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Ενα ανεκπλήρωτο αίτημαΟ αντιφρονών και ο έξω φρενών
ΠρΑγΜΑτικΑ δεν γνωρίζω αν η παθητικότητα ή 
η αδιαφορία είναι πιο επικίνδυνη για τον άνθρωπο 
και για την κοινωνία.  
Προ τριμήνου, οι επικεφαλής του Προγράμμα-
τος «Υγεία για Ολους» και συγκεκριμένα ο ομότι-
μος καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογί-
ας, Γιώργος Χρούσος και η συντονίστρια του Προ-
γράμματος Ελένη Σωτηροπούλου, είχαν απευθύ-
νει έκκληση προς τους επιχειρηματίες της Αχαΐ-
ας προκειμένου να εξασφαλίσουν 22 τάμπλετ ώστε  
να κάνουν εξ αποστάσεως μάθημα 22 μαθητές που 
διαμένουν στον καταυλισμό των Ρομά στον Ριγα-
νόκαμπο. 

ΣτΟ ΑιτηΜΑ δεν υπήρξε κα-
μία ανταπόκριση. Ενας ολόκλη-
ρος νομός, δεκάδες επιχειρημα-
τίες, φορείς, σύλλογοι και πολλοί 
άλλοι που κατά καιρούς σπεύ-
δουν να καταθέσουν την ευαι-
σθησία τους προς τις ευάλωτες 
πληθυσμιακές ομάδες, τη διαφο-
ρετικότητα κ.λπ. απλώς γύρισαν 
την πλάτη τους.
Γνωρίζουμε ότι σε άλλες περι-
οχές της χώρας το ίδιο αίτημα 
καλύφθηκε άμεσα χωρίς κωλυ-
σιεργίες. Μάλιστα οι επικεφαλής του προγράμμα-
τος δεν μας έκρυψαν την απογοήτευσή τους αλλά 
και τον προβληματισμό τους για το τείχος αδιαφο-
ρίας της Πάτρας.    

γιΑτι τΟΣη δυσκαμψία στην περιοχή μας; Ούτε 
καν έκφραση ενδιαφέροντος δεν καταγράψαμε από 
κάποιον. Κι αυτό δεν είναι καθόλου παρηγορητικό 
για την τοπική μας κοινωνία. Η δηλωμένη αδιαφο-
ρία και απραξία για ένα πρόβλημα που είναι στην 
πόρτα μας και σκοντάφτουμε καθημερινά πάνω του, 
δείχνει τη γενικότερη αντίληψη που μας διακατέχει. 
Η αβουλία μαρτυρά διαζύγιο με την ίδια τη ζωή. 
Οποιος επιλέγει να την παρακολουθεί εκ του μακρό-
θεν, επί τη ουσίας δεν τη ζει. Το να παλεύει κανείς 

για κάτι, το να έχει ένα κίνητρο, έναν υψηλό στόχο 
για να πορεύεται είναι σημάδι ζωντάνιας.  
Κι αυτό δεν αφορά μόνο τον επιχειρηματικό ή τον 
πολιτικό κόσμο αλλά κάθε κομμάτι της κοινωνί-
ας. Η πρόοδος και η εξέλιξη του κοινωνικού συ-
νόλου προϋποθέτει την ενεργή συμμετοχή όλων 
των πολιτών.     

ΠΑρΟτι ζούμε σε μία εποχή που η ευαισθησία 
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των αδυ-
νάτων, των διαφορετικών, ξεχειλίζει, σε επίπεδο 
πρακτικής έκφρασης καταγράφουμε μιζέρια και 

τσιγγουνιά. Σε κάθε ευκαι-
ρία που δίνετε ακούμε τρο-
μερά λογύδρια από φορείς, 
παράγοντες αλλά και μεμο-
νωμένους πολίτες που μάχο-
νται να ευαισθητοποιήσουν 
την κοινωνία. Η ανακολου-
θία όμως που υπάρχει, με-
ταξύ λόγων και έργων, κατα-
λήγει αντί να ευαισθητοποι-
εί να σκληραγωγεί σε εικό-
νες και καταστάσεις, που δεν 
θα έπρεπε. Ετσι οδηγούμα-
στε σταδιακά στην απάθεια 
ακόμα και για το πιο φρικτό 

γεγονός που μπορεί να συμβεί δίπλα μας.

τΟ ΠρΟΣΠερνΑΜε βιαστικά και αδιάφορα. Δεν 
έχουμε χρόνο ούτε καν για να στρέψουμε το βλέμ-
μα μας σε αυτό που συμβαίνει δίπλα μας. Και η 
ζωή προχωράει και τα προβλήματα διογκώνονται 
καθώς παραμένουν αθεράπευτα. Κι όσο πιο πολ-
λοί είναι οι μάρτυρες μιας δυσάρεστης κατάστασης 
κι ενός προβλήματος, τόσο λιγότερο υπεύθυνος αι-
σθάνεται κάποιος. 
Κάπως έτσι η δυνατότητα των μικρών μαθητών του 
καταυλισμού του Ριγανοκάμπου να παρακολουθή-
σουν τα μαθήματά τους και να απολαύσουν ότι απο-
λαμβάνει κάθε παιδί στην ηλικία τους, πνίγηκε στην 
αδιαφορία μας.  

Σε ΜιΑ από τις πιο διασκεδαστικές ιστορίες του 
Λούκι Λουκ εμφανίζονται δύο μυστικοί αστυνομικοί 
του πρακτορείου Πίνκερτον (ήταν το πρώτο ιδιωτικό 
γραφείο ερευνών στις ΗΠΑ, 19ος αιώνας, και μάλλον 
το πρώτο στην ιστορία). Ο Γκοσινί είχε την ευρημα-
τική ιδέα να τους εμφανίσει ως εξαιρετικά απρόσε-
κτους: Πρόδιδαν την ταυτότητά τους με κραυγαλέ-
ους τρόπους (γκλομπ, χειροπέδες, σήμα του πρα-
κτορείου στα σακάκια τους, σκούρα ρούχα και κα-
πέλα) και απεγνωσμένοι διερωτώνταν πώς στο κα-
λό καταλαβαίνει την ιδιότητά τους όλος ο κόσμος. 

η ΑληθειΑ είναι διαφορε-
τική: Εναν πράκτορα δεν τον 
καταλαβαίνεις, είναι ένα από 
τα βασικά που διδάσκονται 
στων πρακτόρων την σχολή, 
ένας Ελληνας πράκτορας εί-
ναι σαν έναν μέσος Ελληνας, 
ένας αμερικανός πράκτορας 
είναι σαν ένας μέσος Αμε-
ρικανός, αλλά αν υπηρετεί 
στην Ελλάδα, είναι σαν ένας 
μέσος Ελληνας. Ενας Λευ-
κορώσος πράκτορας πώς 
στο καλό να δείχνει; Καλά 
καλά δεν ξέρουμε πώς εί-
ναι ένας Λευκορώσος, σκέ-
το. Προφανώς, όπως παντού, υπάρχουν διάφοροι 
τύποι Λευκορώσων. Αυτός ο καημένος ο Προ-
τάσεβιτς δείχνει κλασική ψιλοπαιδιάστικη σλά-
βικη φυσιογνωμία. 

Ο λΟΥκΑΣενκΟ, από την άλλη, είναι η επιτομή 
του άτεγκτου, καχύποπτου και αδίστακτου τύπου: 
Δεν φταίει η όψη του απαραίτητα, αλλά με όσα έχουν 
δει τα μάτια μας από δαύτον, βλέπουμε στο πρόσω-
πό του έναν Γεώργιο Παπαδόπουλο ανατολικού τύ-
που, διότι ο Παπαδόπουλος ήταν και λίγο κωμική 
μορφή. Αν και γράφοντας κάτι τέτοια για τον Λου-
κασένκο καλό είναι να το ξανασκεφτούμε πριν πά-
ρουμε αεροπλάνο.

η κΥβερνηΣη Μητσοτάκη δέχθηκε βολές γιατί 
δεν μυρίστηκαν οι ελληνικές αρχές ότι κυκλοφο-
ρούσαν Λευκορώσοι πράκτορες στα χώματά μας. 
Καιρό είχαμε να πιάσουμε τέτοια κουβέντα. Βλέ-
πεις, από τον καιρό του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου 
μέχρι και τη μεταπολίτευση η κυκλοφορία πρακτό-
ρων στα πάτρια εδάφη ήταν κάτι πυκνό και σχεδόν 
αυτονόητο. Είχε και τα καλά του: Ηταν μια μορφή 
τουρισμού. Τα προηγούμενα χρόνια είχαμε ησυ-
χίες, όχι πως οι κατάσκοποι δεν είχαν τι να κατα-
σκοπεύσουν, αλλά τα μέτωπά μας έγιναν άλλης τά-
ξης και δεν χρειαζόταν κατασκοπία, όλοι οι Ελλη-

νες βάλθηκαν να αναρτούν 
τις θέσεις και τις διαθέσεις 
τους στο διαδίκτυο. Πράγ-
ματι, εφόσον κυκλοφορού-
σε Λευκορώσος αντιφρο-
νών στη χώρα, καλό θα ήταν 
οι αρχές να έχουν τον νου 
τους. Αλλά ποιος μπορούσε 
να φανταστεί ότι θα έστελ-
ναν μαχητικά αεροσκάφη να 
μαρκάρουν το αεροπλάνο 
του στον αέρα και πώς θα 
μπορούσαμε να το αποτρέ-
ψουμε αυτό;

εΠιΣτρεφΟΥΜε στη 
μορφή του Λουκασένκο. Εχει αποκτήσει πολ-
λούς εχθρούς και αντιπάλους, αλλά όχι όσους 
θα έπρεπε. Διαβάζουμε ότι έχει υψηλό ποσοστό 
αποδοχής στη χώρα του: Πολίτες με άλλου τύπου 
μνήμες τον προτιμούν, γιατί είναι στιβαρός, έχει 
δυνατές πλάτες στη Ρωσία και εγγυάται ασφά-
λεια.  Αν δεν ξέρεις τι πράμα είναι η δημοκρα-
τία κι άμα ζεις σε γειτονιές όπου φυτρώνουν δί-
νες με μεγάλη ευκολία, Λουκασένκους τραβάει 
η ψυχή σου καλύτερα από κοινοβούλια με αστα-
θείς κυβερνησιμότητες και εναλλαγές κομμάτων 
στην εξουσία. Καλύτερα ο σουλτάνος που γνωρί-
ζεις. Και αντιφρονών να είσαι, καλό είναι να εί-
σαι και εχέφρων.

Η 
31η Μαΐου έχει οριστεί ως η 
Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
καπνίσματος από τον Πα-
γκόσμιο Οργανισμό Υγείας 

το έτος 1988. Από τότε μέχρι και 
σήμερα, ένας συνεχής αγώνας γί-
νεται για να σταματήσει αυτή η 
βλαπτική συνήθεια, που οδηγεί 
στην εξάρτηση όλο και περισσό-
τερο νέους ανθρώπους καταστρέ-
φοντας την υγεία τους.
  Μετά τις συνεχείς ενημερώ-
σεις για τις σοβαρές βλάβες που 
ενοχοποιείται ότι προκαλεί το κά-
πνισμα στους πνεύμονες, στα αγ-
γεία, στην καρδιά και γενικά σε 
όλες τις λειτουργίες του οργανι-
σμού και την αύξηση των θανά-
των από καρκίνο. 
  Μετά τις δράσεις και ενέργειες 
που έχουν στόχο τη βοήθεια προς 
τους καπνιστές για διακοπή αυτής 
της βλαπτικής για την υγεία συνή-
θειας, αλλά και την προστασία των 
νέων και την αποτροπή τους από 
τη χρήση καπνικών προϊόντων και 
την προστασία του γενικού πληθυ-
σμού από το παθητικό κάπνισμα. 
  Μετά την εφαρμογή των αντι-
καπνιστικών μέτρων που εφαρ-
μόζονται στη χώρα μας, το ποσο-
στό των καθημερινών καπνιστών 
στην Ελλάδα μειώνεται σταθερά, 
παραμένει ωστόσο στα υψηλότερα 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

εφηΣΥχΑΣΜΟΣ ΣτΟ 
ΠρΟβληΜΑ δεν ΥΠΑρχει
Το κάπνισμα έχει σαν όργανο-
στόχο τον πνεύμονα και ευθύνε-
ται για βλάβες και λοιμώξεις του 
αναπνευστικού μέχρι και καρκί-
νο. Ομως ευθύνεται και συμβάλ-
λει στην εμφάνιση πολλών άλλων 
νοσημάτων όπως βλάβες στο καρ-
διαγγειακό σύστημα, καρκίνο στο-
ματοφάρυγγα, στομάχου, ουροδό-
χου κύστεως, επιδρά αρνητικά στην 
έγκυο γυναίκα και στη φυσιολογι-
κή ανάπτυξη του εμβρύου. 
  Εκτιμάται ότι οι καπνιστές είναι 
πρώτοι στο να εμφανίσουν σοβαρά 
συμπτώματα από την COVID 19, 

να χρειαστούν εντατική ή να έχουν 
προβλήματα με τους πνεύμονες με-
τά τη θεραπεία τους.
  Παγκοσμίως το κάπνισμα στοι-
χίζει τη ζωή σε περισσότερους από 
οχτώ  εκατομμύρια ανθρώπους ετη-
σίως και αποτελεί την πρώτη αι-
τία θανάτου, γεγονός που μπορεί 
να ελεγχθεί και να μηδενιστεί, αν 
υπάρξει θέληση και συνεργασία 
από τους ίδιους τους καπνιστές.
  Οι περιορισμοί που ισχύουν 
για το απλό τσιγάρο, ισχύουν και 
για το ηλεκτρονικό, γιατί οι βλά-
βες και στις δύο περιπτώσεις εί-
ναι ανάλογες. 
  Το κάπνισμα μέσα στο σπίτι 

δεν απαγορεύεται δια νόμου, όμως 
ο κάθε γονιός πρέπει να καταλά-
βει ότι ο καπνός του τσιγάρου εί-
ναι καταστροφικός και συνδέεται 
άμεσα με ιογενείς και βακτηρια-

κές λοιμώξεις του αναπνευστικού 
συστήματος και μείωση της φυσι-
ολογικής άμυνας του οργανισμού 
και της φυσιολογικής ανάπτυξης 
του παιδιού του.
  Τα αποτσίγαρα αποτελούν το-
ξικά απόβλητα. Εκτιμάται ότι, πα-
γκοσμίως, κάθε μέρα 766.000 κι-
λά αποτσίγαρα μολύνουν τον πλα-
νήτη και είναι το κατ΄εξοχήν σκου-
πίδι το καλοκαίρι στις παραλίες.  
Θέλουμε καθαρές παραλίες, όχι 
αποτσίγαρα. 
  Μία καινοτόμος ενέργεια της 
Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρεί-
ας είναι η διαδικτυακή  πλατφόρ-
μα stopkapnisma.gr, για πληροφο-
ρίες και οδηγίες διαδικτυακά κα-
θώς και η λειτουργία της Ανοιχτής 
Γραμμής Υποστήριξης 215 215 21 
21 από   Δευτέρα έως Παρασκευή  
9 το πρωί με 9 το βράδυ. 
  Ο καπνιστής που θέλει να δι-
ακόψει το κάπνισμα, με ένα απλό 
τηλεφώνημα, έχει την ευκαιρία να 
μιλήσει  με  εξειδικευμένους επι-
στήμονες και να τύχει της  κατάλλη-
λης καθοδήγησης και υποστήριξης. 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΙΣ-
ΤΗ - ΟΧΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ.
ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΘΑΡΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΠΝΟ ΓΙΑ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ. ΟΧΙ ΣΤΗΝ 
ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΟΥΡΕΙΟ 
ΙΠΠΟ «ΝΙΚΟΤΙΝΗ»!

Μην καις τη ζωή σου με το τσιγάρο
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Αν δεν ξέρεις τι 
πράμα είναι η 
δημοκρατία κι άμα 
ζεις σε γειτονιές όπου 
φυτρώνουν δίνες 
με μεγάλη ευκολία, 
Λουκασένκους 
τραβάει η ψυχή σου

Η αβουλία μαρτυρά 
διαζύγιο με την 
ίδια τη ζωή. Το να 
παλεύει κανείς για 
κάτι να έχει έναν 
υψηλό στόχο για 
να πορεύεται, είναι 
σημάδι ζωντάνιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Το κάπνισμα 
έχει σαν 
όργανο-στόχο 
τον πνεύμονα 
και ευθύνεται 
για βλάβες και 
λοιμώξεις του 
αναπνευστικού 
μέχρι και 
καρκίνο

Κάθε μέρα 766.000 κιλά αποτσίγαρα 
μολύνουν τον πλανήτη και είναι το 
κατ΄εξοχήν σκουπίδι το καλοκαίρι στις 
παραλίες


