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Συνεχίζουμε...
“Πάντα, πάντα περνάς τη φωτιά για να φτάσεις τη λάμψη”,
“Οδυσσέας Ελύτης”.
Το Άξιον Εστί
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Φαγωθήκαμε
ένα
χρόνο τώρα με το τι
θα γίνει στις εκλογές.
Πάντα με υψηλό το
επίπεδο του πολιτισμού που μας διακρίνει, επιδοθήκαμε
στις μούντζες, στις
στρούντζες, στα πισώπλατα μαχαιρώματα,
στις μηχανορραφίες, στους εξευτελισμούς, στον
ψυχικό βανδαλισμό, στον ασύδοτο κομματοσκυλισμό και βεβαίως στο απαράμιλλο μπινελίκωμα
συνοδευόμενο με επιχειρήματα του τύπου: «Άμα
είσαι μαλάκας…».
Όλη αυτή η υπέροχη ατμόσφαιρα, γνωρίζετε
πολύ καλά πως προκλήθηκε ισάξια εκατέρωθεν.
Αυτό που ενδεχομένως δεν συνειδητοποιήσατε
είναι σε πιο βαθμό συνεισέφεραν οι μετριοπαθείς που εισχώρησαν στο παιχνίδι του ξεκατινιάσματος. Εγώ πάντως τι να σας πω: ΕΦΡΙΞΑ! Καλέ,
δεν προλάβαινα να κρατώ σημειώσεις, ώστε μετέπειτα να θυμηθώ να διαγράψω απ’ τη ζωή μου
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Μετεκλογικά και… τέλος!
γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη

τους κομματόδουλους.
Γιατί όπως και να το κάνεις τους σκληροπυρηνικούς τους γνωρίζεις. Και τους περιμένεις να επιδοθούν σε τέτοια παρακμιακά ξεφτιλίκια. Τους
μετριοπαθείς που διατείνονταν πως δεν πρόκειται ποτέ να αναμειχθούν με πολιτικούς και πολιτικές, πως οι κομματικές γραμμές ανήκουν στο
παρελθόν και πως ο σκοπός είναι το κοινό καλό,
όταν τους βλέπεις όχι μόνο να παίρνουν θέση,
αλλά να σέρνουν πρώτοι τον χορό στο βάραθρο
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ε, κάπως σου
‘ρχεται βρε αδερφέ. Δεν καταπίνεται!
Φυσικά δεν ξεχνάς πως: «Τα λεφτά είναι πολλά,
Άρη!» και χαλάνε χαραχτήρες. Ευτυχώς όμως ξεκαθαρίζουν το τοπίο απ’ τη σαπίλα. Για όποιον
έχει τη δυνατότητα να δει. Όχι για όλους. Για να
μη παρεξηγιόμαστε.
Πια είναι η τρέλα τώρα; Αφού λοιπόν καταφέραμε και τη σκαπουλάραμε από αεριωθούμενες

απειλές και κατάρες και αφού έβαλε και ο τελευταίος πολίτης τον φάκελο στην κάλπη και αφού
βγήκε και αυτό το εκλογικό ρημαδο-αποτέλεσμα,
πρόβαλε πάνω απ’ τον ελληνικό ουρανό ένα ουράνιο τόξο όλο απορία: «Τι έγινε τώρα; Να βγω;
Τέλειωσαν τα ακραία καιρικά; Είναι σίγουρο; Ή
και καλά ησυχία, αλλά βάλτε για καλό και για
κακό τα κράνη σας;»
Σου λέει, μαζί με τα σύννεφα, βολτάρουν στον
ουρανό και κάτι τεράστια ερωτηματικά. Ο κόσμος είναι κουρασμένος και σε φάση: «Κάτσε
φιλαράκι να δούμε…» και οι νεοεμφανισθέντες
σκληροπυρηνικοί υποστηρικτές της μιας ή της
άλλης πλευράς, έγιναν ξανά… μετριοπαθείς! Ο
Ιησούς Χριστός...
Τι να σας πω φίλοι μου; Όπου τους αναγνωρίσετε, κάντε το σταυρό σας και κρατήστε τους αλάργα μη και σας κολλήσουν παρόμοιες τσίχλες στον
εγκέφαλο γιατί μετά και να θέτε… η ρετσινιά θα
έχει γραφτεί με ανεξίτηλο μελάνι πονηρής σουπιάς!
Φιλικά πάντα!
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Εγκαίνια για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Λαυρίου-Τσεσμέ

1 Ιουλίου 2019

Η πρωτοποριάκη ακτοπλοϊκή σύνδεση του Λαυρίου με το
Τσεσμέ της Τουρκίας, είναι γεγονός. Θα εκτελούνται τρία δρομολό-

για την εβδομάδα Δευτέρα -Τετάρτη -Παρασκευή και ώρα αναχώρησης από το
Λαύριο στις 22.00. Για «εθνικό έργο και βήμα φιλίας» έκανε λόγο ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης...επεσήμανε ότι η σημερινή ημέρα
είναι και σημαδιακή, “στο λιμάνι του Λαυρίου έφτασαν οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας μετά τον ξεριζωμό ανάμεσα τους και οι παππούδες μου...
”«Η γραμμή αυτή θα ενώνει λαούς και προϊόντα» τόνισε στην ομιλία του ο Τούρκος πρέσβης στην Ελλάδα, Burak Özügergin. Για την σπουδαιότητα της συγκεκριμένης ακτοπλοϊκής σύνδεσης αλλά και στις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για
την επίτευξή της, αναφέρθηκαν από την πλευρά τους ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ναυτιλίας Διονύσης Τεμπονέρας, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Δημήτρης Νικολάου και Μανώλης Μαραγκουδάκης, αντίστοιχα. Την μακροημερεύση της γραμμής, ευχήθηκε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ενώ ζήτησε να προχωρήσουν το ταχύτερο
τα έργα της σιδηροδρομικής σύνδεσης της πόλης με το δίκτυο του Προαστιακού,
καθώς και την αναγκαιότητα υγεινομικής μονάδας για ελέγχους σε τρόφιμα κλπ,
που θα έρχονται.
Το πλοίο είναι της Εταιρείας Aegeanseaways και θα μεταφέρει επιβάτες, οχήματα
και προϊόντα και από τις δύο πλευρές του Αιγαίου.
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της πλοιοκτήτριας εταιρείας Aegean
Seaways είναι ο Bülent Ipek, (φανερά δισαρεστημένος, οι Ελληνικές αρχές δεν
επέτρεψαν σε μέλη της οικογένειας του να κατέβουν από το πλοίο, αφού δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα), με έδρα την Κωνσταντινούπολη. Την εκπροσώπηση της συγκεκριμένης εταιρείας στην Ελλάδα έχει αναλάβει η ΣΤΕΦΜΑΡ ΕΠΕ,
που λειτουργεί ως ναυτικό πρακτορείο ναυτιλιακών εταιρειών, προσφέροντας
υπηρεσίες ναύλωσης για όλα τα είδη πλοίων και σκαφών, με επικεφαλής τον Στέφανο Καρακάνη, ο οποίος αναφερόμενος στη φιλοσοφία της γραμμής, επισήμανε ότι στόχος είναι να εξυπηρετηθεί ένας μεγάλος όγκος φορτηγών, επιβατών και
τουριστών από την Ευρώπη προς την Τουρκία και το αντίστροφο.
Την εκδήλωση έκλεισε ο Σύλλογος Πελοποννησίων Λαυρίου με το χορευτικό του
τμήμα.

Καλά ταξίδια και να στεριώσει...
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DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.:

22910 78570

Σαλάτες /Salads

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

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

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

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

Ορεκτικά/ Appetizer

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

Της ώρας/ From the grill

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

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

1,70 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

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

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

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

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

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

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €

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

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

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

* κατεψυγμένα/frozen
* κατεψυγμένα

Πλάτωνος 16, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ.: 22910 78570
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Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου
(Σαρωνικός Συνεργασία)

Η κατανομή εδρών ανά συνδυασμό
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Γκίκας Κωνσταντίνος (Κουβαράς)
Κυριακόπουλος Ιωάννης (Π.Φώκαια)
Γαλάνης Χαράλαμπος (Σαρωνίδα)
Πατσιαούρας Ηλίας(Ανάβυσσος)
Καραγιάννης Αθανάσιος (Ανάβυσσος)
Μπούτσης Βασίλης Καλύβια)
Πουλόπουλος Νικόλαος Καλύβια)
Γκίνης Χρήστος (Καλύβια)
Παπαχρήστου Δημήτριος (Καλύβια)
Ράπτη Δήμητρα (Καλύβια)
Ζεκάκος Ευάγγελος (Καλύβια)
Γκίνη Μαρία (Καλύβια)

ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΑΥΡΙΟ

Γκίνης Σταμάτης (Κουβαράς)
Μπουκοβάλας Ηλίας (Π.Φώκαια)
Παπασταμέλου-Γκούμα Αικατερίνη (Σαρωνίδα)

Καρούμπαλη Καραμάνη Ακριβή (Σαρωνίδα)
Γκέραλης Σάββας (Ανάβυσσος)
Χαρίτος Εμμανουήλ (Ανάβυσσος)
Ακούσογλου Σάββας (Ανάβυσσος)
Σωφρόνης Γεώργιος (Καλύβια)
Αλεξόπουλος Βασίλειος (Καλύβια)
Λιοδακάκης Δημήτριος(Καλύβια)
Κόλλια Μαρία (Καλύβια)
ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ

Κολοκοτρώνης Αλέξανδρος (Π. Φώκαια)
Τσιγαρίδας Χρήστος (Ανάβυσσος)
Κόλλιας Μιχάλης (Καλύβια)
ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Γαλανοπούλου Σουλτάνα

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β’
Κετέογλου Όλγα
Καστρίτσης Γιώργος
Χατζημιχαηλίδου Καίτη
Ζουμπουρλής Μίλτος
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Γ’
Χατζηκυριάκου Νάντια
Γαλάνη Ελένη
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Δ’
Μιχαηλίδου Σοφία
ΚΑΛΥΒΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Γ’
Ράπτης Χρήστος
Γκιούλη Ευγενία
Φλωρίδης Βασίλειος
Αθανασόπουλος Αλέξανδρος

Κατσούλη Τίνα
Γιαννούλα Κυριακή
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β’
Κολαξής Μάκης
Ζουγανέλης Νικόλαος
Γιαννάκου-Ευσταθίου Τζένη
Κοντού Μαρία
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Δ’
Γαλλιός Αντώνιος
ΚΟΥΒΑΡΑΣ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Γ’
Στεργίου Κωνσταντίνος
Κοντογιάννης Σταύρος
Βασιλείου Κωνσταντίνος
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β’
Κίτσος Ιωάννης
Σοφός Δημήτρης

Γκίνη Αγγελική
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Δ’
Πρίφτης Δημήτριος
ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β’
Τσαλικίδης Μανώλης
Τσούνης Βασίλης
Παπαγιάννης Χρήστος
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Δ’
Κοψολαίμη Πολυξένη
Παπουτσής Αθανάσιος
Καστριώτης Παναγιώτης
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Γ’
Φραντζέσκου Ζαχαρώ

ΣΑΡΩΝΙΔΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Γ’
Μπρέγιαννης Γιώργος
Παπαδογεωργή Άλκηστη
Έξαρχος Παναγιώτης
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β’
Νικολοπούλου Φανή
Δημητρίου –
Χατζηκωνσταντίνου Ζωή
Γαλάνης Νικόλαος
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Δ’
Θεοδωρακοπούλου-Καποτά Αλεξάνδρα
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Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς
Δημοτικοί Σύμβουλοι

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Λουκάς Β. Δημήτρης (Καμάριζα)
Ζαγουρής Χάρης (Λαύριο)
Αργεντίνη Ασπασία (Λαύριο)
Κωστάλλας Αντώνιος (Λαύριο)
Τσίκλος Παναγιώτης (Λαύριο)
Βελετάκου Ευαγγελία (Λαύριο)
Κανελλοπούλου Ελένη (Λαύριο)
Αδάμης Ιωάννης (Κερατέα)
Πάλλη Δήμητρα (Κερατέα)
Στουραϊτης Ηλίας (Κερατέα)
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Παρασκευής Ιωάννης (Λαύριο)
Μακρή Αρετούσα
Ρόζης Σταύρος (Κερατέα)
Ιατρού Σωτήρης (Κερατέα)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

Κρητικός Σταύρος
Άμαντος Κωνσταντίνος (Λαύριο)
Μπαμπλιάς Στέφανος (Κερατέα)
Μάσκουλη Ιωάννα (Κερατέα)

Λεβαντής Κωνσταντίνος
Μακροδημήτρης Αθανάσιος (Κερατέα)
Αθανασίου Κωνσταντίνος (Κερατέα)
Αδάμης Γεώργιος (Κερατέα)
Αντωνίου Αναστάσιος (Κερατέα)
Περράκης Κωνσταντίνος (Κερατέα)

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΜΑΡΙΖΑ-ΚΕΡΑΤΕΑΛΑΥΡΙΟ

Ιατρού Σταύρος
Αθανασίου Παναγιώτης (Κερατέα)
ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Παμφίλης Απόστολος

ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΑΜΑΡΙΖΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Γ’

Κάϊλας Νικήτας
Σάρρας Κωνσταντίνος
Χουλιαράς Δημήτρης
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Α’
Γούλας Χρήστος
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β’
Ζαγουρής Νικόλαος

ΚΕΡΑΤΕΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Α’
Ζορμπάς Απόστολος
Λιούμης Κωνσταντίνος
Μυλωνάς Αντώνιος
Ορφανίδη Ντέπυ
Παπαθανασίου Σταμάτης
Λιάπη Μάτα
Χατζηδιαμαντής Γιώργος
Αντωνίου Ιωάννα
Ρουμπάνη Ελένη
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β’
Κρητικού Αραμπατζή Μαρία
Καταφυγή Εμμανουηλίδου Δήμητρα

ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Α’
Πρεβενάς Αλέξιος
Ρέτσου Λίλα
Μπούζας Ευάγγελος
Τσαλίδης Πολυχρόνης
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Β’
Βάλλας Μιχαήλ
Στεφανίδης Γεώργιος
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ Γ’
Ανανιάδης Λεωνίδας
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«Καιρός του σπείρειν, καιρός του θερίζειν»
γράφει ο
Μανώλης Μπίστας

Μία πρώτη αποτίμηση ενός
«μη ειδικού»…
Δύο ήταν οι νικητές σε αυτές τις εκλογές, η
αποχή κι οι «δημοσκόποι», οι οποίοι μετά το
«χαστούκι» του 2015 έδειξαν ότι αντιλήφθηκαν ποια ακριβώς ήταν τα λάθη που έκαναν
και τα διόρθωσαν. Αυτοί είχαν κάθε λόγο να
«πανηγυρίζουν» και για τον επιπλέον λόγο ότι
δέχτηκαν κι ένα «λυσσαλέο πόλεμο» από το
κυβερνόν κόμμα. Αποδείχτηκε δε ότι το ρητό
της δεκαετίας του ’90 «το κόμμα που χάνει,
αμφισβητεί τις δημοσκοπήσεις» είναι αληθές.
Σε προσωπικό επίπεδο, κάποιες εκτιμήσεις
μου, που ανάρτησα στο fb, αποδείχθηκαν
ορθές και κάποιες άλλες όχι – για τις δημοτικές και περιφερειακές πάντως έδειξε ότι είχα
αφουγκραστεί σωστά, αλλά γι αυτές θα επανέλθω στο μέλλον.
Τι δεν προέβλεψα τώρα.
Αρχικά, δεν πρόβλεψα το ποσοστό διαφοράς.
Είχα την εκτίμηση ότι η διαφορά δεν θα ξεπερνούσε το 5,5%. Από ότι αποδείχθηκε και
σύμφωνα με αυτά που είπε η κα Χριστοδουλοπούλου, όντως η διαφορά είχε φτάσει στο
14% (αυτό που έλεγαν οι δημοσκοπήσεις δλδ)
κι ήταν μειούμενη, αν είχαν – είπε – ένα μήνα
ακόμη, η διαφορά θα ήταν πολύ μικρότερη.
Επίσης, δεν πρόβλεψα τον κο Βελόπουλο. Αυτό
έγινε για δύο λόγους, αφενός μεν πίστευα ότι
οι ψηφοφόροι της Χ.Α. πολύ δύσκολα θα ψήφιζαν κάτι άλλο, κι αφετέρου δεν μπορούσα
να πιστέψω ότι υπάρχουν «κηραλοιφές που
βοηθούν σε εκλογικές επιτυχίες» (είμαι περίεργος, και θυμούμενος την Τσιτσιολίνα στην
Ιταλία, πως θ’ αντιδρούσε το εκλογικό μας
σώμα, σε μια πιθανή υποψηφιότητα τύπου
Γκουσγκούνη).
Ακόμη, δεν πρόβλεψα (τουλάχιστον «ποσοστικά») τον Για(ν)νη, μ’ ένα νι. Την απάντηση
μου την έδωσε εχθές ο κος Κυρίτσης, ο οποίος
δήλωσε ότι «δεν ασχοληθήκαμε μ’ αυτόν διότι προέρχεται από την ίδια «μήτρα» μ’ εμάς».
Τον άφησαν χωρίς αντίλογο καθιστώντας τον
μοναδικό ήρωα του 2015.
Αρνητικό γι εμένα η αύξηση της ακροδεξιάς σε
ποσοστό του 10% (αθροίζοντας όλα τα κόμματα που πρόσκεινται σε αυτήν). Επίσης αρνητικό το πολύ μεγάλο ποσοστό αποχής.
Έχοντας υπόψη μου αυτά που «εισπράττω»
από συζητήσεις φίλων (κι ιντερνετικών) ο ΣΥΡΙΖΑ «πλήρωσε» κάποιες επιλογές σε κεντρικό
αλλά κι «οπαδικό» επίπεδο.
Αρχικά, δεν κατάλαβε, κάτι που έχω γράψει
πολλές φορές, ότι το πραγματικό του ποσοστό
(συνυπολογίζοντας την αποχή) ήταν 19% και
τα στελέχη του λειτουργούσαν λες και τους
είχε ψηφίσει το 50% του λαού. Βέβαια αυτό
θα ισχύσει και για την ΝΔ, εφόσον γίνει κυβέρνηση και κάνει τα ίδια.
Επίσης, δεν αντιλήφθηκε ότι ο κορμός των ψηφοφόρων του δεν ανήκαν στην αριστερά αλλά
στον επονομαζόμενο «μεσαίο χώρο». Άνθρωποι κατά βάση συντηρητικοί, όχι μόνο πολιτικά αλλά σε επίπεδο του φέρεστε. Αυτοί οι ψηφοφόροι δεν θα μπορούσαν να ανεχθούν τον
κυνισμό, την αλαζονεία και την κακοτροπιά
κάποιων από τα βασικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
(Παπάς, Πολάκης κλπ, απόδειξη η πρωτιά του
Κηπουρόπουλου), ούτε και τις «κιτς αναρτήσεις των τσιρίδων» του fb, βέβαια. Οι τελευ-

ταίες προκαλούσαν μια προσωρινή ευθυμία
μεταξύ των οπαδών αλλά «έδιωξαν» πολλούς
απ’ την κάλπη και τον ΣΥΡΙΖΑ. Για να ‘μαι όμως
«τίμιος» δεν έχω δει κανέναν που να προέρχεται από την αριστερά που να κάνει τέτοιες
βλακείες, ως επί τ πλείστον αυτά τα κάνουν οι
πρώην οπαδοί του ΠΑΣΟΚ.
Ακόμη, δεν ανέχονταν, στο όνομα της όποιας
αριστεράς, δράσεις όπως αυτής του ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ. Στην προσπάθεια του ο πρωθυπουργός
να κρατήσει τις συνιστώσες του 4% έχασε το
14%, πήρε το 70% των φυλακισμένων κι έχασε
μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας.
Επιπρόσθετα, βασικό επίσης ήταν ο θυμός για
τον συμβιβασμό του 2015, ειδικά γι αυτούς
που πίστεψαν «στα νταούλια» δλδ στο ότι
υπήρχε άλλη λύση κι οι προηγούμενοι ήταν
οι «προδότες» που ξεπούλησαν την πατρίδα.
Ταυτόχρονα με το μνημόνιο που υπέγραψε κι
ο ΣΥΡΙΖΑ, «δικαίωσε» - «ξέπλυνε» τους προηγούμενους που έκαναν τα ίδια, οπότε κάποιοι από το εκλογικό σώμα που πίστεψαν
ότι υπήρχε κι άλλη λύση και ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ
το 2015, δεν είχαν κανένα λόγο να το κάνουν
ξανά. Ο κος Φίλης είπε προ ημερών ότι ήταν
αναγκασμένοι να το κάνουν διότι θα πτώχευε
η χώρα… μα το ίδιο έλεγαν κι οι προηγούμενοι…
Επίσης, η υπερ-φορολόγηση της «εναπομένουσας» μεσαίας τάξης (ξεκίνησε με τους
προηγούμενους βέβαια, αλλά εκτινάχθηκε τα
τελευταία τέσσερα χρόνια).
Τέλος, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί κι η
φθορά που υπήρξε για το θέμα των Σκοπίων
(την άποψη μου για την συμφωνία την έχω
αναφέρει). Δύο τραγικά λάθη που ‘κανε η κυβέρνηση σε αυτό το θέμα (εκτός από την ίδια
την συμφωνία) ήταν ότι προχώρησε μόνη της
σε αυτό χωρίς καμία συνάντηση των πολιτικών αρχηγών (άλλο ένα δείγμα της υπεροψίας
της) και το βασικότερο «βάφτισε» φασίστες
όσους πολίτες αντιδρούσαν.
Θα ‘θελα να παραμείνω λίγο στο φαινόμενο
της αλαζονείας και τι σημαίνει, ή πως το ερμηνεύω εγώ, αλλά θα καταχραστώ τον χώρο
του εκδότη και δεν το θέλω, ίσως σε κάποια
επόμενη έκδοση.
Μ’ αυτά κι αυτά, οι διεθνείς αγορές αντέδρασαν θετικά στην προκήρυξη των εκλογών,
αλλά και στα αποτελέσματα αυτών. Σύμφωνα
με το CNN μαζικές ήταν οι εισροές που καταγράφονται στα ελληνικά ομόλογα την Δευτέρα (27/05) στον απόηχο των εκλογών. Το δεκαετές ελληνικό ομόλογο σημειώνει απόδοση
3% καταγράφοντας πτώση 1,5% σε σχέση με
το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής.
Το ελληνικό πενταετές ομόλογο δε, σημειώνει
απόδοση 2,07% και διαμορφώνεται 0,10% χαμηλότερα σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη χρονική περίοδο.
Μία τελευταία παρατήρηση σε σχέση με τα
αποτελέσματα των ευρωεκλογών στην Ευρώπη, που κανονικά θα πρέπει να απασχολήσει
άμεσα «νικητές κι ηττημένους»: Σας παραθέτω τα αποτελέσματα της ακροδεξιάς και τα
συμπεράσματα δικά σας.
24% στην Γαλλία η Λεπέν
56% στην Ουγγαρία ο Ορμπάν
30% στην Ιταλία ο Σαλβίνι
20% στο Βέλγιο οι Vlaams Belang
11% στην Γερμανία οι ΑFD
18% στην Αυστρία οι FPO
11% στην Ολλανδία οι FORUM
43% στην Πολώνια οι Pis
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Εμπρός πίσω

γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,
johnlekkas2004@yahoo.gr

Πληρώνω, πληρώνεις, πληρώνουμε......Φόροι,
τέλη, παράβολα, χαρτόσημα και η λίστα δεν έχει
τέλος. Και όλο μας λένε ότι επιβάλλεται να πληρώνουμε για να έχουμε κοινωνικό κράτος και
κάποιοι συμπολίτες μας να απολαμβάνουν τις
συντάξεις και τα επιδόματά τους. Καμία αντίρρ
ηση,αλλά.............Πολλοί από αυτούς τους πληρώνουν στερούνται βασικά αγαθά για να γίνει
αυτή η αναδιανομή πλούτου, δεν πάνε και τις
διακοπές τους. Δεν φτάνουν τα μισθά, πως να το
κάνουμε. Μήπως να αλλάξουμε την «διατροφή»
του κράτους, έχει αρκετό «λίπος» που μπορεί να
χρηματοδοτήσει την κοινωνική πολιτική.
Ψηφιακή μεταρρύθμιση της Δημόσιας
Διοίκησης και ηλεκτρονική διασύνδεση ΟΛΩΝ
των δημόσιων υπηρεσιών. Πόσο καλύτερη και
πιο απλή θα γίνει η ζωή μας (των πολιτών – φορολογούμενων) και η ζωή των δημοσίων υπαλλήλων. Πόσα € θα εξοικονομούσε το κράτος από
την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του προκειμένου να χρηματοδοτήσει κοινωνικές πολιτικές
και να μην κάνει αυτή την άδικη αναδιανομή
του πλούτου που κάνει μέχρι σήμερα; Γιατί να
τρέχω σε αναρίθμητες δημόσιες υπηρεσίες όταν
αλλάζω την ταυτότητά μου και σπαταλώ πολλές
παραγωγικές εργατοώρες; Πότε θα λειτουργήσει το κράτος μας στα πρότυπα των προηγμένων
δυτικοευρωπαϊκών κρατών;
Όλοι ευαγγελίζονται την ανάπτυξη, αλλά πως;
Χρειάζεσαι καλή λειτουργία του κράτους και
μείωση της φορολογίας για να προσελκύσεις
επενδύσεις. Εδώ παντρεύεται η ψηφιοποίηση
των κρατικών δομών με την άμεση μείωση των
φορολογικών συντελεστών. Η καλή λειτουργεία
του κράτους σημαίνει θεσμικός εκσυγχρονισμός
και απλοποίηση των νόμων και των κανονιστικών ρυθμίσεων. Καλό το «λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τ’αγόρι μου» αλλά το επιχειρείν είναι
αμείλικτο. Οι αριθμοί δεν συγχωρούν και φεύγουν από εκεί που δεν αισθάνονται καλά. Οι
επενδύσεις θα μειώσουν την ανεργία και, υπο
προϋποθέσεις, θα εξασφαλίσουν υψηλότερους
μισθούς. Βρήκαμε και ένα ωραίο τρόπο για να
σταματήσει η εκροή πτυχιούχων εις το εξωτερικό, το περίφημο brain drain: Υψηλοί μισθοί,
ανάλογοι της εξειδίκευσης και των τυπικών προσόντων και χαμηλή φορολογία.
Και ερχόμαστε στο δύσκολο κομμάτι. Εδώ χρειαζόμαστε σύνεση,κοινή λογική, συνεργασία
και υπομονή. Με άλλα λόγια, όλα τα παραπάνω χρειάζονται χρόνο για να αποδώσουν
καρπούς,εφόσον υπάρξει και ριζική αλλαγή νοοτροπίας. Όλων. Το πολιτικό προσωπικό να ξεφύγει, επιτέλους ,από λογικές παλαιοκομματσμού
και ας τολμήσει να συγκρουστεί με συμφέροντα
και status quo δεκαετιών. Και η κοινωνία ας ξεφύγει από την λογικής της ζούγκλας, ας κατανοήσουμε όλοι ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη
θα φωτίσουν το δρόμο του μέλλοντος. Αλλιώς ο
Πώποτας παραμονεύει για να μας πάει ΕΜΠΡΟΣ
ΠΙΣΩ.
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Βόσπορος ο μοναδικός, Της Γεωγραφίας και της Ιστορίας…

«Έχουν μπει πια στο Βόσπορο. Κάμποσο
κράτησε όλη αυτή η διαδικασία. Στένεψε η πλατιά
αφιλόξενη θάλασσα, συρρικνώθηκε σε λουρίδα,
ήρθαν κοντά οι ακτές με τα αρχοντικά και το πράσινο ολόγυρα. Εδώ μάλιστα, σαν να έκανες περίπατο σ’ έναν πλωτό δρόμο. Γέμισαν χρώματα, κίνηση τα μάτια κι εκείνοι οι γλάροι μια χαρούμενη,
ξετρελαμένη συντροφιά.
Χρώμα ουρανού πύρινο, καθώς οι ηλιαχτίδες έπαιζαν το τελευταίο τους κρυφτό, πριν από
τη δύση. Και ξαφνικά σαν να αιωρούνταν από τον
ουρανό γέμισε ο πορτοκαλής ουρανός με τη σκιά
του αρχιτεκτονικού θαύματος: Αγιά-Σοφιά!
Άφωνη η Ελένη δε θυμήθηκε να φωνάξει
και τους άλλους, όπως είχε υποσχεθεί. Λες και θα
μπορούσαν να τρέξουν. Πάγωσαν τα αίματα στις
φλέβες τους τόσες ώρες μέσα στον πόντο, τόσες
ώρες κουβαριασμένοι, τα διπλωμένα κόκαλα δεν
υπάκουαν. Κι όμως! Σαν ένας ψίθυρος να έφτασε
στα αυτιά όλων, σαν ένα άγγιγμα να τους ξύπνησε
απαλά. Όλοι, μα όλοι, άλλος αργά κι άλλος αργότερα, σηκώθηκαν βογκώντας, σέρνοντας τα βαριά
σώματα, τα νοτισμένα, τα μουδιασμένα, και βγήκαν στο ανοιχτό κατάστρωμα, να δουν, να θαυμάσουν, να σταυροκοπηθούν, να προσευχηθούν, να
ενισχύσουν την ελπίδα, που τόσο ανάγκη είχαν.
Μοναδική ευκαιρία ζωής για την Ελένη,
να δει αυτό το θαύμα, που ανελλιπώς κυριαρχού-

σε στις ιστορίες της γιαγιάς και της μητέρας. Σαν
όλοι οι άνθρωποι να γεννιούνταν και να γέρναγαν
με το ίδιο όνειρο κι ας μην το πραγματοποιούσαν
ποτέ οι περισσότεροι. Να δουν την Αγία Σοφία. Η
Εκκλησία ήταν ένα σύμβολο, ένα μεγαλείο, ήταν
η Εκκλησία που ένωνε μύθο και πραγματικότητα,
θρησκεία και ιστορία, Ανατολή και Δύση. Η Εκκλησία θησαυρός με τα χρυσάφια και τ’ ασήμια, τα
βαρύτιμα καντηλέρια, τα πολυπρόσωπα λαμπυρίζοντα ψηφιδωτά, τον τρούλο ουρανό, τις κόγχες
και τα σήμαντρα, τους κίονες, τα παραθύρια και
τα καμπαναριά, αφιερώματα του Ιουστινιανού και
της Θεοδώρας. Η σκιαγραφημένη μέσα στον ορίζοντα εικόνα της Αγίας Σοφίας τούς επέτρεψε να
δουν κάθε εξωτερική αρχιτεκτονική λεπτομέρεια.
Δε μιλούσαν, δεν κινούνταν, μόνο ένιωθαν. Άπληστη η κοινή κρυφή λαχτάρα όλο και περισσότερα
ζητούσε. Να μπορούσαν, λέει, να βρεθούν κάτω
από τον ουράνιο τρούλο της!
Όσο το μήκος των στενών κράτησε τ’ όνειρο, τριάντα και κάτι χιλιόμετρα Βόσπορος. Η πραγματικότητα λιγότερο. Οι φυσικοί ελιγμοί του Βόσπορου έκρυψαν το όραμα, που παρέμενε αιώνες
τρυπωμένο εκεί, σε έναν τόπο χαρισματικό, σε μια
σχισμή της Ευρασίας, δροσερή, λουλουδιασμένη,
πολιτισμένη. Σ’ αυτήν τη γειτονιά ξυπνάνε κάθε
που ξημερώνει οι δυο ήπειροι. Αντικριστά τ’ αρχοντικά, σαν ζωγραφιές, αναζητούν φως και ήλιο, για

να στεγνώσουν τις υγρές τους νύχτες. Ανοίγουν τα
πορτοπαράθυρά τους και καλημερίζονται με τον
αφρό των κυμάτων, που φιλούν μια την ανατολική
και μια τη δυτική ακτή. Κι η μέρα παίρνει το δρόμο
της, γίνεται χρωματιστή, μουσική, πολύβουη με
τους ήχους από στεριά και θάλασσα, μυρωδάτη με
τους ανατολίτικους μόσχους στις αγορές, ιωδιούχα, αλμυρή με τα ολόφρεσκα θαλασσινά όστρακα,
ζωγραφισμένη με τα λουλουδιασμένα παρτέρια.
Σιγά σιγά έφευγε πίσω το ουράνιο θέαμα,
οι ακτές γίνονταν πάλι μονότονες, βαρετές. Το φως
της μέρας λιγόστευε, ενώ παρέμεναν καρφωμένοι
όλοι στην κουπαστή, αμίλητοι, ώσπου έγιναν σκιές στο σούρουπο. Έκλεινε η ουράνια πανοραμική
οθόνη, βράδιασε, ευκαιρία να κρατήσει το όνειρο.
Αυτή η νύχτα θα ήταν αλλιώτικη. Νύχτα χαρμολύπης. Κούρνιασαν πάλι σαν τα πετεινά του ουρανού.
Το μεγάλο ανθρώπινο πορτρέτο ισοπεδώθηκε,
εκτός από την ψυχή τους, που έμεινε εκεί ψηλά,
πάνω στο μεγάλο τρούλο, ανάμεσα ουρανού και
γης. Η ελπίδα τους ξαναφτερώθηκε, τα βλέφαρα
έκλεισαν, αποκοιμήθηκαν – έτσι φαινόταν τουλάχιστον – με μειδίαμα. Ίσως να είναι διαφορετικό
και το ξύπνημα.»
						
Από το αδημοσίευτο μυθιστόρημα,
«Φωνή πατρίδας», απόσπασμα
Βάντα Παπαΐωάννου-Βουτσά
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Κλίσεις, αποκλίσεις και επικίνδυνες παρεκκλίσεις …
από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

–Εκλογές!
–Πέρασε κι αυτό. Πώς πέρασε όμως…
–Κλίνατε επ’ αριστερά!
–Κλίνατε επί δεξιά!
–Ευθεία δεν υπάρχει;
–Έκλινα υπέρ της άποψης να μην αναφερθώ σε τούτο το ατόπημα προ της
διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών.
–Αλλά;
–Αποφάσισα να κλίνω το ρήμα δρω ακολουθούμενο από τη φράση «εν καιρώ».
–Εκείνοι όμως κλίνουν καθημερινά τα
ρήματα αγνοώ και αδιαφορώ.
–Και ό,τι θέλω κάνω…
–Αφού όλα κλίνουν υπέρ της εξουσίας.
–Έχουν έμφυτη την κλίση στην αυθαιρεσία.
–Στην προβολή και στο εγώ.
–Να δεις κλίση που έχει η κόρη του Ίωνα
στα αρχαία!
–Παιδεύεται με τον πατέρα του, τον ταλαιπωρούν και οι πληγές από την κατάκλιση…
–Ευτυχώς παίρνει χαρά από την πρόοδο
της μικρής.
–Κι εσύ ελπίζω, από την κλίση του γιού
σου στη φυσική.
–Καθένας με την κλίση του.
–Ψάχνει ισορροπία.
–Και ο πολιτικός; Η κλίση του κορώνα
του: μάσκα, υποκρισία.
–Θυμήθηκα την κλίση γραμμικής συνάρτησης.
–Σε λίγο θα μας πεις και για την τυπική
απόκλιση στη στατιστική! Έχεις κλίση στο
να αλλάζεις κουβέντα για τον γιό σου
λέγαμε.
–Και λοιπόν;
–Έλυνε ασκήσεις χθες. Κεκλιμένο επίπεδο
και τριβή. Μου έλεγε κάτι για γωνία κλίσης και εφαπτομένη. Εκείνη τη στιγμή, η
τηλεόραση αρχίζει να λέει για το δεξαμενόπλοιο που πήρε κλίση ξαφνικά.
–Ναι, το άκουσα, έκαναν έκκληση για
βοήθεια στα κοντινά πλοία μέσω ασυρμάτου.
–Άλλοι ενημέρωναν και έδιναν το στίγμα
με κλήσεις από τηλέφωνα δορυφορικά.
–Ξαφνικά αλλάζει το σκηνικό και η παρουσιάστρια αρχίζει ν’ αναφέρεται στις
κλήσεις για παράνομη στάθμευση στον
Δήμο Αθηναίων. Μετά για την κατάσταση, γι αυτούς που δεν τα έβγαζαν πέρα
και έκλεισαν το μαγαζί τους.
–Τα γνωστά. Φαντάζομαι βομβαρδισμός
ειδήσεων μετά.
–Εκκρεμείς υποθέσεις που έκλεισαν με
την καινούργια ρύθμιση νοσοκομεία που
δεν έχουν κλίνες̇ προβλήματα στο κλεινόν
άστυ̇ κλινήρης ο υπουργός Υγείας…
–Κατάλαβα, πάει η φυσική.
–Πριν προλάβω ν’ ανασυνταχτώ, έρχεται
η μικρή και με ρωτάει: «κλίνονται οι ξένες
λέξεις;»
–Ορίστε;
–Συνέχισε: «κλίνονται τα ξένα επίθετα;»
–Εσύ τι λες;
–Ρώτησε την κόρη του Ίωνα καλύτερα.
–Δεν έχω μονάδες για κλήσεις στο κινητό.
–Η χαριστική βολή, ήρθε μετά. Με
ρωτάει: «κλίνονται τα ακρωνύμια και τα
αρκτικόλεξα;»

–Και τι να της πω;
–Ειδικά αυτά, με τίποτε.
–Ακάθεκτη, συνεχίζει: «πώς γίνεται
κάποιος να ξέρει ότι χρειάζεται γενική για
το όνομα μιας οδού, μετά από τη λέξη
οδός»…
–Ναι, καλά ως εδώ, πάμε παρακάτω.
–…«αλλά να κλίνει το ακρωνύμιο Κρατικού Οργανισμού, σαν να ήταν όνομα;»
–Τι εννοείς, της λέω.
–«Να, κοίτα μόνος σου», μου λέει.
–Και βλέπω στο κινητό της φωτογραφία
πινακίδας οδού.
–Πού;
–Σε περιοχή του Δήμου Σαρωνικού.
–Και;
–Αντί για «ΟΔΟΣ ΚΤΕΟ»…
–Ναι.
–Γράφει «ΟΔΟΣ ΚΤΕΟΥ»!
–Τι εννοείς, η πινακίδα ονοματοθεσίας
οδού;
–Ναι, κανονικότατα.

–ΚΤΕΟΥ;
–Πεντακάθαρα! Δες!
–Και κανείς δεν την πρόσεξε ως τώρα;
–Όχι, ούτε αυτή, ούτε πολλά ακόμη που
βλέπω και ακούω καθημερινά και ταράζομαι τόσο, που δεν έχω «πού την κεφαλήν
κλίνω».
–Κλίνω ή κλίναι;
–«Κλίνω», αν χρησιμοποιήσω υποτακτική.
–Κι αν δεν;
–«Κλίναι» αν ακολουθηθεί το προτιμητέο
από τον προφορικό λόγο…
–Και επικρατήσαν μού φαίνεται…
–Απαρέμφατο.
–«Κλίνη» δεν λένε οι Γραφές;
–Ναι, αλλά εκεί είναι σε τρίτο ενικό.
–Καλά, θ’ ανοίξω λεξικό…
–Δε χρειάζεται δα και ιδιαίτερη κλίση!
–Τι εννοείς;
–Τι χρειάζεται; Σεβασμός, αγάπη και ενδιαφέρον για τη γλώσσα.
–Συμφωνώ!
–Εν αρχή ην ο λόγος…
–Και στο τέλος;
–Πάλι λόγος ην.
–Δηλαδή;
–Τι ρωτάμε πριν το τέλος;
–Ποια η τελευταία του κουβέντα;
–Ιδού!
–Τι τα θες, ποιος ακούει;
–Κακό του κεφαλιού τους όσοι «ουκ
ήκουσαν και ουκ έκλιναν το ους αυτών»...
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Aπό κάλπη σε κάλπη μας
έμεινε το κουσούρι…
γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης

Ένα απέραντο καφενείο που όλοι
μιλούν για πολιτική! Όλα έγιναν
με δημοκρατικές
διαδικασίες και
κανείς μα κανείς
δεν μπορεί να
αμφισβητήσει τα
αποτελέσματα. «Δεν ξέρει ο λαός
να ψηφίζει…κλπ» αφού δεν μας ψήφισε! Ξέρει δεν ξέρει ψήφισε. Από
κει και πέρα αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα και πορευόμαστε. Δίνουμε
χρόνο στους εκλεγμένους να δούμε
και αυτούς. Τα υπόλοιπα όλα για
κατανάλωση. Έφοδο λέει ο υπουργός στο ΕΦΚΑ να διαπιστώσει γιατί
δεν απαντούν στα τηλέφωνα. Και
; Μήπως βρέθηκε πάνω στα «δικά
του παιδιά», στις στρατιές του
Παυλόπουλου που γιγάντωσαν , με
μοναδικό αποτέλεσμα την υπερχρέωση του, το δημόσιο; Έφυγε ανακαλύπτοντας μπροστά στις κάμερες
ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού
και υλικοτεχνικής υποδομής! Μα
καλά δεν μπορούσε να πάρει τηλ.
Να του πουν! Ποιος θα απαντούσε; Ας έστελνε το Μήτσο να ρώταγε τον κουμπάρο, αν πάθανε κάτι
! Έρχονται και οι συνιστώσες (αυτές οι αριστερές, σαν τα καρπούζια
μπασταρδεμένα με κολοκύθια για
να πάρουν χρώμα και όγκο και ας
έχουν όποια γεύση) να ξεκινήσουν
πάλι τους αγώνες! Στις μπάρες στα
διόδια, στα τρακτέρ…(θυμάστε που
ανέβαιναν πάνω για να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τις επιδοτήσεις, αυτές
που (αναγκαστικά) φορολόγησαν!
στο σκίσιμο των μνημονίων, ΕΝΦΙΑ…κλπ…Αχ..αχ…τελικά η καριέρα
είναι χολέρα, πολύ σωστά το είπε
ο σύμβουλος του πρωθυπουργού
και τώρα είναι διαθέσιμος με τόση
εμπειρία για σύμβουλος επιχειρήσεων…Μην σπρώχνεται όλοι θα πάρετε… Το νοικοκυριό δεν είναι θέμα
«δεν υπάρχουν λεφτά», «παραλάβαμε καμένη γη»…Tο νοικοκυριό ξεκινάει από σκούπα και φαράζι…άντε
και λάστιχο στις αυλές….τα υπόλοιπα είναι μεταξύ επανάστασης
και επαναστατικής γυμναστικής! Η
ζωή προχωράει όταν υπάρχει θέληση. Πόσες μα πόσες φορές κοιτάζω
αυτή τη θέληση στη φύση. Στην κάπαρη που σκίζει τον βράχο, κοιτάει
την θάλασσα, ανθίζει και χαμογελάει! Αυτή είναι η φύση, εμείς είμαστε
ο άνθρωπος. Ο πολιτισμός, αυτή η
δημοκρατία που μάλλον μοιάζει με
κλεπτοκρατία, να κυριαρχεί παντού.
Να θέλει να επιβληθεί στη φύση,
στο δίκαιο, στην ανθρωπιά…στις
αξίες. Με τις υπερβολές μας, την
ματαιοδοξία μας, τα εγώ μας…
Συνεχίζουμε!!!
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Γράφει
η Αθηνά Γ.
Αναστασίου
Δικηγόρος
akalivia@yahoo.gr

Ο ΦΑΡΟΣ
ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ
[5/5/12]
Τα δάχτυλα
των μεταλλωρύχων
δείχνουν
πάνω στις στοές
σαν μινιατούρες
καραβιών
στον χάρτη,
τους πλόες τους.
Στην από σκότος
θάλασσα
φέγγει
στο μέτωπό τους
δεμένος φάρος.
Οι στοές
σαν κύματα ορθά,
απειλούν και
σπαίρουν
τη ζωή
στα μεταλλεία.
Μετάλλευμα
που σπαρταρά
στα δίχτυα τους
πιασμένο.
ΣΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ
[Στον άγνωστο
μεταλλωρύχο]
[16.5.12]
Τα χέρια σου
τ΄ακριβά,
βρήκαν
τον όμοιό τους
πλούτο,
στο βάθος
της γής.
Η πάνω γή
ήταν μικρή
για να
σε χορτάσει
ψωμί.
Έψαξες φώς
στο σκοτάδι,
το έσκαψες,
το βρήκες,
το προσκύνησες.
Για να σε ζήσει.
Τέλος,
δραπέτευσες
στην τελική σου πνοή,
απ΄το «χώμα το ελαφρύ»
που δεν το καταδέχθηκες.
Και βρήκες ψηλά
της γαληνής
και της γαλήνιας
όψης σου,
το όμοιο.
Ήσουν
του ύψους
και του βάθους.
Γιατί,
ανήκες
εσύ
στους λίγους.

ΤΟ ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ.
2019

γράφει
η Κατερίνα Μερκούρη

Έβαλε στην τσέπη του
το χαρτζιλίκι. Καβάλησε το παλιό,
σκουριασμένο ποδήλατο κι άρχισε να
τραβά κατά τον κάμπο. Ένα απόγευμα
καλοκαιρινό του χάιδευε την πλάτη,
καθώς ακολουθούσε την τροχιά της
δύσης. Βαρύς ο ήλιος, μαχμουρλής,
μάζευε ένα ένα τα πλοκάμια του και τα
έκρυβε προσεχτικά πίσω από το βουνό.
Βάλθηκε να κάνει ορθοπεταλιές. Βιαζόταν. Λες και δεν ήθελε να τον προλάβει η ‘πρόοδος’. Παραπονιόταν και
το ποδήλατο, ο χωματόδρομος άνοιγε πληγές στο πονεμένο του σώμα.
Πέρασε από τα περιβόλια κι απ’ τα
μποστάνια. Νιούτσικοι, ξεθαρρεμένοι
βλαστοί έγερναν κατά τη δύση, ιχνηλατώντας σταγόνες δροσιάς. Πάνω τους
ήταν δεμένα κολοκύθια, αγγούρια,
μελιτζάνες, τυλιγμένα στα σπάργανα
της θερινής παραγωγής. Πήγε να τον
ζαλίσει η μυρωδιά από τα πεπόνια.
Που και που έβλεπε τον πατριάρχη. Φορούσε ψάθινο καπέλο κι
έσκυβε στοργικά πάνω από τους
τρυφερούς καρπούς. Χάιδευε τους
κορφάδες, έψαχνε τους βλαστούς,
ψαχούλευε το χώμα, ανυπομονούσε για το πρώτο καρποθέρι.
Γύρω
του
βομβούσαν
κύ-

Ρούγ[κ]ες 2019

κλοι
αδιάβλητης
συνέπειας.
Μπροστά του απλώνονταν οι ελιές.
Νέες, γριές, λυγερόκορμες. Το άνθος τους τις είχε αφήσει, δίνοντας
τη θέση του σε μικροσκοπικούς, καταπράσινους γιους, που γύρευαν
δροσιά στις παρυφές του δειλινού.
Είδε
το
ξωκλήσι.
Μικρό,
παλαιό,έμοιαζε με αρχαίο ασκητή
που είχε εγκαταλείψει τα εγκόσμια.
Μια λησμονημένη πινελιά το είχε ζωγραφίσει, βαπτίζοντας ταυτόχρονα
τον ατρόμητο τόπο. Ο μύθος έλεγε ότι
όταν ο τόπος άρχιζε να φωνάζει δυνατά το όνομα του,μια βελανιδιά έτρεξε
κι άρχισε να κρύβει το ξωκλήσι, μην
τυχόν και το ανακαλύψει η ‘πρόοδος’.
Κάθισε στο πεζούλι. Μύριζε λιβάνι.
Αναμμένα τα καντήλια αρμένιζαν στο
χωνεμένο λάδι. Έκλεισε τα μάτια, περίμενε το Θεό. Δεν Τον αναζητούσε,
δεν Του έδινε σχήμα,ούτε μορφή.
Του αρκούσε που Εκείνος ερχόταν.
Νύχτωσε..σκέφτηκε την μάνα του, θ’
ανησυχούσε. Ανέβηκε στο ποδήλατο
και πήρε τον δρόμο της επιστροφής.
Οι πέτρες διαπόμπευαν το ραγισμένο ποδήλατο κι εκείνο βογκούσε.
Έφτασε στο χωριό. Οι λάμπες είχαν
ανάψει στα στενά, άπλωναν το λυρικό φως με διάσπαρτες κορώνες συστολής. Οι γυναίκες μαζεύονταν στη
ρούγα. Είδε την μάνα του, είχε βγει
στο δρόμο ανήσυχη. Ετοιμάστηκε για
καυγά, μα γλύκανε μόλις τον είδε.
‘Πήγα μια βόλτα!’ της είπε. Άφησε το

λαβωμένο ποδήλατο και σωριάστηκε
στο σκαλοπάτι. Θυμήθηκε το χαρτζιλίκι. Έχωσε το χέρι μες στην τσέπη του
παντελονιού. Μάταια..δεν υπήρχε
πουθενά. Είχε γλιστρήσει από την τρύπια τσέπη. Είχε κυλήσει σαν τον ιδρώτα του, είχε εξανεμιστεί μαζί με την
παιδική του αθωότητα. Μπορεί και
να το έχασε στον δρόμο για το Θεό.
Απόκαμε
ευτυχισμένος...το
είχε
εξαργυρώσει!
Η ‘πρόοδος’ τον ακολουθούσε.
19-06-2019, στην οδό Σ. Μερκούρη

Το βράδυ ερχόταν με πληρωμές. Μόλις σουρούπωνε, μια μια οι γυναίκες έβγαιναν έξω, κρατώντας τα σκαμνάκια. Τα πεζοδρόμια άρχιζαν να μοιάζουν με μονόχρωμες ανθοδέσμες που τις διέκοπταν μπουμπουκιασμένα ξεσπάσματα.
Άρχιζαν την κουβέντα, από κει που την είχαν αφήσει. Οι μεγάλες κρατούσαν το μέτρο, μαζί και τον τόνο. Είχαν δει πολλά, αμέτρητα είχαν ακούσει. Έφευγε η ματιά,
ταξίδευε, κλωθόταν η θύμηση, έφτανε στην αρχή. Ήσυχες, χωρίς βιάση, απολάμβαναν το πλήρωμα που τους απένειμε ο γινωμένος χρόνος, τραβώντας την άκρη
από την ξεφτισμένη ψάθα, ή μπαλώνοντας μια τρύπα από το σκισμένο μαξιλάρι.
Μόνο οι νέες, με τις φούστες τις φαρδιές και τα κλαρωτά ρομπάκια έμπαιναν ανάμεσα στην κρουστή πλήξη και της έδιναν χρώμα νεανικό γεμίζοντας ηλιόλουστες παρεμβάσεις την ασήμαντη καθημερινότητα. Ερχόταν τότε η ώρα που το φαγητό, το καινούργιο κέντημα, η λάτρα του σπιτιού και η αυλή η ανθοφορούσα έπαιρναν διαστάσεις μυθικές, γίνονταν άθλοι
τιτάνιοι. Χαμογελούσαν οι άλλες, βλέπεις οι βαριές διακυμάνσεις του βίου είχαν περάσει από τις δικές τους πλάτες.
Εγώ γινόμουν ένας διψασμένος μίσχος. Σκαρφάλωνα στα κάγκελα κι έφτανα στην άκρη στο τοιχάκι. Άκουγα ασάλευτη,
παραδινόμουν, λάξευα τα καΐκια μου, τράτες ονειρευόμουν. Πόσα ταξίδια μου χάρισαν εκείνες που δεν έφυγαν ποτέ!
Εκεί στεκόμουν, μέχρι που τον έβλεπα, καθώς ερχόταν από το καφενείο. Μύριζε τσιγάρο. Πόσο ακόμα να καθόταν, θα σηκωνόταν χαράματα...περίμενα κι εγώ. Τραβούσε το σκαμνάκι και καθόταν μαζί
τους. Έρχονταν και οι υπόλοιποι, ο ένας πίσω από τον άλλο, μέχρι που η παρέα γινόταν γειτονιά.
Κατέβαινα κι εγώ από το φύλλωμα, γινόμουν άνθρωπος ξανά και πήγαινα για ύπνο, βαπτισμένη σε αστεία και πειράγματα, κρατώντας απαλά στα χέρια μου μια σταλίτσα νυχτολούλουδο και χίλια μικρά θαύματα.
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ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΓΡΙΜΑΝΗ

Παναγιώτης Δάλμαρης
«Το μέλλον δεν ανήκει στους
παραπονιάρηδες»
Η ελληνικότητα είναι αίσθημα ή
συνείδηση; Είναι και τα δύο, καθώς
συνείδηση και συναίσθημα είναι
τα απαραίτητα «συστατικά» ενός
ολοκληρωμένου ανθρώπου. Τι πιο μικρό
ελληνικό αγάπησα. Τα μικρά απλά της
Ελλάδας αλλά και την απλότητα από
την οποία γεννήθηκε ένας σπουδαίος
παγκόσμιος πολιτισμός.
Η υπέροχη εκδοχή του Έλληνα. Ο
Λεωνίδας, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης
και ο Ευκλείδης, ο Καζαντζάκης και ο
Δερτούζος. Ο «υπέροχος», Έλληνας
έχει πολλές εκδοχές και συνεχίζει να
εξελίσσεται με βάση την ιστορική μνήμη
και την προσαρμογή του στις σύγχρονες
καταστάσεις. Αυτό που με χαλάει. Η
υπερβολική τάση για προσφυγή στο
παράπονο – μεγιστοποιεί τα υπαρκτά
προβλήματα της σύγχρονης Ελλάδας και τορπιλίζει τις σημαντικές δυνατότητές
της, για να τα ξεπεράσει. Το μέλλον δεν ανήκει στους παραπονιάρηδες, αλλά σε
εκείνους που πιστεύουν ότι μπορούν να το δημιουργήσουν!
Προσόν ή μειονέκτημα να είσαι Έλληνας σήμερα; Μειονέκτημα; Όχι βέβαια!
Είναι κοινή πρακτική η προβολή της ελληνικότητας ως αιτία μύριων προβλημάτων.
Στην πραγματικότητα, αυτή η τακτική είναι δικαιολογία με σκοπό την κάλυψη
προσωπικών ανεπαρκειών και φοβιών. Είναι αλήθεια ότι οι σημερινές καταστάσεις
κάνουν τη ζωή στην Ελλάδα δύσκολη για τους περισσότερους Έλληνες, αλλά και
πότε ήταν εύκολη; Ας μην ξεχνάμε ότι στην αρχαία Αθήνα πολλά από τα τρόφιμα
έπρεπε να εισάγονται από αποικίες στη Μαύρη Θάλασσα!
Παράγει πολιτισμό ο Έλληνας της νέας εποχής ή μένει προσκολλημένος σε μια
ρητορική ελληνικότητα; Ναι, παράγει. Ως «πολιτισμό» ορίζω την παραγωγικότητα
όχι μόνο στο χώρο των τεχνών, αλλά επίσης στην επιστήμη, την τεχνολογία και
την επιχειρηματικότητα-ο παγκόσμιος πολιτισμός είναι συνάθροισμα αυτών των
πεδίων δράσης. Η Ελλάδα εκπροσωπείται με περισσή επάρκεια και συμμετέχει
στην παραγωγή πολιτισμού: Μιχάλης Λαζαρίδης, Αριστοτέλης Ωνάσης, Στέλιος
Χατζηιωάννου, Γιώργος Παπανικολάου, Δημήτρης Νανόπουλος, Μιχάλης Δερτούζος,
Νικόλας Νεγροπόντε, Ιωσήφ Σηφάκης, μερικά μόνον ονόματα σύγχρονων
σημαντικών Ελλήνων, στους ώμους των οποίων έχουμε την τύχη και την τιμή να
στεκόμαστε.
Με ποια ταυτότητα οι Έλληνες περιέρχονται τον σύγχρονο κόσμο; Ελπίζω
με την ταυτότητα του παγκόσμιου πολίτη- αυτό είναι ένα από τα διαχρονικά
χαρακτηριστικά γνωρίσματα των Ελλήνων. Με την συγκεκριμένη ταυτότητα, οι
Έλληνες συμμετέχουν και προσφέρουν στο πνεύμα των ελληνικών και διεθνών
ιδεωδών της Δημοκρατίας, της προόδου και της αδελφικότητας μεταξύ των λαών. Ο
Σωκράτης, άλλωστε, φέρεται να είχε πει ότι δεν είναι ούτε Αθηναίος ούτε Έλληνας,
αλλά πολίτης του κόσμου.
Το ελληνικό μου «γιατί» κι ένα «πρέπει» που πέταξα. Αναρωτιέμαι «γιατί» να
ξεχνάμε τις αξίες και το στόχο για μόρφωση και βελτίωση. Όσο για το «πρέπει»
…προτιμώ να συλλέγω, αντί να «πετάω», δηλαδή να ξεχνάω.
Ο Έλληνας ποιητής μου. Ο Οδυσσέας Ελύτης: «χρωστάμε στη διάρκεια μιας
λάμψης την πιθανή ευτυχία μας». Η αδιαπραγμάτευτη ελληνική αλήθεια μου. « Ο
δε ανεξέταστος βίος ου βιωτός ανθρώπω» (Απολογία Σωκράτους)
Η οδός των Ελλήνων στον παγκόσμιο χάρτη- ορίστε την. Οδός Πλανήτης Γη.

Οι Έλλ ηνες βρίσκονται παντού, καταφέρνουν ό,τι αποφασίσουν συνειδητά και το
πιστέψουν συναισθηματικά. Αντλούν δύναμη και έμπνευση από τα κατορθώματα
των προγόνων τους και προσβλέπουν στο μέλλον με αισιοδοξία. Είναι άξιοι
εκπρόσωποι της ανθρωπότητας και της ιστορίας τους.

* Ο Παναγιώτης Δάλμαρης είναι λέκτορας του τομέα Technology and Innovation
Management στο University of Technology, στο Σίδνεϊ.
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ΕΚΛΟΓΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΛΛΑ ΤΙΝΑ…… ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Μέρος Β’)
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

οπου η Προσφυγική ψήφος κινήθηκε εντός του βενιζελισμού.

Προς το παρόν βασικό κριτήριο της προσφυγικής
ψήφου είναι η διαδικασία αποκατάστασης τους.

Όλες οι εφημερίδες, τοπικές και αθηναϊκές τις επόμενες ημέρες αναφέρονταν στο γεγονός. Ο εκλογικός αγώνας ήταν σκληρός, γιατί το σύστημα δε
συγχωρούσε ολιγωρίες. Το πάθημα του 1920 θα
έπρεπε να είχε γίνει μάθημα για όλους, νικητές
και ηττημένους γιατί και τότε (δεν υπήρχαν ακόμη
πρόσφυγες στη Αθήνα) είχε χάσει ο Βενιζέλος και
οι Λαϊκοί είχαν κερδίσει με μεγάλη διαφορά εδρών
λόγω πλειοψηφικού.

Οι εκλογές του 1926

Όπως αναμένονταν ο Βενιζέλος θριάμβευσε.

Η διακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας λίγο
αργότερα θα γίνει δεκτή με ενθουσιασμό από
τους πρόσφυγες που είχαν αναπτύξει έντονα αντιμοναρχικά αισθήματα.

Μικρασιάτες στον Πειραιά

H πολιτική στήριξη των προσφύγων προς την βενιζελική παράταξη είναι σχεδόν απόλυτη κατά
την πρώτη δεκαετία εγκατάστασης τους στην νέα
τους πατρίδα. «Η κομματική ταύτιση δεν είναι ο
μοναδικός παράγοντας που καθορίζει τις πολιτικές
στάσεις των ψηφοφόρων και συνεπώς της ψήφου.
Πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο τον εκλογών κάθε φορά, τη φύση
των διακυβευμάτων, την προσωπικότητα των
υποψηφίων….»(Mayer N.)
Οι πρόσφυγες σχεδόν αμέσως γίνονται κομμάτι
του εκλογικού συστήματος. Με την έλευση τους
στην Ελλάδα οι βενιζελικοί ζητούν να τους δοθούν
πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Οι Κωνσταντινικοί εισηγούνται να ψηφίζουν οι Πρόσφυγές σε ξεχωριστούς εκλογικούς καταλόγους όπως οι Εβραίοι και
οι Μουσουλμάνοι. Η «επανάσταση» Πλαστήρα-Γονατά τελικά επιβάλλει πλήρη πολιτικά δικαιώματα
στους Πρόσφυγές εντάσσοντας τους άμεσα και
ισότιμα μέσα στο εκλογικό σώμα.
Οι εκλογές του 1923
Στις εκλογές του 1923 που γίνονται αμέσως μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα ΛεοναδρόπουλουΓαργαλίδη η αντιβενιζελική παράταξη δεν συμμετέχει. Σε αυτές τις εκλογές παρά τη συμμετοχή
και υπερψήφιση μόνο βενιζελικών συντελείται μια
τομή εντός του βενιζελικού χώρου. Η διαφωνία που
προκύπτει για το πολιτειακό ζήτημα και τον τρόπο
διαχείρισης του θα επιφέρει τη ρήξη ανάμεσα στις
δύο πτέρυγες του βενιζελισμού (την συντηρητική
πτέρυγα και την αριστερή πτέρυγα).
Έτσι φτάνουμε στις εκλογές στις 16 Δεκεμβρίου,

Οι πρώτες εκλογές που μπορούμε να αρχίσουμε να
μελετάμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προσφυγικής ψήφου είναι αυτές του 1926 οπού εκδίδονται για πρώτη φορά στην Ιστορία του Ελληνικού
κράτους και αναλυτικά αποτελέσματα. Επίσης είναι οι πρώτες εκλογές που υιοθετείται αναλογικό
εκλογικό σύστημα. Ο βενιζελισμός επιβεβαιώνει
την κυριαρχία του με το κόμμα των Φιλελευθέρων
να είναι πρώτο κόμμα με διαφορά με ποσοστό
31,63% έναντι 20,27% του Λαϊκού κόμματος του
Παναγή Τσαλδάρη. Παρόλα αυτά τα δύο στρατόπεδα αν αθροίσουμε τους ψήφους τους φαίνεται
να ισορροπούν (Κόμμα Φιλελευθέρων –Δημοκρατική Ένωση/ Λαϊκό Κόμμα- Κόμμα Ελευθεροφρόνων). Επίσης είναι η πρώτη φορά που το ΚΚΕ έχει
εκπροσώπηση στη Βουλή με 10 Βουλευτές και ποσοστό 4,38%.

Η 4/ΕΤΙΑ ΒΕΝΙΖΈΛΟΥ 1928 -1932

Σε αυτές τις εκλογές συναντάμε πολλά προσφυγικά κόμματα ή κόμματα που από τον τίτλο τους
φαίνεται να προσπαθούν να αποσπάσουν ένα
κομμάτι του προσφυγικού πληθυσμού.

(η 4-ετια Βενιζέλου)
Η τετραετία ( 1928 -1932 ) της νέας κυβέρνησης
είχε τα στοιχεία μιας κάποιας σταθερότητας. Ο Βενιζέλος δεν απέφυγε τα λάθη ούτε τον διέκρινε η
παλαιά ορμή και το ρίσκο δεδομένου ότι έδειχνε
συμφιλιωτικός αλλά και συντηρητικότερος. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου συμμαζεύτηκαν κατά
κάποιο τρόπο τα οικονομικά, προχώρησε η βιομηχανική ανάπτυξη με την ώθηση που έδωσαν οι
πρόσφυγες και επήλθε μια σχετική ηρεμία.

Σε αυτές τις εκλογές η στήριξη στον βενιζελισμό είναι απόλυτη από μεριάς των προσφύγων.

Τρία ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της
περιόδου.

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 1928 /
Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Α) Η πρωτοβουλία από πλευράς του Βενιζέλου
για υπογραφή συμφώνου φιλίας με τον Κεμάλ
όπου η Τουρκική πλευρά ευχαρίστως το αποδέχθηκε αφού ουσιαστικά βγήκε κερδισμένη.

Ύστερα από 3 χρόνια αυτοεξορίας ο Βενιζέλος γυρίζει στην Ελλάδα την 19η Απριλίου 1927. Επανιδρύει
το κόμμα, αλλά με εκσυγχρονιστικό χαρακτήρα και
περιεχόμενο. Η κυβέρνηση συνεργασίας είχε μεν
καλές προθέσεις αλλά δεν ήταν για τα πολύ δύσκολα. Η 19η Μαΐου 1928 αποτελεί σταθμό στη
νεότερη ιστορία. Ο Καφαντάρης παραιτείται από
αρχηγός κόμματος Φιλελευθέρων και αναλαμβάνει ο Ελ. Βενιζέλος. Ο δρόμος ήταν ανοικτός για
το Βενιζέλο αλλά αυτός δεν ήταν πια ο φλογερός
επαναστάτης του Θερίσου. Η ήττα του 1920 τον
γέμιζε ανασφάλεια. Η υποδοχή του Βενιζέλου
υπήρξε πράγματι πρωτοφανής σε όγκο και παλμό.

(Απόσπασμα εφημερίδας-Συνθήκη ‘Αγκυρας)
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Ο Ελ. Βενιζέλος με τοποθέτηση του στην Βουλή
στις 10 Φεβρουαρίου του 1930 αναγγέλλει και
επισήμως το τέλος της Μεγάλης Ιδέας, αναφέρει ότι «είμεθα αποφασισμένοι να εργαστούμε
εντός των ορίων (των συνόρων)». Επίσης διαπιστώνει ότι «Η Τουρκία είναι σήμερον εξόχως
φιλειρηνική δεν έχει βλέψεις επί Ελληνικών η
ξένων εδαφών. Μετά την κατάργησαν της Αυτοκρατορίας το Τουρκικό κράτος αισθάνεται πλήρως ότι, αν θέλει να καταστεί κράτος εθνικόν,
ουδέν έχει συμφέρον να επιδιώξει εκ νέου την
καταδυνάστευσιν ξένων λαών.» ( Δαφνής Γ.)
Έτσι φτάνουμε στις 10 Ιουνίου του 1930 όπου
υπογράφεται τελικά η σύμβαση της Άγκυρας.

τρίδες τους. Η αίσθηση της προσωρινότητας
αρχίζει να γίνεται αντίληψη της νέας πραγματικότητας που σίγουρα δεν ήταν ευχάριστη. Οι
προσφυγικοί πληθυσμοί καταλαβαίνουν πλέον με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι από εδώ και
πέρα θα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του
ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού και ότι δεν
είναι απλώς περαστικοί από αυτόν. Μεγάλο
κομμάτι του προσφυγικού πληθυσμού αρχίζει
να νοιώθει προδομένο από την πολιτική Βενιζέλου. Από την άλλη υπάρχει και ένα κομμάτι που
αντιλαμβάνεται ότι δεν υπήρχε άλλη λύση από
το ρήγμα στις σχέσεις Προσφύγων-Βενιζέλου,
το οποίο μολονότι δεν εκφράζεται αμέσως, είχε
ήδη δημιουργηθεί.
Β) Το Νόμπελ Ειρήνης στον Κεμάλ
Υπήρξε ένα σημείο που έθιξε ακόμη περισσότερο την ευαισθησία των προσφύγων, το οποίο
όμως αναδείχθηκε σχετικά πρόσφατα. Ο Βενιζέλος με συνήγορο του το Μουσολίνι πρότεινε
για το Νόμπελ Ειρήνης τον Κεμάλ Αττατούρκ.!
Ευτυχώς δεν του απενεμήθη τελικά.

(ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ-ΙΝΟΝΟΥ).

Η σύμβαση αυτή προέβλεπε περιληπτικά:
•

Το συμψηφισμό των περιουσιών των
πληθυσμών που ανταλλάχθηκαν, τη μη
απόδοσή των περιουσιών προσώπων
που δεν υπάγονται στην ανταλλαγή
αλλά οι περιουσίες τους είχαν καταληφθεί από τις δύο κυβερνήσεις για τις
ανάγκες της αποκατάστασης.

•

•

Την ίδρυση της ιδιότητας του «εταμπλί».
Ουσιαστικά απαγόρευε την επιστροφή
των ανταλλάξιμων στις περιοχές τους
εκτός αν βρίσκονταν στις περιοχές που
εξαιρέθηκαν της ανταλλαγής που τους
δινόταν η δυνατότητα επιστροφής.
Τέλος ρυθμίστηκαν και κάποια θέματα
σχετικά με εκατέρωθεν αποζημιώσεις
συμψηφίζοντας της περιουσίες μεταξύ
χριστιανών και Μουσουλμάνων.

Κάλεσμα για την 3η εκδήλωση
Μικρασιατικής Μνήμης
21 Σεπτεμβρίου 2019, Ανάβυσσος
Φέτος συμπληρώνονται 14 ΧΡΟΝΙΑ από το ξεκί-

νημα αυτής της δημόσιας παρουσίασης στον χώρο
που σήμερα αποτελεί την <<στέγη>> της Ιστορίας όλων των Αναβυσσιωτών, αλλά και όλων όσων
εγκαθιστάμενοι τα τελευταία χρόνια, αγάπησαν τον
ΤΟΠΟ & ζήτησαν να μυηθούν στην ΙΣΤΟΡΙΑ του. Φέτος τηρώντας για τρίτη συνεχή χρονιά το ραντεβόυ
με τις ΡΙΖΕΣ & την ΙΣΤΟΡΙΑ, σας προσκαλούμε στην
3η εκδήλωση Μικρασιατικής Μνήμης, που
φέρει τίτλο:

<<Μια μέρα στον κήπο του Μουσείου>>

Γ) Εμπόδιο στην κάθοδο
των εγκλωβισμένων Ποντίων
Ο Βενιζέλος το 1928 εμπόδισε την κάθοδο των
Ποντίων προσφύγων που είχαν εγκλωβιστεί στη
Σοβιετική Ένωση. Προφανώς το κύριο πρόβλημα του σε εκείνη την συγκυρία ήταν η δυσκολία
αποκατάστασης ακόμα περισσοτέρων προσφύγων και ο φόβος αλλοίωσης του εκλογικού σώματός.

Περιλαμβάνει 4 σπονδυλωτές παρουσιάσεις / ξεναγήσεις /εκθέσεις / βίντεο, με πλούσια θεματολογία
από την Ιστορία του Αρχαίου Δήμου Αναφλύστου,
τις Μικρασιατικές Πατρίδες, την πορεία στο Μικρασιατικό Μέτωπο, τα 100 χρόνια από την απόβαση
στην Μικρά Ασία, την Συνθήκη της Λωζάνης, την
Ανταλλαγή των πληθυσμών, την Εγκατάσταση στην
Ανάβυσσο και την Νέα ΖΩΗ στον ΤΟΠΟ, ……καθώς
και πολλά άλλα που ο κάθε επισκέπτης θα ανακαλύψει .
Παππούδες , παλιές ξεχασμένες Γιαγιάδες, …..εικόνες χαμένες στον χρόνο …..αλλά πολύ καλά φυλαγμένες από το Αρχείο του Μάκη Αγκούτογλου.
Σύντομα θα κυκλοφορήσουν περισσότερες πληροφορίες στο FB του Μουσείου .Ακολουθήστε μας.

Αποτέλεσμα της υπογραφής του συμφώνου ήταν
η οξεία κριτική της αντιπολίτευσής στο πρόσωπο
του Βενιζέλου με κύριο κέντρο της κριτικής τον
συμψηφισμό των Τουρκικών με των Ελληνικών
περιουσιών. Ο Βενιζέλος αμφισβητεί ότι οι περιουσίες των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν μεγαλύτερης αξίας από τις περιουσίες των Μουσουλμάνων που διώχθηκαν
από την Ελλάδα. Η συμφωνία δημιουργεί τριγμούς ακόμα και στη βενιζελική παράταξη από
όπου προέρχονται και οι πιο σκληρές κριτικές.
Η υπογραφή του συμφώνου ειρήνης αποτελεί
ουσιαστικά την ταφόπλακα στα όνειρα των
προσφύγων για επιστροφή στις παλιές πα-

MOΥΣΕΙΟ
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
‘’Μάκης Αγκούτογλου’’

ΩΡΕΣ ΚΟΙΝΟΥ /
10.00-12.00 ΠΜ , 12.00-14.00MM
& 6.00-8.00 MM, 8.00-10.00 MM
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας σε ξεναγήσεις .
Παρακαλώ ενημερώστε εγκαίρως στα :
τηλ. 6945 997987,
e-mail: museum@agkoutoglou.gr
Για το Μουσείο :
Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου

ΕΣΤΙΑ 21-4-1958 / (από κείμενα αναγνωστών)
(Από τα απόνερα της Βενιζελοκρατίας, διαμορφώθηκαν
απόψεις και θέσεις πολιτών, αρκετά χρόνια αργότερα.)

Μεγάλου Αλεξάνδρου 40 ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ,19013
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ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ

Για κάποιους είναι απλά μια ακόμη εκδρομή σ έναν τόπο με ιδιαίτερα έως περίεργα χαρακτηριστικά.
Για τους Καππαδόκες, όμως, είναι τάμα και χρέος μαζί!

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή εκατοντάδες Καππαδόκες απ’ όλη την Ελλάδα ξεκινούν ένα μεγάλο ταξίδι, ένα ταξίδι που είναι τάμα και χρέος μαζί. Τάμα
να βρεθούν στα χωριά της καταγωγής τους, να
διαβούν τα σοκάκια που περπάτησαν οι πρόγονοί
τους, να αποτίσουν φόρο τιμής στη ρίζα τους.
Χρέος να μην αφήσουν να «χορταριάσει» το μονοπάτι που χάραξε πριν από είκοσι χρόνια ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, επισκεπτόμενος από
το 1999 κάθε χρόνο τις προγονικές τους εστίες
και ανοίγοντας τις εκκλησιές με τις σφαλισμένες
για 100 και πλέον χρόνια πόρτες. Εκκλησιές που
στέκουν ακόμη όρθιες στην Αγιοτόκο Καππαδοκία
ως αδιάψευστοι μάρτυρες της δισχιλιετούς και
πλέον παρουσίας των Ελλήνων στο οροπέδιο.
Το Οροπέδιο της Καππαδοκίας δημιουργήθηκε
(κυρίως ) από την έκρηξη του ηφαιστείου του
Αργαίου (υψόμετρο 4.000 μ.) Ο πρώτος ιστορικός
που αναφέρεται στην Καππαδοκία είναι ο Ηρόδοτος ο οποίος το 1600 π.Χ. κάνει αναφορά για κατοίκους στην περιοχή ( το κράτος των Χετταίων). Η
παρουσία των Ελλήνων ξεκινά από την εποχή του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ το 315 π.Χ. αρχίζει η
Ελληνιστική περίοδος της Καππαδοκίας. Από τότε
μέχρι και την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης
με την αναγκαστική μετακίνηση των πληθυσμών,
οι Έλληνες, οι Ρωμιοί της Καππαδοκίας, οι Γιουνάν
(Ίωνες ), όπως συνηθίζεται να μας αποκαλούν οι
Τούρκοι , έχουν αδιάλειπτη παρουσία στην περιοχή. Την παρουσία των Ελλήνων, εκτός από τις
3000 εκκλησίες, μαρτυρούν και τα προγενέστερης
εποχής πλείστα ευρήματα των αρχαιολόγων, τα
οποία κοσμούν ολοένα και περισσότερα μουσεία
της γείτονος.
Ο Μικρασιατικός Σύλλογος Βουναίνων «Η καθ
ημάς Ανατολή», ακολουθώντας τα βήματα του
Πατριάρχη, διοργάνωσε εκδρομή και φέτος στην
Καππαδοκία, στα πλαίσια της οποίας τα μέλη, οι
φίλοι αλλά και οι συνταξιδιώτες είχαν την ευκαιρία
να εκκλησιαστούν στην Μαλακοπή και στην Άβανο, παράλληλα, να επισκεφτούν το Γκιορεμε, τη
Σινασό, το Προκόπι, την Μπρούσσα, την Καισάρεια
και την Άγκυρα.
Το ταξίδι ξεκίνησε το χάραμα της Τετάρτης 19 Ιουλίου από τα Βούναινα. Μετά από 7ωρη διαδρομή
περάσαμε το τελωνείο των Κήπων. Στη συνέχεια,
πήραμε το δρόμο για την πανέμορφη Μπρούσα ,
στην οποία φθάσαμε μέσω Τσιαννάκαλε. Στην όχι
άδικα πρώτη πρωτεύουσα του Οθωμανικού κράτους (BURSA), η οποία σφύζει από ζωή και έχει έναν
κοσμοπολίτικο αέρα, είναι απαραίτητο για τον επι-

σκέπτη να δει την πολύβουη αγορά της -το μετάξι
κυριαρχεί παντού- την παλιά Ελληνική συνοικία με
τα πανέμορφα αρχοντικά της, το μνημείο και το
μουσείο του Καραγκιόζη και του Χατζη αβατ, όπως
τον αποκαλούν οι Τούρκοι, και το μαυσωλείο του
Ιδρυτή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας Οθωμαν,
το οποίο στεγάζεται σε πρώην Ελληνορθόδοξη Εκκλησία .
Η επόμενη μέρα μάς βρήκε στο δρόμο για την
πρωτεύουσα του Τουρκικού κράτους, την Άγκυρα.
Στο δρόμο για την Άγκυρα υπάρχει το πάρκο του
Σαγγάριου. Είναι, πράγματι, υποχρέωση για τον
Έλληνα ταξιδιώτη να κάνει μια στάση στο σημείο
αυτό. Οι φιλίστοροι προφανώς και γνωρίζουν πως
ο Σαγγάριος ήταν το τελευταίο σημείο όπου έφθασε ο Ελληνικός στρατός και πως στη μάχη που ακολούθησε ηττήθηκε σηματοδοτώντας την έναρξη
της Μικρασιατικής καταστροφής. Το «φαραωνικό»
άγαλμα του Τούρκου φαντάρου ο οποίος κρατάει
στο ένα χέρι το όπλο και με το άλλο κάνει την κίνηση του «σταμάτα» δείχνει το μέγεθος της ιστορικής
αξίας που έχει για τον Τουρκικό λαό η μάχη του
Σαγγάριου . Δίχως ο γράφων να διεκδικεί δάφνες
ιστορικού και με δεδομένη την πεποίθηση πως την
ιστορία την γράφουν πάντα οι νικητές και το μελάνι έχει στεγνώσει πολλά χρόνια πριν, ως απλός
Έλληνας ταξιδιώτης, φθάνοντας στον Σαγγάριο
και ατενίζοντας τον ορίζοντα στο βάθος του οποίου υπάρχει η Άγκυρα -μερικές δεκάδες χιλιόμετρα
από το σημείο- ένιωσα την ανάγκη την ευρέως διαδεδομένη και εκλαϊκευμένη ιστορική άποψη (Τι
γουμάρια ‘χασαν οι Έλληνες στρατηγοί και ‘τρεχαν
να βρουν την κόκκινη Μηλιά στα βάθη της Ανατολής) να την αναθεωρήσω.
Χωρίς κάποιο αξιοθέατο στο υπόλοιπο της διαδρομής να μπορεί να «κλέψει» το βλέμμα αλλά και
τον φωτογραφικό φακό των ταξιδιωτών, νωρίς το
απόγευμα οι εκδρομείς, φθάνοντας στην Άγκυρα,
επισκέφθηκαν το βραβευμένο ιστορικό μουσείο
της πόλης στο οποίο στεγάζεται το σύνολο των εκθεμάτων που έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική
σκαπάνη από την περιοχή της Μεσοποταμίας. Εκθέματα από την ζωή των Χετταίων, των Ελλήνων
της εποχής του Μ. Αλεξάνδρου, των Ρωμαίων και
των Ελλήνων της εποχής του Βυζαντίου κοσμούν
τις προθήκες του αξιόλογου αυτού μουσείου. Σε
γενικές γραμμές η Άγκυρα, ως πόλη, παρά το μέγεθος, το οποίο οφείλεται στην επιλογή της ως
πρωτεύουσα του κράτους, στερείται του κοσμοπολίτικου χαρακτήρα που διακρίνει την Πόλη, την
Μπρούσα και την Καισάρεια. Για τους ταξιδιώτες

που επιθυμούν να κλείσουν τη μέρα τους με ένα
ποτηράκι αλκοόλ καλύτερα να αποφεύγεται ως
προορισμός, διότι τα καταστήματα αγορανομικού
ενδιαφέροντος που έχουν την άδεια να προσφέρουν αλκοόλ δεν είναι πολλά και κλείνουν σχετικά
νωρίς .Για να γίνει, μάλιστα, κατανοητή η διαφορά
μεταξύ Άγκυρας και Πόλης μεταφέρεται αυτούσια
η ιστορία την οποία ακούσαμε από Τούρκο υπήκοο.
Ρωτήθηκε κάποτε ο Κεμάλ ποια είναι η ομορφότερη ώρα στην Άγκυρα. Η απάντηση που έδωσε ήταν
πως η ομορφότερη ώρα στην Άγκυρα είναι η ώρα
που αναχωρεί για την Κωνσταντινούπολη!
Επόμενη στάση η πανέμορφη Καισάρεια (Kayseri ),
μια πόλη που σφύζει από ζωή και διάθεση, βρίθει
από ιστορικά κτίρια, τείχη, εκκλησίες, περίτεχνα
τζαμιά των Σελτσουκων και μια απίστευτα μεγάλη
πολύβουη και γεμάτη με χρώματα και μυρουδιές
Ανατολής αγορά. Οι λάτρεις της φωτογραφίας θα
παραπονεθούν σίγουρα, αν ο χρόνος διαμονής
στην Καισάρεια είναι μόνο ένα απόγευμα, όπως ο
δικός μας. Στην Καισάρεια όλα είναι εμπόριο. Όλα,
όμως! Τα παιδιά ανδρώνονται και ωριμάζουν
μέσα στα εμπορικά των γονιών τους. Μαθαίνουν
από την προεφηβική ηλικία τη γοητεία του «παζαριού». Εκεί, δίχως παζάρι ούτε πουλιέται ούτε
αγοράζεται κάτι. Είναι σχεδόν προσβολή. Επιβάλλεται! Είναι η χαρά που αγγίζει τα όρια της «ηδονής», καθώς χρήματα και αγαθά αλλάζουν χέρια με
φρενήρεις ρυθμούς. Είναι δε τόση η σημασία που
έχει το εμπόριο για τους κατοίκους της έμορφης
αυτής Νύφης της Ανατολής, ώστε, όταν θέλουν να
μιλήσουν υποτιμητικά για κάποιον, χρησιμοποιούν
τη φράση «ασ’ τον αυτόν, αυτός είναι σπουδαγμένος, δεν είναι έμπορος !!!»
Την Ελληνική παρουσία στην ιστορία της πόλης καταμαρτυρούν οι Εκκλησίες και τα αρχοντικά με το
ιδιαίτερο ιστορικό αλλά και αρχιτεκτονικό κάλλος.
Εκεί, όμως, που αποκαλύπτεται η οικονομική ευρωστία των Ελλήνων της εποχής εκείνης είναι τα
κτίρια του σχολαρχείου αλλά και της Εκκλησίας τα
οποία σώζονται ανάμεσα από τα χαλάσματα των
αρχοντικών της Μουταλασκής. Η Μουταλασκή διεκδικεί και τον τίτλο της γενέτειρας της οικογένειας Ωνάση αλλά και άλλων διάσημων και πλούσιων
Ελλήνων της εποχής. Λέγεται, μάλιστα, πως την
αγάπη και το πάθος των σημερινών Καισαρειανών
προς το εμπόριο εμφύσησαν οι μεγάλοι Έλληνες
έμποροι οι οποίοι ξεκίνησαν από αυτόν τον τόπο
και εξαπλώθηκαν σ’ όλη την οθωμανική αυτοκρατορία, κάποιοι δε και έξω από αυτήν .
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Η άφιξη στο Προκόπι σηματοδοτεί την κορύφωση του ταξιδιού, καθώς το απόγευμα ο Πατριάρχης τελεί μέσα σε κλίμα συγκίνησης τον εσπερινό
στο εγκαταλελειμμένο και λεηλατημένο κτήριο
του Ναού των Άγιων Θεοδώρων στην Μαλακοπή
(Derinkuyu). Πλήθος πιστών, παιδιά, εγγόνια και
δισέγγονα Καππαδοκών -Καππαδοκών οι οποίοι
εκδιώχθηκαν βίαια και παρά τη θέλησή τους μετά
από την υπογραφή της συνθήκης της Λωζάνης από
τις πατρογονικές εστίες που βρίσκονταν στο οροπέδιο της Καππαδοκίας- φθάνουν απ’ όλη την Ελλάδα και ακολουθούν τα βήματα του προκαθήμενου της Ορθοδοξίας μέσα στις μισογκρεμισμένες
εκκλησιές ψάλλοντας και εξυμνώντας την πίστη
και την αγάπη τους προς το Θεό.
Οι Καππαδόκες φημίζονται για την αγάπη τους
προς τον Θεό . Και τούτο είναι ορατό παντού
στον πολιτισμό τους αλλά και στην καθημερινότητά τους. Σχεδόν όλοι οι χοροί και τα δρώμενα
τα οποία παρουσιάζονται κατά καιρούς από τους
σύγχρονους Καππαδοκικούς συλλόγους είναι συνδεδεμένοι με διάφορους τρόπους με τον Χριστιανισμό (π.χ οι χορευτές κρατούν κεριά ή εξυμνούν
το Μέγα Πάσχα και τον Άγιο Βασίλη (Εζ Βασίλη),
τον κανονικό Άγιο, όχι τον κόκκινο της coca cola .
Στην Μαλακοπή (Derinkuyu) βρίσκεται και η μεγαλύτερη επισκέψιμη υπόγεια πολιτεία. Είναι δε
τέτοιο το μέγεθός της που μπορούσε να φιλοξενήσει ολόκληρη πολιτεία. Ένα τεράστιο σύμπλεγμα
από υπόσκαφτες στοές στο οποίο συναντά κανείς

χώρους συνάθροισης, σχολεία, χώρους προσευχής αλλά και στάβλους για τα ζωντανά, σύστημα
αποχέτευσης και νερό, καθώς το κατώτερο τμήμα
επικοινωνεί με τον υδροφόρο ορίζοντα, ικανό να
φιλοξενήσει τον πληθυσμό μιας μικρής πόλης για
μήνες. Εκεί κατέφευγαν οι κάτοικοι του οροπέδιου κάθε φορά που οι επιδρομείς λεηλατούσαν την
περιοχή.
Το επόμενο πρωί, στον Άβανο (Avano), έξω από τον
λαξευμένο Ναό της Παναγίας και παρά την υψηλή
θερμοκρασία και την ηλιοφάνεια, οι προσκυνητές
θα παρακολουθήσουν τη Θεία Λειτουργία, τη χειροτονία του ιερωμένου, ο οποίος ταξίδεψε γι’ αυτόν τον λόγο από την Χίο, και θα δεχθούν για μια
ακόμη φορά την ευλογία του Πατριάρχη.
Είθισται ο Πατριάρχης να παραθέτει δείπνο στους
εκπροσώπους των αρχών, τους επισήμους, τα τιμώμενα πρόσωπα και τους προέδρους των σωματείων στην Σινασό (Mustafa Pasa ), σ’ ένα παλιό Ελληνικό αρχοντικό το οποίο ο νέος ιδιοκτήτης
έχει μετατρέψει σε ταβέρνα με την επωνυμία old
Greece House .
Η τελευταία μέρα είναι και η πλέον συγκινητική, καθώς όλοι κατευθύνονται στα χωριά απ’
όπου το 1924 ξεκίνησε το μακρύ ταξίδι της προσφυγιάς. Σουλούτσοβα, Αξός, Μυστί, Μαλακοπή,
Τζαλλελα, Ποταμια, Καρβάλη, Σινασός, Προκόπι,
Τσουχουρ, Καβλαχ Τεπε και δεκάδες άλλα χωριά
υποδέχονται τους απογόνους των πρώην κατοίκων
τους. Οι νέοι κάτοικοι των οποίων αρκετοί από

τους προγόνους τους ήταν και αυτοί ανταλλάξιμοι,
θύματα της περιβόητης συνθήκης, μάς γνωρίζουν
και στην πλειοψηφία τους είναι φιλικοί και φιλόξενοι. Οι φωτογραφικές μηχανές αιχμαλωτίζουν
αχόρταγα τις στιγμές∙ μισογκρεμισμένα σπίτια,
σφαλιστές Εκκλησίες, κεράσματα μέσα στα σπίτια,
ανταλλαγές δώρων, κεριά στον Άγιο Χαράλαμπο
στο SULUCHAVA, αγκαλιές μεταξύ ανθρώπων με
διαφορετική θρησκευτική αντίληψη, ιστορίες από
τότε…ο παππούς μου ήταν φίλος του δικού σου,
δάκρυα, υποσχέσεις, αλλά και καταγραφές για
τους πιο ψαγμένους...εδώ έμενε ο Ταναηλνταη ,
εδώ ο Γιουρουκ, αυτό ήταν το σπίτι του Χατζηηλια και, τέλος, ευχές, να ‘ρθετε και του χρόνου, να
‘ρχεστε, μια φωτογραφία μέσα στο σπίτι, μια στην
αυλή, μια στην εκκλησία...
Ο μουντός και συννεφιασμένος καιρός σηματοδοτεί την αναχώρησή μας. Άλλοι κλαίνε μέσα τους
κρυφά, άλλοι φανερά μην μπορώντας να κρύψουν
τη φωτιά που καίγει τα τσιγέρια τους, όλοι βουβοί.
Σου παίρνει ώρα να ξαναβρεί τον ρυθμό της η
αναπνοή και δυσκολεύονται να βγουν οι λέξεις .
Μια μόνη ευχή κρατάς κοιτώντας το οροπέδιο να
χάνεται από τα μάτια σου…Και του χρόνου, γεροί
να ‘μαστε !!!
Αθαναηλίδης Δ. Ηλίας
Απόγονος του εκ Σουλούτσοβα (Suluchaova Kuyu
,Επαρχία Nίγδης , Βιλαετι Ικονίου ) πρόσφυγα Ντημητρ Ταναηλογλου
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Με σύμμαχο τον καιρό, το φεγγάρι παρόν και ο κόλπος
του Σαρωνικού...μιά απέραντη ομορφιά, το Σάββατο
13/7, ο σύλλογος ¨Το Πανόραμα Σαρωνίδας”, πραγματοποίησε την καθιερωμένη πλέον καλοκαιρινή μουσική βραδιά. Με την συμμετοχή των καλλιτεχνών: Δάκη,
Γιάννη Πετρόπουλο, Πάνου Δερβού και Έλενας Περβαινά.

Όσοι παρευρέθηκαν στην κατάμεστη πλατεία Πανοράματος, ταξίδεψαν με τους ήχους της πάντα διαχρονικής μουσικής, απόλαυσαν τα τραγούδια και φυσικά χόρεψαν με
την ψυχή τους. “Να μας έχει ο Θεός καλά πάντα να

ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε”
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Η λησμονιά στο παρελθόν θεώρημα Μεγάλο
Αλλάζει ρούχα στο παλιό και λέει πως είναι άλλο

γράφει ο Κώστας Πόγκας
πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Το έχουνε δικό τους σκήπτρο απατηλό
Που κάνει το Κεφάλι χωρίς σταλιά μυαλό
Ξέρουν να το φωνάζουν πολλές φορές ξανά
Πως είμαστε διαβάτες από το πουθενά
Αυτές τις θεωρίες τις Τεχνοκρατικές
Που οι Ακαμάτες έχουν δικές τους πρακτικές
Τις κάνουν Αλυσίδες δεσμά για τους πολλούς
Όσοι πηγαίνουν κόντρα τους θεωρούν τρελούς
Στις φυλακές τους ρίχνουν και τους τρομοκρατούν
Τον πλούτο που παράγουν αυτοί λεηλατούν
Της Γης τους Κολασμένους τρέμουν μην σηκωθούν
Και δεν αφήνουν τόπο να πάνε να κρυφτούν.
10-6-2019

Οδική Ασφάλεια
γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης

Αγγλία…. Αριστερά. Ευρώπη, Αμερική…. Δεξιά
…ας το πάμε κάπως εγκυκλοπαιδικά σε αυτήν την έκδοση του
ΝΤΕΛΑΛΗ.
Στις περισσότερες
χώρες η οδήγηση γίνεται από την Δεξιά
πλευρά του δρόμου.
Σε άλλες -λιγότερεςαπό την Αριστερή
μεριά.
Το γιατί καθιερώθηκε σε κάθε χώρα
αυτή η θέση στον
δρόμο, έχει να κάνει από τα χρόνια του μεσαίωνα.
Οι ιππείς για να έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν με το δεξί χέρι το σπαθί τους
και να μονομαχούν με τον απέναντι ιππέα
κινούνταν στην αριστερή μεριά του δρόμου.
Έτσι η Αριστερή μεριά του δρόμου για κυκλοφορία έγινε θεσμός. Ο τότε Πάπας συνιστούσε μάλιστα, όσους επισκέπτονταν
την Ρώμη για προσκύνημα, να κυκλοφορούν από την Αριστερή μεριά του δρόμου,
για να μην γίνεται κυκλοφοριακό κομφούζιο. Οι τυπολάτρες Άγγλοι το έκαναν και
νόμο το 1883.
Μισό αιώνα νωρίτερα, η Αμερική με νόμο,
είχε καθιερώσει την Δεξιά μεριά για κυκλοφορία. Αυτοί είχαν μεγάλες άμαξες στους

δρόμους τους, που τις έσερναν δύο σειρές
από άλογα. Ο αμαξάς καθόταν στο πίσω
άλογο της αριστερής πλευράς. Για να μπορεί να χρησιμοποιεί το ``καμτσίκι`` με το
δεξί του χέρι. Αλλά και να βλέπει αν χωράει
με την απέναντι άμαξα στο να διέλθει.
Έχουμε μέχρι τώρα, Ευρώπη Αριστερά.
Αμερική Δεξιά. Η κάθε ήπειρος για τους δικούς της λόγους.
Πως και γιατί το γύρισε η Ευρώπη από την
Αριστερή μεριά στην Δεξιά…….
Στην Γαλλία –πριν την γαλλική επανάσταση το 1789- είχαν νομοθετήσει οι ευγενείς με τις άμαξές τους να κυκλοφορούν
αριστερά, και το ``πόπολο`` δεξιά. Με την
επανάσταση για να κρύβονται οι ευγενείς,
αριστοκράτες και πλούσιοι Γάλλοι, και να
μην πέφτουν θύματα ξυλοδαρμού και βανδαλισμού από τον λαό, το ``έπαιζαν`` και
αυτοί…. απλός λαός και κυκλοφορούσαν
από την δεξιά μεριά του δρόμου.
Έτσι και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τα χρόνια καθιερώθηκε η Δεξιά πλευρά του δρόμου για κυκλοφορία.
Οι Άγγλοι από πείσμα και μόνο δεν άλλαξαν και παρέμειναν στην αριστερή μεριά.
Το ίδιο επέβαλλαν και στις χώρες που πάτησαν το πόδι τους, στις αποικίες τους.
Μερικά από τα κράτη που κυκλοφορούν
από Αριστερά είναι η Κύπρος, το Πακιστάν,
Ιαπωνία, Αυστραλία, Κένυα, Ζιμπάμπουε,
Ουγκάντα… Και μια και είναι μήνας διακοπών την Προσοχή σας όσοι πάτε Μπαχάμες, Μαλβίδες, Νησιά του Σολομώντα, και
εκεί οδηγούν από Αριστερά.
‘Όσοι μείνετε Ελλάδα δύο φορές την Προσοχή σας, ο Έλληνας οδηγάει Όπου θέλει!
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Καλοκαίρι και προβλήματα αυτιών
γράφει ο
ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ
ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ
ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148

Είναι γνωστό ότι η κολύμβηση, είτε σε γλυκό
είτε σε αλμυρό νερό, πέρα των αναρίθμητων
ευεργετικών συνεπειών, έχει και κινδύνους
για τα αυτιά ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς
μήνες. Τα προβλήματα εστιάζονται, κυρίως,
σε προβλήματα λοιμώξεων και σε κινδύνους
από καταδύσεις. Κατά τους θερινούς μήνες
οι λοιμώξεις ευνοούνται από τις υψηλές
θερμοκρασίες και την αυξημένη υγρασία
Η εξωτερική ωτίτιδα αποτελεί τη
συνηθέστερη φλεγμονή και αφορά τον ερεθισμό μέρους ή όλου του εξωτερικού τμήματος του αυτιού από τον τυμπανικό υμένα
μέχρι το πτερύγιο του αυτιού. Προκαλείται
στις περισσότερες περιπτώσεις από νερό
που μένει μέσα στο αυτί μετά το κολύμπι,
γι’ αυτό και συχνά αποκαλείται «αυτί του
κολυμβητή» (swimmer’s ear). Το νερό μέσα
στο αυτί δημιουργεί τις συνθήκες υγρασίας
που διευκολύνουν την ανάπτυξη βακτηρίων.
Μια άλλη πιθανή αιτία της εξωτερικής ωτίτιδα είναι η χρήση μπατονέτας ή άλλων αντικειμένων για τον καθαρισμό του αυτιού, καθώς ένα ξένο σώμα μπορεί να καταστρέψει
το λεπτό στρώμα δέρματος που επικαλύπτει
τον ακουστικό πόρο, καθιστώντας τον επιρρεπή σε λοιμώξεις. Η αφαίρεση του προστατευτικού στρώματος της κυψελίδας(«κερί»)
του αυτιού προδιαθέτει σε λοιμώξεις. Τυχόν
συνυπάρχουσες δερματοπάθειες όπως η
ατοπική δερματίτιδα, η ψωρίαση και η σμηγματορροική δερματίτιδα, προδιαθέτουν σε
τέτοιου είδους λοιμώξεις. Επίσης, άλλα νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και
γενικά τα νοσήματα που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα, ανατομικά αίτια, ξένα
σώματα (ακουστικά βαρηκοΐας, σκουλαρίκια, κλπ) και οι αλλεργίες, αποτελούν, πολύ
συχνά, αιτία νοσηρότητας.
Τα παθογόνα μικρόβια είναι συνήθως βακτήρια όπως η Ψευδομονάδα, ο
Σταφυλόκοκκος, ο Πρωτέας, το Κολοβακτηρίδιο καθώς και μύκητες όπως η Κάντιντα, ο
Ασπέργιλλος, κλπ. Αναπτύσσονται, κυρίως,
σε πολυσύχναστες παραλίες καθώς και σε
δεξαμενές κολύμβησης πλημμελώς συντηρημένες.
Τα συμπτώματα της εξωτερικής ωτίτιδας είναι αρχικά ήπια και σταδιακά επιδεινώνονται αν δεν αντιμετωπιστεί. Στο αρχικό
στάδιο εμφανίζεται φαγούρα, ελαφρύ κοκκίνισμα, ευαισθησία του αυτιού στο άγγιγμα ή
στην πίεση ή/και εκροή διάφανου, άοσμου
υγρού. Στο επόμενο στάδιο εμφανίζονται
μέτριας έντασης συμπτώματα με σχετικά
έντονη φαγούρα, πόνο, εμφανές και εκτεταμένο κοκκίνισμα, πύον, αίσθημα ότι υπάρχει κάτι μέσα στο αυτί (λόγω πρηξίματος)
και επιδείνωση της ακοής. Σε προχωρημένο
στάδιο, η σοβαρή μορφή ωτίτιδας περιλαμβάνει έντονο πόνο που «ακτινοβολεί» στο
πρόσωπο, στον λαιμό ή στο πλαϊνό μέρος
του κεφαλιού, κοκκίνισμα και/ή πρήξιμο στο
εξωτερικό μέρος του αυτιού, πρήξιμο στους
λεμφαδένες του λαιμού και, ενδεχομένως,

πυρετό.

Η θεραπεία είναι πάντα αιτιολογική
με βάση το πιθανό παθογόνο αίτιο, βελτίωση των παραγόντων κινδύνου (π.χ ρύθμιση
σακχάρου), καθαρισμός του έξω ακουστικού
πόρου, εφαρμογή τοπικών σκευασμάτων
(σταγόνες, κρέμες, κλπ), λήψη παυσίπονωναντιφλεγμονωδών σκευασμάτων, αποφυγή
υγρασίας και, ενδεχομένως, λήψη από του
στόματος αντιβιοτικών ή αντιμυκητιασικών
χαπιών. Η λήψη καλλιέργειας δεν είναι πάντα απαραίτητη και κρίνεται κατά περίπτωση.
Ένα άλλο, λιγότερο συχνό, νόσημα της εποχής είναι οι τραυματισμοί από
πίεση του αυτιού (βαροτραύματα) λόγω
αυξημένης εξωτερικής πίεσης, όπως συχνά
συμβαίνει στις καταδύσεις. Ο τραυματισμός
αυτός μπορεί να προκύψει όλο το χρόνο
και με άλλους μηχανισμούς όπως ένα πολύ
δυνατό φύσημα της μύτης, άρση μεγάλου
βάρους, δυνατό φτέρνισμα, κλπ. Η κατάδυση, όμως, σε όχι απαραίτητα μεγάλο βάθος,
από άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη
εκπαίδευση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη
ή/και καταστροφική τόσο για το αυτί, όσο
και για αυτή ακόμα τη ζωή. Συνυπάρχοντα
αίτια, όπως ρινολογικά προβλήματα (χρόνια ρινοκολπίτιδα, σκολίωση διαφράγματος,
ρινίτιδες, υπερτροφία ρινικών κογχών, κλπ)
και ωτολογικά προβλήματα (ιστορικό ωτίτιδων, τραυματισμοί αυτιού, κληρονομικά και
εκ γενετής αίτια, κλπ) σε συνδυασμό με την
έλλειψη της απαιτούμενης γνώσης οδηγούν
σε σοβαρά και συχνά μη αναστρέψιμα αποτελέσματα.
Οι συνέπειες ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης κυμαίνονται από συγκέντρωση υγρού ή/και αίματος στο εσωτερικό του
αυτιού (αιμοτύμπανο), αιμορραγία ή ρήξη
του τυμπανικού υμένα, βλάβη στην ακουστική άλυσο, μέχρι βλάβη στο έσω αυτί. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι πόνος, αίσθημα
βουλώματος του αυτιού, εμβοές, ωτόρροια
υγρού ή/και αίματος, ζάλη, ίλιγγος, κώφωση.
Απαιτείται πλήρης ΩΡΛ κλινική
εξέταση και ενδελεχής ακοολογικός-νευροωτολογικός έλεγχος για τη διαπίστωση του
μεγέθους της βλάβης και το σχεδιασμό της
απαιτούμενης θεραπείας. Αυτή περιλαμβάνει πέραν της ανακουφιστικής αγωγής,
λήψη αντιβιοτικών, ρινικών αποσυμφορητικών και αποφυγή κάθε αιτίας, από αυτές
που αναφέρθηκαν, που αυξάνει την πίεση
στο αυτί. Εννοείται ότι ο συχνός επανέλεγχος
θα καθορίσει και τις μελλοντικές κινήσεις. Σε
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί
άμεσα ή μετά από κάποιο χρονικό διάστημα
χειρουργική επέμβαση για τον περιορισμό ή
τη διόρθωση της βλάβης.
Συμπερασματικά, τα προβλήματα
των αυτιών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
μπορεί να από απλά ενοχλητικά μέχρι επικίνδυνα όχι μόνο για το αυτί αλλά και για
την ίδια τη ζωή. Σε κάθε περίπτωση είναι ευθύνη του ειδικού ωτορινολαρυγγολόγου να
εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος και
να δώσει την απαιτούμενη θεραπεία. Η πρόληψη των παραγόντων κινδύνου και η σωστή εκτίμηση των ικανοτήτων μας μπορεί να
αποσοβήσει πολλές δυσάρεστες συνέπειες.
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Ναταλία Α. Ρενιέρη
Ορθοπεδικός χειρουργός
Επιστημονικός Συνεργάτης του Ιατρικού Αθηνών, Κλινική Ψυχικού
Γιώργος Α. Ρενιέρης
Ορθοπεδικός χειρουργός – Χειρουργός Τραύματος
Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπ/μιακού Γενικού Νοσοκομείου Π.Γ.Ν Αττικόν

Πώς αντιμετωπίζουμε μία πληγή?

Η πληγή αφορά τον τραυματισμό του δέρματος και των
υποκείμενων μαλακών μορίων. Μπορεί να προκαλείται
από κάποιο αιχμηρό αντικείμενο ή από κάποιο αμβλύ
τραυματισμό. Οι πληγές από
αιχμηρά αντικείμενα, όπως
μαχαίρια, καρφιά κ.α. μπορεί, ακόμα και αν δεν φαίνονται ιδιαίτερα μεγάλες
και δεν πονάνε τόσο πολύ,
να εκτείνονται σε βάθος, να
επηρεάζουν τις βαθύτερες
δομές, όπως οι τένοντες,
οι μύες, αγγεία και νεύρα,
απαιτούν επομένως ιδιαίτερη προσοχή.

ή μόλυνσης. Σε περίπτωση
που το αιχμηρό αντικείμενο
έχει μείνει στην πληγή μην
το αφαιρείτε καθώς μπορεί
να προκληθεί μεγαλύτερη
ζημιά.

Ποια πληγή μπορώ να αντιμετωπίσω χωρίς ιατρική
βοήθεια?

• Πληγή η οποία παρά τις
αρχικές ενέργειες δεν κλείνει ή εμφανίζει ερυθρότητα,
πρήξιμο ή εκροή πύου.

Κάθε πληγή χρειάζεται άμεση φροντίδα καθώς μπορεί
να μολυνθεί αν επιτραπεί
σε βακτήρια να συσσωρευτούν στην περιοχή. Μία μικρή επιφανειακή πληγή ή
ένα μικρό κόψιμο μπορεί
να αντιμετωπιστεί στο σπίτι.
Αρχικά καθαρίστε την πληγή
με άφθονο νερό. Σε περίπτωση μικρής αιμορραγίας,
πιέστε με μία γάζα έως ότου
σταματήσει. Στη συνέχεια
καθαρίστε την πληγή με ένα
αντισηπτικό (οξυζενέ, octenisept, betadine κλπ.) και
καλύψτε το τραύμα με μία
γάζα και επίδεσμο. Καλό είναι να μην χρησιμοποιείτε
αλοιφές σε ανοιχτές πληγές.
Αν η πληγή πονάει μπορείτε
να πάρετε κάποιο αντιφλεγμονώδες (π.χ. ιβουπροφένη)
ή παρακεταμόλη.
Πότε πρέπει να επισκεφθώ
τον ιατρό?
Μεγάλης έκτασης πληγή ή
βρώμικη πληγή ή πληγή με
συνεχιζόμενη αιμορραγία.
• Πληγή από τρύπημα (καρφί, αγκίστρι, μαχαίρι). Οι
πληγές αυτές αν και συχνά
είναι μικρές, εκτείνονται σε
βάθος, με αποτέλεσμα να
αυξάνεται ο κίνδυνος σοβαρότερου τραυματισμού

• Πληγή από δάγκωμα ανθρώπου ή ζώου. Οι πληγές
αυτές συνοδεύονται από
υψηλό κίνδυνο μόλυνσης,
λόγω του μεγάλου αριθμού
μικροβίων στο στόμα του
ανθρώπου και των ζώων.
Ακόμα και μικρές τέτοιες
πληγές απαιτούν προσεκτικό
καθαρισμό και ενδεχομένως
αντιβιοτική κάλυψη.

• Ο πόνος επιμένει ή μία
πληγή που δεν πονούσε αρχικά πονάει έντονα.
Ο ιατρός σας θα καθαρίσει
την πληγή, θα σταματήσει
την αιμορραγία, θα αποφασίσει πως να κλείσει την
πληγή και αν χρειάζονται
ράμματα και θα αποφασίσει αν χρειάζεστε κάλυψη
με αντιβίωση ή αντιτετανικό
όρο ή εμβόλιο. Στο σημείο
αυτό προκύπτουν δύο ιδιαίτερα σημαντικά ζητήματα α)
ο τέτανος και β) η αντιβιoτική κάλυψη.
Ο τέτανος είναι μία ιδιαίτερα σπάνια αλλά επικίνδυνη
λοίμωξη. Ο εμβολιασμός (με
3 δόσεις) είναι υποχρεωτικός στην παιδική ηλικία και
1 δόση πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 10 χρόνια.
Επομένως σε περίπτωση
που δεν έχει πραγματοποιηθεί ο βασικός εμβολιασμός ή
έχουν περάσει περισσότερα
από 10 χρόνια από τον τελευταίο εμβολιασμό, αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος
του τετάνου. Στην περίπτωση των τραυμάτων διακρίνουμε 3 περιπτώσεις:
1.
Αν ο ασθενής δεν
έχει λάβει τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό με 3 δόσεις στο

παρελθόν, χορηγείται το συντομότερο δυνατόν το εμβόλιο του τετάνου και συμπληρωματικά μία ή περισσότερες δόσεις αντιτετανικού
ορού ανάλογα με την φύση
και την επικινδυνότητα του
τραύματος.
2.
Αν ο ασθενής έχει
λάβει 3 δόσεις στο παρελθόν του εμβολίου και έχουν
περάσει λιγότερα από 5
χρόνια από τον τελευταίο
εμβολιασμό τετάνου, δεν
χρειάζεται ούτε αντιτετανικός ορός, ούτε αντιτετανικό
εμβόλιο και περιοριζόμαστε
στην συνήθη αντιμετώπιση
του τραύματος.
3.
Αν το τραύμα είναι
υψηλού κινδύνου για τέτανο (καθαρισμός μετά από
παρέλευση 3 ωρών, έκθεση
σε κόπρανα ή οργανικά υπολείμματα) και έχουν παρέλθει πέντε ως δέκα έτη από
τον τελευταίο εμβολιασμό,
θα πρέπει να χορηγηθεί
μόνο μια δόση του αντιτετανικού εμβολίου.
Σε κάθε είδος τραύματος,
εάν δεν γνωρίζουμε το χρόνο ή έχουν περάσει πάνω
από 10 έτη από τον τελευταίο εμβολιασμό, κάνουμε
ταυτόχρονα το αντιτετανικό
εμβόλιο με τον αντιτετανικό
ορό αλλά σε διαφορετική
θέση ένεσης το καθένα.
Η χορήγηση αντιβίωσης
εξαρτάται από την φύση
και την επικινδυνότητα του
τραύματος. Σε καμία περίπτωση δεν χρειάζεται κάθε
πληγή αντιβίωση και η αντιβίωση δεν προστατεύει πάντα από την εκδήλωση μιας
λοίμωξης. Η λήψη αντιβίωσης πρέπει να γίνεται μόνο
μετά από συμβουλή ιατρού
και το είδος και η διάρκεια
πρέπει να προσαρμόζεται
στα χαρακτηριστικά της πληγής και του ασθενούς.
Τα εγκαύματα αποτελούν
μία ειδική κατηγορία τραυματισμών του δέρματος.

Αφορούν την καταστροφή
υπό την επίδραση της θερμότητας των στιβάδων του
δέρματος. Διακρίνοννται σε
εγκαύματα 3 κατηγορίες:
ου

• 1 βαθμού: εμφανίζονται
ως μια επώδυνη κοκκινίλα
του δέρματος, αφορούν μόνο
την επιφανειακή στιβάδα
του δέρματος και υποστρέφουν πλήρως. Αποτελούν τη
συχνότερη μορφή με κυριότερο εκπρόσωπο τα ηλιακά
εγκαύματα.
ου

• 2 βαθμού: εμφανίζονται
ως μια επώδυνη κοκκινίλα
του δέρματος με φουσκάλες,
αφορούν και τις ενδιάμεσες
στιβάδες του δέρματος.
ου

• 3 βαθμού: αφορούν και
τις βαθύτερες στιβάδες του
δέρματος. Το δέρμα εμφανίζεται σκούρο, σταχτί ή μαύρο και συχνά είναι ανώδυνο.
Μερικώς η βλάβη είναι μη
αναστρέψιμη.

Η αντιμετώπιση των εγκαυμάτων εξαρτάται από τον
βαθμό, την εντώπιση και
την έκτασή τους. Εγκαύματα
1ου
βαθμού και εγκαύματα
ου
2 βαθμού μικρής έκτασης
μπορούν να αντιμετωπιστούν στο σπίτι. Αφαιρέστε
δαχτυλίδια ή άλλα σφιχτά
αντικείμενα από την περιοχή
του εγκαύματος. Κρατήστε
την περιοχή του εγκαύματος
κάτω από δροσερό τρεχούμενο νερό.
Αν εμφανιστεί φουσκάλα
μην τη σπάσετε καθώς αυτό
αυξάνει τον κίνδυνο μόλυνσης. Αν οι φουσκάλες σπάσουν, καθαρίστε απαλά την
περιοχή με νερό, εφαρμόστε
αντιβιοτική αλοιφή και καλύψτε το έγκαυμα με έναν
επίδεσμο με αντικολλητική
γάζα. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμβουλευτείτε τον ιατρό
σας.
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Τα ναρκωτικά και το μέλλον

Γράφει ο Μιχαήλ Ι.Κόλλιας
Ιατρός Παθολόγος

Η μόδα των βιταμινών
και συμπληρωμάτων διατροφής.
Επένδυση υγείας
ή αμφισβητούμενη σπατάλη?

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια φρενήρης ανάπτυξη της
βιομηχανίας συμπληρωμάτων διατροφής με την μορφή βιταμινών–
ιχνοστοιχείων κλπ.
Η διάδοση αυτής της νέας μόδας δημιουργεί ετησίως τεράστιους
τζίρους που για τις Η.Π.Α τουλάχιστον ανέρχονται στο αστρονομικό
ποσό των 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων κάθε χρόνο. Ανάλογα νούμερα ισχύουν και για μικρότερες χώρες όπως η δική μας.
Η διάχυτη πεποίθηση περί της αδιαμφισβήτητης ωφέλειας των συμπληρωμάτων διατροφής και λοιπών βιταμινούχων σκευασμάτων
από τον γενικό πληθυσμό ως μέτρο θωράκισης της υγείας και πρόληψης διαφόρων νόσων τείνει να γίνει αξίωμα.
Ισχύει όμως πράγματι κάτι τέτοιο ή απλώς αποτελεί μια καταναλωτική συνήθεια που απλώς ενισχύει την αντίστοιχη αγορά με αμφίβολα ή και μηδενικά αποτελέσματα?
Μια ευρεία ανασκόπηση-ανάλυση που δημοσιεύτηκε πρόσφατα
στο “Annals of Ιnternal Μedicine” Μάλλον γέρνει την πλάστιγγα των
τεκμηρίων προς την δεύτερη άποψη.
Η ευρεία αυτή ανασκόπηση –ανάλυση περιελάμβανε έναν μεγάλο
αριθμό τυχαιοποιημένων μελετών που είχαν ως σκοπό να μελετήσουν την ευεργετική ή μη επίδραση βιταμινών και συμπληρωμάτων
διατροφής στην εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
Το γεγονός της εξαίρεσης απλών μελετών παρατήρησης από την
ανασκόπηση ήταν μεγάλης σημασίας ,καθότι ομάδες ατόμων που
τείνουν να καταναλώνουν συμπληρώματα διατροφής συνήθως ακολουθούν ένα πιο υγιεινό πρότυπο ζωής και καθημερινότητας με άσκηση –έλεγχο του βάρους –αποχή από το κάπνισμα κλπ. Παράγοντες
δηλαδή που δρουν προστατευτικά σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης
κάποιου καρδιαγγειακού συμβάντος.
Έτσι λοιπόν η εν λόγω ανασκόπηση συμπεριέλαβε ούτε λίγο ούτε
πολύ 277 δημοσιευμένες τυχαιοποιημένες μελέτες με περίπου ένα
εκατομμύριο άτομα αναφορικά με συμπληρώματα και βιταμίνες
όπως Ω-3 λιπαρά οξέα, αντιοξειδωτικά ,συμπλέγματα βιταμίνης B ,
Βιταμίνη C, D ,Συμπληρώματα ασβεστίου, φυλλικού οξέος κ.α.
Το αποτέλεσμα της ανασκόπησης –ανάλυσης όλων αυτών των τυχαιοποιημένων μελετών παρέμβασης έδειξαν ότι δεν υπάρχουν παρά
μόνο χαμηλής ισχύος στοιχεία στο όφελος που παρέχουν τα συμπληρώματα διατροφής.
Συγκεκριμένα φάνηκε υπάρχουν χαμηλής ισχύος στοιχεία που να
βεβαιώνουν την ευεργετική δράση των Ω-3 λιπαρών οξέων στην μείωση των εμφραγμάτων και καρδιαγγειακών νόσων.
Επίσης χαμηλής ισχύος ευρήματα παρατηρήθηκαν στην πρόληψη
Αγγειακών εγκεφαλικών από την χορήγηση Φυλλικού οξέος, Ενώ
υπήρξαν στοιχεία μέτριας ισχύος ότι η λήψη του διαδεδομένου συνδυασμού βιταμίνης D και ασβεστίου μπορεί να είναι επιβλαβής και
να σχετίζεται με αύξηση των εγκεφαλικών επεισοδίων.
Η μόνη μέτριας ισχύος ευεργετική συσχέτιση που βρέθηκε ήταν η
μείωση της θνησιμότητας από όλες τις αιτίες ,σε άτομα που ακολουθούν δίαιτα πτωχή σε αλάτι.
Εδώ θα πρέπει να αποσαφηνιστεί πως τα αποτελέσματα αυτά, δεν
αφορούν ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν κάποιο διατροφικό συμπλήρωμα ως αγωγή υποκατάστασης για κάποια βιταμινική ανεπάρκεια ή
κάποια νόσο, αλλά τους υγιείς ενήλικες που λαμβάνουν συστηματικά
διατροφικά συμπληρώματα μόνοι τους με το σκεπτικό ότι το πολύ
κάνει και περισσότερο καλό
Ασφαλώς τα ευρήματα της ανασκόπησης αφορούσαν τα καρδιαγγειακά νοσήματα και όχι ένα ευρύ φάσμα σημείων όπως μπορεί να
είναι και η υποκειμενική αντίληψη της ποιότητας ζωής.
Πολλά άτομα μπορεί όντως να νιώθουν μια βελτίωση στην ποιότητα
της ζωής τους αλλά όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσιευθέν
άρθρο , «βελτίωση της ποιότητας ζωής προκαλεί και η εξοικονόμηση
χρημάτων…» Ας έχουμε λοιπόν αυτή την ανασκόπηση κατά νου όταν
διαβούμε ξανά από τα ράφια των συμπληρωμάτων και βιταμινούχων
σκευασμάτων …

Η 26η Ιουνίου έχει χαρακτηριστεί από τον
ΟΗΕ ως «Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης εμπορίας ανθρώπων». Ας αξιοποιήσουμε την ευκαιρία για
να εξετάσουμε ένα σημαντικό εμπόδιο στην
ευημερία και σε αυτή την ίδια τη μελλοντική
επιβίωση των κοινωνιών μας: Τα ναρκωτικά.
Τα ναρκωτικά και η χρήση τους αποτελούσαν
από αρχαιοτάτων χρόνων ένα υπαρκτό κοινωνικό πρόβλημα. Το πρόβλημα εντείνεται
στις μέρες μας.
Ένα από τα τρία βασικά χαρακτηριστικά των
ναρκωτικών είναι πως είναι Δηλητήρια.
Ορισμός: [Δηλητήριο]. 1. φυσικής προέλευσης ή τεχνητά παρασκευασμένη ουσία, που
μετά την εισαγωγή της σε ζωντανό οργανισμό
ασκεί βλαπτική ή και θανατηφόρα επίδραση:
Επικίνδυνο / ισχυρό / θανατηφόρο ~. Tο ~
του φιδιού / της αράχνης / του μανιταριού. 2.
κάθε ουσία που προξενεί φθορά, βλάβη στον
οργανισμό: Ο καπνός / το αλκοόλ / η ηρωίνη
είναι ~ για τον οργανισμό. (Λεξικό Τριανταφυλλίδη)
Τοξικές για τη ζωή ουσίες που περιέχονται σε
παράγωγα του φυτού Ινδική Κάνναβη όπως
η μαριχουάνα, το χασίς κλπ ή στα παράγωγα του Οπίου (το Όπιο προέρχεται από ένα
είδος παπαρούνας που ονομάζεται Μήκων η
Υπνοφόρος) όπως οξυκωδόνη, υδροκωδόνη,
κωδεΐνη, φεντανύλη, ηρωίνη και μορφίνη,
ή ακόμα και το πολύ διαδεδομένο και κοινωνικά αποδεκτό αλκοόλ -θυμίζουμε πως οι
αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ντροπή να πίνει
κανείς «άκρατον οίνον», δηλαδή οίνο που δεν
έχει αναμιχθεί με νερό- δεν είναι καθόλου
καινούριες στις κοινωνίες του Ανθρώπου. Ενδεχομένως κάποτε είχαν μια φαρμακευτική
χρησιμότητα ως παυσίπονα και αναλγητικά
επειδή, ως δηλητήρια, μουδιάζουν σώμα
και διάνοια. Από τον 19ο ήδη αιώνα, αλλά
ιδίως κατά τον 20ο αιώνα με την άνθηση
μιας διεθνούς φαρμακοβιομηχανίας και μιας
σύγχρονης Ιατρικής που χορηγεί συστηματικά βιομηχανικά παρασκευασμένα φάρμακα
στον ασθενή, μαζί με τις (δημιουργημένες)
κατάλληλες συνθήκες για την αποδοχή και
την πιο «απελευθερωμένη» διάδοση της
ονομαζόμενης «ψυχαγωγικής χρήσης» των
«ναρκωτικών της πιάτσας» (street drugs),
ζούμε ως κοινωνία το γενικευμένο φαινόμενο της Ναρκοκουλτούρας (Drug Culture).
Η Ναρκοκουλτούρα διαχέεται σε ολόκληρο
τον κοινωνικό ιστό. Διαπερνά όλα τα κοινωνικά στρώματα και έχει διαποτίσει τις συνειδήσεις όλων μας. Ναρκοκουλτούρα είναι
η ριζωμένη αντίληψη ότι όλα επιλύονται με
ένα χάπι ή με μία ένεση. Ναρκοκουλτούρα
είναι η αντίληψη ότι μπορείς να επιλύσεις
πνευματικές δυσκολίες με χημικά μέσα. Ναρκοκουλτούρα είναι η ριζωμένη αντίληψη ότι
ένας πονοκέφαλος ή άλλος σωματικός πόνος
αντιμετωπίζεται αποκλειστικά με παυσίπονα
– υπάρχουν άνθρωποι εθισμένοι σε γνωστά
παυσίπονα του εμπορίου. Ναρκοκουλτούρα
είναι το να «γνωρίζουν όλοι» ότι δε μπορείς
να διασκεδάσεις ή να «κάνεις κέφι» ή να
«χαλαρώσεις» σε μια κοινωνική εκδήλωση
ή μόνος χωρίς κάποια ουσία, και ιδίως χωρίς
αλκοόλ. Ναρκοκουλτούρα είναι η αντίληψη
ότι δε μπορείς να αντιμετωπίσεις μια δυσκολία της ζωής χωρίς αλκοόλ ή φάρμακα/ναρκωτικά. Ναρκοκουλτούρα είναι το γεγονός ότι
σχεδόν κάθε ελληνικό σπίτι διαθέτει κάβα ή
και μπαρ.
Στο πλαίσιο αυτό στο οποίο τα φάρμακα και

τα ναρκωτικά (σε αρκετές περιπτώσεις τα
όρια μεταξύ τους είναι δυσδιάκριτα και ο Αγγλοσαξονικός όρος “Drugs” καλύπτει και τα
δύο) είναι πλέον μέρος της ζωής μας, ήρθε η
ώρα για το «επόμενο βήμα» το οποίο ασφαλώς θα αυξήσει την κερδοφορία όσων ωφελούνται: Τη νομιμοποίηση των ναρκωτικών.
Η απλή εξίσωση «αφού είναι νόμιμο είναι και
ασφαλές» έχει εντυπωθεί στον κοινό νου και
ο καθένας μπορεί να αναλογιστεί τις κοινωνικές συνέπειες. Η βασικότερη διαφορά του
«νόμιμου» από το «παράνομο» είναι ότι το
νόμιμο φορολογείται.
Το διεθνές Ίδρυμα για έναν Κόσμο Χωρίς
Ναρκωτικά και η Πρωτοβουλία Πολιτών για
μια Ελλάδα Χωρίς Ναρκωτικά διασφαλίζουν
πως το κοινό και ιδίως οι νέοι, οι γονείς, οι
εκπαιδευτικοί και οι φορείς επιβολής του
νόμου και απονομής δικαιοσύνης, καθώς και
όλοι οι υπεύθυνοι και ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να μαθαίνουν πραγματικά και
τεκμηριωμένα δεδομένα για τα ναρκωτικά
με παραπομπή στις σχετικές πηγές και επιστημονικές μελέτες. Παρέχουμε ανοιχτά την
αλήθεια για τα ναρκωτικά σε όποιον ενδιαφέρεται να έχει μόρφωση και άποψη επί του
θέματος. Ένα ολοένα πλουσιότερο αριθμητικά και ποιοτικά δίκτυο εθελοντών διανέμει
σε Αθήνα, επαρχία και Κύπρο χιλιάδες βιβλιαράκια κάθε εβδομάδα με την ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ
ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ. Τα 13 γνωστά πλέον βιβλιαράκια (ένα για κάθε κατηγορία ουσιών) διατίθενται ελεύθερα μέσω του www.notodrugs.
gr για ανάγνωση ή για δωρεάν παραγγελία
σε έντυπη μορφή. Ο τομέας δράσης μας είναι
αποκλειστικά η ενημέρωση και εκπαίδευση,
συνεπώς η πρόληψη.
Τα ναρκωτικά μας αφορούν όλους, ακόμα
κι αν είμαστε πεπεισμένοι ότι δε θα μπουν
«στο σπίτι μας». Μπαίνουν στο σπίτι του γείτονα και του συνανθρώπου μας, ο οποίος ενδέχεται π.χ. οδηγώντας υπό την επήρεια της
μαριχουάνας ή του αλκοόλ να καταστρέψει
τη ζωή κάποιου αγαπημένου μας προσώπου,
ή ευρισκόμενος υπό την πιεστική ανάγκη να
πάρει τη δόση του να διαρρήξει το δικό μας
σπίτι ή αυτοκίνητο για χρήματα. Βλέπετε, τα
ναρκωτικά εκτός από το σώμα και τη διάνοια,
καταστρέφουν και την ηθική και στρέφουν
τον άνθρωπο εναντίον του ανθρώπου.
Θέλουμε να σας ενθαρρύνουμε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Και να μην το κρύψετε
κάτω από το χαλί. Αποκτώντας και δίνοντας
και στους αγαπημένους σας την ευκαιρία
να αποκτήσουν αληθινή γνώση για το ποιες
είναι ναρκωτικές ουσίες και ποιες είναι οι
βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειές τους στα άτομα και στην κοινωνία μας.
Μονάχα έτσι θα πάρουν ορθές αποφάσεις
για το μέλλον. Η γνώση είναι προστασία.
Ορισμένοι θα ωφεληθούν από μια ενδεχόμενη νομιμοποίηση.
Τα παιδιά μας, όχι.
Πηγές/Παραπομπές: Βρίσκονται στη διάθεση
όλων στο www.notodrugs.gr ταξινομημένες
ανά ουσία/κατηγορία ουσιών.
Πρωτοβουλία Πολιτών για μια Ελλάδα χωρίς
Ναρκωτικά
www.notodrugs.gr
notodrugs.gr@gmail.com
6980828420
Εάν ενδιαφέρεστε να κάνετε κάτι αποτελεσματικό για την πρόληψη χρήσης ναρκωτικών στην περιοχή σας, σας ενθαρρύνουμε να
έλθετε σε επικοινωνία μαζί μας.
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Τώρα την καλοκαιριά μικρό μου…
Eπιμέλεια:
Χρήστος Προμοίρας

‘’Τώρα την καλοκαιριά μικρό μου/φεύγεις
απ’ το σπίτι το δικό μου’’…. Γράφει ο Μάρκος Βαμβακάρης το 1936 γεμάτος παράπονο. Παρ’ όλα αυτά και ας με συγχωρήσει ο
Πατριάρχης του ρεμπέτικου, η φυγή της ‘’λεγάμενης’’
από το σπίτι για λίγη δροσούλα μου φαίνεται από φυσιολογική έως και απόλυτα επιβεβλημένη…
Διότι ‘’Το καλοκαίρι τώρα… γυρεύουμε δροσιά»»- όπως
γράφει ο Πάνος Τούντας το 1937-«Κι ο κόσμος παίρνει
φόρα στην ακροθαλασσιά»» με ότι αυτό συνεπάγεται
από αισθητικής και τουριστικής απόψεως…
Λογικό είναι λοιπόν ο καθένας να παίρνει ότι έχει και
ότι αντέχει η τσέπη του και να εξαφανίζεται….(Δίτροχο ή
τετράτροχο, σακίδιο, γυναίκα & παιδιά, πεθερά , σκύλο
,βατραχοπέδιλα . αντηλιακό και ρακέτες κ.τ.λ.) κατηφορίζοντας στις παραλίες…
Άλλος πάλι εύχεται και προσεύχεται να του προκύψει
η μεγάλη γνωριμία κάτω απ’ τη φεγγαράδα και ν’ αρχίσει να αναλογίζεται ‘’Πόσα καλοκαίρια του ‘χουν φύγει
από τα χέρια’’
Κάποιοι τυχεροί ξεφεύγουν για λίγες μέρες για το νησί
των ονείρων τους και πλατσουρίζουν με την καλή τους
«Σαν ερωτευμένοι πιγκουίνοι».
Γι αυτούς ακριβώς τους γλυκούληδες και ερωτιάρηδες
πιγκουίνους του καλοκαιριού θα ανασύρω από το αρχείο μου ένα κείμενο του Χρήστου Χωμενίδη που δημοσιεύτηκε στις 29 Ιουλίου του 2017
και περιγράφει στιγμές από ένα
καλοκαίρι της δεκαετίας του ’80.
Ίσως διαβάζοντάς το, του θυμηθούμε κάποιες δικές μας ανάλογες στιγμές όταν είμαστε εμείς
οι ‘’ερωτευμένοι πιγκουίνοι ‘’που
λέει και το τραγούδι του Βαγγέλη
Γερμανού.
Ίσως λέω ίσως…να ξυπνήσουν
μέσα μας κάποιες ‘’Φεγγαράδες
στις Κυκλάδες/με ξενύχτια και
βαρκάδες…» όπως το τραγουδάει
ταξιδιάρικα η Γλυκερία….
Τραγούδια , φεγγάρια , φωτιές
στην παραλία, ίχνη από έρωτα
στην άμμο….
Κι
ύστερα
…όλα
τελειώνουν(φυσικός νόμος…) με την πρώτη σταγόνα της
βροχής(Οδ.Ελύτης)
Και σταματώ εδώ… Διότι ως γνωστόν «Η νοσταλγία είναι
πέτρα στο λαιμό».(Οδ. Ιωάννου)
Καλό καλοκαίρι αδέλφια!!!
Η σκυτάλη στον Χρήστο Χωμενίδη…

Κοιμήθηκα με κορίτσι, ξύπνησα με κότα
Τον Ιούλιο του 1987 κοιμήθηκα αγκαλιά με ένα κορίτσι
και ξύπνησα έχοντας στο πλευρό μου μία κότα.
Ασφαλώς και δεν μιλάω μεταφορικά - δεν θα καταδεχόμουν ένα τόσο ρατσιστικό και ανέμπνευστο ευφυολόγημα. Το λέω και το εννοώ. Το κορίτσι μου σηκώθηκε
πριν από εμένα, χτύπησε φραπέ στο σέικερ και βγήκε να
τον πιει στην τσιμεντένια βεράντα - με πανοραμική θέα
στο Αιγαίο - έξω από το ενοικιαζόμενο. Μία τροφαντή
πουλάδα, αλανιάρα στην κυριολεξία, τρύπωσε τότε στο
δωμάτιο και με ένα σάλτο στρογγυλοκάθισε στο κρεβάτι
μας. Της γυάλισε η σχετική λευκότης των σεντονιών; Την
έθελξε η δροσιά που παρήγε μουγκρίζοντας ο ανεμιστήρας τον οποίον είχαμε στρέψει - καύσωνας γαρ - καταπάνω μας; Σκόπευε, εφόσον βεβαιωνόταν ότι η φωλιά
που μόλις είχε ανακαλύψει ήταν ασφαλής να προσκαλέσει και τις φιλενάδες της; Ετοιμαζόταν να γεννήσει αβγό;
Ουδέποτε θα μάθουμε.
Με το που άνοιξα τα μάτια μου και την αντίκρισα, αγριεύτηκα, ίσως και να ‘βαλα καμιά φωνή, οπότε εκείνη
έσπευσε να αποχωρήσει κακαρίζοντας ενοχλημένη. Η

σπιτονοικοκυρά ασφαλώς και αρνήθηκε να απολογηθεί
για το συμβάν. «Τι σε πείραξε, γιόκα μου, το πλάσμα του
Θεού;» με επέπληξε αντιθέτως. «Για να μη σκάσουν απ’
τη ζέστη τούς ανοίγω το κοτέτσι κι εκείνες κάνουν καμιά
βόλτα... Στην εξοχή βρίσκεσαι!».
Διανύαμε τη δεκαετία του ‘80, η οποία λόγω απόστασης
φαντάζει εντελώς αθώα. Ήμασταν φοιτητές κι όσοι από
εμάς δεν μαγεύονταν από το κάμπινγκ - να σε καλημερίζει ο ήλιος απ’ τις έξι το πρωί, να περιμένεις στην ουρά
για να πλυθείς από μια βρύση που έσταζε με το σταγονόμετρο και την κύκλωναν σμήνη μελισσών -, όσοι θέλαμε
κεραμίδι πάνω απ’ το κεφάλι μας, επαφιόμασταν στους
ρουμλετάδες. Κάθε που έπιανε βαπόρι σε νησιώτικο λιμάνι, την έστηναν εκείνοι στον μόλο με πλακάτ «Rooms
To Let» και ψώνιζαν πελάτες. Η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε δεν χρειαζόταν καν να παινέψουν τα ενδιαιτήματά τους προκειμένου να σου τα νοικιάσουν. Αρκεί να
διέθεταν ένα ξεχαρβαλωμένο κρεβάτι και μια δική τους
τουαλέτα και γίνονταν ανάρπαστα.
Έχω μείνει σε κάθε σχεδόν λογής κατάλυμα. Σε κάτασπρα
κυκλαδίτικα σπιτάκια - ταμάμ για καρτ ποστάλ - και σε
πλινθόκτιστα αυθαίρετα, πίσω από βενζινάδικα και μέσα
στους αγρούς. Έχω κοιμηθεί πλάτη με πλάτη με τον φίλο
μου τον Γιώργο σε νυφική παστάδα κάποιας άλλης εποχής, προπολεμική φωτογραφία μουστακαλή παππού σε
ξύλινη κορνίζα, εργόχειρα χρυσοχέρας γιαγιάς να σκεπάζουν βαρύ κλειδωμένο μπουφέ. Έχω νιώσει τι σημαίνει
φιλοξενία από καρδιάς - να σε ξεπροβοδίζουν όταν φεύγεις με μια αγκαλιά φρούτα από το μποστάνι τους - και τι
θα πει «στοιβάζω όσους μπορώ, κακήν - κακώς, πουλάω
φύκια για μεταξωτές κορδέλες για να κονομήσω πέντε
δεκάρες παραπάνω...». Όλες οι νοοτροπίες, όλες οι συμπεριφορές συνυπήρχαν ανέκαθεν στην Ελλάδα.
Στα χαρισάμενα 90s και στα 00s τα «ενοικιαζόμενα δωμάτια» μάλλον παρήκμασαν. Οι παραθεριστές διέθεταν
αρκετά φουσκωμένα πορτοφόλια, ώστε να επιλέγουν
ξενοδοχεία με πισίνες ή έστω «στούντιο», στα οποία τα
ψυγεία αποκαλούνταν μίνι μπαρ και τα έπιπλα αγοράζονταν ολοένα και συχνότερα από τα ΙΚΕΑ.
Με το ξέσπασμα της κρίσης, την εισοδηματική κατρακύλα, η ανάγκη για φθηνές διακοπές επανήλθε δριμύτερη.
Με νέα πλέον μορφή. Ως AirBnB. Ολοένα και περισσότεροι διεθνώς διαθέτουν τα άδεια σπίτια τους - ή τα
αδειάζουν για να τα διαθέσουν - μέσω Διαδικτύου. Το
AirBnB φαντάζει αμοιβαία επωφελές. Εξυπηρετεί κάθε
βαλάντιο, προσφέρει την απόλαυση του ταξιδιού ακόμα και σε εκείνους για τους οποίους η διανυκτέρευση
σε ξενοδοχείο είναι απαγορευτική. Δίνει, αφετέρου, ένα
επιπλέον σεβαστό εισόδημα ώς και σε μικροϊδιοκτήτες
γης. Αντί να εκμισθώνεις με τον μήνα το δυάρι που σού
άφησε η θεία σου στο Κουκάκι και να αγωνιάς για το αν
θα σε πληρώσουν, το παραχωρείς με την εβδομάδα έναντι πολλαπλάσιου αντιτίμου και κρατάς το κεφάλι σου
ήσυχο. Και αν δεν έχεις τη δυνατότητα να ξεσπιτωθείς,
μπορείς να νοικιάσεις ένα μονάχα δωμάτιο και το δικαίωμα χρήσης κουζίνας και λουτρού. Ή ακόμα και έναν
καναπέ στο σαλόνι σου - υπάρχει η σεβαστή κατηγορία
των «couch surfers», οι οποίοι βολεύονται ευχαρίστως
ανάμεσα στο πιάνο και στο σύνθετο, είναι κατά κανόνα
ευγενέστατοι, έχουν αφομοιώσει στην εντέλεια τους κώδικες συμπεριφοράς του μοναχικού περιηγητή...
Μόνο που... Μόνο που ο μεγάλος χαμένος, προς το παρόν, δεν είναι τα ξενοδοχεία, αλλά όσοι από τους μόνιμους κατοίκους κάθε δημοφιλούς προορισμού δεν διαθέτουν δική τους στέγη και δυσκολεύονται ολοένα και
περισσότερο να βρουν να νοικιάσουν. Διότι, στον καιρό
του AirBnB, ποιος σπιτονοικοκύρης θα τους προτιμήσει
για λιγότερο από τριάντα ευρώ την ημέρα; Σε ένα θέρετρο της Ισπανίας ο πληθυσμός ήδη αντέδρασε. «Καλώς

ήρθες, ξένε!» γράφει μεγάλη πινακίδα που αναρτήθηκε στον
δρόμο από το αεροδρόμιο. «Απόλαυσε τα σπίτια απ’ τα οποία
μας έβγαλαν για να μείνεις εσύ...».
Ισως να μην απέχουμε πολύ από την εποχή που οι τουρίστες
θα καταλαμβάνουν ό,τι είναι ευήλιο και ευάερο και οι ντόπιοι
θα στριμώχνονται όπως όπως. Θα κοιμούνται αγκαλιά με τις
κότες.

ΜΕΛΩΔΙΕΣ & ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ
ΜΙΚΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ
Ε.Ε.Ο.Λ.

Μελωδίες, ευαισθησία και αγαπημένα τραγούδια στη συναυλία της Μικτής Χορωδίας του
Επιμορφωτικού & Εκδρομικού
Ομίλου Λαυρίου την περασμένη
Τρίτη(09-Ιουλίου-2019).

Ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα των διοργανωτών στο θεατράκι της ‘’Ρεμίζας’’ στο Λαύριο
και τραγούδησε μαζί με τη Μικτή
Χορωδία και τους τραγουδιστές
Γιώργο Αρμενιάκο, Χριστιάνα Γαλιάτσου, Κατερίνα Παραβάλου
και Πάνο Τσίρο τα τραγούδια του
Γιάννη Σπανού και του Ηλία Ανδριόπουλου (ο οποίος ήταν παρών στην εκδήλωση και καταχειροκροτήθηκε. Η ενορχήστρωση,
η διδασκαλία και η διεύθυνση
ορχήστρας και Χορωδίας ανήκε
στον Δημήτρη Παπαδημητρίου.

Προλόγισε ο Πρόεδρος του Ομίλου κος Χρήστος Προμοίρας. Στο
τέλος της εκδήλωσης πλακέτα
στον Ηλία Ανδριόπουλο απένειμε
ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής κος Δημήτρης Λουκάς.
Η εκδήλωση περιλαμβάνεται στα
‘’Θορίκεια 2019’’ του Ν.Π.Δ.Δ.
Θορικός. Παρέστησαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
κος Γιάννης Αδάμης, ο Αντιδήμαρχος κος Παναγιώτης Τσίκλος,
η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Θορικός
κα Ευαγγελία Βελετάκου, η Δημοτική Σύμβουλος κα Αρετούσα
Μακρή, ο νεοεκλεγείς κος Κωνσταντίνος Άμαντος και από το
νέο Τοπικό Συμβούλιο η κα Λίλα
Ρέτσου. Συγχαρητήρια και του
χρόνου με υγεία!!!
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Περάσαμε στην εποχή του αυτονόητου
και της κανονικότητας

12/07/2019
Η νίκη της Νέας ΔημοΤου Λουκά Γεωργιάδη

κρατίας στις εκλογές
της περασμένης Κυριακής και τα πρώτα δείγματα γραφής, σηματοδοτούν
την είσοδο της χώρας στην εποχή του αυτονόητου και
του πραγματιστικού. Ο παραλογισμός και η παράνοια που ζήσαμε τους
53 μήνες διακυβέρνησης από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έκλεισε, αλλά αφήνει
πίσω τεράστιο κόστος, χαίνουσες πληγές και σοβαρά ρήγματα σε όλα
τα επίπεδα της ελληνικής κοινωνίας.
Η νέα κυβέρνηση δείχνει ότι μπορεί να δουλέψει και να πετύχει στόχους μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Τα μέλη της δείχνουν
ότι είναι κανονικοί άνθρωποι που έχουν κανονική εγκεφαλική λειτουργία. Είναι αυτοί που θα πρέπει να αποκαταστήσουν τη φυσιολογική
λειτουργία σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Περιμένουμε λοιπόν από τη νέα κυβέρνηση να εφαρμόσει τα αυτονόητα
σε όλα τα επίπεδα.
Οι πολίτες περιμένουν να δουν ότι όταν κάποιος προκαλεί φθορές στη
δημόσια και ιδιωτική περιουσία θα υφίσταται στις συνέπειες του νόμου. Περιμένει επίσης να διαπιστώσει στην πράξη αν και κατά πόσο οι
συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες δεν αποτελούν ένα καθημερινό αγώνα δρόμου προκειμένου να αποδείξει ότι δεν είναι… ελέφαντας! Ολόκληρη η ελληνική κοινωνία περιμένει να δει επενδύσεις και
άνοιγμα θέσεων εργασίας με ταυτόχρονη εξάλειψη όλων των εμποδίων. Με συνοπτικές διαδικασίες μπορεί να βελτιωθεί το επιχειρηματικό
περιβάλλον και αυτό να μετουσιωθεί σε ουσιαστικό αποτέλεσμα για
την κοινωνία μέσα από τη δημιουργία εισοδημάτων.
Η νέα κυβέρνηση καλείται να εφαρμόσει το αυτονόητο για την προάσπιση του αγαθού της παιδείας και να αποκλείσει τους λίγους που
θέλουν να την καταστρέψουν. Οι κινήσεις για την αποκατάσταση της
ομαλότητας στα πανεπιστήμια πρέπει να είναι γρήγορες και χειρουργικές. Ταυτόχρονα, υπάρχει η μεγάλη πρόκληση για τη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στα δημόσια νοσοκομεία με κλείσιμο των
εκκρεμοτήτων στα λεγόμενα «μικρά πράγματα» που συμβαίνουν στην
καθημερινότητα του πολίτη.
Η νέα κυβέρνηση δεν έχει πίστωση χρόνου ακριβώς γιατί η εφαρμογή
του αυτονόητου δεν θέλει χρόνο. Τα μέλη της κυβέρνησης και οι τεχνοκράτες που την απαρτίζουν, αποτελούν εγγύηση για μια νέα εποχή κανονικότητας στη χώρα, αλλά ταυτόχρονα, πρέπει να υπολογίσουμε και
το τεράστιο κόστος που καλούνται να διαχειριστούν από τα βάρη που
άφησε η διακυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Μέσα σε λίγους μήνες, θα
ξέρουμε τους δείκτες αποδοτικότητας των μελών της νέας κυβέρνησης
και την ικανότητα τους να δίνουν άμεσες λύσεις.
Η Ελλάδα έχει περάσει σε μια νέα εποχή, η οποία ίσως και να προκαλεί… σοκ σε όλους μας. Είχαμε συνηθίσει επί 4,5 χρόνια να συμβαίνουν
ανώμαλα πράγματα στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η πλειοψηφία
των Ελλήνων πολιτών ψήφισε επιστροφή στην ομαλότητα μέσα από
την επανάσταση του αυτονόητου. Και ήδη βλέπουμε «πράματα και θάματα» από τα πρώτα 24ωρα διακυβέρνησης. Όσοι είχαν μάθει διαφορετικά, καλό είναι να συνειδητοποιήσουν ότι αυτά που ήξεραν τελείωσαν. Θα γίνουμε κανονική χώρα γιατί πολύ απλά δεν θα έχουμε άλλη
ευκαιρία, προκειμένου να σταθούμε όρθιοι στο μέλλον.
Η θλιβερή εμπειρία του παρελθόντος και κυρίως τα τελευταία 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ λογικά, πρέπει να μας έχουν κάνει
πιο σοφούς. Την περασμένη Κυριακή συνέβη κάτι πραγματικά επαναστατικό. Έκλεισε ο κύκλος της μεταπολίτευσης με την αποκάλυψη της
αριστερής παρωδίας και μπήκαμε σε έναν ενάρετο κύκλο κανονικότητας. Το 2023 η Ελλάδα πρέπει να είναι μια κανονική χώρα δυτικού τύπου. Μόνο έτσι θα πειστούν οι πολίτες ότι δεν πρέπει να ξαναπιστέψουν σε λαϊκιστές, τυχοδιώκτες και σε χρεοκοπημένα ιδεολογήματα
κομμουνιστικού τύπου…
*e-mail: loukas1972@gmail.com
Facebook: Λουκάς Γεωργιάδης, Loukas Georgiadis

Η αστική ευγένεια των συντηρητικών

Η συντηρητική παράταξη συμπεριφέρεται σαν τον παλιό μετεμφυλιακό χωροφύλακα.
Εδώ και πενήντα περίπου χρόνια, η συντηρητική παράταξη στη
χώρα μας, επιχείρησε ένα πρόγραμμα πολιτικού λίφτινγκ, ως προς
το πρόσωπο και την συμπεριφορά της. Έβγαινε ο τόπος από μια δικτατορία την
οποία είχαν εγκαθιδρύσει και στη συνέχεια στηρίξει πρόσωπα προερχόμενα
από τον ευρύτερο συντηρητικό χώρο. Κατά το πριν την χούντα διάστημα, η ίδια
παράταξη, χρεώνεται την βία και νοθεία, δολοφονίες (Λαμπράκης, Πέτρουλας
Τσαρουχάς) και τον τρόμο του χωροφύλακα. Αν πάμε λίγο πιο πίσω συναντάμε
την μετεμφυλιακή εποχή με το ανελεύθερο και εκδικητικό για τους ηττημένους
κράτους της νικήτριας δεξιάς παράταξης.
Με αρχιτέκτονα λοιπόν τον Κωνσταντίνο Καραμανλή, η παράταξη αυτή μπήκε
σε κάποια πλαίσια που έδειχναν ότι μεταβάλλεται σε σύγχρονο δημοκρατικό
πολιτικό σώμα. Ο χωροφύλακας ήταν πιο διακριτικός. Το κόμμα της ΝΔ απέκτησε μια κάποια οργάνωση και λειτουργούσε βάσει κάποιων καταστατικών διαδικασιών, με αποφασιστική, την γνώμη του αρχηγού βέβαια. Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ
στην εξουσία εξομάλυνε ακόμα περισσότερο την λειτουργία της πολιτικής ζωής
και σωστά ενεργώντας η ΝΔ δεν έκανε βήματα πίσω, αλλά προσπάθησε να συντονισθεί με τις ανάγκες του καιρού όσον αφορά τις δημοκρατικές διαδικασίες
στον ευρύτερο πολιτικό χώρο, αλλά και εκείνες που είχαν να κάνουν με την εσωκομματική της λειτουργία. Η λαϊκή δεξιά ήταν κυρίαρχη εντός της ΝΔ και όσον
αφορά τις βασικές δημοκρατικές λειτουργίες, απολάμβανε της αποδοχής μεγάλου μέρους του πολιτών αλλά και αρκετών πολιτικών της αντιπάλων.
Έως ότου η κρίση την οποία προκάλεσαν οι παρενέργειες ενός πολιτικού συστήματος (ΝΔ – ΠΑΣΟΚ και συνεργάτες), με σπατάλες, αναξιοκρατία, διαφθορά
και διαπλοκή, ανέτρεψε το σκηνικό. Τα ηνία της συντηρητικής παράταξης αναλαμβάνει ο Α. Σαμαράς, πολιτικός με έντονες εθνικιστικές απόψεις. Ταυτόχρονα
σχεδόν, εμφανίζεται ακόμα δεξιότερα της δεξιάς, ένα ναζιστικό, ρατσιστικό πολιτικό μόρφωμα, που αντλεί ψηφοφόρους κυρίως από την συντηρητική δεξαμενή, αλλά και από άλλα πολιτικοκοινωνικά πεδία. Με νέο αρχηγό τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, η ΝΔ αντί να κάνει ευδιάκριτη τη διαφορά της κινούμενη προς τον
δημοκρατικό χώρο, καταναλώνεται να κυνηγά την ακροδεξιά της ακροδεξιάς
προσπαθώντας να επαναφέρει ψήφους στην κάλπη της. Αλλοίμονο όμως. Αν
κάποιος σκύβει στο πηγάδι του λαϊκισμού, κινδυνεύει να πέσει μέσα. Ο νέος
αρχηγός άλλωστε είναι δέσμιος και μαριονέτα του ακροδεξιού ηγετικού πυρήνα
του κόμματος του.
Έτσι λοιπόν, η συντηρητική παράταξη, μετά από μισόν αιώνα προσπάθειας καλλωπίσματος, επανέρχεται σε συμπεριφορές που γνωρίζει πολύ καλά από το παρελθόν και τις οποίες είχε επιμελώς κρύψει όλο αυτό το διάστημα.
Αμήχανη μπρος το καινούριο που προτείνει η αριστερά μέσω του ΣΥΡΙΖΑ, εγκαταλείπει το πεδίο της πολιτικής. Χρησιμοποιεί τις ύβρεις σε ανώτατο επίπεδο
χωρίς ίχνος σοβαρότητας. Αρκεί να ανατρέξει κάποιος σε μια οποιαδήποτε ομιλία του κ. Μητσοτάκη και θα αλιεύσει πλήθος «κοσμητικών» επιθέτων για τον
κ. Τσίπρα. Είναι εύκολο να ανακαλύψει κανείς σε εφημερίδες, κανάλια και ιστοσελίδες που στηρίζουν την ΝΔ άπειρα fake news, που παράγονται καθημερινά.
Που διαψεύδονται καθημερινά και που επανέρχονται με την πρώτη ευκαιρία και
χωρίς ίχνος ντροπής. Αν παρακολουθήσει κανείς τον δημόσιο λόγο και συμπεριφορά του πολιτικού προσωπικού της ΝΔ, θα διαπιστώσει πως σαν καλοκουρδισμένα στρατιωτάκια, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, έχουν ευθυγραμμισθεί
με αυτήν την κατεύθυνση παραγωγής ύβρεων, λάσπης και ψευδών ειδήσεων.
Πολιτικοί άνδρες και γυναίκες που ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν παρουσιάσει
τέτοιο προφίλ δύσκολα σήμερα αναγνωρίζονται. Πείσθηκαν άραγε, ή κάποιοι
από αυτούς τελικά ήταν πάντα αυτό που παρουσιάζουν τώρα;
Εν κατακλείδι. Η συντηρητική παράταξη, η Δεξιά, απέβαλε όλες τις μάσκες της
παλιάς καλής αστικής ευγένειας και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ
συμπεριφέρεται σαν τον παλιό μετεμφυλιακό χωροφύλακα. Μόνο που ο σύγχρονος πολιτικός αγώνας, απαιτεί σύγχρονα πολιτικά εργαλεία, τα οποία δυστυχώς, η Νέα Δημοκρατία δεν διαθέτει.
Της ευχόμαστε λοιπόν, καλή επιστροφή στην πολιτική. Με επιχειρήματα, αλήθεια και πολιτική γενναιότητα.
Του Πάνου Σκουρολιάκου *

* Ο Πάνος Σκουρολιάκος είναι μέλος της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Περιφέρειας Αττικής
(ΠΗΓΗ : http://www.insider.gr/apopseis/vlogs/97143/i-astiki-eygeneia-ton-syntiritikon )
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ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ

Οφείλω να είμαι δίκαιος. Όταν ο άλλος κάνει
κάτι καλό, πρέπει να τη λέμε την καλή κουβέντα. Ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση
του προσέφεραν στην Ελλάδα. Μας κόστισε ταμειακώς λίγο ακριβά αλλά έτσι είναι η
γνώση. Όσο δε, πιο πολύτιμη είναι, τόσο πιο
βαθιά βάζεις το χέρι στην τσέπη.
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ
Γιατί μας δίδαξες πως η αριστερή ιδεολογία
είναι μια απάτη και οι αριστερές ιδέες είναι
φερετζές. Διορισμοί κολλητών, συγγενών,
φίλων, γκόμενων. Άπειροι φόροι, πάμπλουτοι υπουργοί με καταθέσεις στο εξωτερικό,
Πετσίτηδες και Καρανίκες.
Γιατί μας δίδαξες πως τσαμπουκάδες, εκβιασμοί και μαγκιές στην Ευρώπη δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Όλα τα παραμύθια
που μας έλεγες και εσύ και ο Βαρουφάκης
με τις δημιουργικές ασάφειες και τα chicken
games ήταν υπέροχες φαντασιώσεις. Όπως
αυτές που έχουμε όλοι οι άνδρες με τη Μόνικα Μπελούτσι αλλά δεν την έχουμε ποτέ
δική μας.
Γιατί μας δίδαξες πως χρήματα από αλλού
δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Στη Ρωσία
πήγατε δύο φορές με τον Λαφαζάνη, οι Κινέζοι δεν το συζήτησαν καν, με τον αδερφό
σου τον Μαδούρο πήγαν οι Παππάς – Αρτεμίου και κάνουλα ανοιχτή δεν βρήκατε. Παραδείγματα τύπου Ισημερινού ήταν να χαμε
να λέγαμε στην τηλεόραση για να κοροϊδεύουμε τους αφελείς.
Γιατί μας δίδαξες πως τα «ενάρετα και
αγνά» κινήματα τύπου δεν πληρώνω και οι
αγανακτισμένοι ήταν τελικά εξαγοράσιμοι
μετακλητοί υπάλληλοι.
Γιατί μας δίδαξες πως «η κάθε λέξη του Συντάγματος» ήταν μια επίθεση στο Πολίτευμα και στη Δημοκρατία και η προσπάθεια
να υπάρξει ολοκληρωτικό καθεστώς. Με τα
τηλεοπτικά κανάλια, τις παρεμβάσεις στη
Δικαιοσύνη, τη σκευωρία της Novartis, τις
σωρηδόν αποφυλακίσεις εγκληματιών. Μας
λυπήθηκε ο Θεός, τα κακοστήσατε και τη γλιτώσαμε.
Γιατί μας δίδαξες πως Αριστερά σημαίνει
να είσαι καιροσκόπος, να μην έχεις λόγο και
τιμή. Να μην έχεις ίχνος ηθικής αντίστασης μπρος στο συμφέρον. Δημοψήφισμα,
Μέρκελ, Τράμπ, ΝΑΤΟ, Ευρώ, Απλή Αναλογική, Τέρενς Κουικ και Θεοχαρόπουλος,
Κουντουρά και Μπίστης, Παπακώστα και
Τζουμάκας, Αντώναρος και Ραγκούσης.
Γιατί μας δίδαξες πως τα παραμύθια και τα
σότα που πήγαν να τρελάνουν τον κοσμάκη
όπως ότι η Ελλάδα θα ξεχρέωνε αν έπαιρνε
τα λεφτά από τις λίστες Λαγκάρντ, Μπόργιανς και Λιχτενστάιν απεδείχθησαν σανό.
Γιατί μας δίδαξες πως ψεύτικες υποσχέσεις
τύπου σήμερα γράφω τις γερμανικές αποζημιώσεις στον προϋπολογισμό, αύριο ανα-

γκάζω τη Μέρκελ να μου τις δώσει και μεθαύριο μοιράζω και το κάνω εγώ που είμαι
μάγκας ενώ οι άλλοι είναι προσκυνημένοι,
έχουν την ίδια πιθανότητα που έχει και η
Ουαζαγκαμπούμπου να πάρει το Μουντιάλ.
Γιατί μας δίδαξες πως όσοι προέβλεπαν ότι
«mail Χαρδούβελη θα λέτε και θα κλαίτε» είχαν δίκιο. Τότε φώναζες για ένα πακέτο 1 δις
και εσύ μας φόρτωσες 100.
Γιατί μας δίδαξες πως πρέπει να είμαστε
πολύ επιφυλακτικοί όταν ακούμε ρητορική
για γερμανοτσολιάδες, προσκυνημένους,
μερκελιστές, στα 4, το παλιό και το καινούριο, η ελπίδα που έρχεται, τις 6.000 αυτοκτονίες που απεδείχθησαν ψέματα και παραμύθια.
Γιατί μας δίδαξες πως το ηθικό πλεονέκτημα
της Αριστεράς, η αγνή επανάσταση, οι αγώνες υπερ του λαού ήταν τελικά πούρα σε
σκάφη, διακοπές σε βιλάρες, αστακομακαρονάδες στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος
που κατήντησε ταξί και σε πήγαινε μέχρι και
για τσιγάρα στο περίπτερο. 684 ώρες χλιδάτης πτήσης σε 4 χρόνια δεν τα λες και λίγα.
Γιατί μας δίδαξες πως όλα που έλεγες ότι
και καλά οι κλέφτες θα πληρώσουν, θα τους
πιάσεις όλους, θα κάνεις πόλεμο με τη διαπλοκή ήταν τελικά μια προσπάθεια να δημιουργήσεις το δικό σου σύστημα. Δεν έπιασες τίποτα και κανέναν και όσοι περίμεναν
την ελληνική εκδοχή καθαρά χέρια έμειναν
να βλέπουν NCIS στην τηλεόραση σε παράλληλη προβολή. Του 13ου κύκλου από το Star
και του 7ου από το Open.
Γιατί μας δίδαξες πως τα μεγάλα λόγια τύπου από το λαό, με το λαό και για το λαό
εννοούσες την ανομία, την εγκληματικότητα, τους δικούς σου παρακρατικούς και την
Αστυνομία σε ρόλο ταξί, τα Εξάρχεια, τον
Κουφοντίνα, τις μολότοβ και τις πέτρες.
Γιατί μας θύμισες πως Αριστερά σημαίνει
ανθελληνισμός. Πρέσπες, Παιδεία και ότι
νόμους πέρασες, Νόμος και Τάξη - που δεν
θέλεις, ΑΟΖ - που δεν συνέχισες τη δουλειά
των προηγούμενων ούτε καν στο Ιόνιο και
νοτίως της Κρήτης, επενδύσεις που έκανες
ότι μπορούσες για να εμποδίσεις και να βρει
ο κόσμος δουλειά και να μη φύγουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό.
ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ γιατί ο κοσμάκης πάνω στην απελπισία και στο θυμό του
πίστεψε στα παραμύθια σου και μπορεί να
είχαμε μερικές ακόμα Μαρφίν.
Χάρη σε εσένα τα κορόϊδα λιγόστεψαν.
Το πήρα από: SUSPECT: ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ http://suspect-enjoys-the-silence.blogspot.
com/2019/07/blog-post_6.html#ixzz5svW3THhv
www.suspectblog.gr

Δεν ξέρω σε ποια ηλικία αξιολογείς καλλίτερα τα
γεγονότα της ζωής σου ,όταν είσαι ακόμη νέος
η όταν βρίσκεσαι πλέον στην Τρίτη ηλικία. Αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα, στη ζωή ναυτικών
και των οικογενειών τους.
Θυμάμαι όταν ήταν να φύγω για μπάρκο, την
παραμονή, με την γυναίκα μου γινόταν «η παράδοση και παραλαβή καθηκόντων»...

« Γυναίκα, όσο θα λείπω, να προσέχεις δύο φορές περισσότερο τα
παιδιά, να προσέχεις το σπίτι και
τον εαυτό σου», και εκείνη σοβαρή με τις

υποσχέσεις της με καθησύχαζε πως όλα θα πάνε
καλά... Έτοιμη να επωμιστεί τις …ανδρικές ευθύνες μου προσφέροντας απλόχερα την αγάπη
της και την ευχή της πως όλα θα πάνε καλά.
Είχαμε αποφασίσει να κάνουμε την καρδιά μας
πέτρα, να προσπαθήσουμε πάρα πάνω.
Φιλοδοξούσαμε να ξεφύγουμε από την μιζέρια
που βρισκόμαστε, θέλαμε με τις θυσίες μας να
αγοράσουμε ένα δικό μας σπίτι, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας, και αν είχαμε τύχη να κάνουμε και ένα εξοχικό. Να γίνουμε δηλαδή μεσαία
τάξη. Το πετύχαμε μετά από χρόνια, αλλά προδοθήκαμε οικτρά. Το μήνυμα που εισπράξαμε
ήταν «Μη προσπαθείτε κάνετε όνειρα γιατί κάποιοι θα σας φθονήσουν… και θα σας πάρουν
πίσω αυτά που πετύχατε με τόσο κόπο»…
Ας είναι, εδώ δεν ήρθα να κριτικάρω τους κυβερνώντες. Η πρόθεση μου είναι να τιμήσω τις
αφανείς ηρωικές αυτές γυναίκες … που είναι
πρότυπα οικογενειών , την Ματίνα, την Άννα, τη
Στέλλα την Λυδία τη Τάνια τη Βάσω και όλες τις
άλλες που πέρασαν τα ίδια βιώματα…
Ποια από αυτές δεν θυμάται παρόμοια γεγονότα
και περιστατικά, όπως να πάρουν αποφάσεις
μόνες τους και να τρέχουν στα νοσοκομεία, για
την υγεία των παιδιών τους με το ένα μωρό παραμάσχαλα και το άλλο από το χέρι, σε σχεδόν
άγρια κατάσταση έτοιμες να αντιμετωπίσουν
τις αντιξοότητες της ζωής.
Αλλά και πως αυτές οι γυναίκες, μαλακώνουν
, ημερεύουν, ομορφαίνουν, γλυκαίνουν, ανακουφισμένες πλέον όταν επιστρέψει ο άνδρας
τους στο σπίτι… Αλλά και πάλι, μετά από χρόνια, πάλι σαν παναγίες, προσφέρουν συγκινητικά την φροντίδα τους στους απόμαχους άνδρες
τους όταν έχουν ανάγκη.
Αυτές, οι σύγχρονες Πηνελόπες, είναι οι γυναίκες των ναυτικών . Υποκλινόμαστε σαν αναγνώριση στην συνεισφορά τους, σε μας και στην κοινωνία. Τιμή και σεβασμός τους ανήκει…
Υ.Γ Είναι σίγουρο πως δεν ταιριάζει σε όλες τις
γυναίκες αυτός ο ρόλος …
Ο Θαλασσινός ανοιχτής θάλασσας
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Ιστορίες με τον Κωσταντή

Ο πατέρας ήθελε πάντα να μπαίνουμε στο λιμάνι με τα περισσότερα ψάρια. Το ταμάχι και το καλό μεροκάματο μαζί. Δεν μ’ άφηνε στο
καΐκι ούτε να φάω καλά καλά. Ψωμί , ντομάτα και φέτα και όχι όλα
μπροστά σ’ ένα πιάτο. Χωριστά, αραιά να τσιμπολογάω δουλεύοντας παράλληλα. Ίσα ίσα να γελάμε την πείνα. Μην βαρύνουμε και
πάει πίσω η δουλειά. Κοιτούσε με θαυμασμό την τεχνολογία που
ερχόταν όλο και περισσότερο κοντά. Βυθόμετρα, εργαλεία ηλεκτρονικά για τα στίγματα. Αγράμματος εντελώς ο καπτάν Ορέστης,
λαχταρούσε την τεχνολογία που θα έδινε ακόμα καλύτερες ψαριές
αλλά βλέποντας ότι δεν μπορούσε έλεγε: « Ωραία και έξυπνα φαίνονται αλλά σαν τα σημάδια που κρατάμε δεν είναι!» Όταν πρωτοβγήκε με το νέο μου καΐκι, καμάρωνε λέγοντας. «Αν τόχαμε αυτό
νωρίς Ωνάσηδες θάχαμε γίνει…» Έχει όμως κιάλλα τούλεγα, μεγαλύτερα, βάζουνε τσούρμο και κάνουν καλές ψαριές…» « Μην τα
ζλεύεις αυτά…περιστεριώνες θα τα κάνουν!» Τα χρόνια περνούσαν,
τα ψάρια λιγόστευαν, ο πατέρας δεν χρειαζόταν όργανα, διάβαζε τα σημάδια… « καιροί δύσκολοι έρχονται, ψάρια δεν έχει η θάλασσα ούτε λεφτά ο κόσμος…» Τα σημάδια πατέρα, το χρώμα του
ήλιου που δύει, οι αποστάσεις από τους κάβους, τα ρέματα βαθειά
στην θάλασσα, το γκαστρωμένο σύννεφο από πάνω… ο ψευτογρέγος από βραδίς…λένε πολλά…ίσως περισσότερα από τα γράμματα
…αρκεί να τα διαβάζεις και να παίρνεις τα μηνύματα….

Χόρχε Μπουκάι:

Η αλληγορία της άμαξας
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Αυτή η μικρή αλληγορία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την ολιστική
αντίληψη για τον άνθρωπο. Όταν ήρθαμε στον κόσμο, βγήκαμε από το «σπίτι»
μας και βρήκαμε μπροστά μας ένα δώρο: το σώμα μας. Μια άμαξα που σχεδιάστηκε ειδικά για τον καθένα από μας. Ένα όχημα ικανό να προσαρμόζεται
στις αλλαγές που φέρνει ο χρόνος, αλλά και να παραμένει απαράλλαχτο σε
όλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
Λίγο μετά τη γέννηση, το σώμα μας κατέγραψε μια επιθυμία, μια ανάγκη, μια
ενστικτώδη απαίτηση, και κινήθηκε. Η άμαξα αυτή – το σώμα -, δεν θα είχε
καμία χρησιμότητα χωρίς άλογα. Τα άλογα είναι οι επιθυμίες μας.
Τότε εμφανίζεται ο ρόλος του αμαξά: το μυαλό, η διάνοιά μας, η ικανότητά μας
για λογική σκέψη. Ο αμαξάς θα διαχειριστεί όσο καλύτερα γίνεται το πέρασμά
μας από αυτή τη ζωή. Πρέπει να ξέρουμε ότι ο καθένας από εμάς είναι, τουλάχιστον οι τρεις αυτές προσωπικότητες που συνεργάζονται…
Εσύ είσαι, αναγνώστη, η άμαξα, εσύ τα άλογα κι ο αμαξάς σε όλη τη διάρκεια
της διαδρομής, που είναι η ίδια σου η ζωή. Εσύ θα φροντίσεις να υπάρχει
αρμονία ανάμεσα σ’ αυτά τα τρία μέρη και να μην παραμελήσεις κανέναν από
αυτούς τους τρεις πρωταγωνιστές.
Μην αφήσεις το κορμί σου να το παρασύρουν μόνο οι ορμές, τα συναισθήματα ή τα πάθη σου. Θα είναι φοβερά επικίνδυνο και μπορεί να αποβεί εις
βάρος σου. Μ’ άλλα λόγια, χρειάζεσαι το μυαλό για να βάλεις κάποια τάξη
στη ζωή σου.
Ο αμαξάς χρειάζεται για να καθορίζει τον δρόμο, την πορεία. Τα άλογα είναι,
όμως, αυτά που πραγματικά οδηγούν την άμαξα. Μην επιτρέψεις στον αμαξά
να τα παραμελεί. Έχουν ανάγκη από τροφή και προστασία, γιατί… τι θα έκανες
χωρίς άλογα; Τι θα ήσουν αν είχες μόνο σώμα και μυαλό;
Πώς θα ήταν η ζωή σου αν δεν είχες καμία επιθυμία; Θα ζούσες όπως αυτοί
που περνάνε από τον κόσμο χωρίς να έχουν επαφή με τα συναισθήματά τους,
αφήνοντας μόνο το μυαλό τους να οδηγεί την άμαξα.
Φυσικά, ούτε την άμαξα μπορείς να παραμελήσεις, γιατί πρέπει να κρατήσει
για όλο το ταξίδι. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να την επισκευάζεις, να τη φροντίζεις, να τη λουστράρεις, να κάνεις δηλαδή ό,τι απαιτείται για τη συντήρησή
της. Αν δεν την προσέχει κανείς, η άμαξα χαλάει, κι άμα χαλάσει η άμαξα,
τελειώνει το ταξίδι.
Όταν λοιπόν είμαι σε θέση να τα ενσωματώσω όλα αυτά, όταν ξέρω ότι είμαι το σώμα μου, ο πονοκέφαλος και η πείνα μου, το κέφι, οι επιθυμίες και
τα ένστικτά μου… ότι είμαι ακόμη οι στοχασμοί, ο νους που σκέφτεται και οι
εμπειρίες μου… τότε είμαι έτοιμος να πορευτώ, με τα κατάλληλα εφόδια, τον
δρόμο που σήμερα επιλέγω για μένα.
Απόσπασμα από το βιβλίο του Χόρχε Μπουκάϊ με τίτλο «Ο δρόμος της απεξάρτησης – Φύλλα πορείας Ι» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Opera
πηγή: https://enallaktikidrasi.com

Ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Χρόνη Μίσσιου “Χαμογέλα ρε, τι σου ζητάνε;”.

Για τον χρόνο που περνάει, την ομορφιά που χάνεται
και τη ζωή που φεύγει μέσα από τα χέρια μας.
“…Έτσι, μ’ αυτήν την κωλοεφεύρεση που τη λένε ρολόι, σπρώχνουμε τις ώρες
και τις μέρες σα να μας είναι βάρος, και μας είναι βάρος, γιατί δε ζούμε, κατάλαβες; Όλο κοιτάμε το ρολόι, να φύγει κι αυτή η ώρα, να φύγει κι αυτή η μέρα,
να έρθει το αύριο, και πάλι φτου κι απ’ την αρχή.
Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η
ελευθερία της επιθυμίας, και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και
τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν “αξίες”, σαν “ανάγκες”, σαν “ηθική”, σαν
“πολιτισμό”.
Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών
και προσδοκιών, αφήνουμε τα πιο σημαντικά τα πιο ουσιαστικά πράγματα,
όπως να παίξουμε και να κουβεντιάσουμε με τα παιδιά και τα ζώα, με τα λουλούδια και τα δέντρα, να παίξουμε και να χαρούμε μεταξύ μας, να κάνουμε
έρωτα, ν’ απολαύσουμε τη φύση, τις ομορφιές του ανθρώπινου χεριού και του
πνεύματος, να κατέβουμε τρυφερά μέσα μας, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας
και τον διπλανό μας…
Όλα, όλα, Σαλονικιέ, τ’ αφήνουμε γι’ αυτό το αύριο που δεν θα έρθει ποτέ…
Μόνο όταν ο θάνατος χτυπήσει κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο πονάμε, γιατί
συνήθως σκεφτόμαστε πως θέλαμε να του πούμε τόσα σημαντικά πράγματα,
όπως πόσο τον αγαπούσαμε, πόσο σημαντικός ήταν για εμάς…
Όμως το αφήσαμε για αύριο… Για να πάμε πού; Αφού ανατέλλει, δύει ο ήλιος
και δεν πάμε πουθενά αλλού, παρά μόνο στο θάνατο, και ‘μεις οι μαλάκες, αντί
να κλαίμε το δειλινό που χάθηκε άλλη μια μέρα απ’ τη ζωή μας, χαιρόμαστε.
Ξέρεις γιατί; Γιατί η μέρα μας είναι φορτωμένη με οδύνη, αντί να είναι μια
περιπέτεια, μια σύγκρουση με τα όρια της ελευθερίας μας…”
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Η ΑΡΕΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Από τον κ. Σηφάκη Κων/νο
τ. Δ/ντή Υπουργ. Παιδείας & Θρησκευμάτων

Αγαπητοί μου αναγνώστες, όλοι μας γνωρίζουμε
ότι η Ιστορία είναι ο διαχρονικός καθρέπτης των
γεγονότων κάθε Έθνους, και βέβαια θα πρέπει
να περιγράφεται και να διδάσκεται χωρίς αλλοιώσεις!
Η Ιστορία κάθε Πατρίδας είναι αναμφισβήτητα το Ευαγγέλιο του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος κάθε Χώρας, όπου είναι επιβεβλημένο
και λίαν απαραίτητο ΟΛΟΙ μας, να την γνωρίζουμε και να την μεταδίδουμε
από γενιά σε γενιά, αφού αυτή η ίδια η Ιστορία είναι Σχολείο Πνευματικής,
αλλά προπάντων Ηθικής Μορφώσεως, όπου ασφαλώς κατ’ ουδένα λόγο πρέπει να παραποιούνται και να διαστρεβλώνονται ανάλογα με τα συμφέροντα
από - ευτυχώς ολίγους - μεροληπτούντας Ιστορικούς!
Η Αρετή των Ελλήνων, έχει να επιδείξει πολυάριθμα και απαράμιλλα Ιστορικά γεγονότα, τα οποία δείχνουν το δημιουργικό πνεύμα τους ανά τους
αιώνες, απύθμενη αγάπη τους για την Ελευθερία με τα Δημοκρατικά τους
αισθήματα, και με όλα εκείνα τα ΝΑΜΑΤΑ που έδωσε ανά την Υφήλιο, με τον
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ της για ένα καλύτερο Κόσμο!
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ τυγχάνει να είναι αυτός ο ίδιος ο οποίος αγκαλιάζει με ΑΓΑΠΗ
τον οποιοδήποτε συνάνθρωπό μας ανά τον ΚΟΣΜΟ, με την δυνατή προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει καλύτερος επί Γης.
Από την Ιστορία επομένως μαθαίνουμε για την Αρετή των Ελλήνων, και το
πόσον οι Πρόγονοί μας και Πατέρες μας, αγάπησαν την Πατρίδα μας, και με
πόσα βάσανα και κακουχίες από τους κατά καιρούς, κατακτητές τους υπέστησαν στα Χρόνια της Δουλείας των με τον τραγικό ξεριζωμό τους από τις
Πατρογονικές τους Εστίες, και με τόσες άλλες πλείστες δυστυχίες, ώστε πάντοτε στο τέλος να έρχεται η δικαίωσή τους με την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ τους από τα
τόσα δεινά!
Το Ελληνικό Έθνος, με την Αρετή του δεν έσβησε ακόμη και κατά τα τελευταία
400 χρόνια της δουλείας του από τους Τούρκους, κατά τα οποία απαγορευόταν η Εκπαίδευση και η Μάθηση της Ελληνικής Γλώσσας, όπου τέλος ευλογημένα σώθηκε κυρίως από τους Μοναχούς μας στα Ιερά μας Μοναστήρια αφ’
ενός, και βέβαια από τις Ορθόδοξες Χριστιανικές μας Εθνικές Παραδόσεις
αφ’ ετέρου, οι οποίες απορρέουν αναμφισβήτητα από την εμψύχωση της Φιλοπατρίας ως ατόμων…
Ας μη μας διαφεύγει και το βασικό πως: “Λαός που ξεχνά, και δεν γνωρίζει
και δεν σέβεται την Ιστορία του και την Γλώσσα του, αυτοκαταστρέφεται
και εξαφανίζεται”! Αφού είναι παγκοίνως γνωστόν, πως όσα είναι αληθινά
- δίκαια - αγνά και σεμνά, αυτά είναι επαινετά, έχουν την καλή φήμη και τυγχάνουν να είναι αγαπητά ανά την Υφήλιο.
Υπάρχουν ευρηματικά Αποφθέγματα και Γνωμικά των Ιστορικών της Πατρίδας μας, όπως του δικού μας ΕΥΡΙΠΙΔΗ λέγοντας χαρακτηριστικά: “Είναι
ευτυχής όποιος μελέτησε την Ιστορία του, γιατί αυτός ο ίδιος ούτε πολίτες
παρακινεί στην αδικία, αλλά και ούτε ο ίδιος γίνεται άδικος”! Αγαπητοί μου,
τι πιο γνήσιο στην Αρετή των Ελλήνων;
Πιστεύω ακράδαντα, ότι τα προτερήματα της Αρετής σε κάθε άνθρωπο πρέπει να είναι και να διακατέχεται από την ενδόμυχη αλήθεια του, να είναι φίλος του θάρρους σε κάθε νόμιμη ενέργειά του, να είναι άφοβος στις όποιες
κακές κατηγορίες του απαγγέλουν, ώστε πλέον ελεύθερος και αδάμαστος να
λέει κατά την λαϊκή ρήση, τα σύκα - σύκα και τη σκάφη - σκάφη…
Συγχωρήστε με, εάν κατά τη γνώμη ορισμένων υπερβαίνω τα εσκαμμένα.
Όμως, ας μη μας διαφεύγει, πως ως Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι, έχουμε
ακόμα και την Ευλογία του Κυρίου μας και Θεού μας, αφού ο ίδιος ο Ιησούς
Χριστός, όταν ερώτησε “Ποίοι είναι αυτοί που ζητούν να με δουν;” και του
είπαν “ΕΛΛΗΝΕΣ”, τότε ανεφώνησε: “Ήγγικεν η ώρα ίνα Δοξασθεί ο Υιός του
Ανθρώπου”!
Ειλικρινά, ως Έλληνας συγκινούμαι αφού έχουμε ως Λαός την ομορφιά και
το κόσμημα του Κυρίου μας με τις αρετές που διέπουν το Είναι μας και την
Ύπαρξή μας στην Επίγεια Ζωή μας.
Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, εκείνο το στοιχείο που πρέπει να
μας διέπει την Αρετή μας, όπου βέβαια είναι το κόσμημα και η ομορφιά όλων
των αρετών, θα πρέπει να μην έχουμε στη σημερινή μας δύσκολη περίοδο
που περνάμε το ΕΓΩ και την ΥΠΕΡΟΨΙΑ, αλλά την λογική ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ, αφού
η αληθινή ταπείνωση στις όποιες ενέργειές μας, έχει την απαρχή της από τον
ταπεινό Ιησού Χριστό μας, με την Ευαγγελική του ρήση: “Μάθετε απ’ εμού,
ότι πράος ειμί και ταπεινός τη καρδία!” (Ματθ. ια 29).
Πολλά θα μπορούσαν να λεχθούν για το παρόν θέμα μας, όμως ένα πρέπει να
μη μας διαφεύγει, πως με τις λογικές και νόμιμες ενέργειές μας σε ότι καλό
και νόμιμο για την Πατρίδα μας, η ΕΛΛΑΔΑ μας ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ. Είθε και
Γένοιτο!
									
		
Ιούλιος 2019
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ΑΡΧΑΙΑ ΑΘΗΝΑ

Η Αθήνα ήταν μια από τις μεγαλύτερες πόλεις-κράτη της Αρχαίας
Ελλάδας. Ο πρώτος βασιλιάς των Αθηνών ήταν ο Κέκρωψ. Αναφέρεται ότι συγκέντρωσε τους κατοίκους της Αττικής σε 12 πόλεις. Ο
τελευταίος μυθικός βασιλιάς, ο Θησέας, διέλυσε τις αρχές αυτών
των πόλεων και ένωσε όλους τους κατοίκους της Αττικής υπό την
εξουσία των Αθηνών. Σε αυτή την πόλη κατοικούσαν τα καλύτερα
γένη των ευπατρίδων. Τα ονόματα αυτών των πόλεων ήταν τα ακόλουθα: Κεκροπία, Τετράπολις, Επάκρια, Δεκέλεια, Ελευσίς, Αφίδνα,
Θορικόν, Βραυρών, Κύθηρος, Σφήττος, Κηφισία και πιθανώς Τετράκωμον. Επίσης, είναι γνωστό ότι στην πολύ αρχαία εποχή, στην
Αττική κατοικούσαν οι Πελασγοί οι οποίοι είχαν κτίσει τα πρώτα
τείχη της Ακροπόλεως. Τον πρώτο πυρήνα της πόλεως των Αθηνών
αποτελούσαν οι κατοικούντες γύρω από τον βράχο της Ακροπόλεως. Σε αυτό το σημείο ο Κέκρωψ έκτισε την πόλη Κεκροπία, η
οποία αργότερα προς τιμήν της Θεάς Αθηνάς ονομάστηκε Αθήνη ή
Αθήνα.
Στο κέντρο της Ακροπόλεως κατοικούσαν οι βασιλείς και γύρω από
τον βράχο κατοικούσαν οι πολίτες. Αργότερα οι κάτοικοι προχώρησαν προς το μέρος του Θησείου. Εκεί έκτισαν το Πρυτανείον, το
Βουλευτήριον, τη Βασιλική Στοά και την Ποικίλη Στοά. Στο Πρυτανείο Οίκημα σιτίζονταν οι Άρχοντες. Όταν ρωτήθηκε ο Σωκράτης
από τον δικαστή ποια ποινή επιβάλλει στον εαυτό του, εκείνος απάντησε: «Τούτο τιμώμαι εμαυτόν, εν Πρυτανείω σιτήσεως», δηλαδή
αυτή την ποινή βάζω στον εαυτό μου, να σιτίζομαι στο Πρυτανείο!
Μετά τους μυθικούς βασιλείς, βασιλιάς αναφέρεται ο Κόδρος, το
έτος 1063 π.Χ. Όταν οι Δωριείς πολιόρκησαν την Αθήνα, ρώτησαν
οι Αθηναίοι το Μαντείο των Δελφών ποιος θα νικήσει. Το Μαντείο
απάντησε ότι θα νικήσει ο λαός του οποίου ο βασιλιάς θα φονευθεί.
Τότε ο Κόδρος μεταμφιέστηκε αγρότης, πήγε προς συνάντηση των
Δωριαίων, τους προκάλεσε και αυτοί τον σκότωσαν. Όταν οι Δωριείς
έμαθαν ο άνθρωπος που σκότωσαν ήταν ο βασιλιάς, έλυσαν την
πολιορκία και η Αθήνα σώθηκε. Οι Αθηναίοι, τιμώντας τον Κόδρο,
δεν ξανάβαλαν στην πόλη τους βασιλιά γιατί δεν θεωρούσαν κανέναν αντάξιο του Κόδρου.
Μετά τον Κόδρο, την χώρα κυβέρνησε η Τάξις των Ευπατρίδων, με αιρετούς Άρχοντες. Το 684 π.Χ., η εξουσία περιέρχεται σε
9 Άρχοντες με ετήσια θητεία. Από αυτούς ο πρώτος ονομαζόταν
Επώνυμος, ο οποίος είχε την εκτελεστική εξουσία, ο δεύτερος
ονομαζόταν Βασιλιάς και εκτελούσε ιερατικά καθήκοντα, ο τρίτος
ονομαζόταν Πολέμαρχος και διεύθυνε τα του πολέμου και οι
άλλοι 6 ονομάζονταν Θεσμοθέτες και ασκούσαν την νομοθετική
και δικαστική εξουσία. Όλοι τους εκλέγονταν από τον Άρειο
Πάγο (αριστίδην) εκ των πλουσιοτέρων πολιτών.
Εκτός αυτών των 9 Αρχόντων, υπήρχε και εκ του Αρείου Πάγου Βουλή η οποία αποτελείτο εκ των 4 Φιλοβασιλέων και 48 Πρυτάνεων
(12 από κάθε φατρία). Αργότερα, ο Δράκων ίδρυσε την Βουλή των
τετρακοσίων αλλά αυτή καταργήθηκε από το μεταρρυθμιστικό
έργο του Σόλωνος το 594 π.Χ. Ο Σόλων εφάρμοσε τον Νόμο της
Σεισάχθειας, δηλαδή κατάργησε τα χρέη, απελευθέρωσε τους πολίτες από τις οφειλές τους και έδωσε σε όλους τους πολίτες το
δικαίωμα συμμετοχής στην εξουσία.
Το 584 π.Χ., ο ευπατρίδης Δαμάσιος εκλέγεται Άρχων. Δεν παρέδωσε όμως την εξουσία μετά την λήξη της θητείας του, αλλά
την κράτησε για 2 επιπλέον χρόνια. Τότε ο λαός ολόκληρος τον
εξεδίωξε από την πόλη βιαίως.
Νέα τροποποίηση του Νόμου του Σόλωνος γίνεται και αντί των 9
Αρχόντων, με τον πρώτο να έχει την μεγαλύτερη ισχύ, τώρα εκλέγονται 10 με ίσα δικαιώματα. Εξ’ αυτών, μόνο 5 εκλέγονται από τις
τάξεις των Ευγενών, 3 από τις τάξεις των Αγροίκων (γαιοκτημόνων)
και 2 από την τάξη των Δημιουργών, δηλαδή των βιοτεχνών. Το 561
π.Χ., τρία κόμματα είχαν δημιουργηθεί στην Αθήνα. Πρώτο ήταν το
Πεδιαίον (Πεδινό) με αρχηγό τον Λυκούργο, δεύτερο ήταν των Παραλίων (εμπορευόμενοι και ναυτικοί) με αρχηγό τον Μεγακλή και
τρίτο των Διακρίων (των πτωχών και μικροκτηματιών) με αρχηγό τον

Πεισίστρατο. Το 560 π.Χ., ο Πεισίστρατος κατέλαβε την αρχή, ανέπτυξε τις τέχνες και τα γράμματα και η Αθήνα έγινε μητρόπολη
πνευματικού πολιτισμού.
Μετά τον φόνο του Ιππάρχου και την εξορία όλων των Πεισιστρατίδων, τέθηκαν οι βάσεις της Αθηναϊκής Δημοκρατίας από τον Κλεισθένη, γιο του Μεγακλέους και ηγέτη των Αλκμεονιδών, ο οποίος,
αφού εκλέχτηκε Επώνυμος Άρχων, προέβη σε ριζικές μεταρρυθμίσεις του πολιτεύματος. Ο Κλεισθένης πολιτογράφησε τους ξένους
που ζούσαν στην Αθήνα και ελευθέρωσε το μεγαλύτερο μέρος των
δούλων. Κατάργησε τις φυλετικές διακρίσεις, διέλυσε την τάξη
των ευγενών και διαίρεσε τον λαό σε 10 φυλές οι οποίες ήταν οι
εξής: Ερεχθηίς, Αιγηίς, Πανδιονίς, Λεοντίς, Ακαμαντίς, Ολονίς, Κεκροπίς, Ιπποθοοτίς, Αιαντίς και Κηφισία. Το 307 π.Χ. αυξάνονται
οι φυλές σε 12 με την προσθήκη της Δημητριάς, προς τιμήν του
Δημητρίου Πολιορκητή και της Αντιοχίς, προς τιμήν του πατέρα του
Αντίοχου. Αύξησε τους βουλευτές των 400 σε 500 (50 από κάθε
φατρία) και κατέστησε τη Βουλή των 500 κυρίαρχο σώμα, το
οποίο στο εξής θα ελέγχει τους Άρχοντες. Επίσης διαίρεσε την
Ηλιαία, που ήταν το Ανώτατο Δικαστήριο, ώστε όλοι οι πολίτες να
έχουν περισσότερα δικαιώματα στην εξουσία και έφερε τον Νόμο
περί εξοστρακισμού για τους επικίνδυνους πολίτες, ώστε στο
μέλλον να μην γίνονται Στάσεις.
Αυτές οι μεταρρυθμίσεις ενίσχυσαν το αίσθημα της αλληλεγγύης,
ώστε το 500 π.Χ., οι Ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας που είχαν
επαναστατήσει κατά των Περσών, να λάβουν ελληνική βοήθεια.
Αυτό όμως εξόργισε τον Δαρείο που έστειλε μεγάλη στρατιωτική
δύναμη με αρχηγούς τους Δάτη και Αρταφέρνη, να τιμωρήσουν
τους Αθηναίους. Στη μάχη που δόθηκε στον Μαραθώνα το 490
π.Χ., μεταξύ των Αθηναίων και των Περσών, οι Αθηναίοι με αρχηγό τον Μιλτιάδη διέλυσαν τον στρατό των Περσών. Την ίδια τύχη
είχαν οι Πέρσες και το 480 π.Χ. στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, όπου
οι Έλληνες με αρχηγό τον Θεμιστοκλή κατέστρεψαν τον Περσικό
στόλο.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Οι κάτοικοι των Αθηνών χωρίζονταν σε 4 κατηγορίες ανάλογα με
την οικονομική τους επιφάνεια. Πρώτη κατηγορία ήταν οι Πεντακοσιομέδιμνοι, πολίτες με ετήσιο εισόδημα άνω των 500 μεδίμνων.
Δεύτερη κατηγορία, οι Ιππείς, με ετήσιο εισόδημα άνω των 300 μεδίμνων. Τρίτη κατηγορία ήταν οι Ζευγίτες, οι διατηρούντες 2 ζεύγη
βοών. Τέταρτη κατηγορία ήταν των Θητών που ήταν οι ακτήμονες γεωργοί, οι εργαζόμενοι ως ελεύθεροι πολίτες στα κτήματα
των πλουσίων.
Οι γνήσιοι Αθηναίοι δεν ασκούσαν κανένα επάγγελμα, ζούσαν
από τα εισοδήματα της περιουσίας τους την οποία καλλιεργούσαν οι δούλοι. Όλη την ημέρα την περνούσαν στα κουρεία συζητώντας (όπως σήμερα στα καφενεία). Οι κουρείς ονομάζονταν «το
λαλίστατον γένος» διότι όλη την ημέρα συζητούσαν με τους
θαμώνες. Όταν οι κουρείς δεν μιλούσαν, οι θαμώνες απορούσαν
και ρωτούσαν «πώς σε κείρο σιωπών;» δηλαδή πώς δεν μιλάς εσύ
κουρέα;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Το «τις αγορεύειν βούλεται;» ήταν μόνο για τους γνήσιους Αθηναίους, γιατί μόνον εκείνοι είχαν δικαίωμα ψήφου. Ο Κλεισθένης
εφήρμοσε το Δημοκρατικό Σύστημα Διακυβέρνησης. Το όνομα
και το πνεύμα της δημοκρατίας το έδωσε ο Περικλής στον λόγο
του «Επιτάφιος» ως εξής: «Όνομα μεν δια το μη ες ολίγους αλλ’
ες πλείονος οικείν, Δημοκρατία κέκληται». Αυτός είναι ο ορισμός
και το πνεύμα της Δημοκρατίας. Σήμερα, πολύ λίγα καθεστώτα
με τον όρο Δημοκρατία πιστεύουν στον όρο αυτό, καπηλεύονται
την λέξη Δημοκρατία, ενώ στην πραγματικότητα εφαρμόζουν τα
πιο σκληρά, φασιστικά καθεστώτα.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Οι άνδρες στην αρχαία Αθήνα είχαν όλα τα δικαιώματα, ενώ οι
γυναίκες δεν είχαν κανένα δικαίωμα, ήταν συνεχώς κλεισμένες στο
υπερώον και η μόνη τους φροντίδα ήταν να αναθρέψουν σωστά τα

παιδιά τους. Σε περίπτωση χηρείας, την αρχή αναλάμβανε ο πρώτος
υιός. Εάν δεν υπήρχε, την αναλάμβανε ο αδελφός του αποθανόντος. Εάν δεν υπήρχε αυτός, τότε την κηδεμονία την αναλάμβανε ο
στενότερος συγγενής του αποθανόντος.
ΠΑΙΔΕΙΑ
Τα παιδιά των γνήσιων Αθηναίων φοιτούσαν στα Λύκεια. Ένα από
αυτά ήταν το Λύκειο του Αριστοτέλους. Τα παιδιά των μη γνήσιων
Αθηναίων φοιτούσαν σε ένα σχολείο που λεγόταν Κυνόσαργες.
Αυτό βρισκόταν στις όχθες του Ιλισού ποταμού, εκεί που σήμερα
είναι ο Νέος Κόσμος. Ο Περικλής είχε αποκτήσει ένα παιδί από την
Ασπασία. Αυτό δεν έλαβε ποτέ τον τίτλο του γνήσιου Αθηναίου, γιατί η μητέρα του η Ασπασία δεν ήταν γνήσια Αθηναία. Κάποτε
ο Σωκράτης είδε την Ασπασία να κρατά στην αγκαλιά της το
μωρό του Περικλή και είπε στους μαθητές του ότι αυτό το μωρό
κυβερνά την μισή Ελλάδα. Μα πώς είναι δυνατόν Δάσκαλε,
είπαν οι μαθητές του. Και ο Σωκράτης απάντησε, την μισή Ελλάδα
την κυβερνά η Σπάρτη και την άλλη μισή η Αθήνα. Την Αθήνα
την κυβερνά ο Περικλής, τον Περικλή τον κυβερνά η Ασπασία και
την Ασπασία την κυβερνά το μωρό της. Άρα , το μωρό κυβερνά
την μισή Ελλάδα!
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
Ο Κεραμεικός ήταν το νεκροταφείο των αρχαίων Αθηναίων. Χωρίζονταν σε 2 μέρη: το πρώτο εντός των Τειχών (Έσω Κεραμεικός)
ήταν μόνο για τους γνήσιους Αθηναίους και δεύτερον, το έξω των
Τειχών (Εξω Κεραμεικός) που ήταν για τους ξένους και τους μη γνήσιους Αθηναίους.
Σημείωση:
ΑΝΤΙΟΧΙΣ. Η ενδέκατη φυλή των Αθηναίων, από τον Αντίοχο, γιο
του Ηρακλέους. Η Αντιοχίς πίστευε ότι ο σοφός Σωκράτης είχε την
καταγωγή του από αυτή τη φυλή.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ. Μία από τις φυλές της Αττικής, η δωδέκατη. Το 307
π.Χ., με πρόταση του ρήτορος Στρατοκλέους προστέθηκε ως 12η
φυλή στην Αθήνα. Ονομάστηκε έτσι προς τιμήν του Δημητρίου Πολιορκητού, τον οποίο απέστειλε ο πατέρας του ο Αντίγονος ο ετερόφθαλμος στην Ελλάδα να καταλύσει την αρχή του Κασσάνδρου.
Ο Δημήτριος, αφού κατέλαβε τον Πειραιά και την Αθήνα και νίκησε
τον Κάσσανδρο έγινε δεκτός από τους Αθηναίους ως ελευθερωτής
και προς τιμήν του μετέτρεψαν τον 10ο μήνα του Αττικού ημερολογίου από Μουνιχιών σε Δημητρίωνα.
Αυτή, εν ολίγοις, ήταν η Αρχαία Αθήνα.
Ι.Χ. Λαδάς
ΚΑΛΩΣ ΟΡΙΣΑΤΕ
Είχα ένα μυστικό
μες τη καρδιά μου φυλαγμένο
καρτερικά το κράταγα κρυμμένο
δεν είπα σε κανέναν λέξη
επίστευα πως κάποτε θα φέξει
κι ο πελαργός τον δρόμο τόνε ξέρει
στο σπίτι μου τα δώρα του να φέρει.
Και έφεξε ο ουρανός και ήρθε ο πελαργός!
και έφερε στο σπίτι δυό Αγγελούδια!
πάει το μυστικό, πάει και ο καημός
όλα φύγανε και πάνε πέρα
Σήμερα ξημέρωσε μια άλλη μέρα!
Αγάπες μου, τι κι αν αργήσατε πολύ
πάρα πολύ, το αίτιο δεν ήτανε δικό σας
θα αφήσουμε το πώς και το γιατί
κι ας πούμε τώρα όλοι μαζί:
ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΑΤΕ!
Σήμερα γιορτάζουμε τον ερχομό σας!
9/7/2012 Ο παππούς σας, Ιωάννης, Χαρ. Λαδάς
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Καταλαβαίνουμε τι κάνουμε;
του Κωνσταντίνου Μπίκη (Γεωπόνου Γ.Π.Α.)

Σχεδόν η πλειοψηφία από όσους ζούμε στο Δήμο Σαρωνικού συντηρούμε ένα μικρό ή μεγάλο αγροτεμάχιο στο ίδιο χώρο που υπάρχει
και το σπίτι μας. Είτε αυτό λέγεται κήπος με χλοοτάπητα, καλλωπιστικά δέντρα και φυτά είτε αυτό λέγεται περιβόλι με καρποφόρα
δέντρα και ετήσιες καλλιέργειες (τομάτα, αγγούρι, κολοκύθι κτλ.).
Άλλοι δεν θέλουν να ασχοληθούν και δίνουν τη συντήρηση στους επαγγελματίες του είδους, ενώ σε άλλους είναι το μεράκι τους και αφιερώνουν πολλές
ώρες κάθε μέρα για να φροντίσουν το κήπο τους ή να παραγάγουν φρούτα και
λαχανικά για τις οικογένειές τους.
Δυστυχώς, όπως και άνθρωποι, έτσι και τα φυτά αντιμετωπίζουν εχθρούς και
ασθένειες, που καθιστούν τη χρήση των φυτοφαρμάκων επιβεβλημένη. Κανένας δεν θέλει, όπως και πολλοί από εσάς που διαβάζετε αυτές τις αράδες
δεν θέλει να ακούει την λέξη «φυτοφάρμακο». Την έχουμε συνδέσει με κάτι
«κακό» και προσπαθούμε να την αποβάλουμε από το μυαλό μας και τα φυτά
μας. Ωστόσο, μόλις το έντομο, ο μύκητας ή το βακτήριο έρθει στον κήπο μας,
το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να πάμε στο τοπικό γεωπονικό κατάστημα με ένα δείγμα μαζί μας. Εκεί είναι το πρώτο μας λάθος και συνεχίζουμε
τα λάθη σε ένα κύκλο που δεν έχει τελειωμό. Θα αγοράσουμε το πολύ ισχυρό
χημικό προϊόν, θα κάνουμε τη μίξη μόνοι μας, θα ψεκάσουμε χωρίς να πάρουμε τα μέτρα ασφαλείας ή σε συνθήκες που δεν ευνοούν το ψεκασμό, πιθανόν
να κόψουμε καρπούς ή να αφήσουμε τα παιδιά να παίξουν στο χλοοτάπητα
λίγες μέρες μετά το ψεκασμό, με μια νοοτροπία «έλα μωρέ εντάξει είναι». Όχι,
λάθος. Λάθος. Λάθος.
Δεν ποινικοποιώ τη χρήση των φυτοφαρμάκων. Αλλά άλλο σωστή χρήση και
άλλο αλόγιστη χρήση για πέντε προσβεβλημένα φύλλα, τέσσερις βρωμούσες
και λίγο μελίγκρα, η οποία παρεμπιπτόντως ο μεγάλος της εχθρός είναι το νερό.
Ναι, το νερό με πίεση.
Κατά την προσωπική μου επιστημονική άποψη, η χρήση φυτοφαρμάκων στον
περιβάλλοντα χώρο του σπιτιού μας θα έπρεπε να απαγορεύεται βάσει νόμου
και να επιτρέπεται σε απομακρυσμένα αγροτεμάχια, αλλά και πάλι με σωστή
και ορθολογική χρήση. Άλλα αφού το κράτος δεν έχει τέτοιο νόμο, στο σπίτι μας
τους νόμους τους φτιάχνουμε εμείς.
Τι ωφελεί ένας υπέροχος κήπος όταν είναι γεμάτος φυτοφάρμακα 5-10 μέτρα
από το παράθυρο του σπιτιού μας; Όταν δεν μπορούν να παίξουν τα παιδιά μας
ή όταν δεν μπορούμε να κάτσουμε να απολαύσουμε το ποτό μας; Ή μήπως τα
κάνουμε όλα αυτά μη γνωρίζοντας ότι τα παπούτσια μας, τα χέρια και τα πόδια
των παιδιών μας είναι γεμάτα επικίνδυνες ουσίες.
Εδώ και πολλά χρόνια, από τη στιγμή που η Βιολογική Γεωργία μπήκε στη ζωή
μας, αναγκαστικά και οι γεωργικές Βιομηχανίες φαρμάκων έστρεψαν την προσοχή τους σε νέες καινοτόμες λύσεις για να υποστηρίξουν εχθρούς και ασθένειες προϊόντων, που παράγονται βιολογικά. Βακτήρια, θερινός πολτός, φυσική
πυρεθρίνη, άλατα λιπαρών οξέων, καολίνης κ.α. ρίχνονται στην μάχη για να
αντιμετωπίσουν οικολογικά τους εχθρούς των φυτών στο σπίτι μας.
Επίσης, όλοι ξεχνάμε ότι οι εχθροί των φυτών μας δεν μας ήρθαν τα τελευταία
εξήντα χρόνια, που εμφανίστηκαν συστηματικάκαι τα φυτοφάρμακα. Προϋπήρχαν εκατοντάδες χρόνια. Τι έκαναν λοιπόν οι παλαιότεροι; Χρησιμοποιούσαν απλά υλικά, όπως πράσινο σαπούνι, οινόπνευμα, αρωματικά φυτά, εκχυλίσματα τσουκνίδας και καυτερή πιπεριάς, σκόρδο, κρεμμύδι κ.α.
Γι’ αυτό λοιπόν πριν χρησιμοποιήσουμε ευκολόπιστα οποιοδήποτε φυτοφάρμακο, θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να ρωτήσουμε ένα γεωπόνο τόσο για τη προσβολή, όσο και για το μέγεθος της προσβολής. Επίσης, να ρωτήσουμε εάν η
προσβολή είναι σημαντική και εάν αξίζει να ασχοληθούμε ή όχι.
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Αντίο κυρ. Βαγγέλη

ΗΛΙΟΣ: ΦΙΛΟΣ ή ΕΧΘΡΟΣ;
Τις τελευταίες δεκαετίες ο καρκίνος του δέρματος παρουσιάζει
αύξηση και η αλόγιστη έκθεση των ανθρώπων στην ηλιακή ακτινοβολία έχει ενοχοποιηθεί για την ανάπτυξη του 90% των δερματικών καρκίνων. Ήδη το κακόηθες μελάνωμα αποτελεί την τρίτη
πιο διαδεδομένη μορφή καρκίνου στην ηλικία 15-29 ετών. Στην
Αμερική μάλιστα εκτιμάται ότι περίπου οι μισοί από τους ανθρώπους που φτάνουν στην ηλικία των 65 χρόνων θα αναπτύξουν
κατά τη διάρκεια της ζωής τους τουλάχιστον έναν καρκίνο του
δέρματος. Στην Ελλάδα είναι δεδομένη η ιστολογική διάγνωση
μελανωμάτων ή άτυπων σπίλων «ελιών», σε ολοένα και περισσότερα παιδιά και βρέφη ακόμα και 17 μηνών!
Η μεγαλύτερη ζημιά από τον ήλιο που πυροδοτεί τον καρκίνο
προκαλείται στα πρώτα 18 χρόνια της ζωής ενός ανθρώπου και
σχετίζεται αναμφισβήτητα με την πολύωρη παραμονή του κάτω
από τον ήλιο κατά τη διάρκεια του παιγνιδιού, των διακοπών ή
και των αθλητικών δραστηριοτήτων του. Έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι η αλόγιστη και παρατεταμένη έκθεση στην ηλιακή
ακτινοβολία κατά την παιδική και την εφηβική ηλικία --ιδιαίτερα
όταν συνδυάζεται με σοβαρά ηλιακά εγκαύματα-- προκαλεί μόνιμες βλάβες στο DNA των δερματικών κυττάρων, διαταράσσοντας
τη φυσιολογική λειτουργία τους. Η περιοδική και χωρίς μέτρο
απότομη έκθεση στον ήλιο εκτρέπει τα κύτταρα από τη φυσιολογική τους λειτουργία, διαταράσσει την κυτταρική ισορροπία
στον οργανισμό και οδηγεί μέσα από τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό παθολογικών κυττάρων στη δημιουργία καρκίνου και ιδιαίτερα του μελανώματος, του σοβαρότερου κακοήθη όγκου του
δέρματος.
Είναι προφανές, ότι το άτομο που θα υιοθετήσει σωστή συμπεριφορά έκθεσης στον ήλιο και θα εφαρμόσει τους κανόνες ηλιοπροστασίας, θα αποφύγει τη βλάβη του DNA και θα εξασφαλίσει
την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος.
[πηγή: ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ]
ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
www.saronikosnet.gr
f/b: ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

«Κάθε χρόνο
αυτή την εποχή
είναι και τόπος
συνάντησης –
προσκλητήριο,
για την παρέα
της μουστιάς.
Δεν ξέρεις πόσο
χαίρομαι όταν
σας ξαναβλέπω
γερούς, αντίθετα με τις απουσίες…» Αυτή η
μουστιά όμως
χωρίς
εσένα,
αγαπημένε μου
Κυρ Βαγγέλη.
Πόσες γνώσεις
είχες! Η λογική
πάντα στο μυαλό σου...Κάθε φορά που σου έφερνα Ντελάλη είχες τόσα να μου πεις...
αλλά ο χρόνος πάντα λίγος...έτσι νομίζω δηλαδή γιατί μετά αναζητούμε όλες αυτές
τις πληροφορίες. Για τους παππούδες μας όταν είχαν πρωτοέρθει, με την νέα κουλτούρα, που έφεραν μαζί τους. Για τις συζητήσεις σας με τον αείμνηστο Μάκη που στο
τέλος ανταλλάσατε ψωμί με κρασί, έτσι για το καλό της συνάντησης. Για τις ελιές που
φυτεύατε κατεβαίνοντας με τα κάρα την Καλυβίων. Να υπάρχει βιός να κάνετε γόνιμη την γη, με αμπέλια, λιόδεντρα, φυστικές...να μην πεινάσουν οι επόμενες γενιές.
Μόλις αντιλαμβανόσουν κάποια νέα έκδοση βιβλίου αμέσως το αναζητούσες. “ Για
τους Ηπειρώτες, τους Αρβανίτες, τους Γαλαναίους... και μόλις τα διάβαζες μου μετέφερες αμέσως τις απόψεις σου, πάντα τεκμηριωμένες, βαθειά φιλοσοφημένες. Και
δεν σταματούσες εκεί. Παρακολουθούσες πάντα και τα Ευρωπαϊκά δρώμενα...
”Πολύ σκληροί αυτοί οι Γερμανοί, εσύ τους ξέρεις καλύτερα...”

Μας έμαθες να πορευόμαστε “στην οδό την στενή”...και
έτσι θα συνεχίσουμε...σ’ ευχαριστούμε! κ.μ.
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΗΣ Ε.ΜΕ.Λ.
ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Μια σημαντική αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της
Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής στον χώρο του πολιτισμού,
έγινε πρόσφατα από μέρους της Ακαδημίας Αθηνών, η οποία
μας προσκάλεσε σε συνεργασία στο πλαίσιο του προγράμματος «”Απολλωνίς” Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες και για την Γλωσσική Έρευνα και

Καινοτομία».
Ειδικότερα, μία από τις δύο συνιστώσες του προγράμματος ”Απολλωνίς” είναι η υποδομή DARIAH-GR/ΔΥΑΣ (Δίκτυο Υποδομών για την Έρευνα στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες), στην οποία συντονιστικό ρόλο έχει η Ακαδημία Αθηνών, και συμμετέχουν το
Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σε συνεργασία με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Υποδομή
DAIAH-EU. Οι σκοποί και οι δράσεις του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ παρουσιάζονται στον δικτυακό τόπο του Δικτύου www.dyas-net.gr.
Το Δίκτυο ΔΥΑΣ συγκρότησε Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών (http://
registries.dyas-net.gr/gr), μια δράση που αναδεικνύει την σημαντικότατη πολιτιστική
κληρονομιά των φορέων της χώρας και το διασυνδέει με αντίστοιχες δράσεις στην
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής αποδέχθηκε την πρόσκληση της Ακαδημίας Αθηνών και εντάχθηκε στα Μητρώα Πόρων Ανθρωπιστικών Σπουδών και ενέταξε επίσης
τις συλλογές των δύο Μουσείων της, του Ορυκτολογικού και του Μουσείου Κεραμικής «ΑΚΕΛ-Πάνος Βαλσαμάκης», στο Μητρώο Συλλογών του ΔΥΑΣ.Τα οφέλη από
αυτές τις εντάξεις είναι πολλαπλά και προφανή: ανάδειξη των δράσεών μας, αύξηση
της ορατότητας των συλλογών, συμμετοχή σε ένα δυναμικό ενιαίο πληροφοριακό
χώρο, πρόσβαση στις υπηρεσίες της Εθνικής Υποδομής και μέσω αυτής στις αντίστοιχες Ευρωπαϊκές, κ.ά.
Περισσότερες πληροφορίες για τις καταχωρίσεις μας στο ΔΥΑΣ βλέπετε στους ιστοχώρους:
ΕΜΕΛhttp://registries.dyas-net.gr/gr/organization/467
Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου
http://registries.dyas-net.gr/gr/search?q=%CE%9F%CF%81%CF%85%CE%BA%CF%84
%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C+%CE%9C%CE%BF%CF%
85%CF%83%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%9B%CE%B1%CF%85%CF%81%CE%AF%C
E%BF%CF%85
Μουσείο Κεραμικής Λαυρίου «ΑΚΕΛ-Πάνος Βαλσαμάκης»
http://registries.dyas-net.gr/gr/search?q=%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B
5%CE%AF%CE%BF+%CE%9A%CE%B5%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE
%AE%CF%82
Λαύριο, 30 Ιουνίου 2019
Το Δ.Σ. της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής
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Συγχαρητήρια! Ολοκληρώσαμε την υποχρεωτική εκπαίδευση!
‘Η αλλιώς…
Αν οι Έλληνες μπορούμε στο εξωτερικό, μπορούμε και στην πατρίδα!
Της Δήμητρας Κατραμάδου

Από την έναρξη των μνημονίων, το 2010, οι Έλληνες κάναμε
μια μακρά και επώδυνη διαδρομή. Αν τότε είμασταν παιδιά
που ξεκινούσαν το σχολείο, σήμερα θα τελειώναμε το Γυμνάσιο, ήτοι την βασική και υποχρεωτική εκπαίδευση. Και είναι
αλήθεια, ότι αυτό το διάστημα μάθαμε βιωματικά τα …βασικά, πράγμα που
σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο.
Στην πορεία περάσαμε από τα 40 κύματα, με το δικό μας στυλ, το μοναδικό.
Αλλά στην πράξη δείξαμε ότι πλέον το…κατέχουμε, επιβραβεύοντας, δίνοντας δεύτερες ευκαιρίες, γυρίζοντας την πλάτη, βάζοντας τέλος πάντων τα
πράγματα στην θέση τους. Ας τα πάρουμε όμως ένα – ένα.
Η ανάδειξη της Νέας Δημοκρατίας σε αυτοδύναμη κυβέρνηση, σημαίνει ότι
καταλαβαίνουμε πλέον πως υπάρχει, πρέπει να υπάρχει και να αποδίδεται
ευθύνη στους εκάστοτε κυβερνώντες. Όπως και για να μπορούμε οι πολίτες
να καθιστούμε υπεύθυνες τις κυβερνήσεις μας, πρέπει να τους δίνουμε καθαρή εντολή ώστε και αυτές να μην έχουν καμία δήθεν δικαιολογία για τα
πεπραγμένα τους, ακόμη και τους συμβιβασμούς τους. Αυτός τουλάχιστον
ο κύκλος των κυβερνήσεων συνεργασίας φαίνεται να έκλεισε με τον πλέον
εμφατικό τρόπο, με τους ψηφοφόρους να κατανοούν επιτέλους ότι ναι μεν
οι συνεργασίες είναι εξαιρετικές ως ιδέα, στην πράξη όμως συχνά σημαίνουν την εξάρτηση της πλειοψηφίας από μικρές, στρατηγικές, ίσως και «ειδικών» συμφερόντων μειοψηφίες. Στην πράξη είδαμε ότι οι συνεργασίες
καλή τη πίστη ή σε προγραμματικό επίπεδο είναι σπάνιες, με αποτέλεσμα
να αναγκάζουν σε συναλλαγή. Και αποφασίσαμε ότι αυτό δεν το θέλουμε.
Ωστόσο, επειδή όπως ήδη είπαμε, έχουμε ακόμη μέλλον στην…εκπαίδευση, καθώς η Δημοκρατία και διδάσκεται και βιώνεται, είναι πιθανόν μέσα
από ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, επιλέγοντας δοκιμασμένους συνεργάτες πέραν των στενών κομματικών ορίων και δοκιμάζοντάς τους ξανά, να
μπορέσουμε να επιτύχουμε μια συναίνεση. Πρόκειται για μια συναίνεση
που όλοι συζητάμε, αλλά που σπάνια βλέπουμε στην πράξη. Την συναίνεση
που θα εδραιώσει την αξιοκρατία και θα καταστήσει κανόνα την αξιολόγηση των κυβερνώντων από τον λαό, χωρίς παρωπίδες. Ως «εισηγητής» αυτού
του νέου ήθους στην εξουσία, ο νυν πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,
φέρει τεράστια ευθύνη για την εφαρμογή του μοντέλου αυτού και για την
μη απογοήτευση των πολιτών. Γι’ αυτό, παρότι αυτοδύναμη η κυβέρνησή
του, στην πραγματικότητα θα κριθεί σε μια τετραετία, όταν οι ψηφοφόροι
θα προσέλθουμε και πάλι στην κάλπη!
Μάθημα δεύτερο – και για να μείνουμε στο πρόσφατο εκλογικό αποτέλεσμα – οι πολίτες αποφασίσαμε να διατηρήσουμε μίαν ισχυρή αξιωματική
αντιπολίτευση και να στείλουμε στην Βουλή και κάποια νέα κόμματα ενώ
αποκλείσαμε την Χρυσή Αυγή. Έτσι δώσαμε το μήνυμα της αντίληψης ότι
άλλο η έκφραση της αγωνίας και της απελπισίας ακόμη, μέσα από ακραίες
οργανώσεις που ασπάζονται την βία και άλλο η επιλογή εναλλακτικών μεν,
εντός του φάσματος της νομιμότητας δε, κοινοβουλευτικών αντιπροσώπων
μας. Η βία και η ανομία, οι αναφορές σε ακραία οικοδομήματα του παρελθόντος, καταδικάστηκαν και με την ίδια λογική καταδικάζονται από την
κοινή γνώμη οι όποιες ομάδες δρουν με παρόμοιο τρόπο, είτε αυτές αυτοονομάζονται Δεξιές είτε Αριστερές.
Μάθημα τρίτο, σε συνέχεια του προηγουμένου: είναι σαφές ότι με το πρόσφατο αποτέλεσμα της κάλπης, η κοινή γνώμη ανταποκρίθηκε σε ένα νέο
επικοινωνιακό ήθος και ύφος, το οποίο – κατά την γνώμη μου – πιστώνεται
προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο λαϊκισμός, η αναβίωση του εμφυλιοπολεμικού λόγου στα μέσα της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα,
το επί τούτου άνοιγμα παλαιών πληγών, δεν περιποιεί τιμή σε κανέναν.
Πόσο μάλλον, που οι πληγές αυτές αφορούσαν γενιές του προηγούμενου
…αιώνα, μέλη των οποίων επιμένουν να τις συντηρούν (ακόμη και προς εκμετάλλευση ίσως;) και να τις χτυπάνε σαν σφραγίδα…γνησιότητας(;!) στις
νεότερες γενιές. Μόνον που οι νεότερες αυτές γενιές όχι μόνον δεν έχουν
βιώματα του εθνικού διχασμού αλλά έχουν και κάθε δικαίωμα τόσο στα
δικά τους βιώματα όσο και στα δικά τους λάθη!
Η εθνική συμφιλίωση πιστώνεται στην Μεταπολίτευση. Αλλά τα εμφυλιοπολεμικά, διχαστικά χαρακτηριστικά της κοινωνίας μας συνέχιζαν να μας
ακολουθούν, όπως αποδείχθηκε. Φυσικά…είναι δύσκολο να αφήσει ένα
θηρίο την τελευταία του πνοή! Πήρε τα πάνω του, εντασσόμενο στην…
εντατική του λαϊκισμού, αλλά βέβαιο είναι ότι όταν αρχίσουν οι…εντατικές,
αργά ή γρήγορα έπεται και το τέλος. Στο ερώτημα, μα γιατί πάνω από 30%

των ψηφοφόρων προτίμησε στις εκλογές της 7ης Ιουλίου ένα κόμμα που
στήριξε την επικοινωνιακή πολιτική του στις παλιές αυτές πληγές, το μόνο
που μπορώ να κάνω είναι να μεταφέρω ό,τι είδα προσωπικά ή άκουσα
από φίλους που συνέχισαν να το επιλέγουν. Ορισμένοι λοιπόν, κυρίως σε
μικρές κοινωνίες, μεγαλύτεροι ίσως σε ηλικία, φαίνεται ότι συνεχίζουν να
πιστεύουν ότι πρέπει με την ψήφο τους να «αποπληρώνουν» μικροεξυπηρετήσεις του παρελθόντος σε πολιτικούς παράγοντες, εξ’ ου και η αξιοσημείωτη μονοσταυρία σε πολλά ψηφοδέλτια ανά την Επικράτεια. Πρόκειται
για την λεγόμενη κομματική γραμμή, προσωπική επιρροή και το ψηφοδέλτιο που θα καταλήξει στην κάλπη στην τσέπη και έτοιμο «σταυρωμένο»
πριν καν μπει ο πολίτης στο εκλογικό τμήμα του! Άλλοι πάλι, θέλησαν να
δώσουν μιάν δεύτερη ευκαιρία στον απερχόμενο πρωθυπουργό προσωπικά ή επέλεξαν συνειδητά να ενισχύσουν το Κόμμα που όλα έδειχναν ότι
θα αποτελούσε την αξιωματική αντιπολίτευση, ακριβώς για να υπάρχει μια
ισχυρή αντιπολίτευση. Υπάρχει η κατηγορία εκείνων που ψήφισαν, τασσόμενοι υπέρ της ιδέας της επιδοματικής πολιτικής, που πιθανόν και να τους
αφορά άμεσα. Δυό άλλες κατηγορίες είναι εκείνες των ψηφοφόρων που
συνεχίζουν να πιστεύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η φωνή της Αριστεράς ή εκείνων που ελπίζουν ότι το Κόμμα αυτό έχει την δυναμική να επαναλάβει την
πραγματικότητα του Παπανδρεϊκού ΠΑΣΟΚ, μιας εποχής συνυφασμένης με
τις καλύτερες μέρες και την …Αλλαγή, που ως γνωστόν οι άνθρωποι πάντα
επιζητούν. Αυτές, οι δύο τελευταίες κατηγορίες ψηφοφόρων βέβαια, έρχονται σε πλήρη αντίθεση μεταξύ τους και εκτιμώ ότι αυτό είναι ένα θέμα
που θα δούμε να εξελίσσεται. Ας μην επεκταθούμε όμως άλλο: το βασικό
μάθημα είναι ότι οι Έλληνες, οι περισσότεροι, έχοντας βιώσει στο πετσί
μας πλέον τι θα πει λαϊκισμός, σταθήκαμε για να ακούσουμε τον ενωτικό
λόγο του σημερινού κυβερνώντος Κόμματος. Ένας ενωτικός, ήπιος λόγος, ο
οποίος έδωσε και διέξοδο σε κάποιους από εκείνους τους απελπισμένους ή
και εξαιρετικά θυμωμένους, τους χαμένους, που είχαν στραφεί στα άκρα,
και με αυτήν την έννοια ο αποκλεισμός της Χρυσής Αυγής από την Βουλή
μπορεί να πιστωθεί στην επιλογή επικοινωνιακής πολιτικής του σημερινού
πρωθυπουργού.
Μάθημα τέταρτο: Οι Έλληνες εμπεδώσαμε ότι ανήκουμε στην Δύση και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι τους όποιους αγώνες μας για ένα
καλύτερο μέλλον θα πρέπει να δώσουμε μέσα από και σε αυτήν. Παρά το
ηχηρό μήνυμα στο Δημοψήφισμα του 2015, που εν δυνάμει θα μας είχε
οδηγήσει σε έξοδο από το ισχυρό νόμισμα που λέγεται ευρώ, συνεχίζουμε
να πορευόμαστε με αυτό και έκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Το σοκ
των κεφαλαιακών ελέγχων που άγγιξε ιδιαίτερα κάθε επιχειρηματία, μικρό
ή μεγάλο, το σοκ ακόμη και της κατάργησης σε ορισμένες περιπτώσεις των
επικουρικών συντάξεων, εκτιμώ ότι έπεισε πολλούς πως το να κλείνουμε
τα μάτια και να επιμένουμε σε μία ανέφικτη πραγματικότητα, αντί να αναζητούμε εφικτές λύσεις, δεν τιμά και δεν εξυπηρετεί κανέναν. Γι’ αυτό και
εκτιμώ ότι καίριες, αναγκαίες μεταρρυθμίσεις θα υλοποιηθούν χωρίς τις
παράλογες αντιστάσεις του παρελθόντος. Ωστόσο και σε αυτό το θέμα, η
σημερινή κυβέρνηση θα πρέπει να πείσει και να προστατεύσει το κοινωνικό σύνολο, δείχνοντας εναλλακτικούς αλλά κατά το δυνατόν δίκαιους δρόμους στους ασφαλισμένους, φέροντας εις πέρας μια μεγάλη μεταρρύθμιση
…ιδεών. Και γι’ αυτήν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρει μεγάλη ευθύνη και
θα χρειαστεί να φέρει εις πέρας ένα δύσκολο έργο. Αν όμως το επιτύχει, θα
αποτελέσει ιστορικό ορόσημο που θα εγγυηθεί την υστεροφημία του.
Εκτίμησή μου είναι ότι βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο και αυτή είναι
η ύστατη ευκαιρία μας να ανακάμψουμε. Να χτίσουμε μια νέα χώρα που
όλοι συζητάμε, όλοι ονειρευόμαστε, με ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα που
θα μας στηρίξει και θα μας ευνοήσει, μια νέα χώρα που θα δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις ακόμη και για τον επαναπατρισμό πολλών από αυτούς
που αναγκάστηκαν να φύγουν από την χώρα τα δύσκολα χρόνια και που
θα αναχαιτίσει το κύμα εκείνων, των πολύ νέων ανθρώπων, που έμαθαν να
πιστεύουν ότι μέλλον υπάρχει πλέον μόνον εκτός των ελληνικών συνόρων.
Όλα αυτά, είναι το καλό σενάριο. Ένα σενάριο που θα υλοποιηθεί μόνον
αν οι κυβερνώντες τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και μόνον αν οι πολίτες
επιστρέψουν συνειδητά και μαζικά σε ένα ήθος όπως εκείνο που έχτισε και
ξαναέχτισε την Ελλάδα στο παρελθόν. Διότι το παρελθόν μας δεν έχει μόνον
άγριους εμφυλίους, δεν έχει μόνον ιστορικές απάτες, ούτε μόνον …αυταπάτες. Έχει και παραδείγματα περασμένα στο είναι μας, δημιουργικότητας σε
όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Και αν οι Έλληνες μπορούμε να
διαπρέπουμε στο εξωτερικό, μπορούμε και στην πατρίδα μας!
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Το ταξίδι κ’ η εξομολόγηση στάθηκαν
οι δυο μεγαλύτερες χαρές της ζωής μου.

Να γυρίζεις τη γης, να βλέπεις – να βλέπεις- και να μην χορταίνεις- καινούργια χώματα και θάλασσες κι ανθρώπους και ιδέες, και να τα βλέπεις όλα για
πρώτη φορά, να τα βλέπεις όλα σα για τελευταία φορά, με μακρόσερτη
ματιά, κι έπειτα να σφλανάς τα βλέφαρα και να νιώθεις τα πλούτη να κατασταλάζουν μέσα σου ήσυχα, τρικυμιστά, όπως θέλουν, ωσότου να τα περάσει από την ψιλή κρισάρα του ο καιρός, να κατασταλάξει το ξαθέρι απ’ όλες
τις χαρές και τις πίκρες σου – τούτη η αλχημεία της καρδιάς, είναι, θαρρώ μια
μεγάλη, αντάξια του ανθρώπου ηδονή.

(απόσπασμα από τον πρόλογο τουΝίκου Καζαντζάκη στο βιβλίο “Ταξιδεύοντας
στην Ισπανία”.)συνοψίζουν το πάθος του για τα ταξίδια. Από την πρώτη
~ Αυτά τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη

του νεότητα μέχρι το θάνατό του δεν έπαψε να ταξιδεύει στην Ελλάδα, στην
Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική. Ήταν ένας ακούραστος ταξιδιώτης.

«Ένα μονάχα αξίζει: το ταξίδι» –
Νίκος Καζαντζάκης
Νίκος Καζαντζάκης: Ελλάδα
Όλα στην Ελλάδα, βουνά, ποταμοί, θάλασσες, πεδιάδες, «ανθρωπίζουνται»
και μιλούν στον άνθρωπο μια σχεδόν ανθρώπινη γλώσσα. ∆εν τον καταπλακώνουν, δεν τον τυραννούν, γίνουνται φίλοι του και συνεργάτες. Η θολή,
ακαταστάλαχτη κραυγή της Ανατολής, περνώντας από το φως της Ελλάδας,
καθαρίζει, ανθρωπίζεται, γίνεται λόγος. Η Ελλάδα είναι το φίλτρο που λαγαρίζει με αγώνα πολύ το χτήνος σε άνθρωπο, την ανατολίτικη σκλαβιά σ’ ελευτερία και τη βάρβαρη μέθη σε νηφάλιο λογισμό. Να δώσει πρόσωπο στο
απρόσωπο, μέτρο στην αμετρία, ισορροπώντας τις συγκρουόμενες τυφλές
δυνάμεις, τέτοια η αποστολή της πολυβασανισμένης στεριάς και θάλασσας
που λέγεται Ελλάδα.
Είναι αληθινή χαρά, πλούτος μεγάλος να τριγυρνάς την Ελλάδα. Τόσο το ελληνικό χώμα είναι ποτισμένο με δάκρυα, ιδρώτα κι αίμα, τόσο τα Ελληνικά
βουνά είδαν ανθρώπινον αγώνα, που ανατριχιάζεις λογιάζοντας πως στα
βουνά ετούτα και τ’ ακρογιάλια παίχτηκε η μοίρα της λευκής φυλής. Παίχτηκε η μοίρα του ανθρώπου. Σίγουρα σ’ ένα από τ’ ακρογιάλια αυτά, τα γεμάτα
χάρη και παιχνιδίσματα, θα γίνηκε το θάμα της μετουσίωσης του ζώου σε
άνθρωπο.
Γεμάτη μυστική αποστολή κι ευθύνη όχι μονάχα η γεωγραφική παρά κι η
ψυχική τοποθέτηση της Ελλάδας, δύο ασίγαστα ρέματα συγκρούονται στις
στεριές της και στις θάλασσες, και να γιατί η Ελλάδα στάθηκε πάντα ένα σημείο γεωγραφικό και ψυχικό ακατάπαυστα στροβιλισμένο. Η μοιραία αυτή
τοποθέτηση επέδρασε θεμελιακά στην τύχη της Ελλάδας και του κόσμου.
Κοίταζα, οσφραινόμουν, άγγιζα της Ελλάδα, πεζοπορώντας, ολομόναχος, μ’
ένα ραβδί από ελιά στο χέρι, μ’ ένα δισάκι στον ώμο. Κι όσο έμπαινε μέσα
μου η Ελλάδα, τόσο ένοιωθα και πιο βαθιά πως η μυστική ουσία της Ελληνικής στεριάς και θάλασσας είναι μουσική. Κάθε στιγμή το Ελληνικό τοπίο,
ενώ μένει το ίδιο, αλλάζει ανάλαφρα, κυματίζει την ομορφιά του, ανανεώνεται. Έχει βαθιάν ενότητα και συνάμα ακατάπαυστα ανανεούμενη ποικιλία.
Τάχα ο ίδιος ρυθμός δεν κυβερνάει και την Αρχαία τέχνη, που γεννήθηκε
κοιτάζοντας, αγαπώντας, νογώντας και διατυπώνοντας τον ορατό γύρα της
κόσμο; Κοιτάχτε ένα Ελληνικό έργο της μεγάλης κλασικής εποχής, δεν είναι
ακίνητο, μια αδιόρατη ανατριχίλα ζωής το διαπερνάει, παίζει σαν τις φτερούγες του γερακιού όταν σταθεί στην κορυφή του αγέρα και μας φαίνεται
ακίνητο. Όμοια και το αρχαίο άγαλμα ζει, κινιέται αδιόρατα, συνεχίζοντας
την παράδοση, ετοιμάζοντας τη μελλούμενη πορεία της τέχνης, ισορροπεί,
σε αθάνατη μια στιγμή, την τρισυπόστατη ροή του καιρού.
Όταν ένας Έλληνας ταξιδεύει στην Ελλάδα, το ταξίδι του έτσι μοιραία μετατρέπεται σ’ επίπονη αναζήτηση του χρέους. Πώς να γίνουμε κι εμείς άξιοι
των προγόνων, πώς να τη συνεχίσουμε, χωρίς να τη ντροπιάσουμε, την παράδοση της ράτσας μας;
Μια αυστηρή ασίγαστη ευθύνη βαραίνει τους ώμους σου, βαραίνει τους
ώμους όλων των ζωντανών Ελλήνων. Ακαταμάχητη μαγική δύναμη έχει το
όνομα, όποιος γεννήθηκε στην Ελλάδα έχει το χρέος να συνεχίσει τον αιώνιο
Ελληνικό θρύλο.
Ένα Ελληνικό τοπίο δε δίνει σ’ εμάς τους Έλληνες μιαν αφιλόκερδη ανατριχίλα ωραιότητας, έχει ένα όνομα το τοπίο – το λένε Μαραθώνα, Σαλαμίνα, Ολυμπία, Θερμοπύλες, Μυστρά – συνδέεται με μιαν ανάμνηση, εδώ ντροπιαστήκαμε, εκεί δοξαστήκαμε, και μονομιάς το τοπίο
μετουσιώνεται σε πολυδάκρυτη, πολυπλάνητη ιστορία. Κι όλη η ψυχή του
Έλληνα προσκυνητή αναστατώνεται. Το κάθε Ελληνικό τοπίο είναι τόσο
ποτισμένο από ευτυχίες και δυστυχίες με παγκόσμιο αντίχτυπο, τόσο γεμάτο ανθρώπινο αγώνα, που υψώνεται σε μάθημα αυστηρό και δε μπορείς να του ξεφύγεις, γίνεται κραυγή, και χρέος έχεις να την ακούσεις.
_______________________
by Αντικλείδι , https://antikleidi.com

Γυμνός, Iούλιο μήνα, το καταμεσήμερο. Σ’ ένα στενό κρεβάτι, ανάμεσα
σε δυο σεντόνια χοντρά, ντρίλινα, με το μάγουλο πάνω στο μπράτσο μου
που το γλείφω και γεύομαι την αρμύρα του. Kοιτάζω τον ασβέστη αντικρύ στον τοίχο της μικρής μου κάμαρας. Λίγο πιο ψηλά το ταβάνι με τα
δοκάρια. Πιο χαμηλά την κασέλα όπου έχω αποθέσει όλα μου τα υπάρχοντα: δυο παντελόνια, τέσσερα πουκάμισα, κάτι ασπρόρουχα. Δίπλα, η
καρέκλα με την πελώρια ψάθα. Xάμου, στ’ άσπρα και μαύρα πλακάκια,
τα δυο μου σάνταλα. Έχω στο πλάι μου κι ένα βιβλίο.
Γεννήθηκα για να ‘χω τόσα. Δεν μου λέει τίποτε να παραδοξολογώ. Aπό
το ελάχιστο φτάνεις πιο σύντομα οπουδήποτε. Mόνο που ‘ναι πιο δύσκολο. Kι από το κορίτσι που αγαπάς επίσης φτάνεις, αλλά θέλει να ξέρεις να
τ’ αγγίξεις οπόταν η φύση σού υπακούει. Kι από τη φύση -αλλά θέλει να
ξέρεις να της αφαιρέσεις την αγκίδα της.
| Οδυσσέας Ελύτης | Ο Μικρός Ναυτίλος | εκδόσεις Ίκαρος |

Άνθρωποι.... και άνθρωποι.... άνθρωποι
μικροί...μεγάλοι...γίγαντες και ανθρωπάκια...άνθρωποι
σκεπτικοί....γελαστοί....μίζεροι....
μοναχικοί...επιφανειακοί...ουσιαστικοί... όλοι αυτοί γύρω μας....
ανάμεσα μας... δίπλα μας.... κι
όμως όλοι μακρινοί...ο ήχος τους
περνάει απ’ τ’ αυτιά μου αλλά δεν
ακούγεται....η μορφή τους περνάει
απ’ τα μάτια μου αλλά βλέπω μόνο
τη σκιά τους... Ανάμεσα σ αυτούς...
εσύ κι εγώ...εσύ πρώτα... μετά
εγώ...οι δυο μαζί... και μόνο έτσι
παίρνω ουσία... μόνο τότε γίνομαι
γίγαντας κι εγώ... με νόημα... δύναμη.... θέληση.... χαρά...όνειρα...κι
τότε παύουν όλα να κυλούν....είμαστε μόνοι μας σε έναν κόσμο που
τρέχει... για που δεν ξέρω... δεν με
νοιάζει... με νοιάζεις μόνο εσύ...η
ύπαρξη σου δίπλα μου... Και τότε...
μου λες φύγε...μείνε μισή.... άσε με
μισό...και τότε μου λες...πάψε να
σκέφτεσαι για μένα.... με μένα....
και τότε παγώνουν όλα... παγώνει
το μυαλό...παγώνει το πρόσωπο...
το χαμόγελο χάνεται... και τότε η
σκέψη κολλάει... κολλάει στο γιατί... στο πως... στο τέλος... στο
τέλος όχι αυτό που φαίνεται... όχι
αυτό που εννοείς... στο τέλος του
νοήματος... της ύπαρξης της ουσιαστικής....τότε η σκέψη ότι θα πάψω
να υπάρχω για σένα.... ότι θα συνεχίσω.... αναγκαστικά.... σαν μια
σκιά ανάμεσα στις τόσες απορροφάει από μέσα μου κάθε ίχνος ελπίδας...αισιοδοξίας....χαράς...τότε
γίνομαι ένα ανθρωπάκι.... σαν όλα
τα άλλα... Γίγαντες και ανθρωπάκια... άνθρωποι και άνθρωποι....
Ιούλιος

Τυπική διαδικασία
Στη σκιά του φεγγαριού η Αναμέτρηση,
δάκρυ του γκρίζου βοριά μοιάζει.
Ισχνά φώτα πορείας
την προδοσία της νύχτας κρύβουν.
Παραπέτασμα στην ιδέα του
λογισμού
-βαρύς καπνός που πρέπει να
γελάει.
Σαν σκέψη περνάει απέναντι,
διαβαίνει το ανύποπτο μονοπάτι
στη δύσκολη στροφή,
για να βρει την απάντηση
στο βάθος του πλήθους.
Η ηχώ αντιλαλεί στο φαράγγι
ξεφεύγοντας από τα όριά της
και τους κανόνες των Τύπων.
Ποιος τάχα θα νικήσει σήμερα
στα «Μαρμαρένια αλώνια»;
Καίτη Καγκαράκη

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Σκαλωσιές και παρελκόμενα οικοδομικά εργαλεία
τηλ. 22920 40279
κιν. 6981805731
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ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ
• Δύο ζητιάνοι ζητιανεύουν στη Ρώμη.
Ένας έχει μπροστά του ένα σταυρό και
ο άλλος ένα άστρο του Δαβίδ. Όσοι
περνούν δίνουν λεφτά μόνο σ’ αυτόν με το σταυρό. Περνάει από εκεί
ο Πάπας. Πλησιάζει τον ζητιάνο με το
άστρο του Δαβίδ και του λέει: παιδί
μου εδώ είναι η έδρα του καθολικισμού! Όχι μόνο δεν θα σου δώσει κανείς λεφτά αλλά δίνουν επίτηδες όλοι
σ’ αυτόν με το σταυρό, για να σου
μπουν στο μάτι. Όταν φεύγει ο Πάπας λέει περιφρονητικά ο ζητιάνος με
το άστρο στον άλλο ζητιάνο: «Για δες
βρε Αβραάμ τον τρελόπαπα, ήρθε να
διδάξει μάρκετινγκ στους αδελφούς
Κοέν!»
• Το σπίτι του μικρού Θωμά είναι γεμάτο με συγγενείς, που έχουν έρθει
για τη γιορτή του
μπαμπά. Εκεί που τρώνε και κουβεντιάζουν ο παππούς παρατηρεί ότι ο
Θωμάς έχει χάσει
κάθε ενδιαφέρον για τη συζήτηση.
Βγάζει λοιπόν απ το πορτοφόλι του
ένα πεντοχίλιαρο
κι ένα δεκαχίλιαρο και λέει στο μικρό
Θωμά να διαλέξει ένα. και να το κρατήσει. Ο
μικρός διαλέγει το πεντοχίλιαρο και
ο παππούς, απορημένος απ την κακή
επιλογή του
εγγονού του, βγάζει άλλο ένα πεντοχίλιαρο απ το πορτοφόλι του και το
ακουμπάει πάνω
στο τραπέζι. Πάλι ο μικρός Θωμάς διαλέγει το πεντοχίλιαρο και αγνοεί το
δεκαχίλιαρο.
Η σκηνή επαναλαμβάνεται κάμποσες
φορές. Μετά ο παππούς τον πάει σ
έναν απ τους
θείους και του λέει πόσο βλαξ είναι ο
μικρός Θωμάς, που πάντα διαλέγει το
πεντοχίλιαρο και κάνει και μια επίδειξη, αλλά πάλι ο Θωμάς διαλέγει το
μικρότερο
χαρτονόμισμα. Συνεχίζει και κάνει το
γύρω του τραπεζιού, δείχνοντας σε
όλους την
προτίμηση του εγγονού του στα πεντοχίλιαρα. Τελικά φτάνουν και στον
πατέρα του Θωμά..
Ο πατέρας, πιασμένος σε μια συζήτηση μ ένα απ τ αδέλφια του, δε δίνει
και μεγάλη σημασία. Όταν τα φαγητό

τελείωσε, παίρνει ο πατέρας το γιο
του παράμερα και τον ρωτάει αν
ξέρει τη διαφορά ανάμεσα σ ένα πεντοχίλιαρο κι ένα δεκαχίλιαρο.
- Φυσικά και την ξέρω, απαντάει ο μικρός Θωμάς.
- Τότε γιατί διαλέγεις πάντα το πεντοχίλιαρο; ρωτάει απορημένος ο πατέρας.
- Μήπως νομίζεις ότι, αν είχα διαλέξει
το δεκαχίλιαρο, ο παππούς θα επαναλάμβανε το
ίδιο πράμα 15 φορές; αποκρίνεται ο
μικρός Θωμάς.
• Εγώ με την γυναίκα μου έχουμε κάποια μυστικά για να κρατάει ο γάμος:
01. Δυο φορές την εβδομάδα πηγαίνουμε σε ένα καλό εστιατόριο, καλό
κρασί, καλό φαγητό και καλή παρέα.
Αυτή πηγαίνει Τρίτες και εγώ Παρασκευές.
02. Κοιμόμαστε σε ξεχωριστά κρεβάτια. Το δικό της είναι στην Αθήνα και
το δικό μου στη Θεσσαλονίκη.
03. Πηγαίνω την γυναίκα μου παντού,
αλλά πάντα βρίσκει το δρόμο για να
γυρίσει.
04. Ρώτησα την γυναίκα μου «Που
θέλεις να πάμε για την επέτειο μας;»
«Κάπου που δεν έχω πάει καιρό». Έτσι
της πρότεινα την κουζίνα!
05. Πάντα κρατιόμαστε χέρι-χέρι. Αν
την αφήσω ψωνίζει.
06. Έχει ένα ηλεκτρικό μίξερ, ηλεκτρική τοστιέρα και ηλεκτρικό στίφτη.
Μου είπε «Υπάρχουν πολλές συσκευές και δεν έχω μέρος να καθίσω». Της
αγόρασα μια ηλεκτρική καρέκλα.
07. Μου είπε ότι το αυτοκίνητο δε
πηγαίνει καλά γιατί έχει νερό στο καρμπυρατέρ. Την ρώτησα που είναι το
αυτοκίνητο και μου είπε «Στη λίμνη!»
08. Η γυναίκα μου κάνει καινούργια
δίαιτα Καρύδες και μπανάνες, δεν
έχασε κιλό αλλά που να την δείτε πως
σκαρφαλώνει δέντρα τώρα.
09. Έτρεξε πίσω από το σκουπιδιάρικο
φωνάζοντας «Αργησα για τα σκουπίδια;» Ο οδηγός της είπε «Όχι, πήδα
μέσα».
• Την ημέρα της Πρωτοχρονιάς ένα
ζευγάρι βρέθηκε σε ένα πηγάδι. Ο
άνδρας έσκυψε πάνω από το πηγάδι
έκανε μια ευχή και πέταξε ένα νόμισμα.
Ύστερα πήγε και η γυναίκα και πριν

προλάβει να πει την ευχή έπεσε μέσα
στο πηγάδι. Ο σύζυγος έμεινε για λίγο
άφωνος και μετά χαμογέλασε και είπε
εντυπωσιασμένος:
- Τελικά αυτό το πηγάδι δουλεύει
πραγματικά!
• Ο σύζυγος:
-Σου έδωσα τα καλύτερα χρόνια της
ζωής μου.
Η σύζυγος:
-Και τώρα τι θέλεις;Τιμολόγιο;
• Σ’ ένα περίπτερο, μια κυρία συζητά
με την ιδιοκτήτρια:
- Πρέπει να αναγνωρίσω, της λέει κάποια στιγμή , ότι ο άντρας μου δεν
έχει κανένα ελάττωμα.
Δεν βγαίνει το βράδυ για χαρτιά, δεν
πίνει , δεν κοιτάει άλλες γυναίκες.
Η μόνη του αδυναμία είναι ένα τσιγάρο μετά από ένα καλό φαγητό .... δηλαδή δύο τρία κάθε μήνα .
• Δύο φιλενάδες συζητούν:
- “Ο Γιάννης μου, με λατρεύει. Μου
λέει, ότι δεν έχει ξαναδεί πιο ωραία
γυναίκα από μένα, σ` όλη του τη
ζωή.”
- “Καλά λένε λοιπόν, ότι ο έρωτας είναι τυφλός.
• Καταιγίδα! Χαλάει ο κόσμος. Αστροπελέκια, βροχή, αέρας να λυγίζει τα
δέντρα και όλα τα σχετικά μιας αξιοπρεπούς καταιγίδας. Μια μαμά βάζει
το παιδάκι της στο κρεβάτι, του δίνει
ένα φιλί κι ότι είναι έτοιμη να
σβήσει το φως, της λέει ο γιος της, με
τρεμάμενη φωνή:

- Μαμά, θέλω να κοιμηθείς μαζί μου
απόψε.
- Δεν μπορώ, αγάπη μου, λέει η μαμά,
αγκαλιάζοντας τον μ ένα
καθησυχαστικό χαμόγελο. Πρέπει να
κοιμηθώ με τον μπαμπά σου.
Μετά από μακριά σιωπή, λέει ο μικρός, πάλι με τρεμάμενη φωνή:
- Φοβάται περισσότερο από μένα, ο
παλιοχέστης!
• Ο σύζυγος κάθεται στο σαλόνι και
διαβάζει εφημερίδα. Ξαφνικά πέφτει
το μάτι του σε ένα άρθρο που μιλάει
για το γάμο ενός αποτυχημένου ποδοσφαιριστή με ένα πανέμορφο μοντέλο. Τότε στραβομουτσουνιάζει και
λέει στη γυναίκα του που εκείνη την
ώρα ξεσκονίζει:
- “Καλά, είναι απίστευτο! Μπορείς
να μου πεις πως μπορεί να συμβαίνει
αυτό συνέχεια;”
- “Ποιο;”
- “Όλοι οι αποτυχημένοι άντρες να
παντρεύονται τις καλύτερες και ομορφότερες γυναίκες...”
- “Ω αγάπη μου! Σ` ευχαριστώ, είσαι
τόσο γλυκός...”
•Η κυρία Κερατίδου με δυσκολία κρατιόταν να μην ξεσπάσει σε λυγμούς:
- Λιλίκα μου, νομίζω ότι ο άντρας μου
τα έχει με τη γραμματέα του, λέει
στην κομμώτριά της χωρίς να μπορεί
να κρατήσει άλλο τα δάκρυά της.
- Δεν σε πιστεύω! ουρλιάζει η κομμώτρια. Το λες για να με κάνεις να ζηλέψω!

Του Δημήτρη Πετράκου

