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Το αεροδρόμιο Καστελλίου
και οι... ασθένειες
Υ

πήρξα από τους μη-
χανικούς που όχι
μόνο μέσα από τα
επιστημονικά μας
όργανα αλλά και

πολιτικά  αγωνίστηκα για την
επέκταση του υφισταμένου από
το 1938 λοξού  διαδρόμου στο
αεροδρόμιο “Νίκος Καζαντζά-
κης”.

Με μπροστάρη το ΤΕΕ και την
αμέριστη συμπαράσταση  της
περιφέρειας με περιφερειάρχη
τον αείμνηστο φίλο Γιώργο Σε-
νετάκη εκπονήθηκαν οι μελέτες
σκοπιμότητας  προκαταρτική και
προμελέτη.( Για την ιστορία
αναφέρω την ομάδα των από-
λυτα πεπεισμένων για την ορθό-
τητα του έργου Μηχανικών:
Γιώργος Γαλενιανός  ο αξέχα-
στος  φίλος Νίκος Χατζάκης ο
Βασίλης Γεργιανάκης  ο Νίκος
Μπελιβάνης και ο Παναγιώτης
Αναστασάκος).                                                                                          

Η μελέτη προέβλεπε επέκταση
του υφιστάμενου διαδρόμου
γύρω στα 600μ μέσα στην θά-
λασσα (βορειοδυτικά) και γύρω
στα 200μ στην ξηρά (νοτιοανα-
τολικά). Υπήρξε και προκοστο-
λόγηση των εργασιών για να
έχει η πολιτική ηγεσία που θα
έπαιρνε την τελική απόφαση την
τάξη μεγέθους του τελικού κό-
στους. Ήταν 10δις δραχμές δη-
λαδή περίπου 35 εκατομμύρια
ευρώ.                                                                                                                                                

Η μελέτη αυτή παρουσιά-
στηκε από τον υπογράφοντα και
τον τότε πρόεδρο του ΤΕΕ Νίκο
Μπελιβάνη  στον υπουργό συγ-
κοινωνιών κ. Ευάγγελο Βενιζέλο
και τον υφυπουργό στο ίδιο
υπουργείο κ.Δημητρη Σαρρή.

Έγινε με ικανοποίηση αποδεκτή
και θυμάμαι  πως ο κ. Βενιζέλος
είπε χαμογελαστός: να μια
ωραία λύση για το αεροδρόμιο
της Θεσσαλονίκης! 

Όλα  αυτά πριν αρχίσει  ο πε-
ριβόητος δημόσιος-κοινωνικός
διάλογος! 

Γιατί  μετά ο διάδρομος προσ-
γείωσης, άρχισε όπως ο φούρ-
νος του Χότζα να περιστρέφεται
πότε με άξονα το κατώφλι προσ-
γείωσης και πότε το σημείο το-
μής των δύο διαδρόμων,  ανά-
λογα με τις ορέξεις  και τις
πιέσεις που ασκούνταν από το
Λιμενικό Ταμείο  και την ΥΠΑ.
Όμως η  κάθε μοίρα περιστρο-
φής επιβάρυνε τον προϋπολογι-
σμό του έργου κατά δεκάδες δι-
σεκατομμύρια δραχμές.

Προς τι όμως το μνημόσυνο
και η φλυαρία;                                                                                     

Μα προφανώς οι ερεθισμοί
από το δημοσίευμα του φίλου
Κώστα Μπριλάκη είναι η αιτία.                                  

Δεν συμφωνώ  καθόλου με
τα αρνητικά επιχειρήματα που
αναπτύσσει στο σχετικό άρθρο
για το αεροδρόμιο του Καστελ-
λίου.                                                                                                                     

Υπάρχουν πάρα πολλά  θετικά
υπέρ της μεταφοράς, όμως δεν
σκοπεύω να μπω σε αυτή τη συ-
ζήτηση.

Αυτό που θέλω να επισημάνω
και μάλιστα εμφατικά ,για αυτό
άλλωστε και δημοσιεύω αυτές
τις σκέψεις,  είναι η αρρώστια
που χρόνια τώρα εξελίσσεται
στην χώρα μας και που αφορά
την   απόρριψη των επιστημο-
νικά τεκμηριωμένων  επιλογών
για τα μεγάλα έργα,  και μάλι-
στα συμπτωματικά  εξελίσσεται
ραγδαία λίγες ώρες πριν αρχίσει
η  κατασκευή τους.                                                                                                                                                                        

Ας θυμηθούμε το παράδειγμα
του εργοστασίου παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας. Από τους
πέρα γαληνούς που ήταν η τε-
χνικά ορθή θέση (κοντά στο κέν-
τρο βάρους της κατανάλωσης)
αφού  τριγύρισε,  πάντα κατά
την μέθοδο του καραγκιόζη! σε
πολλά σημεία του νησιού κατέ-
ληξε τελικά στον Αθερινόλακο.
Στον  πιο ακατάλληλο αλλά με
τις λιγότερες τοπικές αντιδρά-
σεις  χώρο.                                                                                                                                       

Ας θυμηθούμε την αδυναμία
εξεύρεσης ριζικής λύσης για την
επεξεργασία των στερεών από-

βλητων με μεγάλες οικονομικές
συνέπειες για όλους τους πολί-
τες.                                                                                

Ας θυμηθούμε τις αντιδράσεις
για την χωροθέτηση των  αιολι-
κών και φωτοβολιών πάρκων .
Ας θυμηθούμε  πως και η χωρο-
θέτηση  των οδικών αξόνων
υφίσταται συχνότατα τις παρεμ-
βάσεις εντελώς αναρμόδιων και
ασχέτων κοινωνικών παραγόν-
των, για αλλότριους σκοπούς.                                                                                                                                                                        

Ας θυμηθούμε τις αντιδράσεις
για τα υδάτινα φράγματα αλλά
και για αλλά πολλά  και σημαν-
τικά έργα που καθυστερούν επί

δεκαετίες την ανάπτυξη της χώ-
ρας επειδή την τελευταία στιγμή
αρχίζει το κουβεντολόι  για βα-
σικές παραμέτρους  της τεχνικής
– επιστημονικής λύσης.                                                                                                                                         

Πιστεύω λοιπόν, πως αυτές οι
αντιδράσεις  για έργα μεγάλου
οικονομικού μεγέθους, είναι μια
βαριά ασθένεια που ενδημεί
κατά αποκλειστικότητα στην
χώρα μας,  και που τουλάχιστον
οι Μηχανικοί πρέπει να συνδρά-
μουν σοβαρά για την “ίαση”
της. 

* Ο Γιώργος Κατσαράκης 
είναι Η/Μ μηχανικός

“Αναζητώντας τον Φοίβο” – Στο 3ο Γενικό Λύκειο
Την εξαιρετική θεατρική παράσταση «Αναζητώντας τον Φοίβο» πα-

ρακολουθήσαμε στο θεατρικό χώρο της Πύλης Βηθλεέμ (12/06/2017)
από παιδιά της πρώτης και δευτέρας τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου
Ηρακλείου. Η ανήσυχη συνάδελφος φιλόλογος Ειρήνη Βεληβασάκη
είχε την πρωτότυπη ιδέα μέσα από ένα έξυπνο και περιεκτικό κείμενό
της να εξάρει τόσο τη σημασία της Φιλοσοφίας για την πνευματική
ολοκλήρωση του ανθρώπου όσο και να δείξει την ψευδεπίγραφη δι-
χοτόμηση της γνώσης σε θεωρητική και θετική, που τόσο πολύ ταλαι-
πωρεί το ελληνικό σχολείο.

Η ιδέα της κ. Βεληβασάκη ήταν να προτείνει με ποιο τρόπο ο σχο-
λικός εκφοβισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί: Επιστρέφοντας στην πηγή
της γνώσης, με την αγάπη δηλαδή προς την ανθρωπιστική και κλασική
παιδεία. Και να πώς: Με ένα ονειρικό (κυριολεκτικά) ταξίδι στην αρ-
χαία Ελλάδα μια ομάδα παιδιών γνωρίζει – μέσω «τηλεμεταφοράς» ας
πούμε – τον ανεκτίμητο εκείνο φιλοσοφικό και επιστημονικό πλούτο
των προγόνων μας καθώς και τις σύγχρονές του προεκτάσεις. Αυτό το
αντιλαμβάνεται ήδη πολύ καλά, προσπαθώντας να συνδυάσει Φιλο-

σοφία και κβαντική Φυσική σε μία
δημιουργική εργασία ο «σπασίκλας»
και ως εκ τούτου απομονωμένος από
την ομάδα των «νταήδων» του σχο-
λείου μαθητής Φοίβος. Τελικά, όλα
οδηγούνται στην ψυχική κάθαρση
και στο σπάσιμο των αλυσίδων του
εγωισμού και της αμάθειας.

Το ευφάνταστο αυτό σενάριο ανέ-
λαβε να το ανεβάσει στη σκηνή η εν-
θουσιώδης συνάδελφος, επίσης φι-
λόλογος, Μαρία Φούρφη. Η κ.
Φούρφη - με δηλωμένη αγάπη προς
το θέατρο και ευαίσθητες καλλιτεχνι-
κές ανησυχίες - κατάφερε με εύστο-

χες σκηνικές οδηγίες να εμπνεύσει τα παιδιά στους ρόλους τους για
να εισπράξουν στο τέλος ένα παρατεταμένο και επάξιο χειροκρότημα
από το ενθουσιώδες κοινό που είχε κατακλύσει το χώρο. Τόσο η κ. Βε-
ληβασάκη όσο και η κ. Φούρφη αλλά και ο υποδιευθυντής Κώστας
Τσαλουχίδης αφιέρωσαν χρόνο πολύ εκτός του ωραρίου λειτουργίας
του σχολείου για να μας προσφέρουν αυτό το πρωτότυπο θέαμα. Εί-
ναι και μία απάντηση για το ρόλο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Σύμφωνα λοιπόν με το σενάριο της παράστασης, ο μαθητής Φοίβος
- το άλλο όνομα του Απόλλωνα, του αρχαιοελληνικού θεού του φωτός
- θέλει να συνδυάσει, όπως είπαμε, τη Φιλοσοφία με την κβαντική Φυ-
σική και γι’ αυτό φαίνεται «περίεργος» στους συμμαθητές του. Ζητά,
με άλλα λόγια, να παντρέψει τη Σκέψη με το Φώς. Και τα δύο φοβί-
ζουν. Όμως, η αλλόκοτη για εμάς τους κοινούς θνητούς και ακατα-
νόητη ως προς την ιδιοφυή σύλληψή της κβαντική Θεωρία, με το να
έρχεται σε σύγκρουση με την καθημερινή μας εμπειρία, τελικά συ-
ναρπάζει. Πώς είναι δυνατόν να κατανοήσουμε σωματίδια που δια-
περνούν εμπόδια, που είναι συγχρόνως εδώ και εκεί; Πώς να πιστέ-
ψουμε ότι αντικείμενα τηλεμεταφέρονται ή ότι ο χώρος και ο χρόνος
τη μια είναι έτσι και την άλλη είναι αλλιώς;

Εδώ ακριβώς έχει κάτι να μας πει η Φιλοσοφία για την κατανόηση
της πολυπλοκότητας, των δυνατοτήτων και της φύσεως του νου, ως
«νόησις νοήσεως» που είναι, κατά τον Αριστοτέλη (Μετά τα Φυσικά):
Εάν ο νους είναι όντως το πιο σπουδαίο πράγμα, νοεί τότε τον εαυτό
του και άρα έτσι η νόησή του είναι νόηση της νόησης. Δεν ακούγεται
λίγο «κβαντικό»;

Για τη Φυσική, χώρος και χρόνος είναι μεγέθη συσχετιζόμενα. Εν-

νοείται ότι όπου ομιλεί η επιστήμη, οι υπόλοιποι ακούμε. Από την
άλλη, σχετικότητα και βαρύτητα είναι έννοιες με πολύ διαφορετικό πε-
ριεχόμενο για τους αμύητους ανθρώπους. Για όλους εμάς – που αντι-
λαμβανόμαστε τον κόσμο με το εισαγόμενο που μας προσφέρουν εν
αρχή οι αισθήσεις για να αναλάβει μετά ο νους – τα πράγματα είναι
πιο βέβαια, δηλαδή πιο απλά. Ο χώρος γίνεται έτσι ντε φάκτο το κατ’
εξοχήν αντικειμενικό μέγεθος. Σκεφτείτε μόνον ότι υπάρχουν αρχιτέ-
κτονες του χώρου αλλά όχι και του χρόνου. Η κίνηση στο χώρο γίνεται
ευκολότερα αντιληπτή. Εδώ υπάρχει άλλη σχέση. Ας πάρουμε τις πε-
ριπτώσεις υγιών και υπό κανονικές συνθήκες διαβιούντων ανθρώπων
που δεν εξωθούνται από εξωγενείς παράγοντες ώστε να επηρεάζεται
η αντίληψή τους για τα δύο μεγέθη. Δεν περιμένουν δηλαδή πότε θα
τελειώσει το μαρτύριο της βασάνου τους - ούτε αγωνιούν για το πόσο
λίγο θα κρατήσουν οι χαρές τους. Έτσι, όσο πιο γρήγορα κινείται κα-
νείς στο χώρο, τόσο πιο αργά κινείται ο χρόνος. Σκεφτείτε. Όταν ήσα-
σταν μικροί και αεικίνητοι, το σαββατοκύριακο κρατούσε πολύ και το
καλοκαίρι ήταν ατέλειωτο. Όσοι όμως είμαστε τώρα σε μεγάλη ηλικία,
και σίγουρα με λιγότερη κίνηση στο χώρο από όση τα παιδιά, πόσες
φορές δεν είπαμε «πόσο γρήγορα περνούν τα χρόνια!». Αντίθετα λοι-
πόν εδώ, όσο πιο αργή η κίνηση στο χώρο, τόσο πιο γρήγορα φεύγει
ο χρόνος. Για αυτό λένε και πολλοί ότι με τα ταξίδια, την κίνηση δη-
λαδή στο χώρο, ζει κανείς πιο πολύ. Και εάν, σύμφωνα με τη θεωρία
της ειδικής σχετικότητας, τα μήκη είναι μικρότερα για τον ταχύτερο
παρατηρητή, για τη θεωρία της ζωής ο χρόνος είναι αργότερος για
τον πιο ευκίνητο παρατηρητή. Πόσο είναι στο χέρι του καθενός να με-
ταβληθεί στον παρατηρητή των ονείρων του, προσδιορίζοντας την
απροσδιοριστία των φυσικών πραγμάτων και ενεργειών; 

Οι παραπάνω σκέψεις ίσως δεν έχουν καμία αξία, πολύ περισσό-
τερο που ως παρατηρητές κινούμαστε στην πράξη διαφορετικά ο
ένας από τον άλλο. Είναι όμως ένας τρόπος του φιλοσοφείν και νοείν,
που επιμένει ότι σημασία δεν έχει εκείνο που μαθαίνεις για το τι λένε
οι άλλοι αλλά αυτό που είσαι εσύ σε θέση να πεις για τον κόσμο.
Όπως ολοχρονίς λέγαμε και στο μάθημα της Φιλοσοφίας με τα παιδιά
της Β’ Λυκείου. Αυτό ήταν άλλωστε και το μήνυμα της συγκινητικής
αυτής θεατρικής παράστασης προς τον καθένα μας σήμερα.

Συγχαρητήρια θερμά λοιπόν και ειλικρινή. Σε όλους τους συντελε-
στές της παράστασης. Ένα μεγάλο μπράβο στα δεκατέσσερα επί σκη-
νής παιδιά και στα σε διάφορους ρόλους άλλα τόσα που συμμετείχαν
- στην ελπίδα αυτού του τόπου. Καλή πρόοδο να έχουν, με τους γονείς
τους να τα χαίρονται και την πατρίδα να περιμένει πολλά.

Κώστας Ν. Κωνσταντίνου
Φιλόλογος στο 3ο Γενικό Λύκειο
http://kostaskonstantinou.com 

Τα πραγματικά “δράματα”
Το πρωινό δελτίο ειδήσεων «συν-

δέεται» ζωντανά για το ρεπορτάζ
έξω από κάποιο εξεταστικό κέντρο.
Η εικόνα της «σύνδεσης» δείχνει
μαθήτριες και μαθητές λίγο πριν
την εξέτασή τους, μάλλον ξένοι-
αστους και χαμογελαστούς. Η ει-
κόνα εν πάση περιπτώσει δεν προ-
ϊδεάζει για το επικείμενο
«ρεπορτάζ» που βάζει τα πράγ-
ματα στη θέση τους!

«Κορυφώνεται το δράμα χιλιά-
δων υποψηφίων και των οικογε-
νειών τους» ξεκινά η ρεπόρτερ και
μένουμε άπαντες σύξυλοι, συνειδο-
τοποιώντας ταυτόχρονα τη δεινή
θέση στην οποία έχουμε περιέλθει!
Δεν ξέρω , αν απωθημένο της κυ-
ρίας ήταν να κάνει πολεμικό ρεπορ-
τάζ κατά τα πρότυπα του Χαρίτου
ή κάποιο άλλο τύπου Αυγερόπου-
λου, αλλά συνεχίζει απτόητη να κυ-
νηγά ανυποψίαστους υποψήφιους
και να τους ρωτά ευφυέστατα: «τι
θέμα πιστεύεις ότι θα μπει στην έκ-
θεση;» ή «έχεις αγωνία;» οι μαθητές
νιώθοντας ολίγον εξωγήινοι την
κοιτούν και απαντούν αναλόγως.

Δε μας έφταναν «οι γραμμές ψυ-
χολογικής υποστήριξης», οι διάφο-
ρες «δεήσεις υπέρ υποψηφίων»
που οι κατά τόπους Αρχιεπισκοπές
οργανώνουν, έχουμε και τα «ρε-
πορτάζ» να μας υπενθυμίζουν τη
συντέλεια του κόσμου, αφού ως
γνωστόν οι Πανελλήνιες θα κρίνουν
εν πολλοίς το «μέλλον» των παιδιών
μας!

Γιατί δηλαδή να μην τις δούμε ως
«γιορτή» κατά τα πρότυπα των
εκλογών που χαρακτηρίζονται ως
«γιορτή» της δημοκρατίας; Γιατί να
τρελαινόμαστε αυτές τις μέρες όταν
απολύτως τίποτα δεν κρίνεται επί
της ουσίας, παρά μόνο η «αντα-
μοιβή» των παιδιών για την προ-
σπάθεια που κατέβαλαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια; Προς τι η
«δραματοποίηση» μιας τυπικής
διαδικασίας που, άσχετα με την
ποιότητα ή την ποσότητα των θε-
μάτων, πάντα θα δικαιώσει τους
«καλύτερους» και θα προσγειώσει
τους «αδιάφορους» μαθητές;

Ποιος σοβαρός άνθρωπος επιμέ-
νει να συνδέει τα αποτελέσματα
των εξετάσεων με το επαγγελμα-
τικό μέλλον και πολύ περισσότερο

με το κοινωνικό ήθος που θα δια-
μορφώσει μελλοντικά ο νέος;

Το «δράμα» όμως δε σταματά
στο πρωινό ρεπορτάζ, έπεται και
μετά το πέρας της εξέτασης! Στημέ-
νοι έξω από τα εξεταστικά κέντρα,
οι ίδιοι «δαιμόνιοι» ρεπόρτερς συ-
νεχίζουν απτόητοι το κυνήγι των
υποψηφίων και προτείνοντάς τους
το μικρόφωνο τους ρωτούν ευφυέ-
στατες ερωτήσεις τύπου «Τα θέ-
ματα ήταν βατά;» Νέος γύρος συ-
ζητήσεων αρχίζει σχετικά με τη
σαφήνεια του «Β2» ερωτήματος ή
τις απαιτήσεις του «Γ3», ενώ ανι-
χνεύονται και πιθανότητες του «Α1»
να ήταν «εκτός ύλης».

Αυτά την ημέρα της εξέτασης,
γιατί τις επόμενες ημέρες εκτός από
τον ηλεκτρονικό ρίχνεται στη μάχη
και ο έντυπος τύπος! «Σφαγή στα
Μαθηματικά», «πανωλεθρία στην
Έκθεση», «γκρεμίζονται οι βάσεις»
και άλλα συναφή, γιατί ελλείψει θε-
ρινής θεματολογίας πρέπει κάτι να
αντικαταστήσει το σχολιασμό των
ριαλιτοπαίγνιδων, επομένως από
τα ελάχιστα προσφερόμενα θέματα
είναι οι Πανελλήνιες εξετάσεις. Τα
«δράματα» κύριες και κύριοι ρε-
πόρτερς και λοιποί δημοσιογρα-
φούντες δεν είναι τι θέμα θα βά-
λουν στο μάθημα της Ιστορίας! Αν
υποχρεωτικά ψάχνουν για «δρά-
ματα», ας ψάξουν να βρουν τα ίδια
παιδιά, όταν θα έχουν τα πτυχία
τους και είτε θα κάνουν δουλειές
του ποδαριού, είτε θα μετανα-
στεύουν στα πέρατα του κόσμου
για εύρεση εργασίας, είτε θα στοι-
βάζονται στα κατά τόπους κατα-
στήματα του ΟΑΕΔ για να κατα-
γραφούν σε λίστες ανέργων! Αυτά
κι αν είναι δράματα!

Μουσείο 
της Εκπαίδευσης
Πανεπιστημίου 
Κρήτης

Το  μουσείο  βρίσκεται στην πόλη του
Ρεθύμνου, στη  παραλιακή  λεωφόρο
στο ισόγειο του φοιτητικού - πολιτιστι-
κού κέντρου Ξενία. Το  μουσείο οργα-
νώθηκε από καθηγητές και ερευνητές
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής
Εκπαίδευσης και τελεί υπό την αιγίδα
της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο μουσείο βλέπουμε  αντικείμενα
από τη σχολική ζωή προηγούμενων
χρόνων, όπως θρανία,  βιβλία, φωτο-
γραφίες, εποπτικά μέσα  διδαχτικής  φυ-
σικών   επιστήμων, χάρτες κλπ.   που συ-
νέλεξαν και συντήρησαν   από   το
πρώτο Διδασκαλείο στην Κρήτη, την
Παιδαγωγική Ακαδημία, σχολεία  και
ιδιώτες. Λειτουργεί πρόγραμμα  μουσει-
οπαιδαγωγικής. Το   μουσείο    είναι θε-
ματικό και αναφέρεται στην τοπική ιστο-
ρία της εκπαίδευσης. Επισκέφτηκα τον
χώρο και μου άφησε άριστα συναισθή-
ματα   και θεωρώ ότι όλοι  πρέπει  να το
επισκεφτούμε και να συμμετέχουμε στις
δράσεις του. Η επίσκεψη στο   μουσείο
είναι δωρεάν. Το   προσωπικό είναι
πάντα   κοντά  για  ότι χρειαστεί  ο   επι-
σκέπτης.

* Η Έλλη Η. Πυργιανάκη
είναι πτυχιούχος ΠΤΔΕ

Της Έλλης Πυργιανάκη*

Του Γιώργου 
Κατσαράκη 

Του Κώστας Ν. 
Κωνσταντίνου

Του Μιχάλη
Τζανάκη

Σοβαρά κι αστεία 

Ο πολιτισμός μας 
και τα... 
σκουπίδια μας!

Ή ρ θ α ν ε
πάλι οι τουρί-
στες μας και,
απ’ ό,τι λένε,
θα είναι μια
από τις καλές
τουριστικές
σεζόν. Πόσο
θα κρατή-
σουν αυτές
οι ευχάριστες
αφίξεις; Μάλ-
λον όσο κρα-
τήσουν και
οι... βόμβες! 

Αν δεν... πέσει ο ένας, δεν σηκώνεται ο
άλλος. Λυπηρό βέβαια, αλλά έτσι είναι ο
κόσμος. Ήρθανε λοιπόν πάλι να απολαύ-
σουν τον ήλιο, τη θάλασσα, τον πολιτισμό
μας και τα... σκουπίδια μιας! 

Το να μας λένε χρεοκοπημένους, φτω-
χούς και εξαθλιωμένους δεν πειράζει και
τόσο. Αλλά είναι δυνατόν να θαυμάζουνε
τους αρχαίους Έλληνες για τη γνώση και
τον πολιτισμό και εμάς να μας κατηγο-
ρούνε ότι αντί για πολιτισμό... προβάλ-
λουμε το σκουπιδαριό; Θα έπρεπε, αν εί-
χαμε συνείδηση και αίσθημα ευθύνης, να
ντρεπόμαστε, όταν βλέπουμε παντού
σκουπίδια, και να σκεφτόμαστε την αηδια-
στική εντύπωση που κάνουν στους φιλοξε-
νούμενούς μας και σ΄εμάς φυσικά. Θα το
παρομοιάσω με τους καλεσμένους που
έχουμε στο σπίτι μας για δείπνο. Μπορεί
να τους προσφέρουμε άφθονα φαγητά
και του πουλιού το γάλα! Όμως επειδή
δεν είμαστε και τόσο καθαροί, αλλά κά-
πως... γρουσούζηδες, κάποιος καλεσμένος
μας βρίσκει μια τρίχα μέσα στο πιάτο! Χά-
θηκαν όλα! (Παρά τρίχα, όλα εντάξει).  Τι
κακό είναι αυτό με τους ανθρώπους, να
πηγαίνει ο νους τους και το μάτι τους συ-
νεχώς στο... κακό; Να κάθεσαι, ας πούμε,
στην ακρογιαλιά, πάνω στην άμμο και να
αγναντεύεις τη θάλασσα, τα αφρισμένα
κυματάκια, που σκάνε μπροστά σου, ονει-
ροπολώντας, ν’ αφήνεις το μυαλό σου
ελεύθερο να συγχρονίζεται με τον ρυθμό
και τον φλοίσβο των κυμάτων και ξαφνικά
να φυσάει ένα ελαφρύ αεράκι και να βλέ-
πεις να περνούν από μπροστά σου χαρτιά
και χαρχαλώματα, λαδωμένα, σιχαμένα
και πολλά άλλα από κάποιες παρέες που
πιο πέρα έφαγαν, σκουπίστηκαν και μετά
τ’ άφησαν στον... αέρα να τα καθαρίσει!
Από την άλλη μεριά, να έρχονται λερωμέ-
νες ναυλοσακούλες να χορεύουν πάνω
στα κύματα το ταγκό και να βγαίνει το λάδι
από μέσα τους όπως της σουπιάς και να
κάνει απανολαδιά (όπως λέμε, λάδι είναι η
θάλσσσα!).  

Άσε την ηχορρύπανση με τα σκυλάδικα
στη διαπασών! Εκεί που είσαι γαλήνιος,
ένα με τα κύματα και απολαμβάνεις την
ωραία και καθαρή φύση, έρχεται το άλλο
ανθρώπινο στοιχείο, τη λερώνει, την κάνει
αντιαισθητική, σιχαμερή. Αρχίζεις λοιπόν
να νευριάζεις, να τσαντίζεσαι, με αποτέλε-
σμα η ηρεμία σου, τα ωραία θαλασσινά
όνειρά σου, η ευτυχία σου να γίνονται
οργή και να λες: “Άντε τώρα στο σπιτάκι
σου, η ευτυχία έλαβε τέλος...”!

Του Κώστα
Παπουρσάκη
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