότερες. Έτσι προκύπτουν εκατομμύρια σημείων, στα οποία γίνεται ο υπολογισμός των
παραμέτρων του κλίματος. Δίνοντας στον υπολογιστή
τις απαραίτητες αρχικές τιμές, που ορίζουν το σημερινό κλίμα, ο υπολογιστής υπολογίζει τις παραμέτρους
του κλίματος, που θα επικρατούν μετά από 1 λεπτό της
ώρας (ή μετά από μισή ώρα) επαναλαμβάνοντας την
ίδια διαδικασία για ένα χρονικό ορίζοντα δεκαετιών ή
αιώνων. Για τον υπολογισμό της κλιματικής αλλαγής
με χρονικό ορίζοντα έναν αιώνα, με τις αποστάσεις
σημείων που αναφέραμε και για διαδοχικά χρονικά
διαστήματα ενός λεπτού της ώρας, ένας σούπερ υπο-
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λογιστής χρειάζεται περίπου μισό έτος. Όσο μικρότερες είναι οι αποστάσεις των σημείων μεταξύ τους,
τόσο πιο σωστά είναι τα αποτελέσματα, αλλά και τόσο
δυσανάλογα περισσότερος είναι ο απαιτούμενος χρόνος υπολογισμού. Είναι περιττό να αναφέρουμε, ότι η
εξέλιξη του μεγέθους των σημερινών σούπερ-υπολογιστών ορίζεται από τις ανάγκες των λίγων Ινστιτούτων
στον κόσμο, που είναι εις θέση να υπολογίζουν την
κλιματική αλλαγή.
Σενάρια για την Ανθρώπινη Συμπεριφορά
Όπως αναφέραμε προηγουμένως, η «Διακυβερνητική
Ομάδα για τις Κλιματικές Αλλαγές» (ΙPCC) δημιουργήθηκε για να αξιολογεί επιστημονικά τις κλιματικές αλλαγές. Μέχρι σήμερα η ΙPCC έχει εκδώσει 5 Εκθέσεις
(1990, 1995, 2001, 2007 και 2014) για να μπορούν οι
κυβερνήσεις να προσανατολίζουν τα μέτρα, που πρέπει να ληφθούν. Οι Εκθέσεις αυτές παρουσιάζουν ό,τι
νέο έχει προκύψει στον τομέα της κλιματικής αλλαγής.
Προϋπόθεση για την πρόγνωση της αλλαγής του κλίματος μέχρι ένα χρονικό ορίζοντα π.χ. μέχρι το τέλος
του αιώνα μας, δηλαδή μέχρι το 2100 είναι η γνώση
για το πώς θα συμπεριφερθεί μέχρις εκεί ο άνθρωπος.
Είναι αυτονόητο, ότι η κλιματική αλλαγή θα εξαρτηθεί
από την εξέλιξη περισσοτέρων παραγόντων. Μερικοί
από αυτούς τους παράγοντες είναι ο πληθυσμός της
γης, ο βαθμός της οικονομικής ανάπτυξης των κρατών,
τα ενεργειακά αποθέματα, η τεχνολογία, τα μέτρα για
την προστασία του Περιβάλλοντος, ο βαθμός της καταστροφής των δασών, διεθνείς συνθήκες κ.λπ. (δηλαδή
παράγοντες από τους οποίους θα εξαρτηθεί, εκτός των
άλλων, και το μέγεθος της εκπομπής των αερίων του
θερμοκηπίου).
Η εξέλιξη όλων αυτών των παραγόντων (π.χ. μέχρι το
2100) είναι όμως άγνωστη. Γι’ αυτό έρευνες για την
πρόγνωση των κλιματικών συνθηκών προϋποθέτουν
πιθανά σενάρια. Η IPCC χρησιμοποίησε σαν πρώτο σενάριο το «Business-as-usual», δηλαδή το σενάριο «συνεχίζουμε όπως μέχρι τώρα». Το σενάριο αυτό χρησιμοποιήθηκε για σύγκριση με τρία άλλα σενάρια, που
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το ποσοστό μείωσης
της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου. Το έτος
2000 τα σενάρια, που χρησιμοποιούσε η IPCC, ανήλθαν στα 40 τον αριθμό. Επειδή όμως οι υπολογισμοί
γίνονται με όλα τα σενάρια, τα αποτελέσματα για την
πρόγνωση των διαφόρων παραμέτρων του κλίματος
είναι της μορφής π.χ. η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης το έτος 2100 θα είναι
από … έως … βαθμούς Κελσίου. Ένας άλλος λόγος, για
τον οποίο τα αποτελέσματα της πρόγνωσης των παραμέτρων του κλίματος έχουν την μορφή από … έως
… , είναι το γεγονός, ότι όλα τα Ινστιτούτα, που υπολογίζουν την κλιματική αλλαγή κατ’ εντολή της IPCC,
δεν έχουν για ένα και το αυτό σενάριο τα ίδια αποτελέσματα.
Τα Τελευταία Αποτελέσματα για την Κλιματική Αλλαγή
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 5ης Έκθεσης της
ΙPCC (του 2014) είναι τα εξής:
1. Η μέση θερμοκρασία κοντά στην επιφάνεια της γης
θα είναι στο χρονικό διάστημα από το 2016 έως το
2035 από 0,3 έως 0,7ºC υψηλότερη από ότι στο διάστημα από το 1985 έως το 2005
2. Η περαιτέρω αύξηση της μέσης θερμοκρασίας κοντά
στην επιφάνεια της γης θα είναι στο χρονικό διάστημα
από το 2081 έως το 2100 ανάλογα με το σενάριο για
την εξέλιξη της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου από 0,3 έως 1,7ºC (ήπια αύξηση της εκπομπής)
μέχρι όμως και από 2,6 έως 4,8°C (σημαντική αύξηση
της εκπομπής)
3. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα είναι στο
χρονικό διάστημα από το 2081 έως το 2100 ανάλογα
με το σενάριο για την αύξηση της εκπομπής των αερίων του θερμοκηπίου από 26–55 εκατοστά του μέτρου
(ήπια αύξηση της εκπομπής) και από 45 έως 82 εκατοστά του μέτρου (σημαντική αύξηση της εκπομπής),
4. Μέχρι το 2100 θα έχει αυξηθεί τόσο η ένταση όσο
και η συχνότητα των ακραίων καιρικών φαινομένων.
5. Εις ότι αφορά στην περιοχή μας, όλα τα μαθηματικά
μοντέλα προβλέπουν, ότι θα υπάρξει μία μετατόπιση
των καιρικών συνθηκών από την έρημο της Σαχάρας
προς τα βόρεια, δηλαδή για την Πατρίδα μας μπορεί
να προκύψουν προβλήματα λειψυδρίας. Αυτό επιβεβαιώνεται ήδη από το γεγονός, ότι ήδη η ξηρασία τα
καλοκαίρια στην περιοχή της Μεσογείου έχει μετατο-
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πιστεί σιγά-σιγά προς το βορρά με αποτέλεσμα στη
Νότιο Γερμανία να βρέχει τα καλοκαίρια λιγότερο.
Συμβολή των Πολιτών ενάντια
στο Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου
Το τελευταίο διάστημα νέοι άνθρωποι σε περισσότερες χώρες (π.χ. στις Σκανδιναβικές, στη Γερμανία και
στην Ελλάδα) έχουν ξεκινήσει διαμαρτυρίες, επειδή
η διεθνής κοινότητα δεν κάνει αρκετά ενάντια στην
κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι βέβαια σημαντικά,
διότι η Πολιτική αντιδρά ευαίσθητα σε τέτοιες διαμαρτυρίες. Ας δούμε όμως ποια πρέπει να είναι η βάση για
τέτοιες διαμαρτυρίες. Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως
περιορισμός της κλιματικής αλλαγής σημαίνει περιορισμό του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου, δηλαδή περιορισμό των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα και κυρίως περιορισμό
της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή
περιορισμό της καύσης των ορυκτών καυσίμων (κάρβουνο, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ. ). Ποιες χώρες
όμως εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα τις μεγαλύτερες
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως (τα
ποσοστά μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το έτος
αναφοράς);
1) Κίνα:
28,03 %,
2) ΗΠΑ:
15,90 %,
3) Ινδία:
5,81 %,
4) Ρωσία:
4,79 %,
5) Ιαπωνία:
3,84 %,
6) Γερμανία:
2,36 %,
7) Κορέα:
1,78 %,
8) Καναδάς:
1,67 %,
9) Ιράν:
1,63 %,
10) Σαουδική Αραβία: 1,47 %.
Η Ελλάδα με 0,2% στην παγκόσμια εκπομπή διοξειδίου
του άνθρακα βρίσκεται στην 48η θέση.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υλοποιήσει μέχρι τώρα τη
μεγαλύτερη μείωση των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου. Αντιθέτως οι τρεις πρώτες χώρες (που
αναφέρονται προηγουμένως) μαζί εκπέμπουν σχεδόν
το μισό της παγκόσμιας εκπομπής του διοξειδίου του
άνθρακα (49,74%) και εκεί δεν υπάρχουν διαμαρτυρίες. Για το πού πρέπει να γίνονται λοιπόν μεγάλες διαμαρτυρίες βγάλτε μόνοι Σας τα συμπεράσματά Σας.
Οι διαμαρτυρίες των Νέων θέλουν να τονίσουν, ότι το
Κράτος δεν κάνει αρκετά ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Ανεξάρτητα όμως από αυτό θα ήταν σκόπιμο να
ενστερνιστούν κάτι που είχε πει προ ετών ο Πρόεδρος
των ΗΠΑ Τζων Φ. Κέννεντυ: «Μη ρωτάς τι κάνει η Πατρίδα σου για σένα, αλλά τι κάνεις εσύ για την Πατρίδα
Σου!». Γι’ αυτό τώρα, ανεξάρτητα με το τι κάνουν τα
διάφορα κράτη, θα ασχοληθούμε με τις δυνατότητες
που έχει ο καθένας από εμάς προκειμένου να κάνει
κάτι ενάντια στο ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου και με αυτόν τον τρόπο ενάντια στην κλιματική
αλλαγή.
Ένας Πολίτης μπορεί να μειώσει το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, αν με ένα οποιοδήποτε τρόπο μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου.
Αν όμως εξετάσουμε τις πηγές εκπομπής των αερίων
του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου
(βλέπε σελ. 58), θα αντιληφθούμε, ότι οι τομείς από
τους οποίους εκπέμπονται τα αέρια αυτά είναι:
1) Ο οικιακός τομέας, οι υπηρεσίες, το εμπόριο και ο
τουρισμός.
2) Οι μεταφορές.
3) Η γεωργία.
4) Η βιομηχανία.
5) Η ηλεκτροπαραγωγή.
6) Η διαχείριση απορριμμάτων.
Η συμβολή μεμονωμένων ατόμων στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στους τρεις τελευταίους τομείς είναι περιορισμένη. Αντιθέτως στους
τρεις πρώτους τομείς η συμβολή των Πολιτών μπορεί
να είναι καθοριστική.
Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα.
Ο οικιακός Τομέας, οι Υπηρεσίες, το Εμπόριο και ο
Τουρισμός.
Τα 80% περίπου των εκπομπών των αερίων του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου προέρχονται από την εξασφάλιση ενέργειας για τους επιμέρους
τομείς, του τομέα 1) που αναφέραμε προηγουμένως.
Κάθε εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα οποιοδήποτε επί
μέρους τομέα λοιπόν, αποτελεί μείωση του ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου. Μείωση του
ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου αποτε-

λεί βέβαια και η αντικατάσταση της χρήσης ορυκτών
καυσίμων με την χρήση μιας ανανεώσιμης μορφής
ενέργειας (ηλιακή, αιολική, κ.λπ.). Παραδείγματα δυνατοτήτων μείωσης του ανθρωπογενούς φαινομένου
του θερμοκηπίου για τον τομέα 1) είναι:
1. Χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδόσεως αντί συμβατικών. Οι λαμπτήρες υψηλής αποδόσεως είναι μεν
ακριβότεροι, αλλά σε σύγκριση με τους συμβατικούς
καταναλώνουν μέχρι και 8 φορές λιγότερη ενέργεια
και έχουν μέχρι και οχτώ φορές μεγαλύτερη διάρκεια
ζωής. Έτσι η χρήση λαμπτήρων υψηλής αποδόσεως
συγχρόνως εξοικονομεί ενέργεια (που δρα ενάντια
στην κλιματική αλλαγή) και είναι οικονομικότερη για
τον χρήστη.
2. Κλείσιμο όλων των ηλεκτρονικών συσκευών, δηλαδή
υπολογιστών, τηλεοράσεων, βίντεο, DVD, στερεοφωνικών εγκαταστάσεων κ.λπ., όταν δεν χρησιμοποιούνται.
Δηλαδή να μη διατηρούνται σε κατάσταση αναμονής
(standby).
3. Χρήση πλυντηρίων πιάτων και ρούχων μόνο όταν
γεμίσουν.
4. Ηλεκτρικά ψυγεία: Επιλογή σωστού μεγέθους για
το νοικοκυριό, μακριά από τη θέρμανση, όχι εκτεθειμένα σε ηλιακή ακτινοβολία, ζεστά φαγητά στο ψυγείο
αφού κρυώσουν, τάξη στην ψύξη και κατάψυξη ώστε
να μη μένει επί ώρα ανοιχτή η πόρτα ψάχνοντας. Ανάλωση τροφών πριν από μεγάλες απουσίες, ώστε τα
ψυγεία να μείνουν κλειστά. Εξέταση της θερμοκρασίας
τόσο της ψύξης όσο και της κατάψυξης. Αρκούν +5ºC
για την ψύξη και -18ºC για την κατάψυξη.
5. Εξέταση, αν είναι οικονομικότερο οικιακές συσκευές (ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων
κ.λπ.) μετά από μία σοβαρή βλάβη και πολυετή χρήση
να αντικατασταθούν με νέες, που έχουν πολύ μικρότερη κατανάλωση ρεύματος. Εδώ ενδείκνυται στην
αγορά μίας νέας οικιακής συσκευής να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη η κατανάλωση ενέργειας, δεδομένου ότι
υπάρχουν μεγάλες διαφορές μέχρι και 1:3. Δηλαδή σε
μία τέτοια περίπτωση δεν φροντίζει κανείς μόνο το Περιβάλλον αλλά και την ίδια του την τσέπη.
6. Μείωση των θερμικών απωλειών των κατοικιών με
μόνωση της οροφής, μόνωση του κελύφους (τοιχωμάτων) της κατοικίας και με αντικατάσταση των απλών
τζαμιών παραθύρων με πολλαπλά τζάμια.
7. Συντήρηση ή και αντικατάσταση λεβήτων κεντρικής
θέρμανσης.
8. Ηλιακοί συλλέκτες για θέρμανση νερού.
9. Φωτοβολταϊκά συστήματα. Μετατρέπουν μέρος της
ηλιακής ακτινοβολίας απ’ ευθείας σε ηλεκτρισμό.
Τομέας Μεταφορών
Παραδείγματα εξοικονόμησης ενέργειας στον τομέα
των μεταφορών είναι:
1. Χρήση ποδηλάτου ή και μέσων μαζικής μεταφοράς
(μετρό, τρόλεϊ, τραμ, προαστιακού, λεωφορείων κ.λπ.)
αντί του ιδιωτικού αυτοκινήτου.
2. Σε περίπτωση χρήσης του ιδιωτικού αυτοκινήτου
προς ένα επαναλαμβανόμενο προορισμό (π.χ. θέση
εργασίας), σχηματισμός ομάδας ατόμων με τον ίδιο ή
παραπλήσιο προορισμό που θα ταξιδεύουν ομαδικά
και εναλλάξ με ένα αυτοκίνητο.
3. Χρήση κινήτρων για την αντικατάσταση αυτοκινήτου
παλαιάς με νέα τεχνολογία με πολύ μικρότερη κατανάλωση.
Τομέας Γεωργίας
Στη Γεωργία προσφέρεται η μείωση της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων μέσω βιολογικών καλλιεργειών.
Μείωση αζωτούχων λιπασμάτων σημαίνει μείωση εκπομπών υποξειδίου του αζώτου. Μία ποσότητα υποξειδίου του αζώτου είναι 310 φορές πιο επιβαρυντική
για το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου απ’
ότι η ίδια ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα (βλέπε Πίνακα 13, σελ. 52).

Όλες οι θεματικές ενότητες, είναι στη διάθεσή
σας στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.perivallon-s-biniaris.com
ή κάντε αναζήτηση για
“Στέφανος Μπινιάρης, Περιβάλλον”.
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Η πορεία της ζωής από το θάνατο προς τη ζωή
γράφει ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
Καθηγητής Γενικού Λυκείου Λαυρίου
Θεολόγος – Φιλόλογος – Μουσικός ( Καθ. Βυζαντινής Μουσικής )
Ιεροψάλτης Ι. Καθεδρικού Ναού Αγ. Παρασκευής Λαυρίου

Συχνά ακούμε τη φράση «κάποιος πέθανε». Όμως, αυτή η φράση δεν είναι σωστή, διότι δεν περικλείει την ομορφιά της ζωής, ούτε δίνει την αληθινή διάσταση
της ύπαρξης του ανθρώπου. Διότι κανένας άνθρωπος δεν πεθαίνει, δεν τελειώνει
εδώ στη γη τη ζωή του, όπως και δεν χάνεται, δεν ξεχνιέται ποτέ. Διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος δισυπόστατος, φτιαγμένος από σώμα και ψυχή, από ύλη και
πνεύμα, από υλικό και πνευματικό στοιχείο. Έτσι το σώμα ακολουθεί την πορεία
του χρόνου, που το διακατέχει η φθορά, ενώ το πνεύμα του ανθρώπου, η ψυχή
του, ο εσωτερικός του κόσμος, ο ψυχισμός του, ο ψυχικός του χαρακτήρας, παραμένουν αναλλοίωτα και αθάνατα. Η ψυχή είναι αθάνατη. Άρα με το θάνατο
ο άνθρωπος μεταβαίνει στην αιώνια ζωή. Γι’ αυτό και η Αγία Εκκλησία μας δεν
ξεχνάει ποτέ τους τεθνεώτες. Τους ονομάζει κεκοιμημένους και όχι νεκρούς, τους
ονομάζει μεταστάντες και όχι πεθαμένους, καθώς και τον τόπο ανάπαυσής τους
τον ονομάζει κοιμητήριο και όχι νεκροταφείο. Λέει τον ύμνο «αιωνία η μνήμη αυτού/αυτής». Καθώς και ο σοφός λαός στην παράθεση τράπεζας, με αφορμή πένθιμων συμβάντων, π.χ. κηδείας ή μνημοσύνου, λέει: «Θεός συγχώρεσε τον/την».
Εμείς, όμως, πού ξέρουμε ότι ο άνθρωπος μεταβαίνει με το θάνατο στη ζωή; Αυτή
η πίστη ανήκει σε τρεις μεγάλες θρησκείες, στον Ιουδαϊσμό, στο χριστιανισμό και
στο Ισλάμ. Μιλούν για την ύπαρξη άλλης ζωής και, κυρίως, δίνουν έμφαση στις
καλές πράξεις των ανθρώπων προς τους άλλους ανθρώπους.
Στο χριστιανισμό από πολύ νωρίς έχουμε αναφορές για τη ζωή μετά το θάνατο.
Πρώτα-πρώτα στα ιερά Ευαγγέλια. Έχουμε την παραβολή του πλούσιου και του
φτωχού Λάζαρου, την παραβολή του άφρονος πλουσίου, την ανάσταση της κόρης
του αρχισυνάγωγου, του Ιάειρου από τον ίδιο τον Κύριο, την ανάσταση του γιού
της χήρας από τον ίδιο τον Κύριο, την Ανάσταση του Τετραημέρου φίλου του Χριστού, του Λάζαρου.
Επίσης, εμείς ως χριστιανοί έχουμε παρακαταθήκη σπουδαία και τρανή τα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας, αναφορές για τον πνευματικό κόσμο, που εδώ
στη γη εμείς δεν τον βλέπουμε αλλά τον αισθανόμαστε, καθώς επίσης και τις
συμβουλές των αγίων αποστόλων είτε σ’ επιστολές, είτε στην παράδοση της Εκκλησίας για την πνευματική ζωή. Ο πνευματικός κόσμος για παράδειγμα είναι οι
άγιοι άγγελοι και όσοι αγίασαν. Επίσης, μεγάλα δείγματα αγιότητας και ύπαρξης
της άλλης ζωής είναι τ’ άγια λείψανα των αγίων, των μαρτύρων, των οσίων, που
μυροβλύζουν, αγιάζουν και θαυματουργούν. Εδώ πρέπει ν’ αναφερθούν οι κατά
καιρούς αναρίθμητες εμφανίσεις της Παναγίας και των διαφόρων αγίων στους
πιστούς.
Όμως, η μεγαλύτερη απόδειξη της ύπαρξης της άλλης ζωής είναι η νίκη του Χριστού κατά του Θανάτου. Με την Ανάστασή του ο Χριστός καταπάτησε τον θάνατο,
κατήργησε την εξουσία του διαβόλου και του θανάτου, δωρίζοντας στον κόσμο
την αιώνια ζωή. Πρόσφερε στον άνθρωπο το ανεκτίμητο αγαθό της ζωής, όπως
ήταν στην προπτωτική του κατάσταση. Ζώντας, λοιπόν, ο πιστός μέσα σ’ αυτήν
την αναστάσιμη προσδοκία, ποτέ δεν χάνεται, ποτέ δεν ξεχνιέται, ποτέ δεν πεθαίνει. Και παραμένει πάντα στο μυαλό και στην ύπαρξη της αγίας Εκκλησίας του
Χριστού, ακόμα κι αν ανθρωπίνως λησμονηθεί από τους οικείους του. Η Εκκλησία
μας με τα ψυχοσάββατα -δύο το χρόνο, ένα λίγο πριν την έναρξη της Μ. Τεσσαρακοστής και ένα λίγο πριν την Πεντηκοστή- θυμάται όλους τους κεκοιμημένους
αδελφούς μας.
Η πορεία, λοιπόν, αυτή του ανθρώπου ξεκινάει στη γη και ολοκληρώνεται στον
ουρανό, χωρίς να διακόπτεται. Ο θάνατος δεν έχει δύναμη, δεν έχει ισχύ, δεν
εμποδίζει τον άνθρωπο. Μόνο ο βιολογικός θάνατος είναι εκείνος που πονάει,
ενώ η ψυχή απολαμβάνει την αιώνια μακαριότητα. Η υπόσχεση του Χριστού για
την αιώνια βασιλεία των ουρανών, περιγράφεται γλαφυρώς με παρομοίωση. Παρομοιάζεται η Βασιλεία των ουρανών, όπως ένα τραπέζι γάμων ή με μία νυφική
παστάδα, έτοιμη και στολισμένη. Άρα αυτό που ποθεί η ψυχή είναι να βρεθεί
κοντά στον Κύριο, για ν΄απολαύσει τις ουράνιες χαρές αυτής της Βασιλείας των
ουρανών. Και αναφέρει ο ιερός ψαλμωδός ότι, όπως το ελάφι τρέχει να βρει την
πηγή των υδάτων, για να πιεί νερό και να δροσιστεί, έτσι και η ψυχή ποθεί να
βρεθεί κοντά στον Κύριο, τρέχει να βρει την πηγή των ναμάτων, που είναι ο ίδιος
ο Κύριος και ν’ αναπαυθεί δίπλα του.
Στους κόλπους της αγίας Εκκλησίας του Χριστού έχουν αναπαυθεί αιώνες τώρα,
εκατομμύρια, εκατομμυρίων χριστιανών ανθρώπων και όπως λέει και το «Πιστεύω Προσδοκώ ανάσταση νεκρών», διότι πρώτος ο Χριστός αναστήθηκε, νικώντας τον θάνατο, «πρωτότοκος των νεκρών εγένετο».
Ένας τέτοιος άνθρωπος, καλοσυνάτος, καλοκάγαθος και αξιαγάπητος ήταν και
ο Πρόδρομος Χατζηπαρασκευάς, γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ανάβυσσο
Αττικής, ένας από τους πρωτεργάτες του Συλλόγου Μικρασιατών, γνήσιος γόνος
Μικρασιατικής οικογενείας. Αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη, με το λαμπρό παράδειγμα της ζωής του, καθώς επίσης και τους ορίζοντες που ανοίγονταν
με το όραμά του για τις επόμενες γενιές. Αιωνία του η μνήμη.
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Οι κερασιές θ’ ανθίσουν και φέτος… (αποσπάσματα)
Μενέλαος Λουντέμης

-Μου ‘ρχεται να μπήξω ένα «κατηγορώ» και δεν ξέρω τι να κατηγορήσω; Το χρήμα που
αγοράζει ή τη ζωή που αγοράζεται; Μια φορά κι έναν καιρό, κ. Ραματά, υπήρχε και η
τύχη, κι ήταν καλόβολη η καημένη τότε. Άμα δεν είχαμε χρήματα για να θρέψουμε
τον εαυτό μας, τον θρέφαμε με όνειρα. Και τα όνειρα ήταν χορταστικά. Τώρα όμως
οι καιροί κείνοι πέρασαν, η τύχη μας γύρισε την πλάτη, και τα όνειρα δεν έχουν πια
βιταμίνες…
-Αγαπητέ μου φίλε, αλίμονο στον άνθρωπο που δεν απότυχε ποτέ. Κλάψ’ τον! Πάρε
όλα τα έργα. Δίπλα στα πολύ μεγάλα υπάρχουν τα μικρά. Μια μεγάλη αποτυχία φέρνει
μια μεγαλύτερη επιτυχία. Ποτέ όμως η μεγάλη επιτυχία δε φέρνει μια μεγαλύτερη. Άμα
πετύχαινε ο άνθρωπος στην πρώτη εξόρμηση, δε θα ‘κανε δεύτερη. Η δόξα είναι μια
κορυφή, που για να την ανεβείς πρέπει πρώτα να κατεβείς.
-Τι να πω; Η συφορά μου είναι ότι εγώ δεν είμαι πια μουσκάρι. Έχω μάτια. Και
βλέπω. Και καίγουμαι γιατί δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Βλέπω και τους άλλους ν’
αφανίζονται’ και καίγομαι και γι’ αυτούς, γιατί και γι’ αυτούς τίποτα δεν μπορώ να κάνω.
Κι ούτε να κλωτσήσω μπορώ. Μα ούτε ξέρω ποιον… Ένα πράμα δε θέλει συζήτηση’ πως
η ζωή είναι ξηλωμένη και πρέπει να τη βάλουμε σε καινούργια αχνάρια, πάλιωσε η
μόδα της, πώς το λένε; Θέλει άλλαγμα. Αυτό το βλέπουνε και τα κοτόπουλα. Πρέπει να
τη φέρουμε καπάκι, δε θέλει ρώτημα, να την αναποδογυρίσουμε, να βγει απάνω το
καινούργιο φύτρο.
Γέρασα, τα μάτια μου βλέπουνε θαμπά. Τη ζωή τη ζαλικώθηκα στην πλάτη μου πια όλη
και δεν μπορώ να τη δω. Ποιος μπόρεσε να δει τη ραχοκοκαλιά του; Η ζωή που έχω να
ζήσω ακόμα είναι μια πιθαμή. Πώς ν’ αλλάξω τους άλλους; Εγώ δεν προκάνω ν’ αλλάξω
ούτε πουκάμισο. Εσείς όμως παιδιά μου δε φτάσατε ούτε στα μισά του δρόμου. Ύστερα
είναι και τίμια η καρδιά σας. Μοιράστε τη σαν μεταλαβιά σ’ όλους. Κι έναν άνθρωπο
ακόμα να βάλεις στον τίμιο δρόμο είναι σα να βαδίζεις στο δρόμο αυτό ο ίδιος.  
Κέρδισε έναν και δεν θα χαθείς γιατί και να φύγεις εσύ, οι τίμιοι δε θα λιγοστέψουνε…
-Αν θέλετε το έργο σας να ζήσει μαζί με σας και πέρα από σας, πρέπει να το χτίσετε με
γνήσια υλικά και μέσα στο χώρο των ανθρώπων. Ο αληθινός συγγραφέας δε δίνει
απλώς τα προϊόντα της πένας του (προϊόν της πένας είναι και το σκέτο μελάνι), αλλά
βοηθάει τη ζωή να γίνει πιο φιλόστοργη με τους ανθρώπους. Κυνηγά την κακία και
την αμάθεια. Στιγματίζει τη σκληρότητα και την αδικία. Και ρίχνει φως στο δρόμο
των ανθρώπων. Φως, και λουλούδια, και μάθηση. Μα όλα αυτά πρέπει να τα κάνει
πρώτα δικά του. Τα βιβλία είναι τόμοι από φωτεινές δέσμες, τόμοι από παράπονα, από
θυμούς και γέλια. Δηλαδή τόμοι από αληθινές εξομολογήσεις… Όποιος συγγραφέας
δεν εξομολογείται, ψεύδεται.
-Μήπως πρόκειται να λιγοστέψετε τον πόνο τους αν κλαίτε για λογαριασμό τους;
-Τότε λοιπόν;
-Να χτυπήσετε τις ρίζες του ανθρώπινου πόνου. Να στρέψετε τ’ αυτί σας στις αιτίες του.
Και να θυμάστε πάντα πως άνθρωπος δεν είναι αυτός που πονά μόνος του (μόνα τους
πονούν και τα σκαθάρια), αλλά εκείνος που πονά πρώτα για τους άλλους. Που πονά
και μάχεται να τους λυτρώσει απ’ τα δεσμά, την πείνα και τη λύπη.
Κατά τη δική μου γνώμη ο δημιουργός πρέπει να είναι υπηρέτης της ζωής που του
το ‘δωσε. Το τάλαντο πρέπει να έχει την κάθε ώρα και την κάθε εποχή την ανταλλακτική
σου αξία με τη ζωή. Αν το ‘χεις για να υπηρετείς μόνο τον εαυτό σου τότε δεν υπηρετείς
ούτε αυτόν….
Είναι κάτι μοναδικές στιγμές, που η γλώσσα είναι φτωχή, τα λόγια άχρηστα… κι ίσα ίσα
τότε που θέλεις να πεις τα πιο πολλά. Τότε ο άνθρωπος τραγουδάει ή παραμιλά… Μα
ούτε κι αυτό είναι αρκετό. Στο τέλος λύνεται στο κλάμα… Και τότε μπορεί να μην τα
λέει όλα… λέει όμως αρκετά…
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ, Οι κερασιές θ’ ανθίσουν και φέτος, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.

Η χειρότερη από τις Χόρχε Μπουκάι:
αντιλήψεις που έμαΟ έρωτας χτίζεται από ολόκληρους ανθρώπους και
θαν και μετέφεραν οι
γονείς στα παιδιά τους
είναι πως υποτίθεται ότι
εμείς καλύτερα…» Ας ξυπνήσουμε τους κοιμιβρισκόμαστε στην αναζήτηση του άλλου μας
σμένους: η σχέση δεν είναι έτσι. Η σχέση είναι
μισού. Γιατί να μην προσπαθούμε να βρούμε
ένας νέος δρόμος – μία πρόκληση.
κάποιον ολόκληρο αντί να συμβιβαστούμε με
Αυτό που μπορώ να περιμένω από μία σχέση
κάποιον μισό;
είναι ένας σύντροφος στο δρόμο μου, στη ζωή,
Ο έρωτας που προτείνουμε χτίζεται μεταξύ
κάποιος που να με τρέφει και με τη σειρά του
ολόκληρων ανθρώπων που συναντιούνται,
να τρέφεται από την παρουσία μου. Αλλά πάνω
όχι ανάμεσα σε δύο μισά που χρειάζονται το
απ’ όλα, κάποιος που δεν θα παρεμβαίνει στο
ένα το άλλο για να νιώσουν ολόκληρα. Όλες
δρόμο της ζωής μου.
οι ιστορίες αγάπης καταλήγουν σ’ ένα ευτυχές
Όταν χρειάζομαι τον άλλο για να ζήσω, η σχέση
τέλος: «Παντρεύτηκαν, κι έζησαν αυτοί καλά κι
μετατρέπεται σε εξάρτηση.

Και υπό εξάρτηση, επιδεν μπορούν να
όχι δύο μισά.... λογές
γίνουν.
Και χωρίς επιλογή δεν
υπάρχει ελευθερία.
Και χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει αληθινός
έρωτας.
Και χωρίς αληθινό έρωτα μπορεί να υπάρχουν
γάμοι, αλλά δεν υπάρχει σχέση.
Χόρχε Μπουκάι:
Ο έρωτας χτίζεται από ολόκληρους ανθρώπους
Απόσπασμα από το βιβλίο «Να βλέπεις στον έρωτα»
Εκδ. Opera
Πηγή: www.enallaktikidrasi.com
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ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
•Ένας τύπος πάει στο βενζινάδικο και λέει στον βενζινά «βάλε
5 σταγόνες βενζίνη και 3 σταγόνες λάδι». Και ο βενζινάς: «Να
σου κλάσω και λίγο μέσα στα
λάστιχα»;
•Ποια είναι η διαφορά ενός
εργαζόμενου από μία πίτσα; Η
πίτσα μπορεί να θρέψει οικογένεια.
•Ρωτάνε έναν γέρο «τώρα με
την οικονομική κρίση πώς την
βγάζεις»; Και ο γέρος: «Τη βγάζω παιδί μου, να τη βάλω δεν
μπορώ».
•Τι κοινό έχουν η γαλοπούλα
και οι Έλληνες; Τη βγάζουν δεν
τη βγάζουν μέχρι τα Χριστούγεννα.
•Πώς χαρακτηρίζουν οι επαγγελματίες την κατάσταση με την
οικονομική κρίση με μία λέξη:
Φούρναρης: ψίχουλα. Αγρότης:
ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι.
Ανθοπώλης: μαρασμός. Υφασματέμπορος: πανί με πανί.
Ψαράς: ούτε λέπι. Φαρμακοποιός: με το σταγονόμετρο.
Ηλεκτρολόγος: δεν βλέπω
φως. Έμπορος χαλιών: χάλια.
Κομμωτής: τρίχες. Ψιλικατζής:
ψιλοπράγματα. Νεκροθάφτης:
ψόφια πράγματα. Tυπογράφος:
ούτε φύλλο.
•Κάπου στα βόρεια προάστια,
νύχτα, ένας μασκοφόρος πετάγεται ξαφνικά πίσω από ένα

δέντρο και κολλάει το πιστόλι
του στα πλευρά ενός καλοντυμένου κυρίου. «Τα λεφτά σου
γρήγορα», του λέει.
Ο καλοντυμένος: «Τι; Ξέρεις
ποιος είμαι εγώ; Εγώ είμαι ο
τάδε ταδόπουλος, βουλευτής
και πρώην υπουργός».
Και ο μασκοφόρος: «Ε, τότε,
αλλάζει. Τα λεφτά ΜΟΥ και
γρήγορα»!
•Πάει ένας τύπος σε ένα μπαρ
στεναχωρημένος και λέει στον
μπάρμαν «βάλε μου ρε φίλε 5-6
ποτάκια, να σου πω τι έχω».
Τα βάζει ο μπάρμαν και τον ρωτάει «τι έχεις ρε άνθρωπε…».
-«Βάλε ρε φίλε άλλα 5-6 ποτάκια να σου πω…».
Τα ξαναβάζει ο μπάρμαν, «θα
μου πεις τώρα;».
-«Μόνο 5 ευρώ».
•Πάει ο υπάλληλος στον διευθυντή του. «Κύριε διευθυντά,
μπορώ να σας μιλήσω;».
-Διευθυντής: «Βεβαίως, έλα στο
γραφείο μου».
-Υπάλληλος: «Όπως γνωρίζετε
είμαι στην εταιρεία εδώ και
δέκα χρόνια και, παρότι κατανοώ τις συνέπειες της ύφεσης,
σας ζητώ αύξηση του μισθού
μου».
-Διευθυντής: «Κοίταξε, θα ήθελα να σου δώσω αύξηση αλλά
δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».
-Υπάλληλος: «Τέσσερις εταιρείες με κυνηγούν, αλλά εγώ ήθελα να μιλήσω πρώτα σε εσάς».
-Διευθυντής: «Εντάξει. Θα σου
δώσω αύξηση 15% και 5 μέρες

επιπλέον άδεια το χρόνο. Είσαι
ικανοποιημένος;».
-Υπάλληλος: «Ναι, σας ευχαριστώ πολύ».
-Διευθυντής: «Πες μου όμως
πριν φύγεις. Ποιες είναι οι εταιρείες που τρέχουν από πίσω
σου;».
-Υπάλληλος: «Η ΔΕΗ η ΕΥΔΑΠ, ο
ΟΤΕ και η τράπεζα για το δάνειό
μου…».

•Το τζίνι και ο ηλίθιος
Τρεις τύποι που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα ερημικό νησί βρίσκουν ένα μαγικό λυχνάρι, μέσα
στο οποίο κρύβεται ένα τζίνι
που τους χαρίζει από μία ευχή.
Ο πρώτος άνδρας εύχεται να
γυρίσει πίσω στο σπίτι. Ο δεύτερος, το ίδιο. Ο τρίτος άνδρας
λέει: «Νιώθω μόνος. Μακάρι οι
φίλοι μου να γύριζαν πίσω».

•Αμερικάνικο
Η οικονομία είναι τόσο χάλια
που…
-Μια εικόνα είναι τώρα 200
λέξεις.
-Η Exxon Mobil απέλυσε 25
βουλευτές.
-Τώρα, όταν ταξιδεύουν μαζί ο
Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο.
-Ο ράπερ 50 Cent άλλαξε το
όνομά του σε 10 Cent.
-Ένα φορτηγό με Αμερικανούς συνελήφθη την ώρα που
προσπαθούσε να περάσει στο
Μεξικό.

•Στον δρόμο για την δουλειά
Ένας άνδρας φτάνει αργοπορημένος στην δουλειά. Το
αφεντικό φωνάζει: «Έπρεπε
να έχεις έρθει στις 8.30!».
Απαντά: «Γιατί; Τι συνέβη
στις 8.30;».

«Πηγή: https://www.athensvoice.gr/16415_taanekdota-tis-krisis»

•Ένας άνδρας κάθεται στον
καναπέ του όταν ακούει τον
πόρτα να χτυπάει. Ανοίγει την
πόρτα και βλέπει ένα σαλιγκάρι
να στέκεται στην βεράντα. Τότε
αυτός το σηκώνει και το πετά
μακριά. Τρία χρόνια μετά ακούει τον πόρτα να χτυπά ξανά. Την
ανοίγει και βλέπει το ίδιο σαλιγκάρι. «Τι στο καλό σε έπιασε;»,
είπε το σαλιγκάρι.

•Το παιδί και ο κουρέας
Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε
ένα κουρείο και ο κουρέας
ψιθυρίζει στον πελάτη:
«Αυτό είναι το πιο χαζό
παιδί στον κόσμο. Δες». Ο
κουρέας τότε βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι
ψιλά στο άλλο. «Διάλεξε
όποιο θες», λέει στο παιδί.
Το παιδί παίρνει τα ψιλά και
φεύγει. «Τι σου είπα;», λέει
ο κουρέας, «το παιδί δεν θα
μάθει ποτέ». Αργότερα, ο
πελάτης συναντά το παιδί
στον δρόμο, να τρώει παγωτό. «Να σε ρωτήσω νεαρέ,
γιατί δεν πήρες το δολάριο;», ρώτησε ο πελάτης.
«Την μέρα που θα πάρω το
δολάριο, το παιχνίδι θα τελειώσει», λέει το παιδί

•Μία στο εκατομμύριο
Η Κίνα έχει ένα δισεκατομμύριο κατοίκους. Ένα δισεκατομμύριο! Αυτό σημαίνει
ότι ακόμα και εάν είσαι
άνθρωπος που βρίσκει κανείς μία στο εκατομμύριο,
υπάρχουν άλλοι 1.000 σαν
εσένα..
•Αγώνας με μια αρκούδα
Δύο κατασκηνωτές περπατούν μέσα στο δάσος, όταν
μια αρκούσα εμφανίζεται
στο ένα μέτρο. Η αρκούδα
βλέπει τους κατασκηνωτές
και αρχίζει να τους πλησιάζει. Ο πρώτος άνδρας ρίχνει
κάτω την τσάντα του και
αρχίζει να φορά τα αθλητικά
του παπούτσια. Ο δεύτερος
άνδρας λέει: «Τι κάνεις; Τα
αθλητικά δεν θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις την
αρκούδα». «Δεν χρειάζεται
να ξεπεράσω την αρκούδα»,
είπε ο άλλος. «Αρκεί να τρέξω πιο γρήγορα από σένα».
Πηγή: huffingtonpost.gr

•Μετά απο δύο μήνες έβαλα
50 ευρώ βενζίνη στο αυτοκίνητο και μετα δεν έπαιρνε
μπρος. Μάλλον έπαθε εγκεφαλικό απο την συγκίνηση…
•Σε λίγο θα πηγαίνουμε ΣούπερΜάρκετ και δέν θα αγοράζουμε τίποτα,θα κάνουμε
μόνο Like.
Σ•βήσε το Facebook και αν
θυμηθεί κανείς άλλος εκτός
από τη μάνα σου τα
γενέθλια σου,θα κάτσω να
μου τρυπήσεις την μύτη…

Tου Δημήτρη Πετράκου
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑΝΟ
Για πληροφορίες:6942984434

