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Ο Μπάμπης, ένας ήρωας βγαλμένος από την πένα του Δημήτρη Πετράκου, συλλογάται ελεύθερα, εκφράζεται και αντιδρά. Βαθιά φιλοσοφημένος, βγαλμένος από την
καθημερινότητά μας, είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Απολαύστε τον!
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Το τρενάκι του (καθημερινού) τρόμου…
γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

Η καθημερινότητά μας έχει
καταντήσει ένα ξεχαρβαλωμένο Roller Coaster.
Ένα τρομακτικό τρενάκι που τρέχει αφηνιασμένα
σε ετοιμόρροπες ράγες, οι οποίες καταλήγουν
σε απότομες στροφές, εξουθενωτικές ανηφόρες,
νεκρούς βρόχους και εγκληματικά downhills. Σε
τούτο το Λούνα Παρκ, το δραματικό είναι πως
δεν πας από επιλογή, δεν ρισκάρεις για χάρη
γούστου, ούτε επιλέγεις εσύ με ποιο παιχνίδι
θα τσιγκλήσεις την αδρεναλίνη σου. Ζεις εκεί!
Κοιμάσαι και ξυπνάς μέσα στα βαγόνια του τρόμου. Δεν μπορείς να κατέβεις, ενώ οι μοναδικές
στιγμές που μπορείς να πάρεις ανάσα είναι όταν
βρίσκεσαι σταματημένος στην εξωτερική μεριά
του ημικυκλικού βρόχου, με την όμορφη θέα να
σε ξεγελά, γνωρίζοντας βέβαια πως ακολουθεί
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Τα άρθρα που δημοσιεύονται εκφράζουν
προσωπικές απόψεις των αρθρογράφων

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική
ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του
περιεχομένου του παρόντος με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό,
μηχανικό, φωτοτυπικό, ή άλλο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.©

μια απότομη κατάβαση, που πιθανώς να έχει
ολέθρια αποτελέσματα.
Στην Ελλάδα δεν μας έφτανε η τριτοκοσμική κατάσταση της υγείας ή ο ανύπαρκτος σχεδιασμός
για την παιδεία, δεν μας έφτανε ο αφανισμός
των αξιών τόσο σε προσωπικό ή κοινωνικό επίπεδο, δεν μας έφτανε η ανικανότητα να προσπεράσουμε μικροπρέπειες ή εγωκεντρικές διαφωνίες,
δεν μας έφτανε η ανοργανωσιά σε όλα τα μήκη
και πλάτη του βίου μας, ήρθε και η πανδημία να
χαλαρώσει τις βίδες από τα προστατευτικά κιγκλιδώματα.
Το τρενάκι συνεχίζει να κυλάει τρεκλίζοντας. Παράλληλα, πεποιθήσεις λογιών λογιών, που έχουν
σκοπό την προσωπική επιβεβαίωση -για μια
αλήθεια που χρόνια τώρα υπονοείται, μα δεν
προσφέρει τίποτα ακόμα κι αν αποδειχθεί- το

επιταχύνουν. Στις απότομες στροφές τα βαγόνια εκτινάσσονται και χτυπούν πάνω σε καμένα
δάση και πλημμυρισμένους τόπους· ανεβοκατεβαίνουν με βία τις ανηφόρες και τις κατηφόρες
της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού, του περίπου και του ίσως, και την ώρα της αναστροφής
η υποψία πολέμου λύνει τις ζώνες ασφαλείας.
Η ιστορία κρεμασμένη ανάποδα δεν φαίνεται
να μπορεί να διδάξει κάτι. Τα όνειρα γλιστράνε
κι αυτά. Η λογική κρατιέται με νύχια και με δόντια από τα γλιστερά, νικέλινα, προστατευτικά
κάγκελα κι η συνέχεια φαίνεται βέβαιη. Λάθος!
Το ανάποδα σταματημένο τρενάκι ξεκινά να κινείται. Ξανά και ξανά. Γιατί στους αιώνες των αιώνων ο σκοπός δεν ήταν να διαλυθεί το τρενάκι.
Ήταν να διαλυθεί το θάρρος του επιβάτη. Θα μου
πείτε τώρα καλά δεν κατέβηκε ποτέ κανείς από
αυτό το τρενάκι; Ναι, απαντώ. Ήταν τότε που το
θάρρος συνδυαζόταν με ψυχραιμία και σύνεση.
Αλλά ακόμα κι όταν αυτό συνέβαινε ήταν μέχρι
να έρθει το επόμενο.
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γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης

Της Δήμητρας Κατραμάδου

Θέλω να ξέρω τι ψηφίζω!
ΕΛΕΟΣ!!! Φωνάξτε την…Κική!!!
«Άλλα λένε και άλλα κάνουν» λέει ο παππούς και τα μάτια
του γυαλίζουν.
–Δηλαδή; Τον ρωτώ.
– Να, βρε παιδί μου, μου λένε ψήφισέ με να βάψω την πόρτα
καφέ και τελικά την βάφουν κίτρινη. Μιλάνε για εισαγγελείς
και ποινές, αλλά μετά λένε δεν επαρκούν τα στοιχεία. Νιώθω πως άλλο ρίχνω στην κάλπη και άλλο βγαίνει.
- Να είσαι ευχαριστημένος, αν την βάφουν τουλάχιστον∙
έστω και με ό,τι χρώμα βρίσκουν. Από το να την αφήνουν να
σκουριάσει… Όσο για τους εισαγγελείς οι έτοιμοι φάκελοι
προεκλογικά, μετεκλογικά δηλώνονται ελλιπείς και δεν φτάνουν καν στον εισαγγελέα, γιατί πολύ απλά, όπως σοφά λέει
ο λαός «κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει».
Εδώ ακριβώς αν το δούμε σοβαρά υπάρχει το κενό της δημοκρατίας μας. Κανείς δεν δεσμεύεται πως θα υλοποιήσει
το πρόγραμμα για το οποίο εκλέγεται ή τουλάχιστον αν δεν
…μην κάνει ακριβώς το αντίθετο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά
προεκλογικά προγράμματα από τη μια παράταξη για το
αποχετευτικό «στα βουνά» και από την αντίπαλη για αποχετευτικό «στη θάλασσα». Η κάλπη έβγαλε «βουνό». Τι εφαρμόστηκε; Το «θάλασσα ή βόθροι»! Τι ζήσαμε μετέπειτα; Να
στέκονται αντιπολιτευτικά κοντά στους διαμαρτυρόμενους
αυτοί που προεκλογικά πρότειναν «θάλασσα». Η ουσία είναι
πως αυτό που φάνταζε τολμηρό και επίφοβο κατά την τακτική της ψηφοθηρίας εκφράστηκε αργότερα «μακριά από την
κάλπη» και εκ του ασφαλούς: «θάλασσα ή βόθροι».
Το σίγουρο είναι ότι χρειαζόμαστε ηγέτες να χαράξουν δρόμους «στενούς και δύσκολους», βασισμένους όμως στις αρχές της εντιμότητας και της ειλικρίνειας και όχι της υποσχεσιολογίας. Κι ο λαός, όμως, από την άλλη πρέπει να σκέφτεται
και λίγο πιο πέρα από την αυλή του και τα μικροσυμφέροντά
του. Μετά τον πόλεμο η πείνα και η έλλειψη δουλειάς για τα
προς το ζην άδειασαν την επαρχία, οδήγησαν στην εσωτερική μετανάστευση ή την ξενιτιά…Σήμερα, ένας άλλος πόλεμος, μια άλλη κρίση μας φέρνει μπροστά σε ανάλογες συνθήκες, δύσκολα αντιμετωπίσιμες και χωρίς διέξοδο, σύντομα
τουλάχιστον, καθώς φαίνεται.
Μέχρι τώρα το μόνο που έδινε κουράγιο και πρόσφερε μια
ελπίδα ήταν και είναι η ελληνική λεβεντιά, το «φιλότιμο».
Πλέον, όμως, δεν αρκεί. Είναι απαραίτητο πια όσοι διαχειρίζονται την ψήφο μας και μαζί τα οικονομικά της χώρας, να
δεσμεύονται και νομικά. Ό,τι βρίσκουν στο συρτάρι, αν δεν
μπορούν να το αυξήσουν, τουλάχιστον να μην το μειώνουν.
ΥΓ. Το ανέκδοτο με το εμβόλιο. «Ετοιμαστείτε να βγάλουμε
βυζιά παντού να μας αρμέγουν»

Αν δεν ήταν τόσο αποκαλυπτικό μιας δραματικής, κατακριτέας αλλά και βασανιστικής πραγματικότητας, θα ήταν πραγματικά αστείο λόγω του …βαθμού της γελοιότητας
του. Ο λόγος για ορισμένους, στους οποίους δεν ζητήθηκε να ανακαλύψουν τον τροχό, αλλά την μάσκα του είδους που χρησιμεύει για την προστασία από τον κορωνοϊό.
Και ενώ αυτή προϋπήρχε – και μάλιστα σε αφθονία, σε διάφορα είδη, διάφορα μεγέθη και προδιαγραφές – δεν κατάφεραν καν να τη ν αντιγράψουν! Δεν φέρει δα και…
πνευματικά δικαιώματα και η αλήθεια είναι ότι ακόμη και η ερασιτέχνης μοδίστρα και
αγαπημένη φίλη μου, η Κική, την αντέγραψε στην προσπάθειά της στις αρχές της πανδημίας των τελευταίων μηνών να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Κατασκεύασε καμιά τριανταριά και τις χάρισε στο τοπικό Γηροκομείο! Πράγμα για το οποίο την χάρηκα!
Ελα όμως που αυτό, το οποίο κατάφερε η Κική, δεν κατάφεραν μια σειρά βιοτεχνίες επαγγελματιών(;), που υπό την εποπτεία του κράτους (του οποίου εκπρόσωποι διαφόρων
βαθμίδων της διοίκησης αλληλοκατηγορούνται τώρα), θα εισέπρατταν πάνω από έξι εκατομμύρια ευρώ για να παράγουν – ελληνικής κατασκευής – μάσκες για τα παιδιά και τους
εφήβους, που από τα μέσα Σεπτεμβρίου επέστρεψαν στα θρανία. Κι όπως όλοι γνωρίζουμε, οι μάσκες αυτές βρέθηκαν, αρκετές, εκτός προδιαγραφών, με αποτέλεσμα την ακύρωση του όλου εγχειρήματος… και βλέπουμε. Και όταν λέμε «προδιαγραφών,» μην φανταστείτε κάποια στολή αστροναύτη… μιλάμε για προδιαγραφές απλών διαστάσεων, ώστε η
μάσκα να καλύπτει σωστά τα προσωπάκια των …δικαιούχων, που πηγαίνοντας σχολείο θα
την ελάμβαναν δωρεάν! Ωστόσο… άνθρακες ο θησαυρός και το μόνο που θα ήθελα να πω
είναι… μήπως να βάζαμε μια Κική υπεύθυνη της όλης παραγωγής; Διότι παρότι τρέχει τα
75 και βάλε, η φίλη μου η Κική… δεν θα άφηνε «λέπι» να περάσει που λέμε, θα τους είχε
όλους «σούζα» που λέμε… η δουλειά θα γινόταν σίγουρα φθηνότερα (διότι είναι και οικολόγος και τίποτα δεν πάει χαμένο… οι μάσκες που έφτιαξε προ μηνών ανακύκλωσαν παλιά
αλλά καθαρά υφάσματα και άλλα υλικά…), συν του όλα θα ήταν έτοιμα στην ώρα τους, διότι η Κική… η γνωστή Κική, ξέρει και να ξενυχτάει άμα χρειαστεί για να είναι… «εντάξει!»
Σας φαίνεται αστείο όλο αυτό; Να δείτε πόσο αστείο μου είχε φανεί εμένα, όταν προ
μηνών, άλλη φίλη, διοικητικό στέλεχος σε μεγάλο βρετανικό νοσοκομείο, μου έλεγε
μέσω Διαδικτύου ότι ζητούσε προσφορές υφασμάτων από την τοπική κοινότητα, ώστε
να ραφτούν όχι μόνον μάσκες αλλά και σκουφάκια για γιατρούς και νοσοκόμες, καθώς θεωρείτο αναγκαίο όσοι βρίσκονταν σε επαφή με ασθενείς να έχουν καλυμμένο
και το τριχωτό της κεφαλής… Και γιατί μου είχε φανεί αστείο; Πρώτον, διότι πίστευα
ότι αυτού του είδους ο εξοπλισμός είναι «βιομηχανικός,», που απαιτεί «γραμμές παραγωγής,» πόσο μάλλον όταν πρέπει κάποιος να τα προμηθευτεί σε τεράστιες ποσότητες… Δεύτερον, διότι η περιοχή όπου βρίσκεται το εν λόγω νοσοκομείο, είναι γνωστή
και «διακεκριμένη,» και δεν μπορούσα να φανταστώ ότι οι άνθρωποι εκεί, οι επαγγελματίες, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι κ.λ.π. θα εξαρτιόνταν από την «γειτονιά!» Και όμως…
Και κάπως έτσι… έρχεται το πράγμα και δένει με την… Κική! Όχι ότι εκείνη ή άλλες σαν
αυτήν θα μπορούσαν να κατασκευάσουν εκατομμύρια μάσκες για τα παιδιά μας…
αλλά ένα είναι βέβαιο: πως όσες θα είχαν φτιάξει, θα τις είχαν φτιάξει με «προδιαγραφές.» Κάτι, στο οποίο απέτυχε παταγωδώς, τόσο η ελληνική δημόσια διοίκηση (δεν με
ενδιαφέρει ποίου βαθμού της οι …εκπρόσωποι!) όσο και η (νέο)ελληνική βιοτεχνία!
Δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω… Ξέρω μόνον ότι αν δεν μπορείς ούτε να …αντιγράψεις σωστά, - που ίσως δεν σκέφτηκες καν αυτό να κάνεις… - φωνάξτε μου την
Κική! Αυτή ναι! Αποτελεί εγγύηση! Και χρειαζόμαστε – οι πολίτες – «εγγυήσεις!»
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Πλάτωνος 16 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.:

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

Μερίδες/Portions
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 €
3,00 €
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

1,80 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki
Γύρος Χοιρινό/Giros Pork*
Γύρος Κοτόπουλο/Giros Chiken*
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι Κοτόπουλο/ 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
και δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Τα λαχανικά μας είναι φρέσκα, η φέτα ΠΟΠ και το λάδι που
χρησιμοποιούμε είναι αγνό και παρθένο ελαιόλαδο.

8,00 €
7,60 €
8,00 €
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 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,60 €

2,70 €
2,50 €
2,60 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,60 €
2,60 €
1,60 €
6,50 € Κρασιά/Wines
6,00 € Λευκό/White 1500 ml
5,00 €
2,50 € Ημίγλυκο Ξηρό/Demi sec 1500 ml 5,00 €
Ημίγλυκο/ Semi-sweet 1500 ml 5,00 €

* κατεψυγμένα
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Στην παράταση.
από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

–Τι αγώνας κι αυτός χθες! Ισοπαλία μέχρι και το ενενηκοστό. Κρίθηκε στην
παράταση.
–Έτσι είναι τα παιχνίδια των μεγάλων. Αρνούνται να μοιράσουν σε δύο μαζί την πρώτη θέση. Στην κορυφή πρέπει μόνο ένας, έστω και με το ζόρι. Πόσο μπροστά ήταν η
αρχαία Σπάρτη με τους δύο βασιλείς!
–Μόνο; Δύο οι βάσεις του Ορφισμού, δύο τα ανταγωνιστικά στοιχεία του Μανιχαϊσμού.
–Δύο και οι όψεις της παράτασης. Χρονικές αμιγώς. Στο κέντρο; Πασπάλισμα της
έγνοιας να ανταποκριθείς στις αδιαπραγμάτευτες υποχρεώσεις σου με ζάχαρη κρυσταλλική. Πρόσκαιρη ανακούφιση με το τρικ της μετατόπισής τους. Χίμαιρα κέρδους
χρόνου με ψευδαισθήσεις συνακόλουθου χρηματικού κέρδους. Ταύτιση της «αναβολής» με την «αποφυγή».
–Μήπως σε πείραξε η παρατεταμένη ζέστη φθινοπωριάτικα; Μήπως η παράταση του
ωραρίου;
–Ίσως και τα δυο. Μπορεί και η ανακοίνωση για παράταση του ορίου ηλικίας.
–Θα δώσουν λες στα αυθαίρετα παράταση;
–Αμφιβάλλεις; Πες μου, πού δεν έχουν δώσει προκειμένου να παρατείνουν τη βασιλεία τους; Προθεσμίες φόρων, καταβολές, ΕΝΦΙΑ, ΕΦΚΑ, ΦΠΑ, δάνεια, δηλώσεις
προς κάθε είδους Δημόσιο ή εποπτευόμενο από το Δημόσιο Οργανισμό, προθεσμίες
υποβολής, παραλαβής, ρύθμισης, διόρθωσης, αποδοχής, απογραφής, βεβαίωσης,
όλα κάτω από την ομπρέλα που λέγεται παράταση.
–Όπως στη σχολική χρονιά, στην εξεταστική, στην ημερομηνία επιστροφής των αχρεωστήτως εισπραχθέντων...
–Φυσικά και θα δώσουν λοιπόν. Διατηρώντας την ένταση με νέα προθεσμία, λίγο
πριν από τη λήξη της τρέχουσας. Μετά με τρίτη, και τέταρτη αν κρίνουν ότι έτσι τους
βολεύει. Πάγια τακτική.
«Κύλα μέρα κύλα ώρα» με υψωμένο το ελληνικής πατέντας λάβαρο «δε βαριέσαι,
έχει ο Θεός».
–Φάγωμεν και πίωμεν, αύριον γαρ αποθνήσκομεν.
–Παρερμηνευμένο.
–Μα διευρύνοντας τα περιθώρια δεν εξυπηρετούν, δεν ανακουφίζουν;
–Όχι φίλε μου. Χειρίζονται.
–Πώς;
–Βάζοντας επίτηδες στενά όρια για να εμφανιστούν στη συνέχεια ως «καλοί» πετώντας μας επιδεικτικά το κόκκαλο της παράτασης και μάλιστα υπογεγραμμένο. Το
πράττουν συνειδητά οδηγώντας τον ψυχισμό μας σε διάταση. Κατατείνουν στη δική
τους εδραίωση προτείνοντας ελαφρύνσεις χρονικές, πλασάροντας αέρα κοπανιστό.
Διατεινόμενοι αναγκαιότητες επιτείνουν την εξουσία τους με μεταθέσεις ημερομηνιών και ό,τι άλλο σκαρφιστούν. Άσε πια που οι τόσες αναβολές και η αντίληψη πως
οι παρατάσεις είναι αυτονόητες και δεδομένες οδηγούν σε αναβλητικότητα, η οποία
γίνεται τρόπος ζωής.
–Τι αντιτείνεις; Συνέπεια; Προγραμματισμό; Εξαρχής πρόβλεψη και κατανομή; Εύλογα όρια;
–Προτιμώ το από ανθρώπους φτιαγμένο παιχνίδι να έχει σαφείς και καθολικούς κανόνες.
–Θα σε χαλούσε μία παράταση καλοκαιριού;
–Καθόλου, αν δεν διαταρασσόταν ο κύκλος της φύσης. Η σοφία της όμως έχει άλλη
άποψη.
–Κι η λέξη, δεν δικαιούται να κάνει τον κύκλο της;
–Τον κύκλο της ναι, σε αρμονία όμως με τους υπόλοιπους. Δεν πρόκειται απλώς περί
μιας περίεργης λέξης, αλλά περί μιας σύνθετης προσωπικότητας, καλλίγραμμης αλλά
κατεξοχήν διπολικής, με το όπλο παρά πόδα.
–Δηλαδή;
–Στο ένα άκρο η παράταση στον πόνο, στην αγωνία για την έκβαση, στη μάχη για
τη διατήρηση στη ζωή, στο μαρτύριο του νοσοκομείου. Παράταση και στη θλιβερή
συνήθεια, στο θέατρο του παραλόγου, στο βόλεμα, στην προσκόλληση, τις εμμονές,
στην άρνηση της εξελικτικής αλλαγής, στην ασφάλεια των κεκτημένων, στο συμβατικό γάμο, στη σχέση, στην εκμετάλλευση. Στη μοναξιά, στην εγκατάλειψη, στην αδιαφορία. Στην κυριαρχία του «εγώ».
–Στο άλλο;
–Παράταση στη χαρά του έρωτα, από το πλατωνικό του φάσμα ως την ευρηματική σωματική ηδονή, από τη φαντασίωση ως την ξαφνική εκτόνωση της έντασης με
ηφαιστειακές οργασμικές εκρήξεις. Παράταση στο χάδι, στο φιλί, στη διάρκεια της
αγκαλιάς, της γλυκιάς θωριάς, της καλοσυνάτης κουβέντας, της αποδοχής στο βλέμμα. Παράταση στη χειραψία, και βάλε όσο αντικόβιντ θέλεις μετά.
–Δύο σε ένα, όπως Έρως – Θάνατος;
–Συ είπας. Αν και αυτά είναι φτιαγμένα για εμάς, αλλά όχι από εμάς.
–Μιλώντας για τάσεις και παρατάσεις, θυμήθηκα το χάπι μου. Υπέρταση βλέπεις.
Πάω να βάλω λίγο νεράκι. Κυρα-Ολυμπία, τι μουρμουρίζεις αυτού;
–Κύριε, ..., παράτεινον το έλεός σου τοις γινώσκουσί σε και την δικαιοσύνην σου τοις
ευθέσι τη καρδία...
–Αμήν!
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Η δύναμη εντός μας
γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,
johnlekkas2004@yahoo.gr

Όλοι ανησυχούν για τις εξελίξεις με την Τουρκία. NAVTEX,
Oruc Reis, θαλάσσιες έρευνες, φίλοι και εχθροί. Και στην μέση εμείς με τους γείτονες, με τον φόβο μιας
πιθανής σύρραξης να κρέμεται σαν Δαμόκλειος Σπάθη πάνω από τα κεφάλια
μας. Ανησυχητικά όλα αυτά, αλλά πρώτα πρέπει να κερδίσουμε τον πόλεμο
με τον αόρατο εχθρό που βρίσκεται στον σπίτι μας εδώ και χρόνια και δεν
μπορούμε να τον νικήσουμε. Η ανεργία μας απειλεί εκκωφαντικά και όσο
στεκόμαστε παθητικά απέναντί της, της επιτρέπουμε να διογκώνεται και να
απειλεί την ύπαρξή μας. Τι μάστιγα κι αυτή, ακόμα να βρούμε το κατάλληλο
φάρμακο, αλλά κάτι κινείται για να την κατατροπώσουμε. Το φάρμακο είναι
ένα: επιμόρφωση, διά βίου εκπαίδευση, προσαρμογή του εργατικού δυναμικού στις απαιτήσεις της νέας πραγματικότητας στην αγορά εργασίας, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για εργαζόμενους κι επιχειρήσεις. Η οικονομία αλλάζει, ολόκληροι κλάδοι μετασχηματίζονται για να εισέλθουν στην
ψηφιακή εποχή, πρέπει κι εμείς να αλλάξουμε για μην χάσουμε το τρένο της
ανάπτυξης. Η πανδημία του κορωνοϊού είναι μια ευκαιρία για να προσαρμοστούμε στο νέο παραγωγικό μοντέλο, να ξεφύγουμε από θέσεις ανειδίκευτης εργασίας (όπως είναι οι περισσότερες θέσεις εργασίας στους τομείς του
τουρισμού) και να βοηθήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό μας να αναπτύξει
νέες δεξιότητες, να εξειδικευτεί, να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο απόθεμα
ανθρώπινου κεφαλαίου που θα διεκδικήσει θέσεις εργασίας υψηλής προστιθέμενης αξίας. Στην εποχή των μνημονίων το brain drain ήταν μια μεγάλη
πληγή της χώρας και ομολογία αποτυχίας του υφιστάμενου παραγωγικού
μοντέλου. Γιατί η Ελλάδα να διώχνει τα παιδιά της; Γιατί να μην τα εκμεταλλευτεί προς όφελος της πατρίδας; Γιατί να διαπρέπει ο Έλληνας επιστήμονας
στο εξωτερικό και να μην μπορεί να διαπρέψει στην ίδια του τη χώρα; Υπάρχει λόγος που πυροβολούμε τα πόδια μας; Αναπάντητα ερωτήματα που δεν
βρίσκουν ικανοποιητικές απαντήσεις και εκτρέφουν το τέρας της ανεργίας
και της υποαπασχόλησης. Ας μην το επιτρέψουμε να γιγαντωθεί κι άλλο, ας
τολμήσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Να αλλάξουμε νοοτροπίες, στερεότυπα, συμπεριφορές. Τα μυαλά είναι σαν τις ομπρέλες, δουλεύουν καλύτερα όταν είναι ανοικτά. Και δεν έχουμε την πολυτέλεια για κλειστά μυαλά.
“Cogito ergo sum” αποκρίθηκε ο Γάλλος φιλόσοφος Ρενέ Ντεκάρτ. Σκέφτομαι, άρα υπάρχω. Ξεκλειδώστε τα λουκέτα του μυαλού σας, απελευθερώστε
την ομορφιά της σκέψης και της δημιουργικότητάς σας. Ας σταματήσουμε
να είμαστε σκλάβοι των φόβων και των προκαταλήψεών μας και ας γίνουμε
ήρωες της καθημερινότητά μας. Σταθείτε μπροστά σε έναν καθρέφτη και θα
βρείτε αυτόν που θα δώσει την λύση για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Στο
οικονομικό και κοινωνικό μας γίγνεσθαι κανείς δεν περισσεύει και όλοι μαζί
θα φέρουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πολίτες, επιχειρήσεις, κράτος, όλοι
μαζί σαν ένα, για να νικήσουμε τον αόρατο εχθρό. Αρκετά μας ταλαιπώρησε
και μας γεμίζει δυστυχία, δεν υπάρχει καλύτερο timing για να κερδίσουμε
αυτόν τον ακήρυχτο πόλεμο.
“Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: “Θα νικήσουμε; Θα νικηθούμε;” Πολέμα!”
(Νίκος Καζαντζάκης, Ασκητική)
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25 -9 -2015 -25-9-2020...Ένα γράμμα στον ΜΑΚΗ ΑΓΚΟΥΤΟΓΛΟΥ…

Ίσως τυχαία…

Οι Πρόσφυγες που γλίτωσαν από τη λαίλαπα της Μικρασιάτικης καταστροφής και που κατόρθωσαν να
επιζήσουν από τον ξεριζωμό... εγκαταστάθηκαν
όπως - όπως σ΄ αυτή την γωνιά της Αττικής Γης. Στους
πρόποδες του βουνού Σκόρδι ή Όλυμπος και λίγο χαμηλότερα από το λόφο της Αγ. Βαρβάρας έστησαν
τα νοικοκυριά τους για να συνεχίσουν τη ζωή και τα
όνειρά τους. Αυτή τη γωνιά της ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΗΣ που την
περιδιάβαιναν και την κατοικούσαν Έλληνες, από
τα προϊστορικά χρόνια και που κάποτε ήταν κέντρο
της ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Φιλοσοφίας και τόπος
λατρείας του αθάνατου πολιτισμού που γέννησε o
Ελληνισμός...
Αυτή τη γωνιά διάλεξαν (ίσως τυχαία) οι πρωτοπόροι κάτοικοι, που ήταν Αριτσιανοί, και στη συνέχεια
η μεγάλη ομάδα των Ενεχιλίδων της Καππαδοκίας,
οι Βουρλιώτες από την Ιωνία, οι Μυστιλίδες από την
Καππαδοκία, οι Πόντιοι, οι Σπαρταλίδες και άλλες
Μικρασιάτικες οικογένειες και μεμονωμένα άτομα,
για να στήσουν τη νέα τους πατρίδα… Γυμνοί, φοβισμένοι και άρρωστοι και πολλές φορές αφημένοι
στην τύχη τους πάλεψαν και επιβίωσαν, δέθηκαν με
τον τόπο και τον αγάπησαν.

Έκκληση κάνω στους ανθρώπους, που θα
ήθελαν να την κατοικήσουν, να την αγαπήσουν σαν τη δική τους ιδιαίτερη πατρίδα,
γιατί κάθε κομμάτι ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ είναι
γενέτειρα όλων μας.
Μάκης Αγκούτογλου

Πέντε ολόκληρα χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την απώλεια
του Μάκη Αγκούτογλου και μάλιστα την ίδια ημέρα, Παρασκευή 25-9-2015.
Πολλές οι μνήμες, πλούσια συναισθήματα, αμέτρητες οι ώρες της αναδρομής στις
αναμνήσεις …Ατελείωτες σκέψεις, που τώρα πια έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε μια
σειρά.
Συγκέντρωσα το μυαλό μου, για να αποτυπώσω τις σκέψεις μου στο χαρτί. Κάτι που
θα μπορούσα να παρουσιάσω ως σύνοψη πραγμάτων από αυτά που κάναμε μαζί με
όλους εκείνους που μας αγκάλιασαν μετά την απώλειά σου.
Θυμήθηκα τις πρώτες μας σκέψεις… ένα απόλυτο ΚΕΝΟ …ένας ΦΟΒΟΣ …Και τώρα
ποια θα είναι η συνέχεια;
Κι, όμως, όπως αυθόρμητα σου υποσχεθήκαμε εκείνη την ημέρα που σε χαιρετήσαμε
μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους που ήρθαν, αλλά και πολλούς που με το μυαλό
τους σου έστειλαν ένα ΑΝΤΙΟ, ΦΙΛΕ ΜΑΣ ΜΑΚΗ …κάπως έτσι καταφέραμε μέσα από
την ΥΠΟΣΧΕΣΗ και την ΠΙΣΤΗ να είμαστε σήμερα εδώ μέσα από αυτή την σελίδα που
πρώτος δημιούργησες σε αυτό το έντυπο.
Χάρη στην επιμονή και το θέλω μας, αλλά και την ανάγκη να παραμείνει ζωντανή
η στήλη σου που μετονομάστηκε σε ‘’ΟΔΟΣ Χρυσοστόμου Αγκούτογλου’’ από τον
ίδιο τον εκδότη Κώστα Μωυσίδη, συνεχίσαμε.
Με δειλά βήματα φτάσαμε να διατηρούμε μόνιμα την στήλη αυτή ανά 2 μήνες,
κλείνοντας σήμερα 5 χρόνια!
Οι ρίζες βλέπεις είναι βαθιές. Αλλά πολύ πιο βαθιά είναι η αγάπη για την ΙΣΤΟΡΙΑ
που μας δίδαξες, για τις ΡΙΖΕΣ & τον ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ, για την ΕΛΛΑΔΑ, τη ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ.
Μέσα από ατελείωτες ώρες μελέτης, συνεχείς αναζητήσεις σε Αρχεία σου,
συναντήσεις με ανθρώπους και με την βοήθεια του διαδικτύου σταθήκαμε σε
σημείο τέτοιο που αναδείξαμε λίγο περισσότερο την ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ και
των ΧΑΜΕΝΩΝ ΠΑΤΡΙΔΩΝ.
Μαζί με φίλους και εθελοντές καταφέραμε να μεταφέρουμε πληροφορίες για την
ΟΔΥΣΣΕΙΑ των παππούδων μας στην 4η ΓΕΝΙΑ.
Αυτός ήταν άλλωστε και ο ΜΟΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, για να μείνουμε κοντά σου αλλά και να
ταξιδέψουμε, έστω και νοητά, μέσα από τις ίδιες διαδρομές που οι παππούδες μας
με τεράστιες δυσκολίες ακολούθησαν μέχρι να φτάσουν στην ΕΛΛΑΔΑ.
Το μπράβο, η συγκίνηση, η αγκαλιά, μας δίνουν δύναμη να συνεχίζουμε. Το
διαδίκτυο, η τηλεόραση, τα ερτζιανά έχουν ακόμη πολλά να αντλήσουν και να
αναδείξουν από το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ που με τόση λαχτάρα
δημιούργησες το 2005 στη γενέτειρά σου, την Ανάβυσσο.
Και πού ξέρεις, ίσως στα επόμενα πέντε χρόνια να έχουμε και άλλα να συζητάμε.
Σε ευχαριστούμε για τον ΔΡΟΜΟ που μας άνοιξες!
Οι κόρες σου, Μαρία & Όλγα
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Μετατροπή της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τζαμί: Αιφνιαδιαστήκαμε πράγματι;

γράφει η
Τριανταφυλλιά Μήτρου

Στις 24 Ιουλίου 2020 ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, με ένα κακοστημένο σόου και παρά
τη διεθνή κατακραυγή, πραγματοποιεί την πρώτη
μουσουλμανική προσευχή στο εσωτερικό της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα πολλοί μιλούν για αιφνιδιασμό, άλλοι για πολιτικά τεχνάσματα του Τούρκου προέδρου, προκειμένου να
αυξήσει τη δημοτικότητά του στις προσεχείς εκλογές, και άλλοι για προσβολή ενός πολιτιστικού
μνημείου διεθνούς ακτινοβολίας που πρέπει
να μείνει μακριά από κομματικά παιχνίδια και
πολιτικές συγκρούσεις.
Πόσο αλήθεια αιφνιδιαστήκαμε και τι θα μπορούσε ίσως να είχε γίνει, ώστε να αποφευχθεί
μια τέτοια εξέλιξη; Ας λάβουμε αρχικά υπόψη μας ότι της μετατροπής της Αγίας Σοφίας
Κωνσταντινουπόλεως σε τζαμί έχει προηγηθεί
η μετατροπή τριών άλλων σημαντικών μνημείων του χριστιανισμού∙ της Αγίας Σοφίας
στη Βιζύη της Ανατολικής Θράκης-πρόκειται
για κτίσμα μοναδικής σπουδαιότητας των τελευταίων δεκαετιών του 9ου αιώνα το οποίο,
λίγο πριν γίνει τέμενος το 2007, είχε αναστηλωθεί ως διατηρητέο μνημείο- της Αγίας Σοφίας
στη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου διεξήχθη η πρώτη
και η έβδομη Οικουμενική Σύνοδος και από το 2011
επαναλειτούργησε ως μουσουλμανικό τέμενος λειτουργούσε ως μουσείο- και της Αγίας Σοφίας
στην Τραπεζούντα που λειτουργούσε από το 1961
ως μουσείο και από τον Ιούλιο του 2013 μετατράπηκε σε τζαμί. Αξιοσημείωτη, βέβαια, και η φιέστα
που οργανώθηκε φέτος την 29η Μαḯου, ημέρα της
Άλωσης της Πόλης από τους Οθωμανούς, στο πλαίσιο της οποίας Τούρκος ιμάμης διάβασε το πρώτο
κεφάλαιο από το Κοράνι στο εσωτερικό της Αγίας
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Δεν πρέπει να μας
διαφεύγει, επίσης, ότι από τα τέλη της δεκαετίας
του 1960 που η ισλαμική παράταξη στην Τουρκία
άρχισε να αρθρώνει πολιτικό λόγο, κεντρικό της
σύνθημα ήταν «Να σπάσουν οι αλυσίδες πάνω από
την Αγία Σοφία». Μήπως, λοιπόν, όλα τα παραπάνω αποτέλεσαν δοκιμές, ώστε να ελεγχθούν οι αντιδράσεις, τόσο από την ελληνική πολιτεία, κυρίως,
όμως, οι διεθνείς; Μήπως οι τελευταίες δεν ήταν
επαρκείς, ώστε να εμποδίσουν και πολύ περισσότερο να μπλοκάρουν μια τέτοια απόφαση, γι’ αυτό και
πολύ σύντομα ακολούθησε η μετατροπή της Μονής
της Χώρας- λειτουργούσε ως μουσείο από το 1948
και διαθέτει αξιόλογα ψηφιδωτά και τοιχογραφίεςεπίσης σε μουσουλμανικό τέμενος;
Ας δούμε και λίγο παραπέρα! Σύμφωνα με είδηση
που δημοσίευσε στην Τουρκία η αριστερή εφημερίδα Manifesto στο στόχαστρο πλέον των φανατικών ισλαμιστών μπήκαν οι εικόνες και τα μωσαϊκά
της Αγίας Σοφίας. Η απόφαση του Προέδρου της
Τουρκίας να μετατρέψει την Αγία Σοφία σε τζαμί
αποθράσυνε τους φανατικούς ισλαμιστές, οι οποίοι
τώρα θέτουν ζήτημα να ξηλωθούν οι ιστορικές εικόνες της Αγίας Σοφίας. Με την κατάργηση του καθεστώτος μουσείου της Αγίας Σοφίας και την απόφαση να λειτουργήσει ως τζαμί, ξεκίνησε συζήτηση
για το τι μέλλει γενέσθαι με τις Χριστιανικές εικόνες
και τα μωσαϊκά του ιστορικού οικοδομήματος. Ενώ
έχει ανακοινωθεί ότι γίνονται εργασίες για να μην
φαίνονται αυτά τα έργα την ώρα του «ναμαζιού»,

ορισμένοι κύκλοι άρχισαν να κάνουν έκκληση για
το ξήλωμα των εικόνων. Σύμφωνα με την είδηση
της εφημερίδας: Ο Ebubekir Sofuoğlu, Καθηγητής
Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Sakarya, υποστήριξε το
ξήλωμα των μωσαϊκών και των εικόνων της Αγίας
Σοφίας. Η παραπάνω είδηση σε συνδυασμό με την
ανακοίνωση του Υπουργού Πολιτισμού της Τουρκίας, πριν μερικές μέρες, ότι πρόκειται να ιδρυθεί κοντά στην Αγία Σοφία μουσείο βυζαντινών εικόνων
και Χριστιανικών κειμηλίων, προκαλεί προβληματι-

σμό. Είναι γεγονός ότι στις αποθήκες της Αγίας Σοφίας υπάρχει μεγάλος αριθμός φορητών εικόνων,
οι οποίες μέχρι τώρα δεν έχουν εκτεθεί δημόσια.
Ο Υπουργός, που προέρχεται από τον κλάδο του
τουρισμού, πολύ πιθανό είδε την μετατροπή της
Αγίας Σοφίας σε τζαμί ως μια ευκαιρία να αδειάσει
τον χώρο από τις εικόνες και να φέρει έσοδα στο
κράτος με ένα νέο μουσείο. Όμως ποιος μπορεί να
αποκλείσει ότι δεν θα υπάρξει κάποια μεθόδευση
για να ξηλωθούν οι ιστορικές εικόνες από την Αγία
Σοφία και να μεταφερθούν στο νέο μουσείο;
Μια από τις δηλώσεις που συζητήθηκαν με αφορμή
τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί, κυρίως λόγω της υποκρισίας που διακρίνει τόσο αυτή καθαυτή τη δήλωση όσο και μια
μερίδα της ελληνικής πολιτείας, ήταν εκείνη του
κυρίου Βορίδη, περί μετατροπής του Μουσείου
Κεμάλ Ατατούρκ σε Μουσείο Γενοκτονίας του Ελληνισμού…εν είδει αντιποίνων; Πώς αλήθεια προέκυψε η ύπαρξη ενός μουσείου για το θύτη στην πόλη
που εγκαταστάθηκαν πολλά από τα θύματά του; Ο
δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς με συλλυπητήριο τηλεγράφημα προς τον πρόεδρο της Τουρκίας, κύριο
Τζελάλ Μπαγιάρ, γράφει: «Υπό το κράτος της πλέον
οδυνηράς συγκινήσεως, η Βασιλική Κυβέρνησις, ο
Ελληνικός λαός και εγώ συμμεριζόμεθα το εθνικόν
πένθος, όπερ πλήττει τόσον βαρέως την φίλην και
σύμμαχον Τουρκίαν. Εν τη σκληρά ταύτη δοκιμασία
η σκέψις απάσης της Ελλάδος, στρέφεται προς ευγενές φίλον έθνος, διά να εκφράση την βαθυτάτην
αυτής συμπάθειαν. Αποτίουσα φόρον τιμής εις την
μνήμην, του περιφανούς αρχηγού, του γενναίου
στρατιώτου, του πεφωτισμένου αναμορφωτού της
Τουρκίας, η Ελλάς ουδέποτε θα λησμονήση ότι ο
πρόεδρος Κεμάλ Ατατούρκ υπήρξε ο κύριος θεμελιωτής της ελληνοτουρκικής συνεννοήσεως και ότι
εσφυρηλάτησε τους δεσμούς της αδιαλύτου φιλίας,
ήτις ενώνει τάς δύο χώρας μας εν τω κοινώ ιδεώδει∙
της ειρηνικής συνεργασίας. Θα διατηρήση πιστώς
την συγκεκινημένην ανάμνησιν του μεγάλου εκλιπόντος, του οποίου το κραταιόν έργον θα κατευθύνη δια παντός τάς τύχας του ευγενούς τουρκικού

έθνους». Το ίδιο έτος (1938) ο Ιωάννης Μεταξάς
θα χαρίσει το σπίτι στη Θεσσαλονίκη- που υποτίθεται ότι γεννήθηκε ο Κεμάλ- στο τουρκικό κράτος
και θα μετονομάσει την οδό Αποστόλου Παύλου σε
οδό Κεμάλ Ατατούρκ. Ανάλογη φυσικά τακτική είχε
ακολουθήσει και ο Βενιζέλος προτείνοντας μετά το
1922 τον Μουσταφά Κεμάλ για Νόμπελ Ειρήνης.
Το τι ακολούθησε, βέβαια, τα επόμενα χρόνια
στο πλαίσιο αυτής της «αδιαλύτου φιλίας», μετά
τη συνθήκη της Λωζάνης - (άρθρον 39) Οι ανήκοντες εις μη μουσουλμανικάς μειονότητας
υπήκοοι τούρκοι θα απολαύωσι των αυτών
αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων ων και
οι μουσουλμάνοι. Πάντες οι κάτοικοι της
Τουρκίας, άνευ διακρίσεως θρησκεύματος,
θα ώσιν ίσοι απέναντι του νόμου. Η διαφορά
θρησκείας, δοξασίας ή πίστεως δεν οφείλει
να αποτελέση κώλυμα δι’ ουδένα Τούρκον
υπήκοον ως προς την απόλαυσιν των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ιδία την
παραδοχήν εις τας δημοσίας θέσεις, αξιώματα και τιμάς ή την εξάσκησιν των διαφόρων
επαγγελμάτων και βιομηχανιών[…] Άρθρον
40. Οι τούρκοι υπήκοοι, οι ανήκοντες εις μη
μουσουλμανικάς μειονότητας, θα απολαύωσι “νομικώς” και πραγματικώς της αυτής προστασίας και των αυτών εγγυήσεων ων απολαύουσι και
οι λοιποί τούρκοι υπήκοοι, θα έχωσιν ιδίως ίσον
δικαίωμα να συνιστώσι, διευθύνωσι και εποπτεύωσιν, ιδίαις δαπάναις, παντός είδους, φιλανθρωπικά,
θρησκευτικά ή κοινωφελή ιδρύματα, σχολεία και
λοιπά εκπαιδευτήρια μετά του δικαιώματος να ποιώνται ελευθέρως εν αυτοίς χρήσιν της γλώσσης των
και να τελώσιν ελευθέρως τα της θρησκείας των […]
-και το ελληνοτουρκικό σύμφωνο φιλίας είναι
γνωστό: κανένας σεβασμός των δικαιωμάτων της
αναγνωρισμένης διεθνώς ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη (απαγόρευση ενός
πλήθους επαγγελμάτων στους Έλληνες υπηκόους, επιστράτευση το 1941 στα τάγματα εργασίας
όλων των ανδρών 18-45 ετών της ελληνικής, της
αρμενικής και της εβραϊκής μειονότητας, ο Φόρος
Ευμάρειας (Βαρλίκι, 1942-44) με σκοπό την οικονομική καταστροφή των μειονοτήτων, πογκρόμ
1955, απελάσεις 1964), καμιά διεθνής προσφυγή
για προστασία των Ελλήνων της Πόλης από πλευράς της ελληνικής πολιτείας, το κομματικό κράτος
της οποίας αντιμετώπιζε πάντα ως βαρίδι όσους
δεν ψήφιζαν και δε συμμετείχαν στην ανάδειξη
της εξουσίας, καμιά ενέργεια από πλευράς όσων
χωρών είχαν υπογράψει τη συνθήκη της Λωζάνης,
καμιά ενέργεια από πλευράς του ΟΗΕ που αποδεικνύει πως παραμένει ένα αδύναμο όργανο. Αλήθεια παραμένουμε αιφνιδιασμένοι;
Φωτο. Ένα από τα χρυσά ψηφιδωτά της Αγίας Σοφίας. Στο κέντρο η Παρθένος Μαρία. Δεξιά της ο Μέγας Κωνσταντίνος της
παραδίδει την Κωνσταντινούπολη. Αριστερά της ο Ιουστινιανός
της παραδίδει την Αγία Σοφία. Η απάντηση σε όσους δηλώνουν
κατακτητές της Κωνσταντινούπολης και της Αγιάς Σοφιάς.
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Κάστρο και καταφύγιο η αυλή μας με τους πανύψηλους κροκάτους τοίχους της κι εκείνο το κιονόκρανο-λάφυρο μπηγμένο στην πάνω αριστερή
γωνία της πρόσοψης αληθινή αίγλη. Πάνω τους
έσπαγαν τα αδιάκριτα βλέμματα-βέλη του έξω
κόσμου, προβληματίζονταν να πλησιάσουν άνευ
σχεδίου εισόδου οι ανεπιθύμητοι, γλίτωνες από
κάποιον που σε κυνηγούσε να σου πάρει το χρωματιστό σου τόπι, έκρυβες όνειρα σαν εποχιακά
λουλούδια. Το παχύ κιόσκι από την κληματαριά
και την περικοκλάδα σε προστάτευε από τον ήλιο,
ακόμη κι από την ψιλή βροχή ώρες διαβάσματος,
παιχνιδιού. Το μικρό περιβόλι και οι αμέτρητες
γλάστρες στόλιζαν αυτόν τον πολυχώρο, που εξυπηρετούσε όλες τις κοινωνικές ανάγκες.
Το πρωινό μας
Ένα σκαμνί σαν τραπεζάκι ψηλό που χρησίμευε
και στη μάνα να ακουμπά τη σκάφη, όταν μπουγάδιαζε, μικρότερα σκαμνάκια για καθίσματα και
απόλαυση το πρωινό μικρών και μεγάλων στην παχιά σκιά. Ενοχλητικές οι μύγες που βούιζαν γύρω
από τα φαγώσιμα, χαρά θεού τα τζιτζίκια που είχαν αρχίσει το τραγούδι, ένα καράβι ειδοποίησε
σφυρίζοντας τον πλοηγό κι έσβησε μηχανές αρόδο. Ο πατέρας είχε ήδη φροντίσει για την πρωινή
καθαριότητα του καναρινιού, που τσιμπολογούσε
το χορταράκι του πάνω από τα κεφάλια μας και
γλώσσα δεν έβαζε μέσα συμμετέχοντας στην κουβέντα μας. Κάποιος πατά την πετούγια της αυλόπορτας, κλειδωμένη ακόμη. Ποιος θα ’ναι; Η θεια
Ελένη από δίπλα ή η θεια Θοδώρα από απέναντι,
που ποτέ δεν έπιναν πρωινό καφέ σ’ αυτήν την
επίσκεψη αστραπή, ίσως το απόγευμα. Βγάλε καρέκλες από το καλό δωμάτιο. Επίσκεψη για ιδέες
μαγειρικής, α, να, πάνω στην ώρα διαλαλεί ο Νικολάκης ο μανάβης με το μεγάφωνο από το κατάφορτο ντάτσουν ολόφρεσκα πιπέρια, ντομάτες
και άλλα κηπευτικά, λύθηκε το πρόβλημα, γεμιστά
σήμερα. Έβγαινα κι εγώ από την αυλή μόνο και
μόνο για να δω αν είχε ξυλάγγουρα κι ατζούρια,
που λάτρευα, και χρόνια μετά επισκέπτρια στο πατρικό τα καλοκαίρια ακόμη τα αναζητούσα. Η μάνα
αγόρασε βλίτα, ωχ, για καθάρισμα μας βλέπω
τις κορασίδες. Καμιά φορά ο πρωινός επισκέπτης
ήταν ανεπιθύμητος, αλλά δεν είχες επιλογή να δεις
προτού ανοίξεις, ένας ξύλινος συμπαγής ταμπλάς
η πόρτα. Η τσιγγάνα εκείνη την ημέρα πρόλαβε και
μπήκε, πριν ξανακλείσω την πόρτα. Έκανε τη μουγκή, κρατούσε ένα κατσαρόλι αλουμινένιο με λίγο
λάδι στον πάτο και το πρότεινε για συμπλήρωμα.
Η μάνα είχε βγει κιόλας με μια φέτα φρέσκο ψωμί
και τυρί και της το έδωσε, ενώ εκείνη παίρνοντάς
το επέμενε για λάδι. Α, κυρά μου, λάδι δεν έχω
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Μπονσάι ιστορίες της αυλής (1)
Γράφει η Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά,
Ιστορικός-Αρχαιολόγος/Συγγραφέας

περίσσιο, έχω παιδιά να θρέψω… και αστραπιαία
η νευριασμένη ζητιάνα γύρισε εκδικητικά, άδειασε το κατσαρόλι με το λάδι στις μαρμαρόπλακες
της αυλής κι έφυγε σαν σίφουνας. Θαρρώ από τα
νεύρα της ξεμπροστιάστηκε, ποια μουγκή, μίλησε,
βρισιά ξεστόμισε σίγουρα. Όχι μόνο βλίτα μα και
σφουγγάρισμα με τρινάλ μας προέκυψε. Πίνει το
μάρμαρο, είπε η μάνα. Κατάκοπες θα πάμε για
μπάνιο.
Παιχνίδια κοριτσίστικα
Η κορομηλιά, η ροδιά κι η γέρικη μυγδαλιά συμπλήρωναν τρίλιζα διαγωνίως. Η σκιά
τους σχεδόν ενωνόταν κι εμείς από κάτω σπιτάκια
στήναμε με διαχωριστικά τις γλάστρες, κεφτεδάκια ζυμώναμε με χώμα και νερό, υψηλή ραπτική
ασκούσαμε με τα κουρελάκια της μοδίστρας, της
κυρίας Κούλας, για να ντύσουμε τις πάνινες κούκλες μας. Σαν έφτανε η ώρα για τη θάλασσα, που
σήμαινε πως η μάνα είχε τελειώσει το μαγείρεμα,
τα μαζεύαμε κακήν κακώς και δρόμο. Πάντα στις
μικρές ηλικίες μάς συνόδευε η μάνα κι ας πονούσαν τα πόδια της, δεν ήταν για θαλασσινά μπάνια οι ρευματισμοί της, ζεστά λουτρά χρειαζόταν,
αλλά ποτέ δεν τα κατάφερε, ποτέ δε χαλάλισε κάτι
για τον εαυτό της. Μια χρονιά φοβήθηκα πολύ,
είχε τέτοιο παροξυσμό που πήγαινε στηριγμένη σε
μια καρέκλα ως την τουαλέτα, εκεί στο πλυσταριό
στην άλλη άκρη της αυλής. Η θάλασσά μας ήταν
απότομη και βαθιά, θυμάμαι, μόλις είχα μάθει
να επιπλέω και φώναζα περήφανη τη μάνα να
με δει, κουραζόμουν όμως γρήγορα και μετά από
δυο τρεις κινήσεις πατούσα κορδωμένη. Εκείνη τη
μέρα πάτησα σε μια γούβα και άρχισα να κάνω
μπουρμπουλήθρες, ήπια νερό, κινήθηκα προς τα
ρηχά βήχοντας αρκετή ώρα. Νωρίς το απόγευμα,
πριν ανοίξει η αυλόπορτα, θα σφουγγαρίσετε και

θα τακτοποιήσετε την αυλή, είπε η μάνα στην επιστροφή.
Σύναξη χαράς
Η βάφτισή μου ήταν ένας λόγος γιορτής, έλεγε η
μάνα, καθώς η οικογένεια περνούσε καλές μέρες
δηλαδή είχε δουλειά ο πατέρας, μέχρι και προσκλητήρια είχαν τυπώσει εν έτει 1948. Και στη
γέννησή μου είχαν τον καιρό τους, αλλά Νοέμβρης
μήνας δε σήκωνε γιορτή στην αυλή, για μέσα ούτε
λόγος, ένα υπνοδωμάτιο για όλους και η γιαγιά κατάκοιτη στο καθιστικό-τραπεζαρία. Τότε αγόρασε ο
πατέρας το ραδιόφωνο Grundig, που γερνάει ακόμη μαζί μου, συντροφιά όλων και δική μου μέχρι
τα φοιτητικά χρόνια και βάλε. Ιούλη μήνα, λοιπόν,
οχτώ μηνών η νεοφώτιστη κοιμάται κι ονειρεύεται, ενώ στην αυλή τραπέζι βραδινό γιορταστικό,
για τον νονό, τους κουμπάρους όλους, στενούς
φίλους και γείτονες, συγγενείς δεν είχαμε κοντά,
έπρεπε να συναχτούν από τα πέρατα του κόσμου.
Μην ακούτε θεια τάδε και τάδε, ήταν θειάδες από
οικειότητα, ευγένεια, από κάποια ρίζα ίδιας καταγωγής. Η μαγειρική της μάνας σπουδαία, κρασάκι
από τα βαρέλια του θείου Δημητρού, τραγούδι και
να «τους ζήσω»!
Η γέννα
Δυνατή εικόνα σημαδεμένη με χρώμα κόκκινο
και ήχο κλάματος νεογέννητου, γι’ αυτό χαράχτηκε στη μνήμη κι ας ήμουν πέντε χρονών και κάτι.
Χειμώνας καιρός, Γενάρης, κρύο, η ξυλόσομπα τριζοκοπούσε στο δωμάτιο της γιαγιάς, δίπλα στην
ελάχιστα ανοιχτή μεσόπορτα με το άλλο το μεγάλο δωμάτιο, για να περνάει λίγο η ζέστη. Η γιαγιά
βουβή, ανακαθισμένη στο κρεβάτι της κι εγώ όρθια με κολλημένο το κεφάλι στο τζάμι της πόρτας
προς την αυλή, παρακολουθούσα την κίνηση από
το δίπλα δωμάτιο, που είχε δική του έξοδο. Εκεί δίπλα συνέβαινε η γέννα, παρόντος του γιατρού, της
μαμής και της θειας Θοδώρας της ψύχραιμης. Δυο
φορές βοήθησε ο πατέρας κι έβγαλαν τη σκάφη
της μπουγάδας τη λαμαρινένια γεμάτη αίμα, η ξύλινη δεν έκανε για τέτοια δουλειά, και το άδειασαν
σε μια γωνιά του περιβολιού, που ο πατέρας είχε
σκάψει μια λακκούβα. Πόσο αίμα, ευτυχώς που
δεν καταλάβαινα τον κίνδυνο, ανατρίχιαζα όμως.
Ώσπου ακούστηκε το κλάμα της, ναι, αδελφούλα
ήταν. Όταν την έφερε ο πατέρας τυλιγμένη με τις
φασκιές στη γιαγιά και σε εμένα, έμεινα άφωνη.
Η γιαγιά την κράτησε λίγο και πάρτε το, φώναξε,
θα μου πέσει. Άπλωσα κι εγώ δειλά το χέρι και χάιδεψα τα ολόμαυρα μαλλιά. Η μάνα ξεπέρασε τον
κίνδυνο κατ’ οίκον.
Η αυλή απογυμνωμένη, κρύα, το σπίτι μέσα γεμάτο, ζεστό.
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Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ (Λαύριο 1922-1934)
«..κι εμείς κι οι ήρωες και οι θεοί, στην ίδια ορμάμε μέσα αιώνια σφαίρa» (Άγγ. Σικελιανός)
Της Αντωνίας Γκίνη

«…Από
μακριά
έβλεπες μια γκρίζα
ομίχλη γύρω απ την
Σκάλα. Ήταν η μέρα
που ξεφόρτωναν το
«κωκ».
Ξενύχταγε κι ο παππούς μου δουλεύοντας στο τραίνο της
Εταιρείας.
Ζυγίσματα, χαρτούρα,
μέτρημα, διαδρομές
Φωτο : Χάρης Συρίγος ( η Λαυρεωτική στα παλιά τα χρόνια )
στην Εταιρεία και πάλι
πίσω . Φόρτωμα-ξεφόρτωμα, για ώρες πολλές. Κόσμος, φωνές, παραγγέλματα σε όλες τις
γλώσσες, αγκομαχητά, ιδρώτας και καρβουνόσκονη. Εργάτες, επιστάτες, τελωνοφύλακες
και βαρκάρηδες ούρλιαζαν, για να συνεννοηθούν μέσα στον θόρυβο των μηχανών. Όλα
έπρεπε να γίνουν γρήγορα. Να κρατηθούν οι χρόνοι. Γεμίζανε οι μικρές σκάλες δίπλα στην
Γαλλική με κάρβουνο.Γεμίζανε κι οι βάρκες γύρω από το καράβι. Και τα βαγόνια φορτωμένα «κούμπωναν» το ένα πίσω από το άλλο κι έφευγαν. Η Σκάλα, το αμπάρι, οι γερανοί
και τα σίδερα άφηναν ήχους σαν στριγκλιές, καθώς πάλευαν με το βάρος. Κόσμος πολύς
ερχόταν να δουλέψει. Μεγάλοι και παιδιά για ένα μεροκάματο και λίγο κάρβουνο. Και
γυναίκες. Κατάμαυροι όλοι και ιδρωμένοι κουβάλαγαν αυτό το γυαλιστερό, μαύρο, ξενόφερτο ορυκτό, πασαλειμμένοι από την σκόνη του. Για είκοσι δραχμές .
Μετά, σε όλο τον δρόμο που πέρναγαν τα φορτωμένα βαγόνια της Εταιρείας, «σαν μικρά
μαύρα βουνά », στεκόντουσαν ανυπόμονα γυναίκες κάθε ηλικίας, για να μαζέψουν κανά
κομμάτι κωκ , που «έπεφτε», καθώς προχωρούσε βαρυφορτωμένο το τραίνο. Μένανε εκεί
ως αργά, μέχρι που σκοτείνιαζε κι ακόμα πιο πολύ .
Άδειαζε από αγόρια η Ε΄ και η ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού μας. «Πάλι στην Σκάλα πήγαν και
ξεφορτώνουν κάρβουνο… Αχ! τα παιδιά μας…!» αναστέναζε ο κ. Παπαγιαννίδης, ο δάσκαλος. Κι αποφάσιζε να μην προχωρήσει παρακάτω. «Επανάληψη σήμερα. Μέχρι να επιστρέψουν οι δουλευτάδες μας…» έλεγε. Επέστρεφαν την άλλη μέρα. Κακοκοιμισμένοι,
κακοπλυμένοι, κουρασμένοι, γδαρμένοι,αλλά και με μια μικρή περηφάνια στο βλέμμα
τους.
«Άλλοι με ζαχαρόσκονη ...κι άλλοι με καρβουνόσκονη …» μουρμούραγε ο δάσκαλος κι
άρχιζε το κήρυγμα: «Να μάθετε γράμματα. Να προχωρήσετε! Είναι μεγάλη η Σκάλα της
ζωής και θέλει νου και κόπο, για να ανέβεις. Να ανεβαίνετε, παιδιά μου. Πιο ψηλά, πιο
πάνω …»
(Από τις αφηγήσεις της μητέρας για την Γαλλική Σκάλα. Την Σκάλα του Λαυρίου, την Σκάλα
του μόχθου, την «Σκάλα της ζωής» - όπως έλεγε στα παιδιά της Ε’ και ΣΤ’ του Α’ Δημοτικού
ο δάσκαλος Παπαγιαννίδης - την Σκάλα όλων των αγαπημένων μας γνωστών και αγνώστων,
που μόχθησαν πάνω της, την πότισαν με τον ιδρώτα τους για το μεροκάματο και τη ζωή)

ΣΚΑΛΑ
γράφει ο Κώστας Πόγκας
πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Είναι Μνημείο έμβλημα Νεότερο στην πόλη
Το ξέρουνε οι κάτοικοι μαζί και η Χώρα όλη

Φόρτωνε ασταμάτητα στου Κόσμου όλα τα Πλοία
Τον Πλούτο που συγκέντρωναν οι Πειρατές ως Λεία
Το θλιβερό Κουφάρι της που Θλίψη μας Γεμίζει
Των Ντόπιων το συναίσθημα ελάχιστα αγγίζει
Χάθηκε η αντίδραση κι η Μνήμη είναι λίγη
Το ψέμα δέχονται πολλοί και θλίβονται οι λίγοι
Σε λίγο απ’ το Κουφάρι της τίποτα δε θα μείνει
Ούτε Σαπούνι θα βρεθεί την πόλη να ξεπλύνει
25-08-2020
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Το πανέμορφο γραφικό αρβανιτοχώρι
της Ανατολικής Αττικής Γραμματικό

επέλεξε ο άξιος συμπολίτης μας, ιατρός ΕΣΥ,
πρώην αντινομάρχης, πρ.διοικητής Παίδων
Πεντέλης κ.Σταύρος Παπασταυρόπουλος,
για να παρουσιάσει το πόνημά του για την καταγωγή Αρβανιτών το οποίο τιτλοφορείται ως

ΙΛΛΥΡΙΟΙ ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ από τις εκδόσεις Κ.Μωυσίδη, μέρος
του προς έκδοση βιβλίου του

‘’Η Μεσσηνία στο πέρασμα των αιώνων’’. Ο εκλεκτός

κόσμος, που παρευρέθηκε στην εκδήλωση υπό την αιγίδα του
Συλλόγου γυναικών και της τοπικής κοινότητας Γραμματικού του
Δήμου Μαραθώνα, απόλαυσε την καταπληκτική χειμαρρώδη παρουσίαση της καταγωγής των Αρβανιτών από τον συγγραφέα ο
οποίος ενθουσίασε το κοινό με τις ιστορικές γνώσεις του αλλά και
την εμπεριστατωμένη έρευνά του. Η βασιζόμενη σε πηγές έρευνά
του δεν καταλείπει καμία αμφιβολία για την ελληνική καταγωγή
των αρβανιτών, καταγόμενων από το Άρβανο της Ιλλυρίας και όχι
από του Άλβανους λόφους της Ιλλυρίας, τόπο καταγωγή των Αλβανών.
Το βιβλίο προλόγισε η καταγόμενη από το Γραμματικό δικηγόρος
Ελένη Γιαννοπούλου η οποία και είχε την πρωτοβουλία της οργάνωσης της εκδήλωσης.
Παρευρέθηκαν
μεταξύ
άλλων ο δήμαρχος Μαραθώνος κ. Τσίρκας, ο
αντιδήμαρχος κ.Στάμου
δημοτικοί σύμβουλοι, η
πρόεδρος του Συλλόγου
γυναικών Βασιλεία Μπερτόλη, η πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Αγγελική Αβραμίδη κ.λπ.

«Να λοιπόν που ένας
κύκλος άρχισε να κυλάει
σαν τσέρκι στο δρόμο.
Ο Κύκλος της ζωής της
ΕνΕργω. Πριν ακόμα κατα-

λάβουμε πώς έγινε, βρεθήκαμε μια δράκα ανθρώπων
με τα... καλάμια στα χέρια να
σπρώχνουμε το τσέρκι των λέξεων στη χωμάτινη ανηφόρα.
Θορυβώδεις οι λέξεις, καθώς
παίρνουν η μία θέση πλάι
στην άλλη, προκαλούν τους
γείτονες ν’ ανοίξουν τα παράθυρα του νου και της ψυχής
και ν’ απελευθερώσουν σκέψεις και συναισθήματα· αγάπης, έρωτα, μα και πλάνης, οργής, θυμού. Ακόμα κι έτσι
να γίνει, μη μας κακιώσετε. Παιδιά είμαστε που βγήκαμε
στη γειτονιά να παίξουμε με τα στεφάνια των λέξεων. Να
ζυμώσουμε από τη λάσπη των δρόμων, που μεγαλώσαμε
και αγαπήσαμε, συναισθήματα και να τους δώσουμε τα
σχήματα των ερώτων που μας στοίχειωσαν· των γλυκών,
των πικρών, των ανεκπλήρωτων, των... όλων... Και να σας
τα δώσουμε να τα πασπαλίσετε με την άχνη των δικών
σας ερώτων. Απ’ αυτήν που περισσεύει πάντα, για να δίνει στις καινούριες... ιστορίες την πρωτόγνωρη γλύκα που
έχουν ανάγκη, για ν’ ανθίσουν. Εύχομαι η ΕνΕργω να είναι
το τσέρκι του χρόνου, που με τους κύκλους του θα μεταφέρει στο μέλλον της μνήμης τις ιστορίες πολλών ακόμα
ανθρώπων κι όχι μόνο…»
Γιάννης Μυρογιάννης για την ΕνΕργω
10 συγγραφείς! 10 διηγήματα για τον έρωτα! Η παρουσίαση της συλλογικής έκδοσης «Έρωτας η αφορμή» της
καλλιτεχνικής ομάδας ΕνΕργω πραγματοποιήθηκε στις
19/7/2020 στη Στοά Café Bistro. Από τον Έρωτα εμπνεύστηκαν οι: Διάκος Ηλίας, Κένιχ Δημήτρης, Κόρδα Αλεξάνδρα, Μανούρα Μαριλένα, Μερκούρη Κατερίνα, Μεταξά
Ζωγραφιά, Μπίστας Μανώλης, Μυρογιάννης Γιάννης, Νικολάου Νίκος και Τσαλιαγκός Πέτρος.
Το βιβλίο παρουσίασαν ο Γιώργος Ρούσκας, ποιητής, κριτικός λογοτεχνίας, ο οποίος είχε και την επιμέλειά του, και η
Μαρία Παπαγεωργίου από το Βιβλιοπωλείο «Επι λεξει».
Το βιβλίο διατίθεται στο βιβλιοπωλείο «Χάρτινο» του κου
Δημήτρη Πετράκου, ο οποίος φιλοτέχνησε και το εξώφυλλο. Υπεύθυνος για την έκδοση και τη σχεδίαση ήταν ο κος
Κώστας Μωυσίδης. Η φιλολογική επιμέλεια των κειμένων
έγινε από τους Τριανταφυλλιά Μήτρου & Χατζηϊωάννου
Βασίλη.
Ακολουθούν στιγμιότυπα από την εκδήλωση.
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Τα νούφαρα...
Γράφει η ΜΑΡΩ ΣΙΔΕΡΗ

Στον κήπο του σπιτιού μας, ο πατέρας μου, είχε φτιάξει μια λιμνούλα. Στην άκρη, πάνω στα βραχάκια είχε
φτιάξει μόνος του ένα φάρο από αλουμίνιο: με φωτάκι στην κορφή ο φάρος είχε μικρές πορτούλες, παράθυρα, ως και σκαλίτσα που έφτανε μέχρι τη λάμπα. Εκεί την
περνούσαμε, τα αδέρφια μου και ο ξαδερφός μου από δίπλα, και στην κορυφή του φάρου, στήναμε τα playmobile και
μετά τα κάναμε να βουτάνε από ψηλά στα νερά της λίμνης, ως δεινοί κολυμβητές που
στη φαντασία μας ήταν. Είχε και ψάρια η λίμνη, που ο πατέρας μου από την αγάπη του
για κάθε παιδί της φύσης, τα είχε μάθει να έρχονται στο χέρι του και να τρώνε! Μα το
καμάρι του, το μεγάλο του καμάρι, ήταν τα νούφαρα. Τα είχε επιμεληθεί ο ίδιος και
κάτω από τα φύλλα τους κρύβονταν τα ψαράκια, αν έκανε καμιά γάτα να σκάσει μύτη
για να πάρει μεζέ. Κι έπειτα, τα άνθη τους ήταν πανέμορφα: σαν άνοιγαν, λευκά με ροζ
πινελιές, έκαναν τη λίμνη, κι ας ήταν μικρή, να μοιάζει παραμυθένια. Τα χαιρόμασταν
κι εμείς τα νούφαρα και παρά τα παιχνίδια μας, δεν τα πειράζαμε. Ως και τα Playmobile
λες και τα σέβονταν, έπεφταν από το φάρο στο νερό, δίπλα τους, αλλά ποτέ, δεν τα
πλήγωναν.
Ένα μεσημέρι βγήκαμε να παίξουμε και τρελαθήκαμε σαν είδαμε ότι έλειπαν κάποια
νούφαρα. Δεν είχαμε κάνει λάθος: τόσες ώρες δίπλα στη λίμνη ξέραμε πού βρισκόταν το κάθε ανθάκι, γι’ αυτό απορήσαμε και μας πόνεσε το κενό που μαρτυρούσε την
απουσία. Δυο μέρες αργότερα, επιστρέφοντας από τη δουλειά ο πατέρας μου βρήκε
στον κήπο μας μια κοπελιά που έμενε λίγο πιο πάνω από το σπίτι μας. Ήταν σκυμμένη πάνω από τη λίμνη κι έκοβε ένα νούφαρο. Ο πατέρας μου απόρησε, όχι με τη νέα
απώλεια, αλλά με την κίνηση ενός ανθρώπου που στην τελική μας γνώριζε, να πάρει
αυτό που επιθύμησε αγνοώντας τον ιδιοκτήτη. Η συμπαθέστατη κατά τα άλλα γυναίκα, με την οικογένεια της οποίας, γονείς, παππούδες και προπαππούδες η οικογένειά
μου είχε γράψει, όπως συμβαίνει στις παλιές γειτονιές, πολλά χιλιόμετρα ιστορίας, δεν
αισθάνθηκε την ανάγκη να απολογηθεί. Κρατώντας ψύχραιμα το πληγωμένο νούφαρο
στα χέρια της, εξήγησε στον πατέρα μου ότι εδώ μια γειτονιά είμαστε ρε αδερφέ, και
έτσι έχουμε μεγαλώσει: στην τελική, όλοι μας στις αυλές των γειτόνων μας μεγαλώσαμε... ο πατέρας μου δεν αντέδρασε σύμφωνα με τον -γενικά “ πολεμοχαρή”- χαρακτήρα του, από αγάπη στη μάνα μου που γενικώς ήταν διατεθειμένη να κάνει θυσίες στο
βωμό της αγάπης και της ειρήνης. “Την επόμενη φορά” της είπε “ να μου ζητήσεις το
νούφαρο που θα επιθυμήσεις και σου υπόσχομαι ότι θα σου το δώσω”.
Πέρασε καιρός και ένα απόγευμα , που βγήκαμε στη βεράντα, είδαμε την κυρία στην
αυλή πάνω από τη λίμνη, έτοιμη να κόψει ένα νούφαρο. Ο πατέρας μου αυτή τη φορά
δεν έβαλε μπροστά την αγάπη στη γυναίκα του, αλλά έβαλε μπροστά το δίκιο του
όπως εκείνος το καταλάβαινε: κατέβηκε στον κήπο, άρπαξε την κυρία από το μπράτσο
και την έβγαλε συρόμενη έξω από την αυλή. “Μα εγώ έχω μεγαλώσει σε αυτή την
αυλή!” διαμαρτυρήθηκε η κοπέλα. “Αυτό όμως δεν την κάνει δική σου!” της φώναξε
έξαλλος ο πατέρας μου. Τότε η γυναίκα, για να λύσει την παρεξήγηση και για να μην
“ χαλάσουν οι καρδιές” μετά από τόσα χρόνια, διατύπωσε μια (φαινομενικά εύλογη)
απορία: “ αφού μου είχες πει ότι αν σου ζητούσα ένα νούφαρο, εσύ θα μου το έδινες.
Τι σημασία έχει που θέλησα να το πάρω;” Η μάνα μου, που στεκόταν όρθια στη βεράντα, έσπευσε να εξηγήσει: “η διαφορά ανάμεσα στον επισκέπτη και τον καταπατητή
είναι ο ιδιοκτήτης... αν σου προσφέρει τα αγαθά του είσαι επισκέπτης και καλός γείτονας... αν πας να τα αρπάξεις, αγνοώντας τον, είσαι κλέφτης. Σήκω φύγε αφού επέλεξες
να έρθεις ως κλέφτρα και θα μιλήσουμε ΜΟΝΟ όταν μάθεις να συμπεριφέρεσαι ως
γείτονας και επισκέπτης!”
Έτσι είναι αδέρφια: ότι βρίσκεται στα νερά ενός ιδιοκτήτη, ανήκει στον ιδιοκτήτη... και
ο γείτονας που δεν τον σέβεται, δεν είναι γείτονας: είναι καταπατητής... και με καταπατητές, δε νομιζω ότι ένας ιδιοκτήτης έχει να πει κάτι άλλο εκτός από ΕΞΩ!!! Οτιδήποτε
άλλο, δυναμώνει τον εγκληματία και αποδυναμώνει τον ιδιοκτήτη...
Υ.Γ. στην ιστορία σημαντική υπήρξε και η αντίδραση των άμεσα γειτόνων μας. Σαν έμαθαν τα διπλανά μας σπίτια ότι μια κοινή γνωστή μας είχε παραβιάσει τους κανόνες της
γειτνίασης και φιλίας και είχε ακολουθήσει γλυκά γλυκά πολιτικές επεκτατικές, πήραν
ξεκάθαρα το μέρος μας και φρόντισαν να προστατέψουν τα όρια που οι γονείς μου
είχαν βάλει... δεν σκέφτηκαν ας πούμε ότι με την εν λόγω κυρία ήταν κι εκείνοι φίλοι,
συγγενείς, κουμπάροι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο... σκέφτηκαν μόνο το δίκαιο και αυτό
υπηρέτησαν... γι’ αυτό παραμένουμε μέχρι σήμερα αδέρφια...
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Ηλεκτρικά μηχανάκια ...
γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης

Έκαναν την εμφάνισή τους και στο Δήμο μας.
Πιτσιρικάδες 14 ετών, μεσοκαλόκαιρα, στις πλατείες, στους πεζόδρομους, να τρέχουν μέσα στον
κόσμο και στα μικρότερα παιδιά που θα έπαιζαν
ανέμελα κάτω από άλλες συνθήκες.
Ηλεκτρικά μηχανάκια με δυνατότητα να αναπτύσσουν ταχύτητες 50 χιλιομέτρων την ώρα! Δισκόφρενα μπροστά πίσω, φώτα, φλας, διπλό κάθισμα,
αμορτισέρ και ό,τι άλλο θα είχε μια μηχανή. Και, όμως, αυτού του είδους τα
ηλεκτρικά μηχανάκια – ποδήλατα ή όπως κατάφερε και τα πέρασε ο εισαγωγέας δε χρειάζονται άδεια οδήγησης! Δηλαδή, μπορεί ο οποιοσδήποτε να
τα κυκλοφορεί σε όποιον δρόμο επιθυμεί και όποια ηλικία και αν έχει. Με
50km/h!
Με ποια άραγε γνώση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας θα μπορέσει να σταθεί με τους άλλους οδηγούς χωρίς να προκαλέσει την οποιαδήποτε ζημιά ή
δυστύχημα;
Ένα δωδεκάχρονο ή δεκαπεντάχρονο παιδί που είχαν την οικονομική ευμάρεια -και μόνο- να του πάρουν οι δικοί του αυτό το μηχανάκι- γιατί μηχανάκι είναι στην πραγματικότητα, με μπαταρία, όμως, αντί για κινητήρα- δεν
έχει την υποχρέωση να έχει αριθμό κυκλοφορίας! Δεν έχει υποχρέωση να
έχει άδεια οδήγησης! Δεν έχει υποχρέωση να φοράει κράνος! Δεν έχει την
υποχρέωση να έχει ασφάλεια! Αλλά έχει το δικαίωμα να κυκλοφορεί μέσα
στους αστικούς δρόμους, στην Αθηνών-Σουνίου, στους πεζόδρομους, στις
πλατείες…. και όπου αλλού θελήσει να βολτάρει το παιδί-οδηγός των κάτω
των 18 ετών, μέχρι να αποκτήσει τη μηχανή του και να έχει τα ολοκληρωμένα
γκάζια πλέον. Ναι, υπάρχουν και κάποια μεγαλύτερα ποδήλατα- μηχανές
μπαταρίας, όπως θέλετε πείτε το- που μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες
μεγαλύτερες των 50 Km/h, αλλά χρειάζονται μερικά από τα δεν της παραπάνω παραγράφου.
Μήπως, λοιπόν, να επέμβει και να νομοθετήσει το Υπουργείο Μεταφορών
και να ισχύσουν το συντομότερο μέτρα για την προστασία όλων μας; Να μπορεί η Τροχαία βάσει του …τάδε Νόμου να κάνει το έργο της. Σε μια σύντομη
συζήτηση που είχα με κάτοικο άλλης Ευρωπαϊκής χώρας, όλα τα παραπάνω
δεν για την Ελλάδα είναι Υποχρεωτικά και με νόμο εκεί, εφ` όσον δύναται
να αναπτύξουν ταχύτητα άνω των 20Km/h. Εννοείται, δηλαδή, η ασφάλεια,
το κράνος, οι πινακίδες και σε συγκεκριμένους δρόμους. Εδώ περιμένουμε
πρώτα να συμβεί… να το πιάσουν το θέμα οι επαγγελματίες ατυχηματολόγοι
στα κανάλια και μετά να αρχίσουν να ξυπνάνε οι αρμόδιοι.
Μέχρι τότε ο Δήμος, που είναι λίγο περισσότερο ευκίνητος από το κράτος,
ας τοποθετήσει πινακίδες απαγόρευσης κάθε είδους τροχοφόρου (όχι μηχανοκίνητων, γιατί δε θα συμπεριλαμβάνει τους μπαταριάδες μηχανόβιους)
στις παιδικές χαρές και όπου αλλού νομίζει. Τουλάχιστον να προφυλαχθούν
οι πεζοί… Όσο για τους άλλους οδηγούς και τους ίδιους τους αναβάτες …Ο
Θεός είναι μεγάλος. Στην Ελλάδα ζούμε, το έχουμε μάθει για τα καλά αυτό.

Μια από τις αιωνόβιες ελιές του Ταξιάρχη
γράφει
η Κατερίνα Μερκούρη

Πήγα και κάθισα από κάτω, ως
τελευταία ελπίδα δροσιάς. Τα
κύματα της θάλασσας είχαν αποτραβηχτεί, η μυρωδιά της ίσα που με βασάνιζε. Σεπτέμβρης...όλα άρχιζαν αργά να
προβάρουν τις τακτικές τους συνήθειες.
Έμοιαζαν με το χταπόδι που σιγά σιγά,
με δυσκολία θαρρείς έμπαινε πάλι στο
θαλάμι του. “Κοίτα που η φύση μας προετοιμάζει!” σκέφτηκα. Γνωρίζει την πάστα του ανθρώπου. Σκληρή, απόκρημνη
και δυσπρόσιτη
κάποιες φορές, γινόταν μαλακιά και εύπλαστη κάποιες άλλες και χωρούσε στις χούφτες του Δημιουργού...δεν Του
κρατούσε κακία για την αποπομπή του. Έκπτωτος ο άνθρωπος γεύεται τις
απολαύσεις, τις χαρές, τις λύπες, απολαμβάνει την γαλήνη, την ηρεμία, μα
πάνω από όλα γεύεται την αμαρτία.
Προσπάθησα να αγκαλιάσω τον κορμό της, σαν μια προσπάθεια ανθρώπινης εικονικής παντοδυναμίας. Δεν τα κατάφερα. Χρόνια εκείνη δούλευε
ασταμάτητα σε μάχες με το χρόνο. Ήθελε κατά πώς φαίνεται να τον νικήσει, να του δείξει ποιος κάνει κουμάντο σε ένα ατέλειωτο παιχνίδι με
την φθορά. Με έτρεφε κιόλας...εμένα, την γενιά μου, τις προηγούμενες, τις
επόμενες. Το κέρδος της, η αθανασία...
Καρποί μικροί έχουν πέσει στην γη. Τους κλείνω μέσα στην χούφτα μου,
φυλακίζω μερικές ελπίδες, που αρνούνται πεισματικά να με εγκαταλείψουν. Μικρές αναθυμιάσεις εκλιπούσης απογοήτευσης εξανεμίζονται στο
άγγιγμα του καρπού. Η πλάτη μου τρίβεται στον τραχύ κορμό, σαν φιδίσιο πουκάμισο. Η δροσιά καλά κρατεί κι ο ίσκιος απλώνεται ευεργετικά,
με τιτάνιο θάρρος. Η σκέψη μου ταξιδεύει. Την προκαλούν ρίζες βαθιές,
που συνεχίζουν ν’ ανοίγουν δρόμους προς την δική μου θρέψη. Τα φύλλα
θορυβούν ασύστολα, τα κλαδιά γέρνουν επιδοκιμαστικά. Κι όμως ... συνεργούν αμετάκλητα στην διατήρηση της δικής μου φύσης. Την ακούω,
την σέβομαι, κρατώ απαλά τους τραυματισμένους καρπούς, προσκυνώ τον
επιθανάτιο ρόγχο....
Ευχαριστώ!!!

ΤΟ ΦΙΔΙ

Από μικρό κορίτσι πάλευε με το περιβόλι. Πολλά ήταν τα στόματα στην οικογένεια και σε εκείνη έλαχε το περιβόλι. Σηκωνόταν χαράματα. Έπαιρνε τον δρόμο της δουλειάς, ακολουθώντας αυτεπάγγελτα ένστικτα. Σιγά
σιγά συνήθισε. Οι δρόμοι του δικού της καλοκαιριού οδηγούσαν πάντα στο περιβόλι και την
ξεφόρτωναν από τα βάρη του προορισμού. Βλέπεις και το ταξίδι ήταν σύντομο. Κάθε μέρα οι
ίδιες δουλειές κι ο πάγκος της λαϊκής παρέμενε
ένας αχόρταγος εραστής. Τα ελέη του καλοκαιριού απλώνονταν μπροστά της κι εκείνη έπρεπε
πάση θυσία να κορφολογεί την ποιότητα του πάγκου της. Όλοι περίμεναν
το «Ελενάκι!»...
Το ίδιο έκανε κι αυτό το απόγευμα. Ο Αυγουστιάτικος ήλιος διακόρευε αδιάκοπα την παλαίμαχη φύση. Μια δύση δειλή διαγραφόταν αόριστα, σαν
υποψία. Άρχισε τις δουλειές της, με κύρια ασχολία το πότισμα. Τα πράματα
διψούσαν. Άνοιξε το νερό, που πετάχτηκε νευρικά από τον εύκαμπτο σωλήνα. Κάτι περίεργο γινόταν απόψε, κάποιος «ξένος» λαθροπατούσε στην
εύφορη γη. Τα πουλιά μαζεύτηκαν στην χνουδωτή τους χλαίνη. Σώπασαν
τα τζιτζίκια, έμεινε μετέωρη και η φωνή του γκιώνη.
Άκουσε τότε το σύρσιμο ανάμεσα στα ξερόχορτα. Ένα φίδι επίτιμο διεκδικούσε τα σκήπτρα της απόλυτης εξουσίας. Μεγαλόπρεπο, γυαλιστερό,
καινούργιο....λίγο πιο πέρα κείτονταν το παλιό του κοστούμι.
Τρόμος την κυρίευσε. Ο επάρατος εχθρός, που κουβαλούσε την κατάρα
της προπατορικής αμαρτίας, ερχόταν προς το μέρος της. Στάθηκε για λίγο,
προσπάθησε να σκεφτεί, να μην κάνει κάτι λάθος ...ήξερε κατά βάθος ότι
δεν είχε προηγούμενα μαζί του. Όρθια καθώς ήταν, μάζεψε την μακριά
της φούστα και άνοιξε τα πόδια της. Το φίδι δεν έχασε καιρό. Γλίστρησε
από την αναπάντεχη ανοιχτή χαραμάδα και κατευθύνθηκε στο λάκκο με το
νερό. Διόλου δεν ασχολήθηκε με τη μικρή, αντίθετα έδειξε να περιφρονεί
την παρουσία της, να διασκεδάζει με τον φόβο της. Η παιδική της περιέργεια πρόλαβε να ρίξει μια ματιά στο απερχόμενο ερπετό. Είδε σημάδια στο
γλιστερό κορμό. Κάπου είχε διαβάσει ότι κάποτε τα φίδια είχαν κι αυτά
πόδια. Τους τα στέρησε όμως η θεϊκή τιμωρία, τότε που το φίδι γέλασε την
ανθρώπινη φύση. Συνέχισε την δουλειά της, αφήνοντας το φίδι να ξεδιψάσει στο νερόλακκο. Έτσι κι αλλιώς και οι δύο ήταν έκπτωτοι!
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ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΚΛΑΔΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ... “ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ”!
Σχετικά νέα υπηρεσία της
Δ/νσης Τεχνικών Ανταποδοτικών
Υπηρεσιών & Έργων, στην οποία
υπάγεται ο τομέας καθαριότητας
του Δήμου Σαρωνικού, προσφέρεται στους δημότες με ένα τηλεφώνημα για καθορισμό ραντεβού
στο 2299320336.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Δήμου, με το φορτηγό της φωτογραφίας, έρχονται στο χώρο μας, την
ημέρα και ώρα που έχει καθοριστεί τηλεφωνικά,
και απομακρύνουν τα κλαδέματα ή/και τα ογκώδη
αντικείμενά μας.
Απ’ ό,τι πληροφορηθήκαμε, υπάρχει μεγάλη ζήτηση
της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τους δημότες.

ΑΔΙΑΝΟΗΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕ ΜΕ
5.300€
Αρχές Αυγούστου, στο θεατράκι της Π.Φώκαιας,
πραγματοποιήθηκε συναυλία, με μία αρκετά γνωστή τραγουδίστρια, που τυχαίνει να είναι και βου-

λευτής Κοζάνης.
Σύμφωνα με τις αναρτήσεις του Δήμου Σαρωνικού
στη “Διαύγεια” (που είναι υποχρεωτικές), αυτή η
μουσική βραδιά στοίχισε σε όλους εμάς πάνω από
5.300€!!!
Τα χρήματα μοιράζονται ως εξής:
Τραγουδίστρια και μουσικοί: 3.720€
Τεχνικός ήχου: 1.612€

Σύμφωνα με επιστολή του Δήμου, μπορούμε πλέον με ένα “κλικ” να υποβάλλουμε τα αιτήματά
μας, που προωθούνται στις αρμόδιες δημοτικές

ΑΝΑΡΩΤΙΟΜΑΣΤΕ...

Γιατί έπρεπε να σπαταληθούν τόσα χρήματα για
μια βραδιά, τη στιγμή που ο Δήμος επικαλείται συνεχώς την έλλειψη πόρων, με αποτέλεσμα πολλά
και σημαντικά προβλήματα της καθημερινότητας
να συνεχίζουν να παραμένουν άλυτα.
Μήπως θα ήταν προτιμότερο να είχαν προσκληθεί
ντόπιοι καλλιτέχνες και μουσικοί; Υπάρχουν δεκάδες εξαιρετικοί ερασιτέχνες, αλλά και επαγγελματίες.
Ίσως θα μπορούσαν να συμμετάσχουν εθελοντικά,
αλλά ακόμα κι αν τους πληρώναμε, θα ξοδεύαμε
ασφαλώς πολύ λιγότερα χρήματα και το κυριότερο
θα στηρίζαμε τον ίδιο μας τον τόπο για τον οποίο
-υποτίθεται- ότι ενδιαφέρονται οι τοπικοί μας άρχοντες!
Ακόμα και ο τεχνικός ήχου θα μπορούσε να είναι
από την περιοχή μας και όχι από το... Περιστέρι!!!
Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα
έγγραφα από τη Διαύγεια:
Αρχικά με υπογράφοντα τον Πρόεδρο,
Ν.Πουλόπουλο
https://yperdiavgeia.gr/pdfjs/web/viewer.html?file=/decisions/
downloadPdf/39273048
https://yperdiavgeia.gr/pdfjs/web/viewer.html?file=/decisions/
downloadPdf/39272169

Και διορθωμένα, ως προς τις υπογραφές, με υπογράφοντα τον Αντιπρόεδρο, Ε.Ζεκάκο...!!!

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Ρ1ΟΕΤ3-ΚΡΛ?inline=true&fbclid
=IwAR16QugX8frwJKlEnI3P5z7QyzATe2gj9Zs7Ih8dlfHXT5Ebe-YtgsfwD
https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΣΠΟΕΤ3-ΦΜΨ?inline=true&fbcl
id=IwAR3awDkVBZY6owNxGLDJ398EyMU2dT3FYd6e2FeCwtFh9
U39JjBpkLsbTGc

Η Ευτυχία γράφεται με Ε και όχι με €
Καλώς ή κακώς η αξία
του ανθρώπου σήμερα
μετριέται σε
χρηματικές μονάδες.Ότι και να κάνουμε
πλέον έχουμε μπει όλοι μας στο τρυπάκι
των χαρτονομισμάτων και της δίψας για
εξουσία.Το εμπόριο των ανθρώπων υφίσταται ακόμη και αν αυτό δεν γίνεται φανερό
και αντιληπτό στις μέρες μας.
Ο κάθε άνθρωπος το μόνο που εύχεται καθημερινά είναι να είναι υγιής.Να μην τον
βρει κάποιο κακό.Ακόμα και αν αρρωστήσει
όμως πολύ σοβαρά θα θέλει χρήματα για
την θεραπεία και να επανακάμψει.Καθημερινές ανάγκες όπως είναι το φαγητό και η
καθαριότητα πραγματοποιούνται μέσω των
χρημάτων.Σκέφτεσαι και το αν πρέπει να
ερωτευθείς λόγω έλλειψη χρημάτων.Αν είναι ποτέ δυνατόν. Αναρωτιόσασταν ποτέ ότι
θα καταλήγαμε ποτέ σε αυτό το σημείο;Να
σκεφτούμε εαν θα πρέπει να πράξουμε το
πιο όμορφο συναίσθημα και πράγμα στον
κόσμο;Αν θα έπρεπε να ερωτευθούμε.Φυσικά και πρέπει.Φυσικά και μπορούμε να
είμαστε ευτυχισμένοι με τα λίγα.Λένε αν

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕΤΑΙ...

έχεις λεφτά τα χεις όλα.Καλούς φίλους,
καλή ζωή και μια ευτυχισμένη οικογένεια.
Αν όμως κάποια στιγμή χάσεις όλα σου τα
λεφτά τότε είσαι σίγουρος οτι όλοι αυτοί οι
άνθρωποι θα παραμείνουν κοντά σου;Είσαι
σίγουρος οτι θα σε στηρίξουν και οτι θα σου
συμπεριφέρονται όπως και πριν;Μάλλον
όχι.Κάνουμε τα πάντα για να αποκτήσουμε πλούτη μέχρις ότου πεθάνουμε λες και
θα τα πάρουμε μαζί μας.Με τα χέρια άδεια
ήρθαμε και έτσι θα φύγουμε.’Ο,τι αποκτήσαμε θα μείνει μια για πάντα πίσω μας.Μόλις θυμήθηκα μια ιστορία που λέει για έναν
βασιλιά που όταν πέθανε σαν τελευταία
επιθυμία είχε να τον μεταφέρουν στο φέρετρο με τα χέρια ανοιχτά πετώντας πίσω
του όλη του την περιουσία.Το νόημα της
ιστορίας;Αυτό που ανέφερα πιο πριν.Με τα
χέρια άδεια ερχόμαστε και έτσι φεύγουμε.
Μόνο το συναίσθημα μένει μια για πάντα.
Όλα τα άλλα είναι απλώς υλικά.Γιατί τότε
να χαραμιζόμαστε και να μαραζώνουμε σε
περίπτωση που δεν είμαστε “κροίσοι”;Είναι
πιο ευτυχισμένοι οι πλούσιοι από τους φτωχούς επειδή έχουν λεφτά;Να σας πω κάτι;Η
ευτυχία γράφεται με Ε και όχι με €..Αυτό να
θυμάστε.!
πηγή: http://skrew-skrew.blogspot.com/

υπηρεσίες, χωρίς τη δική μας επίσκεψη στο Δήμο.
Απαιτείται εγγραφή (στο site του Δήμου), που είναι πανεύκολη, ενώ προσφέρονται αρκετές υπηρεσίες μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.
Πολύ θετικό!

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΑΜΕ ΤΗ ΡΑΦΗ 110 ΜΑΣΚΩΝ…

Ολοκληρώσαμε
τη ραφή καινούργιων μασκών (σε
πρώτη φάση 110),
που διανεμήθηκαν δωρεάν στους
ενταγμένους του
Κοινωνικού μας
Παντοπωλείου.
Αυτή τη φορά οι
μάσκες είναι πιο
ελαφριές από τις
προηγούμενες (που είχαμε ράψει και είχαμε μοιράσει στην πρώτη φάση της πανδημίας) και αποτελούνται από 3 στρώματα.
Τα δύο είναι από non-woven ύφασμα (μπεζ το
εξωτερικό και λευκό το εσωτερικό, που έρχεται σε
επαφή με το πρόσωπο) και το 3ο ενδιάμεσο στρώμα, που παίζει το ρόλο επιπλέον φίλτρου, είναι
από vilene/vlieseline. Οι μάσκες είναι πλενόμενες.
ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
F/B: ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
www.saronikosnet.wordpress.com
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Παραμύθι

Δελτίο Tύπου της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής

2.500 χρόνια
από τη Ναυμαχία της Σαλαμίνας
Τα μεταλλεία του Λαυρίου
και η νίκη των Ελλήνων

Φίλες και φίλοι,
σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής σε συνεργασία με τη Σχολή Μηχανικών ΜεταλλείωνΜεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου και το Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ) διοργανώνουν
ειδική επετειακή εκδήλωση για να τιμήσουν τη συμπλήρωση 2.500 χρόνων από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας
(480 π.Χ.) και τη συμβολή των αργυρούχων μεταλλείων
του Λαυρίου στη νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών,
σώζοντας τον ελληνικό πολιτισμό και την ευρωπαϊκήςοικουμενικής αξίας συνέχειά του· τα «ξύλινα τείχη», οι
200 νικηφόρες τριήρεις-από τις 378 συνολικά των Ελλήνων-επί των οποίων έλαμψε η πρόμαχος ανδρεία των
Αθηναίων, στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, είχαν ναυπηγηθεί απ’ το ασήμι που παρήχθη απ’ τη θέση Μαρώνεια
(σημερινή Καμάριζα) της Λαυρεωτικής· τούτο έγινε με
πρόταση του μεγαλοφυούς Θεμιστοκλή-ο περίφημος
ναυτικός νόμος του-, ο οποίος γεννήθηκε σ’ αυτά τα χώματα της Λαυρεωτικής, στον δήμο Φρεαρρίων.
Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου
2020, ώρα 8 μ.μ., στο υπαίθριο αμφιθέατρο του ΤΠΠΛ,
σύμφωνα με το Πρόγραμμα, που επισυνάπτεται, με την
τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων υγειονομικής προστασίας και με περιορισμένο, εξ ανάγκης, λόγω
της πανδημίας, αριθμό συμμετεχόντων, στους οποίους
θα αποσταλεί προσωπική πρόσκληση.
Επειδή, λόγω των περιοριστικών μέτρων, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή όλων των μελών και φίλων μας, η
εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά (livestreaming) στη
διεύθυνση: www.lavrion-mines-salamina.eu
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τούς παραπάνω συνδιοργανωτές για τη συνεργασία τους, τη «Χρυσή Τομή»
Κερατέας, την Χορωδία Λαυρίου και τον ΕπιμορφωτικόΕκδρομικό Όμιλο Λαυρίου για την υποστήριξή τους, την
ΑΜΚΕ πολιτιστικού και κοινωφελούς έργου «Αιγέας»
και το Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου για τη χορηγία
τους.
Λαύριο, 16 Σεπτεμβρίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.ΜΕ.Λ.

της Αναστασίας Ατταλειάδου (souladamar@yahoo.gr)

Μια φορά κι έναν καιρό μια όμορφη χώρα δημιουργήθηκε από τη φύση και τους θεούς της. Οι
ακτές και τα πολυάριθμα νησιά της βρέχονταν
από μια κατακάθαρη θάλασσα, ο ουρανός της
ήταν γαλανός, τα ψηλά βουνά και οι κάμποι της
μοσχομύριζαν ρίγανη και θυμάρι, τα δέντρα της
λύγιζαν από τους καρπούς, ο ήλιος την έλουζε τις περισσότερες μέρες του χρόνου, το κλίμα
και η γεωγραφική της θέση ήταν αξιοζήλευτα.
Στη χώρα αυτή, χιλιάδες χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, αναπτύχθηκε ένας σπουδαίος
πολιτισμός, όταν σε άλλους τόπους οι κάτοικοι
ζούσαν ακόμα σε ημιάγρια κατάσταση. Η ποίηση, η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, η ιατρική, η τέχνη κάθε μορφής, οι επιστήμες, καλλιεργήθηκαν
και άνθισαν, βάζοντας τα θεμέλια και για τον
πολιτισμό άλλων λαών με τους οποίους ήρθαν
σ΄επαφή είτε μέσω των εμπορικών σχέσεων είτε
μέσω της μετανάστευσης.
Στην ευλογημένη αυτή χώρα ζούσαν φιλόξενοι, νομοταγείς και ενεργοί πολίτες, αφού εκτός
όλων των άλλων, επινόησαν και το πολίτευμα
της δημοκρατίας. Πίστευαν στη δικαιοσύνη, την
ομαδικότητα, την άμιλλα. Aνήσυχα και δημιουργικά πνεύματα, ενθάρρυναν και υπερασπίζονταν
την ελευθερία λόγου και έκφρασης.
Βάρβαροι κατακτητές τους ζήλεψαν κι επιχείρησαν να τους υποτάξουν. Αν και χωρισμένοι σε
κρατίδια εκείνη την εποχή και όχι αποτελώντας
ένα ενιαίο κράτος, οι κάτοικοι καθοδηγούμενοι
από εμπνευσμένους αρχηγούς αντιστάθηκαν
με σθένος και αποφασιστικότητα, βασιζόμενοι
στα κοινά ιδανικά και τους δεσμούς που τους
ένωναν. Κατάφεραν να μεγαλουργήσουν και να
απλώσουν τη φήμη τους στον κόσμο.
Όμως στο πέρασμα των αιώνων επήλθε η φθορά, με συνέπεια την μακροχρόνια υποδούλωση
σε κατακτητές και την οπισθοδρόμηση της προόδου. Ο σπουδαίος πολιτισμός έχασε τη λάμψη
του, οι αξίες σιγά σιγά ξέφτισαν, οι δεσμοί και οι
αντιστάσεις χαλάρωσαν. Ακολούθησαν εμφύλιοι
καταστροφικοί πόλεμοι και πολιτικές συγκρούσεις που αποδυνάμωσαν τη χώρα. Αλαζόνες,
άβουλοι και φιλόδοξοι αρχηγοί συνέβαλαν καθοριστικά σ’ αυτό. Ωστόσο, χάρη στην ικανότητα λίγων άξιων ηγετών, οι οποίοι όμως βγήκαν

βίαια απ΄ τη μέση (δυστυχώς η γη αυτή γέννησε
αρκετούς «Εφιάλτες»), η χώρα είχε προλάβει να
οργανωθεί σε κράτος. Στην πορεία των χρόνων
ο πατριωτισμός και η εθνική αξιοπρέπεια ξεπουλήθηκαν στο παζάρι του κόσμου έναντι μερικών
αργυρίων, η ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία
παραδόθηκαν σε ξένους και παντοτινούς προστάτες. Εμφανίστηκαν μορφές πολιτεύματος
που περιόριζαν την ελευθερία. Η δημοκρατία, η
ηθική και η δικαιοσύνη μπερδεύτηκαν σε δαιδαλώδη δρομάκια. Η ελεύθερη έκφραση και η κριτική περιορίστηκαν από το νέο καθεστώς που
κυβερνούσε. Ο Κλήρος που είχε συγκεντρώσει
μεγάλη περιουσία και εξουσία, με απειλές και
φοβέρες κατάφερε να άγει και να φέρει ανίκανους και δειλούς πολιτικούς που ανήλθαν στην
εξουσία με δόλια μέσα. Ο άκρατος φανατισμός
έγινε όπλο όσων υπηρετούσαν τα συμφέροντα
κλήρου και εξουσίας. Οι κάτοικοι της χώρας μετατράπηκαν σε άτομα αφιλόξενα, ανασφαλή
και εγωπαθή. Η ιδιοτέλεια εξοστράκισε την κοινωνική αλληλεγγύη, η αδιαφορία για το κοινό
καλό κυριάρχησε στη συνείδηση των περισσοτέρων. Σταδιακά ο λαός μεταλλάχτηκε. Έχασε κάθε
σχέση και επαφή με το ένδοξο παρελθόν του.
Καμάρωνε απλώς για τον πολιτισμό των αρχαίων
προγόνων του, ανίκανος να σηκώσει το πολύτιμο φορτίο, αδιάφορος να κάνει την παραμικρή
προσπάθεια για να προστατευτούν τα έργα και η
κληρονομιά τους, άτολμος να υψώσει ανάστημα
και να εκδιώξει προδότες και πατριδοκάπηλους.
Μέχρι σήμερα, στη χώρα αυτή, τα επιτεύγματα
των σοφών της αποτελούν μια θολή ανάμνηση, ένα κάλπικο καύχημα, μια σαθρή βάση για
στήριγμα. Οι άνθρωποι της τέχνης και των Γραμμάτων σιωπούν παραγκωνισμένοι, αδύναμοι να
εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν.
Άραγε οι απόγονοι, θα καταφέρουν να διορθώσουν την κατάσταση, ν’ αλλάξουν την φθίνουσα
πορεία; Θα καθαρίσουν τη χώρα από την πολιτική δυσωδία, την κακοδιαχείριση, την κατασπατάληση του δημοσίου χρήματος; Θα ξαναδώσουν
στον αποπροσανατολισμένο λαό την αξιοπρέπεια, την εθνική υπερηφάνεια; Δύσκολο να πει
κανείς στο τέλος του παραμυθιού «ζήσαν αυτοί
καλά κι εμείς καλύτερα»!
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Τι σου κάνει η θάλασσα…
Γεώργιος Αρίστος

Ξεκινώντας και εφέτος τις καλοκαιρινές διακοπές
με τη γυναίκα μου, κατεβήκαμε στο Λαύριο, για
να πάρουμε το πλοίο της γραμμής για βόρεια.
Καλού κακού είχα πάρει μαζί μου μερικά παξιμάδια για τη διαδρομή, μιας και ήξερα ότι η γυναίκα μου υποφέρει από ναυτία, ενώ διάλεξα να
καθίσουμε στις μεσαίες θέσεις του πλοίου.
Παρακολουθώντας τον κόσμο που επιβιβαζόταν στο πλοίο, το μάτι μου έπεσε σ’ ένα συμπαθητικό νεαρό ζευγάρι, με το μωράκι τους
στην αγκαλιά της μάνας του, που κοντοστάθηκε
δίπλα μας και διάλεξε τις ακριανές σειρές των
καθισμάτων.
Η μάνα, με το που λύνει κάβους το πλοίο, παραδίνει το μωρό στον άντρα της και πέφτει
ψάθα στον καναπέ. Δεν άνοιξε τα μάτια της
μέχρι που φτάσαμε σχεδόν στο λιμάνι. Ο
άντρας της προφανώς και αυτός ενοχλημένος
από το κούνημα του πλοίου προσπαθούσε να
ηρεμήσει το μωράκι, αλλά, κυρίως, τον εαυτό
του…
Καθώς πλησιάζαμε στο Κάβο Ντόρο η θάλασσα
αγρίευε και το πλοίο άρχισε να κλυδωνίζεται από
το εποχιακό μελτέμι που ήταν στο φόρτε
του. Όσο συνεχίζαμε το ταξίδι, τα πράγματα
χειροτέρευαν. Ένας-ένας από τους επιβάτες
έγερναν το κεφάλι τους στο κάθισμά τους κλείνοντας τα μάτια τους, για να αντιμετωπίσουν
την ναυτία. Το πλοίο βούταγε με την πλώρη,
καταβροχθίζοντας τα μίλια, και οι επιβάτες μετρούσαν τις ώρες της δοκιμασίας τους μέχρι να
φτάσουν στο λιμάνι.
Αναπάντεχα βλέπω το νεαρό που βαστούσε
το μωράκι του να μου κάνει νόημα.   Πήγα κοντά του με τη σκέψη ότι ήθελε συζήτηση, για
να περάσει η ώρα. Αντί αυτού, χωρίς να μπορεί
να αρθρώσει λέξη, μου έδωσε το μωράκι που
βαστούσε αγκαλιά και έπεσε στο δάπεδο ξερός από ναυτία.  Προς στιγμή δεν ήξερα ποιον
να πρωτοβοηθήσω.   Τελικά, πήρα το μωράκι
και πήγα στη θέση μου.   Η γυναίκα μου δίπλα
μου κοιμόταν, όπως όλοι γύρω μου.
Αναγκαστικά ανέλαβα να εκτελώ χρέη παραμάνας, ομολογώ με πολλή αδεξιότητα. Αρχικά το
μωράκι αντιμετώπιζε πιο στωικά από τους

γονείς του την κατάσταση που επικρατούσε
και παρέμενε ευδιάθετο. Σχεδόν έδειχνε να
το διασκεδάζει.   Σιγά-σιγά, όμως, άρχισε
να αλλάζει διάθεση. Έγειρε το κεφαλάκι του
στο στήθος μου, κλαψουρίζοντας, γυρεύοντας
μητρικό γάλα.   
Λίγο έλειψε να αρχίσω και εγώ το κλάμα. Με
έκοψε κρύος ιδρώτας , άρχισε να με πειράζει το στομάχι μου, όμως, από άλλο είδος
ναυτίας. Προσπαθούσα με τις αδέξιες κινήσεις
μου να το ξεγελάσω, αλλά μάταια.
Στην απελπισία μου διαισθάνθηκα ένα ζευγάρι
μάτια να μας παρακολουθεί, καθώς το κλάμα
του μωρού δυνάμωνε. Μια γυναίκα, λες σταλμένη από το Θεό,    μου έκανε νόημα να πάμε
κοντά της. Είχε καταλάβει το πρόβλημά μας και
αμέσως φρόντισε το μωράκι που άρχισε να πίνει αχόρταγα το γάλα που του προσέφερε. Όταν
πια χόρτασε μου το παρέδωσε, για να το βοηθήσω να ρευτεί…
Αυτές οι ανθρώπινες συγκινητικές σκηνές συνέβησαν κατά το ταξίδι μας από το Λαύριο στη
Λήμνο.
Ομολογώ πως δεν είχα αποκτήσει τέτοια εμπειρία ούτε με τα παιδιά μου.
Επιτέλους, μετά από ώρες ταξίδι, με το παιδάκι μόνιμα στην αγκαλιά μου, φθάσαμε
σχεδόν   στο λιμάνι.   Η θάλασσα γαλήνεψε
και ένας- ένας από τους επιβάτες άρχισαν να
συνέρχονται.   Το βλέμμα μου μόνιμα το είχα
στραμμένο στους γονείς του μωρού που παρέμεναν ακίνητοι.    Ξαφνικά η μάνα του σηκώνεται, λες και γύρισε από άλλο κόσμο, ψάχνει για
το μωρό, το ζητά από τον άντρα της και ο άντρας
της από μένα. Το μωρό- ήταν κοριτσάκι- χωρίς
να χάσει τη διάθεσή του χάθηκε στη αγκαλιά της
μάνας …
Την άλλη μέρα, κάνοντας βόλτα με την γυναίκα μου στο λιμάνι, τους συναντήσαμε και τους
δόθηκε η ευκαιρία να μας ευχαριστήσουν για
τη βοήθεια που τους προσφέραμε σ’ εκείνο το
τόσο αναπάντεχο ταξίδι.
Υ.Γ Τι μπορεί να σου κάνει η θάλασσα…

Γράφει
η Αθηνά Γ.
Αναστασίου
Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr

Πολλές φορές ο πατέρας μου μάς
μιλούσε για τη ζωή του.

Χωρίς παράπονα για τις δυσκολίες τις ανυπέρβλητες της παιδικής ηλικίας και κάθε ηλικίας. Η
αγάπη των γονέων πλημμύριζε την καρδιά του
και αναπλήρωνε άπασες τις υλικές ελλείψεις.
Όταν έβλεπε στην τηλεόραση να μιλούν επιστήμονες ή πολιτικοί, ζήλευε την μόρφωση που
τού έλειψε, αν και ήταν προικισμένος με το χάρισμα του λόγου και την αγάπη στη μάθηση.
Ξυπόλυτος στο σχολείο, «γέμιζα τον πίνακα με
κλάσματα» μού διηγιόταν, καλός στην αριθμητική (δεν ήξεραν κάτι για μαθηματικά), είπε
κάποτε και τον άκουσα, στην μητέρα μου, όταν
σε μια εκπομπή στην τηλεόραση άκουσε τον
Μιχάλη Ράπτη (Πάμπλο) να μιλάει:
«Μαρία, τζάμπα γεννηθήκαμε....»....
Διάβαζε καθημερινά την εφημερίδα του μέχρι
τις αγγελίες, και δυο φορές!
Για να έχει να διαβάζει.
Πίστευε στη μόρφωση των παιδιών, και κυρίως
των γυναικών.
Ψήφιζε τον Γεώργιο Παπανδρέου, τον Γέρο,
γιατί καθιέρωσε την δωρεάν παιδεία.
Αυτό διευκόλυνε τα όνειρά του!
Δεν παραπονέθηκε ποτέ που είχε τρία κορίτσια!
(Τα κορίτσια θέλουν τέχνη, έλεγε!).
Πάλευε με νύχια και με δόντια να τελειώσουμε
τις σπουδές μας.
Με «έσπρωξε» με τρόπο και πειθώ να ακολουθήσω τη Νομική.
Χάρηκε τρελά όταν μπήκα.
Ένοιωσε υπερήφανος στην πρώτη μου ποινική
δίκη, που με είχε συνήγορο υπεράσπισης.
Με ένα χαμόγελο, με ένα τσιγάρο στο όμορφο
χέρι του...
Πατέρα μου, εσύ που δεν σπούδασες, γνώριζες
τα πάντα για τη ζωή!
Σ’ ευχαριστώ και σε αγαπώ!
Αφιερωμένο στους σημερινούς γονείς!

Ο Θαλασσινός ανοιχτής θάλασσας

Ο Τσάρλι Τσάπλιν έζησε 88 χρόνια.
Μας άφησε 4 δηλώσεις:
(1) Τίποτα δεν είναι για πάντα σε αυτόν τον κόσμο, ούτε καν τα προβλήματά μας.
(2) Λατρεύω να περπατάω στη βροχή γιατί κανείς δεν μπορεί να δει τα δάκρυά μου.
(3) Η πιο χαμένη μέρα στη ζωή είναι η μέρα που
δεν γελάμε.
(4) Έξι καλύτεροι γιατροί στον κόσμο…:
Ο ήλιος-Ξεκούραση-Άσκηση-Διατροφή
-Αυτοσεβασμός-Φίλοι.
Μείνε σε αυτούς σε όλα τα στάδια της ζωής σου
και απόλαυσε μια υγιή ζωή… Αν δεις το φεγγάρι, θα δεις την ομορφιά του Θεού…
Αν δεις τον ήλιο, θα δεις τη δύναμη του Θεού…
Αν δεις έναν καθρέφτη, θα δεις την καλύτερη
δημιουργία του Θεού.
Οπότε πίστεψέ το. Είμαστε όλοι τουρίστες, ο
Θεός είναι ο ταξιδιωτικός μας πράκτορας που
έχει ήδη εντοπίσει τις διαδρομές, τις κρατήσεις
και τους προορισμούς μας… εμπιστευτείτε τον
και απολαύστε τη ζωή
Η ζωή είναι απλά ένα ταξίδι! Ως εκ τούτου, ζήσε
το σήμερα! Αύριο μπορεί να μην είναι.
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ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΩΝ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ

Καρδιολόγος - Αντιστράτηγος ε.α.
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
επ. πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ιατρών Λογοτεχνών

Το καρδιο - αναπνευστικό σύστημα

από το ομώνυμο βιβλίο των Εκδόσεων Αγγελάκη, μια ευγενική
προσφορά στους αναγνώστες μας.

Η καρδιά και οι πνεύμονες αποτελούν «συγκοινωνούντα
δοχεία». Οι πνεύμονες μπορούν να θεωρηθούν σαν καθρέφτης της λειτουργικότητας της καρδιάς. Η καλή ή διαταραγμένη καρδιακή λειτουργία έχει ανάλογα, άμεσες ευεργετικές ή επιβαρυντικές επιπτώσεις
στην αναπνευστική λειτουργία.
Τι είναι η καρδιά;
Η καρδιά είναι ένα θαύμα της φύσης, μια αφάνταστα δυνατή και ακούραστη αντλία που
με τη λειτουργία της εξασφαλίζει τη διαρκή κυκλοφορία του αίματος. Διαθέτει ιδιαίτερες
ιδιότητες έναντι των άλλων μυών του σώματος που της εξασφαλίζουν απίστευτη αντοχή
και δύναμη, ώστε να πάλλεται πάνω από 100.000 φορές το 24ωρο.
Εξακοντίζοντας η καρδιά ακατάπαυστα το αίμα με μεγάλη δύναμη μέσα στα δύο μεγάλα
αγγεία, την αορτή και την πνευμονική αρτηρία, εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς:
α) Την τροφοδοσία των ιστών με οξυγόνο και χρήσιμα δομικά και ενεργειακά υλικά μέσω
της συστηματικής κυκλοφορίας.
β) Την ανταλλαγή των αερίων στους πνεύμονες μέσω της πνευμονικής κυκλοφορίας.
γ) Την απομάκρυνση μέσω των νεφρών των άχρηστων παραγώγων που συσσωρεύονται
από τη λειτουργία των οργάνων και τον μεταβολισμό.
Η καρδιά χωρίς σταματημό στέλνει αίμα προς δύο κατευθύνσεις: Καθαρό οξυγονωμένο
αίμα προς τα όργανα όλου του σώματος και ακάθαρτο αίμα προς τους πνεύμονες για να
οξυγονωθεί.
Το σοφό αυτό όργανο, η καρδιά, αφήνει το μυαλό μας κατάπληκτο για το πώς μπορεί να
πάλλεται συνεχώς δίχως ξεκούραση. Αυτό το επιτυγχάνει με την ιδιαίτερη δομή στην ιστολογική κατασκευή της: Πρώτον, διαθέτει πολλά περισσότερα μιτοχόνδρια στα μυοκύτταρά
της από ότι οι άλλοι μύες του σώματος. Τα μιτοχόνδρια είναι οι «μηχανές» που παράγουν
ενέργεια. Δεύτερον, υπερεκμεταλλεύεται το οξυγόνο που της παρέχεται μέσω του αίματος
των στεφανιαίων αρτηριών μέχρι και στο 90%. Απομυζά δηλαδή για τις ανάγκες της σχεδόν
όλο το οξυγόνο του οξυγονωμένου αίματος, ενώ όλοι οι άλλοι μύες του σώματος μπορούν
να εκμεταλλευτούν μόνο το 30% του οξυγόνου και τρίτον, για λίγα εκατοστά του δευτερολέπτου μένει ακίνητη κατά τη διάρκεια ενός καρδιακού κύκλου.
Παρά το γεγονός ότι η καρδιά είναι ένας απλός μυς που λειτουργεί σαν ακούραστη αντλία,
της έχουν αποδοθεί και συναισθηματικές ιδιότητες. Εκτός του ότι έχει παλαιότερα θεωρηθεί ως η έδρα της ψυχής, φαντάζει και ως γενεσιουργό όργανο των συναισθημάτων. Μπορεί τα αισθήματα να εκπορεύονται από τον εγκέφαλο, στην καρδιά όμως αποκωδικοποιούνται και παίρνουν τον σωματικό τους χαρακτήρα. Γι’ αυτό και είναι χιλιοτραγουδισμένη και
πολυζωγραφισμένη.
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΝΙΚΗΣ ΑΠΝΟΙΑΣ
γράφει ο
ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148

Η διάκριση του απλού ροχαλητού από
το σύνδρομο υπνικής άπνοιας (Σ.Υ.Α) και
η σχέση που μπορεί να έχουν, έχει γίνει
πολύ καλύτερα κατανοητή σήμερα με
τις σύγχρονες διαγνωστικές μεθόδους.
Πλήθος ιατρικών ειδικοτήτων (ΩΡΛ,
Πνευμονολόγοι, Παθολόγοι, Καρδιολόγοι, Γναθοχειρουργοί, Νευρολόγοι,
Ψυχίατροι, κ.ά) σχετίζεται με το σύνδρομο λόγω των πολλών και σοβαρών

συνεπειών του.
Σαν υπνική άπνοια ορίζεται η διακοπή της ροής του αέρα για πάνω από 10
δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του ύπνου, ενώ σαν υπόπνοια ορίζεται η παροδική μείωση του εισπνεόμενου όγκου αέρα για τουλάχιστον το ίδιο διάστημα. Διακρίνονται τρεις τύποι του συνδρόμου: α) αποφρακτική (η συνηθέστερη) λόγω απόφραξης κάποιου ή κάποιων σημείων της ανώτερης αναπνευστικής οδού, β) κεντρική, λόγω απενεργοποίησης των αναπνευστικών μυών από
τον εγκέφαλο και γ) μικτού τύπου, που αποτελεί συνδυασμό των δύο πρώτων.
Η συχνότητα του συνδρόμου υπολογίζεται στο 4% του γενικού πληθυσμού και
στο 5-10% των ενήλικων ανδρών. Είναι πολύ συχνότερο στους άνδρες και ειδικά στους παχύσαρκους.
Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι το γνωστό ροχαλητό παρουσιάζεται στο 50%
των ανδρών και στο 30% των γυναικών. Αυτό οφείλεται στη δόνηση των τοιχωμάτων του φάρυγγα, της μαλθακής υπερώας και της σταφυλής κατά τον
ύπνο. Το ροχαλητό δεν είναι άπνοια αλλά μπορεί να την υποκρύπτει.
Αιτίες απόφραξης και πρόκλησης του συνδρόμου αποτελούν: α) η υπερβολική χαλάρωση των μυών της υπερώας, του φάρυγγα και της γλώσσας κατά
την εισπνοή, β) απόφραξη του αεραγωγού από μεγάλες αμυγδαλές, αδενοειδείς εκβλαστήσεις (κρεατάκια), κύστες, όγκοι, μεγάλη ρίζα γλώσσας, κ.ά,
γ)υπερβολικό μήκος και πάχος μαλθακής υπερώας και σταφυλής και δ) απόφραξη μύτης από σκολίωση διαφράγματος, πολύποδες, όγκους, ρινίτιδες,
υπερτροφικές κόγχες, κ.ά.
Συνυπάρχοντα νοσήματα, φαρμακευτική αγωγή (π.χ αγχολυτικά, αντικαταθλιπτικά, αντιισταμινικά, υπνωτικά φάρμακα) και η χρήση αλκοόλ επιτείνουν το
πρόβλημα και συνεκτιμώνται.
Οι συνέπειες είναι πολλές και σοβαρές. Ενδεικτικά αναφέρονται η υπνηλία
και έντονη κόπωση κατά την ημέρα, διαταραχές μνήμης, πονοκεφάλους, ανικανότητα, αρτηριακή πίεση, αρρυθμίες, έμφραγμα μυοκαρδίου, εγκεφαλικό
επεισόδιο ακόμα και ο αιφνίδιος θάνατος.
Η διάγνωση ξεκινά από το ιστορικό, τη φυσική εξέταση και από την σχολαστική ΩΡΛ κλινική εξέταση που περιλαμβάνει ενδοσκοπικό έλεγχο μύτης, φάρυγγα και λάρυγγα προκειμένου να εντοπιστεί η θέση και το είδος της απόφραξης, θεμελιώνεται, όμως, από την πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου.
Στη μελέτη αυτή, η οποία γίνεται σε εργαστήριο ύπνου, καταγράφεται η καρδιακή και αναπνευστική λειτουργία κατά τον ύπνο, καθώς και πλήθος άλλων
παραμέτρων. Ανάλογα με το πόρισμα (δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας) ο ασθενής
κατατάσσεται σε ήπιο, μέτριο ή σοβαρό σύνδρομο. Εναλλακτικά, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατ’ οίκον φορητές συσκευές υπνογραφήματος, οι οποίες
μελετούν λιγότερες παραμέτρους, έχουν μικρότερη αξιοπιστία, αλλά έχουν το
πλεονέκτημα της εύκολης, γρήγορης και οικονομικής προσέγγισης του προβλήματος στο φυσικό χώρο του ασθενή.
Οι θεραπευτικές επιλογές εξαρτώνται προφανώς από τα αποτελέσματα και
τα συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας. Σοβαρές και παρατεταμένες άπνοιες
με επικίνδυνες αρρυθμίες, συνυπάρχουσα καρδιακή ή αναπνευστική ανεπάρκεια, απαιτούν επείγουσα αντιμετώπιση. Μεταξύ των πρώτων επιλογών είναι
η απώλεια βάρους,
η τροποποίηση κάθε επιβαρυντικής φαρμακευτικής
αγωγής, η αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ. Μπορεί να φανεί χρήσιμη η χρήση οδοντοστοματικών συσκευών που σκοπό έχουν τη διεύρυνση του φάρυγγα
στον ύπνο καθώς και η ρύθμιση τυχόν ενδοκρινολογικών αιτίων (πχ υποθυρεοειδισμός, μεγαλακρία). Η χρήση συσκευής συνεχούς χορήγησης αέρα (CPAP)
προκειμένου να υπερνικηθούν οι αυξημένες αντιστάσεις είναι η πλέον διαδεδομένη μέθοδος αντιμετώπισης. Απαιτεί εξοικείωση και συμμόρφωση του
ασθενούς αλλά είναι μη επεμβατική μέθοδος με πολύ καλά αποτελέσματα.
Πλήθος χειρουργικών ΩΡΛ επεμβάσεων έχουν, κατά καιρούς, προταθεί, όμως
οι περισσότερες εγκαταλείφθηκαν ως μη αποτελεσματικές. Οι σύγχρονες
απόψεις συνοψίζονται σε στοχευμένη παρέμβαση ανάλογα με τη θέση και το
είδος της απόφραξης. Ενδεικτικά αναφέρονται ο ευθειασμός διαφράγματος,
η αμυγδαλεκτομή, η σταφυλουπερωιοπλαστική, η κογχοπλαστική και, σε
ακραίες καταστάσεις, η τραχειοστομία.
Συνοψίζοντας, απαιτείται σωστή και συνδυασμένη προσέγγιση από πλήθος
ιατρικών ειδικοτήτων του ασθενή με υπνική άπνοια. Η έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια και γι’ αυτήν ακόμα τη
ζωή του ασθενούς.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Αυτόνομος χώρος, δίπλα στο Ιατρείο
Λ. Σαρωνίδος 51 τηλ. 22910 80190 & 6981125811
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Του Χρήστου Προμοίρα

Το πρώτο μου Αναγνωστικό το ξεφύλλισα πριν γραφτώ στο σχολείο.
Ακόμα θυμάμαι τη στιγμή που το έφερε ο πατέρας μου στο σπίτι.
-Αυτό είναι το βιβλίο που θα μάθεις την
«άλφα-βήτα», μου είπε χαμογελώντας.
Να το προσέχεις να μην το λερώσεις ούτε να γράψεις
τίποτα πάνω γιατί είναι ξένο. Το δανείστηκα από την
μικρή Ασπασία που δουλεύω μαζί με τον πατέρα
της.
Πράγματι…Στο πάνω μέρος του εξωφύλλου ήταν
κολλημένη μια γαλανόλευκη ετικέτα που έγραφε τα
εξής : ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α΄ ΤΑΞΕΩΣ της μαθητρίας Ασπασίας Ζ….. .
Θυμάμαι πόση εντύπωση μου έκαναν τα σχέδια, τα
χρώματα και οι τέλειοι συνδυασμοί τους σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου. Όπως και τα σκίτσα των θρυλικών ηρώων …Της Άννας, του Μίμη, της Λόλας, της Έλλης και των άλλων παιδιών που πρωταγωνιστούσαν
στις σελίδες κλέβοντας τη δόξα απ’ τα γράμματα.
Γιατί εδώ που τα λέμε ακόμα και ένας αναλφάβητος
-όπως εγώ μέχρι τότε-μπορούσε να υποψιαστεί τους
απλοϊκούς διαλόγους των παιδιών-σκίτσων αρκεί να
έδειχνε την απαιτούμενη προσοχή και να διέθετε τη
στοιχειώδη αντίληψη.
Εκείνο όμως που αναδείκνυε το ταπεινό αναγνωστικό σε μαγικό εγχειρίδιο ήταν τα χρώματα και η εναλλαγή τους σε σχέση με τα δρώμενα.
Σε διάστημα μόλις λίγων ημερών το Αναγνωστικό της
Ασπασίας Ζ…… είχε γίνει η πιο αγαπημένη μου συνήθεια. Ένοιωθα κι εγώ συμμαθητής και σύντροφος του
Μίμη του Γκίκα και του Σγουρού. Μαζί τους έγραφα,
έσβηνα και συλλάβιζα τα γράμματα του κειμένου.
Και όχι μόνο… Η Άννα μου έμαθε να συλλαβίζω, η
Έλλη να γράφω, η Λόλα με κέρασε τις πρώτες μου
στιχοπλοκές!!!
Έκτοτε πέρασα σχεδόν όλα τα καλοκαιρινά μου μεσημέρια παρέα με το Αναγνωστικό της μαθητρίας
Ασπασίας Ζ………. και τους συνομήλικούς μας ήρωες-σκίτσα έχοντας σαφώς κάνει προόδους και επί
της ουσίας, αφού με τη βοήθεια του πατέρα μου
συλλάβιζα με άνεση προκαλώντας το θαυμασμό του
περίγυρου.
-Αυτός ο μικρός να μου το θυμηθείτε θα γίνει δικηγόρος! Τα παίρνει εύκολα τα γράμματα!!! Έλεγε με
απόλυτη σιγουριά ο θείος μου ο Μήτσος….
-Σίγουρα...Καλέ δεν τον ακούτε; Ροδάνι πάει η γλώσσα του… Όχι σαν τον Νικολάκη του Καρυστιανού
που δεν έχει μάθει ακόμα ούτε τα μισά γράμματα.
Και πήγε και στο Νηπιαγωγείο, ενώ ο δικός μας δεν
πήγε…. Συμπλήρωνε η θεία μου η Αρχοντούλα.
Αλήθεια τώρα που το σκέφτομαι πώς και δεν είχα
πάει στο Νήπιο;…Αναπάντητο!!!
-Χρήστο μου…Αγόρι μου… να γίνεις κληρικός…. Αρχιμανδρίτης να με διαδεχτείς στην ενορία μας, στη
χάρη Της κι εγώ να σου αφήσω τα εγκόλπια και τα
άμφιά μου που δεν τα έχουν χαρεί ούτε Μητροπολίτες.
-Αυτός ήταν ο Μακαριστός Αρχιμανδρίτης Ανθ………
-Όχι, παιδάκι μου, να μην γίνεις Αρχιμανδρίτης με
εκλιπαρούσε η συγχωρεμένη η γιαγιά μου η Σουζάνα. Nα «ντυθείς» παπάς παντρεμένος. Να κάνεις
πολλά παιδιά…(Εκείνη είχε οκτώ γέννες στο ενεργητικό της!!!) Και στο πρώτο αγόρι να δώσεις το όνομα
του πατέρα σου… Κωνσταντίνος… Έτσι είναι το σωστό και το δίκαιο!!!
Έλεγαν κι άλλα τέτοια νόστιμα μα πού μυαλό να τα
συγκρατήσω… Από το μακρινό και αβέβαιο μέλλον
σαφώς προτιμούσα το πολύχρωμο παρόν.
Ένα παρόν γεμάτο… Άννα να ένα μήλο….-Μίμη φέρε
το τόπι… και λα! λα! λα! η Λόλα λα! λα! η «καργιόλα»!!! όπως το παράφραζε αργότερα στην αίθουσα
του σχολείου ο συμμαθητής μου ο Βάϊος! (Το στιχάκι
ανήκε σε έναν θείο του που δούλευε σερβιτόρος σε
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ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ: ΑΣΠΑΣΙΑΣ Ζ……...
μια ταβέρνα στο Σούνιο).
Εντός ολίγου το καλοκαίρι πέρασε. «Με την πρώτη
σταγόνα της βροχής», όπως λέει και ο ποιητής, μπήκαμε στο Σεπτέμβρη των μαθητών και μαζί τους μπήκα κι εγώ στην αίθουσα της πρώτης τάξης του Α’
Δημοτικού Σχολείου Λαυρίου με δασκάλα την κυρία
Ελένη (Μια ταλαιπωρημένη πενηντάρα από την Αθήνα αγνώστων λοιπών στοιχείων με βαμμένα κόκκινα
μαλλιά και άσπρες χιονάτες ρίζες.)
Το κτήριο του Σχολείου μας ήταν ένα εξαιρετικό νεοκλασικό ψηλοτάβανο με χρονολογία κατασκευής
1901.
Από την πρώτη κιόλας εβδομάδα μας μοίρασαν το
μοναδικό βιβλίο που είχε σχεδιαστεί για την τάξη
μας και βέβαια δεν ήταν άλλο από το ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ
της Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. Ακριβώς ίδιο.
Τι λέω ίδιο… ολόιδιο… αδελφάκι μ’ αυτό που είχα
ήδη στην κατοχή μου.
Το ίδιο απόγευμα στο πάνω μέρος του εξωφύλλου
ήταν κολλημένη μια γαλανόλευκη ετικέτα που έγραφε τα εξής (Με τα εξαιρετικής καλλιγραφίας γράμματα του πατέρα μου που δυστυχώς δεν κληρονόμησα): ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ Α’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ του μαθητού
Χρήστου Κ. Προμοίρα.
Σιγά-σιγά όλα έδειχναν πως πήραν το δρόμο τους.
Ακόμα και το βιβλίο της Ασπασίας επεστράφη στην
κάτοχό του εντελώς ξαφνικά φέρνοντάς με στα πρόθυρα της μελαγχολίας.
-Μα να δώσουμε από τώρα το βιβλίο; έλεγα και ξανάλεγα στη μάνα μου κακόκεφος και ζεματισμένος.
-Τι να το κάναμε, βρε παιδάκι μου… Δεν ήτανε δικό
μας …Άλλωστε εσύ πλέον έχεις το δικό σου που είναι
ολοκαίνουργιο…
Φαινομενικά δεν είχε άδικο η μητέρα μου, όμως, εγώ
είχα χάσει το κέφι μου και δεν σας κρύβω ότι ποτέ
δεν συμπάθησα το δικό μου Αναγνωστικό.
Ήταν ίδιο, ήταν δικό μου κι όμως το ένοιωθα ξένο.
Για φαντάσου!!! Έτσι, λοιπόν, το ξεφύλλιζα αμίλητος
και ανόρεκτος, αφού ήξερα με λεπτομέρειες τα δρώμενα των σελίδων του. Ακόμα και οι ήρωες-σκίτσα
άρχισαν να ξεπέφτουν και να απομυθοποιούνται
μπροστά στα μάτια μου. Ακόμα και τα χρώματα που
τόσο με μάγευαν άρχισα να τα βλέπω βαριεστημένα. Ευτυχώς για τη μαθητική μου εξέλιξη δεν έχασα
την προσοχή μου για τα κείμενα –κι ας τα είχα μάθει
απέξω-με αποτέλεσμα να μην καταλάβει κανένας τίποτα από τα εντός μου συμβάντα.
Διότι, όπως θα καταλάβατε, υπήρχαν συμβάντα, ευρήματα και, κυρίως, σκιρτήματα για την κάτοχο του
βιβλίου, την μαθήτρια Ασπασία Ζ… Έρωτας κεραυνοβόλος… Αθώος, παιδικός, παραμυθένιος…
Με την Ασπασία Ζ… Την υπέροχη άγνωστη Δουλτσινέα μου!!!
Η σχολική χρονιά πήρε το δρόμο της…
Σχολείο, δάσκαλος, αίθουσα, κιμωλίες, μολύβια, ξύστρες, νερομπογιές, τετράδια, πλαστελίνη, εκδρομή,
προαύλιο, παρέλαση είναι κάποιες από τις καινούργιες λέξεις που μπήκαν με φόρα στη ζωή μου!!!
Γρήγορα εξελίχτηκα σε ένα μαθητή του άριστα-δέκα
τόσο στην αντιγραφή και στην ορθογραφία όσο και
στην αριθμητική. ( Πότε με τα δάκτυλα πότε με το
μυαλό μου.)
Στο τέλος της σχολικής χρονιάς το ενδεικτικό ήταν
σαφέστατο: Άριστα (ΔΕΚΑ). Με το σπαθί μου κέρδισα την εκτίμηση του γνωστού περίγυρου.
Άρχισαν πάλι τα σενάρια για δικηγόρους, παπάδες
παντρεμένους ή όχι… έπεσαν και καινούργια επαγγέλματα στο τραπέζι όπως: Δάσκαλος, καπετάνιος,
μηχανικός, κλωστοϋφαντουργός.
Άρχισαν οι διακοπές!!! Τα πρώτα μπάνια, τα πρώτα
παγωτά… Ποδόσφαιρο στην αλάνα …Κρυφτό, κυνηγητό κι επιτραπέζια (Φιδάκι, Γκρινιάρης κ.λπ.)
Ξαφνικά ένα μεσημέρι γύρω στα μέσα Ιουνίου το
θαύμα έγινε. Ο πατέρας μου γύρισε από τη δουλειά

κρατώντας ένα δεματάκι.
-Άνοιξέ το… Μου είπε γελαστός.
-Είναι το Αναγνωστικό της καινούργιας σου τάξης.
Με ταχυδακτυλουργική ευκολία άνοιξα το δέμα, ενώ
η καρδιά μου χτυπούσε ανεξέλεγκτα!!!
-Πω…πω… τι όμορφο που είναι...αναφώνησα γοητευμένος.
-Άντε, λοιπόν, καλή πρόοδο, μου απάντησε ο πατέρας μου και βγήκε από το δωμάτιο.
Το βιβλίο ήταν εξίσου όμορφο και πολύχρωμο με το
περσυνό μα το σημαντικότερο ήταν η μαγική γαλανόλευκη ετικέτα κολλημένη και πάλι στο πάνω μέρος
του εξωφύλλου: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ Β’ ΤΑΞΕΩΣ της μαθητρίας Ασπασίας Ζ…….. .
Δεν ήξερα τι να πρωτοκάνω από τη χαρά μου…. Το
φιλούσα, το ξεφύλλιζα, το μύριζα, το αγκάλιαζα
και άντε πάλι απ’ την αρχή… Το άνοιγα με προσοχή
ψάχνοντας μια λέξη, ένα στίγμα, ένα σινιάλο που
θα επέτρεπε στη φαντασία μου να τρέξει… να καλπάσει… και επιτέλους να σχηματίσει την μαθήτρια
Ασπασία Ζ…….. που επί ένα χρόνο με ταλαιπωρεί χωρίς βέβαια να ευθύνεται για κάτι.
Τη φανταζόμουνα σε μια λαϊκή γειτονιά του Πειραιάγιατί στον Πειραιά έμενε η καλή μου και συγκεκριμένα στο Κερατσίνι-να παίζει με τις φίλες της, να λένε
μυστικά, να τρέχουν ιδρωμένες στα Ταμπούρια και
στην Υπαπαντή… (Έμενα κι εγώ μικρός στον Πειραιά
γι’ αυτό ξέρω τα κατατόπια).
Μια Κυριακή πρωί δεν άντεξα και ρώτησα τον πατέρα μου…
-Μπαμπά αυτή η Ασπασία Ζ…… είναι καλή μαθήτρια;
-Ναι, καλή είναι, μου απάντησε ο πατέρας μου διαβάζοντας την εφημερίδα του.
-Και…μπαμπά…
-Πες μου τι άλλο θέλεις (Επιτέλους ο πατέρας μου με
κοίταξε)… Είναι αλήθεια ότι έπρεπε να σας είχα γνωρίσει, όμως φοβάμαι ότι αυτό πλέον δεν γίνεται… Ο
πατέρας της διορίστηκε στον ΟΤΕ Αγρινίου∙ όπως
καταλαβαίνεις, εδώ και μια βδομάδα η οικογένεια
μετακόμισε για πάντα εκεί.
Όσο για το Αναγνωστικό κράτησέ το… Δεν νομίζω να
υπάρξει επιστροφή.
-Α…Έτσι …τραύλισα δαγκωμένος πριν αποσυρθώ στο
δωμάτιό μου.
Οι επόμενες ώρες με βρήκαν αμίλητο μπροστά στο
Αναγνωστικό της μαθητρίας Ασπασίας Ζ…… .
Μιας Ασπασίας που ήταν η αιτία να συλλαβίσω τις
πρώτες μου λέξεις .
Να ζωγραφίσω τα πρώτα μου όνειρα, να εντοπίσω το
πρώτο μου σκίρτημα. Να ανιχνεύσω τον πρώτο μου
έρωτα.(Δεν έχει σημασία αν οι ανιχνευτές μου την
έδειχναν στο Κερατσίνι, ενώ εκείνη είχε μετακομίσει
στο Αγρίνιο)
Μα τι λέτε τώρα;
Αυτές είναι λεπτομέρειες που δεν αλλοιώνουν το σενάριο. Από τότε για χρόνια μετέπειτα έψαχνα μιαν
Ασπασία Ζ…. να έρχεται σαν τον άνεμο και να τρυπώνει στα όνειρά μου και στις αλήθειες μου… να λάμπει σαν άστρο στη ζωή μου, στην ψυχή μου, στα
τραγούδια μου!!!
Έτσι γίνεται συνήθως….Μια «Ασπασία Ζ…» φεύγει
και μια άλλη «Ασπασία Ζ…» έρχεται… Και το ταξίδι
συνεχίζεται…
Μετά από δεκάδες χρόνια τυχαία ανακάλυψα την
πορεία της «μαθητρίας Ασπασίας Ζ…»
Έτσι για την ιστορία η Δουλτσινέα μου σπούδασε δασκάλα. Διορίστηκε στην Αμφιλοχία και παντρεύτηκε
ένα συνάδελφό της. Απολογισμός: τρία παιδιά (Ένα
κορίτσι και δυο αγόρια).
Ας είναι πάντα γελαστή κι ευτυχισμένη!!!
Υ.Γ.Καλή σχολική χρονιά στα παιδιά !!!
Καλή δύναμη στους γονείς και στους δασκάλους!!!
Υγεία σε όλους μας!!!
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Συνέντευξη με τον
Μανώλη Μπίστα

“Ποιος τη ζωή μου...” Επτά χρόνια μετά την παράσταση στη Μακρόνησο

Ντίνος Λιούμης,Θέμης Μουμουλίδης,Μανώλης Μπίστας,Μιχάλης Αδάμ

- «Ποιος τη ζωή μου…». Πως νιώθεις επτά χρόνια
μετά από μια, κατά γενική ομολογία, επιτυχημένη
οργάνωση;
Νοσταλγία. Νομίζω ότι ήταν η πιο σπουδαία «στιγμή μου» για πολλούς λόγους. Ο τόπος, το τιμώμενο πρόσωπο, ο βαθμός δυσκολίας, οι θεατές… Αν
θυμάμαι καλά, κόπηκαν 6.000 εισιτήρια, αλλά ο
κόσμος ήταν πολύ περισσότερος, διότι είχαν έρθει
πολλοί με ιδιωτικά μέσα.
- Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την παράσταση στη
Μακρόνησο;
Τη βραδιά της πρεμιέρας της στο θέατρο Badminton,
όπου ήμουν καλεσμένος της παραγωγής. Παρακολουθώντας την, την «είδα» στη Μακρόνησο. Την
επόμενη ημέρα μίλησα με τον τότε Δήμαρχο, Κώστα Λεβαντή, κι αφού συμφώνησε, επικοινώνησα
με την αντιδήμαρχο της Κέας. Για όσους δεν το
γνωρίζουν η Μακρόνησος ανήκει – ιδιοκτησιακά –
στο Δήμο Κέας, οπότε οτιδήποτε οργανώνεται εκεί,
απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη του. Μετά, το πρότεινα
στο σκηνοθέτη της παράστασης, Θέμη Μουμουλίδη,
με τον οποίο μας συνδέουν αισθήματα σεβασμού
και φιλίας. Ο Θέμης ενθουσιάστηκε και μετέφερε
την πρόταση στο Μίκη και στον παραγωγό, Μιχάλη
Αδάμ. Εγώ προσωπικά δεν είχα άμεση επαφή με το
Μίκη, αλλά μου μεταφέρθηκε ότι, εκτός του ενθουσιασμού του για την ιδέα, «απαίτησε» γι’ αυτήν ειδικά την παράσταση να μην υπάρχουν αμοιβές και
κέρδη, κάτι που αποδέχτηκαν όλοι. Εδώ θα ήθελα
να προσθέσω κάτι πολύ σημαντικό που αφορά τα
δικά μου αισθήματα γι’ αυτόν το σπουδαίο καλλιτέχνη. Εκτός όλων των άλλων, που είναι γνωστά σε
όλους και δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρω, εκτός
του τόπου και του συμβολισμού, ο Μίκης ήταν μία
από τις προσωπικότητες που στήριξε με την παρουσία του τον αγώνα μας κατά των ΧΥΤΑ κι αυτό για
μένα ήταν ένας επιπλέον λόγος και, μάλιστα, σημαντικός.
- Η παράσταση ήταν να ξεκινήσει την περιοδεία
της από εκεί, αλλά τελικά «έκλεισε» εκεί. Πιστεύεις ότι ήταν καλύτερα;
Σίγουρα ναι. Μας δόθηκε ο χρόνος, για να ετοιμαστούμε. Αν είχε γίνει τον Ιούνιο, όπως αρχικά είχε
προγραμματιστεί, δεν θα είχαμε προλάβει να οργανωθούμε. Μην ξεχνάτε ότι χρειάστηκε να μεταβού-

με στο νησί, για να καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες, πάνω από δέκα φορές και δεν εννοώ, βέβαια,
το «στήσιμο» της εκδήλωσης. Επίσης, μια πιθανή
αποτυχία- και δεν αναφέρομαι μόνο στο καλλιτεχνικό μέρος- θα προκαλούσε την «καταστροφή»
του παραγωγού, Μιχάλη Αδάμ, που ρίσκαρε πολύ,
ίσως περισσότερο από όλους μας, σε αυτήν την εκδήλωση. Ευτυχώς, όμως, όλα πήγαν καλά και τα εισιτήρια κάλυψαν οριακά το κόστος της εκδήλωσης.
- Ο χώρος δύσκολος κι η πρόσβαση μόνο από τη
θάλασσα. Αυτό σίγουρα δημιουργούσε καθημερινά απρόβλεπτα περιστατικά. Θυμάσαι κάποιο που
ξεχώρισε;
Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν να πειστούν οι συναρμόδιες αρχές και να εγκριθούν οι
σχετικές άδειες, καθώς έβλεπαν το όλο εγχείρημα
με σκεπτικισμό. Από εκεί και πέρα κάθε ημέρα κι
ένα πρόβλημα. Η εξασφάλιση και δεύτερου πλωτού
μέσου, η διαμόρφωση του χώρου, για να στηθεί η
εξέδρα, η ασφάλεια των θεατών, η τροφοδοσία και
τόσα άλλα. Τέτοια εγχειρήματα απαιτούν συνεργασίες κι εθελοντισμό. Μπορώ να πω ότι σταθήκαμε
πολύ τυχεροί, διότι αφενός μεν οι καιρικές συνθήκες ήταν άριστες κι αφετέρου οι «συνεργασίες»
ήταν άψογες. Μην ξεχνάτε ότι, για να επιτευχθεί
η εκδήλωση, συνεργάστηκαν ο Δήμος μας, ο Δήμος Κέας, το Κ.Λ. Λαυρίου, η Π.Υ. Λαυρίου, ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου, ο Κυνηγετικός Σύλλογος
Λαυρίου, είκοσι δύο υπάλληλοι του Δήμου μας - με
επικεφαλής τον τότε προϊστάμενο Ντίνο Λιούμη
- που εργάστηκαν εθελοντικά (εκτός ωραρίου) και
πολλοί ιδιώτες. Ενδεικτικά αναφέρω τους: Βασίλη
Συρίγο (βαπόρας) – κατά κύριο λόγο – και Νίκο Μαστρογιόγλου, που διέθεσαν τα σκάφη τους καθ’ όλη
τη διάρκεια της προετοιμασίας, αλλά και την ημέρα
της εκδήλωσης για τη μεταφορά των συντελεστών,
όπως και τη γιατρό κα. Όλγα Κηλυπούρη που «κάλυψε» υγειονομικά την εκδήλωση. Σίγουρα ξεχνώ
κάποιους, αλλά ας με συγχωρέσουν, διότι πέρασαν
αρκετά χρόνια. Δράττομαι της ευκαιρίας να αναφέρω ότι θεωρώ μεγάλο λάθος την απόφαση για κατεδάφιση του κτίσματος που έχει κατασκευάσει ο
Κυνηγετικός Σύλλογος Λαυρίου για χρήση Ιατρείου
ως αυθαιρέτου. Νομίζω ότι θα έπρεπε να νομιμοποιηθεί και να παραμείνει ως έχει.

- Πιστεύεις ότι θα μπορούσε να επαναληφθεί κι,
αν ναι, θα είχε την ίδια επιτυχία;
Ειλικρινά δεν το γνωρίζω, αν θα είχε την ίδια επιτυχία. Είμαι σίγουρος, όμως, ότι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη Μακρόνησο θα προσήλκυαν πολλούς
επισκέπτες – θεατές. Θα σας «αποκαλύψω» ότι
είχα προτείνει στο Θέμη Μουμουλίδη, σε επόμενο
χρόνο, την πραγματοποίηση της παράστασης «Τρωάδες» του Ευριπίδη στον χώρο του Β.Ε.Τ.Ο. και το
είχε αποδεχτεί με χαρά. Επίσης, είχαμε έρθει σε μία
πρώτη επαφή με έναν πολύ σπουδαίο καλλιτέχνη
του εξωτερικού, για να πραγματοποιήσει στον ίδιο
χώρο συναυλία κι είχαμε θετικά μηνύματα. «Δυστυχώς», μας πρόλαβαν οι εκλογές…
- Τι θα συμβούλευες μετά απ’ όλη αυτήν την εμπειρία τους επόμενους;
Δεν νομίζω ότι είμαι ο καταλληλότερος, για να δίνω
συμβουλές σε πρόσωπα, άλλωστε είχα κάνει κι εγώ
τα λάθη μου. Θα επαναλάβω τα ίδια που έλεγα και
τότε που ήμουν πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Θορικός». Ο
πολιτισμός δεν είναι «χώρος» για προσωπικά -με
την όποια έννοια- και στείρας αντιπολίτευσης. Ο
επόμενος δεν πρέπει να «διαγράφει» τη δουλειά
του προηγούμενου. Ως Δήμος, έστω και τώρα, πρέπει να επενδύσουμε στον πολιτισμό με πρόγραμμα
δεκαετίας. Κάθε χρόνο κι από κάτι, χωρίς διακοπή
και σύμφωνα με τις δυνατότητές μας, ώστε μετά
από μια δεκαετία να απολαύσουμε τους καρπούς
μέσω της επισκεψιμότητας κι αναγνωρισιμότητας του Δήμου μας ως πολιτιστικού προορισμού.
Δεν είναι εύκολο, απαιτεί την σύμπνοια όλων των
εμπλεκόμενων, αλλά δεν είναι και αδύνατο. Δείτε
το παράδειγμα της Σύρου, το φεστιβάλ της οποίας
πλέον αποτελεί σημείο αναφοράς και για το εξωτερικό, με χιλιάδες επισκέπτες ετησίως.
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ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ (2)
Του Στέφανου Ε. Μπινιάρη
Διπλωματούχος Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος ΟικονομολόγοςΜηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός
Πρώην Υπεύθυνος για την Προστασία του Περιβάλλοντος της
μεγαλύτερης Εταιρείας παραγωγής ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρώπης

Στο προηγούμενο Τεύχος του ΝΤΕΛΑΛΗ έγραψα ένα Άρθρο για τις Ανεμογεννήτριες.
Επειδή το θέμα των Ανεμογεννητριών είναι αυτήν την περίοδο επίκαιρο, υπάρχουν
περισσότερες αναφορές με αντικρουόμενα συμπεράσματα. Δηλαδή υπάρχουν
αναφορές με μόνο τα προτερήματα των Ανεμογεννητριών. Υπάρχουν αναφορές με
μόνο τα μειονεκτήματα των Ανεμογεννητριών. Για να έχει μία μελέτη για ένα θέμα
αξία δεν πρέπει να αντιμετωπίζει το θέμα μόνο από μία σκοπιά, κάτι που ελλοχεύει
και την υπόνοια σκοπιμότητας. Στο σημερινό Άρθρο μου θα περιγράψω το αντικείμενο των Ανεμογεννητριών από μία σφαιρική σκοπιά που λαβαίνει υπ’ όψη όλα τα
δεδομένα.
Η χώρα μας διαθέτει άφθονα κοιτάσματα του καύσιμου λιγνίτη, που έχει ως βάση
το στοιχείο άνθρακα. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας βασιζόταν
κυρίως στην καύση του λιγνίτη. Η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τον λιγνίτη (εκτός του ότι, είναι ιδιαίτερα οικονομική) έχει κυρίως δύο αρνητικές ιδιότητες:
Κατά την καύση του λιγνίτη δημιουργούνται διάφοροι ρύποι (μονοξείδιο του άνθρακα, άκαυστοι υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, στερεά σωματίδια, βαρέα μέταλλα, διοξίνες κ.λπ.) που είναι σε θέση να βλάψουν την
υγεία του ανθρώπου και τους λοιπούς αποδέκτες (δηλαδή τα ζώα, τα φυτά, τα οικοσυστήματα, τα κτήρια, τα λοιπά υλικά κ.λπ.).
Επί πλέον κατά την καύση του λιγνίτη δημιουργείται το αέριο διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο ενισχύει το φαινόμενο του θερμοκηπίου, δηλαδή ενισχύει την αύξηση
της μέσης θερμοκρασίας κοντά στην επιφάνεια της γης, που έχει σα συνέπεια την
κλιματική αλλαγή της γης μας (δηλαδή την άνοδο της στάθμης της θάλασσας με
συνέπεια την σταδιακή εξαφάνιση παράκτιων περιοχών, την ξηρασία που αναμένεται να πλήξει τη χώρα μας, την αύξηση τόσο του αριθμού όσο και της έντασης των
ακραίων καιρικών φαινομένων κ.λπ.). Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της να
αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή επιβαρύνει την καύση του στοιχείου άνθρακα
που έχει σα συνέπεια την δημιουργία του διοξειδίου του άνθρακα με ένα ποσό
ανά μονάδα παραγόμενου διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό ισχύει βέβαια και με την
παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος με βάση τον λιγνίτη
Και τις δύο αυτές αρνητικές ιδιότητες μπορούμε να τις αποφύγουμε, αν αποφασίσουμε να εγκαταλείψουμε την καύση του λιγνίτη. Δεν εκπλήσσει επομένως, ότι η
Πολιτεία αποφάσισε την «απολιγνιτοποίηση» της χώρας μας. Με αυτόν τον τρόπο
η Πολιτεία έκανε ό,τι καλλίτερο μπορούσε να κάνει τόσο για την υγεία των Πολιτών
της, όσο και για το μέλλον του Πλανήτη Γη. Έγινε αυτό κατανοητό; Αν όχι, μην ασχολείστε άδικα με το Περιβάλλον! Αν όμως έγινε κατανοητό, και αν παραδεχτούμε,
ότι μας ενδιαφέρει πράγματι η υγεία και το μέλλον των παιδιών μας (επ’ αυτού θα
επιστρέψω στη συνέχεια) θα έπρεπε να είμαστε ευτυχείς για αυτήν την απόφαση
της Πολιτείας. Πλην όμως η «απολιγνιτοποίηση» της χώρας μας σημαίνει, ότι η ηλεκτρική ενέργεια στη χώρα μας δεν θα προέρχεται από την καύση του λιγνίτη αλλά
κυρίως από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή κυρίως από τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες.
Ξεκινάμε λοιπόν πάλι τον συλλογισμό μας:
Μας ενδιαφέρει η υγεία μας (και κυρίως η υγεία των παιδιών μας και των παιδιών
των παιδιών μας) και το μέλλον του πλανήτη γη; Αν ναι, δεν υπάρχει τίποτε καλλίτερο από την «απολιγνιτοποίηση» της χώρας μας.
Πώς επιτυγχάνεται η «απολιγνιτοποίηση» της χώρας μας; Με τη χρήση κυρίως των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή με τα φωτοβολταϊκά και τις Ανεμογεννήτριες.
Μπορεί να επιτευχτεί η «απολιγνιτοποίηση» της χώρας μας δίχως Ανεμογεννήτριες;
Όχι, διότι αυτό αντιστοιχεί στον τετραγωνισμό του κύκλου και αυτό δεν υπάρχει!
Προσπάθεια τετραγωνισμού του κύκλου είναι να λέμε, ότι για την υγεία των παιδιών μας δε θέλουμε τις Ανεμογεννήτριες, διότι το ένα αποκλείει το άλλο.
Επειδή κάποια αναγνώστρια ή κάποιος αναγνώστης ίσως σκεφτεί, ότι εγώ είμαι
οπαδός της Κυβερνητικής Πολιτικής θα σας εξηγήσω λοιπόν, ότι εάν εγώ αποφάσιζα τα της Πατρίδας μας θα δοκίμαζα να ήμουν ενάντια στις Ανεμογεννήτριες, αλλά
όχι με επιχειρήματα που απορρέουν από την ημιμάθεια, αλλά με τον εξής επιστημονικό τρόπο: Πριν να είχε ληφθεί η απόφαση για την «απολιγνιτοποίηση» της
χώρας μας θα παρουσιαζόμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους έλεγα: Κύριοι:
1. Εμείς διαθέτουμε στη χώρα μας μία άφθονη και οικονομική πηγή ενέργειας, τον
λιγνίτη. Προκειμένου να φροντίσουμε απόλυτα την υγεία των Πολιτών μας θα εφοδιάσουμε όλες τις λιγνιτικές μονάδες μας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικά «φίλτρα» που θα μειώσουν στο ελάχιστο την εκπομπή των ρύπων. Επειδή εγώ
έχω εφαρμόσει στην πράξη τέτοιες μεθόδους ξέρω, ότι η εκπομπή των ρύπων που
απομένουν είναι πράγματι αμελητέα και ότι πράγματι θα φροντίσουμε απόλυτα
την υγεία των Πολιτών μας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μετά τη χρήση των
φίλτρων θα ήταν ακόμη αρκετά οικονομικότερη από ότι με τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
2. Εις ότι αφορά στο πρόβλημα της εκπομπής του διοξειδίου του άνθρακα και στην

σχετιζόμενη με αυτό «Κλιματικά Αλλαγή», ισχύουν τα εξής δεδομένα:
• Εμείς οι Έλληνες, είμαστε υπεύθυνοι μόνο για το 0,2% της παγκόσμιας εκπομπής
διοξειδίου του άνθρακα. Δηλαδή, αυτό σημαίνει, ότι, αν παγκοσμίως εκπέμπονται
500 μονάδες διοξειδίου του άνθρακα, τότε εμείς οι Έλληνες εκπέμπουμε μόνο μία
μονάδα διοξειδίου του άνθρακα.
• Υπάρχουν 3 χώρες, που εκπέμπουν συνολικά σχεδόν τη μισή ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που εκπέμπεται παγκοσμίως (49,74%). Οι χώρες αυτές είναι: Κίνα:
28,03% (δηλαδή 140 μονάδες). ΗΠΑ 15,9%. (δηλαδή 79,5 μονάδες). Ινδία 5,81%
(δηλαδή 29 μονάδες).
• Όσο λοιπόν Εσείς δεν μπορείτε να υποχρεώσετε τουλάχιστο αυτές τις 3 χώρες
(που προανέφερα) να μειώσουν λίγο από τις συνολικά 248,5 μονάδες διοξειδίου
του άνθρακα που εκπέμπουν, το βρίσκω γελοίο εμείς οι Έλληνες, όντας υπεύθυνοι
μόνο για το 0,2% (δηλαδή μόνο για 1μονάδα) της παγκόσμιας εκπομπής διοξειδίου
του άνθρακα, να παράγουμε το ηλεκτρικό μας ρεύμα πολύ πιο ακριβά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (από ότι με τον δικό μας λιγνίτη) σε σχέση με όλους αυτούς
που δεν κάνουν τίποτα για να μειώσουν την εκπομπή του διοξειδίου του άνθρακα.
• Βέβαια εδώ θα ήταν σκόπιμο και η χρήση μιας … καραμέλας, δηλαδή, ότι με αυτόν
τον τρόπο θα ξεπληρώναμε ευκολότερα το χρέος μας έναντι των Ευρωπαίων. Για να
τα πει αυτά όμως κάποιος, πρέπει να τους πείσει, ότι ξέρει πολύ καλά για τι μιλάει.
Έμαθα όμως, ότι πριν από αρκετό καιρό ο Αντιπρόσωπός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα «Κλιματικής Αλλαγής» είχε … ψεύτικα Διπλώματα …
• Στην αρχή έγραψα, ότι θα δοκίμαζα. Η πιθανότητα να είχα επιτυχία έχει βέβαια
σχέση με το εξής γεγονός. Στον «κακό» Βορρά χρωστάμε αρκετά χρήματα, όχι βέβαια επειδή μας τα πήραν, αλλά επειδή εμείς ο «φτωχός» Νότος σε προηγούμενες
περιόδους κερδίζαμε π.χ. 100, δανειζόμαστε άλλα 200 και μοιράζαμε 300, λες και
είμαστε η Σαουδική Αραβία που εδράζεται σε πετρέλαιο. Κάποτε άκουσα κάποιον
να αναφέρεται σε αυτήν την περίοδο που μοιράζαμε χρήματα (που δε μας ανήκαν)
και να την αποκαλεί «εποχή της ευδαιμονίας!». Τώρα βέβαια ο Βορράς ζητάει πίσω
τα δανεικά, παρ’ ότι όλοι οι Πολιτικοί μας απαιτούν μείωση του χρέους μας και ο
Βορράς δεν πολυέχει κάτι τέτοιο κατά νου, διότι πώς θα εξηγήσει στους λαούς του,
ότι κάποτε δανείσαμε χρήματα στο Νότο, αλλά τώρα δεν θέλουν να αποπληρώσουν
ένα μέρος αυτών των χρημάτων (κάτι άλλο είναι βέβαια το κατοχικό δάνειο και οι
αποζημιώσεις της Γερμανίας!). Όταν λοιπόν τους έχεις ανάγκη, ένας εκβιασμός επί
υψηλού επιπέδου (όπως τον περιέγραψα) δεν είναι βέβαιο, ότι θα είχε επιτυχία.
Όλα αυτά τα έγραψα για να μη νομίζετε, ότι είμαι δίχως κριτική υπέρ των Ανεμογεννητριών.
• Στην αρχή αυτής της σκέψης μου έγραψα τη φράση: Πριν ληφθεί η απόφαση για
την «απολιγνιτοποίηση» της χώρας μας. Αυτό σημαίνει, ότι αυτοί που είναι ενάντια
στις Ανεμογεννήτριες δεν μπορούν να ανακαλύψουν τώρα, που η χώρα έχει δεσμευτεί με διεθνείς συνθήκες, ότι υπάρχει μία άλλη δυνατότητα να το επιτύχουμε,
γιατί και αυτό δε γίνεται. Ας είχαν βάλει τους φωστήρες τους να κάνουν τέτοιες
σκέψεις πριν από χρόνια και όχι σήμερα. Ελπίζω βέβαια, ότι έχει γίνει αντιληπτό, ότι
η πρότασή μου θα είχε μόνο οικονομικά οφέλη για τη χώρα μας. Θα υστερούσε σε
δύο διευθύνσεις: α) σε θέματα υγείας, αφού θα υπήρχε ένα υπόλοιπο ρύπων και β)
σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Εγώ θα μπορούσα όμως να αποδείξω (αν είχα κάνει
τη διαπραγμάτευση), ότι και τα δύο προβλήματα θα ήταν αμελητέα.
Στο τελευταίο 5. Τεύχος του Περιοδικού δήμος λαυρεωτική, σαρωνικός είχα δημοσιεύσει ένα Άρθρο με τον Τίτλο «Πότε θα μάθουμε οι Έλληνες πώς λειτουργεί μία
σύγχρονη κοινωνία σε σχέση με το Περιβάλλον;». Τελικά απεδείχθη, ότι το Άρθρο
μου αυτό είχε προφητικό χαρακτήρα, διότι στο ίδιο Τεύχος δημοσιεύτηκε, ό,τι είχα
προβλέψει για την ανικανότητά μας να διαχειριστούμε εκτός των άλλων και τα λύματά μας. Δηλαδή οι «χαζοί» κάτοικοι του Μαρκοπούλου και του Πόρτο Ράφτη δεν
θέλουν να δεχτούν τα λύματα των «έξυπνων» κατοίκων του παραλιακού μετώπου
του Δήμου Σαρωνικού. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να ζούμε επάνω από ένα … βόθρο!
Κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τις Ανεμογεννήτριες. Δηλαδή, όλοι οι «έξυπνοι» Πολίτες (ως συνήθως) χρειάζονται μεν άφθονο ηλεκτρικό ρεύμα (και αλλοίμονο στην
Πολιτεία, αν αργότερα έχουμε μπλακάουτ, επειδή όλοι είναι εναντίον των πάντων)
αλλά βέβαια δεν θέλουν να παράγεται το ηλεκτρικό ρεύμα κοντά τους, αλλά στους
«χαζούς γείτονές τους. Έτσι μερικοί από εμάς δεν θέλουν να στενοχωρήσουν τον
θεό Πάνα, άλλοι κοντά στο Σούνιο τον Ποσειδώνα, άλλοι κοντά στο Όλυμπο τους 12
θεούς, άλλοι στη Φωκίδα την Πυθία κ.λπ. Μήπως είχε δίκαιο κάποιος Πολιτικός που
είπε: «Η χώρα αυτή είναι ένα απέραντο Τρελοκομείο;».
Υπάρχει όμως κάτι που μπορείτε να κάνετε για το καλό της χώρας μας (αν βέβαια
σας ενδιαφέρει το καλό της χώρας μας και όχι τα μικροπολιτικά). Αυτοί που έχουν
κανάλια επικοινωνίας με αυτούς που αποφασίζουν, θα πρέπει να τους πείσουν για
το εξής: Μία ιδιότητα των ανεμογεννητριών είναι ότι η παραγόμενη ισχύς των Ανεμογεννητριών από μία Ανεμογεννήτρια δεν είναι μεγάλη. Έτσι ο απαραίτητος αριθμός των Ανεμογεννητριών (για όλη την επικράτεια) θα είναι μεγάλος, Επομένως
θα ήταν σκόπιμο να οριστεί ο κατασκευαστικός Οίκος που θα κάνει την καλλίτερη
προσφορά, αλλά με τις εξής επί πλέον συμφωνίες: Αφ’ ενός μεν η κατασκευή ενός
μεγάλου μέρους της εγκατάστασης θα γίνεται στην Ελλάδα (έτσι θα δημιουργηθεί
ένας μεγάλος αριθμός νέων θέσεων εργασίας) αφ’ εταίρου θα υπάρχει η δυνατότητα με τις γνώσεις που θα αποκτήσουμε να μπορούμε να προσφέρουμε και εμείς
Ανεμογεννήτριες στην παγκόσμια αγορά. Κάτι τέτοιο είναι συνήθης πρακτική σε
λειτουργούντα κράτη. Δεν θέλω να πιστεύω, ότι αυτό είναι κατά τον Σαίξπηρ … ένα
«όνειρο θερινής νυκτός» και ότι οι επιλογές θα γίνονται πάλι, όπως στο παρελθόν
ανάλογα με … το μέγεθος της μίζας!
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Η ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
Γράφει ο Θεόδωρος Δάλμαρης

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίπολης ενέκρινε παμψηφεί την πρόταση του γνωστού Αρκάδα και διεθνώς
αναγνωρισμένου Ζωγράφου, Αρχιτέκτονα και Πολεοδόμου, Δημήτρη Ταλαγάνη.
Η πρόταση αφορά την δημιουργία, στην πόλη της
Τρίπολης, του εμβληματικού ιστορικού Μουσείου
των Αγώνων υπέρ Πατρίδας και Ελευθερίας του Ελληνικού Έθνους.
Στο έργο αυτό, ο δημιουργός του, κατάφερε με απαράμιλλη τέχνη και ενόραση, ανάμεσα στις θεότητες
του Κάλλους, της Αρχιτεκτονικής και της απλότητας,
να ενθρονίσει τον Στρατηλάτη της εποποιίας του
1821, τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, συνδιαλεγόμενον
με επιλεγμένες μορφές από το Πάνθεο των Ηρώων,
των γιγάντων της γνώσης, των μαρτύρων, της φιλοσοφίας, της επιστήμης και της διαχρονικής Οδύσσειας των Ελλήνων.
Απέναντί του, τον καλωσορίζουν οι δικαστές, Τερτσέτης Γεώργιος και Πολυζωίδης Αναστάσιος, οι οποίοι
αρνούμενοι να τον δικάσουν εις θάνατο για έσχατη
προδοσία, τίμησαν τους αγωνιστές του ’21 και ταπείνωσαν τους Βαυαρούς και τους Έλληνες υποτακτικούς τους. Το ευρύτερο τοπίο, μέσα στο οποίο
φιλοξενείται το έργο, είναι ένας πίνακας κάλλους,
αντιπροσωπευτικός της Ελληνικής φύσης, που διαλέγεται με την Ιστορία. Αυτή η φύση γέννησε, έθρεψε
και διαμόρφωσε την Ελληνική συνείδηση. Γι’ αυτό
και αναγορεύτηκε ο Ελληνικός πολιτισμός ως οικουμενικός.
Ο θρυλικός Γέρος του Μωριά, πάντα αγέρωχος πάνω
στο άλογό του, οι αγέρωχοι επίσης και υπερήφανοι
δικαστές μπροστά στο επιβλητικό Δικαστικό Μέγαρο
της Πόλης και, στο βάθος, το καταπράσινο βουνό του
Μαινάλου, αποτελούν μια μυστηριακή σύνθεση φυσικού κάλλους και της επί παντός πεδίου προσφοράς
του Ελληνικού Έθνους στην κατανόηση του κόσμου
και των εννοιών της Πατρίδας και της Ελευθερίας.
Αυτή την αδιόρατη, δυστυχώς, ομορφιά και την λαλούσα, αλλά μη ακουόμενη ιστορία της Αρκαδίας
και του Ελληνικού Έθνους έρχεται το έργο αυτό, να
συνθέσει σε μια ορατή πανδαισία ψυχής, πνεύματος,
γνώσης, απτής εμπειρίας και μυστηριακής ώσμωσής
τους με το Άγνωστο στους νεότερους κίνημα του ΑΡΚΑΔΙΚΟΥ ΙΔΕΩΔΟΥΣ, που υμνείται από πολλές ομώνυμες Ακαδημίες του Κόσμου. Να τις συνθέσει σε Εθνικό όραμα, που θα το καταυγάσει και θα το ταξιδέψει
σαν Ελληνική μελωδία στα πέρατα του Ελληνισμού
και του κόσμου. Να προσδώσει στην πόλη και στους
εορτασμούς, για την απελευθέρωσή της από τους
Οθωμανούς, αίγλη και να αφυπνίσει την υπνώττουσα αυτοπεποίθηση των Ελλήνων που συνεχώς φθίνει. Να αποτελέσει Σοκ ανάκτησης των πατριωτικών
αντανακλαστικών μας, ως επίσης Σοκ πολιτιστικής

αναγέννησης και οικονομικής ανάπτυξης της πόλης.
Όταν το έργο αυτό ολοκληρωθεί, όταν, δηλαδή, αποπερατωθεί το υπόσκαφο της πλατείας Άρεως του
Μουσείου των Αγώνων του Ελληνικού Έθνους, τότε,
αυτό θα μεταφερθεί εκεί, ενσωματωμένο σε μια ενιαία πρωτόγνωρη Μουσειακή Σύνθεση.
Ο χρόνος παράδοσης της πρώτης φάσης του έργου
είναι η 23.9.2020, ημέρα γιορτής της απελευθέρωσης της Τρίπολης από τους Οθωμανούς. Ο χρόνος
αυτός, από κάθε άποψη, είναι ελάχιστος και για τα
σημερινά δεδομένα είναι απαγορευτικός.
Αλλά γιατί αυτή η ολιγωρία και ο επί δύο Αιώνες ραγιαδισμός;
Αυτό το ερώτημα δεν θα απαντηθεί εδώ. Είναι πάντως έργο τόσο πολυπαραγοντικό, με Εθνικές, Ιστορικές και Φιλοσοφικές συνιστώσες, που απαιτεί τόσο
ως προς την σύλληψη όσο και προς την εκτέλεσή του
γνώσεις, πατριωτισμό, δύναμη ψυχής και ενόρασης,
αλλά και χρόνο εκτέλεσης. Και ο μεν δημιουργός του
απέδειξε ότι διαθέτει όλα τα παραπάνω, το Κράτος
όμως, διαχρονικά όχι.
Η χρηματοδότηση του πρώτου σχεδίου του έργου
έχει ήδη εξασφαλισθεί μερικώς. Πιστεύουμε ότι
ο Λαός της Αρκαδίας και οι απανταχού στον κόσμο
απόδημοι Αρκάδες θα καλύψουν με ενθουσιασμό
και το υπόλοιπο ποσό. Είναι όμως βέβαιον, εξ’ ορισμού, ότι το έργο θα δεχθεί επιθέσεις από τον ακόρεστο Μινώταυρό μας.
Πάντως ο γράφων καταθέτει την βεβαιότητά του ότι
όλα θα εξελιχθούν καλώς και τελικά θα επιτευχθεί το
ανέφικτο.
Το κλειδί για την απελευθέρωση των δυνάμεων του
Λαού μας είναι η πίστη στο έργο, όπως αυτή εκφράστηκε με την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου
και, βεβαίως, η πίστη στον εαυτό του. Η απόφαση
αυτή έχει ήδη εκπέμψει το σήμα της: Ότι η πόλη της
Τρίπολης αποφάσισε να αποκαταστήσει την τιμή της
και την τιμή της Ελλάδος. Να τιμήσει το Άξιο τέκνο
της, το Θ. Κολοκοτρώνη. Το Ελληνικό κράτος, εθελόδουλο και υποτακτικό στους Βαυαρούς και στην
Εσπερία, διατηρεί επί δύο αιώνες την επαίσχυντη
θανατική ποινή επί εσχάτη προδοσία στον πρωταγωνιστή των Αγώνων του 1821 για την απελευθέρωση
της Πατρίδας.
Η ψυχή των Ελλήνων ελευθερώθηκε. Αυτό όμως μας
επιφορτίζει με το χρέος να συνειδητοποιήσουμε την
ανάγκη της ενότητας και να αποτινάξουμε το ζυγό
που επί αιώνες το ελληνικό πολιτικό σύστημα μας
έχει επιβάλλει και διατηρεί μέχρι σήμερα.
Η Πατρίδα μας έχει ανάγκη από όλα τα παιδιά της, τα
άσωτα και τα φρόνιμα. Αυτό πρέπει να το εγκολπωθεί ο Λαός και να το κάνει πράξη. Ίδωμεν.
Ας είναι αυτό το κείμενο μια πρώτη πράξη ευθύνης,
μετά την απόφαση του Δ.Σ. της Τρίπολης. Ένα πρώτο

μεγάλο εύγε στους πρωτεργάτες της απόφασης και
της συμβολής τους στην προσπάθεια υλοποίησής
της.
Δημοσιεύουμε τα ονόματα και τους φορείς που συμμετέχουν στην υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου:
ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Δήμος Τρίπολης
Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Υπουργείο Εξωτερικών - Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Ακαδημία Αθηνών
Εκκλησία της Ελλάδος
Ένωση Περιφερειών Ελλάδος
Επιτροπή Ελλάδα 2021
Πατριωτικός Όμιλος Απογόνων των Αγωνιστών 1821
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση
Επιμελητήριο Αρκαδίας
Παγκόσμιο Παναρκαδικό Συμβούλιο
Διεθνές Δίκτυο Αρκαδία
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Τέως Πρόεδρος Δημοκρατίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΕΡΕΦΟΣ Ακαδημαϊκός
ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ιστορικός, Μέλος Ιδρύματος Ελληνικού
Πολιτισμού
ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Μουσικοσυνθέτης
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ Καθηγητής Πανεπιστημίου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ Διοικητής Αγίου Όρους
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επιχειρηματίας
ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Διευθυντής Ιδρύματος Θεοχαράκη
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΡΤΖΗΣ Πρόεδρος Φίλων Πολεμικού Μουσείου
ΣΤΕΛΑ ΚΟΚΚΟΛΗ Πρόεδρος Διδασκαλικής Ομοσπονδίας
Η.Π.Α.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΤΣΙΑΝΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΜΥΡΝΙΩΤΗΣ, ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Τέως Δήμαρχοι Τριπόλεως
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟYΜΗΣ Δήμαρχος Τρίπολης
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ιερά Μητρόπολη Μαντινείας και Κυνουρίας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΛΑΓΑΝΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΟΥΜΗΣ
ΜΑΤΙΝΑ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΙΛΑ ΝΤΕ ΣΑΒΕΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΝΑ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΟΥΜΗΣ
ΕΦΟΡΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
ΜΕΛΗ: ΜΑΤΙΝΑ ΟΡΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:
K. Δήμαρχο Πέτρο Φιλίππου (Σαρωνικός Συνεργασία)
Κ. Σοφρώνη Γιώργο (Σαρωνικός Αύριο)
Κ. Τσιγαρίδα Χ. (Σαρωνικός Νέα Πνοή)
Κ. Γαλανοπούλου Τ. (Λαϊκή Συσπείρωση)
Κ. Ράπτη Δ. ( Πρόοεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Κ. Παπαχρήστου Δημ. (Διαπαραταξιακό)
Κ. Ναξάκη Κων. (Διαπαραταξιακό)
Προς όλους τους Συνεταιριστές

Γρίφοι και Σπαζοκεφαλιές για να ακονίσετε το μυαλό σας
Οι γρίφοι, οι σπαζοκεφαλιές και τα σταυρόλεξα αποτελούν εξαιρετικούς τρόπους για να ακονίζουμε το μυαλό μας και να περάσει ευχάριστα η ώρα μας όταν είμαστε μόνοι ή με παρέα.
Γρίφος 1: Όσο και να πεινάει ένας κάτοικος της Αρκτικής δεν θα φάει
ποτέ του αυγό πιγκουίνου. Γιατί;
Γρίφος 2: Μια υπερταχεία ηλεκτρική αμαξοστοιχία ταξιδεύει Νότια,
Νότιο-ανατολικά με ταχύτητα 90 Km την ώρα. Ο άνεμος πνέει προς τα
Δυτικά με ταχύτητα 30 km την ώρα. Προς ποια κατεύθυνση θα πηγαίνει
ο καπνός της μηχανής και τι ταχύτητα θα έχει ;
Γρίφος 3: Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες γάτες
το ίδιο ικανές και γρήγορες με αυτές που πιάνουν τα 3 ποντίκια σε 3
λεπτά, θα χρειαστούν για να πιάσουν 100 ποντίκια σε 100 λεπτά ;
Γρίφος 4: Ο Κύριος Τάκης άδειαζε την αποθήκη του. Ανάμεσα σε όλα
τα άλλα έβγαλε έξω κι ένα βαρέλι γεμάτο λάδι που ζύγιζε μαζί με το
περιεχόμενο του 30 κιλά. Τι πρόσθεσε ο κύριος Τάκης στο βαρέλι και
λίγο μετά αυτό είχε πολύ λιγότερο βάρος ;
Γρίφος 5: Ποια λέξη που έχει 5 γράμματα προφέρουν «λάθος» όλοι
ανεξαιρέτως οι άνθρωποι άσχετα με την μόρφωση που έχουν ;

οι απαντήσεις στη σελίδα 30

- Το Πάνειο όρος προστατεύεται με το
ΦΕΚ 121/2003 ως ζώνη απολύτου προστασίας.
Τα βιομηχανικά αιολικά πάρκα και τα
έργα που τα συνοδεύουν (βιομηχανικά
εργοστάσια, θηριώδεις χωματόδρομοι,
εκατοντάδες τόνοι μπετόν σε κάθε θεμελίωση ανεμογεννήτριας που καταλαμβάνει τεράστιο χώρο) θα προκαλέσουν τεράστια ζημιά στο φυσικό περιβάλλον και στο ιδιαίτερο τοπίο του Πάνειου όρους και θα πλήξουν βάναυσα
την φυσιογνωμία του. Αποτελούν κίνδυνο για το οικοσύστημα, ασύμμετρη
και μόνιμη καταστροφή του τόπου για
20 έτη. Εκτός από την καταστροφή του
τοπίου με τα μπετά, την ηχορύπανση,
τα δίκτυα υψηλής τάσης, πλήττονται με
τρόπο μη αναστρέψιμο μορφές άγριας
ζωής και συνιστούν άγρια απειλή για
την ορνιθοπανίδα και τις μέλισσες. Και
όλα αυτά για τα κέρδη των μεγαλοεργολάβων της ενέργειας και όσων τους
στηρίζουν ύπουλα.
Σύμφωνα με μελέτες άλλων Νοτιοευρωπαϊκών χωρών σε ανάλογες περιοχές ο τουρισμός και γενικά η οικονομία
επηρεάζεται καταστροφικά. Η πτώση
της τοπικής οικονομίας κατά 20%-40%,
αλλάζει την οικονομική συνοχή, την
ψυχολογία, την παθολογία, αλλάζουν
οι ήχοι, οι εικόνες, οι οσμώσεις. Αλλάζει εν γένει ο τρόπος συμπεριφοράς
των ανθρώπων. Γι’ αυτό και έχει απαγορευτεί με νόμο η εγκατάσταση ανεμογεννητριών εκεί (σ΄ αυτές τις χώρες).
Καμία εμπιστοσύνη στους προπαγανδιστές, ότι οι ανεμογεννήτριες θα παράγουν φθηνή ενέργεια. Το αντίθετο.
Φθηνή ενέργεια θα παράγεται μόνο για
τους επενδυτές. Γιατί; Διότι η επένδυσή
τους θα επιδοτείται και θα χρηματοδοτείται με φθηνά δάνεια από χρήματα
δικά μας, του πληθυσμού (φορολογία
του κράτους, κονδύλια από την Ε.Ε.) και
διότι δεν δημιουργούνται νέες θέσεις
εργασίας = χαμηλό κόστος = περισσότερο κέρδος. Ακριβή θα είναι η ενέργεια
για τον πληθυσμό και θα συνεχιστούν
οι διακοπές παροχής ρεύματος για τον
λόγο ότι όλο και πιο φτωχοί γινόμαστε
οι φτωχότεροι, αλλά και διότι όλο και
πιο πολλοί γινόμαστε οι φτωχοί. Δεν θα
γίνει αποδεκτό από εμάς να ισοπεδωθούν οι ιστορικοί και πολιτιστικοί μας
τόποι. Το Πανί είναι η μνήμη μας, είναι
η ταυτότητά μας , είναι η ιστορία μας,
είναι οι ρίζες μας, είναι οι εκδρομές
μας, είναι η ανάσα μας.
Καλούμε όλους τους συμπατριώτες και
κατοίκους αυτού του τόπου, που ζούμε
και αναπνέουμε από το Πάνειο όρος,
τους πολιτιστικούς συλλόγους, τα σωματεία, αγροτικούς συλλόγους και συνεταιρισμούς, την τοπική διοίκηση, τις
κινήσεις πολιτών και κάθε συλλογικό-

τητα με ευαισθησία για το περιβάλλον,
να ενισχύσει τον αγώνα για την ανατροπή των σχεδίων για αιολικό πάρκο στο
Πάνειο όρος.
Να ψηφίσουμε όχι στην εγκατάσταση.
Να εμποδίσουμε την καταστροφή του
Πάνειου όρους με την φυσική μας παρουσία.
Το οφείλουμε στην ιστορία μας.
Το οφείλουμε στους προγόνους μας.
Το οφείλουμε στα θύματα που είχαμε
στον αγώνα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς το 2007 στο Πανί.
Σημείωση: To παρόν κείμενο προτείνεται εκτός από ψήφισμα να αποτελέσει
και υπόμνημα κάτω απ΄το οποίο θα συγκεντρωθούν υπογραφές, αν είναι δυνατό από την συντριπτική πλειοψηφία
του πληθυσμού.
Σημείωση: H σύνταξη του ψηφίσματοςυπομνήματος είναι δική μου πρωτοβουλία με την ιδιότητά μου ως εκλεγμένου γραμματέα στο Δ.Σ. του Συνεταιρισμού μας με αφορμή το μεγάλο θέμα
της εγκατάστασης ανεμογεννητριών
στο Πάνειον όρος που πρέπει να αποτραπεί. Στην πρωτοβουλία μου αυτή
με ώθησε η ανεπάρκεια του προεδρείου να συγκαλέσει Δ.Σ. επί 10 μήνες
τώρα, ενώ είμαστε εμπλεκόμενοι σαν
Συνεταιρισμός, διότι σύμφωνα με το
συμβόλαιο, με αρ. 4403, είμαστε ιδιοκτήτες του χώρου εντός του οποίου θα
εγκαταστήσουν τις ανεμογεννήτριες οι
ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ.
Παρ΄όλα αυτά ουδέποτε συνεδρίασε
επισήμως το Δ.Σ. του Συνεταιρισμού
για ένα τόσο σοβαρό θέμα, παρά μόνον σε ένα σπίτι πρόχειρα χωρίς την
παρουσία μου, ώστε να κρατηθούν τα
πρακτικά. ΣΚΟΠΙΜΩΣ.
(ο Συνεταιρισμός έχει έδρα και μόνο
σ΄αυτήν συγκαλούνται τα συμβούλια,
διαφορετικά είναι παράνομη ενέργεια)
.
Σε πείσμα λοιπόν της ανεπάρκειας του
προεδρείου του Δ.Σ. να μη συζητούνται
τόσο σοβαρά θέματα επισήμως και με
τη συμμετοχή όλων των Συνεταιριστών,
θα συνεχίσω την προσπάθεια, ώστε ο
Συνεταιρισμός μας
-ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
-ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΩΣΤΕ ΟΙ ΠΑΡΙΣΤΑΝΟΝΤΕΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΝΑ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ
ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ.
- ΑΥΤΗ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ .
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΝΑ ΔΩΣΕΙ
ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ. (π.χ. η μακρόχρονη
προηγούμενη περίοδος)
- Ο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΑΣ ΜΟΝΟ
ΜΙΑ ΔΙΕΞΟΔΟ ΕΧΕΙ:
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.
ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ
Γραμματέας Αν. Συνεταιρισμού
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Ο Χαρίλαος Τρικούπης, τα Δημόσια Έργα
και o Ισθμός της Κορίνθου

Βρισκόμαστε στο έτος 1874. Ο Δημήτριος Βούλγαρης κέρδισε τις εκλογές. Η πολιτική
κατάσταση την περίοδο αυτή ήταν άθλια. Πριν από κάθε εκλογή, το παζάρι μεταξύ
των υποψήφιων βουλευτών και των κομμάτων έδινε κι έπαιρνε. Αλλά το παζάρι αυτό
συνεχιζόταν και μετά τις εκλογές. Το «τι μου δίνεις να μείνω στο κόμμα και να ψηφίσω
την κυβέρνηση, αλλιώς φεύγω και πέφτει η κυβέρνηση» ήταν καθημερινή συζήτηση.
Άσε δε τους εκβιασμούς κάθε είδους. Όποιο κόμμα έδινε τα περισσότερα, έκανε κυβέρνηση.
Ο Δημήτριος Βούλγαρης πλειοψήφησε στις εκλογές του 1874 και έλαβε την εντολή να
σχηματίσει κυβέρνηση, η οποία όμως κράτησε μόνο 2 μήνες. Κλήθηκαν τότε άλλοι αρχηγοί κομμάτων να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας, αλλά κανείς από αυτούς
δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τόσους υπουργούς, ώστε να σχηματίσει κυβέρνηση.
Μετά από 3 μήνες ταλαιπωρίας και αναρχίας του Κράτους, ο Δημήτριος Βούλγαρης
δέχθηκε να σχηματίσει κυβέρνηση, η οποία όμως κράτησε μόλις 40 ημέρες. Ακολούθησε πάλι ακυβερνησία και αναρχία. Προ αυτής της κατάστασης, ο Βασιλιάς Γεώργιος Α’, έδωσε εντολή σχηματισμού της κυβέρνησης στον Χαρίλαο Τρικούπη. Αυτός
ήταν πολύ ευαίσθητος στον Κοινοβουλευτισμό. Ήθελε να δημιουργήσει Κράτος κατά
το πρότυπο της Αγγλίας, διότι εκεί είχε μεγαλώσει. Ήταν πολύ τίμιος και ηθικός. Το
μότο του ήταν «Φθείρομαι, αλλά δεν κάμπτομαι». Δεν έκανε χατίρια. Βάδιζε πάντοτε
σύμφωνα με το τι λέει το Σύνταγμα και οι Νόμοι. Κάποτε, ο Βασιλιάς Γεώργιος Α’ του
ζήτησε να παρασημοφορήσουν ένα συγγενικό του πρόσωπο. Ο Χαρίλαος Τρικούπης
του αρνήθηκε και τότε ο Βασιλιάς του είπε ότι αυτό θα πρέπει να γίνει, γιατί αλλιώς
εκτίθεται η Βασιλεία. Ο Τρικούπης του απάντησε ότι η Βασιλεία εκτίθεται, όταν παραβιάζει τους Νόμους και το Σύνταγμα! Το παράσημο δεν εδόθη.
Ο Χαρίλαος Τρικούπης, με σωστή σκέψη, βάζει τις βάσεις μεγάλων έργων υποδομής.
Διότι στο Κράτος, την εποχή εκείνη, δεν υπήρχε καμία υποδομή. Πρώτο έργο του ήταν
να δημιουργήσει Σιδηροδρομικό Δίκτυο και έτσι η Ελλάδα για πρώτη φορά απέκτησε
συγκοινωνία. Μετά από αυτό, δημιουργεί Ταχυδρομείο, Τηλεγραφείο και Λιμενικά
Έργα. Επίσης, αποξήρανε τη λίμνη Κωπαΐδα, την οποία προσπάθησαν να την αποξηράνουν οι Μινυοί, αρχαία Ελληνική φυλή που κατοικούσε στον Ορχομενό. Στα νεότερα χρόνια, τα έργα άρχισαν το 1882-86 και ολοκληρώθηκαν το 1931 από τον Γάλλο
μηχανικό Leon Poche.
Επιθυμία του Τρικούπη ήταν να δημιουργήσει τη Διώρυγα της Κορίνθου. Ο πρώτος
που σκέφτηκε αυτό το έργο ήταν ο Τύραννος της Κορίνθου Περίανδρος, ένας από τους
7 Σοφούς της αρχαιότητας. Εγκαταλείφθηκε, όμως, η ιδέα διότι δεν είχε τα μέσα. Ο
Περίανδρος ήταν ο πρώτος που σκέφτηκε το δίολκο, δηλαδή, να μεταφέρει τα πλοία
δια της ξηράς. Όλα αυτά έγιναν το 600 π.Χ. Ο δεύτερος που είχε αυτή την ιδέα ήταν ο
Δημήτριος Πολιορκητής το 333 π.Χ., αλλά και πάλι η ιδέα απορρίφθηκε, διότι φοβήθηκε μήπως εξαφανιστεί η Αίγινα από τα νερά. Μετά, το σκέφτηκαν ο Καίσαρας και ο
Καλιγούλας αλλά κι αυτοί δεν προχώρησαν. Μετά ο Ηρώδης ο Αττικός, αλλά κι αυτός
εγκατέλειψε την ιδέα. Επί 16 αιώνες δεν παρουσιάστηκε κανείς να αναλάβει αυτό το
έργο. Τον 17ο αιώνα οι Ενετοί ανέλαβαν να ανοίξουν τη Διώρυγα, αλλά από κάποια
πρόληψη, ενώ είχαν αρχίσει, σταμάτησαν, διότι διαπίστωσαν ότι στο μέρος που έσκαβαν έβγαινε αίμα από τη γη. Αργότερα, ο Γάλλος Verlet d’ Aoust, μέλος του Γαλλικού
Επιμελητηρίου, που εξέταζε το θέμα αυτό στην Ελλάδα, έκανε σχέδια, αλλά το κόστος
ήταν 40 εκ. Γαλλικά φράγκα, μεγάλη δαπάνη, και το εγκατέλειψε.
Όταν οι Έλληνες είδαν ότι ο Γάλλος διπλωμάτης και μηχανικός Κόμης Φερδινάρδος
Λεσσέψ πέτυχε να ανοίξει τη Διώρυγα του Σουέζ, πίστεψαν ότι ήταν δυνατόν κι αυτοί
να ανοίξουν την Διώρυγα της Κορίνθου. Άρχισαν τότε οι Έλληνες να χωρίζονται σε 2
παρατάξεις, όπως πάντα. Η μία πίστευε ότι το έργο ήταν επωφελές και η άλλη ότι
ήταν άχρηστο κι επικίνδυνο. Το 1869 η Κυβέρνηση Ζαΐμη ψήφισε στις 26 Νοεμβρίου τον Νόμο ΤΜΣΤ, περί διανοίξεως της Διώρυγας, που επέτρεψε στην Κυβέρνηση
να αναθέσει το έργο σε ιδιώτη. Τότε παρουσιάστηκε ο Στέφανος Τουρ, με δικαίωμα
εκμετάλλευσης του έργου για 99 χρόνια. Στις 23/3/1882, παρουσία του Βασιλιά Γεωργίου Α’, έγιναν τα εγκαίνια των εργασιών της Διώρυγας. Η κατασκευή της ήταν το
αποτέλεσμα της αναπτυξιακής πολιτικής του Χαρίλαου Τρικούπη.
Ιωάννης Χαρ. Λαδάς

«Οι κερασιές θα ανθίσουν και φέτος»
Μενέλαος Λουντέμης - (Απόσπασμα)

-Έχουμε την ανάγκη της, γι’ αυτό δεν
έρχεται. Σ’ αυτόν τον παραστρατημένο
κόσμο μας λείπει ακριβώς εκείνο που θέλουμε.
-Μας λείπει, γι’αυτό το θέλουμε! Αν είχαμε όσα θέλαμε τι θα μας έλειπε; Κι αν δεν
μας έλειπε τίποτα, τι θα επιθυμούσαμε;
Και τι αξία θα είχε η ζωή χωρίς πεθυμιές;
Όχι, να μου απαντήσεις!
Αγαπητέ μου φίλε, αλλοίμονο στον άνθρωπο που δεν απότυχε ποτέ. Κλάψ’
τον! Πάρε όλα τα έργα. Δίπλα στα πολύ
μεγάλα υπάρχουν τα πολύ μικρά. Και να
το ξέρετε: Τα μεγάλα υπάρχουν χάρη στα

μικρά. Μια μεγάλη αποτυχία φέρνει μια
μεγαλύτερη επιτυχία. Ποτέ όμως η μεγάλη επιτυχία δε φέρνει μια μεγαλύτερη.
Άμα πετύχαινε ο άνθρωπος στην πρώτη
εξόρμηση, δε θα ‘κανε δεύτερη. Η δόξα
είναι μια κορυφή που για να την ανέβεις
πρέπει πρώτα να κατέβεις.
Η πρώτη κραυγή του ανθρώπου είναι
κλάμα. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι ή
παραμένουν άνθρωποι και κλαίνε ή γίνονται τέρατα και κάνουν τους άλλους να
κλαίνε.
πηγή:https://logotexnikoperiboli.blogspot.com/
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Λαγονήσι 7/8/20
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αναστασίας Ξυγκάκη για την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Ο Καθρέφτης της Εστρέλλα Φερνάντες»
Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες από
τις ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗ, το πρώτο
βιβλίο της Αναστασίας Ξυγκάκη, με
τίτλο « Ο Καθρέφτης της Εστρέλλα
Φερνάντες»
Ισπανία, τέλος 19ου αιώνα αρχές 20ου. Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια ιδιαίτερα ταραγμένη κοινωνικά και πολιτικά εποχή που σημαδεύεται από τις συνεχείς αγροτικές
και εργατικές εξεγέρσεις εναντίον
του καθεστώτος και την βίαιη κατα-

στολή τους.
Ο απαρηγόρητος από τον χαμό της γυναίκας του μεγαλοϊδιοκτήτης γης Δον Αλφόνσο Φερνάντες και η έξυπνη και θαρραλέα μοναχοκόρη του Εστρέλλα, μετά την φυγή τους απο το
αρχοντικό τους στη Μαδρίτη, ζουν ήσυχα σ’ ένα μικρό ψαροχώρι της Μούρσιας. Ο ξαφνικός
θάνατος του λατρεμένου της πατέρα και ένα καλά οικογενειακό μυστικό που έρχεται στο φως,
συγκλονίζουν την νεαρή Εστρέλλα και την οδηγούν στον ματωμένο δρόμο της εκδίκησης. Δεν
διστάζει, προκειμένου να υλοποιήσει το σκοτεινό σχέδιό της, να απαρνηθεί το όνομα και τα
πλούτη της και να συμμαχήσει με τους ορκισμένους εχθρούς της τάξης της, τους εξεγερμένους ελευθεριακούς. Σ’ αυτή την θανάσιμη αναμέτρηση με το παρελθόν που την στοιχειώνει,
η Εστρέλλα θα συναντήσει τον έρωτα στο πρόσωπο ενός αναρχικού και θα πληρώσει το τίμημα
των επιλογών της.
Ξυγκάκη Αναστασία: Γεννήθηκε στον Κακόβατο Ολυμπίας από γονείς αγρότες και μεγάλωσε
στην Αθήνα. Εργάστηκε ως υπάλληλος στην ΕΡΤ και ως ελεύθερη επαγγελματίας στο Λαγονήσι.
Το 2007 μελοποιήθηκαν στίχοι της από την εταιρία SONY MBG
Είναι παντρεμένη και μητέρα δυο παιδιών. Ζει με την οικογένειά της τα τελευταία 30 χρόνια
στο Λαγονήσι.
‘’Ο Καθρέφτης της Εστρέλλα Φερνάντες’’ ειναι το πρώτο της βιβλίο.
ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΦΑΡΟΣ (Κώνστα Μαρία Ε.)
Λεωφόρος Καλυβίων 77, Λαγονήσι, 19010, ΑΤΤΙΚΗ
2291070511
ΠΕΝΑ (Πασαλίδης Άνθιμος Ν.)
Πλαστήρα 39, Ανάβυσσος, 19013, ΑΤΤΙΚΗ
2291037449
ΚΛΕΨΥΔΡΑ (Καπράλου Μαρία)
28ης Οκτωβρίου & Μακρυγιάννη, Καλύβια
2299046274
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:  ΕΔΩ  (Εκδόσεις Αγγελάκη)
και σε e-shops ΒΙΒΛΙΩΝ. Εύρεση στο GOOGLE με τον τίτλο του βιβλίου

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ Ε.ΜΕ.
Λ.
ΝΙΚΟΥ ΒΟΥΡΛΑΚΟΥ
«ΡΙΓΜΕΝΑ ΣΑ ΒΟΤΣΑΛΑ»
Η Εταιρεία Μελετών
Λαυρεωτικής ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση
την έκδοση ενός ακόμη βιβλίου του Νίκου
Βουρλάκου,
την συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Ριγμένα σα βότσαλα».
Ο Νίκος Βουρλάκος με
την ανεξάντλητη προσφορά του· τριάντα δυο χρόνια μέλος του Διοικητικού
μας Συμβουλίου, τριάντα χρόνια έφορος του Ορυκτολογικού Μουσείου Λαυρίου της Ε.ΜΕ.Λ., από τους ελάχιστους ίσως ποιητές της ομορφιάς των ορυκτών και των
οραμάτων των μεταλλωρύχων στο βάθος των ανήλιαγων
στοών, ζωγράφος μυθικών ηρώων που συναντούσε στις
στοές ή τους φανταζόταν να φτερουγίζουν πάνω από την
πόλη και τον Ναό του Σουνίου, με την παρούσα “ηθογραφική ελεγεία”, όπως αποκαλεί τα κείμενα που εμπνεύσθηκε, αναζητεί να βάλει μια τελεία στα γραπτά του.
Η απόφασή μας να εκδώσουμε αυτή την τελευταία συλλογή διηγημάτων του με τίτλο «Ριγμένα σα βότσαλα»,
πέρα από την ηθική υποχρέωση της Ε.ΜΕ.Λ. στον Νίκο
των γραμμάτων και των τεχνών, στα οποία περιέγραψε
την ομορφιά του λαυριώτικου τοπίου, υπέργειου και
υπόγειου, και των ανθρώπων του, ελπίζουμε να αποτελέσει ένα “σκούντημα” που θα λάβει από τους φίλους του,
για να ξανασκεφθεί την απόφαση του.
(Από τον πρόλογο της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής)
Κεντρική Διάθεση:
Λαύριο:
Βιβλιοπωλείο «Χάρτινο», Περικλέους και Μητροπούλου,
τηλ. 22920-26787
Κατάστημα «Belleville» Δημ. Κων/νου Πλειώνη 5
τηλ:2292026990
Αθήνα: Βιβλιοπωλείο «Επί λέξει», Ακαδημίας 32,
τηλ. 210-3388054

απαντήσεις στους γρίφους της σελίδας 28

Απάντηση 1: << Οι πιγκουΐνοι υπάρχουν μόνο στο Νότιο ημισφαίριο και όχι στην Αρκτική. >>
Απάντηση 2: << Ποιος καπνός ; Είπαμε πως είναι ηλεκτρική. >>
Απάντηση 3: << Οι ίδιες 3 γάτες. Πιάνουν και στις δύο περιπτώσεις 1 ποντίκι το λεπτό. >>
Απάντηση 4: << Μια τρύπα στο κάτω μέρος του. >>
Απάντηση 5: << Μα…..την ίδια την λέξη «λάθος». >>

πηγή: www.tilestwra.com

Του Δημήτρη Πετράκου
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ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ

• «Ο κορονοϊός και η γρίπη πήγαν σε ένα μπαρ. Η
γρίπη παραπονιέται ότι οι
“δουλειές” δεν πάνε καλά
και ο κορονοϊός της απαντά:
“Φυσικά οι δουλειές σου δεν
πάνε καλά, δεν έχεις σωστό
μάρκετινγκ”»

• - Πήγα σήμερα στην εκκλησία
και είδα να στέκεται μπροστά στον παπά μία τύπισσα
που φορούσε λευκή στολή
προστασίας από τον κορωνοϊό.
– Η νύφη ήταν, ρε στόκο…
• Πέντε κολλητοί φίλοι συζητούν.
Λέει ο πρώτος:
– Έχω κορωνοϊό.
Λέει ο δεύτερος:
– Κι εγώ.
Λέει ο τρίτος:
– Κι εγώ.
Λέει ο τέταρτος:
– Κι εγώ.
Λέει ο πέμπτος:
– Εγώ δεν έχω κορωνοϊό.
Και τού λένε και οι τέσσερεις
μαζί:
– Νομίζεις…
• Διάλογος ζευγαριού:
– Αγάπη μου, πώς κολλάει ο
κορωνοϊός;
– Με «UHU».
• Έξω από ένα επαρχιακό
φροντιστήριο, Ελλάδα 2200
μ.χ. Ο Τάκης και ο Σταύρος
περιμένουν να περάσει το
κενό τους. Ο Τάκης βγάζει
και ανάβει έναν μπάφο .
- Το ξέρει η μάνα σου ότι
καπνίζεις;
- Ναι.
- Και τι λέει;
- Ε καλά δεν καπνίζω και
ταμπάκο, δεν είμαι κανα
πρεζάκι.
- Διάβασες;
Διάβασα αλλά μαλ@κα τα
μπερδεύω. Η οικονομική κρίση ήταν μετά τον κορονοϊό
η πριν.

- Και πριν
και μετά.
Είναι δύο

κρίσεις κολλητά.
- Ποια ήταν με τα πολλά γιούρογκρουπ;
- Η πρώτη.
- Αυτή με τον Μητσοτάκη τον
Δεύτερο;
- Όχι, με τον Παπανδρέου
τον Τρίτο.
- Όχι τον πρώτο;
- Τον τρίτο.
- Όχι ρε το θυμάμαι, με τον
Γεώργιο Παπανδρέου ήταν.
- Ναι, τον τρίτο όμως. Τον
μπερδεύεις γιατί έχει ίδιο
όνομα με τον πρώτο.
- Μαλ@κα τα γιουρογκρουπ
δεν μπορώ να τα μάθω.
Πόσα ήταν;
- Δε θυμάμαι.
- Α καλα για να μη θυμάσαι
εσυ…
- Τα διαγγέλματα να διαβάσεις, είναι σος φέτος έχουν
να πέσουν χρόνια.
- Με τον ιό;
- Ναι.
- Αυτός ήταν με τον Μητσοτάκη τον Πρώτο;
- Τον Δεύτερο.
- Μαλ@κα τι κάνανε τότε;
Δυο ονόματα είχανε όλα και
όλα; Ο Τσίπρας ο Πρώτος
πότε ήταν;
- Ενδιάμεσα σε Παπανδρέου
τρίτο και Μητσοτάκη Δεύτερο.
- Αυτός ήταν με την αλλαγή.
- Με την αλλαγή ήταν ο Παπανδρέου ο Δεύτερος.
- Ο Τσίπρας ήταν που ήταν
αριστερός;
- Οι πηγές διαφωνούν, η
απάντηση με βάση το λυσσάρι είναι ότι «βγήκε με
αριστερή πλατφόρμα αλλά
εφήρμοσε πιο ρεαλιστική
πολιτική», άμα το γράψεις
αλλιώς κόβεται όλο το θέμα.
- Με το δημοψήφισμα.
- Ναι.
- Που είπαν ναι.
- Που είπαν όχι.
- Με τους Γερμανούς;

- Α μπράβο.
- Με το Χίτλερ.
- Όχι ρε μαλ@κα άλλη περίοδο, με τους άλλους Γερμανούς, τους καλούς.
- Ααααααα ναι, που το «όχι»
το κάνανε μετά «ναι».
- Ναι εκεί είναι τα δεύτερα
Γιουρογκρουπ μην μπερδευτείς.
- Ωχχχχ μαλ@κα αυτά με τον
Βαρουφάκη, καλά ανάθεμα
αν έχω καταλάβει τίποτα.
- Τέλος πάντων εκεί με τον ιό
είναι που απαγορεύανε την
κυκλοφορία.
- Α, ναι;
- Ναι.
- Που λέγανε ότι για όλα
φταίνε οι κομμουνιστές και
οι αριστεροί.
- Ναι.
- Ότι χρειάζονται μέτρα περιορισμού για να προστατευτεί η χώρα.
- Α γεια σου.
- Που έγινε το Πολυτεχνείο.
- ΟΧΙ, άλλη περίοδος.
- ΠΩΣ ΡΕ ΜΑΛ@ΚΑ ΠΟΥ ΕΡΙΞΕ Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΤΟΝ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ
ΧΟΥΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΤΑΝ
Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ.
- ΑΛΛΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, ΑΛΛΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ!
- ΜΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ;;;;;;;
Σιωπή
- Στο τέλος γιατροί θα καταλήξουμε.
- Έλα ρε μη γρουσουζεύεις.
• Ο γιωρίκας βλέπει έναν να
έχει βγάλει βόλτα τον σκύλο
και του λέει: – Ζορό γιατί φοράς μάσκα;
– Δεν είμαι ο Ζορό του απαντάει και γιατί φοράς μάσκα
Ζορό του ξαναλέει ο γιωρίκας.
Τότε ο ζορό τα παίρνει και
του λέει: Καλά ρε…μα@λάκα
δεν ακούς ειδήσεις;

• Το σαλιγκάρι που αντιμίλησε
Ένας άνδρας κάθεται στον
καναπέ του όταν ακούει τον
πόρτα να χτυπάει. Ανοίγει
την πόρτα και βλέπει ένα
σαλιγκάρι να στέκεται στην
βεράντα. Τότε αυτός το σηκώνει και το πετά μακριά.
Τρία χρόνια μετά ακούει τον
πόρτα να χτυπά ξανά. Την
ανοίγει και βλέπει το ίδιο
σαλιγκάρι. «Τι στο καλό σε
έπιασε;», είπε το σαλιγκάρι.
• Το τζίνι και ο ηλίθιος
Τρεις τύποι που έχουν
εγκλωβιστεί σε ένα ερημικό
νησί βρίσκουν ένα μαγικό
λυχνάρι, μέσα στο οποίο
κρύβεται ένα τζίνι που τους
χαρίζει από μία ευχή. Ο
πρώτος άνδρας εύχεται να
γυρίσει πίσω στο σπίτι. Ο
δεύτερος, το ίδιο. Ο τρίτος
άνδρας λέει: «Νιώθω μόνος.
Μακάρι οι φίλοι μου να γύριζαν πίσω».
Η πραγματική αγάπη διαρκεί
για πάντα

• Στον δρόμο για την δουλειά
Ένας άνδρας φτάνει αργοπορημένος στην δουλειά. Το
αφεντικό φωνάζει: «Έπρεπε
να έχεις έρθει στις 8.30!».
Απαντά: «Γιατί; Τι συνέβη
στις 8.30;».
• Λέει ο Φαρμακοποιός σε
έναν άνδρα:
Το πρωί θα πάρεις ένα κόκκινο χάπι μαζί με ένα ποτήρι
νερό, το μεσημέρι ένα μπλε
χάπι μαζί με ένα ποτήρι νερό
και το βράδυ ένα πράσινο
χάπι μαζί με ένα ποτήρι
νερό.
Γιατί τι έχω, ρωτά ο άνδρας;
Φαρμακοποιός: Δεν πίνεις
πολύ νερό!
• Κε Φαρμακοποιέ, μπορώ
να έχω και μια δεύτερη γνώμη;
Βεβαίως... Να ξαναρθείτε
αύριο!

