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Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, σύμφωνα με τις

γραφές, κατ' εικόνα και ομοίωσή Του.
Ένα τέλειο δημιούργημα που δεν μπορεί αν-

θρώπινο μυαλό να προσθέσει ή να αφαιρέσει το
παραμικρό μικροκύτταρο πάνω του.

Κι ακόμα μένει ανεξιχνίαστος ο ανθρώπινος ορ-
γανισμός και η λεπτομερέστατη λειτουργία του.

Το δημιούργημα λοιπόν άνθρωπος το απέ-
στειλε ο Θεός στη γη ανυπόδητο και το προίκισε
με δύναμη μυική, διανοητική, θεϊκή και με νό-

μους άγραφους και γραπτούς.
Τον καθοδήγησε πως πρέπει να ζει και να συμπεριφέρεται στο ανθρώ-

πινο περιβάλλον, στο κοινωνικό και το οικογενειακό και το θρησκευτικό
επίσης.

Οι άνθρωποι λοιπόν έπραξαν κατά βούληση. Άλλοι σύμφωνα με τις
υποδείξεις αυτές και άλλοι ενάντια σ' αυτές.

Και ερωτάσαι;
Από τότε μέχρι σήμερα που δίδαξαν τόσοι μεγάλοι επιστήμονες, τόσοι

σοφοί, κληρικοί, Άγιοι αν θέλετε, γιατί ο άνθρωπος δεν πείστηκε, δεν
πειθάρχησε, δεν συμμορφώθηκε, σ’ αυτές τις υποδείξεις του Δημιουρ-
γού;

Γιατί δεν χάραξε μια γραμμή συνετή για ένα ωραίο, ένα ανθρωπιστικό
σκοπό, για έργα αγαθά έργα τίμια και ειλικρινή ανάμεσα στους συναν-
θρώπους, φίλους, γονείς συγγενείς;

Αντίθετα παρατηρούμε χτές και σήμερα και πάντα, ότι κάθε ενέργεια,
αρχή και τέλος έχει το συμφέρον.

Και τούτο παρατηρούμε όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και με-
ταξύ Συλλόγων, ομοσπονδιών, κρατών και λαών.

Το συμφέρον, η αδυσώπητη αυτή λέξη, αρχίζει από το ψέμα, την ατι-

μία, την κλεψιά, την προδοσία, την ψευδομαρτυρία, την διαβολή, την
λογομαχία, το φονικό.

Κι όλα αυτά για να κερδιθούν κάποια συμφέροντα, χωρίς να φοβηθεί
τίποτε ο κακός πως ζημιώνει τον συνάνθρωπό του και ότι θα πεθάνει μια
μέρα. Δυστυχώς τίποτα δεν σκέπτεται που πράττει το κακό εναντίον του
συνανθρώπου του και την απροσχημάτιστη αδικία.

Γίνεται ζηλόφθονος, φθονερός, υποκριτής, κλπ, κλπ.
Δεν σκέπτεται ότι το κακό είναι αλυσίδα και το ένα τραβά το άλλο.
Όταν ο μανάβης σε κλέψει, ο χασάπης θα τον κλέψει, τον χασάπη θα

κλέψει ο υδραυλικός, τον υδραυλικό ο κτίστης και πάει λέγοντας...
Τί κερδίζομε λοιπόν;
Ενώ όταν όλοι είναι έντιμοι, θα δημιουργηθεί μια κοινωνία σωστή,

όπου οι άνθρωποι θα καταργήσουν τα ψέματα, την αδικία, την κλοπή,
την συκοφαντία, την υπουλότητα, κλπ, ζώντας σε ένα περιβάλλον αν-
θρώπινο και υγιές.

Θα είμαστε πραγματικά κατ’ εικόνα και ομοίωση του Θεού.
Δυστυχώς δεν μπορούμε να αντιληφθούμε πως το συμφέρον μας δεν

είναι το κακό και η αδικία, αλλά η αλληλεγγύη και η αγάπη.
Τι κι αν πέρασαν τόσα χρόνια από τις διδαχές του Θεανθρώπου, τι κι

αν η ιστορία μας διδάσκει πως το κακό δεν βγάζει πουθενά.
Ο άνθρωπος παρασύρεται πάντα από τον κακό εαυτό του και σφάλει

και είναι περισσότερα τα σφάλματα από τις αρετές του.
Αγαπητές φίλες και φίλοι,
Ζούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις σήμερα.
«Η φτωχή πατρίδα μας, βάλλεται από παντού, τα όμορα κράτη μας

υποβλέπουν, θέλουν να κατακτήσουν την όμορφη πατρίδα μας.
Μία ασθένεια φοβερή θανατώνει την ανθρωπότητα.
Χιλιάδες νεκροί σ’ όλο τον κόσμο φεύγουν άδικα.
Πότε θα καταλάβουμε πως είναι οργή Θεού; Πότε θα αντιληφθούμε

πως δεν πάμε καλά;
Ίσως εμείς οι ολίγοι που έχομε αντιληφθεί το νόημα της ζωής να μπο-

ρέσομε διατυμπανίζοντας όσο μπορούμε, τα ανθρώπινα σφάλματα, τις
ανθρώπινες αδυναμίες, έστω έναν ο κάθε ένας μας να μπορέσει να επη-
ρεάσει προς το καλό θα είναι κάτι. Κάτι εποικοδομητικό, κάτι σωστικό
για τον άνθρωπο, για την κοινωνία μας, για την πατρίδα μας για την ίδια
μας την οικογένεια.

Από το βιβλίο του Ανδρέα Αργύρη
«Το νόημα της ζωής»
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Έλληνες και Τούρκοι

Τον καιρό που φανερωθήκανε οι Τούρκοι στην Μικρά
Ασία ήτανε μια μικρή φυλή. Για να πληθύνουνε πιάσανε
και αλλαξοπιστούσανε τους ντόπιους,  με το ζόρι που οι
περισσότεροι ήτανε Έλληνες. Μ’ αυτόν τον διαβολικό
τρόπο, που λένε πως τον σοφίστηκε ένας ιμάμης, γινή-
κανε ένα μεγάλο έθνος.

Αλλά αυτός ο τεχνικός τρόπος  για να πληθαίνουν έπαψε κάποτε και πιάσανε
πάλι να λιγοστεύουν. Ο Γερμανός καθηγητής Krumbacher γράφει ότι όσον καιρό η
Τουρκία θρεφότανε από τους λαούς που είχε σκλαβώσει κι από τα πλούτη που
ήτανε μαζεμένα επί αιώνες, μεγάλωνε και δυνάμωνε, ως που  έγινε ο φόβος της
Ευρώπης.

Αλλά σαν περάσανε πια εκείνα τα ευτυχισμένα χρόνια  άρχισε να πίνει το δικό
της αίμα, που δεν μπαίνει στην θέση του με τίποτα. Μ’ όλο που είχανε χαρέμια με
πολλές γυναίκες  και μ’ όλο που ήταν αφέντες  σ’ αυτή την χώρα, ολοένα κατρακυ-
λούσανε, αντί να πάνε μπροστά. Σ’ αυτό συνέργησε η αδιάκοπη και πολύχρονη
στρατολογία, μα περισσότερο η παρά φύση  ασωτεία κι ο εκφυλισμός ήταν η αιτία
που αραίωνε ολοένα ο τούρκικος πληθυσμός, βάλε και  την κακή διοίκηση, μ’ όλο
που την ίδια διοίκηση είχανε και οι Έλληνες ραγιάδες και μάλιστα πολύ χειρότερη.
Ο Ελληνας αντέχει πολύ περισσότερο από τον Τούρκο, γιατί έχει περισσότερη ζωή
μέσα του κι η εξυπνάδα του τον δυναμώνει, το πνεύμα του τον στεριώνει, η εργα-
τικότητά του κάνει την ζωή του πιο ευχάριστη κι αυτόν ανοιχτόκαρδο και αισιόδοξο.
Ενώ ο Τούρκος έχει πολλά καλά, είναι καλοκάγαθος  απλοϊκός και φιλόξενος, σαν
δεν τον έχει πιάσει ο φανατισμός, που τον κάνει από πρόβατο θεριό, αλλά είναι
βαρύς και αδιάφορος, δεν αγαπά την δουλειά, δεν έχει το κέφι που έχει ο Έλληνας,
κι αυτή η φυσική νωθρότητά του  χειροτερεύει από την πίστη που έχει στο «κι-
σμέτ», στο γραφτό κι έτσι κι η λίγη δραστηριότητα του χάνεται ολότελα.

Οι Τούρκοι δεν αγαπούνε την θάλασσα, τη θαλασσινή ζωή και το εμπόριο, γι αυτό
φεύγουνε από την ακροθαλασσιά και τραβάνε παραμέσα στη στεριά.  Ενώ οι Έλ-
ληνες κατοικούσανε οι περισσότεροι κοντά στην θάλασσα  και κάνανε το εμπόριο
με τα καράβια, πηγαίνοντας μέχρι το Μισίρι, την Οδησσό, τη Ρουμανία, τη Ρουσία,
το Τριέστι, Αλεξάνδρεια  και τη Μαρσίλια ακόμη και στην Ευρώπη. Κοντά στο εμ-
πόριο οι Έλληνες  είχανε στα χέρια τους όλες τις τέχνες και κάθε επιχείρηση.

Μετά το 1800 ο Τουρκικός πληθυσμός της Μικράς Ασίας αραίωσε πολύ κι η κυ-
βέρνηση για να τον δυναμώσει  έφερε στην Ανατολή πολλούς Τούρκους από τις
χώρες που είχανε λευτερωθεί, όπως από την παλιά Ελλάδα, από την Μποσνία,
από την Αυστρία, από την Βουλγαρία καθώς και πολλούς Τσερκέζους από την
Ρωσία, ως τα1900. Αυτοί ήταν οι λεγόμενοι Μουατζίρηδες. Αλλά και πάλι δεν μπο-
ρέσανε οι μετανάστες να δυναμώσουνε  τον τουρκικό πληθυσμό. Μάλιστα φέρανε
στην Ανατολή μεγάλη αναστάτωση. Τελευταία πήγαν στην Μικρά Ασία και οι πρό-
σφυγες από τα Ελληνικά νησιά και από την Κρήτη κι έτσι οι δυσκολίες πληθύνανε
μ’ όλη την απέραντη γη που έχουνε οι Τούρκοι στην εξουσία τους. 

Πολλοί Ευρωπαίοι επιστήμονες, δημοσιογράφοι και άλλοι που ταξιδέψανε στην
Ανατολή κατά τα τελευταία χρόνια, προ πάντων πριν το 1900, έχουνε γράψει για
αυτή την κατάσταση της Μικράς Ασίας και μάλιστα θαυμάσανε πως μπορέσανε οι
Έλληνες να μην εξοντωθούν ύστερα από τόσα που περάσανε  επί αιώνες. Ανάμεσα
σε αυτούς ήτανε ο σπουδαίος  Γάλλος Γεωγράφος Recluso Quinet, που γράφει πως
οι Έλληνες φαίνονται καθαρά πως είναι απόγονοι των Αρχαίων  Ελλήνων,  ο Αυ-
στριακός Αρχαιολόγος  Benndorf, ο Duetemple, o Perrot, o Heuri Mathιeu, o Γερ-
μανός Βυζαντινολόγος Celzer, o Γερμανός Philippson  που ήταν ένας από τους πιο
ενθουσιώδεις, ο Rath, ο Αρχαιολόγος Human, και πολλοί άλλοι.

O Εγγλέζος Ramsey που ταξίδευε στη Μικρά Ασία δώδεκα ολάκερα χρόνια: «Στα

τούρκικα χωριά οι γυναίκες, απ’ όσα είδα και άκουσα, είναι πιο αδύνατες και στο
σώμα και στο πνεύμα, γιατί στην παιδική ηλικία τους ζήσανε άσχημα. Οι Ελληνίδες
όμως μου κάμανε μεγάλη εντύπωση, γιατί είναι πιο καλές και ηθικές κι από τους
άντρες τους, καλοκανωμένες  και έξυπνες. Από τούτη τη διαφορά πρέπει κανείς
να κρίνει το μέλλον για τις δύο φυλές. Οι Ελληνίδες είναι η πλούσια γη που θα ξε-
πεταχτούνε οι μέλλουσες γενιές με δύναμη. Ενώ οι Τουρκάλες όπως είναι ελαττω-
ματικές κι εξαντλημένες θα γεννήσουνε παιδιά φτωχά και στο σώμα και στο
πνεύμα. Αυτή είναι η αιτία που εκφυλίζεται ολοένα ο τουρκικός λαός». Και παρα-
κάτω λέει «ο καμηλαρτζής είναι Τούρκος ή Τουρκμάνος».

Τα πιο σπουδαία κέντρα του Μικρασιατικού Πολιτισμού ήτανε οι παρακάτω Πο-
λιτείες. Η Σμύρνη το πιο εμπορικό λιμάνι της Ανατολής, το Αϊβαλί (Κυδωνίες) το
πιο ελληνικό μέρος της Μικράς Ασίας, τα Βουρλά, το Αϊδίνι με τα μεγάλα παζάρια,
η Μαγνησία μέσα σε ένα μεγάλο κάμπο, η Πέργαμος η παλαιά και η νέα Φώκαια,
πολιτείες ελληνικότατες, το Αδραμύτι, πολιτεία πολύ αρχαία, η Προύσα, η ξακου-
στή πολιτεία, πρώτη πρωτεύουσα των Τούρκων και πολλές άλλες . Το άσπρο χαρτί
που μου απομένει  είναι πολύ λίγο για να γράψω όλες τις Ελληνικές Πολιτείες  της
Μικράς Ασίας ή τουλάχιστον όσες είχανε ζωντανούς Έλληνες όπως ήτανε τα Σώκια,
ο Τσεσμές, τα Αλάτσατα, η  Έφεσσος , το Φρένελι, τα Μοσκονήσια, το Κέρεμι, τα
Μουντανιά, η Κίος, το Μιχαλίτσι, η Αρτάκη, η Πάνορμος ο Μαρμαράς, το Εσκι
Σεχίρ, η Κιουτάχεια, το Αξάρι, η Φιλαδέλφεια, ο Κασαμπάς, το Ναζλί, το Ντενιζλί η
Αττάλεια, η Μάκρη και πλήθος άλλες. Και ποιος να μετρήσει και να ιστορίσει τις
Ελληνικές Πολιτείες του Πόντου, αρχαιότατα κάστρα του Ελληνισμού. Την Τραπε-
ζούντα, την Κερασούντα, τη Σινώπη,  τα Κατύωρα ή τις πολιτείες της Καππαδοκίας,
που στάθηκε η Αγία Τράπεζα της Ορθοδοξίας, την Καισάρεια το Μουταλάσκι, τη
Σινασόκαι τόσες άλλες.

Όλοι οι Έλληνες σε κάθε χώρα αγαπούνε την θρησκεία τους. Οι Μικρασιάτες
όμως την αγαπούνε ακόμη περισσότερο. Η Μικρά  Ασία ήτανε Βυζάντιο. Οι εκκλη-
σίες ήτανε ακαταμέτρητες. Κι όλοι μικροί μεγάλοι, ακόμη και οι γυναίκες ξέρανε
να ψέλνουνε. Η παράδοση ήτανε ολοζώντανη  μέσα στις καρδιές τους. Κατά τα
χρόνια της σκλαβιάς πλήθος Χριστιανοί μαρτυρήσανε και αγιάσανε. Είναι γραμ-
μένοι σε ένα βιβλίο λεγόμενο «Μέγα Μαρτυρολόγιο». Για τους Έλληνες  η θρη-
σκεία είναι τόσο σπουδαία όσο σε κανένα άλλο λαό. Θρησκεία και Πατρίδα  είναι
μαζί. Όσο είχε πίστη ο Έλληνας οι διάφορες προπαγάνδες δεν κάνανε τίποτα. Τώρα
μονάχα, που μπήκε η απιστία σε πολλές Ελληνικές ψυχές, κι ο υλισμός κι η καλο-
πέραση καταστρέψανε την πνευματική ευαισθησία του, τώρα οι διάφορες προ-
παγάνδες απλώσανε στο έθνος μας.

Σαν χριστιανός ποθώ να βλέπω να ζούνε σαν αδέρφια όλοι οι άνθρωποι να μην
οχτρεύονται  ο ένας τον άλλο. Οι Έλληνες κι οι Τούρκοι  ζήσανε αιώνες ο ένας κοντά
στον άλλο. Αν δεν κάνω λάθος οι Έλληνες είναι πιο βολικοί για μια τέτοια ειρηνική
ζωή. Δεν το λέγω επειδή είμαι Έλληνας, αλλά γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Ο φλο-
γερός πατριωτισμός που έχουμε δεν εκφυλίζεται ποτέ σε σιχαμερό σωβινισμό. Κι’
ούτε  οχτρεύονται οι Έλληνες τους ξένους, μάλιστα τους αγαπάνε τόσο που το πα-
ρακάνουνε. Οι αιχμάλωτοι που πιάσανε στους πολέμους, οι Ιταλοί, οι Γερμανοί,
οι Τούρκοι οι ίδιοι μαρτυρούνε πως ο Έλληνας είναι μεγαλόψυχος στους οχτρούς
του, πως ξεχνά γρήγορα το κακό που του έκανε ο άλλος. Οι Εβραίοι που κακοπα-
θήσανε και μαρτυρήσανε σε άλλες χώρες, στην Ελλάδα ζήσανε και ζούνε σαν τον
τόπο τους κι αυτό το λένε με ευγνωμοσύνη. Το ίδιο και οι Αρμένηδες. Και τούτο το
φαινόμενο έχει μεγαλύτερη σημασία αν συλλογιστεί κανένας τα στενά σύνορα μας
και τη φτώχεια μας, σε καιρό που άλλες χώρες, πλούσιες και απέραντες δεν χω-
νεύουν τον ξένο που πάτησε  στο χώμα τους. Σε καμιά χώρα ο ξένος, όποιος και
να  ναι δεν ζει με τόση ελευθερία  και τόσο ευχάριστα  όσο στην Ελλάδα - στην
μικρή, στη φτωχή και στη χιλιοαδικημένη Ελλάδα 

Από το βιβλίο του Φώτη Κόντογλου
Η Πονεμένη Ρωμιοσύνη εκδ. Αστήρ 1963

Επιμέλεια: Καπ. Κώστας Mix. Φράγκος
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Ανταύγειες από την 28η Οκτωβρίου 1940

Οκτώ δεκαετίες πέρασαν από την ημέρα που οι Έλληνες,
δεχτήκαμε το ηλιόλουστο πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του
1940, το δωρικό εγερτήριο. Την ημέρα αυτή όταν η Ιταλία κή-
ρυξε τον πόλεμο κατά της Ελλάδος, ο Μουσσολίνι. είχε οκτώ
εκατομμύρια λόγχες, τόσα αεροπλάνα ώστε να σκεπάση τον
ήλιο και στόλο που κυριαρχούσε στη Μεσόγειο που την έλεγε Mare Nostrum, (η θά-
λασσά μας). Και η Ελλάδα τινάχτηκε περήφανη και γέμισε η χώρα δάφνες και δόξα.
Και οι Έλληνες τι είχαμε;

Είχαμε κι εμείς τον λιγοστό στρατό μας, τα ελάχιστα καράβια μας και τα ακόμη πιο
λίγα και μάλιστα παλαιά αεροπλάνα μας. Είχαμε όμως το ένα: Την ψυχή πού μπροστά
της δεν άξιζαν τίποτα τα μεγαθήρια του Ιταλού. Το γεγονός ότι τα παιδιά της Ελλάδος
πήγαιναν στο μέτωπο με το χαμόγελο στα χείλη, αυτό έδειχνε την ψυχή τους, την ψυχή
που έδινε τα πάντα για την Ελλάδα. Και μια τέτοια απόφαση μπορούσε ν’ αντέξει στις
χειρότερες συνθήκες, με την βροχή, το χιόνι, τον παγωμένο αέρα, τα πάντα. Γι’ αυτό
νικήσαμε τους Ιταλούς. Η ψυχή νίκησε την ύλη.

0XI! Λιτό το ΟΧΙ του τότε πρωθυπουργού κι ολόκληρου του ελληνικού λαού. Λιτό και
το πρώτο ανακοινωθέν.

«Τα ημέτερα τμήματα αμύνονται του πατρίου εδάφους». Όλα τα ανακοινωθέντα
ήταν κείμενα μεγαλειώδη στην λιτότητα τους, ηρωικά στην γαλήνη τους, θαυμαστά
στην αυτοκυριαρχία τους, βαθιά και πλούσια στο περιεχόμενο τους. Το 40-41 οι Έλλη-
νες έγραψαν με τρία μόνο γράμματα μια ολόλαμπρη Ιστορία 216 ήμερων. Στη λεω-
φόρο της μνήμης βλέπουμε να παρελαύνουν οι νέοι. του 40.

Βαδίζουν σταθεροί, κυριευμένοι από την Επική μέθη, προχωρούν στεφανωμένοι με
τα άσπιλα χιόνια από τις κορυφογραμμές των βουνών της Β. Ηπείρου μας. Πάμφωτοι
όλοι τους με τα παράσημα της φωτιάς στα στήθη, στο μέτωπο είναι αποτυπωμένο το
φίλημα της δόξας κι ο απόηχος της ιαχής τους.

ΟΧΙ, φτάνει. ως τ` αυτιά μας σαν πίστη στον θεό, σαν αγάπη στην πατρίδα, σαν σε-
βασμός στα ιδανικά της φυλής, σαν χρέος στον κόσμο μας, σαν απαίτηση του πολιτι-
σμού. Με βεβαιότητα ότι τον αγώνα τον ευλογεί ο θεός, η Μεγαλόχαρη, η κραυγή ΑΕΡΑ
πούβγαινε από τα στήθη των λεβεντόκορμων μαχητών μας έμοιαζε με έκρηξη ηφαι-
στείου. Ξεπηδούσε σαν λάβα γιατί ξεχυνόταν από ψυχή πυρακτωμένη που έπασχε για

την ελευθερία, την δικαιοσύνη, την υπεράσπιση των ιερών και των οσίων μας, από ψυχή
που είχε βαθύτατα  τραυματιστεί ύστερα από το  έγκλημα του Ιταλού στ’ αγιασμένα
νερά της Τήνου,  τον  ύπουλο τορπιλλισμό και τον αναπάντεχο πνιγμό της Έλλης μας.

Το 1821 ο Ελληνισμός παλλόταν από το πάθος της ελευθερίας.
Τα 1940 κόχλαζε από οργή που μεταβλήθηκε σε ενθουσιασμό όταν ο εχθρός επε-

τέθη. Ενθουσιασμό τόσο πηγαίο και γνήσιο, ώστε ήταν χαρούμενοι όσοι έφευγαν για
να αντιμετωπίσουν ένα πολύ πιθανό θάνατο και θλιμμένοι όσοι δεν θα είχαν αυτήν
την ευτυχία. Ποτέ έθνος δεν δέχτηκε με τέτοιο ενθουσιασμό το άγγελμα, πως έφτασε
μια φοβερή  δοκιμασία.  Ίσως μια μοναδική στιγμή ήταν αυτή στην  μακραίωνη  ιστορία
μας  ακόμη κι αν ανατρέξουμε στις ενδοξότερες σελίδες των αρχαίων.

Στον Μαραθώνα εκδηλώνονται δισταγμοί κι αναβλητικότης κι ο Μιλτιάδης μεταχει-
ρίζεται όλη του την πειθώ για να αποφασίσει ο πολέμαρχος Καλλίμαχος να δώσει μάχη.
Στη Σαλαμίνα είναι γνωστές οξύτατες διαφωνίες που καταπαύουν μόνον όταν ο εχθρι-
κός στόλος κυκλώνει τους Έλληνες συμμάχους στα στενά νερά και τους αναγκάζει να
τα καταστήσουν, εσαεί ένδοξα.

Το 1940 σύσσωμο το έθνος ορθώθηκε εναντίον του εχθρού. Άνδρες, γυναίκες, μια
θέληση και μια φωνή. Δεν βρέθηκε γυναίκα που να έμεινε αργή, παθητική μοιρολά-
τρης. Καμιά δεν υστέρησε σε ακάματη δουλειά. Από τα χωράφια ως τα νοσοκομεία.
Από τα εργοστάσια έως τα προχωρημένα συσσίτια, στις ζώνες των πρόσω. Και δεν
υπήρχε χέρι γυναικείο που να μη πλέκει κάλτσα ή περιλαίμιο για τον στρατιώτη της
Αλβανίας.

Πρώτες από όλες οι γυναίκες της Πίνδου που μετέφεραν πολεμοφόδια, τροφές κι
ό,τι άλλο για την χρήση των πολεμιστών.

Τόση ήταν λοιπόν η έλλειψη μεταφορικών μέσων; Ναι. Ήταν τόση, ώστε οι δραματικές
περιστάσεις απαιτούσαν και δραματικές αποφάσεις. Επειδή όμως ο χώρος της εποποι-
ίας του 40 είναι απέραντος σε ηθική έκταση θα προσπαθήσουμε να ανθολογήσουμε
περιστατικά ηρωισμού και μεγαλείου ως νικητήρια βαγιόκλαρα. Έτσι η μνήμη του έπους
του 40 θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε την ταυτότητα και αξιοπρέπειά μας λέγον-
τας ΟΧΙ σε κάθε μορφή δουλείας.

Για να υψώσουμε την συνείδηση και να αντικρύσουμε την Ελλάδα σε όλη της την
πνευματική, ιδεολογική και εθνική σημασία. Να βρούμε πάλι τον εαυτό μας και να συ-
νειδητοποιήσουμε το χρέος μας.

Ξεκινάμε λοιπόν με τα «ματωμένα φτερά» προτάσσοντας ένα ποίημα που έγραψε
ένας πατέρας, ό Αριστοτέλης Σακελλαρίου στην Αθήνα, στις 4 Νοεμβρίου του 1940.

Στον Γιάννη μου, τον Αεροπόρο
Από ψηλά στα Γιάννενα φωνή αγγέλου φτάνει.
-Ετοίμασε, πατέρα μου, το δάφνινο στεφάνι.
Τις αδελφές μου φίλησε, της μάννας μου το χέρι, 
στάσου στη θέση μου πιστός σε κάθε θέλημα της 
και πες της, υπερήφανη, πρώτη αυτή να ξέρει 
πως άλλη μάννα, η Ελλάς, με κράτησε κοντά της.
Με το λιτό αυτό ποίημα εξέφρασε τον πόνο καί την περηφάνια του για την θυσία

του γιου του υπσσμηναγού Ιωάννου Σσκελλαρίσυ, ο ευγενής πατέρας του. Ο γυιός του
έπεσε σε αερομαχία επάνω από τα Ιωάννινα στις 2 Νοεμβρίου του 1940.

Αυτή όμως η αερομαχία ήταν μια ολόκληρη εποποιία. Οι Ιταλοί βιάζονται να εισβά-
λουν στην Ελλάδα πριν συμπληρωθεί η ελληνική επιστράτευση. Καταστρώνουν για τον
σκοπό αυτό σχέδιο βιαίας επίθεσης με τις πεζικές, τις μηχανοκίνητες δυνάμεις τους,
αλλά και με την αεροπορική τους υπεροπλία.

Τετρακόσια  αεροσκάφη ιταλικά  προς εκατόν σαράντα ελληνικά. Τα  αεροπλάνα  των
Ιταλών  βομβαρδίζουν ανηλεώς πάνω από τις αμυντικές μας γραμμές. Η τιτανομαχία
μαίνεται ανάμεσα στους πολλούς Ιταλούς και στους λίγους Έλληνες. Οι Έλληνες  γνω-
ρίζουν την τραγικότητα της κατάστασης και αγωνίζονται με την ψυχή ατσάλινη να ανα-
καταλάβουν την Γραμπάλα, ν’ αναχαιτίσουν τον εχθρό, να σωθεί η πατρίδα. Τα ιταλικά
αεροπλάνα αγκομαχούν στην σκληρή πάλη με τους Έλληνες Ίκαρους που τους ρίχτηκαν
σαν αετοί και υπερασπίζουν την φωλιά τους με άγριο μάτι και νύχια θανατερά.

Και να. Τα ιταλικά αεροπλάνα κάνουν τούμπες στον ελληνικό ουρανό. Πέφτουν. Τσα-
κίζονται. Κι άλλα κυνηγημένα, τρελλά, τρέχουν μανιασμένα να φύγουν, να σωθούν. Η
αερομαχία άνιση, τρομακτική, κι άμα είσαι Έλληνας δεν μετράς πόσα   είναι τα κοράκια
του εχθρού, μετράς με τους  παλμούς της ελληνικής ψυχής σου το χρέος του κινδύνου.

Ο υποσμηναγός Ιωάννης Σακελλαρίου κυνηγάει με πάθος ένα ακόμη ιταλικό αερο-
πλάνο και το ρίχνει συντρίμμια στην ματόβρεχτη γη. Τότε μανιασμένο το σμήνος των
Ιταλών κυκλώνει τον Έλληνα αετό. Δεν έχει όμως άλλα πυρομαχικά ο δικός μας. Μισή
ώρα θηριομαχεί στους αιθέρες.

-Διώξατε μέχρι θανάτου, αντιλαλεί η διαταγή του προς το σμήνος που διοικούσε. Σε
κλάσματα δευτερολέπτου αγκαλιάζεται με τον θάνατο. Δεν έχει πυρομαχικά.  Έχει
όμως το αεροπλάνο του. Ορμάει και πέφτει ακάθεκτος στο εχθρικό αεροπλάνο. Τ’ άλλα
τρέπονται σε φυγή μπροστά στο πήδημα του θανάτου. Ο Έλληνας υποσμηναγός, αγ-
καλιασμένος στην συντριβή με τον εχθρό, περνά στην  αθανασία.

«Το χρεωστούσαμε στην Ελλάδα» είπε ο πατέρας του όταν τόμαθε σε δύο μέρες.  «Δέ-
χομαι συγχαρητήρια σαν Έλληνας και συλλυπητήρια σαν πατέρας». Τα σχόλια περιττεύουν.

Οι σημερινοί νέοι κι έφηβοι δεν δοκίμασαν την πίκρα που γεύτηκαν τα παιδιά του
‘40-45. Δεν τους δόθηκαν οι ευκαιρίες να ζήσουν  γεγονότα  που συγκλονίζουν  τον
άνθρωπο και τον κάνουν να ριγήση από άγιους ενθουσιασμούς για την πατρίδα.

Αξίζει λοιπόν να μεταφέρουμε εδώ το παράδειγμα ενός μικρού παιδιού από εκείνα
που στα χρόνια του 40 έως 45 είχαν μεταβληθεί σε πραγματικούς γίγαντες. Κοιμήθηκαν
παιδιά και ξύπνησαν ώριμοι άνδρες.

Στα μέσα Νοεμβρίου του 41 ήρθε από την Κέρκυρα στην πρωτεύουσα ό Σπύρος. Ένα
παιδάκι δώδεκα χρονών. Είχε τραυματισθεί, τα Χριστούγεννα του προηγούμενου έτους
1940 κατά την διάρκεια του φοβερού ιταλικού βομβαρδισμού. Το πρωί των Χριστου-
γέννων του 40 ήρθαν και πάλι οι Ιταλοί καβάλλα στα σιδερένια πουλιά τους.

Που να φανταστούν οι Έλληνες ότι θα σκόρπιζαν τον όλεθρο και την καταστροφή και
την ημέρα που αντήχησε το επί γης ειρήνη των αγγέλων.

Τα παιδάκια που ανυποψίαστα χύθηκαν στους δρόμους για να παίξουν, δέχθηκαν

βροχή από σφαίρες. Τότε ήταν που ο μικρός Σπύρος έχασε το δεξί του χέρι. Μόλις τον
Νοέμβριο του 41 κατάφερε με μύριες δυσκολίες και ταλαιπωρίες να φτάσει με τη μη-
τέρα του στο Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αθηνών, για να του βάλουν
ένα προσθετικό μηχάνημα, επειδή το χεράκι του είχε κοπεί από ψηλά. Γιατροί, αδελφές,
υπηρετικό προσωπικό πρόσφεραν τις επιστημονικές τους γνώσεις, τη νοσηλεία, τις
φροντίδες, με ιδιαίτερη στοργή στον Σπύρο. Ο ίδιος όμως είχε τέτοια διάθεση που όλοι
τον κοίταζαν απορημένοι. Κι όταν με κάποια τρυφερά λόγια προσπαθούσαν να τον πα-
ρηγορήσουν γιατί θάμενε ανάπηρος από τέτοια ηλικία, ο Σπύρος που είχε το όνομα του
μεγάλου Αγίου της Κερκύρας, άνοιγε  διάπλατα τα μεγάλα, λαμπερά, ματάκια του, κάρ-
φωνε το καθαρό βλέμμα του σε γιατρούς κι αδελφές κι απαντούσε θυμόσοφα:

-Δεν πειράζει. Στην Κέρκυρα, ξέρετε, υποχρεώνουν οι Ιταλοί όλο τον κόσμο να χαι-
ρετάει σηκώνοντας ψηλά το δεξί τους χέρι για το Saluto Romano κι εγώ γλίτωσα από
αυτήν την αγγαρεία. Τους την έφτιαξα των Ιταλών!

Τέτοιος ο λαός μας, τέτοια και τα παιδιά του. Σ’ αυτόν  τον πόλεμο οι Έλληνες πρω-
ταγωνίστησαν όχι μόνον με την ανδρεία, αλλά και με την μεγαλοκαρδία, την ευγένεια
την αξιοπρέπεια, το ήθος τους.

Στο κείμενο αυτό θα μεταφερθούμε στα άγρια χιονισμένα βουνά της Πίνδου. Ήταν
21η Νοεμβρίου 1940. Ημέρα που η εκκλησία μας γιορτάζει τη μεγάλη γιορτή των Ει-
σοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Ναό του Σολομώντος.

Είναι η γιορτή που αποτελεί «το προοίμιον» της ευδοκίας του Θεού στον άνθρωπο
και την «προκήρυξιν» της σωτηρίας των ανθρώπων από την αμαρτία και τον αιώνιο
θάνατο. Ενώ όμως στα μετόπισθεν γιόρταζαν τη μεγάλη Θεομητορική γιορτή, αναπέμ-
ποντας θερμή ικεσία στη σκέπη του έθνους υπερ του αγωνιζομένου στρατού μας, οι
γιγαντομάχοι μας πολεμούσαν για την ελευθερία της πατρίδος.

Εκείνη την ημέρα είχαν διακομισθεί στο μικρό χωριό Ελεύθερο, όπου είχε καταβλη-
σθεί το 11β Ορεινό χειρουργείο έξι Ιταλοί τραυματίες. Μεταξύ τους ο στρατιώτης Πα-
βολίνι Μαρκήσιος του Γκιουζέπε. Ανήκε στο 8ο σύνταγμα αλπινιστών της 3ης Μεραρχίας
Τζούλια. Καταγόταν από την πόλη Ούντινε της Β. Ιταλίας.

Ο Ιταλός τραυματίας παρουσίαζε όπως διηγείται ο τότε στρατιωτικός ιατρός Βασιλ.
Ν. Κρεμμύδας, «προχωρημένη αεριογόνο γάγγραινα στο δεξιό σκέλος, από ανοικτό
συντριπτικό κάταγμα της κνήμης και η κατάστασή του ήταν κρίσημη». Ο στρατιωτικός
ιατρός έκανε ότι του ήταν δυνατό για να σώσει τη ζωή του Ιταλού τραυματία και όταν
η κατάσταση σταθεροποιήθηκε κάπως, προχώρησε «σε  ακρωτηριασμό στο ύψος του
μηρού». Επειδή όμως η μονάδα του βρισκόταν σε διαρκή μετακίνηση αποφάσισε τη
διακομιδή του Ιταλού στο Πεδινό χειρουργείο της Κόνιτσας.

Οι έξι τραυματιοφορείς, πού επιφορτίστηκαν για τη μεταφορά του, εβάδιζαν δυο
μέρες μέχρις ότου φθάσουν στην Κόνιτσα. Ό επί  κεφαλής των τραυματιοφορέων Δη-
μήτρης Βιτζηλαίος έγραψε στην αναφορά του:

«Βαρύ χειμωνιάτικο δειλινό ξεκινήσαμε με εκνευριστικό ψιλοβρόχι, μέσα σε πυκνή
καταχνιά, που αφαιρούσε και τα ελάχιστα ίχνη ορατότητας. Με τις τρεις κουβέρτες
που αποτελούσαν την πανοπλία μας σε υψόμετρο πάνω από 1600 μέτρα, είχαμε σκε-
πάσει τον τραυματία. Και το κονιάκ, που διαθέταμε σαν μοναδικό όπλο ενάντια στη
νυχτερινή  παγωνιά, το δίναμε λίγο-λίγο στόν Παβολίνι.

Στο «Μάμα μία» που κάθε τόσο ξεφώνιζε, του άπαντούσαμε  με στοργή και του δί-
ναμε θάρρος, συνεχιζαμε την πορεία μας, ανοίγοντας  περάσματα ανάμεσα από βράχια
και πυκνές φυλλωσιές, μέσα από κακοτοπιές, το πρωί της τρίτης ημέρας αντικρίσαμε
την πολιτεία του λυτρωμού. Την ώρα του   αποχαιρετισμού, βάλαμε στην τσέπη του
χιτωνίου του τη διεύθυνση μας. Την είχε ζητήσει κλαίγοντας...».

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος

Υπό Μαρίας-Ελευθερίας Γ. Γιατράκου 
Δρ. Φιλ. Πανεπιστημίου Αθηνών
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ, Ο ΦΩΤΙΣΜΕΝΟΣ 
ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, 

Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ, Ο ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 190 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.

Συνέχεια από προηγούμενο τεύχος

Ο Καθηγητής Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος στις 25 Σεπτεμβρίου 1984 σε ομιλία του
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών είπε «Η μορφή, η ζωή, η λαμπρή σταδιοδρομία και το άδοξο
τέλος του Ιωάννη Καποδίστρια, προσφέρουν ένα παραδειγματικό πεδίο στοχασμού
για την τύχη και το μέλλον του Ελληνισμού».31 Το κύρος του Ιωάννη Καποδίστρια πα-
ραμένει ακέραιο και αναλλοίωτο από τη φθορά του χρόνου.

Μερικές ριζοσπαστικές θεσμικές προτάσεις του Καποδίστρια για την Ευρώπη, στη
συγκυρία 1818-1820 είναι: 1) η ύφεση και ο σταδιακός αφοπλισμός, 2) η συρρίκνωση
του δουλεμπορίου, 3) η κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων και του ρατσισμού, 4)
η υιοθέτηση πολιτειακού μοντέλου ουδέτερων συνομοσπονδιών, 5) η αναθεώρηση
των «κλειστών» στρατιωτικών συνασπισμών, 6) η αμφισβήτηση της αρχής των επεμ-
βάσεων, 7) η καθιέρωση υπερεθνικών οργανισμών, 8)η υιοθέτηση του θεσμού της διε-
θνούς διαιτησίας, 9) η βαθμιαία ανεξαρτητοποίηση των αποικιών.32 Όταν το 1825 η
Προσωρινή Διοίκηση της Ελλάδος εστράφη στον Ιωάννη Καποδίστρια που βρισκόταν
στην Γενεύη και του ζητούσε να αναλάβει τη διοίκηση της Ελλάδος, ο Καποδίστριας
απάντησε με μια συγκλονιστική επιστολή κάνοντας απεγνωσμένη έκκληση προς τους
αρχηγούς της Επαναστάσεως να ενωθούν και να ομονοήσουν, να σταματήσουν τις έρι-
δες και τα μίση χάρη της ελευθερίας της πατρίδος.

Εκτός των άλλων γράφει: « Οι Τούρκοι υποδούλωσαν και διέφθειραν το θνητό μέρος
της Ελλάδος… αλλά, η ψυχή της και δι’ εκείνης το πνεύμα του Έθνους έμεινε πάντα
ελεύθερο και ανεξάρτητο… Οι Τούρκοι προσπάθησαν να διαιρέσουν, να διχάσουν και
να οπλίσουν τους Έλληνες τον έναν εναντίον του άλλου. Αλλά εκείνοι συσπειρωμένοι
γύρω από την εκκλησία ενωμένοι με τη σταθερή πίστη τους αντιτάχθηκαν σθεναρά…
».33 «Ενωμένοι με όλες σας τις δυνάμεις μπορείτε να πολεμήσετε και να νικήσετε τους
Τούρκους και την τρομερή δύναμη της διαφωνίας και της διχόνοιας. Και τότε θα νική-
σετε και όλους εκείνους (τους Ευρωπαίους) που βοηθούν και τους Ευρωπαίους και τη
διχόνοια για να σας καταστρέψουν».34

Ο Καποδίστριας κατηγορήθηκε σφόδρα από την Αντιπολίτευση για την αναστολή
του Συντάγματος που υπέβαλε, όταν ήλθε στην Ελλάδα. Σε επιστολή του προς τον Bory
de Saint Vincent στις 8/9/1830 αναφέρει μεταξύ των άλλων τα εξής: «…οι δημοκρατικά
φρονούντες φίλοι σας στη Γαλλία δεν καταλαβαίνουν ότι πολιτικά και ηθικά αυτός ο
τόπος έχει καταπέσει ύστερα από τέσσερις αιώνες δουλεία και οκτώ έτη αναρχίας…
Κατά τη γνώμη μου, πριν δοθεί Σύνταγμα, πρέπει για μερικά χρόνια ακόμη να προετοι-
μαστούν οι άνθρωποι για να γίνουν καλά κοινωνικά και πολιτικά όντα με τη μάθηση
και την εργασία. Δίνω τεράστια σημασία σ’ αυτά τα στοιχεία, δηλαδή να συστήσω σε
κάθε κοινότητα ένα ή περισσότερα αλληλοδιδακτικά σχολεία, να βάλω τα θεμέλια για
σχολεία που θα προετοιμάζουν δασκάλους και μαθητές ανώτερων τάξεων καθώς και
να ιδρύσω σχολεία τεχνών και εργόχειρων, να δώσω τέλος  στην πλειοψηφία των συμ-
πατριωτών μου, η οποία αποτελείται από φτωχούς και ακτήμονες, ιδιοκτησία γης με
κλήρο που θα παραχωρηθούν στις οικογένειες των γεωργών με επιεικείς συνθήκες».

Με δικά του χρήματα σπούδαζε 300 ελληνόπουλα στην Ευρώπη. Ο ένας από τους
δολοφόνους του είχε σπουδάσει με δικά του χρήματα. Η ελληνική Επανάσταση δεν θα
επετύγχανε χωρίς τη συμβολή του. Έδωσε πολύτιμη μάχη με Ευρωπαίους φιλικά προ-
σκείμενους. Ξεσήκωσε το φιλελληνικό κίνημα στην Ευρώπη. Έστειλε χρήματα, οπλισμό
και τόνους παξιμάδια στην Ελλάδα. Οργάνωσε πολεμικό ναυτικό και γενικά τη ναυτιλία.
Ήθελε να κάνει τους Έλληνες νοικοκυραίους. Να δώσει γη και δάνεια. Ακολούθησε το
δρόμο της θυσίας για το Έθνος. Δεν δέχθηκε ποτέ αμοιβή ως Κυβερνήτης. «Όταν βε-
βαιωθώ», έλεγε, «ότι ουδέν ελληνόπουλο πεινάει, τότε ίσως θα δεχθώ έναν οβολό».

Έβαλε υποθήκη τα κτήματά του στην Κέρκυρα σε Έλληνα εφοπλιστή, προκειμένου
να φέρει δύο καραβιές τρόφιμα για τον πεινασμένο λαό.35

Μόνο ενδεικτικά αναφέρομε ελάχιστες από τις προσπάθειες του Καποδίστρια για
την Ελλάδα. Θυσίασε την προσωπική του ζωή και ευτυχία για την πατρίδα. Θα μπο-
ρούσε να είχε νυμφευθεί την ευγενή και με τον ίδιο πατριωτικό παλμό Ρωξάνδρα
Στούρτζα, κόρη του πρίγκιπα της Μολδαβίας Σκαρλάτου Στούρτζα και της Φαναριώτισ-
σας Σουλτάνας Μουρούζη, αλλά έθεσε υπεράνω όλων, όπως και εκείνη, την πατρίδα.36

Η Ρωξάνδρα Στούρτζα, υπήρξε άνθρωπος με υψηλή παιδεία και έντονους φιλοσο-
φικούς και κοινωνικούς προβληματισμούς. Η Τσαρίνα της Ρωσίας την επέλεξε για «δε-
σποινίδα επί των τιμών». Στα 1809 σε ηλικία 23 ετών γνώρισε στην Αγία Πετρούπολη
τον Ιωάννη Καποδίστρια. Μετά έξι χρόνια βρέθηκαν  και οι δύο τους στη συνοδεία του
τσαρικού ζεύγους και εκεί γνώρισαν τον Έλληνα λόγιο Άνθιμο Γαζή και τον Ιεράρχη
Ιγνάτιο Ουγγροβλαχίας.

Αποτέλεσμα των επαφών τους αυτών ήταν η ίδρυση της «Φιλομούσου Εταιρείας της
Βιέννης», ενός εκπαιδευτικού προεπαναστατικού εγχειρήματος, του οποίου η Ρωξάν-
δρα υπήρξε συνιδρύτρια, που το διέλυσε αργότερα ο Μέτερνιχ. Η διπλωματική καριέρα
του Καποδίστρια και η αφοσίωσή του στον Ελληνικό Αγώνα τον έπεισαν ότι δεν θα

μπορούσε να έχει ομαλή οικογενειακή ζωή, ώστε να μπορέσουν να ενώσουν τις ζωές
τους. Υπέρτερος σκοπός γι’ αυτόν η σωτηρία της πατρίδος. Οι δύο νέοι έζησαν μακριά,
ενισχύοντας πάντα η Ρωξάνδρα χρηματικά την ελληνική παιδεία των νέων ομογενών
και περιθάλποντας μετά την έκρηξη της Επανάστασης, με δικά της έξοδα χιλιάδες Έλ-
ληνες, κυρίως γυναικόπαιδα και Έλληνες που κατέφθαναν στην Οδησσό από την Ελ-
λάδα για να προστατευτούν. Εξαγόραζε επίσης γυναίκες αιχμαλώτους που πουλούσαν
στα σκλαβοπάζαρα της Ανατολής οι Οθωμανοί. Με επιστολές της στην αριστοκρατία
της Ευρώπης προσπαθεί να κινητοποιήσει τους ανθρώπους της τάξης της υπέρ της ελ-
ληνικής υπόθεσης.37

Είναι χαρακτηριστική η αγνή ιδεολογία του Καποδίστρια από επιστολή απαντητική
προς την Ρωξάνδρα Στούρτζα: «χιλίας επί χιλίων ευχαριστίας δεσποσύνη δια την ευ-
γένειαν μεθ’ ης με ενθυμείσθε. Αι δύο επιστολαί σας η μία εκ Βάδης και η άλλη εκ
Μπρούσελ, μοι παρέσχον μεγάλην ευχαρίστησιν. Η πρώτη εν τη οποία ομιλείτε περί
των ονείρων υμών επί της τύχης της πατρίδος ημών επιβεβαιοί και τα ιδικά μου ονει-
ροπολήματα».38

Όπως έλεγε ο ίδιος ο Καποδίστριας στα σκόρπια φύλλα της αλληλογραφίας τους με
μεγάλο πόνο «… γνωριστήκαμε Ρωξάνδρα σε θυελλώδεις καιρούς… προέχει η αποκα-
τάσταση της Πατρίδος…».

Υπηρέτησαν  και οι δύο πιστά μέχρι τέλους της ζωής τους την «ελληνική υπόθεση»,
θυσιάζοντας την προσωπική τους ευτυχία.39

Το τελευταίο γράμμα της Ρωξάνδρας προς τον Καποδίστρια δεν τον βρήκε ζωντανό.
Στο τελευταίο του γράμμα ο Καποδίστριας της ζητά να τον θυμάται στις προσευχές της
και αναρωτιέται αν θα ξανασυναντηθούν.40 Η Ρωξάνδρα στα Απομνημονεύματά της
αναφερόμενη στο Συνέδριο της Βιέννης, γράφει: «Το πιο σπουδαίο αποτέλεσμα ήταν
ότι υπενθυμίσαμε στη συγκεντρωμένη στη Βιέννη επίσημη Ευρώπη την ύπαρξη
έθνους, που στενάζει κάτω από τον βάρβαρο ζυγό, που το ευγενές του όνομα είχε χα-
ραχθεί βαθιά στο πέρασμα των αιώνων και που ζητούσε εναγωνίως να λάβει πάλι τη
θέση που δικαιωματικά του ανήκε, μέσα στις τάξεις του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού…».41

Ο Ιωάννης Καποδίστριας υπήρξε ευεργέτης πολλών χωρών, γεγονός που αναγνωρί-
ζουν οι χώρες αυτές και τον τιμούν δεόντως με όλα τα μέσα και τις εκδηλώσεις. Στη
Λωζάννη έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του από τον Ρώσο Υπουργό Εξωτε-
ρικών Σεργκέι Λαβρώφ και συμμετείχε η Ελβετίδα ομόλογός του Μισελίν Κάλμυ Ρέι.42

Ο Καποδίστριας έφτιαξε το Σύνταγμα της τότε Επτανησιακής Πολιτείας. Ο ίδιος είναι
ο δημιουργός του Ελβετικού Συντάγματος. Έσωσε από διαμελισμό και πτώχευση την
ηττημένη το 1821 Γαλλία. Έγινε Υπουργός το 1816 της μεγαλύτερης τότε Ευρωπαικής
δυνάμεως, της Ρωσίας. Έσωσε την ελληνική Επανάσταση. Οι πολιτικοί του άθλοι είναι
μοναδικοί κατά τον 19ο αιώνα. Άγαλμα του  Καποδίστρια δεσπόζει και στη Σλοβενία.
Σε ομιλία του ο Κορνιλάκης παρουσίασε τον «Άγιο της Πολιτικής», τη σπουδαία βιο-
γραφία του, τα επιτεύγματά του, τις θυσίες του για την Ελλάδα μέχρι και την ύστατη
θυσία του, προσφέροντας την ίδια του τη ζωή για την ενότητα της πατρίδος μας.43

Άγαλμα του Καποδίστρια δεσπόζει και στη Βενετία. Έσωσε τη Γαλλία το 1815. Μετά
το Βατερλό επηρέασε τον Τσάρο να μην διαμελίσθει η Γαλλία σαν ηττημένη χώρα και
να μειωθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις κατά 99%, διότι ο λαός της δεν ευθυνόταν.
Αναγορεύθηκε επίτιμος δημότης διαφόρων ευρωπαϊκών πόλεων. Δεν θέλησε ποτέ να
γίνει Ρώσος υπήκοος αλλά να μείνει πιστός Έλληνας. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια
που είπε στον Τσάρο: «Μεγαλειότατε δέχομαι (εννοείται να αναλάβω Υπουργός Εξω-
τερικών της Ρωσίας), με τον όρο να μην γίνω υπήκοος αλλά να είμαι υπάλληλός σας».44

Ευλαβέστατος Χριστιανός ο Ιωάννης Καποδίστριας και ενώ πήγαινε στην εκκλησία
του Αγίου Σπυρίδωνος να εκκλησιαστεί στις 27 Σεπτεμβρίου 1831 δολοφονήθηκε δε-
χόμενος τα πυρά από τα φονικά όπλα των Μαυρομιχαλαίων, Κωνσταντίνου και Γεωρ-
γίου, ο ένας εκ των οποίων είχε σπουδάσει με δικά του χρήματα στην Ευρώπη. Η
δολοφονία του υπήρξε τραγική για το νεοσύστατο κράτος και ήταν αποτέλεσμα μεμο-
νωμένων συμφερόντων και προσωπικών φιλοδοξιών.

Ο Καποδίστριας μιλεί με το παράδειγμά του, με τις υπέροχες αρετές του με την
εθνική και πολιτική του πορεία, με τη συνέπειά του. 

Στον τάφο του στην Κέρκυρα διαβάζουμε, Ιωάννης Καποδίστριας, «Δεν ζει ο άνθρω-
πος, ζει το έργο του».

Η λαμπρή βιοτροχιά του κατακλύζει τις σελίδες της Ιστορίας. Το έργο του διαχρονικό
και παράδειγμα προς μίμηση όχι μόνον από τους Έλληνες ηγέτες αλλά και από τους
ηγέτες όλου του κόσμου.

Ο Καποδίστριας μπορεί να γίνει το υπόδειγμα η παρουσία του ελληνικού μέτρου.
Το έργο του, τα λόγια του, μοναδικό πνευματικό καταπίστευμα. Ας τα αφουγκρα-

στούμε. Μας χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε και σήμερα.

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
«... Ούτε ο φόβος των μηχανορραφιών και των ραδιούργων, ούτε οι μεγάλες συκοφαν-

τικές στήλες  μερικών εφημερίδων δεν θα με αφήσουν να παρεκκλίνω ποτέ από την πο-
ρεία που χάραξα στη ζωή μου. Ας λέγουν κι ας γράφουν ό,τι θέλουν. Θα έλθει κάποτε ο
καιρός, όταν οι άνθρωποι κρίνονται όχι σύμφωνα με όσα είπαν ή έγραψαν για τις πράξεις
τους, αλλά με αυτή τη μαρτυρία των πράξεών τους. Με αυτήν την πίστη ως αξίωμα έζησα
μέσα στον κόσμο με θεμέλιο αυτές τις πνευματικές αρχές μέχρι τώρα, οπότε βρίσκομαι
στη δύση της ζωής μου, και υπήρξα πάντοτε ευχαριστημένος γι’ αυτό. Μου είναι αδύνατον
πλέον να αλλάξω τώρα. Θα συνεχίσω εκπληρώνοντας πάντοτε το χρέος μου, χωρίς να
φροντίζω για τον εαυτό μου και ας γίνει ό,τι γίνει… (επιστολή Ιωάννη Καποδίστρια προς
το φίλο του Ιωάννη Γαβριήλ Ευνάρδο, 14 Σεπτεμβρίου 1831, 13 ημέρες πριν τη δολοφονία
του, Είναι η πολιτική διαθήκη που αφήνει στις επόμενες γενεές Ελλήνων).45

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ (1776 – 1831)

Υπό Μαρίας-Ελευθερίας Γ. Γιατράκου 
Δρ. Φιλ. Πανεπιστημίου Αθηνών
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34 Ίδιος, ο.π.
35 https:// gr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch
36 Ιωάννης Καποδίστριας - Ρωξάνδρα Στούρτζα,

htpps://www.real.gr

37 Καποδίστρια - Στρούτζα: Ο μεγάλος ανεκπλήρωτος
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39 Ανδρέας Κρόκος, οπ. χασ
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ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ ΨΝΑ: ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΕΚΠΛΗΞΗ

Μόλις γύρισα από τις καλοκαιρινές μου διακοπές από την πα-
τρίδα μου τη Χίο, και η πρώτη μου έγνοια1 ήταν να ακούσω από
πρώτο χέρι το τι γίνεται στο ΨΝΑ (Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττι-
κής) «Δρομοκαΐτειο». Πήρα λοιπόν τον Διοικητικό Διευθυντή από
τον οποίο έμαθα ότι την επομένη θα είχαμε την επίσκεψη της Υφυπουργού που
είναι εντεταλμένη επί των ψυχιατρικών θεμάτων κ. Ζωής Ράπτη! Μη χάνοντας λοι-
πόν την ευκαιρία, έφθασα τη σωστή ώρα στο σωστό τόπο, για να μάθω «πώς ήταν
και μας θυμήθηκαν».

Για να μπει ο αναγνώστης (ή η αναγνώστρια) στο πνεύμα του κειμένου μου, πρέ-
πει να τονίσω ότι τα 39 χρόνια που υπηρετώ εκεί (από τον Φεβρουάριο του 1981)
δεν θυμάμαι υψηλά ιστάμενο κυβερνητικό στέλεχος να μας επισκέπτεται! Ίσως επί
αειμνήστου Γ. Γεννηματά, ο Υφυπουργός του Μανώλης Σκουλάκης να πέρασε από
εκεί. Η άλλη Υφυπουργός του, η Ελπίδα Τσουρή, παρ’ότι μας βοήθησε ποικιλοτρό-
πως (ήταν Βουλευτής Χίου), δεν θυμάμαι αν πέρασε από το Ίδρυμα η ίδια (συγχώρα
με Ελπίδα αν κάνω τέτοια «γκάφα»).

Γράφοντας τη λέξη «Ιδρυμα» πρέπει να εξηγήσω στον αναγνώστη (-στρια) ότι το
«Δρομοκαΐτειο» είναι ένα (ακόμη) Χιώτικο Ίδρυμα που το Δ.Σ. του δεν έχει άμεση
σχέση με την εκάστοτε κυβέρνηση, δηλ. δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα, με αποτέ-
λεσμα πολλάκις να «διωκόμεθα». Τέσσερις φορές (επαναλαμβάνω, τέσσερις φορές)
έχομε επανέλθει στη Διοίκηση του Ιδρύματος με απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (επί διαφόρων κυβερνήσεων)!

Για να επανέλθω όμως στο θέμα μας, από το οποίο «ξεστράτισα», η κ. Υφυπουρ-
γός ήλθε με ένα σοβαρό επιτελείο χωρίς υπερβολές και… τυμπανοκρουσίες!... Πρό-
κειται για ένα πρόσωπο που αποπνέει καλοσύνη! Νομίζω ότι είναι «το κατάλληλο
πρόσωπο στην κατάλληλη θέση», διότι η θέση αυτή απαιτεί ανθρωπιά!... Έχει επαρ-
κείς γνώσεις στο θέμα (στο πρόβλημα, θα μπορούσα να γράψω) που της
ανετέθη.Είναι Βουλευτής Βορείου Τομέως Αθηνών, πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών
με μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Κεντ,
είναι Δικηγόρος στο Συμβούλιο της Επικρατείας με ειδίκευση σε θέματα Δικαίου
του Περιβάλλοντος και της Χωροταξίας, έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψυχικού (1998-2014) καθώς και εκλεγμένη
εκπρόσωπος στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έχει περάσει και από
άλλες αξιόλογες θέσεις, και από το 2016 μέχρι και σήμερα είναι Γραμματέας Σχέ-
σεων Κοινωνίας-Κόμματος και Μέλος των Τομέων Υγείας και Εργασίας και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης της Ν.Δ.

Για να επανέλθομε στα του «Δρομοκαϊτείου», η συγκέντρωση έγινε στο σύγχρονο
αμφιθέατρο (έργο ΕΟΚ) με όλους τους κανόνες που επιβάλει η ύπαρξη του κορω-
νοϊού και των κινδύνων που ακολουθούν τη μόλυνση του. Στη συγκέντρωση παρευ-
ρέθηκαν, εκτός από το επιτελείο της κ. Υφυπουργού, ο δικός μας Πρόεδρος κ.
Ισίδωρος Πρώιος, ο Αντιπρόεδρός μας κ. Αντώνιος Χλωρός, ο Διοικητικός Διευθυντής
κ. Μανώλης Οικονομάκης, και αρκετά στελέχη και Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών.
Επίσης παρευρέθη η Διευθύντρια του «αδελφού» Ψυχιατρείου του Δαφνίου, το
οποίο απέχει από το δικό μας λιγότερο από 2 χιλιόμετρα!

Ο κ. Πρόεδρος καλωσόρισε την Υφυπουργό και το επιτελείο της, και ακολούθως
η Υφυπουργός κ. Ζωή Ράπτη, αφού χαιρέτησε τους παρευρισκόμενους, έκανε αρ-
κετές ερωτήσεις και ενημερώθηκε για τα προβλήματα τα τρέχοντα και τα παλιά, δεί-
χνοντας αρκετό ενδιαφέρον για την ιστορία του Ιδρύματος!

Εντύπωση μου έκανε που ένα από τα στελέχη της, ο Διευθυντής του Γραφείου
της, με γνώριζε από… ένα άρθρο μου στην «ΕΣΤΙΑ». Αυτό με ώθησε να γράψω και
αυτό το άρθρο, διότι νομίζω ότι πρέπει να δημοσιοποιούνται και πράγματα που δεν
έχουν γίνει (ενώ θα έπρεπε να γίνουν), και πράγματα (καλά) που γίνονται και δεν
τα παίρνει είδηση κανένας (π.χ. την επίσκεψη της Υφυπουργού στο Ίδρυμά μας),
ενώ το Κράτος απουσίαζε επί 30-40 χρόνια!!!

Κάτι το οποίο βοήθησε (και ελπίζω να βοηθήσει και στο μέλλον τους ανθρώπους
που θα ασχοληθούν στο Υπουργείο) είναι ένα ενημερωτικό έντυπο το οποίο είχε
την καλοσύνη (κει την πρόνοια-εξυπνάδα) να φτιάξει ο Πρόεδρος κ. Ισίδωρος Πρώιος
με τους συνεργάτες του και να το μοιράσει στους παρευρισκόμενους, δίνοντας (ελ-
πίζω) και κάποια επιπλέον έντυπα στο επιτελείο της κ. Υφυπουργού, ούτως ώστε
να μας βοηθήσουν στο μέλλον. Από αυτό το έντυπο2 αντιγράφω κάποια στοιχεία
του παρόντος (κυρίως, όχι ιστορικά)!

… «Δρομοκαΐτειο» λοιπόν: Ιεράς Οδού 343 – Χαϊδάρι, Κληροδότημα του άρθρου
109 του Συντάγματος, ΝΠΔΔ υπαγόμενο στο ΕΣΥ. Διοικείται από 9μελές Δ.Σ., τα 5
Μέλη του οποίου εκλέγονται σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης και επιλέγουν
τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο. Οργανικές θέσεις: 1042, κατειλημμένες: 384,
κενές οργανικές θέσεις: 658 (!!!, τα θαυμαστικά δικά μου), σύνολο υπηρετούντων:
578. Κλίνες βραχείας νοσηλείας: 190 (+40), θέσεις ΜΨΑ: 224, σύνολο οργανικών
κλινών: 593. Πλην της νοσηλείας ψυχιατρικών ασθενών (= Δευτεροβάθμια Ψυχική
Υγεία), εφημερεύει 2 φορές εβδομαδιαίως και έχει Εξωτερικά Ιατρεία και Εργαστή-
ρια (= Πρωτοβάθμια Φροντίδα). Επίσης, έχει Κοινοτικό Δίκτυο Ψυχικής Υγείας (=
Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης + 2 Κέντρα Ψυχικής Υγείας). Ακόμη, εκ-
παιδεύει επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας (δίδει Ψυχιατρική Ειδικότητα, έχει Σχολή
Βοηθών Νοσηλευτών και συμβάλλει στην πρακτική άσκηση των φοιτητών). Ο προ-
ϋπολογισμός είναι 4.120.000€, το δε κόστος νοσηλείας ανά ημέρα το 2019 ήταν
25,42€. Στις 31/12/2019 είχε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 48.168€.

Το «Δρομοκαΐτειο» θεωρείται ιστορικός τόπος (ΦΕΚ ΤΑΑΠ 377/2009). Διαθέτει τέλειο
Νοσοκομειακό Μουσείο, πολυτελές αμφιθέατρο, Ναό που έγινε το 1902 από τον Δή-
μαρχο της τουρκοκρατούμενης τότε Χίου Λ.Μ. Καλβοκορέση (προστατευμένο Μετα-
βυζαντινό Μουσείο). Ακόμη, διαθέτει εντός του χώρου του ανοικτό (θερινό) θέατρο
και εκτός της Ιεράς Οδού 21 ακίνητα (σε όλη την Αττική) συνολικής εκτάσεως 6.315 τ.μ.

Στα 420 στρέμματα γης που κατέχομε (τα τελευταία χρόνια μας «αφήρεσαν» 10-
20 στρέμματα) υπάρχει μεγάλο δάσος καθώς και 840 ελαιόδεντρα. Ακόμη, υπάρχουν

45 κτίρια, αρκετά εκ των οποίων έπαψαν να λειτουργούν λόγω ελλείψεως συντη-
ρήσεως (= λόγω ελλείψεως χρημάτων και προσωπικού). Η έκταση που τα στεγα-
σμένα κτίρια κατελάμβαναν παλαιότερα έφθανε τα 26.000 τ.μ.

Από πλευράς ενδονοσοκομειακής3 διαρθρώσεως, το Νοσοκομείο μας διαθέτει 6
Τμήματα Οξέων-Βραχείας Νοσηλείας, συνολικής δυναμικότητος 190 κλινών, Ειδικό
Γηροψυχιατρικό Τμήμα 40 κλινών (εφημερεύει για ασθενείς άνω των 65 ετών), υπο-
στηρικτικές δομές (Παθολογική-Νευρολογική Κλινική 20 κλινών, Μικροβιολογικό,
Ακτινολογικό, 2 Οδοντιατρεία, Φαρμακείο), Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, Εξω-
τερικά Ιατρεία, Ειδικό Τμήμα Πολλαπλών Ψυχοθεραπειών, 2 Ενδονοσοκομειακούς
Ξενώνες (έναν 50 ατόμων και έναν 16 ατόμων), Νοσοκομείο Ημέρας 25 θέσεων, και
Τμήμα Χρονίων δυναμικότητας 35 κλινών (κατειλημμένες οι 15).

Τα 2 Κέντρα Ψυχικής Υγείας, το ένα βρίσκεται στον Κορυδαλλό και καλύπτει την
αντίστοιχη περιοχή μέχρι τη Μάνδρα και τα Μέγαρα, και το άλλο στο Κερατσίνι και
καλύπτει την αντίστοιχη περιοχή μέχρι και τη Σαλαμίνα και τους όμορους Δήμους!
Ακόμη διαθέτομε 5 Ξενώνες και 1 Οικοτροφείο (συνολικά 88 θέσεων). Τέλος, έχομε
10 προστατευόμενα διαμερίσματα με σύνολο 45 θέσεις!... Ακόμη έχομε 4 καταστή-
ματα, 3 εκτός και 1 εντός του χώρου του Νοσοκομείου.

Έχομε βέβαια και τις λοιπές υποστηρικτικές δραστηριότητες (Υπηρεσίες): Πλυν-
τήρια, Μαγειρεία, Τεχνική Υπηρεσία, Εργοθεραπεία, Γεωργική Υπηρεσία με Γεωπόνο
και Κηπουρούς, Γυμναστήριο (είχαμε και γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά),
Κοινωνική Υπηρεσία, και τέλος λοιπές Διοικητικές Υπηρεσίες!

Από πλευράς έμψυχου δυναμικού οι οργανικές θέσεις του Νοσοκομείου μας είναι
1.042, κατειλημμένες 384, κενές 658 (!!!, τα θαυμαστικά βέβαια δικά μου, αλλά ελ-
πίζω και δικά σας). Έχομε κατά καιρούς… και έκτακτους υπαλλήλους αορίστου χρό-
νου, σήμερα 32, και κάποιους που έρχονται και φεύγουν σε ορισμένο χρόνο(;),
σήμερα 188!

Σήμερα ζουν και εργάζονται εντός του χώρου του Ιδρύματος και στην ευρύτερη
περιοχή της Αττικοβοιωτίας 566 άτομα, εκ των οποίων οι 255 είναι Νοσηλευτικό
Προσωπικό. Εδώ πρέπει να τονίσω ως Χιώτης, ότι λόγω των χιακών ριζών του ιδρυ-
τού του Ιδρύματος, ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων έχει κάποια σχέση με τη
Χίο. Μάλιστα αρκετοί κατάγονται από το χωριό Πυργί και είναι κάτοικοι της περιοχής
που «ανδρώθηκε» το «Δρομοκαΐτειο». Και βέβαια η περιοχή αυτή είναι το γνωστό
σε όλους μας Χαϊδάρι. Όταν ο χώρος δόθηκε από την Κυβέρνηση Τρικούπη για να
γίνουν τα πρώτα 5-6 κτίρια, η όλη περιοχή ήταν ακατοίκητη και μάλιστα φοβίσιμη.
Ίσως γι’ αυτό την προτίμησε ο λήσταρχος Νταβέλης και εγκατεστάθη στην ομώνυμη
σπηλιά που υπάρχει στο χώρο του Ιδρύματος! Η δεύτερη σπηλιά του Νταβέλη ήταν
(είναι) στην περιοχή της Πεντέλης!... (σ.σ. φαίνεται ότι ο λήσταρχος Νταβέλης το
είχε… δίπορτο και πηγαινοερχόταν Χαϊδάρι-Πεντέλη και Πεντέλη-Χαϊδάρι!...).

Αλλά για να επανέλθομε στο Ίδρυμα και στο υπηρετούν σήμερα προσωπικό: Από
τις 35 οργανικές θέσεις Ψυχιάτρων σήμερα υπηρετούν 21(!), κενές 14. Από τις 318
Διοικητικού Προσωπικού κατειλημμένες 86, κενές 233(!!!). Και από τη Νοσηλευτική
Υπηρεσία που πρέπει να έχει 548 άτομα, έχει ΜΟΝΟ 210 (κενές 338 θέσεις) [Φαν-
ταστείτε στα μαύρα μεσάνυχτα σε έναν απέραντο θάλαμο να εφημερεύει και να ξε-
νυχτά 1 νοσηλεύτρια! Σίγουρα είναι ηρωίδα!...]. Δεν υπεισέρχομαι σε λεπτομέρειες
για να μη σας κουράσω!... Και να φανταστεί κανείς ότι το επόμενο διάστημα μέχρι
τέλους του 2021 αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν άνω των 40 ατόμων, όλων των
Υπηρεσιών, και θα φύγουν παίρνοντας μαζί τους όλη την εμπειρία των ετών που
υπηρέτησαν στο Ίδρυμα.

Αλλά ας ρίξομε μια ματιά στον κόσμο που πηγαινοέρχεται στο Νοσοκομείο μας,
συγκρίνοντας τους αριθμούς των επειγόντων περιστατικών στο Εφημερείο μας τα
τελευταία χρόνια. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια έχομε αναπτύξει
(χωρίς τυμπανοκρουσίες) και απλά καθημερινά Εξωτερικά Ιατρεία4, όπου ο καθένας
μας (εργαζόμενοι και περίοικοι) μπορούν να βρουν μια βοήθεια, να νιώσουν κάποια
ζεστασιά και στοργή στα προβλήματα που απασχολούν όλους μας καθημερινά!...

Αλλά επειδή «οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους», αντιγράφομε μερικούς! Ιανουάριος
2015: προσέλευση 314 άτομα, εισαγωγή 173 άτομα. Ιανουάριος 2020: προσέλευση
337 άτομα, εισαγωγή 209 άτομα. Βλέπομε λοιπόν ότι (ευτυχώς) δεν έχομε μεγάλες
αποκλίσεις από έτος σε έτος. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ακούσιες (εισαγγελικές)
εντολές. Επειδή σας κουράζω, περισσότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στην έκδοση
του Μαρτίου του 2018, με τα στατιστικά των ετών 1990-2017!...

Δεν προχωρώ στην ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και των πιστώσεων, διότι
έχω… αλλεργία στα οικονομικά!... (είναι έτοιμα για όποιον ή όποιους έχουν… όρεξη
να… εντρυφήσουν!...).

Εγώ, ως μη έχων σχέση με την πολιτική (και τους πολιτικούς, βεβαίως-βεβαίως,
όπως έλεγε και κάποιος, αείμνηστος σήμερα) θα επαναλάβω ότι η επίσκεψη της Υφυ-
πουργού κ. Ζωής Ράπτη υπήρξε ένα βάλσαμο στην καρδιά μου, διότι με αυτά που
ακούω και βλέπω μέσα στο Ίδρυμα 40 τόσα χρόνια (σχεδόν) έχω αναπτύξει αυτό που
οι συνάδελφοι ονομάζουν κατάθλιψη! Δεν έχω στατιστικά στοιχεία για το πόσο τοις
εκατό των ασθενών μας είναι εγκαταλελειμμένοι ΠΛΗΡΩΣ, δηλ. δεν τους επισκέπτε-
ται κανένας ΕΠΙ ΣΕΙΡΑΝ ΕΤΩΝ. Ένα πιάτο φαγητό κι ένα κρεβάτι τους το προσφέρει
το Κράτος, η στοργή όμως και η ζεστασιά ούτε αγοράζεται ούτε πωλείται!

Κλείνοντας, θα σας προτρέψω να επισκεφθείτε το Ίδρυμα! Έχουν περάσει κι έχουν
νοσηλευθεί εδώ μεγάλα ονόματα του καλλιτεχνικού και του πνευματικού μας κό-
σμου (δεν τους αναφέρω διότι όλο και κάποιον θα ξεχάσω!...). Στο Μουσείο μας φι-
λοξενούνται έργα μεγάλων ζωγράφων και κείμενα μεγάλων χειριστών της πένας και
της γλώσσης! Η απόσταση του Ιδρύματος από το κέντρο είναι μικρή, τα μαζικά μέσα
μεταφοράς είναι αρκετά και δεν υπάρχει δικαιολογία για 1 ΩΡΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ επί σκεψη
σε ένα Ίδρυμα, είτε Ψυχιατρείο, είτε Γηροκομείο, είτε Νοσοκομείο σωματικών νο-
σημάτων είναι αυτό! Η χαρά που παίρνουν οι νοσηλευό μενοι δεν περιγράφεται!

Και ενώ ετοιμαζόμουν να κλείσω το κείμενό μου, πέφτει στα χέρια μου ένα κεί-
μενο του εκλεκτού συνεργάτη του ΒΗΜΑΤΟΣ κ. Κώστα Γεωρ γουσόπουλου (Παρα-
σκευή-Κυριακή 25-27 Μαΐου 2018) που αναφέρεται (και) στον Γεώργιο Βιζυηνό
(κρατώ στο αρχείο μου ό,τι έχει σχέση με το «Δρομοκαΐτειο»), εις το οποίο αναφέρει
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Α. Υποστηρικτική - βοηθητική τεχνολογία
Μεταξύ των παραγόντων και των συντελεστών που διαμορφώ-

νουν την Ποιότητα Ζωής (Π.Ζ.) των Προσώπων με Αναπηρία
(Π.μ.Α.) περιλαμβάνονται το περιβάλλον, η λειτουργική αποκατά-
σταση,  η σχολική ζωή, η δυνατότητα ψυχαγωγίας, η επαγγελμα-
τική ένταξη, η κινητικότητα κ.ά. Όμως ένας παράγοντας, στον οποίο -ίσως- δεν δίνεται ιδιαίτερη
προσοχή, είναι η τεχνολογία.

Το θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα κάθε προσπάθειας για εκμετάλλευση των τεχνολογικών επι-
τευγμάτων εξαρτάται από το πεδίο, τον τρόπο και το βαθμό εφαρμογής τους. Π.χ., τα τεχνητά
λιπάσματα, η ατομική ενέργεια, η τηλεόραση, η κινητή τηλεφωνία, η γενετική μηχανική και μία
σειρά άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα επιβεβαί-
ωσης τής άποψης αυτής. Από την άλλη πλευρά, και ανεξάρτητα από την αξιολογική προσέγγιση
που προαναφέρθηκε, ένας μεγάλος αριθμός προσώπων δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ζητήματα
λειτουργικότητας, αυτοδιαχείρισης και επικοινωνίας, να ενταχθεί στην αγορά εργασίας ή να πα-
ραμείνει σ’ αυτή, να παραγάγει ανταγωνιστικά προϊόντα, να αυξήσει την προσωπική του ασφά-
λεια κατά την ώρα εργασίας και, γενικότερα, να παρακολουθήσει την τεχνολογική πρόοδο και
να βελτιώσει την Π.Ζ. του. Μία απάντηση στα προβλήματα αυτά δίνει και η αξιοποίηση των επι-
τευγμάτων τής τεχνολογίας είτε για την υποκατάσταση λειτουργιών και την επέκταση των δυ-
νατοτήτων είτε για την προσαρμογή όρων και μέσων οικογενειακής, σχολικής, επαγγελματικής
και κοινωνικής ζωής. Από πλευράς Παραγόντων και Μέσων τής Αγωγής, τη σχετική απάντηση
τη δίνει η βασική παιδαγωγική αρχή, σύμφωνα με την οποία η βοήθεια τού υποκειμένου τής
μάθησης πρέπει να επιδιώκεται όχι μόνο με τη συνεχή βελτίωση και ανανέωση τού διδακτικού
αντικειμένου αλλά και των διδακτικών μέσων με την αξιοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμά-
των. Ειδικά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σημειώνουμε ότι ακόμη και τα μειονεκτήματά
της αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα, εφόσον αυτή χρησιμοποιείται για την κάλυψη αναγ-
κών των Π.μ.Α.

Οι εφαρμογές τής τεχνολογίας σε όλους τους τομείς τής ζωής δεν είναι πλέον προσδοκία ή
όνειρο. Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, δεν είμαστε μακριά από λύσεις, οι οποίες μπορούν
να βελτιώσουν την Π.Ζ. των Π.μ.Α. Η δημιουργία “έξυπνων σπιτιών”, στα οποία ένα και μόνο
κουμπί θα μπορεί να ελέγχει όλες τις λειτουργίες τους ψηφιακά, θα αποτελέσει πραγματικότητα
εφόσον ξεπεραστούν προβλήματα, τα οποία οφείλονται, εν μέρει, στις διαφορετικές τεχνολογίες
που δεν μπορούν να «επικοινωνήσουν» μεταξύ τους, χωρίς να παραθεωρείται το υψηλό κόστος
εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος. Όμως, με τις αυξανόμενες ευρυζωνικές ταχύτητες και συν-
δέσεις, την άνθηση των ασύρματων δικτύων κ.ά. συντελεστών  γίνεται ολοένα και πιο πιθανή η
πραγματοποίηση τού ονείρου των έξυπνων σπιτιών.

Ένα από τα βασικά προβλήματα που προκύπτουν, όταν προσπαθούμε να καταλάβουμε τον
λόγο που μια συσκευή δεν επικοινωνεί με μια άλλη, είναι οι τεχνολογικές γνώσεις. Οι δυνατό-
τητες που διαθέτουν τα έξυπνα σπίτια αφορούν, ίσως περισσότερο, τις πιο «άχαρες» τεχνολογίες
τής καθημερινότητας, όπως είναι η θέρμανση, τα ηλεκτρολογικά και η ασφάλεια τού σπιτιού.
Το κεντρικό κλείδωμα των σπιτιών, για παράδειγμα, θα μπορεί να ελέγχεται στο μέλλον μέσω
βιομετρίας. Ασφαλώς, οι δυνατότητες αυτές βελτιώνουν την Π.Ζ. τού ανθρώπου. Όμως το κόστος
ενός τέτοιου συστήματος και η εργονομική διευθέτησή του, ώστε να χρησιμοποιείται από τις
διάφορες κατηγορίες Π.μ.Α., προϋποθέτει την επίλυση άλλων προβλημάτων και, ασφαλώς, οι-
κονομικών -οπότε το ζήτημα μετακυλίεται στην οικονομική παράμετρο.

Μπροστά στην προοπτική αξιοποίησης τής τεχνολογίας για τη βελτίωση τής Π.Ζ. των Π.μ.Α., οφεί-
λουμε να ασχοληθούμε και με τη χρησιμότητα και την αναγκαιότητα τής Βοηθητικής - Υποστηρι-
κτικής Τεχνολογίας (Β. - Υ.Τ.), τα σημαντικότερα θέματα τής οποίας είναι: (i) η ειδική τεχνολογία,
(ii) οι ικανότητες και η προσωπικότητα των Π.μ.Α., (iii) η φύση τής αναπηρίας, (iv) το ψυχοκοινωνικό
περιβάλλον των Π.μ.Α. και (v) η εκτίμηση τής προδιάθεσής τους για τη χρήση, την αποφυγή ή την
εγκατάλειψη των βοηθητικών τεχνολογικών μέσων. Γενικά, η Β. - Υ.Τ. έχει ως στόχο την ανάπτυξη
τής δραστηριότητας, την εκτίμηση τής αποτελεσματικότητας και τη βελτίωση τής Π.Ζ. ενός Π.μ.Α.
Τα διλήμματα, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που εμπερικλείονται στη σχετική διαδικασία, συμπε-
ριλαμβανομένων και των προβλημάτων που αφορούν στην έρευνα σχετικά με τη χρήση των τεχνι-

κών βοηθημάτων, αποτελούν βασικές παραμέτρους τής θεματικής τής Β. - Υ.Τ.
Επίσης, σημαντικά ζητήματα αποτελούν: (i) Η σχέση μεταξύ αποτελεσματικότητας και κόστους

παραγωγής των τεχνικών βοηθημάτων. (ii) Ο τρόπος με τον οποίο οι επαγγελματίες στον χώρο
τής αποκατάστασης (σύμβουλοι, παθολόγοι ιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό, μηχανικοί, θερα-
πευτές) θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στην ψυχο - κοινωνική πλευρά τής Π.Ζ. τού
προσώπου. (iii) Η σημασία τής «ανθρώπινης επαφής» –σε εποχές που η τεχνολογία πολλαπλα-
σιάζεται σε ολόκληρη την κοινωνία– η οποία και δεν θα πρέπει να ξεχαστεί.

Η παροχή Β. - Υ.Τ. δεν συνεπάγεται αυτόματη βελτίωση τής Π.Ζ. των Π.μ.Α., διότι υπάρχουν
πάρα πολλές άλλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Κατ’ αρχήν, θα πρέπει να μας απασχολήσει
το πρόσωπο ως όλον και όχι μόνο τα τυχόν μη λειτουργούντα μηχανικά μέρη του με τα οποία
συλλειτουργεί. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε πρόσωπα με σωματικές βλάβες, χωρίς να
λαμβάνονται υπόψη οι συναισθηματικές, προσωπικές και κοινωνικές ανάγκες των προσώπων
αυτών, δεν είναι δυνατόν να αποδώσουν τα πραγματικά οφέλη τής τεχνολογίας. Οι διαθέσεις, οι
τάσεις και τα προσωπικά συναισθήματα των Π.μ.Α. συχνά δεν λαμβάνονται υπόψη, όταν πρό-
κειται να χορηγηθούν τεχνικά βοηθήματα. Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές παρατηρείται το φαι-
νόμενο να μη γίνεται αποδεκτή εκ μέρους τού χρήστη μια νέα και βελτιωμένη συσκευή, η οποία
είναι γνωστό ότι θα κάνει τη ζωή του πιο εύκολη. Η τεχνολογία από μόνη της σπάνια βελτιώνει
την Π.Ζ. του Π.μ.Α. Κάθε πρόσωπο πρέπει: (i) να έχει την ευκαιρία να ασκεί και να αναπτύσσει
όλες τις ικανότητες του και όχι μόνο τις σωματικές, (ii) να κάνει τις αυτόνομες επιλογές του, (iii)
να ελέγχει και να κατευθύνει τα συναισθήματά του, (iv) να ζητά υποστήριξη με αξιοπρέπεια ή να
την αρνείται με διπλωματικό τρόπο, (v) να μάθει να είναι άκαμπτο σε θέματα παραμονής και εξέ-
λιξης στον χώρο τής εργασίαςκαθώς και δημιουργίας νέων σχέσεων. Επομένως, αυτό που έχει
σημασία στην προκειμένη περίπτωση είναι να δίνεται η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής τού
χρήστη στη διαδικασία αξιολόγησης, επιλογής και χρησιμοποίησης των προϊόντων τής υποστη-
ρικτικής τεχνολογίας. Όσο μεγαλύτερη είναι η αποδοχή των προϊόντων αυτών εκ μέρους των
Π.μ.Α. τόσο μεγαλύτερη είναι η ωφέλειά τους. Η τεχνολογία, όσο χρήσιμη και αν φαίνεται σχε-
διαστικά, δεν μπορεί να λειτουργήσει και να αποδώσει τα αναμενόμενα, αν δεν γίνει αποδεκτή
από τους ενδεχόμενους χρήστες της.

Σύμφωνα με έρευνα σε ενήλικες (μέσος όρος ηλικίας 65 ετών) για την εκτίμηση τής ατομικής
προδιάθεσης ως προς τη χρήση, την αποφυγή ή την εγκατάλειψη των βοηθητικών τεχνολογι-
κών μέσων, προέκυψε μεταξύ άλλωνότι: Γενικά, οι χρήστες τεχνολογικών βοηθημάτων απο-
δίδουν μεγαλύτερη αξία στις υποστηρικτικές  ακουστικές συσκευές, είναι ψυχολογικά
περισσότερο έτοιμοι να υιοθετήσουν την τεχνική βοήθεια και αισθάνονται λιγότερες δυσκο-
λίες σε σχέση με τη χρήση τής τεχνολογίας, από ό,τι μη - χρήστες μέλη τής οικογένειας, φίλοι,
συνάδελφοι, συμμαθητές.

Β. Υπηρεσίες υποστήριξης
Η τεχνολογία, εφόσον γίνουν οι κατάλληλες επιλογές, αποτελεί σημαντικό παράγοντα βελ-

τίωσης τής Π.Ζ. Όμως, πέρα από την καταλληλότητα των τεχνολογικών μέσων, ένα άλλο υπαρκτό
πρόβλημα είναι αυτό που συνδέεται με την απόκτηση, χρήση και επισκευή των διαφόρων εκ-
παιδευτικών ή υποστηρικτικών μέσων. Από την επισκόπηση των σχετικών ερευνών, την οποία
πραγματοποίησε ερευνητική ομάδα στο Houston, προέκυψε ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση με-
ταξύ των αναγκών των χρηστών βοηθητικής τεχνολογίας και των διαθέσιμων τεχνολογικών υπη-
ρεσιών στον υπόψη τομέα. Η απόσταση αυτή, σύμφωνα με την εμπειρία των Κέντρων
Αυτόνομης Διαβίωσης τής χώρας όπου διεξήχθη η έρευνα, ερμηνεύεται ως εξής: (i) Οι μονάδες
επισκευής τού εξοπλισμού είναι περιορισμένες και ασύμφορες οικονομικά. (ii) Υπάρχουν προ-
βλήματα μεταφοράς των συσκευών που δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο κάθε σχετική προ-
σπάθεια. (iii) Πολύ λίγοι προμηθευτές παραλαμβάνουν τα προς επιδιόρθωση μηχανήματα από
το σπίτι τού Π.μ.Α. Έτσι, οι χρήστες των μηχανημάτων αναγκάζονται να αναβάλλουν την επισκευή
μέχρι να αντιμετωπίσουν τα σχετικά προβλήματα. (iv) Σε περίπτωση αναζήτησης τρόπων μετα-
φοράς αυξάνεται τόσο το κόστος τής επισκευής όσο και ο χρόνος που πρέπει τα Π.μ.Α. να μεί-
νουν χωρίς τη στήριξη των συσκευών τους. (v) Αντιθέτως, υπάρχει ικανοποίηση των Π.μ.Α., η
οποία προέρχεται από την αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρουν οι κλινικές που ασχο-
λούνται με τη συντήρηση των αναπηρικών καθισμάτων, διαθέτουν τις πρόθυμες υπηρεσίες εθε-
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Του Ομότιμου Καθηγητού τού ΕΚΠΑ 
Λαυρεντίου Γ. Δελλασούδα

http://scholar.uoa.gr/lavdellas/biocv/cv

ότι «ο ευαίσθητος αυτός άνθρωπος βίωνε από πολύ νωρίς μια μελαγχολία, μια
“αηδία ζωής”. Στο ποίημά του “Το όνειρον” οι πρώτοι κιόλας στίχοι και κυρίως ο υπο-
δόριος ρυθμός προετοιμάζουν το ανελέητο τέρμα: “Εψές είδα στον ύπνο μου / ένα
βαθύ ποτάμι / θεός να μην το κάμει / να γίν’ αληθινό”. Ο Βιζυηνός ζει μια εποχή που
μοιάζει τερατωδώς με τη δική μας» (σ.σ.: Πράγματι, πόσα ποτάμια, τις τελευταίες
ημέρες δεν έπνιξαν την Ελλαδίτσα μας και ιδιαιτέρως τα Ιόνια νησιά;). Κάπου πιο
κάτω ο κ. Γεωργουσόπουλος συνεχίζει να γράφει στίχους του Βιζυηνού: «Μες σ’αυτή
τη χώρα / όλ’ αλλάξαν τώρα / μετεβλήθη εντός μου / κι ο ρυθμός του κόσμου»5.

«Ο Βιζυηνός», συνεχίζει ο κ. Γεωργουσόπουλος,
«ένιωθε στη μοναξιά του φρενοκομείου να μεταβάλλε-
ται ο ρυθμός του κόσμου. Στο σημερινό “Φρενο κομείο
η Ανθρωπότης” ποιος ρυθμός κυριαρχεί; Ποια τάχα να
είναι αυτή η βοή των πλησιαζόντων γεγονότων; Τα βή-
ματα του Νέρωνα;».

Εγκαταλείποντας το ΒΗΜΑ και τον κ. Γεωργουσό-
πουλο, κρατάω την εικόνα που υπάρχει στην ίδια σε-
λίδα (εικονογράφηση: Δημήτρης Αγγελούσης)6. Η
εικόνα δείχνει ένα παιδάκι να κρατά μια νεκροκεφαλή
(έτσι θα καταλήξομε όλοι μας)! Δίπλα είναι η εικόνα

(φωτογραφία) της κ. Ράπτη! Ελπίζω να τη θυμούνται οι
επερχόμενες γενιές με καλές αναμνήσεις. Εύχομαι!...

Αγαπητή (επιτρέψτε μου) κ. Υφυπουργέ,
Μόλις γύρισα από την ιδιαιτέρα μου πατρίδα τη Χίο! Οι

εικόνες από τη ΒΙΑΛ είναι ακόμη ζωντανές μπροστά μου.
Φοβάμαι, φοβάμαι πολύ για μια ΝΕΑ ΜΟΡΙΑ (πόσο θέλει
να βάλουν φωτιές και εκεί στη ΒΙΑΛ;). Κάποιος (ο γερο-Κα-
ραμανλής;) είχε πει ότι «η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρε-
νοκομείο»! Εγώ προτρέπω τους συμπολίτες μας «αν θέλουν
ηρεμία να επισκεφθούν το “Δρομοκαΐτειο”», όσο περίεργα
κι αν ακούγεται αυτό που προτείνω!...

Αδέλφια, «Αγαπάτε Αλλήλους»!

Υ.Γ.: (1) Ελπίζω η κ. Υφυπουργός να θυμάται ότι εργαζόμεθα με το 1/3 του προ-
σωπικού μας και ότι μπορεί να κλείσει πολλές Νοσηλευτικές Σχολές, όχι όμως τη
δική μας που ΔΕΝ είναι προσφορά του Κράτους, αλλά είναι προσφορά στο Κράτος!!!

(2) Αγαπητοί Αναγνώστες, διαβάστε και το άρθρο της ΕΣΤΙΑΣ της 31/8/2020 με
τίτλο «Ζητούνται ευεργέτες» και την υπογραφή του κ. Αθαν. Δ. Ιλαρίδη!

(3) Επί του πιεστηρίου (κυριολεκτικά): Μόλις μάθαμε ότι ακυρώθηκε το «κλείσιμο»
της Σχολής! Ευχαριστούμε όσους συνέβαλαν εις αυτό και ιδιαιτέρως την κ. Ζωή Ράπτη!...

1  Συμμετέχω στη Διοίκηση του «Δρομοκαϊτείου» επί 39
χρόνια (12 χρόνια ως Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) και το
πονώ ιδιαίτερα διότι εκεί ζουν ξεχασμένοι, ως επί το πλεί-
στον, συνάνθρωποί μας!... Οίκοθεν νοείται ότι ήμουν και
είμαι πάντα άμισθος (εθελοντής).

2  Έχω γράψει στο παρελθόν πολλά κείμενα (άρθρα κλπ.)
για το «Δρομοκαΐτειο», την ιστορία του, τα προβλήματά του

και τη ζωή του Δρομοκαΐτη. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, έχομε
εκδώσει και σχετικό βιβλίο το οποίο το διαθέτομε ΔΩΡΕΑΝ.

3  Όπως κατ’επανάληψη σημειώνω στο κείμενό μου, συμ-
βουλεύομαι (αντιγράφω) από το πρόσφατο κείμενο που συνέ-
ταξαν οι Υπηρεσίες του «Δρομοκαϊτείου», υπό την καθοδήγηση
του (νυν) Προέδρου μας, διότι παρά τα 40 χρόνια που βρίσκο-
μαι στο Ίδρυμα, πολλά έχουν αλλάξει!

4  Στο σημερινό έντυπο που κυκλοφορεί, μπορείτε να διαβά-
σετε την προσφορά των Εξωτερικών μας Ιατρείων, στη σελίδα
που έχει τον τίτλο «Λειτουργικά στοιχεία εξωτερικών ασθενών».

5  Είναι και ο τίτλος του άρθρου του: «Η μεταβολή του ρυθμού».
6  Ελπίζω ότι ούτε το ΒΗΜΑ, ούτε ο κ. Γεωργουσόπουλος,

ούτε ο κ. Δημήτρης Αγγελούσης θα με διώξουν ποινικά για
την «κλοπή».

Συνέχεια από σελ. 5

Η συμβολή της Τεχνολογίας στην Ποιότητα Ζωής 
των Προσώπων με Αναπηρία *

Συνέχεια στη σελ. 7
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Οι Απόψεις του Αϊνστάιν για την Ανθρωπότητα

Σε αυτό το άρθρο ξεδιπλωμένο μέσα από βιβλίο αφιερωμένο στον Άλμπερτ Αϊνστάϊν και τις γνή-
σιες πεποιθήσεις του γύρω από διάφορα ζητήματα, αποφάσισα να εστιάσω την προσοχή μου στις
σκέψεις αυτού του εξαίσιου και σοφού και ιδιοφυούς ανθρώπου για την ανθρωπότητα και να τις
μοιραστώ μαζί σας, γιατί κάτι  θα κρατήσουμε τελικά μέσα μας, κάτι θα προσθέσουμε στα όσα ήδη
ξέρουμε ή κάτι θα κεντρίσει περισσότερο την προσοχή μας για να το εντάξουμε στο σύνολο το γενικό
των γνώσεων και του νου μας.

Έτσι, λοιπόν, ο Αϊνστάϊν αναρωτιόταν για τον πολιτισμό: «Πώς είναι δυνατόν αυτή η εποχή που
αγαπά τον πολιτισμό να είναι τόσο τερατωδώς ανήθικη; Όλο και περισσότερο εκτιμώ ότι η φι-
λανθρωπία και η αγάπη για τον συνάνθρωπο είναι πάνω απ’ όλα».

Και συνεχίζει: «Δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνά ότι, συνολικά, οι ηθικές αρετές των ανθρώπων
δε διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα».

Ωστόσο, κατά την άποψή του, «Δεν αρκεί να παίζει ο καθένας μας τον ρόλο του ως άτομο στην
πολιτιστική ανάπτυξη της ανθρώπινης φυλής. Πρέπει επίσης να αναλάβουμε καθήκοντα που
μόνο τα έθνη ως ξεχωριστές οντότητες μπορούν να επιτελέσουν».

Επιπλέον, «Η κακοτυχία», έλεγε ο Αϊνστάϊν «ταιριάζει στην ανθρωπότητα αφάνταστα περισσό-
τερο απ’ ό,τι η επιτυχία».

Περαιτέρω ο Αϊνστάϊν αναφέρει: «Γιατί οι άνθρωποι μιλούν για τους μεγάλους άνδρες με όρους
εθνικότητα; Σπουδαίοι Γερμανοί; σπουδαίοι Άγγλοι; Ο Γκαίτε πάντοτε διαμαρτυρόταν όταν χαρα-
κτηριζόταν Γερμανός ποιητής. Οι σπουδαίοι  άνθρωποι είναι απλώς άνθρωποι και δεν πρέπει να
κρίνονται με βάση την εθνικότητά τους, ούτε θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το περιβάλλον μέσα
στο οποίο ανατράφηκαν».

Εξίσου ενδιαφέρον είναι το εξής σημείο: «Οι άνθρωποι μοιάζουν με το ποδήλατο. Μπορούν
να κρατήσουν την ισορροπία τους μόνο όσο συνεχίζουν να κινούνται και πιο κάτω. Δεν είναι η
θάλασσα αλλά οι άνθρωποι που μου φέρνουν ναυτία. Φοβάμαι όμως ότι η επιστήμη δεν έχει
ακόμη ανακαλύψει μια θεραπεία γι αυτή τη νόσο».

Επιπρόσθετα, ο Αϊνστάϊν έχει πει: «Η πραγματική αξία ενός ανθρώπου κρίνεται κυρίως από
τον βαθμό και την επίγνωση που έχει απελευθερωθεί από το εγώ του».

Άλλο αξιοπρόσεκτο σημείο έχει ως εξής: «Η μειοψηφία-σήμερα η άρχουσα τάξη- έχει υπό τον
έλεγχό της το σχολείο και τον Τύπο, πολλές φορές και την εκκλησία επίσης. Αυτό της δίνει την δυ-
νατότητα να άγει και να φέρει τα συναισθήματα των μαζών και να τις χρησιμοποιεί ως εργαλείο».

Άλλωστε, κατά τον Αϊνστάϊν «όλες οι θρησκείες, όλες οι τέχνες και όλες οι επιστήμες είναι κλα-
διά του ίδιου δέντρου. Όλες αυτές οι φιλοδοξίες σκοπό έχουν να εξευμενίσουν την ζωή του αν-
θρώπου, να την ανυψώσουν από τη σφαίρα της απλής σωματικής ύπαρξης και να οδηγήσουν
το άτομο προς την ελευθερία».

Παράλληλα, ο Αϊνστάϊν έχει επισημάνει: «Εμείς οι άνθρωποι ζούμε γενικά κάτω από την ψευ-
δαίσθηση της ασφάλειας σαν να είμαστε στο σπίτι μας, σε ένα έμπιστο και καταδεκτικό φυσικό
και ανθρώπινο περιβάλλον. Όταν ωστόσο ο ρυθμός της καθημερινότητάς μας διακόπτεται, συνει-

δητοποιούμε ότι μοιάζουμε με ναυαγό που προ-
σπαθεί να ισορροπήσει πάνω σε μια σανίδα στον
ωκεανό, έχοντας ξεχάσει από που ήρθε και μη
γνωρίζοντας πού πηγαίνει».

Ακόμη, κατά τον Αϊνστάϊν, «ο άνθρωπος μπορεί
να βρει νόημα στη ζωή του, την τόσο σύντομη και
επικίνδυνη, μόνο αν αφοσιωθεί στην κοινωνία».
Ταυτόχρονα, ο ίδιος εκφράζει την άποψη πώς
«γεννιόμαστε σε μια αγέλη βουβάλων και πρέπει
να είμαστε χαρούμενοι αν δεν ποδοπατηθούμε
πριν από την ώρα μας». Κι ύστερα, «ο άνθρωπος
πρέπει να μάθει να κατανοεί τα κίνητρα των αν-
θρώπων, τις ψευδαισθήσεις τους και τα δεινά τους, αν θέλει να έχει μια ορθή σχέση με τους συ-
νανθρώπους του και την κοινότητα».

Κλείνω με μερικά ακόμη αποφθέγματα του Αϊνστάϊν:
«Η ύπαρξη και η αξία των ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν είναι γραμμένη στ’ άστρα».
«Για να εξασφαλίσει κανείς ευνοϊκή ανταπόκριση από τους ανθρώπους, είναι καλύτερο να

προσφέρει κάτι στο στομάχι τους παρά στον εγκέφαλό τους».
«Ο φόβος ή η ηλιθιότητα υπήρξαν πάντοτε τα βασικά συστατικά των περισσότερων ανθρώπι-

νων ενεργειών».
«Το άτομο, εάν αφηνόταν μόνο του από την γέννησή του, θα παρέμενε πρωτόγονος και θα

έμοιαζε με ζώο στις σκέψεις και στα αισθήματά του [.....] Το άτομο είναι αυτό που είναι [....] γιατί
[είναι] μέλος μια μεγάλης ανθρώπινης κοινότητας που κατευθύνει την υλική και πνευματική
ύπαρξή του από το λίκνο μέχρι τον τάφο».

Τέλος, σύμφωνα με τον Αϊνστάϊν «Για να είναι κανείς ιδανικό μέλος ενός κοπαδιού προβάτων,
πρέπει πρώτα απ’ όλα, να είναι πρόβατο».

Συμπερασματικά, ο Αϊνστάϊν δεν χρησιμοποιεί περιττές φρασολογίες, ούτε νοιάζεται να γίνει
αρεστός στους άλλους με τα λόγια του. Αυτά που λέει τα λέει με αμεσότητα, καθαρότητα και ου-
σιαστικότητα. Για μένα, η ανθρωπότητα απέχει κατά πολύ από ένα ιδανικό μοτίβο. Βέβαια, έτσι
ήταν πάντα και ίσως κι έτσι θα είναι. Αξίζει όμως να παρατηρήσουμε πως χωρίς «τον αγώνα για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, αυτόν τον αιώνιο αγώνα που χαρακτηρίζει μεγάλο μέρος της ιστορίας
μας, η κοινωνία μας σίγουρα θα καταστρεφόταν. Μπορεί μια τελική νίκη να μην μπορεί  ποτέ να
επιτευχθεί. Όμως η κόπωση σε αυτό τον αγώνα θα είχε ολέθριο αποτέλεσμα για το ανθρώπινο
γένος μας». Έτσι το ορίζει ο Αϊνστάϊν κι έτσι το κατανοώ κι εγώ.

Υ.Γ.. Όλο το παραπάνω κείμενο έχει ακολουθήσει πιστά το βιβλίο “Άλμπερτ Αϊνστάιν: Η σοφία
του για τη ζωή”. Ανθολόγηση-Επιμέλεια: Alice Calaprice, Μετάφραση Νίκος Αποστολόπουλος,
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, Απρίλιος 2019.

Μαρία Φράγκου, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας - Ψυχοθεραπεύτρια

Η φυσική επαφή, η εγγύτητα, μεταξύ των ανθρώπων, είναι κορυφαία παράμετρος στην επι-
κοινωνία και στις ανθρώπινες σχέσεις. Οι άνθρωποι ενστικτωδώς γεφυρώνουμε την απόσταση
προς τον άλλον, πλησιάζουμε ο ένας τον άλλον.

Η αγκαλιά,το χάδι, το ζευγάρωμα, η σχέση μητέρας -παιδιού, αλλά και όλες οι σχέσεις τροφο-
δοτούνται από τη φυσική επαφή.

Όταν αυτό το αυτονόητο διαταράσσεται, κατανοούμε ότι διαταράσσονται πολλές ισορροπίες
στις σχέσεις (ζευγάρια,γονείς με παιδιά, σχέση με ηλικιωμένους, συγγενείς κλπ). Σήμερα, στις
ημέρες της καραντίνας, οι άνθρωποι διατηρώντας το social distancing , απομακρυνόμαστε φυ-
σικά, ο ένας από τον άλλον, αποφεύγουμε να πλησιάσουμε και πολλοί άνθρωποι παρερμη-
νεύουν αυτή τη συμπεριφορά. 

Κυρίως αυτό συμβαίνει με συγγενικά πρόσωπα, πρόσωπα με τα οποία έχουμε στενές σχέσεις.
Πολλοί άνθρωποι αυτή την απόσταση, το “κρατήσου μακριά”, “πήγαινε πιο πέρα”, το βιώνουν ως
απόρριψη, νιώθουν ότι τους στιγματίζουμε, τους υποτιμούμε. Επίσης, μπορεί να νιώθουν ότι είναι
ανεπιθύμητοι,ότι δεν τον συμπαθούμε. Πολλές φορές αυτή η κοινωνική απόσταση μπορεί να έχει
και μεγαλύτερες προεκτάσεις στις σχέσεις. 

Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι, αυτή η απόσταση, μπορεί να είναι η απαρχή μίας ρήξης στη
σχέση, μια «καλή ευκαιρία» να φύγουμε από τη σχέση κλπ.

Εξάλλου, κάποιοι άνθρωποι ενοχλούνται αν τους δείξεις ότι τους φοβάσαι, γιατί έτσι ενεργοποι-
είται και ο δικός τους φόβος, τον οποίο, θέλουν να ξεχάσουν. Όλα τα παραπάνω, μπορεί να αποτε-

λεσουν πεδίο έντασης στο ήδη ψυχολογικά τεταμένο
κλίμα των ημερών.

Πως να διαχειριστούμε αυτήν την κατάσταση, η οποία
απ’ ότι φαίνεται, θα κρατήσει κάποιο διάστημα και θα
επηρεάσει τις σχέσης μας; Πως μπορούμε να μειώσουμε
την ένταση στη σχέση λόγω του social distancing;

Είναι σημαντικό να μιλήςουμε στους αγαπημένους μας
ανθρώπους,να τους εξηγήσουμε τους λόγους της «από-
στασης», να τους θωρακίσουμε με τη γνώση που απαιτεί-
ται για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τους
άλλους. Χρειάζεται να επεξηγήσουμε τις πληροφορίες και να εκπαιδεύσουμε τους «θιγμένους» αγα-
πημένους μας. Η απόσταση είναι μία «πράξη αγάπης»: προστατεύουμε τον εαυτό μας, προστατεύουμε
τους άλλους, προστατεύουμε την κοινωνία. Έτσι,είμαστε όλοι μεταξύ μας σε μία στενή αλληλεξάρτηση,
που έχει ως στόχο την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και της κοινωνικής υπευθυνότητας.

Ο περιορισμός της αυθόρμητης συμπεριφοράς δεν σημαίνει αλλαγή των συναισθημάτων,
απόρριψη, μείωση της συναισθηματικης σύνδεσης,μείωση της αγάπης και της επιθυμίας να
πάρεις και να δώσεις αγάπη.Αντίθετα, υποδηλώνει τη φροντίδα και το νιαξιμο για τον άλλον.
Επιβεβαιώστε την αγάπη και το ενδιαφέρον σας για τον άλλον, με λόγια και πράξεις που δεί-
χνουν αυτό που δεν μπορούμε να δείξουμε με τη φυσική επαφή.

Δρ. ΙΛΙΑ ΘΕΟΤΟΚΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡIΑ

Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αιγινήτειο Νοσοκομείο, 
Πρόεδρος της Δράσης για την Ψυχική Υγεία, iliatheotoka@yahoo.gr

Κοινωνική αποστασιοποίηση. 
Γιατί παρερμηνεύεται τις μέρες του κορωνοιου;

λοντών, παρέχουν υψηλού επιπέδου ποιότητα υπηρεσιών, συμβάλλουν ώστε να είναι σχετικά
μικρό το διάστημα αναμονής για την επισκευή τού βοηθητικού μέσου, παρέχουν νέες γνώσεις
σχετικά με τον εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιούν τα Π.μ.Α. και, γενικά, συμβάλλουν στο
να εξοικονομηθούν χρήματα και χρόνος. 

Είναι, λοιπόν, απαραίτητη η δημιουργία κέντρων διευκόλυνσης των προσώπων που κάνουν χρήση
τής Β. - Υ.Τ. Μια τέτοια προσπάθεια –βασισμένη σε υπάρχουσες δομές, όπως τα Κέντρα Αυτόνομης
Διαβίωσης– επιχειρήθηκε μέσω ενός ερευνητικού προγράμματος, το οποίο απέβλεπε τόσο στην
καθιέρωση και λειτουργία όσο και στην αξιολόγηση τής αποτελεσματικότητας μιας υπηρεσίας τε-
χνολογικής στήριξης μέσα σε κέντρα αυτόνομης διαβίωσης. Οι κύριοι στόχοι τής υπηρεσίας αυτής
είναι: (i) να παρέχει κατάλληλη, έγκαιρη και συμφέρουσα επισκευή βοηθητικού - υποστηρικτικού
εξοπλισμού και μηχανημάτων, (ii) να διδάσκει πρακτικές προληπτικής συντήρησης για να αυξηθεί
ο χρόνος χρήσης τους, (iii) να υποδεικνύει στους χρήστες τεχνολογικών μέσων, τα οποία δεν επιδέ-
χονται επιδιόρθωση, τους κατάλληλους προμηθευτές  που θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν νέο

εξοπλισμό και (iv) να παρέχει συμβουλές στους χρήστες για τις πηγές επιδομάτων/χορηγιών, για την
επιδιόρθωση τού εξοπλισμού ή την απόκτηση νέου. Η Β. - Υ.Τ. ασχολείται, εκτός από τα αναπηρικά
καθίσματα, και με συσκευές τηλεπικοινωνίας για πρόσωπα με ακουστικές βλάβες, αυτοματοποι-
ημένα επικοινωνιακά κέντρα με χρήση Η/Υ για πρόσωπα με αφασία, συστήματα περιβαλλοντικού
ελέγχου για πρόσωπα με προβλήματα κινητικότητας, μικρο - ηλεκτρονικά συστήματα των αναπηρι-
κών καθισμάτων και άλλες σχετικές συσκευές. 

Με τα δεδομένα αυτά, οι ερευνητές θεωρούν ευοίωνες τις προοπτικές λειτουργίας τέτοιων
υποστηρικτικών μονάδων, με προϋπόθεση την αξιολόγηση τής λειτουργίας τους και την επέ-
κταση των υπηρεσιών που προσφέρουν, ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο αριθμό Π.μ.Α., και με
σκοπό να ενημερώνουν τους προμηθευτές για τους τρόπους με τους οποίους θα ανταποκρίνον-
ται καλύτερα στις ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών - χρηστών των συσκευών. 

* Επιτομή (χωρίς παραπομπές και υποσημειώσεις) τού κεφ.16 ΄΄Τεχνολογία΄΄ (σ. 211-218) του
βιβλίου: Δελλασούδας, Λ. (2006).Εισαγωγή στην Ειδική Παιδαγωγική, τόμ. Δ’, Ποιότητα ζωής Ατό-
μων με Αναπηρία: Δείκτης κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης.

Συνέχεια από σελ. 6



Συντακτική Επιτροπή: Α. Σκαρβέλη Διευθύντρια (Πρόεδρος Δ.Σ.), Α. Ξενάκη, Ε. Τσίμπλη, A. Φραγκοπούλου και αναπληρωματική Μ. Φιστέ
Υπεύθυνη Οικονομικών: Ε. Μπαρτζόγλου - Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Ανδρ. Σκαρβέλη

Επιμέλεια - Παραγωγή - Εκτύπωση: STILVOPRESS Graphic Arts

* ΤΑ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ ΑΡΘΡΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020-8-

Συλληπητήρια
Με ειλικρινή οδύνη πληροφορηθήκαμε την εκδημίαν είς Κύριον, της μεγάλης

ευεργέτιδος Ματρώνας (Μάτι-Ξυλά-Εγκον).
Ο Κύριος άς την εφραίνη έν σκηναίς δικαίων.

Α. Σκαρβέλη προσωπικά και εκ μέρους του (Σ.Φ.Δ.)

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Π.Δ.
Έχουν περάσει 1-2 χρόνια από την αποφράδα ημέρα που κυριολεκτικά μπροστά στην

πόρτα μου, έχασε τη ζωή του ο εγγονός ενός αγαπημένου μου φίλου και συναδέλφου
αγγειοχειρουργού του Π.Δ., ο οποίος εγγονός δεν γνωρίζω τη σχέση είχε με τη Χίο, πάν-
τως δεν ήταν Χιώτης. Βγήκε λοιπόν (το ιστορικό, εν ολίγοις) το παλικαράκι κρατώντας
μια μπάλα και πήγε να κάνει ένα… «κάρφωμα»… Όμως, φαίνεται ότι ήταν σάπια η βάση
της μπασκέτας με αποτέλεσμα να πέσει και να τον σκοτώσει!...

Έκτοτε στο χώρο του γηπέδου, εκεί που υπήρχε η μπασκέτα, υπάρχει μια ανθοδέσμη
για να μας θυμίζει το τραγικό γεγονός! Ο χώρος είναι περιποιημένος (λίγο πιο πάνω
είναι η Πέτρα του Ομήρου) κι από εκεί περνάει πολύς κόσμος. Έτσι κι εγώ, κάνοντας τη
βόλτα μου με τις εγγονούλες μου, προσπάθησα να αποφύγω συζήτηση στις ερωτήσεις
τους, για το πιο πάνω γεγονός. Όμως, βλέποντας στον Χιακό Τύπο αρθρογραφία για την
έλλειψη γηπέδων, σκέφθηκα να βοηθήσω με τον τρόπο μου, επαναλειτουργώντας το
πανέμορφο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς μου, το οποίο είναι έτοιμο προς χρήση, εφό-
σον επανατοποθετηθούν βεβαίως μπασκέτες!... Και αντί για τη μόνιμη - σχεδόν - ανθο-
δέσμη, να ονομάσομε το γηπεδάκι μας με το ονοματεπώνυμο του αδικοσκοτωμένου
νεαρού (εφόσον, βέβαια, συμφωνεί και η οικογένειά του).

Κλείνω, με την προτροπή το πάθημα να μας γίνει μάθημα, για να μην ξανασυμβούν
τέτοια τραγικά περιστατικά.

Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του νέου ανθρώπου που χάθηκε άδικα και
να δίνει κουράγιο στους συγγενείς και φίλους.

Πάντα με ΑΓΑΠΗ,
Αναστάσιος I. Τριπολίτης

Συνάδελφος (ιατρός) και γείτονας

ΨΗΦΙΣΜΑ
Εν Αθήναις, σήμερον, 16ην Οκτωβρίου 2020 συνήλθεν εκτάκτως η Οργα-

νωτική Επιτροπή της Euroclassica - Ομηρικής Ακαδημίας και ακούσασα παρά
της Διευθύντριας της Ομηρικής Ακαδημίας το θλιβερόν άγγελμα της εις Κύ-
ριον εκδημίας της Μεγάλης Ευεργέτιδος της Ελλάδος και ιδιαιτέρως της Χίου,
Ματρώνας (Μάτι) Ξυλά - Egon, έκανε σύντομη αναφορά στο μεγαλειώδες
έργο της εκλιπούσης στα ελληνικά γράμματα, στον ελληνικό πολιτισμό στη
διαχρονική του ροή, ιδιαιτέρως στη Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμό, τις γεν-
ναιόκαρδες χορηγίες και στη συνεχή ευποιΐα της και αποφασίζει τα εξής:

1. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προσευχητική στη μνήμη της.
2. Να ενημερωθεί το Δ.Σ. της Euroclassica και οι εκπρόσωποί της και να

αφιερωθεί ένα τμήμα του προγράμματος της προσεχούς Ομηρικής Ακαδη-
μίας στη μνήμη της και να τιμηθεί μεταθανατίως για την σπουδαία συμβολή
της στην επιτυχή διεξαγωγή των ετήσιων παγκοσμίων συνεδρίων που διεξά-
γονται στο Ομήρειον Πνευματικόν Κέντρον του Δήμου Χίου, δωρεά και χορη-
γία των αειμνήστων γονέων της.

3. Τέλος να διαβιβασθούν θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά και εγγόνια της
μεταστάσης μαζί με την ευγνωμοσύνη μας.

Δρ. Μαρία Ελευθερία Γ. Γιατράκου επ. Α΄ Αντιπρόεδρος EUROCLASSICA
Διευθύντρια της ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Μαριάννα Γεωργούντζου - Νικητοπούλου Γενική Γραμματέας 
και Συντονίστρια Σπουδών της Ομηρικής Ακαδημίας

ΔΩΡΕΕΣ
Για την οικονομική ενίσχυση του σωματείου «Οι Φίλοι του Δρομοκαϊτείου

θεραπευτηρίου» προσέφεραν οι κάτωθι τους οποίους και ευχαριστούμε θερ-
μότατα.

Το  Φιλανθρωπικό Ίδρυμα «ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΙΜΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ & ΑΝΝΑΣ ΣΙΜΟΥ,
ΘΕΟΔΩΡΟΥ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ» προσέφερε 3500€
Το Μικροβιολογικό τμήμα του Δρομοκαϊτείου προσέφερε 160€ εις μνήμην

Δημητρίου Βασιλόπουλου πρώην διευθυντή του τμήματος

ΜΑΤΡΩΝΑ (ΜΑΤΙ) ΞΥΛΑ - ΕΓΚΟΝ
Έφυγε στους ουρανούς,  «Σ’ όμορφους κόσμους γαλανούς αγγελικά πλασμένους.
Στις 14 Οκτωβρίου 2020 εξεδήμησεν εις Κύριον μια εξαίρετη προσωπικότητα που πλού-

τισε και ανέβασε ψηλότερα τον κόσμο κατά την επίγεια λαμπρή βιοτροχιά της.
Κόρη ευγενών και ευσήμων γονέων με άριστη μόρφωση, ήθος, καλλιέργεια ψυχικών

και διανοητικών  χαρισμάτων, λάμπρυνε ακόμη περισσότερο το όνομα των γονέων της
Μιχαήλ και Σταματίας Ξυλά, οι οποίοι άφησαν έργο λαμπρό με τις δωρεές τους.

Εχρηματοδότησαν τα έργα υδρεύσεως των Καρδαμύλων, το 1965 ανακαίνησαν το ερει-
πωμένο σχολείο σε Πνευματικό Κέντρο, δια να το δωρίσουν αργότερα στο Δήμο. Στο νησί
μας ενίσχυσαν οικονομικά Νοσοκομεία, Σχολεία, Οργανισμούς, Σωματεία, Εκκλησίες και
παρέσχον αμέριστον την βοήθεια τους εις τους αναξιοπαθούντας και υποφέροντας συναν-
θρώπους μας. Το 1970 οι γονείς της ίδρυσαν το «Ομήρειο Πνευματικόν Κέντρον Δήμου
Χίου». Ένα έργο λαμπρό πρωτοποριακό για την Χίο την ΕΠΟΧΉ ΕΚΕΊΝΗ.

Με τέτοιες αρχές η Ματρώνα Ξυλά  - Egon, δεν θα μπορούσε να έχει διαφορετικές προ-
τεραιότητες στον δικό της βίο. H ευγενική κομψή κυρία, η ωραία ξανθή χαμογελαστή Δέ-
σποινα, η εξαίρετη μητέρα και γιαγιά δεν είναι πια ανάμεσά μας ….θλίψις και μοναξιά, η
πατρίδα μας πιο φτωχή έγινε με την απώλεια της. Από μικρή έζησε στο Λονδίνο, φοίτησε
στα καλύτερα πανεπιστήμια  η εκπαίδευση έγινε το πραγματικό της πάθος. Παντρεμένη
πλέον σε δεύτερο γάμο  με τον πνευματικό φιλέλληνα ζωγράφο  Νίκολας Έγκον, το 1968
ίδρυσε στο Λονδίνο την Ελληνική Αρχαιολογική Επιτροπή Μεγάλης Βρετάνιας. Είναι ένας
θεσμός που ενίσχυσε καταλυτικά την εμβέλεια της Ελληνικής Αρχαιολογίας  στο Ηνωμένο
Βασίλειο. Με τον φιλέλληνα Έγκον ο οποίος είναι ενταφιασμένος στο κοιμητήριο των Άνω
Καρδαμύλων, θεσμοθέτησαν τον κύκλο διαλέξεων Στήβεν Ράνσιμαν για να τιμήσουν τον
φιλέλληνα βυζαντινολόγο φίλο τους. Το ίδρυμα κάθε χρόνο δημοσιοποιεί το εθνικής ση-
μασίας ανασκαφικό έργο που επιτελείται στην Ελλάδα και στην Κύπρο με τις δύο ετήσιες
διαλέξεις που οργανώνει στην καρδιά του Λονδίνου, μία στο πανεπιστήμιο Kings College
και μία στο Ελληνικό Kέντρο. Κυρίως χάρη στην κυρια χορηγό υποτροφιών, την ιδρύτρια
Ματρώνα Ξυλά- Έγκον και την συμβολή του ιδρύματος Μαρία Τσάκου, Λεβέντη, Κωστό-
πουλου και άλλων, έχει χορηγήσει 70 υποτροφίες σε λαμπρούς αρχαιολόγους. Εκτός από
την αρχαιολογία η αείμνηστη υπήρξε μεγάλη ευεργέτις και στη μουσική, ενισχύοντας ωδεία,
αλλά προβάλλοντας και  Έλληνες σολίστ στο εξωτερικό. Η γενναιόκαρδη προσφορά της στην
κοινωνία ανυπολόγιστης αξίας, θα την καταγράψει η ιστορία στις χρυσές σελίδες της.

Η μοναδικότητά  όμως της αείμνηστης δεν ήταν το έργο της. Ήταν κυρίως μια πρωτό-
γνωρη αίσθηση προσφοράς για το ήθος του κινήτρου της.  Όταν πρόσφερε η στάση της
απέκλειε περίπου και το περιθώριο του «ευχαριστώ».

Ας της ανταποδώσει ο Θεός πλουσίως την προσφορά της και ας ευφραίνεται στο μόνιμο
αγκυροβόλιο του ουρανού μετά των Αγίων.

Της καταθέτουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας λέγοντας «Χαίρε Άξιον Τέκνον των
Καρδαμύλων». Χαίρε φωτοστέφανο Αγαθοεργίας. 

Με οδύνη ειλικρινή
Καπετάν Κώστας Μιχ. Φράγκος

(Σύνδεσμος των Απανταχού Καρδαμυλίων)
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