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Editorial...
Αγαπητοί αναγνώστες

Ένα ακόμη καλοκαίρι πέρασε. Ένα καλοκαίρι όμως που δεν έμοιαζε όλα όσα 
έχουμε βιώσει μέχρι τώρα. Ένα καλοκαίρι που μας βρήκε εξουθενωμένους από μια 
σκληρή Άνοιξη με lockdown, με σχεδόν κατεστραμμένη οικονομία. Μας βρήκε φοβι-
σμένους, ίσως τρομαγμένους από ένα καταιγισμό δυσάρεστων ειδήσεων από όλο τον 
κόσμο. Μας βρήκε μπερδεμένους, σε μια χώρα με ορθάνοιχτα σύνορα, έτοιμη να υπο-
δεχθεί τουρίστες από χώρες που πρωταγωνιστούσαν με τα ρεκόρ κρουσμάτων τους, 
ενώ την ίδια στιγμή απαγορεύονταν εκδηλώσεις, στις οργανωμένες παραλίες υπήρχαν 
αραιωμένες ξαπλώστρες, η χρήση μάσκας ήταν υποχρεωτική για την είσοδο στα κατα-
στήματα. Μας βρήκε προβληματισμένους βλέποντας την αύξηση του ορίου επιβατών 
στα πλοία από 60% σε 80%, την ίδια στιγμή που κυβέρνηση και ΜΜΕ κατηγορούσαν τη 
νεολαία που διασκέδαζε στα beach bar «χωρίς προφυλάξεις». 

Αυτό το θλιμμένο καλοκαίρι μας βρήκε να μετράμε καθημερινά τα νέα κρούσματα 
και να παρακολουθούμε την εφαρμογή εκτάκτων μέτρων και τοπικών lockdown σε 
τουριστικές περιοχές, στη μία μετά την άλλη.

Αυτό το μουδιασμένο καλοκαίρι ήταν η μοναδική μας ευκαιρία να ανακτήσουμε δυ-
νάμεις για το δύσκολο χειμώνα που μας περιμένει. Διότι τα μηνύματα ήταν παραπάνω 
από ξεκάθαρα! Είχαν ανοίξει τον ασκό του Αιόλου και απλώς οι υπεύθυνοι σφύριζαν 
δήθεν αδιάφορα σε μια προσπάθεια να περισώσουν ότι μπορούσαν από τη βαριά βιο-
μηχανία της Ελλάδας, τον τουρισμό – ίσως όχι αδίκως. Και η νεολαία, σαν «Βάρβαροι» 
του Καβάφη, ίσως ήταν αυτή που θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος της ευθύνης του 
δεύτερου κύματος του κορωνοϊού.

Μοναδικό αντίδοτο ο ζεστός ήλιος, ο υπέροχος ουρανός και οι φανταστικές παραλί-
ες της χώρας μας, που λειτούργησαν ως καταλύτης απελευθέρωσης του μυαλού και 
όχι ως ναρκωτικό απενοχοποίησης «ασύδοτων» και «ανεύθυνων» συμπεριφορών.

Ας ελπίσουμε οι υπόλοιπες εποχές του 2020 να μας βρουν πιο ψύχραιμους, με 
λιγότερες οργανωτικές «παραφωνίες», με λιγότερα κρούσματα, με λιγότερα θύματα…

Το ΔΣ
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Δράσεις και αποδράσεις..!!

21.06.2020 Φωτογράφηση γαλαξία

Από όπου και αν φωτογραφίσεις τον γαλαξία η μαγεία παραμένει 
μαγεία. Με φόντο τον φαρο στη Κόγχη Σαλαμίνας κατασκευή του 
1901 ο φωτογραφικός όμιλος μας απαθάνατισε για ακόμη μία φορά 
τον γαλαξία μας σε όλο του μεγαλείο από τις παρυφές του που βρί-
σκεται ο μικροσκοπικός μας πλανήτης..
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05.07.2020 Φωτογράφηση Πανσελήνου 

Την Κυριακή 05.07.2020  ο φωτογραφικός μας όμιλος  
βρέθηκε στο Σούνιο προκειμένου να απαθανατήσει το ολόγιο-
μο φεγγάρι του ιουλίου την ώρα που ανατέλει μέσα από το 
Ναό του Ποσειδώνος.

Μία πρόκληση και συνάμα μια ευχάριστη απόδραση. Τα 
αποτελέσματα κάτι περισσότερο από εντυπωσιακά.
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Ένα αξέχαστο τριήμερο γεμάτο καλοκαιρινή αψάδα και αλμύρα, γέ-
λιο και φωτογραφικές λήψεις, καλή και μεγάλη παρέα μα προπάντων 
όμορφες στιγμές και ακόμη πιο όμορφες αναμνήσεις μας επιφύλασ-
σε η εξόρμηση του σωματείου μας στο Ταίναρο. 

Η φωτοβόλτα αυτή προγραμματισμένη ως αεροφωτογράφιση στο 

ναυάγιο Δημήτριος έξω από το Γύθειο, είχε ως συνέχεια την περιήγη-
ση του μεσαίου ποδιού της Πελοποννήσου από την Αρεόπολη μέχρι 
τον Γερολιμένα και από το Πόρτο Κάγιο μέχρι την νοτιότερη μύτη της 
χερσονήσου του Αίμου. Υλικό από την  εξόρμηση αυτή θα δημοσιευτεί 
σε λεύκωμα.

17.07.2020 Εκδρομή στο Ταίναρο 
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Επιλέγουμε  
και εκδίδουμε...
www.athlepolis.gr

Στην Κάλυμνο οι φωτεινοί όγκοι των σπιτιών και των μονα-
στηριών σμίγουν σε ‘κείνα τα απόκοσμα μονοπάτια που οδη-
γούν τάματα απίστων, στην Κάλυμνο συνυπάρχει η εύπλαστη 
αρμονία με την δύσκαμπτη γοητεία της παρακμής, η γνώση 
και η βάρβαρη ορμή των αισθήσεων. Τούτο το νησί όσο κι αν 
άλλαξε κάτω από τον ήλιο δεν αφυδατώθηκε, ούτε ξεθώριασε 
μα υποχρεώνει τους ταξιδευτές να το εγκαταλείψουν μόνο σαν 
δώσουν όρκο επιστροφής σε κάποιον άλλο χρόνο, σε μια άλλη 
εποχή, μα πάντα στο ίδιο όνειρο.

À Kalymnos, les volumes lumineux des maisons et 
des monastères se fondent dans les sentiers effrayants 
menant aux bataiilons des infidèles, ils coexistent 
en harmonie avec le charme rigide du déclin, de la 
connaissance et de l'impulsion barbare des sens. Cette île, 
bien que changée sous le soleil, ne se déshydrate pas et ne 
s'estompe pas, mais oblige les voyageurs à l'abandonner 
uniquement pour faire vœu de revenir à une autre 
époque, à une autre heure, mais toujours dans le même 
rêve.■

À LA RECHERCHE DE LA LUMIÈRE 
INACCESSIBLE 

http://www.athlepolis.gr/nea/androniki-cheila/
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NYGMA 
tHE fACE BEHIND RoBotICS

Το ΑΘΛΕΠΟΛΙΣ κυκλοφόρησε στις 20 Μαΐου 
2020 το NYGMA το πρώτο περιοδικό ρομποτικής 
και νέων τεχνολογιών.  

Με την προσπάθεια αυτή αποσκοπεί να 
εκφράσει τη φωνή της τεχνολογικής πραγματι-
κότητας, της Ρομποτικής και των Νέων Τεχνολο-
γιών, που από καιρό εφαρμόζονται σε πλήθος 
κλάδων όπως στις επιστήμες του διαστήματος, 
στην Ναυτιλία, στην Ιατρική, στην Βιοτεχνολογία, 
τη Μηχανική, την Εφοδιαστική Αλυσίδα κ.ά.

Με θέματα λοιπόν που άπτονται της βιο-
ηθικής και ρομποτικής ιατρικής, την ανάγκη της 
διεπιστημονικότητας στην εποχής της ακραίας 
εξειδίκευσης, τα αυτόνομα πλοία, αλλά και τα 
αυτόνομα οχήματα, το STEAM, την ρομποτική 
στις υπερκατασκευές, τα UAV και η πολυδιάστατη 
χρήση τους στην άμυνα ενός κράτους αλλά και 
στην εκπαίδευση, την λελογισμένη και όχι υπέρ-
μετρη χρήση της τεχνολογίας σε μικρές ηλικίες, 
την τεχνητή νοημοσύνη καθώς και μια παρουσί-
αση της γενικής θεωρίας συστημάτων, δεκατρείς 
νέοι και επιτυχημένοι επιστήμονες ενώνουν την 
φωνή τους με δύο έμπειρους και με ένα νύγμα 
απαρτίζουν την ομάδα των αρθρογράφων του 
πρώτου αυτού τεύχους.

 Το τεύχος υπογράφουν οι: Βαμβακιά Γαλά-
τεια, Βουτυράκου Διάνα, Γαζής Διονύσης, Κα-
σμίρης Τάσσος, Κατσιέρης Νικόλαος, Κόκκινος 
Βασίλειος, Κοκολάκης Νίκος Μάριος, Κουβου-
τσάκη Τζώρτζια, Μπενετάτος Αλέξανδρος, Πάνος 
Απόστολος, Τσαρταφίλης Δημήτριος, Φυλακτού 
Φυλακτής, Ψύλλος Πέτρος, και Κώστας Γιαννα-
κός και Γεώργιος Μεταξάς. 

Εμπρός λοιπόν μέσα από το αύριο, που ονο-
μάζεται Τέταρτη Βιομηχανική Επανάσταση και 

Internet of Τhings, Big Data και Data Science, 
να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με τα 
δημιουργήματά μας, τα δεδομένα και τις μηχα-
νές.

http://www.athlepolis.gr/category/nygma/
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Ο χορός είναι ροή-κίνηση. Η κίνηση είναι η έκφραση του 
συναισθήματος, της ακρίβειας, της εσωτερικής πειθαρχίας 
όπως αυτή εξωτερικεύεται  στον χώρο και αποτυπώνεται στην 
στιγμή του χρόνου.

Ο χορός άμεσα συναρτάται με τον νου και το σώμα, με την 
ταχύτητα και την ευελιξία, με την παρατεταμένη προσπάθεια 
του πνεύματος να επιβληθεί στην ύλη. Είναι το σχήμα και η 
μορφή που η πηγαία προσπάθεια επιχειρεί να απεικονίσει την 
εναγώνια διάθεση του σώματος, να καταβάλλει την βαρύτητα 
και να κατακτήσει την αιθέρια αιωνιότητα.

Η πρόθεση είναι μια. Η διάσπαση της ηρεμίας, και η μορ-
φοποίηση της ροής. Το εργαλείο είναι το σώμα, ο κορμός, τα 
πόδια, τα χέρια, οι μορφασμοί και η ενέργεια. 

Νεύματα/βλέμματα

Ένα εργαλείο που καθοδηγούμενο από την φαντασία 
αποδεικνύεται πως δεν έχει όρια, γιατί δεν έχει όρια η επινο-
ητικότητα. Ο χορός είναι μια πράξη ιερή γεμάτη στροφές και 
άλματα, ένταση, πτώσεις και συστολές, ανεξαρτησία και ισορ-
ροπία, διαστολή αποθέωση και αρμονία του σώματος στις 4 
διαστάσεις του κόσμου μας.

Κι αυτήν την τέταρτη διάσταση, έρχεται να καταγράψει, να 
αποτυπώσει, να διασώσει ο φακός.

Και είναι ο μόνος τρόπος με τον χορό να εξασφαλιστεί, 
ίσως, μέσα από αυτό το πρίσμα η μαγεία και η φευγαλέα ανα-
ζήτηση της επικοινωνίας του γήινου με το θείο.■

StIGMIotYpA
 ΣΤαυροΣ γαβαλαΣ

http://www.athlepolis.gr/books/stigmiotypa-stavrou-gavala-nea-ekdosi/
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Πρόγραμμα – προτάσεις:

1.   Κυριακή 05.06.2019 Φωτογραφίζο-
ντας την Πανσέληνο.

2.   Σαββατοκύριακο 20/21.06.2019 
Αστροφωτογράφηση στην λιμνοθάλασ-
σα του Μεσολογγίου.

3.   Κυριακή 19.07.2020 Φωτοβόλτα στο 
Ναύπλιο.

Η πραγματοποίηση των δράσεων αυτών ή 
εκτάκτων του Ομίλου θα ανακοινώνονται στο 
site του Σωματείου και στις σελίδες κοινωνι-
κής δικτύωσης. ■

Η εκδοτική ομάδα του Σωματείου μας Πέ-
ντανδρον έχει προγραμματίσει την έκδοση των 
ακόλουθων e-book:

1.   Των αδόξων ποιητών πεισιθανάτιοι στίχοι,  
Ανθολόγιο (τόμ. β)

 2.   Στου γλιτωμού το χάζι, Θεόδρου Ντόρου, 
σχόλια Τίνα Γκοσίου.

3.   Αποκάλυψη του Ιωάννη, μετάφραση και 
εικονογράφηση.

4.   Χορεύοντας στους μύθους των Ν. Σίμου - 
Έβελιν Κωνσταντινίδη - Μ. Μεταξά  

5.   Μια εποχή στην κόλαση, Αrthur   
Rimbaud, μετάφραση Λίζα Βαλασάκη.

6.   Pazaria, φωτογραφικό λεύκωμα 
 7.   Spoudi, φωτογραφικό λεύκωμα
8.   Έκδοση Β' τεύχους περιοδικού ΝΥΓΜΑ ■

συ
ντ
ον
ισ
τε
ίτε
...!

συντονιστείτε...!
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Στην πυκνή ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, 
ενός πλανήτη-κόλαση, ανακαλύφτηκε η χη-
μική ουσία «φωσφίνη» της οποίας η ύπαρξη 
φαίνεται να οφείλεται σε ζώντες οργανι-
σμούς αν και ορισμένοι άλλοι επιστήμονες 
θεωρούν μια τέτοια εξήγηση υπερβολική. 
Εάν δεν βρεθεί κάποια άλλη εξήγηση για 
την ύπαρξη αυτής της ουσίας τότε οι πρώτες 
ενδείξεις για την ύπαρξη ζωής και κάπου 
αλλού στο Σύμπαν φαίνεται να είναι ένας 
πλανήτης που δεν πίστευε κανείς μέχρι τώρα 
ότι θα μπορούσε να είναι φορέας ζωής. Κι 
όμως σ’ αυτή την αποπνιχτική ατμόσφαιρα 
που αποτελείται από διοξείδιο του άνθρα-
κα, άζωτο και θειικό οξύ, βρέθηκε η νέα 
αυτή ουσία της οποίας η ανάλυση οδήγησε 
τους ερευνητές στο πιο πάνω παράξενο 
συμπέρασμα. Ποιος όμως είναι ο γειτονικός 
μας αυτός πλανήτης που έτσι ξαφνικά ήλθε 
αναπάντεχα στην δημοσιότητα;

Για αιώνες ολόκληρους θεωρούνταν το 
ομορφότερο και λαμπρότερο αντικείμενο 
στον ουρανό με μια λάμψη που γοήτευε 
όλους όσους ατένιζαν τον ουρανό. Οι αρχαί-
οι Έλληνες όταν εμφανίζονταν το πρωί την 
ονόμαζαν «Εωσφόρο», προπομπό δηλαδή 

της αυγής, και «Έσπερο» μετά τη δύση του 
Ήλιου οπότε αποσπούσε αμέσως την προσο-
χή του γήινου παρατηρητή. Σήμερα ο λαός 
μας την αποκαλεί Αυγερινό, όταν εμφανίζε-
ται το πρωί, και Αποσπερίτη, όταν εμφανίζε-
ται το βράδυ. Την ονοματολογία των αρχαίων 
συνεχίζουμε όμως κι εμείς σήμερα αφού τα 
διάφορα χαρακτηριστικά που έχουμε χαρ-
τογραφήσει στην επιφάνειά της έχουν όλα 
τους πάρει θηλυκά ονόματα. Στις διάφορες 
«κοιλάδες» της, για παράδειγμα, δίνουμε το 
όνομα του πλανήτη Αφροδίτη σε διάφορες 
γλώσσες, ενώ στις «πεδιάδες» της δίνουμε τα 
ονόματα μυθολογικών ηρωίδων. Στους μεγά-
λους κρατήρες με διάμετρο πάνω από 20 
χιλιόμετρα δίνουμε τα ονόματα φημισμένων 
γυναικών και στα βουνά ονόματα θηλυκών 
θεοτήτων από τη μυθολογία διαφόρων λαών.

Τα τελευταία 60 χρόνια οι σύγχρονες δια-
στημοσυσκευές μας απεκάλυψαν μία πραγ-
ματική κόλαση με επιφανειακή θερμοκρασία 
480 βαθμών Κελσίου και ατμοσφαιρική 
πίεση 90 φορές μεγαλύτερη από εκείνη της 
Γης μας. Μία πίεση δηλαδή που ισοδυναμεί 
με την πίεση που υφίσταται σε βάθος 900 
μέτρων σ’ ένα γήινο ωκεανό. Το καυτό της 

έδαφος περιλαμβάνει λίμνες από υλικά που 
στη Γη θα βρίσκονταν σε στερεά κατάσταση 
ενώ οι μελλοντικοί επισκέπτες της, εάν υπάρ-
ξουν ποτέ, θα αντικρίσουν μια επιφάνεια 
πέρα και απ’ αυτήν ακόμη την επιστημονική 
φαντασία. Γιατί η επιφάνεια του πλανήτη 
Αφροδίτη είναι μία καυτή έρημος με ασθε-
νείς ανέμους στην επιφάνεια που δεν κατορ-
θώνουν να διαβρώσουν τα βράχια, ακόμη και 
μετά την πάροδο εκατομμυρίων χρόνων.

Πρόκειται για έναν πλανήτη του οποίου η 
ημέρα διαρκεί 243 γήινες, ενώ η ανατολή 
του Ήλιου γίνεται από την δύση. Αυτή η αργή 
και αντίθετη με τους άλλους πλανήτες περι-
στροφή, είναι ένα μόνο από τα μυστήρια που 
κρύβει ο δεύτερος αυτός πλανήτης του Ηλια-
κού μας Συστήματος, αφού για δεκαετίες οι 
επιστήμονες διαφωνούσαν συνεχώς σχετικά 
με το τι υπήρχε κάτω από τα σύννεφα που 
συνεχώς την σκεπάζουν. Στις δεκαετίες του 
1960 και 1970 η τότε Σοβιετική Ένωση 
έστειλε συνολικά 11 διαστημοσυσκευές με-
ταξύ των οποίων και τη σειρά «Βενέρα» που 
μας έστειλαν πραγματικές φωτογραφίες της 
επιφάνειας του πλανήτη αυτού.
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Στη δεκαετία του 1970 Αμερικανικές διαστημοσυσκευές την μελέ-
τησαν με ραντάρ αποκαλύπτοντας έτσι για πρώτη φορά ολόκληρη την 
επιφάνειά της. Η πρώτη αυτή χαρτογράφηση μας αποκάλυψε μεγάλα 
υψίπεδα σε μέγεθος ηπείρων, ενεργά ηφαίστεια ψηλότερα από την 
κορυφή του Έβερεστ, και χαράδρες βάθους χιλιάδων μέτρων με 
μερικούς ρηχούς αλλά τεράστιους κρατήρες από συγκρούσεις μετεω-
ριτών. 

Μια από τις διαστημοσυσκευές απελευθέρωσε 4 μικρότερες συ-
σκευές οι οποίες εισχώρησαν στην ατμόσφαιρα από διαφορετικά 
σημεία και οι πληροφορίες που μας έστειλαν μας αποκάλυψαν ότι τα 
σύννεφα της Αφροδίτης αποτελούνται από θειικό οξύ πιο πυκνό ακόμη 
και από εκείνο που χρησιμοποιούμε στις μπαταρίες των αυτοκινήτων 
και σπρώχνονται από ανέμους που φυσούν με ταχύτητα 360 χιλιομέ-
τρων την ώρα. Αντίθετα οι άνεμοι κοντά στην επιφάνεια δεν ξεπερνούν 
τα μερικά χιλιόμετρα την ώρα.

Σήμερα υπολογίζεται ότι πριν από 300 με 500 εκατομμύρια χρόνια 
η Αφροδίτη πρέπει να δέχτηκε έναν έντονο βομβαρδισμό από μετεω-
ρίτες. Έτσι οι παλαιότερες περιοχές που καταγράφονται σήμερα στην 
επιφάνειά της φτάνουν το πολύ τα 800 εκατομμύρια χρόνια αφού η 
ηφαιστειακή της δραστηριότητα έχει καλύψει κάθε ίχνος της παλαιότε-
ρης επιφάνειάς της καθώς και κάθε μεγάλο κρατήρα από την αρχική 
περίοδο της ύπαρξής της. Στο παρελθόν πάνω στην επιφάνεια της 
Αφροδίτης ίσως να υπήρχε και νερό, σήμερα όμως έχει εξαφανιστεί 
τελείως. Είναι μάλιστα πιθανό ότι πριν από 3,5 δισεκατομμύρια χρόνια 
η Γη και η Αφροδίτη να έμοιαζαν αρκετά μεταξύ τους. Η δημιουρ-
γία όμως της ζωής πάνω στον πλανήτη μας του άλλαξε δραστικά την 
εξέλιξη.

Η Αφροδίτη διαθέτει επίσης περισσότερα ηφαίστεια από οποιονδή-
ποτε άλλον κόσμο στο Ηλιακό μας Σύστημα. Οι «φωτογραφικές απει-
κονίσεις» των ραντάρ της διαστημοσυσκευής «Μαγγελάνος» μας απε-
κάλυψε στις αρχές της δεκαετίας του 1990 πάνω από 1.600 κύρια 

ηφαίστεια και δεκάδες χιλιάδες μικρότερες ηφαιστειακές εστίες που 
ίσως σε τελική ανάλυση να ξεπερνούν το 1.000.000! Οποιαδήποτε 
πάντως ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Αφροδίτη διαφέρει ουσιαστι-
κά απ’ αυτήν της Γης για τρεις κυρίως λόγους: πρώτον γιατί η τεράστια 
ατμοσφαιρική πίεση εξαναγκάζει την ροή της λάβας να είναι πολύ πιο 
ήρεμη απ’ ότι στη Γη, δεύτερον γιατί οι εκρηκτικές ηφαιστειακές εκρή-
ξεις του πλανήτη μας οφείλονται κυρίως στη ύπαρξη νερού κάτι που 
είναι σπάνιο στην Αφροδίτη, και τρίτον γιατί η ανυπαρξία οποιασδήποτε 
τεκτονικής δραστηριότητας στην Αφροδίτη ελαττώνει την πιθανότητα 
εκρηκτικών ηφαιστείων πάνω στον γειτονικό μας αυτόν πλανήτη.

Αν και γνωρίζουμε πλέον πολλά από τα μυστικά της η πανέμορφη 
αυτή θεά της αρχαιότητας παραμένει ακόμη και σήμερα καλυμμένη 
με το πέπλο του μυστηρίου της. Γεννημένη από τον αφρό των κυ-
μάτων, όταν ο Κρόνος πέταξε στη θάλασσα τα γεννητικά όργανα του 
Ουρανού μετά τον ευνουχισμό του, η Αφροδίτη παρελήφθη από τις 
Ώρες οι οποίες την οδήγησαν στολισμένη στους Ολύμπιους θεούς, 
όπου πήρε την θέση της ως θεά του έρωτα, της γονιμότητας και της 
ανθισμένης φύσης. Με την ιδιότητά της αυτή βοήθησε την Ήρα να κα-
τακτήσει τον Δία. Παρόλο που ήταν η νόμιμη σύζυγος του Ήφαιστου, 
διατηρούσε εξωσυζυγικές σχέσεις με τον Άδη, τον Ερμή, τον Ποσειδώ-
να, τον Δία και ιδιαίτερα με τον Άρη. Με τον θεό του πολέμου μάλιστα 
είχε αποκτήσει και τρία παιδιά: τον Δείμο, τον Φόβο και την Αρμονία. 
Γνωστή όμως ήταν και η σχέση της με τον Άδωνη τον οποίο σκότωσε 
από την ζήλια του ο Άρης στέλνοντας πάνω του ένα αγριογούρουνο. 
Λένε μάλιστα ότι από το αίμα του Άδωνη φύτρωσαν τα τριαντάφυλλα 
και από τα δάκρυα της Αφροδίτης οι ανεμώνες. ■
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https://www.youtube.com/watch?v=CXPOMTnAozI&feature=youtu.be
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Η Eικονική Πραγματικότητα – Virtual Reality (VR), είναι γνωστή σε 
κάθε λάτρη των βιντεοπαιχνιδιών, επαγγελματία πιλότο, και γιατρό που 
ασχολείται με τη ρομποτική χειρουργική.

Μέχρι σήμερα όμως, παρότι η VR υπόσχονταν να «αντικαταστήσει» 
τον πραγματικό κόσμο, ουσιαστικά έχει περιοριστεί στα παραπάνω 
πεδία, δηλαδή της εκπαίδευσης και της διασκέδασης, χωρίς να έχει 
μπορέσει πραγματικά να ενσωματώσει τον χειριστή (νοητικά πάντα) 
στο πεδίο δράσης του.

Ο λόγος είναι ότι η ανάπτυξη της VR έγινε κυρίως με στόχο να βά-
λει τον χειριστή στο πεδίο δράσης της εικόνας και του ήχου, ενώ όλες 
οι άλλες αισθήσεις του παραμελήθηκαν, καθώς ήταν πολύ πιο δύσκο-
λο ή ακριβότερο να αναπαραχθούν 

 Για παράδειγμα, για να έχουν οι πιλότοι πιο ολοκληρωμένη αί-
σθηση των αποτελεσμάτων των ενεργειών τους, η εκπαίδευσή τους 
γίνεται μέσα σε καμπίνα που ενσωματώνει το κομμάτι της απεικόνισης 
οργάνων και περιβάλλοντος (flight simulator), η οποία  στηρίζεται σε 
υδραυλικούς βραχίονες που κινούνται με τρόπο ώστε ο χειριστής να 
νιώθει τις δυνάμεις της επιτάχυνσης και τους κραδασμούς στο σώμα 
του, καθώς και στο εσωτερικό αυτί του (στο κέντρο της ισορροπίας) 
(εικ. 1).

Η τελευταία μάλιστα είναι μια πολύ χρήσιμη αίσθηση «seat of 
pants» όπως τη λένε οι πιλότοι, που τους μεταδίδεται  μέσω της 
"έδρας" του παντελονιού τους! (εικ. 2)

Και πάλι όμως θα πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί, καθώς ο θάλαμος 
έχει περιορισμένες διαδρομές κίνησης και κάθε τόσο θα πρέπει να 
επανέρχεται σταδιακά (για να μην γίνεται αντιληπτό) στην αρχική του 
θέση, ώστε να είναι έτοιμος για την επόμενη κίνηση.

Όσο για τα βιντεοπαιχνίδια, πανάκριβες κατασκευές σαν τον αε-
ροπορικό εξομοιωτή είναι απλά εκτός πραγματικότητας (εικονικής ή 
μη!), τουλάχιστον για ιδιωτική χρήση (είκ. 3).

 
Σήμερα έχουμε συνηθίσει τους ανθρώπους που περπατούν στον 

δρόμο και μιλούν (φαινομενικά) στον αέρα. Στο μέλλον ίσως βλέπου-
με ανθρώπους που θα περπατούν φορώντας σκούρα γυαλιά και θα 
χειρονομούν στον αέρα, φορώντας κάποιου είδους «γάντια».
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Γεώργιος Μεταξάς

Εικόνα 1 
Πηγή: https://www.gamespot.com/

articles/microsoft-flight-simulator-series-
to-live-on-but-n/1100-6421000/

Εικόνα 2  
Ένας «φτηνός» και σχετι-
κά αυτόνομος προσομειω-

τής πτήσης, 
που θα μπορούσε να έχει 
ακόμα και οικιακή χρήση

Εικόνα 3
Σήμερα έχουμε συνηθίσει τους ανθρώπους που περπατούν στον δρόμο και 
μιλούν (φαινομενικά) στον αέρα. Στο μέλλον ίσως βλέπουμε ανθρώπους 

που θα περπατούν φορώντας σκούρα γυαλιά και θα χειρονομούν στον αέρα, 
φορώντας κάποιου είδους «γάντια».
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Εικόνα 4
Σήμερα έχουμε συνηθίσει τους ανθρώπους που περπατούν στον δρόμο και 
μιλούν Εκπαίδευση στρατιωτών σε εικονική πραγματικότητα. Παρόλο που 

εμείς τους βλέπουμε να κινούνται σε ανοικτό επίπεδο χώρο, αυτοί μπορεί να 
«βλέπουν» ότι κινούνται στριμωγμένοι στους διαδρόμους ενός μισογκρεμισμέ-

νου κτηριακού συγκροτήματος, με ομήρους, εχθρούς, παγίδες κλπ.

Ένα νέο κύμα εξέλιξης όμως στην VR τείνει να αλλάξει τα δεδομέ-
να, καθώς η VR εισχωρεί σε περισσότερους χώρους εκπαίδευσης και 
ψυχαγωγίας, όπως στην πρώτη περίπτωση στην εκπαίδευση στρατιω-
τών των Ειδικών Δυνάμεων, ώστε η εκπαίδευσή τους να γίνεται ταχύτε-
ρα, φθηνότερα και κυρίως ασφαλέστερα.

Αλλά και με μεγαλύτερο ρεαλισμό, καθώς πχ τα πλήγματα από τον 
«εχθρό» θα γίνονται πλέον αισθητά στο σώμα του «θύματος», με την 
ενεργοποίηση ηλεκτροδίων ενσωματωμένων στη στολή του (είκ. 4).

 Η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων αισθήσεων (όπως 
αφής, θερμοκρασίας και μυρωδιάς) είναι το νέο «στοίχημα» της VR, 

και ένας νέος κλάδος αναπτύσσεται με το πολύ ταιριαστό και ελληνικό 
όνομα haptic (από το απτός) technology. 

Όσο για την ψυχαγωγία, εκεί βρίσκονται μάλλον τα περισσότερα 
κέρδη για τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα σχετικά συστήματα, κα-
θώς θα μπορούν να εξασφαλίζουν για τους πελάτους τους τις «καλύτε-
ρες θέσεις» σ’ ένα αγώνα ή μια συναυλία, από την άνεση του καναπέ 
τους!

Θα υπάρχει επίσης η δυνατότητα να δοκιμάζετε το «περιβάλλον» 
μιας ξένης χώρας ή πόλης πριν καν βγείτε από το σπίτι σας, ή να συμ-
μετέχετε σε άκρως επικίνδυνα σπορ και εξερευνήσεις, χωρίς κανένα 

σωματικό κίνδυνο.

Τελικά ο άνθρωπος θα μπορεί να «ζεί» πραγματοποιώντας τα όνει-
ρά του από το σπίτι του, με πολύ μικρότερο κόστος, ελάχιστη δαπάνη 
χρόνου και μηδενικό κίνδυνο.

Το θέμα είναι αν τελικά ο άνθρωπος θα ζεί με την κυριολεκτική 
έννοια του όρου, ή θα βρίσκεται σε μια κατάσταση σχεδόν διαρκούς 
ονείρου.

Αντίστοιχοι φόβοι όμως υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα, για την 
έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων με την εξάπλωση των κι-
νητών τηλεφώνων, αλλά μήπως τελικά οι άνθρωποι επικοινωνούν τώρα 
περισσότερο μεταξύ τους;

Και γιατί η επικοινωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από φυσική εγγύ-
τητα, αφού ούτως ή άλλως είναι περισσότερο διανοητική κατάσταση;

Τελικά όλα καταλήγουν στη δυνατότητα του ανθρώπου να βάζει όρια 
και να τηρεί ισορροπίες, αξιοποιώντας ταυτόχρονα την (αναπόφευκτη) 
τεχνολογική εξέλιξη.

Και το καλύτερο εφόδιο για να το πετύχει αυτό είναι η απόκτηση 
κατά προτεραιότητα ουσιαστικής παιδείας από την πλευρά του, παρά 
απλά τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων. ■
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Ήταν μια σπουδαία εφεύρεση που εξα-
σφάλιζε την αναμετάδοση οπτικών σημάτων 
με φωτιές, σε μικρές σχετικά αποστάσεις. 
Με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς από 
δύο πεντάδες μεγάλων πυρσών, μπορούσαν 
να αναπαραστήσουν όλα τα γράμματα του αλ-
φαβήτου και να μεταδώσουν έτσι κωδικοποι-
ημένο ένα ολόκληρο κείμενο.

Αποδίδεται στον Πολύβιο, έναν σπουδαίο  
Έλληνα ιστορικό του 2ου πΧ αι. (που κάποιοι 
θεωρούν διάδοχο του Θουκυδίδη και προ-
πάτορα της αυστηρής σύγχρονης ακαδημαϊ-
κής ιστορικής έρευνας), γνωστό κυρίως για 
το βιβλίο του ‘Οι Ιστορίες’. Σύμφωνα με τον 
ίδιο η αρχική ιδέα προτάθηκε από τους αλε-
ξανδρινούς μηχανικούς, τον Κλεόξενο και τον 
Δημόκλειτο ( 3ο αι. π.Χ.) κι εκείνος απλώς τη 
βελτίωσε.

Στην ιδέα αυτή επίσης στηρίζονται η κρυ-
πτογραφία και η στενογραφία. Πρόκειται για 
ένα τετράγωνο (5Χ5), διαιρεμένο σε 25 μι-
κρότερα ίσα τετραγωνάκια, γνωστό ως το ‘Τε-
τράγωνο του Πολυβίου’, όπου τοποθετούνται 
με τη σειρά οι χαρακτήρες της αλφαβήτου, 
από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω 
προς τα κάτω.

Στη συνέχεια, οι σειρές και οι στήλες 
αριθμούνται οριζοντίως και καθέτως, με τους 
αριθμούς από 1 έως 5, όπως στον παρακά-
τω πίνακα. (αφήνοντας το τελευταίο κουτάκι 
κενό). 

Έτσι, κάθε (διατεταγμένο το λένε οι μαθη-
ματικοί, αφού άλλο είναι το 23 κι άλλο το 32) 
ζεύγος 2 αριθμών (καρτεσιανές συντεταγμέ-
νες θα τις λέγαμε σήμερα) αντιστοιχεί σε ένα 
συγκεκριμένο γράμμα. Πχ  13 είναι το Γ, ενώ 

31 το Λ. Η λέξη “ΝΙΚΗ” μετασχηματίζεται 
στη σειρά “33, 24, 25, 22”.

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να συνταχθεί, 
κρυπτογραφικά και να μεταδοθεί άμεσα από 
ένα φυλάκιο (σκοπιά) σε άλλο, ολόκληρο 
κείμενο, με την προϋπόθεση βέβαια πως 
υπήρχε οπτική επαφή και διέθεταν  και οι 
δυο αντίγραφα του ίδιου πίνακα.

Στο λατινικό αλφάβητο με τους 26 χαρα-
κτήρες έβαζαν το Ι και το J στο ίδιο κουτάκι 
(το 24), ενώ οι Ιάπωνες, που κάνανε χρήση 
του Τετραγώνου του Πολυβίου (από το 1500 
έως το 1910), το τροποποίησαν σε πίνακα 
7Χ7, έτσι ώστε να καλύπτει τα 48 γράμματα 
της Ιαπωνικής αλφαβήτου (αφήνοντας ένα 
κενό).

Το σύστημα του Πολύβιου, που απαιτούσε 
στην πράξη τη χρήση δυο διακριτών ομάδων 
από 5 πυρσούς, μπορεί να χαρακτηριστεί 
ψηφιακό (πενταδικό των δύο bits), που απο-
τελεί πρόδρομο της σημερινής τεχνολογίας 
και την μοναδική στο είδος της καταγεγραμ-
μένη πρόταση παγκοσμίως μέχρι τον 16ο 
μ.Χ. αιώνα.

Η έναρξη της διαδικασίας αποστολής ενός 
μηνύματος γινόταν με την ανάρτηση δύο πυρ-
σών από τον ‘πομπό’, την επιβεβαίωση με 
την ανάρτηση δύο πυρσών από το ‘δέκτη’ και 
το κατέβασμα των πυρσών και από τους δύο.

Ο αποστολέας όφειλε ν’ ανασηκώσει πρώ-
τα τον αριθμό των πυρσών που αντιστοιχούσε 
στην οριζόντια γραμμή (από ένα έως πέντε). 
Ακολούθως θα έκανε το ίδιο φανερώνοντας 
τον αριθμό της κάθετης στήλης. Έτσι, για 
το γράμμα Β πχ, που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή και την δεύτερη στήλη, ο αποστολέ-

ας θα έπρεπε να σηκώσει έναν πυρσό και 
στη συνέχεια δύο.

Με τις κατάλληλες παύσεις ήταν εφικτή 
η διευκρίνιση των μεταδόσεων.  Για λόγους 
ασφαλείας, μπορούσαν βέβαια να εφαρμο-
στούν ποικίλες εκδόσεις με διαφοροποιημέ-
νες διατάξεις γραμμάτων και τον αποστολέα 
να επισημαίνει πρώτα τον αριθμό του πίνακα 
που θα χρησιμοποιούσε.

Σήμερα
Τον κώδικα αυτό, γνωστό και ως ‘σκακιέ-

ρα του Πολύβιου’ χρησιμοποίησαν κατά κό-
ρον οι φυλακισμένοι μέχρι τις μέρες μας, 
σε πολλές χώρες, για να επικοινωνήσουν με 
το άνθρωπο στο διπλανό τους κελί, αντικαθι-
στώντας απλά τα φωτεινά σήματα με ρυθμικά 
χτυπήματα στον τοίχο.

Κώστας Γιαννακός
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Στο σώμα των 154 αναγνωρισμένων ποιημάτων του 
Κ.Π. Καβάφη ο αναγνώστης μπορεί να βρει αρκετούς “πί-
δακες” έρωτος και ηδονής (ηδονιστικά ποιήματα) αλλά 
και ορισμένα γεννήματα που στρέφονται αυτοαναφορικά 
στην Ποίηση (ποιήματα Ποιητικής) με σκοπό να εξαίρουν 
την λειτουργία, την προσφορά της και, ενίοτε, την θερα-
πευτική της δράση που διορθώνει ατέλειες της πραγμα-
τικότητας. 

Στο προκείμενο άρθρο επικεντρωνόμαστε σ’ ένα δείγ-
μα ποιητικό εκ των 154 που συνενώνει τις δύο από τις 
τρεις κατευθύνσεις της καβαφικής ποίησης με συνέπεια 
να ιδώνεται ως ποίημα Ποιητικής κι εν ταυτώ ερωτικό:

ΕΚΟΜΙΣΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 

Κάθομαι καὶ ρεμβάζω.   Ἐπιθυμίες κ’ αἰσθήσεις
ἐκόμισα εἰς τὴν Τέχνην—   κάτι μισοειδωμένα,
πρόσωπα ἤ γραμμές·     ἐρώτων ἀτελῶν
κάτι ἀβέβαιες μνῆμες.    Ἄς ἀφεθῶ σ’ αὐτήν.
Ξέρει νὰ σχηματίσει    Μορφὴν τῆς Καλλονῆς·
σχεδὸν ἀνεπαισθήτως    τὸν βίον συμπληροῦσα,
συνδυάζουσα ἐντυπώσεις,   συνδυάζουσα τὲς μέ-

ρες.
(1921)

Το «Ἐκόμισα εἰς τὴν Τέχνη» αποτελεί μια ειλικρινή 
ποιητική δήλωση, μια de profundis ομολογία περί των 

στοιχείων, των εξωποιητικών ψηφίδων, που κομίζει ο 
Αλεξανδρινός στην Ποίηση ώστε μέσα σ’ αυτήν να ενω-
θούν, να συναρμοστούν και να λάβουν εντελή Μορφή. 
Τα — κατά τα φαινόμενα — ασήμαντα της ζωής, τ’ ατελή, 
τ’ αβέβαια και ανολοκλήρωτα του έρωτος γίνονται οι πρώ-
τες ύλες ενός Όλου - ενός κόσμου ποιητικού. Ο κόσμος 
αυτός που δημιουργούν προσδίδει στις ψηφίδες αξία, τις 
μνημειώνει και μετατρέπει την “μορφική τους ασάφεια” 
σε «Μορφὴν τῆς Καλλονῆς». 

Έτσι ο Καβάφης γράφοντας πλέον απόλυτα ώριμος 
και συνειδητοποιημένος ποιητικά στα 1921 ανιχνεύει τον 
οργανικό ρόλο της Ποίησης στην ζωή και την ουσιώδη 
συνεισφορά της στον έρωτα. Δεν είναι αυτή ένα υποδε-
έστερο συμπλήρωμα, ούτε ένα δευτερεύον πάρεργο το 
οποίο απλώς αναπαριστά το βιωμένο ή το ποθητό. Η Ποί-
ηση προβάλλει ως καθοριστικό ψηφίο στην συμπλήρω-
ση - ολοκλήρωση της πραγματικότητας, συνιστά μάλλον 
μια καίρια παρέμβαση στο ανολοκλήρωτο της μορφοποι-
ώντας τα άμορφα και τρέποντας τα «μισοειδωμένα» και 
«ατελ[ή]», τα επιθυμητικά αποκυήματα σε μορφοποιή-
σεις ποιητικές του έρωτος που κατακτούν το πέρασμα από 
το βραχύχρονο στο Αιώνιο. Το ζήτημα, λοιπόν, τίθεται πυ-
κνά στο δεκατετράστιχο ποίημα και δεν είναι άλλο από την 
λειτουργία της Τέχνης όπως την θέλει ακριβώς ο ποιητής 
εκπορευόμενη από και ταυτόχρονα δημιουργούμενη για 
τον βίο και τον έρωτα. ■

Τίνα
Γκοσίου
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Μιχάλης
Μεταξάς

Τελικά είχε άδικο ο Εμπειρίκος όταν έγραφε πως: 
«Σκοπός της ζωής μας δεν είναι η χαμέρπεια»…και κα-
τάληγε πως… «είναι το σεσημασμένον δέρας της υπάρ-
ξεώς μας».

Αλλά και ο Καβάφης άδικα μας προέτρεπε όταν έγρα-
φε πως: 

«Κι αν δεν μπορείς να κάμεις την ζωή σου όπως την 
θέλεις, 

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον όσο μπορείς: μην την 
εξευτελίζεις

μες στην πολλή συνάφεια του κόσμου, μες στες πολ-
λές κινήσεις κι ομιλίες.

Όμως η αλήθεια είναι πως κάθε μέρα ο ευτελισμός 
και η χαμέρπεια κυριαρχούν στις πράξεις και στους λό-
γους, στις εκφράσεις και στις εκφάνσεις του δημόσιου 
βίου του τόπου μας. Και ως δημόσιο βίο εννοώ τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, τα ενημερωτικά ειδησιογραφικά 
κανάλια των ΜΜΕ συμπεριλαμβανομένου και του διαδι-
κτύου, την πολιτική ζωή, την καθημερινότητα, την παιδεία 
και εν γένει την άσκηση της όποιας εξουσίας ο καθέ-
νας διαθέτει. Παραδειγματικά αναφέρω την ασκούμενη 
εξουσία του γονέα στο παιδί, του γιατρού στον ασθενή, 
του δάσκαλου στον μαθητή, του δημοσιογράφου, του νο-
μοθέτη, του πολιτικού, του επιχειρηματία ….

Η χαμέρπεια και ο αυτοευτελισμός, η εξαχρείωση και 
η απαξίωση των αρχών αλλά και  κάθε ηθικής, νομοθε-

τικής και εκτελεστικής Αρχής μας υπενθυμίζουν βίαια, 
και με τρόπο απόλυτο, την πικρή αλήθεια της ρήσης του 
Βίαντα: «Αρχή άνδρα δείκνυσι» ότι δηλαδή η εξουσία 
αποκαλύπτει τον χαρακτήρα του ανδρός. Μας θυμίζει 
επίσης πως και στην Αντιγόνη του Σοφοκλή (175-177) ο 
Κρέοντας μας λέει το:

ἀμήχανον δὲ παντὸς ἀνδρὸς ἐκμαθεῖν 
ψυχήν τε καὶ φρόνημα καὶ γνώμην, πρὶν ἂν 
ἀρχαῖς τε καὶ νόμοισιν ἐντριβὴς φανῇ
δηλαδή πως «είναι αδύνατο να μάθει κανείς τη διά-

θεση, το φρόνημα και τη γνώμη του κάθε ανθρώπου, 
πριν αυτός δοκιμαστεί στην άσκηση της εκτελεστικής και 
νοµοθετικής εξουσίας».

Γιατί άραγε να συμβαίνει αυτό;

Απαντώ με βεβαιότητα πως αιτία αυτού του κακού εί-
ναι η Οίηση και η Αποχαύνωση.

Εξαιτίας της Οίησης  στην πλειονότητα της η κοινωνία 
της Γ΄ Ελληνικής Δημοκρατίας «χάριν των πατέρων, προς 
ζημίαν δε των δημοσίων, και πλοίαρχοι αθαλάσσωτοι και 
στρατηγοί απειροπόλεμοι και υπουργοί αμαθείς ανεδεί-
χθησαν» και συμπληρώνω η Αποχαύνωση. Η αποχαύνω-
ση που προκαλεί η οικονομική ευμάρεια, ο τεχνολογικός 
μεσαίωνας και συνάμα λόγω έλλειψη καλλιέργειας της 
σκέψης μας. Εξαιτίας του τελευταίου κανείς δεν διδάσκε-
ται από τον χρόνο και την ιστορία, ότι πρέπει να αυτοαμ-
φισβητείται και να μαθαίνει συνεχώς. ■
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Στην πιο δημιουργική εποχή της Αρχαίας Αθήνας, 
τέλη του 5ου αιώνα π.Χ., οι πρόγονοί μας μας άφησαν 
μια ανεκτίμητη κληρονομιά, την Τέχνη τους, η οποία κα-
θρέπτιζε την πνευματική, κοινωνική, πολιτική ζωή και το 
μεγαλείο εκείνης της εποχής. Οι εικαστικές τέχνες δεν 
θα μπορούσαν να μην απασχολήσουν και τον Πλάτωνα, 
ο οποίος ανέπτυξε τις δικές του ιδέες για την Τέχνη. Το 
έργο του αποτελεί την απαρχή της φιλοσοφίας της Τέ-
χνης και της αισθητικής. Πώς λοιπόν είδε ο Πλάτων την 
Τέχνη; Ποια θέση πήρε απέναντι στους καλλιτέχνες και 
στα έργα τους;

Για την αποτύπωση της σχέσης ανάμεσα στο αρχέτυ-
πο και στο είδωλο του, ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε τον 
όρο Μίμηση. Σε αυτή την διαδικασία ο καλλιτέχνης αντι-
γράφει την εξωτερική εμφάνιση ενός αντικειμένου και 
δημιουργεί μια φαινομενική ομοιότητα. Σκοπός του δεν 
είναι η λειτουργικότητα του αντικειμένου, αλλά η δημι-
ουργία οπτικής ευχαρίστησης. Όμως, ο προβληματισμός 
του Πλάτωνα είναι ο εξής οι άνθρωποι θα πρέπει να 
επιλέγουν την ευχαρίστηση ή την αλήθεια;

Όπως αναφέρει στους ‘’Νόμους’’ η Τέχνη που χρησι-
μοποιεί την συγκίνηση για να επηρεάσει το πιο απαίδευτο 
κοινό, υποσκάπτει την λογική. Η Τέχνη, μπορεί να είναι 
βλαβερή για την κοινωνία, όμως μπορεί να συμβάλλει 
στην ανάπτυξη και την πρόοδό της. Αυτό θα μπορέσει να 
επιτευχθεί μόνο με ρυθμιστικές παρεμβάσεις, δηλαδή 
με τους νόμους που θεσμοθετούν οι Άριστοι.

Ειδικότερα, αναφέρεται στην τέχνη της ζωγραφικής, ο 
ζωγράφος δεν κατασκευάζει ‘’το αληθινό ον’’, αλλά ‘’εμ-
φανίσεις’’ των πραγμάτων. Για παράδειγμα, θα κατασκευ-
άσει τον ήλιο, τον ουρανό όμως το κατασκεύασμα αυτό 
δεν θα έχει καμία σχέση με την αλήθεια. Η ζωγραφική 
είναι μίμηση της φαινομενικότητας και όχι της αλήθειας. 

Άρα, η μιμητική απέχει πολύ από την αλήθεια. 

Μιμητής είναι ο καλλιτέχνης, οποίος δεν έχει γνώση 
για την ομορφιά ή τις ατέλειες των πραγμάτων που μιμεί-
ται. Θα μιμηθεί χωρίς να έχει ιδέα για το πόσο χρήσιμο 
ή κακό είναι κάθε πράγμα, το πιο πιθανό είναι ότι θα 
μιμηθεί αυτό που στους πολλούς και αδαείς φαίνεται 
καλό. 

Γενικά, ο Πλάτων αφήνει την εντύπωση στον αναγνώ-
στη ότι είναι εχθρός των Τεχνών, καταδικάζει την Τέχνη 
διότι δημιουργεί διαστρεβλωμένες αναλογίες των αντικει-
μένων. Ο Πλάτων ισχυρίζεται ότι η Τέχνη θα πρέπει να 
αναπαριστά τα πράγματα στις κατάλληλες αναλογίες τους, 
διαφορετικά είναι αναληθής και φαύλη. Γι’ αυτό καταδι-
κάζει την ζωγραφική, διότι μεταλλάζει τα πράγματα και 
διαφθείρει τον άνθρωπο. Το ίδιο θεωρεί για την ποίηση 
και την μουσική, γιατί η ευχαρίστηση που προκαλούν εί-
ναι επίπλαστη και επιφανειακή. Ωστόσο, δεν καταδικάζει 
την Τέχνη στο σύνολό της επειδή κάθε Τέχνη δεν εί-
ναι διαστροφή της αλήθειας. Τέλος, θεωρεί ότι η Τέχνη 
θα πρέπει να προσαρμόζεται στην πραγματικότητα και 
ο καλλιτέχνης είναι αναγκαίο να ανακαλύψει και να πα-
ρουσιάσει τα μοναδικά τέλεια σχήματα των πραγμάτων. 
Οποιαδήποτε παρέκκλιση του μπορεί να οδηγήσει στην 
ανηθικότητα. Με αυτό τον τρόπο, ο Πλάτων εγκαινίασε 
την Ιδεαλιστική Ερμηνεία του ‘’Ωραίου’’ και τη μιμητική 
και την ηθικοπλαστική ερμηνεία της Τέχνης. Η πραγματι-
κή αποστολή της Τέχνης είναι να περιοριστεί στα αληθινά 
σχήματα και χρώματα. ■

Βιβλιογραφία: 
Πλάτων, ‘’Πολιτεία’’, 597. 5, e. 5, 598a, 598 10b, 

602, 5, 10
Πλάτων, ‘’Σοφιστής’’, 234b.d, 236b ■

Έλενα 
Χαβαλεδάκη 
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Δημήτρης 
Τζάνας

Οι αποφάσεις της Σ.Κ. της Ε.Ε. σε σχέση με το πα-
κέτο στήριξης συνιστούν μείζονα πρόκληση τόσο για την 
υποβοήθηση της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομί-
ας όσο και για το σχεδιασμό και υλοποίηση του παραγω-
γικού μετασχηματισμού της. Αν και η απορρόφηση κον-
δυλίων ύψους €70 δις. υπό το συντονισμό της ελληνικής 
δημόσιας διοίκησης συνιστά ένα δυσχερέστατο εγχείρη-
μα, το ελληνικό χρηματιστήριο δικαιούτο να φορέσει τα 
γιορτινά του κινούμενο σε ανοδική κατεύθυνση, έστω και 
για λίγες ημέρες, παρά το χαμηλό βαθμό ορατότητας 
που συνεχίζει να υπάρχει λόγω της πανδημίας και των 
αρνητικών παρενεργειών στην οικονομία.

Όμως, ο απρόβλεπτος Ερντογάν είχε άλλη γνώμη κα-
θώς με τις πράξεις του τόσο στο Αιγαίο (έρευνες στην 
ελληνική ΑΟΖ) όσο και στην Κωνσταντινούπολη (μετα-
τροπή σε τζαμί της Αγίας Σοφίας) προκάλεσε σοβαρή 
ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις κλιμακώνοντας 
το γεωπολιτικό κίνδυνο στην περιοχή. Αναπόφευκτα, το 
σκηνικό στο ελληνικό χρηματιστήριο άλλαξε με την επεν-
δυτική ψυχολογία να επιδεινώνεται και τους αγοραστές 
να αποσύρονται, δίνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων 
στους πωλητές. Το αποτέλεσμα ήταν η  πλαγιοκαθοδική 
κίνηση του Γ.Δ. που εύκολα διέσπασε τα όρια στήριξης 
μέχρι και των 630 μονάδων απειλώντας για περαιτέρω 
συνέχιση προς 600 μονάδες. Με τον τραπεζικό κλάδο 
να αποτελεί την αχίλλειο πτέρνα της αγοράς καθώς οι 
περισσότεροι συνομολογούν στην εκτίμηση ότι η πανδη-
μία θα οδηγήσει σε μια νέα γενιά μη εξυπηρετούμενων 
δανείων μετά το 2021 πάνω από 15 δις ευρώ., η απο-
κάλυψη των οποίων θα γίνει όταν το moratorium μεταξύ 
τραπεζών και δανειοληπτών ολοκληρώσει την περίοδο 
εφαρμογής του. 

Με τον Ερντογάν λοιπόν να καθορίζει  το επίπεδο του 
γεωπολιτικού κινδύνου στην περιοχή μας, καθώς τόσο οι 
ΗΠΑ και η Ρωσία όσο και η Ε.Ε. δεν ανταποκρίνονται στα 
ελληνικά αιτήματα σε σχέση με την τιθάσευσή του, το ελ-
ληνικό χρηματιστήριο βιώνει ένα πραγματικό καθεστώς 
ομηρείας, αποφεύγοντας προσώρας την επιδείνωση κα-
θώς ο Τούρκος Πρόεδρος επιθυμεί σε αυτή τη φάση τη 
διεξαγωγή διαλόγου για τις περιοχές που χαρακτηρίζει 
ως αμφιλεγόμενες. 

Είναι επομένως φανερό ότι  ζωτικά θέματα που αφο-
ρούν τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας, όπως η 
άφιξη τουριστών, οι επενδυτικές πρωτοβουλίες αλλά 
και η καταναλωτική συμπεριφορά ευρέων κοινωνικών 
στρωμάτων προσδιορίζονται  σημαντικά από το βαθμό 
γεωπολιτικής σταθερότητας. Το απεικονίζουν άλλωστε 
και τα οικονομικά στοιχεία, καθώς ο αρνητικός πληθω-
ρισμός πιστοποιεί τις συνθήκες αποπληθωρισμού, ενώ 
η συνεχιζόμενη και τον Ιούνιο αύξηση των καταθέσεων 
στα 148,55 δις. ευρώ του ιδιωτικού τομέα (+394 εκ. 
ευρώ από τις επιχειρήσεις), πιστοποιεί  την αναστολή 
των επεκτατικών σχεδίων πολλών εταιρειών. Ευλόγως, οι 
χρηματιστηριακές συναλλαγές έχουν υποχωρήσει  και 
ήταν τα πακέτα της μεταβίβασης του ποσοστού της Μα-
ριάνας Λάτση που συντήρησαν τον όγκο των  συναλλαγών 
πάνω από τα 50 εκ. ευρώ

Την ίδια ώρα, το σκηνικό των διεθνών αγορών προβλη-
ματίζει. Η επανεμφάνιση αυξημένου αριθμού κρουσμά-
των από τον κορωνοϊό στις ΗΠΑ και αλλού προκαλεί ανη-
συχία και υπονομεύει την επανεκκίνηση της παγκόσμιας 
οικονομίας που συνεχίζει σε υφεσιακούς ρυθμούς. 

Στις ΗΠΑ, οι χρηματιστηριακοί δείκτες συνεχίζουν να 



◀ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
31

κινούνται σε υψηλές επιδόσεις καθώς οι τιμές των μετοχών των τεχνο-
λογικών κολοσσών   (Apple, Facebook, Microsoft, Amazon κοκ) επανήλ-
θαν σε ανοδική κίνηση. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος  Τραμπ ζητεί από 
το Κογκρέσσο την έγκριση ενός ακόμη πακέτου στήριξης των εισοδη-
μάτων πληττομένων Αμερικανών ύψους $1 τρις ευρώ πιστώνοντας τους 
λογαριασμούς  με μετρητά (helicopter money) και διαμορφώνοντας 
προϋποθέσεις να τίθεται σοβαρός προβληματισμός για την υπερχαλαρή 
πολιτική προσφοράς χρήματος από τα κράτη (free money), όπως επι-
σημαίνει ο τελευταίος Economist σε ειδικό αφιέρωμα.

Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την διαμόρφωση των επιτοκίων των κρα-

τικών ομολόγων των ισχυρότερων οικονομιών γύρω από το μηδέν ή και 
παρακάτω  και τις συνθήκες αποπληθωρισμού να μηδενίζουν τη διάθε-
ση για τοποθετήσεις σε μετοχικούς τίτλους ενόσω οι οικονομίες ασθμαί-
νουν, είναι εύλογη η αναζήτηση εναλλακτικών καταφυγίων στα πολύτιμα 
μέταλλα. 

Είναι επομένως λογική η στροφή προς το χρυσό και το ασήμι οι τιμές 
των οποίων καταγράφουν ήδη αύξηση της τάξης του 30% (πάνω από τα 
$1900 ανά ουγγιά ο χρυσός και πάνω από $23 το ασήμι ανά ουγγιά). 
Και με ισχυρό το ενδεχόμενο να συνεχίσουν την ανοδική τους κίνηση το 
επόμενο διάστημα ■
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Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) 
είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη Ανεξάρτητη Αρχή που 
ιδρύθηκε με τον Ν. 2190/1994 με σκοπό τον έλεγχο της 
ορθής εφαρμογής των διατάξεων που διέπουν τις προ-
σλήψεις στον δημόσιο τομέα.

Το δικαίωμα της εργασίας στον δημόσιο τομέα
Το άρθρο 103 του Συντάγματος καθορίζει ένα σύστη-

μα πρόσληψης και στελέχωσης της δημόσιας διοίκησης 
και ταυτόχρονα μία ανεξάρτητη αρχή που εγγυάται τη 
διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αντικειμενικότητα του 
συστήματος αυτού. Συγκεκριμένα, ορίζει ότι η πρόσληψη 
υπαλλήλων στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο το-
μέα γίνεται είτε με διαγωνισμό είτε με επιλογή σύμφωνα 
με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και υπά-
γεται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής που ορίζει σχετι-
κός νόμος. Επίσης, ορίζει ότι νόμος μπορεί να προβλέπει 
ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυ-
ξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας ή ειδικές 
διαδικασίες επιλογής προσωπικού για θέσεις, το αντικεί-
μενο των οποίων περιβάλλεται από ειδικές συνταγματικές 
εγγυήσεις.

Το δικαίωμα του πολίτη προς εργασία στον δημόσιο 
τομέα με συνθήκες απόλυτης διαφάνειας, δημοσιότητας, 
αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας επιβάλλει την ουδετε-
ρότητα της Διοίκησης και τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών 

για όλους τους πολίτες. Σκοπός του ΑΣΕΠ είναι να αποτελεί 
τον θεσμικό εγγυητή της τήρησης των αρχών αυτών κατά 
τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στον δημόσιο και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. 

Για την εκπλήρωση της αποστολής του, το ΑΣΕΠ έχει 
εξοπλιστεί με ειδικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας. Τα μέλη 
του είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί που απολαμβάνουν 
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. 

Το ΑΣΕΠ διαθέτει επίσης διοικητική και οικονομική αυ-
τοτέλεια, με δικό του προϋπολογισμό και δεν υπόκειται 
σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες 
διοικητικές αρχές αλλά μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο 
σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής. Οι πράξεις του 
δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο από άποψη νομιμό-
τητας αλλά μόνο σε δικαστικό έλεγχο. 

Οι αρμοδιότητες του ΑΣΕΠ
Το ΑΣΕΠ διαθέτει κανονιστικές αρμοδιότητες, ελεγκτι-

κές αρμοδιότητες της νομιμότητας των πράξεων που υπά-
γονται στη δικαιοδοσία του και περιορισμένες κυρωτικές 
αρμοδιότητες. 

Συγκεκριμένα, το ΑΣΕΠ επιλέγει το τακτικό προσωπι-
κό του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης, 
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ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών πρόσληψης προ-
σωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της 
απασχόλησης εποχικού προσωπικού ή με σύμβαση μί-
σθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και 
ευρύτερου δημόσιου τομέα. 

Επίσης, Σύμβουλοι-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με την ιδιό-
τητα του ανακριτικού υπαλλήλου διεξάγουν ελέγχους για 
παράνομες προσλήψεις (εικ. 2).

Για την επιλογή του τακτικού προσωπικού, το ΑΣΕΠ 
οργανώνει γραπτούς διαγωνισμούς, όπου απαιτείται, και 
αξιολογεί τους υποψηφίους με βαθμολόγηση συγκεκρι-
μένων κριτηρίων που ορίζει ο σχετικός νόμος. Για ορι-
σμένες θέσεις διεξάγει συμπληρωματική πρακτική δοκι-
μασία ή ειδικές εξετάσεις. Το υψηλών απαιτήσεων ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό επιλέγεται με ειδική διαδικασία 
ουσιαστικής αξιολόγησης των υποψηφίων από πενταμελή 
επιτροπή οριζόμενη από το ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις καλύπτονται πάντα μετά από πανελλήνια προ-
κήρυξη στην οποία αναφέρονται τα απαιτούμενα προσό-
ντα για κάθε θέση και όλες οι σχετικές με την επιλογή 
διαδικασίες. Η βασική αρχή της διαφάνειας καλύπτεται 
με τη δημοσιοποίηση από το ΑΣΕΠ όλων των σταδίων της 
διαδικασίας επιλογής προσωπικού (εικ. 3).

 Οι κύριοι επικοινωνιακοί στόχοι της Αρχής αφορούν την 
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών καθώς 
και την εδραίωση της εμπιστοσύνης για την πιστή τήρηση 

των αρχών της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της αντι-
κειμενικότητας και της αξιοκρατίας στις προσλήψεις του 
δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ενημέρωση 
του κοινού πραγματοποιείται μέσω του Γραφείου Εξυπη-
ρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ, που έχει οργανωθεί για τον 
σκοπό αυτό και μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.

Το ΑΣΕΠ υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο κατά 
τον τρόπο και τη διαδικασία που κάθε φορά προβλέπεται 
από τον Κανονισμό της Βουλής. Η Αρχή συντάσσει κάθε 
χρόνο έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά 
το προηγούμενο έτος. Οι ετήσιες εκθέσεις της υπάρχουν 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της http://www.asep.gr (επι-
λογή ΑΣΕΠ > Ετήσιες Εκθέσεις). Οι ετήσιες εκθέσεις υπο-
βάλλονται στον Πρόεδρο της Βουλής και παρουσιάζονται 
από το ΑΣΕΠ στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας της Βουλής.

Περισσότερες πληροφορίες για το ΑΣΕΠ, τους διαγωνι-
σμούς που προκηρύσσονται και την εξέλιξή τους, τις θέ-
σεις που αφορούν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή συμ-
βάσεις έργου ή εποχικό προσωπικό, τις ηλεκτρονικές του 
υπηρεσίες καθώς και για την υποβολή καταγγελιών οι πο-
λίτες μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Αρχής: 
http://www.asep.gr. ■
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Θησαυρός η τοπική βιβλιοθήκη. Είναι ο χώρος εκείνος 
όπου κάλλιστα έχεις τη δυνατότητα να  πολλούς τίτλους  
βιβλίων δωρεάν, να κάνεις κτήμα σου τα μηνύματα τους 
και να τα ευχαριστηθείς με την ψυχή σου. Οι βιβλιοθήκες 
όμως δεν σταματούν εκεί προσφέρουν ακόμη περισσότε-
ρα τα οποία είναι επίσης δωρεάν. 

Πιο κάτω αναφέρονται επτά ακόμη περιπτώσεις  που 
μπορεί να προσφέρει δωρεάν στους δημότες μια Δημοτι-
κή βιβλιοθήκη.  

1. Θα δοθεί η δυνατότητα σε σένα και τα παιδιά σου να 
γνωρίσετε  συγγραφείς και εικονογραφους των βιβλίων 
που διάβασατε  η διαβάζετε  . 

2. Η Δημοτικη βιβλιοθήκη είναι το κατάλληλο  μέρος 
για να οργανωθούν διάφορεςενδιαφέρουσες εκδηλώσεις 
όπως παρουσιάσεις βιβλίων,  σεμινάρια και εργαστήρια, 
κυρίως λόγω της ποικιλίας των πληροφοριών που είναι 
διαθέσιμες καθώς και της ποικιλίας των ανθρώπων που θα 
βρεθούν εκεί. Οπότε τσέκαρε το πρόγραμμα των εκδηλώ-
σεων της βιβλιοθήκης σου και σίγουρα θα βρεις κάτι που 
θα σου κάνει και - γιατί όχι - κάτι στο οποίο θα μπορούσες 
κι εσύ να συμμετάσχεις σαν εθελοντής. 

3.Θα μάθεις για ό, τι συμβαίνει στην τοπική  κοινωνία. 
Οι περισσότερες βιβλιοθήκες έχουν έναν πίνακα ανακοι-
νώσεων όπου μπορείς να βρεις ανακοινώσεις για οτιδήπο-
τε, από σπίτια για ενοικίαση μέχρι εκθέσεις ζωγραφικής 
και συναυλίες. 

Επίσης μπορείς να μάθεις για όλα τα ενδιαφέροντα νέα 
πράγματα που συμβαίνουν στη γειτονιά σου τα οποία πιθα-

νόν δε θα τα μάθαινες αλλιώς.
4. Θα βρεις τα τοπικά αρχεία. Δεν είναι μόνο τα λογο-

τεχνικά βιβλία και οι εγκυκλοπαίδειες στα ράφια της τοπι-
κής σου βιβλιοθήκης. Εκεί φυλάσσονται επίσης τα αρχεία 
της τοπικής ιστορίας. Για παράδειγμα, μέσα από παλιές 
τοπικές εκδόσεις, φακέλους αρχείων και παλιές τοπικές 
εφημερίδες μπορείς να μάθεις περισσότερα για την ιστο-
ρία της οικογένειας και των προγόνων σου όπως και την 
ιστορία του τόπου στον οποίο ζεις.

5.Μπορείς να μάθεις μια ξένη γλώσσα ή ό, τι άλλο σε 
ενδιαφέρει. Οι βιβλιοθήκες εκτός από ξενόγλωσσα βιβλία 
διαθέτουν και πλούσιες συλλογές από CD, CD-ROM και 
DVD, τα οποία περιέχουν προγράμματα εκμάθησης ξένων 
γλωσσών, μαθήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και οτιδή-
ποτε μπορείς να φανταστείς. Το μόνο που έχεις να κάνεις 
είναι να επιλέξεις τι είναι αυτό που σε ενδιαφέρει περισ-
σότερο να μάθεις.

6.Μπορείς να έχεις δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο. 
Όλες οι βιβλιοθήκες έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
συνδεδεμένους στο διαδίκτυο και πολλές από αυτές μάλι-
στα προσφέρουν και ασύρματη σύνδεση μέσα στο κτίριο. 

7. Επίσης, οι βιβλιοθήκες έχουν συνδρομές σε διάφο-
ρα περιοδικά, λογοτεχνικά και ποικίλης ύλης, τα οποία 
μπορείς να διαβάσεις στο χώρο της βιβλιοθήκης δίχως 
κανένα κόστος .

Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείς να κερδίσεις αν 
ο Δήμος σου προσφέρει τα αυτονόητα αγαθά  της γνώσης,  
όπως πχ αυτό της Δημόσιας  βιβλιοθήκης. ■
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Δημοτική βιβλιοθήκη Αγίας Παρασκευής
Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/eidhseis/dhmosio

Παναγιώτης 
Δημητρόπουλος
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Το 2016 κυκλοφόρησε η ταινία οι «Γάτες 
της Κωνσταντινούπολης». Δημιουργός αυτής 
ήταν η Τσεϊντά Τορούν, Τουρκάλα σκηνοθέ-
της η οποία μέσα από ένα πολύ δημιουργι-
κό σενάριο κατάφερε να δώσει μια έξυπνη 
και συνάμα τρυφερή ταινία αφού μέσα από 
τον κινηματογραφικό της φακό τόλμησε να 
προσεγγίσει την καθημερινότητα αυτής της 
μεγαλούπολης ταξιδεύοντάς μας στον αφανή 
τετράποδο κόσμο της πόλης.

Είναι γνωστό σε όλους ότι οι Τούρκοι τρέ-
φουν βαθύ σεβασμό και λατρεία σ΄ αυτά τα 
πανέξυπνα αιλουροειδή θα λέγαμε μάλιστα 
περισσότερο και από τους σκύλους. Πουθενά 
στην Πόλη δεν θα δεις αποστεωμένες γάτες 
γιατί όλοι τις περιποιούνται και τις φροντίζουν 
ενώ πολλά μαγαζιά τις έχουν για μασκώτ. Τις 
συναντάς ακόμα σε καφετέριες, σε κουρεία 
και γενικώς σε κλειστούς χώρους όπου θρο-
νιάζονται στα δικά τους καρεκλάκια με αποτέ-
λεσμα να γίνονται ένα με το περιβάλλον και 
τους οικοδεσπότες.

Λέγεται ότι ο Προφήτης Μωάμεθ είχε μια 
αγαπημένη γάτα, με το όνομα Μουέζα και μά-
λιστα ήταν τόση η αγάπη του ώστε θα προτι-
μούσε να έμενε χωρίς το μανδύα του, παρά 
να ενοχλούσε μια γάτα που θα κοιμόταν επά-
νω σε αυτόν». Θεωρείται ότι οι γάτες είναι η 
σύνδεση του ανθρώπου με τον Θεό και ότι 
οι άνθρωποι μέσω της γάτας εκφράζουν την 

πνευματική, τη συναισθηματική και τη φιλο-
σοφική πλευρά τους. Εκείνο όμως που δεν 
ξέρουν πολλοί είναι ότι εδώ και πλέον 16 
χρόνια η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης 
έχει γίνει ο φιλόξενος χώρος της Gli, μιας 
πανέμορφης κεραμιδόγατας που διαθέτει πε-
ρισπούδαστο βασιλικό ύφος και η οποία έχει 
γίνει το αγαπημένο ζώο των τουριστών και όχι 
μόνο. 

Τον Απρίλιο του 2009 όταν ο Αμερικανός 
ηγέτης Μπαράκ Ομπάμα ξεναγήθηκε από τον 
Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στην Αγία 

Σοφία ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε 
την Γλι να δέχεται να χάδια του Αμερικανού 
Προέδρου. 

Το όνομa Γλι σημαίνει «Ένωση της Αγά-
πης» και όλοι συμφωνούν σε ένα πράγμα: ότι 
είναι τόσο αξιολάτρευτη εξαιτίας του τρόπου 
που ποζάρει μπροστά στο φωτογραφικό φακό 
αλλά και στο πώς συμπεριφέρεται. Η Γλι είχε 
έναν αδερφό, τον Πάτι ο οποίος πέθανε και 
μια αδερφή, την Κιζίμ και γεννήθηκαν από 
την Σόφι το 2004. 
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Η Ουμούτ Μπαχτσέτσι, ξεναγός στο επάγγελμα διατηρεί λογαριασμό 
της Γλι στο Instagram με πάνω από 50.000 ακόλουθους, ώστε να μπο-
ρεί να συλλέγει όλες τις φωτογραφίες της σε ένα μέρος καθώς πολλοί 
την απαθανατίζουν διαρκώς. 

Κάποτε, στην ξακουστή Κωνσταντινούπολη, ζούσε ένας ναυτικός που 
βρισκόταν σε σοβαρό οικονομικό αδιέξοδο. Ο άνθρωπος χρειαζόταν 
120 λίρες για να ξεπληρώσει ένα χρέος σχετικό με το σκάφος του και 
αν δεν έβρισκε τα χρήματα και μάλιστα άμεσα, πολύ απλά θα έχανε 
όλο του το βιος. Ο ναυτικός δεν μπορούσε να δανειστεί από κανέναν, το 
ποσό ήταν πολύ μεγάλο για τα μέτρα της εποχής.

Ώσπου μια μέρα μια αδέσποτη γάτα, την οποία ο ναυτικός ενίοτε 
χάιδευε και τάιζε στο λιμάνι, τον πλησίασε και τον παρακίνησε να προ-
σέξει κάτι κουρέλια. Ανάμεσά τους υπήρχε και ένα παλιό, φθαρμένο 
πορτοφόλι. Ο ναυτικός αγνόησε τα «λάφυρα» του τετράποδου, θεωρώ-
ντας πως επρόκειτο για ασήμαντης αξίας εύρημα, εκείνο όμως δεν το 
έβαλε κάτω. Επέμεινε. Λίγα λεπτά αργότερα η γάτα τον πλησίασε με το 
πορτοφόλι στο στόμα της. Με τα πολλά, ο ναυτικός άνοιξε το πορτοφόλι 
και βρήκε μέσα ακριβώς 120 λίρες.

«Αν αυτό δεν είναι θείο δώρο, τότε τι είναι;», είπε χρόνια αργότερα ο 
ίδιος ναυτικός, ένας από τους ανθρώπους που αφηγούνται τη δική τους 
γατοϊστορία, τη δική τους γατοεμπειρία, μπροστά στον φακό της Τουρκά-
λας σκηνοθέτιδας Κέιντα Τορούν. ■
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“ I don’t write music for fame. I write it 
for myself” 

“Being original is getting harder and 
harder “

"Music's untangible, it has no physical 
features, it's just like a dream. It exists only 
when it's played, it becomes body and flesh 
in her listener's mind. Poetry doesn't need 
to be interpreted, words have their own 
meaning: music's not like that. You can 
interpret music in so many ways... a piece 
describing a war scene could be read by 
someone as the score to a frenzied dance "

Ennio Morricone
…………………………….
Δεν είμαι δημοσιογράφος ούτε ειδική σε 

θέματα μουσικής… απλά μια ασίγαστη επι-
θυμία μου με οδηγεί και ένα δέος απέναντι 
στον μαέστρο που μάγεψε τον κόσμο με την 
μουσική του, να κοιτάξω λίγο πίσω από τα 
φώτα της μεγάλης του πορείας, τον άνθρωπο 
Ennio Morricone. Εδώ δεν θα μιλήσουμε για 
τα βραβεία του, τα πολυσυζητημένα έργα του 
τις παραστάσεις που τον απογείωσαν αλλά… 
θα αναφερθούμε στις φορές που πρωταγω-
νίστησε η φωνή του αντί της μουσικής του οι 
συνθήκες, οι άνθρωποι της ζωής του, οι άγνω-
στες συνεργασίες του … η Ελλάδα και φυσικά 
όλα αυτά μέσα από την ιδιαίτερα λακωνική 

και μετρημένη παρουσία του σε όλη του την 
ζωή.

O Ennio Morricone γεννήθηκε στις 10 
Νοεμβρίου 1928 στην Ρώμη της Ιταλίας. Η 
μητέρα του Libera Ridolfi ήταν επιχειρηματί-
ας και ο πατέρας του Mario Morricone ήταν 
επαγγελματίας παίχτης τρομπέτας που ερμή-
νευσε σε ορχήστρες ελαφριάς μουσικής. Η 
οικογένειά του ήρθε από το Arpino  κοντά στο 
Frosinone . Μεγάλωσε στο Trastevere μαζί με 
τα 4 αδέρφια του : τους αδερφούς Aldo και 
Franco και τις αδελφές Andriana και Maria.

O Morricone ήρθε σ’ επαφή με την μου-
σική χάρη στον πατέρα του   ο οποίος του 
δίδαξε πώς να διαβάζει μουσική και να παίζει 
διάφορα μουσικά όργανα. Συμμετείχε στην 
Εθνική Ακαδημία της St. Cecilia για να πάρει 
επίσημα μαθήματα τρομπέτας το 1940 και σε 
ηλικία 12 ετών γράφτηκε σε ένα τετραετές 
πρόγραμμα αρμονίας. Υπο την διεύθυνση του 
Goffredo Petrassi O Morricone μελέτησε την 
τρομπέτα, την σύνθεση και την χορωδιακή 
μουσική. Το 1946, έλαβε το πτυχίο του στην 
τρομπέτα και μετά συνέχισε να εργάζεται σε 
κλασική σύνθεση και χορωδιακή μουσική. 
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του λαμβάνοντας το 
δίπλωμα  “the Diploma in instrumation for 
Band Arrangement (fanfare) με βαθμολο-
γία 9/10 το 1952. Συνέχισε και εντάχθηκε 

στο Ωδείο της St. Cecilia και αποφοίτησε το 
1954 με το βαθμό 9,5 /10 έχοντας πλέον το 
δίπλωμα the Diploma in composition under 
Petrassi. 

Αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε ότι 
έγραψε τις πρώτες του συνθέσεις σε ηλικία 
6 ετών. 

Ο Morricone ζει τον πόλεμο και αναφέ-
ρει: «Γεννήθηκα το 1928, οπότε το 1943 
και 1944 είχαμε πόλεμο στη Ρώμη. Υπήρ-
χαν πολλές δυσκολίες, έλλειψη φαγητού, 
αρκετές ανεπάρκειες. Όταν λοιπόν, δούλευα 
με τους Αμερικανούς, τους Άγγλους και τους 
Καναδούς λίγο μετά τον πόλεμο, όταν έπαι-
ζα μαζί τους, με πλήρωναν με φαγητό. Αυτά 
μπορούν να δώσουν μια ιδέα για το εύρος της 
φτώχειας εκείνο τον καιρό». 

Το 1950 γνωρίζει την μέλλουσα γυναίκα 
του Maria Travia μια συγγραφέα που έγρα-
φε στίχους για εκείνον. Το 1955 ξεκινά να 
γράφει μουσική για το σινεμά και ένα χρόνο 
μετα παντρεύονται στις 13 Οκτωβρίου 1956 
και από τότε…είναι μαζί μέχρι τον θάνατο . 

Είχε πει για εκείνη: « Όλοι θα πεθάνουν. 
Δεν φοβάμαι ιδιαίτερα γι’ αυτό. Αυτό που με 
τρομάζει είναι ότι αν «φύγω» πριν τη σύζυγο 
μου θα την αφήσω μόνη και το αντίστροφο. 
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Κωνσταντία Φαγαδάκη

https://youtu.be/3lnceJN2H_s
https://www.youtube.com/watch?v=Jjq6e1LJHxw&t=1634s
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Το ιδανικό θα ήταν να πεθάνουμε μαζί».  Το 
2016 της αφιερώνει το Όσκαρ που έλαβε 
για την μουσική στην  ταινία Μισητοί 8 του 
Ταραντίνο. Αποκτούν τρεις γιους τον Marco το 
1957 τον Andrea το 1964 τον Giovanni το 
1966 και μια κόρη την Alessandra το 1961.  
Ο Andrea εχει μια πετυχημένη καριέρα ως 
συνθέτης και μαέστρος ενώ ο Giovanni ως 
σκηνοθέτης.

Η συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Sergio 
Leone και φίλο του υπήρξε καθοριστική για 
να γίνει παγκόσμια γνωστός στην μουσική 
επένδυση τον ονόματι «σπαγγέτι γουέστερν» . 

Τελειομανής και ασίγαστος να ανακαλύ-
πτει τα όρια του κόσμου της μουσικής πει-
ραματίζεται με νέους ήχους. To 1964 ίδρυ-
σε το Gruppo di Improvvisazione Nuova 
Consonanza επίσης γνωστό ως The Group ή 
Il Gruppo ήταν μια πρωτοποριακή ομάδα αυ-
τοσχεδιασμού που θεωρείται η πρώτη συλλο-
γική ομάδα πειραματικών συνθετών με κύρια 
μέλη : Franco Evangelisti (πιάνο, κρουστά) 
Ennio Morricone (τρομπέτα, φλάουτο) Egisto 
Macchi (perc, celesta, χορδές). Η ομάδα 
ήταν αφιερωμένη στην ανάπτυξη νέων μου-
σικών τεχνικών μέσω αυτοσχεδιασμού, θορύ-
βου-τεχνικών και αντι-μουσικών συστημάτων. 
Τα μέλη της ομάδας καθώς και οσοι προ-
σκεκλημένοι συμμετείχαν χρησιμοποιούσαν 
εκτεταμένες τεχνικές σε παραδοσιακά κλα-
σικά όργανα. Επηρεάζοντας την μουσική της 
δεκαετίας του ’70. 

Εκείνη την εποχή είναι αξιοσημείωτο να 
αναφέρουμε την κυκλοφορία του άγνωστου 
άλμπουμ «Non Devi Dimenticare - da vi scrivo 
da un carcere in Grecia» με ποίηση του 
Αλέξανδρου Παναγούλη από την εποχή που 
ήταν κρατούμενος της χούντας. O Morricone 

ντύνει μουσικά τις απαγγελίες των ποιημάτων 
των:  Aντριάνα Αστι,  Παζολίνι,  Τζιαν Μαρία 
Βολοντέ και του Παναγούλη. Όταν ο δίσκος 
κυκλοφόρησε το 1979, ο Παναγούλης και ο 
Παζολίνι δεν ζούσαν. 

 Ο Morricone επηρέασε πολλούς καλλι-
τέχνες καθ’ όλη την διάρκεια της 65χρονης 
καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων των 
Hans Zimmer, Danger Mouse, Dire Straits, 
Muse, Metallica και Radiohead. Επίσης σύν-
θεσε τραγούδια για αρκετούς καλλιτέχνες 
όπως οι Gianni Morandi, Alberto Lionello, 
Rita Pavone, Gino Paoli, Demis Roussos και 
πολλούς άλλους.

Δεν έδινε συχνά συνεντεύξεις και όποτε 
συνέβαινε αυτό ήταν λιτός και δωρικός στις 
απαντήσεις του, σχεδόν αποστομωτικός. Αυ-
στηρός, ουσιαστικός και σπάνιος …όπως και 
η μουσική του.

Αγαπούσε υπερβολικά την Ρώμη για να την 
εγκαταλείψει για μια έπαυλη στο Χολιγουντ. 
Μετρημένος σε όλη του την ζωή και στις κα-
θημερινές συνήθειες του: «Ξυπνάω νωρίς. 
Κάνω λίγη άσκηση στο σπίτι. Μετά, κατά τις 
7, βγαίνω να αγοράσω εφημερίδες. Διαβάζω 
τις εφημερίδες. Περιμένω να ξυπνήσει η γυ-
ναίκα μου και μετά παίρνουμε πρωινό. Ξεκι-
νάω δουλειά γύρω στις 8.30. Και αυτή είναι η 
μέρα μου, αυτή είναι η ρουτίνα μου»

 Απεβίωσε στις 6 Ιουλίου στο Universita 
Campus Bio Medico στην Ρώμη σε ηλικία 91 
χρονών όπου είχε βρεθεί μετά από πτώση, 
που του προκάλεσε κάταγμα στο ισχίο αφή-
νοντας το παρακάτω γράμμα:

Εγώ, ο Ένιο Μορικόνε, πέθανα.
Το ανακοινώνω σε όλους τους φίλους, που 

βρίσκονταν πάντα δίπλα μου αλλά και σε αυ-
τούς που βρίσκονται λίγο πιο μακριά, τους 
οποίους αποχαιρετώ με πολλή αγάπη. Είναι 
αδύνατον να κατονομάσω όλους αυτούς.

Αλλά μια ειδική αναφορά θέλω να κάνω 
στους Πεπούτσο και τη Ρομπέρτα, τους αδελ-
φικούς φίλους που ήταν παρόντες στα τελευ-
ταία χρόνια της ζωής μας. Υπάρχει μόνο ένας 
λόγος που με σπρώχνει να τους χαιρετίσω 
όλους με αυτόν τον τρόπο και να έχω μια κη-
δεία σε κλειστό κύκλο: δε θέλω να ενοχλώ.

Αποχαιρετώ με πολλή αγάπη την Ίνες, 
τη Λάουρα, τη Σάρα, τον Έντζο και τον Νόρ-
μπερτ, με τους οποίους εγώ και η οικογένειά 
μου μοιραστήκαμε ένα μεγάλο μέρος από τη 
ζωή μας.

Θέλω να εκφράσω την αγάπη μου για τις 
αδερφές μου, Αντριάνα, Μαρία και Φράνκα, 
και τους αγαπημένους τους, και να τους θυμί-
σω πόσο τις αγαπούσα.

Ένα βαθύ και έντονο αντίο στα παιδιά μου, 
Μάρκο, Αλεσάντρα, Αντρέα και Τζιοβάνι, στη 
νύφη μου, Μόνικα και στα εγγόνια μου, Φρα-
ντσέσκα, Βαλεντίνα, Φραντσέσκο και Λούκα. 
Ελπίζω να γνωρίζουν πόσο πολύ τους αγάπη-
σα.

Αποχαιρετώ τελευταία (αλλά όχι λιγότερο 
σημαντική) τη Μαρία. Θυμάμαι ξανά την απί-
στευτη αγάπη που μας κράτησε μαζί και στε-
ναχωριέμαι που την αφήνω. Σε αυτήν, το πιο 
επίπονο αντίο", ανέφερε το αποχαιρετιστήριο 
γράμμα του.

Αυθεντικός και αθόρυβος ο Ennio 
Morricone μέχρι τον θάνατο του και η μου-
σική του μια ακόμα διάσταση για όσους την 
βιώνουν… Tον ευχαριστούμε !
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Στην Ελλάδα υπάρχει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Φίλων Μουσικής 
Ένιο Μορικόνε Ελλάδος με έδρα την Λάρισα και στην οδό Μανωλάκη 
υπάρχει η μοναδική προσωπογραφία μεγάλων διαστάσεων του Ennio 
Morricone.

Πηγές:
https://www.athensvoice.gr/culture/cinema/661483_14-agnosta-

stoiheia-gia-ton-enio-morikone»
https://www.kathimerini.gr/1087058/gallery/politismos/

moysikh/zwntas-me-tis-moysikes-toy-enio-morikone
https://en.wikipedia.org/wiki/Gruppo_di_Improvvisazione_

Nuova_Consonanza
www.lifeinitaly.com/music/ennio-morricone 
https://gossipgist.com/ennio-morricone 
https://www.news247.gr/kosmos/ego-o-enio-morikone-pethana-

to-sygklonistiko-apochairetistirio-gramma-toy.7675668.html
https://flix.gr/news/ennio-morricone-life-lessons.html

https://www.youtube.com/watch?v=h1PfrmCGFnk&list=PLsDNjdQnm6TX8e0bfu0D4_uGUP-9gwgSt
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https://www.youtube.com/watch?v=Lc1h4kfj4B4&list=PLsDNjdQnm6TX8e0bfu0D4_uGUP-9gwgSt&index=5
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Πίσω από το φιλολογικό ψευδώνυμο Πέ-
τρος Αφθονιάτης κρύβεται ο Ηρακλής Ιωαν-
νίδης που γεννήθηκε στο Μαρμαρά της Προ-
ποντίδας το 1897 και πέθανε στην Αθήνα το 
1950 ή κατά άλλους στο Παρίσι. Σπουδάζει 
στη Σχολή Ξένων Γλωσσών και Εμπορίου στην 
Κωνσταντινούπολη και αργότερα ολοκληρώνει 
τις γυμνασιακές του σπουδές στην  Ερμούπο-
λη της Σύρου αφού εκεί είχε εγκατασταθεί η 
οικογένειά του.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1920, τον 
βρίσκουμε εγκαταστημένο στο Παρίσι, όπου 
εργαζόταν ως διευθυντής του τουριστικού 
Πρακτορείου NEPTOS, διοργανώνοντας ταξί-
δια αναψυχής  στην Ελλάδα.

Στο Παρίσι με την καλλιτεχνική συνεργασία 
του Ε. Tériade εκδίδει το περιοδικό Voyage 
en Grece από το 1934 έως το 1939, καθώς 
και μια ειδική έκδοση που έγινε το 1946 
(Messages de la Grèce). Η θεματογραφία 
του περιοδικού σχετίζονταν με πολιτισμικά-
λαογραφικά στοιχεία της Ελλάδας αλλά κα με 
λογοτεχνικά, ιστορικά κ.ά. 

Στο περιοδικό φιλοξενήθηκαν φωτογρα-
φίες από την Ελλάδα  μεγάλων καλλιτεχνών 
όπως του φωτογράφου και  καμεραμάν του 
Λουίς Μπονιουέλ  Ελί Λοτάρ και άρθρα των 
Ροζέ Βιτράκ, Ροζέ Καγιουά, Φρανσουά Μω-
ριάκ, Πιερ Ρεβερντί  Χενρί Ματίσε, και το δι-
άσημο κείμενο για το ζωγράφο Θεόφιλο  του 
Λε Κορμπυζιέ* (τεύχος 4, Άνοιξη 1936). 

Το Voyage en Grece αποτέλεσε τη γέφυ-
ρα επικοινωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τη 
Γαλλία συμβάλλοντας στη γνωστοποίηση του 
γαλλικού κοινού με τον ελληνικό πολιτισμό, 
καθώς και στην ανάπτυξη του φιλελληνισμού 
στη Γαλλία.

 Στα Γράμματα εμφανίσθηκε το 1929, με 
τη συλλογή διηγημάτων Πρόσφυγες, που τύ-
πωσε στο Παρίσι. Στα 1930, έβγαλε και πάλι 
στο Παρίσι τους Μετανάστες, μυθιστόρημα, 
και στα 1933, το επίσης μυθιστόρημα Ληστές. 
Στα 1935, εξέδωσε τους Γύρους, συλλογή λυ-
ρικών στοχασμών του

Στα διηγήματα του Πρόσφυγες, παρουσιά-
ζει με ρεαλισμό τις αναποδιές της ζωής, και 
ιδίως, μετά τις θλιβερές συνέπειες ενός κα-
ταστροφικού πολέμου. Τελικά οι ήρωες, που 
παρουσιάζει, είναι προικισμένοι με φοβερή 
θέληση. 

Οι ήρωες αυτοί δεν είναι περιληπτικοί, 
αλλά εξαιρετικοί και πρόθεση του συγγραφέα 
είναι η έξαρση της προσωπικής ευθύνης, σαν 
αποφασιστικού στοιχείου. «Η συνεννόηση 
των λαών δεν θα προέλθει από τα βιβλία της 
φιλοσοφίας, της θρησκείας, αλλά από τους 
ρυθμούς, της μουσικής, του χορού και της τέ-
χνης».

Ο Πέτρος Αφθονιάτης
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Από αριστερά: Γ. 
Σεφέρης, Ηρακλής 

Ιωαννίδης, Γ. Κατσί-
μπαλης στο Μαρούσι 

το 1934

Μιχάλης
Μεταξάς
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*«Ζωγράφος αυτόχθων του ελληνικού το-
πίου και του ελληνικού ήθους. Που κουβαλά-
ει τη μνήμη των πολέμων με τους Τούρκους. 
Τύπος αυθεντικός μιας Ελλάδας τρυφερής 
και φωτεινής, απαλλαγμένος από κάθε επι-
τήδευση, της παλιάς εκείνης Ελλάδας που, 
έξω από τις πόλεις «του εμπορίου και της 
βιομηχανίας», είναι ακόμα και σήμερα παντα-
χού παρούσα. Το τοπίο, ξανθό και απολλώνιο, 
βουτηγμένο στη μαγεία του φωτός. Ζωγρά-
φος αληθινός. Αληθινός μ’ ένα τρόπο μεγαλό-
πρεπο, λαμπρό, απλό, φυσικό. Βρισκόμαστε 
διαμιάς στην επικράτεια του αυθεντικού, του 
αναμφισβήτητου, του πραγματικού. Η τεχνική 
του; Μια γραφή ειλικρινής, με σωστό σχέδιο 
και σωστούς χρωματισμούς. Ο λυρισμός του; 

Η αναπαυτική βεβαιότης της διάρκειας. Τρι-
γύρναγε στις εξοχές, ζωγράφιζε τοίχους και 
ταμπέλες, στα καφενεία που οι θαμώνες τα 
προτιμούν για την καλή παρέα. Δεν του βρί-
σκεις κανένα ψεγάδι, ούτε ο ίδιος καταβάλλει 
γι’ αυτό καμμιά ιδιαίτερη προσπάθεια. Είναι 
όπως είναι. …

Μέσω του Θεόφιλου, ιδού ο τόπος και οι 
κάτοικοι της Ελλάδος: χώμα ρόδινο, πεύκα και 
ελιές, θάλασσα και όρη των θεών, άνθρωποι 
που λούζονται σε μια επικίνδυνη γαλήνη, πρό-
σφορη στις απότομες εξάρσεις της ψυχής. 
Και ιδού εμείς, φωτισμένοι και συγκινημένοι, 
μπροστά σε τούτη την ύλη την χρυσαφένια, 
την έτοιμη για λάμψεις απρόβλεπτες».

ΠΗΓΗ: http://mediators.anavathmis.eu/
category/diamesolavites

Βιογραφική εγκυκλοπαίδεια Ελλήνων λο-
γοτεχνών εκδόσεις Παγουλατου Αθήνα 1976

https://www.kosmosnf.gr/2017/06/
corbusier-gia-ton-zografo-theofilo/

Αφιερώνεται μ’ αληθινό πόνο στις ξεριζωμένες ζωές πού ψάχνουν 
πάλιν να ριζώσουν μέσα στην περιπλάνηση, στην επανάσταση, στη 
ζωή.

Κι όταν ξεκίνησαν άρχιζε μόλις νά χαράζη. Τα τρικελέκια μόνε της 
ταλίκας σκόρπιζαν ένα βοητό μέσ’ στην χαρμόσυνη αναπνοή τής μέρας 
που αλαφροξυπνούσε. Οι δρόμοι ήσαν έρημοι. Ο Γιακουμής κι’ ο σύ-
ντροφός του κουβαριασμένοι μέσα στην ταλίκα απ’ τη συγκίνηση κι από 
το φόβο, αγωνιούσανε να βγουν από την πολιτεία ενώ η ταλίκα έτρεχε 
αδιάκοπα πάνω στο καλντιρίμι το ανώμαλο και εχοροπηδούσε σαν βάρ-

κα στη φουσκοθαλασσιά.
Είχε περάσει κάμποση ώρα έτσι. Έξαφνα η ταλίκα εσταμάτησε και 

ο αραμπατζής, αποτραβώντας τον μπερντέ πού τον έχώριζε άπ’ τούς 
ταξιδιώτες, είπε του Γιακουμή χαρούμενος: 

— Τώρα μη φοβάσαι. Κανένας φόβος δεν υπάρχει πλια ως που να 
φθάσουμε στην Προύσα...

Το βιβλίο του Πρόσφυγες θα εκδοθεί σύντομα από το Σωματείο 
μας.
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Η νεκρολογία του Θεοφ. Θεοφανίδη 
για τον Πέτρο Αθφονιάτη στην εφημερίδα 
Μαρμαρινά,  Ιούλιος 1950
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Περισσότερες από χίλιες εκπληκτικές προσωπογραφίες 
απλών καθημερινών ανθρώπων, ρωμαϊκής εποχής (1ος – 
3ος αι. μΧ), που βρέθηκαν από το 1600 έως το 1900 
στην Αίγυπτο, άριστα διατηρημένες, λόγω του ξηρού της 
κλίματος.

Υπέροχα νεκρικά πορτρέτα, ανεπανάληπτες μελέτες 
θανάτου, που μας νεύουν να συνομιλήσουμε με το στερ-
νό τους βλέμμα, διασκορπισμένα σήμερα στα μεγαλύτερα 
μουσεία του κόσμου. Πρόσωπα τόσο οικεία, που νομίζεις 
πως γνωρίζεις ή τα γνώρισες κάποτε.

Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αμάλγαμα τριών μεγάλων 
πολιτισμών: Ελληνική τέχνη (Αλεξανδρινή σχολή), Αιγυ-
πτιακά ταφικά έθιμα (ζωγραφισμένες μάσκες σε ξύλινες 
σαρκοφάγους) και Ρωμαϊκή διοίκηση (εποχή, ενδυμασία, 
κόμμωση, κοσμήματα). Ζωγραφισμένα τα περισσότερα με 
την τεχνική της εγκαυστικής, σε λεπτό ξύλο ή λινό, που 
αποτελούν τον  χαμένο κρίκο ανάμεσα στην αρχαία ελλη-
νική ζωγραφική και τηn πρώιμη βυζαντινή αγιογραφία (τις 
βυζαντινές εικόνες).

Σημαντική και σαφής η επίδρασή τους στη σύγχρονη 
ζωγραφική, από τη γενιά του ΄30 των Ελλήνων ζωγράφων 
(Τσαρούχης, Κόντογλου κ.α.), έως τον Πικάσο.

Είναι τα  πορτραίτα για τα οποία ο Αντρέ Μαρλό έγρα-
ψε:

… στο βλέμμα τους μοιάζει να καίει το καντήλι της αιώ-
νιας ζωής…  ■

Κώστας Γιαννακός
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Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι κοινωνικό ον, δεν 
έχει μάθει να ζει μόνος του. Πάντοτε χρειάζεται κάποιους 
δίπλα του να τον στηρίζουν, να του συμπαραστέκονται γι’ 
αυτό συνάπτει δεσμούς φιλίας. Φιλία είναι η σχέση μεταξύ 
δύο ή περισσότερων ατόμων με κύριο χαρακτηριστικό την 
αμοιβαία μη ερωτική αγάπη, αφοσίωση και κατανόηση, 
που είναι ανιδιοτελής και δεν υπάρχει κάποιο συμφέρον 
ή κίνητρο. Μέσα στη φιλία κυριαρχεί η εμπιστοσύνη και 
η ειλικρίνεια. Ο Αριστοτέλης είχε ορίσει τη φιλία ως «μία 
ψυχή στην οποία κατοικούν δύο σώματα».  

Στη ζωή μας συνάπτουμε πολλές φιλίες,  άλλες είναι 
εφήμερες και κρατούν ελάχιστα και άλλες διαρκούν και 
δυναμώνουν μέσα στο χρόνο. Υπάρχουν κάποια συστατικά 
που αποδεικνύουν πως κάποιες φιλίες είναι όντως 
πραγματικές και γνήσιες.

Μια αληθινή φιλία χαρακτηρίζεται από πραγματική 
αγάπη. Σε αυτό το είδος φιλίας δεν κυριαρχεί το 
συμφέρον, δεν στοχεύεις στην εκμετάλλευση του 
άλλου αλλά συμπορεύεσαι μαζί με το φίλο σου και 
αλληλοϋποστηρίζεστε και στις χαρές και στις λύπες. 
Στην αληθινή φιλία κυριαρχεί η ειλικρίνεια. Οι αληθινοί 
φίλοι μας επισημαίνουν τα λάθη μας και μας βοηθούν να 
διορθωθούμε και να γίνουμε καλύτεροι. Όπου έχουμε 
άδικο, φροντίζουν να μας το κοινοποιούν και δεν μας λένε 
ωραία λόγια απλά για να νιώσουμε καλά.  

Επιπλέον, σε μία άρτια φιλική σχέση υπάρχει και σωστή 
επικοινωνία.  Πέρα του ότι κυριαρχεί ο διάλογος και δεν 

μιλάει μόνο ο ένας, σημαντικό είναι ότι μέσα από αυτή 
τη σχέση δεν προσποιείσαι, δείχνεις τον πραγματικό 
σου εαυτό, χωρίς να φοβάσαι ότι θα σε κατακρίνουν. 
Ξεδιπλώνεις τα συναισθήματά σου και αποκαλύπτεις την 
προσωπικότητά σου. Σε γεμίζει και σε ανακουφίζεις το να 
μιλάς με τους φίλους σου και δίνεις σε αυτή τη σχέση, 
χωρίς να σκέφτεσαι…    

Εξίσου, σημαντικό συστατικό της αληθινής φιλίας είναι 
η αλληλοκατανόηση.  Κατανοούμε ότι και οι φίλοι μας 
είναι άνθρωποι και μπορεί ορισμένες φορές να νιώθουν 
κουρασμένοι, να ξεχνούν. Η ουσία αυτής της σχέσης όμως 
είναι ότι αποδέχεσαι τον άλλον με τα ελαττώματά του και 
συγχωρούμε ο ένας τον άλλον. 

Επίσης, κάτι άλλο που χαρακτηρίζει την πραγματική φιλία 
είναι η αφοσίωση. Τα συναισθήματα της ζήλιας και του 
φθόνου δεν έχουν θέση σε αυτή τη σχέση. Χαίρεσαι 
πραγματικά με την ευτυχία του φίλου σου και λυπάσαι όταν 
αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. 

Η φιλία είναι το πιο πολύτιμο αγαθό, μας κάνει καλύτερους 
και μας μαθαίνει να μοιραζόμαστε στη ζωή μας, μας 
διδάσκει όχι μόνο να παίρνουμε αλλά και να δίνουμε… 
Είναι καλό λοιπόν να διαλέγουμε τους φίλους μας και 
να ταιριάζουμε πραγματικά με αυτούς γιατί μέσα από 
αυτούς θα διαμορφωθούμε και  θα αναδείξουμε την 
προσωπικότητά μας. Δεν είναι τυχαίο το ρητό: «Δείξε μου 
το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι!». ■

Γιάννης Ξηντάρας
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Κάθε χωρισμός (σε περίπτωση γάμου το διαζύγιο) είναι 
δύσκολος και επώδυνος, όταν υπάρχει και παιδί είναι 
μία επιπλέον δυσκολία. Η δυσκολία έγκειται στο πώς 
να διαχειριστούν οι γονείς το παιδί. Είναι μία άβολη 
κατάσταση. Πρέπει να το ενημερώσουν; Να του μιλήσουν 
μαζί ή χωριστά ο καθένας; Μήπως να προσποιούνται το 
ζευγάρι; Οι ερωτήσεις, οι σκέψεις πολλές και η αγωνία 
μεγάλη. Ουσιαστικά, οι γονείς θέλουν το παιδί να μην 
πληγωθεί και να γίνει η όλη  διαδικασία του χωρισμού όσο 
πιο ανώδυνα γίνεται.

Προσωπικά δεν γνωρίζω κανένα διαζύγιο που να 
έληξε εύκολα και ευχάριστα… η διαδικασία του είναι 
επώδυνη καθώς σηματοδοτεί ένα τέλος. Το παιδί δε το 
προστατεύουμε αποκρύπτοντας του την αλήθεια. Δυστυχώς 
αναπόφευκτα θα στεναχωρηθεί, θα πονέσει, θα χρειαστεί 
το χρόνο του για να δεχτεί την νέα πραγματικότητα. Δεν 
υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος για να μεταφερθεί η 
συνθήκη του διαζυγίου και να μην πληγωθεί το παιδί… και 
αυτό πρέπει οι γονείς να το πάρουν ως δεδομένο. Κατά 
συνέπεια η προσπάθεια τους, πρέπει να βασιστεί στην 
ειλικρίνεια, να μιλήσουν με ηρεμία και εστιάζοντας στην 
ουσία. 

Συγκεκριμένα:
•Καλό είναι η συζήτηση μεταξύ γονιών και παιδί να γίνει 
όταν το ζευγάρι έχει πάρει τις οριστικές του αποφάσεις. 
Τι εννοώ; Να μην γίνει, όταν το ζευγάρι δεν είναι σίγουρο 
για το διαζύγιο τους και υποβάλλουν το παιδί σε ένα 
κλίμα ανασφάλειας. Ούτε όμως και αρκετά αργότερα 

και παραμένει το παιδί σε ένα χώρο αμφιβολίας και μη 
ειλικρίνειας. 

•Καλό είναι η συζήτηση να γίνει και με τους δυο γονείς 
παρόντες. Η εικόνα που σχηματίζεται στο παιδί είναι 
πως μπορεί ως ζευγάρι να χωρίζουμε αλλά ως γονείς 
παραμένουμε μαζί, ενωμένοι. 

•Καλό είναι στη συζήτηση οι γονείς να μην κατηγορούν 
ο ένας στον άλλον, να μην επικρίνουν, να μην τσακωθούν 
μπροστά στο παιδί. Αντιθέτως, η συζήτηση να παραμείνει 
στη σχέση τους με το παιδί και όχι στη αναμεταξύ τους. 

•Καλό είναι να τονίζουμε στη συζήτηση μαζί τους πως 
το παιδί δεν ευθύνεται για κανένα λόγο για την απόφαση 
τους. Τα παιδιά νιώθουν ενοχικά και είναι ωφέλιμο να του 
ξεκαθαριστεί και να ελαφρυνθεί από αυτό το βάρος. 

•Προσοχή! Η συζήτηση γίνεται για να ενημερωθεί το 
παιδί για την απόφαση των γονιών του, το διαζύγιο και όχι 
για να μας πει την γνώμη του. Επιτρέπουμε στα παιδιά να 
εκφράσουν τα συναισθήματα τους. Τα παιδιά θα θυμώσουν, 
θα στεναχωρηθούν, θα θελήσουν τον χρόνο τους για 
να μπορέσουν να μεταβολίσουν το συναισθηματικό τους 
φορτίο...

Μόνο με ειλικρίνεια, αμεσότητα, ηρεμία και υπομονή 
μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα δύσκολο και λεπτό 
όπως αυτό ενός διαζυγίου.  ■

Γιάννης Ξηντάρας
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Και κει που είσαι στον κόσμο σου, ξαφνικά μια τρίμηνη ταλαιπωρία 
από πόνους, που απλώνονται σε όλο το σώμα και χαρακτηρίζονται από 
επιβάρυνση και ενόχληση καθώς και από μεγάλη κόπωση λες και έσκα-
βες όλη μέρα στο χωράφι, για να μην πω για τη μνήμη σου που γίνεται 
χρυσόψαρου, κάποια παράξενα εξανθήματα στο σώμα σου, σε κάνει να 
μαθαίνεις ότι πάσχεις από αυτοάνοσο νόσημα.

Και τι είναι αυτό το αυτοάνοσο νόσημα που μπήκε ξαφνικά στη ζωή 
σου; 

Τα αυτοάνοσα νοσήματα λοιπόν, είναι χρόνιες φλεγμονώδεις ασθέ-
νειες, που εμφανίζονται όταν ο οργανισμός επιτίθεται και καταστρέφει 
τα δικά του κύτταρα και όργανα. Κι όμως γίνεται και αυτό.

Επιστήμονες αναφέρουν ότι, είναι η κύρια αιτία χρόνιων ασθενειών 
σήμερα και επηρεάζουν την υγεία περισσότερων ανθρώπων απ’ ότι 
επηρεάζουν τα καρδιακά νοσήματα και ο καρκίνος μαζί.

Ας δούμε μαζί ποιες μπορεί να είναι οι ονομασίες μερικών από τις 
ασθένειες  που υπόκεινται στα αυτοάνοσα όπου στην κατηγορία τους 
κατατάσσονται περισσότερα από 100 νοσήματα:

• Θυρεοειδίτιδα Hashimoto 
• Ινομυαγλία
• Ψωρίαση 
• Ρευματοειδής αρθρίτιδα
• Ελκώδης κολίτιδα 
• Νόσος του Crohn
• Ερυθηματώδης λύκος
• Δερματίτιδες
• Μυασθένεια  
• Διαβήτης τύπου 1
• Σύνδρομο Sjogren

• Σκληροδερμία
• Γυροειδής αλωπεκία
• Θρομβοπενία  

Ξέρω ότι κάποιοι θα αναγνώρισαν την πλευρά του ιατρικού ιστορικού 
τους μέσα από αυτές τις ονομασίες. Είναι σίγουρο αυτό. Ειδικά τις  γυ-
ναίκες τις προσβάλλουν τα αυτοάνοσα νοσήματα πολύ συχνότερα απ’ 
ό,τι τους άντρες. Υπολογίζεται ότι το 75% των πασχόντων στις ΗΠΑ είναι 
γυναίκες. Θεωρείται ότι οι γυναικείες ορμόνες παίζουν κεντρικό ρόλο.

Αλήθεια. Ποια μπορεί να είναι η αιτία αυτής της κατάστασης που 
πραγματικά αλλάζει την ποιότητα της ζωή σε μεγάλο αλλά και σοβαρό 
μέγεθος; 

Το περιβάλλον, η διατροφή, η συγκέντρωση οξυγόνου, το νερό, θρε-
πτικά στοιχεία όπως βιταμίνες, αμινοξέα, πρωτεΐνες και ένζυμα, είναι 
απολύτως απαραίτητα σε πολύ ακριβείς αναλογίες μεταξύ τους, για την 
φυσιολογική λειτουργία των κυττάρων, δομικών λίθων του οργανισμού 
θεωρούνται ως παράγοντες. 

Ακόμα έχουν αναφερθεί ότι καταστάσεις που ζήσαμε όπως ένας 
τραυματισμός ή μια μόλυνση, ο τοκετός, μια χειρουργική επέμβαση, το 
έντονο συναισθηματικό φορτίο μιας ερωτικής απογοήτευσης, ο θάνατος 
ενός αγαπημένου προσώπου, τα προβλήματα στον ύπνο, μπορεί να εί-
ναι σοβαρές αιτίες.

Επιστήμονες αναφέρουν ότι πρόκειται για νοσήματα που μέχρι τώρα 
απαιτούσαν τη λήψη ισχυρών φαρμακευτικών αγωγών εφ' όρου ζωής. 
Μέχρι πρόσφατα η αντιμετώπιση τους ήταν μόνο συμπτωματική και στό-
χευε στη μείωση της φλεγμονής και στην καταστολή του ανοσοποιητικού 
συστήματος.
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Η συμπτωματική προσέγγιση είναι όμως ελλιπής αν δεν εντοπιστούν 
και διαχειριστούν τα αίτια που προκάλεσαν τη νόσο εξαρχής.

Ένας Αμερικανός γιατρός, ο Mark Hyman, αναφέρει ότι είναι σαν να 
παίρνει κανείς ασπιρίνη ενώ κάθεται πάνω σε ένα καρφί. Η ουσιαστική 
θεραπεία δεν θα ήταν να δώσουμε παραπάνω ασπιρίνη, αλλά να αφαι-
ρέσουμε το καρφί.

Πρόκειται για νοσήματα που μέχρι τώρα απαιτούσαν τη λήψη ισχυ-
ρών φαρμακευτικών αγωγών εφ' όρου ζωής. Μέχρι πρόσφατα η αντι-
μετώπιση τους ήταν μόνο συμπτωματική και στόχευε στη μείωση της 
φλεγμονής και στην καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος.

Βέβαια οι εργαστηριακές έρευνες και προσπάθειες για την αντιμε-
τώπιση και την καταπολέμηση τους συνεχίζονται με γνώμονα να βρουν 
αυτό που θα τα αναστείλει και θα επαναφέρει τους ασθενείς στην πρό-
τερη ζωή τους.

Εγώ θα αναρωτηθώ, γιατί ο ίδιος ο οργανισμός μας να θέλει να επι-
τίθεται στα κύτταρα του και να τα καταστρέφει; Γιατί το άγχος να μας 
κυριεύει και να τον βοηθάμε σ αυτό το αυτοκαταστροφικό του έργο και 
πως μπορούμε να το σταματήσουμε; Οσοι πάσχουν από κάποια αυτοά-
νοση ασθένεια, δεν έχει σημασία ποια γιατί μπορεί να είναι και πολλές 
μαζί, γνωρίζουν ότι έχουν πάρει ένα δρόμο χωρίς γυρισμό. Ότι πρέπει 
να μάθουν να ζούν με τον πόνο, με τη ζάλη, με την αβεβαιότητα, με τις 
διαταραχές μνήμης, με τη δυσκαμψία, με την μεγάλη κόπωση, με … 

Αλλάζει η ζωή τους. Αλλάζουν οι συνήθειες τους. Πρέπει να προσαρ-
μοστούν στα καινούργια δεδομένα. Πρέπει να παλέψουν με το θηρίο 
του αυτοάνοσου νοσήματος κάνοντας ταυτόχρονα ότι έκαναν μέχρι σή-
μερα κυρίως στον οικογενειακό και στον επαγγελματικό τομέα. Πολλοί 
σκέφτονται να παραιτηθούν από την εργασία τους λόγω αυτή της κατά-
στασης ή ακόμη να πάρουν και αναπηρική σύνταξη. Σας γράφω εγώ 
η ίδια που έχω και που έχω άποψη και μπορώ να πω τη γνώμη μου 

ελευθέρα, ότι είναι ένα μεγάλο λάθος. Μπορεί να μη μπορώ να σηκω-
θώ το πρωί, μπορεί να μη κοιμάμαι καλά, μπορεί στο ένα μέρος του 
σώματος να αισθάνομαι πόνους και ταυτόχρονα στο άλλο μυρμήγκιασμα 
και ειδικά στα χέρια με αποτέλεσμα να μην ξέρω με ποιο χέρι να πιά-
σω το ποτήρι το νερό. 

Το ξέρω. Το κατανοώ. Ξέρω ότι υπάρχουν και πιο δύσκολες κατα-
στάσεις και πολύ ποιο προχωρημένες βέβαια. Δεν σταματάω όμως την 
εργασία μου κι ας κάνω μεγάλη διαδρομή κάθε μέρα. Οι οικογενειακές 
μου υποχρεώσεις, μαζί με την μεγάλη βοήθεια και συμπαράσταση των 
δικών μου, καθώς και οι επαγγελματικές μου, με την μεγάλη κατανόηση 
από τον εργασιακό μου χώρο, με κρατούν ζωντανή. Δεν ξέρω μέχρι 
πότε θ αντέξω βέβαια και ποια θα είναι η εξέλιξη, άλλωστε κανένας 
δεν μπορεί να το γνωρίζει αυτό, ξέρω όμως ότι είναι μια αιτία να το 
παλέψω όσο μπορώ γιατί μια από τις βασικές αιτίες που με έβαλαν σ 
αυτό τον μπελά ήταν σίγουρα το μεγάλο μου άγχος.

Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η συναισθηματική υποστήριξη και η 
επικοινωνία με την οικογένειά μας και τους φίλους μας είναι βασική, 
επιβεβλημένη και σημαντικά υποβοηθητική. Είναι επίσης σημαντική η 
αποφυγή υπερέκθεσης σε στρεσογόνα ερεθίσματα. Επιβάλλεται η καλή 
οργάνωση του προσωπικού χρόνου, οπωσδήποτε για χαλάρωση και μια 
σταθερή ρουτίνα ενεργειών. Καλές είναι και νοητικές ασκήσεις για την 
αντιμετώπιση της γνωστικής δυσλειτουργίας (έλλειψη συγκέντρωσης, 
προβλήματα μνήμης κ.λπ.) και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, όπως παιχνίδια 
μνήμης και προσοχής, γρίφοι και πνευματικές προκλήσεις.

Τα αυτοάνοσα νομίσματα δυστυχώς προς το παρόν ήρθαν για να μεί-
νουν και να μας επιβάλουν τον δικό τους τρόπο ζωής. 

Ευχή όλων μας είναι η επιστήμη να προχωρήσει και ν ανακαλύψει 
κάποια στιγμή αυτή τη θαυματουργή θεραπεία που θα καταφέρει να 
γλυτώσει από τα πλοκάμια της το ανθρώπινο είδος. ■
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Το "Οιδιπόδειο σύμπλεγμα" είναι ένας όρος 
που εισήγαγε ο Sigmund Freud. Οφείλει το 
όνομα του στον Οιδίποδα, καθώς ο Αυστρια-
κός θεμελιωτής της ψυχανάλυσης βασίστηκε 
στον συγκεκριμένο αρχαιοελληνικό μύθο για 
να περιγράψει το φυλογενετικό αυτό φαινό-
μενο. Σύμφωνα με την ψυχαναλυτική θεωρία, 
το Οιδιπόδειο σύμπλεγμα αποτελείται από μια 
ομάδα ασυνείδητων (απωθημένων) ιδεών και 
συναισθημάτων που συγκεντρώνονται πάνω 
στην επιθυμία της απόκτησης του γονιού του 
αντίθετου φύλου και της εξόντωσης του γο-
νιού του ιδίου φύλου. Ο μύθος του Οιδίποδα 
μας παραδίδεται από τον Σοφοκλή, στα έργα 
του  "Οιδίπους Τύραννος" και "Οιδίπους επί 
Κολωνώ.".

Ο Οιδίποδας ήταν γιος του βασιλιά της Θή-
βας Λάιου και της Ιοκάστης. Μόλις γεννήθηκε, 
οι γονείς του άφησαν το βρέφος στον Κιθαιρώ-
να, βουνό της Βοιωτίας. Στην απόφαση να το 
εγκαταλείψουν τους οδήγησε  το μαντείο των 
Δελφών. Πριν από την γέννηση του Οιδίποδα, 
ο βασιλιάς Λάιος είχε ζητήσει να μάθει για τον 
διάδοχο του, καθώς η Ιοκάστη δεν μπορούσε 
να κυοφορήσει. Έτσι απευθύνθηκαν στο Μα-
ντείο, το οποίο έδωσε χρησμό στο Λάιο ότι θα 
αποκτούσε γιο, ο οποίος όμως μελλοντικά θα 

τον σκότωνε. Μετά από αυτές τις αποκαλύψεις 
το ζευγάρι τρομοκρατημένο οδηγήθηκε στην 
απόφαση να αφήσουν τον Οιδίποδα στο βου-
νό. Πριν τον εγκαταλείψουν, του τρύπησαν και 
του έδεσαν τους αστραγάλους του.

Τότε κάποιος βοσκός βρήκε το βρέφος και 
το έδωσε στο βασιλικό ζεύγος της Κορίνθου, 
τον Πόλυβο και τη Μερόπη, που δεν είχαν 
παιδιά. Εκείνοι πήραν το μωρό κοντά τους, το 
φρόντισαν και το μεγάλωσαν σαν δικό τους. 
Του έδωσαν, μάλιστα, το όνομα Οιδίποδας, 
λόγω των πρησμένων ποδιών του.

 Επειδή όμως κάποιος τον αποκάλεσε νόθο, 
όταν μεγάλωσε πήγε στο μαντείο των Δελφών, 
για να μάθει ποιοι είναι οι πραγματικοί του 
γονείς. Το μαντείο δεν του έδωσε σαφή απά-
ντηση αλλά του προφήτεψε ότι θα σκότωνε 
τον πατέρα του, θα παντρευόταν την ίδια του 
τη μητέρα και ότι οι απόγονοί του θα προκα-
λούσαν πολλές συμφορές στους ανθρώπους.

Ο Οιδίποδας τότε, χωρίς να γνωρίζει ποιοι 
είναι οι πραγματικοί του γονείς, αποφάσισε 
να μη γυρίσει πίσω στην Κόρινθο, προκειμέ-
νου να μην βλάψει τον Πόλυβο και τη Μερό-
πη. Ξεκίνησε λοιπόν για τη Θήβα. Σε κάποιο 
σταυροδρόμι όμως συνάντησε τυχαία το Λάιο, 

τον πραγματικό πατέρα του,  και λογομάχη-
σαν για ασήμαντη αιτία. Το αποτέλεσμα ήταν 
να τον σκοτώσει ο Οιδίποδας, χωρίς βέβαια 
να έχει επίγνωση του τι εκανε. Όταν έφτασε 
στη Θήβα, βασίλευε προσωρινά ο Κρέοντας, 
αδελφός της Ιοκάστης. Την εποχή εκείνη η 
Θήβα βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί 
ένα τέρας, η Σφίγγα, ερήμωνε τη χώρα κατα-
βροχθίζοντας όποιον δεν έλυνε το αίνιγμα που 
είχε βάλει. Η Σφίγγα ρωτούσε ποιο είναι αυτό 
το ζώο που όταν είναι μικρό ακόμα στηρίζεται 
σε τέσσερα πόδια, όταν μεγαλώνει στηρίζεται 
σε δύο πόδια, ενώ στα βαθιά του γεράματα 
σε τρία πόδια. Ο βασιλιάς είχε προκηρύξει 
ότι όποιος κατόρθωνε να το λύσει, θα έπαιρνε 
το θρόνο της Θήβας και για γυναίκα του την 
Ιοκάστη, χήρα του Λάιου.

 Ο Οιδίποδας τότε, απάντησε στην Σφίγγα 
ότι το ζώο αυτό είναι ο άνθρωπος:  μπουσου-
λάει στα τέσσερα όταν είναι μωρό, περπατάει 
στα δυο του πόδια ως ενήλικας και χρησιμο-
ποιεί ένα τρίτο πόδι, το μπαστούνι στα γερά-
ματά του. Αφού κατάφερε να λύσει τον γρίφο, 
η Σφίγγα έφυγε και η Θήβα σώθηκε. Όπως 
είχε υποσχεθεί ο Κρέοντας, ο Οιδίποδας έγι-
νε βασιλιάς της Θήβας και παντρεύτηκε την 
Ιοκάστη. Έζησαν πολλά χρόνια ευτυχισμένοι 
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και απόκτησαν τέσσερα παιδιά: τον Ετεοκλή, 
τον Πολυνείκη, την Αντιγόνη και την Ισμήνη. 
Τα παιδιά όμως αυτά ήταν παράλληλα και 
αδέλφια του, εφόσον η μητέρα τους ήταν 
ταυτόχρονα και δική του.

Ο καιρός περνούσε και  ενώ ο Οιδίποδας 
βρισκόταν στο κορύφωμα της ευτυχίας του, 
έπεσε μια επιδημία που έφερε μεγάλες 
συμφορές στη Θήβα. Ζήτησε τότε και πάλι 
τη συμβουλή του μαντείου των Δελφών. Η 
απάντηση της Πυθίας ήταν ότι για να σταμα-
τήσει το κακό έπρεπε να βρεθεί και να τιμω-
ρηθεί ο δολοφόνος του Λάιου. Η έρευνα που 
ακολούθησε αποκάλυψε τη φοβερή αλήθεια 
που είχε μείνει κρυμμένη για χρόνια. Μόλις 
ο Οιδίποδας συνειδητοποίησε τί είχε κάνει, 
δεν μπορούσε να το πιστέψει. Το τέλος του 
μύθου ήταν τραγικό. Πάνω στην απελπισία 
του ο Οιδίποδας τυφλώθηκε με τα ίδια του τα 
χέρια, ενώ η Ιοκάστη κρεμάστηκε.. 
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Άλλη μια επιλογή φοιτητών για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα τελεί-
ωσε, κάποιοι χάρηκαν περισσότερο, αλλά κάποιοι άλλοι λιγότερο. Αυτοί που 
δεν χάρηκαν καθόλου (δηλαδή δεν “πέρασαν” πουθενά) πρέπει να είναι 
πραγματικά ελάχιστοι. Από τους αριθμούς βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειο-
ψηφία των υποψηφίων μπορεί να επαίρεται ότι κάπου “τρύπωσε”.

Το ερώτημα που έρχεται σχεδόν αβίαστα αμέσως μετά είναι αν αυτοί 
που πέρασαν καλώς τα κατάφεραν ή δεν έπρεπε να περάσουν πουθενά. 
Στο σημείο αυτό ο δημόσιος διάλογος φούντωσε προσφέροντας πολλά πα-
ραδείγματα που αποδεικνύουν του (κάθε) λόγου το αληθές. Τα ερωτήματα 
που τίθενται εδώ είναι δυο:

• Αυτοί που πέρασαν ήταν οι καλύτεροι από τους συνυποψηφίους 
τους; Και 

• Αυτοί που πέρασαν άξιζαν να περάσουν; Είχαν δηλαδή τις απαιτού-
μενες γνώσεις και δεξιότητες για να συνεχίσουν στην Ανώτατη εκπαίδευση;

Τα ερωτήματα αυτά είναι λογικά και είναι θεμιτό για την κοινωνία να τα 
θέτει για έναν πολύ απλό λόγο: οι φορολογούμενοι πολίτες πληρώνουν την 
“Δωρεάν” Ανώτατη εκπαίδευση που στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου 
δωρεάν μιας και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό κράτος, 
δηλαδή όλους όσοι πληρώνουν φόρους.

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα, νομίζω ότι η ποιότητα διεξαγωγής των 

Γενικών Εξετάσεων δεν επιτρέπει αμφισβητήσεις: πράγματι, με κάποιες λο-
γικές εξαιρέσεις στον κανόνα, όντως, οι καλύτεροι πήραν και τα καλύτερα 
αποτελέσματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει κατ' ανάγκην να αρίστευσαν, 
μιας και τα θέματα μπαίνουν με την λογική της προοδευτικής δυσκολίας. 
Όπως συνηθίζω να λέω στους μαθητές μου, δεν αρκεί να γράψετε καλά στις 
γενικές εξετάσεις, αλλά είναι απαραίτητο να γράψετε σχετικά καλύτερα από 
τους άλλους. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει αυτό που λένε τα μέσα ενημέρωσης 
την άλλη μέρα: “Σφαγή στο τάδε μάθημα!!!” Ίσα ίσα, που τα δύσκολα θέμα-
τα ευνοούν τους πολύ καλούς μαθητές να ξεχωρίσουν.

Στο δεύτερο ερώτημα τώρα, η απάντηση είναι πολύ πιο σύνθετη. Έχει να 
κάνει με το είδος του σχολείου από το οποίο προέρχεται ο μαθητής δηλαδή 
Επαγγελματικό ή Γενικό Λύκειο, την κατεύθυνση που πήρε στις σπουδές του 
και τις σχολές που σκοπεύει να πάει. Για να προλάβω εδώ τους εραστές 
της θεωρίας των “εύκολων” και “δύσκολων” λυκείων και κατευθύνσεων δεν 
εννοώ καθόλου αυτό. 

Οι απόφοιτοι των διαφόρων Λυκείων και των κατευθύνσεων έχουν απο-
κτήσει (η πρέπει να έχουν αποκτήσει!) διαφορετικές δεξιότητες ανάλογα 
με την ειδικότητά τους. Οι δεξιότητες αυτές δεν είναι πάντα χρήσιμες στις 
Ανώτατες σχολές που στοχεύουμε αλλά μπορεί να είναι χρησιμότατες και να 
μας δίνουν ένα σχετικό πλεονέκτημα σε άλλες σχολές. ■
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Κράτα τις σκέψεις σου στο φως και αγκάλιασε τα πάντα με αγάπη!
Το πιο όμορφο και το πιο σημαντικό δώρο που δόθηκε στον άνθρωπο, το 

οποίο τον κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα όντα, είναι η δυνατότητα του 
να σκέφτεται και μέσα από τη σκέψη του να δημιουργεί. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως τα πάντα στο σύμπαν είναι ενέργεια 
όπως και οι σκέψεις μας. Έχουν τη δική τους μοναδική συχνότητα και ό,τι 
στέλνουμε έξω στο σύμπαν αυτό και θα μας επιστραφεί. Είμαστε δημιουργοί 
της πραγματικότητας που ζούμε. Με απλά λόγια ο,τι βάλουμε στο μυαλό μας 
μπορεί να συμβεί.

Γι’ αυτό κράτα τις σκέψεις σου στο φως και αξιοποίησε σωστά αυτό το 
θείο δώρο που σου δόθηκε. Τα πάντα εξαρτώνται από σένα. Σκοπός της 
ζωής είναι να καταλάβεις ποιος πραγματικά είσαι. Να ενωθείς με τον ανώ-
τερο εαυτό σου, να ενωθείς με τον συνάνθρωπο σου. Δεν υπάρχει καλό 
ή κακό, επιτυχία ή αποτυχία. Όλα είναι μέρος της εκπαίδευσης μας. Μην 
κρίνεις λοιπόν, μόνο αγάπα.

Κράτα τις σκέψεις σου στο φως και μη φοβάσαι. Γιατί ο φόβος είναι το 
αντίθετο της αγάπης. Είναι εκείνος που σε εμποδίζει να φτάσεις στο στόχο 
σου. Σ’ όλα εκείνα που θέλεις να πετύχεις. Σ’ όλα όσα ονειρεύεσαι. Μην το 
επιτρέπεις. Όχι άλλα εμπόδια. Θυμήσου πως δεν υπάρχει τίποτα που να μην 
μπορείς να κάνεις. Πίστεψε το και θα γίνει.

Κράτα τις σκέψεις σου στο φως και επέλεξε τη χαρά. Προστάτεψε την 
όπως θα προστάτευες ένα μικρό παιδί. Μίλα μόνο για εκείνες τις μικρές και 
όμορφες καθημερινές στιγμές της ζωής σου και μην επιτρέπεις στον εαυτό 
σου να επηρεάζεται συνεχώς από την οποιαδήποτε αρνητική πληροφορία. 
Άλλωστε όλα είναι θέμα επιλογής. Σταμάτα να γκρινιάζεις και να παραπο-

νιέσαι. Επέλεξε τη γαλήνη και τότε θα δεις πως έχεις όλα όσα πραγματικά 
χρειάζεσαι.

Κράτα τις σκέψεις σου στο φως και μη χάνεις το θάρρος σου. Ανακάλυψε 
τις δυνάμεις που έχεις μέσα σου και πειραματίσου. Καλλιέργησε την πίστη 
σου. Τη θετική σου πίστη. Εκείνη που σου λέει πως η ζωή είναι γεμάτη 
ομορφιές. Εκείνη που σου λέει πως μπορείς εδώ και τώρα να πραγματοποι-
ήσεις τα όνειρα σου γιατί το αξίζεις.

Κράτα τις σκέψεις σου στο φως για να έχεις υγεία. Όπως μας λέει ο δρ 
Bruce Lipton, η υγεία του σώματος επηρεάζεται από τις σκέψεις που κά-
νουμε καθημερινά και όχι από τα γονίδια. Οι σκέψεις μας είναι εκείνες που 
καθορίζουν την ποιότητα μα και την ποσότητα της ζωής μας.

Οι θετικές σκέψεις, ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα και επιμη-
κύνουν τη ζωή. 

Κράτα τις σκέψεις σου στο φως και οραματίσου. Κλείσε τα μάτια σου 
και φαντάσου τον κόσμο τέλειο. Φαντάσου έναν πλανήτη καταπράσινο με 
ανθρώπους χαμογελαστούς. Μια κοινωνία όπου τα μέλη της ζουν αρμονικά 
και ενωμένα. Με αγάπη και σεβασμό. 

Κράτα αυτή την σκέψη. Κράτα όλες τις όμορφες στιγμές που έχεις ζήσει. 
Μην τις αφήσεις να ξεθωριάσουν. Μην επιτρέψεις σε κανέναν και τίποτα να 
σου τις αφαιρέσει. Επικεντρώσου σε αυτό που θα ήθελες να συμβεί και μην 
σπαταλάς χρόνο και ενέργεια σε αυτό που φοβάσαι.

Φτιάξε τη ζωή σου όπως την ονειρεύεσαι άλλωστε η φαντασία είναι η 
αρχή της δημιουργίας και το μόνο που χρειάζεται είναι…

Να κρατήσεις τις σκέψεις σου στο Φως!  ■
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Ένας σκληρός δίσκος μεγέθους 2Χ2Χ0,50 και χωρητικότητας 5ΜΒ 
φορτώνεται σε πλοίο από την ΙΒΜ" το 1956

Ακροβάτες ισορροπούν πάνω στο Εμπάιρ Στέιτ Μπίλ-
ντινγκ (1934)
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Ο Robert Cornelius (1 -3-1809  - 
10/8/1893) υπήρξε ένας από τους πρωτο-
πόρους Αμερικανούς που πειραματίστηκαν 
με την τεχνική της νταγκεροτυπίας. Xημικός, 
μεταλλουργός, κατασκευαστής λαμπτήρων 
και φωτογράφος το 1839 γίνεται ο πρώτος 
άνθρωπος που απαθανατίζει φωτογραφικά 
τον εαυτό του. 

Στο πίσω μέρος της αναφέρει, "η πρώτη 
ελαφριά εικόνα που τραβήχτηκε ποτέ". Το 
πορτρέτο Cornelius είναι το πρώτο γνωστό 
φωτογραφικό πορτραίτο που τραβήχτηκε στην 
Αμερική, το οποίο προηγείται του Bayard στη 
Γαλλία..Η εικόνα αυτή ελήθφη, έξω από το 
μαγαζί της οικογένειάς του.■
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Η Nikon κυκλοφόρησε την ενημέρωση λο-
γισμικού έκδοση 1.01 (Firmware Update) για 
το φακό Nikkor 70-200mm f / 2.8E FL ED VR. 
Το νέο λογισμικό επιδιορθώνει τo πρόβλημα: 
«Μειώθηκε η δόνηση που δημιουργείται από 
το φακό κατά την αυτόματη εστίαση».

Οι κάμερες μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για την ενημέρωση του λογισμικού για to 
φακό AF-S NIKKOR 70-200mm f / 2.8E FL 
ED VR είναι οι Nikon D6, D5, D850, D780, 
D500, D7500, D3500 και D3400.

Download Nikon AF-S Nikkor 70-200mm 
f/2.8E FL ED VR Firmware V1.0.1

https://www.youtube.com/watch?v=CXPOMTnAozI&feature=youtu.be
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Σταύρος Γαβαλάς

Τις τελευταίες ημέρες, το Instagram έχει 
πραγματοποιήσει αρκετές ενημερώσεις στις 
εφαρμογές του που περιλαμβάνουν λειτουρ-
γίες εστιασμένες στους δημιουργούς για το 
IGTV προσθέτοντας υποστήριξη προγράμμα-
τος περιήγησης για βίντεο Instagram Live.

Οι ενημερώσεις στο IGTV θα βοηθήσουν 
μαζικά τους δημιουργούς της πλατφόρμας, 
δίνοντάς τους κίνητρα να χρησιμοποιούν πε-
ρισσότερο το IGTV ως πλατφόρμα της επιλο-
γής τους.

Ξεκινώντας από την IGTV, η Instagram 
ενδιαφέρεται σαφώς για την επέκταση της 
πλατφόρμας ώστε να διευκολυνθεί η ανακά-
λυψη δημιουργών περιεχομένου. Η εφαρ-
μογή IGTV αποκτά μια νέα καρτέλα στο κάτω 
μέρος που ονομάζεται “Ανακαλύψτε” όπου 
το Instagram θα παρουσιάσει νέο και σχετι-
κό περιεχόμενο IGTV. Αυτό θα βοηθήσει τους 
χρήστες να βρουν περιεχόμενο πιο γρήγορα 
και να τους ενθαρρύνουν να χρησιμοποιούν 
περισσότερο την εφαρμογή. Μια άλλη αλλα-
γή που γίνεται στην αρχική σελίδα είναι ότι 
το Instagram θα διαθέτει πάντα κορυφαίο 
περιεχόμενο, το οποίο θα προσαρμόζεται 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του χρήστη.

Επίσης, εισάγουν μια αλλαγή στον τρόπο 

με τον οποίο μπορούν να μοιραστούν τα βί-
ντεο IGTV στις Ιστορίες. Αντί να μοιράζεται 
ένα freeze frame, το Instagram θα επιτρέπει 
τώρα στους δημιουργούς να μοιράζονται ένα 
κλιπ 15 δευτερολέπτων του βίντεο IGTV ως 
ιστορία. Αυτό θα βελτιώσει αρκετά το ποσο-
στό κλικ και θα κρατήσει τους θεατές που 
ασχολούνται με την εφαρμογή. Μαζί με αυτό 
θα υπάρχει και μια λειτουργία εγγραφής 
hands-free.

Όσον αφορά το Instagram Live, προσθέ-
τουν επιτέλους τη δυνατότητα προβολής ζω-

ντανών βίντεο στον ιστό. Το Instagram φέρνει 
σιγά-σιγά τις δυνατότητες της εφαρμογής του 
στον ιστό, αλλάζοντας την ιδεολογία του ότι 
είναι μόνο μια εφαρμογή που εστιάζει σε 
smartphones. Με τη δυνατότητα προβολής 
ζωντανών βίντεο στον ιστό, θα πρέπει να είναι 
πολύ πιο εύκολο για τους χρήστες να βλέ-
πουν μεγαλύτερες ροές, οι οποίες μπορεί να 
είναι κουραστικές κατά την προβολή τους σε 
ένα τηλέφωνο. Η διεπαφή είναι επίσης καλύ-
τερη, καθώς δείχνει τα ζωντανά σχόλια στην 
πλευρά του βίντεο, αντί να τα επικαλύπτει 
στην κορυφή, όπως κάνει στο τηλέφωνο. ■
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"Τότε που η αφή του κάλλους ήταν ακόμη ανάμιχτη με την ονειρο-
πόληση, το γυναικείο κάλλος με όλα του τα εξαρτήματα —φορέματα 
και στολίδια— αποτελούσε και στόχο της ποιήσεως. Τότε, λοιπόν, οι 
ποιητές έψαλλαν τα μάτια, τα μαλλιά, τα φρύδια — οι πιο τολμηροί 
τους αστραγάλους. Έψαλλαν ακόμη και τα κοσμήματα που φορούσε 
(ή ήθελαν να φορέσει) ή αγαπημένη τους. Ιδού λ.χ. ένα σχετικό ηρα-
κλειώτικο παινάδι. Ο ποιητής Γιάννης Ανεστασάκης, εντελώς αγράμμα-
τος ζεί ακόμη υπέργηρος και παράλυτος σ’ ένα κοντινό λιμάνι:

Να μη με πάρεις, χάροντα, μη με σκεπάσεις χώμα, 
παρά να κάμω τσ' αγαπώ εννιά λαιμούς μποτόνια!

Να τα φορεί, να προπατεΐ και να ρωτούνε: Ποια 'ναι; 
Τού Γιάννη τσ’ Άνεστάαωνας  ή αγαπητικιά 'ναι!...

Ανάμεσα στα πιο ποθητά κοσμήματα τής γυναίκας ήσαν και είναι τα 
σκουλαρίκια. Κρέμονται από ένα τρυφερό ροδοπέταλο και προκαλούν 
τον φθόνο των... φιλανθών, που παίρνει καμμιά φορά κυνικώτατες 
—κυριολεκτικά— εκφράσεις:

Να ΄μουνα σκουλαρίκι σου να δάκανα τα’ αφτί σου…

Ελησμόνησα όμως πως η στήλη μου δεν είναι αφιερωμένη στα αυ-
τιά, αλλά στη γλώσσα. Ας δούμε, λοιπόν  γιατί τα σκουλαρίκια λέγονται 
σκουλαρίκια.

Παλαιότερα βέβαια τα έλεγαν ενώτια. Έτσι φαντάζομαι, θα τα γρά-
φουν ακόμη  και οι κοσμηματοπώλες στα τιμολόγια, που τους έχει 
υποχρεώσει να εκδίδουν η Εφορία. Αλλά στους χρόνους των Βυζα-
ντινών  Αυτοκρατόρων  κάποιος απ’ αυτούς εθέσπισε να φορούν οι 

μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Κωνσταντινουπόλεως, για διακριτικό 
γνώρισμα, ενώτια. 

Επειδή δε 
οι μαθητές της 
Σχολής ελέγο-
νταν σχολάριοι τα 
ενώτια ως διακρι-
τικό τους γνώρι-
σμα ονομάστηκαν 
σχολαρίκια. Δεν 
ήταν δύσκολο 
ύστερα να αντι-
καταστήσει η και-
νούργια λέξη την 
παλιά σε όλες 
τις χρήσεις της. 
Το ενώτιον ήταν 
πια σχολαρίκιον 
είτε το φορούσαν 
σχολάριοι είτε το 
φορούσαν δασκά-
λες. Θα ‘πρεπε 
να πούμε τώρα 
πώς το σχολαρί-
κιον κατάντησε 
σκουλαρίκι. Μα 
αύτό είναι άπό άλλο, πολύ ανιαρό, ανέκδοτο. ■

Μενέλαος Γ. Παρλαμάς, Από τη ζωή των λέξεων, εκδ. Δόμος ,1986, (σελ.31-33).ς
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Γιώργος Δούναβης
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