Η Εφημεριδούλα
Φεβρουάριος 2022

Τεύχος 308 36ος χρόνος

pinteris@hotmail.com
210 - 96 52 336

Eκδότης: Γιώργος Πιντέρης, Ph.D. Ψυχολόγος - Συγγραφέας

ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ

Φοράνε στολή;
Στο ιδιωτικό σχολείο από το οποίο αποφοίτησα, όλα τα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου φορούσαμε στολή. Το χειμώνα, γκρίζο
παντελόνι, γαλάζιο πουκάμισο και μπλε σκούρο πουλόβερ. Το καλοκαίρι, μπεζ παντελόνι,
γαλάζιο πουκάμισο και γκρίζο ανοιχτό φούτερ.
Το ίδιο και τα κορίτσια, μόνο που αντί για παντελόνι, φορούσαν φούστα.
Έβλεπα αυτές τις μέρες από το κανάλι της βουλής τη συζήτηση που γίνεται με αφορμή την
πρόταση μομφής που έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι οι 8 στους 10 άντρες
ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας ήταν ντυμένοι
το ίδιο! Συγκεκριμένα: Μπλε σκούρο σακάκι
(κουστούμι;) γαλάζιο πουκάμισο και μπλε
σκούρα γραβάτα. Δεν το σχολιάζω. Απλά το παρατηρώ.

Παραλία Γλυφάδας
Στις 24 Ιανουαρίου το χιόνι …μας έδωσε και καταλάβαμε. Στη Γλυφάδα το έστρωσε στους τριάντα
πόντους! Μάλιστα, κατά τις πέντε το απόγευμα, φόρεσα τον …εξοπλισμό μου κι αποφάσισα να
βγω για μια βόλτα στο χιόνι. Μόλις έκανα τα πρώτα βήματα, κατάλαβα πως ήταν ζήτημα χρόνου
να φάω μια γλίστρα, οπότε ...άλλαξα γνώμη και γύρισα στο σπίτι μου. Την άλλη μέρα, έλαβα από
το φίλο μου το Μάριο 33 φωτογραφίες της χιονισμένης Γλυφάδας. Έβαλε τις μπότες του και βγήκε και ...αλώνισε. Βέβαια, ο Μάριος βγήκε πρω,ί που ήταν το χιόνι αφράτο και πατιόταν. Στις πέντε το απόγευμα, δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνε. Τον ευχαριστώ πάντως.

9ος Χρόνος !
Κάθε Τετάρτη 11:00 π.μ.
ακούτε ζωντανά
από το διαδίκτυο
την εκπομπή

Χαβαλές & Επιστήμη
με τη Μαρίτα Μυρωνάκη
και τον Γιώργο Πιντέρη.
Ψυχολογικά θέματα
με αφορμή
την επικαιρότητα. Σάββατο επανάληψη. Πατήστε εδώ:
Αρχαίος Ναός

Παιδική Χαρά

Οι φωτογραφίες είναι φιλική
προσφορά του
Μάριου Σπυρόπουλου

COOLMATTERTECHS
Υποστήριξη Υπολογιστών
6931 251 421

https://onlineradiobox.com/gr/k
entrokardias95/?cs=gr.kentrokardias95&played=1

Η καυτή πατάτα
Από ακραία φυσικά φαινόμενα μέσα στα τελευταία χρόνια είμαστε χορτάτοι. Τι θες και δεν
έχουμε. Τεράστιες πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες, χιονοπτώσεις όλα τα ‘χει ο μπαξές. Και
κάθε φορά, αναδεικνύεται η ανεπάρκεια του
κρατικού μηχανισμού. Κι από κει και πέρα
έχουμε δύο φαινόμενα που το ένα επιδρά στο
άλλο. Το ένα είναι οι συναρμοδιότητες (η ασάφεια ρόλων) και από την άλλη είναι η απόδοση
ευθυνών.
Κάθε χρόνο, σ’ ένα σημαντικό ποσοστό της χώρας η διακόπτεται το ηλεκτρικό ρεύμα. Τα κλαδιά που βρίσκονται πάνω από καλώδια της ΔΕΗ
υποχωρούν από το βάρος του χιονιού και κόβεται το ρεύμα. Το θέμα δεν είναι ότι απλώς κόβεται. Σε μερικές περιοχές περνάνε αρκετές μέρες μέχρι η ΔΕΔΗΕ ν’ αποκαταστήσει τη βλάβη.
Αυτή τη χρονιά, εκτός από όλα τ’ άλλα, ο χιονιάς ονομαζόμενος «Ελπίδα» οδήγησε, για
πρώτη φορά, και στο κλείσιμο της Αττικής
οδού. Κι εδώ αρχίσει το γαϊτανάκι της απόδοσης ευθυνών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η
…εξίσωση έχει τρεις παράγοντες: Το υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη (ΠΠ) την εταιρία που
διαχειρίζεται την Αττική οδό (ΑΟ) και την Αστυνομία (ΑΣ).
Πριν πάμε παρακάτω, αν επιστρέψουμε στο
θέμα της ευθύνης για την κοπή των δέντρων η
εξίσωση έχει παράγοντες. Παίρνω για παράδειγμα το Δήμο Αλίμου. Την ευθύνη για την κοπή των δέντρων την έχει ο Δήμος (Δ). Όμως, την
ευθύνη για το αν έγινε η κοπή των δέντρων την
έχει η Περιφέρεια (Π). Παράλληλα, την ευθύνη
για την μη κοπή των δέντρων την έχουν και οι
κάτοικοι (Κ). Όπως είπε ο Δήμαρχος Αλίμου
(και δεν έχω λόγο να τον αμφισβητήσω) όταν
πήγε ο Δήμος την άνοιξη να κλαδέψει τα δέντρα και να κόψει τα ξεραμένα μαζεύτηκαν οι
γύρω κάτοικοι και το απέτρεψαν. Τώρα, οι ίδιοι
ακριβώς κάτοικοι διαμαρτύρονται που δεν κόπηκαν τα δέντρα και τους κόπηκε το ρεύμα!
Το θέμα είναι ότι, και στα δύο παραδείγματα
που έδωσα, ο κάθε φορέας αποδίδει την ευθύνη στους άλλους δύο, λες και η ευθύνη είναι
μια καυτή πατάτα που δεν αντέχεις να την κρατήσεις στα χέρια σου ούτε δύο δευτερόλεπτα.
Όμως, η ευθύνη δεν είναι «καυτή πατάτα». Τι
είναι όμως;
Για να βρούμε τι είναι, θα καταφύγουμε στις
λατινογενείς γλώσσες. Η λέξη «ευθύνη» στ’
Αγγλικά είναι responsibility, στα Γαλλικά resposibilite, στα Ιταλικά responsabilita και πάει
λέγοντας. Θα πιάσω την Αγγλική εκδοχή. Responsibility: Λέξη σύνθετη. Αποτελείται από το
response που θα πει «αντίδραση» και το ability
που θα πει «ικανότητα». Δηλαδή, responsibility, θα πει ικανότητα αντίδρασης. Με αυτό το
κριτήριο είμαστε πολύ περισσότερο σε θέση ν’
αποδώσουμε ευθύνες.
Δηλαδή, στο θέμα της κοπής των δέντρων,καλό θα ήταν, ν’ αναρωτηθούν ο Δήμος, η Περιφέρεια και οι Κάτοικοι, πού είχε καθένας τους
ικανότητα αντίδρασης. Ο Δήμος, είχε ικανότητα αντίδρασης όταν οι κάτοικοι εμπόδιζαν το
κόψιμο του δέντρου: Μπορούσε να είχε απευθυνθεί στην Αστυνομία ή στην Περιφέρεια και
να καταγγείλει το γεγονός, κάτι που δεν έκανε.
Η Περιφέρεια θα έπρεπε να είχε ελέγξει αν κόπηκαν τα δέντρα, κάτι που δεν έκανε. Και οι κάτοικοι θα μπορούσαν να είχαν μπει στον κόπο

να μάθουν για ποιο λόγο ο Δήμος έπρεπε να
κόψει ή να κλαδέψει, κάτι που δεν έκαναν.
Το ίδιο ισχύει και για την Αττική οδό. Καθένας
από τους τρεις παράγοντες, Πολιτική Προστασία, Αττική Οδός, και Αστυνομία, είχε κάποια
ικανότητα αντίδρασης. Αν είχε αντιδράσει
έγαιρα, ίσως να διευκόλυνε τη δουλειά και τη
θέση των άλλων δύο παραγόντων. Αν η Αττική
Οδός είχε επιστρατεύσει από την προηγούμενη νύχτα τα 35 (!) εκχιονιστικά που διαθέτει και
είχε ρίξει αλάτι, ίσως η νταλίκα να μη δίπλωνε.
Κάτι που δεν έκανε. Αν η Αστυνομία είχε απαγορεύσει να μπαίνουν νταλίκες στην Αττική
Οδό το πρωί της 24ης Ιανουαρίου, πάλι η νταλίκα δεν θα δίπλωνε. Η Αστυνομία δεν το έκανε.
Αν όμως, η ικανότητα αντίδρασης για τη λήψη
μιας τέτοιας απόφασης ήταν στη δικαιοδοσία
του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, τότε το
πράγμα αλλάζει, αλλά εξακολουθούν και οι άλλοι δύο φορείς να έχουν το μερτικό τους από
ικανότητα αντίδρασης, δηλαδή τη ευθύνη.

Στην ιστοσελίδα
pinteris.gr
ΜΑΘΑΙΝΩ ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΜΑ
1. Η Διανοητική Νοημοσύνη
2. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη
3. Η ψυχολογία του Καρλ Γιούνγκ:
4. Συναισθήματα που
δεν εξηγούνται
5. Η Ευθύνη - Μια άγνωστη λέξη
6. H θεωρία του Carl Rogers
7. Σεξ Αυτοπαρατήρηση
8. Το Φλερτ
9. Κριτική της Αστρολογίας
Σύνδεσμος
https://pinteris.gr

Η ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
Αλεξανδρο με λενε και ειμαι τραγουδιστης 25
χρονων. Γραφω για κατι που με ανησυχει εντονα. Ένα χρονο τωρα νιωθω να ζω στην Γερμανια του 1939. Λαμβανει χωρα ενα ξεδιαντροπο
και ασταματητο πογκρομ εναντια στους ανδρες. Δηλαδη ωρες - ωρες δεν πιστευω αυτο
που αντιλαμβανονται οι αισθησεις μου.
Καναλια-Διαφημιστικες-Πολυεθνικες παρουσιαζουν το μισο πληθυσμο της γης σαν τερατα,
βιαστες και σιχαματα. Δεν αντεχεται αυτο το
πραμα. Καθημερινα συμβαινουν πραγματα
γυρω μου που τρομαζω με το φαινομενο του
κοινωνικου αυτοματισμου, ποσο γρηγορα και
ευκολα μολυνονται οι ψυχες μας καθημερινα.
Η στοχοποιηση και τα στερεοτυπα δινουν και
περνουν. Δεν θα πω αλλα. Γιωργο σε εχω διαβασει και σε θαυμαζω, αν βλεπεις αληθεια σε
αυτα που λεω απαντησε μου. Ευχαριστω
Πολύ ετερόκλητα αυτά που λες. Καλό θα ήταν
να αξιολογήσεις τις πηγές από τις οποίες κατέληξες σ’ αυτό το συμπέρασμα. Οι άνθρωποι
δεν είναι ούτε όλοι πάντα «καλοί» ούτε όλοι
πάντα «κακοί». Το «όλοι πάντα» μαθηματικά
δεν στέκει.
Γιώργος Πιντέρης

Διαδραστική Εφημεριδούλα
Οι αναγνώστες μπορούν να συμμετέχουν
ενεργά με τρεις τρόπους:
Ο πρώτος, με το να προτείνουν θέματα
για τα οποία θα ήθελαν να μάθουν κάτι
περισσότερο.
Ο δεύτερος με σχόλια, απορίες και παρατηρήσεις που – αν παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δεν είναι μακροσκελή – θα
μπαίνουν σε μια μόνιμη στήλη με τίτλο Η
ΣΤΗΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ.
Ο τρίτος με κάποιο σύντομο άρθρο, δικό
του ή κάποιου άλλου. Όλα αυτά πάντα με
αποστολή στο pinteris@hotmail.com.

Συνεδρίες μέσω Skype
Πληροφορίες
pinteris@hotmail.com
210-96 52 336

Για άλλες Εφημεριδούλες
και άλλα πολλά, πατήστε
https://www.pinteris.gr

