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Το πανηγύρι του χωριού μας
άθε χρόνο στις 27 Ιούλη το χωριό μας
γιορτάζει στο ξωκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα. Αν και πολιούχος του χωριού
μας είναι ο Άγιος Βασίλειος, στο χωριό μας πανηγυρίζουμε την μέρα αυτή για να μπορούν να
έρχονται όσο το δυνατόν περισσότεροι συγχωριανοί μας.
Αν και σήμερα τα έθιμα και γενικότερα οι παραδόσεις βρίσκονται σε παρακμή, θα έλεγα πως
στο χωριό μας είναι ακόμα ζωντανά. Για να γίνει αυτό κατόρθωμα θα πρέπει όλοι μας είτε μένουμε μόνιμα εδώ ή οπουδήποτε αλλού,να
ερχόμαστε και να αναβιώνουμε εκείνα που κληρονομήσαμε.
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ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΡΟΠΤΕΣ
Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη
ζωή σου, όπως την θέλεις, τούτο
τουλάχιστον προσπάθησε όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις.
(Κ. Καβάφης)
έλω να αναφερθώ σε εκείνους τους τύπους ανθρώπων
που θεωρούν τον εαυτό τους
το επίκεντρο του κόσμου, που επιθυμούν συνεχώς όλοι και όλα να περιστρέφονται γύρω από αυτούς και
τις όποιες επιτυχίες, τα κατορθώματά τους, τα προβλήματά τους. Αυτοί
οι άνθρωποι αδυνατούν να κατανοήσουν την πραγματικότητα και προσπαθούν με πολλούς και διάφορους
τρόπους να αποδείξουν πως είναι
κάτι πολύ πιο σημαντικό από τους
άλλους, ότι υπερέχουν γιατί έχουν
περισσότερα χρήματα, σπίτια, μπορούν να ξοδεύουν αρκετά.
Αυτοί οι τύποι πέρα από κούφιοι,
εγωιστές, υπερόπτες, χάνουν και το
μέτρο πολλές φορές κάνοντας
πράγματα ξένα για αυτούς με μόνο
στόχο να καλύψουν τα πολλά κενά
τους.
Αυτοπαινεύονται συνεχώς, έρχονται σε συχνές επαφές μόνο με
εκείνους που έχουν κοινά χαρακτηριστικά με μόνο τους μέλημα να αλληλολιβανίζονται.
Πιστεύω ακράδαντα πως αυτοί
οι άνθρωποι στην πραγματικότητα
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δεν νιώθουν καλά, δεν έχουν αυτοπεποίθηση, γιατί η ζωή τους, το είναι τους εξαρτάται απόλυτα από το
πως θα τους δουν οι άλλοι. Μπορεί
να προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν την όποια θέση
τους στην κοινωνία ψηλά, αλλά βρίσκονται σε μια διαρκή κόπωση και
πτώση. Σε μια πτώση ψυχική και
πνευματική όπου στο τέλος έχει ως
αποτέλεσμα η ζωή τους πέρα από
ξένη να είναι και φορτική.
Επειδή όμως μπορεί κάποιοι από
αυτούς να μην έχουν καταλάβει
πως ανήκουν στην συγκεκριμένη
κοινωνική ομάδα των εγωιστών, θα
παραθέσω κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα, ώστε
να έχουν τη δυνατότητα να δουν
τον εαυτό τους μέσα σε αυτά και να
αρχίσουν έστω και τώρα τις προσπάθειες να βελτιωθούν.
Χαρακτηριστικά ανθρώπων με
έπαρση. Μοιάζουν με μικρή συρρικνωμένη φιγούρα με εξογκωμένο
μέτωπο, σουφρωμένο στόμα, μύτη
κοντόχοντρη και γαμψή, μικρά αδιόρατα μάτια πίσω από γυαλιά και δυνατή φωνή σχολαστικού.
Εκφωνούν πάντα κανόνες που
δεν ενδιαφέρουν κανένα εκτός από
τους ίδιους. Έχουν απεριόριστη
έπαρση. Περιφρονούν όχι μόνο
τους κοινούς ανθρώπους αλλά και
τους λόγιους, τους μορφωμένους.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

• Οι επιστολές και οι συνεργασίες πρέπει να είναι ενυπόγραφες,
καθαρογραμμένες, ευανάγνωστες και να είναι στα πλαίσια 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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Στην ουσία είναι μια μακριά φθαρμένη ρόμπα που κινείται με πηδηχτό
υπεροπτικό βήμα, αν κινείται καθόλου.
Μισεί καθετί φρέσκο και πρωτότυπο, γιατί δεν μπορεί να το καταχωρήσει σε κάποιο από τα στυλ που
γνωρίζει. Αν δεν μπορεί κάτι να το
καταλάβει είναι σίγουρος πως δεν
αξίζει και πολλά και το χειρότερο είναι, πως πιστεύει ακράδαντα πως
αυτοί έχουν δίκιο. Ότι δεν αναγνωρίζει δεν υπάρχει. Γι’ αυτό ένα σημαντικό γνώρισμά τους επίσης είναι
η αμάθεια, η ασχετοσύνη ή η ημιμάθεια, που ως γνωστόν είναι χειρότερη.
Θέλω να πω λοιπόν σε όλους αυτούς τους κενούς καλαμοκαβαλάρηδες πως το χρήμα, ο πλούτος, η
φήμη, μεγαλώνουν και κάποια στιγμή τελειώνουν και σβήνουν, όπως
μαραίνεται κάποτε ακόμα και το πιο
λαμπρό δάφνινο στεφάνι.
Ο γνωστός από την ιστορία Ιούλιος Καίσαρας που πάντα τον σκέπτομαι ως Στρατάρχη Καίσαρα στη
μάχη υπερόπτη και κενό άνθρωπο
λένε ότι φορούσε πάντα ένα δάφνινο στεφάνι για να κρύβει τη φαλάκρα του. Ας θυμόμαστε λοιπόν, όσο
κι αν τιμάμε διάφορους δαφνοστεφείς συνανθρώπους μας, ότι ένα
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δάφνινο στεφάνι ενδέχεται να κρύβει κάποια φαλάκρα ή κάτι παρόμοιο. Για να συνοψίσω, ο άνθρωπος
πρέπει να θυμάται πάντα να μην αντιμετωπίζει με υπερβολική σοβαρότητα τον εαυτό του.
Να αναλογίζεται κάθε στιγμή
την μικρότητά του απέναντι στο βασίλειο των πραγμάτων. Ας μην μας
σκληραίνει λοιπόν το πέρασμα του
χρόνου, ας μας διαφθείρει η συνήθεια της καθημερινότητας την ποικιλία που έχει η ζωή μας. Ας πάψουμε
για λίγο να είμαστε τόσο σοβαροί
και κλεισμένοι στους εαυτούς μας
και ας κοιτάξουμε με στοργή το διπλανό μας. Αυτό είναι το ζητούμενο
κάθε κοινωνίας, αυτό επίσης ολοκληρώνει πραγματικά τον άνθρωπο.
Έχουν παρατηρηθεί ιστορικά και
κοινωνικά πως αυτοί οι άνθρωποι
για να ισορροπήσουν ψυχολογικά
χτυπιούνται με προβλήματα σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άλλους κοινούς ανθρώπους.
Δεν αποτολμώ να πω πως ο Θεός ή κάποια άλλη δύναμη έρχεται
ως τιμωρός της υπέρβασης του μέτρου αφού δεν μπορώ να το αποδείξω. Τολμώ όμως να πω πως η ίδια
φύση που λειτουργεί με κανόνες
όταν βλέπει παραβίαση – εκτροχιασμό τότε επεμβαίνει εξισορροπητικά.
Μπαλάσκας Βασίλης
Κοινωνιολόγος

Το μόνιμο ερώτημα:
Γιατί έμειναν πίσω οι υποδομές;
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΗΛΕΙΑ
(ΚΛΙΝΔΙΑ)
Στα ορεινά της Ωλένης, το χωριό Κλινδιά ήταν από παλιά το χωριό των
μαστόρων.
Σήμερα όμως οι κάτοικοι ασχολούνται με δουλειές που μόνο την επιβίωσή τους εξασφαλίζουν, κι αυτή μετά βίας. Είναι δυνατόν το υπέροχο
χωριό, στις παρυφές της Φολόης, μόλις λίγα χιλιόμετρα από την Πέρσαινα και το Πανόπουλο, να μην πάρει λίγη από την προοπτική ανάπτυξης
εκείνων των περιοχών; Μπορούν οι κάτοικοι του χωριού να ξαναφέρουν
πίσω τα νέα παιδιά με την κτηνοτροφία, τις ελιές, το καλαμπόκι και το σταφύλι; Εγώ λέω κατηγορηματικά όχι. Αντίθετα, η τοπική ανάπτυξη χρειάζεται να επικεντρωθεί στην κατασκευή, αλλά και επίδειξη μέσα από
τουριστικές δράσεις της κατασκευής βαρελιών κρασιού, την τουριστική
προβολή της απόσταξης τσίπουρου, την παρουσίαση της μελισσοκομικής
δραστηριότητας σε τουρίστες, στο πλαίσιο αγροτουριστικών μονάδων,
που μπορούν να λειτουργήσουν εκεί με πραγματικά πολύ αξιόλογα αποτελέσματα.

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΞΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ
1. Έχουμε πλατύτερους δρόμους, αλλά στενότερες αντιλήψεις.
2. Ξοδεύουμε πολλά, αλλά έχουμε λίγα.
3. Έχουμε μεγαλύτερα σπίτια, αλλά μικρότερες οικογένειες.
4. Έχουμε περισσότερα πτυχία, αλλά λιγότερο λογικούς ανθρώπους.
5. Έχουμε πολλούς ειδήμονες, αλλά περισσότερα προβλήματα.
6. Πολλαπλασιάσαμε τα υπάρχοντά μας, αλλά μειώσαμε τις αξίες μας.
7. Προσθέσαμε χρόνια στη ζωή μας, αλλά όχι ζωή στα χρόνια μας.
8. Φτάσαμε στο φεγγάρι αλλά όχι στο γείτονά μας.
9. Κατακτήσαμε το διάστημα, αλλά χάσαμε το δικό μας πλανήτη.
10. Έχουμε υψηλότερα εισοδήματα, αλλά χαμηλότερες ηθικές αξίες.
11. Χτίζουμε πολυτελή σπίτια, αλλά διαλύουμε την οικογένεια.
12. Η βιτρίνα της ζωής μας φαίνεται πλούσια και γεμάτη,
αλλά η αποθήκη της είναι έρημη και άδεια.
Από μας όπως εξαρτάται εάν θα κάνουμε κάτι για να αλλάξει κάπως η
ζωή μας.
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ποδοσφαιρική ομάδα του χωριού μας
κατέκτησε το κύπελλο στο τουρνουά
που διεξήχθη μεταξύ των χωριών του
Δήμου Ωλένης.
Η Κλινδιώτικη ομάδα με πρωτομάστορα τον
Χρήστο Κωνσταντόπουλο και με παίχτες των
οποίων ξεχείλιζε το πάθος, το πείσμα και το ποδοσφαιρικό θράσος κατάφερε κάτι το οποίο
στην αρχή του τουρνουά, ακόμα και ο πιο φανατικός οπαδός της δεν φανταζόταν! Παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο πέρασε αήττητη σε
όλους τους προκριματικούς αγώνες για να μας
φτάσει τελικά στ’ αστέρια την 14-8-2008 κερδίζοντας στον τελικό την Κουτσοχέρα με σκορ
3-1.
Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε μια αναφορά για τον κόσμο που βρισκόταν κοντά στην
ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων. Στον
τελικό δε, ήταν πραγματικά ο 12ος παίχτης που
ώθησε τους ποδοσφαιρστές μας στην κατάκτηση του τροπαίου.
Συγχαρητήρια απ’ όλους μας στα παιδιά,
στον προπονητή σε όλους όσους συνέβαλαν σ’
αυτή την επιτυχία.
Γιώργος Μπαλάσκας
Φοιτητής Πληροφορικής
Αθλητικός συντάκτης

Η

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ
Μαρατσώλας Νίκος
Μαρατσώλας Παναγιώτης
Μαρατσώλας Κώστας
Μαρατσώλας Βελισσάριος
Φραντζής Απόστολος
Φραντζής Παναγιώτης
Ασημακόπουλος Γιάννης
Παναγόπουλος Λάμπης

Αγγελόπουλος Παναγιώτης
Μπαλάσκας Βασίλης
Γιαννόπουλος Γιάννης
Γιαννόπουλος Βαγγέλης
Γιαννόπουλος Στέφανος
Παναγόπουλος Αντώνης
Σταυρόπουλος Νίκος
Σταυρόπουλος Χρήστος
Μπενάκης Γιάννης

Μαρατσώνης Γιάννης
Παπακωνσταντίνου Χρήστος
Γλυκοφρύδης Χάρης
Σταυρόπουλος Θανάσης
Γκάτσης Ανδρέας
Φώσκολος Ανδρέας
Φώσκολος Αντώνης

“Περιμένοντας την έκπτωση”
ίναι πλέον επίσημο. Ο «πλούσιος» κόσμος
της Δύσης βρίσκεται στο σύνολό του στα
πρόθυρα της ύφεσης, ανακοίνωσε πριν
από λίγες ημέρες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
Η διαπίστωση δεν ξάφνιασε. Όλα τα στοιχεία
μας έδειχναν ότι μικρές και μεγάλες οικονομίες
ανά τον πλανήτη δεν μπορούν να αναπτυχθούν,
καθώς καταναλωτές και επιχειρήσεις έχουν μειώσει στο ελάχιστο τις δαπάνες τους πιεζόμενοι
από τις τιμές ρεκόρ σε ενέργεια και εμπορεύματα, αλλά και τους αυστηρούς όρους δανεισμού.
Όσο για τις κυβερνήσεις, αναγκάζονται να θέσουν σε δεύτερη μοίρα τις επενδύσεις, διοχετεύοντας τα δημόσια κεφάλαια (τα χρήματα
δηλαδή των φορολογούμενων πολιτών) στα πολύκροτα σχέδια «διάσωσης» του τραπεζικού συστήματος.
Η παγκόσμια οικονομία, που έτρεχε με ταχύτατους ρυθμούς τα προηγούμενα χρόνια, θα κατέβαζε κάποια στιγμή ταχύτητα. Το σενάριο της
ύφεσης όμως θεωρείτο μέχρι πριν από ένα χρόνο
απίθανο. Και αυτό γιατί δεν είχαν γίνει ακόμη αντιληπτές οι διαστάσεις της χρηματοπιστωτικής
κρίσης, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007
στις ΗΠΑ για να χτυπήσει πολύ σύντομα και την
πόρτα της Ευρώπης, αλλά και να προκαλέσει
ισχυρούς κλυδωνισμούς στις αγορές σε κάθε
άκρη του πλανήτη.
«Πηγή» του κακού, η προώθηση των λεγόμε-
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νων subprime δανείων από τις αμερικανικές τράπεζες. Πρόκειται για δάνεια δηλαδή προς πιστοληπτικά αφερέγγυρους ιδιώτες και επιχειρήσεις,
τα οποία μάλιστα στη συνέχεια τιτλοποιούνταν (ενσωματώνονταν δηλαδή σε σύνθετα πιστωτικά
προϊόντα) και έμπαιναν στα χαρτοφυλάκια επενδυτικών οίκων και τραπεζών, δυστυχώς όχι μόνο
των ΗΠΑ αλλά και της Ευρώπης. Όταν οι δανειολήπτες σταμάτησαν να αποπληρώνουν τα χρέη
τους, οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι ήρθαν αντιμέτωποι με το «τοξικό» χρέος και τεράστιες ζημίες.
Χρηματοοικονομικοί κολοσσοί (με καταθέσεις, ασφάλειες και επενδύσεις εκατομμυρίων
πολιτών) έφτασαν στο χείλος της κατάρρευσης,
αποκαλύπτοντας τα όρια της «ελεύθερης αγοράς».
Το κράτος έσπευσε προς διάσωσή τους.
Η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ένα
σχέδιο 700 δισ. δολαρίων για την απαλλαγή χρηματοπιστωτικών ομίλων από το «τοξικό» χρέος,
θα χρησιμοποιήσει δηλαδή τα χρήματα των Αμερικανών πολιτών-θυμάτων της κρίσης για να σώσει τους..., υπευθύνους της. Και αυτό γιατί η
κατάρρευση τους θα ήταν ακόμη πιο επώδυνη για
όλους.
Στην Ευρώπη, η Βρετανία διέθεσε κεφάλαια
συνολικού ύψους 300 δισ. στερλινών για τη διάσωση των δικών της τραπεζών, προχωρώντας σε
ολική ή μερική εθνικοποίηση τους. Γερμανία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Ισλανδία αναγ-

κάστηκαν επίσης σε εθνικοποιήσεις τραπεζών.
Στο σύνολό τους οι 27 της Ε.Ε. αποφάσισαν να
εγγυηθούν τις καταθέσεις των πολιτών. Στην Ελλάδα, που πάντως το τραπεζικό σύστημα φαίνεται να μην έχει εκτεθεί στα επικίνδυνα πιστωτικά
προϊόντα, το δημόσιο εγγυάται έως και 100.000
ευρώ.
Μία παγκόσμια κρίση, απαιτεί ωστόσο παγκόσμια απάντηση. Το πρώτο βήμα ήρθε από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη, που
προχώρησαν σε συντονισμένες μειώσεις επιτοκίων αλλά και συνεχείς ενέσεις ρευστότητας στις
«παγωμένες» πιστωτικές αγορές. Οι κινήσεις αυτές ωστόσο έχουν αποτύχει να ανακόψουν την
ελεύθερη πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών.
Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ τα χρηματιστηρια έχουν βυθιστεί στα χαμηλότερα επίπεδα
της τελευταίας πενταετίας, καθώς οι επενδυτές
εγκαταλείπουν πανικόβλητοι τις μετοχές αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο σε κρατικά ομόλογα
και χρυσό. Δεν έχουν πειστεί ότι τα μέτρα αυτά
μπορούν να αποτρέψουν τη διολίσθηση της παγκόσμιας οικονομίας στην ύφεση. Ειναι προφανές
ότι θα χρειαστεί πολύς χρόνος ακόμη, αλλά και
πολύ περισσότερος... κόπος από πολιτικές ηγεσίες και κεντρικές τράπεζες για να βρουν διέξοδο στην κρίση.
Στασινού Νατάσα
Δημοσιογράφος
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Ακρόπολη Ο Βράχος π
Η αντοχή του πεντελικού μαρμάρου της Ακρόπολης έχει κάτι από την αντοχή των ιδεών που αυτή εξέφρασε:
Ιδεών που καθόρισαν όλο το φάσμα των ανθρωπίνων σχέσεων και που άλλαξαν οριστικά τον κόσμο.
Τα μεγάλα της μνημεία που κτίσθηκαν σε χρόνο ρεκόρ, έφεραν μια μοναδική συνάντηση πολιτισμού, μια συνάντηση της πολιτικής με την τέχνη.
Ο οχυρός βράχος με τα 2.500 χρόνια ιστορίας έγινε το θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού, δίνοντας στον υπήκοο την ιδιότητα του πολίτη.
νας φυσικά οχυρός βράχος ύψους μόλις
156μ. στο μέσο του λεκανοπεδίου της
Αθήνας, η Ακρόπολη έμελε να γίνει ο βήμα της πιο δημιουργικής και καθοριστικής συνάντησης στην ιστορία του πολιτισμού πριν από
2.500 χρόνια και το θεμέλιο του δυτικού πολιτισμού μέχρι σήμερα. Μέσα από μια πρωτοφανή κινητοποίηση όλων των φυσικών και πνευματικών,
δυνάμεων της νεοσύσαττης τότε Αθηναϊκής Δημοκρατίας σε διάστημα λιγότερο των σαράντα
χρόνων 447-407 π.Χ. χτίσθηκαν διαδοχικά ο Παρθενώνας, τα Προπύλαια, το Ερέχθειο και ο Ναός
της Αθηνάς Νίκης. Εδώ η τέχνη άγγιξε για πρώτη
φορά τη τελειότητα και τη φυσικότητα της μορφής. Η αρχιτεκτονική ισορρόπησε τη δύναμη και
τη χάρη και δημιούργησαν πρότυπα που παραμένουν αξεπέραστα μέχρι σήμερα και θεωρούνται
το μέτρο της τελειότητας. Αυτό που επέβαλε την
Ακρόπολη σαν το κορυφαίο μνημείο και σύμβολο
του πολιτισμού δεν είναι μόνο η πολυτιμότητα και
η αντοχή του λευκού πεντελικού μαρμάρου, η κατασκευή με ακρίβεια και τελειότητα δίπλα στην
ελευθερία της έκφρασης. Είναι η αντοχή των ιδεών που εκφράζουν και απεικονίζονται εδικά στον
γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα και σηματοδοτούν την αρχή μιας καινούργιας αντιδογματικής
εποχής για την ανθρωπότητα. Ο άνθρωπος - πολίτης και όχι ο απλός υπήκοος είναι το μέτρο των
πάντων και συμμετέχει στις αποφάσεις που τον
αφορούν. Προσδιορίζει τη σχέση του με το θείο,
το κράτος, τη φύση, την κοινωνία, συμμετέχοντας στον διάλογο των αντιθέσεων, και προωθεί
την ιδέα της αρμονικής σύνθεσής τους. Σ’ αυτήν
τη σύνθεση μετέχουν οι μύθοι και οι παραδόσεις
του χθες της Αθήνας, η ταραχώδης ιστορία του
5ου αι. π.Χ., η θρησκευτική πίστη και ο ορθολογισμός, η έκφραση της ελευθερίας και της μοναδικότητας του ατόμου και η υπεροχή του Δήμου, η
μεγαλοφυία του ενός και η γνώμη των πολλών.
Όλα συλλειτουργούν μέσα στα πλαίσια και τους
κανόνες που ορίζει το δημοκρατικό πολίτευμα.
Ειδικά στη ζωφόρο του Παρθενώνα, μια ανάγλυφη ζώνη με παραστάσεις μήκους 160μ., ο άγριος
αγώνας της επικράτησης που κυριαρχεί στον
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γλυπτό διάκοσμο των ναών, καταλήγει σε ευγενικό αγώνισμα, πομπή και γιορτή όπου μετέχουν
όλοι περίπου ισότιμα: Θεοί, ήρωες, άρχοντες, ιερείς, αθλητές, απλοί πολίτες, γυναίκες, ιδανικά
ωραίοι και αγέραστοι μέσα στους αιώνες. Ο
Πλούταρχος έπειτα από πέντε αιώνες αναφέρει
ότι καθώς τα έργα υψώνονταν υπερήφανα κατά
το μέγεθος και αμίμητα στη μορφή και τη χάρη,
αυτό που θαύμαζε περισσότερο ο κόσμος ήταν η
ταχύτητα στην εκτέλεση των έργων.
ΤΡΕΙΣ ΕΠΟΧΕΣ χωρίζουν την ιστορία της
Ακρόπολης, που είναι αλληλένδετη με την πόλη
της Αθήνας, σε τρία μεγάλα κεφάλαια. Τα προϊστορικά χρόνια, ο βράχος που έχει αρκετές πηγές νερού ήταν η οχυρωμένη άνω πόλις της
Αθήνας, έδρα του βασιλιά, που ασκούσε θρησκευτικά καθήκοντα, και καταφύγιο των κατοίκων
σε καιρό πολέμου. Από τη μυκηναϊκή εποχή σώζονται ακόμη πολλά τμήματα ισχυρών κυκλώπειων τειχών.
Με τη κατάργηση της βασιλείας στην Αθήνα
νωρίς, γύρω στο 1.000 π.Χ. σταδιακά η Ακρόπολη
εγκαταλείφθηκε ως τόπος κατοικίας των ανθρώπων και παρέμειναν τα ιερά και οι ναοί. Στην αρχή
του 6ου αι. π.Χ. οι μεταρρυθμίσεις του Σόλωνος
έβαλαν τα θεμέλια της Δημοκρατίας και ο Κλεισθένης στα τέλη του ίδιου αιώνα την έθεσε σε
πλήρη λειτουργία. Η πρώτη περίοδος κλείνει με
τους Περσικούς Πολέμους. Το 480 π.Χ. οι Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πόλη και οι Πέρσες καταλαμβάνουν την Ακρόπολη και καταστρέφουν τα
πάντα. Μετά τη μάχη των Πλαταιών, στην οποία
οι ενωμένοι Έλληνες κατατρόπωσαν τους Πέρσες, οι Έλληνες παίρνουν όρκο να μην ξαναχτίσουν τα ιερά για να θυμούνται οι επόμενοι την
ασέβεια των βαρβάρων.
Μια γενιά αργότερα αρχίζει μια νέα περίοδος.
Οι Αθηναίοι διεκδικούν την ηγεμονία της Ελλάδας με την πνευματική ακτινοβολία αλλά και με
τη δύναμη του στόλου τους και βρίσκονται επικεφαλής μιας μεγάλης συμμαχίας που εγγυάται
στη μέλη της την ασφάλεια από την περσική απειλή. Με το επιχείρημα ότι η Αθήνα είναι η μόνη πόλη που καταστράφηκε για το καλό όλων των

Ελλήνων και προτοστάτησε κατά τους Περσικούς
πολέμους, ο Περικλής προχωρεί το πρόγραμμα
της ανοικοδόμησης των καταστραμμένων ιερών
που έχει διπλό στόχο. Να λύσει κάποια προβλήματα ανεργίας στο εσωτερικό και να ενισχύσει το
γοήτρο της Αθήνας. Τα έργα αρχίζουν με την
ανέγερση του Παρθενώνα που πραγματοποιείται
σε χρόνο ρεκόρ - εννέα χρόνια.
Είναι ο μεγαλύτερος δωρικός ναός της Ελλάδας - 69,50Χ30,88 - και είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένος από μάρμαρο. Στεγάζει το
χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς Παρθένου,
στο οποίο είναι ενσωματωμένα σαράντα τέσσερα
τάλαντα χρυσού (1.140 κιλά) και ξεχωρίζει για
τον πλουσιότατο γλυπτό του διάκοσμο και τις καινοτομίες του. Ακολουθούν η ανέγερση των Προπυλαίων το 437 π.Χ., ενός πολυτελέστατου
κοσμικού κτιρίου υποδοχής, του Ερεχθείου το
420 π.Χ., όπου συγκεντρώνονται οι παλιές λατρείες, και του κομψού ιωνικού ναού της Αθηνάς
Νίκης, του μόνου ναού με θέα στην Αθήνα, κ.ά.
Όλη η υπόλοιπη Ακρόπολη περιβαλλόταν από
υψηλά τείχη.
Το τέλος των εργασιών στην Ακρόπολη το
407 π.Χ. βρίσκει την Αθήνα στρατιωτικά και πολιτικά εξαντλημένη από έναν καταστροφικό τριακονταετή πόλεμο με τη Σπάρτη, που ξέσπασε το
331 π.Χ. Η Αθήνα θα διατηρήσει την πνευματική
και καλλιτεχνική ηγεμονία της Ελλάδας για αρκετό ακόμη καιρό και θα παραμείνει ενεργή, χάρις
κυρίως στις φιλοσοφικές σχολές της ως ένα ακαδημαϊκό κέντρο σπουδών και μια πόλη-μουσείο.
Όμως, στον τεράστιο ελληνιστικό κόσμο που
διαμορφώθηκαν μετά τον θάνατο του Μεγάλου
Αλεξάνδρου, νέα κέντρα, όπως η Αλεξάνδρεια
και η Πέργαμος, θα εκφράσουν το πνεύμα της νέας εποχής. Ηγεμόνες των ελληνιστικών βασιλείων, Ρωμαίοι στρατηγοί και αυτοκράτορες, θα την
ευεργετήσουν από θαυμασμό και σεβασμό στο
ένδοξο παρελθόν της ή με ανταλλάγματα σε έργα τέχνης και τίτλους, ώς το τέλος του αρχαίου
κόσμου. Το τέλος της Ακρόπολης ως ιερού και
κοσμήματος της Ελλάδας ήρθε στο τέλος του
4ου αι. μ.Χ. με το κλείσιμο των αρχαίων ιερών και

Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2008

Σελίδα

ΚΛΙΝΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ

5

που άλλαξε την ιστορία
τη μεταφορά της χρυσελεφάντιμνης παρθένου του Φειδία στην
Κωνσταντινούπολη. Η χαριστική βολή, ήταν όταν έκλεισε το 529 μ.Χ.
και η τελευταία φιλοσοφική σχολή,
δίνοντας τέρμα στην καλλιέργεια
της διαλεκτικής σκέψης.
Το τρίτο κεφάλαιο της ιστορίας
της Ακρόπολης γυρνά πίσω στην
αρχή. Σταδιακά μετατρέπεται σε κάστρο μιας επαρχιακής πόλης. Βυζαντινοί, Φράγκοι, Καταλανοί και
Φλωρεντινοί σταυροφόροι από το
1204 κ.ε. και Τούρκοι κατακτητές
μετέτρεψαν τα μαρμάρινα προπύλαια σε κατοικία για τη φρουρά και
ανάκτορα, τα οποία ανατινάχθηκαν
από κεραυνό τον 17ο αι. Το Ερέχθειο σε χαρέμι, ενώ ο Ναός της Αθηνάς Νίκης διαλύθηκε και με το υλικό
του χτίσθηκε ένας πύργος την ίδια
εποχή. Μονάχα η μοίρα του Παρθενώνα ξεχωρίζει. Στο τέλειο οικοδόμημα που γεννούσε το δέος, τη θεά
Παρθένο Αθηνά διαδέχθηκε τον 5ο
αιώνα η λατρεία της Σοφίας του θεού και κατόπιν της Παναγίας της
Αθηνιώτισσας. Οι Λατίνοι καθολικοί
τον μετέτρεψαν σε Νοτρ Νταμ και οι
Τούρκοι το 1456 σε τζαμί. Τούρκος
περιηγητής που είδε σχεδόν ακέραιο τον Παρθενώνα είναι ο Εβλιέ
Τσελεμπί το 1667. Γράφει: «Όποιο
άγαλμα κι αν παρατηρήσεις θ’ ανακαλύψεις απάνω του τη σφραγίδα
της δημιουργίας» και για την Αθήνα
γράφει: «Ο επισκέπτης της πόλης
που θα βρεθεί μπροστά σ’ αυτά τα
εξαίσια δείγματα της καλλιτεχνίας
κυριεύεται από υπέρμετρη συγκίνηση που του προκαλεί ρίγη».
Από την Αναγένηση και μετά η
Αθήνα ζωντανεύει ξανά, χάρη στη

στροφή και μελέτη των βιβλίων της
αρχαιότητας και το ενδιαφέρον που
εκδηλώνεται για τη φυσικότητα
στην τέχνη. Στην Ευρώπη η πρόοδος θα είναι συνυφασμένη για
τους επόμενους αιώνες με τις ελληνικές αξίες, ενώ αρχίζουν να καταφθάνουν σπάνιοι περιηγητές έμποροι και διπλωμάτες, που όμως
πολύ δύσκολα ανοίγουν την πύλη
του Κάστρου της Αθήνας. Η φήμη

διανοούμενοι του 18ου και 19ου αιώνα, μέχρι τον Σ. Φρόυντ θα καλλιεργήσουν και θα θεμελιώσουν την
πεποίθηση ότι ο ελληνικός πολιτισμός και το απαύγασμά του, η Ακρόπολη, είναι αξεπέραστα πρότυπα.
Ο θαυμασμός όμως ξύπνησε και
την επιθυμία της απόκτησης αρχαιοτήτων. Είκοσι χρόνια πριν από την
Επανάσταση του 1821, ο Βρετανός
Τόμας Μπρους Έλγιν, με φιρμάνι

της Ακρόπολης απλώνεται και η
Φλωρεντία θα είναι η πρώτη πόλη
που θα στεφανωθεί με τον τίτλο «Η
Αθήνα του Άρνου».
Τον Σεπτέμβριο του 1687, είκοσι
χρόνια μετά την επίσκεψη του
Εβλιά, ο Βενετσιάνος Φραντσέσκο
Μοροζίνι στην προσπάθεια να καταλάβει την Ακρόπολη από τους Τούρκους βομβαρίζει και ανατινάσσει
τον Παρθενώνα, που ήταν μέχρι τότε σχεδόν ακέραιος. Παράλληλα, ο
θεμελιωτής της ιδέας της υπεροχής
της ελληνικής τέχνης Γιοχάνες Γιαχίμ Βίνκελμαν στη Δυτική Ευρώπη
στα μέσα του 18ου αιώνα, προσπάθησε να εξηγήσει λογοκριτικά στα
πλαίσια του διαφωτισμού το ελληνικό θαύμα. Ο Γκαίτε, ο Σίλερ, ο Χέρντερ, ο Χέλντερλιν, ο Σέλεϊ, ο Κιτς, ο
Σατομπριάν, ο Λαμαρτίνος, ο Μπάιρον, ο Χέγκελ και ο Μάρξ, θα το εξυμνήσουν, θα το αναλύσουν, για τον
οριστικά χαμένο παράδεισο που
ανήκει σύμφωνα με τον Μαρξ «στην
παιδική ηλικία της ανθρωπότητας,
στην πιο ωραία στιγμή της ανάπτυξής της» και που «ασκεί μία αιωνία
σαγήνη». Όλοι αυτοί και πολλοί περισσότεροι ποιητές, αρχιτέκτονες,

της Υψηλής Πύλης, αποσπά βιαίως
από την Ακρόπολη αντιπροσωπευτικά δείγματα αρχιτεκτονικών μελών
και γλυπτών από όλα τα μνημεία και
απογυμνώνει σχεδόν τον Παρθενώνα από τα περίφημα φειδιακά γλυπτά του. Η λεία: 12 υπερμεγέθη
αγάλματα από τα αετώματα, 15
ανάγλυφες μετόπες και 56 «πλάκες» της ζωφόρου με την περίφημη
πομπή των Παναθηναίων, τον ύμνο
της Δημοκρατίας που πριονίσθηκαν.
Ο τρίτος κύκλος κλείνει με την πολιορκία και την αποχώρηση της
τουρκικής φρουράς της Ακρόπολης
το 1823 και την απομάκρυνση των
ταπεινών χαμόσπιτων, την έναρξη
συστηματικών ανασκαφών και εργασιών αναστήλωσης των μνημείων
που συνεχίζονται με διαλείματά ώς
το 1930.
Κύριος στόχος ήταν η αισθητική
ολοκλήρωση της μορφής των μνημείων. Στις παλαιότερες αναστηλώσεις χρησιμοποιήθηκαν σε μεγάλη
έκταση σίδερα και τσιμέντα για τη
συνένωση των σπασμένων μαρμάρων που οξειδώθηκαν πολύ γρήγορα και άρχισαν να σπάνε.
Ο πιο ύπουλος εχθρός, όμως,

ήταν η μόλυνση της ατμόσφαιρας
που διάβρωνε τις επιφάνειες με την
όξινη βροχή.
ΕΚΛΕΠΤΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Ο δωρικός ολομάρμαρος ναός
της παρθένου με τους 46 εξωτερικούς κίονες (είχε συνολικά 108 κίονες) έχει πολλά χαρακτηριστικά που
τον κάνουν μοναδικό. Εκτός από τις
τέλειες αναλογίες του που είναι εμπνευσμένες από το ανθρώπινο σώμα, καμία από τις γραμμές του δεν
είναι τελείως ευθεία. Κανένα μέλος
του δεν είναι απόλυτα ορθογώνιο.
Όλα είναι μοναδικά. Όλες οι οριζόντιες είναι ελαφρά καμπύλες από τη
θεμελίωση ώς τα κεραμίδια.
Όλες οι κάθετες παρουσιάζουν
απόκλιση από την κατακόρυφο.
Ο στυλοβάτης υψώνεται και
σχηματίζει τόξο 11 εκ. στη μακρά
πλευρά και 6 εκ. στη στενή πλευρά,
ώστε οι ευθείες να μην παρουσιάζουν προοπτική παραμόρφωσης,
όπως οι παράλληλες γραμμές που
τείνουν να συναντηθούν στον ορίζοντα. Ανάλογα κυρτώνει και ο θριγκός. Οι κίονες της περιστάσεως, της
εξωτερικής κιονοστοιχίας κλίνουν
προς τα μέσα, οι δε γωνιακοί παρουσιάζουν κλίση και από τις δύο πλευρές, ώστε αν προεκταθούν οι
γραμμές τους στο διάστημα, να συναντηθούν σε ύψος 2 περίπου χιλιομέτρων και να σχηματίζουν μία
νοερή πυραμίδα. Οι γωνιακοί κίονες
είναι λίγο παχύτεροι για να μη χάνουν όγκο από το φως που τους
χτυπά και από τις δύο πλευρές. Το
πιο καθοριστικό χαρακτηριστικό των
εκλεπτύνσεων που παρουσιάζει ο
Παρθενώνας είναι στους δωρικούς
κίονες ύψους 10,43 μ. που πατούν
στιβαρά πάνω στον στυλοβάτη.
Αυτά τα στοιχεία και αμέτρητες
λεπτομέρειες που αφορούν την
εφαρμογή του χρυσού κανόνα κατά
τις αναλογίες, τις ανεπαίσθητες
διορθωτικές πυκνώσεις και αραιώσεις των διαστημάτων μεταξύ των
κιόνων, διορθώνουν τις οπτικές
απάτες που προκαλεί η επανάληψη
μιας ευθείας γραμμής και δίνουν την
αίσθηση ενός κτιρίου που ανασαίνει, στηρίζεται σε ελεύθερα ιπτάμενες κολώνες και δεν «καταπιέζεται»
από το βάρος του θριγκού που κατέληγε σε στέγη από μαρμάρινα κεραμίδια.
Από ΤΑ ΝΕΑ,
“ΤΑ 27 ΘΑΥΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ”
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Αναμνήσεις

Επάνω από αριστερά: Βασίλης Αγγελόπουλος του Αναστάση, Νικολάκης Μαρατσώλας, Σταύρος Παναγιωτόπουλος
(Ζωή κόρη του Σταύρου), Δημήτριος Παναγόπουλος, Κώστας Μπαλάσκας (Κοτσιαλάκος), Πέτρος Γιαννόπουλος, Βασίλης Μαρατσώλας (του Πάνου),
Γιάννης Μαρατσώλας (του Νικολάκη), Απόστολος Φραντζής, Στέφανος Κωσταντόπουλος.
Κάτω αριστερά: Γεώργιος Μαρατσώλας, Χρήστος Μπαλάσκας, Γεώργιος Μπενάκης, Πάνος Μαρατσώλας, Παναγιώτης Παναγόπουλος (Πιέρος)
Αναστάσης Αγγελόπουλος, Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Θεόδωρος Παναγιωτόπουλος και Γεώργιος Λεωνιδόπουλος

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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Το Σχολείο στον Κλινδιά
Εν Κλινδιά τη 30-11-65
Μεγάλε μας Ευεργέτη
Εμείς οι μικροί μαθητές και μαθήτριες του
Δημοτικού Σχολείου Κλινδιάς δεν ευρίσκομε
λόγια να σας ευχαριστήσωμεν διά τα τόσα
πολλά κονσερβοποιημένα τρόφιμα που μας
στείλατε. Οι καρδιές μας φτερουγίζουν από
συγκίνηση και τα μάτια μας δακρύζουν από
ευγνωμοσύνη, διότι για μας τα πτωχά και δυστυχισμένα παιδιά, αυτά τα δώρα σας είναι
σωτηρία μας. Όταν τα λάβαμε νομίσαμε ότι
εξημέρωσε για μας Λαμπρή. Η χαρά μας, η
συγκίνησή μας, ο ενθουσιασμός και η ευγνωμοσύνη μας δεν περιγράφονται. Εμείς,
από ένα μεγάλο «ευχαριστώ» τίποτε άλλο
δεν μπορούμε να σας προσφέρωμε. Ο καλός
μας Χριστός που βλέπει τις καλές σας πράξεις και τις ελεημοσύνες σας προς τους πτωχούς ας σας ανταποδώση το μεγάλο καλό.
Κάθε βράδυ στην προσευχή μας θα παρακαλούμε τον καλόν μας Πλάστη, να σας χαρίζη
υγεία εσάς και σε όλους όσους ενδιαφέρθηκαν για μας.
Μια ακόμη παράκληση σας κάνουμε Άγιες
ημέρες έρχονται. Τα μεσάνυχτα των Χριστουγέννων που θα κτυπήσουν οι καμπάνες
τα πιο πολλά από εμάς δεν θα πάνε στην εκκλησία. Ξέρετε γιατί; Διότι δεν έχομε ούτε
ένα ζευγαράκι παπούτσια, ούτε ένα πτωχό
παντελονάκι και ντρεπόμαστε πολύ. Οι καλοί
μας δάσκαλοι κάνουν ότι μπορούν διότι πολύ
μας λυπούνται. Μήπως εσείς, σεβαστή μας
και λατρευτή μας μητέρα, μπορείτε να μας
προσφέρετε κάτι; Εσείς θα ξέρετε από φτώχεια και δυστυχία, αφού βοηθάτε πάντοτε
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τους φτωχούς και δι’ αυτό με δάκρυα στα
μάτια σας ικετεύομε, για να γιορτάσωμε και
εμείς με χαρά τη γέννηση του καλού μας
Χριστού, να μας στείλετε ότι παλιό υπάρχει
σε αυτό τον οργανισμόν που είστε Πρόεδρος
διότι διά εμάς θα είναι καινούργιο. Ξέρομε
ότι γινόμαστε ενοχλητικά και ίσως παρεξηγηθούμε ότι είμαστε αχάριστα, αφού μας
βοηθήσατε, αλλά αν εβλέπατε έστω δι’ ολίγα
λεπτά την τραγική κατάστασή μας, το ντύσιμό μας, το πτωχότατο σπιτάκι μας, το ζαρωμένο προσωπάκι μας, θα μας λυπόσασταν
για πάντα.
Οι γονείς μας λείπουν για ημεροδούλια
στον κάμπο, διότι το χωριό μας είναι πολύ
άγονο και μόλις μια φορά την εβδομάδα τους
βλέπομε. Αλλά τι να κάνουν οι 50 δρχ. που
παίρνουν την ημέρα για μια ολόκληρη οικογένεια; Πώς να μας θρέψουν και πώς να μας
ντύσουν; Περιμένομε με μεγάλη αγωνία την
απάντησή σας και ο καλός μας δάσκαλος αν
μας γράφετε ότι μπορείτε να μας δώσετε
κάτι, θα κάνη τον κόπο να έρθη στην Αθήνα
να τα πάρη, για να προλάβωμε να χαρούμε
τα Χριστούγεννα. Πιστεύομε ότι θα είστε
τόσο καλή, θα νιώσετε τον πόνο μας και θα
μας βοηθήσετε όπως η καλή μας Παναγία
βοηθά όσους έχουν ανάγκη.
Σας φιλούμε το χέρι με σεβασμό, σας ευχαριστούμε διά τα όσα μας στείλατε και παρακαλούμε τον Καλό μας Χριστό να σας
χαρίζει υγεία και να κάνετε πάντοτε τέτοιες
ωραίες, ευγενικές και χριστιανικές πράξεις.
Με πολύ σεβασμό
Οι 82 μαθητές του Σχολείου
50 αγόρια και 32 κορίτσια

Οι μοιραίοι
Μες στην υπόγεια την ταβέρνα,
μες σε καπνούς και σε βρισιές,
(απάνου εστρίγγλιζε η λατέρνα)
όλη η παρέα πίναμε εψές,
εψές, σαν όλα τα βραδάκια,
να πάνε κάτου τα φαρμάκια.
Σφιγγόταν ο ένας πλάι στον άλλο
και κάπου εφτυούσε καταγής,
ω! πόσο βάσανο μεγάλο
το βάσανο είναι της ζωής!
Οσο κι ο νους αν τυραννιέται
άσπρην ημέρα δε θυμιέται!
(Ηλιε και θάλασσα γαλάζα
και βάθος του άσωτου ουρανού,
ω! της αυγής κροκάτη γάζα
γαρούφαλα του δειλινού,
λάμπετε-σβήνετε μακριά μας,
χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας!)
Του ενού ο πατέρας χρόνια δέκα
παράλυτος - ίδιο στοιχιό
του άλλου κοντόμερη η γυναίκα
στο σπίτι λιώνει από χτικιό,
στο Παλαμίδι ο γυιός του Μάζη
κ' η κόρη του γιαβή στο Γκάζι.
-Φταίει το ζαβό το ριζικό μας!
-Φταίει ο θεός που μας μισεί!
-Φταίει το κεφάλι το κακό μας!
-Φταίει πρώτ' απ' όλα το κρασί!
"ποιος φταίει; Ποιος φταίει;... κανένα στόμα
δεν τόβρε και δεν τόπε ακόμα.
Έτσι, στην σκοτεινή ταβέρνα
πίνουμε πάντα μας σκυφτοί,
σαν τα σκουλήκια κάθε φτέρνα
όπου μας εύρει, μας πατεί:
δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα!
προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα!
Κώστας Βάρναλης

ΕΥΓΕΝΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 20
Τ.Κ. 11528 ΙΛΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210 7208100

Ψησταριά Ταβέρνα
ΚΛΙΝΔΙΑ
Πλατεία Υμηττού
Τηλ.: 210 7629259

Α/φοί Σταυρόπουλοι

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

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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Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΙΣΤΕΨΟΥΜΕ
εν πρέπει ποτέ και για
κανένα λόγο να λιγοστεύει το κουράγιο μας
για τη ζωή. Ο φόβος δεν πρέπει ποτέ να μας κάνει να απελπιζόμαστε και να γυρίζουμε
την πλάτη μας στα μονοπάτια
της ζωής που ανοίγονται μπροστά μας. Ό,τι κακό κι αν μας
συμβεί, η πορεία μας πρέπει να
συνεχιστεί. Πρέπει να πιστέψουμε βαθιά μέσα μας πως η
ζωή είναι καλή ότι ακόμη και
μετά από την πιο τρομακτική
καταστροφή και μετά από το
πιο τραγικό γεγονός η γη κατακλύζεται από ένα ποταμό
δύναμης που οι πηγές του είναι ανεξάντλητες. Είναι πολύ
μεγάλο λάθος να φανταζόμαστε, όπως κάνουν μερικοί, ότι
οι σκοτεινές πλευρές της ζωής
είναι κακές για μας. Δεν είναι
αλήθεια αυτό. Πιο δυνατούς,
πιο ώριμους μας κάνουν.
Μόνο οι δειλοί, οι λιπόψυχοι και κυρίως οι εγωιστές δεν
μπορούν να αντέξουν μπροστά
σε ένα σκληρό γεγονός που
τους έχει συμβεί. Όλοι οι άλλοι
μπορούν να αντέχουν τα πάντα. Μάλιστα όσο πιο βαρύ είναι
το φορτίο, το πρόβλημα που
κουβαλάμε στους ώμους μας
τόσο πιο δυνατοί πρέπει να είμαστε για να το κουβαλήσουμε. Από τη στιγμή που μπορεί

Δ

να αντέξει τον θάνατο του πιο
αγαπημένου προσώπου του,
δεν υπάρχει πρόβλημα που να
μην μπορεί να το αντέξει ο άνθρωπος.
Η αγάπη και ο σεβασμός για
τη ζωή μας είναι πράγματα
απαραίτητα για να κατανοήσουμε τις πικρές απογοητεύσεις, τις οδυνηρές εμπειρίες,
τις μεγάλες πληγές. Όλα αυτά,
όσο κι αν φαίνονται αντιφατικά, δίνουν βάθος, ουσία και τελικά μεγάλη αξία στη ζωή μας.
Η αληθινή αξία, άλλωστε
της ζωής βρίσκεται όχι τόσο
στην ομορφιά της, όσο στον
τραγικό χαρακτήρα της. Και
αυτό γιατί ο άνθρωπος μόνο
όταν περνάει ένα μεγάλο προσωπικό πρόβλημα, κατανοεί
την μεγάλη αξία της ζωής. Δεν
είναι λοιπόν καθόλου, μα καθόλου αρνητικό να έχει κάποιος
στη ζωή του δύσκολα γεγονότα. Αυτά τον σκληραγωγούν,
αυτά τον ενδυναμώνουν, αυτά
τον οπλίζουν με υπομονή, επι-

μονή και καρτερία. Αντίθετα η
ζωή χωρίς περιπέτειες καταντά ανιαρή, βαρετή και μονότονη.
Ο Καβάφης λέει χαρακτηριστικά στο φανταστικό ποίημά
του «Ιθάκη»: «Σαν βγείς στον
πηγαιμό για την Ιθάκη, να εύχεσαι νάναι μακρύς ο δρόμος,
γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος
γνώσεις»
Το πιο ταπεινωτικό συναίσθημα του ανθρώπου χωρίς
αμφιβολία, είναι ο φόβος. Και
αυτό γιατί υποδουλώνει τον
άνθρωπο και τον οδηγεί σε
πλήρη εξάρτηση από αυτόν.
Υπάρχουν δύο τρόποι, κατά
την γνώμη μου, για να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος το φόβο:
1. Ένας τρόπος είναι, αν είναι δυνατόν, να εξαφανίσει τις
αιτίες που τον προκαλούν. Να
καταφέρει δηλαδή να εντοπίσει και να εξαλείψει ό,τι προκαλεί φόβο.
2. Ο δεύτερος τρόπος αντιμετώπισης του φόβου και μόνο

ΒΕΡΓΙΝΑ
ΦΟΥΡΚΑ ΚΛΙΝΔΙΑ

όταν αδυνατεί να εξαφανίσει
τις αιτίες, είναι να καλλιεργήσει, να αναπτύξει, υπομονή και
καρτερία. Η υπομονή και η καρτερία είναι οι δυό σημαντικότερες αρετές για έναν άνθρωπο.
Έχει λοιπόν μεγάλη σημασία να υπερνικούμε τον φόβο
γιατί πέρα από ταπεινωτικό συναίσθημα, πολύ εύκολα μετατρέπεται σε έμμονη ιδέα και
οδηγεί σε παραλογισμό, νευρικότητα, επιθετικότητα, μελαγχολία.
Η ζωή λοιπόν με όσα προβλήματα κι αν έχει είναι γλυκιά
και αυτό αποδεικνύεται πολύ
απλά αφού κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην την χάσουμε.
Θέληση λοιπόν και υπομονή, επιμονή και καρτερία. Πίστη και αγάπη για τη ζωή και
στο τέλος θα νικηθεί το σκοτάδι στις ψυχές μας και θα επικρατήσει το φως.

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

ΑΡΤΟΠΟΙΟ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΑΡΤΟΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
CATERING
Δώρα Γιαννοπούλου-Παπαδοκωστάκη
25ης Μαρτίου 25 Άνω Κηφισιά
Τηλ: 210 8010326 - 210 6232349
Fax: 210 8080092

Βασίλης Μπαλάσκας
Κοινωνιολόγος

