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Από τον Σεπτέμβρη μέχρι 
σήμερα έχουμε βιώσει τον 
«κακό» μας τον καιρό μέσα 

από έξι μυθολογικές – ιστορικές μορφές. Κατά 
προσέγγιση πάντα, βλέπε: Βικτώρια, Γηρυόνης, 
Διδώ, Ετεοκλής, Ζηνοβία, Ηφαιστίων. Λες δεν μπο-
ρεί, μας εκδικούνται οι αρχαίοι ημών πρόγονοι για 
τη μα..ακία που μας δέρνει. Και δώστου ο Αίολος 
να ξεφυσά με βία. Και  φεύγουν μαλλιά, βρακιά, 
πινακίδες, τέντες, φωτιστικά, γάτες, δεκαοχτούρες 
και όσα παιδάκια είναι κάτω από είκοσι κιλά. Και 
να που ο Υετός μας γλεντάει, μια με βροχή με το 
τουλούμι, μια με χιόνι που μετατρέπει τη Θήβα 
σε Αλάσκα, μια με  χαλάζι (νέα μόδα αυτή), που 
με γαρμπίλι 3Α μοιάζει. Τα ρέματα οργίζονται, τα 
αστροπελέκια (κυριολεκτικά και μεταφορικά) πολ-
λαπλασιάζονται κι εμείς ως μυρμήγκια πολυτελεί-
ας χωνόμαστε όλο και πιο βαθιά στη φωλιά του… 

κούκου(ρούκου). Η κακοκαιρία  βέβαια αποτελεί 
ένα μέρος του τρόμου, που μας εξουσιάζει ανηλε-
ώς.  Ο Εγκέλαδος για παράδειγμα ανήκει στο top10 
του φοβισμένου Έλληνα πολίτη. Όχι άδικα αφού 
τους τελευταίους τέσσερις μήνες μάς έχει φρικά-
ρει για τα καλά πέντε έξι φορές. Με το σεισμό βέ-
βαια δεν μπορείς να τα βάλεις. Μπορείς όμως να 
απειλήσεις θεούς και δαίμονες όταν ζητάς τεχνικό 
έλεγχο για στο σχολείο που πάνε τα παιδιά σου 
και τελικά εισπράττεις αδιαφορία!
Στο ενδιάμεσο οι ειδήσεις συνεχίζουν να μας δη-
λητηριάζουν με περιστατικά άκρως θλιβερά. Οι 
γυναικοκτονίες έχουν καταντήσει μάστιγα, η από-
γνωση έχει ωθήσει μανάδες να πέσουν απ’ τα 
μπαλκόνια, η παιδική κακοποίηση βρίσκεται σε 
έξαρση και ο καρκίνος θερίζει απροκάλυπτα.  Στο 
ζόφο που επικρατεί προστίθενται και οι απώλειες 
προσώπων που δέσποζαν στο καλλιτεχνικό γίγνε-
σθαι της χώρας όπως Μικρούτσικος, Σπανός, Ρούκ 
κ.α. Γιατί όπως και να το δούμε βρε αδερφέ, με 
αυτούς νιώθαμε τι σημαίνει πνευματική εξέλιξη 
και προκοπή· νιώθαμε μια υπερηφάνεια.
Με… τούτα και με κείνα, αρχίζεις να αναρωτιέ-
σαι πότε θα σου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Ο 
ουρανός  βέβαια δεν πέφτει (προς το παρόν του-
λάχιστον), σου την πέφτει όμως ο Ερντογάν. Διότι 
ως έρμος Έλληνας δε φτάνει που έχεις χίλια προ-
βλήματα, δεν σου φτάνει η φτώχια, η ανέχεια, η 
αμορφωσιά, η βία, η έλλειψη πρόνοιας, η έλλειψη 
υγείας, η έλλειψη προοπτικής, οφείλεις να  μαρτυ-
ρήσεις για άλλη μια φορά γιατί πήρες προίκα καλό 
οικόπεδο! Στο σημείο αυτό θα μπορούσα να γίνω 
κυνική και να πω πως τα μεταξωτά βρακιά θέλουν 
επιδέξιους κώλους, αλλά θα το αποφύγω…
Κάπου εκεί, κοιτάζοντας το γαλανό της θάλασσας, 

προσπαθώ να διακρίνω 
αν τα άσπρα σημάδια που 
βλέπω πάνω της είναι 
αφρός ή πτώματα. Μιλι-
ούνια οι μεταναστευτικές 
ροές. Μιλιούνια οι άν-

θρωποι που υποφέρουν. Και τι ζητούν; Το αυτο-
νόητο. Μια θέση στον ήλιο χωρίς να υπάρχει κίν-
δυνος να τον σκεπάσουν οι σφαίρες, οι οβίδες ή 
οι πύραυλοι. Θεμιτό. Το αθέμιτο είναι το βάρος να 
πέφτει μόνο σε έναν. Κι η Ελλάδα δεν μπορεί να 
αντέξει μόνη της αυτό το βάρος. 
Θέλοντας και μη, συνεχίζεις. Και ναι, είναι η στιγ-
μή που βλέπεις τη φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς 
να πηγαίνει με αναμμένα τα κανόνια δίπλα στην 
τουρκική προκλητικότητα. Αυτομάτως σου φεύγει 
η μετριοπάθεια και λες: «Μπουμπούνα τους μια 
να τελειώνουμε με δαύτους».  Τι; Έκανες το λάθος 
να έχεις μια  στιγμιαία εκδήλωση θάρρους; Άρπα-
ξε  μια ξανάστροφη που φοράει κορώνα και τράβα 
στο καβούκι σου. Κάπως έτσι έσκασε και το νέο 
του κορωνοϊού, που κακό χρόνο να ‘χει, μας έχει 
κόψει τα ήπατα. Ξεκίνησε λέει απ’ τους Κινέζους, 
άλλοι αυτοί μη τους πω τίποτα, γιατί κάνουν γού-
στο να τρώνε φίδια, νυχτερίδες και σαλαμάνδρες 
και όπως και να το κάνεις αυτό δεν δείχνει ούτε 
λογικό, ούτε ασφαλές, ούτε… νόστιμο! Ο κορωνο-
ϊός είδε και κι απόειδε και βγήκε από τα σύνορα. 
Κολλάς λέει με το κοίταγμα. Βήχας, πυρετός, δύ-
σπνοια, άπνοια, τέλος! Τι λέτε ρε παιδιά! Είμαστε 
σοβαροί; 
Δεν ξέρω που θα πάει το πράμα. Ξέρω μόνο πως 
κουράστηκε η φύση μου να είναι κατηφής. Οι μύες 
του προσώπου μου έχουν ξεχάσει πως είναι να 
τραβιούνται προς τα πάνω για να σχηματιστεί χα-
μόγελο και η φαντασία μου θα έπαιρνε κάλλιστα 
το όσκαρ καλύτερης ταινίας τρόμου. Τι, έτσι θα 
πάει από εδώ και πέρα; Αμ, δε! Σιγά μην κλάψω, 
σιγά μη φοβηθώ!

ΠΕΡΙΟΔΙΚ0 ΤΟΠΙΚΟ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ -PRESS,

ΝΤΕΛΑΛΗΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ.
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Ιδρυτής, Εκδότης, Υπεύθυνος Έκδοσης: Κωνσταντί-
νος Γ. Μωϋσίδης

Αθηνών 10 - 19500 ΛΑΥΡΙΟ
τ. 210 3002292, κ. 699 3700 566

email: k_mois@hotmail.com
delalis@mail.com

www.delalis.gr

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, 
μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή 

απόδοση του περιεχομένου του παρόντος με οποιονδή-
ποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ή άλλο, 

χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.©

Ο φόβος τα φυλάει … φτου και βγαίνω!
«Βέλτιον θανείν άπαξ ή διά βίου τρέμειν.»

Αίσωπος, 620-560 π.Χ., Αρχαίος μυθοποιός, δούλος εκ Φρυγίας
γράφει η Ματίνα Κ. Καρελιώτη
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ και οι μάσκες καλά κρατούν…

    Παιδικές  αναμνήσεις… μόλις  έπεφτε το σκοτάδι να τρέξουμε να βρούμε 
ρούχα από το σπίτι, να μασκαρευτούμε 
να βγούμε στη γειτονιά…όλοι προσπα-
θούσαν να μας αναγνωρίσουν από τα 

ρούχα που ταίριαζαν με τους δικούς μας. Γέλια και χαρές παντού με τα λίγα τα 
αληθινά… και το πρωί σχολείο. Να μάθουμε ελληνικά και όχι την  τσοχατζοπου-

λική  του «δήθεν».  
«…Την ευθύνη του τοµέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας, Εναλλακτικών Μορφών 
Ενέργειας, Έρευνας, Τεχνολογίας και εν γένει την ποιότητα ζωής…» διάβασα πρόσφα-
τα για τον ορισμό αντιδημάρχου. Και αν καλέσεις στο Δήμο για να μοιράσουν σε δυο 
γαϊδούρια άχυρο, άντε να βρεις αρμόδιο... . «Ενεργοί Πολίτες» αυτοχαρακτηρίζονται 
άλλοι.  Και όλοι οι υπόλοιποι, που ξεκινούν την μέρα τους πριν ανατείλει ο ήλιος και 
την τελειώνουν με το φεγγάρι ψηλά, τι;
Δεν χρειάζονται στολές! Ο βασιλιάς καρνάβαλος καλά κρατεί. Ούτε μάσκες. Άλλωστε 
οι απόκριες μπαίνουν στην καρδιά του χειμώνα, για να βγούμε λίγο από την ψυχρότη-
τά του. Ο χειμώνας μόνιμος, γιατί όχι και οι μάσκες.
Και η κορύφωση ο αητός. Όχι αγοραστός, αυτοκατασκευές. Καλάμια σχισμένα, πολύ-
χρωμες κόλες, αλευρόκολλα, τα ζύγια μαστορικά, ουρές μεγάλες- μικρές, ανάλογα με 
τον αέρα, να πετάει σταθερά… Κέρινος ή κορδονέτος ο σπάγγος και καμάρι μεγάλο 
όποιος είχε την πιο μεγάλη καλούμπα. Μέχρι εδώ όλα για ρομαντικούς. Έλα όμως που 
η ζωή διδάσκει…το φεγγάρι έχει και την άλλη πλευρά, την σκοτεινή, αυτή που θέλει 
ανθρώπους να σε κρατούν χαμηλά για να φαίνονται ψηλά αυτοί. Ξυράφι στις ουρές, 
να κατεβάσουμε όσους πετούν ψηλά! Μπαμπεσιά να ψοφήσει ο γάιδαρος του γείτο-
να, να μην έχει και αυτός και ας προσπάθησε, όταν εγώ είχα το μυαλό μου πώς και ποι-
ους θα ρίξω για να την βγάλω, χωρίς κόπο, μόχθο, ιδρώτα…μόνο να είμαι «δήθεν».
Άντε να ζεις  έτσι και να ψάχνεις και μάσκα! Τι θα ντυθείς; Άνθρωπος; Αληθινός; Κι 
όμως δεν θα σου πάει η στολή. Φοράς,  λοιπόν, την στολή του ΜΚΟ, του εθελοντή, 
του Δημοκράτη, για να ζεις  πάνω στον πόνο ξεριζωμένων ανθρώπων, καλύπτοντας 
άλλους που τα πρόσωπά τους μόνο  προσφυγιά  δεν δείχνουν. Και όταν μιλάς, άντε ρε 
φασίστα...η απάντηση! Ναι, ο φασισμός είναι ό,τι χειρότερο και έχει φέρει πολλά δει-
νά στην ανθρωπότητα. Η μάσκα, όμως, του  “Δημοκρατικού Τόξου”... Σίγουρα δεν είναι 
όλοι έτσι. Σίγουρα υπάρχει και η φωτεινή πλευρά του φεγγαριού. Αυτή που βλέπουν 
οι άνθρωποι που επιλέγουν να αγωνίζονται τίμια, από νωρίς το πρωί μέχρι να πάει 
ψηλά το φεγγάρι, γιατί είναι όμορφο να ζεις χωρίς μάσκα, να είναι ελαφριά η ψυχή 
σου...να μην ζεις ούτε σαν σκουλήκι ούτε αλυσωδεμένος.

Επί του πιεστηρίου....

Δηλώσεις Κουρουμπλή! Να μια ευκαιρία να ανασκαλέψουμε το πα-
ρελθόν και να βρούμε κρυμμένες αλήθειες. Λαθραία τελικά η ζωή μας 
απ΄ όπου και να την πιάσεις.

Υ.Γ.
Η απάντηση μας μέσα από το κείμενο ενός ιστορικού που σίγουρα πα-
ρουσιάζει την αλήθεια πιο αξιόπιστα από την προσωπική ερμηνεία 
κάθε ιδεόληπτου πολιτικού.  Σελίδα 14.          

γράφει ο Κώστας Γ. Μωϋσίδης
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Γύρος Χοιρινό /Giros Pork
Γύρος  Κοτόπουλο / Giros Chiken
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι Κοτόπουλο / Chiken on stick
Κεμπάπ /Kebap
Κεμπάπ γιαουρτλού / Kebap Special
                                 + yogurt and sause

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

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

Της ώρας/ From the grill

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

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

Μπύρες/Beers

Κρασιά/Wines

Αναψυκτικά / Soft drinks

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

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

1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
1,50 €

5,00 €
5,00 €
5,00 €

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

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

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

Ορεκτικά/ Appetizer
Πατάτες/ Fries
Πατάτες με σως/ Fries with sauce
Πατάτες με τυρί/ Fries with cheese
Πατάτες με σως & τυρί/Fries with sauce & cheese
Τζατζίκι/Tzatziki
Τυροκαυτερή/ cheese salad
Σως/ sauce
Φέτα/Feta cheese
Φέτα ψητή/ Baked Feta
Πίτες/ Pita bread
Καλαμάκια χειροποίητα/Souvlaki Handmade on a stick
Χοιρινό/Pork
Κοτόπουλο/Chiken
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ sausage
Κοτόπουλο κεμπάπ/ chicken kebab
Τυλιχτά Πίτες/ Pita-bread wrapped souvlaki
Γύρος Χοιρινό/Giros Pork*
Γύρος  Κοτόπουλο/Giros Chiken*
Καλαμάκι Χοιρινό / Pork on stick
Καλαμάκι  Κοτόπουλο/ Chiken on stick
Κεμπάπ/Kebap
Λουκάνικο/ Sausage
Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο/ Beef burger
Μπιφτέκι Κοτόπουλο/ Chicken burger
Πίτα χωρίς κρέας/ Pita bread no meat
Σκεπαστή με γύρο χοιρινό/ wrapped (in pitta bread) with pork
Σκεπαστή με γύρο κοτόπουλο/wrapped (in pitta bread) with chicken
Κοτόπουλο κεμπάπ/Chiken kebap*

5,50 €

5,50 €
5.50 €
4.00 €
4.00 €
4.00 €

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

1,80 €
1,70 €
1,70 €
1,60 €
1,70 €

2,70 €
2,50 €
2,60 €
2,50 €
2,50 €
2,50 €
2,60 €
2,60 €
1,60 €
6,50 €
6,00 €
2,50 €

Οι τιμές περιλαμβάνουν όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις.
(ΦΠΑ, & δημοτικός φόρος). Μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση 

και  δεν ευθυνόμαστε για τυχόν τυπογραφικά λάθη.
Τα λαχανικά μας είναι φρέσκα, η φέτα ΠΟΠ και το λάδι που

χρησιμοποιούμε είναι αγνό και παρθένο ελαιόλαδο.

Πλάτωνος 16 - ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ

DELIVERY 13:00 - 24:00
τηλ.: 22910 78570 Μερίδες/Portions

* κατεψυγμένα
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Οδική Ασφάλεια
Πριν ξεκινήσετε να διαβάσετε το παρακάτω 
άρθρο, απαντήστε, αν θέλετε,  στις 
παρακάτω φωτογραφίες:  Ποιος έχει 
προτεραιότητα; 

Πολύ σωστά! Ήμουν σίγουρος για την ορθότητα των απαντήσεών σας. Και στις 3 
περιπτώσεις το όχημα 1 έχει προτεραιότητα.
Τα οχήματα –και λέγοντας οχήματα εννοείται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
οτιδήποτε κινείται με οδηγό στον δρόμο, είτε είναι ποδήλατο, μηχανή, κάρο κ.λπ. - όπου 
δεν υπάρχει σήμανση (Τροχονόμος, φωτεινός σηματοδότης, πινακίδα που να ρυθμίζει την 
προτεραιότητα) και εφόσον δεν συντρέχουν και κάποιες άλλες διατάξεις που θα δούμε 
στην πλήρη ανάγνωση του σχετικού άρθρου, έχουν προτεραιότητα επειδή ΕΡΧΟΝΤΑΙ από 
τα ΔΕΞΙΑ. Ισχύει δηλαδή η ΔΕΞΙΑ προτεραιότητα. 
Δεν έχει σημασία πόσο μεγαλύτερος είναι ο δρόμος. Δεν έχει σημασία αν ο δρόμος έχει 
νησίδα (Α φωτο).  Δεν έχει σημασία αν ο δρόμος είναι «Τ»( Φωτο Β). 
Ο Δεξιός ερχόμενος έχει προτεραιότητα όποια και αν είναι η κατεύθυνσή του, είτε 
πάει ευθεία, είτε στρίβει. Δεν έχει σημασία αν ο δρόμος είναι «κεντρικότερος» ή με 
«μεγαλύτερη κίνηση».   Εφόσον ο Δεξιός δεν έχει κάποιο σήμα -που να του σταματάει την 
προτεραιότητα- έχει προτεραιότητα και αποζημιώνεται σε περίπτωση ατυχήματος. 
Πόσοι από εμάς το εφαρμόζουμε; Ελάχιστοι.  
Η Δεξιά προτεραιότητα ΔΕΝ ισχύει στις ακόλουθες περιπτώσεις:
Στον Αυτοκινητόδρομο και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
Στα οχήματα που κινούνται σε σιδηροτροχιές (Τρένα, Τραμ).
Αν η κυκλοφορία ρυθμίζεται με Τροχονόμο, Φανάρι,  STOP κ.λπ.
Αν βγαίνει από χωματόδρομο ο Δεξιός.
Αν βγαίνει από σταθμούς ανεφοδιασμού (βενζινάδικο).
Από θέση παρκαρίσματος.
Διαβάστε, ωστόσο, και  την παράγραφο 5  του  άρθρο 26  του ΚΟΚ για  να είστε πλήρως 
κατατοπισμένοι.
Άρθρο 26

Ισόπεδοι οδικοί κόμβοι και υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας
 

5 .  Στoυς κόμβους χωρίς τέτοια σήμανση η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν πoυ έρχεται 
από τα Δεξιά.  Kατ’ εξαίρεση:
 
α) Αυτοί  πoυ  κυκλoφoρoύν  στoυς  αυτoκινητόδρoμoυς,  εθνικές  οδούς  και oδoύς 
ταχείας  κυκλoφoρίας  έχoυν  πρoτεραιότητα. 
β) Aυτoί  πoυ  εισέρχoνται  σε oδό από χωματόδρoμo, μoνoπάτια, παρόδιo ιδιoκτησία, 
χώρo στάθμευσης και σταθμoύς ανεφoδιασμoύ και εξυπηρέτησης 
oφείλoυν να παραχωρoύν πρoτεραιότητα σε αυτoύς πoυ κινoύνται στην oδό. 
γ) Aυτoί πoυ εκκινoύν ή κινoύνται πρoς τα πίσω, όπoυ αυτό επιτρέπεται, oφείλoυν να 
παραχωρoύν πρoτεραιότητα. 
δ) Tα σιδηρoδρoμικά ή τρoχιoδρoμικά oχήματα έχoυν πρoτεραιότητα.
 
6. Oι ενδείξεις των φωτεινών σηματoδoτών κυκλoφoρίας υπερισχύoυν των ενδείξεων των 
πινακίδων σήμανσης, oι oπoίες καθoρίζoυν την πρoτεραιότητα.

γράφει ο
Κυριάκος Δεληγιάννης
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Οι άθλοι του Ηρακλή
Τι είναι η οικονομία;  Πίνακες, 
νούμερα, στατιστικά στοιχεία; 
Ή κάτι άλλο, κάτι ανώτερο από 
την τεχνοκρατική αποτύπωση 

της πραγματικότητας; Τελικά, τι θέλουμε να είναι η οικονομία; 
Πλησιάζει  ο  καιρός όπου αλλάζει ριζικά το πλαίσιο προστασίας των δανειοληπτών. 
Από την 1η Μαΐου απελευθερώνεται πλήρως το πλαίσιο προστασίας της πρώτης 
κατοικίας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών που συνεχίζουν να πα-
ραμένουν σε υψηλό ποσοστό ως προς το σύνολο των χορηγούμενων δανείων. Ήδη 
το σχέδιο Ηρακλής κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, της ελάφρυνσης των τρα-
πεζών από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ο Ηρακλής αναμένεται να 
«σηκώσει» το βάρος των κόκκινων δανείων και να απελευθερώσει κεφάλαια των 
τραπεζών για την χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας. 
Είμαστε μπροστά σε ένα νέο άθλο; Θα καταφέρει ο Ηρακλής να «σώσει οτιδήποτε 
αν σώζεται»; Ή μήπως το διακύβευμα μετά την 1η Μαΐου είναι πιο μεγάλο και πιο 
σύνθετο; Γιατί να αγοράζουν χρέος τα funds και να μην δίνεται το δικαίωμα στον 
ιδιοκτήτη του σπιτιού  ή της  επιχείρησης να προηγηθεί και να αγοράσει το δικό 
του χρέος με έκπτωση (με τους ίδιους όρους που δίνονται τα «κόκκινα» δάνεια στα 
funds); Αυτό πρακτικά σημαίνει ελάφρυνση  του  ιδιωτικού  χρέους  και ουσιαστική 
διευκόλυνση του δανειολήπτη. Όλοι βλέπουν το εμφανές κόστος του όλου εγχειρή-
ματος (το χρέος του δανειολήπτη), αλλά ποιος υπολογίζει το αφανές κόστος; Ποιος 
υπολογίζει το κοινωνικό κόστος  της  απώλειας  κατοικιών και επιχειρήσεων; Το 
επίδομα που προβλέπεται για όσους χάσουν τα σπίτια τους είναι, απλά, ασπιρίνη 
στον ετοιμοθάνατο. 
Και το πτωχευτικό δίκαιο αλλάζει άρδην. Θα απαλλάσσεται από το χρέος ο δανει-
ολήπτης που αδυνατεί να εξυπηρετήσει το χρέος του, αρκεί να ρευστοποιήσει την 
περιουσία του. Αδιανόητη σκέψη. Διότι,  στην  πλειονότητα  των  περιπτώσεων,  
δεν είναι αυτός υπεύθυνος  για  την  αδυναμία αποπληρωμής, αλλά αυτό είναι μια 
μικρή λεπτομέρεια. Γιατί να μην προβλεφθεί ανακεφαλαίωση και στην περιουσία 
του ιδιώτη, όπως στις τράπεζες;  Δεν  είναι  αυτός  σημαντικός  παράγοντας του 
οικονομικού κυκλώματος; Μάλλον είναι το εύκολο θύμα. 
Αυτή η «καυτή πατάτα» έλαχε στην παρούσα κυβέρνηση, η οποία καλείται να 
πραγματοποιήσει έναν άθλο. Να προλάβει τον χρόνο και να φέρει τις κατάλληλες 
ρυθμίσεις, ώστε να μην έχουμε πογκρόμ πλειστηριασμών και εξώσεων προσεχώς. 
Η ιδιοκτησία  της  κατοικίας  ήταν (και εξακολουθεί  να είναι) το  όνειρο ζωής του  
Έλληνα. Πώς θα αντιδράσει αν του κλέψεις το όνειρο; Ποιος θα αναλάβει το τερά-
στιο πολιτικό κόστος;  Δώσαμε  χρώμα  στα «κακά» δάνεια, αλλά το κόκκινο είναι το 
χρώμα του πόνου και της συμφοράς  στην  προκειμένη  περίπτωση.  Ας  δράσουμε 
για να βρούμε άλλο χρώμα, το  λευκό της ελπίδας είναι μια καλή λύση. Όλα είναι 
θέμα επιλογής και βούλησης. Αυτός θα είναι ο πραγματικός άθλος για την οικονο-
μία μας. Μια οικονομία ανθρωποκεντρική  ή  μια  κυνική, τεχνοκρατική οικονομία 
αριθμών και κόκκινων χρωμάτων. Διαλέγετε και παίρνετε.

γράφει ο Ιωάννης Λέκκας,
οικονομολόγος,

johnlekkas2004@yahoo.gr
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Ξημερώθηκε η Ιουστίνα  πίσω από 
ένα παράθυρο με ανοιχτό το πα-
ντζούρι στον ουρανό. Στον μικρό της 
ορίζοντα είχε σημαδέψει τα αστέρια, 
ποιο βγαίνει πρώτο, ποιο λαμπυρίζει  
περισσότερο.  Μετρούσε  και  τα  αε-
ροπλάνα  που ταξίδευαν ανάμεσα στ’ 
αστέρια  και  πάντα  προς  τη  μακρινή 
Ανατολή κατευθύνονταν, σε  τόπους  
μοσχομύριστους με «σμύρνα, χρυσά-
φι και λιβάνι». Τα έστελνε νοερά σε 
δικούς  της  ιστορικούς  προορισμούς 
πάνω από την πλούσια γη της Μεσο-
ποταμίας, πάνω από πύργους ζιγκου-
ράτ σε πόλεις  χτισμένες  στην  κοιλά-
δα του Τίγρη και του Ευφράτη, για να 
έχει να τραγουδάει κατόπιν: 
«Πούθ’ έρχεσαι; Απ’ τη Βαβυλώνα.
Πού πας; Στο μάτι του κυκλώνα…»

Μα τα σιδερένια πουλιά πήγαιναν, 
μόνο πήγαιναν, με ένα κόκκινο φω-
τάκι να αναβοσβήνει σαν κινούμενος 
στόχος στον σκοτεινό ουράνιο θόλο. 
Είχε πέσει σε αεροδιάδρομο φευγιού, 
ποτέ δε γύριζαν από εκεί, την ημέρα 
κανένα σημάδι, λες κι έφευγαν κρυφά 

στα σκοτάδια.
Ήθελε να βρεθεί το συντομότερο στα 
βραχάκια της πατρίδας και να κατευ-
οδώνει μόνο  σκαριά  πλεούμενα  με  
συνοδεία  γλάρων και δελφινιών και 
προορισμό το Αρχιπέλαγος. Για κείνα 
είχε σταθερές ρότες προς τις αιγαιο-
πελαγίτικες Παναγιές κι αν έφερναν 
πίσω σημάδια, ας ήταν πέτρες από τα 
σπλάχνα των νησιών.

Όλη μέρα παροπλισμένη πίσω από 
εκείνο το παράθυρο παρακολου-
θούσε τα περιστέρια,  που τραμπα-
λίζονταν σε ένα χοντρό καλώδιο της 
ΔΕΗ κάνα μέτρο από το τζάμι της και 
γουργούριζαν. Πώς να τα ταΐσει έτσι 
στον αέρα, μα σαν διαπίστωσε πως 
το περβάζι ήταν πλατύ, άρχισε να το 
γεμίζει ψίχουλα και σουσάμια κι έτσι 
απόκτησε συντροφιά, ώσπου έπεσε 
απαγορευτικό.
-Μάνα, να  μην ξαναρίξεις ψίχουλα 
στα πουλιά, έβαψε το μάρμαρο με τις 
κουτσουλιές τους κι η κοπέλα παιδεύ-
εται να το καθαρίσει.
 Μάλιστα, παράπονο  της  
κοπέλας  που  καθάριζε. Μωρέ, δεν 
κοιτούσε τη δουλειά της στα  εντός, 
τα πουλάκια την ενόχλησαν. Κοίταξε 
την κόρη της με διάπλατα απορημένα 

μάτια και  δε  μίλησε. Τις προάλλες 
είχε διαβάσει στην εφημερίδα πως 
τα ατσαλένια συρματόσχοινα της γέ-
φυρας του Μπρούκλιν είναι πιθανό 
να διαβρωθούν από τους τόνους κου-
τσουλιάς  που  αφήνουν  επάνω  τους  
τα περιστέρια. Έστρεψε το βλέμμα 
της στα δικά της,  καμιά  δεκαριά  πε-
ριστέρια,  που  δεν ξεκόλλαγαν από το 
περβάζι της, διότι δε σταμάτησε να 
τα ταΐζει, μόνο λίγο πριν από την ώρα 
που μαζεύονταν οι εργαζόμενοι στο 
σπίτι, άνοιγε, καθάριζε με ένα βρεγ-
μένο σφουγγάρι το μάρμαρο κι όλα 
καλά. Έτσι νόμιζε, όταν ένα πρωί πλη-
σιάζοντας στο τζάμι είδε ένα σύρμα 
στριφτό αγκαθωτό στερεωμένο απ’ 
άκρη σ’ άκρη στο μαρμαράκι του πα-
ραθύρου, ένα φονικό σύρμα ανάμεσα 
σε εκείνη και τα πουλιά, που σωρεύ-
τηκαν στο αιωρούμενο καλώδιο και 
την κοιτούσαν λυπημένα.
Ξανάγινε το ίδιο μονότονος ο  ορίζο-
ντάς  της  με σταθερή εικόνα εκείνο το 
μονόχωρο σπιτάκι στην ίδια ευθεία με 
τη ματιά της, στην ταράτσα της απέ-
ναντι πολυκατοικίας, κι ολόγυρά του 
μπηγμένα καμιά δωδεκαριά σιδερικά, 
κεραίες τηλεόρασης, που έμοιαζαν με 
εκείνα τα μεταλλικά μπικουτί πάνω 
σε ξέπλεκα μαλλιά. Πόσο ασχήμαιναν 
τον ουρανό της! Θυμήθηκε τη γειτο-
νιά τους στον τόπο που πέρασε τα 
νιάτα της, πόσο όμορφες φάνταζαν οι 
κόκκινες κεραμοσκεπές. Μια φορά το 
μήνα ερχόταν η Ευαγγελία, η κομμώ-
τρια από την Αθήνα, μια  πληθωρική  
γυναίκα  τύπου Σπεράντζας Βρανά, 
έστρωνε το κινητό της κομμωτήριο  

στο σπίτι της ξαδέλφης της κι έκανε 
περμανάντ   σε πελάτισσες. Τύλιγε τα 
μαλλιά τούφες τούφες με κομμάτια 
καλώδιο κι έβαζε ένα βρομερό φάρ-
μακο για κάποιες ώρες, να σγουρύ-
νουν  τα μαλλιά. Έβαφε και  τα νύχια 
μερικών. Τέτοια εποχή που πλησίαζαν 
οι Απόκριες  ερχόταν  πιο  συχνά  η 
κομμώτρια προς γενικό καλλωπισμό 
κυριών και δεσποινίδων, διότι  οι  χο-
ροί  έδιναν  κι έπαιρναν. Το τελευταίο 
Σάββατο της Αποκριάς θα γίνει ο χο-
ρός του Εκδρομικού Ομίλου στο ξενο-
δοχείο ΑΙΓΑΙΟΝ και θα τραγουδήσει ο 
Μπιθικώτσης. Συχνά τιμούσε τον τόπο 
ο λαϊκός τραγουδιστής, καθ’ όσον η 
γυναίκα του είχε δεσμούς συγγένειας 
με τη μικρή τους πόλη. 
Άλλα χρόνια, κοινές  οι χαρές, ανοι-
χτές οι πόρτες των σπιτιών. Τα έζησε, 
τα χάρηκε, μα τώρα βρέθηκε κλεισμέ-
νη σε έναν πύργο, δεν κουράζεται να 
κουβαλήσει ξύλα για τη σόμπα, δε 
ζεσταίνει νερό να μπανιαριστεί, δε 
σκουπίζει αυλές, δεν έχει τα λουλού-
δια της… όλα  τα  «δεν» την απάλ-
λαξαν από κουραστικές δουλειές, μα 
έκαναν τόσο ανούσια τη ζωή της. Δεν  
έχει  καλημερίσματα  με γειτόνισσες,  
περίσσιο το θεωρούν κι αυτό, άνθρω-
ποι κλεισμένοι στα καβούκια τους, 
που σε σταμπάρουν από ένα ματάκι 
στην εξώπορτα και την ανοίγουν ανά-
λογα με τα κέφια τους.  Θα ζητήσει να 
της πάρουν μια γλαστρούλα βασιλικό, 
ένα κόκκινο γεράνι, μια ρίζα αρμπα-
ρόριζα, κατιφέδες και μια πλατιά γλά-
στρα να φυτέψει πανσέδες  και  ζου-
μπούλια.  Εκεί στην πίσω βεράντα θα 
στήσει έναν κηπάκο, να πάρει χρώμα 
η γκρίζα ζωή της πρωτεύουσας. 
         

Πίσω απ’ το τζάμι
Βάντα Παπαϊωάννου-Βουτσά Ιστορικός-Αρχαιολόγος

Περιστέρια της γειτονιάς

Γλάροι σε παγοδρόμιο, Καρυδιά Ροδόπης

Σμήνος μαυροπούλια στη γειτονιά
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ‘’ΜΕΓΑΛΗ ΙΔΕΑ’’ , ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ & ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ 
ΣΦΡΑΓΙΣAΝ ΤΗΝ ΕΠΑΧΘΕΣΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ( ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ )

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

(συνέχεια από ΜΕΡΟΣ Ε’)
  Ο πρέσβης των Η.Π.Α. στην Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία, Χένρυ Μοργκεντάου, σημειώνει την «απο-
φασιστικότητα στον εκριζωμό κάθε μη Τουρκικού 
στοιχείου». Η γενοκτονία των Αρμενίων λάμβανε 
χώρα, πάντα σύμφωνα με τα προσυμφωνημένα 
σχέδια των Νεότουρκων.
  Έτσι ξεκίνησε η συστηματική στρατολόγηση των 
Ελλήνων στον Οθωμανικό Στρατό και άμεση υπα-
γωγή στα «αμελέ ταμπουρού», τα τάγματα ερ-
γασίας, όπου χιλιάδες έχασαν τη ζωή τους. Ο δι-
ωγμός των μη Τούρκων αποτέλεσε τον άξονα της 
εσωτερικής Τουρκικής πολιτικής. Η δεύτερη φάση 
θα επέλθει με την άνοδο του Κεμαλισμού και θα 

αφανίσει το Ελληνικό στοιχείο στη Μικρά Ασία.   
Συμπερασματικά, η καταστροφή των Ελληνικών 
κοινοτήτων ήταν αναπόσπαστο τμήμα του Κεμαλι-
κού Εθνικισμού “ η Τουρκία  στους  Τούρκους “  και 
η απόβαση τον Μάιο του 1919 “έριξε νερό”στον 
μύλο του τουρκικού εθνικισμού…! Το στρατιωτικό 
εγχείρημα σαφώς επιτάχυνε αυτή την δρομολογη-
μένη διαδικασία, καθώς οι Τούρκοι είδαν τους, μό-
λις πριν έναν μόλις αιώνα υπόδουλους ραγιάδες, 
να απειλούν την ύπαρξη του Τουρκικού Κράτους 
και να φτάνουν τις ξιφολόγχες τους 70 χλμ έξω από 
την Άγκυρα.
  Παράγοντας που θα διαμορφώσει σε μέγα βαθ-
μό την έναρξη, τη μορφή και την πορεία που πήρε 
η Μικρασιατική Εκστρατεία είναι τα αλληλοσυ-

γκρουόμενα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμε-
ων και η εξέλιξη αυτών. 
  Πράγμα το οποίο οι Έλληνες πολιτικοί η’ αγνόη-
σαν η΄ από <<δόλο ή πολιτική αφέλεια >> υπηρέ-
τησαν.
  Ας θυμηθούμε στη συνέχεια γεγονότα που σφρά-
γισαν το ΜΕΛΛΟΝ τον παππούδων μας ….
Και όπως σημειώνει ο Χρ. Εμ. Αγγελομάτης : “Εις 
την ιεράν σκιάν των εκατοντάδων χιλιάδων μικρα-
σιατών και των πανελλήνων ,που τα οστά τους 
ελεύκασαν εις την προαιωνίως Ελληνικήν κοιτίδα 
της Μικράς Ασίας “ η έρευνα τούτη αφιερώνεται.

Μαρία & Όλγα Αγκούτογλου

ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΝΤ …
ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Παράγοντας που θα διαμορφώσει σε μέγα βαθμό την έναρξη, τη 

μορφή και την πορεία που πήρε η Μικρασιατική Εκστρατεία είναι τα αλληλο-
συγκρουόμενα συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων και η εξέλιξη αυτών.
Συγκεκριμένα η Γαλλία  έχει οικονομικά συμφέροντα καθώς έχει διαθέσει 
το 60.31% των ξένων κεφαλαίων στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, ποσό που 
υπολογίζεται στα 250 δις Γαλλικά φράγκα. Οι Γαλλικές Ιδιωτικές Επιχειρήσεις 
έχουν επενδύσει άλλα 1,1 δις φράγκα ενώ ανέλαβε κατασκευή και εκμετάλ-
λευση σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 2.077 χιλιομέτρων. Συνεπώς εύλογα 
συμπεραίνουμε ότι έχει μακρόπνοα σχέδια, ενώ βραχυπρόθεσμα επιθυμεί 
έναν κρατικό μηχανισμό που θα της εγγυηθεί τις παραπάνω επενδύσεις. Η 
εξυπηρέτηση των Γαλλικών συμφερόντων θα γίνονταν καλύτερα από ένα βι-
ώσιμο Τουρκικό Κράτος, ενώ η Κυβέρνηση επιθυμούσε την αποτροπή της με-
τατροπής της Ελλάδος σε δορυφόρο της Αγγλίας.

Η Βρετανία έχει και αυτή οικονομικά και γεωστρατηγικά συμφέρο-
ντα καθώς επιθυμεί τον έλεγχο των Δαρδανελλίων και των πετρελαίων της 
Μοσούλης, θα αποτελέσει σύμμαχο της Ελλάδας κατά μέγα μέρος στο διπλω-
ματικό επίπεδο και θα στηρίξει τις Ελληνικές διεκδικήσεις, αν και αυτό θα 
αποτελέσει κυρίως έργο του Πρωθυπουργού Λόϋντ.

Η Ιταλία από την πλευρά της, απαιτεί τις διεκδικήσεις από την μυστι-
κή συμφωνία του Αγ. Ιωάννη της Μοριένης (26/4/1917) που της παραχωρού-
σε μεταξύ άλλων και  το Βιλαέτι Αϊδινίου, συνεπώς και την Σμύρνη. Γι’ αυτό 
τον λόγο θα αποχωρήσει από τη Συνδιάσκεψη και θα πάρει την πρωτοβουλία 
να αποβιβάσει στρατεύματα στην Αττάλεια το Μάρτιο του 1919. Η στάση της 
προς την Ελλάδα θα είναι εχθρική και συνήθως με απροκάλυπτο τρόπο. 

Οι Μπολσεβίκοι στη Ρωσία αναζητούν σύμμαχο στη διεθνή σκηνή 
και θα προσεγγίσουν τις εθνικιστικές δυνάμεις των Τούρκων, αφού πλέον ο 
Σουλτάνος αποτελεί υποχείριο των Συμμαχικών Δυνάμεων. Η βοήθεια που 
έλαβαν οι εθνικιστές του Κεμάλ δεν αφορούσε μόνο το οικονομικό και στρα-
τιωτικό σκέλος αλλά και διπλωματικά ένα θεμέλιο, με την αναγνώριση που 
πρόσφερε. 

Τέλος,  η στάση των Η.Π.Α. του Προέδρου Τόμας Ουίλσον θα χαρα-
κτηριστεί από δισταγμό και ουδετερότητα.

Η υψηλή στρατηγική της Ελληνικής πολιτικής ηγεσίας  αφορούσε 
την κάλυψη του κενού που άφηνε η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας, σε εξάρτηση με τα- συνήθως αντικρουόμενα- συμφέροντα των Μεγά-
λων Δυνάμεων.

  Το τελευταίο αυτό στοιχείο δυστυχώς το εκμεταλλεύτηκε στο έπα-
κρο η Τουρκική πλευρά. Το στοιχείο της πολιτικής  , που δεν είναι ανεξάρτητο 
από το στρατιωτικό κατά τη διάρκεια μιας πολεμικής σύγκρουσης, στην Μι-
κρασιατική Εκστρατεία  είχε εξαιρετικά βαρυσήμαντο ρόλο. Οι πολιτικές 
εξελίξεις όχι απλώς εξελίσσονταν παράλληλα με τις στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις, αλλά και τις επηρέαζαν και επηρεάζονταν σε 
σημαντικό βαθμό από αυτές.

Η ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ‘’ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ’’
μέσω της ‘’κατάληψης της ΣΜΥΡΝΗΣ’’

Η Ελλάδα, που εμφυσείται από τα μέσα του 19
ου

 αιώνα από την Μεγάλη 
Ιδέα, περνά από σκληρούς αγώνες, μικρές προσαρτήσεις εδαφών και αι-
ματηρές ήττες με απογοήτευση, αλλά μετά από την παρέλευση 75 ετών 
και το πέρας των Βαλκανικών πολέμων, βλέπει την Ιδέα μερικώς να πραγ-
ματώνεται.
 Σε αυτή την μεγάλη στιγμή για το Ελληνισμό, θα γεννηθεί και το σαράκι 
του Εθνικού Διχασμού που θα οδηγήσει στην τραγική τελική κατάληξη και 
το ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ , ενώ ήδη από τους Βαλ-
κανικούς Πολέμους είχε μπει ο «σπόρος» διαφωνίας των επιχειρησιακών 
και πολιτικών χειρισμών. 
 Εκμεταλλευόμενη λοιπόν τις περιστάσεις και τις συγκυρίες, στην Ελληνική 
Κυβέρνηση ζητήθηκε από τους Συμμάχους , τμήμα του Ελληνικού Στρα-
τού να αποβιβασθεί στη Σμύρνη (όχι όμως να την καταλάβει….πράγμα 
που έγινε με εντολή του Βενιζέλου )!
 Η αποβίβαση τελικά πραγματοποιείται στις 2/5/1919 μέσα σε 
μία εξαιρετικά τεταμένη ατμόσφαιρα και κακώς σχεδιασμέ-
νη, καθώς τα Ελληνικά τμήματα δεν απέκοψαν τις οδούς δια-
φυγής των Τούρκων που βρίσκονταν στην Τουρκική συνοικία, 
ένα μέτρο που πιθανόν να τους αποθάρρυνε να προβάλλουν 
αντίσταση. Την ώρα της αποβίβασης ενώ τα πλήθη των Ελλή-
νων πολιτών υποδεχόντουσαν τα στρατιωτικά τμήματα, Τούρ-
κοι ακροβολιστές προσέβαλλαν τους Έλληνες στρατιώτες. Οι 
Ελληνικές δυνάμεις απάντησαν, με αποτέλεσμα η συμπλοκή 
να εξελιχθεί σε κανονική μάχη.
Επόμενο βήμα ήταν αρχικά η δημιουργία ζώνης ασφαλείας 
γύρω από την Σμύρνη, έτσι συνεχίσθηκε η σταδιακή ενίσχυ-
ση του Ελληνικού Σώματος (στις 5, 6, 10, 18 και 28 Μαΐου) 
φτάνοντας την δύναμη των 17.461 ανδρών (1 ½ μεραρχία).
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ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΣΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ
‘’Αμάλθειας’’ σε ελληνικά & τουρκικά
Την ίδια ώρα που οι οπλίτες και οι αξιωματικοί άκουγαν 
την ημερήσια διαταγή του Βενιζέλου, στους τοί-
χους της Σμύρνης έχει τοιχοκολληθεί η προκήρυξη που 
τυπώθηκε -στα ελληνικά και στα τουρκικά- στα τυπογρα-
φεία της «Αμάλθειας». Από τους τίτλους και μόνο του 
κειμένου ήταν σαφές τι έμελλε να ξημερώσει...

H αρχική συγκέντρωση στην πλατεία της Μητρόπολης

«Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Φέρω εις γνώσιν υμών ότι κατ’ εντολήν της κυβερνήσε-
ώς μου (ενεργούσης εκ συμφώνου μετά των Συμμάχων) 
προβαίνω εις στρατιωτικήν κατάληψιν της Σμύρνης και 
των πέριξ. Η κατοχή αυτή σκοπόν έχει της εξασφάλισιν 
των πληθυσμών και προστασίαν εν γένει της εννόμου 
τάξεως...»

ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΙΧΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΣΜΥΡΝΗ;

Η απόβαση, αλλά και η όλη μικρασιατική εκστρα-
τεία εμφανίζεται με μανδύα εθνικό - απελευθερω-
τικό, με αποτέλεσμα να συγκαλύπτεται η ιστορι-
κή αλήθεια και να καθαγιάζεται μια στρατιωτική 
επιχείρηση που ξεκίνησε πάνω στην αντιδραστική 

βάση της υποδούλωσης ενός άλλου λαού για να 
καταλήξει στην καταστροφή και στον ξεριζωμό των 
ελληνικών πληθυσμών της περιοχής.
Από τυπικής απόψεως τα ελληνικά στρατεύματα 
αποβιβάστηκαν στη Σμύρνη ύστερα από απόφα-
ση του Ανωτάτου Συμμαχικού Συμβουλίου του 
Συνεδρίου των Παρισίων. Αλλά όπως πολύ σωστά 
παρατηρεί ο Ν. Ψυρούκης, «Η απόφαση για απο-
στολή ελληνικού στρατού στη Μικρά Ασία άνοιγε 
διάπλατα το δρόμο της τυχοδιωκτικής περι-
πέτειας και της καταστροφής... Η απόφαση 
είχε παρθεί πίσω από τις πλάτες της Ιταλίας και 
χωρίς καμία εγγύηση για τη μελλοντική στάση των 
ΗΠΑ και της Γαλλίας ή καλύτερα με τη βεβαιότητα 
ότι η στάση τους θα άλλαζε οπωσδήποτε και μάλι-
στα πολύ σύντομα».
Η Ιταλία, που κατείχε τα Δωδεκάνησα, είχε σαφείς 
βλέψεις στην περιοχή της Μικράς Ασίας, ανταγω-

νιζόταν ευθέως την Ελλάδα και το Μάρτη του 1919 
δε δίστασε να κάνει απόβαση στην Αττάλεια σχεδι-
άζοντας να επεκτείνει ακόμη περισσότερο τις κτή-
σεις της. Την κατάσταση περιέπλεκε περισσότερο 
το γεγονός ότι «η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία 
είχαν υποσχεθεί την παραχώρηση των μικρασια-
τικών παράλιων εδαφών στην Ιταλία & τμήμα του 
βιλαετίου της Σμύρνης».

ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΕΠΙΛΟΓΟΣ ……
πριν τις πολεμικές επιχειρήσεις 
-18 ΙΑΝ 1921-( ο αρχηγός της Επιτελικής υπη-
ρεσίας του Στρατού, στρατηγός Κ. Γουβέλης)
Η ελληνική κυβέρνηση ανέλαβε το ρίσκο τη μικρασια-
τικής εκστρατείας, χωρίς να αγνοεί τον τυχοδιωκτικό 

χαρακτήρα της επιχείρησης με σκοπό, υπηρετώντας τα σχέδια και τα συμφέ-
ροντα των ισχυρών -και κυρίως της Αγγλίας- να αποκομίσει κάποια οφέλη στο 
πλαίσιο του μεγαλοϊδεατισμού της. 
Το ότι γνώριζε τους κινδύνους βεβαιώνεται από πλήθος ιστορικών πηγών. Θα 
σταθούμε -κλείνοντας αυτό το σημείωμα- σε μία εξ αυτών. 
Στις 18 Ιανουαρίου του 1921 ο αρχηγός της Επιτελικής υπηρεσίας του Στρα-
τού, στρατηγός Κ. Γουβέλης, σε υπόμνημά του προς την κυβέρνηση γράφει 
ανάμεσα σε άλλα:
 «Η Μικρασιατική εκστρατεία, ως εξέθηκα υμίν, επ’ ουδενί λόγω έπρεπε να 
επιχειρηθή... Μόνον άφρων, θα ετόλμων να είπω, θα ήτο δυνατόν να συλλά-
βη τοιούτον σχέδιον πολιτικής και στρατιωτικής ενεργείας και να προβή εις 
εκτέλεσιν τοιαύτης παρατόλμου υπερποντίας εκστρατείας ριψοκινδύνου κι 
αμφιβόλου λίαν, τελικής και οριστικής επιτυχίας απαιτούσης δε κολοσσιαίας 
θυσίας και δυσβάστακτα διά το Ελληνικόν κράτος και τον λαόν βάρη...». 
Και να σκεφθεί κανείς πως όλα αυτά γράφονται προτού φανεί 
στον ορίζοντα η Μικρασιατική καταστροφή..!

(συνεχίζεται σε επόμενο τεύχος)

ΠΗΓΕΣ/ 
ΑΡΧΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Μάκη Αγκούτογλου, (διπλωματική εργασία ΑΠΘ-
2017 )-Στρατιωτικές Επιχειρήσεις της Μικρασιατικής Εκστρατείας (1919-
1922) , www.rizospastis.gr/istoria , https://www.wikipedia.org/ ,ΧΡΟΝΙΚΟΝ 

ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ (Χρ.Ε.ΑΓΓΕΛΟΜΑΤΗΣ-
1963),ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ/ΔΙΣ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ /

Για την παρούσα έκδοση θα θέλαμε να 
ευχαριστήσουμε για την διάθεση υλικού 
αρχείου από ΔΙΣ (Διευθ. Ιστορίας Στρα-
τού) τον Αντ/γο ε.α.Ευθύμιο Πετίνη τ.Δ/
ντης Σχολής Ευελπίδων , τ.Υπ/της Νότιας 
Πτέρυγας ΝΑΤΟ εις ΝΑΠΟΛΙ ).

ΣΗΜ/. Ο πατέρας του Ευθυμίου Πετίνη, 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΙΝΗΣ (1896-1971)  υπη-
ρέτησε ως ταγματάρχης πυροβολικού εις 
Σαγγάριον το 1921.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΙΝΗΣ (1896-1971)  υπη-
ρέτησε ως ταγματάρχης πυροβολικού εις 
Σαγγάριον το 1921. Αποστρατεύτηκε ως  
αντιστράτηγος το 1949 .

Η αρχική συγκέντρωση στην πλατεία της Μητρόπολης

Η ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΗ ‘’ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΩΝ ΣΕΒΡΩΝ’’…..
& το Ελληνικό πολιτικό Μεγαλείο !!!

Τελευταία σανίδα σωτηρί-
ας για τον Βενιζέλο ήταν η 
Συνθήκη των Σεβρών (τε-
λείως ανυπόστατη) σύμφω-
να με την οποία η Ελλάδα 
επέκτεινε τα σύνορά της 
(Δυτική & Ανατολική Θρά-
κη πλην Κων/πολης, περι-
οχή Σμύρνης, Δωδεκάνησα 
πλην Ρόδου). Η Αγγλία ήδη 
από το 1918 επιθυμούσε να 
εξασφαλίσει την οικονομική 
κυριαρχία στην Τουρκία και 

εγκατέλειψε οριστικά τις διαπραγματεύσεις για διάλυση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. 
Προς τούτο, προωθούσαν σύναψη ειρήνης με τους Βουλγάρους. “Η Συνθήκη 
των Σεβρών ήταν ανενεργή και έωλη από “γεννησιμιού” της εξαιτίας των 
διαφωνιών Γαλλίας και Ιταλίας, αλλά και επειδή δεν υποβλή-

θηκε για έγκριση, και ούτε φυσικά, εγκρίθηκε από το Κοινο-
βούλιο οποιασδήποτε χώρας της Αντάντ!” σύμφωνα με τον πρώην 
αρχηγό της Ιντέλιντζενς Σέρβις Σερ Μπάζιλ Τόμσον. 
Η Συνθήκη τερμάτιζε τον πόλεμο των Ανταντικών με την σουλ-
τανική Τουρκία και άφηνε την Ελλάδα να πολεμήσει μόνη της 
με την κεμαλική Τουρκία! 
 Ουσιαστικά ο πόλεμος τερματίστηκε με την ανακωχή του Μούδρου το 1918! 
Το τμήμα της Συνθήκης των Σεβρών που δεν είχε εκτελεστεί ήταν εκείνο που 
αφορούσε την Πατρίδα μας! Τα υπόλοιπα κράτη είχαν εξασφαλίσει και εδά-
φη και την κυριαρχία τους! “Η Συνθήκη των Σεβρών”, λοιπόν, “ήταν από την 
αρχή σαν ραγισμένο βάζο των Σεβρών” σύμφωνα με τον Γάλλο πρωθυπουρ-
γό Πουανκαρέ. 
Η Συνθήκη των Σεβρών δεν εγκρίθηκε από κανένα Κοινοβούλιο 
της Αντάντ, ούτε και της Ελλάδος. Συνεπώς δεν ίσχυσε ποτέ!!! 
Συνεπώς, η Ελλάδα των 5 θαλλασών και των 2 ηπείρων ήταν 
αέρας !!!(…..πολιτικός !)
 Εξ άλλου ότι ήθελαν οι Ανταντικές δυνάμεις το απέκτησαν, το τμήμα της 
Συνθήκης που αφορούσε την Ελλάδα δεν ίσχυσε ποτέ!!! 
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Την Κυριακή της 
«Τυρ’νής», μια και δεν 
τρώγανε κρέας, φτιάχνανε σε κάθε Μαρμαρινό σπίτι «μακαρόνια 

του σπιτιού» ή «του παπά τ’αυτιά», όπως τα λέγανε αλλιώς. Ανοίγανε φύλλο  
στο «πλαστήρ’»  και  το  κόβανε φαρδιές μακριές λουρίδες. Διπλώνανε κάθε 
λουρίδα  στα  δύο, στο μάκρος, και στρώνανε μέσα τη γέμιση, το «γόμο».  (Ο 
γόμος γινότανε  ως  εξής:  Βράζανε  τραχανά γλυκό, ρίχνανε μέσα τυρί τριμμέ-
νο, δύο-τρία αυγά και ανακατεύανε έως ότου ο γόμος έχανε τα πολλά υγρά). 
Έπειτα μ’ένα «ποτήρ’» του κρασιού ή με μια «τσάσκα» πατούσανε πάνω από 
το φύλλο με το γόμο και κόβανε, προσέχοντας να διατηρηθεί η ένωση στο 
δίπλωμα του φύλλου. Μετά, με τα δάχτυλα, στρίβανε τις άκρες των φύλλων 
για να μην φεύγει ο γόμος, όπως στα σκαλτσούνια, εδώ. Αφού  τ’ άφηναν  λίγο  
του  «παπά τ’ αυτιά» να τραβήξουν, τα ρίχνανε μέσα σε βραστό νερό.  Όταν  
βράζανε,  τα  βγάζανε  με την τρυπητή τη «χουλιάρα», τα βάζανε στη σουπι-
έρα, τα  κουκκίζανε  με  «αφότ’ρο» και «απέ πάν’ περεχούσαν  το βούτ’ρο». 
Αυτά ήταν  τα  περίφημα  «μακαρόνια  του σπιτιού». Σε πολλά φτωχά σπίτια, 
μέσα στο βρασμένο νερό  απ’  τα  «μακαρόνια  του σπιτιού»  έριχναν τα ξακρί-
σματα από τα φύλλα και τα έκαναν «ιφκά». 
Επίσης, στην «Τυρ’νή» κάθε σπίτι έφτιαχνε τα κανταΐφια και τους χαλβάδες.  
Πολλές φαμίλιες, αφού έτρωγαν τα «μακαρόνια του σπιτιού», έπαιρναν του 
χαλβάδες τους και πήγαιναν σε συγγενικά ή φιλικά σπίτια, για να περάσουν με 
γλεντοκόπι τη βραδιά. Στις βεγγέρες  αυτές, όσοι ήτανε γερά ποτήρια, παραβι-

άζανε κάπου - κάπου 
και τα καθιερωμένα 
της «Τυρ’νής» αλλά-
ζοντας το μεζέ. Τότε 
θα ‘ρχότανε στο τρα-
πέζι η λιαστή ζαργάνα, 
ο κολιός, το σαφρίδι ή 
το μπαρμπούνι «γού-
να», τα τσαμούχια τα 
λιαστά, οι παστουρ-
μάδες, τα σουτζού-
κια… Όσοι ξενυχτού-

σανε σχεδόν στα γλέντια, ντυνόντουσαν το πρωί  μασκαράδες  και  παίρνανε  
σβάρνα τα σπίτια όπου τραγουδούσαν και χόρευαν, αφού  οι  σπιτικοί  τους  
έκαναν  τα «τραταμέντα». Ντύνονταν προπαντός «Οβρηγιοί» και τα παλικάρια 
τα λεύτερα τσολιάδες. Οι φουστανέλες, οι τσακιστές «φέσες», τα ξύλινα για-
ταγάνια κυριαρχούσαν στους δρόμους, χωρίς να προξενούν την όχτρητα και 
την απαγόρευση των Τούρκων. Οι γυναίκες -οι πιο ζωηρές- ντύνονταν μόνο τη 
νύχτα μασκαράδες  και  με  τη  συντροφιά  ενός  άντρα  πήγαιναν στα συγγενι-
κά τους σπίτια, όπου για να μη φανερωθούν, πίνανε ό,τι τους κερνούσανε και 
καπνίζανε κιόλας στην ανάγκη. Η σκλάβα,  βλέπετε,  έσπανε τα δεσμά της. 
Η  Καθαρή  Δευτέρα  δεν  είχε στον  τόπο μας  τη σημασία  και  τις εκδηλώσεις 
τις σημερινές. Ήταν η μέρα η αφιερωμένη στη γενική καθαριότητα του σπιτιού 
και του σώματος. Θενά πλυθούν και καθαριστούν από ποτηράκι μέχρι κουρε-
λού. Σφουγγάρισμα, ασβέστωμα, λούσιμο, μπάνιο κ.λπ. Κανένα σπίτι δεν μα-

γείρευε. Όλοι νήστευαν. Όλες σχε-
δόν οι γριές και αρκετές κοπέλες. 
Δευτέρα και Τρίτη δεν τρώγανε 
άλλο, έξω από ένα καφέ το απόγε-
μα.  Όλη  η  βδομάδα  λεγόταν  Κα-
θαρή. Καθαρή Δευτέρα, Καθαρή 
Τρίτη κ.λπ. Λάδι  έτρωγαν  μονάχα  
την Παρασκευή, όταν θενά ψαλ-
θούν οι πρώτοι χαιρετισμοί της 
«Παναΐας». Την Καθαρή Τετάρτη, 
όσοι νηστέψανε, πηγαίνανε στην 
εκκλησιά για να «πιουν το μεγάλο 
Αγιασμό, που τον φυλάγαν οι πα-

πάδες απ’τα Φώτα». Όποιος είχε φρεσκοπεθαμένο έστελνε και καλούσε απ’ 
την εκκλησιά στο σπίτι τις γριές τις «νηστεμένες» να τις σερβίρει καφέ, για 
να «σ’χωρέσουν τις ψυχές των δικών του». Αυτό γινότανε σε πάρα πολλά σπί-
τια. Το Σάββατο των Αγίων Θεοδώρων  υπήρχε ένα 
έθιμο που έχει, απ’ ότι έχω υπ’όψιν μου, άγνωστη 
ακόμη την προέλευσή του, αν είναι απομεινάρι κα-
μιάς πανάρχαιης διονυσιακής εορτής ή ρωμαΐικο 
κατάλοιπο. Απ’΄το πρωί λοιπόν του Σαββάτου 
άκουγες τις φράσεις «θα πάμε στον τόνο», «Κινάμε 
για τον τόνο». 
Τι  ήταν  λοιπόν η γιορτή του Τόνου;  Από τις  9  
με 10 το πρωί ξεκινούσαν για του Αμπά τον Κάβο, 
πίσω στην Τσιχλή*,  οι παντρεμένοι και προπαντώς 
οι νιόνυμφοι. Οι άντρες με τις βάρκες,  ψαρεύο-
ντας  γιαλό γιαλό  με την αγκάμη στρείδια και χτέ-
νια και με τη «χέρα» πίνες. Οι γυναίκες κινούσαν με 
τα πόδια από την αμμουδιά. Λεύτερες και κορίτσια 
δεν έπαιρναν μέρος στον «τόνο». Αυτού πήγαιναν 
«αντρογύνατα», όπως εξηγεί η κυρία Μαριορίτσα.  Όταν  έφταναν,  στρωνό-
ντουσαν  στο  κατάγιαλο και με τα φρέσκα θαλασσινά, τα τουρσιά, τα χαβιάρια, 
τις ελιές, τα «λεφτοκούκια», τους ταραμάδες, το ρίχνανε στο πιοτό, στο χορό 
και το τραγούδι. Γυρνούσανε κατά τη νύχτα. 
Κι όταν ρώτησα γιατί δεν πήγαιναν λεύτερες, η καλή μου νουνά, χαμήλωσε τα 
μάτια και μου είπε «Ξέρω κι εγώ; Δεν πήγα η ίδια. Λένε πως τραγουδούσαν δε-
ψίσκα και αρσίσκα». Ίσως εδώ να βρίσκεται το κλειδί για να λυθεί το μυστήριο 
της προελεύσεως της «γιορτής του τόνου». 

*παραλία της νήσου Μαρμαράς

Μαρτυρία της Μαριορίτσας Δαδινού
Πηγή: Μαρμαρινά Νέα

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο 
του Πολιτιστικού και Πνευματικού Ομίλου 

Νέων Παλατίων

Η Κυριακή της Τυρ’νής, Το Καθαροβδόμαδο και η Γιορτή του «Τόνου» 
στα νησιά του Μαρμαρά

γράφει η 
Τριανταφυλλιά Μήτρου
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Οι πρόσφυγες κατά την άφιξή 
τους στο Λαύριο, μετά το βίαιο 
ξεριζωμό τους, εγκαταστάθηκαν 
αρχικά σε σκηνές που στήθηκαν 
πρόχειρα στην παραλία, στο 
σημείο, όπου αργότερα έγινε 
το κλωστήριο του Δέδε και η 
Κλωστοϋφαντουργία ΑΙΓΑΙΟΝ, 
σε υπόστεγα και αποθήκες της 
Ελληνικής Εταιρείας, σε επιταγ-
μένα σπίτια στο Νυχτοχώρι και 
σε οικήματα της Ελληνικής Εται-
ρείας στα Σπανιόλικα. Η διαβί-
ωση των προσφύγων – χωρίς 
βεβαίως να τελειώσουν τα στε-

γαστικά προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν - βελτιώθηκε με τη δημιουρ-
γία του συνοικισμού του Αγίου Ανδρέα, που οικοδομείται συστηματικά από 
το 1927-1928 και εκτείνεται σε εξηντατέσσερα οικοδομικά τετράγωνα. Κύρια 
υλικά των προκατασκευασμένων και εισαγόμενων  από τη Γερμανία  σπιτιών 
ήταν το ξύλο και ο αμίαντος ενώ η οροφή των σπιτιών  ήταν από πισσόχαρτο 
και τσίγκο.
 Το 1929, όπως προαναφέρθηκε, εξαιτίας της απεργίας των μεταλλωρύχων επι-
σκέφτηκε την πόλη ο Ελευθέριος Βενιζέλος, συνοδευόμενος από το βουλευτή 
του Πέτρο Μπουκουβάλα και τον πολιτευτή Μ. Γιωργαντά. Την καθιερωμένη  
ανθοδέσμη του πρόσφερε η προσφυγοπούλα μαθήτρια του Δημοτικού Σχο-
λείου που παρίστατο στην υποδοχή, Καλλιόπη Δαμαρλάκη, ενώ κατά την επί-
σκεψή του στο συνοικισμό, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, τον  
μετέφερε στους ώμους του ο πρόσφυγας Δημήτριος Καπετανίδης. Ο τότε πρω-
θυπουργός υλοποίησε άμεσα το αίτημα των προσφύγων για κεραμοσκεπείς 
οροφές, καθώς μέσα σε μια βδομάδα άρχισαν να καταφθάνουν καϊκια από τον 
Πειραιά μεταφέροντας κεραμίδια. 
Αξιοσημείωτο φυσικά ότι και πολλοί άνδρες πρόσφυγες εργάστηκαν στη Γαλ-
λική Εταιρεία συμμετέχοντας πάντα ενεργά στις απεργιακές κινητοποιήσεις, 
διεκδικώντας μεγαλύτερες αμοιβές, πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και 
ενδυναμώνοντας  το εργατικό κίνημα. Οι μικρασιάτισσες πρόσφυγες, πολλές 
από τις οποίες κατέφθασαν χήρες, όντας μανάδες τριών και τεσσάρων παιδι-
ών και χωρίς καμιά παράλληλη κρατική μέριμνα, προσπαθώντας να καλύψουν  
τις ανάγκες της οικογένειας  δούλεψαν με πενιχρά ημερομίσθια της τάξης των 
18-20 δραχμών στις μπούκες των μεταλλείων και στη χειροδιαλογή. Και τα παι-
διά όμως δεν έμειναν άπρακτα· μπαίνοντας από πολύ νωρίς στη βιοπάλη δού-
λευαν με εξαντλητικά ωράρια  ακόμα και τις Κυριακές – από την ανατολή έως 
τη δύση του ήλιου- στα καμίνια των τούβλων, στην παραλία του Θορυκού, με 
ημερομίσθιο 12 δρχ τα αγόρια και 5-6 δρχ τα κορίτσια, επιδεικνύοντας ιώβειο 
υπομονή. 
Πηγή: Μικρασιάτες Πρόσφυγες στη Λαυρεωτική, Χάρης Μπαμπούνης, Βιβλιοθήκη της Εταιρείας Μελετών 
Λαυρεωτικής, αριθμ 3, Λαύρειον 1986.
Επιμέλεια κειμένου: Τριανταφυλλιά Μήτρου ©
Φωτο: Αρχείο Νίκου Γκούβερη ©

1929 επίσκεψη Ελ. Βενιζέλου στο Λαύριο «Αν δεν μου δώσει η μάνα σου τα όσα μου΄χει τάξει, μεσ’ του Λαυρίου 
τις σκουριές  να πάει να σε πετάξει!!» 

Διασκευή από το γνωστό τραγούδι «Ομολογίες».
Φεβρουάριος 1929, Λαύριο -  91 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ 

«…Είχε  ο πατέρας  μου φυ-
λάξει λίγες «ομολογίες»  που 
‘χανε δώσει στους πρόσφυγες.  
Κάτι σαν αποζημιώσεις, σαν 
προκαταβολές για όσα άφη-
σαν πίσω τους φεύγοντας… 
Λίγα λεφτά. Μην φανταστείς 
τίποτα σπουδαίο… Αλλά για 
όλους τότε ήταν κάτι κι αυτό… 
Γράφανε στις εφημερίδες να 
μην τις χαλάσουμε… Να τις 
φυλάμε… Μα ο κόσμος είχε 
ανάγκες  κι  οι  περισσότεροι  

‘τρεξαν  να τις εξαργυρώσουνε.  Έπεσε κι η αξία τους 
γρήγορα. Βγήκανε  και  τραγούδια τότε.  «Αν δεν μου 
δώσει η μάνα σου ογδόντα ομολογίες κι άλλες σα-
ράντα μετρητές  θα ’χομε φασαρίες…». Και προίκες 
των κοριτσιών τους γινήκανε… κι ό,τι θες…
Τον  Φεβρουάριο  του ’29 ξεκίνησε η εργατική απερ-
γία στην Γαλλική. Σαράντα ημέρες. Ούτε δραχμή!  
Τίποτα! Είχε αυτές  τις ομολογίες ο πατέρας και 
κάτι χαρτζιλίκια απ’ την Φωφώ και  τον  Κώστα  που 
έστελναν  απ’  την Αμερική.  Έτσι τα ψιλοβγάλαμε 
πέρα. Για φαγητό και για το ενοίκιο. «Πόλεμος» 

έξω! Φανερός και κρυφός. Φασαρίες, αστυνομίες, ξύλο, απειλές …κι ένας 
θάνατος.  «Γεώργιος Συρίγος. Όλοι θα τον θυμόμαστε και θα μας πιάνει 
ρίγος…» φωνάζανε σαν σύνθημα στην κηδεία  οι συνάδελφοί του.  Κι ο 
πατέρας μου έγραψε το λόγο και τον εκφώνησε ο Ραφιάς  με την βροντερή 
φωνή του. Αγρίεψαν τα πράγματα.  Κάθε  μέρα  συναντήσεις  με την Επι-
τροπή. Κάθε μέρα απεργία. Και την άλλη και  την  παράλλη  μέρα. Σαράντα 
το σύνολο!  Έγινε και συσσίτιο για τα παιδιά, πιο πάνω απ’ το σχολείο. 
Γράψανε τα ονόματά μας οι δάσκαλοι .  «Να φέρνετε το κατσαρολάκι σας  
ο καθένας», μας λέγανε. Τα είχε στηλώσει η Εταιρεία. Απειλούσε πως θα 
κλείσει και θα μένανε όλοι χωρίς δουλειά.  Είκοσι πέντε δραχμές μερο-
κάματο έπαιρνε πριν ο πατέρας. Δούλευε από νύχτα σε νύχτα. Τεχνίτης 
στους φούρνους, στις φορτωσιές του κωκ , στο Μηχανουργείο, παντού… 
Κι  όλο  λιγόστευε  ο μισθός αντί να ανεβαίνει. «Μην πας εσύ πάλι, Αντώ-
νη», έλεγε η Διαλεχτή, καθώς ετοιμαζόταν για να πάει στις συναντήσεις 
της Επιτροπής. «Αν δεν πάω εγώ … δεν πάει ο ένας… δεν πάει ο άλλος,   
πάει! Θα διαλυθούμε! Και  τώρα πια δεν γίνεται να κάνουμε πίσω...» της 
έλεγε ο πατέρας κι έφευγε. Κι εκείνη πίσω του  τον σταύρωνε κι έσφιγγε 
τα χέρια από την αγωνία... 
Φωτο 1: Οικογένεια γύρω απο το τραπέζι. Φωτογραφία από τη σελίδα «η Αθήνα του χτές» (Παναγιώτη Κουρτεσιώτη) 
Φωτο 2:  Ομολογία του 1928 (Αρχείο Λουκά Χριστοδούλου)

Της Αντωνίας Γκίνη
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Ένα από τα πλέον άγνωστα σημεία 
του μικρασιατικού δράματος υπήρξε 
η απαγόρευση εξόδου των ελληνι-
κών και των υπόλοιπων χριστιανι-
κών πληθυσμών από την κυβέρνηση 
Γούναρη-Πρωτοπαπαδάκη. Από τις 
αρχές του 1922 είχε αρχίσει να συζη-
τιέται σε υψηλά κυβερνητικά κλιμά-
κια η εκκένωση της Μικράς Ασίας από 
τον ελληνικό στρατό. Παρ′ όλα αυτά, 
όμως, η ελληνική κυβέρνηση αποφα-
σίζει να απαγορεύσει στον ελληνικό 
πληθυσμό να εγκαταλείψει τη Μικρά 
Ασία. Η απόφαση αυτή πήρε τη μορ-
φή του νόμου 2870/1922, ο οποίος 
προέβλεπε αυστηρές πειθαρχικές και 
χρηματικές ποινές, στην περίπτωση 
σύλληψης πλοίων που θα μετέφεραν 
πληθυσμό. Ο Νόμος 2870/1922 ψηφί-
στηκε τον Ιούλιο, λίγο πριν την κατάρ-
ρευση του μετώπου. Και αυτό, ενώ 
είχαν απορρίψει την Άνοιξη του 1922 
τις προτάσεις της οργάνωσης Μικρα-
σιατική Άμυνα (επικεφαλής ο μητρο-
πολίτης Χρυσόστομος) για ανακήρυ-
ξη Ιωνικού Κράτους, απεμπλοκή από 
τις συμμαχικές υποχρεώσεις, δημι-
ουργία μιας ντε φάκτο νέας πραγμα-
τικότητας, δημιουργία ντόπιου στρα-
τού που με την ελλαδική βοήθεια θα 
δημιουργούσε γραμμή άμυνας για 
να σταματήσει τον κεμαλικό στρατό.
Ο νόμος 2870/1922 ψηφίστηκε 
«ομοφώνως» στη συνεδρίαση της 
14ης Ιουλίου 1922 και υπογράφτηκε 
στις 16 Ιουλίου 1922 από τον βασι-
λιά Κωνσταντίνο και τον Λ.Κ. Ρού-
φο. Δύο ημέρες αργότερα ετέθη επ’ 
αυτού η «μεγάλη του Κράτους σφρα-
γίς» με την υπογραφή του Δημητρίου 
Γούναρη, υπουργού Δικαιοσύνης. Άρ-
χισε να ισχύει από τη στιγμή της δη-
μοσίευσής του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, στις 20 Ιουλίου, αριθ-
μός φύλλου 119. Στο εισαγωγικό του 
νόμου αναφέρεται: «Ψηφισάμενοι 
ομοφώνως της Γ’ εν Αθήναις Εθνι-
κής Συνελεύσεως απεφασίσαμεν 
και διατάσσομεν…»Δυστυχώς δεν 
είναι δυνατόν να ευρεθεί ποιοι συμ-
μετείχαν στη συνεδρίαση της 14ης 
Ιουλίου 1922 οπότε και ψηφίστηκε 
«ομοφώνως» ο νόμος, εφόσον με-
ταξύ της συνεδρίασης στις 3-6-1922 
και της 24ης Ιανουαρίου 1924 δεν 
υπάρχουν πρακτικά, όπως εμφαίνε-
ται από τη μελέτη του τόμου Εφημε-
ρίς των Συζητήσεων της Βουλής (1862 
- 1967). Πιθανότατα, λόγω των έκτα-
κτων γεγονότων οι αποφάσεις λαμ-
βάνονταν με συνοπτικές διαδικασίες. 
Το πρώτο άρθρο του νόμου ανάφερε: 
«Απαγορεύεται η εν Ελλάδι αποβίβα-
σις προσώπων ομαδόν αφικνουμένων 
εξ αλλοδαπής, εφ’ όσον ούτοι δεν εί-
ναι εφωδιασμένοι δια τακτικών διαβα-
τηρίων νομίμως τεθεωρημένων…» Τα 
υπόλοιπα άρθρα περιγράφουν τις τιμω-
ρίες που θα υφίσταντο οι παραβάτες. 
Η τελευταία εντολή της ελ-
ληνικής κυβέρνησης
Υπάρχουν καταγγελίες για βίαιη εμπό-
διση της αναχώρησης των Ελλήνων 
της Ιωνίας από τις ελληνικές αρχές της 

Σμύρνης, λίγες μόνο ημέρες πριν από 
την είσοδο σε αυτήν των κεμαλικών 
στρατευμάτων. Η συμπεριφορά αυτή 
βασίζεται στην τελευταία εντολή της 
κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος με 
την υπογραφή του πρωθυπουργού 
Πέτρου Πρωτοπαπαδάκη να μην επι-
τραπεί στους Έλληνες Μικρασιάτες να 
αναχωρήσουν από τη Σμύρνη. Μετά 
την κατάρρευση του Μετώπου και πέ-
ντε ημέρες πριν ο κεμαλικός στρατός 
μπει στη Σμύρνη, στις 22 Αυγούστου 
με το παλαιό ημερολόγιο, ο Αρμοστής 
της Ελλάδας στην Ιωνία Αριστείδης 
Στεργιάδης αποστέλλει προς την ελ-
ληνική κυβέρνηση τηλεγράφημα με 
το οποίο ζητά εντολές αφού πρώτα 
παραθέτει κάποιες προτάσεις. Εξ 
αρχής ξεκαθαρίζει στο τηλεγράφη-
μα ότι η Σμύρνη πρόκειται να κατα-
στραφεί. Στη συνέχεια κάνει κάποιες 

προτάσεις. Μια από αυτές είναι: 
«Εγκρίνετε εμποδισθώσι αναχω-
ρίσωσι Έλληνες Μικρασιάται δι’ 
Ελλάδα, ακόμα και όταν είναι εύ-
ποροι δυνάμενοι αναχωρήσωσι με 
συνήθη ταχυδρομικά ατμόπλοια.» 
Η κυβέρνηση υιοθέτησε αυτές τις 
προτάσεις και τις μετέτρεψε σε τελική 
κυβερνητική επιλογή. Την ίδια ημέρα 
(22 Αυγούστου 1922) η ελληνική κυ-
βέρνηση με την υπογραφή του πρω-
θυπουργού Πρωτοπαπαδάκη απαντά 
«Εις απάντησιν της υπ’ αριθμ 2873 
συμφωνούμε μεθ’ υμών…». Μόνο 
στο σημείο εκείνο όπου ο Στεργιάδης 
ζητούσε όπως «Εγκρίνετε αποστα-
λώσιν Αθήνας περί τα 500 ορφανά 
μικράς ηλικίας και τα πλείστα κορά-
σια τα οποία εσυντήρει η Υπάτη Αρ-
μοστεία…», ο πρωθυπουργός της 
Ελλάδας Π. Πρωτοπαδάκης δήλω-

σε επιφύλαξη: «…αλλ΄ως προς τον 
επισιτισμόν (σ.τ.σ των ορφανών) 
αδυνατούμε να αναλάβωμεν οιαν-
δήποτε υποχρέωσιν…» (Η σχετική 
αλληλογραφία μεταξύ Στεργιάδη και 
ελληνικής κυβερνήσεως και η απά-
ντηση της ελληνικής κυβερνήσεως 
υπάρχει στο Αρχείο του Υπουργείου).
Όλα αυτά υπήρξαν αποτέλεσμα της 
ειλημμένης πολιτικής εγκατάλειψης 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στο 
έλεος των νικητών του Μουσταφά Κε-
μάλ. Μόνο σ’ αυτό το πλαίσιο μπορεί 
να γίνει κατανοητός ο διάλογος Πα-
πανδρέου-Στεργιάδη, που παραθέτει 
ο ιστορικός του μεσοπολέμου Γρη-
γόρης Δαφνής στο δίτομο έργο του 
Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων: Όταν 
ο Στεργιάδης ανακοίνωσε στο νεαρό 
τότε πολιτικό Γεώργιο Παπανδρέου 
την επερχόμενη καταστροφή, δέχθη-
κε την ερώτηση: «Γιατί δεν ειδοποιεί-
τε τον κόσμο να φύγει;» Η απάντηση 
του «Ελληνα αρμοστή Σμύρνης» ήταν 
η εξής: «Καλύτερα να μείνουν εδώ να 
τους σφάξει ο Κεμάλ, γιατί αν πάνε 
στην Αθήνα θα ανατρέψουν τα πάντα!»
Με τον τρόπο αυτό οι εξελίξεις και 
η πολιτική της μοναρχικής ελληνι-
κής κυβέρνησης επιβεβαίωσαν με 
τον πιο δραματικό τρόπο την ευχή 
που είχε κάνει ένα χρόνο πριν ο πρί-
γκηπας Ανδρέας σε επιστολή του 
προς τον Ιωάννη Μεταξά: «Απαίσιοι 
πραγματικώς είναι οι εδώ Έλληνες, 
εκτός ελαχίστων.….. Θα ήξιζε πράγ-
ματι να παραδώσωμεν την Σμύρνην 
εις τον Κεμάλ δια να τους πετσοκό-
ψη όλους αυτούς τους αχρείους…»
Τα συναισθήματα που έτρεφαν οι ελίτ 
της Παλαιάς Ελλάδας για τους Έλληνες 
της Μικράς Ασίας είχαν δημιουργήσει 
ένα κλίμα αδιαφορίας για τα τεκται-
νόμενα στην Ανατολή. Το κλίμα αυτό 
περιέγραψε εύγλωττα ο φιλομοναρ-
χικός δημοσιογράφος Κώστας Φαλ-
τάιτς τις μέρες της καταστροφής της 
Σμύρνης:«…Το άγγελμα της μεγάλης 
σφαγής διαδίδεται τώρα τας πρώτας 
βραδυνάς ώρας στας Αθήνας… Τα θέ-
ατρα σήμερα την νύχτα είναι και πάλι 
ανοιχτά και παίζουν. Ο κόσμος στο θέ-
ατρο της Κυβέλης γελά και η μουσική 
χτυπά εύθυμα τραγουδάκια. Μπήκα 
μέσα να δω την ψυχαγωγία του κό-
σμου και έφυγα αηδιασμένος…. Εί-
ναι λοιπόν και αι Αθήναι, η άτιμη και 
πουλημένη πόλις που προορίζεται 
να καταστραφεί αφού δεν αισθάν-
θηκε την συγκίνηση της καταστρο-
φής (της Σμύρνης) και την σφαγήν 
και καταστροφήν όλου του ελληνι-
σμού της Μικράς Ασίας. Η αηδία μου 
ήταν περισσότερο από μεγάλη…».

(*) Ο Βλάσης Αγτζίδης είναι διδάκτωρ σύγχρονης 
Ιστορίας-μαθηματικός. Το θέμα αυτό αναπτύσσεται 
στο βιβλίο του «Η Μικρασιατική Καταστροφή πίσω 
από τις Λευκές Σελίδες. Προσεγγίζοντας την ιστορία 
μέσα από τις θέσεις της Ρόζας Λούξεμπουργκ, του 
Δημήτρη Γληνού, του Ίωνα Δραγούμη, του Γεωργί-
ου Σκληρού, του Αβραάμ Μπεναρόγια… του τραύ-
ματος και της Μνήμης» εκδ. Historical Quest, 2018

πηγή: www.huffingtonpost.gr/
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Η απαγόρευση εξόδου των ελληνικών πληθυσμών από τη Μικρά Ασία ...και η παράδοσή τους στους κεμαλικούς
Βλάσης Αγτζίδης Διδάκτωρ σύγχρονης Ιστορίας, Mαθηματικός
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“Δήμος Σαρωνικού: Παγκόσμιο σημείο 
συνάντησης στην εκδήλωση μνήμης του 

ORIA”

Διπλωματικές αντιπροσωπείες από 14 χώρες 
τίμησαν τη μνήμη των 4.100 θυμάτων του ναυαγίου 
του νορβηγικού πλοίου ORIA,76 χρόνια μετά τη 
μεγάλη ναυτική τραγωδία, στην εκδήλωση που 
διοργάνωσε ο Δήμος Σαρωνικού σε συνεργασία 
με τον Δήμο Λαυρεωτικής και τον Σύνδεσμο 
Πνευματικής και Κοινωνικής Δραστηριότητας 
Κερατέας «Χρυσή Τομή», με την πολύτιμη αρωγή 
της Πρεσβείας της Ιταλίας και υπό την αιγίδα 
της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου 
Προκοπίου Παυλοπούλου.

Στην επιμνημόσυνη δέηση χοροστάτησε ο 
Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών 
της Αθήνας π. Σεβαστιανός Ροσσολάτος,  ενώ 
αναγνώσθηκαν οι μαρτυρίες του διασωθέντα 
του ναυαγίου Giuseppe Guarisco από μαθητές 
της Ιταλικής Σχολής Αθηνών και ενός ντόπιου 
ψαρά  (όπως αυτή διασώθηκε από τις μνήμες του 
γιου του Γιάννη) από μέλη του 1ου Συστήματος 
Ναυτοπροσκόπων Σαρωνικού.

Στεφάνια κατέθεσαν οι Δήμαρχοι Σαρωνικού 
Πέτρος Φιλίππου και Λαυρεωτικής Δημήτρης 
Λουκάς, ο Υποναύαρχος Δημήτριος Σούφρας 
εκ μέρους των Ενόπλων Δυνάμεων, ο Πρέσβης 

της Ιταλίας Efisio Luigi Marras, εκπρόσωποι 
των Πρεσβειών της Ελβετίας, της Ουγγαρίας, 
της Ρουμανίας, της Κύπρου, της Αλβανίας, της 
Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Γερμανίας, της 
Πολωνίας, της Ρωσίας, των ΗΠΑ, της Γαλλίας, 

του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σλοβακίας και της 
Σερβίας, ο Σύνδεσμος «Χρυσή Τομή» Κερατέας και 
η Ιταλική Σχολή Αθηνών. 

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο της 
Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Μανώλη Τσαλικίδη,  
τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής Δημήτρη Λουκά, τον 
Ιταλό Πρέσβη Efisio Luigi Marras, τον Πρόεδρο 
της «Χρυσής Τομής» Σταμάτη Παπαθανασίου, 
την κυρία Νάνσυ Κουμλίλη Γαλακτίδη από την 
«ΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΜΚΕ», ενώ ο Δήμαρχος 
Πέτρος Φιλίππου τόνισε:’’ η σημερινή μέρα 
είναι μέρα συλλογικής μνήμης και διατυπώνει 
με σαφήνεια μηνύματα ειρήνης και φιλίας των 
λαών, επαναδιατυπώνει το διαρκές αίτημα για 
συνύπαρξη και συνεργασία με τους λαούς της 
Νοτιοανατολικής Μεσογείου και μάλιστα σε μια 
περίοδο έντασης και συγκρούσεων”. 

Φέτος ωστόσο η μνήμη των θυμάτων τιμήθηκε με 
έναν έντονα συμβολικό  τρόπο, με τη φύτευση από 
ομάδες εθελοντών, εκατοντάδων κυπαρισσιών 
στον χώρο γύρω από το μνημείο, μετά από σχετική 
πρωτοβουλία και πρόταση της Κοινωφελούς Μη 
Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΡΙΣΤΩΝ ΠΡΑΞΕΙΣ 
ΑΜΚΕ». Η όλη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο 

των εθελοντικών δράσεων για τον άνθρωπο 
και το περιβάλλον «Όλοι μαζί μπορούμε!» και 
καλύφθηκε από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Μετά 
από αυτή την πρώτη φάση της δενδροφύτευσης 

που υλοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, θα 
ακολουθήσουν επόμενες φάσεις  όπου πρόκειται 
να φυτευτούν σταδιακά 4.100 ορθόκλαδα 
κυπαρίσσια, όσες οι και  οι ψυχές που χάθηκαν 
στο ναυάγιο. Ο Πέτρος Φιλίππου τόνισε ότι για  
τα δέντρα αυτά προβλέπεται επταετής συνεχής 
και συστηματική φροντίδα περιποίησης, 
ποτισμάτων, προστασίας, συντήρησης ή τυχόν 
αντικατάστασης προκειμένου να έχουμε ένα 
αποτέλεσμα που διαχρονικά θα κοσμεί και θα 
τιμά τον τόπο, θα αναβαθμίζει περιβαλλοντικά 
την ευρύτερη περιοχή.

Την εκδήλωση μνήμης επίσης τίμησαν με την 
παρουσία τους ο βουλευτής Περιφέρειας Αττικής 
Πάνος Σκουρολιάκος, o κ. Αθανάσιος και η κυρία 
Μαρίνα Μαρτίνου με την ευγενική χορηγία των 
οποίων έγινε το μνημείο του ORIA,  Αντιδήμαρχοι, 
Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι του Δήμου 
Σαρωνικού, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων 
του δήμου μας καθώς και εθελοντικές ομάδες που 
δραστηριοποιούνται στην περιοχή και οι οποίες 
συμμετείχαν ενεργά στη δενδροφύτευση. 

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Πρόγραμμα της Ένωσης Δημάρχων Ατ-
τικής «Ανακαλύπτοντας τους Θησαυρούς της Αττικής».
Μία επίσκεψη – αποκάλυψη για δεκάδες Δημάρχους, τέως και νυν, της Ατ-
τικής στον άγνωστο για πολλούς «ιστορικό» χώρο των μεταλλείων της Λαυ-
ρεωτικής.
Ήταν η επίσκεψη αυτή μία πρωτοβουλία – ιδέα του πρ. Δημάρχου Λαυρίου 
γιατρού κ. Σταύρου Παπασταυρόπουλου, ο οποίος με πολλή αγάπη για τον 
τόπο του και εξαιρετικές γνώσεις ξενάγησε με απόλυτη επιτυχία τους συνα-
δέλφους του Δημάρχους.
Τεχνολογικό Πάρκο, μεταλλευτικές στοές και Ορυκτολογικό Μουσείο εντυ-
πωσίασαν τους επισκέπτες μέλη της ΕΝ.Δ.Α. και τους φίλους τους, όπως και 
η ιστορία του ευλογημένου από τη φύση αυτού τόπου, που ανάγεται στα 
βάθη της ιστορίας.
Διαπίστωση όλων είναι ότι «οι κρυμμένοι αυτοί θησαυροί» θα πρέπει να 
αναδειχτούν και να εξελιχθούν ως μοναδικός πόλος έλξης τουρισμού. Και 
τούτο αφού η μοναδική πολιτιστική κληρονομιά, ο σπάνιος ορυκτός πλού-
τος και το θαυμάσιο παραθαλάσσιο τοπίο συνηγορούν προς αυτό. 
Κάτι για το οποίο ο Δήμαρχος της Λαυρεωτικής κ. Δημήτρης Λουκάς, που 
παρέστη στο γεύμα που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια, διαβεβαίωσε ότι 
είναι στις άμεσες προθέσεις της Δημοτικής Αρχής.

πηγή: http://www.thessi.gr/

Ένωση Δημάρχων Αττικής: 
Ανακαλύπτοντας τους Θησαυρούς της Λαυρεωτικής
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Τι να πω γι’ αυτήν; Νομίζω ότι 
είναι η πιο ευχάριστη είδηση 
που άκουσα τελευταία! Και τι 
είπαν οι φίλοι γι’ αυτήν; «Είσαι 
σίγουρη ότι δεν είναι…φέικ;»

Και όμως αγαπητοί φίλοι, όλα δείχνουν ότι δεν εί-
ναι «φέικ,» και ότι λίαν συντόμως – και μετά από 
περιπέτειες δεκαετιών – το σιντριβάνι θα επιστρέ-
ψει εν μέσω της πλατείας Ομονοίας, με την κίνηση 
του νερού όχι μόνον να φέρνει την αίσθηση της 
δροσιάς στο κέντρο της πρωτεύουσας αλλά και να 
απαλύνει τις αυστηρές γραμμές των τσιμέντινων 
κτηρίων που πνίγουν το άλλοτε άκρο της πόλης 
των Αθηνών.
Πράγματι, πριν από περίπου 175 χρόνια,  ο χώρος 
της σημερινής Πλατείας Ομονοίας, ήταν το βορει-
ότερο άκρο της πόλης και το τέρμα του εξοχικού 
περιπάτου των Αθηναίων, έχοντας πάρει το όνο-
μα «Πλατεία Ανακτόρων» και αργότερα «Πλατεία 
Όθωνα.» Πρόκειται για δύο ονομασίες  που προη-
γήθηκαν εκείνης, που μέχρι σήμερα αντέχει στον 
χρόνο και μάλιστα, δύο ονομασίες ενδεικτικές, 
η πρώτη των προθέσεων των πρώτων ελληνικών 
κυβερνήσεων αλλά και των πρώτων κυβερνώντων 
της τότε ελεύθερης Ελλάδας. Η πλατεία είχε συ-
μπεριληφθεί στο πρώτο πολεοδομικό σχέδιο των 
Αθηνών, το οποίο καταρτίσθηκε με παραγγελία 
του Όθωνα, το 1834. Τα σχέδια έγιναν από τους 
αρχιτέκτονες Σταμάτη Κλεάνθη και Εντουάρ  Σά-
ουμπερτ, ενώ θα τολμήσω να διακινδυνεύσω την 
καλή μου φήμη ως «δημοκρατικού πολίτη,» λέγο-
ντας ότι ίσως, αν δεν είχε εκδιωχθεί λίγο αργότερα 
ο Βαυαρός βασιλέας, ίσως λέω… η Αθήνα, αλλά 
και η χώρα ευρύτερα, να μην πάλευε ακόμη με τα 
…σχέδια πόλης, τις χρήσεις γης και όλα τα συνα-
φή…. δεν χρειάζεται να επεκταθώ!
Και αφού λοιπόν δυό – τρεις γενιές γνώρισαν την 
πλατεία με το όνομα του Όθωνα, αυτή μετονο-

μάσθηκε το 1862 σε πλατεία Ομονοίας λόγω της 
συμφιλίωσης των δύο αντιμαχόμενων παρατάξε-
ων, των λεγομένων «Πεδινών» και των «Ορεινών,» 
που γιορτάστηκε εκεί μετά φυσικά από το φευγιό 
του βασιλέα… Φαίνεται, ότι πολύ νωρίς μετά από 
την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, εμφανί-
σθηκαν οι οιωνοί, για εκείνους, τους αλλεπάλλη-
λους εμφύλιους σπαραγμούς που θα κατέτρεχαν 
το έθνος μας στο μέλλον και θα το στοίχειωναν, 
όσο κι αν η Πλατεία Ομονοίας παρέμενε πάντα 
εκεί για να υπενθυμίζει την σημασία και την χαρά 
της ενότητας.
Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, το 1877 η Πλατεία 
φωτίσθηκε με λάμπες φωταερίου και 13 χρόνια 
αργότερα, το 1880, ορίσθηκε ως η αφετηρία του 
…ιπποσιδηροδρόμου! Έχοντας αποκτήσει αυτήν 
την παράδοση, ασφαλώς και το 1895 δημιουργή-
θηκε εκεί ένας από τους σημαντικότερους σταθ-
μούς του τρένου Αθηνών-Πειραιώς, καθιστώντας 
την ίσως την σημαντικότερη εμπορική περιοχή της 
πρωτεύουσας. Η πλατεία έγινε κυκλική το 1930 
ενώ το 1954 διαμορφώθηκε ο σταθμός και μια 

ακόμη πλατεία με εμπορικά καταστήματα 
κάτω από το έδαφός της, για να εγκαταστα-
θούν εκεί και οι πρώτες κυλιόμενες σκάλες!
Το πιο σημαντικό όμως – για την ομορφιά 
αυτής της πλατείας – γύρω από την οποία η 

πόλη άρχισε να αναπτύσσεται, να αναπνέει αλλά 
και να πνίγεται κατά καιρούς, ήταν η κατασκευή 
του περίφημου σιντριβανιού στο κέντρο της, το 
1960. Ένα σιντριβάνι πολυφωτογραφημένο, πρω-
ταγωνιστής στον ελληνικό κινηματογράφο που 
ανθούσε εκείνη την δεκαετία, έμβλημα πλέον της 
πρωτεύουσας της Ελλάδας. Το 1988, το σιντριβάνι 
σταμάτησε να χαρίζει την δροσιά του, όταν πάνω 
από τον σταθμό του Ηλεκτρικού εγκαταστάθηκε το 
γλυπτό του Κώστα Βαρώτσου με την ονομασία «Ο 
Δρομέας,» το οποίο όμως χρειάσθηκε λίγα χρόνια 
αργότερα να μεταφερθεί, όταν άρχισαν οι εργασί-
ες κατασκευής του Μετρό. Εγκατεστημένος πλέον 
απέναντι από το Χίλτον, ο Δρομέας, βρέθηκε έτσι 
τουλάχιστον, στον σωστό δρόμο και πορεία για το 
Καλλιμάρμαρο…
Πίσω στην Πλατεία, ακολούθησε μια «ανάπλαση» 
εν όψει των Ολυμπιακών του 2004, με την οποία 
αναγκασθήκαμε να ζήσουμε μέχρι σήμερα…
Ελπίζω, η ανακατασκευή του σιντριβανιού στην 
Ομόνοια, να κάνει δύο πράγματα: 1). Να κλείσει 
την τραυματική (τουλάχιστον δική μου εμπειρία) 
των τελευταίων 16 ετών, από εκείνη την πλατεία 
που λάτρευα στα παιδικά μου χρόνια και την οποία 
δεν άντεχα πλέον να γυρίσω να κοιτάξω! 2). Να 
μας πείσει επιτέλους – ως λαό – ότι δεν χρειάζεται 
πάντα η…ανάπλαση! Όταν κάτι έχει πετύχει, μας 
αρέσει, μας εκφράζει… διεκδικεί από μόνο του τον 
εμβληματικό του ρόλο… και είναι αμαρτία να το 
αγγίζεις! Όσο, ίσως, πειρασμό να αποτελεί η «δι-
άθεση πόρων για τον εκσυγχρονισμό του, κ.λ.π., 
κ.λ.π.» Άλλωστε, η έννοια του «κλασσικού» είναι 
– και αυτή – δική μας! 

Η Πλατεία…
Της Δήμητρας Κατραμάδου
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Προχωράει και ο χειμώνας...
μια βόλτα στους έρημους 
δρόμους, στα άδεια μαγαζιά, 
στα άδεια καφενεία, μια ματιά 
στα πρόσωπα τα σκεφτικά, 

τα μελαγχολικά, 
προσπαθούν να 
πείσουν ότι για όλα 

φταίει το κρύο!  
Κατά τα άλλα, η εποχική  γρίπη  φαίνεται  
ότι  είναι  στο απόγειό της. Στο απόγειο 
είναι και οι  διαξιφισμοί,  οι  μικροπολιτικές   
κορώνες, στο απόγειο είναι και οι 
ανησυχίες των γονιών  που  μιλούν για 
«αποδεκατισμένες τάξεις» και έλλειψη 
αντισηπτικών....Σας έχω νέα! Ανέκαθεν 
τέτοια εποχή οι τάξεις αποδεκατίζονταν. 
Ακόμα  και  τότε  που  πήγαινα  κι εγώ 
σχολείο...μάλιστα! Υπήρχε και αυτή η 
εποχή, που δεν είχαμε αντισηπτικά…και 
αρρωσταίναμε κι άδειαζαν οι τάξεις. Ο 
διευθυντής με μεγάλο ενδιαφέρον έπαιρνε 
τηλέφωνο  στο  σπίτι  και ρωτούσε για την 
έκβαση της υγείας του μαθητή-τριας. Και 
κόλλαγε ο ένας από τον άλλο, αφού η γρίπη 
κολλάει με πολλούς τρόπους, εκτός από τα 
βρώμικα χέρια!!  Και μας κρατούσαν σπίτι, 
μας τάιζαν σούπες και πορτοκαλάδες. 
Κι έτρεχαν κάθε απόγευμα στα σπίτια  
εκείνων  που  δεν  είχαν  αρρωστήσει,  για 
να πάρουν τα  μαθήματα «μην μείνει πίσω 
το παιδί». 
Έτσι  αρρώστησα  κι  εγώ  στην Δ΄ Δημοτικού. 
Γρίπη.  Από την οποία θα ανάρρωνα, 
αφού και η μάνα μου με κράτησε σπίτι 
και ο διευθυντής πήρε τηλέφωνο να 
ρωτήσει πώς πάω...δεν θυμάμαι αν είχα 
πλύνει τα χέρια με αντισηπτικό...Θα είχα 
αναρρώσει, αν δεν έβγαινα από το σπίτι 
όταν έλειψε για λίγο η μάνα μου και δεν 
είχα «πεταχτεί» απέναντι στην  φίλη 
Βαγγελίτσα η οποία πολύ μου είχε λείψει. 
Θα είχα αναρρώσει, αν δεν με χτύπαγε ο 
αέρας ενώ είχα πυρετό και η γρίπη έγινε 
πνευμονία. Έφαγα είκοσι ενέσεις, έλειψα  
πιο  πολλές  μέρες από το σχολείο, μίσησα 
την κα Κούλα την νοσοκόμα όσο κανέναν 
άλλο άνθρωπο και ξέχασα μια και καλή την 
Βαγγελίτσα! Το αντισηπτικό δεν θυμάμαι 
να βοήθησε…
Γρίπη είναι ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. Κρατήστε τα 
παιδιά στο σπίτι  με οποιοδήποτε ΚΟΣΤΟΣ. 
Αυτό σημαίνει  ότι  νοιάζεστε  τόσο  για  
τα παιδιά σας όσο και για το κοινωνικό 
σύνολο...και προς Θεού,  ας  χαμηλώσουν  
οι  τόνοι. Άλλωστε υπάρχει και η παροιμία 
... «άλλος κανείς δεν γέννησε κ.λπ...».

Η φωτογραφία από το 1979, στην ΣΤ΄ 
Δημοτικού. Απαρτίζεται από μαθητές 
και μαθήτριες μιας άλλης εποχής, που 
αρρώσταιναν παρόλα αυτά κι εκείνοι...

γράφει 
η Κατερίνα  Μερκούρη Οπτική Γωνία

κάποτε ο Δυσσέας
μεσοπέλαγα τον κόσμο θωρούσε

όπως ο γέρος και η θάλασσα χιλιάδες χρόνια μετά
τώρα από τον καφενέ ο γέρος τον κόσμο θωρεί
με θύμησες στα δάχτυλα κεχριμπαρένιες ρόγες 

ο μοναχός απ’ το κελί αφουγκράζεται τη Θεία Δημιουργία
ο Νίκος την Πατησίων πίσ’ από τζάμια λερωμένα

του κόσμου αντανακλάσεις μ’ εκπτώσεις βλέπει η Ακριβή 
στις λαμπερές βιτρίνες της Γλυφάδας

κάποιος σε νοικιασμένη τηλεόραση νοσοκομείου 
άλλος στους ίσκιους των κυπαρισσιών 

ο άστεγος εξόριστος στη χαρτονένια του φωλιά  
σε μίας σύριγγας την προσμονή ο εθισμένος

ο πρόσφυγας στα σύρματα το μέλλον του θρηνώντας 
κι αυτούς που δολοφόνησε μισάνθρωπων πολιτική

άλλος στη φυλακή άλλος στα κατεχόμενα άλλος στην ξενιτιά
άλλος στης περιμέτρου τη σιωπή

του μετανάστη ορίζοντας  σφραγίδας το μελάνι 
του άνεργου καθημερινά  η αδιαφορία

του νεαρού η οπτική  πάντα κάποια οθόνη
κι ο ποιητής  ρήμα χωρίς  στης μοναξιάς του το χαρτί

Δυσσέα 
κάθε σου γωνία 

κάθε θωριά
πίξελ στης γης την οθόνη 

μάτια στο πρόσωπο 
ενός απρόσωπου κόσμου

(από την ποιητική σύνθεση «ως άλλος Τάλως», 
εκδόσεις Κοράλλι, 2019)

από τον Γιώργο Ρούσκα
georouskas@gmail.com

Πάρε πουλί μου το κλειδί, 
και πέταξε αλάργα. 

Σε μέρη πάενε μακρινά, 
αλλού να το χαρίσεις. 

Εμένα την καρδούλα μου 
την άνοιξε ένα άλλο 

και έμεινε πάντα ανοιχτή 
και ήλιος την εγεμίζει! 

Την πόρτα της, την χάλασα 
και κλειδωνιά δεν έχει! 

Μη και λαθέψουν οι καιροί 
και μου ξανασφαλίσει. 

Και αν βρεις πουλί την κλειδαριά, 
κοίτα να την χαλάσεις. 

Κανένας άνθρωπος στην γη 
μη ζει φυλακισμένος. 

Γιατί είναι ο έρωτας όμορφος, 
και τον κλειδαμπαρώνουν 

και έτσι του κλέβουν την ζωή 
νεκρό τον περιφέρουν. 

Και κλαίνε για τον έρωτα 
με περισσή “αγάπη”, 

εκείνοι που τον σκλάβωσαν 
και κλείδωσαν την πόρτα.
 Άντε με τα φτερά ψηλά! 

Και εγώ θα σε χαζεύω, 
κι ήλιο θα στέλνω απ’ την καρδιά. 

Για να γυρίσεις πίσω!!! . 

Μαρία Γκίνη
(από την συλλογή “Αναστασία” © 662)

ΕΜΙΡΑΤΑ

Εσχάτως ο Πρωθυπουργός κάνει πολλά ταξίδια
Λέει σε επανάληψη τα ίδια και τα ίδια

Τ’ ακούει μετά προσοχής ο Πονηρός Εμίρης
Γιατί πιστεύει αληθινά πως είναι Κακομοίρης

Με τρόπο παρακλητικό ζητάει επενδύσεις
Και προσπαθεί ακούραστα να δίνει εξηγήσεις

Όποιος στη Χώρα έρχεται σίγουρα θα κερδίσει
Θα έχει το δικαίωμα και το Λαό να γδύσει

Εγώ θα είμαι δίπλα του σε κάθε δυσκολία
Να του παρέχω απλόχερα μονίμως ευκολία

Οι φρόνιμοι οι Έλληνες που ζουν στην Ανεργία
Καμία δεν θα κάνουνε στο μέλλον Απεργία

Σαν Μαύροι θα δουλεύουνε
για τον Αφέντη Δούλοι

Και στον Εμίρη πρόθυμα
θα δίνουν το Μεδούλι.

4-2-2020

   γράφει ο Κώστας Πόγκας
πρώην Δήμαρχος Λαυρεωτικής
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Ένα στρέμμα στο σφυρί
και το Ντάτσουν στην αυλή!’. 

της Κατερίνας Μερκούρη

Καλυβιώτικη παροιμία? Όχι μόνο, αφού ολόκληρη η γη των Μεσογείων γεν-
νούσε ‘θησαυρούς’. Σταφύλια, ελιές, αρακάδες..Το αυτοκίνητο- εργαλείο 
έπρεπε να είναι γερό, να σηκώνει τα βάρη του κάμπου, μαζί με τους αγω-
γιάτες. Η ερώτηση στον πωλητή ήταν πάντα η ίδια..΄’χωράει τρία κοφίνια 
στο φάρδος?’ Ο λογαριασμός έτοιμος, 3.4 = 12.στο κάθε δρομολόγιο. Όλα 
τα αγροτικά αυτοκίνητα είχαν το ίδιο όνομα ‘Ντάτσουν!. Ποιος νοιαζόταν για 
‘μάρκες?’. Οι καιροί δύσκολοι, ο παράς λιγοστός, ο αγώνας μεγάλος. Έφτανε 
να είναι το αμάξι γερό, τα γραμμάτια έτρεχαν, κάποια από αυτά θα έβγαιναν 
με τα λεφτά της μουστιάς. Ακολουθούσε η μηχανική παρέμβαση που υπο-
στήλωνε την καρότσα ενώνοντας και περιορίζοντας τις αναρτήσεις, τις πίσω 
ρόδες. Αναγκαία η παρέμβαση, αφού ο Γιαπωνέζος δεν γνώριζε ούτε από ελι-
ές, ούτε από σταφύλια. Έμπαιναν απαραιτήτως και τα παραπέτια. Μουστιά 
χωρίς παραπέτια δεν γινόταν. Ούτε το χρώμα δεν τους ένοιαζε. Το κόκκινο 
και το λευκό, ήταν από τα πιο δημοφιλή, μιας και έπρεπε να κάνουν κοντράστ 
με τα στρογγυλά, καλλιγραφικά γράμματα που θα ζωγράφιζε στα πλάγια ο 
Βασίλης της Αρετής...’ΑΓΡΟΤΙΚΟΝ, ΕΔΡΑ ΚΑΛΥΒΙΑ!’ μαζί με το ονοματεπώνυμο 
του ιδιοκτήτη που έπρεπε να φαινόταν καθαρά, όπως και το πατρώνυμο. Μα 
εγώ θυμάμαι και την ‘άφαντη’ αγρότισσα, που άφηνε τα νιάτα και την δροσιά 
της σε τρύγο πολεμοχαρή,, σε λιόδεντρα γεμάτα.Μαζευόμασταν κι εμείς οι 
πιτσιρικάδες, να χαζέψουμε το ‘εργαλείο’, που είχε ήδη γεμίσει με φυλαχτά 
και χειροποίητα.σεμεδάκια ..Έπεφτε και το μάτι στο κοντέρ, ‘πόσο να πιάνει 
άραγε?’...

Χόρχε Μπουκάι: 
Αν πετάξεις την μεταμφίεσή σου τι απομένει;

Σ’ένα  μακρινό  χωριό,  κάπου  στην Ανατολή, ζούσε ο πιο σπουδαίος 
ιερωμένος εκείνων των καιρών.  Ένας άνθρωπος με μεγάλο κύρος και 
επιρροή, που παρέμενε απλός και διέθετε απίστευτη σοφία και σπάνια 
ευαισθησία.
Μια μέρα φτάνει γι’ αυτόν, στο μοναστήρι όπου ζούσε, μια πρόσκληση 
να πάει να δειπνήσει  στο σπίτι του πλουσιότερου ανθρώπου της περι-
οχής. Ο μοναχός, που δεν βγαίνει σχεδόν ποτέ από το κελί του, αποφα-
σίζει ότι δεν μπορεί να φερθεί αγενώς και αποδέχεται την πρόσκληση.
Την ημέρα που είχε οριστεί για το δείπνο, παρ’ όλη την καταιγίδα που πλη-
σίαζε, αποφασίζει να πάει με την άμαξά του στο μέγαρο του πλουσίου. 
Πεντακόσια μέτρα πριν φτάσει, ένας κεραυνός τρομάζει το άλογο του 
και η αστραπή το κάνει να σηκωθεί στα πίσω πόδια, ρίχνοντας την άμα-
ξα σ’ ένα χαντάκι μαζί με τον ιερωμένο.
Ο  άνθρωπος  σηκώνεται  όπως  μπορεί και προσπαθεί να ηρεμήσει το 
ζώο, χαϊδεύοντας του το λαιμό και μιλώντας του απαλά στο αφτί. Μετά, 
κοιτάζεται. Έχει λερωθεί απ’την κορφή ως τα νύχια. Λάσπη, βούρκος 
και σάπια φύλλα έχουν κολλήσει στα ρούχα και τα χέρια του και βρο-
μάει ολόκληρος. Καθώς βρίσκεται πολύ πιο κοντά στον προορισμό του 
από το μοναστήρι του, αποφασίζει να πάει εκεί και να ζητήσει να του 
δώσουν κάτι ν’ αλλάξει. Χτυπάει την πόρτα του μεγάρου, ανοίγει ένας 
κομψός υπηρέτης και, μόλις τον βλέπει σ’ αυτό το χάλι, του βάζει τις 
φωνές: 
«Τι κάνεις εδώ, άθλιε ζητιάνε; Πώς τολμάς να χτυπάς αυτήν την πόρ-
τα;»
«Ήρθα… για το δείπνο» απαντάει ο ιερωμένος.
«Ντροπή σου!» του λέει ο υπηρέτης. «Αποφάγια θα έχει αύ-
ριο το πρωί —αν μείνει τίποτα, που αμφιβάλλω—, και μπο-
ρείς να τα ζητήσεις από την πόρτα υπηρεσίας. Κατάλαβες;» 
«Εσείς δεν με καταλάβατε…» προσπαθεί να εξηγήσει ο επισκέπτης. 
«Εγώ, δεν έχω έρθει για τα αποφάγια…»
«Ααα!» αστειεύεται τώρα ο υπηρέτης. «Φαντάζομαι ότι θα θέλεις να 
καθίσεις στο τραπέζι των επισήμων;»
«Να… ξέρετε…» Δεν προλαβαίνει να τελειώσει τη φράση του. Εμφανίζε-
ται ο αφέντης του σπιτιού και ρωτάει τον υπηρέτη του τι συμβαίνει.
«Τίποτα  σοβαρό,  κύριε.  Απλώς,  αυτός ο ζητιάνος θέ-
λει να του δώσουμε τα αποφάγια πριν σερβίρουμε το φα-
γητό… Του είπα να φύγει, αλλά επιμένει στο αίτημα του.» 
«Να φύγει αμέσως… Κοίτα πώς έκανε την είσοδο… Φρίκη… Αμέσως 
τώρα! Κάλεσε τη φρουρά και, αν δεν φύγει, λύστε τα σκυλιά!»
Με  σπρωξιές και κλοτσιές, πετάνε τον καημένο τον ιερω-
μένο στο δρόμο, απειλώντας τον με καμιά δεκαριά σκυ-
λιά που γαβγίζουν δείχνοντας τα κοφτερά τους δόντια. 
Όπως όπως, ο άνθρωπος ανεβαίνει στο κάρο και γυρίζει στο μοναστή-
ρι.
Στο  χώρο του πια, αφού πλένεται και λούζεται, πηγαίνει στην ντου-
λάπα του και βγάζει έναν πολυτελή  μανδύα με χρυσά και αση-
μένια στολίδια, που του είχε χαρίσει ακριβώς πριν από ένα χρό-
νο ο ιδιοκτήτης του σπιτιού από το οποίο μόλις τον είχαν διώξει. 
Έτσι ντυμένος, ανεβαίνει ξανά στο κάρο, κι αυτή τη 
φορά φτάνει χωρίς απρόοπτα στον προορισμό του. Ξα-
ναχτυπάει την πόρτα, και του ανοίγει ο ίδιος υπηρέτης. 
Αυτή τη φορά, τον περνάει μέσα με μια βαθιά υπόκλιση. Πλησιάζει και 
ο ιδιοκτήτης του σπιτιού και τον χαιρετάει με κλίση του κεφαλιού.
«Εξοχότατε» του λέει, «μόλις σκεφτόμουν ότι δεν θα ερχόσαστε τελι-
κά… Μπορούμε να περάσουμε; Οι άλλοι μας περιμένουν…»
«Φυσικά»  λέει  ο νεοφερμένος.  Στη  θέα του σηκώνονται όλοι όρθιοι 
και δεν ξανακάθονται  ώσπου  ο άντρας με τον επιβλητικό μανδύα κα-
ταλάβει τη θέση εκ δεξιών του οικοδεσπότη. Σερβίρουν  το πρώτο πιά-
το. Είναι ένα βραστό σε ζωμό, που φαίνεται πολύ  νόστιμο με την πρώτη 
ματιά. Ξαφνικά, γίνεται μια παύση κι όλα τα βλέμματα πέφτουν στον ιε-
ρωμένο ο οποίος, αντί να πει μια προσευχή ή ν’ αρχίσει να τρώει, όπως 
περιμένουν όλοι, απλώνει το χέρι  κάτω  από το τραπέζι και,  κρατώντας 
την άκρη του πολυτελούς  μανδύα  του,  αρχίζει να τον βουτάει στον 
ζωμό. Ενώ όλοι τον κοιτάνε σιωπηλοί κι ανήσυχοι, ο ιερωμένος μιλάει 
στον μανδύα του και του λέει: «Δοκίμασε το φαγητό, καλό μου… Κοίτα 
τι ωραίο βραστό… Κοίτα αυτήν την πατατούλα… Και το κρεατάκι… Φάε, 
αγάπη μου…» 
Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, αφού κοιτάζει ένα γύρω μην  ξέροντας  πώς 
να αντιδράσει στη συμπεριφορά του καλεσμένου του, παίρνει το θάρ-
ρος  να  ρωτήσει: «Συμβαίνει κάτι, εξοχότατε;» «Αν συμβαίνει;…» λέει 
ο ιερωμένος. «Όχι. Τίποτα δε συμβαίνει. Αυτό το φαγητό,  όμως,  δεν  
ήταν για μένα. Είναι ολοφάνερο ότι καλεσμένος  ήταν  ο μανδύας μου… 
Όταν ήρθα χωρίς αυτόν πριν από λίγο, με έδιωξαν με τις κλοτσιές.»



1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020/1/95 1�

Φλεβάρης 1990

Ο καπτα-Φάνης ο αράπης, όπως τον ήξερε όλη η  τότε 
ακτοπλοΐα, αφού υπέγραψε το πρακτικό (υπεύθυνη 
δήλωση του καπετάνιου  πως φεύγει το καράβι, εάν 
έχει απογορευτικό  λόγω καιρού )  περί ώρα 19:00 το 
βράδυ στην Αστυπάλαια φώναξε stand by.  Πλώρα πρί-
μα σαλπάρουμε. 
Πρώτες μέρες Φλεβάρη του 1990. Μόλις που είχα νε-
τάρει από τον στρατό και μπήκα με μανία στην δου-
λειά μου, στο πάθος μου, στις σπουδές μου.
Ο  βοριάς λυσσούσε· ξύριζε το κρύο, τρυπούσε τα κόκ-
καλα. Το δελτίο καιρού, Βοριάδες  8 με 9, τοπικά 10 
μποφόρ.
Ο Μιαούλης ήταν διπλαριά  στο παλιό λιμάνι της 
Αστυπάλαιας.
Ο  Μήτσος  ο  λιμενικός, καλός άνθρωπος, λιμενάρχης, 
υπολιμενάρχης, λιμενοφύλακας, όλα σε ένα, έχωσε τα 
χέρια του στις τσέπες και ευχήθηκε καλό ταξίδι με ένα 
ύφος και βλέμμα που έλεγε καθαρά, σας λυπάμαι, ρε 
παιδιά. 
Είμασταν δύο ανθυποπλοίαρχοι  τότε. Χωρίς ύπαρχο 
το καράβι. Ο Κερδεμελίδης και εγώ. Κάναμε εξαωρί-
ες συνεχείς, κοπιαστικές, δεδομένου ότι ο Μιαούλης 
έκανε δύο άγονες Δωδεκανήσου.  Εγώ 6-12 και ο Κερ-
δεμελίδης  12-6.  Κούραση, ξενύχτι! Σε όλα τα λιμάνια 
και οι δύο όρθιοι. Όποιος είχε βάρδια στη γέφυρα και 
ο άλλος στην πρύμνη. 
 Μόλα  πρύμνη,  τρεις  κοντές  σφυριξιές  και οι μηχα-
νές μου αναποδίζουν.  Έσβησα τα φώτα του  λιμένος  
και  μείναμε με της νυκτός τα Καντιλόφεγγα.   Γυρί-
σαμε, βάλαμε πλώρη κατά το νοτιά μ’ένα ξεροβόρι 
άγριο  κατάπρυμα, μέχρι να στρέψουμε στο κάβο και 
σιγά-σιγά να πάρουμε πορεία βορεινή για το ακρωτή-
ρι πράσινο της Αμοργού.
Όταν στρίβαμε, ο βοριάς θα ερχότανε κατάπλωρα. 
Ο καπτα-Παναγής ο  υποπλοίαρχος χαιρέτησε και 
είπε, προσέχετε, τον νου σου καπταν-Γιάννη,  και 
αποσύρθηκε  να ξεκουραστεί!
Στο πλωριό κατάστρωμα ήταν φίσκα  από καμιά  τρι-
ακοσαριά ψαροκασέλες με φρέσκο ψάρι για τον 
Λιώση  στην ψαραγορά. 
Πήραμε τον ανήφορο, ο αέρας είχε κόψει λίγο προσω-
ρινά, νότια του νησιού  έκανε σπηλιάδες  με  χιονόνε-
ρο,  κύματα χοντρά ανάερα βουβά άρχισαν να υποδέ-
χονται τον γερο-Μιαούλη και  να  τον ανεβάζουν και να 
τον μπρουμυτίζουν  σε ένα αλλόκοτο εφτασμό.
Ο καιρός έδειχνε τα δόντια του και προμηνούσε τι μας 
περιμένει. Η ώρα είχε πάει εννιάμιση, όταν  ο  βοριάς 
μάνιασε. Είχε λυσσάξει!  Το βαπόρι σηκωνόταν, έπε-
φτε, βούταγε, έδειχνε μούρη και ξανακατρακυλούσε 
στα υδάτινα λαγούμια. 
Στο τιμόνι ένας παλιός ναύτης, ο Κώστας, 20 χρόνια 

στο πλοίο είχε. 
Έπαιζε  το τιμόνι ανάλαφρα χωρίς να χάνει πόντο  από 
την πορεία, τα κύματα έφταναν  στην γέφυρα. Θόλω-
ναν τα τζάμια από τον αφρό και το αλάτι. 
Μέσα  μου  έβραζα από θυμό  διπλά· γιατί 
είχα  φοβηθεί  από τη μία  και από την άλλη διότι ποι-
ος ξέρει πόσο δρόμο πάει το βαπόρι, που το μάξιμουμ 
στα καλά του ήταν 11 κόμβοι.  Φαντάσου τώρα, έλεγα, 
με αυτό το κακό . 
Ποιος ξέρει τι ώρα θα φτάναμε. Η απόσταση Αστυπά-
λαια - Αιγιαλή  είναι 42 μίλια.
Εκεί κατά τα μεσάνυχτα ήρθε και ο Κερδεμελίδης  στη 
γέφυρα, για να με σκατζάρει . Ο Μιαούλης παλεύει με 
τα κύματα μιας ακατανόμαστης θύελλας.  «Καλημέ-
ρα», μου λέει. «Τι καλημέρα, ρε συ», του λέω,  «μες  
στα μαύρα μεσάνυχτα;  Τέλος πάντων! Άντε, καλή 
συνέχεια»! «Ευχαριστώ,  καπταν-Γιάννη! 2 ώρες ύπνο 
έκανα.  Το ανάθεμα αυτό για βαπόρι ξεκωλώθηκε στα 
βουτήγματα και τα κοπανίδια». 
«Πάω  να φύγω», του λέω, γιατί κουράστηκα. Είμαστε 
τέσσερα μίλια από το πράσινο.  Ξύπνα με  για την άφι-
ξη» .
Πήγα  στην  καμπίνα μου  και έπεσα θεονήστικος.  Βρώ-
μαγε το στόμα μου από την πείνα για την  τσιγαρίλα. 
Πράγματι, ψόφιος στην κούραση, κοιμήθηκα αμέσως. 
Ένιωθα στον ανήσυχο ύπνο της τρικυμίας ποτέ να πέ-
φτω με το κεφάλι ποτέ με τα πόδια. Με βαριά τα μέλη 
μου ξύπνησα από τον Κερδεμελίδη που ήρθε να με ξυ-
πνήσει και που έλεγε, ξύπνα, έλα, ώρα είναι. 
Ο Μιαούλης ξεσκίζονταν στις βουτιές.  Ο αέρας  έμπαι-
νε από όλες τις σχισμές και χαραμάδες μέσα στο χώρο 
που έλεγαν καμπίνα. Ο θεός να την έκανε καμπίνα .
Πήγα έχοντας κατά νου το αναμενόμενο Stand bye.  
Κοίταξα το ρολόι,  ήταν 5.45 το πρωί. Πήγα στη γέφυ-
ρα, αφού έγινα μούσκεμα από το σκόνισμα και τον 
αφρό αρπάζοντας στηρίγματα στο κατάστρωμα. 
Μπροστά στα μάτια μου το εκπληκτικό  θέαμα  της νυ-
χτερινής θύελλας. 
Μα και  κάτι άλλο τράβηξε την προσοχή μου.  Κάτι δεν 
κόλλαγε στο μάτι. Ρε, που είμαστε; Μα δε βλέπεις τον 
κάβο;  Ένα μίλι θέλουμε να στρίψουμε.   Μαρμάρω-
σε το κωλοβάπορο όλη νύχτα.   Δύο μίλια περπάτησε 
μόνο!  Δε βλέπεις και την κουβέρτα; Έριξε κάτι βουτιές 
και σάρωσε και τα τελάρα, τα ψάρια φύγανε μαζί.
Πήγαινε να ξεκουραστείς, του λέω, άσ’ το σε μένα. 
Πέρα κατά την Δονούσα άρχισε να τρεμοφέγγει  το 
ξημέρωμα. Ο Μιαούλης καρφωνόταν στο  άγριο κύμα 
του βοριά και σηκωνότανε με δυσκολία ξερνώντας κύ-
ματα από  τα  Πορτέλα της  κουπαστής. Ξημέρωσε σε 
λίγο μια καινούρια μέρα. Άλλη μια αυγή είχε  φτάσει 
με αγωνία και μελανιασμένα πρόσωπα από την κού-
ραση, το ξενύχτι, την αϋπνία.
Μωρέ,  να χέσω εγώ την ακτοπλοΐα σας και τα ταξίδια 

σας στην Ελλάδα, σκεφτόμουν συνέχεια. Βρε, δεν πνι-
γήκαμε στον ωκεανό, θα πνιγούμε στο Αιγαίο  με τους 
σκυλοπνίχτες αυτούς; Στον επόμενο μήνα κιόλας είχα 
μπει σε ποντοπόρο.
Και έτσι τελείωσε μια μικρή εμπειρία στην ακτοπλοΐα, 
που για πολλούς είναι απλά τα καράβια  της  γραμμής  
που  παίρνουν  το  καλοκαίρι σαν λεωφορεία, να πάνε 
για τα μπάνια τους στα νησιά μας ...

Ο καπετάνιος

Ο Ι  ΓΛ Α Ρ Ο Ι  Κ Α Ι  Ο Ι  Ν ΑΥ Τ Ι ΚΟ Ι. 

  
 Οι ναυτικοί νιώθουν ότι έχουν μέσα τους λίγο 
από τους γλάρους: τους θαυμάζουν για την 
ελευθερία, την ανεξαρτησία και τα μακρινά τους 
ταξίδια, στοιχεία που χαρακτηρίζουν και τους 
ίδιους. Η παρουσία και το πέταγμά τους πάνω 
στο πλοίο σε σχηματισμούς είναι σαν να τους 
προτρέπει να ακολουθήσουν το παράδειγμα του 
γλάρου Ιωνάθαν, όπως περιγράφεται στο βιβλίο 
του Richard Bach, να γίνουν  ίδιοι μ’ αυτόν, να 
πετάξουν μαζί του στις «αλάνες» της θάλασσας, 
μακριά από τη μονότονη ζωή της στεριάς. Αυτό 
το πέταγμα συμβολίζει ανθρώπους με όνειρα, 
με πείσμα και με θέληση να πετύχουν τους στό-
χους τους, χωρίς να λογαριάζουν κόπους ή θυσί-
ες. Αυτούς που θέλουν να πάρουν τις τύχες στα 
χέρια τους, να αποδεσμευτούν από τα συνηθι-
σμένα και να επιλέξουν οι ίδιοι το μέλλον τους, 
αλλά και να εισπράξουν τη χαρά να πετάνε και 
να εξερευνούν. Οι μεγάλοι εξερευνητές θαλασ-
σοπόροι, ακολουθώντας τις προσταγές της καρ-
διάς τους και το παράδειγμα αυτών των γλάρων, 
ταξίδεψαν μήνες και μήνες για να ανακαλύψουν 
νέους κόσμους. Μάλιστα μέρες πριν τους ανα-
καλύψουν, πρώτα τα γλαροπούλια τούς υπο-
δέχτηκαν  σαν επιβράβευση της προσπάθειάς 
τους και τους υπέδειξαν  το σωστό δρόμο,  πα-
ροτρύνοντάς  τους  να  συνεχίσουν την προσπά-
θεια για τις μεγάλες ανακαλύψεις. Η  προσφορά 
αυτών των μικρών ταξιδευτών στους ναυτικούς 
είναι ανεκτίμητη. Μετά από ένα  μακρύ ταξίδι 
στη μοναξιά και τη σκληρότητα της θάλασσας, 
η παρουσία  τους  στο πλοίο είναι θείο δώρο. 
Τα ακροβατικά πετάγματά τους και οι άναρθρες  
κραυγές  τους σου φτιάχνουν τη διάθεση και σε 
ανεβάζουν ψυχολογικά, δίνοντάς σου κουράγιο 
να καταφέρεις  τον  στόχο  σου. Σε γεμίζουν με 
αγαλλίαση, γλυκιά προσμονή, αλλά και ελπίδα 
πως αυτή τη φορά, στο λιμάνι, θα εκπληρωθούν 
οι μέχρι τότε ανεκπλήρωτες επιθυμίες σου. Όταν 
πάλι αναχωρούμε, αυτοί οι μικροί ταξιδιώτες, 
οι συνοδοιπόροι μας, μας ακολουθούν μεσοπέ-
λαγα και νιώθουμε να μας χαιρετούν και να μας 
εύχονται «καλό ταξίδι», με την υπόσχεση να μας 
υποδεχτούν πάλι στην επιστροφή. Έτσι  εξηγεί-
ται που οι ναυτικοί είναι συναισθηματικά δεμέ-
νοι μ’ αυτά τα δυνατά, αλλά ευάλωτα  πουλιά. 
Εισπράττουν τόσα από αυτά χωρίς να τους προ-
σφέρουν τίποτα, εκτός από  λίγη τροφή. Όμως 
το υψηλότερο νόημα που εισπράττουν από τη 
ζωή των γλάρων είναι  να μην πιστεύουν μόνο 
στα μάτια τους που περιορίζουν το οπτικό τους 
πεδίο μέχρι τη  γραμμή  των  οριζόντων,  αλλά  
να κοιτάζουν με την καρδιά τους πιο μακριά, επι-
λέγοντας  το  προσωπικό  τους μονοπάτι, τη ζωή 
της θάλασσας, σεργιανώντας τις ερημιές της, 
μόνοι, ξεχασμένοι από όλους τους «γνωστικούς 
ανθρώπους».

Ο Θαλασσινός ανοιχτής θάλασσας

Υ.Γ  Από το βιβλίο μου
«Η ζωή μου στη θάλασσα».



1. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020/1/9520
         Η  σωστή χρήση της προστατευτικής ιατρικής μάσκας 

Όπως όλοι γνωρίζουμε, η γρίπη είναι σε έξαρ-
ση την περίοδο που διανύουμε. Αφορμή για το 
παρόν άρθρο στάθηκε η παρατήρηση ότι πολύς 
κόσμος κάνει χρήση της προστατευτικής μάσκας 
με λανθασμένο τρόπο έχοντας την ψευδαίσθηση 
ότι προστατεύεται από τις εποχιακές λοιμώξεις. Η 
χρήση μιας ιατρικής μάσκας είναι ο απλούστερος 

και ευρύτερα διαθέσιμος τρόπος για τη μείωση του κινδύνου μόλυνσης από ασθένειες που 
μεταδίδονται από αερομεταφερόμενα σταγονίδια. Δεν αποτελεί όμως πανάκεια, μιας  και  
προστατεύει από συγκεκριμένου πάχους ιούς.  Ιοί μικρότερου μεγέθους από τις δυνατότητες 
του φίλτρου, όπως ο κοροναϊός περνούν ελεύθερα.
Οι  χειρουργικές μάσκες  εισήχθησαν  για πρώτη φορά στα νοσοκομεία στα τέλη του 18ου 
αιώνα. Η δημόσια χρήση τους, ωστόσο, άρχισε κατά το ξέσπασμα της ισπανικής γρίπης το 
1919, που αφάνισε πάνω από 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Με την πρόοδο της Ιατρικής  Τε-
χνολογίας έγιναν καθημερινό μέσο πρόληψης των λοιμώξεων που μεταφέρονται  μέσω του 
αέρα. Δεν παύουν, όμως, να είναι περιορισμένων δυνατοτήτων και  να  μην  συγκρίνονται  με 
εξειδικευμένες ιατρικές μάσκες με ενεργά φίλτρα πολύ μικρής διαπερατότητας.
Οι ασθενείς, εφόσον έχουν συμπτώματα και δεν δύνανται να παραμείνουν σπίτι, καλό είναι 
να χρησιμοποιούν μάσκα, για να προφυλάξουν ομάδες υψηλού κινδύνου κατά την επαφή 
τους μαζί τους. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να νοσήσουν ή έχουν εξασθενημένο ανοσοποι-
ητικό σύστημα καλό είναι να αποφεύγουν το συγχρωτισμό με ασθενείς  που  έχουν  συμπτώ-
ματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος ή εναλλακτικά, εάν αυτό είναι αδύνατο, να 
χρησιμοποιούν μάσκα.
Καταρχήν θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι μάσκες είναι μίας χρήσης και μάλιστα ολιγόωρης. 
Μετά την παρέλευση λίγων ωρών το εσωτερικό της μάσκας μουσκεύει και παύει να λειτουρ-
γεί. Ο σωστός τρόπος εφαρμογής είναι με την έγχρωμη επιφάνεια (συνήθως πράσινη ή μπλε 
προς τα έξω). Αυτή η επιφάνεια είναι υδρόφοβη, που σημαίνει ότι  τα  σταγονίδια  που  πέ-
φτουν πάνω της δεν απορροφούνται και κυλούν προς τα κάτω. Η εσωτερική επιφάνεια (λευ-
κή) συγκρατεί τους υδρατμούς της δικής μας αναπνοής. Μεταξύ των δύο αυτών επιφανειών 
υπάρχει το προστατευτικό φίλτρο. Οι δυνατότητες αυτού του φίλτρου είναι που καθορίζουν 
και την ποιότητα της προστασίας που παρέχει η μάσκα.
Κατά  την  εφαρμογή  της  τοποθετείται ούτως ώστε να καλύψει καλά το στόμα και την μύτη με 
τη σκληρή μεριά που περιέχει εύκαμπτο μεταλλικό έλασμα προς τα πάνω. Περικλείουμε  πά-
ντα  το πηγούνι και χρησιμοποιώντας δείκτη και αντίχειρα προσαρμόζουμε σωστά τη μάσκα 
γύρω από τη μύτη. Δένουμε σφιχτά, για να ελαχιστοποιηθούν τα κενά ανάμεσα στο πρόσωπο 
και τη μάσκα. Δεν αγγίζουμε τη μάσκα ενώ  την  φοράμε. Σε περίπτωση που την αγγίξουμε, 
πλένουμε τα χέρια με σαπούνι και νερό  ή  χρησιμοποιούμε  καλό  αντισηπτικό με οινόπνευμα. 
Οι μάσκες πρέπει να αλλαχτούν  άμεσα,  εάν  υγρανθούν,  τις πετάμε άμεσα μετά την χρήση 
και δεν αμελούμε να πλύνουμε τα χέρια αμέσως μετά την χρήση. Κατά την αφαίρεση προσέ-
χουμε να μην πιάσουμε  την εξωτερική επιφάνεια της μάσκας ή αν αυτό γίνει, να ακολουθήσει 
σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με νερό και σαπούνι για 20 δευτερόλεπτα. Επίσης, δεν πρέπει 
να έρθει σε επαφή με τα μάτια γιατί και αυτά αποτελούν σημείο εισόδου του ιού.
Η  χρήση  της  ιατρικής  μάσκας με σωστό τρόπο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της  πρόλη-
ψης  των  εποχικών  λοιμώξεων.  Δεν αποτελεί, όμως, πανάκεια και δεν πρέπει να μας απο-
προσανατολίζει από τους γενικότερους κανόνες υγιεινής, διατροφής και πρόληψης, που όλοι 
μαζί συμβάλλουν στη μείωση της νοσηρότητας.

γράφει ο
ΤΑΣΟΣ Γ. ΛΕΟΝΤΙΑΔΗΣ

 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ
 ΠΑΙΔΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ  ΙΑΤΡ. ΣΧΟΛΗΣ
 ΠΑΝ/ΜΙΟΥ  ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 22, ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
τηλ. 22910 40550, 6942580148

Άνοια: Τι είναι;
Άνοια ονομάζεται η νοητική έκπτωση 
η οποία αφορά τουλάχιστον δύο νοη-
τικές λειτουργίες, π.χ. μνήμη,  λόγος,  
προσοχή,  εκτελεστικές λειτουργίες, την 
αντίληψη στον χρόνο και στον χώρο και 
επηρεάζει την ποιότητα ζωής του ασθε-
νή και των οικείων του, περιορίζοντας  τη λειτουργι-
κότητά του στις ασχολίες της καθημερινότητας.

Πόσο συχνή είναι;
Ραγδαία αύξηση του αριθμού των πασχόντων από 
τη νόσο αυτή αναμένεται τα επόμενα 30 χρόνια  στη  
χώρα  μας  λόγω τη γήρανσης του πληθυσμού. Σήμε-
ρα εκτιμάται ότι 160.000 άτομα  στην  Ελλάδα  πά-
σχουν  από τη νόσο, αριθμός που εκτιμάται ότι θα 
υπερδιπλασιαστεί το 2050 αγγίζοντας τους  560.000 
πάσχοντες.

Διερεύνηση της άνοιας
Η  διάγνωση  της  άνοιας  πραγματοποιείται από 
εξειδικευμένους νευρολόγους με τη διενέργεια νευ-
ροψυχολογικού, εργαστηριακού και απεικονιστικού 
ελέγχου. Σκοπός της διαγνωστικής μελέτης είναι να 
αποκλειστούν όλα εκείνα τα δευτεροπαθή σύνδρο-
μα, που οφείλονται σε άλλη οργανική παθολογική 
οντότητα, όπως π.χ. έλλειψη βιταμίνης Β12, φυλλι-

κού  οξέως, κατάθλιψη, υποθυρεοειδισμός, νεφρική 
ή ηπατική ανεπάρκεια ή κάποια άλλα  συστηματικά  
νοσήματα.  Εφόσον η παρουσία μίας αναστρέψιμης 
δευτεροπαθούς άνοιας αποκλειστεί, ακολουθεί η 
διαφορική διάγνωση των πρωτοπαθών ανοϊκών συν-
δρόμων, εκ των οποίων συχνότερη μορφή είναι η 
άνοια τύπου Alzheimer. 

Πού οφείλεται;
Η νόσος προκαλείται από την εναπόθεση στα εγκε-
φαλικά κύτταρα του β-αμυλοειδούς, μιας παθολογι-
κής πρωτεΐνης, η οποία τα αλλοιώνει σταδιακά και 
καταστρέφει τους νευροδιαβιβαστές  που  εξυπη-
ρετούν  την  επικοινωνία  μεταξύ τους. Σύμφωνα με 
επιστημονικά στοιχεία, η παραπάνω διαδικασία αρ-
χίζει έως και 15 με 20 έτη πριν εκδηλωθούν τα πρώτα 
συμπτώματα,  τα οποία αφορούν τη  διαταραχή της 
πρόσφατης μνήμης, του συναισθήματος, του λόγου, 
του προσανατολισμού στο χώρο και τον χρόνο και της 
συμπεριφοράς.   

Άνοια. Πώς μπορούμε να την προλάβουμε/
καθυστερήσουμε;   
Επιστημονικές μελέτες  οι οποίες συνδέουν 
τη νόσο με τη διατροφή, την παχυσαρκία, 
τη σωματική άσκηση και την κοινωνική και 
πνευματική δραστηριότητα τονίζουν ότι 
με τη σωστή στρατηγική πρόληψη από την 

ηλικία των 50 ετών μπορεί να προληφθεί η εμφάνιση 
του ενός τρίτου των περιστατικών της νόσου. 
Ειδικότερα,  η  μεσογειακή  δίαιτα  και, κυρίως, τα συ-
στατικά της, όπως το ελαιόλαδο, τα ψάρια, τα φρούτα 
και λαχανικά, αρτοποιήματα ολικής άλεσης και οι ξη-
ροί καρποί δρουν προστατευτικά, μειώνοντας την πι-
θανότητα ανάπτυξης της νόσου κατά 40%. Αντίθετα, 
η παχυσαρκία  μπορεί  να  αυξήσει τις πιθανότητες 
νοσηρότητας κατά 60%. Επιπλέον, η σωματική  άσκη-
ση,  όπως  το περπάτημα, η κολύμβηση και οι ασκή-
σεις ενδυνάμωσης μυών του κορμού φαίνεται ότι 
αποτελεί σημαντική ασπίδα κατά της νόσου, μειώνο-
ντας την πιθανότητα  εμφάνισής της έως και 50%. Τέ-
λος, η κοινωνική και πνευματική δραστηριότητα των  
ηλικιωμένων,  όπως το διάβασμα, τα σταυρόλεξα,  η 
κοινωνική δικτύωση, η συμμετοχή στα πολιτισμικά 
δρώμενα έχει αποδειχθεί ότι συμβάλλουν στην αύ-
ξηση των εγκεφαλικών εφεδρειών που αντικαθιστούν 
τα κύτταρα τα οποία έχουν υποστεί βλάβες.  

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ
γράφει ο Αριστείδης Β. Βασιλείου, Ειδικός Νευρολόγος
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Αρθρίτιδα γόνατος

Πολλοί ασθενείς περιγράφουν τον πόνο στο γόνατο σαν κάτι να 
τους «τρυπάει» κατά τη διάρκεια της βάδισης ή σαν να υπάρχει 
στην περιοχή ένα αναμμένο καρφί! Άλλοι παρομοιάζουν τον πόνο 

«σαν μαχαιριά», όταν σηκώνονται το πρωί από το κρεβάτι ή την καρέκλα.
   Για όσους βρίσκονται μετά την ηλικία των 50 ετών, η διάγνωση θα είναι πιθανότατα η 
εκφυλιστική αρθροπάθεια  του γόνατος,  γνωστή και ως οστεοαρθρίτιδα. Σημαντικό είναι 
να ξέρουμε ότι η οστεοαρθρίτιδα είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, στο έδαφος της οποίας 
μπορεί ο οργανισμός να αντιδράσει με μία οξύτατη φλεγμονή, δηλαδή με πολύ δυνατό 
πόνο που διαρκεί από λίγες ημέρες έως δύο εβδομάδες. 

Τι προκαλεί η οστεοαρθρίτιδα στο γόνατο;
     Πρόκειται για μία αρκετά συχνή πάθηση, κυρίως των ηλικιωμένων αλλά όχι μόνο, 
όπου καταστρέφονται λίγο πολύ όλες οι δομές της άρθρωσης αυτής. Συχνά μας ρωτούν 
οι ασθενείς, «Έπαθα μηνίσκο; Φαγώθηκε το ζελέ μέσα στην άρθρωση;» Πρέπει να 
καταλάβουμε ότι μιλάμε  για μία κατάσταση όπου η άρθρωση χαλάει σε όλα της τα 
τμήματα  και  όχι  μόνο  σε ένα. Βεβαίως καταστρέφεται η επικάλυψη του οστού, ο 
αρθρικός  χόνδρος  δηλαδή, αλλά αλλάζει και η σύσταση του αρθρικού υγρού, επέρχεται 
πάχυνση  του  θυλάκου (του μπαλονιού που περικλείει την άρθρωση), συμπάσχουν οι 
γύρω μυς κ.λ.π. Αυτά έχουν σημασία γιατί κάθε προσβεβλημένος ιστός ξεχωριστά μπορεί 
να είναι πηγή πόνου.

 Πώς αντιμετωπίζεται η πάθηση;
     Η αντιμετώπιση εξαρτάται από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων και τη διάρκειά τους. Σε 
ήπια ενοχλήματα προσπαθούμε να λύσουμε το πρόβλημα με συμπληρώματα διατροφής 
όπως η γλυκοζαμίνη και η χονδροϊτίνη, με φυσιοθεραπεία και ενέσεις υαλουρονικού 
νατρίου μέσα στο γόνατο. Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι ο ασθενής μπορεί να λάβει δύο πολύ 
σημαντικά μέτρα- εκτός βεβαίως και από το να χάσει βάρος- αν είναι παχύσαρκος:
Να κάνει ήπιες ασκήσεις ποδηλάτου (υπάρχουν πολύ καλά και φτηνά πετάλια στην αγορά) 
και, να κολυμπάει. Με αυτές τις δύο συνήθειες ο πόνος μπορεί να περιοριστεί σημαντικά.  

Πότε καταφεύγουμε στο χειρουργείο;
 Όταν  όλα  τα παραπάνω δεν φαίνεται ότι βοηθούν τότε η λύση θα δοθεί χειρουργικά. 
Είναι  κρίμα να στερηθεί κανείς το καθημερινό του περπάτημα, να υποφέρει τη νύχτα 
και να δυσκολεύεται να κοιμηθεί ή, ακόμα χειρότερα, να καθηλωθεί σε μία καρέκλα στο 
σπίτι, τη  στιγμή  μάλιστα  όπου το πρόβλημα μπορεί να λυθεί οριστικά. Τα περισσότερα 
αρθριτικά  γόνατα είναι μόνο εν μέρει χαλασμένα, σε ένα μόνο κομμάτι της άρθρωσης. 
Αυτό λοιπόν που παλαιότερα εθεωρείτο αδύνατο ή τέλος πάντων μεγάλο λάθος, 
σήμερα τείνει να γίνει ο κανόνας. Τοποθετείται μία μικρότερη πρόθεση και αλλάζει 
μόνο το μισό γόνατο. Η επέμβαση λέγεται μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική. Αυτό 
σημαίνει μικρότερη  τομή  δέρματος,  λιγότερες  χειρουργικές κακώσεις στους ιστούς, με 
κυριότερους τους μυς που σε αυτή την επέμβαση μένουν ανέπαφοι και πολύ ταχύτερη 
αποκατάσταση.  Σχεδόν όλα τα γόνατα μετά από αυτή την επέμβαση μπορούν να καμφθούν 
περίπου 80° από την πρώτη ημέρα. Επίσης, συνήθως ο ασθενής περπατάει και από  την 
πρώτη μέρα, ενώ ο όποιος μετεγχειρητικός πόνος είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμος.  
     Ακόμη πάντως και σε βαρύτερες περιπτώσεις ασθενών, εκεί δηλαδή που θα απαιτηθεί 
ολική αρθροπλαστική, θα αλλάξει δηλαδή όλο το γόνατο με μία πρόθεση, οι αντίστοιχες 
επεμβάσεις έχουν γίνει λιγότερο τραυματικές, η τοποθέτηση των υλικών (ο κυριότερος 
δηλαδή παράγοντας επιτυχίας) πολύ ακριβής και η αποκατάσταση, τηρουμένων των 
αναλογιών, μερικές φορές θεαματική. 
  Έτσι σήμερα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η ατυχία του να έχεις ένα χαλασμένο 
γόνατο  ενέχει  και την τύχη ότι αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί καλά και αποτελεσματικά 
με μεγαλύτερη σιγουριά και μικρότερη ταλαιπωρία από ό,τι στο πρόσφατο παρελθόν.  
     
Ιάσονας Α. Πετρουτσάς, Ορθοπαιδικός χειρουργός- Foot & Ankle specialist, Δρα. 
Πανεπιστημίου Βιέννης, Ιατρός Ομίλου “ΥΓΕΙΑ”, Foot & Ankle Fellow στο Orthopädisches 
Krankenhaus Gesthof, Vienna, Austria. Πρώην Επιμελητής στο Landeskrankenhaus Stolzalpe, 
Steiermark, Austria.
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Στις 7 Οκτωβρίου 1838, 
ο 68χρονος τότε Θεό-
δωρος Κολοκοτρώνης, 

αφού παρακολούθησε ένα μάθημα 
του γυμνασιάρχη Γενναδίου, ζήτησε να 
μιλήσει ο ίδιος στους μαθητές του Βα-
σιλικού Γυμνασίου Αθηνών και μέσω 
αυτών σε όλα τα παιδιά της Ελλάδας.
Την επομένη, στις 8 Οκτωβρίου 1838, 
στις 10 το πρωί, ο σεβάσμιος αρχι-
στράτηγος της Ελλάδας, εν ενεργεία 
Σύμβουλος Επικρατείας τότε, ο Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης, στεκόταν μπροστά 
στους μαθητές του Βασιλικού Γυμνασίου Αθηνών (νυν 1ο 
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο  Αθήνας)  για  να τους 
μιλήσει. Ήταν επιθυμία του να μιλήσει στους νέους, αμέ-
σως μόλις παρακολούθησε την προηγούμενη μέρα τη δι-
δασκαλία του γυμνασιάρχη Γεωργίου Γενναδίου για τον 
Θουκυδίδη. Τόσο εντυπωσιάστηκε από την «παράδοσιν 
του πεπαιδευμένου  γυμνασιάρχου και από την θέαν το-
σούτων μαθητών», ώστε ζήτησε από τον  Γεννάδιο  να μι-
λήσει κι ο ίδιος προς τους μαθητές. Το γεγονός της ομιλί-
ας του 68χρονου Κολοκοτρώνη μαθεύτηκε στις γειτονιές 
της Αθήνας και πλήθος παιδιών και μεγάλων  συνέρρευσε  
στην  Πνύκα για να τον ακούσουν. Η ομιλία του γέροντα 
των Ελλήνων πρωτοδημοσιεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου 
1838 στην αθηναϊκή εφημερίδα «Αιών», που εξέδιδε ο 
ιστορικός Ιωάννης Φιλήμων.
Η ιστορική ομιλία του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη:
Παιδιά μου!
Εις  τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν 
και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό  άνδρες  σοφοί,  και  
άνδρες  με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και 
ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ιδώ, 
παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας, 
και έρχομαι να σας ειπώ, όσα εις τον καιρό του αγώνος 
και προ αυτού και  ύστερα απ’ αυτόν ο ίδιος επαρατήρη-
σα, και απ’ αυτά να κάμωμε συμπερασμούς και δια  την  
μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνος ηξεύρει 
τα μέλλοντα. Και δια τους  παλαιούς  Έλληνας,  οποίας 
γνώσεις είχαν και ποία δόξα και τιμήν έχαιραν κοντά εις 
τα  άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατη-
γούς, πολιτικούς είχαν, δια ταύτα σας λέγουν καθ’ ημέ-
ραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν 
είμαι αρκετός.  Σας  λέγω  μόνον  πως ήταν σοφοί, και από 
εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν 
των.
Εις  τον  τόπον, τον οποίον κατοικούμε, εκατοικούσαν οι 
παλαιοί Έλληνες, από τους οποίους  και  ημείς  καταγόμε-
θα  και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς 
εις  την  θρησκείαν,  διότι  επροσκυνούσαν  τες  πέτρες  και 
τα ξύλα. Αφού ύστερα ήλθε στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί 
όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιό του, και έπαυσαν να 
λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς 
ούτε προκομμένους, αλλ’ απλούς ανθρώπους,  χωρικούς  
καί  ψαράδες,  και  με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος 
έμαθαν όλες  τες  γλώσσες  του  κόσμου,  οι οποίοι, μο-
λονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητες και οι βασιλείς 
και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας 
να τους κάμη τίποτα.  Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν.
Οι  παλαιοί  Έλληνες,  οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την 
διχόνοια και ετρώγονταν μεταξύ τους,  και  έτσι  έλαβαν  
καιρό πρώτα οι Ρωμαίοι, έπειτα άλλοι βάρβαροι καί τους 
υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν 
ό,τι ημπορούσαν, δια να αλλάξη ο λαός  την  πίστιν  του. 
Έκοψαν  γλώσσες  εις  πολλούς  ανθρώπους,  αλλ’ εστάθη 
αδύνατο να το κατορθώσουν. Τον ένα έκοπταν, ο άλλος 
το σταυρό του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο σουλτάνος,  δι-
όρισε  ένα βιτσερέ [αντιβασιλέα], έναν πατριάρχη, καί 
του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοι-
πός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο σουλτάνος. Ύστερον  
έγιναν  οι  κοτζαμπάσηδες [προεστοί]  εις όλα τα μέρη. Η 
τρίτη τάξη, οι έμποροι και  οι  προκομμένοι, το καλύτερο 
μέρος των πολιτών, μην υποφέρνοντες τον ζυγό έφευγαν, 
και  οι γραμματισμένοι επήραν και έφευγαν από την Ελ-

λάδα, την πατρίδα των, και έτσι ο λαός, όστις στερημέ-
νος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησεν εις αθλίαν 
κατάσταση,  και  αυτή  αύξαινε  κάθε ήμερα χειρότερα· 
διότι, αν ευρίσκετο μεταξύ του λαού  κανείς  με  ολίγην  
μάθηση, τον ελάμβανε ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια, 
ή εσύρετο  από τον έμπορο της Ευρώπης ως βοηθός του ή 
εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υπο-
φέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντας τες 
δόξες και τες ηδονές οπού ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν 
την πίστη τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Καί  τοιουτο-
τρόπως  κάθε ήμερα ο λαός ελίγνευε καί επτώχαινε.
Εις αυτήν την δυστυχισμένη κατάσταση μερικοί από τους 
φυγάδες γραμματισμένους εμετάφραζαν και έστελναν εις 
την Ελλάδα βιβλία, και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε 
ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς οπού κανένας άνθρωπος από 
το λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα 
βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμεν 
ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί 
μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάσταση  ευρισκόμεθα 
τότε. Όθεν μας ήλθεν εις το νου να τους μιμηθούμε και 
να γίνουμε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσεν 
η Εταιρεία.
Όταν αποφασίσαμε να κάμωμε την Επανάσταση, δεν 
εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχο-
με άρματα ούτε ότι οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα 
και τας πόλεις  ούτε  κανένας φρόνιμος μας είπε «πού 
πάτε εδώ να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα», 
αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της 
ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προ-
εστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι 
έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι εσυμφωνήσαμε εις 
αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση.
Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη 
ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγεν 
εις τον πόλεμο, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα 
του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπα-
ρουτόβολα εις το στρατόπεδον και εάν αυτή η ομόνοια 
εβαστούσε ακόμη δύο χρόνους, ηθέλαμε κυριεύσει και 
την Θεσσαλία και την  Μακεδονία,  και ίσως εφθάναμε 
και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους 
Τούρκους, οπού άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια 
μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες εμπρός, και 
ένα καράβι μιαν αρμάδα. Άλλά δεν εβάσταξε!
Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γένουν μπαρμπέρηδες 
εις του κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά 
τους. Μα τι να κάμομε; Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. 
Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυ-
μία και ομόνοια. Και όταν έλεγες τον Κώστα  να  δώσει  
χρήματα  διά  τας ανάγκας του έθνους ή να υπάγει εις τον 
πόλεμο, τούτος  επρόβαλλε  τον  Γιάννη. Και μ’ αυτόν τον 
τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να  πο-
λεμήσει. Και τούτο εγίνετο, επειδή δεν είχαμε ένα αρχηγό 
και μίαν κεφαλή. Αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος έξι μήνες, 
εσηκώνετο ο άλλος και τον έριχνε και εκάθετο αυτός άλ-
λους τόσους, και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το 
άλλο. Ισως όλοι ηθέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά την 
γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν 
χτίζεται  ούτε  τελειώνει.  Ο  ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει 
να βλέπει εις το ανατολικό μέρος, ο άλλος  εις  το  αντικρι-
νό  και  ο άλλος εις τον Βορέα, σαν να ήτον το σπίτι εις τον 
αραμπά και να γυρίζει, καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο 
τον τρόπο δεν κτίζεται  ποτέ  το  σπίτι,  αλλά  πρέπει  να  
είναι ένας αρχιτέκτων, οπού  να προστάζει πως θα  γενεί.  
Παρομοίως  και  ημείς  εχρειαζόμεθα  έναν αρχηγό  και  

έναν  αρχιτέκτονα, όστις να  προστάζει  και  οι άλλοι να 
υπακούουν και να ακολουθούν. Αλλ’ επειδή είμεθα εις 
τέτοια  κατάσταση,  εξ αιτίας  της διχόνοιας, μας έπεσε 
η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε, και εις 
τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα 
πράγματα.
Εις  αυτή  την  κατάσταση  έρχεται  ο  βασιλεύς,  τα  πράγ-
ματα ησυχάζουν και το εμπόριο και  ή γεωργία και οι 
τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα ή παιδεία. 
Αυτή η μάθησις  θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. 
Αλλά διά να αυξήσομεν, χρειάζεται και η στερέωσις  της  
πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και με 
την υποστήριξη του Θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος 
και συμμορφώνεται με τον τόπο μας, δεν είναι προσωρι-
νός, αλλ’  η  βασιλεία του είναι διαδοχική και θα περάσει 
εις τα παιδιά των παιδιών του, και με αυτόν κι εσείς και τα 
παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας 
και να την στερεώσετε, διότι, όταν επιάσαμε τα άρματα 
είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως  και  έπειτα υπέρ πατρίδος. 
Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάττουν μια Θρη-
σκεία.  Και αυτοί,  οι Εβραίοι, οι οποίοι κατατρέχοντο και 
μισούντο και από όλα τα έθνη, μένουν σταθεροί εις την 
πίστη τους.
Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των πε-
ριστάσεων, έμεινα αγράμματος και δια τούτο σας ζητώ 
συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοι σας. 
Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα, δια να 
ωφεληθήτε από τα απερασμένα και από τα κακά αποτε-
λέσματα της διχονοίας, την οποίαν να αποστρέφεσθε, και 
να έχετε ομόνοια. Εμάς μη μας τηράτε πλέον. Το έργο μας 
και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η 
οποία σας άνοιξε το δρόμο, θέλουν μετ’ ολίγον περάσει. 
Την ημέρα της ζωής μας θέλει διαδεχθή η νύκτα του θα-
νάτου μας, καθώς την ημέραν των Αγίων Ασωμάτων θέλει 
διαδεχθή η νύκτα και η αυριανή ήμερα. Εις εσάς μένει να 
ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού ημείς ελευθερώ-
σαμε· και, δια να γίνη τούτο, πρέπει να έχετε ως θεμέλια 
της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια 
του Θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία.
Τελειώνω το λόγο μου. Ζήτω ο Βασιλεύς μας Όθων! Ζήτω 
οι σοφοί διδάσκαλοι! Ζήτω η Ελληνική Νεολαία!
Των Κολοκοτρωναίων
Οι Κολοκοτρωναίοι ήταν από τις πιο παλιές οικογένει-
ες κλεφτών του Μοριά και τη δράση τους  εξυμνούν  
πολλά  κλέφτικα  τραγούδια. Το παρακάτω τραγούδι 
αναφέρεται ειδικότερα στα γεγονότα του 1806, όταν ο 
σουλτάνος εξέδωσε φιρμάνι για την εξόντωση των  κλε-
φτών  της Πελοποννήσου και της Στερεάς. Ύστερα από 
συνεχείς αγώνες τριών μηνών και αφού πολλοί σύντρο-
φοί του σκοτώθηκαν και οι υπόλοιποι διασκορπίστηκαν, 
κατόρθωσε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης να διαφύγει στη 
Ζάκυνθο (Μάιος του 1806), όπου και κατατάχθηκε στον 
αγγλικό στρατό.
Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά κι ο ήλιος στα λαγκάδια, 
λάμπουν και τ’ αλαφρά σπαθιά των Κολοκοτρωναίων, 
πόχουν τ’ ασήμια τα πολλά, τις ασημένιες πάλες, 
τις πέντε αράδες τα κουμπιά, τις έξι τα τσαπράζια. 
οπού δεν καταδέχονται της γης να την πατήσουν.
  

Καβάλα τρώνε το ψωμί, καβάλα πολεμάνε, 
καβάλα πάν’ στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, 

καβάλα παίρν’ αντίδερο απ’ του παπά το χέρι. 
Φλωριά ρίχνουν στην Παναγιά, φλωριά ρίχνουν στους άγιους 

και στον αφέντη το Χριστό τις ασημένιες πάλες.

«Χριστέ μας, βλόγα τα σπαθιά, βλόγα μας και τα χέρια». 
Κι ο Θοδωράκης μίλησε, κι ο Θοδωράκης λέει: 

Απόψ’ είδα στον ύπνο μου, στην υπνοφαντασιά μου, 
θολό ποτάμι πέρναγα και πέρα δεν εβγήκα.

 
Ελάτε να σκορπίσουμε, μπουλούκια να γενούμε. 

Σύρε, Γιώργο μ’, στον τόπο σου, Νικήτα στο Λοντάρι· 
εγώ πάου στην Καρύταινα, πάου στους εδικούς μου, 
ν’ αφήκω τη διαθήκη μου και τες παραγγολές μου, 

τι θα περάσω θάλασσα, στη Ζάκυνθο θα πάω».
Αφιερωμένο στα 200 χρόνια από τον Εθνικό θρύλο του 
Εικοσιένα!
Πηγη:Εφ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ-ELNIPLEX-Νέα Ελληνική Λογοτεχνία(Α’ Λυκείου)

Eπιμέλεια:
Χρήστος Προμοίρας Όταν  ο  Θ. Κολοκοτρώνης  μίλησε  στα  παιδιά…
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Στο τελευταίο Τεύχος του Περιοδικού Δήμος 
Λαυρεωτική - Σαρωνικός ασχοληθήκαμε εντατι-
κά με το δεύτερο μέρος του φυσικού Περιβάλ-
λοντος, δηλαδή, με το νερό. Εκεί εξηγήσαμε ανα-
λυτικά πώς δημιουργείται η ρύπανση του νερού. 
Εδώ θα επαναλάβουμε μόνο  μερικά  σημαντικά  
συμπεράσματα.  Δηλαδή,  το νερό καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του κύκλου του, δηλαδή από τη στιγμή που 
εξατμίζεται από τα επιφανειακά νερά, που μεταφέ-
ρεται σαν υδρατμός στην ατμόσφαιρα, που πέφτει 
σα βροχή στο έδαφος, που ξεπλένει το έδαφος, που 
καταλήγει είτε στις λίμνες, δηλαδή στην 1η αποθή-
κη γλυκού νερού, είτε στα ποτάμια, δηλαδή στη 2η 
αποθήκη γλυκού νερού, είτε στα υπόγεια νερά, δη-
λαδή στην 3η αποθήκη γλυκού νερού, που χρησι-
μοποιείται από τον άνθρωπο στα νοικοκυριά, στις 
δημόσιες εγκαταστάσεις, στη γεωργία, στη βιοτε-
χνία, στη βιομηχανία κ.λπ., το νερό αυτό συνεχώς 
ρυπαίνεται. 
Το νερό όμως αυτό  εξυπηρετεί  πάρα  πολλές  αν-
θρώπινες  ανάγκες και, αν λάβουμε υπόψη  ότι  μία  
από  αυτές τις ανάγκες μας είναι να πίνουμε νερό, 
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταβάλουμε  προ-
σπάθεια,  για  να  εξασφαλίσουμε  πόσιμο  νερό 
με τέτοια ποιότητα, ώστε  να  μην  κινδυνεύει  η 
υγεία μας.  Όσο μεγαλύτερη είναι όμως η ρύπανση 
του  νερού σε μία αποθήκη νερού  ή η ποσότητα 
του νερού που πρέπει να προετοιμάσουμε, τόσο 
μεγαλύτερη προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί, 
προκειμένου να προκύψει από αυτό το νερό, νερό 
με ποιότητα  πόσιμου νερού. Επομένως, αν η τιμή 
του πόσιμου νερού διαμορφώνεται  ανάλογα  με  
το κόστος επεξεργασίας του, τότε όσο βελτιώνε-
ται  η  ποιότητά  του  τόσο  αυξάνεται η τιμή κατα-
νάλωσής του. Εκτός τούτου όμως,  αν  η ρύπανση 
του  νερού  σε μία αποθήκη νερού ξεπεράσει συ-
γκεκριμένα όρια, τότε είναι δυνατόν το νερό αυτής 
της αποθήκης νερού να μην  μπορεί πλέον να χρη-
σιμοποιηθεί  για  την δημιουργία πόσιμου νερού, 
οπότε υπό ειδικές συνθήκες μπορεί να εμφανιστεί 
και ποσοτικό  πρόβλημα  νερού.  Ένα απλό παρά-
δειγμα προς τούτο: Στα περισσότερα νησιά μας  το  
πόσιμο νερό  προέρχεται από τα υπόγεια νερά με 
τη βοήθεια γεωτρήσεων. Στη χώρα μας όμως είναι 
σύνηθες, αρκετοί πολίτες να κάνουν δίχως άδεια 
γεωτρήσεις κατασπαταλώντας  μάλιστα πολλές φο-
ρές το σπάνιο αγαθό νερό, π.χ. για τη λειτουργία 
μιας  πισίνας  λίγα  μέτρα μακριά από τη θάλασσα. 
Ως συνέπεια αυτού μπορεί ο υδροφόρος ορίζοντας 
(δηλαδή η επιφάνεια του υπόγειου νερού) να κατέ-
βει τόσο πολύ, λόγω της υπερκατανάλωσης, ώστε 
να εισχωρήσει στο υπόγειο νερό θαλάσσιο νερό, 
καθιστώντας το υπόγειο νερό υφάλμυρο και επο-
μένως εις το εξής ακατάλληλο για την επεξεργασία  
του σε πόσιμο νερό.  Γι’ αυτό  έχουμε  την  ευθύνη 
να κάνουμε τα πάντα, ώστε να αποφεύγουμε με 
κάθε τρόπο τόσο τη ρύπανση του νερού όσο και την 
υπερκατανάλωσή του.
Επίσης, από τις στήλες του ΝΤΕΛΑΛΗ έχουμε αναφέ-
ρει περισσότερες φορές ότι, τα μαθηματικά μοντέ-
λα,  που υπολογίζουν  την κλιματική αλλαγή, προ-
βλέπουν για την περιοχή της Μεσογείου αλλά και 
της Ελλάδας  μείωση  των  βροχοπτώσεων  για  τα 

επόμενα χρό-
νια.  Έτσι πρέπει έγκαιρα να γίνει συνείδηση όλων 
μας ότι η μείωση της κατανάλωσης του νερού εί-
ναι επιτακτική ανάγκη, αν δε θέλουμε να έχουμε 
σύντομα προβλήματα λειψυδρίας. Τη μείωση της 
κατανάλωσης του νερού συνεπικουρούν περισσό-
τεροι λόγοι:
1. Μείωση της κατανάλωσης του νερού σημαίνει 
για τον Πολίτη που την      εφαρμόζει,  μείωση  των 
εξόδων του και  αυτό  για  2 λόγους. Πρώτο, διότι 
μειώνεται  ο λογαριασμός του νερού και δεύτερο, 
διότι μειώνεται και ο λογαριασμός του ρεύματος 
ή του πετρελαίου, αφού ένα μέρος του νερού που 
κατασπαταλάται, δηλαδή χάνεται χωρίς λόγο, είναι 
ζεστό νερό.
2. Μείωση της κατανάλωσης του νερού σημαίνει 
και μείωση της ποσότητας των λυμάτων, δηλαδή, 
μείωση της ενέργειας για την επεξεργασία τους 
στην εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού, αλλά 
και αποσυμφόρηση της ίδιας της εγκατάστασης βι-
ολογικού καθαρισμού.
Στη συνέχεια θα δώσουμε μερικές πρακτικές συμ-
βουλές για το πώς μπορούμε να μειώσουμε την κα-
τανάλωση του νερού.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στην καθημερινή 
μας ζωή που χρησιμοποιούμε τη βρύση του νερού, 
προκειμένου να επιτύχουμε έναν ορισμένο σκοπό, 
π.χ. να πλύνουμε τα δόντια  μας,  να  πλύνουμε το  
πρόσωπό  μας,  να  κάνουμε ντους, να πλύνουμε 
τα πιάτα στο νεροχύτη, να πλύνουμε λαχανικά και 
φρούτα, να πλύνουμε τα πατζούρια, τα μπαλκόνια, 
τις βεράντες κ.λπ. Πρέπει να μας γίνει συνείδηση, 
όταν χρησιμοποιούμε τη βρύση, να την ανοιγοκλεί-
νουμε και να την έχουμε ανοιχτή μόνο όταν τη χρει-
αζόμαστε άμεσα. Διότι από μετρήσεις που έχουν 
γίνει, έχουν βγει τα εξής συμπέρασμα:
1. Μπορούμε πλένοντας τα δόντια μας να ανοίγου-
με τη βρύση μόνο όταν τη χρειαζόμαστε π. χ. όταν 
υγραίνουμε το βουρτσάκι, την οδοντόκρεμα και τα 
δόντια μας και όταν ξεπλένουμε τα δόντια μας. Την 
υπόλοιπη περίοδο που δε χρειαζόμαστε  το νερό, 
δηλαδή όταν βουρτσίζουμε τα δόντια μας, κρατάμε 
τη βρύση  κλειστή.  Σ’ αυτήν την περίπτωση κατανα-
λώνουμε περίπου το 1/10 του νερού σε σύγκριση 
με την περίπτωση που αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή 
από τη στιγμή που ξεκινάμε μέχρι τη στιγμή που τε-
λειώνουμε το πλύσιμο των δοντιών.
2. Η ίδια αναλογία, δηλαδή περίπου 1 προς 10 ισχύ-
ει και για την περίπτωση του υγρού ξυρίσματος.
3. Μπορούμε, όταν κάνουμε ντους, να ανοίγουμε 
τη βρύση μόνο όταν τη χρειαζόμαστε, δηλαδή  την 
ώρα που βρέχουμε το σώμα μας και όταν ξεπλενό-
μαστε,  ενώ  έχουμε  τη  βρύση κλειστή, όταν δε 
χρειαζόμαστε νερό, δηλαδή  όταν  σαπουνιζόμαστε. 

Σ’ αυτήν την περίπτωση καταναλώνουμε περί-
που το  1/3  του  νερού  σε  σύγκριση με την πε-
ρίπτωση που αφήνουμε τη βρύση ανοιχτή από 

τη στιγμή που ξεκινάμε μέχρι τη στιγμή που τελει-
ώνουμε το ντους.
4. Η ίδια αναλογία, δηλαδή περίπου 1 προς 3 ισχύει 
και για την περίπτωση που πλένουμε τα πιάτα στο 
νεροχύτη.
Υπάρχει όμως και μία σειρά  άλλων περιπτώσεων, 
στις οποίες μπορούμε να μειώσουμε την κατανά-
λωση του νερού με την κατάλληλη συμπεριφορά 
μας, όπως π.χ.:
1. Κάνοντας ντους αντί μπάνιο στη μπανιέρα.
2. Αν πλένουμε τα λαχανικά και τα φρούτα σε μία 
λεκάνη και όχι κάτω από την ανοιχτή βρύση.
3. Αν πλένουμε τα πιάτα και τα ρούχα στο ηλεκτρι-
κό πλυντήριο όταν το πλυντήριο γεμίζει. Επίσης, αν 
χρησιμοποιούμε το οικονομικό πρόγραμμα, όπου 
αυτό ενδείκνυται.
4. Αν ρυθμίσουμε τον πλωτήρα στο καζανάκι της 
τουαλέτας έτσι ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η 
απαραίτητη ποσότητα νερού κ.λπ.
5. Από  μετρήσεις  είναι  γνωστό  ότι  η  ποσότητα 
του νερού που καταναλώνεται για το πλύσιμο των 
αυτοκινήτων είναι μικρότερη στο πλυντήριο των 
αυτοκινήτων από ότι στην αυλή μας.
6. Συγκεντρώνοντας το νερό της βροχής από τις κε-
ραμοσκεπές ή τις ταράτσες σε στέρνες, μπορούμε 
να το χρησιμοποιήσουμε για το πότισμα του κήπου, 
εξοικονομώντας την αντίστοιχη ποσότητα πόσιμου 
νερού.
7. Προσοχή  κατά την αγορά ενός νέου πλυντηρίου 
ρούχων ή πιάτων στην κατανάλωση τόσο του νερού 
όσο και της ενέργειας.   
Και  τώρα  μια  ματιά  στο Μέλλον. Όπως  εξηγή-
σαμε, όταν περιγράψαμε το «Φαινόμενο του  Θερ-
μοκηπίου»  και  την  κλιματική αλλαγή στη Γη που 
συνδέεται με αυτό το φαινόμενο, μία από τις επι-
πτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι  ότι θα είναι 
δυνατό οάσεις  να  μεταβληθούν  σε έρημους  και  
έρημοι  σε οάσεις. Φανταστείτε λοιπόν μία χώρα,  
που  μέχρι  τώρα  είχε  άφθονο νερό, να αποκτή-
σει προβλήματα λειψυδρίας, ενώ μία γειτονική  της 
χώρα απέκτησε τώρα μεγάλα αποθέματα νερού. Ή 
φανταστείτε μίαν άλλη περίπτωση. Μία χώρα δεν 
έχει αρκετό νερό στο έδαφός της, αλλά καλύπτει 
τις ανάγκες  της  για  νερό από ένα μεγάλο ποτά-
μι, που έχει όμως τις πηγές του σε μία γειτονική 
χώρα.  Και κάποτε η γειτονική χώρα αποφασίζει να 
κάνει εκτροπή, δηλαδή να αλλάξει  την  πορεία του  
ποταμού  ή  να  κατασκευάσει ένα μεγάλο φράγμα 
κατακρατώντας  έτσι  ένα  μεγάλο μέρος του νερού 
του ποταμού.
Μήπως  από τα  δύο προηγούμενα παραδείγματα 
βγαίνει πράγματι το συμπέρασμα, ότι  «το νερό 
είναι η αιτία των πολέμων του μέλλοντος;». Στο 
παρελθόν έχουν γίνει πάντως πόλεμοι για πολύ μι-
κρότερες αιτίες από το να θέλει π.χ. μία χώρα να 
λύσει το πρόβλημα λειψυδρίας της με το άφθονο 
νερό μίας  γειτονικής  χώρας.
Συμπερασματικά,  πρέπει να κάνουμε οικονομία στο 
νερό και να το προστατεύουμε από τη ρύπανση.
 

Οικονομία στην Κατανάλωση Νερού
Του Στέφανου Ε.
Μπινιάρη 
Διπλωματούχος
 Μηχανολόγος-Μηχανικός
Διπλωματούχος
Οικονομολόγος-Μηχανικός
Διδάκτωρ Μηχανολόγος-Μηχανικός
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Η χώρα βρίσκεται εκτεθειμένη σε πολλούς και πολυεπίπε-
δους κινδύνους. Η κατάσταση με το λαθρομεταναστευτικό έχει 

φτάσει στο σημείο μηδέν, ενώ και οι κινήσεις στο προσφυγικό 
πρόβλημα δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Από την άλλη πλευρά, η 

εγκληματικότητα και η ανομία είναι εδώ, ενώ η χώρα προσπαθεί να συνέλθει 
μετά τη δεκαετία της αυστηρής οικονομικής πολιτικής και των εγκλημάτων που 
έγιναν χωρίς να υπάρχει λόγος το 2015 από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Δυστυχώς, η διακυβέρνηση της χώρας από αυτά τα κόμματα, επιδείνωσε ακό-
μη περισσότερους τους όρους της καθημερινότητας σε πολιτικό, θεσμικό, οι-
κονομικό, κοινωνικό, εκπαιδευτικό, αξιακό και νομικό επίπεδο. Τα μνημόνια 
έγιναν πιο δρακόντεια και οι απώλειες περισσότερες, γιατί κάποιοι ανόητοι 
νόμισαν ότι θα χτυπήσουν με “παπάκι” ένα αεροπλάνο που προσγειώνεται 
στον διάδρομο ενός αεροδρομίου!
Σήμερα, έχει φτάσει η στιγμή που πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με το 
όνομα τους χωρίς υπεκφυγές και με αποφασιστικότητα. Μια ευνομούμενη πο-
λιτεία δεν μπορεί να άγεται και να φέρεται από “παράσιτα”, μειοψηφίες πα-
ραφρόνων και ανισόρροπους ιδεοληπτικούς. Η κυβέρνηση παράγει έργα, έχει 
αλλάξει το κλίμα, διαμορφώνει τις βάσεις για να γίνουμε σύγχρονο ευρωπαϊκό 
κράτος, αλλά ταυτόχρονα καλείται να αντιμετωπίσει και πλήθος προκλήσεων. 
Ειδικότερα:
1. Η κατάσταση με την Τουρκία απαιτεί εγρήγορση σε όλα τα επίπεδα στο 
εσωτερικό της χώρας και καλή προετοιμασία από τις Ένοπλες Δυνάμεις ώστε 
να αποτρέψουν τετελεσμένα. Όλοι γνωρίζουμε πώς ότι σε έναν πόλεμο, δεν 
ανακτάται διπλωματικά. Δεν είμαστε πολεμοχαρείς, αλλά είμαστε το ιστορικό 
αποτύπωμα της Ευρώπης και ολόκληρου του πλανήτη. Μια πιο σκληρή γλώσ-
σα και μια πίεση προς τους εταίρους με πολλούς τρόπους, μπορεί να συμβάλ-
λει σε ένα άλλο κλίμα, όπου ο... ενοχλητικός γείτονας θα συνειδητοποιήσει ότι 
δεν τον... παίρνει!
2. Στο Προσφυγικό-Μεταναστευτικό, υπάρχει ένα σχέδιο που τώρα βρίσκεται 
σε εξέλιξη και περιμένουμε σύντομα να φανούν αποτελέσματα. Για να μην πα-
ρεξηγηθούμε...  Οι κυνηγημένοι άνθρωποι που έρχονται στη χώρα μας με... 
τεχνητό τρόπο από τις ακτές της Τουρκίας, πρέπει να τυγχάνουν φιλοξενίας 
σε πρώτη φάση. Σε δεύτερη φάση, πρέπει όλοι να καταγράφονται με τις σύγ-
χρονες μεθόδους της τεχνολογίας, όπως είναι τα βιομετρικά χαρακτηριστικά. 
Αυτό προϋποθέτει ενεργή στήριξη από τους ευρωπαίους και υπερατλαντικούς 
εταίρους μας, γιατί η Ελλάδα είναι και δικό τους σύνορο. Σε τρίτη φάση, όσοι 
προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις πρέπει να τυγχάνουν της ανάλογης 
προστασίας, γνωρίζοντας ότι είναι σε μια χώρα δικαίου, όπου όμως δεν μπο-
ρούν να κάνουν του... κεφαλιού τους. Σε τέταρτη φάση, οι παράνομοι μετανά-
στες και όσοι δεν προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις, πρέπει να φιλοξε-
νούνται προσωρινά και στη συνέχεια να απελαύνονται με συνοπτικές διαδι-
κασίες. Στο έργο αυτό και κυρίως στη φύλαξη των δομών φιλοξενίας πρέπει 
να συνδράμουν υποστηρικτικά οι Ένοπλες Δυνάμεις. Επιπλέον, η κυβέρνηση 
και η Δικαιοσύνη πρέπει να “ξεψαχνίσουν” τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις 
προκειμένου να διαπιστωθεί ο πραγματικός τους ρόλος και να ξεχωρίσει η ήρα 
από το στάρι. Όλα τα παραπάνω θα ενισχύσουν την εικόνα σοβαρής χώρας 
που πρέπει να εκπέμψουμε. Η αντίληψη ότι είμαστε “μπάτε σκύλοι αλέστε” 
πρέπει να τελειώσει οριστικά...
3. Η τήρηση της έννομης τάξης αποτελεί ζητούμενο για να μπορέσουμε να προ-
χωρήσουμε και να βελτιώσουμε τις συνθήκες προόδου της κοινωνίας.  Όπου 
υπάρχει φόβος και όπου υπάρχουν κακοποιοί και ανεγκέφαλοι, περιορίζεται ο 
ζωτικός χώρος για τους φιλήσυχους πολίτες και όσους θέλουν να δημιουργή-
σουν. Η προστασία της ζωής και της περιουσίας είναι η βάση της δημοκρατίας 
και του πολιτισμού. Η αυστηροποίηση του ποινικού κώδικά και η αδιαπραγμά-
τευτη αντιμετώπιση της οργανωμένης αλητείας και του οργανωμένου εγκλή-
ματος από τις δυνάμεις ασφαλείας, πρέπει να καταστούν ευδιάκριτα από  την 
κοινωνία. Δεν μπορεί κανείς να παίζει με τις ζωές μας, τις εστίες μας και ότι 
έχουμε δημιουργήσει. Ο νόμος οφείλει να είναι αμείλικτος και η κοινωνία να 
είναι ικανοποιημένη για την απόδοση δικαιοσύνης.
4. Η βελτίωση του πλαισίου εθνικής ασφάλειας και έννομης τάξης, αποτελούν 
τη βάση για να μπορέσουμε να παράξουμε οικονομικό αποτέλεσμα. Η χώρα, 
με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κερδίζει καθημερινά... χιλιόμετρα 
αξιοπιστίας από τους εταίρους της και το διεθνές περιβάλλον. Γίνεται υπολογί-
σιμη δύναμη και ταυτόχρονα δείχνει έτοιμη για να κάνει τη μεγάλη υπέρβαση 
και ένα μικρό οικονομικό θαύμα. Χιλιάδες επενδύσεις προωθούνται, ο κατή-
φορος των μειώσεων σε μισθούς και συντάξεις σταμάτησε και η μείωση των 
φόρων αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι η οικονομία θα “ρολάρει” και θα 
δημιουργήσει θέσεις εργασίας και εισοδήματα, ενισχύοντας παράλληλα την 
εικόνα του κοινωνικού κράτους. Πρέπει να είμαστε σοβαροί σε εθνικό, οικο-
νομικό και κοινωνικό επίπεδο για να κερδίσουμε τον σεβασμό των ξένων και 
ταυτόχρονα να ανακτήσουμε την αξιοπιστία αλλά και την αξιοπρέπεια μας ως 
λαός και ως έθνος.
5. Η κυβέρνηση οφείλει να θωρακίσει το κράτος δικαίου και η Δικαιοσύνη να 
λειτουργήσει όπως πρέπει. Τα εγκλήματα των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το 2015 που λίγο 

έλειψαν να καταστρέψουν τη χώρα, πρέπει να αρχίσουν και να παίρνουν τον 
δρόμο των εξεταστικών επιτροπών και της δικαιοσύνης. Το έγκλημα κατά του 
τραπεζικού συστήματος το 2015, έχει μετατραπεί πλέον με την ψήφο των φυ-
σικών αυτουργών της περιόδου 2015-2019 σε εφιάλτη για χιλιάδες ελληνικές 
οικογένειες, που θα χάσουν τα σπίτια τα οποία αγόρασαν με δάνεια που δεν 
τα εξυπηρετούν. Η ζημιά στο τραπεζικό σύστημα από τα εγκλήματα των ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ ξεπερνάει τα 50 δισ. ευρώ σε επίπεδα μείωσης της αξίας και εκροών 
καταθέσεων. Από την άλλη υπάρχει ο φάκελος για τη ΔΕΗ, η οποία βρέθηκε 
στα πρόθυρα κατάρρευσης με ότι αυτό θα επέφερε στην εθνική ασφάλεια της 
χώρας και την ομαλότητα στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Η περίπτωση 
των “τρελών” χρηματοδοτήσεων της Attica Bank προς συγκεκριμένα ευνοημέ-
να πρόσωπα της προηγούμενης διακυβέρνησης πρέπει να κινητοποιήσει τους 
εισαγγελείς. Η ζημιά δεκάδων δισεκατομμυρίων που προκάλεσαν στη χώρα οι 
προηγούμενοι κυβερνώντες δεν πρέπει να μείνει αναπάντητη. Αν η κυβέρνηση 
έχει επιλέξει το κουκούλωμα, κακό του κεφαλιού της και ας το χωνέψουν καλά 
στο Μαξίμου και στην Πειραιώς...
Η χώρα πρέπει να αποβάλλει όλα τα καρκινώματα και τις νοοτροπίες που 
την οδήγησαν στο οικονομικό αδιέξοδο. Βέβαια, δεν έχουν καταλάβει όλοι οι 
πολίτες ότι ο υπερδανεισμός και η αποβιομηχάνιση επί εποχής Ανδρέα Πα-
πανδρέου, είναι αυτά που πληρώνουμε σήμερα. Τα λεφτά δεν βγαίνουν από 
ένα μηχάνημα που τυπώνει σε χαρτί ωραία... σχεδιάκια με... φατσούλες και 
νουμεράκια! Οι αριθμοί διαμορφώνονται από την παραγωγική ικανότητα της 
οικονομίας, η οποία με τη σειρά της αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για τα 
εισοδήματα, τις κοινωνικές παροχές και τις μελλοντικές συντάξεις. Θέλουμε 
ησυχία εντός και εκτός συνόρων, θέλουμε απελευθέρωση των δημιουργικών 
δυνάμεων θετικών ανθρώπων, θέλουμε πάταξη της ανομίας και των συμπερι-
φορών από... υπανθρώπους, θέλουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, θέλουμε 
μια ισχυρή χώρα.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για να πάμε δυναμικά 
μπροστά και να κάνουμε τους πάντες να τρίβουν τα μάτια τους. Οι πολίτες 
πρέπει να διδαχθούν από τα λάθη τους και τις λανθασμένες επιλογές του πα-
ρελθόντος. Πρέπει να αντιληφθούν πού οδηγούν τα... πειράματα με “μαθη-
τευόμενους μάγους” και ανεγκέφαλα ιδεοληπτικά όντα που καταστρέφουν 
γιατί το μυαλό τους έχει... σφυροδρεπανοειδή μορφή! Κανείς δεν περισσεύει 
σε αυτήν τη χώρα, αλλά και η πλειοψηφία δεν μπορεί να ανεχθεί αυτούς που 
λειτουργούν εκτός πλαισίου. Πρέπει να βάλουμε μυαλό και να πάμε μπροστά. 
Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να πορευόμαστε με συμπεριφορές, 
οι οποίες παραπέμπουν σε αυτοκτονικό  ιδεασμό.
Το τέλος της εποχής των ανισόρροπων και η επαναφορά σε θέση ισορροπίας, 
αποτελούν τον καταλύτη για να ξαναγνωριστούμε σε αυτήν εδώ την κουκίδα 
του πλανήτη. Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, δεν μπορούμε να χάσουμε χρόνο 
με τους παλαβούς, δεν υπάρχει η πολυτέλεια της καθυστέρησης και δεν δικαι-
ολογείται το λάθος. Καθαρές εξηγήσεις και σταράτες κουβέντες, βοηθούν για 
να καταλάβουμε τι πρέπει να γίνει ώστε να πάμε μπροστά...

Σταράτες κουβέντες και ωμές αλήθειες για ένα σοβαρό και σύγχρονο κράτος 
Του Λουκά Γεωργιάδη
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Τα σοφά λόγια του τρελού 

Δεν μπορούσε ποτέ ο απλός λαός να εκφράσει προς στην εξουσία αυτό 
που ακριβώς ένιωθε. Τα αιτήματα, παράπονα και επισημάνσεις έπρεπε 
να εκτεθούν με διαφορετικό τρόπο και από ένα διαφορετικό πρόσωπο. 
Κάποιον που κινείται στην περιοχή του μη κανονικού. 

 
Που μπορεί, λόγω ακριβώς της μη κανονικότητάς του, να πει και «μια κουβέντα 

παραπάνω». Μόνο ένας τρελός θα μπορούσε να εκθέσει τα κουσούρια, τα λάθη και 
τις αστοχίες του αφέντη. Και έναν τρελό μπορεί κανείς να μην τον πάρει στα σοβαρά 
ή... και να τον πάρει.
Συν τω χρόνω, αυτός ο «τρελός», άφησε πίσω του τα λαϊκά δρώμενα, μέσα από τα 
οποία γεννήθηκε και στα οποία πρωταγωνίστησε και αναβαθμίσθηκε, αποκτώντας 
ακόμα και θεσμική θέση και ισχύ. Ο «τρελός της Αυλής» έγινε μέλος του Βασιλικού 
Οίκου! Προπάτορές του υπήρξαν οι γελωτοποιοί - νάνοι της αρχαιότητας και οι γε-
λωτοποιοί των κελτικών θρύλων. Όλοι τους αναλάμβαναν το δύσκολο έργο τής διά 
του πλαγίου τρόπου υπεράσπισης των λαϊκών αιτημάτων απέναντι σε βασιλείς και 
αφεντάδες.
Το θέατρο, επεξεργαζόμενο τους χαρακτήρες των τρελών, ενισχύει την προίκα του, 
αλλά και το έργο τους. Να θυμηθούμε τους «τρελούς» του Σαίξπηρ, αλλά και τον Ναρ, 
τον Γερμανό τρελό των λαϊκών αποκριάτικων έργων Φάστναχτσπιλ. Ο Σαίξπηρ έπαιζε 
κάτω από το άγρυπνο μάτι της Βασιλικής Αυλής και οι συγγραφείς των Φάστναχτσπιλ 
ανέπτυξαν τα έργα τους στοχεύοντας τις δυσλειτουργίες της ζωής στις πόλεις του γερ-
μανικού χώρου, με την όποια εξουσία να παρατηρεί. Ενώ στον Σαίξπηρ τους ρόλους 
αναλαμβάνουν επαγγελματίες ηθοποιοί, στον γερμανόφωνο χώρο, τα ανεβάσματα 
αυτών των έργων αναλαμβάνουν και ερμηνεύουν διάφορες συντεχνίες επαγγελματι-
ών, φοιτητές και άλλοι γλεντοκόποι φιλόμουσοι.
Από αυτή τη μεγάλη δεξαμενή των «τρελών» προέκυψαν και άλλες κατηγορίες ρό-
λων και ειδών κοινωνικού ελέγχου μέσω του θεάτρου. Να αναφέρουμε τους κλόουν, 
οι οποίοι στους ελισαβετιανούς χρόνους ήταν κάτι πολύ πιο σύνθετο από αυτό που 
βλέπουμε σήμερα στο τσίρκο. Θα μπορούσαμε να τους εντάξουμε σε τρεις κατηγο-
ρίες: ο αφελής, ο κατεργάρης, ο γελωτοποιός. Στα έργα του Σαίξπηρ υπάρχουν και 
οι τρεις αυτοί τύποι τρελών. Στο έργο «Αγάπης αγώνας άγονος» έχουμε τον Κοστάρ, 
στο «Χειμωνιάτικο παραμύθι» τον Αυτόλυκο, τον Χρυσίτη στο «Όπως σας αρέσει». 
Όμως σήμερα οι κλόουν, όπως προείπαμε, έχουν χάσει τον χαρακτήρα κοινωνικής 
παρέμβασης, εμπλουτίζοντας τις παραστάσεις τους με μιμική, ακροβατικά, ταχυδα-
κτυλουργίες κ.λπ.
Βεβαίως και το κοστούμι του τρελού ήταν πάντα ανάλογο των δραστηριοτήτων του. 
Ξεκίνησε φορώντας κουκούλα με αυτιά γαϊδάρου και κουδουνάκια, για να εξελιχθεί 
σε πολλές άλλες παραλλαγές, πάντα δηλωτικές του λοξού και στοχευμένου ρόλου 
του. Τα αυτιά γαϊδάρου και η αρχική του χονδροκομμένη εμφάνιση πηγάζουν από 
τις ζωικές μεταμφιέσεις πρωτόγονων θρησκευτικών τελετών και παραπέμπουν στον 
γάιδαρο που εμφανιζόταν στο «Πανηγύρι των Τρελών».
Όμως αυτού του είδους ο «τρελός» πέρασε και στην παγκόσμια λογοτεχνία. Σπουδαί-
οι συγγραφείς σμίλεψαν χαρακτήρες αυτού του είδους στα έργα τους, δημιουργώ-
ντας πρόσωπα που αγαπήθηκαν από το αναγνωστικό κοινό.
Οι «τρελοί» λοιπόν, πέρα από την κοινωνική τους προσφορά παρεμβαίνοντας με τρό-
πο ανασχετικό στις αυθαιρεσίες της εξουσίας, δημιούργησαν και πολιτισμό, εμπνέο-
ντας δημιουργούς και ερμηνευτές. Τα σοφά λόγια του τρελού, ανακούφισαν πολλάκις 
τα λαϊκά στρώματα και άλλαξαν πολλές φορές την εξέλιξη της ίδιας της Ιστορίας.
 
* Βουλευτής Ανατολικής Αττικής και τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ
Πηγή: Αυγή

Του Πάνου Σκουρολιάκου 

Εθνική εορτή

Χθες το βράδυ, η γιαγιά με πήγε στο 
στάδιο για να δω την «Ιστορία της Ελλά-
δος».
Ο κόσμος άρχισε να χτυπάει παλαμάκια 
για να βγει η Ελλάδα στη σκηνή, σβήσα-
νε τα φώτα και μια φωνή ακούστηκε μες 
στα σκοτεινά:
«Ζήτω το Εθνικόν Έθνος!»
Ανάψανε τα φώτα κι είδα να περνάνε άν-
δρες με χλαμύδες και μεγάλα μουστάκια, 
που χόρευαν καλαματιανό.
«Αυτοί είναι οι αρχαίοι», μου εξήγησε η 
γιαγιά.
Μετά περάσαν πάλι άνδρες με χλαμύδες, 
αλλά με γένια και χωρίς μουστάκια.
«Αυτοί είναι οι χριστιανοί».
Στη μέση κυρίες κάναν κωλοτούμπες και 

τραγουδούσαν:
«Αερο-πό-ρος - θα- γε-νώωωω…»
Μου άρεσε πολύ, μου θύμιζε το τσίρκο.
«Αχ γιαγιά, δεν την έχω δει ποτέ έτσι 
την Ελλάδα, με τόσα χρώματα και τό-
σους ακροβάτες, δεν την έχω δει ποτέ 
με ξέπλεκα μαλλιά και χωρίς καπέλο, αχ 
γιαγιά, πού κρυβότανε τόσον καιρό; Ελ-
λαδίτσα μου εσύ, αχ Ελλαδούλα μου, Ελ-
λαδουλίτσα μου!»
Φώναξα για πολλή ώρα, κι ύστερα η 
«Ιστορία της Ελλάδος» τελείωσε, η Ελ-
λάδα πήγε να κοιμηθεί κι εμείς γυρίσαμε 
στο σπίτι.

Μαργαρίτα Καραπάνου, Η Κασσάνδρα 
και ο λύκος

Οι Έλληνες θα γιορτάσουν τα 200 χρό-
νια από τον ξεσηκωμό του Γένους και 
την απελευθέρωση της Ελλάδας από 
τον οθωμανικό ζυγό χωρίς τον Σταυ-
ρό στη σημαία;

“Μπορεί να έχουμε μνήμες χωριστές, 
ζωές διαφορετικές και όνειρα αλλιώ-
τικα. Όμως, εμείς όλοι είμαστε η Ελ-
λάδα. Και αυτό είναι το σήμα μας. Το 
σήμα της γιορτής και της ευκαιρίας 
μας. Ας το βάλουμε όλοι στην καρδιά 
μας...”Γιάννα Αγγελοπούλου 
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ΤΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ « Η ΟΦΙΟΥΣΑ » 
ΚΑΙ  Η  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

( ΛΑΥΡΙΟ 1922-1934)
Στο καφενείο «Η Οφιούσα» του Βασίλη του Σταύ-

ρου  μαζεύονταν όλοι οι πατριώτες οι 
Αφησιανοί. Συνήθεια αγαπημένη  από 
τα παλιά,  μια  που και στο νησί  τους 

πάλι στου κυρ- Βασίλη τον καφενέ βρισκό-
ντουσαν όλοι. Το καφενείο ήταν απέναντι 

από την μεγάλη αποβάθρα με τα παγκά-
κια.  Δίπλα  του, στην ίδια σειρά, ήταν 
μαγαζιά,  όπως το κουρείο του Αναστά-
ση του Στράντζαλη και άλλα καφενεία 
. Έπινες  τον καφέ σου κι έβλεπες την 
θάλασσα. Μόλις καθόμασταν, ο Φίλιπ-
πος, ο γιος του κυρ Βασίλη, μού έφερ-
νε λουκούμι, πορτοκαλάδα  ή  γλυκό 

μπακλαβά  ή παγωτό. Έμενα δίπλα 
στον πατέρα ήσυχη κι άκουγα τις κου-

βέντες με τους πατριώτες  για  την απο-
κατάσταση των προσφύγων, τις αποζημιώ-

σεις ,  τα ομόλογα που «ξεφτλίστηκαν», την Γαλλική 
Εταιρεία κι άλλα πολλά. Μέχρι που εμφανιζόταν επιτέλους ο 
Θεοδόσης, ο μικρότερος γιος του κυρ- Βασίλη που ήταν και συμμα-
θητής  μου  και κανα δυο άλλοι και βγαίναμε έξω για παιχνίδι. «Να 
την προσέχετε  την  μικρή.  Μην  βγείτε προς τον δρόμο! Εδώ μπρο-
στά να παίξετε, να σας βλέπω ...» τους ‘λεγαν οι μεγάλοι. 
«Συμπέθερο» αποκαλούσε ο ένας τον άλλον, γιατί οι κόρες τους εί-
χανε πάρει γαμπρούς που συγγένευαν μεταξύ τους. Έφυγαν κι οι 
δυο απ’ την Αφησιά της Μ. Ασίας, ο πατέρας μου κι ο Σταύρου, στις 
2 Απριλίου του 1910 για την Αμερική.  Ταξίδεψαν μαζί , δούλεψαν 
σκληρά  κι επέστρεψαν  μετά από χρόνια το νησί τους. Αναγκαστι-
κή  μετανάστευση για τους άντρες, αφού το 1909 αποφασίσθηκε με 
νόμο η υποχρεωτική στρατολόγηση των Χριστιανών  και  ταυτόχρο-
να  με κάθε τρόπο παρακωλύθηκαν οι εμπορικές δραστηριότητες 
των Ελλήνων.
 Εκεί «συνεδρίαζε» κι  η  Επιτροπή  Αποκατάστασης των Αφησιανών 
προσφύγων, όσων μετά το 1924 απέμειναν στο Λαύριο και δεν πή-
γαν στην Σάρτη της Χαλκιδικής. Συχνές, πολύβουες και πολύγνωμες 
οι συναντήσεις τους, τις περισσότερες φορές αναποτελεσματικές. 
Εκεί δικαιωνόταν η Διαλεκτή, η μάνα μου, με την αγαπημένη της 
παροιμία: «οι γνώμες των πολλών - πολλών κάνουν τον φρόνιμον 
τρελόν!». Θύμωνε ο Αντώνης  που άλλα συμφωνούσανε κι άλλα 
‘θελαν να κάνουν στο τέλος. Εκείνος ισχυριζόταν  πάντα  πως οι 
επιστολές προς τους κυβερνώντες  έπρεπε να είναι γραμμένες με  
ευγένεια κι εξαντλούσε όλη του την μόρφωση και την μεγάλη δεξι-
ότητά του στον γραπτό λόγο. Άλλοι υποστήριζαν ότι πρέπει να είναι 
πιο «επιθετικοί » στις διεκδικήσεις τους.  «Ε!... να πάτε τότε και να 
τα πείτε έτσι …όπως τα λέτε κι εδώ …Εμένα τι με θέλετε;» έλεγε κι 
αποχωρούσε. 
Έτσι έγινε η αποκατάσταση  μετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια 
και πολλά έγγραφα, ατελείωτες «συνεδριάσεις» στο καφενείο του 
Βασίλη του Σταύρου κι επισκέψεις σε υπουργούς και στον ίδιο τον 
Βενιζέλο από την Επιτροπή αυτή.  Μπροστά ο Παναγιώτης Παπαθε-
οδώρου κι από κοντά καναδυο άλλοι κι ο πατέρας μου ο Αντώνης, 
που τον επιστράτευαν να γράφει τα αιτήματα και να τα λέει. «Έλα 
βρε Αντώνη μαζί  μην μας πουν τίποτα  και  δεν  το  καταλάβουμε.  
Έλα να μιλήσεις εσύ που ξέρεις γράμματα. Μην τα πούμε  λάθος»  
του  έλεγε ο κυρ- Παναγιώτης. Λες και οι ανάγκες τους  έπρεπε να 
ειπωθούν στην καθαρεύουσα για να τις κατανοήσουν οι κυβερνώ-
ντες ....»

Της Αντωνίας Γκίνη

Πόλεως Λαυρίου οδωνυμικά
Όταν ο «Αιακός» γίνεται «Λιάκος»

και «Ο Καλλίας» γίνεται «Η Καλλία»

Γράφει ο Αριστείδης Γ. Κανατούρης
Ιανουάριος 2020

Ανάμεσα  σε  πολλά παράξενα και άξια σχολιασμού που συμβαίνουν στην πόλη 
μας, είναι και  η  απαράδεκτη κατάσταση σε σχέση με τα οδωνύμιά  της. Ο  κα-
νόνας  που εφαρμόζεται σε  όλες  τις πόλεις του κόσμου είναι οι ονομασίες  των  
οδών  να σχετίζονται με πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν κυρίως την το-
πική ή ακόμη την εθνική ή και την παγκόσμια ιστορία ή με άτομα που διέπρεψαν 
ή πρόσφεραν κάτι σημαντικό στον τόπο τους ή στην οικουμένη.   
Οι  δημιουργοί  της πόλης του Λαυρίου, άνθρωποι με σοβαρή παιδεία και βα-
θείς γνώστες της ιστορίας του τόπου μας, γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα ονο-
μάτισαν τις οδούς χρησιμοποιώντας  κυρίως ονόματα από την αρχαία ιστορία 
και την μυθολογία, που είτε είχαν άμεση σχέση είτε συνδέονταν με κάποιο τρό-
πο με αυτόν. 
Ευτυχώς  για  μας τους μεταγενέστερους, αποτύπωσαν το τότε ισχύον ρυμοτομι-
κό σχέδιο του  Λαυρίου  μαζί  με όλες τις ονομασίες οδών και πλατειών και μας 
άφησαν ένα ανεκτίμητο ιστορικό τεκμήριο, το «Τοπογραφικόν Διάγραμμα της 

πόλεως Λαυρίου» με ημερομηνία 30 Ιουνίου 1899 
και υπογραφή του Μηχανικού Λαυρίου, Δημητρί-
ου Μαυροδόπουλου. Το Διάγραμμα αυτό, σχεδι-
ασμένο σε μεγάλες διαστάσεις και τοποθετημένο 
σε πλαίσιο της εποχής,  στολίζει  το γραφείο του 
εκάστοτε Δημάρχου Λαυρεωτικής, τόσο στο παλαιό 
όσο και στο τωρινό Δημαρχείο. 
Δυστυχώς, μεταγενέστεροι «αρμόδιοι» θέλοντας να τιμήσουν διατελέσαντες 
δημάρχους, θύματα των πολέμων ή άλλα πρόσωπα και γεγονότα άξια τιμής, 
αντί να χρησιμοποιήσουν ανώνυμες οδούς, γιατί στα χρόνια που πέρασαν το 
Λαύριο μεγάλωσε και επεκτάθηκε αρκετά, αντικατέστησαν  σε  πολλές  οδούς  
τις  αρχικές  ονομασίες με τα ονόματα αυτών των  προσώπων  και  γεγονότων, 
με αποτέλεσμα να κόψουν το Λαύριο από τις ιστορικές του ρίζες.
Κατά συνέπεια εξαφανίσθηκαν οι Θεμιστοκλής, Παυσανίας, Στράβων, Πλίνιος, 
οι θεές Σουνιάς Αθηνά, Δήμητρα και Άρτεμις, ο Ποσειδών, ο Θησέας, κ.ά. Και 
όχι μόνο αυτό, αλλά μεταγενέστερες  πινακίδες  σε  δρόμους  που διατήρησαν 
τις αρχικές ονομασίες τους βρίθουν  χονδροειδών  λαθών.  Έτσι, η οδός Αιακού 
αναγράφεται ως οδός Λιάκου (Ο Αιακός,  γιος  του Δία και της νύμφης Αίγινας 
κατά την μυθολογία, έμεινε φημισμένος για την  δικαιοσύνη του. Σύμφωνα με 
τον Πλίνιο, ο Αιακός ήταν εκείνος που ανακάλυψε το ασήμι και έκοψε το πρώτο 
νόμισμα!) και η οδός Καλλία ως οδός Καλλίας (Ο Καλλίας, πλούσιος Αθηναίος 
του 5ου π.Χ. αι. και εκμεταλλευτής των μεταλλείων του Λαυρίου, έγινε γένους 
θηλυκού!). Αξιοσημείωτο  δε,  όπως  προαναφέρθηκε,  ότι  ακόμη και σήμερα, 
πλήθος οδών και πλατειών παραμένουν ανώνυμες, ακόμη και αυτές που είναι 
σε κεντρικά σημεία.
Θα ‘πρεπε, λοιπόν,  εδώ και πολύ καιρό πριν, ο Δήμος Λαυρεωτικής να είχε ανα-
λάβει την υποχρέωση που έχει για την ονοματοθεσία οδών και πλατειών και να 
είχε κάνει ένα «νοικοκύρεμα», να  είχε  αποκαταστήσει,  δηλαδή,  τις  αρχικές  
ονομασίες  των οδών και να είχε αποδώσει τα ονόματα που πρέπει να τιμηθούν 
σε όλες τις ανώνυμες οδούς και πλατείες, που, όπως προανέφερα,  έχει πλεί-
στες όσες  το Λαύριο. Παράλληλα, πρέπει να τοποθετήσει  σε  όλη  την πόλη 
του Λαυρίου τις πινακίδες με τις ονοματοθεσίες των οδών και  πλατειών που 
απουσιάζουν στα περισσότερα οικοδομικά τετράγωνα,  να αντικαταστήσει δε 
τις  περισσότερες από όσες υπάρχουν και είναι ξεθωριασμένες, αφού έχουν το-
ποθετηθεί πριν από αρκετές δεκαετίες.
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ΓΗΡΥΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΩ
Τον τελευταίο καιρό  γίνεται πολύς λόγος στα ΜΜΕ για δυο πρόσωπα της Μυθολογίας 
μας, τον  Γηρυόνη και  τη Διδώ, τα ονόματα των οποίων δόθηκαν σε ακραία καιρικά 
φαινόμενα.  Ας δούμε, όμως, ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα και τι ρόλο έπαιξαν στην 
Ελληνική Μυθολογία.
Γηρυόνης: Ήταν ο γιος του Χρυσάορου και της Καλλιρόης. Ο Γηρυόνης είχε ένα γιγαντιαίο 
σώμα, αποτελούμενο  από τρία ανδρικά σώματα, και κατοικούσε στο νησί Ευρύθεια, 
στον Ατλαντικό Ωκεανό. Ο Μύθος αναφέρει ότι ο Γηρυόνης  είχε πολλά βόδια. Τα βόδια 
του τα ζήλεψε  ο βασιλιάς των Μυκηνών Ευρυσθέας και έδωσε εντολή στον εξάδελφό 
του, Ηρακλή, να πάει να τα φέρει στις Μυκήνες. Ο Ηρακλής, παρά το γεγονός ότι γνώριζε 
πόσο δύσκολη είναι αυτή η αποστολή, ανέλαβε να  εκτελέσει την εντολή του εξαδέλφου 
του. Διέσχισε όλη την Ευρώπη και περπατώντας, έφτασε τελικά στο έσχατο σημείο 
αυτής, τον ωκεανό,  όπου  έμεινε αρκετό καιρό, γιατί δεν είχε μέσο για να περάσει στο 
νησί. Εκεί έχτισε τις Ηράκλειες Στήλες, το σημερινό Γιβραλτάρ. Κατά την παραμονή του 
εκεί υπέφερε πολύ από τον καυτό ήλιο, γι’ αυτό με το τόξο του τόξευσε τον Ήλιο. Ο 
Ήλιος θαύμασε το θάρρος του Ηρακλή και του έστειλε το χρυσό του καράβι, για να τον 
μεταφέρει στο νησί. Φθάνοντας  στο  νησί,  ο Ηρακλής βρήκε τα βόδια του Γηρυόνη, 
ωστόσο ήταν δύσκολο να τα πάρει, γιατί τα προστάτευε ο βουκόλος Ευρυτίωνας μαζί 
με τον σκύλο Όρθρο, ο οποίος είχε δύο κεφάλια. Τελικά, ο Ηρακλής σκότωσε και τους 
δύο και ελεύθερος πλέον πήρε τα βόδια και έφθασε στον ποταμό Ανθέμονα. Όμως, 
έγινε αντιληπτός από τον βουκόλο Μενοίτη ο οποίος έβοσκε τα κοπάδια του ΄Αδη και 
ειδοποίησε τον Γηρυόνη ότι ο Ηρακλής με τα βόδια βρίσκεται εκεί. Σε λίγο έφθασε εκεί 
ο Γηρυόνης και ζήτησε από τον Ηρακλή να του επιστρέψει τα βόδια. Αυτός αρνήθηκε και 
στην πάλη που ακολούθησε  ο Ηρακλής σκότωσε τον Γηρυόνη. Στην συνέχεια επέστρεψε 
το καράβι στον Ήλιο και, μέσω της Ιβηρικής χερσονήσου, έφθασε στην Λυγίστη. Εκεί, 
βρήκε τα παιδιά του Ποσειδώνα, Αλεβίωνα  και  Δέρκη, οι  οποίοι προσπάθησαν να του 
πάρουν τα βόδια. Στη  συμπλοκή που ακολούθησε  ο Ηρακλής σκότωσε και τους δύο. 
Μετά, πέρασε στο Ιόνιο πέλαγος. Σε αυτή την περιοχή, τα  βόδια κατελήφθησαν από 
οίστρο -μια μύγα που τσιμπάει τα βόδια  την οποία  έστειλε η Θεά Ήρα- και σκορπίστηκαν 
στις εκεί πεδιάδες. Μετά από μεγάλη προσπάθεια ο Ηρακλής συγκέντρωσε μερικά βόδια 
και τα παρέδωσε στον Ευρυσθέα. 
Η περίπτωση του Γηρυόνη είναι κατά την Μυθολογία ο Δέκατος Άθλος του Ηρακλή.
Διδώ (ή Ελίσα, ή Άννα): Ήταν  κόρη του Βήλου, βασιλιά της Τύρου, αδελφή του 
Πυγμαλίωνα και σύζυγος του Σιχαίου, ο οποίος ήταν πλούσιος ιερέας του Ηρακλή. Ο 
Πυγμαλίων έβαλε κατά νου να σκοτώσει τον Σιχαίο και να του πάρει την περιουσία, 
το οποίο και έπραξε. Η Διδώ, όμως, πήρε τον θησαυρό και μαζί με ορισμένους 
συμπατριώτες της  πήγε  στην Κύπρο κι από εκεί στην Νουμιδία της Αφρικής, όπου και 
αγόρασε μια έκταση από τον βασιλιά της, Ιάρβο. Αξιοσημείωτο ότι στην Αφρική  η Διδώ  
λατρευόταν ως   Θεά Αστάρτη. Η συμφωνία της αγοράς ήταν ότι η έκταση θα ήταν ίση 
με το δέρμα μιας αγελάδας. Η Διδώ όμως έκοψε το δέρμα σε πολύ στενές λωρίδες και 
έτσι κατόρθωσε να πάρει μια μεγάλη έκταση  και  να  χτίσει  ένα φρούριο, το οποίο 
ονόμασε Βύσο. Στην συνέχεια έχτισε την πόλη  Καρχηδόνα, η οποία  αυξήθηκε σύντομα 
και απέκτησε μεγάλο πλούτο. Τότε ο βασιλιάς  Ιάρβος  ζήτησε  σε γάμο την Διδώ, αλλά 
εκείνη αρνήθηκε τον γάμο με  έναν Άραβα. Ο  Ιάρβος  την  ειδοποίησε  ότι, αν δεν δεχθεί 
τον γάμο, θα καταστρέψει την πόλη εκ θεμελίων. Τότε η Διδώ συγκέντρωσε έναν σωρό 
από ξύλα, έβαλε φωτιά και μετά αυτοκτόνησε με ένα μαχαίρι. Ο  Βιργίλιος αναφέρει 
στην Αινειάδα ότι, όταν ο Αινείας έφυγε από την Τροία, μετά την πτώση της, έφτασε 
στην Καρχηδόνα και η Διδώ τον ερωτεύτηκε παράφορα. Όταν ο Αινείας έφυγε από την 
Καρχηδόνα και εγκατέλειψε την Διδώ, εκείνη έπεσε σε μεγάλη θλίψη και αυτοκτόνησε. 
ΥΓ. Οι  Ηράκλειες  Στήλες  ονομάστηκαν  Γιβραλτάρ  από το όνομα του Άραβα στρατηγού 
Τζα βελ Αλ Ταρίκ  ο οποίος το 711 μ.Χ.  διέβη το Γιβραλτάρ και πέρασε στην Ιβηρική 
χερσόνησο. 

Ιωάννης Χ. Λαδάς
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Έμπνευση γι’ αυτή την προσπάθεια αποτελεί η ζωή της αγαπημένης μας 
Κατερίνας Βελονίδου. Στις 22 Νοεμβρίου 2018 η Κατερίνα διαγνώσθηκε με 
μία σπάνια μορφή καρκίνου, το Σάρκωμα Ewing, που δυστυχώς βρισκόταν 
ήδη στο 4ο στάδιο. Σχεδόν 5 μήνες μετά τη διάγνωση η Κατερίνα έχασε τη 
μάχη με τον καρκίνο στις 14 Απριλίου 2019.
Ο σύζυγός της, δρομέας υπεραποστάσεων, Αλέξανδρος Γεωργίου θα διανύσει 
573 χιλιόμετρα, σε μία διαδρομή που αποτελεί, ουσιαστικά, την πορεία της 
ζωής της Κατερίνας από το πατρικό της σπίτι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης 
έως το σπίτι της όπου έζησε με τον σύζυγό της και τον γιο τους στην Κερατέα 
Αττικής
Η διαδρομή που θα ακολουθήσει ο Αλέξανδρος θα είναι κατά κύριο λόγο 
εκείνη της Παλαιάς Εθνικής Οδού, καθώς και επαρχιακοί δρόμοι.
Οι 8 τομείς - ημέρες - στους οποίους μοιράζεται η απόσταση είναι οι εξής:
Νεάπολη - Κορινός
Κορινός - Τέμπη
Τέμπη - Βελεστίνο
Βελεστίνο - Ράχες
Ράχες - Καμένα Βούρλα
Καμένα Βούρλα - Ακραίφνιο
Ακραίφνιο - Μαλακάσα
Μαλακάσα - Κερατέα
Σκοπός αυτού του εγχειρήματος είναι η θέληση και η ανάγκη του Αλέξανδρου 
να τιμήσει τη μνήμη της συζύγου του Κατερίνας και τη μνήμη εκείνων που 
«έφυγαν» πολεμώντας γενναία τον καρκίνο. Να δώσει κουράγιο και δύναμη 
σε όσους δίνουν τη δική τους μάχη μαζί με τους συγγενείς – συνοδούς τους 
και κυρίως, να ευαισθητοποιήσει άπαντες όσον αφορά την πρόληψη αυτής 
της ασθένειας. 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε στο κ. +30 
697 443 3243 ή με email στο info@forkaterina.com.

Website: www.forkaterina.com 
Facebook: www.facebook.com/forkaterina.gr
Instagram: www.instagram.com/for.katerina

Λίγα λόγια για την Κατερίνα
Γεννημένη την 1η Ιανουαρίου του 1979 στη Θεσσαλονίκη, η Κατερίνα 
προοριζόταν να είναι μπροστά από την εποχή της και να προηγείται των 
συνομηλίκων της. Με φωτεινή προσωπικότητα και νοημοσύνη, η Κατερίνα 
ήταν μια πραγματική έμπνευση στη ζωή και ακλόνητη υποστηρικτής του να 
ζεις την κάθε μέρα στο έπακρο. Η Κατερίνα ενσάρκωνε τον ενθουσιασμό, την 
αποφασιστικότητα, τη χαρά, την επιμονή, τη δύναμη και την αγάπη. Ήταν 
ένα κορίτσι που από μικρή ηλικία έπρεπε να προσαρμόζεται στις αλλαγές 
Γεννημένη σε οικογένεια στρατιωτικών, έμαθε πολύ γρήγορα πώς να 
κάνει νέους φίλους και να αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο κάθε 
κατάσταση που άλλαζε. Συλλέγοντας αναμνήσεις και μαθήματα ζωής καθ’ 
όλη την πορεία, η Κατερίνα ανέπτυξε ένα πάθος για την περιπέτεια και μια 
μοναδική ικανότητα να “ρίχνεται” σε οτιδήποτε αποτελούσε πρόκληση γι’ 
αυτήν. Άοκνη αθλήτρια, καλλιτέχνης μέσα από το χορό και το τραγούδι, 
εθελόντρια, απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλημάτων του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διαχείριση 
Αθλημάτων και Ελεύθερου Χρόνου (Loughborough University London), 
ταξιδιώτης, ορειβάτης, δασκάλα, προπονήτρια, παιδαγωγός, φίλη, κόρη, 
αδερφή, σύζυγος και μητέρα. Στο σύντομο σαραντάχρονο βίο της, η Κατερίνα 

έζησε μια πολύ γεμάτη ζωή. 
Στις 22 Νοεμβρίου 2018 η Κατερίνα αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει τη 
μεγαλύτερη πρόκληση, τον καρκίνο. Διαγνωσμένη με Σάρκωμα Ewing στο 
4ο στάδιο, η Κατερίνα αντιμετώπισε τη χημειοθεραπεία όπως ακριβώς 
αντιμετώπιζε όλους τους στόχους της ζωής της, αποφασισμένη και με θετική 
διάθεση. Σε απάντηση του ότι έχασε τα μαλλιά της τόσο γρήγορα, δήλωσε ότι 
το 2018-2019 θα ήταν η “χρονιά του καπέλου”. Αντιμετώπισε τον καρκίνο και 
όλους τους φόβους με χιούμορ, ταπεινοφροσύνη, ευπρέπεια και κουράγιο. 
Σε κανένα στάδιο δεν αναρωτήθηκε “Γιατί σε μένα;”, αντ’ αυτού είπε πως 
“Κάτι ωραίο και καλύτερο θα συμβεί στο μέλλον χάρη σ’ αυτή την εμπειρία, 
που δεν κατανοώ ακόμα”. 

Μετά τον πρώτο κύκλο τριών χημειοθεραπειών, τα πρώτα αποτελέσματα 
δεν ήταν τα προσδοκώμενα γι’ αυτήν. Ο καρκίνος δεν συρρικνώθηκε, 
είχε εμφανιστεί στον εγκέφαλό της και είχε μεγαλώσει λίγο περισσότερο 
στους πνεύμονές της. Το επόμενο πρωί είπε: “Ακόμη πιστεύω στο θαύμα 
μου, έρχεται”. Χωρίς κανείς να τα παρατάει, αύξησαν τις θεραπείες της, 
προσθέτοντας ακτινοβολία και ισχυρότερες δόσεις χημειοθεραπείας. 
Τραγική ειρωνεία, το σχέδιο να επιτεθούν και να καταστρέψουν τον καρκίνο 
δούλευε, όμως το σώμα της εξασθενούσε. Σύντομα μετά από αυτό η Κατερίνα 
εμφάνισε λοίμωξη της ουροδόχου κύστης και λοίμωξη αναπνευστικού. Με 
καταπονημένο το ανοσοποιητικό της σύστημα αλλά όχι αποδυναμωμένο το 
πνεύμα, η Κατερίνα έχασε τη μάχη της με τον καρκίνο στις 14 Απριλίου 2019, 
σχεδόν πέντε μήνες μετά τη διάγνωση.
“Άδραξε την κάθε μέρα και απόλαυσέ την.  Άδραξε την κάθε μέρα και εκτίμησέ 
την.  Άδραξε την κάθε ημέρα και ζήσε την στο έπακρο.”
Κατερίνα Βελονίδου

Λίγα λόγια για τον Αλέξανδρο
Γεννήθηκε στις 2 Μαΐου 1981 στα Ιωάννινα. Το καλοκαίρι του 1987 η 
οικογένειά του μετακόμισε στην Κερατέα, όπου κατοικεί μέχρι και σήμερα 
με τον γιο του Φίλιππο.
Αποφοίτησε από το Λύκειο Κερατέας και συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 
Θράκης, στην Κομοτηνή. Τα τελευταία 12 χρόνια εργάζεται ως εκπαιδευτικός 
φυσικής αγωγής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο 
και ως προπονητής στίβου σε παιδιά που προετοιμάζονται για την είσοδό 
τους στα πανεπιστήμια ή σε σχολές των ενόπλων δυνάμεων.
Από μικρός ασχολήθηκε με τον αθλητισμό και υπήρξε ποδοσφαιριστής του 
Κεραυνού Κερατέας, Ατρόμητου Παραδημής (ΕΠΣ Θράκης) και του Π.Α.Ο. 
Καλυβίων.
Παράλληλα ασχολήθηκε με το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων. Τρέχοντας 
συνειδητοποίησε ότι το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων τον γεμίζει σαν 
άνθρωπο και δρομέα, με αποτέλεσμα να τον κερδίσει και να αφιερωθεί 
ολοκληρωτικά σε αυτό.
Έχει λάβει μέρος και έχει τερματίσει σε πολλούς αγώνες υπεραποστάσεων, 
μαραθωνίους, αγώνες δρόμου και βουνού (Σπάρταθλον 2013, Δόλιχος 2016, 
VFUT Παρανέστι 2009 και 2015, Ευχίδειος Άθλος, Olympus Marathon κ.α).
Έχει ασχοληθεί με τους παραδοσιακούς χορούς, φτάνοντας να γίνει χορευτής 
του θεάτρου παραδοσιακών χορών Δόρα Στράτου.

Το «For Katerina» είναι ένα ξεχωριστό δρομικό γεγονός που θα πραγματοποιηθεί 
από το Σάββατο 27/6/2020 έως το Σάββατο 04/07/2020.
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Τι… τρέχει στο Δίκτυο 
Σαρωνικού;

*ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ 
ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Κάθε Τετάρτη 4:00-6:00 μ.μ 

πραγματοποιούνται στο στέκι του Δικτύου Σαρωνικού, στο Λαγονήσι, 
μαθήματα Βυζαντινής Αγιογραφίας, κυρίως για αρχάριους.
Όποιος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει μαζί μας στο 6946-268384, για να ενημερωθεί για 
τις προϋποθέσεις συμμετοχής.
Υπάρχουν διαθέσιμες δύο θέσεις.

*ΒΡΑΔΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ (ΚΑΡΑΟΚΕ)
Πρόσφατα, πραγματοποιήθηκαν ήδη δύο βραδιές 
ελληνικού τραγουδιού με καραόκε, πάντα στο στέκι μας… 
Διασκεδάσαμε, τραγουδήσαμε, χορέψαμε… 
Το ευχαριστηθήκαμε!!!
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας   www.saronikosnet.gr  ή 

τη σελίδα μας στο f/b «ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ», για να ενημερωθείτε για επόμενες μουσικές 
βραδιές.

*ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΑ ΠΡΩΗΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
Πραγματοποιήθηκε η ενδέκατη αποστολή μας προς το φορέα 
*ΡΕΤΟ*, με είδη ένδυσης-υπόδησης, διάφορες μικροσυσκευές, 
ηλεκτρονικά είδη, υπολογιστές κτλ. Τα είδη παραδόθηκαν στους 
πολύ ευγενικούς και εξυπηρετικούς ανθρώπους του φορέα, που 
ήρθαν και τα παρέλαβαν από το στέκι μας.
Ο μη κερδοσκοπικός φορέας «ΡΕΤΟ ΕΛΛΑΣ», που σκοπό του 

έχει να βοηθά τα εξαρτημένα άτομα, χωρίς διακρίσεις (εθνικότητας, θρησκείας, 
πολιτικών ιδεολογιών και ασθενειών), αυτοχρηματοδοτείται, διατηρώντας καταστήματα 
μεταχειρισμένων ειδών με έπιπλα, συσκευές κτλ, τα οποία τους προσφέρονται δωρεάν 
από συνανθρώπους μας και αφού επιδιορθωθούν (αν χρειάζεται), πωλούνται σε χαμηλές 
τιμές.
Το Δίκτυο Σαρωνικού έχει ξεκινήσει να στηρίζει, εδώ και χρόνια, και αυτό το φορέα.

*ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ  ΑΓΑΠΗΣ  για το μικρό Παναγιώτη - Ραφαήλ!
Για όσους δεν είχαν άλλο τρόπο να βοηθήσουν το μικρό Παναγιώτη - Ραφαήλ, υπήρχε 
κουμπαράς στο Δίκτυο Σαρωνικού, για δύο μέρες, στον οποίο συγκεντρώθηκε το ποσό 
των 250€ και το οποίο κατατέθηκε στο λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα.
ΔΙΚΤΥΟ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Mail:  chloulas@yahoo.gr Site:  www.saronikosnet.grf/b:  ΔΙΚΤΥΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Όταν ο Θεός μοίραζε τον κόσμο, είπε σε 
όλους τους λαούς που είχε φτιάξει να περά-
σουν μέσα στη βδομάδα να διαλέξουν μια 
χώρα να κατοικήσουν.
«Δέχομαι μέχρι το Σαββάτο» τους ξεκαθάρι-
σε. «Την Κυριακή θα ξεκουράζομαι».
Δευτέρα πρωί έτρεξαν και στήθηκαν στην 
ουρά οι Γερμανοί. Την πρώτη μέρα της προ-
θεσμίας. Κι έτσι τους έδωσε μια ωραία και 
μεγάλη χώρα στην καρδιά της Ευρώπης.
Μετά από λίγο ήρθαν οι Κινέζοι. Ομοιόμορ-
φα ντυμένοι και σε παράταξη. Ήταν μπόλι-
κοι και τους έδωσε την Κίνα.
Την Τρίτη οι Γάλλοι, οι Ιταλοί, οι Άγγλοι, οι 
Πορτογάλοι, οι Σουηδοί, οι Αμερικάνοι, οι 
Καναδοί. Πήραν όλοι από μια χώρα.
Τετάρτη όλοι οι Αφρικανοί με τα πολύχρωμα 
ρούχα τους. Τους έδωσε ολόκληρη την όμορ-
φη Αφρική και τους είπε να τη μοιραστούν.
Την Πέμπτη πήγαν οι Aβορίγινες. Τους έδω-
σε την Αυστραλία.
Την Παρασκευή, αφού τέλειωσαν με τη γρα-
φειοκρατία, πήγαν οι Ρώσοι. Αφού είδαν τι 
πήραν οι άλλοι, συμφωνήσαν και πήραν την 
παγωμένη αλλά πανέμορφη Ρωσία.
Το Σαββάτο ήρθαν όλες οι υπόλοιπες φυλές 
και έθνη και πήραν ό,τι περίσσεψε.
Το Σάββατο βράδυ, αργά, έφτασαν οι Τσιγ-
γάνοι με όλα τους τα παιδιά. Ο Θεός τους 
είπε ότι άργησαν πολύ και δεν είχε μείνει 
τίποτα. Ήταν και πολλοί, που να τους βάλει; 
Παρ” όλα αυτά, επειδή ήταν μέσα στην προ-
θεσμία, τους επέτρεψε να πάνε σε όποια 
χώρα θέλουν και να μείνουν με τους κατοί-

κους της. Κι έτσι απλώθηκαν παντού.
Την Κυριακή ο Θεός κάθισε να αναπαυθεί 
ευχαριστημένος. Κατά το απογευματάκι βλέ-
πει έξω από την πόρτα του ένα πλήθος να 
φωνάζει να του ανοίξουν! Ήταν οι Έλληνες, 
ως συνήθως εκπρόθεσμοι και μόλις μπήκαν 
άρχισαν τα παρακάλια:
– Ανοιξε Θεούλη μου, σε παρακαλούμε, θέ-
λουμε κι εμείς μια πατρίδα.
– Τι θέλετε εδώ παιδιά; Δεν είπαμε ότι την 
Κυριακή ξεκουράζομαι;
– Το ξέρουμε Θεούλη μου, αλλά μπερδέψα-
με τις ημερομηνίες… Μη μας αφήσεις σε πα-
ρακαλούμε χωρίς δική μας πατρίδα σαν τους 
τσιγγάνους… Είμαστε νοικοκυραίοι εμείς…
– Καλά βρε παιδιά, γιατί δεν ήρθατε νωρίτε-
ρα; Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε σπιθα-
μή. Τα έχω μοιράσει όλα.
– Θεούλη μου, εμείς φταίμε, είδαμε ότι είχε 
πολύ χώρο κι είπαμε ότι θα περισσέψει και 
για μας. Και περιμέναμε να σπάσει λίγο ο 
κόσμος για να μην περιμένουμε στις ουρές… 
Έχουμε τόσα σπουδαία μυαλά, έχουμε πολ-
λά να κάνουμε και να δώσουμε στον κόσμο… 
μη μας αφήσεις χωρίς Πατρίδα. Μπορεί να 
αργήσαμε, αλλά αν μας δώσεις κι εμάς, θα 
την υπερασπιζόμαστε με τη ζωή μας.
– Τι να σας πω ρε παιδιά; (είπε ο Θεός ξύ-
νοντας το κεφάλι του). Κι εσείς παιδιά μου 
είστε και μάλιστα τα πιο έξυπνα, αλλά πραγ-
ματικά δεν υπάρχει άλλος χώρος!
– Σε παρακαλούμε;
– Καλά. Τότε θα σας δώσω ένα μικρό κομμα-
τάκι που είχα κρατήσει για τον εαυτό μου!!!
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• Ένας Κρητικός κάθεται στο λιμάνι και 
περιμένει το πλοίο, που θα τον πάει στον 
Πειραιά. Είναι εκνευρισμένος γιατί το 
πλοίο αργεί να έρθει.
Πάνω στα νεύρα του, αρχίζει και κλωτσάει 
ότι βρίσκει μπροστά του.
Ξαφνικά κλωτσάει ένα λυχνάρι. Το λυχνάρι 
χτυπάει σε μια πέτρα, σκάει και βγαίνει 
ένα τζίνι.
Tο Τζίνι βλέπει τον Κρητικό και του λέει:
– Ευχαριστώ αφέντη μου με γλίτωσες. 
Ήμουν τόσα χρόνια κλεισμένος εκεί μέσα… 
πες μου τώρα τη χάρη θέλεις να σου κάνω 
και θα σου τη κάνω για να είμαστε πάτσι…
– θέλω του λέει ο κρητικός να φτιάξεις ένα 
δρόμο από το Ηράκλειο μέχρι τον Πειραιά, 
να πηγαίνω με το αυτοκίνητο μου!
– Δεν γίνεται του λέει το τζίνι, αυτό που 
ζητάς είναι τρομερά δύσκολο ακόμα και 
για ένα Τζίνι. Θέλει χιλιάδες τόνους άμμου, 
εκατοντάδες εργολάβους, τεχνικούς, 
χιλιάδες εργάτες, και ας μη σου αναφέ-
ρω τα μπλεξίματα με τις κακοτεχνίες, τα 
φακελάκια, τα ΙΚΑ Μίκα σύκα και όλες τις 
άδειες…. Σκέψου κάτι λίγο πιο εύκολο
Πράγματι…σκέφτεται ο κρητικός και του 
λέει:
– θέλω να κάνεις την γυναίκα μου να με 
καταλαβαίνει…
Kαι τότε το τζίνι του λέει:
– Από που είπες ότι θες να ξεκινήσει ο 
δρόμος;

• -Εσύ τι θα ντυθείς φέτος στις απόκριες;
-Θα ντυθώ γαμπρός να χαρεί λίγο και η 
μάνα μου.

• -Έρχονται οι απόκριες και δεν ξέρω τι να 
ντυθώ!
 -Βάλε ένα πανί στο κεφάλι και είσαι 
εντάξει!
-Και τι θα έχω ντυθεί;
-Πανίβλακας.

• - Τί θα ντυθεί ο ΑΡΗΣ στις απόκριες;
- Κυπελλούχος!

• Ήταν ένα αγοράκι και πλησίαζαν οι από-
κριες και λέει στον πατέρα του:
- Μπαμπά θέλω να μου πάρεις ένα ένα 
κόκκινο φόρεμα για τις απόκριες.
- Παιδί μου τι θα το κανείς το κόκκινο 
φόρεμα; Τι θα ντυθείς;
- Κoκκινοσκουφίτσα! λέει το παιδί.
Μετά πάει ο πατέρας του σε ένα παιδοψυ-
χολόγο και του λέει με ντροπή :
- Γιατρέ μου, το αγόρι μου, ο μοναχογιός 
μου θέλει να ντυθεί κοκκινοσκουφίτσα!
- Ησυχάστε, του λέει ο γιατρός, δεν είναι 
τίποτα, θα του περάσει με τον καιρό. 
Αλλά εσείς πρέπει να του κάνετε ότι σας 
ζητήσει!
Τον άλλο χρόνο πάλι τις απόκριες λέει το 
παιδί στον πατέρα του:
- Μπαμπά θέλω να μου πάρεις ένα γαλάζιο 
φόρεμα, γόβες και ένα στέμμα!
- Τι θα ντυθείς αγόρι μου;
- Πριγκίπισσα της νύχτας!
Πάει ο πατέρας του παιδιού πάλι στον 
παιδοψυχολόγο και του λέει με το κεφάλι 
κατεβασμένο:
- Γιατρέ, το παιδί μου θέλει να ντυθεί 
πριγκίπισσα της νύχτας!

- Ησυχάστε, όπως σας είπα θα του περάσει 
δεν είναι τίποτα! του λέει ο γιατρός πάλι.
Του χρόνου πάλι τις απόκριες το παιδί 
πηγαίνει στον πατέρα του και του λέει :
- Πατέρα θέλω ένα σπαθί, σανδαλια και 
ένα σπαθί.
Ο πατέρας γεμάτος χαρά διακόπτοντας το 
παιδί πηγαίνει στον γιατρό και του λέει:
- Γιατρέ, το παιδί μου έγινε καλά.
- Είδατε τι σας έλεγα; Ήταν θέμα χρόνου 
να γίνει καλά!
Φεύγοντας ο πατέρας από το γιατρό τον 
ευχαρίστησε και πήγε σπίτι.
- Παιδί μου ξέχασα να σε ρωτήσω τι θα 
ντυθείς; ρωτάει ο πατέρας.
Και ο γιος του:
- Ζίνα, πατέρα! Ζίνα!

• Ακόμα και τη Τσικνοπέμπτη εγώ κάνω 
ισορροπημένη  δίαιτα.
Κρατάω από ένα πιτόγυρο σε κάθε χέρι.
 
• Αγίου Βαλεντίνου εσείς;
Τσικνοπέμπτη εμείς!!!
 

• -Τάκη θέλω να χωρίσουμε!!
-Να σε πάρω πιο μετά γιατί τρώω;

• -Και τι θα κάνεις του Αγίου Βαλεντίνου;
-Ότι όλοι οι χορτοφάγοι την Τσικνοπέμπτη.

• Αν δεν μυρίζουν κρέας μαλλιά και ρούχα 
δεν έχεις τσικνίσει σωστά.

• Μικρός ήμουν πολύ καλός στον αθλητι-
σμό.
Μετά όμως με κέρδισαν τα πιτόγυρα.

• Έχετε αποσμητικά χώρου;
Βεβαίως κύριε! Με τι άρωμα θα το θέλατε;
Τσικνοπέμπτης.

• Περιμένουμε όλοι πως και πως την 
Τσικνοπέμπτη να τσικνίσουμε, λες και τις 
επόμενες μέρες της εβδομάδας δεν πλα-
κωνόμαστε σαν βόδια στα πιτόγυρα.
 
• Με τι τρως το πιτόγυρο;
Με λαιμαργία.

• Θα έχανα κιλά, άλλα δεν μου αρέσει να 
χάνω.

 • Μεταξύ <ερωτευμένων>:
– Με αγαπάς
– Ε; Ναι…
– Τότε ψιθύρισε μου στο αυτί μια γλυκιά 
κουβέντα..
– Πύραυλος σοκολάτα με αμύγδαλα…

• Ο Τοτός ξυπνά τρομαγμένος :
– Είδα ένα πολύ άσχημο όνειρο.
– “Σαν τι όνειρο δηλαδή;”, ρωτά η μαμά 
του.
– Να, είδα ότι έτρωγα ένα μεγάλο σάντου-
ιτς
– Ε, και που το βλέπεις το άσχημο;
– Να όταν ξύπνησα έλειπε το μαξιλάρι 
μου…

• Τι είπε η κοκκινοσκουφίτσα όταν έφτιαξε 
πρώτη φορά προφίλ στο φεησμπουκ?
-Like Like είσαι εδώ?
• Λέει η δασκάλα στον Τοτό που κοιμόταν 
μέσα στην τάξη:
– Τοτό, πες μου δυο αντωνυμίες!
– Ποιός, εγώ;
– Αααα μπραβο νόμιζα οτι κοιμόσουν…….!

• Είναι τώρα δύο ξανθιές στο δρόμο και 
όπως περπατάνε περνάνε από ένα μαγαζί 
που πούλαγε καθρέφτες . Βλέπει λοιπόν η 
πρώτη μέσα σε ένα καθρέφτη και λέει :
– Είμαι σίγουρη ότι κάπου έχω ξαναδεί 
αυτήν εκεί μέσα .
– Κάνε στην άκρη να δω , λέει η άλλη.
Πάει κοιτάει και της λέει :
– Βρε ηλίθια , εγώ είμαι …

• Ο Τοτός στον καινούργιο μαθητή του 
σχολείου:
– Ο καινούργιος διευθυντής δεν είναι πολύ 
σπαστικός;
– Καλά, ξέρεις ποιός είμαι εγώ; Ο γιός του!
– Εσύ ξέρεις ποιός είμαι εγώ;
– Όχι!
– Πάλι καλά!

• Μπαίνει ένας πολύ περίεργος τύπος σε 
ένα εστιατόριο και 
κάθεται απέναντι από 
έναν μεθυσμένο. Φω-
νάζει το γκαρσόνι:
– Φέρτε μου ένα κοτό-
πουλο Γαλλίας.
Πάει το γκαρσόνι, λέει 
την παραγγελία στον 
μάγειρα:
– Δεν έχω Γαλλίας, λέει 
ο μάγειρας. Θα του 
βάλω κοτόπουλο από 
τα Γιάννενα.
Το πάει το γκαρσόνι 
στον περίεργο τύπο, το 
μυρίζει αυτός και λέει:
… – Καλά, για χαζό με 
περνάτε; Εγώ ζήτησα 
κοτόπουλο Γαλλίας, όχι 
από τα Γιάννενα!
Το πάει πίσω το γκαρ-
σόνι. Ο μάγειρας έχει 

πεισμώσει και στέλνει στον τύπο ότι έχει. 
Κοτόπουλο από το Νεοχώρι, την Αθήνα, 
την Αρτα, την Ιταλία, την Βραζιλία. Ο τύπος 
τα μυρίζει, καταλαβαίνει από που είναι, 
και τα στέλνει όλα πίσω.
Σηκώνεται ο μεθυσμένος, πάει στον τύπο 
σκουντουφλώντας από το μεθύσι και λέει:
– Ρε φιλαράκι, δεν μυρίζεις και εμένα; 
Γιατί δεν θυμάμαι που μένω!

• Σε ένα εστιατόριο ο πελάτης λέει στο 
γκαρσόν:
– Σας παρακαλώ, μπορείτε να πάρετε το 
κοτόπουλο να το ψήσετε λιγάκι ακόμα?
– Γιατί, τι έχει?
– Μου τρώει τις πατάτες!

ΕΔΩ ΓΕΛΑΜΕ

Του Δημήτρη Πετράκου

Ζορό 2020...

Προφυλαχτείτε.. 
μέρες που είναι.




