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Με πιάνει η θεια-Κούλα στη λαϊκή και μου 
λέει:  «Τι κάνεις κορίτσι μου;»
«Καλά θεία», της λέω.
«Μόι γιατί δεν κατεβαίνεις στις εκλογές;»
«Σώπα βρε θεία», της λέω. «Εγώ  τώρα με 
δυο μικρά παιδιά και χωρίς βοήθεια  πώς θα αντεπεξέλθω; Ο 
δήμος δεν είναι παιχνίδι. Οι άνθρωποι που θα σε εμπιστευ-
τούν με την ψήφο τους ζητούν να βρίσκεσαι με λόγο και πυγμή 
στις επάλξεις κάθε στιγμή, όχι μόνο όποτε  σε  βολεύει.  Συμ-
βούλια,  επιτροπές,  προτάσεις,  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!  Εξάλλου, είμαι 
ενεργή πολίτης από το δικό μου μετερίζι.»
«Μόι σώπα που τα λες, λες και χρειάζεται να είσαι πρύτανης. 
Εδώ κατεβαίνουν άλλοι κι άλλοι…»
«Θεία μου, ο καθένας  είναι  υπεύθυνος  για  τις  πράξεις  του. 
Και σίγουρα σε όλους αυτούς τους  ανθρώπους  που  μπήκαν  
στην  εκλογική διαδικασία υπάρχουν κάποιοι, οι οποίοι  δεν είναι «άλλοι κι 
άλλοι», αλλά έχουν αληθινά τη γνώση και τη διάθεση να προσφέρουν στον 
συμπολίτη τους. Το θέμα είναι να τους αναγνωρίσουμε και να μην ψηφί-
σουμε μονοκούκι  τον  ξάδερφο,  τον  μπατζανάκη ή όποιον τέλος πάντων 
θεωρούμε ότι του ‘χουμε υποχρέωση ή θα ‘χουμε όφελος.»
«Α, όλα κι όλα. Εγώ έναν σταυρό θα βάλω. Στον ανιψιό, του άντρα, της 
ξαδέρφης, της συμπεθέρας, από  τη  μεριά  της κόρης μου, γιατί είναι πολύ 
καλό παιδί κι όποτε μου χαλάει  η τηλεόραση  έρχεται  και  μου  τη  φτιά-

χνει.»
«Καλά βρε θεία το εννοείς; Αυτός, αν δεν 
κάνω λάθος, τη μισή μέρα τη «βγάζει» 
στην καφετέρια και την υπόλοιπη στο 
πρακτορείο  για στοίχημα.»

«Και εσύ πού νομίζεις  ότι γίνεται πολιτική; Στα καφενεία δεν 
γίνεται;» 
«Και  καλά,  πες  πως  θες  να  τον  ψηφίσεις  για τους δικούς 
σου λόγους, γιατί δεν κοιτάς να σταυρώσεις  και  κανέναν  άλλο; 
Σίγουρα θα υπάρχει και κάποιος άλλος… άξιος!»
«Ούτε  να  το  σκέφτεσαι. Μου το είπε εμένα ο ανιψιός, πως 
άμα θέλω να  έχει δύναμη μετά τις εκλογές πρέπει να ξεχωρίσει 
σε ψήφους. Σε όλους το έχει πει.»
«Σε  ποιους  όλους  το  έχει  πει;»
«Σε όλους όσους έχει δώσει ψηφοδέλτιο.»

«Ψηφοδέλτιο;»
«Σταυρωμένο!»
«Ρε θεία, μονοσταυρία μόνο το Πάσχα ρίχνουμε όταν κάνουμε το σταυρό 
με τη λαμπάδα στην πόρτα, δεν το ξέρεις;»
«Χα χα χα πλάκα έχεις ανιψιά. Μάλλον  έχεις  πάρει  απ’ το  σόι  της  μάνας 
σου κι όχι απ’ το δικό μας! Άντε γεια και χαιρετίσματα στον μπαμπά!»
«Γεια σου θεία! Χαιρετίσματα στον… πλάτανο!»

Λαϊκ(οί)ή Προεκλογικοί Διάλογοι
Γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποκαλυπτήρια μνημείου για τον ξεριζωμό των Φωκαέων
Σε κλίμα συγκίνησης πραγματο-
ποιήθηκαν την Κυριακή 5 Μαΐου 
τα αποκαλυπτήρια γλυπτού με 
θέμα τον ξεριζωμό των Φωκα-
έων, στην πλατεία Ελευθερίας 
Παλαιάς Φώκαιας. 
Το έργο, που φιλοτεχνήθηκε από 
τον κ. Βασίλη Παυλή με την ευ-
γενική χορηγία του κ. Λεωνίδα 
Βαριά, δημιουργήθηκε για να 
συμβολίσει την πορεία των Φω-
καέων από τη Μικρά Ασία, προς 
αναζήτηση μιας νέας πατρίδας. 
Την εκδήλωση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Σεβασμιώτα-
τος Μητροπολίτης Μεσογαίας 
και Λαυρεωτικής κ. Νικόλαος, ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Σμύρνης κ. Βαρθολομαίος, εκ-
πρόσωποι του Ελληνικού Κοινο-
βουλίου, ο αντιπεριφερειάρχης 
Αν. Αττικής κ. Π. Φιλίππου, δη-
μοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι 
από όλες τις δημοτικές ενότη-
τες, εκπρόσωποι συλλόγων και 
φορέων και πλήθος κόσμου.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο 
Δήμαρχος Σαρωνικού απένειμε 
τιμητικές πλακέτες στους Μη-
τροπολίτες Μεσογαίας και Λαυ-
ρεωτικής και Σμύρνης, στο γλύ-
πτη, κ. Β. Παυλή και στον χορηγό 
του έργου, κ. Λ. Βαριά. Η τελετή 
των αποκαλυπτηρίων πλαισιώ-
θηκε από την Φιλαρμονική του 
ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» του Δήμου 
Σαρωνικού, το Περιφερειακό 
Τμήμα Π. Φώκαιας του Παραρ-
τήματος Κορωπίου του Λυκεί-
ου Ελληνίδων, την χορωδία της 
Δ.Κ. Π. Φώκαιας «Αρμονία» και 
τον Εξωραϊστικό και Μορφωτικό 
Σύλλογο «Αγία Ειρήνη», οι οποί-
οι είχαν ετοιμάσει ένα πλούσιο 
πολιτιστικό πρόγραμμα, με ανα-
φορές στη μικρασιατική παρά-
δοση.
Ημέρα μνήμης και τιμής χα-
ρακτήρισε την ημέρα των 
αποκαλυπτηρίων ο Δήμαρχος 
Σαρωνικού.«Σήμερα ικανοποι-
είται μια επιθυμία ετών, όλων 
των Φωκαέων. Είναι μια σημα-

ντική ημέρα για τη ζωή του τόπου μας που ενώνει το παρελθόν με το παρόν, αλλά και 
με το μέλλον. Με το  έργο αυτό τιμούμε ανθρώπους απλούς, σαν κι εμάς. Ανθρώπους 
που βρέθηκαν μπροστά στη συμφορά, να πρέπει να εγκαταλείψουν την πατρίδα και τις 
περιουσίες τους. Ανθρώπους που βρήκαν τη δύναμη και το κουράγιο να χτίσουν από την 
αρχή τις ζωές τους σε αυτή τη γωνιά της Αττικής. Ανθρώπους που μέσα από χίλια εμπόδια 
και δυσκολίες, κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους και να προκόψουν, χωρίς ποτέ να 
ξεχάσουν τις ρίζες τους. Αυτούς τους απλούς και ταυτόχρονα σπουδαίους ανθρώπους, θα 
θυμόμαστε εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές, κοιτάζοντας αυτό το μνημείο», ενώ έκλεισε 
την εκδήλωση με την δέσμευση ότι στην επόμενη δημοτική περίοδο θα κατασκευάσει και 
το μνημείο των γηγενών, των Σαρακατσαναίων και των Βλάχων.»
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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

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

Λευκό/White  1500 ml
Ημίγλυκο Ξηρό/Demi sec 1500 ml
Ημίγλυκο/ Semi-sweet 1500 ml

Της ώρας/ From the grill

Heineken κουτάκι 330 ml
Heineken Light κουτάκι 330 ml
Άλφα κουτάκι 330 ml
Fix κουτάκι 330 ml
Amstel κουτάκι 330 ml

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

Μπύρες/Beers

Κρασιά/Wines

Αναψυκτικά / Soft drinks

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

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

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €

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

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

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

Καλαμάκια χειροποίητα/Souvlaki Handmade on a stick
Χοιρινό/Pork
Κοτόπουλο/Chiken
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ sausage
Κοτόπουλο κεμπάπ/ chicken kebab
Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki
Γύρος Χοιρινό - Κοτόπουλο/Giros Pork-Chiken*
Καλαμάκι Χοιρινό - Κοτόπουλο/ Pork-Chiken on stick
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ Sausage
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι Κοτόπουλο/ Chicken burger
Πίτα χωρίς κρέας/ Pita bread no meat
Σκεπαστή με γύρο χοιρινό/ wrapped (in pitta bread) with pork
Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο/wrapped (in pitta bread) with chicken
Κοτόπουλο κεμπάπ/Chiken kebap

5,50 €

5,50 €
5.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

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

1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,60 €
2,60 €
1,60 €
5,50 €
5,50 €
2,50 €

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.

Πλάτωνος 16, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ.: 22910 78570

DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.: 22910 78570

Μερίδες/Portions

* κατεψυγμένα

*

*

* κατεψυγμένα/frozen
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Πίστευα και πι-
στεύω ότι δύο 
είναι οι βασικοί 
εχθροί της Ελλη-
νικής οικονομίας, η φοροδιαφυγή κι ο κρατισμός. Για το 
πρώτο δεν χρειάζεται κάποια ανάλυση και στο τέλος θα 
σας γράψω την άποψη μου για το πώς μπορεί να πα-
ταχθεί. Με την λέξη κρατισμός δεν εννοώ του Δημόσι-
ους Υπάλληλους γενικά, όπως κάποιοι πολύ βιαστικά θα 
συμπεράνουν. Για εμένα κρατισμός σημαίνει η «σίτιση» 
των κομματικών στρατών που έχουν διοριστεί και διορί-
ζονται στο δημόσιο, προκειμένου να «επιβιώσουν» τα 
κόμματα εξουσίας (όποιο χρώμα κι αν έχουν). Θα πε-
ρίμενε κανείς ότι η τελευταία δεκαετία θα αποτελούσε 
ένα «πολιτικό μάθημα» για τους αιρετούς αλλά και για 
τους ψηφοφόρους, αλλά δυστυχώς αυτό το φαινόμενο 
είναι βαθιά ριζωμένο στις «συνήθειές» μας ως άλλο ένα 
από τα «ποιοτικά χαρακτηριστικά» του DNA μας.
 Όσον αφορά την άλλη «πληγή», την φοροδιαφυγή, 
αυτή θα μπορούσε να παταχθεί με ένα και μόνο τρόπο: 
«κατάργηση του χρήματος» και χρήση καρτών για όλες 
τις συναλλαγές και για οποιοδήποτε ποσό. Το ξέρουν, γι-
ατί δεν το κάνουν;
 Όσο θα πιστεύουμε ότι ο πλούτος παράγεται από δια-
δηλώσεις που διεκδικούν επιδόματα ή ότι βρίσκεται σε 
κάποια σπηλιά ανάλογη του Αλή Μπαμπά και πιστεύ-
ουμε ότι κάποιος νέος Αλαντίν θα τον αναδιανείμει, θα 
ζούμε με μνημόνια, ό,τι όνομα και να ’χουν. 

γράφει ο
Μανώλης Μπίστας

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Από την ΜΑΡΩ ΣΙΔΕΡΗ

Αυτή  την εβδομάδα που μας πέρασε την αισθάνθηκα 
πραγματικά Μεγάλη... ήταν που παρά τη δεδομένη κο-
σμοφοβία μου και τις διαβεβαιώσεις προς όλους - και 
προς τον καθρέπτη  μου- ότι  εγώ  Μεγάλη Εβδομάδα δε 
θα πήγαινα ποτέ στα Ιεροσόλυμα, η Αλήθεια με έβγαλε 
ψεύτρα... Μεγάλη Βδομάδα στην Αγία Γη!  Όσοι  με  γνω-
ρίζουν  καλά, ανησύχησαν: “ρε, θα πας εσύ στα Ιεροσόλυ-
μα Μεγάλη Βδομάδα; Εσύ που ευχαριστιέσαι λειτουργία  
μόνο αν ο ναός έχει τρία άτομα μαζί με τον παπά;” Κι όσο 
κι αν καταλάβαινα την απορία τους,  απάντηση δεν είχα... 
απλώς ξαφνικά σα να το επιθύμησα πάρα πολύ... και χω-
ρίς να ξέρω από πού πήγασε όλη αυτή η δύναμη το τόλ-
μησα...ή καλύτερα τόλμησα να δεχτώ ένα παράξενο και 
ξαφνικό κάλεσμα... Είχα πάρει μαζί μου και το laptop για 
να γράφω... αλλά δεν  κατόρθωσα  να  γράψω τίποτα... 
ήταν πολύ θολά τα μάτια μου για να δω το πληκτρολό-
γιο... και πολύ περιορισμένο το λεξιλόγιό μου για να περι-
γράψω όσα ένοιωθα... Προς το παρόν, ένα  πράγμα  μόνο 
λέω και ξαναλέω και θαρρώ είναι το μόνο που αξίζει να 
ειπωθεί:  Χριστός Ανέστη!!!!!!!!!!!!!!
www.eptalofos.gr
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Σ.Ε.Κ.Σ.

Πάμε εμπρός πίσω, που 
έλεγε και ο Πώποτας στο 
γνωστό σίριαλ. Θα δοθεί 
η 13η σύνταξη προσεχώς 
και μόνιμα είπαν στις 

ειδήσεις. Επιτέλους, θα μας δώσουν πίσω 
αυτά που χάθηκαν την τελευταία δεκαετία. 
Θα γεμίσει πάλι η πορτοφόλα. Το πρόβλημα 
είναι στη διαχείριση τέτοιου πλούτου ξαφ-
νικά. Πολλά λεφτά μαζεμένα σε τόσο σύντο-
μο χρονικό διάστημα! Και τώρα τι κάνουμε; 
Θα αλλάξει η ζωή μας; Θα αλλοιωθεί ο χα-
ρακτήρας και ο πολιτιζμός μας; Όχι, δεν θα 
το επιτρέψωμεν να αλλοτριωθούμε. Και με 
τα λίγα θα ζήσουμε και με τα πολλά θα τα 
βγάλουμε πέρα. Ξέρουμε εμείς. Τόσες κα-
κουχίες έχουμε περάσει, αντέχουμε. Αλλά 
για μισό λεπτό. Κάτι δεν μου αρέσει. Όταν 
σταματάνε τα πανηγύρια και τα εφέ, φαίνε-
ται η ωμή αλήθεια. Δεν θα την πάρουν όλοι 
οι συνταξιούχοι την 13η σύνταξη. Θα δοθεί 
κλιμακωτά, ανάλογα με το ποσό της κύριας 
σύνταξης. Πω,πω, τι συμφορά μας βρήκε. 
Δεν μας τα είπαν σωστά. Πες, πες, κάτι θα 
μείνει (στο μυαλό) και θα είναι πιστευτό. 
Αλλά αρκετά φλυαρώ, επιτρέψτε μου να 
σας  συστηθώ. Ονομάζομαι Ευλάμπιος Ευ-
τυχίδης. Είμαι πρόεδρος του Σωματείου 
Ευτυχισμένων Καλοκάγαθων Συνταξιούχων 
(Σ.Ε.Κ.Σ.), μιας χαρούμενης παρέας που κα-
τανοεί το 10%-20% περίπου από όλο αυτόν 
τον ωκεανό πληροφοριών που δέχεται κα-
θημερινά. Καλό ποσοστό! Αν τα καταλαβαί-
ναμε όλα δεν θα είμασταν ευτυχισμένοι. 
Θα χάναμε την γλυκιά αθωότητά μας. Επι-
λέγουμε αυτά που θέλουμε να καταλάβου-
με. Ο σκληρός δίσκος δεν είναι για μεγάλες 
απαιτήσεις αλλά δεν μπορείς να κάνεις και 
format. 13η σύνταξη υφίσταται μόνο όταν 
έχουμε πλήρη επαναφορά ΟΛΗΣ της σύντα-
ξης για ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους. Τώρα 
απλά έχουμε ένα μόνιμο βοήθημα. Και μου 
το έλεγε ο δάσκαλος στο σχολείο: “Να προ-
σέχεις την ορθογραφία σου. Ένα λάθος κόμ-
μα αλλάζει όλο το νόημα της πρότασης”. Και 
τη  ζωή αλλάζει, δάσκαλε, αυτό όμως δεν 
ήταν στην διδακτέα ύλη και δεν το έμαθα. 
Το κατάλαβα αργότερα, στα σεμινάρια της 
πραγματικότητας. Ας είναι. Μόνο μην μου 
αργήσετε την πληρωμή. Δεν έχω πληρώσει 
ακόμα την συνδρομή μου στο σωματείο και 
θα χάσω την εκδρομή. Α, ναι, σας το παρέ-
λειψα αυτό. Τι ωραίο πράγμα οι εκλογές, 
όλες οι εκλογές. Μας πάνε και βόλτα, τρώ-
με, πίνουμε, τραγουδάμε χωρίς σταματη-
μό. Αυτά τα κάνουμε και μόνοι μας, αλλά 
τώρα έχουν πυκνώσει τα δρομολόγια και 
οι εξορμήσεις εις τας εξοχάς. “Να μας έχει 
ο Θεός γερούς, πάντα ν’ ανταμώνουμε και 
να ξεφαντώνουμε”, Νιόνιο μου. Και να μας 
τρατάρουν και κανένα χαρτζηλίκι οι κυβερ-
νώντες ή έστω μια 13η σύνταξη. Ολάκερη ή 
κουτσουρεμένη, δεν έχει σημασία. Γιατί αν 
δώσουμε σημασία, θα χαθεί το σωματείο. 
Και δεν θέλουμε να κλείσει, περνάμε τόσο 
ωραία, τόσο ειδυλλιακά. Μας κρατάει ευ-
τυχισμένους μέσα στην αθωότητα και στις 
ψευδαισθήσεις μας. Ευχαριστούμε, κύριε 
Ευλάμπιε, να είστε πάντα καλά και να μας 
προσέχετε. 

γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,

johnlekkas2004@yahoo.gr
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Είναι δια τον Κωδωνά…

Στη θάλασσα του Μαρμαρά, πολύ 
κοντά στις ανατολικές ασιατικές ακτές και 
βόρεια του στομίου του κόλπου της Νικο-
μήδειας, βρίσκονται τα πανέμορφα Πρι-
γκηπόνησα. Στην Πρίγκηπο, το μεγαλύτερο 
και ωραιότερο ίσως από τα νησιά, και στην 
κορυφή του νότιου λόφου της, δεσπόζει η 
Μονή του Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά. Η 
παράδοση θέλει το Μοναστήρι να έχει ζωή 
πάνω από χίλια χρόνια και συγκεκριμένα να 
έχει χτιστεί το 963 μ.Χ., όταν αυτοκράτορας 
ήταν ο Νικηφόρος Φωκάς. Κατά την παρά-
δοση η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Γε-
ωργίου δωρήθηκε στο Μοναστήριο από τη 
γυναικεία Μονή της Ειρήνης της Αθηναίας.
Σύμφωνα με την πραγματεία του Αντ. Μα-
λέτσκου «Η εν τη νήσω Πριγκίπω ιερά Μονή 
Αγίου Γεωργίου του Κουδουνά», η Μονή 
πρέπει να ερημώθηκε ή κατά το 1204 από 
τους Σταυροφόρους ή το 1302 κατά την 
επιδρομή εναντίον του νησιού των πει-
ρατών του Ενετού ναυάρχου Giustiniani. 
Κατά την παράδοση, όταν οι μοναχοί αντί-
κρισαν τους πειρατές, για να αποτρέψουν 
την αρπαγή της εικόνας, την έκρυψαν μαζί 
με τα αναρίθμητα αναθήματά της  στη γη 
και τοποθέτησαν από πάνω την Αγία Τρά-
πεζα του ναού της Μονής. Η εικόνα έμεινε 
εκεί, χωρίς να υποστεί καμιά φθορά, μέχρι 
την εύρεσή της από έναν βοσκό ο οποί-
ος προηγουμένως είδε στον ύπνο του τον 
Αη Γιώργη να τον προτρέπει ν’ ανέβει στο 
λόφο και να «τον βρει», σκάβοντας εκεί 
που θ’άκουγε να χτυπούν «κουδούνια». Ο 
βοσκός κάνοντας ό,τι τον πρόσταξε ο Άγιος 
έσκαψε,  βρήκε την εικόνα στολισμένη με 
μια αρμαθιά «κουδούνια» κα επανίδρυσε  
τη μονή.  Η επανίδρυση αυτή σύμφωνα με 
τα πατριαρχικά Σιγγίλια (επίσημα έγγραφα)  
τοποθετείται  το 1751-1752. 
Η πνευματική προσφορά της Μονής και η 
εν γένει βοήθειά της τόσο προς τους Ρωμι-
ούς όσο και προς όλους τους αλλογενείς της 
Βασιλεύουσας είναι τεράστια. Ο Αη Γιώρ-
γης ο Κουδουνάς θα αποτελέσει για αιώνες 
το άσυλο των φρενοβλαβών, των πειραγμέ-
νων, όπως τους έλεγαν. Όταν έφερναν τους 
αρρώστους, τους έδεναν κατά τη διάρκεια 
της νύχτας σε σιδερένιους χαλκάδες, που 
ήταν στερεωμένοι στο δάπεδο του ναού, 
μπροστά στην εικόνα του Αγίου, ενώ την 
ημέρα τους έβγαζαν έξω, στον κήπο της 
Μονής. Οι πιο πολλοί απ’ αυτούς θεραπεύ-
ονταν και από ευγνωμοσύνη παρέμεναν για 
κάποιο χρονικό διάστημα στο Μοναστήρι 
προσφέροντας εθελοντική εργασία.  Δυστυ-
χώς, κατά την ανακαίνιση του μοναστηριού 
το 1987, όταν τοποθετήθηκαν μαρμάρινα 
δάπεδα στα παρεκκλήσια και στο Αγίασμα, 
αφαιρέθηκαν όλοι οι χαλκάδες. 
Τα θαύματα του Αγίου πολλά, όχι μόνο προς 
τους Ρωμιούς οι οποίου του έτρεφαν πά-
ντα μεγάλη ευλάβεια- δεν υπήρχε ελληνική 
οικογένεια που να μην επισκεπτόταν τον 
Κουδουνά τουλάχιστον μία φορά το χρόνο- 
αλλά και προς όλους όσους προσέρχονταν 
στη χάρη του. Αξιοσημείωτο ότι, όπως μας 
πληροφορεί η χαραγμένη σε οθωμανικά 
και ρωμαϊκά επιγραφή, η μεγάλη σιδερέ-
νια πύλη του μοναστηριού προσφέρθηκε 
από τον μουσουλμάνο Ρασούλ Εφέντη, ως 

γράφει η Τριανταφυλλιά Μήτρου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΚΟΥΔΟΥΝΑ ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΗΠΟΥ ΤΟ 1953
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H  εκπαίδευση στην Ανάβυσσο την δεκαετία 1940 - 1950.
Η  τοπική  με  την  γενική  ιστορία είναι  
συγκοινωνούντα δοχεία.  Η  μια  εξαρ-
τάται  από  την άλλη  και  την  καθο-
ρίζει.  Τη δεκαετία 1940-50  ο  μέσος  

όρος των μαθητών στο Σχολείο είναι  124  τη χρονιά. Το 1941 η Σχολι-
κή Εφορεία προσπαθεί να διακανονίσει τα χρέη  από  τις  ενοικιάσεις  
του γεωργικού κλήρου του Σχολείου. Οι οφειλέτες ήταν τέσσερις.  
Κλήθηκαν  αλλά κανένας δεν παρέστη. Η Σχολική  Εφορεία  τελικά  

αποφασίζει: «Λόγω και των σημερινών βιοτικών συνθηκών (πόλεμος)  να γίνει ο διακανο-
νισμός του ανωτέρω  ζητήματος  μετά  τον  θερισμό  και  αλωνισμό  των  σιτηρών.  Παρα-
τείνεται  λοιπόν ο διακανονισμός  μέχρι  τις  15  Ιουλίου  περίπου».  Ο  σχολικός  κλήρος    
αποτελούνταν   από   6,5 στρέμματα  στην  περιοχή  Λάκκα,  3,5  στρέμματα στη Βόντα, 
4 στρέμματα  στον  Όλυμπο,  6  στρέμματα  στον  Άγιο  Νικόλαο  και  6 στρέμματα στο 
Μαύρο Λιθάρι.  Το Δημοτικό Σχολείο είχε συνολικά 26 στρέμματα και  άλλα τόσα νοίκιαζε  
η Σχολική  Εφορεία  του  Νηπιαγωγείου  σε  διαφορετικούς  όμως ενοικιαστές. Πολλές  
χρονιές  το  νοίκι το έπαιρναν σε είδος (σιτάρι, αμύγδαλα).
Το 1943-44 το Σχολείο παρέμεινε κλειστό. Το 1945 ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας ει-
σηγείται  την  ανέγερση  διδακτηρίου  εκ τριών αιθουσών σε ιδιόκτητο οικόπεδο στη θέση  
Άγιος  Παντελεήμονας.  Όπως επισημαίνεται, η Σχολική  Εφορεία «λαμβάνοντας υπόψη  
το  τελείως ακατάλληλο, ανθυγιεινό και δυσκόλως στεγάζον το ήμισυ των εξ εκατόν εβδο-
μήκοντα  φοιτούντων  μαθητών στο σημερινό επ’ ενοικίω  οίκημα ως  και  την  επιθυμία 
απάντων  των  κατοίκων  διά  τον   σκοπόν  αυτόν  ομόφωνα  αποφασίζει: Να διατεθούν 
για το έργο αυτό τα εις  χείρας  της  ευρισκόμενα  σήμερα  ποσά, ήτοι 
1ο . Το ποσό των 2.000.000 δρχ. εκ προαιρετικών εισφορών των κατοίκων. 
2ο. Το εξ 900 οκάδων ποσό σίτου, που προέρχεται από την ενοικίαση των αγρών του 
Σχολείου και το οποίο εκποιούμενο δίδει 450.000 δρχ. 
3ο.  Η εισφορά της Κοινότητας που ανέρχεται σε 250.000 δρχ. 
4ο. Η  εισφορά του γεωργικού συνεταιρισμού που ανέρχεται σε 200.000 δρχ.».

Από  το  1946  έως  το 1949  η  Σχολική Εφορεία  διανέμει μαθητικά συσσίτια. Ο Πρό-
εδρός  της  μεταβαίνει  στην  Αθήνα  για  να ενεργήσει,  ώστε να γίνεται  απαράσκευη  
διανομή  των  τροφίμων,  γιατί  είναι  δύσκολη  η  παρασκευή  εξαιτίας  της  έλλειψης  
των  απαιτούμενων  μαγειρικών  ειδών,  σχετικού  μαγειρείου,  όπως και των δύσκολων 
καιρικών συνθηκών. Ο Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας διανυκτερεύει στην Αθήνα, γι-
ατί η μετάβαση και η επιστροφή αυθημερόν είναι ακόμη ανέφικτη. Τελικά, νοικιάζουν 
κεντρικό οίκημα στην Ανάβυσσο και το χρησιμοποιούν ως αποθήκη  για  να  τοποθετούν  
τα τρόφιμα του συσσιτίου. Οι  μαθητές  πληρώνουν  3.000 δρχ.  το  συσσίτιο.  Οι άποροι  
δεν  πληρώνουν. Γίνονται  και  συμπληρωματικές  διανομές τροφίμων  όταν  υπάρχουν  
αποθέματα,  χωρίς  να  εισπράττονται χρήματα.  «Μερίς  εκάστου  μαθητού  γάλα  κυτία 5 
και 1/3,  κακάο 50 δράμια,  ζάχαρη 40, ρεβύθια 175 δράμια, τυρί  90 δράμια, κρέας  210, 
μαρμελάδα 52, σάλτσα 56, βούτυρο 30, καραμέλες 1/2 κυτίον».  

Ο πρώτος  έρανος  για  την  ανέγερση  του  διδακτηρίου  έγινε  το  1946.  Κατά τον  έρανο  
εισπράχθησαν   82  οκάδες σιτάρι,  50 οκάδες αμύγδαλα και 682 οκάδες κριθάρι. Τα προ-
ϊόντα του εράνου εκποιήθηκαν σε δημοπρασία.
Το  1948  για  πρώτη  φορά  οι Σχολικές Εφορείες του Νηπιαγωγείου και  του Δημοτικού  
που  έχουν  μεταξύ τους έντονη αντιπαλότητα, αποφασίζουν από κοινού  να νοικιάσουν 
τους σχολικούς αγρούς των 52 στρεμμάτων, με σκοπό στο καινούριο διδακτήριο να συ-
στεγασθούν. Μέχρι τότε 26 στρέμματα νοίκιαζε ξεχωριστά το Δημοτικό και 26 στρέμματα 
το  Νηπιαγωγείο.
Το  1949 η Σχολική Εφορεία διενεργεί πρόχειρο  μειοδοτικό  διαγωνισμό  για  την  ανέγερ-
ση  διδακτηρίου  που  θα  αποτελείται  από τρεις αίθουσες και γραφείο, «συμφώνως των 
αναφερομένων εκ του υπό του Υπουργείου Σχεδίου».

ΠΗΓΗ: Αρχείο 1ου Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου

του Μανώλη Χαρίτου

δώρο ευγνωμοσύνης για τη θεραπεία της 
συζύγου του. Έτσι εξηγείται και η μεγάλη 
προσέλευση αλλόθρησκων απ’ όλη σχεδόν 
την Τουρκία κατά την ημέρα εορτής του 
Αγίου.  
Ένα παράδοξο που παρατηρείται την 
ημέρα αυτή είναι πως ο κόσμος που κα-
ταφθάνει έχει στα χέρια του καρούλια 
με κλωστές. Ανάλογα με το αίτημα του 
προσκυνητή η κλωστή έχει και άλλο χρώ-
μα. Άλλο αν παρακαλεί για την απόκτηση 
παιδιού, άλλο για την απόκτηση συζύγου, 
άλλο για υγεία.  Από τη ρίζα λοιπόν του 
λόφου και μέχρι τη μονή στην κορυφή ο 
προσκυνητής ανεβαίνοντας ξετυλίγει την 
κλωστή από το καρούλι και την αποθέτει 
είτε κάτω στο δρόμο είτε στα πλαϊνά δέ-
ντρα. Καθόλη δε την ανάβασή του παρα-

μένει σιωπηλός αναλογιζόμενος το αίτημά 
του. Συχνά επίσης τα αιτήματά τους τα 
γράφουν σε μικρά χαρτάκια, τα οποία είτε 
τα ρίχνουν στο ειδικό κουτί που βρίσκεται 
εντός του ναού, είτε τα δένουν στα κλαδιά 
των δέντρων που είναι κοντά στη μονή. Τέ-
λος, αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά  άτομα 
κερνούν τον κόσμο λουκούμια ή ακόμα και 
κύβους ζάχαρης. Αυτοί όλοι είναι άτομα, 
στο αίτημα των οποίων ο Άγιος ανταπο-
κρίθηκε εκπληρώνοντάς τους το ποθούμε-
νο. Αυτοί  λοιπόν όλοι οι άνθρωποι «ήταν 
υποχρεωμένοι» την επόμενη φορά που 
γιόρταζε ο Άγιος να έρθουν και πάλι στο 
νησί και να κεράσουν τον κόσμο.

constantinoupoli.com

monastiria.gr
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Σερπιερίνα, η  κίτρινη  παπαρούνα  του  Λαυρίου

Γράφει ο Αριστείδης Γ. Κανατούρης

Πρωτομαγιά 2019

Ανάμεσα στα λογής-λογής αγριολούλουδα 
που ολάνθιστα υποδέχονται τον Μάη, τον 
χρυσομάη, και στολίζουν την πανέμορφη 
αυτή γωνιά της Αττικής, δημιουργώντας 
με τα πολύχρωμα άνθη τους ένα αυτοσχέ-
διο  χαλί, ξεχωρίζει μια κίτρινη παπαρούνα 
με τα ορθάνοιχτα πέταλά της.

Ενώ σε όλους είναι πασίγνωστη η κόκκινη 
παπαρούνα, η κίτρινη παπαρούνα παρα-
μένει ο φτωχός συγγενής της. Πράγματι, η 
ιστορία μιας ποικιλίας της κίτρινης παπαρούνας 
που φυτρώνει στο Λαύριο είναι ελάχιστα γνω-
στή. Παίρνοντας αφορμή από την φετινή πρωτο-
μαγιά, αποφάσισα να την διηγηθώ.

Πρωταγωνιστής  αυτής  της  ιστορίας ο Γερμανός βοτανικός 
Theodorvon Heldreich (εξελληνισμένος Θεόδωρος Χελδράιχ, 
1822-1902). Ο Χελδράιχ, ένας διαπρεπής επιστήμονας, εγκα-
τεστημένος  στην Ελλάδα  και  επιμελητής  για  περίπου  50  
χρόνια  του  Βοτανικού  Κήπου και  διευθυντής  του  Μουσείου  
Φυσικής  Ιστορίας  του Πανεπιστημίου Αθηνών, ταξίδευε σε 
όλη την χώρα  καταγράφοντας  την  πλούσια ελληνική φύση  
και  ταξινομώντας  επιστημονικά  τα  φυτά που συναντούσε. 
Ο Χελδράιχ  είχε  μεταφράσει  στα  γαλλικά  τις  εκθέσεις  
(27-12-1860 και 22-5-1861) που είχε συντάξει ο Ανδρέας Κορ-
δέλλας προς το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την αξία 
ανακαμίνευσης των σκωριών του Λαυρίου και τις είχε στείλει 
στον Ιωάννη Βαπτιστή Σερπιέρη, με αποτέλεσμα να του κινήσει 
το ενδιαφέρον για την εκμετάλλευσή τους. Πρόσωπο απόλυτης 
εμπιστοσύνης του Σερπιέρη, τον εκπροσωπούσε ως πληρεξούσιός του ενώπιον του Ελ-
ληνικού Δημοσίου, όταν αυτός βρισκόταν στο εξωτερικό προσπαθώντας να συλλέξει τα 
απαραίτητα κεφάλαια για την ίδρυση της  πρώτης  μεταλλουργικής  εταιρείας του Λαυ-
ρίου, της “Hilarion Roux et Cie”, και  μετέπειτα στην δικαστική διένεξή του με αυτό.

Στα  πρώτα  χρόνια ζωής του νεότερου Λαυρίου, στα 1873, όταν η μεταλλουργική δρα-
στηριότητα είχε ξεκινήσει για τα καλά και οι σκωρίες, οι γνωστές μας «σκουριές», μετα-
φέρονταν για ανακαμίνευση από τους λοφίσκους που είχαν σχηματίσει σε όλη την Λαυ-
ρεωτική  προς  τις  εγκαταστάσεις  των  Εργαστηρίων του  λιμανιού,  ήρθε  στην  περιοχή  
μας  ο Χελδράιχ,  για να συλλέξει  και  να  μελετήσει   την  χλωρίδα της.  Παρατήρησε  ότι  
στο  έδαφος που  αποκαλύφθηκε  μετά  από την αφαίρεση των σκωριών, είχαν παρα-
μείνει «εν υπνώσει» από  την  αρχαιότητα  σπόροι  από  ένα  αγριολούλουδο που –κάτω 
από τις ακτίνες του ήλιου – ζωντάνεψαν,  φύτρωσαν  και  άνθισαν  δίνοντας  τα  κίτρινα  
άνθη  τους. Εδώ, λοιπόν,  στο  Λαύριο,  κοντά  στην ακρογιαλιά, συνάντησε την κίτρινη 
παπαρούνα, στο ίδιο μέρος  που  μέχρι σήμερα την  συναντάμε.  Πήρε δείγματά  της,  
την  κατέγραψε,  την ταξινόμησε  και  την  καταχώρισε με την επιστημονική ονομασία 
«Glauciumflavumvar. Serpieri», στα  ελληνικά «Γλαύκιον το κίτρινον ποικιλία Σερπιερί-
να». Μ’ αυτή την ονομασία έχει καταχωρηθεί  στην  διεθνή  επιστημονική βιβλιογραφία 
και στο βιβλίο «Τα δημώδη ονόματα  των  φυτών προσδιοριζόμενα  επιστημονικώς υπό  
Θ.Χελδράιχ» που εκδόθηκε το 1910, μετά  τον  θάνατό  του,  από τον συνεργάτη του 
καθηγητή της Βοτανικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σπ. Μηλιαράκη.

Την ανακάλυψή του δημοσίευσε σε επιστημονικά περιοδικά και στον ευρωπαϊκό τύπο. 
Διαβάζουμε χαρακτηριστικά σε ένα δημοσίευμα: «Ένα εκπληκτικό γεγονός: το ξύπνημα 
ενός λουλουδιού μετά από είκοσι αιώνες ύπνου. Κάτω από τις σκωρίες [του Λαυρίου], 
για τουλάχιστον 1.500 χρόνια, κοιμόταν  ο  σπόρος μιας παπαρούνας είδους γλαυκίου. 
Από τη στιγμή που σήκωσαν τις σκωρίες για να τις  μεταφέρουν στις καμίνους, πάνω σε 
όλη την επιφάνεια  που κάλυπταν, φύτρωσαν και άνθισαν όμορφα κίτρινα πέταλα αυτού 
του λουλουδιού που ήταν άγνωστο στη σύγχρονη επιστήμη, αλλά  το  οποίο  περιγρά-
φουν  ο  Πλίνιος  και  ο  Διοσκουρίδης.  Είχε  εξαφανισθεί  από  την  επιφάνεια του πλα-
νήτη για δεκαπέντε ή είκοσι αιώνες.» (Journal de Seine et Marne, 22-11-1874, Journal 
Officiel de la Rιpublique Franηaise, 17-7-1875, Journal des dιbats, 5-11-1874,κ.α.).

Έστειλε ακόμη αποξηραμένα δείγματά της στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά βοτανικά μου-
σεία, όπως στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και του Παρισιού, στους Βα-
σιλικούς Βοτανικούς Κήπους του Kew  στο Λονδίνο και στον Βοτανικό Κήπο του Meise 
στις Βρυξέλλες, όπου μέχρι σήμερα στολίζουν τα ειδικά λευκώματά (φυτολόγια) τους. 
Στην φωτογραφία που συνοδεύει  αυτό  το κείμενο απεικονίζεται το δείγμα που έστει-
λε στο Kew με την ετικέτα που έχει το όνομα του Χελδράιχ, το όνομα του δείγματος 
«Glaucium SerpieriHeldr.», την προέλευση «παραθαλάσσιο Λαύριο» και ημερομηνία 4 
Ιουλίου 1873.

Αυτή είναι σε συντομία η ιστορία της λαυριώτικης κίτρινης παπαρούνας ή Σερπιερίνας 
που κάθε χρόνο, εδώ και χιλιάδες χρόνια υποδέχεται την άνοιξη στον τόπο μας.

Σερπιερίνα στα Αισωπίδεια Λαυρίου

GlauciumSerpieriHeldr.
(©Kew Botanic Gardens)
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Όσοι γεννηθήκαμε σε χω-
ριό ή σε επαρχιακή πόλη 
τα χρόνια που οι αυλές 
των σπιτιών ήταν μπαξέ-
δες, οι δρόμοι χωμάτινοι 
και στις άκρες τους φύτρωναν παπαρούνες και 
μαργαρίτες μάθαμε ν’ αγαπάμε τη φύση και τους 
καρπούς της με τις αισθήσεις και όχι με τη γνώ-
ση. Τα ανοιξιάτικα χωράφια, κοντά ή μακριά από 
τα σπίτια μας, ήταν ο χώρος που παίζαμε, τρέχα-
με, κυλιόμαστε. Ήταν η ζωή και η καθημερινότητά 
μας. 
Αν δε Πάνε χρόνια τώρα που βάλθηκα να παρατη-
ρώ τη φύση γύρω μου με τις εποχιακές αλλαγές 

νοσταλγώντας τα αγριολούλουδα που χάιδευε το 
παιδικό μου χέρι στη νότια πατρίδα που μεγάλωσα 
και μελετώντας όσα πρωτοσυναντούσα στη βόρεια 
πατρίδα που βρέθηκα να ζω, έχοντας κατά νου πως 
αν δε βιώνεις τον τόπο σου και την εποχή σου, δε 
συμμετέχεις ενεργά στη ζωή. Τα κεντρίσματα γίνο-
νταν όλο και περισσότερα και ενεργοποιούσαν τη 
μνήμη.
Το καλοκαίρι του 1994, θυμάμαι, που δίδαξα Ελλη-

νική Γλώσσα στο Summer School του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, ένας  μα-
θητής μου, Χημικός από το Βέλγιο, εκείνος  είχε την  τωρινή μου ηλικία κι εγώ 
στα μισά του σχεδόν χρόνια, φωτογράφιζε τη φρυγμένη καλοκαιριάτικη φύση, 
προτού μπει στο μάθημα. Μου χάρισε, λοιπόν, μια φωτογραφία που τράβηξε 
στην Πανεπιστημιούπολη, «μια αγριαγκινάρα» για εσάς, μου είπε και με συ-
γκίνησε με το μοβ γαϊδουράγκαθο.  
Θυμήθηκα «το Χριστάγκαθο» ή «Σταυραγκάθι», που κόβοντας προσεκτικά την 
κορφούλα του και ακουμπώντας την στο δέρμα σαν σφραγίδα αφήνει αιμάτινο 
σημάδι. Μου το είχε δείξει ο πατέρας μια Μεγάλη Πέμπτη που ανηφορίζαμε 
για την εκκλησιά, ανάμεσα σε άλλα αγριόχορτα, που ήταν γεμάτος ο λοφίσκος 
του Αγιαντρέα της πατρίδας μου. Έσκυψε τράβηξε την κορυφή χωρίς να τσι-
μπηθεί, το ακούμπησε στο πάνω μέρος της παλάμης μου και μου είπε πως κατά 
την παράδοση από αυτό έπλεξαν το ακάνθινο στεφάνι του Χριστού. Εντυπω-
σιακό το ανάριο κόκκινο χρώμα του χυμού του.   «Η φύση είναι η τέχνη του 
Θεού», έλεγε εξηγώντας μου ότι ο ύσσωπος, που ακούγεται στον ψαλμό του 
Δαυίδ  «Ραντιεῖς με ὑσσώπῳ καὶ καθαρισθήσομαι» είναι ένα βότανο γνωστό 
από την αρχαιότητα, κάτι ανάμεσα στη ρίγανη και στο θυμάρι.  
«Το επ’ έμοί, ενόσω ζω και αναπνέω και σωφρονώ, δεν θα παύσω να υμνώ 
μετά λατρείας τον Χριστόν μου, να περιγράφω μετ’ έρωτος την φύσιν και να 
ζωγραφώ μετά στοργής τα γνήσια ελληνικά ήθη», λέει ο Σκιαθίτης «Κοσμο-

καλόγερος των Ελληνικών Γραμμάτων», Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης, ο δημιουργός που «δανείστηκε» το 
φυσικό περιβάλλον του νησιού του, ανέσυρε από τη 
μνήμη του τα παιδικά του χρόνια και. ψυχογραφώντας 
τη ζωή των απλών, ταλαιπωρημένων ανθρώπων,  κα-

τάφερε να φέρει στο προσκήνιο το ηθογραφικό μυθιστόρημα.
Τα λιβάδια με τους ασφόδελους ή σπερδούκλια ξεχωρίζουν παντού  νωρίς την 
άνοιξη από τον ψηλό ανθοφόρο βλαστό τους, με τα πανέμορφα αστεροειδή 
λουλούδια. Είναι η χαρά της μέλισσας και μένει ολόρθος μέχρι να ξεραθεί, κα-
θώς τα πρόβατα και τα κατσίκια δεν τον πλησιάζουν. Οι αμυλούχοι υπόγειοι 
κόνδυλοι του φυτού  βρασμένοι αποτελούσαν το φαγητό των πολύ φτωχών 
από στην αρχαιότητα, αλλά και των πεινασμένων στην Κατοχή. Φαντάζομαι θα 
ήθελε πολύ κουράγιο ένας αρχαίος Έλληνας, για να φάει ασφοδελοπατάτες 
από το φυτό που συμβόλιζε τους νεκρούς και το φαΐ τους. Κλασικές είναι οι 
αναφορές του Ομήρου στους “ασφοδελούς λειμώνες”,  όπου κατοικούσαν οι 
νεκροί ήρωες στον Κάτω Κόσμο. Οι αρχαίοι Έλληνες συνέδεαν τον ασφόδελο 
με την Περσεφόνη, ίσως γιατί συμβολικά θυμίζει τη ζωή που αναγεννάται μετά 
τον θάνατο.
Η φύση, η ζωή της υπαίθρου και το ελληνικό τοπίο κατέχουν σημαντική θέση 
στη λογοτεχνική παραγωγή, γίνονται σύμβολο, σκηνικό δράσης, χρησιμεύουν 
ως μεταφορά μιας συναισθηματικής κατάστασης κι άλλοτε ως φορέας υπέρ-
τατων αξιών. 
Η φύση έχει άπειρες αντανακλάσεις! 
«Να ξέραμε αφεντικό τι λένε οι πέτρες, τα λουλούδια, η βροχή ! Μπορεί να 
φωνάζουν, να μας φωνάζουν, κι εμείς να μην ακούμε», βάζει ο Νίκος Καζα-
ντζάκης τον καρδιακό του φίλο Ζορμπά να λέει στο έργο του «Βίος και Πολιτεία 
του Αλέξη Ζορμπά». 
Η φύση διαθλάται  με τον φακό της  κάθε τέχνης και γίνεται Ιστορία, τόπος 
φυγής, σύμβολο ελπίδας, τόπος εξορίας, σύμπαν, μήτρα του κόσμου, ύπαι-
θρος, επαρχία, έρωτας… Η κάθε τέχνη μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε 
ότι προστατεύοντας την ελληνική φύση, προστατεύουμε όχι μόνο είδη χλωρί-
δας, πανίδας και οικοσυστήματα, αλλά όλον αυτόν τον πλούτο βιωμάτων, τον 
ελληνικό πολιτισμό. Ένα σκιαθίτικο ακρογιάλι είναι αδύνατο να το δεις χωρίς 
να θυμηθείς τον Παπαδιαμάντη κι ένα αιγαιοπελαγίτικο νησί ανακαλεί στίχους 
του Ελύτη. Φύση και πολιτισμός είναι μια αδιάσπαστη ενότητα.
Τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια μας στην Αττική είναι πλεγμένα από μάη, το άν-
θος του χόρτου προβάτσα, «limonium sinuatum» η επιστημονική ονομασία 
του, που φύεται στις ακτές κυρίως της νότιας Ελλάδας, στα νησιά του Αιγαίου 
μάλιστα το μαγειρεύουν με κρέας σε ένα πεντανόστιμο φρικασέ. Σάκους μα-
ζεύω σαν βρεθώ στην Αττική άνοιξη κι ύστερα πλέκω στεφάνια και μοιράζω 
στις φίλες στα βόρεια και ενδόμυχα ελπίζω πως ίσως πετύχει η επικονίαση.
	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	

Λίγα λουλούδια, αν θέλεις, στείλε μου
Βάντα Παπαΐωάννου-Βουτσά
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ΤΣΙΤΣΕΝΑ

[ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΤΖΙΤΖΟΥ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗ

ΜΑΡΚΕΛΟΥ]

To χειμώνα το βραδάκι
άναβε ξανά το τζάκι

ο πατέρας αρχηγός μας
σύμβουλος και οδηγός μας.

Τον ρωτούσα κι απαντούσε
έπειτα κι αυτός ρωτούσε
δε σταμάταγαν τα λόγια

για αρχόντους και για σόγια.

Ρώταγα για το χωριό μας
τα Καλύβια, το φτωχό μας

απαντήσεις με αξία,
σιγουριά και σημασία.

Μέσ΄απ΄όλες τις κουβέντες
για του κάμπου τους αφέντες

άρχισα να ζωγραφίζω
τη μορφή σου να γνωρίζω.

Λεπτοδέματη  κοπέλα
και η μέση μια κορδέλα
φορεσιά υφαντωμένη

απ΄την Αίγινα φερμένη.

Μαντιλάκι αχνεμένο
κόμπο ανεμοδεμένο

μια στικτή στους ώμους μπέρτα
βενετσιάνικη κορβέτα.

Είπε, ζούσε σε βασίλειο
σε χρυσάφι σαν τον ήλιο

προίκα και κοσμήματά της
χρυσοσέντουκα δικά της.

Το Δεκέμβρη μήνα δείλι
άναβ΄ αργυρό καντήλι
είδα μες στον ελαιώνα
να δαμάζει το χειμώνα.

Οι ελιές την προσκυνούσαν
και στο διάβα της σιωπούσαν

χαμηλώναν το λαιμό τους
για να φθάσει τον καρπό τους.

Κι αυτή μ΄ένα καλαθάκι
με χεράκι από κλαδάκι 
μάζευε ελιές μελένιες

και μικρές ή ξεχασμένες.

Λύσια ήσαν τα μαλλιά της
απαλή η ομορφιά της
μεσοφόρι όλο θάμπος

μπότες στέρεες στον κάμπο.

Όμως στην απλότητά της
και στη βιαστική θωριά της

είδα κάτι να θαμπώνει
και τα μάτια να τυφλώνει.

Αλυσίδα από ρουμπίνι
με ζαφείρι να την κλείνει

έσμιγε με λάμψη ταίρι
ο σταυρός με πεφταστέρι!

Θα φτιάξουμε στεφάνι;

«Θα φτιάξουμε στεφάνι;» ρώτησε. Δίπλα 
μου η φύση, προσφέρει τα δώρα της άνοι-
ξης. Μαργαρίτες,  παπαρούνες,  μια οργι-

αστική πανδαισία βλάστησης με προσκαλεί να διαλέξω. Ο Μάης στο κα-
τώφλι, απαιτεί θυσίες χρωμάτων και μυρωδιών. Γέμισα την αγκαλιά μου με ξερόχορτα. 
Άρχισα να πλέκω το στεφάνι τραγουδώντας... συνέχιζα να πλέκω  το αχυρένιο καλωσόρισμα 
με ζήλο απαράμιλλο. Πότε πρόλαβαν και άνθισαν, έκαναν  τον  κύκλο  τους  και ξεράθηκαν! Η 
Φύση συνεχίζει την αιώνια δουλειά της αθόρυβα, σκέφτηκα. Δεν άκουσα ποτέ τον ήχο από το μπουμπούκι που 
ανθίζει. Δεν είδα τον  σπόρο  που γίνεται βλαστός.  Ο κύκλος της  ζωής  και  του  θανάτου διαγράφει αθόρυβα 
αέναες στροφές. Μονάχα ο άνθρωπος κλαίει όταν γεννιέται και σπαράζει όταν αγωνίζεται.  Κι όταν πεθαίνει, 
αφήνει απομεινάρια μοναξιάς. Τα ξερόχορτα έπλεξαν στεφάνι κι έδωσαν ζωή σε αυθόρμητα χαμόγελα έκπλη-
ξης και επιδοκιμασίας. Η κίτρινη μαργαρίτα  και η κόκκινη παπαρούνα στιγματίζουν διακριτικά την γοητεία του 
παγανιστικού «θανάτου». Η αναγέννηση ακούραστη, λιτή και ατημέλητη, μού γνέφει…

Γράφει
η Αθηνά Γ. Αναστασίου 

Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr

γράφει 
η Κατερίνα  Μερκούρη

Αναμνήσεις από το Πανί…

Οι δικές μου αναμνήσεις από το Πανί, είναι έγχρωμες. 
Το πορτοκαλί αγροτικό με τα παραπέτια  ετοιμαζόταν 
απoβραδίς.  Κλήματα, σχάρες,  μικρά μπολ με αλατο-
πίπερο, ρίγανη και τα συναφή. Παλιές καρέκλες, σκα-
μνάκια και ξύλινες πολυθρόνες επιστρατεύονταν,  προ-
κειμένου να κάτσουν οι γυναίκες  κυρίως,  τόσο  στην 
ύπαιθρο,  όσο και  στην  καρότσα  του  αυτοκινήτου.  
Τα  παιδιά  δεν  κάθονταν  πουθενά.  Κρέμονταν  από 
τα  παραπέτια,  φώναζαν,  γελούσαν  και  τα  χέρια των 
μανάδων τα κρατούσαν με υπομονή,  φοβούμενες το 
«κακό».   Ένα  πολύχρωμο κομβόι από μικρά και μεγά-
λα αγροτικά και  φορτηγά  διέβαινε αργά το χωμάτινο 
μονόδρομο… όλοι  για  έναν  κι  ένας  για  όλους, αφού  
οι  έμπειροι  οδηγοί  είχαν  στον νου  τους  την  οικο-
γένεια την δική τους και την προσοχή τους στις ζωές 
των άλλων που προπορεύονταν  ή ακολουθούσαν. Πά-
ντα με φόβιζε αυτός ο δρόμος, ακόμα και όταν «φτι-
άχτηκε». Έβλεπα  το  τιμόνι  στα  χέρια  του πατέρα  
κι  ένιωθα το «σφίξιμο» από τα χέρια της μάνας στο 
στήθος μου. Ο αδελφός καθόταν πίσω από το πορτάκι. 
Χωνόμουν την αόρατη αύρα της οικογενειακής προ-
στασίας,...ήμουν η «μικρή».  Πίσω μας ακολουθούσε 
ο γείτονας, ο φίλος, ο συγγενής...τι «σιγουριά»  ήταν 
ετούτη!  Ό, τι  και να γινόταν, υπήρχαν δίπλα άνθρωποι 
δικοί  μας.  Εξοντωτικός  ο  ανήφορος,  μα η επιστρο-

φή, ελλόχευε περισσότερους κινδύνους,  αφού  οι  πε-
ρισσότεροι  από τους οδηγούς δεν ήταν «εντάξει!» … 
το κέφι,  ο οίνος, η  μαγεία  του  βουνού  δρούσαν κα-
ταλυτικά στην αλλαγή του θυμικού.  Έρχονταν τότε οι 
γυναίκες, οι μάνες, οι σύζυγοι. Ήρεμες, χαμογελαστές, 
γεμάτες ευθύνη και κατανόηση κι έσβηναν με νοήμα-
τα και μετρημένες κουβέντες την άψα του Διονύσου... 
ερχόταν  και  η  Παναγία και προστάτευε τους πιστούς.  
Ξόρκιζε το κακό, ίσιωνε το μονοπάτι, το έκανε μεγάλο, 
μην τύχει και ραγίσει κάποιου ικέτη ριζικό στα μέρη τα 
δικά Της!... κατέβαιναν τα φορτηγά, κι εκείνα ζαλισμέ-
να...πάνω ακούγονταν νταούλια...κι ο παπά-Βαγγέλης  
πρώτος  στον  χορό,  τα ράσα φαίνονταν ψηλά,  πίσω 
από τον βράχο... «το έκανα το χρέος μου!», ‘ Της φώ-
ναζε, «τώρα είναι η σειρά Σου!».
Η φωτογραφία είναι από το οικογενειακό μου αρχείο. 
Περίπου στα μέσα του 1950. Οι χορευτές κρατούν πι-
κάπ, ελλείψει [προφανώς] ζωντανής μουσικής. Ο τε-
λευταίος στον κύκλο είναι ο πατέρας μου και ο τρίτος 
πριν το τέλος, κατά πάσα πιθανότητα ο Θανάσης Κόλ-
λιας. 
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ!

Τέσσερις εποχές με γαλούχησαν..
Υπήρξαν θρυαλλίδες επανάστασης,
μα άλλοτε έσμιγαν στην κόψη μιας 
κλασικής εναλλαγής, σαν βιαστικό 

συναπάντημα που το νότιζαν 
στάλες βροχής και το στέγνωναν 

ήλιοι γεροδεμένοι.
Ζεστάθηκα για τα καλά!

Και πήρα να θυμίζω μικρών ερώτων 
εορτασμούς.

Άρχισε τότε η βροχή...
μικρή, δειλή, απρόσκλητη,
λες κι ήτανε ‘συγγνώμη’.

‘Ακόμα λίγη υπομονή’, 
μου είπε εξαντλημένη..

Ας είναι!!
ΑΠΟΛΟΓΙΑ 2019
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Αρχίζω σαν υποψήφιος 
στις εκλογές. «Γεννήθηκα 
στην Αθήνα και σπούδα-

σα στην Νομική σχολή του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών».  Δεν σας λέω αν είμαι 
παντρεμένος ή αν έχω παιδιά, διότι δεν 
κατεβαίνω σαν αληθινός υποψήφιος, 
άρα η ζωτική αυτή πληροφορία δεν εί-
ναι απαραίτητη. Στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘70 λοιπόν ένα από τα δύσκολα μα-
θήματα που αποδείχτηκε και παλούκι 
στο πτυχίο ήταν το Αστικό δίκαιο. Καμιά 
τριανταριά τόμοι, από 200 έως 700 σε-
λίδες έκαστος. Εφιάλτης! Καθώς δε στα 
νιάτα μου είχα ένα βίτσιο, δεν διάβαζα 
από περιλήψεις φροντιστηρίου γιατί 
δεν ήθελα να τα μάθω «απέξω» και να 
πάω να δώσω, αλλά μελετούσα συστη-
ματικά μια και με ενδιέφεραν τα «πώς» 
και τα «γιατί». Κοντολογίς, για τις εξετά-
σεις στο πτυχίο  διάβασα αυτούς τους 
30 τόμους κρατώντας και σημειώσεις 
μάλιστα. Τις έχω ακόμη μαζεμένες σε 
4 μεγάλα χαρτόκουτα. Έξι μήνες διάβα-
σμα για το Αστικό που τελικά πέρασα με 
8 (οκτώ), το 9 και το 10 τότε ήταν άπια-
στα και εξωπραγματικά.
Στις αρχές του 2016 με πλησίασε ένας 
φίλος και μου ζήτησε να βοηθήσω τον 
γιό του, τον Θανασάκη που σπούδαζε 
στα ΤΕΙ. Αγαπητός ο φίλος και φανατι-
κός οπαδός της ΑΕΚ. Τι σχέση έχει αυτό; 
Έχει, διότι ο Θανασάκης, επηρεασμένος 
από το πνευματικό περιβάλλον του σπι-
τιού, είναι και αυτός φανατικός της ΑΕΚ 
(οποία πρωτοτυπία!) αλλά αυτός το έχει 
τερματίσει. Ενώ κάθεται, στα καλά κα-
θούμενα κάτι τον πιάνει, σηκώνεται και 
βάζει τις φωνές «ΑΕΚ, ΑΕΚ.!.». Ο μπα-
μπάς του μάλιστα μου εκμυστηρεύτηκε 
(με κάποια υπερηφάνεια) ότι ο Θανασά-
κης από έφηβος ίσαμε και σήμερα, κλεί-
νεται στον καμπινέ και αντί να κάνει ό,τι 
και οι υπόλοιποι φυσιολογικοί έφηβοι, 
ανεβαίνει στην λεκάνη και ανεμίζοντας 
ένα κιτρινόμαυρο κασκώλ ουρλιάζει  « 
ΑΕΚ ολέ, ΑΕΚ ολέ, ΑΕΚ ολέ, ολέ, ολέ». Ο 
Θανασάκης λοιπόν αυτός, εκμεταλλευ-
όμενος μια περίοδο κάμψης της ΑΕΚ, 
κατάφερε να βγάλει το Λύκειο με τον 
βαθμό 7 (επτά) παρακαλώ, και προχώ-
ρησε σε ανώτερες σπουδές μπαίνοντας 
σε ένα ΤΕΙ. Μη με ρωτήσετε τι σπούδα-
ζε ακριβώς, δεν μπορώ να σας πω, ούτε 
και ο ίδιος ο Θανασάκης μπορούσε 
άλλωστε, κάτι με τουριστικές σπουδές 
τέλος πάντων. Σύμφωνα με τον νόμο 
Διαμαντοπούλου, η σχολή θα τον είχε 
πετάξει έξω τον Θανασάκη μετά από 3  

χρόνια στο πτυχίο όπου δεν είχε περά-
σει κανένα μάθημα, μα ήρθε ευτυχώς ο 
κ. Φίλης ως υπουργός παιδείας και επα-
νέφερε τους αιώνιους φοιτητές. Και ο κ. 
Φίλης άλλωστε είναι αιώνιος φοιτητής, 
εδώ και 40 χρόνια δεν έχει καταφέρει 
να πάρει πτυχίο (με τον κ. Φίλη είμαστε 
συμφοιτητές). Έτσι ο Θανασάκης πήρε 
παράταση στα ΤΕΙ. Φανταστείτε λοιπόν 
την έκπληξή μου όταν ο μπαμπάς του 
μου ζήτησε Παρασκευή βράδυ, να βοη-
θήσω τον Θανασάκη γιατί την Δευτέρα 
έδινε Αστικό δίκαιο και είχε «κάποιες 
δυσκολίες»! Παναγία μου! Τι Αστικό 
σπούδαζε ο Θανασάκης στο ΤΕΙ! Επρό-
κειτο για παρεξήγηση φυσικά αφού την 
επομένη εμφανίστηκε ο Θανασάκης με 
το σύγγραμμα, ένα 25σέλιδο φυλλάδιο 
με τίτλο «Γενικές έννοιες του Αστικού 
δικαίου». Βάλθηκα να του εξηγώ τις 10-
15 έννοιες αρχίζοντας από το τι είναι 
η «δικαιοπραξία». Μάταιος κόπος. Όχι 
μόνο δεν μπορούσε να την καταλάβει 
μα ούτε και να την γράψει σωστά. Του 
είπα λοιπόν πως θα ήταν καλλίτερα να 
προσπαθήσει να μάθει απέξω μερικές 
και τουλάχιστον έτσι να τις γράψει σω-
στά. Λοιπόν, θαύμα! Ο Θανασάκης πέ-
ρασε το Αστικό με 5 (την βάση). (Ούφ!) 
όπως είπε και ο ίδιος. 
Πριν μερικές ημέρες, μέσα στην μεγά-
λη εβδομάδα, προεκλογικά, ο υπουρ-
γός παιδείας κ. Γαβρόγλου πέρασε με 
τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ μόνο φυσικά, 
τροπολογία στην Βουλή, σύμφωνα με 
την οποία τα ΤΕΙ ενσωματώνονται στα 
Πανεπιστήμια και τα πτυχία τους εξι-
σώνονται με τα πτυχία των Πανεπιστη-
μίων. Απίστευτο αλλά αληθινό. Κίνηση 
που όπως επί λέξει είπε ο κ. υπουργός, 
αποσκοπεί στην συνολική αναβάθμιση 
της παιδείας. Έλα όμως που μετά από 
αυτή την τρελή απόφαση έρχονται και 
οι παλαιότεροι απόφοιτοι των ΤΕΙ (βλέ-
πε Θανασάκης) και ζητούν και αυτοί, 
λογικά, να εξισωθούν τα πτυχία τους με 
τα πανεπιστημιακά. Έτσι το πτυχίο του 
Θανασάκη θα εξισωθεί επιτέλους με το 
δικό μου!
Μετά από αυτό βλέπω τον φίλο μου και 
μπαμπά του Θανασάκη, που μέχρι τώρα 
δεν ήθελε να ψηφίσει κανέναν «διότι 
όλοι είναι τα ίδια σκ…», να ανεβαίνει 
στην λεκάνη του καμπινέ ανεμίζοντας 
ροζ κομματική σημαία και φωνάζοντας 
«ΣΥΡΙΖΑ ολέ, ΣΥΡΙΖΑ ολέ, ΣΥΡΙΖΑ ολέ.
ολέ,ολέ!». Και αυτή η ανάβαση στην λε-
κάνη εξισώνεται με την αναβάθμιση της 
παιδείας!    

   γράφει ο Κώστας Πόγκας
πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Γράφει
o Γιάννης Μαυρίκος

Καλή συμμετοχή,  φίλοι 
Έλληνες και Ευρωπαίοι, 

στις εκλογές που έρχονται.

                               ΑΠΟΧΗ-ΙΑΧΗ

Της τροφής αποχή όποιος κάνει δεν ζει

Οι μετέχοντες λίγοι την τροφή του θα τρώνε μαζί

Οι πλείστοι Ευρωπαίοι πολίτες συνεχώς και απ’ τις κάλπες απέχουν

Μα στο σβέρκο πάντα τους ίδιους αφέντες συνεχίζουν να έχουν

Των ανθρώπων τα χέρια που παράγουν τον πλούτο πάνω στη Γη

Ενωμένα σαν σφίξουν στο μέλλον μιαν άλλη θα φέρουν ζωή

Τα μυαλά που προστάζουν τα χέρια στην κάλπη να τηρούν αποχή

Τον πλανήτη θα αλλάξουν αν εκείνα εξουσίας θα γίνουν Αρχή

Οι τραπεζίτες του κόσμου και της γης όλοι οι τρανοί

Θα τρομάξουνε μόνο όταν δουν των πολλών την πυγμή

Ο Τρισέ και ο Μπαρόζο σίγουρα είναι των ληστών οι ταγοί

Και θα φύγουνε μόνο όταν δύναμη άλλη απ’ την κάλπη θα βγει

Των πολλών που στην κάλπη κατεγράφη η μεγάλη αποχή

Τότε μόνο αξία θα έχει όταν γίνει οργισμένη των λαών ιαχή

10-6-2009

ΑΝΑΒΑΣΗ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ;
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ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ…… ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Μέρος Α’)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Εκλογολογίες και άλλα τινά, ανακαλούν στην Μνήμη μας θέματα που ίσως αποτελούν
την απάντηση στο <<ποιο είναι το συστατικό της Ελληνικής Ψυχοσύνθεσης >>……ή
καλύτερα γιατί αυτός ο κατά τ’άλλα ευλογημένος τόπος δεν ηρεμεί ποτέ ?
Ας θυμηθούμε λίγο την Ιστορία και κάποιες εκλογικές αναμετρήσεις που έμειναν στην
μνήμη όλων στιγματίζοντας έως και σήμερα την Ελληνική ιστορική πραγματικότητα.

Αρχές του 1920. 
Το μεγάλο εθνικό όνειρο έπαιρνε σάρκα και οστά. Με εξαίρεση την Βόρειο Ήπειρο, την Κύ-
προ και τα Δωδεκάνησα που διατηρούσαν οι Ιταλοί, η Ελλάδα εκπλήρωνε τους εδαφικούς 
της στόχους. Πως εξελλίσονταν τα πράγματα όμως στο εσωτερικό της χώρας; Ο Βενιζέλος 
αναλαμβάνοντας τη διακυβέρνηση και πάλι 
επιχείρησε την εφαρμογή ενός ευρύτατου με-
ταρρυθμιστικού προγράμματος. Όμως ήταν νω-
πές οι μνήμες απο τον μέχρι χθές διχασμό. Με 
έναν εντελώς αναπάντεχο και αινιγματικό τρό-
πο πέθανε στις 20 Οκτωβρίου του 1920 ο βα-
σιλιάς Αλέξανδρος ο Α΄ απο δάγκωμα πιθήκου 
στον κήπο των ανακτόρων. Στη θέση του η Βου-
λή ως αντιβασιλέα εξέλεξε τον τιμημένο ναύαρ-
χο Παύλο Κουντουριώτη. Και την 1η Νοεμβρίου 
του 1920 έγιναν οι απο καιρό αναμενόμενες 
εθνικές εκλογές. Και συνέβη το απίστευτο και 
παντελώς αψυχολόγητο, ο Ελευθέριος Βενι-
ζέλος να υποστεί ήττα !!!
Τα παραπάνω μελετώντας τα κανείς περισσό-
τερο αντικειμενικά και με ανοικτή οπτική, ίσως 
μας υποδεικνύουν ότι σε κάποιες φάσεις της 
ιστορικής μας πορείας, ο ελληνικός λαός δεν 
κρίνει την πολιτική ηγεσία του απο τις επιτυχίες 
ή τις αποτυχίες της, αλλά με διαφορετικά κρι-
τήρια που συναρτώνται με την πολιτική επικοι-
νωνία και ψυχολογία. Έτσι το θέλει η ιστορία με 
τις περίεργες και ανεξήγητες με την λογική τρο-
πές της …Αυτό άλλωστε διαπιστώνουμε και σή-
μερα ...! Ιδανικά θα θέλαμε να προτρέψουμε, 
όλοι να ακολουθήσουν τα λόγια του μεγάλου 
Έλληνα Νομπελίστα Οδυσσέα Ελύτη… 
”Από ‘μας θα εξαρτηθεί το τελικό αποτέλεσμα. 
Από ‘μας θα εξαρτηθεί ο παράδεισος ή η κόλα-
ση που θα χτίσουμε.
Η μοίρα μας βρίσκεται στα χέρια μας.”

Καλή εκλογική αναμέτρηση
ΜΕ ΦΩΤΙΣΗ, ΜΥΑΛΟ & ΣΥΝΕΣΗ!

Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου

‘’Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΣ’‘ << των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών >>

παραΊτηση ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Οι Εκλογές του 1920
που έκριναν την τύχη της Μικράς Ασίας .

(Δεν εκλέχθηκε ούτε ως βουλευτής ο Ελ. Βενιζέλος .... !)

Η παράταξη των Φιλελεύθερων πήγε στις κάλπες την 
1η Νοεμβρίου 1920 τυπώνοντας 100 χιλιάδες αντίτυπα 
του χάρτη της Ελλάδας << των δύο ηπείρων και των πέ-
ντε θαλασσών >> , που είχε δημιουργήσει ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος. Ο αντιβενιζελικός υποψήφιος στη Μεσσηνία 
Κωνσταντίνος Κουμουνδούρος έσκισε αυτόν τον χάρ-
τη σε προεκλογική του εκδήλωση, υπό τις επευφημίες 
των ψηφοφόρων του. «Δεν τα θέλομε», ήταν το βασικό 
σύνθημα στις συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης.Τόσο 
έντονο ήταν το κλίμα του εθνικού διχασμού που είχε 
καλλιεργηθεί από τη σκληρή σύγκρουση του Ελευθέρι-
ου Βενιζέλου με τον βασιλιά Κωνσταντίνο το 1915 και 
οδήγησε στη Μικρασιατική Καταστροφή. Καθοριστικό 
σημείο στην εξέλιξη των γεγονότων ήταν οι εκλογές του 
1920, όταν η παράταξη του Ελ. Βενιζέλου ηττήθηκε από 
τον αντιβενιζελικό συνασπισμό, παρά το γεγονός ότι 
είχε διπλασιάσει την ελληνική επικράτεια με τη Συνθήκη 
των Σεβρών.
Πριν από την ψηφοφορία, η κυβέρνηση του Βενιζέλου 
πέρασε διάφορους νόμους για να διασφαλίσει την πλει-
οψηφία της σε κρίσιμες περιφέρειες, όπως η Θράκη, η 
οποία ενσωματώθηκε με νόμο προτού ολοκληρωθεί τυ-
πικά η προσάρτηση βάσει του διεθνούς δικαίου.Αλλού 
όμως η κυβέρνηση δεν εκμεταλλεύτηκε τη νομοθετική 
της ισχύ. Ο πολύπειρος βουλευτής Κ. Ζαβιτζιάνος είχε 
συμβουλεύσει τον Ελ. Βενιζέλο να δημιουργήσει μια ξε-
χωριστή περιφέρεια με την Αθήνα και τον Πειραιά, ώστε 
να αποφύγει τον κατακλυσμό από τη φιλοβασιλική πλει-
οψηφία στη μεγάλη περιφέρεια της Αττικοβοιωτίας. Ο 
πρωθυπουργός φαίνεται πως υπέκυψε στις πιέσεις το-
πικών πολιτευτών της Βοιωτίας και δεν έσπασε την εκλο-
γική περιφέρεια, με συνέπεια να μην εκλεγεί βουλευτής 
ούτε ο ίδιος. Ο χάρτης των αποτελεσμάτων :
Το βράδυ της 1ης Νοεμβρίου, τα αποτελέσματα της ψη-
φοφορίας προκάλεσαν ψυχρολουσία στο στρατόπεδο 
των Βενιζελικών.
Από τις 369 έδρες κέρδισαν 118 (βενιζελικοί), τις 52 
στη Θράκη και τις 66 στις άλλες Νέες Χώρες πέραν της 
Μακεδονίας, παρά το γεγονός ότι είχαν το 50,3% των 
ψήφων έναντι 49,3% της Ηνωμένης Αντιπολίτευσης.
Στη Μακεδονία οι αντιβενιζελικοί πήραν τις 69 από τις 
74 έδρες βασιζόμενοι στις ψήφους των αλλοεθνών. Το 
κοινοβούλιο της Ελλαδας μετά τις εκλογές του 1920
(Βλέπε διάγραμμα σελίδα 15)
Η Ηνωμένη Αντιπολίτευσις ,του Δημητίου Γούναρη έλα-
βε 260 έδρες με368.678 ψήφους και ποσοστό 49,36. 
ΤοΚόμμα Φιλελευθέρων, του Ελευθερίου Βενιζέλου 
έλαβε 110 έδρες παρότι είχε περισσότερες ψήφους 
(375.803) και ποσοστό 50,31.
Στην Παλιά Ελλάδα η επικράτηση των φιλοβασιλικών 
ήταν ολοκληρωτική, με δεδομένο κι ότι η αναμέτρηση 
είχε λάβει τον χαρακτήρα άτυπου δημοψηφίσματος για 
την επιστροφή του Κωνσταντίνου, ύστερα κι από τον 
αναπάντεχο θάνατο του υιού του, πρίγκιπα Αλέξανδρου 
από το δάγκωμα της μαϊμούς. Η διάκριση Παλιάς Ελλά-
δας και Νέων Χωρών εκδηλώθηκε στην κάλπη: Οι πλη-
θυσμοί των Νέων Χωρών ταυτίστηκαν με τον Ελευθέριο 
Βενιζέλο, ο οποίος υπήρξε και ο ίδιος αλύτρωτος και 
αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της Κρήτης.

συνέχεια σελίδα 15
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Οι Εκλογές του 1920…(συνέχεια από σελ.14)

Η Παλιά Ελλάδα χαρακτηριζόταν από εθνική ομοι-
ογένεια, στήριζε τον στρατηλάτη Κωνσταντίνο και 
είχε κουραστεί να πολεμά. Στο εσωτερικό της κοι-
νωνίας ο διαχωρισμός αποτυπωνόταν σε πολλές 
εκφάνσεις της δημόσιας ζωής. Οι παλιοελλαδίτες 
δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούσαν στις νέες 
χώρες αντιμετώπιζαν τους ντόπιους πληθυσμούς 
με αίσθημα ανωτερότητας και ενίοτε με χαρακτη-
ρισμούς όπως «τουρκόσποροι» ή «τουρκογεννη-
μένοι».
Οι αλλοεθνείς πληθυσμοί των νέων χωρών ενα-
ντιώθηκαν στον βενιζελισμό γιατί τον θεωρούσαν 
ως έκφραση του ελληνικού εθνικισμού. Έτσι, στις 
κρίσιμες εκλογές του 1920, εκλέχθηκαν 16 μου-
σουλμάνοι Τούρκοι και τρεις Σεφαραδίτες Εβραίοι 
στη Μακεδονία. Ταξικές διακρίσεις και διχασμός .Ο 
βασιλιάς Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Ελλάδα με 
το δημοψήφισμα του 1920 μετά τις εκλογές.
Το κόστος για την εκτύπωση της Ελλάδας των δύο 
ηπείρων και των πέντε θαλασσών ως προμετωπίδα 
του προκλεογικού αγώνα των βενιζελικών, ανέλα-
βαν οι έλληνες εφοπλιστές του Λονδίνου όπου έγι-
νε και η εκτύπωση. Οι Φιλελεύθεροι εξέφραζαν κυ-
ρίως τη μεσαία και ανώτερη επιχειρηματική τάξη 
απέναντι στους εισοδηματίες και την πλούσια ολι-
γαρχία των αντιβενιζελικών αστών. Έμποροι από 
τη μια και μικροαστοί νοικοκυραίοι από την άλλοι, 
συμπλήρωναν την εκλογική βάση των δύο παρατά-
ξεων, οι οποίες έρχονταν διαρκώς σε αντιπαράθε-
ση και σε επίπεδο συντεχνιών και επαγγελματικών 
συλλόγων. Η ίδρυση της ΓΣΕΕ και οι βελτιώσεις 
στην εργατική νομοθεσία είχαν δημιουργήσει 
ισχυρά ερείσματα του βενιζελισμού στις εργατικές 
τάξεις. Εξανεμίστηκαν, όμως έως τις εκλογές του 
1920 για δύο βασικούς λόγους: τη μείωση του βι-
οτικού επιπέδου που προκάλεσε ο πόλεμος και τη 
δυναμική άνοδο του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμ-
ματος που απέρριψε οποιαδήποτε συμπόρευση με 
τους Φιλελεύθερους. Η αγροτική μεταρρύθμιση 
του Βενιζέλου με την απαλλοτρίωση των τσιφλικι-
ών εξασφάλισε την υποστήριξη των αγροτών στη 
Θεσσαλία, όπου είχε προηγηθεί το Κιλελέρ. Αντί-
θετα, οι ακτήμονες και μικροϊδιοκτήτες στην Παλιά 
Ελλάδα παρέμειναν πιστοί στον Βασιλιά. Ο ίδιος ο 
Βενιζέλος παρουσίασε την ταξική διάκριση ανάμε-
σα στις δύο παρατάξεις αναφερόμενος στο κίνημα 
του 1909 στο Γουδή:
<<Προ της επανάστασης οι έχοντες σχέσιν με την 
στήλην των εξόδων (τρόφιμοι) του προϋπολογι-
σμού διήυθηνων κυρίως την Ελλάδα. Ήδη αι τύχαι 
αυτής διευθύνονται κυρίως παρ΄ εκείνων οίτινες 
τροφοδοτούν την στήλην των εσόδων του προϋπο-
λογισμού>>.
Όπως αποδείχτηκε, η παράταξη των Φιλελευθέ-
ρων δεν αξιολόγησε επαρκώς την κοινωνική δομή 
και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του εκλογικού 
σώματος, εκτιμώντας ότι ο θρίαμβος της Μεγάλης 
Ελλάδας ήταν αρκετός να φέρει τη νίκη στις κάλ-
πες.
Μετά την ήττα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες της Πη-
νελόπης Δέλτα, ο Ελευθέριος Βενιζέλος είχε πει σε 
στενό του περιβάλλον:
«Δεν κακίζω τον λαό, του ζήτησα θυσίες 
μεγαλύτερες από τις δυνάμεις του. Εγώ 
δεν υπολόγισα καλά τις δυνάμεις του, τον 
παρέσυρα σε έργο πολύ βαρύ. Και φέρω 
βαρειά ευθύνη, γιατί, ενώ τώρα τρέχει 
τον κίνδυνο να χάσει τα κερδισμένα απο-
τελέσματα, οι θυσίες του θα μείνουν».

ΠΗΓΗ / «1915-Ο Εθνικός Διχασμός», Γ. Μαυρογορδάτος,
 & Μηχανή του Χρόνου

Ανάλυση αποτελεσμάτων εκλογών 1920 . Ψυχολογία ψηφοφόρων
& το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ για την επάνοδο του Βασιλιά Κωνσταντίνου

Οι εκλογές έγιναν την 1ηΝοεμβρίου 1920. Η ήττα του Βενιζέλου αλλά και η έκτασή της, προκά-
λεσαν έκπληξη σε πολλούς. Σε Αττική και υπόλοιπη Στερεά, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, Μακεδο-
νία, Επτάνησα, Κυκλάδες, Σάμο, Ψαρά και Άρτα, δεν εξέλεξε καν έναν βουλευτή.Η ψηφοφορία 
με σφαιρίδιο (εκτός από τη Θράκη και τον Στρατό) που ίσχυσε και σ’αυτές τις εκλογές, δεν 
επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις ψήφους κάθε κόμματος. Ο Αλέξαν-
δρος Παπαναστασίου στο βιβλίο του «Δημοκρατία και Εκλογικό Σύστημα», γράφει ότι ψήφισαν 
746.946 ψηφοφόροι.

«Φιλελεύθεροι» -375.803 ψήφοι
«Ηνωμένη Αντιπολίτευσις» -368.708 ψήφοι
(θυμίζουμε ότι οι γυναίκες δεν είχαν ακόμα δικαίωμα ψήφου)

Ο Βενιζέλος απέδωσε την ήττα στην κόπωση του λαού από τους συνεχείς πολέμους. Οι αντίπα-
λοί του στη δημοτικότητα του Κωνσταντίνου, στην ανοιχτή επέμβαση της Ententeστην Ελλάδα 
το 1919-1920 και τις αυθαιρεσίες του βενιζελικού κράτους την τριετία 1917-1920, οι οποίες 
όμως ήταν ανάλογες των φιλοβασιλικών, την προηγούμενη αλλά και την επόμενη διετία.Πρω-
θυπουργός ανέλαβε ο Δημήτριος Ράλλης. Ο Βενιζέλος αναχώρησε για το εξωτερικό, αφήνοντας 
τον στρατηγό Παναγιώτη Δαγκλή επικεφαλής των «Φιλελευθέρων» .
Η κυβέρνηση Ράλλη, ανακοίνωσε τη διενέργεια δημοψηφίσματος για την επάνοδο ή όχι του 
Κωνσταντίνου. Το	δημοψήφισμα ορίστηκε για τις 22 Νοεμβρίου1920. Η κυβερνητική αλλαγή 
στην Ελλάδα και η διαφαινόμενη επιστροφή του Κωνσταντίνου, προκάλεσαν την αντίδραση 
των Συμμάχων. Στις 21 Νοεμβρίου1920, οι πρεσβευτές Βρετανίας, Γαλλίας και Ιταλίας, γνω-
στοποίησαν στην κυβέρνηση ότι οι σύμμαχοι θα διέκοπταν κάθε οικονομική υποστήριξη στην 
Ελλάδα αν επέστρεφε ο εξόριστος μονάρχης.

Το δημοψήφισμα έγινε την επόμενη μέρα και τα αποτελέσματα υπέρ της επιστροφής του Κων-
σταντίνου ήταν συντριπτικά.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 22-11-1920 για την επάνοδο βασιλιά
999.960 υπέρ της επανόδου ποσοστό 99% υπέρ
10.383 κατά της επανόδου-ποσοστό1% κατά

Αυτό σημαίνει, είτε ότι όλοι οι οπαδοί των Φιλελευθέρων ψήφισαν υπέρ της επανόδου του 
εξόριστου μονάρχη ή ότι μέσα σε 3 βδομάδες, η δύναμη των βενιζελικών έπεσε από το 50 % 
στο1%!

Η επιστροφή του Κωνσταντίνου, δημιούργησε νέα κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας και στο 
μικρασιατικό μέτωπο. Το κυριότερο όμως είναι ότι προκάλεσε μεγάλη αλλαγή στη γαλλική και 
ιταλική πολιτική απέναντι στη χώρα μας και στη δημιουργία νέου κλίματος στις αγγλοελληνικές 
σχέσεις.

ΠΗΓΗ/ΜιχάληςΣτούκας -2017 ,
ΚΩΝ. ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ«ΕΛΛΗΝΙΚΗΕΞΩΤΕΡΙΚΗΠΟΛΙΤΙΚΗ1830-1981”
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Η Σισύφεια Πρόκληση των Σκουπιδιών
Της Δήμητρας Κατραμάδου 
με την ευγενική παρότρυνση της κας. Εύης Τζαβίδα-Ιωαννίδου

Κι εκεί λοιπόν που…στριφογύριζα, αγωνιώντας για το πιο θέμα να 
αναπτύξω στο τεύχος του Ντελάλη που κρατάτε στα χέρια σας, χτυ-
πάει το κινητό κι ακούω μιάν ευγενέστατη φωνή να με παροτρύνει 

να γράψω κάτι για την διαχείριση των απορριμμάτων – στο Facebook, μου είπε, 
όπου είχε δει κάτι παρεμφερείς αναρτήσεις – κι ήθελε να εκφράσει άποψη, 
«αλλά εγώ δεν έχω λογαριασμό – μου είπε –, οπότε, αν μπορείς…γράψε…» 
Την άκουσα προσεκτικά, να μου περιγράφει πως γίνεται η διαχείριση αυτή στην 
Γερμανία. Διότι το μόνο βέβαιο είναι ότι πρόκειται για διαχείριση και όχι απλά 
για απόρριψη… και όσο την άκουγα κρατιόμουν για να μην την διακόψω. Με 
το που τελείωσε, την ευχαρίστησα από καρδιάς…όχι τόσο για τις πληροφορίες 
που μου μετέφερε αν και σημαντικές, αλλά κυρίως…για να είμαι ειλικρινής, για 
το ότι με έβγαλε από το αδιέξοδο της επιλογής θέματος! Τέλος η αγωνία μου! 
Ανακούφιση! Το θέμα μου θα ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων μας, ό,τι 
πιο – φαινομενικά απλό και – καθημερινό μα και ουσιώδες και χειροπιαστό.
Κι έτσι, παρότι με προέτρεψε να γράψω στο Facebook, της είπα ότι το άρθρο θα 
το έγραφα για τον Ντελάλη, καθώς υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που δεν 
χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή…και αυτό είναι ένα θέμα που ενδια-
φέρει όλους. Βεβαίως, θα το αναρτήσω και στο …Facebookγια να «πιάσουμε» 
και όσους έχουν …ξεπεράσει τα έντυπα και προτιμούν να ενημερώνονται και να 
επικοινωνούν ηλεκτρονικώς…
Η κα. Εύη Τζαβίδα – Ιωαννίδου, οδοντίατρος και πρώην Διευθύντρια του Κέ-
ντρου Υγείας Καλυβίων, είναι πλέον συνταξιούχος. Ως γιαγιά, συμπαραστέκεται 
στο παιδί και στο εγγόνι της, βοηθώντας να ρέει πιο εύκολα η καθημερινότητα 
της οικογένειας. Ωστόσο, παραμένει μια πραγματικά ενεργός πολίτης που θέλει 
να μοιραστεί τις σκέψεις της. Επέλεξε να το κάνει μέσα από την δική μου πένα 
(πληκτρολόγιο…) και την ευχαριστώ θερμά!
Όπως λοιπόν μου είπε, ο τρόπος που διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας, ο 
τρόπος που τα «πετάμε» αποτελεί μία «σισύφεια πρόκληση» για τις Υπηρεσίες 
του Δήμου (του κάθε Δήμου.) Σισύφεια πρόκληση, με την έννοια ότι η ύπαρ-
ξη απορριμμάτων σε δημόσιους χώρους και η συσσώρευσή τους, δεν τελειώ-
νει ποτέ! Την στιγμή μάλιστα που το απορριμματοφόρο του Δήμου αδειάζει 
έναν κάδο ή καθαρίζει ένα σημείο, η…πέτρα (του καημένου, καταδικασμένου 
Σίσυφου) αρχίζει να ξανακυλάει…και…φτου κι απ’ την αρχή. Στην Γερμανία, μου 
είπε, οι Δήμοι διαθέτουν σακούλες συγκεκριμένης χωρητικότητας – αναλόγως 
τον αριθμό ατόμων που διαμένει σε κάθε σπίτι – τόσο για τα απορρίμματα όσο 
και για τις διαφορετικές κατηγορίες ανακυκλώσιμων (χαρτί, μέταλλο, γυαλί..) Οι 
δημότες είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν αυτές τις σακούλες (που λαμβά-
νουν, αγοράζοντάς τις από τον Δήμο), διαφορετικά το απορριμματοφόρο δεν 
θα παραλάβει τα απορρίμματα και τα ανακυκλώσιμά τους! ‘Η, θα τα παραλάβει 
αλλά θα πέσει πρόστιμο! Ακόμη πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι σε κάθε 
γειτονιά είναι γνωστό το ποια ημέρα της εβδομάδα περνάει το απορριμματο-
φόρο/απορριμματοφόρα. Ας πούμε ότι είναι κάθε Τετάρτη. Ε, λοιπόν κανείς δεν 
βγάζει στον δρόμο σκουπίδια ούτε την Δευτέρα, ούτε την Τρίτη, ούτε την Πέ-
μπτη, ούτε την Παρασκευή, ούτε το Σάββατο και φυσικά…ούτε την Κυριακή!!! 
Οι γεμάτες, κατάλληλες και…αρμόδιες  σακούλες απόρριψης, βγαίνουν μέσα 
στους κατάλληλους κάδους στο πεζοδρόμιο κάθε Τετάρτη πρωί! Και αυτό είναι! 
Κατά τ’ άλλα, στην διάρκεια του υπολοίπου της της εβδομάδας, τα απορρίμμα-
τα «περιμένουν» υπομονετικά στο σπίτι ή στην αυλή του… Και αυτό είναι!
Εχοντας πει όλα αυτά, θυμήθηκα όμως κάτι. Την παιδική μου ηλικία την πέρα-
σα στον Πειραιά, σχεδόν στο κέντρο της πόλης…Θυμήθηκα λοιπόν ότι και τότε, 
το «σκουπιδιάρικο» όπως το λέγαμε μικρά, περνούσε δυό φορές την εβδομά-
δα…Και η μάνα μου και η γιαγιά μου και όλη η γειτονιά, έβγαζε τα σκουπίδια 
στον δρόμο το πρωί εκείνης της ημέρα! Παρότι τα σπίτια μας ήταν μέσα στην 
πόλη, είχαμε το αποκαλούμενο «ταρατσάκι,» ένα μικρό κτίσμα στην αυλή, που 
κάποτε ήταν το πλυσταριό και κατόπιν αποθήκη… Πάνω στην σκεπή του, στην 
οποία έφθανες από μια «πίσω σκάλα» (σκάλα υπηρεσίας), υπήρχαν οι κάδοι 
των σκουπιδιών…και λέω κάδοι, διότι το σπίτι ήταν διώροφο και στέγαζε την 
οικογένεια του παππού και της γιαγιάς και την δική μου…μην φανταστείτε λοι-
πόν ότι υπήρχε τότε…ανακύκλωση! Αλλά…αλλά…παρ’ όλα αυτά, υπήρχε μια 
νοικοκυρεμένη κατάσταση…μια καθαριότητα…Τέλος πάντων, άλλη υπόθεση 
αυτή, άλλες αναμνήσεις, άλλες περιγραφές… Το θέμα είναι ότι απ’ ότι φαίνεται, 
έστω και με τα μέσα που διαθέταμε εκείνη την εποχή (πριν μισό αιώνα…είναι 
η αλήθεια…), στον Πειραιά, πόλη λιμάνι, πόλη εργατών και μικροαστών…εφαρ-
μόζαμε το …γερμανικό σύστημα! Τι άλλαξε από τότε; Πως καταλήξαμε ως λαός 
στην …σισύφεια πρόκληση των σκουπιδιών; Πως χάσαμε τον σεβασμό για τον 
«Δήμο» και μάθαμε να προστατεύουμε μόνον το σπίτι μας και ό,τι θεωρούμε 
«δικό μας;» 
Σας ευχαριστώ που διαβάσατε αυτό το άρθρο μέχρι τέλους και ελπίζω να σας 
μετέφερα σκέψεις που με τη σειρά σας θα επεξεργαστείτε κι εσείς! 
Ευχαριστώ επίσης και πάλι την κα. Εύη Τζαβίδα-Ιωαννίδου για το τηλεφώνημα 
της! Γιατί όλα ξεκινούν από τον λόγο και την επικοινωνία…

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο νέος Συνδυασμός «Ανε-
ξάρτητη Πρωτοβουλία Πολι-
τών Κερατέας» ανακοινώνει 
τη συμμετοχή του στις εκλο-
γές για την Τοπική Κοινότητα 
Κερατέας

Μετά την με-
τ α ρ ρ ύ θ μ ι σ η 
του θεσμικού 
πλαισίου της 
Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, o  
Ρόλος των Το-
πικών Κοινοτή-
των άλλαξε ση-

μαντικά. Πλέον, οι Τοπικές Κοινότητες 
αποκτούν ουσιαστικό ρόλο στους ενο-
ποιημένους Καλλικρατικούς Δήμους. 
Ενώ  πριν ο ρόλος τους ήταν αποδυνα-
μωμένος και καθαρά συμβουλευτικός 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, πλέον 
αναζωογονείται με αποφασιστικές αρ-
μοδιότητες και με μια πιο άμεση και 
ενεργή σχέση με την τοπική κοινωνία. 
Θεσπίζονται μορφές άμεσης δημοκρα-
τίας και συμμετοχής, όπως συνελεύσεις 
κατοίκων, τοπικά δημοψηφίσματα που 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της συμμε-
τοχής των πολιτών στη διαδικασία λή-
ψης των αποφάσεων, αποφασίζονται 
ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν 
στην κοινότητα,  το ποσοστό που της 
αναλογεί από τους  Κεντρικούς Αυτο-
τελείς Πόρους που προορίζονται για 
τις επενδυτικές ανάγκες του δήμου κ.α. 
Τέλος, οι πρόεδροι των συμβουλίων 
συμμετέχουν όχι μόνο στα Δημοτικά 
συμβούλια αλλά και σε επιτροπές του 
Δήμου για θέματα που αφορούν την 
Κοινότητα.
Αναγνωρίζοντας αυτό το νέο ρόλο που 
καλείται να παίξει η Τοπική Κοινότη-
τα μέσα σε ένα δήμο, η Ανεξάρτητη 
Πρωτοβουλία Πολιτών Κερατέας θέτει 
υποψηφιότητα για την τοπική κοινότη-
τα Κερατέας θέλοντας να δείξει ότι οι 
ενεργοί πολίτες της πρέπει να έχουν 
λόγο στις αποφάσεις των θεμάτων που 
αφορούν την πόλη τους. 
Το ψηφοδέλτιο αποτελείται από ανε-
ξάρτητους ενεργούς πολίτες, επιστή-
μονες, εκπαιδευτικούς, επιτυχημένους 
επαγγελματίες και εκπροσώπους φο-
ρέων της Κερατέας. Πολίτες που καθη-
μερινά  αφουγκράζονται τις ανάγκες 
της πόλης και ο καθένας από τη δική 
του πλευρά προσπαθεί να συμβάλει σε 
μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Πολίτες 
που γνωρίζουν τα προβλήματά της, τις 
πιεστικές ανάγκες της καθημερινότη-
τας αλλά συνάμα  και τις αναπτυξιακές 
δυνατότητες της τοπικής κοινωνίας και 
δεν διστάζουν να συγκρουστούν, για να 
τις διεκδικήσουν…
Ευελπιστούμε να είμαστε η φωνή του 
πολίτη στα κέντρα λήψης των αποφά-
σεων,  ώστε να τον φέρουμε όσο γίνε-
ται πιο κοντά σε αυτά, κάνοντάς τον πιο 
ενεργό και συμμετοχικό.
Έμβλημα του Συνδυασμού είναι το δέ-
ντρο της ελιάς, ο καρπός του οποίου 
στηρίζει την τοπική οικονομία και οι 
ρίζες του είναι τόσο βαθιές όσο η ιστο-
ρία και η παράδοση του τόπου μας. Με 
αυτό τον τρόπο θέλουμε να δείξουμε 
τις αρχές της Πρωτοβουλίας μας που 
είναι η ομαδικότητα, η αλληλοβοήθεια 
και η ευσυνειδησία ως υπεύθυνοι πο-
λίτες. Σκοπός μας να κάνουμε την πόλη 
μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική και 
φιλική για όλους. Προστατεύουμε τα 
ζώα που είναι μέρος  της κοινωνίας μας, 

παλεύουμε για να μην εγκαταλείπονται 
και να μην κακοποιούνται και προσδο-
κούμε την ευαισθητοποίηση των δημο-
τών για θέματα που αφορούν τον τόπο 
μας και την καθημερινότητα. 
Την ανεξάρτητη προσπάθεια αυτή 
έχουν αναγνωρίσει και οι δημοτικές 
παρατάξεις, οι οποίες άφησαν ελεύθε-
ρο χώρο σε πολίτες που δεν ανήκουν σε 
αυτές να έχουν φωνή στα θέματα του 
Δήμου μέσα από το συμβούλιο της Το-
πικής Κοινότητας Κερατέας.
Η αμέριστη στήριξη του ψηφοδελτίου 
μας θα είναι και η δύναμή μας στον αυ-
ριανό αγώνα που θα δώσουμε μετά την 
εκλογή μας για την Κερατέα που αγαπά-
με όλοι. Για εμάς δεν παίζει ρόλο ποιος 
ή ποια θα εκλεγεί, αλλά η ευκαιρία που 
δίνεται σε μια ανεξάρτητη ομάδα πολι-
τών να έχουν λόγο στα κοινά. Ζητάμε 
την στήριξή σας, ώστε να μας δοθεί η 
ευκαιρία να προσφέρουμε μέσα από 
τις δυνατότητες που μας δίνει ο νόμος 
στην πόλη που ζούμε όλοι μαζί.
Η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Πολιτών 
Κερατέας γεννήθηκε από πολίτες που 
σκέπτονται και δρουν ως ομάδα και 
έτσι ακριβώς θα υπηρετήσουν τους 
πολίτες της Κερατέας και των Οικισμών 
της μέσα από το επόμενο Τοπικό Συμ-
βούλιο.  Για να ακούγεται η φωνή όλων 
μας, να αναδεικνύονται τα προβλήμα-
τα τα οποία θα τίθενται από εμάς στο 
Δήμο μας, δίνοντας λύσεις με φροντίδα 
και κοινωνική  αλληλεγγύη,  με ήθος,  
δημιουργία,  διαφάνεια και νέες ιδέες. 
Καλούμε τους δημότες και συμπατρι-
ώτες μας να ανταποκριθούν θετικά για 
την επίτευξη του στόχου μας που δεν 
είναι άλλος από μια καλύτερη ΚΕΡΑΤΕΑ	
για εμάς και τα παιδιά μας. 
Σας καλούμε να μας εμπιστευτείτε.
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
(κατά αλφαβητική σειρά)
•Αντωνίου Ιωάννα του Γεωργίου, 
Ελεύθερη επαγγελματίας - Μέλος Δ.Σ 
Φιλοζωϊκού Σωματείου «ΠΡΟΚΡΙΣ» Κε-
ρατέας
•Βασιλείου Ιατρού Βασιλική του Νι-
κολάου, Φοροτεχνικός - Αντιπρόεδρος 
Α.Ο.«ΝΙΚΗ» Κερατέας
•Ζορμπάς Απόστολος του Σταματίου, 
Επιχειρηματίας- Πρόεδρος Εμποροε-
παγγελματικού Συλλόγου Κερατέας
•Λιανού Τυχερή (Ρούλα) του Πέτρου, 
Επιχειρηματίας Κερατέας
•Λιάπη Σταματίνα (Μάτα) του Δημη-
τρίου, Οικονομολόγος σε δημόσια υπη-
ρεσία
•Λιούμης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, 
Φαρμακοποιός
•Μυλωνάς Αντώνης του Δημητρίου, 
Χημικός Οινοποιός - Επιχειρηματίας Κε-
ρατέας
•Μωραΐτης Νεκτάριος (Άκης) του Γε-
ωργίου, Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μη-
χανικός και Μηχανικός Υπολογιστών 
του Ε.Μ.Π.
•Ορφανίδη Δέσποινα (Ντέπη) του Γε-
ωργίου, Εκπαιδευτικός στο Γυμνάσιο 
Κερατέας-Οικίστρια
•Παπαθανασίου Σταμάτιος του Σω-
τηρίου, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. 
– Πρόεδρος Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 
Κερατέας
•Παπασωτηρίου Ελευθέριος του Χρή-
στου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
•Παυλίδου Εύα του Θεόδωρου, Χημι-
κός Μηχανικός σε δημόσια υπηρεσία
•Ρουμπάνη Ελένη του Νικόλαου, Αρχι-
τέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
•Χατζηδιαμαντής Γιώργος του Ανδρέα, 
Μηχανολόγος  Μηχανικός - Αντιπρόε-
δρος Συνδέσμου ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ Κερατέ-
ας
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…καλό, αλλά δεν φτάνει από 
μόνο του. Η Ελληνική πολιτεία στο θέμα 
της οδικής διαπαιδαγώγησης  από  την  
μικρή ηλικία, δυστυχώς, δεν κάνει τίποτα  
απολύτως. 
Έτσι, η  άμεση  ευθύνη, ώστε  να κάνουμε  
την  ζωή μας  πιο ασφαλή στους δρόμους 
πέφτει στους  Δήμους και   στους  δασκά-

λους των δημοτικών σχολείων.   Αξιόλογη 
και η προσπάθεια – κατ` εμέ- του μόνου 
Ινστιτούτου Οδικής  Ασφάλειας  «Πάνος 
Μυλωνάς»  (ΙΟΑΣ).
Σε άλλες  Ευρωπαϊκές  χώρες,  ειδικά σε 
Αγγλία  και Γερμανία που έχω και προ-
σωπική  άποψη, τα  μαθήματα  της  Κυ-
κλοφοριακής  αγωγής  ξεκινάνε  από  το  
δημοτικό-  αν όχι από  το  νηπιαγωγείο- 
με  τους  δασκάλους να καθοδηγούν τους 
μαθητές με τα ποδηλατάκια τους μέσα 
στους δρόμους της πόλης τους, διδάσκο-
ντάς   τα, έτσι, από μικρά να  σταματάνε  
στο  STOP, να  παραχωρούν  προτεραιό-
τητα  στους   πεζούς,  να  γνωρίζουν  και 
να  σέβονται   την  σήμανση  των δρόμων, 
τον μονόδρομο, και,  γενικά,  να μαθαί-
νουν  ό,τι  θα αντιμετωπίσουν ως οδηγοί 
- ποδηλάτες στα πρώτα τους βήματα. Με 
τον τρόπο αυτό, πριν ενηλικιωθούν  και  
πιάσουν το τιμόνι του  αυτοκινήτου  τους,  
έχουν ήδη εξοικειωθεί  αρκετά  με   τις 
απαιτήσεις  του  δρόμου  και  τις  επικιν-
δυνότητες  της  οδήγησης.  Ούτε κατά δι-
άνοια δεν τόλμησε κάποιος  δάσκαλος  να  
κάνει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα. Και ευτυ-
χώς! Προσωπικά, δεν  θα  άφηνα τα παι-

διά μου σε τέτοιου είδους εκπαίδευση με 
αυτές  τις  συνθήκες.  
Το Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής είναι 
ένα καλό βήμα. Με την προϋπόθεση να 
γίνει σοβαρή δουλειά από τους δασκά-
λους τους. Όχι μια και δύο φορές,  αλλά 
τουλάχιστον  είκοσι ώρες για κάθε παιδί,  
μέχρι να τελειώσει τις πρώτες  τάξεις  του 
δημοτικού.
Βέβαια, όποια σοβαρή δουλειά και αν γί-
νει στο Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής θα 
είναι ανώφελη, αν   το  ίδιο  το παιδί βλέ-

πει τον πατέρα του να περνάει με κόκκινο,  
να σταθμεύει  επάνω  στο  πεζοδρόμιο,  
να περνάει το ίδιο  –κρατώντας  το  χέρι 
της μητέρας του-   τον δρόμο από  Μη Διά-
βαση Πεζών ή προτού ανάψει το πράσινο 
των πεζών. Και φυσικά, όταν φτάσει στα 
δέκα οκτώ του και δει τον πατέρα του να 
πηγαίνει στην σχολή οδηγών κλείνοντας  
το  μάτι  στον  εκπαιδευτή…``πόσα;`` για 
να περάσει ο γιος μου το δίπλωμα…  Σε 
αυτές τις περιπτώσεις τα μαθήματα στο 
πάρκο θα είναι ως μη γενόμενα και το 
δράμα των ελληνικών δρόμων θα συνεχι-
στεί και στις επόμενες γενεές.
Πέρα από την  όποια εκπαίδευση και 
αγωγή   πάρει από μικρός ο αυριανός 
οδηγός,  δεν παύει να  υπάρχει και η ανά-
γκη της καλής αυστηρής αστυνόμευσης. 
Αυτό γίνεται και στο εξωτερικό. Γι’ αυτό 
ακριβώς, επειδή πρόκειται  για την ασφά-
λεια των παιδιών μας, των γονιών μας και 
εμάς των ιδίων, ας μην κακολογούμε τα 
Αστυνομικά όργανα που κόβουν κλήσεις 
στους παραβάτες. Εκπαίδευση,  Αγωγή 
και Αστυνόμευση, λοιπόν!   

γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης

Οδική  Ασφάλεια
Πάρκο Οδικής ασφάλειας…
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Γλάροι,  σύμβολα  ελευθερίας!  Το πέταγμά  τους  
βλέπεις  μόνο  και  ηρεμείς... Κι  όμως  πιο  πολύ  
κινδυνεύουν  από  τον  άνθρωπο παρά από τη 
φύση...Πόσους  και  πόσους  δεν έχω  δει  πιασμέ-
νους  στα  πολυάγκιστρα των ψαράδων. Κάποιοι 
τους βοηθούν με ευλάβεια  να  απελευθερωθούν  
αλλά κάποιοι άλλοι κάνουν ακριβώς το αντίθετο. 
Μια φορά βρήκα έτσι έναν πιασμένο για τα καλά. 
Με υπομονή τον βοήθησα σιγά σιγά να απαλλα-
γεί  από  το  αγκίστρι.  Γίναμε φίλοι.  Ταξίδευε μαζί 
μου. Καθόταν μπροστά...αληθινοί φίλοι πλέον. 
Αυτός πουλί, εγώ άνθρωπος, λέγαμε πολλά χωρίς 
να αλλάζουμε  κουβέντα.  Μας  έδενε  το  γαλάζιο  
του ουρανού και της θάλασσας. Καθημερινά μου 
έδειχνε την ευγνωμοσύνη του που τον βοήθησα 
να ξαναβρεί τα φτερά του, αλλά και ‘μένα άνοιγαν 
τα φτερά της ψυχής μου. Μια μέρα στο λιμάνι είχα 
στην ψαροκασέλα λίγα μπαρμπούνια, έτοιμα για 
μεροκάματο...Καπετάνιο, έχεις κανένα μπαρμπου-
νάκι;  Εδώ είμαστε, τα πουλήσαμε, λέω.  Ταλαιπω-
ρία  να  βγει  η  ψαριά, άγχος να  την  πουλήσεις  
βλέπεις.  Κοιτάω  την  ψαροκασέλα  και την βλέπω 
άδεια. Ο γλάρος μόνο  που  δεν  έπιανε  την κοι-
λιά του....πάει το μεροκάματο...δεν  πειράζει  και  
αυτό πλάσμα  της  φύσης,   να ζήσει... Λίγες μέρες 
αργότερα χάθηκε....Μάλλον είχε ζευγαρώσει...Η 
φύση...Η ζωή που είναι έτσι και προχωράει...

Ο  Γλάρος  και  το  Φως – Μια Ινδιάνικη Ιστορία
Ένα  από  τα  κυριότερα  ενδιαφέροντα  του σύγχρο-
νου ανθρώπου είναι να αποκτά διάφορα  πράγμα-
τα.  Πολύ  συχνά  μάλιστα συναντάμε ανθρώπους 
οι οποίοι επικεντρώνουν σ’ αυτή τη δραστηριότη-
τα όλη τους την ύπαρξη. Τα πάντα γι’ αυτούς περι-
στρέφονται γύρω από τη μανία τους να αποκτούν 
όλο και περισσότερα αγαθά. Το αποτέλεσμα πολ-
λές φορές είναι οι άνθρωποι αυτοί να πνίγονται 
σε μια θάλασσα από αντικείμενα τα περισσότε-
ρα από τα οποία αποκτήθηκαν όχι επειδή είναι 
χρήσιμα, αλλά επειδή προσφέρουν μια στιγμιαία 
ικανοποίηση, την ικανοποίηση της επίγνωσης ότι 
κάποιος έχει τη δυνατότητα να είναι σπάταλος, ότι 
μπορεί να αγοράσει κάτι που λίγοι μπορούν…

Η  τάση  αυτή,  βέβαια,  δεν  έχει να κάνει μόνο με 
αντικείμενα, αλλά και με τη συγκέντρωση  δύνα-
μης,  εξουσίας,  επιρροής  πάνω σε άλλους ανθρώ-
πους. Όσο μεγαλύτερη  επιρροή  σε  όσο  περισσό-
τερους  ανθρώπους,  τόσο  καλύτερα…
Ένα βασικό χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων, 
είναι ότι ενώ είναι ταχύτατοι στις κινήσεις  τους  
όταν  πρόκειται  να  αρπάξουν  κάτι,  αργούν  και  
δυσκολεύονται  πολύ  για να το αφήσουν… Στην 
ουσία, αυτά τα πράγματα μετατρέπονται σε “ιδι-
οκτήτες” των ανθρώπων, τους κατέχουν,  τους  
εξουσιάζουν,  επηρεάζουν  τις  αποφάσεις  τους,  
καθορίζουν  τη γενικότερη  συμπεριφορά  τους  
στην  κοινωνία.  Γίνονται  δυνάστες  πάνω  στις  
ψυχές  τους. Και  όταν  φτάνει  η  στιγμή  που  το   
συνειδητοποιούν  (όχι όλοι, φυσικά), εύχονται να 
υπήρχε τρόπος να απαλλαγούν από τα πράγματα 
που έχουν αποκτήσει…

Ο Γλάρος και ο Ερχομός του Φωτός

Όταν  το  Μεγάλο Πνεύμα  έφτιαξε  όλα  τα  πράγ-
ματα,  έδωσε  στους  Πρώτους  Ανθρώπους δώρα,  
κλεισμένα  σε  σκαλισμένα  κουτιά από κέδρο.  
Οι   Πρώτοι  Άνθρωποι ήταν  τα  ζώα, τα  πλάσμα-
τα  που  υπήρχαν  πριν  από  εμάς.  Σε  ένα  κουτί  
υπήρχε  το νερό.  Και  όταν  το  κουτί  ανοίχτηκε, 
όλο το νερό βγήκε έξω  και ανέβηκε  στον ουρανό.  
Έτσι  έγιναν τα σύννεφα. Μετά,  έπεσε  σαν  βροχή  
από  τον  ουρανό και  σχημάτισε  τα  ποτάμια  που 
χύθηκαν στα μεγάλα κοιλώματα και έγινε η θάλασ-
σα. Σε  ένα άλλο κουτί, ήταν  όλα  τα  βουνά.  Το-
ποθετήθηκαν  εκεί  που  στέκονται  ακόμα,  μέχρι 
σήμερα.  Σε  άλλα δύο κουτιά, ήταν όλοι οι  σπόροι  
των  φυτών  και  ο  άνεμος,  που φύσηξε  και  τους  
σκόρπισε  στις  τέσσερις  γωνιές  του  κόσμου… 
Όλοι  οι Πρώτοι Άνθρωποι άνοιξαν τα κουτιά τους, 
εκτός από το Γλάρο. Στο κουτί του Γλάρου  ήταν  
όλο το φως του κόσμου. Όμως, ο Γλάρος, κράταγε 
σφιχτά επάνω του το κουτί, χωρίς  να  το  ανοίγει.  
Έτσι, τον  πρώτο  καιρό,  στον  κόσμο  υπήρχε  μόνο  
σκοτάδι… Τα  ζώα  άνθρωποι  ζητούσαν  από  τον  
Γλάρο  να  ανοίξει  το κουτί, αλλά αυτός δεν δεχό-
ταν  και κράταγε το κουτί κάτω από τη φτερούγα  
του,  σφιχτά.  Έτσι,  οι Πρώτοι Άνθρωποι  ζήτησαν  
τη  βοήθεια  του  Κόρακα,  που  ήταν  ξάδελφος  
του  Γλάρου. Και  τί  δεν  δοκίμασε  ο  Κόρακας  
για  να πείσει τον Γλάρο να ανοίξει  το  κουτί με  το  
φως του κόσμου. Τον  παρακάλεσε, τον κολάκεψε, 
τον απείλησε... τίποτα! Σκέφτηκε τότε ο Κόρακας,  
νευριασμένος: “Ο Γλάρος κάνει κακό σε όλους  
τους  Ανθρώπους.  Του  αξίζει να του  μπει  ένα  
αγκάθι  στο  πόδι…
Ό,τι  σκεφτότανε  ο  Κόρακας,  γινόταν  πραγματι-
κότητα.  Έτσι,  ο  Γλάρος  ξαφνικά άρχισε να σκού-
ζει από πόνο: “Το  πόδι  μου,  το  πόδι  μου, κάτι 
τρύπησε το πόδι μου!..” Ο Κόρακας  προσφέρθηκε  

να βοηθήσει, σαν  να  μην  ήξερε  τι  είχε  συμβεί.  
Έσκυψε, λοιπόν, είδε  το  αγκάθι, αλλά αντί να το  
τραβήξει  έξω  το  έσπρωξε ακόμα πιο μέσα!
“Ωχ, Γλάρε  μου,  με συγχωρείς. Δεν βλέπω τί κάνω. 
Μακάρι να υπήρχε φως, έστω και λίγο... Θα έβλε-
πα  τι  είναι αυτό  που  σε  πονάει  και  οπωσδήποτε  
κάτι  θα  έκανα…”
Τότε,  ο  Γλάρος  άνοιξε  λίγο  το  καπάκι  και άφη-
σε  να βγει λίγο φως από το κουτί. Ξέφυγαν πολλά 
μόρια φωτός, ξεχύθηκαν στον ουρανό  και  ο  Κό-
ρακας  ήταν  ο  πρώτος  που  είδε  τα  Αστέρια.  Και  
ήταν  πολύ  όμορφα… Έσκυψε  ξανά  ο  Κόρακας  
κοντά στο πόδι  του  Γλάρου  και  έσπρωξε ακό-
μα πιο μέσα το αγκάθι. Ο Γλάρος έβγαλε δυνατή 
κραυγή  από  τον  πόνο  κλαίγοντας…
“Με συγχωρείς, δεν υπάρχει αρκετό φως.  Άνοιξε 
ακόμα λίγο το κουτί!” είπε ο Κόρακας.
Ο  Γλάρος σήκωσε λίγο ακόμα το καπάκι, έτσι ώστε 
να βγει ένα αμυδρό φως, το οποίο υψώθηκε στον 
ουρανό. Ο Κόρακας ήταν ο πρώτος που είδε το 
Φεγγάρι. Και ήταν πολύ όμορφο…
Ο  Κόρακας  έσκυψε  ξανά  και  έσπρωξε  πιο  βα-
θειά  το  αγκάθι  μέσα στο πόδι του Γλάρου. Ο 
Γλάρος έβγαλε μια δυνατή κραυγή, άνοιξε και τα 
δύο φτερά του και το κουτί έπεσε  κάτω.  Το καπάκι 
άνοιξε και μέσα από το κουτί βγήκε μια τεράστια 
μπάλα από φωτιά  η  οποία τινάχτηκε ψηλά στον 
ουρανό. Ο Κόρακας δεν μπορούσε να κοιτάξει 
αυτό το  τόσο  δυνατό  φως,  δεν  μπορούσε να 
κοιτάξει …τον Ήλιο! Μπόρεσε όμως να δει καθαρά 
και να βγάλει το αγκάθι από το πόδι του Γλάρου…
Ο  Γλάρος τότε κατάλαβε ότι η απροθυμία του να 
δώσει αυτό που κατείχε, του έφερνε πόνο. Μόνο  
όταν  δίνεις  χωρίς  ενδοιασμούς,  φεύγει  ο  πόνος  
και  ανοίγει  ο  δρόμος  για την ελευθερία. Αν  πας  
ποτέ  στα  μέρη που ζει ο Γλάρος, θα δεις ότι μερι-
κές φορές το πουλί  σηκώνει  το  ένα  του  πόδι  και  
στέκεται  στο  άλλο.  Αυτό  οφείλεται  στο γεγονός 
ότι  ο  πόνος  από  το  αγκάθι δεν έχει ξεχαστεί…
Την   ιστορία  αυτή, τη  διηγούνται οι Ινδιάνοι 
Νούτκα που ζουν στο Βανκούβερ του Καναδά.

enallaktikidrasi.com

Ιστορίες με τον Κωσταντή
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Από τον κ. Σηφάκη Κων/νο
τ. Δ/ντή Υπουργ. Παιδείας & Θρησκ/των

Αγαπητοί  μου  ανα-
γνώστες, εμείς οι 
Έλληνες, τόσον εδώ 
στη πανέμορφη Ελ-
λάδα μας, όσον και 
οι γηγενείς μας  της  
διασποράς,  αισθα-
νόμεθα  υπερήφα-

νοι  για  την  καταγωγή  μας!
Δεν είναι καθόλου υπερβολή να συγκλονίζει την 
ψυχή μας η ανά τους Αιώνες Ιστορία μας, με τα 
νάματα, που έδωσαν οι προγονοί μας σε ΟΛΗ 
την Υφήλιο, στις Τέχνες, στα Γράμματα, στον 
Πολιτισμό, τη Δημοκρατία, την Αξιοπρέπεια 
στον Άνθρωπο, με την Ορθόδοξη Χριστιανική 
μας Θρησκεία, και σε πλείστες άλλες πρωτοπο-
ρίες, στο να καθιστούν τον άνθρωπο επί Γης Δί-
καιο στις Συναναστροφές του, μα στο κύριο και 
βασικό λόγο, της καθόλα ευτυχισμένης ΑΓΑΠΗΣ	
προς όλους τους συνανθρώπους μας ασχέτου 
χρώματος  και  καταγωγής.
Επομένως,  ο  ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ  μας ανά τους Αι-
ώνες, μας δίδει αναπάντεχα να ξαναζωντανέ-
ψουν στη μνήμη μας, μέσα από την Ιστορία του 
Λαού μας, πλείστες όσες μορφές ανθρώπων 
μας, όπου από την Εποχή του Φιλίππου και Μ. 
Αλέξανδρου των Μακεδόνων μας, αλλά και από 
το 2000 π.Χ., είχαν δημιουργήσει Ελληνικές  
Πολιτιστικές  ΑΠΟΙΚΙΕΣ.
Ας  μου  επιτραπεί να  αναφέρω  μερικές  που  
μου  έρχονται  στη  μνήμη  μου,  και προφανώς 
τις γνωρίζετε ως  καταγεγραμμένες  στην  Ιστο-
ρία,  όπως  από  την  καταγωγή της Μητρός μου 
από τη ΣΜΥΡΝΗ της Μ. ΑΣΙΑΣ,  όπου  ο Ελληνι-
σμός έφθανε μέχρι την ΕΦΕΣΟ,	ΑΪΒΑΛΙ και πλεί-
στοι όσοι διαπρεπείς Έλληνες μας ελάμπρυναν, 
όπως ο Νομπελίστας ποιητής Γεώργιος Σεφέ-
ρης, ο Αριστοτέλης ΩΝΑΣΗΣ, μέγας εφοπλιστής 
με δωρεές του, διατελέσας και Πρόξενος της 
Ελλάδος στο Μπουένος Άιρες, και τι να πούμε 
για την περίφημη “ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΣΜΥΡ-
ΝΗΣ”, όπου εφοίτησαν ο Μέγας Πατέρας του 
Γένους μας Αδαμάντιος ΚΟΡΑΗΣ, ο Θεόδωρος 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΕΛΗΣ,  Άριστος Πανεπιστημιακός 
και Ακαδημαϊκός  από  τις  Κυδωνίες,  ακόμη ο 
ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ από το Αϊβαλί, ο Θεόκλητος ΦΑΡ-
ΜΑΚΗΣ και άλλοι...
Η τότε λεγομένη ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ μας, είχε 
πλείστες όσες αποικίες στην Κάτω Ιταλία – 
Μπόβα Μαρίνα,	Σικελία  και  Τεργέστη.
Αξίζει  να  σημειωθεί,  ότι  στη  ΜΑΥΡΗ  ΘΑ-
ΛΑΣΣΑ - Εύξεινο ΠΟΝΤΟ,	 η αρχαία ΟΔΗΣΣΟΣ	
εκτίσθη το 585 π.Χ. από Έλληνες αποίκους από 
την Μίλητο και αφιερώθηκε στον Οδυσσέα,	
οπότε και ονομάσθηκε Οδησσός, και μετέπει-
τα ΒΑΡΝΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην τότε 
Οδησσό - σημερινή Βάρνα είχαν εγκατασταθεί  
Έλληνες  Μιλήσιοι,  με την μεγαλύτερη παροι-
κία, διαθέτουσα Εκκλησία και Ίδια Σχολεία και 
βέβαια συνεκλήθη η Φιλική Εταιρεία, για την 
Ανεξαρτησία του Έθνους μας από τους Οθω-
μανούς, όπου εκεί ενταφιάσθη ο Πατριάρχης 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄ και μετέπειτα μετεφέρθη η σω-
ρός του στην Αθήνα, επίσης εκεί εσπούδασαν 
εκπρόσωποι των Γραμμάτων, όπως ο Κων/νος 
ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, ο Αλέξ. ΡΑΓΚΑΒΗΣ, ο 
Γρηγ. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ κ.α. 
Αλλά  και  από  την  ΑΜΑΣΕΙΑ, ο σημαντικότε-
ρος των γεωγράφων της αρχαιότητας, ο δικός 
μας ΣΤΡΑΒΩΝΑΣ!
Επίσης στη Βάρνα  της  σημερινής  Βουλγαρί-
ας  γεννήθηκε  ο  άξιος  λυρικός  μας  Ποιητής  
και  Λογοτέχνης ο  Κώστας  ΒΑΡΝΑΛΗΣ  από  

όπου  έλαβε  και  το  ψευδώνυμό  του προερ-
χόμενο από την Βάρνα, όπως και  ο Γρηγόρης 
ΜΑΡΑΣΛΗΣ,  Έλληνας Έμπορος από την Οδησ-
σό, Εθνικός μας Ευεργέτης με την εδώ Ίδρυση  
της  ΜΑΡΑΣΛΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ  ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ  
Αθηνών.
Υπήρχε  δυνατός  Ελληνισμός  και στην σημε-
ρινή ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ η οποία ονομάσθη έτσι 
εκ του Φιλίππου Β΄ του Μακεδόνα, δεύτερη σε 
πληθυσμό μετά την Πρωτεύουσα της Βουλγα-
ρίας ΣΟΦΙΑ, η οποία ονομάσθηκε και αυτή εκ 
της του Θεού Σοφίας επί κυριαρχίας των Βυζα-
ντινών. Άκρως Ελληνικές παροικίες  στα  παρά-
λια  της  σημερινής  Βουλγαρίας.
Ακόμη στον Εύξεινο Πόντο η Τραπεζούντα με 
Έλληνες πριν την εποχή των Κομνηνών,  ιδρυ-
θείσα το 756 π.Χ.  ως  και  η  Σινώπη,  σημα-
ντικότατη παράλιος πόλις της Παμφυλίας με 
δύο λιμένες η οποία ήκμασε από τους  Έλληνες  
Μιλησίους  Εμπόρους  και  υπήρξε Πατρίδα του  
Κυνικού  Φιλοσόφου  ΔΙΟΓΕΝΗ,  και με την 
πλέον ανθούσα από Ελληνισμό Αργυρούπολη,	
τότε κωμόπολη της Τραπεζούντας, όπως την 
Κερασούντα, την Αμάσεια, τη Νικόπολη, την 
Οινόη, την Αμισό, τα Κωτύωρα, τα Πλάτανα, τα 
Μούζενα, την Πάφρα, τη Βαδισάνη, τα Ίμερα,	
την Κρώμνη, τη Σάντα, τα Σούρμενα, όπου οι 
εκδιωχθέντες Έλληνες ερχόμενοι  στην  Ελλά-
δα  και  Αθήνα  ονόμασαν  τις νέες πόλεις που 
εγκαταστάθηκαν για να τις θυμούνται.	Τι πιο 
Υπέροχο!
Υπάρχουν  πλείστες  όσες  αποικίες, όπως  και 
η καθόλα πλούσια Ελληνική ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΡΩ-
ΜΥΛΙΑ Θρακική  Περιοχή  του  Ευξείνου Πό-
ντου καταληφθείσα υπό της Βουλγαρίας ... και 
θα έπρεπε Αγαπητοί μου να μας δοθεί χώρος, 
τουλάχιστον  της  μισής  Εξαίρετης  Εφημερίδας  
μας  για  να  καταγραφούν, όμως θα τελειώσου-
με με την αναφορά μας στον Ελληνισμό ανά 
τους Αιώνες, και βέβαια με ποιο άλλο μέγιστο 
γεγονός;  ασφαλώς  με  την  γλυκειά  μας  και  
πανέμορφη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, άλλως, ως 
βασιλεύουσα - Επτάλοφος και ως Νέα Ρώμη,	
Πρωτεύουσα του Βυζαντινού Κράτους, όταν 
επί Κωνσταντίνου του Μεγάλου το 330 π.Χ. την 
επισκέφθηκε ο δικός μας από τα Μέγαρα επο-
νομαζόμενος ΒΥΖΑΣ, δίδοντας το όνομά του, με 
την προτροπή βέβαια του Μ. Κωνσταντίνου,	
ως Νέο Κράτος το Ιστορικό  ΒΥΖΑΝΤΙΟ!
Όλοι  οι  Έλληνες  Ορθόδοξοι  είχαν  τον  Ι. Ναό  
της ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ την ΕΚΚΛΗΣΙΑ τους, όπου ο θε-
μέλιος λίθος ετέθη την 27η Σεπτ. 537 από τους 
διαπρεπείς τότε Αρχιτέκτονες Ανθέμιον και Ισί-
δωρον, με τον τεράστιο Τρούλο Του, και με την 
Ιστορική Φράση του ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ, υπερήφα-
νο να αναφωνεί: Δόξα τω Θεώ.  Με τούτο το 
Έργο ΝΕΝΙΚΗΚΑ ΣΕ  ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ!
Οφείλουμε να είμαστε υπερήφανοι για τους 
Προγόνους μας, για τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ μας, ακό-
μα και τώρα στις  όποιες  δύσκολες  συγκυρίες  
περνά  ο  Τόπος  μας.
Ας μη μας διαφεύγει και η Αλεξάνδρεια της 
Αιγύπτου, ιδρυθείσα από τον Μ. Αλέξανδρο,	
και μέχρι τις Ινδίες, με τον Ιστορικό του Λόγο	
στην ΙΣΣΟ Μ. Ασίας, λέγοντας επιγραμματικά 
τη φράση: Εγώ δεν σας θεωρώ δούλους  μου 
αλλά  ισάξιους συνανθρώπους μου, ώστε και 
μέχρι σήμερα να ομιλούν την Ελληνική μας  
Γλώσσα.
Τέλος  να  μην  ξεχνάμε ποτέ  πως: Η  ΕΛΛΑΔΑ  
ΠΟΤΕ  ΔΕΝ  ΠΕΘΑΙΝΕΙ.
Το  πιστεύουμε  και  το  ευχόμαστε  ΟΛΟΙ  μας,		
ότι  θα  ξαναγεννηθεί. Είθε!
Αυτά,  γιατί  τα  Γραπτά  πρέπει  να  Μένουν!

Μάιος 2019

O ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ
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Τι κάνει ένας τραυματοχειρουργός;
Τον όρο τραυματοχειρουργός τον χρησιμοποιούμε 
στο άρθρο ως συνώνυμο του χειρουργού ορθοπε-
δικού τραύματος. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται 
στη Γερμανία, όπου παρότι η ειδικότητα της Ορθο-
πεδικής και της Τραυματολογίας είναι ενιαία, ακρι-
βώς όπως στην Ελλάδα, πολλά νοσοκομεία έχουν 
ξεχωριστά τμήματα για τα περιστατικά της λεγόμε-
νης «Ψυχρής» Ορθοπεδικής (οσφυαλγία, αυχενικό, 
οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου) και τα τραυμα-
τικά περιστατικά. Oι ορθοπεδικοί που εργάζονται 
σε κλινικές τραύματος αποκαλούνται τραυματοχει-
ρουργοί. Έτσι ο τραυματοχειρουργός είναι εκείνος 
που θα υποδεχτεί έναν τραυματία, θα τον εξετάσει 
σχολαστικά  και θα τον αντιμετωπίσει, ενίοτε σε 
συνεργασία και με άλλες ειδικότητες. Επιπλέον θα 
είναι ο αποκλειστικός υπεύθυνος για την αντιμετώ-
πιση του ορθοπεδικού τραύματος, δηλαδή τραυμά-
των που αφορούν οστά, μύες και τένοντες. Ο όρος 
τραυματοχειρουργός δεν χρησιμοποιείται στην 
Ελλάδα, καθότι η αντιμετώπιση του τραυματία εί-
ναι δομημένη με τελείως διαφορετικό τρόπο. Έτσι 
ο ορθοπεδικός στην Ελλάδα ελέγχει τον τραυματία 
αποκλειστικά για μυοσκελετικές κακώσεις. Και εδώ 
υπάρχει ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα. Ο 
τραυματίας είναι ένας ασθενής με πολλές ιδιαιτε-
ρότητες. Ο ιατρός που τον αναλαμβάνει πρέπει να 
είναι σε θέση να τον αντιμετωπίσει στο σύνολό του 
και όχι να κοιτάει ένα μόνο κομμάτι που αφορά την 
ειδικότητά του. Η εκπαίδευση του τραυματοχει-
ρουργού δεν στηρίζεται μόνο στην απόκτηση των 
απαραίτητων γνώσεων ή χειρουργικών ικανοτήτων 
για την αντιμετώπιση των καταγμάτων, αλλά και 
στην απόκτηση δεξιοτήτων για την σωστή προσέγ-
γιση του ασθενούς και των συγγενών, την σωστή 
επικοινωνία και γενικά την ολιστική αντιμετώπιση 
του τραυματία. 
Για να αναδείξουμε τον ρόλο του τραυματοχει-
ρουργού θα παρουσιάσουμε δύο περιστατικά που 
αντιμετωπίσαμε στα δύο χρόνια λειτουργίας του 
ιατρείου.
Το πρώτο περιστατικό συνέβη στην περίοδο του 
Δεκαπενταύγουστου. Η ασθενής τηλεφώνησε για 
να μας αναφέρει ότι έσπασε το χέρι της και της το 
έχουν βάλει σε γύψο και θα ήθελε να το δούμε. 
Όταν εμφανίσθηκε στο ιατρείο, παραμονές Δεκα-
πενταύγουστου, χωρίς κάποια εξέταση, διότι οι 
εξετάσεις της είχαν κρατηθεί στο νοσοκομείο, ήταν 
εμφανές ότι η ασθενής είχε υποστεί μεγάλη ζημιά. 
Οι πληροφορίες που είχε λάβει από το νοσοκομείο 
ήταν ασαφείς, τόσο ως προς την διάγνωση όσο 
και ως προς την μετέπειτα αντιμετώπιση, και για 
το λόγο αυτό η ασθενής ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη. 
Μετά από την, δυστυχώς, απαραίτητη επανάληψη 
της ακτινογραφίας διαγνώσαμε ένα βαρύτατο συ-
ντριπτικό κάταγμα, το οποίο απαιτούσε χειρουργι-
κή αντιμετώπιση. Αυτό δηλώσαμε και στην ασθενή, 
η οποία μας εμπιστεύτηκε για το χειρουργείο. Μετά 
από ένα επιτυχημένο χειρουργικό αποτέλεσμα η 
ασθενής και παρά τις αρχικές δυσκολίες ανέκτησε 
την κίνηση στο χέρι της και περιμένει σε λίγο καιρό 
την αφαίρεση των υλικών, ώστε να αποκατασταθεί 
πλήρως η κινητικότητά της.
Το δεύτερο περιστατικό αφορά μία 94χρονη ασθε-
νή η οποία είχε την ατυχία να σπάσει το ισχίο της. 
Οι συγγενείς της, προσωπικοί μας γνωστοί, μας κά-
λεσαν ιδιαίτερα ανήσυχοι, καθότι οι πληροφορίες 
που είχαν λάβει από το νοσοκομείο ήταν ιδιαίτερα 
δυσοίωνες: «Η γυναίκα είναι 94 χρονών, κατά πάσα 
πιθανότητα δεν θα τα καταφέρει. Ε, να δούμε τί θα 
γίνει και, αν είναι σταθερή, ίσως σε 10 ημέρες να 
χειρουργηθεί». Γενικά η ασθενής αντιμετωπίστη-
κε λόγω της βαρείας κατάστασής της με ιδιαίτερο 
δισταγμό. Με άγχος, αλλά με την πεποίθηση ότι η 
εξειδίκευσή μας στην χειρουργική τραύματος στη 
Γερμανία αποτελεί εχέγγυο για ένα θετικό αποτέ-

λεσμα. Αφού εξηγήσαμε ότι η επέμβαση αποτε-
λεί μονόδρομο για τη ζωή της ασθενούς, κάναμε 
την απαραίτητη οστεοσύνθεση μετά από 5ημέρη 
προετοιμασία, λόγω της αγωγής που ελάμβανε. 
Μετεγχειρητικά, η περίοδος τόσο για την ασθενή 
όσο και για τους συγγενείς ήταν αρκετά δύσκολη, 
λόγω και της ηλικίας της ασθενούς. Η κινητοποί-
ηση της ασθενούς ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και σε 
καμία περίπτωση δεν ήταν η διθυραμβική εικόνα 
που βλέπει κανείς για παράδειγμα μετά από μία 
αρθροπλαστική ισχίου. Με πολλή φροντίδα όμως η 
ασθενής ξεπέρασε τον τραυματισμό της και μπορεί 
πλέον με βοήθεια να κινείται στο σπίτι της.
Σκοπός των παραδειγμάτων αυτών είναι να ανα-
ρωτηθείτε πόσες φορές έχετε βρεθεί σε αντίστοιχη 
θέση ή έχετε ακούσει αντίστοιχες ιστορίες. Σκοπός 
μας είναι να καταλάβει ο αναγνώστης τις ιδιαιτερό-
τητες του ασθενούς που έχει τραυματιστεί και γι-
ατί η συνεχιζόμενη εκπαίδευση ενός ορθοπεδικού 
στην αντιμετώπιση του ορθοπεδικού τραύματος 
είναι απαραίτητη. Υπάρχουν μερικά βασικά σημεία 
από τις παραπάνω ιστορίες, ενδεικτικά για τις δεξι-
ότητες που απαιτούνται για την σωστή αντιμετώπι-
ση του τραυματία.
1.Τί ακριβώς διακυβεύεται; Όπως και με την πλειο-
νότητα των επειγόντων περιστατικών, στόχος στην 
περίπτωση του τραυματία είναι η επιβίωση και αυ-
τοεξυπηρέτηση του ασθενούς και ορισμένες φορές 
ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσα από δυσκολίες. 
Ο τραυματοχειρουργός πρέπει να έχει συναίσθη-
ση του διακυβεύματος και να αντιμετωπίζει την 
πρόκληση αυτή με το δέοντα σεβασμό αλλά όχι με 
δέος. Πρέπει πάντοτε να διαθέτει την ηρεμία να 
αναλάβει ένα δύσκολο περιστατικό, να το αναλύσει 
και να διαλέξει τάχιστα την καλύτερη μέθοδο, ώστε 
να σώσει το πόδι, το χέρι ή τη ζωή του ασθενούς 
του. Επιπλέον πρέπει να είναι σε θέση να καθοδη-
γήσει τον ασθενή του, ο οποίος δυστυχώς δεν έχει 
το χρόνο να προετοιμαστεί για τις σημαντικές απο-
φάσεις που πρέπει να πάρει.
2.Οι τραυματισμοί δεν συμβαίνουν σε επιλεγμέ-
νους ασθενείς. Η δήλωση αυτή, αν και φαίνεται 
αυτονόητη, είναι ιδιαίτερα σημαντική τόσο για 
τον ιατρό όσο και για τον ασθενή και τον οικογε-
νειακό του κύκλο. Σκεφτείτε ποια είναι τα ιδανικά 
χαρακτηριστικά ενός ασθενούς που προορίζεται 
για κάποιο για χειρουργείο. Νεαρής ηλικίας, χωρίς 
άλλα προβλήματα υγείας και σε καλή κατάσταση. 
Πολύ συχνά όμως ο τραυματίας έχει τα ακριβώς 
αντίθετα χαρακτηριστικά. Είναι ένας 94χρονος με 
πολλές ασθένειες και φάρμακα ή ένα 5χρονο παι-
δί. Είναι σίγουρα δύσκολο να δεχτεί κάποιος ότι ο 
υπερήλικας γονιός του ή το μικρό παιδί του πρέ-
πει να χειρουργηθεί, με αποτέλεσμα να αναζητά 
εναγωνίως άλλη λύση, αλλά πολλές φορές στο 
τραύμα η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η μόνη 
λύση. Και δυστυχώς πολλές φορές δεν υπάρχει η 
δυνατότητα καθυστέρησης του χειρουργείου. Ο 
τραυματοχειρουργός πρέπει να εκπαιδεύεται ώστε 
σε ελάχιστο χρόνο να ζυγίζει τα πλην και τα κατά 
και να λαμβάνει μία τόσο δύσκολη απόφαση. Και 
κατά περίπτωση να μπορεί να πείσει τον ασθενή 
και τους συγγενείς ώστε να δεχτούν μία απόφαση 
που ενέχει μεγάλο ρίσκο. 
�.Οι τραυματισμοί δεν συμβαίνουν σε επιλεγμέ-
νες χρονικές στιγμές. Η ανάγκη όπως γνωρίζου-
με δεν επιλέγει πότε θα εμφανιστεί. Εμφανίζεται 
παραμονές Δεκαπενταύγουστου, για παράδειγμα, 
όπου οι λύσεις είναι περιορισμένες. Αυτή είναι μία 
πραγματικότητα με την οποία κάθε τραυματοχει-
ρουργός είναι εξοικειωμένος. Όπως γίνεται εύκολα 
αντιληπτό, ο τραυματοχειρουργός πρέπει να αντα-
ποκριθεί άμεσα στην ανάγκη με τα μέσα που δια-
θέτει και δεν μπορεί πάντοτε να την αναβάλλει για 
μια πιο βολική στιγμή. Η ιδιαιτερότητα αυτή απαιτεί 
την ύπαρξη ενός σχεδίου. Ο χειρουργός τραύματος 
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Γιατί  δεν  αναπνέω από  τη  μύτη;
Η  δυσκολία  στην  αναπνοή  από  την  μύτη, είναι 
ένα πολύ συνηθισμένο σύμπτωμα από το οποίο 
πάσχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο βαθμός της 
ενόχλησης εξαρτάται  από  υποκειμενικά  και  
αντικειμενικά  αίτια.  Έχει  μεγάλη  σημασία ο τρό-
πος και  ο  χρόνος  της  αιτίας.  Για  παράδειγμα,  ο  
ασθενής με σκολίωση ρινικού διαφράγματος  εκ  

γενετής  είτε από την παιδική ηλικία, έχει πολύ  λιγότερα  ενοχλήματα από  τον  ασθενή με ίδια σκολί-
ωση, που, όμως, συνέβη ξαφνικά (π.χ. τροχαίο ατύχημα)  στην ενήλικο ζωή και ενώ πριν ανέπνεε φυ-
σιολογικά. Έτσι, συμβαίνει συχνά, μεγάλα ανατομικά  προβλήματα  της  μύτης  να  μένουν  αδιάγνω-
στα  και  να εντοπίζονται σε τυχαίο έλεγχο, όταν  η  οριστική  τους  αντιμετώπιση  είναι  αδύνατη.
Μία  ποικιλία  διαφορετικών  παραγόντων  μπορεί  να  προκαλέσουν  το  αίσθημα της βουλωμένης 
μύτης με ή χωρίς καταρροή (ρινόρροια). Τα  αίτια  ποικίλουν  σε  σχέση με την ηλικία, το επάγγελμα, 
την εποχικότητα, τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής, κ.ά. Ξεκινώντας  από  το  ιατρικό  ιστορικό και το 
ατομικό αναμνηστικό του ασθενούς ερευνούμε  τη  φύση,  το  μέγεθος, την πλευρά (μονόπλευρο-
αμφίπλευρο),  τη διάρκεια, την  εποχικότητα  του  συμπτώματος,  ιστορικό τραυματισμών (αθλητικές 
κακώσεις, τροχαία ατυχήματα), ιστορικό ΩΡΛ επεμβάσεων, καθώς  και  συνυπάρχοντα  συμπτώματα 
(π.χ. ροχαλητό, ρινικές εκκρίσεις, κεφαλαλγία, μείωση όσφρησης, κ.ά). Ελέγχουμε, επίσης,  περιβαλ-
λοντικά αίτια, τυχόν αλλεργικά αίτια καθώς και έκθεση σε ερεθιστικούς επαγγελματικούς παράγο-
ντες. 
Κατά την κλινική εξέταση αναζητούμε αίτια ανατομικά (π.χ σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερ-
τροφία ρινικών κογχών, συμφύσεις της μύτης και γενικότερες γναθοπροσωπικές ανωμαλίες), φλεγ-
μονώδη (ιογενείς, βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις, αποστήματα, αλλεργικές και μη αλ-
λεργικές ρινίτιδες, κοκκιωματώδεις νόσοι, όπως  η  σαρκοείδωση  και  η  φυματίωση,  αυτοάνοσα  
νοσήματα, κ.ά), τραυματικά (οίδημα,  αιματώματα,  παρέκκλιση του σχήματος της μύτης), καθώς και 
ογκολογικά (ρινικοί πολύποδες, πολύποδες ιγμορείων, ρινόλιθοι, θηλώματα και κακοήθη νεοπλά-
σματα). Ιδιαίτερα, στα παιδιά αναζητούμε την ύπαρξη μεγάλων αδενοειδών εκβλαστήσεων (κρεατά-
κια) που σχετίζονται με ροχαλητό, συχνές ωτίτιδες και σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας στον ύπνο, 
καθώς  και  για, αρκετά  σπάνια,  κληρονομικά  και  συγγενή (κατά την κύηση) αίτια. Δεν ξεχνάμε,  
ιδιαίτερα  σε  μικρά  παιδιά  και  σε  ψυχιατρικούς  ασθενείς,  τον έλεγχο για πιθανή παρουσία ξένου 
σώματος (κομμάτια παιχνιδιών, ξηροί καρποί, όσπρια, κλπ). Αναζητούμε συνυπάρχουσες παθήσεις 
(π.χ σακχαρώδης  διαβήτης,  υποθυρεοειδισμός),  φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει τη ρινική 
λειτουργία (καρδιολογικά, αντιυπερτασικά, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωσικά φάρμακα, κ.ά), επαγ-
γελματικά, περιβαλλοντικά και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να σχετίζεται  με  τη  χρονική  έναρξη  
των  συμπτωμάτων.
Είναι  προφανές  ότι  όλα  τα  ανωτέρω  αφορούν  μία πλήρη ΩΡΛ κλινική εξέταση με απαραίτητο 
ενδοσκοπικό έλεγχο. Ο έλεγχος, ανάλογα με τα ευρήματα, μπορεί να επεκταθεί σε περαιτέρω απει-
κονιστικές (απλές ακτινογραφίες, αξονική-μαγνητική τομογραφία), εργαστηριακές  (αιματολογικές, 
κυτταρολογικές, καλλιέργειες, αλλεργικά test) ή  και  να  απαιτηθεί  η  λήψη  βιοψίας. 
Η αντιμετώπιση, προφανώς, κρίνεται κατά περίπτωση. Συχνά, μόνο η φαρμακευτική αγωγή, η βοή-
θεια της μύτης με παραφαρμακευτικά σκευάσματα που βοηθούν τη ρινική λειτουργία (ρινοπλύσεις, 
ενυδατικές αλοιφές-spray, κλπ) αρκούν για να διορθώσουν τα προβλήματα. Η άρση άλλων εκλυτικών 
παραγόντων σε συνεργασία με άλλες ιατρικές ειδικότητες είναι συχνά απαραίτητη. Η αντιμετώπιση 
επαγγελματικών, περιβαλλοντικών και αλλεργικών αιτίων είναι επιβεβλημένη. Σε αμιγώς χειρουρ-
γικά αίτια η λύση είναι ξεκάθαρα χειρουργική με τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους που διαθέ-
τουμε. 
Συνοψίζοντας,  η  σωστή  προσέγγιση  του  προβλήματος  από  ΩΡΛ Ιατρό,  σε συνδυασμό με τις εργα-
στηριακές  και  χειρουργικές  δυνατότητες  της  σύγχρονης  Ιατρικής,  εγγυάται  το  καλύτερο  δυνατό  
αποτέλεσμα  για τον πάσχοντα. Η έγκαιρη αντιμετώπιση προλαμβάνει πολλές και οδυνηρές για την 
υγεία συνέπειες.

 γράφει οΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝΔΙΔΑΚΤΩΡ  ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣτηλ. 22910 40550, 6942580148καλείται να έχει στο μυαλό του σαφώς καθορισμένα πρωτόκολλα, τα οποία με μικρές τροποποιήσεις θα μπορεί να εφαρμόσει ανά πάσα στιγμή. Διότι δεν υπάρχει πάντα  χρόνος, ώστε εκείνη τη στιγμή, μπρο

-

στά στο επείγον, να προσδιορίσει τα βήματα που θα ακολουθήσει ή να αναζητήσει συμβουλή.

�.

Ο τραυματίας δεν είναι ένας «εύκολος» ασθενής.

	Εκτός από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, η ίδια η φύση του τραυματισμού συνδέεται με αυξημένες δυσκολίες. Από τα παραδείγματα γίνεται εμφανές ότι συχνά τον τραυματία τον περιμένει μια δύσκολη διαδρομή. Σε αντίθεση με τα περιστατικά της ψυχρής ορθοπεδικής, όπως μία αρθροπλαστική ισχίου,  όπου στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων ο ασθε

-

νής ξεπερνάει άμεσα το πρόβλημα του και μπορεί να αυτοεξυπηρετείται και να κινείται άμεσα με μικρή μόνο βοήθεια, η μετεγχειρητική πορεία μετά από ένα τραυματισμό μπορεί να είναι αρκετά πιο απαιτη

-

τική. Αυτό εξαρτάται άμεσα από τα χαρακτηριστικά του ασθενούς και τη φύση του τραυματισμού. Ο ηλι

-

κιωμένος ασθενής, για παράδειγμα, χρειάζεται βοή

-

θεια σε πολλά κομμάτια της καθημερινότητάς του και αυτό συχνά οδηγεί στην απογοήτευση. Αντίστοιχα ένας νέος ασθενής, ο οποίος πρέπει να έχει το πόδι στο γύψο για 1 μήνα, θα απογοητευθεί γιατί αυτό τον αποκλείει από βασικά κομμάτια της καθημερι

-

νότητάς του. Δεν είναι εξάλλου τυχαία η συχνότερη εμφάνιση κατάθλιψης μετά από έναν τραυματισμό. Είναι δουλειά του τραυματοχειρουργού, ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις πολύπλοκων και επικίνδυνων τραυ-

ματισμών, αφού αντιμετωπίσει τον άμεσο κίνδυνο 

να βοηθήσει τον ασθενή και τον οικογενειακό του 

κύκλο να κατανοήσει τις διαφορές του τραυματία 

με τους άλλους ασθενείς. Να τους εξηγήσει γιατί ο 

ασθενής αυτός δεν περπατάει τόσο καλά όσο κάθε 

άλλος χειρουργημένος ασθενής ή γιατί πρέπει να 

φοράει γύψο. Πρέπει να τους βοηθήσει να κατανο-

ήσουν ότι αυτή είναι η φύση του τραυματισμού και 

πως θέλει χρόνο και προσπάθεια για να ξεπεραστεί. 

Να μην απογοητευτούν και να μην εγκαταλείψουν 

την προσπάθεια. Και πως περισσότερο από κάθε 

άλλον ασθενή δεν πρέπει να ξεχάσουν τον αρχικό 

στόχο της επιβίωσης και της αυτοεξυπηρέτησης. Και 

από την πλευρά όμως του ιατρού, η πορεία δεν είναι 

εύκολη. Ο ιατρός που αντιμετωπίζει τον τραυματία 

πρέπει να είναι έτοιμος να τον συνοδέψει βήμα προς 

βήμα προς την ανάρρωση. Και επειδή κάθε ιατρός 

θέλει να δει άμεσα τη βελτίωση του ασθενούς του, 

πρέπει ο ίδιος ο ιατρός να είναι προετοιμασμένος και 

υπομονετικός μέχρι να έρθει η στιγμή αυτή.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν ο ρόλος του τραυμα-

τοχειρουργού είναι ευρύς και άμεσος. Ο τραυμα-

τοχειρουργός πρέπει να είναι σε θέση να δρα υπό 

συνθήκες στρες και πίεσης και να λαμβάνει σε ελά-

χιστο χρόνο αποφάσεις κρίσιμες για τον ασθενή. Η 

τραυματοχειρουργική συνδυάζει τη χαρά της διάσω-

σης του αγαθού της ζωής αλλά και της βελτίωσης της 

ποιότητας της ζωής του αρρώστου.
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Το διπλό ατύχημα του 2015 που μας… 
δένει έως το 2060!	

Η απώλεια εθνικού εισοδήματος τουλάχιστον 30 δισ. 
ευρώ και το μεγάλο πλήγμα στο τραπεζικό σύστημα 

άλλαξαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα της παραμέτρους της 
βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους, έτσι όπως αυτές είχαν διαμορ-
φωθεί στο τέλος του 2014.
Η μεγαλύτερη ζημιά της «περήφανης διαπραγμάτευσης» δεν ήταν 
αυτό καθαυτό το τρίτο μνημόνιο, αλλά η αλλαγή των παραμέτρων 
για τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους. Κι αυτό, γιατί οι απώλειες 
ύψους 40 δισ. ευρώ από την αξία των τραπεζών, η εκροή καταθέσε-
ων ύψους 40 δισ. ευρώ, αλλά και η απώλεια δυνητικού ΑΕΠ ύψους 
30 δισ. ευρώ οδήγησαν σε κατάρρευση των στόχων του Μεσοπρό-
θεσμου, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί από τους δανειστές για την 
περίοδο 2014-2017. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πιο 
συντηρητικές εκτιμήσεις και τη δυναμική της οικονομίας αλλά και 
σε συνδυασμό με το ευνοϊκότατο διεθνές περιβάλλον και το πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, το ΑΕΠ της χώρας θα έφτανε ακόμη και τα 220 δισ. στο τέλος 
του 2019, αν δεν μεσολαβούσε το «ατύχημα» με τη συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της περιόδου 2014-2017, όπως το εί-
χαν… γράψει τότε οι δανειστές, υιοθετώντας μάλιστα τις πιο ακραία 
συντηρητικές εκτιμήσεις, έθετε ως στόχο την αύξηση του ΑΕΠ σε 
τρέχουσες τιμές στα 186 δισ. ευρώ το 2015, στα 195 δισ. ευρώ το 
2016, στα 205 το 2017, με την τάση να είναι έντονα αυξητική έως 
το τέλος του 2019, αγγίζοντας τα 230 δισ. ευρώ! Αν συνέβαινε κάτι 
τέτοιο, η Ελλάδα θα είχε ανακτήσει το 80% του χαμένου ΑΕΠ και στο 
τέλος του 2022 θα μπορούσε να επανέλθει στο ιστορικό υψηλό του 
2007! Όπως προκύπτει από τον σχετικό πίνακα με την πορεία του 
ΑΕΠ από το 2008 έως το 2016, η ελληνική οικονομία υπέστη απώ-
λειες 30,42%, αν εξαιρέσουμε το 2014 που ήταν το μοναδικό έτος με 
θετικό ρυθμό ανάπτυξης.
Δυστυχώς, η «περήφανη διαπραγμάτευση» της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ οδήγησε στο τρίτο μνημόνιο, προκαλώντας ταυτόχρονα 
τεράστια ζημιά στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. Με βάση τους 
σημερινούς ρυθμούς ανάπτυξης και την πολιτική της κυβέρνησης, 
εκτιμάται ότι η επιστροφή του ΑΕΠ στο ιστορικό υψηλό του 2007 
δεν μπορεί να γίνει πριν από το 2030! Η εξέλιξη αυτή άλλαξε άρδην 
τις παραμέτρους του χρέους, το οποίο στο τέλος του 2018 έκλεισε 
στο 181,8% του ΑΕΠ, ενώ θα έπρεπε να κινείται κάτω από το 150%! 
Ο μόνος τρόπος για να υπάρξει αναθεώρηση των προαναφερόμε-
νων στοιχείων επί τα βελτίω είναι μια αλλαγή της οικονομικής φιλο-
σοφίας με έμφαση στην ισχυρή ανάπτυξη, κάτι που μπορεί να γίνει 
μόνο σε περίπτωση αλλαγής κυβέρνησης.
Το «ατύχημα» του 2015 στοίχισε στη χώρα αρκετά δισεκατομμύρια 
ευρώ σε όρους ΑΕΠ, ενώ από την άλλη πλευρά οδήγησε σε εκτροχι-
ασμό του δημοσίου χρέους. Έτσι, οι δανειστές μας έθεσαν σε καθε-
στώς επιτροπείας τις επόμενες δεκαετίες και έως ότου εξοφληθεί το 
75% των δανείων που δόθηκαν στην Ελλάδα.

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Παρασκήνιο

Του Λουκά Γεωργιάδη

ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑ ΑΕΙ

Υπερηφανευόμαστε σ’ αυτή τη χώρα για πολλά πράγματα. Ανάμεσά 
τους, η γέννηση του θεάτρου και η μεταλαμπάδευσή του στον δυτικό 

πολιτισμό. Μείναμε όμως στις δάφνες του…

Υπερηφανευόμαστε σ’ αυτή τη χώρα για πολλά πράγματα. Ανάμεσά  τους,  η  
γέννηση  του  θεάτρου  και  η μεταλαμπάδευσή  του  στον  δυτικό  πολιτισμό.
Μείναμε  όμως  στις  δάφνες  του παρελθόντος, τουλάχιστον όσον αφορά τις 
σπουδές γύρω από το θέατρο. Αυτές έμειναν σε ένα επαρχιωτικό πλαίσιο του 
τέλους του 19ου αιώνα.  Οι  θεατρικές  σπουδές  παρέχονται από σχολές που 
λειτουργούν με έναν ασαφή και χαλαρό κανονισμό του υπουργείου Πολιτισμού, 
ενώ τα πτυχία που παρέχουν είναι αδιαβάθμητα. Τελειώνοντας δηλαδή κάποιος 
μια σχολή θεάτρου παίρνει ένα πτυχίο που δεν αντιστοιχεί σε καμία βαθμίδα εκ-
παίδευσης.
Το ίδιο	ισχύει και για τα ωδεία και για τις σχολές χορού (πλην της κρατικής ΚΣΟΤ) 
και τις κινηματογραφικές σχολές. Παντού  στον  κόσμο  οι  παραστατικές  σπουδές  
παρέχονται από  Ανώτατα  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα.  Ακόμα  και  στο Αφγανιστάν,  
στο Πανεπιστήμιο της Καμπούλ. Εύγε τους! Στην Ελλάδα όμως όχι.
Το  Δημόσιο  λειτουργεί  επισήμως  δύο σχολές, πλάι στα κρατικά θέατρα (Εθνικό 
και ΚΘΒΕ). Υπάρχουν και τέσσερις πανεπιστημιακές σχολές Θεατρικών Σπουδών, 
κατά βάση θεωρητικές. Παρ’ όλα αυτά, όλες  συμπεριέλαβαν  το μάθημα της υπο-
κριτικής στην ύλη τους.  Όμως, αυτό δεν φτάνει για να χαρακτηριστούν κάποιες 
σπουδές ως σπουδές παραστατικών τεχνών.
Μόνον στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υπάρ-
χει η κατεύθυνση  Υποκριτικής – Σκηνοθεσίας,  αλλά και εκεί λειτουργεί στρεβλά. 
Δεν λαμβάνεται  υπ’όψιν  το ταλέντο  του υποψηφίου φοιτητή (όπως στη Σχολή 
Καλών Τεχνών με τις εξετάσεις στο σχέδιο), αλλά ούτε και το πρόγραμμα των μα-
θημάτων οδηγεί στην οργάνωση ενός ηθοποιού ή σκηνοθέτη.
Γιατί όμως  χρειαζόμαστε  τις  σπουδές  αυτού του είδους σε ανώτατο, πανεπι-
στημιακό επίπεδο; Μπαίνει  σε  καλούπι  το  ταλέντο;  Η απάντηση είναι πως το 
ταλέντο είναι απαραίτητο, αλλά  το επίπεδο των σπουδών για κάποιον ηθοποιό, 
σκηνοθέτη, σκηνογράφο, χορευτή, χορογράφο κ.λπ., σε ανώτερο θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο, δίνει δημιουργούς ολοκληρωμένους.
Προφανώς θα λειτουργούν και όλων των ειδών οι άλλες σχολές. Προφανώς θα 
πρέπει να αποκατασταθεί η διαβάθμισή τους. Προφανώς η πρόσβαση στη σκηνή 
είναι ελεύθερη.
Όμως η νέα σχολή Παραστατικών Τεχνών που ψηφίσθηκε στο πρόσφατο νομο-
σχέδιο του υπουργείου Παιδείας είναι ένα μεγάλο βήμα.  Ήταν  ένα  αίτημα  παλιό  
όλης της συντεχνίας του θεάτρου.
Ήταν  δίκαιο, έγινε πράξη!

* Ο Πάνος Σκουρολιάκος είναι βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Αττικής, γραμματέας της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων

Του Πάνου Σκουρολιάκου *

Η Ενωση Κρητών Σαρωνικού σας προσκαλεί να τιμήσετε με την 
παρουσία σας την 78η επέτειο της Μάχης της Κρήτης. 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 και ώρα 7:30 μ.μ  
στο ανοιχτό θέατρο που βρίσκεται στο πάρκο Ελ. Βενιζέλου στην Παλαιά Φώ-
καια! 
Πρόγραμμα εκδήλωσης

Ώρα 7:30 μ.μ:  Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο χώρο του Μνημείου Μάχη της 
Κρήτης στο Λαγονήσι - Κατάθεση στεφάνων
Ωρα 8:00 μ.μ:  Η εκδήλωση θα συνεχιστεί στο αμφιθέτρο Π. Φώκαιας
-Χαιρετισμοί
-Πανηγυρικός Λόγος τον οποίο θα εκφωνήσει ο κ. Αντώνης Μυτιληνάκης, Αντι-
στράτηγος Ε.Α.
-Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα με το συγκρότημα του  Γιώργου Λαγουδάκη. 
-Θα  χορέψει ο Λαογραφικός όμιλος «Κουρήτες».  Θα τραγουδήσει η πολιτιστική 
ομάδα «ΡΙΖΙΤΕΣ».  Θα χορέψει το  τμήμα χορών της Ένωσης Κρητών με τη χοροδι-
δάσκαλο Εφεντάκη Κωνσταντίνα και τα παιδιά της περιοχής μας. Θα ακολουθήσει 
Κρητικό κέρασμα.
 Την εκδήλωση θα παρουσιάσει ο Γιώργος Πετρινόλης
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Το  φως  του φεγγαριού, έπεφτε μέσα στο 
κρυστάλλινο ποτήρι με το κόκκινο κρασί, 
κινώντας  σε  ορφικό  χορό τα  χιλιάδες 
άτακτα αστέρια που πετούσαν εκεί μεθυσμένα. 
Ένας  πορφυρός γαλαξίας παλλόταν ολόφωτος 
κάτω από τα χνάρια των χειλιών του. Εκείνος, με 
τη μύτη κολλημένη στο γυαλί, άκουγε τις τανίνες 
να μιλάνε με το βελούδινο στόμα τους:   

Κάποτε,  σε  έναν ηλιόλουστο τόπο, ήταν ένας 
μυθικός αμπελώνας. Τον δημιούργησε ο Θεός  
Διόνυσος πάνω σε πολύ μεγάλα κέφια. Με-
θυσμένος  όμως  καθώς  ήταν, τον ξέχασε την 
επόμενη μέρα και κείνος βρήκε την ευκαιρία και 
πέταξε νοτιότερα, για να έχει περισσότερη  ζε-
στασιά  τον  χειμώνα. Ο Στάφυλος που τον είδε 
να φεύγει, δεν τον εμπόδισε. Σε  αντάλλαγμα  
για  να  μη  μιλήσει,  τον  πότισε  με  αλκοόλ  και  
του  φύτεψε έναν  Νόμο:  κάθε τέσσερα  ή πέντε 
χρόνια,  τα  κλήματα  θα  μπορούσαν  να  δια-
λέξουν  ένα από όλα, το  οποίο  στη  συνέχεια  
θα  μεταμορφωνόταν σε αμπελουργό. Για όσον 
καιρό θα κρατούσε η θητεία του, θα είχε την ευ-
θύνη των υπολοίπων. Μετά θα γύριζε στη θέση 
του και θα αναλάμβανε κάποιος άλλος. 

Πλησίασε ο καιρός που θα εκλεγόταν καινούρ-
γιο αμπέλι για να αναλάβει χρέη αμπελουργού. 
Τούτη  τη  φορά  τα  πράγματα  ήταν δύσκολα. 
Κανείς ως τώρα δεν είχε φανεί  αντάξιος  της τι-
μής που του έγινε. Εξαιρέσεις υπήρξαν βέβαια, 
αλλά λιγοστές και πριν  από  εκατοντάδες  χρό-
νια.  Τώρα,  πολλά  τα  υποψήφια για τη θέση. 
Όλα όμως έλεγαν τα ίδια: «αγαπάμε τον τόπο, 
θα αγωνιστούμε για ποιότητα ζωής, για καλύ-
τερες συνθήκες  διαβίωσης,  θα φέρουμε τον 
πολιτισμό» και άλλα τέτοια ξινά. Κάποια έλεγαν 
πως θα φωτίσουν τα πάντα με λεντ.  Άλλα  πως  
οι  Υπηρεσίες  θα εξυπηρετούν ηλεκτρονικά. Κά-
ποια έφταναν στο σημείο μάλιστα να πουν πως 
θα καταργήσουν «το γνήσιο  της  υπογραφής»  
και  θα  το αντικαταστήσουν με δαχτυλικό απο-
τύπωμα. Άλλα, πως  θα  χαρίζουν  καθημερινά 
σε όλους από εκατό λάικ. Τα γέλια και τα ειρω-
νικά χαμόγελα  στο  ακροατήριο  ζωντάνευαν  το  
μεγάλο χωράφι.
«Γιατί φέρονται έτσι;» ρωτούσαν τα νεαρά 
βλαστάρια. Μα γιατί προσδοκούν να γίνουν 
αμπελουργοί, άνθρωποι. Γι’ αυτό φέρονται από 
τώρα όπως φέρονται οι άνθρωποι, απαντούσαν 
οι γεροντότεροι.

Τα περισσότερα αμπέλια με τα χρόνια είχαν κα-
ταλάβει. Μόνα τους όφειλαν να υπερασπίσουν  
τον εαυτό τους και τον τόπο τους. Στο πολύ λί-
πασμα έκλειναν τα ακρορρίζια, στο υπερβολι-
κό κλάδεμα δεν αναπλήρωναν με βέργες. Στο 
υπέρμετρο κανάκεμα  για  καρποφορία, έκαναν 
λίγα σταφύλια. Όταν έμεναν παραμελημένα, 
μόνα τους  φρόντιζαν  να  απαλλαγούν από τα 
περιττά. Μόνα τους αντιστεκόντουσαν στην 

έντονη  βροχή,  μόνα  τους  άντεχαν  
πιασμένα ρίζα-ρίζα στην ξηρασία. 
Αν κάποιο έφτανε στα  όρια  της 

αφυδάτωσης, όλο και κάποιο διπλανό θα του 
έστελνε στάλες χυμό με τις ρίζες  του.  Αν κά-
ποιο  είχε πληγή, τα γειτονικά έσκυβαν για να 
περάσει ευκολότερα ο αέρας  για  να  μεταφέρει  
σκόνη  και  χώμα και να κλείσει γρηγορότερα. Αν 
κάποιο πονούσε από άτσαλο κλάδεμα, τα όμο-
ρα έστελναν τα κλαδιά τους προς τα εκεί για να 
σκεπάσουν  με  τα φύλλα τους το σημείο  που 
χυμορραγούσε και  να  δροσίσουν  το  κάψιμο 
του πόνου. 

Χρειάστηκε πολύς χρόνος για να συνειδητοποι-
ήσουν ότι δεν επιθυμούσαν έναν αμπελουργό  
που να  κάνει  ό,τι  θέλει, να κλαδεύει  ή να 
παραμελεί κατά το δοκούν, να λέει  πολλά  και  
να  υπόσχεται  περισσότερα, να φαίνεται  ότι  
ενδιαφέρεται  για  το  καλό τους ενώ στο πίσω 
μέρος του μυαλού του έχει το δικό του καλό. 
Είχαν χορτάσει από επιτροπές, συμβούλια, τίτ-
λους. Βαρέθηκαν αποφάσεις, εγκυκλίους, διαγ-
γέλματα, κανονισμούς. Μπούχτισαν από υπερ-
τιμολογήσεις, σπατάλες, ξέπλυμα. Σιχάθηκαν τη 
βρωμερή  χρήση  καθαρών  λέξεων  και  τις  συμ-
φεροντολογικές κακώσεις στα σώματά τους.
	
Ποθούσαν  έναν  αμπελουργό  εργατικό,  ταπει-
νό.  Με  τη σοφία ενός γέρου, την τόλμη ενός 
νέου και την αθωότητα ενός παιδιού. Έναν που 
θα φρόντιζε να είναι το χώμα τους καθαρό, πε-
ριποιημένο,  έναν  που  δεν θα ευνοούσε δικά 
του κλήματα αλλά θα ήταν δίκαιος προς όλους, 
ανεξάρτητα από ο,τιδήποτε. Ζητούσαν αυτόν 
που θα έδινε στους πάντες  ίσες ευκαιρίες για 
ανάπτυξη. Αυτόν που θα κρατούσε κοντά τα 
πουλιά και θα έδιωχνε  μακριά τα  βλαβερά  
σκουλήκια  και  τα  κακόβουλα έντομα. Αυτόν 
που θα σεβόταν  το  δικαίωμά  τους να αποφα-
σίζουν ανενόχλητα πόσα τσαμπιά θα γεννήσουν 
κάθε φορά.

Πάντα  όμως  κάτι  γινόταν  και  αμπέλι  τέτοιο 
δεν έβγαινε μπροστά. Αναγκαζόντουσαν τότε  
να  εκλέξουν  το  λιγότερο  κακό,  αυτό  με τα 
λιγότερα ελαττώματα. Δυσανασχετούσαν μεν  
αλλά  ψήφιζαν. Συγκριτικά. Κανείς δεν ήταν ευ-
χαριστημένος.

Ένα  βράδυ,  καθώς  αναπαυόντουσαν  από  τη 
φωτοσύνθεση  της  μέρας, ένα μικρούλι είπε: 
«γιατί δεν λέμε στο φεγγάρι μήπως θέλει να 
αναλάβει;» 
-«Και πώς θα του το πούμε;» είπαν  κοροϊδεύο-
ντας  οι μεγάλοι.

-«Απλό. Θα το γράψουμε πάνω σε ένα αμπε-
λονειρόφυλλο», είπε το μικρό.

Έτσι και έγινε. Το φεγγάρι  όμως  δεν  θέλη-
σε  να  αναλάβει  το  ίδιο, είχε ήδη άλλο ρόλο 
στο  στερέωμα. Προσφέρθηκε όμως να βοηθή-
σει. Με πανσέληνο φως ανάστησε τη θαμμένη 
μνήμη. Τους θύμισε τη χρυσή εποχή, τότε που 
ήταν αμπελουργός ο Περικλής. Τους  μίλησε  για  
πράγματα που είχαν ξεχάσει. Για  το  πώς  το  
κλάδεμα  γίνεται  τέχνη, πώς  το βοτάνισμα είναι 
υγεία και όχι αγγαρεία, πώς το σκάλισμα είναι 
επιστήμη και όχι τσαπατσουλιά, πώς το παρα-
μικρό άγγιγμα έχει επιπτώσεις, πώς συνδέονται 
όλα με το τελικό αποτέλεσμα. Τους  είπε  για 
την ανάγκη να κάνουν σχολεία διαφορετικά, εκ-
παίδευση  βιωματική, τέχνης  και  γνώσης  μαζί.  
Προέτρεψε  να  διαβάσουν για την Αρετή και να 
διαλογιστούν πάνω σε αυτήν. Να ψάξουν ανά-
μεσά τους για φωτισμένους δασκάλους.  Άλλαξε  
το  ωράριο  της  βιβλιοθήκης σε εικοσιτετράωρο 
και κράτησε τις πόρτες  της  διαρκώς ανοιχτές. 
Τους μίλησε για Εκείνον που άλλαξε τον κόσμο 
με την Αγάπη. Όλη νύχτα έλεγε ασταμάτητα.

Πριν κρυφτεί, τους  κάλεσε  και  τους  είπε: 
«Δεν γίνονται θαύματα ούτε υπάρχουν μάγοι 
που θα λύσουν υπερφυσικά τα όσα σας απα-
σχολούν. Γιατί  ζητάτε  από  κάποιους  άλλους  
να  φορτωθούν τα δικά σας προβλήματα;  Γιατί  
πρέπει  κάποιος τρίτος να σας απαλλάξει από 
αυτά; Σε σας είναι η λύση. Ο  μάγος  του Οζ, 
ο Χάρυ Πότερ, ο σούπερμαν, δεν  είναι  παρά  
αεράκι  καλοκαιρινό στη  φυλλωσιά  σας.  Ποια  
εσωτερική  καταγραφή  σάς  εμποδίζει  να προ-
ασπίζετε εσείς τον  εαυτό σας;  Ανατρέψτε  τα  
όλα. Αλλάξτε το τρέχον σύστημα αξιών. Την 
οπτική. Τη θέση. Ελέγχετε σθεναρά την κάθε εί-
δους εξουσία. Μην αποδέχεστε τίποτε ως δεδο-
μένο. Ορθώστε  το ανάστημά σας. Δράστε. Ορ-
γανώστε και αναλάβετε οι ίδιοι την ευθύνη της 
ζωής σας. Βοηθείστε να βγουν μπροστά όμοιοί 
σας.
Αν  θέλετε  να  αλλάξει κάποτε η φαυλότητα, 
γαλουχήστε  νέες  γενιές  με  όσα  αγαθά  έχε-
τε κατακτήσει ως τώρα. Διδάξτε τους αγάπη, 
συγχώρεση, μοίρασμα, ταπεινότητα, ειρήνη, 
συνεργασία.  Μέσα  από  εκεί  θα  βγουν άξιοι 
πολίτες, άρα και άξιοι κυβερνήτες. Φροντίστε  
παντί  τρόπω “την άμπελον ταύτην” αντί να 
γκρινιάζετε. Κάθε που θα έρχομαι με πανσέλη-
νο, θα  κάνω  τους  λύκους  να  ουρλιάζουν  για  
να αναρωτιέστε  αν έχετε ακόμη  λύκους  πάνω  
από  το  κεφάλι σας». 

Το πρώτο φως του ήλιου τον ξύπνησε. Είδε το 
αίμα του Βάκχου στο ποτήρι. Το μύρισε. Άκουσε 
μαινάδες να πλησιάζουν. Σηκώθηκε. Είχε πολλά 
να κάνει. Πολλούς μηχανισμούς (και «φίλους») 
να μπλοκάρει. Πολλούς από μηχανής Θεούς να 
αποκαθηλώσει. 

Η τόλμη, η Μοίρα και η «άμπελος ταύτη»

από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com
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ΕΧΩ  ΚΑΙ  ΣΚΑΦΑΡΑ,  ΠΑΜΕ  ΔΙΑΚΟΠΕΣ;;;

Απεχθάνομαι την υποκρισία και τον ψευτοκαθωσπρεπισμό.
Η αλήθεια είναι πως όταν είσαι Πρωθυπουργός, έρχεσαι σε επαφή με πά-
μπλουτους, βιομήχανους, εφοπλιστές, εργολάβους, δημιουργείς άλλο κύκλο 
και οι επαφές σου είναι τελείως  διαφορετικές  από  αυτές  του  κοινού  θνη-
τού.
Το  ότι  βρέθηκε  ένας  πλούσιος  και  του  είπε  «Πήγαινε αγόρι μου με το 
σκάφος μου να κάνεις  μπανάκια  με  την  οικογένειά  σου» δεν  το  βρίσκω  
ούτε  παράλογο, ούτε  με  σοκάρει.
Αυτά  όμως  που  μου  φαίνονται  απαράδεκτα  είναι:
1.    Γιατί το κρατάς κρυφό; Μήπως καταλαβαίνεις πως δεν είναι και πολύ 
αριστερό;
2.    Γιατί την ίδια μέρα που γίνεται  χαμός, ανακοινώνεις παροχές; Γιατί σε 
πιάνει πρεμούρα και θέλεις να αλλάξεις την επικαιρότητα;
3.    Γιατί όπως μετά το μεγάλο συλλαλητήριο της  Θεσσαλονίκης κατά της 
συμφωνίας των Πρεσπών, επίσπευσες το φιάσκο της Novartis έτσι και τώρα 
σπεύδεις να δώσεις αυτά που είχαμε επί  Σαμαρά  το  2014;;;
4.    Γιατί μας πουλάς  παπατζιλίκι  με  την  ελίτ  του Μητσοτάκη όταν αράζεις 
στα υπερπολυτελή σκάφη;
5.    Γιατί υποκρίνεσαι  το  παιδί  του  λαού όταν στέλνεις τα παιδιά σου στην 
περίφημη ΙΔΙΩΤΙΚΗ  σχολή Χιλ  και κάνεις  χλιδάτες διακοπές;
6.    Γιατί επαναλαμβάνεις  συνεχώς  ότι  ο  Κυριάκος  είναι πλουσιόπαιδο; 
Ο δικός σου πατέρας, μεγαλοεργολάβος επί Χούντας [ ΣΣ. Δεν το λέω εγώ, ο 
Καραμπελιάς  στον  Αυτιά  το είπε ] στη φτώχεια σε είχε;
7.    Ενώ ήσουν στην Ιθάκη με το σκάφος μέσα στη χλιδή, γιατί αποβιβάστηκες 
στο νησί και έλεγες  για  τον  Παπαδήμο  ότι  είναι ο κακός μεγαλοτραπεζίτης 
και το άθλιο διεθνές κεφάλαιο;  Είναι λίγο υποκριτικό δεν βρίσκεις;
Αυτό  που μας δίνεις να καταλάβουμε είναι  πως  καλές  οι  αριστερές,  επα-
ναστατικές, υπέρ του  φτωχού  και  του  λαού  πίπες, αλλά  τελικά  το  αστικό  
κράτος έχει  πολλούς  τρόπους  για να σαγηνεύσει έναν ψευτοϊδεολόγο.
Το αστικό κράτος έχει πολλούς τρόπους για να διαλύσει μια ιδεολογία ειδικά 
όταν αυτή είναι ένα ψέμα όπως η αριστερή…
Μάσες, ξάπλες, φούμες και καλές βουτιές !

ΜΠΑΜ  ΚΑΙ  ΜΠΟΥΜ
Η  Ανάσταση  είναι  άλλο  πράγμα.
Τα  δυναμιτάκια, οι κροτίδες, τα βαρελότα, οι πυροβολισμοί, οι μολότοφ, οι 
ρουκέτες, οι σαΐτες, το RPG  και  οι  S400  είναι  άλλο  πράγμα.
Όχι, δεν είναι έθιμο. Βλακεία είναι.
Δεν έχει καμία σχέση με την Ορθοδοξία μας.
Δεν είναι θέμα καταστολής. Τι να σου κάνει η Αστυνομία, σε κάθε Ιερό Ναό να 
έχει 10 αστυνομικούς  για  να  κυνηγάει  τον  κάθε  ηλίθιο;
Η εξήγηση είναι απλή.
Είμαστε ένας άχρηστος, διεφθαρμένος, γελοίος  λαός  σε  πλήρη  παρακμή.
Εύκολα μπορείς να πεις «να απαγορευθεί». Στην πράξη όμως είναι απίθανο. 
Το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να απαγορευθεί το εμπόριο αυτών των 
προϊόντων με βαριές ποινές και δεν  είμαι  σίγουρος  αν  θα  έχει  αποτέλε-
σμα.
Τι σχέση έχει η πιο σημαντική στιγμή της Ορθοδόξου Πίστης μας, το ΧΡΙΣΤΟΣ 
ΑΝΕΣΤΗ, με το μπαμ μπουμ; Αυτοί  που ρίχνουν τα δυναμιτάκια νομίζω πως  
δεν πιστεύουν καν στον Θεό. Μου αρέσουν τα έθιμα αλλά να κρατάμε μόνο 
τα καλά.
 Είναι  μαγκιά  να  τρομάζεις τον κόσμο και να θέτεις τη ζωή των άλλων σε 
κίνδυνο; Δίνει κάποια  αίγλη στο Χριστός Ανέστη;  Μήπως η  Ανάσταση  του  
Ιησού  έχει  ανάγκη το δυναμιτάκι  και  την  κροτίδα; Αυτός που πετάει το 
βαρελότο τι κάνει εκείνη την ώρα; Δοξολογεί  τον  Θεό; Είναι μια επίδειξη 
ηλιθιότητας  και ξεπεσμού. Να πηγαίνει ο κοσμάκης στην  εκκλησία  έστω  
αυτό  το  δώδεκα  παρά  πέντε  με  δώδεκα  και  πέντε και να του το χαλάς με  
την  απειλή  του φόβου;  Ζηλεύουμε  τις  επιθέσεις  αυτοκτονίας και κάνουμε 
προσομοίωση;
Το μόνο που θα μπορούσα να δεχθώ επειδή  είναι  θεαματικό  είναι  η  φω-
τοβολίδα  και  πάλι με  προσοχή,  ξεχωριστά  από  τον  κόσμο, με κάποιους 
κανόνες ασφαλείας.
Από  κει και πέρα, δεν τρέφω αυταπάτες. Θα στενοχωρηθούμε για τους νε-
κρούς, θα λυπηθούμε  για τους ακρωτηριασμένους  και  του  χρόνου  πάλι  
τα  ίδια.
Μας  αρέσει  ο  φραμπαλάς  και  ο  τζερτζελές.  Έχω  όλη την καλή διάθεση να 
καταλάβω και τον πανηγυρικό τόνο, το event, τη «φάση» και το happening. 
Οι πολιτικοί δεν θέλουν να αγγίζουν  αυτά  τα  θέματα  για  να  μην  χάνουν  
ψήφους  από  το  «πάρτι  του  λαού».
Όμως,  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  την  Ανάσταση  όλα αυτά. Το μόνο που 
καταφέρνουμε είναι  να  λερώνουμε  μια  ιερή  στιγμή  και  να  την  ποτίζουμε  
με  αίμα…

suspectblog.gr 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εγκαίνια έκθεσης
φωτογραφίας 
#My_Saronikos

Το Σάββατο 4 Μαΐου πραγματο-
ποιήθηκαν τα εγκαίνια της έκθε-
σης φωτογραφίας με τίτλο #My_
Saronikos στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Λαγονησίου. Η έκθεση αποτυπώ-
νει σε εικόνες μια απολαυστική 
διαδρομή στις πανέμορφες τοπο-
θεσίες του Δήμου Σαρωνικού, από 
τα Καλύβια, το Λαγονήσι και την 
Παλαιά Φώκαια, μέχρι την Ανά-
βυσσο και τη Σαρωνίδα.
Η έκθεση #My_Saronikos απο-
τελεί το επιστέγασμα μιας δημι-
ουργικής συνεργασίας του Δήμου 
Σαρωνικού και της φωτογραφι-
κής ομάδας Greek Instagramers 
Events, που έλαβε χώρα το Μάιο 
του 2018 στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Τουριστικής Προβολής 
του Δήμου. Περισσότεροι από 100 
φωτογράφοι ξεναγήθηκαν στην 
περιοχή και κατέγραψαν με το 
φωτογραφικό τους φακό τις φυσι-
κές ομορφιές του τόπου.
Ένα χρόνο μετά, αυτές οι εικόνες 
παρουσιάζονται στους πολίτες 

του Δήμου και όχι μόνο. Μέρος 
της έκθεσης έχει ήδη παρουσια-
στεί στη Διεθνή Έκθεση τουρισμού 
PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη και 
στην Athens International Tourism 
Expo στο Metropolitan Expo, κερ-
δίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις 
τόσο των επισκεπτών όσο και των 
φορέων του τουριστικού κλάδου.
«Πριν ένα χρόνο προχωρήσαμε 
σε μία συνεργασία με μία ομάδα 
φωτογράφων, με ιδιαίτερη ματιά, 
προκειμένου να απαθανατίσουν 
τις πανέμορφες τοποθεσίες του 
Δήμου μας. Ο στόχος μας ήταν να 
αναδείξουμε το φυσικό κάλλος 
του τόπου μας και να κινήσουμε το 
ενδιαφέρον του κοινού.  Σήμερα 
παρουσιάζουμε με υπερηφάνεια 
το αποτέλεσμα αυτής της προ-
σπάθειας, τις εικόνες που «αιχμα-
λώτισαν» ο φωτογραφικός φακός 
και η δημιουργικότητα των φωτο-
γράφων. Σας καλώ, λοιπόν, σε ένα 
υπέροχο ταξίδι εικόνων από κάθε 
γωνιά του Δήμου μας», ανέφερε 
μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Σαρω-
νικού κ. Γ. Σωφρόνης.
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 4 
έως τις 17 Μαΐου, με ελεύθερη 
είσοδο για το κοινό, στο χώρο του 
Πολιτιστικού Κέντρου Λαγονησίου 
(Λεωφ. Καλυβίων 64) και θα είναι 
ανοιχτή τις καθημερινές 6-9 μ.μ 
και τα Σαββατοκύριακα 12-9 μ.μ.
Ευχαριστούμε τους Εθελοντές εν 
Δράση και την κα Αναστασία Ιω-
αννίδου για την πολύτιμη βοήθειά 
τους.
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ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΜΑΣ, ΤΟ ΝΙΚΟ ΑΣΗΜΑΚΗ
2019

Αποχαιρετιστήριο αφιέρωμα στον φίλο μας,  
τον ΝΙΚΟ ΑΣΗΜΑΚΗ
Τώρα που έφυγες πήρες μαζί σου την εκτίμηση 
και τον σεβασμό όλων μας, και των ‘’πλησίoν’’ 
σου και των ‘’μακρινών ‘’σου.
Ήσουν  ένας  θετικός,  ευαίσθητος και γελα-
στός άνθρωπος, που φρόντιζες να κρατάς μό-
νιμα ζωντανή και χαρμόσυνη την έκφραση του 
προσώπου σου.
Ήσουν  μια  διακριτική  προσωπικότητα,  παρα-
γωγική και δημιουργική. Δεν επαναπαυόσουν 

στα ‘’γενόμενα του σήμερα’’, αλλά διαχειριζόσουν και ‘’το γίγνεσθαι του αύριο’’.
Ήσουν ένας διακριτικός και αξιόλογος άνθρωπος με έντονο σεβασμό στο άτομο και 
στο σύνολο, στη φύση και στο περιβάλλον, αφήνοντας πίσω σου ανεξίτηλα τα ίχνη της 
παρουσίας σου στον εφήμερο τούτο κόσμο.
Η μνήμη σου θα μείνει χαραγμένη στις σελίδες της Ιστορίας του σύγχρονου Λαυρείου 
και Σουνίου.
Χωρίς  την  εξουσιοδότηση κανενός,  αλλά έχοντας την σιωπηλή συγκατάθεση των φί-
λων και των γνωστών μας, σου ευχόμαστε Καλό Ταξίδι!  Θα σε θυμόμαστε πάντα!

Γιώργος Κουβάτσος

• Πέμπτη 4 Απριλίου, Παγκόσμια 
Ημέρα Αδέσποτων Ζώων και στο 
κτηνιατρικό Κέντρο σκεφτήκαμε 
να κάνουμε ένα μαραθώνιο στει-
ρώσεων των αδέσποτων γατών.	

Μαζί  με τη συνάδελφο Άνθια Βρακα και 
σε συνεργασία με τον Πέτρο Φιλίππου και 
τους εθελοντές του Σαρωνικός Συνεργασία 
στειρώσαμε 30 αδέσποτες γάτες απ’ όλες 
τις περιοχές του Σαρωνικού. Ήταν μια κί-
νηση ευαισθητοποίησης και μια αφορμή, 

για να ανοίξουμε 
συζήτηση για το 
φλέγον ζήτημα των 
αδέσποτων ζώων. Η 
βάση του ελέγχου 
του πληθυσμού των 
αδέσποτων ζώων 
είναι η στείρωση 
(ολική ωοθηκυστε-
ρεκτομή στα θηλυκά 
και ορχεκτομή στα 
αρσενικά). Η στεί-
ρωση, πέρα από τον 
έλεγχο των γεννήσε-
ων, συμβάλλει και 
στην προφύλαξη από 
διάφορες παθήσεις 
(πυομητρα, καρκίνος 
του μαστού στα θη-
λυκά, παθήσεις του 
προστάτη στα αρσε-
νικά). Σε κάθε περί-
πτωση το θέμα των 
αδέσποτων ζώων εί-

ναι πρωτίστως ζήτημα Παιδείας και Πολι-
τισμού. Είναι απαραίτητη, λοιπόν, η ενη-
μέρωση των πολιτών και των μαθητών και 
η δημιουργία εκδηλώσεων με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση και την προώθηση των 
υιοθεσιών των αδέσποτων. Παράλληλα, ο 
κατά το νόμο υπεύθυνος φορέας, η δημο-
τική Αρχή, οφείλει μέσω της χρηστής και 
διαφανούς χρήσης των δημόσιων κονδυ-
λίων να εφαρμόζει συστηματικά προγράμ-
ματα στειρώσεων κι εμβολιασμών, καθώς 
και συνεχή και αδιάλειπτη ενημέρωση του 
ηλεκτρονικού μητρώου αδέσποτων ζώων. 
Κομβικής σημασίας είναι η ενεργοποίηση, 
συμμετοχή και συντονισμένη δράση εθε-
λοντών, φιλοζωικών σωματείων, τοπικών 
κτηνιάτρων και ΜΚΟ.

Νίκος Παυλόπουλος.Κτηνίατρος ΑΠΘ-Μέλος 
του ΔΣ της Εθελοντικής Δράσης Κτηνιάτρων 
Ελλάδας.(ΕΔΚΕ)
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Ο  ματωμένος  Μάης  του  ’36

Την  περίοδο 1931-1936 το  απεργιακό  
κίνημα  στη  χώρα μας  εμφανίζει  ιδι-
αίτερη  έξαρση, εξαιτίας  της  μεγάλης  

οικονομικής  κρίσης,  που ακολούθησε του  Κραχ  
του  1929  και  της  στάσης  πληρωμών της Ελλάδας 
το 1932. Οι απεργιακοί αγώνες έχουν πρωτόγνωρη 
μαζικότητα  και συχνά καταλήγουν σε αιματηρές 
συγκρούσεις με την αστυνομία, με νεκρούς  και  
τραυματίες. Οι  εργατικές  κινητοποιήσεις  φθά-
νουν  στην  κορύφωσή  τους τον  Μάιο του 1936 
στη Θεσσαλονίκη, με τη μεγάλη απεργία των κα-
πνεργατών, που πνίγηκε στο αίμα από την  κυβέρ-
νηση Μεταξά  (12  νεκροί  και  πάνω  από  200 
τραυματίες).  Ο Γιάννης  Ρίτσος  εμπνεύσθηκε  από 
μία φωτογραφία που είδε στον  Ριζοσπάστη,  με  
μία  μάνα  να  θρηνεί  τον  νεκρό  γιο  της  κι έγρα-
ψε την περίφημη ποιητική του σύνθεση Επιτάφι-
ος, που μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης.
Στις  29 Απριλίου του 1936, οι καπνεργάτες της 
Θεσσαλονίκης, με την κάλυψη της «Πανελληνίου 
Καπνεργατικής Ομοσπονδίας» και την υποστήριξη 
της «Ενωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδος» (ΕΓΣΕΕ), που ελεγχόταν από το ΚΚΕ, κα-
τέβηκαν σε απεργία διαρκείας, με κύριο αίτημα 
την αύξηση του ημερομισθίου από τις 75 στις 135 
δραχμές, σε εφαρμογή της συμφωνίας του 1924 
(γνωστής ως «σύμβασης Παπαναστασίου»), που 
όμως αθετούσαν οι καπνέμποροι, επωφελούμενοι 
της μεγάλης ανεργίας  που  μάστιζε  τον  κλάδο.  Εί-
ναι  χαρακτηριστικό ότι πολλοί καπνεργάτες δού-
λευαν χωρίς να αμείβονται, μόνο  και  μόνο  για  να  
τους  επικολλούνται ένσημα  και  να μην  χάνουν  
το  δικαίωμα  της  περίθαλψης.
Την επομένη,  30 Απριλίου, η Βουλή διέκοψε τις 
εργασίες της έως τις  30 Σεπτεμβρίου! Προηγου-
μένως,  τα  δύο  μεγάλα  κόμματα, το Λαϊκό και 
το Φιλελεύθερο, είχαν δώσει ψήφο  εμπιστοσύνης  
στην  κυβέρνηση  του  Ιωάννη  Μεταξά και οι βου-
λευτές τους, έχοντας  τη  συνείδησή  τους  ήσυχη,  
αναχώρησαν για  διακοπές  μακράς  διαρκείας.  
Οι μόνοι που αρνήθηκαν ψήφο στον μετέπειτα 
δικτάτορα (4 Αυγούστου 1936) ήταν ο  Γεώργιος 
Παπανδρέου  και  13  βουλευτές  του  Παλλαϊκού 
Μετώπου (ΚΚΕ).
Ο Μεταξάς, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων 
του, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διογκούμενη 
απεργιακή κινητοποίηση των καπνεργατών. Από 
την αρχή ακολούθησε παρελκυστική  τακτική,  δί-
νοντας  υποσχέσεις για την ικανοποίηση των αι-
τημάτων τους, ενώ την ίδια στιγμή ενθάρρυνε την 
αδιαλλαξία της εργοδοσίας. Επιδίωξή του ήταν να 
κερδίσει  χρόνο  για  να  τερματίσει  με  κάθε  τρό-
πο  την  απεργία.
Το  πρωί  της  8ης  Μαΐου, η Χωροφυλακή της Θεσ-
σαλονίκης  εμπόδισε  χιλιάδες  διαδηλωτές να  κα-
τευθυνθούν  προς  το  Διοικητήριο,  όπου  έδρευε  
η Γενική Διοίκηση Βορείου  Ελλάδος  (Υπουργείο 
Μακεδονίας - Θράκης σήμερα).  Οι  διαδηλωτές  
επέμειναν και  στις  συγκρούσεις που ακολούθη-
σαν τραυματίσθηκαν πολλοί απεργοί. Η υπέρμε-
τρη βία που άσκησε η Χωροφυλακή για τη διάλυ-
ση της ογκώδους διαδήλωσης ευαισθητοποίησε 
και άλλους κλάδους εργαζομένων και από το ίδιο 
βράδυ ξεκίνησαν 24ωρη απεργία οι σιδηροδρομι-
κοί, οι  αυτοκινητιστές,  οι  τροχιοδρομικοί και οι 
εργαζόμενοι στον ηλεκτρισμό. Θορυβημένη  η  κυ-
βέρνηση  Μεταξά  επιστράτευσε  τους  σιδηροδρο-
μικούς  και τους  τροχιοδρομικούς,  ενώ  ανέθεσε  
στο  Γ’ Σώμα  Στρατού να  βρίσκεται  σε  ετοιμότητα 
για κάθε ενδεχόμενο.
Η  κυβερνητική  μεθόδευση  φέρνει  τα  αντίθετα 
αποτελέσματα. Την επομένη,  9 Μαΐου,  το απερ-

γιακό μέτωπο διευρύνεται, με τη συμμετοχή των 
αρτεργατών, των βιομηχανικών εργατών και άλ-
λων κλάδων εργαζομένων, ενώ οι καταστηματάρ-
χες κρατούν σε μεγάλο ποσοστό τα καταστήματά 
τους κλειστά. Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης είναι 
πλημμυρισμένοι από διαδηλωτές, που επιδιώκουν 
να κατευθυνθούν και πάλι προς το Διοικητήριο. Η 
Χωροφυλακή γρήγορα χάνει τον έλεγχο της κατά-
στασης και αρχίζει να πυροβολεί στο ψαχνό τους 
διαδηλωτές, με αποτέλεσμα στο τέλος της ημέρας 
να καταμετρηθούν 12 νεκροί και πάνω από 280 
τραυματίες, όλοι από την πλευρά των διαδηλω-
τών!
Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο και 
τότε με διαταγή της κυβέρνησης αναλαμβάνει 
δράση ο στρατός. Ο διοικητής του Γ’ Σώματος 
Στρατού, αντιστράτηγος Ζέππος, διατάσσει τους 
χωροφύλακες, που απειλούνται με λιντσάρισμα 
από τους διαδηλωτές, να κλειστούν στα αστυνο-
μικά τμήματα και να τοποθετηθεί στρατιωτική 
φρουρά  έξω  από  αυτά  για να τα προστατεύσει. 
Στη συνέχεια απαγορεύει τις διαδηλώσεις, αλλά οι 
απεργοί αψηφούν τη διαταγή του και συγκεντρώ-
νονται στη διασταύρωση των οδών Εγνατίας και 
Βενιζέλου. Εκεί εγκρίνουν ψήφισμα, με το οποίο 
ζητούν την τιμωρία των ενόχων της Χωροφυλακής 
και ιδιαίτερα του διοικητή της, συνταγματάρχη 
Ντάκου.  Στη Θεσσαλονίκη το βράδυ εκείνο δεν 
υπήρχε άλλη εξουσία να επιβάλλει τη θέλησή της 
πάνω στη θέληση των χιλιάδων λαού, που έγιναν 
κύριοι της πόλης.
Την  επομένη,  10 Μαΐου, έγινε η κηδεία των θυ-
μάτων, μέσα σε κλίμα τρομοκρατίας. Σε βοήθεια 
του Γ’ Σώματος Στρατού, που είχε αναλάβει και την 
αστυνόμευση της πόλης, έσπευσε ένα σύνταγμα 
πεζικού και μία μονάδα πυροβολικού από τη Λά-
ρισα, ενώ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέπλευ-
σαν τα αντιτορπιλικά «Κουντουριώτης», «Ύδρα», 
«Σπέτσαι» και «Ψαρά». Παρ’ όλα αυτά, πάνω από 
200.000 πολίτες συνόδευσαν στην τελευταία  κα-
τοικία  τους  12  νεκρούς  συμπολίτες  τους. Και 
ανάμεσά τους ένα στρατιωτικό τμήμα, που γρήγο-
ρα ξέχασε τα καθήκοντά του για την τήρηση της τά-
ξης και συμμετείχε στη νεκρική πομπή. Μάλιστα, ο 
επικεφαλής τους ταγματάρχης μίλησε, αποτίοντας  
φόρο  τιμής  στους  νεκρούς  διαδηλωτές.
Τις επόμενες ημέρες τα πνεύματα άρχισαν να 
ηρεμούν. Στις  12  Μαΐου η απεργία έληξε, καθώς 
έγιναν δεκτά σχεδόν όλα τα αιτήματα των καπνερ-
γατών, ενώ η κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι θα τιμω-
ρήσει τους υπεύθυνους της αιματοχυσίας, υπό-
σχεση που τελικά δεν τήρησε.
Ο  πρωθυπουργός  Ιωάννης  Μεταξάς  προσπά-
θησε  από  την  αρχή  να  ρίξει την ευθύνη των  
αιματηρών επεισοδίων στους κομμουνιστές και 
τους απεργούς, που δήθεν προκάλεσαν  τους  χω-
ροφύλακες!  Κανείς,  όμως,  δεν  τον  πίστεψε. Σχε-
δόν στο σύνολό του,  ο πολιτικός κόσμος  θεώρησε  
υπεύθυνη  τη Χωροφυλακή και την κυβέρνηση, 
αλλά δεν τόλμησε να ρίξει τον Μεταξά, όπως ζη-
τούσε το ΚΚΕ, γεγονός που θα έχει ολέθριες συ-
νέπειες για το κοινοβουλευτικό καθεστώς λίαν 
συντόμως, με την ανακήρυξη της  δικτατορίας  της  
4ης  Αυγούστου.

Eπιμέλεια:
Χρήστος Προμοίρας

Τελειόφοιτος Γραφικών Τεχνών  
ακολουθεί όγδοο εξάμηνο πρα-
κτικής εξάσκησης και φυσικά 
αγωνιά  για το μέλλον. Καλή η 
δουλειά του σερβιτόρου αλλά 
πρέπει να δούμε και το μέλλον. 
Οι περισσότεροι συμφοιτητές επιλέγουν γι’ 
αυτή την εργασιακή εμπειρία την ευκολία του 
δημοσίου και πού ξέρεις κάτι μπορεί να μείνει. 
Δεν το σκέφτηκα καν. Σ’ ένα από τα δυσκολότε-
ρα μαγαζιά της Αθήνας, τέρμα Σόλωνος, μοντάζ 
δίπλα στο αφεντικό. 
– Αφεντικό, ποτέ μη γίνεις αφεντικό, η προτρο-
πή του! Όταν ερχόταν με μια σακούλα στραγά-
λια, τα παιδιά στην παραγωγή έλεγαν: «πάλι 
δύσκολα και βιαστικά θα μας φέρει»! Είχε 
προηγηθεί η εμπειρία στο δεύτερο έτος των 
σπουδών σ’ ένα πάλι δύσκολο μαγαζί, Ομό-
νοια, Γερανίου, στοιχειοθεσία και ο μικρός με 
το μηχανάκι για όλες τις δουλειές. Παράδοση 
σε αυτό το μαγαζί, όποιος  δούλευε εκεί  αγα-
νακτούσε και έστηνε με θυσίες δικό του. Όταν 
του είχα ζητήσει δουλειά, αρνήθηκε. Του είπα 
δεν θέλω χρήματα, τότε θα δούμε, είπε. Καιροί 
δύσκολοι…Αυτός το κορόιδο και ‘γω την εμπει-
ρία. Μια μέρα επιστρέφοντας  από  κάποια  μι-
κροδουλειά εξωτερική  του  έφερα τα ρέστα. 
«Κράτησε τα να  πάρεις  να  πάρεις  τυρόπιτα,  
αδύνατος πολύ είσαι…»  Μπουγάτσα θα πάρω 
και θα στην τρίψω στα μούτρα η απάντηση…
ακόμα τρέχω…
Τα μάτια ανοιχτά, καταγωγή μικρασιάτικη, δεν 
επέτρεπε να το βάλω κάτω. Ακούω στη σχολή 
για το δώρο του Τσαουσέσκου στην Κουμουν-
δούρου. Μια εκτυπωτική μηχανή να τυπώνουν  
τις  αφίσες.  Ευκαιρία για μένα, εγώ την εμπει-
ρία, αυτοί τον εθελοντή (κορόιδο).
Έπρεπε πλέον το κόκκινο στις αφίσες να αρχί-
σει να «ροζίζει». Ούτε η τεχνολογία το επέτρε-
πε ούτε η εμπειρία του μάστορα! Φεύγω από 
το υπόγειο με το δείγμα στο χέρι, ν’ ανέβω  στα  
ψηλά  να  το κρίνουν τα μεγάλα κεφάλια (τους 
περισσότερους από αυτούς  τους  αποκατέστη-
σε  η  δημοκρατία  μας  για τους αγώνες τους 
και αυτοί δεν ήταν αχάριστοι∙ το  στεφάνι στη  
Μακρόνησο  δεν  το  ξέχασαν  ποτέ). Στο ασαν-
σέρ μπαίνουν μαζί  δύο  παππούδες.  Μορφές  
και  οι  δυο. Λεωνίδας-Χαρίλαος. Εγώ βουβός. 
Δέος. Για ένα  ολόκληρο  λεπτό, μέχρι  να  ανέ-
βει  το ασανσέρ, όλη η ιστορία στα μάτια μου. 
Αυτοί δεν αντάλλαξαν ούτε καλησπέρα! Μόνο 
βλέμματα. 
Ακολούθησε  ο  στρατός.  Μηχανικό, σκαπανέ-
ας λιθογράφος η ειδικότητα. Ωραία σκέφτηκα, 
η εμπειρία στην γεωγραφική υπηρεσία μαζί με 
λούφα και παραλλαγή! Ότι πρέπει…Έρχεται  η  
μετάθεση…ΟΧΙ ,  λέει ο διοικητής.  Εργατικός 
και χρήσιμος στο τάγμα, δεν πας πουθενά. Μα 
θέλω δουλειά μετά, η απάντηση. Το ξέρεις το 
τραγούδι «πώς καταντήσαμε λοχία;»…Πέρασε 
ο καιρός, τον συνάντησα απόστρατο πλέον, 
τυχαία στην πλατεία Εξαρχείων… Έξω από τα 
γαλόνια πλέον ένιωθε άβολα απέναντί  μου… 
Σιγοψυθίρισα το υπόλοιπο του τραγουδιού… 
«ποιος είμαι εγώ ποιος είσαι συ…» ανταλλάξα-
με χαμόγελα…συνεχίσαμε…
‘Ηθελε κάτι  να  μου  δείξει. Όπως μου έδειχνε 
πάντα…την ιστορία…το μέλλον…την συνέχεια 
επί της οθόνης…Και σήμερα, παραμονές  εκλο-
γών…ηρεμία, γαλήνη και όλα μα όλα, όπως μου 
είπε μια καλή φίλη, θα είναι πάλι ιστορία!

Και τώρα μπαμπάκο ενηλικιώθηκα…
ψηφίζω  κιόλας…

καιρός να σοβαρευτώ…

γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης
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Αγάπησα  περισσότερο  τη  μητέρα  
μου  και  λιγότερο  τον  πατέρα  μου.
Δάσκαλος  ο  πατέρας  μου,  δασκάλα  
η  μητέρα  μου.
Η  μάνα, μας  έλεγε  παραμύθια  σε  
συνέχειες  κάθε  βράδυ
κι  εγώ  ζούσα  σ’ ένα  σύμπαν  φαντα-
σίας. Στον  πατέρα  μου  έχω  χρεώ-
σει  δυστυχίες  μου  πολλές αλλά  του  

χρωστάω  και  πολλά. Με  έκανε  αυτό  που  είμαι. Να  είμαι  και  
εγώ  και  οι  αδερφές  μου,  περήφανες  γυναίκες. vΌχι  να  είμα-
στε  σκυμμένες  και  να  κεντάμε  μαξιλαράκια, αλλά  να  διαβά-
ζουμε  Αριστοτέλη.
Με  έμαθε  πως  μία  αριστοκρατία  υπάρχει. Η  αριστοκρατία  του  
πνεύματος. Από  μικρό  παιδί  ήμουν  μοναχή,  κλεισμένη.
Ακόμα  και  στο  θέατρο  βγήκα  για να  ξεπεράσω  την  τεράστια  
δειλία  μου. Πέρασα  χρόνια  ταλαιπωρία  για  να  αποτινάξω  τις  
ηρωικές  συμπεριφορές που  μου  επέβαλλε  η  εικόνα  μου  και  
να  πω:  ‘’Ειρήνη,  είσαι  αυτό  που  είσαι, - μια  δειλή’’. Η  φήμη  
τίποτα  δε  μου  έδωσε. Αντίθετα  έχει  διαλύσει  την  προσωπική  
ζωή  μου, γιατί  ο  άνθρωπος  που  θα  με  πλησιάσει,  ας  πούμε  
ερωτικά, έχει  αγαπήσει  προηγουμένως  την  εικόνα  μου  και  τη  
μεταφέρει αν  το  γάλα  που  χύνεται,  πάνω  σε  όλο  μου  τον  
εαυτό. Δεν  έχω  σχέση  εγώ  μ’ αυτήν.  Είμαι  άνθρωπος. Μπο-
ρείς  να  πιστέψεις  πως  εγώ  έζησα  σαν  καλόγρια; Πέρασαν  10  
συναπτά  χρόνια  που  δε  με  είχε  αγγίξει  άνθρωπος,  δεν  είχα  
φιληθεί  ούτε  μία  φορά. Γιατί  είχα  τόσο  ταπεινωθεί  από  την  
κατάληξη  ενός  έρωτα, που  δεν  το  άντεχα. Κι  έτσι  κύλησε  η  
ζωή  μου. Από  ένα  πρόσωπο  που  μ’ άρεσε,  σε  άλλο  πρόσωπο  
που  μ’ άρεσε, κι  ανάμεσα,  τεράστιες  ερωτικές  χηρείες. Με  
θεωρούν  Ελληνίδα  του  εξωτερικού.  Αλλά  δεν  είναι  έτσι.Πέρα-
σαν  πολλά  χρόνια  που  δεν  είχα  δεχτεί  πρόταση  να  δουλέψω  
στην  πατρίδα  μου. Κι  όταν  ο  κόσμος  με  ρωτούσε  στο  δρόμο  
γιατί  δεν  παίζω  πουθενά,  δεν  είχα  τι  να  απαντήσω. Είμαι  Ελ-
ληνίδα  και  θέλω  να  παίζω  για  το  κοινό  της  χώρας  μου, που 
ξέρω  καλά  ότι  με  αγαπάει,  όπως  το  αγαπώ  κι  εγώ. Δεν  έχω  
συνειδητοποιήσει  τα  γηρατειά,  αλλά  σκέφτομαι  πως  πλησιά-
ζω  το  μέσο  όρο  που  οι  στατιστικές  ορίζουν  σαν  θάνατο.
(Της  λέω  για  τον  πατέρα  ενός  φίλου  μου  που  επανήλθε
και  έλεγε  ότι  πριν  πεθάνει,  είδε  σε  μια  αστραπή  όλη  του  τη  
ζωή). Αν  γίνει  έτσι,  ξέρω  τι  θα  δω. Στο  χωριό  μου  ένα  πο-
ταμάκι  που  μου  φαινόταν  μεγάλο. Το  πηγάδι  μας. Μια  μέρα  
που  ζύμωνε  η  μάνα  μας  και  τρέχανε  οι  ιδρώτες. Το  πάνω  
μετόχι, το  παλιό  μοναστήρι. Μια  φορά  που  περπάταγα  στη 
Νέα  Υόρκη  κι  επειδή  μου  ‘χε  αρέσει  ένας  άνθρωπος,  κοίταγα  
το  χιόνι  που  ήταν  μόλις  στρωμένο  και  είχανε  περάσει  πάνω  
οι  άνθρωποι  κι  έλεγα: ‘’Μπορεί  αυτά  τα  χνάρια  να  είναι  δικά  
του...’’. Και  μερικές  σεξουαλικές  στιγμές.
Πράγματα  εντελώς  φευγαλέα, που  εκ  των  υστέρων  έμαθα  ότι  
είναι  αυτό  που  λέμε ‘’η  ευτυχία’’.
Ειρήνη Παππά
.....................................................................................................
Πηγές:
provocateur. gr - Από το αρχείο του κ. Λευτέρη Λαμπράκη

Προεκλογικές δηλώσεις
με ...ουσιώδη περιεχόμενα

Νοσταλγικό κείμενο για όσους γεννήθη-
καν πριν από το…1980…και κάτι ψιλά!
Το κείμενο μιλάει για το πώς ήταν η ζωή 
πριν από μερικά χρόνια, αποκαλύπτοντας 
πολλές αλήθειες για το σήμερα και κατα-
δεικνύοντας τη μεγάλη διαφορετικότητα 
σχετικά με το πώς μεγάλωσαν οι προη-
γούμενες γενιές και οι «σύγχρονες». Κα-
λύτερα ή χειρότερα, δεν θα σας πω εγώ 
αλλά θα το καταλάβετε μόνοι σας διαβά-
ζοντας το κείμενο ως το τέλος… 
»H αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς κα-
ταφέραμε να επιβιώσουμε. Ήμαστε μια 
γενιά σε αναμονή: περάσαμε την παιδική 
μας ηλικία περιμένοντας… Δύο ώρες μετά 
το φαγητό πριν κολυμπήσουμε, δύο ώρες 
μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστού-
με και τις Κυριακές έπρεπε να μείνουμε 
νηστικοί όλο το πρωί για να κοινωνήσου-
με. Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με την 
αναμονή. Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκο-
λο να πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμα ζω-
ντανοί.. Εμείς ταξιδεύαμε σε αυτοκίνητα 
χωρίς ζώνες ασφαλείας και αερόσακους. 
Κάναμε ταξίδια 10 και 12 ωρών, πέντε 
άτομα σε ένα Φιατάκι και δεν υποφέρα-
με από το «σύνδρομο της τουριστικής 
θέσης».
Δεν είχαμε πόρτες, παράθυρα, ντουλάπια 
και… μπουκάλια φαρμάκων ασφαλείας 
για τα παιδιά.. Ανεβαίναμε στα ποδήλατα 
χωρίς κράνη και προστατευτικά, κάναμε 
ωτο-στοπ, καβαλάγαμε μοτοσικλέτες χω-
ρίς δίπλωμα. Οι κούνιες ήταν φτιαγμένες 
από μέταλλο και είχαν κοφτερές γωνίες. 
Ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν βίαια. 
Περνάγαμε ώρες κατασκευάζοντας αυ-
τοσχέδια αυτοκίνητα για να κάνουμε 
κόντρες κατρακυλώντας σε κάποια κατη-
φόρα και μόνο τότε ανακαλύπταμε ότι εί-
χαμε ξεχάσει να βάλουμε φρένα. Παίζαμε 
«μακριά γαϊδούρα» και κανείς μας δεν 
έπαθε κήλη ή εξάρθρωση.
Βγαίναμε από το σπίτι τρέχοντας το πρωί, 
παίζαμε όλη τη μέρα και δεν γυρνούσαμε 
στο σπίτι παρά μόνο αφού είχαν ανάψει 
τα φώτα στους δρόμους. Κανείς δεν μπο-
ρούσε να μας βρει. Τότε δεν υπήρχαν κι-
νητά. Σπάζαμε τα κόκκαλα και τα δόντια 
μας και δεν υπήρχε κανένας νόμος για να 
τιμωρήσει τους «υπευθύνους». Ανοίγανε 
κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες 
και ξύλα και δεν «έτρεχε τίποτα». Ήταν 
κάτι συνηθισμένο για παιδιά και όλα 
θεραπεύονταν με λίγο ιώδιο ή μερικά 
ράμματα. Δεν υπήρχε κάποιος να κατη-
γορήσεις παρά μόνο ο εαυτός σου. Είχα-
με καυγάδες και κάναμε καζούρα ο ένας 
στον άλλος και μάθαμε να το ξεπερνάμε.
Τρώγαμε γλυκά και πίναμε αναψυκτικά, 
αλλά δεν ήμασταν παχύσαρκοι. Ίσως κά-

ποιος από εμάς να ήταν χοντρός και αυτό 
ήταν όλο. Μοιραζόμασταν μπουκάλια 
νερό ή αναψυκτικά ή οποιοδήποτε ποτό 
και κανένας μας δεν έπαθε τίποτα. Πίνα-
με νερό κατευθείαν από τη βρύση, όχι εμ-
φιαλωμένο, και κάποιοι έβαζαν τα χείλη 
τους πάνω στη βρύση.Καμιά φορά κολλά-
γαμε ψείρες στο σχολείο και οι μητέρες 
μας το αντιμετώπιζαν πλένοντάς μας το 
κεφάλι με ζεστό ξίδι..
Δεν είχαμε Playstations, Nintendo 64, 99 
τηλεοπτικά κανάλια, βιντεοταινίες με ήχο 
surround, υπολογιστές ή Ιnternet. Εμείς 
είχαμε φίλους. Κανονίζαμε να βγούμε 
μαζί τους και βγαίναμε. Καμιά φορά δεν 
κανονίζαμε τίποτα, απλά βγαίναμε στο 
δρόμο και εκεί συναντιόμασταν για να 
παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, αμπάριζα 
– μέχρι εκεί έφτανε η τεχνολογία. Περ-
νούσαμε τη μέρα μας έξω, τρέχοντας και 
παίζοντας. Τότε, το κρυφτό ήταν «υπερ-
παραγωγή»: ξεκινούσε απόγευμα, αφού 
είχες διαβάσει και σε άφηνε η μαμά να 
βγεις στη γειτονιά, και τελείωνε μαζί με 
τις ειδήσεις της ΕΡΤ, στις 10 το βράδυ!
Παίζαμε ποδόσφαιρο ατελείωτες ώρες… 
Χάσαμε χιλιάδες μπάλες. Άσε που όλοι εί-
χαμε τα γόνατά μας καταχτυπημένα, αλλά 
δεν μας ένοιαζε! Πηγαίναμε με το ποδή-
λατο ή περπατώντας μέχρι τα σπίτια των 

φίλων και τους φωνάζαμε από την πόρ-
τα. Φανταστείτε το! Χωρίς να ζητήσουμε 
άδεια από τους γονείς μας, ολομόναχοι 
εκεί έξω στον σκληρό αυτό κόσμο! Χωρίς 
κανέναν υπεύθυνο! Πώς τα καταφέραμε;
Στα σχολικά παιχνίδια συμμετείχαν όλοι 
και όσοι δεν έπαιρναν μέρος έπρεπε να 
συμβιβαστούν με την απογοήτευση. Κά-
ποιοι δεν ήταν τόσο καλοί μαθητές όσο 
άλλοι και έπρεπε να μείνουν στην ίδια 
τάξη. Δεν υπήρχαν ειδικά τεστ για να πε-
ράσουν όλοι. Τι φρίκη!
Κάναμε διακοπές τρεις μήνες τα καλο-
καίρια και περνούσαμε ατέλειωτες ώρες 
στην παραλία χωρίς αντηλιακή κρέμα με 
δείκτη προστασίας 30 και χωρίς μαθήμα-
τα ιστιοπλοΐας, τένις ή γκολφ. Φτιάχναμε 
όμως φανταστικά κάστρα στην άμμο και 
ψαρεύαμε με ένα αγκίστρι και μια πετο-
νιά, απο κολύμβηση άλλο τίποτα, όλοι 
άφοβοι κολυμβηταράδες και ψαροντου-
φεκάδες.
Ρίχναμε τα κορίτσια κυνηγώντας τα για 
να τους… βάλουμε χέρι, όχι πιάνοντας 
κουβέντα σε κάποιο chat room και γρά-
φοντας ; ) : D : P>!!!!!
Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και 
υπευθυνότητα και μέσα από όλα αυτά 
μάθαμε και ωριμάσαμε.
Αν εσύ είσαι από τους «παλιούς»… συγ-
χαρητήρια! Είχες την τύχη να μεγαλώσεις 
σαν παιδί…

Πηγή: SELPA.com apo gav-gov kai oti mas…
pesei!(όποιος θα αποκαλύψει τον ανωτέρω 
κώδικα , θα κερδίσει ένα εισιτήριο tur -retur 
για ...το άγνωστο με βάρκα την Ελπίδα)
Ενας εκ των ανωτέρω εικονιζομένων!!!

Λαχειοφόρος αγορά Ε2 

Με μεγάλη 
επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε η λαχειο-
φόρος αγορά του 
Ε2  του δημοτικού 
σχολείου Παλαι-
άς Φώκαιας.  Η 
κλήρωση ανέδει-
ξε τον τυχερό ο 
οποίος κερδίζει 
ένα κινητό τελευ-
ταίας τεχνολογίας 
και είναι ο κύριος 
Γεώργιος Βογκάς-
Βογιαδάκης,  πα-
τέρας μαθήτριας 
του Β1. ΚΑΛΟΡΙΖΙ-
ΚΟ!!!!!!!!!! 

Γιώργος Σιάχαλος
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Μικρά μυστικά για γερό... 
εγκέφαλο!!!
Πώς γυμνάζουμε τον εγκέφα-
λό μας, για να μειώσουμε τον 
κίνδυνο εμφάνισης της νόσου 
Alzheimer;

Απλές καθημερινές δρα-
στηριότητες που μπο-

ρούν να γυμνάσουν 
τον εγκέφαλο είναι:
*Η επίλυση σταυρο-
λέξων (ειδικότερα 

SUDOKU, για το οποίο 
ο εγκέφαλος χρησιμο-

ποιεί συνδυασμούς  σκέ-
ψης  ανώτερους  και  από  τους  πιο  εξελιγ-
μένους  υπολογιστές!).
*Το διάβασμα λογοτεχνικών βιβλίων, εφη-
μερίδων και περιοδικών.
*Παιχνίδια  που  απαιτούν  πνευματική 
δραστηριότητα, όπως το σκάκι αλλά και η 
πρέφα και η μπιρίμπα.
*Το να μη χρησιμοποιεί κάποιος κομπιου-
τεράκι, αλλά να κάνει τις απλές αριθμητι-
κές πράξεις με χαρτί και μολύβι.
*Τα  ηλεκτρονικά παιχνίδια στον υπολογι-
στή, όπως παραδείγματος χάριν, το παιχνί-
δι «Brain  Age» της εταιρείας «Νιντέντο» 
(Nintendo), το οποίο είναι μια συλλογή από 
μίνι-παζλ και υπόσχεται ότι θα γυμνάσει το 
μυαλό των παικτών με ολιγόλεπτη καθημε-
ρινή χρήση. 
Επίσης,  σύμφωνα  με ερευνητές του Ινστι-
τούτο Μνήμης  και  Γήρανσης  του  πανε-
πιστημίου της  Καλιφόρνιας,  Λος Άντζελες  
(UCLA),  η  χρήση του διαδικτύου αυξάνει 
τη λειτουργία  του  εγκεφάλου  και  ενεργο-
ποιεί  κέντρα λήψης αποφάσεων και πολύ-
πλοκης σκέψης
*Η αυξημένη κοινωνική ζωή και συμμετο-
χή σε πολλές κοινωνικές δραστηριότητες 
ελαττώνουν  τον  ρυθμό  νοητικής  έκπτω-
σης,  ενώ  αυξάνουν  και  την  επιβίωση.
*Η  εκμάθηση  ξένης  γλώσσας, μουσικών 
οργάνων, η δημιουργία έργων τέχνης, όπως 
π.χ. οι  πίνακες  και  τα  γλυπτά, η απομνη-
μόνευση στίχων ποίησης ή τραγουδιών και 
η αποφυγή πολλών ωρών τηλεθέασης.

Φυσική άσκηση
Η  φυσική  άσκηση,  εκτός  από  το σώμα, 
γυμνάζει και τον εγκέφαλο. Από πρόσφατη 
έρευνα έχει  βρεθεί  ότι  ο  όγκος  του  ιπ-
ποκάμπου  (μιας περιοχής του εγκεφάλου 
που είναι  υπεύθυνη για τη μνήμη), είναι 
ανάλογος με τη φυσική άσκηση. Έτσι, όσο 
περισσότερο ασκούμαστε  τόσο  βελτιώ-
νουμε  όχι  μόνο  τη  φυσική  αλλά  και τη 
νοητική μας κατάσταση.
Επίσης,  η  φυσική άσκηση βελτιώνει τη 
ροή του αίματος και την οξυγόνωση του 
εγκεφάλου.  Έχει  παρατηρηθεί  ειδικότερα 
ότι η συστηματική, έστω και ήπια, άσκηση 
(απλό  βάδισμα,  γυμναστική,  κολύμπι  ή 
οποιοδήποτε άλλη μορφή άσκησης) για 
μισή ώρα, περίπου τρεις φορές την εβδο-
μάδα, μειώνει έως και 40% τον κίνδυνο 
εμφάνισης νόσου  του  Αλτσχάιμερ.  (πηγή: 
skai.gr)
Κατόπιν  όλων  των  παραπάνω,  το  Δίκτυο  
Σαρωνικού προγραμματίζει πάλι, τη διε-
ξαγωγή 3 συναντήσεων, για όποιον ενδι-
αφέρεται να μάθει ή να βελτιωθεί στην 
επίλυση  γρίφων  SUDOKU.	
Τα  “μαθήματα”  θα γίνονται  μία 
φορά την εβδομάδα, στο στέ-
κι του Δικτύου, στο Λαγονήσι.	
Για την καλύτερη οργάνωσή τους, παρα-
καλούμε, όσοι ενδιαφέρονται, να δηλώ-
σουν συμμετοχή στο:  saronikosnet-info@
yahoo.gr ή τηλεφωνικά στο: 6946-268384
Κόστος  συμμετοχής  και  για  τις  3  συνα-
ντήσεις:
*Για τα μέλη του Δικτύου:  2  λίτρα  ελαιόλαδο	
*Για  τα  μη  μέλη:  4 λίτρα ελαιόλαδο για  
την  ενίσχυση  του Κοινωνικού μας Παντο-
πωλείου.
ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
www.saronikosnet.gr
f/b:  ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Το κουνούπι
Κατά γενική ομολογία δεν έχω  εκδικητικό χαρακτήρα. Κοιτάω 
να τα έχω καλά με όλους τους συνανθρώπους  μου και με τα  
ζωντανά της  φύσης, αναπόσπαστο μέρος της οποίας θεωρού-
μαι.
 Η  μόνη  εξαίρεση  σ’ αυτόν  τον   κανόνα  είναι  η  απέχθεια   
και  αποστροφή  που έχω  για τα  κουνούπια.   Αυτό  το γεγονός 
με  οδηγεί σε ένα αγώνα εκδίκησης και  αντιπαλότητας. Τα κου-
νούπια  πάλι με τη σειρά τους, έχοντας αντιληφθεί τα… αισθή-
ματά μου γι’ αυτά φροντίζουν  να μου το ανταποδώσουν με το 
πάρα πάνω  στοχοποιώντας  με με αφάνταστη… αρέσκεια και  
αντιμετωπίζοντάς με σαν θύμα τους.   Με το τσίμπημά τους, 
ρουφώντας το αίμα μου, δημιουργούν καντήλες και πρηξίμα-
τα …   Αλλά το μαρτύριό μου δεν  σταματάει εδώ.  Κατά  την  
διάρκεια  του  ύπνου  μου το βράδυ  ο  παραμικρός θόρυβος 
με  αναστατώνει.  Χάνω  την  ηρεμία  μου  και φυσικά τον ύπνο 
μου. Ειδικά ο θόρυβος  πάνω  από το αυτί  μου μπορεί να με 
αφήσει άγρυπνο όλη την νύχτα.   Έχω βέβαια δημιουργήσει   
το…οπλοστάσιό  μου στο  υπνοδωμάτιό  μου,  όπως  κουνου-
πιέρα, διάφορες κρέμες… εντομοαπωθητικά,  ηλεκτρικές σκο-
τώστρες και άλλα,  για να τα  αντιμετωπίσω ...
Τις τελευταίες μέρες- δεν είναι υπερβολή- ο αγώνας μετατρά-
πηκε σε ανοιχτό πόλεμο. Συγκεκριμένα  κάθε  πρωί  λίγο πριν 
ξημερώσει  με επισκέπτεται ένα κουνούπι,   θεωρώντας με  
ιδανική τροφή για  το πρωινό του.  Ξυπνούσα   εκνευρισμένος  
προσπαθώντας  να  το  εντοπίσω  και  να  το  σκοτώσω, μάταια 
όμως γιατί αυτό αποδείχτηκε  πιο πονηρό από μένα.  Με το 
που άνοιγα τα μάτια μου και το φως, εξαφανιζόταν με  αποτέ-
λεσμα  να  μου δημιουργεί  ταραχή  όλη την νύχτα.
Προχθές  το  βράδυ  αποφάσισα  να  δράσω αποτελεσματικό-
τερα.  Έβαλα το ξυπνητήρι  λίγο  πριν  από  την καθιερωμένη  
ώρα  επίσκεψής  του  και  προσποιήθηκα  το κοιμισμένο….  Δεν  
άργησε  να  εμφανισθεί ο εχθρός.    Με έπιασε ξαφνικά ταχυ-
παλμία  και  ήμουν  έτοιμος να εκραγώ.  Με  κόπο  έμεινα  ακί-
νητος   κάνοντας   τον  κοιμισμένο. Έχοντας  το ένα μάτι ανοι-
χτό καιροφυλακτούσα.  Ήξερα πως η εκδίκηση είναι  ένα πιάτο 
σούπα που τρώγεται κρύο και έπρεπε να μείνω ψύχραιμος αν 
ήθελα …την τελική νίκη.  Τελικά,  ο θόρυβος του κουνουπιού 
σταμάτησε πάνω στη κουνουπιέρα,  πάνω από το κεφάλι μου. 
Σκέφτηκα  ή  τώρα  ή  ποτέ.  Με πλάγιο βήμα  έφτασα  την  ηλε-
κτρική σκοτώστρα,   άναψα  το   φως  της για να το εντοπίσω,  
σιγά  και  σταθερά  το  πλησίασα  και  πατώντας  το  κουμπί.  
Μπαμπ!   Έσκασε σαν βαρελότο.  Αυτό ήτανε!   Είχα  πάρει εκ-
δίκηση για  τις  τόσες μέρες  αϋπνίας  μου εξαιτίας  του…
Ντρέπομαι που το λέω αλλά  αισθάνθηκα άγρια χαρά  για το 
υπόλοιπο της ημέρας μου ... 

 
Ο  Θαλασσινός ανοιχτής θάλασσας 
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Η ΓΗΝΑΙΚΑ
Η ΠΡΩΤΗ ΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Η 
ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΩΤΙΣ

 Η παρουσίαση του νέου Βιβλίου του συντοπίτη 
μας συγγραφέα και ποιητή Θεόδωρου Δάλμαρη, 
με τίτλο ‘ΓΗΝΑΙΚΑ’ και υπότιτλο, ‘ΤΟ ΠΡΩΤΗ ΟΝ 
ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΔΕΣΜΩΤΙΣ’, απο-
τέλεσε κορυφαίο γεγονός για τον κόσμο της ποίη-
σης και της Λογοτεχνίας.
Η εκδήλωση οργανώθηκε από τον Όμιλο για την 
UNESCO, Λόγου Τέχνης και Πολιτισμού, τον εκ-
δοτικό οίκο ‘ΛΕΙΜΩΝ’ και την Εταιρία Ελλήνων 
Λογοτεχνών, στην αίθουσα εκδηλώσεων αυτής, 
Ακαδημίας και Γενναδίου 8, Αθήνα, την 10.5.2019 
και ώρα 7 μ.μ.
 Το έργο αυτό, είναι πρωτοποριακό και μοναδι-
κό, τόσο ως προς το μέγεθος, όσο και ως προς τις 
Ιστορικο-Φιλοσοφικές και Κοινωνικές διαστάσεις 
του όντος, ΓΥΝΑΙΚΑ. Είναι μία ποιητική συλλογή 
3500 στίχων και πεζών κειμένων 200 σελίδων, 
που επεξηγούν και αναλύουν το ποίημα.
Είναι έργο υψηλών προδιαγραφών. Δεν είναι 
απλά μια ωδή προς την Γυναίκα, αλλά ένα φιλο-
σοφικό δημιούργημα, επικεντρωμένο σ’ αυτή. 
Εργασία πρωτότυπη και πρωτόγνωρη, λογοτεχνι-
κού μεγαλείου και φιλοσοφικής ενατένισης. Έτσι 
το είδε ο Δημήτρης Σκαρβέλης , Επίτιμος Αρχηγός 
ΓΕΕΘΑ και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Είναι έργο υψηλών προδιαγραφών, το οποίον 
συνδυάζει το ευγενές πρόταγμα της συνειδητής  
ενορμίσεως, που συνδέει τον απαράβατο φυσικό 
νόμο, τον εμφυτευμένον προνομιακά στο Είναι 
αυτού του ‘Οντος, της ΓΥΝΑΙΚΑΣ.
Είναι θα έλεγε κανείς, ένα Ευαγγέλιο της κρυμμέ-
νης αλήθειας, ένας ύμνος για την Γυναίκα-Μάνα, 
για τον Έλληνα Λόγο. Ένα έργο ποίησης μεγάλων 
αξιώσεων, ένας απελευθερωτικός θούριος του 
Ανθρώπου, ένα θέσπισμα καταδίκης των δυνα-
στών του.
 Το Έργο αυτό, όπως αναφέρει ο ποιητής, στους 
πρώτους μάλιστα στίχους του Δοκιμίου του - Προ-
λόγου, αποτελεί το πρώτο, που γράφεται πριν 
από την εξελισσόμενη καταστροφή της Πατρίδας 

μας.
Είναι ίσως, ο πρώτος Ύμνος στο πρώτο Ον του Σύ-
μπαντος, στην εν δυνάμει Μάνα, Σοφών, Ηρώων, 
Θεανθρώπων και Θεών.
Είναι η πρώτη επίκληση, που απευθύνεται στην 
Γυναίκα να εγερθεί ως η τελευταία γραμμή άμυ-
νας του Ανθρώπου, ενάντια στον αυτοκαταστρο-
φικό Μινώταυρο της Παγκοσμιοποίησης και των 
δυνάμεων του σκότους, που ήδη κατέστησαν 
τους πάντες δήμιους και άβουλους αποδέχτες της 
σκλαβοποίησής τους και τον αφανισμό τους.
Το πλήθος των Ανθρώπων, που παραβρέθηκαν σ’ 
αυτή την εκδήλωση ήταν πολύ υψηλού επιπέδου 
και παρακολούθησαν με κατάνυξη τις ομιλίες των 
ομιλητριών.
Το ‘πάνελ’ κοσμούσαν τέσσερις Γυναίκες, καταξι-
ωμένες η κάθε μία στο τομέα της.
Η Δέσποινα (Νίνα) Διακοβασίλη, Ζωγράφος, Πρό-
εδρος του Ομίλου για την UNESCO, Τεχνών Λόγου 
και Επιστημών Ελλάδος, η Μαρία Τζάνη, Ομότιμη 
Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου 

Αθηνών και μελετήτρια του Αρχαίου Ελληνικού 
Λόγου, η Ελένη Κοντόζογλου, εκπρόσωπος της 
Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών και η Ερμιόνη Κο-
ροσίδου-Καρρά, Δρ. Καθηγήτρια.
 Έγιναν παρεμβάσεις και χαιρετισμοί από προσω-
πικότητες των γραμμάτων και της πολιτικής όπως 
της μελετήτριας της Αρχαίας Ελληνικής Γραμμα-
τείας κας Αλτάνη Παλιογιάννη, κλπ. Όλοι ανα-
γνώρισαν, ότι, το έργο αυτό είναι μοναδικό και 
αξιόλογο και θα ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της 
υποταγμένης στα Ιερατεία διανόησης.
Έχω  την πληροφόρηση ότι ανάλογη παρουσίαση 
θα γίνει και στο Δήμο Σαρωνικού.

Δημήτρης Βόγγολης
Συν/χος Υποστράτηγος



3. ΜΑΪΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2019/3/9130

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

Ζητείται προσωπικό στις θέσεις Delivery και Service για το Καφέ 
Μπαρ Εστιατόριο Vallis Gourmet Bistro στο Λαύριο. 
Διεύθυνση Μητροπουλου 49-51 Λαυριο 
Τηλ. Επικοινωνίας 2292027775 - 6986054235 
Email : vallisgourmetbistro@gmail.com 
Facebook : Ricky Vallis

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
Διαμέρισμα 62 τμ. ΑΘΗΝΑΣ 3, ΣΑΡΩΝΙΔΑ
6944355668

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ
75+75 τμ. Σε Οικόπεδο 520 τμ.
ή ΖΗΤΕΙΤΑΙ επενδυτής για κατασκευή Οίκου Ευγηρίας σε υπάρ-
χουσα έτοιμη μελέτη
Λεωφ. Σουνίου 103, 19001 ΚΕΡΑΤΕΑ
τηλ. 6934579776 κος ΜΠΑΜΠΗΣ

Αυτός ... 
Μας χώρισαν οι συνθήκες για λίγο... 
Μαύρισε η ψυχή...
 Όλα γκρίζα ‘γιναν πάλι σαν και πρώτα…
Δύναμη μεγάλη η αγάπη... 
Σε εξουσιάζει…
και αυτό το μυαλό συνέχεια σε σένα καρφωμένο…
Η μορφή σου στα μάτια μου συνεχώς... 
Η φωνή σου με τα λόγια σου στα αυτιά μου... 
Κάποιες φορές σαστίζω που θωρώ πως σε μυρίζω στα ξαφνι-
κά εκεί στα μακρινά... 
Κοιτάω τον ορίζοντα και τα χείλη μου από μόνα τους λένε το 
όνομά σου... 
και πάντα με ένα Σ’ αγαπώ από τα χείλη μου βγαλμένο μονα-
χό του κλείνω το στιγμιαίο όνειρο...
καμώματα και τούτα... το νιώθω να τρελαίνομαι μακριά σου 

Αυτή....
 Όμως...είτε κοντά είτε μακριά η αγάπη πάντα εκεί...
διαρκής και κάθε μέρα μεγαλώνει...
θεριεύει και γίνεται πνοή καθαρή... 
αέρας δροσερός που διώχνει τη σκόνη και τη συννεφιά...
κι όσο κι αν η απόσταση παλεύει να μαυρίσει  την καρδιά 
και το μυαλό, η προσμονή και η μνήμη φέρνουν τη μορφή, 
τη φωνή, το άγγιγμα, την οσμή δίπλα μου κάθε στιγμή και 
δίνουν δύναμη για να περάσει κι αυτή η μέρα....
και θα περάσει... θα ΄ρθει  η επόμενη... αυτή που κοντά μου 
θα σε φέρει και σαν πρωτύτερα θα πάρω φως απ’ τα μάτια 
σου, ανάσα απ’ τα λόγια σου, δύναμη από την ύπαρξή σου... 

Ιούλιος ...		

Θανάσης Βέγγος: 
Οχτώ χρόνια χωρίς τον 
“καλό μας άνθρωπο” 

Ο Θανάσης Βέγγος ήταν ένας από τους 
πιο δημοφιλείς κωμικούς 

του ελληνικού κινηματογράφου. Ταυτί-
στηκε με την εικόνα του αεικίνητου αν-
θρώπου («τρέχω σαν τον Βέγγο»), ενώ η 
ατάκα του «καλέ μου άνθρωπε!» τον χα-
ρακτήρισε προσωπικά, καθώς ξεχώρισε 
για το ήθος και τη σεμνότητά του. 
Γεννήθηκε  στο  Νέο Φάληρο, στις 29 
Μαΐου του 1927.  Ήταν μοναχοπαίδι του 
Βασίλη και της Ευδοκίας Βέγγου. Ο πατέ-
ρας του ήταν υπάλληλος στην Εταιρεία 
Ηλεκτρισμού και ήρωας της αντίστασης. 
Μετά τον πόλεμο εκδιώχθηκε από τη 
δουλειά του, εξαιτίας των πολιτικών του 
φρονημάτων. Έτσι, ο Θανάσης άρχισε να 
εργάζεται από μικρός για να βοηθήσει  
την  οικογένειά του. Για πολλά χρόνια 
ασχολήθηκε με την επεξεργασία δερμά-
των, ενώ παράλληλα έκανε διάφορα μι-
κροθελήματα στη γειτονιά του.
Κατά  τα  ταραγμένα  χρόνια του εμφύ-
λιου εξορίστηκε στη Μακρόνησο. Εκεί 
γνώρισε και τον άνθρωπο που έμελλε να 
αλλάξει τη ζωή του, τον  Νίκο  Κούνδου-
ρο.  Το  1954  έκανε  την  πρώτη  του εμ-
φάνιση στον κινηματογράφο, στην ταινία 
του σκηνοθέτη «Μαγική Πόλις» και για τα 
επόμενα πέντε χρόνια έπαιξε μικρούς ρό-
λους σε ταινίες που άφησαν εποχή, δεί-
χνοντας  το  μεγάλο  και  έμφυτο  ταλέντο  
του.
Ο  Θανάσης Βέγγος δεν σπούδασε υπο-
κριτική. Το 1959 πήρε άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος  ηθοποιού, όχι από Σχολή, 
αλλά ως εξαιρετικό ταλέντο, με εξετάσεις 
σε ειδική επιτροπή. Την ίδια χρονιά έκανε  
και  το  θεατρικό  του  ντεμπούτο,  στην 
επιθεώρηση Ομόνοια πλατς πλουτς, δί-
πλα στους  Νίκο  Ρίζο  και  Γιάννη Γκιω-
νάκη.
Την περίοδο αυτή εμφανίστηκε σε μερι-
κές από τις πιο ιστορικές ταινίες του ελ-
ληνικού κινηματογράφου, όπως  Ο  δρά-
κος,  Διακοπές  στην  Αίγινα, Μανταλένα,  
Ο  Ηλίας  του 16ου, Ποτέ  την Κυριακή. Ο 
πρώτος του μεγάλος ρόλος είναι μαζί με 
τον Νίκο Σταυρίδη στην  ταινία Οι  δοσα-
τζήδες  του  1960.

Τα  χρόνια  που  ακολούθησαν  συνεργά-
στηκε,  κυρίως, με τον σκηνοθέτη Πάνο 
Γλυκοφρύδη και ανέπτυξε τον τύπο του 
νευρικού, αεικίνητου ανθρώπου, που 
τον καθιέρωσε.  Έγινε  ιδιαίτερα  αγαπη-

τός  στο  ελληνικό κοινό, με ταινίες 
όπως Ψηλά τα χέρια, Χίτλερ, 

Μην είδατε τον Παναή, 
Ζήτω η τρέλα, Πολυτεχνί-
της και ερημοσπίτης.
Το 1964 ίδρυσε τη δική 
του εταιρία παραγωγής 
ΘΒ – Ταινίες Γέλιου. Έως 
το 1969, συνεργαζόμενος 
με τον Πάνο Γλυκοφρύδη 
και τον Ερρίκο Θαλασσινό, 

αλλά και σκηνοθετώντας  
ο ίδιος  κάποιες  φορές, 

γύρισε  τις  καλύτερες κατά 
γενική ομολογία ταινίες  
του,  όπως τις Φανερός 
πράκτωρ 000, Τρελός, 
παλαβός και Βέγγος, 

Ποιος Θανάσης;, οι 
οποίες πρόσφεραν 
άφθονο γέλιο με 
τον σουρεαλι-
σμό τους και τις 
τρελές ατάκες 
του πρωταγω-

νιστή τους. Ωστόσο, παρά την εμπορική 
και καλλιτεχνική τους επιτυχία, οι ταινίες 
αυτές οδηγούν την εταιρία του Βέγγου σε 
κλείσιμο και τον ίδιο σε οικονομική κατα-
στροφή.
Το  1971  η  στενή σχέση του με τον σκη-
νοθέτη Ντίνο Κατσουρίδη τον οδηγεί σε 
θρίαμβο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, με 
την ταινία Τι έκανες στον πόλεμο, Θανά-
ση;. Κοινό και κριτική τον αποθεώνουν και 
αποσπά το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου. 
Έναν χρόνο μετά, ο ρόλος του στην ταινία 
Θανάση, πάρε το όπλο σου! του χαρίζει 
ένα ακόμη βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου.
Τη  δεκαετία του ’80 αποσύρεται από 
το σινεμά και κάνει λίγες βιντεοταινίες. 
Θα επιστρέψει  στον κινηματογράφο  το  
1991,  με  την  ταινία  Ήσυχες  μέρες του  
Αυγούστου του  Παντελή  Βούλγαρη.  Η  
ερμηνεία  του έχει πια διαφοροποιηθεί,  
είναι  χαμηλών  τόνων, αλλά μεγάλης εκ-
φραστικότητας. Το 1995 συμμετείχε στην 
ταινία Το βλέμμα του Οδυσσέα, του Θό-
δωρου  Αγγελόπουλου,  ενώ κορυφαία 
στιγμή υπήρξε ο ρόλος του στο Όλα είναι 
δρόμος του 1998. Τελευταία εμφάνισή 
του στη μεγάλη οθόνη ήταν στην ταινία 
του  Παντελή  Βούλγαρη «Ψυχή Βαθιά» 
(2009). Το 1997 εμφανίστηκε επίσης στην 
Επίδαυρο, στο ρόλο του Δικαιόπολι στους 
Αχαρνής και το 2001 στην Ειρήνη του Αρι-
στοφάνη, με μεγάλη επιτυχία.
Στην τηλεόραση, ο Θανάσης Βέγγος εμ-
φανίστηκε στις σειρές: Βεγγαλικά (ΕΡΤ, 
1988), Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανά-
σης (ΑΝΤ1, 1990), Περί ανέμων και υδά-
των (Mega, 2002), Έρωτας, όπως έρημος 
(ΝΕΤ, 2003), Καθρέφτη, καθρεφτάκι μου 
(ΑΝΤ1, 2006) και Η Θεσσαλονίκη της νο-
σταλγίας μας (ΕΤ3, 2009).
Ο  Θανάσης  Βέγγος  ήταν  παντρεμένος  
με την Ασημίνα Βέγγου, με την οποία 
απέκτησε δυο γιους  κι  έζησε  μαζί  της 
μέχρι  το  τέλος  της  ζωής  του,  στις  3  
Μαΐου του 2011.

Πηγή: sansimera.gr
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•Δυο ξανθιές είναι στο ντους μετά το 
γυμναστήριο...
Λέει η μια στην άλλη... “δώσε μου λίγο 
το σαμπουάν σου σε παρακαλώ”...
“Μα γιατί” λέει η άλλη “αφού το δικό 
σου είναι ακριβώς δίπλα σου”...
“Ναι” της απαντάει η πρώτη, “αλλά το 
δικό μου είναι για ξηρά μαλλιά... και 
τα δικά μου είναι ήδη βρεγμένα”...

•Πόσους κόκκους άμμου έχει η Σαχά-
ρα;
Η δασκάλα στο σχολείο: - “Όποιος 
απαντήσει στην ερώτηση που θα 
κάνω θα σχολάσει τώρα! Πόσους κόκ-
κους άμμου έχει η έρημος Σαχάρα;” 
Κανένας δεν απαντά. Την επομένη, η 
δασκάλα: - “Πόσο νερό έχει ο Ατλαντι-
κός Ωκεανός;” Και πάλι κανένας δεν 
απαντά. Την τρίτη μέρα, η δασκάλα 
μπαίνει στην τάξη και λέει: - “Όποι-
ος απαντήσει στην ερώτηση που θα 
κάνω θα σχολάσει τώρα.” Τότε, ο 
Μπόμπος της πετά μια σαϊτα κι η δα-
σκάλα ρωτά: - “Ποιος το έκανε;” Και 
ο Μπόμπος σηκώνεται, χαιρετά και 
φεύγει! 

•Η έκθεση του Μπόμπου
Η δασκάλα μια μέρα ζητάει από τα 
παιδιά να γράψουν μια έκθεση με 
θέμα ένα ζώο.. Πάνε τα παιδιά την 
επόμενη μέρα σχολείο και έρχεται η 
σειρά του Μπόμπου να διαβάσει αλλά 
επειδή η έκθεσή του ήταν 10 σελίδες, 
η δασκάλα του λέει να τους διαβάσει 
μόνο την αρχή και το τέλος της.
-”Ο καβαλάρης ανέβηκε στο άλογο.”
-”Ο καβαλάρης κατέβηκε από το άλο-
γο.”
-”Δυστυχώς δεν μπορούμε να καταλά-
βουμε και πολλά έτσι”, λέει η δασκά-
λα, “γιατί δεν μας διαβάζεις τι έχεις 
γράψει και στη μέση;”
-”Γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,
γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,
γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν,γκαγκαν..”

•Θέλωωωωωωω!!
Αποφασίζει ένα αντρόγυνο να βγει 
έξω για φαγητό αλλά δεν ξέρουν που 
να αφήσουν το παιδί. Τελευταία στιγ-
μή ψάχνουν απεγνωσμένα για νταντά 
ή τελος πάντων κάποια γνωστή κο-
πέλα τους να κρατήσει λίγο το παιδί 
αλλά τίποτα. Τελικά αποφασίζουν να 
το βάλουν να κοιμηθεί και να φύγουν 
αυτοί για λίγο, να γυρίσουν σύντομα 
και ούτε γάτα ούτε ζημιά... Το βάζει η 
μάνα για ύπνο, βρίσκει και ο πατέρας 
ένα cd με παραμύθια που είχαν, του 
βάζει να ακούει και αυτό και φεύ-
γουν...
Τρεις ώρες μετά κι ενώ γυρνούσαν 
σπίτι οι γονείς, βλέπουν το σπίτι να 
καίγεται! Μπαίνουν μέσα να σώσουν 
το μωρό και διαπιστώνουν ότι την φω-
τιά την έβαλε ο μικρός ενώ τον έβλε-
παν να ξεσκίζει με μανία τις κουρτίνες 
και να φωνάζει:
- “ΘΕΕΕΛΛΩΩΩΩΩ!!!! ΘΕΕΕΛΛΛΩ-
ΩΩ!!!!”
Οι γονείς τρελάθηκαν. Προσπάθησαν 
να ηρεμήσουν το παιδί και το ρωτού-
σαν τι θέλει να του το κάνουνε αλλά 

αυτό τίποτα:
- “ΘΕΕΕΛΛΩ!!!! ΘΕΛΩ!!!”, συνέχιζε να 
φωνάζει.
Τρελάθηκαν οι γονείς δεν ήξεραν τι να 
κάνουν. Μισή ώρα προσπαθούσαν να 
ηρεμήσουν το παιδί ενώ αυτό διέλυε 
ό,τι έβρισκε μπροστά του και φώναζε 
- “ΘΕΕΕΛΩΩΩ Γ#ΜΩΤΟ ΘΕΛΩ!!!”
Τελικά με τα πολλά το παιδί κοιμή-
θηκε κλαίγοντας, ενώ στον ύπνο του 
παραμιλούσε:
- “Ναι ρε θέλω. Θέλω σου λέω ρε...”
Η μητέρα πήγε να το βάλει στο κρεβά-
τι του όπου δίπλα απο αυτό ήταν το 
στερεοφωνικό κι έπαιζε ακόμα το cd 
με τα παραμύθια:
- “Γεια σου, θέλεις να ακούσεις ένα 
παραμύθι; Γεια σου θέλεις να ακού-
σεις ένα παραμύθι; Γεια σου θέλεις 
ν’ακούσεις ένα παραμύθι;...”

•Ένας Αθηναίος τρακάρει...
Τρακάρει ένας Αθηναίος με ένα Λα-
ρισαίο. Γυρνάει ο Αθηναίος σπίτι και 
λέει στη γυναίκα του:
- Άστα γυναίκα, με τράκαρε ένας και 
σηκώθηκε και έφυγε. Θα τον βρω 
όμως, Γερμανός ήταν.
- Πώς το κατάλαβες; Από τις πινακί-
δες;
- Όχι, φεύγοντας άνοιξε το παράθυρο 
και φώναξε “Αςφλάουσαν!”

•Ξανθιά πιλότος
Αυτή είναι η ιστορία μιας φοβισμένης 
και ζαλισμένης ξανθιάς που πετάει με 
ένα διθέσιο αεροπλάνο, αυτή και ο 
πιλότος. Ο πιλότος παθαίνει καρδια-
κή προσβολή και πεθαίνει. Αυτή αλ-
λόφρων εκπέμπει σήμα κινδύνου. 
“Μέι-ντέι! Μέι-ντέι! Βοηθήστε με! 
Βοηθήστε με! Ο πιλότος είναι νεκρός, 
έπαθε καρδιακή προσβολή και εγώ 
δεν ξέρω από αεροπλάνα. Βοηθήστε 
με! Βοηθήστε με σας παρακαλώ!” 
Ακούει μια φωνή στον ασύρματο, που 
λέει: 
“Από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορί-
ας, σε ακούω καθαρά και δυνατά. Θα 
σε καθοδηγήσω για να το προσγειώ-
σεις. Έχω μεγάλη πείρα με τέτοιου εί-
δους προβλήματα. Λοιπόν, τώρα πάρε 
βαθιά ανάσα και δώσε μου ύψος και 
θέση, όλα θα πάνε καλά!” 
Και η ξανθιά: “Είμαι 1 και 63 και κάθο-
μαι στο μπροστινό κάθισμα”
“Ο.Κ.” ακούγεται από τον ασύρματο 
... “Επανέλαβε μετά από μένα: Πάτερ 
ημών ... Ο εν τοις ουρανοίς ...”

•Πως σε λένε παιδί μου;
Μπαίνει ο αυστηρός επιθεωρητής 
στην Γ` τάξη Δημοτικού. 
Αφού καλημερίζει τα παιδάκια, ρωτά 
τον μαθητή που κάθεται στο πρώτο 
θρανίο: 
- “Πώς σε λένε εσένα παιδί μου;” 
- “Μανώλη”, απαντά ο μαθητής. 
Του αστράφτει ένα χαστούκι και του 
λέει: 
- “Εμμανουήλ σε βαφτίσανε κι έτσι σε 
λένε.” 
Ρωτάει τον άλλο μαθητή στο άλλο 
θρανίο: 
- “Πώς σε λένε εσένα παιδί μου;” 
- “Μιχάλη”, απαντά με φόβο ο μαθη-
τής. 
Του αστράφτει κι αυτουνού ένα χα-

στούκι λέγοντάς του: 
- “Μιχαήλ σε βαφτίσανε κι έτσι σε 
λένε.” 
Κατακόκκινος από θυμό ρωτάει και 
τον τρίτο μαθητή από πίσω - 
“Κι εσένα παιδί μου; Πώς σε λένε;” 
Αυτός τον κοιτάει έντρομος, δαγκώ-
νοντας τα νύχια του και ψελλίζοντας 
του λέει: 
- “Πετρουήλ.”

•Αγορά κρεβατιού
Πάει ένας Πόντιος σε μια έκθεση επί-
πλων να αγοράσει ένα κρεβάτι:
- Ξέρετε, αυτό που με ενδιαφέρει εί-
ναι να είναι πολύ γερό.
- Μα γιατί ανησυχείτε;, Δεν είστε χο-
ντρός.
- Ναι, αλλά κοιμάμαι πολύ βαριά.

•Σερβίρετε....
- Γκαρσόν, σερβίρετε μοσχάρι;
- Τους πάντες σερβίρουμε, κύριε.
Καθίστε !!!

•Ζυγαριά
Στη ζυγαριά
Η σύζυγος στο σύζυγο: 
- Κοίτα, με το να ρουφάς την κοιλιά 
σου την ώρα που ζυγίζεσαι, δεν πρό-
κειται να δείξει λιγότερα κιλά η ζυγα-
ριά! 
- Το ξέρω, βρε Μαρίκα! 
- Τότε γιατί τη ρουφάς; 
- Για να δω τι γράφει η ζυγαριά!

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ

Του Δημήτρη Πετράκου

Μένοντας πιστός στις αξίες σου...Ψαριανός.

Μεσοπρόθεσμο… μεσοδιάστημα…μεσάνυχτα…




