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Ένας αιώνας...
μετά...

...Κι οι μέρες περνούσαν ως που ένα πρωινό
η αξίνα του Γλάρου έβγαλε στην επιφάνεια
ένα πιο βέβαιο μήνυμα αυτών των ανθρώπων. Ένας θαμένος τοίχος, καμωμένος με τεράστιες πέτρες, φάνηκε σε λίγο βάθος.
- Έλα δω να δεις! Φώναξε στη γυναίκα του.
Τούτο, δεν είναι τοίχος;
Βέβαια είταν τοίχος. Τον περιεργαζόνταν κι
οι διό, τη γερή δεσιά του.
Τι να είταν; Τι να είταν ο κόσμος που έβγαιναν τ’ αχνάρια του;

- Οι άνθρωποι της αλυκής, που ξέρουν τον
τόπο, λένε παράξενα πράματα, είπε ο Γλάρος. Λένε πως κάποτε εδώ είταν μεγάλη πολιτεία και πως ένα μέρος της βούλιαξε μες τη
θάλασσα.
Έτσι λένε. Όταν δε φυσά το αγέρι και είναι
μπουνάτσα, στο βυθό του κόρφου μπορούν
να δουν τοίχους και μεγάλα πυθάρια κι άλλα
έργα από χέρι ανθρώπου.
Ηλίας Βενέζης, Γαλήνη, Αθήνα 1939, σ. 48-50
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Εκλογές; Έλα…
γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

Και ναι, με δόξα και τιμή, με το
αριστερό και το δεξί, κυρίως και
με τα δυο μαζί (το ΠΑΣΟΚ είναι
εδώ λέμε) μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο. Το όμορφο πάντα στην έναρξη
της προεκλογικής περιόδου είναι ότι ενώ η
όσφρησή σου πιάνει μια εσανς μπαρουτιού, ο
καιρός δείχνει αίθριος με βαρομετρικό αισιόδοξο και ανανεωτικό. Κάπου κάπου πέφτει και
καμιά μπηχτή σαν κεραυνός εν αιθρία, κατά τ’
άλλα κυριαρχεί νηνεμία, σύνηθες φαινόμενο
πριν την τρικυμία.
Ένα ακόμα φαινόμενο που παρατηρείται τούτη την εποχή είναι μια ασύστολη αποστολή αιτημάτων διαδικτυακής φιλίας. Και να τα προφίλ που αυγαταίνουν και να τα Α΄ και Β΄ και
Γ΄. Πραγματικά συγκινητική τόσο η αίτηση, όσο
και η αποδοχή. Σνιφ!
Αν μπορούσα τώρα να παρομοιάσω την συ-

γκεκριμένη περίοδο με κάτι, αυτό θα ήταν ένα
πάζλ. Ένα πάζλ πάνω από χίλια κομμάτια για
να υπάρχει μια σχετική δυσκολία και κάτω από
πέντε χιλιάδες γιατί… ώπα κάπου… πόσο να
μπερδευτείς πια; Αυτό το πάζλ λοιπόν, απεικονίζει το πολιτικό σύστημα όπως έχει διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες εκλογές με τις συμπολιτεύσεις, τις αντιπολιτεύσεις, τους παρατρεχάμενους, τους εγκάθετους, τους φίλους,
τους αντιπάλους κ.τ.λ. Σαν ολοκληρώνεται, ή
έστω τείνει να ολοκληρωθεί η τετραετία ένα
αόρατο χέρι δίνει μια σε αυτό το πάζλ και το
πετά στον αέρα διασκορπίζοντας τα κομματάκια του στα εφτά σημεία της πολιτικής, εθνικής ή τοπικής. Κι έπειτα τούτα τα κομματάκια
αρχίζουν να μπερδεύονται και να συνέρχονται
ατάκτως σε νέους σχηματισμούς μέχρι και την
τελευταία ημέρα των εκλογών. Κάποια έχουν
τη μνήμη της πρότερης θέσης τους και επανέρχονται γρήγορα σε αυτή. Είναι όμως και κάποια που, μα τα χίλια ψηφοδέλτια, έχουν πολύ
πλάκα γιατί όχι απλά ξεχνούν την προηγούμενη θέση τους, μα προσπαθούν να πείσουν και

ΠΕΡΙΟΔΙΚ0 ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ -PRESS,
ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Ιδρυτής, Εκδότης, Υπεύθυνος Έκδοσης:
Κωνσταντίνος Γ. Μωϋσίδης
Αθηνών 10 - 19500 ΛΑΥΡΙΟ τ. 210 3002292, κ. 699 3700 566
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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.©

τα υπόλοιπα πως λειτουργούν άδολα με μόνο
κριτήριο την χάρτινη κυτταρική τους μνήμη. ΧΑ
ΧΑ!
Υπάρχουν βέβαια και κάποια άλλα που ποτέ
τους δεν είχαν συμπεριληφθεί κάπου. Από
γούστο θες, από ανυπαρξία κατάλληλής θέσης, από δυσκολία αποδοχής ένταξης σε μια
και μόνο θέση χωρίς τη δυνατότητα άλλης κίνησης. Όπως και να το δεις σίγουρα θα είχαν
τους λόγους τους. Για όλους όμως έρχεται μια
στιγμή που το ζύγισμα δείχνει… συμμετοχή
ακριβώς! Εμβόλιμα λοιπόν μπαίνουν στο πάζλ.
Και αφού αυτά θα μπουν, κάποια δεν θα χωράνε! Εκεί είναι που πέφτει το μεγαλύτερο
γέλιο!
Όπως και να ‘χει η προεκλογική περίοδος είναι
μια γιορτή! Άλλοι ζυμώνουν, άλλοι ψήνουν κι
άλλοι… τρώνε! Το θέμα όμως είναι πως η γιορτή αυτή πέρα απ’ τ’ αστεία και τα σκωπτικά
μυρίζει Δημοκρατία. Κι ας μείνουμε σε αυτό,
γιατί βλέπουμε και κάτι Κιμ Γιονγκ Ουν και μας
έρχεται… ναυτία!
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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

6,50 €
6,50 €
6.50 €
4.60 €
4.60 €
4.60 €

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
3,30 €
3,80 €
3,80 €
4,70 €
3,00 €
3,00 €
1,50 €
3,20 €
4,50 €
0,50 €

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

1,90 €
1,90 €
1,90 €
2,00 €
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.

9,30 €
9,30 €
9,30 €
9,30 €
9,30 €
9,70 €
9,50 €

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 €

3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,20 €
3,20 €
2,00 €
6,80 € Κρασιά/Wines
6,80 € Λευκό/White 1500 ml
6,50 €
3,00 € Ημίγλυκο Ξηρό/Demi sec 1500 ml 6,50 €
Ημίγλυκο/ Semi-sweet 1500 ml 6,50 €

Κοντοσούβλι χοιρινό
Πανσέτα σούβλας
Κοκορέτσι
Αρνί
Κοτόπουλο

Μερίδα
9,00 €
9,00 €
8,50 €

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

11,00 €
9,90 €
9,90 €
10,50 €
10,50 €
5,50 €
12,00 €
26,00 €
20,00 €
16,50 €

* κατεψυγμένα
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«Πού θα πάμε να φάμε σήμερα; Έχει κανένα μπαράκι εκεί κοντά για μετά;», καλοκαιράκι και μάλιστα
ελληνικό, ακόμα και οι νύχτες του είναι γεμάτες
φως, σε προσκαλεί να το χαρείς, να παίξεις μαζί του
με όλες σου τις αισθήσεις, να κάνεις ό,τι σου αρέσει,
βόλτες, εκδρομές, φαγητό, ποτό, παρεΐτσα, μουσική, χορό, εκθέσεις, θέατρο, αγκαλιές, φιλιά, έρωτα,
ό,τι αγαπάς, ό,τι μπορείς, ό,τι προλάβεις, όσο βαστά
η καρδιά σου, όσο σου επιτρέπει η τσέπη σου, όσα
σου μένουν από τις μηνιαίες δόσεις της Εφορίας,
των τραπεζικών ρυθμίσεων, των δύο πιστωτικών,
του ΕΝΦΙΑ, του ΤΑΠ, τις δόσεις για το αυτοκίνητο,
την «έξυπνη» τηλεόραση, την ηλεκτρική σκούπα, τις
κουρτίνες, τα ποσά για τον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος, χώρια το φέσι του, του σταθερού,
του κινητού, των διαδικτυακών ταινιών, το ενοίκιο,
τη συνδρομή για το γυμναστήριο, τις ανάγκες για τη
διατροφή, όσα τέλος πάντων περισσέψουν, αν περισσέψουν, το καλοκαιράκι είναι εδώ! σου φωνάζει
μια φωνή μέσα σου, θαλασσίτσα, θάλασσα έρως
παντοτινός, θάλασσα του Ελύτη, του Βάρναλη, του
Παλαμά, νησάκια, παραλίες, ουζάκι, ταβερνούλα,
ξενύχτι, ραχάτι, μα και βουνό, έλατο, δροσιά, καφενείο στην πλατεία του χωριού, καφεδάκι κάτω από
τον γέρικο πλάτανο, κρύο της πηγούλας νερό, ύπνος
με κουβερτούλα, αυτά και άλλα πολλά, το ελληνικό καλοκαίρι είναι πάλι εδώ, κίτρινο σαν βερίκοκο,
κόκκινο σαν καρδιά καρπουζιού, ζουμερό, ευτυχώς
η φύση είναι ανυπάκουη, κάνει τα δικά της, αγνοεί
τις διαστροφές του ανθρώπινου μυαλού, δεκαετής
οικονομική κρίση, μετά κοροναϊός, εκεί που αναρωτιόμαστε αν πιάσαμε πάτο και τι άλλο μας μέλει
να δούμε, «στο καπάκι» πόλεμος νεοναζιστικός, για
την εξάλειψη δήθεν των κινδύνων από την αναβίωση του ναζισμού, προφάσεις εν αμαρτίαις, πόλεμος
ενεργειακός, άρα οικονομικός, άρα γεωπολιτικός,
άρα εξουσιαστικός, πόλεμος καταλυτικός, ανατρεπτικός, ανθρώπινου νου εκτρωματικός, καλοκαιράκι και στην Ουκρανία, κατάφυτες εκτάσεις, δέντρα
με καταπράσινα φύλλα γερά, τρεχούμενα δροσερά
έως παγωμένα νερά, παραλίες, θέρετρα τουριστικά,
χαρούμενα σύννεφα να παίζουν ξένοιαστα «γύρω
γύρω όλοι» με τον ήλιο στου ουρανού την παιδική
χαρά, αέρας που άλλοτε υποσχόταν καλοκαιριά,
ανάμνηση πλέον, τώρα μυρίζει «βομβίλα», αρβύλα, «χημικούρα», καπνιά, παράνοια, σχιζοφρένεια,
Παάτα Σαμούγκια –ήταν σχεδόν δέκα χρόνια μπροστά ο νεαρός τότε Γεωργιανός Ποιητής με τη «Σχιζοκοινωνία» του–, άνθρωποι πασχίζουν να βγάλουν
νέα φάρμακα, εμβόλια, να σώσουν ζωές –όσο κι αν
πάντοτε κάποιοι το εκμεταλλεύονται στο έπακρο οικονομικά–, άνθρωποι που τιμούν και σέβονται κάθε
ανθρώπινη ζωή και απέναντι, την ίδια κιόλας στιγμή,

Καλοκαίρι καλοκαιράκι, είσαι εδώ;
από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

άλλοι βυσσοδομώντας τροφοδοτούν
με την επιστήμη τους τα ύδατα της Στυγός φτιάχνοντας και εξελίσσοντας όπλα, βόμβες, καταστροφικές, του θανάτου διασποράς μηχανές, δεν τους αγγίζει κανένα καλοκαίρι, δεν έχουν αφήσει να τους
αγγίξουν οι λέξεις καλοσύνη, καλοκαρδία, ειρήνη,
γλυκύτητα, γαλήνη, αρμονία, ερείπια τα κτίρια στη
Μαριούπολη, το Χάρκοβο, το Ιρπίν, καλοκαιράκι και
εκεί, όμως χειμώνας με το ζόρι στων ανθρώπων την
ψυχή, άλλοι στα καταφύγια, άλλοι ξεριζωμένοι, άλλοι νεκροί, οι ζωντανοί με αγωνία, ανασφάλεια, θλίψη, πόνο, απογοήτευση για τα «καλά» του «πολιτισμού», για την ανάσταση που ούτε φέτος έγινε επί
γης, μεταλλαγμένη στη Ρωσία, μεταλλαγμένη στην
Ουκρανία, μεταλλαγμένη παντού, μόνο οι ευχές
απέμειναν, κι αυτές φρούδες ελπίδες, αυτοματοποιημένοι καταναγκασμοί, τι απαντήσεις να δώσεις
στα παιδιά που ρωτάνε «γιατί;», μα δεν χρειάζεται,
βλέπουν εκείνα, δεν έχουν ανάγκη τη δικιά μας «λογική», όπως δεν τη χρειάζονται και οι «Εταιρείες»
που κατασκεύασαν και προμήθευσαν στους επιτιθέμενους πυρομαχικά, ούτε οι «Εταιρείες» που θα
έρθουν να χτίσουν πάνω στα χαλάσματα ξανά, καλοκαιράκι, η φύση ευτυχώς αγνοώντας μας χορεύει
στον δικό της ρυθμό, «Καλοκαίρι καλοκαιράκι, είσαι
εδώ;», –στέλνω τις ηλιαχτίδες μου και σας κυνηγώ,
όλα τα πιάνω, μόνο το κινητό μου ξεφεύγει, αυτό
είναι πάνω από κάθε εποχή, πάνω από κάθε καιρό,
ίσως να είναι και το μόνο που δεν μπορεί ο πόλεμος
να νικήσει, στη μάχη, στο στρατόπεδο, στο επιτελείο, αλλά και στην αδράνεια, στη φαινομενική ειρήνη, πάντοτε και παντού ανοιχτό, σε όλα τα μήκη
και πλάτη της γης, στου καταφυγίου την τρύπα, στου
πρόσφυγα τη βάρκα, στου ζητιάνου την τρύπια τσέπη, στου αστού το συνθετικό παντελόνι, στου αγρότη το ταγάρι, στο σακάκι, στην τσάντα, στο παλτό,
στα πιο απίθανα μέρη, έγινε το τρίτο μας χέρι, σε
κάθε κατάσταση το πρώτο που κοιτάς να μη χάσεις
είναι το κινητό, άτρωτο, αψηφά κάθε εισβολέα εκτός
από τον ηλεκτρονικό, άντε και το νερό, ίσως σε ένα
πόλεμο, μία φωτιά, ένα σεισμό, να είναι το πρώτο
που θα αρπάξεις πριν φύγεις για να σωθείς, μετά τα
χρήματα, των προγόνων τις φωτογραφίες ή κάποια
πρώτης ανάγκης βασικά, αφού βασικότερο όλων
κατάντησε αυτό, καλοκαιράκι, λες να με πείραξε η
ζέστη, η ενσυναίσθηση, το στρες, χιλιάδες με κατακλύζουν σκέψεις, δεν με αφήνουν να χαρώ, καλά τα

Σε κοιτάζω κρυφά, πώς στοιχειοθετείς την
ζωή σου... Αναρωτιέμαι, αν είχε συρτάρια,
πώς θα τακτοποιούσες όνειρα και επιθυμίες.... καλπάζουν και τα δύο στον δρόμο
που σου άνοιξα. Ένα κλάμα στην αρχή, ένας ύστατος
σπασμός και ο λώρος κόπηκε συμβολικά, εις ένδειξη
ελευθερίας. Ταξιδεύω στα πράσινα μάτια, που τίποτα
δεν έχουν να ζηλέψουν από το χρώμα της ανοιξιάτικης
γης.... μυρίζουν χώμα νοτισμένο. Άραγε τι να σκέφτεσαι
και χαμογελάς; Δυο γραμμές τα χείλη σου, γίνονται ράγες που απλώνονται και πάνω τους ταξιδεύουν τρένα με
άπειρους και απροσδιόριστους προορισμούς... στο χέρι
μου νοερά κρατώ τον λώρο που με έδεσε μαζί σου... εσύ
ξέρω τον έκοψες από την αρχή, δεσμεύσεις δεν επικαλείσαι. “Μάθε να πετάς!” σου φώναξα καθώς φύσηξα
απαλά στην ανοιχτή μου παλάμη...ο λώρος μου αρνείται
πεισματικά να λυθεί, μα εγώ σου το κρύβω με διαχρονική αταραξία... μόνο η καρδούλα μου το ξέρει, αλλά εσύ
πρέπει να πετάξεις... Ευχαριστώ που με έκανες να χαίρομαι και να πικραίνομαι το ίδιο.... ευχαριστώ που κάθε
μέρα την κάνεις διαφορετική, μα πάντοτε γεμάτη....
ευχαριστώ, που τα μάτια σου με ταξιδεύουν ακόμα σε
φουρτουνιασμένες θάλασσες... ευχαριστώ...

“Πού ταξιδεύεις ρε μάνα; Σε κοιτάζω εδώ και ώρα!”
“Στης καρδιάς μου τον χτύπο!”

γράφει
η Κατερίνα Μερκούρη

Πάσχα...πέρασμα από
την ζωή στο θάνατο και
πάλι στη ζωή. Η διαχρο-

νική αναβίωση των εθίμων
αντανακλά την αρμονία των συμβολισμών. Στο
καλαθάκι στριμωγμένα τα κόκκινα αυγά ενορχηστρώνουν τον ρυθμό μιας ακόμα Ανάστασης.
Μέσα τους οι τριγμοί προϊδεάζουν τις ρωγμές
του τσουγκρίσματος.
Με πέτυχε την ώρα που τα γυάλιζα με το λάδι.
Έτσι, βουτηγμένα στο φως θα πήγαιναν στην θυσία. Πήρε στο χέρι της δύο αυγά που τα είχα ξεχωρίσει. Ήταν ήδη ραγισμένα. Άρχισε να τα περιεργάζεται. ‘Είδες!’ της είπα...’η γοητεία του διαφορετικού, όλα τελικά έχουν την δική τους χάρη,
όλα εναρμονίζονται με την δύναμη της ομορφιάς, καθένα με την αξία του’...’ναι’, μου απάντησε,
‘αλλά εσύ τα έβαλες στην άκρη, τα διαχώρισες,
αν και δεν φαίνονται ότι είναι σπασμένα!’
Πάσχισα να τα μαζέψω..’ναι, αλλά εγώ ήξερα ότι
ήταν ραγισμένα..δεν θα ήταν δίκαιο να αναμετρηθούν με τα γερά!’ Χαμογέλασε. ‘Έλα ρε μαμά!,
ένα αστείο ήταν, άλλωστε τι σημασία έχουν όλα
αυτά, ..αυγά, τσουρέκια, τσουγκρίσματα, λαμπάδες..’

λέει ο δεπέλλιχος, «πώς να χαρείς το τόσο δα όταν
τριγύρω ζόφος;», έχω χρέος όμως να χαρώ τουλάχιστον το ελάχιστο, για να μπορέσω να αντέξω τις
μύριες καθημερινές επιθέσεις και τα πάσης φύσεως
σαμποτάζ, για να μπορώ να συνεισφέρω τη μονέδα μου –κατά Σεφέρη– με όλες μου τις δυνάμεις
στον κουμπαρά της Ειρήνης, από ατομικό επίπεδο
ξεκινούν πια οι Μεγάλες Επαναστάσεις, αλλάξανε
τα πράγματα, από ατομικό ώσπου από αρίφνητες
Ατομικές Ανατροπές να επέλθει η Συλλογική, όπως
καλή ώρα το γνήσιο Ποίημα, περνά την Αλήθεια του
από το ατομικό στο συλλογικό, είπα ποίημα, θυμήθηκα τον Γιώργο Βέη στο «Εκεί είναι», λέει, «... κρατώντας ο ένας τα χέρια του άλλου / απερίσπαστοι,
με αφοσίωση επιτέλους / ας μείνουμε βαθιά μέσα /
στο βλέμμα το συντροφικό / γιατί απλούστατα εκεί
/ με υπομονή / με πίστη ακλόνητη / μας περιμένουν
όλα τα καλοκαίρια // από εδώ και πέρα», ανάσανα,
ελπιδοφόρο, ας δοκιμάσω νοερά να προσθέσω ως
κατακλείδα τη λέξη «μαζί», πάλι όμως με διακόπτουν, ουρλιάζει του γείτονα η τηλεόραση, επίδομα
βενζίνης διαλαλεί (άλλο αν θα περιορίσουν τις μετακινήσεις τις Κυριακές, άλλο αν την πάτησαν όσοι δεν
έχουν κινητό που να υποστηρίζει NFC, άλλο αν θα
βάλουν δελτίο καυσίμων), προπαγανδίζει τις προϋποθέσεις για επίδομα στέγης, ανοίγει πλατφόρμες
για κάθε λογής επιδόματα, με στόμφο ο παρουσιαστής προαναγγέλλει επίδομα θέρμανσης από τώρα
για το 2100, επίδομα υποταγής, λούφας, ευλογίας
γενιών, έγκαιρης εκπλήρωσης υπο-κατα-υπερ-αναδια-χρεώσεων, αντιπαραγωγικότητας, μείωσης
ρυθμού, εγκλεισμού, αντικοινωνικότητας, εμβολίου, χαμηλώματος φωνής, αντιαπτικό, αντισηπτικό,
αντιστυτικό, αντιερωτικό, και τα λοιπά και τα λοιπά
και τα λοιπά, / ουφ! παρατήστε με πια / έχω στην
τσέπη λίγα ψιλά / καφφέ (με δύο φι Χατζηιακωβικά,
χορταστικά) / καφφέ στο χέρι και το ταξίδι αρχινά /
ένα παγκάκι είν’ αρκετό / τι κι αν στο Λαγονήσι, στο
Λαύριο, στο Δασκαλειό / στη Σαρωνίδα, Παλαιά Φώκαια ή Θορικό / τι κι αν στη Σόλωνος, στην Αρεοπαγίτου, στον Κολωνό / το ελληνικό καλοκαιράκι ξανά
είναι εδώ / πανέμορφο, άκακο, ειρηνικό / καλοκαίρι
σημαίνει καλό καιρό / όπου καιρός και χρόνος / άρα
σημαίνει χρόνο ζωής καλό / καλοκαιράκι πρέσβης
Ειρήνης / Αγάπης έναυσμα / Αγκαλιάς προτροπή /
Ηλίου Φως / Θαλάσσης Έρως / Όρους Ανασασμός
/ Πόλεως Εξανθρωπισμός / φαντάσου / αγωνίσου
/ μίλα / γράψε / σκέψου από ένα παγκάκι / κάνε το
βάρκα / βγες στ’ ανοιχτά / ζήτα / Καλοκαιράκι με Ειρήνη / σε όλη τη Γη / Συντονίσου / Ουκρανία Συρία
Αφγανιστάν / Παλαιστίνη Ιράκ Πακιστάν / Υεμένη
Σομαλία Κολομβία Λιβύη / Καλών Καιρών Ειρήνη /
Γεννηθήτω! / Επιτέλους! / Με το καλό!
Κοίταξα το αυγό μου. Φρέσκο, συμπαγές, αδιάβλητο. Μέσα του έβραζε το χρώμα του κρόκου.
Το κέλυφος εγκαθιστούσε πλεονάσματα σιγουριάς. Ούτε μια ρωγμή δεν απειλούσε την δομή
του κράματος. Αποδεσμεύω την ψυχή μου από
τα δεσμά της μεσήλικης κάμψης και ακολουθώ
τα ρηχά χνάρια της νέας περπατησιάς. Ανταποκρίνομαι στις προκλήσεις, στα ερεθίσματα, συνταυτίζομαι με καινές αποχρώσεις, αμφισβητώ,
συμμετέχω εκούσια σε αναίμακτες αρνήσεις,
εξοστρακίζω τα έθιμα σε τόπους παλαιολιθικούς.
Μακρύς ο δρόμος, βιάζομαι να τον περπατήσω.
Οι κραδασμοί της υπεροψίας αφομοιώνουν τον
ήχο του ραγίσματος που διατρέχει αριστοτεχνικά
το μεστωμένο μου κέλυφος.
Αρχίζω να εγκλιματίζομαι στην ιδιαιτερότητα
των συμβόλων, Μια μεγαλόπρεπη αξία αναδύεται μέσα από τον κόρφο της παράδοσης. Έχει
κόκκινο χρώμα. Με τυλίγει, με αποστομώνει, λες
και με περίμενε χρόνια, με ανοιχτές στρόφιγγες
υπομονής. Την κοιτάω κατάματα. Μια κατεβασιά
ώριμης σκέψης ψαλιδίζει την διάθεση της εξήγησης. Δεν ακούει τον ήχο του ραγίσματος που διαθλάται από την ορμή του εφηβικού καλπασμού.
‘Ξέρεις’, της λέω...’το αυγό, συμβολίζει και την
νέα ζωή!’
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Ακρίβεια ή αλλιώς...πληθωρισμός...
Της Δήμητρας Κατραμάδου

Ας επιστρέψουμε λίγες δεκαετίες πίσω: Δεκαετία του ΄70 με
μέσο ετήσιο πληθωρισμό – δηλαδή αύξηση των τιμών καταναλωτή - στην χώρα μας σε ποσοστό 15,53%, δεκαετία του ’80 με αντίστοιχο ποσοστό ρεκόρ μέσου ετήσιου ποσοστού μεταβολής των τιμών 18,85% και δεκαετία του
’90, όταν η ακρίβεια αυξανόταν κάθε χρόνο, σε ποσοστό 8,45%. Ανάλογα υψηλά,
βέβαια, ήταν και τα επιτόκια, τόσο του δανεισμού όσο και των καταθέσεων, και εδώ
θα πρέπει να αναφέρω ότι κάποιοι, που είχαν καταθέσεις εκείνες τις εποχές, δεν
έβλεπαν το «σκηνικό» και τόσο αρνητικά, θεωρώντας ότι μπορούσαν να βγάζουν
ένα καλό «εισόδημα» από αυτές.
Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του ’90, όταν η παγκόσμια οικονομική και χρηματοπιστωτική κοινότητα ετοιμαζόταν να υποδεχθεί ένα νέο νόμισμα, το ευρώ, που θυμάμαι καθαρά τα διθυραμβικά δημοσιεύματα για την «πάταξη του πληθωρισμού»,
τον πληθωρισμό που «ανήκει στο παρελθόν» και άλλα παρόμοια, με τα άρθρα να
αφορούν, όχι μόνον την ελληνική, αλλά σχεδόν κάθε οικονομία στον πλανήτη. Και
ήταν διθυραμβικά αυτά τα δημοσιεύματα, διότι πράγματι μέχρι εκείνη την περίοδο κάθε εθνική οικονομία έπασχε από κάποιον βαθμό πληθωρισμού και δινόταν
αγώνας, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Τρανταχτή εξαίρεση αποτελούσε βεβαίως η οικονομία της Ιαπωνίας, η οποία επί τουλάχιστον μια δεκαετία αντιμετώπιζε
ήδη πρόβλημα «αντιπληθωρισμού», δηλαδή συρρίκνωση των τιμών καταναλωτή
και μια μεγάλη κρίση στην αγορά ακινήτων, όπου είχε εκραγεί η φούσκα τιμών.
Μάταια οι καημένοι οι Ιάπωνες έριχναν και ξαναέριχναν χρήματα σε δημόσια έργα,
προσπαθώντας να επανεκκινήσουν την οικονομία τους...Ο λαός τους, φοβισμένος
από την απώλεια αξίας των περιουσιακών στοιχείων του, δεν θα ξόδευε χρήματα,
ώστε να τονωθεί η καταναλωτική ζήτηση -και να αρχίσουν τα εργοστάσια να παράγουν περισσότερο – ενώ οι εργαζόμενοι δύο άλλων ασιατικών, παραγωγικών αλλά
και τρομερά ανταγωνιστικών υπερδυνάμεων, η Νότιος Κορέα και, κυρίως, η Κίνα,
παραγκώνιζαν πλέον δυναμικά τους Ιάπωνες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Έλληνες εφοπλιστές, που κάπου εκεί, γύρω στα μέσα της δεκαετίας του ’90, άρχισαν
αν εγκαταλείπουν μαζικά τα ιαπωνικά ναυπηγεία, δίνοντας τις παραγγελίες τους
για νέα πλοία στην Ν. Κορέα, ανακαλύπτοντας επίσης σύντομα την Κίνα, που, με
την πληθώρα των φθηνών εργατικών χεριών που διέθετε, ήταν ακόμη πιο φθηνή
γι’ αυτούς...
Όπως βλέπετε, στην οικονομία όλα είναι αλληλένδετα. Το διεθνές εμπόριο, που
κατά την ταπεινή μου γνώμη λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας κατάφερε να λάβει
την μορφή της λεγόμενης «παγκοσμιοποίησης», δηλαδή διευκολύνθηκε και εντάθηκε με ταχύτατους ρυθμούς λόγω της έκρηξης των υπηρεσιών των μεταφορών,
των επικοινωνιών, των επενδύσεων σε χώρες με φθηνότερο εργατικό δυναμικό,
επικράτησε. Και «επικρατώντας» οι διεθνείς εμπορικές συναλλαγές κατάφεραν να
φέρουν σε κάθε εθνική αγορά – σε κάθε χώρα δηλαδή – ολοένα και φθηνότερα προϊόντα, από ρουχισμό μέχρι ηλεκτρικές συσκευές και από μηχανάκια και αυτοκίνητα
μέχρι ηλεκτρονικούς υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα. Με την παγκοσμιοποίηση,
δηλαδή το άνοιγμα των συνόρων σε επενδυτικές και παραγωγικές δραστηριότητες,
«έπεσαν» στην παγκόσμια αγορά εκατοντάδες εκατομμύρια φθηνά εργατικά χέρια,
με τα φθηνά – αν και μερικές φορές χαμηλότερης ποιότητας – προϊόντα που παρήγαγαν μαζικά να αποτελούν το μεγάλο φρένο του πληθωρισμού της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό ζήσαμε τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, χαρίζοντας στην Κίνα εντυπωσιακούς ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι από το 1995 έως και το 2011
κυμαίνονταν ανάμεσα στο 8,5% και το 14%!!! Την τελευταία δεκαετία οι ρυθμοί
αυτοί έχουν μειωθεί, κυμαινόμενοι στο ετήσιο ποσοστό του 6% με 7,5%. Ολα αυτά
σημαίνουν ότι η παγκόσμια κοινότητα «χρηματοδότησε» αφειδώς τα τελευταία 30
χρόνια την ανάπτυξη της Κίνας, προτιμώντας τα προϊόντα της, και εκείνη, με την
σειρά της, της χάρισε ένα περιβάλλον χωρίς την σκιά του πληθωρισμού...
Όπως όλοι ξέρουμε, ο πληθωρισμός - αυτό που όλοι ονομάζουμε στην καθημερινότητά μας ακρίβεια - δείχνει πάλι τα δόντια του εδώ και πάνω από έναν χρόνο, ενώ
η δυναμική του αυξάνεται. Αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες: Πρώτον, στο γεγονός ότι η Δύση έδειξε την πρόθεσή της να σταματήσει να επιχορηγεί την ανάπτυξη
της Κίνας, μέσω των επενδύσεών της εκεί και να διακδικήσει την επιστροφή θέσεων
εργασίας στις χώρες της. Αυτό, βεβαίως, σημαίνει ακριβότερο κόστος παραγωγής,
που περνάει στους καταναλωτές. Δεύτερον, στην πανδημία του κορωνοϊού, η οποία
αποδυνάμωσε την παραγωγή στην Κίνα την τελευταία διετία και έθεσε προσχώματα στην λεγόμενη παραγωγική αλυσίδα. Με την ζήτηση να μειώνεται μεν, αλλά και
με την παραγωγή να αντιμετωπίζει θέματα προμηθειών υλικών, οι τιμές των προϊόντων άρχισαν να αυξάνονται. Φυσικά, σε όλο αυτό που είχε ήδη ξεκινήσει ακόμη
και πριν την πανδημία, όπως αναφέρουμε, ήρθε να προστεθεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, που όπως κάθε πόλεμος δημιουργεί απειλές για την παραγωγή, τις προμήθειες πρώτων υλών και την ελεύθερη ροή των προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων
των τροφίμων. Παράλληλα, δημιουργεί φόβο στους καταναλωτές, που μειώνουν
τις αγορές τους, παγώνοντας την οικονομία. Και τότε μπορεί να δημιουργηθεί μια
κατάσταση στην οικονομία, που ονομάζεται στασιμοπληθωρισμός...δηλαδή, παρότι η οικονομία δεν αναπτύσσεται, ο πληθωρισμός αυξάνεται... Ας ελπίσουμε ότι οι
«φύλακες» θα αποδείξουν ότι έχουσιν γνώσην και θα λάβουν τα μέτρα τους, για
να αποτρέψουν μια τέτοια καταστροφική οικονομική κρίση...Αλλωστε, μπορούν να
αντλήσουν εμπειρία και διδάγματα από το παρελθόν!
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«Η απρόσμενη θνητότητα ενός θνητού»
Κώστας Πετούρης
petouris@otenet.gr

Παρά την καθομολογούμενη αδυναμία πρόβλεψης
στην εξέλιξη της πανδημίας, διατηρώ την εκτίμηση
ότι πρόκειται για την πιο ισχυρή δοκιμασία στην
ιστορία της ανθρωπότητας. Πρόκειται για φαινόμενο τα ειδικά χαρακτηριστικά του οποίου, το καθιστούν ιστορικά ανεπανάληπτο.
Δεν μπορώ και δεν εννοώ να αναφερθώ στην «τεχνική» διάσταση ενός κατεξοχήν ιατρικού
φαινομένου αλλά θα περιοριστώ στην διατύπωση ερωτημάτων και διαπιστώσεων ως κοινωνικού.
Είναι προφανές ότι η οικουμενικότητα διάχυσης της νόσου καθώς και η πιθανολογούμενη
μετάδοσή του σε οποιονδήποτε ανεξαιρέτως και αδιακρίτως, ενεργοποιεί τα περί θανάτου
ένστικτα στους απανταχού γήινους. Η κατά τραγικό τρόπο εντυπωσιακή παρουσία της νόσου
σε κάθε γωνιά του πλανήτη, καθιστά το σύνολο της ανθρωπότητας δυνάμει θνητό και δη με
βασανιστικό φινάλε.
Η προσδοκία επιβίωσης (ενν. προσδόκιμο ζωής) που έως τώρα αποτυπώνονταν σε δημογραφικούς δείκτες βραδείας μεταβολής, έπαψε να ορίζεται ως τέτοια και ο προσωπικός υπολογισμός της προσδοκίας ζωής περιορίζεται και πάντως πιθανολογείται επί τη βάσει των
στοιχείων που προκύπτουν από την καθημερινή επικαιροποίηση στοιχείων σχετικών με την
εξάπλωση του ιού σε παγκόσμια κλίμακα.
Ακόμη και σε κοινωνίες (εν προκειμένω τις ταυτίζω με επικράτειες ), όπου η λήψη μέτρων ή
ο παράγοντας τύχη έχουν διαμορφώσει συνθήκες περιορισμένης εξάπλωσης, η αδυναμία
πρόβλεψης για την εξέλιξη της νόσου σε βάθος χρόνου, σε συνδυασμό με τις επιφυλάξεις
των επιστημόνων για την εύρεση αποτελεσματικών μεθόδων καταπολέμησης, επιτείνουν την
αγωνία ασθενών και οδοιπόρων...
Η προνομιακή αυτοεξαίρεση από τον κατάλογο των πιθανώς νοσούντων, προσκρούει στον
ρεαλισμό και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και συμπεριφοράς, αποτελούν συνθήκη αναγκαία αλλά όχι ικανή για την οριστική απαλλαγή από τον κίνδυνο.
Άλλωστε ο καταιγισμός εικόνων και η ταχύτητα μετάδοσης, επιβάλλουν τους δικούς τους
ρυθμούς στην πρόσληψη της πραγματικότητας. Κάθε έννοια προγραμματισμού, σχεδιασμού
και πρόβλεψης προσκρούει στο «άγνωστο αύριο». Η δε κλιμάκωση της ανησυχίας διατρέχει
το σύνολο του κοινωνικού σχηματισμού.
Σχηματικά απεικονίζοντας, ο πάσχων αγωνίζεται να διατηρηθεί στην ζωή, ο έχων συμπτώματα ανησυχεί για τα πιθανά ενδεχόμενα δραματικής μετεξέλιξης της νόσου και ο φαινομενικά
απολύτως υγιής θεωρεί εαυτόν δυνάμει ασθενή και πιθανό «αναμεταδότη» της νόσου στο
περιβάλλον του. Ακόμη και ο θεράπων ιατρός ή νοσηλευτής καταπίπτει στην κατηγορία των
πασχόντων και δη εντελώς εν αγνοία του.
Τολμώ να υποθέσω ότι εάν (λέω εάν) αυτή η κατάσταση ήταν σενάριο, θα διεκδικούσε βραβείο ευρηματικότητας. Προφανώς η ανθρωπότητα έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν από πανδημίες και πολέμους μεγάλης κλίμακας, οι καταστροφικές συνέπειες των οποίων υπήρξαν
ανυπολόγιστες.
Η ειδοποιός διαφορά έγκειται α) στην καθολική εξάπλωση της νόσου παγκοσμίως, β)στην
ταχύτατη πληροφόρηση για την εξέλιξη διαρκώς ανά τον κόσμο (αυτό που καλείται real time
ενημέρωση) και την συνακόλουθη ανάδραση των γεγονότων στην συλλογική επανεκτίμηση
καθώς και γ) στο γεγονός ότι ένα μεταδοτικό νόσημα εξαπλώνεται απειλητικά σε μια εποχή
όπου η πρόοδος της βιοτεχνολογίας είχε θωρακίσει το κοινωνικό φαντασιακό με το αξίωμα
“περί μη τρωτότητας”.
Ιδίοις όμμασι διαπιστώνουμε ότι ο βασιλιάς δεν είναι απλά γυμνός αλλά ολόγυμνος. Και ότι
μαζί με την ανεπάρκεια στην έρευνα εμφανίζεται η γύμνια στις υποδομές Υγείας τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών όσο και στην αδυναμία διαχείρισης καταστάσεων κρίσης των
πλέον ανεπτυγμένων οικονομικά και τεχνολογικά κοινωνιών στην παγκόσμια κατάταξη.
Η αποτίμηση της κατάστασης καθώς και ο διαρκής επαναπροσδιορισμός της, εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την κατάσταση της «επόμενης μέρας». Η αμηχανία δεν κατορθώνει να
αποσοβήσει την γενικευμένη ανασφάλεια ακόμη και όταν η ψυχραιμία σχετικά με το νόσημα
αυτό καθ’ αυτό, μετατοπίζει τον δημόσιο διάλογο στο πεδίο της οικονομικής κατάστασης έτσι
όπως αυτή θα διαμορφωθεί μετά την λήξη του συναγερμού.
Η σύγχυση που επικρατεί σχετικά με τις συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στις
κατά τόπους εθνικές οικονομίες σε συνδυασμό με τον εξα- κοντισμό των δαπανών που
αιφνίδια προέκυψαν για την υγειονομική αντιμετώπιση της πανδημίας, θέτει επιτακτικά
ζητήματα συνεργασίας, αρωγής και αλληλεγγύης σε περιβάλλον οξύτατου, συγκρουσιακού
ανταγωνισμού και αναίσχυντης κερδοσκοπίας.
Η εικόνα με τις ζητωκραυγές των χρηματιστών που εσχάτως επιτυγχάνουν επί της καταστροφής θετικά πρόσημα, εναλλάσσεται στους τηλεοπτικούς δέκτες με τα παρατεταγμένα φέρετρα που κατευθύνονται στην αποτέφρωση.
Οι κραυγές αγωνίας των κοινωνιών που δοκιμάζονται συνοδεύονται από μετριοπαθείς αλλά
αμετακίνητες «νουθεσίες» για την αποφυγή δημοσιονομικών εκτροχιασμών. Η αποτίμηση
της ανθρώπινης ζωής σε συλλογική κλίμακα διενεργείται με όρους μετρησιμότητας και εξαναγκάζεται να χωρέσει στα στενά και πάντως πεπερασμένα της οικονομικής ευταξίας.
Βεβαίως δεν ανακαλύψαμε την Αμερική αλλά ότι ο κυνισμός που έως σήμερα καταγράφονταν
στις από σκοπού εξαθλιωμένες κοινωνίες του Τρίτου Κόσμου θα επιδεικνυόταν στις προηγμένες κοινωνίες της Σκανδιναβίας κάνοντας λόγο για «αναπόφευκτες απώλειες» είναι εκτός από
τραγικός εξαιρετικά δυσερμήνευτος.
Γιατί το μέλλον των κοινωνιών μας απαλλαγμένο από τα βάρη πρόνοιας της Τρίτης Ηλικίας θα
είναι σίγουρα ευτυχέστερο. Αλλά ένα μέλλον όπου το κυρίαρχο πρόταγμα θα απορρέει από
το τεφτερόχαρτο των λογιστικών αποτιμήσεων της ίδια μας της ζωής ημών και αλλήλων δεν
θα είναι τίποτα περισσότερο από μη όν…
Μαρκόπουλο, 29/3/2020
Προς το παρόν, παρών…
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γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,
johnlekkas2004@yahoo.gr

Πάμε; Που πάμε; Με ποιον πάμε;
Τελικά ακόμα δεν ξέρουμε πού
πάμε. Αυτός ο πόλεμος στην Ουκρανία ήταν η
τέλεια αφορμή για τα αποκαλυπτήρια της γύμνιας του μυαλού. Περάστε κόσμε, ο βασιλιάς είναι
γυμνός. Περιφέρεται δεξιά κι αριστερά ντροπαλός και καταπονημένος, και η πίεση στο απόγειο
για το χαμένο φύλλο συκής. Θεμιτό και ωραίο
το εμπάργκο, αρκεί να έχεις εναλλακτικό σχέδιο
άμεσα υλοποιήσιμο. Αλλά αν δεν έχεις και τώρα
το φτιάχνεις, να το συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να γίνει σύνθεση απόψεων, να
καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα, να ζήσουμε να μας θυμόμαστε. Η φίλη Ε.Ε. μας απογοητεύει, δεν προνόησε επαρκώς και γρήγορα
για το βιοτικό επίπεδο των πολιτών της, παντού
υψώνονται ανυπέρβλητα εμπόδια. Οι εξελίξεις
τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, η αναβλητικότητα είναι ένα βαρίδι και δοκιμάζει τις αντοχές των
κοινωνιών.
Και όσο εμείς αργούμε να πάρουμε αποφάσεις,
«το καλό το παλικάρι ξέρει κι άλλο μονοπάτι».
“Την ίδια ώρα η Ινδία σπεύδει να αγοράσει μεγάλες ποσότητες πετρελαίου από τη Ρωσία. Από
την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, μέσα σε
διάστημα οχτώ εβδομάδων, η Ινδία έχει αγοράσει περίπου 26 εκατομμύρια βαρέλια ρωσικού
πετρελαίου, ποσότητα που είναι μεγαλύτερη

Δερβίσηδες
από εκείνη που είχε αγοράσει μέσα σε 12 μήνες
το 2021. Αξίζει να σημειωθεί πως η Ινδία, μετά
τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής πετρελαίου στον
κόσμο. Η χώρα εισάγει περίπου το 80% του πετρελαίου που καταναλώνει.”
Δερβίσηδες και υποτακτικοί οι άρχοντές μας. Και
στην χώρα μας, χαμός. Πληθωρισμός στις τιμές,
πληθωρισμός και στους δερβίσηδες. Ο πρώτος
«τρώει» το πραγματικό εισόδημα και διευρύνει
τις εισοδηματικές και κοινωνικές ανισότητες, ο
δεύτερος κανονικοποιεί την φτωχοποίηση και
την ανέχεια. Διψήφιος ο πληθωρισμός για πρώτη φορά μετά το 1994, χαρές και πανηγύρια. Μακάρι να είχαμε και τα εισοδήματα του 1994, σε
όρους αγοραστικής δύναμης. Διότι αδημονούμε
να βλέπουμε τον τραπεζικό μας λογαριασμό να
γεμίζει με ευρώ, αλλά το ζήτημα είναι πόσα αγαθά χωράνε στο καλάθι της νοικοκυράς. Και δεν
«κουνιέται φύλλο». Καμία αντίδραση, καμία κινητοποίηση, καμία απεργία για το άγριο πρόσωπο του νεοφιλελευθερισμού, για την ίδια μας τη
ζωή, το παρόν και το ζοφερό μέλλον. Όλα καλά κι
όλα ωραία.
Υ.Γ.
«Το σπασμένο βιολί του κόσμου ακόμα ουρλιάζει
Στα νωπά σπαρμένα χωράφια η μέρα χαράζει
Φαντάροι χορεύουν τις νύχτες σε άδειες ταβέρνες

Δελφίνια στο πέλαγο μόνα, νεράκι στις στέρνες
Νησιά ταξιδεύουν στον ήλιο, κανείς δε μιλάει
Την Άνοιξη όλοι προσμένουν
Κι αυτή προσπερνάει
Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ
Όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις
Από της λύπης τον καιρό
Κι όταν γυρίσεις και σε δω
Μέσα στη στάμνα τη χρυσή νερό να φέρεις
Της λησμονιάς πικρό νερό
Το πιστό σκυλί της Ιθάκης στα πόδια σου κλαίει
Και η καλή, παλιά Περσεφόνη τραγούδια σου
λέει
Η φωτιά πληγή που σε καίει, δε λέει να γιάνει
Το πικρό το όνειρο φταίει του αδελφού Μακρυγιάννη
Πόσο ακόμα ραγιάδες η Κρήτη κι η Μάνη
Σκοτεινές μαυροφόρες, μανάδες στου Οδυσσέα
το χάνι»
(Γράμμα στον κύριο Νίκο Γκάτσο,
στίχοι-μουσική: Γιώργος Ανδρέου,
πρώτη εκτέλεση: Τάνια Τσανακλίδου).
Στις 12 Μαΐου συμπληρώθηκαν 30 χρόνια από
την απώλεια του μεγάλου ποιητή Νίκου Γκάτσου,
αλλά «Όλα κύριε Νίκο είναι εδώ Όπως τα άφησες εσύ κι όπως τα ξέρεις». Η Άνοιξη μας προσπερνάει και εμείς απλοί θεατές, φοβόμαστε να
διεκδικήσουμε την ελευθερία μας. Σαν τυπικοί
δερβίσηδες.
(https://www.ieidiseis.gr/energeia/143552/erxetai-neo-sok-akriveias-i-eekovei-tin-epomeni-evdomada-to-rosiko-petrelaio).

19 Μαΐου 2022:

Αλλαγή φρουράς με Πόντιους Εύζωνες
στον Άγνωστο Στρατιώτη
Με
εκδηλώσεις
μνήμης για τα
353.000 θύματα
της
Γενοκτονίας
των Ποντίων, η
χώρα τίμησε τον
Ποντιακό Ελληνισμό.
Από τις πιο έντονες
και συγκινητικές
στιγμές η αλλαγή
φρουράς στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στην
Πλατεία Συντάγματος, όταν Πόντιοι Εύζωνες αντικατέστησαν τους Εύζωνες με την Ευζωνική στολή.
Ανήμερα της επετείου στις 7 το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η πρώτη αλλαγή με δύο Πόντιους Εύζωνες που
ανέλαβαν για μία ώρα την τιμητική φρούρηση του μνημείου.
Μια ώρα αργότερα έγινε και δεύτερη αλλαγή, και έτσι
για αρκετά λεπτά πάνω στον Άγνωστο Στρατιώτη βρέθηκαν να αποδίδουν τιμές τέσσερις Εύζωνες με την ποντιακή φορεσιά.
Στις 9 το βράδυ αποχώρησε και το δεύτερο ζευγάρι, που
έδωσε τη θέση του σε Εύζωνες που φορούν τον θερινό
ντουλαμά.
Πηγή: e-pontos.gr
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Της Γιώτας Δράκου

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

γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης

Λωρίδα
Έκτακτης Ανάγκης
(Λ Ε.Α.)
Το παρόν άρθρο αφορμάται
από το δυστύχημα* που έγινε προ ημερών στην Εθνική
οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης,
στο ύψος του κόμβου Μικροθηβών και στοχεύει να
μας υπενθυμίσει όσα συνεχώς πρέπει να έχουμε στο
νου μας, όταν οδηγούμε.

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ
...”Βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα νοτίως των Καλυβίων παραπλεύρως της Λεωφόρου Καλυβίων-Λαγονησίου, στις παρυφές του κατάφυτου
ομώνυμου ρέματος. Είναι μικρή μονόχωρη βασιλική που στηρίζεται σε
δυο κάθετα τόξα. Η κόγχη της είναι ημικυκλική και το τέμπλο είναι χτιστό.
Στο βόρειο τοίχο εξωτερικά διακρίνεται ενσωματωμένο τμήμα από αρχαίο
γλυπτό, ενώ στο δυτικό τμήμα παλαιοχριστιανικό ανάγλυφο. Ο ναός πρέπει να έχει κτισθεί τον προηγούμενο αιώνα, μετά τους χρόνους της επανάστασης, αν κρίνουμε και από τις τοιχογραφίες που υπάρχουν στην κόγχη
του βήματος”.*
Η Αγία Τριάδα είναι συνδεδεμένη με τα καλοκαίρια μας.
Ντυμένοι με τα καλά μας ρούχα, όση ζέστη κι αν έκανε, στεκόμασταν κάτω
από την παχιά σκιά των ευκαλύπτων, περιμένοντας να τελειώσει η λειτουργία και ν΄ αρχίσει η εξερεύνηση.
Τα τζιτζίκια δεν σταματούσαν λεπτό, σκεπάζοντας πολύ συχνά το λόγια των
ιερέων, ειδικά για όσους καθόμασταν στο κάτω πλάτωμα.
Με τον άρτο στο ένα χέρι και το άλλο να στηρίζεται σε κάποιον μεγαλύτερο, κατηφορίζαμε το απότομο μονοπάτι που οδηγούσε στην πηγή. Ένα
παχύ στρώμα από φύλλα ευκαλύπτων κάτω από τα πόδια μας προκαλούσε συχνά επώδυνες πτώσεις...
Οι μυρωδιές του ρέματος της Αγίας Τριάδας ήταν τόσο έντονες που έχουν
χαραχτεί ως σήμερα στη μνήμη. Η βλάστηση ήταν τόσο πυκνή που δυσκόλευε το πέρασμα ανάμεσά της.
Η γιαγιά μου παραπέρα, θα μάζευε ξερά λουμίνια για το καντήλι, ενώ ο
παππούς θα είχε χαθεί με το χαρακτηριστικό γρήγορο βάδισμά του μέσα
στο γνώριμο γι΄ αυτόν ρέμα.
Όμορφες μνήμες, γαλήνιες, με έντονη την αίσθηση της ασφάλειας...
Τα χρόνια κύλησαν, το δάσος κάηκε, το περιβάλλον αλλοιώθηκε, η πηγή
στέρεψε, όμως, το ξωκλήσι είναι πάντα εκεί, μαζί με τις μνήμες μας.
Χρόνια πολλά, με υγεία και ψυχική γαλήνη σε όλους μας!!!

*(φωτογραφία και κείμενο από το βιβλίο του Πέτρου Ι. Φιλίππου-Αγγέλου, «ΚΑΛΥΒΙΑ ΘΟΡΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ιστορική και αρχαιολογική περιήγηση»).

Μερικά λόγια για τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης ( Λ.Ε.Α. )
Η Λ.Ε.Α (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας άρθρο 29) ορίζεται με μία συνεχόμενη άσπρη γραμμή στη δεξιά μεριά του δρόμου στους Αυτοκινητόδρομους και στους δρόμους Ταχείας Κυκλοφορίας και μόνο. Είναι για τα
ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ, όπως επίσης και για τα οχήματα που είναι για τη συντήρηση του
δρόμου.
Σε έκτακτες καταστάσεις, δηλαδή, σε ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας του
οδηγού ή αν χαλάσει το αυτοκίνητο και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθεί σε ασφαλή χώρο (πάρκινγκ), τα οχήματα τα οποία θα σταματήσουν
στην Λ.Ε.Α. το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να ανάψουν τα
ΑΛΑΡΜ και να τοποθετήσουν το ΤΡΙΓΩΝΟ τουλάχιστον στα 100 m.
Αν είναι δυνατόν, οι επιβάτες πρέπει να μετακινηθούν πίσω από τις προστατευτικές μπάρες, ωστόσο, αν αυτό δεν καθίσταται εφικτό, εφιστάται
η προσοχή τους, ώστε να μην βρίσκονται ποτέ στο μπροστινό τμήμα του
αυτοκινήτου. Αν παραμείνουν μέσα στο αυτοκίνητο -λόγω καιρικών συνθηκών- εννοείται πως φορούν τις ζώνες ασφαλείας. Επιπλέον, ο οδηγός,
όταν εξέρχεται του οχήματος, είναι ανάγκη να φοράει φωσφοριζέ γιλέκο. Εκτός από τα παραπάνω πρέπει να επισημανθεί η αναγκαιότητα να
ειδοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν οδική βοήθεια ή τροχαία.
Η Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης δεν είναι για ξεκούραση ούτε για προσωρινή στάση ή στάθμευση. Το πρόστιμο είναι 100 ευρώ, 9 πόντοι στο point
system, 60 ημέρες αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας, όπως, επίσης, και
60 ημέρες αφαίρεση της άδειας οδήγησης του οδηγού. Αυτό είναι το λιγότερο, όμως, και το πιο ανώδυνο μπροστά στο δυστύχημα που μπορεί
να συμβεί. Και δυστυχώς συνέβη!
*Το πρωί της Πρωτομαγιάς, εσφαλμένα ένας οδηγός σταμάτησε στη
Λ.Ε.Α. να τηλεφωνήσει, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο, όταν το
αυτοκίνητό του εμβολίστηκε από άλλο όχημα.
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«Όρνιθες» του Αριστοφάνη. Το καινούριο βιβλίο που μου χάρισε η γιαγιά το περασμένο Πάσχα. Με τα δώρα
της πλουτίζει η βιβλιοθήκη μου, διηγήματα, ποιήματα, ιστορίες περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές... Λατρεύει
τους αρχαίους συγγραφείς και τα παραμύθια, που μου διηγείται, σχεδόν
όλα μιλάνε για τον αρχαίο κόσμο κι
έχουν ήρωες ανθρώπους ή ζώα. Η γιαγιά μου λέει, επίσης, πως οι αρχαίοι
ήταν πιο κοντά από εμάς στη φύση,
γνώριζαν πολλά για τη συμπεριφορά
όλου του ζωικού και φυτικού κόσμου
και συχνά δίδασκαν παιδιά και μεγάλους με τα κατορθώματα των ζώων και
τις αντιδράσεις των φυτών. Τον Αίσωπο και τους μύθους του τους ξέρω απ’
έξω κι ανακατωτά.

Μόλις έκλεισαν τα σχολεία, πήρα το
γυαλιστερό μου βιβλίο με τα κοκκινόφτερα πουλιά στο εξώφυλλο, κάθισα
στο παγκάκι κάτω από τη γέρικη βελανιδιά στην άκρη της αυλής, το χάιδεψα, γύρισα το κεφάλι στο δασάκι
της πλαγιάς μας, που είναι καταφύγιο
πουλιών, κι άρχισα το διάβασμα, ενώ
μια ιδέα καρφωμένη από καιρό στο
μυαλό μου όλο και πιο πολύ με απασχολούσε. Οι ιστορίες του παππού
Αριστοφάνη και το ζωντανό βιβλίο
της φύσης θα μπορούσαν να γίνουν
οδηγοί μου για ένα θεατρικό έργο.
Μάλιστα, μάλιστα, καλά ακούσατε,
έχω σκοπό να γράψω ένα σενάριο θεατρικό με οδηγό μου τον παππού Αριστοφάνη. Θα γράψω το σενάριο και
θα το παίξουμε στο τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς με τους συμμαθητές μου. Να, μια καλή αρχή για το
επάγγελμα που θέλω να ακολουθήσω.
Τα μάτια μου έτρεχαν στις γραμμές
του βιβλίου, τα αυτιά μου γέμιζαν με
ήχους του δάσους, το μυαλό σχεδίαζε. Τα τιτιβίσματα των σπουργιτιών,
τα σπαθίσματα των χελιδονιών, το
ρυθμικό χτύπημα του δρυοκολάπτη
στο μικρό μας δασάκι ενώθηκαν με τα
τιο τιοτίξ, τοροτίξ τοροτίξ των πουλιών
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Οι ντελάληδες του ουρανού
Γράφει η Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά, Ιστορικός-Αρχαιολόγος/Συγγραφέας
του βιβλίου στήνοντας αληθινό σκηνικό. Οι ιδέες έρχονταν η μια πίσω από
την άλλη, η δράση προετοιμαζόταν
θαυμάσια και πιο γρήγορα από ό,τι
είχα φανταστεί.

Καθώς διάβαζα, σκεφτόμουν πως ο
τόπος μας είναι σταθμός για τα διαβατάρικα πουλιά στο μακρινό τους
ταξίδι από τις κρύες χώρες του βορρά
στις ζεστές χώρες του νότου και αντίστροφα, γιατί προσφέρει ό,τι χρειάζεται στους κουρασμένους ταξιδιώτες:
δέντρα πολλά να φωλιάσουν για λίγες
μέρες, χωρίς να κινδυνεύουν, τροφή
άφθονη στα σιταροχώραφα, στις λίμνες και στα ψαρολίμανα. Ε, λοιπόν,
το βρήκα, το σενάριό μου θα παρουσιάζει τη συνεργασία των πουλιών του
βουνού, του κάμπου, των χωραφιών,
με αυτά των λιμνών και των βάλτων,
αλλά και της θάλασσας. Πώς χωρίζουν την επικράτειά τους, επιτρέπεται
άραγε να μπουν σε «ξένα χωράφια» ή
είναι απαγορευμένο και θα δεχτούν
επίθεση; Ποιο κομμάτι γης προσφέρει
περισσότερα δώρα, το βουνίσιο με τα
πυκνά δάση, ο κάμπος με τα χωράφια
και τις λίμνες ή η θάλασσα με τα ψαρολίμανα;

Πρώτα πρώτα θα καταγράψω τα πουλιά της συντροφιάς μου, τα πουλιά
που είναι μόνιμοι ή εποχιακοί κάτοικοι στο δασάκι της μικρής μου γειτονιάς, να ξέρω με ποιους θα συνεργαστώ στα σίγουρα στο σενάριό μου,
να γνωρίσω τις διαθέσεις τους και τις
ικανότητές τους, για να παίξουν ρόλο,

πρωταγωνιστικό ή δευτερεύοντα ή
ίσως να συμμετέχουν σε μια ομάδα
άγνωστοι μέσα στο πλήθος. Ποτέ δεν
προσπάθησα να καταλάβω τα λόγια
των τραγουδιστάδων του ουρανού,
των μοναχικών ή των κοπαδιαστών κι
όμως είναι τόσο φλύαρα μερικές φορές. Τι να λένε άραγε οι ντελάληδες
του ουρανού;
- Μήπως από εκεί ψηλά στην απεραντοσύνη της γαλάζιας ουρανοθάλασσας βλέπουν τη γη μόνο σαν όαση;
Τότε θα την ψάχνουν πάντα.
- Μήπως η γη φαντάζει σαν μια λαϊκή
αγορά με μόνιμη έκθεση εποχιακών
προϊόντων, που μάλιστα την επισκέπτονται στα «πεταχτά» και τσιμπολογούν ό,τι τραβάει η ψυχούλα τους χωρίς να πληρώνουν; Ε, τότε έχουν βρει
έξυπνη λύση.
- Μήπως τη βλέπουν σαν χώρο για ταξιδάκι γνωριμίας με νέους τόπους; Μα
τότε είναι σπουδαία.
Σκέφτομαι πως η ομάδα των πουλιών,
που θα διαχειριστεί υπόθεση, ρόλους,
σχέδια και οργάνωση, θα πρέπει να
έχει όσο πιο πολλούς αντιπροσώπους.
Έτσι θα μεταφέρουν τα νέα στη μεγάλη τους συγκέντρωση στα σιταροχώραφα στη μέση του κάμπου και θα
είμαι ήσυχη για την ενημέρωσή τους.
Αν καταγράψω τους φίλους μου των
δέντρων του βουνού, τότε είναι μάλλον εύκολο να στείλω ένα μήνυμα ως
τα νότια σε λίμνες κι ακρογιάλια. Ένας
δρυοκολάπτης έχει μόνιμο στέκι στο
τηλεγραφόξυλο του παραπάνω χωματόδρομου, άσε που είδα ολόκληρη
ομάδα στις καρυδιές δίπλα στο ποτάμι να πετούν και να τιτιβίζουν τα οικογενειακά τους και, αν ειδοποιηθούν
αυτοί, που κατέχουν την τέχνη της
επικοινωνίας, το σχέδιό μου περί γενικής συνέλευσης θα έχει απόλυτη επιτυχία. Τακ, τακ, τρρρρρ, τακ, τικ, τακ
τρρρρρρρ και το μήνυμα από τηλεγραφόξυλο του βουνού θα φτάσει σε στύλο ηλεκτρικού ρεύματος του κάμπου,
θα το πάρουν οι πελαργοί στις φωλιές
τους κι ύστερα θα το μάθουν οι λυγε-

ρές καλαμιές στις όχθες του Τρελοχείμαρρου και θα το ψιθυρίσουν στους
γλάρους, που πάνε εκεί για νερό. Το
νέο θα φτάσει στο άψε σβήσε ως τις
λιμνοθάλασσες.
Είμαι πολύ ανυπόμονη να αρχίσω να
καταγράφω τον κατάλογο των βουνίσιων πουλοεπισκεπτών, ύστερα των
καμπίσιων και τέλος των λιμναίων και
θαλασσινών. Θα γνωρίζω τον πληθυσμό τους, τις διαθέσεις τους για δουλειά, για να κάνω και δίκαιη μοιρασιά
ρόλων. Πάμε, λοιπόν, με τη βουνίσια
συντροφιά μου:
Δρυοκολάπτης, κίσσα, κάργια, κότσυφας, τσαλαπετεινός, κουκουβάγια,
σπουργίτι, χελιδόνι, αηδόνι, αετός,
συκοφάγος και, επειδή σίγουρα θα ξέχασα κάποιον, ο κατάλογος παραμένει
ανοιχτός. Κι ο μελισσοφάγος βεβαίως,
βεβαίως, αυτό το πολύχρωμο τροπικό
πουλί, που ορμάει στις κεραμοσκεπές,
τσιμπολογάει σφήκες και αράζει στα
καλώδια της ΔΕΗ για μασούλημα απολαυστικό. Μη σκεφτείτε πως ξέχασα
τον πελαργό, που σαν αγροφύλακας
εποπτεύει μεγάλες εκτάσεις από τη
φωλιά του πάνω στους στύλους του
ηλεκτρικού ρεύματος. Τον φροντίζουν
ιδιαίτερα οι άνθρωποι για την ομορφιά του και για την προσφορά του κι
εγώ έχω σκοπό να τον συμπεριλάβω
στα πουλιά του κάμπου. Αξίζει να καταλογογραφήσω και τις δεκοχτούρες,
φωνακλάδικες και απαιτητικές, μα και
την καρδερίνα, τον σπίνο και τον δεντροτσοπανάκο, αυτόν που μου σφυρίζει καθημερινά καθώς τσιμπολογά
τα μπαλάκια του πυράκανθου, πριν
ακόμη κοκκινίσουν.
Περιπλανώμενη στους κάμπους στις
βόλτες μου για τις λιμνοθάλασσες διαπίστωσα πως τα χωράφια είναι ζώνη
ουδέτερη, που την επισκέπτονται βουνίσια και λιμναία πουλιά κι εδώ φωτογραφίζω και καταγράφω την ανάμικτη
συντροφιά:
Γλάροι, αετοί, πελαργοί και γεράκια.
Γύρω από τις λίμνες όμως οι αποικίες
λογιών λογιών ομάδων είναι ένα φανταστικό θέαμα, να, οι πελεκάνοι, οι
κύκνοι, τα φλαμίνγκο, οι ερωδιοί και
οι φαλαρίδες και γλάροι αχόρταγοι
από θάλασσα έως βουνίσια πεδία.
Η ομάδα μου είναι ανοιχτή, όπως των
πουλιών!

ΣΤΗ ΜΑΝΑ
Τη ‘’βλέπω’’ να κατεβαίνει από ψηλά
σαν αρχάγγελος λευτεριάς
και η ψυχή μου ανταριάζει.
Θεέ μου, σ’ ευχαριστώ !
Μ’ έλουσες με το φως της
και η καρδιά μου σκιρτάει, γελάει,
σα να θέλει να πλανηθεί
στα περιβόλια της ζωής Μας.
Ρυάκια την πότισαν, οι συμβουλές της,
κάμποι ολάνθιστοι, οι παροτρύνσεις της…
Τη ‘’βλέπω’’ να κατεβαίνει
κι απλώνω το χέρι να την αγγίξω.
Θα ήταν θαύμα, όνειρο, παραμύθι,
σαν αυτό που με νανούριζε.
Θα ήταν του ουρανού της δώρο,
απ’ την ευχή της βγαλμένο….
Που είσαι Μαμά; Γιατί δεν Ήλθες;…
Καίτη Καγκαράκη

11

2. ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2022/2/102

Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΜΑΝΤΖΙΚΕΡΤ
και Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Η μάχη του Μαντζικέρτ, μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και των Σελτζούκων,
έγινε στις 26/8/1071 μ.Χ. στο Μαντζικέρτ , σημερινό Μαλαζγκίρτ στην Τουρκία. Ο
Αυτοκράτορας Ρωμανός Δ’ Διογένης ηττήθηκε και αιχμαλωτίστηκε από τους Σελτζούκους για να απελευθερωθεί μετά την καταβολή λύτρων. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία
υποχρεώθηκε στην καταβολή ετήσιου φόρου και την παραχώρηση μερικών φρουρίων
στους Σελτζούκους. Αυτή η πανωλεθρία των Βυζαντινών στρατευμάτων και κυρίως η
εσωτερική πολιτική παράλυση που ακολούθησε, επέτρεψε την μόνιμη εγκατάσταση
των Σελτζούκων στην Μικρά Ασία. Γι’αυτό, παρά την πάροδο τόσων αιώνων, οι Τούρκοι
εορτάζουν σήμερα αυτό το γεγονός. Γιατί σηματοδοτεί την αρχή του τέλους της Βυζαντινής κυριαρχίας στην Ανατολή και την σταδιακή Τουρκοποίηση της Μικράς Ασίας.
Ο εμφύλιος πόλεμος που ξέσπασε όταν ο Ρωμανός απελευθερώθηκε και προσπάθησε
να επιστρέψει στην Κωνσταντινούπολη, έδωσε το τελικό χτύπημα σε ό,τι είχε απομείνει από την οργανωμένη Βυζαντινή άμυνα. Τον Ρωμανό συνέλαβαν και τύφλωσαν οι
αντίπαλοί του, γεγονός που έδωσε στους Τούρκους την αφορμή να θεωρήσουν άκυρη
την συνθήκη του 1071 μ.Χ. και να αρχίσουν πάλι με μεγαλύτερη ένταση τις επιδρομές
στα Βυζαντινά εδάφη.
Άλλες δυο αιτίες για την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας είναι η διαφθορά που
υπήρχε στην άρχουσα τάξη και η διχόνοια που υπήρχε ανάμεσα στις διάφορες φατρίες. Όσον αφορά την διχόνοια μεταξύ των Ελλήνων, αυτή μας θυμίζει την κατάρα
της Εκάβης («καταραμένοι με διχόνοια να είστε Αχαιοί»). Αυτή η διχόνοια δυστυχώς
μαστίζει ακόμα και σήμερα την Ελληνική φυλή, όπως είχα γράψει και σε προηγούμενο
άρθρο μου.
Ιωάννης Χαρ. Λαδάς

Γράφει η Μάρω Σιδέρη

Στα νερά στο Μπαλουκλί
Η Ζωοδόχος Πηγή στο Μπαλουκλί κλείνει
στην αγκαλιά της όλη τη ζωή του Βυζαντίου των θρύλων... και κάτι περισσότερο: είναι η πρώτη και επίσημη Ζωοδόχος Πηγή
της Χριστιανοσύνης, εκείνη που ξεκίνησε
την Παράδοση να τιμάται η Θεοτόκος ως η
Πηγή της Ζωής λίγο πριν κλείσει η Διακαινήσιμος εβδομάδα. Ο ναός της Ζωοδόχου
Πηγής στο Μπαλουκλί συνδέθηκε στις μνήμες των Βυζαντινών με τη δόξα της Πόλης
και η πηγή της συνδέθηκε με την πτώση
της: με τα υλικά που είχαν περισσέψει μετά
την ολοκλήρωση της Αγια-Σοφιάς, χτίστηκε
εκείνος ο πρώτος ναός και άθελά του (μάλλον) θεολογούσε: για την ολοκλήρωση του
Ναού του αφιερωμένου στην του Θεού Σοφία ενώθηκαν τεχνίτες και υλικά από κάθε
γωνιά της Αυτοκρατορίας και σαν ευλογία
αυτή η ένωση έφτασε για να τιμηθεί και η
Κυρά της Πόλης. Πέρασε πολλά εκείνος ο
Ναός, θαρρείς και συνέπασχε με την Πόλη
της καρδιάς του... γκρεμίστηκε και ξαναχτίστηκε στο πέρασμα των αιώνων και στην
πέμπτη της ανοικοδόμηση είδε μέρος της
Ελλάδας ελεύθερο και ανεξάρτητο.
Κι αν η ιστορία του ναού στο Μπαλουκλί
είναι συναρπαστική, ακόμη πιο συγκλονιστικός είναι ο θρύλος που κολυμπάει μαζί
με τα ψάρια σαν αύρα στα νερά το Αγίασμα
του. Εκεί, λένε οι παραμυθάδες και οι ρομαντικοί, κολυμπούν ψάρια που μοιάζουν
μισοτηγανισμένα... είναι που την ώρα που
ακουγόταν στα πέρατα της Οικουμένης το
“εάλω η Πόλις”, ο ηγούμενος τα τηγάνιζε
μη μπορώντας να πιστέψει ότι η Πόλη του
Βυζαντίου θα έσβηνε. Μα αυτό το νέο που
δε δεχόταν από ανθρώπους, του το επιβεβαίωσαν τα μισοτηγανισμένα ψάρια στο
τηγάνι που ζωντάνεψαν και επέστρεψαν
στα νερά της Ζωοδόχου Πηγής... στα νερά
στο Μπαλουκλί...
www.eptalofos.gr
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του Κώστα Πόγκα πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΕΙΡΗΝΗ
Στην Ανθισμένη Πασχαλιά εγώ θα κτίσω μια Φωλιά
Να ‘ρθουν του Κόσμου τα Παιδιά να Κελαηδήσουν σαν
πουλιά
Και μια μεγάλη Αγκαλιά η πλάση τους να γίνει
Του Κόσμου όλα τα κακά σαν ποταμός να πλύνει
Φέρνοντας στον Πλανήτη τους την ποθητή Γαλήνη
Τα Ζωντανά που έπλασε να ζούνε εν Ειρήνη
Τα αγαθά που έδωσε να γίνουνε δικά τους
Να τα μοιράζουν δίκαια σε όλα τα Παιδιά τους
Τα Μίση και τους σκοτωμούς στο παρελθόν ν’ αφήσουν
Κι αγκαλιασμένοι οι Λαοί αρμονικά να ζήσουν.
23-4-22
Νίκος Βουρλάκος

ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ

Στο μούρο* πάνω κάθεται, ολόκληρο
βουνό,
κι όμως, με το καλέμι σου, κάνεις το παλληκάρι.
Τρελέ, που τρέμεις σύγκορμος σε πήραμε χαμπάρι
φτερό το θάρρος σου, και σέρνεσαι
σε πέτρινο ουρανό.
Στην κεντρική στηρίζονται, γρανίτινη
κολώνα,
του Κέρβερου τα στόματα, γριφόνια** αδηφάγα
κρύβεις το φόβο, βλαστημάς, να δούμε
τη σκληράδα
μαζεύεις τον ιδρώτα σου, την κάθε μιά σταγόνα
μη βρουν στον σκληροτράχηλο ντροπή
οι απογόνοι
καθώς τόνε φαντάζονται με γύψους ξίφη,
αθάνατο νερό, νερό χαλκού
να γλείφει,
και κόσμο μπλε αζούρινο στο χέρι να σηκώνει.
*Μούρο: πέτρινο ντουβάρι στήριξης
**Γριφόνι: κοιλότητα μέσα στο έδαφος
Από τη συλλογή του ΟΡΥΧΤΩΝ ΑΙΝΟΣ ΚΥΒΟΙ ΤΕΜΝΟΜΕΝΟΙ
και άλλα πρώτα ποιήματα (2021)

Ιωνικόν
Γιατί τα σπάσαμε τ’ αγάλματά των,
γιατί τους διώξαμεν απ’ τους ναούς των,
διόλου δεν πέθαναν γι’ αυτό οι θεοί.
Ω γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη,
σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη.
Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο
την ατμοσφαίρα σου περνά σφρίγος απ’ την ζωή των·
και κάποτ’ αιθερία εφηβική μορφή,
αόριστη, με διάβα γρήγορο,
επάνω από τους λόφους σου περνά.
Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ [1911*]
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1922-2022
100 Χρόνια Εθνικής Μνήμης
Δεν ξεχνάμε από πού είμαστε
και ποιοι θέλουν να ξεχάσουμε…

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.
Στο ακόλουθο άρθρο θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε δύο ερωτήματα –μύθους των γεγονότων που σχετίζονται με τη μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή.
Είχε ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα
η μικρασιατική εκστρατεία;
Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή του εθνικού
ιδρύματος ερευνών και μελετών «Ελευθέριος Βενιζέλος», κο Νικόλαο Παπαδάκη, «όσοι αναφέρονται σε τυχοδιωκτική πολιτική του Ελευθέριου
Βενιζέλου και σε μια ιμπεριαλιστική επέμβαση της
Ελλάδας στη Μικρά Ασία υποτιμούν την ανάγκη
προστασίας και σωτηρίας των χιλιάδων Ελλήνων
που ζούσαν στην περιοχή.

Αξιοσημείωτο ότι από το 1909 μεθοδεύεται η εξόντωση ενάμιση εκατομμυρίου Ελλήνων, κατάσταση την οποία δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο οι
Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Α΄παγκόσμιος. Η ελληνική, λοιπόν, κυβέρνηση είχε να επιλέξει ανάμεσα
σε δύο πρακτικές, είτε να παρακολουθεί παθητικά την εκδίωξη των Ελλήνων από τη Μικρά Ασία
και τη βίαιη εξόντωση όσων εξακολουθούσαν να
ζουν στα τουρκικά εδάφη, είτε να αναλάβει δράση
για την προστασία και την ειρηνική τους διαβίωση
προτείνοντας τη δημιουργία αυτόνομου κράτους
που θα αγκάλιαζε όλη τη δυτική Ανατολία.
Ευνόητο είναι πως ο Βενιζέλος επέλεξε το δεύτερο, κινούμενος στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας, γι’αυτό και ενώπιον του ανώτατου συμμαχικού συμβουλίου επικαλέστηκε το άρθρο 7 της
ανακωχής του Μούδρου, σύμφωνα με το οποίο
οι σύμμαχοι είχαν το δικαίωμα να καταλάβουν
τη Σμύρνη. Οι ελληνικές διεκδικήσεις, όπως τις
παρουσίασε στο υπόμνημά του προς το ανώτατο
συμμαχικό συμβούλιο τον Ιανουάριο του 1919,
θεμελιώνονταν στην αρχή της αυτοδιάθεσης των
λαών και πληρούσαν δύο δομικά στοιχεία. Το πρώτο αφορούσε το ιστορικό, καθώς τα προς διεκδίκηση εδάφη αποτελούσαν αρχέγονη ελληνική εστία,
και το δεύτερο το πληθυσμιακό-εθνολογικό, αφού
ο ελληνικός πληθυσμός υπερτερούσε στα εδάφη

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»)

αυτά. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα διεκδικούσε τη
Βόρειο Ήπειρο, τη Θράκη (ανατολική και δυτική),
τη δυτική Μικρά Ασία, τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο,
ενώ γινόταν αναφορά και στην Κωνσταντινούπολη
προτείνοντας τη δημιουργία ενός διεθνούς κράτους υπό την προστασία της Κοινωνίας των Εθνών.
Η πολιτική του είχε ως πρώτιστο στόχο τη σωτηρία
χιλιάδων ανθρώπων –οι διωγμοί που είχαν προηγηθεί είχαν εξοντώσει ή καταστήσει πρόσφυγες χιλιάδες Έλληνες της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης- την προστασία των περιουσιών τους
και την ελεύθερη ανάπτυξη των λαών που ζούσαν
στα τουρκικά εδάφη. Άξιο αναφοράς πως με στοιχεία που είχε παραθέσει ο τότε πρωθυπουργός οι
Τούρκοι είχαν εξοντώσει 700.000 Αρμένιους και
300.000 Έλληνες, ενώ είχαν εκδιώξει ή απελάσει
400.000 Έλληνες.
Λίγα 24ωρα πριν από την απόβαση στην πρωτεύουσα της Ιωνίας, ο Βενιζέλος είχε εξασφαλίσει την
υποστήριξη της συμμαχικής ηγεσίας στα σχέδιά
του. Μάλιστα, όπως υποστήριξε ο Τσόρτσιλ «δικαιολογημένα μπορούσε να επικαλείται το γεγονός ότι πήγαινε στη Σμύρνη ως εντολοδόχος των
τεσσάρων μεγαλύτερων δυνάμεων». Εξάλλου, οι
σύμμαχοι, μέσα από την παρουσία του ελληνικού
στρατού στην περιοχή της Σμύρνης, θεωρούσαν
πως θα μπορούσαν να ελέγξουν την επιρροή των
Ιταλών αλλά και την ανάπτυξη του κεμαλικού κινήματος. Στις 2/15 Μαΐου 1919 ελληνικά στρατιωτικά
αγήματα αποβιβάζονται στη Σμύρνη τυγχάνοντας
ενθουσιώδους υποδοχής από τον ελληνικό πληθυσμό. Σύντομα η ελληνική διοίκηση επεκτείνεται
σχεδόν σε όλη την περιοχή του Αϊδινίου, ενώ λίγο
αργότερα, στις 28 Ιουλίου/10 Αυγούστου του 1920
με τη συνθήκη των Σεβρών, υπογράφεται το τέλος
της παλιάς οθωμανικής αυτοκρατορίας και ο περιορισμός της Τουρκίας στην κεντρική και βόρεια
Ανατολία.

Στα παραπάνω είναι σημαντικό να επισημανθεί
πως η Σμύρνη τότε ήταν το σπουδαιότερο λιμάνι
της Μικράς Ασίας στο Αιγαίο. Πόλη που ακτινοβολούσε πολιτισμό και οικονομική ακμή. Το ελληνικό
στοιχείο πλειοψηφούσε συντριπτικά: 550.000 Έλληνες, 300.000 Τούρκοι, 20.000 Αρμένιοι και λιγότεροι από άλλες εθνικότητες».
Χαρακτηριστικό των τουρκικών μεθοδεύσεων είναι το παράδειγμα που ακολουθήθηκε στον Πόντο
με παρεμβάσεις στη δικαστική δικαιοδοσία της εκκλησίας, την καταπάτηση ελληνικών ιδιοκτησιών,
την άσκηση ισχυρών πιέσεων για συμμετοχή σε διαδηλώσεις κατά της Ελλάδας, την απαγόρευση για
σύσταση εθνικών συλλόγων, την εκλογική νοθεία
με αποτέλεσμα σε ολόκληρο τον Πόντο στις εκλογές του 1908 να εκλεγεί μόνο ένας Έλληνας βουλευτής, τον εμπορικό αποκλεισμό, την καθιέρωση
υποχρεωτικής στράτευσης που χρησιμοποιήθηκε
ως ένα ακόμη μέσο αποδυνάμωσης των χριστιανικών πληθυσμών, γιατί η θητεία γινόταν κάτω από
άθλιες συνθήκες διαβίωσης, όπως σκληρές τιμωρίες, κακουχίες, προπηλακισμούς και αδυναμία
ελεύθερης άσκησης της λατρείας.

Έτσι, ο Βενιζέλος, στις 5 Οκτωβρίου 1920, θα συντάξει και θα στείλει προς το Λόιδ Τζώρτζ ένα δεύτερο τολμηρό υπόμνημα, δεδομένης της ανάπτυξης του κεμαλικού κινήματος, ζητώντας τη λήψη
από κοινού στρατιωτικών μέτρων, αλλά και την
οριστική εκδίωξη των Τούρκων από την Κωνσταντινούπολη, όπως επίσης και τη σύσταση ενός νέου
κράτους στον Πόντο από τους Έλληνες γηγενείς,
όπου θα επέστρεφαν και όσοι είχαν εκδιωχθεί και
εγκατασταθεί στη νότια Ρωσία (η καθιέρωση υποχρεωτικής στράτευσης οδήγησε σε μεγάλο κύμα
μετανάστευσης κυρίως προς τη Ρωσία το 1911). Ο
Πόντος θα περιλάμβανε το βιλαέτι της Τραπεζούντας, καθώς και αυτά της Σινώπης, της Αμάσειας,
της Τοκάτης και του Καραχισάρ. Με το εν λόγω
υπόμνημα ο Βενιζέλος επεδίωκε να μεταφέρει το
βάρος της εφαρμογής της συνθήκης των Σεβρών
από την Ελλάδα στους συμμάχους, ενώ ,όπως εκτιμά ο ιστορικός και ακαδημαϊκός Κων. Σβολόπουλος, «μοιραία πλέον διαφαινόταν η πιθανότητα να
υιοθετηθούν, κατά βάση, οι ριζοσπαστικές θέσεις
του Ελ. Βενιζέλου».
Το αποτέλεσμα, ωστόσο, των εκλογών του Νοεμβρίου του 1920 και η επιστροφή των φιλογερμανών στην εξουσία δίνουν στην πρότερη συμμαχική
προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός μεταοθωμανικού κόσμου το χαρακτήρα ενός αποκλειστικά
ελληνοτουρκικού πολέμου.

Ήταν απελευθερωτικός ο πόλεμος του Κεμάλ;
Στο ερώτημα αυτό θα παραθέσουμε την απάντηση
που δίνει ο Τούρκος κοινωνικός επιστήμονας και
προοδευτικός διανοούμενος Attila Tuygan ο οποίος αναφέρει τα εξής: «Ο ισχυρισμός ότι ο τουρκικός εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος δόθηκε κατά
του ιμπεριαλισμού δε θεμελιώνεται από πουθενά.
Αντίθετα, όπως διαπιστώνει ο καθηγητής Taner
Akcman, ο εθνικοαπελευθερωτικός πόλεμος «δεν
δόθηκε κατά των εισβολέων αλλά κατά των μειονοτήτων». Τα Σωματεία Άμυνας-Δικαίου (Mudafai
Hukut), που υπήρξαν η ατμομηχανή του «εθνικού
αγώνα», ιδρύθηκαν καθαρά κατά της απειλής των
Ρωμιών και των Αρμενίων. Στα πρώτα αυτά σωματεία που ιδρύθηκαν μετά από την ανακωχή του
Μούδρου, τα τρία ήταν κατά των Αρμενίων και τα
δύο κατά των Ρωμιών. Εξάλλου, ο Μουσταφά Κεμάλ, τον Ιούλιο του 1919, όταν έστειλε την παραίτησή του από τη θέση του αξιωματικού στο σουλτάνο τόνιζε ανοιχτά τα εξής: «Η στρατιωτική μου
ιδιότητα άρχισε να γίνεται εμπόδιο στον εθνικό
αγώνα που ξεκινήσαμε για να σώσουμε την ιερή
πατρίδα και το έθνος απ΄τη διάσπαση και να μη
θυσιάσουμε την πατρίδα στις επιδιώξεις των Ελλήνων και των Αρμενίων».
Πηγές
https://kars1918.wordpress.com/
https://www.mixanitouxronou.gr/itan-imperialistiki-i-epemvasi-tis-elladas-stimikra-asia/
http://www.venizelos-foundation.gr/images/content/content/venizelos_
gymnasium.pdf
Φιλιππίδου, Ανθούλα (2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών), Το κίνημα των Νεοτούρκων και οι επιπτώσεις του στις ελληνικές κοινότητες της οθωμανικής αυτοκρατορίας (1908-1922)
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Οι λούτρινες γάτες…
γράφει
ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης

Στα πρώτα μου βήματα, όταν στο παιδικό μυαλό μου
άρχισαν οι συνδέσεις -αυτές που σε κάποιους δεν γίνονται ποτέ, σε άλλους όχι όλες και σε κάποιους με το
παραπάνω- άρχισα να αισθάνομαι τον κόσμο μέσα από
τις ιστορίες των παππούδων και της κουλτούρας που ξεριζώθηκε, για να βρει κι αυτή νέα πατρίδα μαζί με τους
ανθρώπους.
Παιχνίδι συνέχεια στις αυλές, κρυφτό, κυνηγητό, κουτσό… ήταν το δικό μας τάμπλετ. Κάποιες στιγμές σταματάγαμε και χαζεύαμε τη γάτα που κυνηγούσε ποντίκια!
Με πόση περηφάνια, σχεδόν επιδεικτικά, περνούσε
από μπροστά μας με τον ποντικό στο στόμα! Η σκυλίτσα
της γειτονιάς χωμένη κι αυτή στο παιχνίδι μας. Κι όσο κι
αν σήμερα φαίνεται περίεργο, είχε τους δικούς της τρόπους. Για τουαλέτα εξαφανιζόταν. Κανείς δεν ήξερε πού
πήγαινε. Είχε στήσει κάπου το δικό της «μέρος». Στο
δικό μας, ο ασβέστης έδειχνε αρχοντιά και την ανάλογη
ποιότητα ζωής που επέτρεπαν οι συνθήκες.
Παιδικό παιχνίδι χωρίς πονηριά όμως δε γίνεται! Μόλις
βλέπαμε κανέναν να πηγαίνει την κατσίκα στον τράγο
της κυρα-Λένης… τρέχαμε γρήγορα -κρυφά να μην μας
δουν οι μεγάλοι- στην μουριά που την έδεναν να ζευγαρώσει. Μαζεύαμε το σκοινί και ‘κει να δεις θυμό ο τράγος που δεν έφτανε… Το βράδυ το περνούσαμε γύρω
από την ψάθινη πολυθρόνα του μπαρμπα-Νίκου. Ιστορίες μικρασιάτικες… πόσες μα πόσες φορές ζητούσαμε
να μας περιγράψει πάλι την σκηνή που δεν αποχωρίστηκε ποτέ το όπλο του και εκείνη που λίγο πριν μπει
στην βάρκα έριξε μια τελευταία ματιά πίσω βλέποντας
τον Χότζα στο μιναρέ. «Αλλάχ, Αλλάχ …, μπαμ και πάρ’
τον κάτω για να με θυμάσαι». Μας έστελνε για τσιγάρα ΠΑΛΛΑΣ, κούτες ολόκληρες φουμάριζε… και η νταμιτζάνα με το ούζο συντροφιά… Όταν η κυρά-Αθηνά, η
γυναίκα του, τον ρωτούσε τι έγινε το ούζο… μάς πάταγε
πονηρά το μάτι λέγοντας «ξεθύμανε…». Μόλις σουρούπωνε, σηκωνόταν έκανε μια βόλτα, κοιτούσε προς την
δύση λέγοντας… «πάλι χάσαμε».
- Τι χάσαμε, μπαρμπα-Νίκο; ρωτούσα με απορία… (αυτές οι ανώριμες χαζές συνδέσεις στο μυαλό μου έφταιγαν…)
– Μια μέρα από τη ζωή μας, η απάντηση!
– Ναι, αλλά κερδίσαμε την επόμενη! Από μικρός φαινόμουν πως θα γίνω «δημοσιογράφος» , συλλογίζομαι
τώρα, μετά από τόσα χρόνια. Χα…χα…
Γκαπα γκούπα την μπάλα εμείς… το μοναδικό σπορ…
μπάλα στις αλάνες… «Ρε, σιγά τα λ(ιμόνια). Αυτά τα λεμόνια -ακόμα υπάρχουν οι λεμονιές- τα απολαμβάνω
και μου λένε ιστορίες… με βλέπουν περαστικοί να τα
κόβω και στο βλέμμα τους φαντάζει ως «κλεψιά». Πού
να ‘ξεραν πόσες εικόνες και αναμνήσεις φέρνει η ευωδιά τους με το τρίψιμο του χεριού…
Τα καλοκαίρια με το κάρο στη θάλασσα. Μαθαίναμε πυροφάνι. Και η θάλασσα πλούσια …
Τα χρόνια πέρασαν…ο Μπαρμπα-Νίκος έφυγε και από
τις τελευταίες του κουβέντες, αν κέρδισε η ΑΕΚ!
Οι απαλλοτριώσεις και τα παραθαλάσσια οικόπεδα
έφεραν παράδες… Τα κάρα έγιναν αυτοκίνητα… Οι καμπινέδες έγιναν λουτρά… η ΑΕΚ ΠΑΕ… Οι ιστορίες από
τους παππούδες «το ‘πε και η τηλεόραση…», ο σκύλος
σε λουρί και σακούλα, για να μαζεύουμε τα κακά του…
άσχετα αν τα δικά μας τα αδειάζουμε στους δρόμους…
το ταβερνάκι στην παραλία «τροχήλατη», η μουσική
ντάπα-ντούπα…, ο τράγος δημόσιος υπάλληλος, μία
κατσίκα την ημέρα και πληρωμή με κάρτα… Η γάτα δεν
ξέρει τι είναι το ποντίκι, άσε που δεν κάνει να φάει ψαροκόκαλα μην την πειράξουν…
Αλήθεια, γιατί τα ζώα που εξημέρωσε ο άνθρωπος πάνε
με ό,τι βρουν, ενώ τα άγρια συνεχίζουν να ζουν με το
ταίρι τους;

«Βασίτσα, εμείς θα φύγουμε…
Πρέπει να αποφασίσεις τώρα…».
του Πετσάβα Νικόλαου

Πρόεδρος
του Πολιτιστικού Συλλόγου
Σάρτης “Η Αφησιά”

Πώς να πάρει τέτοια απόφαση; Όλες αυτές
τις τρεις μέρες που όλο το χωριό φόρτωνε
την ζωή του μέσα στο «Κωνσταντινούπολις», η δική της ζωή περνούσε συνέχεια
μπροστά από τα δακρυσμένα μάτια της.
«Πώς άλλαξαν όλα έτσι ξαφνικά; Γιατί να
συμβαίνουν όλα αυτά; Πώς να το κάνω
αυτό;», ήταν μερικά από τα ερωτήματα
που την βασάνιζαν τις τελευταίες ώρες.
Μέσα από το παράθυρο του πατρικού της
σπιτιού έριχνε το βλέμμα της αόριστα μία
προς το σπίτι της και μία προς τις βάρκες
που φόρτωναν το υπερωκεάνιο και ο νους
της γύριζε πίσω… Τότε που τα μάτια της είδαν διαφορετικά τον παιδικό της φίλο Χαλίλ. Τότε που ξεκίνησε ένα γλυκό φτερούγισμα στην καρδιά της που δεν μπορούσε να
το ελέγξει. Τότε που αποφάσισαν μαζί ότι
η αγάπη τους θα νικήσει τα εμπόδια και
θα μπορέσουν να παντρευτούν και να ζήσουν μαζί. Δεν ήταν η πρώτη που αγάπησε
μουσουλμάνο, το είχαν κάνει και άλλα κορίτσια του χωριού. Την αγάπη δεν μπορεί
να τη νικήσει η διαφορετική θρησκεία που
ήταν και η μοναδική διαφορά τους.

Παρά τις αρχικές δυσκολίες με την στήριξη της οικογένειάς της τα κατάφερε.
Παντρεύτηκε τον Χαλίλ, γνωρίζοντας ότι
τα παιδιά τους θα έπρεπε υποχρεωτικά να γίνουν μουσουλμάνοι. Απέκτησαν
μαζί δύο υπέροχα αγόρια, τον Σαίτ και τον
Ιμπραίμ. Ήταν τόσο ευτυχισμένη…
«Όχι! δε μπορεί να συμβαίνει αυτό! Όλο
αυτό είναι ένας εφιάλτης. Θα κλείσω τα
μάτια μου και όταν τα ξανά ανοίξω όλα
αυτά θα έχουν χαθεί…». Όταν όμως καθάρισε ξανά το βλέμμα της ήταν πάνω στο
«Κωνσταντινούπολις» κρατώντας σφιχτά
στα χέρια της τον Σαίτ και τον Ιμπραίμ… Η
Βασίτσα μπήκε στο πλοίο, όχι όμως και τα
άλλα κορίτσια που αγάπησαν μουσουλμάνους… Εκείνα έμειναν για πάντα πίσω…
Ο Χαλίλ που έλειπε εκείνες τις μέρες για
δουλειές βρήκε το σπίτι του έρημο. Δεν
σταμάτησε όμως ποτέ να ψάχνει για την
οικογένειά του…
Το 1953 στην εφημερίδα Μαρμαρινά Νέα
δημοσιεύεται μία επιστολή της Γενικής
Διοίκησης Βορείου Ελλάδος που προσπαθούσε να την εντοπίσει. Η Βασίτσα έκλεισε τα μάτια της τρία χρόνια αργότερα, στο
Λαύριο. Ο Χαλίλ δεν αγκάλιασε ποτέ ξανά
τους γιους του…
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Το καθρεφτάκι σου παλιό
και πίσω απ’ τη θαμπάδα
η Σμύρνη με το Κορδελιό
και η παλιά Ελλάδα
Μουτζουρωμένο το γυαλί
μα πίσω απ’ τους καπνούς του
βλέπει ο Θεός το Αϊβαλί
και σταματάει ο νους του…

Από τον Χρήστο Προμοίρα

Στις 27 Αυγούστου 1922
τουρκικά στρατεύματα
εισήλθαν στην πόλη της
Σμύρνης και ξεκίνησε η
μεγάλη καταστροφή.
Τρία χρόνια πριν, είχε
πραγματοποιηθεί
η
απόβαση του ελληνικού
στρατού εν μέσω ενθουσιώδους υποδοχής από
το πλήθος. Οι Αρμένιοι
και οι Έλληνες της Μικράς Ασίας έβλεπαν τους
Έλληνες στρατιώτες ως
σωτήρες. Η Φιλιώ Χαϊδεμένου, πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, είχε πει
για την υποδοχή των ελληνικών στρατευμάτων στη
Σμύρνη τον Μάιο του 1919:
“Όλη νύχτα ράβαμε σημαίες. Θέλαμε τους Έλληνες
να τους ντύσουμε να τους βάλουμε στα σπίτια μας.
Οι μικρασιάτες τους υποδέχτηκαν σαν Βυζαντινούς
αυτοκράτορες. Με αγκαλιές, λουλούδια και γλυκά τους υποδέχτηκαν. Οι γυναίκες είχαν βγάλει τα
στεφάνια τους και στεφάνωναν τους ναύτες. Αυτή
η χαρά που αισθανθήκαμε δεν λέγεται με λόγια. Τα
δικά μας παιδιά πήγαιναν εθελοντές. Τρία χρόνια περάσαμε με τους Έλληνες”.
Μέχρι τον Αύγουστο του 1922 που ξεκίνησε η μεγάλη αντεπίθεση των Τούρκων και ο ελληνικός στρατός άρχισε να εγκαταλείπει την ενδοχώρα κατευθυνόμενος προς την Σμύρνη. Στις 26 Αυγούστου τα
ατμόπλοια “Βυζάντιον” και “Κύκνος” περίμεναν τους
στρατιώτες στην προκυμαία της Σμύρνης, όπου οι
Έλληνες τους αποχαιρέτησαν με λυγμούς. Μια ημέρα μετά οι Τούρκοι εισήλθαν στην πόλη και ακολούθησε η μεγάλη καταστροφή.
Άρπαξαν οι άνθρωποι βάρκες, καΐκια, σχεδίες, βαπόρια, πέρασαν τη θάλασσα σ’ έναν ομαδικό, φοβερό
ξενιτεμό. Κοιμήθηκαν αποβραδίς νοικοκυραίοι στον
τόπο τους και ξύπνησαν φυγάδες, θαλασσοπόροι,
άστεγοι, άποροι, αλήτες και ζητιάνοι στα λιμάνια του
Πειραιά, της Σαλονίκης, της Καβάλας, του Βόλου, της
Πάτρας. Ενάμισι εκατομμύριο αγωνίες με μια θλιβερή ταμπέλα κρεμασμένη στο στήθος: ’’Πρόσφυγες’’.
«Βρισκόμουνα με μια φωτογραφική μηχανή στη
σκάλα του σιδηροδρόμου της Πούντας και έπαιρνα
φωτογραφίες βλέποντας τους ρακένδυτους Έλληνες
στρατιώτες, που προσπαθούσαν να φύγουν από τη
Μ. Ασία. “Έρχονται οι Τούρκοι! Έρχονται οι Τσέτες!...”
Έτρεξα στο σπίτι μου από τα στενά για να πω στη
μάνα μου ότι έληξε η ευτυχία μας». Τη μαρτυρία τη
δίνει ο Γιώργος Κατραμόπουλος, ένας δεκαεφτάχρονος αστός, με το μέλλον των σπουδών του εξασφαλισμένο. Είχε κερδίσει τον πρώτο αριθμό του Λαχείου
του Στόλου και Αρχαιοτήτων, το 1921. Χίλια χρυσά
εικοσόφραγκα. Τα είχε εισπράξει αυτοπροσώπως
στην Αθήνα και τα έφερε στη Σμύρνη «να τα δει η
οικογένειά μου», για να καούν και αυτά, μαζί με όλη
την περιουσία τους...
Ο Άγγλος συγγραφέας Michael Llewellyn Smith δίνει την ακόλουθη περιγραφή για τους πρόσφυγες:
«Καθώς τα μαύρα μαντάτα, διαστρεβλωμένα από τις
φήμες, έφταναν συνέχεια από το εξωτερικό, το ρυάκι των προσφύγων φούσκωνε και γινόταν σταθερό
ρεύμα. Με την άφιξή τους επιβεβαίωναν αυτό που
ήξεραν όλοι, ότι είχε έρθει το τέλος της ελληνικής
παρουσίας στη Μικρά Ασία. Οι πρόσφυγες έφταναν
κατά χιλιάδες στη Σμύρνη και σε όλες τις παράλιες
πόλεις. Κοιμούνταν στις εκκλησίες, στα σχολεία, στα
φιλανθρωπικά ιδρύματα των Αμερικανών, στις σχολές ιεραποστόλων της ΧΑΝ και στους δρόμους… Στην

ΣΑΝ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟ ΓΙΑΓΚΙΝΙ…

προκυμαία της Σμύρνης είχε δημιουργηθεί το αδιαχώρητο, καθώς στρατιώτες και πολίτες προσπαθούσαν να επιβιβασθούν στα τελευταία από τα ελληνικά
πλοία που έφευγαν από τη Σμύρνη, πριν φτάσει στην
πόλη ο τουρκικός στρατός. Οι ελπίδες των Ελλήνων
της Σμύρνης και των προσφύγων για εξασφάλιση
μιας θέσης στα ελληνικά πλοία εξανεμίστηκαν όταν
το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου είδαν και τα τελευταία ελληνικά πλοία να αποπλέουν από το λιμάνι
της Σμύρνης, με κατεύθυνση προς τη χερσόνησο της
Ερυθραίας, όπου ήταν συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού στρατού».
Φλόγες, φλόγες χόρευαν και γλείφανε στεριές και
θάλασσες. Σε δυο ώρες μέσα, είχε καεί το ένα τέταρτο της Σμύρνης. Κι ολοένα, η αδηφάγα κι αχόρταγη πυρκαγιά απλωνότανε στην υπόλοιπη πολιτεία.
Ταυτόχρονα ένας φοβερός ανεμοστρόβιλος την
έσπρωχνε προς την προκυμαία κι εκείνη ατίθαση
κι ανεξέλεγκτη, σαν πύρινο ποτάμι, κατέτρωγε ότι
έβρισκε μπροστά της... όλα πίσω της τα μετέβαλε σε
στάχτη...
Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της Ελένης Καραντώνη από το Μπουνάρμπασι: «Σ’ ένα τέταρτο η φωτιά
είχε έρθει σε μας. Ρίχνανε βενζίνη και προχωρούσε.
Βγήκαμε στο δρόμο. Φωτιά από τη μια, θάλασσα
από την άλλη. Βρισκόμασταν στη μέση. Και οι Τσέτες (σ.τ.σ. οι άτακτοι Τούρκοι) βρίσκονταν στη μέση,
και σφάζαν και σκοτώναν. Τη νύχτα οι Τσέτες έκαναν
επίθεση ν’ αρπάξουν, να σφάξουν, ν’ ατιμάσουν.
«Βοήθεια! Βοήθεια!», φώναζε ο κόσμος. Τα εγγλέζικα πλοία ήταν απέναντι… Έριχναν τους προβολείς.
Σταματούσαν για λίγο. Εκεί σ’ αυτό το μέρος χάσαμε
και τον πατέρα μου. Τον αδελφό μου τον έσφαξαν
στο χωριό. Έβγαλαν, μετά, ιταλικά και ελληνικά πλοία
και μας πήραν. Πόσους; Ούτε ένα είκοσι τοις εκατό
δεν επήραν. Τέτοια καταστροφή δεν είδαν τα μάτια
μου!».
Και ο Έρνεστ Χέμινγουει (με την ιδιότητα του πολεμικού ανταποκριτή)παίρνει τη σκυτάλη: «Είχαμε ρητές
εντολές να μην επέμβουμε, να μη βοηθήσουμε… Το
πλοίο μας είχε τόση δύναμη που θα μπορούσαμε να
βομβαρδίσουμε όλη τη Σμύρνη και να σταματήσουμε το μακελειό, αλλά η εντολή ήταν να μην κάνουμε τίποτα… Το παράξενο ήταν, είπε [ο υποτιθέμενος
αξιωματούχος του αμερικάνικου πολεμικού που διηγείται την ιστορία], πώς ούρλιαζαν κάθε νύχτα τα
μεσάνυχτα. Δεν ξέρω γιατί ούρλιαζαν αυτή την ώρα.
Ήμασταν στο λιμάνι κι αυτές στην προκυμαία και τα
μεσάνυχτα άρχιζαν να ουρλιάζουν. Στρέφαμε πάνω
τους τους προβολείς κι αυτές τότε σταματούσαν...».
Μαρτυρία
Θεόδωρου
Λουκίδη
από
την
Τσομπανησιά: Καθώς τους περνούσαν από τα τούρκικα χωριά οι Τούρκοι δίναν λεφτά για να αγοράσουν
έναν αιχμάλωτο μόνο και μόνο για να τον σκοτώσουν
και να εκδικηθούνε. Μεταξύ των πολλών που πήραν
με τον τρόπο αυτό, έναν τον πήγε ο αφέντης του στο
χωράφι. Εκεί φύτρωνε μια γκορτζιά. Έδεσε ένα σκοινί
κι ετοιμαζόταν να τον κρεμάσει. Μαζεύτηκαν κι άλλοι χωριανοί για να ευχαριστηθούνε με το θέαμα…
Την ώρα που ετοίμαζε τη θελιά, πήγε κι ένας γείτονας και του λέει: «Να σου δώσω είκοσι παγκανότες
μου τον δίνεις; Να τον κρεμάσω εγώ στην αυλή μου,
να κάνουν κι οι δικοί μου σεΐρι (χάζι); Στον δίνω. Έτσι
τον πήρε ο άλλος για να τον κρεμάσει. Δεν το έκανε όμως· μόνο τον πήγε στο κτήμα του και του λέει:

«Είδες τη θελιά; Ήταν για σένα. Ήσουν για τον άλλο
κόσμο. Τώρα γλύτωσες. Είδα καλό από τους Χριστιανούς και θα το ανταποδώσω, Θα σε προστατεύσω».
Του ΄δωσε ένα τσαπιστηράκι και του ΄πε: «Αν σε ρωτήσει κανείς να πεις ότι σκάβεις». Τελικά τόσο τον
αγάπησε που ήθελε να τον κάνει γαμπρό του.
«Ήμασταν στην Πούντα. Στέκαμε γραμμή για να
μπαρκάρουμε. Ό,τι είχαμε, μπόγους, βαλίτσες, τα
πετούσαν για να περάσουν. Πέρασε η μητέρα μου,
η αδερφή μου έπεσε κάτω, ο κόσμος την πατούσε,
δεν μπορούσε να σηκωθεί. Ένας στρατιώτης, καθώς
βάσταγε το μωρό της, το τρύπησε με την ξιφολόγχη. Το πέρασε από τη μια άκρια της φασκιάς ως την
άλλη. Το ‘βαλε σε μιαν ακρούλα. “Ζήσε, κόρη μου,
για τα άλλα σου παιδιά” της είπε η μάνα μας. Εγώ
ακόμη δεν είχα περάσει τη ζώνη και με τραβά ένας
Τουρκαλάς από το χέρι και μου λέει: “Ντουρ, μωρή”
[στάσου, μωρή]. Βάζω κάτι φωνές, κάτι κλάματα· φωνές και η μάνα μου. Πέρασαν πεντέξι, μένα πού να
μ’ αφήσει να περάσω. “Αχ παιδάκι μου” λέει η μάνα
μου. Πέφτει κάτω και λιποθυμά. Στο μεταξύ ο Τούρκος μού δίνει ένα σκαμπίλι, που άστραψε το φως
μου. “Τσικάρ παρά” [βγάλε λεφτά] λέει. Θυμήθηκα
το πεντόλιρο, του το ‘δωσα. Μ’ αυτό γλύτωσα. Μου
δίνει μια σπρωξιά. Πέφτω κάτω. Κι έσπασα τα γόνατά
μου. Έχασα και το ένα παπούτσι μου. Πέταξα και το
άλλο στη θάλασσα. Εκεί πια οι Ιταλοί μάς ανέβασαν
αγκαλιά στο καράβι».
Αυτή είναι η συγκλονιστική μαρτυρία της Αννας Καραμπέτσου, από το Νυμφαίο, έναν από τους 2.150
οικισμούς της Μικρασίας με παρουσία ελληνικού
στοιχείου.
Όλα μας τα καράβια πίσω γυρίσανε,
σπασμένα τα κατάρτια, σκισμένα τα πανιά,
ήρθαν από την Σμύρνη κι από τα Μουδανιά.
Φέραν των εκκλησιών μας τα δισκοπότηρα,
παιδιά, γυναίκες, γέρους, γένος ρωμιών πολύ,
τις ρίζες της φυλής μας απ” την Ανατολή….
Τι μας έχει μείνει από τη Μικρά Ασία; Η διάχυτη μνήμη της καταστροφής, το τέλος της Μεγάλης Ιδέας, το
τέλος της Ελλάδας των δύο ηπείρων, οι φωτογραφίες
των Μικρασιατών στην προκυμαία της φλεγόμενης
Σμύρνης, οι φωτογραφίες της άφιξης των προσφύγων; Ή μας έχει μείνει τελικά όσα έφεραν οι πρόσφυγες μαζί τους: αξιοπρέπεια, μουσική, γεύσεις, οι
ασβεστωμένες αυλές στους συνοικισμούς, η ταπητουργία, οι νέες μέθοδοι τις καλλιέργειες, η προκοπή, ο κοσμοπολιτισμός των Σμυρνιών;
Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες σήκωσαν έναν μεγάλο
σταυρό. Ανηφόρισαν έναν Γολγοθά καθώς ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους και ξεκίνησαν καινούργια
ζωή στην Ελλάδα. Η νύμφη της Ιωνίας “Σμύρνη”, η
πρωτοπολιτεία της Ανατολής, παρέμεινε πάντα μέσα
στην καρδιά όλων όσοι γεννήθηκαν σ’ αυτήν αλλά
και των παιδιών τους και των εγγονών τους. Δεν θα
την ξεχάσουν ποτέ.
Οι πατρίδες δεν πεθαίνουν, ούτε είναι δυνατόν να
χαθούν από τη μνήμη και την καρδιά μας. Όσο ανήκουμε εμείς σ’ αυτές τις πατρίδες τόσο κι αυτές οι
πατρίδες ανήκουν σε μας. Δεν μπορούμε να σβήσουμε την ιστορία μας, τις παραδόσεις μας, το συναξάρι
και το μαρτυρολόγιό μας!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…
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100 χρόνια ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ MΝΗΜΗΣ
100 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από
την πιο μαύρη σελίδα στην Ιστορία του

Ελληνισμού.
Έναν αιώνα μετά, η μνήμη παραμένει ζωντανή,
όπως και ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση
της Γενοκτονίας των ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ
ΑΣΙΑΣ.
Μέσα από τις σελίδες αυτές, αποτίουμε έναν
ελάχιστο ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ στους προγόνους μας
που κατάφεραν να επιζήσουν και να διαφυλάξουν ‘’ως κόρη Οφθαλμού’’ τα γεγονότα,
την διαδρομή, την κορύφωση της μετακίνησης
και την εγκατάσταση στην ΝΕΑ ΠΑΤΡΙΔΑ, ο καθένας τους χωριστά.
Μέσα από τις διηγήσεις τους κρατήθηκε ΖΩΝΤΑΝΗ η ΠΙΣΤΗ στην ΖΩΗ, η ΕΛΠΙΔΑ για την ΕΠΙΒΙΩΣΗ & την ΠΡΟΟΔΟ …Και έτσι έδωσαν ΚΑΡΠΟΥΣ...
έβγαλαν κλαριά και ΡΙΖΩΣΑΝ ΞΑΝΑ...!!!
Αλλά ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΝ ΝΑ ΚΟΙΤΟΥΝ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ
ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ…Αυτά μας ΔΙΔΑΞΑΝ οι παππούδες &
οι γιαγιάδες μας...

“ για να κοιτάξεις ΜΠΡΟΣΤΑ, πρέπει
πρώτα να γυρίσεις ΠΙΣΩ…”

MIKΑΣΙΑ ...Αιώνια ΧΑΙΡΕ !!!
Από το ΜΟΥΣΕΙΟ
Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου

Όσα δεν έγιναν σε 5 αιώνες,
έγιναν σε 5 χρόνια

Χάρτης ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ

(“Αμελέ Ταμπουρού”) στα οποία Πόντιοι εξα-

ναγκάστηκαν σε εργασία σε λατομεία, ορυχεία
και διανοίξεις δρόμων κάτω από εξοντωτικές και
απάνθρωπες συνθήκες.
Την ίδια περίοδο πραγματοποιούνται ταυτόχρονα συστηματικές και οργανωμένες καταπατήσεις
των δικαιωμάτων των πληθυσμών αυτών, πυρπολήσεις των χωριών τους, εξορίες. “Καραβά-

νια” ανθρώπων

εγκαταλείπουν τις εστίες
τους ή ξεκινούν αντάρτικα στα βουνά. Χιλιάδες
πεθαίνουν από το κρύο, την πείνα και τις κακουχίες.

Το Χρονικό της Γενοκτονίας
1908: Κίνημα των Νεότουρκων στην οθωμα-

νική Θεσσαλονίκη. Οι εθνικιστές ηγέτες (Κεμάλ
- Ενβέρ – Ταλάτ) υποσκελίζουν το σουλτάνο
Αμπτούλ Χαμίτ και αναλαμβάνουν τον πολιτικό
έλεγχο της αυτοκρατορίας.

Η αναρρίχηση των Νεότουρκων στην εξουσία
το 1908 και η περιθωριοποίηση του Σουλτάνου
δημιούργησε αρχικά υψηλές προσδοκίες στους
πληθυσμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας
που έπνεε τα λοίσθια, οι οποίες τελικά διαψεύστηκαν με τον πλέον δραματικό και βάρβαρο τρόπο. Δείχνοντας ένα σκληρό εθνικιστικό πρόσωπο,

οι Νεότουρκοι έβαλαν στο στόχαστρο
τους χριστιανικούς πληθυσμούς, προωθώντας τον απόλυτο εκτουρκισμό
της περιοχής. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν
η ιδανική συγκυρία, δεδομένου ότι το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων της εποχής ήταν
στραμμένο αλλού, οπότε το σχέδιο εξόντωσης
των ελληνικών και χριστιανικών πληθυσμών της
περιοχής μπήκε σε εφαρμογή.
Η αρχή γίνεται με τα “Τάγματα Εργασίας”

τερικό της Ανατολίας από τον οθωμανικό δυτικό
Πόντο (Σαμψούντα, Μπάφρα, κ.α) και απώλειες
χιλιάδων χριστιανών - αντρών, γυναικών και
παιδιών - από τις κακουχίες, το κρύο και την πείνα. Τάγματα καταναγκαστικής εργασίας (Αμελέ
Ταμπουρού). Ο ανατολικός Πόντος υπό ρωσική
κυριαρχία. Οκτωβριανή Επανάσταση στη Ρωσία
και λήξη ρωσοτουρκικού πολέμου

1918: Λήξη Α’ Παγκόσμιου Πολέμου. Η ηγεσία

των Νεότουρκων παραδίδεται στους συμμάχους
της Αντάντ. Αποχώρηση Ρώσων από τον ανατολικό Πόντο και τον Καύκασο.

1919: Αποβίβαση του ελληνικού στρατού στη

χριστιανικών κοινοτήτων της αυτοκρατορίας

Σμύρνη. Αναχώρηση από Κωνσταντινούπολη
στις 15 Μαΐου και άφιξη στις 19 Μαΐου του
Μουσταφά Κεμάλ Πασά στη Σαμψούντα, με
αποστολή την «ειρήνευση» από τη δράση ομάδων ατάκτων. Αυτονόμησή του από την Υψηλή
Πύλη και συνάντησή του στη Χάμσα, στις 29 Μαΐου, με τον Τοπάλ Οσμάν.

1911: Σε συνέδριο του «Κομιτάτου Ένωση και

1920: Συνθήκη των Σεβρών. Ανατολική Θράκη

1910: Αυταρχικά, κατασταλτικά μέτρα κατά των
Μετακίνηση

1916 - 1917 : Πορείες «θανάτου» στο εσω-

Πρόοδος» των Νεότουρκων κυριαρχεί το σύνθημα: «Η Τουρκία στους Τούρκους»

1913: Οργανώνεται από τους Νεότουρκους το

«Γραφείο Εγκατάστασης Φυλών και Μεταναστών» και ιδρύεται η μυστική υπηρεσία (Teskilat
i-mahsusa)

1914: Έναρξη του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου.

Οι πρώτες μαζικές διώξεις κατά Ελλήνων στην
Ανατολική Θράκη. Πογκρόμ στη Δυτική Μικρά
Ασία και η σφαγή της Φώκαιας. Ρωσοτουρκικός
Πόλεμος. Έξαρση του τουρκικού εθνικισμού, συσπείρωση του μουσουλμανικού στοιχείου.

1915: Καλούνται στην Κωνσταντινούπολη και
εξοντώνονται οι πρόκριτοι των Αρμενίων. Η
Γενοκτονία των Αρμενίων ολοκληρώνεται σε
λίγους μήνες.

και Σαντζάκι της Σμύρνης υπό όρους, σε ελληνικό έλεγχο, ο Πόντος εξαιρείται των ρυθμίσεων.

1920-1922 : Από την περιοχή της Βιθυνίας

ξεκινούν σε όλο τον Πόντο σφαγές, λεηλασίες,
καταστροφή χριστιανικών χωριών από παρακρατικές νεοτουρκικές ομάδες. Δεκάδες χιλιάδες
Πόντιοι και Αρμένιοι φεύγουν να σωθούν προς
τη Σοβιετική Αρμενία και προς τις υπό γαλλικό
έλεγχο Συρία και Λίβανο.

1922: Μικρασιατική καταστροφή. Ο ελληνικός
στρατός ηττάται στον Σαγγάριο, φλέγεται η
Σμύρνη.

1923: Συνθήκη της Λωζάννης. Ανταλλαγή πληθυσμών, προσφυγιά
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Ο λανθασμένος όρος “ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ“…
αντί του ορθότερου “ΑΠΕΛΑΘΕΝΤΕΣ”
(δανειζόμενοι απόσπασμα εισαγωγικού
κειμένου από το βιβλίο του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝ. ΚΥΡΜΑΝΙΔΗ
(‘’ΟΙ ΕΠΟΙΚΟΙ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΗΓΑΔΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’’ ) :

<< Ο όρος όμως αυτός (δηλ. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ) έχει
πολιτικά καθιερωθεί και έχει εδραιωθεί στην
πράξη και στην συνείδηση της πλεονότητας των
Ελλήνων και κάθε αμφισβήτησή του θα έχει μόνο
θεωρητικό περιεχόμενο.

Πρόσφυγες, λοιπόν κατ’ανάγκη.

Να σημειωθεί όμως ότι η αποδοχή του όρου
<<ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ>>, στην συνείδηση των δύο λαών,
Ελληνικού & Τουρκικού, αθωώνει έμμεσα το
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟ Τουρκικό καθεστώς της εποχής
εκείνης, γιατί <<φορτώνει>> την πρωτο-

βουλία του ξεριζωμού και την ευθύνη του
εκπατρισμού, αποκλειστικά στα ίδια ΤΑ
ΘΥΜΑΤΑ…>>
Ερμηνείες και διαφορές των λέξεων:
• Πρόσφυγας
- o ευρισκόμενος σε περίοδο έκτακτης ανασφάλειας & κινδύνου, μεμονωμένα – ατομικά ή ομαδικά αποχωρεί από τον τόπο του.
• Μετανάστης
- ο έχων την ελευθερία της βούλησης της μετακίνησης σε άλλο επιθυμητό στον ίδιον τόπο.

•

Απελαθής

- ο ευρισκόμενος σε βίαιο εκτοπισμό και εκπατρι
σμό με παντελή έλλειψη προσωπικής ελευθερίας
βούλησης για την μετακίνησή του σε άλλο τόπο.

Χρονολόγιο Μικρασιατικής Εκστρατείας

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”
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Της Αντωνίας Γκίνη

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΑ ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ
(1840-1934)
Αφησιά, Κυριακή 15 Οκτωβρίου 1922
Είχαν βραχεί τα παπούτσια της. Μπορεί κι ο μακρύς ποδόγυρος απ’ το φουστάνι της. Ήταν θυμωμένη. Ήταν έξαλλη! Πού πήγαινε; Πού πήγαιναν
όλοι τους; Η Βασιλοπούλα κατηφόριζε μαζί με
τους άλλους προς το λιμάνι συγχυσμένη κοιτώντας το βρεγμένο χώμα που προσπέρναγε. Την
κάθε πετρούλα, τα χαλίκια και τις υγρές λακκούβες
που είχαν ήδη σχηματιστεί . Ένας νερουλός πολτός κατέβαινε προς το λιμάνι από κρασιά, λάδια,
αλεύρια και άλλα εμπορεύματα μαζί με πάνω από
χίλιους Αφησιανούς. Τ’ άδειασαν όλα από τις αποθήκες και τ’ άφησαν να χυθούν στην θάλασσα και
να χαθούν… Άνοιξαν τις κάνουλες από τα βαρέλια,
σχίσανε τα τσουβάλια, γκρεμίσανε τα ράφια. Να
μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Το βιος τους και τους
κόπους τους!
Τραβούσαν για την θάλασσα και κουβαλούσαν
όσα μπορούσε ο καθένας να σηκώσει. Εκείνη είχε
το μπαουλάκι της. Ένα μικρό περίτεχνο πράσινο
μπαουλάκι. Γύρω της μια βουή από θρήνους και
κλάματα Ελλήνων και Τούρκων συγχωριανών. Το
δίπατο σπίτι της με την ολόλευκη μαρμαρένια σκάλα – το καμάρι της, το βασίλειό της - θα φαινόταν
από το πλοίο. Δεν θα κοιτούσε. Δεν θα γυρνούσε
πίσω να το δει. Θα έσπαγε η καρδιά της. Ολόκληρη
θα γίνονταν χίλια κομμάτια και θα έμενε εκεί. Παγωμένη! Πέτρινη! Σαν την γυναίκα του Λωτ!

Λαύριο, Νυχτοχώρι 1922
Η Βασιλοπούλα έβγαζε την μαντήλα της και άφηνε
το κεφάλι της ελεύθερο «ν’ ανασάνει» τον αέρα
της θάλασσας, να μπει βαθιά ως το μυαλό της.
Στεκόταν κάμποση ώρα όρθια κι ατένιζε μακριάόσο πιο μακριά έφτανε η ματιά της- ακίνητη σαν
αρχαία κόρη, με τον αέρα να ανεμίζει τα πανωφόρια της, σαν να είχε πάει αλλού, σε άλλο τόπο και
χρόνο. Τα φύλλα της βουρλιάς κινούνταν μαλακά
πάνω στα πόδια της, ένα ανεπαίσθητο χάδι παρηγοριάς, μια κίνηση συμπαράστασης απ’ το φυτό,
μια επικοινωνία! Ο άσπρος βράχος, σχεδόν ορθογώνιος δίπλα, άστραφτε από τον ήλιο, όπως η
μαρμαρένια σκάλα του σπιτιού της στο νησί στην
Αφησιά. Ξεδίπλωνε την μαντήλα της καλύπτοντας
τον βράχο και καθόταν πάνω του αργά, με μεγαλοπρέπεια, σαν βασίλισσα στον θρόνο της.
«Τι έκανε η γιαγιά σου δίπλα στην βουρλιά;» ρωτούσα την μητέρα.
«Αγνάντευε τη θάλασσα, ονειρευόταν, μουρμούραγε, έκλαιγε… Να, αυτά έκανε» απαντούσε η μητέρα. Λες κι ήταν λίγα όλα αυτά…

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟ
ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΠΥΛΗ:
Το “έγκλημα” στην Αγία Σοφία
δεν πρέπει να μείνει χωρίς “τιμωρία”
Πιο επιτακτική η εκστρατεία ευαισθητοποίησης της διεθνούς
κοινής γνώμης!
Ο Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης
Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, με αφορμή την αποκάλυψη του
βανδαλισμού της Αυτοκρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Ευρισκόμενος στην Πόλη για τον καθαγιασμό του Αγίου Μύρου
πληροφορήθηκα την θλιβερή είδηση του βανδαλισμού στο σύμβολο της οικουμενικής ορθοδοξίας, την Αγία Σοφία. Δυστυχώς,
επιβεβαιώνονται απολύτως οι ανησυχίες που είχαμε εκφράσει
για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον περικαλλή Ναό της
Βασιλεύουσας -αναγνωρισμένο ως Μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCΟαπό την μετατροπή του σε Ισλαμικό Τέμενος. Οι εικόνες του βανδαλισμού της Αυτοκρατορικής Πύλης
της Αγίας Σοφίας, προκαλούν εύλογη αγανάκτηση σε κάθε πολιτισμένο άνθρωπο για την αυθαίρετη
και βέβηλη απόφαση της τουρκικής ηγεσίας.
Ίσως, αυτό το γεγονός να προκαλέσει επιτέλους την επιβαλλόμενη από την διεθνή κοινότητα και τους
αρμόδιους θεσμούς έντονη αντίδραση προς την τουρκική ηγεσία, που, δυστυχώς, δεν υπήρξε τα δύο
τελευταία χρόνια. Διότι παρά τις διαμαρτυρίες όσων όλο αυτό το διάστημα δεν αφήσαμε την υπόθεση να λησμονηθεί και επιδιώξαμε την αφύπνιση της διεθνούς κοινής γνώμης, είναι φανερό ότι
διαφόρων τύπων συμφέροντα υπερισχύουν της αλήθειας και του δικαίου. Αυτή η στάση, ωστόσο,
έχει ως αποτέλεσμα να αποθρασύνεται ο δράστης της παρανομίας και να προχωρά σε νέες πράξεις
αυθαιρεσίας, θεωρώντας την ανοχή ως έγκριση των ενεργειών του.
Γι’ αυτό και τώρα, χωρίς καθυστέρηση, πρέπει να υπάρξει ομόθυμη καταδίκη της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από τους διεθνείς οργανισμούς και θεσμούς, πρωτίστως από την ΕΕ και τον ΟΗΕ,
που θα συνοδεύεται από την απειλή κυρώσεων προς την Άγκυρα. Το “έγκλημα” δεν πρέπει να μείνει
χωρίς “τιμωρία”.
Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης της διεθνούς κοινής γνώμης για την υπόθεση της Αγίας Σοφίας, που
ανέλαβε η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας με την πολύγλωσση έκδοση αφιερωματικού
τόμου, καθίσταται ακόμη πιο επιτακτική».

Δεν μου έκανε καρδιά να μπω στην Αγιά Σοφιά…

Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ 1 στην εκπομπή «Με νέα ματιά»
ερωτηθείς για τον πρόσφατο βανδαλισμό της Αυτοκρατορικής Πύλης της Αγίας Σοφίας σημείωσε ότι
πρόσφατα επισκέφθηκε την Πόλη και βρέθηκε στο νάρθηκα της Αγίας Σοφίας. Όπως είπε «η εικόνα
ήταν αποκαρδιωτική. Έχει μετατραπεί σε παπουτσοθήκη. Δεν μου έκανε καρδιά να μπω στο εσωτερικό του ναού και να δω την εικόνα του σήμερα σε σχέση με αυτό που ξέραμε, τον μεγαλοπρεπή ναό,
που είναι σύμβολο της Οικουμενικής Ορθοδοξίας. Εμείς ως ΔΣΟ, ως ένας οργανισμός που έχει στους
κόλπους του Ορθόδοξους βουλευτές από είκοσι πέντε κοινοβούλια, επειδή ακριβώς οι αντιδράσεις
και των Διεθνών Οργανισμών και της UNESCO και της διεθνούς κοινότητας και κυβερνήσεων, ακόμα
και ομοδόξων κρατών, Ορθοδόξων κρατών, δεν ήταν οι αναμενόμενες, έχουμε αναλάβει μια σειρά
δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης για το ζήτημα της Αγίας Σοφίας,
για να μην περιπέσει σε λήθη το θέμα της Αγίας Σοφίας.
Έχουμε εκδώσει μια πολύγλωσση έκδοση για την Αγία Σοφία, με εμβληματικούς ναούς, από τη Σκωτία
μέχρι την Κίνα. Αυτό τον τόμο τον παρουσιάζουμε σε Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και όχι μόνο -αποστέλλεται σε διπλωματικές αντιπροσωπείες, σε αρχηγούς κρατών. Ζητούμε την καθιέρωση από το
Συμβούλιο της Ευρώπης, μιας πολιτιστικής διαδρομής για τις Αγίες Σοφίες και προχωρούμε, επίσης,
σε έναν διεθνή διαγωνισμό με θέμα τις Αγίες Σοφίες, για να καταδείξουμε όχι απλά τη βιωματική σχέση που έχουμε εμείς ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι αλλά όλοι οι Χριστιανοί με την Αγία Σοφία, αυτό
το μοναδικό μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς».

(Από τις αφηγήσεις της μητέρας μου για την προγιαγιά μου, την Βασιλοπούλα Παπαζαχαρία)
φωτο :Το μπαουλάκι της προγιαγιάς μου.

Φωτ. Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος στον Νάρθηκα της Αγίας Σοφίας, όπου βρίσκεται η Αυτοκρατορική
Πύλη που υπέστη βανδαλισμό. Μετά τη μετατροπή του ναού σε τζαμί ο χώρος χρησιμοποιείται για
την εναπόθεση των υποδημάτων των μουσουλμάνων…
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Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την ομιλία που εκφώνη-

σε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Πάνος Σκουρολιάκος στο
19ο προσκύνημα στην Καππαδοκία το διήμερο 19-20
Μαϊου 2018. Στο πλαίσιο
του προσκυνήματος ο Πατριάρχης συλλειτούργησε με τον
επίσκοπο Ερυθρών Κύριλλο
και τον επίσκοπο Αραβησσού
Κασσιανό στην εκκλησία του
Αγίου Δημητρίου στην Αραβησσό της Καππαδοκίας, ενώ
ο εσπερινός πραγματοποιήθηκε στο ναό Αγίου Κωνσταντίνου στη Σινασό.

Παναγιώτατε,
Έχω την τιμή σε αυτή την προσκυνηματική επίσκεψη στην Καππαδοκία να εκπροσωπώ την Βουλή
των Ελλήνων και να μεταφέρω τους
θερμούς χαιρετισμούς του προέδρου της Βουλής κ. Νικολάου Βούτση, αλλά και όλων των ελλήνων
βουλευτών.
Μας φέρνει εδώ ο νόστος της
αξέχαστης πατρίδας και η μνήμη.
Η μνήμη των αγίων, των ναών της,
η μνήμη του μοναδικού ανάγλυφου της αγιοτόκου Καππαδοκίας.
Η Μνήμη που γεννήθηκε ως μούσα
των αρχαίων που κρατούσε το μουσικό όργανο βάρβιτον, και πορεύτηκε μαζί με τον άνθρωπο για να
καταλήξει στο ανάγλυφο σύμπλεγμα που παρουσίαζε τη Μνήμη μαζί
με την Αρετή, τη Σοφία και την Πίστη, περνώντας εν τέλει στην Χριστιανική Αγιογραφία.

«Φεύγοντας, ξέχασα τα παράθυρα ανοιχτά», έλεγε τα πρώτα χρόνια ανησυχώντας η μικρασιάτισα,
σε κάποιον από τους πολλούς
προσφυγικούς συνοικισμούς της
Ελλάδας. Ο γενέθλιος τόπος, το
βιός, οι λυπημένες εκκλησιές σαν
αυτή που μας καλοδέχτηκε, έμειναν πίσω. Πώς να γίνει αποδεκτή
η οριστική σιωπή του ναού; Η μοναξιά της εικόνας και τα ξεχασμένα
ανοιχτά παράθυρα; Η Μνήμη ήταν
αυτή που τα διέσωσε στον νου και
την καρδιά. Και να. Γυρνά η μνήμη εδώ, με την δική σας ευλογία,
την ευαισθησία και την προσευχή
Παναγιώτατε, να ανάψει ένα κερί
και να ανανεώσει τη δύναμή της,
μεταλαμπαδεύοντας ακόμα και σε
όσους δεν γεννήθηκαν εδώ, δεν
επισκέφθηκαν ποτέ την Καππαδοκία, να τους μεταλαμπαδεύσει την
πίστη και τα διδάγματα των αγίων

ανθρώπων που έζησαν σε αυτόν
τον ευλογημένο τόπο.
Στους νέους τόπους όπου εγκαταστάθηκαν τα τέκνα της Καππαδοκίας αλλά και της ευρύτερης ανατολής, έχτισαν ναούς που θύμιζαν
αυτούς που στέκουν βουβοί γύρω
τριγύρω. Έχτισαν την Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, την Αγία Φωτεινή
στη Νέα Σμύρνη, τη μονή της Παναγίας Γουμερά στη Μακρυνίτσα
Σερρών. Φύλαξαν και τίμησαν τα
ήθη, τα έθιμα, τη μουσική, τα τραγούδια, τα ιδιωματικά λόγια και τα
μοιρολόγια που γεννήθηκαν εδώ
και χιλιάδες χρόνια σε αυτά τα χώματα.
Ο καημός της προσφυγιάς και της
ρωμιοσύνης γέννησε έργα ανθρώπων σπουδαία. Είτε ήταν το μεροκάματο στη βιοπάλη, είτε ήταν ένα
έργο τέχνης είτε ήταν η λαχτάρα
για τον τόπο των προγόνων. Κι ας
ήταν και είναι πολλοί αυτοί που
προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
αυτόν τον καημό, πασχίζοντας
να τον εντάξουν στα δικά τους μικρά σχέδια και συμφέροντα. Αλλά
η ιστορία δεν είναι εμπόρευμα.
Ανήκει σε όλους όσους την συνδιαμορφώνουν. Από κοινού και με
αίσθημα δικαίου και δημοκρατίας. Είμαστε όλοι συνιδιοκτήτες
της ιστορίας. Άγονος ο αγώνας των
σφετεριστών.
Μοιραζόμαστε μαζί σας Παναγιώτατε την κοινή προσευχή σήμερα σε
τούτον τον ιερό ναό. Ευχαριστούμε τον Θεό γι’ αυτήν την ευλογία
που θα την πάρουμε μαζί μας πίσω
στην Ελλάδα, σαν φυλακτό πολύτιμο. Και θα πάρουμε και τις εικόνες
από αυτό το προσκυνηματικό ταξίδι, τους ήχους και τις λέξεις, έτσι
ώστε να δυναμώσει η Μνήμη, η
Μνημοσύνη, κρατώντας άσβεστη
την εικόνα των παραθύρων που ξέχασε ανοιχτά φεύγοντας βιαστικά
η μικρασιάτισσα κυρά.
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Στην κατασκήνωση των προσφύγων
έγινε μικρή κίνηση. Οι άνθρωποι
σηκώνονταν όρθιοι, ο ένας έδειχνε
στον άλλο κατά το μέρος της μικρής
χαράδρας που άνοιγε ανάμεσα στους
λόφους.
― Κοιτάξτε! Έρχουνται άνθρωποι!
Ποιοι να ναι;
Ήταν μια πομπή δεκαπέντε ίσαμε είκοσι βλάχοι, νέοι και γέροντες. Με τα
λιοκαμένα πρόσωπα, όλα με μακριές
γενειάδες, με τις κάπες τους και τις
γκλίτσες στα χέρια, πλησίαζαν σιωπηλά, μ’ επισημότητα, φιγούρες ερχόμενες από παμπάλαιους χρόνους.
Το αργό περπάτημα και η σιωπή τους
σκόρπισε μονομιάς ένα απροσδιόριστο αίσθημα φόβου στο κοπάδι των
Φωκιανών.
Όλοι μαζευτήκαν ασυναίσθητα στο
ίδιο μέρος, στο κέντρο της κατασκήνωσής τους. Σα να θέλαν να συγκεντρώσουν τη δύναμή τους.
― Ώρα καλή! είπε ο πρώτος βοσκός,
ένας αψηλός γέροντας, ο πιο σεβάσμιος απ’ όλους, ο ίδιος που ο αναγνώστης θυμάται, τη χτεσινή νύχτα,
στην κορφή του βουνού. Ώρα καλή!
είπε κι έφερε ένα γύρο τη ματιά του.
Από δεξιά κι από ζερβά κι από πίσω
του σταθήκαν οι άλλοι οι δικοί του,
οι βοσκοί, ακουμπώντας με τις μασχάλες στις γκλίτσες τους.
― Καλώς τους! αποκριθήκαν πολλά
στόματα οι πρόσφυγες.
― Τι είσαστε;
― Πρόσφυγες είμαστε! Πατρίδα μας
ήταν οι Φώκες!
― Και τώρα πούθε ερχόσαστε;
― Ένα χρόνο περιπλανηθήκαμε στα
μέρη της Πελοπόννησος κι υποφέραμε πολύ. Τώρα μας δώσαν τη γη εδώ,
για να μείνουμε.
Ανάμεσα στις στερεωμένες γκλίτσες
των βοσκών έγινε μικρή κίνηση.
Μετακινηθήκαν, σάλεψαν λίγο, πάλι
ησυχάσαν. Κανένας δε μίλησε άλλος

Ηλίας Βενέζης. Γαλήνη - Απόσπασμα
απ’ το γέροντα.
― Σας δώσαν, είπες, τη γη αυτή; κι η
φωνή του άρχισε να γίνεται τραχιά.
Ποιος σας την έδωσε; Ποια γη;
― Το Κράτος μάς είπε: «Δική σας είναι η γης της Ανάβυσσος». Μας είπε
να ρθουμε και να την πάρουμε!
― Σας είπε να ‘ρθετε και να την πάρετε; Και πού ναι τα κοπάδια σας, τα
ζωντανά σας;
― Δεν έχουμε κοπάδια. Δεν είμαστε
βοσκοί. Θα ξεχερσώσουμε τη γη, και
θα φυτέψουμε αμπέλια, και θα σπείρουμε σιτάρι.
― Τι μιλάς, άνθρωπε, για σιτάρι και
για αμπέλια που θα φυτέψετε σ αυτή
τη γη! φωνάζει έξαλλος ο γέροντας.
Τήρα λοιπόν κατά κει!
Σήκωσε το χέρι που βαστούσε το
ραβδί του κι έγραψε έναν κύκλο σ’
όλο το μικρό κάμπο τον κλεισμένο
απ τους λόφους. Χωρίς να το θέλουν,
όλα τα μάτια ακολούθησαν τον κύκλο, υποταγμένα στην προσταγή της
χειρονομίας.
― Από τότες που είμαστε εμείς εδώ,
λέει η αυστηρή φωνή, κι από τότες
που ήταν οι πατέρες μας, κι οι πατέρες τους, σ’ ετούτη τη γη μονάχα
βούρλα και πουρνάρι βλασταίνουν,
και τίποτ’ άλλο δεν έζησε εδώ εξόν
τα κοπάδια μας! Λοιπόν, για τι σιτάρι
και για τι αμπέλια μού μιλάς!
Είχε το βαρύ, το ακατάλυτο και ανελέητο των παμπάλαιων πραγμάτων,
της μοίρας ή του θανάτου, η βαθιά
φωνή που ερχόταν από μακρινούς
χρόνους να υπερασπίσει τη γη τους
απ’ τους βάρβαρους.
― Μονάχα τα κοπάδια μας, σου
είπα, κι εμείς μπορούμε να κάμουμε
στον έρημο τούτον τόπο, γιατί έτσι το
βρήκαμε απ’ τους γονιούς μας. Μο-

Ηλίας Βενέζης
Ο Ηλίας Βενέζης γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Μ. Ασίας
στις 4 Μαρτίου 1904.
Εκεί στο Αϊβαλί έζησε τα
πρώτα χρόνια της ζωής
του. Το 1922 η οικογένειά
του εγκατέλειψε τη Μικρά
Ασία, ο ίδιος όμως δεν πρόλαβε
να επιβιβαστεί στο πλοίο. Αιχμαλωτίστηκε
και εστάλη στα εργατικά τάγματα για 14
μήνες.
Το 1923 απελευθερώθηκε και επέστρεψε
στη Μυτιλήνη. Εκεί κατέγραψε τις εμπειρίες
του από την αιχμαλωσία του, που περιέχονται στο πρώτο μυθιστόρημά του «Το νούμερο 31328».
Το Νούμερο 31328 είναι η ίδια του η ταυτότητα, τότε που παιδί δεκαοκτώ χρόνων οδηγήθηκε από τους Τούρκους στα κάτεργα της
Ανατολής. Το βιβλίο αυτό, που τον καθιερώνει σαν συγγραφέα, είναι ένα συγκλονιστικό
χρονικό «γραμμένο με αίμα», όπως επεσήμανε ο ίδιος ο Βενέζης, προσθέτοντας: «Λέω
για την καυτή ύλη, για τη σάρκα που στάζει
το αίμα της και πλημμυρίζει τις σελίδες του».
Η επιτυχία που σημείωσε τότε ήταν τεράστια, ακόμα και έξω από τον ελληνικό χώρο.
Στη Μυτιλήνη εργαζόταν στην Τράπεζα της

νάχα εμείς μπορούμε να βαστάξουμε
εδώ, γιατί μας φωνάζει το χώμα,
αυτό κι όχι άλλο! Λοιπόν, τι γυρεύετε
εσείς, φουκαράδες στα μέρη μας;
Έλεγε, έλεγε κι η φωνή του έτρεμε,
σα να προαισθανόταν πως η προσπάθεια ήταν μάταιη.
― Θα πεθάνετε στη δίψα! έλεγε.
Πηγή νερό δε βρίσκεται εδώ. Κι αν
σκάψετε βαθιά και βρείτε φλέβα,
το νερό θα ‘ναι γλυφό σα θάλασσα.
Θα σας ρημάξουν οι πυρετοί, κι ο
αγέρας κι ο άμμος. Αν γίνει και φυτρώσει σπαρτό, ο άμμος θα κάθεται
απάνω στο φύλλο του και στον καρπό του και θα τον ξεραίνει. Πριν δείτε
σοδειά, θα ‘χετε πεθάνει, εσείς και
τα παιδιά σας. Λοιπόν, φύγετε, σου
λέω!
Το επανάλαβε ξερά, άγρια, τραχιά:
― Φύγετε, είπα, από δω!
Είπε, σώπασε, κι ακούμπησε το ραβδί του, κοιτάζοντας μες στα μάτια
το κοπάδι τους Φωκιανούς.
Ένα σούσουρο έγινε τότε ανάμεσα
στους πρόσφυγες. Η φωνή του τόπου, που μιλούσε μέσο του γέροντα,
τα δεινά και το όραμα του θανάτου,
φοβερού και βέβαιου, που έσυρε
πάνω απ τα κεφάλια τους, τους είχε
μουδιάσει, σκόρπισε μέσα τους το
φόβο, πυκνό σύννεφο σε γυμνό ουρανό. Στέκαν βουβοί, γυμνά δέντρα,
γυμνές ρίζες που σαλεύουν στα
τυφλά, μπλέκουν μες στον αγέρα τα
πλοκάμια τους, τυραννισμένα και βίαια, γυρεύοντας, με το ένστιχτο των
πραγμάτων, χώμα.
Στέκαν, ίσαμε που το αγέρι του Σαρωνικού που φύσησε τράβηξε από
πάνω τους το πνεύμα του πανικού.
Τότε, το ίδιο άγρια, σκληρά, μ’ όλες
τις σκοτεινές δυνάμεις των κορμιών

Ελλάδος και το 1932 πήρε μετάθεση και
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αθήνα. Διώχθηκε για τις πολιτικές του ιδέες από τον
νόμο του “Ιδιωνύμου”, από τη δικτατορία του Μεταξά.
Κατά τη διάρκεια της Κατοχής συνελήφθη με την κατηγορία ότι σε συγκέντρωση του προσωπικού της Τράπεζας
είχε μιλήσει για ελευθερία. Φυλακίστηκε
στο “Μπλοκ C” των φυλακών Αβέρωφ και η
εκτέλεσή του απετράπη έπειτα από αντιδράσεις του πνευματικού κόσμου.
Μετά τον πόλεμο διαδραμάτισε ενεργό
ρόλο στην πνευματική ζωή της χώρας. Έγινε
πολύ γνωστός για τα μυθιστορήματά του: Το
νούμερο 31328 (έτος 1931), Γαλήνη (1939),
Αιολική Γη (έτος 1943) και το θεατρικό έργο
Μπλοκ C (έτος 1963). Τα έργα του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, κάνοντας γνωστή
την ελληνική λογοτεχνία στο εξωτερικό.
Το 1957 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Παράλληλα το έργο του γνώριζε πολύ
μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα με συνεχείς
επανεκδόσεις και στο εξωτερικό με πολλές
μεταφράσεις.
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του υπέφερε
από σοβαρό πρόβλημα υγείας. Πέθανε στις
3 Αυγούστου 1973 στην Αθήνα, από καρκίνο.
Κηδεύτηκε και τάφηκε στη Μήθυμνα (Μόλυβο) της Λέσβου.
πηγή:: Afirimeno Blog

που γύρευαν πια ν’ ακουμπήσουν
στέρεα, στην αρχή μια φωνή, ύστερα
όλες μαζί, γυναίκες και γερόντοι και
άντρες του κοπαδιού, άρχισαν να
ουρλιάζουν:
― Δε φεύγουμε από δω! Ποτές πια!
Μας ‘δώσαν τη γη και θα μείνουμε!
Θα μείνουμε! Θα μείνουμε!
Ο άνεμος πήρε τις φωνές και τις
σκόρπισε, τις χτύπησε στις πλαγιές
του βουνού και τις δυνάμωσε. Ένα
σύννεφο άμμος σηκώθηκε και τους
τύλιξε μέσα του. Αλάλαζαν και κουνούσαν τα χέρια τους ψηλά, μες στο
θολό σύννεφο, θολοί σαν τέρατα του
βυθού.
― Θα μείνουμε δω, κι ας πεθάνουμε!
Θα μείνουμε πια, κι ας πεθάνουμε!
Τότε ο θυμός που φούσκωνε ξέσπασε
και στην άλλη μεριά, στους βλάχους.
― Ε, λοιπόν! φώναζε ο γέροντας,
φωνάζαν τώρα κι οι άλλοι βοσκοί.
Μείνετε, λοιπόν, και θα δούμε ποιος
θα στεριώσει σ’ αυτή τη γη! Θα σας
χτυπήσουμε όπου σας βρούμε, θα
σκοτώσουμε τα ζωντανά σας αν τύχει
και κάμετε, θα πατήσουμε τα σπαρτά
σας αν ριζώσουν! Χάρη ποτέ σας δε
θα βρείτε σ’ εμάς και στα παιδιά μας,
ίσαμε που να ξεκληριστεί η φύτρα
σας και να σβήσει!
Είχαν χαθεί μες στη χαράδρα, απ’
όπου είχαν έρθει, κι ακόμα ακούγονταν οι φοβερές φωνές τους.
Τότε το σύννεφο ο άμμος χαμήλωσε
και κατακάθισε στη γη. Αμίλητο,
βαρύ, πιεσμένο απ το στυφό κύμα το
φόβο, έγειρε και το κοπάδι των Φωκιανών στη γη.
Πηγή: Cityportal<br>https://cityportal.gr/hlias-benezhsgalhnh-apospasma-114476-1270-45-0/
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ΑΠΟΥΣΙΑ ή ΜΕΙΩΣΗ ΟΣΦΡΗΣΗΣ.
ΜΙΑ ΣΥΧΝΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ
Η
μείωση
της
γράφει ο
όσφρησης αποτελεί μία σχεΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
τικά συχνή διαταραχή στο
ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
γενικό πληθυσμό, την οποία,
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ
τις περισσότερες φορές, υποΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
εκτιμούν οι πάσχοντες. ΜποΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ρούμε να διακρίνουμε τη μείτηλ. 22910 40550, 6942580148
ωση της οσφρητικής λειτουργίας σε α) ανοσμία (πλήρης
απουσία όσφρησης) και β) υποσμία (μειωμένη όσφρηση). Ειδικά η δεύτερη γίνεται
δύσκολα και σπάνια αντιληπτή.
Ανάλογα με την αιτία, μπορούμε να διακρίνουμε σε ανοσμία αγωγιμότητας
(αδυναμία των οσμών να φτάσουν στο όργανο της όσφρησης, λόγω απόφραξης) και
σε ανοσμία νευροαισθητηριακή (βλάβη στο οσφρητικό επιθήλιο της μύτης ή στις κεντρικές οδούς της όσφρησης στον εγκέφαλο). Η απώλεια της όσφρησης μπορεί να
προκληθεί από περιφερικές (ενδορρινικές) ή κεντρικές (ενδοκρανιακές) αλλοιώσεις.
Ανάλογα με τη διάρκεια μπορούμε να διακρίνουμε την παροδική και τη μόνιμη υποσμία/ανοσμία. Ανάλογα με την εντόπιση διακρίνεται σε μονόπλευρη ή αμφίπλευρη.
Η μονόπλευρη διαταραχή γίνεται πολύ σπάνια αντιληπτή. Τα συνηθέστερα αίτια αμφίπλευρης βλάβης είναι τα ενδορρινικά, τα οποία, συνήθως, προκαλούν υποσμία.
Απώλεια της οσφρητικής λειτουργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών θεωρείται μη αναστρέψιμη.
Οι αιτίες της οσφρητικής δυσλειτουργίας είναι πολλές. Ενδεικτικά αναφέρονται α) τα αποφρακτικά αίτια (ρινικοί πολύποδες, ρινική αλλεργία, όγκοι ρινός, ρινοκολπίτιδα, σκολίωση ρινικού διαφράγματος, κ.ά), β) μεταλοιμώδη αίτια μετά από
ιογενείς λοιμώξεις και ιδιαίτερα συχνό στις COVID λοιμώξεις, γ) τραυματικά αίτια
(κακώσεις κεφαλής, τροχαία ατυχήματα), δ) τοξίνες, χημικές ουσίες και φάρμακα, ε)
κάπνισμα και στ) διάφορα άλλα αίτια (π.χ γήρανση, εκ γενετής αίτια, νεοπλάσματα,
ορμονικές διαταραχές, επαγγελματικά αίτια, ψυχολογικά νοσήματα, σακχαρώδης διαβήτης, νευρολογικά νοσήματα, κ.ά). Τέλος, υπάρχουν και τα αγνώστου αιτιολογίας
(ιδιοπαθή) αίτια, που είναι το 20% των περιπτώσεων.
Η προσέγγιση του προβλήματος ξεκινά από το ιστορικό του ασθενούς, στο
οποίο αναζητούμε την έναρξη του προβλήματος, τη διάρκεια, το μέγεθος της βλάβης, τυχόν σχετικό ιστορικό, έκθεση σε πιθανούς τοξικούς παράγοντες, πρόσφατες
λοιμώξεις ή τραυματισμοί, καθώς και τυχόν συνυπάρχουσες διαταραχές στη γεύση.
Απαιτείται ενδελεχής ΩΡΛ κλινική εξέταση και ενδοσκοπικός έλεγχος. Η προσπάθεια
καταγραφής του μεγέθους της διαταραχής γίνεται με την οσφρησιομετρία μέσω ειδικών kit που περιέχουν διαφορετικές συγκεντρώσεις διαφόρων ουσιών, των οποίων
τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται για ποσοτική καταγραφή του προβλήματος, καθώς και για παρακολούθηση της θεραπείας. Συχνά απαιτείται απεικονιστικός έλεγχος
με αξονική ή/και μαγνητική τομογραφία. Βεβαίως υπάρχουν και εξειδικευμένες νευρολογικές εξετάσεις όπως π.χ τα οσφρητικά προκλητά δυναμικά.
Η θεραπεία, όπως σε κάθε ιατρικό πρόβλημα, εξατομικεύεται. Όταν το
πρόβλημα είναι αποφρακτικού τύπου η αντιμετώπιση της αιτίας, είτε συντηρητική
φαρμακευτικά, είτε χειρουργική, λύνει, στις περισσότερες των περιπτώσεων το πρόβλημα. Η αποφυγή της έκθεσης στον αιτιολογικό παράγοντα ή/και η διόρθωση των
υποκείμενων αιτιών βελτιώνει, συχνά, τα συμπτώματα. Η χορήγηση σκευασμάτων
ψευδαργύρου, καθώς και βιταμινών A, B, D και Ε συστήνεται από πολλούς, χωρίς
αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Τα ρινικά spray κορτιζόνης βοηθούν συχνά σε ρινικές
φλεγμονές. Σημαντική είναι η από του στόματος χορήγηση κορτιζόνης σε πρόσφατες
βλάβες.
Οι ανοσμικοί ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται για την ανάγκη αποφυγής συσκευών υγραερίου/φυσικού αερίου, για την ανάγκη παρουσίας στο χώρο
τους ανιχνευτών καπνού και την ιδιαίτερη προσοχή τους σε αλλοιωμένα τρόφιμα.
Συνιστάται η αργή και παρατεταμένη μάσηση του φαγητού και ο εμπλουτισμός του
με μυρωδικά. Η έγκαιρη διαπίστωση του προβλήματος και η συνδρομή ειδικού ΩΡΛ
Ιατρού, συμβάλει, στις περισσότερες περιπτώσεις, στη σωστή αντιμετώπιση.
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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.

1. Πώς μπορεί η καρδιά να δουλεύει συνεχώς,
δίχως ξεκούραση;

Μπορείτε να φαντασθείτε έναν οποιονδήποτε σκελετικό μυ του σώματος να δουλεύει συνεχώς δίχως ξεκούραση; Μπορεί να ανοιγοκλείνει κανείς το χέρι του σε γροθιά ασταμάτητα;
Βεβαίως όχι. Και όμως η καρδιά το μπορεί να δουλεύει συνεχώς καθ’ όλη τη διάρκεια της
ζωής, δίχως ξεκούραση. Πώς το κατορθώνει όμως αυτό; Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μυϊκών της ινών;
Η καρδιά, το ιδιαίτερα προικισμένο αυτό όργανο, καταφέρνει να συστέλλεται και να διαστέλλεται διαρκώς χωρίς σταματημό, γιατί διαθέτει ξεχωριστές και μοναδικές ιδιότητες
σε σύγκριση με τους άλλους μύες του σώματος (τους
σκελετικούς και των σπλάχνων).

Οι ξεχωριστές αυτές ιδιότητές της είναι:

1) Διαθέτει πάρα πολλά Μιτοχόνδρια που αποτελούν
τη «μηχανή της ενέργειας», αφού σε αυτά γίνεται η
καύση του σακχάρου που εκλύει ενέργεια. Τα μιτοχόδρια που έχει κάθε μυοκύτταρο της καρδιάς αντιστοιχούν στο 25% της συνολικής του μάζας, έναντι του 5%
των άλλων μυών.
2) Η καρδιά μπορεί να απορροφήσει και να εκμεταλλευτεί μέχρι και το 90% του οξυγόνου του αίματος
που της παρέχεται για τις ανάγκες της μέσω των στεφανιαίων αρτηριών, ενώ οι σκελετικοί μύες μπορούν
να καταναλώσουν μόνο το 30%.
3) Για ένα μικρό χρονικό διάστημα του καρδιακού κύκλου που διαρκεί μόλις λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου, παραμένει χαλαρή και ακίνητη παίρνοντας έτσι
Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΗ
ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ
μια μικρή ανάσα.
Και όμως, ίσως να μη μας έχει πει η καρδιά όλα της τα Τα μυοκύτταρα της καρδιάς αποτεμυστικά ακόμα, αν και η πρόοδος στη βιολογία, φυσι- λούνται κυρίως από τα μυοϊνίδια που
κάνουν τη συστολή - διαστολή και από
ολογία και λεπτή ανατομική δομή της έχει σημειώσει τα μιτοχόνδρια που της δίνουν την
τεράστιες επιτυχίες. Καθημερινά βγαίνουν συνεχώς ενέργεια. Τα μιτοχόνδρια βρίσκονται
καινούργια στοιχεία με εμπεριστατωμένες μελέτες σε σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό μέσα
κυτταρικό, ενζυμικό, ορμονικό, νευρολογικό επίπεδο στα μυοκύτταρα, κάνοντας “turbo” την
που άλλες εξηγούν με νέα δεδομένα και άλλες απορ- αντλία της καρδιάς.
ρίπτουν παλαιές μας θεωρήσεις. Υπάρχουν ακόμα
αρκετά κενά που πρέπει να συμπληρωθούν για την πλήρη κατανόηση των μηχανισμών της
«αδιανόητης» αντοχής της.
Έχει ειπωθεί ότι ο ερευνητής που εξετάζει τον τρόπο λειτουργίας του εγκεφάλου και της
καρδιάς, μοιάζει με τον ωρολογά που με εργαλείο του ένα τσεκούρι προσπαθεί να διορθώσει ένα ρολόι...

Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΙΚΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑ

Τα μυοκύτταρα της καρδιάς αποτελούνται κυρίως από τα μυοϊνίδια που κάνουν τη συ- στολή - διαστολή και από τα μιτοχόνδρια που της δίνουν την ενέργεια. Τα μιτοχόνδρια βρίσκονται σε υπερβολικά μεγάλο αριθμό μέσα στα μυοκύτταρα, κάνοντας “turbo” την αντλία της
καρδιάς.
2. Είναι ο αριθμός των παλμών σταθερός;
Οι σφυγμοί θεωρούνται φυσιολογικοί από 50 έως 100 ανά λεπτό, ιδανικοί όμως είναι από
60 μέχρι 80. Ο αριθμός των παλμών σε ηρεμία εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, κυρίως από τη φυσική κατάσταση του σώματος, από την ψυχική ισορροπία, την ισορροπία του
Νευροφυτικού συστήματος, την ομαλή ή διαταραγμένη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα
κ.ά.
Όταν οι σφυγμοί πέφτουν κάτω από τους 50, έχουμε βραδυκαρδία. Οι χαμηλοί παλμοί είναι
φυσιολογικό σύμπτωμα στους αθλητές, αλλά στους αγύμναστους η βραδυκαρδία χρειάζεται διερεύνηση, ιδιαίτερα εάν προκαλεί αδυναμία και ζάλη. Ταχυκαρδία έχουμε όταν οι
σφυγμοί στην ηρεμία είναι πάνω από τους 100 ανά λεπτό. Η καρδιά στην περίπτωση αυτή
κουράζεται δουλεύοντας «αντιοικονομικά». Υπάρχουν παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ταχυκαρδία, όπως ο υπερθυρεοειδισμός, η καρδιακή ανεπάρκεια, οι
μυοκαρδιοπάθειες, η αναιμία, το άγχος κ.ά. Πολύ συχνή είναι και η «Συμπαθητικοτονική
ταχυκαρδία» που
Ψηλάφηση σφυγμού από άλλο άτομο προέρχεται από αυξημένη διέγερ- ση του Συμπαθητικού συστήματος, το οποίο αποτελεί το ένα σκέλος
του Νευροφυτικού συστήματος. Το Νευροφυτικό σύστημα που εξασφαλίζει τη λειτουργία
όλων των σπλάχνων και δουλεύει πέραν της δικής μας θέλησης, διαθέτει δύο σκέλη: Το Παρασυμπαθητικό που οι νευρικές εντολές του προκαλούν βραδυκαρδία και το Συμπαθητικό
του οποίου εάν υπερτερούν οι «διαταγές» δημιουργεί τη συμπαθητικοτονική ταχυκαρδία.
Στις περιπτώσεις αυτές δίδονται φάρμακα που ονομάζονται β-αδρενεργικοί αποκλειστές.
Σε παθολογικές καταστάσεις οι παλμοί μπορεί να ξεπεράσουν και τους 160 ανά λεπτό, πράγμα που συνήθως οφείλεται στην ύπαρξη ενός επιπρόσθετου δρόμου διάδοσης των ηλεκτρικών ερεθισμάτων (ύπαρξη παραπληρωματικού δεματίου). Από τον δρόμο αυτό μπορεί
σε μια δεδομένη στιγμή να περάσει αντίστροφα το ηλεκτρικό ρεύμα και να επιτελεί μια
γρήγορη επανακύκλωση που δημιουργεί μεγάλη ταχυκαρδία. Η θεραπεία είναι είτε φαρμακευτική, είτε με ablation, καταστροφή δηλ. της παθολογικής οδού.

Αυτοεξέταση σφυγμού

3. Πότε χτυπάει γρήγορα η καρδιά και πότε αργά;
Η καρδιακή συχνότητα παρουσιάζει διακυμάνσεις, προσαρμοζόμενη συνήθως στις απαιτήσεις της κυκλοφορίας και ανάλογα με τη σωματική ή ψυχική
κόπωση.
Σφύξεις που θεωρούνται καλές και δεν κουράζουν την καρδιά θεωρούνται
οι κυμαινόμενες μεταξύ 60 έως 80 ανά λεπτό. Ταχυκαρδία (ή ταχυπαλμία)
θεωρείται όταν οι παλμοί υπερβαίνουν τους 100 ανά λεπτό και βραδυ- καρδία όταν είναι κάτω από τους 50.
Ταχυκαρδία: Συμβαίνει στο τρέξιμο, στον φόβο, στο ξάφνιασμα, στην έντονη
χαρά, στον υπερθυρεοειδισμό. Μέχρι 110-120 παλμούς σε ηρεμία συ- νήθως πρόκειται για «φυσιολογική» φλεβοκομβική ταχυκαρδία που οφείλεται
σε ψυχολογική υπερένταση ή σε υπερθυρεοειδισμό. Σε περιπτώσεις μεγάλης ταχυκαρδίας σε ηρεμία πάνω από 160 παλμούς, θα πρέπει κυρίως να
αναζητηθεί μια ειδική κατάσταση που λέγεται «σύνδρομο προδιέγερσης»
και οφείλεται στην ύπαρξη ενός επιπρόσθετου δρόμου διάδοσης των ηλεκτρικών ερεθισμάτων. Θεραπεύεται είτε φαρμακευτικά είτε σε αιμοδυναμικό εργαστήριο με ablation, με καταστροφή δηλαδή του επιπλέον δεματίου
μέσω του οποίου γίνεται το παρακύκλωμα.
Βραδυκαρδία: Οι παλμοί πέφτουν χαμηλά σε ηρεμία, στον ύπνο, στον υποθυρεοειδισμό. Οι αθλητές επίσης έχουν χαμηλούς σφυγμούς και δεν ανεβάζουν κατά την κόπωση πολύ τις σφύξεις τους (αθλητική καρδιά). Σοβαρή
βραδυκαρδία δημιουργείται σε νόσο του φλεβοκόμβου, σε κολποκοιλιακούς αποκλεισμούς και καμιά
φορά από βραδυκαρδικά φάρμακα. Σε βραδυκαρδία
κάτω των 40 παλμών, ιδιαίτερα αν προκαλείται ζάλη
και προπαντός συγκοπτικά επεισόδια, τοποθετείται
βηματοδότης.
Αξίζει να αναφερθεί εδώ πόσο μεγάλη ποικιλία επικρατεί στον αριθμό των σφύξεων στο ζωικό βασίΨηλάφηση σφυγμού λειο. Ο αριθμός των παλμών ανά λεπτό από ζώο σε
από άλλο άτομο
ζώο διαφέρει σημαντικά:
Ελέφαντας: 25 σφύξεις ανά λεπτό
Γάιδαρος: 38 σφύξεις ανά λεπτό
Σκύλος: 112 σφύξεις ανά λεπτό
Λαγός: 250 σφύξεις ανά λεπτό
Κόκορας: 266 σφύξεις ανά λεπτό
Καναρίνι: 600 σφύξεις ανά λεπτό
Κάνει εντύπωση ότι τα μεγαλόσωμα ζώα έχουν χαμηλούς παλμούς. Οι παλμοί του ανθρώπου πάντως κυμαίνονται μεταξύ... γαϊδάρου και σκύλου.
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Περιοδοντίτιδα και Καρδιαγγειακές παθήσεις

Τα τελευταία χρόνια είχε γίνει γνωστή στην καρδιολογική κοινότητα η συσχέτιση περιοδοντίτιδας και στεφανιαίας νόσου.
Πρωτοπόρες ερευνητικές εργασίες στον τομέα αυτό
έχουν δείξει την ισχυρή συσχέτιση αλλά και την
ανάγκη αυστηρού καθορισμού της περιοδοντίτιδας.
Οι μελετητές τονίζουν την ύπαρξη ισχυρών επιδημιολογικών ενδείξεων μεταξύ της περιοδοντίτιδας
και αυξημένου κινδύνου ανάπτυξης αθηροσκληρωτικής καρδιαγγειακής νόσου, αλλά και την ανάγκη
ενημέρωσης των ασθενών με περιοδοντίτιδα ότι
έχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, συμπεριλαμβανομένου του εμφράγματος του
μυοκαρδίου και του εγκεφαλικού επεισοδίου, αλλά και την ανάγκη ενεργού
ελέγχου των παραγόντων κινδύνου (όπως το κάπνισμα, η έλλειψη άσκησης, η
παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση και η πλούσια σε κορεσμένα λίπη διατροφή). Επιπλέον, οι παραπάνω ασθενείς οφείλουν να ακολουθούν τις επίσημες
οδηγίες για σωστή πρόληψη, θεραπεία και παρακολούθηση.

Ηλεκτρονικό τσιγάρο και αυξημένος κίνδυνος για οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Οι ασθενείς που κάπνιζαν ηλεκτρονικό τσιγάρο
έχουν αυξημένο κίνδυνο για οξύ έμφραγμα του
μυοκαρδίου, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη
που δημοσιεύτηκε στο Journal of the American
Heart Association. Σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες που δεν κάπνιζαν ποτέ τσιγάρα ή δεν
χρησιμοποιούσαν ηλεκτρονικά τσιγάρα, όσοι
χρησιμοποίησαν και τα δύο είδη τσιγάρων είχαν περίπου 6 φορές υψηλότερη πιθανότητα για έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Οι Ερευνητές από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΑ ΝΕΑ
Σαν Φρανσίσκο καταλήγουν στο εξής συμπέρασμα: «Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα
δεν πρέπει να προωθούνται ή να συνταγογραφούνται ως λιγότερο επικίνδυνη
εναλλακτική λύση από τα τσιγάρα και δεν πρέπει να συνιστώνται για τη διακοπή του καπνίσματος μεταξύ ατόμων με κίνδυνο εμφάνισης εμφράγματος του
μυοκαρδίου».

Αθλητισμός μετά από λοίμωξη από COVID-19

Με την πρόοδο της πανδημίας του COVID-19 αυξημένο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιπτώσεις της νόσου στο καρδιαγγειακό σύστημα. Η συμμετοχή
της καρδιάς είναι πλέον γνωστό φαινόμενο με υψηλό ποσοστό ευρημάτων
στη μαγνητική καρδιάς, ακόμη και σε ασυμπτωματικούς ασθενείς. Συνεπώς,
κάθε ασθενής που νοσεί από COVID-19 θα πρέπει να ενημερώνεται για την
πιθανότητα εμμενόντων συμπτωμάτων (καρδιακός πόνος, δύσπνοια, αίσθημα
παλμών, ζάλη συγκοπή και ταχυκαρδία) που συνήθως υποχωρούν μέσα σε 12
εβδομάδες από την έναρξη της νόσου και εμφανίζονται ανάλογα με την βαρύτητα της νόσου και την προηγούμενη κατάσταση της υγείας του. Επιπρόσθετα,
καρδιακές επιπλοκές που έχουν αναφερθεί μετά COVID-19 είναι: η επιδείνωση προ υπάρχουσας καρδιακής ανεπάρκειας, νεοεμφανιζόμενη καρδιακή
ανεπάρκεια, μυοκαρδίτιδα, θρομβομεβολική νόσος, περικαρδίτιδα, αρρυθμίες και οξύ στεφανιαίο επεισόδιο. Λόγω των ανωτέρω θεωρείται λογικός ο
προληπτικός έλεγχος όλων των ασθενών που αναρρώνουν από COVID-19 πριν
την επανένταξη τους στις καθημερινές δραστηριότητες και ιδιαίτερα πριν από
έναρξη αθλητικών δραστηριοτήτων. Ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητη η διενέργεια ορισμένων βασικών και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πιο εξειδικευμένων εξετάσεων. Οι προτεινόμενες εξετάσεις που δύναται να ζητηθούν μέσα
στον 1ο μήνα της ανάρρωσης από COVID-19 είναι: το ηλεκτροκαρδιογράφημα,
η ακτινογραφία θώρακος, η δοκιμασία κόπωσης ή η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία, το υπερηχοκαρδιογράφημα, το Ηolter ρυθμού και εξετάσεις αίματος (Γενική αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, κρεατινίνη, D/Dimers, hs-Τροπονίνη,
Nt-proBNP και hs-CRP). Σε ασθενείς με θετικά ευρήματα από τον αρχικό αυτό
έλεγχο συνιστάται πλήρης αποχή από την άσκηση για χρονικό διάστημα που
εξαρτάται από την φύση των ευρημάτων. Σε ασθενείς με ενδείξεις μυοκαρδίτιδας η αρχική αποχή από την άσκηση θα πρέπει να είναι τουλάχιστον για 6
μήνες. Μετά τους 6 μήνες συνιστάται εκ νέου έλεγχος με βιοδείκτες, υπέρηχο,
ηλεκτροκαρδιογραφική δοκιμασία κόπωσης και Holter ρυθμού και προϋπόθεση για την επιστροφή σε φυσικές δραστηριότητες θα πρέπει να είναι η πλήρης
επάνοδος της συστολικής λειτουργίας, η αρνητικοποίηση των μυοκαρδιακών
ενζύμων και η απουσία αρρυθμιών.
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ
ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ (Π.Ο.Π.) ΔΙΑΝΘΟΥ

Ικανοποίηση και ενθουσιασμός-για μία ακόμη
φορά- επικράτησαν στη χθεσινή περιήγηση του
Δίανθου (Κυριακή 8 Μαΐου 2022), που πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Καμαρίζης-Μεγάλων
Πεύκων του Εθνικού Δρυμού Σουνίου και ήταν
αφιερωμένη στο μέλος μας Τάσο Γεωργιόπουλο
που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. Λάτρεις της φύσης, της φωτογραφίας, του
περιπάτου, της ιστορίας και του πολιτισμού της λαυρεωτικής γης από όλη την
Αττική συμμετείχαν στη δράση και η
παρέα μας όλο μεγαλώνει! Γνωρίσαμε
μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, όπως αρχαίες δεξαμενές, επίπεδα
και κυκλικά πλυντήρια μεταλλεύματος,
μεταλλευτικό καμίνι και μεταλλευτική
στοά, βαδίζοντας σε μονοπάτια της αρχαίας και νεότερης μεταλλευτικής και
μεταλλουργικής δραστηριότητας, μέσα
στα χρώματα και τα αρώματα της άνοιξης! Οργανωτικά δημιουργήθηκαν δύο
ομάδες με επικεφαλής τους Δημήτρη
Δράκο και Γιώργο Πέππα, με συντονιστή τον Πρόεδρο Νίκο Βαφειάδη, επικουρούμενο από τον ταμία του φορέα
Γιώργο Κερδεμελίδη, ενώ στη φωτογράφιση έδωσε τον καλύτερό του
εαυτό και πάλι το μέλος του Δίανθου Νίκος Γκούβερης. Μείνετε συντονισμένοι στη σελίδα μας στο Facebook ‘’ΔΙΑΝΘΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ’’ για την επόμενη δράση μας.
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Του Στέφανου Ε. Μπινιάρη
Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος ΟικονομολόγοςΜηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός
Πρώην Υπεύθυνος για την Προστασία του Περιβάλλοντος της
μεγαλύτερης Εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρώπης

Σύντομη Γενική Περίληψη
Σήμερα θέτουμε το ερώτημα, τι έχουμε καταφέρει μέχρι
τώρα στην προσπάθειά μας να Σας ενημερώσουμε γύρω
από τα προβλήματα τους Περιβάλλοντος; Συνολικά ολοκληρώσαμε την περιγραφή των σπουδαιότερων ρύπων
που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα., δηλαδή το πρώτο
από τα 3 μέρη του φυσικού Περιβάλλοντος. Προς τούτο
περιγράψαμε κατ’ αρχάς τους σημαντικότερους ρύπους,
που δημιουργούνται από τις διαδικασίες της καύσης των
καυσίμων και αποτελούν τα 90% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας. Εδώ απλώς αναφέρουμε, ότι οι σημαντικότεροι
ρύποι από την καύση των καυσίμων είναι: Μονοξείδιο του
άνθρακα, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, αιθάλη, μονοξείδιο
και διοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου, υδρόθειο, στερεά σωματίδια, βαρέα μέταλλα, χλώριο,
φθόριο, διοξίνες και φουράνια. Στη συνέχεια εξηγήσαμε
πώς από αυτούς τους πρωτογενείς ρύπους, που δημιουργούνται στο θάλαμο καύσης των καυσίμων, προκύπτουν,
όταν αυτοί οι ρύποι καταλήξουν στην ατμόσφαιρα, οι λεγόμενοι δευτερογενείς ρύποι, όπως το διοξείδιο του αζώτου
και τα φωτοχημικά οξειδωτικά με κύριο αντιπρόσωπο το
όζον. Κατόπιν εξηγήσαμε, ότι υπάρχει το λεγόμενο «κακό
όζον», που βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια της γης, δηλαδή στην τροπόσφαιρα και έχει αρνητικές ιδιότητες για
τον άνθρωπο, τα φυτά και τα υλικά. Στη συνέχεια εξηγήσαμε, ότι υπάρχει και το λεγόμενο «καλό όζον», που
βρίσκεται στο δεύτερο στρώμα της ατμόσφαιρας επάνω
από την επιφάνεια της γης, δηλαδή στην στρατόσφαιρα.
Το «καλό όζον» έχει την πολύ καλή ιδιότητα, ότι φιλτράρει
ένα μεγάλο μέρος της επιβλαβούς υπεριώδους ακτινοβολίας που έρχεται από τον Ήλιο, κάνοντας έτσι δυνατή την
διατήρηση της ζωής επάνω στη γη μας. Επίσης εξηγήσαμε
την όξινη βροχή. Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με το πολύ
σημαντικό πρόβλημα του καπνίσματος. Κατόπιν μας απασχόλησαν τα υπόλοιπα 10% της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, δηλαδή οι ρύποι που δημιουργούνται από τον οικιακό
και γεωργικό τομέα. Όλα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα,
ανήκουν στην ανθρωπογενή ρύπανση της ατμόσφαιρας,
δηλαδή τη ρύπανση της ατμόσφαιρας που δημιουργεί ο
άνθρωπος. Υπάρχει όμως και η φυσική ρύπανση της ατμόσφαιρας, που οφείλεται π.χ. σε εκρήξεις ηφαιστείων, σε
φυσικές πυρκαγιές (σε δάση, σαβάνες και στην εν γένει
βλάστηση), σε αμμοθύελλες, σε χημικές διαδικασίες κατά
την διάρκεια καταιγίδων και σε διαδικασίες αποσύνθεσης
ή και διάβρωσης.
Στο ενδιάμεσο, προκειμένου να αποφευχθεί ίσως κάποια
μονοτονία από την συνεχή περιγραφή μόνο ρύπων, περιγράψαμε λεπτομερώς τόσο το φυσικό όσο και το βλαβερό
ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου. Το τελευταίο
είναι υπεύθυνο για την κλιματική αλλαγή του Πλανήτη
μας.
Αυτό ήταν μία σύντομη περίληψη των όσων έχουμε εξηγήσει μέχρι τώρα.
Διασπορά ή Εξάπλωση των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα
Μέχρι τώρα ασχοληθήκαμε με τη δημιουργία των ρύπων,
είτε αυτοί είναι ανθρωπογενείς, είτε είναι φυσικοί. Τώρα
θα περιγράψουμε, πώς αυτοί οι ρύποι φτάνουν στο φυσικό
Περιβάλλον, δηλαδή στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος
και πώς έτσι μπορούν να επηρεάσουν τον άνθρωπο και
τους λοιπούς «αποδέκτες».
Στη συνέχεια θα χρειαστεί να περιγράψουμε με Σχήματα
περισσότερα φυσικά φαινόμενα στην οριζόντια διεύθυνση
και προκειμένου τα Σχήματα αυτά να είναι καλλίτερα ευανάγνωστα, θα υπάρχουν σε πλαγιαστή μορφή.
Οι ρύποι που προέρχονται από την καύση οποιουδήποτε
καυσίμου, καταλήγουν στην ατμόσφαιρα (βλέπε Σχήμα 2):
•Στην περίπτωση ενός βιομηχανικού λέβητα μέσω της
καπνοδόχου,
•Στην περίπτωση ενός οχήματος μέσω της εξάτμισης,
•Στην περίπτωση ενός αεροπλάνου μέσω των ακροφυσί-
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Σχήμα 2: Διασπορά των Ρύπων στην Ατμόσφαιρα

ων, δηλαδή μέσω του ακραίου τμήματος των κινητήρων.
•Στην περίπτωση μιας ανοιχτής φωτιάς, π.χ. μιας πυρκαγιάς δάσους, απευθείας στην ατμόσφαιρα.
Σε μια έκρηξη ηφαιστείου, δηλαδή στην περίπτωση της
φυσικής ρύπανσης της ατμόσφαιρας, οι ρύποι καταλήγουν
στην ατμόσφαιρα μέσω του κρατήρα, ενώ σε ορισμένες
βιομηχανικές διαδικασίες μέσω των ανοιγμάτων του κτηρίου, δηλαδή μέσω της πόρτας, των παραθύρων ή του τεχνητού συστήματος εξαερισμού του κτηρίου.
Πριν ξεκινήσω όμως με την περιγραφή της διασποράς,
δηλαδή της εξάπλωσης των ρύπων στην ατμόσφαιρα, θα
ήθελα να εισαγάγω μία πολύ σημαντική έννοια, δηλαδή
την έννοια της συγκέντρωσης ενός ρύπου κατ’ αρχάς
στην ατμόσφαιρα. Στην 2η Ενότητα, είχαμε αναφέρει την
πολύ σημαντική για το Περιβάλλον «αρχή του Παράκελσου». Τα αυθεντικά λόγια του Παράκελσου είναι: «Όλα τα
πράγματα είναι δηλητήριο και τίποτα δεν είναι δηλητήριο.
Μόνο η δόση ορίζει, αν κάτι είναι δηλητήριο ή όχι….».
Στην 2η Ενότητα, αναφέραμε, ότι ένας μέσος άνθρωπος
αναπνέει ημερησίως 15 έως 20 κυβικά μέτρα αέρα. Αφού
όμως γνωρίζουμε ποιόν όγκο αέρα αναπνέει ο άνθρωπος
ημερησίως, αρκεί προκειμένου να ορίσουμε τη δόση ενός
ρύπου που δέχεται ο άνθρωπος ημερησίως, να γνωρίζουμε ποια ποσότητα του ρύπου υπάρχει π.χ. σε ένα κυβικό
μέτρο αέρα. Αυτό όμως ακριβώς, δηλαδή η ποσότητα ενός
ρύπου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο του αέρα της ατμόσφαιρας ονομάζεται συγκέντρωση του ρύπου στην ατμόσφαιρα. Ας κάνουμε όμως ένα αριθμητικό παράδειγμα. Έστω
λοιπόν, ότι υπάρχει στην ατμόσφαιρα ο ρύπος διοξείδιο
του θείου και ότι η συγκέντρωσή του είναι μισό γραμμάριο
διοξειδίου του θείου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο αέρα. Η
δόση σε διοξείδιο του θείου που δέχεται ένας άνθρωπος
σε μία ημέρα είναι λοιπόν ίση με τη συγκέντρωση του ρύπου στην ατμόσφαιρα, δηλαδή μισό γραμμάριο διοξειδίου
του θείου μέσα σε ένα κυβικό μέτρο αέρα πολλαπλασιασμένη επί τον όγκο του αέρα που αναπνέει ο άνθρωπος σε
μία ημέρα, π.χ. 20 κυβικά μέτρα αέρα. Δηλαδή, η δόση σε
διοξείδιο του θείου που δέχεται ο άνθρωπος συνολικά σε
μία ημέρα, είναι μισό γραμμάριο ανά κυβικό μέτρο αέρα
επί 20 κυβικά μέτρα αέρα=10 γραμμάρια διοξειδίου του
θείου. Έτσι έγινε αντιληπτή η σημασία της έννοιας συγκέντρωση ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα. Στην 2η Ενότητα,
είχαμε αναφέρει, ότι Ειδικοί Επιστήμονες έχουν ορίσει
για όλους τους σημαντικούς ρύπους οριακές τιμές για τη
δόση του εκάστοτε ρύπου, δηλαδή δόσεις που μπορεί να
δεχτεί ο άνθρωπος, δίχως αυτό να έχει την οποιαδήποτε συνέπεια στην υγεία του (επ’ αυτού θα επανέλθουμε
σε άλλη Ενότητα). Είναι δε φανερό, ότι ένας ρύπος στην
ατμόσφαιρα είναι τόσο ποιο επικίνδυνος π. χ. για τον άνθρωπο, όσο η συγκέντρωση του ρύπου στην ατμόσφαιρα
είναι μεγαλύτερη.
Μετά από αυτή τη σημαντική παρένθεση επιστρέφουμε
τώρα στη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα..
Κατ’ αρχάς θα περιγράψουμε τη διασπορά των ρύπων

Σχήμα 3: Διασπορά των Καυσαερίων
στην Ατμόσφαιρα από μία Καπνοδόχο

στην ατμόσφαιρα, όταν οι συνθήκες είναι «κανονικές».
Αυτό σημαίνει ότι το έδαφος, στο οποίο γίνεται η διασπορά
των ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι επίπεδο και οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι «κανονικές». Αργότερα θα περιγράψουμε τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν
π.χ. η διασπορά των ρύπων γίνεται μέσα σε μία κοιλάδα
ή οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι «ειδικές», όπως
π.χ. όταν επικρατεί άπνοια ή όταν υπάρχει ένα λεγόμενο
στρώμα αέρα στην ατμόσφαιρα, στο οποίο επικρατεί θερμοκρασιακή αναστροφή. Όλα αυτά όμως θα τα εξηγήσουμε
λεπτομερώς με απλά και κατανοητά λόγια, όταν θα Σας
περιγράψω το χειμερινό και καλοκαιρινό «Νέφος».
Την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα θα την περιγράψουμε για την περίπτωση, που τα καυσαέρια δημιουργούνται κατά την καύση οποιουδήποτε καυσίμου σε ένα
λέβητα και καταλήγουν στην ατμόσφαιρα μέσω μίας καπνοδόχου (βλέπε Σχήμα 3). Η διασπορά των ρύπων οποιασδήποτε άλλης προέλευσης είναι μία ειδική περίπτωση
αυτού, που θα περιγράψουμε.
Όταν τα καυσαέρια καταλήγουν στην ατμόσφαιρα εγκαταλείποντας την καπνοδόχο (βλέπε Σχήμα 3), καταλαμβάνουν ένα χώρο με ένα ορισμένο σχήμα. Τον χώρο αυτό
με το περιεχόμενό του τον ονομάζουμε θύσανο (από την
αγγλική λέξη plume). Τον θύσανο κατά κανόνα δεν τον
βλέπουμε, γιατί σχεδόν όλοι οι ρύποι είναι άχρωμοι. Υπάρχουν όμως δύο ειδικές περιπτώσεις, που μπορούμε να
δούμε τον θύσανο, δηλαδή τον χώρο που καταλαμβάνουν
τα καυσαέρια εγκαταλείποντας την καπνοδόχο. Οι δύο αυτές περιπτώσεις είναι:
1.Όταν η καύση του καυσίμου δεν είναι καλά ρυθμισμένη,
με αποτέλεσμα τα καυσαέρια να περιέχουν πολύ καπνό
(βλέπε 3η Ενότητα,), διότι τότε ο θύσανος έχει χρώμα
μαύρο και επομένως μπορούμε να δούμε το σχήμα του
θυσάνου.
2.Όταν τα καυσαέρια περιέχουν μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του αζώτου, που έχει χρώμα καφετί (βλέπε Ενότητα
4η), διότι τότε ο θύσανος έχει χρώμα καφέ και επομένως
μπορούμε πάλι να δούμε το σχήμα του θυσάνου.
Σε όλες όμως τις περιπτώσεις, που μπορούμε να δούμε
το σχήμα του θυσάνου, δηλαδή του χώρου που καταλαμβάνουν τα καυσαέρια εγκαταλείποντας την καπνοδόχο (αλλά
και εν γένει την πηγή τους), αναγνωρίζουμε, ότι το σχήμα
του θυσάνου είναι περίπου σα χωνί που ξεκινάει από την
έξοδο της καπνοδόχου.
Κύριο και κοινό χαρακτηριστικό της διασποράς των ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι, ότι από τη στιγμή που καταλήγουν στην ατμόσφαιρα, μεταφέρονται στην διεύθυνση, που
φυσάει ο άνεμος (στο Σχήμα 3, έχουμε παραδεχτεί, ότι ο
άνεμος φυσάει από αριστερά προς τα δεξιά).
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της διασποράς των καυσαερίων
στην ατμόσφαιρα είναι, ότι αυτή συντελείται σε δύο φάσεις.
«Λοφίο»
Στην πρώτη φάση (βλέπε Σχήμα 3) τα καυσαέρια εγκατα-
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λείπουν την καπνοδόχο στο σημείο Α έχοντας κατ’ αρχάς
μία θερμοκρασία μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντα αέρα. Όταν όμως ένα πακέτο αέρα έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία από τον περιβάλλοντα αέρα είναι
ελαφρύτερο από αυτόν και επομένως ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα επάνω. Επομένως, λόγω της μεγαλύτερης
θερμοκρασίας των καυσαερίων από τον περιβάλλοντα
αέρα στην έξοδο από την καπνοδόχο, τα καυσαέρια ανεβαίνουν κατακόρυφα προς τα επάνω. Αυτό λέγεται θερμική άνωση και το ότι τα καυσαέρια ανεβαίνουν κατακόρυφα
προς τα επάνω ισχύει για όλες τις περιπτώσεις, που οι
ρύποι έχουν θερμοκρασία μεγαλύτερη από τον περιβάλλοντα αέρα.
Τα καυσαέρια έχουν όμως στην έξοδο από την καπνοδόχο στο σημείο Α και μία ταχύτητα εξόδου από την καπνοδόχο. Το γεγονός, ότι η μάζα των καυσαερίων έχει μία
ταχύτητα στην έξοδο από την καπνοδόχο, ονομάζεται στην
Φυσική ορμή με αποτέλεσμα τα καυσαέρια να κινηθούν
στη διεύθυνση του άξονα της καπνοδόχου, δηλαδή επίσης
κατακόρυφα προς τα επάνω. Το ίδιο ισχύει (βλέπε και Σχήμα 2) για την περίπτωση του ηφαιστείου. Στην περίπτωση
όμως ενός οχήματος τα καυσαέρια λόγω της ορμής τους
κινούνται παράλληλα με την εξάτμιση, δηλαδή παράλληλα προς το δρόμο, ενώ στην περίπτωση του αεροπλάνου
αντίθετα με τη διεύθυνση πτήσης του.
Μετά από ορισμένη ώρα (βλέπε Σχήμα 3) η θερμοκρασία των καυσαερίων έχει εξισωθεί με τη θερμοκρασία του
περιβάλλοντα αέρα και η ταχύτητα, που είχαν τα καυσαέρια στην έξοδο της καπνοδόχου, έχει γίνει μηδέν. Τότε
τα καυσαέρια έχουν φτάσει στο σημείο Β. Η καμπύλη ΑΒ
του άξονα του θυσάνου είναι συνέπεια τριών κινήσεων των
καυσαερίων, δηλαδή δύο κινήσεων κατακόρυφα προς τα
επάνω (θερμική άνωση και ορμή) και μίας κίνησης προς τα
δεξιά (διεύθυνση ανέμου).
Η ανύψωση των καυσαερίων από το Α στο Β ονομάζεται
«λοφίο». Το λοφίο είναι πολύ σημαντικό, διότι καθιστά το
«ενεργό ύψος» της καπνοδόχου h μεγαλύτερο από το γεωμετρικό της ύψος H κατά το λοφίο Δh (βλέπε Σχήμα 3,
σελ. 82). Το λοφίο είναι πράγματι πολύ σημαντικό, διότι,
όπως θα αποδείξουμε στη συνέχεια, όσο πιο μεγάλο είναι
το «ενεργό ύψος» της καπνοδόχου h, τόσο καλλίτερο είναι
αυτό για το Περιβάλλον.
Στο σημείο Β έχει τελειώσει η πρώτη φάση της διασποράς των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Τα δε καυσαέρια από το
σημείο Β και μετά κινούνται με την ίδια ταχύτητα, όπως ο
άνεμος.
Διάχυση
Από το σημείο Β αρχίζει η δεύτερη φάση της διασποράς
των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Η δεύτερη αυτή φάση είναι
κοινή, ανεξάρτητα από την προέλευση των ρύπων, δηλαδή
ανεξάρτητα από το εάν οι ρύποι προήλθαν από μία καπνοδόχο εργοστασίου, κρατήρα ηφαιστείου, εξάτμιση οχήματος, ακροφύσιο αεροπλάνου κ.λπ. Η χρονική διάρκεια
της δεύτερης φάσης είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την
πρώτη φάση. Κατά τη δεύτερη φάση εκτός από τη δύναμη
του ανέμου, που έτσι και αλλιώς δρα στους ρύπους από τη
στιγμή που αυτοί φτάνουν στην ατμόσφαιρα (σημείο Α) και
μεταφέρει τους ρύπους στην διεύθυνση του ανέμου, καθοριστικό για την διασπορά των ρύπων είναι το φαινόμενο
της «διάχυσης».
Το φαινόμενο της διάχυσης θα το κάνουμε κατανοητό
στο απλούστερο παράδειγμα της «μοριακής» διάχυσης.
Έστω, ότι σε ένα δωμάτιο δεν υπάρχει ίχνος αρώματος.
Στο κέντρο του δωματίου πατάμε μία φορά ένα σπρέι, από
το οποίο φεύγει μία μικρή ποσότητα αρώματος. Την στιγμή
που πατάμε το σπρέι η συγκέντρωση του αρώματος στη
θέση του σπρέι είναι πολύ μεγάλη, ενώ η συγκέντρωση
του αρώματος σε όλον τον υπόλοιπο χώρο του δωματίου
είναι μηδέν. Όσο περνάει όμως ο χρόνος, μπορούμε να
μυρίσουμε το άρωμα όλο και πιο μακριά από το κέντρο του
δωματίου σε οποιαδήποτε διεύθυνση, έτσι ώστε μετά από
λίγο χρόνο μπορούμε να μυρίσουμε το άρωμα και στο πιο
μακρινό σημείο του δωματίου. Αυτό οφείλεται στη διάχυση,
βάσει της οποίας με την πάροδο του χρόνου εξισώνονται
οι διαφορές της συγκέντρωσης μίας ουσίας σε ένα χώρο.
Το φαινόμενο της διάχυσης είναι καθοριστικό και μέσα στο

θύσανο, μόνο που μέσα στον θύσανο, δηλαδή μέσα στο
κάτω μέρος της ατμόσφαιρας, δεν είναι «μοριακή», αλλά
«τυρβώδης» (το τελευταίο μη Σας απασχολεί, το ανέφερα
μόνο για τους πολύ προχωρημένους). Όταν λοιπόν είμαστε
στο σημείο Β, η συγκέντρωση των ρύπων μέσα στο θύσανο
είναι πολύ μεγάλη, ενώ στην υπόλοιπη ατμόσφαιρα (έξω
από το θύσανο) είναι μηδέν ή πολύ μικρή. Φανταζόμαστε
το Σχήμα 3, έτσι, ώστε το έδαφος να είναι οριζόντιο. Λόγω
όμως της διάχυσης, αν από το σημείο Β κοιτάξουμε προς
την διεύθυνση του ανέμου (δηλαδή από αριστερά προς τα
δεξιά) οι ρύποι εξαπλώνονται προς όλες τις διευθύνσεις,
δηλαδή προς τα επάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Όπως
όμως εξηγήσαμε και στην μοριακή διάχυση, η εξάπλωση
των ρύπων γίνεται με το χρόνο όλο και μεγαλύτερη. Αυτό
όμως σημαίνει, ότι όσο περνάει η ώρα, ο θύσανος λαβαίνει
τη μορφή ενός χωνιού, δηλαδή όσο απομακρυνόμαστε από
την πηγή των καυσαερίων, τα καυσαέρια καταλαμβάνουν
έναν όλο και μεγαλύτερο χώρο, δηλαδή αραιώνουν τόσο
και περισσότερο, δηλαδή η συγκέντρωσή τους γίνεται όλο
και μικρότερη, κάτι που σημαίνει, ότι γίνονται λιγότερο επικίνδυνοι για τον άνθρωπο και τους λοιπούς αποδέκτες.
Κυρίες και Κύριοι με τα προηγούμενα προσπάθησα πολύπλοκα φυσικά φαινόμενα να Σας τα εξηγήσω με πολύ
απλά λόγια. Αν αυτό δεν έγινε τελείως κατανοητό, δεν
πειράζει. Αυτό που έχει σημασία είναι να συγκρατήσετε
οπωσδήποτε όμως το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή όσο τα
καυσαέρια απομακρύνονται από την πηγή που προήλθαν,
τόσο ποιο πολύ αραιώνουν και επομένως τόσο λιγότερο
βλαβερά γίνονται.
Αυτό όμως είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα, που
αν το γνωρίζουμε και το εφαρμόζουμε, μπορούμε να λιγοστέψουμε τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει η ρύπανση
της ατμόσφαιρας σε εμάς. Μερικά παραδείγματα είναι:
•Παράδειγμα πρώτο. Είμαστε με το αυτοκίνητο μας καθ’
οδόν και εμπλεκόμαστε σε μία κυκλοφοριακή συμφόρηση,
δηλαδή σε μποτιλιάρισμα. Η εξάτμιση του μπροστινού
αυτοκινήτου είναι μόνο σε απόσταση κάνα δύο μέτρων
μακριά μας, άρα οι ρύποι στα καυσαέρια που βγαίνουν
από την εξάτμιση του μπροστινού αυτοκινήτου δεν έχουν
προλάβει να αραιώσουν και επομένως είναι επικίνδυνοι. Τι
κάνουμε λοιπόν; Δεν επιτρέπουμε στον εξωτερικό αέρα
(όσο διαρκεί το μποτιλιάρισμα) να μπει στο εσωτερικό του
αυτοκινήτου μας κλείνοντας τον αντίστοιχο διακόπτη. Είναι
ποιο υγιεινό να αναπνέει κάποιος για λίγο τον αέρα του
εσωτερικού χώρου του αυτοκινήτου του, που είναι βεβαρυμμένος από την εκπνοή του, παρά να αναπνέει αέρα,
που έρχεται από έξω και είναι βεβαρυμμένος από καυσαέρια με μεγάλη συγκέντρωση ρύπων.
•Παράδειγμα δεύτερο. Βγάζουμε το μωρό μας με το καροτσάκι του βόλτα στην πόλη που μένουμε, και συναντάμε
κάποιον γνωστό με τον οποίο αρχίζουμε συζήτηση. Το χειρότερο που έχουμε να κάνουμε είναι να στεκόμαστε στο
πεζοδρόμιο, διότι τότε το μωρό ευρισκόμενο δίπλα στις
εξατμίσεις των αυτοκινήτων που περνούν και μάλιστα στο
ύψος των εξατμίσεων, αναπνέει όλη την ώρα καυσαέρια
με μεγάλη συγκέντρωση ρύπων. Τι κάνουμε λοιπόν; Μεταφέρουμε τη συζήτηση, όσο πιο μακριά γίνεται από το
δρόμο, π. χ. μπαίνοντας μέσα σε ένα μαγαζί.
•Παράδειγμα τρίτο. Είμαστε με το αυτοκίνητο μας καθ’
οδόν και βλέπουμε μπροστά μας ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι, που αφήνει πίσω του ένα σύννεφο καπνού. Αυτό
όμως δεν είναι φυσιολογικό, δηλαδή είναι απόδειξη, ότι
η ρύθμιση της μηχανής είναι εσφαλμένη, όπου προφανώς
κάποιος προσπάθησε να αντικαταστήσει τους ειδικούς
των συνεργείων αυτοκινήτων ή του ΚΤΕΟ. Έτσι είναι
βέβαιο, ότι στα καυσαέρια θα υπάρχουν και άλλοι ρύποι,
εκτός από τον καπνό, σε μεγάλες ποσότητες. Τι κάνουμε
λοιπόν; Κατ’ αρχάς, όπως και στο πρώτο παράδειγμα με
το μποτιλιάρισμα δεν επιτρέπουμε στον εξωτερικό αέρα
να μπει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου κλείνοντας τον
αντίστοιχο διακόπτη. Κατόπιν με προσεκτικό οδήγημα επιδιώκουμε να βρεθούμε μακριά από το όχημα που αφήνει
πίσω του το σύννεφο καπνού.
Χημικός Μετασχηματισμός
Κατά τη διασπορά των καυσαερίων στην ατμόσφαιρα μέσα
στο θύσανο, (δηλαδή μέσα στο χώρο που καταλαμβάνουν

τα καυσαέρια) συμβαίνουν διάφορα φαινόμενα.
Ένα πρώτο φαινόμενο, που συμβαίνει μέσα στο θύσανο
κατά την εξάπλωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα, είναι ο
χημικός μετασχηματισμός των ρύπων Δηλαδή, οι περισσότεροι ρύποι, που περιγράψαμε μέχρι τώρα είναι χημικώς
ασταθείς. Έτσι, όταν καταλήξουν στην ατμόσφαιρα (στο
παράδειγμά μας με την έξοδο από την καπνοδόχο) αρχίζουν να υφίστανται «χημικό μετασχηματισμό». Αποτέλεσμα
τέτοιων χημικών αντιδράσεων μπορεί να είναι, ότι άλλοι
ρύποι λιγοστεύουν, άλλοι εξαφανίζονται και άλλοι αυξάνουν ή δημιουργούνται. Μερικά παραδείγματα:
•Ο ρύπος μονοξείδιο του αζώτου που βρίσκεται μέσα
στον θύσανο, μετά από ένα χρονικό διάστημα μεταβάλλεται όλος σε διοξείδιο του αζώτου (βλέπε Σχήμα 3) και
η
επομένως εξαφανίζεται (βλέπε 4 Ενότητα,).
•Ο ρύπος διοξείδιο του αζώτου που σχηματίστηκε στα
καυσαέρια μέχρι την έξοδό τους από την καπνοδόχο, αυξάνει μέσα στον θύσανο κατά το ποσό που από το μονοξείδιο του αζώτου δημιουργείται διοξείδιο του αζώτου.
•Από τους ρύπους άκαυστοι υδρογονάνθρακες και διοξείδιο του αζώτου δημιουργείται υπό την επίδραση ισχυρής
η
ηλιακής ακτινοβολίας ο ρύπος όζον (βλέπε 8 Ενότητα, ).
Ξηρή Απόθεση
Ένα δεύτερο φαινόμενο που συμβαίνει μέσα στο θύσανο
κατά την εξάπλωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι η
λεγομένη «ξηρή απόθεση» των ρύπων (βλέπε Σχήμα 3 ).
Δηλαδή κάποτε το κάτω μέρος του θυσάνου φτάνει μέχρι
την επιφάνεια της γης, οπότε οι ρύποι έρχονται σε επαφή
με τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, τα οικοσυστήματα,
τα κτήρια, το έδαφος, τα επιφανειακά νερά κ.λπ. (όλα αυτά
για συντομία τα έχουμε ήδη ονομάσει «αποδέκτες»). Από
τη στιγμή λοιπόν, που το κάτω μέρος του θυσάνου φτάνει μέχρι την επιφάνεια της γης και ανάλογα με τον ρύπο
αλλά και με την επιφάνεια με την οποία έρχεται ο ρύπος
σε επαφή, ένα μέρος αυτού του ρύπου αποτίθεται στους
αποδέκτες. Το φαινόμενο αυτό λέγεται «ξηρή απόθεση».
Όταν όμως το κάτω μέρος του θυσάνου φτάσει μέχρι την
επιφάνεια της γης, οι ρύποι επί πλέον μπορούν να διεισδύσουν και στον ανθρώπινο οργανισμό (κυρίως μέσω της
αναπνοής αλλά και μέσω του δέρματος και των ματιών
όπως ήδη έχουμε περιγράψει) με τις επιπτώσεις, που
αναφέραμε στην περιγραφή των επί μέρους ρύπων.
Υγρή Απόθεση
Ένα τρίτο φαινόμενο που συμβαίνει μέσα στο θύσανο κατά
την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι η λεγομένη «υγρή απόθεση» των ρύπων (βλέπε Σχήμα 3).
•Δηλαδή αν ο θύσανος, από τη στιγμή που εγκαταλείπει
την καπνοδόχο, περάσει μέσα από ένα σύννεφο, είναι δυνατόν επί μέρους ρύποι, είτε αυτοί είναι αέρια, είτε είναι
στερεά αιωρούμενα σωματίδια να αντιδράσουν μέσα στο
σύννεφο. Π.χ. τα στερεά σωματίδια δρουν ως πυρήνες
γύρω από τους οποίους σχηματίζονται σταγόνες με αποτέλεσμα επιμέρους ρύποι να καταλήγουν στην επιφάνεια της
γης με τις σταγόνες της βροχής, τις νιφάδες του χιονιού ή
τους κόκκους χαλαζιού. Έτσι ένα μέρος των ρύπων αποτίθεται σε αυτά , που για συντομία ονομάσαμε αποδέκτες
δηλαδή τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά, τα οικοσυστήματα,
το έδαφος, τα επιφανειακά νερά κ.λπ. Το φαινόμενο αυτό
λέγεται «εκροή» των ρύπων (στα αγγλικά rain-out και στα
γερμανικά ausregnen).
•Ανεξάρτητα από αυτό το φαινόμενο, αν ο θύσανος περάσει κάτω από ένα σύννεφο την ώρα που πέφτει βροχή
κάτω από το σύννεφο, είναι δυνατόν βροχή, χιόνι ή χαλάζι,
που πέφτει να απορροφήσει ή να ενσωματώσει επί μέρους
ρύπους (είτε αυτοί είναι αέρια είτε στερεά αιωρούμενα
σωματίδια) έτσι, ώστε αυτοί να καταλήξουν με τη βροχή
στους αποδέκτες. Το φαινόμενο αυτό λέγεται «έκπλυση»,
δηλαδή ξέπλυμα των ρύπων (στα αγγλικά wash-out και στα
γερμανικά auswaschen).
•Το σύνολο των δύο φαινομένων, δηλαδή της «εκροής»
των ρύπων και της «έκπλυσης» των ρύπων λέγεται «υγρή
απόθεση» των ρύπων.
Επίδραση των Ρύπων της Ατμόσφαιρας στο Φυσικό Περιβάλλον
Από την περιγραφή της διασποράς των ρύπων, που κατέληξαν στην ατμόσφαιρα (ανεξάρτητα από την προέλευσή
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τους) προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για την επίδραση των ρύπων αυτών στο κλίμα της γης, στο φυσικό
Περιβάλλον, δηλαδή στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος
και στους αποδέκτες, δηλαδή στον άνθρωπο, ζώα, φυτά,
οικοσυστήματα, κτήρια, υλικά κ.λπ.:
1.Οι ρύποι της ατμόσφαιρας επηρεάζουν το κλίμα, όπως
εξηγήσαμε αναλυτικά, όταν περιγράψαμε το «Φαινόμενο
του Θερμοκηπίου» (βλέπε 6η Ενότητα, και 7η Ενότητα, ).
2.Πλησιάζοντας οι ρύποι στην επιφάνεια της γης μπορούν να διεισδύσουν στον οργανισμό του ανθρώπου και
των ζώων κυρίως μέσω των αναπνευστικών τους οργάνων
αλλά και μέσω του δέρματος και των ματιών. Στα φυτά
οι ρύποι διεισδύουν μέσω των κυρίων οργάνων αναπνοής
τους, δηλαδή μέσω των υπέργειων τμημάτων των φυτών
και κυρίως εκείνων, που έχουν πόρους (στόματα, φυμάτια).
3.Μέσω της ξηρής και υγρής απόθεσης οι ρύποι επηρεάζουν τα κτήρια, τα υλικά, το έδαφος, τα επιφανειακά νερά
κ.λπ. Για την επίδραση των ρύπων στα κτήρια και στα υλικά αναφερθήκαμε στην περιγραφή της «Όξινης Βροχής»
η
(βλέπε 8 Ενότητα). Όταν το έδαφος και τα επιφανειακά
νερά είναι βεβαρημένα, τότε τα φυτά με τις ρίζες τους δεν
προσλαμβάνουν μόνο τα απαραίτητα οργανικά υλικά και τα
ανόργανα άλατα αλλά και τους ρύπους. Όσο πιο βεβαρημένα είναι το έδαφος και το νερό, τόσο μεγαλύτερη γίνεται

Σχήμα 4: Τροφική Αλυσίδα

η πιθανότητα μετά από ισχυρές βροχοπτώσεις να φτάσουν
οι ρύποι μέχρι τα υπόγεια νερά ρυπαίνοντάς τα.
4.Βεβαρημένα φυτά μπορούν μέσω της τροφικής αλυσίδας
να επιβαρύνουν και τον άνθρωπο (βλέπε Σχήμα 4).
Εκπομπή, Μετάδοση και Ρυπογόνος Επιβάρυνση των Ρύπων
Τώρα θα εισαγάγουμε τρεις σημαντικές έννοιες σχετικά
με τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα (βλέπε π.χ.
Σχήμα 2, ή Σχήμα 3,:
1.Η μετάβαση ενός ρύπου από την καπνοδόχο (και γενικότερα από την πηγή του) στην ατμόσφαιρα λέγεται
«εκπομπή» (στα αγγλικά και στα γερμανικά emission) του
ρύπου.
2.Ό,τι συμβαίνει από τη μετάβαση ενός ρύπου από την
καπνοδόχο (και γενικότερα από την πηγή του) στην ατμόσφαιρα, δηλαδή από την εκπομπή ενός ρύπου μέχρι να
καταλήξει ο ρύπος στους αποδέκτες, δηλαδή στους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά, τα οικοσυστήματα, τα κτήρια,
το έδαφος, τα επιφανειακά νερά κ.λπ. λέγεται «μετάδοση»
(στα αγγλικά και στα γερμανικά transmission) του ρύπου.
3.Η μετάβαση ενός ρύπου από την ατμόσφαιρα στους αποδέκτες λέγεται στα αγγλικά και στα γερμανικά immission.
Εγώ έμαθα και τις τρεις αυτές έννοιες στα γερμανικά και
στα αγγλικά. Όταν άρχισα να δραστηριοποιούμαι μετά τη
συνταξιοδότησή μου εκτός της Γερμανίας και στην Ελλάδα, γράφοντας Άρθρα και Βιβλία στα Ελληνικά, ασχολήθηκα με το να βρω αντίστοιχες Ελληνικές λέξεις. Για τις
δύο πρώτες (emission και transmission) βρήκα σύντομα
αντίστοιχες Ελληνικές. Μου έκανε όμως ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση, ότι για την λέξη immission δεν έβρισκα αντίστοιχη Ελληνική λέξη παρά το γεγονός, ότι ρώτησα 2 αποφοίτους ανωτάτων Σχολών Μηχανικών Περιβάλλοντος,
έναν βοηθό Καθηγητού Πανεπιστημίου και περισσότερους
υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Έτσι εισήγαγα εγώ μία δική μου μετάφραση: immission = ρυπογόνος
επιβάρυνση. Αν κάποια ή κάποιος από Εσάς γνωρίζει την
επίσημη μετάφραση της λέξης immission στα Ελληνικά,
θα χαιρόμουν, αν μου το μετέφερε (στην Ιστοσελίδα μου
υπάρχει και το link επικοινωνία). Έτσι, όσο δεν υπάρχει
κάποια αντίδραση εκ μέρους Σας παραμένει immission =
ρυπογόνος επιβάρυνση.
Οι έννοιες εκπομπή, μετάδοση και ρυπογόνος επιβάρυνση. που εισαγάγαμε για το παράδειγμα της ρύπανσης της

ατμόσφαιρας με καυσαέρια, χρησιμοποιούνται αντίστοιχα
και σε άλλες επιβαρύνσεις του Περιβάλλοντος, όπως π.χ.
στην είσοδο υγρών λυμάτων σε ένα ποτάμι, μία λίμνη ή μία
θάλασσα, όπως επίσης στη ρύπανση του Περιβάλλοντος
από ακτινοβολίες, θερμότητα, ήχους, δονήσεις κ.λπ.
Διάρκεια «Ζωής» των Ρύπων
Αναφέραμε προηγουμένως, ότι η διασπορά των ρύπων
στην ατμόσφαιρα συνεχίζεται και όταν το κάτω μέρος του
θυσάνου φτάσει ήδη στο έδαφος,. Έτσι είναι λογικό το
εξής ερώτημα: Πόσο μακριά φτάνουν άραγε οι ρύποι από
την πηγή τους, δηλαδή από τον ρυπαντή ή και διαφορετικά πόσο μεγάλη είναι η διάρκεια «ζωής» των ρύπων στην
ατμόσφαιρα;
Η απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα είναι εύκολη, αν έγιναν
κατανοητά, τα όσα περιγράψαμε εκτενώς προηγουμένως
για τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα. Η τελική
απάντηση λοιπόν είναι, ότι οι ρύποι φτάνουν τόσο πιο μακριά από την πηγή τους, που σημαίνει το ίδιο, με το ότι η
διάρκεια «ζωής» των ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι τόσο
μεγαλύτερη, όσο δυσκολότερος είναι ο χημικός μετασχηματισμός του ρύπου και όσο δυσκολότερη είναι η ξηρή και
η υγρή απόθεση των ρύπων. Ας το εξηγήσουμε όμως αυτό
λίγο πιο αναλυτικά.
Όταν περιγράψαμε τη διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, εξηγήσαμε, ότι μέσα στο θύσανο, δηλαδή μέσα
στο χώρο που καταλαμβάνουν τα καυσαέρια κατά την
διασπορά των στην ατμόσφαιρα, τα μόνα φαινόμενα που
συμβαίνουν είναι 3, δηλαδή ο χημικός μετασχηματισμός, η
ξηρή απόθεση και η υγρή απόθεση.
Όταν ένας ρύπος που κατέληξε στην ατμόσφαιρα δεν
υφίσταται κανένα χημικό μετασχηματισμό, είναι επόμενο,
ότι ο ρύπος αυτός φτάνει πολύ μακριά από την πηγή του ή
ότι έχει μεγάλη διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα.
Επίσης, όταν το κάτω μέρος του θυσάνου φτάσει στη γη,
αλλά ένας ρύπος παρ’ ότι έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε επιφάνεια, όπως π.χ. τον άνθρωπο, τα ζώα, τα φυτά,
τα κτήρια, το έδαφος, τα επιφανειακά νερά κ.λπ. δεν εναποτίθεται σε καμία από αυτές τις επιφάνειες, δηλαδή δεν
υφίσταται ξηρή απόθεση, τότε είναι επόμενο, ότι ο ρύπος
αυτός φτάνει πολύ μακριά από την πηγή του ή ότι έχει μεγάλη διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα.
Τέλος, όταν ένας ρύπος που έχει καταλήξει στην ατμόσφαιρα και περνάει είτε μέσα από ένα σύννεφο, είτε κάτω
από ένα σύννεφο την ώρα που βρέχει δίχως να απορροφηθεί από τη βροχή ή να ενσωματωθεί στη βροχή, δηλαδή
δίχως να υποστεί υγρή απόθεση, τότε είναι επόμενο, ότι
ο ρύπος αυτός φτάνει πολύ μακριά από την πηγή του ή ότι
έχει μεγάλη διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα.
Τώρα θα Σας αναφέρω μερικά παραδείγματα για διάρκεια

Πίνακας 2: Διάρκεια “ζωής” μερικών Ρύπων

ζωής ρύπων στην ατμόσφαιρα (βλέπε Πίνακα 2):
Το υδρόθειο, που όπως έχουμε εξηγήσει προκύπτει π.χ.
από την ατελή καύση του θείου, δηλαδή του θειαφιού που
υπάρχει στα καύσιμα (βλέπε 4η Ενότητα), έχει διάρκεια
ζωής στην ατμόσφαιρα ίση με 2 ώρες.
Το διοξείδιο του θείου, που όπως έχουμε εξηγήσει προκύπτει π.χ. από την καύση του θείου, δηλαδή του θειαφιού
που υπάρχει στα καύσιμα (βλέπε 4η Ενότητα), έχει διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα ίση με 4 ημέρες.
Το μονοξείδιο του άνθρακα που όπως έχουμε εξηγήσει
προκύπτει π.χ. από την ατελή καύση του άνθρακα, που
υπάρχει σχεδόν σε όλα τα καύσιμα (βλέπε 3η Ενότητα) έχει

διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα ίση με δυόμισι μήνες.
Το μεθάνιο, που είναι αφ’ ενός συστατικό του καυσίμου
φυσικό αέριο και αφ’ εταίρου προϊόν της σήψης, δηλαδή
του σαπίσματος της οργανικής ύλης (π.χ. φαγητά, κλαδιά
κ.λπ.), το μεθάνιο λοιπόν (βλέπε 1η Ενότητα) έχει διάρκεια
ζωής στην ατμόσφαιρα ίση με 2 χρόνια.
Το υποξείδιο του αζώτου, που είναι αέριο του θερμοκηπίου και δημιουργείται π.χ. κατά την υπέρμετρη χρήση
η
αζωτούχων λιπασμάτων στη γεωργία (βλέπε 7 Ενότητα)
έχει διάρκεια ζωής στην ατμόσφαιρα ίση με 150 χρόνια.
Όταν η διάρκεια «ζωής» ενός ρύπου στην ατμόσφαιρα
είναι μερικές ημέρες, όπως π.χ. το διοξείδιο του θείου,
που έχει διάρκεια ζωής 4 ημέρες, η επίδραση του στο Περιβάλλον περιορίζεται κοντά στις περιοχές προελεύσεώς
του.
Όταν η διάρκεια «ζωής» ενός ρύπου είναι περισσότεροι
μήνες, όπως π.χ. το μονοξείδιο του άνθρακα που έχει διάρκεια ζωής δυόμισι μήνες, τότε η επίδρασή του στο Περιβάλλον περιορίζεται σε ένα ημισφαίριο.
Όταν η διάρκεια «ζωής» ενός ρύπου είναι περισσότερα χρόνια, όπως π.χ. το υποξείδιο του αζώτου, που έχει
διάρκεια ζωής 150 χρόνια, τότε ο ρύπος μεταφέρεται σε
όλη την υδρόγειο. Έτσι εξηγούνται γεγονότα, όπως το ότι
π.χ. στην Ανταρκτική, δηλαδή στο νότιο Πόλο εντοπίσθηκαν εντομοκτόνα ή ότι π.χ. στους πάγους της Γροιλανδίας,
δηλαδή κοντά στο βόρειο Πόλο εντοπίσθηκε ένας ρύπος,
που λέγεται τετραμεθυλομόλυβδος που υπήρχε στα καυσαέρια αυτοκινήτων πριν εισαχθεί η αμόλυβδος βενζίνη,
παρ’ ότι βεβαίως δεν είχαμε εκπομπή τέτοιων ρύπων ποτέ
σε αυτές τις περιοχές. Δηλαδή οι ουσίες αυτές έφτασαν
μέχρι αυτές τις απόμακρες περιοχές μόνο επειδή είχαν
πολύ μεγάλη διάρκεια «ζωής», δηλαδή περισσοτέρων
ετών.
Όλα όσα εξηγήσαμε μέχρι τώρα, ίσχυαν για την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν το έδαφος είναι επίπεδο και οι μετεωρολογικές
συνθήκες είναι «κανονικές».
η
Στην επόμενη 10 Ενότητα θα σας περιγράψω την διασπορά των ρύπων στην ατμόσφαιρα, όταν το έδαφος δεν είναι
επίπεδο και όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες δεν είναι
«κανονικές» αλλά «ειδικές», δηλαδή όταν:
1.Επικρατεί «άπνοια», δηλαδή δεν φυσάει άνεμος.
2. Υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα στρώμα αέρα, στο οποίο
επικρατεί «θερμοκρασιακή αναστροφή».
3.Συγχρόνως επικρατεί «άπνοια» και «θερμοκρασιακή
Αναστροφή».
Όλα αυτά βέβαια θα τα περιγράψουμε, ως συνήθως, με
απλά και κατανοητά λόγια. Κατόπιν όμως θα γίνουν αντιληπτά κάποια από τα πιο σοβαρά προβλήματα, που απασχολούν τους ανθρώπους και τα οποία συνδέονται με έννοιες,
όπως χειμερινό και θερινό «Νέφος».
Πριν εγκαταλείψουμε όμως το Κεφάλαιο Διασπορά των
Ρύπων στην Ατμόσφαιρα υπό κανονικές συνθήκες, θέλω
να Σας αναφέρω το εξής: Όπως εξηγήσαμε, ο θύσανος,
δηλαδή ο χώρος μέσα στον οποίο είναι τα καυσαέρια, έχει
το σχήμα «χωνιού». Ανάλογα όμως με τις (κανονικές)
μετεωρολογικές συνθήκες το «χωνί», που σχηματίζει ο
θύσανος μπορεί να είναι από πολύ «ανοιχτό» μέχρι πολύ
«κλειστό». Αυτό σημαίνει ότι:
1.Όταν το σχήμα που παίρνει ο θύσανος, δηλαδή το χωνί
με τα καυσαέρια, είναι πολύ ανοιχτό, τότε η αραίωση των
ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μεγάλη, δηλαδή τα
καυσαέρια έχουν γίνει αρκετά ακίνδυνα.
2.Όταν το σχήμα που παίρνει ο θύσανος, δηλαδή το χωνί
με τα καυσαέρια, είναι πολύ κλειστό, τότε η αραίωση των
ρύπων στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μικρή, δηλαδή τα καυσαέρια έχουν παραμείνει αρκετά επικίνδυνα.
Αυτά θα τα χρησιμοποιήσουμε στην επόμενη 10η Ενότητα.

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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Χόρχε Μπουκάι:
Αυτό το πληγωμένο παιδί που φέρουμε μέσα μας
είναι που μας κάνει να αντιδρούμε έτσι...
Αν εξοργίζομαι επειδή αργείς, μπορεί, το να
έρχεσαι στην ώρα σου να μην αρκεί για την
επίλυση του προβλήματός μου. Θα έπρεπε να
δω τι είναι αυτό που με πειράζει τόσο, ποια
ερμηνεία δίνω στην αργοπορία σου, τι είναι
αυτό που χρειάζομαι από σένα, τι σου ζητάω
απαιτώντας ακρίβεια…
Να μου αποδείξεις ότι νοιάζεσαι για μένα; Να
με εκτιμάς; Να με λάβεις υπόψη σου; Τι θέλω
να πω όταν αντιδρώ έτσι;
Όταν επικεντρωνόμαστε υπερβολικά στον
εαυτό μας, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι
συμβαίνει στον άλλον και γινόμαστε εγωκεντρικοί.
Γι’ αυτόν που βλέπει απ’ έξω, η συμπεριφορά
μας μοιάζει τουλάχιστον υπερβολική – αν όχι
εντελώς παράλογη. Και πιθανότατα είναι, γιατί
αυτές οι τόσο πρωτόγονες αντιδράσεις προέρχονται στην πραγματικότητα από τα πρώτα
χρόνια της ζωής μας, από τους τρόπους συμπεριφοράς που μάθαμε για να προστατευόμαστε από τα τραύματα της παιδικής ηλικίας…
Αυτή η ανάμνηση του πρωτογενούς τραύματος
μπορεί να ονομαστεί «το πληγωμένο παιδί».
Αυτό το πληγωμένο παιδί που φέρουμε μέσα
μας είναι που μας κάνει να αντιδρούμε έτσι.
Κουβαλάμε τους πόνους που δεν μπορέσαμε
να εκφράσουμε στην παιδική μας ηλικία και
τους εξωτερικεύουμε μέσω των αντιδράσεών
μας, χωρίς να το συνειδητοποιούμε.
Αυτό σημαίνει πως τοποθετούμαστε πριν καλά
καλά μπορέσουμε να σκεφτούμε. Αυτού του είδους οι αντιδράσεις είναι που δημιουργούν τα
περισσότερα προβλήματα στις διαπροσωπικές
σχέσεις.
Δυστυχώς, όταν βιώνουμε μία σχέση, τους πόνους και τους θυμούς που δεν βρήκαν διέξοδο
στο παρελθόν, τους αναπλάθουμε στο παρόν
μας, εμπλέκοντας και τον άλλον στις αντιδράσεις μας.
Γενικά, αυτοί οι παλιοί πόνοι δεν εμφανίζονται
μέχρι να βρεθούμε σε μία ερωτική σχέση. Η
σχέση και ο γάμος ξύνουν αυτές τις παλιές
πληγές και υποθέτουμε πως είναι ο σύντροφός μας που τις προκαλεί.
Συνήθως αυτό δε συμβαίνει από την αρχή,
αλλά σιγά σιγά, όσο αισθανόμαστε πραγματικά δεμένοι με τον άλλον. Αυτό το πληγωμένο
παιδί που κουβαλάμε μέσα μας είναι σαν μία
μαύρη τρύπα που ρουφάει τα πάντα, σαν ένας
πονόδοντος.

Όταν παρουσιάζεται στη ζωή μας δεν μπορούμε να σκεφτούμε τίποτε άλλο, ο πόνος κυριαρχεί στη ζωή μας. Σε πολλές περιπτώσεις
χωρισμού, το πρόβλημα δεν βρίσκεται στη
σχέση μεταξύ των δύο, αλλά σε άλυτα θέματα του παρελθόντος ενός από τους δύο (ή και
των δύο).
Η αντίδρασή μου προκαλεί τη δική σου, κι έτσι
ο ένας επηρεάζει αρνητικά τον άλλον. Όταν
κουβαλάμε μέσα μας το πληγωμένο παιδί,
έχουμε την αίσθηση πως ποτέ δεν βρισκόμαστε στο παρόν.
Πάντα αντιδρούμε για πράγματα που μας συνέβησαν πριν πολλά χρόνια. Αυτό καθιστά τη
σχέση με τον άλλον αδύνατη. Όσο δεν ασχολούμαι με το πληγωμένο παιδί, αυτό θα συνεχίσει να αντιδρά και να επιδεινώνει τις προσωπικές μου σχέσεις, καθώς ο μόνος που μπορεί
να το ακούσει είμαι εγώ ο ίδιος όταν σκύβω
πάνω στη θλίψη και την οργή του. Τότε μόνο
το παιδί παύει να αντιδρά, γιατί τότε μόνο το
στηρίζω.
Το πληγωμένο παιδί ζητάει την επικύρωση του
πόνου του. Μόνο όταν ένας άνθρωπος αισθάνεται επιβεβαίωση μέσα στον πόνο του, μπορεί
να τον εκφράσει και να τον ξεπεράσει.
Για να αγγίξω το σημείο που με πονάει είναι
απολύτως απαραίτητο να σταματήσω να κατηγορώ τον άλλον και να παρατηρήσω μέσα
από τις αντιδράσεις μου τι είναι αυτό που μου
συμβαίνει.
Στις χειρότερες περιπτώσεις, όταν ένα ζευγάρι νιώθει αυτό το κενό που δεν μπορεί να
γεμίσει με τους δυο, αποφασίζει να κάνει ένα
παιδί… καθώς κι αυτοί που δείχνουν ενήλικοι,
δεν είναι παρά δύο απελπισμένα παιδιά που
ψάχνουν σωτηρία στο κοινό παιδί τους.
Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να είναι λαμπροί ως ενήλικες, αλλά όταν αποτραβιούνται
στην οικειότητα των πιο στενών τους σχέσεων
δεν είναι παρά παιδιά, που χρειάζονται διαρκώς βοήθεια και αντιδρούν στην έλλειψη στοργής, προσοχής ή αναγνώρισης.
Να μάθουμε να εκμεταλλευόμαστε κάθε δυσκολία που συναντάμε στο δρόμο μας, για να
εμβαθύνουμε περισσότερο και να έρθουμε σε
ουσιαστικότερη επαφή, όχι μόνο με τον σύντροφό μας, αλλά και με την δική μας προσωπική κατάσταση, ως ζωντανά πλάσματα.
Πηγή: Απόσπασμα από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάι «Να βλέπεις στον
έρωτα» – εκδ. opera, via: sxeseis-kai-sunaisthimata.com
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Η Τρελή Ροδιά
Σ’ αυτές τις κάτασπρες αυλές όπου φυσά ο νοτιάς
σφυρίζοντας σε θολωτές καμάρες, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά
που σκιρτάει στο φως σκορπίζοντας το καρποφόρο γέλιο της
με ανέμου πείσματα και ψιθυρίσματα, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά
που σπαρταράει με φυλλωσιές νιογέννητες τον όρθρο
ανοίγοντας όλα τα χρώματα ψηλά με ρίγος θριάμβου;
Όταν στους κάμπους που ξυπνούν τα ολόγυμνα κορίτσια
θερίζουνε με τα ξανθά τους χέρια τα τριφύλλια
γυρίζοντας τα πέρατα των ύπνων τους, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά
που βάζει ανύποπτη μες τα χλωρά πανέρια τους τα φώτα
που ξεχειλίζει από κελαηδισμούς τα ονοματά τους - πέστε μου
είναι η τρελή ροδιά που μάχεται τη συνεφιά του κόσμου;
Στη μέρα που απ’ τη ζήλεια της στολίζεται μ’ εφτά λογιώ φτερά
ζώνοντας τον αιώνιο ήλιο με χιλιάδες πρίσματα
εκτυφλωτικά, πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά
που αρπάει μια χαίτη μ’ εκατό βιτσιές στο τρέξιμο της
ποτέ θλιμένη και ποτέ γκρινιάρα - πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά
που ξεφωνίζει την καινούργια ελπίδα που ανατέλλει;
Πέστε μου είναι η τρελή ροδιά που χαιρετάει τα μάκρη
τινάζοντας ένα μαντήλι φύλλα από δροσερή φωτιά,
μια θάλασσα ετοιμόγεννη με χίλια δυο καράβια,
με κύματα που χίλιες δυο φορές κινάν και πάνε
σ’ αμύριστες ακρογιαλιές - πέστε μου, είναι η τρελή ροδιά
που τρίζει τάρμενα ψηλά στο διάφανο αιθέρα;
Πανύψηλα με το γλαυκό τσαμπί που ανάβει κι εορτάζει
αγέρωχο, γεμάτο κίνδυνο, πέστε μου είναι η τρελή ροδιά
που σπάει με φως καταμεσίς του κόσμου τις κακοκαιριές του δαίμονα
που πέρα ως πέρα την κροκάτη απλώνει τραχηλιά της μέρας
τη πολυκεντημένη από σπαρτά τραγούδια -πέστε μου είναι η τρελή ροδιά
που βιαστικά ξεθηλυκώνει τα μεταξωτά της μέρας;
Σε μεσοφούστανα πρωταπριλιάς και σε τζιτζίκια δεκαπενταυγούστου,
πέστε μου, αυτή που παίζει, αυτή που οργίζεται, αυτή που ξελογιάζει,
τινάζοντας απ’ τη φοβέρα τα κακά μαύρα σκοτάδια της,
ξεχύνοντας στους κόρφους του ήλιου τα μεθυστικά πουλιά,
πέστε μου, αυτή που ανοίγει τα φτερά στο στήθος των πραγμάτων,
στο στήθος των βαθιών ονείρων μας, είναι η τρελή ροδιά;
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
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ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
• Ο μπαμπάς μου
4 ετών: Ο μπαμπάς μου μπορεί να
κάνει τα πάντα!
7 ετών: Ο μπαμπάς ξέρει τόοοσα
πολλά!
8 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τελικά και τόσα πολλά.
12 ετών: Ο μπαμπάς μου δεν ξέρει τι
του γίνεται.
14 ετών: Ο πατέρας μου; Άσε καλύτερα!
21 ετών: Ωχ, πάλι αυτός μπροστά
μου!
25 ετών: Κάτι ξέρει για το θέμα ο πατέρας μου αλλά όχι και πολλά πράγματα.
30 ετών: Θα πρέπει να μάθω τι ξέρει
ο πατέρας μου για το θέμα.
35 ετών: Πριν αποφασίσουμε ας ζητήσουμε και τη γνώμη του μπαμπά.
50 ετών: Τι άραγε να πίστευε ο πατέρας γι΄αυτό;
60 ετών: Τελικά ο πατέρας μου είχε
τεράστια εμπειρία!
65+ετών: Α ρε πατέρα! Μακάρι να
ζούσες και να μιλούσαμε σήμερα οι
δυο μας!»
• Ο παράδεισος
Ήταν καμιά 10ρια άτομα στον Αγ.
Πέτρο για να τους στείλει αναλόγως
στην Κόλαση ή στον Παράδεισο..
Αφού έστειλε σχετικά όλους στην Κόλαση φτάνει και στον τελευταίο τον
οποίο τον έστειλε στον Παράδεισο..
Πετάγεται ένας και του λέει…
– Καλά τρελός είσαι; Αυτός είναι
οδηγός λεωφορείου και περνάει με
κόκκινο, δεν υπολογίζει τους πεζούς,
τρέχει σαν τρελός, παρανομεί καθημερινά τον ΚΟΚ…κτλ
Και ο άγιος του απαντάει..
– Μπορεί, αλλά είναι ο μόνος από

όλους εσάς που στην βάρδιά του κάνει 50 άτομα να κάνουν τον σταυρό
τους!
• Το λίφτινγκ
Μια γυναίκα αποφασίζει να κάνει λίφτινγκ στο πρόσωπο για τα γενέθλιά
της. Ξοδεύει 5000 ευρώ και αισθάνεται ιδιαίτερα ικανοποιημένη με το
αποτέλεσμα. Στο δρόμο για το σπίτι,
σταματάει σε ένα περίπτερο για να
αγοράσει μια εφημερίδα. Προτού
φύγει ρωτάει τον περιπτερά:
– Πόσο χρονών με κάνετε;
– 32, της απαντάει.
– Κι όμως, είμαι 47! λέει με ικανοποίηση.
Λίγο αργότερα, πάει σ’ ένα φαστφουντάδικο και κάνει την ίδια ερώτηση
στην κοπέλα στο ταμείο. Εκείνη απαντάει:
– Γύρω στα 29 σας κάνω.
Και η γυναίκα:
– Όχι, είμαι 47!
Τώρα πλέον πετάει στα σύννεφα.
Σταματάει σε ένα φαρμακείο και
αφού φτάνει στο ταμείο και αγοράζει μέντες, ρωτάει το φαρμακοποιό
την ίδια φλέγουσα ερώτηση.
Εκείνος απαντά:
– Εχμ, 30;
Για μια ακόμα φορά, λέει περήφανα:
– Είμαι 47, αλλά σας ευχαριστώ.
Στη στάση του λεωφορείου, ρωτάει
έναν ηλικιωμένο κύριο την ίδια ερώτηση.
Εκείνος της απαντά:
– Κυρία μου, είμαι 78 ετών και η
όρασή μου δεν είναι όπως παλιά.
Όσο ήμουν νέος ωστόσο, είχα ένα σίγουρο τρόπο για να διαπιστώνω την
ηλικία μιας κυρίας. Θα ακουστεί σαν
ασέβεια, αλλά απαιτεί την τοποθέτηση των χεριών μου στο εσωτερικό του
στηθόδεσμού σας. Τότε θα είμαι σε

θέση να πω την ακριβή ηλικία σας.
Ακολουθεί μια παρατεταμένη σιωπή
στον άδειο δρόμο έως ότου η περιέργεια την κυριεύει:
– Εντάξει, θα σας αφήσω.
Βάζει και τα δύο του χέρια κάτω από
την μπλούζα της και στο εσωτερικό
του σουτιέν, ψηλαφίζει μεθοδικά και
προσεκτικά. Μετά από δύο λεπτά,
εκείνη του λέει:
– Εντάξει φτάνει…, πόσο ετών είμαι;
Κάνει ένα τελευταίο ζούπηγμα αυτός, βγάζει τα χέρια του και της λέει:
– Κυρία μου, είστε 47 ετών.
Όλο έκπληξη τον ρωτάει:
– Απίστευτο! Πώς το καταλάβατε;
– Μου υπόσχεστε πως δε θα νευριάσετε;
– Ναι.
– Ήμουν από πίσω σας στο φαστφουντάδικο

‘χουν κι άλλοι ιδιοκτήτες τζιπ. Για να
μην κάνετε συνέχεια αυτή τη δουλειά
λοιπόν, εμείς έχουμε φτιάξει μια πατέντα, όπου κολλάμε ένα μεταλλικό πλαίσιο πάνω στο πίσω κάπο, το
οποίο γράφει 4Χ4=16, με όμορφα
καλλιτεχνικά γράμματα. Κι έτσι δεν
έχουν πια τι να γράψουν και γλιτώνετε. Αν παρατηρήσετε θα δείτε πολλά
τζιπ με αυτό το κόλπο. Τι λέτε;
Τι να πει… βάζει το μεταλλικό πλαίσιο με 4Χ4=16 και επιστρέφει σπίτι.
Το βράδυ περνάει ο πιτσιρικάς, βλέπει το 4Χ4=16 και προβληματίζεται.
Ξύνει το κεφάλι για λίγο και τελικά
βγάζει το σουγιά και χαράζει στο
κάπο ακριβώς από κάτω: ΣΩΣΤΟΟΟΟΟΟΟΟΟΣ!!!!!!

• Το τζιπ
Κάποιος αγοράζει πανάκριβο και
ολοκαίνουργιο τζιπ. Το βράδυ το παρκάρει κάτω από το σπίτι του. Περνάει
πιτσιρικάς, κοιτάει το τζιπ, τού ‘ρχεται φαεινή ιδέα, βγάζει σουγιά και
πλάι στην ένδειξη 4Χ4 χαράζει στη
λαμαρίνα =16!
Το πρωί ο τύπος τραβάει τα μαλλιά
του. Πάει στην αντιπροσωπεία, όπου
δέχονται να του αλλάξουν το καπό,
μια που δεν συμπλήρωσε ούτε μέρα
που πήρε το αμάξι…
Το ίδιο βράδυ ξαναπερνάει ο πιτσιρικάς, βλέπει το 4Χ4 να αστράφτει
πάλι, ξαναβγάζει το σουγιά και ξαναχαράζει στη λαμαρίνα =16. Το άλλο
πρωί ο ιδιοκτήτης στα πρόθυρα εμφράγματος ξαναπάει στην αντιπροσωπεία.
– Κοιτάξτε κύριε, του λένε εκεί, δυστυχώς υπάρχουν πολλά τέτοια παλιόπαιδα και το ίδιο πρόβλημα το
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