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Είναι πολφ ςυχνό φαινόμενο τθσ εποχισ μασ οι διάςθμοι άνκρωποι που αςχολοφνται με τθν
τθλεόραςθ, τον κινθματογράφο και γενικά τον χϊρο του κεάματοσ να προςπακοφν να
δείχνουν νζοι και όμορφοι για πάντα καταφεφγοντασ τουλάχιςτο μια φορά ςτθ ηωι τουσ
ςτθν πλαςτικι χειρουργικι. Οι επεμβάςεισ τουσ ζχουν ςτόχο να αλλάξουν τα
χαρακτθριςτικά του προςϊπου τουσ ςφμφωνα με τα πρότυπα ομορφιάσ που επικρατοφν.
Το αποτζλεςμα είναι άνκρωποι που μοιάηουν πολφ μεταξφ τουσ ςτα χαρακτθριςτικά του
προςϊπου, άνκρωποι με πολφ αδφνατο ςϊμα, άνκρωποι ςτουσ οποίουσ αγωνιοφν να
μοιάςουν και πολλοί ανϊνυμοι καυμαςτζσ τουσ.
Κάποτε το πρόςωπο των ανκρϊπων, ιταν μια ςειρά χαρακτθριςτικϊν που
αποτελοφςαν τον κακρζφτθ τθσ ψυχισ και ςυνόδευαν τον άνκρωπο ςε όλθ του τθ ηωι. Οι
άνκρωποι γεννιόντουςαν, ηοφςαν, γερνοφςαν και πζκαιναν με αυτό. Τϊρα το πρόςωπο
είναι ζνα πεδίο μάχθσ, όπου το δζρμα και τα οςτά πλάκονται ανάλογα με τα πολιτιςτικά και
αιςκθτικά πρότυπα τθσ εποχισ. Σιμερα ο οριςμόσ τθσ ομορφιάσ γίνεται όλο και πιο
ςυγκεκριμζνοσ, όλο και πιο περιοριςτικόσ, ενϊ θ τεχνολογία και θ επιςτιμθ
χρθςιμοποιοφνται για να υπθρετιςουν τα αιςκθτικά πρότυπα, με αποτζλεςμα τα πρόςωπα
να αποκτοφν κοινά χαρακτθριςτικά και ομοιομορφία.
Οι εξελικτικοί ψυχολόγοι υποςτθρίηουν ότι υπάρχει ζνα διαχρονικό πρότυπο
ομορφιάσ που κεωροφμε ελκυςτικό, το οποίο βρίςκεται πζρα από τον πολιτιςμό και τα
εκνικά χαρακτθριςτικά. Ζνασ άνκρωποσ δθλαδι χαρακτθρίηεται όμορφοσ όταν το πρόςωπό
του παρουςιάηει ςυμμετρία. Υπάρχει ζνασ κανόνασ, θ Χρυςι Τομι που διατφπωςε ο
Ευκλείδθσ το 300 π.Χ., ο οποίοσ εκφράηει αναλογίεσ που αςυνείδθτα μασ προκαλοφν
ευχαρίςτθςθ. Αν κοιτάξετε ζνα πρόςωπο ι ζνα ςϊμα και υπολογίςετε τισ αποςτάςεισ
ανάμεςα ςτα διάφορα ςθμεία του, κα διαπιςτϊςετε ότι αντιςτοιχοφν ςε μια ςυγκεκριμζνθ
αναλογία. Στουσ ανκρϊπουσ που κεωροφνται όμορφοι, θ αναλογία αυτι είναι πιο ςτακερι.
Σιμερα, λοιπόν, που τα πρόςωπα μποροφν να αλλάξουν χάρθ ςτθν πλαςτικι χειρουργικι
και άλλεσ επεμβάςεισ, ζχουμε φτάςει ςε ςθμείο απίςτευτθσ, ςχεδόν τρομακτικισ,
ςυμμετρίασ.
Ρζρα από το διαχρονικό κριτιριο ομορφιάσ, ωςτόςο, ςε κάκε εποχι υπάρχουν
επιμζρουσ χαρακτθριςτικά που ορίηουν τθν ομορφιά. Στθ ςφγχρονθ εποχι για παράδειγμα,
μια γυναίκα κεωρείται όμορφθ όταν το πρόςωπό τθσ ζχει ςαρκϊδθ χείλθ, ςμιλεμζνα
φρφδια, τζλεια λευκι οδοντοςτοιχία, απόλυτα λεία επιδερμίδα χωρίσ τθν παραμικρι
ρυτίδα, ενϊ το ςϊμα τθσ είναι εξαιρετικά λεπτό με λεπτι μζςθ, και πλοφςια μαλλιά.
Αντίςτοιχα ο «κινθματογραφικόσ άνδρασ», διακζτει ακλθτικό ςϊμα, πρόςωπο με
τεντωμζνο και ελαφρϊσ μαυριςμζνο δζρμα, παιδικό πθγοφνι, απλανζσ βλζμμα.

Θ ςθμερινι αιςκθτικι διαμορφϊνεται από διάφορουσ οικονομικοφσ, κοινωνικοφσ
και πολιτιςτικοφσ παράγοντεσ. Αυτό που κεωροφμε κλαςικά ωραίο δθλαδι, ςτθν ουςία
διαμορφϊνεται μζςα από τα πολιτιςτικά πρότυπα τθσ εποχισ μασ ςτα οποία ζχουμε
εκιςτεί. Σιμερα, χιλιάδεσ βιομθχανίεσ -τθσ μόδασ, τθσ ομορφιάσ, τθσ δίαιτασ, τθσ πλαςτικισ
χειρουργικισ, τθσ ψυχαγωγίασ, και των μζςων ενθμζρωςθσ- εκπαιδεφουν το ανκρϊπινο
μάτι ζτςι ϊςτε να εκτιμά το τεχνθτό, το αφφςικο με ςτόχο πάντα να επωφελθκοφν
οικονομικά. Αυτό δεν είναι απλό, γιατί μζςα μασ υπάρχει μια ζμφυτθ απζχκεια προσ τθν
τεχνθτι ομορφιά, αφοφ θ φφςθ δεν δθμιουργεί τραβθγμζνα ςτόματα, οφτε μεςιλικεσ
χωρίσ ηάρεσ γφρω από τα μάτια. Γιϋαυτό και το μάτι μασ δεν ξεγελιζται εφκολα και μπορεί
να διακρίνει και να απορρίψει αιςκθτικά το τεχνθτό.
Ραρόλα αυτά θ προπαγάνδα τθσ βιομθχανίασ τθσ ομορφιάσ ζχει τα αποτελζςματά
τθσ. Διαπιςτϊνουμε λοιπόν πωσ τα ςυμφζροντα και τα αυςτθρά προςτάγματα τθσ
βιομθχανίασ τθσ αιςκθτικισ αλλάηουν τθν αντίλθψι μασ ωσ προσ το τι είναι ωραίο, τι είναι
φυςιολογικό και τι όχι. Οι αντιλιψεισ που επιβάλλονται από τθ βιομθχανία τθσ ομορφιάσ
για το ωραίο απζχουν πολφ από τθν πραγματικότθτα και από αυτό που είναι εφικτό για τθν
ανκρϊπινθ φφςθ. Ζνα μόνο παράδειγμα αποτελεί θ αντίλθψθ που επικρατεί για τθν
ιδανικι ςωματικι διάπλαςθ. Το ςϊμα μοντζλου, λοιπόν, ηυγίηει 15 με 18 κιλά λιγότερα από
εκείνο ενόσ κανονικοφ ανκρϊπου, και δεν το διακζτει παρά μόνο το 2% του πλθκυςμοφ.
Και βζβαια δεν είναι μόνο οι άνκρωποι του κεάματοσ που είναι κφματα αυτισ τθσ
υπερβολισ. Ακόμθ και οι μθτζρεσ βλζπουν τα παιδιά τουσ πιο παχιά απ’ ό,τι είναι ςτθν
πραγματικότθτα και τουσ επιβάλλουν άχρθςτεσ δίαιτεσ, δθμιουργϊντασ τουσ ςοβαρά
διατροφικά προβλιματα. Ολοζνα και περιςςότεροι άνκρωποι ηουν κάτω από μια διαρκι
αυτο-επιτιρθςθ ςε ό,τι αφορά τθ διατροφι και το ςωματικό τουσ βάροσ. Το φαγθτό ζχει
μετατραπεί ςε κζμα ταμποφ.
Δεν αρκεί λοιπόν να καταλογίηει κανείσ ευκφνεσ μόνο ςε επϊνυμουσ ανκρϊπουσ
και να τουσ κεωρεί υπεφκυνουσ για το παράλογο που επικρατεί ςε κζματα εξωτερικισ
εμφάνιςθσ. H πακογζνεια εντοπίηεται μάλλον ςε όλθ τθν κοινωνία και τθν κουλτοφρα τθσ
και όχι ςτα ςυγκεκριμζνα άτομα.
Ροιοσ όμωσ δθμιουργεί αυτιν τθν κουλτοφρα; Πςο κι αν ρίχνουμε τθν ευκφνθ ςε
ςυγκεκριμζνεσ βιομθχανίεσ και ςτουσ ανκρϊπουσ που τισ ςτελεχϊνουν, δεν μποροφμε να
αρνθκοφμε τθν ατομικι ευκφνθ του κακενόσ. Δεν μποροφμε να παραγνωρίςουμε τθν
ςιωπθρι μασ ςυμμετοχι ςτθ διατιρθςθ του παραλόγου με τθν προςωπικι μασ ςτάςθ. Πςο
αντιμετωπίηουμε τθν εξωτερικι μασ εμφάνιςθ ωσ αυτοςκοπό και όχι ωσ ζνα μζςο για να
ζλκουμε ςε επαφι με τουσ άλλουσ ςυμβάλλουμε ςτθ ςυντιρθςθ μιασ κατάςταςθσ και
είμαςτε υπεφκυνοι γι αυτι. Οφείλουμε λοιπόν να καταλογίςουμε ευκφνεσ ςε εμάσ που δεν
κζλουμε να βλζπουμε ςακοφλεσ κάτω από τα μάτια των διάςθμων καλλιτεχνϊν οφτε
ανοικτοφσ πόρουσ ςτα πρόςωπα τουσ. Θ ομορφιά δεν είναι πια ταυτόςθμθ με τθν αλικεια.
Το ερϊτθμα που ςυνδζεται άμεςα με όλα αυτά είναι ποιο χϊρο βρικαν οι
βιομθχανίεσ τθσ ομορφιάσ και τθσ μόδασ και κατάφεραν να επιβάλλουν πρότυπα ομορφιάσ
τόςο μακριά από τθν ανκρϊπινθ φφςθ; Γιατί κατάφεραν να προκαλζςουν αποςτροφι προσ
τθν φυςικι μασ εξωτερικι εμφάνιςθ και τα ςθμάδια τθσ γιρανςθσ; Μιπωσ το ιδεϊδεσ του
λεπτοφ νζου ανκρϊπου κεωρείται τόςο ςθμαντικό, επειδι οι κοινωνίεσ μασ είναι όλο και
γθραιότερεσ όλο και πιο παχφςαρκεσ;
Μιπωσ θ αιτία όλθσ αυτισ τθσ τρζλασ είναι ότι δεν ζχουμε προςαρμοςτεί ςτθν
επιμικυνςθ τθσ ηωισ μασ; Μςωσ είμαςτε ανίκανοι να αντιμετωπίςουμε τισ ςυνζπειεσ τθσ
τρίτθσ θλικίασ επειδι τίποτα ςτον πολιτιςμό μασ δεν μασ ζχει προετοιμάςει γι' αυτό. Ζτςι,
προκειμζνου να μθ δείχνουμε γζροι, προτιμάμε μια εικόνα τελείωσ τεχνθτι.
Τζλοσ, ζνα ςθμαντικό λάκοσ είναι ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι ςυγχζουν τθν
ομορφιά με τθ γοθτεία και αδυνατοφν να αγαπιςουν τον εαυτό τουσ αν δεν τουσ αρζςει
αυτό που βλζπουν ςτον κακρζφτθ. Δεν κα ιταν καλφτερο αν ζλεγαν ςτον εαυτό τουσ: «Δεν
μου αρζςουν όλα επάνω μου, αλλά αγαπάω τον εαυτό μου».
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Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ, γεια ςασ. Ασ μιλιςουμε ςιμερα για ζνα κζμα που λίγο πολφ
απαςχολεί ι απαςχόλθςε ςτο παρελκόν τον κακζνα από μασ, είτε είναι άντρασ είτε
γυναίκα. Κα μιλιςουμε για το τι είναι ςε κζςθ να κάνει κάποιοσ προκειμζνου να είναι
όμορφοσ και γοθτευτικόσ. Πλοι μασ ζχουμε τθν επιλογι είτε να ακολουκιςουμε τα
ςφγχρονα πρότυπα ομορφιάσ ακόμθ και αν απζχουμε πολφ από αυτά πιζηοντασ τον
οργανιςμό και τθν ψυχολογία μασ, είτε να αγαπιςουμε τον εαυτό μασ και να
κατακτιςουμε τουσ γφρω μασ με το ταλζντο, τθ γοθτεία και τθν προςωπικότθτά μασ.
Ρεριμζνουμε τισ απόψεισ ςασ αφοφ δοφμε μαηί τι πιςτεφουν δζκα διάςθμοι άντρεσ και
γυναίκεσ ςχετικά με τθν εξωτερικι εμφάνιςθ. Δζκα επϊνυμοι, λοιπόν, υποςτθρίηουν με τον
δικό τουσ τρόπο ότι θ ομορφιά πθγάηει από τθν εςωτερικι μασ αρμονία.
Μζριλ Στριπ
Θ Μζριλ Στριπ ζχει πει ανοιχτά: «Θ εμφάνιςι μου δεν είναι το δυνατό μου ςθμείο».
Ωςτόςο, θ θκοποιόσ αποτελεί αναμφιςβιτθτα ζνα πολφ χαρακτθριςτικό παράδειγμα
κομψότθτασ. Κατά τθ διάρκεια των δοκιμαςτικϊν για τθν ταινία “King Kong”, ο παραγωγόσ
είχε απορρίψει τθ Στριπ λόγω τθσ εμφάνιςισ τθσ. Ωςτόςο, το γεγονόσ αυτό δεν ζβλαψε
ιδιαίτερα τθν θκοποιό κακϊσ θ αυτοπεποίκθςι και ο ζμφυτοσ αυτοςεβαςμόσ τθσ τθν
κάνουν αξιοηιλευτθ.
Μπάρμπαρα Στρζιηαντ
«Πλοι είμαςτε όμορφοι. Το μόνο που χρειάηεται είναι να το πιςτζψουμε πραγματικά και
μετά κα το πιςτζψουν και οι άλλοι», είχε πει θ Μπάρμπαρα Στρζιηαντ, ζχοντασ το
πλεονζκτθμα τθσ εμπειρίασ. Οι ςυμμακθτζσ τθσ τθν πείραηαν, επειδι είχε μικρότερα μάτια
και μεγαλφτερθ μφτθ, αλλά κανείσ δεν φανταηόταν τθ ςυνζχεια. Θ διάςθμθ τραγουδίςτρια
και θκοποιόσ είχε πολλζσ ευκαιρίεσ να βρεκεί ςτο χειρουργικό τραπζηι και να διορκϊςει τισ
ατζλειζσ ςτθν εμφάνιςι τθσ, ωςτόςο αρνικθκε να το κάνει. «Το να είςαι τζλειοσ είναι
βαρετό, γι’ αυτό πρζπει να αγαπάμε τα ελαττϊματά μασ. Μασ κάνουν ξεχωριςτοφσ», είχε
πει ςε θλικία 72 ετϊν.
Τομ Κρουη
Για τόςα χρόνια ο Τομ Κρουη ζχει δεχκεί όλα τα πικρόχολα ςχόλια του διεκνοφσ τφπου για
το φψοσ του.
Ο Τομ Κρουη δεν ζχει κρφψει ποτζ το φψοσ του και κατάφερε να κάνει μια αξιοηιλευτθ
καριζρα.
Γουινόνα άιντερ
Στο ςχολείο τθν πείραηαν επειδι τθν μπζρδευαν με αγόρι και κατά τθν διάρκεια διάφορων
δοκιμαςτικϊν τθν ςυμβοφλευαν να μθ γίνει θκοποιόσ, γιατί δεν ιταν ελκυςτικι. Θ γνωςτι
θκοποιόσ μίλθςε πρόςφατα για μερικά από τα ςχόλια που τθσ είχαν κάνει ςτθν αρχι τθσ
καριζρασ τθσ.
«Ιμουν ςτθ μζςθ μιασ οντιςιόν, όταν ο ςκθνοκζτθσ με ςταμάτθςε και μου είπε: “Άκου,
μικρι, δεν πρζπει να γίνεισ θκοποιόσ, δεν είςαι αρκετά όμορφθ! Ρρζπει να πασ από εκεί
που ιρκεσ και να ςπουδάςεισ. Δεν το ζχεισ!”». Ρόςο λάκοσ ιταν όλοι αυτοί! Θ Γουινόνα
μετατράπθκε από ζνα δικεν άςχθμο κορίτςι ςε μια εξαιρετικι γοθτευτικι θκοποιό.
Τηζνιφερ Λόρενσ
Θ βραβευμζνθ με Πςκαρ θκοποιόσ Τηζνιφερ Λόρενσ ζχει δεχτεί πολλζσ κριτικζσ για τισ
καμπφλεσ του ςϊματόσ τθσ. Δεν δίνει ςθμαςία ςε αυτά τα ςχόλια, αν και οι παπαράτςι δεν

ςταματάνε να δθμοςιεφουν φωτογραφίεσ τθσ με μαγιό, οι οποίεσ ακολουκοφνται από
αμφιλεγόμενα ςχόλια. «Είναι καλφτερο να φαινόμαςτε πιο χυμϊδεισ και πιο φυςιολογικοί
ςτισ φωτογραφίεσ, παρά να φαινόμαςτε κομψοί ςτθν οκόνθ και να μοιάηουμε
ςκελετωμζνοι», ζχει δθλϊςει θ ίδια θ Τηζνιφερ Λόρενσ.
Οφμα Κζρμαν
Θ Οφμα Κζρμαν δεν αιςκάνκθκε ποτζ όμορφθ: πολφ ψθλι, με άχαρθ κίνθςθ και τεράςτιο
νοφμερο παπουτςιοφ. Ζνα ςυναίςκθμα που οξυνόταν από τα πειράγματα των παιδιϊν ςτο
ςχολείο που τθν φϊναηαν “Big Foot”, δθλαδι «Μεγάλο Ρόδι», και «ςφυροκζφαλο
καρχαρία» επειδι τα μάτια τθσ είναι πολφ μακριά το ζνα από το άλλο.
Βζβαια, αυτό δεν τθν εμπόδιςε να γίνει θ μοφςα του Ταραντίνο και μια από τισ πιο
πετυχθμζνεσ θκοποιοφσ του Χόλυγουντ. «Πλοι μοιάηουν το ίδιο. Δεν ταιριάηω με τα
ςυμβατικά πρότυπα, γι’ αυτό είμαι όμορφθ», ζχει δθλϊςει θ ίδια.
Σάρα Τηζςικα Ράρκερ
Είναι αδφνατο να παραβλζψουμε τθν επιρροι τθσ Ράρκερ ςτθ μόδα.Θ θκοποιόσ αποτελεί
πρότυπο για πολλά κορίτςια και γυναίκεσ ςε όλον τον κόςμο. Άνκρωποι του χϊρου τθσ
είχαν πει να κάνει διάφορεσ μικροεπεμβάςεισ ςτο πρόςωπό τθσ, από το να βγάλει τα
φρφδια τθσ, μζχρι να φτιάξει τθ μφτθ ι το ςαγόνι τθσ. Ευτυχϊσ για τουσ καυμαςτζσ τθσ, τα
ςχόλια των επικριτϊν τθσ δεν τθν άγγιξαν ιδιαίτερα. Θ Σάρα Τηζςικα Ράρκερ άλλαξε τθ
μοίρα τθσ μόνθ τθσ. Κα μποροφςε να παίηει μόνο άςχθμεσ και άχαρεσ γυναίκεσ, όπωσ ςτθν
αρχι τθσ καριζρασ τθσ, αλλά δεν το ζβαλε κάτω και τελικά τα κατάφερε. «Μθν προςπακείτε
να ικανοποιείτε τουσ πάντεσ, είναι αδφνατον», είχε πει θ ίδια.
Ντάνιελ Κρεγκ
Είναι δφςκολο να φανταςτεί κανείσ τϊρα τι αντιδράςεισ ζωσ και οργι είχε προκαλζςει θ
επιλογι του Ντάνιελ Κρεγκ ωσ νζου Τηζιμσ Μποντ. Οι αντιδράςεισ αφοροφςαν το ταλζντο
του ςτθν υποκριτικι και φυςικά, τθν εξωτερικι του εμφάνιςι και το φψοσ του κακϊσ ςτα
1,78 ο θκοποιόσ κεωρικθκε κοντόσ για Τηζιμσ Μποντ.
Ωςτόςο, ο Ντάνιελ Κρεγκ απζδειξε με τισ εξαιρετικζσ του ερμθνείεσ ότι ζκαναν όλοι λάκοσ
και ζγινε ο πιο καλά αμειβόμενοσ Μποντ.
Ελζνα Μπόναμ Κάρτερ
Πταν ιταν νζα μιςοφςε τθν εμφάνιςι τθσ, το φψοσ τθσ, αλλά ςυνειδθτοποίθςε το πιο
ςθμαντικό πράγμα. Δεν ζχει ςθμαςία θ εμφάνιςθ, αλλά ο τρόποσ που παρουςιάηεισ τον
εαυτό ςου ςτουσ άλλουσ. Σιμερα θ Κάρτερ κεωρείται πολφ καλι θκοποιόσ και ζχει ζνα
μοναδικό ςτιλ ντυςίματοσ, που τθν κάνει να ξεχωρίηει. Αυτό τθσ ζχει δϊςει τθν ευκαιρία να
παίξει πολλοφσ αναπάντεχουσ και επιτυχθμζνουσ ρόλουσ.
Κζιτ Γουίνςλετ
Τι ζκανε θ Κζιτ Γουίνςλετ πριν γίνει γνωςτι μζςα από τθν ταινία «Τιτανικόσ»; Τον
κροκόδειλο, τθ μάγιςςα, ακόμθ και τον βάτραχο!
«Δεν είχα το τζλειο ςϊμα. Μου είχαν πει μάλιςτα ότι κα ιμουν τυχερι αν ζπιανα ρόλουσ
χοντρϊν κοριτςιϊν», είπε πρόςφατα ςε εκδιλωςθ ςτο Γουζμπλεϊ τθσ Αγγλίασ.
«Πταν πιγαινα ςτο ςχολείο δεχόμουν ςυχνά πειράγματα και υπιρξα κφμα εκφοβιςμοφ,
από άλλα κορίτςια επειδι ιμουν παχουλι. Ωςτόςο, θ καριζρα μου είναι θ εκδίκθςθ που
πιρα, τα παιδιά μου είναι υγιι και ζχω μια υπζροχθ ηωι. Κοιτάξτε με τϊρα, κορίτςια», είπε
χαρακτθριςτικά ςε ςυνζντευξι τθσ.
Θ Γουίνςλετ είναι γνωςτι για τθ μάχθ που δίνει ενάντια ςτα ψεφτικα και τεχνθτά πρότυπα
ομορφιάσ που προβάλλονται. Είναι εντελϊσ αντίκετθ με τισ πλαςτικζσ επεμβάςεισ, αφοφ
όπωσ λζει δεν ταυτίηονται με τουσ θκικοφσ τθσ κϊδικεσ. Μάλιςτα, το 2003 θ τοποκζτθςθ

τθσ θκοποιοφ είχε γίνει πρωτοςζλιδο, όταν διαμαρτυρικθκε για τθν επεξεργαςία που
πζραςαν φωτογραφίεσ τθσ, ςτο πλαίςιο φωτογράφιςθσ ςε περιοδικό και ζκανε τα πόδια
τθσ να φαίνονται πιο λεπτά από ότι είναι ςτθν πραγματικότθτα.
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Α΄ ομιλητήσ:
Με το photoshop δοφλευα από το 1992 μζχρι το 2012. Θ δουλειά μου ιταν να αλλάηω το
πρόςωπο που είχε φωτογραφθκεί, ανάλογα με το ποιοσ ιταν αυτόσ που είχε
φωτογραφθκεί και ανάλογα με το κζμα. Άλλαηα τισ ρυτίδεσ, τισ εκφράςεισ προςϊπου,
ζκανα πιο λαμπερά τα μάτια, διόρκωνα τα μαλλιά, τα χείλια, ςθμεία του ςϊματοσ, κ.λπ. Θ
αρχι του περιοδικοφ ιταν: «Κζλουμε να βγάλουμε λαμπερό όλο τον κόςμο που
φωτογραφίηεται για μασ και που του παίρνουμε ςυνζντευξθ». Κάποιοι διάςθμοι ηθτοφςαν
οι ίδιοι να επζμβουμε ςτισ φωτογραφίεσ τουσ και να διορκϊςουμε τισ ατζλειεσ τουσ.
Κάποιουσ νζουσ όμωσ καλλιτζχνεσ τουσ υποχρζωναν οι μάνατηερ ι οι διςκογραφικζσ
εταιρείεσ που ηθτοφςαν να επζμβουμε ακόμα και όταν είχαν πολφ όμορφο πρόςωπο ι
ςϊμα, γιατί αυτό που ζπρεπε να βγει ςτον κόςμο ιταν θ υπερβολικι τελειότθτα.
Το '92, που ξεκίνθςα, το photoshop ιταν ακόμα ςτα ςπάργανα, υπιρχε όμωσ ζνα
άλλο πρόγραμμα, που ζκανε τθν επεξεργαςία. Ακόμθ πιο παλιά, το ρετουςάριςμα γινόταν
με το χζρι, με πινζλο και με κάποια χθμικά υλικά που κακάριηαν το χρϊμα ςτο πρόςωπο.
Δεν γίνονταν τρομερζσ επεμβάςεισ. Κι επειδι δεν διόρκωναν κανζναν πολφ, δεν είχαν και
οι διάςθμοι τισ απαιτιςεισ που απζκτθςαν ςτθ ςυνζχεια. Το κακό ξεκίνθςε όταν οι
φωτογράφοι άρχιςαν να χρθςιμοποιοφν ψθφιακά μζςα και αςχολικθκαν οι ίδιοι με το
photoshop, επεμβαίνοντασ ςτισ φωτογραφίεσ. Και δεν αναφζρομαι μόνο ςε φωτογραφίεσ
διάςθμων. Αναφζρομαι και ςτισ φωτογραφίςεισ μόδασ με μοντζλα που ςτισ φωτογραφίεσ
φαίνονταν υπερβολικά αδφνατα. Θ παραμόρφωςθ αυτι ιταν τραγικι γιατί δθμιουργοφςε
μια εντελϊσ πλαςτι εντφπωςθ ςτον κόςμο, ότι υπάρχουν τζτοια αδφνατα ςϊματα και ότι
αυτό ιταν φυςιολογικό.
Πλθ αυτι θ υπερβολι με τα χρόνια επθρζαςε όχι μόνο τουσ επϊνυμουσ αλλά και
πολλοφσ ανκρϊπουσ οδθγϊντασ τουσ ςε αμζτρθτεσ πλαςτικζσ, εμφυτεφςεισ, μπότοξ, με
αποτζλεςμα πρθςμζνα χείλθ, ανζκφραςτα και παγωμζνα πρόςωπα. Και επειδι θ
τεχνολογία ζχει προχωριςει πάρα πολφ και ςχεδόν όλα τα φίλτρα και τα εφζ του
photoshop ζχουν γίνει πια εφαρμογζσ για κινθτά τθλζφωνα, θ επεξεργαςία φωτογραφίασ
ςιμερα είναι εφκολθ και μπορεί να τθν κάνει ο κακζνασ. Αυτό όμωσ ζχει επθρεάςει
αρνθτικά τθ δικι μασ δουλειά, ζχουν μείνει ςυνάδελφοι χωρίσ δουλειά. Το αποτζλεςμα,
εννοείται ότι είναι πολφ κακό, γιατί οι επεξεργαςμζνεσ φωτογραφίεσ που ανεβαίνουν ςτα
μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι πολφ κακισ ποιότθτασ. Κυκλοφορεί ζνα εφζ που παίρνει
τισ ρυτίδεσ και δθμιουργεί μια κολι φυςιογνωμία, ζνα κολό πράγμα, εντελϊσ ψεφτικο.
Αν ιταν ςτο χζρι μου, δεν κα ζκανα καμία επζμβαςθ ςτισ φωτογραφίεσ. Το μόνο
που κα διόρκωνα αιςκθτικά ςτθ φωτογραφία κα ιταν ζνα τςαλακωμζνο ςακάκι, ζνα
φόρεμα που δεν ζχει εφαρμόςει ςωςτά πάνω ςτο ςϊμα ι κάτι ςτο φόντο που χαλάει τθ
φωτογραφία. Δεν κα πείραηα τίποτε από τα χαρακτθριςτικά του προςϊπου, ειδικά εκείνεσ
τισ ατζλειεσ που κάνουν κάποιον μοναδικό. Οι μικρζσ ατζλειεσ κάνουν τα πορτρζτα αλθκινά
και δυνατά. Για μζνα εκεί βρίςκεται θ ουςία των εικόνων, ςτισ μοναδικζσ ατζλειεσ του
κακενόσ και ςτο ξεχωριςτό βλζμμα του. Αυτζσ οι εικόνεσ μου προςφζρουν ςυγκίνθςθ.
Ράντα κα προτιμϊ αυτζσ τισ εικόνεσ που δεν ζχουν τθν επεξεργαςία του photoshop.

Β’ ομιλητήσ:
Υπάρχει πολφσ κόςμοσ που είναι 100% αντίκετοσ ςτθν οποιαδιποτε επεξεργαςία ι αλλαγι
ςε μια φωτογραφία, ενϊ υπάρχει και ο κόςμοσ που τθ δζχεται. Εγϊ δεν είμαι υπζρ ι κατά
του photoshop. Εξαρτάται από τον ςκοπό και το είδοσ τθσ φωτογραφίασ. Αν πρόκειται για
ειδθςεογραφικι φωτογραφία, οποιαδιποτε επεξεργαςία που αλλάηει το περιεχόμενο τθσ
φωτογραφίασ με βρίςκει αντίκετο. Σε φωτογραφία τοπίου π.χ. το να αλλάξει κανείσ τον
ουρανό ςε μια φωτογραφία, επειδι τθν μζρα που τθν τράβθξε ιταν αδιάφοροσ, δθλαδι

κακαρόσ δίχωσ ςφννεφα, και να τον αντικαταςτιςει με ζναν ουρανό με ςφννεφα και
«ενδιαφζρον» δεν το κεωρϊ κακό. Υπάρχουν φυςικά και όρια ςτο τι δζχομαι ζςτω και ςτθν
υποκειμενικι ζννοια τθσ «καλλιτεχνικισ φωτογραφίασ». Να προςκζςεισ π.χ. ζναν
καταρράκτθ ςε ζνα φυςικό τοπίο που δεν ζχει ςτθν πραγματικότθτα καταρράκτθ το κεωρϊ
απαγορευμζνο. Να προςκζςεισ π.χ. ομίχλθ ςτθν φωτογραφία ςου, δεν με ενοχλεί.
Καταλαβαίνετε τι εννοϊ φαντάηομαι.
Ασ μθν ξεχνάμε βζβαια και κάποιεσ περιπτϊςεισ όπου το photoshop ζχει
αξιοποιθκεί με ιδιαίτερθ ευςτοχία από καλλιτζχνεσ οι οποίοι με τθ βοικειά του ζχουν
δθμιουργιςει μοναδικά ζργα τζχνθσ.
Πμωσ, κα κελα να τονίςω, και το επιςθμαίνω πάντα ςε νεότερα παιδιά που τυχαίνει
να μιλάω, ότι τα προγράμματα επεξεργαςίασ είναι απλϊσ εργαλεία. Ρρζπει να
χρθςιμοποιοφνται μζχρι ζνα ςυγκεκριμζνο κάκε φορά ςθμείο. Το ςωςτό είναι να ζχει
τραβθχτεί θ φωτογραφία τόςο καλά, ϊςτε να μθν χρειάηεται πολλι επεξεργαςία. Ράντα το
επιςθμαίνω, το photoshop δεν είναι φωτογραφία, είναι απλϊσ ζνα εργαλείο που ςε
βοθκάει και κάνει τθ ηωι ςου λίγο πιο εφκολθ. Χρειάηεται μζτρο. Αν ξεπεράςεισ το ςωςτό
όριο τθσ επεξεργαςίασ, μετά καταλιγεισ να ζχεισ ζνα ψεφτικο πράγμα που δεν είναι πια
φωτογραφία. Θ επεξεργαςία ςτο photoshop είναι κζμα αιςκθτικισ.
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Τα φιλαράκια είναι μια τθλεοπτικι ςειρά θ οποία ζχει κατακτιςει το κοινό όπου κι αν ζχει
προβλθκεί. Στθν Αμερικι διανφει τθν ζνατθ τθλεοπτικι ςεηόν, ενϊ ςτθν Ευρϊπθ, όπου
προβάλλεται εδϊ και μερικά χρόνια, βρίςκει επίςθσ ιδιαίτερθ απιχθςθ και επιτυχία. Ροιο
είναι άραγε αυτό το κάτι που μαγνθτίηει τουσ τθλεκεατζσ και τουσ κακθλϊνει μπροςτά ςτθν
οκόνθ τουσ για να παρακολουκιςουν επειςόδια από τθν κακθμερινότθτα τθσ διάςθμθσ
παρζασ;
Αυτό το κάτι, λοιπόν, είναι οι ιρωεσ τθσ, που παρά τισ παραξενιζσ τουσ
ενςαρκϊνουν τουσ ιδανικοφσ φίλουσ, μζλθ μιασ καυμάςιασ παρζασ. Τα φιλαράκια τθσ
παρζασ αυτισ νοιάηονται, είναι πάντα πρόκυμα να ςυμπαραςτακοφν ο ζνασ τον άλλον,
είναι πάντα μαηί, περνοφν μαηί τισ γιορτζσ και πάνε μαηί διακοπζσ. Mοιράηονται μεταξφ
τουσ προβλιματα και χαρζσ, προςωπικζσ και επαγγελματικζσ επιτυχίεσ και αποτυχίεσ, ενϊ
το τελευταίο πράγμα που τουσ απαςχολεί είναι θ μοναξιά.
H επιτυχία τθσ ςειράσ δεν είναι κακόλου περίεργθ. Το να ζχει κανείσ καλοφσ φίλουσ
είναι ςιμερα πιο ςθμαντικό από ποτζ, ιδιαίτερα μάλιςτα για τουσ νζουσ ανκρϊπουσ.
Ραρόλο που οι νζοι ιςχυρίηονται ότι επικυμοφν να ζχουν ζναν ςφντροφο και να κάνουν
οικογζνεια, αυτό ςτθ ςθμερινι εποχι αποδεικνφεται ιδιαίτερα πολφπλοκο και δφςκολο.
Ζτςι ςτθν εποχι μασ οι φίλοι αποτελοφν τον ςτακερό κοινωνικό ιςτό των ανκρϊπων, μαηί
με τουσ ςυγγενείσ και τθν ευρφτερθ οικογζνεια, θ οποία όμωσ ζχει ςυρρικνωκεί και δεν
είναι πια το μοναδικό και το κυριότερο λιμάνι για τα μζλθ τθσ.
Οι φίλοι λοιπόν και οι παρζεσ καλφπτουν προςδοκίεσ και ανάγκεσ, μεγάλο μζροσ
των οποίων επωμίηονταν παλιότερα οι ςφηυγοι, θ οικογζνεια, οι ςυγγενείσ. Εκτόσ από τθν
κοινι διαςκζδαςθ, τισ εξόδουσ, τθ ςυμμετοχι ςτισ χαρζσ και τθ ςυμπαράςταςθ ςτισ
αναποδιζσ, οι ςφγχρονεσ παρζεσ πρζπει να καλφψουν και τθν κακθμερινι ανάγκθ για
κοινωνικι ςυμμετοχι των νζων ανκρϊπων που ηουν μόνοι ι με τουσ γονείσ τουσ. Στθ
ςθμερινι εποχι ςυχνά οι παρζεσ είναι αυτζσ που δίνουν τθν αίςκθςθ ςτουσ ανκρϊπουσ ότι
ανικουν κάπου. H φπαρξθ γονζων και αδελφϊν δεν αρκεί για να ζχει κάποιοσ ταυτότθτα. Θ
εςωτερικι ανάγκθ του κακενόσ για ςυντροφιά και ςυντροφικότθτα, αλλά και θ κοινωνικι
πίεςθ να είςαι μζλοσ μια ομάδασ, να ανικεισ κάπου, είναι οι δφο βαςικοί λόγοι που κάνουν
τουσ ανκρϊπουσ να αποηθτοφν οπωςδιποτε μια παρζα για να ενταχκοφν.
Κλείνοντασ το πρϊτο κομμάτι τθσ ειςιγθςθσ κζλω να τονίςω ότι οι φίλοι δεν
αυξάνουν μόνο το αίςκθμα χαράσ και ικανοποίθςθσ που ζχει κανείσ από τθ ηωι του,
ςυνειςφζροντασ πολφ ςτθ διατιρθςθ τθσ ψυχικισ ιςορροπίασ, αλλά κάνουν καλό και ςτθν
υγεία. Οι φιλικζσ ςχζςεισ εμποδίηουν ςε εποχζσ κρίςεων και άγχουσ το ανοςοποιθτικό
ςφςτθμα να αποδυναμωκεί, οι φιλικζσ ςχζςεισ ζχουν αντικατακλιπτικι επίδραςθ που
μπορεί να ςυγκρικεί με αυτι των ψυχοφαρμάκων και χωρίσ παρενζργειεσ μάλιςτα, οι
φιλικζσ ςχζςεισ επιςπεφδουν τθν ανάρρωςθ μετά από αρρϊςτιεσ και εγχειριςεισ και
οδθγοφν γενικά ςε αφξθςθ του ορίου ηωισ.
Στθ φιλία, λοιπόν, λζμε ΝΑΛ!
Είναι, όμωσ, όλεσ οι παρζεσ τόςο ευεργετικζσ; Αιςκάνονται πάντα όλοι όςοι
βρίςκονται ςε μία παρζα ότι τουσ αγκαλιάηει και ότι δεν είναι μόνοι; Ραίρνουν απ’ αυτιν
όςα χρειάηονται για να αιςκάνονται ικανοποιθμζνοι και ςυντροφευμζνοι ακόμθ και όταν
είναι μόνοι ςτο δωμάτιό τουσ; Σασ αφινω λίγα λεπτά να διαβάηετε τισ διθγιςεισ του Διμου
και τθσ Χρφςασ και κα ζχουμε τθν ευκαιρία ςτθ ςυνζχεια να ςυηθτιςετε ςχετικά με αυτζσ
με τον κοινωνιολόγο κ. Ραναγιωτίδθ.
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Φαίνεται, λοιπόν, πωσ τα πράγματα ςτισ παρζεσ δεν είναι πάντα τόςο ςυντροφικά και τόςο
ευχάριςτα ι τουλάχιςτον δεν είναι ζτςι για όλουσ εκείνουσ που βρίςκονται μζςα ς’ αυτζσ. H
ςυμμετοχι ςε παρζεσ δεν αποτελεί εγγφθςθ ότι ζχει κανείσ καλοφσ ςυντρόφουσ, ότι δεν
είναι μόνοσ, ότι ζχει πραγματικό ςτιριγμα ςε δφςκολεσ ςτιγμζσ. Ρϊσ εξθγείται αυτό; Ρϊσ
μπορεί να είναι κανείσ μόνοσ όταν περιςτοιχίηεται από ζνα ςωρό ανκρϊπουσ και κάνει
παρζα μαηί τουσ; Για να καταλάβουμε πϊσ λειτουργεί μία παρζα, πρζπει να τθν εξετάςουμε
από πολλζσ πλευρζσ. Ρρζπει καταρχιν να εξετάςουμε ςυνολικά τθν ομάδα και ςτθ
ςυνζχεια να εξετάςουμε ξεχωριςτά τα μζλθ που τθν αποτελοφν.
Από τθ μία μεριά λοιπόν υπάρχει θ ομάδα, θ παρζα ωσ ςφνολο, θ οποία ζχει τθ
δικι τθσ δυναμικι. Αυτό που είναι βολικό, ευχάριςτο ςε μία παρζα είναι το ότι προςφζρει
ζνα πλαίςιο μζςα ςτο οποίο μποροφν, όςοι ανικουν ς’ αυτι, να ζχουν ζναν εφκολο τρόπο
επικοινωνίασ, χωρίσ να χρειάηεται να αποκαλφψουν πολλά από τον εαυτό τουσ, να
ανοιχτοφν πολφ ι να ζρκουν πολφ κοντά με τουσ άλλουσ. Σε μια παρζα πάντα κάτι
ςυμβαίνει, χωρίσ να χρειάηεται να ςυνειςφζρουν όλοι ιδιαίτερα. Σε μια παρζα μπορεί
κανείσ με ςχετικά μικρι προςωπικι πρωτοβουλία να ζχει τθν αίςκθςθ ότι ανικει κάπου, ότι
είναι ενταγμζνοσ ςε μια ομάδα κι ζτςι να αιςκάνεται αςφάλεια. Σε μια παρζα εφκολα
δθμιουργείται ατμόςφαιρα κεφιοφ και διαςκζδαςθσ θ οποία είναι άλλοτε αλθκινι και
μεταδοτικι, άλλοτε, όμωσ, κρφβει αμθχανία και νευρικότθτα που κανείσ δεν τολμά να
ομολογιςει. Κα μποροφςε να πει κανείσ ότι ςε αρκετζσ παρζεσ, ιδιαίτερα νζων ανκρϊπων,
υπάρχει μία άγραφθ ςυμφωνία που λζει ότι «είμαςτε μαηί κυρίωσ για να περνάμε πάντα
καλά, να ζχουμε κζφι και να το δείχνουμε».
Εκτόσ από τθν παρζα ωσ ςφνολο όμωσ, υπάρχουν και ζνα-ζνα τα πρόςωπα, τα μζλθ
που τθν αποτελοφν. Το κάκε άτομο ζχει τθν προςωπικότθτά του, τισ ανάγκεσ, τισ
προςδοκίεσ, τα βιϊματά του. Δεν είναι όλοι το ίδιο πρόκυμοι και ζτοιμοι να ανοιχτοφν για
να δθμιουργιςουν ςτενζσ ςχζςεισ. Μια παρζα μπορεί να είναι το ιδανικότερο καταφφγιο
για ανκρϊπουσ που δεν αντζχουν οφτε να είναι μόνοι με τον εαυτό τουσ, οφτε, όμωσ ,τθ
μεγάλθ εγγφτθτα με τουσ άλλουσ. Για τουσ ανκρϊπουσ αυτοφσ το ςυναίςκθμα τθσ μοναξιάσ
είναι πολφ οδυνθρό και θ παρζα τουσ προςφζρει ζςτω και παροδικά τθν ψευδαίςκθςθ ότι
δεν είναι μόνοι. Δυςτυχϊσ, όμωσ, θ μοναξιά δεν γίνεται να ξεγελαςτεί για πάντα.
Φυςικά όλοι οι άνκρωποι που ηουν μοναχικά δεν αιςκάνονται μόνοι. Υπάρχει
ουςιαςτικι διαφορά ανάμεςα ς’ ζναν άνκρωπο που είναι μόνοσ και ς’ ζναν που είναι
μοναχικόσ. Ζνασ μοναχικόσ άνκρωποσ επιλζγει, επειδι ζτςι νιϊκει καλφτερα, να ηει μόνοσ ι
με λίγουσ ανκρϊπουσ γφρω του, να μθ ςυμμετζχει ςε πολλζσ κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ.
Ρερνάει καλά με τον εαυτό του ι με τισ λίγεσ ςχζςεισ που ζχει και δεν αιςκάνεται να του
λείπει τίποτε. Ζνασ άνκρωποσ μόνοσ, όμωσ, υποφζρει γιατί ηει μία ελλειμματικι κατάςταςθ.
Του λείπουν θ αφοςίωςθ, θ αγάπθ και θ ηεςταςιά, αλλά κυρίωσ του λείπει το πολφτιμο
ςυναίςκθμα ότι υπάρχει κάποιοσ ςτον κόςμο για τον οποίο είναι ςθμαντικόσ. Τα χρειάηεται
όλα αυτά, αλλά δεν ξζρει πϊσ να τα πάρει από αυτοφσ που ζχει δίπλα του. Πποιοσ είναι
μόνοσ, και δεν ζχει τρόπο να πλθςιάςει τουσ άλλουσ, αργά ι γριγορα κα αιςκανκεί μόνοσ
και ανάμεςα ςτουσ άλλουσ και ςτθν πιο χαροφμενθ παρζα και ςτο πιο κεφάτο πάρτι. Τθ
μοναξιά και τθν απόςταςθ τθν ζχει μζςα του γι’ αυτό δυςκολεφεται να νιϊςει κοντά ςε
κάποιον άλλον.
Το ερϊτθμα είναι γιατί υπάρχουν άνκρωποι που δυςκολεφονται τόςο να ξεπεράςουν τθ
μοναξιά τουσ και να ζρκουν πραγματικά κοντά ςτουσ άλλουσ; H μοναξιά δεν είναι ζνα
ςυναίςκθμα με το οποίο γεννιόμαςτε. Αντίκετα, οι άνκρωποι είναι κατεξοχιν «κοινωνικά
ηϊα». Το ςυναίςκθμα αυτό δθμιουργείται, χτίηεται ςιγά-ςιγά από τθν παιδικι θλικία. Ρϊσ
γίνεται αυτό; H βαςικότερθ προχπόκεςθ για να μπορεί ζνασ άνκρωποσ μεγαλϊνοντασ να
δθμιουργιςει ςχζςεισ που κα τον κάνουν να νιϊκει ςυντροφικότθτα είναι θ αφοςίωςθ, θ
χωρίσ προχποκζςεισ αγάπθ, θ αναγνϊριςθ και θ αποδοχι που δζχεται από τουσ γονείσ του.

Μόνο αν αυτι θ πρϊτθ και ςθμαντικότατθ ςχζςθ τοφ παράςχει αςφάλεια και εμπιςτοςφνθ,
κα είναι ικανόσ να αιςκανκεί το ίδιο αςφαλισ και ςτισ κατοπινζσ του ςχζςεισ. Ράνω ς’ αυτό
το αίςκθμα εμπιςτοςφνθσ χτίηονται θ εικόνα που ζχει κάποιοσ για τον εαυτό του και θ
αυτοεκτίμθςθ. Κακϊσ μεγαλϊνει ζνα παιδί, είναι απαραίτθτο να νιϊςει ότι το προςζχουν
και το αγαποφν γι’ αυτό που είναι. Ζνα παιδί που μεγαλϊνει με τθν αίςκθςθ ότι κα το
αγαποφςαν περιςςότερο αν ιταν πιο καλό, πιο όμορφο, πιο ζξυπνο, πιο ικανό, δφςκολα κα
αιςκανκεί ςίγουρο για τον εαυτό του και κα πιςτζψει ςτθν αξία του. Αυτι θ ζλλειψθ
αυτοεκτίμθςθσ δθμιουργεί μία διπλι δυςκολία: δυςκολεφεται κανείσ να νιϊςει καλά όταν
είναι μόνοσ του, αλλά δυςκολεφεται επίςθσ να αποκτιςει φίλουσ και να νιϊςει καλά μαηί
τουσ. H ζλλειψθ αυτοεκτίμθςθσ, λοιπόν, και θ προςωπικι αναςφάλεια φαίνεται πωσ
αποτρζπουν τουσ ανκρϊπουσ από το να προςπακοφν να ζρκουν πιο κοντά ςτουσ άλλουσ,
από το να εκφράηουν ςτθν παρζα πϊσ νιϊκουν και από το να διεκδικοφν για τον εαυτό τουσ
περιςςότερθ προςοχι και κατανόθςθ. Οχυρϊνονται μζςα ςτθ χαλαρι ατμόςφαιρα των
ςχζςεων τθσ παρζασ και παγιδεφονται, χτίηοντασ γφρω τουσ ζνα τείχοσ, που εμποδίηει και
τουσ άλλουσ να τουσ πλθςιάςουν. Ραίρνουν ζτςι τθν επιβεβαίωςθ: «Ορίςτε και οι άλλοι δεν
με πλθςιάηουν, άρα δεν ζχω κανζνα ενδιαφζρον γι’ αυτοφσ, άρα πράγματι δεν αξίηω». Με
τον τρόπο αυτό δθμιουργείται ζνασ φαφλοσ κφκλοσ, από τον οποίο είναι δφςκολο να βγουν.
Κζλω να κλείςω με ζνα ςθμαντικό ςυμπζραςμα. Πταν κάποιοσ αιςκάνεται μόνοσ
μζςα ςε μία παρζα, τισ περιςςότερεσ φορζσ δεν είναι μόνο το κλίμα τθσ παρζασ που φταίει.
Συχνά ευκφνεται και θ δικι του ανικανότθτα να δθμιουργιςει ουςιαςτικζσ ςχζςεισ μζςα ς’
αυτιν, να κάνει τθν παρζα αυτι δικι του. Αν το κλίμα τθσ παρζασ ιταν υπεφκυνο για τθ
μοναξιά του τότε κα είχε βζβαια τθν επιλογι να τθν αφιςει και να αναηθτιςει νζουσ
φίλουσ.

Α_10
Δημοςιογράφοσ: Φίλεσ και φίλοι, γεια ςασ. Ππωσ κάκε πρωί ζτςι και ςιμερα πιςτοί ςτο
ραντεβοφ μασ με κζματα και αφιερϊματα που ενδιαφζρουν όλουσ εςάσ. Σιμερα ςτθν
παρζα μασ ζχουμε δφο νζουσ ανκρϊπουσ οι οποίοι κα μοιραςτοφν μαηί μασ τθν ιςτορία
τουσ κατά τθ διάρκεια αναηιτθςθσ εργαςίασ τόςο ςτθ χϊρα μασ όςο και ςτο εξωτερικό. Ο
Ράρθσ και θ Ναταλία ιρκαν αντιμζτωποι με τθ μακροχρόνια ανεργία και μετά από μια
αρκετά μεγάλθ περιπζτεια, ζνα μάκθμα ηωισ όπωσ λζνε οι ίδιοι, κατάφεραν να κάνουν το
όνειρό τουσ πραγματικότθτα. Να αποκτιςουν μια εργαςία που τουσ ενδιαφζρει και τουσ
δίνει χαρά, ικανοποίθςθ και, βζβαια, χριματα.
Καλωςορίςατε παιδιά! Ροιοσ κζλει να ξεκινιςει πρϊτα;
Πάρησ: Ναι κα μιλιςω εγϊ… Ζμεινα άνεργοσ τον Λανουάριο του 2013 και τελικά βρικα
δουλειά φςτερα από 3,5 χρόνια, το καλοκαίρι του 2016. Σποφδαςα μθχανικόσ και μετά από
μια μεγάλθ περιπζτεια αςκϊ και πάλι το επάγγελμα που ςποφδαςα και αγάπθςα τόςο
πολφ. Ζδωςα πολλζσ ςυνεντεφξεισ μζχρι να βρω τθ δουλειά που κάνω ςιμερα. Τουσ
πρϊτουσ μινεσ ιμουν αιςιόδοξοσ, πίςτευα ςτο βιογραφικό και ςτισ δυνατότθτζσ μου,
ιμουν ςίγουροσ ότι κα ζβριςκα δουλειά εφκολα και γριγορα. Ρόςο λάκοσ ζκανα…. Πςο
περνοφςε ο καιρόσ και δεν υπιρχε κάποιο ςυμβόλαιο με μια εταιρεία θ ψυχολογία μου
ζπεφτε και άρχιςα να μθν ζχω εμπιςτοςφνθ ςτον εαυτό μου. Τότε για καλι μου τφχθ ζπεςα
τυχαία πάνω ς ζνα δθμοςίευμα που αναφερόταν ςτον Τόμασ Ζντιςον κι εκεί διάβαςα τθν
ιςτορία του. Ρόςο κάρροσ και ϊκθςθ μου ζδωςε! Τθ γνωρίηετε;
Δημοςιογράφοσ: Πχι, αλλά κα ιταν ενδιαφζρον να τθν ακοφςουμε
Πάρησ: Αυτόσ λοιπόν, ζκανε περιςςότερα από 1.000 αποτυχθμζνα πειράματα μζχρι να τα
καταφζρει. Λόγω τθσ επιμονισ του, όμωσ, ςιμερα ζχουμε θλεκτρικό φωσ. Το ανεκτίμθτο
ςτθν ιςτορία του Ζντιςον είναι τα ςχόλια που ζκανε όταν τον ρωτοφςαν πϊσ αιςκανόταν
μετά από τόςεσ αποτυχίεσ. Συνικωσ ζλεγε: «Δεν απζτυχα 1.000 φορζσ… Απλϊσ ζμακα
1.000 τρόπουσ με τουσ οποίουσ το ςχζδιο μου δεν δοφλευε». Σοφά λόγια. Ζτςι λοιπόν κι
εγϊ μετά από κάκε αποτυχθμζνθ ςυνζντευξθ προςπακοφςα να εντοπίςω τα αρνθτικά
ςθμεία και ςτθ ςυνζχεια να τα βελτιϊςω. Δεν αντιμετϊπιηα τισ αποτυχίεσ ωσ αποτυχίεσ,
αλλά ωσ μια ευκαιρία αυτοβελτίωςθσ. Μετά από αυτι τθ διαδικαςία δεν χρειάςτθκαν
πολλζσ ςυνεντεφξεισ. Στθ δεφτερθ ι ςτθν τρίτθ μου πρότειναν ςυμβόλαιο κι ζτςι βρίςκομαι
ςιμερα ςτθ κζςθ που είμαι.
Δημοςιογράφοσ: Ρολφ ωραία, ς’ ευχαριςτϊ. Ναταλία, ποια είναι θ δικι ςου ιςτορία;
Ναταλία: Οφτε και για μζνα ιταν εφκολο να βρω δουλειά. Εγϊ δεν ξεκίνθςα με καλι
ψυχολογία. Ζνιωκα μόνθ και δεν ιξερα πϊσ να κινθκϊ. Ραρόλο που πίςτευα ςτα προςόντα
μου δεν ιξερα από ποφ να ξεκινιςω. Ζψαχνα πολφ καιρό και δεν μποροφςα να τα
καταφζρω. Είχα μερικζσ προτάςεισ, καμία όμωσ δεν κατζλθγε ςτθν υπογραφι κάποιασ
ικανοποιθτικισ ςφμβαςθσ. Ιταν δφςκολο να διαχειριςτϊ αυτι τθν κατάςταςθ. Το κφριο
ςυναίςκθμα που ζνιωκα ιταν οργι και κυμόσ. Γιατί δεν μποροφςα να πείςω κανζναν για
τισ ικανότθτεσ που κεωροφςα ότι ζχω; Γιατί κανείσ δεν μ εμπιςτευόταν; Διάφοροι φίλοι μου
προχωροφςαν τισ ηωζσ τουσ, άλλαηαν εφκολα περιβάλλον και κζςεισ εργαςίασ. Γιατί όχι κι
εγϊ; Δεν ζκανα τίποτα για να αντιμετωπίςω αυτι τθν κατάςταςθ. Θ πρόςλθψι μου ιρκε
εντελϊσ ξαφνικά φςτερα από μια ςυνζντευξθ ςτθν οποία ζφταςα κακυςτερθμζνθ και
λαχανιαςμζνθ, γιατί δεν μποροφςα να βρω τα γραφεία τθσ εταιρείασ. Πταν επιτζλουσ
κατάφερα να τα βρω και μπικα μζςα, ίςα που πρόλαβα να πιω ζνα ποτιρι νερό και ιμουν

τόςο χαροφμενθ που πρόλαβα! Δεν είχα άγχοσ. Αυτό το τρζξιμο που προθγικθκε εκτόνωςε
όλθ μου τθν ζνταςθ. Αυτό ιταν! Σιμερα ζχω μια δουλειά που λατρεφω.
Δημοςιογράφοσ: Ροια ιταν θ ςυμπεριφορά ςασ ςτουσ δικοφσ ςασ ανκρϊπουσ;
Ναταλία: Αααα, τι μου κυμίηετε… Τότε ηοφςα μόνθ με τθ μθτζρα μου, δεν είχα γνωρίςει τον
άντρα μου ακόμθ… Ιταν δφςκολα. Ζνιωκα πολφ ζντονο κυμό όπωσ ςασ είπα και αυτό
ζβγαινε και προσ τθ μθτζρα μου. Είχα πολλά νεφρα και είμαι ςίγουρθ ότι ζκανε πολλι
υπομονι μαηί μου εκείνο το διάςτθμα. Ρροςπακοφςα βζβαια να μθν εκδθλϊνω ακριβϊσ τα
ςυναιςκιματά μου αυτό, όμωσ, δεν ιταν πάντα εφικτό.
Δημοςιογράφοσ: Μάλιςτα… Ράρθ..…
Πάρησ: Εγϊ όταν ζψαχνα δουλειά ιμουν παντρεμζνοσ και είχα δφο παιδιά. Δεν κζλω να
κυμάμαι εκείνα τα δφςκολα χρόνια. Είχα απομονωκεί πολφ από τθ ςφηυγό μου και
απομονϊκθκα φυςικά και από τα παιδιά μου. Κλειςμζνοσ ςτο γραφείο μου μπροςτά ςτον
υπολογιςτι, αμίλθτοσ μζςα ςτο ςπίτι, δεν είχα πια επαφι ςχεδόν με κανζναν. Χρωςτάω
πολλά ςτα παιδιά μου. Εγϊ πίςτευα ότι δεν είμαι εντάξει απζναντι τουσ, επειδι δεν
μποροφςα να εξαςφαλίςω βαςικά πράγματα για τθν επιβίωςι τουσ. Εκείνα πάλι το μόνο
που ηθτοφςαν από μζνα ιταν λίγθ προςοχι. Μεγάλθ θ ςυμβολι τθσ γυναίκασ μου που με
δικαιολογοφςε ςτα παιδιά και ζτςι δεν διατάραξα τθ ςχζςθ μου μαηί τουσ πάρα πολφ.
Δημοςιογράφοσ: Σιμερα ποιεσ ςυμβουλζσ δίνετε ςτουσ νζουσ που ψάχνουν εργαςία;
Πάρησ: Τα πράγματα δεν είναι εφκολα και είναι φυςικό να δυςκολεφονται. Το πρόβλθμα
δεν είναι δικό τουσ, είναι τθσ κοινωνίασ. Ρρζπει να πιςτζψουν ςτισ ικανότθτζσ τουσ και να
μθν το βάλουν κάτω. Σε μια ςυνζντευξθ δεν είναι ίςωσ τόςο απαραίτθτο να πείςεισ για τισ
γνϊςεισ ςου όςο για τθν ικανότθτά ςου να τα καταφζρνεισ γενικά ςτθ ηωι ςου. Ρρζπει να
πείςεισ ότι μπορείσ να ςυνεργαςτείσ, να προςαρμοςτείσ ςε νζεσ ςυνκικεσ, να πάρεισ
πρωτοβουλία, να αναλάβεισ μια ευκφνθ. Και πϊσ μπορείσ να εκπζμψεισ ςιγουριά και
αυτοπεποίκθςθ, όταν ακροβατείσ ςυναιςκθματικά για να ιςορροπιςεισ; Πταν κλονίηεται θ
αυτοεκτίμθςι ςου δεν μπορείσ να πείςεισ κανζναν ότι αξίηει να βαςιςτεί ςε ςζνα. Ρίςτθ
ςτισ ικανότθτζσ τουσ, λοιπόν, και χαμόγελο. Αυτό ςυμβουλεφω ςτουσ νζουσ και αυτό
πιςτεφω ότι είναι θ ςυνταγι τθσ επιτυχίασ.
Δημοςιογράφοσ: Θ δικι ςου πρόταςθ, Ναταλία.
Ναταλία: Ζνασ βαςικόσ λόγοσ για τον οποίο μπόρεςα να ςτακϊ ςτα πόδια μου ξανά
επαγγελματικά είναι ότι δεν το ζδεςα κόμπο ότι πρζπει να εξαςκιςω το επάγγελμα που
ςποφδαςα. Πχι… από τισ ςπουδζσ δεν παίρνουμε μόνο τεχνικζσ γνϊςεισ. Αποκτοφμε γενικζσ
δεξιότθτεσ που μποροφμε να εφαρμόςουμε ςε περιςςότερουσ από ζναν τομείσ. Οι νζοι
πρζπει να ζχουν τα μάτια τουσ δεκατζςςερα ςε νζεσ ευκαιρίεσ. Θ αλλαγι ςτθ ηωι μασ δεν
ζρχεται πάντα από κει που περιμζνουμε, οφτε βζβαια τθ ςτιγμι που τθν περιμζνουμε.
Ρροςαρμοςτικότθτα, ευελιξία, εφευρετικότθτα και τόλμθ. Αν δεν ριςκάρεισ, δεν κα
μπορζςεισ να ξεφφγεισ από τθ μετριότθτα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Α_13
Δημοςιογράφοσ: Και πάμε αμζςωσ ςτο επόμενο κζμα μασ. Ρριν ξεκινιςουμε τθ ςυηιτθςθ
με τουσ ςθμερινοφσ μασ καλεςμζνουσ κα ακοφςουμε ζνα απόςπαςμα τθσ παρουςίαςθσ του
μετεωρολόγου Χιςτου Χατηθκϊςτα από τθ ςθμερινι πρωινι αγροτικι ενθμερωτικι
εκπομπι του ςτακμοφ μασ ςχετικά με τον ρόλο τθσ μετεωρολογίασ ςτθν αγροτικι ηωι.
Αλικεια, πόςο ςθμαντικι είναι θ πρόγνωςθ του καιροφ για τθ ηωι των αγροτϊν και τθν
ποιότθτα των αγροτικϊν προϊόντων; Ασ τον ακοφςουμε λοιπόν…
Μετεωρολόγοσ: Αδιαμφιςβιτθτα ο ρόλοσ του καιροφ είναι ςθμαντικόσ για τθν αγροτικι
παραγωγι. Θ ςυμβολι του, όχι μόνο ςε όλα τα ςτάδια ανάπτυξθσ των καλλιεργειϊν, αλλά
και ςτισ αποδόςεισ τουσ είναι απολφτωσ κακοριςτικι. Και μάλιςτα, όχι μόνο για ζναν, αλλά
για πολλοφσ λόγουσ. Καταρχιν οι καιρικζσ ςυνκικεσ ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν εμφάνιςθ
των παραςίτων και των αςκενειϊν, τισ ανάγκεσ των φυτϊν για νερό και τισ απαιτιςεισ τουσ
ςε λίπαςμα. Επιπλζον, οι ακραίεσ καιρικζσ ςυνκικεσ μπορεί να προκαλζςουν καταςτροφζσ
μεγάλθσ ζκταςθσ τόςο ςτισ ίδιεσ τισ καλλιζργειεσ όςο και ςτθ διάβρωςθ των
καλλιεργοφμενων εδαφϊν. Επίςθσ, επθρεάηουν τθ βιωςιμότθτα και ευρωςτία των ςπόρων
και γενικά του υλικοφ φφτευςθσ. Τζλοσ, οι καιρικζσ ςυνκικεσ αποτελοφν βαςικι επιρροι
ςτα αγροτικά προϊόντα ακόμθ και κατά τθ μεταφορά και τθν αποκικευςι τουσ.
Υπάρχει πλικοσ παροιμιϊν και λαϊκϊν παραδόςεων που ςυνδζουν τθν προοπτικι
των τοπικϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν με το χρονοδιάγραμμα των αγροτικϊν εργαςιϊν. Ραρόλο
που δεν ζχει βρεκεί επιςτθμονικι βάςθ ςε αυτζσ τισ λαϊκζσ παραδόςεισ, ωςτόςο, θ φπαρξι
τουσ αποδεικνφει τθν ζντονθ και διαχρονικι επικυμία των αγροτϊν να γνωρίηουν εκ των
προτζρων τισ πικανζσ καιρικζσ ςυνκικεσ για τον προγραμματιςμό των καλλιεργθτικϊν
εργαςιϊν. Μάλιςτα ζχουν αναπτυχκεί αγρονομικζσ ςτρατθγικζσ, για τθν αντιμετϊπιςθ των
μεταβαλλόμενων καιρικϊν ςυνκθκϊν. Για παράδειγμα θ κακυςτζρθςθ ζναρξθσ τθσ
καλλιεργθτικισ περιόδου μπορεί πικανϊσ να αντιμετωπιςκεί επιλζγοντασ διαφορετικζσ
ποικιλίεσ φυτϊν. Εφόςον, όμωσ, ξεκινιςει θ καλλιεργθτικι περίοδοσ δεςμεφονται οι πόροι
και θ τεχνολογία, και επομζνωσ οι επιλογζσ για τθν αντιμετϊπιςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν
περιορίηονται. Για τθν ακρίβεια θ μόνθ επιλογι που απομζνει είναι να υιοκετθκοφν
καλλιεργθτικζσ πρακτικζσ που κα ελαχιςτοποιιςουν χωρίσ όμωσ να εξαλείψουν τισ
επιπτϊςεισ από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι, όμωσ, θ εκ των
προτζρων προειδοποίθςθ κι ενθμζρωςθ των αγροτϊν για το είδοσ, τθν εμφάνιςθ και τθν
ζνταςθ των καιρικϊν φαινομζνων είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι. Σαφϊσ, λοιπόν, οι
μεςοπρόκεςμεσ προγνϊςεισ καιροφ που επιτρζπουν ςτουσ αγρότεσ να οργανϊςουν τισ
αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ, για να αντιμετωπίςουν τισ προβλεπόμενεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ι
να επωφελθκοφν από αυτζσ, είναι πολφ χριςιμεσ.
Τα τελευταία χρόνια ζχει αυξθκεί ςθμαντικά το ενδιαφζρον για ηθτιματα που
αφοροφν ςτισ επιπτϊςεισ των μελλοντικϊν κλιματικϊν ςυνκθκϊν ςτον αγροτικό τομζα.
Ρροβολζσ μζχρι το ζτοσ 2050 αποκαλφπτουν τισ δυνατότθτεσ, αλλά και τουσ κινδφνουσ, που
ο αγροτικόσ τομζασ πικανϊσ να αντιμετωπίςει ςε μερικά χρόνια ι δεκαετίεσ. Αυτζσ
περιλαμβάνουν αλλαγζσ ςτθν ιςορροπία του νεροφ, τισ ςυνκικεσ καλλιζργειασ και τα
παράςιτα.
Για τθν επίτευξθ, λοιπόν, τθσ βζλτιςτθσ αγροτικισ παραγωγισ με τθ χριςθ των
ελάχιςτων πόρων, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ φπαρξθ ενόσ αγροτικοφ ςτρατθγικοφ
πλαιςίου με ζμφαςθ ςτον καιρό και το κλίμα. Φυςικά οι άνκρωποι δεν μποροφν να
ελζγξουν πάντα τα ακραία καιρικά γεγονότα. Θ φπαρξθ, όμωσ, μιασ ζγκαιρθσ και ζγκυρθσ
πρόγνωςισ τουσ είναι δυνατόν να βοθκιςει ςτθν προςαρμογι ι ςτον μετριαςμό των
επιβλαβϊν αποτελεςμάτων τουσ.

Α_14
Δημοςιογράφοσ: Καλθςπζρα ςασ, αγαπθτζσ μασ ακροάτριεσ και αγαπθτοί μασ ακροατζσ.
Από ςιμερα κα ξεκινιςει ζνασ νζοσ κφκλοσ αφιερωμάτων για όλουσ εςάσ που μασ ηθτάτε
επίμονα ςυμβουλζσ για το περιβόλι του ςπιτιοφ ςασ, αυτό που διατθρείτε ςτον κιπο ι ςτθ
βεράντα ςασ. Στθ ςθμερινι μασ εκπομπι κα ακοφςετε ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν
καλλιζργεια και τθ φροντίδα δφο αγαπθτϊν και νόςτιμων λαχανικϊν. Ο λόγοσ, λοιπόν, για
το ςπανάκι και το παντηάρι. Για τα φυτά αυτά κα μασ μιλιςει ο γεωπόνοσ Γιάννθσ
Καδόπουλοσ, ενϊ για τθ διατροφικι τουσ αξία θ διατροφολόγοσ Αναςταςία Ραράςογλου.
Κυρία Ραράςογλου, κζλετε να μασ πείτε πότε εντάχκθκαν τα φυτά αυτά ςτθ διατροφι των
ανκρϊπων;
κα Παράςογλου: Ναι βζβαια.
Το θμερολόγιο ζδειχνε 700 μ.Χ. όταν ο αυτοκράτορασ τθσ Κίνασ δζχκθκε ζνα περίεργο δϊρο
από τον βαςιλιά του Νεπάλ. Κάτι πράςινα φφλλα, χωρίσ ιδιαίτερθ οςμι και με αςυνικιςτθ
γεφςθ. Μια γεφςθ γλυκιά και πρωτόγνωρθ, που αποκαλφφκθκε, όταν οι μάγειρεσ τθσ
αυτοκρατορικισ αυλισ, αποφάςιςαν να βράςουν τα πολφτιμα χορταρικά. Κάπωσ ζτςι,
λζγεται, πωσ ζκανε τθν εμφάνιςι του το ςπανάκι ςτισ κουηίνεσ του κόςμου. Σιμερα
αποτελεί ζνα ιδιαίτερα διαδεδομζνο φαγθτό που ζχει αγαπθκεί από πολλοφσ λαοφσ του
κόςμου και μαγειρεφεται ανά τον πλανιτθ ςε διάφορεσ παραλλαγζσ.
Σχετικά με το παντηάρι τϊρα, ςφμφωνα με τθ μυκολογία το χρθςιμοποιοφςε θ κεά
Αφροδίτθ για να διατθρείται όμορφθ, ενϊ όταν το παντηάρι προςφζρκθκε ςτον Απόλλωνα
ςτο ναό των Δελφϊν, κεωρικθκε από το μαντείο ότι το βάροσ του αξίηει ςε αςιμι.
O Λπποκράτθσ, ο πατζρασ τθσ ιατρικισ, υιοκζτθςε τθ χριςθ των φφλλων παντηαριοφ
για να επουλϊνει τισ πλθγζσ. Οι βολβοί του άγριου παντηαριοφ χρθςιμοποιοφνταν επίςθσ
ωσ φάρμακο ςτθν αρχαιότθτα ςε περιπτϊςεισ πονοκεφάλων και πονόδοντων. Ο Γαλθνόσ
και ο Διόςκουροσ, πίςτευαν ότι είχε μια ιςχυρι αιμοποιθτικι δφναμθ, κάτι που και ςιμερα
ζχει αποδειχκεί. Γι’ αυτό ςυςτινουν, τα παιδιά που ζχουν αναιμία να πίνουν χυμό
παντηαριοφ.
Οι ωμαίοι τζλοσ είναι εκείνοι που φρόντιςαν για τθ ςυςτθματικι καλλιζργειά του
ςτθ Νότια Ευρϊπθ.
Δημοςιογράφοσ: Γιατί προτείνετε να ςυμπεριλάβουμε τα φυτά αυτά ςτον λαχανόκθπό μασ;
κα Παράςογλου: Ρρϊτον δεν είναι ιδιαίτερα απαιτθτικά ςτθ φροντίδα αλλά το
ςθμαντικότερο όλων είναι θ ανεκτίμθτθ διατροφικι τουσ αξία. Ξεκινϊντασ από το ςπανάκι
αναφζρω ενδεικτικά ότι οι καυματουργζσ του ιδιότθτεσ ωφελοφν και ρυκμίηουν τθν
αρτθριακι πίεςθ, οξυγονϊνουν τον οργανιςμό ενϊ ςυντελοφν ςτθν ομαλι λειτουργία του
εντζρου. Το ςπανάκι διαςφαλίηει τθν καλι υγεία των οςτϊν ενϊ οι αντιοξειδωτικζσ του
ιδιότθτεσ, χαρίηουν λαμπερό δζρμα και μαλλιά κακϊσ και ατςάλινθ υγεία! Το παντηάρι από
τθν άλλθ είναι επίςθσ γνωςτό για τθν αντιοξειδωτικι, αντιγθραντικι και αντιφλεγμονϊδθ
δράςθ του, αλλά και για τθ κετικι του επίδραςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ
και αντοχισ.

Δημοςιογράφοσ: Ρϊσ αξιοποιοφνται ςτθν κουηίνα μασ;
κα Παράςογλου: Καταρχιν και τα δυο είναι πολφ νόςτιμα. Το ςπανάκι καλλιεργείται για τα
φφλλα του. Καταναλϊνεται ωμό μζςα ςε ςαλάτεσ ι βραςμζνο ωσ ςυςτατικό μιασ
καλοψθμζνθσ πίτασ ι ωσ ςυνοδευτικό φαγθτϊν.
Το παντηάρι τρϊγεται τόςο ωμό, όςο και μαγειρεμζνο, ολόκλθρο. Θ ρίηα του ωμι
είναι ςκλθρι, ενϊ μαγειρεμζνθ είναι πιο μαλακι. Χρθςιμοποιείται ςτισ ςαλάτεσ. Ωραίεσ
ςυνταγζσ και με τα δφο λαχανικά κα βρείτε μαηί βζβαια με πλθροφορίεσ για τθν
καλλιζργειά τουσ ςτθν ιςτοςελίδα μου.

Δημοςιογράφοσ: Υπάρχει καταλλθλότερθ εποχι για τθ ςπορά τουσ ι μποροφμε να
ξεκινιςουμε τθν καλλιζργειά τουσ οποτεδιποτε; Κφριε Καδόπουλε.
κ. Καδόπουλοσ: Το ςπανάκι είναι φυτό ψυχρισ εποχισ και ιδιαίτερα ανκεκτικό ςε χαμθλζσ
κερμοκραςίεσ. Οι κατάλλθλεσ κερμοκραςίεσ για τθν ανάπτυξι του κυμαίνονται από 16°C 18°C. Αναπτφςςεται όμωσ ικανοποιθτικά και ςε πιο χαμθλζσ κερμοκραςίεσ περίπου 10°C. Θ
άριςτθ κερμοκραςία εδάφουσ πρζπει να κυμαίνεται από 10°C - 15°C. Το ςπανάκι είναι
καλφτερθσ ποιότθτασ όταν δεν προλαβαίνει να ανκίςει. Για να ανκίςει κα πρζπει θ διάρκεια
τθσ μζρασ να είναι μεγάλθ. Ζτςι καλλιεργείται τον χειμϊνα που θ διάρκεια τθσ θμζρασ είναι
μικρι, για να αναπτφςςει περιςςότερθ φυλλικι επιφάνεια και να μθν ανκίηει κακόλου.
Θ καλφτερθ ποιότθτα παντηαριοφ επιτυγχάνεται ςε κερμοκραςίεσ αζρα 10°C - 18°C. Για τθ
βλάςτθςθ του ςπόρου θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ κερμοκραςία εδάφουσ είναι 5°C, ενϊ οι
ευνοϊκζσ κερμοκραςίεσ ζχουν εφροσ από 10°C -30°C, με μζγιςτο όριο τουσ 35°C.
Θ ςπορά του μπορεί να γίνει όλο το ζτοσ, ωςτόςο, αποφεφγονται οι πολφ ηεςτοί
μινεσ του χρόνου, γιατί οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςυχνά προκαλοφν τθν εμφάνιςθ λευκϊν
ομόκεντρων κφκλων ςτο εςωτερικό του παντηαριοφ. Οι ςυχνότερεσ περίοδοι ςποράσ είναι
από τον Μάρτιο – Μάιο και από τα τζλθ καλοκαιριοφ μζχρι τα μζςα του Φκινοπϊρου.
Δημοςιογράφοσ: Ρόςο καιρό μετά τθ ςπορά κα ζχω τθ ςοδειά μου;
κ. Καδόπουλοσ: Το ςπανάκι αρχίηει να μαηεφεται όταν τα φυτά ζχουν αποκτιςει ζνα
ςυγκεκριμζνο μζγεκοσ, δθλαδι όταν ζχει αποκτιςει 5-6 μεγάλα φφλλα. Συνικωσ, θ
ςυγκομιδι αρχίηει μετά 6–7 εβδομάδεσ μετά από τθ ςπορά. Το φυτό μπορεί να κοπεί από
τθ ρίηα ι αν κζλουμε να αναβλαςτιςει μποροφμε να κόψουμε ςτθ βάςθ των φφλλων. Τα
επόμενα όμωσ ςπανάκια που κα βγουν κα είναι ποιοτικά υποβακμιςμζνα από τα πρϊτα.
Τα παντηάρια μαηεφονται μόλισ αποκτιςουν εμπορεφςιμο μζγεκοσ. Πςο πιο μικρζσ
τόςο πιο τρυφερζσ είναι οι ρίηεσ τουσ. Θ ςυγκομιδι γίνεται ςταδιακά και εφαρμόηεται με
εξαγωγι ολόκλθρων των φυτϊν από το ζδαφοσ.

Δημοςιογράφοσ: Σασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν τόςο ενδιαφζρουςα ςυνζντευξθ.
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Δημοςιογράφοσ: Θ «κοιλάδα του κανάτου» είναι θ ζκφραςθ που χρθςιμοποιείται ςτον
χϊρο των επιχειριςεων για να περιγράψει τθ δφςκολθ περίοδο που οι νζοι επιχειρθματίεσ
κα πρζπει να διανφςουν, ϊςτε από το ελπιδοφόρο ξεκίνθμά τουσ να φτάςουν ςτο ςθμείο
που κα κεωροφνται επιτυχθμζνεσ. Οι περιςςότερεσ προςπάκειεσ, ςχεδόν το 85%, ςβινουν
ςτθ διαδρομι, πριν κλείςουν δθλαδι τθν πενταετία. Λδίωσ τα τελευταία χρόνια, οι
περιςςότερεσ εγκλωβίηονται ανάμεςα ςτο ρίςκο τθσ προςπάκειασ και ςτισ δυςμενείσ
ςυνκικεσ για επενδφςεισ που επικρατοφν ςτθν εποχι μασ. Πχι όμωσ όλεσ.
Εδϊ και λίγουσ μινεσ, θ Ελζνθ Φελά απολαμβάνει τθν επιτυχία που ζχει θ
πρωτότυπθ ιδζα τθσ να δθμιουργιςει ζνα κτιμα διαφορετικό από τα άλλα. Θ Ελζνθ είναι θ
ψυχι του εγχειριματοσ «Οικολογικό Κτιμα», του πρϊτου οικολογικοφ κτιματοσ ςτθν
Ελλάδα που λειτουργεί παράλλθλα ςτον φυςικό και ςτον ψθφιακό κόςμο.
Γεια ςου, Ελζνθ. Καλωςόριςεσ ςτθν εκπομπι μασ.
κα Φελά: Γεια ςασ και ςασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν πρόςκλθςθ ςτθν εκπομπι ςασ.
Δημοςιογράφοσ: Ρότε προζκυψε θ ιδζα του οικολογικοφ κτιματοσ;
κα Φελά: Ο ςπόροσ του φυτεφτθκε το 2012 και ςιμερα, ζχοντασ ξεπεράςει πολλζσ
δυςκολίεσ, καρποφορεί. Θ ιδζα προζκυψε ςτθ διάρκεια του μεταπτυχιακοφ μου γφρω από
τισ νζεσ τεχνολογίεσ ςτθν εκπαίδευςθ».
Δημοςιογράφοσ: Μπορείσ να μασ πεισ λίγα λόγια για το πϊσ γεννικθκε θ ιδζα;
κα Φελά: Είχαμε κάνει μελζτεσ ςε ενθλίκουσ και παιδιά με τισ οποίεσ κζλαμε να
αποδείξουμε ότι θ ψθφιακι εποχι δεν μπορεί να είναι αποκομμζνθ από το φυςικό
περιβάλλον. Μασ ενδιζφερε θ λεγόμενθ επαυξθμζνθ πραγματικότθτα, κζλαμε δθλαδι να
ενιςχφςουμε τθν εμπειρία του φυςικοφ κόςμου με τθν τεχνολογία. Τελειϊνοντασ τισ
ςπουδζσ, θ ιδζα ζπρεπε να γίνει πράξθ. Βρζκθκαν οι ςυνεργάτεσ, άνκρωποι τθσ
εκπαίδευςθσ και τθσ πλθροφορικισ, ςτικθκε θ εταιρεία και βρζκθκε ο χϊροσ, το
οικογενειακό κτιμα 5,5 ςτρεμμάτων ςτα Δερβενοχϊρια ιταν ό,τι ζπρεπε. Χωρίςτθκε ςε
μικρά χωραφάκια των 50 τ.μ. και το ςχζδιο μπικε μπροςτά.
Δημοςιογράφοσ: 50 τ.μ. δεν είναι πολφ μικρόσ χϊροσ; Τι μπορεί να κάνει κάποιοσ ςε αυτόν;
κα Φελά: Δεν μασ ενδιζφερε θ παραγωγι λαχανικϊν, αλλά θ παραγωγι εμπειρίασ. Κζλαμε
οι πελάτεσ μασ να ζρχονται να καλλιεργοφν τα λαχανικά τουσ, ςτο δικό τουσ περιβόλι, και
παράλλθλα να καλλιεργοφν τθν επαφι τουσ με τθ φφςθ.
Δημοςιογράφοσ: Εξιγθςζ μασ, λοιπόν, τι γίνεται.
κα Φελά: Στο «Οικολογικό Κτιμα» μπορεί κάποιοσ να νοικιάςει το χωραφάκι του και με τθ
βοικεια ειδικϊν γεωπόνων να βγάλει τθ δικι του μικρι ςοδειά, θ οποία όμωσ μπορεί να
καλφψει τισ ανάγκεσ του ςε φρζςκα λαχανικά. Το πότιςμα το αναλαμβάνουν οι άνκρωποι
του κτιματοσ, οι οποίοι μποροφν να μοιραςτοφν και τθ γενικότερθ φροντίδα του
περιβολιοφ. Μόνθ προχπόκεςθ είναι να χρθςιμοποιθκοφν βιολογικζσ μζκοδοι και
βιολογικά προϊόντα περιποίθςθσ. Κακζνασ μπορεί να επιςκζπτεται το περιβόλι του τόςο
φυςικά όςο και ψθφιακά 24 ϊρεσ το 24ωρο μζςω κάμερασ υπολογιςτι.

Δημοςιογράφοσ: Άκουςα για κάποιεσ εκπαιδευτικζσ δράςεισ ςτισ οποίεσ ςυμμετζχετε.
Κζλεισ να μασ μιλιςεισ λίγο γι αυτζσ;
κα Φελά: Το «Οικολογικό Κτιμα» είναι ανοιχτό ςε ςχολεία, αλλά και ςε κάκε είδουσ φορείσ
που κζλουν να διοργανϊςουν διάφορεσ δράςεισ ςτουσ χϊρουσ του. Χκεσ, για παράδειγμα,
ζνασ ςφλλογοσ ενεργϊν ςυνταξιοφχων πραγματοποίθςε ςεμινάριο για το μάηεμα των
άγριων χόρτων, ενϊ οι ίδιοι εκπαιδεφτθκαν ςτο πϊσ να χρθςιμοποιοφν τισ νζεσ τεχνολογίεσ
για να τα αναγνωρίηουν. Είναι πολφ ενδιαφζρουςεσ αυτζσ οι ςυμπράξεισ. Ρρόςφατα είχε
ζρκει το ΚΑΡΘ Νίκαιασ και τα παιδιά του 10ου Δθμοτικοφ Σχολείου Ρειραιά και οι
παπποφδεσ ζμακαν ςτα παιδιά παραδοςιακζσ καλλιεργθτικζσ μεκόδουσ και τα παιδιά τουσ
ζκαναν ζνα μάκθμα για τισ εφαρμογζσ ςτα κινθτά με τισ οποίεσ μπορείσ να αναγνωρίςεισ
εάν ζνα προϊόν είναι βιολογικό ςκανάροντασ το barcode!».
Δημοςιογράφοσ: Τα ςχζδιά ςου για το μζλλον;
κα Φελά: Θ ομάδα δεν επαναπαφεται ςτθν επιτυχία τθσ. Ιδθ ςτα ςκαριά βρίςκονται δφο
νζεσ δράςεισ με κοινωνικό χαρακτιρα. Θ πρϊτθ απευκφνεται ςε εταιρείεσ, δίνοντάσ τουσ
τθν ευκαιρία να ενδυναμϊςουν το ομαδικό πνεφμα καλλιεργϊντασ ζνα περιβόλι με
αντάλλαγμα τα προϊόντα να πθγαίνουν ςε ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ. Ραράλλθλα, το
κτιμα ανοίγει ςε πρόςφυγεσ που επικυμοφν να αςχολθκοφν με τθ βιολογικι παραγωγι με
ειδικά δωρεάν ςεμινάρια.
Θ δεφτερθ νζα δράςθ απευκφνεται ςε κατοίκουσ του εξωτερικοφ. Δεδομζνθσ τθσ
δθμοφιλίασ που ζχουν τα ελλθνικά προϊόντα, κα δθμιουργθκοφν περιβολάκια με
αρωματικά φυτά, τα οποία κα μπορεί κάποιοσ να καλλιεργεί ψθφιακά όπου κι αν βρίςκεται
με τθ χριςθ κάμερασ και ςτο τζλοσ να λαμβάνει ζνα φακελάκι με ελλθνικά δεντρολίβανα,
κυμάρια και κάκε είδουσ αρωματικά.

Α_16
Αναηθτοφςαμε μια ηωι με νόθμα, ποιότθτα και αυτάρκεια, τίποτε δεν ιταν προϊόν τθσ
φανταςίασ μασ, εμπνευςτικαμε από τισ γεωργικζσ τεχνικζσ του παρελκόντοσ και τισ
αναμείξαμε με τθ ςφγχρονθ επιςτθμονικι γνϊςθ. Δεν είμαςτε κατά τθσ προόδου.
Χρθςιμοποιοφμε θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ ςυνεχϊσ για τθν καλφτερθ οργάνωςι μασ.
Αλλά ςτθ γθ θ δουλειά γίνεται με τα χζρια. Θ παρατιρθςθ και θ ςκζψθ είναι οι καλφτεροι
τρόποι για τθν προαγωγι τθσ γεωργίασ. Αν και ριψοκίνδυνθ επιλογι, ξαναβάλαμε το
ανκρϊπινο χζρι ςτο επίκεντρο τθσ διαδικαςίασ τθσ αγροτικισ παραγωγισ, ο άνκρωποσ
αποτελεί πλεονζκτθμα όταν του εμπιςτευόμαςτε εργαςίεσ που θ μθχανι δφςκολα μπορεί
να πραγματοποιιςει: δθμιουργϊντασ καλλιεργθμζνουσ χϊρουσ εντατικά ηωντανοφσ,
φροντίηοντασ με αγάπθ το ζδαφοσ και τα φυτά, ςυνδυάηοντασ και πυκνϊνοντασ τισ
καλλιζργειεσ, διαπιςτϊςαμε ότι θ γθ μασ γινόταν γονιμότερθ και θ παραγωγι ιταν
ανάλογθ. Θ φάρμα μασ ςιμερα ζχει εξελιχκεί ςε ζνα μωςαϊκό από μικρά οικοςυςτιματα
που αλλθλεπιδροφν: λιμνοφλεσ, νθςιά, περιβόλια, δάςοσ, κιποσ, καλλιζργεια ςε
αναχϊματα, βοςκότοποι. Αντί να φυτζψουμε δφο ντοματιζσ ςε απόςταςθ 40 εκ. μεταξφ
τουσ, όπωσ κα ζκανε ζνασ ςυμβατικόσ αγρότθσ, εμείσ ανάμεςά τουσ κα φυτζψουμε
τζςςερα μαροφλια, που κα εμποδίςουν τα αγριόχορτα να φυτρϊςουν –θ φφςθ
απεχκάνεται τον κενό χϊρο– κα ςκιάςουν τισ μικρζσ ντοματιζσ και όταν αυτζσ χρειαςτοφν
τον χϊρο, εμείσ κα ζχουμε ιδθ ςυγκομίςει τα μαροφλια

Α_17
Α.
Τα οφζλθ τθσ ανακφκλωςθσ είναι πάρα πολλά και κα πρζπει να τα λάβουμε ςοβαρά
υπόψθ. Καταρχιν θ ανακφκλωςθ βοθκάει τον πλανιτθ, ϊςτε να καταφζρει να
αναςυγκροτιςει τα δάςθ του. Συμβάλλει, δθλαδι, ςτο να ελαττωκεί ο αρικμόσ των
δζντρων που κόβονται. Επίςθσ, θ επεξεργαςία του ίδιου υλικοφ απαιτεί πολφ λιγότερθ
ενζργεια από ό,τι απαιτεί θ δθμιουργία ενόσ νζου φφλλου χαρτιοφ από δζντρο.
Ζνα άλλο κετικό ςτοιχείο τθσ ανακφκλωςθσ είναι ότι μπορεί να ςυμβάλει ςτθν
αποςυμφόρθςθ των χωματερϊν. Οι χωματερζσ, παρόλο που ςυνεχϊσ μεγαλϊνουν, ποτζ
δεν είναι αρκετζσ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ μασ.Κατά κφριο λόγο ςτισ χωματερζσ
υπάρχει πρόβλθμα γιατί τα πιο πολλά υλικά, είναι μθ βιο-διαςπϊμενα. Τα πλαςτικά
αντικείμενα μιασ χριςθσ π.χ αν και χρθςιμοποιοφνται για ελάχιςτα λεπτά, παραμζνουν ςτο
περιβάλλον επί δεκαετίεσ, ακόμθ και εκατοντάδεσ ι και χιλιάδεσ χρόνια. Ο τρόποσ με τον
οποίο αξιοποιοφμε αυτόν τον πολφτιμο πόρο αποτελεί μια τεράςτια πλθγι τόςο για τθν
οικονομία μασ, όςο και για το φυςικό μασ περιβάλλον. Με τθν ανακφκλωςθ μποροφμε να
αντιμετωπίςουμε αυτι τθν κατάςταςθ.
Τζλοσ, θ ανακφκλωςθ μπορεί να κάνει καλό ακόμθ και ςτον κιπο μασ. Ζνασ πολφ
καλόσ τρόποσ για να βοθκιςουμε τα φυτά μασ να αναπτυχκοφν ςωςτά είναι να κάβουμε
δίπλα ςε αυτά ό,τι περιςςεφει από φαγθτό, φλοφδια από φροφτα και λαχανικά. Το
αποτζλεςμα κα είναι το τζλειο λίπαςμα!
Β.
Ρϊσ κα ιταν τα όνειρα των παιδιϊν αν δεν υπιρχαν τα λιοντάρια, οι τίγρεισ και τα
δελφίνια;
Μερικά είδθ είναι τόςο ιςχυρά ςτθ φανταςία μασ, που αποτελοφν για μασ τα
ηωντανά πρόςωπα τθσ βιοποικιλότθτασ. Θ μάχθ για τθ διατιρθςι τουσ είναι θ ίδια μάχθ για
να κρατιςουμε τθν επαφι μασ με τθ φφςθ ηωντανι.
Τα ηϊα αυτά είναι εξίςου ιςχυρζσ παρουςίεσ ςτθ φυςικι ηωι του πλανιτθ μασ. Τα
προςτατεφουμε, γιατί μαηί με αυτά προςτατεφουμε ολόκλθρα τα ςπάνια οικοςυςτιματα
που τα ςτθρίηουν. Ακόμα, διαςϊηουμε πολλζσ λιγότερο διάςθμεσ υπάρξεισ, που μπορεί να
παραμζνουν άγνωςτεσ ςε μασ, μαηί τουσ, όμωσ, αποτελοφν τθν άρρθκτθ αλυςίδα τθσ ηωισ.
Γ.
Φαινόμενο του κερμοκθπίου ι κερμοκθπικό φαινόμενο, ονομάηεται θ φυςικι
ατμοςφαιρικι διαδικαςία χάρθ ςτθν οποία διαμορφϊνονται οι κατάλλθλεσ ςυνκικεσ που
κακιςτοφν τον πλανιτθ μασ φιλόξενο για τθ ηωι. Για τθν ακρίβεια το φαινόμενο του
κερμοκθπίου και τα ατμοςφαιρικά αζρια που το κακορίηουν διατθροφν τθ κερμοκραςία
του πλανιτθ μασ ςε ανεκτά επίπεδα για τθν επιβίωςθ και τθν ανάπτυξθ του ανκρϊπου
κακϊσ και των ζμβιων όντων γενικότερα. Υπό φυςιολογικζσ ςυνκικεσ θ μζςθ κερμοκραςία
τθσ γθσ κυμαίνεται περίπου ςτουσ 15°C ενϊ χωρίσ το φαινόμενο του κερμοκθπίου κα ιταν
κατά 30 και πλζον βακμοφσ χαμθλότερθ.
Στθ ςθμερινι εποχι το φαινόμενο του κερμοκθπίου αποτελεί μια παρεξθγθμζνθ
ζννοια, κακϊσ οι περιςςότεροι το ςυνδζουν με τθν αφξθςθ τθσ μζςθσ κερμοκραςίασ του
πλανιτθ και τθν κλιματικι αλλαγι. Στθν πραγματικότθτα το φαινόμενο του κερμοκθπίου
είναι μια ευεργετικι φυςικι διαδικαςία. Υπεφκυνθ για τθν παγκόςμια κζρμανςθ είναι θ
ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα, εξαιτίασ τθσ οποίασ αυξάνονται οι ςυγκεντρϊςεισ των
κερμοκθπικϊν αερίων ενιςχφοντασ το φαινόμενο του κερμοκθπίου. Θ ενίςχυςθ του
φαινομζνου του κερμοκθπίου από τον άνκρωπο ονομάηεται ανκρωπογενζσ φαινόμενο του
κερμοκθπίου.
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Ομιλητήσ: Καλθμζρα ςασ. Χαίρομαι πολφ που είμαι παρϊν ςε αυτιν τθν πολφ
ενδιαφζρουςα πρωτοβουλία του Διμου ςασ ςτο πλαίςιο τθσ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ για
τισ τεχνολογικζσ εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ ιατρικισ επιςτιμθσ. Εγϊ κα ςασ μιλιςω για τθν
ρομποτικι χειρουργικι.
Θ ρομποτικι χειρουργικι ζγινε πραγματικότθτα από το 2000, όπωσ ιδθ
αναφζρκθκε από τον ςυνάδελφο ςτθν προθγοφμενθ ομιλία, χάρθ ςτθν εξζλιξθ τθσ
ρομποτικισ τεχνολογίασ ςε κλινικζσ εφαρμογζσ. Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ αφοροφςε τθν
τθλεχειρουργικι, δθλαδι τθ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ επεμβάςεων από μεγάλεσ
αποςτάςεισ. Αμερικανικά διαςτθμικά και ςτρατιωτικά προγράμματα εντατικοποίθςαν τισ
ζρευνεσ, ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνασ τρόποσ να χειρουργοφνται οι αςτροναφτεσ από
γιατροφσ που βρίςκονταν ςτθ γθ, και αντίςτοιχα οι ςτρατιϊτεσ που κινδφνευε θ ηωι τουσ
ςτο πεδίο τθσ μάχθσ από εξειδικευμζνουσ γιατροφσ που βρίςκονταν ςε κάποιο
απομακρυςμζνο νοςθλευτικό ίδρυμα. Το 2001, πραγματοποιικθκε χειρουργικι επζμβαςθ
ςε μία αςκενι ςτο Στραςβοφργο τθσ Γαλλίασ ενϊ ο γιατρόσ βριςκόταν ςτθ Νζα Υόρκθ. Στισ
προςπάκειεσ αυτζσ, θ ρομποτικι φάνθκε να ζχει ακόμα περιςςότερα πλεονεκτιματα,
ξεπερνϊντασ τουσ περιοριςμοφσ τθσ ςυμβατικισ χειρουργικισ, κακϊσ τα ρομποτικά
εργαλεία διακζτουν πρϊτον μεγαλφτερο βακμό ελευκερίασ ςτθν κίνθςθ κι επίςθσ
τριςδιάςτατθ και ακριβζςτερθ απεικόνιςθ του χειρουργικοφ πεδίου.
Τα ρομποτικά ςυςτιματα γνϊριςαν ευρεία εφαρμογι με τθν καταςκευι του
ςυςτιματοσ “da Vinci” το οποίο ζλαβε ζγκριςθ για μεγάλο εφροσ χειρουργικϊν
επεμβάςεων ουρολογίασ, γενικισ χειρουργικισ, γυναικολογίασ, κωρακοχειρουργικισ,
καρδιοχειρουργικισ και ωτορινολαρυγγολογίασ. Στθν Ελλάδα, θ πρϊτθ επζμβαςθ
ρομποτικισ χειρουργικισ πραγματοποιικθκε τον Σεπτζμβριο του 2006. Υπολογίηεται ότι
ςιμερα υπάρχουν περίπου 3.500 ςυςτιματα «ντα Βίντςι» ςε νοςοκομεία ςε όλον τον
πλανιτθ τα οποία εκτελοφν εκατοντάδεσ χιλιάδεσ επεμβάςεισ κάκε χρόνο. Το ςφςτθμα
αναβακμίηεται ςυχνά, με αποτζλεςμα να εκτελεί ολοζνα και πιο ςφνκετεσ ι λεπτζσ
επεμβάςεισ.
Θ ρομποτικι χειρουργικι είναι ελάχιςτα τραυματικι μζκοδοσ. Εξαςφαλίηει
μθδαμινι απϊλεια αίματοσ και μικρότερο μετεγχειρθτικό πόνο. Ελαχιςτοποιεί τθν
πικανότθτα διεγχειρθτικϊν και μετεγχειρθτικϊν επιπλοκϊν. Μειϊνει ςθμαντικά το χρόνο
παραμονισ ςτο νοςοκομείο και παρζχει καλφτερα αιςκθτικά αποτελζςματα. Δίνει λφςθ
ςτουσ περιοριςμοφσ τθσ ςυμβατικισ χειρουργικισ μεκόδου όπωσ θ διςδιάςτατθ, αςτακισ
εικόνα, οι περιοριςμζνεσ κινιςεισ εργαλείων, τα προβλιματα εργονομίασ για τθ
χειρουργικι ομάδα.
Το ρομποτικό ςφςτθμα «ντα Βίντςι» αποτελείται από μία κονςόλα χειριςμοφ που
δίνει τθ δυνατότθτα πραγματικισ απεικόνιςθσ τριϊν διαςτάςεων και από ζνα ςφςτθμα
τεςςάρων βραχιόνων ςτουσ οποίουσ εφαρμόηονται χειρουργικά εργαλεία. Ο χειρουργόσ
χειρίηεται τθν κονςόλα και οι βραχίονεσ εκτελοφν τισ εντολζσ του. Κακϊσ οι χειριςμοί του
χειρουργοφ ςτθν κονςόλα μετατρζπονται ςε κίνθςθ των χειρουργικϊν βραχιόνων
εξαλείφεται το φυςιολογικό τρζμουλο των χεριϊν, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ
χειρουργικισ δεξιότθτασ. Το ςφςτθμα δίνει ςτο χειρουργό τθ δυνατότθτα να πραγματοποιεί
δφςκολουσ χειρουργικοφσ χειριςμοφσ ςε ςτενό εγχειρθτικό πεδίο. Τα χειρουργικά εργαλεία
των ρομποτικϊν βραχιόνων μποροφν να πραγματοποιιςουν όλεσ τισ κινιςεισ που
πραγματοποιεί το ανκρϊπινο χζρι, με μεγαλφτερθ ακρίβεια, ενϊ περιςτρζφονται ςχεδόν
360ο μζςα ςτο χειρουργικό πεδίο. Σε αντίκεςθ με τθ ςυνθκιςμζνθ χειρουργικι πρακτικι, θ
ρομποτικι χειρουργικι παρζχει ςτον χειρουργό μεγαλφτερθ άνεςθ κατά τθ διάρκεια τθσ
επζμβαςθσ γιατί του επιτρζπει να πραγματοποιεί τισ επεμβάςεισ κακιςμζνοσ, μζςα ςε ζνα
προςεκτικά ςχεδιαςμζνο και εργονομικά άριςτο περιβάλλον. Ο χειρουργόσ μπορεί να

προετοιμάςει τθν επζμβαςθ ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι, χρθςιμοποιϊντασ τισ εικόνεσ
των εςωτερικϊν οργάνων των αςκενϊν που προκφπτουν από τισ εξετάςεισ τουσ. Αυτζσ τισ
εικόνεσ μάλιςτα μπορεί ακόμα και κατά τθ διάρκεια τθσ επζμβαςθσ να τισ ανακαλζςει ςτθν
οκόνθ του και να τισ ςυμβουλευτεί. Μπορεί να κατευκφνει και να ςυντονίηει το όλο
ςφςτθμα μζςω τθσ χειρουργικισ κονςόλασ, ζχοντασ μπροςτά του μια τριςδιάςτατθ εικόνα
του χειρουργικοφ πεδίου. Θ χειρουργικι κονςόλα διακζτει λαβζσ, όπου ο χειρουργόσ
τοποκετεί τα δάκτυλά του και κινεί τουσ ειδικοφσ μοχλοφσ ςαν να χρθςιμοποιεί τα χζρια
του. Κάκε κίνθςθ του χειρουργοφ αναπαράγεται με απόλυτθ ακρίβεια και ςτακερότθτα ςτο
χειρουργικό πεδίο από τουσ χειρουργικοφσ βραχίονεσ του ρομπότ. Εκεί βρίςκεται και θ
ομάδα του χειρουργοφ. Ο χειρουργόσ μζςω ειδικϊν φακϊν αντιλαμβάνεται το χειρουργικό
πεδίο, ςυνομιλεί και ςυνεργάηεται με το ρομπότ και τθν υπόλοιπθ χειρουργικι ομάδα.
Κλείνοντασ, κα ικελα να αναφερκϊ ςτο γεγονόσ ότι πολφσ κόςμοσ κεωρεί τθ
ρομποτικι χειρουργικι απρόςιτθ πολυτζλεια και το κζμα του κόςτουσ ςυηθτείται μζχρι και
ςτα διεκνι χειρουργικά ςυνζδρια. Οι μελζτεσ, ωςτόςο, δείχνουν ότι τα οφζλθ από μία
επζμβαςθ ρομποτικισ αντιςτακμίηουν τθ διαφορά κόςτουσ με μία λαπαροςκοπικι ι
ανοικτι επζμβαςθ χάρθ ςτθ γριγορθ ανάρρωςθ, τθ μικρότερθ νοςθλεία και ςτθν
ελαχιςτοποίθςθ των επιπλοκϊν οι οποίεσ μποροφν να εκτινάξουν το κόςτοσ μιασ νοςθλείασ
ςτα φψθ.
Σασ ευχαριςτϊ πολφ για το ενδιαφζρον και τθν προςοχι ςασ.
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Δημοςιογράφοσ: Αγαπθτοί ακροατζσ και αγαπθτζσ ακροάτριεσ, καλι ςασ μζρα. Στθ
ςθμερινι μασ εκπομπι κα μιλιςουμε για τθν εκπαιδευτικι ρομποτικι. Θ εκπαιδευτικι
ρομποτικι ζχει μπει πλζον για τα καλά ςτα ςχολεία και ςτισ καρδιζσ των μακθτϊν. Τι
ακριβϊσ είναι, όμωσ, θ εκπαιδευτικι ρομποτικι, τι προςφζρει ςτο παιδί, και γιατί είναι
καλι ιδζα να ενκαρρφνετε τα παιδιά ςασ να αςχολθκοφν με αυτι; Σε όλα αυτά αλλά και ςε
άλλα ερωτιματα κα μασ απαντιςει ο ςθμερινόσ μασ καλεςμζνοσ. Ο κφριοσ Λωαννίδθσ είναι
φυςικόσ με ειδίκευςθ ςτθν εκπαιδευτικι ψθφιακι τεχνολογία και υπεφκυνοσ του
Εργαςτθρίου Εκπαιδευτικισ ομποτικισ του Διμου μασ.
Κφριε Λωαννίδθ, χαιρόμαςτε πολφ που ςασ ζχουμε κοντά μασ.
κ.Ιωαννίδησ: Γεια ςασ, ευχαριςτϊ για τθν πρόςκλθςθ….
Δημοςιογράφοσ: Ρείτε μασ λίγα λόγια για να καταλάβει και ο κόςμοσ που πικανόν δεν
ξζρει πολλζσ λεπτομζρειεσ. Τι εννοοφμε όταν λζμε εκπαιδευτικι ρομποτικι;
κ. Ιωαννίδησ: Θ ρομποτικι αποτελεί μια ςχετικά καινοφρια επιςτιμθ θ οποία ςυνδυάηει
ςτοιχεία ανάπτυξθσ λογιςμικοφ, τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, προθγμζνθσ μθχανολογίασ, μελζτθσ
τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ κλπ. Θ ρομποτικι ζχει ωσ αντικείμενο τθ μελζτθ, το
ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία των ρομπότ, κακϊσ και τθν ζρευνα για τθν περαιτζρω
ανάπτυξι τουσ. Οι μακθτζσ όλων των βακμίδων, εξοικειωμζνοι ςε ςθμαντικό βακμό με τισ
νζεσ τεχνολογίεσ, δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον για τθ ρομποτικι και δθλϊνουν
ενκουςιαςμζνοι όταν ζρχονται ςε επαφι με εφαρμογζσ ρομποτικισ και ρομπότ.
Δημοςιογράφοσ: Τι εννοείτε λζγοντασ ρομπότ;
Ιωαννίδησ: «ομπότ» δεν είναι απαραίτθτα ζνα μθχανικό ανκρωπάκι. Μπορεί να είναι ζνα
οποιοδιποτε ςφςτθμα αντικειμζνων που ζχει ςχεδιαςτεί και προγραμματιςτεί για τθ
μετακίνθςθ υλικϊν, εξαρτθμάτων και εργαλείων ι για τθν εκτζλεςθ μιασ ςειράσ εργαςιϊν.
Δημοςιογράφοσ: Τι ακριβϊσ κάνουν τα παιδιά ςτα μακιματα που προςφζρετε;
κ. Ιωαννίδησ: Τα παιδιά ςτο πλαίςιο των μακθμάτων δθμιουργοφν και προγραμματίηουν
ρομποτικζσ καταςκευζσ με ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλιςμό ο οποίοσ αλλάηει ανάλογα με τθν
θλικία τουσ. Ραίηουν, διαςκεδάηουν και προςπακοφν μζςα από τθ ςυνεργαςία και τθν
ομαδικότθτα να βρουν λφςεισ ςε προβλιματα κάνοντασ ακίνδυνα πειράματα. Οι
δραςτθριότθτεσ περιλαμβάνουν ζννοιεσ από τα γνωςτικά αντικείμενα των μακθματικϊν,
τθσ φυςικισ, τθσ μθχανολογίασ και τθσ πλθροφορικισ.
Δημοςιογράφοσ: Χρειάηεται το παιδί να ζχει κάποιεσ ειδικζσ γνϊςεισ για να μπορζςει να
παρακολουκιςει;
κ. Ιωαννίδησ: Πχι. Το πρόγραμμα μακθμάτων είναι δομθμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε όλα τα
παιδιά να μπορζςουν να το παρακολουκιςουν.
Δημοςιογράφοσ: Με τι εξοπλιςμό και λογιςμικά εργάηονται τα παιδιά;
κ. Ιωαννίδησ: Ο εξοπλιςμόσ που χρθςιμοποιοφμε για τα μακιματα περιλαμβάνει όλα τα
ςφγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία ρομποτικισ που υπάρχουν ςιμερα. Θ ςφνκεςθ των

ρομπότ γίνεται με διάφορα δομικά ςτοιχεία όπωσ πολλζσ φορζσ Lego, πάνω ςτα οποία
ενςωματϊνονται διάφορα μθχανικά και θλεκτρονικά μζρθ, κινθτιρεσ και αιςκθτιρεσ
(αναγνϊριςθσ χρϊματοσ, μζτρθςθσ απόςταςθσ, κερμοκραςίασ) οι οποίοι επικοινωνοφν με
τον προγραμματιηόμενο εγκζφαλο του ρομπότ. Ο προγραμματιςμόσ γίνεται ςε
περιβάλλοντα ανάπτυξθσ λογιςμικοφ ειδικά ςχεδιαςμζνα για παιδιά. Ζτςι τα παιδιά,
προγραμματίηουν τθν καταςκευι τουσ, το ρομπότ, ςε μια απλι γλϊςςα προγραμματιςμοφ,
ϊςτε να πραγματοποιιςει μια ςυγκεκριμζνθ ενζργεια.
Δημοςιογράφοσ: Ρϊσ ωφελεί θ ρομποτικι το παιδί;
κ. Ιωαννίδησ: Θ εκπαιδευτικι ρομποτικι ακολουκεί τθ μεκοδολογία τθσ διερεφνθςθσ, τθσ
επίλυςθσ προβλιματοσ, των ςυνκετικϊν εργαςιϊν, και τθσ μάκθςθσ μζςα από τθν
ανακάλυψθ. Θ εκπαιδευτικι ρομποτικι δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να εργάηονται
ςε ομάδεσ, να ςκζφτονται και να καταςκευάηουν ωσ μθχανικοί και να κατανοοφν
βιωματικά. Ζμφαςθ δίνεται ςτθ ςυναρπαςτικι πράξθ και όχι ςτθν άχαρθ και χωρίσ
ενδιαφζρον κεωρία. Θ ρομποτικι δίνει ευκαιρίεσ για τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων,
ενκαρρφνοντασ τουσ μακθτζσ να εμπλακοφν διαδραςτικά ςε κζματα ςχετικά με τισ φυςικζσ
επιςτιμεσ, τα μακθματικά, τθ μθχανικι και τθν τεχνολογία. Αναπτφςςει, επίςθσ, τθ
φανταςία του παιδιοφ και τισ κινθτικζσ του δεξιότθτεσ, προςφζρει τθν απαραίτθτθ
εξοικείωςθ με τθν τεχνολογία, και βοθκά το παιδί να αποκτιςει από μικρι θλικία κετικι
μακθματικι ςκζψθ.
Δημοςιογράφοσ: Και μια τελευταία ερϊτθςθ. Τι είναι οι διαγωνιςμοί εκπαιδευτικισ
ρομποτικισ;
κ. Ιωαννίδησ: Οι μεγαλφτεροι διαγωνιςμοί που διοργανϊνονται ςιμερα ςτθ χϊρα μασ είναι
θ Ολυμπιάδα ρομποτικισ και θ “FIRST LEGO League” μια παγκόςμια διοργάνωςθ
ρομποτικισ, με τθ μορφι διαγωνιςμοφ, για παιδιά θλικίασ 9 ζωσ 16 ετϊν. Φυςικά
υπάρχουν και άλλοι πετυχθμζνοι διαγωνιςμοί που διοργανϊνονται από διάφορουσ φορείσ
ςε πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Κάκε διαγωνιςμόσ ορίηει τουσ δικοφσ του κανόνεσ ςυμμετοχισ (τον
αρικμό ατόμων ανά ομάδα, το κόςτοσ ςυμμετοχισ, τα θλικιακά όρια και τισ δοκιμαςίεσ). Οι
προετοιμαςίεσ για τουσ διαγωνιςμοφσ ξεκινοφν αρκετοφσ μινεσ πριν τθν θμερομθνία
διεξαγωγισ τουσ.
Δημοςιογράφοσ: Κφριε Λωαννίδθ, ςασ ευχαριςτοφμε πολφ για τισ ενδιαφζρουςεσ
πλθροφορίεσ που μασ δϊςατε.
κ. Ιωαννίδησ: Εγϊ ςασ ευχαριςτϊ πολφ για τθ φιλοξενία.
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Παρουςιαςτήσ ειδήςεων: Από το πεδίο τθσ τεχνολογίασ οι επόμενεσ ειδιςεισ μασ!
Τα αυτοκινοφμενα οχιματα, τα μθ επανδρωμζνα αεροςκάφθ, τα ρομπότ που
χρθςιμοποιοφνται ςτθν ιατρικι, τθ γεωργία ι τισ καταςκευζσ δεν αποτελοφν πλζον
επιςτθμονικι φανταςία αλλά τθ νζα πραγματικότθτα. Τα επόμενα χρόνια αναμζνεται να
αυξθκεί και ο αρικμόσ τουσ αλλά και οι ικανότθτζσ τουσ, κακϊσ θ τεχνθτι νοθμοςφνθ και θ
ρομποτικι προχωροφν με ταχφτατουσ ρυκμοφσ. Ραρακολουκιςτε το ρεπορτάη που
ετοίμαςε θ ςυνάδελφοσ Κατερίνα Μενζξθ.
Κατερίνα Μενζξη: Ωσ το ζτοσ 2060 υπάρχει πικανότθτα 50% θ τεχνθτι νοθμοςφνθ να
ξεπεράςει τουσ ανκρϊπουσ ςτα πάντα! Αυτό είναι το πόριςμα μιασ νζασ ζρευνασ που
βαςίςτθκε ςτθ γνϊμθ 352 κορυφαίων ειδικϊν ςε αυτό το πεδίο τθσ τεχνολογίασ. Θ
πικανότθτα να ςυμβεί κάτι τζτοιο ωσ το 2025, είναι 10%, ςφμφωνα με τισ ίδιεσ εκτιμιςεισ.
Πμωσ,ιδθ πολφ νωρίτερα θ τεχνθτι νοθμοςφνθ κα ζχει επικρατιςει ζναντι των ανκρϊπων
ςε διάφορουσ τομείσ - και δεν κα πρόκειται μόνο για τθν αυτόνομθ οδιγθςθ. Ζτςι, οι
ειδικοί προβλζπουν ότι ωσ το 2024 οι ζξυπνεσ μθχανζσ κα είναι καλφτερεσ από εμάσ ςτθν
μετάφραςθ των ξζνων γλωςςϊν και ωσ το 2026 κα γράφουν καλφτερεσ εκκζςεισ ςτο
ςχολείο από τουσ μακθτζσ. Ωσ το 2027 κα οδθγοφν καλφτερα τισ νταλίκεσ από ό,τι οι οδθγοί
φορτθγϊν, ενϊ ωσ το 2031 κα είναι καλφτεροι πωλθτζσ ςτα καταςτιματα λιανικισ. Ωσ ςτο
2049 κα γράφουν καλφτερα βιβλία μπεςτ-ςζλερ από τουσ ςυγγραφείσ και ωσ το 2053 κα
χειρουργοφν καλφτερα και από ζμπειρουσ γιατροφσ χειρουργοφσ.
Τελικά, μζςα ςτα επόμενα 122 χρόνια, δθλαδι ωσ το 2140, υπάρχει πικανότθτα
50% όλεσ οι εργαςίεσ και τα επαγγζλματα να ζχουν αυτοματοποιθκεί. Θ πικανότθτα να
ςυμβεί κάτι τζτοιο ςε 20 χρόνια από τϊρα είναι 10%.
Αυτι είναι θ πρόβλεψθ των ειδικϊν για τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ, οι οποίοι
ρωτικθκαν ςτο πλαίςιο ζρευνασ που ζκαναν επιςτιμονεσ τθσ Ευρϊπθσ και των ΘΡΑ. Οι
ειδικοί από τθν Αςία εμφανίηονται ακόμθ πιο βιαςτικοί, εκτιμϊντασ ότι θ τεχνθτι
νοθμοςφνθ κα ξεπεράςει τουσ ανκρϊπουσ ςε 30 χρόνια. Οι ειδικοί από τισ ΘΡΑ μετακζτουν
αυτι τθν θμερομθνία 45 χρόνια πιο πίςω, δθλαδι μετά από 75 χρόνια. Οι Ευρωπαίοι
βρίςκονται κάπου ςτθ μζςθ.
Οι υπολογιςτζσ με τεχνθτι νοθμοςφνθ ιδθ ξεπερνοφν τουσ ανκρϊπουσ ςε διάφορα
πεδία, με πιο πρόςφατο χαρακτθριςτικό παράδειγμα τθ νίκθ του ςυςτιματοσ AlphaGo τθσ
Google DeepMind απζναντι ςτον καλφτερο παίκτθ ςτον κόςμο του αρχαίου και πολφ
δφςκολου επιτραπζηιου παιχνιδιοφ Γκο (Go). Πμωσ τζτοια ςυςτιματα, ενϊ είναι πολφ καλά
ςε μια δεξιότθτα, είναι άχρθςτα ςε άλλεσ, εκτόσ και αν προγραμματιςκοφν και
εκπαιδευκοφν κατάλλθλα να κάνουν και κάτι άλλο.
Ζνα βαςικό ερϊτθμα είναι πότε κα υπάρξουν ςυςτιματα τεχνθτισ νοθμοςφνθσ που
κα τα καταφζρνουν εξίςου καλά ςε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Κάτι τζτοιο δεν
αναμζνεται να ςυμβεί τα επόμενα χρόνια. Ακόμθ πιο δφςκολο κα είναι για τθν τεχνθτι
νοθμοςφνθ να εμπλουτιςκεί με ςυναιςκθματικι και κοινωνικι νοθμοςφνθ.
Στο ερϊτθμα πόςο κετικι ι αρνθτικι κα είναι ςε βάκοσ χρόνου θ επίπτωςθ τθσ
τεχνθτισ νοθμοςφνθσ, οι ειδικοί δίνουν μζςθ πικανότθτα 25% για «κετικι» επίπτωςθ, 20%
για «υπερβολικά κετικι», 10% για «αρνθτικι» και μόνο 5% για «υπερβολικά αρνθτικι». Δεν
είναι δθλαδι πολφ πικανό θ τεχνθτι νοθμοςφνθ να ξεφφγει από κάκε ζλεγχο και να
καταςτρζψει ι να υποδουλϊςει τθν ανκρωπότθτα. Βζβαια δεν πρζπει να επαναπαυτεί
κανείσ και να αδιαφοριςει γιατί ζνα ποςοςτό 5% ςίγουρα δεν είναι αμελθτζο.
Σε κάκε περίπτωςθ, οι 352 ειδικοί κεωροφν δεδομζνο ότι θ τεχνθτι νοθμοςφνθ κα
μεταμορφϊςει δραςτικά -ι και δραματικά- τθ ςφγχρονθ κακθμερινι ηωι ςε κάκε τομζα,
από τθν υγεία και τισ μεταφορζσ ζωσ και τθν οικονομία και τθν άμυνα.

Γι’ αυτό, όπωσ τονίηουν, οι κυβερνιςεισ και οι πολίτεσ πρζπει να ενθμερωκοφν
ςχετικά με τισ μελλοντικζσ εξελίξεισ και να παρζμβουν ζτςι ϊςτε το μζλλον να μθ
διαμορφωκεί ςε μεγάλο βακμό χωρίσ τθ ςυμμετοχι τουσ. Αυτό ςθμαίνει νζουσ νόμουσ και
κανονιςμοφσ, νζα μζτρα αςφαλείασ (π.χ. για τισ ςτρατιωτικζσ εφαρμογζσ τθσ τεχνθτισ
νοθμοςφνθσ), κακϊσ και μια νζα κοινωνικι ευκφνθ, για να μθν εκτιναχκεί θ ανεργία ςτα
φψθ, κακϊσ τα ρομπότ και θ τεχνθτι νοθμοςφνθ κα διεκδικοφν τισ κζςεισ εργαςίασ των
ανκρϊπων.
Το ποτάμι τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ δεν μπορεί να γυρίςει πίςω, αλλά είναι δυνατό
να διοχετευκεί ςε κατάλλθλα και πιο αςφαλι κανάλια.
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Δημοςιογράφοσ: Γεια ςασ, φίλεσ και φίλοι. Ππωσ κάκε Ρζμπτθ απόγευμα ζτςι και ςιμερα
είμαςτε κοντά ςασ για να ςυηθτιςουμε κζματα που αφοροφν τθν τεχνολογία και τθν
εξζλιξι τθσ. Το κζμα τθσ ςθμερινισ μασ εκπομπισ αφορά ζνα από τα κυριότερα μζςα
επικοινωνίασ και ζνα πεδίο όπου θ εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ ζχει γνωρίςει ραγδαία
εξζλιξθ τα τελευταία χρόνια. Κα μιλιςουμε λοιπόν για τα κινθτά τθλζφωνα και τθ χριςθ
τουσ από τα παιδιά και τουσ νζουσ. Ζχουμε τθ χαρά να ζχουμε κοντά μασ τον κφριο
Αποςτολίδθ, ςφμβουλο πωλιςεων ςε εταιρεία κινθτισ τθλεφωνίασ και τθν κυρία
Γιαννάτου, κλινικι ψυχολόγο. Καλϊσ ιρκατε ςτθ ςθμερινι μασ εκπομπι.
κ. Αποςτολίδησ: Χαίρετε. Καλϊσ ςασ βρικαμε.
κα. Γιαννάτου: Γεια ςασ .
Δημοςιογράφοσ: Κφριε Αποςτολίδθ, ξεκινάω με εςάσ. Ρείτε μασ με λίγα λόγια ςε ποιο
ςθμείο βρίςκεται ςιμερα θ εξζλιξθ ςτθν κινθτι τθλεφωνία;
κ. Αποςτολίδησ: Σιμερα τα κινθτά ζχουν πάψει πλζον να είναι απλά τθλζφωνα. Τϊρα πια
ό,τι μπορεί να κάνει κάποιοσ μζςω ενόσ υπολογιςτι ςυνδεδεμζνου με το διαδίκτυο μπορεί
να το κάνει και μζςω ενόσ κινθτοφ με δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςτο διαδίκτυο. Τα τελευταία
μοντζλα και ειδικά τα τθλζφωνα 3θσ γενιάσ, προςφζρουν πρόςβαςθ ςε πλθκϊρα
θλεκτρονικϊν και ψυχαγωγικϊν υπθρεςιϊν, ανάμεςα ςτισ οποίεσ λιψθ φωτογραφιϊν και
βίντεο, ραδιόφωνο και μουςικι, παιχνίδια, πλοιγθςθ ςτο διαδίκτυο και εφαρμογζσ όπωσ
ανταλλαγι γραπτϊν μθνυμάτων (SMS), ανταλλαγι μθνυμάτων που περιζχουν κείμενο,
εικόνα και ιχο (MMS), μθνφματα video, ςυνομιλίεσ μζςω chat, ςφςτθμα πλοιγθςθσ
(GPS).Υπάρχει ακόμα και θ δυνατότθτα πλθρωμϊν μζςω κινθτοφ.
Δημοςιογράφοσ: Τι άλλο μασ επιφυλάςςει ςτο μζλλον θ τεχνολογικι εξζλιξθ;
κ. Αποςτολίδησ: Ρολφ πρόςφατα, γνωςτι εταιρεία καταςκευισ κινθτϊν προανιγγειλε τθν
ενςωμάτωςθ τθσ τεχνθτισ νοθμοςφνθσ ςτα ςθμερινά «Smartphone» δθλαδι ςτα ζξυπνα
κινθτά με ςκοπό να μασ προςφζρει τθν επόμενθ γενιά κινθτϊν τθλεφϊνων, τα «Intelligent
Phone» δθλαδι τα ευφυι κινθτά. Τα κινθτά αυτά κα είναι ςε κζςθ να προβλζπουν τισ
ανάγκεσ μασ, με νζεσ λειτουργίεσ που κα ταιριάηουν ςτον τρόπο που ςκεφτόμαςτε και
αιςκανόμαςτε.
Θ εταιρεία αναφζρκθκε ςτισ ςχεδιαςτικζσ ανάγκεσ τζτοιων ςυςκευϊν που κα
ενςωματϊνουν τθν τεχνθτι νοθμοςφνθ, και κα μποροφν να μιμοφνται τθν ανκρϊπινθ
ικανότθτα αλλθλεπίδραςθσ και κατανόθςθσ του κόςμου γφρω μασ. Για παράδειγμα, το
ευφυζσ κινθτό κα χρειαςτεί προθγμζνεσ οπτικζσ λειτουργίεσ για να βλζπει και να κατανοεί
το περιβάλλον του. Επιπρόςκετα, κα χρειαςτεί πιο ζξυπνα και εξελιγμζνα μικρόφωνα,
μζςω των οποίων κα ακοφει και κα προςδιορίηει τουσ διάφορουσ ιχουσ. Τζλοσ, κα διακζτει
περιςςότερθ ενζργεια και υψθλότερθ διάρκεια ηωισ τθσ μπαταρίασ για να επεξεργάηεται
άμεςα τισ τεράςτιεσ ποςότθτεσ πλθροφοριϊν που κα δζχεται. Με λίγα λόγια θ εταιρεία
πιςτεφει ότι το ευφυζσ κινθτό κα ενοποιιςει τθν ψθφιακι και τθν ανκρϊπινθ νοθμοςφνθ
για να κάνει τθ ηωι μασ καλφτερθ.
Δημοςιογράφοσ: Ασ το ελπίςουμε, κ. Αποςτολίδθ. Γιατί, δυςτυχϊσ, πζρα από τισ τεράςτιεσ
δυνατότθτεσ και τθν απίςτευτθ διευκόλυνςθ που μασ παρζχει το κινθτό τθλζφωνο ςτθν
κακθμερινότθτά μασ, δεν πρζπει να ξεχνάμε και τισ επιπτϊςεισ που ζχει θ αλόγιςτθ χριςθ

του και αναφζρομαι κυρίωσ ςτα παιδιά και ςτουσ νζουσ. Επιτρζψτε μου να ςασ διθγθκϊ
ζνα ςφντομο περιςτατικό που με προβλθμάτιςε ιδιαίτερα.
Βρζκθκα πριν από λίγεσ μζρεσ ςε ζνα παιδικό πάρτι, ςτο ςπίτι ενόσ παιδιοφ που ζκλεινε τα
δζκα. Οι μικροί καλεςμζνοι αφοφ ζπαιξαν για λίγο ςτον κιπο, μετά από κάποια ϊρα
ανζβθκαν ςτο διαμζριςμα για να φάνε. Μετά το φαγθτό, ζγινε κάτι που με εξζπλθξε: θ
παρζα των περίπου 20 δεκάχρονων αγοριϊν και κοριτςιϊν χωρίςτθκε και άρχιςαν να
παίηουν το κακζνα με τα κινθτά και τα τάμπλετ των γονιϊν τουσ. Κάποια από αυτά είχαν και
δικό τουσ κινθτό ι τάμπλετ, κάποια άλλα όχι. Οι εφαρμογζσ πιραν φωτιά για το υπόλοιπο
τθσ βραδιάσ. Βαςικά εκείνο που με εξζπλθξε περιςςότερο ιταν ότι οι γονείσ τουσ ζμειναν
απακείσ ςε αυτό το φαινόμενο…
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Δημοςιογράφοσ: Τελικά, κυρία Γιαννάτου, χρειάηονται τα παιδιά κινθτό τθλζφωνο;
κα Γιαννάτου: Ζρχεται θ ςτιγμι που το παιδί κα ηθτιςει από το γονείσ να του αγοράςουν
κινθτό τθλζφωνο. Ζνα από τα επιχειριματα που κα χρθςιμοποιιςει είναι ότι όλοι του οι
φίλοι ζχουν, γιατί όχι και εκείνο; Οι γονείσ ςτθν ανάγκθ τουσ να επικοινωνοφν όςεσ φορζσ
χρειαςτεί μζςα ςτθν θμζρα με το παιδί τουσ, ανταποκρίνονται ςτο αίτθμά του. Το κινθτό,
βλζπετε, δίνει ςτουσ γονείσ τθ ςιγουριά και τθν αίςκθςθ τθσ καλφτερθσ επίβλεψθσ. Εδϊ
παρατθρείται το εξισ παράδοξο: ενϊ οι γονείσ κεωροφν ότι με το κινθτό τθλζφωνο
μποροφν να ελζγχουν τα παιδιά τουσ, αντίκετα τα παιδιά και κυρίωσ οι ζφθβοι πιςτεφουν
ότι το κινθτό τουσ βοθκά να αιςκανκοφν ελεφκεροι και να απομακρυνκοφν από τον ζλεγχο
των γονιϊν τουσ.
Δημοςιογράφοσ: Το κινθτό δθλαδι αποτελεί ςφμβολο ενθλικίωςθσ για τα παιδιά;
κα Γιαννάτου: Αποτελεί το πρϊτο τεχνολογικό αντικείμενο που ζχουν ςτθν κατοχι και
χριςθ τουσ. Ζχουν ακόμα και τον δικό τουσ αρικμό τθλεφϊνου. Με αυτι τθν ζννοια, θ
ςυςκευι του κινθτοφ ςτο χζρι ενόσ παιδιοφ εντάςςεται ςτθν ανάγκθ του για τθ δθμιουργία
μιασ δικισ του ιδιαίτερθσ ταυτότθτασ, ιδιαίτερα ςτθν εφθβεία.
Δημοςιογράφοσ: Είναι το κινθτό ο διαμεςολαβθτισ τθσ επικοινωνίασ των παιδιϊν και
εφιβων;
κα Γιαννάτου: Σιμερα, τα παιδιά ζχουν μια νζα μορφι επικοινωνίασ μεταξφ τουσ μζςα
από το κινθτό τθλζφωνο. Θ επικοινωνία ξετυλίγεται μζςα από αλλθλουχίεσ μθνυμάτων με
τουσ δικοφσ τουσ κϊδικεσ και τθ δικι τουσ γλϊςςα. Αυτι θ διαφορετικι γλϊςςα
ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ τουσ να διαφοροποιιςουν τον εαυτό τουσ από τουσ μεγάλουσ
και να ζχουν δικι τουσ ταυτότθτα.
Δημοςιογράφοσ: Ροιοι είναι οι λόγοι ανθςυχίασ;
κα Γιαννάτου: Ρολλοί κα ζλεγα. Ρολλά ερευνθτικά κζντρα πιςτεφουν ότι τα παιδιά, ιδίωσ
κάτω των 12 χρονϊν, πρζπει να αποκαρρφνονται από τθ χριςθ των κινθτϊν τθλεφϊνων.
Το αναπτυςςόμενο νευρικό ςφςτθμα των παιδιϊν, θ μακροχρόνια ζκκεςθ των παιδιϊν ςτθν
θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία των κινθτϊν, θ αρνθτικι επίδραςθ τθσ αφξθςθσ τθσ
κερμοκραςίασ ςτουσ ιςτοφσ, ςυγκεκριμζνα ςυμπτϊματα, όπωσ πονοκζφαλοι, κόπωςθ,
προςωρινι απϊλεια μνιμθσ, ζλλειψθ ςυγκζντρωςθσ, οδθγοφν τθν επιςτθμονικι κοινότθτα
ςε αμθχανία για τον βακμό τθσ επίδραςθσ τθσ ακτινοβολίασ ςτθ ςωματικι υγεία των
παιδιϊν και γενικά των ανκρϊπων και κακιςτά τον περιοριςμό τθσ χριςθσ των κινθτϊν από
τα παιδιά απαραίτθτο.
Ρζρα όμωσ από τισ ανθςυχίεσ για τθν υγεία των παιδιϊν και των νζων υπάρχουν
και άλλεσ. Τα παιδιά χρθςιμοποιοφν το κινθτό τθλζφωνο πζρα από επικοινωνία και ωσ
πφλθ ειςόδου ςτισ αγαπθμζνεσ τουσ ιςτοςελίδεσ ςτο διαδίκτυο, όπωσ παιχνίδια και μζςα
κοινωνικισ δικτφωςθσ. Με τθν ειςαγωγι του διαδικτφου ςτθν κινθτι τθλεφωνία οι χριςτεσ
ζρχονται πια αντιμζτωποι με μια ςειρά από κινδφνουσ που υπάρχουν και ςτο διαδίκτυο
μζςω θλεκτρονικοφ υπολογιςτι. Ενδζχεται, δθλαδι, να ςυναντιςουν περιεχόμενο το οποίο
είναι ακατάλλθλο για ανιλικα παιδιά ι υλικό που ζχει να κάνει με ρατςιςμό και ξενοφοβία,
με ναρκωτικά, με τυχερά παιχνίδια ι με ανορεξία και διατροφικζσ διαταραχζσ.

Ειδικότερα θ ενςωμάτωςθ ψθφιακισ κάμερασ ςτισ ςυςκευζσ κινθτϊν αποτελεί ζνα
ακόμθ μζςο πικανισ διακίνθςθσ ακατάλλθλου περιεχομζνου.
Στα κινθτά τθλζφωνα, επίςθσ, το ηιτθμα των επικίνδυνων επαφϊν αποκτά άλλθ
διάςταςθ, κακϊσ θ προςωπικι φφςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου κακιςτά ευκολότερθ τθν
απευκείασ επαφι ενόσ επιτιδειου με κάποιον ανιλικο και αντίςτοιχα δυςκολότερο τον
ζλεγχο από τουσ γονείσ.
Ραράλλθλα, ςτα νζασ γενιάσ κινθτά τθλζφωνα παρζχονται υπθρεςίεσ εντοπιςμοφ,
που μποροφν να φανοφν εξαιρετικά χριςιμεσ ςε αυτοφσ που τισ χρειάηονται (πχ για τουσ
γονείσ, ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ κ.λπ.), μποροφν όμωσ να γίνουν επικίνδυνεσ ςυντελϊντασ
ςτον εντοπιςμό ενόσ παιδιοφ από επιτιδειουσ, όταν είναι γνωςτό το νοφμερο του
τθλεφϊνου του.
Δημοςιογράφοσ: Ρολλοί γονείσ ςυχνά καμαρϊνουν για τθ μεγάλθ δεξιοτεχνία των μικρϊν
παιδιϊν τουσ ςτον χειριςμό ςυςκευϊν κινθτϊν τθλεφϊνων. Ρϊσ το ςχολιάηετε αυτό;
κα. Γιαννάτου: Τα επιςτθμονικά δεδομζνα ζρχονται να τονίςουν τθν άλλθ όψθ του
νομίςματοσ. Σφμφωνα με τα πορίςματα πρόςφατθσ ζρευνασ που αφορά τισ φορθτζσ
οκόνεσ, παρατθρικθκε υψθλι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθ χριςθ αυτϊν των ςυςκευϊν και
ςτθν περιοριςμζνθ επικοινωνιακι ικανότθτα και ανάπτυξθ του εκφραςτικοφ λόγου των
παιδιϊν. Αυτό ιταν πιο εμφανζσ ςτα παιδιά που ζκαναν χριςθ των ςυςκευϊν για
περιςςότερθ ϊρα.
Δημοςιογράφοσ: Και βζβαια, ασ μθν ξεχνάμε τθ ςθμαςία του κινθτοφ ςτθν εικόνα και το
κφροσ που προςδίδει ςτο χριςτθ του, το κφροσ και τθ μόδα.
κα. Γιαννάτου: Φυςικά. Το μοντζλο του κινθτοφ ζχει φτάςει ςτο ςθμείο να χαρακτθρίηει
ςυχνά τθν ίδια τθν προςωπικότθτα των παιδιϊν, όπωσ άλλωςτε και των ενιλικων, και να
αποτελεί δείκτθ κοινωνικισ κζςθσ.
Δημοςιογράφοσ: Κφριε Αποςτολίδθ, εςείσ τι ζχετε να πείτε για όλεσ αυτζσ τισ ανθςυχίεσ;
κ. Αποςτολίδησ: Θ κα Γιαννάτου, τοποκετικθκε πολφ ςωςτά ωσ προσ τισ ανθςυχίεσ των
γονζων ςχετικά με τθ χριςθ κινθτοφ από τα παιδιά.
Πςον αφορά τθν θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, θ χριςθ μιασ ςυςκευισ που
πλθροί τισ διεκνείσ προδιαγραφζσ και θ εφαρμογι των απλϊν οδθγιϊν που προτείνονται
από αρμόδιουσ φορείσ, όπωσ ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ, μειϊνουν τθν ανθςυχία
αναφορικά με τισ επιπτϊςεισ.
Επιπλζον, θ χριςθ του κινθτοφ τθλεφϊνου από παιδιά και νζουσ για άκρωσ
απαραίτθτεσ κλιςεισ, θ χριςθ εξαρτθμάτων αποδζςμευςθσ των χεριϊν, θ απομάκρυνςθ
από το ςϊμα τθσ ςυςκευισ κατά τθν ομιλία και θ αποφυγι ςυνομιλίασ ςε κλειςτοφσ
χϊρουσ (αςανςζρ, αυτοκίνθτα κτλ) είναι μερικά από τα μζτρα προφφλαξθσ.
Τζλοσ, ςχετικά με τθν πρόςβαςθ των παιδιϊν ςτο διαδίκτυο από το κινθτό
τθλζφωνο, οι γονείσ μποροφν να εγκαταςτιςουν ειδικά προγράμματα ελζγχου και φίλτρων
προςταςίασ ϊςτε να ζχουν και οι ίδιοι πρόςβαςθ ςτισ ςελίδεσ που επιςκζπτονται τα παιδιά
τουσ. Πλεσ οι εταιρείεσ κινθτισ τθλεφωνίασ οφείλουν να ζχουν τθ δυνατότθτα γονικοφ
ελζγχου και φίλτρα προςταςίασ από παράνομο και επιβλαβζσ περιεχόμενο. Οι γονείσ
πρζπει να αναηθτοφν τισ υπθρεςίεσ αυτζσ και να ελζγχουν το χρόνο παραμονισ των
παιδιϊν ςτο διαδίκτυο.
Δημοςιογράφοσ: Δυςτυχϊσ θ ϊρα πζραςε και κα πρζπει να κλείςουμε κάπου εδϊ τθ
ςθμερινι μασ κουβζντα. Ρραγματικά ιταν πολφ ενδιαφζροντα τα όςα μασ είπατε και είμαι

ςίγουροσ ότι όχι μόνο κα προβλθμάτιςαν αλλά και κα βοικθςαν τουσ περιςςότερουσ από
τουσ ακροατζσ μασ και κυρίωσ τουσ γονείσ. Κυρία Γιαννάτου, κφριε Αποςτολίδθ, ςασ
ευχαριςτοφμε πολφ και πάλι.

Β΄ Μέ ρος
Ενότητα 5
Β_3.
Από το Σάββατο το απόγευμα και πιο πολφ από το πρωινό τθσ Κυριακισ, όταν των
τροχοφόρων το πλικοσ ζχει ορμιςει για τισ επαρχίεσ και τισ εξοχζσ κι απλϊνεται ςτθ
γειτονιά εκείνθ θ θςυχία θ ευχάριςτθ, ςαν τθ γλυκιά κερμότθτα που πλθμμυρίηει
ανεπαίςκθτα ζνα κατάκρυο ςπίτι και που προτοφ καταλάβουμε τι ζχει ςυμβεί νιϊκουμε μ’
όλο μασ το ςϊμα κάποια αλλαγι προσ το καλφτερο, ζτςι και θ θςυχία τθσ Κυριακισ θχεί
ευχάριςτα ςτ’ αυτιά και ςτισ αιςκιςεισ μασ, κακϊσ ακοφγεται από τον δρόμο — γίνεται
δυνατό ν’ ακοφγεται — ακόμα και το γουργοφριςμα των περιςτεριϊν ι το τιτίβιςμα
κάποιου πολφ ανκεκτικοφ ςπουργίτθ. Τότε κι αν ακόμα είχεσ ξεχάςει πωσ είναι μζρα
αργίασ, το κυμάςαι απ’ όλα αυτά τα αποτελζςματα κι αρχίηει να ςε τριβελίηει ζντονα θ
διάκεςθ για μια διαδρομι ς’ αυτοφσ τουσ δρόμουσ τουσ ξαφνικά τόςο φιλόξενουσ, για μια
περιοδεία μζςα ςτθν πόλθ αυτι, που τθν ξζρεισ και δεν τθν ξζρεισ, κακϊσ αναγκάηεςαι να
περπατάσ όλο απ’ τουσ ίδιουσ δρόμουσ, τα ίδια, αν είναι δυνατό, πεηοδρόμιά τθσ, για να
μπορείσ να βρίςκεισ λογαριαςμό, να αποφεφγεισ, όςο γίνεται, τα απρόοπτα που χαλοφν το
ρυκμό ςου, μια βόλτα, λζω, ωφζλιμθ για τθν ψυχι και το ςϊμα ςου.
Βζβαια, οι καλζσ, οι ςωςτζσ περιοδείεσ αυτοφ του είδουσ, αλλά ακόμα και οι
περιοδείεσ ςτισ εξοχζσ, πρζπει να γίνονται περπατϊντασ ι αν θ περιοχι βρίςκεται μακριά,
ωσ ζνα ςθμείο με τροχοφόρο και μετά οπωςδιποτε με τα πόδια. Ρεριοδείεσ με αυτοκίνθτο
είναι κοροϊδία του εαυτοφ μασ.
Θ γνωριμία με μια πόλθ δεν εξαρτάται μόνο απ’ τα μουςεία τθσ και τα δθμόςια κτίριά
τθσ, οφτε από τα πιο ακουςτά ςθμεία τθσ, μα από τθ γνωριμία των λεπτομερειϊν τθσ, τθ
διαμόρφωςθ των ςυνοικιϊν τθσ, τισ βιτρίνεσ με τθν καλαιςκθςία τουσ και το όποιο
περιεχόμενό τουσ, τθ ςυγκοινωνία τθσ, το πράςινο, τα πάρκα τθσ, ακόμα και από τθ
διαμόρφωςθ και ςτρϊςθ των οδϊν τθσ. Πλα αυτά τα ενδιάμεςα, ανάμεςα ςε μασ και τα
ςπουδαία ςθμεία, είναι ςυνικωσ τα πιο ςθμαντικά.
Πμωσ, δεν είναι δυνατό να ξεκινιςει κάποιοσ για περιοδεία μζςα ςτθν Ακινα και να
μθ βάλει με το νου του μια επίςκεψθ ςτουσ αρχαιολογικοφσ τόπουσ τθσ. Ππωσ ακριβϊσ ςτθ
Κεςςαλονίκθ είναι αδφνατο να περιοδεφςεισ τθν πόλθ χωρίσ να ςτακείσ ςτισ βυηαντινζσ
εκκλθςίεσ τθσ. Δεν ζχουμε ςκοπό να δϊςουμε εδϊ κανζναν οδθγό για επιςκζψεισ. Απλϊσ
κζλουμε να μιλιςουμε για τθ μαγεία με τθν οποία μποροφν να τυλίξουν τθ ηωι μασ οι
γιορτινζσ μζρεσ, όταν τισ ηοφμε ςαν πνευματικοί άνκρωποι και όχι ςαν καταναλωτικά
κθρία.
Τισ Κυριακζσ, οι αρχαιολογικοί χϊροι τθσ Ακινασ είναι τόποι ακόμα πιο μεγάλθσ
γαλινθσ. Και τισ κακθμερινζσ, βζβαια, δεν είναι κακόλου άςχθμα, μα τότε εκτόσ που δεν
διακζτει κανείσ χρόνο κατάλλθλο, πρζπει και να διαςχίςει δρόμουσ εξαιρετικά
πολυκόρυβουσ, γεμάτουσ καυςαζρια και βιαςφνθ, για να φτάςει ςτουσ τόπουσ τθσ
περιςυλλογισ και τθσ μοναξιάσ, που τόςο διψάει πια θ ψυχι μασ.
Μςωσ ο πιο ωραίοσ τόποσ για ςτοχαςμό και περίπατο να ’ναι η Αρχαία Αγορά των
Ακθνϊν. Οι ςτενοί γφρω δρόμοι, με τα εντελϊσ δικαιολογθμζνα μεγάλα ονόματά τουσ, και
τα αλλεπάλλθλα μζτρα των αρμόδιων αρχϊν, ζχουν δθμιουργιςει γφρω από τον τεράςτιο
χϊρο ζνα φράγμα θςυχίασ και γαλινθσ. Σαν ζνασ «εκνικόσ δρυμόσ» είναι κι αυτό, αλλά
δρυμόσ ανκρϊπων. Δεν πρόκειται να περιγράψω τον χϊρο οφτε να ιςτοριςω ατελεφτθτα
παλιά περιςτατικά.

Β_4.
Δημοςιογράφοσ: Φίλεσ και φίλοι τθσ κάλαςςασ, όλοι εςείσ που αγαπάτε το κολφμπι
χειμϊνα-καλοκαίρι, τϊρα ζχετε τθν ευκαιρία να μάκετε ποια παραλία μπορείτε να
επιςκεφτείτε, χάρθ ςτθ νζα ενότθτα γνωςτισ ιςτοςελίδασ όπου οι ειδικοί του καιροφ
φρόντιςαν για ςασ και δθμιοφργθςαν ζναν νζο κόμβο με όλεσ τισ απαραίτθτεσ
πλθροφορίεσ, για να χαρείτε τθ κάλαςςα χωρίσ κινδφνουσ. Κφριε Κωνςταντίνου, ποιεσ
πλθροφορίεσ μπορεί να βρει κάποιοσ ςτον κόμβο ςασ;
Ομιλητήσ: Στθ νζα αυτι ενότθτα του κόμβου μασ παρουςιάηονται προγνϊςεισ 6 θμερϊν, με
χρονικό βιμα τριϊν ωρϊν, ςε 426 ελλθνικζσ παραλίεσ. Εκτόσ των βαςικϊν μετεωρολογικϊν
ςυνκθκϊν (άνεμοι, βροχι, καταιγίδα, χιονόπτωςθ) δίνεται και ζνδειξθ καταλλθλότθτασ για
κολφμβθςθ, ςε τρεισ διαβακμίςεισ: ιδανικζσ ςυνκικεσ για κολφμβθςθ οι παραλίεσ που είναι
μαρκαριςμζνεσ με το πράςινο εικονίδιο, κολφμβθςθ με μικροπροβλιματα λόγω ανζμου και
κφματοσ οι παραλίεσ με πορτοκαλί εικονίδιο και προβλθματικι κολφμβθςθ ςτισ παραλίεσ
με το κόκκινο εικονίδιο. Ταυτόχρονα δίνονται βαςικζσ πλθροφορίεσ για τθν κάκε παραλία
(τφποσ, βάκοσ, ευκολία πρόςβαςθσ), χάρτθσ τθσ περιοχισ κακϊσ και θ επιφανειακι
κερμοκραςία τθσ κάλαςςασ, όπωσ εκτιμάται από δορυφορικζσ μετριςεισ.
Δημοςιογράφοσ: Ακοφγεται πολφ κατατοπιςτικι θ εφαρμογι. Ρόςο αξιόπιςτο, όμωσ, είναι
να προβλζπει κάποιοσ ακριβϊσ τα καιρικά φαινόμενα;
Ομιλητήσ: Σασ ευχαριςτϊ πολφ για τθν ερϊτθςθ που μου κάνετε. Θ αλικεια είναι ότι θ
πρόγνωςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν, αλλά και ο υπολογιςμόσ του δείκτθ ςυνκθκϊν για
κολφμβθςθ, δεν είναι πάντα πολφ αςφαλισ. Γι’ αυτό οι χριςτεσ μασ κα πρζπει να
ςτακμίηουν τισ πραγματικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, όταν βρίςκονται ςτισ παραλίεσ, τισ
τοπικζσ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ, τον κυματιςμό και κυρίωσ τισ οδθγίεσ των
ναυαγοςωςτϊν ςτισ οργανωμζνεσ παραλίεσ. Επίςθσ, εκτόσ από τισ ςυνκικεσ ανζμου και
κφματοσ, πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ και οι υπόλοιπεσ καιρικζσ ςυνκικεσ που μπορεί να
εμποδίςουν τθν κολφμβθςθ ι τθν παραμονι ςτθν ακτι όπωσ π.χ. θ ζντονθ βροχόπτωςθ ι θ
καταιγίδα.

Β_5.
Δημοςιογράφοσ: Φίλεσ και φίλοι, γεια ςασ! Σιμερα ζχουμε κοντά μασ δφο νζουσ
ανκρϊπουσ, τον Δθμιτρθ και τον Στζφανο, που αγαποφν τα ταξίδια κι ζχουν ταξιδζψει ςε
πολλζσ περιοχζσ του κόςμου ηϊντασ διαφορετικζσ εμπειρίεσ. Δφο νζοι άνκρωποι που
ταξιδεφουν και μασ μεταφζρουν ςιμερα τισ ταξιδιωτικζσ τουσ εμπειρίεσ από τθν τελευταία
τουσ εξόρμθςθ. Καλωςορίςατε, παιδιά. Ανυπομονοφμε να ακοφςουμε πϊσ περάςατε. Είδα
ότι οι προοριςμοί που επιλζξατε είναι διαφορετικοί. Εςφ, Δθμιτρθ, επζλεξεσ τθν Αργεντινι
ενϊ, Στζφανε, εςφ επιςκζφτθκεσ τθ Βόρεια Ευρϊπθ και ςυγκεκριμζνα το Ταλίν,
πρωτεφουςα τθσ Εςκονίασ. Ραιδιά, ςασ δίνω αμζςωσ τον λόγο. Ασ ξεκινιςω από ςζνα,
Στζφανε, περίγραψζ μασ τθν προετοιμαςία του τελευταίου ςου ταξιδιοφ.
Στζφανοσ: Πταν αποφάςιςα να κάνω αυτό το ταξίδι, προμθκεφτθκα διάφορουσ
τουριςτικοφσ οδθγοφσ για τθν Εςκονία. Επιςκζφτθκα το μεςαιωνικό Ταλίν ςε ςυνδυαςμό με
το Ελςίνκι. Οι δφο πόλεισ ςυνδζονται ακτοπλοϊκά με ταξίδι περίπου δυόμιςι ωρϊν. Ικελα
να πάω προετοιμαςμζνοσ και να μθν χάςω τον χρόνο μου εκεί, ςχεδιάηοντασ τθν επόμενθ
μζρα. Μου πιρε καιρό να αποφαςίςω ποια αξιοκζατα κα επιςκεφτϊ. Ο χρόνοσ ςτα ταξίδια
είναι περιοριςμζνοσ, και κζλω να δω όςα περιςςότερα πράγματα μπορϊ. Μια φορά κα
επιςκεφτϊ το μζροσ, δεν πρζπει να χάςω τίποτα. Κάκε μζρα κα επιςκεπτόμουν μια
διαφορετικι περιοχι και κα ζβλεπα τα αξιοκζατά τθσ. Μουςεία, πλατείεσ, γνωςτά
εςτιατόρια. Σε όλθ αυτι τθν περιοδεία ο πιο πιςτόσ μου ςφντροφοσ ιταν θ φωτογραφικι
μου μθχανι. Φρόντιςα να προμθκευτϊ και τον απολφτωσ απαραίτθτο εξοπλιςμό για να
βγάηω εφκολα φωτογραφίεσ μόνοσ μου. Ζβγαλα πάρα πολλζσ φωτογραφίεσ και τράβθξα
πολλά βίντεο. Ρζραςα πάρα πολφ ωραία. Λίγο κουραςτικά, βζβαια, αλλά αξζχαςτα. Θ
επιςτροφι ιταν αρκετά δφςκολθ. Είχα αγοράςει τόςα πολλά μικροπράγματα από κάκε
μζροσ που επιςκζφτθκα που δεν χωροφςαν ςτισ βαλίτςεσ. Αναγκάςτθκα να αγοράςω ζνα
μικρό βαλιτςάκι για να τα χωρζςω όλα. Κοφπεσ για τον καφζ, διακοςμθτικά για το ςπίτι,
ροφχα. Το μόνο πρόβλθμα ιταν ότι ξεπζραςα το υπζρβαρο και πλιρωςα ζνα μικρό
προςτιματάκι ςτο αεροδρόμιο. Αυτό μόνο όμωσ. Τϊρα ζχω πολλά ενκφμια να μου κυμίηουν
τισ όμορφεσ μζρεσ του ταξιδιοφ.
Δημοςιογράφοσ: Εςφ, Δθμιτρθ; Ρϊσ προετοίμαςεσ το ταξίδι ςου και πϊσ οργάνωςεσ τον
χρόνο τθσ παραμονισ ςου εκεί;
Δημήτρησ: Εγϊ ικελα από πολφ καιρό να κάνω μια περιοδεία ςτθ Ν. Αμερικι και όταν
υπιρξε θ ευκαιρία πιρα το πρϊτο αεροπλάνο και πζταξα. Ριρα μαηί μου ζναν μικρό ςάκο
με ροφχα για να είμαι ευζλικτοσ ςτισ μετακινιςεισ και ςτθ διαμονι μου. Φυςικά ο
φωτογραφικόσ φακόσ δεν λείπει ποτζ από τα πράγματά μου, γιατί είμαι λάτρθσ τθσ
φωτογραφίασ. Δεν ιξερα τι με περιμζνει. Με γοθτεφει ο τρόποσ που ηουν οι άνκρωποι εκεί,
οι μουςικζσ τουσ, θ γλϊςςα τουσ. Ικελα να γίνω ζνασ από αυτοφσ. Και για αυτό δεν
χρειαηόμουν τουριςτικό οδθγό. Είχα ανάγκθ, όμωσ, από χρόνο. Ιμουν πολφ τυχερόσ, γιατί
κατάφερα να βρω μια απαςχόλθςθ ωσ εκελοντισ ςε μια εκελοντικι ομάδα για τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ. Είχα εξαςφαλίςει ςτζγθ και τροφι, βριςκόμουν ςε ζνα
φτθνό μζροσ, τι άλλο ικελα! Από αυτι τθν ολιγόωρθ απαςχόλθςι μου ζκανα φίλουσ.
Γνϊριςα δυο τρία παιδιά ντόπια, ςυμπακθκικαμε και κάναμε πολλι παρζα. Ζγινα ζνα με
τουσ ντόπιουσ, ςφχναηα ςτα μαγαηιά που ςφχναηαν κι αυτοί. Ξενυχτιςαμε άπειρα βράδια
ςυηθτϊντασ, ι διαςκεδάηοντασ, ακοφγοντασ τισ μουςικζσ και χορεφοντασ αυτοφσ τουσ
ςυναρπαςτικοφσ χοροφσ τουσ. Ζφαγα και ιπια μζχρι να χορτάςω τα φαγθτά και τα ποτά
τουσ. Γφριςα πίςω ζχοντασ 5 κιλά επιπλζον με παραδοςιακζσ ςυνταγζσ. Μια δυο μζρεσ πριν
επιςτρζψω ςυνειδθτοποίθςα ότι, παρόλο που είχα αγαπιςει και με είχε αγαπιςει το μζροσ

ςτο οποίο ζηθςα για 3 μινεσ, δεν είχα δει οφτε ζνα αξιοκζατο από αυτά για τα οποία
φθμίηεται θ περιοχι. Δεν είχα αγοράςει οφτε ζνα δϊρο, οφτε ζνα αναμνθςτικό… Ηιτθςα
από τουσ καινοφριουσ αγαπθμζνουσ μου φίλουσ να κάνουμε μια βόλτα τουριςτικι ςτθν
πόλθ. Δεν μου χάλαςαν το χατίρι, πιγαμε ςε ζνα δφο ςθμεία γνωςτά. Σίγουρα, δεν είναι
αυτά που κα κυμάμαι.
Δημοςιογράφοσ: Τι ςου ζκανε περιςςότερο εντφπωςθ ςτο μζροσ που πιγεσ, Στζφανε;
Στζφανοσ: Ρολλά τα εντυπωςιακά αξιοκζατα τθσ πόλθσ, όμορφθ ατμόςφαιρα, ιδιαίτερθ
και γοθτευτικι. Θ παλιά πόλθ που περικλείεται από καλοδιατθρθμζνα τείχθ, μπορεί να
ικανοποιιςει τον πιο απαιτθτικό επιςκζπτθ με τουσ πολλοφσ πφργουσ, τισ πλακόςτρωτεσ
πλατείεσ, τα ςπίτια με τισ μυτερζσ ςτζγεσ, τα ςκοτεινά κελάρια και τα λικόςτρωτα
δρομάκια. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ταλίν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ λίςτα με τα Μνθμεία
Ραγκόςμιασ Κλθρονομιάσ τθσ UNESCO. Στο κζντρο τθσ παλιάσ πόλθσ δεςπόηει θ πλατεία
του δθμαρχείου, ζνα μζροσ γεμάτο κόςμο, εςτιατόρια και καφετζριεσ. Ρολφ όμορφα επίςθσ
είναι ο λόφοσ Τoompea, εκεί όπου βρίςκεται το εςκονικό κοινοβοφλιο, ζνα μπαρόκ κτίριο
ςε ροη απόχρωςθ. Ράνω ςτον λόφο κάνει εντφπωςθ το ομϊνυμο κάςτρο, ζνα πζτρινο
φροφριο, το οποίο χρθςιμοποιοφνταν ςαν βάςθ για κάκε ξζνθ δφναμθ που κυριαρχοφςε
ςτθν Εςκονία. Αυτά ςχετικά με τθν πόλθ. Κάτι άλλο πολφ ςθμαντικό είναι ότι ςτο Ταλίν οι
τιμζσ κινοφνται ςε καλά επίπεδα, το φαγθτό είναι πολφ καλό και ο καφζσ ακόμα και ςτθν
πιο πολυςφχναςτθ πλατεία είναι φτθνόσ! Ρρόκειται πραγματικά για μια πόλθ όμορφθ,
διαφορετικι, φιλόξενθ και εντυπωςιακι, με πολλζσ αξιόλογεσ γωνιζσ!
Δημοςιογράφοσ: Εςζνα, Δθμιτρθ, τι ςϋ εντυπωςίαςε περιςςότερο από όλα;
Δημήτρησ: Ππωσ ςασ είπα, δεν γνωρίηω πολλά για τα αξιοκζατα τθσ περιοχισ. Ζμεινα
πολλζσ μζρεσ, αλλά δεν βρικα χρόνο να γυρίςω με τρόπο που ςιμερα να μπορϊ να
περιγράψω τα κτίρια, τα μουςεία. Αυτό που ζηθςα, όμωσ, ιταν οι άνκρωποι. Είναι
διαφορετικοί. Δεν είναι όπωσ εδϊ που όλοι κάτι κυνθγάμε μονίμωσ, είτε αυτό είναι ζνα
μετρό, είτε μια καριζρα. Οι άνκρωποι, παρόλο που θ ηωι τουσ είναι αρκετά δφςκολθ, είναι
χαμογελαςτοί και μοιάηουν να ευχαριςτιοφνται τθ ηωι. Χορεφουν καταπλθκτικό τάνγκο,
ςιγοτραγουδοφν αργεντίνικεσ μελωδίεσ, πανθγυρίηουν ςε ποδοςφαιρικά γιπεδα και
διαςκεδάηουν. Είναι άνκρωποι γεμάτοι πάκοσ για τθ ηωι, που ςε μαγεφουν με τθν πρϊτθ
κιόλασ ματιά τουσ. Φυςικά, δεν κζλω να περάςω το μινυμα ότι θ ηωι ςτθν Αργεντινι δεν
ζχει δυςκολίεσ. Φτϊχεια χωρίσ δυςκολίεσ δεν γίνεται. Ρραγματικά, όμωσ, το χαμόγελό τουσ
και θ καλι τουσ διάκεςθ κα με ςυντροφεφουν για πολφ καιρό ακόμθ. Ηω ακόμθ μζςα ς'
αυτιν, παρόλο που ζχει δφο μινεσ που επζςτρεψα! Τελικά είναι αλικεια αυτό που είχα
ακοφςει πριν τθν επιςκεφτϊ. Εκτόσ από αμζτρθτεσ εικόνεσ και παραςτάςεισ, θ αργεντίνικθ
μεγαλοφπολθ προςφζρει δυνατά ςυναιςκιματα που μιλοφν κατευκείαν ςτθν καρδιά.
Δημοςιογράφοσ: Σασ ευχαριςτϊ πολφ, παιδιά, που ιςαςταν ςιμερα μαηί μασ. Κφριεσ και
κφριοι, εμείσ κα περάςουμε ςτο επόμενο κζμα τθσ εκπομπισ μασ που είναι ζνα αφιζρωμα
ςτα Επτάνθςα, για όςουσ κζλετε να κολυμπιςετε ςτισ κάλαςςεσ του Λονίου και να ζρκετε
ςε επαφι με τθν επτανθςιακι κουλτοφρα.

Ενότητα 6
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Δημοςιογράφοσ: Γεια ςασ, φίλεσ και φίλοι. Ριςτοί ςτο ραντεβοφ μασ και ςιμερα, είμαςτε
εδϊ, για να ςασ κρατιςουμε ςυντροφιά με ζνα πολφ ενδιαφζρον κζμα από τον ακλθτικό,
όπωσ πάντα, χϊρο. Σιμερα δεν κα αςχολθκοφμε με κάποιο από τα γνωςτά κλαςικά
ακλιματα που μασ απαςχόλθςαν ςε προθγοφμενεσ ςυναντιςεισ μασ. Κα μιλιςουμε για το
ςκάκι και το κζρλινγκ (curling) . Τι κοινό ζχουν μεταξφ τουσ αυτά τα δφο ακλιματα; Μθ
βιάηεςτε. Οι ςθμερινοί μασ καλεςμζνοι κα ςασ λφςουν όλεσ ςασ τισ απορίεσ. Ζχουμε τθ
χαρά να ζχουμε κοντά μασ τθν κυρία Αναγνϊςτου, θ οποία ζχει αςχολθκεί εραςιτεχνικά με
το κζρλινγκ και τον κ. Ραυλίδθ, μζλοσ ςκακιςτικοφ ομίλου τθσ πόλθσ μασ. Κφρια
Αναγνϊςτου, πείτε μασ λίγα λόγια για αυτό το άγνωςτο και περίεργο για πολλοφσ άκλθμα,
το κζρλιγκ. Ρότε και ποφ εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά;
κα Αναγνώςτου: Ρρϊτα από όλα, ςασ ευχαριςτϊ πολφ για τθ ςθμερινι ςασ πρόςκλθςθ.
Ρατρίδα του κζρλινγκ κεωρείται θ Σκοτία, όπου μετρά 5 αιϊνεσ ςυνεχοφσ παρουςίασ. Θ
πρϊτθ απόδειξθ φπαρξθσ του κζρλινγκ προζρχεται από μία πζτρα που βρζκθκε, θ οποία
φζρει πάνω τθσ τθ χρονολογία 1511.
Δημοςιογράφοσ: Το ςκάκι είναι ςίγουρα γνωςτό ςχεδόν ςε όλουσ μασ, κφριε Ραυλίδθ.
Ραρόλα αυτά λίγοι κα ξζρουν για τθν ιςτορία του.
κ. Παυλίδησ: Καλθμζρα ςασ κι από μζνα. Λςτορικά παραμζνει άγνωςτο ποιοσ γζννθςε αυτιν
τθν ιδζα, ϊςτε να δθμιουργθκεί το «παιχνίδι των βαςιλζων», όπωσ αποκαλείται το ςκάκι.
Μεγάλο μζροσ των ιςτορικϊν ςυμφωνεί πωσ το ςκάκι πρωτοεμφανίςτθκε ςτθν Λνδία, τον
πζμπτο αιϊνα μ. Χ, ενϊ μεταφζρκθκε ςτισ δυτικζσ κοινωνίεσ τον 9ο αιϊνα. Ξεκίνθςε από
τθν Λνδία, μεταφζρκθκε ςτουσ Ρζρςεσ, ςτουσ Κινζηουσ, αργότερα ςτουσ Άραβεσ. Αυτοί με τθ
ςειρά τουσ το ζκαναν γνωςτό ςτον δυτικό κόςμο.
Δημοςιογράφοσ: Κυρία Αναγνϊςτου, όταν αναφερκικατε ςτθν ιςτορία του κζρλινγκ
αναφζρατε και τισ πζτρεσ ωσ ςτοιχείο του παιχνιδιοφ. Τι ρόλο παίηουν ςτο κζρλινγκ οι
πζτρεσ;
κα Αναγνώςτου: Λοιπόν, κα ςασ εξθγιςω. Το κζρλινγκ είναι ζνα ομαδικό άκλθμα. Ραίηεται
από δφο ομάδεσ, αποτελοφμενεσ από 4 παίκτεσ θ κακεμιά, ςε ζνα ορκογϊνιο ςτρϊμα από
πάγο. Οι ομάδεσ γυρίηουν, ςζρνοντασ ςτον πάγο ειδικά διαμορφωμζνεσ βαριζσ πζτρεσ (19,1
κιλά θ κάκε μια) προσ τον ςτόχο τουσ, ο οποίοσ ονομάηεται «ςπίτι» και αποτελείται από
μεγάλουσ ομόκεντρουσ κφκλουσ, χρϊματοσ μπλε, άςπρου και κόκκινου. Δφο άτομα με
ςκοφπεσ ςυνοδεφουν τθν πζτρα κατά τθν πορεία τθσ, ςκουπίηοντασ γριγορα τον πάγο
μπροςτά τθσ προκειμζνου να γίνει πιο λείοσ ϊςτε να μπορεί θ πζτρα να γλιςτριςει πιο
εφκολα. Στόχοσ τθσ κάκε ομάδασ είναι να εφαρμόςει μια τακτικι ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ
του παιχνιδιοφ, ϊςτε να φζρει τισ περιςςότερεσ πζτρεσ κοντά ςτο κζντρο, να απομακρφνει
τισ αντίπαλεσ πζτρεσ από το "ςπίτι" ι να δυςκολζψει τθ δίοδο τουσ ςε αυτό. Γι' αυτό και το
κζρλινγκ ονομάηεται από πολλοφσ "ςκάκι ςτον πάγο". Κζλει πολφ μελετθμζνεσ βολζσ και
ζνα λάκοσ χτφπθμα μπορεί να χαλάςει όλο το πλάνο και τθν τακτικι που ζχει αποφαςιςτεί.
Κάκε αγϊνασ περιλαμβάνει 10 περιόδουσ.
Δημοςιογράφοσ: Μάλιςτα, πολφ ενδιαφζρον. Κφριε Ραυλίδθ, κυμίςτε ςε όςουσ γνωρίηουν
και πείτε ςε όςουσ δεν ξζρουν, πϊσ παίηεται το ςκάκι;

κ. Παυλίδησ: Το ςκάκι, όπωσ όλοι κα γνωρίηουμε, είναι ζνα επιτραπζηιο παιχνίδι και
παίηεται ςε ζνα τετράγωνο διάγραμμα, που λζγεται ςκακιζρα με 64 ςυνολικά τετράγωνα,
γφρω από τθν οποία οι 2 παίκτεσ, κακιςμζνοι αντικριςτά, μετακινοφν, ο ζνασ τουσ 16
λευκοφσ πεςςοφσ (δθλαδι τα πιόνια) του παιχνιδιοφ και ο άλλοσ τουσ 16 μαφρουσ, ςε
εναλλάξ κινιςεισ, μία προσ μία, με βάςθ τουσ κανονιςμοφσ του παιχνιδιοφ. Ο ςκοπόσ κάκε
παίχτθ είναι θ επίτευξθ ματ ςτον αντίπαλο βαςιλιά. Αυτό ςυμβαίνει όταν ο βαςιλιάσ
απειλείται (αυτό ονομάηεται ςαχ) και δεν υπάρχει νόμιμθ κίνθςθ διάςωςθσ. Το ματ κακιςτά
τθν αιχμαλϊτιςθ του βαςιλιά περιττι, κακϊσ αποτελεί το τζλοσ του παιχνιδιοφ. Οι ςχετικά
απλοί κανόνεσ του, αφινουν το περικϊριο ςτον κακζνα να μάκει να χειρίηεται ςωςτά τα
πιόνια.
Δημοςιογράφοσ: Τα 64 τετράγωνα με τουσ άπειρουσ ςυνδυαςμοφσ! Γιατί κάκε παρτίδα
ςκάκι είναι μοναδικι, ζτςι δεν είναι;
κ. Παυλίδησ: Ε! Το αμείωτο, διαχρονικό πάκοσ των ςκακιςτϊν δεν είναι τυχαίο! Άλλωςτε
τίποτα δεν είναι αδικαιολόγθτο, όταν ςχετίηεται με αυτά τα 64 μαγευτικά αςπρόμαυρα
τετράγωνα. Πςα χρόνια και να περάςουν, όςεσ παρτίδεσ και να παιχτοφν, κακεμιά κα είναι
ξεχωριςτι. Πταν δφο άτομα κακίςουν αντίκρυ ςτθ ςκακιζρα, κα πρζπει να γνωρίηουν ότι κα
δθμιουργιςουν μια μάχθ, που όμοιά τθσ δεν υπιρξε αλλά οφτε και κα ξαναυπάρξει. Το
ςκάκι ζχει αυτιν τθ μαγικι ιδιότθτα. Μζςα ςτα περιοριςμζνα τετράγωνα τθσ ςκακιζρασ,
βρίςκεται το απόλυτο άπειρο.
Δημοςιογράφοσ: Ναι, το ςκάκι βρίςκεται αδιαμφιςβιτθτα ςτθν κορυφι των επιτραπζηιων
παιχνιδιϊν, αν και ςτθν πραγματικότθτα ο όροσ «παιχνίδι» δεν το χαρακτθρίηει εξ
ολοκλιρου.
κ. Παυλίδησ: Συμφωνϊ. Ρρόκειται για τθν τζχνθ τθσ φψιςτθσ λογικισ, τθσ μελετθμζνθσ
ςτρατθγικισ, τθσ απόλυτθσ οξυδζρκειασ, τθσ χαριςματικισ φανταςίασ και τθσ ακριβοφσ
πρόβλεψθσ. Το ςτοιχείο που κακιςτά μοναδικό αυτό το «βαςιλικό» παιχνίδι, όμωσ, είναι
πωσ βαςίηεται αποκλειςτικά ςτθν τακτικι και ςτθν ςτρατθγικι και πωσ με πρωτοφανι
αποτελεςματικότθτα εκμθδενίηει τον απρόβλεπτο παράγοντα τθσ τφχθσ, ςε αντίκεςθ με
κάκε άλλο παιχνίδι που ζχει εφεφρει ο ανκρϊπινοσ νουσ, όπου οι πικανότθτεσ (ι ακόμα και
θ κακαρι τφχθ) κακορίηουν τθν ζκβαςι του.
Δημοςιογράφοσ: Είναι άκλθμα το ςκάκι, κφριε Ραυλίδθ;
κ. Παυλίδησ: Ναι. Το ςκάκι είναι αναγνωριςμζνο ωσ άθλημα και ζχει μζχρι και τη δική του
Ολυμπιάδα. Το παιχνίδι διεκνϊσ το εποπτεφει θ διεκνισ ςκακιςτικι ομοςπονδία θ οποία
ιδρφκθκε το 1924 ςτο Ραρίςι και διεξάγει τουσ αγϊνεσ για το παγκόςμιο πρωτάκλθμα. Οι
περιςςότερεσ χϊρεσ ζχουν και εκνικζσ ςκακιςτικζσ ομοςπονδίεσ. Το ςκάκι δεν είναι
ολυμπιακό αγϊνιςμα, αλλά όπωσ ςασ είπα και πριν, ολυμπιάδεσ ςκακιοφ διοργανϊνονται
κάκε δφο χρόνια.
Δημοςιογράφοσ: Τι ιςχφει ωσ προσ τθν αναγνϊριςθ του ακλιματοσ κζρλινγκ, κφρια
Αναγνϊςτου;
κα Αναγνώςτου: Το κζρλινγκ εποπτεφεται από τθν Ραγκόςμια Ομοςπονδία κζρλινγκ που
ιδρφκθκε το 1966. Το κζρλινγκ ζκανε τθν πρϊτθ εμφάνιςι του ςε αγϊνεσ το 1924 μόνο με
αντρικζσ ομάδεσ, αλλά εντάχκθκε επίςθμα ςτο Ολυμπιακό πρόγραμμα μόλισ το 1998, ςτο
Ναγκάνο τθσ Λαπωνίασ, με τα αγωνίςματα ανδρϊν και γυναικϊν. Είναι, επίςθσ, άκλθμα

ςτουσ Ραραολυμπιακοφσ Αγϊνεσ (κζρλινγκ με αμαξίδιο). Το άκλθμα είναι πολφ δθμοφιλζσ
ςτον Καναδά και ςτισ ςκανδιναβικζσ χϊρεσ.
Δημοςιογράφοσ: Ροια είναι θ κζςθ του ακλιματοσ ςτθν Ελλάδα; Από όςο γνωρίηω δεν
είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνο.
κα Αναγνώςτου: Το κζρλινγκ απζκτθςε επίςθμθ υπόςταςθ ςτθ χϊρα μασ το 2001, με τθν
ίδρυςθ τθσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ κζρλινγκ, που είναι και επίςθμο μζλοσ τθσ Ραγκόςμιασ
Ομοςπονδίασ. Το πανελλινιο πρωτάκλθμα κζρλινγκ πραγματοποιικθκε για πρϊτθ φορά
ςτισ 21 Μαρτίου του 2007, ςτισ παρυφζσ του Ραρναςςοφ, 10 χλμ. ζξω από τθν Αράχοβα.
Ωςτόςο, μετά το 2008 το άκλθμα δεν ζχει κακόλου αγωνιςτικι δράςθ ςτθ χϊρα μασ και θ
Ελλάδα δεν ζχει ςυμμετάςχει ποτζ ςτο αγϊνιςμα ςτθν ιςτορία των Ολυμπιακϊν Αγϊνων.
Δημοςιογράφοσ: Κρίμα, γιατί από όςα μασ είπατε και πριν, πρόκειται για ζνα ενδιαφζρον
άκλθμα ωσ προσ τθν ςτρατθγικι του.
κα Αναγνώςτου: Ναι. Σε κάνει να ςκζφτεςαι τουλάχιςτον ζνα βιμα μπροςτά απ' αυτό που
ςυμβαίνει εκείνθ τθ ςτιγμι. Σε βάηει ςτθ διαδικαςία να μαντεφεισ τθν πρόκεςι και τθν
τακτικι του παίκτθ και ςε εκπαιδεφει ςε αυτι τθ διαδικαςία. Θ τακτικι είναι κυρίωσ αυτό
που ςε κρατάει ςε εγριγορςθ ςτο κζρλινγκ. Ρρόκειται για ζνα άκλθμα που ακονίηει το
μυαλό, κινθτοποιεί τισ αιςκιςεισ, ενκαρρφνει το ομαδικό πνεφμα χωρίσ να ανικει ςτον
κλαςικό ακλθτιςμό και να είναι τόςο διαδεδομζνο. Είναι πολφ ςθμαντικό να τονίςουμε ότι
ςτο κζρλινγκ δεν υπάρχει διαιτθτισ για να ελζγχει τυχόν παραβάςεισ. Ο ίδιοσ ο ακλθτισ
οφείλει να πει αν ζχει κάνει φάουλ. Είναι ζνα παιχνίδι τιμισ, αξιοπρζπειασ, ςεβαςμοφ προσ
τον αντίπαλο και ευγζνειασ.
Δημοςιογράφοσ: Ρράγματι είναι πολφ ιδιαίτερο και ξεχωριςτό. Κα μποροφςε να πει κανείσ
ότι για να παίξει κάποιοσ κζρλινγκ πρζπει να ζχει ςίγουρα πολφ κακαρι ςυνείδθςθ!
κα Αναγνώςτου: Ναι, ζτςι είναι. Ρριν από κάκε αγϊνα δίνουμε όλοι τα χζρια και ςτο τζλοσ
του παιχνιδιοφ, ό,τι κι αν ζχει γίνει, δίνουμε και πάλι τα χζρια. Το κζρλινγκ είναι ζνα
παιχνίδι πολφ δφςκολο ςωματικά και πνευματικά και τόςο, μα τόςο τίμιο. Είναι ζνα
αγϊνιςμα που δεν ζχει θλικία και ζνα άκλθμα που μπορεί να μιλιςει ςτισ καρδιζσ των
ανκρϊπων.
Δημοςιογράφοσ: Από ποια θλικία μπορεί ζνα παιδί να παίξει ςκάκι κ. Ραυλίδθ;
κ. Παυλίδησ: Εάν κάποιο παιδί κζλει να παίξει, από 6 ετϊν είναι καλό να κάνει τα πρϊτα
του βιματα. Το αγωνιςτικό ςκάκι ζρχεται ανάλογα με το ταλζντο του κάκε παιδιοφ Κα
πρζπει όμωσ να τονίςουμε πωσ το ςκάκι είναι για όλεσ τισ θλικίεσ, από 6 ζωσ 96 ετϊν. Δεν
υπάρχουν διακρίςεισ ςε φφλα, δεν υπάρχει τφχθ. Κερδίηει πάντα ο καλφτεροσ ςε κάκε
παρτίδα.
Δημοςιογράφοσ: Απαιτείται κάποια ιδιαίτερθ ςωματικι και φυςικι κατάςταςθ από μζρουσ
των παικτϊν για το κάκε άκλθμα;
κ. Παυλίδησ: Σε ανϊτερο επίπεδο ακλθτϊν ςκακιοφ είναι απαραίτθτθ και θ φυςικι
κατάςταςθ, κακϊσ κα πρζπει να αιματϊνεται αρκετά ο εγκζφαλοσ, αφοφ θ κόπωςθ μετά
από εξαντλθτικζσ παρτίδεσ είναι δεδομζνθ. Χρειάηεται ςυνδυαςμόσ και πνεφματοσ και
ςϊματοσ για να είςαι ςε μια αρμονία και να βγάλεισ το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα.

κα Αναγνώςτου: Το κζρλινγ είναι ζνα άκλθμα που μπορεί να κάνει ο κακζνασ ανεξάρτθτα
από τον ςωματότυπό του. Φυςικά, επειδι απαιτείται τρζξιμο και δφναμθ για το ςπρϊξιμο
των πετρϊν, ςίγουρα μια καλι φυςικι κατάςταςθ βοθκά.
Δημοςιογράφοσ: Ιταν πολφ ενδιαφζρουςεσ οι πλθροφορίεσ που μασ δϊςατε. Σασ
ευχαριςτοφμε πάρα πολφ.
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Θ άςκθςθ είναι αναμφιςβιτθτα ωφζλιμθ και θ ευεργετικι τθσ επίδραςθ ςτον άνκρωπο
είναι λίγο πολφ γνωςτι ςε όλουσ. Ωςτόςο, όπωσ με οτιδιποτε ςτθ ηωι, το «πάρα πολφ» δεν
είναι πάντα καλό. Θ υπερβολικι άςκθςθ μπορεί να γίνει επιβλαβισ τόςο για τθ ςωματικι
όςο και για τθν ψυχικι υγεία!
Σιμερα, λοιπόν, κα ςασ μιλιςω για τθν Ψυχαναγκαςτικι Άςκθςθ ζναν όρο που είναι
γνωςτόσ και ωσ υπερβολικι άςκθςθ, υποχρεωτικι άςκθςθ, εκιςμόσ ςτθ γυμναςτικι, και
περιγράφει τον καταναγκαςμό να γυμνάηεται κάποιοσ πολφ περιςςότερο από ό,τι
κεωρείται «φυςιολογικό».
Θ άςκθςθ είναι καλι, όταν γίνεται για τουσ ςωςτοφσ λόγουσ, δθλαδι για τθ βελτίωςθ
και τθ διατιρθςθ μίασ καλισ φυςικισ κατάςταςθσ και μίασ γενικότερθσ υγείασ. Κα
αναρωτιζςτε, βζβαια, πότε θ άςκθςθ χαρακτθρίηεται ωσ υπερβολι; Ασ δοφμε, λοιπόν, μαηί
ποια είναι τα ςθμάδια τθσ Ψυχαναγκαςτικισ Άςκθςθσ.
Ενδείξεισ ψυχαναγκαςτικισ άςκθςθσ υπάρχουν όταν θ άςκθςθ δεν αντιμετωπίηεται
ωσ διαςκζδαςθ και ευχάριςτθ εμπειρία, αλλά ωσ ζνασ καταναγκαςμόσ. Αςκείται για λάκοσ
λόγουσ, λοιπόν, αυτόσ που αιςκάνεται υπερβολικό άγχοσ κι ζχει αιςκιματα ενοχισ ι
κυμοφ, αν δεν καταφζρνει να γυμναςτεί. Ζτςι, υπάρχουν άνκρωποι που βρίςκουν χρόνο για
να γυμναςτοφν με οποιοδιποτε κόςτοσ. Αυτοί μπορεί να περιορίςουν τισ κοινωνικζσ τουσ
δραςτθριότθτεσ, να απομακρυνκοφν από τουσ φίλουσ τουσ, να μθν πάνε ςτο ςχολείο, ςτθ
δουλειά τουσ ι ςε κάποια ανάλογθ υποχρζωςθ. Υπάρχουν, τζλοσ, άνκρωποι που
γυμνάηονται ακόμθ και όταν είναι άρρωςτοι ι τραυματιςμζνοι και δεν μποροφν να πάρουν
οφτε μία μζρα ρεπό από τθν προπόνθςθ, εξαιτίασ κοφραςθσ ι κακισ διάκεςθσ.
Ζνα άλλο ςθμάδι ψυχαναγκαςτικισ άςκθςθσ είναι όταν κάποιοσ εκτιμά τον εαυτό του
ανάλογα με το αν και πόςο ζχει γυμναςτεί. Θ γυμναςτικι γίνεται, δθλαδι, ζνασ τρόποσ
αντιμετϊπιςθσ τθσ κακισ εικόνασ που ζχει για το ςϊμα του, τθσ ανθςυχίασ για το βάροσ του
και γενικά τθσ χαμθλισ αυτοεκτίμθςισ του. Διακρίνουμε ςυχνά ανκρϊπουσ που δεν είναι
ποτζ ικανοποιθμζνοι με τισ επιδόςεισ τουσ και κάποιεσ φορζσ γίνονται μυςτικοπακείσ ωσ
προσ τθ ςυμπεριφορά τουσ γφρω από τθ γυμναςτικι, τον ςυνολικό χρόνο που αςκοφνται
και τθν ζνταςθ των αςκιςεων.
Τζλοσ, ο τρόποσ διατροφισ που ζχει υιοκετιςει κάποιοσ μπορεί ν’ αποτελεί ιςχυρι
ζνδειξθ ψυχαναγκαςτικισ άςκθςθσ. Κυρίωσ πρζπει να μασ προβλθματίςουν ςυμπεριφορζσ
όπου θ επιλογι των τροφϊν βαςίηεται αποκλειςτικά ςτθν άςκθςθ.
Οι επιπτϊςεισ ςτθν υγεία από τθν Ψυχαναγκαςτικι Άςκθςθ είναι ιδιαίτερα ςοβαρζσ.
Υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι τραυματιςμϊν και μόνιμεσ βλάβεσ ςτα οςτά, ςτουσ μφεσ,
ςτουσ ςυνδζςμουσ και ςτουσ τζνοντεσ, λόγω των υπερβολικϊν απαιτιςεων, ειδικά όταν
κάποιοσ δεν επιτρζπει ςτον εαυτό του να ξεκουραςτεί από τθν άςκθςθ ι να κεραπευτεί
πλιρωσ από κάποιο τραυματιςμό. Κακϊσ το ςϊμα ωκείται πζρα από τα όριά του, τα άτομα
μπορεί να γίνουν πιο επιρρεπι ςε λοιμϊξεισ και αιςκιματα κόπωςθσ και εξάντλθςθσ.
Επιπρόςκετα, εάν δεν καταναλϊνονται τα απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά, το ςϊμα ςτθν
προςπάκειά του να βρει κάποια πθγι ενζργειασ, αρχίηει να διαςπά μυϊκι μάηα. Οι
άνκρωποι που αςκοφνται υπερβολικά, ςυχνά υποφζρουν από άγχοσ και κατάκλιψθ, ζχουν
κακι αντίλθψθ τθσ εικόνασ του ςϊματόσ τουσ, χαμθλι αυτοεκτίμθςθ και ανθςυχοφν
υπερβολικά για το βάροσ τουσ.
Ο περιοριςμόσ τθσ τροφισ τουσ ςε ςυνδυαςμό με τον εκιςμό ςτθν άςκθςθ μπορεί να
ζχει πολφ επικίνδυνεσ επιπτϊςεισ και να οδθγιςει ακόμθ και ςτον κάνατο (όπωσ ςτθ
Νευρικι Ανορεξία). Ρροςοχι, λοιπόν! Θ Ψυχαναγκαςτικι Άςκθςθ είναι δφςκολο να
αναγνωριςτεί και να αντιμετωπιςτεί, γιατί θ άκλθςθ χαρακτθρίηεται ωσ υγιισ
ςυμπεριφορά. Το πρόβλθμα δεν είναι ότι κα πάει κάποιοσ γυμναςτιριο, για να αιςκανκεί
καλφτερα με τον εαυτό του. Το πρόβλθμα δθμιουργείται όταν, για να αιςκανκεί κάποιοσ
όμορφα με τον εαυτό του, απαιτεί να πάει γυμναςτιριο, να κάνει ςυγκεκριμζνεσ

επαναλιψεισ, να τρζξει ςυγκεκριμζνθ ϊρα, να φάει ςυγκεκριμζνεσ τροφζσ και να
δθμιουργιςει απαιτθτικά πρότυπα ςϊματοσ και ομορφιάσ τόςο για τον εαυτό του όςο και
για τουσ άλλουσ.
Εάν αναγνωρίςατε μια δικι ςασ ςυμπεριφορά ςε κάτι από αυτά που ακοφςατε
ςιμερα, μθν αγνοιςετε αυτό που ςασ ςυμβαίνει! Αποδεχτείτε το και προςπακιςτε να
βάλετε ςιγά ςιγά όρια ςε αυτιν τθν εμμονι ςασ με τθ γυμναςτικι. Σε περίπτωςθ που
δυςκολεφεςτε να αντιμετωπίςετε μόνοι ςασ το πρόβλθμα, αναηθτιςτε κάποιο ςφμβουλο
που κα μπορζςετε να τον εμπιςτευτείτε και να ςυηθτιςετε μαηί του αυτό που παρατθρείτε
ςτον εαυτό ςασ!
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Ο ακλθτιςμόσ είναι μία από τισ δθμοφιλζςτερεσ εναςχολιςεισ του ανκρϊπου που του
δίνουν τθν ευκαιρία να αναμετρθκεί με άλλουσ ανκρϊπουσ και να βιϊςει το αίςκθμα τθσ
νίκθσ. Θ προςπάκεια βελτίωςθσ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ ζχει οδθγιςει ςτθ χριςθ
ακζμιτων μζςων με μοναδικό ςτόχο τθ νίκθ.
Το φαινόμενο «ντόπινγκ», ζχει κλονίςει τθν ζννοια του ακλθτιςμοφ και όςα αυτι
πρεςβεφει. Μοιάηει με ςπόρο που φυτεφεται ςε ολοζνα και περιςςότερα ακλιματα ανά
τθν υφιλιο και, καταςτρζφοντασ το ιδεϊδεσ του ακλθτιςμοφ, προκαλεί διάφορα ςκάνδαλα.
Ρολλοί ακλθτζσ και ακλιτριεσ κάνουν χριςθ ουςιϊν για περιςςότερθ ενδυνάμωςθ,
ταχφτερεσ επιδόςεισ, μεγαλφτερεσ αντοχζσ ϊςτε να φτάςουν πιο κοντά ςτον ςτόχο τουσ.
Και ενϊ κα περίμενε κανείσ, γνωρίηοντασ τα παραπάνω, ότι το ντόπιγκ αποτελεί
κόκκινο πανί για κάκε άνκρωπο που αγαπά τον ακλθτιςμό και αςχολείται με αυτόν,
δυςτυχϊσ δεν είναι ζτςι, γιατί υπάρχουν άνκρωποι που το υποςτθρίηουν.
Οι υποςτθρικτζσ τθσ χριςθσ του ντόπινγκ, λοιπόν, αντιμετωπίηουν τθ ςυμμετοχι ςε
μεγάλεσ ακλθτικζσ διοργανϊςεισ, ςτισ οποίεσ και εμφανίηεται το ντόπινγκ, αποκλειςτικά ωσ
ζνα επάγγελμα. Επομζνωσ, βρίςκουν λογικό ζνασ επαγγελματίασ να κάνει ό,τι είναι δυνατό
προκειμζνου να βελτιϊςει τθν απόδοςι του και να γίνει ο καλφτεροσ ςτον επαγγελματικό
του χϊρο. Με αυτό το ςκεπτικό, βρίςκουν κετικι τθ χριςθ ντόπινγκ και τθν υπεραςπίηονται
προσ το όφελοσ του ανκρϊπου, και άρα και του ακλθτι. Οι υποςτθρικτζσ του ντόπινγκ
κζτουν ωσ επιχείρθμα το εξισ ερϊτθμα: Γιατί να καταδικάηεται θ βελτίωςθ (με τθ χριςθ τθσ
πιο ςφγχρονθσ και αποτελεςματικισ τεχνολογίασ, όπωσ είναι το γονιδιακό ντόπινγκ) ενόσ
χαρακτθριςτικοφ τθσ φυςικισ κατάςταςθσ, όπωσ είναι θ αντοχι, ςε ζναν ακλθτι μεγάλων
αποςτάςεων και αντίκετα, να κεωρείται κεμιτι θ βελτίωςθ τθσ εξωτερικισ εμφάνιςθσ
ατόμων που το επάγγελμά τουσ ζχει να κάνει με τθν προβολι τθσ εικόνασ τουσ ςτο κοινό,
όπωσ είναι για παράδειγμα τα μοντζλα, οι θκοποιοί ι οι παρουςιαςτζσ; Και ςτισ δφο
περιπτϊςεισ δεν παραποιείται θ εκ γενετισ κατάςταςθ του ατόμου; Και ςτισ δφο
περιπτϊςεισ δεν γίνεται προςπάκεια απόκτθςθσ πλεονεκτικισ κζςθσ ςε ςχζςθ με τουσ
αντιπάλουσ, με ςτόχο τθν επαγγελματικι καταξίωςθ και πρωτιά;
Επιπρόςκετα, οι υποςτθρικτζσ τθσ χριςθσ του ντόπινγκ ζχουν τθ δικι τουσ απάντθςθ
ςτισ ανθςυχίεσ για τισ επιβλαβείσ επιδράςεισ του ςτθν υγεία των ακλθτϊν. Κεωροφν ότι ο
κακζνασ ζχει το δικαίωμα να επιλζγει τθν πορεία του ςτθ ηωι του, όπωσ μπορεί να
επιλζγει, επίςθσ, μζχρι ποιο ςθμείο κα ριςκάρει προςωπικά αγακά, προκειμζνου να
πραγματοποιιςει τα όνειρά του.
Επιπλζον, για τουσ υποςτθρικτζσ τθσ χριςθσ του ντόπινγκ, όπωσ και τθσ χριςθσ και
άλλων κεμιτϊν και ακζμιτων μζςων, με ςτόχο τθν πρωτιά, ςθμαντικό ρόλο παίηουν το
χριμα και θ δόξα. Τα χρθματικά ζπακλα που οι ςφγχρονεσ κοινωνίεσ δίνουν ςτουσ νικθτζσ
των μεγάλων ακλθτικϊν διοργανϊςεων είναι τόςο μεγάλα που εξαςφαλίηεται, όχι μόνο
ολόκλθρθ θ ηωι των πρωτακλθτϊν, αλλά και τθσ οικογζνειάσ τουσ, ακόμθ και των
προπονθτϊν τουσ. Ζτςι το κίνθτρο για τθ νίκθ είναι πολφ μεγάλο. Εκτόσ, όμωσ, από το
χρθματικό ζπακλο, το κίνθτρο για τθ νίκθ ενιςχφεται και από τθν αναγνϊριςθ που
ειςπράττουν οι πρωτακλθτζσ από το κοινωνικό ςφνολο. Θ ζπαρςθ τθσ δόξασ και ο
φανατιςμόσ των οπαδϊν ωκεί ακόμθ περιςςότερο τουσ ακλθτζσ να κάνουν τα πάντα, για
να κατακτιςουν τθν κορυφι.
Στθν άλλθ όχκθ βρίςκονται οι υποςτθρικτζσ τθσ απαγόρευςθσ τθσ χριςθσ του
ντόπινγκ, με ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ ακλθτικισ απόδοςθσ. Οι κανόνεσ των ακλθμάτων
βρίςκονται ςε πλιρθ αντίκεςθ με τθν τακτικι αυτι των ακλθτϊν, οι οποίοι εν γνϊςει τουσ
τισ περιςςότερεσ φορζσ τουσ παραβαίνουν. Θ χριςθ του ντόπινγκ καταπατά τθν θκικι του
ακλθτιςμοφ, αφοφ υπονομεφει τθν ευγενι άμιλλα και τθ νίκθ του καλφτερου. Ο ακλθτικόσ
ςυναγωνιςμόσ χαρακτθρίηεται ωσ θ καλφτερθ και θ πλζον άμεμπτθ από θκικισ άποψθσ

μορφι του ανκρϊπινου ςυναγωνιςμοφ, διότι οι κανόνεσ είναι ίδιοι για όλουσ τουσ ακλθτζσ
και ζτςι ο καλφτεροσ ζχει πάρα πολλζσ πικανότθτεσ να κερδίςει. Θ χριςθ, όμωσ, του
ντόπινγκ κζτει ςε αμφιβολία αυτι τθν άποψθ, αφοφ οι ακλθτζσ που κερδίηουν δεν είναι
ςυνικωσ οι καλφτεροι, αλλά αυτοί που ζκαναν χριςθ απαγορευμζνων ουςιϊν και
μεκόδων.
Με αφορμι, λοιπόν, τισ δφο παραπάνω αντικρουόμενεσ κζςεισ απζναντι ςτο
ντόπινγκ, μιπωσ πρζπει να κζςουμε αλλιϊσ τα ερωτιματα;
Μιπωσ, τελικά, πρζπει να αποφαςίςουμε τι ακριβϊσ επικυμοφμε; Κζλουμε ο
ακλθτιςμόσ να είναι ζνα εμπόριο ικανοτιτων, όπου κα κυριαρχεί θ εκμετάλλευςθ των
ακλθτϊν, θ χρθςιμοποίθςι τουσ ακόμθ και μζςω γενετικισ τουσ τροποποίθςθσ ι και χωρίσ
αυτιν, μζχρι τθν κερδοφόρα τουσ προςφορά, χωρίσ να νοιάηεται κανείσ για τισ επιπτϊςεισ
όλθσ αυτισ τθσ εκμετάλλευςθσ ςτθν υγεία τουσ και τθ ηωι τουσ γενικότερα; Ι μιπωσ όχι;
Μιπωσ θ βαςικι αλλαγι που πρζπει να γίνει αφορά τθν αντίλθψθ που επικρατεί για τον
ακλθτιςμό και τον πρωτακλθτιςμό; Το ντόπινγκ είναι κοινωνικό φαινόμενο και ςε μια
εποχι όπου κυρίαρχο μοντζλο είναι θ επιτυχία με κάκε κόςτοσ, τότε το κόςτοσ μπορεί να
αφορά τον ίδιο τον ακλθτι, τθν υγεία του και τθ ηωι του.
Μςωσ θ επιςτροφι του ικουσ και του ςκοποφ τθσ άκλθςθσ πρζπει να ξεκινιςει από
τθν ανακεϊρθςθ των κινιτρων, των ςκοπϊν και των ςτόχων διάφορων ακλθτικϊν
οργανιςμϊν και ςωματείων που ζχουν τόςο πολφ εμπορευματοποιιςει τθν ζννοια τθσ
άκλθςθσ και τελικά τθν ζχουν εκτροχιάςει από τθν αρχικι τθσ αγνι και ωφζλιμθ ταυτότθτα
του «ευ αγωνίηεςκαι». Κλείνοντασ ςασ κζτω το εξισ ερϊτθμα. Ρόςο δφςκολα πιςτεφετε ότι
είναι όλα αυτά;
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Αλίκη: Ροφ είςαι, Ρζτρο, χάκθκεσ. Ζχουμε να τα ποφμε τουλάχιςτον 2 εβδομάδεσ. Σε
ζπαιρνα και τθλζφωνο.
Πζτροσ: Άςε, δεν ςου είπα. Εδϊ και 2 εβδομάδεσ ξεκίνθςα μακιματα kite surf. Γι’ αυτό και
λείπω πιο ςυχνά από το ςπίτι.
Αλίκη: Kite surf; Τι είναι πάλι αυτό; Κάτι ζχω ακοφςει, αλλά δεν είμαι και πολφ ςίγουρθ.
Κάτι ςαν τθν ιςτιοςανίδα νομίηω;
Πζτροσ: Πχι ακριβϊσ, αλλά ζχουν κοινά ςθμεία. Το kite surf είναι ζνα καλάςςιο ςπορ και
ςθμαίνει αετοςανίδα, δθλαδι μια ςανίδα με αετό. Ο αναβάτθσ με τθ βοικεια του αετοφ
ςερφάρει ςτο νερό πάνω ςτθ ςανίδα.
Αλίκη: Αυτό νομίηω κεωρείται επικίνδυνο άκλθμα. Δεν φοβάςαι;
Πζτροσ: Κοίτα, θ αετοςανίδα είναι ζνα ακραίο άκλθμα το οποίο μπορεί να γίνει επικίνδυνο
για εςζνα και για τουσ άλλουσ γφρω ςου, αν δεν εκπαιδευτείσ ςωςτά. To άκλθμα ζχει
κινδφνουσ, τουσ οποίουσ μπορείσ να ελζγξεισ αρκεί να γνωρίηεισ τουσ κανόνεσ αςφαλείασ
και να ςζβεςαι τθ κάλαςςα και τον αζρα.
Αλίκη: Υπάρχουν μζτρα αςφαλείασ;
Πζτροσ: Φυςικά. Στα μακιματα μακαίνεισ να χρθςιμοποιείσ τα ςυςτιματα αςφαλείασ, το
πϊσ ςτινεται ο αετόσ, μακαίνεισ για τον άνεμο κ.τ.λ. Υπάρχουν, για παράδειγμα, δφο είδθ
ανζμων: Οι άνεμοι που πνζουν από το πζλαγοσ προσ τθν ξθρά και εκείνοι που πνζουν από
τθν ξθρά προσ το πζλαγοσ. Oι πρϊτοι είναι οι επικυμθτοί, αφοφ κα ςε οδθγιςουν πίςω
ςτθν ακτι. Oι δεφτεροι κα ςε ςπρϊξουν ςτα ανοιχτά. Αλλά, όπωσ ςου είπα και πριν, αν
ζχεισ πάρει καλι εκπαίδευςθ, διακζτεισ εμπειρία και τθρείσ όλουσ τουσ κανονιςμοφσ και τισ
υποδείξεισ για τθν αςφάλειά ςου, δεν ζχεισ να φοβθκείσ τίποτα. Σε διαφορετικι
περίπτωςθ… πολλά.
Αλίκη: Και μπορεί ο αετόσ να ςθκϊςει οποιονδιποτε ανεξάρτθτα από το βάροσ και τθ
ςωματικι του διάπλαςθ;
Πζτροσ: Το μζγεκοσ του αετοφ που κα πάρεισ ζχει να κάνει με το βάροσ ςου. Για
παράδειγμα, αν ηυγίηεισ 70 κιλά, κα πρζπει να χρθςιμοποιείσ αετό 10 τ.μ., ενϊ αν είςαι 100
κιλά, κα πρζπει να ζχεισ αετό 14 τ.μ. Και, επίςθσ, 2 υπάρχουν δφο είδθ αετϊν. Οι αετοί για
προχωρθμζνουσ και οι αετοί που απευκφνονται ςε όλουσ, επειδι πετοφν πιο εφκολα και
ςθκϊνονται από το νερό.
Αλίκη: Φαντάηομαι κα πρζπει να ξζρει κανείσ και καλό κολφμπι.
Πζτροσ: Ε, βζβαια. Βαςικι προχπόκεςθ είναι να είςαι εξοικειωμζνοσ με τθ κάλαςςα και να
κολυμπάσ πολφ καλά, αλλά και να μθν πάςχεισ από μυοςκελετικά προβλιματα, όπωσ
πρόβλθμα με τθ μζςθ ςου.
Αλίκη: Και, εκτόσ από τθν ευχαρίςτθςθ που ςου δίνει θ αετοςανίδα, τι ακριβϊσ γυμνάηει
ςωματικά;
Πζτροσ: Το kite surfing γυμνάηει πολλζσ μυϊκζσ ομάδεσ και μάλιςτα ταυτόχρονα. Κυρίωσ
γυμνάηει ϊμουσ, χζρια, γλουτοφσ, πόδια και κοιλιακοφσ. Δεν χρειάηεται να είςαι πολφ
δυνατόσ για να το κάνεισ, γιατί εςφ «φτιάχνεισ» τον αετό ςτα μζτρα ςου, ανάλογα με τισ
διαςτάςεισ, τθ δφναμθ και τθν εμπειρία ςου. Βζβαια, καταπονεί το ςϊμα ςε διαφορετικζσ
περιοχζσ, ανάλογα με τισ τεχνικζσ που δοκιμάηεισ. Χρειάηεται ςίγουρα να ζχεισ δυνατά
πόδια.
Αλίκη: Ροφ μπορεί να κάνει κανείσ kite;
Πζτροσ: Σε πολλά ςθμεία ςτθν Ελλάδα, ςτθν Ράρο, ςτθ Λευκάδα, ςτθν Κριτθ, ςτθ όδο,
ςτθν Κω και ςε διάφορά άλλα νθςιά, αλλά και γφρω από τθν περιοχι τθσ Ακινασ.
Αλίκη: Ρόςο διαρκοφν τα μακιματα;
Πζτροσ: Το χρονικό διάςτθμα για να μάκεισ δεν είναι ςυγκεκριμζνο, γιατί εξαρτάται από
τον χρόνο που διακζτεισ και τθ φυςικι ςου κατάςταςθ. Κατά μζςο όρο, όμωσ , χρειάηονται

12 ϊρεσ για να μάκεισ να χρθςιμοποιείσ τον αετό. Οπωςδιποτε πρζπει να ζχεισ
τουλάχιςτον 50 ϊρεσ χριςθσ του κάιτ , για να μπορζςεισ να το κάνεισ χωρίσ εκπαιδευτι.
Αλίκη: Χρειάηεται άλλοσ εξοπλιςμόσ εκτόσ από τον αετό και τθ ςανίδα;
Πζτροσ: Πταν ξεκινιςεισ μακιματα αετοςανίδασ, κα χρθςιμοποιείσ τον εξοπλιςμό που ςου
παρζχει θ ςχολι. Αυτόσ περιλαμβάνει: αετό, ςανίδα, τα ςκοινιά που ςε ςυνδζουν με τον
αετό, γάντηο, φουςκωτιρα, ςωςίβιο και κράνοσ. Αν τον αγοράςεισ, θ τιμι κυμαίνεται από
1.500 ζωσ 2.000 ευρϊ ι ςχεδόν ςτθ μιςι τιμι, αν είναι μεταχειριςμζνοσ. Θ ςτολι που κα
φορζςεισ κα εξαρτθκεί από τθν εποχι που κα ξεκινιςεισ τα μακιματα, υπάρχει
καλοκαιρινι και χειμερινι.
Αλίκη: Τι κόςτοσ ζχουν τα μακιματα;
Πζτροσ: Διαφζρει από ςχολι ςε ςχολι, αλλά περίπου κυμαίνεται από 20 – 30 ευρϊ/ τθν
ϊρα, αν ενταχκείσ ςε γκρουπ (μπορεί, βζβαια, να υπάρχουν και πακζτα) και ζωσ 70 -80
ευρϊ/ϊρα, αν ςου κάνουν ιδιαίτερα μακιματα. Ρολλζσ λεπτομζρειεσ δεν με ρωτάσ;
Μιπωσ ενδιαφζρεςαι; Άντε, ζλα μαηί μου ςτο επόμενο μάκθμα.
Αλίκη: Δεν υπάρχει περίπτωςθ! Ωραίο ακοφγεται, αλλά μόνο να το βλζπεισ. Εγϊ, ξζρεισ τα
φοβάμαι αυτά.
Πζτροσ: Ε, καλά το ξζρω. Ράντωσ είναι απίςτευτο και μόνο να το βλζπεισ. Εγϊ κάκομαι και
χαηεφω. Ρορτοκαλί, χρυςό, λαχανί, κόκκινο τθσ φωτιάσ. H αμμουδιά γεμίηει χρϊματα. Αν,
όμωσ, ςθκϊςεισ το κεφάλι ςου ψθλά, βλζπεισ και άλλουσ αετοφσ, πολλοφσ αετοφσ,
διαφορετικϊν χρωμάτων, ςχεδίων και διαςτάςεων - αυτι τθ φορά από τουσ ακλθτζσ που
είναι μζςα και δαμάηουν τα κφματα με τισ ςανίδεσ τουσ.

Ενότητα 7
Β_14
Ομιλητήσ: Συνειδθτοποιείσ πόςθ δφναμθ ζχουν τα χριματα ςου; Πτι μπορείσ να αλλάξεισ
τον κόςμο ψωνίηοντασ; Πτι το να αγοράηεισ είναι ίςωσ ςθμαντικότερο, ακόμθ και από το να
ψθφίηεισ; Αναλογίηεςαι ότι θ απόλαυςθ τθσ δικισ ςου κατανάλωςθσ μπορεί να είναι
μοιραία για κάποιον άλλο; Είςαι καταναλωτισ; Ζχεισ τεράςτια δφναμθ! Μθν τθν αναλϊνεισ,
επομζνωσ, ςε λάκοσ επιλογζσ.
Είναι βζβαιο ότι ο τρόποσ με τον οποίο διακζτει κανείσ τα χριματά του, είναι ο
βαςικότεροσ από τουσ ρόλουσ που παίηει μζςα ςε ζνα οικονομικό ςφςτθμα. Θ αγοραςτικι
ςυμπεριφορά είναι, όμωσ, μια ςφνκετθ διαδικαςία. Δεν μπορεί να ερμθνευτεί από τουσ
παραδοςιακοφσ νόμουσ τθσ προςφοράσ και τθσ ηιτθςθσ. Θ αγοραςτικι κουλτοφρα αλλάηει
ςυνεχϊσ. Χωρίσ αμφιβολία, θ εποχι του πακθτικοφ καταναλωτι τελείωςε. Ευτυχϊσ ο
ςφγχρονοσ καταναλωτισ είναι ευφυισ και επιλεκτικόσ. Κεωρεί ότι ζνα προϊόν δεν μπορεί
με τίποτα να αποκοπεί από τθν θκικι διάςταςθ τθσ παραγωγικισ του διαδικαςίασ. Γι’ αυτό
τον λόγο, εκτόσ από τθν τιμι και τθν ποιότθτα, ςυνεξετάηει πολλά άλλα κρίςιμα
χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ που καλείται να αγοράςει. Ροιοσ το παριγαγε; Ροιοσ κα
αποκομίςει τα οφζλθ; Επιβαρφνει το περιβάλλον; Ρροςβάλλει τα ανκρϊπινα δικαιϊματα;
Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτιματα που κζτουν όλο και πιο ςυχνά οι ςφγχρονοι,
υποψιαςμζνοι θκικοί καταναλωτζσ.
Οι όροι «θκικόσ» και «καταναλωτισ» δεν είναι ζννοιεσ αντίκετεσ. Χρειάςτθκε να
ζρκει θ παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, για να ανακεωριςουμε παγιωμζνεσ αντιλιψεισ.
Ρράγματι, θ κρίςθ μασ προςγείωςε απότομα ςε μια νζα ςκλθρι πραγματικότθτα.
Ξυπνιςαμε απότομα από τθν πλάνθ ότι θ ευτυχία αγοράηεται. Για πολλζσ δεκαετίεσ ιταν
κυρίαρχεσ οι πεποικιςεισ ότι «τίποτα δεν είναι ποτζ αρκετό» και «καταναλϊνω άρα
υπάρχω». Κάλυπτε άραγε θ κεραπεία μζςω των αγορϊν τθ ψυχολογικι μιηζρια τθσ εποχισ;
Ρροφανϊσ όχι! Θ κρίςθ μασ επιβεβαίωςε με τον πλζον επϊδυνο τρόπο τθ ματαιότθτα του
καταναλωτικοφ προτφπου ηωισ.
Τα καλά νζα είναι ότι υπάρχει ελπίδα. Θ κρίςθ μάσ ζκανε πιο ςυνετοφσ. Μασ δίδαξε
ότι δεν υπιρχε μζτρο ςτο τι καταναλϊναμε. Πτι πρζπει να ανακεωριςουμε άμεςα τον
τρόπο που καταναλϊνουμε. Να γίνουμε πιο επιλεκτικοί και να βάλουμε τζλοσ ςτισ
αυκόρμθτεσ αγορζσ. Ρολλοί καταναλωτζσ επιτζλουσ άρχιςαν να κάνουν αυτοκριτικι. Πχι
μόνο ςτθ δικι τουσ καταναλωτικι ςυμπεριφορά, αλλά κζλθςαν να επιβραβεφςουν
κοινωνικά υπεφκυνεσ εταιρίεσ. Εταιρείεσ που πρεςβεφουν αξίεσ, όπωσ θ διατιρθςθ του
φυςικοφ πλοφτου, θ παγκόςμια κοινωνικι πρόοδοσ και θ δικαιοςφνθ.
Το κίνθμα του θκικοφ καταναλωτιςμοφ, αντί να καταδικάηει και να απορρίπτει
προϊόντα, φροντίηει να αγοράηει εκείνα που κεωροφνται πιο θκικά. Δθμιουργείται ζτςι ζνα
επιχειρθματικό περιβάλλον ςτο οποίο θκικζσ αξίεσ, όπωσ ο ςεβαςμόσ ςτα ανκρϊπινα
δικαιϊματα, θ μείωςθ των ανιςοτιτων, θ κοινωνικι δικαιοςφνθ και οι αξιοπρεπείσ
ςυνκικεσ εργαςίασ υπερζχουν από αυτζσ που είναι κακαρά οικονομικζσ.
Θ ςυμπεριφορά του θκικοφ καταναλωτι εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ με νζεσ ςχετικζσ
ζννοιεσ όπωσ αυτι του «δίκαιου εμπορίου», τθσ «θμζρασ που δεν αγοράηουμε τίποτα», τθσ
«απλισ ηωισ» και των «πράςινων προϊόντων».
Ζτςι, οι ευςυνείδθτοι καταναλωτζσ δεν κα ψϊνιηαν ποτζ ζνα προϊόν που παράχκθκε
με παιδικι εργαςία ι εργαςία ενθλίκων κάτω από απάνκρωπεσ ςυνκικεσ. Δεν κα
αγόραηαν, επίςθσ, ζνα προϊόν που παράχκθκε με τρόπο εχκρικό προσ το περιβάλλον ι ζνα
προϊόν που βαςίςτθκε ςτθ χριςθ πειραματόηωων. Αντίκετα, ζνασ θκικόσ καταναλωτισ
προτιμά να πλθρϊςει λίγο πιο ακριβά για ζνα πράςινο προϊόν. Αυτό είναι το τίμθμα τθσ
ευςυνειδθςίασ. Είναι μάλλον πολφ μικρό τίμθμα μπροςτά ςτισ απειλζσ μιασ κοινωνίασ
αλόγιςτου υλικοφ πλουτιςμοφ.

Με λίγα λόγια, οι καταναλωτζσ λειτουργοφν ςαν «οικονομικοί ψθφοφόροι» ςτο
πλαίςιο μιασ «αγοραςτικισ δθμοκρατίασ». Αγοράηοντασ κανείσ μια ςυγκεκριμζνθ μάρκα,
επικυρϊνει τθν θκικι τθσ επιχείρθςθσ ι καταψθφίηει τισ άδικεσ πρακτικζσ παραγωγισ και
διακίνθςθσ. Ωσ καταναλωτζσ ζχουμε, λοιπόν, βαριζσ ευκφνεσ για τισ επιλογζσ που κάνουμε.
Το ηθτοφμενο είναι να καταναλϊνουμε χωρίσ να «αυτοκαταναλωνόμαςτε».
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Δημοςιογράφοσ: Και μετά το μουςικό μασ διάλειμμα, ασ περάςουμε ςτο επόμενο κζμα τθσ
εκπομπισ μασ που αφορά το διαδίκτυο, μια πθγι πλοφςιασ ενθμζρωςθσ , και ταυτόχρονα
μια χαοτικι πθγι παραπλθροφόρθςθσ. Είναι τόςο μεγάλοσ ο όγκοσ ψευδϊν ειδιςεων που
είναι πραγματικά να ςε πιάνει απελπιςία, όταν ςκζφτεςαι τον βακμό ςτον οποίο
επθρεάηουν τθν πλειοψθφία των χρθςτϊν του διαδικτφου. Και για να είμαςτε ακόμθ πιο
ακριβείσ, όχι μόνο επθρεάηουν, αλλά αναπαράγονται κιόλασ με τόςο γριγορο ρυκμό,
δθμιουργϊντασ τζτοια παραπλθροφόρθςθ, θ οποία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνθ. Αυτι είναι
μια δυςάρεςτθ πραγματικότθτα για τθν οποία, όμωσ ,αγαπθτοί μασ ακροατζσ ςασ ζχουμε
μερικά καλά νζα. Και αυτά είναι ότι υπάρχουν μερικοί πολφ δραςτιριοι "ιντερνετικοί
ιρωεσ" που με υπομονι και επιμονι παςχίηουν να ξεςκεπάςουν και να ενθμερϊςουν
όλουσ εμάσ τουσ υπόλοιπουσ για κάκε ψζμα που κυκλοφορεί διαδικτυακά. Δυο από αυτοφσ
ζχουμε ςιμερα κοντά μασ. Ασ καλωςορίςουμε, λοιπόν, τον Κοδωρι Διμου από τθ
Κεςςαλονίκθ και τθν κ. Δϊρα Ραςιά από τθν Ακινα.
κ. Δήμου: Καλϊσ ςασ βρικαμε!
κα Παςιά: Ευχαριςτοφμε πολφ για τθν πρόςκλθςθ!
Δημοςιογράφοσ: Κφριε Διμου, πϊσ ξεκίνθςε το ενδιαφζρον ςασ για τθν αποκάλυψθ τθσ
ιντερνετικισ απάτθσ;
κ. Δήμου: Ρρϊτα από όλα, εγϊ ο ίδιοσ ζχω πζςει άπειρεσ φορζσ κφμα ψεφτικων ειδιςεων.
Αρχικά μάλιςτα τισ πίςτευα και με επθρζαηαν πάρα πολφ. Τυχαία μια μζρα ανακάλυψα ότι
ζνα από τα δθμοςιεφματα που είχα διαβάςει ιταν απολφτωσ παραπλανθτικό και τότε
κφμωςα πάρα πολφ και αποφάςιςα να μθν ξαναπιςτζψω τίποτα, αν πρϊτα δεν το
διαςταυρϊςω. Ζτςι ξεκίνθςα να ψάχνω τθν αλικεια και το ψζμα ςτα φποπτα
δθμοςιεφματα. Αρχικά ενθμζρωνα μόνο τουσ φίλουσ μου ςτο facebook, όταν
κοινοποιοφςαν κάτι που δεν ιςχφει. Συχνά μάλιςτα τουσ εξθγοφςα και τον λόγο για τον
οποίο θ πλθροφορία που κοινοποιοφςαν δεν ιταν αλθκισ. Μετά από λίγο καιρό ζφτιαξα τθ
ςελίδα μου ςτο facebook, ςαν αντίδραςθ ςτισ απάτεσ που κυκλοφοροφν.
Δημοςιογράφοσ: Υπάρχουν άλλα άτομα με τα οποία ςυνεργάηεςτε ςε αυτι ςασ τθ δράςθ;
κ. Δήμου: Τισ περιςςότερεσ φορζσ διαχειρίηομαι μόνοσ μου τθ ςελίδα, όμωσ, υπάρχει και
ζνασ ακόμθ διαχειριςτισ που δεν επικυμεί να κοινοποιιςει τα ςτοιχεία του. Εκείνοσ μου
προτείνει κζματα που κρίνει ςκόπιμο να τα ερευνιςω.
Δημοςιογράφοσ: Εςείσ κφρια Ραςιά; Ρϊσ αςχολθκικατε με τθ διερεφνθςθ ψεφτικων
ειδιςεων ςτο διαδίκτυο;
κα Παςιά: Είχα βαρεκεί να βλζπω κάποιουσ να εκμεταλλεφονται διάφορεσ εντυπωςιακζσ
φωτογραφίεσ, όπωσ φωτογραφίεσ με άρρωςτα παιδάκια και διάφορα άλλα ψεφτικα
μθνφματα, για να κερδίςουν μερικά like. Ανζβαηα τθ φωτογραφία ςτθ ςελίδα του facebook
και εξθγοφςα ςτα ςχόλια ποια ιταν τα αναλθκι ςτοιχεία τθσ κάκε δθμοςίευςθσ. Κάπωσ
ζτςι ξεκίνθςα ωσ αντίδραςθ ζνα ιςτολόγιο και ςε λίγο καιρό άνοιξα και τθν επίςθμθ
ιςτοςελίδα τθσ οποίασ είμαι ο αποκλειςτικι διαχειρίςτρια.
Δημοςιογράφοσ: Αλικεια, τι επαγγζλεςτε;
κ. Δήμου: Είμαι βοθκόσ μικροβιολόγου.
Δημοςιογράφοσ: Εςείσ κ. Ραςιά;
κα Παςιά: Εγϊ είμαι τεχνικόσ υπολογιςτϊν.
Δημοςιογράφοσ: Μάλιςτα. Κα μποροφςαμε, δθλαδι, να ποφμε ότι θ διερεφνθςθ και θ
αναηιτθςθ τθσ αλικειασ είναι ζνα ςτοιχείο που χαρακτθρίηει τόςο τθν πραγματικι ςασ ηωι
όςο και τθ διαδικτυακι. Ασ ςυνεχίςουμε, όμωσ, τθν κουβζντα μασ για τισ διαδικτυακζσ
απάτεσ. Ροια βιματα ακολουκείτε ϊςτε να επιβεβαιϊςετε ότι μια είδθςθ είναι αναλθκισ;
κ. Δήμου: Ρολλά από τα κζματα δείχνουν ολοφάνερα ότι κάτι δεν πάει καλά. Αν κάτι ςασ
φαίνεται απίςτευτο, υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα να είναι ψζμα. Το ίντερνετ είναι ζνα πολφ
καλό εργαλείο, αρκεί να το δουλζψεισ ςωςτά. Μπορείσ να βρεισ τα πάντα, αν κζλεισ, και

ξζρεισ πϊσ να ψάξεισ κάτι. Στθν αρχι βρίςκω, ι μου ςτζλνουν διάφοροι αναγνϊςτεσ, ζνα
κζμα που φαίνεται ψζμα, το διαβάηω προςεκτικά και βρίςκω τα ςθμεία που δεν είναι
δυνατό να ςτζκουν ςφμφωνα με τθ λογικι. Ερευνϊ και ψάχνω όςεσ πλθροφορίεσ μπορϊ να
βρω πάνω ςε αυτό το κζμα και πολλζσ φορζσ με βοθκοφν τα ςχόλια που υπάρχουν ςε μία
ανάρτθςθ. Σε αυτά βρίςκω τθν κατεφκυνςθ για τθν ζρευνά μου και ςυχνά ςε αυτά βρίςκω
τθν ίδια τθν αλικεια.
Δημοςιογράφοσ: Ακολουκείτε και εςείσ κα Ραςιά αυτιν τθν τακτικι ςτθν ζρευνά ςασ;
κα Παςιά: Ρολλζσ φορζσ θ αλικεια κρφβεται ςτθ φωτογραφία που ςυνοδεφει μια
ανάρτθςθ. Εγϊ, λοιπόν, ξεκινϊ πολφ ςυχνά να βρω τθν πθγι τθσ φωτογραφίασ και αν αυτι
ζχει παραποιθκεί. Κάποιεσ άλλεσ φορζσ θ ανάρτθςθ που διερευνϊ είναι μεταφραςμζνθ
από ξζνο κείμενο. Ψάχνω, λοιπόν, να βρω το αρχικό κείμενο με τισ κατάλλθλεσ λζξεισ
κλειδιά και πολλζσ φορζσ πζφτω πάνω ςε ξενόγλωςςεσ ςελίδεσ που ζχουν ιδθ ψάξει το
κζμα.
Δημοςιογράφοσ: Από όλεσ τισ απάτεσ που ξεςκεπάςατε ποια ιταν θ πιο εξωφρενικι;
κ. Δήμου: Ρολφ δφςκολθ ερϊτθςθ, για μζνα τα περιςςότερα είναι εξωφρενικά. Με
εκνευρίηουν αφάνταςτα και κεωρϊ μεγάλθ ακλιότθτα να εκμεταλλεφονται τον πόνο και τισ
φωτογραφίεσ από άρρωςτα παιδάκια, για μερικά κλικ ι like. Ροτζ μθν πιςτεφετε ότι με το
like ι τθν κοινοποίθςθ που κα κάνετε ςε μια ανάρτθςθ ι φωτογραφία, κάποιο άρρωςτο
παιδάκι κα πάρει χριματα, καμιά εταιρεία δεν το κάνει αυτό και φυςικά οφτε το facebook.
Δημοςιογράφοσ: Συμφωνείτε κα Ραςιά;
κα Παςιά: Και βζβαια. Αλλά για μζνα το πιο εξωφρενικό, είναι θ εξαπάτθςθ ςε κζματα που
ζχουν να κάνουν με τθν υγεία των αναγνωςτϊν, όπωσ οι διάφορεσ κεωρίεσ για τα εμβόλια
ι προτεινόμενεσ κεραπείεσ πολφ ςοβαρϊν αςκενειϊν που δεν ζχουν καμιά επιςτθμονικι
βάςθ ι ζγκριςθ. Είναι απίςτευτο, αλλά υπάρχουν άνκρωποι που πάςχουν από κάποια
ςοβαρι αςκζνεια και διακόπτουν ιατρικζσ κεραπείεσ, προκειμζνου να ακολουκιςουν τα
διάφορα γιατροςόφια που διαβάηουν ςτο διαδίκτυο.
Δημοςιογράφοσ: Αντιμετωπίηετε ποτζ προβλιματα ι μπελάδεσ, λόγω των ψεμάτων που
ζχετε αποκαλφψει;
κα Παςιά: Αντιδράςεισ υπιρχαν και κα υπάρχουν πολλζσ. Πταν αποφάςιςα να
δθμιουργιςω τθ ςχετικι ιςτοςελίδα, το ζκανα με ςκοπό να ξεςκεπάςω όςα ψζματα μπορϊ,
και περίμενα και τισ ανάλογεσ αντιδράςεισ. Φβρεισ και ιςχυριςμοί ότι υποκινοφμαι από
τρίτουσ και εξυπθρετϊ άλλα ςυμφζροντά είναι πολφ ςυχνζσ.
Δημοςιογράφοσ: Αντιμετωπίςατε παρόμοιεσ αντιδράςεισ και εςείσ κ. Διμου;
κ. Δήμου: Ναι, μάλιςτα κάποιοι το προχϊρθςαν και ςε απειλζσ, ενϊ κάποιοι ζφταςαν μζχρι
και ςε μθνφςεισ, που ιταν, όμωσ, γελοίεσ και δεν μποροφςαν να ςτακοφν.
Δημοςιογράφοσ: Αναπαραγωγι ειδιςεων με ιλιγγιϊδεισ ρυκμοφσ- που δεν επιτρζπουν τθν
επαλικευςθ- ακόμα και από μεγάλεσ, ζγκυρεσ ιςτοςελίδεσ ςε ςυνδυαςμό με ζνα τρομερά
εφπιςτο κοινό. Υπάρχει, άραγε, ςωτθρία από όλο αυτό, κφριε Διμου;
κ. Δήμου: Πχι, δεν υπάρχει ςωτθρία. Το φαινόμενο διοχζτευςθσ ψευδϊν πλθροφοριϊν ςτο
διαδίκτυο δεν κα ςταματιςει ποτζ. Το διαδίκτυο και οι ςελίδεσ κοινωνικισ δικτφωςθσ είναι
το καλφτερο μζςο για να προωκθκεί το ψζμα, οι απάτεσ και θ προπαγάνδα. Υπάρχουν
χιλιάδεσ πλαςτζσ ειδιςεισ και κακθμερινά δθμιουργοφνται νζεσ. Κζλουμε δε κζλουμε τα
ψζματα και τισ απάτεσ κα τα ςυναντάμε ςυνζχεια ςτθ διαδικτυακι ηωι μασ. Αυτό που είναι
εφικτό είναι να ενθμερωκεί ο κόςμοσ που δεν ζχει τθν εμπειρία, για να μθν είναι τόςο
εφπιςτοσ.
Δημοςιογράφοσ:- Μιπωσ, όμωσ, δεν πρόκειται πάντα για ευπιςτία των ανκρϊπων αλλά
για ενςτικτϊδθ ανκρϊπινθ ανάγκθ να διαβάηουμε απίκανεσ κεωρίεσ και ειδιςεισ;
κ. Δήμου: Ναι, μπορεί να χρειαηόμαςτε ζναν αόρατο εχκρό που πάντα κζλει το κακό μασ,
για να του επιρρίψουμε ευκφνεσ για όςα προβλιματα αντιμετωπίηουμε, δεν ξζρω τι να ςασ
πω.

κα Παςιά: Εγϊ το βλζπω λίγο διαφορετικά. Ριςτεφω ότι θ ευπιςτία των χρθςτϊν του
διαδικτφου οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι είναι ανεκπαίδευτοι ςτο διαδίκτυο. Και μζνα με
τρομάηει θ ευπιςτία του κόςμου, ειδικά όταν βλζπω τα ςχόλια των ανκρϊπων που
πίςτεψαν τθν ψεφτικθ είδθςθ. Ρολλζσ φορζσ ο κόςμοσ δεν διαβάηει τθν ανάρτθςθ και μζνει
μόνο ςτον τίτλο, αυτό είναι πολφ λυπθρό. Οι περιςςότεροι πιςτεφουν οτιδιποτε κα δουν
αναρτθμζνο ςτο διαδίκτυο, αυτό το ζχουν καταλάβει πολλοί απατεϊνεσ και το
εκμεταλλεφονται. Ωςτόςο, κεωρϊ ότι με το να ξεςκεπάηουμε το ψζμα και τθν απάτθ που
υπάρχει ςτο διαδίκτυο οι χριςτεσ κα μάκουν να μθν είναι τόςο εφκολα κφματα. Και τότε κα
αντιδράςουν. Ριςτεφω πωσ το φαινόμενο κα περιοριςτεί όταν υπάρξουν αντιδράςεισ από
το αναγνωςτικό κοινό. Δεν είμαι, όμωσ, και τόςο αιςιόδοξθ, ϊςτε να πιςτζψω ότι κάποτε
κα εξαλειφκεί. Αυτό κατά τθ γνϊμθ μου δεν κα γίνει ποτζ.
Δημοςιογράφοσ: Σασ ευχαριςτοφμε πολφ και τουσ δφο.

Β_16
Α: Χκεσ το βράδυ, εκεί που ζβλεπα τθλεόραςθ και ζψαχνα για κάτι ενδιαφζρον, ζπεςα
πάνω ςε μια εκπομπι ςε ζνα δορυφορικό αγγλικό κανάλι που μιλοφςε για το Δίκαιο
Εμπόριο. Μου φάνθκε καλι ιδζα, αν και όχι επαναςτατικι. Αν κατάλαβα καλά, πρόκειται
ουςιαςτικά για πιςτοποίθςθ εφαρμογισ μιασ ςειράσ κριτθρίων που διαςφαλίηουν κατά το
δυνατό τισ αξίεσ τθσ αλλθλεγγφθσ και τθσ δικαιοςφνθσ, από τθν παραγωγι των προϊόντων
μζχρι και τθ διανομι ςτον καταναλωτι. Από όςα άκουςα ςτθν εκπομπι, θ ιδζα πάει καλά
ςε οριςμζνεσ χϊρεσ και είναι μια αξιοπρεπισ πρωτοβουλία που, ok, μπορεί να μθν αλλάξει
τον κόςμο αφριο, αλλά βοθκά αρκετοφσ ανκρϊπουσ, παραγωγοφσ και καταναλωτζσ, να
ηουν καλφτερα. Αναρωτιζμαι, όμωσ, υπάρχει Δίκαιο Εμπόριο ςτθν Ελλάδα;
Β: Ναι, υπάρχει. Μάλιςτα από το 2004 ζχει ιδρυκεί μια μθ κυβερνθτικι και μθ
κερδοςκοπικι οργάνωςθ που δραςτθριοποιείται για τθν προϊκθςθ του Δίκαιου και
Αλλθλζγγυου Εμπορίου.
Α: Σοβαρά; Και ςε τι ακριβϊσ ςτοχεφει, ςε ποιουσ απευκφνεται;
Β: Στουσ παραγωγοφσ από αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ που κζλουν να παράγουν, χωρίσ να
εκμεταλλεφονται τουσ εργαηομζνουσ. Επίςθσ, ςτουσ καταναλωτζσ που επιλζγουν προϊόντα
βάςει θκικϊν κριτθρίων. Στόχοσ τθσ είναι θ ςτιριξθ µικρϊν περικωριοποιθμζνων
παραγωγϊν µε τθ δθµιουργία ενόσ εµπορικοφ ςυςτιµατοσ που κζτει τα δικαιϊµατά τουσ
ςε κεντρικό άξονα, κακϊσ και θ εξάλειψθ φαινοµζνων όπωσ θ εκμετάλλευςθ, θ παιδικι
εργαςία, θ ςκλαβιά, θ καταςτροφι του οικοςυςτιµατοσ, αλλά και θ ενθμζρωςθ των
καταναλωτϊν για τισ ςυνζπειεσ των καταναλωτικϊν τουσ πράξεων.
Α: Ξζρεισ πόςοι ανιλικοι πζφτουν κφματα εργαςίασ παγκοςμίωσ κάκε χρόνο!! Το άκουςα
χκεσ ςτθν εκπομπι. Τουλάχιςτον 300 εκατομμφρια! Τα περιςςότερα από αυτά τα παιδιά
δουλεφουν ςε ςυνκικεσ ςκλαβιάσ!
Β: Ναι, είναι τρομερό!!
Α: Από ό,τι κατάλαβα, όμωσ, τα προϊόντα που φζρουν τθν ετικζτα του Δίκαιου Εμπορίου
είναι πιο ακριβά από τα ςυμβατικά. Ριςτεφεισ ότι το κίνθμα αυτό κα ζχει ανταπόκριςθ ςτθν
Ελλάδα;
Β: Κοίτα. Αν και τα περιςςότερα προϊόντα Δίκαιου Εμπορίου είναι ανταγωνιςτικά με τα
αντίςτοιχα βιολογικά που δεν προζρχονται από αυτό το δίκτυο, παρόλα αυτά μπορεί να
φαίνονται πιο ακριβά. Αυτό δεν ςυμβαίνει επειδι είναι υψθλισ ποιότθτασ ι περιζχουν
δυςεφρετα ςυςτατικά. Συμβαίνει, επειδι θ τιμι που πλθρϊνεται είναι δίκαια, εξαςφαλίηει
αξιοπρεπείσ ςυνκικεσ εργαςίασ ςτουσ παραγωγοφσ και περιλαμβάνει το κόςτοσ
μεταφοράσ, τον φόρο κι ζνα ποςό, ζωσ 4% του κζρδουσ, που επενδφεται ςτθν τοπικι
κοινωνία. Ρροφανϊσ ςε μια περίοδο κρίςθσ πρζπει να προςζχουμε τι αγοράηουμε, ωςτόςο,
είναι και μια καλι ευκαιρία να ξεφφγουμε από τθν παγίδα τθσ υπερκατανάλωςθσ. Εκεί που
αγόραηα από τισ μεγάλεσ αλυςίδεσ τρία φκθνά μπλουηάκια που δεν χρειαηόμουν, ασ
αγοράςω ζνα μπλουηάκι που, όμωσ, είναι φτιαγμζνο από οικολογικά υλικά και δεν ζχει
υποςτεί καταςτροφικζσ για το περιβάλλον επεξεργαςίεσ. Αντί να αγοράςω ςτο παιδί μου
ζνα πακζτο με τζςςερισ ςοκολάτεσ, ασ του αγοράςω μία, για τθν οποία, όμωσ, δεν ζχουν
δουλζψει παιδιά.

Α: Ζχεισ δίκιο. Κα πρζπει όλοι να ξεφφγουμε από τθν αυταπάτθ του ακριβοφ και του
φτθνοφ. Δθλαδι, για ποιoν είναι φτθνό; Ροιοσ πλθρϊνει το τίμθμα μιασ φτθνισ επιλογισ;
Μιπωσ το τίμθμα είναι θ αδικία και θ εκμετάλλευςθ και θ καταςτροφι του περιβάλλοντοσ;
Πλα αυτά πρζπει να μασ προβλθματίςουν. Εςζνα, όμωσ, ςε βρίςκω πολφ ενθμερωμζνθ και
ευαιςκθτοποιθμζνθ για το κζμα.
Β: Ναι, κάποια ςτιγμι είχα αςχολθκεί ςοβαρά και ενθμερϊκθκα ςε βάκοσ. Μάλιςτα
ςκζφτθκα πωσ κα μποροφςα να γίνω μζλοσ του κινιματοσ αυτοφ και ωσ επιχείρθςθ.
Στο πλαίςιο τθσ ςυνεταιριςτικισ μασ επιχείρθςθσ όπωσ ξζρεισ καλφπτουμε όλεσ τισ φάςεισ
τθσ παραγωγισ, από το χωράφι ςτθ μεταποίθςθ κι από εκεί ςτισ πωλιςεισ, άρα δεν τίκεται
κζμα μεςαηόντων.
Α: Και πολφ καλά κάνετε. Κι εγϊ κεωρϊ ότι ο καταναλωτισ πρζπει να ζχει άμεςθ ςχζςθ με
τον παραγωγό.
Β: Επίςθσ, όλα μασ τα προϊόντα είναι οικολογικά, αποκλείουμε τθ χθμικι επεξεργαςία και
κζλουμε μζςα ςτο 2017 να αποκτιςουμε βιολογικι πιςτοποίθςθ. Είμαςτε ζξι μζλθ,
τζςςερισ άντρεσ και δφο γυναίκεσ, που είμαςτε ταυτόχρονα και εργαηόμενοι. Πλεσ οι
αποφάςεισ λαμβάνονται άμεςα και δθμοκρατικά ςτθν εβδομαδιαία μασ ςυνζλευςθ.
Συμμετζχουμε, επίςθσ, ςε μια ςειρά εγχειρθμάτων και ςυλλογικοτιτων τθσ περιοχισ που
ενςτερνίηονται τισ ίδιεσ αξίεσ. Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, κεωροφμε πωσ είμαςτε κοντά ςτο
πνεφμα και τισ αρχζσ του Δίκαιου Εμπορίου και κα μασ ενδιζφερε θ πιςτοποίθςθ από τον
φορζα που υπάρχει ςτθν Ελλάδα.
Α: Και τι ζγινε; Γιατί δεν προχϊρθςε;
Β: Ππωσ ςου είπα και πριν, το κίνθμα του Δίκαιου Εμπορίου γεννικθκε με ςτόχο τον
περιοριςμό τθσ φτϊχειασ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Για πολλά χρόνια, λοιπόν, θ
πιςτοποίθςθ των “δυτικϊν” παραγωγϊν δεν αποτελοφςε ςτόχο του κινιματοσ, και προσ το
παρόν δεν προβλζπεται κάποια επίςθμθ πιςτοποίθςθ Δίκαιου Εμπορίου για προϊόντα του
ανεπτυγμζνου κόςμου. Ωςτόςο, είναι κάτι που ςυηθτιζται πολφ ςε διεκνζσ επίπεδο με τουσ
αρμόδιουσ φορείσ. Θ οργάνωςθ Δίκαιου Εμπορίου ςτθν Ελλάδα ςκοπεφει ςφντομα να
αναλάβει δράςθ, ϊςτε να παρζχεται πιςτοποίθςθ και ςε προϊόντα Ελλινων παραγωγϊν
που πλθροφν τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ.
Α: Εφχομαι να γίνει το ςυντομότερο δυνατό.

Ενότητα 8
Β_19
Ερμήσ:
Από ποφ με πιρε ανκρωπίλα; Ο μζγασ Θρακλισ νικά.
Ετοφτο το κακό τι είναι;
Τρυγαίοσ:
Αλογοςκάκαρο.
Ερμήσ:
Βρε ςιχαμερζ και κραςφτατε και ξεδιάντροπε
και ςιχαμερζ και καταςιχαμζνε και ςιχαμερότατε,
πϊσ ανζβθκεσ εδϊ πάνω, ςιχαμεροςιχαμερότατε;
Ροιο το όνομά ςου; Μίλα!
Τρυγαίοσ:
Σιχαμερότατοσ.
Ερμήσ:
Το γζνοσ. Λζγε μου.
Τρυγαίοσ:
Σιχαμερότατοσ.
Ερμήσ:
Πνομα πατρόσ;
Τρυγαίοσ:
Του δικοφ μου; Σιχαμερότατοσ.
Ερμήσ:
Δεν υπάρχει περίπτωςθ να μθν πεκάνεισ, μα τθ Γθ,
αν δεν μου αποκαλφψεισ ποιο ςτο καλό είναι το όνομά ςου.
Τρυγαίοσ:
Τρυγαίοσ Αμαρουςιϊτθσ, αμπελουργόσ δεινόσ,
μθ καταδότθσ, μθ πολυπράγμων.
Ερμήσ:
Και ιρκεσ να κάνεισ τι;
Τρυγαίοσ:
Για να ςου φζρω αυτά τα κρζατα.
Ερμήσ:
Αχ, καθμενοφλθ μου, πϊσ ζφταςεσ εδϊ;
Τρυγαίοσ:
Α, ρε λιμαςμζνε, βλζπεισ που δε ςου φαίνομαι πια ςιχαμερότατοσ;
Ριγαινε, λοιπόν, και φϊναξζ μου τον Δία.
Ερμήσ:
Άιντζεε!
Ζχεισ ακόμα δρόμο για τουσ κεοφσ·
ζφυγαν· ζχουν μετακομίςει από χτεσ.
Τρυγαίοσ:
Και πιγανε ποφ γθσ;
Ερμήσ:
Άκου γθσ.
Τρυγαίοσ:
Τότε ποφ;
Ερμήσ:
Μακριά, πολφ μακριά,

κάτω ακριβϊσ από τον κόλο του ουρανοφ.
Τρυγαίοσ:
Και εςφ, πϊσ και απόμεινεσ εδϊ μονάχοσ;
Ερμήσ:
Κάκομαι και φυλάω τα κουηινικά που άφθςαν εδϊ οι κεοί,
τςουκαλάκια, διςκάκια, κανατάκια.
Τρυγαίοσ:
Και οι κεοί μετακόμιςαν για ποιο λόγο;
Ερμήσ:
Ζγιναν πυρ και μανία με τουσ Ζλλθνεσ.
Γι᾽ αυτό εγκατζςτθςαν εδϊ που ζμεναν τον Ρόλεμο
και ςασ παρζδωςαν ς᾽ αυτόν να ςασ κάνει ό,τι κζλει και γουςτάρει.
Εκείνοι μετακόμιςαν όςο πιο ψθλά μποροφςαν,
για να μθ ςασ βλζπουν άλλο να πολεμάτε
και να μθν ακοφν τα παρακάλια ςασ.
Τρυγαίοσ:
Και για ποιο λόγο μασ τα ζκαναν αυτά; Ρεσ μου.
Ερμήσ:
Επειδι προτιμοφςατε τον πόλεμο, ενϊ εκείνοι
προςπάκθςαν πολλζσ φορζσ να πετφχουν ειρινθ
και αν κάπου εκζρδιηαν κεφάλι οι Λακωνικοί,
ζλεγαν λόγια όπωσ:
«Μα τουσ δυο ςιοφσ, τϊρα κα πλθρϊςει ο Αττικοφτςικοσ».
Αν πάλι είχατε κάποια επιτυχία εςείσ οι Αττικωνικοί
και κατζφκαναν οι Λάκωνεσ ηθτϊντασ ειρινθ,
φωνάηατε θ αφεντιά ςασ πριν ακοφςετε:
«Ράνε να μασ τθ φζρουν, μα τθν Ακθνά.
Δεν πρζπει να δεχκοφμε, μα τον Δία.
Αν ζχουμε τθν Ρφλο, κα ξανάρκουν».
Τρυγαίοσ:
Εδϊ που τα λζμε, το φφοσ του λόγου φζρει τθ ςφραγίδα του τόπου μασ.
Ερμήσ:
Γι᾽ αυτό δεν ξζρω αν ςτο εξισ κα ξαναδείτε ποτζ τθν Ειρινθ.
Τρυγαίοσ:
Γιατί; Ροφ ζχει πάει;
Ερμήσ:
Ο Ρόλεμοσ τθν ζκλειςε ςε μια βακιά ςπθλιά.
Τρυγαίοσ:
Σε τι ςπθλιά;
Ερμήσ:
Σ᾽ αυτι εκεί κάτω.
Βλζπεισ και τι κοτρϊνεσ και κακό ζχει ςωριάςει από πάνω,
για να μθν τθν πάρετε ςτον αιϊνα τον άπαντα.
Τρυγαίοσ:
Ρεσ μου, εμάσ ςαν τι ετοιμάηεται να μασ κάνει;
Ερμήσ:
Δεν ξζρω παρά μονάχα ζνα:
χκεσ βράδυ κουβάλθςε ζνα γουδί γιγάντιο.
Τρυγαίοσ:
Να το κάνει τι τζτοιο γουδί;
Ερμήσ:

Σχεδιάηει να κοπανάει εκεί μζςα τισ πόλεισ.
Ϊρα, όμωσ, να του δίνω. Ππου να ᾽ναι, καρρϊ, βγαίνει·
ακοφγεται ιδθ από μζςα ο πάταγοσ.
Τρυγαίοσ:
Αλίμονό μου ο δφςμοιροσ. Ροφ να τθν κοπανιςω;
Γιατί ςαν ν᾽ άκουςα κι εγϊ του πολεμόγουδου το γδοφπο.
ΡΟΛΕΜΟΣ
Ουαί κνθτοί κνθτοί κνθτοί πολφπακοι,
τϊρα κα δείτε πϊσ κα πονζςουν τα ςαγόνια ςασ.
Τρυγαίοσ:
Ο μζγασ Απόλλων νικά.
Τι πλάτοσ που ζχει το γουδί!
Ροφ βρζκθκε τόςο κακό; Και ο Ρόλεμοσ, ζνα βλζμμα που ζχει!
Άραγε αυτόσ είναι που μπροςτά του το βάηουμε ςτα πόδια,
ο φοβερόσ, ο ςκλθροτράχθλοσ, ο που μασ κάνει να λερϊνουμε
τα ςκζλια μασ;
Πόλεμοσ:
Ουαί Ρραςιζσ τριςάκλιεσ και πεντάκλιεσ
και νυοςτακιςάκλιεσ, ςιμερα ζφταςε το τζλοσ ςασ.
Τρυγαίοσ:
Ζωσ εδϊ, φίλοι, εμείσ δεν ζχουμε πρόβλθμα·
θ ςυμφορά πλιττει Λακωνικι επικράτεια.
Πόλεμοσ:
Ουαί Μζγαρα και πάλε Μζγαρα,
ζχετε να φάτε κοπάνθμα απ᾽ άκρθ ς᾽ άκρθ
και να γίνετε ςκορδαλιά όςο να πείτε κφμινο.
Τρυγαίοσ:
Ρϊ πω πω πω πϊ!
Τι γοερόσ και πικρόσ ο κρινοσ
που ζριξε μζςα για τουσ Μεγαρείσ.
Πόλεμοσ:
Ουαί Σικελία, ιρκε και ςζνα το τζλοσ ςου.
Τρυγαίοσ:
Τζτοιο νθςί και κα το κάνει λιϊμα το άμοιρο.
Πόλεμοσ:
Για να ρίξω και το μζλι τοφτο το αττικό.
Τρυγαίοσ:
Ε, απαυτζ, ςου ςυνιςτϊ να χρθςιμοποιιςεισ άλλο μζλι.
Αυτό κοςτίηει τζςςερισ οβολοφσ· κάνε και λίγο κράτει με το αττικό.
Πόλεμοσ:
Μικρζ, μικρζ, Κυδοιμζ!
Κυδοιμόσ:
Τι με φωνάηεισ;
Πόλεμοσ:
Κα φασ το ξφλο τθσ χρονιάσ ςου.
Στζκεςαι με ςταυρωμζνα τα χζρια·
άρπα μια γροκιά που να είναι όλθ δικι ςου.
Τρυγαίοσ:
Ρω πω, φαρμάκι ςκζτο.
Κυδοιμόσ:
Αλίμονό μου ο δφςμοιροσ, αφζντθ μου.

Τρυγαίοσ:
Μιπωσ ζριξε ςκόρδο ςτθ γροκιά;
Πόλεμοσ:
Τρζχα να φζρεισ γουδοχζρι.
Κυδοιμόσ:
Μα δεν ζχουμε, ευλογθμζνε·
μόλισ χτεσ μετακομίςαμε.
Πόλεμοσ:
Τςακίςου τότε και πάρε από τουσ Ακθναίουσ.
Κυδοιμόσ:
Τςακίηομαι και παρατςακίηομαι·
αν δεν πάω, βλζπεισ, ζχει να πζςει ξφλο.
Τρυγαίοσ:
Εδϊ ςασ κζλω, κλιβερά ανκρωπάρια· τι κάνουμε;
Βλζπετε τον κίνδυνο, δεν είναι παίξε-γζλαςε·
γιατί ζτςι και γυρίςει και του φζρει το γουδοχζρι,
λιϊμα ζχει να κάνει τισ πόλεισ με όλθ του τθν άνεςθ.
Βόθκα, Διόνυςε, να πάει και να μθ γυρίςει.
Πόλεμοσ:
Ε, ςυ.
Κυδοιμόσ:
Τι κζλεισ;
Πόλεμοσ:
Δεν ζφερεσ;
Κυδοιμόσ:
Να, ξζρεισ, οι Ακθναίοι -τουσ τελείωςε το γουδοχζρι,
ο δερματζμπορασ που ςυντάραηε τθν Ελλάδα.
Τρυγαίοσ:
Ν᾽ αγιάςει ο κεόσ του που μασ τελείωςε,
Ακθνά μου κραταιά και ςεβάςμια·
ιρκε τθν ϊρα που χρειαηόταν για τθν πόλθ,
πριν αρχίςει να κοπανάει και για μασ τθ ςκορδαλιά.
Πόλεμοσ:
Τρζξε τότε να φζρεισ άλλο από τθ Σπάρτθ·
Ρετάξου.
Κυδοιμόσ:
Ρετάγομαι, αφζντθ.
Πόλεμοσ:
Κοίτα να γυρίςεισ τάχιςτα.
Τρυγαίοσ:
Τι μασ μζλλεται να πάκουμε, κόςμε; Τϊρα είναι ο μζγασ αγϊνασ.
Αν κάποιοσ από ςασ είναι ίςωσ μυθμζνοσ ςτα μυςτιρια
τθσ Σαμοκράκθσ,
τϊρα ιρκε θ ϊρα να προςευχθκεί
να ςτραβϊςουν και τα δυο πόδια εκείνου που πάει να το φζρει.
Κυδοιμόσ:
Αλίμονο μου ο δφςμοιροσ, αλί και τριςαλί.
Πόλεμοσ:
Τι ςυμβαίνει; Μιπωσ ιρκεσ πάλι μ᾽ άδεια χζρια;
Κυδοιμόσ:
Ναι, γιατί το γουδοχζρι ετελείωςε και ςτουσ Σπαρτιάτεσ.

Πόλεμοσ:
Ρϊσ, κάκαρμα;
Κυδοιμόσ:
Το δανείςανε ςε άλλουσ, κατά Κράκθ μεριά,
και εκεί τουσ τελείωςε.
Τρυγαίοσ:
Ν᾽ αγιάςουν τα πεκαμζνα τουσ, Διόςκουροί μου.
Μςωσ δοφμε άςπρθ μζρα. Κουράγιο, κνθτοί.
Πόλεμοσ:
Ράρε τοφτα τα ςκεφθ και πιγαινζ τα πάλι μζςα.
Μπαίνω κι εγϊ να κάτςω να φτιάξω γουδοχζρι μόνοσ μου.
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Κήρυκασ:
Ροιοσ είναι ο δυνάςτθσ τθσ χϊρασ;
Σε ποιον να ανακοινϊςω το μινυμα του Κρζοντα,
που κυβερνάει τθ γθ του Κάδμου,
από τότε που ο Ετεοκλισ ζπεςε πλάι ςτισ επτάςτομεσ πφλεσ
από το χζρι το αδελφικό του Ρολυνείκθ;
Θηςζασ:
Ρρϊτα-πρϊτα, ξζνε, άρχιςεσ το λόγο ςου μ᾽ ζνα λάκοσ,
όταν ηθτάσ δυνάςτθ εδϊ·
θ πόλθ αυτι δεν εξουςιάηεται από ζναν άνδρα,
είναι ελεφκερθ. Εδϊ κυβερνοφν οι πολλοί
που εναλλάςςονται ςτα αξιϊματα χρόνο το χρόνο·
δεν δίνουν πιο πολλά ςτον πλοφτο, και ο φτωχόσ ζχει τα ίδια.
Κήρυκασ:
Με αυτό που είπεσ, όπωσ ςτα ηάρια, μου δίνεισ πλεονζκτθμα·
γιατί θ πόλθ που με ςτζλνει εμζνα
εξουςιάηεται από ζναν άντρα, δεν οχλοκρατείται.
Και κανείσ δεν μπορεί, για να κερδίηει αυτόσ,
να τθν αποχαυνϊνει με ρθτορείεσ
και να τθ ςζρνει τθ μια εδϊ τθν άλλθ εκεί,
τθ μια ςτιγμι να τζρπει και να ςυναρπάηει,
τθν άλλθ να φζρνει τθν καταςτροφι
και τθν παράλλθλθ, με καινοφργιεσ διαβολζσ,
να φενακίηει το πλικοσ και να ξεγλιςτράει ατιμϊρθτοσ.
Άλλωςτε, πϊσ κα μποροφςε ο όχλοσ, χωρίσ ορκι ενθμζρωςθ,
να κατευκφνει ορκά τθν πόλθ;
Μακαίνεισ καλφτερα όταν ζχεισ χρόνο, όχι όταν βιάηεςαι.
Πμωσ ζνασ γεωργόσ που πζνεται, ακόμα και αν δεν είναι ανίδεοσ,
δεν μπορεί να νοιάηεται για τα κοινά, γιατί ζχει να δουλεφει.
Και είναι ςαφϊσ προκλθτικό για τουσ ςπουδαίουσ,
όταν άνδρασ φαφλοσ άγει και φζρει το πλικοσ με δθμοκοπίεσ
και περιβάλλεται αίγλθ και κφροσ
κάποιοσ που ωσ τότε ιταν ζνα τίποτα.
Θηςζασ:
Χαριτωμζνοσ ο κιρυκασ και παρεμπιπτόντωσ και ριτωρ.
Ράντωσ, αφοφ εςφ ζκεςεσ τοφτο το κζμα,
άκουςε τϊρα· άλλωςτε, εςφ προκάλεςεσ τθν αντιπαράκεςθ.
Για τθν πόλθ δεν υπάρχει τίποτε απεχκζςτερο από τον δυνάςτθ·
το πρϊτιςτο: εκεί οι νόμοι δεν ιςχφουν για όλουσ·
τθν εξουςία τθν αςκεί μονάχα ζνασ
και αυτόσ κρατάει ςτα χζρια του τον νόμο·
αυτό και μόνο αναιρεί τθν ιςότθτα.
Πταν όμωσ υπάρχουν νόμοι γραπτοί,
το δίκαιο ιςχφει εξίςου και για τον ταπεινό και για τον πλοφςιο
και μπορεί ο ανίςχυροσ, όταν δζχεται επικζςεισ,
να απαντά ςτον ιςχυρό ςτον ίδιο τόνο,

και φτάνει να νικά ο μικρόσ τον ιςχυρό, αν ζχει δίκιο.
Και θ πεμπτουςία τθσ ελευκερίασ,
εκείνο το «ποιοσ ζχει να προτείνει κάτι καλό για τθν πόλθ;
να ζρκει να το κατακζςει εδϊ, ενϊπιον όλων.»
Πποιοσ προςφζρεται δοξάηεται, όποιοσ δεν κζλει ςιωπά.
Για τθν πόλθ νοείται ιςότθτα ανϊτερθ απ᾽ αυτι;
Εξάλλου, όπου κρατά ο διμοσ τα θνία τθσ χϊρασ,
χαίρεται όταν υπάρχουν ςτθν πόλθ νζοι παλλθκάρια·
Ζνασ όμωσ που είναι βαςιλιάσ αιςκάνεται μίςοσ γι᾽ αυτό
και όςουσ κρατοφν από καλι γενιά και όςουσ κεωρεί ευφυείσ
τουσ κανατϊνει, γιατί φοβάται για τθν εξουςία του.
Και πϊσ κα μπορζςει μια πόλθ να γίνει ιςχυρι,
όταν κάποιοσ κερίηει το άνκοσ των νζων
ςαν να ᾽ναι ςτάχυ ςε λιβάδι ανοιξιάτικο;
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Δημοςιογράφοσ: Εδϊ και δεκαετίεσ, χιλιάδεσ νζεσ και νζοι ζχουν γίνει παγκόςμιοι πολίτεσ,
ζχουν αφιςει ζνα κομμάτι του εαυτοφ τουσ ςτισ πιο μακρινζσ γωνιζσ του πλανιτθ κι ζχουν
γίνει φορείσ πολιτιςμϊν, ιδεϊν και αξιϊν, εμπειριϊν πρωτόγνωρων και μοναδικϊν. Ωσ
κίνθτρα για εκελοντικι δράςθ παρουςιάηονται μεταξφ άλλων τα νζα βιϊματα, θ χαρά τθσ
προςφοράσ, θ γνωριμία με νζεσ νοοτροπίεσ και νζουσ λαοφσ. Οι ςθμερινοί μασ καλεςμζνοι
κα μασ μιλιςουν για τθν εμπειρία τουσ ςε ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ, τα κίνθτρα και τα
ςυναιςκιματα που ζηθςαν εκεί. Μαηί μασ ο Νίκοσ και θ Άννα. Καλωςορίςατε ςτθν εκπομπι
μασ. Ρότε γεννικθκε θ επικυμία ςασ για ςυμμετοχι ςε μια εκελοντικι ομάδα;
Νίκοσ: Θ πρϊτθ επαφι με τουσ Γιατροφσ Χωρίσ Σφνορα ζγινε όταν ιμουν ακόμθ φοιτθτισ
Λατρικισ και γνϊριςα κάποιουσ από τουσ εκελοντζσ του γραφείου Κεςςαλονίκθσ. Τότε μου
ζκαναν ιδιαίτερθ εντφπωςθ οι γιατροί χωρίσ ςφνορα, θ ςκζψθ ωςτόςο, να τουσ
ακολουκιςω ςε ανκρωπιςτικζσ αποςτολζσ ιρκε αργότερα, όταν αποφάςιςα τθν
κατεφκυνςθ που ικελα να πάρει θ επαγγελματικι μου ςταδιοδρομία.
Άννα: Ρρϊτθ φορά μου μπικε θ ιδζα να ςυμμετζχω ςε κάποια εκελοντικι οργάνωςθ κατά
τθ διάρκεια ενόσ ταξιδιοφ ςτθ Ηάμπια. Αυτό το ταξίδι ιταν που ουςιαςτικά μου άνοιξε τα
μάτια ςε ζνα άλλο κόςμο, πολφ διαφορετικό από αυτόν που ζχουμε ςυνθκίςει ςτθν
Ευρϊπθ, αλλά ταυτόχρονα και πολφ πραγματικό. Είδα ανκρϊπουσ να αρρωςταίνουν και να
πεκαίνουν, αλλά είδα και νζεσ ηωζσ να γεννιοφνται και να μεγαλϊνουν. Και κυρίωσ είδα τον
εαυτό μου να κάνω κάτι για όλουσ αυτοφσ τουσ ανκρϊπουσ που το είχαν ανάγκθ, αλλά και
να ωριμάηω μζςα από τθν ίδια τθν εμπειρία. Αιςκάνκθκα πωσ είμαι χριςιμθ και μπορϊ να
προςφζρω. Μετά από αυτό ουςιαςτικά ιξερα τι κζλω να κάνω και ποφ να αφιερϊςω τθν
ενζργειά μου. Κάπωσ ζτςι αποφάςιςα να ςυμμετάςχω ςε ζνα εκελοντικό πρόγραμμα.
Συμμετείχα, λοιπόν, ςε μια αποςτολι ςτθν Τανηανία με τθ βοικεια μιασ εκελοντικισ
ομάδασ. Στόχοσ τθσ αποςτολισ ιταν θ ανζγερςθ ενόσ βρεφοκομείου και θ βοικεια των
παιδιϊν ςτο ςχολείο και τα μακιματα. Κατά τθ διάρκεια τθσ παραμονισ μου εκεί ςυχνά
υπιρξε ανάγκθ να βοθκιςω τουσ γιατροφσ χωρίσ ςφνορα και να δϊςω τισ πρϊτεσ βοικειεσ
ςε ανκρϊπουσ που είχαν ανάγκθ.
Δημοςιογράφοσ: Ροιεσ ιταν οι δυςκολίεσ, οι ζντονεσ ςτιγμζσ με τισ οποίεσ ιρκατε
αντιμζτωποι ςε αυτι τθν εμπειρία;
Άννα: Τϊρα που ςκζφτομαι τισ δυςκολίεσ μου, μου φαίνονται αςτείεσ. Αρχικά, όμωσ, δεν
ιταν. Με δυςκόλεψε λίγο το κζμα υγιεινισ και τα ζντομα. Θ τουαλζτα ιταν ζξω από το
ςπίτι όποτε ζπρεπε να πθγαίνω εκτόσ ςπιτιοφ και τα βράδια που δεν είχε φωσ ζπρεπε να
χρθςιμοποιϊ φακό. Μια μζρα βρικα και αρουραίο ςτο δωμάτιο και φοβικθκα. Με τον
καιρό το ςυνικιςα τελείωσ και δεν μου ζκανε καμιά αίςκθςθ. Με το φαγθτό δεν
αντιμετϊπιςα ποτζ πρόβλθμα. Μου άρεςε αρκετά. Κα επιχειριςω μάλιςτα κάποιεσ
ςυνταγζσ και ςτθν Ελλάδα. Βοθκοφςα και ςτθν κουηίνα πολλζσ φορζσ μαγειρεφοντασ με τισ
ντόπιεσ νοικοκυρζσ. Το νερό για να κάνουμε μπάνιο το ςυγκεντρϊναμε με κουβάδεσ και το
ρίχναμε λίγο λίγο με μικρό δοχείο πάνω μασ. Και αυτό το ςυνικιςα πλζον, ακόμα κι αυτό
μου λείπει.
Δημοςιογράφοσ: Εςφ, Νίκο;
Νίκοσ: Υπάρχουν πολλζσ ςτιγμζσ ςτισ αποςτολζσ που μποροφν να κεωρθκοφν δυνατζσ, για
διάφορουσ λόγουσ. Ζνασ δφςκολοσ αςκενισ που προςπακοφμε να τον κρατιςουμε ςτθ ηωι
και τελικά τα καταφζρνει ι δεν τα καταφζρνει, άπειρεσ ϊρεσ εργαςίασ για τθν οργάνωςθ
ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςε αποκλειςμζνα μακρινά χωριά όπου υπάρχει πρόςβαςθ μόνο
με βάρκεσ. Αν πρζπει, όμωσ, να ξεχωρίςω μία από όλεσ αυτζσ κα μποροφςα να πω για τθν
ιςτορία μιασ νζασ μθτζρασ ςτο Νότιο Σουδάν που ιρκε να γεννιςει ςτο νοςοκομείο μασ.
Τθν είχαν ιδθ πιάςει οι πόνοι του τοκετοφ από ϊρεσ, αλλά το παιδί δεν κατζβαινε. Θ μαία
μασ ιταν μαηί τθσ ςε όλθ τθν προςπάκεια, όταν ςε κάποια ςτιγμι με φϊναξε για βοικεια.
Τθ ρωτάω τι ςυμβαίνει και μου δείχνει το μωράκι που ιταν ζτοιμο να βγει, αλλά δεν
μποροφςε. Τι να δω κι εγϊ! Τα πόδια και τα χζρια του παιδιοφ ιταν ιδθ ζξω αλλά το

κεφάλι και ο κορμόσ είχαν κολλιςει. Ο μόνοσ τρόποσ για να προχωριςει ο τοκετόσ και να
ςωκοφν μθτζρα και παιδί ιταν να γίνει επείγουςα καιςαρικι. Στο περιβάλλον που ιμαςταν
όμωσ δεν είχαμε αυτι τθ δυνατότθτα. Ζπρεπε να τθ μεταφζρουμε ςτθ διπλανι πόλθ που
είχε χειρουργείο. Μζχρι να κάνω εγϊ τισ απαραίτθτεσ προετοιμαςίεσ θ μαία μασ πάλευε με
τθ μθτζρα. Ρολφ γριγορα, όμωσ, με ξαναφϊναξε για να μου δείξει ζνα υγιζςτατο μωρό που
το κρατοφςε θ περιχαρισ μαμά ςτθν αγκαλιά τθσ! Τα είχαν καταφζρει και, όπωσ
καταλαβαίνετε, θ χαρά μασ ιταν πραγματικά απερίγραπτθ!
Δημοςιογράφοσ: Υπιρχε κάποια ρουτίνα ςτθν κακθμερινότθτά ςασ, ζνα πρόγραμμα που
ακολουκοφςατε ςυνικωσ;
Άννα: Κάκε πρωί ξυπνοφςαμε ζξι θ ϊρα. Τρϊγαμε πρωινό και φςτερα πθγαίναμε και
βάφαμε, ςοβατίηαμε, κακαρίηαμε τον χϊρο. Σε δζκα μζρεσ το ορφανοτροφείο κα ιταν
ζτοιμο να ςτεγάςει 150 παιδάκια. Γυρνοφςαμε 13:00, τρϊγαμε και ςτισ 15:00 ξαναφεφγαμε
για να διδάξουμε αγγλικά και να παίξουμε με τα παιδιά του ορφανοτροφείου για τζςςερισ
ϊρεσ. Σϋ αυτό το πρόγραμμα ςυχνά, όπωσ ςασ ξαναείπα, υπιρχαν πρόςκετεσ ϊρεσ
βοικειασ ςτο νοςοκομείο τθσ περιοχισ.
Νίκοσ: Θ μζρα ςε μια αποςτολι ξεκινάει νωρίσ με ζναν καφζ ςτο χζρι και τισ πρϊτεσ
ςκζψεισ για το πρόγραμμα που ζπεται. Μετά ςυνικωσ γίνεται θ πρωινι επίςκεψθ ςτο
νοςοκομείο, θ εξζταςθ των δφςκολων περιςτατικϊν και ίςωσ κάποια ςυνάντθςθ με
τοπικοφσ και διεκνείσ φορείσ. Μεςθμζρι φαγθτό και μετά πίςω ξανά ςτισ δουλειζσ του
προγράμματοσ: αναφορζσ, ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων, ςυνεντεφξεισ για
προςλιψεισ, ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ, εκπαιδευτικά ςεμινάρια ςτουσ ντόπιουσ γιατροφσ,
παραγγελίεσ φαρμάκων. Και μεταξφ όλων αυτϊν, ςθμαντικό κομμάτι τθσ δουλειάσ είναι θ
επίλυςθ των κακθμερινϊν προβλθμάτων που ανακφπτουν. Κυμάμαι ςτθν τελευταία
αποςτολι ςτθν Κζνυα πωσ υπιρχαν φορζσ που το τθλζφωνο δεν ςταματοφςε να χτυπάει
και όλοι είχαν να αναφζρουν κζματα που χρειάηονταν τθν προςοχι μασ: ζλλειψθ
κρεβατιϊν, διακοπι νεροφ, επιδείνωςθ τθσ υγείασ των αςκενϊν.
Δημοςιογράφοσ: Ρϊσ κα χαρακτθρίηατε τελικά τθ ςυμμετοχι ςασ ςτο πρόγραμμα μζςα
από το οποίο προςφζρατε εκελοντικι δράςθ;
Άννα: Ιταν μια ςυγκλονιςτικι εμπειρία που μακάρι να τθν επαναλάβω μελλοντικά. Οι
ντόπιοι μου πρότειναν να με φιλοξενιςουν δωρεάν, δείγμα τθσ αγάπθσ και του ςεβαςμοφ
τουσ που κζρδιςα. Δίδαξα αγγλικά ςτα παιδιά, αλλά εγϊ διδάχκθκα τθν ίδια τθ ηωι. Ριρα
μακιματα για τθ ηωι μου από δω και πζρα. Ζφυγα κι ότι δυςκολία ςυνάντθςα πλζον ζλεγα
"ςιγά μωρζ. Τι κι αν δεν ζχει ηεςτό νερό, εκεί το ςυνικιςα αμζςωσ εδϊ κα με πειράξει;" Και
κάπωσ ζτςι άρχιςα να εκτιμϊ περιςςότερο τα μικρά και τα μεγάλα τθσ ηωισ μου. Και,
κακϊσ ςασ λζω αυτά που κζρδιςα από τθν εκελοντικι προςφορά ςτθ Τανηανία, ντρζπομαι
λίγο, γιατί δεν είναι ςτα αλικεια ντροπι εκείνοι να υποφζρουν κι εγϊ να νιϊκω άνκρωποσ
που ζηθςα λίγο μαηί τουσ; Εκείνοι να υποςιτίηονται και από αυτό το γεγονόσ εγϊ να εκτιμϊ
τα απλά πράγματα τθσ ηωισ; Ρολφ ςωςτά κάνουμε και ςυμμετζχουμε ςε όλα αυτά τα
προγράμματα εκελοντιςμοφ, μιπωσ, όμωσ, ιρκε θ ϊρα να αγωνιςτοφμε για να μθν
υπάρχουν αυτζσ οι ςυνκικεσ ςε εκείνεσ τισ περιοχζσ; Μια τζτοια δραςτθριοποίθςθ εκ
μζρουσ μασ κα ιταν πραγματικά πολφ πολφ αξιζπαινθ.
Νίκοσ: Οι άνκρωποι που με ξζρουν λζνε πωσ άλλαξε θ ματιά μου και αυτό είναι ςθμάδι τθσ
εςωτερικισ αλλαγισ και ωρίμανςθσ που γίνεται ςταδιακά, από τθ μία αποςτολι ςτθν άλλθ.
Μζςα από τον εκελοντιςμό ζμακα να ξεχωρίηω το ουςιϊδεσ από το επουςιϊδεσ, να
χαίρομαι με τισ μικρζσ χαρζσ τθσ ηωισ και να κατανοϊ και να εκτιμϊ τουσ ανκρϊπουσ για
αυτό που είναι και όχι για αυτό που φαίνονται. Το χρϊμα, θ γλϊςςα ι θ κρθςκεία δεν
παίηουν κανζνα ρόλο, μόνο θ ανκρϊπινθ φφςθ μασ, που ουςιαςτικά είναι ίδια παντοφ, με
τουσ ίδιουσ φόβουσ και αγωνίεσ, αλλά και τισ ίδιεσ χαρζσ. Ρζρα από αυτά, ζμακα για
πακιςεισ που τισ ζβλεπα μόνο ςτα βιβλία, όπωσ θ χολζρα ι θ ελονοςία, και μάλιςτα οι
γνϊςεισ μου για τθν τελευταία με βοθκοφν και ςτο πρόγραμμα ελονοςίασ που
οργανϊνουμε τϊρα εντόσ Ελλάδασ. Ζμακα, επίςθσ, πϊσ να ςτινω προγράμματα

ανκρωπιςτικισ βοικειασ, πϊσ να επιβλζπω τθν ποιοτικι λειτουργία των ιατρικϊν μασ
κζντρων και πϊσ να ςυνεργάηομαι με ανκρϊπουσ από όλα τα μζρθ τθσ γθσ. Οι αποςτολζσ
με τουσ Γιατροφσ Χωρίσ Σφνορα είναι πραγματικά εμπειρία ηωισ και ο εκελοντιςμόσ, ξζρετε,
δεν είναι μια καλι πράξθ που τθν κάνουμε, επειδι είμαςτε καλοί άνκρωποι και μασ αρζςει
να βοθκοφμε τουσ ανιμπορουσ. Εκελοντιςμόσ δεν είναι μια καλι πράξθ που τθν κάναμε
μια φορά ςτθ ηωι μασ και μετά τθν αναπολοφμε και τθν αφθγοφμαςτε με ενκουςιαςμό. Θ
προςφορά είναι τρόποσ ηωισ. Κανονικά δεν ζπρεπε να υπάρχουν αυτζσ οι καταςτάςεισ και
αυτό που οφείλουμε είναι να δϊςουμε ο κακζνασ τθν προςωπικι του μάχθ για να ηουν
αξιοπρεπϊσ όλοι οι άνκρωποι ςτον κόςμο.

