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Editorial...
Αγαπητοί αναγνώστες

Για άλλη μία φορά έφτασε η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων! Οι 
πόλεις βάζουν τα καλά τους, οι δρόμοι στολίζονται, τα σπίτια γεμίζουν λαμπά-
κια, αστεράκια, Αγιοβασίληδες, οι εμπορικοί δρόμοι ασφυκτιούν από χαρού-
μενους καταναλωτές που μέσα σε κλίμα απόλυτης ευφορίας ξοδεύουν από το 
περίσσευμα ή το υστέρημά τους σε δώρα!!!

Περπατάς αμέριμνος και πρέπει να βρίσκεσαι σε εγρήγορση μήπως πέσεις 
θύμα κάποιας «επίθεσης» αγάπης και ανθρωπιάς που πλεονάζουν τούτες τις 
μέρες.

Φιλανθρωπικά γκαλά, ραδιομαραθώνιοι, τηλεμαραθώνιοι, δωρεές σε ιδρύ-
ματα και άλλα τέτοια όμορφα στολίζουν τις μέχρι τώρα άχρωμες ημέρες μας και 
’μεις αισθανόμαστε όμορφα που δείξαμε έστω και μία φορά το χρόνο το κοινω-
νικό μας πρόσωπο. Αποδείξαμε στον εαυτό μας πόσο κοινωνικά ευαίσθητοι και 
αλτρουιστές είμαστε!!!

Εμείς, που τις υπόλοιπες 355 ημέρες περπατάμε στον δρόμο και δεν παρατη-
ρούμε καν τον άστεγο που έχει απλώσει το χαρτόκουτό του δίπλα στο υποκα-
τάστημα κάποιας τράπεζας. Εμείς που η ύπαρξη του χαρτόκουτου προσβάλλει 
την αισθητική μας και την επίπλαστη αίσθηση ευημερίας και ευτυχίας. Εμείς 
που για 355 ημέρες το χρόνο αγνοούμε τις «ευαίσθητες κοινωνικά» ομάδες για 
τις οποίες κοπτόμαστε τις υπόλοιπες 10.

Ας ευχηθούμε λοιπόν το 2017 να έχουν λιγότεροι άνθρωποι την ανάγκη της 
«φιλανθρωπίας» μας και της κοινωνικής μας «ευαισθησίας».

Ας ευχηθούμε το 2017 να είμαστε περισσότερες ημέρες κοινωνικά «ευαίσθη-
τοι»… 

Το ΔΣ
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Αντώνης Αντωνακάκης

Δράσεις και αποδράσεις..!!

18.10.2016 
Φωτογράφηση πειραμάτων Φυσικής στο Planet Physics

Με τον φωτογραφικό μας όμιλο Πρίσμα πραγματοποιήσαμε 
φωτογραφική δραστηριότητα στον πολυχώρο Planet Physics. 
Με την συμμετοχή τουλάχιστον 30 ερασιτεχνών φωτογράφων 
μικρών και μεγάλων, μελών και φίλων του Σωματείου μας. Με 
την πολύτιμη καθοδήγηση του διευθυντή και ιδιοκτήτη του 
Planet Physics κ. Κώστα Τριαντάφυλλου, ο οποίος πραγματο-
ποίησε σειρά πειραμάτων φυσικής, που έχουν να κάνουν με τη 
συμπεριφορά ορισμένων υλικών σε υπέρψυχρες θερμοκρασίες 
απαθανατίσαμε με την καταλυτική βοήθεια των LASER τα υπέ-
ροχα αποτελέσματα των πειραμάτων. Περάσαμε ένα ευχάριστο 
απόγευμα στον πάντα φιλόξενο χώρο του Planet Physics ανι-
χνεύοντας τις φυσικές ιδιότητες των υλικών και μελετώντας τις 
δυνατότητες των φωτογραφικών μας μηχανών!

7.11.2016
Φωτοεξόρμηση στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

΄Ενα όμορφο κυριακάτικο απόγευμα του Νοεμβρίου επισκε-
φθήκαμε το νεόδμητο ΚΠΙΣΝ για φωτογράφηση και περιήγη-
ση. Η εκδήλωση είχε απρόσμενη προσέλευση αφού περισσότερα 
των 100 ατόμων από πολλά μέρη του λεκανοπεδίου συνέρρευ-
σαν. Το ΚΠΙΣΝ, καθώς ο ήλιος έγερνε στη δύση του έπαιρνε ένα 
μαγικό χρυσαφένιο χρώμα, που μας πρόσφερε ένα καταπληκτικό 
φωτογραφικό μοντέλο. Οι αρχιτεκτονικές γραμμές του κτηρίου 
έδεναν αρμονικά με τον ΝΔ αττικό ουρανό δίνοντας την εντύ-
πωση ενός μεγάλου πουλιού που ετοιμάζεται να φτερουγίσει. Η 
θέα από τον τεράστιο εξώστη του ήταν μαγευτική. Από την μια ο 
Σαρωνικός και από την άλλη η Αθήνα φωτισμένη, καθώς έπεφτε 
το σκοτάδι που ανέλαβε να κρύψει τις ασχήμιες της και να ανα-
δείξει τα φωτισμένα αριστουργήματά της όπως η Ακρόπολη. Η 
φωτογραφική «σοδειά» για μία ακόμη φορά μας εντυπωσίασε!
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20.11.2016
Συγκέντρωση στο εστιατόριο ΑΛΙΑΔΑ

Ογδόντα μέλη και οι φίλοι του Σωματείου μας συγκε-
ντρωθήκαμε το Σάββατο βράδυ μια βραδιά αφιερωμένη 
μόνο για μας. Στο βραβευμένο για τις γεύσεις και την αι-
σθητική του εστιατόριο ΑΛΙΑΔΑ του κ. Κώστα Γιαπου-
τζή στον Γέρακα μαζευτήκαμε για να γνωριστούμε καλύ-
τερα μεταξύ μας τρώγωντας και πίνοντας ένα κρασί στην 
υγεία μας. Η βραδιά πλαισιώθηκε από όμορφη ελληνική 
μουσική και ένα νοστιμότατο και πολυποίκιλο ελληνικό 
μενού. Το κέφι γρήγορα άναψε και διασκεδάσαμε τρα-
γουδώντας όλοι μαζί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

24.11.2016
Συμμετοχή στην παρουσίαση βιβλίου  
«Ο μπαμπάς μου ο ήρωάς μου»

Στις 24 Νοεμβρίου 2016 το Σωματείο μας συμμετεί-
χε στην επίσημη παρουσίαση του παιδικού βιβλίου «Ο 
μπαμπάς μου ο ήρωάς μου» του μέλους μας Παναγιώτη 
Δημητρόπουλου των εκδόσεων «Ελληνοεκδοτική» με ει-
κονογράφηση της Αγγελικής Δρακάκη στον Multi Event 
City Loft (Καραγεώργη Σερβίας 4). 

Την εκδήλωση συντόνισε η γνωστή αθλητικογράφος 

Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και για το βιβλιο μίλησαν οι 
ολυμπιονίκες Σπύρος Γιαννιώτης, Χρήστος Καπέλλας 
Δημοσθένης Ταμπάκος και η παιδοψυχολόγος Χρυσού-
λα Βαλαμουτοπούλου,. Μέρος από τα έσοδα του βιβλί-
ου διατέθηκαν για το έργο του συλλόγου Γονέων παι-
διών με Νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα», εκ μέρους 
του οποίου μίλησε και η Μαρία Τρυφωνίδη.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Ομάδα Orff του 
Τονικού Ωδείου Παλλήνης του Βασίλη Ράπτη παρου-
σιάζοντας ένα μουσικοχορευτικό δρώμενο βασισμένο 
στο βιβλίο. Το δρώμενο επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες 
Αντζουλέτα Πουσναρά, μέλος του Σωματείου μας, και 
Ελένη Ραγκούση. 

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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11.12.2016
Φωτοεξόρμηση στο Λαύριο και στο Χάος

Την Κυριακή 11/12/2016 οργανώσαμε μια φωτοεξόρμηση για 
φωτογράφηση και λίγο χαλαρό χρόνο στο Λαύριο. Συγκεκριμέ-
να επισκεφθήκαμε τη θέση Χάος μερικά χιλιόμετρα έξω από το 
Λαύριο στην Καμάριζα. 

Πρόκειται για μια κατολίσθηση που δημιούργησε η φύση βά-
θους 55 m και διάμετροy 120 m. Είναι μια εντυπωσιακή περιοχή 
που δυστυχώς φέρει τα σημάδια της ανθρώπινης καταστροφής 
αφού στην περιοχή υπάρχουν πολλά καμένα υπολείμματα δέν-
δρων. 

Επίσης επισκεφθήκαμε εγκαταλελειμμένες εγκαταστάσεις 
των ορυχείων, αρχαίων και νεότερων. Ακόμα, είχαμε την τύχη 
να φωτογραφήσουμε και μια παρέα από μοτοσικλετιστές που 
μας χάρισαν μερικές μοναδικές εικόνες. Η προσέλευση ήταν για 
μια ακόμα φορά μεγάλη και μας δόθηκε η ευκαιρία να γνωρί-
σουμε νέους φίλους. 

17.12.2016
Xmas on the ®ocks – Live Music Party

Ήδη από τις 20.00 μμ στο Μέλι Γάλα φίλοι και μέλη του Σωμα-
τείου μας συνωστίζονταν για το  χειμερινό live  party Xmas on 
the Rocks που διοργανώθηκε εν όψει των Χριστουγέννων.

Η νεανική μπάντα The Students Band του Ανδρέα Γάλιου με  
τους Αναγνωστάκη Δημήτρη, Μεταξά Ανδρόνικο, Μουταφό-
πουλο Γιάννη, Μπριασούλη Τόλη, Παναγιωτίδη Σεραφείμ, Πα-
παϊωάννου Αλέξανδρος, Σπανιδέα Γιούλη, Τσομπόλη Βασίλη  
και Χωρευτάκη Κατερίνα δίνοντας μία εξαιρετική παράσταση  
με πλούσιο μουσικό πρόγραμμα μας κράτησαν μέχρι τις πρώ-
τες πρωινές ώρες συντροφιά. Ήταν μια εκδήλωση που έκλεισε με 
τον καλύτερο τρόπο την πλούσια και παραγωγική χρονιά (2016)
για το ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.  ■
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Επιλέγουμε  
και εκδίδουμε...
www.athlepolis.gr

Ο ΠΑΝ
Κνουτ Χάμσουν

(Απόδοση: Ι. Ναέτης)

Σκοπός του Πάνα είναι 
να αποδώσει «τις σχεδόν 
ανεπαίσθητες δονήσεις 
της ψυχής... τις περιπλα-
νήσεις της σκέψης και 
του συναισθήματος μέσα 
στο κενό... τα ανεξιχνία-
στα ταξίδια του μυαλού 
και της καρδιάς, τις παράδοξες δραστηριότητες των 
νεύρων, το ψιθύρισμα τον αίματος, την προσευχή των 
οστών, όλη τη ασυνείδητη ζωή της ψυχής». Ο μύθος 
αυτού του τύπου ανθρώπου φτάνει στο αποκορύφω-
μα του στις λυρικομουσικές σελίδες του έργου αυτού 
που άνθρωποι, φύση, αισθήματα, ένστικτο και ζωή 
πρωτόγονη αναδύονται από το αρχαίο πανθεϊστικό 
και γεμάτο μυστικοπάθεια φως. 

ΕΝΑ ΦΕΡΕΤΡΟ  
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ

Λουίτζι Πιραντέλο
(Απόδοση: Ι. Ναέτης)

«Νομίζω πως η ζωή 
είναι μία πολύ θλιβερή 
φάρσα. Γιατί έχουμε μέσα 
μας -χωρίς να μπορούμε 
να ξέρουμε πώς, γιατί κι 
από πού- την ανάγκη να 
εξαπατούμε αδιάκοπα τον εαυτό μας, δημιουργώντας 
μία πραγματικότητα (μία για τον καθέναν και ποτέ 
την ίδια για όλους) που κάθε τόσο αποδεικνύεται ότι 
είναι μάταιη και φανταστική» κι αυτό το δίδαγμα 
αναδεικνύεται στις σελίδες αυτού του διηγήματος 
που με τόση μαεστρία ο μεγάλος θεατράνθρωπος Λ. 
Πιραντέλο ξεδιπλώνει στις σελίδες του.

ΑΦΕΝΤΗΣ ΚΑΙ ΔΟΥΛΟΣ
Λέων Τολστόι

(Απόδοση: Ι. Ναέτης)

Ο Αφέντης, Βασίλι Αντρι- 
έιτς Μπριεχούνοφ, μια χειμω-
νιάτικη μέρα ξεκινά ταξίδι για 
να αγοράσει ένα κομμάτι γης. 
Μαζί του παίρνει τον Δούλο 
του Νικήτα. Ο Αφέντης οδη-
γεί την άμαξα, όμως σύντομα 
χάνουν το δρόμο τους σε μια 

χιονοθύελλα, που μετατρέπει κάθε τι οικείο σε ανοίκειο. 
Ο Αφέντης, ο Δούλος, ακόμη και το άλογο προσπαθούν 
διαδοχικά να επαναφέρουν την άμαξα πίσω στο δρόμο, 
αλλά κανενός η γνώση ή το ένστικτο δεν αρκεί για να 
διασφαλίσει την σωτήρια έξοδο. Θάβονται κάτω από 
το χιόνι και περιμένουν τη μοίρα να καθορίσει την τύχη 
τους. Ο Αφέντης, σε μια απόπειρα να σωθεί, κλέβει το 
άλογο και φεύγει. Καταλήγει να κάνει κύκλους που τον 
οδηγούν, όμως, πίσω στην άμαξα..

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ 
ΣΑΝΑΤΟΡΙΟ

Σήμερα 104 χρόνια αργότε-
ρα το σανατόριο της Πάρνηθας 
έχοντας χάσει την «νεκρική του 
ζωντάνια» και βιώνοντας την 
σήψη και την παρακμή χαρίζει 
μυστήριο και υπέροχες λήψεις 
για τους φωτογράφους του ομί-
λου μας Πρίσμα. Επενδύοντας 

το άλμπουμ αυτό με το Waltz of Spring του Φρεντερίκ 
Σοπέν κ.ά., την Εαρινή Συμφωνία του ποιητή της ρωμιο-
σύνης, η εκδοτική ομάδα Πέντανδρον του ΑΘΛ.Ε.ΠΟ-
ΛΙ.Σ. με την γραφιστική επιμέλεια της Ειρήνης Βρεττού 
και την αρωγή της Χρυσάνθης Βασοπούλου παρουσιά-
ζουν την φωτογραφική αποτύπωση της φθίσης.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Το χτικιό, το μακρινό 1912 που παραχωρείται από την Ιερά 
Μονή Ασωμάτων η έκταση να οικοδομηθεί το σανατόριο στην 
Πάρνηθα, θερίζει αλύπητα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
συμβούλευε τους ασθενείς στα μαύρα γεμάτο θάνατο εκείνα 
χρόνια πως: «Οι φρόνιμοι δύσκολα γίνονται φθισικοί και δύ-
σκολα αποθνήσκουν από φθίσιν. Η θεραπεία της φθίσεως είναι 
ζήτημα υπομονής και θελήσεως». Στα σανατόρια –θεραπευτή-
ρια κατά των νόσων του θώρακος– που υφίστανται σε διάφορα 
σημεία της Ελλάδας, στην Αθήνα το «Σωτηρία», στην Βυτίνα ο 
«Άγιος Τρύφων», στα Μαγούλιαννα «η Μάννα», στην Πάρνη-
θα κ.ά. ανθίζει η τέχνη και η ποίηση. Μαρία Πολυδούρη, Μίνως 
Ζώτος, Ιωσήφ Ραφτόπουλος, Γιάννης Ρίτσος…

Είναι το 1938 που ο Γιάννης Ρίτσος τελειώνει την Εαρινή 
Συμφωνία.

… ένα ποίημα κοινωνικό ερωτικό, γεμάτο με όλα τα χρώ-
ματα της ίριδος. Ο ποιητής δίνει ένα παγκόσμιο μήνυμα 
εναντίον του επερχομένου πολέμου, αντιπαραθέτοντας την 
ομορφιά της ζωής. «Ανοίχτε τα παράθυρα να μπει το σύμπαν 
ανθισμένο μ’ όλες τις παπαρούνες του αίματός μας», μερικές 
φράσεις. Και…….

Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο στον ήλιο / και τραγουδάμε 
και τραγουδάμε.

Το φως κελαηδάει, άιντε κελαηδάει / στις φλέβες του χόρ-
του και της πέτρας.

Άξιζε να υπάρξουμε για να συναντηθούμε. / Αγαπούμε τη 
γη, τους ανθρώπους και τα ζώα.

Τα ερπετά, τον ουρανό και τα έντομα. / Είμαστε, είμαστε κι 
εμείς όλα μαζί.

Μαζί κι ο ουρανός και η γη. / Απλώνουμε τα χέρια στον ήλιο 
στον ήλιο / και τραγουδάμε και τραγουδάμε.

Ο ήλιος με φωνάζει, ο ήλιος με φωνάζει. / Χαρά, χαρά. Δε 
μας νοιάζει τι θ’ αφήσει

το φιλί μας μες στο χρόνο και στο τραγούδι.

... γράφει ο Γιάννης Μαρκόπουλος στον πρόλογο του ομώνυ-
μου δίσκου του…

Σήμερα, 104 χρόνια αργότερα το σανατόριο της Πάρνη-
θας έχοντας χάσει την «νεκρική του ζωντάνια» και βιώνο-
ντας την σήψη και την παρακμή χαρίζει μυστηριώδεις λήψεις 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΜιχάλης 
Μεταξάς

στους φωτογράφους του Πρίσματος. Σύμβολα χωρίς καμία 
ερμηνεία καλύπτουν τους τοίχους του μισοερειπωμένου κτη-
ρίου που συμπληρώνει την τρίτη δεκαετία της εγκατάλειψής 
του και η φήμη του συνοδεύεται από ιστορίες κακοτυχίας, 
αρρώστιας, πόνου, θανάτου αλλά και σενάρια σατανισμού 
και «μεταφυσικών» φαινομένων. Χτισμένο λίγες στροφές 
πιο κάτω από το γνωστό καζίνο, αποτελεί ακόμη και σήμερα 
πόλο έλξης κάθε λογής «επισκεπτών», τόσο υπό το φως της 
ημέρας όσο και κυρίως μέσα στο σκοτάδι.

Αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο επισκέφτηκε ο φωτογραφικός 
όμιλος ΠΡΙΣΜΑ στις 9/10/2016 και το αποτέλεσμα της επί-
σκεψης παρουσιάζεται σε αυτό το φωτογραφικό ημερολόγιο 
που ετοίμασε η εκδοτική ομάδα Πέντανδρον.  ■
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Μαρία Μεταξά

Ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΠΟΥ ΠΟΥΛΗΣΕ  
ΤΗ FERRARI TOY

Robin Sharma
Eκδόσεις ΙΣΟΡΡΟΠΟΝ

Και μόνο ο τίτλος του βιβλίου σε βάζει 
σε σκέψεις. Ομολογώ δε ότι αυτός απο-
τέλεσε την αφορμή για την αγορά του. 

Έχω δει μητροπολίτες και μοναχούς με 
Τζιπ και Mercedes Benz. Αλλά τολμώ να 
πω ότι μοναχό με Ferrari δεν είδα ποτέ 
στη ζωή μου. Αποφάσισα λοιπόν να δω.

«Ο Τζούλιαν ήταν σκληρός, πολύ δρα-
στήριος και πρόθυμος να δουλέψει μέχρι 
και δεκαοκτώ ώρες την ημέρα για την 
επιτυχία που πίστευε πως αποτελεί το πε-
πρωμένο του. Τα συχνά εξωφρενικά θεα-
τρικά του στις αίθουσες των δικαστηρίων 
φιλοξενούνταν τακτικά στα πρωτοσέλιδα 
των εφημερίδων. Οι πλούσιοι και οι επι-
φανείς συνέρρεαν κοντά του όποτε είχαν 
την ανάγκη ενός έξοχου νομικού ειδήμονα 
με επιθετική τακτική».

Μέχρι που κάποια μέρα ο ήρωας μας 
παθαίνει το μοιραίο. Έμφραγμα. Καταρ-
ρέει όπως είναι απολύτως φυσικό και τότε 
αποφασίζει να αναθεωρήσει τα πάντα. 
Απαρνείται τον μέχρι πρόσφατα πολυ-
τελή τρόπο ζωής που διάγει και αφήνετε 
σ’ ένα ταξίδι στο χθες, στο ΑΓΝΩΣΤΟ, 
σ΄ έναν πανάρχαιο πολιτισμό. Εκεί θα 
συνδεθεί με τους σοφούς της Σιβάνα. Θα 
μάθει πώς να απελευθερώνει τη δύναμη 

του μυαλού του, πώς να λύει τη σιωπή 
του σώματός του και θεραπευμένος αρ-
χίζει να επικοινωνεί με την πραγματική 
Ουσία, το αληθινό νόημα της ζωής. 

«Είμαστε όλοι εδώ για κάποιο ξεχωρι-
στό λόγο. Πάψε να είσαι δέσμιος του πα-
ρελθόντος σου. Γίνε ο αρχιτέκτονας του 
μέλλοντός σου».

«Σεβάσου το χρόνο σου».
«Αγκάλιασε το Παρόν». 
«Το πιο υπέροχο πράγμα που μπορείς 

να κάνεις είναι να δίνεις στους άλλους. 
Άρχισε να εστιάζεις στον υψηλότερο σκο-
πό σου».

Προσωπικά ο μοναχός που πούλησε 
τη Ferrari του άγγιξε λεπτές χορδές μου. 

Θεωρώ ότι το βιβλίο απαιτεί προσοχή 
αλλά και υπακοή. 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΥΝΟΥΧΟΣ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ

Ζουλφί Λιβανελί
Eκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Συγγραφέας, συνθέτης, στιχουργός, 
τραγουδιστής, δημιοσιογράφος και ανε-
ξάρτητος βουλευτής του Τουρκικού Κοι-
νοβουλίου, ο Ζουλφί Λιβανελί ανήκει 
στην κατηγορία των homo universalis.  
Tα μυθιστορήματά του μεταφράζονται σε 
δεκάδες γλώσσες, τα στάδια όπου κάνει 
συναυλίες γεμίζουν ασφυκτικά με εκατο-

ντάδες χιλιάδες φανατικών ακροα-
τών του, τα διεθνή βραβεία που έχει 
αποσπάσει είναι αναρίθμητα.

Στην Ελλάδα έχουν μεταφραστεί 
τέσσερα βιβλία του, εκ των οποίων 
το ένα σύντομα εξαντλήθηκε. και 
μιλάω για το «Ένας άνθρωπος, μια 
γάτα, ένας θάνατος». 

Ο γοητευτικός τρόπος γραφής 
του Λιβανελί ξεδιπλώνεται και στο 
«Μεγάλο Ευνούχο της Κωνσταντι-
νούπολης» τον πρόλογο του οποίου 
έγραψε ο φίλος του Τούρκου διανο-
ούμενου Μίκης Θεοδωράκης.

«Αν και μερικοί άνθρωποι θεω-
ρούν πως είμαι ένας άνθρωπος λει-
ψός, η ψυχή μου ξέρει πως, σε σχέση 
με εκατομμύρια ανθρώπους στον 
κόσμο που τη στιγμή αυτή, παρα-
συρμένοι από τον άνεμο, χάνονται 
χωρίς να καταλάβουν τίποτα για το 
νόημα της ζωής τους, είμαι προικι-
σμένος και με πλεονεκτήματα».

Ο συγγραφέας στο μυθιστόρημά 
του αυτό δεν διστάζει να αναμε-
τρηθεί με τον χρόνο και τον χώρο 
μεταφέροντάς μας στην εποχή του 
Ιμπραήμ (1640-1648) όπου μέσα 
από τη σκέψη και τον λόγο του Αι-
θίοπα αρχιευνούχου Χαμπές Αγά, 
του Παλατιού του Τοπ Καπί, εξυ-
φαίνοναι δολοπλοκίες, εγκληματι-
κές πράξεις, μίση και πάθη. Σουλ-
τάνοι, χαρέμια, ευνούχοι, σκλάβοι 
συνθέτουν το σκηνικό μιας εποχής 
σκοτεινής που η συλλογική μνήμη 
προσπαθεί να σβήσει. 

Το βιβλίο αποτελεί μια κατά τ΄ 
άλλα αλληγορία της σχέσης του 
ανθρώπου με την εξουσία και το 
περιβάλλον αυτής, που τον κρατά 
συχνά δέσμιο.  ■ 

Βιβλία που  
διαβάσαμε...

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αλέξης Δεληβοριάς

ΣΤΗΜΗ
ΕΠΙ

Θέματα επί...σκηνής!

Το πνεύμα της εξερεύνησης, που χα-
ρακτηρίζει το ανθρώπινο γένος παραμέ-
νει άσβεστο. Είναι το ίδιο αυτό πνεύμα 
που οδήγησε τις διαστημοσυσκευές μας 
στα πέρατα του Ηλιακού συστήματος, 
και αποτυπώνεται χαρακτηριστικά στην 
πασίγνωστη «ατάκα» της σειράς επιστη-
μονικής φαντασίας Σταρ Τρεκ: «να εξε-
ρευνήσουμε παράξενους νέους κόσμους, 
να αναζητήσουμε νέα ζωή και νέους πο-
λιτισμούς και με τόλμη να πάμε εκεί που 
κανείς ως τώρα δεν έχει πάει». 

Εάν υποθέσουμε βάσιμα ότι η κατα-
σκευή βάσεων στην Σελήνη, αλλά και για 
την πρώτη επανδρωμένη αποστολή τον 
Άρη είναι δύο απολύτως εφικτοί στόχοι 
που θα υλοποιηθούν στις επόμενες μερι-
κές δεκαετίες, μπορούμε, άραγε, να ισχυ-
ριστούμε το ίδιο για τα διαστρικά ταξί-
δια; Παρόλο που αρκετοί επιστήμονες 
αναλογίζονται ήδη τους τρόπους με τους 
οποίους θα καταφέρουν να αντιμετω-
πίσουν τις τεράστιες επιστημονικές και 
τεχνολογικές προκλήσεις ενός ταξιδιού 
στα άστρα, το ταξίδι αυτό, για το ορατό 
τουλάχιστον μέλλον, παραμένει σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας.    

Μέχρι σήμερα έχει επιβεβαιωθεί η 
ύπαρξη 3.300 περίπου εξωπλανητών, ενώ 
σύμφωνα με τις τελευταίες θεωρητικές 
αναλύσεις και μελέτες, μόνο ο Γαλαξίας 
μας εμπεριέχει δισεκατομμύρια πλανή-

τες. Η συναρπαστική πιθανότητα της 
ύπαρξης δυνητικά «κατοικήσιμων» εξω-
πλανητών που, θεωρητικά τουλάχιστον, 
ευνοούν την εμφάνιση και την ανάπτυξη 
μορφών ζωής, εξακολουθεί να εξάπτει 
την φαντασία και να παρακινεί το εν-
διαφέρον για την εξερεύνησή τους. Θα 
μπορούσαμε ποτέ να τους επισκεφτούμε; 
Δυστυχώς, η απάντηση είναι όχι, ή του-
λάχιστον όχι για πολύ καιρό ακόμα. Γι’ 
αυτό και τα διαστημικά ταξίδια, που θα 
μας επιτρέψουν να διαφύγουμε από τα 
στενά όρια του Ηλιακού συστήματος και 
να ταξιδέψουμε στο αχανές Διάστημα, 
παραμένουν άπιαστο όνειρο. 

Ας δούμε γιατί. Το πλησιέστερο σε μας 
άστρο είναι ο Εγγύτατος του Κενταύρου, 
σε απόσταση 4,24 ετών φωτός από την 
Γη, γεγονός που σημαίνει ότι το φως που 
εκπέμπει, ταξιδεύοντας με 300.000 km/s, 
χρειάζεται 4,24 χρόνια προκειμένου να 
διανύσει την απόσταση των 40 τρισ. km 
που μας χωρίζει. Το Voyager 1, η δια-
στημοσυσκευή που έχει απομακρυνθεί 
περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη απ’ 
όσες έχουμε στείλει στον «ωκεανό» του 
Διαστήματος, 39 ολόκληρα χρόνια μετά 
την εκτόξευσή της βρίσκεται σε απόστα-
ση που «μόλις» υπερβαίνει τα 20 δισ. km. 
Κινούμενο με την ίδια ταχύτητα και με 
την προϋπόθεση ότι τα καύσιμά της θα 
διαρκέσουν «για πάντα», θα χρειαζόταν 

περίπου 80.000 χρόνια, προκειμένου να 
φτάσει στον Εγγύτατο του Κενταύρου 
και περισσότερα από 2 δισ. χρόνια, προ-
κειμένου να διασχίσει τον Γαλαξία μας 
από την μία του άκρη στην άλλη! 

Πραγματικά, οι τεράστιες αποστάσεις 
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντι-
μετωπίζουν τα διαστρικά ταξίδια αφού, 
προκειμένου να υλοποιηθούν, απαιτού-
νται όχι μόνο τεράστιες ταχύτητες, αλλά 
και ανάλογα μεγάλος χρόνος ταξιδιού. 
Δεν είναι, όμως και η μόνη. Για παράδειγ-
μα, ποια θα είναι η προωστική μέθοδος 
και τα καύσιμα που θα χρησιμοποιηθούν 
στο απώτερο μέλλον από τα διαστημό-
πλοια των μακρινών μας απογόνων; Με 
ποιον τρόπο θα προστατεύονται οι επι-
βάτες από την επικίνδυνη κοσμική ακτι-
νοβολία, αλλά και την μυοσκελετική 
ατροφία που θα προκαλεί η παρατεταμέ-
νη παραμονή τους σε συνθήκες μικροβα-
ρύτητας; Αυτές είναι ελάχιστες μόνο από 
τις τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν τα διαστρικά ταξίδια.

Ήδη, όμως, συγγραφείς επιστημονι-
κής φαντασίας, αλλά και επιστήμονες, 
οραματίζονται γιγάντια αστρόπλοια, τα 
οποία θα φιλοξενούν διαδοχικές γενε-
ές του αρχικού πληρώματος, ώστε αυτοί 
που θα φτάνουν στον τελικό προορισμό 
του ταξιδιού θα είναι οι μακρινοί απόγο-
νοι εκείνων που το ξεκίνησαν! Μια άλλη 
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λύση που έχει προταθεί προκειμένου να 
παρακαμφθεί το πρόβλημα της εξαιρε-
τικά μεγάλης διάρκειας των διαστρικών 
ταξιδιών, ιδιαίτερα δημοφιλή σε ταινί-
ες επιστημονικής φαντασίας, βασίζεται 
στην τεχνητή επιβράδυνση του ανθρώ-
πινου μεταβολισμού, την τοποθέτηση 
δηλαδή των αστροναυτών σε «στάση», 
σε ένα είδος χειμερίας νάρκης, από την 
οποία θα ξυπνήσουν όταν φτάσουν στον 
προορισμό τους. Άλλοι, ωστόσο ισχυρί-
ζονται ότι οι επανδρωμένες αποστολές 
σε μακρινά αστρικά συστήματα είναι 
εντελώς ανέφικτες και μόνο η αποστολή 
μη επανδρωμένων ρομποτικών διαστη-
μοσυσκευών έχει κάποιο νόημα.

Ένα άλλο, ιδιαίτερα σημαντικό πρό-
βλημα που απασχολεί τους επιστήμονες 
είναι το τι «επιτρέπεται» και τι όχι, με 
βάση τους θεμελιώδεις νόμους της Φύ-
σης, όπως τουλάχιστον τους γνωρίζουμε. 
Μπορούμε, για παράδειγμα, να επινο-
ήσουμε τρόπους, προκειμένου να «πα-
ρακάμψουμε» τα θεμελιώδη θεωρητικά 
«εμπόδια» που μας «ορθώνουν» οι θεωρί-

ες της σχετικότητας του Αϊνστάιν; Η Ει-
δική Θεωρία της Σχετικότητας θέτει ένα 
ανώτατο και απαράβατο όριο ταχύτητας, 
σύμφωνα με το οποίο κανένα υλικό σώμα 
και καμία πληροφορία δεν μπορούν να 
κινηθούν ή να μεταδοθούν με ταχύτητα 
μεγαλύτερη από την ταχύτητα του φωτός 
στο κενό. Και, όμως, η ίδια αυτή θεωρία 
«προσφέρει» μια «διέξοδο» στο πρόβλη-
μα της μεγάλης χρονικής διάρκειας των 
διαστρικών ταξιδιών. Γιατί, εάν υποθέ-
σουμε ότι ένα διαστημόπλοιο μπορεί να 
επιταχυνθεί σε ταχύτητες παραπλήσιες μ’ 
αυτήν του φωτός, το φαινόμενο της δια-
στολής του χρόνου, που προβλέπει η θεω-
ρία (και έχει ήδη αποδειχθεί πειραματικά 
με υψηλής ακρίβειας ατομικά ρολόγια), 
θα καθιστούσε την διάρκεια του ταξιδιού 
πολύ μικρότερη για τους επιβάτες της. 

Προφανώς, οι «κλασικές»  μέθοδοι πυ-
ραυλικής προώθησης με την χρήση χημι-
κών καυσίμων είναι εντελώς άχρηστες, 
αφού η τελική τους ταχύτητα παραμένει 
κατά πολύ μικρότερη απ’ την επιθυμητή, 
ενώ οι εξωπραγματικά μεγάλες ποσότη-

τες των απαραίτητων καυσίμων, καθι-
στούν το μέγεθος των μελλοντικών δια-
στημοπλοίων απαγορευτικά μεγάλο. Και 
όμως, έχουν ήδη προταθεί μια σειρά από 
εναλλακτικές προσεγγίσεις, άλλες λιγό-
τερο και άλλες περισσότερο «εξωφρενι-
κές», όπως για παράδειγμα, προωστικοί 
πύραυλοι που θα χρησιμοποιούν ως καύ-
σιμο την ενέργεια που εκλύεται κατά την 
εξαΰλωση ύλης και αντιύλης. Η παραγω-
γή, βέβαια, των αναγκαίων ποσοτήτων 
αντιύλης είναι ακόμη πάρα πολύ μακριά, 
αφού μπορεί να επιτευχθεί μόνο στις τε-
ράστιες ενέργειες που επιτυγχάνονται σε 
γιγάντιους σωματιδιακούς επιταχυντές, 
σαν κι αυτούς που είναι εγκατεστημένοι 
στο CERN. Όπως, μάλιστα, σημειώνε-
ται σε ιστοσελίδα του CERN, ακόμα και 
εάν οι επιταχυντές του κορυφαίου αυτού 
ερευνητικού κέντρου χρησιμοποιούνταν 
αποκλειστικά για την δημιουργία αντιύ-
λης, δεν θα παρήγαγαν περισσότερο από 
περίπου 1 δισεκατομμυριοστό του γραμ-
μαρίου το χρόνο, ενώ για την παραγωγή 
ενός μόνο κιλού, το κόστος θα ανερχόταν 
σε 1.000 τρισ. ευρώ! Το δεύτερο πρόβλη-
μα που αντιμετωπίζουν οι πύραυλοι αντι-
ύλης έχει να κάνει με την αποθήκευση της 
αντιύλης, αφού η επαφή της με τα τοιχώ-
ματα ενός δοχείου αυτομάτως θα οδη-
γούσε στην εξαΰλωση της. Θεωρητικά, 
και όσον αφορά στην ηλεκτρικά φορτι-
σμένη αντιύλη, το πρόβλημα αυτό παρα-
κάμπτεται με την βοήθεια ηλεκτρικών και 
μαγνητικών πεδίων, που την «εξαναγκά-
ζουν» να αιωρείται, χωρίς να έρχεται σε 
επαφή με τα τοιχώματα του δοχείου. 

Η χρήση ηλιακών ιστίων, από την 
άλλη, φαντάζει πιο «υλοποιήσιμη». Η 
ιδέα είναι σχετικά απλή και χρησιμοποιεί 
ως «καύσιμο»την πίεση της ακτινοβολί-
ας που εκπέμπει ο Ήλιος, αλλά και κάθε 
άλλο άστρο, γεγονός που παρακάμπτει 

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΣΤΗΜΗ
ΕΠΙ

διεύθυνση της κίνησής της, με ταχύτητα 
που μπορεί και να υπερβαίνει την ταχύ-
τητα του φωτός. Μια τέτοια φυσαλίδα, 
καθώς θα διασχίζει με υπερφωτεινή ταχύ-
τητα τον χωροχρονικό ιστό του Σύμπα-
ντος, θα «παρασέρνει» και κάθε διαστη-
μόπλοιο, που βρίσκεται στο κέντρο της, 
περίπου όπως ένα κύμα παρασέρνει έναν 
σέρφερ. Την ίδια στιγμή, όμως, το θεμε-
λιώδες αξίωμα της Ειδικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας θα διατηρείται «αλώβητο», 
αφού το διαστημόπλοιο θα παραμένει 
ακίνητο στο εσωτερικό της. Η απαίτηση 
της ύπαρξης μεγάλων ποσοτήτων αρνη-
τικής ενέργειας είναι ένα μόνο από τα 
πολλά και απ’ ό,τι φαίνεται ανυπέρβλη-
τα θεωρητικά εμπόδια που αντιμετωπίζει 
αυτή η ευφυής, αλλά εντούτοις, εντελώς 
ανεφάρμοστη ιδέα.

Άλλοι θεωρητικοί φυσικοί υποστη-
ρίζουν ότι η μετακίνηση ενός διαστημο-
πλοίου από μια περιοχή του Διαστήματος 
στην άλλη θα μπορούσε να επιτευχθεί, 
όχι μέσω υπερφωτεινών ταχυτήτων, 
αλλά «απλούστατα» ακολουθώντας έναν  
συντομότερο δρόμο. Φανταστείτε, για 

παράδειγμα, ότι επιθυμείτε να ταξιδέψε-
τε από ένα σημείο της υδρογείου προς το 
αντιδιαμετρικό του σημείο, κινούμενοι 
όπως είναι φυσικό πάνω στην επιφάνεια 
του πλανήτη μας.  Εάν, όμως, επιχειρού-
σατε το ίδιο ταξίδι, διαμέσου μιας υπο-
θετικής ευθύγραμμης σήραγγας, που θα 
ένωνε τις 2 αυτές αντιδιαμετρικές τοποθε-
σίες, το ταξίδι σας θα γινόταν αυτομάτως 
αρκετά συντομότερο, αφού θα διασχίζατε 
μικρότερη απόσταση. Τηρουμένων των 
αναλογιών, το ίδιο εικάζεται ότι ισχύει και 
στο Διάστημα. Γιατί, όπως πρώτοι έδειξαν 
οι Αϊνστάιν και Rosen το 1935, δύο οποια-
δήποτε σημεία στο Σύμπαν ενώνονται με-
ταξύ τους και από έναν δεύτερο «δρόμο», 
συντομότερο απ’ αυτόν που ακολουθεί το 
φως. Η συντομότερη αυτή οδός, γνωστό-
τερη ως σκουληκότρυπα ή Γέφυρα Αϊν-
στάιν-Rosen θα μπορούσε θεωρητικά να 
χρησιμοποιηθεί από ένα διαστημόπλοιο, 
το οποίο θα μετακινούνταν ταχύτατα από 
το ένα σημείο στο άλλο, όχι επειδή κινεί-
ται με ταχύτητα μεγαλύτερη απ’ αυτήν του 
φωτός αλλά επειδή θα «έκοβε δρόμο». 

Σύμφωνα, όμως, με τις έως τώρα με-

και την ανάγκη αποθήκευσης των απα-
ραίτητων καυσίμων. Η αρχή λειτουργί-
ας των ηλιακών ιστίων βασίζεται σ’ ένα 
γνωστό φυσικό φαινόμενο, σύμφωνα με 
το οποίο τα φωτόνια της ηλεκτρομαγνη-
τικής ακτινοβολίας, που προσπίπτουν 
στην επιφάνεια ενός λεπτού καθρέφτη, 
ανακλώνται προς τα πίσω, μεταφέροντας 
μέρος της ορμής τους στον καθρέφτη που 
μπορεί έτσι να κινηθεί προς την αντίθετη 
κατεύθυνση. Εάν, λοιπόν, ήταν δυνατόν 
να κατασκευαστεί ένα μεγάλης επιφάνει-
ας υπέρλεπτο «ιστίο-καθρέφτης», η πίεση 
που θα ασκούσε σ’ αυτό η ακτινοβολία 
των άστρων θα ήταν αρκετή, προκειμέ-
νου να επιταχύνει σε βάθος χρόνου μια 
διαστημοσυσκευή σε μεγάλες ταχύτητες. 
Η NASA, μάλιστα, έχει ήδη αρχίσει να 
διερευνά τις δυνατότητες αυτής της νέας 
τεχνολογίας των ηλιακών ιστίων.  

Ο Μεξικανός θεωρητικός φυσικός 
Miguel Alcubierre και φανατικός λάτρης 
του Σταρ Τρεκ προτείνει μια εντελώς δι-
αφορετική λύση, που παραπέμπει στην 
θρυλική «προώθηση στρέβλωσης» (warp 
drive) του διαστημοπλοίου Enterprise 
και η οποία, θεωρητικά τουλάχιστον, 
«υπόσχεται» της επίτευξη υπερφωτεινών 
ταχυτήτων.  Σύμφωνα μ΄αυτήν την ιδι-
αιτέρως εξωτική μέθοδο προώθησης, το 
απαράβατο όριο που θέτει η Ειδική Θεω-
ρία της Σχετικότητας, αναφορικά με την 
μέγιστη επιτρεπτή ταχύτητα με την οποία 
μπορεί να κινηθεί ένα υλικό σώμα, φαί-
νεται να παρακάμπτεται. Γιατί, σύμφωνα 
με την Γενική θεωρία της Σχετικότητας, 
αυτό το «απαράβατο» όριο ισχύει για 
υλικά σώματα και πληροφορίες και όχι 
για τον ίδιο τον χωροχρόνο. Η λύση των 
εξισώσεων του Αϊνστάιν, που ανακάλυψε 
ο Alcubierre, προβλέπει την δημιουργία 
μιας «χωροχρονικής φυσαλίδας» στην 
ίδια την υφή του χωροχρόνου, με την πα-
ράξενη ιδιότητα να διαστέλλει τον χώρο 
πίσω της και να τον συστέλλει κατά την 
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λέτες, οι σκουληκότρυπες θεωρούνται 
ότι είναι εξαιρετικά ασταθείς και ότι θα 
κατέρρεαν πολύ ταχύτερα απ’ όσο χρόνο 
θα χρειαζόταν ένα διαστημόπλοιο, προ-
κειμένου να τις διασχίσει. Το μόνο που θα 
εμπόδιζε την καταστροφική «ενδόρρηξη» 
μιας σκουληκότρυπας πάνω στο ίδιο το 
διαστημόπλοιο, που θα επιχειρούσε να 
την διασχίσει, είναι μια υποθετικής μορ-
φής «εξωτική» ύλη με αρνητική ενέργεια. 
Παρόλο που δεν υπάρχει η παραμικρή έν-
δειξη της ύπαρξης αυτών των παράξενων 
τοπολογικών δομών του χωροχρόνου, οι 
σκουληκότρυπες αποτελούν ίσως την πιο 
«ακραία» και παράξενη πρόβλεψη της Γε-
νικής θεωρίας της Σχετικότητας. 

Απ’ όσα είπαμε ως τώρα είναι εμφανές 
ότι, με τις υπάρχουσες επιστημονικές μας 
γνώσεις και με την υπάρχουσα τεχνολο-
γία, τα διαστρικά ταξίδια είναι απαγορευ-
τικά. Από την άλλη βέβαια, καλό θα ήταν 
να θυμόμαστε ότι αντίστοιχα «εξωφρενι-
κές» θεωρούνταν κάποτε και οι επανδρω-
μένες πτήσεις στη Σελήνη. Πραγματικά, 
κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα που 
θα μας οδηγήσει η επιστημονική έρευνα 

και η τεχνολογική πρόοδος τις επόμενες 
χιλιετίες. Είναι χαρακτηριστικό, μάλιστα, 
ότι καθόλη την διάρκεια της εξέλιξης των 
ιδεών στις φυσικές επιστήμες πολλοί με-
γάλοι επιστήμονες είχαν κατά καιρούς 
ισχυριστεί ότι «το τέλος της φυσικής 
πλησίαζε» και ότι σύντομα θα γνωρίζαμε 
όλα όσα ήταν δυνατό να γνωρίζουμε για 
το Σύμπαν. Στα 1894, για παράδειγμα, ο 
Albert Michelson (1852–1931) υποστή-
ριζε ότι οι σημαντικότεροι από τους θεμε-
λιώδεις νόμους, που διέπουν το Σύμπαν, 
έχουν ανακαλυφθεί και η πιθανότητα να 
εκτοπιστούν μέσα από νέες ανακαλύψεις 
είναι αμελητέα. Στο ίδιο μήκος κύματος 
κινήθηκε και ο Max Born (1882–1970), ο 
μεγάλος Γερμανός φυσικός που έπαιξε κα-
θοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της κβα-
ντικής φυσικής, υποστηρίζοντας το 1928 
ότι η «φυσική, όπως τη γνωρίζουμε, θα έχει 
τελειώσει σε 6 μήνες». Ακόμη και ο Steven 
Hawking, όταν το 1980 του απονεμήθηκε 
η Λουκασιανή έδρα στο Πανεπιστήμιο του 
Κέιμπριτζ, στην εναρκτήρια ομιλία του 
υποστήριζε το ίδιο. Πόσο λάθος αποδεί-
χτηκε ότι είχαν! Γιατί κάθε φορά, ερχόταν 

μια «μικρή ανακάλυψη» που αποδείκνυε 
το μέγεθος της άγνοιάς μας.

Με την αυγή του 20ου αιώνα και πα-
ράλληλα με τη προσπάθεια να αποκρυ-
πτογραφηθούν οι νόμοι που διέπουν την 
λειτουργία του Σύμπαντος, άρχισε να 
αναπτύσσεται έντονα και το ενδιαφέρον 
για  την εξερεύνησή του. Πού θα μας οδη-
γήσει, όμως, αυτή η συναρπαστική περι-
πέτεια του Διαστήματος; Κανείς δεν το 
γνωρίζει ακόμη με βεβαιότητα. Ωστόσο, 
τα πρώτα μας δειλά βήματα προς την απε-
ραντοσύνη του Διαστήματος είναι ακόμη 
πάρα πολύ μακριά, εάν ποτέ γίνουν. Όσο, 
όμως, διευρύνονται οι επιστημονικές μας 
γνώσεις και όσο βελτιώνεται και προο-
δεύει η τεχνολογία μας, θα ανοίγονται 
νέοι δρόμοι προς εξερεύνηση. Και ίσως 
μια μέρα καταφέρουμε να ταξιδέψουμε 
ακόμη πιο μακριά. Γιατί, όπως έλεγε ο 
μεγάλος θεωρητικός πρόδρομος της εξε-
ρεύνησης του Διαστήματος Κονσταντίν 
Τσιολκόβσκι (1857–1935), «η Γη είναι η 
κοιτίδα της ανθρωπότητας, αλλά δεν μέ-
νει κανείς στη κούνια του για πάντα»!  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Οι αστικές και βιομηχανικές δρα-
στηριότητες, καθώς και οι μεταφορές 
συμβάλουν στην ατμοσφαιρική ρύπαν- 
ση. Ως ρύπανση χαρακτηρίζεται η πα-
ρουσία στο περιβάλλον ρύπων. Ενώ, 
στους ρύπους περιλαμβάνονται, κάθε 
είδους ουσίες ή μορφές ενέργειας, θό-
ρυβοι, ακτινοβολία, οι οποίοι για να 
συντελέσουν ρύπανση θα πρέπει σε 
ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια να 
μπορούν να προκαλέσουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην υγεία ζωντανών οργα-
νισμών  και σε οικοσυστήματα. 

Όμως για την ανάπτυξη, την ευημε-
ρία και την άνεση των ανθρώπων, είναι 
απαραίτητη η κατανάλωση ενέργειας 
(εικ. 1). Αυτή η ενέργεια, σήμερα κυ-
ρίως προέρχεται από την κατανάλωση 
ορυκτών καυσίμων, όπως τα παράγωγα 

της κλασματικής απόσταξης των υδρο-
γονανθράκων (που δίνουν τα πετρε-
λαϊκά προϊόντα του αργού πετρελαίου 
π.χ. βιομηχανικά καύσιμα, βενζίνη κ.ά.) 
και ο άνθρακας.

Αναπόφευκτο αποτέλεσμα είναι η 
απελευθέρωση καυσαερίων, με έξαρ-
ση μετά τη βιομηχανική επανάσταση 
(πίν. 1). Η ποσότητα και η ποιότητα, 
των καυσαερίων, για την εξυπηρέτηση 
των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, 
εξαρτάται από τις μεθόδους παρα-
γωγής της ενέργειας και το είδος της 
πηγής της. Ενώ οι συγκεντρώσεις ανά 
περιοχές καθορίζουν το μέγεθος συμ-
μετοχής των ρύπων στην ρύπανση. 

Ως φυσικό επακόλουθο της ρύπαν-
σης παρουσιάζονται η καταστροφή του 
όζοντος, η όξινη βροχή, η έξαρση του 

φαινομένου του θερμοκηπίου (εικ. 2), 
η ρύπανση των ωκεανών και των θα-
λασσών (κλειστών και ημίκλειστων), 
που οδηγούν σε σταδιακή υποβάθμι-
ση του περιβάλλοντος. Η προοπτική 
χειροτέρευσης της παρούσας κατά-
στασης με περαιτέρω επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος είναι κάτι περισσότερο 
από ορατή. 

Ως εκ τούτου, η διεθνής κοινότητα 
καλείται είτε μέσω κανονισμών ή διε-
θνών συμβάσεων, είτε μέσω οδηγιών, 
ή μέσω ανάπτυξης υφισταμένων και 
νέων τεχνολογιών, να αντιμετωπίσει 
την αύξηση της ενεργειακής ζήτη-
σης, επιτυγχάνοντας την παραγωγή 
της από φιλικές προς το περιβάλλον 
πηγές. Ο σκοπός αυτός καλείται να 
επιτευχθεί με:

Ιωάννης 
Δάγκινης

Εικ. 1
Η κατανάλωση ενέργειας σε κάθε χώρα ανά άτομο. (Πηγή: http://burnanenergyjournal.com/tag/world/).
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ΣΤΗΜΗ
ΕΠΙ

Πίνακας 1 
Αέρια θερμοκηπίου με τη μεγαλύτερη αύξηση συγκέντρωσης. 

Αέριο Επίπεδα  
1998

Επίπεδα  
προ-βιομηχανίας

Ποσοστό  
αύξησης

Αύξηση από  
το 1750

Διοξείδιο  
του άνθρακα

365 ppm 
(383 ppm 2007) 280 ppm 31% 

(37,77% 2007)
87 ppm 

(105 ppm 2007)

Μεθάνιο 1,745 ppb 700 ppb 150% 1,045 ppb

Οξείδιο του 
Αζώτου 314 ppb 270 ppb 16% 44 ppb

(Πηγή: IPCC).

Εικ. 2
Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου. 

(Πηγή: http://www.kulturosupa.gr/upload/pages/image/sintaktes-arthra/kar-thermokipio.jpg)

• Τον δραστικό περιορισμό του ρυθ-
μού μεγέθυνσης της καταναλώσεως 
ενέργειας. 

• Την ουσιαστική αναδιάρθρωση του 
μείγματος των χρησιμοποιούμενων μορ-
φών πρωτογενούς ενέργειας υπέρ της μεί-
ωσης του μεριδίου των ορυκτών μορφών 

ενέργειας που παράγουν μεγάλες ποσό-
τητες αερίων ανά μονάδα ενέργειας και

• Την αύξηση της κατανάλωσης των 
μορφών ενέργειας, που χαρακτηρίζονται 
από χαμηλές ή και μηδενικές εκπομπές.

Έτσι, η κατεύθυνση στην αξιοποίη-
ση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΑΠΕ), αποτελεί ευκαιρία στην επίτευξη 
των στόχων της μείωσης των ρύπων. 

Τι είναι όμως οι ΑΠΕ;
Ανανεώσιμες (ή ήπιες) πηγές θεωρού-

με γενικά τις εναλλακτικές των παρα-
δοσιακών πηγών ενέργειας (όπως του 
πετρελαίου ή του άνθρακα) που από τη 
φύση τους ανανεώνονται και είναι δι-
αρκώς διαθέσιμες. Συνοπτικά λοιπόν οι 
ΑΠΕ που αξιοποιούνται, και ανάλογα 
αποτελούν και τη βάση για την ανάπτυξη 
των τεχνολογιών, είναι οι ακόλουθες:

• Η Ηλιακή Ενέργεια, με τεχνολογί-
ες που αξιοποιούν τα ηλεκτρομαγνητικά 
κύματα του Ηλίου.

• Η Αιολική Ενέργεια, με τεχνολογίες 
που αξιοποιούν την κινητική ενέργεια που 
παράγεται από την δύναμη του ανέμου.

• Η Ενέργεια της Θάλασσας από απλά 
και παλιρροϊκά κύματα, με τεχνολογίες 
που αξιοποιούν την κινητική ενέργεια 
των μορίων του νερού.

• Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια, που πα-
ράγεται από τις υδατοπτώσεις.

• Η Βιομάζα,  η οποία είναι αποτέλε-
σμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας 
που μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια 
με μία σειρά διεργασιών των φυτικών ορ-
γανισμών χερσαίας ή υδρόβιας προέλευ-
σης και

• η Γεωθερμία, η θερμική ενέργεια που 
προέρχεται από το εσωτερικό της γης και 
εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επι-
φανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε 
θερμά ξηρά πετρώματα.

Η παρουσίαση των ανανεώσιμων ενερ-
γειακών πηγών αποτελεί την εισαγωγή 
των επόμενων άρθρων, στα οποία θα δοθεί  
το STIGMA των τεχνολογιών αξιοποίησης 
των ΑΠΕ.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Διονύσης 
Λιναρδάτος

ΣΤΗΜΗ
ΕΠΙ

Πριν από λίγα χρόνια ίσως κανείς δεν 
θα μπορούσε να φανταστεί ότι  θα μπο-
ρούσε να διαθέτει μια συσκευή που θα 
τον ενημερώνει κάθε χρονική στιγμή τη 
θέση του στη Γη. Αυτό σήμερα είναι μια 
πραγματικότητα που υλοποιείται από το 
Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού Θέ-
σης, το πασίγνωστο σύστημα GPS (Glob-
al Positioning System). Το σύστημα αυτό 

ξεκίνησε με σκοπό τη χρησιμοποίησή του 
για στρατιωτικούς σκοπούς αλλά εξελί-
χθηκε, ώστε να αξιοποιείται ελεύθερα πα-
γκοσμίως από ένα μεγάλο πλήθος εφαρ-
μογών ιδιαίτερα χρήσιμων στη σύγχρονη 
καθημερινή μας ζωή.

Το σύστημα GPS αποτελείται από 
τρία βασικά τμήματα: το δορυφορικό 
τμήμα, το τμήμα ελέγχου και το τμήμα 

Εικ. 1
Ο αστερισμός των δορυφόρων του συστήματος GPS.

(Πηγή: http://gpstracklog.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/ 
uploads/2014/06/satelliteconstellation.jpg)

των χρηστών. Το δορυφορικό τμήμα εί-
ναι το κέντρο του συστήματος και περι-
λαμβάνει σήμερα 31 ενεργούς δορυφό-
ρους που εκπέμπουν ραδιοσήματα προς 
τη Γη. Οι δορυφόροι είναι τοποθετημέ-
νοι σε 6 τροχιακά επίπεδα, ώστε κάθε 
επίπεδο να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
4 δορυφόρους. Οι δορυφόροι περιστρέ-
φονται σε απόσταση περίπου 20.200 km 
πάνω από την επιφάνεια της Γης εκτε-
λώντας μια ολόκληρη περιστροφή σε 12 
ώρες. Οι θέσεις τους είναι τέτοιες, ώστε 
ένας δέκτης στη Γη λαμβάνει ανά πάσα 
χρονική στιγμή τα σήματα τουλάχιστον 
από 4 δορυφόρους. Οι δορυφόροι με την 
πάροδο του χρόνου αντικαθίστανται με 
άλλους νεότερης τεχνολογίας, ενώ σε 
τροχιά παραμένουν και εφεδρικοί δορυ-
φόροι, οι οποίοι, εφόσον χρειαστεί, μπο-
ρούν να ενεργοποιηθούν.

Το τμήμα ελέγχου είναι ένα δίκτυο επί-
γειων σταθμών ανεπτυγμένο σε παγκό-
σμια έκταση. οι οποίοι ανταλλάσσουν 
συνεχώς πληροφορίες με τους δορυφό-
ρους, πραγματοποιούν ελέγχους της σω-
στής λειτουργίας τους και προβαίνουν σε 
διορθώσεις των σφαλμάτων που προκύ-
πτουν. Το δίκτυο περιλαμβάνει έναν κύ-
ριο σταθμό ελέγχου, ο οποίος βρίσκεται 
στο Colorado των Η.Π.Α., έναν εφεδρι-
κό κύριο σταθμό ελέγχου, 11 συστήματα 
κεραιών και 15 σταθμούς παρακολούθη-
σης. Ο κύριος σταθμός βάσης συντονίζει 
και ελέγχει τη λειτουργία όλων των υπο-
λοίπων επίγειων σταθμών.
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Το τμήμα των χρηστών περιλαμβάνει 
τις συσκευές GPS σε όλο τον κόσμο, οι 
οποίες αποτελούν δέκτες των σημάτων 
που εκπέμπουν οι δορυφόροι. Οι δέκτες 
αποτελούνται από την κεραία λήψης, 
έναν επεξεργαστή, έναν υψηλής σταθε-
ρότητας και ακρίβειας χρονομετρητή 
και οθόνη. Τα σήματα των δορυφόρων 
περιέχουν κωδικοποιημένες πληροφορί-
ες, τις οποίες επεξεργάζονται οι δέκτες 
και καθορίζουν τη θέση τους, απεικονί-
ζοντάς τη στην οθόνη τους.

Το σύστημα GPS αξιοποιείται από 
εκατοντάδες εφαρμογές που προωθούν 
την ανάπτυξη σε πολλούς κλάδους της 
οικονομίας, όπως είναι οι μεταφορές, 
η ναυτιλία, η γεωργία, η εξόρυξη κ.λπ.. 
Πάνω από όλα όμως το σύστημα σώζει 
ανθρώπινες ζωές, καθώς χρησιμοποιείται 
στην πρόληψη ατυχημάτων, στις υπηρε-
σίες έρευνας και διάσωσης και στην επι-
τάχυνση της παροχής υπηρεσιών για την 
αντιμετώπιση περιστατικών έκτακτης 
ανάγκης.  ■

Εικ. 2
Δορυφόρος GPS.

(Πηγή: http://www.gps.gov/ 
multimedia/images/IIF.jpg )

Εικ. 3
Το δίκτυο επίγειων σταθμών του τμήματος ελέγχου του συστήματος GPS.

(Πηγή: http://www.gps.gov/multimedia/images/GPS-control-segment-map.pdf )

Εικ. 4
Δέκτης GPS σε αυτοκίνητο.

(Πηγή: http://www.gps.gov/applications/roads/)

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Κώστας 
Τριαντάφυλλος

ΣΤΗΜΗ
ΕΠΙ

Υπεραγωγιμότητα, ονομάζεται το 
φαινόμενο που όταν ένα σώμα διαρρέ-
εται από ηλεκτρικό ρεύμα, παρουσιάζει 
μηδενική αντίσταση. Το φαινόμενο αυτό 
είναι γνωστό στους Φυσικούς εδώ και 
περίπου έναν αιώνα. Πρόκειται για ένα 
φαινόμενο που προσεγγίζεται με τη βο-
ήθεια της Κβαντικής Φυσικής και ακόμα 
και σήμερα δεν είναι πλήρως κατανο-
ητοί οι λόγοι που το παρατηρούμε (το 
Νόμπελ Φυσικής πριν από έναν περίπου 
μήνα, απονεμήθηκε για εργασίες στην 
Υπεραγωγιμότητα και την Υπερρευστό-
τητα). Λόγω του γεγονότος ότι η Υπερα-
γωγιμότητα επιτυγχάνεται σε πολύ χα-
μηλές θερμοκρασίες, οι εφαρμογές της 
είναι ελάχιστες στις μέρες μας.

Ένας Υπεραγωγός, εκτός από τη μη-
δενική αντίσταση στο ηλεκτρικό ρεύ-
μα, παρουσιάζει και άλλη μία πολύ εν-
διαφέρουσα ιδιότητα: δεν επιτρέπει στο 
μαγνητικό πεδίο να περάσει μέσα από 
αυτόν (ενώ το μαγνητικό πεδίο περνάει 
μέσα από διάφορα άλλα σώματα ή ακόμα 
και τα χέρια μας, γεγονός που μπορούμε 
πολύ εύκολα να διαπιστώσουμε με τη 
βοήθεια δύο μαγνητών). Όταν λοιπόν ο 
Υπεραγωγός τοποθετείται πάνω από ένα 
ισχυρό μαγνητικό πεδίο, δημιουργεί το 

δικό του μαγνητικό πεδίο, προσπαθώ-
ντας να «εμποδίσει» το αρχικό από το να 
περάσει στο εσωτερικό του. Με τον τρό-
πο αυτό, ο Υπεραγωγός αιωρείται (Κβα-
ντική Αιώρηση).

Λόγω όμως των ατελειών που υπάρ-
χουν στο υλικό του Υπεραγωγού, κάποια 
«κομμάτια» του μαγνητικού πεδίου περ-
νούν μέσα από αυτόν. 

Ο Υπεραγωγός «ενοχλημένος» από το 
γεγονός αυτό, προσπαθεί τουλάχιστον 
αυτά τα «κομμάτια» του μαγνητικού πε-

δίου να παραμένουν όσο το δυνατό στη 
θέση τους και να μην «περιφέρονται» 
στο εσωτερικό του. Με τον τρόπο αυτό, 
«κλειδώνοντας» τα «κομμάτια» του μα-
γνητικού πεδίου στη θέση τους, ο Υπε-
ραγωγός παραμένει ακίνητος στη θέση 
του πάνω από τους μαγνήτες (Κβαντικό 
«Κλείδωμα»).

Η Κβαντική Αιώρηση αποτελεί μια 
εντυπωσιακή πειραματική επίδειξη Φυ-
σικής, η οποία έχει πραγματοποιηθεί 
ελάχιστες φορές στην Ελλάδα.  ■
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Για να βρίσκεται η καρδιά σας στην καλύτερη κα-
τάσταση χρειάζεται σωματική άσκηση. Η καλύτερη 
άσκηση είναι η αερόβια, η οποία γυμνάζει την καρ-
διά και το υπόλοιπο σώμα 

Δεν χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνει 
ένα άτομο σωματικά ενεργό. Το μόνο που χρειάζεται 
είναι 30 λεπτά μέτριας σωματικής δραστηριότητας 
τις περισσότερες μέρες της εβδομάδας. Παραδείγμα-
τα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι το γρήγορο περπά-
τημα, το ποδήλατο ή η κηπουρική.

Μπορείτε και να διαιρέσετε τα 30 λεπτά της άσκη-
σης σε μικρότερες χρονικές περιόδους, τουλάχιστον 
10 λεπτά η κάθε μια. 

Απλές καθημερινές αλλαγές των συνηθειών σας 
αρκούν για να ξεκινήσετε μια ζωή με περισσότερη 
δραστηριότητα. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε τις 
σκάλες αντί του ανελκυστήρα, κατεβείτε από το λε-
ωφορείο μια ή δυο στάσεις πριν τον προορισμό σας ή 
σταθμεύστε το αυτοκίνητό σας λίγο πιο μακριά από 
την εργασία σας.

Εάν μετά από 30λεπτη μέτρια σωματική άσκηση 
το θελήσετε, μπορείτε να ασκηθείτε για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα ή με άσκηση μεγαλύτερης έντα-
σης, αφού ενημερώσετε τον γιατρό σας.

Οφέλη της άσκησης.
• Αυξάνει την ικανότητα εργασίας.
• Ελαττώνει την «κακή» (LDL) και αυξάνει την 

«καλή» (HDL) χοληστερόλη.
• Στα κύτταρα μειώνει την αντίσταση στην ινσου-

λίνη και βελτιώνει την πρόσληψη της γλυκόζης.
• Βοηθάει στη θεραπεία του διαβήτη, της παχυ-

σαρκίας, της υπέρτασης. 
• Βελτιώνει την ψυχική διάθεση.
• Δυναμώνει τους μυς και τις αρθρώσεις.
• Βελτιώνει τη θρέψη.
• Βελτιώνει την απόδοση της καρδιακής λειτουρ-

γίας.
• Είναι σε όλους ωφέλιμη και ιδιαίτερα στη μέση 

και μεγάλη ηλικία και
• μειώνει τη θνησιμότητα.

Οδηγίες για την άσκηση (από την Αμερικανική 
Καρδιολογική Εταιρεία).

• Ασκηθείτε μόνο όταν αισθάνεστε καλά. 
• Μην ασκείστε αμέσως μετά το φαγητό. Περιμέ-

νετε τουλάχιστον 2 ώρες. 
• Χρειάζεται προσοχή στις καιρικές συνθήκες. 

Αποφύγετε την άσκηση με υψηλές θερμοκρασίες. 
Η άσκηση είναι καλύτερα ανεκτή σε χαμηλή θερμο-
κρασία, με ελαφρό αεράκι ή θαλάσσια αύρα. 

• Προσοχή στις ανηφόρες. Μειώστε ταχύτητα και 
ένταση οπωσδήποτε. 

• Ασκηθείτε με ελαφρά αθλητικά ρούχα και πα-
πούτσια, αποφύγετε τα συνθετικά, που δεν αφήνουν 
το σώμα να «αναπνεύσει» και φορέστε οπωσδήποτε 
καπέλο στον ήλιο. 

• Όλοι μπορούν να ασκηθούν. Κάθε οργανισμός 
όμως είναι ένα σύνολο με ιδιαιτερότητες. Για το πρό-
γραμμα της σωματικής σας άσκησης συζητήστε με 
τον γυμναστή και το γιατρό που σας παρακολου-
θεί, ώστε να έχετε το μέγιστο όφελος με τη μέγι-
στη δυνατή ασφάλεια και τον ελάχιστο κίνδυνο.

Τι πρέπει να προσέχετε:
1) Πριν ξεκινήσετε άσκηση συμβουλευθείτε το 

γιατρό σας, ιδιαίτερα αν έχετε κάποιο πρόβλημα με 
την καρδιά σας ή είστε πάνω από 50 ετών και δεν 
έχετε ποτέ ασκηθεί στο παρελθόν ή εάν έχετε οικο-
γενειακό ιστορικό καρδιακής νόσου σε νεαρή ηλι-
κία ή έχετε οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας.

2) Η άσκηση θα πρέπει να ξεκινάει με προθέρμαν-
ση («ζέσταμα») και να τελειώνει με «αποθέρμανση». 
Οι δυο αυτοί περίοδοι πρέπει να καταλαμβάνουν το 
20% του συνολικού χρόνου άσκησης.

Μάθετε να αναγνωρίζετε τυχόν συμπτώματα κατά 
την διάρκεια της άσκησης:

α) Δυσφορία στο άνω μέρος του σώματος, όπως 
στον θώρακα, στα χέρια, στο λαιμό, στη γνάθο. Η 
δυσφορία αυτή μπορεί να ποικίλει σε ένταση και να 
είναι σαν πόνος, κάψιμο, σφίξιμο ή πίεση. 

β) Αίσθημα λιποθυμίας ή λιποθυμία κατά ή μετά 
την άσκηση. Αν και μπορεί να μην οφείλεται στην 
καρδιά σταματήστε την άσκηση και συμβουλευτείτε 
τον γιατρό σας και 

γ) δύσπνοια. Η συχνότητα και το βάθος των ανα-
πνοών φυσικά αυξάνονται με την άσκηση αλλά δεν 
θα πρέπει να προκαλείται δυσφορία δυσχέρεια στην 
ομιλία ή βήχας. Ο ρυθμός της αναπνευστικής λει-
τουργίας πρέπει να αποκαθίσταται σε λιγότερο από 
5 λεπτά μετά την διακοπή της άσκησης.  ■

Νίκος
Σταμέλος

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αριστείδης
Σάμιτας

Το αποτέλεσμα του δημοψηφί-
σματος τον Ιούνιο του 2016 έδω-
σε την νίκη στο Brexit και έπιασε 
απροετοίμαστες, τόσο την επι-
στημονική όσο και την επιχειρη-
ματική κοινότητα. Στην Ελλάδα, 
οι αρχές παρακολουθούν τα γε-
γονότα με λίγα περιθώρια αντί-
δρασης και σίγουρα χωρίς ξεκά-
θαρη εικόνα του τι θα σημαίνει 
αυτό για την χώρα μας.

Οι περισσότεροι ερευνητές 
συμφωνούν στα αρνητικά απο-
τελέσματα μια τέτοιας απόφα-
σης, προβλέποντας μείωση του 
βρετανικού Ακαθάριστου Εγ-
χώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) σε 
ποσοστό που αγγίζει ακόμα και 
το 9,5%. Επίσης προβλέπουν 
μείωση των ξένων επενδύσεων 
σε σημαντικούς κλάδους, όπως 
στον χρηματοοικονομικό τομέα 
ή στον κλάδο της ενέργειας. Οι 
έρευνες που έχουν γίνει, συμπε-
ριλαμβανομένης και αυτής του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, δίνουν 
ιδιαίτερη έμφαση στις δυναμικές 
επιπτώσεις του Brexit, οι οποίες 
θα γίνουν ορατές μετά από αρκε-
τό χρονικό διάστημα.

Η δική μας έρευνα προσέγγισε 
το ζήτημα μέσω του τραπεζικού 
κλάδου, ο οποίος είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός στην Βρετανία και 
συνέδεσε το τελικό σημείο ισορ-
ροπίας του συστήματος με τις 
πιθανές κινήσεις των χρηματοοι- 

κονομικών κολοσσών του Σίτι. 
Οι προηγούμενες έρευνες δεν 
έλαβαν υπόψη την σημαντική 
ασυμμετρία στην συμμετοχή των 
βρετανικών τραπεζών στο ευρω-
παϊκό σύνολο σε σχέση με την 
συμμετοχή του βρετανικού ΑΕΠ, 
ενώ προσέγγιζαν το ζήτημα καθα-
ρά από την πλευρά της πραγμα-
τικής οικονομίας (συνολική πα- 
ραγωγή, εμπόριο), αγνοώντας με 
τον τρόπο αυτό την επίδραση των 
τραπεζών. Οι βρετανικές τράπεζες 
κατέχουν ενεργητικό που ισούται 
με το 30% περίπου του ευρωπα-
ϊκού συνόλου, ενώ το βρετανικό 
ΑΕΠ ανέρχεται σε περίπου 15% 
του συνόλου.

Τα αποτελέσματα των προσο-
μοιώσεων που «τρέξαμε» έδει-
ξαν ότι το Brexit εγκυμονεί τε-
λικά περισσότερους κινδύνους 
για την Ευρώπη σε σχέση με 
την Βρετανία. Στον τραπεζικό 
κλάδο, παρατηρείται σημαντική 
μείωση των εργασιών, αλλά και 
αποσταθεροποίηση του τραπεζι-
κού συστήματος. Είναι σημαντι-

κό να τονιστεί ότι σχεδόν όλα τα 
τραπεζικά ιδρύματα περνούν από 
σημαντικές δυσχέρειες. Η τρα-
πεζική κρίση θα χτυπήσει πρώτα 
την Βρετανία, η οποία όμως πιθα-
νότατα θα ανακάμψει με σχετική 
ευκολία. Στην συνέχεια θα ακο-
λουθήσει, με μικρή καθυστέρηση, 
τραπεζική κρίση στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Την κρίση αυτή ακολου-
θεί σχεδόν άμεσα μία οικονομι-
κή ύφεση, και στις δύο πλευρές. 
Μετά το σημείο αυτό, το ευρω-
παϊκό τραπεζικό σύστημα κατα-
γράφει σημαντικές ζημιές τόσο 
σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αντί-
θετα, στην Βρετανία τα αποτελέ-
σματα είναι πιο ομαλά, καθώς το 
ισχυρό τραπεζικό σύστημα έχει 
περάσει τους κλυδωνισμούς και 
είναι πλέον σε θέση να στηρίξει 
την εγχώρια οικονομία, για την 
οποία το ενεργητικό που διατί-
θεται υπερκαλύπτει τις ανάγκες. 
Από την άλλη, παρατηρείται επι-
βράδυνση των εταιρικών επεν-
δύσεων στην Ευρώπη, καθώς το  
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Στάθης 
Πολύζος

τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί 
πλέον να υποστηρίξει την αύξηση 
της παραγωγικής ικανότητας των 
επιχειρήσεων, ενώ παρατηρούμε 
και μείωση των μισθών και στις δύο 
οικονομίες.

Τα παραπάνω αποτελέσματα 
εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό 
από την διατήρηση του ενεργητικού 
των βρετανικών τραπεζών, το οποίο 
υπερκαλύπτει τις ανάγκες της εγχώ-
ριας οικονομίας. Δεν θεωρούμε ότι 
οι μεγάλες τραπεζικές επιχειρήσεις 
θα παραμείνουν στο Λονδίνο, καθώς 
θα έχουν περιορισμένη πρόσβαση 
στην Ευρωπαϊκή αγορά. Εδώ πρέπει 
να σημειωθεί ότι παρά το γεγονός 
ότι το εμπορικό ισοζύγιο της Βρετα-
νίας με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι 
αρνητικό, είναι πιθανό η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να επιδιώξει μια σκληρή για 
την Βρετανία συμφωνία αποχώρη-
σης προς «παραδειγματισμό».

Τυχόν αποχώρηση λοιπόν των 
τραπεζών από την Βρετανία θα απο-
τελέσει μία μοναδική ευκαιρία για 
την δημιουργία ενός νέου χρηματο-
πιστωτικού και εμπορικού κέντρου, 
την οποία σίγουρα θα σπεύσουν να 
καλύψουν η Γαλλία και η Γερμανία. 
Στο σημείο αυτό βλέπουμε μια τερά-
στια χαμένη ευκαιρία για την χώρα 
μας, καθώς θα μπορούσε σίγουρα 
να είναι ανάμεσα στους διεκδικητές, 
με τις απαραίτητες προϋποθέσεις 
όμως της πολιτικής και οικονομικής 
σταθερότητας. Δυστυχώς, η συνεχι-

ζόμενη δημοσιονομική κρίση, αλλά 
και η απροθυμία των κυβερνήσεων 
να προβούν στις απαραίτητες με-
ταρρυθμίσεις, δεν έχουν επιτρέψει 
να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην 
χώρα μας, με αποτέλεσμα να χαθεί 
μια πραγματικά μοναδική ευκαιρία. 
Μία πιθανή εγκατάσταση μεγάλων 
τραπεζικών ιδρυμάτων στην χώρα 

μας θα έδινε στην εγχώρια οικονο-
μία την δυναμική για να επανέλθει 
σε ανοδική πορεία, ενώ θα αποτε-
λούσε και μία απάντηση στο γνω-
στό «brain drain» που παρατηρείται 
τα τελευταία χρόνια. 

Δυστυχώς, είναι ακόμα μία ευκαι-
ρία που η χώρα μας δεν θα καταφέ-
ρει να εκμεταλλευτεί.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Είδη γάμων (γενικά)
΄Οσο η κοινωνία μας «προοδεύει» και αναπτύσ-

σεται, τόσο ο Νομοθέτης «τρέχει» και προσπαθεί να 
καλύψει νομοθετικά τις αυξανόμενες απαιτήσεις των 
Πολιτών για τη δημιουργία νέων θεσμοθετημένων 
βιοτικών σχέσεων.

΄Ετσι από τα... νταούλια και... βιολιά (με πέταγμα 
ρυζιού που βγάζει μάτι), του θρησκευτικού γάμου, 
οδηγηθήκαμε στη σεμνή (και άχρωμη), όμως ανέξο-
δη τελετή του πολιτικού γάμου και στη συνέχεια σε 
μορφή «γάμου» (χωρίς γάμο), δηλαδή το σύμφωνο 
συμβίωσης!

Επομένως τα «είδη» γάμου, τα οποία προβλέπει η 
Ελληνική Νομοθεσία είναι ΤΡΙΑ!

Προηγείται η μνηστεία
Πριν αναφερθούμε σε μερικά βασικά χαρακτη-

ριστικά κάθε γάμου θα πρέπει να αναφερθούμε και 
στα... προεόρτια αυτών, δηλαδή στη Μνηστεία (κοι-
νώς αρραβώνα).

Γνωστή είναι η φράση «στρίβειν διά του αρρα-
βώνος»(!), ο οποίος απλά είναι μία συμφωνία, ότι 
οι «συμβαλλόμενοι» θα τελέσουν (κάποτε) γάμο. 
Η συμφωνία όμως αυτή ΔΕΝ ΓΕΝΝΑ ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟ ΤΟΥ (εξού και «στρίβειν 
διά του αρραβώνος»!).

Ο πονηρός όμως που θα διαλέξει αυτόν τον τρόπο 
απαλλαγής του από τα δεσμά του γάμου, πρέπει να 
γνωρίζει ότι θα υποχρεωθεί σε επιστροφή όλων των 
δώρων που έλαβε, εάν δεν διαλύσει τον αρραβώνα 
χωρίς σπουδαίο λόγο, ίσως πληρώσει και κάποια 
αποζημίωση για δαπάνες τρίτων (πεθερικών, νύφης 
κ.λπ.) εν όψει του γάμου.

Θρησκευτικός γάμος
Θρησκευτικό γάμο μπορούν να τελέσουν: α) όσοι 

έχουν συμπληρώσει  την ηλικία των... ΔΕΚΑ ετών 
(!), όμως με άδεια του Δικαστηρίου (μέχρι την ηλι-
κία των 18). Φαίνεται ότι αυτό το γνωρίζουν καλά οι 
Ρομά! Βέβαια από τα 10 μέχρι τα 18 απαιτείται και η 
ύπαρξη σπουδαίου λόγου, ώστε να δοθεί η άδεια (ας 
πούμε η νύφη να είναι... ολίγον έγκυος!), β) επίσης 

 
πρέπει να μην είναι στενοί συγγενείς (μέχρι πρώτα 
εξαδέλφια απαγορεύεται) και γ) να δηλώσουν την 
συμφωνία τους για την τέλεση γάμου συγχρόνως  
(όχι ο ένας σήμερα και ο άλλος αύριο) κατά τη διάρ-
κεια σχετικής τελετής είτε σε ιερέα της ανατολικής 
ορθόδοξης εκκλησίας ή σε λειτουργό άλλου δόγμα-
τος ή (και) θρησκεύματος (!).

Πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική άδεια από τον 
Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας και δημοσίευ-
ση (γνωστοποίηση) του γάμου (συνήθως) σε εφη-
μερίδα.

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι: Ο ΓΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ 
ΕΓΚΥΡΟΣ ΕΑΝ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΝΕΙ 
ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΄Η ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑ 
ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΥΣ.

Επομένως μπορούμε να παντρευτούμε στο Θιβέτ 
με μία Ταϊλανδή κατά το Βουδιστικό δόγμα. Κανένα 
πρόβλημα! Ο γάμος είναι εγκυρότατος!

Πολιτικός γάμος
Ο πολιτικός γάμος έχει τις ίδιες προϋποθέσεις, 

ακριβώς όπως και ο θρησκευτικός. Ισχύουν τα ίδια 
και απορρέουν οι ίδιες συνέπειες!

Η μοναδική διαφορά (εκτός από τα ελάχιστα έξο-
δα και τα πολύ μικρότερα «νταβαντούρια»), είναι ότι 
«η δήλωση των μελλονύμφων» ότι συμφωνούν να 
συνάψουν γάμο γίνεται δημόσια, ενώπιον δύο μαρ-
τύρων (παίζουν τον ρόλο του «κουμπάρου») προς 
τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο είναι νόμιμο να αντι-
καταστήσει Πρόξενος, εάν τυχόν αποφασίσετε να 
έλθετε σε γάμο εάν κάνετε τις διακοπές σας στην... 
Βενετία! Ας προσέχατε!

Η Πολιτεία για να... κατευνάσει κάπως τους ιερείς, 
οι οποίοι πολύ στενοχωρήθηκαν που τους πήραν το 
αποκλειστικό δικαίωμα του θρησκευτικού γάμου, 
επιτρέπει σε όσους έχουν προβεί σε πολιτικό γάμο να 
τελέσουν και θρησκευτικό (έτσι για να μην χαθεί... 
το ρύζι και να δοθούν... για δεύτερη φορά δώρα!).

Μετά από κάθε γάμο συντάσσεται η απαραίτητη 
ληξιαρχική πράξη κ.λπ..

Βασίλης
Χαϊλάζης
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Προσοχή όμως!
Ο γάμος, ο οποίος έγινε κατόπιν πλάνης ως προς το πρόσω-

πο (μόνο) του άλλου, μπορεί να ακυρωθεί (όχι ως προς άλλες... 
ιδιότητες). Δηλαδή εάν στην εκκλησία έλθει η νύφη με πέπλο 
στο πρόσωπο και εσύ νομίζεις ότι παντρεύεσαι την Μαρία, ενώ 
παντρεύεσαι την Μάρθα, έχεις δικαίωμα να ακυρώσεις το γάμο 
(εκτός εάν η Μάρθα σου αρέσει περισσότερο!). Βέβαια έχεις προ-
θεσμία 6 μηνών να «δοκιμάζεις» την Μάρθα, όχι... μερικά χρόνια.

Επίσης εάν σου έχουν βάλει ένα... πιστολάκι στον κρόταφο 
για να δηλώσεις την συναίνεσή σου, έχεις την ίδια προθεσμία να 
ακυρώσεις τον γάμο λόγω απειλής  (η προθεσμία αρχίζει από 
τότε που κατέβηκε το πιστολάκι).

Σύμφωνο συμβίωσης
Εδώ υπάρχει μία κεφαλαιώδης διαφορά από τα δύο προηγού-

μενα είδη γάμου. 
Όπως έχουν κρίνει τα Δικαστήρια, ο Νομοθέτης... και η Εκ-

κλησία (!), Θρησκευτικό (οπωσδήποτε) ή Πολιτικό (με αμφισβη-
τήσεις) γάμο μπορούν να τελέσουν ΜΟΝΟ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΙΑ-
ΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΥ, όμως, Σύμφωνο Συμβίωσης μπορούν 
να υπογράψουν και του ίδιου φύλλου. Αυτό διευκρινίσθηκε και 
προσδιορίστηκε με τον Ν. 4358/22.12.2015. Κατά το άρθρο 1 
του Νόμου, «η συμφωνία δύο ενηλίκων προσώπων, ανεξάρτητα 
από το φύλλο τους, με την οποία ρυθμίζουν τη συμβίωσή τους 
(σύμφωνο συμβίωσης) καταρτίζεται αυτοπροσώπως με συμβο- 

 
λαιογραφικό έγγραφο».

Αυθαιρετώντας αρκετά, συμπεριέλαβα το Σύμφωνο Συμβίω-
σης στα «είδη γάμου» επειδή όλες οι συνέπειες οι οποίες επέρ-
χονται με την τέλεση Θρησκευτικού ή Πολιτικού γάμου, οι ίδιες 
υπάρχουν και στο Σύμφωνο Συμβίωσης, δηλαδή:

α) τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα, όπως στους συζύγους,
β) τα παιδιά που γεννιούνται τεκμαίρεται ότι έχουν πατέρα 

τον άνδρα, με τον οποίο η μητέρα κατάρτισε το σύμφωνο,
γ) η γονική μέριμνα ασκείται και από τους δύο γονείς, το δε 

τέκνο φέρει το επώνυμο ενός από τους δύο,
δ) όλες οι διατάξεις νόμων που αφορούν σε αξιώσεις των συ-

ζύγων από γάμο μεταξύ τους ή έναντι του Δημοσίου ή τρίτου 
εφαρμόζονται και σε αυτήν την περίπτωση.

Αξιοπρόσεκτο είναι, ότι το ένα μέρος μπορεί με μονομερή δή-
λωση σε συμβολαιογράφο (αφού προηγούμενα έχει προσκαλέ-
σει τον άλλο συμβληθέντα) να επιφέρει τη λύση του Συμφώνου 
Συμβίωσης.

Αυτή η λύση επέχει θέσει διαζυγίου, οπότε γεννούνται όλες 
οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, όπως και στη λύση του Θρη-
σκευτικού ή Πολιτικού γάμου.

Επομένως ούτε εκκλησία, ούτε Δήμαρχος ή μάρτυρες χρειά-
ζονται, μόνο ένας Συμβολαιογράφος και οι δύο υπογραφές!

Πάντως οι «σύζυγοι» αυτοί, εάν είναι του αυτού φύλλου, δεν 
έχουν τη δυνατότητα να υιοθετήσουν παιδιά.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Η τέχνη της φωτογραφίας έχει κερδίσει αδιαμφι-
σβήτα θέση στη ζωή μας, είτε ακούσια είτε εκούσια. 
Η αλήθεια είναι πως το μάτι δεν μπορεί να αντι-
σταθεί σε μία όμορφη εικόνα είτε αυτή την βλέπει 
στις σελίδες ενός περιοδικού είτε είναι κρεμασμέ-
νη σε κάποιο τοίχο ή ξεφυλλίζοντας κάποιο άλ-
μπουμ. Και δεν αναφέρομαι σε φωτογραφίες γνώ-
ριμων προσώπων ή χώρων, όπου η συναισθηματική 
εμπλοκή επηρεάζει την αντικειμενικότητα.

Όμως μια τάση της εποχής είναι η φωτογραφο-
φοβία!!! Είναι η εμμονή ως προς την απαγόρευση 
λήψης φωτογραφιών σε δημόσιους και ιδιωτικούς 
χώρους που βρίσκονται σε κοινή θέα, ειδικότερα αν 
ο εξοπλισμός του φωτογράφου μοιάζει «επαγγελ-
ματικός». 

Πώς ορίζεται όμως ο επαγγελματικός εξοπλι-
σμός από έναν μη επαγγελματία; Μα φυσικά από 
το μέγεθος, διότι το μέγεθος μετράει!!!! Όσο μεγα-
λύτερος ο φακός, τόσο μεγαλύτερος ο κίνδυνος λή-
ψης ποιοτικών φωτογραφιών!!! Ιδιαίτερη, δε, ευαι-
σθησία δείχνουν οι «υπεύθυνοι» δημόσιων χώρων 
στην ύπαρξη τρίποδου!!! Τρομάζουν στην όψη του 
και σπεύδουν να λάβουν οδηγίες από «ανώτερα 
κλιμάκια» για το πώς θα χειριστούν το «περιστα-
τικό». «Κέντρο λαμβάνεις; Είναι ένας κύριος εδώ 
με τρίποδο και τραβά φωτογραφίες. Τι κάνουμε;» 
Τι και αν η διπλανή παρέα βγάζει 100 το λεπτό με 
κινητά, τι και αν εξηγείς ότι θες να βγάλεις φωτο-

γραφία το χρωματισμένο από φώτα σιντριβάνι, οι 
προστάτες του «Χρυσού» εμπορικού κέντρου είναι 
αποφασισμένοι να μην δείξουν το παραμικρό ση-
μάδι αδυναμίας, να μην δείξουν ανοχή σε εγκλημα-
τικές ενέργειες!!!

Αφήνεις τους εμπορικούς χώρους και πας στο 
λόφο του Φιλοπάππου να φωτογραφίσεις την Αθή-
να από ψηλά. Ανοιχτός χώρος, σκέφτεσαι, με ελεύ-
θερη είσοδο που περπατάνε οικογένειες, τρέχουν 
ποδηλάτες με ποδήλατα βουνού. Κι όμως!!! Στην 
όψη φωτογραφικής τσάντας ένα «ηλεκτροσόκ» 
πλήττει τον συμπαθέστατο υπάλληλο της αρχαι-
ολογικής υπηρεσίας που είναι επιφορτισμένος να 
ανεβάζει την μπάρα για να επιτρέπει σε περιπολικά 
να διέρχονται του αρχαιολογικού χώρου.

«Είστε για την εκδήλωση;», ρωτά. «Όχι», απα-
ντώ. «Απαγορεύεται η φωτογράφηση», λέει αυστη-
ρά. «Ποιου πράγματος;» ρωτώ. «Του αρχαιολογικού 
χώρου», ανταπαντά. «Μα θέλω να φωτογραφήσω 
την Αθήνα από ψηλά», ξαναπαντώ. Σιωπή... «Ξέ-
ρετε, δεν μπορείτε να φωτογραφίσετε τα αρχαία 
χωρίς άδεια γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσετε τις 
φωτογραφίες για επαγγελματικό σκοπό», λέει μετά 
από σκέψη. «Μα, και το αυτοκίνητο μπορεί να το 
χρησιμοποιήσω για ληστεία. Δεν πρέπει να οδη-
γώ;» Σιωπή ξανά…

Σκέφτεσαι μετά να πας στο Μετρό και να βγά-
λεις τα τρένα που περνούν με ταχύτητα και να 
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παίξεις με το φωτισμό!!! Μόνο η Αντιτρομοκρατική δεν 
κατάφθασε!!! Απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας λένε. 
Αλλά μπορείς να βγάλεις με το κινητό ή με μια compact 
φωτογραφική μηχανή. Όχι όμως με «επαγγελματική» μη-
χανή που φέρει τρομακτικού μεγέθους φακό και φυσικά 
χωρίς χρήση τριπόδου, το οποίο δύναται να μετατραπεί 
σε φονικό όπλο μαζικής καταστροφής!!! Σαν Τρανσφόρ-
μερ ένα πράμα!!!

Λες, θα πάω παραλιακά, σε εκείνο το νέο μέρος που 
αγαπούν και υμνούν τον πολιτισμό. Δεν μπορεί! Θα εκτι-
μήσουν την προσπάθεια ενός ερασιτέχνη να εκπολιτι-
στεί!!! Σε πλησιάζει η υπηρεσία ασφαλείας και σου λέει 
ευγενικά «Είστε ευπρόσδεκτος να βγάλετε όσες φωτο-
γραφίες θέλετε!» Χαμογελάς από ικανοποίηση… 

«...αλλά απαγορεύεται η χρήση τρίποδου…» ΣΟΚ! Γε-
μάτος απορία ρωτάς το λόγο. «Διότι έτσι βγαίνουν επαγ-
γελματικές φωτογραφίες». «Μπορώ να στηρίξω τη μη-
χανή σε κάποιο κάγκελο ή παγκάκι;» ρωτάς. «Ασφαλώς» 
σου απαντούν… 

Speechless, που λένε και οι Άγγλοι!
Μπορεί τα παραπάνω να διαβάζονται σαν χρονογρά-

φημα, αλλά είναι όλα πραγματικά γεγονότα που έχω 
αντιμετωπίσει προσωπικά. 

Ας δούμε όμως λίγο το νομικό πλαίσιο γύρω από τη 
λήψη φωτογραφιών.

Η λήψη φωτογραφιών σε δημόσιους χώρους, ακόμα 
και όταν το θέμα είναι εγκαταστάσεις κτηρίων της αστυ-
νομίας, επιτρέπεται. Mε το θέμα αυτό ασχολήθηκε ο Συ-

νήγορος του Πολίτη σε σχετικό πόρισμα το οποίο μπο-
ρείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο (http://www.
synigoros.gr/resources/docs/porisma_dimosiographos.
pdf) για δημοσιογράφο που συνελήφθη επειδή φωτο-
γράφιζε κτήριο της αστυνομίας. 

Συγκεριμένα αναφέρει: «Η Αστυνομική ∆ιεύθυνση υπε-
ραμύνθηκε της νομιμότητας της σύλληψης, με το επιχείρη-
μα ότι η λήψη φωτογραφιών "κινεί υπόνοιες διάπραξης 
εγκλήματος". Ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε, επιμένο-
ντας ότι δεν νοούνται περιορισμοί στο δικαίωμα φωτο-
γράφησης χώρων εξ ορισμού προσιτών στην κοινή θέα».

Έπειτα υπάρχει και ένα άλλο πόρισμα του Συνηγόρου 
του Πολίτη (http://www.synigoros.gr/resources/199930-
deltio-typou-ose.pdf), με το οποίο αναλύθηκε η απαγό-
ρευση φωτογράφησης σιδηροδρομικών εγκαταστάσεων 
και αποδείχθηκε ότι ήταν χωρίς νομικό έρεισμα, επειδή 
βασιζόταν σε μια απαγόρευση φυσικής πρόσβασης στις 
συγκεκριμένες εγκαταστάσεις. Άλλο όμως η απαγόρευση 
φυσικής πρόσβασης κι άλλο η απαγόρευση καταγραφής 
εικόνων, πράγμα το οποίο τελικά αποδέχθηκε και ο ΟΣΕ.

Αυτό που δυστυχώς διαπιστώνεται μέρα με τη μέρα 
είναι ότι η διεθνής έξαρση της τρομοκρατίας περιορίζει 
σημαντικά τις ελευθερίες νομοταγών πολιτών, άρα νίκη 
της τρομοκρατίας. 

Άσε που υποψιάζομαι έντονα ότι οι ένστολοι φοβού-
νται τα τρίποδα περισσότερο από τα όπλα…. και βέ-
βαια ότι τα τρίποδα βλάπτουν σοβαρά την πνευματική 
υγεία…. των διπόδων.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Όσοι ξέρουν σκάκι αναγνωρίζουν ότι το παιχνί-
δι αποκτά ενδιαφέρον  όταν η ισορροπία διαταρα-
χθεί και η έκβασή του είναι άγνωστη, παρόλο που 
ορισμένες φορές δείχνει βέβαιο και αμετάκλητο. 
Κι αυτό επιτείνεται όταν οι παίκτες κινώντας τα 
πιόνια προκαλούν το δέος και την αγωνία στους 
θεατές του παιχνιδιού και με τις στρατηγικές τους 
διαστρέφουν την ομορφιά του αγώνα στην αμφίρ-
ροπη μάχη της ήττας επί της νίκης, του λευκού επί 
του μαύρου, του καλού επί του κακού.

Η ζωή μοιάζει με το σκάκι; Ή το σκάκι αντιγρά-
φει τη ζωή; Ίσως! Σίγουρα όμως το αντιγράφει η 
πολιτική. Λένε οι αναλυτές πως η πολιτική είναι 
η τέχνη του εφικτού ή της προσποίησης –θα πρό-
σθετα η τέχνη της ψευδαίσθησης και της ουτοπί-
ας. Λένε πως οι πολιτικοί είναι σαν τους σκακιστές, 
που όσες κινήσεις προβλέψουν στην συνέχεια του 
παιχνιδιού τόσο καλύτεροι πολιτικοί είναι. Ίσως!

Όμως μεταξύ ζωής, πολιτικής και σκακιού, σήμε-
ρα τουλάχιστον, υπεισέρχεται ένας θαυματουργός 
–καταλυτικός θα έλεγα– παρονομαστής. Η αδια-
φορία. Όσο πιο αδιάφορος είναι ο πολίτης τόσο 
πιο ευχάριστα ο πολιτικός κάνει τη δουλειά του. 
Όσο πιο αδιάφορος είναι δε ο πολιτικός σε τόσο 
λιγότερα λάθη υποπίπτει και τόσο πιο επιτυχία 

έχει η άσκηση της εξουσίας του.
Ας τα πάρουμε όμως απ’ την αρχή. Η πολιτική 

είναι συνώνυμη της εξουσίας. Η εξουσία είναι σει-
ρήνα πλανεύτρα. Κατακερματίζει τις ανοχές του 
πολιτικού τον μετατρέπει, αργά νωχελικά κι άλλο-
τε άμεσα βίαια, σε μηδίζοντα. Υιοθετεί ήθη και αξίες 
που πριν δεν είχε ή πολεμούσε. Η δημοκρατία, το 
αρτιότερο πολίτευμα, στηρίζεται σε μία (δήθεν κατ’ 
εμέ αν εξετάσουμε το εκλογικό σύστημα) πλειονο-
ψηφία. Αυτή η πλειονοψηφία αδιαφορεί για την 
μειονοψηφία(κι ας δυστυχεί). Η πλειοψηφία του 
κοινοβουλίου σήμερα, αλλά εδώ και 40 χρόνια, έρι-
ξε την αδιάφορη ελληνική κοινωνία στον βόρβο-
ρο της αθλιότητας. Ομοίως και η πλειονότητα της 
κοινωνίας μας, στο ίδιο χρονικό διάστημα έστειλε 
και ξανάστειλε και θα ξαναστείλει με περισσή αδι-
αφορία τους ίδιους πολιτικούς, των ίδιων σχεδόν 
οικογενειών στα έδρανα της εξουσίας. Η αδιαφο-
ρία είναι τέχνη κληρονομική αλλά και μεταδοτική 
ασθένεια. Την μεταδίδει, τη διδάσκει ο γονιός στο 
παιδί και το παιδί στο δικό του παιδί κ.ο.κ., ο δά-
σκαλος στους μαθητές, ο ιερωμένος στο ποίμνιο 
του, ο πολιτικός στον πολίτη, ο δημοσιογράφος 
στον ακροατή και αναγνώστη του, ο πνευματικός  
στον άνθρωπο·  σύσσωμη η κοινωνία νοσεί· και εξ 
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όσων φαίνεται ίαση δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει ίαση 
γιατί κάθε υγιές πιόνι της σκακιέρας παρασύρεται απ’ 
την στρατηγική ενός παιχνιδιού (παγκόσμιου) που η νίκη 
και η ήττα έχουν το ίδιο πάντα χρώμα, το Γκρι. Το σκάκι 
είναι θαυμάσιο ως πνευματικό παιχνίδι, ως όργανο όμως 
της άσκησης εξουσίας μόνο διαφθορά και καταρράκωση 
Αξιών προκαλεί.

Θα διερωτηθεί κάποιος «δεν υπάρχει λύση σ’ αυτήν 
την μοιρολατρική οπτική;». Υπάρχει, θα απαντήσω, και 
η λύση λέγεται αλλαγή παιχνιδιού. Όχι σκάκι, όχι στρα-
τηγική, όχι τακτική. Μόνο δουλειά ομαδική και απονομή 
δικαιοσύνης, με αυτούς τους Νόμους, όχι νέους, αλλά 
με απόλυτη τήρησή τους και άσκηση της εξουσίας με 
δρακόντεια θέληση και δαμόκλειο σπάθη φρεσκοακο-
νισμένη. Η Δικαιοσύνη, ίση προς όλους, να στηρίζει το 
πολίτευμα. Το πολίτευμα να υφίσταται στο μέγεθος και 
το ειδικό βάρος της Δικαιοσύνης. Τότε και μόνο τότε η 
κοινωνία θα αποκτήσει παιδεία και ιδανικά ενδιαφέρον 
ηθικό, αξιακό, πολιτιστικό και διαχρονικό για τα μέλη 
της, το περιβάλλον, το Είναι της. Τότε θα αποκτήσει νό-
ημα και ουσία αληθινή το ΠΟΛΙΤΕΥΕΣΑΙ όταν τα ιδα-
νικά θα υπερβαίνουν τον δανεικό χρόνο που σε όλους 
μας έχει παραχωρηθεί, όταν το άτομο υποταχθεί στην 
ομάδα, στην ΔΙΚΗ και στην ΤΙΜΩΡΙΑ...

…μάλλον ποτέ!  ■

Mayada Hammid, 8 ετών, από τη Hasakah: 
"Δεν θυμάμαι τίποτα από τη Συρία". 

(Πηγή: www.lifo.gr)

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Τα παιδιά αλλάζουν και μας ξεπερνάνε. Πότε θ’ 
αλλάξει και το σχολείο;

Αναφερόμαστε στις Τεχνολογίες Πληροφοριών 
και Επικοινωνίας (για συντομία ΤΠΕ) με τον χαρα-
κτηρισμό «Νέες Τεχνολογίες». Είναι αλήθεια, για 
τους περισσότερους από εμάς, όντως, το θέμα αυτό 
είναι κάτι καινούριο κάτι που δεν ξέραμε «από τα 
γεννοφάσκια μας». Όταν μεγαλώναμε, αυτό που 
ήταν πάντα απαραίτητο για την εκπαίδευσή μας, 
ήταν ένα μολύβι (Faber No 2!) κι ένα τετράδιο. Η δι-
αδικασία της γραφής και της ανάγνωσης ήταν απο-
λύτως απαραίτητη για να προχωρήσουμε στην μόρ-
φωσή μας, είτε αυτή ήταν η μόρφωση του σχολείου 
είτε οποιασδήποτε άλλης μορφής εκπαίδευση όπως 
στην δουλειά μας ή κάποιο σεμινάριο. Για να μάθου-
με ήταν απαραίτητο «να διαβάσουμε» γι’ αυτό και οι 
δύο όροι έχουν γίνει για πολλούς από μας συνώνυ-
μες εκφράσεις της διαδικασίας μάθησης.

Στην αναζήτησή μας για πηγές πληροφοριών 
και γνώση, σχεδόν πάντα, έπρεπε να εντοπίσουμε 
«κάποιον που να ξέρει», κάποιον δηλαδή που έχει 
συμπυκνώσει μέσα του την γνώση για ένα θέμα και 
θα μπορούσε να παίξει για μας το ρόλο της «αυθε-
ντίας» για το θέμα που μας ενδιαφέρει. Σχεδόν πά-
ντα δηλαδή, αναζητούσαμε τον άνθρωπο ως φορέα 
της γνώσης που θα μπορούσε να μας την μεταλα-
μπαδεύσει. Στα πλαίσια αυτά, είχαμε σχεδόν όλοι 
στη βιβλιοθήκη μας διάφορες εγκυκλοπαίδειες ως 
πηγές γνώσεων που και πάλι όμως προσωποποιού-
νταν, λέγαμε π.χ. «εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδά-
κη» θεωρώντας ότι ήταν καλή πηγή γνώσης γιατί 
προερχόταν από τον συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο 
που τον διηύθυνε ο συγκεκριμένος άνθρωπος «και 
άρα ήταν αξιόπιστη». 

Επίσης, μιλούσαμε με υπέρμετρο σεβασμό για 
ανθρώπους που αντιπροσώπευαν έναν τομέα 
γνώσης, όπως δασκάλους, καθηγητές, γιατρούς, 
δικηγόρους, μηχανικούς κ.ά.. Όλοι αυτοί, όντας 
δυσεύρετες πηγές γνώσης για τους παλιότερους, 
μεγαλοποιούνταν και τελικά ταυτίζονταν με την 
ίδια την γνώση. Η ανεύρεση της πληροφορίας ήταν 
τόσο δύσκολη που τελικά ο καθένας από μας έπρε-
πε, για να μπορεί να λειτουργήσει στοιχειωδώς, να 
συγκρατεί μεγάλο αριθμό πληροφοριών. Οι κυριό-
τερες πηγές πληροφορίας ήταν βέβαια τα βιβλία τα 

Αντώνης 
Αντωνακάκης

ΑΠ
ΟΨ

ΕΙΣ
οποία, με τις παλαιές μεθόδους τυπογραφίας ήταν 
κακοτυπωμένα, χωρίς φωτογραφίες, εικόνες, σχέ-
δια, χρώμα, τελικά δυσνόητα και βαρετά. Παρόλα 
αυτά ήμασταν υποχρεωμένοι να διατηρούμε μεγά-
λες βιβλιοθήκες.

Ας δούμε λίγο το περιβάλλον που μαθαίνουν τα 
παιδιά μας. Γεννιούνται και ζούνε σε ένα κόσμο που 
η πληροφορία υπάρχει παντού γύρω μας διαθέσιμη 
για να την χρησιμοποιήσουν. Γι' αυτά οι ΤΠΕ δεν 
είναι «νέες τεχνολογίες» όσο δεν ήταν για μας το 
ηλεκτρικό ρεύμα. Είναι απλά μέρος του περιβάλ-
λοντός τους. Οι μεγάλοι άνθρωποι ως φορείς της 
πληροφορίας είναι μια μόνο από τις διαθέσιμες 
πηγές για τα παιδιά μας που, είναι αλήθεια, έχουν 
μεγάλη σπουδαιότητα στην αρχή στην μορφή της 
μαμάς και του μπαμπά αλλά πολύ γρήγορα, χάνουν 
την μοναδικότητά τους και τελικά την τόσο μεγάλη 
σπουδαιότητά τους. Σκεφτείτε, πόσο πιο γρήγορα 
έρχεται το παιδί μας σε επαφή με τον υπολογιστή 
αντίθετα με την επαφή του με το σχολείο. Πόσοι 
από μας δεν έχουν καθίσει το παιδί μας των 2 ή 3 
χρόνων στα γόνατά μας μπροστά από την οθόνη 
του υπολογιστή μας βάζοντάς το να ζωγραφίσει ή 
να δει εικόνες ή φωτογραφίες. 

Σκεφτείτε δε πόσο εύκολα και γρήγορα κατα-
κτάει την γνώση χρήσης του ποντικιού και του 
πληκτρολογίου τόσο που δεν αποτελεί εμπόδιο το 
μέγεθός τους για τα μικρά χεράκια του. Η επαφή δε 
με τα κινητά ως παιχνιδομηχανές είναι γι' αυτά και 
για μας μια αποκάλυψη. Πολύ σύντομα, η μαμά και 
ο μπαμπάς παρακολουθούν μαγεμένοι το «μωρό» 
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τους να χειρίζεται καλύτερα από εκείνους αυτά τα μη-
χανάκια και μάλιστα να φτάνουν σε σημείο να τους δι-
ορθώνουν. Πολύ γρήγορα καταλαβαίνουν ότι η σχετική 
πληροφορία είναι διαθέσιμη κάπου κοντά και δεν χρειά-
ζεται να την συγκρατούν. 

Είναι εκπληκτικό για μένα να βλέπω τον μικρότερο 
γιο μου από την ηλικία των επτά χρόνων να παίρνει την 
πληροφορία του πότε τελειώνει ένα πρόγραμμα στην τη-
λεόραση απλώς πατώντας το κουμπί ΟΚ στο τηλεχειρι-
στήριο της (ψηφιακής) τηλεόρασης και βλέποντας πόσο 
έχει προχωρήσει η μπάρα εξέλιξης προγράμματος που 
εμφανίζεται στην τηλεόραση. Δεν χρειάζεται να ξέρει 
την ώρα, να ξέρει να διαβάζει και να ξέρει το πρόγραμ-
μα της τηλεόρασης. Εμείς, πριν από κάποια χρόνια, θα 
έπρεπε να έχουμε συνείδηση τι ώρα είναι, να διαβάσουμε 
το πρόγραμμα της τηλεόρασης που θα πρέπει να έχουμε 
κάπως διαθέσιμο ή να ρωτήσουμε κάποιον γύρω μας (η 
αναζήτηση της αυθεντίας!). Στο θέμα αυτό, παρατηρώ 
ότι τα δύο παιδιά μου (με διαφορά 2 μόνο χρόνων) πα-
ρουσιάζουν διαφορετικές συμπεριφορές. Τόσο γρήγορα 
τρέχουν οι εξελίξεις!

Αυτού του είδους οι διαφορές παρατηρούνται παντού. 
Τα παιδιά συνειδητοποιούν από νωρίς ότι δεν χρειάζεται 
να αφομοιώνουν πληροφορίες τόσο πολύ όσο τον τρό-
πο για να βρουν την πληροφορία. Και οι δύο γιοι μου, 
από την ηλικία των έξι ή και νωρίτερα, ξέρουν ότι για 
ό,τι απορία έχουν, αρκεί να την «ρωτήσουν» στο Google! 
Δεν τους ενδιαφέρει από πού έρχεται, πώς δημιουργήθη-
κε, αν είναι έγκυρη, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι 
ότι είναι διαθέσιμη. 

Κάποια φορά στην β' Δημοτικού, ο μεγάλος μου γιος 
είχε μια εργασία που έπρεπε να βρει πληροφορίες για την 
καφέ αρκούδα. Αφού λοιπόν «τρέξαμε» την ερώτηση στο 
Google και πήραμε την απάντηση από την Wikipedia 
(περίπου 1 σελίδα Α4), του την τύπωσα και έφυγε χαρού-
μενος. Μετά από λίγο γύρισε και μου λέει, «μπαμπά είναι 
ακριβώς αυτό που χρειαζόμουν, αφού φαντάσου, δεν χρει-
άζεται να τ´ αντιγράψω καν!!!». Στο μυαλό του είχε σχη-
ματιστεί η πεποίθηση ότι η εργασία του ήταν να καρφι-
τσώσει τις πληροφορίες απ’ το Google στο τετράδιό του. 

Οι συμπεριφορές αυτές γρήγορα μετουσιώνονται σε 
τρόπο σκέψης και τελικά σε τρόπο ζωής. Έχει παρατηρη-
θεί ότι οι νέοι σήμερα ειδικεύονται στο να συγκρατούν 
τον τρόπο για να βρουν μια πληροφορία παρά την πλη-
ροφορία την ίδια. Η συμπεριφορά αυτή μοιραία έρχεται 

και στο σχολείο το οποίο επιμένει στον παραδοσιακό 
τρόπο λειτουργίας με τον δάσκαλο και το μοναδικό βι-
βλίο του μαθήματος ως τους μόνους φορείς της γνώσης. 
Το παιδί δυσανασχετεί, προσπαθεί να εφαρμόσει το δικό 
του μοντέλο που η γνώση υπάρχει κάπου γύρω μας και 
αρκεί να ξέρει πού να ψάξει για να την βρει και όχι να 
αποστηθίσει τόνους από πληροφορίες που το ίδιο θεω-
ρεί άχρηστες. 

Επίσης ο κόσμος του σχολείου είναι ασπρόμαυρος, γε-
μάτος δυσνόητα κείμενα που πρέπει «να διαβάσει», χω-
ρίς την χρήση οπτικοακουστικών βοηθημάτων, που έχει 
συνηθίσει έξω από το σχολείο, είναι δηλαδή ένας κόσμος 
μουντός και τελικά βαρετός. Ένα άλλο θέμα που αδυνα-
τούν να δεχθούν είναι ο ισοπεδωτικός τρόπος του σχο-
λείου. Όλα τα παιδιά πρέπει να κάνουν την ίδια άσκηση 
όσο και αν έχουν κατακτήσει την γνώση που απαιτείται 
για την άσκηση αυτή, ενώ μπορεί να έχουν κενά αλλού. 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα παιδιά γρήγορα χάνουν 
το ενδιαφέρον τους για το σχολείο και αναπτύσσουν 
αποκλίνουσες συμπεριφορές. Αρχίζουν ν’ ασφυκτιούν 
στα στενά αυτά πλαίσια και ζητούν να ξεφύγουν. 

Είναι λοιπόν απαραίτητο ν' αλλάξει γρήγορα δομές 
το σχολείο. Δυστυχώς σ' αυτό το θέμα πρέπει να γίνουν 
γοργά και τολμηρά βήματα σε μια περίοδο που αυτό εί-
ναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο δεδομένου του κόστους 
που συνεπάγεται. Αν όμως θέλουμε να έχουμε κάποιο 
βαθμό αξιόπιστης παιδείας είναι σημαντικό να το κάνου-
με. Ευτυχώς για μας, άλλες χώρες όπως η Φιλανδία το 
έχουν ήδη πραγματοποιήσει με εξαιρετική επιτυχία και 
μπορούμε να διδαχθούμε απ’ αυτές, ώστε να μην κάνου-
με τα ίδια λάθη.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Εισαγωγή
Η Ελλάδα λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογι-

κής φύσης της εμφανίζεται να έχει ένα πολύ μεγά-
λο αριθμό νησιών, νησίδων, βραχονησίδων (άνω 
των 9.800), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων είναι 
ακατοίκητα1. Επίσης, σημαντικός αριθμός αυτών 
είναι ανώνυμα. Ο ακριβής αριθμός των νησιωτικών 
αυτών εκτάσεων είναι πολύ δύσκολο να προσδι-
οριστεί. Παλαιότερες εκτιμήσεις υπολόγιζαν τον 
αριθμό των ελληνικών νησιών σε περίπου 3.000, 
ενώ νεότερες εκτιμήσεις φέρνουν τον αριθμό τους 
σε περίπου 9.800 (περιλαμβάνοντας και τους βρά-
χους) με συνολική έκταση 25.019 χμ2. Από τα νησιά 
αυτά, μόνο τα μεγαλύτερα, λίγο περισσότερα από 
100, τα οποία και αποτελούν ένα πολύ μικρό μέρος 
επί του συνόλου, κατοικούνται. Τα υπόλοιπα νησιά 
παραμένουν ακατοίκητα και ελάχιστα από αυτά 
αποτελούν πεδίο οικονομικής δραστηριότητας.

Βάσει των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου της 
Θάλασσας, η δυνατότητα διαβίωσης ή εναλλακτικά 
η ύπαρξη οικονομικής δραστηριότητας αποτελούν 
βασικό κριτήριο για την κατάταξη μίας νησιωτικής 
έκτασης στην κατηγορία των νησιών (που έχουν 
όλα τα κυριαρχικά και οικονομικά δικαιώματα των 
χερσαίων εδαφών) ή των βράχων (που έχουν μόνο 
αιγιαλίτιδα ζώνη και στερούνται υφαλοκρηπίδας 
και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης – ΑΟΖ). 
Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η μη 
ενεργή άσκηση δικαιωμάτων, φαίνεται να δημιουρ-
γεί αξιώσεις από την πλευρά της Τουρκίας, είναι 
απαραίτητη η ανάδειξη της σημασίας τους, η ανά-
πτυξη τους (τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινω-
νικό επίπεδο) και η άσκηση νέας πολιτικής για την 
αξιοποίηση των ακατοίκητων νησιών.

Το Διεθνές Δίκαιο και τα νησιά
Σύμφωνα με το άρθρο 10 της σύμβασης της Γε-

νεύης (1958) για την αιγιαλίτιδα ζώνη και το άρθρο 
121 της Σύμβασης της Τζαμάικα του 1982 (Σύμ-
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βαση για το Δίκαιο της Θάλασσας – ΣΔΘ) νησί 
είναι η φυσικά σχηματισμένη περιοχή ξηράς που 
περιβρέχεται από νερό και βρίσκεται πάνω από 
την επιφάνεια του νερού κατά τη μέγιστη πλήμ-
μη. Η μόνη εξαίρεση που εισάγεται από τη δεύτερη 
σύμβαση αφορά στους βράχους που στερούνται 
οικονομικής ζωής ή δεν μπορούν να διατηρήσουν 
μόνιμο πληθυσμό. Στους βράχους αναγνωρίζονται 
μόνο δικαιώματα αιγιαλίτιδας ζώνης και συνορεύ-
ουσας ζώνης, αλλά όχι ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. 
Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό του νησιού 
προκύπτει ότι και ένας μικρός βράχος από νομική 
άποψη χαρακτηρίζεται ως νησί, ενώ ταυτόχρονα 
η γεωγραφική του θέση έχει πολύτιμη σημασία δι-
ότι μπορεί να αυξήσει λιγότερο ή περισσότερο τις 
ζώνες θαλάσσιας κυριαρχίας του παράκτιου κρά-
τους. Από την άλλη πλευρά ως βράχος ορίζεται ο 
πετρώδης όγκος εντός της θάλασσας2.

Συχνά στην Ελληνική βιβλιογραφία συναντάμε 
ατυχείς όρους όπως βραχονησίδα, ερημονησίδα, 
ξερονήσι, νησαίο έδαφος, νησύδριο3, οι οποίοι 
προσπαθούν λιγότερο ή περισσότερο να δώσουν 
μία ερμηνεία που ανταποκρίνεται καλύτερα στη 
διάταξη του άρθρου 121 (3) της ΣΔΘ. Θεωρούμε 
ότι ο πλέον κατάλληλος όρος είναι «ακατοίκητο 
νησί». Άλλωστε ο όρος «βραχονησίδα» προέρχεται 
από τον αντίστοιχο αγγλικό όρο «rock-island» που 
κάποτε εξυπηρετούσε κάποιους σκοπούς και σήμε-
ρα έχει αποσυρθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία για 
ευνόητους λόγους σε αντίθεση με ορισμένα ελλη-
νικά κείμενα.

1  Μέρος της παρούσας εισήγησης βασίζεται σε προηγούμενη 
πρόταση μελέτης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο προς το Ίδρυ-
μα Λάτση με τίτλο: Γ. Τσάλτας, Α.Β. Αλεξόπουλος, Γ. Ροδοθεά-
τος και Τ. Μπούρτζης, (2012), “Καταγραφή, Κατηγοριοποίηση 
και Αξιολόγηση των Ελληνικών Ακατοίκητων Νησιωτικών Συ-
μπλεγμάτων. Μία Περιπτωσιολογική Αναφορά”.

2  Μία άλλη ερμηνεία του βράχου αποδίδεται ως κρημνός πετρώ-
δης ή λείψανον διάβρωσης απορρώγων ακτών από τις τρικυμί-
ες. Πρβλ. Επίτομον Ορθογραφικόν Λεξικόν Ηλίου, (1953), σελ. 
937-38.

3  Οι παραπάνω όροι συχνά συγκρούονται μεταξύ τους. Βραχο-
νησίδα σημαίνει μία μικρή νήσος, βραχώδης που πλήττεται από 
τα κύματα σ’ όλες τις πλευρές της. Ξερονήσι είναι έννοια πα-
ρεμφερής που πιθανόν τονίζει περισσότερο το άγονο έδαφος. 
Ερημονήσι ως ορισμός πλησιάζει περισσότερο στην ανικανό-
τητα διατήρησης μόνιμου πληθυσμού. Νησύδριο είναι το πολύ 
μικρό νησί (islet), δηλαδή μία έκταση ξηράς, που έχει εμβαδόν 
επιφάνειας μικρότερο του 1 km2, έτσι όμως είναι πιθανόν να 
ταυτίζεται με την έννοια του βράχου. Νησαίο έδαφος ως όρος 
παρουσιάζει μία γενικότερη σημασία που μπορεί να συμπεριλά-
βει τους βράχους και τους φάρους, αλλά όχι τους σκοπέλους, 
τα αβαθή, τα αγκυροβόλια και τα λιμενικά έργα.
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Τα προβλήματα που παρουσιάζονται όταν επιχειρού-
με μία διάκριση μεταξύ νησιού και βράχου έχουν την 
κύρια πηγή τους στη διατύπωση του άρθρου 121 παρ. 3 
της Σύμβασης. Είναι γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της 
συνδιάσκεψης για την καθιέρωση της ΣΔΘ η διάταξη 
αυτή προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και έντονες αντι-
παραθέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες κρατών. Η 
πρώτη ομάδα αποτελούμενη από τις Ελλάδα, Καναδά, 
Κύπρο, Νέα Ζηλανδία, Φίτζι, Τόνγκα, Τρίνιταντ και Το-
μπάγκο, Βενεζουέλα και Δυτική Σαμόα, υποστήριξε ότι 
ο ορισμός του νησιού που βρίσκεται στο άρθρο 10 της 
Σύμβασης της Γενεύης για την αιγιαλίτιδα ζώνη (TSC) 
και στο άρθρο 121 της ΣΔΘ είναι επαρκής. 

Αντίθετα, μία άλλη ομάδα με πρωτοβουλία της Ρου-
μανίας και της Τουρκίας θεώρησε ότι ο ορισμός είναι 
αρκετά ασαφής διότι καλύπτει σχεδόν όλες τις μορφές 
εδαφών απ’ τα μεγαλύτερα μέχρι τα πολύ μικρά νησιά, 
τους βράχους και τους υφάλους και επομένως χρειάζεται 
να αναλυθεί με περισσότερη λεπτομέρεια. Η Μάλτα με 
τη σειρά της πρότεινε την αναγνώριση του νησιού μόνο 
όταν το εμβαδόν επιφάνειας του υπερβαίνει το 1 τ.μ.

Η ΣΔΘ θέτει την ειδοποιό διαφορά μεταξύ νησιού 
και βράχου. Συγκεκριμένα ως βράχος χαρακτηρίζεται 
η εδαφική έκταση, η οποία δεν μπορεί να διατηρήσει 
μόνιμο πληθυσμό (sustain human habitation) ή στερεί-
ται οικονομικής δυνατότητας (economic life). Το ερώ-
τημα λοιπόν είναι ποια εδάφη θεωρούνται ως βράχοι 
δεδομένου ότι οι δύο παραπάνω ιδιότητες είναι εύκολα 
ανατρέψιμες. Το κριτήριο του πληθυσμού δεν μπορεί να 
αποτελεί στοιχείο κυριαρχίας ενός κράτους. Υπάρχουν 
μεγάλα νησιά που είναι ακατοίκητα, ένας μάλιστα αριθ-
μός αυτών έχει μεγαλύτερη έκταση από ορισμένα κράτη, 
ενώ υπάρχουν μικρά (σε μέγεθος) νησιά που διαθέτουν 
σημαντική πληθυσμιακή πυκνότητα και εξαρτώνται 
αποκλειστικά απ’ το θαλάσσιο στοιχείο.

Ειδικότερα για τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο, πολλά 

νησιά που είχαν κατοικηθεί κατά το παρελθόν, ερήμωσαν 
λόγω πρόσκαιρων ή οριστικών διαφοροποιήσεων και 
κατά συνέπεια σήμερα είναι ακατοίκητα, λ.χ. η νήσος Ρω 
που διατηρούσε μόνιμο πληθυσμό μέχρι τις αρχές της δε-
καετίας του 1960 για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όμως 
διαμένουν μόνιμα τρία άτομα. Επίσης, η νήσος Σπιναλό-
γκα μέχρι το 1954 αποτελούσε τη μόνιμη κατοικία των 
λεπρών αλλά στις ημέρες μας έχει εγκαταλειφθεί, δεν 
φυλάγεται ούτε προστατεύεται, αντίθετα ρυπαίνεται σε 
καθημερινή βάση από τις συχνές επισκέψεις τουριστών.

Το δεύτερο κριτήριο της οικονομικής δραστηριότητας 
ή αυτονομίας δεν φαίνεται να παρουσιάζει λιγότερες ερ-
μηνευτικές δυσχέρειες. Εύκολα θα αναρωτηθεί κάποιος 
εάν η εκμετάλλευση των βιολογικών πόρων στα χωρικά 
ύδατα και την υφαλοκρηπίδα ενός νησιού ή βράχου ταυ-
τίζεται με την οικονομική δραστηριότητα. Η νήσος Κυρά 
Παναγιά, που ανήκει στη μονή Μεγίστης Λαύρας του 
Αγίου Όρους, καλλιεργείται συστηματικά από μοναχούς 
που διαχειρίζονται το νησί. Επίσης, η νήσος Οξειά μισθω-
νόταν από τους ιδιοκτήτες της σε κτηνοτρόφους από την 
κοντινή Ιθάκη με τη μορφή της έκτακτης χρησικτησίας. 
Επομένως, ο όρος βράχος πιστεύουμε ότι θα έχει περισ-
σότερη χρησιμότητα και σαφήνεια όταν συνδέεται με το 
κριτήριο της εδαφικής έκτασης, σε αντίθεση με τον όρο 
νησί. Για να χαρακτηριστεί μία εδαφική έκταση που πε-
ριβρέχεται από τη θάλασσα ως βράχος, δεν θα πρέπει το 
εμβαδόν επιφανείας της να υπερβαίνει το 1 τ.μ. 4  ■

(Στο τεύχος Φεβρουαρίου θα αναφερθούμε στον ελληνικό 
θαλάσσιο χώρο και στο ιδιαίτερο καθεστώς που διέπει και 
ισχύει για τα ακατοίκητα νησιά. Ολόκληρο το άρθρο είναι 
δημοσιευμένο στο site του Σωματείου μας, www.athlepolis.gr)

4  Γεγονός που δικαιολογεί την εγκατάσταση ενός φάρου αυτόματα λει-
τουργούμενου.

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Στα περίχωρα του Ταλίν κοντά στο 
Kadriorg Park (που περιλαμβάνει ένα μο-
ναδικό καταπράσινο πάρκο με το Παλά-
τι και την Προεδρία της Εσθονικής Δη-
μοκρατίας) το 2006, άνοιξε για το κοινό 
του το Νέο Μουσείο Τέχνης του Ταλίν, 
ονομαστό στις Χώρες της Βαλτικής ως 
Κumu Art Museum. Το 2008 το Κumu 
βραβεύτηκε ως το Ευρωπαϊκό Μουσείο 
της Χρονιάς από το Forum του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου. 

Όταν το 1993-1994 η Κυβέρνηση της 
Εσθονίας, το Mουσείο Τεχνών της Εσθο-
νίας και η Εσθονική Ένωση Αρχιτεκτόνων 
διεξήγαγαν διεθνή διαγωνισμό με σκο-
πό τη δημιουργία ενός νέου Μουσείου 
Τέχνης της Εσθονίας, αρχιτέκτονες από 
διάφορες χώρες Ευρωπαϊκές και μη πα-
ρουσίασαν τις προτάσεις τους. Νικητής 
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού αναδεί-
χθηκε ο Φινλανδός Αρχιτέκτονας Pekka 
Vapaavuori. H κατασκευή του κτηρίου 
άρχισε το 2002 και μόλις σε 4 χρόνια ολο-
κληρώθηκε.

Το κτήριο καταλαμβάνει συνολικό εμ-
βαδό 23.900 m2. Το μουσείο τέχνης Κumu 
είναι ένα σύγχρονο πολυδύναμο κτήριο 
τέχνης. Διαθέτει μια συλλογή 58.897 τίτ-
λων και περιλαμβάνει εκθεσιακές αίθου-
σες (με έργα Εσθονών ζωγράφων παλαι-
ότερων εικαστικών περιόδων, καθώς και 
αίθουσα με έργα σύγχρονων ζωγράφων, 
γλυπτά, αίθουσα όπου εκτίθενται ανα-
παραγόμενα έργα νέων τεχνολογιών) αί-
θουσα διαλέξεων, αμφιθέατρο καθώς και 

ένα εκπαιδευτικό κέντρο για νέους επι-
σκέπτες και εραστές της τέχνης.

Οι αίθουσες μελέτης του κέντρου εκ-
παίδευσης είναι πλήρως εξοπλισμένες 
για την ενεργή συμμετοχή σε δραστηρι-
ότητες τέχνης, διαθέτουν καβαλέτα, τε-
λάρα, εκτυπωτικές μηχανές, κλίβανους 
για κεραμικά κ.λπ. Ο χώρος προσφέρε-
ται για επισκέπτες όλων των ηλικιών που 
προσέρχονται για να συμμετέχουν στις 
διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
που προσφέρει το μουσείο.

Το Αμφιθέατρο του Kumu, χωρητι-
κότητας 246 θέσεων, είναι ένας μοναδι-
κός εκθεσιακός χώρος και αποτελεί μια 
σημαντική και πρακτική προέκταση του 
μουσείου τέχνης όπου οι βάσεις αυτής 
της δραστηριότητας αλληλοσυνδέονται 
με τις εκθέσεις που οργανώνονται στο 
κτήριο.  Στη Βιβλιοθήκη και στα Αρχεία 
του μουσείου έχουν πρόσβαση οι ερευνη-
τές, οι καθηγητές και οι καλλιτέχνες, του 
μουσείου, αλλά και οι ερευνητές, συλλέ-
κτες τέχνες, συντηρητές έργων τέχνης 
από άλλα μουσεία. Από τις αρχές του 
2006 η βιβλιοθήκη παρέχει πρόσβαση σε 
περίπου 33.000 βιβλία καθώς επίσης και 
σε 10.000 αρχειακά έγγραφα. 

Το Τμήμα Συντήρησης έργων τέχνης 
του Κumu διαθέτει όλες τις διεθνείς 
προδιαγραφές και διασφαλίζει τη συντή-
ρηση και διατήρηση των έργων τέχνης 
του μουσείου. Στα γραφεία του μουσείου 
στεγάζονται και το τμήμα εκδόσεων και 
επικοινωνίας. Οι υποδομές του μουσείου 

εξασφαλίζουν πρόσβαση στα ΑΜΕΑ, το 
εστιατόριο στην ταράτσα του είναι ένας 
ευχάριστος χώρος απ΄ όπου ο επισκέπτης 
μπορεί να απολαύσει τη θέα με εξαιρετι-
κής ποιότητας φαγητό, ενώ ο περιβάλ-
λον χώρος του μουσείου προϊδεάζει τον 
επισκέπτη θετικά εξασφαλίζοντάς του 
μια αξέχαστη εμπειρία.  ■

Αφιερώνουμε...!!

Μαρία Μεταξά
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Ταξιδεύουμε!

Βιργινία  
Παναγιώτου

Κάποτε κι έναν καιρό….
Πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια η πε-

ριοχή της Λίκα επλήγη από καταστροφι-
κή ξηρασία. Oι άνθρωποι και τα ζωντανά 
πέθαιναν και οι σοδειές ξεραίνονταν. 

Μη ξέροντας τι άλλο καλύτερο να κά-
νουν, όσοι απέμειναν άρχισαν να προσεύ-
χονται στον ουρανό και να επικαλούνται 
να βρέξει. Και πράγματι, οι προσευχές 
τους εισακούστηκαν. Ξαφνικά στο στε-
ρέωμα του ουρανού εμφανίστηκε μια 
γυναικεία, κατάμαυρη μορφή η οποία 
ακούγοντας τους λυγμούς των ανθρώ-
πων και νιώθοντας τον αβάσταχτο πόνο 
και σπαραγμό, εξακόντισε έναν κεραυνό 
στην κοιλάδα. 

Η βροχή που προκλήθηκε κράτησε 
τόσες πολλές μέρες, ώστε χιλιάδες πη-
γές άρχισαν να αναβλύζουν από παντού. 
Τα λιβάδια ξαναπρασίνισαν, οι λίμνες και 
καταρράκτες ξανασχηματίστηκαν και τα 
ζώα άρχισαν να επιστρέφουν και μαζί με 
αυτά επέστρεψε και η ζωή.

Έτσι όπως περιγράφεται στο μύθο έτσι 
ακριβώς είναι σήμερα το περιβάλλον που 
υπάρχει στον Εθνικό Δρυμό του Πλίτβι-
τσε, κοντά στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. 
Το σκηνικό στο Πλίτβιτσε είναι τόσο επι-
βλητικό, ώστε αιτιολογείται απόλυτα μια 
υπερφυσική παρέμβαση από την λαϊκή 
παράδοση.

Ένα πλούσιο σύμπλεγμα από υδάτινες 
λεκάνες, οι οποίες συλλέγουν τα νερά 

των ποταμών Τσρνα και Μπιέλα αποτε-
λείται από 16 κύρια λεκανοπέδια, έχει 
επιφάνεια 2 km2 και υποδιαιρείται σε Άνω 
(Γκόρνια Ζετζέρα) και Κάτω (Ντόνα Ζε-
τζέρα) Λίμνες. Αυτά τα υδρολογικά συ-
στήματα συνδέονται με υδάτινα ρεύματα, 
καταρράκτες και βάραθρα, ενώ η υψομε-
τρική τους διαφορά είναι 135 m. Για να 
γίνει πιο κατανοητό θα μπορούσαμε να 
πούμε σχηματικά ότι οι λίμνες Πλίτβιτσε 
βρίσκονται υπό κλίμακα, δηλαδή η μια 
λίμνη διαδέχεται την άλλη, είναι δηλαδή 
η μια πάνω στην άλλη.

Μολονότι χωρίζονται σε Άνω και Κάτω 
Λίμνες στην ουσία είναι ένα ενιαίο υδάτι-
νο λιμναίο σύστημα κι ένας καταρράκτης 
με άλμα 72 m, που ονομάζεται Σαστάφτσι 
(συνάντηση στα κροατικά) συλλέγει όλα 
τα νερά του Πλίτβιτσε. Τα λεκανοπέδια 
της πρώτης ομάδας αποτελούνται από 
δολομίτες και της δεύτερης από ηφαιστει-
ογενή ασβεστόλιθο. 

Στην περιοχή συναντώνται δάση με 
οξιές, έλατα, πεύκα, σημύδες και σφεντά-
μια και η διατήρηση αυτών των δασών 
είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση 
των λιμνών, καθώς τα δέντρα αποτρέ-
πουν τα διαβρωτικά φαινόμενα και επι-
τρέπουν τη διανομή του νερού στη διάρ-
κεια του χρόνου, συγκρατώντας το κατά 
τη διάρκεια της υγρής περιόδου και ελευ-
θερώνοντάς το στη διάρκεια της ξηρής. 

Πάνω από 127 είδη πτηνών έχουν κα-

ταγραφεί από τους επιστήμονες όπως 
είναι το αποδημητικό αρπακτικό ο κα-
στανόχρωμος μίλβος, ενώ το πάρκο απο-
τελεί ιδανικό περιβάλλον για την καστα-
νόχρωμη αρκούδα και τον λύκο.

Η περιοχή έχει κηρυχθεί Εθνικός Δρυ-
μός της Κροατίας ήδη από το 1949 και 
περιλαμβάνει εκτός από τις λίμνες και μια 
περιοχή 200 km2, η οποία βρίσκεται σε 
ύψος μεταξύ 400 και 1.280 m. Και όπως 
είναι απολύτως φυσικό οι Λίμνες Πλίτ-
βιτσε έχουν ανακηρυχθεί Προστατευό-
μενη Φυσική Περιοχή της Παγκόσμιας 
Κληρονομιάς της UNESCO.

Σήμερα πολλά ταξιδιωτικά γραφεία 
πραγματοποιούν ταξίδια στην Κροατία. 
Σαφώς περιλαμβάνονται οι λίμνες που 
είναι άξιες θαυμασμού και ακόμα πιο επι-
βεβλημένα επισκέψιμες.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αντζουλέτα
Πουσναρά

Η Κωνσταντία Φαγαδάκη, ποιήτρια, εικαστικός 
και μέλος του Σωματείου μας, στις 15/12/2016 με 
το ποίημά της «Αόρατες Γέφυρες» τιμήθηκε με το 
3ο Βραβείο Ποίησης από την  Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών. Ο Διαγωνισμός «Ποίηση, Διηγήματος 
και Χρονικά – Μαρτυρίες με ελεύθερο θέμα» είχε 
πανελλήνιο και παγκύπριο χαρακτήρα  και οργα-
νώθηκε από το αρχαιότερο λογοτεχνικό σωματείο 
της χώρας μας. Τη βράβευση πραγματοποίησε ο 
πρόεδρος της  Ένωσης Ελλήνων Λογοτεχνών, κ. 
Ελευθέριος Τζόκας. Ως εκ τούτου, η βράβευση της 
Κωνσταντίας αποκτά ιδιαίτερο ειδικό βάρος τόσο 
για την ίδια όσο και για την ίδια την πόλη μας. Το 
ΔΣ του Σωματείου μας τη συγχαίρει κι εκφράζει την 
αγάπη και τον σεβασμό του προς το πρόσωπό της. 
Παραθέτουμε το ποίημα με το οποίο βραβεύτηκε:

Αόρατες Γέφυρες
 

Δρασκελίζουν θεριά και θάλασσες
κρεμασμένες

στα όρια μισοφαγωμένων εποχών
οι ελπίδες των στεριών

παγώνουν στο μελανιασμένο ξέφωτο της νέας μέρας
κάπου ακούγονται αποπροσανατολισμένες φωνές

στο λιάνισμα μετέωρων βημάτων αστεριών
είναι...

τα μάτια Ημίθεων σε επίγεια πτώση
επιπλέοντας χρόνια στα «Λιχαδονήσια»

Είναι...
το επιτάφειο μνημείο από το καιόμενο σώμα  τους

με μοναδικά όντα τη μνήμη των κοχυλιών
Ίσως... σχήματα μικρών τραγικών χεριών

που στοιχειώνουν τις αμμουδιές
Ίσως είναι

το ματωμένο κύμα…
η ροπή της αλήθειας που χάνεται στον υγρό παλμό...  ■
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Ο έμμετρος λόγος, η ποίηση, είναι το αρχαιότερο λο-
γοτεχνικό είδος και συναντάται πριν την ανακάλυψη 
της γραφής. Μέσα στο χρόνο, η ποίηση ακολούθησε δι-
αδρομές που τη διαμόρφωσαν και την τοποθέτησαν σε 
ένα από τα βασικά είδη της λογοτεχνίας. Την περίοδο 
του Μεσαίωνα, στο πλαίσιο της αφηγηματικής ποίησης 
αναπτύσσονται μορφές λογοτεχνικής δημιουργίας που 
εστιάζουν περισσότερο σε πτυχές την ανθρώπινης φύ-
σης. Αξιοσημείωτες είναι οι ιπποτικές έμμετρες μυθιστο-
ρίες που πραγματεύονται τον Έρωτα. Ο ιππότης είναι ο 
ήρωας  των μυθιστοριών αυτών, ενώ η ιπποτική ευγένεια 
καλλιεργείται και αναδεικνύεται ως αρετή μέσα από τις 
περιπέτειες που βιώνει. 

Συνήθως η μορφή που προκαλεί το συναίσθημα του 
έρωτα είναι απρόσιτη και απόμακρη από τον ήρωα. Για 
χάρη του έρωτα αυτού, ο ιππότης είναι διατεθειμένος να 
υποστεί οποιαδήποτε σωματική και ψυχική δοκιμασία. Η 
ιδέα του ευγενούς, του ιδεόπλαστου αυτού έρωτα εξυ-
ψώνει τον ήρωα και τον τοποθετεί σε ανώτερα επίπεδα 
πνευματικότητας. Σημαντικός συγγραφέας ιπποτικών 
μυθιστοριών υπήρξε ο Κρετιέν ντε Τρουά, ο οποίος χει-
ρίστηκε τη θεματική της ιπποτικής αρετής και του έρωτα 
με μοναδικό τρόπο. 

Η θεματική του έρωτα παρουσιάζεται επίσης και στη 
λυρική ποίηση, η οποία φτάνει στα υψηλότερα επίπεδα 
λυρισμού. Πρόκειται για τα σύντομα ποιήματα σε διάφο-
ρες μορφές στιχουργικής. Σκοπός των ποιημάτων αυτών 
δεν είναι η αφήγηση αλλά η έκφραση των συναισθημά-
των που προκαλεί ο έρωτας. Ο ποιητής ξεδιπλώνει τον 
ψυχικό του κόσμο. Ταυτόχρονα ο έρωτας είναι η πηγή 
και η αφορμή της λογοτεχνικής δημιουργίας. Χαρακτη-
ριστική είναι η ένταση που παρουσιάζει η ποίηση με  τη 
συνύπαρξη αντιφατικών στοιχείων. Από τη μια οι εικόνες 
ή οι σκέψεις των ηρώων μιας επίγειας πραγματικότητας 
και από την άλλη μια τάση για απομάκρυνση από αυτήν, 

μια τάση εξιδανίκευσης. 
Η λυρική ποίηση του Μεσαίωνα αφενός έχει σχέση 

με τις τοπικές παραδόσεις και την προφορική ποίηση 
της εποχής, αφετέρου συνδέεται με τον τρόπο ζωής των 
φεουδαρχικών αυλών. Η λυρική ποίηση καλλιεργήθηκε 
ιδιαίτερα στη μεσημβρινή Γαλλία όπου η απουσία πολε-
μικών συγκρούσεων δημιουργούσε της συνθήκες να ανα-
δειχθούν διαφορετικές πτυχές της ανθρώπινης φύσης. 
Στις αριστοκρατικές αυλές η γυναίκα κατέχει σημαντική 
θέση και συχνά αναπτύσσονται αισθήματα θαυμασμού 
και έρωτα για το πρόσωπό της. Η κοινωνική απόσταση 
και οι σχέσεις υποτέλειας της εποχής καλλιεργούν τον 
ευγενή ανικανοποίητο έρωτα.

Η ψυχική αυτή κατάσταση εκφράστηκε μέσα από την 
ποίηση των τροβαδούρων. Πρόκειται για ανθρώπους κά-
ποιας κοινωνικής τάξης. Διέθεταν φιλολογική μόρφωση 
αλλά και το έμφυτο ταλέντο να συνθέτουν. Το ρήμα 
trobar σημαίνει ευρίσκω, επινοώ. Ο τροβαδούρος ήταν 
ο συνθέτης-ποιητής αλλά σπάνια εκτελούσε ο ίδιος τη 
σύνθεσή του. Ο ζογκλέρ (διασκεδαστής) ήταν αυτός που 
αναλάμβανε την εκτέλεση, είτε στους πύργους, είτε στις 
πλατείες. Η ποίηση των τροβαδούρων κατέχει σημαντι-
κή θέση στην παγκόσμια λογοτεχνία. Θέτει τον έρωτα σε 
υψηλό επίπεδο όπου η ευγένεια και η πνευματική καλλι-
έργεια τον υπηρετούν ως άξιο σκοπό της ζωής. 

Πάνω σε αυτήν την ποίηση πάτησαν οι ποιητές της 
επόμενης γενιάς όπως ο Δάντης, ο Πετράρχης, ο Βιγιόν 
κ.ά.. Ακολουθώντας τις διαδρομές του έμμετρου λόγου 
πλησιάζει κάποιος τους γόνιμους τόπους της νεότερης 
λογοτεχνίας και μέσα από το μονοπάτι του έρωτα ανα-
καλύπτει την πηγή της έμπνευσης. Η ποίηση των τρο-
βαδούρων, αλλά και η ποίηση κορυφαίων εκπροσώπων, 
μας επιβεβαιώνουν ότι η λυρική ποίηση μοιάζει σαν να 
κρατάει  το μυστικό της ποιητικής δημιουργίας.  ■

Ελένη
Πουσναρά

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Κωνσταντία 
Φαγαδάκη

ΟΛΟ...ΜΕΛΗ!

Θα σας πω ένα «παραμύθι»:

Ένα Like διηγείται:

Ήμουν κάποτε συναίσθημα στα μάτια 
των ανθρώπων, είχα και φωνή, κι όμως 
για κάποιους έγινα «νόμισμα».

Με χρησιμοποιούν ασύστολα, πολλές 
φορές χωρίς να με ξέρουν με πληρώνουν 
σε συναλλαγή.

Περπατώ σε ηλεκτρονικά κουτάκια και 
έχω πλέον σχήμα και μορφή. Δάχτυλα 
πολλά μ’ αγγίζουν... με μπερδεύουν όταν 
γι’ αλλού προορίζομαι κι αλλού πηγαίνω. 
Με τραβούν με το ζόρι από «το χέρι» για 
μία ανταμοιβή.

Μα, πείτε μου πού πηγαίνω κι αν είναι 
αλήθεια αυτή η διαδρομή; Να ξαποστάσω 
λίγο θέλω, επιβάτης να γίνω στο λεωφο-
ρείο της ζωής. Αφήστε με να δω καλύτε-
ρα ποιες εικόνες θα συλλέξω, να έχω μαζί 
μου όταν θα με ξαναδείς.

Μιλώ για ’σένα που στέκεσαι από 
πάνω μου... ακούς την αγωνία μου;

Κρατώ ένα παιδί στο χέρι μου, γι’ αυτό 
πριν με «πατήσεις» να με σεβαστείς. Εί-
μαι το μέλλον σου.

Σε παρακαλώ... φρόντισε με, μην με δί-
νεις σε χέρια που θα με μεταλλάξουν σε 
σφαίρα. Δεν μου άρεσε ποτέ αυτή η δια-
στροφή.

Να θυμάσαι μόνο, όταν με πρωτοκοί-

ταξες και με παρέδωσαν στα χέρια σου, 
έμοιαζα με όλα εκείνα που φέρνει η χαρά.

Κι αυτό θέλω να είμαι... να με βλέπεις 
και να χαμογελάς.   ■

ΥΛΗ
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Γιώργος 
Δούναβης

Άπτω [και άπτομαι]. Ένα ρήμα, δύο 
σημασίες: Ανάβω και αγγίζω. 

Παράγωγά του τα συνάπτω, εξάπτω, 
προσάπτω, εφάπτομαι.

Ομόρριζά του η αφή, η αψίς, το ανά-
πτω...

... κι όλα αυτά για να μιλήσουμε για 
την Χειραψία.

Ποιος ο συμβολισμός όμως μιας τέ-
τοιας ενέργειας, πράξης, κίνησης;

Η ένδειξη ευγένειας και καλών τρόπων 
σήμερα, η ειρηνική πρόθεση κάποτε.

Ήδη από την ομηρική εποχή το δεξι-
ούμαι (δεξιώνομαι σήμερα) έχει την έν-
νοια του τείνω το δεξί μου χέρι να καλω-
σορίσω τον ξένο.

Αργότερα στα χρόνια του Μεσαίωνα η 
χειραψία αποκτά έννοια ειρηνικής διάθε-
σης και πρόθεσης. Κι αυτό διότι την επο-
χή αυτή όλοι οπλοφορούν και αφού στην 
πλειονότητά τους ήταν δεξιόχειρες χρη-
σιμοποιούσαν το όπλο με το χέρι αυτό.

Η χειραψία λοιπόν απέκτησε τη συμ-
βολική έκφραση της ειρηνικής διάθεσης, 
αφού όσοι έτειναν το άοπλο δεξί τους 
χέρι έδειχναν με τον τρόπο αυτόν τις ει-
ρηνικές τους προθέσεις και παράλληλα 
εκμαίευαν απ’ τον άλλον την ανάλογη 
αντίδραση.

Χειραψία λοιπόν από το χειράπτω, 
προσφέρω και εξασφαλίζω την φιλία, την 
ειρήνη και την ευγένεια.

Τελικά ο πλούτος της ελληνικής γλώσ-
σας είναι άγνωστος σε πολλούς… και 
πιο άγνωστος ο τρόπος που συνθέτει και 
απορροφά λεκτικά δάνεια  

Για παράδειγμα η τοξίνη και η αποτοξί-
νωση διαφέρουν από την τοξικότητα  και 
την αποτοξίκωση.

Η αποτοξίκωση έχει ως σκοπό να οδη-
γήσει έναν χρόνιο χρήστη στη διακοπή 
της συνήθειας καταχρήσεως μιας τοξικής 
ουσίας (αλκοόλ ή ναρκωτικών), ενώ η 
αποτοξίνωση στην αποβολή των τοξινών 
από τον οργανισμό.

Άρα άλλο αποτοξίνωση κι άλλο απο-
τοξίκωση.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Το ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. πήρε μέρος στην 
επίσημη παρουσίαση του βιβλίου «Ο 
μπαμπάς μου ο ήρωάς μου» του Πανα-
γιώτη Δημητρόπουλου σε εικονογρά-
φηση Αγγελικής Δρακάκη από τις εκδό-
σεις «Ελληνοεκδοτική» στον πολυχώρο 
Multi Event City Loft στην οδό Καρα-
γεώργη Σερβίας 4, στο Σύνταγμα. 

Την εκδήλωση συντόνισε η γνωστή αθλητικογράφος Ζέτα 
Θεοδωρακοπούλου μαζί με τους ολυμπιονίκες μας Σπύρο Γιαν-
νιώτη (κολύμβηση, αργυρός ολυμπιονίκης στα 10 km, Ρίο Ντε 
Τζανέιρο), Χρήστο Καπέλλα (Παραολυμπιονίκη, 7ο στους Πα-
ραολυμπιακούς του Ρίο), Δημοσθένη Ταμπάκο (ολυμπιονίκη, 
1ο στους Ολυμπιακούς της Αθήνας στη γυμναστική, αλλά και 
με πλούσια ακόμα ιστορία μεταλλίων) και την Χρυσούλα Βα-
λαμουτοπούλου, παιδοψυχολόγο. Μέρος από τα έσοδα του βι-
βλίου διατέθηκαν για το έργο του συλλόγου Γονέων παιδιών με 
Νεοπλασματική ασθένεια «Φλόγα» εκ μέρους του οποίου μίλη-
σε και η Μαρία Τρυφωνίδη.

Στην εκδήλωση συμμετείχε και η Ομάδα Orff του Τονικού 
Ωδείου Παλλήνης παρουσιάζοντας ένα μουσικοχορευτικό δρώ-
μενο βασισμένο στο βιβλίο με την σκηνοθετική επιμέλεια της 
καθηγήτριας Αντζουλέτα Πουσναρά του Τονικού Ωδείου Παλ-
λήνης και μέλους του συλλόγου ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.. Στην μελο-
ποίηση συμμετείχε και η κ. Ελένη Ραγκούση.

Το βιβλίο πραγματεύεται την έννοια του θετού πατέρα αλλά 

και γονιού ευρύτερα. Ποιος υπερισχύει; Ο βιολογικός ή ο θετός; 
Ποιος είναι άξιος να φέρει τον τίτλο του πατέρα; Μέσα από δι-
αδικασίες λογικής και αβίαστων συμπερασμάτων, καταλήγουμε 
στο συμπέρασμα ότι... 

«Γονιός δεν είναι αυτός που κάνει παιδιά, αλλά αυτός που 
ζει για τα παιδιά του»  

Ήταν μια γόνιμη βραδιά που μας έδωσε πολλή τροφή για 
σκέψη. Εύχομαστε ολόψυχα «καλοτάξιδο» στο αξιόλογο βιβλίο 
του μέλους του Σωματείου μας κ. Παναγιώτη Δημητρόπουλου 
και και σύντομα αναμένουμε και την επόμενη συγγραφική του 
απόπειρα!

Κοίτα, μπαμπά, κοίτα! 
– Τι συμβαίνει, κορίτσι μου; Δεν 

βλέπω τίποτα περίεργο.
– Δες το παιδάκι στο απέναντι πε-

ζοδρόμιο. Είναι ο Στέφανος, ο συμμα-
θητής μου. Ο κύριος που βαδίζει στο 
πλάι του είναι ο μπαμπάς του. Μα 
είναι αλλιώτικος. Όχι σαν κι εσένα.

– Αλλιώτικος; Γιατί; 
– Να... αυτός ο κύριος -όλα τα 

παιδιά το λένε- δεν είναι o αληθινός 
μπαμπάς του. 



39

Μια συναρπαστική ιστορία για τη φιλία, την αποδοχή της δι-
αφορετικότητας, την αξία των οικογενειακών δεσμών και την 
πατρική αγάπη. Ένα θαυμάσιο βιβλίο που καταδεικνύει πως γο-
νιός δεν είναι απαραίτητα όποιος γεννά παιδιά, αλλά εκείνος 
που συνειδητά ζει για τα παιδιά του. 

Παράλληλα, δίνει την ευκαιρία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 
να προβληματιστούν και να συζητήσουν με τα παιδιά για την 
υιοθεσία και τον ρόλο της οικογένειας, προβάλλοντας έτσι το 
αληθινό νόημα της αγάπης. 

«Το βιβλίο δίνει απαντήσεις, με λόγο απλό, διαλόγους ζωντα-
νούς και με αισιοδοξία μιλάει κατευθείαν στην καρδιά του ανα-
γνώστη. Διδάσκει τον ιδανικό τρόπο να καταλάβει κανείς την 
ψυχή ενός παιδιού: την ΑΓΑΠΗ!» 

Μαρία Γ. Τζομπανάκη 
(ηθοποιός)  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Μιχάλης
Μεταξάς

ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

▶  Πώς ξεκίνησες και πώς ασχολήθηκες με την φω-
τογραφία;
Από τα 8 μου ήθελα να γίνω σκηνοθέτης. Μάζευα 

τα παιδιά της τάξης ή της γειτονιάς και κάναμε «πα-
ραστασούλες», αργότερα είχα μία κάμερα και κάναμε 
σκετσάκια στο βίντεο και έκανα μέχρι και μοντάζ, σε 
ηλικία τώρα 14 -15 χρονών. Με «τραβούσε» και με 
γοήτευε πολύ το backstage, όποτε έβλεπα μια ταινία, 
έβλεπα πάντα και τα making off. 

Κάπου στα 15 μου, πήγα να παρακολουθήσω ένα 
γύρισμα μίας ταινίας μικρού μήκους. Κουβέντιαζα με 
έναν απ΄τους ηθοποιούς, ο οποίος με ρώτησε «ποιους 
σκηνοθέτες παρακολουθείς;». Και του απαντάω εντε-
λώς ψαρωμένη ότι εμένα μ' αρέσουν οι Πειρατές της 
Καραϊβικής, ο Χάρι Πότερ κ.λπ.. Και μου λέει «αν δε 
ξέρεις απο Μπέργκμαν και Κισλόφσκι δεν μπορείς να 
γίνεις σκηνοθέτης». Σκάλωσα και λέω, αυτός μάλλον 
έχει δίκιο. Οπότε εγκατέλειψα την ιδέα.

Αρκετό καιρό μετά ξεκίνησα να φωτογραφίζομαι ως 
μοντέλο, αλλά ακόμη κι εκεί αυτό που με ενθουσίαζε 
πιο πολύ ήταν πάλι το backstage. Η διαδικασία, το μα-
κιγιάζ, το στήσιμο, τα φώτα, η επεξεργασία. Και παρα-
κολουθούσα τη δουλειά τους για να μαθαίνω κι εγώ.

Συνειδητοποίησα πως και η φωτογραφία ήταν 

πάρα πολύ κοντά στη σκηνοθεσία. Σύντομα αγόρα-
σα τη πρώτη μου dslr, μία Νikon D60 και ξεκίνησα 
να το παλεύω με πολλάαααααα τεστ στην αρχή και 
αργότερα και πιο επαγγελματικά. 

▶  Τι είναι για σένα η φωτογραφία; Δώσε μας έναν 
ορισμό.
Η αποτύπωση σε εικόνα, μίας στιγμής.

▶  Θεωρείς ότι είναι δύσκολο να ξεκινήσεις να ασχο-
λείσαι με την φωτογράφιση;
Κοίτα, αν το κάνω εγώ, μπορεί να το κάνει ο καθέ-

νας. Υπάρχουν άπειρα tutorials στο ίντερνετ, απ΄αυτά 
έμαθα κι εγώ ό,τι ξέρω καθώς και από μερικούς φωτο-
γράφους που είχαν τη καλοσύνη να μου δώσουν κά-
ποιες συμβουλές. Δεν είναι δύσκολο πλέον να μάθεις 
φωτογραφία και επεξεργασία. Το δύσκολο είναι να 
βρεις δουλειά πάνω σε αυτό.

▶ Πώς θα χαρακτήριζες το φωτογραφικό σου στυλ;
Ακόμη είναι πολύ επηρεασμένο από άλλους φωτο-

γράφους και δεν έχω βρει τη δική μου ταυτότητα αν 
και είναι μερικοί που μου έχουν πει πως αναγνωρί-

Η Μαριάννα Αναγνωστοπούλου με προθυμία μας 
παραχώρησε την φωτογραφία που κοσμεί το τεύχος 

αυτό. Με ειλικρίνεια περισσή, ύφος ανεπιτήδευτο και 
μία απόλυτη διάθεση εξωτερίκευσης μας εμπιστεύτηκε 

τις σκέψεις της απαντώντας στα ερωτήματά μας. Την 
ευχαριστούμε πολύ και είμαστε βέβαιοι ότι μπορεί 
να μην έγινε σκηνοθέτης, αλλά βαδίζει τον δρόμο 

ενός αληθινού φωτογράφου που επιζητεί την καθάρια 
οπτική μέσω του προσοφθάλμιου φακού της. 
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Αλεξάνδρα
Κοφινιώτη

ζουν μία φωτό μου, πριν δουν το όνομά μου.
Επίσης το φωτογραφικό στυλ είναι κάτι που εξελίσσεται. Ας πού-

με παλιότερα τις έλιωνα τις φωτό στο Photoshop, τώρα κάνω πολύ 
φυσική επεξεργασία. 

Ή ας πούμε κάποτε με ενοχλούσε και ο παραμικρός κόκκος και 
δεν ανέβαζα ποτε iso, αλλά τώρα δεν με χαλάει λίγος θόρυβος.

Αυτό που έχω να πω σίγουρα για το στυλ μου , είναι ότι αγαπώ 
τα πορτραίτα, μ΄αρέσει να κάνω τα μοντέλα μου να δείχνουν στις 
φωτό τον καλύτερό τους εαυτό, μ΄ αρέσει το αισθησιακό αλλά όχι 
το πρόστυχο, και μ΄αρέσει το φυσικό φως και τα χρώματα να δένουν 
αρμονικά μεταξύ τους. 

▶  Πώς καταφέρνεις να κρατάς τον εαυτό σου δημιουργικό και να 
παράγεις φρέσκιες εικόνες;
Δεν είναι εύκολο. Με πετυχαίνεις σε μία φάση που η έμπνευσή 

μου και η δημιουργικότητά μου με έχουν λίγο εγκαταλείψει. Ελπίζω 
να μην είμαι για πάντα έτσι. Ειδικά εμείς στα ελεύθερα επαγγέλματα 
και δη οι καλλιτέχνες,  περνάμε τέτοιες φάσεις. 

▶  Όταν έχεις μια ιδέα για μια φωτογραφία πώς την υλοποιείς;
Με τη βοήθεια των συνεργατών μου. Παίρνω πάντα τις απόψεις 

τους, τους εμπιστεύομαι και με βοηθούν πάρα πολύ στο τελικό απο-
τέλεσμα που βλέπετε. Καθόμαστε, κουβεντιάζουμε όλοι μαζί ένα 
project, βρίκουμε το κατάλληλο μοντέλο, τα ρούχα, την τοποθεσία. 
Είμαι γενικά άτομο που λειτουργεί καλύτερα μέσα σε ομάδα. 

▶  Πώς αποκομίζεις αληθινές (φυσικές) εκφράσεις (πόζες) από τα 
μοντέλα σου;
Αυτό έχει να κάνει και με το μοντέλο. Κάποιες κοπέλες μου χαρί-

ζουν απίστευτες εκφράσεις και πόζες, χωρίς να χρειστεί εγώ να πω 
πολλά. Κάποιες άλλες, που δεν έχουν εμπειρία είναι λογικό να δυσκο-
λεύονται περισσότερο. Εκεί θα πεις καμιά χαζομαρούλα να ελαφρύ-
νεις το κλίμα, θα βάλεις μουσική ν΄ ανέβει το κέφι και θα βγάλουμε 
πολλές-πολλές φωτό μέχρι να καταλήξουμε σε αυτό που θέλουμε. 

▶  Πώς προετοιμάζεσαι για μια φωτογράφιση;
Αρχικά σε συνεννόηση με το μοντέλο και τους υπόλοιπους συ-

νεργάτες, ψάχνουμε για ιδέες, είτε απ' το μυαλό μας, είτε από εικό-
νες που έχουμε δει αλλού. Συνεννοούμαστε για το πόσοι θα είναι οι 
συντελεστές, ποιοι και αν θα κάνουν μακιγιάζ, μαλλιά και styling, τι 
είδους μαλλιά, μακιγιάζ και styling και μετά, αφού έχουμε οργανωθεί 

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΜΑΡΙΑΝΝΑ 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

για το concept μας, μία μέρα πριν, φορτίζω μπαταρία, 
ελέγχω τα στικάκια, αν είναι studio στήνω φώτα, και 
αν είναι on location πακετάρω τα πράγματά μου, που 
σημαίνει μηχανή, ριφλέκτορας, πράγματα που ίσως 
χρειαστεί το μοντέλο, όπως μια πετσέτα ή ακόμη και 
snacks και έτοιμοι!

▶  Μπορείς να περιγράψεις την διαδικασία πίσω 
από μια φωτογραφία σου (σχεδιασμός, concept, 
τοποθεσία, λήψη και επεξεργασία) ;
Αφότου γίνουν όλα όσα περιέγραψα στην προη-

γούμενη ερώτηση, προχωράμε στη μέρα της φωτο-
γράφισης. Αρχικά χρειάζονται 1-2 ώρες για μαλλιά 
και μακιγιάζ. Μετά ξεκινάμε με τη φωτογράφιση. 
Άλλη η διαδικασία σε studio, άλλη έξω. Στο studio 
έχεις απόλυτο έλεγχο του φωτισμού και έχεις ένα 
απλό background απο πίσω. Σε εξωτερική τοποθε-
σία, είναι περιορισμένες οι ώρες που ο ήλιος μας κά-
νει τη χάρη να κολακεύει, ενώ τις υπόλοιπες ώρες 
πρέπει πάλι να δημιουργήσουμε τέτοιες συνθήκες, 
έτσι ώστε ο ήλιος να μην κάνει «σκληρές σκιές». Επί-
σης πρέπει να βρεις και την κατάλληλη τοποθεσία 
που να ταιριάζει με το concept, καθώς και να συν-
θέσεις την εικόνα σου, χρησιμοποιώντας το μοντέλο 

και ό,τι υπάρχει στο τριγύρω περιβάλλον, ώστε να 
δημιουργούν μία αρμονική, συμμετρική εικόνα.

▶  Ποια φωτογράφιση δεν θα ξεχάσεις ποτέ;
Μου είχαν πει να αναλάβω μια φωτογράφιση τύ-

που cosplay που θα γινόταν για ένα ημερολόγιο. 
Θέλανε τα μοντέλα να βγουν ως σέξι cosplay χαρα-
κτήρες, σαν ηρωίδες κάποιου comic και το ήθελαν 
επίσης και πολύ dark. Ως κλασικοί Έλληνες είπαν 
να το οργανώσουν τελευταία στιγμή. Δεν φτιάχνεις 
ημερολόγιο για τη νέα χρονιά αρχές Ιανουαρίου!

Anyway, βρίσκουμε μια τοποθεσία, ένα εγκατα-
λελλειμένο κτήριο στην Πάρνηθα. Το δαγκώσαμε 
κανονικά, ειδικά τα μοντέλα που φορούσαν εσώρου-
χα τα λυπήθηκε η ψυχή μου! 

Αυτό που δεν θα ξεχάσω όμως είναι το εξής σκη-
νικό. Θέλανε για μια λήψη το μοντέλο, ντυμένο σέξι 
δαίμονας, να βάζει φωτιά σε κάτι φτερά αγγέλου. Εί-
χαν πάρει ένα μόνο σετ φτερά απ’ το Jumbo και μια 
δάδα. Προσπαθούσαν να δουν πώς θα ανάψουν τη 
φωτιά γιατί με το κρύο και την υγρασία δεν γινόταν. 
Όσο προσπαθούσαν εγώ είχα πάει δίπλα στο μοντέ-
λο να της εξηγήσω πώς πρέπει να ποζάρει. 
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Και ακριβώς εκείνη 
τη στιγμή, τους έρχε-
ται η ιδέα, να ρίξουν 
πετρέλαιο στα φτε-
ρά και να τα κάψουν. 
Απ΄την τεράστια φλό-
γα, εγώ και το μοντέλο 
τρομάξαμε και κάναμε 
ένα βήμα πίσω. Εγώ 
όμως είχα την «τύχη» 
να πέσω μέσα σε μια 
τεράστια τρύπα, με 
σίδερα να εξέχουν 
από ’δώ κι από ’κεί. 
Ως θαύμα δηλαδή δεν 
τραυματίστηκα σοβα-
ρά! Με βγάζουν απ’ 

την τρύπα και με το που βγαίνω μου λένε: «Τουλάχιστον 
τη λήψη την έχουμε;»... Are you kidding me..?!

▶  Τι είδους φωτογραφικές μηχανές και φακούς χρησι-
μοποιείς στις φωτογραφίσεις σου;
Φωτογραφικός εξοπλισμός:

– Μηχανή Νikon D7000
Φακοί:
– Nikon AF 50mmf/1.8D
– Nikon AF-S 16-85mmf/3.5-5.6 VR
– Nikon AF-S 70-200mm/2.8 VR II 
–  Sigma AF 105mm F2.8 EX DG OS HSM  

MACRO For Nikon
– Flash sb 700
Εξοπλισμός studio:
– 3 x 300W Strobe Light
– 3 x Light Stand
– 1 x Soft Box
– 2 x 84cm(33") Umbrella
– 1 x Wireless Trigger
– 2 Paper backdrops, black and white 
– 2 Reflectors

▶  Αν δεν ήσουν φωτογράφος τι άλλο θα μπορούσες ή 
θα ήθελες να είσαι; 

Θα ήθελα πολύ να ήμουν σκηνοθέτης. Επίσης μια πε-
ρίοδο ήθελα να γίνω δασκάλα παραδοσιακών χορών, 
χόρευα επί 12 χρόνια, αλλά τελικά δεν έκατσε.   ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Το 1972, ο Ray 
Tomlinson έστειλε 
το πρώτο ηλεκτρο-
νικό μήνυμα, χρη-
σιμοποιώντας το 
σύμβολο @, για να 
δηλώσει την θέση 
ή το ινστιτούτο 

του παραλήπτη. Ο Tomlinson ήξερε ότι 
έπρεπε να χρησιμοποιήσει ένα σύμβολο, 
που δεν θα εμφανιζόταν ποτέ στο όνο-
μα κανενός. Όμως πού χρησιμοποιούταν 
το σύμβολο @ πριν να γίνει ένας χαρα-
κτήρας του πληκτρολογίου; Ορισμένοι 
γλωσσολόγοι πιστεύουν ότι το σύμβο-
λο εμφανίστηκε τον 6° ή τον 7° αιώνα, 
όταν οι Λατίνοι αντιγραφείς υιοθέτησαν 
την λατινική λέξη ad, που σημαίνει «σε», 
«προς» ή «προς το». Άλλοι γλωσσολό-
γοι λένε ότι το @ εμφανίστηκε τον 18° 
αιώνα, σαν ένα εμπορικό σύμβολο για 
να δηλώνει τιμή ανά μονάδα, π.χ., 4 CD 
@ $5 (το καθένα). Το 2000, ένας καθη-
γητής της ιστορίας στην Ιταλία, ανακά-

λυψε κάποια έγγραφα του 14ου αιώνα, 
που χρησιμοποιούσαν το σύμβολο @ 
για να δηλώνουν ένα μέτρο ποσότητας, 
που βασιζόταν στην λέξη «αμφορέας». Ο 
αμφορέας ήταν ένα δοχείο σταθερού με-
γέθους, που χρησιμοποιούταν από εμπό-
ρους για μέτρηση κρασιού και κόκκων 
δημητριακών. Στην Φλωρεντία, το κεφα-
λαίο «Α» γραφόταν με ένα καλλιγραφικό 
τελείωμα, που αργότερα έγινε το @.

Άλλες χώρες έχουν διαφορετικά ονό-
ματα για αυτό το σύμβολο. 

Για παράδειγμα:
1) Νότια Αφρική - aapstet, ή «ουρά πι-

θήκου», 2) Τσεχία - zavinac, ή «ξιδάτη ρέ-
γκα», 3) Δανία - sanble-a, ή «προβοσκί-
δα ελέφαντα», 4) Γαλλία - petit escargot, 
«μικρό σαλιγκάρι», 5) Ελλάδα - παπάκι, 
6) Ουγγαρία - kukac, «σκουλήκι», 7) Ταϊ-
βάν - xiao lao-shu, «σύμβολο ποντικιού», 
8) Νορβηγία - grisehale, «ουρά γουρου-
νιού», 9) Ρωσία - sobachka, «σκυλάκι», 
10) Τουρκία - kulak, «αυτί»

SPAM
Η ενοχλητική αλληλογραφία είναι 

ανεπιθύμητη αλληλογραφία (σκουπίδια). 
Πριν από μερικά χρόνια, οι Monty Python, 
η Βρετανική ομάδα κωμικών, έκαναν ένα 
σκετς, στο οποίο οι πελάτες ενός εστια-
τόριου δεν μπορούσαν να συνομιλήσουν, 
επειδή κάποιοι άνθρωποι στο παρασκή-
νιο (μια ομάδα Βίκινγκς) τραγουδούσαν 
συνεχώς, «Spam, spam, eggs and spam...». 
Ο όρος spam επελέγη από τον κόσμο των 
υπολογιστών, για να περιγραφεί ένα άλλο 
είδος θορύβου, που παρεμβάλλεται στην 
επικοινωνία. Σήμερα ο όρος spam (ενο-
χλητική αλληλογραφία) αναφέρεται σε 
απρόσκλητο e-mail.

Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Λέο-
ντας ΣΤ΄(886 – 912) ολοκλήρωσε το 

ευρύ νομοθετικό και διοικητικό έργο 
του πατέρα του Βασιλείου του Α΄ κωδι-
κοποιώντας τους νόμου στα 60 βιβλία 
των «Βασιλικών», που αναφέρονται στο 
Δημόσιο Εκκλησιαστικό, Αστικό και Ποι-

νικό Δίκαιο. Προκειμένου λοιπόν να διευ-
κολυνθεί η εύρεση των τίτλων ή και των 
χωρίων των "Βασιλικών" δημιουργήθηκε 
ένα ευρετήριο που ονομάστηκε Τιπούκει-
τος. Η λέξη αυτή είναι σύνθετη και προ-
έκυψε εκ συναρπαγής από τη φράση "τι 
πού κείται" δηλαδή "πού βρίσκεται τι". 
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Μόλις η Αθήνα έγινε πρωτεύουσα του 
ελληνικού κράτους, κάποιος Θεόδωρος 
Καρράς έφτιαξε μια συμμορία κακοποι-
ών, που ρήμαζαν τα σπίτια και τα μα-
γαζιά. Η αστυνομία τούς κυνηγούσε να 
τους πιάσει, μα ποτέ δεν το κατόρθωνε. Ο 
Καρράς είχε γίνει αληθινό φόβητρο των 
κατοίκων. Την εποχή εκείνη στην Κολο-
κυνθού των Αθηνών κατοικούσε ο παπά-
Μελέτης, που έλεγαν ότι είχε φλουριά με 
το τσουβάλι.

Αν και περασμένης ηλικίας, η κατα-
πληκτική του δύναμη έκανε εντύπωση 
σε όλους. Το σπιτάκι που έμενε, ήταν 

τριγυρισμένο με περιβόλι από πράσα. 
Μια νύχτα ο παπάς πετάχτηκε οπό τον 
ύπνο του. Του φάνηκε πως είδε στο πε-
ριβόλι του κάποια σκιά, που κινούταν 
ύποπτα μέσο στα πράσα. Άφοβος καθώς 
ήταν, πήγε προς τα κει και μ’ ένα πήδημα 
γράπωσε από τον σβέρκο -ποιον άλλον;- 
τον περίφημο Καρρά, που τον παρέδωσε 
στην αστυνομία. Ο κακοποιός ομολόγη-
σε γρήγορα τους συνεργάτες του, που 
πιάστηκαν κι αυτοί. 

Απ’ αυτό το γεγονός προέκυψε και η 
φράση «τον έπιασαν στα πράσα», που 
σημαίνει επ’ αυτοφόρω σύλληψη.  ■

Οι Βυζαντινοί ήταν άφταστοι στο 
να εφευρίσκουν πρωτότυπες τιμωρίες. 
Όταν έπιαναν κάποιον να κρυφακούει, 
του έριχναν ζεματιστό λάδι στ’ αφτιά και 
τον κούφαιναν. Για τους «ωτακουστές» 
– όπως τους έλεγαν τότε αυτούς – ο αυ-
τοκράτορας lουλιανός αισθανόταν φοβε-
ρή απέχθεια. Μπορούσε να συγχωρέσει 
έναν προδότη, αλλά έναν «ωτακουστή» 
ποτέ. Ο ίδιος έγραψε έναν ειδικό νόμο 
γι’ αυτούς, ζητώντας να τιμωρούνται με 
μαρτυρικό θάνατο. Μα όταν τον έστειλε 
στη Σύγκλητο, για να τον εγκρίνει, εκεί-

νη τον απέρριψε, γιατί θεώρησε ότι το 
αμάρτημα του «ωτακουστή» δεν ήταν και 
τόσο μεγάλο. Είπαν δηλαδή – οι Συγκλη-
τικοί – ότι η περιέργεια είναι φυσική στον 
άνθρωπο και ότι αυτός που κρυφακούει, 
είναι, απλώς, περίεργος. Μπορεί να κάνει 
την κακή αυτή πράξη, αλλά χωρίς να το 
θέλει. Έτσι βρήκαν την ευκαιρία να κα-
ταργήσουν και το καυτό λάδι και ζήτησαν 
να τους επιβάλλεται μικρότερη ποινή. Ο 
lουλιανός θύμωσε, μα δέχτηκε να αλλά-
ξουν το σύστημα της τιμωρίας με κάτι 
άλλο που, ενώ στην αρχή φάνηκε αστείο, 

όταν μπήκε σε εφαρμογή, αποδείχθη-
κε πως ήταν αφάνταστα τρομερό. Έβα-
ζαν δηλαδή στ’ αφτιά του ωτακουστή… 
ψύλλους! Τα ενοχλητικά ζωύφια, έμπαι-
ναν βαθιά στο λαβύρινθο του αφτιού κι 
άρχιζαν να χοροπηδούν, προσπαθώντας 
να βρουν την έξοδο. Φυσικά, ο δυστυχι-
σμένος που δοκίμαζε αυτή την τιμωρία, 
έφτανε πολλές φορές να τρελαθεί.

Από τότε, ωστόσο, έμεινε η φράση 
«του μπήκαν ψύλλοι στ’ αφτιά», που σή-
μερα έφτασε να σημαίνει, ότι μου μπαί-
νουν υποψίες στο μυαλό για κάτι. 

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Anonyma

Γεια σας. Είμαι 
28 χρονών, ελεύθε-
ρη επαγγελματίας 
και για ευνόητους 
λόγους θα ήθελα 
να παραμείνω ανώ-
νυμη. Από πολύ 
μικρή είχα θέματα 
με την εικόνα μου 

και στην πορεία, με τη δουλειά που κάνω 
αλλά και με το πόσο εύκολα μπορεί κα-
ποιος να σε προσβάλει πίσω απ'την οθό-
νη του, απέκτησα κι άλλα θέματα. Έχω 
κάνει λοιπόν 3 πλαστικές επεμβάσεις και 
ενέσεις υαλουρονικού στα χείλη. Δεν με-
τανιώνω για καμία. Απλά, μετά την τελευ-
ταία επέμβαση που έκανα, ένιωσα πως με 
κάποιον τρόπο θα έπρεπε να ενημερώσω 
τις υπόλοιπες κοπέλες για πράγματα που 
οι γιατροί αποφεύγουν να μιλήσουν. Συ-
νήθως σου λένε «την επόμενη είσαι έτοι-
μη να πας στη δουλειά σου» ή «ο πόνος 
και οι ουλές είναι ελάχιστες». ΟΧΙ. Πρώ-
τη επέμβαση που έκανα ήταν ανόρθωση 
στήθους μαζί με σιλικόνη γιατί είχα χάσει 
γύρω στα 30 kg και το στήθος μου είχε 
απίστευτη χαλάρωση. Ήμουν ενθουσια-

σμένη όταν μπήκα στο χειρουργείο, που 
επιτέλους θα είχα ένα στητό στήθος, όπως 
κάθε άλλη κοπέλα στην ηλικία μου. Κα-
νείς όμως δεν με είχε προετοιμάσει για το 
μετά... Το στήθος μου έκανε να φανεί φυ-
σιολογικό γύρω στα 2 χρόνια. Στην αρχή 
είχα τεράστιες ουλές έβγαινε πύον και 
αίμα απο παντού και το πρήξιμο το έκανε 
να φαίνεται εντελώς ψεύτικο. Με δυσκο-
λία μπορούσα να κουνηθώ ή να κοιμηθώ. 
Θυμάμαι μάλιστα, πως έτσι όπως ήταν, το 
αποκαλούσα «στήθος του Φρανκενστά-
ιν». Βέβαια για να λέμε και τα σύκα σύκα 
και τη σκάφη σκάφη, οι περισσότερες κο-
πέλες που ξέρω πως έβαλαν στήθος τα 
τελευταία χρόνια, δεν ταλαιπωρήθηκαν 
τόσο. Νομίζω πως η ανόρθωση ήταν η δυ-
σκολία στη δική μου περίπτωση γιατί έκο-
ψαν και αφαίρεσαν περιττό δέρμα (ξέρω, 
ίου!). Μερικά χρόνια μετά έκανα ρινοπλα-
στική. Όχι δεν είχα καμία τεράστια μύτη, 
απλά το διάφραγμα ήταν στραβό. Έπρεπε 
να «σπάσει» και να ξανά«κολλήσει» σω-
στά. Τη στιγμή που δεν μου άλλαξαν το 
σχήμα της μύτης, δεν πείραξαν δηλαδή 
το κόκκαλο για να του δώσουν διαφο-
ρετικό σχήμα, δεν πονούσα ιδιαίτερα. Αν 

πειράξεις κόκκαλο εκεί ο πόνος είναι τε-
ράστιος. Εγώ απλά περίμενα να κολλήσει 
στη σωστή του θέση. Παρ' ότι όμως δεν 
υπήρχε σπουδαίος πόνος, το πρώτο δε-
καήμερο μετά την επέμβαση ήμουν τόσο 
πρησμένη, όχι μόνο στη μύτη αλλά και σε 
όλο το πρόσωπο, που έμοιαζα με τον Ρόκι 
Μπαλμπόα μετά από μάχη. Επίσης δεν 
μπρούσα να πάρω ανάσα απ' τη μύτη για 
κανά μήνα, κάτι ακόμη πιο ενοχλητικό. 
Και ερχόμαστε στο τώρα. Διαβάζω στο 
ίντερνετ για τη νέα μέθοδο της 4d vaser 
λιποαναρρόφησης και ενθουσιάζομαι. Η 
μέθοδος αυτή γράφανε παντού πως είναι 
πολύ λιγότερο επεμβατική, αφήνει λίγες 
ουλές και μελανιές και απ’ την επόμενη 
μπορείς να πας και στη δουλειά σου. Επί-
σης, αυτό που με ενθουσίασε περισσότε-
ρο, είναι ότι με αυτή τη τεχνική μπορεί ο 
γιατρός να κάνει να φαίνονται γραμμώ-
σεις στην κοιλιά. Μίλησα με τον γιατρό, ο 
οποίος δεν μου έκανε πλήρη ενημέρωση 
όταν πήγα να με δει, αλλά λέω δεν πει-
ράζει, για να γράφουν παντού πως εί-
ναι απλή η επέμβαση, έτσι θα είναι (oh 
silly me). Τον ρώτησα βέβαια και κάποια 
πράγματα μέσω sms και e-mail, τα οποία 
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απέφυγε να μου απαντήσει και όταν μέσα 
στο χειρουργείο πήγα πάλι να τον ρωτή-
σω, απάντησε γελώντας πως θα μου απα-
ντήσει μετά την επέμβαση. Εγώ απ' αυτά 
που είχα διαβάσει νόμιζα θα είμαι εντελώς 
οκ μετά, μέχρι και κόσμο είχα καλέσει να 
έρθει σπίτι. WRONG! Ξύπνησα μετά την 
νάρκωση με ζαλάδα, κάτι που δεν συμβαί-
νει πλέον, εκτός κι αν είναι κακή η νάρ-
κωση. Μετά με πήγαν στο δωμάτιο για 
να με προσέχουν για μερικές ώρες, μέχρι 
να γυρίσω σπίτι. Πονούσα ΠΑΝΤΟΥ και 
δεν μπορούσα να σταθώ, είτε ξαπλωμένη 
είτε όρθια. Όπως είπε και ο γιατρός μου 
είχε κάνει 15 μικροσκοπικές τρύπες, απ’ 
τις οποίες έβγαινε συνέχεια αίμα και δεν 
ξέρω και τι άλλα υγρά. Σουρωτήρι δη-
λαδή... Με το ζόρι κατάφερα να σηκωθώ 
και να παω τουαλέτα κι ακόμη και σήμε-
ρα που έχουν περάσει 4 μέρες, ζορίζομαι 
να κουνηθώ. Οι μελανιές δε; Όλο μου το 
σώμα γεμάτο. Σε κοιλιά και μηρούς ει-
δικά, που έγινε η λιποαναρρόφηση δεν 
υπάρχει σημείο που να μην είναι μελανό. 
Δυσκολεύομαι να σκύψω, δυσκολεύομαι 
να κουνηθώ, είμαι συνέχεια με παυσίπονα 
και με έναν πολύ σφιχτό κορσέ. Α, και το 

τελικό αποτέλεσμα; Θα φανεί λέει μετά 
από 14 μήνες! Για να μην παρεξηγηθώ, 
δεν λέω πως κάποιος γιατρός δεν έκα-
νε καλά τη δουλειά του. Λέω απλά πως 
αποφεύγουν να σε ενημερώσουν για το 
μετά, για να μην φοβηθείς και δεν κάνεις 
την επέμβαση. Και πραγματικά δεν ξέρω, 
αν τα γνώριζα όλα αυτά από πριν αν θα 
έκανα τις επεμβάσεις, αλλά επειδή είμαι 
και λίγο τρελή, ίσως και ναι. Άλλωστε το 
σώμα σου κατά τη διάρκεια της επέμβα-
σης περνάει μια τεράστια δοκιμασία, σε 
πετσοκόβουν, σε επανασυναρμολογούν, 
σου ρουφάνε το λίπος... Είναι λογικό να 
θέλει κάποιο διάστημα το σώμα για να 
επανέλθει. Αλλά θα προτιμούσα να γνώ-
ριζα από πριν, πόσο χρονοβόρα και επί-
πονη είναι η διαδικασία της ανάρρωσης, 
αντί να μου λένε «την επόμενη μπορείς 
μέχρι και στη δουλειά σου να πας». 

Και άφησα το υαλουρονικό για το τέ-
λος, γιατί απ' ό,τι βλέπω είστε πολλές που 
το έχετε δοκιμάσει. Είναι το πιο απλό απ' 
όλα τα παραπάνω αν και έχει κι αυτό τις 
δυσκολίες του. Απ' τις ενέσεις μπορεί να 
δημιουργηθούν αρκετές μελανιές στα χεί-
λη και στην αρχή τα χείλη σου θα κάνουν 

και κάτι γρομπαλάκια, τα οποία με τον 
καιρό θα φύγουν, εκτός κι αν είναι κακό το 
υλικό, οπότε και θα μείνεις με τα γρομπα-
λάκια. Επίσης για 2-3 μέρες τα χείλη σου 
θα είναι σαν της πάπιας και εγώ προσωπι-
κά αυτό το διάστημα που είναι πρησμένα 
τα χείλη, αποφεύγω να βλέπω ανθρώπους 
για να μην τους τρομάξω. Γενικά βέβαια, 
παρά τις δυσκολίες, είμαι ικανοποιημένη 
και με το στήθος και με το υαλουρονικό 
και με τη μύτη (για τη λιποαναρρόφηση 
δεν ξέρω ακόμη, θα φανεί όταν φύγει το 
πρήξιμο). Τέλειο δεν είναι όμως τίποτα απ' 
αυτά, παρά τις επεμβάσεις. Διορθώθηκαν 
σε μεγάλο βαθμό, αλλά τέλεια δεν έγιναν. 
Σίγουρα βέβαια είναι καλύτερα από πριν, 
οπότε είμαι ικανοποιημένη και δεν με πει-
ράζει. Απλά σε τελική ανάλυση ήθελα να 
ενημερώσω για τις δυσκολίες της ανάρ-
ρωσης, αλλά και για το ότι το αποτέλε-
σμα μπορεί να μην είναι αψεγάδιαστο. 
Εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία σε όποια 
κοπέλα ή και άντρα θελήσει να επιχειρή-
σει κάτι τέτοιο. Και το πιο σημαντικό: 

Κάντε το για τον εαυτό σας κι όχι επει-
δή το είπε κάποιος άλλος.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Σα σήμερα...
23 Δεκεμβρίου 2008 – 23 Δεκεμβρίου 

2016.
Φέτος αντί για στολισμένα δέντρα, 

αναμμένα τζάκια και πολύχρωμα φωτά-
κια λέω να πω χρόνια πολλά σε όλους σας 
με ένα μήνυμα λίγο διαφορετικό από τα 
τετριμμένα. Αυτή λοιπόν είμαι εγώ 23 Δε-
κέμβρη 2008 σε ένα κρεβάτι ξαπλωμένη 
μέσα στον Άγιο Σάββα, μετά από 8 ώρες 
χειρουργείο... όσα και τα χρόνια σα σή-
μερα. Η ιατρική γνωμάτευση από όλους 
τους κορυφαίους: Σάρκωμα (σπάνια μορ-
φή καρκινικού όγκου πάνω στους μυς δί-
πλα στη σπονδυλική στήλη) αν πετύχει το 
χειρουργείο έχετε το πολύ 2 χρόνια ζωής 
Κα Λιάκου, αλλά δεν θα ξαναπερπατήσε-
τε! Αν δεν πετύχει λυπούμαστε πολύ δεν 
υπάρχει καμιά ελπίδα, είναι θέμα χρόνου. 
Το χειρουργείο λέει πέτυχε και για τους 
επόμενους μήνες η φωτογραφία των τρι-
ών παιδιών μου στο τζάμι, οι καρτούλες 
τους με τις ευχές τους και η εικόνα της 
Παναγίας ήταν η καθημερινή μου θέα. Για 
τους φρικτούς πόνους παρηγοριά η μορ-
φίνη. Οι προτεραιότητές μου άλλαξαν και 
αντί να σκέφτομαι τι θα φορέσω αύριο 
στο γραφείο για να δείχνω μία νέα σέξυ 

εφοριακός, σκεφτόμουνα πως θα κάνω 30 
βήματα με το μηχάνημα στον διάδρομο 
του Αγίου Σάββα, όπως μου είχαν επιβά-
λει οι γιατροί. Εγώ έκανα 32, έτσι για την 
αλητεία!! Υπέγραψα να γίνω και πειρα-
ματόζωο στην ιατρική σχολή ως σπάνια 
περίπτωση για να σωθούν άλλοι κι έτσι 
είχα 3 φορές τη βδομάδα καμιά δεκαριά 
φοιτητές παρεούλα να κάνουν πειράμα-
τα πάνω μου. Καλά ήταν... δεν υπήρχε και 
Facebook, πέρναγε η ώρα. Μια μέρα ένας 
νευροχειρουργός μου είπε: «Καλό είναι 
να μεριμνήσετε ποιος θα φροντίζει τα παι-
διά σας από ’δω και πέρα γιατί δεν έχετε 
ελπίδες και η ποιότητα ζωής σας από ’δω 
και πέρα, όσο σας απομένει, θα είναι πολύ 
κακή, δεν θα μπορείτε ούτε να αυτοεξυπη-
ρετείστε όχι να φροντίσετε παιδιά!» Απά-
ντησα κι εγώ από μέσα μου: «Ρε αρχίδι, 
ποιος είσαι εσύ που θα μου πεις πως δεν 
έχω ελπίδα;; Και ποιος είσαι εσύ που θα 
μου πεις να εγκαταλείψω;; Γαμημένε! Δικά 
μου είναι τα παιδιά, εγώ θα τα φροντί-
σω μέχρι να πάνε σπίτια τους, μαλάκα!!» 
Αυτό που είπα απ’ έξω μου ήταν: «Εγώ το 
καλοκαίρι θα βγω από ’δω και θα έρθω να 
σας βρω, πάνω σε 20ποντο τακούνι!».

Το έκανα, τα κατάφερα. Ανεβοκατέβη-

κα την κυλιόμενη του Mall για δύο βδο-
μάδες με τακούνι για να έχω ισορροπία, 
αλλά το έκανα. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είχα 
να αποδείξω τίποτα σε κανέναν πια, αλλά 
γι’ αυτόν που μου είπε ότι δεν μπορώ, 
μπόρεσα! Κι αυτό θέλω να σου πω κι εσέ-
να για όποιον σου λέει «δεν μπορείς» να 
του δείξεις ότι μπορείς. Όσο ήμουνα εκεί 
ξαπλωμένη το μόνο που έλεγα ήταν «ας 
βγω από ’δω μέσα και όλα θα τα κάνω». 
Και φυσικά τίποτα δεν είναι εύκολο... μετά 
από μεταστάσεις και άλλα 11 χειρουργεία 
από τότε, θέλω να σου πω ότι αν έχεις χά-
σει την πίστη σου στη ζωή και τον εαυτό 
σου, αυτό που γουστάρεις να κάνεις κάν’ 

Κατερίνα 
Λιάκου
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το και αυτό που θες να είσαι γίνε! Η υγεία 
είναι σπουδαίο αγαθό και είναι μεγάλη 
μαλακία να το θεωρείς δεδομένο. Και θα 
μου πεις «κυρά μου, τον πόνο σου στο 
Facebook βρήκες να τον πεις;». Ναι ρε, 
θα τον πω, γιατί μου είπαν ότι πρέπει να 
περάσουν 8 χρόνια για να μειωθεί ο κίν-
δυνος και πέρασαν και γιατί είμαι ακόμα 
εδώ και ακόμα φοράω τακούνια, αγκα-
λιάζω τα παιδιά μου, γελάω και ζω! Ζω! 
Και επειδή υπάρχουν κάποιοι που μπή-
καν στον κόπο να διαβάσουν μέχρι εδώ 
την αλήθεια μου, που με ξέρουν αλλιώς, 
με το χαμόγελο στα χείλη συνήθως, και 
νομίζουν πως τα ’χα όλα ρόδινα. Ένα κου-
ράγιο θέλω να δώσω σε όσους νομίζουν 
πως τελείωσαν όλα επειδή τους παράτη-
σε η γκόμενά τους ή επειδή χρωστάνε τη 
ΔΕΗ, ή γιατί δεν έχουν λεφτά να πάνε για 
ρεβεγιόν στην Αράχωβα και μπουζούκια 
για Χριστούγεννα. Εκτιμήστε όσα έχετε 
ήδη. Ό,τι έχει ο καθένας. Και παλέψτε για 
ό,τι σας ξημερώσει το αύριο. Συγχωρέστε 
όποιον δε σας φέρθηκε καλά και πείτε 
συγγνώμη όπου το χρωστάτε και σηκω-
θείτε αύριο το πρωί και πείτε ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για όσα ήδη έχετε. Καλά 
Χριστούγεννα με υγεία.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Βιργινία Παναγιώτου

Έεεεελα δεν 
το πιστεύω...!

Πρόγραμμα – προτάσεις:

1.  Κυριακή 29/1/2017: 
Αγία Φωτεινή, Ιλισσός, Μετς, 1ο 
Νεκροταφείο (φωτογραφίζουμε 
τον ναό και τον περιβάλλοντα 
χώρο –Ιλισσό και Μετς– και επι-
σκεπτόμαστε το 1ο Νεκροταφείο)

2.  Κυριακή 26/2/2017: 
Αστικό τοπίο, άνω Κυψέλη (η πλέ-
ον πυκνοκατοικημένη περιοχή της 
Αθήνας γεμάτη πολυκατοικίες κλί-
μακες και γειτονιές)  

3.  Κυριακή 19/3/2017: 
Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθη-
τοποίησης Αντώνης Τρίτσης (Απα-
θανατίζουμε μια μοναδική "νησίδα" 
άγριας ζωής περ. 1000 στρεμμάτων, 
στον αστικό ιστό της Αθήνας και 
μόλις 8 km από την Ομόνοια!).

Η εκδοτική ομάδα του Σωματείου 
μας Πέντανδρον έχει προγραμματίσει 
για το άμεσο μέλλον την έκδοση σε 
e-book των ακόλουθων αριστουργη-
μάτων της παγκόσμιας λογοτεχνίας:

1.  Ο βαρκάρης του Βόλγα  
του Ιβάν Μπελούκιν.

2. Ο Καημός του Άντον Τσέχοφ.

3.  Άπαντα Ποιήματα του  
Κωνσταντίνου Καβάφη.

4.  H γυναίκα της Ζάκυθος του  
Διονυσίου Σολωμού.

5.  Τριάντα δύο Σπάνιες  
Γκραβούρες-Συλλογή. ■

▶ Ο βασιλιάς των Βουλγάρων Κρού-
μος έκοψε το κεφάλι του βυζαντινού 
αυτοκράτορα Νικηφόρου Α΄, όταν τον 
συνέλαβε αιχμάλωτο μετά τη νίκη του 
στη Μάχη της Πλίσκα το 811, το λά-
ξευσε σε κύπελλο, το επαργύρωσε και 
το χρησιμοποιούσε για να γιορτάζει 
τους θριάμβους του. 

▶ Η θανατική ποινή θεσμοθετήθηκε 
για πρώτη φορά στον Κώδικα του βα-
βυλώνιου βασιλιά Χαμουραμπί τον 18ο 
αιώνα π.Χ.. 

▶ Όσοι πάσχουν από σχιζοφρένεια 
δεν χασμουριούνται σχεδόν ποτέ. 

▶ Ο ήχος που κάνουν οι καταρράκτες 
της Victoria ακούγεται σε απόσταση 64 
χλμ. 

▶ Η μονομαχία στην Παραγουάη 
είναι νόμιμη, αρκεί και τα δύο μέρη να 
είναι δωρητές αίματος. 

▶ Μία αστραπή χτυπάει με τέτοια 
ταχύτητα που θα μπορούσε να κάνει 
την περιφορά της Γης 8 φορές σε 1 δευ-
τερόλεπτο. 

▶ Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 
’90, οι πυρηνικές βόμβες της Βασιλικής 
Πολεμικής Αεροπορίας του Ηνωμένου 
Βασιλείου (RAF) μπορούσαν να ενερ-
γοποιηθούν με τη χρήση ενός λουκέ-
του ποδηλάτου.

▶ Κάθε ρήγας στην τράπουλα ανα-
παριστά έναν μεγάλο βασιλιά της ιστο-
ρίας: ο ρήγας μπαστούνι τον Δαυίδ, ο 
ρήγας σπαθί τον Μέγα Αλέξανδρο, ο 
ρήγας κούπα τον Καρλομάγνο και ο 
ρήγας καρό τον Ιούλιο Καίσαρα. 

▶ Ο παγκόσμιος πληθυσμός μπορεί 
να χωρέσει μέσα στα σύνορα του Τέ-
ξας. 

▶ Η Coca-Cola είχε αρχικά πράσινο 
χρώμα.  ■

1. Κυριακή 5/2/2017:
 Γενική Συνέλευση και κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας  
στο Planet Physics, ώρα 19:00 (Αναπαύσεως 18, Βριλήσσια).

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


