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200 XΡΟΝΙΑ μετά...;

...Κι έλεες:
«Πότε, α, πότε βγάνω το κεφάλι από τσ’ ερμιές;».

Και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες, φωνές...
«Ύμνος εις την Ελευθερίαν»

Διονύσιος Σολωμός
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	  Έχω πάρει θέση μπροστά από τον υπολογιστή. Το 
πληκτρολόγιο στέκει ετοιμοπόλεμο κι ο κέρσορας μαρσάρει 
ανυπόμονα στην αριστερή άκρη της ολόλευκης, ψηφιακής 
σελίδας. Τα χέρια μου αιωρούνται πάνω απ’ το πληκτρολό-
γιο, μα για κάποιο λόγο δεν κάνουν την πρώτη κίνηση. Διστά-

ζουν! Τι να πρωτογράψω; Από πού να το πιάσω; Πού να το πάω; Πρωτοφανές 
για τα δικά μου δεδομένα, που όπως γνωρίζετε τόσα χρόνια, δόξα τω Θεώ, δεν 
έχω ξεμείνει από… υλικό!
Πίνω μια γουλιά φασκόμηλο, χωρίς ζάχαρη, με σκοπό να ενισχύσω την πικρή 
μου αίσθηση. Το βρήκα! Θα μιλήσω για τον Covid! Θέμα που μας καίει πάνω 
από χρόνο! Covid-19 ή αλλιώς κορωνοϊός ή αλλιώς αόρατη απειλή ή αλλιώς 
αιτία οδυνηρού θανάτου. Ανυπεράσπιστη η ανθρωπότητα. Εκατομμύρια νε-
κροί. Εκατοντάδες φοβισμένοι. Ανυπολόγιστοι οι… «φωτεινοί παντογνώστες». 
Διχασμός. Έριδα. Απομόνωση. Σταματώ να γράφω. Αισθάνομαι πως επανα-
λαμβάνομαι. Τι να πω; Όλοι γνωρίζουμε τι ζήσαμε και τι ζούμε! Σκέφτομαι να 
αναφερθώ στο τι ΘΑ ζήσουμε, αλλά προτιμώ να μην μπερδευτώ στα πόδια της 
Λίτσας.
 Άσε, θα μιλήσω για τα τοπικά! Παλιά μου τέχνη κόσκινο! Χα! Ψάχνω 
να βρω που είχα μείνει! Χμ! Εκλογές! Χαμός! Έφυγε ο πρώην, ήρθε ο νυν, που 
ήταν πιο πρώην απ’ τον πρώην κι όλα καλά! Τα θέματα στον Δήμο ατελείωτα κι 
η γκρίνια γκρίνια κι η κόντρα κόντρα. Ως εδώ όλα φυσιολογικά βρε παιδί μου! 
Κάπου πιο πέρα μια παραφωνία φαίνεται να σκούζει, αλλά είναι ανάξια προ-

σοχής και προχωρώ. Βασικά δεν προχωρώ διότι δεν μου αρέσουν τα χλιαρά. 
Άμα γίνει κάτι συνταρακτικό εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
 Συνταρακτικά όμως ήταν τα γεγονότα που ήρθαν στο φως της δημο-
σιότητας σχετικά με τη σεξουαλική παρενόχληση και βία μέσα απ’ όλους τους 
χώρους και ειδικά από τον χώρο του θεάματος. ΚΑΜΙΑ ανοχή θα πω εγώ, σε κα-
νέναν και τα μάτια μας δεκατέσσερα για το τι συμβαίνει δίπλα μας. Την φωνή 
την έχουμε για να μιλάμε! Επιτέλους δηλαδή…!
 Βρε τι να γράψω, τι να γράψω… Για Lockdown και Astrazeneca ή για το 
ανοιγοκλείσιμο των σχολείων και το κ@λ@χ@νείο των πανεπιστημίων; Μήπως 
να γράψω για τον σφοδρό χιονιά της μιάμισης μέρας ή για την απομάκρυνση 
της θάλασσας από την ακτή· κι η θάλασσα μας σιχάθηκε ρε φίλε!
Χωρίς συζήτηση, θεματάρα ολκής είναι η ηλιθιότητα που δέρνει την Τουρκία· 
αιώνες τώρα! Αναρωτιέμαι τι θα κάνουμε με δαύτους; Έχουν φάει τα λυσσακά 
τους κι όχι τίποτα άλλο έχουμε και δουλειές! Μήπως να τους δανείσουμε λίγο 
από τον εσωτερικό διχασμό μας, να γίνουν κι αυτοί μαλλιοκούβαρα, μπας και 
μας αφήσουν στην ησυχία μας; Μια ιδέα είναι κι αυτή!
 Τελικά, δεν μπορώ με τίποτα να αποφασίσω το θέμα αυτού του άρ-
θρου. Σκύβω το κεφάλι με απελπισία ενώ από το ράδιο ακούγεται το «Στενές 
επαφές τρίτου τύπου» του Πανούση! Έυρηκα! Μόλις χθες διάβασα πως επικε-
φαλής του αμερικάνικου Πενταγώνου, φέρεται να πιστοποιεί την ύπαρξη UFO! 
Αυτό κι αν είναι πιασάρικο θέμα! Θα προσθέσω βέβαια πως εμείς εδώ στην 
Ελλάδα όχι μόνο τα έχουμε αναγνωρίσει εδώ και χρόνια, αλλά τους έχουμε 
δώσει και αξία!
 Καλέ, τι κάνετε; Όλα καλά; Η αλήθεια είναι πως μου λείψατε! Επέ-
στρεψε ο Ντελάλης, επέστρεψα κι εγώ! Σιγά που θα με χάνατε!

ΠΕΡΙΟΔΙΚ0 ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ -PRESS,

ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ιδρυτής, Εκδότης, Υπεύθυνος Έκδοσης:
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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.©

γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

«Άρθρο σε απόγνωση»
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Μια διδακτική ιστορία που αρχικά δι-
ηγήθηκε ένας ποιητής Σούφι, από την 
Περσία ο Αττά, που  εμπεριέχει μια 
πολύ ενδιαφέρουσα αφήγηση για αυτά 
που μας συμβαίνουν τώρα. Γιατί κάθε 
τι που μας συμβαίνει κακό ή καλό, είναι 
σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα, με κόπο, 
με πόνο, με δάκρυα, ή αίμα στην πρώτη 
περίπτωση,	«κι αυτό θα περάσει».
Ένας βασιλιάς ζήτησε από τους σοφούς του 
στην αυλή, «Φτιάχνω ένα πολύ όμορφο δαχτυ-
λίδι για τον εαυτό μου. Έχω ένα από τα καλύτε-
ρα διαμάντια που υπάρχουν. Θέλω να κρύψω 
μέσα στο δαχτυλίδι κάποιο μήνυμα που ίσως 
να με βοηθήσει σε κάποια στιγμή απόλυτης 
απελπισίας. Πρέπει να είναι πολύ μικρό για να 
μπορεί να παραμείνει κρυμμένο κάτω από το 
διαμάντι στο δαχτυλίδι».
Ήταν όλοι τους σοφοί άνθρωποι, ήταν όλοι 
τους σπουδαίοι λόγιοι και θα μπορούσαν να 
γράψουν σπουδαίες πραγματείες. Αλλά να του 
δώσουν ένα μήνυμα όχι μεγαλύτερο από δυο 
τρεις λέξεις το οποίο θα τον βοηθούσε σε στιγ-
μές απόλυτης απελπισίας… Σκέφτηκαν, έψαξαν 
στα βιβλία τους αλλά δεν μπορούσαν να βρουν 
τίποτε.
Ο βασιλιάς είχε έναν γέρο υπηρέτη ο οποίος 
ήταν σχεδόν σαν πατέρας του -είχε υπάρξει 
υπηρέτης του πατέρα του. Η μητέρα του βα-
σιλιά είχε πεθάνει νωρίς και αυτός ο υπηρέτης 
τον είχε φροντίσει κι έτσι δεν του φέρονταν σαν 
υπηρέτη. Ο βασιλιάς έτρεφε τεράστιο σεβασμό 
για εκείνον.
Ο γέρος είπε, «Δεν είμαι σοφός, δεν έχω γνώ-
σεις, δεν είμαι λόγιοςˑ όμως ξέρω το μήνυμα 
– επειδή υπάρχει μόνο ένα μήνυμα. Και αυτοί 
οι άνθρωποι δεν μπορούν να σου το δώσουν· 
μπορεί να δοθεί μόνο από έναν μυστικιστή, 
από έναν άνθρωπο που έχει συνειδητοποιήσει 
τον εαυτό του. Στα τόσα χρόνια που έχω ζήσει 
στο παλάτι έχω συναντήσει κάθε λογής ανθρώ-
πους, και κάποτε, συνάντησα ένα μυστικιστή. 
Ήταν καλεσμένος του πατέρα σου κι εγώ μπήκα 
στην υπηρεσία του. Όταν θα έφευγε, ως ένδει-
ξη ευγνωμοσύνης για τις υπηρεσίες μου, μου 
έδωσε αυτό το μήνυμα» – και ο γέρος το έγρα-
ψε σε ένα μικρό κομμάτι χαρτί.
Το δίπλωσε και είπε στον βασιλιά, «Μην το δι-
αβάσεις, απλά κράτησέ το κρυμμένο μέσα στο 
δαχτυλίδι. Να το ανοίξεις μόνο όταν όλα τα 
άλλα έχουν αποτύχει, όταν δεν υπάρχει διέξο-

δος».
Αυτή η στιγμή ήρθε σύντομα. Η χώρα δέχθηκε 
εισβολή και ο βασιλιάς έχασε το βασίλειό του. 
Το είχε σκάσει με το άλογό του για να σωθεί 
και τα άλογα του εχθρού τον ακολουθούσαν. 
Ήταν μόνος του κι εκείνοι ήταν πολλοί. Έφτασε 
σε ένα μέρος όπου το μονοπάτι σταματούσε, 
κατέληγε σε αδιέξοδο· υπήρχε μόνο ένας γκρε-
μός και μια βαθιά κοιλάδα· αν έπεφτε θα ήταν 
νεκρός. Δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω, ήταν 
ο εχθρός εκεί και μπορούσε να ακούσει τους 
ήχους των οπλών των αλόγων. Δεν μπορούσε 
να προχωρήσει μπροστά και δεν υπήρχε άλλος 
δρόμος…
Ξαφνικά θυμήθηκε το δαχτυλίδι. Το άνοιξε, 
έβγαλε το χαρτί, και υπήρχε ένα μικρό μήνυ-
μα τεράστιας αξίας: Απλά έλεγε, «Και αυτό θα 
περάσει». Μια μεγάλη σιωπή τον τύλιξε καθώς 
διάβαζε τη φράση, «Και αυτό θα περάσει».
Και πέρασε.
Όλα περνάνε· τίποτε δεν μένει σε αυτόν τον 
κόσμο. Οι εχθροί που τον ακολουθούσαν θα 
πρέπει να χάθηκαν στο δάσος, θα πρέπει να 
πήραν διαφορετικό μονοπάτι· ο ήχος από τις 
οπλές των αλόγων τους χάθηκε, σιγά σιγά, και 
δεν τους άκουγε πια.
Ο βασιλιάς ένιωσε τεράστια ευγνωμοσύνη 
για τον υπηρέτη και τον άγνωστο μυστικιστή. 
Αυτές οι λέξεις αποδείχθηκαν θαυματουργές. 
Δίπλωσε το χαρτί, το έβαλε πίσω στο δαχτυλί-
δι, συγκέντρωσε τα στρατεύματά του και ξανά 
ανέκτησε το βασίλειό του. Και την ημέρα που 
έμπαινε στην πρωτεύουσα, νικητής, έγινε μια 
μεγάλη γιορτή σε όλη την πρωτεύουσα. Μου-
σική, χορός – ένιωθε πολύ περήφανος για τον 
εαυτό του.
Ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν εκεί, και περπατού-
σε δίπλα στο άρμα του. Είπε στον βασιλιά, «Κι 
αυτή η στιγμή είναι κατάλληλη: κοίταξε ξανά το 
μήνυμα».
Ο βασιλιάς είπε, «Τι εννοείς; Τώρα είμαι νι-
κητής, οι άνθρωποι γιορτάζουν. Δεν είμαι σε 
απελπισία, δεν είμαι σε μια κατάσταση στην 
οποία δεν υπάρχει διέξοδος».
Ο ηλικιωμένος άνδρας είπε, «Άκου. Αυτό μου 
έχει πει ο άγιος: αυτό το μήνυμα δεν είναι μόνο 
για την απελπισία, είναι και για τη χαρά. Δεν εί-
ναι μόνο για όταν είσαι ηττημένος. είναι επίσης 
και για όταν είσαι νικητής – όχι μόνο για όταν 
είσαι ο τελευταίος, αλλά και για όταν είσαι ο 
πρώτος».
Και ο βασιλιάς άνοιξε το δαχτυλίδι, διάβασε το 
μήνυμα, «Και αυτό θα περάσει». Και ξαφνικά η 

ίδια γαλήνη, η ίδια σιωπή, ανάμεσα στα πλή-
θη, που χαίρονταν, γιόρταζαν, χόρευαν… όμως 
η περηφάνια, ο εγωισμός είχε φύγει.
Τα καλά και τα άσχημα εναλλάσσονται διαρκώς 
στη ζωή μας. Πολλές φορές, βιώνουμε περιό-
δους στρες, αγωνίας, πόνου και θλίψης, νομί-
ζουμε τα πράγματα έχουν παγώσει και τίποτα 
δεν κινείται. Άλλες φορές γινόμαστε υπερβο-
λικά αισιόδοξοι όταν τα πράγματα πηγαίνουν 
καλύτερα. Η εναλλαγή των καταστάσεων στην 
ζωή καθώς και των συναισθημάτων που τις 
ακολουθούν δεν μένει ποτέ στατική και κατά 
τον Ηράκλειτο «τα πάντα ρει».
Συνειδητοποιώντας την προσωρινότητα των 
πραγμάτων αρνητικών και θετικών καταλαβαί-
νουμε πως τίποτα δεν κρατά για πάντα, όλα 
στη ζωή αλλάζουν και είναι σημαντικό εμείς να 
έχουμε τον κατάλληλο τρόπο να τα αντιμετω-
πίσουμε ώστε να μην υποφέρουμε πολύ στα 
δύσκολα και να μην γινόμαστε αλαζόνες στις 
χαρές και τις επιτυχίες.
Και αυτό, όχι από άποψη ηθικής, όμως από 
άποψη προσωρινότητας, πως και πάλι η ζωή 
θα εναλλάξει τις καταστάσεις οπότε πιστεύο-
ντας ότι είμαστε άτρωτοι είναι πιο πιθανό, να 
απογοητευτούμε σε μια μελλοντική αποτυχία 
ή στεναχώρια.
Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε παρόντες σ 
αυτό που συμβαίνει κάθε φορά καλό ή κακό γι-
ατί αυτό έχει να πει πολλά, για τις δράσεις μας 
και τη ζωή μας. Σκοπός μας δεν είναι να απομα-
κρυνθούμε από τα συναισθήματα μας, αντίθε-
τα θα ήταν καλό, να παρατηρούμε κάθε φορά 
πως νιώθουμε και να βρίσκουμε τρόπους αυτά 
που μας συμβαίνουν τελικά να μπορούμε να τα 
μετουσιώσουμε σε πολύτιμους οδηγούς ζωής.
Η Συνειδητοποίηση της προσωρινότητας θα 
μας κάνει να ζούμε πιο αρμονικά και χωρίς την 
συνεχή, πολλές φορές αναίτια διάδραση, με 
όλα αυτά που γίνονται. Το πιο σημαντικό όμως 
απ όλα είναι, πως θα μας δώσει τη δυνατότη-
τα να μένουμε και να βιώνουμε τη στιγμή και 
να μπορούμε όταν χρειάζεται να διακρίνουμε 
φως, στην άκρη του τούνελ.

Γιατί.. «Κι αυτό θα περάσει!»

Πηγές: Χόρχε Μπουκαϊ, «Να σου πω μια ιστορία» και
https://www.psychologynow.gr/arthra-psyxikis-ygeias/proagogi-

psyxikis-ygeias/prosopiki-anaptyksi/9584-kai-afto-tha-perasei.
html?fbclid=IwAR2rsmBENDXxX8eSoO0Qy--VLAnoK204oCeR2jsZXs

fcpNra3-shA6Ee-PY
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Γύρος Χοιρινό /Giros Pork
Γύρος  Κοτόπουλο / Giros Chiken
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι Κοτόπουλο / Chiken on stick
Κεμπάπ /Kebap
Κεμπάπ γιαουρτλού / Kebap Special
                                 + yogurt and sause

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

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

Της ώρας/ From the grill

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

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

Μπύρες/Beers

Κρασιά/Wines

Αναψυκτικά / Soft drinks

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

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

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €

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

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

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

Ορεκτικά/ Appetizer
Πατάτες/ Fries
Πατάτες με σως/ Fries with sauce
Πατάτες με τυρί/ Fries with cheese
Πατάτες με σως & τυρί/Fries with sauce & cheese
Τζατζίκι/Tzatziki
Τυροκαυτερή/ cheese salad
Σως/ sauce
Φέτα/Feta cheese
Φέτα ψητή/ Baked Feta
Πίτες/ Pita bread
Καλαμάκια χειροποίητα/Souvlaki Handmade on a stick
Χοιρινό/Pork
Κοτόπουλο/Chiken
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ sausage
Κοτόπουλο κεμπάπ/ chicken kebab
Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki
Γύρος Χοιρινό/Giros Pork*
Γύρος  Κοτόπουλο/Giros Chiken*
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι  Κοτόπουλο/ Chiken on stick
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ Sausage
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι Κοτόπουλο/ Chicken burger
Πίτα χωρίς κρέας/ Pita bread no meat
Σκεπαστή με γύρο χοιρινό/ wrapped (in pitta bread) with pork
Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο/wrapped (in pitta bread) with chicken
Κοτόπουλο κεμπάπ/Chiken kebap*

5,50 €

5,50 €
5.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

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

1,80 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

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

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
(ΦΠΑ, & δημοτικός φόρος). Μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση 

και  δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Τα λαχανικά μας είναι φρέσκα, η φέτα ΠΟΠ και το λάδι που

χρησιμοποιούμε είναι αγνό και παρθένο ελαιόλαδο.

Πλάτωνος 16 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.: 22910 78570 Μερίδες/Portions

* κατεψυγμένα
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Ιχνηλατώντας το ακαταδίωκτο

Ο πρωτόγονος άνθρωπος, δεκάδες 
χιλιάδες χρόνια πριν, προτού καν 
φτάσει στον λόγο, στην ομιλία, 

ανέπτυξε τις απαραίτητες δεξιότητες για την επιβίωσή του. Στην 
εξελικτική του πορεία, έφτασε στο σημείο η ομιλία, ο λόγος, να 

είναι η σπουδαιότερη όλων. Κάποιος κύκλος ίσως να έκλεισε, κάποιος άλλος, 
ίσως κβαντικός ή 5G να ανοίγει.
Από τα πρώτα του βήματα στράφηκε στο κυνήγι, για το οποίο χρησιμοποι-
ούσε όλες του τις αισθήσεις, τα ένστικτα και την ευφυΐα. Μία από τις τα-
κτικές που εφάρμοζε, ήταν και η αναζήτηση ιχνών από φαγώσιμα όσο και 
φονεύσιμα θηράματα, προκειμένου να τραφεί ή να τα εκμεταλλευτεί (προ-
βιά, δόντια, οστά, κλπ). Χαρακτηριστικό παράδειγμα της νεώτερης ιστορίας: 
οι Ινδιάνοι στην Αμερική. Αποτελούσε όμως και ο ίδιος θήραμα άλλων σαρ-
κοβόρων ζώων, τα οποία με την ίδια ή μεγαλύτερη ευχέρεια έψαχναν χνάρια 
του για να τον εντοπίσουν. Υπήρχαν έτσι αλλεπάλληλοι κύκλοι ιχνηλατήσεων, 
όπου όλα τα μέλη της ζωικής παγκόσμιας (άτυπης) κοινότητας, της ζωικής 
τροφικής αλυσίδας, μπορούσαν να ψάχνουν έμμεσα μέλη του ίδιου ή άλ-
λου είδους, αναλαμβάνοντας στο ακέραιο τις συνέπειες της πράξης τους ή τις 
απολαβές της. Η ιχνηλάτηση, η οποία πιθανότατα ξεκίνησε από τις διαπρο-
σωπικές σχέσεις, από το κυνήγι πέρασε στον κυριολεκτικό πόλεμο, από εκεί 
στον μεταφορικό (εμπορικό, κοινωνικό, οικονομικό, κλπ) και σήμερα σε όλους 
όσοι μπορεί να φανταστεί κανείς, χρησιμοποιώντας τα τελειότερα μέσα, ήτοι 
τεχνολογία και μάλιστα υψηλή. Με την ίδια ευκολία που μπορείς πλέον να 
εντοπίσεις μια μετοχή, μία συναλλαγή, ένα έγγραφο, ένα δέμα, ένα αυτο-
κίνητο, το κινητό τηλέφωνο του παιδιού σου, μπορείς ανά πάσα στιγμή να 
παραβείς κάθε κώδικα τιμής-ηθικής-δεοντολογίας και να βρεις πού ήταν η 
γυναίκα σου ή ο εραστής σου ή ο υπάλληλός σου την τάδε μέρα και ώρα, να 
δεις τους παραλήπτες ή τους αποστολείς των μηνυμάτων τους και τόσα άλλα. 
Κυνηγός εσύ, θηράματα οι άλλοι. Συχνά, αν όχι πάντοτε, εν αγνοία σου κι εσύ 
θήραμα. Κατά κανόνα όμως ο κυνηγών αναλάμβανε τις συνέπειες της πράξης 
του, εκτός από τις περιπτώσεις που ήθελε να παραμείνει άφαντος και δεν 
τον έπαιρναν χαμπάρι. Τα θηράματα ή οι συγγενείς και φίλοι τους, αν το θε-
λήσουν ή αν κάτι υποψιαστούν, μέσω της διαθέσιμης τεχνολογίας δεν είναι 
δύσκολο –πάντως δεν είναι αδύνατον, έστω και αν χρειαστούν εξειδικευμένη 
βοήθεια– να προβούν σε ιχνηλάτηση του ιχνηλάτη. Αν συντρέχει λόγος, μπο-
ρούν να του αποδώσουν τις ευθύνες που του αναλογούν ή τουλάχιστον να 
τις αναζητήσουν. 

Ακολουθώντας τα ίχνη αυτής της τακτικής, βρισκόμαστε μπροστά στην πιο 
πρόσφατη πρακτική εφαρμογή της, όπως αποτυπώνεται στον ΕΟΔΥ, στις 
«Οδηγίες εκ του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμώξεων 
(ECDC)» τα εξής: 
«Διαχείριση επαφών επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19. 
Αμέσως αφότου επιβεβαιωθεί κάποιο κρούσμα, τα επόμενα βήματα είναι:
1)Αναγνώριση και καταγραφή των επαφών.  Απόφαση και ορισμός ποια άτομα 
θα θεωρηθούν επαφές, ανάλογα με το ιστορικό κινήσεων του κρούσματος 
2) Ιχνηλάτηση επαφών και εκτίμηση (π.χ. επικοινωνία με τα πρόσωπα επαφής 
και εκτίμηση κινδύνου) 
3)Διαχείριση επαφών και επαναξιολόγηση (π.χ. ενημέρωση, καθοδήγηση, 
επαναξιολόγηση –αυτό περιλαμβάνει και εξετάσεις εάν ενδείκνυται)
4)Παρακολούθηση των επαφών από την ομάδα αντιμετώπισης της επιδημί-
ας».

Αυτά για καλό. Τιμή μετά σεβασμού στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Ιχνηλάτηση, με ανάληψη ευθύνης. Αυτός είναι ο κανόνας. Αλλά με μία εξαί-
ρεση. Η συγκυρία του κορωνοϊού σε συνδυασμό με τον φόβο του άγνωστου 
μέλλοντος, εξαιτίας των απρόβλεπτων μακροπρόθεσμα επιπτώσεων των εμ-
βολίων, οδήγησε τους κρατούντες να μιλήσουν μεν καλά ελληνικά αλλά για 
ιδιοτελή σκοπό. Με μία λέξη: «ακαταδίωκτο». Και το ερώτημα τίθεται στον 
καθρέφτη: η λέξη αυτή σου είναι προσφιλής, μισητή, αδιάφορη ή παλινδρο-
μεί ανάμεσά τους; Πόση ασφάλεια σου προσφέρει το άκουσμά της όταν είσαι 
θήραμα;  Πόση όταν βρεις καταφύγιο; Πόσο θυμό όταν δεν μπορείς να «τα 
πεις ένα χεράκι» στον «κυνηγό»; Πόσο μπορεί να σε γαληνέψει μια αγκαλιά, 
απτή ενσάρκωση του «ακαταδίωκτου» και πόσο μπορεί να σε εξοργίσει το κέ-
λυφος της αδικίας, όταν προσφέρει το «ακαταδίωκτο» στον παράνομο, στον 
ανήθικο, στον εγκληματία κάθε είδους; ΄
Πόση δύναμη κρύβεται στις λέξεις! Πόση μαγεία! Λίγα γράμματα, ένας ολό-
κληρος κόσμος!  
Πώς επανήλθε στο προσκήνιο η συγκεκριμένη; 
Στο Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ’ Αναθεωρητικής Βουλής των 
Ελλήνων, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 187/Α’/28.11.2019), το Άρθρο 62 του 
Συντάγματος, αναγράφεται: 
«(Ακαταδίωκτο των βουλευτών)
Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος, ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε συλλαμ-
βάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με άλλο τρόπο περιορίζεται χωρίς άδεια του 

Σώματος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήματα βουλευτής της Βουλής 
που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την ανακήρυξη των βουλευτών 
της νέας Βουλής….» 
Υπάρχει και συνέχεια. Τα χνάρια στο μαύρο χιόνι της αυθαιρεσίας, οδηγούν 
στη μόλις ολίγων ημερών Τροπολογία του υπουργείου Υγείας, κατατεθειμένη 
στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης σχετικά με τον Κώδικα Δικαστι-
κών Υπαλλήλων, ψηφισμένη πλέον, η οποία έχει ως εξής: 
«Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19, της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δη-
μόσιας Υγείας από Λοιμογόνους Παράγοντες και της Εθνικής Επιτροπής Εμβο-
λιασμών δεν ευθύνονται, δεν διώκονται και δεν εξετάζονται για γνώμη που 
διατύπωσαν ή ψήφο που έδωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στο 
πλαίσιο της λειτουργίας των ως άνω επιτροπών. Δίωξη επιτρέπεται μόνο για 
συκοφαντική δυσφήμηση ή εξύβριση». 

Με τον COVID-19, ήρθαν τα πάνω κάτω. Ως και νέοι ορισμοί προέκυψαν. Νέοι 
διαχωρισμοί. Αναγκαίοι; Πιθανότατα. Γι αυτό είναι η γλώσσα. Αεί παρούσα. 
Εργαλείο αεί εξελισσόμενο. Λες και έχει δικιά της νοημοσύνη. Ρομποτική. Ως 
άλλος Τάλως. Και όχι μόνο. Αν «εν αρχή ην  ο λόγος» (βλ. κατά Ιωάννη Ευαγ-
γέλιο), σαφέστατα και σιγουρότατα: {εν τέλει ο λόγος έσται }. Φωνή βοώντος 
εν τη ερήμω; 
Έφη Ηράκλειτος (περικοπή 1):
«τοῦ δὲ λόγου τοῦδ᾽ ἐόντος ἀεὶ ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι καὶ πρόσθεν ἢ 
ἀκοῦσαι καὶ ἀκούσαντες τὸ πρῶτον· γινομένων γὰρ πάντων κατὰ τὸν λόγον 
τόνδε». Σε μετάφραση Γιώργου Σεφέρη: «Και μολονότι τούτος ο λόγος είναι 
κοινός, οι άνθρωποι γίνουνται ασύνετοι παντοτινά, και πριν τον ακούσουν, 
και όταν τον ακούσουν για πρώτη φορά».

Εύλογοι οι νέοι ορισμοί; Αρκεί να μην κρύβουν στα παρασκήνιά τους ρατσι-
σμό, υποτίμηση, δόλο. Λόγω του COVID-19, με το που οι άνθρωποι πήγαν να 
ενωθούν παρακάμπτοντας –μόνο προσωρινά δυστυχώς– τόσους και τόσους  
διαχωρισμούς (φύλου, ηλικίας, φυλής, εθνικούς, γλωσσικούς, θρησκευτι-
κούς, κοινωνικούς, κ.α.), την ίδια στιγμή χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες. Σε 
αυτούς που όλοι γνωρίζουμε ή έχουμε στο μυαλό μας και στους ανθρώπους 
«επαφές». Στην ως άνω ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και 
Ελέγχου Λοιμώξεων (ECDC), αυτό διατυπώνεται σαφέστατα: 
«Ορισμός. Ο άνθρωπος «επαφή», ως προς τον COVID-19, είναι ένα άτομο που 
δεν παρουσιάζει συμπτώματα, που μπορεί να έχει (ή να μην έχει έρθει σε 
επαφή) με περιστατικό νοσούντος ατόμου από τον COVID-19.»

Γι αυτό και στην πανδημία δεν ιχνηλατούνται άνθρωποι, ούτε επαφές στο 
κινητό τηλέφωνο αλλά «επαφές» βάσει του δοθέντος ορισμού, δηλαδή «άν-
θρωποι-επαφές». Για τους «κυνηγούς» τους δεν αποτελούν λεία, αλλά είδος 
για προστασία. Λεία ήταν και θα είναι ξανά (όσοι απομείνουν) στα χέρια των 
μέσων ενημέρωσης, των Εταιρειών, των Ανωνύμων και Επωνύμων συμφερό-
ντων (οικονομικών, πολιτικών, ψυχολογικών, κ.α.). Για να υπάρχει κυνήγι, μα-
θηματικά αναγκαία και ικανή συνθήκη είναι να υπάρχει λεία. Ως πότε όμως 
θα υπάρχει αυτή η «λεία», όταν κάποιοι μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα, 
αποφασίζοντας ερήμην της γι αυτήν με την ασπίδα του «ακαταδίωκτου»; Μή-
πως η φιλότιμη απόπειρα ολικής επαναφοράς, στα χέρια κάποιων εξελιχθεί 
σε ολικό αφανισμό; Μήπως η λέξη δημοκρατία ευτελίστηκε τόσο ώστε να 
είναι ώρα να αντικατασταθεί με μια εντιμότερη αυτής λέξη, λ.χ. «ακαταδιω-
κτοκρατία» ή «ακαταδιωκτοκτατορία»; Μήπως εκτός από τους «πεφωτισμέ-
νους» υπήρχαν πάντοτε και οι «ακαταδίωκτοι»; Μήπως για ορισμένους αυτό 
ίσχυε ανέκαθεν και τώρα απλώς ήρθε η ώρα να «μπει» σε λέξεις; 
Γιατί και οι λέξεις εμβολιάζονται, μεταλλάσσονται, κλωνοποιούνται, γεννούν 
ή περνάνε στη λησμονιά. Με μία διαφορά. Η σάρκα πεθαίνει. Οι λέξεις ποτέ. 
Σε ηλεκτρόνια, χαρτί, πάπυρο ή λίθο, στην ομιλία ή στη σιωπή, συνεχίζουν το 
ταξίδι, βγάζοντας τη γλώσσα στον ιχνηλάτη χρόνο. 
Δεν επεδίωξαν το «ακαταδίωκτο» ποτέ.

Μάης 2021

από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com
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Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
Την γνωρίσαμε στην πραγματική της διάσταση;

Η νόσος covid-19 δημιούργησε νέα δεδομένα  στο χώρο της εκπαίδευσης, 
με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση να κάνει ήδη από πέρσι τα πρώτα δει-
λά της βήματα σε όλες τις βαθμίδες  και να εισάγει τους εμπλεκόμενους 
στην εκπαιδευτική διαδικασία σε μια διαφορετική φιλοσοφία. 
Από το Μάρτιο του 2020  η δια ζώσης εκπαίδευση διακόπηκε για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα  σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και η εξ αποστά-
σεως εκπαίδευση αποτέλεσε  τη μόνη δίοδο, προκειμένου να αποφευ-
χθεί η ανάσχεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που  αντιμετώπισαν με καχυποψία και αμφισβήτηση τη διδασκαλία από 
απόσταση, θεωρώντας ότι η γεωγραφική απόσταση και η χρονική διάκρι-
ση μεταξύ διδάσκοντα και διδασκομένου, κατ’ επέκταση και η επικοινω-
νιακή και ψυχολογική τους απόσταση, ενδέχεται να προκαλέσει προβλή-
ματα παρανόησης και ελλιπούς κατανόησης. Αυτό που οι περισσότεροι, 
εξάλλου,  είδαμε ήταν να μεταφέρεται η συμβατική εκπαίδευση με όλα 
τα γνωρίσματα και τις αρχές που τη διέπουν «από την τάξη στον υπολο-
γιστή». Μήπως, όμως, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι κάτι παραπά-
νω από αυτό και μπορεί να εγγυηθεί την οικοδόμηση ενός σχολείου που 
θα το διακρίνει η μάθηση μέσω της έρευνας και  η δημιουργικότητα στο 
πλαίσιο ενός συνεργατικού πνεύματος;  
Ορισμένες από τις αρχές που  συνιστούν την  εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
είναι αυτές της  ανεξαρτησίας, του διαλόγου, της αλληλεπίδρασης, της 
αυτονομίας και  της επικοινωνίας. 
Ο ρόλος της αλληλεπίδρασης στην αποτελεσματικότητα της εξ αποστάσε-
ως εκπαίδευσης είναι καθοριστικός. Μιλώντας για  αλληλεπίδραση εννο-
ούμε  την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και εκπαιδευτικού υλικού, την 
αλληλεπίδραση ανάμεσα στο μαθητή και τον εκπαιδευτικό αλλά και  την 
αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική 
έννοια που έρχεται να καλύψει αδυναμίες, που οφείλονται στη φυσική 
απουσία του διδάσκοντα, μέσα από τη διαμόρφωση ενός κατάλληλου εκ-
παιδευτικού υλικού, που προσφέρει στο μαθητή τη δυνατότητα ανατρο-
φοδότησης και αυτοαξιολόγησης, μέσα από την επικοινωνία καθηγητή-
μαθητή με τον πρώτο να έχει περισσότερο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό 
και υποστηρικτικό ρόλο, αλλά και μέσα από την επικοινωνία μεταξύ των 
μαθητών στο πλαίσιο μιας μαθησιακής διαδικασίας που στηρίζεται στην 
αυτενέργεια, τη δημιουργία της γνώσης και την προσέγγιση της τελευταί-
ας  μαθητοκεντρικά. 
Εξίσου σημαντική στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η θέση που 
κατέχει το εκπαιδευτικό υλικό, καθώς αποκτά το ρόλο της κύριας πηγής 
για τη μάθηση, κατευθύνει το μαθητή κατά το διάβασμά του, διευκρινί-
ζει δυσνόητα σημεία, τον παρακινεί να ανακαλύψει αυτόνομα τη γνώση, 
προσφέρει διαρκή ανατροφοδότηση, ψυχική ενδυνάμωση και ενθάρρυν-
ση.  Παράλληλα,  εισάγει τον μαθητή με ένα ενεργό τρόπο στη μαθησιακή 
διαδικασία, τον βοηθά να διαμορφώσει ικανότητες χρήσιμες για την εξέ-
λιξή του και τον συνηθίζει στη διαδικασία αξιολόγησης. Εννοείται φυσικά 
ότι αναφερόμαστε σε ένα συνεχώς επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό υλικό 
που θέτει τη μαθησιακή διαδικασία σε μια ποιοτική βάση και απέχει πολύ 
από τα ήδη υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια τα περισσότερα από τα οποία 
έχουν να ανανεωθούν πάνω από 20 χρόνια, καθιστώντας με τον τρόπο 
αυτό τη γνώση όχι μόνο παρωχημένη αλλά πολλές φορές και αδιάφορη. 
Σε καμία περίπτωση το παρόν κείμενο δεν επιδιώκει να υποτιμήσει την 
αξία της δια ζώσης διδασκαλίας που θα πρέπει να συνεχίσει να έχει την 
κεντρική θέση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος του είναι να τονιστεί 
πως οι δυνατότητες που προσφέρουν  οι τεχνολογίες της επικοινωνίας 
και της πληροφορίας στην εκπαίδευση δεν πρέπει να παραγνωριστούν. Η 
αξιοποίησή τους, μάλιστα,  σύμφωνα με τη φιλοσοφία της εξ αποστάσε-
ως διδασκαλίας, είναι βέβαιο ότι μπορεί να  βελτιώσει την απόδοση του 
μαθητή ο οποίος γίνεται αντιληπτός ως μονάδα με τα δικά του ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά.

ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΛΥΒΟΛΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΙ «ΧΡΥΣΕΣ» ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

Του Μενέλαου Χαραλαμπίδη Ιστορικού

Αναζητώντας μια ήσυχη τοποθεσία για να κάνουμε ένα πα-
ραθαλάσσιο πικ-νικ, φτάσαμε μέχρι την Βάρκιζα. Λίγο πριν 
προσεγγίσουμε τα πρώτα σπίτια και σχεδόν δίπλα στο καλο-
καιρινό club «Island», πάρκαρα σ’ ένα παράδρομο. Μόλις κά-
ναμε δύο βήματα προς τη θάλασσα, είδα το ξεχασμένο παλιό 

γερμανικό πολυβολείο. Ένα από τα πολλά απομεινάρια του παρελθόντος, που 
«χάσκουν» στο παρόν. 
Σε ολόκληρη την ακτογραμμή περιμετρικά της Αττικής, οι γερμανικές αρχές κα-
τοχής κατασκεύασαν εκατοντάδες μικρά, σαν αυτό της φωτογραφίας, αλλά και 
μεγαλύτερα πολυβολεία, με στόχο την οχύρωση της πρωτεύουσας από τυχόν 
αποβατική επιχείρηση των συμμάχων. Την κατασκευή των οχυρωματικών έργων 
ανέλαβαν ελληνικές εταιρείες και Έλληνες εργολάβοι και πολιτικοί μηχανικοί. 
Κάποιοι από αυτούς δικάστηκαν μετά τον πόλεμο με την κατηγορία ότι αποκό-
μισαν οικονομικά οφέλη λόγω της συνεργασίας τους με τους κατακτητές. Σχεδόν 
όλοι αθωώθηκαν. Ελάχιστοι καταδικά-
στηκαν σε μικρές ποινές φυλάκισης, 
από λίγους μήνες έως 2-3 χρόνια.
Ένας από τους πλέον δραστήριους 
ήταν ο Αντώνιος Βασ. Ο Βασ. γνώριζε 
καλά τη γερμανική γλώσσα, καθώς είχε 
σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στη 
Γερμανία. Άμεσα έγινε άνθρωπος της 
εμπιστοσύνης των Γερμανών, οι οποίοι 
του παραχώρησαν ένα λατομείο για την 
προμήθεια των απαραίτητων δομικών 
υλικών. Περιμετρικά του λατομείου το-
ποθετήθηκαν πολυβόλα, όχι για λόγους 
ασφαλείας, καθώς δεν «έβλεπαν» προς 
τα έξω, αλλά για λόγους τρομοκράτη-
σης, στοχεύοντας προς τους 500 με 600 
εργάτες, που δούλευαν κάτω από άθλι-
ες συνθήκες. Σύμφωνα με τους μάρ-
τυρες κατηγορίας στην μεταπολεμική 
δίκη, ο Βασ. απειλούσε τους εργάτες 
ότι θα τους καταδώσει στους Γερμα-
νούς ως σαμποτέρ, σε περίπτωση που 
δεν ήταν παραγωγικοί. Παράλληλα 
έκλεβε ποσότητες από τα τρόφιμα που 
οι ίδιοι οι Γερμανοί του παραχωρούσαν 

για το συσσίτιο των εργατών και τις πουλούσε στη μαύρη αγορά αποκομίζοντας 
κέρδη. Ο Βασ. ανέλαβε την εκτέλεση οχυρωματικών έργων για λογαριασμό των 
Γερμανών σε Κόρινθο, Λουτράκι, Χασάνι (αεροδρόμιο Ελληνικού) και πιθανό-
τατα στην ακτογραμμή Βάρης – Βάρκιζας. Η εξαιρετικά επιτυχημένη επιχειρη-
ματική του δραστηριότητα του επέτρεψε, πέρα από το σπίτι του στην Κηφισιά, 
να αγοράσει άλλα 11 ακίνητα σε διάφορες ακριβές περιοχές της Αθήνας, κατά 
τη διάρκεια της Κατοχής. Η απόφαση του δικαστηρίου υπολόγιζε το οικονομικό 
όφελος του Αντώνιου Βασ. στο αστρονομικό ποσό των περίπου 40.000 χρυσών 
λιρών Αγγλίας. Ο Βασ. δικάστηκε δύο φορές και καταδικάστηκε σε θάνατο και 
σε ισόβια, αντίστοιχα. Όμως όταν στις αίθουσες των μεταπολεμικών δικαστηρί-
ων δοσιλόγων ανακοινώνονταν τέτοιες ποινές, σχεδόν πάντα οι κατηγορούμενοι 
δεν ήταν εκεί για να τις ακούσουν. Ο Βασ. δικάστηκε ερήμην. Δεν ξέρουμε τι 
απέγινε αυτός και οι περίπου 40.000 χρυσές του λίρες.

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



1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ2021/1/98 �



1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2021/1/9810

(αποσπάσματα συνέντευξης)

Η φύση και ο χαρα-
κτήρας της εξέγερσης

<< Ας σταθούμε στο ’21, να 
μη σχολιάσουμε τι συνέβη στις 

επόμενες χρονιές. Τη χρονιά εκεί-
νη επικρατούσε αναβρασμός για την ελευθερία,	
σαν μια πυρκαγιά με πολλές εστίες. Η εξέγερση άρ-
χισε από τις Παραδουνάβιες περιοχές, από τη Μο-
λδαβία. Ο Υψηλάντης με τον Ιερό Λόχο καταστρά-
φηκαν στην περίφημη μάχη του Δραγατσανίου τον 
Ιούνιο. Είχε προηγηθεί η σύγκρουση με τους Τούρ-
κους στο Γαλάτσι και λίγες μέρες αργότερα έγινε η 
μάχη του Ιασίου: πολύνεκρες μάχες που σήμαναν 
και το τέλος της Φιλικής Εταρείας.	Η δεύτερη δύ-
ναμη του ’21 ήταν ο Κολοκοτρώνης, ο Πετρόμπεης 
και ο Παπαφλέσσας: ήδη, από τον Μάρτιο η Κα-
λαμάτα είναι η πρώτη πόλη που απελευθερώνεται· 
τον Απρίλιο γίνεται η μάχη της Αλαμάνας με τον 
Αθανάσιο Διάκο. Η επανάσταση επεκτείνεται από 
τις παραδουνάβιες χώρες μέχρι την Καλαμάτα και 
την Αλαμάνα, δηλαδή στον Βορρά, στον Νότο και 
στη Στερεά Ελλάδα. Μετά την Καλαμάτα, η πρώτη 
μεγάλη νίκη είναι στο Βαλτέτσι, τον Μάιο του ’21, 
που οδήγησε στην άλωση της Τριπολιτσάς εκείνο 
το φθινόπωρο: έτσι οι Ελλήνες επικράτησαν σε 
ολόκληρη την Πελοπόννησο. Μετά την κατάληψη 
της Τριπολιτσάς, οι Χριστιανοί άρχισαν σφαγές 
εναντίον των μουσουλμάνων. Το ’21 είχαμε τρεις 
μεγάλες σφαγές: στο Ιάσιο, στο Γαλάτσι και στην 
Τριπολιτσά. Ως αντίποινα στις δύο πρώτες, ο Μαχ-
μούτ διέταξε τον απαγχονισμό του πατριάρχη Γρη-
γορίου του Ε’ ο οποίος αν και είχε αναθεματίσει τη 
Φιλική Εταιρεία κατηγορήθηκε ότι έχει υποθάλψει 
τις σφαγές στο Ιάσιο και στο Γαλάτσι. Ήταν ανήμε-
ρα του Πάσχα: εμείς οι Έλληνες δεν συγχωρήσα-
με ποτέ τους Τούρκους γι’ αυτό· ούτε οι Τούρκοι 
συγχώρησαν τους Έλληνες για τις σφαγές. Μετά 
τη σφαγή της Τριπολιτσάς ακολουθούν αντίποι-
να: ακόμα και στη Σμύρνη, δήθεν άτακτες ομάδες 
Τούρκων επιδόθηκαν σε σφαγές και λεηλασίες. Το 
1821 είναι μια σειρά από ποινές και αντίποινα: μια 
πολυαίμακτη ρήξη μεταξύ δύο θρησκειών. 

Και πολλά άλλα μαζί: είναι το μαρτύριο του Αθα-
νασίου Διάκου, είναι ο Ανδρούτσος που κατατρο-
πώνει στη Γραβιά τους Τούρκους που κατεβαί-
νουν στην Πελοπόννησο… Είναι ένας αγώνας με 
τέτοια διασπορά ώστε του λείπει η ηγεσία. Μο-
λονότι ο Υψηλάντης κάνει το περίφημο διάγγελμα 
«Μάχομαι υπέρ πίστεως και πατρίδος» κανείς 
δεν τον αναγνωρίζει ως αρχηγό: εξάλλου, μετά την 
καταστροφή του Ιερού Λόχου οι Αυστριακοί τον 
βάζουν στη φυλακή όπου μένει επί επτά χρόνια. 
Αυτό σημαίνει πως έχουμε να κάνουμε με παλλα-
ϊκή  εξέγερση, πατριωτική βέβαια, αλλά κυρίως 
«π α λ λ α ϊ κ ή».	Όταν παίρνουν τέλος οι εκρήξεις 
του ’21, έχουμε την Πελοποννησιακή Γερουσία, τον 
Άρειο Πάγο της Ανατολικής Στερεάς στα Σάλωνα, 
τη Συνέλευση του Μεσολογγίου: τρία διαφορετικά 
κέντρα εξουσίας. Αλλά εκείνο που με ενδιαφέρει 
περισσότερο για το 1821 ―χωρίς να  είναι η εποχή 

που έχω μελετήσει― είναι η γεωγραφική έκταση 
της εξέγερσης, η έλλειψη αρχηγού, ο παλλαϊκός της 
χαρακτήρας.>>

Το ’21 και η ιστορική συνέχεια

<<	 Η εξέγερση είναι λοιπόν κυρίως τοπική, στο 
εσωτερικό. Στο εξωτερικό τι μαθαίνουν; Πως ένας 
λαός βρίσκεται επί ποδός πολέμου. Η Επανάστα-
ση του 1821 είναι το πρώτο διεθνές γεγονός μετά 
την κατάλυση της Πόλης από τους Τούρκους. Και οι 
Ευρωπαίοι το προσλαμβάνουν ως συνέχιση της Αρ-
χαίας Ελλάδας, μολονότι ο λαός αποτελείται πλέον 
από Αλβανούς και από ένα σωρό άλλες εθνότητες. 
Αυτή η διεθνοποίηση κάνει τους ξένους να ενδια-
φερθούν: έτσι δημιουργούνται τα περίφημα φιλελ-
ληνικά κινήματα τα οποία δεν είναι μόνο γαλλικά 
και αγγλικά, αλλά και αμερικανικά.	 Ο Ρούσβελτ 
είπε κάποτε ότι ο παππούς του είχε στείλει στους 
επαναστατημένους Έλληνες πολεμοφόδια και τρό-
φιμα. Θέλω να πω: το ’21 έχει εντοπιότητα στην 
ελληνοσύνη, διεθνοποίηση στην Ευρώπη, σύνδε-
ση με την αρχαιότητα. Και συνεπάγεται την πρώτη 
προσπάθεια νομοθετικής οργάνωσης, που αρχίζει 
με τη Γερουσία στη Στεμνίτσα και καταδεικνύει το 
δημοκρατικό στίγμα της Επανάστασης. Τι ήταν οι 
Έλληνες πριν τον ξεσηκωμό, παρά αυτοί που θρη-
νούσαν για την καταστροφή του Βυζαντίου και ζού-
σαν με τον «ανατολικό» τρόπο;  Τα πράγματα για 
την Ελλάδα γίνονται ευρωπαϊκά και διεθνή χάρη 
στο ’21.>>

Εμείς και οι «ξένοι»

<< Το ’23 αρχίζουν οι μεγάλες αντιζηλίες μεταξύ 
των πολεμιστών και των προεστών, αλλά και μετα-
ξύ των ναυτικών και των μη ναυτικών. Η ναυτική 
επανάσταση αρχίζει το 1822: ο Μιαούλης, ο Κα-
νάρης, τα πυρπολικά…	 Δημιουργούνται λοιπόν 
ανταγωνισμοί και έριδες, ζητάμε δάνεια από τους 
ξένους: η εξέγερση αποκτά και οικονομικό χαρα-
κτήρα ― είναι γνωστά αυτά… Οι εσωτερικές δια-
μάχες είναι μέρος του δράματος της ελληνοσύνης.	
Χρειάστηκε να φτάσουμε μέχρι τον Οκτώβριο του 
’27, με το Ναυαρίνο, όταν οι Γάλλοι, οι Άγγλοι και 
οι Ρώσοι σημείωσαν την αποφασιστική ευρωπαϊκή 
νίκη.

Πράγματι, τότε ξεκινάει η σχέση μας με τη Δύση, 
το σπέρμα της οποίας ήταν η επιρροή του Διαφωτι-
σμού στα ελληνικά πράγματα και σε όσους Έλληνες 
βρίσκονταν εκτός Ελλάδας: στον Κοραή για παρά-
δειγμα.	

Η ναυμαχία του Ναυαρίνου είναι το ορόσημο	
όπου οι Ευρωπαίοι αναγνωρίζουν ότι οι Έλληνες 
είναι απόγονοι της ελληνικής αρχαιότητας και οι 
ίδιοι οι Έλληνες θυμούνται ότι ανήκουν στη Δύση. 
Γιατί, τι ήταν οι Έλληνες πριν τον ξεσηκωμό, παρά 
αυτοί που θρηνούσαν για την καταστροφή του Βυ-
ζαντίου και ζούσαν με τον «ανατολικό» τρόπο;  Τα 
πράγματα για την Ελλάδα γίνονται ευρωπαϊκά και 
διεθνή χάρη στο ’21. Ιδρύεται το ελληνικό κράτος, 
θεμελιώνεται η δημοκρατία και, παρά τους αλλη-
λοσκοτωμούς, ιδρύεται όπως είπαμε η Γερουσία, ο 
Άρειο Πάγος, οι εθνοσυνελεύσεις της Επιδαύρου, 
του Άστρους και οι επόμενες: της Ερμιόνης, της 
Τροιζήνας κτλ. Η οργάνωση του κράτους είναι βα-
σικό μέλημα της Επανάστασης και ο δικομματισμός 
που δημιουργήθηκε τότε μας συνοδεύει μέχρι 	σή-
μερα. >>

Το εθνικό μας αφήγημα

<< Όλες οι χώρες έχουν ανάγκη από ένα εθνικό 
αφήγημα. Η ιστορία κάθε λαού είναι self esteem 
history: οι λαοί πρέπει να διδάσκονται μια ιστορία 
αυτοεκτίμησης που να καταγράφεται σε μνημεία, 
που να γίνεται παρέλαση και εθνική επέτειος.	Είτε 
είναι «αλήθεια» είτε δεν είναι αλήθεια: η ιστορι-
κή αλήθεια είναι έτσι κι αλλιώς φευγαλέα. Το να 
προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε το αφήγημα 
του ’21 είναι παράλογο και επιβλαβές... Διαβάσατε 
μήπως το ποίημά μου στην «Καθημερινή»; Για μας 
τους Έλληνες, αυτό είναι το 1821: η ανάσταση, η 
άνοιξη, ο Ευαγγελισμός, αλλά και η οργάνωση του 
κράτους. Αυτό είναι το εθνικό μας αφήγημα ό,τι και 
να λένε οι συνάδελφοί μου για την «ιστορική αλή-
θεια». Και, εν πάση περιπτώσει, η ιστορική αλήθεια 
δείχνει τρία πράγματα: ότι η εξέγερση ήταν παλλα-
ϊκή, ότι η Ελλάδα μπαίνει στον διεθνή χώρο και ότι 
είμαστε Ευρώπη και όχι Ανατολή, άρα κράτος που 
εισέρχεται στον σύγχρονο κόσμο.

Με ρωτάτε αν υπάρχει κάτι που με ενοχλεί σχετικά 
με το ’21. Ναι, με ενοχλεί το ότι η ιστορική αλή-
θεια δεν είναι αλήθεια. Δηλαδή, δεν μπορούμε να 
πούμε στα παιδιά του σχολείου ότι ο Πατριάρχης 
έβγαλε ανάθεμα εναντίον της Φιλικής Εταιρείας, 
η οποία από το 1814, όταν ιδρύθηκε, προετοίμα-
ζε την Επανάσταση. Ένα άλλο λάθος που κάνουμε 
είναι ότι λέμε πως η Μικρά Ασία δεν επαναστάτη-
σε: μα, πώς να επαναστατήσει; Η Μικρά Ασία ήταν 
τουρκική, η πλειοψηφία των Ελλήνων ζούσε στην 
κυρίως Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά στη Σμύρνη έγινε 
τεράστιος έρανος υπέρ του Αγώνα κι ό,τι μάζεψαν 
τα έστειλαν στον Νικηταρά.   Πλην όμως, ο Παλαι-
ών Πατρών Γερμανός γράφει ότι ο Παπαφλέσσας 
πούλησε προς ίδιον όφελος 80 βαρέλια μπαρούτι 
που είχαν στείλει από τη Σμύρνη για τον Αγώνα. Αν 
με ενοχλεί κάτι, λοιπόν, είναι η ίδια η αλήθεια του 
Αγώνα.

Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ:

 Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων, μιλάει για την Ελληνική Επανάσταση του 1821

«Για μένα είναι η δεύτερη Άλωση της Κων-
σταντινούπολης» «Αν ακούσω ότι τα ψηφι-
δωτά μέσα σην Αγιά Σοφιά έχουν δακρύσει 

κι οι καμπάνες χτυπούν πένθιμα, δε θα 
εκπλαγώ!!!Αυτή τη βαρβαρότητα δεν μπορεί 

να την ξεχάσει κανένας χριστιανός.
Η άλωση της Πόλης έγινε σήμερα»
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Αλλά δεν μπορούμε να τα διδάσκουμε αυτά στα 
παιδιά. Πώς να διδάξεις μια ιστορία τέτοιου είδους 
που αρχίζει από τον 5ο αιώνα π.Χ.; Όταν οι Πέρσες 
φτάνουν στον Μαραθώνα, ο Ιππίας τον οποίο έχουν 
διώξει οι Αθηναίοι γίνεται πολεμικός τους σύμβου-
λος. Με λίγα λόγια, εκδηλώνεται και πάλι η διχόνοια 
μεταξύ των Αθηναίων. Όταν ο Ξέρξης θέλει να εκ-
στρατεύσει στην Ελλάδα για τη Σαλαμίνα, λέει, «πε-
ρίπατο θα κάνω». Και του λέει ο Δημάρατος, εξόρι-
στος βασιλιάς της Σπάρτης ο οποίος είχε καταφύγει 
στην αυλή του, «κάνετε λάθος, γιατί μπορεί να σκο-
τώνονται μεταξύ τους αλλά μπροστά στον ξένο θα 
γίνουν μια γροθιά». Κι όταν τον ρωτάει ο Ξέρξης μα 
γιατί, εκείνος απαντάει: «για το ομόγλωσσο, το ομό-
θρησκο, το ομόηθες, το ομότροπον και το όμαιμον». 
Το ίδιο αίμα, η ίδια θρησκεία, η ίδια γλώσσα, τα ίδια 
ήθη. Ξέρετε τι έχουμε εδώ; Τον πρώτο ορισμό του 
έθνους, και τον διατυπώνει στον εχθρό, στον Πέρση, 
ένας εξόριστος Σπαρτιάτης βασιλιάς. Να λοιπόν τι 
με ενοχλεί από το ’21: η αλήθεια του ’21. Και την 
κρατώ για τον εαυτό μου. Χρειαζόμαστε το εθνικό 
μας αφήγημα, όπως όλες οι χώρες ― και το αφήγη-
μα γίνεται η αλήθεια.

Ας πούμε, όταν ο Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος βρί-
σκεται στις επάλξεις της πύλης του Ρωμανού στην 
Πόλη, το 1453, πολεμούν μαζί του ο Ιουστινιάνι ο 
Γενοβέζος κι ο Ισίδωρος του Κιέβου, άνθρωποι του 
Πάπα. Ο Παλαιολόγος έχει κάνει ενωτική λειτουργία 
στην Αγιά Σοφιά, με καθολικούς και ορθόδοξους, 
την Κυριακή πριν από την πολιορκία της πόλης. Και 
τον αναθεματίζει ο Σχολάριος, ο οποίος γίνεται ο 
πατριάρχης μετά την Άλωση. Κι ενώ θα περιμέναμε 
να αναδειχθεί ως άγιος ο Κωνσταντίνος, ως ο πρώ-
τος νεο-μάρτυρας του γένους – αυτός που είπε στον 
Μωάμεθ όταν του ζήτησε την Πόλη πως δεν θα του 
τη δώσει γιατί δεν είναι δική του και που αναφώνη-
σε «δεν θα βρεθεί ένας χριστιανός να μου πάρει το 
κεφάλι;», αντιθέτως τον αναθεμάτισαν. Ο άνθρω-
πος που έμεινε και πολέμησε στο πεδίο της μάχης, 
βρήκε τον μπελά του; Αλλά η διδαχή της ιστορίας 
στα παιδιά δεν θα έπρεπε να περιλαμβάνει τέτοιου 
είδους αλήθειες.

Έχουμε την πιο ένδοξη ιστορία του 
κόσμου. Η Μαργκεκρίτ Γιουρσενάρ έγραφε ότι 
η παγκόσμια ιστορία αρχίζει από την αφύπνιση του 
ελληνικού πνεύματος. Έχουμε τον Μαραθώνα, τη 
Σαλαμίνα, τις Πλαταιές, τους Ακρίτες, έχουμε τον 
Βουλγαροκτόνο… Δεν χρειάζεται να επιμένουμε 
στις σκοτεινές πλευρές, στα λάθη και τις προδοσίες, 
αναζητώντας δήθεν τη μεγάλη ιστορική αλήθεια. Η 
μεγάλη ιστορική αλήθεια δεν υπάρχει.  >>
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«Η Ελλάς ευγνωμονούσα», εί-
ναι ο συγκλονιστικός πίνακας 
του Έλληνα ζωγράφου  Θεόδω-
ρου Βρυζάκη, που φιλοτεχνή-
θηκε το έτος 1858.	 Πρόκειται 
για έργο με ιδιαίτερο συμβο-
λισμό, αφού η Ελλάδα, απεικο-
νίζεται ως αρχαία κόρη, πάνω 
σ’ ένα σύννεφο που την κρατά 
υπερυψωμένη και κυρίαρχη 
στο κέντρο του πίνακα. Φορά 
δάφνινο στεφάνι στα ξέπλεκα 
μαλλιά της, και πατά στις σπα-
σμένες αλυσίδες των δεσμών 
της.
Η αξία του είναι διαχρονική και 
επίκαιρη, καθώς δύο αιώνες 
αργότερα, η Ελλάδα Ευγνωμο-
νούσα στέκει αγέρωχη, σε πείσμα των προκλήσε-
ων και όλων των δεινών.
Ο πίνακας : Στο έργο που φιλοτέχνησε ο Θεόδω-
ρος Βρυζάκης, η Ελλάδα, έχει τα χέρια της απλω-
μένα δεξιά και αριστερά, σε μία συμβολική κίνη-
ση εναγκαλισμού αλλά και προ στασίας	 πλέον 
όλων όσοι με θυσίες και αγώνες συνετέλεσαν 
στην απελευθέρωσή της, όλων όσοι εξακολου-
θούν να διαθέτουν τις περιουσίες τους για την 
ανασυγκρότησή της, όπως υποδηλώνει  ο σωρός 
των νομισμάτων  που της προσφέρεται. Γύρω 
της συνωστίζονται οι  γνώριμοι πρωτεργάτες 
της Επανάστασης,  οι πρόδρομοι Ρήγας Φεραί-
ος, Αδαμάντιος Κοραής,  Αλέξανδρος Υψηλάντης,  
Μιχαήλ Σούτζος,  οι γενναίοι αγωνιστές  Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης,  Γεώργιος Καραϊσκάκης, 
Οδυσσέας Ανδρούτσος, οι ήρωες των ναυτικών 
αγώνων  Κωνσταντίνος Κανάρης,  Ανδρέας Μια-
ούλης,  Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα. Για την από-
δοση των αναγνωρίσιμων φυσιογνωμικών χαρα-
κτηριστικών τους, ο Βρυζάκης, όπως αναφέρει η 
Αργολική αρχειακή βιβλιοθήκη, χρησιμοποιεί τις 
προσωπογραφίες των αγωνιστών που είχε σχεδι-
άσει  ο  Krazeisen  και είχαν ευρέως διαδοθεί με 
μία σειρά λιθογραφίων που εκδόθηκε το 1831 
στο Μόναχο. 
Απόδοση τιμής και υποχρέωση συνέχειας:
Ο Βρυζάκης,  εκφράζοντας τα συναισθήματα των 
Ελλήνων  που αισθάνονταν την ανάγκη να τιμή-
σουν όσους θυσίασαν τη ζωή τους για την ελευ-
θερία, φιλοτεχνεί την αλληγορική αυτή σύνθεση, 
η οποία φέρνει κοντά τους έναν κόσμο ηρωικό 
και ανακαλεί στη μνήμη τους την εποχή των αγώ-
νων, που ο απόηχος τους είναι ακόμα ζωντανός 
και καθορίζει από πολλές απόψεις τη ζωή τους. 

Η εικόνα ενεργεί συγκι νησιακά 
και προβάλλει ένα ζήτημα ηθι-
κής στάσης, την αναγνώριση 
της αρετής, την απόδοση τιμής, 
αλλά και τη συνειδητοποίηση 
της υποχρέωσης για μίμηση και 
συνέ χεια. Βασικό ρόλο σ’ αυτό 
παίζει η δύναμη της αναπαρά-
στασης με τα μορφολογικά της 
χαρακτηριστικά αλλά και οι συ-
νειρμοί που την ακολουθούν. 
Δεν είναι καθόλου απίθανο να 
ισχύει αυτό που έχει υποστη-
ριχθεί από πολλούς μελετητές 
ότι το έργο παραπέμπει στους 
στίχους τους αποδιδόμενους 
στον Ρήγα Φεραίο «Ω παιδιά 
μου ορφανά μου…».	

Οι διάφοροι τίτλοι που αποδίδονται στον πίνακα 
Η Ελλάς ευγνωμονούσα, Υπέρ Πατρίδος το Παν, 
Η Ελλάς συνάγουσα τα τέκνα της και η ευρεία δι-
άδοσή του σε λιθογραφημένη απόδοση, αποδει-
κνύει την ταύτιση του κοινού με την απεικόνιση, 
καθώς η παράσταση εκπληρεί το αίτημα της «ελ-
ληνικής μετεπαναστατικής κοινωνίας που είχε 
ανάγκη να διαβάζει εικαστικά τις μεγάλες στιγμές 
του ελληνικού έθνους, να τις αναπολεί ως σημεία 
αναφοράς και να τα εξιδανικεύσει παρά να αντι-
μετωπίζει τη σκληρή πραγματικότητα».
Θεόδωρος Βρυζάκης :
Ο Θεόδωρος Βρυζάκης γεννήθηκε στη Θήβα, 
επτά χρόνια πριν από την κήρυξη της Επανάστα-
σης του 1821 και απεβίωσε στο Μόναχο το 1878. 
Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους Έλληνες 
ζωγράφους και θεμελιωτής της λεγόμενης «Σχο-
λής του Μονάχου».
Έχοντας ζήσει τα σκληρά χρόνια του αγώνα των 
Ελλήνων για την απελευθέρωση από τον τουρκι-
κό ζυγό, απεικόνιζε στους καμβάδες του θέματα 
αποκλειστικά εμπνευσμένα από την Επανάσταση 
του 1821. Στο έργο του διακρίνει κανείς τη συ-
γκίνηση από τα γεγονότα που σημάδεψαν την 
Επανάσταση και κατ’ επέκταση τη ζωή του, αλλά 
και την έντονη διάθεση και πρόθεσή του να με-
ταφέρει στα έργα του όσο πιο πιστά τα γεγονό-
τα που καταγράφει. Σημειώνεται ότι με αφορμή 
τις επετειακές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτί-
ου, η πρόσοψη του Παλαιού Δημαρχείου στη 
Θήβα, κοσμείται με πανό μεγάλων διαστάσεων, 
εμπνευσμένο από τον πίνακα «η Ελλάς Eυγνωμο-
νούσα».
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<< ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ -1821-2021-200 χρόνια >>

Το Φεβρουάριο 2021 συστήθηκε Επιτροπή Πολιτισμού από το ΝΠΔΔ Αριστό-
δικος του Δήμου Σαρωνικού με αντικείμενο τις δράσεις του Δήμου που θα 
αναδείξουν την πολιτιστική μας κληρονομιά.Πραγματοποιήθηκε σύσταση 
Επιτροπής Πολιτισμού.
Αντικείμενο της Επιτροπής, για το έτος 2021, έτος της Επετείου, είναι αποκλει-
στικά η υλοποίηση κύκλου δράσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση 
του 1821.Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες –συνεδριάσεις σε τακτές ημερομη-
νίες . Κατατέθηκαν συνολικά 30 προτάσεις από τα μέλη, τις δομές, συλλόγους 
και πολίτες (μέσω των Προέδρων των τοπικών τους κοινοτήτων).
Η φιλοσοφία του Αριστόδικου είναι, μέσα από την προσπάθειά μας, να εορ-
ταστεί η Επέτειος των 200 χρόνων με τέτοιο τρόπο που παράλληλα θα ανα-
δειχθεί η ομορφιά του φυσικού τοπίου και των διαφόρων ορόσημων του Δή-
μου μας. 

Έχοντας αυτήν την κατεύθυνση, ως γενικότερο αρχιτεκτονικό οικοδόμημα 
επάνω στο οποίο θα “χτιστεί” η πολιτιστική προσπάθεια, θα χρησιμοποιηθεί 
η πρόταση της 
Μαρίας Χρυσ. Αγκούτογλου (εκπρόσωπος του ΜΟΥΣΕΙΟΥ Μικρασιατι-
κού Πολιτισμού ‘’Μάκης Αγκούτογλου’’), με ορισμένες τροποποιήσεις. 

Σύμφωνα με την πρόταση, θα υπάρξουν σε κάθε μία από τις πέντε κοινότητες 
του Δήμου, συγκεκριμένα σημεία, επονομαζόμενα Τοπόσημα.
Πρόκειται για χώρους/κτήρια τα οποία έχουν ιστορική, λαογραφική, πολιτι-
στική αξία για τους κατοίκους της κάθε Κοινότητας. Τα σημεία αυτά θα “ντυ-
θούν” με επετειακό υλικό και θα αποτελέσουν σταθμούς ενημέρωσης των 
πολιτών, αφενός μεν για την Επανάσταση, αφετέρου δε για τις εκδηλώσεις 
του Δήμου. Επιπλέον, θα προσδώσουν ένα μόνιμο εορταστικό/επετειακό χα-
ρακτήρα στην κάθε Κοινότητα.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι δράσεις και οι ημερομηνίες καθ’ολη την διάρ-
κεια του έτους 2021.

«Η Ελλάς ευγνωμονούσα» : 
Η ιστορία του συγκλονιστικού πίνακα του Θεόδωρου Βρυζάκη



1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ 2021/1/9812

Φοβάμαι ότι, αν βγείτε στον δρόμο και ρωτήσετε 
τους τυχαία περαστικούς «Ποιος ήταν ο Θεόδωρος 
Βρυζάκης;», ή «Τι γνωρίζετε για τον Θεόδωρο Βρυ-
ζάκη;», οι εννέα στους δέκα θα σας κοιτάξουν με 
απορία και θα εκφράσουν άγνοια. Και ομολογώ ότι 
κι εγώ συνειδητοποίησα την σημασία του μόλις προ έτους, 
αναζητώντας υλικό για να «ντύσω»  οπτικοακουστικά την πα-
ρουσίαση του έργου του Διονυσίου Σολωμού την άνοιξη του 
2020. Μια παρουσίαση που ετοίμασε η ομάδα Διαλεκτικής 
του Πολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου μας, «Ο Φοίνι-
κας», που εδρεύει στο Λαγονήσι, και παρουσίασε το καλοκαί-
ρι του ίδιου έτους «αγχωμένη» ότι λόγω κορωνοϊού δεν θα 
μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τον ερχόμενο χειμώνα, όπως κι 
έγινε... Αλλά αυτή είναι η πρόσφατη ιστορία... 
Αν πάμε λίγο πιο πίσω θα ανακαλύψουμε ότι η ιστορία και το 
έργο του ζωγράφου Θεόδωρου Βρυζάκη δεν διδάσκεται στα 
σχολεία μας... ίσως μια γρήγορη αναφορά, όπως μου ανέφε-
ρε φίλη, καθηγήτρια φιλόλογος, ενώ όπως είδα ένας από τους 
πίνακές του κοσμεί μαζί με πίνακες άλλων ζωγράφων το εξώ-
φυλλο ενός βιβλίου της Γ! Λυκείου... Μέχρι εκεί όμως σε ό, τι 
αφορά την σύγχρονη διδακτέα ύλη, κι αν κάνω λάθος – που το 
εύχομαι – διορθώστε με... 
Θα σας πάω όμως λίγο πιο πίσω στον χρόνο και συγκεκρι-
μένα στο 1982, όταν το Μέγαρο Μαξίμου ορίστηκε ως έδρα 
του εκάστοτε πρωθυπουργού της Ελλάδας. Ήταν τότε που ο 
Ανδρέας Παπανδρέου επέλεξε τον πίνακα με τίτλο «Η Ελλάς 
Ευγνωμονούσα» του Θεόδωρου Βρυζάκη, για να κοσμήσει το 
γραφείο του. Ο εν λόγω πίνακας, που απεικονίζει την Ελλά-
δα περιστοιχισμένη από του ήρωες της Επανάστασης και ο 
οποίος φέρει τον εναλλακτικό τίτλο «Υπέρ Πατρίδος το Παν»- 
φιλοτεχνήθηκε το 1858- παρέμεινε στον τοίχο, πίσω από το 
πρωθυπουργικό γραφείο μέχρι το 2009, όταν ο Γεώργιος Πα-
πανδρέου τον αντικατέστησε με το έργο του Ελληνοαμερικα-
νού Θεόδωρου Στάμου με τίτλο «Ατέρμονο Πεδίο – Δελφοί».  
Τον Ιούνιο του 2012, ο Αντώνης Σαμαράς ζήτησε την επιστρο-
φή του πίνακα του Βρυζάκη στο πρωθυπουργό γραφείο, ενώ 
τον Ιανουάριο του 2015 ο τότε πρωθυπουργός, Αλέξης Τσί-
πρας τον αντικατέστησε και πάλι, με το έργο «Αντίθεση» του 
Δημοσθένη Κοκκινίδη. 
Με τον νυν πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει τις 
δικές του εικαστικές επιλογές στο Μέγαρο Μαξίμου, ο πίνα-
κας «Η Ελλάς Ευγνωμονούσα» εκτίθεται στο ανακαινισμένο 
κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης της Ελλάδος. Όπως διαβά-
ζουμε, όμως, μεγάλο πανό, αντίγραφο του πίνακα, κοσμεί, 
λόγω της εθνικής επετείου των 200 χρόνων από την Επανά-
σταση του 1821, το παλαιό Δημαρχείο της γενέτειρας του δη-
μιουργού του στην Θήβα. Κι εδώ θα μιλήσουμε για τον Θε-
όδωρο Βρυζάκη, την ζωή και το έργο, που νομίζω ότι θα σας 
συναρπάσουν.
Ο  Θεόδωρος Βρυζάκης γεννήθηκε στην Θήβα το 1814 και είχε 
έναν μικρότερο αδελφό, τον Ευθύμιο. Τα δύο παιδιά διασώ-
θηκαν από την μητέρα τους, όταν οι Τούρκοι απαγχόνισαν τον 
Μάιο του 1821 τον πατέρα τους, Πέτρο Βρυζάκη, μεγαλέμπο-
ρο, ο οποίος ανήκε στην Δημογεροντία της πόλης και κρίθηκε 
ύποπτος συνωμοσίας, μόλις ξεκίνησε ο ξεσηκωμός στην Στε-
ρεά Ελλάδα. Το 1828 τα δύο παιδιά έγιναν δεκτά στο ορφα-
νοτροφείο για παιδιά των Αγωνιστών της Επανάστασης, που 
ίδρυσε στην Αίγινα ο Ιωάννης Καποδίστριας. Μεγαλώνοντας 
και μετά την ίδρυση του «Πολυτεχνικού Σχολείου» το 1837 
στην Αθήνα, ο νεαρός Θεόδωρος γράφτηκε σε αυτό με σκοπό 
να μάθει κάποια τέχνη. Στο εν λόγω Σχολείο ανήκε τότε και η 
σημερινή, γνωστή σε όλους μας ως «Σχολή Καλών Τεχνών». 
Πρώτοι δάσκαλοι της ιχνογραφίας σε αυτό διορίσθηκαν οι 
Δανοί αδελφοί Χάνσεν, που διέκριναν το ταλέντο του Θεόδω-
ρου στην ζωγραφική. Μετά από σύστασή τους  στον Γερμανό 
φιλόλογο Φρίντριχ Τίερς (Friedrich Thiersch), ο  οποίος ήταν 
δάσκαλος του βασιλιά Όθωνα, κάνοντας παράλληλα και την 
γνωριμία του τότε Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Παι-
δείας, του σπουδαίου λογοτέχνη Αλέξανδρου Ραγκαβή, κα-
θώς και με την ενθάρρυνση των δασκάλων του, ο Θεόδωρος 
Βρυζάκης ταξίδευσε τον Αύγουστο του 1832 στο Μόναχο της 
Βαυαρίας, υπότροφος του ελληνικού παιδαγωγικού Ινστιτού-
του με την ονομασία «Πανελλήνιον», που είχε ιδρύσει στο με-

ταξύ ο πατέρας του Βασιλιά Όθωνα και φιλέλληνας, 
Βασιλιάς της Βαυαρίας, Λουδοβίκος ο Α’. Και αυτή 
η σχολή προοριζόταν για τα ορφανά των αγωνιστών 
της Επανάστασης.
Ένα είναι βέβαιο: ότι ο Θεόδωρος Βρυζάκης δεν θα 

απογοήτευε κανέναν από εκείνους που πίστεψαν και «επέν-
δυσαν» σε αυτόν. Ούτε και την ελληνική κοινότητα του Μο-
νάχου, η οποία λίγο αργότερα, το 1844, θα χρηματοδοτούσε 
τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της πόλης. Ο 
Βρυζάκης, ο οποίος δεν απέκτησε οικογένεια, θα συμμετείχε 
σε σημαντικές εκθέσεις στην Ευρώπη, μεταξύ άλλων στην Έκ-
θεση του Παρισιού το 1855, στην Διεθνή έκθεση Λονδίνου το 
1862, στα Ολύμπια το 1870, κερδίζοντας σημαντικές διακρί-
σεις και βραβεία. Το 1853, απέσπασε μάλιστα το 1ο βραβείο 
στην Διεθνή Έκθεση της Βιέννης για το έργο του «Η Εξοδος 
του Μεσολογγίου».
Παρότι ωρίμασε και ανδρώθηκε στην Βαυαρία, με τα έργα του 
να θεωρούνται ως τα ενδεικτικότερα της λεγόμενης Σχολής 
του Μονάχου, δηλαδή των Ελλήνων ρομαντικών ζωγράφων 
του 19ου αιώνα, εκ των οποίων οι περισσότεροι σπούδασαν 
στην  Γερμανία, το έργο του είναι σχεδόν αποκλειστικά αφι-
ερωμένο στην ελληνική Επανάσταση. Μάλιστα, την περίοδο 
1848-1850 επέστρεψε στην Ελλάδα, για να γνωρίσει και να 
μελετήσει από κοντά τόσο τις μορφές των Αγωνιστών όσο και 
τα μέρη όπου έλαβαν χώρα οι μεγάλες μάχες και οι μεγάλες 
στιγμές του Αγώνα. Από το 1861 έως το 1863 αγιογράφησε 
την εκκλησία του Ευαγγελισμού στο Μάντσεστερ, κατόπιν 
παραγγελίας της εκεί ελληνικής παροικίας. Στο καλλιτεχνικό 
εργαστήρι του στο Μόναχο μαθήτευσαν πολλοί Έλληνες ζω-
γράφοι. 
Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, πάσχοντας από βαριά 
οφθαλμική ασθένεια έζησε σε κοινωνική απομόνωση. Απο-
βίωσε  στις 6 Δεκεμβρίου του 1878 στο Μόναχο, όπου και 
κηδεύθηκε στο Α’ Νεκροταφείο της πόλης. Άφησε διαθήκη 
κληροδοτώντας όλα τα έργα του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
καθώς και 760 μάρκα για την επισκευή της οροφής της ελ-
ληνορθόδοξης εκκλησίας του Σωτήρος στο Μόναχο. Το Πανε-
πιστήμιο Αθηνών δώρισε τα έργα του Βρυζάκη στην Εθνική 
Πινακοθήκη, όπου πραγματικά αξίζει να τα αναζητήσουμε και 
όχι μόνον. Χρέος όλων μας αποτελεί να επισημάνουμε με μια 
επίσκεψη στα παιδιά μας, όχι μόνον τα έργα αυτά, αλλά και 
την ιστορία του εξαιρετικού πατριώτη και καλλιτέχνη Θεόδω-
ρου Βρυζάκη.
Επισήμανση
Από τις φιλόξενες σελίδες του «Ντελάλη» και με αφορμή την ιστο-
ρία του Θεόδωρου Βρυζάκη, θα ήθελα να προτείνω μια ιδέα: 
Θα μπορούσε ίσως η εκπαιδευτική κοινότητα να υιοθετήσει 
ένα ωριαίο, εβδομαδιαίο μάθημα με την ονομασία «Βιογρα-
φίες», πιθανόν σε κάποια ή κάποιες τάξεις του Γυμνασίου ή 
Λυκείου. Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος, κάθε εβδομάδα 
οι μαθητές θα άκουγαν – πιθανόν με την βοήθεια οπτικοα-
κουστικού υλικού – τα της ζωής και του έργου μεγάλων αν-
θρώπων των γραμμάτων, των τεχνών, της ιστορίας, των επι-
στημών. Και αυτό, διότι πολλά πράγματα που βλέπουμε γύρω 
μας, ακόμη και οι απλές πινακίδες των δρόμων που φέρουν 
κάποιων τα ονόματα, στην πραγματικότητα εξιστορούν κομ-
μάτια σημαντικά της ελληνικής ιστορίας και όχι μόνον, από 
διάφορες οπτικές γωνίες. Ας θυμηθούμε ότι το «μέτρο» όλων 
είναι ο άνθρωπος και ας κρατήσουμε ότι μόνον ο άνθρωπος 
είναι εκείνος που μπορεί να εμπνεύσει, είτε μέσω της στά-
σης ζωής του, είτε μέσω του έργου του, είτε της όποιας προ-
σφοράς του. Ακόμη, ακόμη, ένα μάθημα τέτοιο, ενώ δεν θα 
χρειαζόταν να καταλήγει σε κάποιο διαγώνισμα και κάποια 
βαθμολογία ακαδημαϊκά σημαντική, πιθανότατα θα ενέπνεε 
πολλά παιδιά στην αναζήτηση στόχων ζωής. Και όπως είπαμε 
στην αρχή του άρθρου μας...πιθανόν και αν μας σταματήσουν 
στον δρόμο δημοσιογράφοι, για να ρωτήσουν αν γνωρίζουμε 
ποιος ήταν ο Θεόδωρος Βρυζάκης, θα απαντήσουμε θετικά 
και περήφανα!
Όσο για τον «Ντελάλη», παρότι τοπικό έντυπο, είμαι βέβαιη 
ότι θα βρει τον δρόμο, ώστε να φτάσει την πρόταση αυτή που 
εκφράζεται στις σελίδες του, εκεί  όπου πιθανόν θα εισακου-
σθεί.

Θεόδωρος Βρυζάκης: Μοναδικός εθνικός θησαυρός!
Της Δήμητρας Κατραμάδου

Η Ελλάς Ευγνωμονούσα ή Υπέρ Πατρίδος το Παν

Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογών
την σημαίαν της Επαναστάσεως

Ο τυφλός Αγωνιστής

Πολεμική σκηνή
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Η Caesar’s Paradise στεγάζει είδη πρώτης ανάγκης 
και προϊόντα προς πώληση, τα οποία συλλέγει 
από δωρεές και χορηγούς από όλη την Ελλάδα.

Στους στόχους της εταιρείας είναι 
να διοργανώνονται εκδηλώσεις για 
συνεισφορές και γνωριμίες με τα 
ζωάκια που δίνονται για υιοθεσία, 
ενώ οποιαδήποτε χορηγία και δω-
ρεά προς την ομάδα είναι δεκτή 
και χρήσιμη. Δεν πετάμε, χαρίζου-
με. Οτιδήποτε ασήμαντο για εσάς 

είναι σημαντικό για εμάς.(βιβλία, cd, ρούχα, διακοσμητικά, επιπλάκια, 
είδη pet κλπ.)

Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Για οποιαδήποτε πληροφορία που 
αφορά την ομάδα και την δράση της παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. 
Παραλαμβάνουμε από Αττική και Σαρωνικό κατόπιν τηλεφωνήματος. 

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6906600380
E-mail:caesarsparadise@gmail.com

Caesar’s Paradise houses essentials and products for sale. They are 
collected from donations and sponsors from all over Greece.
The goals of the company are to organize events for contributions 
and acquaintances with the animals for adoption. We are in need of 
sponsorship and donations constantly and they prove to be very useful 
for our cause. Nothing is put to waste. We are grateful for items that 
may be insignificant to others. 

We thank you for your time and for any additional information regarding 
the team and its action, please contact us. We do pick ups from Attica 
and the Saronic Gulf by phone appointment.

Contact telephone: 6906600380
E-mail: caesarsparadise@gmail.com

Σε μια εποχή που ο φόβος καθοδηγεί 
την ανθρώπινη συμπεριφορά, το να 
είμαι αυθεντικός απαιτεί κουράγιο 
και γενναιότητα.
Για τους περισσότερους από εμάς η 
ζωή είναι μία δύσκολη επίτευξη ισορ-
ροπίας επειδή ακριβώς δεν είμαστε 
συνεπείς με τα πιστεύω μας. Πιστεύ-
ουμε σ’ έναν τρόπο ζωής και ζούμε μ’ 
ένα τελείως διαφορετικό τρόπο.
Το να είμαστε αυθεντικοί δε σημαίνει 
να είμαστε τέλειοι απλά να είμαστε ο 
γνήσιος εαυτός μας. Σημαίνει ότι δε 
χρειάζεται να προσποιούμαστε ότι 
είμαστε κάτι άλλο για να νιώσουμε 
ασφαλείς.
Να αποδεχτούμε ως στοιχεία της αν-
θρώπινης υπόστασης μας, εκτός από 
την αγάπη, τη συμπόνια και την κα-
τανόηση, και τα καταπιεσμένα συναι-
σθήματα όπως ο φόβος, ο θυμός και 
η ντροπή. Να μπορέσουμε να συμφι-

λιωθούμε με την ιδέα ότι η αλήθεια 
είναι θέμα οπτικής και ο κάθε ένας 
από εμάς βλέπει τα πράγματα με δι-
αφορετικό τρόπο.
Χρειάζεται να κάνουμε μόνο ένα 
βήμα. Να αναγνωρίσουμε ότι είμαστε 
μείγμα πολλών στοιχείων, φωτεινών 
και σκοτεινών και να μας αποδεχτού-
με ολόκληρους.
Είναι αλήθεια ότι αντιμετωπίζουμε 
μια δύσκολη πρόκληση αλλά ακριβώς 
αυτή η πρόκληση είναι το δώρο που 
θα φωτίσει το δρόμο μας προς τη με-
ταμόρφωση.
Αυθεντικότητα είναι η κατάσταση 
στην οποία δε χρειάζεται να προστα-
τέψουμε και να υπερασπιστούμε την 
ταυτότητά μας, απλά χρειάζεται να 
κατευθύνουμε την προσοχή στις αι-
σθήσεις μας.

Μονοπάτια ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ	
πηγή: https://enallaktikidrasi.com/  

Η γενναιότητα του να είσαι αυθεντικός!
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Αγαπητοί μου συνάνθρωποι, 
είμαστε πάλι εδώ και χαίρομαι ιδι-
αιτέρως. Ξέρετε πώς νιώθω; Όπως 
τότε που γυρίζαμε σχολείο από δια-
κοπές καλοκαιρινές ή γιορταστικές 
και μας έβαζαν να γράψουμε τη 
γνωστή βαρετή έκθεση. Τώρα όμως 
οι διακοπές μας κράτησαν κάτι πα-
ραπάνω και ήταν αλλιώτικες, της 
κλεισούρας, της απομόνωσης, της 
αγωνίας, του φόβου και του πανι-
κού. Διακοπές να σου πετύχουν! 
Υπήρχε κι ένας άλλος τύπος έκθε-

σης, δίνονταν λέξεις έτσι ξεκάρφω-
τες, π.χ. «Παιδί-σπίρτα-φωτιά» κι 
έπρεπε να οργανώσεις ένα κείμενο 
σχετικό και ενδιαφέρον. Φαντάστη-
κα κάτι αντίστοιχο: «Κορονοϊός-μά-
σκα-ζωή». Είμαι βέβαιη πως τούτη 
τη φορά είτε για το πρώτο είτε για 
το δεύτερο θέμα όλοι έχουν να 
πουν πολλά για αυτές τις ιδιόμορ-
φες, τις κατ’ ανάγκη,  κατ’ εντολή 
διακοπές, έτσι κι εγώ έχω και τι δεν 
έχω! Βέβαια, στο σχολειό πάντα σε 
κάθε νέα σύναξη μετρούσαμε και 
παρουσίες κι εδώ είναι τα δύσκολα, 
εμείς, εδώ, σήμερα, μετά από αυτές 
τις πρωτόγνωρες διακοπές, είμαστε 
λι-γό-τε-ροι, δυστυχώς!
Πρώτον και σπουδαιότερο, λοιπόν, 
νόσησα από τον κορονοϊό αρχές Νο-

έμβρη, ενώ λίγους μήνες πριν, αρχή 
καλοκαιριού, είχα χειρουργηθεί για 
κάτι ξαφνικό και αναγκαίο, ευτυχώς 
όχι κακό. Κι όμως, ηλικία, χειρουρ-
γείο, περιβάλλον νοσοκομείου, φό-
βος, πόνος, παρεπόμενα χειρουρ-
γικής επέμβασης, όλα «έβαιναν 
καλώς εναντίον μου». Μέχρι να πω 
«Δόξα σοι Κύριε», φτου κι απ’ την 
αρχή «Βόηθα, Παναγιά».  Κορονο-
ϊού συμπτώματα ευτυχώς ελαφρά, 
πυρετός κάτω από 38⁰ για τέσσερις 
μέρες, έχασα γεύση και όσφρηση, 
έγινε το στομάχι άνω κάτω από 
φάρμακα και βιταμίνες, αλλά τι τα 
θες, ο μετέπειτα έλεγχος αναγκαίος 
για τα απομεινάρια του περάσμα-
τός του. Ακτινογραφία, τεστ, καρ-
διολογικός έλεγχος… Τέλος καλό, 
όλα καλά, δυστυχώς όχι για όλους. 
Έφυγαν άνθρωποι γνωστοί, φίλοι 
αγαπημένοι. Εμείς αφήσαμε πίσω 
μας σαν κακό όνειρο τον ιό, ναι, 
σε πληθυντικό πρέπει να τα γρά-
φω, αφού νόσησε αναπόφευκτα κι 

ο έτερος υπάρχων στο σπίτι. Αλλά 
μέσα στον φόβο και την απόγνωσή 
μας ανακούφιση η τεχνολογία. Τη-
λεφωνικές διαγνώσεις-συμβουλές 
από τον γιατρό, άυλες συνταγογρα-
φήσεις,  έλεγχος και καθοδήγηση 
από τον εθνικό φορέα υγείας με 
μηνύματα, πληρωμές ηλεκτρονι-
κές. Μόνο που έπρεπε να βρεθεί 
άνθρωπος να φέρνει στο σπίτι τα 
αναγκαία  –τέτοιο ρομπότ δεν έχει 

προβλεφθεί ακόμη–  φάρμακα και 
είδη διατροφής, κι εδώ διέπρεψε η 
φιλία και νιώθω ευτυχής και ευγνώ-
μων. Πάμε παρακάτω.
Ύστερα έγινα ένα με τη φύση, πότε 
βρέχει, πότε χιονίζει, φυσάει βο-
ριάς ή νοτιάς, ποια πουλιά χαμη-
λοπετούν, ωχ,  έναν κοκκινολαίμη 
τον πρόλαβε η γάτα, εκεί εγώ, πίσω 
από το τζάμι, σύννεφο δε μου ξέ-
φυγε ούτε πόσες   καρακάξες ή κίσ-
σες στάθηκαν στο ψηλότερο γυμνό 
κλαδί του γεροπλάτανου. Παρακο-
λούθησα τη βροχή, την ένιωσα να 
μου ψιθυρίζει μυστικά των ψηλών 
βουνών, την είδα να χαράζει ρυά-
κια σαν φλέβες στο χώμα. Άλλες 
μέρες πάλι ήταν πιο δημιουργικές, 
αξημέρωτα, έως να πάρει η μέρα, 
διάβασμα και γράψιμο για τις δικές 
μου επιλογές ή για τη Λέσχη Φιλα-
ναγνωσίας, γιατί βέβαια βρισκό-
μασταν διαδικτυακά με την ομάδα 
και προχωρούσε κανονικά ο σχολι-
ασμός του επιλεγμένου βιβλίου. Το 
νέο μου βιβλίο έτοιμο εδώ και καιρό 
στα χαρτιά, να δούμε πότε θα βρει 
τον δρόμο για το τυπογραφείο. Μά-
θαμε, που λέτε, νεράκι νέους χειρι-
σμούς, πλατφόρμες, zoom, άνοιξε-
κλείσε μικρόφωνο, κάμερα, σήκωνε 
χεράκι να πάρεις τον λόγο. Είχαμε 
μια φορά στη διαδικτυακή συντρο-
φιά μας  τον συγγραφέα Νίκο Δαβ-
βέτα για το βιβλίο του «Η Εβραία 
νύφη», που διαβάσαμε πέρυσι, 
ασχοληθήκαμε επίσης με το βιβλίο 
της νεαρής Κομοτηναίας Αρχαιολό-
γου-Μουσειολόγου, Νάγιας Δαλα-
κούρα, «Θράσσα, η μάγισσα της 
Θράκης» και θαυμάσια περιδιαβή-
καμε τον τόπο μας, «τον σιτοβολώ-
να και ασπίδα της Κωνσταντινού-
πολης», σε ένα βυζαντινό οδοιπο-
ρικό μαζί με ορδές Σταυροφόρων, 
πολεμιστών πάνω σε κάστρα, σε 
μοναστήρια, διασταυρωθήκαμε με 
στρατούς ιπποτικούς  σε βουνά και 
λαγκάδια, μαζέψαμε θαυματουργά 

βοτάνια, χαθήκαμε μέσα στα μαγι-
κά φίλτρα. 
Ούτε τα συνέδρια έλειψαν, συνέ-
δρια να θέλετε, που δεν υπήρχε 
περίπτωση συμμετοχής αλλιώς, το 
ένα στο Μόντρεαλ με τη Διεθνή 
Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζά-

κη, στο Δουβλίνο το άλλο από τον 
Ιρλανδοελληνικό Σύνδεσμο, στο 
Ηράκλειο άλλο με τη Διεθνή Λέσχη 
Ανάγνωσης του ελληνικού τμήμα-
τος της Δ.Ε.Φ.Ν.Κ. κι εγώ συμμετεί-
χα κι ένιωθα πανταχού παρούσα με 
μαγικό τρόπο  σαν «καράβι αταξί-
δευτο». Υπήρξαν και μέρες χειροτε-
χνικών δραστηριοτήτων –σωτήρια 
η χειροτεχνία– κέντησα, ξήλωσα, 
έραψα, αλλαξογύρισα μαξιλάρια, 
νοικοκυρίστικα πράματα. Ζωγράφι-
σα, έφτιαξα κοτσίδες και λουλούδια 
πάνινα για κούκλες «Φρίντα Κάλο», 
αμέτρητα μικρά, χρωματιστά στολί-
δια, χριστουγεννιάτικα, πασχαλινά, 
εποχιακά ή διαχρονικά, γεμίσαμε 
πάλι τα ράφια –κι εδώ πληθυντικός 
απαιτείται–  ενώ έξω στην πλαγιά 
τα αηδόνια κατέφθασαν πάλι και 
τραγουδάνε, σηματοδοτώντας κα-
λύτερες στιγμές κι εμείς σιγοντά-
ρουμε:

«Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί	
στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα	

κι αν μας αντέξει το σκοινί	
θα φανεί στο χειροκρότημα».

	 	 	 	 	
 Σας ασπάζομαι, Εύα

Σαν έκθεση παλιομοδίτικη: «Πώς περάσατε στις διακοπές;»
Γράφει η Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά,

Ιστορικός-Αρχαιολόγος/Συγγραφέας



1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΪΟΣ2021/1/98 15

Τα έξι σχισίματα (Λαύριο 1922- 1934)

Σ΄ όλο το ταξίδι, μέχρι τη Θεσσαλονίκη, μουρμούραγε η γιαγιά Βασιλο-
πούλα και μάλωνε με τα παιδιά της και με όποιον τολμούσε να της ενα-
ντιωθεί. Ήταν καθισμένη στητή, σε μια απ’ τις καρέκλες τους, στο κα-

τάστρωμα του υπερωκεάνιου «Κωνσταντινούπολις», που τους 
πήρε για το ταξίδι της προσφυγιάς. Ήτανε θυμωμένη ή μάλλον 

έξαλλη με το ακατανόητο φευγιό τους.  
«Πόσες φορές καλέ, δεν γίνηκαν φασαρίες στο νησί; Πάθαμε τίποτες; Όχι! Μας πρόλε-
γαν και μας φυλάγανε οι γειτόνισσες, οι Τουρκάλες, μέχρι να στρώσουνε τα πράγματα. 
Φασαρίες – ξεφασαρίες,  έτσι περάσαμε τόσα χρόνια εδώ. Τι ξέρανε οι άντρες σας, απ’ 
όλα αυτά; Φευγάτοι ήντουσαν στην Αμέρικα. Σαν γύρισαν πίσω ξεμαθημένοι, είδανε φα-

σαρίες και λιγώθηκαν… Και πάρε μας τώρα, όλους 
μαζί στο καράβι… Να πάμε πού; Και σε κανά μήνα, 
άιντε πάλι… Να τα μαζεύουμε ξανά. Να σκαρφα-
λώνουμε στα πλοία και να σακατευόμαστε. Για να 
γυρίσουμε πίσω. Στον τόπο μας!» έλεγε.
Και για του λόγου το αληθές, έδειξε τον Αντώνη, 
το γαμπρό της, που ΄χε χτυπήσει στα πλευρά του, 
όπως ανέβαιναν στο πλοίο. Αλλά, όταν το «Κων-
σταντινούπολις» δεν έπιασε Θεσσαλονίκη, μα τρά-
βηξε ξαφνικά για Λαύριο, της κόπηκε η μιλιά. Δεν 

ξαναγκρίνιαξε, δεν μίλησε κι ούτε που έκλαψε  σαν κάτι άλλες γύρω της. Την είδε όμως η 
Χρυσή, να βγάζει το μαντηλάκι της το κεντητό απ’ την τσέπη. Μετά την κρυφοκοίταξε που 
του έκανε μια τρύπα, ένα σχίσιμο με μια ακίδα. Έξη σχισίματα έκανε μέχρι το Λαύριο. Ένα 
για κάθε μία μέρα ταξιδιού.  Έξι ημέρες η απόσταση απ’ το νησί τους  μέχρι το νέο τόπο. 
Για να θυμάται!
Δώδεκα χρόνια το ΄χε φυλαγμένο εκείνο το μαντήλι. Κι όταν αρρώστησε, στα τελευταία 
της μερόνυχτα που χαροπάλευε, το ΄χε σφιχτά κουβαριασμένο μες στη φούχτα της. Τις 
τελευταίες έξι νύχτες  βάρυνε κι ήταν πολύ ανήσυχη. Τότε γίνανε πράγματα ακατανόητα. 
Αγκομαχούσε η Βασιλοπούλα και φούσκωνε. Γύρναγε πλάγια, μπρούμυτα και ανάσκελα  
κουνώντας χέρια και πόδια. Και δεν ησύχαζε ως το επόμενο πρωί, που έπεφτε σε βαθύ 
ύπνο. Το σούρουπο πάλι, στριφογύριζε στο στρώμα  μιλώντας ακατάληπτα. Την τελευ-
ταία νύχτα  ήταν ανάμεσα στον πάνω και στον κάτω κόσμο. Η Διαλεκτή, η κόρη της, με 
την Χρυσή και την Φωφώ, τις εγγονές της, διάβασαν στο προσκεφάλι της τους ψαλμούς 
του Δαβίδ. Καθώς ξημέρωνε, η γιαγιά Βασιλοπούλα φάνηκε να ησυχάζει. Μα ξαφνικά, 
ανακάθισε με δύναμη στο κρεβάτι της. Τα μάτια της ήταν άγρια και γουρλωμένα. Τίναξε 
τα δυο χέρια της μπροστά και ούρλιαξε: «Έξωωωωωω!!! Φύγετεεε! Δρόμοοο… !!». Βούρ-
κωσε η Χρυσή κι είπε με στενοχώρια: «Μας διώχνει. Δεν μας θέλει εδώ...». Ξαναούρλιαξε 
η γιαγιά, τώρα στα τούρκικα, «Έξωωω!» κι έλεγες πως θα πεταχτεί όρθια, να κυνηγήσει 
κάποιον. Πάγωσαν όλοι στο δωμάτιο. Τα σάστισε η Διαλεκτή.  Και πάνω που πήγε να της 
μιλήσει, εκείνη ησύχασε κι έγειρε πίσω στα μαξιλάρια.  Έκλεισε τα μάτια της, έχοντας ένα 
από τα σπάνια χαμόγελά της  χαραγμένο στα χείλη. Η Διαλεκτή την φίλησε κλαίγοντας και 
έπιασε τα χέρια της να τα σταυρώσει. Απ’ την χαλαρωμένη φούχτα της κύλησε το παλιό 
μαντήλι. Το μάζεψε η Χρυσή από κάτω και είπε σιγανά: «Αχ, δεν έδιωχνε εμάς. Τους Τούρ-
κους έδιωχνε από το σπίτι της!». 
«Ταξίδεψε η ψυχή της  στον τόπο της! Ήθελε να γυρίσει στο σπίτι της και γύρισε!» επιμέ-
νει μέχρι και σήμερα η μητέρα μου. 

Φωτο: Μαντηλάκι κεντημένο απ’ τη Χρυσή Καπεταναντώνη  (1926)

Της Αντωνίας Γκίνη

Όλοι γνωρίζουμε ιστορικά ότι το Λαύριο ήταν προμηθευτής  του  
Νομισματοκοπείου της αρχαίας Αθήνας. Από τα  ορυχεία της Λαυ-
ρεωτικής  γίνονταν εξορύξεις  μολύβδου   και αργύρου που αποτε-

λούσε την πρώτη ύλη για το Αθηναϊκό τετράδραχμο.    
Ωστόσο, πιθανότατα  να μην γνωρίζουμε όλοι συνήθειες της καθημερινής  ζωής των πο-
λιτών του Λαυρίου από  έτος  1899.
Οι βόλτες από  γειτονιά σε γειτονιά του Λαυρίου ήταν για την εποχή εκείνη μικρά ταξιδά-
κια  στο χρόνο. Η Κυριακή ήταν μέρα διασκέδασης για τους  πολίτες του Λαυρίου, καθώς 
στην κεντρική πλατεία έκαναν την εμφάνισή τους οι φιλαρμονικές  του Ορφέα και της 
Ευτέρπης. Η φιλαρμονική  του  Ορφέα  είχε  την έδρα  της στο πρώην δεύτερο δημοτικό 
σχολείο και νυν  πολιτιστικό κέντρο του δήμου Λαυρεωτικής  και  διασκέδαζε τους πο-
λίτες στην πλατεία  από το σημείο στο οποίο βρίσκεται το Άγαλμα των Μεταλλωρύχων. 
Τη Φιλαρμονική αυτή  παρακολουθούσαν  όσοι κατοικούσαν στις συνοικίες  Σπανιόλικα, 
Νεάπολης  και Συνοικισμού. 
Η άλλη φιλαρμονική της Γαλλικής εταιρείας  είχε έδρα της το κτήριο της Ευτέρπης στο 
φοινικόδασος  και διασκέδαζε τους πολίτες από το σημείο στο οποίο  βρίσκεται το Άγαλ-
μα του Serpieri. Απευθυνόταν, κυρίως, στους κατοίκους των συνοικιών  Σαντορινέικα,  
Κυπριανού και  Άνω  Θορικού.  
Στα δε δύο σημεία  που αναφέρθηκαν τοποθετούσαν   εξέδρες  για τους μουσικούς  και 
πάγκους για τους θεατές.  
Στο πλαίσιο της ψυχαγωγίας ήταν και  οι  βόλτες στις γειτονιές  με τις νυκτερι-
νές  καντάδες. Όλα  αυτά έκαναν ακόμα πιο έντονη τη  νοσταλγία  των συγγενών 
μας που ζούσαν εκτός  Λαυρίου   και τη λαχτάρα τους να  βρεθούν  έστω και για λίγο 
κάθε καλοκαίρι μαζί μας,  ώστε να  απολαύσουν  αυτή την ξεχωριστή κουλτούρα.                                                                                          
	

Μαρτυρία του  αείμνηστου Αργύρη  Μηνά  σε ηλικία 102 ετών   (9-3-2002)

γράφει 
ο Στάθης Φίτρος
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Μὲ συγκίνηση καὶ ἀγάπη γράφω τὸ προλόγισµα τοῦτο γιὰ 
τὸ µικρὸ βιβλιαράκι «Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΑΙΟΥ», τοῦ ἀγαπητοῦ κ. Ἀνδρέα 
Ἔµµ. Γκρούαζα, ἑνὸς Ὑδραίου ὄχι µόνο κατὰ τὰ στοιχεῖα 
τῆς ταυτότητας, ἀλλὰ Ὑδραίου στὴν ψυχή, στὸ φρόνηµα 
καὶ σὲ ὅλο τὸν καλλιεργηµένο ἐσωτερικό του κόσµο µὲ τὰ 
ζείδωρα νάµατα τῆς Ἑλληνορθοδοξίας.
 Η Αρχόντισσα Ὕδρα µετέτρεψε ἕναν µεγάλο ἐµπορικὸ 
στόλο σὲ φοβερὸ ἑτοιµοπόλεµο πολεµικὸ Ναυτικὸ καὶ 
µὲ τὴν µοναδικὴ ναυτοσύνη τῶν θαλασαετῶν ναυάρχων 
της κατετρόπωσε τὸν κατακτητὴ εἰς τὸν κατὰ θάλασσαν 
ἱερὸν ἀγώνα ὑπὲρ πίστεως καὶ πατρίδος, ἀλλὰ κορυφαία 
ὑπῆρξε ἡ προσφορά, τὸ µαρτυρικὸν αἷµα καὶ ἡ θυσία τοῦ 
γενναίου Κωνσταντίνου... 

Aπόσπασμα από τον πρόλογο, EYΛΟΓΙΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΥΔΡΑΣ, ΣΠΕΤΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΝΗΣ Κ.Κ. ΕΦΡΑΙΜ

Tρεις διαφορετικές ιστορίες περιγράφονται με 
κάτι κοινό. 

΄ΤΑ ΑΠΟΚΟΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ”

1. Ένας θρυλικός ποδοσφαιριστής. 
“Ξεψύχησε η φανέλα με το Νο 9” 

2. Μια δυναμική γυναίκα.
“Εφόνευσε τον άνδρα της ενώ εκοιμάτο” 

3. Ένα αρχαίο άγαλμα.
“Πως εκλάπει ο περίφημος

Κούρος της Αναβύσσου”

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΥΟΝΤΑΣ 

ΕΙΔΕΧΘΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ…

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

2014-2019

Δημοσιευμένα

στο περιοδικό

«ΝΤΕΛΑΛΗΣ Σαρωνικού

& Λαυρεωτικής»

Οι 3 νέες μας εκδόσεις
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 30 χλμ/ώρα σε κατοικημένες περιοχές! 
Υπογράψτε και ζητήστε “δρόμους για τη ζωή”!

Σ` αυτήν την έκδοση του ΝΤΕΛΑΛΗ θα 
μεταφέρω την έκκληση του ``Ινστιτούτο  
Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς`` 
για την μέγιστη ταχύτητα οχημάτων 
στα 30 km/h στις κατοικημένες περιο-

χές και όπου υπάρχουν σχολεία. Αν μερικοί νομίζουν πως είναι λίγα, ας σκεφτούν πως 
μέσα σε αυτές τις περιοχές κυκλοφορούν οι παππούδες και γιαγιάδες τους, οι ηλικιω-
μένοι γονείς τους, τα παιδιά τους, τα ανίψια τους και οι άνθρωποι που αγαπούν. Μέσα 
σε αυτές τις περιοχές είναι και οι Ελληναράδες που βγάζουν το ``είναι τους`` με ξένη 
δύναμη την ταχύτητα του οχήματός τους. Μπείτε και ψηφίστε την πρωτοβουλία του 
ΙΟΑΣ να γίνει Νόμος στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας τα 30 km/h στις κατοικημένες 
περιοχές και κοντά  στα σχολεία στο https://bit.ly/3uYwz4S

Όλη η ανακοίνωση του ΙΟΑΣ για την καμπάνια των 30km/h σε κατοικημένες περιοχές 
Αγαπητοί Εθελοντές και  Φίλοι του Ινστιτούτου!	

Η 6η Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών (17-23 Μαΐου) 
μόλις ξεκίνησε!	
Με κεντρικό σύνθημα «Δρόμοι για τη ζωή» και hashtag #love30 η παγκόσμια αυτή 
καμπάνια σκοπό έχει να ενημερώσει και να συνηγορήσει για τη θέσπιση ζωνών 30 
χλμ/ώρα μέσα στις πόλεις, εκεί όπου ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύου όπως παι-
διά, πεζοί, ποδηλάτες, ΑμεΑ, ηλικιωμένοι συνυπάρχουν με τα μηχανοκίνητα οχήματα. 
Η θεσμοθέτησή τους ώστε να είναι υποχρεωτικές σε όλες τις πόλεις είναι σημαντική, 
καθώς οι χαμηλές ταχύτητες σώζουν ζωές και αυξάνουν σημαντικά τις πιθανότητες επι-
βίωσης σε περίπτωση σύγκρουσης.	
	
Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας  (Ι.Ο.ΑΣ.) “Πάνος Μυλωνάς” ως Συμβουλευτικό Όργα-
νο του ΟΗΕ και Μέλος της Συνεργασίας για την Οδική Ασφάλεια των Ηνωμένων Εθνών 
(United Nations Road Safety Collaboration), που συντονίζει την Παγκόσμια Εβδομάδα 
Οδικής Ασφάλειας, ετοιμάζει δράσεις για την ενεργοποίηση πολιτών και φορέων σε 
όλη τη χώρα. Σημαντική είναι η συλλογή υπογραφών υποστήριξης ανοικτής επιστολής 
για την αναγκαιότητα θέσπισης ανώτατου ορίου ταχύτητας 30 χλμ/ώρα σε κατοικημέ-
νες περιοχές και κοντά σε σχολεία η οποία θα παραδοθεί στη Μόνιμη Επιτροπή για την 
Οδική Ασφάλεια της Βουλής των Ελλήνων. Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
και οι άνθρωποι του Ινστιτούτου σας καλούν να υποστηρίξετε το αίτημά μας για “δρό-
μους για τη ζωή” και να υπογράψετε την ανοικτή επιστολή δίνοντάς της έτσι περισσό-
τερη δύναμη.	
	
Μπορείτε να διαβάσετε και να υπογράψετε την ανοικτή επιστολή στο παρακάτω 
link: https://bit.ly/3uYwz4S	
	
Σας ευχαριστούμε θερμά εκ των προτέρων που σας έχουμε για μια ακόμα φορά δίπλα 
μας στον αγώνα “για έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα”, ένα κόσμο καλύτερο 
για όλους μας!	
	
Με εκτίμηση,	
Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Βασιλική Δανέλλη - Μυλωνά
και οι άνθρωποι του Ι.Ο.ΑΣ. “Πάνος Μυλωνάς”

	
	

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς»	
Νεμέσεως 2, 112 53 Αθήνα	

Τ: +30 210 8620150 │ M: +36984111206	
www.ioas.gr | fb/ioas.panos.milonas

γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης
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Το γύρισμα της εποχής με βρήκε πάλι ζωντανή. Γνώριμος αέρας άρχισε να 
ανανεώνει τις χειμερινές μου νάρκες. 
Αναστατώματα πάλι στα σπίτια των διαχρονικών μας ονείρων. Τα δωμάτια 
αρχίζουν να δέχονται το ευεργετικό φως ενός ήλιου που ευτυχώς δεν μας 
ξέχασε. Παλιά ντουβάρια εκτοξεύουν χλωμάδα χειμωνιάτικου εγκλεισμού. 
Ανακατεύονται με αναθυμιάσεις τσιγάρου, καφέ και μεσημεριανού φαγη-
τού. 

Λερώθηκαν τα χαλιά, τα κρόσσια τους θυμίζουν 
ξεπεσμένους ευγενείς. Τα πρώτα ανοίγματα των 
παραθύρων τραβάνε έξω την κλεισούρα της πα-
ρατεταμένης ανθρώπινης παρουσίας. Το πέλος 
της κουβέρτας χαϊδεύει στοργικά, υπολείμματα 
από ξενύχτια και σκέψεις βαθιά χωμένες στου 
νου το υπόστρωμα. Καινούργιες συνήθειες 
προστέθηκαν στις ψυχρές αποχρώσεις της φυ-
λακής. Αγκαλιάζω την κουβέρτα με ευγνωμοσύ-
νη, την φέρνω κοντά μου, την αποχαιρετώ με 
περίσσεια λατρεία, πριν την βυθίσω στην μπα-
νιέρα με το μυρωδάτο απορρυπαντικό. Αναδύει 

ανάμνηση ανθρώπινης παρουσίας, και άρωμα χειμωνιάτικου φρούτου. Τα 
χέρια μου βυθίζονται στα βάθη του πυθμένα της παλιάς μπανιέρας. Ένα 
αρχαίο πώμα κρατάει σθεναρά κάθε απόπειρα διαφυγής...η άνοιξη μας 
βρίσκει πάλι οξύμωρα αισιόδοξους...κάπου κάπου σημάδια παράδοσης 
κοκκινίζουν δημιουργώντας έντονες αναμνήσεις..
Μέσα στο νερό, η κουβέρτα ζωντανεύει. Τα σχέδια γλιστρούν από το φόντο 
ψάχνοντας στο κρεβάτι τα γυμνά μου πόδια...
Εμπρός μου ένα ακόμα καλοκαίρι αποκαλύπτεται.
Κ.Μ 2021©

Σήμερα είχε το ρεπό του. Κυλιόμενο ήταν, 
έτσι, σαν να του έδινε την ψευδαίσθηση ότι 
μπορούσε να το πάρει όποτε ήθελε. ‘Ρεπό 
και η ελευθερία σκέφτηκε’...’διάρκειας 
ενός εικοσιτετραώρου’. Είχε όμως δουλειές 
να κάνει. Τις μάζευε, για το ρεπό. Σηκώθη-
κε αργά. Η λέξη ‘ρεπό’ κυριαρχούσε στο 
μυαλό του ειρωνευτικά, καθώς προσπα-
θούσε να ταξινομήσει τα δυο του πόδια 
και να στερεώσει σε σχήμα υπακοής την 
γειρτή του ράχη. Άρχισε τις σκέψεις. Ένα 
χαμόγελο αμυδρό διέτρεξε τα στεγνά του 
χείλη. Πόσα ρεπό είχε πάρει στη ζωή του, 

κάποιες φορές τα μάζευε κιόλας, προκειμένου να τα πάρει όλα μαζί, για 
να πάει αυτό το ‘ολιγοήμερο’ ταξιδάκι..τι ταξιδάκι, εκδρομή καλύτερα! Μα 
πάντα υπήρχαν δουλειές, που κι εκείνες μαζεύονταν. Έμοιαζαν με την Λερ-
ναία Ύδρα. Όσες έκοβες, άλλες τόσες γεννιόνταν…
Σηκώθηκε από το κρεβάτι. Ο σομιές έτριξε σαν εγκαταλειμμένη ερωμένη, 
σαν έρωτας που είχε γίνει συνήθεια. Άνοιξε το παράθυρο. Αέρας καλοκαι-
ρινός μπήκε απαλά κι άρχισε να ροκανίζει τις τοξικές του έγνοιες. Ένας ήλι-
ος ρηξικέλευθος εισέβαλε, επαναστάτης, αναρχικός, μεσήλικας, με όπλο 
το ‘δικαίωμα’. Μικρές, ξεθωριασμένες ‘υποχρεώσεις’ ακολουθούσαν, σαν 
τους φτωχούς συγγενείς που είχαν προσκληθεί σε γάμο ληξιπρόθεσμο.
Τέντωσε τα δάχτυλα των χεριών, έδωσε απραξία στο δεξί, παρακολουθώ-
ντας σχολαστικά το αριστερό, που μόνιμα κωλυσιεργούσε. Ανέπνευσε βα-
θιά. Περίεργο, ήταν η πρώτη φορά που μύριζε την ευωδιά του καθαρού 
αέρα. Μια μπουγάδα διαχρονική, κρεμασμένη στην απέναντι ταράτσα 
έπαιζε με τον ήλιο. Λικνιζόταν ρυθμικά, αγκάλιαζε με πανομοιότυπες φι-
γούρες τις τελευταίες ριπές του αέρα που μαζί με τον ήλιο στέγνωναν την 
σύντομη υγρασία της. Ντύθηκε, η μυρωδιά του καφέ γαργάλισε την μύτη 
του. Άναψε τσιγάρο κι άρχισε να ρουφάει με θόρυβο τον καφέ...έτσι του 
άρεσε και δεν έδινε δεκάρα αν κάποιος τον άκουγε. Παρακολουθούσε τον 
καπνό από το τσιγάρο καθώς ανέβαινε, κάνοντας φιγούρες. Η απόλαυση 
χόρευε μπροστά του σαν την Σαλώμη κι εκείνος αδιαφορούσε επιδεικτικά 
για το κεφάλι του. Φόρεσε το σόρτς, τα χιλιοπατημένα πέδιλα κι ένα μακώ 
που το έντονο χρώμα είχε ξεθυμάνει σαν την νιότη του. Μια κιθάρα μόνο 
είχε μείνει πάνω του, μαζί με το ‘imagine’...άρχισε να περπατάει αργά, γρή-
γορα, άρχισε να τρέχει πάνω στο ζαλισμένο πεζοδρόμιο. Οι πλάκες σηκώ-
νονταν ενοχλημένες, μάταια προσπαθούσαν να του βάλουν τρικλοποδιά. 
Εκείνος έτρεχε, ήθελε να φτάσει ότι η ζωή ακόμα του χρωστούσε, ακόμα 
και τα ρετάλια….σήμερα είχε το ρεπό του!
Το ρεπό 
Κ.Μ 2020©

γράφει 
η Κατερίνα  ΜερκούρηΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΑ ΣΚΕΡΤΣΑ

Τα μέτρα που έχουν ληφθεί τώρα θα τελειώσουν
Οι Έλληνες απ’ τον Ιό στο μέλλον θα γλυτώσουν.

Το πρόγραμμα που έχομε φερέγγυους μας κάνει
Η χώρα τώρα σύσσωμη ταχύτητες αυξάνει.

Με ράδβους και καμπύλες ανοίγουμε τις πύλες
Να έρθουν οι τουρίστες από τις χώρες φίλες.

Να κατακλύσουν τα νησιά κι’ όλες τις παραλίες
τις μέρες τις εργάσημες μα και όλες τις αργίες.

Η χώρα τώρα βαθμηδόν αλλάζει τη φινέτσα
που του βοηθάνε επαρκώς του Υπουργού τα σκέρτσα.

Δεν μας πνοούν τα κρούσματα που συνεχώς πληθαίνουν,
μετράμε με ευλάβεια εκείνους που πεθαίνουν.

Έγινε η Ψήφος Νόμισμα πολύ ξεφτιλισμένο
στις αγορές του Χρήματος σαν τσόφλι πεταμένο

Σ ‘αυτήν θα ορκιζόμαστε με σεβασμό στους Νόμους
οι ελπίδες μας θα κρεμαστούν στων Αιρετών τους Ώμους 

Πάρτε Δημότες έκταση πάρτε και την Πλατεία
εσείς εις την Παράταξη θα είστε η πελατεία

Για να βαδίσομε μαζί στου μέλλοντος τις στράτες
μαζί στου Δήμου τα αγαθά να κάνομε απάτες

Έντιμους να μας βλέπετε σαν άρχοντες στην Πόλη
με κάλπικα νομίσματα αγορασμένοι όλοι

Έτσι θα πορευόμαστε μαζί εις τους Αιώνες
εσείς οι τάχα έντιμοι και εμείς οι Απατεώνες

Μαζί θα υπογράφομε από κοινού Συνθήκη
στο μέλλον απαράβατη να είναι Διαθήκη

Να χαίρονται οι Ζωντανοί απ’ το πρωί ως το βράδυ
και οι Νεκροί να θλίβονται που κατοικούν στον Άδη.

Καλή Πορεία Άρχοντες και Αρχόμενοι !!!

   γράφει ο Κώστας Πόγκας  πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής
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Μέσα στο θαυμαστό άπειρο Σύμπαν 
βρίσκεται και το ηλιακό μας σύστημα!  
Η δική μας γειτονιά…
Εδώ λοιπόν, υπάρχει ένας πλανήτης, 
εκτός βέβαια από τη Γη, στον οποίο 
–σύμφωνα με  επιστημονική ανακοί-
νωση που έγινε στα μέσα του Σεπτέμ-
βρη 2020- βρέθηκαν ενδείξεις ζωής…
Ποιος είναι άραγε αυτός ο πλανήτης;
Ξέρουμε αρκετά πράγματα γι’ αυτόν, όπως ότι οι 
συνθήκες που επικρατούν εκεί δεν είναι καθόλου 
φιλόξενες για εμάς τους γήινους!
Καλύπτεται από μια πυκνή, τοξική ατμόσφαιρα 
που παγιδεύει τη θερμότητα. Για τον λόγο αυτό, 
η θερμοκρασία στην επιφάνειά του είναι εξω-
πραγματική για τα δικά μας δεδομένα φθάνο-
ντας τους 471 βαθμούς Κελσίου!!!
Είναι δηλαδή μια σκέτη κόλαση… Σε τόσους βαθ-
μούς  λιώνει αμέσως  ακόμα και ο μόλυβδος!  
Άρα, θα… έλιωνε και οποιοδήποτε διαστημό-
πλοιο θα τολμούσε να επισκεφθεί την επιφάνεια 
αυτού του καυτού πλανήτη.
H  πίεση στην επιφάνειά του είναι 90 φορές μεγα-
λύτερη απ’ ότι στη Γη…   Είναι, δηλαδή, αντίστοι-
χη με αυτή που συναντάται εδώ στη γη,  αλλά σε 
βάθος 900 μέτρων  κάτω από την επιφάνεια της 
θάλασσας!
Πιθανότατα, εξαιτίας ενός φαινομένου του θερ-
μοκηπίου, που θα πρέπει να συνέβη πολλά-πολ-
λά χρόνια πριν, ο πλανήτης  είναι ξερός σαν έρη-
μος, ενώ η ατμόσφαιρά του είναι τόσο πυκνή, 
που μετά δυσκολίας η ορατότητα φθάνει τα 3 
χιλιόμετρα και   αποτελείται κατά 90% από διο-
ξείδιο του άνθρακα, ενώ το υπόλοιπο είναι τοξικό 
θειικό οξύ.  
Ακόμα, καλύπτεται όλος, μονίμως, με σύννεφα, 
τα οποία αντανακλούν το 90% της ηλιακής ακτι-
νοβολίας.
Όλα αυτά καθιστούν τον πλανήτη ένα από τα πιο 
απίθανα μέρη, για να εξελιχθεί η ζωή, τουλάχι-
στον όπως τη γνωρίζουμε εδώ στη Γη.
Άλλο ένα παράξενο με αυτόν τον πλανήτη είναι 
ότι μία  μέρα του διαρκεί περισσότερο από ένα 
έτος του! Αν είναι δυνατόν!  
Πώς γίνεται αυτό;
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι  περιστρέφεται 
πολύ αργά  γύρω από τον άξονά του, μία φορά 
κάθε 243 μέρες, εκτελώντας έτσι την πιο αργή 
περιστροφή από οποιονδήποτε άλλο πλανήτη 
στο ηλιακό μας σύστημα. Και επειδή  η περιστρο-
φή του γύρω από τον Ήλιο διαρκεί κάπως λιγότε-
ρο, περίπου 225 γήινες μέρες, παρουσιάζει αυτό 
το παράδοξο, ότι δηλαδή μία Αστρική Ημέρα  δι-
αρκεί περισσότερο από ένα έτος! 
Δηλαδή, εκεί θα είχαμε γενέθλια κάθε… μέρα!!! 
Τέλος,  αν ζούσαμε εκεί, θα βλέπαμε τον ήλιο να 
ανατέλλει από τη Δύση και να δύει στην Ανατο-
λή, επειδή περιστρέφεται αντίθετα απ’ ό,τι η γη! 
Μα ποιος επιτέλους είναι αυτός ο τόσο παράξε-
νος πλανήτης;
Λοιπόν,  είναι ο κοντινότερος γείτονάς μας!  Θεω-
ρείται δίδυμος πλανήτης της Γης, έχει παρόμοια 
βαρύτητα και δομή, αλλά είναι ελαφρώς μικρό-
τερος.  
Είναι ο δεύτερος πλανήτης από τον ήλιο…
Ε ναι, το βρήκατε… Πρόκειται για την Αφροδί-
τη!!!
Στην γειτόνισσά μας, λοιπόν, μια ομάδα επιστη-
μόνων,  πριν λίγους μήνες, ανακοίνωσαν ότι ανα-
κάλυψαν   μια πιθανή ένδειξη ζωής!
Πιο συγκεκριμένα, στα πυκνά όξινα νέφη που κα-
λύπτουν τον αφιλόξενο γείτονά μας  εντοπίστηκε 
το αέριο φωσφίνη, που υποδηλώνει ότι ενδέχεται 
να «κατοικείται» η Αφροδίτη από μικρόβια!!!

Η φωσφίνη είναι ένα δύσοσμο, εύφλε-
κτο αέριο, που χρησιμοποιήθηκε ως 
χημικό όπλο κατά τον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο και εξακολουθεί να παράγε-
ται, μιας και χρησιμοποιείται ευρέως 

στις απεντομώσεις.
Σύμφωνα με τη NASA, η ανακάλυψη 

αυτή είναι ίσως το σημαντικότερο γεγονός 
στην έρευνα για τον εντοπισμό εξωγήινης ζωής!
Ο αστροφυσικός Καρλ Σαγκάν συνήθιζε να λέει 
ότι οι εντυπωσιακοί ισχυρισμοί απαιτούν εντυ-
πωσιακές αποδείξεις. Το κύριο ερώτημα που δη-
μιουργείται, μετά τις ανακοινώσεις των επιστη-
μόνων για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στην 
Αφροδίτη, είναι εάν οι αποδείξεις είναι τόσο 
εντυπωσιακές, ώστε να ικανοποιείται ο νόμος 
του Σαγκάν.
Τα στοιχεία είναι απλά: στην ατμόσφαιρα της 
Αφροδίτης υπάρχει φωσφίνη, που αποτελείται 
από ένα άτομο φωσφόρου συνδεδεμένο με τρία 
άτομα υδρογόνου. (PH3).
Στη Γη προέρχεται κυρίως είτε από τη δραστηρι-
ότητα ορισμένων μικροβίων που ζουν χωρίς οξυ-
γόνο είτε από βιομηχανικές διαδικασίες.
Εάν το ίδιο ισχύει και για την Αφροδίτη, η απλή 
παρουσία φωσφίνης θα ήταν ένας δείκτης μικρο-
βιακής δραστηριότητας στην ατμόσφαιρά της. 
Διότι το να υπάρχει βιομηχανική δραστηριότητα 
στην Αφροδίτη είναι ακόμη πιο απίθανο.
Τι είδους ζωή θα μπορούσε να υπάρχει στον καυ-
τό πλανήτη;
Η Αφροδίτη μοιάζει να έχει γνωρίσει καλύτερες 
μέρες, όπως υποθέτουν οι επιστήμονες. 
Δεν αποκλείεται μάλιστα, κάποτε να είχε  και  
ωκεανούς! Τότε, θα μπορούσε να είχε γεννηθεί 
ζωή, η οποία όμως στη συνέχεια θα πρέπει να 
εξελίχθηκε με κάποιο τρόπο, ώστε να μπορέσει 
να επιβιώσει στην κόλαση στην οποία μετατρά-
πηκε αργότερα ο πλανήτης, εξαιτίας κάποιου 
έντονου φαινόμενου του θερμοκηπίου!
Μόνη σωτηρία, τα σύννεφα, 48 χιλιόμετρα πάνω 
από το έδαφός της, όπου η πίεση μειώνεται πολύ 
και η θερμοκρασία κυμαίνεται περίπου στους 30 
βαθμούς Κελσίου.
Ο Καρλ Σαγκάν είχε γράψει στο περιοδικό Nature: 
«Δεν είναι δύσκολο να φανταστούμε γηγενή ζωή  
στα σύννεφα της Αφροδίτης». Στη συνέχεια φα-
ντάστηκε μια εκδοχή αυτής της ζωής: ένα ον που 
μοιάζει και λειτουργεί ως «επιπλέουσα φούσκα», 
γεμάτη με υδρογόνο, που κινείται μέσα στα σύν-
νεφα συλλέγοντας νερό και μέταλλα.
Πάντως, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, 
δεν είναι καθόλου βέβαιο πως υπάρχουν έμβιοι 
οργανισμοί στον πλανήτη. Ορισμένες μη βιολο-
γικές διαδικασίες, άγνωστες στη γη, θα μπορού-
σαν να είναι η αιτία δημιουργίας του μορίου της 
φωσφίνης. 
Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι μένει ακόμη 
πολλή ερευνητική δουλειά για να απορρίψει άλ-
λες πιθανές αιτίες, δεν είναι απίθανο να βρισκό-
μαστε για πρώτη φορά μπροστά στην ανακάλυ-
ψη εξωγήινης ζωής.
Όπως και να έχει, το ενδεχόμενο παραμένει ανοι-
χτό: 
Ίσως η εξωγήινη ζωή δεν κρύβεται μόνο σε πλα-
νήτες σαν τη Γη, αλλά και σε περιβάλλοντα που 
μοιάζουν με καυτή κόλαση και γεμάτη τοξικά 
αέρια, όπως είναι ο φωτεινός γείτονάς μας…  η 
Αφροδίτη μας… ή Αποσπερίτης… ή Αυγερινός!

ΔΙΚΤΥΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
www.saronikosnet.wordpress.com

f/b: ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
e-mail: chloulas@yahoo.gr

Ενδείξεις  ζωής σε πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος!

Για σένα, που με έφερες στη ζωή. Που 
με άφηνες να παίζω όσο θέλω. Που με έμαθες να 
μαγειρεύω, μόνο όταν  στο ζήτησα εγώ, με υλικά για 
ένα  μικρό κατσαρολάκι. Που ήσουν η μόνη που το 
έτρωγες, λέγοντας ότι την άλλη φορά θα το φτιά-
ξω καλλίτερο. Που προλάβαινες όλες τις δουλειές: 
αρχόντισσα στο κτήμα, στο σπίτι, στον άντρα σου, 
στα τρία σου κορίτσια. Που έκρυβες την ομορφιά 
σου, αλλά πού τόπος να κρυφτεί η θάλασσα! Που 
μού έμαθες την απλή γεύση, το απέριττο ντύσιμο, 
που όλη την ζωή σου είχες ένα κραγιόν, που ήταν 
για μένα το άγγιγμα της θηλυκότητας. Θυμάσαι 
που χτένιζα τα κατάμαυρα μαλλιά σου; Θυμάσαι 
πόσο ζωηρή ήμουν ; Θυμάσαι πόσο προσπαθού-
σες να με ταḯσεις; Θυμάσαι την πρώτη μας συμ-
φωνία να τρώω μια φετούλα ζυμωτό ψωμί μέρα 
παρά μέρα; Σε ό,τι κάνω είσαι δίπλα μου. Έπιασαν 
τόπο τα λόγια σου, η αυστηρότητα, η δικαιοσύνη 
σου. Ο πόνος σου έγινε ανθός. Η απουσία σου δεν 
με πονάει πια. Είμαι κι εγώ στην άδεια θέση σου. 
Σε ευχαριστώ που διάλεξες τον μοναδικό μπαμπά 
μου και που μού χάρισες δύο μεγαλύτερες αδελ-
φές, που ήταν και είναι μάνες για μένα. Ένα μου 
“θέλω” αρνήθηκες: ένα αδερφάκι να παίζω και να 
το διαβάζω. Ευτυχώς η γειτονιά μας ήταν γεμάτη 
παιδιά! Ομορφιά μου, μάνα μου, σπουδαία μου, 
ήταν εύκολο να γεννηθώ, αλλά πολύ ανηφορικό να 
γίνω!

Γράφει
η Αθηνά Γ. 
Αναστασίου 
Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr
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200 χρόνια μετά τι;

Ένωσαν τα μυαλά τους, τις ιδέες 
τους, χωρίς τις σημερινές δυνατότητες της επικοινωνίας, μ’ έναν και 
μοναδικό σκοπό! Αυτόν της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ανυ-
ποταγής, της πίστης στα ιδανικά. Κρυφά σχολειά για να μάθουν όσα 

γράμματα μπορούσαν τα παιδιά, να ανοίξουν τα μυαλά, να μάθουν να σκέ-
πτονται, να έχουν όσο πιο πολλές γνώσεις επέτρεπαν οι συνθήκες. Παπάδες 
που κάτω από τα ράσα, κουβαλούσαν βιβλία και άρματα κρυφά για ένα και 
μόνο σκοπό. Άνθρωποι που μπορούσαν να ζήσουν ζωές χωρίς να τους λείπει 
τίποτα, επέλεξαν να διαθέσουν την περιουσία τους στον αγώνα και όσοι από 
αυτούς δεν πέθαναν ματωμένοι, τους βρήκαν τα στερνά τους στην “ψάθα”! Η 
προδοσία, η μικροψυχία, το χρήμα ...υπήρχαν και τότε και τώρα και πάντα. Το 
σύνθημα όμως ένα. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤΟΣ! 400 χρόνια σκλαβιάς ήταν πολλά 
κι επιλογή πια μία: καλύτερα “μιας ώρας ελεύθερη ζωή”. Ενωμένοι σε μεγάλο 
βαθμό, πολέμησαν και μας παρέδωσαν την πορεία προς την ελευθερία. Μια 
ελευθερία που έγινε διχασμός μπροστά στην εξουσία. Εξουσία που έστειλε 
αυτούς που “άξιζαν κρεμάλα στα ψηλά και στα μεγάλα και οι λεβέντες και οι 
άντρες μ’ αίμα βάψανε τις μάντρες”... Ξενόφερτοι βασιλιάδες, βασιλικό αίμα 
γαρ, και αυλές για τους ημέτερους. 

Κακή σπορά και το θέρος ήρθε 100 χρόνια μετά με την Μικρασιατική  Κα-
ταστροφή. Το έπος του ‘40, το ΟΧΙ μάς έκανε πάλι περήφανους, για να ακο-
λουθήσει το “Έλληνες τουφεκάνε Έλληνες...”. Σε όλους τους διχασμούς μας, 
είχαμε ξενόφερτους “φίλους” που “βοηθούσαν” να διογκώνεται η έχθρα.  
Η δημοκρατία έγινε “Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών” και πάλι από την αρχή. Το 
σύνθημα πάλι “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”. Ακολουθεί “ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ” με νέες “αυλές” 
χτισμένες στο αίμα των ηρώων και κάθε χρόνο καίμε και σπάμε ό,τι βρούμε 
μπροστά μας προς τιμήν. 

Η μεταπολιτευτική δημοκρατία μας δημιούργησε νέους αριστοκράτες… κόλα-
κες και πλουτιζόμενους.  Και τα κατάφερε τόσο καλά, ώστε φτάσαμε να δούμε 
και το μόρφωμα του Ναζισμού, τη Χρυσή Αυγή, να εκπροσωπείται στη Βουλή! 
Διογκώσαμε τα χρέη μας, εξοπλίσαμε τον στρατό μας για να παντρευτούμε 
στα Παρίσια με χαβιάρια και αρώματα. Κι οι “φίλοι” μας πάντα παρόντες 
στα δύσκολα, δανείζοντάς μας για να αγοράζουμε από αυτούς. Κάπως έτσι 
υποθηκεύσαμε τη χώρα για τα επόμενα 100 χρόνια! Έτσι απλά, χωρίς καμία 
ντροπή. 

Και φτάσαμε αισίως να υπάρχουμε 200 χρόνια μετά! Για να το γιορτάσουμε 
πώς; Με επώνυμα συλλεκτικά τσαντάκια αξεσουάρ 380€! Κι, όμως, υπάρχουν 
ακόμα νοικοκυραίοι που προσφέρουν· με τη δουλειά τους, το έργο τους, ακό-
μα και την περιουσία τους. Παραμένουν σεμνοί δουλεύοντας για τον ίδιο σκο-
πό, μεθοδικά, διακριτικά και αθόρυβα, αγαπώντας πραγματικά την Ελλάδα, 
τους  Έλληνες, σεβόμενοι την Ιστορία μας.

Πανδημία και επανεκκίνηση
	

Το πιο σημαντικό, ίσως, πρό-
βλημα που θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει η ελληνική 
κυβέρνηση μετά το σταδια-

κό άνοιγμα όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες είχαν ανα-
σταλεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, είναι το ζήτημα του ιδιωτι-
κού χρέους. Στο τέλος του 2020 το ιδιωτικό χρέος ήταν μεγαλύτερο από 
το ιλιγγιώδες ποσό των 240 δις € και, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης 
που συνεχίζουμε να βιώνουμε όλοι, συνεχίζει να αυξάνεται. Το μεγαλύ-
τερο μέρους του ιδιωτικού χρέους  υπήρχε πριν από την περίοδο της 
πανδημίας, αλλά ένα σημαντικό κομμάτι του δημιουργήθηκε μέσα στην 
πανδημία, μέσω της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυ-
ριών και της κατακόρυφης πτώσης του τζίρου των επιχειρήσεων. 
Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο στοίχημα για το οικονομικό επιτελείο, ώστε 
να αντιληφθεί την νέα κοινωνική πραγματικότητα που διαμορφώνεται 
στην μετά-κορωνοϊού εποχή. Το κομμάτι του ιδιωτικού χρέους που δη-
μιουργήθηκε  εν μέσω πανδημίας πρέπει να «κουρευτεί» (είναι παροι-
μιώδης ο τρόπος χρήσης της ελληνικής γλώσσας, ώστε να εκφραστεί με 
έναν ευφάνταστο, εναλλακτικό τρόπο η διαγραφή χρεών), ώστε να ορ-
θοποδήσουν οικονομικά τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις στον δρόμο 
για την έξοδο από την κρίση. Ας μην ξεχνάμε ότι τώρα είναι, ουσιαστικά, 
μια περίοδος με μειωμένες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, 
όπου αν δεν υπάρχει προσεκτική και επιτυχημένη διαχείριση στο ζήτημα 
των οφειλών τώρα- έπονται οι φορολογικές υποχρεώσεις των δηλώσε-
ων εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ- οι βεβαιωμένες οφειλές προς το κράτος 
είναι σίγουρο ότι θα διογκωθούν. 
Το μεγαλύτερο κέρδος της πανδημίας και μια νότα ελπίδας προς την επί-
λυση αυτού του σοβαρού κοινωνικού ζητήματος, είναι η μεταστροφή της 
Ε.Ε. και η απαγκίστρωση των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
από δογματισμούς και στενόμυαλες νοοτροπίες. Η χαλάρωση του Συμ-
φώνου Σταθερότητας και η ευελιξία στην αρχιτεκτονική των δημοσιονο-
μικών κανόνων, θα επιτρέψει στις εθνικές κυβερνήσεις (συμπεριλαμβα-
νομένης και της ελληνικής) να στηρίξουν πραγματικά τις οικονομίες και 
τις κοινωνίες τους, ώστε να επανέλθει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και 
πιο ομαλά η κανονικότητα στην καθημερινότητάς μας. 
Κάθε κρίση δημιουργεί ευκαιρίες και η κρίση της πανδημίας προσφέρει 
μια μοναδική ευκαιρία για μόνιμες θεσμικές αλλαγές στην Ευρώπη και 
στην μεγαλύτερη δυνατή προσαρμοστικότητα όλων των ενωσιακών θε-
σμικών οργάνων και των κανόνων που διέπουν την λειτουργία της κοινής 
ενωσιακής αγοράς, ώστε να στηριχθούν πραγματικά οι εθνικές οικονομί-
ες και να διασφαλιστεί η βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρωζώνης.

γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,

johnlekkas2004@yahoo.gr

γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης
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“Ολοκλήρωσα για 6η συνεχόμενη 
φορά την συμμετοχή μου στο πα-
νευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την κα-
τάκτηση ενός ασημένιου στα 200μ. 
ελεύθερο, ενός χάλκινου στα 100μ. 
ύπτιο, την 4η θέση στα 50μ. ύπτιο, 
και την πρόκρισή μου στους παρα-
ολυμπιακούς αγώνες του Τόκιο. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς 
που με τα μηνύματά σας με στηρίξα-
τε και μου δώσατε την ώθηση για να 
καταφέρω αυτή την επιτυχία. Να ευ-
χαριστήσω επίσης και τον προπονητή 
μου Αλεξάκη Ιωάννη.”

Αριστείδης
Μακροδημήτρης

Πρωταθλητής σε όλα!!!

	
	

Δύο μέρες πριν τον προορισμό μας, 
η νηνεμία και η υγρασία έφεραν 
το πούσι. Ανησυχούμε περισσότε-
ρο γι’ αυτό παρά για την τρικυμία. 
Είναι άτιμο πράγμα, σφιχταγκα-
λιάζει το βαπόρι και το σώμα σου 
ύπουλα. Είναι σαν να σου δένουν 
τα μάτια και δεν βλέπεις τη μύτη σου, 
ούτε βέβαια την πλώρη που μπορεί να 
είναι μόνο εκατό μέτρα μπροστά σου. Σαν 
να είσαι στο πουθενά. Σε πιάνει κάτι σαν αρρώ-
στια με ταχυπαλμία. Βρωμάς από την υγρασία και –το 
χειρότερο– χάνεις την όρασή σου και αλλοίμονο αν 
χάσεις και την ψυχραιμία σου.
   Η τρικυμία είναι άλλο πράγμα, είναι αντρίκια, τη 
βλέπεις μπροστά σου, την εκτιμάς και την πολεμάς με 
ανοιχτά μάτια. Δεν έχει τίποτα το ύπουλο. Αντίθετα, 
με το πούσι μικραίνεις εσύ και μεγαλώνει η θάλασ-
σα.
   Δεν έχεις παρά να τη σεβαστείς. Πρώτα κόβεις ταχύ-
τητα και πας ίσα-ίσα να κουμαντάρεις το πλοίο. Μετά 
πας στην πλώρη και χτυπάς την καμπάνα κατά τα-
κτά διαστήματα με μεγάλα κενά, για να ακούς τυχόν 
πλοίο που σε πλησιάζει. Εναλλακτικά, το ίδιο κάνεις 
με την σφυρίχτρα του πλοίου, τη μπουρού. Ο ήχος δι-
απερνά το πούσι δεκάδες μίλια μακριά. Τέλος έχεις 
και το ραντάρ, αν δουλεύει, που «κοιτάζει με τα δικά 
του μάτια» τον ορίζοντα και στον καταγράφει στην 
οθόνη.
    Όταν εμφανίζεται το πούσι, στη γέφυρα όλοι σω-
παίνουν. Τ’ αυτιά τους τεντωμένα ν’ ακούσουν κά-
ποιο προειδοποιητικό ήχο από τυχόν άλλο διερχό-
μενο πλοίο. Τα νεύρα τεντωμένα, με τον κίνδυνο να 
σε παραμονεύει. Αδύνατο να ησυχάσεις, αδύνατο να 

κοιμηθείς.
   Εκείνο το βράδυ ο σκάπουλος*, 

κολλημένος στο μπουλμέ του πρό-
στεγου, συνέχιζε να χτυπά  την 
καμπάνα, για την αποφυγή σύ-
γκρουσης με τυχόν διερχόμενα 
πλοία.
   Με τεταμένη την προσοχή, 
αφουγκραζόταν μήπως ακού-
σει παρόμοιο προειδοποιητι-

κό ήχο από κάποιο άλλο πλοίο. 
Γνώριζε τη σοβαρότητα της κατά-

στασης. Μια λανθασμένη εκτίμηση 
θα μπορούσε να είναι μοιραία. Παρά το 

κρύο είχε ιδρώσει και οι κυριότερες αισθή-
σεις του, η ακοή και η όραση, δοκιμάζονταν σκληρά. 
  Σαν παραίσθηση, άκουσε αμυδρά τον ήχο καμπά-
νας στο βάθος του πουθενά και διερωτήθηκε αν είναι 
πραγματικός, ώσπου συνειδητοποίησε ότι ο προειδο-
ποιητικός ήχος ερχόταν από ένα άλλο πλοίο και συνε-
χώς δυνάμωνε. Αμέσως με το γουόκι τόκι ειδοποίησε 
τον καπετάνιο στη γέφυρα, που κι εκείνος είχε εντο-
πίσει το διερχόμενο πλοίο. 
  Η καρδιά του σκάπουλου* σφίχτηκε όταν διέκρινε 
μπροστά του πρώτα τα φώτα αμυδρά και μετά ένα 
πελώριο όγκο από σιδερικά να επιπλέουν στη θάλασ-
σα, και το άγνωστο πλοίο να τους πλησιάζει, αργά βα-
σανιστικά, με φώτα πορείας των δύο πλοίων πράσινο 
– πράσινο, να τους προσπερνά και να εξαφανίζεται, 
όπως το πούσι με το πρώτο αεράκι που άρχισε να 
φυσά. Σταυροκοπήθηκε. Ο ‘Αγιος Νικόλας βοήθησε 
και αυτή τη φορά να ξεπεραστεί και αυτός ο κίνδυνος. 
Φάνηκε πάλι ο ορίζοντας και όλα σταδιακά μπήκαν 
στη σειρά τους.  

* Ο σκάπουλος είναι ένας ναύτης που στη βάρδια του γυρ-
νάει το βαπόρι, ... κάνει γύρους στο πλοίο να βλέπει ότι όλα 
πάνε καλά (σκάπουλος).

TO   ΠΟΥΣΙ
γράφει: Ο ναυτικός  ανοιχτής θάλασσας
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Επεμβατική Καρδιολογία και Διακαθετηριακές Θεραπείες. 
Την τελευταία δεκαετία η εξελίξη της Επεμβατικής Καρδιολογίας και των Διακαθετη-
ριακών Θεραπείων στον τομέα της Στεφανιαίας Νόσου και των Καρδιακών Δομικών 
Διαταραχών/Βαλβιδοπαθειών είναι αναμφίβολα εντυπωσιακή και αντικατροπτίζε-
ται από την εκθετική αύξηση των διεθνών δημοσιεύσεων. Αρχικά, οι θεραπείες αυτές 
αναπτύχθηκαν για να προσφέρουν λύσεις σε ασθενείς που για οποιοδήποτε λόγο η 
νόσος τους δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με τις κλασσικές χειρουργικές μεθόδους. 
Ως εκ τούτου οι διακαθετηριακές παρεμβάσεις δεν ανταγωνίστηκαν αλλά συμπλήρω-
σαν τις κλασικές χειρουργικές μεθόδους. Κατόπιν, βάση δεδομένων τυχαιοποιημένων 
προοπτικών μελετών ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων (FDA) και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (CE mark) έδωσαν ένδειξη στην διακαθετηριακή αντικατάσταση αορτικής 
βαλβίδας (TAVI) και σε χαμηλότερου χειρουργικού κινδύνου ασθενείς. 

Ο δρόμος της TAVI άνοιξε νέους ορίζοντες στον τομέα των διακαθετηριακών θεραπειών 
και των λοιπών βαλβιδοπαθείων. Η μελέτη EVEREST-II έδειξε ότι στην 5-ετία η εφαρ-
μογή της διαδερμικής επιδιόρθωσης τους μιτροειδούς βαλβίδας με τη συσκευή του 
Mitra-Clip είναι ασφαλής, μειώνοντας σημαντικά το βαθμό της ανεπάρκειας και βελτι-
ώνοντας τη λειτουργική ικανότητα των ασθενών. Ακολούθως, δεδομένα υποστήριξαν 
την αποτελεσματικότητα της μεθόδου σε ασθενείς με σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια.	
Ως εκ τούτου, διεθνώς, η παραπάνω τεχνική έχει εφαρμοστεί σε περισσότερους από 
150.000 ασθενείς και έχει πλέον ενσωματωθεί επίσημα στις διεθνείς κατευθυντήριες 
οδηγίες. Επιπρόσθετα, τα τελευταία περίπου 5 χρόνια οι προσπάθειες διαδερμικής 
επιδιόρθωσης της τριγλώχινας βαλβίδας εντάθηκαν και η μεγαλύτερη εμπειρία εί-
ναι πλέον με την χρήση του Mitraclip που έχει εφαρμοστεί σε ικανό αριθμό ασθενών 
παγκοσμίως. Η ασφάλεια και αποτελεσμάτικότητας της μεθόδου επιβεβαιώθηκε στην 
κλινική μελέτη Triluminate. 

Στον τομέα της Στεφανιαίας Νόσου η χρήση ειδικών καθετήρων, νεότερης γενιάς 
στεντς και συμπληρωματικών τεχνικών όπως είναι ο ενδοστεφανιαίος υπέρηχος, η λι-
θοτριψία κλπ. έχουν εντυπωσιακά αυξήση την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα	
της διακαθετηριακής αντιμετώπισης ακόμα και σε ασθενείς με σύμπλοκα προβλήμα-
τα όπως είναι η νόσου στελέχους, ή νόσος διχασμού και οι ολικές αποφράξεις.

Τέλος, τονίζουμε ότι αναμένονται σημαντικές εξελίξεις στον ιδιαίτερα αυτό δυναμικό 
και αναπτυσσόμενο χώρο της Επεμβατικής Καρδιολογίας και των Διακαθετηριακών 
Θεραπειών όπου η γνώση της νεότερης γενιάς επεμβατικών καρδιολόγων συμπληρώ-
νεται από την εμπειρία της παλαιότερης γενιάς συνυπάρχοντας αρμονικά και αξιολο-
γόντας από κοινού ασθενείς προτείνοντας το βέλτιστο θεραπευτικό πλάνο.

 Επεμβατικής Καρδιολογίας
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών

Πέτρος Α. Αλτσιτζόγλου, MD, Διευθυντής
Αντώνιος Γ. Χαλαπάς MD, PhD, FESC, Διευθυντής

Η καρδιά διαθέτει τέσσερις κοιλότητες: τους δύο κόλ-
πους στο άνω μέρος της και τις δύο κοιλίες στο κάτω μέ-
ρος. Καθεμία από τις κοιλότητες αυτές έχει συγκεκριμένη και 
σπουδαία αποστολή. Διαφέρουν 
σημαντικά ως προς το πάχος των 
τοιχωμάτων τους, το οποίο είναι 
ανάλογο με τις πιέσεις που έχουν 
να υπερνικήσουν. Το μεγαλύτερο 
πάχος τοιχωμάτων το έχει η αρι-
στερή κοιλία, έπεται η δεξιά κοιλία και τελευταίοι οι κόλποι με πολύ λεπτά τοιχώμα-
τα.
Οι κόλποι έχουν λεπτά τοιχώματα, γιατί ο ρόλος τους είναι «βοηθητι κός». Υποδέχονται 
το αίμα που επιστρέφει στην καρδιά από τη Συστηματική και την Πνευμονική κυκλοφο-
ρία και με τη «χαλαρή συστολή» τους βοηθούν στο να γεμίσουν καλύτερα οι κοιλίες με 
αίμα. Συμβάλλουν κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά 25% στο γέμισμα των κοιλιών με αίμα, 
πράγμα που προσδίδει στις κοιλίες δύναμη. Γιατί όσο καλύτερα γεμίζουν με αίμα οι 
κοιλίες, τόσο η συστολή τους καθίσταται ισχυρότερη. Ο αριστερός κόλπος υποδέχεται 
το καθαρό οξυγονωμένο αίμα που επιστρέφει από τους πνεύμονες, ενώ ο δεξιός κόλ-
πος υποδέχεται το φλεβικό ακάθαρτο αίμα που επιστρέφει από όλα τα όργανα του 
σώματος.
Οι κοιλίες έχουν χοντρά και μυώδη τοιχώματα γιατί χρειάζονται αρκετή συσταλτική 
δύναμη ώστε να εξακοντίζουν το αίμα στο πολύ εκτεταμένο αρτηριακό δίκτυο. Η αρι-
στερή κοιλία είναι πιο δυνατή και με χοντρά τοιχώματα γιατί καλείται να εξακοντίζει 
αίμα μέσα στην αορτή και στο εκτεταμένο τεράστιο αρτηριακό δίκτυομέσα στο οποίο 
επικρατούν υψηλές πιέσεις. Η δεξιά κοιλία είναι πιο αδύνατη γιατί στέλνει αίμα στην 
πνευμονική κυκλοφορία, όπου τα αγγεία του πνεύμο- νος διατηρούν αρκετά χαμηλές 
πιέσεις.

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

Πόσες κοιλότητες έχει η καρδιά;
από το ομώνυμο βιβλίο των Εκδόσεων Αγγελάκη, μια ευγενική 

Η ΚΑΡΔΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΛΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ
Διαθέτει τέσσερις ξεχωριστούς χώρους. 

Τους δύο κόλπους με λεπτά τοιχώματα στο άνω μέρος της και τις 
δύο κοιλίες με παχιά τοιχώματα στο κάτω μέρος.
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    ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ COVID ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 
ΟΣΦΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΥΣΗΣ

	
 Όπως όλοι, πλέον, γνωρίζουμε, 
η μετάδοση του ιού Covid-19 γί-
νεται είτε μέσω της αναπνευστι-
κής οδού με το βήχα ή και με το 
φτάρνισμα, είτε μέσω επαφής με 
επιφάνειες που έχουν μολυνθεί 

με εκκρίσεις από άτομα που πάσχουν. 
Τα συμπτώματα της νόσου του Covid-19 μοιάζουν με αυτά της επο-
χικής γρίπης. Κοινό σύμπτωμα σε πολλές ιογενείς λοιμώξεις του 
ανώτερου αναπνευστικού είναι η απώλεια της όσφρησης, η οποία, 
συχνά, παραβλέπεται σε σχέση με τα υπόλοιπα συμπτώματα.
	
 Στην περίπτωση της νόσου Covid-19, έχει παρατηρηθεί 
πως η αιφνίδια ανοσμία χωρίς να συνυπάρχει ρινική απόφραξη, 
μπορεί να αποτελεί πρώιμο σύμπτωμα της νόσου, να εμφανιστεί 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της νόσου, και στο 
μεγαλύτερο ποσοστό είναι πιο συχνή στα άτομα με ήπια συμπτω-
ματολογία. Ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο ο κορωνοϊός διεισ-
δύει στο σώμα του ανθρώπου είναι μέσω συγκεκριμένου υποδο-
χέα ο οποίος βρίσκεται στο οσφρητικό επιθήλιο σε υψηλή ποσό-
τητα. Όταν η περιοχή αυτή φλεγμαίνει διαταράσσεται η ικανότητα 
της όσφρησης.
	
 Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως η όσφρηση έχει 
άμεση συνάρτηση με την γεύση, καθώς η μία λειτουργεί συμπλη-
ρωματικά της άλλης. Ως εκ τούτου, η διαταραχή της όσφρησης έχει 
αρνητική επίδραση και στην ικανότητα της γεύσης του ασθενούς. 
Επίσης, η απώλεια της όσφρησης έχει αρνητικές συνέπειες στην 
ποιότητα ζωής των ασθενών, καθώς μειώνει την επιθυμία λήψης 
τροφής και οδηγεί σε αποδυνάμωση του ανοσοποιητικού συστή-
ματος. Επιπλέον, παρουσιάζεται και διαταραχή της ψυχικής υγείας 
του  ασθενούς, και αυτό γιατί οι οσμές αποτελούν σημαντικό στοι-
χείο σύνδεσης με τις αναμνήσεις και το παρελθόν, την/τον σύντρο-
φο του ατόμου ή και την οικογένεια.
	
 Πρόσφατη μελέτη του UCL σε άτομα που παρουσίασαν 
απώλεια όσφρησης και γεύσης, έδειξε πως το 80% των συγκεκρι-
μένων ατόμων είχαν αναπτύξει αντισώματα στον κορωνοϊό, ενώ 
ένα σημαντικό ποσοστό της τάξεως του 40% εξ αυτών δεν παρου-
σίασε άλλα συμπτώματα. Η έρευνα υπογραμμίζει το πόσο σημα-
ντικό είναι άνθρωποι που παρουσιάζουν σημαντική μείωση της 
ικανότητας της όσφρησής τους, σε βαθμό που να μην είναι σε θέση 
να μυρίσουν τον καφέ ή την οδοντόκρεμά τους, να αυτοπεριορίζο-
νται  και να ελέγχονται.
	
 Επιπλέον, επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποι-
ηθεί τον τελευταίο χρόνο, αναφέρουν πως το 50% των ανθρώπων 
που νόσησαν από Covid-19 και παρουσίασαν απώλεια όσφρησης 
ή και γεύσης, δεν έχουν επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα της 
όσφρησης και της γεύσης τους, ακόμα και πέντε μήνες αφότου δι-
αγνώστηκαν θετικοί στην νόσο. Σε ένα ποσοστό των ασθενών που 
νόσησαν από κορωνοϊό η ελαττωμένη όσφρηση μπορεί να παρα-
μείνει, γι’ αυτό και παίζει μεγάλο ρόλο η παρακολούθηση αυτών 
που μολύνθηκαν. Το μεγαλύτερο όμως ποσοστό ξαναβρίσκουν την 
όσφρησή τους μετά από έξι μήνες από την λοίμωξη.
	
 Σε άλλες πρόσφατες μελέτες φάνηκε ότι o ιός μπορεί να 
μολύνει και κύτταρα της στοματικής κοιλότητας και των σιελογό-
νων αδένων. Αυτό εξηγεί την ανίχνευσή του σε δείγματα σάλιου 
και τα συμπτώματα της απώλειας γεύσης, της ξηροστομίας και των 
ελκών του στόματος. Κατ’ επέκταση, το σάλιο διαδραματίζει ένα 
σημαντικό και υποτιμημένο ρόλο στη διασπορά του ιού και είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τη μετάδοση του ιού από ασυμπτωματι-
κούς φορείς.
	
 Σε όσους μετά από λοίμωξη βιώνουν την ανοσμία ή την 
υποσμία προτείνεται ως θεραπεία η εκπαίδευση της όσφρησης. Σε 
κάθε περίπτωση,  απαιτείται έγκυρη και έγκαιρη ιατρική βοήθεια.

γράφει ο
ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ

 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟ-
ΛΟΓΟΣ

 ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ  ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ

 ΠΑΝ/ΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148
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	 Βρικόμαστε στο  1918  και ο πλανή-
της, ιδίως η Ευρώπη, προσπαθεί ακό-
μη να ξεπεράσει το σοκ του «Μεγά-
λου Πολέμου», όπως ονομάστηκε ο  
Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο πιο φονι-
κός και ανθρωποβόρος, μέχρι εκείνον 
που ακολούθησε ελάχιστες δεκαετίες 
αργότερα.
Με τις υποδομές κάθε φύσεως να εί-
ναι ουσιαστικά διαλυμένες, απολύτως 
ασορτί με τις ψυχές των ανθρώπων, 
ένας νέος, αόρατος εχθρός ξεπροβάλ-
λει και εκμεταλλεύεται το χάος και 
την φρίκη που άφησαν πίσω τους οι 
μάχες.  Μια μορφή γρίπης απειλεί να 
αποτελειώσει το έργο των στρατών. 
Να αφανίσει τον πλανήτη.Χτύπησε 
επίσης περισσότερο όσους έμεναν 
στην ύπαιθρο και λιγότερο στις πό-
λεις. Όσοι προσβάλλονται, μόλις μία 
ώρα μετά την εμφάνιση των συμπτω-
μάτων αισθάνονται πλήρη εξάντληση. 
Έχουν καταγραφεί περιστατικά που 
καλούνταν ο γιατρός στο σπίτι διότι 
κάποιος είχε αρρωστήσει και μόλις 
πήγαινε δεν του άνοιγε κανείς επει-
δή όλη η οικογένεια ήταν νεκρή. Τα 
θύματα ουκ ολίγες φορές κατέληγαν 
μέσα σε μία ημέρα από οξύ φλεγμο-
νώδες πνευμονικό οίδημα, αιμορρα-
γική πνευμονίτιδα ή πνευμονία με 
οξύ αιμορραγικό οίδημα.

Ο ιός της γρίπης ακόμη και σήμερα 
είναι μια από τις μεγαλύτερες σπαζο-
κεφαλιές της επιστημονικής κοινότη-
τας. Η ικανότητά του να αλλάζει, να 
μεταβάλλεται, να προσαρμόζεται και 
να αντεπιτίθεται  τον καθιστά έναν 
απρόβλεπτο και δυσκολοκατάβλη-
το αντίπαλο, που αρνείται να παρα-
δοθεί και να πεθάνει. Αντίθετα, σαν  
μετρ της εξαπάτησης, μεταμφιέζεται 
σε ένα απλό κρυολόγημα και σκοτώ-
νει όταν βρει την ευκαιρία.

Και η καλύτερη για αυτόν τον δολο-
φόνο του μικρόκοσμου ήρθε πριν 
από έναν αιώνα. Το 1918, πριν καλά-
καλά φύγει ο καπνός από τα πεδία 
των μαχών, κάπου στην  Ανατολική 
Ασία  έπεφταν οι πρώτοι νεκροί από 
την γρίπη. Μέσα σε ελάχιστο χρονι-
κό διάστημα αναφέρθηκε το πρώτο 
κρούσμα στην Ευρώπη. Ήταν ένα Άγ-
γλος στρατιώτης που υπηρετούσε σε 
σύνταγμα που βρισκόταν στην Γαλ-

λία. Όσο ο καιρός περνούσε 
τόσο μεγάλωνε ο αριθμός 

των θυμάτων.  Και όσο το στράτευμα 
μετακινούνταν, τόσο εξαπλωνόταν ο 
ιός, χωρίς ακόμη να γνωρίζει κανείς τι 
ακριβώς συμβαίνει…

Η ονομασία «ισπανική γρίπη» αδι-
κεί πολύ τους Ίβηρες, με πολλούς να 
κάνουν το λάθος να θεωρούν ότι από 
εκεί ξεκίνησε το κακό. Στην πραγμα-
τικότητα «βαφτίστηκε» έτσι, επειδή 
τα ισπανικά ΜΜΕ ήταν τα μόνα που 
έσπασαν την  συνωμοσία της σιωπής		
που είχε επιβληθεί στα υπόλοιπα 
ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία αποφά-
σισαν να αποκρύψουν το γεγονός, 
φοβούμενοι τον πανικό που θα δημι-
ουργούνταν στους ήδη καταρρακωμέ-
νους πολίτες τους.

Το κακό δεν άργησε να χτυπήσει την 
πόρτα της Ελλάδας, αφού είναι γνω-
στό πως σύνορα μόνο οι άνθρωποι 
αναγνωρίζουν. Οι ιοί όχι…

Στα τέλη του Ιουλίου καταγράφονται  
τα πρώτα κρούσματα  στη χώρα, αν 
και από τα δημοσιεύματα της εποχής 
προκύπτει ότι πολλοί ήταν εκείνοι που 
δεν είχαν την παραμικρή ιδέα για το τι 
είχαν να αντιμετωπίσουν. Οι αναφο-
ρές και οι υπαινιγμοί για… πλουτισμό 
των φαρμακοποιών δεν λείπουν. Ούτε 
οι αντίστοιχες για τους κρεοπώλες ή 
τους μανάβηδες, που όπως έγραφαν 
«βρήκαν ευκαιρία να διαφημίσουν 
την πραμάτεια τους».

Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι το 
απόσπασμα της εφημερίδας «Ωρα», 
που στα μέσα Ιουνίου έγραφε: «Εάν 
ακούση κανείς τους συμπολίτες, θα 
υποθέσει ότι η περίφημος Ισπανι-
κή επιδημία ενέσκηψε και εις το Ιο-
στέφανον Αστυ. Ο κάθε συμπολίτης 
μόλις αισθανθή υγραινομένους τους 
ρώθωνάς του από ελαφρόν συνάχι 
ή του πονέση λίγο το κεφάλι, κολα-
κεύεται να πιστεύει ότι απέκτησε 
την αξιοπερίεργον αυτή επιδημίαν… 
Επέπρωτο εν τούτοις εις την αλλο-
πρόσαλλον εποχή μας να ίδωμεν και 
αυτό. Επιδημίας της μόδας!»…

Τελικά, η… μόδα φτάνει.  Χτυπά την 
Αθήνα και την περιφέρεια, αλλά το 
πρώτο «κύμα» δεν είναι τόσο κατα-
στροφικό όσο θα περίμενε κανείς. 
Αν και αναφέρονται πιο συχνά κρού-
σματα, δεν επικρατεί ο πανικός μιας 
πανδημίας, αφού ο αριθμός των θυ-
μάτων κυμαίνεται ακόμη σε χαμηλά 
επίπεδα. Όμως αυτή η κατάσταση δεν 
θα κρατήσει για πάντα. Καθώς το κα-
λοκαίρι φεύγει, η επιδημία μπαίνει σε 
φάση έξαρσης.  Μέχρι τον Οκτώβριο 
αρχίζει να δείχνει το πραγματικό της 
πρόσωπο. Αυτό του θανάτου.

Ολοένα και περισσότεροι Έλληνες 
καταλήγουν στα νοσοκομεία και από 
εκεί στα νεκροταφεία. Η χώρα, όπως 
και άλλες πριν από αυτήν, συλλαμ-
βάνεται απροετοίμαστη να αντιμετω-
πίσει το κακό. Ο ιός προκαλεί γρίπη 
και στη συνέχεια  έρχεται το τέλος, 
με τη μορφή οξέος φλεγμονώδους 
πνευμονικού οιδήματος, αιμορρα-
γικής πνευμονίτιδας ή πνευμονίας 

με οξύ αιμορραγικό οίδημα. Το κυα-
νό χρώμα στο πρόσωπο, τα χέρια και 
τον λαιμό των θυμάτων δεν αφήνουν 
περιθώρια για να μπερδευτεί κανείς 
πια. Πλέον είναι απολύτως κατανοητό 
ότι ο δολοφόνος βρίσκεται εντός των 
τειχών.

Με τα κρούσματα να πληθαίνουν  
μέρα  με την  μέρα, οι Αρχές προσπα-
θούν να αντιδράσουν. Ευτυχώς στην 
Αθήνα, στην οποία συγκεντρώνεται 
σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού, 
δεν καταγράφονται πολλοί θάνατοι.  
Η πρωτεύουσα –για καλή τύχη όλων- 
δεν έχει μεταλλαχθεί ακόμη στην 
τερατούπολη που είναι σήμερα.	
Ένας Θεός ξέρει τι θα είχε συμβεί εάν 
είχε 5.000.000 κατοίκους να στριμώ-
χνονται σε πολυκατοικίες, δημόσιες 
υπηρεσίες ή στα μέσα μαζικής μετα-
φοράς.

Μόνο  στις 6 Οκτωβρίου  το κοινό αρ-
χίζει να πληροφορείται για τους τρό-
πους προφύλαξης.   Οι οποίοι βέβαια 
είναι ανάλογοι της εποχής. «Γαργα-
ρισμούς δι’ οξυγονούχου ύδατος και 
τας αντισηπτικάς εισπνοάς. Πρέπει 
να αποφεύγουμε τας ψύξεις, την 
υπερκόπωση και συγκεντρώσεις 
παντός είδους και να τηρήται η κα-
θαριότης των εσωρούχων και των 
χεριών», συνιστούν οι γιατροί. Όμως 
ο κατάλογος των θυμάτων μεγαλώνει. 
Ο θάνατος αστυνομικών στα Γρεβενά 
είναι το γεγονός που φέρνει νέα μέ-
τρα.

Σταδιακά αποφασίζεται  το κλείσι-
μο των σχολείων  στην πρωτεύουσα 
αλλά και σε πόλεις τις περιφέρειας. 
Ειδικά η Δυτική Μακεδονία δοκιμά-
ζεται εντονότερα από τη νέα μάστιγα, 
ενώ το πέπλο του θανάτου απλώνεται 
πάνω από την Πάτρα, την Καστοριά, 
τα Γρεβενά, την Αιτωλοακαρνανία, 
την Αργολίδα, την Κόρινθο, τον Πύργο, 
το Ναύπλιο, την Βέροια, την Ζάκυν-
θο, την Νάξο, την Άρτα, τα Χανιά, τον 
Βόλο, την Λάρισα… Πλέον στα μέσα 
Νοεμβρίου δεν υπάρχει στην κυριολε-
ξία περιοχή της πατρίδας που να μην 
θρηνεί νεκρούς και να μην αγωνιά για 
την τύχη όσων ζουν με μια δαμόκλειο 
σπάθη πάνω από τα κεφάλια τους.

Μετά τα σχολεία –κι ενώ ήδη βρισκό-
μαστε στον Νοέμβριο- ακολουθεί το  
Πανεπιστήμιο, του οποίου η έναρξη 
των μαθημάτων αναβάλλεται- και 
στη συνέχεια δίνονται οδηγίες για 
τα δικαστήρια που διακόπτουν την 
λειτουργία τους και άλλους δημόσι-
ους χώρους. Καφενεία και θέατρα 
αδειάζουν.  Ο κόσμος προσπαθεί να 
προφυλαχτεί με όποιον τρόπο νο-
μίζει, ενώ στον Τύπο της εποχής κα-
ταγράφονται περιπτώσεις πλουσίων 
που βγαίνουν στους δρόμους κραδαί-
νοντας χρήματα τα οποία τάζουν σε 
όποιον τους υποσχεθεί θεραπεία.

Όπως συμβαίνει συχνά σε τέτοιες κα-
ταστάσεις, οι άνθρωποι βλέπουν την 
επιδημία ως ένα είδος «θεϊκής τιμω-
ρίας» και αρχίζουν να αμφισβητούν 
την δυτική ιατρική που μοιάζει ανή-
μπορη να βάλει τέλος στην συμφορά.

Τότε, όμως, έρχονται τα χαρμόσυνα 
νέα. Τα μεταφέρει στις 24 Οκτωβρί-
ου στους δημοσιογράφους ο ίδιος ο 
τότε υπουργός Εσωτερικών, Σίμος, ο 
οποίος διαβάζει ενώπιόν τους τηλε-
γράφημα σύμφωνα με το οποίο  ο γι-
ατρός Σέιλερ έχει βρει φάρμακο για 
την ασθένεια. Τρεις ημέρες αργότερα 
ξεκινούν οι εμβολιασμοί και τα απο-
τελέσματα είναι εντυπωσιακά, παρά 
τις επιφυλάξεις ορισμένων ακόμη και 
εντός της επιστημονικής κοινότητας. 
Η ανθρωπότητα καταφέρνει να βγει 
ζωντανή από την πανδημία, πληρώ-
νοντας όμως με 50 εκατομμύρια (άλ-
λοι ανεβάζουν αυτό το νούμερο στα 
100) το τίμημα της έπαρσης και της 
αλαζονείας της και περιμένοντας το 
επόμενο μεγάλο ξέσπασμα που θα 
απειλήσει την ύπαρξή της.

πηγές: ΕΘΝΟΣ

«Ισπανική γρίπη» και χιλιάδες θύματα στην Ελλάδα πριν από έναν αιώνα (1918-19)

Από τον Χρήστο Προμοίρα
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Διεθνής Ημέρα Μουσείων
“Το Μέλλον των Μουσείων

Αναστοχασμός
και Επανεκκίνηση”

Το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου της ΕΜΕΛ, 
συμπληρώνει 35 χρόνια λειτουργίας και ανάδει-
ξης παγκοσμίως των ορυκτών της Λαυρεωτικής 
Γης, έχοντας προσφέρει στην τοπική οικονομία 
με τους 350.000 επισκέπτες του, καθώς και στην 

διεθνή επιστημονική κοινότητα και στην προβολή του τόπου 
μας.
Παρ’ όλα αυτά, ο σημερινός μουσειακός χώρος ασφυκτιά και 
είναι επιτακτική η ανάγκη μεταστέγασής του σε νέο μεγα-
λύτερο χώρο για την μετεξέλιξή του σε Δημοτικό Διεθνούς 
εμβέλειας Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου. Η ΕΜΕΛ με όλη 
την καλή της θέληση έχει καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια με-
γάλες και ανιδιοτελείς προσπάθειες για τον εμπλουτισμό 
του ΟΜΛ με νέα ορυκτά και σημαντικές εκδόσεις διεθνούς 
επιπέδου για την προβολή και γι’ αυτήν τη μετεξέλιξή του, 
προσβλέποντας στην ανάδειξη της παιδευτικής, πολιτιστικής 
και οικονομικής του αξίας όχι μόνον για τη Λαυρεωτική και 
την Αττική, αλλά για την Χώρα μας, γι’ αυτό άλλωστε η Επι-
τροπή «Ελλάδα 2021» το έθεσε υπό την αιγίδα της για τα 200 
χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Οι φωτογραφίες προέρχονται από την εκδήλωση για τα 30 
χρόνια του Μουσείου προς τιμήν των Δωρητών και Χορηγών 
του Μουσείου. Δυστυχώς, από τότε, πέρασαν 5 χρόνια. Σε 
κάθε περίπτωση σε ό, τι μας αφορά θα επιδιώξουμε γρήγορη 
και άμεση λύση του προβλήματος της μεταστέγασης με τον 
προσφορότερο τρόπο.
Λαύριο, 18 Μαΐου 2021 
Το Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ. και η Επιτροπή του Ο.Μ.Λ.

Στα πλαίσια των 
εορτών της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλί-
ου, το περιοδικό Λόγου Τέχνης και Πο-
λιτισμού, ΚΕΛΑΙΝΩ, του Λογοτεχνικού 
Ομίλου «ΖΑΛΩΝΗ» -‘ξάστερον», απέ-
νειμε στον συνδημότη μας, Μαθηματι-
κό, Επιχειρηματία, Συγγραφέα και ποι-
ητή, Θεόδωρο Δάλμαρη ΒΡΑΒΕΙΟ για το 
Βιβλίο του: ΗΘΙΚΟ ΣΥΝΕΧΕΣ, ΧΩΡΟΧΡΟ-
ΝΟΣ – ΣΙΣΥΦΟΣ ΚΑΙ Η ΜΕΡΟΠΗ.
 Το βιβλίο αυτό είναι μια ποι-
ητική συλλογή 3600 στίχων που κατα-
λαμβάνουν  200 σελίδες. Εμπεριέχονται 
πεζά κείμενα και κριτικές, που αναλύ-
ουν το ποίημα. Συνολικά 443 σελίδες.
 Είναι ένα πρωτοποριακό, βα-
θυστόχαστο έργο. Ίσως από τα ελάχιστα 
έργα στην παγκόσμια βιβλιογραφία, το 
οποίο στα πλαίσια της φυσιοκρατικής 
λογικής, αναλύει και προβλέπει το νο-
μοτελειακό τέλος του Κόσμου μας, σαν 
αποτέλεσμα του εκτροχιασμού του Αν-
θρώπου, από την φυσική εξελικτική του 
πορεία. Μόνο η επάνοδος στην φυσική 
τροχιά θα αναστείλει την επερχόμενη 
καταστροφή. 
 Αναδεικνύει το αυτοκατα-
στροφικό σύνδρομο του Ανθρώπου και 
αποκαλύπτει τους ενόχους, τα τέρατα 
και τα Ιερατεία, που απεργάζονται την 
φτωχοποίηση, την πνευματική νανο-
ποίηση, την σκλαβοποίηση και τον απο-
πληθυσμό του. Που μεταλλάσσουν τον 
Άνθρωπο σε ανελεύθερο και άβουλο 
ζόμπι, τον ταπεινώνουν και τον αντι-
καθιστούν με τον μετάνθρωπο (μισός 
άνθρωπος-μισός μηχανή) και τελικά με 
μηχανή. Που αντιστρατεύονται δηλαδή, 
την Δημιουργία, την Φυσική και Συμπα-
ντική Τάξη.
 Ήδη η Ανθρωπότητα έφτασε 
στο όριο των αντοχών της. Η επισωρευ-
θείσα εντροπία=ανισορροπία του κοι-
νωνικού συστήματος είναι μη αντιστρε-
πτή. Οδηγούμαστε νομοτελειακά στην 

εκτονωτική και καταστροφική έκρηξη. 
 Το βιβλίο ήδη κυκλοφορεί από 
τις εκδόσεις ‘ΛΕΙΜΩΝ’. Σας προτρέπου-
με να το διαβάσετε. Ο Αναγνώστης 
μπορεί να το προμηθευτεί αποκλειστι-
κά από τις  παραπάνω εκδόσεις  (τηλ: 
210 3227323) ή από τα συνεργαζόμενα 
βιβλιοπωλεία.
 Στο Δήμο μας δεν έχει παρουσι-
αστεί το βιβλίο αυτό, λόγω κορωνοϊού, 
αλλά και λόγω δυστοκίας των πολιτικών 
του Δήμου να ενισχύσει την πολιτιστική 
παραγωγή και να αναδείξει τους ντόπι-
ους συγγραφείς, ποιητές και όλους τους 
δημιουργούς.
 Όπως έχουμε αναφέρει και 
σε παλιότερα δημοσιεύματά μας, ο Θ. 
Δάλμαρης έχει κυκλοφορήσει από το 
2015 πέντε βιβλία. Έχει λάβει πολλά 
πρώτα βραβεία, επτά τον αριθμό, από 
το περιοδικό Λόγου Τέχνης και Πολιτι-
σμού – ΚΕΛΛΑΙΝΩ. 
 Έχει επίσης λάβει:
Τον τίτλο του ποιητή της χρονιάς, 2013-
2014 για το βιβλίο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ, 
την 21.3.2014, ΗΜΕΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ 
ΠΟΙΗΣΗΣ.
Το ΑΡΙΣΤΕΙΟ για το ποιητικό έργο του 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙ-
ΟΥΡΓΙΑΣ, την 21.3.2014.
ΒΡΑΒΕΙΟ για τις ΩΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ, 
με την ευκαιρία των εορτών της Παγκό-
σμιας Ημέρας Βιβλίου, την 23.4.2018.
ΒΡΑΒΕΙΟ για το έργο του ΗΘΙΚΟ ΣΥ-
ΝΕΧΕΣ, με την ευκαιρία των εορτών 
της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, την 
23.4.2021.
 Τα έργα του έχουν παρουσια-
στεί με επιτυχία από τους Ομογενεια-
κούς φορείς και τα ΜΜΕ  στο Σίδνεϊ και 
το Χόμπαρτ της Τασμανίας, της Αυστρα-
λίας και από την Ελληνική Κοινότητα 
της Νέας Νότιας Ουαλίας, ως επίσης, 
από το φόρουμ του ΙΗΑ (International 
Hellenic Association.)
	
Παρότι το βιβλίο και ο πολιτισμός απο-
τελούν το οξυγόνο για ένα λαό που δει-
νοπαθεί και για μια πατρίδα που πεθαί-
νει και, μάλιστα, με ατιμωτικό τρόπο, 
το πολιτικό μας σύστημα επιδεικνύει 
μία αδιαφορία προς τους δημιουργούς 
του.
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Για το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων υπάρχει 
λύση, αρκεί να έχουμε προς τούτο τις απαραίτητες γνώσεις.

Ιστορική Αναδρομή
Σήμερα στην Πατρίδα μας δημιουργούνται ετησίως περίπου 6 
εκατομμύρια τόνοι στερεών αποβλήτων. Σε σύγκριση με τα βου-
νά των απορριμμάτων της σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας 
οι ποσότητες σκουπιδιών της εποχής πριν από τη βιομηχανική 
επανάσταση (που ξεκίνησε περίπου το 1760 στην Μεγάλη Βρετα-
νία) ήταν ελάχιστες. Αυτό βέβαια οφειλόταν στο γεγονός  ότι η 
πλειονότητα του πληθυσμού ήταν φτωχή. Έτσι π.χ. τα υπόλοιπα 
της κουζίνας χρησιμοποιούνταν σαν τροφή για τα κατοικίδια ζώα 
όπως για κότες, κουνέλια, κατσίκες, πρόβατα κ.λπ. Όταν σκίζονταν 
π.χ. τα ρούχα όπως παντελόνια, πουκάμισα, κάλτσες  κ.λπ. ή τα 
παπούτσια, τα επιδιόρθωναν. Έπιπλα ή ένα καλό κουστούμι έπρε-
πε να διατηρηθούν για μια ολόκληρη ζωή.
Ό,τι όμως έμενε και δε μπορούσε να αξιοποιηθεί από σκουπίδια 
και απόνερα, κατέληγαν στο χαντάκι του δρόμου, δίπλα στο σπίτι, 
στο επόμενο ρυάκι κ.λπ.. Οι δρόμοι και τα σοκάκια των παλαιών 
πόλεων ήταν παράδεισος για κότες, χήνες κ.λπ., αλλά και για 
αρουραίους και ζωύφια και μύριζαν ακαθαρσίες. Οι συνέπειες αυ-
τών των καταστροφικών καταστάσεων για την υγεία δεν άργησαν 
να έρθουν: Λοιμοί και επιδημίες θέριζαν. Πανούκλα και χολέρα 
αποδεκάτιζαν επί αιώνες. ολόκληρες πόλεις και περιοχές.
Πολύ αργότερα κατανοήθηκε η σημασία της υγιεινής για την κατα-
πολέμηση των ασθενειών. Τότε πρωτοεμφανίστηκε η οργανωμέ-
νη διαχείριση των απορριμμάτων. Μεγάλη παράδοση έχει η πόλη 
του Αμβούργου της Γερμανίας, η οποία το 1560, εξέδωσε την 1η 
Διάταξη για την οργανωμένη αντιμετώπιση των απορριμμάτων. 
Θεωρώ όμως απαραίτητο να επαναλάβω εδώ το έτος, δηλαδή 
το 1560, στο οποίο ελήφθη η επαναστατική αυτή πρωτοβουλία,. 
Δηλαδή στη Γερμανία ξεκίνησε η οργανωμένη διαχείριση των 
απορριμμάτων το έτος 1560, δηλαδή ένα έτος, όπου οι Έλληνες 
ζούσαν στο σκοτάδι υπό τον τούρκικο ζυγό. Βέβαια υπάρχει και 
σήμερα Έλληνας Καθηγητής Ανωτάτης Εκπαίδευσης που προσπα-
θεί να μας πείσει, ότι περνούσαμε ωραία με τους Τούρκους, αφού 
όπως είπε ανταλλάσαμε και συνήθειες όπως π.χ. ότι μας έμαθαν 
οι Τούρκοι …να τρώμε με τα δάκτυλα από κοινό ταψί. Τρομάρα 
του! Δηλαδή το 1560 οι Γερμανοί έμαθαν να αντιμετωπίζουν ορ-
γανωμένα τα απορρίμματά τους και εμείς περνούσαμε ωραία με 
τους τούρκους, αφού μας μάθαιναν να τρώμε … με τα δάκτυλα 
από κοινό ταψί. Σε μία άλλη Ενότητα θα σας εξηγήσω, πόσα πολλά 
άλλα συνέβαιναν στην Κεντρική Ευρώπη, όταν εμείς ζούσαμε στο 
σκοτάδι υπό τον τούρκικο ζυγό.
Επιστρέφουμε όμως στο αντικείμενό μας. Άλλοι σημαντικοί σταθ-
μοί στην οργανωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι:
1885: Αμβούργο. Απόφαση σύμφωνα με την οποία η απαλλαγή 
από τα απορρίμματα είναι υπόθεση των κοινοτήτων.
1893: Αμβούργο. Κατασκευή της 1ης εγκατάστασης για την καύση 
των απορριμμάτων.  
1897: Νέα Υόρκη. Έναρξη της λειτουργίας της πρώτης εγκατάστα-
σης για τη διαλογή των απορριμμάτων. Στην εγκατάσταση αυτή 
γινόταν με το χέρι διαλογή χαρτιού, ρούχων, μετάλλων, δέρματος, 
μπουκαλιών κ.λπ. από έναν ιμάντα που έφερνε τα απορρίμματα. 
Τα υπόλοιπα απορρίμματα κατέληγαν σε μία εγκατάσταση καύ-
σης, όπου παραγόταν ατμός.
Με την οικονομική πρόοδο των περισσοτέρων χωρών, μετά τον 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σημειώθηκαν δραματικές αλλαγές 
στη συμπεριφορά των πολιτών. Δίπλα στα είδη με μεγάλη διάρ-
κεια ζωής, παρουσιάστηκαν όλο και περισσότερα είδη «μιας χρή-
σης», που μετά τη χρησιμοποίησή τους κατέληγαν στο σκουπιδο-
τενεκέ, για να αντικατασταθούν από νέα. Επισκευή, μαντάρισμα, 
επιδιόρθωση κ.λπ. δεν άξιζαν πλέον τον κόπο, πολλές φορές δε 
κάτι τέτοιο δεν ήταν πλέον δυνατόν. Ακόμη και ακριβά είδη όπως 
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων κ.λπ. δεν 
χρησιμοποιούνταν πια μέχρι να αχρηστευτούν, αλλά τα αντικαθι-
στούσαν από πιο ωραία σε σχήμα, πιο λειτουργικά ή απλώς πιο 
μοντέρνα. Συχνά, η διάρκεια χρήσης μιας συσκευής δεν ορίζεται 
από τεχνικής πλευράς, αλλά από τη μόδα.
Όλο και μεγαλύτερη σημασία για την «εικόνα» ενός προϊόντος και 
κατά συνέπεια για τη δυνατότητα πώλησής του, απέκτησε ο τρό-
πος συσκευασίας του. Έτσι επόμενο ήταν η συσκευασία να γίνεται 
όλο και πιο έγχρωμη, πιο εκλεπτυσμένη και πιο δαπανηρή. Τα 
έξοδα συσκευασίας είναι σε πολλά προϊόντα υψηλότερα από την 
αξία του περιεχομένου. Αλλά και το βάρος της συσκευασίας είναι 
πολλές φορές μεγαλύτερο του βάρους του περιεχομένου.

Ιστορική Εξέλιξη της Διαχείρισης Απορριμμάτων στην Ελλάδα
Στη χώρα μας κατ’ αρχάς κυριαρχούσε… το χάος. Ο κάθε πολίτης 
δρούσε μέχρι προ τινός με το μότο: «Τα απορρίμματα τα πηγαίνω 
οπουδήποτε αρκεί να είναι μακριά από εμένα», π.χ. στο κοντινό 
οικόπεδο, στο κοντινό δάσος, στο μακρινό αγρό, στην απόμερη 
παραλία, μέσα στη ρεματιά κ.λπ. Έτσι καταγράφηκαν βάσει των 
στοιχείων του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής), διαχρονικά συνολικά σε ολόκληρη τη χώρα 
3036 ενεργοί και ανενεργοί «Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απο-
βλήτων», δηλαδή ΧΑΔΑ.
Εκτός των αστικών αποβλήτων υπάρχουν και άλλες κατηγορίες 
αποβλήτων:
Βιομηχανικά απόβλητα και απόβλητα λοιπών δραστηριοτήτων 
(π.χ. απόβλητα από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, απόβλητα 
υγειονομικών μονάδων, οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής, από-
βλητα συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας, μεταχειρισμένα 
ελαστικά οχημάτων).
Γεωργοκτηνοτροφικά απόβλητα.
Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.
Εξορυκτικά απόβλητα.
Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών συνεχίζει να επιδρά ση-
μαντικά στις ποσότητες των αποβλήτων συσκευασίας που παρά-
γονται στη χώρα μας, οι οποίες παρουσιάζουν μείωση.  

Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ΧΑΔΑ
Ένας Χώρος Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ΧΑΔΑ σημαίνει, 
ότι τα απόβλητα κατέληγαν σε μία ανεξέλεγκτη «χωματερή», δη-
λαδή ένα χώρο, όπου ο καθένας μπορούσε να «ξεφορτωθεί» ό,τι 
δε χρειαζόταν, όπως π.χ. κοινά σκουπίδια, γυαλιά, μέταλλα, παλι-
ές συσκευές, πλαστικά κ.λπ. Αφού η χωματερή ήταν ανεξέλεγκτη, 
σύνηθες φαινόμενο ήταν οι πυρκαγιές τα καλοκαίρια με τον κίνδυ-
νο της μετάδοσης της πυρκαγιάς στις γύρω περιοχές. Εκτός αυτού 
όμως από αυτήν την καύση κυρίως των πλαστικών προέκυπταν 
εκτός των άλλων διοξίνες (με τις οποίες θα ασχοληθούμε εντατικά 
σε άλλες Ενότητες, βλέπε σελ.40) με ότι αυτό συνεπάγεται. Κανείς 
όμως δεν είχε επιλέξει αυτές τις χωματερές και επομένως δεν είχε 
ελέγξει αν π.χ. οι τοποθεσίες αυτές ήταν ακατάλληλες. 
Στη συνέχεια θα περιγράψουμε δύο παραδείγματα ακαταλληλό-
τητας της τοποθεσίας μιας χωματερής: Μετά από ισχυρές βροχο-
πτώσεις ρύποι που υπήρχαν στα απορρίμματα θα μπορούσαν να 
ξεπλυθούν από τα απορρίμματα και να καταλήξουν στο έδαφος 
της χωματερής. Αν όμως το έδαφος της χωματερής ήταν εύκολα 
διαπερατό από τους ρύπους, τότε θα είχαμε ρύπανση του εδά-
φους. Πολύ χειρότερη θα ήταν βέβαια η κατάσταση, αν συγχρό-
νως με το διαπερατό έδαφος είχαμε κάτω από το έδαφος της χω-
ματερής έναν υπόγειο υδροφορέα, οπότε εκτός από τη ρύπανση 
του εδάφους θα είχαμε συγχρόνως και ρύπανση του νερού του 
υπόγειου υδροφορέα. Αυτό σημαίνει, ότι (αν μας ενδιαφέρει η 
προστασία του εδάφους) για ένα μεγάλο αριθμό αυτών των ΧΑΔΑ 
θα πρέπει έναντι ενός μεγάλου οικονομικού κόστους οι ζημιές του 
εδάφους να επανορθωθούν.
Έτσι, μία σωστότερη ιστορική εξέλιξη θα ήταν, αν αντί να είχαν 
λειτουργήσει  πολλοί ΧΑΔΑ, δηλαδή  ανεξέλεγκτες χωματερές, να 
είχαν λειτουργήσει μόνο λίγοι «Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορ-
ριμμάτων», δηλαδή ΧΥΤΑ,.

Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΧΥΤΑ
Οι ΧΥΤΑ έχουν το πλεονέκτημα  ότι είναι χώροι, που έχουν επιλε-
γεί κατάλληλα. Δηλαδή προληπτικά το έδαφος κάτω από τον ΧΥΤΑ 
πρέπει να μην είναι εύκολα διαπερατό και κάτω από το έδαφος 
του ΧΥΤΑ να μην υπάρχει υπόγειος υδροφορέας. Ο ΧΥΤΑ όμως 
δεν επιτρέπει καν σε ρύπους να καταλήξουν στο έδαφος, αφού 
τα απορρίμματα έχουν μόνωση σε σχέση με το υπέδαφος (π.χ. με 
γεωμεμβράνες, γεωυφάσματα, αποστραγγιστικό σύστημα). 
Έτσι τα στραγγίσματα είτε από τα ίδια τα απορρίμματα είτε μετά 
από βροχοπτώσεις μπορούν  να συγκεντρωθούν και να οδηγη-
θούν σε βιολογικό καθαρισμό. 
Κατά τη ζύμωση των οργανικών υλικών (υπόλοιπα φαγητών, κλα-
διά, γρασίδι κ.λπ.) παράγεται βιοαέριο. Το βιοαέριο αυτό περιέχει 
κυρίως μεθάνιο (περίπου 50%. Το ποσοστό του μεθανίου μπορεί 
να είναι πολύ μεγαλύτερο ανάλογα με τον ΧΥΤΑ, δηλαδή ανάλογα 
με την περιεκτικότητα των απορριμμάτων σε οργανικά υλικά, με 
το υλικό επίστρωσης των απορριμμάτων και με το χρόνο λειτουρ-
γίας του ΧΥΤΑ). Μερικές ιδιότητες του μεθανίου είναι: Είναι ένα 
πολύ καλό καύσιμο (είναι ένα από τα κύρια συστατικά του καυ-
σίμου φυσικό αέριο), οπότε είναι σκόπιμο αντί να καταλήξει στην 
ατμόσφαιρα  να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας. 
Αυτή η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο σα θερμό-
τητα (π.χ. για τη θέρμανση κτηρίων), είτε μόνο για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, είτε όμως και για «συμπαραγωγή» τόσο 
θερμότητας όσο και ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχουν τρεις ΧΥΤΑ 
στη χώρα μας στους οποίους παράγεται από το βιοαέριο ηλεκτρι-
κή ενέργεια, δηλαδή οι ΧΥΤΑ Ανω Λιοσίων, Ταγαράδων Θεσσαλο-
νίκης και  Π.Σ. Βόλου με συνολική εγκατεστημένη ισχύ περίπου 
30 Μεγαβάτ (πολύ χοντρικά ισχύει, ότι με 1 Μεγαβάτ καλύπτουμε 
τις ηλεκτρικές ανάγκες 1000 ατόμων). Αν όμως το μεθάνιο του βι-
οαερίου καταλήξει στην ατμόσφαιρα, αυτό ενισχύει το βλαβερό 

«Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου», το οποίο είναι η 
κύρια αιτία για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή της γης μας (το 
Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή της γης 
μας θα τα περιγράψουμε εκτενώς στις αντίστοιχες Ενότητες, βλέ-
πε σελ. 51). Η συνεισφορά μιας ποσότητας μεθανίου στο βλαβερό 
«Ανθρωπογενές Φαινόμενο του Θερμοκηπίου» είναι 21 φορές 
ισχυρότερη από την ίδια ποσότητα του διοξειδίου του άνθρακα 
(βλέπε Σελίδα 52), κάτι που σημαίνει, ότι η εκπομπή του μεθανί-
ου στην ατμόσφαιρα πρέπει με κάθε τρόπο να αποφευχθεί. Έτσι 
σε έναν ΧΥΤΑ το βιοαέριο που δεν χρησιμοποιείται για παραγωγή 
θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας καίγεται σε αυτό το τμήμα της 
εγκατάστασης του ΧΥΤΑ που ονομάζεται δαυλός καύσης. Με αυ-
τόν τον τρόπο το μεθάνιο του βιοαερίου μετά την καύση του στο 
δαυλό καύσης καταλήγει στην ατμόσφαιρα όχι σαν μεθάνιο, αλλά 
σαν το προϊόν της καύσης, δηλαδή σα διοξείδιο του άνθρακα που 
είναι για το βλαβερό ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
όπως προαναφέραμε, 21 φορές λιγότερο βλαβερό. 
Η απόθεση των απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ γίνεται με στρώσεις, οι 
οποίες συμπιέζονται μηχανικά. Στο τέλος κάθε ημέρας η ποσότητα 
των απορριμμάτων που αποτέθηκε επικαλύπτεται με αμμώδες ή 
αμμοχαλικώδες υλικό. Με αυτόν τον τρόπον αποφεύγεται: Το να 
παρασυρθούν τα απορρίμματα από τον άνεμο, η μετάδοση οσμών 
στο Περιβάλλον του ΧΥΤΑ κυρίως από τη δημιουργία του αερίου 
υδρόθειο (βλέπε Σελ. 33), η δημιουργία πυρκαγιών κ.α.
Με τα όσα αναφέραμε μέχρι τώρα για έναν ΧΥΤΑ, δηλαδή επιλο-
γή της τοποθεσίας του σε όχι εύκολα διαπερατό υπέδαφος, όχι 
επάνω από υπόγειο υδροφορέα, με μόνωση σε σχέση με το υπέ-
δαφος, περισυλλογή των στραγγισμάτων, καύση του μεθανίου 
ελαχιστοποιείται η ρύπανση του εδάφους, του υπόγειου νερού 
και της ατμόσφαιρας.
Προς αποφυγήν παρεξηγήσεων η δημιουργία ΧΥΤΑ δεν είναι η 
βέλτιστη λύση (εκεί θα επανέλθουμε στη συνέχεια), αλλά όταν 
ήμασταν στο στάδιο που είχαμε μόνο πολλούς ΧΑΔΑ, θα ήταν 
πολύ καλύτερο να είχαμε μόνο λίγους ΧΥΤΑ.
Η προστασία του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα θα ωφεληθεί πολύ 
από το γεγονός, ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και 
αυτό για τον εξής λόγο: Αρκετές χώρες στην ΕΕ είναι περισσότερο 
ευαισθητοποιημένες γύρω από τα προβλήματα της προστασίας 
του Περιβάλλοντος (ίσως βέβαια επειδή έχουν μεγαλύτερη επι-
βάρυνση) από ότι εμείς και γι’ αυτό έχουν δημιουργήσει αυστηρές 
περιβαλλοντικές νομοθεσίες. Πολλές από αυτές τις νομοθεσίες 
έχουν αποκτήσει Ευρωπαϊκό χαρακτήρα και πρέπει εντός τακτών 
χρονικών διαστημάτων να γίνουν και κρατικές νομοθεσίες από 
όλες τις χώρες της ΕΕ. Στην Ελλάδα, η εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας υλοποιείται μέσω της έκδοσης Νόμων, Διαταγμάτων 
και Υπουργικών Αποφάσεων. Η δε μη τήρηση αυτών των νομοθε-
σιών από ένα κράτος μέλος συνεπάγεται συχνά και «τσουχτερά» 
πρόστιμα για το κράτος αυτό, κάτι βέβαια που αναγκάζει τις χώρες 
να υλοποιούν τις απαιτήσεις των νομοθεσιών. Βάσει λοιπόν των 
όσων αναφέραμε προηγουμένως για την κατάσταση στη διαχεί-
ριση των αποβλήτων στην Ελλάδα, ήταν επόμενο να συμβεί ό,τι 
ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι-
κής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ):
Τον Οκτώβριο του 2005 η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Δικαστή-
ριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη διάθεση αστικών αποβλήτων 
σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), αφού 
υπήρχαν τότε (δηλαδή το 2005) ακόμη 1128 ενεργοί ΧΑΔΑ. Το 
δικαστήριο έδωσε προθεσμία για την αποκατάσταση των 1128 
ΧΑΔΑ έως το 2009.
Τον Απρίλιο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε προδικαστι-
κή διαδικασία για επιβολή χρηματικών κυρώσεων και τον Ιούνιο 
του 2013 ανακοινώθηκε η εκ νέου παραπομπή της χώρας λόγω μη 
συμμόρφωσης με την απόφαση του 2005. Και τούτο διότι είχαν 
απομείνει (δηλαδή το 2013) 396 ΧΑΔΑ (90 ενεργοί και 306 ανε-
νεργοί).
Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε τον Ιούνιο του 2014. Την ημέρα 
της εκδίκασης είχαν απομείνει 293 ΧΑΔΑ (70 ενεργοί και 223 ανε-
νεργοί).
Η δικαστική απόφαση επέβαλε στην Ελλάδα «τσουχτερά» πρό-
στιμα που ήταν απομειούμενα, ανάλογα με τον αριθμό των ΧΑΔΑ 
που θα υπήρχαν τον Ιούνιο του 2015. Έτσι οι Ελληνικές Αρχές 
ευελπιστούσαν, ότι το πρόστιμο θα απομειωθεί δραστικά με το 
ενδεχόμενο ακόμη και πλήρους μηδενισμού του στην περίπτωση 
που μέχρι τον Ιούνιο του 2015 θα είχαν αποκατασταθεί όλοι οι 
ΧΑΔΑ. Δυστυχώς όμως οι ΧΑΔΑ σήμερα ανέρχονται σε 64 και για 
τη λειτουργία τους πληρώνουμε πρόστιμα 40.000 ευρώ/μηνιαίως. 
Συνολικά έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα για όλες τις περιβαλλο-
ντικές παραβάσεις (δηλαδή όχι μόνο για τους ΧΑΔΑ ) 97 εκατομ-
μύρια ευρώ πρόστιμα. 
Από όσα αναφέραμε στις τελευταίες παραγράφους γίνεται φα-
νερό, πόσο θετικό είναι, το ότι ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, τουλάχιστον εις ότι αφορά στην υγεία των πολιτών. Διότι, αν 
δεν υπήρχε η ανάγκη για εμάς να υλοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή 
περιβαλλοντική νομοθεσία, προκειμένου να αποφύγουμε τα 
«τσουχτερά» πρόστιμα λόγω μη τήρησης της νομοθεσίας, θα εί-
χαμε ακόμη αρκετές χιλιάδες  «Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων» (ΧΑΔΑ).
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Ανακύκλωση
Μέχρι τώρα αποφύγαμε σκοπίμως να αναφερθούμε στο ποια 
απόβλητα πρέπει να εναποτίθενται σε έναν ΧΥΤΑ, διότι υπάρχει 
και μία άλλη οπτική να δει κανείς τα απορρίμματα: Δηλαδή κάθε 
χώρα καταναλώνει πρώτες ύλες, όπως μέταλλα (π.χ. για την κατα-
σκευή οικιακών συσκευών), ξυλεία (π.χ. για την παραγωγή χαρτι-
ού), πετρέλαιο ( π.χ. για την παραγωγή πλαστικών) κ.λπ. προκει-
μένου να δημιουργήσει όλα αυτά τα υλικά, που στο τέλος γίνονται 
απορρίμματα. Για την απόκτηση όλων αυτών των πρώτων υλών 
είναι απαραίτητη καταρχάς μία σημαντική δαπάνη, ενώ συγχρό-
νως δημιουργείται και μία  εξάρτηση από τους κατέχοντες αυτές 
τις πρώτες ύλες. Κατόπιν τόσο για την απόκτηση όλων αυτών των 
πρώτων υλών, όσο και για τη δημιουργία όλων αυτών των υλικών 
που μετά το τέλος της χρήσης τους γίνονται απορρίμματα, κατα-
ναλίσκεται ενέργεια. Η κατανάλωση ενέργειας όμως συνεπάγεται 
τόσο ρύπανση του Περιβάλλοντος γενικά, όσο και επιδείνωση του 
βλαβερού ανθρωπογενούς φαινομένου του θερμοκηπίου (βλέπε 
σελ.51). Όπως προαναφέραμε, ένα μέρος αυτών των πρώτων 
υλών (μέταλλα, ξυλεία, πετρέλαιο κ.λπ.) καταλήγουν μετά την κα-
τεργασία τους και τη χρήση τους, στις μάντρες για παλιοσίδερα, 
στους σκουπιδοτενεκέδες και στις χωματερές.  Έτσι αν ήταν δυ-
νατόν, τις ήδη χρησιμοποιημένες πρώτες ύλες που έγιναν απορ-
ρίμματα να τις κάνουμε με ειδικές διαδικασίες κατάλληλες για νέα 
χρήση, δηλαδή να τις ανακυκλώσουμε, τότε η ανακύκλωση θα είχε 
μία σειρά από θετικές συνέπειες, τις οποίες θα περιγράψουμε στο 
παράδειγμα της ανακύκλωσης παλαιών αυτοκινήτων προκειμέ-
νου να επαναχρησιμοποιήσουμε όλα τα σιδερένια εξαρτήματα 
που έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή των αυτοκινήτων. Η 
επαναχρησιμοποίηση λοιπόν των απορριμμάτων (σιδερένια εξαρ-
τήματα του αυτοκινήτου) έχει σα συνέπεια: 
Την εξοικονόμηση μίας ποσότητας πρώτων υλών (μετάλλευμα σι-
δήρου), η οποία θα ήταν αναγκαία για τη δημιουργία της ποσότη-
τας των απορριμμάτων (σιδερένια εξαρτήματα του αυτοκινήτου) 
που ανακυκλώθηκαν. Η  εξοικονόμηση αυτή συνεπάγεται α) την 
εξοικονόμηση πόρων που αντιστοιχούν στο κόστος αγοράς της 
αντίστοιχης ποσότητας της πρώτης ύλης (μετάλλευμα σιδήρου), 
β) την απεξάρτηση από τις χώρες που διαθέτουν την πρώτη ύλη 
(μετάλλευμα σιδήρου) και γ) τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων 
(μετάλλευμα σιδήρου) και για τις επόμενες γενεές, κάτι που είναι 
επιτακτική ανάγκη, βάσει των διεθνών υποχρεώσεων, τις οποίες 
έχει αναλάβει και η χώρα μας και περιγράφονται με τη γνωστή 
έννοια «βιώσιμη ανάπτυξη» (την οποία θα ορίσουμε στην 2η Ενό-
τητα, βλέπε σελ.  και με την οποία θα ασχοληθούνε εντατικά σε 
άλλη Ενότητα). 
Τη μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που πρέπει να 
ενταφιαστούν. Η μείωση αυτή είναι ίση με την ποσότητα των 
απορριμμάτων (σιδερένια εξαρτήματα του αυτοκινήτου) που 
ανακυκλώθηκαν. Αυτό βέβαια συνεπάγεται και μείωση του χώρου 
υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων (σιδερένια εξαρτήματα 
του αυτοκινήτου). 
Τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά το ποσόν που θα ήταν 
απαραίτητο για την εξόρυξη, μεταφορά κ.λπ. της πρώτης ύλης (με-
τάλλευμα σιδήρου). 
Τη μείωση της ρύπανσης του Περιβάλλοντος που αντιστοιχεί στη 
μείωση της κατανάλωσης αυτής της ενέργειας.
Τη μείωση των συνεπειών του βλαβερού ανθρωπογενούς φαινο-
μένου του θερμοκηπίου στο μέτρο που αντιστοιχεί στη μείωση 
της κατανάλωσης αυτής της ενέργειας.
Η απαρίθμηση όλων αυτών των θετικών στοιχείων καταδεικνύει 
τη μεγάλη σημασία που έχει η ανακύκλωση των απορριμμάτων.
Θα μπορούσαμε βέβαια να φανταστούμε την ανακύκλωση ως 
εξής: Συγκεντρώνουμε όλα τα απορρίμματα σε ένα εργοστάσιο δι-
αλογής και εκεί ξεχωρίζουμε ανά κατηγορίες τα διάφορα είδη των 
ανακυκλώσιμων υλικών. Αυτό θα είχε όμως, εκτός των άλλων, το 
εξής μειονέκτημα. Τα διάφορα οργανικά υλικά όπως π.χ. υπόλοι-
πα φαγητών, ακαθαρσίες από «πάμπερς» κ.λπ. θα είχαν ρυπάνει 
άλλα ανακυκλώσιμα υλικά όπως χαρτί, δέρμα, ύφασμα κ.λπ. κα-
θιστώντας την ανακύκλωσή των προβληματική. Λύση σε αυτό το 
πρόβλημα δίνει η «χωριστή συλλογή απορριμμάτων στην πηγή».
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων
Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σωστή διαχείριση 
των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) βασίζεται στις εξής αρ-
χές:

Πρόληψη
Μία πολύ έξυπνη έκφραση σε σχέση με τα απόβλητα είναι: «Το 
καλύτερο απόβλητο είναι αυτό που δεν παράχθηκε ποτέ!». Και 
πράγματι με τον σωστό σχεδιασμό των προϊόντων μπορεί να επι-
τευχθεί η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων. Π.χ. σχεδιάζουμε τη 
συσκευασία ενός προϊόντος χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ποσό-
τητα χαρτονιού που είναι αναγκαία για την ασφαλή μεταφορά του 
προϊόντος. Η οποιαδήποτε άλλη λύση αντίκειται στην πρόληψη 
δημιουργίας αποβλήτων.

Προετοιμασία για Επαναχρησιμοποίηση
Η επαναχρησιμοποίηση είναι η επαναλαμβανόμενη χρήση προϊ-
όντων, που, αν δεν επαναχρησιμοποιούνταν, θα κατέληγαν στα 
απορρίμματα. Παραδείγματα επαναχρησιμοποίησης είναι η επι-
στροφή γυάλινων μπουκαλιών μπύρας, γάλακτος, κρασιού κ.λπ. 

(αν κάποιο από τα προηγούμενα παραδείγματα Σας φαίνεται 
άγνωστο, ισχύει σε άλλες χώρες), επαναλαμβανόμενο γέμισμα 
μελανοδοχείων εκτυπωτών, επαναχρησιμοποίηση επίπλων ή ρού-
χων από άτομα που, εν αντιθέσει με τους αρχικούς χρήστες, δεν 
έχουν την οικονομική ευχέρεια να τα αγοράσουν καινούργια. Επί-
σης η επισκευή εν γένει οποιωνδήποτε αντικειμένων κ.λπ.

Ανακύκλωση
Στην ανακύκλωση αναφερθήκαμε εκτενώς προηγουμένως.  Παρα-
δείγματα ανακυκλώσιμων υλικών είναι:
Χαρτί (όχι όμως αν είναι έντονα ρυπαρό, ή βρεγμένο ή τσαλακω-
μένο).
Γυαλί (χρώματος λευκού, πράσινου και καφέ).
Σιδηρούχα μέταλλα.
Αλουμίνιο. Όπως και στο γυαλί το σημαντικό κέρδος στο αλουμί-
νιο δεν είναι η πρώτη ύλη αλλά η εξοικονόμηση ενέργειας. Η απαι-
τούμενη ενέργεια για την παραγωγή μιας ποσότητας αλουμινίου 
από την πρώτη ύλη βωξίτη είναι περίπου 50 φορές μεγαλύτερη 
από την απαιτούμενη ενέργεια της ίδιας ποσότητας αλουμινίου 
από ανακυκλωμένο αλουμίνιο.
Πλαστικά. Η ανακύκλωσή τους ενδείκνυται, προκειμένου να απο-
φευχθούν περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η εκπομπή διοξι-
νών και φουρανίων κατά την καύση τους ή το γεγονός ότι δύσκολα 
αποικοδομούνται.
Οργανικά υλικά. Η Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομι-
κής ταφής αποβλήτων ορίζει, ότι η ποσότητα των Αστικών Στερεών 
Αποβλήτων (ΑΣΑ) που είναι βιοαποδομήσιμα και προορίζονται για 
χώρους υγειονομικής ταφής πρέπει (σε σχέση με την αντίστοιχη 
ποσότητα του έτους 1995) να μειωθεί στο 75% μέχρι το 2010, στο 
50% μέχρι το 2013 και στο 35% μέχρι το 2020 αντίστοιχα. Από τα 
οργανικά υλικά μπορεί να προκύψει λίπασμα, μεθάνιο κ.λπ.

Η Κοινοτική Οδηγία 1999/31/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική 
νομοθεσία με την (Κοινή Υπουργική Απόφαση) ΚΥΑ 29407/3508. 

Άλλου Είδους Ανάκτηση, π.χ. Ανάκτηση Ενέργειας
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ανάκτησης ενέργειας από τα απορ-
ρίμματα. Ο σημαντικότερος τρόπος είναι αυτός της καύσης των 
απορριμμάτων. Με καύση δεν εννοούμε βέβαια την ανεξέλεγκτη 
καύση των απορριμμάτων στις χωματερές Με τη μέθοδο της καύ-
σης επιτυγχάνεται παραγωγή ενέργειας (που μπορεί να είναι μόνο 
θερμική, μόνο ηλεκτρική ή συμπαραγωγής, δηλαδή θερμικής και 
ηλεκτρικής ενέργειας). Εκτός τούτου επιτυγχάνεται και μία σημα-
ντική μείωση τόσο του όγκου όσο και του βάρους των απορριμ-
μάτων μετά την καύση τους. Αυτό βέβαια έχει σα συνέπεια μία 
μεγάλη μείωση του απαιτούμενου χώρου για την τελική διάθεση 
των υπολειμμάτων. Είναι ευνόητο, ότι η μείωση του όγκου και του 
βάρους των απορριμμάτων εξαρτάται σημαντικά από τη σύσταση 
των απορριμμάτων που καταλήγουν στην καύση. Έτσι τιμές για 
τη μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων έχουν 
μόνο έννοια, αν αναφερόμαστε σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. 
Δύο πραγματικά  παραδείγματα είναι: Στην εγκατάσταση καύσης 
απορριμμάτων στο Weisweiler (βλέπε τη συνέχεια της παραγρά-
φου) η μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων μετά 
την καύση είναι κατά 90% και 70% αντίστοιχα.  Στην εγκατάσταση 
καύσης απορριμμάτων στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας οι τιμές 
αυτές είναι 90% και 75% αντίστοιχα. Η μέθοδος της καύσης δεν 
έχει εφαρμοστεί πουθενά ακόμη στην Ελλάδα. Αυτό βέβαια έχει 
σχέση με τους φόβους των πολιτών για την απειλούμενη ρύπαν-
ση της ατμόσφαιρας από το όχι «καθαρό» καύσιμο, δηλαδή τα 
απορρίμματα. Εν αντιθέσει με την Ελλάδα όμως π.χ. στη Γερμανία 
λειτουργούν 68 εγκαταστάσεις καύσης απορριμμάτων, στην Ελβε-
τία 30 και στην Αυστρία 10 (4 εκ των οποίων λειτουργούν μέσα 
στην πρωτεύουσα Βιέννη!). Εγώ βέβαια αντιλαμβάνομαι πολύ 
καλά για πιο λόγο π.χ. οι Γερμανοί πολίτες εμπιστεύονται αυτήν 
την τεχνολογία, αφού συνόδευσα την αδειοδότηση μίας τέτοιας 
εγκατάστασης. Μάλιστα, αν δεν είχα συνταξιοδοτηθεί, είχε απο-
φασιστεί να γίνω ο Διευθυντής αυτής της Εγκατάστασης Καύσης 
Απορριμμάτων. Συγκεκριμένα πρόκειται για την Εγκατάσταση 
Καύσης Απορριμμάτων στο Weisweiler της δυτικής Γερμανίας. Η 
εγκατάσταση αυτή βρίσκεται στο χώρο του ομώνυμου γερμανι-
κού εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο το 
λιγνίτη της Εταιρείας RWE Energie AG, της οποίας ήμουν επί 20 
χρόνια υπεύθυνος για την προστασία του Περιβάλλοντος. Η τοπο-
θεσία Weisweiler είναι κοντά στη γερμανική πόλη Άαχεν και κοντά 
στο 3εθνές σημείο Γερμανίας Βελγίου και Ολλανδίας. Έτσι ξέρω 
πολύ καλά την πληθώρα των μετρήσεων που είναι απαραίτητες 
για τον έλεγχο της εκπομπής των ρύπων και την σωστή λειτουργία 
μίας τέτοιας εγκατάστασης. Έχει σίγουρα ενδιαφέρον να αναφερ-
θώ κάπως εκτενέστερα σε αυτές τις απαραίτητες μετρήσεις:
Συνεχείς καταγραφόμενες μετρήσεις για 9 ρύπους (μονοξείδιο 
του άνθρακα, σωματίδια, οργανικά υλικά, ανόργανες ενώσεις του 
χλωρίου και του φθορίου, διοξείδιο και τριοξείδιο του θείου, μο-
νοξείδιο και διοξείδιο του αζώτου) με συνεχή έλεγχο αν τηρούνται 
οι επιτρεπόμενες τιμές.
Περιοδικές μετρήσεις για 13 βαρέα μέταλλα, δηλαδή Cd(κάδμιο), 
Tl(θάλλιο), Hg(υδράργυρο), Sb(αντιμόνιο), As(αρσενικό), 
Pb(μόλυβδο), Cr(χρώμιο), Co(κοβάλτιο), Cu(χαλκό), Mn(μαγγάνιο), 
Ni(νικέλιο), V(βανάδιο), Sn(κασσίτερο), καθώς επίσης και για διοξί-
νες και φουράνια με έλεγχο αν τηρούνται οι επιτρεπόμενες τιμές.

Συνεχείς καταγραφόμενες μετρήσεις για 5 μεγέθη που χρησιμεύ-
ουν στη μετατροπή των μετρηθέντων  συγκεντρώσεων των ρύπων 
υπό άλλες συνθήκες (ποσοστό του οξυγόνου στα καυσαέρια, θερ-
μοκρασία, όγκος, υγρασία και πίεση των καυσαερίων).
Καταγραφή 4 μεγεθών που έχουν σχέση με τον έλεγχο της ορθής 
εκκίνησης της καύσης των απορριμμάτων και της λειτουργίας της 
εγκατάστασης καθαρισμού των καυσαερίων.
Είναι πολύ σημαντικό να τονισθεί, ότι τα επιτρεπόμενα όρια των 
εκπομπών όλων των ρύπων στις εγκαταστάσεις καύσης απορριμ-
μάτων είναι πολύ αυστηρότερα από ότι σε οποιασδήποτε άλλης 
μορφής εγκατάσταση καύσης (βλέπε Οδηγία 2000/76/ΕΕ της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης). Αυτό έχει βέβαια σα συνέπεια πολύ μεγάλες 
απαιτήσεις στην αποδοτικότητα της εγκατάστασης καθαρισμού 
των καυσαερίων, αλλά συγχρόνως και μεγάλο κόστος για αυτήν 
την εγκατάσταση.
Τέλος θα εξηγήσουμε (χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τον ρύπο 
διοξείδιο του θείου, αν και το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλ-
λους ρύπους), ότι μία εγκατάσταση καύσης απορριμμάτων όπως 
αυτή στο Weisweiler (που βρίσκεται δίπλα σε ένα εργοστάσιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) με τις προδιαγραφές που πε-
ριγράψαμε προηγουμένως, όχι μόνο δε ρυπαίνει το Περιβάλλον, 
αλλά το «καθαρίζει»! Όπως αναφέραμε η εγκατάσταση καύσης 
απορριμμάτων Weisweiler (στη συνέχεια απλώς «Εγκατάσταση») 
βρίσκεται στο χώρο του ομώνυμου εργοστασίου παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας RWE Energie AG με συνολική 
παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ 1992 Μεγαβάτ, (στη συνέχεια απλώς 
«Εργοστάσιο»). Το «Εργοστάσιο» λοιπόν εκπέμπει εκτός των άλ-
λων τον ρύπο διοξείδιο του θείου, οπότε η εκπομπή του διοξειδί-
ου του θείου στην έξοδο από την καπνοδόχο δεν επιτρέπεται να 
ξεπερνά τα όρια εκπομπής των «Μεγάλων Θερμικών Μονάδων», 
δηλαδή τα 400 χιλιοστά του γραμμαρίου (mg) διοξειδίου του θεί-
ου ανά κυβικό μέτρο (m3) καυσαερίων. Ένα μέρος του αέρα, που 
χρησιμοποιεί η «Εγκατάσταση» για την καύση των απορριμμάτων, 
είναι (αφού η «Εγκατάσταση» βρίσκεται κοντά στο «Εργοστάσιο») 
τα καυσαέρια που εκπέμπει  το «Εργοστάσιο» και επομένως περι-
έχει διοξείδιο του θείου σε περιεκτικότητα περίπου 400 mg ανά 
m3. Ο αέρας αυτός εγκαταλείπει την καπνοδόχο της «Εγκατάστα-
σης» μετά την καύση των απορριμμάτων, οπότε επειδή τα όρια 
εκπομπής από την «Εγκατάσταση» είναι αυστηρότερα από τα 
όρια εκπομπής του «Εργοστασίου», η εκπομπή του διοξειδίου του 
θείου από την «Εγκατάσταση» πρέπει να έχει μία μικρότερη τιμή 
των 400 mg ανά m3 και συγκεκριμένα η τιμή αυτή είναι 50 mg ανά 
m3. Επομένως η «Εγκατάσταση» πήρε από την ατμόσφαιρα ένα 
μέρος αέρα με διοξείδιο του θείου 400 mg ανά m3 και απέδωσε 
αυτόν τον αέρα στην ατμόσφαιρα με 50 mg ανά m3 και επομένως 
τον «καθάρισε».
Η αποδοχή βέβαια μίας τέτοιας εγκατάστασης, δηλαδή της καύσης 
απορριμμάτων, προϋποθέτει την ενημέρωση των Πολιτών. Προϋ-
ποθέτει επίσης την εμπιστοσύνη των Πολιτών στους Υπεύθυνους, 
ότι δηλαδή υπάρχει αυστηρός έλεγχος για την εφαρμογή των ισχυ-
ουσών νομοθεσιών, που σκοπό έχουν την προστασία τους. Και οι 
δύο όμως αυτές προϋποθέσεις μάλλον δεν ισχύουν ακόμη στη 
χώρα μας. Θα ήταν όμως ευχής έργο να δημιουργηθούν αυτές οι 
προϋποθέσεις, διότι είναι κρίμα να μη μπορεί να εφαρμοστεί και 
στη χώρα μας αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα μέθοδος διαχείρισης 
των απορριμμάτων με το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της μείωσης 
τόσο του όγκου των απορριμμάτων κατά περίπου 90 %, όσο και 
του βάρους των απορριμμάτων κατά περίπου 70 %. Παρεμπιπτό-
ντως η στάχτη που απομένει από την καύση των απορριμμάτων 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οδοποιία, έτσι ώστε δεν υπάρχει 
υπόλοιπο των απορριμμάτων προς ενταφιασμό. 
Ένας άλλος τρόπος ανάκτησης ενέργειας είναι η πυρόλυση. Κατ’ 
αυτήν απορρίμματα που περιέχουν άνθρακα διασπώνται θερ-
μικά σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και σε μεγάλο βαθμό 
έλλειψης οξυγόνου. Τα προϊόντα της πυρόλυσης μπορεί να είναι 
ανάλογα με τα απορρίμματα και τις συνθήκες λειτουργίας αέρια, 
έλαια, πίσσες κ.λπ.. Η πυρόλυση είναι μία συνολικά ενδοθερμική 
αντίδραση, δηλαδή χρειάζεται ενέργεια. Κατά τη διαδικασία αυτή 
όμως παράγονται καύσιμα τα οποία όταν καούν, παράγουν ένα 
πολύ μεγαλύτερο ποσό ενέργειας από ότι οι ίδιες ανάγκες της 
πυρόλυσης.

Διάθεση Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ)
Εάν έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι προηγούμενες αρχές, τότε ο 
όγκος των απορριμμάτων θα έχει ελαχιστοποιηθεί, οπότε τα 
απορρίμματα μπορούν να εναποτεθούν σε ένα Χώρο Υγειονομι-
κής Ταφής όχι Απορριμμάτων (δηλαδή ΧΥΤΑ), αλλά Υπολειμμά-
των, δηλαδή σε ένα ΧΥΤΥ. Η λειτουργία ενός ΧΥΤΥ λοιπόν είναι ότι 
καλλίτερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σήμερα για την διαχείριση 
των απορριμμάτων.

Όλες οι θεματικές ενότητες, είναι στη διάθεσή 
σας στον παρακάτω σύνδεσμο:

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

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ”.
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Με σκαλοπάτι το Πανελλήνιο Πρω-
τάθλημα Ιστιοπλοΐας Διθέσιων 

Σκαφών κλάσης 420  13-16 Μαΐου 2021, 
οι αθλητές Δημήτρης Σουρλα-
τζής και Κλειώ Σουλιώτη, με 
την δεύτερη θέση στους εφήβους και την 
4η στους άνδρες που κατέλαβαν, προκρί-
θηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά στην 
Εθνική Ομάδα (την προηγούμενη χρονιά 
οι αγώνες στο εξωτερικό δεν πραγματο-
ποιήθηκαν λόγω πανδημίας COVID 19)
Στα πλαίσια της Εθνικής Ομάδας εξασφά-
λισαν την συμμετοχή τους στο Παγκό-
σμιο και το  Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλη-
μα τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο 
San Remo από 2 έως 10 Ιουλίου και στην 
Formia από 24 έως 31 Ιουλίου, στην Ιτα-
λία, αντιστοίχως.
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200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

Μάνα μου Ελλάδα!
Δεν έχεις να ζηλέψεις τίποτα από τις άλλες!

Εσύ, είσαι Δοξασμένη!
Τα παιδιά σου, αστραφτερά διαμάντια, 

στολίζουν το στεφάνι  που φοράς.
Τα παιδιά σου είναι αυτά

που σκόρπισαν του κόσμου τα σκοτάδια
και πλημμύρισαν με φως την Οικουμένη.

Δίκαια η Δόξα κοντά σου πάντα μένει!

  Ιωάννης Χαρ. Λαδάς

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Αγαπητοί φίλοι, εκ προοιμίου, θέλω να σας καταστήσω σαφές ότι το άρθρο μου 
αυτό δεν αφορά συλλήβδην όλους τους ανθρώπους, αλλά αφορά κυρίως αυτούς 
που κατά κανόνα υποφέρουν από την φοβία του θανάτου.
Ορισμός: Θάνατος είναι η οριστική και πλήρης παύση των φυσιολογικών εκδηλώ-
σεων της ζωής. Θάνατος είναι η μόνη λέξη την οποία αποφεύγουν να χρησιμοποιή-
σουν όσοι υποφέρουν από την προαναφερθείσα φοβία. Αυτή η λέξη τους τρομάζει. 
Ξεχνούν όμως ότι, αφού ήλθαμε στη ζωή, κάποια μέρα θα φύγουμε. Από τη στιγμή 
που ο άνθρωπος έρχεται στη ζωή κουβαλάει στην ψυχή του 3 καταστάσεις. Πρώτον, 
τη γέννηση. Δεύτερον, τη χρονική διάρκεια του βίου του. Τρίτον, τον θάνατο. Ο άν-
θρωπος που υποφέρει από την φοβία του θανάτου είναι πράγματι δυστυχισμένος. 
Προσπαθεί με κάθε τρόπο, επί ματαίω, να ξεγελάσει τον θάνατο για να μην του 
πάρει τη ψυχή. Γι’ αυτό, κρύβεται σε απίθανα μέρη. Σε σκοτεινά υπόγεια και όταν 
πάει να κοιμηθεί σκεπάζει πολύ καλά το σώμα του, για να μην τον δει ο Χάρος. Στον 
δρόμο όταν περπατάει, κάθε τόσο γυρίζει το κεφάλι του προς τα πίσω για να βεβαι-
ωθεί ότι ο Χάρος δεν τον ακολουθεί. Η ζωή του είναι πραγματικά ένα μαρτύριο.
Για τον θάνατο πολλοί πνευματικοί άνθρωποι έδωσαν χρήσιμες συμβουλές. Ο Δι-
ονύσιος Σολωμός αναφέρει ότι η ζωή είναι γλυκιά και ο θάνατος μαυρίλα και με 
το ποίημα αυτό προτρέπει τους ανθρώπους να μην φοβούνται και να χαίρονται 
τη ζωή. Ο Λάμπρος Πορφύρας λέει ότι μια παρέα πίνει κρασί σε κάποια ταβέρνα. 
Τους προτρέπει να το πίνουν ήσυχα κι αν έλθει ο Χάρος, ήσυχα κι αυτόν να τον κε-
ράσουν. Από αυτό το ποίημα προκύπτει ότι τους συμβουλεύει να πίνουν ανέμελα 
και να μην φοβούνται. Ο Κωνσταντίνος Καβάφης, στο ποίημά του «Όσο μπορείς», 
δίνει συμβουλές για την προστασία της ζωής. Με αυτό το ποίημα, ο ποιητής έρχεται 
σε απόλυτη συμφωνία με την Χριστιανική θρησκεία, η οποία λέει ότι η ζωή είναι 
«Θείο δώρο» και ο άνθρωπος, ως εκ τούτου, έχει την υποχρέωση να την σέβεται, 
να την φροντίζει και να μην την εξευτελίζει, ώστε να φτάσει στο σημείο να του γίνει 
βαρετή.
Για εκείνους που φοβούνται, θα σας διηγηθώ μια κωμική ιστορία: Κάποτε, ένας 
γέρος που φοβόταν τον θάνατο, προσπαθούσε με χίλιους τρόπους να μην τον συνα-
ντήσει. Μια μέρα πέρασε έξω από ένα νηπιαγωγείο. Είδε τα παιδάκια που έπαιζαν 
και ενθουσιάστηκε από τις γλυκές φωνούλες τους. Έμεινε λίγο εκεί για να τα απο-
λαύσει. Του ήρθε όμως η ιδέα ότι, αν κατόρθωνε να βρεθεί ανάμεσα στα παιδάκια 
στο νηπιαγωγείο, δεν θα τον έβρισκε ο Χάρος. Από εκείνη την στιγμή, σκέφτηκε να 
πάει στον διευθυντή και να του ζητήσει την άδεια να μπει μέσα. Κατ’ αρχήν, ο διευ-
θυντής ήταν ανένδοτος. Με κλάματα και παρακάλια, αφού του είπε πολλές φορές 
το πρόβλημά του, κατάφερε να πείσει τον διευθυντή, ο οποίος τον δέχτηκε με δυο 
όρους: πρώτον, να αλλάξει την αμφίεσή του και να παρουσιαστεί σαν μωρό, και 
δεύτερον, να μην έλθει σε επαφή ποτέ με τα παιδιά. Έτσι συμφώνησαν. Μετά από 
δυο μέρες, ο γέρος παρουσιάστηκε ντυμένος σαν μωρό και ο διευθυντής του είπε 
«μπράβο». Ο Χάρος όμως δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να ψάχνει να τον βρει. Τελικά 
τον βρήκε μέσα στο νηπιαγωγείο την ώρα του γεύματος. Τον πλησίασε και του είπε 
«Μωράκι μου, εδώ είσαι;» και ο γέρος του απάντησε «Ναι». «Και τι κάνεις εδώ, 
μωρό μου;», συνέχισε ο Χάρος. Ο γέρος απάντησε «Μαμ». Τότε ο Χάρος του είπε 
«Κάνε μαμ και σε λίγο θα γυρίσω να πάμε άτα». Γρήγορα ο Χάρος γύρισε και του 
πήρε τη ζωή. Έτσι τελείωσε το μαρτύριο του γέρου.
Αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας πω για άλλη μια φορά με αυτό το άρθρο ότι όσοι φο-
βούνται τον θάνατο πεθαίνουν κάθε στιγμή. Όσοι όμως δεν τον φοβούνται, αλλά 
τον σέβονται, πεθαίνουν ΜΙΑ ΦΟΡΑ!
																																																																																																											

 Ιωάννης Χαρ. Λαδάς
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• To σπυρί του Κολοκοτρώνη
Ευρισκόμενος στην Αθήνα, ο Γέρος 
του Μωριά έβγαλε ένα σπυρί στα 
οπίσθιά του και ζήτησε να μάθει 
πόσο μεγάλο ήταν...
Φωνάζει ένα γνωστό του και του ζητά 
να μάθει πόσο μεγάλο ήταν. Αυτός 
του απαντά ότι ήταν σαν ρεβίθι. Φω-
νάζει ένα δεύτερο κι αυτός του λέει 
ότι είναι σαν καρύδι, ενώ ένας τρίτος 
το βλέπει σαν αυγό.
«Περίεργο», λέει ο Γέρος του Μωριά, 
«από το κεφάλι ως τον κώλο μου και 
δεν μπορώ να μάθω την αλήθεια!
	
• Ο Κολοκοτρώνης έκανε μια μέρα 
δριμύτατες παρατηρήσεις σ’ ένα από 
τους άνδρες της φρουράς. Εκείνος, 
οξύθυμος καθώς ήταν, κατέβασε από 
τον ώμο το καρυοφύλλι του, σκόπευ-
σε τον Κολοκοτρώνη στο κεφάλι και 
τράβηξε τη σκανδάλη. Αλλά το όπλο 
έπαθε εμπλοκή.	
Ατάραχος, τότε, ο Γέρος του Μοριά 
του είπε:	
- Σε τιμωρώ με δέκα ημέρες περιορι-
σμό στη σκηνή σου, γιατί δεν συντη-
ρούσες καλά το όπλο σου.	
	
• Κατέθεταν στη δίκη του Κολοκο-
τρώνη σειρά από μάρτυρες κατηγο-
ρίας ο ένας πίσω από τον άλλο. Σαν 
τελείωσε η σειρά τους κι ήρθε η ώρα 
των μαρτύρων υπεράσπισης, μπήκε 
στην αίθουσα υποβασταζόμενος 
ένας ανάπηρος οπλαρχηγός, με το 
σώμα γεμάτο τούρκικα βόλια. Τότε, ο 
συνήγορος είπε προς το Δικαστήριο:
- Αυτή τη στιγμή δεν έρχεται ένας 
μάρτυς, αλλά ένας Μάρτυρας. Οι 
άλλοι μίλησαν με το στόμα τους. Ο 
καπετάνιος θα μιλήσει με τις πληγές 
του.Έχετε μπροστά σας μάρτυρες και 
Μάρτυρα. Επιλέξατε!
	
• Μια μέρα, γινόταν λόγος στη ρωσι-
κή αυλή για τον Ιωάννη Καποδίστρια, 
που είχε αφήσει την υψηλή του θέση 
στην κυβέρνηση της μεγάλης αυτής 
χώρας και είχε πάει για να γίνει κυ-
βερνήτης της μόλις απελευθερωθεί-
σας μικρής πατρίδας του.	
Ένας, λοιπόν, είπε:	
- Είναι κρίμα ότι βρίσκεται τώρα επί 
κεφαλής ενός τόσο μικρού κράτους.	
Τότε ό τσάρος Νικόλαος Α’ παρατή-
ρησε:	
- Νομίζω ότι το έργο ενός μεγάλου 
πολιτικού είναι πολύ πιο δύσκολο 
όταν κυβερνά ένα μικρό κράτος απ’ 
ότι αν κυβερνούσε ένα κράτος μεγά-

λο. Ο Καποδίστριας, να ‘στε βέβαιοι, 
ότι με τη μετάβασή του στην Ελλάδα 
προήχθη, δεν ξέπεσε.	

• Ο Αλή Πασάς αντιμετώπιζε τη σθε-
ναρή άρνηση των αγωνιστών Σουλι-
ωτών, ακόμη και στις πλέον δελεα-
στικές του προτάσεις. Ήθελε με κάθε 
τρόπο να κάμψει το αγωνιστικό τους 
φρόνημα και να τους καθυποτάξει. 
Προκειμένου να επιτύχει το σκοπό 
του, προσπάθησε να διαφθείρει ακό-
μη και τον φλογερό πατριώτη Τζίμα 
Ζέρβα, σθεναρό αγωνιστή για την 
απελευθέρωση των Ελλήνων από τον 
τουρκικό ζυγό. Εάν αυτό το επιτύγ-
χανε, θα κατόρθωνε να καθυποτάξει 
όλους τούς Σουλιώτες.
Με πρεσβευτές του, ο Αλή Πασάς 
υπόσχεται στο Ζέρβα ιδιαίτερες 
τιμές. Επιπλέον, τον διαβεβαιώ-
νει ότι θα του προσφέρει περίπου 
οκτακόσια πουγκιά, χρηματικό ποσό 
πολύ μεγάλο. Ο Ζέρβας, χωρίς να 
επηρεασθεί από τα καμώματα του 
Αλή Πασά, του αποστέλλει την ακό-
λουθη επιστολή στις 4 Μαΐου 1801: 
«Σ’ ευχαριστώ, Βεζύρη μου, δια την 
αγάπην οπού έχεις εις εμένα, αλλά 
τα οκτακόσια πουγκιά, παρακαλώ, μη 
μου τα στείλης, επειδή δεν ηξεύρω 
να τα μετρήσω, κι αν ήξευρα, πάλιν 
δεν ήμουν ευχαριστημένος να σοι 
δώσω ούτε μίαν πέτραν τής πατρίδος 
μου δι’ αντιπληρωμήν, και όχι πατρί-
δα, ως φαντάζεσαι· την τιμήν οπού μ’ 
υπόσχεσαι, μ’ είναι άχρηστος, πλού-
τος και τιμή εις εμέ είναι τα άρματά 
μου, με τα όποια φυλάττω και τιμώ 
την πατρίδα μου, αθανατίζω και τ’ 
όνομά μου».
	
• Όταν οι στρατιώτες του Καραϊσκά-
κη έπιασαν ένα συνάδελφό τους που 
είχε λιποτακτήσει κατά την ώρα της 
μάχης κι ετοιμάζονταν να τον σκοτώ-
σουν, ο μεγάλος στρατηγός του ‘21 
τους σταμάτησε και τους είπε:	
- Σταθείτε μια στιγμή. Σας αφήνω να 
τον κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά σας λέω 
τούτο μονάχα: Αν τον σκοτώσετε, θα 
πράξετε δίκαια. Αν τον συγχωρήσετε, 
θα πράξετε άγια.	
Και οι στρατιώτες «έπραξαν άγια» 
και τον απελευθέρωσαν.	
	
• Μια φορά πλησίασε τον Καραϊσκά-
κη ένα από τα παλικάρια του, που 
ήρθε για πρώτη φορά να πολεμήσει 
και τρομαγμένο τού είπε:
- Στρατηγέ, τα πράγματα άρχισαν να 

‘ναι πολύ δύσκολα.	
- Γιατί μωρέ; τον ρώτησε ο στρατη-
γός.	
- Να, οι Τούρκοι έφτασαν πολύ κοντά 
μας.	
Και ο Καραϊσκάκης με χαμόγελο τού 
είπε:	
- Μα κι εμείς τώρα είμαστε πολύ, 
πάρα πολύ, κοντά τους. Γιατί φοβά-
σαι;
	
• Δείτε μερικούς διαλόγους του γέ-
ρου του Μωριά :

–Πόσο μεγάλη είναι η χώρα που 
γεννήθηκες; τον ρώτησε κάποιος 
‘Αγγλος περιηγητής. -‘Εχει διακόσιους 
φούρνους! είπε γελώντας ο Κολοκο-
τρώνης. (Κάθε σπίτι στα χωριά έχει 
και δικό του φούρνο).

Μια γυναίκα του ζήτησε κάποια 
χάρη:	
–Αφέντη μου, τού’λεγε, κάνε μου 
αυτό το καλό, και σκλάβα σου να 
γένω!	
–Τί λες, μωρή ζουρλή; Εμείς για τη 
λευτεριά πολεμούμε κι’ εσύ θέλεις 
να γίνης σκλάβα μου;

Του είπαν κάποτε:	
–Κολοκοτρώνη, η πατρίδα θα σε 
ανταμείψη.	
–Το ξέρω, απάντησε, εμένα θα πρω-
τοεξορίση.

• Κάποτε φιλοξένησε εν γνώσει του 
το φονιά του αδερφού του, ο οποίος 
νόμιζε ότι δεν τον ξέρει ο «Γέρος».	
–Παιδί μου, λέει η μάνα του, δίνεις 
να φάει ψωμί ο φονιάς του παιδιού 
μου;
–Σώπα μάννα’ είπε ο στρατηγός. Αυ-
τό είναι το καλύτερο μνημόσυνο του 
σκοτωμένου.

• Από τη στιγμή που ο Κολοκοτρώνης 
ανακατεύτηκε στην πολιτική, έχασε 
τα νερά του. Πολύ γρήγορα όμως 
κατάλαβε το σφάλμα του και ξαναγύ-
ρισε στ’ άρματα. Διηγόταν μάλιστα 
και το ακόλουθο μύθο, για να δείξη 
πως την έπαθε, όταν πήγε να γίνη πο-
λιτικός: ‘Ενας λύκος άρπαξε ένα αρνί 
από το μαντρί και πήγε παραπέρα να 
το φάει.	
–Κυρ λύκο, θα με φας, το ξέρω, είπε 
το αρνί. Γι’ αυτό όμως το καλό, κάνε 
μου και μένα αυτή τη χάρη: τραγού-
δα μου λιγάκι, γιατί έχεις πολύ γλυ-
κιά φωνή και μένα μου αρέσουν τα 

τραγούδια.	
‘Αφησε ο λύκος το αρνί κι άρχισε να 
ουρλιάζη. Τον άκουσαν τότε τα σκυ-
λιά και τον πήραν στο κυνηγητό. Είδε 
κι έπαθε, ώσπου να γλυτώσει. Τότε 
στάθηκε ψηλά στη ράχη κι αγναντεύ-
οντας το μαντρί είπε:	
–Τί ήθελα εγώ να κάμω τον τραγουδι-
στή; Καλά να πάθω!.

• ‘Ελεγε κι αυτόν το μύθο: Η κουκου-
βάγια είχε βρωμίσει πολύ τη φωλιά 
της κι αποφάσισε να κατοικήση αλ-
λού. Της λέει τότε ο κούκος:	
–Του κάκου βασανίζεσαι, όσο παίρ-
νεις μαζί σου και τον πισινό σου.

• Οι μεγάλοι καπεταναίοι της Επανα-
στάσεως είχαν διάφορα παρατσού-
κλια μεταξύ τους. Τον Οδυσσέα Αν-
δρούτσο τον έλεγαν Γερο-Χουλιάρα 
για τις πονηριές και τα τερτίπια του. 
Γέροντα έλεγαν τον Γκούρα για την 
φρονιμάδα του. Γύφτο έλεγαν τον 
Κολοκοτρώνη για το χρώμα του. Γύ-
φτο έλεγαν και τον Καραϊσκάκη. Κα-
ταδιωκόμενος ο Κολοκοτρώνης από 
τα κυβερνητικά στρατεύματα στον 
εμφύλιο πόλεμο του 1825, στάθηκε 
κάτω από μια καρυδιά να ξεκουρα-
στή. Και μονολογούσε λυπημένος:	
–Τί έχεις, καρυδιά μου, και παραπο-
νιέσαι; Μη σε πετροβολάνε τα παι-
διά; Είναι γιατί έχεις τα καρύδια…	
* (Γνωστή και η λαϊκή παροιμία: «Το 
δέντρο πώχει τον καρπό όλο πετρο-
βολιέται».

• Ο Κολοκοτρώνης σχολίασε τη δολο-
φονία του Καποδίστρια με τον ακό-
λουθο μύθο:	
Κάποτε, λέει, τα γαϊδούρια πήραν την 
απόφαση να σκοτώσουν το σαμαρά, 
για ν’ απαλλαγούν απ’ τα σαμάρια 
κι απ’ το φορτίο, που τους έβαζαν οι 
άνθρωποι. ‘Ετσι κι έγινε.	
Αμέσως όμως κατόπιν πήραν την 
πρωτοβουλία τα καλφάδια (οι μαθη-
τευόμενοι) του σαμαρά, μα δεν ήξε-
ραν να κάμουν καλή τη δουλειά, γιατί 
έχασαν το μάστορά τους.	
‘Ετσι τα κακοφτιαγμένα σαμάρια άρ-
χισαν να χτυπάνε και να πληγώνουν 
τα δυστυχισμένα γαϊδούρια, που δεν 
άργησαν να καταλάβουν ότι με την 
ανόητη πράξη τους έπεσαν από το 
κακό στο χειρότερο…

πηγή:

https://armynow.gr/theodoros-kolokotronis-

anekdota-kai-dialogoi-apo-thn-epanastash-toy-1821/
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• Είναι ο Τοτός φαντά-
ρος και του λέει ο διοι-
κητής: «Αύριο το πρωί 
περιμένω τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας. Να 
είσαι στην πύλη από τα 
ξημερώματα». Στήνεται 
ο Τοτός στην πύλη από 
τις 6 τα ξημερώματα και 
περιμένει. Κατά τις 7:00 
παίρνει τηλέφωνο στη 
πύλη ο διοικητής: «Τοτέ 
έφτασε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας;» «Όχι κύ-
ριε διοικητά» «Στις 8:00 
παίρνει ξανά» «Τοτέ μή-
πως έφτασε ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας;» «Όχι 
ακόμα κύριε διοικητά» 
«Στις 9:00 παίρνει ξανά» 
«Τοτέ δεν φάνηκε καθό-
λου ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας;» «Όχι κύριε 
διοικητά, τίποτα…» Κατά 
τις 10:00 φτάνει μια μαύ-
ρη Mercedes στην πύλη. 
Ο Τοτός κάνει νόημα 
να κατεβάσουν το φιμέ 
τζάμι. «Εσύ είσαι ο Πρό-
εδρος της Δημοκρατίας» 
ρωτάει, «Ναι» λέει ο 
Πρόεδρος «Καλά τρελός 
είσαι;… Τρέχα ρε και σε 
ψάχνει ο διοικητής απ’ 
τα ξημερώματα….!»  

• Δύο μαμάδες γνωρίζο-
νται στη στάση του λε-
ωφορείου και συζητούν 
για τις κόρες τους. Λέει 
η μια μαμά: «Η κόρη μου 
είναι 25 χρονών. Πριν 3 
χρόνια τα είχε με έναν 
Πλούσιο δικηγόρο με 

Porsche… Στα λογοστέ-
ματα (πριν τον αρραβώ-
να υπόσχεση γάμου) κά-
ναμε γλέντι τρικούβερ-
το! Άλλο να σου λέω και 
άλλο να το ζεις!…. αλλά 
στον μήνα πάνω χώρι-
σαν. Μετά τα έφτιαξε 
με ένα γιατρό με Ferrari. 
Αυτός είχε πιο πολλά λε-
φτά… Αρραβωνιάστηκαν 
και κάναμε ένα γλέντι 
που κράτησε τρεις μέ-
ρες. Αλλά δεν κράτησε. 
Σε 2 μήνες χώρισε και μ΄ 
αυτόν. Μετά παντρεύτη-
κε με έναν τραπεζίτη. Τι 
να σου λέω… λεφτά με 
ουρά… Όταν παντρεύ-
τηκαν κάναμε ένα γλέντι 
που βούιξε ο κόσμος από 
την πολυτέλεια και τα 
πλούτη…. Όμως και μ’ 
αυτόν χώρισαν μετά από 
1 μήνα… Τώρα τελευταία 
τα έχει με ένα Διευθυ-
ντή πολυεθνικής… Εκεί 
να δεις χρήμα… Σπίτια, 
αυτοκίνητα… Όταν γνω-
ριστήκαμε πήγαμε στον 
Ρέμο να το γλεντήσουμε 
και κέρασε όλο το μαγα-
ζί…. Και μ’ αυτόν όμως 
δεν τα πάνε καλά και 
μάλλον θα χωρίσουν. 
Αλλά για πες μου και 
εσύ… Πες μου για την 
δικιά σου κόρη.» «Ε… τι 
να σου πω… και μας του 
“δρόμου” είναι, αλλά δεν 
το γλεντάμε έτσι!!!»

• Πάει ένας γάιδαρος 
στον φούρνο και λέει 
στον φούρναρη… «Ένα 
κιλό ψωμί». Ο φούρνα-

ρης έχει χαζέψει και δεν 
κάνει τίποτα…. Ο γάιδα-
ρος του ξαναλέει: «Ένα 
κιλό ψωμί». Ο φούρνα-
ρης του το δίνει… «Πόσο 
κάνει;» «Τίποτα, κερα-
σμένο». «Ευχαριστώ» 
λέει ο γάιδαρος και φεύ-
γει. Ο φούρναρης αφού 
έφυγε ο γάιδαρος, κάθε-
ται και μονολογεί: «Ένας 
γάιδαρος ήρθε και μου 
ζήτησε ψωμί, τι άλλο θα 
δούμε σήμερα;» Eκείνη 
τη στιγμή μπαίνει ξανά 
μέσα ο γάιδαρος και του 
λέει: «Μήπως έχεις και 
μια σακούλα γιατί είμαι 
με το μηχανάκι;»

• Ένας παντρεμένος πλη-
σιάζει μια γυναικάρα στο 
Σούπερ Μάρκετ μέσα και 
της λέει: «Έχω χάσει τη 
γυναίκα μου στους δια-
δρόμους… Σας πειράζει 
να μιλήσουμε για λίγο;» 
Εκείνη τον ρωτάει: «Δε 
θα ήταν προτιμότερο να 
ψάξεις να τη βρεις απ’ το 
να μιλάς μαζί μου;» Και 
της απαντά ο παντρεμέ-
νος: «Μα δε θα χρεια-
στεί… κάθε φορά που μι-
λάω με όμορφη γυναίκα, 
η γυναίκα μου εμφανίζε-
ται απ’ το πουθενά…!»

• Δύο φίλοι, ο Μένιος κι 
ο Χάρης, πήγαν εκδρομή 
στο βουνό αλλά τους έπι-
ασε δυνατή κακοκαιρία 
και δεν μπορούσαν να 
γυρίσουν πίσω. Ευτυχώς 
βρήκαν αμέσως ένα σπί-
τι για να μείνουν μέχρι το 

πρωί. Το σπίτι αυτό ήταν 
μιας χήρας κι επειδή φο-
βόταν το κουτσομπολιό 
του χωριού, τους έβαλε 
να κοιμηθούν στην απο-
θήκη που ήταν λίγο πιο 
πέρα. Την επόμενη μέρα 
ευχαρίστησαν την γυ-
ναίκα και γύρισαν πίσω 
στα σπίτια τους. Λίγους 
μήνες αργότερα παίρ-
νει τηλέφωνο τον Μένιο 
ένας δικηγόρος που τον 
είχε βάλει η χήρα! Ο 
Μένιος έπαθε πλάκα με 
αυτά που του είπε, κάλε-
σε αμέσως τον φίλο του 
τον Χάρη και του είπε: 
«Έλα ρε Χάρη, θυμάσαι 
την γυναίκα που μας φι-
λοξένησε στο βουνό;» 
«Ναι εννοείται, γιατί ρω-
τάς;» «Έγινε κάτι μεταξύ 
σας όσο κοιμόμουν στην 
αποθήκη;» «Ναι, η αλή-
θεια είναι ότι με προκά-
λεσε και δεν μπόρεσα να 
αντισταθώ». «Και μήπως 

συστήθηκες με το δικό 
μου όνομα, για να μην 
γίνει καμιά στραβή και 
το μάθει η γυναίκα σου;» 
«Ναι, χίλια συγγνώμη, 
πιστεύω να μην σε ενό-
χλησε….» «Όχι, βέβαια! 
Η χήρα πέθανε και μου 
άφησε μια τεράστια κλη-
ρονομιά!»

• Στο κουρείο είναι ένας 
φούρναρης και κουρεύε-
ται. Αφού τελείωσε, ρώ-
τησε τον κουρέα τι του 
οφείλει κι εκείνος του 
απάντησε: «Σήμερα δεν 
θα σας χρεώσω το κού-
ρεμα γιατί προσφέρω 
δωρεάν υπηρεσία στην 
κοινότητα». Ο φούρνα-
ρης τον ευχαρίστησε και 
γύρισε στη δουλειά του. 
Το επόμενο πρωί ο κου-
ρέας βρήκε έξω από την 
πόρτα μια κούτα κρου-
ασανάκια με μια ευχα-
ριστήρια κάρτα από τον 

φούρναρη. Την ίδια μέρα 
πήγε για κούρεμα ένας 
ανθοπώλης. Την ώρα 
της πληρωμής ξαναλέει 
ο κουρέας: «Σήμερα δεν 
θα σας χρεώσω το κού-
ρεμα γιατί προσφέρω 
δωρεάν υπηρεσία στην 
κοινότητα». Το επόμενο 
πρωί ο κουρέας βρήκε 
έξω από την πόρτα ένα 
φυτό σε μια όμορφη 
γλάστρα με μια ευχαρι-
στήρια κάρτα από τον 
ανθοπώλη. Αργότερα 
πήγε ένας βουλευτής και 
μετά το κούρεμα εξηγεί 
ο κουρέας τον λόγο που 
δεν θα πάρει χρήματα… 
Ο βουλευτής ευχαρίστη-
σε κι έφυγε χαρούμενος. 
Το επόμενο πρωί ο κου-
ρέας βρήκε έξω από την 
πόρτα του δεκαπέντε 
βουλευτές να περιμέ-
νουν δωρεάν κούρεμα!!!

Πηγή: https://www.poly-gelio.gr/
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