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ΜαΓεΙρΕμΑτΑ

Παρατηρώντας τα μυρμήγκια

Α

υτό το ακατάπαυστο πήγαινε – έλα των μυρμηγκιών, κέντριζε την παιδική μου περιέργεια, προκαλούσε το ενδιαφέρον μου, με
αποτέλεσμα να αφιερώνω ώρες στο να παρατηρώ τα μικροσκοπικά όντα με την ατέλειωτη
υπομονή και επιμονή, τις τεράστιες αντοχές. Καθόμουν κατάχαμα, πεσμένη κυριολεκτικά πάνω τους
και παρακολουθούσα την ενεργητικότητά τους με
έκπληξη και απορία. Όσο κι αν προσπαθούσα να εντοπίσω στο πλήθος έστω και ένα να ξεφεύγει από
τον κανόνα της διαρκούς κινητικότητας, ήταν αδύνατον να τα καταφέρω. Τι κι αν έβαζα με αφέλεια
εμπόδιο στην πορεία κάποιου το δάχτυλό μου για
να το ακινητοποιήσω! Έψαχνε απεγνωσμένα διεξόδους να ξεπεράσει το εμπόδιο και να φτάσει στον
προορισμό του – μαζί με το φορτίο του – με την ίδια
αξιοθαύμαστη κινητικότητα.
Και επειδή το χούι δεν κόβεται, πιάνω κάπου κάπου τον εαυτό μου και σήμερα, σε ώριμη ηλικία
πια, να παρακολουθώ τον αγώνα των μυρμηγκιών
με την ίδια περιέργεια και το ίδιο – ίσως – ενδιαφέρον. Σκύβοντας να μαζέψω δυο σκουπιδάκια στην
πλακόστρωτη αυλή του πατρικού μου σπιτιού (ένα
ζεστό, καλοκαιρινό πρωινό) η ματιά μου έπεσε πάνω
σε ένα μυρμήγκι , που προφανώς είχε αποκοπεί από
το πλήθος, αφού σε μια έκταση
ενός τετραγωνικού μέτρου περίπου, δεν κυκλοφορούσαν
άλλα.
Προσπαθούσε να πιάσει μια
ψόφια σφήκα, τουλάχιστον
δέκα φορές μεγαλύτερη σε
όγκο και βάρος και να την οδηγήσει στη φωλιά του. Στην
αρχή επιχείρησε να την πιάσει
από το κεφάλι. Έβαλε τα δυνατά του, πάλεψε, την έσυρε
λίγα εκατοστά, όμως η σφήκα
ήταν αδύνατο να μετακινηθεί
περισσότερο. Άφησε το κεφάλι
χωρίς να εγκαταλείψει την
προσπάθεια. Έπιασε την κοιλιά,
αλλά, τα πράγματα μάλλον δυσκόλεψαν, εφ’ όσον δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε έναν
πόντο. Χωρίς χρονοτριβή πήγε στο πλάι και βάλθηκε
να σύρει το νεκρό έντομο από το φτερό. Με πολύ
κόπο – του γλίστρησε τουλάχιστον δέκα φορές –
κέρδισε κάποια επιπλέον εκατοστά, ενώ μέσα από
την πυκνή, δροσερή φυλλωσιά ενός δέντρου, το μακρόσυρτο τραγούδι του ανέμελου, προκλητικού τζίτζικα, ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την αγωνιώδη
προσπάθεια που κατέβαλε το πεισματάρικο μυρμήγκι.
Η απειλητική εμφάνιση δυο ακόμα μυρμηγκιών
στη δύσκολη αυτή φάση, έκανε την κατάσταση ακόμα
χειρότερη. Με περίσσιο θράσος, προσπάθησαν να
διεκδικήσουν μερίδιο από την τεράστια λεία, με αποτέλεσμα η ψόφια σφήκα να βρεθεί στη δίνη μιας παράλογης διελκυστίνδας, χωρίς ωστόσο να καταλήξει
πουθενά.
Η αναμενόμενη συμπλοκή που ακολούθησε ήταν
σφοδρή, βίαιη, συναρπαστική. Παράτησαν το θύμα
τους και για δυο με τρία λεπτά βάλθηκαν να αλληλοεξοντωθούν. Φυσικά δεν μπόρεσα να καταλάβω
ποιος ήταν ο νικητής, οι ηττημένοι πάντως έβαλαν
φτερά στα πόδια τους κι εξαφανίστηκαν στη στιγμή.

Ήθελα να πιστεύω πως
επικράτησε
το δίκιο του
πρώτου
μυρμηγκιού,
πιθανόν
όμως οι εξασθενημένες
αντιστάσεις
του – ύστερα
από
τόσο
κόπο - να το
ανάγκασαν
να τραπεί σε
άτακτη φυγή..
Γράφει η Αννέτα
Άραγε,
Ν. Μπαλιάση - Νηπιαγωγός
σκέφτηκα όση
ώρα παρακολουθούσα αμέτοχη το σκληρό αγώνα
του δυναμικού μυρμηγκιού, σε ποια λογική βάση θα
στηριζόταν ο σύγχρονος Αίσωπος, αν επιχειρούσε
να ξαναγράψει το σχετικό μύθο; Θα εγκωμίαζε την
εργατικότητα, την επιμονή και υπομονή του μυρμηγκιού; Θα καυτηρίαζε τη ραθυμία, την αδιαφορία
του ανέμελου τζίτζικα; Μήπως είναι λίγο «παρωχημένοι» οι μύθοι του σπουδαίου παραμυθά – φιλόσοφου; Μήπως και ο ίδιος
«αναγκαζόταν» να ξαναγράψει τους μύθους του
πάνω σε νέες βάσεις και
νέα δεδομένα;
«Ένα χειμώνα που έκανε
κρύο και ο Θεός (Δίας) είχε
ρίξει στη γη κακοκαιρία,
ένα μυρμήγκι είχε αποθηκεύσει στο σπίτι του άφθονους σπόρους που τους
είχε μαζέψει το Καλοκαίρι.
(Μέχρις εδώ έτσι ακριβώς
είχε γραφτεί πριν από είκοσι έξι περίπου αιώνες.
Ας δούμε όμως τη συνέχεια της σύγχρονης έκδοσης). Ο τζίτζικας, αν και πέρασε το Καλοκαίρι τραγουδώντας και χουζουρεύοντας,
δεν τρομοκρατήθηκε. Είχε τον τρόπο, όχι απλώς να
επιβιώσει, αλλά να ξεχειμωνιάσει με όλες του τις ανέσεις. Παραβίασε την πόρτα του άτυχου μυρμηγκιού
και άρπαξε σημαντικό μερίδιο της ιδιοκτησίας του,
αφήνοντας στο ίδιο λίγα ψίχουλα, ίσα – ίσα για να ψευτοζήσει. Στη φωλιά του μυρμηγκιού τον είχαν οδηγήσει κάποια άλλα μυρμήγκια που ήθελαν να πολλαπλασιάσουν τα δικά τους αποθέματα, εις βάρος των
αθώων συντρόφων τους. Μαζί με τον τζίτζικα, πέρασαν χαρισάμενη, χειμωνιάτικη ζωή, εξασφαλίζοντας
μάλιστα μια εξίσου καλή ζωή και στους απογόνους
τους, ενώ τα καημένα τα μυρμήγκια, μόλις και μετά
βίας κατάφεραν να επιζήσουν…».

Κι εμείς υπομένουμε

η αύξηση ραδιενέργειας στις περιοχές εξόρρυξης,
που πολλές φορές ξεπερνά το βάθος των εκατό μέτρων, η αλλαγή της τοπικής χλωρίδας και πανίδας, η
αλλαγή του μικροκλίματος είναι μερικές από τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις.
Εισπνέουμε τα αιωρούμενα σωματίδια που τσιμεντοποιούν τους πνεύμονές μας, έχουμε όλες τις δυσάρεστες συνέπειες της αύξησης του διοξειδίου (φαινόμενο του θερμοκηπίου), καταστροφή της χλωρίδας
και της πανίδας απο τα ζεστά νερά και τις μεγάλης
έκτασης αποψιλώσεις, αύξηση των καρκινοπαθών
στά όμορα χωριά των λιγνιτωρυχείων λόγω περιβαλλοντικών επιπτώσεων – ενδιαφέρουσα θα ήταν
μια δημοσιογραφική έρευνα – και πληρώνουμε στην
ίδια τιμή την κιλοβατώρα με τον Αθηναίο! Μήπως είμαστε υπό διωγμό και σε πρόγραμμα εξόντωσης;
Για την τιμή του πετρελαίου αλλάζει η λογική. Όταν
ρωτάμε γιατί πληρώνουμε σε μεγαλύτερη τιμή το πετρέλαιο από τον Αθηναίο, επικαλούνται τα έξοδα μεταφοράς (υψηλά κόμιστρα). Ποιά λογική είναι με το
κεφάλι προς τα κάτω;
Αν φανταζότανε ο Κέινς μια τέτοια εφαρμογή του
νόμου προσφοράς και ζήτησης στην ελεύθερη οικονομία, σίγουρα θα έκανε κάποια υποσημείωση για τα
ολιγοπώλια και μονοπώλια. Μάλλον ο Μαρξ μας δίνει
απάντηση στο πρόβλημα.
Και μεις υπομένουμε σιωπηλά κι αδιαμαρτύρητα.
Ας μας δώσουν επιτέλους το δερμάτινο βραβείο (ανοιχτής παλάμης) για να ’χουμε κι εμείς την ηθική ικανοποίηση ότι αναγνωρίζεται η προσφορά.

σιωπηλά και αδιαμαρτύρητα….

Ξ

ΕΡΕΤΕ ΟΤΙ η ΔΕΗ κερδίζει, από την πώληση
της ηλεκτρικής ενέργειας, πιό πολλά απο εμάς
τους Δυτικομακεδόνες απ’ ό,τι από έναν Αθηναίο; Κι αφού ανταποκρινόμαστε το κάνουν χωρίς
κανέναν δισταγμό. Η οικονομική μας ευρωστία και
ευμάρεια δεν κρύβεται. Και εξηγούμαι:
Μεγάλο μέρος του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι τόσο η παραγωγή όσο η μεταφορά.
Για τους Αθηναίους για παράδειγμα το κόστος μεταφοράς είναι πολλαπλάσιο του κόστους παραγωγής.
Εμείς οι Δυτικομακεδόνες είμαστε στον τόπο παραγωγής και της ενέργειας και της καύσιμης ύλης, άρα
το κόστος ελάχιστο, συνεπώς τα κέρδη περισσότερα.
Μήπως θα έπρεπε να διαφοροποιείται η τιμή της κιλοβατώρας (KWh) ανάλογα με την απόσταση από
τον τόπο παραγωγής;
Αυτό που και σίγουρο και σωστό είναι ότι εμείς
απολαμβάνουμε τα αγαθά της χρήσης της ηλεκτρικής
ενέργειας με τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον
ενώ οι μακρινοί χρήστες μόνο τα καλά της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Οι επεμβάσεις στο περιβάλλον και οι αρνητικές επιπτώσεις είναι συνεχείς και με μελλοντική προοπτική,
αφού συσσωρεύονται οι δυσμενείς παράγοντες και
αλλάζουν ποιοτική συμππεριφορά. Αιωρούμενα σωματίδια, διοξείδιο του άνθρακα, θερμική μόλυνση –
τα ζεστά νερά των ΑΗΣ ( Ατμο-Ηλεκτρικοί Σταθμοί) –

Ηθικό (σύγχρονο) δίδαγμα:
Ουδέν κρείττον του ΜΗ φροντίζειν των αναγκαίων
τροφών και απασχολείσθαι εις τέρψιν και κωμασίαν.
(με την «άδεια» του Αισώπου μετέφερα τη
λέξη ΜΗ που ήταν μπροστά από το «απασχολείσθαι» και την τοποθέτησα μπροστά από το
«φροντίζειν»).

Πέτρος Γ. Βότσης
Φυσιογνώστης - Συγγραφέας

Ηχω... Γιουβαρλάκια σούπα

Τ

α γιουβαρλάκια είναι ένα φαγητό εύκολο, νόστιμο, υγιεινό και συνήθως αρέσει σε όλους,
ακόμα και στα παιδιά. Προσωπικά δεν είχα και
την καλύτερη σχέση με αυτό το φαγητό, γιατί
οι εμπειρίες μου ήταν σχεδόν.. τραυματικές. Το… κακό
συνέβη όταν μαθήτρια του γυμνασίου είχα κατέβει
στη Φλώρινα από το χωριό για να φοιτήσω στο γυμνάσιο. Νοικιάζαμε με τη φίλη μου την Αννέτα ένα
δωματιάκι - ο Θεός να το κάνει- που έμπαζε από παν-

τα θέλετε. (Εγώ τα πλάθω λίγο μεγαλύτερα από το
μέγεθος καρυδιού). Ρίξτε σε μια κατσαρόλα με φαρδύ
πάτο το λάδι και αφήστε το να ζεσταθεί καλά (όχι να
κάψει). Αλευρώστε ελαφρά και ρίξτε ένα - ένα τα
μπαλάκια του κιμά. Αφήστε να ροδίσουν ελαφρά και

τού. Τότε, όλα τα παιδιά που είχαν κατέβει από τα χωριά στην πόλη για να σπουδάσουν, πάνω κάτω στις
ίδιες συνθήκες ζούσαν. Νοίκιαζαν μικρές καμαρούλες
και έμεναν δυο - δυο, τρεις -τρεις, για να μοιράζονται
το ενοίκιο. Φτώχια καταραμένη! Τρώγαμε τότε σε
κέντρα της πρόνοιας, που ονομάζονταν «Κέντρα Νεότητος». Ήμουν θυμάμαι, λιγόφαγη, ψηλή και αδύνατη
σαν κλαράκι. Εκεί για πρώτη φορά με πίεσαν να αδειάσω ένα ολόκληρο πιάτο γιουβαρλάκια . Από τότε τα

ρίξτε το νερό, βραστό .Το νερό υπολογίστε το ως εξής:
Χρησιμοποιήστε σαν μέτρο ένα βαθύ πιάτο. Ρίξτε τόσα
πιάτα νερό, όσες μερίδες φαγητού θέλετε να φτιάξετε,
συν ένα πιάτο ακόμα. Π.χ. αν θέλετε πέντε μερίδες,

μίσησα . Ούτε τη μυρουδιά τους δεν άντεχα, σε αντίθεση με τη φίλη μου την Αννέτα, που τρελαίνονταν
για το συγκεκριμένο φαγητό. Φροντίζαμε λοιπόν να
καθόμαστε δίπλα -δίπλα στην τραπεζαρία και άδειαζε
και το δικό μου πιάτο.
Τα χρόνια πέρασαν. Κάποια στιγμή, παντρεμένη πια
με παιδιά, δοκίμασα τη συνταγή που σας προτείνω
σήμερα, στο σπίτι μιας φίλης και κουμπάρας και ξετρελάθηκα. Από τότε τα μαγειρεύω συχνά και τα απολαμβάνουμε όλοι !

Υλικά

θα ρίξετε πέντε πιάτα νερό συν ένα. Μόλις το νερό
αρχίσει να κοχλάζει ρίξτε και το ρύζι που έχετε φροντίσει από πριν να το πλένετε καλά. Υπολογίστε μια κοφτή κουταλιά ρύζι για κάθε πιάτο, αν θέλετε τη σούπα
νερουλή. Αν τη θέλετε πιο πηχτή βάλτε περισσότερο.

■500 γρ. κιμάς μοσχαρίσιος
■1/2φλ.τσαγιούρύζικαρολίνα(γιαταγιουβαρλάκια)
■3 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό
■2 κουτ. σούπας ψιλοκομμένο άνηθο (προαιρετικά)
■1 μέτριο ξερό κρεμμύδι
■½ φλ. τσαγιού ελαιόλαδο (1 κουταλιά στον κιμά)
■αλάτι, πιπέρι
■λίγο αλεύρι
■3 αυγά
■χυμός 1 μεγάλου λεμονιού
■Ρύζι καρολίνα όσο χρειαστεί (βλ. συνταγή)

Εκτέλεση

Βάλτε το κρεμμύδι στο μούλτι ή ψιλοκόψτε το πολύ
καλά. Προσθέστε το στον κιμά, μαζί με το ρύζι (πλυμένο), το μαϊντανό, και το ένα από τα δύο αυγά, 1
κουταλιά ελαιόλαδο, αλάτι και πιπέρι. Ζυμώστε καλά
το μίγμα και αφήστε το για μία ώρα να καθίσει. Έτσι
θα ανταλλάξουν τα υλικά τα αρώματα και τις γεύσεις.
Πλάστε στρογγυλά κεφτεδάκια στο μέγεθος που εσείς

Προσθέστε αλάτι και πιπέρι. Χαμηλώστε τη φωτιά και
αφήστε τα γιουβαρλάκια να σιγοβράσουν για 30' περίπου. Αποσύρετε από τη φωτιά και ετοιμάστε το αυγολέμονο. Χτυπήστε τα αυγά πολύ καλά με το σύρμα
και σιγά - σιγά προσθέτετε το χυμό λεμονιού. Με κουτάλα ρίχνετε στο αυγολέμονο λίγο - λίγο από το ζωμό
του φαγητού, μέχρι να αποκτήσει αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Έτσι δε θα κόψει το αυγολέμονο. Τότε το
ρίχνετε όλο στην κατσαρόλα και την ανακινείτε δυνατά
να πάει παντού. Σερβίρετε τη σούπα ζεστή.
Καλή επιτυχία φίλες μου! Ως την άλλη Τετάρτη,
καλά να περνάτε!

