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Καλοκαίρι στο χωριό
το Κλινδιά κάθε καλοκαίρι έρχονται σχεδόν όλοι οι πατριώτες. Τα
σπίτια γεμίζουν ζωή, γίνονται από
πραγματικά φαντάσματα τον χειμώνα,
ανθρώπινες χαρούμενες εστίες. Οι Κλινδαίοι που κατοικούν μόνιμα σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, αλλά και στο εξωτερικό,
κατεβαίνουν στο χωριό τους να απολαύσουν τον καθαρό αέρα το απέραντο πράσινο, την απόλυτη ηρεμία. Για όλους
εμάς που δεν μένουμε στον Κλινδιά, το
χωριό αποτελεί ένα καταφύγιο μέσα στο
οποίο ξεχνάμε άγχη, στεναχώριες,
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στρεσαρίσματα, εντάσεις. Γίνεται βάλσαμο για τον καθένα μας, που επιθυμεί
να ισσοροπήσει ψυχολογικά, να βρει τον
πραγματικό του εαυτό.
Όμως, πέρα από αυτά τα πολύ θετικά
που προσφέρει το χωριό μας, είναι
ανάγκη να επισημάνουμε και ένα αρνητικό που αφορά τη συρρίκνωση και ερημοποίηση του τα τελευταία χρόνια.
Το χωριό μας αγαπητοί πατριώτες
συνεχώς αδειάζει. Κλείνουν τα σπίτια

Συνέχεια στη σελ. 4

Ευλογία της νιότης
Άραγε ποιός να είναι ο ρόλος μου,
ενώ γίνομαι ο αποδέκτης μιας τόσο ευγενικής και υπερβολικής γενναιοδωρίας;
Τα πόδια μου δεν πατάνε πλέον στο έδαφος, αισθάνομαι να βαδίζω στον αέρα
και το κεφάλι μου να στριφογυρίζει. Τούτη τη στιγμή δεν είναι καθόλου εύκολο
να είμαι ο εαυτός μου. Έχω δεχθεί, ως
σήμερα, ένα σωρό δωρήματα και τιμητικές διακρίσεις. Ο εαυτός είναι αυτό που
είναι αλλά εγώ έχω μείνει έκθαμβος με
το φόρο τιμής που αποδίδεται στην πατρίδα μου, που τον εθνικό της ύμνο
ακούσαμε μόλις τώρα ν’ αντηχεί σε αυτό
το μέγαρο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που μένω έκθαμβος. Στην περίοδο των ευλογημένων
νιάτων μου, σε πολλές περιπτώσεις, αι-

σθάνθηκα ανάλογα. Αλλά μήπως κάτι
παρόμοιο δεν έχει συμβεί στη ζωή κάθε
νέου ανθρώπου; Οι μόνοι νέοι άνθρωποι
για τους οποίους το αίσθημα αυτό απουσιάζει είναι οι συντηρητικοί νέοι, δηλαδή
οι νέοι που γεννήθηκαν γέροι, που δεν
γνωρίζουν τι σημαίνει να παρασύρεται
κανείς. Δεν μπορεί να υπάρξει χεριότερη
μοίρα για ένα νέο άνδρα ή γυναίκα από
το να οχυρωθεί πολύ νωρίς με φρόνηση
και άρνηση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
υπάρχουν άφθονες στιγμές για να παρασυρθεί κανείς στην μετέπειτα ζωή του.
Αλλά τι με αυτό; Παραμένουμε ό,τι είμαστε και χωρίς ενδοιασμό, πρόκειται για
κάτι καλό για όλους μας.

Συνέχεια στη σελ. 4

Μεγάλη επιτυχία στη χοροεσπερίδα
του Συλλόγου μας στην Αθήνα
Με πολύ μεγάλη επιτυχία στέφθηκε
η φετινή χοροεσπερίδα του Συλλόγου
μας στο κέντρο “Βοτανικός” στην Αθήνα.
Παρά τις ομολογουμένως πολύ δύσκολες οικονομικές συγκυρίες τα μέλη
του Συλλόγου μας (Κλινδαίοι και φίλοι)
τιμώντας τόσο το χωριό, την ιστορία του
και τις ρίζες τους, όσο και το Πολιτιστικό
τους Σύλλογο, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και προσήλθαν μαζικά σε αυ-

τό. Θέλουμε να πιστεύουμε πως όλοι
τους γλέντησαν και διασκέδασαν με την
ψυχή τους. Εμείς ως μέλη του Δ.Σ. δεν
έχουμε παρά να τους ευχαριστήσουμε
θερμά και γι’ αυτή την συμμετοχή τους.
Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Γιαννόπουλος
Ο Γεν. Γραμματέας
Βασίλης Αγγελόπουλος

Νέα έκδοση
«Κλινδιώτικα Νέα»
Ως γνωστό εδώ και περίπου δύο χρόνια έχει σταματήσει να εκδίδεται η εφημερίδα μας «Κλινδιά». Οι
λόγοι ήταν καθαρά οικονομικοί. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, μετά από πολλές προσπάθειες, εξασφάλισε
τα χρήματα που θα καλύπτουν το κόστος της τρίμηνης
έκδοσης της. Ευελπιστούμε πως το νέο έντυπο θα είναι πολύ καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο. Φιλοδοξούμε η καινούργια μας εφημερίδα να γίνει το μέσο
που θα μας φέρει όλους μας πιο κοντά, αφού αυτός είναι και παραμένει ο πρωταρχικός μας στόχος.
Το Δ.Σ.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Δημήτρης Γιαννόπουλος
Νίκος Αθ. Γιαννόπουλος
Βασίλης Αγγελόπουλος
Ηλίας Γκάτσης
Βασίλης Μπαλάσκας
Μπάμπης Αγγελόπουλος
Βασίλης Γιαννόπουλος
Γιάννης Γιαννόπουλος
Αργύρης Γιαννακόπουλος
Μάριος Τόλιος
Σταύρος Κωνσταντόπουλος

(Πρόεδρος)
(Αντιπρόεδρος)
(Γραμματέας)
(Ταμίας)
(Κοσμήτορας)
(Μέλος)
(Μέλος)
(Μέλος)
(Μέλος)
(Μέλος)
(Μέλος)
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Νόσος Alzheimer - Άνοια
να πρόβλημα που καλούμαστε όλοι μας να αντιμετωπίσουμε
ανεξάρτητα
αν
είμαστε γιατροί ή όχι είναι η νόσος
του Αlzheimer. Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι όλοι μας στο στενό μας
οικογενειακό περιβάλλον έχουμε
κάποιο ηλικιωμένο άτομο. Τα τελευταία χρόνια παράλληλα με την αύξηση του μέσου όρου ζωής του
σύγχρονου ανθρώπου παρατηρείται
σε παγκόσμιο επίπεδο μια μαζική
αύξηση του αριθμού των ατόμων
που προσβάλλονται από άνοια. Η
επίπτωση της άνοιας αυξάνεται
σταδιακά στη μεγάλη ηλικία: από το
5% για όλα τα άτομα ηλικίας άνω
των 65 ετών, στο 20% για τις ηλικίες
άνω των 80 ετών και στο 30% για τις
ηλικίες άνω των 90 ετών. Εκτός απ’
το μεγάλο αριθμό των πασχόντων, η
άνοια συνιστά σημαντικό πρόβλημα
αφ’ ενός λόγω των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσέων της και αφ’
ετέρου λόγω των επιπτώσεων σ’
ένα άλλο μεγάλο μέρος του πληθυσμού που είναι οι οικογένειεες των
πασχόντων.

Έ

Η άνοια είναι μια συνδρομή που
έχει συνήθως προοδευτική και μη
αντιστρεπτή εξέλιξη.
Βέβαια, πολλές φορές η διάγνωση γίνεται δύσκολα και όταν πλέον
ο ασθενής έχει βαρύνει αρκετά. Ο
πλέον κοινός τύπος άνοιας είναι η
νόσος του Alzheimer που χαρακτηρίζεται απ’ τη σταδιακή απώλεια συνείδησης και άλλων γνωστικών
ικανοτήτων. Η σταδιακή επιδείνωση
έχει ως κατάληξη το θάνατο εντός
6-12 ετών. Οι εκδηλώσεις της άνοιας ποικίλλουν ανάλογα με τη φάση
της νόσου.
Γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνεται διερεύνηση των ασθενών με
άνοια προτού αρχίσει η αντιμετώπιση. Διαφέρει αυτό που λέμε ελάττωση της μνήμης που σχετίζεται με
την ηλικία μ’ αυτό που ονομάζουμε
νόσος Alzheimer.
Δηλαδή, το να ξεχνά ο ηλικιωμένος ένα μέρος ενός γεγονότος είναι
φυσιολογικό. Αντίθετα το να ξεχνά
εντελώς ένα γεγονός είναι σημάδι
ότι πρόκειται για ασθενή με άνοια.
Ο ασθενής με άνοια ξεχνά προ-

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Οι επιστολές και οι συνεργασίες πρέπει να είναι ενυπόγραφες, καθαρογραμμένες, ευανάγνωστες και να βρίσκονται εντός των πλαισίων
της ευπρέπειας και της κοσμιότητας.
• Η Διεύθυνση της εφημερίδας διατηρεί το δικαίωμα της μη δημοσίευσης ή της περικοπής ενός κειμένου, εφ’ όσον κρίνει ότι μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση ή προσωπικές αντιπαραθέσεις.
• Τα αποστελλόμενα κείμενα, μετά τη δημοσίευσή τους καταστρέφονται.
• Τα ενυπόγραφα κείμενα δεν εκφράζουν αναγκαστικά την άποψη της
Εφημερίδας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΕΣ
Διαβάστε και διαδώστε παντού τα «Κλινδιώτικα Νέα».
Είναι η δική σας εφημερίδα. Είναι η φωνή του Συλλόγου.
Είναι η φωνή του χωριού μας.
Όσο ψηλά ή μακριά αν φθάσουμε ή βρεθούμε,
θα τρεφόμαστε από τις ρίζες μας.
Σύλλογος Κλινδαίων
“Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ”
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οδευτικά λέξεις ή ονόματα αντικειμένων, ενώ ο “φυσιολογικός” ηλικιωμένος τη λέξη την “έχει” στην
άκρη της γλώσσας του.
Ο ασθενής με νόσο Αlzheimer
παρουσιάζει σταδιακή ανικανότητα
να ακολουθεί γραπτές ή προφορικές
εντολές, ενώ ο “φυσιολογικός” ηλικιωμένος είναι συνήθως ικανός. Ο
ασθενής με άνοια επίσης παρουσιάζει σταδιακή ανικανότητα στο να
παρακολουθήσει μια ιστορία στην
τηλεόραση, στο να κάνει αριθμητικούς υπολογισμούς, αντίθετα ο φυσιολογικός ηλικιωμένος συνήθως
μπορεί με πιο αργούς ρυθμούς απ’
ό,τι παλιότερα. Δυστυχώς στη νόσο
Αlzheimer δεν είναι εύκολο να διαγνωστεί έγκαιρα γιατί η νόσος είναι
ύπουλη και αρκετά αργή. Ο ασθενής
με το πέρασμα των χρόνων αδυνατεί να αυτοεξυπηρετηθεί, έχει μια
διάθεση που ποικίλλει και συνήθως
δε θυμάται πρόσφατα γεγονότα αλλά θυμάται τα παλαιότερα.

Ένα χαρακτηριστικό έντονο είναι ότι αυτά τα άτομα δεν έχουν επίγνωση του προβλήματός τους. Δεν
καταλαβαίνουν ότι έχουν πρόβλημα. Βέβαια είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ακόμη και σήμερα θεραπεία
αποτελεσματική δεν υπάρχει. Απλά
αν διαγνωστεί πρώιμα υπάρχει δυνατότητα να εξασφαλιστεί μια πιο
επιβραδυνόμενη φθίνουσα πορεία.
Η ποιότητα ζωής είναι σημαντικό να
εξασφαλίζεται σ’ αυτούς του ασθενείς. Γι’ αυτό ο πληθυσμός οφείλει
να είναι ενήμερος και καλά πληροφορημένος. Να μη γυρνά την πλάτη
σε ανθρώπους που στην ουσία βρίσκονται μπροστά του ανήμποροι και
αβοήθητοι. Η νόσος Alzheimer μας
αφορά όλους, γιατί τελικά δεν είναι
τόσο σπάνια όσο νομίζουμε.
Νατάσα Γ. Παναγοπούλου
Ειδ. Αναισθησιολόγος

Το ανέκδοτο της εφημερίδας μας

Οι ανικανοποίητες γυναίκες…
Στη Νέα Υόρκη, άνοιξε ένα καινούργιο μαγαζί, όπου οι γυναίκες
μπορούν να διαλέξουν και να αγοράσουν σύζυγο.
Στην είσοδο μια ταμπέλα επεξηγεί τον τρόπο λειτουργίας και
τους κανόνες:
«Μπορείτε να επισκεφθείτε το κατάστημα ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΦΟΡΑ».
Υπάρχουν 6 όροφοι, και τα χαρακτηριστικά των ανδρών καλυτερεύουν όσο ανεβαίνετε.
Μπορείτε να διαλέξετε σύζυγο στον όροφο που βρίσκεται κάθε
φορά ή να ανεβείτε στον παραπάνω. Δεν μπορείτε να γυρίσετε στον
προηγούμενο όροφο».
Μια γυναίκα αποφασίζει να επισκεφθεί το κατάστημα συζύγων,
προκειμένου να βρει σύντροφο.
Στον πρώτο όροφο η ταμπέλα γράφει: «Αυτοί οι άντρες έχουν
δουλειά». Η γυναίκα αποφασίζει να προχωρήσει.
Στον δεύτερο όροφο η ταμπέλα λέει: «Αυτοί οι άντρες έχουν δουλειά και αγαπούν τα παιδιά». Η γυναίκα αποφασίζει να προχωρήσει.
Στον τρίτο όροφο η ταμπέλα λέει: «Αυτοί οι άντρες έχουν δουλειά, αγαπούν τα παιδιά, είναι εξαιρετικά ωραίοι».
«Ουάου» σκέφτεται η γυναίκα, αλλά αισθάνεται ότι πρέπει να
προχωρήσει.
Στον τέταρτο όροφο η ταμπέλα λέει: «Αυτοί οι άντρες έχουν δουλειά, αγαπούν τα παιδιά, είναι εξαιρετικά ωραίοι και βοηθάνε στις
δουλειές του σπιτιού».
«Απίστευτο!, λέει η γυναίκα. «Έτσι μου ’ρχεται να ψωνίσω εδώ»,
αλλά ανεβαίνει έναν ακόμα όροφο.
Στον πέμπτο όροφο βρίσκεται μια ταμπέλα που γράφει: «Αυτοί οι
άντρες έχουν δουλειά, αγαπούν τα παιδιά, είναι εξαιρετικά ωραίοι,
βοηθάνε στις δουλειές του σπιτιού και είναι τρομεροί εραστές και πολύ ρομαντικοί».
Αυτή τη φορά η γυναίκα δελεάζεται στ’ αλήθεια να μείνει και να
διαλέξει σύζυγο, μα τελικά αποφασίζει να ανέβει και στον τελευταίο
όροφο.
Στον έκτο όροφο η ταμπέλα λέει: «Είστε η επισκέπτρια αρ.
31.652.069 αυτού του ορόφου. Δεν υπάρχουν άντρες εδώ. Αυτός ο
όροφος υπάρχει μόνο για να αποδείξει ότι είναι αδύνατον να ευχαριστήσεις μια γυναίκα. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το κατάστημά
μας».
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Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες
Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες
υτές οι δύο θαυμάσιες ελληνικές ταινίες
που έχουν κοινό αντικείμενο (την διχόνοια, την ζήλεια και τον φθόνο ανάμεσα
σε οικογένειες) εκφράζουν μια σκληρή πραγματικότητα που υπήρχε, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα υπάρχει για πάντα.
Η διχόνοια θεωρείται από πολλούς, και μάλλον έχουν δίκιο σαν προπατορικό αμάρτημα της
φυλής μας. Γεννήθηκε μαζί με τους Έλληνες. Οι
Έλληνες που πρώτα αυτοί πήραν τις πέτρες και
τις έκαναν αγάλματα, που πρώτοι αυτοί δίδαξαν
πολιτισμό, επιστήμες, φιλοσοφία, τέχνες, κατόρθωσαν σε πολλές περίοδους της ιστορίας από βασιλιάδες άρχοντες να γίνουν σκλάβοι, για
χάρητης.
Οι συγγραφείς των δύο αυτών ταινιών δεν
χρειάστηκε να βάλουν καθόλου φαντασία, δεν είχαν την ανάγκη να οραματιστούν. Η ίδια η ζωή
τους έδινε πάμπολλα παραδείγματα αιώνιας διαμάχης και μίσους μεταξύ οικογενειών.
Δυστυχώς και σήμερα παρ’ όλη την ανάπτυξη,
την μόρφωση, την εξάλειψη του αναλφαβητισμού υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν άνθρωποι
και ομάδες που βρίσκονται σε διαρκή σύγκρουση
σε ένα άκρατο ανταγωνισμό. Έχουν καταργήσει,
έχουν ακυρώσει στην πράξη ό,τι πιο ανθρώπινο
και ποιοτικό. Την επικοινωνία, τη σχέση μεταξύ
τους.
Ταμπουρώνονται ο κάθε ένας στο δικό του
στρατόπεδο και πυροβολούν, βγάζοντας δηλητήρια για τους δήθεν εχθρούς για τους υποτιθέμενους αντιπάλους.
Γιατί συμβαίνουν αυτά; Τι λένε οι ίδιοι;
Φυσικά οι ίδιοι ισχυρίζονται πως αυτή τους η
αντιπάθεια και κακία στηρίζεται σε κάποιες οικονομικές, κληρονομικές, πολιτικές η άλλες μικροδιαφορές. Λένε πως οι ίδιοι έχουν περάσει πολλά
από τους άλλους, πως τους ζηλεύουν, πως τους
φθονούν και γι’ αυτό δεν θέλουν κανενός είδους
σχέση.
Βέβαια αν κανείς ρωτήσει ξαφνικά πολλούς
απ’ αυτούς γιατί δεν μιλάνε με τον Α ή με τον Β,
θα απαντήσουν πως δεν θυμούνται. Ο σεναριογράφος της ταινίας Βροντάκηδες και Φουρτουνάκηδες προσπάθησε μέσα από την υπερβολή να
ειρωνευτεί και τελικά να στυλιτεύσει με όλη του
την δύναμη, τις δύο αυτές οικογένειες. Θυμηθείτε την Αλίκη Βουγιουκλάκη όπου απαντά στην
ερώτηση του νεόφερτου στο νησί αστυνομικού,
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γιατί τέτοια έχθρα με την οικογένεια των Φουρτουνάκηδων; Γιατί ο προπάππους του προπάππου
του παππού του Παπαμιχαήλ είχε κλέψει λέει μια
γίδα από τον προπάππου του προπάππου του
παππού της. Εδώ ο συγγραφέας ξεγυμνώνει τις
δύο οικογένειες, τις αφήνει στην ουσία χωρίς
επιχειρήματα να προσπαθούν να δικαιολογήσουν
τα αδικαιολόγητα.
Αυτή την ταινία την έχουμε δει αρκετές φορές όλοι μας και μάλιστα γελάμε κάθε φορά με
τους αστείους λόγους που επικαλούνται οι πρωταγωνιστές. Δεν ξέρω όμως πόσοι γελάνε με μας
για αντίστοιχες περιπτώσεις!!!
Θεωρώ πως όλες αυτές οι προστριβές των ανθρώπων και δη των Ελλήνων είναι αποτέλεσμα
ενός και μόνο λόγου. Του εγωισμού που υπάρχει
στον καθένα μας, που δεν μας δίνει τη λεβεντιά
να συγχωρούμε.
Μακάρι στη ζωή μας να κυλούσαν όλα όπως
θα θέλαμε. Μακάρι οι γνώμες, οι ιδέες, οι απόψεις μας να ήταν απολύτως σύμφωνες. Μακάρι
να μην υπήρχαν διαφορετικά συμφέροντα (Αν και
σε μια τέτοια περίπτωση φαντάζομαι θα υπήρχε
ανία, μονοτονία). Έτσι κι αλλιώς λοιπόν οι σχέσεις μας με τον σύντροφό μας, τα παιδιά μας, τα
αδέρφια μας, το πεθερικά μας, τους συγγενείς
και φίλους μας πολλές φορές περνούν από κρίση.
Φυσικά και δεν συμφωνούμε σε όλα. Θα ήταν
υπερβολικό επίσης να έχουμε την απαίτηση να
μας αγαπούν και να μας το δείχνουν έμπρακτα
όλοι. Δεν είμαστε θεοί. Άνθρωποι, είμαστε.
Έχουμε αδυναμίες, ελλείψεις, μειονεκτήματα. Πολλές φορές έχουμε και λανθασμένες συμπεριφορές.
Όμως το να ταμπουρωνόμαστε εμείς από την
μια μεριά θεωρώντας πως έχουμε το αλάθητο και
οι άλλοι από την αντίθετη μεριά πιστεύοντας πως
εκείνοι έχουν δίκιο, μόνο θλίψη προκαλεί. Το
σχοινί συνεχώς τεντώνεται, και κάποια στιγμή
κόβεται με απρόβλεπτες συνέπειες.
Το κάθε ««στρατόπεδο» προσπαθεί και βρίσκει όσα περισσότερα, αρνητικά για το άλλο. Δεν
είναι και τίποτα το δύσκολο.
Θέλοντας να ενισχύσω ακόμη πιο πολύ την
διάσταση του εγωισμού ως κύριου λόγου των διενέξεων, θα αναφέρω μια φράση ενός σύγχρονου
φιλοσόφου: «Μην νομίζετε, πως οι άνθρωποι είναι εναντίον σας. Απλά είναι υπέρ του εαυτού
τους». Συμφωνώ απόλυτα και εξηγούμαι:
Ο καθένας μας έχει κάποιες αδυναμίες, κάποιες ατέλειες. Η φύση από την στιγμή που μας
έκανε ανθρώπους και όχι θεούς, μας προίκισε με
ένα σημαντικό ένστικτο για να μπορέσουμε να
επιβιώσουμε. Την αυτοσυντήρηση. Όταν πεινάμε
ψάχνουμε για τροφή, όταν διψάμε για νερό, όταν
ζεσταινόμαστε για δροσιά, όταν κρυώνουμε για
ζεστασιά. Όταν μειονεκτούμε σε κάποια πράγματα, όταν έχουμε κενά, φοβίες, κόμπλεξ το ένστι-

κτο αυτό και πάλι κινητοποιείται.
Όταν όμως παρ’ όλη την κινητοποίησή του
δεν υπάρχει αποτέλεσμα, και συνεχίζουν τα προβλήματά μας, τότε συνήθως θεωρούμε πως φταίνε οι άλλοι γι’ αυτά και γι’ αυτό τους επιτιθέμεθα.
Αντί να συνεχίζουμε την προσπάθεια να βελτιωθούμε εμείς, επιλέγουμε την εύκολη λύση να
τα ρίχνουμε στους άλλους. Αντί να ψάχνουμε να
δούμε τι φταίει μέσα μας στρεφόμαστε με απίστευτη σκληρότητα απέναντι στους άλλους που
τους θεωρούμε εχθρούς και βασική αιτία της αρνητικής μας κατάστασης.
Θέλω λοιπόν να πω σε όλους αυτούς που βρίσκονται σε αιώνιες διαμάχες μια φράση που έχει
γραφτεί και σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδα μας: «Αν θέλετε να ευτυχήσετε για μια φορά
εκδικηθείτε. Αν όμως θέλετε να ευτυχήσετε, για
όλη την ζωή σας συγχωρείτε…».
Ας μην έχουμε αυταπάτη πως περνούμε ή
νιώθουμε καλά με το να απομακρυνόμαστε από
τους άλλους. Μην έχουμε την ψευδαίσθηση πως
βρισκόμενοι στο περιθώριο, απομονωμένοι από
τους συγγενείς και φίλους πως με αυτό τον τρόπο γινόμαστε καλύτεροι, ανώτεροι, κάποιοι…
Τα πραγματικά συναισθήματα των απομονωμένων ανθρώπων δεν είναι αυτά που φαίνονται.
Δυστυχώς είναι οι ενοχές, η λύπη, η μελαγχολία,
η μοναξιά.
Γνωρίζουμε όλοι ανθρώπους συγγενείς μεταξύ τους να έχουν να μιλήσουν 10-20-30 χρόνια.
Αδέρφια, ξαδέρφια, πεθερές, νύφες να μην
έχουν καμμία επικοινωνία. Και το χειρότερο να
θέλει ο ένας το κακό του άλλου. Να χαίρεται με
την καταστροφή του. Να νιώθει απόλυτη ικανοποίηση όχι όταν αυτός κερδίζει κάτι αλλά όταν ο
δήθεν αντίπαλος χάνει.
Θα τελειώσω με μια παραβολή που την είχα
γράψει παλιότερα σε άλλη όμως παραλλαγή.
Ήρθε ένας μάγος κάποτε σε ένα χωριό και
βρήκε μια γυναίκα να κάθεται έξω από το σπίτι
της. Της συστήθηκε και της λέει να του πει μια
οποιαδήποτε επιθυμία της να την κάνει πράξη. Ο
μάγος όμως έβαζε και ένα όρο, στην γυναίκα. Της
λέει πως όταν θα ικανοποιηθεί η επιθυμία σου
ταυτόχρονα θα ικανοποιείται εις διπλούν η γειτόνισσα. Η γυναίκα λοιπόν ενθουσιασμένη άρχισε
να σκέπτεται και τις πιο απίθανες επιθυμίες της.
Όμως κόλλαγε στη γειτόνισσα. Σκεπτόταν. Αν ζητήσω μια βίλλα θα κάνει δύο βίλλες στη γειτόνισσα. Αν ζητήσω αυτοκίνητο πολυτελείας, δύο
αυτοκίνητα πολυτελείας η γειτόνισσα. Κουράστηκε να σκέφτεται αλλά τελικά το βρήκε: «Μάγε
θέλω να μου βγάλεις το ένα μου μάτι».
Βασίλης Μπαλάσκας
Κοινωνιολόγος
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Καλοκαίρι στο χωριό
Συνέχεια από τη σελ. 1
του, το ένα μετά το άλλο. Σε λίγο καιρό ίσως μπει και γενικό λουκέτο. Οι
ηλικιωμένοι που έχουν μείνει (στην
πλειοψηφία τους γυναίκες - χήρες)
κάποια στιγμή θα φύγουν και αυτοί
από τη ζωή.
Έχουμε λοιπόν όλοι μας υποχρέωση να σώσουμε ό,τι μπορούμε.
Έχουμε καθήκον να διατηρήσου-
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Αναμνήσεις

με την ιστορία του, τις παραδόσεις,
τις αρχές και τις αξίες του, που άφησαν ως παρακαταθήκη σε μας οι πρόγονοί μας. Με τις ολοένα και πιο
συχνές επισκέψεις μας να δίνουμε,
ζωντάνια στο χωριό μας. Μην ξεχνάμε ποτέ πως εκεί βρίσκεται η ιστορία
μας. Να θυμόμαστε κάθε στιγμή πως
από εκεί προέρχονται οι ρίζες μας
και ό,τι κουβαλάμε μέσα σε όλη τη
ζωή.

Ευλογία της νιότης
Συνέχεια από τη σελ. 1
Αλλά αυτό που θα ήθελα να συμβεί τούτη τη στιγμή, μέσα στα φώτα
και πριν η περίλαμπρη αυτή συνάθροιση γεμίσει τον καθένα σας με
δώρα, λουλούδια και προσφορές της
ποίησης, είναι να νιώσω για μια ακόμη φορά νέος, να καβαλήσω την κορυφή του κύματος. Αυτό είναι που θα
έπρεπε να ευχηθώ να μου συμβεί σ’
αυτήν την υπέροχη περίσταση. Είναι
ίσως η τελευταία ευκαιρία για μένα.
Δεν θα το κάνω όμως, γιατί δεν είμαι
σε θέση να αποδράσω με σαρκασμό.
Σήμερα αγαπητοί φίλοι μου απονεμήθηκαν πολλά δώρα και τιμητικές

διακρίσεις, λείπει όμως ένα μοναχά
δώρο, το πιο σημαντικό, το μοναδικό
δώρο που μετράει, το δώρο της νιότης. Κανείς από όλους εμάς δεν είναι
τόσο γέρος ώστε να μην την θυμάται. Αλλά εμείς που έχουμε μεγαλώσει χρειάζεται να κάνουμε ένα νοερό
βήμα πίσω για να τη συναντήσουμε,
οφείλουμε να το κάνουμε με ευγένεια και αξιοπρέπεια.
Δεν γνωρίζω τι πρέπει να πράξω
ποιο είναι το σωστό, για τους νέους
μας, ώστε να το πράξει κανείς. Υψώνω το ποτήρι μου στα νιάτα της
Σουηδίας στους νέους ανθρώπους
οπουδήποτε στο κόσμο, σ’ οτιδήποτε
νέο στη ζωή.

1971 Αγ. Παντελεήμονας

Είπαν…
• «Οι Έλληνες δύσκολα κουμαντάρονται. Πρέπει να χτυπήσουμε βαθιά μέσα στις πολιτιστικές ρίζες
τους, στη γλώσσα τους, στη θρησκεία τους, στην ιστορία τους, ώστε να συμβιβασθούν και να διευκολυνθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα σχέδιά μας στα Βαλκάνια, στη Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή…»
Χένρυ Κίσιγκερ
(τ. ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, το 1974 με τις εξελίξεις του Κυπριακού…)
• Του φτωχού τ’ αρνί κριάρι δεν γίνεται… (δηλ. τα φτωχά μυαλά, δεν μπορούν να τύχουν πραγματικής
αποδοχής στην κοινωνία…)
Βασίλης Τσιούτσιας
• Τα μεγάλα μυαλά μιλούν για ιδέες, τα πρακτικά (μυαλά) μιλούν για γεγονότα και τα μικρά για τους
γείτονες (κατιναριό…).

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ
“Ο ΓΙΩΡΓΟΣ”
(πρώην Μαύρος Γάτος)
ΦΑΓΗΤΑ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ
Πολέμωνος 4, Πλ. Προσκόπων,
Παγκράτι Τηλ: 210 7236903
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Χρυσελεφάντινο άγαλμα του Δία
Εκεί που η τέχνη άγγιζε τη θεότητα

ο ωραιότερο άγαλμα της αρχαιότητας που υπολογίζεται ότι είχε επάνω
του περισσότερο από έναν τόνο χρυσάφι-, ο χρυσελεφάντινος Ολύμπιος
Δίας, έργο του Αθηναίου γλύπτη Φειδία, άφηνε ανεξίτηλη εντύπωση σε
όσους το έβλεπαν. Έλαμπε πάνω στον θρόνο του, μέσα στο μισοσκόταδο του
σηκού του ναού του στην Αρχαία Ολυμπία, κοντά στο Στάδιο των Ολυμπιακών
Αγώνων. Η γιγάντια μορφή του καταλάμβανε όλο τον χώρο από το δάπεδο ως
το ταβάνι και καθήλωνε τον επισκέπτη. Θεϊκός με τα ολόχρυσα μαλλιά, το ιμάτιο και τα σανδάλια, αλλά συγχρόνως και ανθρώπινος. Η κεφαλή (ύψους δύο
μέτρων), το σώμα, τα μέλη είχαν την απόχρωση της ζεστής ανθρώπινης σάρκας
που δίνει το ελεφαντόδοντο. Ο Δίας της Ολυμπίας προκαλούσε θαυμασμό και
συγκίνηση.
Δώδεκα μέτρα ψηλός -όσο ένα τετραώροφο κτίριο- με ένα χρυσό στεφάνι
ελιάς στα βοστρυχωτά μαλλιά, με ένα επίσης χρυσελεφάντινο άγαλμα φτερωτής Νίκης σε φυσικό μέγεθος στο δεξί χέρι και το σκήπτρο με τον αετό -το σύμβολό του- στο άλλο, ο Δίας παρέμεινε στο βάθρο του, ύψους 1,10 μ., επί εννέα
αιώνες: από το 432 π.Χ. ως το 394 μ.Χ. Μπροστά του στεφανώθηκαν εκατοντάδες Ολυμπιονίκες. Με διαταγή του Θεοδόσιου Α’ που έκλεισε τα αρχαία ιερά και
απογόρευσε την τέλεση των Αγώνων, μεταφέρθηκε στην Kωνσταντινούπολη,
μαζί με τα άλλα διάσημα «είδωλα» των ελληνικών ναών. Εκεί καταστράφηκε μισόν αιώνα αργότερα, σε μια πυρκαγιά των ανακτόρων το 475 μ.Χ. Ο χρυσελεφάντινος Δίας της Ολυμπίας δεν άφησε πίσω του κανένα αντίγραφο… Ήταν
ανεπανάληπτος. Μονάχα κάποια αρχαία νομίσματα της Ήλιδας, της εποχής
Αδριανού -2ος αι. μ.Χ.- σώζουν το περίγραμμα της μορφής. Προκαλούσε τόσο
θαυμασμό και ψυχική ανάταση, ώστε όπως έλεγε ο Χρυσόστομος ο Δίων, όποιος δεν έχει δει τον Ολύμπιο Δία έστω για μία φορά στη ζωή του πρέπει να θεωρείται δυστυχής.
Για κανένα άλλο άγαλμα της αρχαιότητας δεν υπάρχουν τόσες περιγραφές
και αναφορές αρχαίων συγγραφέων. Έλεγαν μάλιστα ότι ή ο Φειδίας ανέβηκε
στον Όλυμπο και είδε τον Δία σ’ όλο του το μεγαλείο ή ότι ο ίδιος ο Κύριος του
κόσμου κατέβηκε στην Ολυμπία, πόζαρε για τον Φειδία, και φανέρωσε μόνο σ’
αυτόν, τον γλύπτη των θεών, την αθάνατη φύση του. Η μορφή του ήταν εμπνευσμένη από τους στίχους του Ομήρου στην πρώτη ραψωδία της Ιλιάδας: «…είπε,
και με τα σκοτεινά του φρύδια ο γιός του Κρόνου κατάνεψε. Τα θεία μαλλιά του
κοσμοκράτορα κυμάτισαν πάνω από το αθάνατο κεφάλι του κι έσεισε τον μεγάλο Όλυμπο».
Μ’ αυτό το άγαλμα η τέχνη άγγιξε τη θεότητα. Την εξανθρώπισε και πήρε
μια γεύση αθανασίας. Όταν ο Φειδίας ανέλαβε τη δημιουργία του αγάλαμτος,
που τέλειωσε το 432 π.Χ., είχε ολοκληρώσει τα συγκλονιστικά Γλυπτά και τη
χρυσελεφάντινη Αθηνά του Παρθενώνα.
Ο Φειδίας παρακάλεσε τον Δία να του δώσει ένα σημάδι αν το άγαλμά του
ήταν αρεστό. Κι αμέσως εκείνος έριξε έναν κεραυνό στο δάπεδο του δωρικού
ναού, που ήταν ο μεγαλύτερος της Πελοποννήσου. Κόστισε 300 τάλαντα, ποσό
ιλιγγιώδες. Τα χρήματα για τα πανάκριβα υλικά κατασκευής του αγάλαμτος
(έβενος, υαλόμαζα, πολύτιμοι λίθοι) εξασφαλίσθηκαν, όπως αναφέρει ο περιηγητής Παυσανίας τον 2ο αι. μ.Χ., από τα λάφυρα που άρπαξαν οι Ηλείοι στον
πόλεμο για την υποταγή της Τριφυλίας. Ο Δίας, θεός, πατέρας θεών και ανθρώπων, ο άρχοντας που κυβερνούσε τον κόσμο, έστελνε τη βροχή, την αστραπή
και τον κεραυνό, έβλεπε τα πάντα, τιμωρούσε το κακό και αντάμειβε το καλό,
ήταν ο θεός της νίκης. Ήταν ακόμη ο θεός της φιλοξενίας, προστάτευε τους ικέτες. Ο Λουκιανός υπογραμμίζει τη διαφορά μεταξύ τού είναι και τού φαίνεσθαι
αυτού του διάσημου αγάλματος. Απ’ έξω η λάμψη, η τέχνη, η πολυτέλεια. Από
μέσα ένας ξύλινος σκελετός, γύψος, πηλός, σίδερα, όπου ήταν μονταρισμένα
τα ελεφάντινα μέλη και τα χρυσά ελάσματα και αποτελούσε ιδεώδη «τόπο διαμονής για ποντικούς και αρουραίους».
Ο γεωγράφος Στράβων από την πλευρά του, παρατηρώντας το καθιστό
άγαλμα του Διός, σημειώνι ότι η κορυφή του κεφαλιού του σχεδόν ακουμπούσε
στο ταβάνι κι ότι αν σηκωνόταν από το θρόνο του «θα ανασήκωνε και τη στέγη
του ναού». Γιατί ο Φειδίας δεν το έκανε μικρότερο; Ίσως η στενότητα του χώρου αύξανε την εντύπωση του μεγαλείου, παρατηρούν οι ειδικοί. Την εν λόγω
εντύπωση ενίσχυε το βάθρο που καταλάμβανε το 1/3 της αίθουσας του σηκού.
Δύο μακριές αύλακες στο δάπεδο γεμάτες λάδι, με το οποίο περιέλουαν το
άγαλμα για να διατηρείται σε καλή κατάσταση το ελεφαντόδοντο, καθρέφτιζαν
τη μορφή δημιουργώντας ένα πρόσθετο εφέ.

Τ

Ήταν όλα προμελετημένα και ελεγχόμενα από τον επαναστάτη γλύπτη, που
τοποθέτησε στο υποπόδιο μια επιγραφή με το όνομά του: «Φειδίας ο Αθηναίος,
γιος του Χαρμίδη». Η υπογραφή ήταν μια χειρονομία με την οποία αποτίναξε
την προκατάληψη και υποτίμηση του επαγέλματός του, το οποίο συγκαταλεγόταν στα «βάναυσα» για τρεις λόγους: ο γλύπτης έπρεπε να δουλεύει με τα εργαλεία και με τα χέρια, να μαθητεύει και να πληρώνεται με χρήματα για το έργο
του.
Το μυστικό της επιτυχίας πρέπει να ήταν η σκηνοθεσία. Μόλις εβδομήντα
μέτρα έξω από τον Ναό του Διός, στον ίδιο άξονα, ώστε να εξασφαλίζει τις ίδιες
συνθήκες φωτισμού, τις ίδιες διαστάσεις με τον σηκό του ναού. Εκεί μέσα μαζί
με τον αδελφό του, τον ζωγράφο Πάναινο, ετοίμαζε τα μέλη του αγάλματος,
που συναρμολογήθηκε μέσα στον ναό, έχοντας πλήρη έλεγχο της κλίμακας,
του χώρου και του φωτισμού. Πέτυχε τον σκοπό του. Όσοι επισκέπτες έφθαναν
στην Ολυμπία ήθελαν να δουν τον Δία. Οι ιερείς κατ’ εξαίρεση επέτρεπαν έναντι εισιτηρίου την είσοδο στο άβατο του ναού και την έποψη του αγάλματος από
έναν εξώστη που περιέτρεχε την τρίκλιτη αίθουσα με τη διώροφη κιονοστοιχία.
Από ΤΑ ΝΕΑ,
“ΤΑ 27 ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”
Επιμέλεια: Γκάτσης Ηλίας
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Μικρό αφιέρωμα σε αυτούς
που έφυγαν για πάντα
από τη ζωή τη χρονιά που πέρασε
Του Βασίλη Μπαλάσκα
Πολλές φορές το μυαλό μου στέκεται σε όλους εκείνους τους
συγχωριανούς μας που έφυγαν από τη ζωή όλα αυτά τα χρόνια
που θυμάμαι τον εαυτό μου. Κάποτε προσπαθώ να συγκεντρωθώ, να φέρω στη μνήμη μου τις φιγούρες τους, τα πρόσωπά τους
χωρίς να αστοχήσω. Λέω, πως δεν πρέπει να κάνω λάθος στη
μνήμη γιατί θαρρώ πως τα μάτια τους με κοιτάζουν παρόλο που
δεν είναι πια ζωντανοί. Και τότε η μνήμη έρχεται. Ο χρόνος γυρίζει
πίσω. Το κενό που μας χωρίζει γεφυρώνεται.
Οι άνθρωποι που έχουν μοιραστεί μαζί τους κάποιες στιγμές
στο χωριό ή αλλού δεν ξεχνιούνται όσα χρόνια και να περάσουν.
Έχουν αφήσει πίσω τους την προσωπική τους σφραγίδα, το στίγμα, τα αποτυπώματά τους.
Την χρονιά που πέρασε οι ανθρώπινες απώλειες για το χωριό
μας ήταν δυσανάλογα πολλές με βάση τον πληθυσμό του. Χάσαμε τον Βασίλη Παλάσκα (του Κουσιαλόγιαννη) παλιό πρόεδρο
του συλλόγου μας.
Ακουλούθησαν ο χαμός του Παναγιώτη του Μαροτσούλα και
του Παναγιώτη του Μπαλάσκα (του παππά). Γύρω στα Χριστούγεννα έφυγε η Ελισάβετ Κωνσταντοπούλου και μετά από λίγο καιρό αυτός ο κύκλος έκλεισε με τον θάνατο του Βασιλάκη του
Μπαλάσκα. Φυσικά και δεν είχα με όλους τους εκείνες τις άμεσες,
προσωπικές επαφές ώστε να μπορέσω να δώσω μέσα από αυτό
μου το αφιέρωμα έστω την σχετική εικόνα τους. Θα αναφέρω μόνο πως όλοι εμείς οι συμπατριώτες τους, τους έχουμε κατατάξει
ήδη στην πιο αγνή μνήμη μας. Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας τιμώντας την μνήμη τους εκφράζουν την αμέριστη συμπαράσταση στους οικείους τους. Όλοι τους ήταν αξιόλογοι πατριώτες.
Είναι βέβαιο ως εκ τούτου πως αφήνουν ένα μεγάλο κενό τόσο
για το σύλλογο όσο και το χωριό μας. Θα τους θυμόμαστε πάντα
με αγάπη.
Πρόσφατοι θάνατοι πατριωτών
Έφυγε ο τελευταίος από τα αδέρφια του Λιατσικογιώργη ο
Χρήστος Γιαννόπουλος. Ακολούθησε η Πηνιώ του Θεμιστοκλή
του Μπαλάσκα παλιού Πρόεδρου του Συλλόγου μας. Τελευταίος
έφυγε από τη ζωή ο πάτερ Ιωσήφ κατά κόσμο Ηλίας Μπαλάσκας.
Το Δ.Σ. εκφράζει τα θερμά του συλλυπτήρια στους συγγενείς
τους.
Το Δ.Σ.
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Σκοπιανό: Και τώρα τι;
υπόθεση που αφορά την ονομασία των Σκοπίων μένει πάντα στην
πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, κυρίως μετά τη Σύνοδο Κορυφής
του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, την «επιτυχία» της ελληνικής πλευράς που πάγωσε την πρόσκληση της FYROM στη Συμμαχία και την έντονη
ανάμειξη του αμερικανικού παράγοντα. Δεν θέλει πολλή σκέψη για να καταλάβει κανείς ότι η διαπραγμάτευση βρίσκεται -κυριολεκτικά- στην κόψη
του ξυραφιού.
Ο διαμεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς, σε μια προσπάθεια επανεκκίνησης των διαπραγματεύσεων και με την ισχυρή προτροπή της Ουάσιγκτον, προγραμμάτισε επισκέψεις σε Αθήνα και Σκόπια, λίγες μέρες πριν
τη Μεγάλη Εβδομάδα, προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις των
δύο πλευρών.
Η Αθήνα, εδώ και μήνες, έχει ξεκαθαρίσει τη θέση της. Δεν έχει φύγει
ποτέ από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθιστώντας σαφές ότι θέλει σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, κοινή για όλους «erga omnes». Όμως, το θέμα είναι ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της
άλλης πλευράς: Μην ξεχνάμε ότι το πολιτικό σκηνικό στη γειτονική χώρα
είναι εξαιρετικά ρευστό, με εθνικιστικές εξάρσεις, που υποβοηθείται από
την έλλειψη κυβερνητικής σταθερότητας. Οι πρόωρες εκλογές της 1ης
Ιουνίου κρατούν δέσμιους τους πολιτικούς παράγοντες της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, που, οι μεν για μικροκομματικούς λόγους, θέλουν να δείχνουν το «εθνικό τους πρόσωπο» στην κοινή
γνώμη της χώρας και οι άλλοι θέλουν να διατηρήσουν τους ισχυρούς τους
δεσμούς με τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίζοντας το παιχνίδι της
μετριοπάθειας. Άλλωστε, τα ηνία της υπηρεσιακής κυβέρνησης κρατά στα
χέρια του ο εθνικιστής Πρωθυπουργός Νίκολα Γκρούεφσκι και πιθανός νικητής των επικείμενων εκλογών, όπως, τουλάχιστον, δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
Αυτή η σκληρή παρτίδα πόκερ των γειτόνων κρατά εγκλωβισμένη την
ελληνική διπλωματία, που θέλει λύση το συντομότερο δυνατό για πολλούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί αφορούν την ειρήνη στα Βαλκάνια, στη σκιά
και των εξελίξεων στο Κόσοβο, την ασφάλεια των ελληνικών οικονομικών
επενδύσεων στη FYROM, τη διασφάλιση των σχέσεων καλής γειτονίας,
την απάλειψη αλυτρωτικών διεκδικήσεων, τον τερματισμό των πιέσεων
που δέχεται η Αθήνα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και από χώρες
της Ε.Ε., αλλά και την εξασφάλιση ενός θετικού κλίματος στην ελληνική
κοινή γνώμη και, κυρίως, στους «Μακεδονομάχους».
Στο δια ταύτα, η όποια λύση θα μπορούσε να υπάρξει, πριν τις εκλογές
του Ιουνίου, είναι δύσκολο να επιβιώσει ως οριστική, αν δεν υπάρξει πολιτική σταθερότητα και συναίνεση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της γειτονικής χώρας, ανάμεσα στις οποίες, πρέπει να λάβουμε υπόψιν τα
αλβανικά κόμματα, που έχουν ισχυρό λόγο και καθοριστική επιρροή. Στο
πόκερ επιβραβεύεται η υπομονή και η σοβαρή στρατηγική. Η Αθήνα, μέχρι
στιγμής, δεν έχει δείξει ότι διαθέτει αυτές τις αρετές, με μόνη εξαίρεση
την «κέντα» που έκανε στο Βουκουρέστι με το βέτο. Το θέμα, όμως, είναι
ποιος παίχτης θα κάνει το φλος ρουαγιάλ και, κυρίως, ποιος θα πληρώσει
τα «σπασμένα».
Μίρκα Πολυχρονάκη,
αρχισυντάκτρια στη ΝΕΤ 105,8

Η

Dessin
Γυναικεία Ενδύματα

ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ - ΚΑΡΒΟΥΝΑ
ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ - ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Χονδρική - Λιανική

Ευγενία Γιαννοπούλου

Α/ΦΟΙ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΙ

Λεωφ. Βουλιαγμένης & Γυμναστηρίου 23
Δάφνη Τηλ: 210 9750916

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 275, ΑΝΩ ΟΒΡΥΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΗΛ.: 2610 527282, ΚΙΝ: 6932099531

Ζαχαροπλαστείο

ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ
“Ο ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ”

Γ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Λ. Δημοκρατίας 324 Αχαρναί
τηλ: 210 3313699

ΙΦΙΚΡΑΤΟΥΣ & ΛΑΣΚΟΥ 31 Ν. ΠΑΓΚΡΑΤΙ
Τηλ: 210 7644555 • Κιν: 6978093077
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Oδηγίες για τις φωτιές
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ
• Το καλοκαίρι έρχεται και θα πρέπει να γίνουν κάποιες υπενθυμίσεις για τις πυρκαγιές:
• Ποτέ, μα ποτέ δεν ανάβουμε φωτιά να κάψουμε χόρτα, ούτε κάνουμε ηλεκτροκολλήσεις
στο ύπαιθρο.
• Ποτέ δεν πετάμε τσιγάρο αναμένο (ακόμα
ούτε και σβηστό).
• Ποτέ δεν πάμε να σβήσουμε φωτιά μέσα σε
ρέμα, θα μας εγκλωβίσει και θα καούμε.
• Όταν μας κυκλώσει η φωτιά, πάμε σ’ ένα
διάκενο και βάζουμε φωτιά στα χόρτα.
Όταν φτάσει η φωτιά, θα βρει καμένο και θα
σβήσει μόνη της.
• Όταν πάμε σαν εθελοντές σε πυρκαγιά, φοράμε ανοιχτόχρωμα (για να μας βλέπουν οι συντονιστές και οι πιλότοι) και χοντρά ρούχα,
αρβύλια (ποτέ σαγιονάρες και σορτς), ενημερώνουμε το συντονιστή και παίρνουμε εντολές απ’
αυτόν. Όταν κάνουν ρίψεις τ’ αεροπλάνα, για
ασφάλεια πηγαίνουμε εκεί που είναι ο συντονιστής.
• Όταν σβήνουμε τη φωτιά με κλαρί δέντρου,
δεν το σηκώνουμε πολύ ψηλά, γιατί αν έχει κάφτρες ή κάρβουνα, θα πεταχτούν πίσω μας και θα
πιάσει καινούργια φωτιά.
• Τη φωτιά τη χτυπάμε πάντα από τα πλάγια,
για να μπορούμε να φύγουμε σε περίπτωση κινδύνου στο καμένο ή και στο άκαφτο, ποτέ κατά
μέτωπο, γιατί αν φουντώσει η φωτιά απότομα και
χαλάσει η αντλία, πού θα τρέξουμε να σωθούμε;
• Όταν συντονίζουμε κατάσβεση πυρκαγιάς,
πάμε σε σημείο απέναντι από την πυρκαγιά, για
να έχουμε πανοραμική άποψη και ανάλογα να καθοδηγούμε τις δυνάμεις κι όχι μέσα στη φωτιά,
που δεν βλέπουμε τίποτα και υπάρχει κίνδυνος να
εγκλωβιστούμε.
• Όταν πάμε με το αυτοκίνητο στη φωτιά, το
παρκάρουμε έτσι ώστε να μπορούμε να φύγουμε
αμέσως, αν υπάρξει κίνδυνος, κι όχι με τη μούρη
του αυτοκινήτου στον τυφλό δρόμο, γιατί θα είναι
πολύ δύσκολο να κάνουμε μανούβρα μέσα στους
καπνούς και θα μας προφτάσει η φωτιά.
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΣΑΡΧΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ:
• Να διαπλατύνουν τις αντιπυρικές ζώνες από
τα 20 μ. που είναι σήμερα (που είναι στην ουσία
«άχρηστες», όταν είναι σε δάσος) στα 60-80μ. για
να μπορούν να ανακόψουν την πυρκαγιά.
• Να βάλουν γεννήτριες στα υδραγωγεία, σε
περίπτωση διακοπής του ηλεκτρ. ρεύματος να
μπορούν να εφοδιαστούν με νερό τα πυροσβεστικά οχήματα και τα αγροτικά, καθώς και οι κρουνοί, που πρέπει απαραιτήτως να υπάρχουν στην

Ψησταριά Ταβέρνα
ΚΛΙΝΔΙΑ
Πλατεία Υμηττού
Τηλ.: 210 7629259

Α/φοί Σταυρόπουλοι

ΟΥΖΕΡΙ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΨΑΡΙ Θαλασσινοί μεζέδες
Πλ. Σκρα, Καλαμαριά - Τηλ.: 2310 458800

πλατεία και σε άλλα ευαίσθητα μέρη του χωριού.
• Στις περυσινές πυρκαγιές στην Ηλεία κάηκαν σπίτια και άνθρωποι, επειδή δεν λειτουργούσαν τα υδραγωγεία εξαιτίας της διακοπής του
ηλεκτρ. ρεύματος. Οι άνθρωποι κάηκαν στον πανικό τους τρέχοντας να γλυτώσουν. Κανένας δεν
κάηκε μέσα σε σπίτι. Στην πυρκαγιά χρειάζεται
ψυχραιμία, θάρρος, σωστός συντονισμός κι όχι
πανικός. Ο πανικός είναι ό,τι το χειρότερο.
• Να ορίσουν ομάδες πυρασφάλειας και να
λειτουργεί 24ωρη επιφυλακή.
• Όταν συμβεί κάποια πυρκαγιά, εκτός από τις
δυνάμεις της πυροσβεστικής, θα πρέπει όσο το
δυνατόν περισσότεροι πολίτες να συνδράμουν
στη φύλαξη τουλάχιστον για 48 ώρες. Πολλές καταστροφικές πυρκαγιές ξεκίνησαν από αναζωπυρώσεις, επειδή δεν έγινε σωστή φύλαξη.
• Όλες οι παράνομες χωματερές να κλείσουν
άμεσα.
• Για σημεία πυροφυλακής επιλέγουμε περιοχή απέναντι από το χωριό μας για να έχουμε
πανοραμική άποψη, κι όχι κάποιο σημείο της πλαγιάς του βουνού του χωριού μας, όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη.
• Πρέπει να δοθούν ονόματα στους δασικούς
και αγροτικούς δρόμους, να μπουν πινακίδες, να
περαστούν σε χάρτες που θα διατεθούν στην πυροσβεστική, στους δήμους, δημ. διαμερίσματα
αλλά και στους γειτονικούς δήμους κ.λ.π. Πολλές
φορές χάνεται πολύτιμος χρόνος, επειδή δεν
γνωρίζουν οι οδηγοί των πυροσβεστικών οχημάτων πώς θα πάνε στη φωτιά και μπερδεύονται ψάχνοντας άσκοπα τους δρόμους.
• Τα Μ.Μ.Ε. θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν
και να μεταδίδουν ή να δημοσιεύουν αντιπυρικά
και προληπτικά συνθήματα για τις πυρκαγιές. Να
μη μεταδίδουν εικόνες από πυρκαγιές, γιατί αυτή
η εικόνα ερεθίζει και ικανοποιεί τον «ανώμαλο»
εμπρηστόφιλο ή πυρομανή.
Τέλος μια διευκρίνιση. Για τους καταπατητές
δασών χρησιμοποιείται καθημερινά η λέξη «οικοπεδοφάγοι». Μεγάλο λάθος. Οικοπεδοφάγοι λέγονται αυτοί που καταπατούν οικόπεδα. Αυτοί
που καταπατούν δάση λέγονται «δασοφάγοι».

Σήμερα έχουν Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς
να ...έχουν πολιτισμό.
• Οι αρχαίοι Έλληνες με τα μάρμαρα έφτιαχναν Παρθενώνες.
Οι σημερινοί Έλληνες με τα μάρμαρα φτιάχνουν ...νεροχύτες.
Γιάννης Κ. Καρπούζης
Δασοπόνος

Αιρετικά
ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
• ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η «κακοποίηση» της δημοτικής
μουσικής στα πανηγύρια. Παλιά τα πανηγύρια είχαν χάρη και ομορφιά και δικαιολογημένα συμμετείχε ο κόσμος. Τώρα, όπως
κατάντησαν, δυστυχώς συμμετέχουν μόνο
αυτοί που έχουν «καψούρα» με τα γυφτο αρκουδο - τσιφτετέλια.
Τουλάχιστον οι Δήμοι και οι Σύλλογοι, ας
σεβαστούν τη δημοτική μας παράδοση και οι
εκδηλώσεις που διοργανώνουν να χαρακτηρίζονται από γνήσια παραδοσιακή μουσική.
Κι αν δεν βρίσκουν γνήσια δημοτική ορχήστρα, είναι προτιμότερο να γίνεται το πανηγύρι, η εκδήλωση με DJ με γνήσια
δημοτικά, νησιώτικα, λαϊκά τραγούδια κι όχι
να καταφεύγουν στην εύκολη λύση, σε μια
οποιαδήποτε ορχήστρα με γυφτο-αρκουδίστικη μουσική.
Φτάνει πια. Όχι άλλη «κακοποίηση» της
δημοτικής μας μουσικής.
Γιάννης Κ. Καρπούζης

• Η Ελλάδα έχει πολύ φτηνές πέτρες και έλαιο
αλλά πολύ ακριβό και τσουχτερό πετρέλαιο.
• Οι Έλληνες παλιά είχαν πολλά παιδία και
έφεση για παιδεία.
Σήμερα έχουν λίγα παιδία και πολύ λιγότερη
παιδεία.
• Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πολιτισμό, χωρίς
να έχουν Υπουργείο Πολιτισμού.

ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΝΙΚΗΣ 16 - ΑΘΗΝΑ 10557
ΤΗΛ: 210 3220382
ΟΙΚΙΑ: ΣΠΑΡΤΗΣ 64 ΧΑΪΔΑΡΙ
ΤΗΛ: 210 5816241 - 210 5815492

ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 18 ΕΛΛΗΝΙΚΟ Τ.Κ. 16777,
ΤΗΛ: 210 9652140-2, FAX: 210 9651838

Α/φοί Σταυρόπουλοι

Α/φοί Σταυρόπουλοι

Η Ταβέρνα
στην πλατεία Σκρα

FOOD PLAZA

Πλ. Σκρα, Καλαμαριά
Τηλ.: 2310 435335

Fast Food
No1 σε ποιότητα και γεύση
Πλ. Σκρα, Καλαμαριά
Τηλ: 2310 447849
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“Νόστος”

Ε

κεί όπου ο ουρανός ανταμώνει με τη γή, εκεί
που το φεγγάρι γλύφει

τα πεύκα και τις ελιές, εκεί που
τα άστρα ακουμπούν στο χώμα
ψηλά στην κορυφή του χωριού
μας, στη Φούρκα, χτίστηκε
ένα από τα καλύτερα, ίσως το
καλύτερο μαγαζί της Πελοποννήσου.
Ο ιδιοκτήτης του, ο Γιάννης

ΦΟΥΡΚΑ ΚΛΙΝΔΙΑ

ο Σταυρόπουλος, γιός των
συμπατριωτών μας Χριστόδουλου και της Χαρίκλειας, βάζοντας πολύ μεράκι, πολύ χρήμα
και κυρίως πολλή αγάπη, κατόρθωσε να φτιάξει ένα κέντρο που θα ζήλευαν όλες οι
περιοχές της Ελλάδας.
Το όνομα αυτού: “Νόστος”.
Πραγματικά

πηγαίνοντας

στο συγκεκριμένο μαγαζί αρχίζει να φτερουγίζει μέσα σου
κάτι πολύ έντονα. Νοσταλγείς
πότε θα ξαναπάς.
Μπαίνοντας στον εσωτερικό του χώρο αρχίζουν να λειτουργούν

έντονα

τα

πιο

χαρούμενα συναισθήματα.
Η αρχιτεκτονική του, οι χώροι του, τα μαγειρεία, οι ψησταριές, τα παρασκευαστήρια

ζυμαρικών, η διακόσμηση, οι

τι με συνεπήρε. Φεύγοντας η

όλων των μελών του Συλλό-

τεράστιες οθόνες (προτζέκτο-

καρδιά μου γύριζε ολάκερη πί-

γου μας, για την αξιοποίηση

ρες) που δείχνουν σε όλους

σω σε αυτό που είχα νιώσει,

που πέτυχε για το χωριό μας.

τους πελάτες, όπου και να κά-

τόσο έντονα.

Θα του ευχηθώ τέλος να έχει

θεται κανείς, τα όσα χαρούμε-

Πραγματικά ο “Νόστος” δεν

υγεία αυτός, η οικογένειά του

να συμβαίνουν, αλλά και οι

είναι απλά ένα καλό μαγαζί.

και να μας εκπλήσει πάντα χα-

εξωτερικοί του χώροι κάνουν

Μπαίνει μέσα στις καρδιές των

ρούμενα. Με όλη την ψυχή μου

την τεράστια διαφορά.

ανθρώπων. Γίνεται στην αρχή

σε αυτό το καλό εργατικό και

Πέρυσι το καλοκαίρι πήγα

ένας χτύπος έπειτα γίνεται

φιλότιμο παιδί, εύχομαι καλές

με μια παρέα από το χωριό μας

δεύτερος ώσπου γίνεται όλοι

δουλειές και να πετύχει πάντα

το βράδυ όπου γινόταν το

οι χτύποι της καρδιάς. Δεν έχω

κάθε στόχο του.

γλέντι του πρώτου γάμου που

παρά να συγχαρώ από καρ-

Με πολλή αγάπη

έγινε στο κέντρο Νόστος.

διάς το Γιάννη τον Σταυρό-

Βασίλης Μπαλάσκας

Ήταν από τις λίγες φορές που

πουλο γι’ αυτό το πραγματικό

δεν ήθελα να αποχωρήσω όσο

αριστούργημα που δημιούργη-

και να περνούσε η βραδιά. Δεν

σε. Θεωρώ υποχρέωσή μου να

ξέρω αλλά κάτι με μάγεψε, κά-

τον ευχαριστήσω εκ μέρους

6973404780
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