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Editorial...
Αγαπητοί αναγνώστες

«Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια αλλά δεν μπορείς να σταματήσεις την 
άνοιξη»... λέει ο ποιητής, κι αυτό διότι η άνοιξη είναι η κορύφωση της ελπίδας, 
είναι τα νιάτα και η ομορφιά, τα μηνύματα που φέρνουν τα χελιδόνια στα όνει-
ρα των ανέμελων ψυχών.

Και χρειαζόμαστε όνειρα, και στίχους, και παρακίνηση και μέλλον. Γιατί μπο-
ρεί ο χρόνος να έχει τέσσερεις εποχές αλλά η Ζωή μας φαίνεται να τις έχει 
λησμονήσει...

...και συμπληρώνει πάλι ο ποιητής πως «την άνοιξη αν δεν την βρεις τη φτιά-
χνεις».

Καλούμαστε λοιπόν να φτιάξουμε μια Άνοιξη, που θα πλυμμηρίσει το πνεύ-
μα και την συνείδηση που κοιμάται ύπνο βαθύ και ατάραχο, από μυρωδιές φρέ-
σκιες, χρώματα ζωντανά και λαμπερά μα ήπια, σκέψεις αισιόδοξες και γέλιο, 
εικόνες που αναδύονται σε περιβόλια λέξεων και σε αμπελώνες μουσικούς, κα-
λούμαστε να ορθώσουμε το βλέμμα μας και να σκίσουμε τα πέπλα του ζόφου, 
να χύσουμε φως, και φωτιά, και να φωνάξουμε: «Γενηθήτω Άνοιξη, Γενηθήτω 
ελπίδα». 

Παραφράζοντας, λίγο τον ποιητή κλείνουμε λέγοντας πως της Άνοιξης οι 
δρόμοι είναι λευκοί. Τ’ άνθη της μιλούν. Από τα πέταλά τους αναδύονται συ-
χνά αιγαιοπελαγίτικες μνήμες. Γιατί η Άνοιξη είναι μια εκδρομή χωρίς τέλος, 
μια επανάσταση που δεν αργεί.

Το ΔΣ
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Αντώνης Αντωνακάκης

Δράσεις και αποδράσεις..!!

19.03.2017 
Φωτοβόλτα στο πάρκο Περιβαλλοντικής  
Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης»

Το Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρί-
τσης» επισκέφθηκε τις πρώτες μέρες της Άνοιξης ο φωτογραφικός 
μας όμιλος Πρίσμα. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη αλλά ακόμη με-
γαλύτερη η έμπνευση που γεννούσε το σαγηνευτικό περιβάλλον 
και τα στοιχεία της φύσης: αέρας, νερό, πράσινο, δένδρα, πουλιά, 
κτήρια, δρώμενα και κόσμος χαρούμενος και πολύς. Το αποτέλε-
σμα ήταν το πλήθος φωτογραφιών που την ποιότητά τους  μπο-
ρείτε να διαπιστώσετε στο άλμπουμ της εκδήλωσης: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.8846002150158
17&type=3.

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.884600215015817&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.884600215015817&type=3
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09.04.2017 
Φωτοβόλτα στον Διομήδειο Βοτανικό κήπο

Επισκεφθήκαμε τον μεγαλύτερο βοτανικό κήπο των 
Βαλκανίων και έναν από τους μεγαλύτερους του κόσμου. 
Η Άνοιξη σε πλήρη οργασμό έντυνε τα φυτά με την πιο 
καλή τους φορεσιά και τα πιο λαμπρά τους χρώματα. 
Τα λουλούδια ελκύαν λογής έντομα που πετούσαν με 
φρενήρεις ρυθμούς για να τα προλάβουν όλα. Ο Διομή-
δειος Βοτανικός κήπος μας πρόσφερε ένα πλούσιο φω-
τογραφικό πεδίο ,όπως μπορείτε να διαπιστώσετε στο 
άλμπουμ της εκδήλωσης στο Facebook: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.89863
9426945229&type=3. 

23.04.2017
WorkShop «Αντίληψη, Σύνθεση και Ανάλυση»

Workshop με θέμα ένα εισαγωγικό σεμινάριο στην 
τέχνη της φωτογραφίας με τίτλο "Αντίληψη, Σύνθεση 
και Ανάλυση" oργανώθηκε από τον φωτογραφικό όμι-
λο Πρίσμα στον φιλόξενο χώρο επιστημονικών πειρα-
μάτων Planet Physics (Αναπαύσεως 18 στα Βριλήσσια). 
Εισηγητές ήταν οι καταξιωμένοι φωτογράφοι στον χώρο 
τους κκ. Γιάννης Αμύγδαλος (https://www.facebook.
com/yiannisamigdalos), Αγγελική Μπίτσικα (https://
www.facebook.com/agelikibitsikaphotography/?pnr
ef=lhc) και Έφη Σκίτσα (https://www.facebook.com/
PhotographyEffie/). Οι εισηγητές αναφέρθηκαν στα βα-
σικά χαρακτηριστικά μιας καλής φωτογραφίας, στην τέ-
χνη και την τεχνική της. 

Οι φίλοι και τα μέλη που συμμετείχαν ενθουσιάστηκαν 
με τις παρουσιάσεις και έθεσαν ερωτήσεις που κράτησαν 
το ενδιαφέρον του κοινού αμείωτο μέχρι αργά. 

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.898639426945229&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.898639426945229&type=3
https://www.facebook.com/yiannisamigdalos
https://www.facebook.com/yiannisamigdalos
https://www.facebook.com/agelikibitsikaphotography/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/agelikibitsikaphotography/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/agelikibitsikaphotography/?pnref=lhc
https://www.facebook.com/PhotographyEffie/
https://www.facebook.com/PhotographyEffie/
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14.05.2017
Εκδρομή στην Στυμφαλία και  στην λίμνη Δόξα

Η πρώτη για φέτος έξοδος του Σωματείου μας, που συνδύασε 
την περιήγηση με την ιστορία και την φωτογραφίαπραγματοποι-
ήθηκε στην Στυμφαλία λίμνη, στο μοναστήρι του Αγίου Γεωρ-
γίου Φενεού και στην λίμνη Δόξα στην Πελοπόννησο. Για άλλη 
μια φορά το τοπίο μας σαγήνευσε. Η φύση πρόσφερε γαλάζιες 
και ανοιχτοπράσινες αποχρώσεις και δημιουργούσαν παράξενες 
υφές στα τοπία με τις αντανακλάσεις του. Το εκμεταλλευτήκαμε 
και 'μεις και αποκομίσαμε πολύτιμη "σοδειά" από μαγευτικές φω-
τογραφίες όπως μπορείτε να δείτε στο σχετικό άλμπουμ: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.920113881464
450&type=3.  ■

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.920113881464450&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.920113881464450&type=3
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Επιλέγουμε  
και εκδίδουμε...
www.athlepolis.gr

ΑΠΑΝΤΑ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ

ΠΟΙΗΜΑΤΑ  
Κων/νος Καβάφης

«Πόσες φορές μες στην δου-
λειά μου μ’ έρχεται μια ωραία 
ιδέα, μια σπάνια εικόνα, σαν 
ετοιμοκαμωμένοι αιφνίδιοι 
στίχοι, και αναγκάζομαι να 
τα παραμελώ, διότι η υπηρε-
σία δεν αναβάλλεται. Έπειτα 
σαν γυρίσω σπίτι μου, σαν συνέλθω κομμάτι, γυρεύω να 
τ’ ανακαλέσω αλλά πάνε πια. Και δικαίως. Μοιάζει σαν 
η Τέχνη να με λέγει «Δεν είμαι μια δούλα εγώ· για να με 
διώχνεις σαν έρχομαι, και να ’ρχομαι σαν θες. Είμαι η με-
γαλύτερη Kερά του κόσμου. Και αν με αρνήθηκες, προ-
δότη και ταπεινέ, για το ελεεινό σου καλό σπίτι, για τα 
ελεεινά σου καλά ρούχα, για την ελεεινή καλή κοινωνική 
σου θέση, αρκέσου μ’ αυτά λοιπόν, (αλλά πού μπορείς ν’ 
αρκεσθείς) και με τες λίγες στιγμές που όταν έρχομαι συ-
μπίπτει να είσαι έτοιμος να με δεχθείς, βγαλμένος στην 
πόρτα να με περιμένεις, όπως έπρεπε να είσαι κάθε μέρα».
Αυτός ήταν ο Κ. Καβάφης των 154 αναγνωρισμένων 
ποιημάτων.

ΡΟΔΟ ΜΟυ ΑλΙΚΟ
Σακελλάρης Καμπούρης

Η νέα ποιητική συλλογή 
του Καλύμνιου ποιητή Σα-
κελλάρη Καμπούρη «Ρόδο 
μου άλικο». Μας ταξιδεύει 
με τους στίχους του σε κυμ-
ματισμούς συναισθημάτων, 
οι λέξεις του γίνονται κύτ-
ταρα της θάλασσας και ο 
ίδιος η προσωπογραφία της, 
και όπως μας λέει: «γράφω με το “ειμί” γιατί, οι δικές μου 
πληγές, είναι και δικές σας. μαζύ μας γέννησε η μάνα 
μας, τυφλά κουλούκια, σ’έναν απέραντο ήλιο... γιατί συ-
νυπάρχουμε αδερφέ μου, κάτω από τον ίδιο καγχάζοντα 
αιώνα, τον ίδιο πρόστυχο ουρανό, τις ίδιες πρόστυχες 
αξίες... πορευόμαστε τώρα».

ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΚΟλΑΣΗ
Αρθούρος Ρεμπώ

Το «Μια Εποχή στην 
Κόλαση» αμετάβλητο στο 
χρόνο γέννημα του ταλέ-
ντου, που έπαψε να σκέ-
φτεσαι ποιητικά και πα-
ραδόθηκε στην πυρά της 
Ιεράς Εξέτασης της καθη-
μερινότητας.

Ο «έφηβος των Αρδεν-
νών» το αγόρι με την ανυπόφορη συμπεριφορά, το 
ίνδαλμα λογοτεχνών και παντός είδους καλλιτεχνών, 
τόσο του καιρού του όσο και των κατοπινών του, εξαρ-
γύρωσε την υστεροφημία του με έναν γρήγορο θά-
νατο, μόλις στα 19 του. Μα αυτός ο θάνατος δεν του 
απαγόρευσε να ζήσει, να γνωρίσει, να θαυμάσει και να 
κυνηγήσει την αλήθεια. Πρόλαβε ως έφηβος να τιμή-
σει την νιότη και την τρέλα με κάθε λογής εμπειρία, σε 
κάθε ανάσα και γουλιά αψεντιού, σε κάθε έμπνευση σε 
και κάθε κακουχία.

Το «Μια Εποχή 
στην Κόλαση» είναι το 
παραμύθι των εφήβων, 
το αριστούργημα της 
νιότης και της άρνη-
σης, το ευαγγέλιο της 
απαξίωσης κάθε συ-
νήθειας και αίσθησης, 
το προφητικό κείμενο 
και ο αποχαιρετισμός 
στην γραφίδα ο δι-
αρραγής παρθενικός 
υμένας της μοντέρνας 
γραφής της μοντέρνας 
σκέψης.  ■ «Α
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◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ΟΙ ΒΟΡΓΙΕΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ
Dalize - Apollinaire
Eκδόσεις: ΕΝΑΛΙΟΣ

«Ο κόσμος αναστατώθηκε εκείνη τη 
νύχτα. Μιλούσαν για τους Βοργίες, για 
τα σκάνδαλά τους, κι έλεγαν χοντρά 
αστεία. Τους πήραν όλους με τη σειρά, 
αρχίζοντας από την Τζούλια Φαρνέζε 
και τη μητέρα της, τον πάπα, τη Βανό-
τσα, τον Καίσαρα Βοργία και τη δύστυ-
χη Λουκρητία. Για όλους αυτούς είχαν 
κάτι άσχημο να πουν…».

Η ιστορία έχει να αναδείξει πολ-
λές «ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ» -στην ψυχιατρική 
τις αποκαλούμε άρρωστες- προσωπι-
κότητες που προκάλεσαν μίση, πάθη 
και που εγείραν το λαϊκό αίσθημα και 
τη λαϊκή ετυμηγορία. Ίσως ποτέ όμως 
στην Ιστορία δεν έχει καταγραφεί άλλη 
φορά η περίπτωση μιας Οικογένειας ή 
για την ακρίβεια μιας Δυναστείας τόσο 
μα τόσο μισητής και τόσο αποτρόπαι-
ης. Οι Βοργίες αντιπροσωπεύουν ακρι-
βώς αυτό το δείγμα. 

Η Ισπανικής καταγωγής Δυναστεία 
των Βοργία κατηγορήθηκε -και όχι 
άδικα- για στυγερά και διεστραμμένα 
εγκλήματα, για διαφθορά, για κατά-
λυση Ηγεμονιών και ανατροπή Ηγε-
μόνων. Δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει 
την Παπική εξουσία ως όπλο για σκο-
πούς ιδιοτελείς. Η cantarella, ήταν το 
δηλητήριο της οικογένειας Βοργία και 
μέσο επίτευξης αυτών των σκοπών. 

Ο Γκιγιώμ Απολιναίρ -ένας εκ των 
σημαντικότερων Γάλλων ποιητών του 
20ού αι.-, γνωστός στα ελληνικά γράμ-
ματα με τα ποιήματά του αλλά και το 
θεατρικό του έργο «Οι μαστοί του Τει-
ρεσία» συνέγραψε το παρόν πόνημα με 
τον Ρενέ Νταλίζ έχοντας στα χέρια του 
ένα χειρόγραφο που όπως ο ίδιος κατα-
γράφει, η χήρα ενός διάσημου ιστορι-
κού της εποχής, τους το εμπιστεύτηκε, 
προκειμένου να εκδοθεί το βιβλίο με 
την προϋπόθεση ότι δεν θα αναφέρο-
νταν ποτέ το όνομα του συγγραφέα.

Βρισκόμαστε τα τέλη του 15ου αι.. Η 
Ιταλία είναι ένα μωσαϊκό πολλών και 
ανεξάρτητων κρατών με κυρίαρχα τη 
Βενετία, τη Φλωρεντία, το Μιλάνο. Η 
πρόοδος σε επιστημονικό, καλλιτεχνι-
κό και τεχνολογικό τομέα κυριαρχούσε 
στα κράτη αυτά. Πλούσιοι φεουδάρχες 
που συνδέονταν μεταξύ τους με δε-
σμούς αίματος κυβερνούσαν άλλοτε 
δίκαια και άλλοτε καταστρατηγώντας 
τα ορθά και τα δίκαια. Οι φιλοδοξίες 
και το μένος έναντι αυτών από την 
ισχυρή Δυναστεία, θα έχουν ως απο-
τέλεσμα την κατάλυση όποιας μορφής 
εξουσίας τους.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένα πρωινό του 
Αυγούστου του 1492, στην πλατεία του 
Αγίου Πέτρου άνοιξε ένα παράθυρο και 
μια φωνή βροντοφώναξε «Ηabemus 

Pontificem» «Έχουμε Ποντίφικα». Ο 
Καρδινάλιος Ροντρίγκο Βοργίας εξε-
λέγη Πάπας με το εκκλησιαστικό όνο-
μα Αλέξανδρος ΣΤ΄ (επέλεξε το όνομα 
αυτό προς τιμή του Μεγάλου Αλεξάν-
δρου). Ήταν ο 4ος Πάπας από τον οίκο 
των Βοργία. Μια νέα σελίδα της ιστο-
ρίας θα γυρίσει από εκείνη την ημέρα. 
Ο Καίσαρας Βοργίας ένα από τα 4 νόθα 
παιδιά του Πάπα, από την άνομη σχέ-
ση του με την παντρεμένη ερωμένη του 
Βανότσα Κατανέι, τυφλωμένος από τη 
ζήλεια και το άσβεστο μίσος για το με-
γαλύτερο και πιο αγαπημένο γιο του 
Πάπα Φραντζέσκο, τον δολοφονεί προ-
κειμένου να κερδίσει τα πρωτοτόκια. 
Διατάζει η σορός του αδελφού του να 
ριχτεί στα κρύα νερά του Τίβερη μέχρι 
που ξεβράζεται το πτώμα και οι υποψί-
ες πέφτουν αμέσως επάνω του. Στο με-
ταξύ, τυφλωμένος από τον έρωτα για 
την πανέμορφη και αθώα Λουκρητία 
Βοργία (την αδελφή του) δεν θα δι-
στάσει να την κάνει δική του με τη βία, 
αδιαφορώντας για την αιμομικτική του 
πράξη και με το πάθος και τη μανία της 
εξουσίας που τον χαρακτηρίζει, σκοτώ-
νει τον σύζυγό της Τζιοβάνι Σφόρτσα 
-της γνωστής οικογενείας- αμαυρώνο-
ντας έτσι τη φήμη της πιο ξακουστής 
και ωραιότερης κόρης που γνώρισε 
ποτέ η Ρώμη... 
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Μαρία Μεταξά

Βιβλία που διαβάσαμε...

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟΝ ΒΟΣΠΟΡΟ
ΖΟυλΦΙ λΙΒΑΝΕλΙ

Eκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

«Πολλοί αγαπούν τα καλοκαίρια του 

Βοσπόρου, εμένα μ΄ αρέσουν οι χειμώνες 
του. Όταν χιονίζει, κάθομαι και παρακο-
λουθώ τα σκούρα γαλανά ρεύματά του, 
το λευκό χιόνι που πιάνει πάνω στις – 
τραβηγμένες στην όχθη – κίτρινες, κόκ-
κινες, μπλε βάρκες, τους γλάρους που 
αναζητούν τροφή».

Πάνω στα σκούρα γαλανά νερά του 
Βοσπόρου αντικρούονται, οι μνησικα-
κίες, η ατιμωτική συμπεριφορά, το άδι-
κο, η αναξιοπρέπεια, ο νεοπλουτισμός, 
η βαναυσότητα, η χυδαιότητα αλλά και 
το μεγαλείο του ανθρώπινου είδους. 
Και τότε υπερισχύει το Θείο Δίκαιο. Η 
ιερά Ρομφαία πέφτει στις κεφαλές και 
αποδίδει τη Δικαιοσύνη.

Μια γηραιά κυρία Αριστοκράτισσα 
του Βοσπόρου με συνοπτικές διαδικασί-

ες χωρίς αιδώ εκδιώκεται από το σπιτάκι 
που βρίσκεται στην αυλή της επιβλητι-
κής έπαυλης από τους νέους ιδιοκτήτες 
της τραπεζίτες.

Αρνείται πεισματικά τη φιλοξενία που 
της προσφέρουν οι κάτοικοι της περιο-
χής, οι γονείς των οποίων πολλών από 
αυτούς κάποτε ήταν στη δούλεψή της. 

Μέσα από διαδικασίες θα αναγκα-
στεί να συνυπάρξει με μια νέα μοντέρ-
να γυναίκα, που αρχικά δεν την αποδέ-
χεται στη συνέχεια όμως θα υπάρξει και 
εδώ ανατροπή. 

Η περιπέτεια της Λεϋλά αρχίζει και 
μαζί η περιέργειά μας χτυπάει κόκκινο. 
Το απροσδόκητο παίρνει τη θέση του.

Εμπρός για ένα ταξίδι στα σκού- 
ρα γαλανά νερά του ΒΟΣΠΟΡΟΥ.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Θέματα επί...σκηνής!

Τα τελευταία 50 χρόνια, τη χρονική 
περίοδο δηλαδή που ακολούθησε την 
ανακάλυψη των πρώτων κβάζαρ, αυτών 
των παράξενων υπερφωτεινών πηγών 
ενέργειας στα πέρατα του σύμπαντος, οι 
αστρονόμοι διαπίστωσαν ότι το Σύμπαν 
εμπεριέχει και πολλούς ιδιαίτερα «ενερ-
γούς» γαλαξίες, ο πυρήνας των οποίων 
εκπέμπει τεράστιες ποσότητες ενέργειας 
ασύγκριτα μεγαλύτερης από αυτήν που 
θα μπορούσε να δικαιολογήσει ο αριθμός 
των άστρων που εμπεριέχει. Όπως απο-
καλύφθηκε, αυτοί οι ενεργοί γαλαξιακοί 
πυρήνες (Active Galactic Nuclei-AGN) 
μεταβάλλουν τη φωτεινότητά τους σε 
μια περίοδο που δεν υπερβαίνει τις λίγες 
εβδομάδες, γεγονός που αποδεικνύει ότι 
αντλούν την ενέργειά τους από μια πε-
ριοχή μεγέθους ανάλογου του μεγέθους 
του Ηλιακού μας Συστήματος. Επί πλέον, 
η καταγραφή της περιστροφικής κίνη-
σης των άστρων και των αέριων νεφών 
που περιβάλλουν αυτούς τους ενεργούς 
πυρήνες βοήθησε τους αστρονόμους να 
υπολογίσουν ότι η ποσότητα της ύλης 
που τους αντιστοιχεί μπορεί να είναι εκα-
τοντάδες εκατομμύρια, ακόμη και δισε-
κατομμύρια φορές μεγαλύτερη απ’ αυτήν 
του Ήλιου. Οι δύο αυτές παρατηρήσεις 
οδήγησαν την αστρονομική κοινότητα 
στο συμπέρασμα ότι οι «μηχανές» που 

ενεργοποιούν τα κβάζαρ αλλά και κάθε 
άλλο ενεργό γαλαξιακό πυρήνα δεν μπο-
ρεί να είναι τίποτα άλλο από κολοσσιαίες 
μαύρες τρύπες.

Τα κβάζαρ, καθώς και μία ακόμη πιο 
ακραία τους εκδοχή, γνωστή ως blazar, 
είναι ίσως τα πιο ενεργητικά και φωτεινά 
αντικείμενα που έχουμε ανακαλύψει στο 
σύμπαν, ικανά να ακτινοβολούν περισ-
σότερη ενέργεια ακόμη και από ένα τρι-
σεκατομμύριο άστρα σαν τον Ήλιο, από 
μια περιοχή μάλιστα που, όπως είπαμε, 
δεν υπερβαίνει συνήθως εκείνη που κα-
ταλαμβάνει το Ηλιακό μας Σύστημα. Αν 
και τα περισσότερα κβάζαρ που έχουν 
εντοπιστεί μέχρι σήμερα βρίσκονται συ-
νήθως σε κοσμολογικές αποστάσεις από 
εμάς, το πλησιέστερο που έχει ως τώρα 
ανακαλυφθεί βρίσκεται «μόλις» 2,5 δισ. 
έτη φωτός μακριά, στον αστερισμό της 
Παρθένου. Τα περισσότερα όμως έχουν 
ανιχνευτεί ακόμη και σε αποστάσεις που 
αγγίζουν τα 13 δισ. έτη φωτός, γεγονός 
που σημαίνει ότι το φως τους που τώρα 
παρατηρούμε θα πρέπει να ξεκίνησε το 
ταξίδι του προς τη Γη όταν το σύμπαν 
ήταν ακόμη νέο, όταν με άλλα λόγια η 
ηλικία του δεν υπερέβαινε το 1 δισ. έτη 
μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Απ’ ό,τι φαίνεται όμως δεν εμπεριέ-
χουν μόνο τα κβάζαρ υπερμεγέθεις μαύ-

ρες τρύπες. Πραγματικά, οι περισσότεροι 
επιστήμονες σήμερα υιοθετούν την άπο-
ψη ότι αυτού του είδους οι μαύρες τρύπες 
θα πρέπει να φιλοξενούνται στους πυρή-
νες των περισσότερων γαλαξιών του Σύ-
μπαντος. Εφόσον όμως, όπως εξηγήσαμε 
στο άρθρο του προηγούμενου μήνα, και 
αυτό ακόμη το φως δεν μπορεί να δια-
φύγει από τη βαρυτική έλξη μιας μαύρης 
τρύπας, πού στηρίζουμε την πεποίθησή 
μας ότι όντως υπάρχουν; Παρατηρήσεις 
σε μήκη κύματος που αντιστοιχούν στο 
οπτικό και στο μικροκυματικό τμήμα του 
ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, καταδει-
κνύουν ότι οι ταχύτητες περιστροφής 
των άστρων και των αέριων νεφών που 
βρίσκονται πλησιέστερα στους πυρήνες 
πολλών από τους γαλαξίες που έχουν 
μελετήσει οι αστρονόμοι, είναι τόσο 
μεγάλες που μόνο το πανίσχυρο βαρυ-
τικό πεδίο μιας κεντρικής και τεράστι-
ας συσσώρευσης ύλης θα μπορούσε να 
συγκρατήσει στις τροχιές τους. Πολύ πε-
ρισσότερο, ο υπολογισμός με διάφορες 
αστρονομικές μεθόδους της ταχύτητας, 
με την οποία η ύλη αυτή στροβιλίζεται 
γύρω απ' τους γαλαξιακούς πυρήνες, 
εκτός από την επιβεβαίωση της ύπαρξης 
μιας κεντρικής μαύρης τρύπας, μπορεί 
με τη βοήθεια της Γενικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας να μας αποκαλύψει και τη 

Αλέξης Δεληβοριάς

http://www.athlepolis.gr/<03C4><03BF>-stigma-<03C4><03BF><03C5>-<03C7><03B5><03B9><03BC><03CE><03BD><03B1>/
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◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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πολλοί γαλαξιακοί πυρήνες απελευθε-
ρώνουν τεράστια ποσά ενέργειας. Ποιος 
φυσικός μηχανισμός άραγε θα μπορούσε 
να δικαιολογήσει κάτι τέτοιο; Ποιος φυ-
σικός μηχανισμός θα μπορούσε να εξηγή-
σει αυτήν τη συνεχή και ακραία έκλυση 
ενέργειας από γαλαξίες στα πέρατα του 
ορατού σύμπαντος; Η μοναδική μέχρι 
στιγμής απάντηση σε αυτό το ερώτημα 
που άντεξε και εξακολουθεί να αντέχει με 
επιτυχία τη βάσανο της επιστημονικής δι-
ερεύνησης είναι να υποθέσουμε ότι φιλο-
ξενούν στο κέντρο τους μια μαύρη τρύπα 
ασύλληπτου βάρους. Γιατί, σ’ αυτήν την 
περίπτωση, καθώς τα γιγάντια νέφη αε-
ρίων και σκόνης που την περιβάλλουν 
περιδινίζονται γύρω της, σχηματίζουν 
έναν δίσκο υπερθερμασμένων υλικών, τα 
οποία κάτω από την αδυσώπητη βαρυτι-
κή της έλξη στροβιλίζονται με όλο και με-
γαλύτερη ταχύτητα, όλο και πλησιέστερα 
στον ορίζοντα γεγονότων της. Τα αέρια 
αυτά θερμαίνονται εξαιτίας της τριβής σε 
εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου και ακτι-

νοβολούν ακτίνες Χ, οι οποίες έχουν ήδη 
ανιχνευτεί από τα διαστημικά μας τηλε-
σκόπια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μά-
λιστα, και για λόγους οι οποίοι δεν είναι 
ακόμη απολύτως κατανοητοί, αλλά που 
μάλλον σχετίζονται με τα πολύπλοκα και 
στρεβλωμένα μαγνητικά πεδία τα οποία 
αναπτύσσονται γύρω από ορισμένες γα-
λαξιακές μαύρες τρύπες, δημιουργούνται 
ενεργητικοί πίδακες φορτισμένων σω-
ματιδίων. Οι πίδακες αυτοί εκτοξεύονται 
προς αντίθετες κατευθύνσεις, με ταχύ-
τητες που πλησιάζουν την ταχύτητα του 
φωτός σε αποστάσεις ακόμη και χιλιάδες 
έτη φωτός μακριά.

Εξαιτίας της πεπερασμένης ταχύτη-
τας του φωτός, όσο πιο μακριά κοιτάμε 
στο Σύμπαν, τόσο πιο πίσω στο χρόνο 
βλέπουμε. Γι’ αυτό και οι υπερμεγέθεις 
μαύρες τρύπες που έχουν ανακαλυφθεί 
στα πέρατα του Σύμπαντος, καθώς και 
οι υπερθερμασμένοι δίσκοι υλικών που 
σχετίζονται μ’ αυτές, αποτελούν ένα 
στιγμιότυπο μόνο της εξέλιξής τους, που 

μάζα της. Τέτοιοι υπολογισμοί στη διάρ-
κεια της τελευταίας 20ετίας οδήγησαν 
τους αστρονόμους στο συμπέρασμα ότι 
και αυτός ακόμη ο Γαλαξίας μας φιλοξε-
νεί στο κέντρο του μια υπερμεγέθη μαύ-
ρη τρύπα, με μάζα περίπου 4 εκατ. φορές 
μεγαλύτερη από αυτήν του Ήλιου, γνω-
στή στους αστρονόμους ως Sagittarius 
A*. Μέχρι σήμερα υπάρχουν ισχυρές εν-
δείξεις για την ύπαρξη αυτών των γιγά-
ντιων μαύρων τρυπών σε κάθε γαλαξία, 
του οποίου ο πυρήνας περιβάλλεται από 
ένα κεντρικό «εξόγκωμα» άστρων, συ-
μπεριλαμβανομένων και όλων των ελ-
λειπτικών γαλαξιών. Σε 33 μάλιστα από 
αυτούς, οι ενδείξεις συνηγορούν υπέρ 
της άποψης ότι ο πυρήνας τους εμπερι-
έχει όχι μία μόνο, αλλά δύο από αυτές 
τις «διαστημικές ρουφήχτρες», οι οποί-
ες στροβιλίζονται η μία γύρω από την 
άλλη, επιδιδόμενες σ’ ένα είδος κοσμι-
κού βαλς με μαέστρο την ίδια τη βαρύ-
τητα. Τα τελευταία χρόνια, αστρονόμοι 
του αστεροσκοπείου Tuorla στη Φιλαν-
δία, μελετώντας προσεκτικά τον ενερ-
γό γαλαξιακό πυρήνα OJ287, ένα είδος 
κβάζαρ 3,5 δισ. έτη φωτός μακριά, στον 
αστερισμό του Καρκίνου, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι και αυτός φιλοξενεί ένα 
ζεύγος μαύρων τρυπών, η μία μάλιστα εκ 
των οποίων, με μάζα 18 δισ. φορές μεγα-
λύτερη από αυτήν του Ήλιου, θα πρέπει 
να είναι και η μεγαλύτερη που έχει εντο-
πιστεί μέχρι σήμερα.

Εκτός όμως από την ανάλυση του τρό-
που με τον οποίο η ύλη που περιβάλλει 
τους γαλαξιακούς πυρήνες στροβιλίζε-
ται γύρω από αυτά τα αχανή βαρυτικά 
πηγάδια του διαστήματος, υπάρχει και 
ένας δεύτερος τρόπος που οδήγησε τους 
αστρονόμους στο συμπέρασμα της ύπαρ-
ξης των γιγάντιων μαύρων τρυπών. Πα-
ρατηρήσεις σε μήκη κύματος που αντι-
στοιχούν στις ακτίνες Χ μας δείχνουν ότι 
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αντιστοιχεί σε μια εποχή, στη διάρκεια 
της οποίας οι γαλαξίες που τις φιλοξε-
νούσαν ήταν ακόμη πολύ νέοι και οι κε-
ντρικές τους περιοχές πλούσιες σε αέρια 
και σκόνη, που τις «τροφοδοτούσαν» 
συνεχώς. Αντιθέτως, οι περισσότεροι 
από τους πλησιέστερους σε μας γαλαξί-
ες, όπως εξάλλου και ο ίδιος ο Γαλαξίας 
μας, είναι πολύ περισσότερο «ήσυχοι» και 
δεν απελευθερώνουν τέτοια ποσά ενέρ-
γειας, καθώς η αέρια ύλη που θα τροφο-
δοτούσε τις κεντρικές μηχανές τους έχει 
λίγο ως πολύ εξαντληθεί. Σε περιπτώσεις 
όμως γαλαξιακών συγκρούσεων και γα-
λαξιακού κανιβαλισμού, όταν δηλαδή 
ένας μεγαλύτερος γαλαξίας συγχωνεύει 
έναν μικρότερο, οι ανενεργοί πυρήνες 
αυτών των γαλαξιών μπορούν να ξανα-
γίνουν ενεργοί, καθώς η αέρια ύλη που 
τους τροφοδοτεί ανανεώνεται.

Είδαμε μέχρι τώρα ότι οι γαλαξιακές 
μαύρες τρύπες θα πρέπει να υπάρχουν 
στους πυρήνες των περισσότερων γα-
λαξιών του Σύμπαντος. Διαπιστώσαμε 

ότι κάποιες από αυτές είναι ανενεργές, 
ενώ κάποιες άλλες εκλύουν τεράστια 
ποσά ενέργειας. Μάθαμε τέλος, ότι ενώ 
κάποιες μαύρες τρύπες, όπως αυτή που 
εντόπισαν οι αστρονόμοι στον πυρήνα 
του Γαλαξία μας, «περικλείουν» τη μάζα 
λίγων μόνο εκατομμυρίων ήλιων, κάποιες 
άλλες μπορεί να είναι και χίλιες φορές 
μεγαλύτερες. Και ενώ γνωρίζουμε ότι οι 
αστρικές μαύρες τρύπες αποτελούν κατά 
μια έννοια το τελικό στάδιο της εξέλι-
ξης των άστρων με μάζα πολλαπλάσια 
απ’ αυτήν του Ήλιου, οι φυσικές διεργα-
σίες μέσα από τις οποίες γεννιούνται οι 
υπερμεγέθεις γαλαξιακές μαύρες τρύπες 
δεν είναι ακόμη απολύτως κατανοητές. 
Και δεν είναι μόνο αυτό. Μια ολόκληρη 
σειρά ερωτημάτων, που αφορούν στη 
γένεση και στην εξέλιξη των υπέρβαρων 
μαύρων τρυπών του διαστήματος πα-
ραμένει ακόμη και σήμερα αναπάντητη. 
Πού οφείλεται, για παράδειγμα, αυτό το 
τεράστιο εύρος στις μάζες των γαλαξια-
κών μαύρων τρυπών που έχουν υπολο-

γίσει οι αστρονόμοι; Σχετίζεται άραγε η 
μάζα τους με τη μάζα του γαλαξία που 
τις φιλοξενεί; Και εάν ναι, τι δημιουργή-
θηκε πρώτα: η μαύρη τρύπα ή μήπως ο 
γαλαξίας που τη φιλοξενεί; Αυτού του 
είδους τα ερωτήματα που αποτελούν την 
κοσμική εκδοχή του αντίστοιχου ερω-
τήματος για την κότα και το αυγό, δεν 
έχουν ακόμη απαντηθεί σε ικανοποιητι-
κό βαθμό. Όπως όμως πιστεύουν ο πε-
ρισσότεροι αστρονόμοι, η γένεση και η 
εξέλιξη των γαλαξιών και των μαύρων 
τρυπών τους, θα πρέπει να είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένες μεταξύ τους. Τα βαθύτερα 
αίτια αυτού του συσχετισμού αποτελούν 
αναμφίβολα ένα από τα κορυφαία και 
αναπάντητα ακόμη ερωτήματα που αντι-
μετωπίζει η σύγχρονη αστροφυσική. ■

(Στο τεύχος Αυγούστου ακολουθεί το 
τρίτο και τελευταίο άρθρο για τις Μαύρες 
Τρύπες. Μείνετε συντονισμένοι!)

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Η αιολική ενέργεια κατατάσσεται 
στις ήπιες μορφές ενέργειας διότι η με-
τατροπή της σε άλλες μορφές δεν συ-
νοδεύεται από την έκλυση προϊόντων 
που βλάπτουν το περιβάλλον όπως 
αέρια του θερμοκηπίου ή τοξικά από-
βλητα. Επίσης όταν η ιστορία δίνει βά-
σεις και έμπνευση στην ανάπτυξη νέων 
συστημάτων τότε μπορούμε προσεγ-
γίσουμε την δημιουργία των συστημά-
των αξιοποίησης της αιολικής ενέργει-
ας για την παραγωγή ρεύματος με τις 
ανεμογεννήτριες. 

Με τις ανεμογεννήτριες μπορεί να 
αξιοποιηθεί το δεδομένο ότι η ενέργεια 
αποτελεί έναν από τους πλέον δυναμι-
κούς και ελπιδοφόρους τομείς της οι-
κονομίας με τεράστιο επενδυτικό ενδι-
αφέρον στις διάφορες πτυχές της, και 
αυτό εφόσον η κινητική ενέργεια που 
παράγεται από την δύναμη του ανέμου 
μπορεί να μετατρέπεται σε ηλεκτρική.  
Από την άλλη πλευρά είναι συστήματα 
που αξιοποιούν μια ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας καθαρής και ικανής να απο-
τελέσει έναν πυλώνα προς την αειφό-
ρο ανάπτυξη. 

Η αιολική ενέργεια είναι η ενέργεια 
του ανέμου που προέρχεται από τη με-
τακίνηση αερίων μαζών της ατμόσφαι-
ρας. Οι μετακινήσεις του αέρα, δηλ. οι 
άνεμοι,  προκαλούνται από την άνιση 
θέρμανση της ατμόσφαιρας από τον 
ήλιο, την ανόμοια διαμόρφωση της 
επιφάνειας της γης και την περιστρο-
φή της. Στη συνέχεια δημιουργείται 
ροή της αέριας μάζας, που τροποποι-
είται από το έδαφος της γης, τους υδά-
τινους όγκους και την βλάστηση που 
καλύπτει την επιφάνεια της γης. 

Στη διερεύνηση της αξίας των ανέ-
μων και της ενέργειας που μπορούν 
να παρέχουν για τον άνθρωπο, τους 
συναντάμε ως ένα στοιχείο της φύσης 

Ιωάννης 
Δάγκινης

Εικ. 1
(α) Ολλανδικός ανεμόμυλος. (β) Αναπαλαιωμένοι ανεμόμυλοι σε νησιά του Αιγαίου 
(Χίος) (Πηγή: https://previews.123rf.com/images/lusikkolbaskin/lusikkolbaskin1105/

lusikkolbaskin110500095/9613153-mill-emblem-Stock-Vector-windmill-mill-holland.jpg).

(α)

(β)

που στη μυθολογία χρησιμοποιούνταν 
κατά τη βούληση του ολύμπιου θεού 
Δία που είχε θέσει τον Αίολο ως κλει-
δοκράτορα των ανέμων για να τους δι-
αθέτει άλλοτε ως αγαθό και άλλοτε ως 
τιμωρία. Με αυτό μπορούμε να δούμε 
ότι η ωφέλεια ή οι καταστροφικές συ-
νέπειες των ανέμων (αιολική ενέργεια)  
κατανοήθηκε από τον άνθρωπο από 
πολύ παλιά καθώς και πόσο σημαντι-
κό μπορεί να είναι αυτό το «θείο δώρο» 
ώστε προσπάθησε να το αξιοποιήσει. 
Έτσι η ενέργεια που μπορεί να αποδώ-
σει όταν φυσάει ο άνεμος χρησιμοποι-
ήθηκε για την κίνηση των ιστιοφόρων 
πλοίων στη μεταφορά ανθρώπων και 
εμπορευμάτων, αλλά και στην παραγω-
γική διαδικασία με τους ανεμόμυλους 
(εικ. 1) για την παραγωγή αλευριού, 
βασικού παράγοντα διατροφής σε όλες 
τις ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά και ως 
ενέργεια σε αρδευτικά συστήματα για 
την άντληση νερού. 

Οι εφαρμογές, για την αξιοποίηση 
των ανέμων, εξελίχθηκαν για κάθε το-
μέα και σήμερα μια από αυτές είναι οι 
ανεμογεννήτριες παραγωγής ηλεκτρι-
κής ισχύος. Ο σχεδιασμός και η εγκατά-
σταση της πρώτης μεγάλης ανεμογεν-
νήτριας έγινε στα τέλη της δεκαετίας 
του ’30 από τον Palmer Cosslett Putnam 
και κατασκευάστηκε από την εταιρεία S. 
Morgan Smith Company, γι’ αυτό είναι 
γνωστή ως Smith –Putman. Η εγκατά-
στασή της έγινε στις ΗΠΑ (Castleton, 
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Εικ. 2
Η πρώτη μεγάλη ανεμογεννήτρια Smith – 

Putman (Πηγή: www.wind-works.org).

Εικ. 3
Μεγέθη και παραγωγική ικανότητα ανεμογεννητριών εγκαταστημένες  

στην ξηρά και στη θάλασσα (Πηγή: energyclassroom.com).

Vermont, US), ενώ οι δοκιμές της έγιναν 
στις αρχές της δεκαετίας του ’40. Το απο-
τέλεσμα ήταν μια ανεμογεννήτρια με δύο 
πτερύγια από χάλυβα, με διάμετρο περι-
στροφής 53 m, τοποθετημένα σε πύργο 
ύψους 33,5 m και ισχύ 1250 kW (εικ. 2). 
Αυτή  η ανεμογεννήτρια ήταν η μεγαλύτε-
ρη που είχε κατασκευαστεί έως το 1979.

Από τότε μέχρι σήμερα πολλά συστή-
ματα έχουν αναπτυχθεί και εξελιχθεί, 
ώστε μέσα από την έρευνα και την ανά-
πτυξη η τυπική ισχύς, που τη δεκαετία του 
1980 έφτανε περίπου τα 50 kW ηλεκτρι-
κής ενέργειας να έχει αυξηθεί σημαντικά 
και μια μεγάλη χερσαία ανεμογεννήτρια 
να φτάνει τα 3.000 kW (3 MW). Στην 
παραγωγική τους ικανότητα θα πρέπει 
να αναφερθούν και  οι ανεμογεννήτριες 
των εγκαταστάσεων ανοικτής θαλάσσης 
που φτάνουν σε μέγεθος τα 10 MW. Στις 

τάξεις μεγέθους πρέπει να ανεφερθεί ότι 
σύμφωνα με το Wind Energy America 
μια ανεμογεννήτρια 1 MW στην ξηρά  
μπορεί να τροφοδοτήσει 350 νοικοκυριά 
για έναν χρόνο (εικ 3).

Λειτουργικά σε μια σύντομη περιγρα-
φή μπορούμε να περιγράψουμε τις ανε-
μογεννήτριες ως ένα σύστημα το οποίο 
εκμεταλλεύεται την κινητική ενέργεια 
του ανέμου και μέσω μιας αεροδυναμικής 
διάταξης, του ανεμοκινητήρα, τη μετα-
τρέπει σε ωφέλιμη μηχανική ενέργεια, η 
οποία μέσω άξονα μεταδίδεται στην ηλε-
κτρογεννήτρια που διαθέτει το σύστημα 
(για την ακρίβεια στον ρότορα της ηλε-
κτρογεννήτριας) ή όπου μετατρέπεται 
απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια. Στη συ-
νέχεια, η ηλεκτρική ενέργεια που παρά-
γεται στην έξοδο της ηλεκτρογεννήτρι-
ας τροφοδοτείται στο δίκτυο, μέσω της 
συσκευής συνδέσεώς της με αυτό. Οπότε 
η λειτουργία της ανεμογεννήτριας για 

τη μετατροπή της αιολικής ενέργειας σε 
ηλεκτρική βασίζεται σε δύο συστήματα:

1) Το μηχανικό σύστημα, το οποίο με-
τατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέ-
μου σε μηχανική ροπή στον ρότορα και

2) το ηλεκτρικό σύστημα, στο οποίο η 
γεννήτρια μετατρέπει τη μηχανική ροπή 
του ρότορα σε ηλεκτρική ενέργεια.

Εξετάζοντας την δομή μιας ανεμογεν-
νήτριας (εικ. 4) βλέπουμε ότι αποτελεί-
ται:

1) Από τον δρομέα, που αποτελείται 
από 2 ή 3 πτερύγια τα οποία είναι τοποθε-
τημένα πάνω σε μια πλήμνη είτε σταθερά, 
είτε με τη δυνατότητα να περιστρέφονται 
γύρω απ’ τον διαμήκη άξονά τους μετα-
βάλλοντας το βήμα του έλικα. 

2) Από το σύστημα μετάδοσης της 
κίνησης, που απαρτίζεται από τον κύριο 
άξονα, τα έδρανά του (δηλ. τα σημεία 
στήριξης του άξονα) και  το κιβώτιο πολ-
λαπλασιασμού στροφών, που προσαρ-

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Εικ. 4
Τα βασικά μέρη από τα οποία αποτελείται ένα σύστημα ανεμογεννήτριας.

μόζει  την ταχύτητα περιστροφής του 
δρομέα στη σύγχρονη ταχύτητα της ηλε-
κτρογεννήτριας. 

3) Από την ηλεκτρική γεννήτρια, σύγ-
χρονη ή επαγωγική με 4 ή 6 πόλους η 
οποία συνδέεται με την έξοδο του πολ-
λαπλασιαστή μέσω ενός ελαστικού ή 
υδραυλικού συνδέσμου και μετατρέπει 
τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική. Το 
σύστημα μετάδοσης και η γεννήτρια βρί-
σκονται πάνω στον πύργο της ανεμογεν-
νήτριας, όπου υπάρχει  και  το  σύστημα  
πέδης  το  οποίο  είναι  ένα  συνηθισμένο 
δισκόφρενο που τοποθετείται στον κύριο 
άξονα ή στον άξονα της γεννήτριας. 

4) Από το σύστημα προσανατολισμού, 
αναγκάζει συνεχώς τον άξονα περιστρο-
φής του δρομέα να βρίσκεται παράλληλα 
με τη διεύθυνση του ανέμου. 

5) Από τον πύργο, που στηρίζει όλη 
την ηλεκτρομηχανολογική εγκατάστα-
ση. Ο πύργος είναι συνήθως σωληνωτός 

ή δικτυωτός και σπανίως από οπλισμένο 
σκυρόδεμα. 

6) Από το σύστημα ελέγχου (ηλεκτρο-
νικό πίνακα και τον πίνακα ελέγχου), ο 
οποίος είναι τοποθετημένος συνήθως 
στη βάση του πύργου. Το σύστημα ελέγ-
χου παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγ-
χει την απρόσκοπτη λειτουργία της ανε-
μογεννήτριας. 

Οι διακυμάνσεις στην ένταση και η 
διαθεσιμότητα του αιολικού δυναμικού, 
καθώς και η ευελιξία ανάπτυξης αιολι-
κών πάρκων σε ένα περιβάλλον που εί-
ναι ιδιαίτερα πλούσιο σε αιολικό δυνα-
μικό έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη αλλά 
και στον σχεδιασμό νέων πάρκων στη 
θάλασσα. Σ' αυτήν την περίπτωση μιλά-
με για υπεράκτιες δομές (Offshore wind 
turbine parks), οι οποίες εγκαθίστανται 
σε πολλά σημεία του πλανήτη.  Και σε 
αυτά τα συστήματα ανεμογεννητριών 
ακολουθείται ο ίδιος τρόπος σχεδιασμού 

για το σύστημα παραγωγής της ηλεκτρι-
κής ισχύος με προσαρμογές για την ικα-
νότητα λειτουργίας τους στο ιδιαίτερο 
θαλάσσιο περιβάλλον. Η διαφοροποίησή 
τους έγκειται στον τρόπο εγκατάστασής 
τους μια και ενώ το αιολικό δυναμικό 
πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας 
είναι μεγάλο, υπάρχουν διάφορα βάθη 
που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

Ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται ανά-
λογα και διάφοροι τρόποι εγκατάστασης 
που μπορεί να είναι πακτωμένοι στο βυθό 
είτε οι πυλώνες εγκαθίστανται σε πλωτές 
κατασκευές (εικ. 5). Ενώ αρχικά υπήρχαν 
περιορισμοί που όριζαν την εγκατάσταση 
των υπεράκτιων συστημάτων, οι εξελίξεις 
στις τεχνολογίες των ανεμογεννητριών 
καθώς και στη θεμελίωση, στην εγκατά-
σταση, στη πρόσβαση, στη λειτουργία 
και στην ολοκλήρωση του συστήματος 
επέτρεψαν να μετακινηθούν σε βαθύτε-
ρα νερά από την ακτή, για να φτάσουν 
σε μεγαλύτερες περιοχές με καλύτερους 
αιολικούς πόρους. Σύμφωνα με το In-
ternational Renewable Energy Agency 
(Οutlook 2016) μέχρι το 2007, οι υπε-
ράκτιες ανεμογεννήτριες εγκαθίσταντο 
σε βάθη υδάτων κάτω των 20 m και σε 
απόσταση μικρότερη από 30 km από την 
ακτή. Σήμερα, αντίθετα, οι ανεμογεν-
νήτριες εγκαθίστανται σε συστηματικά 
βάθη υδάτων που φτάνουν τα 40 m και 
μέχρι 80 km από την ακτή. Ειδικότερα το 
μεγαλύτερο μέρος της εγκατεστημένης ή 
λειτουργούσας δυναμικότητας αιολικών 
πάρκων μέχρι σήμερα βρίσκεται στη Β 
Ευρώπη. Η μισή της χωρητικότητας βρί-
σκεται εγκατεστημένη στα ύδατα του Ην. 
Βασιλείου, το 1/3 στα γερμανικά ύδατα, 
και τα υπόλοιπα σχεδόν εξ ολοκλήρου σε 
άλλα μέρη της Β Θάλασσας ή της Βαλτι-
κής (εικ. 6).

Βέβαια αν και η έκλυση ρύπων είναι 
ανύπαρκτη δεν παύει όπως κάθε σύστη-



17

Εικ. 5
Τύπου υπεράκτιων εγκαταστάσεων ανεμογεννητριών.

μα παραγωγής ενέργειας να έχει πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα. Τα πλεονε-
κτήματα των συστημάτων αξιοποίησης 
της αιολικής ενέργειας αλλά και η ίδια η 
αιολική ενέργεια είναι: 

1) Περιβαλλοντικά: 
α) Είναι ιδιαίτερα φιλικά στο περιβάλ-

λον. 
β) Οι επιδράσεις στην πανίδα είναι 

πρακτικώς αμελητέες. 
γ) Είναι ανανεώσιμη η πηγή ενέργειας 

και επομένως ανεξάντλητη. 
δ) Έχουν ελάχιστες απαιτήσεις σε γη. 
2) Οικονομικά: 
α) Έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος. 

β) Τα συστήματα παραγωγής ενέργει-
ας έχουν μικρές απώλειες. 

γ) Λειτουργούν ανεξάρτητα από κε-
ντρικά δίκτυα διανομής. 

3) Κοινωνικά: 
Συντελούν στη δημιουργία πολλών 

νέων θέσεων εργασίας. 
4) Ενεργειακά: 
α) Η αιολική ενέργεια συνεισφέρει ση-

μαντικά στην ηλεκτροπαραγωγή, σε το-
πικό και διεθνές επίπεδο. 

β) Εξοικονόμηση ενέργειας από τη 
λειτουργία των ανεμογεννητριών. 

Τα μειονεκτήματά τους εντοπίζονται: 
1) Στη διακύμανση που παρουσιάζει 

ως προς την απόδοση ισχύος, που οφεί-
λεται στη μεταβαλλόμενη κατά τη διάρ-
κεια του έτους ένταση του ανέμου. 

2) Στη χαμηλή πυκνότητα που παρου-
σιάζει ως μορφή ενέργειας, με συνέπεια 
να απαιτούνται πολλές ανεμογεννήτριες 
για την παραγωγή αξιόλογης ισχύος. 

4) Στον χρόνο που απαιτείται για την 
έρευνα και τη χαρτογράφηση του αιολι-
κού δυναμικού μεγάλων περιοχών, ώστε 
να εντοπιστούν τα ευνοϊκά σημεία.

5) Στο σχετικά υψηλό κόστος έρευνας 
και εγκατάστασης των αιολικών συστη-
μάτων.

6) Στις επιπτώσεις που έχουν για το πε-
ριβάλλον (κυρίως αλλοίωση του τόπου, 
ηχορύπανση), οι οποίες όμως συγκρινό-
μενες με τις αντίστοιχες των συμβατικών 
πηγών ενέργειας θεωρούνται δευτερεύ-
ουσας σημασίας.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με 
τις ανεμογεννήτριες αν υπήρχε η δυνα-
τότητα, με τη σημερινή τεχνολογία, να 
καταστεί εκμεταλλεύσιμο το συνολικό 
αιολικό δυναμικό της γης, εκτιμάται ότι 
η παραγόμενη σ’ έναν χρόνο ηλεκτρι-
κή ενέργεια θα ήταν υπερδιπλάσια απ’ 
τις ανάγκες της ανθρωπότητας στο ίδιο 
διάστημα. Επίσης υπολογίζεται ότι στο 
25% της επιφάνειας της γης επικρατούν 
άνεμοι μέσης ετήσιας ταχύτητας πάνω 
από 5,1 m/s, σε ύψος 10 m πάνω απ’ το 
έδαφος, οι οποίοι πνέοντας με ταχύτητα 
μεγαλύτερη απ’ αυτή την τιμή, τότε το 
αιολικό δυναμικό του τόπου θεωρείται 
εκμεταλλεύσιμο. Λαμβάνοντας υπόψη 
τα προηγούμενα συμπεραίνεται ότι οι 
απαιτούμενες εγκαταστάσεις μπορούν 
να καταστούν οικονομικά βιώσιμες και 
ικανές να προσφέρουν ενέργεια παρα-
γόμενη με φιλικό προς το περιβάλλον 
αντίκτυπο, αρκεί να δίνεται η δέουσα 
προσοχή στον σχεδιασμό και τη μελέτη 
εγκατάστασής τους.  ■

Εικ. 6
Υπεράκτια αιολικά πάρκα  

στα τέλη του 2015.

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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GLONASS GLONASS-M GLONASS-K GLONASS-K2

Διονύσης 
Λιναρδάτος

Το σύστημα GLONASS (GLObal NAv-
igation Satellite System) ανήκει στην κα-
τηγορία  των Παγκόσμιων Δορυφορικών 
Συστημάτων Πλοήγησης. Αποτελεί ένα 
εναλλακτικό σύστημα των συστημάτων 
GPS και GALILEO που παρουσιάσαμε 
στα προηγούμενα τεύχη. Η ανάπτυξή 
του ξεκίνησε από την πρώην Σοβιετική 
Ένωση, αρχικά για στρατιωτικούς σκο-
πούς. Σήμερα το λειτουργεί η Ρωσία και 
παρέχει δημόσια τις υπηρεσίες του. Σκο-
πός του είναι η παροχή σε απεριόριστο 
αριθμό πλοίων, αεροσκαφών ή οποιου-
δήποτε άλλου τύπου χρηστών, πληρο-
φοριών τρισδιάστατης θέσης, μέτρησης 
ταχύτητας και χρόνου, οπουδήποτε και 
εάν βρίσκονται στην επιφάνεια της Γης ή 
κοντά σ' αυτήν.

Το σύστημα GLONASS, όπως και τα 
άλλα δορυφορικά συστήματα πλοήγη-
σης, αποτελείται από τα τρία βασικά 
μέρη: το δορυφορικό τμήμα, το επίγειο 
τμήμα και το τμήμα των χρηστών.

Το δορυφορικό τμήμα αποτελείται 
σήμερα από 27 δορυφόρους, από τους 
οποίους, χρησιμοποιούνται οι 24 και οι 

υπόλοιποι 3 είναι εφεδρικοί για την αντι-
μετώπιση ενδεχόμενων προβλημάτων. Οι 
δορυφόροι συνεχώς εξελίσσονται (σήμε-
ρα βρισκόμαστε στον τύπο GLONNASS-
K2) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
βελτιώνονται. Οι 24 δορυφόροι είναι 
ανεπτυγμένοι σε τρία τροχιακά επίπεδα, 
με 8 δορυφόρους το καθένα, σε ίσες απο-
στάσεις μεταξύ τους. Τα επίπεδα είναι 
περίπου κυκλικά με κλίση 64,8ο ως προς 
τον Ισημερινό. Οι δορυφόροι βρίσκονται 
σε ύψος 19.100 km απ' την επιφάνεια της 
Γης και η περίοδος της τροχιάς τους είναι 
περίπου 11 ώρες και 15''. Είναι έτσι τοπο-
θετημένοι ώστε από οποιοδήποτε σημείο 
της Γης οποιαδήποτε χρονική στιγμή να 
υπάρχει κατ’ ελάχιστον οπτική επαφή 
από πέντε δορυφόρους. 

Το επίγειο τμήμα περιλαμβάνει ένα κε-
ντρικό σταθμό ελέγχου που είναι εγκα-
τεστημένος στη Μόσχα και ένα δίκτυο 
σταθμών παρακολούθησης που βρίσκο-
νται εγκατεστημένοι κυρίως στη Ρωσι-
κή επικράτεια. Έχει ως σκοπό τη συνεχή 
παρακολούθηση της κατάστασης των 
δορυφόρων, τη διόρθωση των τροχιών 

τους, εάν χρειάζεται, και την εξασφάλιση 
της αξιοπιστίας των πληροφοριών που 
περιέχουν τα σήματα που εκπέμπουν οι 
δορυφόροι.

Το τμήμα των χρηστών αποτελείται 
από τις συσκευές που λαμβάνουν και επε-
ξεργάζονται τα σήματα πλοήγησης του 
συστήματος GLONASS και επιτρέπουν 
στους χρήστες να υπολογίσουν τις συ-
ντεταγμένες τους και την ταχύτητά τους. 
Σήμερα που το σύστημα παρέχει δημόσια 
τις υπηρεσίες του, όλο και περισσότερες 
έξυπνες συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 
εκτός από την τεχνολογία του συστή-
ματος GPS, χρησιμοποιούν παράλλη-
λα και την τεχνολογία του συστήματος 
GLONASS στις εφαρμογές προσδιορι-
σμού θέσης. Καθώς όλο και περισσότεροι 
κατασκευαστές ενδιαφέρονται για την 
πολλαπλή αξιοποίηση των δορυφορικών 
συστημάτων πλοήγησης, αναμένεται να 
κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια στην 
αγορά οι συσκευές που θα είναι ταυτό-
χρονα συμβατές με τα συστήματα GPS, 
GLONASS και GALILEO.  ■

Πηγή: https://www.glonass-iac.ru

http://www.athlepolis.gr/stigma_2016_2/
http://www.athlepolis.gr/%cf%84%ce%bf-stigma-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%87%ce%b5%ce%b9%ce%bc%cf%8e%ce%bd%ce%b1/
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Γιώργος 
Μεταξάς

Θα μπορέσει ποτέ μια μηχανή να θέ-
σει στον εαυτό της το δίλημμα του Άμ-
λετ; Θα παραμείνει η ευφυΐα αποκλει-
στικό προνόμιο του ανθρώπου;

Aν οι εποχές της πρόσφατης ιστορί-
ας της ανθρωπότητας χαρακτηρίσθηκαν 
σαν αιώνας της Βιομηχανικής Επανάστα-
σης (19ος αι.) και αιώνας της Επανάστα-
σης στις Μεταφορές και Τηλεπικοινω-

νίες (20ός αι.), ο αιώνας που διανύουμε 
έχει ήδη χαρακτηριστεί σαν ο αιώνας της 
Πληροφορικής και μάλλον σύντομα θα 
γίνει και ο αιώνας της Τεχνητής Νοημο-
σύνης (ΤΝ).

Η ΤΝ είναι κάτι πολύ περισσότερο από 
τις απλές Αυτοματοποιημένες Συσκευές 
που ενεργούν σύμφωνα με συγκεκριμένο 
πρόγραμμα και ανάλογα με τις τιμές των 
παραμέτρων που τους έχουν καθοριστεί.

Είναι περισσότερο ακόμα και από τα 
Έμπειρα Συστήματα (το βασικό επίπεδο 
ΤΝ), που μπορούν να παίρνουν στοιχει-
ωδώς αποφάσεις, μαθαίνοντας από την 
επιτυχία ή όχι των αποτελεσμάτων τους 
και βελτιώνοντας αυτόνομα τους αλγο-
ρίθμους των προγραμμάτων τους.

Η ΤΝ σαν γενική έννοια, αναφέρεται 
σε συστήματα που θα μπορούν να παίρ-
νουν πλήρεις αποφάσεις μόνα τους, με 
σκοπό να εκτελέσουν με τον καλύτερο 
τρόπο την αποστολή που τους έχει ανα-
τεθεί, μιμούμενα λίγο πολύ τον τρόπο 
της ανθρώπινης σκέψης και λήψης απο-
φάσεων.

Σήμερα η ΤΝ είναι στα πρώτα της βή-
ματα, αλλά αναμένεται να προχωρήσει 
γρήγορα μέχρι το τελικό άλμα που θα 
είναι η κατασκευή ενός εγκέφαλου με 
πλήρεις ανθρώπινες ικανότητες, συμπε-
ριλαμβάνοντας και την ικανότητα να συ-
νειδητοποιήσει την «ύπαρξή» του.

Λίγη σημασία θα έχει αν ο εγκέφαλος 
αυτός θα είναι πρόγραμμα σ’ έναν μεγά-
λο υπολογιστή, ή θα περιέχεται στο «κρα-
νίο» ενός ανθρωπομορφικού ρομπότ.

Και ίσως οι μεγαλύτερες προκλήσεις 
δεν θα τεθούν από το τεχνικό μέρος της 
κατασκευής ενός τέτοιου εγκέφαλου, 
όσο από τις ηθικές και κοινωνικές παρα-
μέτρους που θα πρέπει να απαντηθούν 

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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πριν ένα τέτοιο πρότζεκτ πάρει το «πρά-
σινο φως».

Σταθμός σε ένα τέτοιο πρότζεκτ θα εί-
ναι η στιγμή που θα κατασκευαστεί υπο-
λογιστής με λόγο νοημοσύνης ως προς 
τον άνθρωπο, κοντά στη μονάδα.

Κάποιοι θεωρητικοί της ΤΝ, καθώς και 
ο διάσημος Stephen Hawking εικάζουν 
ότι από τη στιγμή που αυτό θα επιτευ-
χθεί (που το ονομάζουν «μοναδικότητα» 
- singularity), η ικανότητα του τεχνητού 
«εγκέφαλου» θα ξεπεράσει πολύ γρήγορα 
και κατά πολύ αυτή του ανθρώπου, οδη-
γώντας σε καταστάσεις που είναι μάλλον 
δύσκολο να τις φανταστούμε και ίσως να 
τις ελέγξουμε.

Από την άλλη μεριά, οι παραπάνω επι-
στήμονες καλωσορίζουν τις λιγότερο φι-
λόδοξες εφαρμογές ΤΝ (που κάποιες απ’ 
αυτές βρίσκονται ήδη σ’ εφαρμογή), που 
μπορούν να κάνουν την καθημερινή ζωή 
μας ανετότερη και ασφαλέστερη.

Αυτοί πάντως που δεν έχουν καμμία 
δυσκολία να φανταστούν την ΤΝ χωρίς 
όρια είναι οι συγγραφείς επιστημονικής 
φαντασίας, οι οποίοι βέβαια δεν θα είχαν 
μια αρκετά ενδιαφέρουσα ιστορία αν όλα 
πήγαιναν καλά, γι’ αυτό συνήθως πάντα 
κάτι πάει στραβά (ο νόμος του Μέρφυ εί-
ναι διαχρονικός), αλλά συνήθως υπάρχει 
χάπυ-εντ, καθώς η ανθρώπινη εφευρετι-
κότητα και προσαρμοστικότητα στο τέ-
λος θριαμβεύει.

Από τις κλασικές ταινίες επιστημονικής 
φαντασίας που η νοημοσύνη ενός υπο-
λογιστή βγαίνει εκτός ελέγχου (και από 
τις καλύτερες όλων των εποχών) είναι το 
«2001, Οδύσσεια του Διαστήματος».

Βέβαια, παρά την εξαιρετική διορατι-
κότητα του συγγραφέα του ομώνυμου 
βιβλίου, Άρθρουρ Κλαρκ, η ημερομηνί-
α-ορόσημο ήλθε και παρήλθε χωρίς να 
είμαστε ακόμα κοντά στην κατασκευή 
υπερυπολογιστή με ανθρώπινα συναι-

σθήματα, όπως ο HAL9000, ούτε όμως 
για ταξίδι στον Δία όπως πραγματεύεται 
το μυθιστόρημα (και η ταινία).

Όμως δεν συμφωνούν όλοι οι ειδικοί 
ότι βρισκόμαστε κοντά ή έστω και λίγο 
μακρύτερα απ' αυτήν την εποχή.

Ο δρ. Ιωάννης Βλαχάβας, καθηγητής 
Πληροφορικής στο ΑΠΘ, παρατηρεί πως 
η συνείδηση θα είναι πάντα αυτό που θα 
ξεχωρίζει τον άνθρωπο από τα δημιουρ-
γήματά του, δηλώνοντας: 

«Ακόμη κι αν ένα λογισμικό εξελιχθεί, 
ώστε να απαντά στις πιο περίπλοκες ερω-
τήσεις, ποτέ δεν θα αποκτήσει αυτογνω-
σία, δηλαδή ποτέ δεν “θα ξέρει πως ξέρει”, 
όπως ο άνθρωπος».

Ανακεφαλαιώνοντας, η ΤΝ μπορούμε 
να θεωρήσουμε ότι έχει (ή μάλλον μπορεί 
να έχει) τρία βασικά επίπεδα εξέλιξης:

1) Την Εξειδικευμένη ΤΝ, που αφο-
ρά μηχανές που είναι καλύτερες από τον 
άνθρωπο στο να κάνουν κάποια συγκε-
κριμένη εργασία, π.χ. υπολογισμούς, ή 
να παίζουν σκάκι, ή να εκτελούν ορισμέ-
νους χειρισμούς καλύτερα από τον οδηγό 
(φρενάρισμα, παρκάρισμα κ.λπ.).

2) Την Γενικευμένη ΤΝ, που θα επι-
τρέπει σε μια μια μηχανή να κάνει ότι και 
ο άνθρωπος, να σκέφτεται αφηρημένα, 
να εξάγει συμπεράσματα, και να μαθαί-
νει από την εμπειρία της. Αντιστοιχεί 
στη «μοναδικότητα» που προαναφέρθη-
κε και είμαστε ακόμα μακριά από το να 
την επιτύχουμε.

3) Την Υπερνοημοσύνη, δηλαδή νοη-
μοσύνη που θα είναι πολύ υψηλότερη από 
την υψηλότερη ανθρώπινη και μάλιστα 
σε κάθε πεδίο δράσης του ανθρώπου.

Σήμερα πάντως η τεχνητή νοημοσύ-
νη στο αρχικό της (εξειδικευμένο) επί-
πεδο, δηλαδή σαν σύστημα που ελέγχει, 
μαθαίνει και αποφασίζει σε συγκεκριμέ-
να πεδία, βρίσκεται στο επίκεντρο της 
βιομηχανίας σε διάφορους τομείς, από 



21

την αυτοκινητοβιομηχανία όπου μεγάλα 
ποσά ξοδεύονται για την αυτόνομη οδή-
γηση που φιλοδοξεί να πάρει κυριολε-
κτικά το τιμόνι από τα χέρια του οδηγού, 
μέχρι και τα σύγχρονα εξελιγμένα δια-
δραστικά βιντεοπαιχνίδια, που σε συνδυ-
ασμό με την Εικονική Πραγματικότητα, 
βάζουν τον χειριστή κυριολεκτικά στο 
κέντρο της δράσης.

Φυσικά όλη αυτή η εξέλιξη κάθε άλλο 
παρά καθησυχάζει αυτούς που βλέπουν 
τις θέσεις εργασίας να συρικνώνονται, 
και αυτές που απομένουν να ανεβαίνουν 
σε υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης. 

Αν και ακόμα η ανθρώπινη αντίληψη 
και πρωτοβουλία δεν έχει υποκατάστατο 

στο χειρισμό πολύπλοκων μηχανημάτων, 
μάλλον πλησιάζουμε την εποχή που τα 
μειονεκτήματα των ανθρώπων (κούρα-
ση, απροσεξία, εκνευρισμός, υπερεμπι-
στοσύνη κ.λπ.) θα κάνουν τους υπολο-
γιστές κατά μέσο όρο ασφαλέστερους 
χειριστές των μηχανών μας (αυτοκίνητα, 
αεροπλάνα κ.λπ.). 

Από την άλλη (αρνητική) πλευρά, οι 
δυνατότητες της ΤΝ θα μπορούσαν να 
κάνουν τους ανθρώπους πιο «αδίστα-
κτους», όταν για παράδειγμα θα μπορούν 
να αναθέτουν πολεμικές «βρωμοδου-
λιές» σε αυτόνομα ρομποτικά συστήμα-
τα, χωρίς οι ίδιοι να διακινδυνεύουν ή να 
εμπλέκονται άμεσα συναισθηματικά.

Γι’ αυτό, πρόσφατη σύνοδος του ΟΗΕ 
εξέδωσε ψήφισμα που προειδοποιεί για 
τους κινδύνους από τη διάδοση «έξυ-
πνων» οπλικών συστημάτων, που μπο-
ρούν να ταυτοποιούν στόχους και να 
τους καταστρέφουν χωρίς ανθρώπινη 
παρέμβαση (π.χ. όταν τα drones θα γί-
νουν τελείως αυτόνομα).

Τελικά, αυτό που έχει σήμερα ανάγκη ο 
άνθρωπος περισσότερο από ποτέ για να 
μπορέσει να διαχειριστεί τα κρίσιμα αυτά 
θέματα, είναι υψηλό επίπεδο αυτογνωσί-
ας, ισχυρό ηθικό υπόβαθρο και αυξημένη 
ενσυναίσθηση.

Εξάλλου, αυτές είναι και οι κύριες ειδο-
ποιές διαφορές του από τις μηχανές.  ■

Στο εσωτερικό του ΗΑL9000, από την ταινία 2001, «Οδύσσεια του Διαστήματος».

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Δικαστικά έξοδα είναι τα χρήματα που πληρώ-
νουμε στο Δημόσιο (παράβολα κ.λπ.), στον δικη-
γόρο μας ως αμοιβή του, σε δικαστικούς επιμελητές 
για την κοινοποίηση αγωγών, εξώδικων κ.λπ..

Ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια οκτώ (8) χρόνια 
παρατηρείται μια θεαματική αύξηση του κόστους 
πρόσβασης στην δικαιοσύνη.

Μια «καταπληκτική» ιδέα ήταν η επιβολή παρα-
βόλου σε πολλές δικαστικές ενέργειες. Άλλη είναι η 
επιβολή Φ.Π.Α.... 24% στην παροχή νομικών υπηρε-
σιών (αμοιβές δικηγόρων). Τρίτη η αύξηση των χρη-
μάτων που απαιτούνται για την εξαγορά μιας ποινής 
κ.λπ. κ.λπ..

Ο κατάλογος είναι μακρύς. Ως δικαιολογητικός 
λόγος προβάλλεται... η αποσυμφόρηση των δικα-
στηρίων, στα οποία (υποτίθεται ότι) οι Έλληνες δεν 
θα προσφεύγουν εύκολα όταν σκέπτονται τα αυξη-
μένα έξοδα!

Ανοησίες! Οι λόγοι είναι κυρίως Ταμειακοί, δηλα-
δή εισπρακτικοί.

Επειδή το θέμα του παρόντος άρθρου ενδιαφέ-
ρει όλους, θα προσπαθήσω, με όσο το δυνατόν πιο 
απλό τρόπο, να ενημερώσω τους αναγνώστες για 
τα κυριότερα έξοδα που έχουν να αντιμετωπίσουν 
όταν η μοίρα (και η... ατυχία) τους αναγκάσουν να 
ζητήσουν την προστασία της Δικαιοσύνης.

Παρένθεση: Στην Ελλάδα έχουμε πολύ καλούς Δι-
καστές, οι οποίοι προσπαθούν να εκτελέσουν με τον 
καλύτερο τρόπο το καθήκον τους. Σε αυτό να είστε 
σίγουροι. Βέβαια πολλές φορές μία δίκη «τραβάει» 

πολύ μακριά, αλλά αυτό «είναι άλλη ιστορία».
Για την ευκολότερη κατανόηση του θέματος λοι-

πόν θα γίνει ο διαχωρισμός σε Ποινική, Αστική και 
Διοικητική διαδικασία. 

Ποινική διαδικασία
Όταν καταθέτουμε μήνυση (στην Αστυνομία ή 

στον Εισαγγελέα) θα μας ζητηθεί παράβολο 40 € 
όταν (συγχρόνως) δηλώνουμε και παράσταση πολι-
τικής αγωγής, δηλαδή ότι θέλουμε να παρασταθού-
με με δικηγόρο όταν θα εκδικασθεί η υπόθεση, να 
εξετάσουμε μάρτυρες κ.λπ..

Σε ορισμένες περιπτώσεις που μηνύουμε κάποιον 
όπως για εξύβριση, απειλή ή απλή σωματική βλά-
βη (όχι από Τροχαίο, όπου η διαδικασία συνεχίζεται 
με μόνη την δήλωση μας ότι επιθυμούμε τη ποινική 
δίωξη του υπαιτίου), ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (ακόμα) ΠΡΟΣ-
ΚΟΜΙΣΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ 50 €. Η αύξηση έγινε το 
2010, πριν το παράβολο ήταν... 10 €!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το παράβολο των 50 € πληρώνεται 
μόνο όταν μηνύουμε για τα παραπάνω αδικήματα 
(επειδή αυτά φορούν το ατομικό συμφέρον).

Στα περισσότερα αδικήματα που αφορούν στο 
Δημόσιο συμφέρον, όπως κλοπή, απάτη, υπεξαί-
ρεση, βαριά σωματική βλάβη, ψευδορκία, πλαστο-
γραφία, ψευδή καταμήνυση, βιασμός κ.λπ. (για να 
αναφερθώ στα περισσότερο «συνηθισμένα» εγκλή-
ματα) δεν απαιτείται η προσκόμιση παράβολου των 
50 € αλλά των 70 €. 

Βασίλης
Χαϊλάζης
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Όταν κάποιος κατηγορούμενος καταδικαστεί (και δεν τύχει 
αναστολής) τότε για να εξαγοράσει κάθε ημέρα ποινής (ώστε 
να μην οδηγηθεί στην φυλακή), πρέπει να πληρώσει το ποσό 
των 10 με 20 €, ανάλογα εάν το Δικαστήριο ορίσει η εξαγορά να 
γίνει με 5 ή 10 € την ημέρα, οπότε, με τις προσαυξήσεις, τα ποσά 
φθάνουν στα 10 ή 20 € αντίστοιχα την ημέρα! Κατά κανόνα επι-
βάλλεται εξαγορά προς 10 € την ημέρα οπότε με τις προσαυξή-
σεις (υπέρ διάφορων Ταμείων) φθάνουμε στα 20 €. Από το 2012 
το Δικαστήριο έχει δικαίωμα να ορίσει το ποσό της μετατροπής 
από 5 € μέχρι 100 € την ημέρα (πλέον προσαυξήσεων περίπου 
100%)!

Όποιος καταδικαστεί ή προβεί σε ανάκληση της μήνυσης 
του πληρώνει (και) τα έξοδα της δίκης (του Δημοσίου δηλ.), τα 
οποία, ανάλογα με τον βαθμό του Δικαστηρίου, είναι από 50 € 

(στο Πταισματοδικείο) μέχρι 500 € (στο Κακουργιοδικείο). Τα 
ποσά αυτά (που είναι μέχρι και τρεις φορές περισσότερα από τα 
προηγούμενα) προσδιορίστηκαν επίσης το 2010.

Τέλος έχουμε την αμοιβή του Δικηγόρου τα ελάχιστα ποσά 
της οποίας (ανάλογα με το Δικαστήριο και την διαδικασία) αρ-
χίζουν από 117 € (στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο) και φτά-
νουν τα 983 € στο Εφετείο Κακουργημάτων και στα 1.635 € (στο 
Ορκωτό Κακουργιοδικείο). Στα παραπάνω ποσά προστίθεται 
Φ.Π.Α 24% το οποίο επιβαρύνει τον πελάτη. 

Βέβαια οι δικηγόρου δεν έχουν την δυνατότητα να παραστούν 
στο δικαστήριο με τις παραπάνω κατώτερες αμοιβές γιατί αυτές 
πηγαίνουν (όλες μα όλες) σε φόρο εισοδήματος συν παρακρά-
τηση συλλόγου συν ασφαλιστικές εισφορές συν ένσημα συν τέ-
λος επιτηδεύματος!  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Νικόλαος
Σίμος

H ισχύς εν τη ενώσει έλεγαν οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι και κάπως έτσι δημιουργούνται οργανι-
σμοί, πολιτικοί σχηματισμοί, συλλογικότητες και 
παντός είδους συμμαχίες. Ποιο όμως είναι το συνε-
κτικό συστατικό; Τι είναι αυτό που δημιουργεί και 
συγκρατεί τις ενώσεις αυτές, και τι είναι αυτό που 
τις διαλύει εις τα εξ ων συνετέθη;

Εναρκτήριο λάκτισμα μια συμμαχίας, ένωσης, 
συνεργασίας είναι το κοινό συμφέρον, το κοι-
νό ενδιαφέρον, ο κοινός στόχος των μελών, είτε 
αυτό ονομάζεται πολιτική ή δημοτική παράταξη, 
είτε ονομάζεται συνεργασία χωρών σε ευρωπαϊκό 
πλαίσιο, είτε ονομάζεται εταιρική κοινοπραξία, είτε 
ονομάζεται ένας απλός σύλλογος (αθλητικός, πο-
λιτιστικός κ.λπ.).

Παρόλα αυτά όμως, όσο ρομαντικές ή ιδανικές 
και αν ακούγονται οι συνεργασίες αυτές, τις πλεί-
στες φορές διαλύονται και μάλιστα με εντυπωσι-
ακό «θόρυβο»! Συνήθως η διάλυση οφείλεται σε 
απώλεια κοινού στόχου, κοινού ενδιαφέροντος ή 
και αποπροσανατολισμού της συλλογικότητας.

Όμως τελικώς, αν κοιτάξουμε σε βάθος και προ-
σπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιο κοινό στοι-
χείο, κάποια κοινή συνισταμένη στην έναρξη της 

αλυσιδωτής αντίδρασης της διάλυσης, θα διακρίνει 
κανείς την ύπαρξη «αντζέντας», είτε προσωπικής 
είτε μιας υποομάδας που επιχειρεί να σφετεριστεί 
τα οφέλη μιας συνεργασίας για ίδιον όφελος.

Οι επονομαζόμενοι και ως «μαγαζάτορες», προ-
σπαθούν να στήσουν το δικό τους μαγαζάκι εκμε-
ταλλευόμενοι τη συνήθως ανιδιοτελή (όχι πάντα) 
βοήθεια συνεργατών, στήνοντας προσωρινές συμ-
μαχίες με όχι αρκετά ισχυρούς συμμάχους, ώστε να 
είναι εύκολη η απεξάρτηση απ’ αυτούς. Προωθούν 
την προσωπική τους ατζέντα, με διαφορετικά κάθε 
φορά κίνητρα και στόχους, όμως παραμένει πάντα 
προσωπική!!! Αδυνατούν φυσικά θα αντιληφθούν 
το κοινό συμφέρον, αφού πρωτίστως φροντίζουν 
για το προσωπικό τους.

Και ενώ αυτό το φαινόμενο, εσφαλμένα, θεω-
ρούσα ότι αποτελεί Ελληνική πρωτοτυπία, το πα-
ράδειγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταδεικνύει ότι 
οι «ενώσεις» τελικώς δεν διαφέρουν είτε βρίσκονται 
σε τοπικό είτε σε εθνικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τελικώς, όπως είχα διαβάσει και παλαιότερα, 
δεν υπάρχουν μόνιμες φιλίες αλλά μόνιμα συμφέ-
ροντα!!! Και ο μαγαζάτορας κοιτάζει πάντα το συμ-
φέρον του...  ■
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Αντώνης 
Αντωνακάκης Ήρθε (ξανά!) η ώρα των εξετάσεων! 

Το δίμηνο Μαΐου Ιουνίου εκτός από την βελτίω-
ση του καιρού και την γλυκιά αναμονή του καλο-
καιριού για μεγάλο κομμάτι του κόσμου σημαίνει 
και ένα ακόμα πράγμα: Εξετάσεις! Σε κάθε μορφή, 
σχήμα, διάρκεια και βαθμό δυσκολίας που επηρεά-
ζουν σε μεγάλο βαθμό εκτός από τους εξεταζόμε-
νους και τις οικογένειές τους.

Οι εξετάσεις δείχνουν μερικές φορές βουνό για 
τους εξεταζόμενους και το κοντινότερο γεγονός 
στο τέλος του κόσμου. Ειδικά για τις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις, φαίνεται ότι οι μαθητές νομίζουν ότι μια 
αποτυχία σ' αυτές θα σημάνει το τέλος της ζωής 
τους, άποψη στην οποία κατατείνει και η περιρρέ-
ουσα ατμόσφαιρα, οικογενειακή και κοινωνική.

Είναι όμως έτσι τα πράγματα;
Οι εξετάσεις υπάρχουν ακριβώς για να πιστο-

ποιήσουν τις γνώσεις μας στο με τρόπο πιο αντι-
κειμενικό κι έτσι πρέπει να τις βλέπουμε. Η αλή-
θεια είναι πως οι εξετάσεις είναι πηγή άγχους για 
τους συμμετέχοντες. Όμως το άγχος θα πρέπει να 
το κρατάμε σε λογικά όρια και όχι να το αφήνουμε 
να κυριεύσει την ζωή και το μυαλό μας.  Υπάρχουν 
μερικοί τρόποι που μπορούμε να το καταφέρουμε 
αυτό, όπως:

• Φροντίζουμε να προετοιμαζόμαστε σωστά για 
τα μαθήματά μας καθ' όλη τη σχολική χρονιά. Το 
άγχος εντείνεται όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι 
έχουμε αφομοιώσει και  κατανοήσει το σύνολο της 
ύλης του μαθήματος. 

• Ακολουθούμε μετρημένη και ισορροπημένη 
ζωή στη διάρκεια των εξετάσεων. Φροντίζουμε να 
κοιμόμαστε και να ξυπνάμε νωρίς και να μην τρώ-
με βαριά.

• Τηρούμε ένα πρόγραμμα διαβάσματος που δεν 
έχει υπερβολές. Δεν χρειάζεται να διαβάζουμε πε-
ρισσότερες από 10 – 12 ώρες την ημέρα. Κάνουμε 
συχνά πεντάλεπτα διαλλείματα και φροντίζουμε 
να σηκωθούμε από την θέση μας και να περπατή-
σουμε λίγο. Δεν μπαίνουμε στα δίκτυα κοινωνικής 
δικτύωσης παρά μόνο όταν τελειώσουμε το διά-
βασμα της ημέρας!

• Φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε πολύ και χω-
ρίς να καταφεύγουμε στην κατάχρηση ζάχαρης που 
συνήθως έχει την τιμητική της στα αναψυκτικά.

• Την ημέρα της εξέτασης πηγαίνουμε στον 

χώρο των εξετάσεων εγκαίρως (δηλ. τουλάχιστον 
ένα τέταρτο πριν τις εξετάσεις) και δεν κάνουμε 
διάβασμα της τελευταίας στιγμής, που το πιθανό-
τερο είναι να μας μπερδέψει.

• Όταν πάρουμε τα θέματα, τα διαβάζουμε όλα 
τα πολύ προσεκτικά. Στην συνέχεια επιλέγουμε να 
αρχίσουμε να απαντάμε στα θέματα που γνωρί-
ζουμε καλύτερα προχωρώντας σιγά-σιγά στα πιο 
δύσκολα και ίσως πιο άγνωστα σε μας.

• Ειδικότερα για όσους δίνουν πανελλήνιες εξε-
τάσεις πρέπει να θυμόμαστε ότι αυτές οι εξετάσεις 
δεν είναι εξετάσεις απόδειξης γνώσεων τόσο όσο 
εξετάσεις διαχείρισης άγχους. Δεν κερδίζει αυτός 
που ξέρει τα περισσότερα αλλά αυτός που καταφέ-
ρει να διατηρήσει την ψυχραιμία του την ώρα εκεί-
νη. Επίσης, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι εξετάσεις 
αυτές είναι εξετάσεις κατάταξης και όχι πρωτιάς. 
Δεν είναι τόσο σημαντικό δηλαδή να γράψει κα-
νείς καλά, αλλά να γράψει ΚΑΛΥΤΕΡΑ από τους 
(περισσότερους) άλλους. Είναι δυνατό δηλαδή να 
μην έχει γράψει κάποιος αντικειμενικά καλά αλλά 
να έχει γράψει καλύτερα από την πλειονότητα των 
άλλων εξεταζόμενων. 

Σε κάθε περίπτωση, οι εξετάσεις δεν είναι ούτε 
παράδεισος για αυτούς που θα επιτύχουν ούτε και 
το τέλος του κόσμου γι' αυτούς που θα αποτύχουν. 
Μια μάχη είναι μέσα στον πόλεμο της ζωή μας από 
τις πολλές μάχες που δίνουμε καθημερινά. Μια 
κερδισμένη ή χαμένη μέρα δεν σημαίνει με τίποτε 
το τέλος του πολέμου της ζωής.

Αν ακολουθήσουμε αυτούς τους απλούς κανό-
νες το μόνο σίγουρο είναι ότι θα έχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα. 

Καλή επιτυχία σε όλους όσοι μπαίνουν στη δια-
δικασία των εξετάσεων αυτήν την εποχή!  ■
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Δημήτρης 
Κουρουβακάλης

«Όποιος την ιστορία του την ίδια δεν ξέρει, το πώς και 
το γιατί εδώ και τρεις χιλιάδες χρόνια, στης αμάθειας το 
σκοτάδι μένει και ζει μονάχα απ’ τη μια στην άλλη μέρα».

Γιόχαν Βόλφγκανγκ Φον Γκαίτε

Δεκαετία του ’80, απόγευμα, με βρίσκει να είμαι καθισμένος 
στα σκαλάκια, σ’ ένα διπλανό σπίτι από το δικό μου, μαζί με άλλα 
παιδιά και μαζί με τους μεγάλους. Άκουγα πως κάτι σπουδαίο 
γινόταν εκείνη τη μέρα. Εκλογές έλεγαν. Μικροί, μεγάλοι καθι-
σμένοι δίπλα ο ένας στον άλλον. Όλοι οι μεγάλοι ήταν χαρούμε-
νοι η ψυχική ευφορία έντονη, σαν να γινόταν πανηγύρι, ακόμα 
θυμάμαι τα κορναρίσματα και τις φωνές των περαστικών. Δεν 
καταλάβαινα πολλά, αλλά ένιωθα όμορφα όπως όλοι, συν το γε-
γονός πως κανείς δεν ασχολιόταν μαζί μας, όλοι συζητούσαν τις 
πολιτικές εξελίξεις, άλλωστε αυτοί  ήξεραν, ήταν οι μεγάλοι. Η 
λέξη που θυμάμαι από εκείνη τη μέρα ήταν η λέξη «Αλλαγή». 
Ήταν Κυριακή 18 Οκτωβρίου 1981. Τι τυχερή που είναι η γενιά 
μου, έλεγα από μέσα μου.

Στη μέση της δεκαετίας του ’80 μια λέξη είχα συγκρατήσει, 
τη λέξη «Λιτότητα», ήμουν αρκετά μικρός για να την καταλάβω. 
Ήταν η πρώτη άγνωστη λέξη που θυμάμαι. Ρώτησα τους μεγα-
λύτερους και μου είπαν πως πρέπει να κάνει οικονομία το κράτος 
για να πάμε μπροστά. Η σκέψη μου, ήταν πως όλα θα πάνε καλά 
στο μέλλον και όταν θα μεγαλώσω θα ζω σε μια καλύτερη κοινω-
νία, κι αυτό, γιατί από τις ιστορίες των μεγαλυτέρων άκουγα για 
τη χούντα, τον πόλεμο, τα πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα 
του παρελθόντος (εμφύλιος, πολιτικές αναταραχές, κ.λπ.). 

Πίστευα μέσα μου, πως όλοι οι πολιτικοί θα έχουν την στοι-
χειώδη λογική να κάνουν καλό για τον τόπο αφού αυτοί ήξεραν 
καλύτερα και ήταν εκεί γιατί ήθελαν το καλό της χώρας. Σκέ-
ψεις ενός μικρού παιδιού. Ακόμα κι όταν ο πατέρας μου έλεγε 
πως θα έρθουν δύσκολα χρόνια, του απαντούσα με την αυθά-
δεια που χαρακτηρίζει κάθε έφηβο, πως δεν ξέρει τι του γίνεται 
και ότι γίνεται μίζερος χωρίς λόγο.

Τα χρόνια περνούσαν και η λέξη «Λιτότητα»,  εξακολουθούσε 
να βρίσκεται συνέχεια μπροστά  μου. Αναρωτιόμουν, τόσα χρό-
νια λιτότητα δεν μπορεί, κάποια στιγμή θα γεμίσουν τα ταμεία. 

Μέσα στην ήρεμη κοινωνική ζωή ένιωθα τυχερός που δεν βί-
ωσα ότι οι μεγαλύτεροι και πίστευα πως όντως θα έρθουν ακόμα 
καλύτερα χρόνια για την γενιά μου.

Θυμάμαι πήγαινα Γυμνάσιο όταν ξέσπασε το σκάνδαλο Κο-
σκωτά και από ό,τι άκουγα τότε από τους μεγαλύτερους, εμπλε-
κόμενοι ήταν διακεκριμένοι πολιτικοί όπως ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου, ο Μένιος Κουτσόγιωργας, Δημήτρη Τσοβόλας, κ.ά.. Σαν 
τώρα θυμάμαι ένα πρωινό, που φορούσα την τσάντα στη πλάτη 

και διάβαζα τις εφημερίδες της εποχής που κρέμονταν στα περί-
πτερα. Σκεφτόμουν τότε πως θα ’πρεπε όλοι  να ήταν εκεί για να 
κάνουν τη ζωή μου καλύτερη και όχι την τσέπη τους μεγαλύτερη 
και άρχισα να καταλαβαίνω και να συνθέτω μέσα μου το παζλ 
όλων εκείνων των πληροφοριών που διάβαζα στις εφημερίδες 
κυρίως τα μεσημέρια του καλοκαιριού στο χωριό. Ένιωσα σαν να 
μεγάλωσα απότομα, κάθε κομμάτι μπήκε στη θέση του.

Δεν είναι αυτή η αλήθεια που είχα στο μυαλό μου όταν ήμουν 
παιδί. Κάτι συνέβη.

Δεν μπορούσα ακόμα όμως να δω πιο βαθιά την αλήθεια, 
ήμουν μικρός ακόμα. Πάντα έλεγα όμως πως δεν μπορεί κάτι θα 
γίνει. Πριν προλάβω να σκεφτώ, άρχισαν οι εκλογικές αναμετρή-
σεις της περιόδου ’89 - ’90 και έβλεπα την ένταση ανάμεσα στους 
αντιπάλους, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Ήμουν πια σε μια ηλικία που καταλάβαινα πολλά. Τότε κατάλα-
βα τι σήμαινε να ανήκεις σε διαφορετικά πολιτικά «στρατόπεδα». 
Πρόλαβα και τα «πράσινα», τα «μπλε» και τα «κόκκινα» καφενεία. 
Κατάλαβα πως η συμμετοχή στα κοινά και στην πολιτική συνέβαι-
νε κυρίως από ιδιοτέλεια και μικροσυμφέροντα και όχι για το κοι-
νό καλό και την προσφορά. Άρχισα να μαθαίνω περισσότερα και 
να γίνομαι πιο επικριτικός. Άρχισα να παίρνω μέρος σε συζητή-
σεις μεγαλυτέρων, στις γιορτές και στις οικογενειακές συζητήσεις 
και να εκφράζω την άποψη μου αλλά και να «συγκρούομαι» όταν 
έβλεπα το παράλογο να μετατρέπεται λογικό.

Η πολιτική κατάσταση άλλαξε το 1990 και μετά από αλλεπάλ-
ληλες εκλογικές αναμετρήσεις ήρθε ξανά η Δεξιά, έτσι έλεγαν 
όλοι και στα αυτιά μου ακουγόταν ως κάτι κακό. Τα τανκς ξανά 
στους δρόμους έλεγαν οι «σοσιαλιστές» της εποχής, που ποτέ δεν 
υπήρχαν σοσιαλιστές αλλά απλοί και ανόητοι καιροσκόποι. Σοσι-
αλιστές της πλάκας, άνθρωποι που έγραφαν τη λέξη σοσιαλισμός 
με δυο «ωμέγα». Πέρασαν τρία χρόνια και μου έμεινε στο μυα-
λό, από εκείνη την εποχή το περιβόητο «0% + 0% = 14%» και οι 
φασαρίες με τα λεωφορεία. Θυμάμαι ακόμα που έλεγαν... δεν θα 
τα καταφέρει ο Μητσοτάκης, είναι σκληρός αλλά το ΠΑΣΟΚ και 
οι συνδικαλιστές είναι πανίσχυροι, το βαθύ κράτος του ΠΑΣΟΚ, 
πόσο δίκιο είχαν άλλα τότε οι συνδικαλιστές του φάνταζαν προο-
δευτικοί, από τότε γέμιζαν οι τσέπες τους. Με την υποστήριξη και 
τις υπογραφές βέβαια των πολιτικών-αφεντικών τους. Πώς θα 
έφτιαχνα τους κομματικούς στρατούς τους; Σ΄ αυτούς αναφέρο-
νται όταν λένε ότι μαζί τα φάγαμε... και τα χρόνια περνούσαν...

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Το τείχος είχε πέσει αλλά τίποτα δεν έγινε καλύ-
τερο, προς απογοήτευση των πολέμιων της ΕΣΣΔ, 
των δήθεν φιλελεύθερων δημοκρατών, οπαδών της 
ελευθερίας και της προόδου. Άργησαν να το κατα-
λάβουν γιατί δεν ήθελαν να το παραδεχτούν.

Τα απογεύματα έκανα βόλτες με φίλους και έβλε-
πα γύρω μου όλο και περισσότερους αλλοδαπούς 
και ήταν πολλοί. Δεν μεγάλωσα σε μεγαλοαστικό 
προάστιο και τους είδα από πολύ κοντά, τους ένιω-
σα και έβλεπα την ταλαιπωρία τους, τους έβλεπα  
με θλίψη και σκεφτόμουν ότι είμαι τυχερός που με-
γαλώνω σε μια ήρεμη περιοχή του πλανήτη. Σκε-
φτόμουν την ταλαιπωρία τους και την ανασφάλεια 
που βίωσαν στις χώρες τους για να έρθουν στην 
Ελλάδα, τουλάχιστον να μην φοβούνται να τους 
σκοτώσει κάποιος την ώρα που περπατάνε. Τους 
έβλεπε ως το αποτέλεσμα της ανισότητας και της 
εκμετάλλευση των φτωχών χωρών από τις «προο-
δευτικές χώρες». 

Τώρα άρχισε η Ελλάδα ν’ αλλάζει, κλειστήκαμε 
όλοι μέσα στα σπίτια από τον φόβο αλλά το χειρό-
τερο κλειστήκαμε στους εαυτούς μας. 

Όλα άρχισαν να γκριζάρουν...
Μέχρι που γύρισε ξανά ο Μαρξιστής Παπανδρέ-

ου (όπως τον χαρακτήριζε στα τέλη της δεκαετίας 
του ’70, γνωστός και εν ενεργεία δεξιός επικοινω-
νιολόγος) το 1993 και κόσμος νόμιζε πως γυρίσαμε 
ξανά στο 1981 αλλά όλα είχαν αλλάξει πια. Μόνο 
ο Παπανδρεϊσμός ήταν ίδιος. Ακόμα θυμάμαι τους 
πανηγυρισμούς στο κέντρο της Αθήνας. Η σκέψη 
ενός εφήβου της εποχής ήταν απλή, αφού τόσα 
χρόνια δεν έκαναν κάτι ιδιαίτερο γιατί χαίρονται 
που θα μας διοικήσει ξανά ο ίδιος άνθρωπος. Τον 
θυμάμαι να τον ταΐζει γλυκό η Μιμή στο μπαλκόνι 
και ακόμα νιώθω λύπη γι’ αυτόν αλλά και απογο-
ήτευση για μας που θα μας που υποτίθεται πως θα 
μας διοικούσε. Μια απ’ τα ίδια ξανά.  

Από τότε σκεφτόμουν πως ο νεαρός τότε γιός 
του σίγουρα μια μέρα θα τον διαδεχτεί. Όταν θυ-
μάμαι τον Γ. Παπανδρέου να παίρνει το δαχτυλί-
δι της διαδοχής στο κόμμα από τον Σημίτη, πάλι 
έλεγα μα πως είναι δυνατόν, δεν έχει την προσω-
πικότητα, ούτε το ειδικό βάρος, αλλά με δεύτερη 
σκέψη σκεφτόμουν πως έχει το όνομα, όπως το είχε 
και ο προηγούμενος, Καραμανλής λεγόταν, τον θυ-
μάστε; Τώρα που το θυμήθηκα, γιατί κάθε Πρω-
θυπουργός που αποχωρεί ή τον στέλνει ο κόσμος 

σπίτι του, ξαφνικά εξαφανίζεται; Απλή απορία, 
ενός ενήλικα πια. Σαν να μην υπήρξαν ποτέ, σαν να 
πέρασαν πολλά χρόνια από «το ευχαριστώ την κυ-
βέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών», την «Ισχυρή 
Ελλάδα» το «Σεμνά και ταπεινά», και άλλα πολ-
λά που στόχο είχαν, τα περισσότερα, να γίνουν η 
καραμέλα στο στόμα των οπαδών τους, το εύκολο 
επιχείρημα του αδαή στις συζητήσεις των καφενεί-
ων και το ψυχολογικό άλλοθι για να ψηφίζει και να 
νιώθει καλά με την επιλογή του.

Την περίοδο των εσωκομματικών εκλογών τον 
είδα και με συμπάθεια, κόντεψε κι εμένα να πεί-
σει για το πόσο αγνές προθέσεις είχε, ο άνθρωπος 
Γ.Α. Παπανδρέου ή αλλιώς «λεφτά υπάρχουν» που 
ξεπέρασε και τον Μητσοτάκη σε σκληρότητα και 
ταυτόχρονα έχει το θράσος να λέει πως ο ελληνι-
κός λαός έβαλε «πλάτη». Αναρωτιέμαι ποιος ηθι-
κός κώδικας υπάρχει μέσα του; Αν εγώ νιώσω πως 
δεν είμαι συνεπής με αυτά που λέω, ντρέπομαι και 
προσπαθώ να υλοποιήσω ό,τι υποσχέθηκα ή τουλά-
χιστον να εξηγήσω το γιατί δεν τα κατάφερα και να 
ζητήσω και χίλια συγνώμη, στον συνάνθρωπό μου, 
πόσο άλλωστε όταν η ασυνέπεια μου οδηγεί στην 
ανέχεια εκατομμύρια συνανθρώπους μου κι αυτός 
ακόμα θεωρεί πως τον στηρίζουμε. Μόνο τα κανά-
λια, τα εκδοτικά συμφέροντα αλλά και οι οι νονοί 
του από την Αμερική” τον στηρίζουν αλλά και τον 
έφεραν εδώ, όπως και όλους από την οικογένεια 
του. Όλα τα βιβλία της σύγχρονης ελληνικής ιστο-
ρία περιέχουν κατ’ επανάληψη λέξεις όπως: CIA, 
σταθμάρχης, πρεσβεία, Στέιτ Ντιπάρτμεντ, κ.ά. και 
το όνομα της οικογένειας Παπανδρέου μεσουρανεί 
εβδομήντα χρόνια τώρα. Τυχαίο; Δεν νομίζω. Ζήτω 
η Ελληνική Δημοκρατία. Γέλασε κανείς;

Είμαι πια μεγάλος και οι απαντήσεις έχουν πια 
οριστικοποιηθεί, είναι συγκεκριμένες και κατα-
σταλαγμένες μέσα μου. Το όνειρο σταμάτησε. Δεν 
είμαι υπεύθυνος για τίποτα, δεν τα έφαγα με κανέ-
ναν παρέα, δεν έφαγα ποτέ από τα δικά τους τρα-
πέζια, δεν πάτησα βουλευτικά γραφεία, ούτε ζήτη-
σα χάρες κανενός, δεν μου έδωσαν τίποτα, που να 
μην μου άξιζε.

Δεν έχασα χρήματα στο χρηματιστήριο αλλά έχα-
σαν φίλοι και γνωστοί μου, ακόμα θυμάμαι τις Ευ-
ρωεκλογές του ’99 τον Παπαντωνίου να λέει πως 
το ΠΑΣΟΚ εγγυάται την ομαλή διεξαγωγή της λει-
τουργίας του Χρηματιστηρίου. Αυτά τα λίγα χρήμα-
τα από την αποταμίευση του κάθε Έλληνα, τα πήραν 
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κι αυτά με τρόπο. Τιμωρήθηκε κανείς; Εκσυγχρονισμός θυμάμαι, 
τεχνοκράτες θυμάμαι τους αποκαλούσαν οι εφημερίδες και τα κα-
νάλια που τους στήριζαν, λαμόγια τους έλεγα και απατεώνες κι όχι 
μόνο εγώ αλλά και εφημερίδες, θεωρητικά δικές τους. Από αυτές 
έμαθα, το 2000 τον όρο «Δημιουργική λογιστική» και «Goldman 
Sachs» και όταν το μοιραζόμουν στις παρέες ήμουν γραφικός, σχε-
δόν ο Μαλάκας της παρέας, που αντί για το € που ήταν προ των 
πυλών και την Ολυμπιάδα, ασχολιόμουν με αυτά.

Και τώρα ακούω ξαφνικά από πολλούς «πράσινους καταδρο-
μείς»να λένε πως πρέπει να κάνουμε delete και να δουλέψουμε, 
λες και τόσα χρόνια καθόμασταν. Τους κοιτάζω να μιλάνε και 
προσπαθώ να σκεφτώ πως πιθανόν κάποια άγνωστη πάθηση 
θα έχουν, δεν εξηγείται διαφορετικά. Μήπως τόσα χρόνια κα-
θόντουσαν αυτοί, και μιλάνε τώρα για όλους εμάς; Μπορεί να 
συμβαίνει κι αυτό, είναι πιθανό. Υπάρχει περίπτωση να είναι από 
τα στρατιωτάκια με τα σημαιάκια και τις συντάξεις των 500 € 
και δεν κακιώνω, οίκτο νιώθω περισσότερο. Ίσως όμως να είναι 
από αυτούς που δεν δούλευαν αλλά απλά υπήρχαν στις δουλειές 
τους, ίσως οι επισκέψεις στα βουλευτικά γραφεία ήταν πιο συ-
χνές από τις επισκέψεις στο σχολείο των παιδιών τους, ίσως η 
δήθεν επαφή με τους πολιτικούς έκανε τα ανθρωπάκια, ανθρώ-
πους, σ΄ αυτούς όμως έχω μια απάντηση.

Μεγάλωσα ακόμα περισσότερο και πια δεν είμαι μόνος, έχω 2 
παιδιά που δεν φταίει σε τίποτα να μεγαλώνουν μέσα σε μια κοι-
νωνία με ανέργους, με καθημερινή ανασφάλεια σε όλα τα επίπε-
δα. Γι’ αυτά τα παιδιά και για όλα τα παιδιά δεν πρέπει να κάνω 
Delete σε ότι έγινε, -σ’ εσένα το λέω μαλάκα που σκέφτεσαι πως 
είσαι ένας από αυτούς τώρα που διαβάζεις- γιατί αν το κάνω 
τώρα, πιθανόν τα εγγόνια μου να ζήσουν ξανά το ίδιο. Ποιος 
κάνει delete όταν πεινάει και βλέπει τον άλλον να πλουτίζει ξαφ-
νικά; Ποιος κάνει delete όταν τιμωρείται για κάτι που δεν έκανε 
ποτέ; ποιος κάνει delete όταν κοιτάει δεν μπορεί να πληρώσει το 
φροντιστήριο των παιδιών και σε βλέπει εσένα να προβληματί-
ζεσαι για το τι αυτοκίνητο θα αγοράσεις; Και για να σε προλάβω, 
είμαι πατριώτης ίσως πιο καθαρός από τους πατριώτες-γλύφτες, 
που αρκετούς απ' αυτούς γνωρίζω. Πατριώτες που έκαναν θη-
τεία δίπλα στο σπίτι τους, πατριώτες που καμάρωναν για το βύ-

σμα τους, πατριώτες που ήξεραν μόνο, να σκέφτονται τον εαυτό 
τους. Πατριωτισμός για τον εαυτό μου, έτσι λέγεται αυτό.

Δεν θ’ αλλάξει η Ελλάδα αν ξεχάσουμε τα πάντα, και απλά ερ-
γαστούμε σκληρά, όπως λένε μερικοί «πρασινοσκούφηδες» συμ-
μέτοχοι στο έγκλημα Η Ελλάδα θ’ αλλάξει όταν θυμηθούμε ξανά 
τα πάντα. Ό,τι μας συνδέει με το πρόσφατο παρελθόν, να μάθου-
με κάθε πληροφορία που θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πως 
βρεθήκαμε εδώ, σε αυτή την κατάσταση. Άλλωστε η ιστορία χρει-
άζεται να συνδέει τα γεγονότα, δεν στηρίζεται σε μεμονωμένα 
αποσπάσματα, γιατί τότε τα συμπεράσματα θα είναι εσφαλμένα.

Το Delete είναι εκ του πονηρού, μυρίζει συμμετοχή στο έγκλη-
μα, συνυπευθυνότητα μικρή ή μεγάλη, σαν το κακό που θέλεις 
να ξεχάσει. Σαν να λες ότι συμφωνείς στο ότι «μαζί τα φάγαμε».

Τώρα, πρέπει να βρούμε τον ιό στο σύστημα και να τον κα-
ταπολεμήσουμε, να διορθώσουμε ότι έχει καταστρέψει και να 
το κάνουμε γνωστό σε όλους, για να προφυλάσσονται κι αυτοί.
Update στο Antivirus χρειάζεται, αλλά αυτό απαιτεί το κοινό-
τυπο από το ΕΓΩ να πάμε στο ΕΜΕΙΣ, από τη ΜΟΝΑΔΑ στο 
ΣΥΝΟΛΟ και καμιά φορά να ανοίγουμε κανένα βιβλίο, έτσι για 
να μαθαίνουμε τι συνέβη και παλιότερα για να μην επιστρέφουμε 
κάθε πενήντα χρόνια στα ίδια και υποθηκεύουμε το μέλλον των 
παιδιών που ακόμα δεν γεννήθηκαν. 

Καθισμένος σε σκαλάκια είμαι και τώρα, και βλέπω τα παιδιά 
μου να παίζουν ανέμελα απέναντι μου και ξέρω πως θα έρθει η 
ώρα που θα με κατηγορήσουν γιατί δεν έκαναν κάτι, να βοη-
θήσω να γίνει καλύτερο το δικό τους μέλλον. Δεν θ΄ αντέξω να 
τους πω πως έκανα απλά Delete, θα γελάσουν και θα έχουν και 
δίκιο και τότε θα είμαι μεγάλος για να γυρίσω πίσω και ν’ αλλά-
ξω τα πράγματα. Για πρώτη φορά ας μην αφήσουμε την ιστορία 
να επαναληφθεί κι ας κάνουμε κάτι, ας έχουμε κι εμείς κάτι να 
λέμε στα γεράματα μας, όχι μόνο ότι ζήσαμε την κρίση αλλά πως 
κάναμε κάτι για να μην μας ισοπεδώσει, πως κάναμε κάτι για να 
αλλάξουμε τα πράγματα.

Και ένα τελευταίο: «Μην ξεχνάς ποτέ το παρελθόν. Μπορεί να 
το ξαναχρειαστείς στο μέλλον», όπως είπε και ο Μάλκολμ Μπρά-
ντμπερυ (Άγγλος καθηγητής και συγγραφέας 1932 - 2000).  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία των νησιών
Τα μικρά νησιά και ιδιαίτερα οι ακατοίκητες νη-

σίδες αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα. Μολο-
νότι τα χαρακτηρίζει το στοιχείο της απομόνωσης 
και της σταδιακής ερήμωσης (όσα ακόμη κατοι-
κούνται μόνιμα) δεν μπορούν να θεωρηθούν σύμ-
φωνα με το διεθνές δίκαιο ως «βράχοι». Επομένως, 
η ενδεχόμενη χειροτέρευση ή /και καταστροφή του 
φυσικού περιβάλλοντος τους εγκυμονεί κινδύνους 
για τη βιοποικιλότητα.

Τα τελευταία χρόνια περισσότερο τα μικρά νη-
σιά αλλά και ορισμένες  ακατοίκητες νησίδες είναι 
προσιτά σε μεγάλο αριθμό επισκεπτών, ιδιαίτερα 
αυτών που διαθέτουν σκάφη αναψυχής. Επόμενο 
είναι η προστασία και διατήρησή τους να αποτε-
λούν πρωταρχικό στόχο υπεύθυνης κρατικής πο-
λιτικής αλλά και διεθνούς υποχρέωσης. Εξάλλου, 
πολλές νησίδες έχουν επίσημα αναγνωριστεί ως 
ειδικές περιοχές προστασίας (έχουν ενταχθεί στο 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000) σύμφωνα και 
με τις σχετικές οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 79/409/
ΕΟΚ, ενώ σημαντικός αριθμός μικρών ελληνικών 
νησιών τελεί υπό ειδικό καθεστώς διαχείρισης και 
προστασίας σύμφωνα με τον Ν. 1650/86 για την 
προστασία του περιβάλλοντος (σχετική Υ.Α.31863/
Β1811-22.09.2000 περί χαρακτηρισμού ορισμένων 
νησίδων ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους).

Ωστόσο, σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει μία 
βασική διάκριση των νησιών σε δύο κύριες ομάδες, 
σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική και τη γεωγραφι-
κή πραγματικότητα: (α) παράκτια νησιά (coastal 
islands) και (β) ωκεάνια νησιά (mid-ocean islands). 
Γενικότερα υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση ανά-
μεσα στα νησιά αλλά και αρκετά κοινά χαρακτη-
ριστικά όπως: (α) Το μικρό μέγεθος που δεικνύει 
την περιορισμένη επάρκεια πρώτων υλών και τη μη 
αποδοτική χρήση των περιορισμένων συντελεστών 
παραγωγής, (β) ο περιφερειακός τους χαρακτήρας 
και το στοιχείο της απομόνωσης με προφανείς επι-
πτώσεις στο λειτουργικό κόστος (π.χ. κόστος υπη-
ρεσιών, κόστος υποδομής, κόστος επικοινωνιών 
κλπ.) και (γ) τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία και 

Αριστοτέλης 
Αλεξόπουλος

το ευαίσθητο περιβάλλον τους που χρήζουν ειδι-
κής προστασίας1. 

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση της ΟΚΕ της 
Ε.Ε. στα ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα περισσότερα μικρά νησιά είναι μεταξύ άλλων, η 
διαφορετική μορφολογία του εδάφους των, η στα-
διακή γήρανση του τοπικού πληθυσμού, οι ειδικές 
κλιματολογικές συνθήκες, η υψηλή εξάρτηση από 
άλλες περιοχές, η έλλειψη αυτοδιοίκησης, η διάρ-
θρωση των τομέων παραγωγής, η ανεπαρκής υπο-
δομή στους τομείς των μεταφορών, επικοινωνιών 
και υγείας, προβλήματα ύδρευσης και ενέργειας 
κ.λπ.2. Από τα παραπάνω εύκολα συνάγουμε ότι η 
σταδιακή περιθωριοποίηση των νησιών έχει ποικί-
λες μορφές, π.χ. οικονομική (αντι-οικονομίες κλί-
μακας), δημογραφική (δημογραφικές ανισορροπί-
ες, σταδιακή ερήμωση, εργασιακές μετακινήσεις), 
τεχνολογική (ταχεία και απρόσκοπτη ανάπτυξη μα-
ζικού τουρισμού δίχως τεχνολογικές καινοτομίες, 
εναλλακτικές μορφές ενέργειας), πολιτιστική (πολι-
τισμικές διαφορές και εντάσεις) και πολιτική (έλλει-
ψη εφαρμογής μέτρων προστασίας των οικολογικά 
εύθραυστων και εκτεθειμένων περιβαλλόντων).

Καταλήγοντας, στη σημερινή εποχή τα νησιά 
αντιμετωπίζουν δύο μεγάλες προκλήσεις: (α) την 
αξιοποίηση του μεταβαλλόμενου διεθνούς περι-
βάλλοντος (τεχνολογικές αλλαγές ιδιαίτερα στους 
τομείς των τηλεπικοινωνιών και της πληροφόρη-
σης) ώστε να αντιμετωπιστούν με ορθολογικό τρό-
πο οι νησιωτικές ιδιαιτερότητες και (β) την εφαρ-
μογή της αρχής της βιώσιμης (ή αλλιώς αειφόρου) 
ανάπτυξης, δηλαδή της σταθερής αναπτυξιακής 
πορείας που να επιτρέπει τη διατήρηση της φυσιο-
γνωμίας τους και των χαρακτηριστικών τους.

1  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, (1999), «Κώδικας Συμπεριφο-
ράς στις Μικρές Νησίδες», Κοινοτικό Πρόγραμμα INTERREG 
II: Integrated Actions on Small Islets of the Aegean.

2  Βλ. ΟΚΕ, «Κοινοτικό Πλαίσιο Δράσης για τον Τουρισμό», Μάιος, 
1986 και Οικονομικός στο φ. 6/10/1986, «Κίνδυνος Περιθωριο-
ποίησης των Μικρών Νησιών στα Πλαίσια της Ε.Κ.».
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3  Βλ. www.unep.ch/islands/da21clg.htm (21 Νοεμβρίου 2001) και UNEP, 
(1996), “Sustainable Tourism Development in Small Island Developing 
States”, 4th Session (Doc. E/CN.17/1996/20/Add.3 of 29 February 1996).

4  Βλ. το Ερευνητικό Πρόγραμμα TELEINSULA στο European Island 
Agenda (European Conference on Sustainable Island Development), 
www.teleinsula.com/ilsand.htm, (24 Οκτωβρίου 2000).

Τουρισμός και νησιωτικό περιβάλλον
Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί 

σημαντικό ενδιαφέρον και κατά συνέπεια αυξανόμενη 
ζήτηση για τα ακατοίκητα μικρά νησιά, ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα με την ανοχή της κρατικής πολιτικής αλλά και 
των ιδιωτών (π.χ. αγοραπωλησίες, ενοικιάσεις για με-
γάλες περιόδους). Τα μικρά νησιά αντιμετωπίζουν τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα και τις προκλήσεις που 
χαρακτηρίζουν μία βεβαρημένη παράκτια ζώνη, όμως 
συγκεντρώνονται σε αρκετά πιο περιορισμένη έκταση. 

Επίσης, είναι αρκετά ευπαθή στην αύξηση της θερμο-
κρασίας της γης και στην άνοδο της στάθμης της θάλασ-
σας, ιδίως αυτά με χαμηλά ύψη, που κινδυνεύουν να εξα-
φανιστούν3. Αυτό θα έχει συνέπειες για το κράτος που 
ανήκουν αυτά τα νησιά διότι αυτομάτως θα απολεστούν 
ζώνες θαλάσσιας κυριαρχίας. Η κυριαρχία ενός κράτους 
σε κάποιο μικρό νησί ή βράχο (ανεξάρτητα από την έκτα-

σή του) συνεπάγεται κυριαρχία επί θαλασσίων εκτάσεων 
πολλαπλάσιων της επιφάνειας του. Ιδιαίτερα στην περι-
οχή του Αιγαίου, ας μη λησμονούμε την αμφισβήτηση 
της κυριαρχίας σε μεγάλο αριθμό ελληνικών νησίδων και 
βράχων (ως γκρίζες ζώνες) από την τουρκική πλευρά. 

Επομένως είναι πλέον επιτακτική ανάγκη τα κράτη 
που διαθέτουν μικρά νησιά, είτε κατοικημένα είτε ακα-
τοίκητα, να αναγνωρίσουν τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν τα τελευταία και να υιοθετήσουν δράσεις και 
προγράμματα που θα υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη και θα βασίζονται στις εξής παραμέτρους4: (1) Ορθο-
λογική διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων. 
(2) Διατήρηση της βιοαποικιλότητας και βελτίωση της 
ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. (3) Προώθηση περιφε-
ρειακής συνεργασίας και ανταλλαγή πληροφοριών. (4) 
Διατήρηση ειδών που τείνουν να εξαφανιστούν (χλωρί-
δα και πανίδα). (5) Διοίκηση και προσαρμογή των νη-

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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5   Άρθρο 130 της συνθήκης του Μάαστριχ.
6  Βλ. αναλυτικότερα στο Γ. Σπιλάνης, «Νησιωτική ανάπτυξη και δίκτυα συνεργα-

σίας των νησιών της Ευρωπαϊκής κοινότητας», Περιοδικό Τόπος, Τεύχος Νο 6, 
1993, σελ.5-28.

7  Βλ. Χ. Κοκκώσης, (1995), «Τουρισμός-Περιβάλλον: Μία Αμφίδρομη Σχέση», στο 
Συλλογικό Τόμο Οικολογία και Περιβάλλον στην Ελλάδα του 2000, σελ. 87-93.

8  Σύμφωνα με άλλες πηγές αποδίδεται με τη συναφή έννοια «οικο-τουρισμός».
9  Βλ. Η. Καϊναδάς, (1995), «Οικοτουρισμός: Μία Πρόκληση για το Μέλλον», στο 

Συλλ. Τόμο Οικολογία και Περιβάλλον στην Ελλάδα του 2000, σελ. 95-101.

σιωτικών παράκτιων περιοχών με τη μέθοδο των γεωγραφικών 
συστημάτων πληροφοριών (G.I.S.). (6) Εναλλακτικές μορφές 
τουριστικής ανάπτυξης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Ε.Ε. είναι αναγκαία η εφαρμογή 
συγκεκριμένων πολιτικών στις νησιωτικές περιοχές ιδιαίτερα σε 
τομείς όπως ενέργεια, μεταφορές, γεωργία, κτηνοτροφία κ.λπ.,  
ώστε να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα των διαφόρων τοπικών 
επιχειρήσεων με τους ίδιους όρους με σκοπό την οικονομική και 
κοινωνική σύγκλιση5 και γενικότερα την αειφόρο ανάπτυξη6. 

Ειδικότερα για τη σχέση τουρισμού και περιβάλλοντος οι συ-
ναφείς επιπτώσεις (θετικές και αρνητικές) του πρώτου στο δεύτε-
ρο προσέλκυσαν το ενδιαφέρον από τις αρχές της δεκαετίας του 
1970. Την επόμενη δεκαετία αναγνωρίστηκε η επίδραση της ποι-
ότητας του περιβάλλοντος στην τουριστική έλξη μίας περιοχής7. 
Οι δύο βασικές συνιστώσες ήταν η προστασία και διατήρηση των 
φυσικών και πολιτιστικών αγαθών εξαιτίας της ταχύρυθμης του-
ριστικής ανάπτυξης και η σταδιακή βελτίωση της ποιότητας του 
περιβάλλοντος με τη διεξαγωγή έργων υποδομής που εξυπηρε-
τούσαν τους μόνιμους πληθυσμούς αλλά και τους επισκέπτες. 

Τα τελευταία χρόνια όμως η παροχή υπηρεσιών στον τουρι-
στικό τομέα δεν λειτουργεί με αντικειμενικά κριτήρια. Γνωστό 
είναι ότι ο συμβατικός τουρισμός (τυποποίηση και μαζικότητα) 
δεν αφήνει σημαντικά έσοδα στις περιοχές ψυχαγωγίας που δυ-
σκολεύονται να αντιμετωπίσουν τα κόστη λειτουργίας, πόσο 
μάλλον όταν η τουριστική περίοδος είναι μικρή. Οι εναλλακτι-
κές μορφές τουρισμού8 βασίζονται στη μη αλλοίωση των χαρα-
κτηριστικών του τόπου και επομένως στηρίζουν τις πολιτιστικές 
δραστηριότητες. Άλλωστε ο βασικός σκοπός του πολιτισμικού 
τουρισμού, ως μία εναλλακτική μορφή, είναι η προώθηση της 
γνώσης στους τομείς της ιστορίας, της τέχνης και του τοπικού 
τρόπου ζωής. Τέλος, οφέλη μπορεί να προκύψουν επειδή οι 
εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι δυνατόν να επεκτείνουν 
χρονικά την τουριστική περίοδο9.  ■

(Στο τεύχος Αυγούστου θα παρουσιαστεί το τελευταίο μέρος του άρ-
θρου, που αφορά στην εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης. Ολόκληρο το 
άρθρο είναι δημοσιευμένο στο site του Σωματείου μας, www.athlepolis.gr)
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Αλεξάνδρα
Κοφινιώτη

Φωτογραφία, μουσική, ανάγνωση, ποδήλατο, ψάρε-
μα. Όλα μπορεί να φαντάζουν διαφορετικά όμως όλα 
έχουν κάτι κοινό. Μας χαλαρώνουν, μας ηρεμούν, μας 
απελευθερώνουν και ισορροπούν την καλή ψυχολογική 
κατάστασή μας. 

Ας ασχοληθούμε με ένα απ’ όλα. Την μουσική.  
Η επίδραση της μουσικής στην ψυχολογική και φυ-

σιολογική κατάσταση έχει αποτελέσει αντικείμενο προ-
βληματισμού και μελέτης από πολύ νωρίς στην ιστορία 
του ανθρώπινου πολιτισμού. Ήδη από την αρχαιότητα, ο 
Πυθαγόρας (570-495 π.Χ.), ο πρώτος αναγνωρισμένος 
θεωρητικός της μουσικής, υποστήριζε ότι η μουσική έχει 
ηθοπλαστική δύναμη και υποδείκνυε τον ρόλο της στην 
ανατροφή μιας γενναίας και ηρωικής προσωπικότητας- 
στηρίγματός του κράτους. Κατά τον Πλάτωνα (428 -348 
π.Χ.), η μουσική της απόλαυσης αποσταθεροποιούσε τη 
σύνδεση του ατόμου και της κοινωνίας και αυτό αποτε-
λούσε την αρχή της ηθικής και σωματικής κατάπτωσης, 
που οδηγεί σε διαφόρων ειδών ασθένειες. Η μουσική 
κατά τους εμβρυολόγους και τους ψυχολόγους μας ηρε-
μεί ακόμη και τότε που είμαστε σε εμβρυακή κατάσταση 
στο σώμα της μητέρας μας. Συμβουλή των γυναικολό-
γων-μαιευτήρων λοιπόν η εγκυμονούσα να ακούει μου-
σική ξαπλωμένη και να χαϊδεύει με κυκλικές απαλές κι-
νήσεις στην κοιλιά της. Ο ήχος της μουσική βοηθάει το 
μωρό να ηρεμεί.

Ποια είναι λοιπόν η δύναμη της μουσικής να επιδρά 
στις ψυχικές καταστάσεις των ακροατών; Είναι συν-
δεδεμένη με την προσομοίωση με τον ένα ή τον άλλο 
χαρακτήρα, αφού οι τόνοι της διαφέρουν ουσιαστικά 
ο ένας από τον άλλο, προκαλώντας κατά την ακρόασή 
τους διαφόρων ειδών διάθεση. Ως αποτέλεσμα δεν συ-

μπεριφερόμαστε κατά τον ίδιο τρόπο σε κάθε έναν από 
αυτούς. Για παράδειγμα με μουσική ενός είδους δοκιμά-
ζουμε μια διάθεση περισσότερο συμπονετική και θλιμμέ-
νη, ενός άλλου είδους, τους λιγότερο αυστηρούς, απα-
λύνεται η διάθεσή μας, ενώ άλλοι μουσικοί τόνοι μας 
προκαλούν κατά βάση μια μέση ισορροπημένη διάθεση. 
Δεν είναι τυχαίο ότι το άκουσμα της μουσικής επηρεά-
ζει, τον καρδιακό παλμό και τον σφυγμό, τον ρυθμό της 
αναπνοής, την αρτηριακή πίεση, την μυϊκή ένταση, τον 
μυϊκό τόνο και τα ανακλαστικά της κόρης του ματιού. 
Άρα τι συμπεραίνουμε μετά από την μικρή ανάλυση αυ-
τής της ευχάριστης δραστηριότητας; Συμπεραίνουμε 
λοιπόν ότι όποιο hobby και εάν κάνουμε το αποτέλεσμα 
είναι ότι η ψυχική μας υγεία, που είναι πολύ σημαντική 
βρίσκει μέσα από διεξόδους προς το φως και την ανά-
τασή της. Αφήνουν μικρές χαραμάδες στην ψυχή, στο 
μυαλό, στα σκοτεινά σημεία μας για να νιώσουμε την 
παιδική ανεμελειά που μας λείπει.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Σε υψόμετρο 1.500 m, μέσα σ’ ένα τοπίο απαρά-
μιλλης ομορφιάς, συναντάμε την Ιερά Μονή Αγίου 
Γεωργίου Φενεού. Η Νέα Μονή που σήμερα διατη-
ρείται σχετικά σε καλή κατάσταση, είναι επισκέψι-
μη από τους πιστούς και η ίδρυσή της τοποθετείται 
περί τα τέλη του 17ου αι.. Ονομάζεται νέα Μονή, 
καθώς η προγενέστερη που βρίσκονταν μπροστά 
στην λίμνη Φενεού καταστράφηκε από πλημμύρα 
αναγκάζοντας έτσι τους μοναχούς να αναζητήσουν 
ασφαλέστερο καταφύγιο προς τα ορεινά. 

Ευτυχώς σήμερα σώζεται ο μικρός ναός που εί-
ναι αφιερωμένος στον Άγιο Φανούριο και συνδέε-
ται με τη στεριά με μια μικρή λωρίδα γης. 

Στο Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, που είναι 
ανδρική μονή, βρίσκεται και το Κρυφό Σχολείο 
που κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας πρόσφε-
ρε τις υπηρεσίες του, λέγεται δε ότι με επικεφαλής 
τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη πραγματοποιήθηκαν 
πολλές συναντήσεις οπλαρχηγών από την Κοριν-
θία, αφού λειτούργησε και ως Αρχηγείο της Φιλι-

κής Εταιρείας.  Ευρισκόμενος στον ξύλινο εξώστη 
της Μονής ο επισκέπτης αντικρύζει ένα τοπίο που 
είναι σπάνιας φυσικής ομορφιάς ενώ η θέα κυριο-
λεκτικά κόβει την ανάσα και δημιουργεί πολλά και 
ποικίλα συναισθήματα με κυρίαρχο τον θαυμασμό 
και την ανάγκη να διασωθεί ο πολύτιμος αυτός φυ-
σικός πλούτος της χώρας μας.  Σε κάθε περίπτωση 
ο επισκέπτης αισθάνεται την απόλυτη γαλήνη και 
συνταυτίζεται μοναδικά με το Θείο.

Στον περίβολο της Μονής οι μυρωδιές από τις 
τριανταφυλλιές είναι μεθυστικές και το βλέμμα 
πέφτει πάνω στα πορτοκαλί και κόκκινα τριαντά-
φυλλα που με τόση φροντίδα και αγάπη επιμελού-
νται οι μοναχοί. 

Και φυσικά είναι αδύνατον να φύγει κάποιος 
από εκεί χωρίς να δοκιμάσει το γευστικό γλυκό 
του κουταλιού τριαντάφυλλο που παρασκευάζουν 
οι ίδιοι μοναχοί. Η ανταμοιβή από την επίσκεψη 
στην ευρύτερη περιοχή και δη στην Ιερά Μονή 
Αγίου Γεωργίου δεν εξαργυρώνεται!  ■

Μαρία
Μεταξά
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◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Είναι ο όγκος του κτηρίου και ο μο-
ντέρνος αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που 
το επιβάλλουν στον περιβάλλοντα χώρο. 

Αναφερόμαστε βέβαια στο Νέο Αρχαι-
ολογικό Μουσείο Πατρών που βρίσκεται 
στη Β είσοδο της πόλης επί της Ν.Ε.Ο. 
Πατρών-Αθηνών και που οφείλει τον 
σχεδιασμό και την υλοποίησή του στον 
βραβευμένο και ταλαντούχο αρχιτέκτονα 
Θεοφάνη Μπομπότη.

Στις 24/7/2009, άνοιξε τις πύλες του 
στο κοινό αφήνοντάς το έκπληκτο να πε-
ριπλανιέται στον χρόνο, μέσα όμως από 
μια οπτική σύγχρονης μουσειακής παρου-
σίασης ευρημάτων, των οποίων η χρονο-
λόγηση ξεκινάει από την 4η χιλιετία π.Χ. 
έως τον 4ο αι. μ.Χ. και που προέρχονται 
κυρίως από την πόλη των Πατρών, αλλά 
και από περιοχές της Ν και Δ Αχαΐας.  Τα 

έκπληκτα μάτια των επισκεπτών αντι-
κρύζουν 1.300 εκθέματα. Ξεδιπλώνονται 
εικόνες και παρατίθενται στοιχεία που 
συνδέονται με τον ανθρώπινο βίο, την 
καθημερινότητα της εποχής, τη δημόσια 
διοίκηση, αλλά και τον θάνατο. 

Αναπαραστάσεις κτηρίων και ψηφι-
δωτά που κοσμούσαν δάπεδα πλουσίων 
οικιών της ρωμαϊκής Πάτρας εκτίθενται 
σε όλη τους την κλίμακα, ενώ πολύ ση-
μαντικό τμήμα του μουσείου καλύπτει 
η Νεκρόπολη, στην οποία ο επισκέπτης 
έρχεται σε επαφή με αρχαίες αντιλήψεις 
για τον θάνατο. Όλα αυτά φιλοξενούνται 
σε 3 μεγάλες αίθουσες που αντιστοι-
χούν σε ανάλογες εκθεσιακές ενότητες. 
Ταυτόχρονα λειτουργεί και αίθουσα πε-
ριοδικών εκθέσεων. Οι χώροι υποδοχής 
και εξυπηρέτησης του κοινού, όπως και 

η είσοδος του μουσείο είναι πράγματι 
επιβλητικοί και εργονομικά  σχεδιασμέ-
νοι. Ένα μικρό αμφιθέατρο εξυπηρετεί 
ανάγκες για διάφορες εκπαιδευτικές 
εκδηλώσεις, υπάρχει εκθετήριο και πω-
λητήριο ειδών και αίθουσα πολυμέσων, 
αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων,  
σύγχρονα εργαστήρια συντήρησης και 
αποθήκες, γραφεία για τη διοίκηση και 
έναν άνετο υπαίθριο χώρο με θέσεις 
στάθμευσης των οχημάτων, καθώς και 
μικρό πάρκο αναψυχής. 

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, 
προσδίδει ειδικό βάρος στην ευρύτερη 
περιοχή της Αχαΐας. Απευθύνεται όχι 
μόνο σε φίλους των μουσείων αλλά και 
σε ανθρώπους που θέλουν να επενδύ-
σουν τον χρόνο τους εποικοδομητικά.  ■
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Δύο πανέμορφες άγνωστες γωνιές της 
Πόλης του Φωτός!

Ελάχιστα γνωστές αλλά από τις πιο 
γοητευτικές συνοικίες της γαλλικής πρω-
τεύουσας η Mouzaia και η La Campagne 
a Paris αποτελούν σπάνιες οάσεις ηρε-
μίας εντός των ορίων. Με έντονο επαρ-
χιώτικο αέρα σε κάθε γωνιά τους παρα-
πλανούν τον επισκέπτη που πιστεύει πως  
βρίσκεται σε μεσαιωνικό χωριό. Παραδο-
σιακά χωριάτικα σπίτια, μικροί κήποι και 
ανθισμένες αυλές, πλακόστρωτα μικρά 

δρομάκια και αυθεντική ατμόσφαιρα του 
Παρισιού του 19ου αι.,  λες και ξεπηδά-
ει από μυθιστόρημα του Ουγκώ, του ντε 
Μπαλζάκ, του Γκυ ντε Μωπασάν. 

Φωλιασμένες ανάμεσα στο πάρκο 
Buttes Chaumont και στην πλατεία Butte 
du Chapeau Rouge, τα στενά λιθόστρω-
τα σοκάκια της Mouzaia, οι προσόψεις 
των σπιτιών με τα χαρούμενα χρώματα 
και οι άρτια φροντισμένοι φράκτες τους, 
πλημμυρίζουν με τα αρώματα από τις 
τριανταφυλλιών, των πασχαλιών και των 

γαρίφαλων τους τον αέρα.
Ορισμένες κατοικίες χρονολογούνται 

από το 1889, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 
τα ψηφιδωτά και η τεχνοτροπία trompe 
l’ oeil έλκουν τα βλέμματα. Και οι δύο 
γειτονιές είναι γνωστές με τη φράση «η 
ύπαιθρος του Παρισιού», αναλλοίωτες 
από το χρόνο στο μεγαλύτερο μέρος 
τους, αποτελούν ένα πανέμορφο κομμά-
τι της σύγχρονης πόλης, ένα πανέμορφο 
«μικρό παραμύθι» στην καρδιά της πό-
λης του Φωτός.  ■
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Βιργινία  
Παναγιώτου

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ο ζωγράφος των γαλήνιων Ομηρι-
κών Ακρογιαλιών σαν άλλος Ιούδας τον 
Δεκέμβρη του ’36 με την «Άρνηση» του 
Σεφέρη στις αποσκευές του απαρνήθη-
κε την χώρα που λάτρεψε, την τέχνη του 
και την οικογένεια του και ταξίδεψε με 
το επιβατηγό «Νορμανδία» οριστικά και 
αμετάκλητα για τον Νέο Κόσμο ως τον 
θάνατό του το 1987.

Ο πρωτοποριακός και διχαστικός του 
χρωστήρας προκάλεσε αμφίσημες κρί-
σεις για το έργο του. Δέχθηκε κατακρίσεις 
μα και επικρίσεις, στο σύντομο μα καθο-
ριστικό πέρασμα του από την Εικαστική 
σκηνή της χώρας μας. Σήμερα ο κατά τον 
Οδυσσέα Ελύτη «πιο διαυγής Έλληνας 
ζωγράφος που συνέπεσε να είναι και ο 
πιο μυστηριώδης» σχεδόν άγνωστος στο 
ευρύ κοινό μα όχι ολότελα ξεχασμένος, 
στέκει στο ύψος που το ταλέντο του τον 
έθεσε παρακολουθώντας (μάλλον αδιά-
φορα) την φτώχεια και την κρίση ιδεών 
που επικρατεί.

Ο Γεράσιμος Στέρης με τις προσωπο-
γραφίες του, τα μυθικά του τοπία, τα γυ-
μνά, τις απολύτως αφαιρετικές του συν-
θέσεις, τα σχέδια και τις μελέτες του, τις 
μυθολογικές σκηνές, ιδίως της Αριάδνης, 
και την ελληνοκεντρική του θεματολο-
γία συγκέρασε το ακραία μοντέρνο (για 
την εποχή του) με την παράδοση. 

Μαθητής των Δ. Γερανιώτη, Σ. Βικά-
του και Γ. Ιακωβίδη, ο Γεράσιμος Σταμα-
τελάτος όπως ήταν το όνομα που έλαβε 
από την οικογένειά του, αυτή που απαρ-
νήθηκε, σπούδασε με υποτροφία στο Πα-
ρίσι (1927 – 1931) όπου και συνεργάστη- Ομηρικό ακρογιάλι (περ. 1930).

κε με τον καθηγητή του Βeaudouin στην 
διακόσμηση δημόσιων κτηρίων. Εκεί  συ-
ναναστράφηκε με τα ριζοσπαστικά κινή-
ματα της εποχής και τιμήθηκε με την φι-
λία μεγάλων προσωπικοτήτων όπως των 
Πικάσο, Λεζέ, Νταιρέν, Μπρακ. 

Η Ελλάδα, όμως, δεν ήταν έτοιμη να 
δεχθεί τέτοιους εμφατικούς καλλιτέχνες, 

ούτε όμως και η Νέα Υόρκη του επέτρε-
ψε να αναπτύξει τις ευαισθησίες και 
ιδεολογίες του. Γι’ αυτό και επέλεξε την 
φυγή. Απαρνήθηκε την χώρα και την κα-
ταγωγή του. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη 
και το όνομα του άλλαξε με δικαστική 
απόφαση σε Guelfo Ammon d’ Este και 
μέχρι τον θάνατό του η δεύτερη γυναίκα 
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Αφιερώνουμε!

του Anne Vassalo Savino αγνοόυσε την 
πραγματική του ταυτότητα και πίστευε 
στην Ιταλική ευγενική καταγωγή του. 

Ο Στέρης στην Αμερική το 1950 δι-
δάσκει ζωγραφική, προωθεί δημοπρα-
σίες σπάνιων χαρακτικών, βιβλίων, έρ-
γων ζωγραφικής ενώ νωρίτερα το 1949 
εργάστηκε στο Χόλιγουντ ως George de 
Steris. H τέχνη του στην Αμερική χαρα-
κτηρίζεται από τους ειδήμονες σκληρ’η 

επιθετική, αντιφατική με υπερεαλιστικά 
στοιχεία και χρωματική ποικιλία σχεδόν 
αντίθετη εκείνης της Ελληνικής περιό-
δου. Την περίοδο της Αμερικής ζωγρα-
φίζει λιγότερο και μελετά περισσότερο, 
ενώ τα περισσότερα από τα έργα του 
έχουν μείνει ημιτελή.

«Ο βαθύτατα ανθρωπιστής Στέρης» 
όπως εύστοχα παρατηρεί η ιστορικός της 
τέχνης Μαγδα Κουμπαρέλου «αρνήθηκε 

να συμβιβαστεί με ανθρώπους και κατα-
στάσεις απάνθρωπες, απομονώθηκε και 
βίωσε τη μοναξιά και τον πόνο εσωτερι-
κά. Η μόνη διαμαρτυρία πού φτάνει σε 
μάς τούς σύγχρονους Έλληνες είναι τα 
έργα του και ό,τι σώζεται από τα γραπτά 
του. Όμως οι απόψεις του παραμένουν 
επίκαιρες και μας υπενθυμίζουν την ευ-
αισθησία και τη μοναδικότητα του αν-
θρώπου και του καλλιτέχνη».

Φιγούρες, Λάδι σε χαρτόνι , 72,5 x 50 εκ. Χορεύτριες (περ. 1930). Φιγούρες 1.

Μιχάλης
Μεταξάς

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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The spirit of love. Σύνθεση με μορφές. Ομηρικό ακρογιάλι (περ. 1930).

Ακρογιάλι (πριν το 1963).

Work. Ελληνικό λαϊκό τραγούδι (πριν το 1944).
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Μορφές 2. Μυθολογικό (Αριάδνη).

Βιογραφικό Σχεδιάγραμμα
1898: Γεννιέται στο Διγαλέτο της Κε-

φαλονιάς.
1915: Εγγράφεται και φοιτά στο Σχο-

λείο καλών τεχνών στην Αθήνα.
1917-1919: Υπηρετεί την στρατιωτική 

του θητεία στην Χαρτογραφική Υπηρε-
σία Αθηνών.

1927-1931: Σπουδάζει στο Παρίσι στο 
Ecole des Beax Art.

1931: Εκθέτει στο ξενοδοχείο Pallais 
de Versailles.

1931: Συνυπογράφει τα «18 Κριτικά 
Άρθρα» με τους Πολίτη, Πικιώνη, Δού-
κα, Παπατσώνη, Μελά, Καρούζο κ.ά. ως 
απάντηση στον Ζαχ. Παπαντωνίου που 
αποτελεί ένα είδος μανιφέστου του εικα-
στικού μοντερνισμού στην Ελλάδα. 

1936: Φεύγει για την Αμερική όπου 
και εργάζεται στην 20th Century στο 
Hollywood.

1939-1945: Αγνοείται η τύχη του.
1945-1949: Δουλεύει για την Fox.
1965-1987: Ασχολείται με δημοπρασί-

ες και διδάσκει στο Traphagen School.
1969: Πραγματοποιείται  σειρά εκθέ-

σεων στην Ελλάδα.
1980-1985: Εγκαθίσταται στη Νίκαια, 

ταξιδεύει στο Παρίσι αναζητώντας μα-
ταίως στα 83 του την καλλιτεχνική του 
έμπνευση.

1987: Πεθαίνει σε νοσοκομείο της Νέας 
Υόρκης μετά από τρίμηνη νοσηλεία.

1988: Η σύζυγός του σκορπίζει τη μισή 
τέφρα του στο Διγαλέτο και την υπόλοι-
πη μισή στον Σηκουάνα.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



44

Η λήθη, κόρη της έριδας και προ-
σωποποίηση της λησμονιάς ποτάμι και 
πηγή του Άδη, στο οποίο οι νεκροί έπι-
ναν για να λησμονήσουν τα επίγεια, και 
να γαληνέψουν.

Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να 
οδηγήσει τους ζωντανούς στην πηγή της 
μνημοσύνης να ξεδιψάσουν από τα νά-
ματά της και να ξεπλύνουν την αμαρτία 
της αγνωμοσύνης. 

ΟΙ ΑΣΠΟΥΔΑΧΤΟΙ ΤΗΣ ΛΗΘΗΣ 
δεν είναι παρά εκείνοι που το κατεστη-
μένο κοινωνικό πολιτικό οικονομικό και 
κυρίως πολιτιστικό τους απαξίωσε, τους 
πολέμησε τους αγνόησε και το σημαντι-
κότερο τους έθαψε στο μόνιμο σκότος 

στης λήθης.Ο Νίκος Βέλμος αναρχικός, 
διάπυρος υμνητής της επανάστασης των 
φτωχών παραβάτης του νόμου, ακάμα-
τος μποέμ και αλήτης, αλκοολικός και 
χασικλής, ομοφυλόφιλος και ασπούδα-
χτος, αλλά και αυτοδίδαχτος της λήθης. 

Ο Νίκος Βογιατζάκης, αυτό ήταν το 
αληθινό του όνομα, πλακιώτικο γέν-
νημα θεόφτωχων γονέων το 1890 πα-
ράτησε στα 12 το σχολείο, στα 16 του 
εμφανίστηκε στο θέατρο με τη Μαρίκα 
Κοτοπούλη και στη συνέχεια στο Εθνι-
κό Θέατρο με σκηνοθέτη το Θωμά Οι-
κονόμου. Το 1916 δημιούργησε τον θί-
ασο Στρατιωτικό Θέατρο και λόγω των 
αναρχοσοσιαλιστικών ιδεών κατέληξε 

Ο Νίκος Βέλμος από  
τον Φώτη Κόντογλου (1923).

Ο Νίκος Βέλμος στο Άσυλο Τέχνης..
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στις φυλακές Αβέρωφ. Συνεργάστηκε 
με τον Δημήτρη Ροντήρη στο περιοδικό 
Παρασκήνιο. 

Πρωτοστατώντας με καυστικό και τις 
περισσότερες φορές ακραίο τρόπο ανα-
ζητεί κοινωνική δικαιοσύνη. εκδίδει από 
τον Δεκέμβριο του '26 έως την άνοιξη 
του '29 το παραβατικό περιοδικό «Φραγ-
γέλιο ‘‘που το έβγαζε ο Βέλμος’’» ασκώ-
ντας δριμεία κοινωνική και πολιτιστική 
κριτική ως τετρασέλιδη εβδομαδιαία 
εφημερίδα, ενώ από το 1928 μετατρέ-
πεται σε μηνιαίο δεκαεξασέλιδο. Ο Στρ. 
Δούκας, ο Αν. Δρίβας, ο Τεύκρος Ανθίας 
είναι οι βασικοί του συνεργάτες και προ-
σωπικότητες όπως ο Γιανν. Χαλεπάς, ο 
Τάκ. Παπατσώνης, ο Δημήτρης Πικιώνης 
και ο Φώτης Κόντογλου συνεργάζονται 
σε αυτό. Παράλληλα εκδίδει και το περι-
οδικό Φύλλα Τέχνης.

Ασχολήθηκε με την ποίηση την πεζο-
γραφία το θέατρο την μεταγλώττιση κει-
μένων και την διασκευή, την ηθοποιία, 
την πολιτική και την ζωγραφική. Στη λο-
γοτεχνία εμφανίστηκε με το πεζό Ερω-
τόπαθος τραγουδιστής το 1910. Υπήρξε 
μεγάλος θαυμαστής του Σαίξπηρ του 
οποίου το έργο Αντώνιος και Κλεοπά-
τρα διασκεύασε σε πεζό λόγο σε συνερ-
γασία με τον Στρατή Δούκα.

Το 1930 πέθανε αιφνίδια από ουραιμία 
και όχι από δηλητηρίαση όπως ισχυρί-
στηκαν την εποχή εκείνη πολλοί.  ■

Μιχάλης
Μεταξάς

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Στo Pallas Athena Grecotel Boutique Hotel πραγ-
ματοποιείται η έκθεση ‘Summer Senses’ της Στέλ-
λας Πυλαρινού.  Η έκθεση ξεχειλίζει από νότες κα-
λοκαιριού, χρώματα Ανατολής-Δύσης, αισθήσεις 
που γεννιούνται από τον ήλιο και τη θάλασσα, μνή-
μες από έρωτα, γλυκιά νοσταλγία, άπιαστο όνειρο, 

ξέγνοιαστη παιδικότητα, ελευθερίας.  Περιδιαβαί-
νοντάς την έκθεση μοιάζει το όνειρο περισσότερο 
αληθινό και τα ταξίδια λιγότερο μακρινά! Η Στέλλα 
Πυλαρινού, παιδαγωγός στο επάγγελμα, σπούδασε 
ζωγραφική στον εικαστικό Δημήτρη Μανίνη για 14 
χρόνια. Όντας αεικίνητο πνεύμα έχει συμμετάσχει 
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σε πολλές ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογρα-
φίας. Τα έργα της είναι η εσωτερική της ανάγκη για επι-
κοινωνία, ο τρόπος έκφρασής της για τον κόσμο γύρω 
μας, η δημιουργία ενός συνδυαστικού κώδικα που μιλάει 
πρώτιστα στον ανθρώπινο ψυχισμό. Εξελίσσοντας την 
εικόνα της πραγματικότητας δημιουργεί τα έργα της, 
τον δικό της μύθο, παρουσιάζοντας τον κόσμο αλλιώς, 

βρίσκοντας κρυμμένα νοήματα σε άψυχα αντικείμενα, 
παρακινώντας την φαντασία και δημιουργώντας συναι-
σθήματα.  Μέσα από τη δική της χαρακτηριστική επεμ-
βατικότητα συνδυάζει γόνιμα το θολό κουνημένο κάδρο 
της φωτογραφίας με την σύγχρονη μηχανική επεξεργα-
σία και το ζωγραφικό συμπλήρωμα να υπερθεματίζει τον 
κεντρικό πυρήνα.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Οι δύο «αιώνιοι» βρίσκονται για πολλοστή    
φορά αντιμέτωποι στους τελικούς του Ελληνικού 
πρωταθλήματος. Πότε ο Παναθηναϊκός έχει το 
πλεονέκτημα έδρας και πότε ο Ολυμπιακός, όπως 
το έχει και την φετινή περίοδο. 

Το βράδυ της Κυριακής 28/5 ο πρώτος τελικός 
της φετινής σειράς πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ 
και οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να φτάσουν 
στην πρώτη από τις τρεις νίκες που χρειάζονται 
για να κατακτήσουν το τρίτο διαδοχικό πρωτά-
θλημα. Βεβαίως το σκορ και μόνο (63-58) υποδη-
λώνει το πόσο δύσκολη θα είναι και αυτή η σειρά 
των τελικών. 

Όπως σχεδόν όλοι οι πρώτοι τελικοί κυριεύο-
νται από άγχος έτσι και αυτός. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα τα πολλά άστοχα σουτ που έγιναν 
και από τις δύο ομάδες. Το παιχνίδι κρίθηκε κατά 
την προσωπική μου άποψη, από την τρομερή 
εμφάνιση που έκανε ο Σέρβος Center του Ολυ-
μπιακού Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο νεαρός παίκτης 

των «ερυθρόλευκων» βρέθηκε στο «στόχαστρο» 
πολλών φίλων της ομάδας το καλοκαίρι διότι δεν 
έπειθε με τις αποδόσεις του. Ο Σέρβος όμως τους 
τελευταίους μήνες δίνει τις απαντήσεις μέσα στο 
παρκέ, κερδίζοντας έτσι την εκτίμηση των οπα-
δών της ομάδας.

Από την άλλη μεριά στους διακριθέντες του Πα-
ναθηναϊκού ήταν ο Ρίβερς ο οποίος σημείωσε 16 
πόντους κρατώντας έτσι ζωντανές τις ελπίδες των 
πρασίνων μέχρι το τέλος. Αξίζει να σημειωθεί πως 
ο Αμερικάνος είχε πραγματοποιήσει φανταστικό 
παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στο ματς του κυ-
πέλλου όπου σημείωσε 24 πόντους δίνοντας έτσι 
ουσιαστικά την νίκη-πρόκριση στο «τριφύλλι».

Όπως και να έχει όπως όλα δείχνουν θα έχουμε 
και πάλι μια φανταστική σειρά τελικών όπου ερ-
χόμαστε σε επαφή με εξαίσια παιχνίδια, όπως αυτά 
που είδαμε πέρσι. Παιχνίδια που αν μη τι άλλο αν 
τα βλέπαμε στο ΝΒΑ θα μιλάγαμε για μπασκετι-
κούς αγώνες βγαλμένους από ταινία.  ■

Δημήτρης
Βελαώρας
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Γιάννης
Ξηντάρας

Πολλά ζευγάρια που αντιμετωπίζουν σοβαρά 
προβλήματα στην σχέση ή στον γάμο τους, έχουν 
ένα κοινό χαρακτηριστικό: Έχουν χωριστούς λογα-
ριασμούς, είτε κυριολεκτικά, διατηρούν δηλαδή δύο 
διαφορετικούς λογαριασμούς τραπέζης, είτε απλώς 
πρακτικά, δηλαδή ο καθένας κρατάει το εισόδημά 
του στο δικό του πορτοφόλι....

Συχνά αυτό το γεγονός τα ζευγάρια το εξηγούν 
ως εξής: «Μοιραζόμαστε τις οικονομικές υποχρεώσεις 
κι έτσι ο καθένας αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο ευ-
θύνης», π.χ. ο ένας πληρώνει το ενοίκιο και ο άλλος 
τους λογαριασμούς, ο ένας έχει αναλάβει τα μερικά 
έξοδα των παιδιών (ρούχα, παπούτσια, σχολικά...) 
και ο άλλος μερικά άλλα (φροντιστήρια, δραστηριό-
τητες...) κ.λπ.. Θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί ότι 
είναι μία έντιμη και ενδεχομένως δίκαιη συμφωνία, η 
οποία μάλιστα αν τηρείται, μπορεί να λειτουργήσει 
μια χαρά κι ως εκ τούτου γιατί όχι; Γιατί να μην έχουν 
ξεχωριστούς λογαριασμούς; Γιατί να τα μπλέκουν...;

Στον αντίλογο αυτής της συνήθειας (ή αυτής 
της τακτικής), παρουσιάζεται μία μάλλον απλή έν-
σταση: «Τι σημαίνει ξεχωριστά; Χωριστά από τι; Τι 
ξεχωρίζεται;» Φυσικά και αναπόφευκτα αυτό που 
ξεχωρίζεται είναι ο ένας σύζυγος από τον άλλον! 
Αυτό όμως τι εξυπηρετεί, από τι μας προστατεύει; 
Δεν υπονοείται εδώ η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ 
των δύο συντρόφων; Δεν υπονομεύεται έτσι η έν-
νοια του «μαζί»; Και αν τελικά, κι αυτό ίσως είναι το 
σημαντικότερο, εάν δεν μπορούμε να μοιραστούμε 

τα εισοδήματά μας, τότε πως μπορούμε να μοιρα-
στούμε τα συναισθήματά μας;

Συνεπώς στο ερώτημα «κοινό ή χωριστό ταμείο» 
η θέση του γράφοντος είναι προφανώς υπέρ του 
κοινού... Όχι όμως σαν ένα καταναγκαστικό κανόνα 
για μία επιτυχή συμβίωση - εξάλλου τίποτα δεν εξα-
σφαλίζει κάτι τέτοιο παρά μόνο η συναισθηματική 
σύμπνοια, η εμπιστοσύνη και η αποδοχή του άλλου 
γι' αυτό που είναι, αλλά σαν ένα πρώτο, συμβολικό 
βήμα για την ολοκλήρωση της ενότητας που λέγεται 
«ζευγάρι» - και στην συνέχεια «οικογένεια».

Ένα είναι το σίγουρο: σ' αυτήν την ενότητα, την 
αληθινή και ουσιαστική ένωση των δύο συντρόφων, 
ούτε που θα μας νοιάζει σε ποιανού το όνομα «θα 
μπούνε» τα λεφτά, γιατί τότε τα σημαντικά και τα 
κρίσιμα μετατοπίζονται αλλού: στην αγάπη, την 
εκτίμηση και την ανάγκη εν τέλει να είσαι μαζί με 
τον άλλον...  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Νίκος
Σταμέλος

Η πολύ ζέστη μπορεί να δημιουργήσει προβλήμα-
τα που μπορεί να κυμαίνονται από αδυναμία, εξά-
ντληση, κράμπες και το πιο σοβαρό τη θερμοπληξία. 
Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι καρδιοπαθείς, τα άτομα 
με αναπνευστικά προβλήματα, οι αλκοολικοί, καθώς 
και τα άτομα που λαμβάνουν ορισμένες κατηγορίες 
φαρμάκων είναι ομάδες ψηλού κινδύνου και κινδυ-
νεύουν περισσότερο από την υπερβολική ζέστη.

Τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση, συμφορητι-
κή καρδιακή ανεπάρκεια ή στεφανιαία νόσο, θα πρέ-
πει να επισκέπτονται τον γιατρό τους, ο οποίος θα 
αναπροσαρμόζει τη δοσολογία των φαρμάκων τους. 
Οι υπερτασικοί το καλοκαίρι χρειάζονται μικρότερες 
δόσεις φαρμάκων γιατί η αρτηριακή πίεση μειώνεται 
με τη ζέστη.

Στους πάσχοντες από συμφορητική καρδιακή 
ανεπάρκεια λόγω του ότι λαμβάνουν φάρμακα όπως 
διουρητικά και αγγειοδιασταλτικά, πρέπει να εξατο-
μικεύεται η δόση γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της υπο-
νατριαιμίας, της υποκαλιαιμίας και ελάττωσης του 
όγκου αίματος. 

Όσον αφορά στη θερμοπληξία, θα πρέπει να 
έχουμε υπόψη ότι οι παράγοντες που προδιαθέτουν 
είναι η παχυσαρκία, ο αλκοολισμός, η μυϊκή εργα-
σία, ο ελαττωμένος αερισμός του περιβάλλοντος, 
οι καρδιοπάθειες και η υγρασία. Όταν η υγρασία 
είναι αυξημένη ο ιδρώτας εξατμίζεται αργά και έτσι 
δεν απελευθερώνεται η θερμότητα γρήγορα από το 
σώμα. Πρόδρομα συμπτώματα της θερμοπληξίας εί-
ναι η δίψα, αδυναμία, η ζάλη, ο ίλιγγος, ο πονοκέ-
φαλος, η ναυτία που αποτελούν τα πιο χαρακτηρι-
στικά συμπτώματα της παρατεταμένης έκθεσης στη 

ζέστη. Όψιμα ο ασθενής παρουσιάζει απώλεια των 
αισθήσεων, σύγχυση, σπασμούς, λήθαργο και κώμα. 
Ο καρδιακός παλμός αυξάνεται και το δέρμα είναι 
ερυθρό λόγω της αγγειοδιαστολής με παρουσία εφί-
δρωσης. Όταν το σώμα σταματήσει να ελέγχει τη 
θερμοκρασία του σταματά και η εφίδρωση. Η άμεση 
θεραπευτική αγωγή σκοπό έχει την ελάττωση της 
θερμοκρασία και την επαναλειτουργία της ομαλής 
λειτουργίας του κυκλοφορικού συστήματος. Για την 
ελάττωση της θερμοκρασίας συνιστώνται ψυχρά και 
υγρά επιθέματα, χρήση ανεμιστήρων, δημιουργία 
ψυχρού και ξηρού περιβάλλοντος, παγοκύστες σ' 
όλο το σώμα και ψυχρά λουτρά. 

Όσον αφορά στους καρδιοπαθείς που θα βρεθούν 
στη θάλασσα ή στο βουνό οι πιο κάτω συμβουλές 
είναι χρήσιμες: Εάν βρεθούν στη θάλασσα πρέπει να 
μην κολυμπούν εφόσον έχουν φάει, έστω και ελα-
φρά. Πρέπει να μην αισθάνονται κανένα καρδιακό 
ενόχλημα και η είσοδος στη θάλασσα να γίνεται σι-
γά-σιγά ρίχνοντας νερό σε όλο το σώμα. Οι πρωινές 
ή οι απογευματινές ώρες να προτιμώνται. 

Οι καρδιοπαθείς που θα βρεθούν στο βουνό πρέ-
πει να έχουν υπόψη τους ότι εάν το υψόμετρο είναι 
μέχρι τα 2000 m δεν δημιουργείται πρόβλημα. Πι-
θανόν λίγη δύσπνοια, ταχυπαλμία, λίγη κόπωση τα 
οποία υποχωρούν με τον εγκλιματισμό σε 5-6 μέρες. 
Εάν όμως το υψόμετρο είναι 2000–3500 m (μέτριο 
υψόμετρο) ή μεγαλύτερο (>3500 m), τότε μπορεί να 
προκληθεί πονοκέφαλος, ζάλη, ταχυπαλμία, πνευ-
μονικό οίδημα. Σε μεγάλο υψόμετρο υπάρχει μείωση 
του οξυγόνου και μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης. 
Η μείωση της ατμοσφαιρικής πίεσης αυξάνει την αρ-
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τηριακή πίεση και η μείωση του οξυγόνου αναγκάζει τον 
οργανισμό να κάνει συχνότερες, βαθύτερες αναπνοές, με 
αύξηση της καρδιακής συχνότητας. Παρόλα αυτά, ο ορ-
γανισμός δεν οξυγονώνεται καλά. 

Οι ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει να αποφεύγουν 
τις άσκοπες μετακινήσεις ιδίως τις ώρες που ο ήλιος είναι 
δυνατός (11 π.μ. – 5μ.μ.), να μένουν σε χώρους που είναι 
κλιματιζόμενοι και αν πρέπει να μετακινηθούν να φορά-
νε αμτηλιακό και ανοιχτόχρωμα ρούχα και καπέλο. 

Όσον αφορά στη διατροφή, το καλοκαίρι θα πρέπει 
να αλλάξουμε τις διατροφικές μας συνήθειες ώστε να 
μην επιβαρύνεται ο οργανισμός από τις ψηλές θερμο-

κρασίες. Κατά την περίοδο του καλοκαιριού πρέπει να 
τρώμε πολλά φρούτα, λαχανικά, σαλάτες και να πίνου-
με πολύ νερό, τουλάχιστο 8-10 ποτήρια. Τα αλκοολούχα 
ποτά πρέπει να αποφεύγονται γιατί προκαλούν εφίδρω-
ση, έχουν διουρητικές ιδιότητες και έχουν πολλές θερμί-
δες (1 gr αλκοόλης δίνει 7 kcal). Τα φρούτα μας δίνουν 
γλυκόζη και βοηθούν τον οργανισμό στη διατήρηση της 
ηλεκτρολυτικής ισορροπίας. Τα λαχανικά είναι πλούσια 
σε βιταμίνες, νερό, μέταλλα και φυτικές ίνες.

Με την εφαρμογή των γενικών μέτρων καθώς και με 
τη συνεργασία με τον θεράποντα γιατρό θα είναι και 
αυτό το καλοκαίρι χαρούμενο.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Κωνσταντία 
Φαγαδάκη

Κάθε που ξημέρωνε φορούσε ένα κόκκινο πρόσωπο, ενώ είχε 
αλλάξει τη μέρα στο ημέρολογιο από το βράδυ μην τυχόν και 
δεν τη δει το πρωί. Έτσι έσκαβαν τα μάτια του την ψυχή του 
όπως λιγοστεύουν τα φύλλα των ημερών του χρόνου στον ημε-
ροδείκτη.

Έτσι ομόρφυνε στο διάδρομο της καθημερινότητας απ’ τις 
σκέψεις που δεν πρόλαβε να κάνει όταν τα πόδια που στήριζαν 
όλους τους άλλους άρχισαν να τον προδίδουν.

Στο μπαλκόνι που κοιτούσε τον ορίζοντα και το είχε πληρώσει 
ακριβά γι' αυτό, έμαθε την στερνή του αξία μαζί και τον εαυτό 
του κοιτώντας πλέον στα μάτια τον ήλιο. Εξ ου και το κόκκινο 
του προσώπου του... το συναίσθημα... καθώς σταματούσε την 
ώρα για να αγναντεύει το φάσμα της μέρας που τον καλοσώριζε 
το ξημέρωμα και τον χαιρετούσε το δειλινό.

Άλλαξε, άλλαξαν και τα όνειρά του. Ντυνόταν εκείνα τα όνει-
ρα που μικραίνουν την διάρκεια της νύχτας. Όχι, δεν κοιμάται 
πλέον... ξαγρυπνά ακουμπώντας το στηθοσκόπιο στα βλέφαρα 
του κόσμου.

Άκουγε και περίμενε τον «κλέφτη» χρόνο. Δεν κλείδωνε, δεν 
κατέβαζε ρολλά την νύχτα... Μέσα είχε φως...

Ήχοι... παντού ήχοι γύρω στήνανε κυκλικό χορό. Η γειτονιά 
του μιλούσε... Ξάφνου το πάτωμα γίνεται ταμπούρλο, καθώς 
φτερούγιζε το μωρό στο ρηλάξ χτυπώντας τα πόδια του... έπια-
νε τον ρυθμό! Ακολουθούσαν βιαστικά βήματα σαν σφυροκο-
πήματα... τακούνια που έτρεχαν στη σκάλα αγωνιώντας για την 
αντάμωση του έρωτα! Πόρτες άνοιγαν και έκλειναν σαν συνο-
μιλούσαν οι άνθρωποι σαν χαίρονται και γελούν... γελούν... και 
η καρδιά του συγκινημένη πετούσε! Tο σώμα λαχταρούσε ! 

Σηκώνεται μετέωρος ψάχνοντας με το βλέμμα γύρω... και 
τότε μια κιθάρα εφηβική τον πλημμυρίζει σε μάθημα χορού.

Τικ τακ... τικ τακ... τικ τακ... και το παλιό ρολόι χορεύει με τα 
παράθυρα ανοιχτά !  ■
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Γιώργος 
Δούναβης

...δηλαδή από τρυφερή ηλικία» λ.χ. αυ-
τόν τον άνθρωπο γνωρίζω εξ απαλών ονύ-
χων (απ’ την κούνια του) ή αυτός έχει κα-
λήν ανατροφή απ’ τα γεννοφάσκια του.

Την έκφραση αυτή αναφέρει ο Πλού-
ταρχος στην «Περί παίδων άγωγης» 
πραγματεία του, (κεφ. V. «...τό δή λεγό-
μενον, έξ ονύχων (άπαλών) αγαπώσαι τά 
τέκνα...»), αλλά και ο Κικέρωνας γράφει 
σχετικά: (Epist. 1, 6, 2). «...Ut Graeci dicunt, 
Unguiculisesco· gnitus», όπως λένε οι Έλ-
ληνες, εξ απαλών ονύχων είναι γνωστός.

Φράση αντίστοιχης σημασίας της «εξ 
απαλών ονύχων» που δηλώνει ότι γνω-
ρίζουμε κάτι ή κάποιον από την βρεφική 
ηλικία, από την κούνια. Μεταφορικά η 
λέξη λίκνον δηλώνει και το πού εμφανί-
ζεται κάτι για πρώτη φορά ή το σημείο 
που γεννήθηκε κάτι π.χ. η τεχνη, ο πολι-
τισμός κ.λπ..

Κρίνω από τα νύχια. Κρίνουμε έναν 
σπουδαίο άνθρωπο από κάτι μικρό, αλλά 
χαρακτηριστικό σημείο του, όπως ακρι-
βώς διακρίνουμε το λιοντάρι από τα πα-
νίσχυρα του νύχια.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Δερβενάκια - Φίχτι - Κουτσοπόδι - Κε-
φαλάρι .

Ό,τι είχα αποφασίσει να λοξοδρομή-
σω από τον δρόμο που οδηγούσε στην 
Τρίπολη. Ήταν απόγευμα Παρασκευής. 
Μιας Παρασκευής του 90, όταν με το λι-
γοστό φως της ημέρας βρέθηκα μπροστά 
σ’ ένα κτίσμα στην κορυφή ενός μικρού 
λόφου, στα ανατολικά κράσπεδα του 
χωριού Κεφαλάρι, λίγο μετά τις αρχαίες 
πηγές του Ερασίνου.

Το κτίσμα αυτό κατά κάποιους αρ-
χαιολόγους αρχαιότερο της Ακρόπολης 
και κατά πολλούς μελετητές αρχαιότερο 
ίσως κι αυτών των Πυραμίδων της Αιγύ-
πτου ήταν η Πυραμίδα της Αργολίδας 
ή των Κεγχρεών ή του Ελληνικού ή το 
«Καστράκι» όπως οι ντόπιοι συνηθίζουν 
να την αποκαλούν. Κοντοστάθηκα γε-
μάτος δέος, γεμάτος θαυμασμό και σκε-
φτόμουν πως το Αργολικό έδαφος είναι 
τόσο σημαντικό που κάθε πέτρα έκρυβε 
κάποια αρχαιολογική αξία. Τι να πρωτο-
θυμηθώ; Μυκήνες, Επίδαυρο, το Ασκλη-
πιείο, το Άργος ή μήπως την Τίρυνθα, το 
Ναύπλιο, το Παλαμίδι, το Μπούρτζι ή 
την Στυμφαλία; 

Η Πυραμίδα των Κεγχρεών έστεκε 
μπρος μου. Άγνωστη και φθαρμένη αλλά 
σύμβολο αιωνιότητας, σύμβολο ενός 
πανάρχαιου πολιτισμού που άκμασε και 
που τα απομεινάρια του μαρτυρούν το 
μεγαλείο και τις δόξες μιας εποχής που 

δεν έσβησε αλλά ακόμη και σήμερα εξα-
κολουθεί να στέκει αγέρωχα στο αέναο 
ταξίδι αυτού του λαού στον χρόνο. 

Αφού λοιπόν την περιεργάστηκα εξω-
τερικά πέρασα την πύλη της κι άρχισα να 
ερευνώ με γοργές ματιές τις πλευρές της, 
τους χώρους της, τις κυκλώπειες πέτρες 
με τις οποίες είχε κατασκευαστεί με τόση 
θαυμαστή ακρίβεια. Ήμουν μαγεμένος. 
Μαγεμένος, γιατί η μοναξιά είναι ο κα-
λύτερος σύντροφος μιας τέτοιας ξενά-
γησης, σ’ έναν χώρο όπου για περισσό-
τερο από 2.500 χρόνια είχε ριζώσει αυτή 
η κατασκευή, όποιος κι αν ήταν ο λόγος 
ύπαρξής της,  σ’ ένα κτίσμα όπου τα αγρι-
όχορτα έκρυβαν μέρος του μεγαλείου 
του, και πρόσθεταν μια γεύση φόβου και 
μια οσμή θανάτου, κάτι από μία άγνωστη 
σε άλλους λαούς απόλαυση που εμείς οι 
Έλληνες αποκαλούμε Κάλλος.

Αργότερα, στην Αθήνα, συνεπαρμένος 
άρχισα να ψάχνω, να αναζητώ απαντή-
σεις στους προβληματισμούς που μου εί-
χαν δημιουργηθεί απ' αυτήν την επίσκε-
ψη. Διάβασα, λοιπόν ότι  η Πυραμίδα του 
Ελληνικού, μία απ’ τις δύο που υπάρχουν 
στην Αργολίδα , εικάζεται ότι μπορεί να 
ήταν ταφικό μνημείο ή κατά νεότερες 
έρευνες που έγιναν παρόδιο οχυρό. Οχυ-
ρό που δέσποζε στον εμπορικό δρόμο 
Άργος-Τεγέας.

Ο πρώτος που κάνει λόγο γι' αυτήν 
την πυραμίδα είναι ο Παυσανίας στα Κο-

ρινθιακά του (κεφ. 24): «ἐπανελθοῦσι δὲ 
ἐς τὴν ἐπὶ Τεγέας ὁδόν ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ 
ὀνομαζομένου Τρόχου Κεγχρεαί… καὶ πο-
λυάνδρια ἐνταῦθά ἐστιν Ἀργείων νικησά-
ντων μάχῃ Λακεδαιμονίους περὶ Ὑσιάς».

Η λέξη-κλειδί σ’ αυτές τις φράσεις είναι 
η λέξη ΠΟΛΥΑΝΔΡΙΑ, που σημαίνει ομα-
δικοί τάφοι. Έτσι διαπιστώνουμε ότι κατά 
τον αρχαίο περιηγητή - που η γνώμη του 
ταιριάζει μ’ αυτή των συγχρόνων του Αρ-
γείων- αυτή η Πυραμίδα ήταν ένας - από 
τους πολλούς ίσως - ομαδικούς τάφους. 

Όμως στα 1901 ο Wiegand μετά από 
αρχαιολογική έρευνα διατύπωσε στην 
άποψη ότι δεν θα μπορούσε να ήταν τά-
φος κι αυτό διότι στην κατασκευή είχε 
χρησιμοποιηθεί κονίαμα, η χρήση του 
οποίου τοποθετείται στον 1ο αι. π.Χ. και 
έτσι καταρρίπτεται η γνώμη του αρχαίου 
περιηγητή.

Στα 1938 ο αρχαιολόγος L. E. Lord δι-
ηύθυνε σειρά από ανασκαφές που πραγ-
ματοποίησε το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Αμερικής. Η αρχαιολογική σκαπάνη αυ-
τών των αρχαιολογικών ερευνών έφερε 
μόνο κάποια κεραμικά αγγεία, τα οποία 
σήμερα κοσμούν τις προθήκες των τοπι-
κών μουσείων. Κατά την έκθεση του Lord  
οι διαστάσεις της Πυραμίδας των Κεγ-
χρεών έχουν μετρηθεί ως εξής: Δ πλευ-
ρά: 14,70 m, Β:12,58 m, Α:8,62 m, και Ν 
πλευρά: 8,61 m, είναι δε κατασκευασμέ-
νη από γκρίζου χρώματος ασβεστόλιθο 

Θέσκελος

 Τ   
Τ  
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που συναντάται σ’ αυτήν την περιοχή. Η 
τοιχοδομία της, τουλάχιστο στη Β πλευ-
ρά της είναι φροντισμένη και πολυγωνι-
κή, ενώ στοιχεία των άλλων μας οδηγούν 
στους κλασικούς χρόνους.  Οι 4 τοίχοι 
της είναι επικλινείς και διατηρούν την 
απόκλιση προς τα μέσα, όπως ακριβώς 
αυτές που συναντούμε στην Αίγυπτο. Ο 
εσωτερικός τετράγωνος χώρος είναι δι-
αστάσεων 7,10 x 7,10 m. Οι τοίχοι όμως, 
εάν προεκταθούν προς τα επάνω, θα συ-
ναντήσουν την επικλινή εξωτερική επι-
φάνεια χαμηλότερα απ' το σημείο όπου 
θα μπορούσαν να συναντηθούν σ’ ένα 

κοινό σημείο οι επικλινείς 4 γραμμές των 
γωνιών της πυραμίδας. Η παρατήρηση 
αυτή οδήγησε τους αρχαιολόγους στο συ-
μπέρασμα - υπόθεση ότι η πυραμίδα των 
Κεγχρεών ήταν κόλουρος (προχωρού-
σε δηλ. με επικλινείς τις πλευρές της ως 
ύψος 3,5 m κι έπειτα είχε επίπεδη στέγη η 
εποικοδόμημα με επάλξεις). Αυτό το συ-
μπέρασμα-υπόθεση έρχεται να ευνοήσει 
το γεγονός ότι στο εσωτερικό της, όπου 
οι τοίχοι είναι κανονικά κάθετοι, υπάρχει 
διάδρομος μήκους 7,90 m, ενώ στο τέρμα 
του βρίσκεται μια εσωτερική είσοδος πλά-
τους 0,80 m, με αποτέλεσμα οι 4 πλευρές 

να είναι ανομοιομεγέθεις και έτσι να μην 
αποτελούν τέλεια πυραμίδα.

Όλο το κτίσμα πρέπει να αναφέρου-
με επίσης ότι υψώνεται επάνω σε τετρά-
γωνη κρηπίδα - επί πέντε σειρές - ακο-
λουθώντας το βασικό κανόνα για κάθε 
πυραμίδα. Η Ν πλευρά της είναι θεμε-
λιωμένη σε αυτοφυείς βράχους. Στην A 
πλευρά της υπήρχε στρογγυλός βόθρος 
διαμέτρου 0,90 m. και βάθους 0,50 m. Ο 
βόθρος ήταν καλυμμένος από ένα μέρος 
του τοίχου της πυραμίδας, γεγονός που 
μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ήταν 
προγενέστερος αυτής. Η ΝΑ της γωνιά 

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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κόβεται εξαιτίας της εισόδου  η 
οποία έχει πλάτος 1,35 m, όπου στο 

άνω μέρος της (υπέρθυρο) δηλαδή 
δύο πέτρες που συγκλίνουν σαν λάμ-
δα (Λ) κεφάλαιο, σχηματίζουν δηλαδή 
οξύκορφο τόξο. Στο Β τοίχο υπάρχουν 
4 τομές που θα πρέπει να αποτελούσαν 
θέσεις για δοκούς στήριξης ενός πατώ-
ματος ή στέγης, κάτι που μάλλον θα μεί-
νει αδιερεύνητο και μόνο με υποθέσεις 
μπορούμε να μιλάμε.

Σε ό,τι αφορά στη χρήση της έχουν 
ειπωθεί πολλά. Τόσο ο Παυσανίας όσο 
και νεότεροι ερευνητές όπως ο Ρος και ο 
Κλαρκ την θεωρούν ταφικό μνημείο. Οι 
Ντόναλντ και Κέρτιους συμφωνούν με 
την άποψη ότι η πυραμίδα ήταν ένα φρυ-

κτώριο -σημείο δηλαδή αναμετάδοσης 
μηνυμάτων με φωτεινά σήματα - άποψη 
που και ο μέγας Έλληνας αρχαιολόγος 
Τσούντας ενστερνίζεται.

Με τα μέχρι ευρήματα οι αρχαιολό-
γοι καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η 
πυραμίδα χρησιμοποιήθηκε σε διαφο-
ρετικές εποχές, κάτι που μαρτυρούν οι 
ανακαινίσεις που δέχτηκε, και τα ποικίλα 
ευρήματα. 

Για τη χρονολόγηση της εφαρμόστηκε 
η αρχαιομετρική μέθοδος, της φωταύγει-
ας, που επαρότι θεωρείται μη τελειοποι-
ημένη, με κάθε επιφύλαξη οι επιστήμονες 
δεν αποδέχονται την χρονολόγηση που 
έδειξε (2100-610 π.Χ.). Η χρονολογία 
που γίνεται  δεκτή ως η πλέον εναρμονι-

σμένη με τα ευρήματα και την γενικότε-
ρη Ελλαδική ιστορική μελέτη, είναι αυτή 
του 5ου ή 4ου αι. π.Χ..

Απ’ όλα αυτά τα επιστημονικά στοι-
χεία δυστυχώς δεν μπορούν με ασφαλή 
τρόπο να απαντήσουν στο ουσιαστικό 
ερώτημα γιατί τόσο το κτίσμα των Κεγ-
χρεών, αλλά και του Λυγουριού, έχουν 
σχήμα πυραμιδοειδές, φαινόμενο μονα-
δικό για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί να 
έχουν αυτό το σχήμα (;) αφού τόσο κατά 
τον L. E. Lord οι πυραμίδες δεν θα μπο-
ρούσαν να είναι ταφικά μνημεία μιας και 
οι πόρτες τους άνοιγαν από μέσα. Δεν 
μπορούσαν να είναι φρυκτώρια διότι η 
μεν πυραμίδα του Λυγουριού δεν είχε 
την πρέπουσα θέα, ενώ αυτή στις Κεγ-
χρεές περιορισμένη. Πιο λογική κατά το 
Lord είναι η άποψη ότι πρέπει να ήταν 
μικρό οχυρό ικανό να δεχτεί περιορι-
σμένο αριθμό στρατιωτών που θα έλεγ-
χαν την ύπαιθρο, ή μιας περιπόλου που 
εισέπραττε διόδια από ταξιδιώτες (άπο-
ψη που και 'μεις ενστερνιζόμαστε). 

Πάντως, όποια κι αν ήταν η χρήση 
τους κάτι που φαίνεται ότι θα προβλη-
ματίζει για καιρό, εκείνο που έχει μεγάλη 
σημασία και αξία είναι ότι αυτό το κομ-
μάτι γης - η Πελοπόννησος - αποτελεί 
σημείο συναντήσεως πολιτισμών και 
στοιχείων, που εξάπτουν την πιο άγονη 
φαντασία αλλά κι εκείνους που τα ενδι-
αφέροντά τους είναι περιορισμένα ή με-
τρημένα, ενώ γι' αυτούς που βρίσκονται 
στην αντίπερα όχθη αποτελεί έναν πα-
ράδεισο, αλλά και για μας, όπου οι γνώ-
σεις μας περιορίζονται στα πλαίσια του 
απλού εραστή και μελετητή της Ελληνι-
κής ιστορίας. ■
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Γιώργος
Ρέππας

Ξέρω εγώ, μην φοβάσαι, ξέρω πού 
τρέχω και πότε, οι άλλοι δεν ξέρουν.

Ξέρω εγώ, και να πιω δεν με πιάνει και 
οδηγώ μια χαρά, οι άλλοι δεν ξέρουν, και 
σε μονόδρομο μπαίνω αντίθετα και παρ-
κάρω όπου βρω γιατί εγώ ξέρω ενώ οι 
άλλοι όχι. Περνάω και με κόκκινο γιατί 
πρέπει να ξέρεις πού περνάς με κόκκινο 
όχι όπως κάποιοι άλλοι. Δεν βάζω ζώνη, 
κράνος. Δεν έχω πάθει τίποτα μέχρι 
τώρα. Μιλάω και στο κινητό άνετα, δεν 
υπάρχει πρόβλημα, γιατί εγώ ξέρω.

Φυσικά και ξέρεις αλλά ένα μόνο σου 
διαφεύγει. Ότι όλα τα παραπάνω βασί-
ζονται στην καλή σου τύχη ή στην τύχη 
των άλλων. Σου διαφεύγει ότι και η τύχη 
τελειώνει και μπαίνει στην εξίσωση και η 
κακιά η ώρα, η κακιά στιγμή που μπορεί, 
αν και στιγμή, να καταστρέψει τα πάντα. 
Σου διαφεύγει ότι δεν οδηγείς μόνος κι 
ότι πρέπει ν’ ακολουθείς τους βασικούς 
κανόνες οδηγικής ασφάλειας. Σου δια-
φεύγει το γεγονός πως εσύ μπορείς να 
σταθείς τυχερός αλλά τα παιδιά σου 
βλέποντας εσένα να οδηγείς έτσι θα σε 
μιμηθούν πιάνοντας το τιμόνι και ίσως 
να μην είναι τόσο τυχερά σαν εσένα και 
να πέσει επάνω τους κάποιος σαν εσέ-
να... ή να οδηγούν σαν εσένα. Τα παιδιά 
μιμούνται συμπεριφορές ευκολότερα 
απ’ ό,τι ακολουθούν συμβουλές. Σε μια 
χώρα με ελλιπή αστυνόμευση κακοσυ-
ντηρημένα οχήματα κι οδοστρώματα, 
με έλλειψη βασικής οδηγικής συμπερι-
φοράς φτάνουμε στα γνωστά θλιβερά 
ποσοστά δυστυχημάτων.

Το κακό οδόστρωμα όμως δεν ευ-
σταθεί ως δικαιολογία σε ατύχημα αν 
κάποιος τρέχει με υπερβολική ταχύτη-

τα. Οφείλεις να προσαρμοστείς. Το για-
τί υπάρχουν τέτοιοι δρόμοι είναι άλλο 
θέμα και μάλιστα σοβαρό.

Όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν παι-
δεία. Η οικογένεια παίζει πρωταρχικό ρό- 
λο και είναι ο φάρος της καλής ή κακής 
νοοτροπίας. Τεράστια ευθύνη όσοι είμα-
στε γονείς να μάθουμε στα παιδιά μας το 
σωστό και το αυτονόητο, γιατί αυτονόητο 
είναι η σωστή ταχύτητα, ο σεβασμός στη 
σήμανση και η οδήγηση χωρίς αλκοόλ. 
Τρεις βασικοί παράγοντες όχι δα και τόσο 
ακαταλαβίστικοι μα τόσο σπουδαίοι.

Παράλληλα το σχολείο μπορεί και 
πρέπει να βοηθήσει με μαθήματα κυκλο-
φοριακής αγωγής σε σταθερή βάση, όπου 
τα παιδιά θα μαθαίνουν τα βασικά και 
ίσως μέσα από κάποια σεμινάρια, διαλέ-
ξεις από ειδικούς και διάφορα αποτρεπτι-
κά βίντεο ν’ αρχίσουν σιγά-σιγά την αφο-
μοίωση των αυτονόητων. Εμείς πρέπει ν’ 
αλλάξουμε γιατί κι αυτοί οι περιβόητοι 

«άλλοι» από εμάς αποτελούνται...
Κάποια στιγμή τα τόσα παθήμα-

τα, τα τόσα παραδείγματα πρέπει να 
μας ταρακουνήσουν λίγο. Ένα απ’ τα με-
γαλύτερα λάθη μας είναι ο εγωισμός. Ο 
εγωισμός όμως δεν χωράει στην οδήγη-
ση, είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Δεν 
πληγώνεται ο εγωισμός παραχωρώντας 
προτεραιότητα σε διασταύρωση, δεν 
παθαίνουμε κάτι αν δώσουμε προτεραι-
ότητα σε πεζούς, αν δεν παρκάρουμε 
σε ράμπα ΑμΕΑ, αν μας προσπεράσει 
κάποιος κ.λπ.. Πολλές φορές οδηγούμε 
σαν να μετέχουμε σε οδηγική βεντέτα. 
Στα παιδιά μας όμως μετακυλούμε όλα 
τα παραπάνω και υποτίθεται γι’ αυτά 
νοιαζόμαστε... Ας αλλάξουμε όλοι έστω 
από λίγο και τ’ αποτελέσματα  είμαι βέ-
βαιος θα είναι εντυπωσιακά!

Τελικά υπάρχει και χειρότερο απ' το 
να μην ξέρεις τίποτα... ΤΟ ΝΑ ΝΟΜΙ-
ΖΕΙΣ ΠΩΣ ΤΑ ΞΕΡΕΙΣ ΟλΑ!  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



58

▶  Αγαπητέ κ. Σπαρτιώτη, με χαρά σας καλωσορί-
ζουμε και σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε την 
πρόσκληση της συνέντευξης! Ξεκινώντας θα θέ-
λαμε να σας ρωτήσουμε: Τι είναι για σας η ποίηση 
και πόσο σημαντική θέση κατέχει στη ζωή σας;
Η Ποίηση μπορεί να μην αλλάζει τον κόσμο, τον 

κάνει όμως πιό Ανθρώπινο. Η πορεία είναι μοναχική 
και καθαρά προσωπική υπόθεση, αδράζεις την στιγ-
μή, γεύεσαι την κάθε λέξη. Ταξιδεύεις... τα συναι-
σθήματα σου. Σκορπίζεις στο «λευκό» χαρτί με την 
πέννα τα «αντίδωρα» της Ψυχής σου. «Λυτρώνεις» 
και Λυτρώνεσαι και απολαμβάνεις σαν σχοινοβάτης 
την Μοναδικότητά σου.

▶  Συχνά παρατηρούμε στις μέρες μας, την επιθυμία 
έκφρασης αρκετών συνανθρώπων μας στα Μέσα 
Κοινωνική Δικτύωσης αποτυπώνοντας τις σκέ-
ψεις τους . Πιστεύετε ότι αυτό βλάπτει την ποίη-
ση ή αντίθετα την αναδεικνύει.
Οι εποχές έχουν αλλάξει, μαζί και ο τρόπος ζωής 

μας. Αφήνεσαι στο ρεύμα της εξέλιξης, διατηρώντας 
τα βασικά στοιχεία της Προσωπικότητάς σου. Η μο-
ναδικότητά μας είναι το ζητούμενο και το να είσαι 
Αληθινός. Τα Μέσα Κοινωνική Δικτύωσης προσφέ-

ρουν μια μορφή επικοινωνίας, η αξιολόγηση και η 
χρήση των είναι ακόμα κάτι που μας χαρακτηρίζει.

▶  Ο ποιητής διαλέγει τις λέξεις ή τον διαλέγουν 
εκείνες;
Οι λέξεις ανήμπορες, κοιτούν βουβά και περιμέ-

νουν. Το ζητούμενο είναι η έμπνευση, μετά τις παίρ-
νεις από το χέρι και καταλήγεις να σε κυβερνούν και 
να σε οδηγουν αυτές, γνωρίζοντας πολύ καλά τον 
Δρόμο της Λύτρωσης σου, καθώς αδειάζεις την Ψυχή 
σου. Απαραίτητη προυπόθεση να τις ελευθερώσεις 
από στοιχεία εντυπωσιασμού και ιδιοτέλειας.

▶  Η ποίηση έχει όρια; Πρέπει να έχει και αν ναι ποια 
είναι κατά την γνώμη σας;
Τα όρια στενεύουν την Ψυχή, επομένως στην Ποί-

ηση και στην Τέχνη γενικότερα δεν έχουν χώρο.

▶  Στην ζωή μας μαθαίνουμε ότι σχεδόν όλα όσα μας 
περιστοιχίζουν έχουν διπλή χρήση. Η ποίηση θε-
ωρείτε ότι έχει δύο όψεις (σκοτεινή και φωτεινή);
Η Ποίηση είναι από την φύση της φωτεινή και 

μοναδική αφού είναι η Ψυχή των Ανθρώπων που 

Αγαπητοί φίλοι,
σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στις σελίδες 

μας τον ποιητή Ορφέα Σπαρτιώτη. Έναν ποιητή που 
έχει επιλέξει να κινείται αθόρυβα αρκετά χρόνια στον 

χώρο της ποίησης και της λογοτεχνίας υπενθυμίζοντάς 
μας, ότι η αξία των λέξεων σκιαγραφείται τελικά, από 

τον κρότο της σιωπής τους. Με δύο ποιητικές συλλογές 
και πολλές δημοσιεύσεις ποιημάτων του σε περιοδικά 

και ιστοσελίδες του διαδικτύου ο κ. Σπαρτιώτης 
ακολουθεί τον μίτο της ποίησης βήμα-βήμα, λέξη-λέξη. 
Κι εμείς είμαστε εδώ για να ξετυλίξουμε παρέα αυτό το 

μυστηριακό νήμα της ψυχής... 

Κωνσταντία 
Φαγαδάκη
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την υπηρετούν. Ακόμα και η «καταραμένη» ή και η «μαύρη» απαι-
σιόδοξη Ποίηση περικλύει το Φως και την Ελευθερία των δημι-
ουργών της.

▶  υπάρχει σήμερα διαχρονική ποίηση;
Από τον Όμηρο μέχρι και σήμερα η ποίηση διατηρεί την διαχρο-

νικότητά της. Δεν υπάρχει «παρθενογέννηση», όλα επαναλαμβά-
νονται και διαιωνίζονται με μια εκπληκτική ομορφιά. Για παρά-
δειγμα ένα ποίημα για τη βροχή περιέχει την ίδια σπουδαιότητα 
και προσφέρει το ίδιο ανεπανάληπτο «Ταξίδι» από την Ινδιάνικη 
ποίηση μέχρι τον... Σπαρτιώτη.

▶  Πιστεύετε ότι κάποια στιγμή ο ποιητής χρειάζεται να σταμα-
τά, να «τελειώνει»;
Ο χρόνος είναι ανελέητος και αδυσώπητος, με την «επανάληψη» 

και την «αλλοτροίωση» να καραδοκούν σε καθε βήμα-γραφής.

▶  Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια, σχετικά με την γραφής 
σας;
Το ταξιδεμα της γραφής είναι αέναη κίνηση και ανάγκη. Συνεχί-

ζω να «λυτρώνω τις λευκές σελίδες από την μοναξιά» τους και να 
στοιβάζω στα συρτάρια μου, σκέψεις και... ποιήματα. Όταν ακού-
σω την «κραυγή» τους θα έρθει και κάποια έκδοση.

▶  Η Τέχνη θεωρείται το καταφύγιο της ελεύθερης έκφρασης και 
αν ναι πιστεύετε πως έχει επηρεαστεί ο χώρος της σήμερα από 
τα υλικά συμφέροντα κι από την αδιαφάνεια που έχουν γίνει 
σημεία των καιρων;
Η ίδια η Τέχνη σε οδηγεί στο να διατηρήσεις την αυθεντικό-

τητα και την Αλήθεια σου. Ο συμβιβασμός και η «αναγνώριση» 
δεν έχουν κανέναν λόγο ύπαρξης, σ' αυτό το ...Ταξίδι. Μένεις αδι-
άφορος στις ιαχές των «χειροκροτητών», γιατί γνωρίζεις καλά, 
πως το «αλαλάζον κοινό», τρέφεται απο τις εφήμερες στιγμές. Οι 
κάθε λογίς «παρεκλίσεις» είναι ενάντια στην φύση της Τέχνης και 
ο Χρόνος είναι ο Ιδανικός Κριτής, που θα σου αποδώσει τα... «πρέ-
ποντα».

▶  Τι πιστεύετε για τον ρόλο των ανθρώπων της Τέχνης στην 
σύγχρονη κοινωνία ;
Είναι οι Μοναχικοί ονειροπόλοι του Αύριο. Ιχνηλατούν, κατα-

γράφουν, προτείνουν και ΜΟΝΟ με την Παρουσία τους οι μέρες 
μας γεμίζουν από Ελπίδα.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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▶  Ζωγράφος είναι ο τελειόφοιτος της σχολής κα-
λών τεχνών ή εκείνος που τον διακατέχει το δαι-
μόνιο της εικαστικής δημιουργίας; 
Ζωγράφος κατά λέξη είναι αυτός που ζωγραφίζει, 

μόνο και μόνο η λέξη  μας δείχνει πως η ιδιότητα δεν 
μπορεί να περιοριστεί από τίτλους. Άρα είναι εκείνος 
που θέλει να δημιουργήσει και να εκφραστεί μέσα 
από την τέχνη.

▶  Πώς το παρόν ως ανύπαρκτο γεγονός επιδρά 
στην εικαστική έκφραση;
Το παρόν ειναι ένα ρέων σημείο μεταξύ του παρελ-

θόντος και του μέλλοντος, και η εικαστική έκφραση 
ειναι μία καταγραφή της προσωπικής αφήγησης και 
βιωμάτων του κάθε ανθρώπου/καλλιτέχνη. Είναι μια 
σχέση κλασματική.

▶  Σας μαγεύει η διαχρονικότητα, η πρωτοτυπία, 
η μοναδικότητα στην τέχνη και αν μια πώς την 
αναζητείτε, αν πιστεύετε ότι υπάρχει;
Η διαχρονικότητα και η πρωτοτυπία βεβαίως. Δεν 

πιστεύω στον όρο μοναδικότητα στην τέχνη , καθώς 
σε μια εποχή με τόση πληροφορία και και τόσες εικό-

νες  ειναι δύσκολο να υπάρξει μοναδικότητα με την 
έννοια της παρθενογένεσης. Ωστόσο  θα μπορούσα 
να ταυτιστώ με την έννοια “προσωπικά μοναδικό”, 
ένα έργο που μιλάει στον θεατή του.

▶  Η επανάσταση στην τέχνη είχε ως πρωτοστάτες 
την Ζωγραφική και την Ποίηση. Σήμερα υπάρχει 
χώρος για κάτι τέτοιο;
Υπάρχει, αλλά θεωρώ πιο περιορισμένα Η ζωγρα-

φική είναι  ένα μέσο απεικόνισης το οποίο περνά-
ει την πληροφορία της εικόνας, πλέον θεωρώ πως 
κλείνουμε πιο πολύ στην ιδέα που περνάει η τέχνη 
και  υπάρχουν πολλά μέσα για να περάσεις μια ιδέα, 
το θέατρο, ο κινηματογράφος, η performance, γενι-
κά ό,τι υπάγεται στον όρο τέχνη μπορεί να  λειτουρ-
γήσει ως  πρωτοστάτης της στην κάθε επανάσταση. 
Αρκεί το τι θα ζητήσει η κάθε εποχή.

▶  Ποιο το νόημα ή ο σκοπός του έργου σας στα πα-
ρηκμασμένα κοινωνικά ή και πολιτικά δρώμενα;
Μέσα από το έργο μου προσπαθώ να αναδείξω 

μια πιο ωμή και υπαρξιακή αλήθεια. Την βιολογική 
ταυτότητα του ανθρώπου. Κοινωνικά θα έλεγα πως 

Αγαπητοί αναγνώστες του περιοδικού STIGMA στο 
τεύχος «Άνοιξη» έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στις 

σελίδες μας μια νέα, ταλαντούχα και ζωγράφο την Ειρήνη 
Πουλιάση που με την δροσιά των 29 της χρόνων και με 
ένα λαμπερό χαμόγελο μας άνοιξε διάπλατα τις πόρτες 

του ατελιέ της και μας ξενάγησε στον μαγικό κόσμο της 
ζωγραφικής. Το ΑΘλ.Ε.ΠΟλΙ.Σ. λόγω της πλευράς του 
στα πολιτιστικά, έχει επιλέξει μέσα από τις σελίδες του 

STIGMA να παρουσιάζει νέους καλλιτέχνες και τις δουλειές 
τους. Ετσι μέσα από τους υπέροχους πίνακες μας δόθηκε η 

δυνατότητα να γνωρίσουμε μια ζωγράφο που με τον δικό 
της τρόπο αποδίδει την ευαισθησία και την λεπτότητα του 
χαρακτήρα της που την διακρίνει. Σε ευχαριστούμε για την 

φιλοξενία στον χώρο σου και για την παραχώρηση της πολύ 
ενδιαφέρουσας από πλευράς απαντήσεων συνέντευξής σου.

Μιχάλης
Μεταξάς
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σχολιάζω τον ανθρώπινο εγωκεντρισμό και την ανάγκη μας στην 
αιώνια ζωή. Δείχνοντας στον θεατή αυτό που υλικά είναι.

▶  Η ψηφιακή εποχή μας πόσο σας συντροφεύει, επεμβαίνει ή 
αντίκειται στην τέχνη σας;
Αρκετά, κυρίως όσον αφορά στην καταγραφή, οργάνωση και 

ανάδειξη της δουλειάς αλλά και στην δημιουργία των έργων μου. 
Θεωρώ ότι η ένταξη της ψηφιακής εποχής στα έργα των καλλι-
τεχνών και γενικά στην ζωή μας μας δίνει ευκαιρίες για καλύτερη 
εξωστρέφεια, αλλά και αναβάθμιση της δουλειάς και ζωής μας.

▶  Ποιος Έλληνας/νιδα ζωγράφος σας επηρέασε; Ποιος ξένος/
νη;
Από Έλληνες ο Γιάννης Κουνέλλης με το βαρύ μαύρο χρώ-

μα που χρησιμοποιεί, και  η Rachel Whiteread. Τα εκμαγεία και 
η έκθεση του αρνητικού χώρου καθημερινών πραγμάτων έχουν 
λειτουργήσει σαν μία πολύ θετική έμπνευση για το έργο μου.

▶  Θα ζωγραφίζατε κατά παραγγελία μία σύνθεση ή θα προτι-
μούσατε να απορρίψετε μία καλή αμοιβή για χάρη της τέ-
χνης;
Είναι πάρα πολύ ιδανικό και βασισμένο σε ένα καλλιτεχνι-

κό ιδεώδες να απορρίπτεις κάτι το εμπορικό για χάρη της τέ-
χνης, αλλά ζούμε σ' έναν κόσμο που οι λογαριασμοί πρέπει να 
πληρωθούν. Εκτός απ' την όποια ιδανική ιδεολογία προσφέρει 
το επάγγελμα , συνεχίζει να είναι ένα επάγγελμα που πρέπει να 
εφαρμοστεί.

▶  Πόσο σας καθοδηγεί η ποίηση, η φιλοσοφία και η φυσική 
στην έμπνευσή σας;
Λειτουργούν σαν σημεία αναφοράς, και σαν έμπνευση Οι επι-

στήμες και οι τέχνες πάντα συνυπήρχαν και επηρέαζαν η μία την 
άλλη με κάθε τρόπο.

▶  υπάρχει στην τέχνη «Άγιο Δισκοπότηρο» ή είναι άλλος ένας 
γοητευτικός μύθος που όσο υπάρχει το ανθρώπινο είδος κλη-
ροδοτείται από γενιά σε γενιά; 
Στην περίπτωση της τέχνης, το “Άγιο Δισκοπότηρο” είναι ο 

εαυτός του κάθε καλλιτέχνη. Και εδώ παίζει ρόλο η αποστολή, η 
οποία ειναι αυτή που έχει ο καθένας μέσα απ' την δικιά σου εικα-
στική αναζήτηση να ανακαλύψει, πού μπορεί να τον πάει ο ίδιος 

Αλεξάνδρα
Κοφινιώτη

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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του ο εαυτός και ποια όρια μπορεί να περάσει.

▶  Ποια είναι ή θα έπρεπε να είναι η προσφορά της 
ζωγραφικής στο μέλλον; 
Θα ήθελα να πω για την προσφορά της τέχνης 

γενικότερα στο μέλλον. Η οποία έχει τον ρόλο του 
προσανατολισμού, να στέκεται σαν φάρος σε οποια-
δήποτε αδιέξοδα και να εμπνέει μέσα από τις ιδέες 
που περνάει. Να δημιουργεί το αίσθημα της ελευθε-
ρίας. 

▶  Η κοσμοθεωρία σας συμβαδίζει με τον χρόνο, 
την αβέβαιη μορφή,  την φθορά, την αλλοίωση,  
την διάβρωση, την πορεία στον θάνατο;
Ακριβώς, ένα αμήχανο θέμα που όλοι μας, βάζο-

ντας και τον εαυτό μου μέσα, αποφεύγουμε να μιλά-
με. Βάζουμε στόχους, δημιουργούμε στόχους σημεία 

και βάζουμε παρωπίδες μπροστά σε ένα φυσικό γε-
γονός και ένα σημείο, που δεν χρήζει αμφισβήτησης 
και επιλογής.

▶  Ποιο έργο σας θα ταίριαζε στους στίχους... 

«μπρος απ’ το βλέμμα του τ’ άλογα νήματα της σκέ-
ψης του θα τριποδίσουν, την ανεκλάλητη ψυχή του 
γνέθοντας, σπέρνοντας στη στάχτη τα δόντια του και 
ξορκίζοντας το συρφετό π’ αγκομαχάει, γοργά τον 
ΥΠΝΟ να γεννήσει, τη ΛΗΘΗ και το ΘΑΝΑΤΟ ν’ 
αδράξει» 

Καλύτερα σε αυτούς τους στίχους θα ταίριαζε η 
εγκατάσταση της Οστεοτοπιας, η οποία παρουσιά-
στηκε μέσα σε ένα παλιό στρατόπεδο. Ο θεατής περ-
πατώντας κατά μήκος της εγκατάστασης αντιμετώ-
πιζε την υλική υπόσταση του εαυτού του.  ■
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Ο Thich Quang Duc γεννήθηκε το 
1897. Ήταν ένας Βιετναμέζος βουδι-

στής μοναχός, που αυτοπυρπολήθηκε σε 
έναν πολυσύχναστο δρόμο στη Σαϊγκόν 
στις 11 Ιουνίου 1963. 

Η θυσία του -που επαναλήφθηκε και 
από άλλους μοναχούς- έμεινε αξέχαστη. 
Παρών στο συμβάν ήταν ο David Hal-
berstam. Καθώς το σώμα του μοναχού 
καιγόταν, αυτός έμεινε ακίνητος. Δεν 

έκλαψε. Δεν έβγαλε καν έναν ήχο.
Ο Thich Quang Duc διαμαρτυρόταν 

ενάντια τον τρόπο που η υποστηριζόμε-
νη από τις ΗΠΑ κυβέρνηση του Ν Βιετ-
νάμ χρησιμοποιούσε τον Βουδισμό για 
να επιτύχει τους στόχους της. Μετά το 
θάνατό του, το σώμα του αποτεφρώθηκε 
σύμφωνα με τη βουδιστική παράδοση. 

Κατά τη διάρκεια της καύσης της σo- 
ρού του, η καρδιά του παρέμεινε ανέπα-

φη. Ο Thich θεωρήθηκε άγιος και η καρ-
διά του φυλάσσεται ως λείψανο στην 
Κεντρική Τράπεζα του Βιετνάμ. 

Αυτή είναι η έννοια της λέξης «αυ-
τοθυσία», την οποία, σε αντίθεση με τι 
σκέφτονται οι άνθρωποι, δεν διαπράττει 
κάποιος σαν αυτοκτονία, αλλά σαν θυ-
σία του εαυτού του για μια πολιτική δια-
μαρτυρία.
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Η Omayra Sanchez ήταν ένα κο-
ριτσάκι που πέθανε κατά τη διάρκεια 
της έκρηξης του ηφαιστείου Nevado 
del Ruiz, η οποία κατέστρεψε την πόλη 
της Armero στην Κολομβία, το 1985. 
Η Omayra είχε κολλήσει για τρεις μέ-
ρες στη λάσπη, δίπλα στα πτώματα των 
συγγενών και των συντριμμιών από το 
σπίτι της. Ήταν 13 ετών.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ήταν 
αδύνατο να τη σώσουν, γιατί θα έπρε-
πε να της ακρωτηριάσουν τα πόδια. Η 

άλλη επιλογή ήταν να χρησιμοποιήσουν 
μια αντλία-τουρμπίνα για να απορρο-
φήσουν την κολλώδη λάσπη. Η μόνη 
διαθέσιμη αντλία ήταν πολύ μακριά και 
σε άλλη χρήση.

Η Omayra ήταν δυνατή μέχρι την τε-
λευταία στιγμή της ζωής της. Σύμφωνα 
με τους διασώστες και τους δημοσιο-
γράφους που ήταν μαζί της για 3 ημέ-
ρες, σκεφτόταν την επιστροφή της στο 
σχολείο και της εξετάσεις της. Χάρη 
στον φωτογράφο Frank Fournier, η ει-

κόνα της Omayra ταξίδεψε σε όλο 
τον κόσμο εκθέτοντας την αδιαφορία 
της Κολομβιανής κυβέρνησης στους 
απλούς,  άπορους Κολομβιανούς (αδι-
αφορία που δεν έχει αλλάξει πολύ μέχρι 
σήμερα).

Η φωτογραφία δημοσιεύθηκε λίγους 
μήνες μετά το θάνατο του κοριτσιού. 
Πολλοί βλέπουν σε αυτήν την εικόνα 
του 1985 την αρχή αυτού που σήμερα 
αποκαλούμε παγκοσμιοποίηση της αγω-
νίας.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Στα μετά επαναστατικά χρόνια του 
βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα, σε μια δεξί-
ωση του Αντιβασιλιά Άρμανσμπεργκ που 
παρευρισκότανε και ο Κωλέττης ο οποίος 
ρωτήθηκε για το ποια ήταν η γνώμη του 
για το μαύρο «βέλο», που φορούσε η εύ-

θυμη χήρα των σαλονιών,  και κείνης της 
βραδιάς Μαριορή - Ζαφειρίτσα Κοντο-
λέοντος. Εκείνος απάντησε: «Έτσι δεν θα 
φαίνεται όταν θα... κοκκινίζει καμιά φορά 
αν... (και συμπλήρωσε): Μωρέ όλα τα ’χει 
η Μαριορή ο φερετζές της λείπει».

Ο Ρωμαίος ιστορικός αλλά ελληνικής 
καταγωγής Δίωνας Κάσσιος αναφέρει 
πως: «Βίαιες αντιδράσεις ξεσηκώθηκαν 
κατά του Καίσαρα που τον κατηγορούσαν 
για τις μυθικές δαπάνες που πραγματο-
ποιούνταν για τους τέσσερεις θριάμβους 
του ex GALLIA, ex ΡΟΝΤΟ, ex ΑFRICA, 
ex EGYPTO». Η απάντηση του Καίσαρα, 
σύμφωνα με μια εκδοχή ήταν «ΡΑΝΕΜ 
ΕΤ GIRCENSES δηλ.: «ο λαός θέλει άρ-
τον και θεάματα», δόγμα που αργότερα 
εφάρμοσαν διάφοροι, κατά καιρούς, πο-
λιτικοί.



67

Δηλαδή «δεν μπορεί ο καθένας να 
πάει στην Κόρινθο». Ο Στράβων υπο-
στηρίζει ότι η φράση αυτή είχε αφορμή 
την διάσημη Κορίνθια εταίρα Λαΐδα, η 
οποία, για να δοθεί στους εραστές της, 
ζητούσε μιαν ολόκληρη περιουσία. Αλλά 
όχι μόνον η Λαΐδα. Στην Κόρινθο, μέγα 
εμπορικό κέντρο της εποχής εκείνης, 
διαπραγματευόντουσαν οι πιο πλούσιοι 

έμποροι της εποχής. παράλληλα είχαν 
συγκεντρωθεί περισσότερες από χίλιες 
ιέρειες της Αφροδίτης. Αυτές είλκυαν 
τους πλουσίους εμπόρους με τα κάλλη 
τους, και αφανίζαν σε λίγες μέρες την 
περιουσία τους.  Έτσι βγήκε και η αρχαία 
παροιμία: «ου παντός ανδρός εις Κόριν-
θον έσθ’ ο πλους» και συμπληρώνω εάν 
δεν αντέχει η τσέπη τους.

«Φλόμος» γενική ονομασία διαφόρων 
φυτών του γένους «βερβάσκον». Τον 
«φλόμο» τον μεταχειρίζονταν (στα κρυ-
φά, γιατί απαγορεύονταν) μερικοί ψαρά-
δες για να « φλωμώσουν», να δηλητηριά-
σουν δηλαδή με τις αναθυμιάσεις του, τα 
χταπόδια και έτσι, να τα πιάσουν. Κάποτε, 
όπως γράφει ο χρονικογράφος Ε.Κ. Στα-
σινόπουλος: «οι δρόμοι της παλιάς Αθήνας 
ήταν στενοί και βρόμικοι από τα ακάθαρτα 
νερά και τα σκουπίδια. Ούτε αποχέτευση 
υπήρχε για τα νερά των σπιτιών ούτε και 
υπηρεσία καθαριότητας. Οι νοικοκυρές 
πετούσαν τα σκουπίδια στο δρόμο και το 
νερό στο αυλάκι, που περνούσε από την 
πόρτα τους. Μια μεγάλη πληγή για την 
πόλη ήταν οι αναθυμιάσεις, που έβγαιναν 
από ένα δηλητηριώδες φυτό, το φλόμο, που 
είχε φυτρώσει παντού γύρω από την Αθή-

να. Χρειάστηκε συστηματική εργασία του 
πρώτου Δημάρχου της Αθήνας του Ανάρ-
γυρος Πετράκης, για το κόψιμο του φλώμου 
και το άνοιγμα χαντακιών, για να φεύγουν 
τα λιμνάζοντα νερά που τον πολλαπλασι-
άζουν και να παύσουν να «φλωμώνουν» οι 
Αθηναίοι από την αποπνικτική ατμόσφαι-
ρα, που δημιουργούσε...».  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Το Σωματείο μας μέσω του  Οργοτόμου 
βρίσκεται στο πλευρό των παιδιών και 
των γονέων τους με τη σωστή ενημέρω-
ση για τα θέματα της παιδείας αλλά και 
πάνω σε θέματα που μπορούν να βοηθή-
σουν στην διαπαιδαγώγησή τους. Τώρα 
που ξεκινούν οι Πανελλήνιες θα ήθελε να 
ευχηθεί σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία με 
το κεφάλι ψηλά αλλά και στις οικογένειές 
τους υπομονή και υποστήριξη σ’ αυτή την 
πρώτη μεγάλη μάχη που δίνουν για το 
μέλλον τους.

Έμπνευσή σας ας είναι οι στίχοι του 

μεγάλου μας ποιητή Κ. Παλαμά, που εί-
ναι πιο επίκαιροι από ποτέ:

Γίνε οργοτόμος, φυτευτής, 
διαφεντευτής, 

κι αν είναι κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα,  
πέσουν καιροί οργισμένοι,

κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, 
κι όσα δέντρα, 

για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά 
για μετερίζια,

μη φοβηθείς το χαλασμό. 
Φωτιά! Τσεκούρι!  ■
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Ο λοκληρώνοντας τον 1ο Ποιητικό 
Διαγωνισμό ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ «Ο 

Έρωτας στου Χρόνια του Φόβου», με 
την λήξη του στις 31 Μαΐου 2017, καλω-
σορίζουμε το καλοκαίρι συλλέγοντας την 
Άνοιξη που μας δωρίσατε! 

Ευχαριστούμε όλους όσοι έλαβαν μέ-
ρος, καθώς κι εκείνους που τον γνωστο-
ποίησαν με δημοσιεύσεις στο πλαίσιο 
της διάδοσης πολιτιστικών δράσεων που 
προάγουν και βελτιώνουν το πνεύμα της 
δημιουργίας.

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Το ΔΣ

Η παρουσίαση φωτογραφικών ζητη-
μάτων που σχετίζονται με ειδικά 

θέματα τεχνικής όπως η φωτογράφιση 
καπνού, σκοτεινού πορτραίτου ή και των 
σταγόνων παρουσιάζονται στη νέα ιστο-
σελίδα μας, με παραδείγματα και πλούσιο 
εποπτικό υλικό κάθε φορά. Το Σωματείο 
μας μέσω του φωτογραφικού του ομίλου 
Πρίσμα προσφέρει στα μέλη του, και όχι 
μόνο, αυτήν την δυνατότητα.

Η  συνεχής ανανέωση είναι βασική πα-
ράμετρος του σκεπτικού του Σωμα-

τείου μας. Ο εμπλουτισμός και η ανάπτυξη 
των δράσεών μας, οδήγησε το Διοικητικό 
Συμβούλιο στην απόφαση του εκσυγχρο-
νισμού της ιστοσελίδας μας. Με μινιμαλι-
στική οπτική και στοχεύοντας στην απλού-

στευση και διευκόλυνση των επισκεπτών 
του ανατέθηκε σε ειδικό web designer ο 
σχεδιασμός και η υλοποίησή της. Έτσι απ’ 
τις αρχές Μαΐου η νέα μας ιστοσελίδα με 
μότο «ο Αθλητισμός η Επιστήμη και ο Πο-
λιτισμός δεν διαφέρουν όσο νομίζουμε» έχει 
αναρτηθεί αποσπώντας ευμενή σχόλια.  ■ 

ΠΑΛΙΟ

ΝΕΟ

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

http://www.athlepolis.gr/prisma/
http://www.athlepolis.gr/prisma/
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Το ποδήλατο αποτελεί πλέον ιδανική λύση για 
μικρές και όχι μόνο, αποστάσεις. Με την χρήση του 
μπορούμε να συνδυάσουμε την αναψυχή, την άθλη-
ση καθώς και έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης 
με αυξημένα οικολογικά χαρακτηριστικά.

Για την επιλογή του ιδανικού ποδηλάτου το οποίο 
θα καλύπτει απόλυτα την χρήση στην οποία προορί-
ζεται, θα πρέπει να έχουμε κατανοήσει με την βοή-
θεια του εξειδικευμένου προσωπικού του Marathon 
Bikes, τις δυνατότητες της κάθε κατηγορίας ποδη-
λάτου (Ποδήλατο Βουνού, Δρόμου, Πόλης κλπ) και 
έτσι πλέον θα μπορούμε να αποφασίσουμε το είδος 
ποδηλασίας που θέλουμε. Ουσιαστικά θα πρέπει να 
αποφασίσουμε τι θα είναι αυτό που θα μας ευχαρι-
στεί περισσότερο.

Τα παρακάτω ερωτήματα, ίσως βοηθήσουν στην 
τελική μας απόφαση.

•  Θέλουμε να κάνουμε ποδηλασία σε ασφαλτο-
στρωμένους δρόμους διανύοντας ακόμα και 
υπεραστικές διαδρομές ?

•  Θέλουμε να κάνουμε ορεινή ποδηλασία διασχί-
ζοντας μονοπάτια ?

•  Θέλουμε να κάνουμε ποδηλασία στην πόλη μας 
γύρω από τις γειτονιές της ?.

•  Θέλουμε να κάνουμε ποδηλασία και στην πόλη 
μας αλλά και στα κοντινά μας χωμάτινα η δασι-
κά μονοπάτια ?

•  Θέλουμε να κάνουμε freestyle (tricks, άλματα 
κ.λπ.);

Στο κατάστημα Marathon Bikes θα σας βοηθήσουμε 
να επιλέξετε το ποδήλατο που θα σας κάνει να νιώθετε 
ευχάριστα, ώστε να χαμογελάτε με την χρήση του όλο 
και περισσότερο. Όσο μεγαλύτερη είναι η χαρά που 
θα σας προσφέρει το ποδήλατο, τόσο περισσότερο θα 
θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Άλλωστε δεν είναι τυ-
χαίο το μότο του Marathon Bikes, το οποίο αναφέρει, 
“Ride your bike and free your mind” δηλ. “Οδήγησε 

το ποδήλατο σου και απελευθέρωσε το μυαλό σου”.
Θα θέλαμε να κάνουμε σαφές, ότι το ιδανικό πο-

δήλατο δεν είναι απαραίτητα το ακριβό ποδήλατο, 
αλλά το κατάλληλο ποδήλατο.

Αφού έχουμε καταλήξει στο επιθυμητό είδος πο-
δηλασίας, καθώς και στο οικονομικό εύρος που θέ-
λουμε να διαθέσουμε, το επόμενο ζητούμενο μας 
είναι το κατάλληλο μέγεθος ποδηλάτου. Όποιες και 
να είναι οι σωματομετρικές διαστάσεις σας, υπάρχει 
ένα ποδήλατο για σας. Μπορούμε να ξοδέψουμε χι-
λιάδες € για την αγορά ενός ποδήλατου, εάν όμως 
δεν είναι το σωστό μέγεθος τα χρήματα είναι εντε-
λώς χαμένα.

Το σώμα σας σε κάθε κατηγορία ποδηλάτου θα 
πρέπει να αισθάνεται άνετα, έτσι ώστε κατά την πο-
δηλασία να νιώθετε το ίδιο άνετα, όπως θα κάνατε 
ένα περίπατο πεζοί.

Θα πρέπει να θυμόμαστε, πρώτα η ασφάλεια μας 
και μετά η αναψυχή με το ποδήλατο. Πάντα θα πρέ-
πει να χρησιμοποιούμε τα αξεσουάρ ασφαλείας ξεκι-
νώντας από το κράνος, τα φώτα, ακόμα και την εν-
δυμασία με τις αντανακλαστικές λωρίδες (ιδιαίτερα 
το βράδυ), προκειμένου να γινόμαστε πάντα ορατοί 
από τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου. Θα πρέ-
πει να αναγνωρίζουμε τα βασικά σήματα τροχαίας, 
γιατί μην ξεχνάμε ότι σε περίπτωση ατυχήματος – 
ανεξάρτητα από ποιος φέρει την ευθύνη – οι ποδη-
λάτες πληρώνουν βαρύτερο τίμημα.

λίγα λόγια για το Marathon Bikes
H επιχείρηση ιδρύθηκε το 2012, εξειδικεύεται στο 

χώρο της ποδηλασίας και βρίσκεται στον βορειανα-
τολικό ιστό της Πόλης. Το εξειδικευμένο προσωπικό 
της, εφαρμόζει πελατοκεντρική πολιτική προσφέρο-
ντας ιδέες και λύσεις, έχοντας ως αποκλειστικό γνώ-
μονα την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων 
των πελατών της.

Νίκος
Ξανθόπουλος
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Το Marathon Bikes δίνοντας έμφαση στην λεπτομέρεια, υι-
οθέτει αρχές διασφάλισης ποιότητας, προκειμένου να παρέχει 
προϊόντα και υπηρεσίες σε όσο το δυνατό υψηλότερο επίπεδο, 
στοχεύοντας τόσο στην ικανοποίηση, όσο και στην ασφάλεια 
των πελατών της.

Στα 300 m2 του καταστήματος, παρουσιάζονται όλοι οι τύποι 
ποδηλάτων των κορυφαίων ποδηλατικών εταιριών και όλα τα 
απαραίτητα αξεσουάρ, που χρειάζεται ο σύγχρονος ποδηλάτης. 
Το Τμήμα Service, διαθέτει όλο τον ειδικό εξοπλισμό και τα ερ-
γαλεία που προβλέπονται, για αξιόπιστες υπηρεσίες επισκευής 
και συντήρησης ποδηλάτων, όλων των εταιρειών.

Το Marathon Bikes επιχειρεί χωρίς συμβιβασμούς εναρμο-

νιζόμενη πλήρως με Εθνικές και Κοινοτικές Οδηγίες (Οδηγία 
2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου, της 3ης Δεκεμβρίου 2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊ-
όντων), προμηθεύεται και προσφέρει προϊόντα υψηλής προστι-
θέμενης αξίας.

Επιχείρηση του 21ου αιώνα και δραστηριοποιούμενη σε μια 
σκληρά ανταγωνιστική αγορά, το Marathon Bikes θεωρεί ότι 
ο καλύτερος τρόπος για την αύξηση του κύρους και της ανα-
γνωρισιμότητας του, είναι η βελτιστοποίηση των παρεχομένων 
υπηρεσιών του. 

Αυτό σημαίνει ότι η προσέγγιση της ποιότητας, δεν είναι ευ-
καιριακή, αλλά συνεχής και μόνιμη.   ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Βιργινία Παναγιώτου

Έεεεελα δεν 
το πιστεύω...!

Πρόγραμμα – προτάσεις:

1. Σάββατο 24.06.2017:
Εξόρμηση στα Μυκονιάτικα.

2. Σάββατο 22.07.2017:
Αστροφωτογράφιση στο αστερο-
σκοπείο Αρίσταρχος, στο σκοτει-
νότερο σημείο της Ευρώπης με-
διανυκτέρευση στα Καλάβρυτα.

Η εκδοτική ομάδα του Σωματείου 
μας Πέντανδρον έχει προγραμματίσει 
για το άμεσο μέλλον την έκδοση σε 
e-book των ακόλουθων λογοτεχνικών 
κειμένων και ενός ειδικού λεξικού:

1.  Ποιήματα Αποκηρυγμένα 
του Κωνσταντίνου Καβάφη.

2.  H Γυναίκα της Ζάκυθος 
του Διονυσίου Σολωμού.

3.  Ποιητικοί Εξορκισμοί 
του Θέσκελου.

4.  Στου γλιτωμού το χάζι 
του Θεόδωρου Ντόρου.

5.  λεξικό Δανείων και Αντιδανείων.  ■

▶  Οι φράουλες ανήκουν στην οικογέ-
νεια των ρόδων. 

▶  Τα πρόβατα που θάβονται από χιο-
νοστιβάδες, μπορούν να επιζήσουν 
μέχρι και 2 εβδομάδες. 

▶  Τα αντισυλληπτικά χάπια που παίρ-
νουν οι γυναίκες κάνουν και για τους 
θηλυκούς γορίλες. 

▶  Τα μυρμήγκια δεν κοιμούνται ποτέ. 
▶  Μόνο δύο θηλυκά θηλαστικά έχουν 

παρθενικό υμένα: οι άνθρωποι και 
τα άλογα. 

▶  Τα πάντα ζυγίσουν 1% λιγότερο στον 
ισημερινό. 

▶  Τα κουκούτσια του μήλου περιέχουν 
κυάνιο. 

▶  Μία βλεφαρίδα ζει περίπου 5 μήνες. 
▶  Τα ιγκουάνα μπορούν να αυτοκτο-

νήσουν. 
▶  Οι μοναδικές άγριες καμήλες σε όλο 

τον κόσμο βρίσκονται στην Αυστρα-
λία. 

▶  Τα κάσιους ανήκουν στην οικογένεια 
των δηλητηριωδών κισσών.

▶  Το πλαγκτόν αποτελεί το 85% όλων 
των ζώντων οργανισμών στη Γη.

▶  Οι αγελάδες βγάζουν περισσότερο 
γάλα όταν ακούνε μουσική. 

▶  Τα φιστίκια είναι ένα από τα συστα-
τικά του δυναμίτη. 

▶  9 από τους 10 ζωντανούς οργανι-
σμούς ζουν στον ωκεανό.

▶  Το νερό που πίνουμε έχει ηλικία 3 δι-
σεκατομμυρίων ετών. 

▶  Το αρχαιότερο γνωστό λαχανικό εί-
ναι ο αρακάς.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Editorial...
Αγαπητοί αναγνώστες

Το καλοκαίρι δεν είναι η ζέστη, η ραστώνη, η χαρά, η αισιοδοξία, η μεγάλη 
μέρα, δεν είναι ο ιδρώτας που στάζει στο μέτωπο, ούτε η πόλη που αδειάζει 
και ερημώνει, ούτε τα σχολεία που βουβάθηκαν και σίγησαν, το καλοκαίρι 
δεν είναι η συντριβή του σκότους στο καθάριο και λαμπρό φως της νιότης, 
αλλά το καρδιοχτύπι, η ανεμελιά, ο βαθύς ύπνος στον ίσκιο του δέντρου, τα 
φιλιά στους βράχους και στον αφρό της θάλασσας, η μυρωδιά του ξερού 
χόρτου και τα φρέσκα φρούτα, το τραγούδι των ψαράδων στο πυροφάνι, το 
τερέτισμα των τζιτζικιών, η ζώσα ποίηση της νιότης, είναι το παιχνίδι και η 
λαχτάρα της ξεγνοιασιάς, η εφηβική τρέλα και η αρχή μιας νέας ελλειπτικής 
τροχιάς του χρόνου.

Το καλοκαίρι είναι το λιοπύρι του πόθου και η εποχή του νόστου, η σαγήνη 
των θερινών ονείρων και τα νυχτέρια στον έναστρο ουρανό, είναι η μελέτη 
των απλανών αστέρων και η φλόγα του πάγου, η εποχή της αγαλλίασης, της 
αμεριμνησίας και της περιπέτειας.

Είναι το ασίγαστο βλέμμα του παιδιού και το αδιάκοπο τιτίβισμα του πρω-
ινού αηδονιού, αλλά κι ο θρίαμβος των χρωμάτων στον μενεξεδένιο ουρανό 
της δύσης. Όλα αυτά και άλλα κρυφά ή φανερά, γλυκά ή πικρά, στιφά ή ξινά, 
είναι για μας το καλοκαίρι του Stigma(τος).

Το ΔΣ
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Αντώνης Αντωνακάκης

Δράσεις και αποδράσεις..!!

24.06.2017 
Φωτοβόλτα στα Μυκονιάτικα

Τα Μυκονιάτικα, την συνοικία των Αγίων Αναργύρων, επισκέ-
φθηκε ο φωτογραφικός μας όμιλος Πρίσμα το Σάββατο 24/6/2017 
και αφού φωτογράφισε την ηλικίας 2.500 ετών Ελιά του Πεισι-
στράτου, απαθανάτισε την ξακουστή Βίλα Μέρλα και περιδιάβη-
κε τα σοκάκια αυτής της όμορφης και ξεχασμένης από τον χρόνο 
γειτονιάς.

Τα Μυκονιάτικα διατηρούν το χρώμα και τις μυρωδιές μιας 
άλλης εποχής με τους περιβολάρηδες και τα ανθοκήπια, τα χαμη-
λά σπίτια και τα κορίτσια που παίζουν σχοινάκι. 

Φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στο άλμπουμ: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.948407381968

433&type=3

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.948407381968433&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.948407381968433&type=3
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22.07.2017 
Αστροφωτογράφιση

Τριάντα εραστές της φωτογραφίας και δη της Αστρο-
φωτογραφίας, βρέθηκαν το Σάββατο το βράδυ στα 
2.340 m της Νεραϊδοράχης, προκειμένου να απαθανατί-
σουν με τον όμιλό μας την Γαλαξιακή Οδό.

Πριν από αυτήν τη δράση το Πρίσμα είχε έρθει σε επα-
φή με τους αστρονόμους - παρατηρητές του τηλεσκοπί-
ου, οι οποίοι με ευγένεια και εξαιρετική διάθεση φιλοξε-
νίας ξενάγησαν τα μέλη του ομίλου μας στα άδυτα του 
2ου πιο μεγάλου οπτικού τηλεσκοπίου στην Ευρώπη, τον 
Αρίσταρχο. Μας μίλησαν για τις δυνατότητές του, τα 
προγράμματα που συμμετέχει και το είδος των παρατη-
ρήσεων που πραγματοποιεί.

Φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στο άλμπουμ: 
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.966639

926811845&type=1

Της αστροφωτογράφισης προηγήθηκε επίσκεψη του 
ομίλου μας το Σάββατο το πρωί στο θαυμάσιο και μονα-
δικό στο είδος του στον κόσμο σπήλαιο των Λιμνών κο-
ντά στην Κλειτορία. Το ΔΣ του σωματείου μας είχε από 
νωρίς εξασφαλίσει ειδική άδεια από την αρμόδια Αρχαι-
ολογική Υπηρεσία, προκειμένου τα μέλη του ομίλου να 
φωτογραφίσουν το εσωτερικό του.

Ειδικός ξεναγός μας παρουσίασε τις ομορφιές του. 
Φωτογραφίες μπορείτε να δείτε στο άλμπουμ: 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.966631
246812713&type=1

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.966639926811845&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.966639926811845&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.966631246812713&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.966631246812713&type=1
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15 –27.07.2017
Έκθεση φωτογραφίας «Reflection of the soul»

Τα εγκαίνια της Έκθεσης Φωτογραφίας με τίτλο "Reflection of 
the Soul" που διοργάνωσε η Ομάδα Πρίσμα του ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. 
πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 15 Ιουλίου 2017, διάρκειας 10 
ημερών, στον πολυχώρο Planet Physics. Τόσο τα μέλη του Σωμα-
τείου όσο και οι εκθέτες του Ομίλου με τους φίλους τους πλημ-
μύρισαν την αίθουσα που το Planet Physics (Λ. Αναπαύσεως 18, 
15235 Αθήνα) παραχώρησε για τον σκοπό αυτό.  ■
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Επιλέγουμε  
και εκδίδουμε...
www.athlepolis.gr

REFLECTION OF THE SOUL  
ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.

Η Ειδική έκδοση του λευκώματος "Reflection of the 
Soul" υλοποιήθηκε από την εκδοτική όμαδα Πένταν-
δρον, στο οποίο περιελήφθηκαν όλες, και όχι μόνο, 
οι φωτογραφίες που παρουσιάστηκαν στην έκθεση 
"Reflection of the Soul". Η έκθεση αυτή διοργάνωθηκε 
από την Ομάδα Πρίσμα του ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. και πραγ-
ματοποιήθηκε από 15 έως 27 Ιουλίου 2017,  στον πολυ-
χώρο Planet Physics. Η έκδοση αυτή υπογράφηκε από 
τους δημιουργούς της και αναμένεται να κυκλοφορη-
θεί τον Σεπτέμβριο σε ειδική παρουσίαση.

Σε αυτό το φωτογραφικό λεύκωμα, 11 διαφορετι-

κοί φωτογράφοι αποτυπώνουν στον φακό αυτό που η 
ψυχή τους βλέπει. 

Το μεγαλείο της φωτογραφίας έγκειται στο γεγο-
νός ότι ο κάθε φωτογράφος προσεγγίζει το θέμα του 
με μοναδικό τρόπο, αλλά και ο κάθε αναγνώστης-
παρατηρητής αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει το αποτέ-
λεσμα μέσα από τη δική του ματιά, μέσα από τη δική 
του ψυχή. 

Μια φωτογραφία τελικά συνθέτει η ψυχοσύνθεση 
του φωτογράφου και του παρατηρητή. Και αυτή η μο-
ναδικότητα είναι το μεγαλείο της.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Δημήτρης 
Κουρουβακάλης

ΜΕ ΤΟ ΨΑΛΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ –  
ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ
Κώστας Παπαδόπουλος

Eκδόσεις: ΛΥΧΝΑΡΙ

Ορισμένες φορές νομίζω πως η μοί-
ρα φέρνει κοντά ανθρώπους για κάποιο 
λόγο. Έτσι μια μέρα είδα έναν κύριο να 
κατευθύνεται με αργά βήματα προς 
εμένα, κρατώντας ένα ανοιχτό βιβλίο 
στα χέρια του. Το άφησε στο γραφείο 
μου και με ρώτησε αν μπορώ να τον 
αναγνωρίσω. Η φωτογραφία του βι-
βλίου έδειχνε μικρά παιδιά την περίοδο 
της κατοχής να περιμένουν καρτερικά 
στο συσσίτιο για να πάρουν το μερίδιο 

που τους αναλογούσε. Τον αναγνώρι-
σα αμέσως, ανάμεσα από τα υπόλοιπα 
παιδιά, κι ας είχαν περάσει πάνω από 
70 χρόνια ήταν ξεκάθαρο ποιος ήταν. 
Έτσι γνώρισα τον Κώστα Παπαδόπου-
λο. Ερχόταν τα απογεύματα για να δια-
βάσει στην βιβλιοθήκη που εργάζομαι 
και με τον καιρό μοιραζόταν μαζί μου 
τις ιστορίες από την ξεχωριστή ζωή 
του. Με ενθουσίαζε το ότι είχα μπρο-
στά μου έναν άνθρωπο που έζησε όλα 
όσα διδάχτηκα στο σχολείο και στο 
πανεπιστήμιο. Είχα μπροστά μου ένα 
ζωντανό κομμάτι της σύγχρονης ελλη-
νικής ιστορίας.

Ο ίδιος μου είχε πει πως δεν περίμε-
νε από έναν νέο άνθρωπο να γνωρίζει 
ιστορία και πολύ περισσότερο να εν-
διαφέρεται για αυτήν. Συνήθως οι νέοι 
άνθρωποι βαριούνται να ακούνε ιστο-
ρίες από τους μεγαλύτερους, μου έλεγε. 
Καθώς περνούσαν οι μήνες βρέθηκα να 
συζητάω σχεδόν καθημερινά για την 
κατοχή, τον εμφύλιο, τα Δεκεμβριανά, 
τη μετανάστευση των Ελλήνων στη 
Γερμανία και πολλές άλλες πιο προσω-
πικές ιστορίες, παράλληλα με γεγονό-
τα που σημάδεψαν την ιστορία αυτού 
του τόπου. Έγινε το παρελθόν παρόν, 
τόσο γοητευτικό, τόσο ζωντανό που οι 
συζητήσεις μας δεν ήθελα να είχαν τέ-
λος.

Ο Κώστας Παπαδόπουλος μου έδω-
σε τη χαρά να με ταξιδεύει με  σε μια 

εποχή που νόμιζα πως την είχα ξανα-
ζήσει αλλά οι περιγραφές του δεν ήταν 
όπως ενός παππού που αναπολούσε τα 
παλιά, ήταν τόσο έντονες και γλαφυ-
ρές σαν να ήταν χθες. Στα χρόνια που 
μεσολάβησαν οι επαφές μας πύκνωναν 
και τον γνώρισα καλά, τον ένιωσα φίλο 
μου κι ας μας χώριζαν σαράντα χρόνια. 
Στη συνέχεια άρχισε να μου δείχνει 
φωτογραφίες από όλα όσα είχε ζήσει 
και αυτό έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρο το 
παζλ της ζωής του· έτσι μας μπήκε η 
ιδέα να γίνει η ζωή του βιβλίο.

Την περίοδο εκείνη δεν είχα τον 
απαραίτητο ελεύθερο χρόνο για να με-
ταφέρω το χειρόγραφο κείμενο στον 
Η/Υ και συνεχώς του έλεγα να περιμέ-
νει. Με ευγένεια και στωικότητα, που 
χαρακτηρίζει όλους όσους έχουν ζήσει 
δύσκολα, περίμενε μέχρι που ήρθε ο 
καιρός και μπόρεσα να ξεκινήσω μαζί 
του αυτό το βιβλίο.

Όλα όσα θα διαβάσει ο αναγνώστης, 
γράφτηκαν πρώτα σε χαρτί και με μο-
λύβι. Έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος 
γιατί έτσι ασκεί μεγαλύτερη γοητεία 
και σε φέρνει πιο κοντά στα γεγονότα.

Τα βράδια που έγραφα το βιβλίο, 
έβλεπα μπροστά μου τα αχνά μολυβέ-
νια γράμματα ενός ανθρώπου που δεν 
τελείωσε το δημοτικό, να περιγράφουν 
εξαιρετικά και με σχεδόν άψογη ορθο-
γραφία, μια ασυνήθιστη ζωή. 

Όσο κι αν ήταν δύσκολο και χρο-

Βιβλία που διαβάσαμε...
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Μαρία Μεταξά

...και σας προτείνουμε!

νοβόρο να περαστούν όλα αυτά στον 
υπολογιστή αλλά και να προστεθούν 
αρκετά στοιχεία και γεγονότα σε δεύ-
τερο χρόνο, η γοητεία να διαβάζεις μια 
τόσο ξεχωριστή ιστορία με έκανε να 
θέλω να προχωρήσω παρακάτω, παρό-
λο που ήξερα την ιστορία του. Η συγ-
γραφή αυτού του βιβλίου μου ομόρφυ-
νε πολλά βράδια, με συγκίνησε και με 
έκανε να έχω την ανάγκη να μοιραστώ 
όλα αυτά τα γεγονότα με φίλους και 
γνωστούς. Το ταξίδι αυτό ήταν εκπαι-
δευτικό και ανθρώπινο για μένα, μου 
έδωσε τη δυνατότητα να κάνω αυτό 
που δεν πρόλαβα σε μεγάλο βαθμό να 
κάνω με τον δικό μου παππού.

Ο συγγραφέας έκανε πράξη το ρητό 
του Αλμπέρ Καμύ που έλεγε πως «η 
ζωή μπορεί να είναι υπέροχη και συ-
νταρακτική, αυτή είναι όλη η τραγωδία 
της. Χωρίς ομορφιά, αγάπη ή κίνδυνο, 
θα ήταν σχεδόν εύκολο να ζεις».  Έτσι 
έζησε τη ζωή και ακόμα τη ζει με αυτόν 
τον τρόπο ας έχουν περάσει τα χρόνια.

Αυτό το βιβλίο δεν έχει ως στόχο  την 
επίδειξη των πράξεων ενός ανθρώπου 
αλλά να περιγράψει τη διαδρομή μιας 
έντονης ζωής με και πολλά γεγονότα, 
παράλληλα με  τις πολιτικές και ιστο-
ρικές εξελίξεις σε κάθε εποχή. Είναι ένα 
ημερολόγιο ζωής με το ψαλίδι στο χέρι. 
Η συνεργασία μου μαζί του αλλά και η 
φιλία που μας έδεσε είναι τιμή και μά-
θημα ζωής. Για όλα αυτά, σ’ ευχαριστώ 
κ. Κώστα. 

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον 
κ. Λάζαρο Λαζαρίδη από τις εκδόσεις 
«Λυχνάρι» για την πολύτιμη βοήθεια 
του και τον χρόνο που αφιέρωσε για τη 
συμπλήρωση, διόρθωση και τη γενικό-
τερη επιμέλεια του κειμένου.

Η ΜΕΘΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Στέφαν Τσβάιχ

Eκδόσεις: ΠΑΤΑΚΗ

Με αφορμή την κινηματογραφική ται-
νία της Μαρία Σρέιντερ με τίτλο «Στέφαν 
Τσβάιχ: Αποχαιρετισμός στην Ευρώπη» 
η πρεμιέρα της οποίας έγινε το Μάιο 
2017, θα επιχειρήσουμε μια μικρή αναφο-
ρά στον συγγραφέα που στα χρόνια της 
λογοτεχνικής του κορύφωσης ήταν ένας 
από τους δημοφιλέστερους συγγραφείς 
στον κόσμο με πολλά και σημαντικά έργα 
στην παρακαταθήκη του όπως «Σκακι-
στική Νουβέλα», «Επικίνδυνος Οίκτος», 
«Αμόκ», «Λέων Τολστόι» και άλλα πολ-
λά. Το βιβλίο που θα παρουσιάσουμε εί-
ναι η «Η τέχνη της Μεταμόρφωσης». 

Η Αυστρία έχει αρχίσει να ανακάμπτει 
από τον πόλεμο και κυρίως από την κρί-
ση που οδήγησε στον τερματισμό της 
μοναρχίας και στην ίδρυση δημοκρατι-
κού κράτους. 

Καλοκαίρι του 1926. Μεταφερόμα-
στε σ΄ ένα αυστριακό χωριό με πρωτα-
γωνίστρια την Κριστίνε Χοφλένερ που 

εργάζεται ως ταχυδρομική υπάλληλος 
σε αυτό. Αν και είναι νέα και όμορφη, 
η ζωή της κυλά μέσα από στερήσεις, 
βαθιά θλιμμένη και βουτηγμένη μέσα 
στην πλήξη της καθημερινότητας όπου 
η ψυχική ασφυξία είναι θέμα χρόνου. 
Ένα τηλεγράφημα από την πλούσια 
θεία, αδελφή της μητέρας της που ζει 
στην Αμερική και συνηθίζει να κάνει 
τις διακοπές της στο ελβετικό θέρετρο 
του Εγκατίνι θα την απαγκιστρώσει 
από αυτήν την κατάσταση.

Αποφασίζει να μεταβεί στο αριστο-
κρατικό ξενοδοχείο όπου αφήνεται να 
παρασυρθεί στην ανεμελιά και στην 
πολυτέλεια υποδύοντας εντέχνως έναν 
ρόλο που δεν είναι ραμμένος και κομμέ-
νος στα μέτρα της. Η πρωταγωνίστριά 
μας αφήνεται να υποπέσει σε σφάλματα. 
Σε ψεύδη. Αφήνεται στη βαθιά και βαθ-
μιαία στη μέθη της μεταμόρφωσης. 

Σύντομα όμως η νέα ταυτότητα θα 
αποκαλυφθεί. Και τότε η κατακρήμνιση 
θα είναι οδυνηρή. Η γνωριμία της με τον 
Φέρνιναντ, τον άνδρα που τον διακατέ-
χει το «πνεύμα της εξέγερσης» ενάντια 
σε όλους θα είναι μοιραία. Και θα την κα-
ταδικάσει οριστικά στη λήθη.

Ο Τσβάιχ χρησιμοποιεί λόγο βαθύ, 
μεστό. Έχει παραστατική διήγηση και 
εικόνες που εξάπτουν τη φαντασία και 
χρησιμοποιώντας ως όργανο και εργα-
λείο την ψυχογραφική του πένα, μας 
μεταφέρει κατά τρόπο κινηματογραφικό 
στην εποχή του μεσοπολέμου όπου οι 
άνθρωποι κρύβουν όσο καλύτερα μπο-
ρούν την αληθινή διάσταση του εαυτού 
τους. Μέχρις ότου οι περιστάσεις τους 
αναγκάσουν να βγάλουν τις μάσκες και 
να φανεί η οστέινη μορφή τους.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Θέματα επί...σκηνής!

Θεμέλιοι λίθοι της σύγχρονης φυσικής 
επιστήμης είναι η κβαντική φυσική και η 
γενική θεωρία της σχετικότητας. Η κβα-
ντική φυσική έδωσε το έναυσμα για την 
ανάπτυξη των κβαντικών θεωριών πεδί-
ου, μέσα από τις οποίες διαμορφώθηκε 
σιγά-σιγά το Καθιερωμένο Πρότυπο, που 
περιγράφει με μεγάλη ακρίβεια το μικρό-
κοσμο των στοιχειωδών σωματιδίων. Η 
Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, από την 
άλλη, ερμηνεύει τη βαρύτητα ως τη στρέ-
βλωση που προκαλεί η παρουσία της ύλης 
στο χωροχρονικό ιστό και περιγράφει με 
εξίσου μεγάλη επιτυχία όλα εκείνα τα μα-
κροσκοπικά φαινόμενα που σχετίζονται με 
τη βαρύτητα, από την πτώση ενός μήλου, 
τη μετάπτωση του περιηλίου του Ερμή και 
την καμπύλωση του φωτός ως τη μεγάλης 
κλίμακας εξέλιξη του σύμπαντος. 

Αν και πολλές από τις συγκλονιστικές 
προβλέψεις που έχουν διατυπωθεί στο 
θεωρητικό πλαίσιο, τόσο της κβαντικής 
φυσικής όσο και της Γενικής Θεωρίας 
της Σχετικότητας έχουν ήδη επιβεβαιω-
θεί με την παρατήρηση και το πείραμα, 
γνωρίζουμε ότι κάτι λείπει. Και αυτό που 

λείπει δεν είναι άλλο από το «πάντρεμα» 
των δύο θεωριών σε μια ευρύτερη θεωρία 
κβαντικής βαρύτητας, που αποκαλείται 
συχνά το Άγιο Δισκοπότηρο της σύγχρο-
νης φυσικής. 

Παρόλο που, όπως είπαμε, κάθε μία 
από τις δύο αυτές θεωρίες έχει το δικό 
της πεδίο εφαρμογής, δηλαδή το μικρό-
κοσμο των σωματιδίων για την κβαντική 
φυσική και το μακρόκοσμο του σύμπα-
ντος για τα βαρυτικά φαινόμενα, υπάρ-
χουν εντούτοις παραδείγματα κατά τα 
οποία θεμελιώδη αξιώματα της πρώτης 
όχι απλά παρεισφρέουν στο βασίλειο της 
δεύτερης, αλλά ενίοτε επηρεάζουν κατά 
τρόπο δραματικό την εξέλιξη μακροσκο-
πικών φαινομένων. 

Ένα από τα χαρακτηριστικότερα τέ-
τοιου είδους παραδείγματα προέρχεται 
από την επιστήμη της αστροφυσικής και 
αφορά στην αστρική εξέλιξη: Ολόκληρη 
η εξελικτική πορεία που θα ακολουθή-
σει ένα άστρο, από τη γέννησή του μέχρι 
το θάνατό του, εξαρτάται από την αρχι-
κή του μάζα και προσδιορίζεται από την 
αδιάκοπη διελκυστίνδα μεταξύ της ίδιας 

του της βαρύτητας, που τείνει να το συρ-
ρικνώσει, και της εσωτερικής του πίεσης, 
η οποία οφείλεται στις θερμοπυρηνικές 
αντιδράσεις σύντηξης που λαμβάνουν 
χώρα στο εσωτερικό του. Όταν όμως τα 
«πυρηνικά του καύσιμα» εξαντληθούν, 
τότε το άστρο θα μετατραπεί σε λευκό 
νάνο ή, εάν η μάζα του είναι αρκετά με-
γάλη, θα διαμελιστεί σε μία καταστροφι-
κή έκρηξη σουπερνόβα, αφήνοντας ως 
αστρικό υπόλειμμα έναν αστέρα νετρονί-
ων ή μια μαύρη τρύπα. 

Οι λευκοί νάνοι, το τελικό στάδιο εξέ-
λιξης άστρων σαν τον Ήλιο, δεν έχουν τη 
δυνατότητα να παράγουν ενέργεια μέσω 
θερμοπυρηνικών αντιδράσεων σύντη-
ξης. Πού οφείλεται λοιπόν η εσωτερική 
τους πίεση, η οποία αντιστέκεται στην 
περαιτέρω κατάρρευσή τους; Η απάντη-
ση σ’ αυτό το ερώτημα δόθηκε με την 
ανάπτυξη της Κβαντικής Θεωρίας κατά 
τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄20, όταν 
αποδείχτηκε ότι η ύλη σε τέτοιες κατα-
στάσεις υπερύψηλης πυκνότητας μπο-
ρούσε πραγματικά να αντισταθεί στην 
περαιτέρω βαρυτική κατάρρευση. Σύμ-

Αλέξης Δεληβοριάς
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φωνα με την Απαγορευτική Αρχή του 
Pauli δεν μπορούν περισσότερα από δύο 
ηλεκτρόνια να καταλαμβάνουν την ίδια 
ενεργειακή κατάσταση. Για να συμπιεστεί 
περισσότερο ο λευκός νάνος θα έπρεπε η 
βαρύτητα να εξαναγκάσει τα ηλεκτρόνια 
να πάνε εκεί που απαγορεύεται να πάνε! 
Η περαιτέρω κατάρρευση του λευκού 
νάνου, ενός μακροσκοπικού σώματος, 
εμποδίζεται έτσι από την «εκφυλισμένη 
πίεση ηλεκτρονίων», μία δηλαδή από τις 
βασικές αρχές της κβαντομηχανικής, που 
κυβερνούν το μικρόκοσμο. 

Και όμως, όπως απέδειξε ο μεγάλος 

Ινδός αστροφυσικός Sabrahmanyan 
Chandrasehkar, ακόμα και αυτή η πανί-
σχυρη πίεση της εκφυλισμένης ύλης δεν 
είναι πάντα ικανή να σταματήσει την πε-
ραιτέρω κατάρρευση του λευκού νάνου. 
Χρησιμοποιώντας τη Θεωρία της Σχε-
τικότητας και την Κβαντική Φυσική ο 
Chandrasehkar απέδειξε ότι εάν η μάζα 
του αστρικού υπολείμματος υπερβεί το 
όριο των 1,4 ηλιακών μαζών – το όριο 
Chandrasekhar, όπως ονομάστηκε προς 
τιμή του – η πίεση των εκφυλισμένων 
ηλεκτρονίων δεν θα ήταν αρκετή για να 
αντισταθεί στη δύναμη της βαρύτητας και 

το άστρο θα συνέχιζε να καταρρέει πέρα 
από το στάδιο του λευκού νάνου, σχημα-
τίζοντας έναν αστέρα νετρονίων. Σ’ αυτές 
τις ακόμη πιο ακραίες συνθήκες η εκφυλι-
σμένη πίεση των ηλεκτρονίων δεν μπορεί 
πλέον να υποστηρίξει τον πυρήνα και τα 
ελεύθερα ηλεκτρόνια συγχωνεύονται με 
τα πρωτόνια σχηματίζοντας νετρόνια και 
απελευθερώνοντας νετρίνα. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση η περαιτέρω κατάρρευση του 
αστέρα νετρονίων σταματά από την εκ-
φυλισμένη πίεση των νετρονίων. Βλέπου-
με δηλαδή ότι εκείνο που σώζει ένα άστρο 
από την περαιτέρω κατάρρευσή του είναι 

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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είναι το βαρυτικό της πεδίο. Όπως όμως 
απέδειξε ο Βρετανός φυσικός Stephen 
Hawking, οι μαύρες τρύπες δεν είναι 
εντέλει μαύρες, γιατί με την πάροδο δι-
σεκατομμυρίων ετών σταδιακά εξαερώ-
νονται, χάνοντας μάζα μέσα από την 
επονομαζόμενη ακτινοβολία Hawking. 

Σύμφωνα με τη Κβαντική Φυσική ο 
κενός χώρος δεν είναι καθόλου κενός, 
αλλά αντίθετα είναι γεμάτος ζεύγη «ει-
κονικών» σωματιδίων ύλης και αντιύλης, 
τα οποία «υλοποιούνται» ξαφνικά και 
εξαφανίζονται και πάλι σχεδόν ακαριαία. 
Παρόλο που αυτή η υλοποίηση ενέργει-
ας ή σωματιδίων από το κενό φαίνεται 
εκ πρώτης να παραβιάζει την Αρχή Δια-
τήρησης της Ενέργειας, η εγγενής κβα-
ντική αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το 
μικρόκοσμο των σωματιδίων διασφαλί-
ζει ότι είναι όντως δυνατό να εμφανιστεί 
«αυθόρμητα» ενέργεια από το «τίποτα». 
Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι ότι 
σχεδόν αμέσως μετά θα εξαφανιστεί, 
τόσο γρήγορα δηλαδή όσο επιτρέπει και 
όπως κωδικοποιεί η περίφημη Αρχή της 
Απροσδιοριστίας του Heisenberg. Αυτό 
λοιπόν που πολύ απλά έκανε ό Hawking 
ήταν να αναρωτηθεί τι θα συνέβαινε εάν 
ένα τέτοιο ζεύγος εικονικών σωματιδίων 
ύλης και αντιύλης εμφανιζόταν ξαφνικά 
ακριβώς στον ορίζοντα γεγονότων μιας 
μαύρης τρύπας: το ένα ακριβώς έξω από 
τον ορίζοντα γεγονότων της και το άλλο 
ακριβώς πίσω του. Πολύ απλά, το δεύτε-
ρο σωματίδιο θα εξαφανιζόταν για πάντα 
μέσα στη μαύρη τρύπα, ενώ το πρώτο, 
θα μπορούσε από εικονικό να μετατρα-
πεί σε πραγματικό σωματίδιο και να δια-
φύγει από τη βαρυτική έλξη της μαύρης 
τρύπας, με την προϋπόθεση βέβαια ότι 
θα έχει αποκτήσει αρκετή ενέργεια. Την 

ενέργεια αυτή την «δανείζεται» από την 
ίδια τη μαύρη τρύπα. Σ’ αυτήν την περί-
πτωση, κάποιος που παρατηρεί τη μαύρη 
τρύπα από μακριά, θα έβλεπε ένα σωμα-
τίδιο να «εκτινάσσεται» μέσα από τον 
ορίζοντα γεγονότων της. Το σωματίδιο 
αυτό, που διέφυγε από τη βαρυτική έλξη 
της μαύρης τρύπας, μεταφέρει μαζί του 
και ένα απειροελάχιστο ποσοστό από τη 
μάζα της, που αντιστοιχεί στην επί πλέον 
ενέργεια που δανείστηκε από την ίδια τη 
μαύρη τρύπα, προκειμένου να μετατραπεί 
από εικονικό σε πραγματικό. Με τέτοιους 
περίπου συλλογισμούς και συνδυάζο-
ντας την κβαντική φυσική με τη γενική 
θεωρία της σχετικότητας, αλλά και με τη 
θερμοδυναμική, ο Hawking, απέδειξε ότι 
οι μαύρες τρύπες δεν μπορεί ποτέ να εί-
ναι εντελώς μαύρες. Αυτό συμβαίνει διό-
τι εκπέμπουν σωματίδια, η ενέργεια των 
οποίων αντιστοιχεί μ’ εκείνη της θερμικής 
ακτινοβολίας και γι’ αυτόν το λόγο κάθε 
μαύρη τρύπα χαρακτηρίζεται και από μια 
θερμοκρασία. Με άλλα λόγια, κατέληξε 
στο συμπέρασμα ότι οι μαύρες τρύπες 
υπόκεινται σε μία πολύ αργή εξαέρωση 
μέσω αυτής της ακτινοβολίας Hawking. 

Τι συμβαίνει όμως με τις πληροφο-
ρίες, οι οποίες είναι κωδικοποιημένες 
στο φως και στην ύλη που καταπίνει μία 
μαύρη τρύπα; Οι φυσικοί χρησιμοποιούν 
τη φράση «οι μαύρες τρύπες δεν έχουν 
μαλλιά» για να περιγράψουν ένα σημα-
ντικό θεώρημα της Γενικής Θεωρίας της 
Σχετικότητας, σύμφωνα με το οποίο το 
μόνο που μπορούμε να γνωρίζουμε για 
μια μαύρη τρύπα είναι η συνολική της 
μάζα, το συνολικό της φορτίο και η συ-
νολική της στροφορμή. Οποιαδήποτε 
άλλη πληροφορία (τα μαλλιά που λέγα-
με), για το άστρο από το οποίο προήλ-

ένα καθαρά κβαντικό φαινόμενο που πε-
ριγράφεται από την Απαγορευτική Αρχή 
του Pauli, σύμφωνα με την οποία είναι 
αδύνατη η ταυτόχρονη συνύπαρξη των 
ηλεκτρονίων (στην περίπτωση των λευ-
κών νάνων) και των νετρονίων (στην πε-
ρίπτωση των αστέρων νετρονίων) στην 
ίδια κβαντική κατάσταση. 

Εάν όμως η αρχική μάζα του άστρου 
είναι πολύ μεγάλη, ούτε η εκφυλισμένη 
πίεση των νετρονίων μπορεί να σώσει το 
άστρο από περαιτέρω κατάρρευση. Γνω-
ρίζουμε σήμερα ότι, μόλις εξαντλήσουν 
τα πυρηνικά τους καύσιμα, τα άστρα με 
μάζα πολλαπλάσια απ’ αυτήν του Ήλιου 
εκρήγνυνται σε τιτάνιες εκρήξεις σου-
περνόβα, την ίδια στιγμή που ο κεντρικός 
τους πυρήνας, αδυνατώντας να αντιστα-
θεί στην ίδια του τη βαρύτητα, καταρρέ-
ει. Εάν η μάζα του αστρικού πυρήνα που 
επέζησε από την καταστροφική έκρηξη, 
υπερβαίνει τις 3 περίπου ηλιακές μάζες, 
τίποτα πλέον δεν μπορεί να αντισταθεί 
στην τελική βαρυτική του ενδόρρηξη σε 
μία μαύρη τρύπα. Σ’ αυτήν την περίπτω-
ση, η ύλη από την οποία αποτελούνταν 
ο αστρικός πυρήνας καταρρέει εξ ολο-
κλήρου σ’ ένα σημείο άπειρης πυκνότη-
τας και μηδενικού όγκου, στο οποίο οι 
φυσικές μας θεωρίες απλά καταρρέουν. 
Το σημείο αυτό, που ονομάζεται κεντρι-
κή μοναδικότητα ή ανωμαλία της μαύ-
ρης τρύπας, «κρύβεται» από το υπόλοι-
πο σύμπαν από τον ορίζοντα γεγονότων 
της, μία νοητή σφαιρική επιφάνεια που 
μπορεί να θεωρηθεί ως το όριο της μη 
επιστροφής: οτιδήποτε έχει την ατυχία 
να υπερβεί το όριο αυτό, χάνεται για πά-
ντα μέσα στη μαύρη τρύπα, ακόμη και το 
φως. Γι’ αυτό και το μόνο που παραμένει, 
υποδηλώνοντας ότι εδώ υπάρχει «κάτι» 
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θε η μαύρη τρύπα ή για την ύλη που έχει 
απορροφήσει, εξαφανίζεται για πάντα 
πίσω από τον ορίζοντα γεγονότων της 
και δεν μπορεί ποτέ να ανακτηθεί από 
έναν εξωτερικό παρατηρητή. 

Και όμως, σύμφωνα με βασικές αρχές 
της κβαντικής φυσικής η πληροφορία 
δεν μπορεί ποτέ να καταστραφεί και θα 
πρέπει πάντα να διατηρείται. Αυτή η σο-
βαρότατη αντίθεση μεταξύ κβαντικής 
φυσικής και γενικής θεωρίας της σχετι-
κότητας, έχει μείνει γνωστή ως το Πα-
ράδοξο της Χαμένης Πληροφορίας. Ο 
Hawking, μάλιστα, ήταν τόσο σίγουρος 
ότι η πληροφορία χάνεται για πάντα μέσα 
σε μια μαύρη τρύπα, ώστε το 1997 έβαλε 
και στοίχημα: αυτός και ο συνάδελφός 
του Kip Thorne ισχυρίζονταν ότι η πλη-
ροφορία χάνεται για πάντα, ενώ ο John 
Preskill υποστήριζε το αντίθετο. Εντέλει 
το 2004, κατά τη διάρκεια ενός συνεδρί-
ου, ο Hawking παραδέχτηκε ότι είχε κά-

νει λάθος και παρουσίασε τους τελευταί-
ους του υπολογισμούς, σύμφωνα με τους 
οποίους η πληροφορία δεν χάνεται για 
πάντα πίσω από τον ορίζοντα γεγονότων 
μιας μαύρης τρύπας, αλλά μπορεί να επα-
νεμφανιστεί με την εξαέρωσή της, «με-
ταμφιεσμένη» όμως κατά τέτοιον τρόπο, 
ώστε να είναι αγνώριστη. Οι πολύπλοκοι 
υπολογισμοί του Hawking δεν έπεισαν 
όλους τους συναδέλφους του και το πα-
ράδοξο εξακολουθεί να παραμένει. Αυτό 
σημαίνει πως είτε θα πρέπει να αποδε-
χτούμε πως οι πληροφορίες χάνονται για 
πάντα, γεγονός που θα μας αναγκάσει να 
ξανασκεφτούμε τις ίδιες τις βασικές αρχές 
πάνω στις οποίες κτίστηκε ολόκληρο το 
οικοδόμημα της κβαντικής φυσικής, είτε 
θα πρέπει να αποδεχτούμε ότι τα θεμελι-
ώδη αξιώματα της κβαντικής φυσικής εί-
ναι αληθή. Σ’ αυτήν την περίπτωση όμως, 
θα πρέπει να επινοήσουμε έναν φυσικό 
μηχανισμό, με τη βοήθεια του οποίου η 

κβαντική πληροφορία με κάποιον τρόπο 
διατηρείται. Έχουν, μάλιστα, προταθεί 
αρκετές λύσεις για την επίλυση αυτού 
του παράδοξου, άλλες λιγότερο και άλ-
λες περισσότερο εξωτικές, καμμία όμως 
ως τώρα δεν έχει συναντήσει την καθολι-
κή αποδοχή των επιστημόνων. 

Και ένας ίσως από τους λόγους γι’ αυτό 
να είναι και το γεγονός ότι δεν έχει ακό-
μη διατυπωθεί μια ικανοποιητική κβαντι-
κή θεωρία βαρύτητας. Όλες όμως αυτές 
οι προσπάθειες, ανεξάρτητα από το εάν 
αποδειχτούν εντέλει λανθασμένες, συμ-
βάλλουν όχι μόνο στην πληρέστερη κα-
τανόηση των μαύρων τρυπών και των 
τελικών σταδίων της αστρικής εξέλιξης, 
αλλά μπορεί να αποδειχτούν και σημα-
ντικά βήματα στην προσπάθεια που γίνε-
ται για την ενοποίηση των θεωριών που 
περιγράφουν το μικρόκοσμο των στοι-
χειωδών σωματιδίων και το μακρόκοσμο 
του σύμπαντος.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Η αλλαγή του κλίματος δεν απο-
τελεί μελλοντικό πρόβλημα αφού ο 
πλανήτης ήδη καταστρέφεται με ανη-
συχητικά γρήγορους ρυθμούς. Από 
την άλλη πλευρά η ζήτηση για ενέρ-
γεια ολοένα και αυξάνεται. Εκτιμήσεις 
ερευνητών αναφέρουν ότι για την κά-
λυψη αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια 
π.χ. στην Κίνα το 2050, θα πρέπει να 
χτίζονται τέσσερα εργοστάσια ηλε-
κτρισμού των 300 MW κάθε εβδομά-
δα για 45 χρόνια. 

Ευτυχώς όμως πολλές χώρες έχουν 
αντιληφθεί την άμεση ανάγκη για πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πη-
γές που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον 
από την έκλυση ρύπων, οι οποίοι κατ’ 
επέκταση προκαλούν την καταστροφή 
του περιβάλλοντος. Αυτό προκύπτει 
από την συμφωνία που ορίζεται με την 
υπογραφή του πρωτόκολλου του Κιό-
το, που τις υποχρεώνει να αυξάνουν 
συνεχώς την παραγωγή ηλεκτρισμού 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της παρουσία-
σης των συστημάτων αξιοποίησης ανα-
νεώσιμων πηγών ενέργειας στην παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σ’ αυτό το 
τεύχος θα αναφερθούμε σε συστήματα 
που μετατρέπουν την ενέργεια από τη 
θάλασσα. Τη θάλασσα, που εντελώς 
τυχαία ταιριάζει απόλυτα εποχιακά με 
την εποχή που διανύουμε, παράλληλα 
με την εποχική συμβατότητα, που προ-
κύπτει εάν ανατρέξουμε στα προηγού-
μενα τεύχη όπου στο μεν χειμερινό πα-
ρουσιάστηκαν τα ηλιακά συστήματα, 
στο δε ανοιξιάτικο μιλήσαμε για την 
δύναμη του ανέμου. 

Ενέργεια από τη θάλασσα
Σχετικά λοιπόν με τη θάλασσα είναι 

γνωστό ότι καλύπτει το 75% της επι-

Ιωάννης 
Δάγκινης

Εικ. 1
Διάταξη συστήματος αξιοποίησης παλιρροϊκής ενέργειας.

φάνειας της Γης. Φανταστείτε λοιπόν 
τους ωκεανούς του κόσμου σαν ένα 
τεράστιο σύστημα που συγκεντρώνει 
ενέργεια που στη συνέχεια αυτή μπο-
ρεί να διανέμεται και να χρησιμοποι-
είται αποδοτικά. Εδώ ανακύπτει το 
ερώτημα σχετικά με το πού αποθηκεύ-
εται και πώς εμφανίζεται. Μια σύντομη 
απάντηση είναι:

• Στα κύματα, με τεχνολογίες οι 
οποίες εκμεταλλεύονται την κίνηση 
των κυμάτων και της ενέργειας που 
μεταφέρουν.

• Στην παλίρροια, με τεχνολογίες 
(εικ. 1) που εκμεταλλεύονται τη φυ-
σική ανύψωση και πτώση των υδάτων 
που προκαλούνται από τις μεταβολές 
των βαρυτικών πεδίων μεταξύ Γης, 
Ήλιου και Σελήνης, ενώ σε κάποιες 
περιοχές μπορεί να γίνει εκμετάλλευ-
ση της υψομετρικής διαφοράς που πα-
ρατηρείται και φτάνει μέχρι και 17 m, 
και τέλος

• στη θερμοκρασιακή διαφορά του 
θαλασσινού νερού, όπου το θερμότερο 
επιφανειακό στρώμα νερού ζεσταίνει 

σε ειδικό θάλαμο μια ποσότητα υγρού. 
Στη συνέχεια το υγρό αυτό βράζει και 
ο ατμός από το αέριο που απελευθερώ-
νεται δημιουργεί πίεση, ώστε να περι-
στρέψει έναν στρόβιλο, ο οποίος παρά-
γει την ενέργεια. Στη συνέχεια, ο ατμός 
αυτός ψύχεται καθώς διέρχεται από το 
χαμηλότερης θερμοκρασίας νερό του 
πυθμένα. Η διαφορά στο νερό επιφα-
νείας με το νερό του πυθμένα πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 3,5 °C (εικ. 2).

Ενέργεια από τα κύματα
Τα κύματα, είτε μικρά είτε μεγάλα, 

σχηματίζονται όταν ο αέρας φυσάει 
πάνω από την ανοικτή θάλασσα (εικ. 
2). Συνήθως τα κύματα παίρνουν αρ-
χικά ύψος και το μήκος μεταξύ  τους 
μειώνεται όταν κοντεύουν να προσεγ-
γίσουν την ακτή. H δύναμη, η διάρκεια 
και ο τρόπος με τον οποίο ο άνεμος σα-
ρώνει το νερό προσδιορίζουν το μέγε-
θος των κυμάτων. Άρα, όσο πιο ισχυ-
ρός είναι ο άνεμος, τόσο περισσότερο 
διαρκεί αυτός πάνω από την επιφάνεια 
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Εικ. 2
Αξιοποίηση θερμικής  
ενέργειας του ωκεανού.

Εικ. 3
Δημιουργία  θαλάσσιων κυμάτων  

από την ηλιακή ακτινοβολία.

της θάλασσας και όσο μεγαλύτερη είναι η 
απόσταση που έρχεται, θα έχει ως αποτέ-
λεσμα τα κύματα να έχουν περισσότερη 
ενέργεια (εικ. 4). Η ενέργεια αυτή προ-
έρχεται από τις δύο κινήσεις των υδάτων 
της θαλάσσιας επιφάνειας, την κατακό-
ρυφη και την οριζόντια κίνηση. Η κα-
τακόρυφη κίνηση προσδιορίζει το ύψος 
του κύματος, ενώ η οριζόντια προσδιο-
ρίζει την ταχύτητα, με την οποία κινεί-
ται το κύμα. Η συνολική ενέργεια των 
θαλάσσιων κυμάτων αποτελείται από το 
άθροισμα δύο μορφών ενέργειας, της δυ-
ναμικής και της κινητικής. Η δυναμική 

ενέργεια των μορίων του νερού προέρχε-
ται από τη κατακόρυφη ταλάντωσή τους, 
ενώ η κινητική ενέργειά τους από την κυ-
κλική κίνησή τους (εικ. 5).

Έτσι δημιουργούνται διάφορες μορ-
φές κυματισμού, από τις οποίες ο ανε-
μογενής κυματισμός παρουσιάζει το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον για ενεργειακή 
εκμετάλλευση, με τη μεταφορά ενέργει-
ας να περεχείται ως ένα είδος φυσικής 
αποθήκευσης της αιολικής ενέργειας στο 
νερό, κοντά στην ελεύθερη επιφάνεια 
του. Εφόσον δημιουργηθεί, ο κυματισμός 
μπορεί να ταξιδέψει χιλιάδες χιλιόμετρα 

με ελάχιστες απώλειες ενέργειας (εικ. 4), 
ενώ καθώς τα θαλάσσια κύματα πλησιά-
ζουν προς την ακτογραμμή, η ένταση της 
ενέργειας τους μειώνεται εξαιτίας της αλ-
ληλεπίδρασής τους με τον πυθμένα της 
θάλασσας (εικ. 6). 

Όσον αφορά στην ενέργεια που περι-
έχεται στο παγκόσμιο θαλάσσιο κυμα-
τικό δυναμικό υπολογίζεται στα 8.000 
– 80.000 TWh/έτος, ενώ το παγκόσμιο 
δυναμικό από τα θαλάσσια ρεύματα 
ανέρχεται στις 800 TWh/έτος. Το γε-
γονός αυτό σημαίνει πως η Θαλάσσια 
Ενέργεια μπορεί να καλύψει σήμερα τις 

Εικ. 4
Δημιουργία και μεταφορά 
της κινητικής ενέργειας 

μέσω των κυμάτων.

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Εικ. 5
Κίνηση ενός σωματιδίου νερού 

σε ένα κύμα στον ωκεανό. 
A = Σε βαθιά νερά.  Η  τροχια-
κή  κίνηση των υγρών σωματιδί-
ων μειώνεται με την αύξηση του 
βάθους από την επιφάνεια.  Β = 

Σε ρηχά νερά. Η ελλειπτική 
κίνηση ενός σωματιδίου με τη 
μείωση βάθους. 1 = διεύθυνση 
διάδοσης. 2 = κορυφή κύματος 

(cresta wave). 3 = κοίλο κύματος 
(valle wave).

Εικ. 6
Μέγεθος της ενέργειας που μεταφέρεται  

από τα κύματα ανάλογα με το βάθος.

Εικ. 7
Παγκόσμιο θαλάσσιο ενεργειακό δυναμικό..

παγκόσμιες απαιτήσεις σε ηλεκτρισμό 
εάν αξιοποιηθεί από κατάλληλα συστή-
ματα χωρίς την παραγωγή ρύπων προς 
το περιβάλλον. Το καλύτερο κυματικό 
δυναμικό παρουσιάζεται στην εύκρατη 
ζώνη (γεωγραφικό πλάτος μεταξύ 30ο 
και 60ο) και στα δύο ημισφαίρια με κυμα-
τική ισχύ μεταξύ 20 – 70 KW/m μετώπου 
του κυματισμού (ή και υψηλότερη) (εικ. 
7). Πιο συγκεκριμένα, στις ακτές της Δ 
Ευρώπης, ανοικτά των ακτών του Κανα-
δά και των ΗΠΑ, καθώς και στις Ν ακτές 
της Αυστραλίας και της Ν Αμερικής. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι 
το συνολικά εκμεταλλεύσιμο κυματικό 
δυναμικό είναι της τάξης των 120 – 190 
TWh/έτος στην ανοικτή θάλασσα και 
34 – 46 TWh/έτος σε παράκτιες περιο-
χές. Στις ακτές των ευρωπαϊκών χωρών 
της Μεσογείου το κυματικό δυναμικό 
κυμαίνεται μεταξύ 4 – 11 KW/m (π.χ. 
το ΝΔ Αιγαίο, όπου παρουσιάζονται οι 
υψηλότερες τιμές κυματικής ισχύος στην 
Μεσόγειο). Το συνολικό κυματικό δυνα-
μικό στις ευρωπαϊκές ακτές της Μεσο-
γείου είναι περί τα 30 GW. 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο το δυναμικό 
από θαλάσσια παλιρροϊακά ρεύματα 
αντίστοιχα, εκτιμάται ότι με το σημερινό 
επίπεδο τεχνολογίας μπορεί να παρέχει 
48 TWh/έτος στο ηλεκτρικό δίκτυο. 

Το τεχνικά εκμεταλλεύσιμο κυματικό 
δυναμικό για τα κράτη-μέλη της ΕΕ υπο-
λογίζεται συνολικά σε 150 – 230 TWh/
έτος, εκ των οποίων 5 – 9 TWh/έτος αντι-
στοιχούν στις ελληνικές θάλασσες.  ■

(Στο τεύχος Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί 
το δεύτερο μέρος του άρθρου. Ολόκληρο το 
άρθρο θα δημοσιευθεί στο site του Σωματείου 
μας, www.athlepolis.gr).
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Γιώργος 
Μεταξάς

Εικ. 1
Πώς παρήχθησαν τα βαρυτικά κύματα, από τη συγχώνευση των μαύρων τρυπών.

Στις 11 Φεβρουαρίου 2016, επιστή-
μονες από τα δύο LIGO (Laser Interfer-
ometer Gravitational wave Observatory) 
των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν επίσημα ότι το 
σύστημα «άκουσε» τα βαρυτικά κύματα 
από τη συγχώνευση δύο «μαύρων τρυ-
πών», περίπου 1,3 δισεκατομμύρια έτη 
φωτός μακριά (δηλ. ένα γεγονός που συ-
νέβει πριν από 1,3 δισεκατομμύρια έτη).

Να σημειωθεί εδώ, ότι όπως προβλέ-
πει η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, 
στο όριο της ταχύτητας του φωτός υπα-
κούουν επίσης και τα βαρυτικά κύματα, 

αυτά δηλαδή που αντιλαμβανόμαστε ως 
βαρυτικό πεδίο.

Για παράδειγμα, αν ένας πανίσχυρος 
«μάγος» εξαφάνιζε ακαριαία τη Σελή-
νη από τον ουρανό, όπως πράγματι πί-
στευαν παλαιότερα ότι συνέβαινε όταν η 
Σελήνη ήταν στη «χάση» της, η έλλειψη 
του βαρυτικού της πεδίου, στις παλίρ-
ροιες για παράδειγμα, θα γινόταν αι-
σθητή μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο 
(τόσος είναι ο χρόνος που χρειάζεται το 
φως να έλθει από τη Σελήνη στη Γη).

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό 

που ανιχνεύθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 
του 2015 (και ανακοινώθηκε επίσημα 
στις 11 Φεβρουαρίου του 2016), ήταν η 
συγχώνευση δύο μαύρων τρυπών σε μία, 
με συνολική μάζα 62 φορές τη ηλιακή και 
χάνοντας 3 ηλιακές μάζες κατά τη διαδι-
κασία, οι οποίες μετατράπηκαν σε ενέρ-
γεια βαρυτικών κυμάτων.

Η μεγάλη επιτυχία της παρατήρησης 
ήταν ότι για πρώτη φορά, και μάλιστα 
μετά από 100 χρόνια, επιβεβαιώθηκε η 
πρόβλεψη που απορρέει από τη Γενική 
Θεωρία της Σχετικότητας, ότι δηλαδή η 
βαρύτητα μεταδίδεται με κύματα.

Η ειρωνία είναι ότι ο ίδιος ο Αϊνστάιν 
δεν πίστευε στην ύπαρξη μαύρων τρυ-
πών, αλλά η επιβεβαίωση της θεωρίας 
του όπως φάνηκε, τις είχε ανάγκη!

Φυσικά, έπρεπε να υπάρχει σε λει-
τουργία ο κατάλληλος υπερ-ευαίσθητος 
ανιχνευτής, τη στιγμή που ο απόηχος 
των βαρυτικών κυμάτων θα έφτανε στη 
Γη, περισσότερο από ένα δισεκατομμύ-
ριο χρόνια μετά από το ίδιο το γεγονός.  

Η αρχή λειτουργίας των ανιχνευτών 
αυτών (σήμερα υπάρχουν τέσσερεις σε 
λειτουργία παγκόσμια), είναι σχετικά 
απλή.

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Εικ. 2
Η διάταξη των σωλήνων και η διαδρομή των ακτίνων laser.

Κάτι ανάλογο με τα βαρυτικά κύματα, που 
μπορούμε να το παρατηρήσουμε με τα μάτια 
μας, είναι το κρουστικό κύμα που δημιουρ-

γείται από μία ισχυρή έκρηξη. Προσέξτε πώς 
το κύμα στα όριά του παραμορφώνει (οπτι-
κά) τις διαστάσεις, και φανταστείτε ότι κάτι 

αντίστοιχο συμβαίνει και με το βαρυτικό 
κύμα, μόνο που η επίδρασή του στις διαστά-
σεις είναι πραγματική. Ευτυχώς οι κοσμικές 

εκρήξεις συμβαίνουν πολύ μακριά.

Αποτελούνται από δύο κάθετους με-
ταξύ τους σωλήνες επάνω στο έδαφος, 
μήκους 4 km ο καθένας, που μέσα τους 
επικρατεί πολύ υψηλό κενό.

Μια μοναδική πηγή laser παράγει μία 
ακτίνα που με ένα σύστημα καθρεφτών 
χωρίζεται σε δύο δέσμες που διατρέχουν 
κατά μήκος τους σωλήνες, ανακλώνται σε 
καθρέφτες στις άκρες τους και επιστρέ-
φουν πίσω, όπου συμβάλλουν (γι’ αυτό 
και συμβολόμετρο) για να διαπιστωθεί 
αν έχει προκύψει μετατόπιση της φάσης 
(των φωτεινών κυμάτων) του ενός, σε 
σχέση με τον άλλο.

Μια τέτοια συμβολή εκτός φάσης, θα 
μεταφραστεί σ’ ένα στιγμιαίο ηχητικό 
"βουμπ" που ηλεκτρονικά ενισχυμένο θα 
ακουστεί στην αίθουσα ελέγχου. 

Η αιτία της εκτός φάσης συμβολής, 
θα είναι η απειροελάχιστη μεταβολή του 
μήκους του ενός σωλήνα σε σχέση με 
τον άλλον, καθώς θα τους διασχίσουν 
(με διαφορετική γωνία) τα βαρυτικά κύ-
ματα ενός πολύ σημαντικού βαρυτικού 
συμβάντος.

Το μυστικό (και η δυσκολία) βρίσκεται 
στην ακρίβεια που πρέπει να έχει η κα-
τασκευή, αφού πρέπει να ανιχνεύονται 
διαφορές στο μήκος της διαδρομής των 
δύο ακτίνων, της τάξης των 10-18 m, μία 
διάσταση 1000 φορές μικρότερη από τη 
διάμετρο ενός πρωτονίου! 

Και αυτό επειδή τα βαρυτικά κύματα 
είναι πάρα πολύ ασθενικά, και αυτή είναι 
παρεπιπτόντως και η βασική δυσκολία για 
να εννοποιηθεί η βαρύτητα με τις άλλες 
τρεις πρωταρχικές δυνάμεις της φύσης.

Αν όμως αναλογιστεί κάποιος τις τε-
ράστιες αποστάσεις που ταξιδεύουν τα 
βαρυτικά κύματα για να φτάσουν στους 
ανιχνευτές μας και ότι η έντασή τους μει-
ώνεται με το αντίστροφο τετράγωνο της 
απόστασης, μια τέτοια ακρίβεια δεν φαί-
νεται υπερβολική. 

Μάλιστα, λίγο πριν την ιστορική ανί-
χνευση είχε ολοκληρωθεί μια σημαντική 
αναβάθμιση του ανιχνευτή που πολλα-
πλασίασε τις δυνατότητές του, ενώ πε-
ρισσότερες βελτιώσεις προβλέπεται να 
συνεχίσουν να γίνονται μέχρι το 2021. 

Η ανακάλυψη ήλθε την κατάλληλη 
στιγμή για να δώσει τέλος σε μια αναμο-
νή τουλάχιστον μιας δεκαετίας, κατά την 
οποία έχουν ξοδευτεί δισεκατομμύρια δο-
λάρια για την κατασκευή και λειτουργία 
των εγκαταστάσεων LIGO, χωρίς (μέχρι 
πρόσφατα) κάποιο αποτέλεσμα.

Η παρατήρηση έγινε από τα δύο LIGO 
που λειτουργούν στις ΗΠΑ (τα δύο ευρω-
παϊκά ήταν εκτός υπηρεσίας), και μάλιστα 
με χρονική διαφορά 7 ms, χρόνος που εί-
ναι ενδεικτικός της διαδοχικής «σάρωσης» 
των δύο ανιχνευτών από τα βαρυτικά κύ-
ματα.  

Η επιβεβαίωση της ύπαρξης των βαρυ-
τικών κυμάτων είναι τουλάχιστον εξίσου 
σημαντική με την ανακάλυψη του μποζο-
νίου Higgs.  ■
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Εικ. 3
Πώς δημιουργείται η διαφορά φάσης των ακτίνων laser  

ανάλογα με την καθυστέρησή τους, εξαιτίας της επίδρασης  
των βαρυτικών κυμάτων στο μήκος ενός από τους δύο σωλήνες.

Εικ. 4
Πού είναι εγκατεστημένοι ανιχνευτές LIGO.  

Οι δύο στις ΗΠΑ με κόκκινο χρώμα, είναι αυτοί  
που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη ανίχνευση.

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Στο Α′ μέρος αναφερθήκαμε (περιληπτικά πάντο-
τε) στα έξοδα της Ποινικής δίκης. Συνεχίζουμε με 
την ενημέρωση των αναγνωστών μας για τα (κυριό-
τερα) έξοδα μίας Αστικής δίκης. 

Αστική διαδικασία
Περιλαμβάνει τις αγωγές αποζημίωσης (π.χ. από 

Τροχαίο ατύχημα), αγωγές έξωσης (όταν δεν μας 
πληρώνουν τα ενοίκια), διεκδίκησης ακινήτου κ.λπ. 
υποθέσεις όπου ο Εισαγγελέας δεν έχει ρόλο (ενώ 
έχει στη ποινική διαδικασία).

Κυριότερα έξοδα
Αυτά είναι:
1) Η αμοιβή του δικηγόρου για την σύνταξη και τη 

κατάθεση της Αγωγής. Η αμοιβή εξαρτάται από την 
δυσκολία της υπόθεσης, το ύψος του χρηματικού πο-
σού που ζητείτε, την εμπειρία του δικηγόρου κ.λπ..

2) Τα έξοδα επίδοσης της Αγωγής. Ανάλογα με την 
απόσταση του τόπου επίδοσης, από την Αθήνα τα 
έξοδα για κάθε επίδοση είναι από 43 μέχρι 117 σε 
επιδόσεις στα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου προ-
στίθενται και τα έξοδα μετάβασης-επιστροφής. Τα 
ποσά αυτά προσδιορίστηκαν το 2016.

3) Κατά την συζήτηση της Αγωγής πληρώνετε την 

αμοιβή του δικηγόρου, η οποία (ανάλογα με το Δικα-
στήριο) ξεκινά από τα 240 (στο Ειρηνοδικείο) και 
φτάνει μέχρι τα 1.400 (στον Άρειο Πάγο).

Αυτά είναι τα ελάχιστα ποσά τα οποία προβλέπει 
ο Νόμος, όμως (όπως και στην ποινική διαδικασία), 
εάν ένας Δικηγόρος συμφωνούσε σε αυτές τις αμοι-
βές «θα έβαζε και από την τσέπη του» γιατί έχει να 
αντιμετωπίσει τα έξοδα που προανέφερα (φόρους, 
ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.).

Ο δικηγόρος έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδή-
ποτε αμοιβή θεωρεί σωστή πάνω από τα ελάχιστα 
όρια. Συνήθως ζητείται το διπλάσιο (τουλάχιστον) 
των ποσών που προανέφερα (240 – 1.400 ανάλογα 
με το δικαστήριο).

4) Εάν ζητάτε να επιδικασθεί χρηματικό ποσό 
πληρώνεται και ένα ποσοστό 10‰ επί του κεφαλαί-
ου που ζητάτε (το λεγόμενο Δικαστικό Ένσημο, το 
οποίο, χάσετε-κερδίσετε, δεν επιστρέφεται).

5) Εάν χάσετε το πρώτο Δικαστήριο και θελήσετε 
να κριθείτε και από Εφετείο, μόνο το παράβολο υπέρ 
του Δημοσίου (όχι η αμοιβή) είναι 75 – 150 (στον 
Άρειο Πάγο φτάνει και τα 450). Αυτά τα ποσά επι-
βλήθηκαν το 2012 και το 2017 (μεταβλήθηκαν).

6) Στο Εφετείο το ελάχιστο ποσό της αμοιβής του 
Δικηγόρου είναι αυξημένο, είναι στα 600 (από αυτά 

Βασίλης
Χαϊλάζης



21

ο φόρος εισοδήματος είναι 22–36%, η παρακράτηση του Συλλό-
γου 155, τα ένσημα είναι 54 –περίπου–, τέλος επιτηδεύματος 
650 το χρόνο, συν εισφορά αλληλεγγύης κ.λπ.), οπότε υπολο-
γίστε πόσα απομένουν για τον δικηγόρο! Σχεδόν τίποτα!

7) Εάν τελικά χάσετε την δίκη θα επιδικαστεί (κατά κανόνα) 
ένα ποσό (ως δικαστικά έξοδα) υπέρ του αντιδίκου, ο οποίος 
κέρδισε την δίκη. Αυτό το ποσό αρχίζει από 250 περίπου στο 
Ειρηνοδικείο και φθάνει στα 3.000 στον Άρειο Πάγο.

Αλίμονο όμως εάν ζητάτε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό (ας 
πούμε 100.000) και χάσετε την δίκη.

Ο Δικαστής έχει το δικαίωμα να σας υποχρεώσει να πληρώ-
σετε δικαστικά έξοδα και αμοιβή του δικηγόρου του αντιδίκου 
σας, η οποία μπορεί να ανέλθει σε ποσοστό 2–3% επί του ποσού 
που διεκδικήσατε για απόφαση του Πρωτοδικείου και 4–6% για 

απόφαση του Εφετείου.
Προσέχετε λοιπόν να ζητάτε χρήματα όταν είστε σίγουροι 

(αρκετά) ότι θα δικαιωθείτε.
«Ευτυχείς» όσοι δεν έχουν περιουσία (ακίνητο, αυτοκίνητο) 

γιατί τότε ισχύει το ρητό «οὕκ ἄν λάβοις παρά τοῦ μὴ ἔχοντος».
8) Εάν κερδίσετε τώρα την δίκη και ο αντίδικος δεν πληρώ-

σει οικειοθελώς αρχίζουν μεγάλα βάσανα (ιδίως όταν διεκδικείτε 
κάποιο χρηματικό ποσό)!

Πρέπει να παραλάβετε το λεγόμενο απόγραφο της απόφασης, 
το οποίο ο δικηγόρος σας θα κοινοποιήσει στον αντίδικο και θα 
του ζητήσει να συμμορφωθεί με το διατακτικό της απόφασης, 
δηλαδή να πληρώσει τα χρήματα που επιδικάστηκαν.

Όμως για να παραλάβετε το «απόγραφο» πρέπει να πληρώσε-
τε στο Δημόσιο ένα ποσοστό από 2,4 μέχρι 3,6% επί του συνόλου 
(κεφάλαιο + τόκος) του ποσού που επιδικάστηκε, του οποίου ζη-
τάτε την πληρωμή.

Υπάρχουν μερικές διαδικασίες (Συναλλαγματικές, Τιμολόγια, 
Εργατικές υποθέσεις, Μισθώματα, Επιταγές), όπου πληρώνετε 
πολύ λιγότερα χρήματα ή πληρώνετε μόνο για τους τόκους.

9) Εάν και πάλι δεν πληρώσει ο οφειλέτης και προχωρήσετε 
σε κατάσχεση «ζήτω που καήκατε». Αυτό θα σας το εξηγήσει ο 
δικηγόρος σας γιατί είναι μεγάλη και «πονεμένη» ιστορία!

«Είναι πολλά τα χρήματα (που απαιτούνται) Άρη»!
Στο επόμενο τεύχος θα συνεχίσουμε με τα έξοδα της Διοικη-

τικής Δίκης.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Νικόλαος
Σίμος

Το ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις είναι 
σαφές. Η διάρκεια της οικονομικής και ανθρωπι-
στικής κρίσης όμως είναι τέτοια που πλέον τείνει 
να γίνει καθημερινότητα, συνήθεια!

Οι συνεχείς εναλλαγές –ως επί το πλείστον 
προς το χειρότερο- έχουν πάψει να μας εκπλήσ-
σουν και να μας συνταράσσουν, θαρρείς και είμα-
στε μουδιασμένοι ή έχουμε αποκτήσει ανοσία στις 
«επιθέσεις».

Εξαιτίας της κρίσης έχουν αναδειχθεί οι ισχυρές 
δυνάμεις του κοινωνικού ιστού με το θεσμό της 
οικογένειας να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ 
δεν είναι λίγα τα κοινωνικά δίκτυα στήριξης των 
ευπαθών ομάδων. Άλλωστε, οι ισχυροί δεσμοί της 
οικογένειας ήταν ανέκαθεν χαρακτηριστικό της 
κουλτούρας μας.

Παρόλο όμως που οι δράσεις αλληλεγγύης είναι 
τόσο έντονες, όσο και ουσιαστικές, παρατηρούνται 
καθημερινά κινήσεις, αντιδράσεις που είναι τουλά-
χιστον αντιφατικές και κάθε άλλο παρά συνοχή 
δείχνουν.

Πόσο περίεργη άραγε είναι η επιμονή των κα-
ταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κα-
ταστημάτων ξένων συμφερόντων, τη στιγμή μάλι-
στα που πολλά από αυτά έχουν ανακληθεί από τον 
ΕΦΕΤ λόγω ακαταλληλότητας; Πόσο περίεργη η 
στήριξη ξένων συμφερόντων τη στιγμή που κάθε 
ευρώ που μένει στην Ελληνική οικονομία μετρά;

Πόσο πιο περίεργο είναι όμως όταν στις, γνω-
στές πλέον, περιόδους πανικού που γίνονται έφο-

δοι στα ράφια των super market, οι καταναλωτές 
αδειάζουν πρώτα τα εισαγωγής εξ Ιταλίας, και 
κατά συνέπεια ακριβότερα, ζυμαρικά; Σε κάνει να 
διερωτάσαι τελικά ποιος είναι πραγματικά ο λόγος 
που κάποιος μπορεί να προτιμήσει τα αμφιβόλου 
ποιότητας προϊόντα συγκεκριμένης εταιρίας, όταν 
στους χώρους στάθμευσής της αντικρίζεις πολυτε-
λή αυτοκίνητα αξίας αρκετών χιλιάδων ευρώ.

Πόσο αντιφατική είναι η αγορά προϊόντων από 
εταιρίες που είναι κοινό μυστικό ότι εφαρμόζουν 
τακτικές φοροαποφυγής μέσω εταιριών off shore 
και που είναι επίσης γνωστή η εφήμερη διάρκεια 
ζωής των προϊόντων τους αλλά και η επικινδυνό-
τητα των υλικών κατασκευής τους;

Υπάρχει άραγε καταναλωτική συνείδηση; Έχουμε 
συνειδητοποιήσει τη δύναμή μας ως καταναλωτές ή 
κυριευόμαστε από το αίσθημα του ωχαδερφισμού, 
της βόλεψής μας και της πλασματικής αίσθησης ότι 
εξοικονομούμε χρήματα ως έξυπνοι καταναλωτές;

«Η φθήνια τρώει τον παρά», έλεγαν οι παλαιοί 
και μάλιστα το έλεγαν σε περιόδους μεγαλύτερης 
ανέχειας από αυτή που εμείς ζούμε σήμερα.

Η στήριξη της Ελληνικής αγοράς, τοπικής και 
ευρύτερης, η στήριξη Ελληνικών επιχειρήσεων που 
σέβονται τόσο τον καταναλωτή όσο και τους εργα-
ζόμενούς τους είναι ένα από τα λίγα όπλα που μας 
έχουν απομείνει και αυτό το αφήνουμε ανεκμετάλ-
λευτο στο βωμό της εξοικονόμησης ολίγων ευρώ, 
που όμως σύντομα εξανεμίζονται λόγω της κακής 
ποιότητας των προϊόντων.
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Ο Έλληνας πάσχει από το σύνδρομο βραχείας μνήμης. Το είχε 
πει άλλωστε και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης όταν αναφερόταν 
στο Σκοπιανό ζήτημα.

Ο Έλληνας ξεχνά αυτούς που τον εξαπάτησαν, που τον εξευτέ-
λισαν και συνεχίζει να πιστεύει πως ότι γυαλίζει είναι χρυσός… 
Εύκολα θα ξεχάσει τα ελαττωματικά «προϊόντα» του παρελθό-
ντος. Εύκολα θα ξεχάσει τις φρούδες υποσχέσεις.

Έχει μνήμη χρυσόψαρου. Έχει τόση μυωπία ώστε βλέπει πά-
ντα το δέντρο και ποτέ το δάσος.

Θα μου πείτε βέβαια, τι σχέση έχουν τα επικίνδυνα τρόφιμα 

με τις φρούδες υποσχέσεις; Κι όμως, έχουν. Καμία συμπεριφορά, 
νοοτροπία, ιδιοσυγκρασία δεν είναι ανεξάρτητη, αυτόνομη. Όλα 
υποδηλώνουν τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, τον τρόπο 
σκέψης και αντίδρασης.

Ένας λαός που αρκείται στο να αγοράσει ένα κιλό φέτα 50 λε-
πτά φθηνότερα μη λογαριάζοντας το γενικότερο συμφέρον, ένας 
λαός που αρκείται στην υπόσχεση μιας μικροέκπτωσης, ενός μι-
κροεπιδόματος, ένας λαός που προτάσσει το ΕΓΩ μπροστά από 
το ΕΜΕΙΣ είναι πολύ εύκολο να χειραγωγηθεί.

Και αυτό το ξέρουν οι άλλοι καλά, πολύ καλά!  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Αντώνης 
Αντωνακάκης

Η χώρα μας, μαζί με αρκετές άλλες του πλανή-
τη, μαστίζεται εδώ και αρκετά χρόνια, πλέον, με 
την οικονομική κρίση που έχει ενσκήψει. Θα πί-
στευε κάποιος ότι η κρίση αυτή που ξεκίνησε ως 
οικονομική θα οδηγούσε σε μαρασμό τις δραστη-
ριότητες εκείνες για την ψυχαγωγία και κυρίως για 
την πνευματική του ανύψωση του ατόμου συνή-
θως απαιτούν την διάθεση οικονομικών πόρων.

Αντίθετα αυτό που παρατηρούμε τον τελευταίο 
καιρό είναι ότι ο κόσμος αφυπνίσθηκε από το σοκ 
της οικονομικής κρίσης και ψάχνοντας να βρει κάτι 
να απασχοληθεί, γυρνάει με όλο και μεγαλύτερους 
ρυθμούς στις τέχνες και στα γράμματα.

Τον τελευταίο καιρό, για παράδειγμα, έχω παρα-
κολουθήσει αρκετές θεατρικές παραστάσεις ερα-
σιτεχνικών ομάδων που αποτελούνται από εθελο-
ντές. Οι άνθρωποι αυτοί ανεβαίνουν στην σκηνή 
και υποδύονται ρόλους που πολλές φορές είναι τε-
λείως διαφορετικοί από την πραγματική ψυχοσύν-
θεσή τους. Η διαδικασία αυτή έχω την εντύπωση 
ότι αποτελεί μια φυγή, έστω και για λίγες ώρες από 
μια ζοφερή πραγματικότητα σε ένα κόσμο διαφο-
ρετικό, όχι απαραίτητα πιο ωραίο αλλά σίγουρα 
πιο υποφερτό. Η ενασχόληση αυτή απαιτεί μεγά-
λες θυσίες χρόνου, αλλά και κατάθεσης ψυχής. Δεν 
είναι απίθανο κάποιος να ξεκινάει την καθημερινή 
του δραστηριότητα με την δουλειά του στις 7 ή 8 
το πρωί και να συνεχίζει μετά με τις θεατρικές πρό-
βες μέχρι αργά το βράδυ πολλές φορές για μήνες. 

Ένα άλλο παράδειγμα είναι η φωτογραφία. Οι 

σύλλογοι, οι ομάδες, οι παρέες που ασχολούνται 
με το χόμπι αυτό συνεχώς πολλαπλασιάζονται. 
Στην τελευταία έκθεση Photovision 2017, που είχα 
την τύχη να πάρω μέρος, υπήρχε και τμήμα που 
αφορούσε τις ερασιτεχνικές προσπάθειες με έκθε-
ση φωτογραφιών. Κατά γενική ομολογία, ήταν ένα 
πολύ ενδιαφέρον κομμάτι της έκθεσης. Μαζί με το 
ενδιαφέρον άρχισε να ανεβαίνει και η προσφορά 
σε δραστηριότητες που αφορούν στο χόμπι αυτό, 
όπως η διοργάνωση σεμιναρίων, καθώς και εργα-
στηρίων φωτογραφίας.

Αντίστοιχα μπορεί κάποιος να αναφέρει την δη-
μιουργική γραφή, τη ζωγραφική την λογοτεχνία 
και άλλες τέτοιες δραστηριότητες. Όλα αυτά θα 
είχαν μείνει στην αφάνεια αν επαναπαυόμασταν 
στην οικονομική ευμάρεια και πνευματική ραστώ-
νη των προηγούμενων χρόνων. Αυτό βέβαια δεν 
σημαίνει ότι έχουμε φτάσει σε καλό σημείο, ακόμα, 
αλλά ότι έχει αρχίσει κάτι να κινείται σε πνευματι-
κό επίπεδο. Οι τάσεις αυτές σε καμία περίπτωση 
δεν είναι μαζικές ούτε καν στους περισσότερους 
από μας. Δείχνει απλά ότι σε μερικούς συνανθρώ-
πους μας κάποια πνευματικά κύτταρα δεν είναι τε-
λείως νεκρά και, έστω και σιγά-σιγά, αρχίζουν να 
αφυπνίζονται.

Ίσως από τις δραστηριότητες αυτές να ξεπετα-
χτούν οι αυριανοί πνευματικοί φάροι που θα πα-
ρασύρουν και τους υπόλοιπους από εμάς προς τα 
πάνω πριν μας καταπιεί τελείως η κινούμενη άμ-
μος του πνευματικού μαρασμού.  ■
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Αριστοτέλης 
Αλεξόπουλος

1  Βλ. Instituto Geografico Militare, [1928-1993], Biblioteca Guerini Stampalia 
Venezia, περί χαρτογράφησης της Δωδεκανήσου κατά την Ιταλική κυριαρχία, 
στο Κ. Σβολόπουλος, (2002), «Το Καθεστώς των Νησίδων στο Νοτιοανατολικό 
Αιγαίο. Η Μαρτυρία των Πηγών», σελ. 18-19.

Εφαρμογή πολιτικών ανάπτυξης
Για να ασκηθεί μία σωστή κρατική πολιτική προστασίας και 

διατήρησης του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος των 
μικρών νησιών, είναι απαραίτητο να γίνει πλέον συστηματική 
καταγραφή όλων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Άλλω-
στε η μόνη καταγραφή νησιών που υπάρχει αφορά την επεξερ-
γασία στοιχείων από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Π.Ν. και 
την Ε.Σ.Υ.Ε. σχετικά με τη γεωγραφική θέση και τη διοικητική 
υπαγωγή τους.

Πρόσθετα, ζητήματα εποικισμού ή προσέλκυσης κατοίκων σε 
ακατοίκητα νησιά θεωρούνται σημαντικά. Η επίσημη και με κάθε 
λεπτομέρεια καταγραφή των χαρακτηριστικών του οικιστικού 
και του φυσικού περιβάλλοντος κάθε νησιού1 θα πρέπει να βα-
σιστεί στη δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων στην οποία 
θα συγκεντρωθούν πληροφορίες για θέματα όπως οι επικοινω-
νιακές οδοί (ακόμη και μονοπάτια), οι γέφυρες, οι υδραυλικές ή 
/και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τα εργοτάξια, τα υδραγωγεία, τα 
φρεάτια και οι φυσικές πηγές, οι ποταμοί, οι χείμαρροι και οι κα-
ταρράκτες, οι υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις, οι εκκλησίες και 
οι μονές, τα οικήματα κάθε είδους (μέχρι παραπήγματα και κα-
λύβες), τα κοιμητήρια, τα μεταλλεία, οι ανεμόμυλοι, τα ερείπια 
ιστορικών μνημείων, οι φάροι, τα δάση και οι καλλιέργειες (με 
αναφορά στα είδη δένδρων και φυτών).

Επίσης, πρέπει να ξεκαθαριστεί ποια είναι τα κριτήρια χαρα-
κτηρισμού ορισμένων νησίδων και νησιών ως ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους, με στόχο την αποτελεσματική προστασία, διατήρηση 
και ανάδειξη του φυσικού τους περιβάλλοντος. Στις νησίδες που 

έχουν ήδη ανακηρυχθεί ως ειδικές περιοχές προστασίας επιτρέπο-
νται μόνο οι εξής δραστηριότητες: (1) Η άσκηση των παραδοσια-
κών ασχολιών αγροτικού χαρακτήρα, π.χ. αλιεία, μελισσοκομία, 
γεωργία, κτηνοτροφία. (2) Η επισκευή και αποκατάσταση τυχόν 
υφιστάμενων κτισμάτων και υποδομών (π.χ. διαβατικά, κελιά, 
μάνδρες) και (3) η κατασκευή νέων κτισμάτων προσαρμοσμένων 
στο περιβάλλον για την εξυπηρέτηση αναγκών εθνικής άμυνας, 
φαροφύλαξης, αρχαιολογίας και επιστημονικής έρευνας. 

Τα μικρά νησιά και οι ακατοίκητες νησίδες διαμορφώνουν ένα 
περίπλοκο ιστό πολιτισμικών μονάδων, καθένα από τα οποία με 
την παράδοσή του και τα δικά του κοινωνικά πρότυπα συμπε-
ριφοράς αλλά αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, ορισμένες 
φορές δισεπίλυτα, εξαιτίας των πιέσεων που υφίστανται από αν-
θρώπινες δραστηριότητες και την οικιστική ανάπτυξη. Η διατή-
ρηση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των μικρών νη-
σιών, νησίδων και βράχων του ελληνικού θαλάσσιου χώρου θα 
πρέπει να βασίζεται σε τρεις συνιστώσες οι οποίες είναι άρρηκτα 
συνυφασμένες δηλαδή, προώθηση εναλλακτικών μορφών του-
ρισμού, χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και δη-
μιουργία βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει όλες τις σχετικές 
πληροφορίες για κάθε νησί.

Οικο-τουρισμός: Ο περιορισμός της ανεξέλεγκτης τουριστι-
κής ανάπτυξης την τελευταία εικοσαετία συνδυάζεται με τον 
προσδιορισμό κατά νησί του επιθυμητού επιπέδου τουριστικής 
ανάπτυξης και την κατάρτιση ρυθμιστικού σχεδίου (π.χ. χρήσεις 
γης) για κάθε νησί να αποτελούν αναγκαιότητα πριν από κάθε 
σχεδιασμό. Η στροφή προς τον τουρισμό υψηλής ποιότητας, η 
προώθηση νέων μορφών όπως ο ναυταθλητικός, ο πολιτιστι-
κός, ο τουρισμός στη φύση, ο συνεδριακός κ.λπ. με αντίστοιχο 
ανασχεδιασμό της εκμετάλλευσης του νησιωτικού χώρου μέσα 
σε ένα πλαίσιο μη διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας απο-
τελούν μερικά από τα σημεία πολιτικής που θα πρέπει να συνο-
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δεύονται από τα αντίστοιχα μέτρα. Η νέα μορφή 
εναλλακτικού τουρισμού είναι απαραίτητη πλέον 
για τα επίπεδα τουριστικής ανάπτυξης, δηλαδή 
πρόκειται για τουριστική ανάπτυξη συμβατή με τη 
διατήρηση των υπαρχόντων οικοσυστημάτων και 
τη συντήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς. Ο 
οικο-τουρισμός στηρίζεται: (α) στη σωστή αναλο-
γία τουριστών – επισκεπτών σε σχέση με τον τοπι-
κό πληθυσμό, (β) στη γνωριμία με τις τοπικές πα-
ραδόσεις και συνήθειες (διαφορετικοί κοινωνικοί 
ρόλοι) και (γ) στην προστασία και ανάδειξη του 
τοπικού τρόπου ζωής και του τοπικού τρόπου πα-
ραγωγής (π.χ. μνημεία, ήθη και έθιμα, γεωργικές, 
αλιευτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες).

Χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφορι-
ών: οι νέες τεχνολογίες θα συνδράμουν στην ορ-
θολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων κάθε 
μικρού νησιού και κατά συνέπεια θα προωθήσουν 
τις εναλλακτικές μορφές τουριστικής ανάπτυξης. 
Συγκεκριμένα η συμβολή των G.I.S. αφορά (α) στη 

συλλογή δορυφορικών πληροφοριών για τη λήψη 
αποφάσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα 
σε περιβαλλοντικές, μετεωρολογικές και  κλιματο-
λογικές εφαρμογές, (β) στην καταγραφή μεγάλου 
αριθμού παραμέτρων για την ατμόσφαιρα, τη θά-
λασσα και το έδαφος και δυνατότητα συνδυασμού 
των παραπάνω για ταχεία επαλήθευση και εξαγω-
γή χρήσιμων συμπερασμάτων για μία περιοχή και 
(γ) στο γρήγορο έλεγχο των εναλλακτικών ιδεών 
και προτάσεων με βάση τα πραγματικά δεδομένα. 
Παράλληλα με τη χρήση της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών μπορεί να επιτευχθεί η επέκτα-
ση των τηλεπικοινωνιών, η δορυφορική σύνδεση 
με δημιουργία δικτύου on-line, η εφαρμογή συ-
στημάτων τηλεπληροφορικής στα νησιά για επι-
λεγμένες υπηρεσίες και περιοχές.

Δημιουργία ψηφιακής βάσης δεδομένων μι-
κρών νησιών: Για να προσεγγίσουμε τον νέο θεσμό 
του οικο-τουρισμού είναι απαραίτητη μία διεπιστη-
μονική περιβαλλοντική μελέτη που θα περιλαμβά-
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νει τη λεπτομερή και ακριβή αποτύπωση ενός νησιού και 
θα βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα. Ένα προτεινόμενο 
μοντέλο βάσης δεδομένων θα μπορούσε να περιλαμβά-
νει: (α) περιγραφικά στοιχεία: όνομα, γεωγραφικά δεδο-
μένα, επιφάνεια έκτασης, μήκος ακτογραμμής, υποθα-
λάσσιος πλούτος, αποστάσεις από μεγαλύτερα νησιά ή 
την ενδοχώρα κ.λπ., (β) είδος νησιού: ηπειρωτικά, ατόλ-
λες, κοραλλιογενή, ηφαιστιογενή, ανάλογα με το ύψος 
του νησιού ή τα βάθη της θάλασσας, ανάλογα με τη 
γεωμορφολογία του εδάφους ή συνδυασμός των παρα-
πάνω κλπ., (γ) κλίμα: βροχοπτώσεις, θερμοκρασίες, (δ) 
καταστροφικές απειλές (φυσικές ή τεχνητές): κυκλώνες, 
ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμοί, παρατεταμένες ξηρασίες, 
ευπάθεια σε πυρκαγιές ή πετρελαιοκηλίδες κλπ., (ε) αν-
θρώπινη διαβίωση: ανάλογα με τη διακύμανση και την 
πυκνότητα του πληθυσμού, ανάλογα με τις επιδράσεις, 
π.χ. αστικές περιοχές, οικονομικές δραστηριότητες και 
αγροτικές καλλιέργειες, ανάλογα με τους εκτιθέμενους 
δείκτες-κινδύνους, (στ) οικοσυστήματα / ζητήματα ειδι-
κού ενδιαφέροντος: ύπαρξη περιοχών προστασίας ή που 
πρόκειται να προστατευθούν βάσει κοινοτικής ή εθνικής 
νομοθεσίας, ενδημικά είδη ιδιαίτερα όταν χαρακτηρίζο-
νται μοναδικά, στοιχεία χλωρίδας και πανίδας, επιδημίες, 
νοσήματα και θανατηφόρα είδη που εισβάλλουν στα νη-
σιά και προκαλούν προβλήματα διατήρησης και (ζ) σχετι-
κές αναφορές - πληροφορίες / ειδική βιβλιογραφία.

Παράλληλα μπορούν να εκπονηθούν ειδικές μελέ-
τες όπως: (α) συστηματική απογραφή και εκτίμηση των 
φυσικών πόρων των νησιών, (β) ανθρωπολογική χαρτο-
γράφηση των νησιωτικών μικρο-κοινωνιών με έμφαση 
στα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη και (γ) κατασκευή ενός δυνα-
μικού μοντέλου μεταφορών στα νησιά με δυνατότητες 
διερεύνησης. Ειδικότερα για την Ελλάδα, ο ρόλος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εξαιρετικά σημαντικός δι-
ότι εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ζητήματα χρήσεων 
γης και ιδιοκτησιακού καθεστώτος αλλά και προστασίας 
της ενάλιας αρχαιολογικής κληρονομιάς.   ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Το Port Lligat είναι ένα υπέροχο ψα-
ροχώρι γεμάτο τριανταφυλλιές.

Ο μεσογειακός καλοκαιρινός ήλιος 
το λούζει, ενώ η κρυστάλλινη παραλία 
του θυμίζει έντονα τις παραλίες των ελ-
ληνικών νησιών. Παντού βλέπεις βαρ-
κάκια και ακούς φωνές ανθρώπων που 
κολυμπούν. Το Port Lligat βρίσκεται στο 
Ακρωτήρι της Χερσονήσου Creus στην 
ακτή της Costa Brava στη Μεσόγειο και 
κοντά στην πόλη Cadaqués, που υπάγε-
ται στην Καταλονία.

Έγινε διάσημο στους καλλιτεχνικούς 
κύκλους μερικές δεκαετίες πριν, αφού 
ο διάσημος σουρεαλιστής ζωγράφος 
Salvador Dali το επέλεξε με τη σύζυγό 
του Gala ως θερινή κατοικία και εκεί 
στέγασε το ατελιέ του.

Σήμερα, αποτελεί πόλο έλξης για χι-
λιάδες τουρίστες από όλον τον κόσμο 
που επισκέπτονται το «Casa Museu 

Salvador Dali», αφού από το 1997 το σπί-
τι μετατράπηκε σε μουσείο.

Ο εκκεντρικός καλλιτέχνης δημιούρ-
γησε ένα ενιαίο σπίτι χτισμένο σε διαφο-
ρετικά επίπεδα που καταλήγει να είναι 
ένας λαβύρινθος από δωμάτια, όπου το 
καθένα έχει την ξεχωριστή υπογραφή του 
δημιουργού τους. Στο σπίτι αυτό ο Dali 
έφτιαξε μερικούς από τους διασημότε-
ρους πίνακές του όπως το «Τhe Sacrament 
of the Last Supper», το «The Madonna of 
Port Lligat» αλλά και το «Crucifixion».

Ταυτόχρονα με τις δημιουργίες που 
υπάρχουν μέσα στο σπίτι, μπορεί κάποιος 
να θαυμάσει στην πισίνα στη γωνία Pirelli 
τον διάσημο καναπέ εξαιτίας του ιδιαίτε-
ρου σχεδίου του σε σχήμα χειλιών, το ξα-
πλωμένο γλυπτό κάτω από τις ελιές και 
πολλές άλλες ευφάνταστες δημιουργίες. 

Περιδιαβαίνοντας τους χώρους βρί-
σκεσαι μπροστά στο σαλόνι και στην 

κρεβατοκάμαρα του ζεύγους, μπροστά 
στο καβαλέτο με τα πινέλα του, στη βι-
βλιοθήκη του και μπορείς ακόμα να δεις 
και πιο ιδιαίτερους χώρους. Η θέα από το 
σπίτι στην παραλία είναι μαγευτική ιδίως 
όταν πέφτει ο ήλιος που τα πάντα αυτο-
μάτως διαφοροποιούνται.

Τα υφασμάτινα πλοκάμια ενός χταπο-
διού σε κάποια γωνιά του κήπου μαζί με 
άλλες πρωτότυπες κατασκευές αιχμα-
λωτίζουν τη ματιά, ενώ η αίσθηση είναι 
απολύτως συνυφασμένη με το δέος της 
παραμονής σου στον χώρο.

Οι δονήσεις που νιώθει ο επισκέπτης 
μέσα στο περιβάλλον που ανέπνεε, δη-
μιουργούσε, φανταζόταν, ονειρευόταν, 
αυτός ο μοναδικός καλλιτέχνης, αυτή 
η ξεχωριστή ιδιοφυία, αυτή η τεράστια 
μορφή της τέχνης του 20ού αιώνα δεν 
αποτυπώνονται, δεν αναπαράγονται και 
δεν απορροφώνται.  ■
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Επισκεφθήκαμε...!

Μαρία Μεταξά
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Το Aogashima Island είναι ένα ηφαι-
στειακό νησί της Ιαπωνίας στη θάλασσα 
των Φιλιππινών, το νοτιότερο και το πιο 
απομονωμένο κατοικημένο νησί του αρ-
χιπελάγους Izu, 300 km νότια του Τόκιο.

Μια γεωλογική... ανωμαλία που συ-
νέβη στις αρχές της περιόδου Edo κα-
τέστησε το Aogashima ως ένα από τα 
πιο παράξενα νησιά στον κόσμο, κα-
θώς πρόκειται στην ουσία για ένα διπλό 
ηφαίστειο μέσα στη θάλασσα!

Πιο συγκεκριμένα, το ίδιο το νησί εί-
ναι ένα ηφαίστειο και ένα άλλο μικρότε-
ρο βρίσκεται μέσα στην καλντέρα του. 
Και ναι, είναι ένα ενεργό ηφαίστειο, ενώ 
περισσότεροι από 200 άνθρωποι ζουν 
στο ομώνυμο χωριό Aogashima.

Η τελευταία γνωστή έκρηξη του 

ηφαιστείου Aogashima έγινε στα τέλη 
του 18ου αιώνα, σκοτώνοντας πολλούς 
χωρικούς και αναγκάζοντας τον υπό-
λοιπο πληθυσμό να εκκενώσει το νησί. 
Χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν πενή-
ντα χρόνια για να επιστρέψουν πίσω και 
να κατοικήσουν ξανά στο νησί.

Το Aogashima περιβάλλεται από από-
τομα και τραχιά βράχια, ενώ προσφέρει 
από κάθε σημείο του πανοραμική θέα 
στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Η αλιεία και η γεωργία είναι οι βασι-
κές ασχολίες των κατοίκων, με έναν μι-
κρό αριθμό τουριστών να προσφέρει σε 
αυτούς ένα έξτρα εισόδημα ορισμένες 
εποχές του χρόνου.

Λόγω της έλλειψης φυσικών λιμανιών 
αλλά και εξαιτίας των ισχυρών ρευμά-

των που επικρατούν στην περιοχή, η 
πρόσβαση στο Aogashima ήταν ανέκα-
θεν δύσκολη και γίνεται μόνο μέσω μιας 
μικρής προβλήτας στο λιμάνι, όπου προ-
σεγγίζουν μικρά πλοία όταν το επιτρέ-
πουν οι καιρικές συνθήκες.

Στις ομορφιές του νησιού συγκατα-
λέγονται η πλούσια τροπική βλάστηση 
αλλά και οι εντυπωσιακές παραλίες, η 
πρόσβαση στις οποίες γίνεται μέσω αυ-
τοσχέδιων μονοπατιών που έχουν δημι-
ουργηθεί πάνω στους βράχους.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι σε ολόκλη-
ρο το νησί υπάρχουν πολλά ηφαιστειακά 
ανοίγματα στο έδαφος, από όπου ανα-
δίδεται διαρκώς ατμός, προσδίδοντας 
απόκοσμο χαρακτήρα στο έτσι ή αλλιώς 
παράξενο φυσικό περιβάλλον.
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Ταξιδεύουμε!

Βιργινία  
Παναγιώτου

Το Tobermory είναι μια μαγευτική πε-
ριοχή στο Οντάριο του Καναδά, που γί-
νεται πόλος έλξης πολλών επισκεπτών 
καθόλη τη διάρκεια του χρόνου, εξαιτίας 
του φυσικού τοπίου και των  κρυστάλ-
λινων νερών της λίμνης Huron και του 
Κόλπου Georgian που την περιβάλλει.

Πρόκειται για έναν ιδανικό προορισμό 
για φυσιοδίφες, πεζοπόρους αλλά και 
λάτρεις της φύσης – μια «γιορτή για τα 
μάτια», όπως αποκαλούν χαρακτηριστι-
κά οι ντόπιοι τον τόπο τους. Ειδικότερα, 
μάλιστα, για τους δύτες το  Tobermory 

θεωρείται... παράδεισος! Για ποιον λόγο;
Στο βυθό της λίμνης Huron υπάρχουν 

22 ναυάγια πλοίων, ορισμένα από τα 
οποία είναι τα αρχαιότερα και καλύτερα 
διατηρημένα ναυάγια του Καναδά, που 
χρονολογούνται από τα μέσα του 19ου 
και τις αρχές του 20ού αιώνα.

Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα 
να κολυμπήσουν κοντά σε αυτά ή να 
κάνουν βαρκάδα στην επιφάνεια της λί-
μνης, αλλά οι πιο τολμηροί μπορούν να 
καταδυθούν στο βυθό και να εξερευνή-
σουν από κοντά τα πλοία. Το πιο παλιό, 

μάλιστα, ναυάγιο χρονολογείται εδώ 
και 150 χρόνια, ενώ η φιγούρα του είναι 
ορατή από κάθε σημείο του κόλπου.

Και μπορεί η εικόνα να φαντάζει τρο-
μακτική στο θεατή, που αναρωτιέται τι 
θα συναντήσει μέσα στο νερό, όμως το 
αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, καθώς 
ο πρασινογάλαζος βυθός προσφέρει μια 
μοναδική εμπειρία εξερεύνησης που κό-
βει την ανάσα! Άλλωστε λίγες είναι οι 
ευκαιρίες που έχει ο καθένας να βρεθεί 
στο... κατάστρωμα ενός ναυαγισμένου 
πλοίου!  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Σ’ ένα καταπράσινο τοπίο ουσιαστικά 
μέσα σ’ ένα τόξο που το έχουν σμιλεύσει 
τα πευκόφυτα βουνά Τελέθριο και Κα-
βαλάρης, στην καρδιά ενός τεράστιου 
ελαιώνα που ενώνει τους πρόποδες του 
βουνού με τη θάλασσα είναι χτισμένες 
οι Ροβιές. 

Οι Ροβιές είναι ένα χωριό με γραφι-
κά σπίτια και τους ανθισμένους κήπους, 
χαμογελαστούς και φιλόξενους ανθρώ-
πους και κυρίως με βαθυγάλανα νερά 
που τα ηλιοβασιλέματα αποθεώνουν τις 
ανθρώπινες αισθήσεις. 

Το βενετσιάνικο πυργοκάστελο δε-
σπόζει στη μέση του χωριού και σύμφω-

να με κάποιους μελετητές αναφέρεται ότι 
ανεγέρθηκε μεταξύ 1255-1258 από τον 
Γουλιέλμο Β′ τον Βιλλεαρδουίνο, ο οποί-
ος ήταν ηγεμόνος της Αχαΐας, γεννημέ-
νος  στην Καλαμάτα. Οι πηγές καταγρά-
φουν ότι κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας 
του το Πριγκιπάτο της Αχαΐας απέκτησε 
τεράστια ισχύ και πλούτο. Παράλληλα 
όμως, στα χρόνια του σημειώθηκε το 
πρώτο πλήγμα κατά της Φραγκοκρατίας 
στην Πελοπόννησο. 

Ο Βονιφάτιος ο Μομφερατικός, Βα-
σιλιάς της Θεσσαλονίκης, αμέσως μετά 
την κατάληψη της Κωνσταντινούπο-
λης από τους Σταυροφόρους της Δ΄ 

Σταυροφορίας το 1204, κατέλαβε την 
Εύβοια, όπου ο Ιάκωβος ντ’ Αβέν έχτι-
σε φρούριο στα στενά του Ευρίπου και 
πήρε τον τίτλο του Κύριου της Εύβοιας. 
Μετά το θάνατο του Ιάκωβου ντ’ Αβέν, 
ο Βονιφάτιος, τον Αύγουστο του 1205, 
μοίρασε τα εδάφη της Εύβοιας σε τρεις 
Λομβαρδούς συμπατριώτες του (από τη 
Βερόνα) σε τρία μέρη ως εξής: το βόρειο 
τμήμα, με πρωτεύουσα τους Ωρεούς 
(Τριτημόριο Ωρεών-Terzero del Rio), το 
κεντρικό, με πρωτεύουσα -κοινή και για 
τους τρεις βαρόνους- τη Χαλκίδα (Τριτη-
μόριο Χαλκίδας-Terzero della Clissura) 
και το νότιο, με πρωτεύουσα την Κά-
ρυστο (Τριτημόριο Καρύστου-Terzero 
di Caristo). Ο Γουλιέλμος Β' διεκδίκησε 
την βαρωνία της Β Εύβοιας (του Ωρεού) 
που είχε στην κατοχή της και με αυτή 
την αφορμή ήρθε σε σύγκρουση με τους 
βαρώνους υποτελείς του στην Εύβοια, 
αλλά και με τον Δούκα των Αθηνών 
και τους Βενετούς, που είχαν αρχίσει να 
φοβούνται τη συνεχιζόμενη αύξηση της 
δύναμής του. Το 1256 ο Γουλιέλμος ει-
σέβαλε στην Εύβοια και κατέλαβε τον 
Ωρεό και την Χαλκίδα.

Οι Φράγκοι βαρόνοι της Εύβοιας στην 
προσπάθειά τους να επιλύσουν τις δια-
φορές που είχαν μεταξύ τους, αλλά και 
με τον Λατίνο αυτοκράτορα της Κων/
πολης και με το πριγκιπάτο της Αχαΐας, 
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Μαρία 
Μεταξά

συνήψαν συμφωνίες με τους Ενετούς για 
τη παραχώρηση δικαιωμάτων και άλλων 
προνομίων. Με τον τρόπο αυτό ο έλεγ-
χος πέρασε σιγά-σιγά στους Ενετούς οι 
οποίοι κυριάρχησαν στην Εύβοια κατά 
τον 14ο και 15ο αιώνα.

Ο πύργος αρχικά ήταν παρατηρητή-
ριο για προστασία από τους πειρατές. 
Στη συνέχεια αξιοποιήθηκε από τους 
Ενετούς και μετέπειτα από τους Τούρ-

κους. Η Εύβοια καταλήφθηκε από τους 
Οθωμανούς το 1470 και οι Ροβιές έγιναν 
έδρα δήμου. Ο πύργος έγινε η κατοικία 
του Τούρκου τσιφλικά. 

Το 1832 οι Ροβιές πουλήθηκαν από 
τον Τούρκο ιδιοκτήτη στον Έλληνα 
τσιφλικά Απόστολο Δούμα, ο οποίος 
επισκεύασε τον πύργο για να θυμίζει 
περισσότερο αρχοντικό του 19ου αιώνα 
και κατασκεύασε τις προεκτάσεις χαμη-

λότερα από τον κυρίως πύργο. Το 1930 
ο τότε ιδιοκτήτης Αντώνης Παπαδό-
πουλος έκανε επίσης σημαντικές αλλα-
γές με τσιμεντένιες προσθήκες μετά από 
ένα σεισμό που κατέστρεψε μέρος του 
πύργου. Όλες αυτές οι φροντίδες κατά 
τη μακραίωνη ιστορία του διέσωσαν τον 
πύργο, αλλά αλλοίωσαν τη μορφή του 
σε βαθμό που ελάχιστη σχέση έχει με 
τον αρχικό φράγκικο πύργο. ■
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◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ο Διαμαντής Διαμαντόπουλος (Μα-
γνησία Μικράς Ασίας, Ιούνιος 1914 
– Αθήνα, 6 Ιουνίου 1995) ήταν πρωτο-
πόρος και μοναδικός στο ύφος έλληνας 
ζωγράφος της μεσοπολεμικής γενιάς. Ο 
Διαμαντής Διαμαντόπουλος γεννήθηκε 
στην Μαγνησία της Μικράς Ασίας. Η 
οικογένειά του, μετά την Μικρασιατική 
Καταστροφή του 1922, εγκαταστάθηκε 
στην Αθήνα. Από μικρός έδειξε το καλ-
λιτεχνικό του ταλέντο δημοσιεύοντας 
και εκθέτοντας πολλά έργα του. Από το 
1929 δημοσίευε σκίτσα στην Διάπλαση 
των Παίδων, τα οποία υπέγραφε με το 
ψευδώνυμο «Ακάμας». Το 1930, παρου-
σίασε στην αθηναϊκή «Αίθουσα Καλλι-
τεχνικών Ατελιέ» τέμπερες κυβιστικής 
τεχνοτροπίας, οι οποίες τράβηξαν την 
προσοχή πολλών ανθρώπων της τέχνης. 
Το 1931, εξέθεσε έργα του και στο «Άσυ-
λο Τέχνης» του Βελγίου.

Από το 1931 έως το 1936, σπούδασε 
ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας, με δασκάλους τον 
Δημήτρη Μπισκίνη και τον Κωνσταντί-
νο Παρθένη. Την ίδια περίοδο, ταξίδεψε 
στην Ελλάδα για να μελετήσει την βυ-
ζαντινή και λαϊκή τέχνη, και έκανε σκη-
νογραφίες για την θεατρική παράστα-
ση Άλκηστις που παίχθηκε στην Λαϊκή 
Σκηνή του Καρόλου Κουν. Λέγεται επί-
σης ότι επισκέφθηκε μουσεία και άλλους 
καλλιτεχνικούς χώρους στην Γαλλία και 
την Ιταλία, χωρίς ωστόσο να κάνει εκεί 
συστηματικές σπουδές. Έλληνας λοχίας.

Από τα εφηβικά του χρόνια ήταν φί-
λος με τον συγγραφέα Τάσο Αθανασιά-
δη και τον ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη. 
Αργότερα ήρθε σε σύγκρουση με τον 
τελευταίο και έκτοτε έπαψαν να είναι 
φίλοι. Μέχρι το τέλος της ζωής του, ο 
Διαμαντόπουλος πίστευε ότι ο Τσαρού-

χης τον είχε «κλέψει», αν και τα έργα των 
δύο ζωγράφων διαφέρουν τόσο ως προς 
την θεματογραφία όσο και και ως προς 
την τεχνοτροπία.

Το 1940 παρουσίασε έργα του στην 
Βασιλική Ακαδημία Τεχνών (Royal 
Academy of Arts) του Λονδίνου. Το 1947, 
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Αφιερώνουμε!

συμμετείχε σε ομαδική έκθεση που έγινε 
στην αίθουσα «Ρόμβος» μαζί με πολλούς 
άλλους γνωστούς συναδέλφους του 
(Γουναρόπουλος, Μόραλης, Αστεριάδης, 
κ.ά.). Το 1950 συνεργάστηκε ως καθηγη-
τής τεχνικών στο «Ελληνικό Σπίτι» της 
Αγγελικής Χατζημιχάλη. Την ίδια χρονιά 
αποφάσισε να απομονωθεί στο σπίτι-
ατελιέ του στην Δάφνη, για να αφοσιω-
θεί αποκλειστικά στο έργο του, αλλά και 
να πάψει να εκθέτει και να πουλάει έργα 
του, επειδή διαφωνούσε με την εμπορευ-
ματοποίηση της τέχνης. Την σιωπή του 

την διέκοψε μόνον το 1964 συμμετέχο-
ντας σε μεγάλη ομαδική έκθεση στην 
Κύπρο, αλλά με ένα μόνον έργο του που 
το είχε ήδη εκθέσει στην αίθουσα «Ρόμ-
βος» το 1947.

Το 1975, ο Ασαντούρ Μπαχαριάν τον 
έπεισε να ξαναγυρίσει στον κόσμο των 
εκθέσεων, να παρουσιάσει έργα του στο 
καλλιτεχνικό και πνευματικό κέντρο 
«Ώρα» στην Αθήνα, και να καταγράψει 
τις απόψεις του στο Χρονικό της «Ώρας». 
Η έκθεση αυτή έκανε και πάλι γνωστό 
τον ζωγράφο στο ευρύ κοινό. Το 1977, 

συμμετείχε σε δύο ομαδικές εκθέσεις στο 
Βελιγράδι και το Βουκουρέστι. Την επό-
μενη χρονιά (1978), η Εθνική Πινακο-
θήκη τον τίμησε με μεγάλη αναδρομική 
έκθεση στην οποία παρουσιάστηκαν 311 
έργα του. Ακολούθησαν άλλη μία έκθε-
ση στο Δουβλίνο (1979) και δύο εκθέσεις 
πάλι στο κέντρο «Ώρα» (1980 και 1982). 
Μία σειρά έργων με τίτλο Οικοδόμοι, την 
παραχώρησε στην εφημερίδα Αυγή για 
ημερολόγιο που εξέδωσε η εφημερίδα το 
έτος 1981. Το 1982 συμμετείχε στην έκ-
θεση Ευρωπάλια στις Βρυξέλλες, και το 

Μητρότητα. Οικοδόμος. Η αλληγορία του πλούτου.

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Εργάτες. Στον στρατώνα.

Καθισμένος άντρας ζωγραφίζει. Μαθητής.

Σφουγγαράδες.

Το ταξί.
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Το σχέδιο. Κοιμισμένοι φαντάροι.

1983 συμμετείχε στην Μπιενάλε της Βε-
νετίας. Ήταν μέλος του Επιμελητηρίου 
Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (ΕΕΤΕ).

Πέθανε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 
του 1995. Κηδεύτηκε την επομένη στο 
Νεκροταφείο του Βύρωνα ,συνοδευό-
μενος στο στερνό του ταξίδι από ελάχι-
στους φίλους. Λίγα χρόνια αργότερα, η 
Ακαδημία Αθηνών τίμησε τον ζωγράφο 
με έκθεση τριάντα έργων του (2001). Το 
2007, έγινε στην Αθήνα έκθεση έργων 
του Διαμαντόπουλου που συμπεριλαμ-
βάνονται στην συλλογή Πορταλάκη.

Ο Διαμαντόπουλος θεωρείται πιο 
«Ευρωπαίος» στο έργο του από τους έλ-
ληνες ζωγράφους της εποχής του, αν και 
πολλοί τον κατατάσσουν στην ελληνο-
κεντρική «Γενιά του Τριάντα». Στο έργο 
του απεικόνισε την ανθρώπινη φιγούρα 

— κυρίως τους ανθρώπους του καθημε-
ρινού μόχθου — με σχήματα αδρά, σχε-
δόν πρωτόγονα, και χρώματα άλλοτε πιο 
σκοτεινά και άλλοτε πιο φωτεινά.

Οι πίνακες του Διαμαντόπουλου δια-
κρίνονται για την αποποίηση κάθε κλα-
σικής έκφρασης και την παρουσίαση της 
ανθρώπινης μορφής με μια ξεχωριστή 
ποιητικότητα και μουσικότητα. Λόγω 
αυτής της ιδιαιτερότητας στο ύφος, ορι-
σμένοι έλληνες τεχνοκριτικοί έφθασαν 
στο σημείο να συγκρίνουν τον Διαμα-
ντόπουλο με άλλους πολύ σημαντικούς 
ζωγράφους σαν τον Σεζάν, τον Πικάσσο, 
τον Κλέε, κ.ά. Έστω κι αν αυτή η σύγκρι-
ση θεωρηθεί κάπως υπερβολική, σίγου-
ρα στον ελληνικό χώρο, μπορεί κανείς 
να μιλά για την μοναδική «περίπτωση 
Διαμαντόπουλου».  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Όταν το 1937 ο Γιώργος Δενδρινός 
εξέδιδε από τις εκδόσεις Γκοβόστη το 
«Μαμούθ» ο φίλος του και συγγραφέας 
Γιώργος Κοτζιούλας τόνιζε στο εισαγω-
γικό του Σημείωμα

«Άμα θα ’ρθει ο καιρός να καταρτίσουν 
το μαρτυρολόγιο της ελληνικής λογοτεχνί-
ας -αυτόν το φοβερό κατάλογο που θα αρ-
χίζει με ονόματα ενός Παπαδιαμάντη, ενός 
Βιζυηνού, ενός Κρυστάλλη και θα τελειώ-
νει με παραδείγματα, ελπίζω, των ημερών 
μας - είμαι βέβαιος πως εκεί θα βρεθεί κά-
ποια θέση και για τον Γιώργο Δενδρινό».

Ο συγγραφέας του δε αφιέρωνε αυτήν 
την σατιρικο-δραματική νουβέλα ως εξής: 
«Το έργο μου τούτο, το μικρό, στον τόπο 
που γεννήθηκα - στα δέντρα, στο χώμα, 
στους γκρεμούς και σ’ όλα τ’ άψυχα και σ’ 
όλα της φύσης τα στοιχειά, που δε με πι-
κράνανε ποτέ - το αφιερώνω», κι ο λόγος 
σαφής και γεμάτος πίκρα και πόνο.

Όταν στα μέσα της δεκαετίας του ‘30, 
ο Γιώργος βρέθηκε άρρωστος στο χωριό 
βγαίνοντας από το φθισιατρείο «Σωτη-
ρία» ο πατέρας του Παναγής Δενδρινός, 
του Φλωριά, οικογενειακό παρατσού-
κλι, απαγόρευε ακόμα και στους στε-
νούς συγγενείς, να του πάνε τρόφιμα και 
γάλα, λέγοντας: «Ο μπουρσεβίκος, (σ.σ. ο 
μπολσεβίκος ήθελε να πει), που έμαθε και 
γράφει, μας κάνει τον έξυπνο» καταδικά-
ζοντας τον σε θάνατο από την πείνα.

Και όμως αυτός ο αντιδραστικός και 

σκληρός άνθρωπος που του έμαθε τα 
πρώτα του γράμματα. Και να πως ο ίδιος 
μας το παρουσιάζει:

«Εκεί. Τα πρώτα γράμματα, όπως λέτε, 
τα διδάχτηκα πάνω σ’ ένα πιάτο! Είχαμε 
κάτι πιάτα από εγγλέζικη φαγιάνσα με 
μπλε σκεδιάσματα, φερμένα από την Πόλη 
ή από την Πάτρα. Και γυρωτρόγυρα, στο 
φεστόνι τους, είχανε σταμπαρισμένο τον 
ελληνικό αλφάβητο. Με γράμματα και 
κείνονε, βαθιά μπλε σαν τα σκεδιάσματα. 
Και κάθε ώρα φαγιού ο πατέρας μου, μου 
μάθαινε την άλφα βήτα. Το θυμάμαι. Και 
είναι η μόνη αγαθή πράξη του πατέρα 
μου για μένα».

Ο Γ. Δενδρινός γεννήθηκε στο Καλόν 
Όρος, στο Νιοχώρι Ερύσσου Κεφαλονιάς 
το 1904 και έσβησε από την φυματίωση ξε-
χασμένος από όλους σε μια παράγκα έξω 
από το σανατόριο «Σωτηρία» στις 26/8/
Ι938. Μόλις τελείωσε το Δημοτικό Σχο-
λείο ξενιτεύτηκε στην Αθήνα  εγκαταστά-
θηκε η οικογένειά του το 1915. Άσκησε 
διάφορα επαγγέλματα πρώτα εργαζόμε-
νος ως υπάλληλος ενός συγγενή του, από 
τον οποίο είχε τις χειρότερες αναμνήσεις, 
ως πωλητής υφασμάτων σε Δυτική Αττι-
κή, Μάνδρα, Ασπρόπυργο, κ.ά Παρακο-
λούθησε για λίγο τη νυχτερινή σχολή του 
Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» 
για άπορα παιδιά και παράλληλα διάβαζε 
πολύ. Ήταν αυτοδίδακτος. 

Άρχισε να γράφει στα 20 χρόνια του. 

Ο Γιώργος Δενδρινός.

Το 1924 και το 1928 συμμετείχε με διηγή-
ματά του σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς 
του λαϊκού περιοδικού «Φαντάζιο» και 
του «Παρνασσού», μαζί με τους επίσης 
τότε πρωτόβγαλτους Γιάννη Σκαρίμπα 
και Μενέλαο Λουντέμη, με το ψευδώνυμο 
Σεφλώρ, από το Φλωριάς, οικογενειακό 
παρατσούκλι προερχόμενο από το μικρό 
όνομα του παππού του. Ένα διήγημά του 
βραβεύτηκε από το «Φαντάζιο», πράγμα 
που αποτέλεσε τη μόνη πραγματική χαρά 
της μέχρι τότε ζωής του.
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Το 1930 τον παρουσίασαν εγκωμια-
στικά τα «Ελληνικά Γράμματα» του Κω-
στή Μπαστιά, δημοσιεύοντας διηγήμα-
τά του που κάνανε αίσθηση. Τότε, όμως, 
ενεργοποιείται μια παλιά πλευρίτιδα την 
οποία άρπαξε έφηβος, που εξελίσσεται 
σε φυματίωση και που τον παιδεύει στα 
λίγα χρόνια που του απομένουν έως τον 
θάνατό του.

Εντρύφησε στο έργο Ελλήνων αλλά, 
κυρίως, ξένων πεζογράφων της εποχής 
του και συνδέθηκε φιλικά με τον συγγρα-
φέα Γ. Κοτζιούλα, ο οποίος υποστήριξε 
το έργο του. Στην πεζογραφία του διαπι-
στώνεται μια αξιοπρόσεκτη εξέλιξη από 
την αστική ηθογραφία και τον ρεαλισμό 
προς την αλληγορία και τη λογοτεχνία 
του φανταστικού. Κείμενά του δημοσι-

εύτηκαν  και στα περιοδικά «Νέα Εστία», 
«Νεοελληνικά Γράμματα», κ.ά.. Όσο ζού-
σε εξέδωσε τα βιβλία: «Ο άνθρωπος που 
τα δέχονταν όλα» (διηγήματα, 1933) και 
«Ο Μαμμούθ» (νουβέλα, εκδ. Γκοβόστη, 
1937, με πρόλογο του Γ. Κοτζιούλα). 
Μετά το θάνατό του εκδόθηκε η ποιητι-
κή συλλογή «Ενώ χτυπάν οι 12» (1939), 
το διήγημα «Ειρήνη υμίν», σε επιμέλεια 
Ε. Χ. Γονατά (εκδ. Στιγμή, 1988) και το 
μυθιστόρημα «Ιχώρ» μαζί με τη νουβέ-
λα «Ο Μαμμούθ», σε επιμέλεια Βαγγέλη 
Σακάτου (εκδ. Δελφίνι, 1993). Ανέκδοτα 
παραμένουν τα θεατρικά του έργα «Λίγο 
φως στο σκοτάδι» και «Ζητώντας την 
αλήθεια» (που θεωρείται χαμένο), καθώς 
και δοκίμια, ποιήματα, διηγήματά του και 
άλλη μία νουβέλα.

Ο Γιώργος Δενδρινός  
με την γυναίκα του Νίτσα.

Φθισικοί στη Σωτηρία,  
αρχές του αιώνα.

Μιχάλης
Μεταξάς

Ενα δείγμα γραφής από το «Ιχώρ», από 
την αρχή του κεφαλαίου ΙΓ, με την περιρ-
ρέουσα ατμόσφαιρα του «άλλου κόσμου», 
με την επανάσταση των «Ταπεινών»:

«Φτερουγοφόροι σκυθρωποί κι αγριο-
μάτηδες, κάτεχαν όλα τα πόστα. Σύντο-
μα παραγγέλματα δινόντανε, από τους 
αξιωματούχους και μυστικές διαταγές. 
Κουστωδίες ερχούντανε, φέρνοντας σφι-
χτοδεμένους Ταπεινούς. Και κουστωδίες 
φεύγανε για να φέρουν άλλους.

Ψιθυριζότουνε πως τους κλειούσανε σε 
υπόγεια τρισκότεινα κι ογρά. Τσίτσιδους 
τους γυμνώνανε.Κι αρχίναε το βασάνι-
σμα...Στις πατούσες τούς χτυπάγανε, με 
δυνατά λουριά, που ’χανε στις άκρες τους 
χοντρούς, μολυβένιους κόμπους. Πάνου 
σε περόνους τους ξαπλώνανε και τους 
πατάγανε, στα στήθια και στην κοιλιά. 
Τους βάναν αυγά, καυτά, στις μασχάλες. 
Τους χαρακιάζανε τη σάρκα με δοντερά 
ξουράφια κι αλατίζανε τις χαρακιές, ή τις 
περεχούσανε με λάδι ζεματισμένο! Τους 
ζορίζανε και τρέχανε, ξυπόλυτοι, πάνου 
σε μυτερά καρφιά. Τους σπούσανε τα δά-
χτυλα. Τους στρεβλώνανε τα χέρια και τα 
ποδάρια, από τους αρμούς.

Και ήταν οι ερωτήσεις όμοιες για ολου-
νούς. Και ίδιες ήτανε κι οι απαντήσεις 
εκεινώνε».  ■

ΠΗΓΕΣ:  βλ. Χάρη Πάτση, «Μεγάλη εγκυκλοπαίδεια 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας», τ. 6, χ.χ. [1968], σελ. 180-
183· Κ. Καλαντζής, «Λογοτεχνικές μορφές: Γιώργος Δεν-
δρινός, η ζωή και το έργο του, 1904-1938», εκδ. Βασιλείου, 
1943· Μ. Γ. Μερακλής, «Σκόπιμες αναστηλώσεις», περιοδι-
κό «Διαβάζω», τχ. 47, 1981, σελ. 79-81· Π. Δ. Μαστροδη-
μήτρης, «Πέντε δοκίμια για τη νεοελληνική πεζογραφία», 
εκδ. Λύχνος, 1987, σελ. 95-122· και Θεοδόσης Κοντάκης, 
«Δενδρινός, Γιώργος», στο «Λεξικό νεοελληνικής λογοτε-
χνίας», εκδ. Πατάκη, Αθήνα, 2007, σελ. 478-479 & biblio-
net.gr, rizospastis.gr, stithaghi.blogspot.gr.

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Νικόλας 
Βασιλείου

Πριν από περίπου 3 χρόνια, είχα βρεθεί σε μία από 
τις πιο ωραίες underground συναυλιακές εμπειρίες 
που έχω ζήσει, όταν οι Simplefast σε μία πραγματική 
γιορτή παρουσίασαν επίσημα το EP τους, Cursed, 

ένα άλμπουμ που βρήκα απολαυστικό. Τα χρόνια 
πέρασαν και μαζί τους ήρθαν συναυλίες σε μεγάλα 
φεστιβάλ, συνεντεύξεις, βίντεο κλιπ και συνεργα-
σίες με μεγάλα ονόματα και η αλήθεια είναι πως 
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παρακολουθούσα την πορεία τους, αφού τους ξέρω από 
το 2012 πριν ακόμα σταθεροποιήσουν το line-up τους.

Το Apocalypse είναι το πρώτο full length άλμπουμ της 
μπάντας, η οποία έπρεπε να δικαιολογήσει το πολύ με-
γάλο hype που έθεσε με το Cursed και τις συναυλίες της. 
Η αποστολή κρίνεται απόλυτα επιτυχημένη, καθώς το 
Apocalypse είναι ένας φοβερός δίσκος.

Μετά το ομώνυμο που αποτελεί μία σύντομη εισαγω-
γή-πρελούδιο, ξεκινάμε με το Pain, το πρώτο δείγμα που 
ακούσαμε λίγο καιρό πριν κυκλοφορήσει το άλμπουμ, το 
οποίο συγκαταλέγεται εύκολα στα καλύτερα τραγούδια. 
Την παράσταση κλέβουν οι συνεχείς εναλλαγές στις κι-
θάρες και τα καταπληκτικά γυρίσματα στο ρεφρέν που 
κατευθείαν σου κολλάει στο μυαλό. Συνεχίζουμε με το 
The Escape, που είναι το πρώτο κομμάτι που ο Φίλιππος 
Ρούσσος, τραγουδιστής της μπάντας επιχειρεί εναλλαγές 
μεταξύ μελωδικών και δυναμικών φωνητικών, οι οποίες 
είναι απόλυτα επιτυχημένες και πλαισιώνονται εξαιρετι-
κά από τους υπόλοιπους.

Στο Not Coming Home, έχουμε τη μπαλαντοειδή 
στιγμή του δίσκου. Μία πολύ όμορφη και συναισθημα-
τική σύνθεση που βγάζει τον πόνο, αλλά παρέχει στον 
ακροατή και μία εξαιρετική κλιμάκωση. Πριν από μία 
εβδομάδα κυκλοφόρησε και ένα πολύ όμορφο βίντεο 
κλιπ για το συγκεκριμένο κομμάτι.

Το πρώτο μισό του άλμπουμ κλείνει με το πολύ δυνατό 
Sins. Το δεύτερο μισό ξεκινάει με μία από τις αγαπημέ-
νες μου συνθέσεις, το King of the World, το οποίο ανα-
δεικνύει την ποικιλομορφία των επιρροών του συγκρο-
τήματος, καθώς οι εναλλαγές μέσα στο τραγούδι και οι 
διαφορές του από τα προηγούμενα είναι εμφανής. Το As 
Chaos Prevails συνεχίζει μία πολύ πετυχημένη συνταγή 
της μπάντας, αφού ξεκινάει με μία άκρως πωρωτική ει-
σαγωγή που μου θύμισε αρκετά Trivium και οδήγησε σε 
ένα μελωδικό, άκρως κολλητικό ρεφρέν. Εντύπωση μου 
έκανε το Enter the Maze, το πρώτο τους instrumental, 
αφού είναι αρτιότατο και έχει τοποθετηθεί στο ιδανικό 
σημείο στο άλμπουμ. Προτελευταίο κομμάτι το εξαιρε-
τικό Chasing Ghosts, ένα άψογο τραγούδι που συνδυά-
ζει όλα όσα ακούσαμε και στις προηγούμενες συνθέσεις, 
ενώ το άλμπουμ κλείνει με το Alive, ένα ορχηστρικό φι-
νάλε διάρκειας ενός λεπτού.

Οι Simplefast συνεχίζουν και αποδεικνύουν γιατί εί-
ναι από τα καλύτερα ανερχόμενα ονόματα της ελληνικής 
underground σκηνής, αφού για ακόμα μία φορά έδωσαν 
στο κοινό τους έναν εξαιρετικό δίσκο χωρίς κάποια μέ-
τρια σύνθεση. Η παραγωγή είναι πολύ καταπληκτική, τα 
φωνητικά του Φίλιππου Ρούσσου είναι υψηλού επιπέ-
δου και ταιριάζουν απόλυτα σε κάθε κομμάτι, το rhythm 
section του Στράτου Μιδελιά και του Νικόλα Τζαναβά-
ρα παραμένει το ίδιο στιβαρό και εντυπωσιακό με τον 
προκάτοχο πλαισιώνοντας άριστα τα τραγούδια, ενώ το 
κιθαριστικό δίδυμο του Νίκου Μαντά και του Έκτορα 
Σταύρακα είναι ίσως το πιο δυνατό σημείο του συγκρο-
τήματος, αφού οι 2 κιθαρίστες οδηγούν μαεστρικά τις 
συνθέσεις με τα καταπληκτικά riffs που γράφουν, ενώ τα 
solos φροντίζουν να κλέβουν την παράσταση.

Οι διαφορετικές επιρροές του συγκροτήματος είναι 
εμφανείς με κάποια σημεία να είναι thrashy, άλλα να θυ-
μίζουν το κλασικό heavy metal των Maiden και άλλα να 
οδηγούν τον ακροατή στο να σκέφτεται σύγχρονες μπά-
ντες όπως οι Slipknot και οι προαναφερθέντες Trivium. 
Αν κάποιος ρωτήσει για περιθώρια βελτίωσης θα έλεγα 
πως σίγουρα τα παιδιά είναι ακόμα νεαροί σε ηλικία και 
σε κάποια χρόνια θα φτάσουν το συνθετικό peak τους, 
ωστόσο αυτό που δίνουν τώρα μέσω των δίσκων τους 
και πάνω στη σκηνή είναι εκπληκτικό. Συνολικά το 
Apocalypse θα αφήσει 100% ικανοποιημένους τους φανς 
του συγκροτήματος που αναμένει να ακούσει τις νέες 
συνθέσεις στις επερχόμενες συναυλίες και να στήσει 
τρελά mosh pit και θα δώσει ακόμα ένα βήμα σε νέους 
ακροατές να ακούσουν πόσο ποιοτικά συγκροτήματα 
υπάρχουν στην underground metal σκηνή

Το άλμπουμ αντιπροσωπεύει τη νέα εποχή των 
Simplefast με τη ποικιλία του και νιώθουμε ανυπόμονοι 
για να το μοιραστούμε μαζί σας. 

Την παραγωγή του άλμπουμ έκανε ο Μάρκος Σα-
μαράς, ο οποίος είχε αναλάβει και την παραγωγή του 
Cursed. 

Συνεχίστε να παρακολουθείτε το www.simplefast-
official.com για περισσότερες πληροφορίες... ΗΡΘΕ Η 
ΩΡΑ!!!

Οι Simplefast επίσης κυκλοφόρησαν το επίσημο video 
για το δεύτερο κομμάτι του δίσκου Pain. ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Όταν βρίσκομαι σε παρέες και με ρωτούν με τι 
ασχολούμαι, απαντώ μουσικός. Παρότι η μουσική 
δεν δύναται να μου εξασφαλίσει τα προς το ζην, μου 
είναι αναγκαία για το ευ ζην. Αυτό είναι ξεκάθαρο 
και θα μπορούσε να το καταλάβει ο καθένας. Η 
επόμενη ερώτηση είναι «τι όργανο παίζεις;». Εδώ 
έρχονται τα δύσκολα. Παίζω καβάλι τους απαντώ. 
Τι είναι αυτό; Μου λένε. Οι περισσότεροι δεν ενδι-
αφέρονται πραγματικά να μάθουν τι είναι, ρωτούν 
από περιέργεια. «Παίζω παραδοσιακά πνευστά» 
είναι η απάντηση που δίνω συνήθως διορθώνο-
ντας την αρχική αφελή μου απάντηση. Κατά και-
ρούς συναντώ κάποιους που δείχνουν πραγματικό 
ενδιαφέρον για να μάθουν «τι είναι αυτό;».

Τους λέω λοιπόν ότι το καβάλι είναι πνευστό 
παραδοσιακό μουσικό όργανο. Είναι ένας τύπος 
φλάουτου και για την ακρίβεια είναι ένας ευθύαυ-
λος. Το κλασικό φλάουτο κονσέρτου, καθώς και 
διάφοροι άλλοι  τύποι φλάουτου όπως τα λαϊκά 
φλάουτα της κεντρικής Ευρώπης ή το ιρλανδικό 
φλάουτο ονομάζονται πλαγίαυλοι. Χρησιμοποιού-
με αυτό το όνομα γιατί όταν παίζουμε κρατάμε το 
όργανο σε οριζόντια θέση με το σώμα μας. Το κρα-
τάμε δηλαδή πλάγια και φυσώντας στην κόχη του 
επιστομίου του, μία τρύπα δηλαδή που βρίσκεται 
στα πλάγια του σώματος του οργάνου κοντά στη 
μία του άκρη, αναγκάζουμε τον αέρα να κινηθεί σε 
κύματα μέσα στον σωλήνα και να παράξει ήχο. Με 

Κωνσταντίνος
Ριζόπουλος
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τα δάκτυλά μας ανοίγουμε και κλείνουμε τις κατάλλη-
λες τρύπες που βρίσκονται στην ίδια ευθεία με το επι-
στόμιο μεταβάλλοντας τον παραγόμενο ήχο. Το καβάλι 
είναι ένας σωλήνας όπου το ένα του άκρο λειτουργεί ως 
επιστόμιο. Κρατώντας το όργανο ελαφρώς λοξά τοπο-
θετούμε την άκρη του σωλήνα στα χείλη μας και φυσάμε 
αναγκάζοντας τον αέρα να «χτυπήσει» στην απέναντι 
κόχη και να κινηθεί σε κύματα μέσα στο σώμα του παρά-
γοντας  ήχο. Ο τρόπος που κρατάμε το όργανο, παρόλο 
που δεν είναι κάθετο στο σώμα μας αλλά έχει μια κλίση 
περίπου 30ο προς τα πλάγια αλλά και προς τα κάτω, μας 
οδηγεί να το κατατάξουμε στους ευθύαυλους. 

Το καβάλι είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος μέλος της 
οικογένειας της ποιμενικής φλογέρας. Η οικογένεια 
αυτή αριθμεί αρκετά μέλη διαφόρων μεγεθών με δια-
φορετικά ονόματα, ανάλογα με το μήκος τους και την 
περιοχή στην οποία τα συναντάμε. Το καβάλι το συνα-
ντάμε κυρίως στην Θράκη, είναι κατασκευασμένο από 
ξύλο και αποτελείται από τρία μέρη που σφηνώνουν το 
ένα μέσα στο άλλο. Στο πάνω μέρος βρίσκεται το επι-
στόμιο, ενώ στο μεσαίο οι τρύπες για τα δάκτυλα. Επτά 
μπροστά και μία πίσω για τον αντίχειρα. Στο κάτω μέρος 
συναντάμε τέσσερεις τρύπες, δύο μπροστά και δύο στα 
πλάγια απέναντι η μία από την άλλη. Οι τρύπες αυτές 
ονομάζονται βοηθητικές και δεν τις κλείνουμε με τα 
δάκτυλα κατά τη διάρκεια της μουσικής εκτέλεσης. Ο 
σκοπός της ύπαρξής τους είναι για να «κουρδιστεί» το 
όργανο και για να βελτιωθεί η ποιότητα του ήχου του. 
Σε κάποια παλιά όργανα μπορεί να συναντήσουμε πε-

ρισσότερες ή και λιγότερες τρύπες. Ονομάζονται αλ-
λιώς και διαβολότρυπες. Το χαρακτηρισμό αυτό πήρε 
γιατί σύμφωνα με ένα λαϊκό μύθο, ο διάβολος που έπαι-
ζε ζουρνά προκάλεσε το Χριστό που έπαιζε καβάλι, σε 
μουσική μονομαχία όταν άκουσε τον ήχο του οργάνου 
του και ζήλεψε. Ενώ ο Χριστός κοιμόταν, ο διάβολος 
άνοιξε τρύπες στο καβάλι του Χριστού με σκοπό να το 
καταστρέψει και να νικήσει στον αγώνα. Το μόνο που 
κατάφερε όμως είναι το όργανο να αποκτήσει δυνατό-
τερο και πιο όμορφο ήχο.

Το καβάλι έχει πολλές ομοιότητες με το νέι, όργανο 
από καλάμι που συναντάμε στην Τουρκία, την Περσία 
και τις αραβικές χώρες. Ενώ όμως το νέι έχει συνδεθεί με 
την έντεχνη αλλά και τη θρησκευτική μουσική, το κα-
βάλι ήταν και παραμένει ένα γνήσιο λαϊκό όργανο. Είναι 
το ποιμενικό εργαλείο που εμφανίστηκε και εξελίχθη-
κε στη Θράκη πριν από πάρα πολλά χρόνια. Λέγοντας 
Θράκη εννοούμε την ευρύτερη περιοχή που σήμερα έχει 
χωριστεί σε τρία κομμάτια ανήκοντας αντίστοιχα στην 
Ελλάδα, την Τουρκία και τη Βουλγαρία.

Ο ήχος του είναι παρόμοιος με αυτόν της ποιμενικής 
φλογέρας αλλά πιο βραχνός και πιο μελαγχολικός.

Εάν παρασυρθώ και μπω σε λεπτομέρειες σίγου-
ρα θα χάσω τους λίγους ακροατές μου, που ενδιαφέ-
ρονται πραγματικά να μάθουν αλλά έχουν σαφώς και 
άλλα ενδιαφέροντα. Συνήθως σταματώ εδώ δίνοντας 
ένα αόριστο ραντεβού στο μέλλον όπου θα μπορούσα 
να αναφερθώ με περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το 
θαυμάσιο όργανο.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Στις 5 του Σεπτέμβρη η «επίσημη αγαπημένη» 
παίζει τον πρώτο της αγώνα για το Eurobasket 
2017. Η Εθνική μας ομάδα βρίσκεται στον 1ο όμι-
λο και θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις: Πολωνία, 
Γαλλία, Φινλανδία, Ισλανδία και Σλοβενία. Όλοι οι 
αγώνες του ομίλου θα γίνουν στην Hartwall Arena 
στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, ενώ οι πρώτοι τέσ-
σερεις στην τελική κατάταξη θα προκριθούν στον 
επόμενο γύρο.

Η παρέα του Κώστα Μίσσα με μπροστάρη τον 
Γιάννη Αντετοκούνμπο θα προσπαθήσει να διεκ-
δικήσει τουλάχιστον ένα μετάλλιο. Η Εθνική μας 
στο Ευρωμπάσκετ του 2015 είχε κατακτήσει την 
5η θέση. Αυτή τη φορά η ομάδα μας έχει καλύτε-
ρο υλικό, ενώ υπάρχει και ο Αντετοκούνμπο που 
έχει βελτιωθεί αισθητά, συν το γεγονός πως στο 
ΝΒΑ κάνει «πράματα και θάματα». Η ομάδα μας 
έχει πολύ ταλέντο και είναι έτοιμη να ζήσει μεγά-

λες στιγμές μετά από πολλά χρόνια.
Πολύ βασικό είναι να έχουμε πίστη στην ομάδα 

και να μην αρχίσουμε την γκρίνια με την πρώτη 
γκέλα. Εξάλλου η Εθνική μας στο συγκεκριμένο 
άθλημα μας έχει χαρίσει ατελείωτα δάκρυα χαράς, 
και όχι μόνο μία-δύο φορές, όπως αυτή του ποδο-
σφαίρου.

Πρώτα απ’ όλα διοργανώνουμε το γνωστό 
τουρνουά Acropolis, όπου θα αντιμετωπίσουμε: 
Σερβία, Γεωργία και Ιταλία στο ΟΑΚΑ. Θα ήταν 
καλό λοιπόν να περάσουμε όλοι μια βόλτα απο το 
γήπεδο, έτσι ώστε να δούμε τα παλληκάρια μας 
και να τους δώσουμε την απαραίτητη ώθηση για 
το Eurobasket 2017.

Τέλος θα ήθελα να αναφέρω πως οι παίκτες μας 
είναι φτιαγμένοι για μεγαλεία, κάτι που ελπίζουμε 
πως θα το δείξουν και μέσα στο παρκέ κάνοντας 
μας για ακόμα μια φορά υπερήφανους.  ■

Δημήτρης
Βελαώρας
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Γιάννης
Ξηντάρας

Θετικότητα είναι το καθετί θετικό.
Σκέψεις, συναισθήματα, ιδέες που παράγουμε οι 

ίδιοι, αλλά και ιδέες, εικόνες, μουσικές, ακόμα και 
μια ματιά ή μια κουβέντα που προσλαμβάνουμε από 
τους άλλους, γύρω μας.

Όπως καταλαβαίνετε ακολουθεί ένας κατάλογος 
που αποτελεί μονάχα ελάχιστο μέρος μιας τέλειας, 
δυνητικής απαρίθμησης….

Τι είναι θετικό:
1) Αγαπώ τον εαυτό μου, τους άλλους, τη φύση, 

την ίδια την υπόσταση της ζωής, την ζωντάνια της!
2) Νοιάζομαι για τον εαυτό μου, τους άλλους, την 

φύση. Φροντίζω τις σχέσεις μου με όλα αυτά, αλλά 
και με το καθένα ξεχωριστά.

3) Διατηρώ επαφή με τα συναισθήματά μου. Νοι-
ώθω, αφουγκράζομαι τις αποχρώσεις του «μέσα» 
μου.

4) Εκφράζομαι ελεύθερα, δυνατά, σιγά, πολύ, λίγο, 
σοβαρά, αστεία... Ανοίγω -όσο μπορώ- την ψυχή μου 
και την επικοινωνώ με τον κόσμο γύρω μου.

5) Ακονίζω την σκέψη μου. Διαβάζω, ενημερώνο-
μαι, μαθαίνω. Δεν λιμνάζω στα στερεότυπα και στις 
δογματικές αντιλήψεις.

6) Δημιουργώ.  Κινούμαι έναντι της στασιμότη-
τας, δεν επαναπαύομαι , εξελίσσομαι…

7) Αφήνω χώρο στην φαντασία (τον μοναδικό ιδι-
ωτικό χώρο που- σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον – δεν 
έχει πρόσβαση κανείς, είμαι απόλυτα ελεύθερος, δεν 

χρειάζεται να δώσω δικαιώματα κ.λπ.).
8) Νοιάζομαι για το σώμα μου: την υγιεινή του, 

την διατροφή μου. Αγαπώ την εικόνα μου και φρο-
ντίζω για την σωστή και επαρκή ανάπτυξή της.

9) Ξεκουράζομαι. Απενοχοποιώ την ανάπαυση, 
την αργία, το λίγο. Μαθαίνω να απολαμβάνω την 
ησυχία, τους χαλαρούς ρυθμούς- τουλάχιστον ως 
αντιστάθμισμα σε μια πολύβουη καθημερινότητα.

10) Τρέφω την πνευματικότητά μου, με ό,τι της κά-
νει καλό: θέατρο, μουσική, ένα καλό βιβλίο, μια καλή 
συζήτηση, διαλογισμό, έναν περίπατο στη φύση, για 
κάποιους η εκκλησία, για άλλους κάτι άλλο...

Απαριθμώντας την θετικότητα, αναλογίζομαι 
πόσες χαρές –μικρές, απλές, προσβάσιμες– έχει η 
ζωή...  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Νίκος
Σταμέλος

Το μοντέλο της μεσογειακής διατροφής (του τρό-
που διατροφής των ανθρώπων που ζουν σε χώρες 
της Μεσογείου από τη Ν Ιταλία ως τη Β Αφρική) 
κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος τα τελευταία 
χρόνια, καθώς πλήθος μελετών δείχνουν ότι οι κά-
τοικοι των περιοχών της Μεσογείου παρουσιάζουν 
πολύ σπανιότερα, σε σχέση με εκείνους που ζουν 
στη Β Ευρώπη και στην Αμερική, στεφανιαία νόσο, 
αλλά και μορφές καρκίνου όπως του εντέρου ή του 
μαστού.

Έρευνες τα τελευταία 40 χρόνια έχουν δείξει ότι η 
παραδοσιακή Ελληνική δίαιτα είναι μία από τις πιο 
υγιείς στο πλανήτη. Ίσως έτσι να εξηγείται και το πα-
ράδοξο ότι παρόλες τις κακές συνήθειες που έχουμε 
ως λαός (χαμηλό επίπεδο σωματικής άσκησης και 
πολύ κάπνισμα) έχουμε, οι μεν άντρες το μεγαλύτε-
ρο προσδόκιμο επιβίωσης στην Ευρώπη (75 χρόνια) 
οι δε γυναίκες έρχονται πέμπτες σε ολόκληρη την 
Ευρώπη (80,3 χρόνια).

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η αποκα-
λούμενη μεσογειακή δίαιτα αποτελεί μύθο, καθώς οι 
διαφορές του τρόπου διατροφής μεταξύ των λαών 
της Μεσογείου είναι κάτι παραπάνω από χτυπητές. 
Παράδειγμα προς μίμηση για υγεία και μακροζωία 
αποτελούν, σύμφωνα με όλες τις έρευνες, οι Κρήτες. 
Οι έρευνες έδειξαν ότι το μοντέλο διατροφής που 
προφυλάσσει από εμφράγματα του μυοκαρδίου κα-
θώς και από διάφορες μορφές καρκίνου είναι εκείνο 
που ακολουθούσε ο αγροτικός πληθυσμός της Κρή-
της. Λιτή διατροφή, πλούσια σε χορταρικά, φρούτα, 
ζυμωτό μαύρο ψωμί, αγνό τυρί, τροφές μαγειρεμένες 
με ελαιόλαδο. Σημαντικός παράγοντας για την καλή 
υγεία του πληθυσμού της Κρήτης αποτελούσε επί-
σης η σωματική άσκηση. Δεκατρία χιλιόμετρα περ-
πάτημα την ημέρα ήταν ο φυσικός τρόπος άσκησης 
των Κρητών. Δεν είναι λοιπόν σωστό να γίνεται λοι-
πόν λόγος για μεσογειακή δίαιτα αλλά για ελληνική 
και δη για κρητική δίαιτα.

Τα μυστικά της κρητικής δίαιτας

Ελαιόλαδο
Οι επιστημονικές ενδείξεις για τα οφέλη του ελαι-

όλαδου δεν περιορίζονται μόνο στην πρόληψη της 
στεφανιαίας νόσου, της υπέρτασης, της θρόμβωσης, 
του διαβήτη και της παχυσαρκίας. Η υψηλή περιε-
κτικότητά του σε αντιοξειδωτικά φαίνεται ότι συμ-
βάλλει σημαντικά στη μακροζωία. Η προστατευτική 
επίδραση του ελαιόλαδου κατά των καρδιαγγειακών 
παθήσεων και της απώλειας των γνωστικών λειτουρ-
γιών οφείλεται κυρίως σε δύο βασικά συστατικά του: 
στα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα (ολεϊκό οξύ) και στις 
αντιοξειδωτικές ουσίες (βιταμίνη Ε και φαινολικές 
ενώσεις). Τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα μεταξύ των 
άλλων μειώνουν τα επίπεδα της LDL (κακής) χολη-
στερίνης στο αίμα, ενώ δεν επηρεάζουν τα επίπεδα 
της HDL (καλής) χοληστερίνης. Στην κρητική δίαιτα 
το ελαιόλαδο αποτελεί την κύρια πηγή του λίπους. 
Τουλάχιστον 70 γραμμάρια ελαιόλαδου την ημέρα 
δημιουργούν ασπίδα για την καρδιά μας.

Κρασί
Δύο ποτήρια κρασί την ημέρα μαζί με το γεύμα, 

σύμφωνα με το παράδειγμα των Κρητών, δημιουρ-
γούν καλή διάθεση και δίνουν καλή υγεία.

Διαιτητικές ίνεs
Βασικό στοιχείο της κρητικής διατροφής αποτε-

λούν οι διαιτητικές ίνες που περιέχονται στα φρούτα, 
στα λαχανικά, στα όσπρια και στα δημητριακά. Τα 
όσπρια μαγειρεμένα με ελαιόλαδο, όπως συνηθίζεται 
στην ελληνική κουζίνα, δημιουργούν εύγευστα πιά-
τα, τα οποία συγχρόνως παρέχουν πρωτεΐνες, ιχνο-
στοιχεία και βιταμίνες. Σύμφωνα με το πρότυπο της 
κρητικής δίαιτας, είναι απαραίτητη η πρόσληψη του-
λάχιστον 30 γραμμαρίων διαιτητικών ινών ημερησί-
ως και 400 γραμμαρίων φρούτων και λαχανικών. 
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Ψάρια
Το ψάρι, και ιδιαίτερα τα λιπαρά ψάρια αποτελούσαν 

βασική τροφή των Κρητών και μπορούν να βρεθούν σε 
αφθονία σε μια χώρα όπως η δική μας. Εκτός από πρω-
τεΐνη άριστης ποιότητας, τα ψάρια προσφέρουν τα Ω3 
λιπαρά οξέα που είναι απαραίτητα για τη σωματική και 
ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών και για την πρόλη-
ψη των χρόνιων νοσημάτων. Τα μικρά ψάρια είναι επίσης 
πολύ καλές πηγές ασβεστίου.

Χόρτα
Έχουν πλέον επιβεβαιωθεί οι αντιοξειδωτικές ιδιό-

τητες ενός αγαπητού χόρτου της ελληνικής παραδοσι-
ακής κουζίνας, της τσουκνίδας. Δρα προληπτικά κατά 
της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων και κατά των 
καρδιαγγειακών νοσημάτων αφού είναι πλούσια σε κα-
ροτίνη Β. Η γλιστρίδα (αντράκλα), σύμφωνα με διατρο-
φικές μελέτες, είναι πλούσια σε λινολενικό οξύ, το οποίο 
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες 
για το χαμηλό ποσοστό καρδιοπαθειών των κατοίκων 
των νοτίων περιοχών της Ευρώπης. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι η ελληνική γη παράγει περισσότερα από 150 
βρώσιμα χόρτα.

Κρέας
Το αγαπημένο στους περισσότερους κόκκινο κρέας, 

αλλά και τα αβγά και το τυρί μπορεί να είναι πλούσια 
σε βιταμίνες (D, Β1, Β2, Β6, φυλλικό οξύ, βιοτίνη), αλλά 
μας «φορτώνουν» παράλληλα με κορεσμένα λίπη, υπαί-
τια για αθηρωμάτωσή, καρδιαγγειακά νοσήματα, ακόμη 
και καρκίνο. Στους Κρήτες αγρότες τα κορεσμένα λίπη 
δεν αποτελούσαν περισσότερο από το 7% της ημερήσιας 
ενέργειας. Στη διατροφή ενός σύγχρονου εφήβου τα κο-
ρεσμένα λίπη αποτελούν τουλάχιστον το 15% της ημε-
ρήσιας ενέργειας.

Νηστεία
Χαρακτηριστικό της κρητικής δίαιτας, που δεν συνα-

ντάται σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα, είναι οι νηστεί-
ες της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι Κρήτες ακολουθούσαν 
πιστά τις νηστείες, που άλλοτε απαγόρευαν την κατανά-
λωση θαλασσινών και άλλοτε κρέατος, γαλακτοκομικών 
και αβγών. Γύρω στις 180-200 ημέρες τον χρόνο βρίσκο-
νταν σε περίοδο νηστείας προσφέροντας έτσι στον οργα-
νισμό τους την απαραίτητη αποτοξίνωση. Πιστεύοντες 
και μη πιστεύοντες, λοιπόν, είναι καλό να ακολουθούν 
τη νηστεία περισσότερες ημέρες τον χρόνο από τη... Με-
γάλη Παρασκευή.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ελένη 
Αναγνωστοπούλου

Το άγχος είναι το αποτέλεσμα της 
προσπάθειας του νευρικού συστήμα-
τος του εγκεφάλου μας να μας προ-
στατεύσει από έναν κίνδυνο που συ-
χνά δεν είναι καν υπαρκτός. Όμως, 
τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα μας 
όταν αγχωνόμαστε και γιατί είναι 
τόσο δυσάρεστο το συναίσθημα;

Ο εγκέφαλός μας είναι εξοπλι-
σμένος με ένα αδιαπέραστο σύστημα ασφαλείας 
που ελέγχει το παραμικρό ερέθισμα που δεχόμαστε, 
ώστε να αποφασίσει αν αποτελεί απειλή για εμάς ή 
όχι, και να θέσει το σώμα μας σε κατάσταση απο-
φυγής του πιθανού κινδύνου. Η λειτουργία αυτή 
προέρχεται από τα προϊστορικά ακόμα χρόνια, όταν 
οι απειλές που δεχόταν ο άνθρωπος ήταν συχνά θα-
νάσιμες. Ας φανταστούμε, λοιπόν, τον πρωτόγονο 
κύριο Φλίντστοουν να απολαμβάνει αμέριμνος μια 
μπανάνα. Ξαφνικά ακούει πίσω του ένα γρύλισμα. 
Γυρίζει και βλέπει ένα πεινασμένο λιοντάρι να ξε-
ρογλείφεται έχοντας καρφώσει τα μάτια του επάνω 
του. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, προτού καν 
ο ίδιος το αντιληφθεί, η αμυγδαλή του εγκεφάλου 
θα στείλει ένα επείγον σήμα συναγερμού στο σώμα 
του που θα του επιτρέψει να γλυτώσει από την απει-
λή, τρέχοντας ή παλεύοντας. Για να ανταποκριθεί το 
σώμα του στην εντολή, θα προβεί στις ακόλουθες 
διαδικασίες: το ανοσοποιητικό (αμυντικό) σύστημα 
θα κλείσει προσωρινά, επιτρέποντας σε πιο επιθετι-
κές λειτουργίες του σώματος να λειτουργήσουν. Το 
καρδιαγγειακό σύστημα θα ενεργοποιηθεί αυξάνο-
ντας τους παλμούς της καρδιάς και στέλνοντας αίμα 
στα αγγεία, βοηθώντας έτσι τον κ. Φλίντστοουν να 
«βγάλει φτερά στα πόδια» ή να ρίξει μια γενναία ρο-
παλιά στο άγριο λιοντάρι. Αυτό φυσικά θα του προ-
καλέσει ταχυκαρδία ή/και εφίδρωση και θα ανέβει 

η πίεσή του. Ταυτόχρονα διεγείρεται ο γαστρεντε-
ρικός σωλήνας και συσφίγγονται οι μύες, γεγονός 
που πιθανόν να του προκαλέσει πόνο στο στομάχι 
ή αίσθημα ναυτίας. Η αναπνοή θα γίνει πιο γρήγορη 
προσφέροντας περισσότερο οξυγόνο στους πνεύμο-
νες και στο σώμα θα ξεχυθεί άφθονη αδρεναλίνη και 
κορτιζόλη. Έτσι, χάρη στον μηχανισμό του στρες, και 
αψηφώντας την προσωρινή δυσφορία, ο αγαπητός 
κ. Φλίντστοουν θα ζήσει να περάσει άλλη μια μέρα 
με την αγαπημένη του Βίλμα. 

Τί σχέση έχουν όμως όλα αυτά με τον σύγχρο-
νο, πολιτισμένο άνθρωπο; Η αμυγδαλή, το κέντρο 
συναγερμού, πολύ συχνά δεν διαχωρίζει ούτε το μέ-
γεθος ούτε το είδος του κινδύνου που διατρέχουμε 
ή φανταζόμαστε πως διατρέχουμε. Με άλλα λόγια, 
ανάλογα με τα προηγούμενά μας βιώματα και τις κα-
ταγραφές τους, το σώμα μας θα αντιδράσει με τον 
ίδιο ακριβώς τρόπο είτε μας κυνηγάει ένα λιοντάρι 
είτε η εφορία, και το αντανακλαστικό της “πάλης” ή 
“φυγής” θα ενεργοποιηθεί είτε έρχεται ένα αυτοκίνη-
το καταπάνω μας είτε φανταζόμαστε πως μπορεί να 
απολυθούμε από την δουλειά μας. Μάλιστα, λόγω 
της πολυπλοκότητας του σύγχρονου τρόπου ζωής, 
τα σήματα κινδύνου που δέχεται ο μέσος άνθρω-
πος της πόλης σήμερα είναι πολύ περισσότερα από 
εκείνα του πρωτόγονου ανθρώπου, με αποτέλεσμα η 
επαναλαμβανόμενη ή παρατεταμένη εκδήλωση των 
σωματικών συμπτωμάτων του άγχους (ταχυπαλμία, 
σφίξιμο στο στήθος, στομαχική αδιαθεσία κ.λπ.) να 
γίνεται από δυσάρεστη έως και ασφυκτική. Παρ’ ότι 
συνήθως τα σήματα αυτά δεν απειλούν άμεσα την 
επιβίωσή μας, η συχνή ή μακροχρόνια παραμονή 
μας σε κατάσταση στρες μπορεί να επιφέρει και ση-
μαντικές βλάβες στην υγεία μας μακροπρόθεσμα. 
Μπορεί επίσης να μας μπλοκάρει σε διάφορους το-
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◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

μείς της ζωής μας, όταν το άγχος λειτουργεί παραλυτικά 
και μας εμποδίζει να βρούμε λογικές και δημιουργικές 
λύσεις στο πρόβλημά μας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Υπάρχει 
μια τρίτη αντίδραση στο σήμα κινδύνου που λαμβάνου-
με που είναι, ίσως, η πιο επικίνδυνη. Αντί να τρέξουμε ή 
να παλέψουμε για την ζωή μας, απλώς «παγώνουμε» και 
δεν μπορούμε να αντιδράσουμε, καθώς η διέγερση της 
αμυγδαλής του εγκεφάλου μας φράσσει κατά κάποιον 
τρόπο τον λογικό μας νου, τον προμετωπιαίο φλοιό του 
εγκεφάλου μας, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις δρά-
σεις που αναλαμβάνουμε σε σχέση με την συμπεριφορά, 
το λόγο ή τη λογική. Σε αυτή την κατάσταση, ο λογικός 
μας εγκέφαλος «παραλύει» και είναι ανήμπορος να βρει 
λύση στο πρόβλημά μας, ενώ ταυτόχρονα το σώμα βιώ-
νει αφόρητη δυσφορία χωρίς να μπορεί να αντιδράσει.

Έτσι, από τη μία πλευρά το άγχος μπορεί να μας κι-
νητοποιήσει να αναλάβουμε δράση προς έναν καινούριο 
ή έναν παλιό στόχο ως προς τον οποίο έχουμε αδρανή-
σει, όπως η επιδίωξη μιας νέας δουλειάς ή προαγωγής, η 
ολοκλήρωση εργασιών που έχουμε απο καιρό αμελήσει, 
ακόμα και η αναζωπύρωση μιας προσωπικής σχέσης που 
έχει βαλτώσει, και άλλα πολλά. Από την άλλη μεριά, το 
υπερβολικό άγχος μπορεί να μας αποπροσανατολίσει, να 
μας παραλύσει και τελικά να μας εμποδίσει από το να 
επιτύχουμε τους στόχους μας. Ο τρόπος με τον οποίο θα 

το διαχειριστούμε εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο εμάς, 
εκτός από σοβαρές περιπτώσεις διαταραχών του άγχους 
που δεν εξετάζονται εδώ. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα κάτι που έχω συναντήσει 
προσωπικά πολλές φορές στην καριέρα μου ως μουσι-
κός. Ένας πιανίστας προετοιμάζεται για την προσωπική 
του συναυλία. Συνήθως αισθάνεται την αγωνία της από-
δοσης και αυτό τον γεμίζει με ενέργεια και ζωτικότητα. 
Τον ωθεί να μελετήσει συστηματικά και να είναι σε εγρή-
γορση κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ώστε να δώσει 
τον καλύτερο εαυτό του. Ένας άλλος πιανίστας αισθά-
νεται ανεξέλεγκτο άγχος και μόνο που σκέφτεται ότι θα 
ανέβει στη σκηνή. Οι καρδιακοί παλμοί ανεβαίνουν, τα 
χέρια ιδρώνουν και γλυστράνε πάνω στα πλήκτρα και οι 
νότες χάνονται. Ακόμα χειρότερα, αυτή η εμπειρία μπο-
ρεί να είναι τόσο τραυματική για τον πιανίστα μας, που 
μπορεί να τον αποτρέψει από μελλοντικές συναυλίες 
αλλά και από άλλες συνθήκες δημόσιας έκθεσής του. Σε 
αυτή την περίπτωση μπορεί κανείς να επέμβει με ειδικούς 
τρόπους, όπως για παράδειγμα με τις τεχνικές συναισθη-
ματικής απελευθέρωσης του ΕFT (Emotional Freedom 
Techniques), οι οποίες επιδρούν γρήγορα και αποτελε-
σματικά στην αποφόρτιση του υπερβολικού ή παραλυ-
τικού άγχους και μας βοηθούν να ξεμπλοκάρουμε και να 
ζούμε πραγματικά ελεύθεροι και δημιουργικοί.  ■
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Κωνσταντία 
Φαγαδάκη

Έμαθε να ξυπνάει με ένα αναπάντητο 
γιατί... με ένα βιαστικό πρωινό, με ένα 
κουρδισμένο φιλί στο μάγουλο, στην 
Μητέρα στον Πατέρα κι ένα σφίξιμο 
στην καρδιά για τις ώρες μετά της εκτέ-
λεσης του μαθητικού καθήκοντος. Κάθε 
μέρα την ίδια ώρα, μετρούσε τις γουλιές 
τα λεπτά και το τελευταίο βλέμμα πίσω 
από τα κάγκελα. 

Άραγε, θα τα κατάφερνε και σήμερα; 
Τελειομανής όπως ήταν είχε μάθει από 

νωρίς να είναι συνεπής στην υποχρέωση 
της. Η τάξη δεν τη φόβιζε, πατούσε γερά 
στα πόδια της και όριζε τα βήματα της 
μέσα σ’ αυτήν. 

Αλλά το διάλλειμα... το διάλειμμα που 
λάτρευαν όλοι οι άλλοι, έμοιαζε για εκεί-
νη κόλαση.

Η κόλαση της αγέλης και οι νόμοι της 
που φυλούσαν καραούλι στα στενά πε-
ράσματα για όσους τολμήσουν να περά-
σουν από την πάνω στην κάτω αυλή και 
αντίστροφα μιας και εκεί σπάνια πήγαι-
ναν οι δάσκαλοι για επιθεώρηση.

Ένας από τους νταήδες που φυλού-
σαν τα πλαϊνά περάσματα ήταν και ένας 
συμμαθητής. Γεροδεμένος και ξερόλας. 
Ό,τι έπρεπε για να έχει επιρροή σε πρό-
βατα που συντάσσονταν στο πλευρό του 
για να επιβεβαιώσουν την ύπαρξή τους, 
όταν με χαστούκια και κλωτσιές χτυπού-
σαν όποιον τολμούσε να περάσει χωρίς 
την άδειά τους.

Σαν μελαγχολικός εξωγήινος που φύ-
τρωσε απ’ το πουθενά δεν ανοιγόταν σε 
κανένα συνομήλικο παιδί. Δεν ασχολιό-
ταν με κανένα άλλο και δεν ήθελε κανέ-
νας άλλος να ασχοληθεί μαζί της. Νόμιζε 
ότι η ησυχία στην ζωή της, ήταν ανώτερη 
από την φιλία.

Στην υποχρέωση που είχε, να βγει στο 
διάλειμμα έξω, μαζί με τα υπόλοιπα παι-
διά... 

Βάδιζε μόνη στην αυλή. Μόνη και από 
απόσταση. Έτσι κοιτούσε την γυάλα που 
βρισκόταν.

Κάποια μέρα κι ενώ ήταν διάλλειμα, 
ο νταής της τάξης ενοχλημένος από την 
παρουσία του μοναχικού παιδιού που 
δεν μπορούσε να καταλάβει την συμπε-
ριφορά, άρχισε να την προκαλεί και να 
τη σπρώχνει. 

Ακολούθησε κλωτσιά στην κλωτσιά 
και χτυπήματα στα χτυπήματα. Πέσανε 
και οι δύο στην αυλή να χτυπιούνται με 
την ίδια ορμή. Τα «πρόβατα» μαζεμένα 
γύρω σαν κολοσσιαίο να κοιτούν τη συ-
μπλοκή στη σκιά των δασκάλων. Ήταν 
το μελαγχολικό παιδί αυτήν τη φορά 
πρωταγωνιστής! 

Όταν το κουδούνι χτύπησε και το 
διάλειμμα τελείωσε.  Επέστρεψαν όπως-
όπως, στην τάξη τους. Με την καρδιά 
ταραγμένη, τακτοποίησε την μαθητική 
ποδιά. Μαθημένη στην σιωπή κάθησε 
στο θρανίο και δεν μίλησε. Δευτερόλε-

πτα μετά ήρθε και ο νταής να κλαψουρί-
ζει τρέχοντας προς την δασκάλα.

– Κυρίααα η Χ… με έδειρεεε……..
Ακολούθησε σιωπή και παγωμάρα σε 

όλη την τάξη! 
– Σώπα! του είπε επιτακτικά, οι άντρες 

δεν κλαίνε!
Στην τάξη ακούστηκε για λίγο μια 

βουή, ψιθύριζαν…
– Μα ποιος; Το μελαγχολικό κορίτσι;
– Πώς ήταν δυνατόν τέτοια ντροπή...
Η δασκάλα τον ησύχασε και τηλεφώ-

νησε στους γονείς του.
Όταν ήρθε η μητέρα του ακούστηκε η 

φωνή του νταή να ξεσπά: «Μαμά βαρέ-
θηκα να είμαι ο δυνατός!»  ■

Έργο της Κωνσταντίας Φαγαδάκη.
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Γιώργος 
Δούναβης

Πολλές φορές δυσκολευόμαστε να 
απαντήσουμε στο ερώτημα πότε η λέξη 
συμβάλλω γράφεται με δύο και πότε με 
ένα λάμδα (λ). Όταν λοιπόν το ρήμα δη-
λώνει η συμβολή είναι διαρκής και έχει 
χαρακτήρα επαναληπτικό τότε γράφεται 
με δύο λάμδα, π.χ. ο σεβασμός στον κώ-
δικας οδικής ασφάλειας συμβάλλει στη 
αποτροπή ατυχημάτων. 

Στην αντίθετη περίπτωση όταν δηλώ-
νει στιγμιαία ενέργεια και κάτι που θα 
συμβεί μόνο για μία φορά τότε γράφεται 
με ένα λάμδα, π.χ. ο πολιτισμός μπορεί να 
συμβάλει στην ηθική ανύψωση μιας κοι-
νωνίας.

Καλοκαίρι μια λέξη με ρίζες μεσαιωνικές που δημιουργήθηκε «εκ συναρπαγής», 
κατά τους γλωσσολόγους, δηλαδή από συγχώνευση σε μια λέξη της φράσης «καλός 
καιρός». Ο τύπος «καλόκαιρος» με την σημασία bonum tempus εμφανίζεται σε ελλη-
νολατινικό γλωσσάρι της ύστερης αρχαιότητας, ενώ σε κείμενο του 9ου αιώνα ο τύπος 
«καλοκαίριον». Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η λέξη δηλώνει την έννοια του καλού και-
ρού και κατ΄επέκταση  την εποχή που ο καιρός είναι καλός είναι ζεστός!

Τώρα γιατί καλοκαίρι και όχι Θέρος που σημαίνει το ίδιο; 
Η αρχαία λέξη θέρος που εμφανίζεται στην ομηρική  Οδύσσεια (μ, στίχ. 76) (οὔτ’ ἐν 

θέρει, οὔτ’ ἐν ὀπώρη) και προέρχεται από ινδοευρωπαϊκή ρίζα που δηλώνει τη ζέστη και 
τη θερμότητα  από την οποία άλλωστε προέρχεται και η λέξη «θερμός». 

Θέρος όμως είναι και ο θερισμός. Άραγε να ονομάστηκε το καλοκαίρι από τον θερι-
σμό, που σημαίνει την «εποχή του θερισμού»; 

Όχι, το ακριβώς αντίστροφο συνέβη, η αρχική σημασία της λέξης «θερίζω» ήταν 
«περνώ το καλοκαίρι» κατόπιν πήρε τη σημασία «δρέπω».

The Swimmer, Pablo Picasso, 1929

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



52

Σε λίγες ημέρες ο καθένας μας θα ξεκινήσει τις καλοκαιρινές 
διακοπές του, έστω και αν μείνει στο κλεινόν άστυ. Διακοπές από 
την ρουτίνα που μας ταλαιπωρεί σε καθημερινή βάση. Διακοπές 
για να απολαύσουμε τον καταπληκτικό ήλιο μας, τη θάλασσά 
μας, το ποτό μας το βράδυ σε ένα μπαράκι, έστω και με θέα την 
πρωτεύουσα και όχι κάποιο κυκλαδίτικο σοκάκι. Διακοπές αλλά 
στα χέρια μας εκτός από ψάθες, αντιηλιακά, καπέλα, σαγιονά-
ρες καλό θα είναι να έχουμε και τον πιστό φίλο μας. Το βιβλίο. 
Αυτό μας ταξιδεύει σε άλλα μέρη. Μας βοηθάει να ξεχνιόμαστε. 
Πάντα μας χαρίζει και ποτέ δεν μας ζητάει. 

Μαζί με την αγορά των καλοκαιρινών βιβλίων καλό είναι να 
σκεφτούμε και τους μικρούς μας θησαυρούς που πρέπει να τους 
βάλουμε σ’ αυτή τη διαδικασία για το δικό τους καλό. Αν και 
για τα παιδιά, σχολικής ηλικίας περισσότερο, καλοκαίρι σημαί-
νει μόνο βουτιές και ανεμελιά στη θάλασσα, περισσότερο χρόνο 
με τους γονείς, παιχνίδι με τους φίλους, χουζούρεμα στο κρεβά-
τι μέχρι αργά και κυρίως τέρμα το διάβασμα, υπάρχουν τρόποι 
που μπορούν να τα βοηθήσουν να βιώσουν την ανάγνωση ενός 
βιβλίου σαν μια απολαυστική διαδικασία, σαν ένα ταξίδι μέσα 
στη ζωή του ήρωα, σαν μια πόρτα στη χώρα της φαντασίας. Το 
σημαντικότερο που έχουμε να κάνουμε είναι αυτό που ισχύει σε 
οτιδήποτε θέλουμε να μεταδώσουμε στα παιδιά μας: να γίνουμε 
εμείς το πρότυπό τους.

Παιδιά που βλέπουν τους γονείς τους να διαβάζουν -στο σπί-
τι, στην παραλία, το βράδυ πριν κοιμηθούν- έχουν πολύ περισ-
σότερες πιθανότητες να τους μιμηθούν. Ένα σπίτι που έχει βι-
βλιοθήκη και βιβλία τοποθετημένα σε διάφορα μέρη, ακόμη και 
εάν είναι εξοχική κατοικία, είναι ένα ιδανικό περιβάλλον για να 
αναπτυχθεί η αγάπη του παιδιού για το βιβλίο.

Γι’ αυτό πριν φτιάξουμε φέτος τις βαλίτσες μας για τις δια-

κοπές, μια βόλτα σε ένα βιβλιοπωλείο μαζί με το παιδί μας πι-
στεύουμε ότι είναι απαραίτητη. Ας διαλέξουμε τα δικά μας ανα-
γνώσματα παροτρύνοντάς τα να μπουν στην διαδικασία και να 
ψάξουν και εκείνα στο δικό τους τμήμα, το τμήμα παιδικού βι-
βλίου. Ας μην κάνουμε βιαστικές κινήσεις. Ας καθίσουμε όση 
ώρα χρειαστεί και ας τα διδάξουμε το πώς διαλέγουμε ένα βι-
βλίο. Είναι σημαντική αυτή η διαδικασία. 

Φορέστε το πιο όμορφο χαμόγελό σας και πάρτε το παιδί από 
το χέρι και εκεί που θα διαλέξετε τα καλοκαιρινά σας αξεσου-
άρ σίγουρα στο διπλανό κατάστημα θα βρείτε ένα βιβλιοπωλείο 
για να μπορέσετε να βρείτε τα βιβλία που θα συνοδέψουν το 
καλοκαίρι όλης της οικογένειας. 

Αυτά και ευχές για ένα ξέγνοιαστο καλοκαίρι!!!!  ■

Αλεξάνδρα
Κοφινιώτη
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Γιώργος
Ρέππας

Από τη στιγμή που Νορβηγικό πα-
νεπιστήμιο σε μακροχρόνια έρευνα του 
κατόρθωσε και δημιούργησε κλίμακα 
εθισμού στα social media σίγουρα κάτι 
δεν πάει καλά.

Αναντίρρητα η εξέλιξη της τεχνολο-
γίας με αλματώδη ρυθμό είναι σίγουρο 
πως πέρα απ’ τα όποια θετικά θα επέρ-
χοντο αυτομάτως και αρνητικά στοιχεία 
που με τη λάθος χρήση κι (υπερ)εκτίμη-
ση μας πολύ πιθανό να οδηγηθούμε στο 
λάθος μονοπάτι.

Η σημερινή γενιά ταυτισμένη πια με το 
διαδίκτυο και κυρίως με τα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης άνετα καταδεικνύει την 
εξάρτησή της και κατ’ επέκταση ως τρό-
πο ζωής της. Παρατηρούμε τα νέα παιδιά 
–εξοικειωμένα πια– να πληκτρολογούν 
με ρυθμούς πιο γρήγορους απ’ ό,τι γρά-
φουν ή ακόμα και μιλούν. Η γλώσσα μας 
ολοένα και φτωχαίνει, ενώ ταυτόχρονα 
εμπλουτίζεται με ξενόφερτους όρους 
ή για χάρη συντομίας χρηςιμοποιούμε 
μόνο αρχικά λέξεων ή τη σύντμησή τους. 
Το φαινόμενο όμως δεν βρίσκει κανένα 
ανάχωμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες που 
παρ’ ότι δεν ανταποκρίνονται με την ίδια 
ταχύτητα όπως οι νεότεροι, εντούτοις 
δείχνουν πως τα κοινωνικά μέσα δικτύ-
ωσής τους απασχολούν το ίδιο. Έρευνα 
έδειξε ότι εργαζόμενοι σε ποσοστό 72%  
εν ώρα εργασίας ελέγχουν τους λογα-
ριασμούς τους στο Facebook, Twitter, 
Instagram μειώνοντας συνεπώς την πα-
ραγωγικότητά τους.

Η θέληση μάλιστα για διαδικτυακούς 
φίλους συνήθως είναι τόσο μεγάλη που 
ο αριθμός τους αποτελεί και κοινωνικό 

κριτήριο και φάρο καταξίωσής τους στο 
ιντερνετικό γίγνεσθαι. Επίσης επίσημες 
έρευνες δείξανε ότι το 52% των χρηστών 
ενός social media διατηρεί λογαριασμό 
και σε άλλα social media διπλασιάζο-
ντας ή και τριπλασιάζοντας τον χρόνο 
απασχόλησής τους με αυτά με κάθε συ-
νέπεια για τους ίδιους και τον κοινωνικό 
τους ιστό.

Η θεωρία πως κάνω φίλους από άλλα 
μέρη ή και χώρες βοηθά στην αλληλεπί-
δραση των ανθρώπων τις περισσότερες 
φορές με βρίσκει αντίθετο μια και αυτή η 
"φιλία" θα μείνει ένας απλός διαδικτυα-
κός "φίλος-αριθμός".

Κανείς δε μπορεί ν’ αρνηθεί ότι η προ-
σωπική επαφή είναι αυτή που φέρνει κο-
ντά τους ανθρώπους και οι πραγματικές 
φιλίες χτίζονται με πραγματικές αγκα-
λιές, σκουντήγματα και γέλια και κανένα 
LOL, κανένα OMG, και κανένα emoticon 
δεν είναι δυνατόν να εκφράσει και να 
αντικαταστήςει τα πραγματικά συναι-
σθήματα σε πραγματικό χρόνο.

Κάπου λοιπόν έχουμε χάσει τον ρόλο 
των μέσων αυτών που αντί να λειτουρ-
γούν επικουρικά και ψυχαγωγικά στη 
ζωή μας έχουν αναλάβει πρωταγωνιστι-
κό ρόλο και μάλιστα τα έχουμε εξουσι-
οδοτήσει να πλασάρουν την εικόνα που 
θα θέλαμε να είχαμε ή θέλουν να έχουν 
οι άλλοι για εμάς. Δυστυχώς λοιπόν το 
χειρότερο κομμάτι είναι η αποποίηση 
του εαυτού μας και η προσπάθεια φτια-
σιδώματος ενός άλλου. Το κοινωνικό μας 
προφίλ λοιπόν συνήθως το πλασάρουμε 
ιδανικό αλλά όταν το smartphone ή το 
tablet κλείσει έχουμε τον πραγματικό 

μας εαυτό και την αναγκαία αποδο-
χή του (ή απόρριψή του).

Καφεδάκι συνεπώς με τους φίλους, 
ευχές από κοντά ή έστω τηλεφωνικά, 
στην άκρη λίγο τα social media γιατί η 
λάθος χρήση τα μετατρέπει εύκολα σε 
Anti social κι εμάς σε αντικοινωνικούς 
και μοναχικούς με γελαστή κι ευτυχισμέ-
νη μόνο τη photo profil μας.

Σαφώς υπάρχει και το κομμάτι του κό-
σμου που διαχειρίζεται αυτό το πακέτο 
των social media με σύνεση, ασφάλεια 
και κυρίως χωρίς να το υπερτιμήσει και 
να το αναδείξει σε αυτοδιαχειριστή. Αυ-
τοί λοιπόν που αλληλεπιδρούν με μέτρο, 
εκφράζουν απόψεις, μοιράζονται ιδέες ή 
πληροφορίες καλό είναι να συνεχίσουν 
κατ’ αυτόν τον τρόπο και να συμβουλεύ-
σουν και το δικό τους περίγυρο για τη 
σωστή χρήση.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ήταν απόγευμα ζε-
στό σχεδόν καλοκαιρι-
νό, γαλανό όπως κάθε 
ανοιξιάτικο απόγευμα 
στην Αθήνα. Όμως τα 
χρόνια που με χωρίζουν 
από τότε και τα όσα 
μπορεί να συμβούν στη 
ζωή κάθε ανθρώπου, 
δυστυχώς την ακριβή 
ώρα και ημερομηνία να 
λησμονήσουν πέτυχαν, 
όχι όμως εκείνο το νεα-

νικό χρώμα και την θαλπωρή της συζήτησης, που έγινε 
από δύο εφήβους -που την περίοδο εκείνη (΄83 - ́ 85), 
εξέδιδαν το καθόλα καλλιτεχνικό και άκρως αιρετικό 
περιοδικό «ΡΣ»- και τον γέροντα ζωγράφο-συγγραφέα 
στο εργαστήρι του, σ’ ένα στενό (Γουέμπστερ 6) κάτω 
απ΄ την βαριά σκιά της Ακρόπολης.

Ο Γαλαξιδιώτης ζωγράφος Σπύρος Βασιλείου δεν 
βρίσκεται εδώ και 32 χρόνια στη ζωή.

Οι συνομιλητές του ο Μιχάλης Μεταξάς και ο Βασί-
λης Γιάτσης έχουν τον δρόμο τους τραβήξει, μα πάντα 
παραμένουν πιστοί κι αγαπημένοι, κοινωνοί κοινών 
ιδεών και των ίδιων εφηβικών ιδανικών.

Η συνομιλία που ακολουθεί -σε έντυπη μορφή- κα-
ταγράφηκε σ΄ ένα παλιό και διόλου επαγγελματικό 
κασετόφωνο. Ένα βράδυ καθώς ψαχούλευα τις ανα-
μνήσεις μου μέσα σε μια κασετοθήκη σχεδόν ανέγ-
γιχτη εδώ και πολύ καιρό ξέθαψα μια μαυροκόκκινη 
MAXELL κασέτα των 90.

Στο πρώτο άκουσμα -μετά από τόσο καιρό- μού δη-
μιουργήθηκε η εντύπωση ότι τρία φαντάσματα συνο-
μιλούν για ποίηση, ποιητές, ζωγράφους, ζωγραφική και 
πολιτική. Το φάντασμα του ζωγράφου που δεν ζει πια 
και των δύο εφήβων που χρόνια τώρα δεν υπάρχουν.

Αμέσως απομαγνητοφώνησα την κασέτα και άρχι-
σα να σκέφτομαι πώς και πού να τη δημοσιεύσω. Μου 
δόθηκε η ευκαιρία λοιπόν μέσω του STIGMA. Σήμερα 
ακόμα πιο ευσυγκίνητος άκουσα την ίδια κασέτα και 
ακόμα πιο βέβαιος θαρρώ πως αξίζει τον κόπο να δια-
βάσει κάποιος τις αγνές σκέψεις δύο εφήβων και του 
γέροντα ζωγράφου.

Μιχάλης
Μεταξάς
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Μ.Μ. Αρχίζοντας την συζήτησή μας θα ήθελα να μας 
πείτε πότε και πώς αρχίσατε να ζωγραφίζετε;

Ήμουν 12-14 χρονών όταν άρχισα, κι όσο για το για-
τί δεν τόχω ακόμη ξεκαθαρίσει. Μ’ άρεσε, έβλεπα κάτι 
γύρω μου, είχα μια διάθεση γελοιογραφική στην αρχή, 
να αποτυπώνω με γελοιογραφικό τρόπο ό,τι έβλεπα και 
κυρίως τους ανθρώπους, προσπαθούσα να βρω το πιο 
κωμικό τους στοιχείο για να το ζωγραφίσω. Αυτό σιγά-
σιγά έφυγε κι άρχισα να ζωγραφίζω κανονικά. Αυτά στην 
επαρχία χωρίς να έχω σπουδάσει μόνος μου.

Μ.Μ. Ύστερα όταν ήρθατε στην Αθήνα να σπουδά-
σετε;

Ύστερα φυσικά ήρθα στην Αθήνα, έκανα σπουδές για-
τί δεν...

Μ.Μ. Σας στείλαν.
Με στείλαν ναι. Κάποιος...

Μ.Μ. Είναι στοιχεία που λίγο πολύ όλοι μας τα ξέ-
ρουμε αυτά.

Τα έχετε διαβάσει.

Β.Γ. Να σας ρωτήσουμε τώρα κάτι άλλο. Αν υπήρχαν 
κάποια πράγματα που σας επηρέασαν στο πώς θα ζω-
γραφίσετε.

Μ.Μ. Και να δημιουργήσετε δηλαδή μια τέτοια τε-
χνοτροπία, η οποία ουσιαστικά είναι χρήση ορισμένων 
συμβόλων, όπως η πλούσια θάλασσα ο ήλιος το φως η 
αισιοδοξία,  και παράλληλα είναι μια προσωπική ζω-
γραφική στον Ελληνικό χώρο.

Ήταν οι ζωγράφοι όχι της αναγέννησης, αλλά λίγο 
μεταγενέστεροι που νόμιζα ότι με εξέφραζαν κατά ένα 
τρόπο ορισμένο και ζωγράφιζα έτσι, αλλά αυτό σιγά-
σιγά έσβησε και άρχισα να ζωγραφίζω με πιο προσωπικό 
τρόπο. Αυτό ήταν ότι πραγματικά μ΄ ενδιέφερε ο γύρω 
κόσμος, τα γράμματα, οι άνθρωποι, τα έβλεπα με κάποια 
αγάπη και τα ζωγράφιζα.

Μ.Μ. Και κυρίως η φύση σας έχει επηρεάσει.

Πάρα πολύ η ελληνική φύση. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
μπόρεσα να ζωγραφίσω σε κανένα άλλο μέρος του κό-
σμου, ενώ ταξίδεψα πολύ. Πήγα και στην Ευρώπη και 
στην Αμερική. Το μόνο μέρος που με τράβηξε να ζωγρα-
φίσω, αν έμενα, κάπως πιο πολύ είναι η Βενετία και η Ν. 
Υόρκη. Είναι παράξενο αυτό αλλά...

Β.Γ. Η Βενετία ίσως επειδή... η Ιταλία γενικότερα 
μοιάζει με την Ελλάδα.

Ναι γενικά η Βενετία πιο πολύ θυμίζει Ελλάδα.

Μ.Μ. Είναι ο μεσογειακός χώρος...
Β.Γ. Η Ν. Υόρκη γιατί;
Η Ν. Υόρκη είναι παράξενο, αλλά αυτό το μεγάλο που 

εκφράζεται παντού το ’βρισκα λιγάκι απάνθρωπο και σε 
στιγμές - στιγμές μερικές λεπτομέρειες με συμφιλίωναν 
με τους ουρανοξύστες. Να πούμε έβλεπα έναν ουρανο-
ξύστη και στα πόδια του σκουπίδια ή ανθρώπους περί-
εργους.

Β.Γ. Οι αντιθέσεις; 
Ναι, οι αντιθέσεις. Αυτό με είχε...κι είχα κάνει μερικά 

πράγματα. Αν δεν έχει ζήσει κανείς εκεί ίσως να μην το 
καταλαβαίνει τόσο εύκολα.

Μ.Μ. Πάντως οι πρώτοι ζωγράφοι από τους οποίους 
έχετε επηρεαστεί όπως είναι ο Λύτρας, ο Μπουζιάνης, 
ο Γκύζης, οι οποίοι είναι προσωπικότητες που έχουν 
αφήσει εποχή και ανήκουν στην γερμανική σχολή. Αυ-
τοί έχουν αφήσει κάποια σημάδια μέχρι σήμερα στη 

Βασίλης
Γιάτσης

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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ζωγραφική σας ή έχετε ξεφύγει εντελώς;
Στην αρχή αντιδρούσαμε με τα κατάλοιπα της 

γερμανικής σχολής που υπήρχαν στην Ελλάδα. Δεν 
ξέραμε γιατί αλλά υπήρχει μια αντίδραση, παρ΄ όλο 
που οι δάσκαλοί μας ήταν όλοι μαθητές της γερμα-
νικής σχολής. Ο μόνος ο οποίος μας πήγαινε ήταν 
ο Νίκος Λύτρας, ο οποίος ήταν ένα πνεύμα για τον 
καιρό του επαναστατικό και μας ωφέλησε πολύ το 
ότι έγινε αυτός καθηγητής. Πήγαμε όλοι μαζί τότε 
όσοι ήμαστε στο Πολυτεχνείο τόσο που αυτός τρό-
μαξε. Δυστυχώς αρρώστησε και στον 1 ½ χρόνο πέ-
θανε. Δεν μπόρεσε να συνεχίσει.

Μ.Μ. Ναι πέθανε νέος.
Μας ωφέλησε όμως το προσωπικό του παράδειγ-

μα και έγινε μια στροφή όλων μας προς την γαλλική 
σχολή.

Β.Γ. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Τι θέλετε 
να δώσετε με την τέχνη σας και ποιος πιστεύετε ότι 
πρέπει να είναι ο σκοπός της τέχνης γενικά και της 
ζωγραφικής ειδικότερα.

Ζωγραφίζει κανείς γιατί αισθάνεται την ανάγκη 
να ζωγραφίσει. Αυτό βρίσκεται σε ανταπόκριση με 
ορισμένους άλλους ανθρώπους που καλά - καλά δεν 
τους γνωρίζεις, ούτε τι ζητούν, ούτε τι επιθυμούν, 
ούτε τι τους αρέσει. Ξαφνικά βρίσκεται σε επαφή μ΄ 
αυτόν τον κόσμο. Να πούμε αυτό που κάνει μιλάει 
σε κάποιον άλλο και γίνεται αυτή η αλληλεπίδραση, 
γίνεται πια μόνιμη και γίνεται και σκοπός. Δεν ζω-
γραφίζει κανείς...πολλές φορές από αντίδραση όταν 
λένε διάφοροι κριτικοί, φιλότεχνοι, ότι τι ωραία που 
ζωγραφίζετε το μπλε, εγώ ζωγραφίζω κόκκινα και 
πάλι αρέσουν τα κόκκινα, βλέπετε λοιπόν ότι υπάρ-
χει κάποια αλληλοεπίδραση σε αυτά τα πράγματα. 
Ζωγραφίζει κανείς γιατί έχει ανάγκη να ζωγραφίσει 
και αυτή την ανάγκη βρίσκει ότι την έχουν πολλοί 
άνθρωποι μέσα τους σαν αίτημα, ότι θέλουν να δουν 
κάτι τέτοιο.

Μ.Μ. Κατά την γνώμη σας δεν θα μπορούσε η 
ζωγραφική να συμβαδίσει με μια επανάσταση στον 
κοινωνικό χώρο για τη δημιουργία μιας άλλης κοι-
νωνίας και τάξης πραγμάτων, όπως συνέβη με το  

DADA, με το φουτουρισμό πριν, το σουρρεαλισμό 
αργότερα; Εσείς εξυπηρετήσατε τέτοιες ανάγκες;

Όλα αυτά δεν είναι το ίδιο. Άλλο είναι ο φουτου-
ρισμός, άλλο ο εξπρεσιονισμός, άλλο ο κυβισμός. Αν 
ζούσα έξω ίσως θα έμπαινα σ΄ αυτόν τον χορό. Στον 
τόπο μας έρχονται λίγο αργά και ξεθυμασμένα όλα 
αυτά τα κινήματα και δεν έχουν υπόβαθρο κοινωνικό.

Μ.Μ. Και λογοτεχνικό.
Όλα μαζί. Το ότι βρεθήκαμε μερικοί ζωγράφοι σε 

μια ορισμένη εποχή να συμβαδίζουμε με μερικούς 
ποιητές, μερικούς μουσικούς κ.ά. γιατί αυτό ήταν το 
αίτημα της εποχής είναι σημαντικό. Αυτό έγινε χωρίς 
προγραμματισμό, όχι γιατί είπαμε να κάνουμε τώρα 
αλλιώτικη ζωγραφική απ΄ αυτήν που κάνανε οι δά-
σκαλοί μας, αλλά ήρθε φυσιολογικά. Το ίδιο κάνανε 
οι ποιητές εκείνο τον καιρό, το ίδιο οι μουσικοί, αυτό 
ήτανε ανάγκη ελληνική να γίνει, ανάγκη του τόπου. 
Αν λέγαμε να κάναμε DADA στην Ελλάδα, να κάνα-
με φουτουρισμό θα ήτανε ψεύτικο.

Μ.Μ. Πάντως στο χώρο της λογοτεχνίας συνέ-
βαινε αυτό έτσι δεν είναι(;) λαμβανομένου υπόψη 
τον Θόδωρο Ντόρρο, τον οποίο η καταπιεστική 
επιβολή των λογοτεχνικών πραγμάτων που προέ-
κυπτε απ΄ το Παλαμικό κατεστημένο τον εξώθησε, 
τον ανάγκασε  να φύγει - τώρα βέβαια μιλάμε για 
πρόσωπα που έχουν πεθάνει ή ζουν κι αυτό το λέω 
για τον Ντόρρο - έχουμε κατόπιν τον Εμπειρίκο, 
αργότερα τον Εγγονόπουλο ο οποίος και μεγάλος 
ζωγράφος και καλός ποιητής είναι. 

Ναι. Όλοι αυτοί όμως αν τους συγκρίνεις με ό,τι 
κάνανε στο εξωτερικό ανάλογα κινήματα είναι γλυ-
κύτατοι, δεν έχουν καμία σχέση με τις επαναστά-
σεις.

Μ.Μ. Ακόμη κι ο Εμπειρίκος;
Ο Εμπειρίκος είναι ποιητής, αν τον προσέξετε, 

ποιητής, αυτό που λέω γλυκύτατος, δεν έχει τίποτε 
το επαναστατικό, το γκρέμισμα.

Μ.Μ. Ο Ντόρρος;
Τον Ντόρρο δεν τον ξέρω.  ■
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(Στο τεύχος Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί το δεύτερο μέρος της συνέ-
ντευξης. Ολόκληρη η συνέντευξη θα δημοσιευθεί στο site του Σωματείου 
μας, www.athlepolis.gr).

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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1) Τι είναι πρωτότυπο, διαφορετικό, ουσιώδες, τι 
εφήμερο, διαχρονικό πώς το ξεχωρίζετε και πώς το 
εντάσσετε στο έργο σας;

Δύσκολες έννοιες. Πρωτότυπο δεν υπάρχει, όλα 
έχουν γίνει και όλα έχουν την αρχή τους σε κάτι. Δι-
αφορετικά είναι τα πάντα. Το ουσιώδες είναι ξεχωρι-
στό για τον καθένα. Εφήμερο οτιδήποτε ανθρωπινό. 
Διαχρονικό μόνο ό,τι έχει επιβεβαιωθεί Η ένταξη αυ-
τών των εννοιών στο έργο γίνεται μέσω ασυνείδη-
των και υποσυνείδητων διεργασιών, συχνά βίαιων.

2) Ποιο είναι το μήνυμα των έργων σας, ποια είναι 
η επιδίωξή σας;

“Ο κόσμος είναι χαώδης και σκοτεινός. Κοίτα τι 
αποκάλυψα μέσα σε αυτό το σκοτάδι, ίσως σε ενδι-
αφέρει.”

3) Ζωγραφίζετε υπό συναισθηματική φόρτιση 
όπως ένας ποιητής γράφει ένα ποίημα ή αφιερώνε-
τε ώρες υποχρεωτικά κάθε μέρα σαν να πηγαίνατε 
σ’ ένα γραφείο;

Τα δημιουργικά επαγγέλματα είναι ακριβώς αυτό, 
επαγγέλματα. Συνεχόμενο ωράριο δίχως πραγμα-

Αγαπητοί αναγνώστες, συνεχίζοντας την προσπά-
θεια για την ανάδειξη νέων ταλαντούχων καλλιτεχνών, 
έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε τον Κυριάκο Μπουρ-

νά που με τις δημιουργίες του μέσα από τα γραμμικά 
και γεωμετρικά σχήματα, μας ξεναγεί σε έναν κόσμο 

εξίσου μαγικό. Το ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ., σας παρέχει τη 
δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά με τους νέους καλλι-

τέχνες. Σας αφήνουμε να τον απολαύσετε και να σας 
κατακτήσει όπως έκανε και εκείνος με την σοβαρότητά 

του, το εξαίρετο ταλέντο του, αλλά και με την ενδια-
φέρουσα συνέντευξη που μας παραχώρησε. Κυριάκο 

σε ευχαριστούμε για τις πολύ ενδιαφέρουσες απαντή-
σεις που μας έδωσες.

Μιχάλης
Μεταξάς
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τικές διακοπές. Όσο για την συναισθηματική φόρτιση, 
αυτή είναι απλά ακόμα ένας εργαζόμενος σε αυτό το 
γραφείο και μάλιστα από τους λιγότερο έμπιστους και 
αξιόπιστους.

4) Ποιοι καλλιτέχνες παλιοί ή σύγχρονοι είναι σημα-
ντικοί για σας και ποιοι σας επηρέασαν στο έργο και 
στη ζωή σας;

Bauhaus και τα κινήματα της ρωσικής τέχνης μετά το 
1900, οι πιο κοντινοί εικαστικοί μου συγγενείς. Ο Paul 
Klee ήταν ο άγνωστος πατέρας που όταν γνωριστήκαμε 
με ενηλικίωσε σαν δημιουργικό άνθρωπο.

Αλεξάνδρα
Κοφινιώτη

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



60

5) Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα έργα σας με τον 
χρόνο; Ποιες αλλαγές παρατηρείτε στη δουλειά 
σας;

Μια μετακίνηση από την δημιουργία εικόνας για 
την εικόνα στην δημιουργία που υπηρετεί ιδέες. Οι 
αλλαγές ξεκινάνε εσωτερικά, ύπουλα σχεδόν, ρι-
ζώνουν και φτάνεις στο σημείο που το παρόν έργο 
έχει σκοτώσει το παλιό αφήνοντας λιγότερο από ένα 
κουφάρι πίσω του.

6) Σας επηρεάζουν τα παγκόσμια γεγονότα, τα 
απεικονίζετε στην τέχνη σας ή προτιμάτε να τα 
αφήνετε απ’ έξω;

Δεν είμαι κοινωνικός δημιουργός αλλά κοινωνός 

δημιουργός. Δεν έχω βιώσει την ανάγκη να κάνω ρε-
πορτάζ μέσω των έργων μου πάρα το πώς το παγκό-
σμιο γίγνεσθαι αποτυπώνεται μέσα μου.

7) Τι προσφέρει σήμερα η τέχνη στους υπόλοιπους, 
σ’ εμάς τους «κοινούς θνητούς»;

Δυο πράγματα. Απλά στην φύση τους αλλά μεγά-
λης βαρύτητας. Σωματικά, νέες εγκεφαλικές συνά-
ψεις. Φιλοσοφικά, επαφή με ιδέες, μεγάλες και μη.

8) Το διαδίκτυο έχει φέρει την τέχνη πιο κοντά στο 
κοινό, με εικονικές επισκέψεις σε μουσεία και στα 
προσωπικά site των καλλιτεχνών. Ποια είναι η άπο-
ψή σας γι’ αυτόν τον τρόπο έκθεσης-παρουσίασης 
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άλλα και διαφήμισης της τέχνης;
Έχει επιτρέψει σε κοινό και καλλιτέχνες να έρθουν σε επαφή. 

Στους καλλιτέχνες να προβληθούν χωρίς μεσάζοντα και στο κοινό 
να επικοινωνήσει δίχως φίλτρο. Ως μέσο διαφήμισης και προώθησης 
δεν έχει ίσο αλλά μέχρι στιγμής δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
εμπειρία του να ζήσεις ένα έργο.

9) Ποιες άλλες μορφές τέχνης συνεπικουρούν στο έργο σας;
Όλες. Δίχως εξαίρεση. Όχι ως μέσα έκφρασης απαραίτητα, αλλά 

ως πηγές έμπνευσης και φορείς ιδεών.

10) Σε αρκετά έργα σας διαπιστώνουμε μια αυστηρά οργανωμένη 
με σχεδόν αρχιτεκτονικό τρόπο δοσμένη δομή. Σε τι εξυπηρετεί 
αυτό ως προς το συμβολισμό του έργου σας;

Πιστεύω στην οργάνωση. Θέλω να κρατήσω τα απολύτως απα-
ραίτητα για την ορθή ανάγνωση των έργων. Μια αυστηρή και συ-
γκροτημένη δομή μου το επιτρέπει αυτό.

11) Ποιες εικόνες σας γεννά ο στίχος: «Ποιας πυρκαγιάς να ῾ναι 
αντίλαλος αυτός ο κουρνιαχτός στον αγέρα;».

Καμένη γη. Απανθρακωμένη. Οι στάχτες καίνε ακόμα και δεν 
σβήνουν, εν δύναμη καταστροφές και μνήμες της μεγάλης αιώνιας 
φωτιάς.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Ο «Τσε» που περιγράφεται σαν ο 
«αντάρτης ήρωας» εμφανίζεται με μαύ-
ρο μπερέ να κοιτάζει στο βάθος σε μια 
φωτογραφία του Alberto Korda στις 5 
Μαρτίου του 60. Ο Τσε Γκουεβάρα, 31 
χρονών τότε, παρευρισκόταν σε μία 
κηδεία των θυμάτων από έκρηξη στο 
Coubre. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε 7 
χρόνια αργότερα.

Το ινστιτούτο τέχνης του Μέρυλαντ 
(ΗΠΑ) την ονόμασε «την πιο διάσημη 
φωτογραφία και γραφική εικόνα του 
20ού αιώνα. Πράγματι, η φωτογραφία 
αυτή κυκλοφόρησε πολλές φορές στον 
κόσμο και θεωρείται σαν ένα από τα 10 
καλύτερα πορτρέτα όλων των εποχών. 

Είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο της 
εξέγερσης για τις ανθρώπινες αξίες ενά-
ντια στην κοινωνική αδικία.

Η Gharbat Gula φωτογραφήθηκε 
όταν ήταν 12 από τον φωτογράφο Steve 
McCurry, τον Ιούνιο του 1984, στο 
στρατόπεδο προσφύγων Nasir Bagh 
του Πακιστάν κατά τη διάρκεια της εξέ-
γερσης ενάντια στη σοβιετική εισβολή. 
Το πορτρέτο της ήταν εξώφυλλο του 
National Geographic τον Ιούνιο του 
1985, λόγω του εκφραστικού προσώ-
που της με τα πράσινα μάτια. Ωστόσο, 

εκείνη την εποχή, κανείς δεν ήξερε το 
όνομα του κοριτσιού.

Ο φωτογράφος πέρασε 17 χρόνια ψά-
χνοντας για το κορίτσι. Έκανε πολλά τα-
ξίδια στην περιοχή μέχρι που, τον Ιανου-
άριο του 2002, την βρήκε. Ήταν 30 ετών 
παντρεμένη με τρία παιδιά. Τελικά ανα-
κάλυψε το όνομά της. Η Gharbat Gula 
επέστρεψε στο Αφγανιστάν το 1992, 
όπου ζει σε ένα απομακρυσμένο χωριό. 

Κανείς δεν την φωτογράφησε ποτέ πριν 
τον McCurry και δεν ήξερε ότι το πρό-
σωπό της είχε γίνει διάσημο. 

Η ταυτότητα της γυναίκας επιβεβαιώ-
θηκε κατά 99,9% μέσω της τεχνολογίας 
αναγνώρισης προσώπου που χρησιμο-
ποιείται από το FBI και κυρίως από την 
σύγκριση τις ίριδας των ματιών στις δύο 
φωτογραφίες.  ■
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◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



64

Το καλοκαίρι πλησιάζει, η ζέστη ανε-
βαίνει και όλοι αφήνουμε τις αγαπημένες 
και ακριβές DSLR στο σπίτι και τρέχουμε 
στις παραλίες για να δροσιστούμε. Γιατί 
όμως θα πρέπει να παραμερίζουμε την 
αγαπημένη μας ασχολία τις ώρες που 
περνάμε μέσα στην θάλασσα; Το υγρό 
στοιχείο και ο βυθός της θάλασσας ανοί-
γουν έναν νέο κόσμο με μαγικές εικόνες, 
που όποιος τις έχει δει θέλει αυτόματα να 
τις καταγράψει και να τις μεταφέρει στην 
επιφάνεια. Αντίθετα με ότι πιστεύει ο πε-
ρισσότερος κόσμος, μπορείτε να βγάλετε 
καταπληκτικές υποβρύχιες φωτογραφί-
ες χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, καταδυτικό 
εξοπλισμό και χωρίς να χρειαστεί να τα-
ξιδέψετε σε εξωτικά νησιά. 

Πιάστε λοιπόν την μάσκα, τα βατραχο-
πέδιλα και τον αναπνευστήρα (το μαγιό 
είναι προαιρετικό), και πάμε να δούμε τι 
άλλο θα χρειαστείτε για να μυηθείτε στην 
μαγεία της υποβρύχιας φωτογράφισης. 

Εξοπλισμός για την υποβρύχια φωτο-
γραφία

Αν και την εποχή της αναλογικής φω-
τογραφίας υπήρχαν ελάχιστες λύσεις για 
τον υποβρύχιο φωτογράφο, σήμερα προ-
σφέρονται πλέον πάρα πολλές μηχανές 
που θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα και 
όλα τα πορτοφόλια. Συγκεκριμένα:

•	 Action camera. Με τιμές που ξεκι-
νούν από λίγα ευρώ (Nο name) έως 500 € 

(GoPro και άλλες). 
•	 Αδιάβροχη compact. Χώρος στον 

οποίον κυριαρχούν η Olympus και η 
Panasonic, αλλά υπάρχουν αξιοπρεπείς 
λύσεις και από τους υπόλοιπους κατα-
σκευαστές, όπως Nikon, Canon, Fuji 
κ.λπ.. Οι τιμές κυμαίνονται από 100-400€ 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Το 
μέγιστο βάθος στο οποίο φτάνουν είναι 
τα 10-15 μέτρα.

•	 Αδιάβροχη mirrorless. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα η Nikon 1 AW1 
(800-1000 €) με δυνατότητα εναλλαγής 
φακών.

•	 Κλασική φωτ. μηχανή (compact, 
mirrorless, DSLR) με αδιάβροχη θήκη. 
Στην τιμή της μηχανής που θα επιλέξετε, 
θα πρέπει να προσθέσετε από 200-2000€, 
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της θή-
κης. Μπορείτε να επιλέξετε είτε θήκη 
από τον κατασκευαστή της μηχανής σας, 
είτε θήκη από κατασκευαστή που ειδι-
κεύεται σε υποβρύχιο εξοπλισμό (Ikelite, 
Fantasea, Ewa-Marine, Aquatica κ.α.). 
Όλες οι θήκες ταιριάζουν μόνον στην 
μηχανή για την οποία προορίζονται ενώ 
έχουν πολύπλοκους μηχανισμούς που 
προσφέρουν πρόσβαση σε όλα τα ρυθ-
μιστικά και διακόπτες της μηχανής, από 
το εξωτερικό κέλυφος της θήκης. Επίσης 
έχουν μηχανισμούς που να αντισταθ-
μίζουν την εξωτερική πίεση του νερού.  
Απλά σκεφτείτε ότι η πίεση για να πατή-

σετε το κουμπί λήψης της φωτογραφίας 
είναι μικρότερη από την πίεση που ασκεί 
το νερό σε βάθος λίγων μέτρων. Αν δηλα-
δή δεν υπήρχαν αυτοί οι μηχανισμοί που 
να εξισορροπούν την πίεση, το κουμπί θα 
έμενε συνέχεια πατημένο.

Γενικά θα πρέπει να έχετε υπόψη ότι 
δεν υπάρχει πάνω όριο στο budget που 
μπορεί να απαιτηθεί για τον εξοπλισμό 
σας, ενώ όλα τα υποβρύχια αξεσουάρ εί-
ναι εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής τε-
χνολογίας και επομένως δυσανάλογα 
ακριβά σε σχέση με τα αντίστοιχα στερια-
νά (π.χ. 300 έως 1000 € για ένα φλας, 300 
έως 500 € για ένα macro φίλτρο κ.λπ.).

Προβλήματα της υποβρύχιας φωτογρα-
φίας

Η υποβρύχια φωτογραφία είναι μια 
ενασχόληση, εξαιρετικά πιο προκλητική 
σε σχέση με την φωτογραφία στην ξηρά. 
Εκτός του ότι πρέπει παράλληλα να κο-
λυμπάς, να κρατάς την αναπνοή σου και 
να κρατάς σταθερή την μηχανή, υπάρ-
χουν ιδιαιτερότητες στην φωτογράφη-
ση μέσα στο νερό που πρέπει να λάβετε 
υπόψη σας.

Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι 
το ηλιακό φως απορροφάται από το νερό 
καθώς αυξάνει το βάθος. Το ζεστά χρώ-
ματα (κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο) είναι 
τα πρώτα που εξαφανίζονται καθώς κα-
ταδυόμαστε, ενώ το χρώμα που επικρατεί 
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Λεωνίδας
Ζουμής

από κάποιο βάθος και κάτω είναι το μπλε 
(βλ. εικ. 1). Το πρόβλημα αυτό λύνονταν 
στο παρελθόν προσθέτοντας κόκκινα 
φίλτρα ενώ σήμερα λύνεται είτε χρησιμο-
ποιώντας την κατάλληλη υποβρύχια ρύθ-
μιση (που διαθέτουν πλέον πολλές μηχα-
νές), είτε με επεξεργασία στο Lightroom/
Photoshop. 

Το άλλο πρόβλημα είναι ότι λόγω της 
διάθλασης, όλα τα αντικείμενα φαίνονται 
κοντύτερα στην θάλασσα. Αυτό πρακτι-
κά σημαίνει ότι η εστιακή απόσταση του 
φακού αυξάνει φαινομενικά κατά 25% 
(με ταυτόχρονη μείωση του βάθους πε-
δίου). Έτσι, ένας ευρυγώνιος φακός των 
35mm θα συμπεριφέρεται στην θάλασσα 
σαν κανονικός φακός (περίπου 45 mm). 

Άντε και την πήρα την μηχανή. Τι κάνω 
τώρα;

Με ελάχιστες εξαιρέσεις (π.χ. ναυάγια) 
τα περισσότερα θέματα που θα φωτο-
γραφίσετε στον βυθό της θάλασσας, εί-
ναι ζωντανά. Ψάρια (που είναι και το πιο 
αυτονόητο θέμα), μαλάκια, τσούχτρες, 
κοράλλια, φύκια, κοχύλια, θαλάσσιες 
ανεμώνες είναι τα θέματα που θα αναζη-
τήσετε από την πρώτη βουτιά με τον νέο 
σας εξοπλισμό.

Εφαρμόστε τις βασικές γνώσεις που 
έχετε αποκτήσει από την φωτογραφία 
στην στεριά. Οι ίδιες ισχύουν και εδώ. Αν 
βρείτε ένα θέμα που κινείται στον βυθό, 
δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να το φωτο-
γραφίσετε από την επιφάνεια. Υπολογί-
στε από πριν τα στοιχεία της λήψης και 
στην συνέχεια κατεβείτε στο ίδιο βάθος 
με αυτό και πλησιάστε το. Αν είναι ψάρι, 
κυνηγείστε το, και ακολουθείστε την κί-

Εικ. 1
Απορρόφηση των χρωμάτων του ηλιακού φωτός ανάλογα με το βάθος.

νηση του μέχρι να το φωτογραφίσετε.  
Αν το προσφέρει η μηχανή σας, βάλτε την 
υψηλότερη ρύθμιση για συνεχείς λήψεις, 
και τραβήξτε όσες προλάβετε. Σε γρήγο-
ρα κινούμενα ψάρια, θα είστε τυχεροί αν 
βγει σταθερή μια φωτογραφία ανάμεσα 
σε όσες τραβήξετε.

Πολλά θέματα που θα συναντήσετε 
στον βυθό είναι μικροσκοπικά με εκπλη-
κτική όμως λεπτομέρεια, που αποκαλύ-
πτεται μόνον με φωτογράφηση macro. 
Θα πρέπει επομένως πριν την επιλογή 
του εξοπλισμού σας, να λάβετε σοβαρά 
υπόψη σας και τις macro δυνατότητες 
που προσφέρει. Ένα και μόνο μικρο-
σκοπικό ζώο του βυθού, μπορεί να σας 
προσφέρει δεκάδες διαφορετικά θέματα 
μακροφωτογράφησης ανάλογα με το κά-
δρο που θα επιλέξετε. Εφόσον διαθέτετε 
εξωτερικό φλας, μπορείτε να το χρησι-
μοποιήσετε δημιουργικά, είτε π.χ. για να 
μειώσετε τον φωτισμό στο background, 
είτε για οπίσθιο φωτισμό, είτε για πειρα-
ματισμούς με διάφορες γωνίες. Θα πρέπει 
να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στην χρή-
ση του φλας σε θολά νερά που περιέχουν 
αιωρούμενα σωματίδια ή φυσαλίδες, που 
αντανακλούν το φως του φλας και κατα-
στρέφουν την φωτογραφία.

Η συμβουλή μου είναι η εξής: Ξεκινή-
στε το hobby σας βουτώντας στα αγαπη-
μένα σας μέρη. Ο βυθός θα σας αποκαλύ-
ψει πιο εύκολα τα μυστικά του αν σε αυτόν 
τον βυθό έχετε περάσει το μεγαλύτερο 
μέρος της παιδικής σας ηλικίας και τον 
γνωρίζετε ήδη καλά. Επιλέξτε μια μέρα 
χωρίς δυνατό αέρα και αφεθείτε στην μα-
γεία της θάλασσας. Ψάξτε την άμμο στον 
βυθό. Βουτήξτε και ξεθάψετε οτιδήπο-
τε σας φαίνεται ότι κρύβεται μέσα στην 
άμμο (και πιστέψτε με κρύβονται πολ-

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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λά). Πηγαίνετε στα βράχια. Βουτήξτε και 
ψάξτε σε όλες τις σπηλίτσες. Φωτίστε με 
έναν υποβρύχιο φακό (ξεκινάνε από 10€) 
εκεί όπου δεν φτάνει το ηλιακό φως. Μην 
φοβάστε να κολλήσετε την μάσκα σας 
μέσα σε μια τρύπα στον βυθό (αποκλεί-
εται να έχει καρχαρίες, αν και σε κάποιες 
περιπτώσεις μπορεί να σας χαιρετίσει μια 
σμερνούλα). Κολυμπήστε εκεί που σκά-
ει το κύμα. Είναι απίστευτο το πόσα θέ-
ματα έχω βρει σε 30 cm βάθος που μετά 
βίας μπορώ να κολυμπήσω. Γενικά ψάξ-
τε και αποφύγετε να μείνετε μόνο στην 
επιφάνεια. Κολυμπήστε και κοιτάζετε 
μπροστά-αριστερά-δεξιά και όχι μόνον 

ευθεία κάτω. Το θέμα σας μπορεί να βρί-
σκεται στο πλάι και αν κοιτάζετε μόνο 
κάτω είναι σίγουρο ότι θα το προσπερά-
σετε. Υπάρχει σωρεία θεμάτων σε όλες 
τις θάλασσές μας χωρίς να χρειαστεί να 
βουτήξετε πάνω από τα 5 m. Βάλτε μια 
μεγάλη κάρτα μνήμης και τραβήξτε πολ-
λές φωτογραφίες. Ξεσκαρτάρετε τις στην 
συνέχεια, αναγνωρίστε τα λάθη σας, και 
αφήστε να επιβιώσουν οι καλύτερες.

Συντήρηση εξοπλισμού
Ένας μεγάλος βραχνάς στην υποβρύ-

χια φωτογραφία είναι η συντήρηση του 

εξοπλισμού σας. Το θαλασσινό νερό είναι 
εξαιρετικά διαβρωτικό λόγω του αλατιού 
που περιέχει. Θα πρέπει επομένως μετά 
από κάθε χρήση να ακολουθείτε με ευ-
λαβική προσήλωση μια συγκεκριμένη 
ρουτίνα καθαρισμού. Η μηχανή (ή η μη-
χανή μέσα στην θήκη της)  θα πρέπει να 
βυθίζεται σε γλυκό νερό για τουλάχιστον 
μια ώρα. Στην συνέχεια θα πρέπει να κα-
θαρίζεται προσεκτικά και να αφήνεται 
να στεγνώσει στον αέρα (και ποτέ στον 
ήλιο). Η μηχανή μπορεί να ανοιχτεί μό-
νον αφού βεβαιωθείτε ότι είναι τελείως 
στεγνή, λίγες ώρες μετά. Σε τακτά χρονι-
κά διαστήματα, και ανάλογα με την χρή-
ση που κάνετε, θα πρέπει να ελέγχετε αν 
το O-ring είναι καθαρό από τρίχες, άμμο 
ή άλλα ξένα σώματα και στην συνέχεια να 
το λιπαίνετε με το κατάλληλο λιπαντικό, 
που συνήθως περιέχεται στην συσκευα-
σία της, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες 
του κατασκευαστή. 

Αντί επιλόγου
Ελπίζοντας να σας έχω μεταδώσει το 

μικρόβιο της υποβρύχιας φωτογραφίας, 
κλείνω τον παρόντα οδηγό με την βασι-
κή εξίσωση που ισχύει για την υποβρύχια 
φωτογραφία:

Υποβρύχια φωτογραφία = Πάθος για 
την θάλασσα + Ελεύθερος χρόνος + 

Πολλά χρήματα

Καλές βουτιές και καλές λήψεις!  ■
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Αυτή τη φράση την παίρνουμε από μια Κεφαλλονίτικη 
ιστορία. Κάποιος παπάς σε ένα χωριουδάκι της Κεφαλλονιάς, 
αγράμματος, πήγε να λειτουργήσει σ’ ένα άλλο χωριό, γιατί ο 
παπάς του χωριού είχε αρρωστήσει για πολύν καιρό.

Ο παπάς όμως, στο δικό του ευαγγέλιο, μια και ήταν αγράμ-
ματος, είχε βάλει δικά του σημάδια κι έτσι κατάφερνε να το 
λέει.

Εδώ όμως, στο ξένο ευαγγέλιο, δεν υπήρχαν τα σημάδια, για-
τί ο παπάς αυτού του χωριού δεν τα είχε ανάγκη, μια και ήταν 
μορφωμένος. Άρχισε, λοιπόν, ο καλός μας να λέει το ευαγγέλιο 
που λέγεται την Κυριακή του Ασώτου.

Τότε κάποιος από το εκκλησίασμα του φώναξε, «Τι μας ψέλ-
νεις εκεί παπά; Αυτό δεν είναι το σημερινό ευαγγέλιο!…».

«Εμ, τι να κάνω;», απάντησε αυτός, που κατάλαβε το λάθος 
του και προσπάθησε να το «μπαλώσει» όπως-όπως.

«Αυτό είναι άλλου παπά ευαγγέλιο…».
Έκτοτε έμεινε αυτή η παροιμιώδης φράση, με την οποία εν-

νοούμε ότι κάτι είναι άσχετο με κάτι άλλο ή ότι κάποιος είναι 
αναρμόδιος για κάποιο θέμα.

Όταν στην αρχαία Ρώμη κηδεύονταν επίσημα πρόσωπα, πή-
γαιναν μπροστά από τη νεκρική πομπή εικόνες των συγγενών 
και αγαπημένων προσώπων του νεκρού. Την εποχή του αυτο-
κράτορα Τιβέριου, πέθανε και κηδεύτηκε η Ιουνία, σύζυγος του 
Κάσσιου και αδελφή του Βρούτου, των δυο δηλαδή δολοφόνων 
του Καίσαρα. Επειδή, όμως, είχε απαγορευτεί η δημόσια εμφάνι-
ση των εικόνων των δυο αυτών δολοφόνων, έλειψαν έτσι από τη 
νεκρώσιμη πομπή, πράγμα που σχολιάστηκε πολύ στη Ρώμη και 
έδωσε αφορμή στον Τάκιτο να γράψει στα «χρονικά του» ότι «ο 
Κάσσιος και ο Βρούτος έλαμπαν ιδιαίτερα, μάλιστα, επειδή έλει-
παν οι εικόνες τους». Την περικοπή αυτή την αποδίδει ο Ντε Σε-
νιέ στην τραγωδία του «Τιβέριος» Ι με τη φράση: «Έλαμπον διά 
της απουσίας των», που από τότε έμεινε παροιμιώδης.
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Με την φράση «της πουτάνας το κάγκελο», εννοούμε έναν 
μεγάλο συνωστισμό, κοσμοσυρροή, φασαρία και κατά περίπτω-
ση και ταλαιπωρία. Είναι συνώνυμη του «έγινε χαμός».

Η προέλευση της φράσης, ανάγεται στην περίοδο πριν τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ερχόντουσαν αρκετά συχνά, 
συμμαχικά πολεμικά πλοία και αγκυροβολούσαν ανοιχτά από 
την παραλία του Νέου Φαλήρου (κάτι που συνέβαινε και μετά 
τη λήξη του).

Ο ερχομός των στόλων ήταν «δώρο Θεού» για τις «κοινές» 
γυναίκες, οι οποίες μαθαίνοντας τον ερχομό τους μαζευόντου-
σαν στην ξύλινη εξέδρα του Φαλήρου, και μάλιστα στα κάγκελα 
της δεξιάς πλευράς (προς τον εξερχόμενο) που έβλεπαν προς 
την Ακρόπολη, στα οποία και ανέμεναν τους επίδοξους πελάτες 

τους (δηλ. τους ναύτες). Εκεί, η κάθε πόρνη είχε και το δικό 
της κάγκελο, πάνω στο οποίο ακουμπούσε και έγραφε το όνο-
μά της, έως που να έρθουν οι ναύτες. Οι γονείς που τύχαινε να 
βρίσκονται εκεί με τα παιδιά τους, απέτρεπαν την οποιαδήπο-
τε παραμονή εκεί χαρακτηρίζοντας τον χώρο ως της πουτάνας 
το κάγκελο. Από αυτό το γεγονός έμεινε η παροιμιώδης φράση 
«της πουτάνας το κάγκελο».

Σατιρικά, η φράση αναφέρεται και σε αρχαΐζουσα γλώσσα 
ως «της επί χρήμασιν εκδιδομένης το σιδηρούν κιγκλίδωμα», 
ενώ η οικονομική πνοή που έφερναν οι συμμαχικοί στόλοι στην 
Τρούμπα και στα «μαγαζιά με γυναίκες» του Πειραιά, αποτέλε-
σε θέμα της γνωστής παλιάς ελληνικής ταινίας «Καλώς ήρθε το 
δολάριο».  ■

Αντζουλέτα
Πουσναρά

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Βιργινία Παναγιώτου

Έεεεελα δεν 
το πιστεύω...!

Πρόγραμμα – προτάσεις:

1. Κυριακή 17.09.2017
Φωτοβόλτα Άνω Πετράλωνα - 
Θησείο.

2.  Σάββατο και Κυριακή  
07– 08.10.2017
Εκδρομή στη Λιμνοθάλασσα 
Μεσολογγίου. 

3. Κυριακή 29.10.2017
Φωτοβόλτα στο 
Ερειπωμένο Εργοστάσιο 
Λιπασμάτων Δραπετσώνας.

4. Κυριακή 19.11.2017 
Υμηττός πεζοπορική διαδρομή – 
Φωτοβόλτα στη Μονή 
Καισαριανής.

Η εκδοτική ομάδα του Σωματείου 
μας Πέντανδρον έχει προγραμματί-
σει για το άμεσο μέλλον την έκδοση 
σε e-book των ακόλουθων λογοτε-
χνικών κειμένων και ενός ειδικού λε-
ξικού σε τεύχη:

1.  H Γυναίκα της Ζάκυθος 
του Διονυσίου Σολωμού.

2.  Ποιητικοί Εξορκισμοί 
του Θέσκελου.

3.  Στου γλιτωμού το χάζι 
του Θεόδωρου Ντόρου.

4.  Λεξικό Δανείων και Αντιδανείων.  ■

▶  Ο αριθμός των εν ζωή ανθρώπων 
πάνω στη Γη σήμερα είναι μεγαλύ-
τερος από τον αριθμό όλων των νε-
κρών ανθρώπων στα χρονικά. 

▶  Η Ρωσία έχει τα περισσότερα κινη-
ματοθέατρα απ’ όλον τον κόσμο. 

▶  Ο Ναπολέοντας φοβόταν τις γάτες. 
▶  Στην Αρχαία Ελλάδα, τα παιδιά των 

πλουσίων οικογενειών βυθίζονταν 
σε ελαιόλαδο κατά τη γέννησή τους 
για να παραμείνουν καραφλά για 
όλη τους τη ζωή. 

▶  Οι πόρνες στη ρωμαϊκή εποχή χρέω-
ναν την αντίστοιχη τιμή 8 ποτηριών 
κόκκινου κρασιού.

▶  Τα δακτυλικά αποτυπώματα των 
Κοάλα και των ανθρώπων είναι πα-
νομοιότυπα. 

▶  Η Αφροδίτη είναι ο μόνος πλανήτης 
στο ηλιακό σύστημα που περιστρέ-
φεται κατά τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού. 

▶  Κάθε μέρα είναι κατά 55 δισεκατομ-
μυριοστά του δευτερολέπτου μεγα-
λύτερη από την προηγούμενη μέρα. 

▶  Όλοι οι αριθμοί σε μία ρουλέτα έχουν 
άθροισμα 666. 

▶  Καθημερινά, στην Ιαπωνία, σημειώ-
νονται κατά μέσο όρο 90 αυτοκτο-
νίες. 

▶  Η Disneyland στις Η.Π.Α. είναι με-
γαλύτερη από τις πέντε μικρότερες 
χώρες του κόσμου μαζί. 

▶  Οι Μογγόλοι ρίχνουν αλάτι στο τσάι 
τους αντί για ζάχαρη.  ■

◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


