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Ανεξάρτητος...
& ωραίος...
εμπιστευτείτε
τη διαφημιστική προβολή σας
στο ειδικά διαμορφωμένο ένθετο
της επόμενης έκδοσης...
...κοντά στους υποψηφίους...
και με εντυποδιανομές...
οικονομικά και υπεύθυνα...
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Το Σάββατο 16 Μαρτίου 2019 και ώρα 19:00 στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΚΑΠΗ Αναβύσσου, η
Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου πραγματοποίησε
διάλεξη, κατά την οποία ο στρατηγικός αναλυτής
κ. Νίκος Λυγερός μίλησε με θέμα:

“Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ
ΠΡOΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΕΙΣΔΟΧΗΣ”
Περιληπτική παρουσίαση της ημερίδας για την
ανάλυση του προσυμφώνου των Πρεσπών
και του πρωτοκόλλου εισδοχής

ΠΕΡΙΟΔΙΚ0 ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ -PRESS,
ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Ιδρυτής, Εκδότης, Υπεύθυνος Έκδοσης:
Κωνσταντίνος Γ. Μωϋσίδης
Αθηνών 10 - 19500 ΛΑΥΡΙΟ
τ. 210 3002292, κ. 699 3700 566
email: k_mois@hotmail.com
delalis@mail.com
www.delalis.gr

1.Με το πρωτόκολλο εισδοχής των Σκοπίων στο
Νάτο ολοκληρώνεται η διαδικασία που επιτρέπει
την ενεργοποίηση των τροπολογιών του Συντάγματος των Σκοπίων.
2. Μετά την ψήφιση του προσυμφώνου των Πρεσπών χρειάζεται η υπογραφή του Προέδρου της
Δημοκρατίας της Ελλάδας, ώστε να γίνει νόμος
και να δημοσιευτεί σε Φ.Ε.Κ.
3. Στη συνέχεια πρέπει να δοθεί η ρηματική διακοίνωση εκ μέρους της Ελλάδας στα Σκόπια για
να ενημερωθούν για την απόφαση που έχει παρθεί.
4.Μετά η διαδικασία προβλέπει ενημέρωση των
διεθνών οργανισμών δηλαδή ΟΗΕ, ΝΑΤΟ και Ευ-

ρωπαϊκή Ένωση.
5. Για την προσχώρηση στο ΝΑΤΟ πρέπει να υπογράψουν τα 24 κράτη μέλη το πρωτόκολλο εισδοχής των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ και να ψηφιστεί από
τη Βουλή των Ελλήνων.
6. Το κείμενο παραμένει προσύμφωνο όχι διεθνής συμφωνία γιατί λειτουργεί ως εργαλείο για
την επίλυση του θέματος. Το κείμενο είναι στην
ουσία αλγόριθμος αφού προετοιμάζει μια διαδικασία με διάφορα στάδια που πρέπει να υλοποιηθούν.
7. Αναλυτικά στο άρθρο 1(3)(θ) βλέπουμε ότι «Η
ομάδα ειδικών θα συγκροτηθεί εντός του 2019
και θα ολοκληρώσει την εργασία εντός 3 ετών».
Το άρθρο 1(10) περιγράφει ότι θα υπάρξουν δυο
μεταβατικές περίοδοι, η μια αφορά το τεχνικό
κομμάτι και η άλλη το πολιτικό. Αλλά και οι δυο
έχουν διάρκεια μια πενταετία. Πιο συγκεκριμένα
βλέπουμε στο προσύμφωνο τα εξής:« Η έκδοση
των εγγράφων και του υλικού που εμπίπτουν σε
αυτή την κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 1(3)
θα ξεκινά στο άνοιγμα κάθε διαπραγματευτικού
κεφαλαίου της Ε.Ε στο συναφές πεδίο και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε ετών από τότε».
Άρα μέσα στην πενταετία μπορούμε να διεκδικήσουμε την ανατροπή του προσυμφώνου.
Από εμάς εξαρτάται…
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DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.:

Μερίδες/Portions

22910 78570

Σαλάτες /Salads

Σαλάτα “Μάριος” / Special
Ντομ., μαρούλι, καλαμπόκι, ντοματίνια, γύρο κοτόπ., σως

Ρόκα-Παρμεζάνα/rocket salad with parmesan flakes
Χωριάτικη /Greek Salad
Ντομάτα-Αγγούρι/ Τomato Cucumber
Μαρούλι/ Lettuce
Λάχανο-Καρότο/ Cabbage Carrot

Γύρος Χοιρινό /Giros Pork
Γύρος Κοτόπουλο / Giros Chiken
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι Κοτόπουλο / Chiken on stick
Κεμπάπ /Kebap
Κεμπάπ γιαουρτλού / Kebap Special
+ yogurt and sause

5,50 €
5,50 €
5.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

Ορεκτικά/ Appetizer

Πατάτες/ Fries
Πατάτες με σως/ Fries with sauce
Πατάτες με τυρί/ Fries with cheese
Πατάτες με σως & τυρί/Fries with sauce & cheese
Τζατζίκι/Tzatziki
Τυροκαυτερή/ cheese salad
Σως/ sauce
Φέτα/Feta cheese
Φέτα ψητή/ Baked Feta
Πίτες/ Pita bread

Της ώρας/ From the grill

2,50 €
2,80 €
2,80 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,50 €
3,00 €
4,00 €
0,50 €

Καλαμάκια χειροποίητα/Souvlaki Handmade on a stick
Χοιρινό/Pork
Κοτόπουλο/Chiken
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ sausage
Κοτόπουλο κεμπάπ/ chicken kebab

1,60 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki
Γύρος Χοιρινό - Κοτόπουλο/Giros Pork-Chiken *
Καλαμάκι Χοιρινό - Κοτόπουλο/ Pork-Chiken on stick
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ Sausage
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι Κοτόπουλο/ Chicken burger
Πίτα χωρίς κρέας/ Pita bread no meat
Σκεπαστή με γύρο χοιρινό/ wrapped (in pitta bread) with pork
Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο/wrapped (in pitta bread) with chicken
Κοτόπουλο κεμπάπ/Chiken kebap *
Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
(ΦΠΑ, & δημοτικός φόρος). Μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
Τα λαχανικά μας είναι φρέσκα, η φέτα ΠΟΠ και το λάδι που
χρησιμοποιούμε είναι αγνό και παρθένο ελαιόλαδο.

7,50 €
7,60 €
7,50 €
7,60 €
8,00 €
8,00 €

Κοτόπουλο σχάρας (κιλό)/ Grilled chicken (kgr)
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι κοτόπουλο / Chiken burger
Κοτόπουλο κοντοσούβλι/Chiken Spit
Κοντοσούβλι Χοιρινό / Pork Spit
Ψητά Λαχανικά/ Grilled vegetables
Μπριζόλα Γάλακτος Μοσχ./ Beef steak
Παϊδάκια αρνίσια (κιλό)/ Lamb chops (kgr)
Προβατίνα (κιλό)/ Sheep chops (kgr)
Σταυλίσια μπριζόλα μοσχ./Beef steak special

10,00 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
8,50 €
4,00 €
11,00 €
22,00 €
20,00 €
15,00 €

Μπύρες/Beers
Heineken κουτάκι 330 ml
Heineken Light κουτάκι 330 ml
Άλφα κουτάκι 330 ml
Fix κουτάκι 330 ml
Amstel κουτάκι 330 ml

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €

Αναψυκτικά / Soft drinks
Νερό μικρό 500 ml/water
Νερό Εμφιαλωμένο 1500 ml
Σόδα 250 ml/Soda
FANTA Πορτοκάλι 330 ml
FANTA Μπλέ 330 ml
SPRITE 330 ml
COCA COLA 330 ml
COCA COLA Light 330 ml
COCA COLA Zero 330 ml
Αύρα Ανθρακούχο

0,50 €
1,00 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,10 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,60 €

2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,20 €
2,50 €
2,50 €
1,40 €
5,50 € Κρασιά/Wines
4,00 €
5,50 € Λευκό/White 1500 ml
2,20 € Ημίγλυκο Ξηρό/Demi sec 1500 ml 5,00 €
Ημίγλυκο/ Semi-sweet 1500 ml 5,00 €

* κατεψυγμένα/frozen

Πλάτωνος 16, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ.: 22910 78570
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Η υπέροχη επανάσταση
ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΩ ΣΙΔΕΡΗ

198 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την ημέρα που
οι Έλληνες τα έβαλαν με τους... αιώνες... Γιατί αυτή τη
μάχη έδωσαν πρώτα απ’ όλες: τη μάχη με την ηττοπάθεια του «έτσι είναι τα πράγματα» που μοιραία είχε
εγκατασταθεί στα μυαλά και στις καρδιές μέσα σε 4
αιώνες. Αυτό είναι άλλωστε το μεγαλύτερο όπλο των
κατακτητών: η συνήθεια των κατακτημένων. Μετά από
4 αιώνες για όλο τον κόσμο, μα πιο πολύ για τους ίδιους
τους Έλληνες, η σκλαβιά ήταν ασφάλεια και η ελευθερία αχαρτογράφητα νερά. Οι πρώτοι άνθρωποι που
τόλμησαν να ψελλίσουν ότι τους άξιζε η ελευθερία με
όποιο κόστος, πολεμήθηκαν πρώτα και κύρια από τους
συμπατριώτες τους και κατηγορήθηκαν ότι έθεταν την
ασφάλεια σε κίνδυνο. Επικίνδυνοι «τρομοκράτες» χαρακτηρίστηκαν αυτοί που αργότερα έγιναν ήρωες... και
οι βολεμένοι, όσοι απολάμβαναν ως ψίχουλα κάποια
προνόμια από τον έξυπνο κατακτητή, αυτοί δυναμίτισαν
την προσπάθεια πριν ξεκινήσει. Η επανάσταση που
τιμάται σήμερα είναι στ’ αλήθεια υπέροχη γιατί είναι
πέρα για πέρα ελληνική: έχει στην ιστορία της όλα τα
προτερήματα και όλα τα ελαττώματα της φυλής μας, έχει
τρελούς ονειροπόλους και ματαιόδοξους ορθολογιστές,
έχει το λαό να αναζητά έναν αρχηγό και πολιτικούς που
αναζητούσαν οφίτσια. Έχει την άρχουσα Εκκλησία να
παίζει το παιχνίδι της πολιτικής και τον απλό κλήρο
να θυσιάζεται και να εμπνέει. Έχει παθιασμένους ήρωες, που πάλευαν ο καθένας με τους δικούς του δαίμονες, αλλά που το πάθος τους για την πατρίδα μια στιγμή,
έκανε όλη τη διαφορά... έχει ξένες δυνάμεις που πολέμησαν ή βοήθησαν τον αγώνα ανάλογα με τα δικά τους
συμφέροντα και Έλληνες - φερέφωνα αυτών των ξένων
δυνάμεων που προτίμησαν να δουν τον αγώνα να
χάνεται, παρά να δουν τα αφεντικά τους να ζημιώνονται. Κι ακόμα έχει ευεργέτες που χάρισαν όλο τους το
βιος στην πατρίδα για να εισπράξουν την κακομαθημένη αχαριστία των κυβερνώντων... Μα πιο πολύ έχει το
θαύμα που πρέπει να είσαι μικρόψυχος για να μην το
ομολογήσεις: πώς μετά από 4 αιώνες και μέσα στο
διχασμό που έφτασε να φυλακίσει τους ήρωες, αυτός
ο λαός έγινε πατρίδα... όπου και να το πεις, όσο
και να το εξηγήσεις, η λογική δεν έχει στέρεα απάντηση
για το πώς. Πώς ένας λαός χωρισμένος σε κόμματα και
συμφέροντα, πώς αυτός ο λαός κέρδισε την ελευθερία.
Αυτή η επανάσταση έχει κάτι από όλους μας και
πρέπει να μιλάει στην καρδιά μας πιο πολύ από ποτέ:
πάντα προδομένοι από τους εαυτούς μας, εξαπατημένοι από τους εραστές της καρέκλας εμείς – οι πολλοί
ή λίγοι- που δε βάφουμε τούτη την ξεφτίλα μα που πιστεύουμε χρόνια τώρα πως είναι μια ξεφτίλα που δε μας
αξίζει, δεχόμαστε από συμβουλές ως ειρωνείες από
εκείνους – τους λίγους ή πολλούς- που πιστεύουν ότι αν
ένας λαός είναι «αμαρτωλός» δικαίως εξευτελίζεται. Μα
είναι αυτή η επανάσταση η υπέροχη που μας ψιθυρίζει
στο αυτί πως έχουμε δίκιο: με όλες τις συμβουλές και τις
ειρωνείες που δεχόμαστε, μέσα μας πιστεύουμε πως με
όσους δαίμονες κι αν παλεύει ο καθένας μας, χρειάζεται
μια μοναχά στιγμή που η αγάπη μας για την πατρίδα θα είναι μεγαλύτερη από την αγάπη για το μικρόκοσμό μας και για όσους ονειρεύονται οφίτσια... αυτή τη
μια στιγμή για λίγους που θα γίνουν όλο και πιο πολλοί,
αυτή τη στιγμή αναζητούμε... γιατί αν ο Κολοκοτρώνης
είχε δίκιο κι αν ο Θεός έβαλε κάποτε την υπογραφή του
για κάτι μεγάλο, δεν είναι πολιτικός ο Θεός να λέει και
να ξελέει... η υπογραφή λογικά ισχύει πάντα... αν κάτι
διδάσκει εκείνη η επανάσταση η υπέροχη είναι πως
σε τούτο τον τόπο το θαύμα μπορεί να ξεκινήσει από τρία
άτομα... και να συμβεί ακόμα και μέσα σε τσακωμούς και
έριδες... και πως οι ήρωες που αγαπούν οι Έλληνες - κι
οι άγιοι που αγαπούν οι χριστιανοί- δεν είναι τέλειοι...
είναι άνθρωποι με ελαττώματα και αδυναμίες που δεν
προσκύνησαν εξαιτίας τους, μα που κάποτε τα χάρισαν
κι αυτά τα ελαττώματα θυσία σ’ εκείνο το ένα Ιδανικό
που αγάπησαν περισσότερο εκείνη τη μια στιγμή... Καλή
λευτεριά αδέρφια...
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Δεν μπορείς να κάνεις
το καλό;
τουλάχιστον μην κάνεις
το κακό!
γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης

Δουλειά, αγώνας, τρέξιμο... Η
ζωή δεν χαρίζεται σε κανέναν
είναι, όμως, και
όμορφη. Όταν
πλέον το σώμα δεν μπορεί να παρακολουθήσει το μυαλό, αυτό με τη σειρά
προσπαθεί να φέρει εικόνες που θα
το δυναμώσουν. Οι παππούδες, ο ξεριζωμός η ανταλλαγή, η προσφυγιά, οι
πόλεμοι, η γιαγιά που στο δρόμο για
την νέα πατρίδα έχασε μέσα από τα
μάτια της την αδερφή της χωρίς να
καταλάβουν πού και πώς...η αναζήτηση με τον Ερυθρό Σταυρό...ο χρόνος,
η λήθη...Κι όμως το σώμα, αυτό το
γαϊδουράκι που κουβαλάει την ψυχή
μας, όπως λέει και ο Καζαντζάκης, ψάχνει κάπου να ξαποστάσει. Ένα μικρό
διάλειμμα σε φίλους, πού αλλού, στη
δουλειά τους, για μια κανίστρα νερό,
ένα γλυκό που θα σε στιλώσει και μια
καρέκλα για κουβέντα, που δεν θα
χρειαστείς να σκεφτείς πού κοιτάει η
πλάτη σου, τι θα πεις και πώς θα ερμηνευτεί. O φίλος ο Σπύρος, Έλληνας
και Καλυβιώτης, φωνάζει και εγώ
χαμογελάω...Κουβέντα για τα παλιά.
Εκείνος ζει; Ο άλλος πώς είναι; Έκανα
πολύ παρέα με τους δικούς σας...όλα
τόσο αληθινά, τόσο όμορφα. Εικόνες,
συνειρμοί...Από την κουβέντα, δυστυχώς, δεν ξεφεύγουν τα πολιτικά. Πάντα επίκαιρα! - Τι να κάνει και αυτός;
Πολιτεύεται για να ζήσει! Αν όμως δεν
μπορείς να κάνεις το καλό τουλάχιστον μην κάνεις το κακό! Όταν ήμουν
μικρός, θυμάμαι τους ζητιάνους. Μεγάλη φτώχεια! Κρατούσαν ένα καλάθι και ένα δοχείο για λάδι και ό,τι
μπορούσε ο καθένας… Ένα αβγό, ένα
πορτοκάλι, ένα ποτήρι λάδι...ό,τι μπορούσε. Η γιαγιά, σκληρός άνθρωπος,
δύσκολα έδινε....Μπήκε στην αυλή η
ζητιάνα, αρνήθηκε πάλι, είχαμε, όμως,
ένα δοχείο που βάζαμε τα ταγκιασμένα λάδια από τα τηγάνια· θα πήγαιναν
για σαπούνι. Έτρεξα εγώ, βούτηξα το
ποτήρι στο παλιόλαδο και το ‘ριξα στη
νταμιτζάνα της ζητιάνας!!! Πήγα τρέχοντας στη γιαγιά να της μιλήσω για το
κατόρθωμα μου! Την είχα κοροϊδέψει,
νόμιζα, με το καμένο λάδι. - Τι έκανες

εκεί; Της χάλασες και το υπόλοιπο! Δεν μπορείς να κάνεις το καλό,
τουλάχιστον μην κάνεις το κακό!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τρία έργα για τον Δήμο Λαυρεωτικής
εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό
Συμβούλιο Αττικής με εισήγηση του
Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, μετά την έγκριση
της 1ης Τροποποίησης Προγράμματος Εκτελεστέων
Έργων για το Οικονομικό Έτος 2019
Στην 8η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Αττικής την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 εγκρίθηκε η
1η Τροποποίηση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων
για το Οικονομικό Έτος 2019. Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε τρία μεγάλα έργα για
τον Δήμο Λαυρεωτικής με εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου.
Το πρώτο έργο αφορά στη «Μελέτη Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Βρωμοπούσι ή Καλοπήγαδο»

του πρώην Δήμου Κερατέας, στην οποία έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση. Το έργο είναι προϋπολογισμού
1.136.813,97 ευρώ.
Το δεύτερο έργο αφορά στη «Μελέτη Κτηματογράφησης – Πολεοδόμησης – Πράξης Εφαρμογής περιοχής Β’ κατοικίας «Πόρτο Εννέα» του πρώην Δήμου
Κερατέας, στο οποίο έχει υποβληθεί η Α’ φάση, ενώ
ο προϋπολογισμός του είναι 284.663,62 ευρώ.
Το τρίτο κατά σειρά έργο έχει τίτλο «Κτηματογραφική
Αποτύπωση – Μελέτη Γεωολογικής Καταλληλότητας
– Υδραυλική Μελέτη Ρεμάτων – Περιβαλλοντική Μελέτη Ρεμάτων για την πολεοδόμηση περιοχών παραθεριστικής κατοικίας «Σπηλιαζέζα» και «Αγιασμόθι»
του πρώην Δήμου Κερατέας. Στο έργο αυτό έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και ο προϋπολογισμός
τους ανέρχεται στο ποσό των 511.985,77 ευρώ.
Για την Περιφέρεια Αττικής η χωροταξία καθώς και
οι πολεοδομικές μελέτες είναι έργα πρώτης προτεραιότητας διότι συμβάλλουν στην τακτοποίηση της
άναρχης δόμησης, η οποία χαρακτηρίζει την Ανατολική Αττική και θέτει τις βάσεις για την σωστή ανάπτυξη των περιοχών που εντάσσονται στο σχέδιο.



2. ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019/2/90

Στη Σμύρνη …και στην Πόλη!
γράφει η Τριανταφυλλιά Μήτρου

Πλήθος Μικρασιατών βρέθηκε από τις
13-17 Μαρτίου στην Κωνσταντινούπολη
και τη Σμύρνη στα πλαίσια των εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν για τα
125 χρόνια λειτουργίας του Ζωγράφειου
Λυκείου αλλά και λόγω της Κυριακής της
Ορθοδοξίας.
Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιεί το Ζωγράφειο
Λύκειο και ο πραγματικά ακάματος Λυκειάρχης, κύριος Γιάννη Δερμιτζόγλου,
για τη συμπλήρωση των 125 χρόνων
από τη λειτουργία του σχολείου, πλήθος
Μικρασιατικών Σωματείων και Πολιτιστικών Φορέων ταξίδεψαν στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να συμμετάσχουν
στο 9ο Φεστιβάλ Χορωδιών και Παραδοσιακών Χορών, που τελούσε υπό την
αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου
και έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του
Λυκείου το διήμερο 15-16 Μαρτίου. Ο
Διευθυντής του Ζωγράφειου στο χαιρετισμό που απηύθυνε, αφού καλωσόρισε
τους φίλους και τα αδέλφια, όπως είπε
χαρακτηριστικά, από την Πόλη και την
Ελλάδα, επισήμανε ότι, «προσπαθούμε
με κάθε τρόπο να δώσουμε το μήνυμα ότι
συνεχίζουμε. Μείναμε μεν πολύ λίγοι,
αλλά δεν σβήσαμε. Κατορθώσαμε ένα
σχολείο με 53 μαθητές να συγκεντρώσουμε αυτό το διήμερο στην Πόλη περίπου 1800 άτομα. Για ένα σχολείο που
προσπαθεί για το συν ένα, τα 1800 είναι
πολύ σημαντικός αριθμός, γι’ αυτό και
σας οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ,
γιατί, μετά από πολλά χρόνια, οι αίθουσες και οι διάδρομοι του σχολείου
μας γέμισαν, γέμισαν οι εκκλησιές μας
[…]γιατί με την παρουσία σας θα συνεχίσει να υπάρχει ο κτύπος, ο παλμός
της Ρωμιοσύνης στην Πόλη!».
Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν και
ο Μικρασιατικός Σύλλογος Βουναίνων Η
καθ’ημάς Ανατολή, τα ενεργά μέλη του
οποίου, όπως έγραψε στην προσωπική του σελίδα στο facebook ο επίσης
ακούραστος πρόεδρός του, Ηλίας Αθαναηλίδης, κατάφεραν με ορμητήριο ένα
χωριό που αριθμεί 100 ψυχές να συγκεντρώσουν τρία πούλμαν με μέλη του
συλλόγου και φίλους από την Ανάβυσσο,
προκειμένου να λάβουν μέρος με τη χορωδία τους στις επετειακές εκδηλώσεις.
Ανάλογα ζωντανή και συγκινητική ήταν

η παρουσία περίπου 250 Μικρασιατών,
μελών Μικρασιατικών Σωματείων από
τη Θήβα, τη Σάμο, τη Λέρο, την Πέλλα,
το Ψυχικό, το Αιγάλεω και την Νέα Ιωνία,
που, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του

Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Σμύρνης
κ. Βαρθολομαίου βρέθηκαν στη Σμύρνη,
τέλεσαν μνημόσυνο, παρακολούθησαν
την Ακολουθία των Α΄ Χαιρετισμών στην
εκκλησία της Αγίας Φωτεινής και γιόρτασαν την Κυριακή της Ορθοδοξίας και
την αναστήλωση των εικόνων στον Ιερό
Ναό του Αγίου Βουκόλου στη Σμύρνη,
προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Σμύρνης.
Λίγα Λόγια για το Ζωγράφειο Λύκειο
Το Ζωγράφειο Λύκειο ξεκινά το εκπαιδευτικό του ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη
το έτος 1893 εξαιτίας της πληθυσμιακής έκρηξης στο τέλος του 19ου και της
αδυναμίας της Σχολής της Παναγίας να
ανταποκριθεί. Από το 1923 αρχίζουν τα
ανθελληνικά μέτρα με πρώτο την αύξηση
των τουρκικών και την κατάργηση της ελληνικής ιστορίας. Την περίοδο 1936-1937
επιτρέπεται στα ελληνικά η διδασκαλία
μόνο του μαθήματος της γλώσσας. Ευτυχώς η απόφαση αυτή δεν κρατά πολύ
και επανέρχεται η άδεια της διδασκαλίας
των μαθηματικών στο σύνολό τους, της
φυσικής, της χημείας, των φυσιογνωστικών, της ψυχολογίας, των καλλιτεχνικών,
της λογικής και των θρησκευτικών στα
ελληνικά. Προστίθεται, όμως, το μάθημα
των στρατιωτικών και διορίζεται τούρκος
υποδιευθυντής του οποίου οι αρμοδιότητες επισκιάζουν αυτές του λυκειάρχου. Το
1935 αναλαμβάνουν καθήκοντα στο Ζωγράφειο δύο νέοι καθηγητές, η συμβολή των οποίων στα εκπαιδευτικά πράγ-
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Υ.Γ Πριν χρόνια στα πλαίσια του πρώτου διεθνούς Συνεδρίου για το παρελθόν, το παρόν και τα μέλλον του Μικρασιατικού Πολιτισμού στο οποίο συμμετείχα με σχετική
εισήγηση προβληματιζόμασταν γύρω από
τη διατήρηση της Μνήμης και την τόνωση
των δεσμών με τον ελληνικό πληθυσμό,
που έστω και συρρικνωμένος εξακολουθεί
να διαβιεί στην Πόλη. Σήμερα, με αισιοδοξία μπορούμε να ελπίζουμε πως οι δεσμοί
αυτοί αποκτούν όλο και μεγαλύτερη υπόσταση, όλο και μεγαλύτερη δύναμη.
Πηγές
Σύνδεσμος Εν Ελλάδι Ζωγραφειωτών
ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ Νέας Ιωνίας
Livemedia.gr
https://www.facebook.com/ilias.athanailidis

Ο “Αισχύλος”
της Ελληνικής Επανάστασης
Από την ΜΑΡΩ ΣΙΔΕΡΗ

ματα της Πόλης υπήρξε καθοριστική με το
Ζωγράφειο να καθίσταται σχολή υψηλού
επιπέδου. Πρόκειται, για το φιλόλογο Δημήτρη Μάνο και τον μαθηματικό Βασίλη Μούτσογλου. Η ανοδική πορεία συνεχίζεται και
επί Δημήτρη Φραγκόπουλου, αφενός γιατί
το εκπαιδευτικό οικοδόμημα είχε γερά στεριώσει, αφετέρου διότι, όταν διορίστηκε
λυκειάρχης, κατόρθωσε να τροφοδοτήσει
με τους ίδιους ενθουσιασμούς όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Η αναχώρηση
από την Πόλη ενός αριθμού Ρωμηών μετά
τον Σεπτέμβριο του ’55 δεν επέφερε σοβαρό
κλυδωνισμό. Μετά το 1964, όμως, η έκρηξη
του Κυπριακού θέματος και οι απελάσεις
των Ελλήνων υπηκόων σε συνδυασμό με
τους συστηματικούς διωγμούς που υφίσταται η παιδεία μας ωθούν στην αρχή της
αντίστροφης μέτρησης. Νέος λυκειάρχης
μετά το Δημήτρη Φραγκόπουλο αναλαμβάνει ο απόφοιτος του Ζωγραφείου Ιωάννης
Δεμιρτζόγλου, ο οποίος προσπαθεί να διατηρήσει υψηλά τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις -γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις
επιτυχίες των υποψηφίων στα Α.Ε.Ι. – και να
εξασφαλίσει την επαφή των μαθητών και
των Ρωμιών της Πόλης με τον σύγχρονο
ελληνικό πολιτισμό.

Ο Κωστής Παλαμάς τον έβγαλε στο φως και ο Γιώργος Σεφέρης τον χαρακτήρισε ως τον έναν από
τους δύο μεγαλύτερους πεζογράφους που θεμελίωσαν την ελληνική συνείδηση (ο άλλος ήταν ο
Παπαδιαμάντης). Ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης είναι ο Αισχύλος της νεότερης ελληνικής
Ιστορίας: όπως ο ποιητής έκανε τη συμμετοχή του
στους Περσικούς πολέμους πηγή έμπνευσης και
δημιουργίας, έτσι και ο στρατηγός άφησε στους
ιστορικούς και λογοτέχνες της ελεύθερης Ελλάδας
ένα σπουδαίο κληροδότημα. Η σημασία του έργου του είναι τεράστια ειδικά σε εποχές που η
απαιδευσιά θεωρείται μαγκιά: ο Μακρυγιάννης
δε χρειαζόταν να κάνει τον κόπο που έκανε... είχε
καταφέρει με το σπαθί του (κυριολεκτικά και μεταφορικά) να κερδίσει τη θέση του στην αιωνιότητα.
Κανέναν δε θα απασχολούσε ποτέ αν ένας ήρωας
της Επανάστασης δε γνώριζε γραφή κι ανάγνωση... κι όμως για τον στρατηγό αυτό το γεγονός
τον καθιστούσε πάντα σκλαβωμένο... και αφού
βοήθησε να σπάσουν τα δεσμά της πατρίδας (καταγράφεται ως ο πρώτος επίσημος κατάσκοπος
των Ελλήνων στις αυλές των πασάδων), έδωσε τον
δικό του προσωπικό αγώνα με ό,τι τον κρατούσε
αιχμάλωτο: ο Μακρυγιάννης έμαθε γραφή κι ανάγνωση σε μεγάλη ηλικία... και σε μεγάλη ηλικία,
ξεπέρασε τη φάση του μαθητή και πέρασε στο
επίπεδο του λογοτέχνη! Γι’ αυτό τον τύπο ούτε
ηλικία, ούτε κούραση, ούτε δυνάμεις δεν μπόρεσαν να σταθούν εμπόδια... πάλεψε για να ζήσει
όπως ήθελε, πάλεψε για να γίνει ό,τι ήθελε, είπε
τη γνώμη του χωρίς να φοβάται συνέπειες, γνώρισε πολλούς και είδε πολλά, αγωνίστηκε για να φέρει την Ελευθερία κι έπειτα επαναστάτησε ξανά
για να φέρει Σύνταγμα στην ελεύθερη Ελλάδα και
- πάντα δοτικός- τα άφησε όλα αυτά κληρονομιά
σε όλους μας... μα πιο πολύ άφησε κληρονομιά
ένα σπουδαίο μήνυμα που το έκανε πρώτος εκείνος πράξη: πως η ελευθερία για να υπάρξει πρέπει να συμπορεύεται με τη μόρφωση: απαίδευτα
όντα αν τα αφήσεις ελεύθερα, θα καταλήξουν ή
στο στόμα του λύκου ή στο μαντρί ενός τσοπάνη...
το παίδεμα του μυαλού και της ψυχής (γιατί για το
Μακρυγιάννη η ψυχή είναι σπουδαίο πράγμα) είναι
αυτό που κρατά την ελευθερία ζωντανή... γι’ αυτό
αυτό το παίδεμα είναι καθήκον όλων μας και πρέπει να σταματά μόνο με την τελευταία μας ανάσα...
Υ.Γ. στις αίθουσες των σχολείων πρέπει να
υπάρχει η εικόνα αυτού του ανθρώπου... και η
ιστορία του να λέγεται στα παιδιά ως παραμύθι (παραμυθία= παρηγοριά). Πρέπει οι μαθητές
να ξέρουν ότι υπήρξε ένας τεράστιος λογοτέχνης που έμαθε γράμματα όχι επειδή η παιδεία
είναι υποχρεωτική, αλλά επειδή αυτή ήταν η
τελευταία φάση της προσωπικής του επανάστασης ενάντια σε ό,τι τον κρατούσε σκλαβωμένο...
www.eptalofos.gr
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«Δύο μέρες… διαφορετικές!»

Γράφει
η Αλεξάνδρα
Μπότσαρη
Μαθήτρια
Γενικού Λυκείου
Λαυρίου

Το 2019 μου
επιφύλασσε
μία μεγάλη έκπληξη, καθώς
μού δόθηκε η
ευκαιρία να συμμετάσχω στο ΙΘ΄ μαθητικό συμπόσιο του δικτύου Λυκείων Αττικής
ASPnet UNESCO, μία μοναδική πραγματικά
εμπειρία!
Αξίζει να επισημανθεί ότι το εν λόγω μαθητικό συμπόσιο πραγματοποιείται κάθε
χρόνο, διαρκεί δύο ημέρες, ενώ φυσικά
διαφέρει ο τόπος που διεξάγεται αλλά και
το θέμα γύρω από το οποίο καλούνται να
προβληματιστούν αναζητώντας λύσεις
μαθητές από 22 περίπου λύκεια της Αττικής, χωρισμένοι σε επιτροπές. Ένα από
τα ωραία αυτής της δράσης είναι η επικοινωνία και η συνεργασία με παιδιά από
άλλα σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια, καθώς
με τον τρόπο αυτό προσφέρεται η ευκαιρία
της αλληλεπίδρασης, της ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών αλλά και της γνωριμίας
– για τους μαθητές τουλάχιστον που προερχόμαστε από δημόσια σχολεία της Ελλάδας - με τον τρόπο λειτουργίας άλλων σχολικών μονάδων π.χ ιδιωτικών ή σχολείων
της Κύπρου. Τη διοργάνωση φέτος ανέλαβε
η Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne d’ Arc στον
Πειραιά, αφήνοντας σε όλους τους συμμετέχοντες εξαιρετικές εντυπώσεις τόσο για
τις εγκαταστάσεις της όσο και για τη φιλοξενία που πρόσφεραν οι μαθητές της.
Το θέμα που μας απασχόλησε τη φετινή
χρονιά αφορούσε τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 17 στόχους που έχει θέσει η
UNESCO μέχρι το 2030, με γνώμονα έναν
καλύτερο κόσμο, πιο φιλικό για το περιβάλλον, πιο ανθρώπινο για τον άνθρωπο,
με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η πρώτη ημέρα του συμποσίου περιλάμβανε συζητήσεις στα πλαίσια των οποίων
οι μαθητές ανέλυσαν το βασικό θέμα με
ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδέες για την
προώθηση της ισότητας και την ένταξη των
προσφύγων. Παράλληλα, στα πλαίσια του
καλλιτεχνικού προγράμματος, όπου κάθε
σχολείο μπορούσε να παρουσιάσει ένα βίντεο, ένα τραγούδι ή ακόμα και μία μικρή
θεατρική παράσταση, το Λύκειο του Λαυρίου ανέβασε ένα μικρό θεατρικό με θέμα:
Γύρω γύρω όλοι και στη μέση…ο κόσμος!

Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζαμε στο κέντρο
τη Γη και γύρω της ομάδες ανθρώπων που
υποστήριζαν η καθεμιά πως με τις δικές της
αντιλήψεις και ενέργειες ο κόσμος θα γίνει
καλύτερος. Οι ομάδες αυτές εκπροσωπούσαν την οικονομία, τον τρίτο κόσμο,
τους διεθνείς οργανισμούς, τον αναπτυγμένο κόσμο, τους οικολόγους και, τέλος,
τους νέους, ενώ καθεμιά προσπαθούσε με
επιχειρήματα να «προσεταιριστεί» την Γη,
την οποία τελικά «κέρδισαν» οι νέοι υποσχόμενοι πως στο μέλλον θα βρουν λύσεις
για τα προβλήματά της. Η μικρή μας παράσταση τελείωνε με τη Γη να φεύγει με

τους νέους αφήνοντας πίσω τις υπόλοιπες
ομάδες να ανταλλάσσουν κατηγορίες, δίνοντας, παράλληλα, το αισιόδοξο μήνυμα
πως οι νέες γενιές με ανιδιοτελή δράση και
οικολογική συνείδηση μπορούν να «κερδίσουν» τον κόσμο.
Την δεύτερη μέρα του συμποσίου παρουσιάστηκαν ενώπιον όλων τα πορίσματα κάθε
επιτροπής, ενώ κάθε συμποσιαστής είχε το
δικαίωμα να απευθύνει ερωτήσεις πριν την
ψήφιση και έγκριση των πορισμάτων που
θα σταλούν στην UNESCO της Ελλάδος.
Πραγματικά, οι δύο αυτές ημέρες ήταν διαφορετικές· διαφορετικές από άποψη συναισθημάτων, σκέψεων, γνώσεων, υπευθυνότητας, ωριμότητας. Διαφορετικές γιατί το
σχολείο μπορεί όταν θέλει να είναι και κάτι
παραπάνω, πιο δημιουργικό, πιο ομαδικό!
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις κυρίες Παπανικολάου και Τράμπαρη που ήταν στο πλευρό
μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα υπόλοιπα
παιδιά της ομάδας για τη δημιουργική διάθεση που ο ένας ενέπνευσε στον άλλο.
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Αφηγήσεις της γιαγιάς Παναγιώτας
Βάντα Παπαΐωάννου-Βουτσά

Ιστορικός/Εκπαιδευτικός
«Πού είδατε άνοιξη
τα περάσματα των
εσείς, παιδιά μου!»
ελαφιών και πουμονολογεί, καθώς μπήκαμε
λούσε το δέρμα τους
στο σπίτι της σχολιάζοντας
που ήταν πολύ ακριβό.
ενθουσιασμένοι μερικές ολάνΟ πατέρας είχε μάθει
θιστες μανόλιες σε κήπους της
να φτιάχνει και κεφάπόλης, που έμοιαζαν με ροζ
λια κασέρια. Τα πουτεράστιες ομπρέλες. Τα γαλάλούσε στο Κίρτζαλι της
ζια της μάτια έψαχναν ολόΒουλγαρίας κι έπαιρνε
γυρα να ανταμώσουν τα δικά
αλεύρι. Να ζυμώνεις
μας, να χάνονται μαζί της και
ψωμί, να φουσκώνει
να την ακολουθούν στα λιβάβουνό και να γεύεσαι
δια και στα κορφοβούνια, εκεί
νοστιμιά.»
στο Τρίγωνο Δράμας, εγκαΔεν μπορούσαμε να την
ταλειμμένο οικισμό σήμερα
σταματήσουμε τη γιαπάνω από το Παρανέστι, ένα
γιά Παναγιώτα, ποτάμι
μνημείο της Φύσης, της Ζωής,
οι εικόνες που βλέπαμε
της Ιστορίας.
με τα λόγια της.
«Άνοιξη ήταν εκείνη, εκεί
«Κι είχαμε, που λέτε,
ψηλά που ξεκαλοκαιριάζαμε
και μια σκύλα, Μπέλα
άνθρωποι και ζώα, κοπάδια πλήθος. τη λέγαμε. Μια φορά έπνιξε και μας
Οχτώ χιλιάδες γιδοπρόβατα είχαν οι κουβάλησε ένα γουρουνάκι, μικρό και
ογδόντα οικογένειες Σαρακατσαναίων, τρυφερό, το έκανε ο πατέρας έναν καπου κατέβαιναν της Παναγιάς στα χει- βουρμά να γλείφεις τα δάχτυλά σου.
μαδιά τους, στο Σέλινο Ξάνθης. Οχτώ Έπνιξε και μια ζαρκάδα η άτιμη, που
μέρες δρόμος ήταν Τρίγωνο Δράμας έσταζαν τα μαστάρια της γάλα κι ο πααπό το Σέλινο Ξάνθης. Τέτοια εποχή τέρας δεν άφησε να τη φάμε».
η φύση ήταν ζωγραφιά, μεγαλείο εκεί Και οι γυναίκες καθισιό δεν ήξεραν. Σαν
ψηλά στα σύνορα με Βουλγαρία, στο κάθονταν στις πόρτες μπροστά γνέθακέντρο της οροσειράς Ροδόπης, εκτά- νε. Έτσι κι η μάνα μου, καθώς την πιάσεις ατελείωτες με μηλιές, αχλαδιές, σανε οι πόνοι της γέννας, άφησε το γνέκρανιές, κερασιές και δάση από πεύκα, σιμο, μπήκε στο σπίτι και με γέννησε.
οξιές, έλατα, φουντουκιές... Μέσα στα Μια ζωή γραμμένη στα ορεινά, σε δρόαρώματα ζούσαμε και στους γλυκούς μους δασικούς της μεθορίου βόσκοντας
ήχους σαν μετακινούνταν τα κοπάδια κοπάδια, κυνηγώντας, φτιάχνοντας τυγια βοσκή κι ακουγόταν η ανάσα τους, ροκομικά, διασχίζοντας σύνορα με τα
τα κουδουνίσματα. Πάνω στο άλογο, άλογα για ανταλλακτικό εμπόριο κι η
Μαρτίνη το λέγαμε, μας κουβαλούσε γιαγιά Παναγιώτα παιδί τότε, ενενήντα
τέσσερα παιδιά ο πατέρας στις μετα- πέντε χρονών σήμερα.
κινήσεις και μ’ αυτό κυνηγούσε. Ήξερε

Το μυστικό να κάνεις τ’ αγκάθια σου φίλους
«Η ζωή είναι μια μέλισσα, λένε. Λένε… δηλαδή κεντρί και μέλι.
Κι εσύ… Αν είσαι καλός μελισσάς πετάς το κεντρί και τρως το
μέλι. Αν είσαι κακός, τρως το κεντρί και πετάς το μέλι…».
Βλακειών το ανάγνωσμα. «Μελισσάς» σου λέει. Όχι φίλε. Κανείς δεν είναι μελισσάς. Όλοι είμαστε άνθρωποι. Άνθρωποι που
ήρθαμε για να φάμε όχι μόνο το μέλι αλλά και το κεντρί. Όμως…
σαν είσαι μικρός, και άχνουδος, τότε τρως μόνο το κεντρί, και το
μέλι στο τρώνε άλλοι.
Πολύ γνωστά πράματα. Τάπαθε κι ένας φίλος μας –αυτός που
είναι για να γεμίσει τις σελίδες αυτού του βιβλίου- Θα τον ξέρετε… Ο Μέλιος Καδράς. Που γέμισε τις σελίδες ενός άλλου
βιβλίου. «Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα». Μα τώρα δεν είναι πια
«παιδί» ούτε «άστρα» μετράει. Τώρα μετράει αγκάθια.
Μα… αν είναι έτσι όπως το λες -τότε αυτός ο Μέλιος- με τόσα
πολλά αγκάθια θα μοιάζει με σκαντζόχοιρο!
Μα δε μοιάζει. Γιατί τ’ αγκάθια τάχει όλα από μέσα και δεν φαίνονται.
Καλά μα… δεν τον πονάνε; θα ρωτήσεις.
Τον πονάνε, αλλά όχι και τόσο πολύ. Γιατί ο Μέλιος ανακάλυψε
ένα γιατρικό που μόνο στα γηρατειά τους τ’ ανακαλύπτουν οι
άνθρωποι:
Το μυστικό να κάνεις τ’ αγκάθια σου φίλους…
___________
ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ, Αγέλαστη Άνοιξη.
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΚΑΖΟΖΑΣ

Γράφει
o Mανώλης Μπίστας

Όταν κυβερνά κι αποφασίζει το
19,9% του εκλογικού σώματος
κι η αξιωματική αντιπολίτευση
αφορά το 15,7% (σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τελευταίων
εκλογών συνυπολογίζοντας και την αποχή) τότε υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο. Το άσχημο επίσης είναι ότι εμείς, οι πολίτες, συνηθίσαμε και δεν μας φαίνεται παράξενο ούτε αυτό, ούτε
οι μικρές καθημερινές πολιτικές εκτροπές που συντελούνται.
Αποδεχτήκαμε την κατάργηση ενός νόμιμα εκλεγμένου Πρωθυπουργού και την αντικατάσταση του από ένα τραπεζίτη, συνηθίσαμε να νομοθετεί η εκάστοτε Κυβέρνηση κι όχι η Βουλή, μέσω
των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, με την διαδικασία του
«κατεπείγοντος» κι «υπερ-κατεπείγοντος», αποδεχόμαστε να
υπάρχουν βουλευτές σε δύο κοινοβουλευτικές ομάδες και την
προσπάθεια «νομιμοποίησης» αυτής της «εκτροπής» μέσω της
αλλαγής του κανονισμού της Βουλής. Αποδεχόμαστε την «πολιτική ύπαρξη» «πολιτικών καρτούν» όπως της Τασίας και του Έλληνα – εκ της κόμης – Τράμπ. Όταν δεν έχουμε τους μηχανισμούς
αυτούς που θα προστατεύουν τους θεσμούς και καταπατείται
επί σειρά ετών ο θεσμός του Κοινοβουλίου και κανείς από εμάς
δεν αντιδρά, τότε και δυστυχώς, είμαστε έτοιμοι του να αποδεχτούμε την οποιαδήποτε εκτροπή, ακόμη και την συνταγματική.
Συνηθίσαμε φίλοι μου κι η πολιτική μας σκέψη (δράση) ομοιάζει
με αυτήν των οπαδών ΟΣΦΠ – ΠΑΟ ή ΠΑΟΚ – ΑΡΗ γι αυτό κι αποδεχόμαστε αντί του πολιτικού λόγου τα συνθήματα και την «πολιτική μαγκιά», την «νίκη» με κάθε κόστος και κάθε θυσία. Εμείς
μαχαιρώνουμε καθημερινά την Δημοκρατία κι όχι οι εκλεγμένοι
από εμάς αιρετοί και το πρόβλημα δεν το έχει μόνο η Αριστερά
(με το χαμένο ούτως ή άλλως ηθικό της πλεονέκτημα) αλλά όλες
οι δυνάμεις του περιβόητου «δημοκρατικού τόξου»…
Όλο το Δημοτικό το έβγαλα με μια αποκριάτικη στολή ινδιάνας. Την είχε πάρει μεγαλύτερη, για να μπορεί το παιδί να φοράει
τις ανάγκες της κάθε χρονιάς. Μεγάλη ήταν στην
αρχή, φαρδιά, ευρύχωρη, με βελούδινα κρόσσια και
γήινες περιμετρικές λεπτομέρειες. Η μπλούζα κατέληγε σε ένα τριγωνικό τελείωμα κι ένα λάστιχο με
ένα φτερό για το κεφάλι ήταν το χαρακτηριστικό του
θηλυκού Τζερόνυμο που περνούσε με καμάρι την σιδερένια μεγάλη πόρτα του σχολείου, το τελευταίο Σάββατο της Αποκριάς.
Το προαύλιο γινόταν μια πίστα που πάνω της έτρεχαν κλόουν, κολομπίνες, αρλεκίνοι, καουμπόηδες και μια ινδιάνα, που προσπαθούσε να προσαρμόσει κάθε χρόνο την ίδια στολή στο αλλοπρόσαλλο
σκηνικό. Κορδέλες, χαρτοπόλεμος, μέσα σε ένα Φλεβάρη παγωμένο, που τις ριπές του βοριά τις ζέσταιναν ατέλειωτα κυνηγητά.
Και στο τέλος της γιορτής, πρόθυμοι και εξαντλημένοι μαζεύαμε
τις χάρτινες προκηρύξεις και τις στοιβάζαμε στους μεταλλικούς
κάδους για να μας προϋπαντήσει την Τρίτη το προαύλιο καθαρό
και περιποιημένο. Τίποτα δεν μαρτυρούσε το ξεσάλωμα του Σαββάτου, εκτός από δυο τρεις γυροβολιές χρωματιστής κορδέλας και
μερικές χούφτες λησμονημένου χαρτοπόλεμου που κρυβόταν στις
γωνίες της σκάλας.
Οι πραγματικές Απόκριες ξεκινούσαν όταν γύριζα σπίτι. Τότε ένιωθα την αρχαία προπαρασκευή των εθίμων και της παράδοσης,
προκειμένου να προετοιμάσω τον κόσμο μου τον εσωτερικό να
συμβαδίσει με τον Χριστιανισμό και την υλιστική λιτότητα της Σαρακοστής.
Ένας τοίχος χώριζε τα δυο σπίτια,..το δικό μας από αυτό του αδερφού του πατέρα μου. Το σπιτάκι της γιαγιάς, κάπου στην μέση, σαν
επιστρατευμένος σύνδεσμος. Η αγαπημένη θεία έπιανε δουλειά.
Το μεσοφόρι της γιαγιάς μου ταίριαζε ‘γάντι’. Ίδιο μπόι, ίδια τάλια,
ίδιο παρουσιαστικό. Ακολουθούσε η μπλούζα, το μαντήλι το κλαρωτό, μερικά πολύχρωμα κολιέ και τέλος το μολύβι το μαύρο των
ματιών, που γινόταν εργαλείο ζωγραφικής και στιγμάτιζε το παιδικό πρόσωπο με δυο τρεις μαυριδερές ‘ελιές’. ‘Έτοιμη!’..μου έλεγε,
‘πάμε!’. Και με έπαιρνε από το χέρι, μασκαρεμένη και η ίδια,παρέα
με μερικούς ακόμα παγανιστές κι ακολουθούσαμε τον Διόνυσο,
που μας πήγαινε πόρτα πόρτα στην γειτονιά, καθώς έπεφτε το
βράδυ. Κι ένιωθα μια γλύκα, κρατώντας το χέρι το συγγενικό, τυλιγμένη στο δέος του διπλανού ‘αγνώστου’, στην μεταφυσική παραπλάνηση του δικού μου εαυτού, ένιωθα μια γλύκα, που έτρεχε
σαν το μέλι από το πουπέκι που ρόδιζε...καλές Απόκριες!
γράφει
η Κατερίνα Μερκούρη

ΓΟΝΕΑΣ 1, ΓΟΝΕΑΣ 2, ΓΟΝΕΑΣ 0

Γονέας 1, Γονέας 2, Γονέας 0. Αυτό θέλουν, αυτό επιβάλλουν, η παιδική
ψυχή παραδομένη στο απόλυτο χάος....
Και γράφω από την σκοπιά και μόνον του παιδιού που υπάρχει μέσα
μου και είναι η κινητήρια δύναμη και το ορμητήριό μου:
Χαίρομαι που οι γονείς μου άφησαν ελεύθερη τη νονά μου να διαλέξει το όνομά μου
και δεν την δέσμευσαν σε ένα κακόηχο ή συναισθηματικά γι αυτούς φορτισμένο όνομα.
Χαίρομαι που πήγα στο δημόσιο σχολείο του τόπου μου και δεν σκορπίστηκα στους πέντε ανέμους, με παροδικές φιλίες που θα τους έδιναν το εισιτήριο σε μια κάστα κοινωνικής δήθεν ανόδου. Χαίρομαι που μου έκαναν αδέλφια (αφού δεν υπήρχε πρόβλημα) που ζεσταίνουν το είναι μου.
Χαίρομαι που με έβαζαν για λίγο στη μέση στο κρεββάτι τους πριν κοιμηθώ, κι ενοιωθα
την αγκαλιά και το μαζί τους. Χαίρομαι που είχα μάνα που φυλάω ακόμη τα φορέματά
της, και πατέρα, που φυλάω τα κοστούμια του και την τελευταία γραβάτα που του χάρισα. Χαίρομαι που είπα μπαμπά και μαμά! Χαίρομαι που ήμουν στον κανόνα, και όχι
στην εξαίρεση. Χαίρομαι πολύ μου που έμαθαν να κάνω χώρο στην εξαίρεση, χωρίς να
την δέχονται ως κανόνα. Χαίρομαι, που έζησα την οικογένεια, όπως την ζωγράφισαν, την
χάραξαν και την εποίησαν οι ζωγράφοι μας, οι χαράκτες μας, οι ποιητές μας! Χαίρομαι
που έζησαν σαν περιστέρια κι έφυγαν ο ένας μετά τον άλλον, γιατί ήταν ένα!!!! Χαίρομαι, γιατί για όσα δεν μπορούσα ως παιδί να αποφασίσω, δεν μου φόρτωσαν βάρη
ψυχής, παρά μόνον έναν υλικό φόρο κληρονομιάς, για να έχω “ένα κεραμίδι πάνω από
το κεφάλι μου”. Μπαμπά, μαμά, ζωή, σας ευχαριστώ!
Γράφει
η Αθηνά Γ. Αναστασίου
Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr

‘Εκεί!,..κοίτα τον ήλιο!’

του έλεγε. Και ο ροζιασμένος δείκτης ευθυγράμμιζε με απαράμιλλη σταθερότητα τους δύο
αντίθετους δρόμους. Σαν
Τιτάνες μετριόνταν,δεν ήξερες ποιον από
τους δύο να θαυμάσεις! Τους φέγγιζε το
φως, κρυβόταν λες ο ίσκιος κι η μπουκαμβίλια έγειρε, μην χάσει είπε μυστικό
που γνώριζε ο λίθος....’θα πέσεις, για να
σηκωθείς, θα γύρεις για να σπάσεις,..μα
όσο το δάχτυλο κοιτάς, τον δρόμο δεν θα
χάσεις!’...του ‘λεγε και τον κράταγε με του
εφήβου την ορμή, του γέροντα την έγνοια...
Κι εκείνος, αφέθηκε...άρχισε τότε μέσα
του να σπινθηρίζει η ίσκα της ανατροπής...
κι ο γέρος κράταγε γερά, αφού ήταν πια
πεισμένος, ο δρόμος της επανάστασης στο
μυρωμένο δάχτυλο, εκεί θα σταματούσε!!

γράφει
η Κατερίνα
Μερκούρη

Η φωτογραφία από την αυλή
του πατρικού σπιτιού, το 1985.

Η φούστα πλισέ, καλοσιδερωμένη, να μην
‘πετούν’ οι πιέτες. Προσεχτικά πιασμένη
με μια κρυφή παραμάνα, όταν οι ανάγκες
το απαιτούν. Το λευκό πουκάμισο, ο επιμελημένος φιόγκος γαρνίρει διακριτικά
τον γιακά, η λευκή κορδέλα
στα μαλλιά, που μυρίζουν
λούσιμο βραδινό. Το μπλε
γιλέκο, τα μαύρα, μεταποιημένα παπούτσια, ‘στριμώχνουν’ επιτακτικά τα
πόδια που μεγαλώνουν...
η επικείμενη ‘άφιξη’ των
καινούργιων πασχαλινών,
δίνει αυτόματα παράταση
ζωής στα ‘παλιά’.
Η μνήμη βάφεται με την
μυρωδιά του βερνικιού. Ο
χρόνος προσδιορίζει την
όψη του χαμόγελου που
διαγράφεται στα χείλη της
σημερινής ώριμης έφηβης.
Καταλύτης η φωτογραφία...ένας απρόσμενος ξενιστής που παίρνει και δίνει ζωή
μέσα από μια ολιγόλεπτη λήψη. Πρόσωπα
γνωστά, αγαπημένα, ο δάσκαλος πιο πέρα,
μέντορας, παιδαγωγός, ακρογωνιαίος λίθος του ‘ευ ζην’...κι ο ‘Ματρόζος’, ποίημα
προφητικό, που ιστορώ ακόμα, με λόγο παραστατικό και βλέμμα μετρημένο...

...’εδώ, τι θέλεις γέροντα;;
ρωτά τον καπετάνιο, στο υπουργείο
εμπροστά, κάποιος θαλασσινός,
ντυμένος μέσα στα χρυσά..
παιδί μου, είναι επάνω ο Κωνσταντής;;..
....ποιος Κωνσταντής;;...
...αυτός ο Ψαριανός...
...δεν λεν κανένα Ψαριανό εδώ στο υπουργείο,
να ζητιανέψεις πήγαινε
εις στο πτωχοκομείο!\
Ο γέρος ανασήκωσε το
κάτασπρο κεφάλι
και τα μαλλιά του εσάλεψαν σαν χαίτη λιονταριού
και με σπιθόβολη ματιά,
μέσα απ΄τα στήθια βγάλει,
με στεναγμό βαρύγνωμο, φωνή παλικαριού..
‘αν οι ζητιάνοι σαν εμέ
δεν έχυναν το αίμα,
οι καπετάνιοι σαν εσέ
δεν θα φορούσαν στέμμα!’...
2018

Χρόνια πολλά από το παρελθόν.
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ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Γράφει
o Γιάννης Μαυρίκος

Εν όψει εκλογών γίνεται έντονα συζήτηση για τον
προοδευτικό και τον συντηρητικό χώρο. Μία από
τις πολιτικές δυνάμεις επιφυλάσσει για τον εαυτό της την ιδιότητα του προοδευτικού πόλου και κατατάσσει συνολικά όλες τις υπόλοιπες παρατάξεις στον χώρο της συντήρησης. Υπονοεί φυσικά ότι αυτό το δίπολο υποκρύπτει μία ποιοτική διαφορά. Η πρόοδος
είναι καλό και η συντήρηση είναι κακό. Καμία αντίρρηση καταρχήν. Ο κόσμος πάει μπροστά
με την πρόοδο και διατηρεί τα κεκτημένα με την συντήρηση. Στην χώρα μας, που κατέρρευσε οικονομικά, αποσυντέθηκε κοινωνικά και χρεοκόπησε ηθικά, η ανάγκη να φύγουμε
μπροστά αφήνοντας πίσω το κακό παρελθόν είναι μονόδρομος. Λίγα πράγματα έχουμε να
διαφυλάξουμε και πολλά να αλλάξουμε. Το πρώτο που πρέπει να αλλάξουμε είναι ο τρόπος
που σκεφτόμαστε ο ένας για τον άλλο. Η κριτική αξιολόγηση των θέσεων του άλλου αντί για
τον ισοπεδωτικό αφορισμό είναι μία προοδευτική θέση. Το να μπορέσουν οι πολιτικές δυνάμεις να ανέχονται η μία την άλλη και να διαλέγονται όπου πρέπει, όπως γίνεται σε όλα τα
πολιτισμένα κράτη αλλά όχι εδώ, είναι πριν από όλα πρόοδος. Το να διαχωρίζουμε, αντίθετα,
την κοινωνική πραγματικότητα, που από την φύση της είναι σύνθετη, σε άσπρο-μαύρο, καλόκακό, ισοπεδώνοντας κάθε πολυπλοκότητα και να ταυτίζουμε τους εαυτούς μας με το καλό-τι
πρωτοτυπία!-και τους αντιπάλους με το κακό, εκτός του ότι προδίδει ρηχή πολιτική σκέψη
είναι και εξαιρετικά οπισθοδρομική σκέψη. Έρχεται κατευθείαν από το παρελθόν.
Στην χώρα μας ανέκαθεν η αριστερά ταυτίστηκε με την πρόοδο και η δεξιά με την συντήρηση. Και αυτό ήταν λογικό. Η θέση από την οποία ξεκινά η αριστερή σκέψη είναι το κοινωνικό συμφέρον, έννοια κατεξοχήν θετική ενώ η σκέψη από την οποία ξεκινά η δεξιά είναι το
ατομικό κέρδος, έννοια καταρχήν αρνητική. Η αριστερά είχε λοιπόν το τεκμήριο του ηθικού
πλεονεκτήματος. Η ποιοτική διαφορά ανάμεσα στα δύο αποτελούσε βαθειά παράδοση στην
ελληνική πολιτική ζωή. Η παράδοση όμως είναι αξία συντηρητική. Το ότι η ποιοτική διαφορά
της αριστεράς είναι παραδοσιακή θέση, εξ ορισμού δηλαδή θέση συντηρητική μας βάζει
σήμερα σε σκέψεις. Σήμερα η αριστερά εγκατέλειψε την ασφάλεια της θεωρίας και δοκιμάστηκε στην πολιτική πράξη. Από την στιγμή που η αριστερά άσκησε εξουσία και εφάρμοσε
πολιτική, κρίνεται και αυτή ως προς τον προοδευτισμό της όχι θεωρητικά και με εκθέσεις
ιδεών αλλά από τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Δεν αρκεί λοιπόν να επικαλείται την
παραδοσιακή της θέση ότι ταυτίζεται με την πρόοδο, οφείλει να το αποδεικνύει έμπρακτα
με τις επιλογές της.
Ας δούμε ένα παράδειγμα. Το καλοκαίρι του 2015, οι οικονομικές επιλογές της είχαν σαν
συνέπεια το κλείσιμο την ελληνικών τραπεζών. Ο θεσμός της τράπεζας στην αριστερή θεωρία ταυτίζεται με την συσσώρευση του κεφαλαίου ολιγοπωλειακά, είναι δηλαδή θεσμός
κατεξοχήν συντηρητικός. Εύλογα λοιπόν ο υπουργός των οικονομικών της αριστεράς καυχήθηκε στην σύζυγό του- και το ανακοίνωσε δημοσίως-ότι έκλεισε τις τράπεζες. Η κυβερνώσα
παράταξη κάλυψε απολύτως τον υπουργό της. Θεώρησε το κλείσιμο (δικαιολογώντας τα
αδικαιολόγητα) κτύπημα σε θεσμό του συντηρητικού κόσμου. Ποιο το αποτέλεσμα; οι μεν
πολυεθνικές εταιρείες, θεσμός που στηρίζει η δεξιά, συνέχισαν απρόσκοπτα την χρηματοδότηση τους από τον εξωτερικό τραπεζικό δανεισμό, οι δε ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η παραγωγική μεσαία τάξη της χώρας δηλαδή, έπαθαν οικονομική ασφυξία και χιλιάδες
μισθωτοί βρέθηκαν στον δρόμο. Όταν ξανάνοιξαν οι τράπεζες δεν ήσαν πια ελληνικές, είχαν
περάσει στον έλεγχο διεθνών οικονομικών κολοσσών, στυλοβατών της δεξιάς. Η επιλογή του
«προοδευτικού» χώρου τι ήταν λοιπόν; Προοδευτική ή συντηρητική;
Άλλο παράδειγμα. Από την στιγμή που τελείωσαν τυπικά τα μνημόνια η οικονομική πολιτική είχε να διαλέξει ανάμεσα σε δύο δρόμους. Ο ένας ήταν να μειωθεί η φορολογία ώστε
να πέσουν λεφτά στην αγορά, να ανοίξουν επιχειρήσεις, να δουλέψουν περισσότεροι, να
πληρώνουν εισφορές ώστε να γεμίσουν τα ταμεία και να σταθεροποιηθούν οι συντάξεις και
να χρηματοδοτηθούν δαπάνες για παιδεία και υγεία. Ο άλλος ήταν να υπάρχει υψηλή φορολογία, να μειώνονται οι δουλειές, να αυξάνεται η ανεργία, να μην εισπράττουν τα ταμεία,
να μην περισσεύουν λεφτά για παιδεία και υγεία αλλά να μπορούν να δίνονται επιδόματα.
Με άλλα λόγια: να αναπτύξουμε την οικονομία ώστε να μην χρειάζεται να επιδοτούμε τους
άπορους ή να μειώσουμε την οικονομία ώστε να αυξάνουμε άπορους και να τους δίνουμε
ελεημοσύνη; Η σημερινή οικονομική πολιτική επίσημα και πανηγυρικά διαλέγει την δεύτερη
άποψη. Εν όψει εκλογών μάλιστα ψηφίζονται σωρηδόν με την διαδικασία του κατεπείγοντος
και νέες ελεημοσύνες-επιδόματα που διαφημίζονται ως κοινωνική πολιτική. Ο παραδοσιακά
συντηρητικός χώρος αντίθετα επιλέγει την πρώτη λύση και διακηρύσσει την μείωση της φορολογίας που συνεπάγεται αύξηση της οικονομίας και μείωση επιδομάτων. Τώρα, ποια είναι
ή προοδευτικότερη θέση; η θέση της αριστεράς ή η θέση της δεξιάς; Αφήνω πλήθος άλλα
παραδείγματα, ας πούμε στον τομέα της καταστολής, όπου για πρώτη φορά επιλέγεται από
την αριστερά ο θεσμός των προληπτικών συλλήψεων, θεσμός που έρχεται από το πιο μαύρο
παρελθόν, ταυτισμένος με την πιο σκληρή δεξιά πολική.
Το θέμα λοιπόν δεν είναι το τι λέει και πως αυτοπροσδιορίζεται ο κάθε χώρος αλλά το τι
κάνει. Καλό είναι να το συνειδητοποιούν αυτό και ορισμένοι άνθρωποι της σκέψης και της
διανόησης που σιωπηλοί μέχρι σήμερα απέναντι σε κάθε συντηρητική επιλογή, κάνουν «γέφυρες» με πολιτικούς χώρους με μοναδικό κριτήριο παλιές παραδοσιακές και ξεπερασμένες
θεωρίες και αξίες. Αποδεικνύουν έτσι ότι ανεξάρτητα από τον «προοδευτισμό» τους δεν
είναι τίποτε άλλο παρά φορείς παλαιάς και ξεπερασμένης από τα πράγματα συντηρητικής
νοοτροπίας.
Αλλά και εμείς οι υπόλοιποι πολίτες έχουμε την ευθύνη του προσδιορισμού του τι είναι και
τι όχι προοδευτικό πια σήμερα. Είμαστε προοδευτικοί στον βαθμό που δεν παραμένουμε
προσκολλημένοι σε συναισθηματικές πολιτικές χωρίς ζωντανό πια περιεχόμενο αλλά αντίθετα κρίνουμε και αποφασίζουμε με βάση την πραγματική, ζωντανή και σύγχρονη πολιτική
πραγματικότητα χωρίς προκαταλήψεις.

γράφει ο Κώστας Πόγκας
πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

ΕΡΓΑ

Παραμονές των Εκλογών όλα τα έργα αρχίζουν
Και οι Δημότες με χαρά τους Άρχοντες ψηφίζουν
Οι Δήμοι Εργοτάξιου θα έχουν όλοι Όψη
Τα Έργα τα ημιτελή που ήταν στα υπόψη
Είναι τα προεκλογικά από υποσχέσεις δώρα
Που Ωρίμασαν απότομα και εκτελούνται τώρα
Οι Νέοι υποψήφιοι μαζί και οι Κοπέλες
Ψαλίδια ετοιμάζουνε να κόψουν τις κορδέλες
Τώρα τα μηχανήματα εντατικά δουλεύουν
Των πολιτών πιο εύκολα την ψήφο για να κλέβουν
Με υποσχέσεις κάλπικες τώρα στους ψηφοφόρους
Θα σβήσουν όταν εκλεγούν τέλη και νέους φόρους
Του Δήμου οι Ακτήμονες οικόπεδα θα λάβουν
Όταν οι υποψήφιοι την ψήφο τους θα πάρουν
Ό,τι ποθήσει το μυαλό και η φαντασία Όλη
Οι ψηφοφόροι δωρεάν θα έχουν απ’ την Πόλη
Του Δήμου όλοι οι κάτοικοι θα την περνάνε φίνα
Αν γίνονται οι εκλογές μία φορά το Μήνα
1-3-2019
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Ψήγματα ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ & ΕΥΠΑΤΡΙΑΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αναμοχλεύοντας σημειώσεις από το Αρχείο του
Μάκη Αγκούτογλου, μας διατρέχει πάντα μια συγκίνηση. Η αγάπη για την Ιστορία και την Ελλάδα
ξεδιπλώνεται σε εκατοντάδες σελίδες βιβλίων από
το αρχείο του, αλλά και κείμενα τόσο δικά του ή άλλων.
Κάποια από αυτά είναι η ‘’προίκα ‘’ που χρειάζεται
ένας σύγχρονος άνθρωπος για να πορευτεί. Η αγάπη για την Ιστορία και η διαλεκτική σχέση με την
Παράδοση και τον Πολιτισμό, μας καθοδηγούν.
Στα πλαίσια τόνωσης αυτού του πατριωτικού συ-

ναισθήματος, που δυστυχώς φθείνει για πολλούς
λόγους, καλούμαστε να υπενθυμίζουμε, όσοι το
επιθυμούν, κάποια γεγονότα της Ιστορίας μας.
Χωρίς πολλές αναλύσεις, χωρίς βαρύγδουπες λέξεις …..με απλά ελληνικά λόγια, τέτοια που να είναι
ικανά να αισθανθείς περήφανος για την κατωγωγή
σου, αλλά ......και να θυμώσεις επίσης για την σημερινή κατάσταση !
Σε αυτό το δισέλιδο, θα τιμήσουμε μέσα από αποσπάσματα κειμένων, κάποιους ανθρώπους , γεγονότα και γεωγραφικές περιοχές τις Ελλάδος , που
έχουν ξεχαστεί και τείνουν να χαθούν από την Μνή-

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΝΟΣ ΤΟΠΟΥ
Από την απώτερη αρχαιότητα, η πρόσβαση στην Θάλασσα είναι σύνθηκη
ιδιαίτερα ευνοική για την επέκταση μιας χώρας.Μπορούμε μάλιστα να
θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητη συνθήκη για να επιτευχθεί κάποιος
βαθμός παγκόσμιας ηγεμονίας.
Η ιδιοσυγκρασία των πληθυσμών επηρεάζεται από αυτές τις συνθήκες,
που οδηγούν σε μια ιδιάζουσα πολιτική και κοινωνική στάση.Η παράλια γεωγραφική θέση μιας χώρας προσδίδει ένα είδος <<μεταβατικής
ζώνης>>, μια δραστήρια περιοχή, ανοικτή προς τον υπόλοιπο κόσμο, η
οποία πλουτίζεται με τους περαστικούς από αυτή. Χαίρει ενός Θαλάσσιου κλίματος, πάντα γλυκύτερου από αυτού της ενδοχώρας.
Αυτές οι περίφημες γεωγραφικές περιοχές , αποτέλεσαν πολλές φορές
στην Ιστορία του Ανθρώπου , αιτία πολέμων και μεγάλων επιχειρήσεων.
Σημεία <<κλειδιά>>, στην γεωπολιτική θέση ενός κράτους διαμόρφωσαν
την σύγχρονη Ιστορία και του Τόπου μας , της Ελλαδος μας.
Στο φυσικό αίσθημα των Ελλήνων από το περιβάλλον, στο αίσθημα που
προκαλεί το όραμα και την ανάγκη να υπάρξουμε, είναι εκείνο που μας
έρχεται από την Θάλασσα. Όσο γράφεται η Ιστορία, και φθάνουμε στα
‘’κατά θάλασσαν γεγονότα΄΄ αισθανόμαστε μια άνεση. Σαν να γίνεται
λιγότερος ο κόπος.
Ο χαρακτήρας των Ελλήνων έχει πάρει από την Θάλασσα το εκδηλώτερο
σημείο του: την μετακίνηση.
Η γραμμή των περισσοτέρων Ελληνικών Οικογενειών έρχεται από αργή
διαδρομή στους αιώνες από διαφόρους ελληνικούς τόπους. Έτσι οι πιο
πολλοί έχουν γίνει εναλλάξ βουνίσιοι και θαλασσινοί. Από πολλές κορυφές ψηλών βουνών φαίνονται στον ορίζοντα γλαύκα πελάγη. Υπάρχουν
στην Ιστορία χτυπητά περιστατικά αυτής της εναλλαγής.
Ο στεριανός από την Λειβαδιά Λάμπρος Κατσώνης έγινε ΗΡΩΑΣ του ΑΙΓΑΙΟΥ.

μη μας.
Θράκη, Ανατολική Ρωμηλία, Επανάσταση του
1821, Έλληνες Μικρασιάτες, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης .

Η Μνήμη είναι Ζωντανή, αρκεί να
την διατηρείς πάντα!

Για την αιώνια ΜΝΗΜΗ όσων πολέμησαν για την
πατρίδα μας, ελάχιστος φόρος τιμής μέσα από
τα κείμενα που ακολουθούν ! Και του χρόνου με
Υγεία!
Μαρία & Όλγα Χρυσ. Αγκούτογλου

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, γεννημένος στα βουνά της Τριπολιτσάς, έγινε καπετάνιος καταδρομικού σκάφους το 1821.

Σ’αυτήν την ΘΑΛΑΣΣΑ οφείλει ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ τον εξελλληνιστικό σύνδεσμο με άλλες
χώρες της Μεσογείου και ειδικότερα της ανατολικής λεκάνης. Από τον Εύξεινο Πόντο, έως την
Μασσαλία .Η Θάλασσα έδωσε πνευματική ηγεσία στην Ρώμη και σ’όλο τον δυτικό πολιτισμό, ενώ
παράλληλα εχαλύβδωνε την Ελληνική Ψυχή , που με τον χαρακτήρα της αυτοθυσίας, την δραματική γυμναστική ψυχών και σωμάτων δημιούργησε το Ίνδαλμα του Έλληνα Ήρωα, με πρώτον
τον Οδυσσέα στα Ομηρικά Έπη .
Ήταν η εποχή που οι Έλληνες πρόγονοι μας << άφησαν τις τσάπες και έπιασαν κουπιά >>. Έτσι, μεγαλούργησαν ανοίγοντας τους θαλασσινούς δρόμους, τότε που η θάλασσα δεν ανήκε σε κανέναν.
Και όπως χαρακτηριστικά λέει ο Βιλάμοβιτς : << Οι Έλληνες ουδέποτε ήταν κατακτηταί, αλλά πάντοτε υπήρξαν αναμορφωταί και ελευθερωταί. Γι’αυτό η Ελλάς έχει την ηγεμονία του Πολιτισμού της Ανθρωπότητας >>.
Αυτή την δημιουργία ενός ανεπανάληπτου πολιτισμού, που στηρίχθηκε στην αιώνια ένωση των
Ελλήνων με το υγρό στοιχείο, που περιβάλλει την Ελλάδα μας και την <<σμίλεψε το κύμα σαν γλύπτης>>, αυτή την Ελλάδα οφείλουμε να περιγράφουμε στα κείμενα μας και να προβάλουμε .
Έτσι τα Ελληνικά Πελάγη , το Ιόνιο, το Αιγαίο, το Κρητικό επλημμύρισαν από σύμβολα που δημιούργησε αργότερα η ποιητική φαντασία και η συγκίνηση των Ελλήνων...... Αφροδίτη, Ευρώπη,
Ιφιγένεια, Καλυψώ, Κίρκη,Ναυσικά, Ηρώ,Ανδρομέδα,…….Θεές, νεράιδες, σειρήνες γοργόνες….
Έπειτα το ελληνοχριστιανικό πνεύμα έδωσε πλήθος ονομάτων σε προστάτες Αγίους….Λιμνιώτισα,
Θαλασσινή, Μεσοπόντισσα, Νεροφορούσα,Θαλασσομάχισα…..
Στα νεώτερα χρόνια ο Ελληνικός Λαός , ακόμη και κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, που δεν
ήταν κύριος του οίκου του, δημιούργησε εμπορική ναυτιλία με τέτοιο έμψυχο υλικό, ώστε να
μετατρέψει την έκρηξη του Αγώνα σε Ανεξαρτησία, γεμίζοντας τις σελίδες της Ιστορίας με ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΟΞΑ!
<<ΕΙΜΑΣΤΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΙ και ΘΑΛΑΣΣΟΧΑΡΕΙΣ >>, σημειώνει ο ακαδημαϊκός Διονυσίος Κόκκινος,
σε ανθολόγημα του το 1979.
Μαρία & Όλγα Χρυσ. Αγκούτογλου
(απόσπασμα απο παρουσίαση 30-6-2018)

ΠΙΝΑΚΑΣ
“Πόλεμος Τριπολιτσάς” Παν. Ζωγράφος

ΠΑΛΙΑ ΒΟΥΛΗ ΕΛΛΗΝΩΝ/ Οδός Σταδίου
Σημαία Φιλικής Εταιρείας
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ANAΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΣΑΡΙΚΗ ΔΡΆΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Στα πλαίσια οργάνωσης και πραγμάτωσης του 11ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΘΡΑΚΩΝ , 15-17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΣΤΙΣ
ΦΕΡΕΣ ΕΒΡΟΥ, αναδημοσιεύουμε ένα
απόσπασμα εισαγωγικού χαιρετισμού
του Προέδρου κου Ελευθερίου Χατζόπουλου, για να ζωντανέψουμε την πίστη
μας ως Έλληνες, αλλά και για να παραδειγματίζονται οι νεότεροι.
<< ΘΡΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΑΙΩΝΩΝ
ΘΡΑΚΗ ΜΙΑ ΓΗ ΤΟΣΟ ΠΑΛΙΑ ΟΣΟ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΥΘΟΙ
ΤΗΣ>>

Είναι χρέος όλων μας σήμερα όσο ποτέ άλλοτε να επαγρυπνούμε για την ιστορία μας τον πολιτισμό μας τη λαϊκή μας
παράδοση.
Είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρχει συνέχεια. Το οφείλουμε
στην ιστορική μας καταγωγή, το οφείλουμε σε εκείνους που
παρέμειναν στα πάτρια εδάφη και υπέστησαν ότι επιφύλαξε
η μοίρα. Το οφείλουμε στη νέα γενιά που μεγαλώνει και χρειάζεται όραμα, προοπτική , βοήθεια και εφόδια για να αντιμετωπίσει το μέλλον.
Πιστεύουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν πράξη μέσα από τη θεματολογία , ιστορία και πολιτισμός της Θράκης μας που θα αναπτύξουν οι αξιόλογοι εισηγητές μας στο 11ο Π.Σ.Θ. που γίνεται
στην ιστορική Βήρα (Φέρες) 15- 17 Μαρτίου 2019
Το 11ο Π.Σ.Θ. είναι πεποίθηση των πολιτιστικών φορέων του
Θρακικού Ελληνισμού ότι είναι ένα σπουδαίο βήμα στη βιωματική προσέγγιση της ιστορικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Γιατί εμείς οι παλαιότεροι όταν κοιτάζουμε πέρα από τον
ποταμό ΄Εβρο και την οροσειρά της Ροδόπης, το βλέμμα μας
ταξιδεύει σε μια Ελληνικότατη Ανατολική και Βόρεια Θράκη
που τα διεθνή συμφέροντα των διαφόρων εποχών ξερίζωσαν
το Θρακικό Ελληνισμό από τις πανάρχαιες κοιτίδες του. Η
προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας, οι σφαγές της Αγχιάλου, το Μαύρο Πάσχα του 1914 από τους Νεότουρκους και
το 1922 η βίαιη εκκένωση της Ανατολικής Θράκης με ότι αυτό
συνεπάγεται και που με σημερινούς όρους θα την χαρακτηρίζαμε εθνοκάθαρση δεν έπαψαν να αποτελούν καταδικαστέα
πράξη και ο κόσμος της που έφυγε πήρε μαζί του ότι μπορούσε από το είναι του, μα πάνω από όλα την πίστη του και την
αγάπη του γι αυτήν.
Για τον Θρακικό Ελληνισμό αλλά και για το σύνολο του Ελληνισμού η Θράκη μας είναι ένας τόπος αντιθέσεων όπου η φυσική ομορφιά συνδυάζεται με ιστορία και αρχαίους θρύλους.
Η Θράκη μας ήταν και παραμένει επίζηλη περιοχή γι αυτό και
δοκιμάστηκε τόσο από ποικίλους εχθρούς της Βασιλεύουσας
όσο και κατά τους νεώτερους χρόνους από τους γείτονες που
θέλησαν με κάθε τρόπο λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης
να την προσαρτήσουν.
Οι πολιτιστικοί φορείς ισχυριζόμαστε και επιμένουμε ότι το
σήμερα παραμένει σφιχταγκαλιασμένο με το χτες και η γνωριμία μας με το παρελθόν δηλαδή η επαφή με τις ρίζες μας
δεν είναι οπισθοδρόμηση. Απλά είναι η βάση για το μέλλον
και ότι στην κρίση απαντάμε με ιστορία, πολιτισμό και παράδοση αφού εμείς έχουμε κάνει κτήμα μας τα λόγια του ΄Ιωνα
Δραγούμη

«Πήγαινε λοιπόν στα δημοτικά τραγούδια, στη δημοτική τέχνη και στη χωριάτικη και τη λαϊκή ζωή
για να βρεις τη γλώσσα σου και την ψυχή σου, και
μ’ αυτά τα εφόδια αν έχεις ορμή μέσα σου και φύσημα θα πλάσεις ότι θέλεις, παράδοση και πολιτισμό και αλήθεια και φιλοσοφία»
Ελευθέριος Θ. Χατζόπουλος
Πρόεδρος της Π.Ο.Θ.Σ.

ΠΗΓΗ/ Mikrasiatis.gr | Δίκτυο Μικρασιάτης
ΠΗΓΗ/ Ν.Κωστάρας -2009
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Σαν μικροί θεοί…οι δημιουργοί…
Της Δήμητρας Κατραμάδου

Ανήμερα 25η Μαρτίου (χρόνια μας πολλά) και ως
συνήθως…τελευταία ώρα…κάθομαι να γράψω για
τον «Ντελάλη», ανίκανη να πετάξω από πάνω μου
την συνήθεια μιας (επαγγελματικής) ζωής!
Την τελευταία ώρα, στο χρονικό όριο…ενώ οι μηχανές ζεσταίνονται για να αρχίσουν να κεντούν με το μελάνι πάνω στο
χαρτί, ο …γνήσιος δημοσιογράφος δεν θα βάλει την τελεία
και την παύλα του…αν δεν βρεθεί με το μαχαίρι στο λαιμό!
Ισως γιατί γνωρίζει ότι αυτό που γράφει είναι εφήμερο, ώρα
την ώρα, λεπτό το λεπτό αλλάζει, αύριο μπορεί να έχουν έρθει τα πάνω κάτω… Κι έτσι, θέλει να τιμήσει, εξαντλώντας
την διαθέσιμη πληροφορία, αυτό που σήμερα δημιουργεί!
Το άρθρο του! Ένα κείμενο που θα έχει διάρκεια ζωής 24
ωρών – αύριο θα βγει το νέο φύλο της εφημερίδας – ενώ
στο «άμεσο» Διαδίκτυο ίσως και ολίγων λεπτών! Μέσα από
τον θάνατο, την κατάρριψη κάθε κειμένου, αναδύεται ωστόσο ένα νέο, εξίσου «εφήμερο», εξίσου έτοιμο να ξεπέσει…κι
έτσι κυλάει η δουλειά, μέρα την μέρα, αποκτώντας μια ρουτίνα επιφανειακή, κάτω από την οποία η αδρεναλίνη κάνει τις
τρέλες της, διατηρώντας σε ζωντανό!
Εκτιμώ ότι κάπως έτσι πρέπει να είναι πολλά άλλα επαγγέλματα. Ο γιατρός για παράδειγμα, βλέπει ή χειρουργεί τον έναν
ασθενή μετά τον άλλο…Όμως κάθε ασθενής αποτελεί και μία,
μοναδική πρόκληση για τον γιατρό που νοιάζεται, όπως και
κάθε δικαστική υπόθεση για τον νομικό, κάθε ταξίδι και κάθε
δέσιμο στο λιμάνι για τον καπετάνιο…κάθε δημιουργία για
τον καλλιτέχνη…κάθε παιδί για την μάνα και τον πατέρα που
το μεγαλώνει…Ολοι αντιμετωπίζουμε καθημερινά μοναδικές
προκλήσεις, μοναδικά θέματα…κι ας μοιάζουν – νομίζουμε
– οι μέρες μας η μία με την άλλη σαν δυό σταγόνες νερό!
Ανοιξη του 2019! Η φύση γιορτάζει. Σε λίγο θα έχουμε εκλογές. Κοντεύουμε να κλείσουμε μια δεκαετία από τότε που
ως σύγχρονη, νεοελληνική κοινωνία γνωρίσαμε την κρίση
και μέσα από τις αντιπαραθέσεις μας αλλά και μέσα από την
αλληλεγγύη μας καταφέραμε να διανύσουμε μέρα τη μέρα,
χρόνο το χρόνο τα…δύσκολα μετά από κάποιες, πολύ λίγες
είναι η αλήθεια δεκαετίες ανάπτυξης κι ευμάρειας…μιας ευμάρειας είναι η αλήθεια, που κατέληξε να μας αφήσει πικρή
γεύση στο στόμα…γιατί δεν ήταν αυτό που φαινόταν. Για
κανέναν άλλο λόγο! Απλώς, διότι δεν ήταν αυτό που φαινόταν! Μιας ευμάρειας που έχει διαφορά από την δουλειά του
δημοσιογράφου, του γιατρού, του καλλιτέχνη…όπως αναφέρουμε στις αρχές του κειμένου. Διότι η εφήμερη δουλειά
του καθενός, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα της θα καταρριφθεί
και θα αντικατασταθεί την επόμενη μέρα, σήμερα έχει την
δική της αξία και αντικατοπτρίζει την αλήθεια, έστω της ημέρας! Και τέλος πάντων, το προϊόν, το όποιο προϊόν, όπως το
άρθρο που αυτήν την στιγμή διαβάζεται, είναι αποτέλεσμα
δουλειάς! Καλό, κακό…σας αρέσει, δεν το εγκρίνετε…είναι
όμως αποτέλεσμα δουλειάς! Αντίθετα, η «ευμάρεια» που
μας οδήγησε στην κρίση, ήταν ο δικός μας γίγαντας με τα ξύλινα πόδια…η δική μας χάρτινη τίγρης…το δικό μας μπαλόνι,
το φουσκωμένο με …ήλιον, που προσπάθησε να φτάσει στον
ουρανό αλλά δεν άντεξε…
Κι επειδή…διαισθάνεσθε ότι κάπου σας το πάω όλο αυτό…θα
σας το πώ: μετά λοιπόν από την παρότρυνση για «λιτό βίο»
του κου. Βαρουφάκη, ακούσαμε πρόσφατα τον πρωθυπουργό, κο. Τσίπρα, να αναφέρεται στην «ολιγαρκή αφθονία» του
οικονομολόγου/φιλοσόφου κου. Λατούς! Ξεσηκωθήκαμε,
μπερδευτήκαμε, το ψάξαμε…το συζητήσαμε…Και ναι, είναι
αλήθεια ότι από τον 20ο αιώνα και μετά η ανθρωπότητα –
πιο σωστά ένα μέρος της – γνώρισε πρωτόγνωρο πλούτο για
τους πολλούς, που πολλές φορές ξέφυγε στον υπερκαταναλωτισμό…γεγονός που και αυτό, είχε και έχει το τίμημά του.
Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο να υποστηρίζει κάποιος ότι
η ανθρωπότητα πρέπει να επιδιώκει την υπανάπτυξη ή πιο
σωστά την αρνητική ανάπτυξη για να σωθεί…τόσο η ίδια όσο
και ο πλανήτης! Θα μου επιτρέψετε να υποστηρίξω ότι αυτό
έχει ξεπερασθεί. Αντίθετα, η ανθρωπότητα χρειάζεται να βάλει σε σωστή λειτουργία τις δυνατότητές της (επιστημονικές,
τεχνολογικές, ενεργειακές, φιλοσοφικές…και όποιες άλλες),
εξοικονομώντας αλλά και δημιουργώντας…Κυρίως δημιουργώντας! Κι αυτό είναι που μας κρατά ζωντανούς!

Ψήφος έρωτος
ή υπεράνω αυτού;
από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

-Πού να στα λέω πάλι. Χαμός με
τα τοπικά. Έχουν ξεσαλώσει. Δεν
ντρέπονται!
-Σταμάτα να κατηγορείς τους άλλους. Να
διαιωνίζεις τη φυτεμένη μέσα σου άποψη
ότι πάντα οι άλλοι φταίνε. Εσύ δεν ψήφισες
για Δήμαρχο αυτόν που σου έταξε ότι θα τακτοποιήσει την οφειλή σου, ενώ ήξερες ότι
ήταν ακατάλληλος για τη θέση αυτή; Ευτυχώς σε κορόιδεψε. Πόσοι από τους κοινούς
μας γνωστούς δεν ψήφισαν γιατί ήταν φίλοι
με υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους,
κουμπάροι, γνωστοί; Πόσοι γιατί είχαν λάβει υποσχέσεις για ανταλλάγματα; Πόσοι γιατί υπάκουσαν στην πρόταση του κόμματός
τους; Πόσοι από φόβο; Από συμφέρον; Από
αντίδραση; Από πίεση; Ή από διαστρεβλωμένο «καθήκον»; Πόσοι, προσβλέποντας σε
ωφελιμιστικές συναλλαγές;
-Σχεδόν όλοι. Και λοιπόν; Γιατί εγώ να αποτελέσω εξαίρεση;
-Κάνε ό,τι θέλεις. Δικό σου θέμα. Απλά δεν
θα ανεχτώ να μου παραπονιέσαι για τα
σκουπίδια, για τα δημοτικά τέλη, για προνομιακή μεταχείριση, για κυκλώματα, για
διορισμούς, για προμήθειες στα έργα, για
αλαζονική συμπεριφορά, για αναισθησία
υπαλλήλων, για κλοπές με νομιμοφανή τρόπο, για χρήση πόρων και μέσων του Δήμου
για ίδιο όφελος. Για σπατάλες, κακοδιαχείριση, αλαζονεία. Αφού θα έχεις συντηρήσει
και εσύ πάλι μία από τα ίδια.
-Και τι θέλεις να κάνω; Αφού ο Υποκριτόπουλος εκτός από τη μείωση της οφειλής που
μου υποσχέθηκε, είναι και ο επίσημος υποψήφιος του κόμματος. Άσε που οι γυναίκες
μας είναι φίλες στο facebook. Με δύο υποψήφιους συμβούλους του συνδέομαι φιλικά, με έναν έχουμε συνεργαστεί κάποτε και
ένας άλλος έχει μαγαζί που ψωνίζουμε σε
τακτική βάση και μας κάνει έκπτωση.
-Ε, τότε ψήφισε πάλι κατά τα γνωστά και συνέχισε να γκρινιάζεις και να παραπονιέσαι
για τα επόμενα πέντε χρόνια. Είναι πολλοί
σαν κι εσένα. Προτιμούν να θάβουν τον
τόπο τους για να παρουσιάζονται στη συνέχεια ως θύματα ενός εγκλήματος, το οποίο
αυτοί προκάλεσαν. Τι κερδίζουν; Την προσοχή, μέσω του οίκτου.
- Άσε το κήρυγμα και πες τι θα έκανες στη
θέση μου. Έλα στο «δια ταύτα».
-Άκου φίλε μου. Για όσο θα είσαι φίλος μου.
Πρώτα-πρώτα ρύθμισε σε δόσεις την οφειλή σου στον Δήμο. Έντιμα. Δίκαια. Ό,τι σου
αναλογεί. Κάθε ποσό που με πλάγιο τρόπο
δεν εισέρχεται στο ταμείο του Δήμου ή καταβάλλεται με τεχνάσματα για ανύπαρκτα
ή υπερτιμολογημένα έργα και φεύγει από
αυτό, έχει επίπτωση στην ποιότητα ζωής
όλων, άρα και σε σένα. Γιατί πήγες να ζητήσεις χάρη και μάλιστα επί προσωπικού; Γιατί είσαι ίδιος με αυτούς. Φταις το ίδιο. Ίσως
και περισσότερο. «Βρίσκουν και τα κάνουν»
λέει η λαϊκή ρήση.
-Με προσβάλλεις.
-Κάθε άλλο. Σου λέω την άποψή μου. Εσύ
με ρώτησες. Ξέχνα ρουσφέτια, χάρες, εξυπηρετήσεις. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος
να εξυπηρετεί. Δίκαια και όλους. Ισότιμα.
Γι αυτό εκλέγονται οι σύμβουλοί του και γι
αυτό και μόνο πληρώνονται οι υπάλληλοί

του από εμάς, τους δημότες. Όχι για να στήνουν μικρά τσιφλίκια στα σπλάχνα του. Όχι
για να φέρονται με υπεροψία, αδιαφορία,
εγωισμό, αλλά για να υπηρετούν στα πλαίσια του νόμου, το συμφέρον του δημότη.
Απαίτησέ το. Διεκδίκησέ το. Ξέχνα συγγένειες, φιλίες, κουμπαριές, δημόσιες σχέσεις.
Απαλλάξου από τη νοοτροπία «μα με αυτόν
ήμαστε συμμαθητές στο δημοτικό», «με
εκείνον γνωριζόμαστε τόσα χρόνια», «αυτός
είναι ο γιατρός μου», «με αυτόν έχουμε πιεί
ένα ποτήρι κρασί», «ο άλλος μου έταξε ότι
θα πάρει τον κάδο των σκουπιδιών μπροστά
από το οικόπεδό μου», «η Μαίρη αν βγει θα
υπογράψει εκείνη τη βεβαίωση για να κάνουμε τη δουλειά μας».
-Πώς δηλαδή να επιλέξω;
-Δες ποιος αγαπάει τον τόπο του περισσότερο από την καρέκλα του. Ποιος βάζει το
συλλογικό καλό πάνω από το ατομικό του
συμφέρον. Ποιος έχει όρεξη για δουλειά
και ποιος βαριέται. Ποιος θέλει μόνο να
φαίνεται. Ποιος είναι αλαζόνας και ποιος
κανονικός. Ποιος δίνεται στον στόχο του
με πάθος χωρίς να λογαριάζει ωράρια, κόστος, επιπτώσεις. Ποιος οραματίζεται την
ανάσταση του Δήμου και ποιος κοιτάζει την
τσέπη, τη ματαιοδοξία, τη φιλοδοξία ή την
αρχομανία του. Ζύγισε τα προσόντα και τα
ελαττώματα. Αποτίμησε τα πεπραγμένα.
Δες τι κρύβεται πίσω από το λουστραρισμένο φαίνεσθαι. Ένα σαρακοφαγωμένο σάπιο
έπιπλο, πολύ εύκολα μπορείς να το επιδιορθώσεις με καρφιά και βίδες, να το μπαλώσεις με στόκο, να το περάσεις κάσια και να
το φινίρεις με γυαλιστερό βερνίκι, βάζοντάς
το μπροστά-μπροστά στη βιτρίνα. Δες όμως
τι παίζεται πίσω από κει. Ποιος έχει τα προσόντα για να οργανώσει, να διοικήσει, να
πάρει αποφάσεις, να τις εφαρμόσει. Ποιος
θα είναι νυχθημερόν επί ποδός για να διαφυλάξει τα συμφέροντα της περιοχής μας.
Ποιος θα εκμεταλλευτεί κάθε δυνατότητα
για να αναπτύξει την τοπική μας κοινωνία
σε κάθε τομέα, όχι μόνο οικονομικό αλλά
και πολιτισμικό, κυκλοφοριακό, περιβαλλοντικό, έργων υποδομής, καθαριότητας,
φωτισμού, ασφάλειας, οργάνωσης, πληροφόρησης, κοινωνικής δράσης. Ποιος έχει
οράματα, ευαισθησίες, διαύγεια, κότσια,
τόλμη. Ποιος μπορεί όχι μόνο να πατήσει
αποφασιστικά το φρένο στην κατηφόρα
αλλά και να στρίψει το τιμόνι, οδηγώντας το
όχημα σε ανοδική πορεία, αδιαφορώντας
αν η στροφή ήταν δεξιά ή αριστερή.
Δες τα στυγνά, ορθολογιστικά, όσο μπορείς
πιο αμερόληπτα. Σύγκρινε. Άσκησε με ελευθερία μέσα σου στην κυριολεξία τη λέξη
«βούλομαι», γενόμενος πρώτα σύμ-βουλος
του εαυτού σου. Συναισθηματισμοί δεν χωράνε εδώ. Ακόμη και αν είναι υποψήφια η
σύζυγός σου ή το αίσθημά σου, αν δεν την
θεωρείς κατάλληλη για τη θέση αυτή, οφείλεις να μην την ψηφίσεις, άσχετα αν θα επιλέξεις να της το πεις ή όχι.
-Τα λες σοβαρά;
-Φυσικά. Γι αυτό η ψήφος είναι μυστική. Για
να μπορεί να είναι στη ζωή πάνω από όλα.
Πάνω και από την οικογένεια. Πάνω και από
τη φιλία. Πάνω και από τον έρωτα.
-Ίσως όχι από τον έρωτα. Γιατί μπορεί να δοθεί σε έναν έρωτα πλατωνικό: στον έρωτα
για το καλό του τόπου. Ο έρωτας για «τον»
Τόπο μπορεί να αποπλανήσει «την» Ψήφο.
-Ναι, και να γεννηθεί η Ελπίδα. Να που αρχίσαμε να συμφωνούμε σε κάτι φίλε μου!
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Οδική Ασφάλεια
Αλλαγή τροχού
γράφει ο Κυριάκος Δεληγιάννης

Καταγράψτε τις πολύ απλές
συμβουλές και η αλλαγή- σε
περίπτωση αλλαγής τροχού
στο αυτοκίνητο- γίνεται εύκολη και πάνω από όλα με ασφάλεια.

1. Ειδοποιούμε με ΑΛΑΡΜ και το ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΤΡΊΓΩΝΟ πίσω από το αυτοκίνητο στα 100 μέτρα στους μεγάλους
δρόμους.
2.Φοράμε φωσφοριζέ γιλέκο, κατεβάζουμε ΟΛΟΥΣ τους επιβάτες από το όχημα και
τους έχουμε σε ασφαλή θέση.
3. Το έδαφος να είναι στέρεο και όχι λασπώδες ή αμμώδες κ.λπ. Να μην έχει κλίση
ο δρόμος (ανηφόρα- κατηφόρα )
4. Ασφαλίζουμε πολύ καλά το αυτοκίνητο,
με καλά τραβηγμένο το χειρόφρενο και ταχύτητα. Στον διαγώνιο τροχό που θα αλλάξουμε τοποθετούμε προσέτι κάποιο εμπόδιο ( τάκο ή πέτρα)
5. Ξεσφίγγουμε τα μπουλόνια ενώ το αυτοκίνητο είναι ακόμη κάτω. Απλά τα χαλαρώνουμε για να είναι πιο στέρεο κάτω και όχι
πάνω στον γρύλο με κίνδυνο να κινηθεί και

να πέσει....
6. Τοποθετούμε τον γρύλο στο ΣΩΣΤΟ μέρος που αναγράφεται στο βιβλίο του κάθε
κατασκευαστή. Καλό θα είναι να το ξέρουμε από πριν. Αυτό είναι και το σημαντικότερο σημείο στην αλλαγή τροχού.
7. Σηκώνουμε το αυτοκίνητο με τον γρύλο
και 10 πόντους ψηλότερα από την στιγμή
που θα σηκωθεί ο τροχός γιατί ο άλλος θα
είναι φουσκωμένος.
8. Ξεβιδώνουμε τώρα τα μπουλόνια προσέχοντας να μην τα τοποθετήσουμε σε χώματα, λάσπες....
9. Τοποθετούμε το σκασμένο λάστιχο κάτω
από το αυτοκίνητο για μεγαλύτερη ασφάλεια σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά
και πέσει το αυτοκίνητο...
10. Τοποθετούμε τον νέο τροχό κρατώντας
τον από ΔΕΞΙΆ και ΑΡΙΣΤΕΡΑ και ποτέ με τα
χέρια μας από κάτω, για να μην υπάρξει σε
καμία περίπτωση κίνδυνος τραυματισμού
μας, αν κάτι δεν πάει καλά με την ευστάθεια του αυτοκινήτου.
11. Βιδώνουμε τα μπουλόνια και τα σφίγγουμε ΔΙΑΓΩΝΙΑ ελαφρά, για να πατήσει
καλά ο τροχός.
12. Κατεβάζουμε το αυτοκίνητο και σφίγγουμε τώρα καλά τα μπουλόνια.
13. Μαζεύουμε τα εργαλεία μας χωρίς να
ξεχάσουμε το ΤΡΙΓΩΝΟ που το είχαμε σε
απόσταση από εμάς.
...... μερικές άλλες συμβουλές....
Επιδιορθώνουμε το σκασμένο λάστιχο το
συντομότερο.
Βάζουμε στην Ρεζέρβα κάτι παραπάνω λιμπρες αέρα από το κανονικό. Δεν ξεχνάμε περιοδικά να την ελέγχουμε μαζί με τα
άλλα λάστιχα.
Και κάτι τελευταίο που το έχω πάθει προσωπικά και μου έγινε μάθημα και για το
οποίο έτυχε να διαβάσω σε Αμερικάνικο
site μετά από χρόνια... ΔΕΝ βάζουμε, έστω
και προσωρινά, τον προς αντικατάσταση
τροχό να στηρίζεται στο αυτοκίνητο, γιατί
με το που θα αρχίσει να σηκώνεται το αυτοκίνητο, ο τροχός....θα πάρει δρόμο...Τον
είδε ο γιος μου να φεύγει ...μπαμπά, μπαμπά -Όχι τώρα παιδί μου, έχω δουλειά...
Όταν έψαξα για τον τροχό μού λέει, αυτό
ήθελα να σου πω, ρε μπαμπά. Να εκεί πήγε
στο χαντάκι απέναντι!
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Ιστορίες με τον Κωσταντή
Πάνω στο κάρο ο ένας ντενεκές δίπλα στον άλλον, χωρίς να αφήνουν κενό.
Βράδυ, κρυφά, με ένα
φτυάρι έπαιρνε το
δρόμο για τις Αμμοθίνες * στην Βόρεια
μεριά της Λήμνου, για
να γεμίσει στα γρήγορα τους ντενεκέδες με
άμμο. Τους έβαζε χωρίς
κενά πάνω στο κάρο, για
να φτιαρίζει γρήγορα πετώντας την άμμο
πάνω στο κάρο και να γεμίζουν αμέσως οι
ντενεκέδες (μιλάμε… για αυτοματισμό δεκαετίας `60 !). Να τους πουλήσει το πρωί
στο χωριό, για να φτιάξουν οι χωρικοί τα
σπίτια τους, τις μάντρες τους, τις αυλές
τους. Μια δεκάρα ο ντενεκές. Είχε και παραγγελίες. – Ορέστη, θέλω 20 ντενεκέδες
άμμο … - Ορέστη, έλα να βοηθήσεις να
σηκώσουμε το τοιχίο…. – έλα να σκάψεις
τ’ αμπέλι… Και όποτε δεν έκανε τα αγώγια
για άμμο και τις άλλες δουλειές στα χωράφια, πήγαινε με το σκαφάκι του αδελφού
του για ψάρεμα στις θάλασσες της Λήμνου.
Αυτή ήταν η ζωή του πατέρα μου. Δύσκολη
ζωή. Είδε και αποείδε και πήραν την απόφαση να φύγει η μάνα με τις δύο αδελφές
μου για Αθήνα. Θυρωρός σε πολυκατοικία.
Εγώ με τον πατέρα μου μείναμε πίσω, θα
ακολουθούσαμε σε κανά δυο μήνες. Μέχρι
να σφάξει τα δέκα πρόβατα, να πουλήσει
τα δυο μοσχάρια – που έσερναν το κάρο να δώσει τις κότες….
Η μάνα τηλεφωνεί και δείχνει απρόθυμη
να συνεχίσει την ζωή της στην Αθήνα. Είχε
μάθει την ζωή στο χωριό.
Γυρίζετε Λήμνο αλλά θα πάρω το δικό μου
σκάφος.
Πέντε χρονών εγώ. Με παίρνει ο πατέρας
και κατεβαίνουμε Πειραιά, Ασπρόπυργο
για να πάρουμε το δικό μας ξύλινο σκάφος
5,80 μέτρα, με μηχανή ``ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ 8
– 10`` ίππους (το πρωί ήταν 10… και μέχρι
το απόγευμα γινόταν 8 …. Μιλάμε για τέτοια τεχνολογία!!!)
Η πρώτη μέρα επιστροφής προς Λήμνο
ήταν καλή. Καλός και ο καιρός και το μόνο
φορτίο μας ήταν δεκαπέντε ντενεκέδες πετρέλαιο για την μηχανή. Πρώτη στάση μας
ο κολπίσκος εδώ στον Άγιο Νικόλα. Η πρώτη μου επαφή με αυτό το μέρος. Το αγάπησα. Το λιμάνι της Φώκαιας δεν υπήρχε.
Εδώ έδεναν κάποια καράβια από και προς
άλλους προορισμούς για ξεκούραση ή για
να αποφύγουν τον καιρό. Δεύτερη μέρα ξεκινάμε –εννοείται χωρίς χάρτη και πυξίδα-
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για Λήμνο και φτάνουμε Κάρυστο. Το άλλο
πρωί για Σκύρο. Και από εδώ ξεκινάνε τα
ανεπάντεχα, τα δύσκολα, οι αναποδιές, οι
αβαρίες…. και το μνημόσυνο που μας έκαναν, σε εμένα τον πεντάχρονο και τον πατέρα μου οι δικοί μας στο χωριό. Η προπέλα
δούλευε αλλά δεν είχε δρόμο. Κάποιο από
τα τρία φτερά που είχε κόπηκε. Τα TUB, οι
αντοχές υλικών, ήταν άγνωστες λέξεις και
έννοιες εκείνη την εποχή. Το σκάφος δεν
πήγαινε και κινδύνευαν να καταστραφούν
τα κουζινέτα. Με κουπί πίσω Κάρυστο. Με
φαλάκια βγάλαμε το βαρκάκι όσο μπορούσαμε πιο έξω σε αμμουδερή παραλία. Λύνει την προπέλα ο πατέρας από βραδύς με
την βοήθεια ενός φακού τετράγωνου που
είχαν εκείνα τα χρόνια, με την τετράγωνη
μεγάλη μπαταρία, και το πρωί με το ΚΤΕΛ
Ευβοίας πίσω για Πειραιά. - Κωνσταντή,
μου λέει, εσύ θα περιμένεις εδώ να φυλάς
το βαρκάκι και το απόγευμα θα έρθω…..
Αμ δε… που θα ερχόταν και πέντε χρονών τώρα τι φύλαξη να του έκανα! Ήρθε
το απόγευμα …ήρθε το βράδυ και ο πατέρας με την προπέλα πουθενά. Σπιράγιο το
βαρκάκι δεν είχε. Δυο μεγάλα κλαδιά ελιάς
και μια λινάτσα από νάιλον και ύφασμα,
παραμέρισα μερικούς ντενεκέδες πετρέλαιο και έκανα το δικό μου σπιράγιο να την
βγάλω το βράδυ. Μόνος σε άγνωστα μέρη.
Είχα τυρί, ψωμί και ελιές. Μια κυρία που
με είχε δει μου `φερε από το μποστάνι της
–θυμάμαι- ντομάτες `` κομοντόρε``- από
τότε μου άρεσαν αυτές οι ντομάτες - ένα
ξυλάγγουρο και ένα μαύρο μικρό καρπούζι.
Όσα χρόνια και να περάσουν πάντα θα θυμάμαι τι είχα φάει τότε. Δεν την πολύ-πλησίαζα την κυρία, αλλά ούτε και κοντά στην
θάλασσα πήγαινα, γιατί δεν ήξερα ακόμη
μπάνιο. Αφού ξεπέρασα τους πρώτους μου
φόβους, πείνα και πού θα κοιμηθώ, τότε
με έπιασε η αγωνία. Πού είναι ο πατέρας,
πότε και αν θα έρθει…….
ΤΕΛΟΣ Α ΜΕΡΟΣ
Συνεχίζεται στο άλλο φύλλο του ΝΤΕΛΑΛΗ
*ΑΜΜΟΘΙΝΕΣ. Όπως στην Σαχάρα έτσι και
στην Βόρεια μεριά της Λήμνου οι Βόρειοι
ισχυροί άνεμοι δημιουργούν λόφους από
άμμο, τους ``Χρυσαφένιους λόφους``. Η
βλάστηση είναι λίγη και τα μόνα φυτά που
αντέχουν είναι τα πανέμορφα ``Κρινάκια
της Λήμνου``. Είναι Οικότοποι και προστατεύονται με Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την
προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας.
Λέγεται πως η ταινία της Ρένας Βλαχοπούλου ``Μια ελληνίδα στο χαρέμι`` , οι σκηνές
που περιπλανώνται οι ηθοποιοί στην έρημο γυρίστηκαν στις Αμμοθίνες της Λήμνου.

Ένας νέος καπιταλισμός
γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,
johnlekkas2004@yahoo.gr

Μήπως ήρθε η ώρα της αλλαγής του καπιταλισμού όπως τον ξέραμε; Μα ο καπιταλισμός έχει ήδη αλλάξει, τίποτα δεν είναι όπως παλιά, θα ισχυριστούν κάποιοι.
Ναι, αναμφίβολα έχει αλλάξει, αλλά όχι με τον κοινωνικά
ορθό τρόπο ώστε να μην διογκώνεται η λιτότητα παγκοσμίως
και να μην “τρέφεται” το τέρας του λαϊκισμού στην πορεία
της Ιστορίας. Χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, ένας
επαναπροσδιορισμός της σχέσης μεταξύ των βασικότερων
παραγωγικών συντελεστών, της εργασίας και του κεφαλαίου.
Τα «κίτρινα γιλέκα» στην Γαλλία και η μετατροπή ακραίων,
εθνικιστικών πολιτικών μορφών σε φορείς κρατικής εξουσίας
παγκοσμίως αποτελούν τον Δούρειο Ίππο των λαών και των
κοινωνιών στην περιστολή των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους και λειτουργούν ως «ξυπνητήρι» για τους θεσμικούς
παράγοντες άσκησης πολιτικής. Οι κοινωνικές ανισότητες διογκώνονται, το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των κοινωνικών
ομάδων διευρύνεται και ο πλούτος συσσωρεύεται σε μια
μικρή,κλειστή ομάδα ατόμων και επιχειρήσεων. Χρειάζεται
ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας των επιχειρήσεων,
δικαιότερη διανομή του παραγόμενου προϊόντος μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου. Υπάρχει προφανής ανισορροπία στο
οικονομικό κύκλωμα (κράτος – επιχειρήσεις – εργαζόμενοι)
με τους τελευταίους να βάλλονται πανταχόθεν. Όταν όμως ο
ένας κρίκος της αλυσίδας ατροφεί και κινδυνεύει να σπάσει,
τότε το όλο σύστημα κινδυνεύει με κατάρρευση. Η ανάγκη
για λιγότερο κράτος ικανοποιείται με την χειρότερη μορφή
φιλελευθερισμού, τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό και την
συρρίκνωση της μεσαίας τάξης. Ανεργία, φτώχεια, κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας αποτελούν τις σπίθες που αναμειγνύονται και μετατρέπονται σε φωτιά που απειλεί το κοινωνικό οικοδόμημα.
Η εξέλιξη δεν (μπορεί να) περιμένει, ο συντονισμός και η συνεργασία στην διαμόρφωση νέων οικονομικών πολιτικών είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανάπτυξη και την πρόοδο.
Αναμφίβολα,σε μια ελεύθερη αγορά η κρατική παρέμβαση
στην διαμόρφωση των ασκούμενων πολιτικών μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική. Η επιδίωξη του κέρδους είναι νόμιμη
και επιθυμητή, χωρίς αυτό καμία επιχείρηση δεν θα είχε λόγο
ύπαρξης και λειτουργίας. Ωστόσο, θα πρέπει να μπει ένα όριο
στο κέρδος και στην απληστία της ανθρώπινης φύσης, η πίτα
του κέρδους θα πρέπει να μοιράζεται αναλογικά μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου, με κοινωνικά αποδεκτό τρόπο. Αλλιώς,
πως θα δοθεί κίνητρο στην εργασία να είναι παραγωγική και
να ανατροφοδοτήσει τον μύλο του κέρδους; Όσο καλύτερα
αμειβόμενη είναι η εργασία, τόσο πιο παραγωγική είναι και
επιδιώκει και αυτή την μεγιστοποίηση του κέρδους του κεφαλαίου, διότι αυξάνεται ταυτόχρονα και το δικό της όφελος.
Με αυτόν τον τρόπο απελευθερωνόμαστε από τα δεσμά του
ακραίου νεοφιλελευθερισμού και ο καπιταλισμός μας αποκτά ανθρώπινο, κοινωνικά θετικό πρόσημο. Ωστόσο, μόνο το
κράτος μπορεί να ρυθμίσει τις οικονομικές σχέσεις μεταξύ
εργασίας και κεφαλαίου σε όρους κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ειδάλλως,ας συνηθίσουμε την ιδέα ότι θα εμφανιστούν και
άλλα «κίτρινα γιλέκα», εκτός της γαλλικής επικράτειας.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΝΘΟΥ
(Λαύριο, 29-3-2019)

ΠΡΟΣ:
Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και
Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατολικής
Στερεάς Ελλάδας και Κυκλάδων
ΚΟΙΝ.: Δήμαρχο Λαυρεωτικής
Αξιότιμοι κύριοι,
Με τις συχνές δράσεις-περιηγήσεις μας στον ορεινό όγκο της Λαυρεωτικής δυστυχώς διαπιστώνουμε
ότι σημαντικά μνημεία της νεότερης ιστορίας της
Λαυρεωτικής βρίσκονται πια σε στάδιο κατάρρευσης. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε δύο από τα σημαντικότερα-κατά την άποψή μας-μνημεία:
Α) Μέρος της μεταλλευτικής σιδηροδρομικής διαδρομής ‘’Βίντσι’’(κεκλιμένο επίπεδο μεταφοράς
μεταλλεύματος), στο Ρέμα της Αγίας Βαρβάρας.
Πρόκειται για ένα εκπληκτικό τεχνικό έργο του
19ου αιώνα, που δυστυχώς καταρρέει από τον χρόνο και την αδιαφορία των υπευθύνων.
Β) Το ίδιο ισχύει και για την εντυπωσιακή πετρόχτιστη γέφυρα του μεταλλευτικού σιδηροδρόμου στο
Ρέμα της Σούρεζας, που έχει σχεδόν καταρρεύσει
για τους ίδιους λόγους.
Και τα δύο αυτά έργα αποτελούν σημαντικότατα
στοιχεία των μεταλλευτικών σιδηροδρομικών διαδρομών και φυσικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Αν δεν δράσουμε τώρα για τη διάσωσή τους αύριο θα είναι
πια πολύ αργά και αδύνατο να αναστηλωθούν.
Παρακαλούμε την υπηρεσία σας καθώς και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες να σπεύσουν πράττοντας τα δέοντα με στόχο τη διάσωσή τους.
Το κέρδος από τη διάσωση αυτή θα αποτελέσει
ένα ανεξάντλητο κεφάλαιο για την τουριστική αξιοποίησή τους (αειφορία). Ο Δίανθος αναμένει τις
απαντήσεις στο τι μέλλει γενέσθαι επί του θέματος
και δηλώνει πρόθυμος να βοηθήσει-στο μέτρο του
δυνατού-ως φορέας εθελοντισμού για τη φύση, τον
άνθρωπο και τον πολιτισμό, προς την κατεύθυνση
αυτή.( Επισυνάπτεται επιπλέον φωτογραφικό υλικό
για την κατανόηση της σημαντικότητας των μνημείων και της κατάστασής τους σήμερα).
Εκ μέρους του Δ.Σ. του Δίανθου
                                                                                            
Ο Πρόεδρος   Νίκος Βαφειάδης
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Ναταλία Α. Ρενιέρη
Ορθοπεδικός χειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιατρικού Αθηνών, Κλινική Ψυχικού
Γιώργος Α. Ρενιέρης
Ορθοπεδικός χειρουργός – Χειρουργός Τραύματος
Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπ/μιακού Γενικού Νοσοκομείου Π.Γ.Ν Αττικόν

ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΑΣ

Η άκρα χείρα αποτελεί ένα από τα πολυτιμότερα εργαλεία για τον άνθρωπο, που υφίσταται
κατά τη διάρκεια της ζωής του μεγάλη καταπόνηση, η οποία έχει να κάνει με επαγγελματικές
και μη δραστηριότητες. Οι πολύπλοκες κινήσεις
που εκτελεί, είναι αποτέλεσμα μιας ταυτόχρονης
και καλά συγχρονισμένης λειτουργίας οστών, τενόντων, μυών, συνδέσμων, νεύρων και αγγείων.
Ως εκ τούτου προκύπτουν χρόνιες παθήσεις, οι
οποίες σχετίζονται με την καταπόνηση αυτών των
ανατομικών στοιχείων του χεριού, την παγίδευση
νεύρων ή τη φθορά του αρθρικού χόνδρου.
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Είναι το πιο συχνό σύνδρομο πιεστικής νευροπάθειας και προσβάλλει συνήθως γυναίκες 40-50
ετών. Ο καρπιαίος σωλήνας είναι ένα «τούνελ»
που αποτελείται από τα οστά του καρπού και
τον εγκάρσιο σύνδεσμο. Το μέσο νεύρο και οι καμπτήρες των δάχτυλων διέρχονται από αυτό το
στενό τούνελ. Οι ασθενείς αναφέρουν ως πρώτο
σύμπτωμα ότι τα δάχτυλά τους μουδιάζουν το
βράδυ. Συνυπάρχει πόνος στην περιοχή του καρπού και δυσκολία στην σύλληψη. Σε πιο προχωρημένες περιπτώσεις συνυπάρχει αδυναμία και
ατροφια των μυών του αντίχειρα. Η διάγνωση
επιβεβαιώνεται με ηλεκτρομυογραφικό έλεγχο.
Η αρχική αντιμετώπιση περιλαμβάνει ακινητοποίηση του καρπού σε ουδέτερη θέση. Η έγχυση στεροειδών μπορεί να ανακουφίσει μεγάλο
ποσοστό των ασθενών. Η αποτυχία της συντηρητικής αγωγής ή τα πολύ έντονα συμπτώματα
αποτελούν ενδείξεις χειρουργικής θεραπείας
και αποσυμπίεσης του μέσου νεύρου με τοπική
αναισθησία .
Σύνδρομο ωλενίου σωλήνα
Αφορά πιεστική νευροπάθεια του ωλενίου νεύρου στον σωλήνα Guyon στο έξω χείλος του
καρπού. Προσβάλλει τα 2 τελευταία δάκτυλα
και προσεγγίζεται με όμοιο τρόπο με αυτόν του
καρπιαίου σωλήνα.
Τενοντοελυτρίτιδα των δακτύλων (trigger finger)
Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται μια στένωση
των συνδέσμων που συγκρατούν τους καμπτήρες
τένοντες στην κεφαλή των μετακάρπιων οστών
και οδηγούν σε χρόνια φλεγμονή των τενόντων
με πάχυνσή τους στο σημείο αυτό. Τα κλασικά συμπτώματα είναι πόνος κατά τη σύγκλειση του δακτύλου, ενώ σε προχωρημένες περιπτώσεις μπορεί το δάκτυλο να «κολλάει» σε θέση κάμψης. Η
ενέσιμη θεραπεία συχνά ανακουφίζει, αλλά στις
περισσότερες περιπτώσεις το σύμπτωμα επανεμφανίζεται με την καταπόνηση του χεριού. Η λύση
στις περιπτώσεις αυτές είναι χειρουργική και
αποσκοπεί στην ελεύθερη κίνηση του δακτύλου
και στην άρση του πόνου. Η επέμβαση γίνεται με
τοπική αναισθησία και διαρκεί περίπου 10-15 λεπτά. Τα αποτελέσματα είναι άμεσα αισθητά μετά
την επέμβαση.
Στενωτική Τενοντοελυτρίτιδα αντίχειρα De
Quervain
Οφείλεται στην στένωση των τενόντων του μακρού απαγωγού και του βραχύ εκτείνοντα του
αντίχειρα, από πάχυνση του κοινού τους ελύτρου
στο ύψος του καρπού. Εμφανίζεται κυρίως σε
γυναίκες που κάνουν υπέρχρηση του σκέλους,
σε αθλητές που χρησιμοποιούν ρακέτα και αρκετά συχνά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Παρατηρείται πόνος στο έσω χείλος του καρπού και
μπορεί να ακτινοβολεί μέχρι τον αντίχειρα αλλά
και προς τα πάνω μέχρι τον αγκώνα . Η θεραπεία
περιλαμβάνει την τροποποίηση της δραστηριό-

τητας, τοποθέτηση νάρθηκα και τοπική έγχυση.
Σε επιμονή των συμπτωμάτων συνίσταται η χειρουργική απελευθέρωση με τοπική αναισθησία.
Ο αντίχειρας κινείται μετά την επέμβαση κανονικά και χωρίς πόνο.
Γάγγλια καρπού και άκρας χείρας
Τα γάγγλια είναι σκληρές ψηλαφητές διογκώσεις
που εμφανίζονται σε τυπικές θέσεις στον καρπό.
Πολλές φορές είναι τόσο σκληρά που δίνουν την
ψευδαίσθηση ότι πρόκειται για οστά που προεξέχουν . Πρόκειται για καλοήθεις κυστικές διογκώσεις που προέρχονται από ¨διαρροή¨ αρθρικού ή
υμενικού υγρού. Τα γάγγλια συνήθως δε χρήζουν
χειρουργείου, γιατί υποχωρούν από μόνα τους.
Η ένδειξη για χειρουργική αφαίρεση τίθεται όταν
δεν υποχωρούν, και αυξηθούν πολύ σε μέγεθος,
όταν πιέζουν νεύρα ή άλλες δομές του χεριού ή
όταν είναι πολύ επώδυνα. Η επέμβαση γίνεται με
νοσηλεία ημέρας με τοπική, στελεχιαία ή γενική
αναισθησία. Η αποκατάσταση διαρκεί συνήθως
2 εβδομάδες.
Νόσος Dupuytren
Η νόσος Dupuytren δεν οφείλεται σε χρόνια καταπόνηση του χεριού όπως οι υπόλοιπες παθήσεις
και η ακριβής αιτιολογία της είναι ακόμα αντικείμενο έρευνας. Είναι γνωστό ότι υπάρχει μια
γενετική προδιάθεση και ότι παράγοντες όπως
η κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα και η βαριά
καταπόνηση των χεριών μπορεί να επιταχύνει το
ρυθμό εμφάνισης της νόσου. Στις περισσότερες
περιπτώσεις εμφανίζεται με σκλήρυνση στην
περιοχή της παλάμης και συνήθως του μικρού
δακτύλου και του παράμεσου, ενώ με την πάροδο του χρόνου επέρχεται κάμψη των δακτύλων,
με αποτέλεσμα οι ασθενείς να παρουσιάζουν
δυσκολίες στις καθημερινές τους δραστηριότητες καθώς τα δάκτυλα αγκυλώνουν. Η θεραπεία
είναι πάντα χειρουργική Η επέμβαση ανάλογα
με το στάδιο της νόσο περιλαμβάνει από απλή
αφαίρεση της παλαμιαίας περιτονίας, μέχρι και
σύνθετες τεχνικές κρημνών, προκειμένου να
επιτευχθεί ένα καλό επίπεδο κινητικότητας. Η
επέμβαση γίνεται με νοσηλεία ημέρας με τοπική
ή στελεχιαία αναισθησία, και η αποθεραπεία διαρκεί 2-4 εβδομάδες.
Οστεοαρθρίτιδα του καρπού
Συχνότερα αίτια είναι μετατραυματική αρθρίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψευδάρθρωση
καταγμάτων και η ισχαιμική νέκρωση οστών του
καρπού. Τα κύρια συμπτώματα είναι ο πόνος, το
οίδημα, και η δυσκαμψία στον καρπό , που αρχικά εμφανίζονται με την κούραση. Στις απλές
ακτινογραφίες εμφανίζεται στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και σκλήρυνση των αρθρικών
επιφανειών.
Αρθρίτιδα της καρπομετακάρπιας άρθρωσης
του αντίχειρα
Αποτελεί συχνή πάθηση σε γυναίκες, κυρίως
μετά την εμμηνόπαυση. Η ασθενής παραπονείται για διάχυτο πόνο στη βάση του αντίχειρα
που περιορίζει την κινητικότητα και ελαττώνει τη
δύναμη της σύλληψης. Η άρθρωση μπορεί να είναι οιδηματώδης και σε προχωρημένα στάδια η
βάση του 1ου μετακαρπίου βρίσκεται σε υπεξαρθρηματική θέση. Και στις 2 περιπτώσεις η συντηρητική θεραπεία, με νάρθηκες, αντιφλεγμονώδη
αγωγή και με ενέσιμες θεραπείες, συνήθως είναι
αρκετή. Σε εμμένουσες βαριές περιπτώσεις η
χειρουργική θεραπεία- αρθρόδεση του καρπού ή
του αντίχειρα είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του πόνου.
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ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148

Η μύτη που «τρέχει»

Η μύτη, ως πρώτο και κύριο όργανο του
ανώτερου αναπνευστικού συστήματος,
είναι φυσικό να επηρεάζεται από πλήθος ερεθιστικών παραγόντων. Εκτός της
οσφρητικής λειτουργίας, η μύτη φιλτράρει, θερμαίνει και υγραίνει τον εισπνεόμενο αέρα, μέσω ενός πλήθους ρυθμιστικών μηχανισμών, έτσι ώστε αυτός να
φθάσει στους πνεύμονες καθαρός στην
κατάλληλη υγρασία και θερμοκρασία.
Όταν λέμε ότι η μύτη «τρέχει», εννοούμε
ότι εμφανίζει μία έκκριση, τη φύση και
την αιτία της οποίας θα πρέπει να διερευνήσουμε. Από το ιστορικό του ασθενούς θα πρέπει να αναζητηθούν η εποχή, η διάρκεια και η περιοδικότητα των
συμπτωμάτων, το είδος των εκκρίσεων
(χρώμα, σύσταση, οσμή, κά). Αναζητούμε
περιβαλλοντικά, επαγγελματικά, φαρμακευτικά και πιθανά λοιπά αίτια από το
ατομικό ιστορικό του ασθενούς, καθώς
και το οικογενειακό ιστορικό (π.χ αλλεργικοί γονείς).
Προσπαθώντας να ταξινομήσουμε τα
αίτια, μπορούμε να κάνουμε μία βασική
διάκριση σε αλλεργική και μη αλλεργική ρινίτιδα. Η πρώτη κατηγορία αφορά
την φλεγμονή της μύτης μετά από έκθεσή της σε αίτια που κινητοποιούν τον
αλλεργικό μηχανισμό (π.χ γύρεις, σκόνη,
μύκητες, επιθήλια ζώων, κλπ). Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται μια μεγάλη
ποικιλία αιτίων όπως α) λοιμώδη (ιογενείς, βακτηριακές, μυκητιασικές φλεγμονές), β)φαρμακευτικά αίτια (κατάχρηση
τοπικών αποσυμφορητικών και κάποια
αντιυπερτασικά, αντιαρρυθμικά, αντιψυ-

χωσικά, αντιδιαβητικά, αντισυλληπτικά,
ανοσοκατασταλτικά, αντιϊκά φάρμακα,
καθώς και τα φάρμακα κατά της στυτικής δυσλειτουργίας), γ) ορμονοπροκαλούμενη ρινίτιδα (ρινίτιδα εγκυμοσύνης,
υποθυρεοειδισμός), δ) γευστική ρινίτιδα
(προκαλείται από βρώση έντονα ερεθιστικών τροφών), ε) γεροντική ρινίτιδα
(λόγω μείωσης των οιστρογόνων στις
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες και της
τεστοστερόνης στους άνδρες), στ) μη αλλεργική ρινίτιδα με ηωσινοφιλία, ζ) μη
αλλεργική ρινοπάθεια (ή αγγειοκινητική
ρινίτιδα οφειλόμενη σε υπερευαισθησία
του ατόμου σε αλλαγές περιβαλλοντικών
συνθηκών, π.χ θερμοκρασίας, υγρασίας,
κλίματος, κλπ), η) επαγγελματική ρινίτιδα (εισπνοή ερεθιστικών ουσιών, π.χ
διαλυτών, βερνικιών, χρωμάτων, προϊόντων καύσης, κλπ), καθώς και θ) η ρινίτιδα λόγω κατάχρησης καπνού, αλκοόλ και
εξαρτησιογόνων ουσιών. Ασφαλώς και
υπάρχει πλήθος άλλων αιτίων ρινόρροιας, που όμως ξεφεύγουν από το σκοπό
του παρόντος άρθρου.
Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται ενδελεχής
ΩΡΛ κλινική εξέταση και ενδοσκοπικός
έλεγχος της μύτης για περαιτέρω διερεύνηση. Ο έλεγχος συμπληρώνεται, όπου
απαιτείται με εργαστηριακές, απεικονιστικές ή και άλλες ειδικές εξετάσεις (π.χ
αλλεργικές δοκιμασίες, κλπ). Όπου απαιτείται, υπάρχει συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες όπως Πνευμονολόγος,
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Ενδοκρινολόγος και Αλλεργιολόγος. Ο θεραπευτικός
σχεδιασμός στοχεύει στην εξεύρεση και
αποφυγή της αιτίας, στην τροποποίηση
τυχόν ευθυνόμενης φαρμακευτικής αγωγής και στη χορήγηση της κατάλληλης
φαρμακευτικής αγωγής από τον ειδικό
ΩΡΛ Ιατρό. Σε περιπτώσεις αλλεργικής
ρινίτιδας, συχνά απαιτείται έναρξη ανοσοθεραπείας (εμβολιασμού) για μόνιμα
αποτελέσματα.
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Κυβέρνηση και δανειστές τα έκαναν… θάλασσα!

Του Πάνου Σκουρολιάκου *

του Λουκά Γεωργιάδη

Η ολοκλήρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών άνοιξε
τον δρόμο προκειμένου οι δανειστές να ρίξουν το
βάρος στο κλείσιμο των εκκρεμοτήτων της μεταμνημονιακής εποπτείας. Βλέπουν ότι τα πράγματα πάνε
από το κακό στο χειρότερο και χάνεται πολύτιμος χρόνος. Προσπαθούν με εκθέσεις και πιέσεις να πείσουν
την κυβέρνηση, ώστε να κλείσει τα ανοικτά μέτωπα. Βέβαια, πάντα
υπάρχει στο μυαλό και ο… εξευτελισμός της σημερινής κυβέρνησης
ενόψει ευρωεκλογών. Όλα αυτά όμως είναι ανούσια και στην παρούσα φάση φαντάζουν ως ανόητα…
Οι δανειστές μπορεί να ήθελαν το 2015 να εκθέσουν τη συγκυβέρνηση
των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αφήνοντας τους να εφαρμόσουν εγκληματικές πολιτικές, αλλά τώρα ήρθε η ώρα του… ταμείου. Και όπως φαίνεται, μάλλον πυροβόλησαν τα πόδια τους. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι άφησαν
την ελληνική κυβέρνηση να εφαρμόσει ένα μείγμα εθνικής οικονομικής πολιτικής, είναι πέρα για πέρα εκτός πλαισίου. Ιδίως, όταν γνωρίζουμε από το 2010 έως και το 2014 πόσο έντονες πιέσεις άσκησαν.
Τώρα, οι δανειστές αρκούνται σε δημοσιοποίηση εκθέσεων προκειμένου να… πείσουν την κυβέρνηση ότι πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για
να μην απειληθεί η οικονομική πορεία της χώρας. Μάλλον όμως τώρα
είναι αργά. Η επόμενη κυβέρνηση θα κληθεί να αναλάβει το τεράστιο
βάρος για να κάνει προσαρμογές στην οικονομία, ενώ το «μάρμαρο»
θα το πληρώνει για δεκαετίες ο λαός.
Η χώρα βρίσκεται σε προεκλογικό κύκλο και η μόνη αξία που έχουν
οι εκθέσεις των δανειστών είναι να λειτουργήσουν αυτές ως… αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δυστυχώς, οι ευθύνες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής πρωτίστως και δευτερευόντως του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου είναι καταλυτικές. Από την άλλη πλευρά, οι εκπρόσωποι του
Μόνιμου Μηχανισμού Στήριξης αλλά και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, πάντοτε τα… έλεγαν, αλλά μάλλον λίγοι τους άκουγαν. Ήταν
βλέπετε ο… έρωτας του Γιούνκερ, του Μοσκοβισί και του Σεντένο με
τον Τσίπρα. Ας καθίσουν τώρα μόνοι τους για «να βγάλουν τα κάστανα
από τη φωτιά» και να ζήσουν τον έρωτά τους!
Αυτό που δεν μπορεί ποτέ να συγχωρήσει κανένας στους δανειστές είναι πως άφησαν μια παρέα τυχοδιωκτών, ανεύθυνων και επικίνδυνων
τύπων να ασκήσουν μια εντελώς λανθασμένη οικονομική πολιτική και
μάλιστα σε έναν κρίσιμο κύκλο πολιτικά και οικονομικά. Η περίοδος
2015-2018 ήταν καθοριστική για το μέλλον της χώρας. Το 2015, μέσα
σε έξι μήνες «χάθηκαν» τόσες δεκαετίες. Είναι αφελές να πιστεύουν
κάποιοι ότι οι δανειστές ήθελαν να… τιμωρήσουν την Ελλάδα, καθώς
όλα θα τα βρούνε μπροστά τους. Δεν είναι ηλίθιοι. Πάντως, αν σκέφτηκαν έτσι, μάλλον είναι παρανοϊκοί. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι
ανέχθηκαν μια κυβέρνηση που έπαιξε τη χώρα στα ζάρια και βεβαίως
έχει βαρύτατες ευθύνες. Και μάλιστα ποινικές. Όσο για τις ευθύνες
των δανειστών αυτές είναι πασιφανείς.
Όλοι τους τα έκαναν θάλασσα! Είναι ίσως και ο μόνος επιεικής χαρακτηρισμός που τους αξίζει!
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

Τα δακρυγόνα της εθνικοφροσύνης
(Εφημ. Νέα Σελίδα 25.2.2019)

Το μεγάλο εθνικό θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών έφερε στον
δημόσιο βίο πολλά δακρυγόνα. Εκείνα που εκτόξευσαν οι δυνάμεις ασφαλείας στους επίδοξους εισβολείς στο ελληνικό Κοινοβούλιο και εκείνα τα «λεκτικά
δακρυγόνα» που εκτόξευσαν οι διαφωνούντες με τη συμφωνία προς όσους την
υποστήριζαν. Τον τόνο, βεβαίως, της ρίψης των δακρυγόνων της εθνικοφροσύνης
έδωσαν η άκρα Δεξιά και το ναζιστικό κόμμα εντός της Βουλής. Τη νομιμοποίησή
τους όμως εντός και εκτός Κοινοβουλίου παρείχαν μεγαλόψυχα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Τα δύο αυτά κόμματα, εντελώς γυμνά από πραγματικά επιχειρήματα, δεν τόλμησαν να προχωρήσουν στην επίτευξη συμφωνίας όταν κυβερνούσαν. Είχαν καταλήξει σε διπλό όνομα με γεωγραφικό προσδιορισμό αλλά και σε μια σειρά από
προαπαιτούμενα. Σε αυτά ακριβώς τα προαπαιτούμενα βασίστηκε η κυβέρνηση
για τη συμφωνία των Πρεσπών. Σε μια σειρά από θέματα, μάλιστα, πήγε ακόμα
πιο πέρα, υπερκαλύπτοντας τις ελληνικές θέσεις.
Είναι σαφές ότι ΝΔ και ΠΑΣΟΚ κατά βάθος στηρίζουν τη συμφωνία. Απουσιάζει
όμως η γενναιότητα ώστε να αναλάβουν δημοσίως την ευθύνη τους. Πρωτεύει
σαφώς το μικροκομματικό τους συμφέρον. Με την αντίθεσή τους επιχειρούν να
πετύχουν το περίφημο «φύγετε τώρα» που απευθύνουν προς την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ και επαναλαμβάνουν σχεδόν καθημερινά από την επομένη των εκλογών
του Ιανουαρίου του 2015.
Τι τους έμενε, λοιπόν; Να παίξουν με τον φόβο και τον θυμό, απευθυνόμενοι
με ελκυστικά τρομολαγνικά επιχειρήματα σε καλόπιστους πολίτες. Ποιος θέλει
να παραχωρήσει εθνικό έδαφος; Κανείς, πλην των ακροδεξιών. Το έκαναν οι συνεργάτες των Γερμανών στην Κατοχή, παραδίδοντας τη Μακεδονία στους Βούλγαρους, και η χούντα των συνταγματαρχών, που παρέδωσε τη μισή Κύπρο στους
Τούρκους. Κυριολεκτικά ασελγούν, λοιπόν, στο πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων.
Πρώτος στόχος τους, οι ποντιακής καταγωγής συμπολίτες μας. Τα παιδιά και τα
εγγόνια των ξεριζωμένων αδελφών μας που ήρθαν από τον Πόντο κατατρεγμένοι
έπειτα από μια σκληρή γενοκτονία. Εγκαταστάθηκαν παντού στην Ελλάδα, με ένα
μεγάλο μέρος τους να ριζώνει στη Μακεδονία. Την αγάπησαν και την έκαναν δεύτερη πατρίδα τους. Πώς να δεχτούν ότι μπορούν να τη χάσουν; Να ξεριζωθούν
ξανά; Γιατί αυτό διακινείται. Ωσάν να πρόκειται να κατέβουν οσονούπω τα σκοπιανά τανκς στον Λευκό Πύργο.
«Χτύπησαν» όμως και τις ευαίσθητες ψυχές και συνειδήσεις των μαθητών, βάζοντάς τους στα χέρια το πανό που έγραφε «Η δημοκρατία πούλησε τη Μακεδονία». Σαφής ο στόχος. Ποιος; Η δημοκρατία. Και εδώ η Μακεδονία ήταν απλώς το
όχημα. «Χτύπησαν» καλόπιστους συμπολίτες μας που έχουν να διαλέξουν ανάμεσα σε έναν φτιασιδωμένο πατριωτισμό και τη συρρίκνωση της χώρας! «Χτυπούν» όπου μπορούν να παρασύρουν καλόπιστους ανθρώπους. Σε συλλόγους,
ενώσεις, δημοτικά συμβούλια.
Τα πρακτικά της Βουλής είναι στη διάθεση όλων των πολιτών. Ας ανατρέξουν
στις ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των νεοναζιστών. Στις περισσότερες δεν υπάρχει στίγμα πολιτικό. Κραυγές μόνο ακραία δεξιάς κατεύθυνσης.
Κατάρες που απευθύνονται στο θυμικό των πολιτών. Ενας θυμωμένος δήθεν πατριωτισμός που αποπειράται να επαναφέρει διχασμούς του παρελθόντος, τους
οποίους η χώρα και ο λαός πλήρωσαν με πολύ πόνο και αίμα. Αφού μετά το 1974
και την πτώση της χούντας περάσαμε σε μια σημαντική δημοκρατική ομαλότητα,
ακροδεξιά γκρουπούσκουλα υποδαυλίζουν ένα μίσος σαν κι εκείνο που προκάλεσε τον εμφύλιο πόλεμο το 1946-1949.
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, τα δύο κόμματα που κυριάρχησαν μεταπολιτευτικά, χρησιμοποιώντας την εξουσία προς ίδιον όφελος και επιδιδόμενα σε ρεσιτάλ διαπλοκής και
ρεμούλας, προκάλεσαν την οικονομική κρίση, από την οποία απαλλασσόμαστε
αργά αλλά σταθερά. Τώρα, πληγωμένα και με πολλά προβλήματα στο εσωτερικό
τους, αγκαλιάζουν ακροδεξιές απόψεις και φρασεολογία, με σημαία ευκαιρίας το
Μακεδονικό, προκειμένου να επανέλθουν στην εξουσία με πλήρη δόξα και τιμή
και να κάνουν τα ίδια.
Πυκνά τα δακρυγόνα της εθνικοφροσύνης. Ας ανοίξουμε τους ορίζοντες της πατρίδας μας. Ανάγκη μεγάλη να πνεύσει το καθαρό αεράκι της δημοκρατίας.* Βουλευτής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ.

(ΠΗΓΗ:https://neaselida.gr/ideogrammata/ta-dakrygona-tis-ethnikofrosynis/
?fbclid=IwAR0bgyAJI1fBty8sH-sK4srWeSXZDNm_Boktb3mQpkelD1AUKzFVUIPBPK0 )
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Παρασκευή 29/3/19

Εγκαινιάστηκε η δανειστική βιβλιοθήκη Σαρωνίδας.

Μετά από κοπιαστική και επίμονη δουλειά είναι πλέον γεγονός! Εθελοντική δουλειά, αγάπη για το βιβλίο και το όνειρο του πρωτεργάτη, Αντώνη Ιωαννίδη πήρε σάρκα και οστά.
Έτσι, ήταν αναμενόμενο και δίκαιο να ονομαστεί “ΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ”, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα όσους παρευρέθηκαν.

Μενέλαος Λουντέμης

Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα
Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το πρώτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος του Μενέλαου Λουντέμη Ένα
παιδί μετράει τ’ άστρα. Παρουσιάζει ανάγλυφα τον πόθο
του φτωχού παιδιού να μάθει γράμματα, καθώς και την
προσπάθεια να επιτύχει το στόχο του παρά τις αντίξοες
κοινωνικές συνθήκες.
Μια μέρα κάθισε και παίδεψε το κεφάλι του. Το ‘βαλε
κάτω και το παίδεψε, το ‘πλεξε όπως είδε να κάνουν οι
γύφτοι με το καλάθι. Στο τέλος το βρήκε: Θα ‘πιανε φιλία
με τα βιβλία. Θα γύρευε να μάθει από κει, αυτά που του
‘κρυβαν οι μεγάλοι πίσω απ’ τα παραμύθια που λέγανε
αυτοί οι μικροί χάρτινοι «παππούδες» που κάθονται στα
γόνατά σου και σου λένε τις ιστορίες τους χωρίς καμώματα και παρακάλια.
Μα στο χωριό, που δούλευε παραπαίδι*, δεν είχε χαρτοπουλειά*. Έπρεπε, λοιπόν, να παρακαλέσει κανένα
μπάρμπα απ’ αυτούς που κατεβαίνανε στην πολιτεία και
πουλούσανε το καλαμπόκι τους να του φέρει ένα. Και μια
μέρα αυτό έγινε. Έπιασε έναν τέτοιο γερούλη, του ‘βαλε
στη χούφτα καναδυό μεταλλίκια* και, «σε παρακαλώ»,
του λέει, «αν βρεις, εκεί που πας, κανένα βιβλίο που να
λέει καλές ιστορίες, πάρ’ το μου. Ε; Πολύ θα σε περικαλέσω*, όμως...».
Έβαλε ο παππούς τα μεταλλίκια στην απαλάμη του, τα
πασπάτεψε με το δάχτυλο, αναποδογύρισε ένα, για να
δει τι έχει από κάτω... έστρωσε με το δάχτυλο τα μουστάκια του... και του τα ‘δωσε πίσω. «Πάρ’ τα», του λέει. «Αν
τα χαρτιά λένε καλά παραμύθια... μου τα λες και μένα και
ξεχρεώνουμε. Αν, πάλι, δε λένε, θα σου πάρω ένα αυτί.
Ε;...». Το παιδί τρόμαξε. Ο γέρος τότε έβαλε τα γέλια...
«Άιντε, άιντε... Σύχασε*...», είπε. «Δε σου παίρνω αυτί,
σου παίρνω ένα μεταλλίκι. Σύμφωνοι;».
Σε τρεις μέρες του ‘φερε ένα χαρτί, λίγο πιο χοντρό απ’ το
βαγγέλιο, και του το ‘δωσε. «Το πασπάτεψα από παντού»,
λέει στο παιδί. «Δε βγαίνει τίποτα. Για πάρ’ το εσύ, μην
‘πα και σε γνωρίζει και συνεννοηθείτε».
Το παιδί τ’ άνοιξε τρέμοντας. Ήταν σαν μικρό σπιτάκι,
«Ιστορία Σεβάχ του Θαλασσινού» έλεγε το ξώφυλλό του.
Αυτό ήταν! Το παιδί έπεσε πάνου στο βιβλίο με τα μούτρα. Και το διάβαζε, το διάβαζε ολόκληρο το χειμώνα. Το
διάβαζε και ξανά το διάβαζε και πάλι το ξαναδιάβαζε, και
το ‘μαθε νεράκι. Κείνος ο μπάρμπας, που του το ‘χε φέρει,
τ’ άκουε και τρέμανε τα μουστάκια του. Όμορφο βιβλίο.
Μόνο που είχε μια παραξενιά. Έλεγε την ιστορία του μονάχα σ’ όποιον ήθελε.
Ώσπου να κλείσει κείνη η χρονιά, είχε καταπιεί κι άλλα
καμιά δεκαριά βιβλία.
* (το) παραπαίδι : παραγιός, βοηθός τεχνίτη * χαρτοπουλειά
(το χαρτοπουλειό): τα χαρτοπωλεία * μεταλλίκια (το μεταλλίκι):
κέρματα * θα σε περικαλέσω: θα σε παρακαλέσω * Σύχασε:
ησύχασε
πηγή: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIME111/322/2158,7839/
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Χόρχε Μπουκάι:

Ποτέ μην ξεχνάς το καλό που σου
έκαναν
Ήταν μια φορά ένας βασιλιάς που ταξίδευε και, περνώντας μέσα από ένα δάσος, του επιτέθηκε μια αγέλη
πεινασμένων λύκων. Ο βασιλιάς κατάλαβε πώς δεν
μπορούσε να αμυνθεί, οπότε σπιρούνισε το άλογό
του προσπαθώντας να ξεφύγει.
Μπαίνοντας πιο βαθιά στο δάσος κατάφερε να απομακρυνθεί από τους λύκους, αλλά χάθηκε. Όσο κι αν
προσπαθούσε να προσανατολιστεί, δεν μπορούσε να
βρει το δρόμο για να γυρίσει στην πόλη και, όσο πιο
πολύ έψαχνε, τόσο περισσότερο χανόταν.
Οι ώρες πέρασαν κι αυτός έκανε κύκλους χωρίς αποτέλεσμα, όταν τρεις ληστές του έκλεισαν το δρόμο.
Ήξερε πως ήταν δύσκολο να βγει ζωντανός από αυτή
την κατάσταση, ακόμα κι αν τους παρέδιδε τα λίγα
πράγματα που είχε μαζί του.
Ο βασιλιάς έβγαλε το στιλέτο του και κατάφερε να
πληγώσει τον έναν από αυτούς αλλά δεν μπόρεσε να
αποφύγει τον άλλον που, χτυπώντας τον από πίσω,
τον έριξε στο έδαφος, και με τη βοήθεια του τρίτου
τον ακινητοποίησαν, καθώς του έψαχναν την τσάντα.
Ο βασιλιάς από μέσα του αποχαιρέτησε τη ζωή και,
χωρίς να αντιστέκεται άλλο, παραδόθηκε στο θάνατό
του. Όλα θα είχαν τελειώσει με τον θάνατο του βασιλιά, αν δεν είχε εμφανιστεί και ένας πέμπτος άντρας
στη σκηνή.
Βλέποντας την επίθεση κατά του ταξιδιώτη, και παρόλο που ήταν άοπλος, πλησίασε για να βοηθήσει
φωνάζοντας: “Εδώ είναι. Προχωρήστε. Επίθεση! Τρεις
αλήτες τον ληστεύουν… Πάνω τους…”
Οι ληστές δεν στάθηκαν για να εξακριβώσουν πόσοι
άντρες έφταναν. Έφυγαν τρέχοντας και εξαφανίστηκαν στο πυκνό δάσος. Ο άντρας βοήθησε τον άρχοντα
να σταθεί στα πόδια του, κι εκείνος κοίταξε πάνω από
τον ώμο του σωτήρα του, ψάχνοντας για τους υπόλοιπους άντρες, αλλά αμέσως κατάλαβε πως δεν υπήρχαν.
Ξανά πάνω στο άλογό του, και καθώς τον συνόδευε
μέχρι έξω από το δάσος, ο άντρας αναγνώρισε τον
βασιλιά και προσφέρθηκε να τον συνοδέψει μέχρι το
παλάτι. Ο βασιλιάς τον αντάμειψε με πολλά δώρα και,
εκτιμώντας το κουράγιο και την εξυπνάδα του, τον
έκανε υπουργό της αυλής.
Τα χρόνια πέρασαν. Ο φθόνος και οι αντιπαλότητες
ποτέ δεν έλειψαν από το βασίλειο. Μια προδοσία ή
κάποιο ψέμα οδήγησαν τον ισχυρό και με επιρροή
υπουργό στο εδώλιο του κατηγορουμένου, επειδή
είχε απαντήσει με τρόπο που – καθ’ υπερβολήν – θεωρήθηκε πράξη ανυπακοής προς το στέμμα.
Οι δικαστές, επηρεασμένοι από τις ποταπές προθέσεις
εκείνων που αποσκοπούσαν στη θέση του υπουργού,
τον καταδίκασαν άδικα σε θάνατο.
Αφού του διάβασε την καταδίκη, ο βασιλιάς του είπε:
“Επειδή υπήρξες υπουργός της αυλής, έχεις δικαίωμα
για μια τελευταία επιθυμία, πριν οδηγηθείς στο ικρίωμα και εκτελεστείς. Ζήτα οτιδήποτε και θα το έχεις.
Ο άντρας απάντησε: “Θέλω να φορέσω τα ρούχα που
φορούσα όταν συνόδεψα την μεγαλειότητά σας τη
μέρα που σας βρήκα χαμένο στο δάσος, και επίσης
η μεγαλειότητά σας να φοράει κατά τη διάρκεια της
εκτέλεσης τα ρούχα εκείνης της μέρας”.
Ο βασιλιάς, ξαφνικά, θυμήθηκε. Μετέτρεψε την ποινή
και επέστρεψε στον άντρα τη θέση που ποτέ δεν έπρεπε να του είχε αφαιρέσει. Ο εκ νέου υπουργός, από τη
μεριά του, αναγνώρισε το λάθος που είχε κάνει κι έτσι
εξασφάλισε την οριστική συγχώρεση του βασιλιά.
~ “Βασίσου πάνω μου” Χόρχε Μπουκάι εκδόσεις Όπερα
Πηγή: enallaktikidrasi.com
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Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΩΣ ΣΥΖΥΓΟΣ-ΜΗΤΕΡΑ-ΓΙΑΓΙΑ
Με αυτό το ευλογημένο από τον Θεό πρόσωπο, θα ασχοληθούμε σήμερα στο παρόν άρθρο.
Πρώτα θα εξετάσουμε την γυναίκα ως σύντροφο στη ζωή του άνδρα. Τι προσφέρει στον σύζυγο και τι περιμένει από αυτόν. Προσφέρει
πολλά και περιμένει σεβασμό! Ο άνδρας και η
γυναίκα, από τη στιγμή που αποφασίζουν μαζί
να δημιουργήσουν οικογένεια, κατά κάποιον
τρόπο στο μεγάλο αυτό κεφάλαιο της ζωής, ο
καθένας προσφέρει ό,τι η κοινωνία και ο θεσμός της οικογένειας απαιτεί, ώστε αυτό το οικοδόμημα να μην έχει σαθρά θεμέλια και στην
πρώτη δοκιμασία να καταρρεύσει. Γι’αυτό, στο
Μυστήριο του Γάμου, η Εκκλησία μας λέει το
εξής: «ότι παρά Σου αρμόζεται ανδρί, γυνή».
Δηλαδή, κοντά με Σένα Χριστέ μου πρέπει
να ευρίσκεται ο άνδρας και η γυναίκα. Ο άνδρας είναι ο στυλοβάτης της οικογένειας και
πρωταρχική του υποχρέωση είναι να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ζωής. Η γυναίκα
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος που στηρίζει την
οικογένεια και κατ’ επέκταση την Κοινωνία,
για την εύρυθμο λειτουργία αυτής. Οι υποχρεώσεις που επωμίζεται η γυναίκα είναι πάρα
πολύ μεγάλες και βαριές, όμως, από την υπερβολική της αγάπη προς αυτήν τα καταφέρνει
πολύ καλά. Για να κατανοήσουμε καλύτερα το
τι προσφέρει η γυναίκα στην οικογένεια, ας
θυμηθούμε το τραγούδι του Λουκιανού Κηλαϊδόνη «Είμαι η Μαίρη Παναγιωταρά». Στο
τραγούδια αυτό, ο τραγουδοποιός αποδίδει
με μεγάλη λεπτομέρεια την προσφορά της γυναίκας. Όσον αφορά την προσφορά της προς
τον σύζυγο, θα σας αναφέρω δύο μεγάλα ιστορικά γεγονότα:
Όταν το 532 μ.Χ.,ξέσπασε στην Κωνσταντινούπολη η επανάσταση, η γνωστή «Στάση του
ΝΙΚΑ», η Βασιλεύουσα καταστράφηκε σχεδόν
ολοσχερώς. Οι επαναστάτες σκότωσαν, έκαψαν, βίασαν και λεηλάτησαν την Πόλη. Προ
αυτής της κατάστασης, οι σύμβουλοι του Ιουστινιανού τον παρότρυναν να φύγει από την
Πόλη για να σωθεί. Σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, η σύζυγός του Θεοδώρα είπε ότι η φυγή
είναι ασύμφορος, εν πάση δε περιπτώσει το
κάλλιον εντάφιον δια τον Αυτοκράτορα είναι ο
Θρόνος! (να πεθάνει πάνω στον Θρόνο). Πήρε
την κατάσταση στα χέρια της, κάλεσε τους
στρατηγούς σε συμβούλιο και έδωσε εντολή
στον στρατηγό Βελισάριο να επιτεθεί με τον
στρατό εναντίον των επαναστατών που βρίσκονταν στον Ιππόδρομο.
Άλλη περίπτωση, σχεδόν παρόμοια, ήταν το
1708 μ.Χ. στον Ρωσσοτουρκικό πόλεμο. Όταν
ο Μέγας Πέτρος της Ρωσίας διέβη τον Προύθο
ποταμό, κυκλώθηκε από Τουρκικά στρατεύματα και κινδύνευε να πιαστεί αιχμάλωτος. Στο
σημείο αυτό, η σύζυγός του Αικατερίνη συγκάλεσε συμβούλιο των στρατηγών και ανέλαβε
την πρωτοβουλία να κλείσει ειρήνη με τους
Τούρκους, προσφέροντάς τους όλα της τα κοσμήματα (χρυσό, διαμάντια και πολύτιμες πέτρες). Τα έδωσε στον επιτελάρχη Οσμάν Αγά,
να τα προσφέρει στον Βεζίρη Μπαλτιτζή Μεχμέτ, ο οποίος πολιορκούσε τον Μέγα Πέτρο.
Όταν ο Τούρκος Βεζίρης είδε όλον αυτόν τον
θησαυρό, χωρίς άλλο υπέγραψε την ειρήνη.
Έτσι, σώθηκε ο Μέγας Πέτρος.
Όμως, ποτέ δεν ξεχνάμε την προσφορά της
γυναίκας στην Κοινωνία. Εργάζεται αφιλοκερδώς στα διάφορα ευαγή ιδρύματα, καθώς και
στα ενοριακά συσσίτια, ετοιμάζοντας εκατοντάδες μερίδες φαγητού για τους φτωχούς,

πολλοί από τους οποίους, λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης της χώρας, έχασαν τις
επιχειρήσεις τους ή την εργασία τους και από
νοικοκυραίοι και αξιοπρεπείς άνθρωποι, αναγκάστηκαν, παρά την θέλησή τους, να καταφύγουν στην επαιτεία, για να επιβιώσουν.
Εκτός αυτής της προσφοράς, ως εργαζόμενη
μητέρα, προσφέρει οικονομικά στην οικογένεια, κουράζεται στο σπίτι και στην εργασία
της, ενώ πολλές φορές έχει να αντιμετωπίσει
και την σεξουαλική παρενόχληση από ορισμένους αισχρούς και ασυνείδητους εργοδότες.
ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!
Αλλά και στην Εθνική Παλιγγενεσία, οι γυναίκες δεν προσέφεραν; Παράδειγμα είναι η
θυσία των γυναικών στο Ζάλογγο, τον Δεκέμβριο του 1803 που προτίμησαν αγκαλιά με τα
παιδιά τους τον θάνατο, παρά την ατίμωση.
Μήπως και το 1940 στο Μέτωπο της Αλβανίας,
δεν προσέφεραν πολλά στον Ελληνικό Στρατό;
Τιμή και Δόξα οφείλει το Έθνος να δώσει σε
αυτές τις ανώνυμες ηρωίδες!
Ως μητέρα είναι συνδεδεμένη πάρα πολύ με
το παιδί της. Είναι το άγρυπνο μάτι που το
παρακολουθεί και το προστατεύει. Έστω κι αν
αυτό είναι ένας ανεξάρτητος πολίτης. Κι όταν
καμιά φορά χρειαστεί να κάνει κάποια θυσία
γι αυτό, όπως να κάνει κάποια μεταμόσχευση,
δεν διστάζει να κόψει κομμάτι από το σώμα
της να το προσφέρει για να σωθεί το παιδί της.
Αλλά και το παιδί είναι συνδεδεμένο με την
μητέρα του. Δεν ξεχνούμε πως κάποτε αποτελούσαν ένα κοινό σώμα! Πολλά τραγούδια
και ποιήματα έχουν γραφτεί για την αγάπη
του παιδιού προς την μητέρα. Ένα από αυτά
λέει το εξής: «Κλαίνε τα πουλιά για αέρα και
τα δένδρα για νερό. Κλαίω κι εγώ μανούλα
μου για σένα που έχω χρόνια να σε δω», λέει
ο ξενιτεμένος. Όταν το παιδί, δικαίως ή αδίκως
βρίσκεται στην φυλακή, μια μέρα πριν από τη
δίκη παρακαλεί την μητέρα του να κλάψει στο
δικαστήριο για να αθωωθεί: «έλα πριν με δικάσουνε, κλάψε να μ’ απαλλάξουνε» που λέει
και το γνωστό τραγούδι. Το παιδί έχει πάντα
την ανάγκη της μάνας να το προστατέψει.
Όπως είπαμε, η γυναίκα έχει πολλά προσφέρει
στην κοινωνία. Ένα αξιοσημείωτο από αυτά είναι ο διάλογος του διαδόχου του Βυζαντινού
Θρόνου, Θεόφιλου και της πανέξυπνης αρχοντοπούλας Κασσιανής. Λέει ο Θεόφιλος: «Ως
άρα δια της γυναικός ερρύη τα φαύλα», εννοώντας τα δεινά που επέφερε στην Ανθρωπότητα η Εύα. Και απαντάει η Κασσιανή: «Αλλά
και δια της γυναικός πηγάζει τα κρείττω», εννοώντας το τι προσέφερε στην Ανθρωπότητα
η Παναγία!
Η δε γυναίκα σαν γιαγιά, όταν το ζευγάρι εργάζεται και της αφήνει το παιδί να το φυλάει,
αναλαμβάνει με μεγάλη χαρά (είναι η ευτυχέστερη περίοδος της ζωής της) τα καθήκοντα
της baby sitter. Το πλένει, το ταΐζει το ντύνει, το
κοιμίζει στην αγκαλιά της με το γνωστό «νάνινάνι το μωρό μου». Όταν το παιδί μεγαλώσει
και πάει στο σχολείο, αυτή πολλές φορές το
πάει και το φέρνει κι ετοιμάζει ακόμη και το
φαγητό για εκείνο και τους γονείς του.
Είναι πάντα χρήσιμη η γιαγιά στην οικογένεια!
Πάντα το παιδί θυμάται τα παραμύθια της γιαγιάς, τη φροντίδα της και το καταφύγιο της
αγκαλιάς της.
ΥΓ. Το άρθρο αυτό το αφιερώνω στις εγγονές
μου, Ισμήνη, Αναστασία και Ιώβη Δήμητρα.
Ιωάννης Χαρ. Λαδάς
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Eπιμέλεια:
Χρήστος Προμοίρας

«Αυτός που δε μπορεί
να πει ψέματα δεν ξέρει ποια είναι
η αλήθεια»
Friedrich Nietzsche (Γερμανός φιλόσοφος)
Δεν ξέρω αν υποσυνείδητα κάπως
έτσι προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε το γεγονός ότι λέμε ψέματα.
(Δικαιολογείται ποτέ ένα ψέμα;) Αλλά
κι αν εμείς που το λέμε μπορούμε να
το δικαιολογήσουμε, μπορούν εξίσου
και αυτοί που το ακούν; Ειδικά αν
στην πορεία το ανακαλύψουν; Και γιατί, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι τα μισά
σχεδόν από αυτά που ακούμε ή μαθαίνουμε στην καθημερινότητά μας
είναι ψέματα, εμείς τα πιστεύουμε;
Με αφορμή την σημερινή, πιο κατεργάρα ημέρα του χρόνου, αποφασίσαμε να πούμε όλη την αλήθεια για τα
ψέματα. Να αναζητήσουμε γιατί τα
λέμε και να καταγράψουμε ποια είναι αυτά που λέμε και ποια αυτά που
ακούμε συχνότερα. Για να μπορούμε,
όπως λέει και ο Nietzsche, να ξέρουμε
ποια είναι η αλήθεια.
Στην ερώτηση «γιατί λέμε ψέματα;»
η απάντηση, σύμφωνα με τους ψυχολόγους, είναι πολύπλοκη. Καταρχήν,
το ψέμα είναι κάτι που πρωτοεμφανίζεται στην ζωή μας από τα πρώτα
ήδη χρόνια μας. Λέμε ψέματα ως μικρά παιδιά στην προσπάθειά μας να
κάνουμε κάτι που μας απαγορεύουν
ή να αποφύγουμε κάποια τιμωρία.
Λέμε ψέματα ως έφηβοι επειδή θέλουμε να γίνουμε αποδεκτοί (ή δημοφιλείς) από το σύνολο, από την παρέα
ή από το άτομο που μας ενδιαφέρει.
Μεγαλώνοντας έχουμε πάρει πια το
«κολάι» και τα ψέματά μας είναι πιο
εξελιγμένα, πιο πειστικά. Λέμε ψέματα στην δουλειά όταν δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε στο deadline
ή όταν αργήσαμε να πάμε στην δουλειά. Λέμε ψέματα στον σύντροφό
μας επειδή ξεχάσαμε τα γενέθλιά
του κ.ο.κ. Αυτά, βέβαια, είναι μικρά
ή «λευκά» ψέματα. Από αυτά που αν
είχαμε πει την αλήθεια η «ζημιά» δεν
θα ήταν και τόσο μεγάλη.
Το πρόβλημα ξεκινά όταν κανείς -ενήλικας ως επί το πλείστο- νιώθει την
ανάγκη να λέει τόσο μικρά όσο και
μεγάλα ψέματα. Όταν κανείς είναι
μυθομανής ή παθολογικός ψεύτης.
Τα άτομα αυτά, σύμφωνα με τους
ψυχολόγους, λένε ψέματα είτε για
να προστατευτούν, να επιδειχθούν,
να κερδίσουν χρήματα, κοινωνικό
στάτους, να αποφύγουν κάποια τιμωρία, ή απλά χωρίς κανέναν από τους
παραπάνω λόγους. Πολλοί μυθομανείς λένε ψέματα απλά για να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους να πουν
ψέματα, μικρά ή μεγάλα. Τα άτομα
αυτά μάλιστα έχουν εξελίξει τόσο την
«τέχνη» τους που μπορεί να γίνουν
τρομερά πειστικά, όταν όμως αποκαλυφθούν οι ιστορίες που έχουν πλέξει είναι τόσο μεγάλες και απίστευτες
που είναι σχεδόν αδύνατο να ξανακερδίσουν την εμπιστοσύνη κάποιου.

Πρωταπριλιά; Πες το ψέματα...
Αυτό, άλλωστε, είναι και
το δυσκολότερο. Ανάμεσα στα πολλά που είπε ο
Nietzsche περί ψέματος,
πρόσθεσε πως «δεν με
ενοχλεί που μου είπες
ψέματα, με ενοχλεί που
από εδώ και πέρα δεν
μπορώ να σε πιστέυω».
Αυτός είναι ο μεγαλύτερος φόβος του ατόμου που λέει ψέματα
και η μόνη του ελπίδα
να «σωθεί» είναι να
αποκαλύψει την αλήθεια το συντομότερο δυνατό. Γιατί όταν ένα άτομο ψεύδεται ουσιαστικά σπάει έναν
όρκο, μία άφατη συμφωνία να αντιμετωπίζει τους άλλους όπως θέλει
να τον αντιμετωπίζουν. Και αυτό,
σε μία πολιτισμένη κοινωνία, δε
μπορεί εύκολα να γίνει αποδεκτό.
Τα παράδοξο, ωστόσο, είναι πως κάποιες ομάδες ανθρώπων αντιμετωπίζουν πολύ λιγότερη κατακραυγή
ως ψεύτες από άλλους. Πολύ ευκολότερα μπορούμε, για παράδειγμα,
να περιμένουμε ένα ψέμα από έναν
πολιτικό παρά από έναν επιστήμονα,
από έναν διαφημιστή παρά από έναν
καθηγητή, από έναν χρηματιστή παρά
από έναν μουσικό. Και αυτό μάλλον
επειδή έχουμε συνηθίσει να ακούμε
ψέματα από αυτά τα άτομα ή γιατί
μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε πιο
εύκολα (δείτε στα Σχετικά Links πώς
μπορούμε να ανιχνεύσουμε ότι κάποιος μας λέει ψέματα). Είναι, μάλιστα, τόσο στερεότυπα κάποια από τα
ψέματα που ακούμε καθημερινά που
έχουμε φτάσει να διασκεδάζουμε
μαζί τους. Ακόμα πιο περίεργο δε είναι ότι με την πλύση εγκεφάλου που
μας γίνεται, πολλά έχουμε φτάσει και
να τα πιστεύουμε!
ΨΕΜΜΑΤΑ ΤΩΝ Μ.Μ.Ε.
Ο Τόμας Έντισον εφηύρε μια μηχανή που μετατρέπει το νερό σε κρασί,
βρέθηκε ο τάφος του Σωκράτη κοντά
στην Ακρόπολη, το Big Ben θα λειτουργήσει με νέο μηχανισμό και οι παλιοί
του δείκτες θα δημοπρατηθούν, είναι
μερικά από τα διάσημα ψέματα των
ΜΜΕ, την 1η Απριλίου. Παρόλο που
η Πρωταπριλιά είναι η μέρα κατά την
οποία τα ψέματα και οι φάρσες δικαιολογούνται, πολλοί είναι εκείνοι που
κάθε χρόνο «την πατάνε» και πιστεύουν απίστευτες ιστορίες βγαλμένες
από τη φαντασία. Η Πρωταπριλιά
είναι αγαπημένη ημέρα των μικρών
παιδιών, καθώς σκαρώνουν διάφορα
αστεία για να πειράξουν τους γονείς
τους φίλους, ακόμα και τους δασκάλους στο σχολείο.
FAKE NEWS-Η ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ
Ένας νέος όρος έχει μπει για τα καλά
τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας, και
μάλιστα, όσο προχωρά η διείσδυση
της τεχνολογίας στη διακίνηση των
πληροφοριών, ο διάλογος γύρω από
αυτόν γίνεται όλο και πιο έντονος.
Εσείς γνωρίζετε λοιπόν τι είναι τα fake

news που κατακλύζουν τις
οθόνες μας;
Η αλήθεια είναι ότι οι ψευδείς ειδήσεις δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Ο
όρος που μέχρι σήμερα
αποκαλούσαμε τα fake
news ήταν η λέξη προπαγάνδα. Η εξουσία κατέφευγε κατά το παρελθόν πολλές φορές στην
τακτική της διασποράς
ψευδών ειδήσων. Μάλιστα, η προπαγάνδα
χρησιμοποιήθηκε κατά κύριο λόγο
από τα κράτη για να μπορούν να επηρεάσουν τους πολίτες τους. Φυσικά,
η εξασθένισή της οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση της πληροφορίας με
την εξέλιξη της τεχνολογίας, που έκανε τους πολίτες να γυρίσουν την πλάτη σε όσα η χώρα τους προσπαθούσε
να τους πείσει ότι ήταν αλήθεια.
Σήμερα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι
ομάδες ατόμων διακινούν μέσω των
δικτύων ενημέρωσης και των social
media άρθρα για να επηρεάσουν ουσιαστικά την κοινή γνώμη. Ίσως έχετε
ακούσει ότι το φαινόμενο έφτασε στο
απόγειό του κατά την τελευταία προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγοντας έτσι τον διάλογο
για τις επιπτώσεις του στο εκλογικό
αποτέλεσμα.
Όπως τόνισε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών ο καθηγητής Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, Timothy Garton
Ash, τα fake news αυξάνονται καθώς
στα διεθνή δίκτυα και τις μεγάλες
πλατφόρμες υπάρχει ελλιπής διαφάνεια. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
δεν ελέγχουν την αξιοπιστία της είδησης, ενώ ο αναγνώστης δεν έχει δυνατότητα ελέγχου του περιεχομένου,
εάν δηλαδή πρόκειται για πληρωμένο
περιεχόμενο.
Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το κυνήγι των clicks από
την πλευρά των δημοσιογράφων.
Πολλές φορές οι δημοσιογραφικοί
οργανισμοί χρησιμοποιούν τα fake
news ως δόλωμα προσελκύοντας το
ενδιαφέρον του αναγνώστη, ο οποίος με τη σειρά του θα διαδώσει την
είδηση στο διαδίκτυο. Άλλωστε, όσο
περισσότεροι οι αναγνώστες τόσο
περισσότερα τα έσοδα. Εξάλλου, δεν
είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν ότι η
αποστροφή του κοινού στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης είναι η αιτία
της αυξημένης παραπληροφόρησης.
ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ!!!
Κάθε χρόνο την 1η Απριλίου αναβιώνει το έθιμο με τα αθώα ψέματα.
Πρόκειται για μία παιγνιώδη συνήθεια των ανθρώπων, με παγκόσμια
διάσταση. Το έθιμο έλκει την καταγωγή του από τη Δύση και οι ρίζες του
ανιχνεύονται στους αρχαίους Κέλτες,
οι οποίοι συνήθισαν την Πρωταπριλιά
που καλυτέρευε ο καιρός να βγαίνουν
για ψάρεμα. Τις περισσότερες φορές
γύριζαν με άδεια χέρια, αλλά οι ψεύ-

τικες ιστορίες τους για μεγάλα ψάρια
έδιναν κι έπαιρναν.
Τον Μεσαίωνα, οι Γάλλοι γιόρταζαν
την Πρωτοχρονιά την 1η Απριλίου,
λόγω του Πάσχα. Το 1560 ή το 1564
ο βασιλιάς Κάρολος Θ’ μετέθεσε την
αρχή του έτους από την 1η Απριλίου στην 1η Ιανουαρίου για να συμβαδίζει η χώρα του ημερολογιακά με
τις άλλες χώρες. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε προβλήματα στο λαό, καθώς
ό,τι έχει σχέση με την οργάνωση του
χρόνου δημιουργεί συναισθηματικές
φορτίσεις και αντιδράσεις. Όσοι, λοιπόν, από τους υπηκόους του βασιλιά
αποδέχτηκαν την ημερολογιακή αλλαγή πείραζαν εκείνους που συνέχιζαν
να τηρούν την παλιά πρωτοχρονιά (1η
Απριλίου), λέγοντάς τους περιπαικτικά ψέματα ή κάνοντάς τους ψεύτικα
πρωτοχρονιάτικα δώρα.
Από τους Κέλτες και τους Γάλλους το
έθιμο μεταλαμπαδεύτηκε σ’ όλο τον
κόσμο, με προεξάρχουσες τις εφημερίδες στις αρχές του 20ου αιώνα και
στη συνέχεια τα ηλεκτρονικά μέσα
ενημέρωσης, που συχνά μεταδίδουν
πολύ επιτυχημένες ειδήσεις - φάρσες. Με την εξάπλωση του Ίντερνετ, η
Πρωταπριλιά έχει γίνει πλέον καθημερινή συνήθεια. Τα λεγόμενα «hoax»
είναι οι πιο συνηθισμένες διαδικτυακές φάρσες. Πρόκειται για κατασκευασμένες ιστορίες με περίτεχνο τρόπο
που μπορούν να ξεγελάσουν ακόμη
κι ένα γνώστη του θέματος, το οποίο
πραγματεύονται.
Στον ελληνικό χώρο το έθιμο πρέπει να ήταν γνωστό από την εποχή
των Σταυροφοριών. Η συνήθεια να
λένε ψέματα δεν είναι άγνωστη στην
Ελλάδα. Μάλιστα, αποτελεί, όπως
υποστηρίζει ο λαογράφος Γεώργιος
Μέγας, συνήθη μηχανισμό στην προσπάθεια εξασφάλισης της επιτυχίας
μιας μαγικής ενέργειας ή ενός δύσκολου έργου, βάσει της αντίληψης ότι
η ψευδολογία ξεγελά και εμποδίζει
τις βλαπτικές δυνάμεις. Και το ψέμα
της Πρωταπριλιάς είναι «ένα σκόπιμο
ξεγέλασμα των βλαπτικών δυνάμεων
που θα εμπόδιζαν την αγροτική παραγωγή», σύμφωνα με το λαογράφο
Δημήτριο Λουκάτο.
Ας δούμε και δυο μαντινάδες με
θέμα την Πρωταπριλιά:
Γαριπαντώνης (Νύβριτος Ζαρός)
Πρωταπριλιά και ψώματα είπα πως
αγαπώσε
κι’ εδά δεν κάνω δίχως σου και στ’
όνειρο θωρώ σε.
Κιουρτσιδάκη Νίκη (Μετόχια Ρέθυμνο)
Να ‘ταν πρωταπριλιάτικο ψέμα για
να γελάσω
τ΄αντίο σου που μ’ έκανε για πάντα
να σε χάσω.
Δε θέλω εξομολόγηση την πρώτη
του απρίλη
καλιά σιωπή παρά ψευθιά απ’ τα
δικά σου χείλη.
Καλό μήνα σε όλους με υγεία και
προσοχή μη μας γελάσουν!!! Εκτός
αν μας έχει γίνει συνήθεια!!!
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Το «Κατ’ Οίκον Κοινωνικό Παντοπωλείο»
του ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Τι είναι, πώς και από πότε λειτουργεί;
Το «Κατ’ Οίκον Κοινωνικό μας
Παντοπωλείο» είναι μια από
τις σημαντικότερες δραστηριότητές μας, με την οποία
στηρίζουμε συμπολίτες μας, με
είδη διατροφής, ατομικής υγιεινής, καθαρισμού, λευκών ειδών,
ειδών ένδυσης & υπόδησης, σχολικών,
παιχνιδιών, επίπλων & συσκευών (κατά
περίπτωση), κτλ.
Το ξεκινήσαμε το Νοέμβριο του 2011 και
είναι το πρώτο κοινωνικό παντοπωλείο,
που εξυπηρετεί τις περιοχές, κυρίως, του
Δήμου Σαρωνικού, αλλά και όμορων περι-

οχών, με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας και την οργάνωση ενός
σύγχρονου κοινωνικού παντοπωλείου.
Σημειώνεται πως λειτουργούμε και τους
12 μήνες του χρόνου, χωρίς διακοπή για…
διακοπές!
Πώς και ποιοι εντάσσονται;
Εντάσσονται συνάνθρωποί μας, ύστερα

από αξιολόγηση και εφόσον πληρούν τα κριτήρια (οικονομικά,
οικογενειακά, επαγγελματικά,
υγείας, κτλ), που ορίζονται στον
“Κανονισμό Λειτουργίας” του
Παντοπωλείου μας.
Πώς γίνεται η διανομή;
Η διανομή των ειδών γίνεται κάθε
μήνα και κατά 90% “κατ’ οίκον”,
σε κάθε ενταγμένη οικογένεια, από τους
εθελοντές μας και πάντα ανάλογα με τις
ιδιαίτερες ανάγκες κάθε οικογένειας, οι
οποίες επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ τηρείται απόλυτη
εχεμύθεια, αναφορικά με τα στοιχεία των
βοηθούμενων.
Κάθε μήνα δηλαδή, 12 μήνες το χρόνο, οι
εθελοντές μας πηγαίνουν οι ίδιοι τα τρόφιμα στα σπίτια των ενταγμένων οικογενειών, μια και η πλειονότητα, έτσι κι αλλιώς, δεν έχει τα μέσα για να μετακινηθεί.
Τηλ: 6946-268384, saronikosnet-info@
yahoo.gr, www.saronikosnet.gr,
f/b: saronikosnet.gr, f/b: ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ. Έδρα: Λ.Καλυβίων 165, Λαγονήσι.

Αν θέλεις κι εσύ να στηρίξεις
την προσπάθειά μας
προσφέροντας τυποποιημένα τρόφιμα,
για την κάλυψη μέρους των
αναγκών μας,
σε παρακαλούμε επικοινώνησε μαζί μας
στα: 6946-268384
& 6984-155965.
Σ’ ευχαριστούμε
για τη στήριξη,
αλλά και για
την εμπιστοσύνη σου!

Ράντυαρντ Κίπλινγκ, ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ...
Αν μπορείς να κρατάς το κεφάλι ψηλά όταν γύρω σου όλοι
τον εαυτό τους εχάσαν δειλά, και για τούτο μαζί σου τα βάζουν,
στον εαυτό σου αν μπορείς να ‘χεις πίστη όταν όλοι για σένα αμφιβάλλουν
μα κι αδιάφορος να ‘σαι κι ορθός στις δικές τους μπροστά αμφιβολίες,
αν μπορείς να υπομένεις χωρίς ν’ αποστάσεις ποτέ καρτερώντας,
ή μπλεγμένος με ψεύτες, μακριά να σταθείς, αν μπορείς απ’ το ψέμα
κι αν γενείς μισητός, να μη δείξεις στρατί στο δικό σου το μίσος,
κι ούτε τόσο καλός να φανείς κι ούτε τόσο σοφά να μιλήσεις,
αν μπορείς να ονειρεύεσαι δίχως να γίνεις του ονείρου σου σκλάβος,
αν μπορείς να στοχάζεσαι δίχως τη σκέψη να κάνεις σκοπό σου,
αν μπορείς την λαμπρήν ανταμώνοντας Νίκη ή τη μαύρη φουρτούνα,
να φερθείς με τον ίδιο τον τρόπο στους δυο κατεργάρηδες τούτους,
αν μπορείς να υποφέρεις ν’ ακούς την αλήθεια που ο ίδιος σου είπες,
στρεβλωμένη από αχρείους, να γενεί μια παγίδα για ηλίθιους ανθρώπους,
ή αν τα όσα η ζωή σού έχει δώσει αντικρίσεις συντρίμμια μπροστά σου,
κι αφού σκύψεις, ν’ αρχίσεις ξανά να τα χτίζεις με σκάρτα εργαλεία,
αν μπορείς να σωριάσεις μαζί τ’ αγαθά και τα κέρδη σου όλα,
κι αν τολμήσεις με μια σου ζαριά όλα για όλα να παίξεις
και να χάσεις τα πάντα και πάλι απ’ την πρώτη σου αρχή να κινήσεις,
και να μην ψιθυρίσεις ποτές ούτε λέξη για τα όσα έχεις χάσει,
κι αν μπορείς ν’ αναγκάσεις με βία, την καρδιά σου, τα νεύρα, το νου σου,
να δουλέψουν για σέναν ακόμα κι αφού τσακιστούνε στο μόχθο,
και ν’ αντέξεις σ’ αυτό σταθερά όταν τίποτε εντός σου δεν θα ‘χεις
άλλο εξόν απ’ τη θέληση που όρθια θα κράζει σε τούτα «Κρατάτε»,
αν μπορείς να μιλάς με τα πλήθη κι ακέριος στο ήθος να μένεις,
ή αν βρεθείς με ρηγάδες χωρίς τα μυαλά σου να πάρουν αέρα,
κι αν ποτέ, ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί να σε κάνουν μπορούν να πονέσεις,
τον καθένα αν ζυγιάζεις σωστά και κανέναν πιο πρόσβαρα απ’ άλλον,
αν μπορείς να γεμίζεις το αμείλιχτο ένα λεφτό της κάθε ώρας
στην αξία των εξήντα μοιραίων δευτερόλεφτων της διαδρομής του,
τότε θα ‘ναι όλη η Γη σα δικιά σου, ως και κάθε που υπάρχει σε τούτη,
και —περισσότερο ακόμα— θε να ‘σαι ένας άνθρωπος πλέριος, παιδί μου.
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Πολιτιστική εκδήλωση

Στη ετήσια γιορτή της κοπής πίτας που έγινε από πολιτιστικό σύλλογο του χωριού μου,
μεταξύ των άλλων παρευρέθηκε και η κόρη μου με το τρίχρονο αγοράκι της, με σκοπό
να γνωρίσει και άλλα παιδάκια, να μάθει να γίνει κοινωνικό και να το μυήσει σιγά-σιγά
στα πολιτισμικά δρώμενα του τόπου μας.
Η γιορτή άρχισε με τα απαραίτητα λογίδια των επισήμων για να επισημάνουν στους παρευρισκομένους πόσο άξιοι είναι γι αυτά που κάνουν αλλά και γι αυτά ..που δεν κάνουν.
Ακολούθησε η κοπή της πίτας, τα εδέσματα και χορός. Όλα καλά πήγαιναν τηρουμένων
των αναλογιών .…Το μελανό σημείο της γιορτής, κατά την γνώμη μου, …..ήταν όταν άρχισαν μαζί με τα τραγούδια και τα παρατράγουδα τότε που οι θεριακλήδες… άναψαν επιδεκτικά τα τσιγάρα τους με το βαρύ χαρμάνι, για ανακουφιστούν από τα βάσανα της ζωής
και τις αδικίες της κοινωνίας, αψηφώντας αν ο καπνός τους εισπνεόταν από μωρά παιδιά
αλλά και πάσης ηλικίας μη καπνιστές που παρευρίσκονταν στην εκδήλωση.
Θα περίμενε κανείς πως κάποιος από τους τόσους παρευρισκομένους επισήμους,  τέως
και νυν προέδρους,   που εκπροσωπούν τον… νόμο να πουν το αυτονόητο στους συμπολίτες τους,  ότι απαγορεύεται το κάπνισμα. Αντί αυτού σιώπησαν…    
Γιατί άραγε; Για να μην διαταράξουν την πελατειακή σχέση τους; Ποιος ξέρει...
Αλήθεια πόσο δύσκολο θα ήταν οι καπνίζοντες να πήγαιναν στο ανοιχτό χώρο να καπνίσουν αλλά και πόσο παράλογο είναι οι μη καπνίζοντες να δέχονται αδιαμαρτύρητα
αυτή τη νοσηρή κατάσταση. Πώς να εξηγήσεις στα μικρά παιδιά την σιωπηρή ενοχή;
Εύχομαι με το καιρό ο εγγονός μου να μάθει να σέβεται τους άλλους   και διαβάζοντας
αυτό το άρθρο μου   να δικαιολογήσει την μάνα του   γιατί δεν παρευρέθηκαν από τότε
σε άλλη πολιτιστική εκδήλωση.
Ο θαλασσινός ανοικτής θάλασσας

ΕΔΩ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Κάποτε στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο είχαμε έναν σπουδαίο καθηγητή Φυσικής. Δεν
ήταν από αυτούς που γινόταν «φίλος» με
τους μαθητές αλλά πάντα προσπαθούσε
να μας κάνει να σκεφτόμαστε. Δεν ήταν της
παπαγαλίας, της στείρας αποστήθισης και
της διεκπεραίωσης. Εμβάθυνε και μας έδειχνε με τον τρόπο του το δρόμο της έρευνας.
Οι θετικές επιστήμες δεν ήταν ποτέ το φόρτε μου αλλά στο μάθημα του τα πήγαινα
καλά.
Μας είχε εξηγήσει τότε πόσο ευαίσθητη
επιστήμη είναι η Μετεωρολογία. Πολλά φυσικά φαινόμενα είναι απόρροια της κίνησης
των ανέμων. Αν φυσήξει λίγο παραπάνω
από την πρόβλεψη, τότε πάνε τα σύννεφα,
ο καιρός είναι καλός και καθόμαστε εμείς
στα δίκτυα και αναρωτιόμαστε γιατί ενώ
βάλαμε τα μπουφάν, σκάει ο τζίτζικας.
Σήμερα, με την κλιματική αλλαγή βλέπεις
πως ο καιρός αλλάζει τρεις φορές τη μέρα.
Πραγματικά συμπάσχω με τους μετεωρο-

λόγους και δεν κακίζω κανέναν. Όμως έχω
προσαρμοστεί.
Δεν λαμβάνω υπόψη μου καμία πρόβλεψη
πάνω από 24 ώρες.
Φέτος για παράδειγμα πόσες φορές μας
είπαν πως περιμένουμε χιόνια στο κέντρο
της Αθήνας και είναι ζήτημα αν έπεσαν 15
μικρονιφάδες. Πόσες φορές μας είπαν ότι
θα ρίξει την κιβωτό του Νώε και είχε ντάλα
ήλιο.
Για αυτό και δεν τα βάζω με κανέναν μετεωρολόγο αλλά περιμένω και από αυτούς να
σταματήσουν να δίνουν προβλέψεις εβδομάδας γιατί τις ακούει ο καιρός και βάζει τα
γέλια.
Για να μην εξοργίζεται ο κόσμος, για να μην
ευτελίζεται μια αξιοσέβαστη επιστήμη, για
να μη φτάνουμε σε σημείο οι επιστήμονες
να γίνονται δημόσιος περίγελoς, ας προσαρμοστούν και αυτοί, δεν είναι κακό…
Το πήρα από: SUSPECT: ΕΔΩ ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ http://suspect-enjoys-the-silence.blogspot.com/2019/03/
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Γη της Ελλάδας
Γη της Ελλάδας ψάχνω να σε βρω…
Ανάμεσα στις Εσπερίδες, την Κλεισούρα
την Ποτίδαια, το Ποντικονήσι,
το Κουσάντασι και τις Θερμοπύλες.
Εκεί, στις σελίδες που σε διάβαζα.
Στον αχό των όπλων,
στον κουρνιαχτό του Ιππικού,
στο χιόνι του ’40.
Βούλιαξαν τα καράβια στη Σαλαμίνα;
Δεν λύθηκε ο Γόρδιος;
Ή ο Κιουταχής, ακόμα την Πελοπόννησο ρημάζει;
Πήγα προχθές φαΐ για τον Κολοκοτρώνη, στο Ναύπλιο.
Δεν μ’ άφησαν!
Οι διαμαρτυρίες, έκρυβαν την απόφαση στου Γουδή
και ένα ΟΧΙ, ΝΑΙ κινδυνεύει να γίνει.
ΝΑΙ, ΣΕ ΟΛΑ! ΓΙΑΤΙ;
Όμως, τα θυμάμαι όλα και ΖΩ.
Τα ξεχνάω και ΠΕΘΑΙΝΩ!...
από τα ποιήματα της Καίτης Καγκαράκη

Αυτός ... αυτή ... -Ήρθες στη ζωή μου σαν αστέρι που
πέφτει στην αγκαλιά του σύμπαντος. Και γω σαν άδειος ουρανός γέμισα χρώματα από την φωτεινή πορεία
σου. Και οι δυο μαζί λοιπόν..ουρανός κι αστέρι..πατήσαμε μαζί για πρώτη φορά πάνω στον πλανήτη που
λέγεται γη -Και τώρα μόνο δείχνουμε στον κόσμο την
αγάπη μήπως και την μάθουνε και αυτοί και σταματήσουνε τα λάθη. Ζούμε λίγο τελικά και όχι για πάντα και
είναι άδικο πολύ να στερηθούμε την πραγματική ζωή
-Αυτή που βγαίνει μέσα απ το μαζί...μέσα απ’ το τώρα
και το για πάντα...μέσα απ’ τα σώματα που ζουν σαν
ένα κι όχι δυο... μέσα απ’ την αλήθεια τη δική μου που
γίνεται δική σου -Κοίτα με κόσμε Κοίτα με ... Κοίτα με
πως λάμπω ... Κοίτα την ευτυχία μου και ζήλεψε την
... οφείλετε σε αυτήν, σ’αυτήν και στην αγάπη της που
μ’έχουνε μαγέψει ... -Κοίτα με κόσμε κοίτα με... κοίτα
με πως τραγουδώ σαν παιδί που τώρα απ την αρχή
μαθαίνει τον κόσμο τον πραγματικό μέσα απ’ τα δικά
του μάτια... αυτά τα μάτια που μου δείχνουν πράγματα
όμορφα κι αληθινά
Ιούλιος

Του Δημήτρη Πετράκου
ΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ.
Αρμοδιότητες:
•Εξυπηρέτηση Πελατών σε Αντλίες και
Αίθουσα,Πλυντήριο.
Παροχές:
•Πλήρης Απασχόληση
• Πλήρης Ασφάλιση
•Σταθερός Μισθός
•Εκπαίδευση
Προσόντα:
• Βασικές Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ
•Βασικές Γνώσεις Αγγλικών
Αποστολή Βιογραφικού:
stilaveridou@icloud.com
Επικοινωνία: 6948 001629
Καθημερινές 18:00‐21:00, Σαββατοκύριακα
9:00‐21:00

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 62 τμ. ΑΘΗΝΑΣ 3, ΣΑΡΩΝΙΔΑ
6944355668
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
75+75 τμ. Σε Οικόπεδο 520 τμ.
ή ΖΗΤΕΙΤΑΙ επενδυτής για κατασκευή Οίκου
Ευγηρίας σε υπάρχουσα έτοιμη μελέτη
Λεωφ. Σουνίου 103, 19001 ΚΕΡΑΤΕΑ
τηλ. 6934579776 κος ΜΠΑΜΠΗΣ
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ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
•Δυο τρελοί πηγαίνουν σε μια έκθεση
μοντέρνας τέχνης. Φτάνουν μπροστά
σε έναν πίνακα και λέει ο ένας:
-Ρε συ, πάμε να φύγουμε γρήγορα!
-Γιατί;
-Γιατί θα νομίσουν ότι εμείς τον κάναμε έτσι!…
•Ο γιατρός στον ασθενή:
-έχω καλά και κακά νέα, τι θέλετε να
σας πω πρώτα;
-τα καλά φυσικά
-σας μένουν 24 ώρες ζωής
-μα καλά γιατρέ αυτά είναι τα καλά
νέα; πως θα είναι τα κακά δηλαδή;
-σας ψάχνω από χτες
Δύο φίλοι:
•- Μετά από 20 χρόνια γάμου είμαι
ακόμα ερωτευμένος με την ίδια κοπέλα
-Καταπληκτικό!
- Ελπίζω μόνο να μην το μάθει η γυναίκα μου
•Μία ημέρα ο μικρός Αλία εξ Αλβανίας ακούει τη δασκάλα του να του
λέει:
-Αλία, από σήμερα είσαι Έλληνας και
θα λέγεσαι Ηλίας.
Περιχαρής πηγαίνει το μεσημέρι στο
σπίτι ο Αλία και λέει στους γονείς
του:
- Από σήμερα είμαι Ελληνάκι και λέγομαι Ηλίας και όχι Αλία.
Τον παραλαμβάνουν ο πατέρας του
και η μάνα του και τον κάνουν τουλούμι στο ξύλο.
Την άλλη μέρα πηγαίνει ο Αλία στο
σχολείο, τον βλέπει η δασκάλα του
και τον ρωτάει:
-Τι έγινε Ηλία; Τι έπαθες;
-Με δείρανε χθες δυο Αλβανοί κυρία.
• Μια ωραία νεαρή κυρία ήταν στο
αεροπλάνο από Ηνωμένες Πολιτείες
προς Αθήνα δίπλα σε ένα ιερέα.
- Πάτερ μου να σας ζητήσω μια χάρη;
ρωτάει η ξανθιά.
- Φυσικά κόρη μου, τι μπορώ να κάνω;

απαντά ο αγαθός ιερέας.
- Να σας πω, αγόρασα ένα πολύ ακριβό δώρο, δηλαδή ένα σούπερ ηλεκτρονικό μπιστολάκι μαλλιών για τα
γενέθλια της μητέρας μου που είναι
πάνω από το όριο του τελωνίου και
φοβάμαι ότι θα μου το κατασχέσουν
αν δεν πληρώσω το τέλος. Μήπως
υπάρχει κάποιος τρόπος να το περάσετε από το τελωνείο για μένα; Κάτω
από τα ράσα σας μήπως;
- Θα ήθελα να σε βοηθήσω παιδί μου,
αλλά πρέπει να σε προειδοποιήσω:
δεν θα πω ψέμματα.
- Μα πάτερ μου, κανείς δεν θα σας
κάνει ερωτήσεις έτσι που έχετε αγαθό πρόσωπο και είστε καλός ιερέας.
Προσγειώνονται λοιπόν, αποβιβάζονται και όταν φτάνουν στο τελωνείο η
ξανθιά αφήνει τον ιερέα να περάσει
πρώτος.
Εκεί ρωτούν τον ιερέα:
- Πάτερ έχετε τίποτα να δηλώσετε;
- Από το κεφάλι μου μέχρι την μέση
μου, δεν έχω τίποτα να δηλώσω, απαντά ο ιερέας.
Ο τελωνειακός φυσικά βρήκε την απάντηση παράξενη και ξαναρωτά:
- Και έχετε τίποτα να δηλώσετε από
την μέση σας μέχρι το πάτωμα;
- Ναι, έχω ένα θαυμάσιο εργαλείο
σχεδιασμένο για χρήση μιας γυναίκας, αλλά το οποίο είναι έως τώρα
αχρησιμοποίητο.
Ξεσπώντας στα γέλια ο τελωνειακός
λέει:
- Περάστε πάτερ, ο επόμενος.
Λέει η μαμά στην κόρη:
•- Μην πηγαίνεις κάθε βράδυ παιδάκι
μου στα κλαμπ, θα κουφαθείς εντελώς.
- Έχω φάει, μαμά, ευχαριστώ!
•- Με τί πρέπει να γεμίσεις ένα βαρέλι για να αδειάσει;
- Τρύπες!
•Μια ξανθιά πάει σ ένα μαγαζί με
ηλεκτρικά είδη και ρωτάει:
- Πόσο κάνει αυτός ο φούρνος;
- Δεν πουλάμε πράγματα σε ξανθιές!

αποκρίνεται ο υπάλληλος.
Την επόμενη μέρα η ξανθιά βάφει τα
μαλλιά της μαύρα και ξαναπάει:
- Πόσο κάνει αυτός ο φούρνος; ρωτάει τον υπάλληλο.
- Δυστυχώς, δεν πουλάμε σε ξανθιές!
της λέει αυτός.
Η ξανθιά δεν το βάζει κάτω. Την επόμενη μέρα βάφει τα μαλλιά της
κόκκινα
και πάλι στο ίδιο κατάστημα:
- Πόσο κάνει αυτός ο φούρνος; ρωτάει.
- Λυπάμαι, αποκρίνεται ο υπάλληλος,
αλλά δεν πουλάμε σε ξανθιές.
- Μα πως το κατάλαβες; ξεσπάει η
ξανθιά. Αφού έχω βάψει τα μαλλιά
μου!
- Γιατι αυτός δεν είναι φούρνος, είναι
τηλεόραση!

- Τι είναι πιο κοντά, το φεγγάρι ή το
Παρίσι;
Απαντά η άλλη:
- Hello, βλέπεις και το Παρίσι από το
μπαλκόνι σου;

•Ξανθιά τηλεφωνά στον πωλητή κινητών.
- Χάνεται συνέχεια η λήψη του κινητού μου, και κυρίως μέσα στο αυτοκίνητό μου.
- Τι μάρκα είναι;
- PEUGEOT 206....

• Ήταν μία ξανθιά και οδηγούσε στην
παραλιακή...
Ξαφνικά την σταματάει ένας αστυνομικός:
- Κυρία μου, γιατί δεν φοράτε την
ζώνη σας;
Και η ξανθιά απαντάει:
- Helloooo!!! Δεν πηγαίνει με τα ρούχα μου!!!!

•Δύο ξανθιές κάθονταν και μιλούσαν.
Λέει η μία στην άλλη:

•Mια ξανθιά σε μια καφετέρια θέλει
να πάει στην τουαλέτα.
Μόλις περνάει ο σερβιτόρος σκύβει
και τον ρωτάει στο αυτί:
- Που είναι η τουαλέτα;
- Από την άλλη... απαντά αυτός.
Τότε εκείνη σκύβει στο άλλο αυτί και
ξαναρωτάει:
- Που είναι η τουαλέτα;
•Λέει η μία ξανθιά στην άλλη:
- Εσύ δήλωσες εθελόντρια στους Ολυμπιακούς;;
- Όχι, καλέ, εγώ είμαι Πάοκ!!!!!!!!!!!!!

