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2020

Η Αριστοτέλειος Ακαδημία, συνεχίζει να
δέχεται τα έργα των δημιουργών, που
θέλουν να συμμετάσχουν στον διεθνή και
πανελλήνιο
διαγωνισμό
που
έχει
προκηρύξει, με θέμα την επανάσταση του
1821.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν
μέρος, με ένα ή περισσότερα έργα τους, με
πεζό λόγο, ποιήματα ή εικαστικά έργα.
Υπενθυμίζουμε ότι εκτός από τα έργα που
θα βραβευθούν, όλοι οι συμμετέχοντες
«τιμής ένεκεν» θα πάρουν έπαινο
συμμετοχής, σε ανάμνηση του πρώτου
αυτού διαγωνισμού της Ε.ΚΕ.Λ. και της
Αριστοτελείου Ακαδημίας.
E-MAIL. ekelkefalonia@gmail.com
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΤΗΣ E.KE.Λ
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Αρχαιολογικά Θέματα

Ταφική στήλη του Μενελάου Ηγησιδήμου
από την Αμφίπολη, που διατηρεί τον
χρωματισμό της. Αρχαιολογικό μουσείο, Βόλου
3ος αι. π.Χ
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ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΝΕΑ
================================
Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 29 Αυγούστου η
εκδήλωση προς τιμήν των Κεφαλλήνων ποιητών, που
έχουν γράψει ποιήματα για την θάλασσα, στον
ειδυλλιακό χώρο του Κουτάβου, υπό την αιγίδα της
ΚΕΔΗΚΕ.
Παρέστησαν ο μητροπολίτης Κεφαλληνίας, ο
πρόεδρος του θεάτρου ΚΕΦΑΛΟΣ Σπύρος Πεφάνης, ο
πρόεδρος της Ε.ΚΕ.Λ Γιώργος Σπυλιώτης. ο Γ.Γ. Της
ΔΕΕΛ και Αντιπρόεδρος της Ε.ΚΕ.Λ Σπύρος Λυκούδης,
αντιπροσωπία αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος,
εκπρόσωποι της κίνησης πολιτών και πλήθος
δημιουργών και βιβλιόφιλων.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΚΕ.Λ.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
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Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
-------------------------------------

ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΠΙΔΑΚΗ
=====================================
ΕΡΩΤΗΣΗ. Πως βλέπεται το μέλλον του λογοτεχνικού
χώρου, και τι νομίζεται ότι πρέπει να αλλάξει προς το
καλύτερο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Το μέλλον του λογοτεχνικού χώρου είναι
ευοίωνο, διότι παρά τις δυσκολίες των καιρών, οι
άνθρωποι που έχουν έμπνευση και την κατάρτιση για
την συγγραφή βιβλίων με πεζογραφήματα, με
ποιήματα, αλλά και οι εικαστικοί, συνεχίζουν να
παράγουν έργο και να δημιουργούν συνεχώς
πολιτισμό.

[7]

Εκείνο το οποίον πρέπει να αλλάξει είναι, αποφυγή
της διασπαστικής εκπροσώπησης των διάφορων
λογοτεχνικών ομάδων, ώστε να δημιουργηθεί μία
ενιαία εκπροσώπηση προς το υπουργείο πολιτισμού,
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των προβλημάτων που
απασχολούν τον κλάδο.
Επίσης πρέπει να αλλάξει και η πολιτική της πολιτείας,
σχετικά με την αντιμετώπιση των δημιουργών του
λόγου και της εικαστικής τέχνης, ώστε να βοηθήσει
τους λογοτέχνες στην μεγάλη προσπάθεια που κάνουν
για να παράγουν σύγχρονο πολιτισμό επ` ωφελεία της
χώρας.
ΕΡΩΤΗΣΗ. Η πανδημία έπληξε πολλούς κλάδους οι
οποίοι έτυχαν υποστήριξη από την πολιτεία, με δικό
σας κλάδο τι έγινε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Δυστυχώς παρά το γεγονός ότι τα
βιβλιοπωλεία έκλεισαν και συνεπώς δεν πωλούσαν
βιβλία, εν τούτοις ο κλάδος δεν συμπεριλήφθηκε στις
πληγείσες κατηγορίες, για να τύχουμε την ενίσχυση
που έχουν ανάγκη οι δημιουργοί του λόγου, γ` αυτό
υποστηρίζω ότι είναι αναγκαία μία ενιαία
εκπροσώπηση προς την πολιτεία και όπου αλλού είναι
αναγκαίο.
ΕΡΩΤΗΣΗ. Οι τιμές για την έκδοση ενός βιβλίου, σε τι
επίπεδα βρίσκονται.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Οι τιμές είναι πολύ υψηλές, και είναι στην
διάθεση του κάθε εκδότη, ανάλογα με την διάθεση
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που θα βρίσκεται την ημέρα που θα γίνει η συζήτηση
για την έκδοση του βιβλίου.
ΕΡΩΤΗΣΗ. Τι ελπίζεται από την τυχόν ενοποίηση των
δυνάμεων, που αναφέρατε στην παραπάνω ερώτηση.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ. Πρέπει να γίνει ένας ενιαίος σχεδιασμός
και να απαιτήσουμε την προβολή των σύγχρονων
δημιουργών, από όλα τα διαθέσιμα μέσα προβολής,
όπως οι εφημερίδες, η τηλεόραση, και οι χώροι για
την παρουσίαση και προβολή των δημιουργών και του
έργου τους.
Τα μέσα είναι αρνητικά μέχρι τώρα στην διευκόλυνση
προβολής του έργου των λογοτεχνών, δεν υπάρχει
εκπομπή στα τηλεοπτικά κανάλια, ούτε στα
ραδιόφωνα και οι τιμές στους χώρους παρουσιάσεως
των έργων των δημιουργών είναι απαγορευτικές.
Νομίζω ότι η δημιουργία ενός μη κερδοσκοπικού
εκδοτικού οίκου όλων των λογοτεχνών, θα λύσει
πολλά προβλήματα του κλάδου και θα βοηθήσει
παλαιούς και νέους συγγραφείς, στην προώθηση του
έργου τους.
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ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΥΕΙΝ ΒΟΥΛΕΤΑΙ
=============================
ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΔΕΕΛ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΕΒΑΝΤΗ
ΛΆΒΑΜΕ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΜΥΗΝΥΜΑ

Αγαπητέ Σπύρο,
Έλαβα τις ηλεκτρονικές αναρτήσεις σχετικά με
τη ΔΕΕΛ (ΕΞΑΝΤΑΣ) και το ΕΚΕΛ (ΓΑΛΑΞΙΑΣ)
και εύχομαι εκδοτική σταδιοδρομία και στα
δύο σου νεογέννητα.
Φιλικά και Αναστάσιμα
Αλέξανδρος
On Saturday, April 18, 2020, 12:48:45 PM
GMT+3, spiros likoudis <1944spi@gmail.com>
wrote:
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Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΤΕΝΕΚΕΣ
=====================================
Μία από τις κακοδαιμονίες της Ελληνικής
Λογοτεχνίας, είναι η πανσπερμία των βραβείων που
μοιράζει το κάθε λογοτεχνικό μαγαζάκι, σε αδαείς και
μη αδαείς, οι οποίοι επιδιώκουν να πάρουν ένα
χαρτάκι, προκειμένου να ικανοποιήσουν την φιλαυτία
τους, επειδή γράφουν κάποιο «ποίημα ή κάποια
ποιήματα» χωρίς να έχουν αξιολογηθεί από σοβαρούς
αξιολογητές των λογοτεχνικών έργων, και έτσι
νομίζουν ότι καταξιώνονται στον χώρο της
λογοτεχνίες.
Κάποιοι έμποροι ελπίδας, που απαξιώνουν με την
πρακτική τους τον χώρο του πολιτισμού και του ορθού
λόγου, φτάνουν στο σημείο να προσφέρουν και
επίχρυσα μετάλλια, και οι αποδέκτες να θεωρούν ότι
πλέον έχουν ανυψωθεί στο ανώτερο σημείο του
ΠΑΝΘΕΟΥ
της
δημιουργίας,
επιδεικνύοντας
αυτάρεσκα το « χρυσό μετάλλιο » που κάποιοι
επιτήδειοι τους πρόσφεραν άκριτα και επιπόλαια.
Έτσι επιδεικνύοντας το «χρυσό», που στην ουσία είναι
ΤΕΝΕΚΕΣ, ευτελίζουν εαυτούς και αλλήλους, στα
όμματα των νοούντων και καταρρακώνουν
βραβευμένοι και βραβεύοντες, τον χώρο της
λογοτεχνίας.
Ο ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ ΓΕΡΑΝΝΗΣ
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Ανακοινώσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΣΦΑΛΟΥΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΩΝ-

Σχετ: Οι από 05/05/2020 οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ και τις από

27/05/2020, 28/05/2020 και 02/07/2020 οδηγίες της
Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας. Σε
συνέχεια των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής: Η
πανδημία COVID-19 στη χώρα μας έχει παρουσιάσει
σημαντική ύφεση αλλά ο κίνδυνος εστιακής
αναζωπύρωσης είναι πάντα υπαρκτός, όπως και η
πιθανότητα εμφάνισης νέου επιδημικού κύματος. Η
επιστροφή στη νέα κανονικότητα θα γίνει σταδιακά,
με γνώμονα την ασφάλεια του συνόλου και την
προστασία της υγείας του ατόμου. Δεν είναι εύκολο
να προβλεφθεί μέχρι πότε θα ισχύσουν τα μέτρα που
έχουν ανακοινωθεί. Αυτό θα εξαρτηθεί τόσο από τα
εγχώρια επιδημιολογικά δεδομένα όσο και από τα
διεθνή, καθώς και από την πορεία της
επιδημιολογικής καμπύλης.
Θα πρέπει να υπολογιστεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος
αριθμός επισκεπτών ανά χώρο, στο πλαίσιο τήρησης
των απαιτούμενων αποστάσεων και να ληφθεί κάθε
μέριμνα έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερσυγκέντρωση
ατόμων σε μία αίθουσα/έναν χώρο του μουσείου.
Κάθε μουσείο θα πρέπει να αξιολογήσει τις
δυνατότητες διαχείρισης κοινού και να ορίσει• τον
μέγιστο αριθμό επισκεπτών που μπορεί να
διαχειριστεί ταυτόχρονα με ασφάλεια.
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Ουρά με αποστάσεις 1,5 μέτρου και ειδική σήμανση
αναμονής των επισκεπτών. Σύσταση για χρήση
μάσκας.
Η λειτουργία εστιατορίων/café στους χώρους των
μουσείων διέπεται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί..
Η λειτουργία πωλητηρίων στους χώρους των
μουσείων διέπεται από τις οδηγίες που έχουν δοθεί
για τους χώρους λιανεμπορίου γενικότερα.
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ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΟΥΣΟΥ
ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΥΘΕΑΔΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.ΚΕ.Λ.
ΚΑΠΕΤΑ-ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΠΗΛΙΩΤΗ
===================================

Ο Καπετάν Γιώργος Σπηλιώτης στο βιβλίο του « το
ταξίδι του Πυθέα στην Θούλη», ακολουθώντας
απόλυτα πιστά, την συγγραφική του έρευνα, με την
παράθεση παλαιών και σύγχρονων δημοσιευμάτων,
και με την επίσης παράθεση γεγονότων που
σχετίζονται άμεσα, μέσω της ιστορικής πολιτισμικής
μας παράδοσης, με το θέμα του βιβλίου, επιχειρεί ένα
ταξίδι-πολλαπλών ταχυτήτων- με τα αδιάσειστα
ευρήματα που διαθέτει-κρούοντας τις θύρες πολλών
χιλιετιών-μιας ιστορικής ελληνικότητας, που παρά τις
προκρούστικες μεθόδους άλλων, διασφαλίζει στο
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ακέραιο, την πορεία της μνήμης, της γλώσσας, της
παράδοσης και της διαδοχής-ανά τους αιώνες
ιστορικής μας δικαίωσης.
Ουσιαστικά το βιβλίο αποτελεί μία πολύ προσεγμένη
ιστορική
πραγματεία,
καταχωρημένη-συνολικάποιητικά-περιεκτικά-με
την
επεξεργασία
και
διασταύρωση των γεγονότων σε 680 στίχους εμμέτρου
ιαμβικού δεκαπεντασύλλαβου.
Η μελέτη του βιβλίου έφερε στο φως και μου
δημιούργησε άμεσα μία κατακόρυφη ανάτασηπνευματική-λογοτεχνική, ανάμειχτη όμως με σκέψεις
πικρές, για πολλά πράγματα που λησμονήθηκαν, και
δεν μπόρεσε ο πανδαμάτωρ χρόνος να αναδείξει, απ`
την πολύπαθη και πολυερμηνευτική-ως προς τις
μελλοντικές υποθήκες-διαθήκη των προγόνων μας.
Ορισμένες άκρως ενδιαφέρουσες εκδοχές- ή
συμπεράσματα του βιβλίου που ακουμπά στα πόδια
μας ο ερευνητής-λογοτέχνης, επισημάνσεις, που
εκρέουν άμεσα από την μελέτη όλων των σχολίων και
επισημάνσεων που φέρνει στο φως-μέσω του βιβλίουο Καπετά Γιώργος Σπηλιώτης.
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ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
-----------------------------------------------ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΗ ΠΑΥΛΑΤΟΥ
« Φιλολογικό ψευδώνυμο»
ΑΛΕΞΗΣ ΛΕΞΑΤΟΣ
----------------------------------------------------------------

Επιθυμία Πίστη Ελπίδα
--------------------------------------------Αν ,δεν μπορείς πάντα Να ΄Σαι
μαζί με ΄κείνη π΄αγαπάς,
τι να την κάνεις την Ζωή ;
που μονάχα , Εκείνη ,
Σου δίνει την καλή Ζωή ,
Με κάθε Ευχαρίστηση
Και τον Μεγάλο τον σκοπό
Να ζείς και να υπάρχεις !
με συντροφιά τις αδελφές ,
[16]

την πιο υπέρτατη χαρά
και την πλέρια Ευτυχία . !!
Και , μια, που τώρα ΄Εφυγε
και είσαι μόνος κι έρημος ,
η βασανισμένη σκέψη,
που, κάθε μέρα και νύχτα ,
προβάλλει ΄μπρός στα μάτια Σου ,
Μια είναι & Μοναδική,
Να φύγεις και να χαθείς ,
΄Οσο γίνεται γρήγορα
για να βρεθείς κοντά της,
όπου υπάρχει και Σε όποια
δήποτε Μορφή Ζωής
με την επιθυμία της Μεγάλη
Να ήταν ένα λουλούδι,
ευωδιαστό και κόκκινο
Κι΄ας ήμουνα ο Μίσχος του
Μακάρι ! Μακάρι ! Είναι
η Επιθυμία μου η Πίστης
η Μεγάλη η Ελπίδα μου .
Αλέξης Λεξάτος ( 3,14 )

15/ 08 /2016

Επαίτης
Στην Αλησμόνητη Επαίτιο μας
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ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Ήθελα να Ήμουν Φυτό
-----------------------------------------------Ήθελα να ήμουνα φυτό,
ένα του κάμπου αγριολούλουδο,
μια αναμονή ή ένα
χωρίς όνομα λουλούδι.
Να είχα μόνο το χρώμα
των ματιών σου ή
το χρώμα των χειλιών σου,
που η αρωματισμένη ευωδιά του
θα γέμιζε όλα του κάμπου αδέλφια του,
τον δροσερό απαλό αέρα γύρω του
και θα καλούσε του κόσμου
όλα τα έντομα, που το ’χαν
τόση ανάγκη, για να προσφέρω
απλά και ταπεινά, ότι έχω
στη γύρη μου, ότι μου έδωσε
η μαγεμένη «Μάνα Φύση», με παράκληση
ευγενική του Μεγάλου Δημιουργού….
Παναγής Παυλάτος
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ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ
ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ ΛΥΚΟΥΔΗ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ –ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ
========================================
Ήτανε φιλόσοφος, αλλά και ιερωμένος,
εσπούδασε στην Πάντοβα και ήταν μορφωμένος.
Τον έστειλε ο Ελληνισμός να πάει στην Ρωσία,
τα Ελληνικά τα γράμματα να δώσει στην παιδεία.
Ίδρυσε στο Μόσχοβο την πρώτη ακαδημία,
και δίδαξε του γένους μας όλη την ιστορία.
Είναι ο Σπυρίδωνας-Σωφρόνιος-Λυκούδης, αγλάισμα
της μόρφωσης και δωρητής της γνώσης.
Από την βασιλεύουσα έχει την ριζική καταγωγή,
και γρήγορα εξελίχτηκε σε φωτεινή μορφή.
Από εδώ ξεκίνησε απ` την Κεφαλληνία,
και στην Ρωσία ίδρυσε 18 σχολεία.
Ο Τσάρος τον εκάλεσε τους νέους να διδάξει,
και τον Ελληνισμό εκεί όλονε να δοξάσει.
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Σπυρίδων κατά κόσμον το όνομα κατείχε,
και το Σωφρόνιος του δώσανε όταν εκάρη μοναχός,
μα στην Ρωσία έγινε γνωστός,
με το βυζαντινό του επίθετο Λυκούδης,
και απεδείχθη δάσκαλος μοναδικός,
και ανεπανάληπτος αυτός.
Οι Κεφαλλήνες χαίρονται που ο Σπύρος ο Σωφρόνιος,
ο δάσκαλος Λυκούδης,
στα γράμματα διέπρεψε και αντί να τον κάνουν
ακαδημαϊκό,
ίδρυσε αυτός δική του ακαδημία,
και αντί για φυλακές έχτισε 18 σχολεία.
Θα γίνει εργαστήριο για την φιλοσοφία,
και θάνε ουράνιος οδηγός, αυτός ο πατερούλης,
που θάχει το όνομα του,
Σπυρίδωνας-Σωφρόνιος, διδάσκαλος Λυκούδης.
Εγένετο
υπό Σπυρίδωνος Γερασίμου Λυκούδη
Την 21/6/2016
Στα Κοντογουράτα-θηναίας.
Στην Κεφαλληνία.
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ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ
ΤΟΥ ΦΩΤΗ ΠΑΥΛΑΤΟΥ

ΟΙ ΛΑΜΠΑΔΟΦΟΡΟΙ ΤΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ
--------------------------------------------------------------------Στη θαυμαστή πορεία τη μεγάλη
άσβεστη φλόγα των πυρσών φωτίζει
στοργή, φροντίδα κι ανθρωπιά δωρίζει
στη σκληρή, την αέναη πάλη.
Απ’ την άκρη της γης τη μια, στην άλλη
πίστη κι αγάπη στις καρδιές ανθίζει
κι ό,τι το πνεύμα κι όρκος τους ορίζει
άφθαρτο πάντα στους αιώνες θάλλει.
Την προσφορά τους πως ν’ αποτιμήσεις
τον πόνο της ψυχής σαν απαλύνουν,
έργα τους πως μπορείς να τα σταθμίσεις
σαν του κορμιού μας τις πληγές τις κλείνουν.
Της «Άσπρης Μπλούζας» Διγενής στ’ αλώνια
δεν λογαριάζουν θύελλες και χιόνια.
20 Απριλίου 2010

Φώτης Παυλάτος
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Η ΠΟΙΗΤΡΙΑ ΠΗΓΗ ΚΟΥΝΑΔΗ
ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ
Μάνα
------------------------Το θολωμένο σου μυαλό
το βασανίζουν σκέψεις,
πως τον χαλάσαν τον τροχό
κι ήρθαν χρόνια άλλα.

Εσύ που τόσο κόπιασες
παιδιά να αναθρέψεις
κι έπινες αλατόνερο
να έχουν εκείνα γάλα.

Μην κλαίει και στάζ’ η κούραση
βαριά απ’ τα βλέφαρα σου,
μη μου λυπάσαι και πονούν
και μας τα σωθικά μας.

Να σ’ έχει ο θεός καλά
να βλέπεις τα παιδιά σου
γιατ’ άπλωσες και γέμισες
[22]

αγάπη την καρδιά μας.

Ετούτα είναι τα πλούτη μας
τούτο κι η δύναμή μας
κι απ’ την ψυχή ανθίζουνε
πέταλα, άνθη και ρόδα.

Και μες τα χείλη ρόδινα
χαμόγελα θα ανθίσουν
σαν ενωθούν τα χέρια μας
που πάλι θα γυρίσουν.

ΠΗΓΗ ΚΟΥΝΑΔΗ
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΩΚΕΑΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ
Ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ
ΝΙΚΟΣ ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ
ΜΑΣ ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΟ ΠΟΙΗΜΑ
Σου γράφω
-------------------------------------Έφυγα χρόνια από κοντά σου
κι ούτε θυμάμαι την αιτία
Παίζω στα ζάρια τη ζωή μου
σε ξένη γη και πολιτεία.
Είχα έξη χρόνια να σου γράψω
κι ούτε μια κάρτα στη γιορτή σου
είχαν καιρό για να δακρύσουν
τα μάτια μου στη θύμησή σου.
Σου γράφω τώρα απ’ το Λονδίνο
κι απ΄το Σικάγο με βροχή
Σου γράφω από το Βερολίνο
κι απ’ το Ιράκ με κατοχή.
Σου γράφω από τη Χιροσίμα
κι από του Άουσβιτς τα μέρη
Με συγχωρείς εάν το γράμμα
σου βάψει κόκκινο το χέρι.
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Τώρα πηγαίνω στη Συρία
με το καράβι του Σεββάχ
και θα σου γράψω πόσοι αθώοι
πάνε να βρούνε τον Αλάχ.
Σου γράφω κι αν δεν κλείσει ο δρόμος
κι αν δεν θολώσουν οι ουρανοί
κι αν ξέρει να κλαίει ακόμη ο κόσμος
ο ταχυδρόμος θα φανεί.
Νίκος Λαζαράτος
Ναυτικός
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ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΚΕΛ

ΜΙΝΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑ
Έρωτα μου...
Ω!έρωτα μου εσύ..
Που κρυφά μου γελας
Ρίξε το βέλος εδώ στη καρδιά μου
Άφησε την σκιά της φτερούγας σου
Να με χτυπήσει λιγο..
Ω !έρωτα μου εσύ..
Έλα σε μορφή φλόγας
Σε φωτιά
Σε πάθος
Σε μορφή αγαπης
Φυλακισμένη στο σκοταδι..
Του έρωτα το φως το κοκκινο
Της φωτιάς και του πάθους..
Ω! έρωτα μου εσύ..
Έλα και φώλιασε μέσα
Στην καρδιά μου λίγη ευτυχία
Να αγαπήσω κάθε τι πάνω του..
Τον ήχο της φωνής του..
Την μαγεία των ματιών του..
Την γεύση τρικυμίας στα χείλη του..
Και να ζήσω..
Εκεί στο ληγοντα των αστεριών ..
Ένα έρωτα πιο δυνατό
Και από το φόβο του θανάτου..
Μίνα Μαγουλά 2020
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Το ποίημα του Παναγή Σιμωτά
ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ!!!

ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ....
Το... τσιμέντο, του άστεως του μεγάλου,
με τα «χρώματα και τα αρώματα» της εξοχής!
====================
Σκέπτεσαι πως θα ένιωθες
μακράν της εξοχής σου,
τι θα 'βλεπες τριγύρω σου,
ποια θα 'ταν η ζωή σου...
Πονάς και συμμερίζεσαι
αυτούς που τα στερούνται,
που τα 'ζησαν νεότεροι
και τώρα τα θυμούνται.
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Κάποτε θα γυρίσουνε
για λίγο στα χωριά τους,
πίσω τους τι αφήσανε,
θα δείχνουν στα παιδιά τους.
Θα νιώθουν, ό,τι ένοιωθαν
μόνο σαν «περασμένα»,
τ' αρώματα που φάνταζαν
όνειρα ξεχασμένα.
Το νέκταρ τους θα «γεύονται»,
αχόρταγα θα «πίνουν»,
με πόνο θα συγκρίνουνε,
τι παίρνουν και τι δίνουν.
Όρκο θα δώσουν όλοι τους,
στην ... σύνταξη σαν βγούνε,
να τρέξουνε στην εξοχή,
«εδώ είμαι», να πούνε.
Να ζήσουν όσα ο Θεός
χρόνια θα τους δωρήσει,
τουλάχιστον στο τέλος τους
ήρεμους να αφήσει.
Με άνθη ευωδιάζοντα
γύρω τους σ'αφθονία,
θαύμα ματιού, λουτρό ψυχής,
τι θεία αρμονία!
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«Φτερά» θα βγουν στους φόβους τους,
«μπαμπάκι» η καρδιά τους,
ήρεμη και καθαρή,
θα γίνει η ματιά τους.
Το άγχος και το τρέξιμο
της πόλης θα ξεχάσουν,
στον κήπο με τα άνθη τους,
τα εκατό θα πιάσουν!!!
==================
Παναγής Σιμωτάς
Αργοστόλι.
Αύγουστος, του 2020.
...
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Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
=======================
Όλοι οι ποιητές και οι συγγραφείς, αλλά και οι
εικαστικοί του περασμένου καιρού, είναι σεβαστοί και
έχουν τιμηθεί και έχουν αναλυθεί και είναι φωτεινοί
σηματοδότες για τον πολιτισμό της Ελλάδος, τόσον
στην αρχαιότητα όσον και στους δύο περασμένους
αιώνες.
Πιστεύουμε όμως ότι επειδή όπως έλεγε και ο
Ηράκλειτος « τα πάντα ρει », ότι επειδή ο χρόνος
κυλάει και οι καιροί φέρνουν νέους δημιουργούς στο
πέρασμα τους, δημιουργούς οι οποίοι είναι άξιοι και
ισάξιοι και κάποιοι είναι ίσως καλύτεροι των
προγενεστέρων, θα πρέπει εκτός από την συνένωση
όλων των φορέων των δημιουργών, το υπουργείο
πολιτισμού να δημιουργήσει ένα μόνιμο κρατικό
φορέα, ο οποίος θα αξιολογεί όλα τα έργα των
συγχρόνων δημιουργών, και θα προτείνει τρόπους
για την προβολή τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
με σκοπό την ανάδειξη του σύγχρονου πολιτιστικού
γίγνεσθαι, που προκύπτει από την προσπάθεια των
σύγχρονων δημιουργών.
Είναι καιρός το υπουργείο πολιτισμού και το
υπουργείο παιδείας, να συνεργασθούν και να
αναδείξουν την σύγχρονη παραγωγή των δημιουργών.
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Δεν είναι αποδοτικό να έχει αφεθεί ο Ελληνικός
πολιτισμός, και οι Έλληνες δημιουργοί, στην βούληση
και στην διάθεση του ιδιωτικού τομέα, των πολλών
εκδοτικών οίκων, των πολλών λογοτεχνικών
σωματείων, με τις αντιπαραθέσεις, τους εγωισμούς
και τους ανούσιους ανταγωνισμούς.
Είναι καιρός να ιδρυθεί κρατικός φορέας, που θα
προτείνει για βράβευση στους Ελληνικούς αλλά και
στους διεθνείς φορείς, όπως είναι το βραβείο
ΝΟΜΠΕΛ, των έργων των σύγχρονων δημιουργών.
Είναι καιρός να διδάσκονται και οι σύγχρονοι
λογοτέχνες, ποιητές και εικαστικοί στα Ελληνικά
σχολεία, και να ορίζονται τιμητικές χρονιές για τους
σύγχρονους Έλληνες δημιουργούς.
Είναι καιρός να υποχρεωθούν οι διάφοροι
τηλεοπτικοί
και
ραδιοφωνικοί
σταθμοί,
αναβαθμίζοντας και την ποιότητα των εκπομπών τους,
να προβάλουν εβδομαδιαίως έργα σύγχρονων
Ελλήνων δημιουργών, που ζουν στην Ελλάδα αλλά και
στο εξωτερικό.
Είναι καιρός οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς να
συνεργασθούν με τους δημιουργούς, με τους
εκπροσώπους τους, τους οποίους πρέπει να έχουν για
συμβούλους τους, γιατί μόνον αυτοί είναι οι μόνοι
ικανοί, λόγω της ιδιότητος τους, να προτείνουν σωστά
και αποδοτικά μέτρα για την προάσπιση του έργου
των δημιουργών και την ανάδειξη του Ελληνικού
πολιτισμού, στα γράμματα και στις ευγενείς τέχνες.
[31]

ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ
-------------------------------------------ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙ ΜΑΣ
----------------------------------Ένας πανέξυπνος οδηγός με το πολυτελές αυτοκίνητο του,
σταμάτησε στο φανάρι γιατί άναψε κόκκινο και ένας
φουκαράς νεαρός τον πλησίασε και του ζήτησε ένα ευρώ για
βοήθεια, ο οδηγός του έδωσε και μόλις άναψε πράσινο
ξεκίνησε για τον προορισμό του.
Στο επόμενο φανάρι σταμάτησε στο κόκκινο και τότε πάλι ο
ίδιος φουκαράς του ζήτησε βοήθεια ένα ευρώ, του έδωσε
πάλι και μόλις άναψε πράσινο ξεκίνησε την πορεία του.
Στο τρίτο φανάρι τον έπιασε πάλι το κόκκινο και σταμάτησε,
και πάλι ο ίδιος φουκαράς του ζήτησε βοήθεια ένα ευρώ.
Θα σου δώσω δέκα ευρώ, του είπε ο οδηγός του
αυτοκινήτου, αλλά πρώτα θα μου πεις πως γίνεται και με
προλαβαίνεις σε κάθε φανάρι που σταματάω, ενώ εγώ
τρέχω με το αυτοκίνητο και εσύ με τα πόδια.
Αν μου δώσεις είκοσι ευρώ, του απάντησε ο φουκαράς, θα
σε βοηθήσω πως να βγεις από την πλατεία, και να
σταματήσεις να κάνεις συνεχώς τον γύρω της πλατείας,
σταματώντας στο ίδιο φανάρι. Κόκκαλο ο οδηγός.
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Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
=======================
ΓΡΑΦΕΙ Ο DR ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
ORL. ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΕΛΤΑ
Ευγενώς προσφερθείς χάριν των Ελλήνων
λογοτεχνών

Θυρεοειδίτιδα Χασιμότο
Είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα όπου το
ανοσοποιητικό σύστημα δεν αναγνωρίζει τα
κύτταρα του θυρεοειδή αδένα ως δικά του,
τους επιτίθεται και σταδιακά τα καταστρέφει,
οδηγώντας τελικά σε υπο-θυρεοειδισμό.

[33]

Η διάγνωση της θυρεοειδίτιδας Hashimoto,
γίνεται συνήθως όταν οι ασθενείς αρχίζουν να
εμφανίζουν συμπτώματα υποθυρεοειδισμού.
Εκδηλώνεται συνήθως μέσα σε ένα ευρύτερο
πλαίσιο μεταβολικών διαταραχών, που είναι
και τα πραγματικά αίτια ανάπτυξης της νόσου
και τα οποία θα δούμε παρακάτω.
Περιγράφηκε για πρώτη φορά από τον
Ιάπωνα γιατρό Χακάρου Χασιμότο το 1912
και αναγνωρίστηκε ως αυτοάνοσο νόσημα το
1957. Είναι ένα από τα πιο κοινά νοσήματα
του θυρεοειδή αδένα και εννιά στις δέκα
φορές πλήττει γυναίκες.
Συμπτωματολογία
Με την σταδιακή καταστροφή του θυρεοειδή
αδένα από το ανοσοποιητικό σύστημα, μέσα
σε διάστημα μηνών ή ετών, εμφανίζονται
συμπτώματα υπο-θυρεοειδισμού(1), όπως:
•

κόπωση και χαμηλή ενέργεια
•

•

αύξηση βάρους

κατακρατήσεις υγρών
•

δυσκοιλιότητα
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•

•

κατάθλιψη και κακή διάθεση
•

•

τριχόπτωση

•

δυσανεξία στο κρύο

•

μειωμένη εφίδρωση

υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
•

•

ξηρό δέρμα

απώλεια μνήμης

πόνοι στις αρθρώσεις και μυϊκές κράμπες

Τα συμπτώματα υποθυρεοειδισμού συχνά
συνοδεύονται από αυξημένες διαστάσεις του
αδένα (βρογχοκήλη), υψηλά επίπεδα της
ορμόνης TSH, αυξημένα επίπεδα
αντισωμάτων κατά του θυρεοειδή και αλλαγή
της σύστασης του αδένα στο
υπερηχογράφημα.
Όσο δεν υπάρχουν συμπτώματα, απλά
παρακολουθείται η λειτουργία του αδένα
περιοδικά.
Όταν ο θυρεοειδής αρχίζει να υπολειτουργεί,
γίνεται χορήγηση θυρεοειδικών ορμονών. Η
[35]

παρακολούθηση της ρύθμισης της δόσης της
φαρμακευτικής αγωγής, γίνεται με μετρήσεις
της TSH και αξιολόγηση της κλινικής εικόνας
του ασθενή, 2-3 φορές το χρόνο.
Η λήψη θυρεοειδικών ορμονών βελτιώνει
σημαντικά τα περισσότερα από τα παραπάνω
συμπτώματα, όταν υπάρχει
υποθυρεοειδισμός, δεν αντιμετωπίζει όμως
τους αιτιολογικούς παράγοντες που οδήγησαν
στην εμφάνιση της νόσου.
Ο θυρεοειδής αδένας είναι υπεύθυνος για την
ρύθμιση και την προσαρμογή του
μεταβολισμού στις καθημερινές εναλλαγές
συνθηκών που αφορούν την εξωτερική
θερμοκρασία, τις απαιτήσεις για ενέργεια, την
πέψη και τις εναλλαγές της διάθεσης μεταξύ
άλλων.
Αν θα πρέπει να ανέβουμε τις σκάλες ή να
κάνουμε σωματική άσκηση, ο θυρεοειδής
αυξάνει τη λειτουργία του και τον
μεταβολισμό, το ίδιο κάνει και όταν κάνει
κρύο, όταν έχουμε στρες και πρέπει να
αντιμετωπίσουμε κάποια δυσκολία στη ζωή,
αλλά και όταν είμαστε χαρούμενοι ή
ενθουσιασμένοι.
Όταν όμως ξεκουραζόμαστε, είμαστε χαλαροί,
λυπημένοι ή κάνει ζέστη ο θυρεοειδής μειώνει
τη λειτουργία του και τον μεταβολισμό.
[36]

Η μειωμένη λειτουργία του θυρεοειδή και η
επιβράδυνση του μεταβολισμού, είναι και ο
λόγος που ο υπο-θυρεοειδισμός εμφανίζεται
με κούραση, δυσανεξία στο κρύο, μελαγχολία
και αύξηση βάρους μεταξύ άλλων.
Αντίθετα ο υπερ-θυρεοειδισμός εμφανίζεται
με συμπτώματα όπως υπερένταση, απώλεια
βάρους, ταχυκαρδία δυσανεξία στη ζέστη και
γενικά συμπτώματα που συνδέονται με
αυξημένο μεταβολισμό.
Από τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό
με ποιο τρόπο η λήψη θυρεοειδικών ορμονών
βοηθάει στην βελτίωση των συμπτωμάτων
του υποθυρεοειδισμού.
Τα τέσσερα βασικά αίτια της θυρεοειδίτιδας
Χασιμότο
Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που το
ανοσοποιητικό σύστημα δεν αναγνωρίζει τον
θυρεοειδή αδένα ως δικό του όργανο και
ξεκινάει να του επιτίθεται;
Υπάρχουν τέσσερις κεντρικοί αιτιολογικοί
παράγοντες που συντείνουν στην εμφάνιση
της συγκεκριμένης νόσου.
1. Χαμηλός μεταβολισμός
2. Διαταραχή στο μεταβολισμό της γλυκόζης
[37]

3. Έλλειψη βιταμίνης D3
4. Ψυχογενές στρες
Οι παραπάνω τέσσερις παράγοντες,
επηρεάζουν αρνητικά τη λειτουργία των
θυρεοειδικών κυττάρων. Επιδρώντας για
μεγάλα χρονικά διαστήματα, αλλοιώνουν τη
σύσταση και τη μορφολογία των κυττάρων
του θυρεοειδούς.
Η αλλοίωση της μορφολογίας των
θυρεοειδικών κυττάρων είναι τέτοια, που το
ανοσοποιητικό σύστημα καταλήγει να τα
βλέπει ως ξένα και τους επιτίθεται,
παράγοντας αντισώματα εναντίον τους.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο υποθυρεοειδισμός
επιδεινώνει περαιτέρω τους παραπάνω
παράγοντες, μπλοκάρωντας επιπλέον το
μεταβολισμό, αυξάνοντας την αντίσταση στη
βιταμίνη D, επιδεινώνοντας επιπρόσθετα τη
διάθεση και τις νοητικές λειτουργίες.
Αντιμετώπιση
Έχουμε δει, μέσα από χιλιάδες περιστατικά με
τη Νόσο του Χασιμότο, ότι η διόρθωση
ελλείψεων του οργανισμού σε βιταμίνες και
άλλα στοιχεία, η αποκατάσταση του
μεταβολισμού και η ρύθμιση του βάρους σε
φυσιολογικά επίπεδα μπορούν να αλλάξουν
ριζικά την πορεία της νόσου του Hashimoto
[38]

προς το καλύτερο.
Το 85% των ασθενών παρατηρεί σημαντική
βελτίωση στην ποιότητα ζωής του.
Συγκεκριμένα, η μείωση του βάρους και των
κατακρατήσεων, η αύξηση της ενέργειας και η
βελτίωση της διάθεσης και των υπόλοιπων
συμπτωμάτων που συνδέονται με τη νόσο του
Χασιμότο είναι τα πιο συχνά σημεία
βελτίωσης.
Είναι ζωτικής σημασίας η ταχύτερη δυνατή
παρέμβαση για την αποκατάσταση των
παραπάνω, με στόχο την αναστολή της
εξέλιξης της νόσου.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΡ
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Παίδων &
Ενηλίκων
Ελαιών 1Α, 1ος όροφος, Κηφισιά - Νέα
Κηφισιά, 14564, ΑΤΤΙΚΗΣ
2106204655
2106254254
6932228833
http://www.konstantaras-orl.gr
nikonstantaras60@gmail.com
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Άρθρα που λάβαμε

Του Γιώργου Καπιδάκη, Ιστορικού
Εκκλησία Χριστιανική ή Τζαμί;

Σύμβολο αρχιτεκτονικής και ένα ελληνικό κομμάτι
τις ιστορίας μας η
Αγία Σοφία στην
Κωνσταντινούπολη. Ο ναός είναι αφιερωμένος στη
Σοφία του Θεού. Ο αρχιτεκτονικός τύπος της είναι
τρίκλιτη βασιλική με τρούλο.
Η απόσταση της
κορυφής του τρούλου από το δάπεδο είναι 55,60μ. και
το πλάτος του 69,70μ.
Ένας ναός με πολλές περιπέτειες στο διάβα των
αιώνων. Ο πρώτος ναός θεμελιώθηκε από τον Μέγα
Κωνσταντίνο (324-337) πάνω στα ερείπια του Ναού
του Απόλλωνα και περατώθηκε από τον γιό του
Κωνστάντιο το 346 μ.Χ. Ο ναός ανεγείρεται ξανά από
τον Κωνστάντινο τον Φεβρουάριο του 360. Το 381 μ.Χ.
ο ναός πυρπολήθηκε από τούς Αρειανούς και το 404
από οπαδούς του Ιωάννη Χρυσόστομου γιατί είχε
εξοριστεί
από
την
αυτοκράτειρα
Ευδοξία.
Επιδιορθώθηκε από τον Θεοδόσιο Β΄(408-450).
Κατά τη στάση του Νίκα το 532 μ.Χ. κάηκε
ολοσχερώς και ανοικοδομείτε στις 23 Φεβρουαρίου
του 534 μ.Χ. από τον Ιουστινιανό (527-565). Το κόστος
παραμένει ακόμη στο πλαίσιο της εικασίας. Η
λεπτομερής εκτίμηση του Έλληνα ιστορικού,
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Παπαρρηγόπουλου πρέπει είναι κοντά στην αλήθεια.
Υπολογίζει την αξία της γης και το κόστος των
υλικών, της εργασίας, της διακόσμησης και
των εκκλησιαστικών
σκευών
σε
περίπου 324
εκατομμύρια ελληνικές δραχμές.
Το σημερινό οικοδόμημα χρονολογείται από την
περίοδο του Ιουστινιανού, δηλαδή τον 6ο αιώνα μ.Χ.
Θεωρήθηκε θαύμα αρχιτεκτονικής και μνημείο της
αυτοκρατορίας του.
Αναφέρεται ότι, επί Ιουστινιανού, η Αγία Σοφία είχε
χίλιους κληρικούς. Τον έβδομο αιώνα είχαν
περιοριστεί σε εξακόσιους.
Οι αρχιτέκτονες ήταν ο Ανθέμιος από τις Τράλλεις
της Μικράς Ασίας και ο Ισίδωρος από τη Μίλητο το
537 μ.Χ. έγινε η τελετή των εγκαινίων.
Ένας ισχυρός σεισμός που έγινε το 558 μ.Χ.
δημιούργησε κατάρρευση τμημάτων του κτιρίου και
του τρούλου. Ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Ισίδωρος ο
νεότερος, ανιψιός του Ισίδωρου από τη Μίλητο και
παρέδωσε – τελείωσε τον Δεκέμβριο του 563μ.Χ.
Την περίοδο 1204-1261 των Σταυροφοριών ο ναός
έγινε Ρωμαιο-καθολικός.
Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης
το 1453 μετατράπηκε σε μουσουλμανικό τέμενος.
Οθωμανικές αλλαγές του ναού – τζαμί
Αρχικά στην αυλή του ναού δυτικά υπήρχε ένας
μεγάλος ορθογώνιος περίστυλος και χώρος στρωμένος
με μάρμαρα. Στη μέση του υπήρχε μια κρήνη
μαρμάρινη που έγραφε "Νίψον ανομήματα μη μόναν
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όψιν" (σε ελεύθερη μετάφραση: πλύνε τις αμαρτίες,
όχι μόνο το πρόσωπο).
Σήμερα υπάρχουν οικοδομήματα που χτίστηκαν
από σουλτάνους σε διαφορετικές χρονολογίες: το
1740 και το 1577. Το βαπτιστήριο της εκκλησίας
μετατράπηκε σε μαυσωλείο των σουλτάνων.
Ο Μωάμεθ Β΄ μετέτρεψε την Αγία Σοφία από
χριστιανικό ναό σε αυτοκρατορικό τζαμί. Δαπάνησε
μεγάλα ποσά για την μετατροπή
του σε
μουσουλμανικό τέμενος με ανέγερση μιναρέδων.
Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή έγινε την 1η
Ιουνίου το 1453. Ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, τη
μετέτρεψε σε μουσείο το 1934.
Το υπέδαφος της Αγίας Σοφίας
«Τα υπόγεια μέρη της Αγίας Σοφίας είναι ακόμη πιο
συναρπαστικά από το επίγειο κομμάτι της», δήλωσε
στην εφημερίδα Χουριέτ ο Τούρκος σκηνοθέτης,
Γκιοκσέλ Γκιουένσεϊ, αναφορικά με το ταξίδι που
πραγματοποίησε στα έγκατα της Αγίας Σοφίας
προκειμένου να γυρίσει το ντοκιμαντέρ με τίτλο
«Beneath The Hagia Sophia».
Γράφει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters
«Η Αγία Σοφία αποτελεί ένα σύμβολο του ισλαμικού
κόσμου και το σύμβολο της κατάκτησης της
Κωνσταντινούπολης.
Στις 13 Σεπτεμβρίου 2018, η τουρκική Δικαιοσύνη
(Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας ) είχε
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απορρίψει προσφυγή για τη μετατροπή της Αγίας
Σοφίας από μουσείο σε τζαμί.

Η δήλωση του Τούρκου προέδρου Ερντογάν (Μάρτιος
2019)
Ο Ερντογάν υποστήριξε πως όντας μουσείο, η Αγία
Σοφία κάνει κακό στον τουρισμό της Τουρκίας!
«Όπως στο τζαμί Σουλταναχμέτ (Μπλε Τζαμί) έρχονται
τουρίστες και δεν πληρώνουν, όπως και στο
Σουλεϊμάνιε. Έτσι μπορούμε να κάνουμε και στην Αγία
Σοφία. Να βγει από το καθεστώς μουσείου.
UNESCO
Το 2012, η Αγία Σοφία προσέλκυσε 3,3 εκ.
επισκέπτες και βρίσκεται στη λίστα της UNESCO με
τους θησαυρούς της Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς.
Τελειώνοντας θα πρέπει να αναφέρω ότι απ' όλες
τις εκκλησίες που υπέκυψαν στο Ισλάμ, είναι η μόνη
που διατηρεί ακόμη το χριστιανικό της όνομα Άγια
Σόφια.
Κάτοψη
της
Αγίας
Σοφιάς. Από δεξιά προς
αριστερά: το αίθριο, ο έξω έσω νάρθηκας, ως κάθετοι
διάδρομοι, με την άνω ΝΔ.
πύλη, όπου το Προπύλαιο
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του Νάρθηκα και δεξιά το αποδυτήριο και την κάτω
ΒΑ. πύλη και ο κυρίως Ναός.
Φωτό: Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη
https://el.wikipedia.org/wiki
Βιβλιογραφία- Web
In the Depths of Hagia, Tunnels of Hagia
Sophia, Yedig, Yedig, S., 2009. Diving into
the secrets of Hagia Sophia.
www.naftemporiki.gr/story/1251130/un
esco-i-agia-sofia-prepei-na-parameineimouseio. (31-3-2019).
www.newsbeast.gr/weekend/arthro/4663899/tikryvetai-stis-ypogeies-stoes-kato-apo-tin-agia-sofia.
(31-3-2019).
www.tovima.gr/2014/06/02/.../agia-sofia-ekklisiatzami-moyseio-kai-pali-tzami...
https://www.mixanitouxronou.gr/ti-krivete-sta-ipogiatounel-kato-apo-tin-agia-sofia-stin-konstantinoupoli-ithrili-gia-ton-filakismeno-satana-ton-anthropinoskeleto-tis-alisides-ke-alla-evrimata/(31-3-2019).
Σφυρόερα Σοφία. Ν. Κωνσταντινούπολη, Πόλη της
Ιστορίας Α΄τομ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2006.
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ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΕΚΑΚΗ
=================================

Ζωντάνεψαν
το λουλούδι της Σελήνης
από σπόρους 32.000 χρόνων!
Ομάδα επιστημόνων από την Ρωσία, την Ουγγαρία
και τις ΗΠΑ, με επί κεφαλής τον κ. David
Gilichinsky, συνέλεξε κατεψυγμένους
σπόρους στενόφυλλης Σελήνης / Silene stenophylla, το
2007, ενώ διερευνούσε περίπου 70 αρχαίες κρύπτες
ζώων (σκίουρων, κ.ά.), σε πάγους στην
βορειοανατολική Σιβηρία.
Η ηλικία των σπόρων εκτιμάται ότι κυμαίνεται
από 20.000 – 40.000 χρόνια (Πλειστόκαινο).
Βρήκαν περισσότερα από 600.000 φρούτα και
σπόρους που διατηρήθηκαν στους πάγους της
περιοχής.
Χρόνια αργότερα, ομάδα επιστημόνων από την
Ρωσική Ακαδημία Επιστημών συνέχισε, για να
αναβιώσει με επιτυχία έναν σπόρο 32.000 χρόνων από
αυτούς, σε ανθισμένο φυτό - πρόγονο του
γαρύφαλλου!
Το επίτευγμα αυτό ξεπερνά το προηγούμενο για το
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αρχαιότερο φυτικό υλικό που ξαναζωντάνεψε, και
ήταν μόλις… 2.000 χρόνων, από τους
σπόρους φοινικιάς Judean.

Οι ερευνητές προσπάθησαν πρώτα να
ξαναβλαστήσουν ώριμους σπόρους. Όταν αυτές οι
προσπάθειες απέτυχαν, στράφηκαν στον ίδιο τον
καρπό. Μεγάλωσαν 36 δείγματα!
Τα φυτά έμοιαζαν πανομοιότυπα με τα σύγχρονα
δείγματα έως ότου άνθισαν, οπότε παρατηρήθηκε ότι
τα πέταλα ήταν μακρύτερα και ευρύτερα σε
απόσταση, από τις σύγχρονες εκδόσεις του φυτού.
Οι σπόροι που παρήχθησαν από τα αναγεννημένα
φυτά βλάστησαν με ποσοστό επιτυχίας 100%, σε
σύγκριση με το 90% των σύγχρονων φυτών. Οι
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επιστήμονες δεν είναι σίγουροι γιατί συνέβησαν οι
παρατηρούμενες παραλλαγές.
Οι λόγοι για την επιτυχία του πειράματος μπορεί να
είναι πολλοί. Οι Ρώσοι επιστήμονες εικάζουν ότι τα
κύτταρα ήταν πλούσια σε σακχαρόζη, που δρούσε ως
συντηρητικό.
Σημείωσαν επίσης ότι η βλάβη του DNA που
προκλήθηκε από την ακτινοβολία γάμμα από την
φυσική ραδιενέργεια του εδάφους στην περιοχή, ήταν
ασυνήθιστα χαμηλή για την ηλικία του φυτικού
υλικού και είναι συγκρίσιμη με τα επίπεδα που
παρατηρήθηκαν στους σπόρους λωτού (Nelumbo
nucifera) ηλικίας 1.300 χρόνων που έχει αποδειχθεί
επίσης ότι βλασταίνουν.
Ελπίζουν ότι οι τεχνικές που αναπτύχθηκαν κατά την
ανάσταση της σελήνης, θα μπορέσουν κάποια μέρα να
χρησιμοποιηθούν για να αναστηθούν άλλα
εξαφανισμένα είδη.
ΠΗΓΗ:
http://www.arxeion-politismou.gr/2020/08/louloudi32000xronon.html?spref=fb&fbclid=IwAR29gmFkaqLIyAgINP
XJfhs3SzN4m8OEtPNCKCjh3YQei1mks9WHmkonULo
Isachenkov Vladimir "Russians revive Ice Age flower
from frozen burrow", Jakarta Post, Associated Press,
Moscow, 21.2.2012.
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Yashinaa Svetlana, Gubinb Stanislav, Maksimovichb
Stanislav, Yashinaa Alexandra, Gakhovaa Edith,
Gilichinsky David, Price, P. Buford (ed.). "Regeneration
of whole fertileplants from 30,000-y-old fruit tissue
buried in Siberian permafrost" στο Proceedings of the
National Academy of Sciences of the United States of
America, 109 (10), 4008–13. Bibcode:
2012PNAS..109.4008Y, 21.2.2012.
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ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΕΠΟΧΗΣ
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ΞΕΠΕΡΑΣΑΜΕ ΤΟΥΣ 2.500 ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ.
Ο ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΦΤΑΝΕΙ ΤΩΡΑ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ.
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