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ΞΕΝΟΣ ΤΥΠΟΣ

Δεν προκαλούν πλέον έκπληξη οι 
«βρόμικες» διαφημιστικές προεκλο-
γικές εκστρατείες στις ΗΠΑ. 

Οι χιουμοριστικές και έξυπνες ναι. 
Χρησιμοποιώντας φωτογραφίες των 
ελαφρόμυαλων- υποτίθεται- διαση-
μοτήτων Πάρις Χίλτον και Μπρίτνεϊ 
Σπίαρς για να παρουσιάσει τον Μπα-
ράκ Ομπάμα ως νάρκισσο και ρηχό, 
ο Τζον Μακ Κέιν αναμφίβολα περί-
μενε μια σκληρή απάντηση από τον 
αντίπαλό του. 

Σίγουρα δεν περίμενε το σαρκα-
σμό της Πάρις Χίλτον, καθώς λιαζό-
ταν στη σεζ λονγκ της. Μέσα σε λίγα 
λεπτά, η απάντησή της ήταν παντού 
στο διαδίκτυο. 

Εάν το επιτελείο του Μακ Κέιν νό-
μιζε πως η νεαρή Χίλτον έχει μόνο 
ένα ωραίο πρόσωπο και είναι εύκο-
λος στόχος, έκανε μεγάλο λάθος. 

Το δικό της κλιπάκι για τον «υπε-
ρήλικα με τα λευκά μαλλιά και τις 
ρυτίδες» μπορεί να κάνει, τελικά, 
μεγάλη ζημιά στην προεκλογική του 
εκστρατεία. 

THE INDEPENDENT

Σ
το χωριό (Περατιά 
Ξηρομέρου) που 
ήταν ο πατέρας 
μου δάσκαλος 
όλα ήταν ήσυχα. 
Ο μόνος τρόπος 

επικοινωνίας με τη γενέτειρά 
μου Λευκάδα ήταν μέσω ενός 
μονόξυλου που διάβαινε τη 
θάλασσα και φθάναμε στην 
πόλη, στη χώρα. Δρόμος δεν 
υπήρχε τότε και έτσι αυτός 
ήταν ο μοναδικός 
τρόπος επικοινω-
νίας με τον έξω 
κόσμο. Οταν ο και-
ρός ήταν καλός, 
είχε καλώς. Αλλως 
περίμενες τη βελ-
τίωσή του, διότι 
υπήρχε κίνδυνος 
να αναποδογυρί-
σει η βάρκα από 
το βαρύ συνήθως 
ανάμικτο φορτίο ανθρώπων, 
πτηνών και υλικών αγαθών. 
Οταν το επέτρεπε ο καιρός το 
πανί έδινε άλλη χάρη στο τα-
ξίδι, γιατί για ολόκληρο ταξίδι 
επρόκειτο. 

Το όνειρό μου ήταν να απο-
κτήσω μπάλα, αλλά πού να 
ακούσει τέτοια ο πατέρας μου. 

«Πρώτα θα τελειώσεις το γυ-
μνάσιο και μετά θα δούμε». 
Ημουν στο δημοτικό οπότε τα 
όνειρα έμεναν πτερόεντα, μια 
χίμαιρα. Ηταν όμως όλα ωραία 
στο χωριό. Ο αυστηρός και 
προσηλωμένος στο καθήκον 
πατέρας μου, τα παιδιά του 
σχολείου, σχεδόν όλα φτωχά, 
με γονείς αξιοπρεπείς, που πα-
ρέδιδαν τα παιδιά στο δάσκα-
λο: «Μάθε το γράμματα». 

Και πολλά 
παιδιά έμαθαν 
γράμματα, και 
σπούδασαν και 
έγιναν τρανοί με 
χίλιες δυο στε-
ρήσεις. Ακόμη 
έχω τα τετράδια 
του πατέρα μου 
με τις ασκήσεις 
που έβαζε στα 
παιδιά το καλο-

καίρι. Τα μαθήματα συνεχίζο-
νταν, βλέπεις, το καλοκαίρι, 
πιο πολύ γι’ αυτούς που θα 
έδιναν εξετάσεις για το γυ-
μνάσιο, ιδιαίτερα για τα παιδιά 
τα βλαχόπουλα, που κατέβαι-
ναν από τα Τζουμέρκα για να 
ξεχειμωνιάσουν κοντά στον 
Αγιο Νικόλα και περπατούσαν 

από κει περίπου 6 χιλιόμετρα 
για να φτάσουν στο χωριό το 
πρωί! Και να επιστρέψουν το 
βράδυ στα καλυβόσπιτά τους. 
Ολη τους η ενδυμασία ήταν 
γίδινη. Παπούτσια, φανέλα, 
κάπα με κουραμάνα και ρέγκα. 
Ο Βαγγέλης και ο Πάνος, που 
έγιναν δάσκαλοι, καλή τους 
ώρα και πάντα με το χαμόγελο 
και δίψα για μάθηση. Το σχο-
λείο όμως τα είχε όλα. Χάρτες, 
σκυτάλες, μπάλα, όλα τα σχο-
λικά όργανα. Είχε φροντίσει ο 
πατέρας μου για όλα, από την 
εκμετάλλευση μελισσιών και 
από την εξωσχολική εργασία 
μας μαζεύοντας χαμομήλι και 
ελιές. 

Την άνοιξη απολαμβάναμε 
τις μυρωδιές, τις μοσχοβολιές 
από τα άνθη που τις συνάντη-
σα ξανά χρόνια μετά στις κολό-
νιες. Αλλο το φυσικό, άλλο το 
συνθετικό. Οι γευστικές απο-
λαύσεις από τα γεννήματα της 
γης, τα πεπόνια, τις ντομάτες, 
τα απίδια, τα σταφύλια. Κάπου 
κάπου, τσιμπολογούσαμε κρυ-
φά, αλλά πάντα κάποιος μάς 
κάρφωνε στον πατέρα μου 
οπότε το ξύλο ήταν αναπό-
φευκτο όταν υποτροπιάζαμε. 

Ο καιρός του θερισμού με τις 
αλωνιστικές μηχανές και μεις 
να κυλιόμαστε στα δέματα και 
το βράδυ στην πλατεΐτσα του 
χωριού, με παιχνίδι μέχρι που 
βράδιαζε και μαζευόμασταν 
σπίτι μας. Δεν υπήρχε ακόμα 
ηλεκτρικό ρεύμα.

Και κάθε Κυριακή εκκλησι-
ασμός. Χειμώνα καλοκαίρι. 
Αλλωστε πάντα ήταν ο τόπος 
συνάντησης όλων μας. Τα μι-
κρότερα παιδιά έλεγαν το «Πά-
τερ ημών», τα μεγάλα το «Πι-
στεύω», που ήταν ατελείωτο. 
Σ’ όλες δε τις εθνικές εορτές 
το τελετουργικό ήταν πλήρες 
και ακριβές, ο καθένας είχε το 
ρόλο του, η δε παρέλαση επί-
σης άψογη, με τον καλύτερο 
επικεφαλής μαθητή να ζώνε-
ται το σπαθί του Θ. Γρίβα, ιδα-
νικό για την περίσταση.

Μικρό και φτωχό το χωριό 
και παρά τις χίλιες δυο δυ-
σκολίες οι αναμνήσεις είναι 
υπέροχες. Θυμάμαι, παρ’ ότι 
πολύ μικρός, τα πάντα με λε-
πτομέρειες και τα αναπολώ, τα 
νοσταλγώ.

*Πρόεδρος Δικηγορικού 
Συλλόγου Αθηνών

Ξέγνοιαστες μέρες

 

Ολο το Αιγαίο ένα απέραντο αιολικό πάρκο!

Π
ριν από 2 βδομάδες, 
σ’ αυτήν εδώ τη 
στήλη, κρατούσα-
με μια σημείωση 
για εκείνη την ανα-
πάντεχη εικόνα των 

ανεμογεννητριών στα βουνά της 
Τρίπολης, λίγο πριν από τη λιγνιτική 
μονάδα της Μεγαλόπολης. Εντυ-
πωσιακή εικόνα μιας νέας εποχής 
που έρχεται. 

Σαν από σύμπτωση, τα επόμενα 
βήματα των διακοπών μάς έφεραν 
στην Τήνο, στο νησί όπου κατά τη 
μυθολογία είχε το στρατηγείο του 
ο θεός του ανέμου, ο Αίολος. Ολο 
το Αιγαίο ένα τεράστιο... «αιολικό 
πάρκο», με τους ασταμάτητους αέ-
ρηδες να σφυρίζουν κι ένα τεράστιο 
ενεργειακό δυναμικό να χάνεται, να 
ξεθυμαίνει και να εξανεμίζεται! Οχι, 
εδώ στο νησί του Αιόλου δεν συνα-
ντάς αιολικά πάρκα, παρά μια μο-
νάχη ανεμογεννήτρια στο κέντρο 
του νησιού, μάλλον να προκαλεί 
περισσότερο την απορία. Οι πρό-

γονοί μας κερδίζανε από τον αέρα, 
το μαρτυρούν οι μισογκρεμισμένοι 
ή οι τουριστικά αξιοποιημένοι ανε-
μόμυλοι, που όμως δεν έδωσαν τη 
σκυτάλη στη...νέα γενιά, τις ανεμο-
γεννήτριες.

Ακούμε, βέβαια, συχνά αντιρρή-
σεις από τις τοπικές κοινωνίες και 
άλλες ομάδες για την εγκατάσταση 
ανεμογεννητριών, για λόγους «αι-
σθητικής και οπτικής ρύπανσης». 
Ακόμα κι ο νομοθέτης θεωρεί ότι 
ανεμογεννήτριες και φωτοβολτα-
ϊκά οφείλουν σχεδόν να... κρύβο-
νται.

Σωστά, θα πείτε, αλλά, από την 
άλλη, ας σηκώσει το χέρι όποιος 
είναι διατεθειμένος να ζήσει χωρίς 
ηλεκτρισμό στον 21ο αιώνα! Θέλου-
με τον ηλεκτρισμό, αλλά πρέπει να 
διαλέξουμε με ποιον τρόπο θα τον 
εξασφαλίσουμε. Τα φουγάρα των 
λιγνιτικών εργοστασίων τα συνη-
θίσαμε δεκαετίες τώρα δίπλα σε 
πόλεις να επιβαρύνουν τον αέρα 
που εισπνέουμε και να εκπέμπουν 

περισσότερο διοξείδιο του άν-
θρακα από όλη τη βιομηχανία. Τα 
διλήμματα μοιάζουν πιο εύκολα 
στη διαδρομή Τρίπολης – Μεσση-
νίας, όπου η εικόνα των φουγάρων 
της Μεγαλόπολης διαδέχεται την 
εικόνα των ανεμογεν-
νητριών. Η αισθητική, 
ναι, είναι βασική παρά-
μετρος, αλλά αλλάζει 
ακολουθώντας την 
εποχή, τις ανάγκες, 
την εξέλιξη. Αντιθέ-
τως, οι εκπεμπόμενοι 
ρύποι δεν έχουν καμία 
σχετικότητα. Είναι 
πραγματικοί, μετρή-
σιμοι και με συγκε-
κριμένες επιπτώσεις 
στην υγεία των περιοίκων αλλά και 
στο παγκόσμιο κλίμα. 

Η πρόκληση, ωστόσο, είναι ακό-
μα παραπέρα, στο να αρχίσουμε να 
σκεφτόμαστε τις νέες, μη ρυπογό-
νες τεχνολογίες, δίπλα στις πόλεις, 
εκεί όπου άλλωστε καταναλώνο-

νται τεράστιες ποσότητες ηλεκτρι-
σμού. Γιατί να μη θεωρήσουμε θετι-
κή εικόνα τις ανεμογεννήτριες στον 
κοντινό ορίζοντα των πόλεών μας, 
αν ξέρουμε ότι μας γλίτωσαν από 
μερικά φουγάρα; Οσο πιο κοντά 

μας βρίσκονται τόσο 
πιο αποδοτικές και 
χρήσιμες είναι, αφού 
η ενέργεια παράγεται 
εκεί που καταναλώ-
νεται, μειώνοντας στο 
ελάχιστο τις απώλειες 
μεταφοράς. Απώλειες 
που είναι τεράστιες 
στα παλιομοδίτικα μο-
ντέλα, όπου η ενέργεια 
παράγεται π.χ. στην 
Πτολεμαΐδα για να με-

ταφερθεί σε όλη την Ελλάδα, χάνο-
ντας τεράστια ποσά στο δρόμο, σε 
απώλειες του δικτύου διανομής. 

Οι Βορειοευρωπαίοι επενδύουν 
σε μεγάλα θαλάσσια αιολικά πάρ-
κα. Εμείς μπορούμε να σκεφτούμε 
τις δικές μας δυνατότητες. Γιατί 

άραγε τα νησιά μας, που ανεμο-
δέρνονται, να μην το αξιοποιήσουν 
για να γίνουν ενεργειακά αυτόνομα; 
Γιατί να μην αναδείξουμε το Αιγαίο ή 
το νησί του Αιόλου κέντρο και υπό-
δειγμα αιολικής και ανανεώσιμης 
ενέργειας; Ακόμα και από σημει-
ολογική, πολιτιστική, τουριστική 
άποψη, έχουμε κίνητρο να το κά-
νουμε και να το «πουλήσουμε» προς 
τα έξω! Πόσοι από μας θυμόμαστε 
την Τήνο ως το νησί του Αιόλου; 
Μπορούμε να το θυμηθούμε σήμε-
ρα, στους δύσκολους καιρούς των 
140 δολαρίων του αργού και των 
κλιματικών αλλαγών. Και μπορού-
με να το διαφημίσουμε και έξω από 
τα σύνορά μας, κάνοντάς το σημαία 
ενεργειακή και όχι μόνο...

l.v.gouta@hellenic-petroleum.gr
www.lianagouta.gr

*Χημικός μηχανικός, σύμβουλος σε 
θέματα  Ενέργειας, Περιβάλλοντος 
και Ανάπτυξης

Tης  ΛΙΑΝΑΣ  
ΓΟΥΤΑ*

Του ΔΗΜΗΤΡΗ 
Χ. ΠΑΞΙΝΟΥ*


