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κΚάποτε οι ασθένειες “ταξίδευαν” με 
τα καράβια, καθιστώντας τα λιμάνια 
ευάλωτα στις επιδημίες και πύλες ει-
σόδου για κάθε λογής λοιμό. Στη 
σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποί-
ησης άνθρωποι και αγαθά κινούνται 
συνεχώς, και κάθε σημείο του πλα-
νήτη είναι δυνητικά πύλη εισόδου ή 
εξόδου για κάποια επιδημία.  
Κανείς ωστόσο, πριν από λίγους μή-
νες, δεν θα μπορούσε να φανταστεί 
ότι παρά τα άλματα της σύγχρονης 
ιατρικής, της επιστήμης και της τε-
χνολογίας, ένας ιός θα μπορούσε να 
φέρει τα πάνω κάτω, να απειλήσει 
εκατομμύρια ζωές, να φέρει τις κοι-
νωνίες και τις οικονομίες στα όριά 
τους.  
Η επίπλαστη αίσθηση της ανθρώπι-

νης παντοδυναμίας γύρισε μπούμε-
ρανγκ και πλέον με κομμένη την 
ανάσα, κι ένα λυγμό για τα πολυά-
ριθμα θύματα, η ανθρωπότητα περι-
μένει να δει τι θα φέρει το αύριο. 
Στο σημερινό μας αφιέρωμα ανατρέ-
χουμε σε πηγές για να δούμε πώς αν-
τιμετωπίστηκαν στην Κρήτη οι λοι-
μοί, τις δοξασίες που ανέπτυξε ο λαός 
για να τις εξηγήσει και πώς -με σύγ-
χρονους όρους- κάποιες από αυτές 
θα μπορούσαν να θεωρηθούν πηγές 
παραπληροφόρησης ή fake news. 
Επίσης, κάνουμε μία αναδρομή στις 
πανδημίες που αντιμετώπισε η αν-
θρωπότητα από την αρχαιότητα και 
γνωρίζουμε τα βότανα που ενισχύουν 
το ανοσοποιητικό και προσφέρουν 
ανακούφιση στους ασθενείς.

diadromes@haniotika-nea.gr
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...ΦΤΩΧΟΤΕΡΟ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ 

Πέθανε ο σκηνοθέτης 
Αντώνης Παπαδόπουλος

 
Είδα ένα όνειρο τις προάλλες, εκδοχή ενός 

γνώριμου μοτίβου, στο οποίο συνομιλώ με κά-
ποια φωνή χωρίς φύλο για κάποιο βιβλίο. Τις 
περισσότερες φορές μοιάζει με άσκηση διαχεί-
ρισης θυμού όλο αυτό, η φωνή χλευάζει βιβλία 
και συγγραφείς που αγαπώ, εγώ επιχειρηματο-
λογώ λίγο πριν εκραγώ και ξυπνήσω τελικά 
μέσα στη νύχτα. Τις προάλλες το σενάριο ήταν 
διαφορετικό. Η φωνή μου ζήτησε να της προ-
τείνω ένα καλό μυθιστόρημα. Κι εγώ, χωρίς να 
το σκεφτώ, της πρότεινα το βιβλίο του Τζόνσον, 
αυτό με την γοργόνα στον τίτλο από τους αντί-
ποδες, συμπλήρωσα. Το επόμενο βράδυ, ξα-
πλώνοντας πάλι, η σκέψη της φωνής να 
επιστρέφει κατηγορώντας με πως την κορόι-
δεψα, καθώς αντί για μυθιστόρημα της πρότεινα 
διηγήματα, με έκανε να γελάσω, αλλά η σκέψη 
της φωνής δεν ήταν αρκετή για να την ονει-
ρευτώ. Είχαν περάσει κιόλας κάμποσες μέρες 
που είχα διαβάσει τα διηγήματα της συλλογής, 
όταν είδα το όνειρο αυτό. Κρατούσα ακόμα ση-
μειώσεις και σημείωνα σκόρπιες σκέψεις, μα-
κριά ακόμα από ένα κείμενο που θα με 
ικανοποιούσε. Μου φάνηκε ενδιαφέρον το 
όνειρο αυτό. Περιείχε μια αλήθεια που ένιωθα 
μα δεν είχα εκφράσει με λόγια, την αίσθηση, δη-
λαδή, πως το κάθε διήγημα αντηχούσε μέσα 
μου σαν πολυσέλιδο μυθιστόρημα. Από εκεί, 
ένιωσα, έπρεπε να πιάσω το νήμα. Δοκιμάζον-
τας να εξηγήσω την αίσθηση αυτή ίσως να εν-
τόπιζα τις αρετές των διηγημάτων του Τζόνσον. 

Σήμερα το πρωί με κυρίευσε μια τέτοια 
θλίψη για την ταχύτητα της ζωής - την 
απόσταση που έχω διανύσει από τη νιότη 
μου, την ανθεκτικότητα των παλιών 
λαθών, τα καινούργια λάθη, την ευχέ-

ρεια της ήττας να ανανεώνεται διαρκώς 
βρίσκοντας νέες μορφές- που παραλίγο 
να τρακάρω. Καθώς έβγαινα από το αυ-
τοκίνητο για να πάω στο μέρος όπου 
κάνω αυτή τη δουλειά στην οποία δεν 
νιώθω ότι είμαι και τόσο καλός, άρπαξα 
τον χαρτοφύλακά μου τόσο άγαρμπα 
που άδειασα τα μισά πράγματα πάνω 
στα πόδια μου και τα μισά έξω στο πάρ-
κινγκ, και την ώρα που πάλευα να τα 
συμμαζέψω άφησα τα κλειδιά στο κάθι-
σμα και κλείδωσα την πόρτα από την 
ασφάλεια -όπως κάνουν οι γέροι- και τα 
κλειδιά έμειναν μέσα στο τζιπ.  

Διάβασα ξανά το πρώτο διήγημα, προσπά-
θησα να εντοπίσω τα σημεία εκείνα στα οποία η 
απλή οπτική επαφή με την κάθε γραμμή έμοιαζε 
να λειτουργεί όπως το νερό σε συμπυκνωμένο 
χυμό. Δεν τα κατάφερα να ξεφύγω από παρα-
τηρήσεις που μου φάνηκαν κλισέ: επενδύει 
στους χαρακτήρες του / δεν περισσεύει λέξη / 
αποτελούν προσχέδια μυθιστορημάτων. Καμία 
από αυτές τις παρατηρήσεις δεν με ικανοποι-
ούσε και κυρίως καμία από αυτές δεν εξηγούσε 
πώς κατάφερνε ο Τζόνσον να δημιουργεί αυτή 
την αίσθηση. Βρήκα δύο ενδιαφέροντα στοιχεία 
στο σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα στο 
αφτί της έκδοσης, αντιγράφω απευθείας από τις 
σημειώσεις μου: υπήρξε μαθητής του Κάρβερ / 
δεν έγραψε αποκλειστικά μικρή φόρμα. Και όχι 
μόνο δεν έγραψε αποκλειστικά σε μικρή φόρμα 
αλλά τη σπουδαιότερη διάκριση την έλαβε για 
το μυθιστόρημά του Δέντρο από καπνό. Ο Τζόν-
σον δεν υπήρξε στρατευμένος στη μικρή φόρμα, 
όπως ο δάσκαλός του, και αν στον Κάρβερ 
υπάρχουν στιγμές που περιμένεις να ανοίξει η 
πόρτα και να εμφανιστεί ένας χαρακτήρας από 

προηγούμενο διήγημα, στον Τζόνσον η αυτονο-
μία των διηγημάτων είναι εμφανής, επομένως 
η μυθιστορηματική αίσθηση δεν έγκειται σε 
αυτό το στοιχείο, δεν είναι το σύνολο των διη-
γημάτων που αφήνει την αίσθηση της ανάγνω-
σης ενός μυθιστορήματος, αλλά το κάθε 
διήγημα ξεχωριστά. 

Σηκώθηκα και βγήκα στον διάδρομο. 
Δεν θα πω ψέματα πως σκεφτόμουν οτι-
δήποτε, μόνο αισθανόμουν, μια μεταλ-
λική γεύση στο στόμα, μια ακατανίκητη 
αδυναμία, κυρίως στα πόδια, ένα βουητό 
στους κροτάφους και 
πίσω απ' τα μάτια. 
Έπιασα το παλιομοδί-
τικο πόμολο, για μερικές 
στιγμές όμως δεν μπο-
ρούσα να κουνήσω τα 
δάχτυλά μου. 

Η ανάγκη του αφηγητή να 
πει την ιστορία αποτυπώνεται 
ξεκάθαρα στην αφήγηση της 
ιστορίας αυτή καθ' εαυτήν. 
Τον Τζόνσον οι ιστορίες τον 
απασχολούν έντονα, η 
ανάγκη του να της γράψει 
είναι εμφανής. Εκεί παίζεται 
το παιχνίδι της τέχνης, στον 
αδιέξοδο αυτό μονόδρομο. Ο 
Τζόνσον γνωρίζει πού κατευ-
θύνθηκαν οι ήρωές του μετά 
το δείπνο, πώς νιώθουν όταν 
παίρνουν το λεωφορείο για 
τη δουλειά τους, πόσες φορές μέσα στην ημέρα 
σκέφτονται την αυτοκτονία, αν πλένουν τα δόν-
τια τους σχολαστικά κάθε βράδυ, πόσο αδιά-
φορα τους μοιάζουν όλα, πότε πίνουν το πρώτο 
ποτό της ημέρας. Ο Τζόνσον γνωρίζει όλες τις 
απαντήσεις και ο αναγνώστης το αισθάνεται 
αυτό. Και κάπως έτσι η κάθε ιστορία μετατρέ-
πεται σε στερεοσκοπική εικόνα, αποκαλύπτον-
τας πλευρές και γωνίες αρχικά αθέατες· 
άλλωστε, το γεγονός πως μόλις το ένα ένατο 
ενός παγόβουνου είναι ορατό, δεν σημαίνει πως 
και το δέος που προκαλεί είναι τόσο. Η επιρροή 
του Κάρβερ στα διηγήματα του Τζόνσον είναι 
ορατή. Ας είμαστε όμως ειλικρινείς: η επιρροή 

του Κάρβερ είναι ορατή στην πλειοψηφία των 
Αμερικανών διηγηματογράφων· και πώς να μην 
ήταν άλλωστε; Όμως ο Τζόνσον δεν αναπαρά-
γει απλώς το καρβερικό στυλ -όχι πως θα ήταν 
απλό και εύκολο κάτι τέτοιο- αλλά, πατώντας 
πάνω στον βρόμικο ρεαλισμό και την αποφορά 
του αμερικανικού ονείρου, επιχειρεί πιο περί-
πλοκες συνθέσεις, οικοδομώντας τους δικούς 
του καθεδρικούς ναούς και τα καταφέρνει. 

Η πρωτοπρόσωπη αφήγηση αποτελεί κοινό 
τρόπο αφήγησης και στα πέντε διηγήματα της 
συλλογής, δημιουργώντας την αίσθηση πως 

είναι το ίδιο εγώ πίσω από 
την κάθε ιστορία, ένα εγώ 
που προσπαθεί να δημιουρ-
γήσει την κατάλληλη κρυ-
ψώνα και στην "ασφάλειά" 
της να διηγηθεί τη δική του 
ιστορία. Ο αφηγητής συγγρα-
φέας, που βιώνει τη μαται-
ότητα της γραφής, τις 
δυσκολίες και τις προκλήσεις 
της επίσης, αποτελεί ένα δια-
χρονικά επαναλαμβανόμενο 
μοτίβο στη μυθοπλασία που 
αγαπώ· αυτός ο ιδιότυπος εγ-
κιβωτισμός του συγγραφέα 
και του έργου του, αυτή η αί-
σθηση κρυφοκοιτάγματος 
στο γραφείο του συγγραφέα 
εν ώρα εργασίας. Οι χαρα-
κτήρες του Τζόνσον δεν δια-
θέτουν τίποτα το ηρωικό ή το 

αντιηρωικό, εκτός από την καθημερινή μάχη της 
ίδιας της ύπαρξης, δεν θέλγουν με τη συμπερι-
φορά τους αλλά ταυτόχρονα δεν εγείρουν και 
την κατακραυγή, αυτό είναι που κάνει τους χα-
ρακτήρες αυτούς τόσο αληθοφανείς, τόσο ρεα-
λιστικούς, παρά τη γεωγραφική -και όχι μόνο- 
απόσταση που τους χωρίζει από τον Έλληνα 
αναγνώστη. 

Αν η φωνή με ρωτήσει αν μου αρέσουν τα διη-
γήματα, θα της απαντήσω πως σπάνια κάτι τέ-
τοιο συμβαίνει, όταν όμως συμβεί είναι πολύ 
ωραία, όπως συνέβη όταν διάβασα τη Γενναι-
οδωρία της γοργόνας, δηλαδή.

Εφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 64 
ετών, ο σκηνοθέτης και καλλιτεχνι-
κός διευθυντής του Φεστιβάλ Ται-
νιών Μικρού Μήκους Δράμας, Αν-
τώνης Παπαδόπουλος, μετά από 
πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο, 
αφήνοντας ορφανό έναν θεσμό που 
αποτέλεσε για τον ίδιο έργο ζωής. 

Γεννημένος το 1956 στην Αθήνα, ο Αντώνης 
Παπαδόπουλος σπούδασε σκηνοθεσία κινη-
ματογράφου στην Ακαδημία του Κιέβου. 
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του, μάλιστα, 
σκηνοθέτησε θεατρικές παραστάσεις, στις 
οποίες συμμετείχε και ως ηθοποιός, ενώ 
έκανε, παράλληλα, έξι ταινίες μικρού μή-
κους. 

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, δίδαξε στη σχο-
λή κινηματογράφου Χατζίκου. Στενή υπήρξε 
και η συνεργασία του με τη δημόσια τηλεό-
ραση, για την οποία γύρισε αρκετά ντοκι-
μαντέρ. 

Από το 1985 συμμετείχε ενεργά στην πρω-
τοβουλία υποστήριξης του Φεστιβάλ Δράμας 
ως κύριου φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους 
στην Ελλάδα, το οποίο κατάφερε να καθιε-
ρώσει ως σημαντικό κινηματογραφικό θεσμό 
και μάλιστα με διεθνή αναγνώριση. Ανέλαβε 
την καλλιτεχνική του διεύθυνση το 1999 και 

παρέμεινε στο τιμόνι του μέχρι το τέλος της 
ζωής του. 

Από το 2003 ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Κινηματογράφου, ενώ διετέλεσε 
επίσης μέλος της κριτικής επιτροπής των Κρα-
τικών Βραβείων Ποιότητας Κινηματογρά-
φου του υπουργείου Πολιτισμού από το 1999 
έως το 2009 και από το 2005 έως το 2006 συ-
νεργάστηκε με το ΥΠΠΟΑ ως Ειδικός Σύμ-
βουλος Κινηματογραφίας. 

Στις 14 Ιανουαρίου, η Εταιρεία Ελλήνων σκη-
νοθετών βράβευσε τον Αντώνη Παπαδόπου-
λο για τη σημαντική προσφορά του στον κι-
νηματογράφο και στον χώρο του πολιτισμού. 

Η κηδεία του θα γίνει τη Δευτέρα 30 Μαρ-
τίου στις 12:30 μ.μ. στο κοιμητήριο Παπάγου. 

Aφορμή
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
yannis.kalo@gmail.com  • no14me.blogspot.gr/

Η γενναιοδωρία της γοργόνας 
» Denis Johnson (μτφρ. Κώστας Σπαθαράκης - εκδόσεις αντίποδες)  

Βραβευμένες (μικρές) ταινίες κινουμένων σχεδίων 
Οσο και αν οι γονείς προσπαθούν να απασχολούν δημι-

ουργικά τα παιδιά τους, καθώς οι μέρες περνάνε τόσο η υπο-
μονή όσο και οι ιδέες εξαντλούνται. Και ο χρόνος που τα παι-
διά μπορούν να περάσουν μπροστά στην οθόνη είναι απα-
ραίτητος χρόνος ησυχίας για τους γονείς. Στο διαδίκτυο 
υπάρχουν πολλές επιλογές ώστε ο χρόνος μπροστά στην οθό-
νη να είναι ποιοτικός. Στο ελculture.gr εντοπίσαμε δύο προ-
τάσεις, που αφορούν βραβευμένες ή υποψήφιες για βραβείο 
Οσκαρ ταινίες κινουμένων σχεδίων, μικρού μήκους. Πολλές 
από αυτές έχουν παιχτεί και στον κινηματογράφο, πριν από 
γνωστές ταινίες, οπότε πιθανόν να τις θυμηθείτε.  

Ανάμεσα σε αυτές “τα φανταστικά ιπτάμενα βιβλία του κου 
Μόρρις Λέσμορ” που βραβεύτηκε με το βραβείο Καλύτερης 
Κινούμενης Μικρής Ταινίας στα 84α Βραβεία Όσκαρ το 2011, 
το Hair, η ταινία κινουμένων σχεδίων μικρής διάρκειας που 
κέρδισε το Oscar το 2019, το “feast”, που πήρε το Οσκαρ το 
2015 και πολλές άλλες! Και βέβαια, είναι ταινίες που δεν απευ-
θύνονται μόνο σε παιδιά, αλλά συγκινούν και ταξιδεύουν εξί-
σου και τους μεγάλους. Αλλωστε, λίγες ώρες ξεγνοιασιάς 
έχουν τώρα μεγαλύτερη αξία από ποτέ! 

https://www.elculture.gr/blog/article/animated-short-films-
gia-mikrous-filous/ 

https://www.elculture.gr/blog/article/animated-short-films-
vol2/ 
 

Η Μάρω Θεοδωράκη διαβάζει “Γιαγιά σ’ αγαπώ” 
 
Το παραμύθι της “Γιαγιά σ' αγαπώ” διαβάζει στους μικρούς της φίλου η συγγραφέ-

ας και μουσικός Μάρω Θεοδωράκη, μέσα από το κανάλι των εκδόσεων “Μίνωας” στο 
youtube (https://www.youtube.com/watch?v=ks_8zt68XOA). 

Πρόκειται για μια ιστορία που ξετυλίγεται μέσα από στοργή και μπόλικη σοφία. Εκεί-
νη τη σοφία που μας διδάσκει πως, ό,τι κι αν συμβεί, πρέπει να είμαστε κοντά στους 
ηλικιωμένους όταν μας χρειάζονται, με σεβασμό και υπομονή. Μια γλυκιά και όμορ-
φη ιστορία που μας μαθαίνει για τη δύναμη της αγάπης αλλά και την αξία της οικο-
γένειας. Το παραμύθι της Μάρως Θεοδωράκη “Γιαγιά, σ’ αγαπώ!”, κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Μίνωας, σε εικονογράφηση της Νίκης Λεωνίδου. Όσοι επιθυμούν να το απο-
κτήσουν μπορούν να το παραγγείλουν από το eshop των εκδόσεων “Μίνωας”.



ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
Θ. ΚΑΚΑΤΣΑΚΗΣ 
kakatsakis@sch.gr 

παιδότοπος
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ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

“Το Λεµονόσπιτο” της Δέσποινας Τζιάκη
Καλοί μου φίλοι, καλό Σαββατοκύριακο! 
Για το “Λεμονόσπιτο” της και φίλης μου ξεχωριστής Χανιώτισ-

σας, νηπιαγωγού Δέσποινας Τζιάκη ο λόγος στον σημερινό παι-
δότοπο. Για ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό ελληνικό παραμύθι 
που “διαδραματίζεται” σ’ ένα μικρό νησί του Αιγαίου, την Φολέ-
γανδρο, πρόκειται. Για ένα παραμύθι που εικονογράφησε η Σμα-
ράγδα Τζιτζικαλάκη και κυκλοφορεί από της εκδόσεις 
“Ροδάμανθυς”. Αξέχαστη η πρώτη παρουσίασή του πριν ενάμισι 
περίπου χρόνο, στις 3 Δεκεμβρίου 2018 συγκεκριμένα, στο Νε-
ώριο Μορο. Τότε σκέφτηκα τη φιλοξενία του στον Παιδότοπο.  

Ωστόσο το παραμύθι παρουσιάστηκε και ξαναπαρουσιάστηκε, 

μέχρι και στη Φολέγανδρο, έφτασε... Ευκαιρία να το γνωρίσουμε 
σ’ όλους τους μικρούς και μεγάλους αναγνώστες μου, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου που είναι σε λίγες μέρες, είπα...
στον εαυτό μου και τηλεφώνησα στη Δέσποινα για τα περαι-
τέρω... Καλοτάξιδο το “Λεμονόσπιτό” σου, καλή μου συναδέλ-
φισσα! 

Σας χαιρετώ με αγάπη όλους!
Βαγγέλης Θ. Κακατσάκης, δάσκαλος

 
Σημείωση: Εκ των ων ουκ άνευ ότι ο “Παιδότοπος” θα συνεχίσει, Θεού 
θέλοντος να είναι ανοιχτός. Την περίοδο του κορωνοϊου κι αν χρειάζεται!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ 
Η  Δέσποινα Τζιάκη γεννήθηκε και μεγά-

λωσε σε ένα ορεινό χωριό της Κρήτης στο 
Κακοδίκι Σελίνου Χανίων. Σπούδασε, Παιδα-
γωγικά στο τμήμα Νηπιαγωγών του Α.Π.Θ, 
συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ε.Α.Π. 
και μετεκπαιδεύτηκε στο Διδασκαλείο Νη-
πιαγωγών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα 20 
τελευταία χρόνια υπηρετεί ως νηπιαγωγός 
σε δημόσια νηπιαγωγεία των Χανίων. Ασχο-
λείται με το παιδικό βιβλίο και την παιδική 
λογοτεχνία και έχει λάβει μέρος σε διαγωνι-
σμούς έχοντας αποσπάσει βραβεία και δια-
κρίσεις. Έργα της έχουν εκδοθεί σε  
συλλογικούς τόμους παραμυθιών και σε εκ-
παιδευτικά βιβλία. Το 2018 κυκλοφόρησε το 
βιβλίο της “Το λεμονόσπιτο” από τις εκδό-
σεις “Ραδάμανθυς’. Εχει σχεδιάσει και υλο-
ποιήσει με επιτυχία πολλά εκπαιδευτικά 
προγράμματα και δράσεις περιβαλλοντικής  
εκπαίδευσης και φιλαναγνωσίας. Επίσης 
αφηγείται λαϊκά παραμύθια και είναι μέλος 
της ομάδας “Οι παραμυθάδες της πόλης  
των Χανίων”.

Η ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΜΟΝΟΣΠΙΤΟ 
Διακοπές Χριστουγέννων! Τα σχολεία είναι 

κλειστά και πάμε μαζί με τους δυο καλούς φί-
λους, τον Βασίλη και τον Νικόλα, σε ένα από τα 
πολλά νησιά του Αιγαίου, στη Φολέγανδρο.  
«Έλα Νικόλα... λίγο ακόμα και φτάσαμε. Το λε-
μονόσπιτο μας περιμένει», είπε ο Βασίλης στον 
φίλο του. «Κουράστηκα, πονάνε τα πόδια μου... 
μα αυτή η περιέργειά μου να δω το λεμονόσπιτο 
μού δίνει κουράγιο να συνεχίσω, όμως για λίγο 
ακόμα... δεν έχω συνηθίσει τόσο περπάτημα», 
απάντησε αγκομαχώντας ο Νικόλας.  

Ο Βασίλης φιλοξενούσε το φίλο του για τις 
διακοπές των Χριστουγέννων στο νησί του και 
του είχε υποσχεθεί να τον ξεναγήσει στο λεμο-
νόσπιτό του. «Εδώ είμαστε φίλε μου. Να το σπι-
τάκι της λεμονιάς μου!». «Ωωω! πρώτη φορά στη 
ζωή μου βλέπω τέτοιο σπίτι... Μόνο τα δεντρό-
σπιτα ξέρω, αλλά αυτά εδώ είναι τελείως δια-
φορετικά... εκείνα είναι ξύλινα και πάνω στα 
δέντρα... αυτό εδώ όμως είναι πέτρινο!», είπε με 
θαυμασμό ο Νικόλας.  

«Αυτό φτιάχτηκε για το δέντρο... όχι για παι-
χνίδι. Κατασκευάστηκε για να προφυλάσσει τη 
λεμονιά. Το συνηθίζουν αυτό στο νησί μας. Χτί-
ζουν τις πέτρες γύρω-γύρω από το δέντρο για 
προστασία! Ετούτο το λεμονόσπιτο το έφτιαξε ο 
παππούς μου με τα ίδια του τα χέρια. Με αγα-
πούσε πολύ ο παππούς... είχα βλέπεις και το 
όνομά του, Βασίλης! Όταν λοιπόν γεννήθηκα, 
φύτεψε εδώ μια λεμονιά... για μένα, για το χα-
τίρι μου».  

«Θα μεγαλώνεις εσύ, θα μεγαλώνει κι αυτή, και 
θα σας καμαρώνω!» έτσι είχε πει. «Και έτσι έγινε, 
μεγάλωνα εγώ, μεγάλωνε κι αυτή».  

«Ααα, ωραία ιδέα είχε ο παππούς σου! Μόνος 
του το έφτιαξε; Κουβάλησε όλες αυτές τις πέτρες 
μόνος του;» ρώτησε με περιέργεια ο Νικόλας.   

(Η αρχή του παραμυθιού)

 
ΤΟ “ΛΕΜΟΝΟΣΠΙΤΟ” ΜΟΥ 
Την ιστορία του ΛΕΜΟΝΟΣΠΙΤΟΥ 

την εμπνεύστηκα από ένα ντοκιμαν-
τέρ στην τηλεόραση που παρουσίαζε 
τα λεμονόσπιτα της Φολέγανδρου. 

Μου δημιουργήθηκε η επιθυμία να 
γράψω μια ιστορία που να αναφέρε-
ται σε λεμονόσπιτο και γενικότερα να 
έχει «χρώμα» ελληνικό. 

Τα ονόματα των πρωταγωνιστών, η 
καθημερινότητά τους, οι σχέσεις τους 
και οι αναφορές στο έργο να είναι συ-
νυφασμένα με την Ελλάδα, τα ήθη και 
τα έθιμά μας. Θεωρώ ότι αυτό θα 
βοηθήσει τους αναγνώστες -μικρούς 
και μεγάλους- να αναζητήσουν περισ-
σότερες πληροφορίες για το νησί της 
Φολέγανδρου. Προσπάθησα να ανα-
δείξω αξίες όπως η φιλία, ο σεβασμός 
στο περιβάλλον, η φιλοξενία, η δημι-
ουργικότητα, οι οικογενειακές και οι 
διαπροσωπικές σχέσεις, η οικογένεια, 
η συνεργασία κ.ά. Η ιστορία είναι κα-
τάλληλη για παιδιά προσχολικής και 
πρώτης σχολικής ηλικίας..  

 
Δέσποινα Τζιάκη 

 
Η ΣΧΕΣΗ ΠΑΠΠΟΥ ΕΓΓΟΝΟΥ 

 Κεντρικό και καθοριστικό ρόλο στη ροή του 
παραμυθιού παίζει η σχέση του παππού με τον εγγονό 

Ο παππούς φύτεψε την λεμονιά με τη γέννηση του εγγο-
νιού του του Βασίλη και όσο μεγάλωνε η λεμονιά και φούντωνε 

τόσο μεγάλωνε και ο Βασίλης...! Με αγαπούσε πολύ ο παππούς είχα 
βλέπεις και το όνομά του Βασίλης. Όταν λοιπόν γεννήθηκα φύτεψε 

εδώ μια λεμονιά για μένα για το χατίρι μου. Θα μεγαλώνεις εσύ θα με-
γαλώνει κι αυτή και θα σας καμαρώνω έτσι είχε πει... Και έτσι έγινε μεγά-

λωνα εγώ μεγάλωνε κι αυτή. Θα μπορούσε το δέντρο ως πηγή οξυγόνου 
να συμβολίζει τη ζωή του εγγονιού. Όπως το δέντρο τρέφεται από τις ρίζες 
του έτσι και η ζωή του εγγονού τροφοδοτείται από τις αξίες που κληρονό-
μησε από τις προηγούμενες γενιές. Ο θάνατος στο παραμύθι του λεμονό-
σπιτου δίνεται με ένα φυσικό και ωραίο τρόπο. Η σχέση του εγγονού με τον 
παππού δεν χάνεται μετά το θάνατο του αλλά συνεχίζει να υπάρχει μέσα 
από ό,τι άφησε πίσω του αλλά κυρίως μέσα από τις αναμνήσεις που πα-
ραμένουν ζωντανές στην ψυχή του μικρού. 

(Απόσπασμα από την ομιλία της συντονίστριας Εκπαιδευτι-
κού Έργου Μαρίας Μπαδιεριτάκη στο Νεώριο ΜΟΡΟ) 

 
ΣΤΗΝ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ 

Οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Φολε-
γάνδρου με τις δασκάλες τους σήμερα επισκέφθηκαν 

τη Δημοτική βιβλιοθήκη Φολεγάνδρου. Συζητήσαμε για το 
λεμονόσπιτο, χαρακτηριστικό της κάθε Φολεγανδίτικης οικο-

γένειας τα παλιά χρόνια σε αρκετά και σήμερα και χαρίσαμε στα 
παιδιά το ομώνυμο παραμύθι της Δέσποινας Τζιάκη η οποία εμ-

πνεύστηκε το περιεχόμενό του από τη Φολέγανδρο. 
(σημείωμα από το Δήμο Φολεγάνδρου, 18 Νοεμβρίου 2019)
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Ανατρέχοντας σε ιστορικές πηγές για τις επιδημίες στην Κρήτη κατά τους περασμένους αιώνες, συναντήσαμε αρ-
κετές πληροφορίες ή δοξασίες που έχουν απορριφθεί από τη σύγχρονη επιστήμη και μονάχα ως ψευδείς ειδή-
σεις που συμβάλλουν στην παραπληροφόρηση θα μπορούσαν να θεωρηθούν με βάση τα σύγχρονα δεδομένα! 
Ωστόσο μας δείχνουν, ότι σε κάθε εποχή και με τα μέσα που διέθεταν, οι άνθρωποι προσπαθούσαν να εξηγή-
σουνΕΛΙΑ ΚΟΥΜΗ

Δοξασίες και fake news...  
σε παρελθόντα χρόνο

Ο Αγιος Χαράλαμπος των Σφακιανών 
 
Οπως αναφέρει ο Νίκος Ψιλάκης «τα Σφακιά τις εκκλησίες του τις 

έχτιζαν δίπλα στην ακρογιαλιά, εκεί σχεδόν που σκάει το κύμα, στην 
άκρη των θαλάσσιων δρόμων, αφού από ’κεί περίμεναν να φθάσει στα 
θαλασσινά Σφακιά η φοβερή αρρώστια, όπως από τη θάλασσα έφθανε 
και κάθε καινούριο πράγμα και 
κάθε καλό ή κακό μαντάτο. Τέσσε-
ρις σφακιανοί ναοί είναι αφιερωμέ-
νοι στον Αγιο. Ο ένας βρίσκεται στο 
Λουτρό, ο άλλος κοντά στο Φραγ-
γοκάστελο, ο τρίτος είναι κρυμμέ-
νος σε ένα ταπεινό σπήλαιο κοντά 
στη Χώρα και ο τέταρτος βρίσκεται 
δυτικά του Λουτρού. Ολοι ατενί-
ζουν το Λιβυκό, λες και γίνονται βι-
γλάτορες που μετρούν τα καράβια, 
κοιτάζουν με φανερή υποψία τους 
περαστικούς γιατί ξέρουν πως μέσα 
σε κάποιο από αυτά μπορεί να βρί-
σκεται εκείνο το τρομερό “γύναιον” 
το ειδεχθές». (1) 

Οι επιδημίες πανώ-
λης κατά τον Μεσαί-
ωνα συνέβαλαν στην 
ανάπτυξη της ιατρικής 
επιστήμης, αφού δειλά 
δειλά η ανατομική εξέ-
ταση του ανθρωπίνου 
σώματος, πολύ περισ-
σότερο απ' ό,τι πριν 
την πανδημία και έγινε 
έτσι το πρώτο βήμα 
στην ανάπτυξη της 
σύγχρονης ιατρικής 
και της εμπειρικής επι-
στήμης.

Κατά τους περασμένους αιώνες τα λιμάνια ήταν πιο ευάλωτα στις λοιμώδεις ασθένειες, τις οποίες 
μετέφεραν και διέδιδαν οι ναυτικοί, οι ταξιδιώτες, τα εμπορεύματα και τα ποντίκια των πλοίων. 

Τέσσερις εκκλησιές του Aγίου Χαράλαμπου υπάρχουν στα Σφακιά και όλες τους ατενίζουν το πέλαγος, 
για να ξορκίσουν την αρρώστια πριν φτάσει στο λιμάνι.

Ο Μαύρος Θάνατος και η Κρήτη 
 
Είναι γνωστό ότι ο Μαύρος Θάνατος, η πανώλη, έδειχνε ιδιαί-

τερη προτίμηση στα λιμάνια. Και το λιμάνι των Χανίων χτυπήθηκε 
πολλές φορές στην ιστορία του από τη φρικτή αυτή αρρώστια. Οι 
θαλασσοκράτορες Ενετοί, κατά τον 17ο αιώνα δημιούργησαν λοι-
μοκαθαρτήριο (lazaret) σε μια μικρή νησίδα κοντά στο λιμάνι, τα 
γνωστά Λαζαρέττα, απέναντι από την παραλία της Νέας Χώρας. 
Την ίδια περίπου εποχή, χτίστηκε από του Ενετούς και ο Ναός του 
Αγίου Ρόκκου (1630), ο οποίος έγινε προστάτης της πόλης των 
Χανίων μετά από κάποια σημαντική επιδημία που έπληξε την 
πόλη. Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθος της απειλής που απο-
τελούσε η συγκεκριμένη επιδημία, πρέπει να τονιστεί ότι από τον 
14ο μέχρι τον 18ο αιώνα το 1/3 του πληθυσμού της Ευρώπης πέ-
θανε από πανώλη, δηλαδή 25 εκατομμύρια νεκροί. 

Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες, η πανώλη ήταν μια γριά και 
άσχημη γυναίκα που τριγυρνούσε σε πόλεις και χωριά και μετέ-
διδε την ασθένεια. Ο λαογράφος Νικόλαος Πολίτης την περιγρά-
φει: «Είναι τυφλή γυνή, διατρέχουσα τας πόλεις από οικίας εις 
οικίαν και θανατούσα όσους αγγίζει˙ αλλ’ επειδή ως τυφλή βα-
δίζει ψηλαφώσα τους τοίχους των οικιών, αδυνατεί να εγγίση 
τους ευρισκόμενους εν μέσω των δωματίων». 

Για τους Ορθόδοξους, ο Αγιος προστάτης από την πανώλη ήταν 
ο Αγιος Χαράλαμπος, γι’ αυτό και οι εκκλησίες του βρίσκονται συ-
νήθως στις εισόδους των πόλεων και των χωριών, για να φυλάνε 
τους κατοίκους και να διώχνουν το κακό. Σύμφωνα με τις λαϊκές 
δοξασίες, σχημάτιζαν γύρω από τα χωριά προστατευτικούς κλοι-
ούς, τους γνωστούς μαγικούς κύκλους, πιστεύοντας ότι με αυτόν 
τον τρόπο καθιστούσαν τον οικισμό απρόσβλητο από το νόσημα. 
Αν υπήρχε στο χωριό εκκλησία του Αγίου Χαράλαμπου άρχιζαν 
από 'κει την περίζωση. Εδεναν στην πόρτα μια κλωστή, την οποία 
είχαν φτιάξει λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 
Ξετύλιγαν το κουβάρι και κύκλωναν όλα τα σπίτια. Στο τέλος έδε-
ναν πάλι στην πόρτα του Αγίου Χαράλαμπου την κλωστή και άφη-
ναν το χωριό περιζωμένο για όσο διάστημα χρειαζόταν, συνήθως 
σαράντα μέρες. 

Οταν δεν μπορούσαν να χτίσουν εκκλησία έχτιζαν εικονοστάσι, 
προσκυνητάρι, έβαζαν την εικόνα του Αγίου μέσα και δεν άφηναν 
ποτέ το καντήλι να σβήσει. Στην Κρήτη ο Αγιος άρχισε να θεω-
ρείται ως θεραπευτής τής πανούκλας κυρίως μετά την επιδημία 
τού 1770.

Ο Αγιος Χαράλαμπος καταπατά την πανούκλα, που έχει τη 
μορφή μαυροντυμένης, κακάσχημης γριάς. Εικόνα από τον 
ενοριακό ναό της Βαγιωνιάς (Χειρ. Κ. Παρθενάκη, 1888).

Το φοβερό πρόσωπο της ασθένειας 
 
Oι ασθένειες με ευρεία διάδοση, όπως η ευλογιά, η χολέρα 

και η πανώλη, προσωποποιούνταν ως γυναίκες που έσπερναν 
τον θάνατο και την ερήμωση και η αναφορά τους και μόνο προ-
καλούσε φόβο και συλλογικά πανικό. Σύμφωνα με τις ευρύ-
τατα διαδομένες παραδόσεις, «η μία απ’ αυτές κρατεί ένα 
μεγάλο κατάστιχο. Η άλλη ένα ψαλίδι κοφτερό και η τρίτη ένα 
σάρωμα. Μπαίνουν μαζί στα σπίτια που έχουν να πάρουν αν-
θρώπους. Η πρώτη γράφει στο χαρτί της κείνους που θα πά-
ρουν, η δεύτερη τους λαβώνει με το ψαλίδι, και η τρίτη τους 
σαρώνει». (5)
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Λέπρα... και ελαιόλαδο 
Η Κρήτη είχε πολύ αυξημένα κρούσματα λέπρας κατά τον 

19ο και το πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Οπως επισημαίνει ο 
Μανώλης Μανούσακας στις “Τέσσερις μαρτυρίες για τα Κομ-
μεναριά” (2): «Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα η περιοχή 
νότια της Νέας Χώρας συνοδευόταν από μια τρομερή φήμη: 
Ηταν το χωριό των λεπρών. Την εποχή αυτή, από τον φόβο 
μετάδοσης της φοβερής ασθένειας, είχαν δημιουργηθεί έξω 
από τις πόλεις ειδικές περιοχές όπου ζούσαν, συνήθως από 
την επαιτεία, τα δυστυχισμένα πλάσματα που είχαν την “τύχη” 
να προσβληθούν. Έτσι δημιουργήθηκε το Λωβοχώρι, δίπλα στο 

Βαρούσι, στις παρυφές της Νέας Χώρας». 
Ο οικισμός εντοπίζεται σε μαρτυρίες από τη δεύτερη δεκαε-

τία του 19ου αιώνα και μετά και βρισκόταν στις αρχές της ση-
μερινής οδού Κισάμου.  

Στη σχετική μαρτυρία της Μαίρης Γουόκερ, που περιηγήθηκε 
την Κρήτη στις αρχές της δεκαετίας του 1870, εντοπίζουμε κά-
ποια σχόλια που συσχετίζουν τη λέπρα με την κατανάλωση 
ελαιολάδου: «Οι λεπροί που είναι συγκεντρωμένοι στις πύλες 
των Χανίων έχουν μεταφερθεί από όλες τις γύρω περιοχές. 
Μόλις γίνουν εμφανή τα πρώτα συμπτώματα της τρομερής 
αρρώστιας, το άτομο που χτυπήθηκε από τη δυστυχία είναι 
καταδικασμένο να αφήσει, αμέσως και για πάντα, σπίτι και οι-
κογένεια και να αρχίσει να μένει ανάμεσα σε εκείνα τα ζων-
τανά φαντάσματα. (…) 

Οι άνθρωποι αυτής της χώρας αποδίδουν την ύπαρξη της 
λέπρας κυρίως στην ανθυγιεινή διατροφή της μεγάλης μάζας 
του πληθυσμού και, ιδιαιτέρως του ελληνικού. Οι Ελληνες 
χρησιμοποιούν για τροφή μόνο παστά, κρέας ή ψάρια και αρ-
κετές ποσότητες ελαιόλαδου. Τρώνε αυτό το λάδι με τα πάντα. 
Ακόμα και ένα κομμάτι ψωμί δεν το τρώνε ποτέ χωρίς αυτό. 
Το λάδι είναι ένα από τα βασικά προϊόντα της Κρήτης, που 
μπορεί κανείς να το προμηθευτεί με αφάνταση ευκολία». 

Αντίστοιχες και οι απόψεις του βαρόνου Μάλτσαν, που ταξί-
δεψε στην Κρήτη το 1883, τις οποίες δημοσίευσε η εφημερίδα 
“Λευκά Ορη” το 1884. Σε ελεύθερη απόδοση από τη καθα-
ρεύουσα, επισημαίνεται ότι: «Δεν γνωρίζουμε φυσικά την αρχή 
της φοβερής αυτής νόσου, ούτε και κάποιο φάρμακο. Το πι-
θανότερο είναι ότι μικροοργανισμοί προσβάλλουν πρώτα τα 
άνω και κάτω άκρα και τα καταστρέφουν επιφέροντας αργό 
και οδυνηρό θάνατο. Επειδή μάλιστα παρατηρήθηκε ότι οι 
Τούρκοι προσβάλλονται λιγότερο από αυτήν, θεωρείται ότι η 
έλλειψη καθαριότητας και η άμετρη κατανάλωση λαδιού, το 
οποίο αντικαθιστά το κρέας κατά τις μεγάλες νηστείες των Ελ-
λήνων, ευνοούν την έκρηξη και διάδοση της νόσου, που δεν 
φαίνεται να είναι κληρονομική, αλλά τα παιδιά μολύνονται τα-
χύτατα από τις μητέρες τους. Κατά την επίσημη απογραφή 
υπάρχουν στην Κρήτη 1.000 περίπου λεπροί, αλλά σύμφωνα 
με τις παρατηρήσεις μου υπάρχουν πολύ περισσότεροι, που 
κρύβονται από τον νόμο με τη βοήθεια των συγγενών τους». 

Πηγές: 
1. “Λαϊκές τελετουργίες στην Κρήτη”, Νίκος Ψιλάκης, Ηράκλειο 2005.  
2. “Η Αλίβρεκτος Νέα Χώρα”, Δήμος Χανίων, Χανιά 2012 
3. “Crete: A case study of an underdeveloped area”, Leland G. Allbaugh, 
Princeton University Press, 1953 
4. “H εισαγωγή του DDT (Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane, δίχλωρο-
διφαίνυλο-τριχλωροαιθάνιο) στον ελληνικό ανθελονοσιακό αγώνα κατά την 
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104.

DDT* και ελονοσία:  
ευχή ή κατάρα 

 
Στην έκδοση “Crete: A case study of an underdeveloped 

area” (3) (Κρήτη: μελέτη μιας υπανάπτυκτης περιοχής), που 
πραγματοποιήθηκε από το Ιδρυμα Rockefeller κατόπιν 
πρόσκλησης από την Ελληνική κυβέρνηση, εντοπίζουμε 
πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διοίκηση, τη γεωρ-
γία, την υγεία, την εκπαίδευση, τη διατροφή, την κρητική 
οικογένεια. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στα κεφάλαια 
που αφορούν την υγεία, διαπιστώνουμε ότι η ευρεία χρήση 
του εντομοκτόνου DDT θεωρείται σχεδόν πανάκεια για 
πολλές μολυσματικές ασθένειες, κυρίως βέβαια για την 
ελονοσία, η οποία ταλαιπωρούσε τον πληθυσμό όχι μόνο 
στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα.  

Στην έκδοση αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Κρούσματα 
πανούκλας δεν είχαν καταγραφεί στην Κρήτη τα τελευταία 
χρόνια, αν και στα λιμάνια εντοπίζονται ποντίκια και ψύλ-
λοι σε αξιοσημείωτους αριθμούς. Το 1947 πραγματοποι-
ήθηκε πρόγραμμα εμβολιασμού για Χολέρα, παρότι δεν 
υπήρχε κανένα κρούσμα, 
λόγω της εγγύτητας με την 
Αίγυπτο, όπου είχε ξεσπάσει 
επιδημία. Η τελευταία επι-
δημία δάγκειου πυρετού, 
είχε εμφανιστεί στην Κρήτη 
το 1928 με πολύ βαριά κλι-
νικά συμπτώματα. Θεωρεί-
ται ότι το 1947 μικρό 
ποσοστό του πληθυσμού 
έχει ανοσία στην ασθένεια, 
ωστόσο οι εκτεταμένοι ψε-
κασμοί με DDT για τον πε-
ριορισμό της ελονοσίας, 
πιστεύεται ότι θέτουν έναν 
αποτελεσματικό φραγμό 
στην επανεμφάνιση της 
νόσου ενώ παράλληλα προ-
στατεύουν από την εμφά-
νιση του κίτρινου πυρετού». 

*Σήμερα βέβαια γνωρίζουμε ότι το DDT είναι μια χλωριούχος ένωση ισχυρά τοξική,  που χρησιμοποιήθηκε ως 
εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις ελώδεις περιοχές για περιορισμό της μετάδοσης της ελο-
νοσίας. Στην Ελλάδα η συστηματική χρήση του DDT άρχισε από το 1945-46 χάρη στη βοήθεια του Oργανισμού 
Περίθαλψης και Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών (UNRRA). Ψεκασμοί γίνονταν από την 404 Επιδημιολο-
γική Μονάδα του Αμερικανικού Ναυτικού αλλά και από εδάφους. Από τα πρώτα χρόνια των ψεκασμών μειώθηκε 
εντυπωσιακά η ελονοσία στην Ελλάδα, η οποία ήταν πάντοτε ενδημική. Ιδίως στην Κρήτη, έως το 1946 είχε ψε-
κασθεί το 98% του νησιού (4). Από το 1948 άρχισαν να ακούγονται από την Ελλάδα κάποιες φωνές ενάντια 
στους μαζικούς ψεκασμούς και υπέρ κάποιων λιγότερο επιθετικών πρακτικών, όπως η επιδημιολογική επιτήρηση 
και οι αποξηράνσεις. Οι μελλοντικές συνέπειες της μαζικής χρήσης του DDT έγιναν εμφανείς στην Ελλάδα το 
1951, όπου διαπιστώθηκε η αντοχή του κουνουπιού Anopheles sacharovi στο εντομοκτόνο. Παράλληλα, άρχισε 
να διαπιστώνετια η τοξικότητα του εντομικτόνου. 

Οι πρώτες ενδείξεις εμφανίσθηκαν στη δεκαετία του 1950 με τον θάνατο ψαριών σε λίμνες και ποτάμια αλλά 
και μορφολογικές ανωμαλίες στα αυγά των αρπακτικών πτηνών. Τη δεκαετία του 1960 αρχίζει η μαζική ευαι-
σθητοποίηση του κόσμου, σηματοδοτώντας την έναρξη του οικολογικού κινήματος που τελικά οδήγησε στην απα-
γόρευση του εντομοκτόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά τις υποψίες, το DDT ουδέποτε συσχετίσθηκε 
επιδημιολογικά με νεοπλάσματα στους ανθρώπους και έως σήμερα θεωρείται ως «πιθανό» καρκινογόνο. 

Σύμφωνα με την 
έρευνα, «ο πληθυσμός 
και οι αρχές της Κρή-
της ήταν θετικοί με τα 
μέτρα για την καταπο-
λέμηση της ελονοσίας, 
ωστόσο κάποιοι για-
τροί ήταν αντίθετοι με 
τους ψεκασμούς λόγω 
της πιθανής μείωσης 
των ασθενών τους. 

Επίσης, ένας αγρότης 
διαμαρτυρήθηκε γιατί 
η γυναίκα του ήταν 
γκρινιάρα και εμφά-
νιζε υποτροπιάζουσα 
ελονοσία 2-3 φορές το 
χρόνο, θεωρούσε λοι-
πόν ότι έτσι την τιμω-
ρούσε ο θεός για την 
γκρίνια της και δεν 
ήθελε να το ξεπερά-
σει!».

Τμήμα χάρτη του β' μισού του 16ου αιώνα από το Archivio di Strato, Atlante Mormori, o 66ds της Βενετίας. Δεξιά η Μονή του Αγίου Λαζάρου 
δυτικά των οχυρώσεων και επί της σημερινής οδού Κισάμου, κοντά στο Πανελλήνιο. Πρόκειται για λατινική μονή που χρησιμοποιούνταν κυρίως ως 

λεπροκομείο και αποτέλεσε τον πυρήνα της συνοικίας Βαρούσι, πολύ κοντά στα μεταγενέστερα “Κομμεναρια”. (Συλλογή Μανώλη Μανούσακα)

Ο Ναός του Αγίου Ρόκκου (1630) έγινε προστάτης των Χανίων μετά 
από κάποια επιδημία που έπληξε την πόλη. Ελληνες πιλότοι του 1ου Σμήνους των Stearman της UNRRA στο 

αεροδρομ́ιο της Ελευσιν́ας το 1946. (United Nations Relief and 
Rehabilitation Administration, UNRRA Country Missions Photographs).



Η πρώτη πανδημία καταγράφηκε το 430 π.Χ, κατά τον Πελο-
ποννησιακό Πόλεμο, στην πόλη – κράτος των Αθηνών, προκα-
λώντας τον θάνατο ενός μεγάλου ποσοστού των κατοίκων, 
μεταξύ των οποίων και ο Περικλής. Η εν λόγω πανδημία ονο-
μάστηκε «Λοιμός των Αθηνών» ή «Σύνδρομο του Θουκυδίδη» 
και αντιμετωπίστηκε με τη συνεισφορά του Ιπποκράτη, ο οποίος 
βρισκόταν στην πόλη εκείνο το διάστημα.  

Η επόμενη ήταν η  πανώλη του Ιουστινιανού (543 μ.Χ). Η επι-
δημία, που έμεινε στην ιστορία ως η «Πανώλη του Ιουστινιανού» 
ξεκίνησε το 543 π.Χ. εκτιμάται ότι ήταν υπεύθυνη για τον θά-
νατο 30 έως και 50 εκατομμυρίων ανθρώ-
πων, κοντά στο 50% του πληθυσμού της 
Γης κατά εκείνη την εποχή. Η πανδημία της 
πανώλης επί Ιουστινιανού ζημίωσε σημαν-
τικά το εμπόριο της Βυζαντινής αυτοκρατο-
ρίας, ενώ έδωσε τη δυνατότητα σε άλλους 
πολιτισμούς να επανακτήσουν Βυζαντινές 
περιοχές στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια 
Αφρική και σε τμήματα της Ασίας. 

Ανάμεσα στο 1348 και το 1353 ξέσπασε η 
πανώλη που πήρε τον τίτλο «Μαύρος Θά-
νατος», από την οποία έχασαν τις ζωές τους 
περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι μόνο 
στην Ευρώπη. Μαζί με την Ασία, εκτιμάται 
ότι οι νεκροί ανήλθαν τελικά ανάμεσα σε 
100 και 200 εκατομμύρια.  

Η ευλογιά άρχισε να κάνει την εμφάνισή 
της στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, 
όμως εδραιώθηκε όταν αυξήθηκε ο πληθυ-
σμός κατά την εποχή των Σταυροφοριών. 
Από ιστορικά στοιχεία προκύπτει ότι τον 15ο 
αιώνα το ποσοστό θνησιμότητας έφτανε το 
30%. Στην Ευρώπη η ευλογιά παρέμεινε η 
κύρια αιτία θανάτου και τον 18ο αιώνα, 
σκοτώνοντας κατ’ εκτίμηση 400.000 Ευ-
ρωπαίους τον χρόνο.  

Χολέρα (1817 - 1823). Η πρώτη πανδημία χολέρας ξεκίνησε 
από τον Ινδία και εξαπλώθηκε σε πολλές γειτονικές περιοχές. 
Ήταν η πρώτη από τις επτά μεγάλες πανδημίες χολέρας που 
μέχρι σήμερα έχουν στερήσει τις ζωές σε εκατομμύρια ανθρώ-
πους.  

Η Ισπανική Γρίπη (1918). Η Ισπανική Γρίπη ήταν μια πανδημία 
που ξεκίνησε το 1918, κατά την οποία προσβλήθηκαν από τον ιό 
500 εκατ. άνθρωποι, ενώ έχασαν τις ζωές τους πάνω από 50 
εκατ. άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.  

Η γρίπη του Χονγκ Κονγκ (1968). Ακριβώς πενήντα χρόνια μετά 
την Ισπανική πανδημία, «γεννήθηκε» ένας νέος ιός γρίπης, ο 
Η3Ν2. Οι απώλειες της γρίπης του Χονγκ Κονγκ σε ανθρώπινες 
ζωές  υπολογίζονται στο ένα εκατομμύριο. Η ιός της γρίπης του 

Χονγκ Κονγκ θεωρείται ως ένας από τους πιο μεταδοτικούς 
καθώς το 1968, σε διάστημα δυο εβδομάδων, προσέβαλε 
500.000 ανθρώπους.  

HIV/AIDS (1981-σήμερα). Οι πρώτες περιπτώσεις του HIV/AIDS 
καταγράφηκαν το 1981, όμως η νόσος εξακολουθεί και σήμερα 
να προκαλεί απώλειες ζωών. Από το 1981, 75 εκατ. άνθρωποι 
ήταν φορείς του HIV και περίπου 32 εκατ. έχασαν τις ζωές τους.  

SARS (2002-2003). Το SARS (Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύν-
δρομο) είναι μια ασθένεια που προκαλείται από έναν από τους 
επτά κορωνοϊούς που επηρεάζουν τους ανθρώπους. Η επιδημία 

ξεκίνησε από την επαρχία Γκουαντόνγκ στην Κίνα και εξελίχθηκε 
σύντομα σε παγκόσμια πανδημία, «αγγίζοντας» 26 χώρες.  

Από το SARS προσβλήθηκαν πάνω από 8.000 άνθρωποι, ενώ 
έχασαν τις ζωές τους 774 -ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Ο κορω-
νοϊός του SARS είναι κατά 86,9% όμοιος με τον νέο κορωνοϊό 
(SARS-CoV-2) σε ό,τι αφορά το γενετικό του προφίλ.   

Η Γρίπη των χοίρων ή H1N1 (2009 - 2010)Το 2009 παρατη-
ρήθηκε μια νέα μορφή γρίπης, που έμελε να προσβάλει 60,8 
εκατομμύρια ανθρώπους στις ΗΠΑ και να προκαλέσει, παγκο-
σμίως, εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους (έως και άνω των 
500.000 σύμφωνα με κάποιες αναφορές). Ο Η1Ν1 του 2009 
ονομάστηκε «Γρίπη των χοίρων» καθώς ξεκίνησε από γουρούνια 
που είχαν επαφή με ανθρώπους. Ο ιός ήταν διαφορετικός από 
τα συνήθη ξεσπάσματα γρίπης καθώς το 80% των θανάτων 

ήταν ανθρώπων ηλικίας κάτω των 65 ετών (τυπικά το 70% με 
90% των θανάτων από γρίπη αφορά άτομα ηλικίας άνω των 65 
ετών).  

Έμπολα (2014 - 2016). Ο ιός Έμπολα -που πήρε το όνομά του 
από έναν ποταμό κοντά στο σημείο που καταγράφηκε το πρώτο 
κρούσμα- είχε περιορισμένο πεδίο συγκριτικά με άλλες πανδη-
μίες της σύγχρονης εποχής. Ήταν όμως εξαιρετικά θανατηφό-
ρος. Ξεκίνησε από ένα μικρό χωριό στη Γουινέα το 2014 και 
εξαπλώθηκε σε γειτονικές χώρες της Δυτικής Αφρικής. Ο ιός 
σκότωσε 11.325 ανθρώπους από τους 28.600 που προσβλήθη-

καν από αυτόν.  
Η ιστορία έχει δείξει ότι οι πανδημίες κάθε 

φορά που εκδηλώθηκαν άλλαξαν την αν-
θρωπότητα σε όλα τα επίπεδα. Ο νέος κίν-
δυνος που μας απειλεί  δεν θα εξαφανίσει 
το ανθρώπινο είδος. Θα το αλλάξει όμως 
και αυτό φαίνεται καθημερινά με τις αλλα-
γές που βλέπουμε να έρχονται στις εργα-
σιακές σχέσεις, στον κίνδυνο της 
κατάρρευσης του συστημάτων υγείας, στην 
εξάλειψη των ατομικών δικαιωμάτων λόγω 
της πανδημίας, στην αύξηση του χρέους των 
λαών λόγω της οικονομικής καταστροφής. 
Αυτό που προέχει σήμερα, είναι αναγκαία η 
στήριξη του συστήματος υγείας και η εξα-
σφάλιση επιβίωσης των οικογενειών σε ορι-
ζόντιο επίπεδο. Η αστυνόμευση των μέτρων 
με την κατάργηση των προσωπικών δικαιω-
μάτων  αξιοποιώντας την  σύγχρονη τεχνο-
λογία αποτελεί «χρυσή ευκαιρία» για όσους 
επιθυμούν ένα κόσμο που θα επιτηρείται 
από τον «μεγάλο αδελφό».  Η χειραγώγηση 
των ανθρώπων δεν θα λύσει όμως το πρό-
βλημα. Μόνη λύση είναι η ενδυνάμωση του 
ανθρώπινου πληθυσμού μέσω της ενημέ-

ρωσης και η παγκόσμια συνεργασία. Η πανδημία αν οδηγήσει 
σε μια δικτατορία που θα ελέγχεται από το παγκόσμιο χρηματο-
πιστωτικό σύστημα, θα επιφέρει πολλαπλάσια θύματα. 

Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν η κρίση αυτή, απαιτείται  μια πλα-
τιά ενημέρωση που θα ενδυναμώσει τον πληθυσμό για να αντι-
μετωπίσει τον κίνδυνο με επιτυχία.  

Τα βότανα βοήθησαν στο παρελθόν την ανθρωπότητα να αν-
τιμετωπίσει αντίστοιχες πανδημίες. Άλλωστε στο παρελθόν δεν 
υπήρχε η σημερινή εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Σήμερα η 
αξιοποίηση της σύγχρονης ιατρικής σε συνδυασμό με την γνώση 
του παρελθόντος  μπορούν να δώσουν την λύση.  

Ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει τόσο στην διατήρηση της 
υγείας του, όσο και στη μείωση της διασποράς αν είναι ενημε-
ρωμένος.
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ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ   
28 Μαρτίου 2020

Επιμέλεια:  
ΣΑΚΗΣ ΚΟΥΒΑΤΣΟΣ 
info@herb.gr

οO νέος κορωνοϊός SARS-CoV-2 
είναι η πανδημία που πλήττει 
τον πλανήτη μας σήμερα. Η τα-
χεία μετάδοσή του, απειλεί την 
υγεία όλων των ανθρώπων με 
καταστροφικές συνέπειες πα-
ράλληλα σε οικονομικό επίπε-
δο. Θεωρείται βέβαιο ότι ακόμη 
και αν ξεπεραστεί ο κίνδυνος 
αυτός, η ανθρωπότητα θα έχει 
περάσει σε μία νέα εποχή. 
Αυτό άλλωστε έχει δείξει και η 
ιστορία της ανθρωπότητας μετά 
από αντίστοιχες πανδημίες. 

Υ.Σ.  Όλα τα προηγούμενα άρθρα της στήλης μπορούμε να τα βρούμε στη διεύθυνση www.herb.gr  
 Επίσης αν κάποιος φίλος αναγνώστης γνωρίζει  οποιαδήποτε  θεραπευτική ιδιότητα βοτάνου του τόπου μας που δεν είναι ευρέως γνωστή ή  έχει κάποιο ερώτημα μπορεί να 
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Πανδηµίες 
και βότανα
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Μια μεγάλη «Σταγόνα Χανιώτικης 
Ιστορίας» είναι και το αγαπημένο χα-
νιώτικο συγκρότημα της «ΟΚΤΑΒΑΣ» 
(Ομάδα Καταλυτικής Τέχνης Απροσ-
διορίστου Βιοποριστικού Αποτελέ-
σματος), που το 2020 κλείνει τα 
τριακοστά του γενέθλια. Η γέννηση 
έγινε το 1990 και η… «φάτνη» ήταν 
ένα ξεχασμένο παλιό βυρσοδεψείο 
στη Χαλέπα, το οποίο, όπως είναι 
γνωστό, ονομάστηκε «Κρα-Κρα». 

Οι μεσήλικες πλέον Χανιώτες -και 
όχι μόνο αυτοί- θα θυμούνται το 
παλιό μαγαζί με την τεράστια αί-
θουσα, η οποία είχε ξύλινη σκεπή, 
πέτρινους τοίχους και ξύλινα πατώ-
ματα, σύνθεση από μεγάλες καφέ τά-
βλες. Τότε υπήρχαν δυο μεγάλοι 
καθρέπτες στους τοίχους, ενώ ο 

χώρος ήταν ανισοϋψής, χωρισμένος 
σε δυο επίπεδα, ένα υπερυψωμένο 
με ξύλινη κουπαστή γύρω-γύρω στο 
οποίο υπήρχαν μερικά μεγάλα τρα-
πέζια και την πλατεία με τα πολλά 
μικρά τραπέζια. Ο κόσμος κάπνιζε, μι-
λούσε, γελούσε, ενώ τα γκαρσόνια 
κινούνταν αδιάκοπα ανάμεσα στα 
τραπέζια με τους δίσκους γεμάτους 
από ποτήρια κρασί, μπουκάλια ουί-
σκι, μπύρες και ξηρούς καρπούς. Οι 
γυναίκες ήταν ντυμένες σύμφωνα με 
τη μόδα των 90’s, δηλαδή τζιν παν-
τελόνια, απλές φούστες και πουλό-
βερ χωρίς έντονο βάψιμο στο 
πρόσωπο, ενώ οι άντρες που ήταν 
νέοι στην ηλικία φορούσαν τζιν παν-
τελόνι, πουκάμισο με ή χωρίς μαύρο 
γιλέκο. Όσοι ήταν μεγαλύτεροι φο-
ρούσαν σπορ σακάκι με υφασμάτινο 
παντελόνι. Η εύθυμη θορυβώδης 
ατμόσφαιρα ξαφνικά ησύχαζε, 

καθώς άνοιγαν τα φώτα στην πίστα. 
Η ορχήστρα του “Κρα-Κρα”, την 
οποία αποτελούσαν δυο τραγουδί-
στριες, ένας ντραμίστας, δυο μπου-
ζούκια, μια κιθάρα και ο μπασίστας 
σκόρπιζε τις πρώτες γλυκές νότες, οι 
οποίες ταξίδεψαν στη γεμάτη καπνό 
αίθουσα. Ταυτόχρονα, πίσω και πάνω 
από τη μπάντα σε μια μεγάλη οθόνη 
προβάλλονταν μαυρόασπρες εικόνες 
από ταινίες του παλιού ελληνικού σι-
νεμά. Οι μελωδίες παλιών ελληνικών 
λαϊκών τραγουδιών και τα έντεχνα 
τραγούδια σε συνδυασμό με τις εικό-
νες αλλοτινών καιρών μαγνήτιζαν το 
βλέμμα και τη σκέψη των θαμώνων 
που έπιναν αργά το ποτό τους απο-
λαμβάνοντας το αρμονικό συνταίρια-
σμα ήχου και εικόνας, ενώ 
ταυτόχρονα συνειδητοποιούσαν ότι 
αυτή η εικόνα τους θύμιζε τον βουβό 
κινηματογράφο με την ορχήστρα του. 

Σε λίγο το ρεφραίν, «Ουσίες, ουσίες 
κι οινοπνεύματα…», έδινε το σύνθημα 
για χορό. Στο γρήγορο χασαποσέρ-
βικο όλοι γίνονταν μαλλιά-κουβάρια 
στην πίστα, γέλια, φωνές με τα χέρια 
στους ώμους μια αγκαλιά και τα 
πόδια να τινάζονται πίσω, μπροστά 
και στο πλάι. Ακολουθούσαν τα ζεϊμ-
πέκικα και μετά τα τσιφτετέλια.  

Εκτός από την παρουσία στην 
πίστα, η “ΟΚΤΑΒΑ” τη δεκαετία του 
2000 έκανε εκλεκτές συνεργασίες με 
τον Μητροπάνο και τη Βιτάλη, καθώς 
και τρεiς δίσκους ενώ συμμετείχε με 

σάουντρακ σε δυο ταινίες μικρού μή-
κους του γνωστού σκηνοθέτη Θο-
δωρή Παπαδουλάκη. Το 2019 την 
απολαύσαμε στο “Βυρσοδεψείο”, 
στον ίδιο χώρο από τον οποίο ξεκί-
νησε. Η φετινή απουσία της τονίζει 
ακόμα περισσότερο την αξία της και 
τη μοναδικότητά της στη ψυχαγωγία 
μας και τον μουσικό μας πολιτισμό.  

  
 

*Ο κ. Αγησίλαος Κ. Αλιγιζάκης  
είναι ιατρός ορθοπεδικός,  

πολιτισμολόγος

Σταγόνες Χανιώτικης Ιστορίας
ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ Κ. ΑΛΙΓΙΖΑΚΗΣ*

“ΟΚΤΑΒΑ”

Πώς μεταδίδεται ο κορωνοϊός; 
 
Το νέο στέλεχος κορωνοϊού, εξαπλώνεται από άνθρωπό σε 

άνθρωπο με τα σταγονίδια από τον βήχα ή το φτέρνισμα και  
τα συμπτώματα εμφανίζονται συνήθως εντός 2-5 ημερών (μέ-
γιστο χρονικό διάστημα 14 ημέρες) από τη μόλυνση. Σύμφωνα 
με υπολογισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο κάθε 
ασθενής κολλάει  1,4 – 2,5 άλλα άτομα (συγκριτικά στην επο-
χική γρίπη κάθε ασθενής κολλάει κατά μέσο όρο 1,3 άλλα 
άτομα). Τα συμπτώματα λοίμωξης στα περιστατικά που χρει-
άστηκαν νοσηλεία περιλαμβάνουν κυρίως πυρετό, βήχα και 
αναπνευστική δυσχέρεια. 

 
Η σωστή διατροφή 

 
Η σωστή φυσική διατροφή μπορεί να αποτελέσει το αποτελε-

σματικότερο όπλο ενάντια στα βλαπτικά αποτελέσματα της γρί-
πης, γιατί μας ενισχύει με πολλαπλά μικροθρεπτικά στοιχεία 
(λουτείνη, λυκοπένη, βιοφλαβονοειδή, ριβοφλαβίνη, ψευδάρ-
γυρο, σελήνιο και πολλά άλλα), που έχουν ανοσορυθμιστικές 
λειτουργίες. Τα μικροθρεπτικά στοιχεία διαθέτουν επίσης αν-
τιοξειδωτικές ιδιότητες οι οποίες όχι μόνο ρυθμίζουν και ομα-
λοποιούν τις ανοσοποιητικές λειτουργίες του ατόμου αλλά 
μεταβάλλουν και αποδυναμώνουν το γονιδίωμα των μικροβίων 
με αποτέλεσμα τα συμπτώματα της ίωσης να είναι ελαφρότερα. 

Στις αναπτυγμένες χώρες έχουμε ξεχάσει τι σημαίνει σωστή 
διατροφή. Λιγότερο από το 5% των συνολικών θερμίδων που 
λαμβάνουμε προέρχονται από φρέσκα φρούτα, λαχανικά, σπό-
ρους και ξηρούς καρπούς. Και όμως αυτές οι τροφές είναι 
πλούσιες σε μικροθρεπτικά στοιχεία που όπως προανέφερα 
χρειαζόμαστε για να βελτιώνουμε το ανοσοποιητικό μας σύ-
στημα. 

Τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε  
ένα ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα; 

 
Κατ’ αρχάς πρέπει να τρώμε θρεπτικές τροφές πλούσιες σε μι-

κροθρεπτικά στοιχεία. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να τρώμε του-
λάχιστον 4 φρούτα την ημέρα, 3 με 4 μικρομερίδες λαχανικών, τα 
μισά εκ των οποίων να είναι πράσινα, μία χούφτα ωμούς, ανάλα-
τους ξηρούς καρπούς και σπόρους. 

Η βιταμίνη D βοηθά στην πρόληψη όλων των λοιμώξεων και 
της γρίπης. Υπάρχει σε αφθονία στο μουρουνέλαιο και σε ψάρια 
όπως σαρδέλα, τόνο, σολομό, σκουμπρί και ρέγκα. Η έκθεση στον 
ήλιο για 5-10 λεπτά την ημέρα βοηθά στην ομαλοποίηση των επι-
πέδων της βιταμίνης D στο σώμα μας. 

Να αποφεύγουμε τα γλυκά να κοιμόμαστε επαρκώς και να 
ασκούμε το σώμα μας ήπια (πεζοπορία και κίνηση). 

Το σκόρδο μπορεί να μυρίζει ενοχλητικά, αλλά λειτουργεί ως 
ευρέως φάσματος αντιβιοτικό ενάντια σε μικρόβια και ιούς. 

Να προσέχουμε επίσης με τη χρήση των αντιβιοτικών. Τα παίρ-
νουμε μόνο όταν μας τα προτείνουν οι γιατροί μας. Η συχνή χρήση 
αντιβιοτικών ελαττώνει τις ανοσοποιητικές αμυντικές λειτουργίες 
με την πάροδο του χρόνου και μας καθιστούν επιδεκτικότερους σε 
σοβαρές λοιμώξεις στο μέλλον. 

 
Τα βότανα στις ιώσεις 

 
Τα βότανα μπορούν να μας βοηθήσουν τόσο στην πρόληψη, όσο 

και στην ανακούφιση από τα συμπτώματα. 
Υπάρχουν βότανα που ενισχύουν τη δράση του ανοσοποιητικού 

μας συστήματος ενώ παράλληλα έχουν αντιμικροβιακή και αντι-
ιϊκή δράση. 

Τέτοια βότανα είναι η Εχινάκεια, η Υδραστίδα, το Μύρρο, η Βα-
πτίσια και το Σκόρδο. Μπορούμε να τα βρούμε σε αφέψημα ή σε 
βάμμα. 

Αν αρρωστήσουμε και αναπτύξουμε πυρετό μπορούμε να τον 
αντιμετωπίσουμε με βότανα που βοηθούν σημαντικά όπως ο Σαμ-
πούκος, το Καγιέν, η Αχιλλέα και το Ευπατόριο το διατρητόφυλλο.  

Για τον καθαρισμό του λεμφικού συστήματος που απαιτείται αν 
προσβληθούμε από λοιμογόνους παράγοντες χρήσιμα βότανα 
είναι το Γάλιο, το Σκόρδο και η Καλέντουλα. 

Τον βήχα, μας τον «κόβει» το Βήχιο, η Αγγελική, η Ασκληπιάδα, 
το Βερμπάσκο, το Γλυκάνισο και η Γλυκόριζα, ενώ σε προβλήματα 
βρογχίτιδας ή προσβολής των πνευμόνων βοηθούν η Αγγελική, η 
Ινούλα, το Μαρρούβιο, το Τουσιλάγκο και η Λομπέλια. 

Είναι σημαντικό αν εκδηλώσουμε συμπτώματα της νόσου,   η 
χρήση των βοτάνων να γίνεται με την καθοδήγηση ειδικού. Δεν 
μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας.  

Το πρώτο βήμα λοιπόν σε περίπτωση που αντιληφθούμε ότι 
έχουμε κάποια συμπτώματα ανησυχητικά είναι να έρθουμε σε 
επαφή με τον γιατρό μας και να ακολουθήσουμε τις οδηγίες του.  

Το καλύτερο βέβαια είναι το να παραμείνουμε υγιείς σε κάθε πε-
ρίπτωση. Και για να γίνει αυτό οφείλουμε να ακολουθούμε τις 
οδηγίες που μας έχουν δοθεί για την μείωση της διασποράς του 
ιού και την προστασία των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Μέ-
νουμε σπίτι. Είναι μία μάχη σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου ο άν-
θρωπος καλείται να διατηρήσει την υγεία του και τις 
ανθρώπινες αξίες. Θα νικήσουμε…

Το ανοσοποιητικό μας σύστημα 
 
Από την στιγμή που κάποιος κολλήσει τον ιό ο κρίσιμος 

παράγοντας που καθορίζει την βαρύτητα της ασθένειας 
είναι η αντίσταση του οργανισμού. Η κατάσταση δηλαδή 
στην οποία βρίσκεται το ανοσοποιητικό του σύστημα. 

Κανένας ιός της γρίπης δεν μπορεί να καταβάλει εύ-
κολα ένα υγιές ανοσοποιητικό σύστημα γιατί αυτό δεν 
επιτρέπει στους ιούς να παρακάμψουν τις άμυνες του 
ατόμου. Σας προτείνω λοιπόν σε κάθε περίπτωση να θω-
ρακίσετε τον οργανισμό σας ενόψει της νέας απειλής δυ-
ναμώνοντας το ανοσοποιητικό σας σύστημα με σωστή 
διατροφή και βότανα που δρουν προς αυτή την κατεύ-
θυνση.



Ιστορία της Ιατρικής: Eνα 
απίθανο ταξίδι στον χρόνο

Οι ιατρικές πρακτικές συνοδεύουν 
τον άνθρωπο από τη στιγμή που έκα-
νε τα πρώτα του βήματα στη γη.  Ο 
δρόμος που ακολούθησε η ιατρική 
στο πέρασμα του χρόνου, είναι γε-
μάτος από εκπληκτικές ιστορίες αυ-
τοσχεδιασμού, άγνοιας, απάτης, πά-
θους ή και λάθους.  
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Eνδοτραχειακή διασωλήνωση: είναι μια ιατρική διαδικα-
σία που περιλαμβάνει εισαγωγή σωλήνα στην τραχεία, με 
τη βοήθεια ειδικού λαρυγγοσκοπίου, με σκοπό τη διατή-
ρηση του αερισμού των πνευμόνων, σε επείγουσες και 
απειλητικές για τη ζωή περιπτώσεις. Η τεχνική εφαρμό-
στηκε για πρώτη φορά στην αρχαία Αίγυπτο.

Φωτογραφία της περιόδου 1860-1890 από το διάσημο 
φωτογράφο της εποχής Frank Gleason, που απεικονίζει 
γυναίκα με ανωμαλίες στα χέρια και εξαιρετικά χαμηλό 
ύψος (Kονέκτικατ, ΗΠΑ). 

Πίνακας που απεικονίζει τύπους της ίριδας των ματιών, η 
οποία, σύμφωνα με την ιριδολογία, εκτιμά τη λειτουργικό-
τητα των οργανικών συστημάτων και δίνει χρήσιμες πληρο-
φορίες για την πρόληψη της υγείας του ανθρώπου, μέσω της 
ιριδοσκόπησης (φωτογράφηση ίριδας με ειδική κάμερα).

» Ασθενοφόρο στην Τενερίφη της Ισπανίας του 1936.»

»

»

Η Mademoiselle Gabrielle γεννήθηκε στη Basle 
της Ελβετίας το 1884 χωρίς πόδια και έγινε γνωστή 
ως “Η ζωντανή μισή-κυρία”. Εδινε παραστάσεις κυ-
ρίως στην Αμερική και απέκτησε μεγάλη περιουσία.  
Παντρεύτηκε δύο φορές και κανένας δεν έμαθε 
ποτέ τον τόπο και το χρόνο του θανάτου της.

Το σκεύασμα 
“Peruna” κυ-
κλοφόρησε για 
πρώτη φορά το 
1885 από την 
εταιρεία Hart-
man στην Πεν-
συλβάνια των 
ΗΠΑ, η οποία 
έφτασε να κερ-
δίζει από αυτό 
πάνω από 
100.000 δολά-
ρια την ημέρα. 
Χορηγούνταν 
για προβλή-
ματα στο κε-
φάλι, το λαιμό, 
τους πνεύμο-
νες, το στομάχι, 
τους νεφρούς, 
την ουροδόχο 
κύστη κ.ά.

“Βρεταν ική
Ένωση Για-
τρών και Χει-
ρουργών:  Η 
μοντέρνα ια-
τρική σώζει 
ζωές”. Διαφή-
μιση, στα τέλη 
του 19ου 
αιώνα, που 
προσπαθεί να 
α π ο τ ρ έ ψ ε ι
τους Βρετα-
νούς από επι-
σκέψεις σε 
κομπογιαννίτες 
μη ιατρούς, 
που αφθονού-
σαν εκείνη την 
εποχή… 

Η Sylvia 
Hardy από το 
Mέιν των ΗΠΑ 
(1824-1888), 
είχε ύψος 
γύρω στα 2,40 
μ. εμφανιζόταν 
στο τσίρκο P.T. 
Barnum στα 
μέσα του 19ου 
αιώνα και στις 
εφημερίδες της 
εποχής περι-
γραφόταν ως 
« ι δ ι όμορφη ,  
αξιοσημείωτη, 
εντυπωσιακή, 
έκτακτη, γιγαν-
τιαίων διαστά-
σεων, θαύμα 
της φύσης»…

Ρωσίδα νο-
σοκόμα ενώ 
φ ρ ο ν τ ί ζ ε ι  
τραυματισμένο 
σ τ ρ α τ ι ώ τ η ,  
από τη συλ-
λογή φωτο-
γ ρ α φ ι ώ ν  
“Pictures of 
Nursing: The 
Z w e r d l i n g  
Postcard Col-
lection’’ (1915).

»

»
»


