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Ψήφο στα 17

Σήμερα άκουγα στο ραδιόφωνο μια διαφή-

μιση για το ποδοσφαιρικό στοίχημα. Στο

τέλος λέει «Συμμετοχή για άτομα άνω των

21 ετών. Παίξτε υπεύθυνα». Δηλαδή, σε

σχέση με το στοίχημα η πολιτεία αναγνω-

ρίζει ότι, για να παίξει κάποιος υπεύθυνα,

πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών. Γιατί

όμως 21 και όχι 20 ή 22? Πώς το αποφάσι-

σαν αυτό οι νομοθέτες; Αυθαίρετα; Σίγου-

ρα όχι. Συμβουλεύτηκαν τα στοιχεία που

μας δίνει η επιστήμη πάνω στη διαδικασία

της σωματικής και της πνευματικής ωριμό-

τητας. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι ο

ανθρώπινος σκελετός αναπτύσσεται μέχρι

τα 25. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος μέχρι πότε

αναπτύσσεται;

Στο σημείο αυτό χρειάζεται να κάνουμε

ένα διαχωρισμό ανάμεσα στις διανοητικές

λειτουργίες και τη βιολογική ολοκλήρωση

του εγκεφάλου. Ο Jean Piaget (1896-1980)

έχει συνεισφέρει πολλά στο χώρο της Εξε-

λικτικής Ψυχολογίας. Η θεωρία του για τη

διανοητική εξέλιξη θεωρείται κλασική.

Σύμφωνα με τα ευρήματά του, οι διανοητι-

κές μας λειτουργίες ολοκληρώνονται γύρω

στα 16. Δηλαδή ό,τι διανοητικές λειτουρ-

γίες μπορεί να κάνει ένας 26άρης μπορεί

να κάνει κι ένας 16άρης (αρκεί να έχει τον

ίδιο δείκτη νοημοσύνης).  Αυτό όμως, ση-

μαίνει ότι έχουν και τις ίδιες ικανότητες;

Οι επιστήμες που ασχολούνται με τον

εγκέφαλο το 2000 μας πληροφορούν ότι η

βιολογική ολοκλήρωση του εγκεφάλου συ-

ντελείται στα 21. Συνεπώς μπορεί ο

16αρης και ο 26αρης να έχουν τον ίδιο δεί-

κτη νοημοσύνης, αλλά αυτό δεν σημαίνει

ότι έχουν και τις ίδιες διανοητικές ικανότη-

τες. Για παράδειγμα, ένας 16άρης μπορεί

να οδηγεί το ίδιο καλά όσο ένας 26άρης.

Μόνο που η διαδικασία της βιολογικής

εξέλιξης κάνει τον εγκέφαλο του 26άρη

2000 κυβικά ενώ του 16άρη είναι στα

1600. Δηλαδή δεν έχει πραγματωθεί ακόμα

όλο το δυναμικό της διανοητικής του εξέ-

λιξης.

Αυτές τις μέρες, γίνεται συζήτηση για το

δικαίωμα ψήφου στα 17. Μάλιστα δεν εί-

ναι σαφές αν απαιτείται η ολοκλήρωση του

17ου έτους ή αν συμπεριλαμβάνει και

όσους διανύουν το 17ο έτος της ηλικίας

τους. Στη δεύτερη περίπτωση ψηφίζουν

και οι 16άρηδες. Ένα παιδί που γεννήθηκε

στις 31 Δεκεμβρίου του 2000, στις 31 Δε-

κεμβρίου του 2016 κλείνει τα και από 1η

Ιανουαρίου του 2017 θεωρείται 17!

Για τα στοιχήματα υπάρχει νόμος που

απαγορεύει να παίζει τυχερά παιχνίδια

όποιος είναι κάτω από τα 21 και όλες οι

διαφημίσεις καταλήγουν με τη φράση

«παίξτε υπεύθυνα». Αν για να παίξεις

υπεύθυνα πρέπει να είσαι 21 για να ψηφί-

σεις υπεύθυνα πόσο πρέπει να είσαι;

Όταν η λογική ...παραλογίζεται

Ένα νέο βιβλίο με θέμα τις συναισθηματι-

κές μεταπτώσεις

Συναισθηματικές μεταπτώσεις έχουμε

όλοι. Αλίμονο αν δεν είχαμε. Μια από τις

μεγαλύτερες ανοησίες που πιστεύουμε, εί-

ναι ότι η συναισθηματική σταθερότητα εί-

ναι δείγμα ψυχικής υγείας. Για να είναι τα

συναισθήματά σου σταθερά, θα πρέπει να

είσαι κομπιούτερ. ( Άσε που αυτοί δεν

έχουν καθόλου συναισθήματα)... Τα προ-

βλήματα στις σχέσεις μας με τους άλλους,

δεν δημιουργούνται όταν είμαστε αστα-

θείς. Δημιουργούνται όταν είμαστε απρό-

βλεπτοι.

Ένα μεγάλο μέρος των συναισθημάτων

μας, προέρχονται από τον τρόπο που ερμη-

νεύουμε τα γεγονότα. Οι ερμηνείες που δί-

νουμε στα γεγονότα ανήκουν στη λογική.

Οι ερμηνείες αυτές προκαλούν συναισθή-

ματα. Κι όμως, κάτι δεν πάει καλά με το

μηχάνημα.  Η λογική δεν λειτουργεί πάντα

...λογικά: Μερικές φορές, παραμορφώνου-

με τα πράγματα και αγχωνόμαστε. 

Το φαινόμενο αυτό, μια σχολή ψυχολόγων

το ονομάζει διανοητικές παραμορφώσεις .

Στις περιπτώσεις αυτές, καταλήγουμε σε

παράλογα συμπεράσματα και σε παράλο-

γες αποφάσεις. Το κακό είναι ότι πολλές

φορές, αυτές τις παραμορφώσεις τις κά-

νουμε αυτόματα και δεν τις παίρνουμε χα-

μπάρι. Αν όμως εκπαιδευτούμε, μπορούμε

να μάθουμε να τις αντιλαμβανόμαστε

εγκαίρως. Διανοητικές παραμορφώσεις

όμως, μπορεί να μας οδηγήσουν να κάνου-

με και τα συναισθήματα του θυμού και του

φόβου όταν γίνονται έντονα. Το ίδιο παθαί-

νουμε και όταν βαριόμαστε. Η ανία είναι

μητέρα πολλών παραμορφώσεων. 

Όμως, είναι δυνατόν να μάθουμε να ευθυ-

γραμμίζουμε τη σκέψη μας, όποτε αυτή

εκτροχιάζεται με αποτέλεσμα να μειωθούν

σε συχνότητα το άγχος και η κακοκεφιά.

Είναι επίσης δυνατόν να μάθουμε να ελέγ-

χουμε τη συμπεριφορά μας όταν έχουμε

έντονα συναισθήματα, με αποτέλεσμα να

...γλιτώσουμε τις σχέσεις μας. Τέλος, μπο-

ρούμε να μάθουμε ν΄ αντιδράμε στην ανία

και να ξεγλιστράμε από την πόρτα της δη-

μιουργικότητας.

Υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο. Από τις

Εκδόσεις Ψυχογιός.

Κυκλοφορεί

από τις Εκδόσεις Ψυχογιός

Νίκος Δριμάλας  

Ωτορινολαρυγγολόγος

Κύπρου 15 

Άνω Καλαμάκι 

210-99 60 780



Κάθε Τετάρτη 11-11.30 

ακούτε ζωντανά από το διαδίκτυο

στο ραδιοφωνικό σταθμό

Κέντρο Καρδιάς 95

την εκπομπή

«Χαβαλές & Επιστήμη»

που κάνουμε 

με τη Μαρίτα Μυρωνάκη.

Η εκπομπή επαναλαμβάνεται

κάθε Σάββατο 11-11.30

Νόμοι και δίκαιο

Την εποχή που πλησίαζαν οι Ολυμπια-

κοί Αγώνες της Αθήνας, ο μέσος Έλλη-

νας εργαζόμενος, λάμβανε δύο με τρία

τηλεφωνήματα την εβδομάδα από τρά-

πεζες, που προσέφεραν δάνεια. Μέχρι

και δάνεια για να πάμε διακοπές!  Πα-

ράλληλα, ήταν και οι πιστωτικές κάρ-

τες, κοινώς το πλαστικό χρήμα.

Η φυσική συνέπεια αυτών των δύο πα-

ραγόντων ήταν να μας δημιουργηθεί

μια ψευδαίσθηση  ότι είμαστε ...πλού-

σιοι. Ήμασταν που ήμασταν στερημέ-

νοι,  αντιδράσαμε όπως οι Ινδιάνοι που

πουλήσανε το Μανχάταν για χάντρες

αξίας 20 $ τότε.

Την εποχή εκείνη  η νομοθεσία, μας

ενθάρρυνε ν΄αγοράζουμε αυτοκίνητα

μεγάλου κυβισμού. Μέσα σ’ αυτό το

πνεύμα, αποφάσισα και εγώ να αγορά-

σω ένα αυτοκίνητο 2000 κυβικών που

ήταν μάλιστα και κάμπριο.  Μου πήρε

4 χρόνια να το εξοφλήσω.

Λίγα χρόνια μετά, και αφού η οικονο-

μία μας μπήκε σε κρίση, τα αυτοκίνητα

με πολλά κυβικά έγιναν ασύμφορα. Τα

τέλη κυκλοφορίας είναι πλέον δυσβά-

στακτα για αυτοκίνητα μεγάλου κυβι-

σμού

Στη συνέχεια, η πολιτεία άρχισε να εν-

θαρρύνει ν΄ αγοράζουμε υβριδικά αυ-

τοκίνητα διότι δεν ρυπαίνουν το περι-

βάλλον. Το κίνητρο ήταν πως δεν θα

πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας.  Τώρα ο

κανόνας άλλαξε: Θα πληρώνουν!

Το παιχνίδι είναι άδικο. Οι νόμοι αλλά-

ζουν κάθε λίγο και λιγάκι και κανείς

δεν προλαβαίνει να παρακολουθήσει

αυτές τις αλλαγές. Σου λένε να παίξεις

σ΄ ένα παιχνίδι που τα μονά κερδίζουν.

Κι εκεί που έχεις μαζέψει κάποια λε-

φτά, ο κανόνας αλλάζει. Αν η αλλαγή

είναι χονδροειδής λέει τα ζυγά κερδί-

ζουν. Αν είναι εκλεπτυσμένη η διατύ-

πωση αλλάζει. Λέει ότι οι νικητές (μο-

νά - ζυγά δεν έχει σημασία) θα δίνουν

το 65% των εισπράξεων στο κράτος. Ο

επόμενος μπορεί να το κάνει 75% και ο

μεθεπόμενος ...το καταργεί!

Μπορώ ν΄ αναφερθώ σε πολλά παρα-

δείγματα: Για φαντάσου σ΄ έναν αγώνα

μπάσκετ ή ακόμα και πόκερ να άλλα-

ζαν οι κανόνες στη μέση του παιχνιδι-

ού. Πώς να παίξεις; 

Δυστυχώς, σ΄  αυτή τη χώρα αυτό συμ-

βαίνει. Κι αν ήταν μόνο αυτό θα το

αντέχαμε. Έλα όμως που μερικές αλλα-

γές νόμων ισχύουν και αναδρομικά! 

Ο προγραμματισμός δεν υπήρξε ποτέ

χαρακτηριστικό των Ελλήνων και μά-

λιστα δικαιολογημένα: Εμείς ήμασταν

ανέκαθεν ο λαός του «αν θέλει ο Θε-

ός». Ζούμε σε  μια χώρα που για 3.500

χρόνια παλεύει με την επιβίωση. Δεν

είχαμε τα μέσα να προστατευτούμε

από τη φύση. Κάτω από τέτοιες συνθή-

κες, πώς να προγραμματίσεις; 

Παρόλα αυτά, τα τελευταία 30 χρόνια,

θέλεις η τεχνολογία, θέλεις η Ευρώπη

που μας πιέζει να είμαστε παραγωγι-

κοί, συνέτειναν ώστε να καταλάβουμε

την αξία του προγραμματισμού. Πι-

στεύω πως σήμερα ένα ποσοστό 15-

20% των Ελλήνων έχει μάθει να προ-

γραμματίζει. 

Όμως, προκειμένου να προγραμματί-

σεις, πρέπει το περιβάλλον να είναι

προβλέψιμο. Αυτό θα πει ότι, για να

παραγγείλεις 20.000 μολύβια από τη

Γερμανία θα πρέπει και να τα πληρώ-

σεις. Αν όμως μια μέρα ο νόμος αλλά-

ξει και περιορίζει τα ποσά χρημάτων

που μπορείς να στείλεις στο εξωτερικό,

τότε ο προγραμματισμός σου έχει κα-

ταρρεύσει. 

Αυτό είναι το πρόβλημα του μέσου

Έλληνα: Δεν έχει εμπιστοσύνη στο

κράτος, διότι το κράτος αλλάζει τους

νόμους κάθε λίγο και λιγάκι. Μέχρι

τώρα παραπονιόμαστε ότι, ενώ έχουμε

πάρα πολλούς νόμους, αυτοί δεν τη-

ρούνται. Μα οι νόμοι δεν γίνονται για

να τηρούνται! Γίνονται για να στηρί-

ζουν την αόρατη κυβέρνηση που ονο-

μάζεται γραφειοκρατία. 

Και βέβαια, αυτές οι αλλαγές ενισχύ-

ουν ακόμα περισσότερο όσους εργάζο-

νται στη γραφειοκρατία, διότι μέχρι να

μάθεις εσύ τις αλλαγές, οι δημόσιοι

υπάλληλοι τις έχουν μάθει ένα μήνα

πριν.  Δηλαδή το πρόβλημα του μέσου

Έλληνα που είναι έμπορος, επιχειρη-

ματίας και γενικά ελεύθερος επαγγελ-

ματίας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης

στο κράτος. Το κράτος σου λέει «βάλε

φωτοβολταϊκά, πάρε για θέρμανση αέ-

ριο, αγόρασε υβριδικό αυτοκίνητο» και

άλλα πολλά. Ακολουθείς την κρατική

προτροπή και μετά χτυπάς την καρά-

φλα σου, διότι τα μαλλιά σου έχουν ήδη

πέσει...  

Η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν περιορί-

ζεται μόνον στο χώρο της ιδιωτικής

πρωτοβουλίας. Προεκτείνεται και

στους δημόσιους και κρατικούς υπάλ-

ληλους. Μπορεί ν΄ αποτελούν τον κορ-

μό της γραφειοκρατίας, αλλά δεν είναι

εκείνοι που αποφασίζουν. Με κάθε αλ-

λαγή της νομοθεσίας τους παίρνει κι

αυτούς η μπάλα. Απλά, υπερτερούν

στο ότι πληροφορούνται νωρίτερα από

το μέσο πολίτη τι πρόκειται να γίνει και

-μερικές φορές- προλαβαίνουν και

παίρνουν τα μέτρα τους.

Το θεμέλιο της ανθρώπινης ανάπτυ-

ξης είναι η εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύ-

νη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι

συγκεκριμένα πράγματα:  Για να εμπι-

στευτούμε κάποιον, θέλουμε να είναι

βάσιμος: να τηρεί τις συμφωνίες που

έχει κάνει (δηλαδή να είναι συνεπής)

και ταυτόχρονα να λέει την αλήθεια

(δηλαδή να είναι έντιμος). 

Για την εντιμότητα του κράτους μας,

δεν μπορώ να μιλήσω. Πιστεύω ότι κά-

ποιοι άλλοι είναι πιο αρμόδιοι από μέ-

να.  Όμως, για τη συνέπεια (ή μάλλον

την ασυνέπεια)  έχουμε  όλοι οι Έλλη-

νες πολλά να πούμε.

Θα μου πεις «καλά, ο Έλληνας πολί-

της δεν έχει καμία προστασία από τις

αυθαίρετες αλλαγές των νόμων»; Και

βέβαια έχει: Τα δικαστήρια. Για παρά-

δειγμα, ένας συνταξιούχος μπορεί θεω-

ρητικά να μηνύσει το κράτος όταν η

σύνταξή του μειώνεται. Θεωρητικά.

Διότι στην πράξη, μέχρι να εκδικαστεί

η υπόθεσή του μπορεί να έχει πεθάνει.


