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Καμμιά φορά όταν προσπαθώ να δημιουργήσω κάτι έχω στο νου μου  πως 
τόσο οι αισθήσεις μου όσο και οι σκέψεις μου θα επιστρέψουν σε λίγο ή σε πολύ 
καιρό, θα ξανασυναντηθούν στο μέλλον, εγγύς ή απώτερο, βιώνοντας αυτό το 
κάτι και θα το κριτικάρουν πολύ σκληρά χωρίς δισταγμό και με την πικρή ειρω-
νική διάθεση του σαρκασμού. 

Δίκοπο μαχαίρι λοιπόν να ξεκαθαρίζεις τους ανοιχτούς λογαριασμούς σου με 
την τέταρτη διάσταση, αφού με τις άλλες τρεις παίζει συνεχώς μαζί σου τα γνω-
στά εκείνα παιδικά παιχνίδια, το κρυφτό, το κυνηγητό και το κλέφτες και αστυ-
νόμοι.

Όταν κάποιος απελευθερώνει τις ιδέες δημιουργώντας κάτι, θα πρέπει να 
σπάει τα δεσμά του και θα  πρέπει να είναι έτοιμος να πληρώσει τον βαρύ φόρο 
αίματος που απαιτείται, τίμημα μιας πάλης που μόνο οι ελεύθερες συνειδήσεις 
δίνουν. Γιατί θα πρέπει να γνωρίζει πως αυτή η βίαιη θραύση, ή διάρρηξη των 
καθιερωμένων είναι σαν την Ομορφιά που όταν προσπαθείς να την αγγίξεις τρα-
βιέται απότομα διδάσκοντάς σου ότι αυτός είναι ο επώδυνος τρόπος να χάνεις.

Υπάρχουν ίσως και άλλοι τρόποι να χάσεις, με αξιοπρέπεια, με υποχωρήσεις, 
με ανεκτικότητα, με χειροκρότημα αλλά να είσαι σίγουρος, αγαπητέ αναγνώστη,  
ότι δεν θα είναι ο οδυνηρότερος ούτε θα έχεις προσεγγίσει την Ομορφιά. 

Το ΔΣ
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Γεωργία Μπέη

Δράσεις και αποδράσεις..!!

1.5.2018 - 15.5.2018
Έκθεση φωτογραφίας «Χρόνος: Ροή -Στιγμή -Αποτύπωση» 

Μεγάλη ήταν η προσέλευση φίλων της φωτογραφίας και του 
ομίλου μας στα εγκαίνια της έκθεσης «Χρόνος: Ροή Στιγμή Απο-
τύπωση», που πραγματοποιήθηκε από 1 έως 15 Μαΐου στον χώρο 
εναλλακτικής αισθητικής Booze Cooperativa στην Κολοκοτρώ-
νη 57 στο κέντρο της Αθήνας. 

Ο ευχάριστος χώρος του Booze Cooperativa γέμισε από δεκά-
δες φίλους, αν και ο καιρός δεν συμμάχησε, οι οποίοι απόλαυσαν 
την έκθεση συνοδεία μουσικής, ποτού και ευχάριστης συζήτησης 
μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. 

ΒΙΝΤΕΟ  ΑΛΜΠΟΥΜ

https://youtu.be/QReBJTecx3M
https://issuu.com/athlepolis/docs/xronos__
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Επιλέγουμε  
και εκδίδουμε...
www.athlepolis.gr

«H δύναμη του φωτογραφικού ενστίκτου που με μόνο 
εργαλείο τον φωτογραφικό φακό απαθανατίζει ένα χω-
ροχρονικό γεγονός».

Η έκθεση φωτογραφίας που διοργάνωσε το Σωμα-
τείο μας μέσω του φωτογραφικού του ομίλου ΠΡΙΣ-
ΜΑ πραγματεύεται ακριβώς αυτήν την διαπίστωση τον 
χρόνο ως κινητή εικόνα της Αιωνιότητας ή ως αριθμό 
της κινήσεως κατά το πριν και μετά ο οποίος ενυπάρχει 
αμετάβλητος στον συνεχώς μεταβαλλόμενο τρισδιά-
στατο χώρο. Ως έννοια είναι σύμφυτος με τον άνθρωπο 

χωρίς παράδοξα και αυταπάτες, αλλά γεμάτος από σχε-
τικότητες και ιδανικές οπτικές απεικονίσεις.

Τα μέλη και οι φίλοι φωτογράφοι του ομίλου μας 
συμμετείχαν στην απεικόνισή του, με φωτογραφικά 
έργα τους (δίπτυχα, τρίπτυχα, τετράπτυχα), αποδίδο-
ντας τη ροή (κίνηση), τη στιγμή (πάγωμα) και το απο-
τύπωμα του. Στο πολυτελές Άλμπουμ που εξέδωσε η 
εκδοτική ομάδα Πέντανδρον περιελήφθηκαν όλες οι 
φωτογραφίες που εκτέθηκαν για 15 μέρες στο Booze 
Cooperativa. ■

ΧΡΟΝΟΣ
ΡΟΗ -ΣΤΙΓΜΗ -ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ 
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EΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
Συγγραφέας: Κατερίνα Δημόκα
Εικονογράφος: Γεωργία Στύλου

Εκδόσεις : Μεταίχμιο

Ο μικρός Σταύρος νοσταλγεί τη για-
γιά Ευδοκία... Ένα ευαίσθητο και πρω-
τότυπο βιβλίο για την απώλεια.

Ο μικρός Σταύρος νοσταλγεί τη 
γιαγιά Ευδοκία.. Χωρίς αυτήν έχει μια 
"σχεδόν οικογένεια". Βλέπετε, η γιαγιά 
με την αρρώστια της μετακόμισε σε μια 

όμορφη και ήσυχη αλλά μακρινή γειτο-
νιά, όπου δυστυχώς δεν πιάνει το τηλέ-
φωνο. 

Έτσι κι ο Σταύρος παίρνει ένα παιχνί-
δι, ένα μικρό πράσινο τηλέφωνο, και με 

σύνδεση τη φαντασία του συνομιλεί με 
την αγαπημένη του γιαγιά. Το ένα πρά-
σινο τηλέφωνο είναι ένα καλογραμμέ-
νο και εξαιρετικά ευαίσθητο, πρωτότυ-
πο βιβλίο για την απώλεια. ■

Παναγιώτης
Δημητρόπουλος
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Μαρία Μεταξά

Βιβλία που διαβάσαμε 
και σας προτείνουμε!

ΤΗΣ ΜΥΓΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΜΥθΙ ΣΕ 
ΧΡΟΝΟΥΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΥΣ

Σωτηρία Ιωαννίδου
Eκδόσεις: iWrite

«Η φαντασία είναι η αφετηρία της 
δημιουργίας", δεν χρειάστηκε κάτι πα-
ραπάνω για να εκφράσει στην ολότη-
τά του αυτό που ήθελε να πει ο George 
Bernard Shaw.

Δηλαδή... αυτό είναι η φαντασία, η 
ικανότητα να φανταζόμαστε το ανύ-
παρκτο. Η διαδικασία να σχηματίζου-
με στο νου μας εικόνες ή ιδέες πέρα 
από την εμπειρική πραγματικότητα. Αν 
μάλιστα καταφέρεις να αναδεύσεις με 
τρόπο σωστά μελετημένο τη γνώση με 
το προσωπικό σου βίωμα τότε μπορείς 
να γίνεις και συγγραφέας. 

Η Σωτηρία Ιωαννίδου είναι μια νέα 
γυναίκα που όμως κουβαλά στη φα-
ρέτρα της πολυάριθμες προσλαμβά-
νουσες. Αυτές προέρχονται κατά κύριο 
λόγο από την καταγωγή της  από την 
ελληνική επαρχία (γεννημένη σε χωριό 
της Κοζάνης) και την περιδιάβασή της 
μαζί με τον πατέρα της στο Παρανέστι 
που αποτελεί την βασική πύλη εισόδου 
σε μια ενδοχώρα στην οποία κυριαρ-
χούν οι ορεινοί όγκοι της Ροδόπης με 
τα παρθένα δάση, τα άφθονα ρέματα 

με τα γάργαρα νερά που χύνονται στον 
Νέστο, οι παραμυθένιοι καταρράκτες 
με τα πέτρινα γεφύρια, τα θερμά νερά 
με τα χιλιάδες αγριολούλουδα που 
συνθέτουν τελικώς έναν παραδεισένιο 
καμβά. 

Έχοντας συνθέσει όλα αυτά τα στοι-
χεία παρέδωσε στο αναγνωστικό της 
κοινό το βιβλίο «Της Μύγας το παρα-
μύθι». Στο παραμύθι αυτό, ένα κορίτσι 
μεταμορφώνεται σε μύγα. Η μεταμόρ-
φωση του ανθρώπου σε έντομο, έχει 
αναμφισβήτητα τον δικό της συμβολι-
σμό που παραπέμπει στον Κάφκα και 
ασφαλώς τη δική της ισχυρή δυναμική. 
Το κορίτσι περιπλανάται σε κόσμους 
ανήλιους και σε χρόνους σκοτεινούς. Η 
περιπλάνηση αυτή είναι όμως συνυφα-
σμένη και με την πλάνη, όπου οι από-
κοσμες κόγχες του μυαλού μας συχνά 
ορίζουν την διαφυγή από την πεπλανη-
μένη μας πραγματικότητα. Οι γραμμές 
της φαντασίας και της πραγματικότη-
τας είναι πολλάκις δυσδιάκριτες καθώς  
περιβάλλονται από εικόνες με χρώματα 
που όμοιά τους απαντάς στα μονοπάτια 
του ονείρου. 

Η γραφή της Σωτηρίας Ιωανίδου 
είναι περιγραφική αλλά και διάστικτη 
από αλληγορίες. Σελίδα με σελίδα οι 
αναζητήσεις στα ονειρικά μονοπάτια 
γίνονται ολοένα και πιο έντονες για-
τί ο άνθρωπος πάντα αισθάνεται την 
ανάγκη να ξεφεύγει απ΄ τον χώρο του 
εγκλεισμού του και  για το λόγο αυτό 
μοιάζει να παλεύει με τη μορφή του και 
την οντότητά του χωρίς πάντα το απο-
τέλεσμα να είναι ικανοποιητικό. Στην 
προσπάθειά του να ανασκευάσει τη 
φρίκη του χάνεται ακόμα και μέσα στον 
περίγυρό του. Η περιδιάβασή του όμως 
μόνο ενδιαφέρουσα μπορεί να κριθεί. 

Θα περιμένω την επόμενη κατάθε-
ση ψυχής της Σωτηρίας Ιωανίδου γιατί 
ακριβώς αυτό με ενδιαφέρει. Να ταξι-
δέψω μαζί της με τον ιδιαίτερο αυτό 
τρόπο που το κάνει. Με έναν τρόπο 
ασυνήθιστα αγωνιώδη προσφέροντας 
όμως συγκίνηση και μαγεία στον ανα-
γνώστη. 

Αναμφισβήτητα η φαντασία είναι ο 
μαιευτήρας της επιστημονικής προό-
δου και ο προθάλαμος της κάθε νέας 
πραγματικότητας. Εξ' ου και η ρήση του 
Αϊνστάιν, "η φαντασία είναι σπουδαιότε-
ρο εφόδιο από τη γνώση επειδή η γνώση 
περιορίζεται σε αυτό που καταλαβαί-
νουμε μια δεδομένη, μια συγκεκριμένη 
ιστορική στιγμή, ενώ η φαντασία αγκα-
λιάζει όλα αυτά που θα κατανοήσουμε 
και θα γνωρίσουμε στο μέλλον"...  ■
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Το Αθλητικό Επιστημονικό Πολιτιστι-
κό Σωματείο ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. προκηρύσ-
σει τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΔΗ-
ΜΩΦΕΛΕΙΑ-Ποίησης με θέμα: 

«Μύρτις: το Τραγούδι της Σιωπής».

Η Μύρτις δεν είναι το 11χρονο κορί-
τσι που το πρόσωπό της αναπλάστηκε 
2500 χρόνια μετά την ομαδική ταφή του. 
Η Μύρτις δεν είναι ένα από τα πολλά θύ-
ματα ενός πολυετούς  πολέμου, αλλά το 
Θύμα των μικρών και μεγάλων συμφερό-
ντων του κάθε πολέμου. Θα μπορούσε να 
λέγεται Αρετή ή Φιλία, να ονομάζεται Ελ-
πίδα ή Αρμονία, Ευτυχία ή Γαλήνη, Χαρά 
ή Ζωή μα η τύχη της όρισε να θαφτεί 
ανώνυμα μαζί με τόσους συμπολίτες της, 
θύματα κι εκείνοι του «Λοιμού των Αθη-
νών», θύματα όλοι του ανθρώπινου αλλη-
λοσπαραγμού και της αιώνιας λήθης.

Η Μύρτις σήμερα που οι άναρθρες 
κραυγές των επηρμένων πολεμοκάπη-
λων δεν λένε να κοπάσουν, αλλά όλο και 

πιο κοντά μας ακούγονται, αναστήθηκε 
και αποτελεί το διαχρονικό σύμβολο της 
αθωότητας που θυσιάζεται στον βωμό 
της ανθρώπινης Ανοησίας. Μύρτις λοι-
πόν ένα τραγούδι, μία ωδή για την ειρήνη 
ή αν το θέλετε κατά του πολέμου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό αυτό 
είναι ελεύθερη σε όλους και όλες, με μόνη 
προϋπόθεση την ελληνική γλώσσα. Τα 
ποιήματα που θα σταλούν για το διαγω-
νισμό θα πρέπει:

1) Να μην έχουν δημοσιευτεί σε έντυ-
πο ή ηλεκτρονικό μέσο.

2) Η συμμετοχή για τον κάθε διαγωνι-
ζόμενο ορίζεται σε ένα ποίημα.

3) Να μην υπερβαίνουν το καθένα την 
μία (1) σελίδα Α4.

4) Τα ποιήματα θα πρέπει να πέραν 
του ονοματεπώνυμου του συγγραφέα να  
συνοδευονται με ψευδώνυμο και να απο-
στέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: info@athlepolis.gr. 

Σε περίπτωση βράβευσης θα επικοινω-
νήσουμε μαζί σας μέσω e-mail.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει την 01/06/2018 
και λήγει στις 31/8/2018. 

Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του 
site: www.athlepolis.gr. 

Η κρίση των ποιημάτων θα γίνει από 
τετραμελή Κριτική Επιτροπή, την οποία 
αποτελούν οι: Ορφέας Σπαρτιιώτης  
(Ποιητής), Κώστας Καρούσος (Ποιητής), 
Βασιλάκος Κώστας (Ποιητής) και  Ελένη 
Κοντόζογλου – Συκά (Ποιήτρια). 

Τον Δεκέμβριο όσα ποιήματα κατατε-
θούν θα δημοσιευθούν και θα παρουσι-
αστούν τον Ιανουάριο 2019 στο κοινό σε 
ειδική εκδήλωση σε Πολιτιστικό Κέντρο. 
Στην ίδια εκδήλωση θα βραβευτούν οι 
νικητές και θα απονεμηθούν έπαινοι και 
αναμνηστικά διπλώματα.■
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Το Αθλητικό Επιστημονικό Πολιτιστι-
κό Σωματείο ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ. προκηρύσ-
σει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό ΔΗ-
ΜΩΦΕΛΕΙΑ-Παραμυθιού με θέμα: 

 
«Μύρτις: το Παραμύθι της Σιωπής».

Η Μύρτις δεν είναι το 11χρονο κορί-
τσι που το πρόσωπό της αναπλάστηκε 
2500 χρόνια μετά την ομαδική ταφή του. 
Η Μύρτις δεν είναι ένα από τα πολλά θύ-
ματα ενός πολυετούς πολέμου, αλλά το 
Θύμα των μικρών και μεγάλων συμφερό-
ντων του κάθε πολέμου. Θα μπορούσε να 
λέγεται Αρετή ή Φιλία, να ονομάζεται Ελ-
πίδα ή Αρμονία, Ευτυχία ή Γαλήνη, Χαρά 
ή Ζωή μα η τύχη της όρισε να θαφτεί 
ανώνυμα μαζί με τόσους συμπολίτες της, 
θύματα κι εκείνοι του «Λοιμού των Αθη-
νών», θύματα όλοι του ανθρώπινου αλλη-
λοσπαραγμού και της αιώνιας λήθης.

Η Μύρτις σήμερα που οι άναρθρες 
κραυγές των επηρμένων πολεμοκάπη-
λων δεν λένε να κοπάσουν, αλλά όλο και 
πιο κοντά μας ακούγονται, αναστήθηκε 

και αποτελεί το διαχρονικό σύμβολο της 
αθωότητας που θυσιάζεται στον βωμό 
της ανθρώπινης Ανοησίας. Μύρτις λοι-
πόν μια ιστορία για την ειρήνη ή αν το 
θέλετε κατά του πολέμου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι 
ελεύθερη σε όλους και όλες, με μόνη προ-
ϋπόθεση την ελληνική γλώσσα. Τα παρα-
μύθια που θα σταλούν για τον διαγωνι-
σμό θα πρέπει:

1) Να μην έχουν δημοσιευτεί σε έντυ-
πο ή ηλεκτρονικό μέσο.

2) Η συμμετοχή για τον κάθε διαγωνι-
ζόμενο ορίζεται σε ένα παραμύθι.

3) Το κάθε παραμ'υθι δεν πρέπει να  
υπερβαίνειτις 2500 λέξεις.

4) Το παραμύθι θα πρέπει να πέραν 
του ονοματεπώνυμου του συγγραφέα να  
συνοδεύεται με ψευδώνυμο και να απο-
σταλλεί με e-mail στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση: info@athlepolis.gr. 

Σε περίπτωση βράβευσης θα επικοινω-
νήσουμε μαζί σας μέσω e-mail.

Ο διαγωνισμός ξεκινάει την 01/06/2018 

και λήγει στις 31/8/2018. 
Μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω του 

site: www.athlepolis.gr. 

Η κρίση των παραμυθιών θα γίνει από 
τετραμελή Κριτική Επιτροπή, την οποία 
αποτελούν οι: Σωτηρία Ιωαννίδου (Συγ-
γραφέας), Αλέξανδρος Ακριτίδης (Συγ-
γραφέας), Παναγιώτης Δημητρόπουλος 
(Συγγραφέας), και Αγγελική Κομποχόλη 
(Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Κριτικός). 

Τον Δεκέμβριο όσα παραμύθια κατα-
τεθούν θα δημοσιευθούν και θα παρουσι-
αστούν τον Ιανουάριο 2019 στο κοινό σε 
ειδική εκδήλωση σε Πολιτιστικό Κέντρο. 
Στην ίδια εκδήλωση θα βραβευτούν οι 
νικητές και θα απονεμηθούν έπαινοι και 
αναμνηστικά διπλώματα.

*Συντονίστρια της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται η κα 
Σωτηρία Ιωαννίδου. ■
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Η Ευρωπαική Ημέρα Μουσικής είναι 
ένα πολιτιστικό γεγονός,  που διεξάγεται 
κάθε χρόνο στις 21 -24 Ιουνίου σε ολό-
κληρη την Ευρώπη.

Άρχισε να γιορτάζεται στο Παρίσι το 
1982, με πρωτοβουλία του τότε υπουρ-
γού Πολιτισμού Ζακ Λανγκ, ενώ το 1985 
ο θεσμός εξαπλώθηκε έξω από τα γαλλι-
κά σύνορα. 

Η Αθήνα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης 1985, ήταν η πρώτη εκτός 
Γαλλίας χώρα στην οποία πραγματοποι-
ήθηκε η Γιορτή της.

Το Αθλητικό Επιστημονικό Πολιτι-
στικό Σωματείο (ΑΘΛ.Ε.ΠΟΛΙ.Σ.) συμ-

μετέχει σε αυτήν διοργανώνοντας, υπό 
την αιγίδα του Δήμου Παλλήνης, Γιορ-
τή Μουσικής στην πλατεία του Γέρακα, 
στις 24 Ιουνίου και ώρα από 19:00 μέχρι 
24:00.

Καλούμε λοιπόν μουσικά σχήματα και 
συγκροτήματα του Δήμου μας, αλλά και 
από ολόκληρη την Ανατολική Αττική  
που θέλουν να συμμετάσχουν στην Ευ-
ρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής, να εκδηλώ-
σουν το ενδιαφέρον τους στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση info@athlepolis.gr μέχρι 
15/6/2018.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:
1. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 

αποστείλουν demo με 3 κομμάτια από 
το πρόγραμμα που θα παίξουν σε μορφή 
mp3 τουλάχιστον 192kbps.

2. Η διάρκεια του προγράμματος να εί-
ναι έως 30 λεπτά.

3. Να δηλωθεί ο αριθμός μελών του 
συγκροτήματος και τα αντίστοιχα όργα-
να.

4. Συγκροτήματα με μέλη κάτω των 18 
ετών θα πρέπει να καταθέσουν την έγ-
γραφη συγκατάθεση των γονέων τους.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια της δρά-
σης έχει ο κ. Βασίλης Ράπτης διευθυντής 
του Τονικού Ωδείου Παλλήνης.  ■ 
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Θέματα επί...στητού!

Ως βιομηχανικές επαναστάσεις ορίζο-
νται οι περίοδοι της σύγχρονης ανθρώ-
πινης ιστορίας που έφεραν μια δραστική 
αλλαγή κοινωνικοοικονομικά στην αν-
θρωπότητα και σχετίζονται ή οδηγού-
νται από τεχνολογικές καινοτομίες. Με 
έναρξη γεννωμένης το 1760 μέχρι και 
σήμερα, είδαμε τρεις μεγάλες βιομηχανι-
κές επαναστάσεις ενώ σήμερα βρίσκεται 
σε εξέλιξη μια τέταρτη. 

Η πρώτη βιομηχανική επανάσταση 
χρονικά προσδιορίζεται την περίοδο 
1760 -1840, και ξεκίνησε από τη Μεγάλη 
Βρετανία. 

Σε αυτήν πραγματοποιήθηκε η  μετά-
βαση από τις χειρωνακτικές μεθόδους 
παραγωγής που περιορίζονταν από τη 
μυϊκή δύναμη στις μηχανές. 

 Το φάσμα των μεταβολών περιελάμ-
βανε διαδικασίες παραγωγής σιδήρου, 
αυξανόμενη χρήση της ατμοπαραγωγής, 
ανάπτυξη εργαλειομηχανών και άνοδο 
του εργοστασιακού συστήματος εφόσον 
χρησιμοποιήθηκε η ισχύ από τη διαχείρι-
ση του νερού και του ατμού για να μηχα-
νοποιήσει την παραγωγή με ατμομηχα-
νές κ.ά. (Εικ. 1).

Η δεύτερη βιομηχανική επανάστα-
ση έλαβε χώρα κατά τα τέλη του 19ου 

Γιάγκος Δάγκινης

αιώνα και των αρχών του 20ου, με ποιο 
ακριβή οριοθέτηση την περίοδο 1870 
με 1914. Στην επανάσταση αυτή η ηλε-
κτρική ενέργεια χρησιμοποιήθηκε στη 
δημιουργία μαζικής παραγωγής. Η πρό-
οδος στην τεχνολογία επέτρεψαν την 

ευρεία υιοθέτηση των προϋπάρχοντων 
τεχνολογικών συστημάτων, όπως τα τη-
λεγραφικά και σιδηροδρομικά δίκτυα, η 
παροχή φυσικού αερίου και νερού και τα 
συστήματα αποχέτευσης, τα οποία νωρί-
τερα είχαν συγκεντρωθεί σε επιλεγμένες 

Εικ. 1
Πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση, 

Πηγή: https://worldhistoryleverett.wordpress.com.
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ζεται ότι ξεκίνησε με την εισαγωγή των 
ηλεκτρονικών συστημάτων και των ηλε-
κτρονικών υπολογιστών στις αρχές της 
δεκαετίας του '80 και του διαδικτύου 
στη δεκαετία του '90. Αυτή η επανάστα-
ση σημείωσε την άνοδο-ανάπτυξη των 
ηλεκτρονικών συσκευών με τα τρανζί-
στορ και τους μικροεπεξεργαστές. Πλέ-
ον η χρήση των ηλεκτρονικών και η τε-
χνολογία πληροφοριακών συστημάτων 
εφαρμόστηκε για την αυτοματοποίηση 
της παραγωγής. 

Οι νέες τεχνολογίες οδήγησαν στην 
παραγωγή μικροσκοπικού υλικού, το 
οποίο π.χ. άνοιγε τις πόρτες, καθώς και 
αξιοσημείωτες εφαρμογές στη διαστη-
μική έρευνα και τη βιοτεχνολογία. Ταυ-
τόχρονα εμφανίστηκε μια νέου τύπου 

πόλεις. Χάρη στην ταχεία εκβιομηχάνι-
ση, την εφεύρεση γραμμών συναρμολό-
γησης, την εισαγωγή νέων τεχνολογικών 
συστημάτων, τη διευρυμένη εφαρμο-
γή ηλεκτρικής ενέργειας, την τεράστια 
επέκταση των σιδηροδρομικών και τη-
λεγραφικών δικτύων, επέτρεψε μετά το 
1870 μια άνευ προηγουμένου μετακίνη-
ση ανθρώπων και ιδεών. Αυτή η μετακί-
νηση δημιούργησε ένα νέο κύμα παγκο-
σμιοποίησης. (Εικ. 2).

Οι δύο πρώτες βιομηχανικές επανα-
στάσεις έκαναν τους ανθρώπους πλου-
σιότερους και πιο αστούς. Έτσι, σχεδόν 
ένα αιώνα αργότερα, το δεύτερο μισό 
του 20ού αιώνα, εμφανίστηκε η τρίτη 
βιομηχανική επανάσταση. Προσδιορί-

ενέργεια, η πυρηνική ενέργεια, η δυνα-
μική της οποίας  ξεπέρασε τους προκα-
τόχους της. 

Στη βιομηχανία, η τρίτη βιομηχανι-
κή επανάσταση δημιούργησε την εποχή 
της αυτοματοποίησης υψηλού επιπέδου 
στην παραγωγή χάρη σε δύο σημαντι-
κές εφευρέσεις αυτοματισμού, τους προ-
γραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές 
(PLC’s) και τα ρομπότ (Εικ. 3).

Σήμερα βρίσκεται σε εξέλιξη μια τέ-
ταρτη βιομηχανική επανάσταση η οποία 
βασίζεται στην τρίτη. Σχετίζεται με τις 
τεχνολογίες που μας περιβάλλουν και 
δημιουργεί ερωτήματα όπως, αν αυτές 
οι τεχνολογίες είναι μέσα που μπορούμε 
να εντοπίσουμε, να κατανοήσουμε και 
να χρησιμοποιήσουμε συνειδητά για να 
βελτιώσουμε τη ζωή μας ή πρόκειται για 
κάτι περισσότερο από αυτό. 

Δηλαδή αν η τεχνολογίες αφορούν 
ισχυρά αντικείμενα και παράγοντες που 
επηρεάζουν την αντίληψή μας για τον 
κόσμο, αλλάζουν τη συμπεριφορά μας 
και επηρεάζουν την έννοια του να είσαι 
άνθρωπος.

Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, 
χαρακτηρίζεται από μεταβολές. Μετα-
βολές που ακολουθούν συμπεριφορά εκ-
θετικής συνάρτησης και τη συγχώνευση 
της τεχνολογίας με άλλους τομείς δημι-
ουργώντας ασάφεια στις γραμμές δια-
χωρισμού μεταξύ της φυσικής, της ψη-
φιακής τεχνολογίας και της βιολογίας. 
Οι αλλαγές επηρεάζουν πολυάριθμους 
κλάδους, βιομηχανίες και οικονομίες σε 
όλο τον κόσμο. 

Η έκταση και το βάθος αυτών των 
αλλαγών αποτελούν ένδειξη για μετα-
σχηματισμούς σε ολόκληρο το σύστημα 
παραγωγής, διαχείρισης και διακυβέρνη-
σης.

Εικ. 2
Δεύτερη Βιομηχανική Επανάσταση,

Πηγή: https://myedexpert.com
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Οι τεχνολογίες που αναδύονται επη-
ρεάζουν τη ζωή μας με τρόπους που 
υποδεικνύουν ότι είμαστε στην αρχή της 
τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. 
Μιας νέας εποχής που χτίζει και επεκτεί-
νει τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης με 
νέους και απρόβλεπτους τρόπους. 

Η τέταρτη βιομηχανική επανάστα-
ση μπορεί να περιγραφεί ως η εμφάνιση 
«κυβερνο-φυσικών συστημάτων» που 
περιλαμβάνουν εντελώς νέες δυνατό-
τητες για ανθρώπους και μηχανές. Οι 
δυνατότητες αυτές εξαρτώνται από τις 
τεχνολογίες και την υποδομή της τρίτης 
βιομηχανικής επανάστασης. Η τέταρτη 
βιομηχανική επανάσταση αντιπροσω-
πεύει εντελώς νέους τρόπους με τους 
οποίους η τεχνολογία ενσωματώνεται 
μέσα στις κοινωνίες, ακόμα και στο αν-
θρώπινο σώμα. Παραδείγματα περιλαμ-
βάνουν:

• Νέες μορφές τεχνητής νοημοσύνης.
• Πρωτοποριακά υλικά που είναι ελα-

φρύτερα, ισχυρότερα και πιο ανθεκτικά 
από τα παλιά όπως ίνες άνθρακα που 

αντικαθιστούν τον χάλυβα και το αλου-
μίνιο σε προϊόντα που κυμαίνονται από 
αεροπλάνα έως ποδήλατα. 

• Νέες τεχνικές που επιτρέπουν στους 
μηχανικούς να διαμορφώνουν αντικεί-
μενα σε μικρή κλίμακα.

• Η επεξεργασία γονιδιώματος* ενός 
ζωντανού οργανισμού (*ένας τύπος γε-
νετικής μηχανικής με την οποία  DNA 
εισάγεται, διαγράφεται, τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται στο γονιδίωμα** (**το 
γενετικό υλικό ενός οργανισμού).

• Νανοτεχνολογία που δίνει στα προ-
ϊόντα βελτιωμένα χαρακτηριστικά, όπως 
οι επίδεσμοι που βοηθούν στη θεραπεία 
των τραυμάτων.

• Μηχανές που λειτουργούν πιο απο-
δοτικά και

• προσεγγίσεις της διακυβέρνησης 
που βασίζονται σε κρυπτογραφικές με-
θόδους όπως το blockchain ( Blockchain 
είναι πλατφόρμα λογισμικού για ψηφι-
ακά περιουσιακά στοιχεία όπου νέα τε-
χνολογία εφαρμόζεται στη δημιουργία 
ενός καλύτερου χρηματοπιστωτικού συ-
στήματος).

Τι είναι η 4η Βιομηχανική Επανάσταση. 
Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση 

αφορά τη γενιά μας, καθώς πρόκειται να 
αλλάξει τον κοινωνικό ιστό της εποχής 
μας. Σύμφωνα με τον καθηγητή Klaus 
Schwab, ιδρυτή και πρόεδρο του World 
Economic Forum «ο αντίκτυπος είναι 
βαθύς καθώς αυτή η επανάσταση εξελίσ-
σεται με μεγαλύτερη ταχύτητα, επηρεά-
ζοντας διάφορες βιομηχανίες, οικονομίες 
και χώρες ανά τον κόσμο και ζητώντας 
μια συνολική αναθεώρηση των υφιστάμε-
νων συστημάτων και διαδικασιών». 

Αντίθετα με τις προηγούμενες, αυτή 
η βιομηχανική επανάσταση έχει μεγαλύ-
τερες επιπτώσεις σε εμάς από τεχνολο-
γική, βιολογική, οικονομική, κοινωνική 
και ηθική πλευρά.

Συνεπώς, αξίζει να αφιερώσουμε λίγο 
χρόνο για να εξετάσουμε τι είδους με-
τασχηματισμούς βιώνουμε και πώς μπο-
ρούμε, συλλογικά και μεμονωμένα, να 
διασφαλίσουμε ότι τα οφέλη που δημι-
ουργούνται θα είναι για όλους. ■

Εικ. 3
Τρίτη Βιομηχανική Επανάσταση, 

Πηγή: The Economist
Τι είναι 

η Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση



18

Εικ. 1

Εικ. 2
To κεντρικό κτήριο του Bletchley Park. Τον 
χειμώνα του 1945, στο κορύφωμα της απο-
κρυπτογραφικής δραστηριότητας περίπου 
9000 άτομα εργάζονταν στο συγκρότημα 

Ο όρος "computers" στην εποχή του 
Β΄ΠΠ, αναφέρονταν στις κοπέλες που 
είχαν ως αποκλειστική απασχόληση 
την εκτέλεση των πολύπλοκων και πο-
λυάριθμων μαθηματικών πράξεων που 
χρειάζονταν στις διάφορες εφαρμογές 
της επιστήμης, της τεχνολογίας και του 
στρατιωτικού τομέα. (Εικ.1)

H ιστορία του σπασίματος του κώδικα 
Enigma από τον A. Turing και τους συ-
νεργάτες του στο Bletchley Park στη δι-
άρκεια του Β’ΠΠ είναι γεγονότα αρκετά 
γνωστά, κυρίως μετά την κινηματογρα-
φική μεταφορά της δραματικής ζωής του 
Turing (The Imitation Game), το 2014.

Αυτή είναι όμως μόνο η μισή ιστορία, 
καθώς η κρυπτογραφική μηχανή Enigma 
χρησιμοποιήθηκε μεν από τους Γερμα-

νούς από το τέλος του Α΄ΠΠ μέχρι το 
τέλος του Β΄ΠΠ, αλλά από 1941 και μετά 
οι Γερμανοί χρησιμοποιούσαν όλο και πε-
ρισσότερο την πιο πολύπλοκη (και πολύ 
ταχύτερη) μηχανή Lorenz, που οι εργα-
ζόμενοι στο Bletchley Park (Εικ.2) είχαν 
βαφτίσει Tunny.

To σύνολο μάλιστα των κρυπογραφι-
κών δραστηριοτήτων στο Bletchley Park 
συχνά αναφέρονταν σαν Ultra (από το 
Ultra secret, υψηλότερη διαβάθμιση από 
το Top secret), χωρίς να υπονοείται κά-
ποια συγκεκριμένη μέθοδος ή συσκευή.

Τα πρώτα ασύρματα μηνύματα της 
Τunny καταγράφηκαν από τους Βρετα-
νούς τον Ιούνιο του 1941, ενώ ένα χρόνο 

αργότερα το καλοκαίρι του 1942, ο τα-
ξίαρχος J. Tiltman που εργάζονταν στο 
Bletchley Park αποκρυπτογράφησε (με 
το χέρι φυσικά) το πρώτο μήνυμα από 
Tunny μήκους 4000 χαρακτήρων, μέσα 
σε 10 ημέρες. Μάλιστα το πρώτο μήνυμα 
που αποκρυπτογραφήθηκε είχε σταλεί 
από την Αθήνα στη Βιέννη, και το λάθος 
του αποστολέα που βοήθησε στο σπάσι-
μο του κώδικα, ήταν ότι έστειλε το ίδιο 
(μακροσκελές) μήνυμα δύο φορές χωρίς 
να αλλάξει τη θέση των τροχίσκων κω-
δικοποίησης (βλ. παρακάτω), ενώ έκανε 
κάποιες μικροαλλαγές στο κείμενο.

 Να σημειωθεί εδώ, ότι οι Βρετανοί 
διέθεταν πολύ ευαίσθητους ασύρματους 
δέκτες, με αποτέλεσμα να διαβάζουν 
στην Αγγλία μηνύματα ακόμα και από το 
Ανατολικό Μέτωπο!

Ο Bill Tutte που εργάζονταν στο τμή-
μα του Μ. Νewman στο Bletchley Park, 
βρήκε τον τρόπο για τη μηχανική επε-
ξεργασία των κρυπτογραφημένων μηνυ-
μάτων της Tunny, ενώ ο Tommy Flowers 
που είχε εμπειρία σε ηλεκτρονικά συστή-
ματα κατασκεύασε τον πρώτο Colossus 
Μk1 στις αρχές του 1944, χρησιμοποι-
ώντας (μεταξύ άλλων) 1600 ηλεκτρονι-
κές λυχνίες. Επρόκειτο ουσιαστικά για 
τον πρώτο προγραμματιζόμενο ψηφιακό 
ηλεκτρονικό υπολογιστή στον κόσμο, 
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Γιώργος 
Μεταξάς

Εικ. 3
H Enigma (άνω) με ανοικτό το επάνω κά-

λυμμα που απο καλύπτει τους 3 τροχίσκους 
κωδικοποίησης, και ανοικτό και το εμπρός 
κάλυμμα που αποκαλύπτει τον βύσματο-

πίνακα, ενώ κάτω φαίνεται η αρχή λειτουρ-
γίας της.

που αύξησε κατά πολύ την ταχύτητα 
αποκρυπτογράφησης, ενώ η μεγάλη επι-
τυχία ήταν η υποκλοπή της γερμανικής 
στρατηγικής πριν τη μάχη του Κουρσκ, 
το καλοκαίρι του 1943, που προωθήθηκε 
στους σοβιετικούς, ώστε να κερδίσουν τη 
μεγαλύτερη αρματομαχία στον κόσμο.

O Tommy Flowers σχεδόν έναν χρόνο 
αργότερα, την 1η Ιουνίου 1944 και λίγες 
ημέρες πριν την απόβαση στη Νορμαν-
δία (D-day) λειτούργησε ο βελτιωμένος 
Mk2, επιβεβαιώνοντας την παραπλάνη-
ση των Γερμανών για το σημείο απόβα-
σης (περίμεναν ότι θα γίνει στο Καλαί), 
και προσφέροντας πολύ σημαντικές υπη-
ρεσίες στη επιτυχή εξέλιξη της ίδιας της 
απόβασης, αλλά και στη συνέχεια του 
πολέμου.

Μέχρι το τέλος του πολέμου 11 
Colossus Mk2 βρίσκονταν σε λειτουργία, 
οι οποίοι όμως στη συνέχεια καταστρά-
φηκαν μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα 
και σχέδια, καθώς θεωρούνταν πολύ ευ-
αίσθητο υλικό για την εθνική ασφάλεια.

Και μόνο μετά το 1970 άρχισαν να εμ-
φανίζονται άρθρα και αναφορές για το 
έργο στο Bletchley Park.

Η ίδια μυστικότητα δεν επέτρεψε να 
δοθούν τα εύσημα στους ανθρώπους που 
τα δικαιούνταν, παρά πολύ αργότερα και 
όταν κάποιοι δεν ήταν πια στη ζωή.

Το 1994 ξεκίνησε μια προσπάθεια ανα-
κατασκευής του Colossus Mk2, η οποία 
ολοκληρώθηκε και δοκιμάστηκε με επι-
τυχία, και σήμερα η μηχανή αυτή βρίσκε-
ται ως έκθεμα στο Bletchley Park που έχει 
μετατραπεί σε μουσείο. 

Η κωδικοποίηση της Enigma ξεκινού-
σε με την τοποθέτηση τόσο των καλω-
δίων στον βυσματο-πίνακα όσο και των 
τροχίσκων σε ορισμένη θέση, που την 
υποδείκνυε ειδική λίστα (που ανανεώ-
νονταν κάθε μήνα) για τη συγκεκριμένη 

ημέρα και αριθμό μηνύματος.
Έτσι, το πάτημα ενός πλήκτρου στο 

πληκτρολόγιο (αριστερά) έστελνε ρεύμα 
που περνούσε από τον συνδυασμό των 
καλωδίων (κόκκινη διαδρομή), πριν συ-
νεχίσει μέσα από τους τροχίσκους (που 
άλλαζαν τον συσχετισμό τους σε κάθε 

πάτημα που πλήκτρου), για να επιστρέ-
ψει μέσω του «ανακλαστήρα» Β (μπλε 
διαδρομή) και με αντίστοιχο τρόπο, ώστε 
να ανάψει ένα (διαφορετικό από το αρχι-
κό) γράμμα στον φωτεινό πίνακα, δεξιά 
(Εικ.3). Στο παράδειγμα, το πάτημα το 
γράμματος Τ, «παρήγαγε» το γράμμα G, 
ενώ σε επόμενο πάτημα του Τ, θα προέ-
κυπτε ένα άλλο γράμμα.

Το γράμμα του φωτεινού πίνακα στη 
συνέχεια στέλνονταν ασύρματα με Μορ-
σικό κώδικα στον λήπτη, ο οποίος έχο-
ντας μια παρόμοια συσκευή Enigma και 
έχοντάς τη ρυθμισμένη σύμφωνα με την 
ίδια λίστα για τις θέσεις των καλωδίων 
και των τροχίσκων, πατούσε το κωδικο-
ποιημένο γράμμα στο πληκτρολόγιό του 
και έπαιρνε στον φωτεινό πίνακα το απο-
κωδικοποιημένο αποτέλεσμα. 

Ο Α. Τuning αυτοματοποίησε και επι-
τάχυνε κατά πολύ τη διαδικασία ψαξίμα-
τος των πιθανών συνδυασμών, κατασκευ-
άζοντας το αυτόματο ηλεκτρομηχανικό 
σύστημα Bombe.

Οι κώδικες της Enigma αρχικά έσπα-
σαν από την απροσεξία των αποστολέων 
που συχνά περιλάμβαναν τις ίδιες τυπο-
ποιημένες φράσεις στα μηνύματά τους, 
όπως «Ηeil Hitler» ή «ουδέν νεώτερον», 
που η μηχανή φυσικά κωδικοποιούσε 
κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο.

Σημαντικά βοήθησε και το γεγονός 
ότι οι Βρετανοί είχαν ήδη μηχανή Enigma 
στα χέρια τους, κάτι που δεν ίσχυε στην 
περίπτωση της μηχανής Tunny (Εικ.4).

Η αρχή λειτουργίας της Tunny έμοιαζε 
κάπως με της Enigma, στο ότι και αυτή 
χρησιμοποιούσε τροχίσκους (δώδεκα συ-
νολικά) που ο συσχετισμός τους άλλαζε 
σε κάθε περιστροφή, ώστε το ίδιο γράμ-
μα να κρυπτογραφείται σε διαφορετικό 
γράμμα προς αποστολή, με κάθε πάτημα 
του πλήκτρου του γράμματος.
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Εδώ σταματούν όμως οι ομοιότητες, 
και μία βασική διαφορά είναι ότι τα γράμ-
ματα στην Tunny μετατρέπονταν αυτό-
ματα στο δυαδικό σύστημα, έτσι ώστε 
κάθε γράμμα να αντιστοιχεί σ’ έναν μο-
ναδικό συνδυασμό 5 συμβόλων που απο-
τελούνταν από τελείες (.) και χι (Χ), κάτι 
παρόμοιο με τον κώδικα Μορς.

Επιπλέον, σε κάθε αρχικό γράμμα προ-
στίθετο και ένα κωδικό γράμμα που το 
παρήγαγε η ίδια η μηχανή κωδικοποίησης, 
με τρόπο που θα δούμε λίγο αργότερα.Ας 
υποθέσουμε τώρα για παράδειγμα, ότι το 
γράμμα Μ (που θέλουμε να στείλουμε) 
αντιστοιχεί στα σύμβολα . . Χ Χ Χ, ενώ το 
κωδικό γράμμα που παράγει η μηχανή με 
το (συγκεκριμένο) πάτημα του πλήκτρου 
του Μ, είναι το Ν που αντιστοιχεί στα 
σύμβολα . . Χ Χ .

Αν προστεθούν αυτά τα γράμματα 
(δηλαδή τα δυαδικά σύμβολά τους) ακο-
λουθώντας τον κανόνα: ίδια σύμβολα = 
τελεία, διαφορετικά σύμβολα = χι, η πρό-
σθεση των πιο πάνω γραμμάτων θα δώ-
σει:

Μ = . . Χ Χ Χ
Ν =  . . Χ Χ .

Εικ. 4 
Η Βombe του Turing

Εικ. 5
H «Τunny», χωρίς το κάλυμμα και το πλη-
κτολόγιό της. Φαίνονται οι δώδεκα τροχί-
σκοι που δουλεύουν σε ομάδες των 5 + 2 + 
5. Φυσικά πρόκειται για γερμανική μηχανή 

(Lorenz) που βρέθηκε μετά τον πόλεμο, 
καθώς οι Βρετανοί ποτέ δεν κατάφεραν να 

αποκτήσουν μία κατά τη διάρκεια του πολέ-
μου..

+ =  . . . . Χ, όπου αυτή η διαδοχή 
τελειών και χι αντιστοιχεί στο γράμμα Τ, 
που είναι αυτό που θα αποσταλεί αυτό-
ματα και ασύρματα προς τον δέκτη.

Ο χειριστής του δέκτη, συμβουλεύο-
νταν την ειδική λίστα QEP για την ημέρα 
και αριθμό του μηνύματος (έναν διψήφιο 
αριθμό που έστελνε ο αποστολέας χωρίς 
κωδικοποίηση), και ρύθμιζε τους τροχί-
σκους της μηχανής του έτσι ώστε να πα-
ράγει την ίδια διαδοχή κωδικών γραμμά-
των, όπως η μηχανή κρυπογράφησης.

Τώρα συμβαίνει κάτι φαινομενικά πα-
ράδοξο, αλλά απόλυτα συμβατό με την 
πράξη XOR της άλγεβρας Boole. 

Όταν στο Τ (στο παράδειγμά μας) 
που θα ληφθεί, προστεθεί το ίδιο κωδικό 
γράμμα, δηλαδή το Ν, θα προκύψει πάλι 
το αρχικό Μ, και για την επιβεβαίωση:

Τ =  . . . . Χ
Ν =  . . Χ Χ .
+ =  . . Χ Χ Χ, που είναι πράγματι το 

Μ.
Αυτό δουλεύει για όλους τους συνδυ-

ασμούς, και είναι ιδιότητα της άλγεβρας 
Boole.  ■

Εικ. 4
Ο Α. Τuning

(Στο τεύχος Αυγούστου θα παρουσια-
στεί το δεύτερο μέρος του άρθρου. Ολό-
κληρο το άρθρο θα δημοσιευθεί στο site 
του Σωματείου μας, www.athlepolis.gr)
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Θέσκελος

Προκειμένου να αποκτήσετε μία στοι-
χειώδη εικόνα του έμβιου κόσμου σας 
παρουσιάζουμε το γενεαλογικό του δέ-
ντρο. Με βάση αυτό θα δείτε την εξέλιξη 
απ’ τις απλούστερες μορφές ζωής μέχρι 
τον άνθρωπο.

Οι κατηγορίες των απολιθωμάτων
Όπως ήδη έχουμε προαναφέρει τα 

απολιθώματα που βασικά αποτελούν το 
αντικείμενο της Παλαιοντολογίας, έχουν 
χωριστεί απ’ τους Παλαιοντολόγους σε 
διάφορες κατηγορίες ανάλογα πάντοτε 
με το είδος, το μέγεθος, με τη διάρκεια 
της παρουσίας τους στη γη κ.λπ..

Απολιθώματα με βάση το είδος τους 
είναι τα εξής:

1) Σωματικά απολιθώματα: ονομά-
ζουμε όλα τα απολιθωμένα σκελετικά 
στοιχεία, (σκληρά μέρη τους) που βρέθη-
καν μέσα σε πετρώματα.

2) Ιχνοαπολιθώματα ή Βιοδηλωτι-
κά: ονομάζουμε τα απολιθώματα εκείνα 
όπου δηλώνουν την παρουσία τους και 
δραστηριότητα όντων κατά το παρελθόν 
πάνω στη γη. (π.χ. πατήματα, χνάρια, 
ίχνη ερπυσμού κ.λπ.).

3) Χημικοαπολιθώματα: ονομάζουμε 

τις περιπτώσεις εκείνες όπου σε απολιθω-
μένους σκελετούς ή σε πετρώματα διατη-
ρούνται διάφορες ουσίες οργανικές όπως 
αμινοξέα αβέβαιης προέλευσης αλλά και 
ταξινομικής θέσης. Αυτό το είδος απολι-
θώματος το συναντάμε σε μικροσκοπικά 
παρασκευάσματα και για πολλά απ’ αυτά 
είναι σχεδόν αδύνατο να ειπωθεί αν είναι 
ζωικής ή φυτικής προέλευσης ή αν πρό-
κειται για μορφές ανόργανης ουσίας.

Μικροπροβληματικά: ονομάζουμε δι-
άφορους μικροσκοπικούς και προβλημα-
τικούς απολιθωμένους οργανισμούς.

Απολιθώματα ανάλογα με το μέγε-
θός τους είναι τα εξής:

1) Μικροαπολιθώματα: όπου το μέγε-
θος τους δεν ξεπερνά σε μήκος τα 15-20 
εκ.

2) Μακροαπολιθώματα: όπου το μέ-
γεθος αυτών περιορίζεται σε λίγα εκατο-
στά.

3) Νανοαπολιθώματα: ονομάζουμε 
τέλος αυτά όπου το μέγεθος τους γίνεται 
αντιληπτό με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. 
Μ’ αυτά ασχολείται ένας κλάδος της Πα-
λαιοντολογίας που λέγεται Νανοπαλαι-
οντολογία.

Ανάλογα με τη διάρκεια της παρου-
σίας τους στη Γη, και στην περίπτωση 
δεν εννοούμε στη διάρκεια που επέζη-
σαν, αλλά σε εκείνη των ειδών ή γενών 
όπου τα απολιθώματα αυτά εντάσσο-
νται. Με βάση λοιπόν αυτό το κριτήριο 
τα απολιθώματα υποδιαιρούνται στις 
εξής κατηγορίες:

Καθοδηγητικά απολιθώματα: ονο-

Εικ. 1 
Απολίθώμα τριλοβίτη.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Η ΚΑΤΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ
ΑΙΩΝΕΣ ΚΑθΟΔΗΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΛΙθΩΜΑΤΑ

ΚΑΜΒΡΙΟ ΤΡΙΛΟΒΙΤΕΣ, ΒΡΑΧΙΟΠΟΔΑ, ΑΡΧΑΙΟΚΥΑΘΙΔΕΣ

ΟΡΔΟΒΙΟΣΙΟ ΓΡΑΠΤΟΛΙΘΟΙ, ΤΡΙΛΟΒΙΤΕΣ, ΒΡΑΧΙΟΠΟΔΑ

ΣΙΛΟΥΡΙΟ ΑΜΜΩΝΙΤΟΕΙΔΗ, ΤΡΙΛΟΒΙΤΕΣ, ΝΑΥΤΙΛΟΕΙΔΗ

ΔΕΒΟΝΙΟ ΑΜΜΩΝΙΤΟΕΙΔΗ, ΒΡΑΧΙΟΠΟΔΑ,  
ΚΩΝΟΔΟΝΤΑ, ΑΝΘΟΖΩΑ, ΤΡΙΛΟΒΙΤΕΣ

ΛΙθΑΝθΡΑΚΟΦΟΡΟ ΑΜΜΩΝΙΤΟΕΙΔΗ, ΤΡΙΛΟΒΙΤΕΣ, ΚΩΝΟΔΟΝΤΑ,  
ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΑΝΘΟΖΩΑ, ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ

ΠΕΡΜΙΟ ΑΜΜΩΝΙΤΟΕΙΔΗ, ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΒΡΑΧΙΟΠΟΔΑ,  
ΚΩΝΟΔΟΝΤΑ, ΑΝΘΟΖΩΑ, ΠΤΕΡΙΔΟΦΥΤΑ, ΓΥΜΝΟΣΠΕΡΜΑ

ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΤΟΕΙΔΗ, ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΑ, ΦΥΚΗ

ΙΟΥΡΑΣΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΤΟΕΙΔΗ, ΟΣΤΡΑΚΩΔΗ, ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΟ CALPIONELAE

ΚΡΗΤΙΔΙΚΟ ΑΜΜΩΝΙΤΟΕΙΔΗ, ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΒΕΛΕΜΝΙΤΕΣ,  
ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΑ, ΟΣΤΡΑΚΩΔΗ, CALPIONELAE

ΚΑΙΝΟΖΩΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ, ΤΡΗΜΑΤΟΦΟΡΑ, ΕΛΑΣΜΑΤΟΒΡΑΓΧΙΑ,  
ΓΑΣΤΕΡΟΠΟΔΑ, ΑΓΓΕΙΟΣΠΕΡΜΑ, ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΙ ΓΥΡΗΣ

μάστηκαν έτσι από τον γεωλόγο L. Von 
Buch και έχουν ξεχωριστή σημασία στη 
βιοστρωματογραφία, διότι καθορίζουν 
τη σχετική ηλικία των στρωμάτων μέσα 
στα οποία έχουν βρεθεί κλεισμένα. Αυτή 
η κατηγορία υποδιαιρείται σε δύο άλλες 
υποκατηγορίες, τα στρωματογραφικά 
και φασικά. Τα στρωματογραφικά που 
επικράτησαν, χωρίζονται σε δύο νέες 
υποκατηγορίες όπου η πρώτη περιλαμ-
βάνει παλαιοντολογικά είδη ή γένη ενώ 
η δεύτερη ομάδες καθοδηγητικών απο-
λιθωμάτων. Απ’ αυτά συμπεραίνουμε ότι 
όλα τα καθοδηγητικά απολιθώματα δεν 
έχουν την ίδια στρωματογραφική αξία. 
Άλλα χρησιμοποιούνται προκειμένου 

να χαρακτηρίσουν μεγάλες χρονοστρω-
ματογραφικές ενότητες και άλλα μικρές 
τέτοιες ενότητες .

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι ση-
μαντικότερες ομάδες καθοδηγητικών 
απολιθωμάτων όπως αυτά εμφανίζονται 
στους διάφορους γεωλογικούς αιώνες.

Απολιθώματα συχνότητας:  Τα απολι-
θώματα αυτά χωρίς να θεωρούνται καθο-
δηγητικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
κατά αυτό τρόπο.

Αντί συμπερασμάτων
Ευελπιστώ ότι η παρουσίαση αυτή δεν 

κούρασε και κέντρισε το ενδιαφέρον σας. 
Μία σειρά από φωτογραφίες διαφόρων 

απολιθωμάτων ίσως σας προβληματίσει 
δημιουργώντας ερωτηματικά παρόμοια 
με αυτά που και στην εργασία αυτή ανα-
φέρονται.

Τέλος, ελπίζουμε πως επιτελέσαμε το 
σκοπό που στην εισαγωγή θέσαμε.

Όσοι από τους αναγνώστες ενδια-
φέρονται να μάθουν περισσότερα, να 
ανακαλύψουν τα μυστικά της τόσο γο-
ητευτικής και σίγουρα πολύ σημαντικής 
επιστήμης για τον άνθρωπο και τον έμ-
βιο κόσμο πορεία του πάνω στον πλα-
νήτη που μας φιλοξενεί, μπορεί να βρει 
πλούσια βιβλιογραφία στη βιβλιοθήκη 
του ΙΓΜΕ.  ■
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(α)

(δ) (ε)

(γ)

(β)

(στ)

Εικ. 1 
Απολιθώματα (α) Φιδιού με πόδια, (β) αμωνίτη, (γ) ψαριού, (δ) ξύλου, (ε) Isocrinus nicoleti Encrinite,  

(στ) Ukhaatherium nessovi, θηλαστικό που έζησε στην Κρητιδική περίοδο και βρέθηκαν το 1994 στην Ερημο Γκόμπι.
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Η δορυφορική τεχνολογία έχει φέρει 
κυριολεκτικά επανάσταση στις ανθρώπι-
νες δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια. 
Οι τεχνητοί δορυφόροι αναπτύσσονται 
ταχύτατα και τα σύγχρονα δορυφορικά 
συστήματα παίζουν συνεχώς μεγαλύτερο 
ρόλο στην καθημερινή μας ζωή.

Τεχνητός δορυφόρος ονομάζεται κάθε 
συσκευή που τοποθετείται σε τροχιά γύρω 
από τη Γη. Η εκτόξευση γίνεται με τη βο-
ήθεια πυραύλου με αρκετούς ορόφους, οι 
οποίοι είναι ξεχωριστοί και αποτελούνται 
από πολλά μέρη. Όταν εξαντληθούν τα 
καύσιμα ενός ορόφου, ο επόμενος όρο-
φος ενεργοποιείται και αρχίζει να λειτουρ-
γεί. Επειδή ο κάθε προηγούμενος όροφος 
αποσπάται και απορρίπτεται, το μέρος 
που απομένει έχει μικρότερο  βάρος και 
το αρχικό σώμα συνεχίζει το ταξίδι του 
με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα, μέχρις 
ότου φτάσει στο προβλεπόμενο ύψος με 
συγκεκριμένη ταχύτητα. Σήμερα έχουμε 
και μαζική εκτόξευση δορυφόρων με έναν 
κοινό πύραυλο (Εικ. 1).

Αφού ο δορυφόρος διαχωριστεί από 
τους ορόφους του πυραύλου, αρχίζει να 
περιφέρεται γύρω από τη Γη. Η τροχιά 
του καθορίζεται από την αρχική θέση, 
την ταχύτητά του και τις δυνάμεις που 
του ασκούνται. Οι πιο ισχυρές από αυτές 
οφείλονται στη βαρύτητα της Γης, στις 
βαρυτικές δυνάμεις του Ήλιου, της Σε-
λήνης και των πλανητών, στην πίεση της 

Εικ. 1
Πηγή: http://spacenews.com

ηλιακής ακτινοβολίας, στην ποικιλομορ-
φία του μαγνητικού πεδίου της Γης και 
σε διάφορα ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Ο 
δορυφόρος ακολουθεί αρχικά ελλειπτική 
τροχιά και με κατάλληλους χειρισμούς 
επιτυγχάνεται τελικά η τοποθέτησή του 
στην επιθυμητή τροχιά.

Ένας τεχνητός δορυφόρος αποτελεί-
ται συνοπτικά από δύο βασικά μέρη: την 
πλατφόρμα του και το ωφέλιμο φορτίο 
του. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει κυρίως 
τη μηχανική κατασκευή και το σύστημα 
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Περιλαμ-
βάνει επίσης συστήματα ελέγχου θερμο-
κρασίας, θέσης και τροχιάς και εξοπλισμό 
παρακολούθησης τηλεμετρίας και ελέγ-
χου. Το ωφέλιμο φορτίο περιλαμβάνει τις 
κεραίες και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

του. Ανάλογα με το είδος της τροχιάς 
τους οι δορυφόροι ταξινομούνται σε: 

1. Δορυφόρους ελλειπτικής ή εξαιρετι-
κά ελλειπτικής τροχιάς (Highly Elliptical 
Οrbits-HEO), με τη Γη να βρίσκεται στη 
μία από τις δύο εστίες της έλλειψης και

2. Δορυφόρους κυκλικής τροχιάς, με 
το κέντρο της να είναι το κέντρο της Γης.

 Ανάλογα με το ύψος της τροχιάς τους, 
οι δορυφόροι διακρίνονται σε:

1. Δορυφόρους χαμηλής τροχιάς (Low-
altitude-Earth-Orbit-LEO), που κινού-
νται σε απόσταση 100 έως 500 ml από 
την επιφάνεια της Γης.

2. Δορυφόρους μεσαίας τροχιάς (Me-
dium-altitude-Earth-Orbit-MEO), που 
κινούνται σε απόσταση 6.000 έως 12.000 
ml από την επιφάνεια της Γης και
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3. Δορυφόρους γεωσύγχρονης τροχιάς 
(Geosynchronous-Earth-Orbit-GEO), 
που κινούνται σε απόσταση 22.300 ml 
(35.786 km) από την επιφάνεια της Γης σε 
κυκλικές τροχιές και συμπληρώνουν μια 
πλήρη περιστροφή κάθε 24 ώρες. Ένας 
γεωσύγχρονος δορυφόρος περνά από 
ένα σταθερό της επιφάνειας της Γης την 
ίδια ώρα κάθε ημέρα (Εικ. 2). 

Ειδική κατηγορία γεωσύγχρονων δο-
ρυφόρων είναι οι στάσιμοι ή γεωστατικοί 
δορυφόροι, οι οποίοι κινούνται σε κυκλι-
κές ισημερινές τροχιές, με αποτέλεσμα να 
φαίνονται ακίνητοι όταν τους παρατη-
ρούμε από σταθερό σημείο της Γης.

Η περιοχή του διαστήματος που κινού-
νται οι γεωστατικοί δορυφόροι ονομάζε-
ται «Clarke Belt» προς τιμή του συγγρα-
φέα επιστημονικής φαντασίας Arthur C. 
Clarke, ο οποίος ήδη το 1945 πρότεινε σε 
άρθρο του την εγκατάσταση δορυφόρων 
που φαίνονται στατικοί.

 Περαιτέρω, με κριτήριο την κλίση που 
έχει το επίπεδο της τροχιάς τους σε σχέση 
με το επίπεδο του Ισημερινού, οι δορυφό-
ροι διακρίνονται σε: 

1. Δορυφόρους πολικής τροχιάς, όταν 
το τροχιακό επίπεδό τους είναι κάθετο 
στο επίπεδο του Ισημερινού.

2. Δορυφόρους ισημερινής τροχιάς, 
όταν το τροχιακό επίπεδό τους έχει πολύ 
μικρή κλίση σε σχέση με το επίπεδο του 
Ισημερινού και

Εικ. 3
Πηγή: http://www.schoolphysics.co.uk

3. Δορυφόρους κεκλιμένης τροχιάς, 
όταν το τροχιακό επίπεδό τους παρουσι-
άζει κλίση ως προς το επίπεδο του ισημε-
ρινού (Εικ. 3).

Σημειώνεται ότι για την αποφυγή συ-
γκρούσεων και επικαλύψεων, έχουν ορι-

στεί με διάφορες διακυβερνητικές και 
διακρατικές συμφωνίες συντονισμού, οι 
χρησιμοποιούμενες τροχιές των δορυφό-
ρων και οι θέσεις τους σ' αυτές καθώς και 
ποια κράτη θα μπορούν να χρησιμοποιούν 
τους δορυφόρους στις τροχιές αυτές.  ■

Εικ. 2
Πηγή: http://www.intelsat.coml
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1) Ασφάλεια του πολίτη -υπάρχουν λύσεις; 
Δυστυχώς τα τελευταία –ιδίως- χρόνια, η εγκληματι-

κότητα στην Ελλάδα σε περιστατικά κλοπών και ληστει-
ών …ανέβηκε επίπεδο!

Οι κακοποιοί μπαίνουν στα σπίτια από οποιοδήποτε 
σημείο που παραμένει ανοιχτό (προσοχή μεγάλη ιδίως 
τις βραδινές ώρες). Δεν τους αρκεί πλέον να κλέψουν 
ό,τι βρουν και να φύγουν, αλλά επιζητούν την μεγάλη 
μπάζα! Χρηματοκιβώτιο ή πολλά μετρητά χρήματα. ́ Ετσι 
δεν διστάζουν να προβούν σε βασανισμούς ή ακόμα και 
σε εκτελέσεις νοικοκυραίων . Αυτό γιατί γνωρίζουν ότι 
πολλά χρήματα, τα οποία λόγω των capital controls  
έχουν  «φύγει» από τις Τράπεζες, βρίσκονται κρυμμένα 
στα σπίτια. ΄Εχουμε πλέον να κάνουμε με σκληρούς, αλ-
λοδαπούς στην  πλειοψηφία τους κακοποιούς,  οι οποίοι 
προβαίνουν ακόμα και σε φρικιαστικές πράξεις (σιδέ-
ρωμα ή βιασμούς) με το πρόσφατο …αποφυλακιστήριο 
στην τσέπη (λόγω του Νόμου Παρασκευόπουλου).

Επειδή το κράτος δεν έχει θέση για όλους τους εγκλη-
ματίες, άφησε πολλούς από αυτούς ελεύθερους και εκεί-
νοι αμέσως επέστρεψαν στο μοναδικό «επάγγελμα» που 
έμαθαν να ασκούν, δηλαδή τις ληστείες! Οι Αστυνομικοί 
που βρίσκονται; Οι Διοικητές των τμημάτων παραπο-
νούνται ότι δεν έχουν προσωπικό ούτε για την κάλυψη 
των αναγκαίων υπηρεσιών (σκοπών κλπ.). Επομένως 
ούτε λόγος για περιπολίες στους δρόμους!

Μάλιστα ένας Διοικητής, όταν διαμαρτυρήθηκα σχε-
τικά, με συμβούλευσε «να βάλω κάμερες έξω από σπίτι 
μου» !!! ΄Ετσι θα προστατευθώ! Βλέπετε στην Ελλάδα 
έχουμε πολλά «υψηλά» ιστάμενα πρόσωπα, τα οποία 
χρήζουν προστασίας και απασχολούν μεγάλο αριθμό 
αστυνομικών. Βέβαια οι πολιτικοί πρέπει να προστατεύ-
ονται από τους πολίτες (οι οποίοι πολύ τους αγαπάνε), 
έτσι δεν απομένουν αστυνομικοί για περιπολίες, παρά το 

γεγονός ότι οι ληστείες συνεχώς αυξάνουν.
Πού είναι οι καιροί, που εμείς οι παλαιότεροι θυμό-

μαστε ανθρώπους να κοιμούνται στις ταράτσες και τα 
μπαλκόνια! Βέβαια το ροχαλητό πήγαινε…σύννεφο, 
όμως (παρά ταύτα) υπήρχε γραφικότητα (και ασφά-
λεια). Βλέπετε σήμερα οι αστυνομικοί, εκτός από τους 
πολιτικούς φυλάνε και τα Συμβολαιογραφεία, όπου πολ-
λοί «πολιτικοί» κτίζουν καριέρες, διαμαρτυρόμενοι κατά 
των πλειστηριασμών.

Επομένως πρέπει η πολιτεία να αποτραβήξει αστυ-
νομικούς από την ασφάλεια …υψηλών προσώπων  και 
από τα Συμβολαιογραφεία και να διορίσει (με αξιολογι-
κά κριτήρια) πολλούς νέους με προσόντα, οι οποίοι να 
αναλάβουν τη φύλαξη των πολιτών με συνεχείς περιπο-
λίες στους δρόμους, οι δε αιτήσεις να κατατεθούν στον 
ΑΣΕΠ και όχι σε κομματικά γραφεία και μάλιστα όσοι 
αλλοδαποί συλλαμβάνονται για ληστεία μετά από έκτιση 
της ποινής τους να αποστέλλονται πάραυτα στην χώρα 
καταγωγής τους. Μία λύση (ανάγκης) θα ήταν να ανα-
τεθεί σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως πρεσβείες κλπ.), 
η φύλαξη στον Στρατό. Αυτό συμβαίνει στην υπόλοιπη 
Ευρώπη, π.χ. στο Παρίσι.

2) Άμυνα -Υπέρβαση
Υπάρχουν λόγοι οι οποίοι αποκλείουν τον άδικο χα-

ρακτήρα της πράξης και έτσι ο δράστης δεν τιμωρείται 
ποινικά, γιατί ο νόμος θεωρεί ότι δεν υπήρξε αδίκημα 
(έγκλημα)

΄Εναν τέτοιον λόγο αποτελεί και η «ΑΜΥΝΑ» , η 
οποία ρυθμίζεται από τα άρθρα 22 και επόμενα του Ποι-
νικού Κώδικα, σύμφωνα με τα οποία «άμυνα είναι η ανα-
γκαία  προσβολή του επιτιθέμενου, στην οποία προβαίνει 
το άτομο για να υπερασπισθεί τον εαυτό του ή άλλον από 
άδικη και παρούσα επίθεση που στρέφεται εναντίον τους.

Βασίλης
Χαϊλάζης
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Επομένως τα απαραίτητα στοιχεία (προϋποθέσεις) για να υπάρχει (μη 
τιμωρητή) κατάσταση άμυνας είναι :

α) Να υπάρχει αναγκαίο μέτρο (αναγκαία προσβολή), δηλαδή όταν 
μπορείς να κτυπήσεις  τον επιτεθέντα με ένα ξύλο  ή να τον πυρο-
βολήσεις στα πόδια, να μην του δημιουργήσεις 5-6 «κουμπότρυπες»  
στο στήθος, πυροβολώντας αδιάκριτα.

β) Να υπάρχει επίθεση, η οποία να είναι άδικη,  δηλαδή αυτή να 
τιμωρείται από το νόμο, πράγμα που δεν συμβαίνει π.χ. όταν  παρα-
νομείς και έρχεται αστυνομικός να σε συλλάβει.  

γ) Η επίθεση να είναι παρούσα, δηλαδή να υπάρχει τη στιγμή που 
κάποιος υπερβαίνει την αναγκαία προσβολή του επιτεθέντα. Αυτό  
δεν συμβαίνει όταν τον συναντάς μετά από 1-2 μέρες στο παζάρι, θυ-
μάσαι τι έγινε,  «σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι» και του καταφέ-
ρεις μερικά κτυπήματα. Τότε πηγαίνεις κατηγορούμενος για σωματι-
κή βλάβη (από πρόθεση μάλιστα).

Ως προς το αναγκαίο μέτρο της άμυνας υπάρχει ο κανόνας ότι 
αυτό κρίνεται α) από το βαθμό επικινδυνότητας της επίθεσης. ΄Όταν 
κινδυνεύει η ζωή σου μπορείς να αφαιρέσεις ακόμα και την ζωή του 
επιτεθέντα, όμως εάν αυτός σου επιτεθεί με μία βέργα, δεν επιτρέπε-
ται εσύ να βγάλεις «κουμπούρι» και να αρχίσεις σκοποβολή στο σώμα 
του!

δ) Το αναγκαίο της άμυνας κρίνεται και  από το είδος της βλάβης 
που απειλείται. Εάν ο επιτεθείς επιδιώκει να κόψει ένα δέντρο του 
κήπου σου επειδή τον ενοχλεί, «δεν θα του ανοίξεις το κεφάλι με πε-
τροπόλεμο».

Και ε) Τέλος, εκτός από τις λοιπές περιστάσεις κρίνεται και  ο τρό-
πος και η έκταση της επίθεσης. Εάν ο αντίπαλος επιτίθεται ως άλλος 

…Σαμουράι, κραδαίνοντας έναν μπαλτά, τότε, εάν δεν μπορείς να 
γλυτώσεις …τρέχοντας, καλύτερα να μπεις στο σπίτι σου και να τα-
μπουρωθείς, εάν ούτε αυτό προλαβαίνεις, τότε εφήρμοσε τα κόλπα 
του Κουνγκ-Φου. Εάν δεν τα γνωρίζεις, πρόβλημά σου, γιατί μάλλον 
δεν θα ζεις για να επικαλεστείς  οποιαδήποτε κατάσταση άμυνας, η 
οποία (όμως) θα σε έσωζε στην προκειμένη  περίπτωση. 

Αφού επισημάνουμε ότι κατάσταση άμυνας μπορεί να επικαλεστεί 
και κάποιος τρίτος, ο οποίος προστρέχει σε βοήθεια εκείνου που δέ-
χεται επίθεση, θα τελειώσουμε με τις  εξής επισημάνσεις ότι :΄Οποιος 
υπερβαίνει τα (περιγραφέντα) όρια της άμυνας, τιμωρείται: 

α) Εάν η υπέρβαση έγινε με πρόθεση (δηλαδή ήθελε την υπέρ-
βαση, ενώ μπορούσε να ενεργήσει περισσότερο ήπια), με ποινή, η 
οποία είναι  μειωμένη σε σχέση με την κανονική ποινή της ανθρωπο-
κτονίας ή της βαριάς σωματικής βλάβης, ανάλογα με το αποτέλεσμα 
της άμυνας.

και β) Εάν η υπέρβαση έγινε με αμέλεια (δηλαδή δεν επεδίωκε την 
υπέρβαση), τότε τιμωρείται ως εξ αμελείας παραβάτης του ποινικού 
νόμου, δηλαδή πολύ ελαφρύτερα. 

Πάντως υπάρχει και η περίπτωση να μείνει κάποιος (ο αμυνόμε-
νος) εντελώς ατιμώρητος, εάν υπερέβη τα όρια της άμυνας έστω από 
πρόθεση, όμως εξ αιτίας του φόβου ή της ταραχής, στην οποία είχε 
περιέλθει (την οποία όμως πρέπει να αποδείξει). Τελικά, εάν κάποιος 
σας επιτεθεί  με σπαθί, πρέπει να γνωρίζετε ξιφομαχία, γιατί εάν χρη-
σιμοποιήσετε πιστόλι, δύσκολα θα αποφύγετε την κατηγορία της  
υπέρβασης της άμυνας (εκτός εάν τον σημαδέψετε στα πόδια), 
διαφορετικά πρέπει να αποδειχτεί ότι κινδύνευσε η ζωή σας.   ■
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Μιχάλης
Μεταξάς

Σκέψου, και θα πεθαίνεις σαν διωγμένος εγκλη-
ματίας, μιμήσου και θα ζεις ευτυχισμένος σαν βλά-
κας έγραφε ο μέγας Ονορέ Ντε Μπαλζάκ. Και 
αργότερα ο άλλος μεγάλος της αμερικάνικης λο-
γοτεχνίας Μαρκ Τουέην πρόσθετε: Όποιος έχει 
τους ηλιθίους με το μέρος του, έχει και την πλειο-
ψηφία. Θα κυβερνήσει.

Τελικά αναλογίζομαι πως λίγη λογοτεχνία αρ-
κεί για να αφυπνιστεί η αποχαυνωμένη συνείδηση 
της κοινωνίας! Όμως, τόσο η λίγη λογοτεχνία όσο 
και η διαδικασία της αυτοκριτικής και αυτογνωσί-
ας απαιτεί πολλά περισσότερα. Απαιτεί σκέψη και 
ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ. 

Πριν αναφερθούμε σε αυτά, δυο λόγια για την 
ηλιθιότητα σίγουρα θα βοηθήσουν. Ο ηλίθιος δεν 
είναι μία ανώνυμη οντότητα είναι ο τύπος ανθρώ-
που που έχει όνομα, πατρώνυμο, επίθετο και ιδι-
ότητα. «Πίθηκος», «στρουθοκάμηλος», «παπαγά-
λος», «ξερόλας». Ο πιθηκισμός είναι το πυρηνικό 
του όπλο. Ο στρουθοκαμηλισμός το πεδίο δράσης 
του και ο παπαγαλισμός η κληρονομιά του. Ευλό-
γως συνάγεται ότι η ξερολίαση είναι η έμφυτη ιδι-
ότητά του. 

Η μοναδικότητά του έγκειται στο ότι «προκα-
λεί ζημιά χωρίς να ωφεληθεί ο ίδιος τίποτε, παρ' 
ό,τι ζημιώνεται». Διαφέρει δε ολοκληρωτικά από 

όλους τους άλλους τύπους ανθρώπων. Ειδικότε-
ρα: ο ευφυής, το άκρως αντίθετο του, ωφελεί με 
τις ενέργειές του τους άλλους αλλά και τον εαυ-
τό του λειτουργεί ομαδικά υποτάσσοντας το είναι 
του στο είμαστε. Ο φουκαράς (ο καθημερινός τύ-
πος, ο ψηφοφόρος) ωφελεί μεν τους άλλους, αλλά 
ο ίδιος ζημιώνεται είναι το θύμα της εκμετάλλευ-
σης. Και τέλος ο ληστής (ο πολιτικός, ο δάσκα-
λος, ο δικαστής ο πνευματικός, ο εκπρόσωπος του  
κάθε θεού) ζημιώνει τους άλλους για να ωφεληθεί 
ο ίδιος και με το έργο του παράγει ηλίθιους εις το 
διηνεκές, που με τη σειρά τους παράγουν ληστές.

Ο ηλίθιος δεν σκέπτεται, δεν εμβαθύνει και κυ-
ρίως δεν διαθέτει την κοινή λογική, μόνον νομί-
ζει και πιστεύει. Έτσι εξαπατά τον εαυτό του. Είναι 
μάταιος κόπος η καταβολή όποιας προσπάθειας, 
και ο χρόνος χαμένος να απαγκιστρωθείς από την 
συντριπτική πλειονότητα των ηλιθίων.

Κι αυτό γιατί όλοι μας κάποια στιγμή του βίου 
μας πριν ή μετά από αυτήν είμασταν έξυπνοι. Την 
κρίσιμη στιγμή, όμως, όλοι γίναμε ηλίθιοι και δυ-
στυχώς ο ηλίθιος είναι πάντα πιο επικίνδυνος από 
τον ληστή.Και ξέρετε γιατί, διότι όπως έλεγε ο υιός 
Αλέξανδρος Δουμάς οι ληστές μερικές φορές ξεκου-
ράζονται...  ■
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Αν μια κοπέλα ζητήσει 50 € για ένα παθιασμένο 
φιλί, το μυαλό θα πάει το αρχαιότερο επάγγελμα 
του κόσμου. Αν ζητήσει 500 € θα την χαρακτηρίσεις 
«πολυτελείας». Αν όμως το κάνει στην τηλεόραση, 
στα πλαίσια ενός παιχνιδιού -λέμε τώρα- τότε είναι 
απλώς μια παίχτης ριάλιτι. Είναι;

Η αλήθεια είναι ότι παρόλο που δύσκολα πλέον 
εκπλήσσομαι από την κατρακύλα της τηλεόρασης 
και της κοινωνίας, αυτή τη φορά έγινε η ανατροπή! 
Βέβαια, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, χόρτασα 
βυζιά, κώλους και χειλούμπες (ας τα πω στήθη και 
οπίσθια για να μην κακοχαρακτηριστώ)!!! Όμως 
ήταν όλα ψεύτικα! Πλαστικά! Επίπλαστα! Λες και 
είχαν γίνει έντιτ στο Φώτοσοπ!!!

Έτσι, και για να μην ξεχνώ την φαλλοκρατική 
μου φύση, μετά τα πρώτα επιφωνήματα έκπληξης 
και -γιατί όχι- χαράς, μου ήρθαν στο μυαλό στίχοι 
του συγχωρεμένου Τζίμη Πανούση.

Κάνω βουτιές σε βόθρο με εικόνες,
φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες
Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος,
μ' αρέσει στα κρυφά (κι) ο Μητροπάνος 

Διότι, περί αυτού πρόκειται. Περί βόθρου. Και 
όχι διότι είμαστε μια πουριτανή κοινωνία. Όχι διότι 
το σεξ είναι ταμπού. Διότι στο βωμό της τηλεθέα-
σης, θυσιάζουμε οποιαδήποτε αισθητική και εκμε-
ταλλευόμαστε την ηλιθιότητα που ίπταται τριγύρω 
και ρέει άφθονη ανάμεσά μας.

Και δεν χρειάζεται κάποια ειδική μελέτη ή η διά-
γνωση ενός ψυχολόγου για να διαπιστώσει κανείς 
το ύψος, ή μάλλον το βάθος της ηλιθιότητας. Αρ-
κεί κανείς να αφιερώσει λίγα λεπτά για να απολαύ-
σει τους διαλόγους των «παιχτών». Σαν εισαγωγι-

κά ταινίας πορνό!!! Παντελής έλλειψη γνώσης της 
Ελληνικής γλώσσας, μιας γενιάς που μεγαλώνει με 
γκρίκλις και εμότζις και προσπαθεί να αρθρώσει 
λόγο προτάσσοντας υπερήφανα στήθη που αγνο-
ούν τους νόμους της βαρύτητας, ολοστρόγγυλα 
οπίσθια , μπράτσα και σίξπακς!!! Και όλα αυτά με 
στάση σώματος που παραπέμπει σε οξεία βλάβη 
της σπονδυλικής στήλης. Διότι δεν μπορώ να εξη-
γήσω διαφορετικά το γεγονός ότι τα κορίτσια στέ-
κονται όλα ωσάν τελικό σίγμα και τα αγόρια σαν 
να κρατούν καρπούζια στις μασχάλες.

Δυστυχώς, η τηλεόραση, το τηλεοπτικό προϊόν, 
φέρει μεγάλη ευθύνη για την κατάσταση αυτή. Δι-
ότι από τη μια διαμορφώνει καταστάσεις και από 
την άλλη τις αναπαράγει και τις συντηρεί προκει-
μένου να αυξηθούν τα αποθεματικά στα ταμεία 
των καναλιών και τα μερίσματα των μετόχων. Και 
όλα αυτά, σε ένα τηλεοπτικό κοινό, μια κοινωνία, 
που αντί απλώς να αλλάξει κανάλι κάθεται υπνω-
τισμένο και δημιουργεί πρότυπα καθ’ εικόνα και 
ομοίωση…  

Διερωτάται κανείς βέβαια ποιος είναι ο ρόλος 
του ραδιοτηλεοπτικού συμβουλίου! Περιορίζεται 
στο να βάζει πρόστιμα αν ακουστεί η λέξη «μαλά-
κας» πριν την ενδεκάτη βραδινή; Αντιλαμβάνεται 
το εύρος της καταστροφής στις επόμενες γενιές; Ή 
μήπως τελικά αυτό είναι το ζητούμενο; Γενιές που 
αφήνουν τα πανεπιστήμια και πλακώνονται σε σι-
λικόνες και αναβολικά. Ανθρώπους που δεν σκέ-
φτονται, αλλά «καταπίνουν» ότι τους σερβίρουν, 
αρκεί να έχει γκλάμουρ. Αυριανούς ψηφοφόρους 
και μηδενική ικανότητα κρίσης.

Και αφού το τηλεοπτικό προϊόν είναι το θέμα 
του κειμένου αυτού, δεν μπορώ να φανταστώ κα-
λύτερη ατάκα από το «Ρίξτο Ηλία!!!!!!»  ■

Νικόλαος
Σίμος
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Άλλη μια εξεταστική περίοδος πλησιάζει ολο-
ταχώς. Τα χρόνια που ήμουν εγώ μαθητής, η πε-
ρίοδος αυτή ήταν γεμάτη άγχος γιατί κρινόταν η 
προαγωγή μας στην επόμενη τάξη ή η επανάληψη 
της ίδιας τάξης. Ο δρόμος δεν ήταν στρωμένος με 
ροδοπέταλα όμως, γιατί το σύστημα ήταν αρκετά 
περίπλοκο με αρκετές διαδρομές και διακλαδώσεις 
που αρκετές από τις οποίες οδηγούσαν στο να επα-
ναλάβει κανείς την τάξη και βέβαια να γίνει ο περί-
γελως των συμμαθητών του. Οι παρασπονδίες που 
συγχωρούνταν ήταν ελάχιστες και αυτές βέβαια 
σήμαιναν ότι ο μαθητής έπρεπε να εξεταστεί ξανά 
τον Σεπτέμβρη.

Τα τελευταία χρόνια όμως, οι εξετάσεις έχουν 
αποφορτιστεί από αυτή τους την βαρύτητα. Πλέον 
είναι πολύ δύσκολο για ένα μαθητή να μείνει στην 
ίδια τάξη, ενώ μετεξεταστέος μένει από άσχετους 
με την επίδοση λόγους, όπως από απουσίες. Ο μέ-
σος μαθητής εξασφαλίζει το βαθμό του μαθήματος 
από τους προφορικούς βαθμούς των τετραμήνων 
ή των τριμήνων και ο γραπτός δεν έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα. 

Η βαρύτητα αυτή γίνεται ακόμα λιγότερη αν 
υπολογίσει κανείς ότι ο προαγωγικός βαθμός  
βγαίνει από το μέσο όρο των βαθμών των μαθημά-
των χωρίς να έχει σημασία αν σε κάποια από αυτά 
εξασφαλίζει βαθμό κάτω από τη βάση ακόμα και 
αν είναι από τα παλιά λεγόμενα κύρια μαθήματα! 
Έτσι λοιπόν, είναι πιθανό να προαχθεί μαθητής με 
ελλιπείς  γνώσεις στα μαθηματικά και στη γλώσσα, 
μόνο και μόνο γιατί πήρε καλούς βαθμούς στα αγ-
γλικά και στα θρησκευτικά!!!!

Όλα αυτά έχουν κάνει τους μαθητές να αντιμε-
τωπίζουν τις εξετάσεις ως μια απλή ενόχληση. Αυτό 
που ήρθε να επισφραγίσει την απόλυτη υποβάθ-
μιση της εξεταστικής διαδικασίας είναι οι  τελευ-
ταίες διατάξεις για εξεταστική διαδικασία σε λίγα 
μαθήματα στο Γυμνάσιο (4) και στις πρώτες τάξεις 
του Λυκείου με τις τωρινές νομοθετικές προτάσεις! 
Θυμάμαι χαρακτηριστικά περίπτωση μαθητή που 
ερχόταν να γράψει εξετάσεις χωρίς να φέρνει στυ-
λό γιατί λέει το είχε για γουρσουζιά!!! Το αποτέ-
λεσμα είναι να υποβαθμίζεται όλο και περισσότε-
ρο το επίπεδο μόρφωσης των μαθητών που τελικά 
τελειώνουν τη μέση εκπαίδευση όντας λειτουργικά 
αναλφάβητοι!!!

Ένα άλλο αποτέλεσμα αυτής της υποβάθμισης, 
είναι ότι οι μαθητές συνηθίζουν την στρατηγική της 
ήσσονος προσπάθειας αγνοώντας ότι η μετέπειτα 
πορεία τους στη ζωή απαιτεί επιμονή και υπομονή 
και σκληρή εργασία. 

Όταν στα τρυφερά και γόνιμα χρόνια της εφη-
βείας ο νέος δεν συνηθίζει στην εντατική και επί-
πονη εργασία, είναι πολύ δύσκολο να την υιοθε-
τήσει αργότερα. Επίσης, αυτή η έλλειψη εμπειριών 
εξετάσεων για τους μαθητές, δεν τους επιτρέπει να 
αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής γραπτού λό-
γου. Γίνεται δυσκολότερο λοιπόν να εκφράσουν 
αυτό που θέλουν να πουν ή να παραγάγουν ένα 
κείμενο που να είναι συνεκτικό και αυτοτελές σε 
περιεχόμενο και ουσία. Τέλος, έρχεται και η απαί-
τηση της κοινωνίας «όχι στην εντατικοποίηση της 
παιδείας» και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βιώ-
νουμε γύρω μας.  ■

Αντώνης
 Αντωνακάκης
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4)  Τα Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά της Παράκτιας 
Ζώνης 
Με τα νέα δεδομένα για τη σωστή διαχείριση 

του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος που θεμελιώνει και η αρχή της 
βιώσιμης ανάπτυξης, σκοπός της διαχείρισης των 
ακτών είναι η προστασία και διατήρηση των φυσι-
κών πόρων και των οικοσυστημάτων παράλληλα 
με τις μεθόδους ανάπτυξης των ανθρώπινων δρα-
στηριοτήτων συμβατές προς το περιβάλλον. Πα-
λαιότερα αλλά μέχρι και σήμερα η παράκτια ζώνη 
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και 
στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας διότι υπάρ-
χει σ’ αυτήν μεγάλη συγκέντρωση φυσικών πόρων. 
Γνωρίζουμε ότι περίπου το 75% του παγκόσμιου 
πληθυσμού, το 70% της βιομηχανικής δραστηριό-
τητας, το 30% της γεωργικής παραγωγής και σχε-
δόν το σύνολο της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 
δραστηριοποιούνται στις παράκτιες περιοχές.

Η Ελλάδα διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες σε 
μήκος ακτογραμμές στο Ευρωπαϊκό έδαφος και 
επομένως προσφέρεται για την ανάπτυξη ποικίλων 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Με δεδομένη την 
ταχεία ανάπτυξη της αστυφιλίας, στοιχείο που πα-
ρατηρείται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 
τη γρήγορη και ανεξέλεγκτη οικονομική ανάπτυξη 
ήταν φυσικό να υπάρξουν άμεσες αρνητικές επι-
πτώσεις στην παράκτια ζώνη. Οι ακτές αποτελούν 
ευαίσθητες περιοχές όπου υπάρχει παρουσία του 
μεγαλύτερου αριθμού υγροβιότοπων1, παράκτιων 
δασών, δέλτα ποταμών, λιμνοθαλασσών, διάφορα 

ΜΟΝΑΔΕΣ (ΣΤΑΘΜΟΙ) ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ: 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ (Δ' ΜΕΡΟΣ)

1  Το 4ο πρωτόκολλο της σύμβασης της Βαρκελώνης (1976) που 
αφορά στην προστασία της Μεσογείου παρουσιάζει μία ιδιαιτε-
ρότητα που δεν συναντά κανείς σε περιφερειακό επίπεδο. Πρό-
κειται για την προστασία ορισμένων περιβαλλοντικά ευαίσθη-
των περιοχών, τα κριτήρια επιλογής των οποίων σχετίζονται με 
τη βιολογική και οικολογική τους αξία, τη γενετική ποικιλία, τα 
επίπεδα πληθυσμού, τα δείγματα οικοσυστημάτων και αναφέ-
ρονται στη σχέση οικονομικής ανάπτυξης και προστασίας του 
περιβάλλοντος. Για την Ελλάδα προβλέπεται η προστασία 16 
ιστορικών περιοχών: Αθήνα, Κέρκυρα, Κρήτη, Δήλος, Δελφοί, 
Επίδαυρος και Ναύπλιο, ‘Αθως, Μυκήνες και Τίρυνθα, Μυ-
στράς, Ολυμπία, Πάρος με τα λατομεία της, Ρόδος, Θεσσαλονί-
κη, Σάμος, Σαντορίνη, Θάσος με τα λατομεία της. 

είδη χλωρίδας και πανίδας, ωστόσο απειλούνται 
από την αθρόα συγκέντρωση τουριστικών δρα-
στηριοτήτων (εκτιμάται σε πάνω από 90%).

Με την πάροδο του χρόνου πολιτικά και κοινω-
νικά συμφέροντα διαμόρφωσαν μία αρνητική ει-
κόνα της παράκτιας ζώνης. Συχνά παρατηρούνται 
συγκρούσεις συμφερόντων για τη χρήση της, ενώ 
χάρη της χωροταξίας και πολεοδομίας επιχειρείται 
εκτεταμένη κερδοσκοπία στις ακτές. Στις αρχές της 
δεκαετίας του 1970 η συνεχής δημιουργία αυθαί-
ρετων παραθεριστικών και τουριστικών κατοικιών 
που σήμερα αποτελούν μόνιμους τόπους διαμονής, 
λ.χ. οι ακτές της νοτιο-ανατολικής Αττικής. Αυτό 
έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την πτώση ή ακόμη και 
την απώλεια της τουριστικής αξίας μεγάλων τμη-
μάτων της παράκτιας ζώνης.

Περισσότερο ανησυχητικό είναι το φαινόμενο 
των νέων χρήσεων της ζώνης αυτής που αφορά 
στην εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων, λ.χ. 
επεκτάσεις των λιμενικών ζωνών, λατομεία, με-
γάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που αλλοιώ-
νουν τον περιβάλλοντα χώρο. Παράλληλα οι νέες 
απαιτήσεις στις ναυτιλιακές δραστηριότητες και 
στις συνδυασμένες μεταφορές όπως ναυπηγο-
επισκευαστικές κλίνες, καθαρισμός δεξαμενών, δι-
υλιστήρια συντελούν στην περαιτέρω υποβάθμιση 
των φυσικών πόρων της παράκτιας ζώνης. Επομέ-
νως η προστασία του ελεύθερου εμπορίου και του 
ανταγωνισμού δύσκολα συμβιβάζεται με την προ-
στασία του περιβάλλοντος.

Στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, τα κράτη-
μέλη της σύμβασης της Βαρκελώνης (1995) για τον 
επαναπροσδιορισμό των στόχων του Μ.Π.Δ. (Με-
σογειακό Πρόγραμμα Δράσης) έθεσαν το ζήτημα 
της μείωσης της υπερσυγκέντρωσης του πληθυ-
σμού στην παράκτια ζώνη (το 1985 ο πληθυσμός 
άγγιζε τα 130 εκ. στα 46.000 χλμ ακτών της Μεσο-
γείου, ενώ το 2025 προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 
200 εκ.) και το πρόβλημα του ελέγχου της τουρι-
στικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τις μετρήσεις του 
UNEP (United Nations Environment Program) η 
Μεσόγειος δεν είναι ιδιαίτερη μολυσμένη θάλασσα 
σε αντιδιαστολή με άλλες ημίκλειστες θάλασσες. 

Αριστοτέλης 
Αλεξόπουλος
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Το σοβαρότερο πρόβλημα ρύπανσης που αντιμετωπίζει, 
προέρχεται από την έντονη οικονομική δραστηριότητα 
στην παράκτια ζώνη, λ.χ. τις διάφορες εγκαταστάσεις 
ξηράς και τα αστικά κέντρα. Πρόσθετα τα περισσότερα 
ατυχήματα των δεξαμενόπλοιων και άλλων εμπορικών 
πλοίων (περίπου 60%) συμβαίνουν εντός των λιμενικών 
χώρων, στοιχείο που ενισχύει την παραπάνω εκτίμηση.

Στον Ελληνικό χώρο και ιδιαίτερα στον Σαρωνικό 
κόλπο τα προβλήματα ρύπανσης εστιάζονται σε ορισμέ-
νες περιοχές όπως ανατολική Ελευσίνα, Κερατσίνι, Ψυτ-
τάλεια. Γενικότερα ο κόλπος της Ελευσίνας είναι ημί-
κλειστος με αργή ανανέωση των υδάτων ενώ η περιοχή 
από τη Ψυττάλεια μέχρι και τις ναυπηγικές εγκαταστά-
σεις του Σκαραμαγκά παρουσιάζει ένα μόνιμο ευτροφι-
σμό εξαιτίας της εκβολής του κεντρικού αποχετευτικού 
αγωγού του λεκανοπεδίου. Η ρύπανση της παράκτιας 
ζώνης από τις διάφορες βιομηχανίες, λ.χ. χαλυβουργία, 
διυλιστήρια, ναυπηγεία, χημικές βιομηχανίες (το 65% 
των βιομηχανιών της Αττικής βρίσκονται στις δυτικές 
ακτές του Σαρωνικού και επομένως έχουν άμεση πρό-
σβαση στο θαλάσσιο περιβάλλον) και τα αστικά λύματα 
(περίπου 78% του αστικού πληθυσμού), οι διάφορες χω-
ματερές, οι στρατιωτικές σχολές και ο ναύσταθμος, τα 
μεταλλεία (κυρίως στη ζώνη Κινέττας - Σκαραμαγκά), 
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι τάσεις ανάπτυξης 
παραμένουν οι ίδιες (Χλωμούδης, 1996).

Πρόκειται δηλαδή για μία συνεχή υποβάθμιση της δυ-

2  Σύμφωνα με το ρυθμιστικό σχέδιο Αθήνα 1983 που θεσμοθετήθηκε με 
το Ν. 1515/85 σχετικά είναι τα άρθρα 2 και 3 όπου εκφράζεται η ανα-
γκαιότητα για ποιοτική αναβάθμιση και προστασία των ακτών της  Ατ-
τικής με το χαρακτηριστικό της παράκτιας ζώνης ως κατεξοχήν ζώνη 
αναψυχής. Τα κυριότερα προβλήματα της παράκτιας ζώνης της Αττικής 
είναι: υπερσυγκέντρωση πληθυσμού και δραστηριοτήτων, κρίση αστι-
κού χώρου, κορεσμός στην παροχή τουριστικής υποδομής, νέες επεκτά-
σεις οικισμών και αυθαίρετη δόμηση, κατάληψη των ζωνών αιγιαλού και 
παραλίας, παράνομη περίφραξη κατοικιών, έλλειψη έργων υποδομής.

τικής παράκτιας ζώνης διότι εξακολουθούν να δημιουρ-
γούνται νέες βιομηχανικές μονάδες. Ειδικότερα, το πο-
λεοδομικό συγκρότημα του Πειραιά επεκτείνεται γύρω 
από το λιμάνι με νέες προβλήτες, θέσεις για μαρίνες και 
αποθηκευτικούς χώρους2. Φαίνεται πως γίνεται προσπά-
θεια για εξοικονόμηση χώρου διότι πέρα από τα όρια της 
περιοχής Μοσχάτο - Ελευσίνα, υπάρχει και προς τις δύο 
αντίθετες κατευθύνσεις συγκέντρωση παραθεριστικών 
και μόνιμων κατοικιών. Επομένως το κρίσιμο ερώτημα 
είναι σε ποια ακριβώς τοποθεσία πρέπει να εγκατασταθεί 
μία μονάδα υποδοχής καταλοίπων δεδομένου ότι απαι-
τείται μεγάλη έκταση διαθέσιμης γης, δίχως να υποβαθ-
μίζεται ακόμη περισσότερο η παράκτια ζώνη.  ■

(Στο τεύχος Αυγούστου θα παρουσιαστεί το πέμπτο μέ-
ρος του άρθρου. Ολόκληρο το άρθρο θα δημοσιευθεί στο 
site του Σωματείου μας, www.athlepolis.gr).
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Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων εκτίθεται η επιτύμβια 
στήλη με πολύστιχη επιγραφή που αναφέρεται στο θάνατο 
μιας νέας γυναίκας με το όνομα Συμφέρουσα η οποία έχει 
καταγωγή από τη Λιβύη και η οποία κατοικούσε στην πόλη 
Απτέρα. Η στήλη βρέθηκε σε σπίτι των Μεγάλων Χωραφιών 
και χρονολογείται στον 3ο αιώνα μ.Χ. 

Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον η ανάγνωση του περιεχο-
μένου.

Εδώ είμαι θαμμένη εγώ η Συμφέρουσα, Τριάντα ετών, ξένη 
από Λιβυκή γενιά,  Που εξομοιώθηκα σ’ όλα με τους θεούς για 
τη σωφροσύνη και τη θερμή αγάπη. Ο χαρακτήρας και η συ-
μπεριφορά μου άρεσαν πολύ στη μεγαλόπρεπη πόλη, στο δήμο 
των Απτεραίων, οι οποίοι με έθαψαν με λύπη για τον αιφνίδιο 
θάνατο ξεπροβοδίζοντάς με ήσυχα στον Άδη. Καλά νάστε όλοι 
εσείς οι περαστικοί και συ λαέ των Απτεραίων, οι οποίοι με φρο-
ντίδα και με τιμή με θάψατε γρήγορα σε μέγα μνήμα. Κι εγώ 
που τάγραψα αυτά είμαι ο Νείκων, που υπήρξα άντρας της, μα 
πια δεν είμαι γιατί απ΄ το μάτι το κακό σε άλλον εγώ την ευτυ-
χία μου παρέδωσα, κι ακόμα την ποθώ πολύ για την σωφροσύ-
νη της, καθώς και παραπάνω είπα. Και δεν μπορώ να βρω πα-
ρηγοριά. Φωνάζω γοερά και δεν μ’ ακούει. Με τη στοργή που 
την κρατώ, όπως και πρώτα μα δεν μπορώ να βρω παρηγοριά 
γιατί σαν τ’ αεράκι ήσυχα πέταξε.■ 

Μαρία
Μεταξά
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Μαθαίνουμε...!

Στο βιβλίο του η Γέννεση της Τραγω-
δίας» (1872) και συγκεκριμένα στο κε-
φάλαιο 15, ο Νίτσε κάνει μία ιδιαίτερα 
μνεία στο ελληνικό έθνος αποδεικνύ-
οντας ότι ο Νίτσε είναι πολύ μπροστά 
από την εποχή του. Η στάση ορισμένων 
κύκλων στην Ευρώπη απέναντι μας σε 
συνδυασμό με τη δυσπιστία που υπάρχει 
γύρω από τους Έλληνες έχει προβλημα-
τίσει κατά καιρούς και τους πιο αυστη-
ρούς κριτές μας.

Ο φιλόσοφος Φρειδερίκος Νίτσε δίνει 
μία ξεχωριστή απάντηση...

Διαβάστε το χαρακτηριστικό απόσπα-
σμα από το βιβλίο:

«Αποδεδειγμένα σε κάθε περίοδο της 
εξέλιξης του ο δυτικοευρωπαϊκός πολι-

τισμός προσπάθησε να απελευθερώσει 
τον εαυτό του από τους Έλληνες. Η προ-
σπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με βα-
θύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι 
αν δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτό-
τυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα 
και ζωή στη σύγκριση του με το ελληνικό 
μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε να 
μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, με καρικα-
τούρα.

Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη 
με μίσος ξεσπάει εναντίον των Ελλήνων, 
εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονι-
κού έθνους, που είχε το νεύρο να ονομά-
σει βαρβαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί 
στο έδαφος του...

Κανένας από τους επανεμφανιζόμε-
νους εχθρούς τους δεν είχε την τύχη να 
ανακαλύψει το κώνειο, με το οποίο θα 

μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλα-
γούμε απ' αυτούς. Όλα τα δηλητήρια του 
φθόνου, της ύβρεως, του μίσους έχουν 
αποδειχθεί ανεπαρκή να διαταράξουν 
την υπέροχη ομορφιά τους.

Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν να νιώ-
θουν ντροπή και φόβο απέναντι στους 
Έλληνες. Βέβαια, πού και πού, κάποιος 
εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την 
αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι 
Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμε-
νου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο 
τα άρματα όσο και τα άλογα των επερ-
χόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής 
ποιότητας σε σχέση με τους ηνίοχους, οι 
οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το 
άρμα στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξε-
περνούν με αχίλλειο πήδημα»..■ 
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Τον Απρίλιο του 1914, ο Γερμανο-
Ελβετός ζωγράφος Paul Klee, πραγμα-
τοποιεί μαζί με τον August Macke και 

τον Louis Moillet το ταξίδι του στην Τυ-
νησία, το οποίο αναμφισβήτητα έμελλε 
να καθορίσει την εξέλιξη του έργου του 

γιατί του έδωσε τη δυνατότητα να πει-
ραματιστεί με τη χρήση των χρωμάτων 
της Μεσογείου. Όταν στις 16 Απριλίου 

Όταν το φως της Μεσογείου συναντά το χρώμα της εξωτικής Τυνησίας.
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Ταξιδεύουμε!

Μαρία Μεταξά
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ολοκλήρωσε τον πίνακα με τίτλο Μπρο-
στά στις πύλες του Καϊρουάν σημείωνε 
στο ημερολόγιο του "Το χρώμα και εγώ 
είμαστε ένα. Είμαι ζωγράφος". 

20 χλμ από την πρωτεύουσα της Τύ-
νιδας, βρίσκεται το Sidi Bou Said που 
οφείλει το όνομά του στον Τυνήσιο Σού-
φι Βάλι, Abu Said al-Baji, (1156-1231). 

Η πόλη Sidi Bou Said είναι χτισμένη 
στην κορυφή ενός απόκρημνου βράχου 
με θέα την Μεσόγειο και κυριολεκτικά 
κόβει την ανάσα του έκπληκτου ταξι-

διώτη. Είναι μια πόλη γραφική αλλά και 
πολύ μαγευτική γιατί καταφέρνει να συν-
δυάζει το μεσογειακό χρώμα με τα αρώ-
ματα της Ανατολής καθώς πολυάριθμα 
λουλούδια κρέμονται από τους τοίχους 
και τις πόρτες των σπιτιών. 

Το Sidi Bou Said είναι μια ακμάζουσα 
μητρόπολη με τουρίστες παντού και εί-
ναι μια πολύ συνηθισμένη στάση για τα 
τουριστικά γκρουπς που προέρχονται 
από την πρωτεύουσα που συνήθως επι-
σκέπτονται τα ρωμαϊκά ερείπια της Καρ-

χηδόνας αλλά και τα σουκ στα οποία 
μπορεί κάποιος να βρει εκπληκτικά και 
μοναδικά σουβενίρ.  

Δικαίως αποτελεί εξέχον τουριστικό 
θέρετρο της Τυνησίας ενώ θεωρείται και 
η πόλη των καλλιτεχνών, των συγγραφέ-
ων και γενικώς των διασήμων γιατί κατά 
καιρούς την επισκέφτηκαν ή και έζησαν 
ο Paul Klee, ο Gustave-Henri Jossot, ο 
Γάλλος φιλόσοφος Michel Foucault ο δι-
άσημος αποκρυφιστής Aleister Crowley, 
ενώ ο συγγραφέας Andre Gide διατη-
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ρούσε σπίτι στην πόλη.
Mια πόλη όπου παντού δεσπόζει το 

λευκό χρώμα αλλά και το μπλε του κο-
βαλτίου. 

Όταν ο ζωγράφος και μουσικολόγος 
Βαρώνος Rodolphe d'Erlanger επισκέ-
φτηκε το Sidi Bou Said εντυπωσιάστη-
κε τόσο πολύ που αποφάσισε να ζήσει 
και να δημιουργήσει χτίζοντας μάλιστα 
ένα εντυπωσιακό παλάτι που ονόμασε 
Ennejma Ezzahra στους τόνους του μπλε 
και άσπρου. Σήμερα το κτίριο είναι μου-

σείο και στεγάζει το κέντρο μουσικών εκ-
δηλώσεων arabes et mediterranéennes. 

To χρώμα ενδιέφερε τόσο εμπειρικά 
όσο και συναισθηματικά, τον Paul Klee. 
Με το ταξίδι του όμως στην Τυνησία ανα-
κάλυψε την ένταση του χρώματος και το 
νότιο φως. Στο Sidi Bou Said ανακάλυψε 
το χρώμα σαν ουράνιο τόξο.  ■
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Για τον Θεόδωρο Ντόρρο εισηγητή 
του Μοντερνισμού ή κατά κάποιους (και 
του Υπερρεαλισμού συγγραφέα της πρώ-
της ποιητικής συλλογής με τον πρωτό-
τυπο και ίσως στοχαστικό τίτλο «ΣΤΟΥ 
ΓΛΥΤΩΜΟΥ ΤΟ ΧΑΖΙ» τα στοιχεία που 
μέχρι σήμερα έχουν συγκεντρωθεί για τη 
ζωή του, ή το έργο του είναι ελάχιστα. Τον 
Δεκέμβριο του 1930, όπως διαβάζουμε 
στον κολοφώνα της ποιητικής του συλ-
λογής, τυπώθηκε στη Γαλλία – ίσως στο 
Παρίσι. Η συλλογή αυτή όπως αναφέ-
ρει ο συγγραφέας στο verso της σελίδας 
τίτλου (σελίδα vi) ....ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΕΤΑΙ, 
ΣΤΕΛΝΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ Σ’ ΟΠΟΙΟΝ 
ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙ. Παραθέτει δε και τις δι-
ευθύνσεις του τόσο στο Παρίσι όσο και 
στην Νέα Υόρκη για κάθε ενδιαφερόμενο 
φιλότεχνο. 

 Μια πολύ απλή, λιτή, σε μικρό σχήμα 
14x19 έκδοση με καλής ποιότητας χαρτί, 
αν κρίνω από την κατάσταση του αντιτύ-
που, που έφτασε στα χέρια μου και (καλύ-
πτει) εκτείνεται σε 91 σελίδες μαζί με τα 
περιεχόμενά του χαρτόδετο και ραφτό. 
Χωρίς να λείπουν κάποια ορθογραφικά 
λάθη, με βάση την ορθογραφία της επο-
χής, ή οι διττογραφίες θα έλεγα ότι η συλ-
λογή αποτελεί άρτια έκδοση για Έλληνα 
εγκατεστημένο στο εξωτερικό. Έλκει το 
μάτι μου το τυπογραφικό στοιχείο «ρω» 

Το εξώφυλλο της Α' έκδοσης. 

τητας το Μαραμπού του Νίκου Καββα-
δία πρώτο του έργο του ενώ ένα χρόνο 
αργότερα, το 1935, η συλλογή Υψικάμι-
νος του Ανδρέα Εμπειρίκου ταυτίζει τον 
ποιητή με τον ακραιφνή Υπερρεαλισμό 
κίνημα. Σ’ αυτόν τον ποιητικό οργασμό, 
σ’ αυτήν την ποιητική ανθοφορία μεγά-
λων και μικρότερων σε αξία ποιητών (η 
ιστορία θα το δείξει) έρχεται ο Ντόρρος 
από το Παρίσι με άλλη ποιητική νοοτρο-

στο εξώφυλλο, που μόνον εκεί άλλωστε 
(4), χρησιμοποιήθηκε στο όνομα και στο 
επίθετό του. Θα έλεγα ότι μάλλον μοιά-
ζει με λατινικό «πι» και χρησιμοποιήθηκε 
για λόγους τυπογραφικής εμφάνισης του 
εξωφύλλου και όχι ιδιοτροπίας του συγ-
γραφέα. Δεν μιλάμε βέβαια για εκδότη 
αφού πρόκειται για μία ελεύθερη, εκτός 
των εμπορικών πραγμάτων έκδοση. Το 
εξώφυλλο μπορούμε να το χαρακτηρί-
σουμε ως αρκετά συντηρητικό σε σχέση 
με άλλα σύγχρονά του υπερρεαλιστικά ή 
προγενέστερά του ντανταϊστικά κλπ. 

 Πρόκειται για μια συλλογή με δεκα-
πέντε τιτλοφορούμενα ποιήματα η οποία 
τοποθετείται στον εξής χρονικό και ποιη-
τικό περιβάλλοντα χώρο. Το 1931 ο Ανα-
στάσιος Δρίβας δημοσιεύει την ποιητική 
συλλογή Μικρά Ελεγεία: σε ελεύθερο 
στίχο και ο Γιώργος Σεφέρης τη Στροφή. 
Το 1933 κυκλοφορούν τα Ποιήματα του 
Νικήτα Ράντου. και οι Αγάπες Του Χρό-
νου του Γιώργου Σαραντάρη. Το 1934 
εμφανίζεται η ποιητική συλλογή Εκλογή 
Α΄ του Τάκη Παπατσώνη που κατά τον 
Νάσο Βαγενά: «…ο Παπατσώνης ως το 
1930 είχε δημοσιεύσει τόσα ποιήματα σε 
μοντέρνο ελεύθερο στίχο, που αν είχαν 
συγκεντρωθεί σε βιβλίο θα αποτελούσαν 
μια στιβαρότατη ποιητική συλλογή». Την 
ίδια χρονιά βλέπει το φως της δημοσιό-
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πία και σίγουρα κουλτούρα να ταράξει τα 
νερά και τα ποιητικά δρώμενα στην Ελ-
λάδα με αυτήν την ποιητική του δωρεά. 

H ζωή του Θ. Ντόρρου παραμένει ελά-
χιστα γνωστή. Ελάχιστα στοιχεία μέχρι 
σήμερα έχουμε συγκεντρώσει που φυσι-
κά δεν επαρκούν ώστε να φωτίσουν πλή-
ρως τη σκοτεινή προσωπικότητά του. 

Ο Ντόρρος καταγόταν από την Πελο-
πόννησο και είχε άλλους δυό αδελφούς. 
Ο πατέρας του είχε μεγάλο κατάστημα 
ειδών προικός στην Αμερική, με υποκα-
τάστημα στο Παρίσι. Το υποκατάστη-
μα αυτό διηύθυνε ο Α. Νοϊος γύρω στα 
1930. Ο Ντόρρος είχε σπουδάσει φιλο-
λογία, φαίνεται όμως ότι εργαζόταν στις 

Επιστολή του Θ. Ντόρρου 
στον Θράσο Καστανάκη.

Το verso της σελίδας τίτλου.

επιχειρήσεις του πατέρα του. Ήταν ψη-
λός (1.80), πράος, ευγενικός αλλά απαι-
σιόδοξος. Όταν έγραψε τα ποιήματα του 
(Στου γλυτωμού το χάζι) ήταν περίπου 35 
χρονών, που σημαίνει ότι θα πρέπει να 
γεννήθηκε το 1895, ενώ όταν αυτοκτό-
νησε, θα ήταν 59 χρονών. Ήδη από την 

Μιχάλης
Μεταξάς

εποχή εκείνη (1930-1935) μιλούσε, μαζί 
με τη γυναίκα του για αυτοκτονία

Στην αυτοκτονία του Ντόρρου αναφέ-
ρεται ένα απόσπασμα από το προσωπικό 
ημερολόγιο της Ελπίδας, δεύτερης γυ-
ναίκας του Θρ. Καστανάκη. Από το από-
σπασμα αυτό συνάγονται τα ακόλουθα:

Ο Ντόρρος αποσύρθηκε σ’ ένα χαμέ-
νο γαλλικό χωριό, μαζί με τη γυναίκα 
του, και όλον τον υπόλοιπο καιρό έζησε 
εκεί χωρίς να δώσει το παραμικρό σημείο 
ζωής. Φαίνεται ότι είχε καταστραφεί οι-
κονομικά και αντιμετώπιζε πολλές οικο-
νομικές δυσχέρειες. Ίσως να ήταν αυτός 
ο λόγος της αυτοκτονίας του. Για τον 
Καστανάκη, ο αλκοολισμός οδήγησε τον 
Ντόρρο στην αυτοκτονία. ■

Χειρόγραφο του Ντόρρου.
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Μάρια 
Μαράκη

Πρόκειται για εικόνα του τέλους του 16ου - α΄ 
μισού του 17ου αιώνα με θέμα τα πρώτα βήματα 
του Χριστού.

Στο αριστερό μέρος της εικόνας παριστάνεται 
η Θεοτόκος, υψηλόκορμη και στραμμένη προς τα 
δεξιά. Έχει τα χέρια απλωμένα προς τον Χριστό, ο 
οποίος παρουσιάζεται ως μικρό παιδί που βηματίζει 
προς την αγκαλιά της μητέρας Του, απλώνοντας τα 
χέρια Του προς το μέρος της. Τα χαρακτηριστικά 
Του παραπέμπουν μάλλον στην ηλικία των δύο ή 
τριών ετών παρά στην ηλικία κατά την οποία αρ-
χίζουν τα παιδιά να βηματίζουν, κατά τους έξι με 
οκτώ πρώτους μήνες της ζωής τους.

Η εικόνα θεωρείται μοναδική στον κόσμο ως 

προς τη θεματολογία της. Είναι αξιοπερίεργο μά-
λιστα ότι ούτε στα Ευαγγέλια, ούτε στα Απόκρυ-
φα καταγράφεται κάποιο σχετικό επεισόδιο, οπότε 
δημιουργούνται φυσιολογικά ερωτηματικά για την 
προέλευση της παράστασης. Η πιθανότερη ερμη-
νεία είναι να προέρχεται από το απόκρυφο ευαγγέ-
λιο του Ιακώβου, όπου γίνεται λόγος για την παιδι-
κή ηλικία της Παναγίας και τα πρώτα επτά βήματά 
της. Δεν υπάρχει αμφιβολία, πως η εικόνα είναι 
έργο καλού ζωγράφου, που εργάστηκε σύμφωνα 
με την τεχνοτροπία της κρητικής σχολής.

Η εικόνα φυλάσσεται σήμερα στην αίθουσα του 
Σκευοφυλακίου της Μονής Λειμώνος στη Λέσβο.■
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Νικόλας
Βασιλείου

Στο άρθρο αυτό θα ασχοληθούμε με το mashups. Τι είναι το 
mashup; Το mashup είναι ο συνδυασμός 2 ή περισσότερων τρα-
γουδιών σε ένα ενιαίο σύνολο. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό εγκυ-
μονεί κινδύνους. Έχω ψαχτεί με τα mashups και έχω και γνω-
στούς που είναι DJs, οι οποίοι φτιάχνουν πολύ συχνά τέτοιου 
είδους τραγούδια. Καλώς ή κακώς τα περισσότερα mashups που 
βγαίνουν εκεί έξω είναι απλοί συνδυασμοί beatακίων που περνά-
νε αδιάφοροι, ενώ κανάλια στο Youtube που ασχολούνται μπο-
ρεί σαν συνολικό αποτέλεσμα να βγάλουν κάτι μέτριο. Π.χ. έχω 
ακούσει mashup των 2 αγαπημένων μου συγκροτημάτων, των 
Metallica και των Megadeth και μου πέρασε ως κάτι τελείως αδι-
άφορο. Επίσης το αποτέλεσμα μπορεί να είναι αισχρό, βλέπε ένα 
αρκετά γνωστό που συνδύαζε το Psychosocial των Slipknot και 
το Baby του Justin Bieber και δεν ακούγονταν.

Έτσι επέλεξα 3 mashups, τα οποία έκαναν τη διαφορά και πέ-
ρασαν κάτι το ενδιαφέρον. Αυτό που διαπίστωσα είναι ότι το 
καλό mashup δεν χρειάζεται να περιέχει 2 τραγούδια από το ίδιο 
είδος μουσικής. Όπως θα δείτε πιο κάτω μπορείς να πάρεις κάτι 
rock ή metal και σε συνδυασμό με ένα pop χιτάκι να φτιάξεις 
κάτι πολύ καλό. Και όμως γίνεται. Ξεκινάμε!

 
Green Day and Oasis-Boulevard of Broken Dreams .& 

Wonderwall-Gangnamcut

Απίστευτα καλό. Εκτός από τις δύο κομματάρες των Green 
Day και των Oasis, ανά σημεία ξεπετιούνται Travis και Eminem. 
Πολύ όμορφος συνδυασμός μουσικής και στίχων που οδηγεί σε 
μία τρομερή κορύφωση στα ρεφραίν. Μία κορύφωση που ομολο-
γουμένως δεν περίμενα και με άφησε με το στόμα ανοιχτό. Υπό-
δειγμα καλού mashup.

 
Korn and Taylor Swift-We Are Coming Undone-

Gangnamcut

Γίνεται να πάρεις ένα ποπ χιτάκι της (ομολογουμένως κλα-
ψιάρας) Taylor Swift, να το ντύσεις με τα φωνητικά του Jonathan 

Davis των Korn και να έχεις καλό αποτέλεσμα; Και όμως. Το ενδι-
αφέρον ριφάκι, τα φοβερά φωνητικά του Jonathan και το κολλη-
τικό ρεφρενάκι της Taylor μας δίνουν ένα αποτέλεσμα υπεράνω 
των προσδοκιών και ένα νέο τραγούδι που σίγουρα ξεπερνάει το 
αρχικό της Swift και πλησιάζει πολύ την κομματάρα των Korn. 
Αυτό που με εκπλήσσει πάντα είναι το πόσο τέλεια προσαρμό-
ζονται τα φωνητικά του Davis από ένα nu metal κομμάτι σε ένα 
pop. Μπράβο στον δημιουργό.

 Linkin Park  & PSY-Gangnamcut-Gangnamcut

Ναι και εγώ το είπα ηλίθια ιδέα. Το εγχείρημα αυτού του τύ-
που ήταν να παντρέψει το Gangnam style με όλα τα τραγούδια 
του Hybrid Theory, του καλύτερου δίσκου των Linkin Park και 
ενός από τους καλύτερους της προηγούμενης δεκαετίας. Στα πε-
ρισσότερα έπεσε στην παγίδα του mashup και δημιούργησε μέ-
τριο αποτέλεσμα, αλλά ο συνδυασμός με το Papercut είναι απλά 
φοβερός. Τα φωνητικά δένουν όμορφα με τη μουσική των LP και 
ξεπετάγονται ακριβώς στα σημεία που πρέπει. Ίσως έπρεπε να 
αρκεστεί σε αυτό.  ■

https://youtu.be/z-PdV61Z8Mg
https://youtu.be/QQAjHO-jzB8
https://youtu.be/ycHluR67jiY
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Από το μακρινό παρελθόν η ακρόαση της μουσι-
κής ήταν συνυφασμένη με ποικίλες κοινωνικές εκ-
δηλώσεις. Η μουσική και τα τραγούδια συνόδευαν 
τον άνθρωπο και τις δραστηριότητές του και εξα-
κολουθούν να τον συνοδεύουν μέχρι και σήμερα. 
Οι ακροατές όμως δεν είχαν την ευκαιρία να ακούν 
τη μουσική πολύ συχνά. Εκτός ίσως από τη μουσι-
κή που παρήγαγε ο ίδιος ο λαός στην καθημερινό-
τητά του. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλές 
φορές ο απλός άνθρωπος τραγουδούσε ή έπαιζε 
με αυτοσχέδια μουσικά όργανα, κυρίως κρουστά, 
κάνοντας υποφερτή την πολλές φορές κουραστι-
κή του εργασία. Όμως μουσική πιο επιτηδευμένη, 
παιγμένη από μουσικά όργανα που να έχουν κα-
τασκευαστεί για την εκτέλεση της μουσικής, δεν 
άκουγε πολύ συχνά. Ίσως λίγες φορές τον χρόνο.

Αργότερα σε κάποιες κοινωνίες, υπήρχαν πε-
ρισσότερες ευκαιρίες για ακρόαση αλλά  για πε-
ριορισμένο αριθμό ακροατών. Οι ακροάσεις γίνο-
νταν σε συγκεκριμένους χώρους. Η παρουσία των 
μουσικών φυσικά ήταν απαραίτητη και οι ακρο-
ατές μπορούσαν να παρακολουθούν τους μουσι-
κούς επί το έργο τους. Στις κοινωνικές εκδηλώσεις 
η μουσική και τα τραγούδια δεν ήταν αντικείμενο 
ακρόασης και θέασης, αλλά το μέσο για τη συνο-
δεία του χορού. 

Πολύ αργότερα εμφανίζεται ο δίσκος πάνω 
στον οποίο αποτυπώνεται πλέον η μουσική. Με 
τον δίσκο η μουσική μπορεί να παραχθεί οποια-
δήποτε μέρα και ώρα και η ακρόαση δύναται να 
είναι και ιδιωτική. Η έλευση του ραδιοφώνου συμ-
βάλει επίσης στην δυνατότητα για συχνή ακρόαση 
της μουσικής. Παρόλο που μέσω του ραδιοφώνου 
δεν μπορούμε να δούμε τους μουσικούς ή οποιασ-
δήποτε μορφής εικόνα, τα πρώτα και για αρκετά 
χρόνια, οι ακροατές κοιτούν το ραδιόφωνο ενό-

σω ακούν τη μουσική. Η εξέλιξη του ραδιοφώνου, 
αλλά και των ηχογραφημάτων σε διάφορες μορ-
φές απελευθερώνει την ακρόαση από την εστίαση 
της προσοχής σε αυτή. Ο ακροατής έχει εξοικειω-
θεί με το μέσο, και πλέον μπορεί να συνδυάζει την 
ακρόαση με άλλες εργασίες που πραγματοποιεί 
ταυτόχρονα. Πολλές φορές απλά ακούει χωρίς να 
είναι ενεργός αποδέκτης της επίδρασής της, χωρίς 
να αντιδρά στα ερεθίσματα που απευθύνονται στα 
συναισθήματα του ακροατή.  

Η εικόνα είναι αυτή που θα τραβήξει την προ-
σοχή του ακροατή καθιστώντας τον και πάλι «θε-
ατή» της μουσικής. Όταν η δημιουργία  και κυρίως 
η αναπαραγωγή της κινούμενης εικόνας θα γίνει 
μια απλή διαδικασία, όταν η μετάδοση της εικόνας 
θα μπει στο σπίτι του πιο καθημερινού ανθρώπου, 
θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στην «παρακολού-
θηση» της μουσικής.

Η εμφάνιση του videoclip θα μετατρέψει το 
ακρόαμα σε θέαμα. Θα χρησιμοποιηθεί για λόγους 
προώθησης της μουσικής, συνδέοντας σε πολλές 
περιπτώσεις, τον ρυθμό εναλλαγής των εικόνων 
με αυτόν της μουσικής. Η εικόνα που προβάλλεται 
«καταστέλλει» τη φαντασία του ακροατή παρέχο-
ντάς του «έτοιμες» εικόνες, αποτρέποντάς τον από 
το να δημιουργήσει τις δικές του χρησιμοποιώντας 
προηγούμενη οπτικοακουστική εμπειρία. 

Είναι γνωστό ότι η εικόνα έχει πολύ μεγάλη δύ-
ναμη και η γρήγορη εναλλαγή των εικόνων δημι-
ουργεί μια αίσθηση που μπορεί να μας παρασύρει 
στο να προσέξουμε το έργο του σκηνοθέτη και 
να αγνοήσουμε αυτό του συνθέτη. Η μεγάλη πο-
σότητα πληροφορίας που μεταδίδεται μέσω του 
γρήγορου αυτού ρυθμού υποχρεώνει το μυαλό να 
βρίσκεται σε εγρήγορση για να μπορέσει να την 
αποκωδικοποιήσει. Ως αποτέλεσμα έχει η μουσική 

Κωνσταντίνος
Ριζόπουλος
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να βρίσκεται σε δεύτερο πλάνο και να συνδέεται στο μυαλό μας 
μόνο μέσω των συγκεκριμένων εικόνων. Πολλές φορές η ακρό-
αση της μουσικής από μέσα που δεν προβάλουν εικόνα, δεν εί-
ναι καθαρή ακρόαση αλλά η ανάμνηση του ήχου που συνοδεύει 
το σχετικό videoclip.

Για να είμαστε όμως ακριβείς, αυτό που περιγράφουμε δεν 
ισχύει για όλες τις μουσικές παραγωγές ούτε για όλους τους 
ακροατές, είναι όμως η κυρίαρχη τάση.  

Με αυτή τη μακροσκελή εισαγωγή θα θέλαμε να αναγγείλου-

με την έναρξη μίας σειράς άρθρων-μουσικών προτάσεων με τον 
γενικό τίτλο «Ακρόαση με τα μάτια κλειστά». Πρόκειται για την 
παρουσίαση μουσικών έργων που η όραση δεν θα βοηθούσε στην 
καλύτερη κατανόησή τους. Θα γίνει μία προσπάθεια να δίνεται 
το πλαίσιο ή ίσως η αφορμή για τη δημιουργία τους, πολλές φο-
ρές και τα λόγια του ίδιου του συνθέτη, που θα βοηθήσουν τον 
ακροατή να «νοιώσει» τον ρυθμό, να διακρίνει τις μελωδίες, να 
βιώσει την αρμονία, να αισθανθεί τα ηχοχρώματα.  

Μέχρι το επόμενο τεύχος κλείστε τα μάτια και ...   ■
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Η ευτυχία είναι ένα υπέρτατο ζητούμενο στη 
ζωή όλων μας. Μια συνθήκη που μοιάζει απαραί-
τητη για να αποκτήσει ένα ξεχωριστό νόημα η κα-
θημερινότητά μας, οι σχέσεις μας με τους άλλους, 
αλλά και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Από την άλλη 
μεριά η δυστυχία μοιάζει με κατάρα. Κανείς δεν το 
εύχεται για κανέναν και όλοι θέλουμε, ιδίως όσους 
αγαπάμε να είναι ευτυχισμένοι, προκειμένου να 
έχουν «μια καλή ζωή».

Υπάρχουν μυστικά για την ευτυχία; Τι κάνει τους 
ανθρώπους ευτυχισμένους; Πώς καταφέρνουν κά-
ποιοι να είναι και άλλοι όχι; Τι τους διαφοροποιεί; 
Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να σταθούμε και να 
αναλύσουμε όσες θεωρούμε βασικές παραμέτρους 
για την ευτυχία με κριτήριο την προσβασιμότητα  
τους από κάθε άνθρωπο σε κάθε στιγμή της ζωής 
τους. Κατά συνέπεια θα αναφερθούμε σε άυλα 
αγαθά και αξίες οι οποίες δεν αγοράζονται ούτε 
δεν εξαγοράζονται, ενώ αντιθέτως υπάρχουν ελεύ-
θερα και αρκεί να τα συνειδητοποιήσουμε  και να 
τα διεκδικήσουμε για τις ζωές μας. Αυτό και μόνο 
αρκεί για να τα αποκτήσουμε και να τα διεκδική-
σουμε για τις ζωές μας. αυτό και μόνο αρκεί για να 
τα αποκτήσουμε! Ποιες είναι αυτές οι αξίες;

1. Καλοσύνη 
Δείξτε καλοσύνη. Αφήστε στην άκρη τις κακίες, 

την εκδικητικότητα, το μίσος, τον πόλεμο των δια-
προσωπικών σχέσεων. Όπως ακριβώς και οι πόλε-

μοι μεταξύ των κρατών έτσι και η ανθρώπινη κακία 
φθείρει, «στενεύει», χωρίς να προσφέρει ανάπτυ-
ξη και ανθοφορία. Αντιθέτως η καλοσύνη θα σας 
ανοίξει ψυχικά και αυτός ο χώρος θα γεμίσει ευχα-
ρίστηση…

2. Φιλία 
Οι φίλοι είναι βάλσαμο. Είναι συντροφιά, είναι 

παρηγοριά, είναι γνώση. Οι φίλοι θα μας σταθούν 
στα δύσκολα, θα μας συντροφεύσουν στα εύκολα 
και στα ωραία, θα μοιραστούμε μαζί τις χαρές και 
τις λύπες. Οι φίλοι είναι χρυσάφι, μία σταθερή αξία 
στο χρηματιστήριο των ανθρώπινων αξιών.

3. Συγχώρεση 
Αν μπορούμε να συγχωρούμε, αν μπορούμε να 

δείχνουμε κατανόηση στην ανθρώπινη αδυναμία 
(συχνά και μικρότητα) τότε μπορούμε να διαφυ-
λάξουμε την ψυχή μας απ’ το σκοτάδι της κακίας 
και του πόνου. Αντίθετα, όταν δεν μπορούμε να 
συγχωρέσουμε, ο θυμός, το πείσμα και ο πόνος δι-
ογκώνονται και δεν αφήνουν χώρο για θετικά συ-
ναισθήματα.

4. Ζήστε στο Παρόν
Ο ενεστώτας είναι ο μόνος χρόνος που υπάρχει. 

Το παρελθόν πέρασε, ενώ το μέλλον δεν έχει έρθει 
ακόμη. Ό,τι ζούμε είναι τώρα. Μην μένετε αγκυλω-
μένοι σε ότι έγινε, ούτε προσκολλημένοι σε κάτι 
που ακόμη δεν έχει γίνει. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
πέραν του ενεστώτα χρόνου η ζωή δεν υπάρχει, δεν 

Γιάννης
Ξηντάρας
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ζούμε τη ζωή μας, την μια και μοναδική.
5. Ευχαριστώ
Ο προάγγελος της ευτυχίας είναι η ευχαρίστηση. Αναγνωρί-

στε το καλό στη ζωή σας και καλωσορίστε το. Αποδεχτείτε τα 
δώρα που σας δίνει η ζωή στην καθημερινότητά σας. Ένα ωραίο 
πρωινό, η λιακάδα ή η βροχή, λίγος ελεύθερος χρόνος, ο σύ-
ντροφός σας ή τα παιδιά σας, ένα ωραίο γεύμα, μία έξοδος, λίγη 

ξεκούραση… Άπειρα μικρά στιγμιότυπα στην καθημερινότητα 
που αν τα αναγνωρίσουμε και τα απολαύσουμε αρκούν για να 
αποτελέσουν ένα μεγάλο άθροισμα που θα μας κάνει ευτυχισμέ-
νους.

Η ευτυχία κρύβεται στα απλά, τα καθημερινά, τα μικρά, τα 
προσωπικά. Η ευτυχία - ίσως τελικά είναι στο χέρι μας και είναι 
πιο εύκολη η κατάκτησή της απ’ ό,τι νομίζουμε!  ■
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Και ξαφνικά εκεί που κάθεσαι και πίνεις τον πρωινό καφέ σου 
ακούς από το διπλανό τραπέζι μια συζήτηση. Μια συζήτηση που 
αφορά στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Στήνεις αυτί, όχι γιατί είσαι 
κουτσομπόλα, αλλά πολύ απλά γιατί σ' ενδιαφέρει και σένα να 
μάθεις τι είναι, πως γίνεται, γιατί το σπίτι στο νησί μένει έτσι 
και τα έξοδα τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Έτσι λοιπόν ανα-
καλύπτεις ότι τα τελευταία δύο τουλάχιστον έτη παρουσιάζεται 
αλματώδη ανάπτυξη τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς, του 
θεσμού της οικονομίας του διαμοιρασμού (Sharing Economy). 

Η βραχυχρόνια μίσθωση που κρύβεται πίσω από τις λέξεις 
airbnb ή  homeaway ή booking όπου ιδιοκτήτες ακινήτων, τα 
οποία είχαν καταστεί μη εκμεταλλεύσιμα λόγω της κρίσης τα τε-
λευταία χρόνια, αποκτούν κάποιο εισόδημα, το οποίο αν μη τι 
άλλο θα κάλυπτε τις δαπάνες (ΕΝΦΙΑ, συντήρησης του οικήμα-
τος κ.λπ.), που συνεπάγεται η κατοχή κάποιου ακινήτου.

 Έτσι πράγματι η επιτυχία αυτών που πρώτοι αξιοποίησαν το 
νέο θεσμό τόσο στην εξεύρεση πελατών, όσο και στην απόκτηση 
ικανοποιητικού σε αρκετές περιπτώσεις εισοδήματος, είχαν ως 
αποτέλεσμα την ταχύτατη εξάπλωση του θεσμού.

Εάν υποθέσουμε ότι ισχύουν οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού 
της μίσθωσης ως εισόδημα από εκμετάλλευση ακινήτων, θα 
έχουμε τα εξής πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης σήματος ΕΟΤ.
- Απαλλαγή από ΦΠΑ.

Αλεξάνδρα
Κοφινιώτη

- Απαλλαγή από υποχρέωση τήρησης βιβλίων.
- Απαλλαγή από τέλη (διαμονής κλπ.).
- Φορολόγηση με την κλίμακα εισοδήματος ακίνητης περιου
σίας.
- Δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- Χάνεται η δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης δαπανών επί 

του ακινήτου, πέρα του οριζόμενου εκ του νόμου ποσοστού 5% 
επί του ακαθάριστου εισοδήματος.

- Δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχών προς τους τουρίστες.
- Η φορολόγηση με την κλίμακα ακίνητης περιουσίας είναι 

σημαντική από κάποιο ποσό εισοδήματος και πάνω.

Ο θεσμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης των ακινήτων στο 
πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού, όπως άλλωστε και 
αντίστοιχες αγορές που αναπτύσσονται σε άλλους τομείς, όπως 
στη μεταφορά προσώπων έναντι κομίστρου, εγείρουν μία σειρά 
ερωτηματικών και δημιουργούν αντικρουόμενα συμφέροντα. 

Στην αγορά των ακινήτων, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις από τη 
μια μεριά μπορούν να αποτελέσουν μία σημαντική πηγή εισο-
δήματος για ιδιοκτήτες που κατέχουν μία αδρανή περιουσία την 
οποία πλέον μπορούν να εκμεταλλευτούν. 

Από την άλλη μεριά όμως πλήττονται επιχειρήσεις, οι οποίες 
έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά στον τομέα του τουρισμού και 
βλέπουν να απειλούνται από αυτήν την ταχύτατα αναπτυσσό-
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μενη νέα αγορά. Επίσης δεν μπορεί να παραβλεφθεί το γεγονός 
ότι σε κάποιες και ειδικά στις πιο τουριστικές περιοχές της χώ-
ρας, υπάρχει μία προφανής δυσαναλογία ανάμεσα στο εισόδημα 
που μπορεί να αποκτήσει κάποιος ιδιοκτήτης ακινήτου μέσω της 
βραχυχρόνιας μίσθωσης, έναντι αυτού που θα αποκτήσει μέσω 
της κλασικής μακροχρόνιας μίσθωσης του ακινήτου αυτού. 

Αυτό δημιουργεί σοβαρές παρενέργειες στην αγορά, καθώς 
προκαλεί δυσκολία στην ανεύρεση κατοικιών για μίσθωση (θυ-
μηθείτε τον Σεπτέμβριο του 2017 που εκπαιδευτικοί σε δυο νησιά 
έμεναν σε ξενοδοχεία μέχρι να βρουν σπίτι για ενοικίαση) ασκώ-
ντας με αυτόν τον τρόπο ανοδική πίεση στις τιμές των ενοικίων. 

Εάν σε όλα αυτά τα ζητήματα, που ισχύουν διεθνώς και όχι 
μόνο στην Ελλάδα, προσθέσει κάποιος και την βραδύτητα με την 

οποία η Ελληνική πολιτεία προσπαθεί να δημιουργήσει κανό-
νες και πλαίσιο λειτουργίας της νέας αγοράς, δημιουργείται ένα 
εκρηκτικό μείγμα που θα πρέπει γρήγορα να καταλαγιάσει, για 
να μπορούν όλοι οι εμπλεκόμενοι να δραστηριοποιηθούν στην 
αγορά επί ίσοις όροις, στο πλαίσιο ενός υγιούς ανταγωνισμού. 

Έτσι μετά απ’ όλη τη συζήτηση που άκουσα και ύστερα από 
αρκετό ψάξιμο μέσα από το διαδίκτυο, μέσα σε 20 ημέρες ετοί-
μασα το οίκημά μου και το παρέδωσα στα χέρια των εταιρειών 
που προωθούν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. 

Σε όσους εμπλεκόμαστε σ' αυτήν την ιστορία εύχομαι πραγ-
ματικά καλή τύχη και καλές εισπράξεις για να μπορέσουμε να τα 
διατηρήσουμε και να πληρώσουμε τον κύριο ΕΝΦΙΑ όπως θα 
έλεγε και ο Ζήκος που δεν ήξερε ποιος είναι ο ΙΚΑΣ.  ■



52

Έκπληκτοι παρακολουθούμε τις εξελίξεις στο ελληνικό πο-
δόσφαιρο. Πολιτικές κόντρες, επιχειρηματικές ίντριγκες, υπό-
δικοι πρόεδροι, επισόδεια, εισβολές προέδρου με όπλο στον 
αγωνιστικό χώρο και πολλές ακόμα ομορφιές. Κι όλα αυτά με 
ένα Grexit να πλανάται πάνω απ' το δύσμοιρο ποδόσφαιρο που 
κατά βάθος είναι ένα λαοφιλές και για τους περισσότερους 
εντυπωσιακό σπορ με πολλές όντως συγκινήσεις.

Μετά τα μνημόνια λοιπόν και τις απειλές εκπαραθύρωσης-
κοινώς- Grexit ο όρος αυτός φαίνεται πως ευδοκιμεί και στον 
χώρο του αθλητισμού. 

Σαν οργανωμένο κράτος(!) κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
δείξουμε πως μπορουμε και χειρότερα. Θυμάμαι πριν χρόνια 
όταν κατακτούσαμε ολόκληρο EURO τους αρμόδιους (λέξη 
κωμωδία στη χώρα μας) να τονίζουν με βαρυσήμαντες δηλώ-
σεις πως αρχίζει πια η εκτόξευση του ελληνικού ποδοσφαίρου...
κι από την τεράστια κι αναπάντεχη επιτυχία φτάσαμε στην πλή-
ρη απαξίωση του με τεράστια και γοργά άλματα.

Βέβαια και το ποδόσφαιρο αποτελεί μικρογραφία της κοινω-

νίας μας και δεν θα μπορούσε να ξεφύγει απ΄ αυτά τα στεγανά.
Υπεύθυνοι φυσικά εμείς που σαν γονείς αντί να χειροκροτούμε 
σ' ένα παιδικό ποδοσφαιρικό αγώνα όλα τα παιδάκια, τα βάζου-
με με τον διαιτητή, με τα ίδια τα παιδιά και στο τέλος χειροδι-
κούμε με τους άλλους γονείς!

Όλοι νομίζουν πως έχουν κι ένα Μέσσι για γιο αγνοώντας ότι 
είναι απλά παιδιά και παίζουν. Οι ίδιοι οι πατεράδες προσπα-
θούν να δειχθούν μέσω των παιδιών τους.

Γι' αυτό λοιπόν σαν χώρα πάντα θα πλανάται ένα GREXIT 
είτε στο ποδόσφαιρο,είτε στην οικονομία γιατί δε θέλουμε ν αλ-
λάξουμε νοοτροπία εμείς κι απλώς θέλουμε οι άλλοι να γίνουν 
σαν εμάς αδιαφορώντας αν είμαστε λάθος.

Το επίσης άσχημο είναι πως οι απειλές (αληθινές ή όχι) για 
Grexit δεν μας κάναν σοφότερους ούτε πιο υπεύθυνους, απλά 
συνεχίζουμε στην κατηφόρα μας με μοναδικό φρένο τον τοίχο 
που κάποτε θα συγκρουστούμε και ίσως ο γδούπος μας συνε-
φέρει.  ■
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Γιώργος
Ρέππας
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Τον Βασίλη τον γνωρίζω από 12 ετών, όταν συναντη-
θήκαμε στην 1η Γυμνασίου.

Όλα τα σχολικά μας χρόνια, τίποτα δεν προδήλωνε 
την ενασχόλησή του με την τέχνη. Δεν ήταν ποτέ ο κα-
λός μαθητής. Ούτε κι εγώ ήμουν. Ίσως αυτό μας έφερε 
πιο κοντά.

Μετά το Λύκειο, τα ίχνη μας χάθηκαν, για να ξανα-
βρεθούμε σχεδόν 20 χρόνια αργότερα σε κάποιο reunion. 
Ήταν τότε που έμαθα την ακαδημαϊκή του πορεία με 
τα 2 πτυχία που θα ζήλευαν πολλοί, αλλά και γνώρισα 
τις δημιουργίες του. Γνώρισα τον ζωγράφο Βασίλη, τον 
γλύπτη Βασίλη.

Το αφιέρωμα/συνέντευξη είναι απόρροια του θαυμα-
σμού μου για την πορεία του και τις δημιουργίες του.

1) Πώς ξεκινήσατε την ενασχόληση με τη ζωγραφι-
κή και τη γλυπτική; Τι σας επηρέασε;

Η αφετηρία της ενασχόλησής μου με τη ζωγρα-
φική ήρθε αρκετά αργά σε σχέση με πολλούς συνα-

δέλφους μου, εφόσον πρώτα είχα διέλθει από έναν 
διαφορετικό κύκλο σπουδών, της Ψυχολογίας, που 
όμως ποτέ δεν το εξάσκησα ως επάγγελμα αλλά 
ήταν ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την καλλιτε-
χνική μου δράση. Γενικώς μέχρι να καταπιαστώ με 
τη ζωγραφική έκανα διάφορα άλλα πράγματα στη 
ζωή μου, όμως αυτά ως εμπειρίες συνδέθηκαν με την 
τέχνη μου. Οι επιρροές μου τώρα έρχονται από το 
στενό αλλά και το ευρύτερο μου περιβάλλον. Με-
γαλωμένος λοιπόν σε μια γειτονιά σαν τη Πλάκα 
είχα πάρα πολλές επιρροές τόσο από το ύφος του 
χαρακτήρα της γειτονιάς, όσο κι από τους ανθρώ-
πους που συναναστρεφόμουν κι εγώ καθημερινά, 
και οι γονείς μου. Επίσης οι γονείς μου παρότι δι-
ατηρούσαν κατάστημα στην Πλάκα ασχολούνταν 
με το να φτιάχνουν πράγματα με τα χέρια τους. Η 
μητέρα μου για παράδειγμα είχε σπουδάσει σχέδιο 
μόδας και κατασκεύαζε ρούχα και τη θυμάμαι να 
σχεδιάζει. Ο πατέρας μου ζωγράφιζε ερασιτεχνικά. 
Οι περισσότεροι φίλοι τους ήταν καλλιτέχνες που 
είχαν τα εργαστήρια τους στη γειτονιά. Για παρά-

Νικόλαος
Σίμος
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Μιχάλης
Μεταξάς

δειγμα απέναντι από το μαγαζί μας μου έμενε ένας πολύ 
γνωστός λαϊκός ζωγράφος ο Γιώργος Σαββάκης και πή-
γαινα και τον χάζευα καθώς ζωγράφιζε. Ένα σωρό άλλοι 
καλλιτέχνες ζούσαν και εργάζονταν στην Πλάκα, αγιο-
γράφοι μουσικοί, τραγουδιστές κ.λπ.. Τους έβλεπα κάθε 
μέρα και πολλοί από αυτούς ήταν οικογενειακοί φίλοι. 
Έτσι λοιπόν η επιρροή ήταν αρκετά έντονη. Οπότε κά-
ποια στιγμή επήλθε το πλήρωμα του χρόνου κι άρχισα 
να ασχολούμαι με τη ζωγραφική.

2) Ξεχωρίζετε ή αγαπάτε περισσότερο μία από τις 2 
τέχνες που ασχολείστε; Σας εξιτάρει περισσότερο η 
τρισδιάστατη υπόσταση των γλυπτών ή μήπως ο συν-
δυασμός χρωμάτων και σχημάτων της ζωγραφικής 
αποτελεί μεγαλύτερη πρόκληση; 

Όταν κάποιος εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών 
πρέπει να επιλέξει έναν βασικό τομέα τον οποίο θα ακο-
λουθήσει κατά διάρκεια των σπουδών. Παράλληλα όμως 
υποχρεωτικά επιλέγει κάθε χρόνο κι έναν άλλον τομέα 
σε δευτερεύουσα βάση. Επέλεξα λοιπόν τη γλυπτική 
για τρία χρόνια στην πενταετή σπουδή μου. Με τράβη-
ξε τόσο, ώστε η πτυχιακή μου στο τέλος να αποτελείται 
από γλυπτική και video art. Αυτό δε σημαίνει ότι βάζω 
σε δεύτερη μοίρα τη ζωγραφική. Αλλά τις θεωρώ και τις 
δυο πολύ ουσιαστικές και σε διαφορετικές περιόδους 
σύμφωνα με τις ανάγκες της έκφρασης μου καταπιάνο-
μαι με τη μια η την άλλη, η και τις δυο παράλληλα.

3) Τι είναι πρωτότυπο, διαφορετικό, ουσιώδες, τι είναι 
εφήμερο, τι μπορεί να είναι παντοτινό και πώς το ξεχω-
ρίζετε;

 Αυτό είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί καθώς νομί-
ζω πως τα πάντα έχουν εκφρασθεί με ποικίλους τρόπους 
σε σημείο εξαντλήσεως. Παρόλα αυτά τα ζητήματα πα-
ραμένουν, αν πούμε ότι η τέχνη καταπιάνεται με αυτά 
και υπάρχουν αξιόλογες απόπειρες για να απαντηθούν.

Θα έλεγα λοιπόν πως πρωτότυπο είναι κάτι που έχει 
ή δεν έχει ειπωθεί, ή εκφράζεται από μια διαφορετική 
οπτική, κάτι που προσπαθεί να ανατρέψει τα δεδομένα. 
Κάτι που είναι αντίθετο η διαφορετικό με αυτό που μας 
έχει εντυπωθεί σαν γνώση. Έχουμε ζήσει σ’ έναν κόσμο 
που πρέπει να πειστούμε πως είναι κάπως, κι έχει συγκε-
κριμένα δεδομένα, καθώς οι επιστήμονες οι πολιτικοί οι 

ανθρωπολόγοι οι φυσικοί κι ένα σωρό άλλοι επιστήμο-
νες που συμβάλλουν στην εικόνα που έχουμε σχηματί-
σει για τον κόσμο κι ότι τον περιβάλλει μας καθορίζουν 
την εικόνα μας αυτή. Το ίδιο συμβαίνει και σε πιο μετα-
φυσικές αναζητήσεις τον θρησκευτικό τομέα για παρά-
δειγμα όπως έχει η κάθε θρησκεία εμπεδωθεί ως πραγ-
ματικότητα στο νου του κάθε λαού σύμφωνα με το που 
ανήκει. Αν κάποιος έχει τη γνώση εκείνη να παράξει μια 
εικόνα είτε αυτό είναι ένα έργο τέχνης είτε οτιδήποτε 
άλλο έτσι ώστε να ανατρέπει κάτι από τα παραπάνω, με 
έναν πειστικό τρόπο βέβαια αυτό αποτελεί πρωτοτυπία 
σε έναν βαθμό. Είναι πολύ μεγάλο βέβαια το θέμα αυτό, 
αλλά στο επίπεδο που μπορεί να απαντηθεί σε μερικές 
αράδες, αυτή είναι σε γενικές γραμμές η άποψη μου.

4) Ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να μεταδώσετε 
με την τέχνη σας;

Δεν έχω περισσότερες επιδιώξεις σε σχέση με τα μη-
νύματα που θέλω να μεταδώσω μέσα από αυτό που 
κάνω από ό,τι οι περισσότεροι καλλιτέχνες, η εσωτερι-
κή ανάγκη μου είναι άλλωστε αυτή που με οδηγεί να 
δημιουργήσω μια νέα εικόνα κι είναι τόσο έντονη ώστε 
με αφήνει έξω από τη σκέψη πως κάποιο μήνυμα πρέπει 
να περάσω. Επίσης είναι σίγουρο ότι ο καθένας κάνει τη 
δίκη του ανάγνωση όταν βρίσκεται απέναντι από ένα 
έργο τέχνης. Αυτό που με ενδιαφέρει στο έργο μου να 
είναι αν δυνατόν και μέσα από μια αυτοαναφορικότητα, 
να καταφέρνει να γίνεται παράλληλα και πιο οικουμενι-
κό να αφορά κι άλλους κι όχι μόνο εμένα. Ζούμε σε έναν 
κόσμο που βομβαρδίζεται από εικόνες και μηνύματα, θα 
ήθελα απλά όταν κάποιος βρίσκεται μπροστά στο έργο 
να είναι σαν μια ειλικρινής συνάντηση κι ένας ενδιαφέ-
ρον διάλογος.

 
5) Λειτουργείτε υπό συναισθηματική φόρτιση όπως 
ένας ποιητής γράφει ένα ποίημα ή αφιερώνετε ώρες 
υποχρεωτικά κάθε μέρα στη δουλειά σας σαν να πη-
γαίνατε π.χ. σ’ένα γραφείο;

 Ισχύουν και τα δυο. Κάποιες στιγμές νιώθω ότι πρέ-
πει να εργαστώ κάποιες συγκεκριμένες ώρες ώστε να 
παράξω συγκεκριμένο όγκο δουλειάς. Άλλες φορές πάλι 
μέσα από μια συναισθηματική φόρτιση οδηγούμαι στο 
να ζωγραφίσω κάποιο έργο πάνω στο οποίο όμως λίγο η 
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περισσότερο θα είναι εμφανής η διάθεσή μου.
 

6) Ποιοι καλλιτέχνες παλιοί ή σύγχρονοι είναι ση-
μαντικοί για σας και ποιοι σας έχουν επηρεάσει;

Είμαι πάρα πόλλοι οι καλλιτέχνες ζωγράφους και 
γλύπτες που θεωρώ σημαντικούς αλλά θα αναφέ-
ρω ενδεικτικά μερικούς που και με έχουν επηρεά-
σει και διαρκώς μελετώ: Ρέμπραντ, Ρούμπενς, Τέρ-
νερ, Καραβάτζιο, Σαρντέν, Μαρκ Σαγκάλ, Ρενουάρ, 
Μαγκρίτ, Ματίς, Λούσιαν Φρόιντ, Ντέιβιντ Χόκνεϊ. 
Από γλύπτες: Μιχαηλίδης, Άγγελος, Ροντέν, Τζιακο-
μέτι, Χένρικ Μουρ, Ισάμου Νογκούτσι.

 

7) Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η γλυπτική, παρα-
δοσιακή ή μοντέρνα με τον χρόνο; Ποιες αλλαγές 
παρατηρείτε στο δικό σας έργο;

Η γλυπτική γενικά εξελίσσεται σε μια πολύ ενδια-
φέρουσα πορεία όπου η μοντέρνα γλυπτική παίρνει 
στοιχεία από την παραδοσιακή κι εγώ θα έλεγα κι 
ότι συλλέγει στοιχεία κι από ακόμη αρχαιότερες πε-
ριόδους γλυπτικής. Υπάρχει βέβαια ορισμένες φορές 
μια σύγχυση μια σύγχυση μεταξύ τρισδιάστατων κα-
τασκευών κι εγκαταστάσεων που συγκαταλέγονται 
στη γλυπτική σήμερα. Αυτό συμβαίνει γιατί στις πε-
ρισσότερες σχολές άμα τον κόσμο δεν διδάσκεται η 
γλυπτική που διδάσκονταν μέχρι πριν από αρκετά 
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χρόνια πίσω. Σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τη παραδο-
σιακή γλυπτική προκειμένου να πρωτοτυπήσουν χάθηκαν πολύ 
βασικά στοιχεία έκφρασης του εικαστικού λόγου που προσφέ-
ρει η κλασική γλυπτική. Παρόλα αυτά βλέπω πως ακόμα και στα 
πιο στα πιο σύγχρονα έργα, τουλάχιστον στα πιο σημαντικά οι 
αναφορές στη κλασική γλυπτική είναι εμφανείς οπότε καταφέρ-
νει πάντα να διεκδικεί τη θέση που της αρμόζει. 

 
8) Σας επηρεάζουν τα παγκόσμια γεγονότα; Τα απεικονίζετε 
μέσα από τα έργα σας ή προτιμάτε να τα αφήνετε απ’ έξω;

Όλα τα γεγονότα με επηρεάζουν και αυτά που συμβαίνουν 
γύρω και σε όλα τα μήκη ανά τον κόσμο. Είναι όμως πράγμα-
τα που τρέχουν και αλλάζουν. Αυτά που δεν αλλάζουν είναι ζη-
τήματα που απασχολούν χιλιάδες χρόνια την ανθρωπότητα. Ο 
τρόπος που δουλεύω στα έργα μου απαιτεί χρόνο και άλλου τύ-
που μελέτη οπότε δεν θα προλάβαινα ίσως να απεικονίσω κάτι 
που συμβαίνει τώρα ίσως να έχει πάψει να είναι επίκαιρο. Αυτό 
βέβαια ως σήμερα. Ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον λειτουργή-
σω έτσι και κάνω κάποια έργα που είχαν τη μορφή ενός ημερο-
λογίου που καταγράφει και σχολιάζει τα τρέχοντα γεγονότα. 

9) Τι προσφέρει σήμερα η τέχνη στους υπόλοιπους, σ’ εμάς 
τους «κοινούς θνητούς»;

Η τέχνη οφείλει να προσφέρει σε όλους μας είτε είμαστε καλ-
λιτέχνες είτε όχι κάποια ευχαρίστηση και τροφή για σκέψη και 
προβληματισμό για να την καλυτέρευση της ζωής του ανθρώ-
που σε μια πιο ποιοτική βάση. Μας βάζει σε μια άλλη σφαίρα 
από αυτή που ζούμε καθημερινά. Είμαι άλλωστε κι εγώ κοινός 
θνητός οπότε τουλάχιστον, αυτό αξιώνω από την τέχνη γενικά. 
Όπως βέβαια κι ο καθένας μας που ίσως είναι κι ένας εν δυνάμει 

καλλιτέχνης. Όπως είπε και ο Γιόζεφ Μπους ο κάθε άνθρωπος 
είναι καλλιτέχνης. Η τέχνη λοιπόν θα πρέπει να μας δείχνει δια-
δρομές και να αποτελεί εισιτήριο για ταξίδια σε νέους κόσμους. 
Να μας κάνει να προβληματιζόμαστε η να νιώθουμε τέρψη και να 
εγείρει συναισθήματα. Η τέχνη έχει τη δυνατότητα να ρίξει φως 
σε πολλές άγνωστες πτυχές και να αποκαλύψει πολύ σημαντικά 
πράγματα για την καλύτερη πορεία του ανθρώπου. Αν αυτό βέ-
βαια αφήνεται συμβαίνει σήμερα, και αν η τέχνη υπηρετεί αυτόν 
τον σκοπό, η απλώς καθοδηγείται από τους κυριαρχούντες φο-
ρείς σε άλλες κατευθύνσεις αυτό είναι μεγάλη συζήτηση.

 
10) Το ίντερνετ έχει φέρει την τέχνη πιο κοντά μας, με εικονι-
κές επισκέψεις σε μουσεία και με τα προσωπικά site ή σελίδες 
των καλλιτεχνών όπως το δικό σας. Ποια είναι η άποψή σας γι’ 
αυτόν τον τρόπο έκθεσης της δουλειάς σας;

Κοιτάξτε, το διαδίκτυο μπορεί να αποτελέσει πολύ καλό ερ-
γαλείο βοηθητικά πάντα σε κάποιον που θέλει να δει γενικά κά-
ποια πράγματα άμεσα χωρίς να πρέπει να πάει στον φυσικό χώρο 
που βρίσκεται το ζωντανό έργο κερδίζοντας χρόνο. Αυτό όμως 
σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης επίσκεψη σε 
ένα μουσείο ή γκαλερί κ.λπ.. Η φωτογραφία με το πραγματικό 
έργο απέχουν κατά πολύ. Αν κρίνω από μένα, το Ίντερνετ με δι-
ευκολύνει να δω μερικά έργα καλλιτεχνών εύκολα και γρήγορα, 
όμως αν θέλω να μελετήσω και να δω στην πραγματική της δι-
άσταση και την τέχνη ενός δημιουργού θα πρέπει να τα δω από 
κοντά και να νιώσω εκτός την οπτική τους διάσταση, και την 
ενέργεια που εκπέμπουν.

 
11) θεωρείτε τη φωτογραφία τέχνη; θα σκεφτόσασταν να 
ασχοληθείτε με αυτή; θα μπορούσατε να συνυπάρξετε σε μια 
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κοινή έκθεση; 
Ναι, η φωτογραφία είναι τέχνη, έχει βασικά στοι-

χεία που έχει και η ζωγραφική όπως είναι η σύνθεση. 
Κάποιος πρέπει να γνωρίζει τι θα εντάξει μέσα στην 
εικόνα που θέλει να συνθέσει και τι θα αφήσει απέξω. 
Απαιτεί γνώση και ταλέντο για να μπορέσει κάποιος 
να απαθανατίσει ένα στιγμιότυπο κι αυτό παράλλη-
λα να είναι ενδιαφέρον.  Θεωρώ τη φωτογραφία ση-
μαντική. Εγώ έχω σκεφθεί απλά ότι ίσως να ασχολη-
θώ κάποια στιγμή περιστασιακά με τη φωτογραφία 
προκειμένου να την εντάξω σε ένα σύνολο έργων 
μιας κάποιας θεματικής για κάποια μελλοντική έκ-
θεση για παράδειγμα. Και φυσικά έχω συνυπάρξει σε 
ομαδική έκθεση με φωτογραφικά έργα. 
12. Πείτε μας για τα μελλοντικά σχέδιά σας. Ετοι-
μάζετε κάποιες εκθέσεις, δράσεις, εκδηλώσεις;

 Κοιτάξτε προσπαθώ να δουλεύω όσο περισσότε-
ρο γίνεται ακόμα κι όταν δεν υπάρχει κάποια προ-
γραμματισμένη καλλιτεχνική δράση ούτως ώστε 
μέσα από τη δουλειά να γεννηθούν και να παντρευ-
τούν έργα τα οποία θα μπορούσαν να ενταχθούν σε 
κάποια θεματική. Το ερχόμενο καλοκαίρι θα γίνει η 
δεύτερη Μπιενάλε στα Κύθηρα κάτι που ξεκινήσαμε 

το καλοκαίρι του 2016. 
Θα πρέπει να οριστεί ο τίτλος της Μπιενάλε που 

θα διαρκέσει ενάμιση μήνα και πάνω σε αυτό οι συμ-
μετέχοντες καλλιτέχνες να εργαστούμε επάνω στα 
έργα αναφορικά με τα έργα που θα παρουσιαστούν 
εκεί. Παράλληλα δουλεύω και μελετώ σε μια σειρά 
έργων για ατομική έκθεση που θα ήθελα να πραγμα-
τοποιήσω στην Αθήνα το 2019.

 
13) Τέλος, ποια θα ήταν η συμβουλή σας και το μή-
νυμα που θα θέλατε να δώσετε μέσα από το έργο 
σας στα παιδιά που είναι το μέλλον αυτού του τό-
που;

θα ήθελα μεταφέρω καταρχάς ένα πιο γενικό μή-
νυμα που δεν έχει να κάνει με το έργο μου αυτό κα-
θαυτό αλλά με το τι πιστεύω σαν καλλιτέχνης και 
σαν άνθρωπος. Αυτό είναι απόρροια της ενασχόλη-
σής μου με την τέχνη και πως αυτή με επηρεάζει σε 
επίπεδο ιδιοσυγκρασίας. Θα τους έλεγα λοιπόν να 
μη σταματήσουν ποτέ να ονειρεύονται και να ορα-
ματίζονται, να λειτουργούν πάνω σε αυτήν τη κα-
τεύθυνση προσπαθώντας να υλοποιήσουν το όραμά 
τους. Ίσως να μην πετύχουν αυτό που ακριβώς φα-



◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

συ
ντ
ον
ισ
τε
ίτε
...!

59

ντάζονται, αλλά κάτι άλλο, ίσως και ακόμη καλύτερο. Άλλω-
στε αυτό που έχει σημασία είναι το ταξίδι και όχι ο προορισμός. 
Μέσα από τις διαδρομές τους στη ζωή να προσπαθούν και να 
παίρνουν τα γνωστικά εργαλεία εκείνα που θα τους βοηθούν 
να πετύχουν τους στόχους και τα όνειρα τους. Μελετώντας και 
ζυγίζοντας το κάθε τους βήμα να προχωρούν κρατώντας πάντα 
ψηλά τα ιδανικά και τις αξίες. Επιπροσθέτως κατά την πορεία 
τους, να επιδιώκουν εκτός από τους προσωπικούς τους στό-
χους, και ομαδικές δράσεις με σύμπνοια και πνεύμα ομαδικό-
τητας. Έτσι οι επιτυχίες τους θα αποκτούν άλλη σημασία και 
οντότητα.

Η συμβουλή μου επίσης θα ήταν τα παιδιά να επιζητούν την 
ίδια την ενασχόληση είτε με τη ζωγραφική είτε με οποία άλλη 
μορφή τέχνης τους αρέσει γενικά. Αυτό από μόνο του αποτελεί 

ένα πολύ ισχυρό εχέγγυο για να δημιουργήσει κανείς ένα υγιές 
ψυχολογικό εσωτερικό περιβάλλον χωρίς βέβαια να αποκόβε-
ται από τις όποιες ασχολίες, κι έτσι θα βρει νοήματα και λύσεις 
πάνω σε πολύ σημαντικά ζητήματα. Φαίνεται απλό και σαν παι-
χνίδι ίσως αλλά αυτό ακριβώς θα είναι το κίνητρο για μια πολύ 
ενδιαφέρουσα και γόνιμη προσέγγιση της ίδιας της ζωής γενι-
κότερα. 

Ο Βασίλης Κουτουζής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Μετά από 
σπουδές κλινικής ψυχολογίας στο Liberty University of California, 
σπούδασε ζωγραφική στην Α.Σ.Κ.Τ. με δασκάλους τον Γιάννη Ψυχο-
παίδη και τον Πάνο Χαραλάμπους. Παρακολούθησε το εργαστήριο 
Γλυπτικής με δάσκαλο τον Νίκο Τρανό. Είναι εκπαιδευτής αυτόνο-
μης κατάδυσης. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ομαδικών εκθέσεων.  ■
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1) θα χαρακτήριζες την τέχνη του γκράφιτι street 
art ή όχι;. Πού και πώς την κατατάσσεις;

Το graffiti σε σχέση με το street art είναι πιο κατα-
νοητό ως προς το τι πρεσβεύει, για τον λόγο του ότι 
είναι μία πράξη διαμαρτυρίας, ακτιβιστική ή αντι-
συμβατική, ενώ το street art είναι ένας γενικότερος 
όρος επέμβασης στο δημόσιο χώρο. Πολλές φορές 
βλέπουμε τις ίδιες τεχνικές και στα δύο, αλλά η πρά-
ξη το κατατάσσει ανάλογα. Δεν έχει να κάνει το πα-
ράνομο ή το νόμιμο, αλλά το ότι το graffiti είναι κί-
νημα όπου οι artists της εν λόγω σκηνής παίρνουν το 
ρίσκο να είναι ''ελεύθεροι'' να εκθέσουν τα έργα τους 
οπουδήποτε, χωρίς περιορισμούς. Ενώ το street art 
είναι ένας γενικότερος όρος διότι εμπεριέχει ζωγρα-
φική, γλυπτική, προβολή βίντεο ή performance στο 
δημόσιο χώρο. 

2) Έχουν τα γκράφιτι προσωπική ταυτότητα; Μπο-
ρεί κανείς να αναγνωρίζει τον καλλιτέχνη μέσα 
από το έργο του;

Ο κάθε graffiti artist έχει προσωπικό στυλ μετά 
από χρόνια εμπειρία και μπορεί να αναγνωριστεί 
μέσω αυτού. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί 
κάποιος να αντιγράψει τις τεχνικές κάποιου άλλου ή 
να προπαγανδίσει αντιγράφοντας μια γραμματοσει-

ρά διαφήμισης ή εταιρείας ή μιας γνωστής εικόνας 
γενικότερα, όπου σ΄ αυτήν την περίπτωση αναγνω-
ρίζεις ποιος το έχει κάνει από τον τρόπο που το απέ-
δωσε. Τα υπόλοιπα μπορείς να τα αναγνωρίσεις από 
τις υπογραφές - tags. 

3) Ποιων καλλιτεχνών θαυμάζεις τη δουλειά, ξέ-
νων ή Ελλήνων;

Από τα εγχώρια μ' αρέσει η δουλειά των Alex 
Martinez, Bizarre και WD. Και από το εξωτερι-
κό υπάρχουν πολλοί που θαυμάζω από μικρή ηλι-
κία, αλλά θα σταθώ στις τοιχογραφίες των EL Mac 
(ΗΠΑ), Etam crew (Πολωνία), Aryz (Ισπανία), Os 
Gemeos (Βραζιλία)... γενικότερα, όμως, είναι και 
πολλοί άλλοι που έχουν κάνει απίστευτες δουλειές, 
αλλά στους παραπάνω βρίσκω στοιχεία που εκτιμώ 
ιδιαιτέρως.

4) θα αντέγραφες ένα γκράφιτι προκειμένου να το 
καλυτερέψεις;

Υπάρχουν περιπτώσεις που έχω επηρεαστεί από 
μία ιδέα, αλλά όχι να την αντιγράψω εξ ολοκλήρου. 
Αυτό, επίσης είναι κάτι που ίσως να έκανα τα πρώτα 
χρόνια που ξεκίνησα να ασχολούμαι, και σίγουρα όχι 
για να καλυτερεύσω κάποιο κομμάτι όσο για να κα-
λυτερεύσω τις δικές μου τεχνικές.

Συχνά στις μετακινήσεις μας μέσα αλλά και έξω από την πόλη, η ματιά μας 
συλλαμβάνει εικόνες αποτυπωμένες σε τοίχους σπιτιών, σε μάντρες παλιών ερ-
γοστασίων, αλλά και σε μάντρες αυτοκινήτων, σε πάρκινγκ, σε στάσεις τρένων 

και λεωφορείων, σε τούνελ.
Όλες αυτές οι άχρωμες τσιμεντένιες επιφάνειες που κάποτε μας χάλαγαν την 
αισθητική μας, σήμερα πια έχουν αντικατασταθεί από ζωγραφισμένες εικόνες 

που αρκετές από αυτές διεγείρουν την οπτική μας και συχνά στεκόμαστε να τις 
θαυμάσουμε και να τις φωτογραφίσουμε. Το γκράφιτι είναι αυτό. Η τέχνη του 

δρόμου. Μια λαϊκή τέχνη με πολλές αποδόσεις. Ο Στέλιος Νάτσιος ανήκει σε 
αυτή τη γενιά των δημιουργών που το παραγόμενο αποτέλεσμα της δουλειάς 

του μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε εξαιτίας της πρωτοτυπίας του, των πλού-
σιων εικόνων και χρωμάτων αλλά και της ειδικής τεχνικής του που τον κάνει να 

ξεχωρίζει μέσα από τους καλλιτέχνες της γενιάς του.  

Ειρήνη 
Βρεττού
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Αλεξάνδρα
Κοφινιώτη

5) Πόσο ακριβά είναι τα υλικά σας;
Τα υλικά ζωγραφικής, γενικότερα, εξαρτώνται από την 

ποιότητα. Ό,τι δώσεις θα πάρεις. Άμα θες το καλύτερο 
πρέπει να το πληρώσεις κάτι παραπάνω. Βέβαια, όλα ξε-
κινάνε απ' το τι θέλεις να φτιάξεις. Μπορείς να αγοράσεις 
υλικά χαμηλής ποιότητας που εξυπηρετούν καλύτερα τις 
τεχνοτροπίες που θέλεις να αποδώσεις. Ωστόσο, στο τέ-
λος, σημασία δεν έχει το κόστος των υλικών όσο οι δυνα-
τότητες του καλλιτέχνη που τα χρησιμοποιεί.

6) Υπάρχουν σημεία (π.χ. αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.) που 
δεν αρμόζει σε έναν γκραφιτά να χρησιμοποιήσει γι' αυ-
τόν τον σκοπό;

Όσον αφορά εμένα, δε θα ζωγράφιζα σε τέτοιους χώ-
ρους, διότι τους εκτιμάω και αντιλαμβάνομαι την ομορ-
φιά τους ως έχουν. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι κάτι που 
εμπίπτει αποκλειστικά και μόνο στον αξιακό κώδικα που 
διαθέτει ο κάθε γκραφιτάς.

7) Τι άποψη έχεις για την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή 
η πόλη που ζεις;

Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας υπάρχει το πρόβλημα 
των μη σωστά δομημένων χώρων, οπότε αυτό γίνεται συ-
νήθεια για τον κόσμο που ζει σε αυτές. Και επειδή στις 
μέρες μας είναι πολλή μεγάλη η έξαρση προς τις τέχνες 
και την έκφραση γενικότερα, τα άτομα που εκφράζονται 
π.χ. μέσω του graffiti συνήθως αποτυπώνουν αυτό το φαι-
νόμενο του μπάχαλου των πόλεων στους τοίχους. Οπό-
τε η εικόνα που μπορεί να έχει ένας επισκέπτης είναι το 
χάος που επικρατεί μέσα σ' αυτή. Με άλλα λόγια, το να 
επιρρίπτονται οι ευθύνες για την κακόγουστη εικόνα των 
πόλεων στους γκραφιτάδες είναι παράλογο, διότι όλοι 
έχουμε ευθύνη για την εν λόγω κατάσταση. Η Αθήνα για 
παράδειγμα πέρα από τα graffiti ή τις αφίσες που με τον 
καιρό γίνονται μια μάζα βρώμικου χαρτοπολτού είναι και 
η εικόνα των σκουπιδιών, η κατάσταση των πεζοδρομίων, 
η πολεοδομία που απ’ τα παλιότερα χρόνια λειτουργούσε 
μέσω βύσματος και τέλος, είναι η μπαχαλάδικη νοοτροπία 
του κράτους γενικότερα. Άρα, το μερίδιο ευθύνης καλό 
θα ήταν να είναι μοιρασμένο αναλόγως.

8) Τι προσθέτει ή αφαιρεί η τέχνη του γκράφιτι σε μία γειτονιά;
Από τη στιγμή που ένας καλλιτέχνης τοποθετεί ένα έργο του σε μία 

γειτονιά, προσθέτει δηλαδή κάτι στα ήδη υπάρχοντα, δεν είναι σωστό 
να μιλάμε για αφαίρεση. Το πάν έχει να κάνει με την ευστοχία και την 
ευστροφία που διαθέτει ο καθένας προκειμένου αυτό που έχει δημιουρ-
γήσει να καταφέρει να ευδοκιμήσει και να εξυπηρετήσει τους σκοπούς 
και τους στόχους που είχε στο μυαλό του κάνοντάς το. Το ίδιο ισχύει 
και για τους γκραφιτάδες.

9) Απεικονίζεις παγκόσμια γεγονότα στη δουλειά σου; (αν ναι ανα-
φερέ μας ορισμένα.)

Περισσότερο στρέφομαι στην απεικόνιση της ουσίας του ανθρώπου, 
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όπως για παράδειγμα τον τρόπο σκέψης του, στάση 
ζωής του κ.λπ.. Μ' αρέσει να παίζω με τις αντιθετι-
κές έννοιες στο σύνολο των έργων μου, κι αυτό είναι 
κάτι που εν μέρη μπορεί να το κατατάξει κανείς σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Όχι όμως σε συγκεκριμένα γε-
γονότα.

10) Όταν μιλάμε για γκράφιτι, μιλάμε για Τέχνη;
Το τι είναι τέχνη είναι κάτι καθαρά υποκειμενικό. 

Αφορά δηλαδή την οπτική του καθενός. Εγώ προσω-
πικά θεωρώ τέχνη ό,τι αγγίζει τον ψυχισμό μας. Και 
ο ψυχισμός είναι κάτι που από άνθρωπο σε άνθρωπο 
διαφέρει. Όσον αφορά τη γραφή ή την τυπογραφία 
για παράδειγμα έχουμε να κάνουμε με τεχνική και 
τεχνογνωσία. Ενώ όσον αφορά το περιεχόμενο έχου-
με να κάνουμε με τέχνη. Έτσι και τα graffiti μπορούν 
να χωριστούν είτε σε καλλιτεχνικά αριστουργήματα 
είτε απλώς σε τεχνικές με χρώμα.

11) Προσχεδιάζεις ένα έργο ή ξεκινάς στην τύχη; 
Έχω κάνει στην τύχη κάτι το οποίο βγήκε πολύ 

καλό, έχω κάνει και τσαπατσουλιές. Πλέον, ωστό-
σο, έχω βάλει στη δουλειά μου το προσχέδιο για να 

βγαίνει  το αποτέλεσμα όπως ακριβώς το έχω στο 
μυαλό μου.

12) Είσαι μέρος μιας ομάδας ή λειτουργείς μόνος;
Έχω υπάρξει σε ομάδες στο παρελθόν, αλλά τώρα 

κατά κύριο λόγο δουλεύω μόνος μου, χωρίς αυτό να 
σημαίνει πως δεν απολαμβάνω τη συνεργασία μου 
με άλλα άτομα όταν συμβαίνει.

13) Ζητάς άδεια για να κάνεις σε έναν τοίχο ένα 
γκράφιτι;

Από τη στιγμή που ζητάω άδεια παύει να είναι 
graffiti. Είναι τοιχογραφία.

14) Ανάμεσα στους ομότεχνούς σου υπάρχουν κώ-
δικες επικοινωνίας, και κανόνες που τηρείτε, που 
ακολουθείτε;

Πολύ περιγραμματικά είναι η εχεμύθεια και ο σε-
βασμός προς το έργο του άλλου. Πράγμα, που όπως 
είναι φυσικό δεν τηρείται από όλους. 

15) Σε τι διαφέρει το ελληνικό γκράφιτι από εκείνο 
στις άλλες χώρες;
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Σε τεχνικό επίπεδο δε διαφέρει και πολύ. Το 
σίγουρο , όμως, είναι πως στην Ελλάδα μπορείς 
να κάνεις graffiti πολύ πιο εύκολα απ' ότι σε άλ-
λες χώρες του κόσμου. 

16) Η καλλιτεχνική αξία ένός γκραφιτά από τι 
φαίνεται; Υπάρχουν κλίμακες αξίας στο έργο 
σας;

Στη σκηνή του graffiti ένα έργο μπορεί να 
αποκτήσει αξία εξαιτίας του μέρους που είναι 
τοποθετημένο. Για παράδειγμα, το να ζωγραφί-
σει κάποιος κρυφά σε ένα πολύ κεντρικό σημείο 
στην πόλη, απαιτεί μεγάλο ρίσκο και αυτό είναι 
κάτι που εκτιμάται ιδιαιτέρως σε αυτόν τον κύ-
κλο. Ένας ακόμα παράγοντας είναι η ποσότητα, 
δεδομένου του ότι προδίδει έναν ενεργό γκρα-
φιτά και τον κάνει δημοφιλή. Η καλλιτεχνική 
αξία ενός γκραφιτά φαίνεται από τους λόγους 
που προείπα.

17) Το γκράφιτι είναι μια μορφή «στρατευμέ-
νης τέχνης» ή απλά διακοσμεί εφήμερα ένα ση-
μείο της πόλης;

Δεν θα έλεγα ότι είναι στρατευμένη τέχνη, 
αλλά ούτε και κάτι το διακοσμητικό. Το graffiti 
ήταν, είναι και θα είναι κίνημα. Συν τοις άλλοις, 
όταν μιλάμε για graffiti μιλάμε για λαϊκή τέχνη. 

18) Επιλέγεις τις επιφάνειες στις οποίες θα κά-
νεις ένα γκράφιτι; Αν ναι, με τι κριτήρια; 

Νομίζω πως κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι 
απολαμβάνει να ζωγραφίζει σε καθαρές, χωρίς 
φθορές επιφάνειες. Παρ' όλα αυτά με γοητεύ-
ουν εξίσου πολυεπίπεδα σημεία όπως σκάλες, 
γωνίες, σωλήνες, ρωγμές και πόσα άλλα ακόμα. 
Αυτό που με ελκύει τόσο σε αυτά είναι το ότι 
μπορείς να παίξεις με την οπτική, μπορείς δη-
λαδή να φτιάξεις ένα έργο αποτελούμενο από 
πολλές επιφάνειες. Σε γενικές γραμμές ένας τοί-
χος μπορεί να με εμπνεύσει κατευθείαν ή να μου 
κινήσει την περιέργεια για το τι θα μπορούσα να 
κάνω πάνω του.
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19) Ίντερνετ και γκράφιτι έχουν σημεία επαφής;
Έχουν άμεση σχέση. Το internet έχει βοηθήσει πολύ, 

από το να παρακολουθείς άλλους artists που μπορεί να 
βρίσκονται στην άλλη μεριά του πλανήτη, μέχρι του να 
παρακολουθούν αυτοί εσένα. Παλιότερα έπρεπε να αγο-
ράζεις βιβλία ή περιοδικά για να βλέπεις κάτι από άλλες 
χώρες. Αυτό είχε τη μαγεία μιας άλλης εποχής που υπο-
στήριζε μία πιο αληθινή underground κουλτούρα. 

Οπότε με internet ή χωρίς η κατάσταση έχει και υπέρ 
και κατά.

20) Οι γκραφιτάδες έχουν ή θα έπρεπε να έχουν θεωρη-
τικό, αισθητικό και βέβαια τεχνικό υπόβαθρο;

Αν κάποιος graffiti artist ενημερώνεται σχετικά με τις 
καλές τέχνες, του δίνει συνήθως μία ώθηση στο να ακο-
λουθήσει μία πορεία προς τα καλλιτεχνικά. Αυτό έχει 
συμβεί σε πολλές περιπτώσεις, αλλά πέρα από αυτό, όλοι 
μπορούν να παρέμβουν στον δημόσιο χώρο, χωρίς να 
μετράει το αν και κατά πόσο έχουν θεωρητικό ή αισθητι-
κό υπόβαθρο. Όλοι μπορούν να βγουν στο δρόμο και να 
μιλήσουν με χρώμα.  ■
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 Η φωτογραφία λήφθηκε κατά τη 
Γενοκτονία των Αρμενίων από τους 
τούρκους το 1915 και απεικονίζει έναν 

αξωματούχου του τουρκικού κράτους, 
ο οποίος περιπαίζει με ένα κομμάτι 
ψωμί πεινασμένα αρμενόπουλα.

 Το εξερευνητικό όχημα της NASA, Spirit, 
έλαβε την πρώτη εικόνα του πλανήτη μας από 
επιφάνεια άλλου πλανήτη του Ηλιακού μας 
Συστήματος του Άρη (εξαιρουμένης φυσικά 
της Σελήνης).
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Η νεαρή γυναίκα φωτογραφήθηκε το 1875 στις Φιλιππίνες 
από τον Ολλανδό φωτογράφο Francisco Van Camp. Η λεζάντα 
της φωτογραφίας την αναφέρει ως Mestiza Sangley. Πρόκειται 
για όρο που χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τον 16ο έως τον 19ο 
αιώνα για να περιγράψει τους ισπανόφωνους μιγάδες των Φι-
λιππίνων σε αντιπαραβολή με τους Φιλιππινέζους μιγάδες που 
έχουν κινεζική καταγωγή. 

Αυτό που καθιστά τη φωτογραφία μοναδική είναι ότι η εξωτι-
κής ομορφιάς κοπέλα ποζάρει κόντρα στα ήθη της εποχής, που 

επέβαλλε οι γυναίκες να καλύπτουν την περιοχή του στήθους 
με παραδοσιακό σάλι (μαντίλι). Στην πραγματικότητα αυτό 
ήταν ένα πρόσχημα, καθώς πίσω από τις κατηγορίες κρυβόταν 
ο άγραφος κανόνας που δεν επέτρεπε σχέσεις γηγενών και δυ-
τικών. 

Έτσι, οι επικριτές υποστήριξαν, ότι αφού η κοπέλλα τόλμησε 
να εμφανιστεί έτσι, είναι ερωμένη του φωτογράφου και γυναίκα 
χωρίς ηθικό περιεχόμενο. Ήταν μια βαριά και ανυπόστατη κατη-
γορία, που στόχο είχε την διαπόμπευσή της. ■
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Έχετε δει ποτέ μια φωτογραφία του 
καπνού, τέλεια φωτισμένη σε ένα μαύρο 
ή λευκό φόντο; Πώς φωτογράφοι συλ-
λαμβάνουν την ουσία του καπνού τόσο 
άψογα; Ευτυχώς, αυτή η τεχνική δεν εί-
ναι τόσο δύσκολη. Παρακάτω θα βρείτε 
μερικές συμβουλές σχετικά με τον τρόπο 
φωτογράφισης του καπνού.

Απαιτούμενος εξοπλισμός:
Μια κάμερα DSLR, Ένα τρίποδο, ένα 

μαύρο πανί,  ένας ανακλαστήρας, αρω-
ματικά sticks (παράγουν αρκετό καπνό), ή 

κάποια άλλη πηγή καπνού ( δοκιμάσαμε 
με ηλεκτρονικό τσιγάρο) μία λάμπα  ένα 
εξωτερικό φλας με ραδιοφωνική ενεργο-
ποίηση ή καλώδιο επέκτασης.

Εγκατάσταση
1. Κρεμάστε το μαύρο πανί για φόντο. 

Βεβαιωθείτε ότι το ύφασμα κρέμεται όσο 
πιο επίπεδα γίνεται.

2. Τοποθετήστε την πηγή καπνού σε 
ένα τραπέζι μπροστά από το μαύρο πανί 
(περίπου 30-40 εκ. μπροστά του).

3. Τοποθετήστε τη λυχνία έτσι ώστε 

το φως να κατευθύνεται απευθείας στο 
άκρο της πηγής καπνού. Όπως θα δείτε 
αργότερα, το φως από τη λάμπα δεν θα 
επηρεάσει την τελική φωτογραφία.

4. Τοποθετήστε το εξωτερικό φλας σας 
απέναντι από τη λυχνία, έτσι ώστε να εί-
ναι επίσης στραμμένο απευθείας στην 
άκρη της πηγής καπνού. Ρυθμίστε τη δύ-
ναμη του εξωτερικού φλας στο 1/16 για 
να ξεκινήσετε. Βεβαιωθείτε ότι το φλας 
δεν είναι στραμμένο στο φόντο. Προαι-
ρετικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα 
μαύρο χαρτόνι στο πλάι του φλας ώστε 
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Νικόλαος
Σίμος

να κατευθύνετε το φως στον καπνό και 
όχι στο φόντο. Εάν χρησιμοποιείτε ραδι-
οσυχνότητα, βεβαιωθείτε ότι το φλας σας 
συγχρονίζεται με την κάμερα. Εάν χρησι-
μοποιείτε ένα προεκτάσιμο καλώδιο, βε-
βαιωθείτε ότι το ένα άκρο είναι συνδεδε-
μένο με τη φωτογραφική μηχανή σας. 

5. Τοποθετήστε τον ανακλαστήρα (αν 
δεν έχετε ανακλαστήρα, μπορείτε επίσης 
να χρησιμοποιήσετε ένα μεγάλο φύλλο 
από λευκό χαρτόνι) ακριβώς απέναντι 
από το φλας, έτσι ώστε το φως από το 
φλας να αντικατοπτρίζει το χαρτόνι.

6. Κοιτάξτε γύρω από το δωμάτιο και 
βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ανεμιστήρες είναι 
απενεργοποιημένοι και τα παράθυρα εί-
ναι κλειστά. Η υπερβολική ροή αέρα θα 
διαταράξει τον καπνό.

7. Απενεργοποιήστε τυχόν επιπλέον 
φώτα.

Ρυθμίσεις κάμερας
Καλύτερα να φωτογραφίζετε σε μορφή 

RAW, ώστε να έχετε μεγαλύτερη δυνατό-
τητα επεξεργασίας των εικόνων. Το RAW 
θα κάνει πολύ πιο εύκολη τη ρύθμιση της 
έκθεσης και της ισορροπίας λευκού, αν 
και απαιτεί περισσότερη μνήμη.

Το διάφραγμα θα πρέπει να ρυθμιστεί 
γύρω από το f/8, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι ο καπνός σας παραμένει εστιασμένος. 
Η ταχύτητα κλείστρου σας θα πρέπει να 
ρυθμιστεί στην ταχύτητα συγχρονισμού 
του φλας - τυπικά, αυτό είναι περίπου 
1/200 ή 1/250.

Το ISO σας πρέπει να ρυθμιστεί στο 
100, διασφαλίζοντας ότι έχετε την ελά-
χιστη ποσότητα θορύβου στην τελική ει-
κόνα. Όσο υψηλότερο είναι το ISO, τόσο 
πιο ορατός είναι ο θόρυβος.

Η ισορροπία του λευκού σας δεν έχει 
σημασία αν κάνετε λήψη σε μορφή RAW, 
αλλά μπορείτε να την κρατήσετε στο αυ-
τόματο.

Για να εστιάσετε την εικόνα, ρυθ-
μίστε την κάμερα επάνω στο τρίποδο, 
ανάψτε τη λάμπα και επικεντρωθείτε 
στην άκρη της πηγής καπνού. Δεδομέ-
νου ότι ο καπνός θα έρχεται από αυτό το 
σημείο, αυτό θα εξασφαλίσει ότι η φω-
τογραφία σας θα είναι στο επίκεντρο. 
Αφού το κάνετε αυτό, βεβαιωθείτε ότι 
ο δακτύλιος εστίασης είναι ενεργοποι-
ημένος στη χειροκίνητη λειτουργία και, 
στη συνέχεια, γυρίστε τη φωτογραφική 
μηχανή ελαφρώς προς τα πάνω και προς 
τα αριστερά, όπου ο καπνός θυμιάματος 
θα ανεβαίνει. Θέλετε να βεβαιωθείτε ότι 
δεν μπορείτε να δείτε την πηγή καπνού 
οπουδήποτε μέσα στο πλαίσιο.

Ξεκινήστε τη φωτογράφηση! Το φλας 
σας πρέπει να συγχρονίζεται με το κλεί-
στρο σας και το φως από τη λάμπα δεν 
πρέπει να επηρεάζει την εικόνα σας. 
Πραγματοποιήστε μερικές δοκιμαστικές 
λήψεις και ρυθμίστε ανάλογα τη έντα-
ση του φλας. Μπορείτε να χτυπήσετε 
ελαφρά τον καπνό ή ακόμη και να προ-
σθέσετε άλλο ένα stick για να δημιουρ-
γήσετε πιο περίπλοκα σχέδια καπνού. 
Δεδομένου ότι το σχήμα και η κατεύ-
θυνση του καπνού αλλάζει συνεχώς, 
μπορείτε να λάβετε όσες φωτογραφίες 
θεωρείτε κατάλληλες. Ποτέ δεν ξέρεις τι 
θα προκύψει!

Δημιουργικότητα
Είστε περιορισμένοι μόνο από τη δική 

σας φαντασία, ώστε να παίζετε με δια-
φορετικά χρώματα, στρώματα και ακόμη 
και άλλα θέματα μέσα στην εικόνα!

Παρακολουθήστε σχετικά videos.  ■

VIDEO 1

VIDEO 2 ©
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https://youtu.be/Ld_ervQfKyM
https://youtu.be/9qPAnKKghlM
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Ένας παράδεισος που η αμαρτία καθαγιάζει όχι 
μόνο τον ουρανίσκο μας με την τεράστια ποικιλία 
φρέσκων, πολύχρωμων και αστείρευτης έμπνευσης 
τερψιλαρυγγίων που διαθέτει αλλά και την ψυχική 
διάθεση του κάθε καταναλωτή αφού η ευγένεια και 
το χαμόγελο προσφέρονται αφειδώς από τον Θανά-
ση Καραδόντη και Δημήτρη Σταμπέλο τους δύο ιδι-
οκτήτες του ζαχαροπλαστείου DELICIEUX.

Κοινός παρονομαστής και των δύο η αξία των 
ποιοτικών υλικών που επιλέγουν προκειμένου τα 
γλυκά και τα παγωτά που θα παρασκευάσουν να ξε-

χωρίζουν για την μοναδικότητά τους. 
Αρχή τους είναι ότι πέρα από την φαντασία και τις 

δημιουργικές ιδέες, που πρέπει να διαθέτει ένας τε-
χνίτης-ζαχαροπλάστης πρέπει να πάντα να παρακο-
λουθεί την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνογνωσία του 
επαγγέλματός τους. Γιατί μόνον έτσι θα μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και προτιμήσεις των 
πελατών, αλλά και στον ανταγωνισμό, που ευτυχώς 
για εκείνους ακολουθεί από μακριά και πίσω τους.

Για μας, άλλωστε, τους απαιτητικούς καταναλω-
τές αυτό που μετράει δεν είναι μόνο το προσφερό-

Γιώργος
Γιαννακάκος
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Αντζουλέτα
Πουσναρά
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μενο προϊόν, αλλά κυρίως οι άνθρωποι πίσω από τις 
προθήκες που με μεράκι και αγάπη σκύβουν πάνω 
στον πάγκο του εργαστηρίου σεβόμενοι την ποιότη-
τα, την παράδοση και τη εσωτερική ανάγκη να προ-
σφέρουν χαρά με την δουλειά τους. 

Το DELICIEUX, λοιπόν, δεν είναι μόνον νοστι-
μιά, ποιότητα, χημεία των υλικών και συνταγές, εί-
ναι ο συνδυασμός της δεξιοτεχνίας, και ορισμένες 
φορές της καλλιτεχνίας, μιας απαιτητικής τέχνης 
που με παράδοση και σύγχρονη οπτική ικανοποιεί 
κάθε παιδί μικρό ή μεγάλο.  ■

ΠΑ
ΡΟ

ΥΣ
ΙΑΣ

Η
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Όταν ο κύκνος καταλαβαίνει πως το τέλος του φτάνει τραγου-
δάει το καλύτερό του τραγούδι, έτσι πιστεύεται, και έτσι αναφέ-
ρεται στον Φαίδωνα του Πλάτωνα.  Μεταφορικά δε χρησιμοποι-
είται για να χαρακτηρίσει το τελευταίο έργο  ενός ανθρώπου.

Η φράση αυτή χρησιμοποιείται όταν χαρακτηρίζουμε κάτι τε-
ρατώδες, άγριο, σκληρό και βρωμερό και συνήθως χρησιμοποι-
είται για άνθρωπο, Η φράση αυτή προήλθε από απόσπασμα του 
Ευριπίδη (383 - Μ. sc. 360/1), ο οποίος χαρακτηρίζει τον Μινώ-
ταυρο «αποφώλιον τρέφος» δηλαδή τερατώδες θρέμμα. 
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Παλιά τα όπλα ήταν «εμπροσθογεμή», δηλαδή γέμιζαν από εμπρός και χρησιμοποιούσαν 
μια γέμιση μπαρουτιού με διάφορα εκρηκτικά. Το μπαρούτι, όπως ήταν τριμμένο και είχε 
μορφή σκόνης, το έλεγαν και «πούλβερη» που στα Λατινικά pulvis (-eris) σημαίνει σκόνη. 
Έτσι βγήκαν οι φράσεις: «Να γίνεις στάχτη και πούρμπερη» καθώς και «από τον καιρό της 
πούρμπερης» κ.ο.κ.  ■

Γιώργος 
Δούναβης
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Βιργινία Παναγιώτου

Έεεεελα, δεν 
το πιστεύω...!

Πρόγραμμα – προτάσεις:

1. Κυριακή 17.06.2018 
Φωτογράφηση στο κτήμα Λεβίδη.

2. Κυριακή 24.06.2018 
Πραγματοποίηση μουσικής εκδή-
λωσης με αφορμή την Ευρωπαϊκή 
Ημέρα Μουσικής στην πλατεία 
του Γέρακα 

3. Σάββατο 14.07.2018 
Αστροφωτογράφηση στην λιμνο-
θάλασσα του Μεσολογγίου.

Έκτακτες δράσεις του Ομίλου θα 
ανακοινώνονται στο site του Σωμα-
τείου και στις σελίδες κοινωνικής 
δικτύωσης. ■

Η εκδοτική ομάδα του Σωματείου 
μας Πέντανδρον έχει προγραμματί-
σει την έκδοση σε e-book των ακό-
λουθων λογοτεχνικών κειμένων και 
ενός ειδικού λεξικού σε τεύχη:

1.  Ωδαί 
του Ανδρέα Κάλβου.

2.  Στου γλιτωμού το χάζι 
του Θεόδωρου Ντόρου.

3.  Ο έρωτας στα χρόνια του φόβου 
ανθολόγιο ποίησης Δημωφέλεια 
2017. 

4.  Έρανος  
του Ανδρέα Θεοτόκη.

5.  Των αδόξων ποιητών  
πεισιθανάτιοι στίχοι 
Ανθολόγιο (τόμ. Α′).  ■

▶ Η λέξη «Κυριακή» δεν υπάρχει μέσα 
στη Βίβλο. 
▶ Ο θόρυβος που προκαλούν οι κα-
ταρράκτες της Victoria ακούγεται σε 
απόσταση 64 km. 
▶ Οι χήνες συχνά ζευγαρώνουν μία 
φορά και για μια ζωή και μπορούν να 
πεθάνουν, κυριολεκτικά, από τη στε-
ναχώρια τους όταν πεθάνει το ταίρι 
τους. 
▶ Η αυτοκινητοβιομηχανία Mitsubishi 
κυκλοφόρησε το μοντέλο «Pajero» χω-
ρίς να γνωρίζει ότι η λέξη «Pajero» στα 
ισπανικά σημαίνει «αυνανιστής».
▶ Πάνω από 1 δισεκατομμύρια άνθρω-
ποι σκοτώθηκαν από μαρμότες (αγρι-
οπόντικα). 
▶ Οι φράουλες δεν ανήκουν στην οι-
κογένεια των μούρων. 
▶ Ο καφές δεν παρασκευάζεται από 
κόκκους. 
▶ Η ατμομηχανή εφευρέθηκε στην αρ-
χαία Ελλάδα. 
▶ 2.036 πυρηνικές εκρήξεις είχαν γίνει 
γνωστές μέχρι τον Β' Παγκόσμιο Πό-
λεμο. 
▶ Οι μέλισσες μπορούν να μυρίσουν με 
τα γόνατά τους. 
▶ Οι καμήλες έχουν τρία βλέφαρα. 
 ▶ Πάνω από το 25% των πληκτρολογί-
ων στα νοσοκομεία είναι φορείς στα-
φυλόκοκκου.  ■


