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ΙΔΡΥΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΛΙΝΔΙΑ

Kατασκευή δρόμου Κλινδιά - Φολόης
Το αιώνιο αίτημα θα γίνει κάποτε πράξη;
Προς
1. Όλους τους Βουλευτές
του Νομού
2. Τον Νομάρχη Ηλείας
3. Τον Δήμαρχο Ωλένης
4. Τον Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Κλινδαίων
η “Αναγέννηση” μετά από αλλεπάλληλο αίτημα των πατριωτών μας καλεί όλους τους πολιτικούς της Ηλείας, αλλά και τους φορείς τόσο της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και την
Δημοτική αρχή του Δήμου Ωλένης

Συνέχεια στη σελ. 5

Η ερήμωση των ορεινών χωριών μας
την εποχή μας παρουσιάζεται σε όλο και μεγαλύτερη
κλίμακα το πρόβλημα της
αστυφιλίας. Όλο και περισσότεροι
νέοι από αγροτικές περιοχές κατακλύζουν τα μεγάλα αστικά κέντρα, εγκαταλείποντας την ύπαιθρο στην τύχη της. Έρχονται στις

Σ

πόλεις ζητώντας μια πιο όμορφη
ζωή, αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές διαψεύδονται οι ελπίδες τους.
Οι νέοι φεύγουν από τα χωριά
τους για κοινωνικούς και οικονομικούς λόγους. Στις πόλεις το επίΣυνέχεια στη σελ. 8

ο Δ.Σ. του Συλλόγου Κλινδαίων η “Αναγέννηση” σε συνεργασία με το Τοπικό Συμβούλιο αποφάσισαν την ίδρυση λαογραφικού μουσείου στο χωριό μας.
Ο χώρος που θα χρησιμοποιηθεί για τον σκοπό αυτό, είναι η αίθουσα του δεύτερου ορόφου του
κτηρίου που στεγάζεται το Κοινοτικό γραφείο, δωρεά του αείμνηστου
Βασίλη Μπαλάσκα (Βασιλάκη).
Καλούμαστε λοιπόν όλοι οι πατριώτες είτε ζούμε στην Αθήνα, είτε στο χωριό να βοηθήσουμε στο
στήσιμο αυτού του μουσείου.
Το μουσείο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει οτιδήποτε έχει αποτελέσει στο παρελθόν, εκδήλωση
κοινωνικής ζωής τόσο ημών των
ίδιων όσο και των προγόνων μας.
Ως εκ τούτου μπορούν να μπούν σε
αυτό το λαογραφικό μουσείο από

Τ

ενδύματα καλλωπισμού, ποτά,
πολλά είδη οικιακής χρήσης αλλά
και γραπτά κείμενα που αφορούν
έθιμα, παιχνίδια, μύθους, παροιμίες, αινίγματα που έχουν εκλείψει
στην σημερινή εποχή.
Ο καθένας λοιπόν από εμάς
έχει και μπορεί να συνεισφέρει για
το στήσιμο αυτού του ιδρύματος
έστω μια αντίκα, κάτι από το παρελθόν και την ιστορία μας.
Μην ξεχνάμε ποτέ πως ό,τι παραχωρήσουμε για το μουσείο, αυτό
θα γίνει κοινή κληρονομιά και για
μας και για τα παιδιά μας και για τα
εγγόνια μας. Σε αυτές τις ρίζες και
σε αυτή την ιστορία στηριχθήκαμε.
Αυτά είχαμε ως βάση για να προχωρήσουμε.
Αν βοηθήσουμε όλοι μαζί θα τα
καταφέρουμε.
Το Δ.Σ.
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ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ - ΕΘΙΜΑ

Παραδοσιακά ζυμαρικά
ολύτιμη κληρονομιά, προϊόν
της λαϊκής μας παράδοσης
που λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και του σημερινού τρόπου ζωής έχει χαθεί. Η
ανάγκη όμως του σύγχρονου αστικού βίου για υγιεινή διατροφή χωρίς
συντηρητικά και «μεταλλαγμένα»
επιβάλλει τη στροφή στις παραδοσιακές διατροφικές συνήθειες. Για
αυτόν το λόγο οφείλουν οι κάτοικοι
των χωριών μας, που διέσωσαν την
παράδοση της παρασκευής ζυμαρικών, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και μέσα από γυναικείους
συνεταιρισμούς και οικογενειακές
επιχειρήσεις να στραφούν προς την
παραγωγή και τη διάθεση παραδοσιακών προϊόντων.

Π

Τραχανάς
Ο τραχανάς φτιαγμένος από γάλα, αλεύρι και αλάτι ήταν το παραδοσιακό ζυμαρικό της ορεινής Ηλείας. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στα
πιο θρεπτικά προϊόντα ενώ το μεγαλύτερο πλεονέκτημά του είναι ο

χρόνος συντήρησης που φτάνει και
τους 15 μήνες. Κάτι που τον καθιστούσε σημαντικό στον τόπο μας,
όταν δεν υπήρχαν τα συντηρητικά
και οι συσκευασίες. Ο τραχανάς
ήταν απαραίτητη τροφή σε κάθε κελάρι και συνήθως κάθε Αύγουστο
άρχιζε η προετοιμασία παρασκευής
του. Συγκέντρωναν 10 με 15 μέρες,
πριν, το γάλα για να γίνει σιγά σιγά
η ζύμωση ώσπου να μετατραπεί τελικά σε ξινόγαλο. Οι νοικοκυρές είχαν φροντίσει επίσης να αλέσουν
το σιτάρι στο νερόμυλο και να ψιλοκρησαρίσουν1 το αλεύρι για να το
διαχωρίσουν από το πίτουρο. Στην
ξύλινη σκάφη ζυμώματος ανακάτευαν τα υλικά και όταν έσφιγγε η
ζύμη την άφηναν να «γίνει» (δαμάσει). Κατόπιν έπαιρναν το ζυμάρι και
με το χέρι έκοβαν μικρά κομμάτια
ζύμης πάνω σε καθαρό τραπεζομάντιλο ή σεντόνι. Έπειτα το άφηναν
στον ήλιο ή σε καλά αεριζόμενο δωμάτιο για να μισοστεγνώσει. Ανάλογα τον τραχανά που ήθελαν να
φτιάξουν (ψιλό-χοντρό) χρησιμο-

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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ποιούσαν και το ανάλογο αρ(γ)ιολόι2
και έτριβαν τα κομμάτια της ζύμης
με το χέρι. Άπλωναν τον τραχανά3
δύο τρεις μέρες μέχρι να στεγνώσει
καλά. Τέλος τον συσκεύαζαν σε πάνινες σακούλες, σε λαΐνες4 ή σε βάζα. Ο τραχανάς ήταν πρόχειρο φαγητό, σχεδόν καθημερινό.
Τον έβραζαν στον τέντζερη με
ανάλογο νερό. Μόλις το νερό άρχιζε να κοχλάζει τον έριχναν μέσα και
σε δεκαπέντε περίπου λεπτά ήταν
έτοιμος. Στη συνέχεια τον τσιγάριζαν με λίπος από τσιγαρίδες5 και ψιλοκομμένο κρεμμύδι, ανακατεύοντας ταυτόχρονα, κάτι που τον έκανε
να μοσχοβολά.
Χυλός
Όταν το νερό βράσει στο τέντζερη προσθέτουμε μπομποτάλευρο σιγά-σιγά και ανακατεύουμε
συγχρόνως μέχρι να αρχίσει να πήζει. Κατόπιν ρίχνουμε λάδι και αλάτι
και ανακατεύοντας το αφήνουμε να
βράσει. Όταν πήξει καλά ο χυλός είναι έτοιμος για σερβίρισμα.
Μπαζίνα
Παρόμοια με το χυλό γίνεται και
η μπαζίνα με περισσότερο βέβαια
μπομποτάλευρο. Ανακατεύουμε δυνατά και την αφήνουμε στη φωτιά
να πήξει πολύ. Μόλις ετοιμαστεί την
αφήνουμε να κρυώσει και τη σερβίρουμε.
Τριφτιάδες
Με αλεύρι και ζεστό αλατισμένο
νερό έφτιαχναν ζυμάρι. Πλάθοντας
και τρίβοντας το ζυμάρι δημιουργούσαν μικρά στρογγυλά κομματάκια (γρομπαλάκια). Όταν το νερό
κόχλαζε στο τέντζερη έριχναν μέσα
τις τριφτιάδες προσθέτοντας λίπος
ή λάδι (αν υπήρχε) και αλάτι. Όταν
έβραζαν τις κατέβαζαν από την φωτιά προσθέτοντας ξύδι, κρασί ή ξυνό
μιας και το λεμόνι ήταν ανύπαρκτο.
Οι τριφτιάδες τρώγονταν ως σούπα
σε βαθειά πιάτα. Αυτά τα σχεδόν
άγνωστα σε μας φαγητά ήταν η βασική διατροφή που κράτησε στη ζωή
γενιές και γενιές, δίνοντας δύναμη
τους κρύους χειμώνες στους κατοίκους των βουνών μας.
Χυλοπίτες
Στη σκάφη ανακάτευαν φρέσκο
γάλα, αυγά, λάδι, αλάτι και συμπλήρωναν το ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι
μέχρι να πετύχουν τη ζύμη. Μετά το
ζύμωμα τη σκέπαζαν να «γίνει» για
κάποια ώρα, ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Πατώντας
με το δάχτυλο το ζυμάρι και ανάλογα με την επαναφορά που είχε,

γνώριζαν οι νοικοκυρές αν ήταν
έτοιμο για επεξεργασία. Κατόπιν
έφταναν (απρόσκλητες) με το πλάστη6 τους οι νοικοκυρές της γειτονιάς, στα πλαίσια της αλληλοβοήθειας και της αμοιβαίας συνεργασίας. Πλάθοντας σιγά-σιγά, άνοιγαν
μεγάλα φύλλα που τα άφηναν πάνω
στα κρεβάτια, τα κασόνια και τα τραπέζια να μισοστεγνώσουν. Έπειτα
έπαιρναν το φύλλο μισοτυλιγμένο
στον πλάστη και το ξετύλιγαν στο
σοφρά7. Με κοφτερό μαχαίρι το
έκοβαν σε λεπτές λωρίδες και μετά
κάθετα σε μικρά πλάγια παραλληλόγραμμα. Μετέφεραν τις χυλοπίτες
με καθαρό τραπεζομάντιλο και τις
άπλωναν σε αεριζόμενο σημείο για
να στεγνώσουν. Τις στεγνές τις
έβαζαν σε πάνινες σακούλες για να
τις φυλάξουν. Οι χυλοπίτες συνόδευαν το κοτόπουλο και το χοιρινό
αλλά σερβίρονταν και σκέτες με
ντομάτα και ντόπια τριμμένη μυζήθρα. Φτιαγμένες με παραδοσιακό
τρόπο χυλοπίτες θα βρείτε στό
φούρνο στο Πανόπουλο.
Ιστορία
Έχει επικρατήσει η άποψη ότι τα
ζυμαρικά τα έφερε ο Μάρκο Πόλο
από το ταξίδι του στην Άπω Ανατολή τον 13ο αιώνα. Τελευταία όμως
απορρίπτεται από τους μελετητές
καθώς λέγεται ότι τη ζύμη μετέφεραν στην Ιταλία οι πρώτοι Έλληνες
έποικοι τον 8ο π.Χ. αιώνα.
Η ύπαρξη των ζυμαρικών όμως
χρονολογείται πρώτα στην αρχαία
Ελλάδα γύρω στο 1000 π.Χ. στην
αναφορά της λέξης «Λάγανον» (λατινικά Laganoum, τα σημερινά λαζάνια). Ήταν ζύμη λεπτή και πλατιά
σαν τη δική μας κουλούρα, που κοβόταν όμως σε λουρίδες. Η λέξη
«μακαρόνι» προέρχεται από την ελληνική λέξη «μακάρια». Τα μακάρια
ήταν παρασκευάσματα από σιτάρι
(σαν κόλλυβα) που συμβόλιζαν την
αναγέννηση και τα πρόσφεραν για
την ανάσταση των νεκρών.
Υποσημειώσεις
1. Κρησάρα: Κόσκινο που διαχωρίζει το αλεύρι από το πίτουρο.
2. Αρ(γ)ιολόι-Δριμόνι: Κόσκινο
που διαχωρίζει τα δημητριακά.
3. Λαϊκή έκφραση: «Άπλωσες
τον τραχανά», α) Μην τον αφήσεις
να ξεραθεί. β)Έπιασες όλο το σπίτι.
4. Λαΐνα: Πήλινο δοχείο με καπάκι.
5. Τσιγαρίδες: Παστό χοιρινό.
6. Πλάστης: Κυλινδρικό στενόμακρο ραβδί για το άνοιγμα του
φύλλου.
7. Σοφράς: Κοντό τραπέζι.
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Έχεις δύο επιλογές…
Τι θα έκανες εσύ; Θα διάλεγες, σίγουρα…
Μην κοιτάζεις για κάτι αστείο σ’ αυτό το κείμενο, δεν υπάρχει, μα διάβασε το.
Η ερώτηση είναι: Θα έκανες την ίδια επιλογή;
Σε ένα δείπνο, για φιλανθρωπικό σκοπό, ενός
σχολείου για παιδιά με ειδικές ανάγκες, ο πατέρας ενός αυτιστικού παιδιού διηγήθηκε την παρακάτω ιστορία, που δεν θα την ξεχάσει κανείς
από όσους την άκουσαν εκείνη τη μέρα.
Μετά την τελετή, έκανε μια ερώτηση.
Όταν η φύση δεν παρεμποδίζεται από εξωτερικές επιρροές, όλα γίνονται τέλεια.
Ακόμα ο γιος μου, ο Shay, δεν μπορεί να μάθει τα πράγματα όπως τα άλλα παιδιά. Δεν μπορεί να καταλάβει τα πράγματα όπως τα άλλα παιδιά. Πού είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων στο
γιο μου;
Όλοι στην αίθουσα αναρωτιόνταν σιωπηλά
και γεμάτοι απορία. Ο πατέρας συνέχισε.
Όταν ένα παιδί σαν τον Shay που είναι πνευματικά ανάπηρο, έρχεται στη ζωή, η ευκαιρία να
καταλάβεις την αληθινή ανθρώπινη φύση είναι,
το πώς οι υπόλοιποι άνθρωποι θα συμπεριφερθούν σ' αυτό το παιδί.
Και αφηγήθηκε την παρακάτω ιστορία, που
θα σας παρακαλέσω θερμά να διαβάσετε μέχρι
το τέλος της..
Ο Shay κι εγώ, περάσαμε έξω από ένα πάρκο,
όπου κάποια αγόρια που γνώριζαν τον Shay,
έπαιζαν μπέιζμπολ.
Ο Shay με ρώτησε, "μπαμπά, νομίζεις ότι θα
μ’ αφήσουν να παίξω μαζί τους;"
Εγώ ήξερα ότι τα περισσότερα αγόρια, δεν
θα ήθελαν κάποιον σαν τον Shay στην ομάδα
τους.
Μα ήξερα, και καταλάβαινα σαν πατέρας, ότι
αν του δινόταν η ευκαιρία να παίξει, θα του έδινε
πολύ μεγάλη χαρά και επίσης ένα αναγκαίο αίσθημα ένταξης, μαζί με κάποια εμπιστοσύνη που
θα γινόταν αποδεκτός από τα άλλα παιδιά, παρά
την αναπηρία του.
Πλησίασα λοιπόν ένα από τα παιδιά, και το
ρώτησα χωρίς βέβαια να περιμένω και πολλά, αν
ο Shay θα μπορούσε να παίξει μαζί τους.
Το αγόρι κοίταξε γύρω του σαν να ζητούσε
κάποια υποστήριξη, μα στο τέλος απάντησε, "χάνουμε έξι γύρους, και το παιχνίδι είναι στον
όγδοο γύρο. Γιατί όχι, μπορεί να παίξει στην δική
μας ομάδα, και θα προσπαθήσουμε να τον βάλουμε να παίξει στον επόμενο γύρο, να αποκρούσει τις βολές αν το θέλει.
Ο Shay πήγε με δυσκολία μέχρι τον πάγκο
της ομάδας, για να φορέσει την μπλούζα της
ομάδος. Τον παρακολουθούσα με μάτια δακρυσμένα και μια θέρμη στην καρδιά μου.
Τα αγόρια της ομάδας, είδαν την χαρά μου,
που τον αποδέχτηκαν στην ομάδα τους.
Στο τέλος του όγδοου γύρου, η ομάδα του
Shay νικούσε μερικούς πόντους, αλλά ήταν ακόμη πίσω τρείς πόντους για να κερδίσουν τον γύ-

ρο.
Στην αρχή του ένατου γύρου, ο Shay έβαλε
το γάντι και έπαιξε δεξιά στο γήπεδο.
Αν και οι μπαλιές δεν ηρθαν προς την κατεύθυνσή του, εδειχνε ενθουσιασμένος, δείχνοντας
την χαρά του, και μόνο που βρισκόταν εκεί, χτυπώντας όλο χαρά τα χεράκια του. Το χαμόγελο
του ήταν από το ένα αυτί στο άλλο, όταν με κοίταζε που τον χαιρετούσα από την εξέδρα.
Προς το τέλος του ένατου γύρου, η ομάδα
του Shay πήρε κι άλλους πόντους.
Με δύο παίκτες έξω, και τρείς έξω από την
βάση, οι πιθανότητες να κερδίσει γύρους, ήταν
κοντά στην βάση, και ο Shay καθορίστηκε σαν ο
επόμενος για να αποκρούσει τις βολές.
Σ’ αυτό το κρίσιμο σημείο, αναρωτήθηκα αν
θα αφήσουν τον Shay να δοκιμάσει να αποκρούσει, και να χάσουν τις πιθανότητες να κερδίσουν
το παιχνίδι. Για μεγάλη μου έκπληξη, ..τον άφησαν!
Όλοι γνωρίζανε ότι ήταν αδύνατον να χτυπήσει ο Shay την μπάλα, τη στιγμή που δεν ξέρει
καν, πώς να κρατήσει κατάλληλα το ρόπαλο, πόσο μάλλον να στοχεύσει την μπάλα. Εντούτοις,
ο Shay πήρε θέση.
Ο αντίπαλος παίχτης, που πετάει την μπάλα,
αναγνώρισε ότι η ομάδα του Shay έβαλε την νίκη
του παιχνιδιού σε δεύτερη μοίρα, για να δώσουν
την ευκαιρία στο παιδί αυτό, να χαρεί αυτήν τη
στιγμή, γι αυτό και ήρθε πιο κοντά, προσπαθώντας να τον βοηθήσει να τα καταφέρει ρίχνοντας
την μπάλα απαλά στον Shay.
Στην πρώτη προσπάθεια, ο Shay κούνησε
αδέξια το ρόπαλο και αστόχησε.
Ο αντίπαλος παίκτης, ήρθε ακόμη πιο κοντά
του λίγα βήματα, για να του πετάξει ακόμη πιο
απαλά την μπάλα. Ο Shay κούνησε πάλι αδέξια
το ρόπαλο, μα αυτή τη φορά βρήκε τυχαία την
μπάλα, στέλνοντας την πολύ κοντά, και μάλιστα
σε έναν αντίπαλο.
Το παιχνίδι τώρα, κανονικά θα είχε τελειώσει.
Ο αντίπαλος όμως, σήκωσε την μπάλα, και, ενώ
θα μπορούσε να την πετάξει στην πρώτη βάση,
βγάζοντας τον Shay έξω από το παιχνίδι, πέταξε
επίτηδες την μπάλα πολύ ψηλά, πάνω από το κεφάλι του συμπαίκτη του, και μακριά κι από τους
άλλους συμπαίκτες του.
Όλοι στις εξέδρες» και από τις δύο ομάδες»
άρχισαν να φωνάζουν, "Shay τρέξε στην πρώτη
βάση, τρέξε, τρέξε..." Ποτέ στη ζωή του ο Shay
δεν έτρεξε τόσο μακριά, μα έφτασε στην πρώτη
βάση γεμάτος ενθουσιασμό και με ορθάνοιχτα
από χαρά μάτια, κοιτώντας γύρω του απορημένα
και σαστισμένα, να καταλάβει τι άλλο πρέπει τώρα να κάνει.. Η εξέδρα συνέχισε τότε, "Shay,
τρέξε στη δεύτερη βάση, Shay τρέξε..τρέξε.."
Με την ανάσα κομμένη και άτσαλα, έτρεξε
προς τη δεύτερη βάση. Μέχρι όμως να φτάσει ο
Shay στη δεύτερη βάση, ο δεξιός αντίπαλος είχε
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ήδη πιάσει την μπάλα. Ήταν ο μικρότερος της αντίπαλης ομάδας και είχε πλέον όλη την ευκαιρία
να γίνει ο ήρωας της ομάδας του. Θα μπορούσε
να πετάξει την μπάλα στον συμπαίκτη της δεύτερης βάσης, όπου θα έβγαζε έξω τον Shay, μα κατάλαβε τις προθέσεις του συμπαίκτη του που έριχνε τις βολές, και την έριξε ψηλά, προς τον συμπαίκτη της τρίτης βάσης.
Ο Shay έτρεξε προς την τρίτη βάση σαν ξετρελαμένος, καθώς οι παίκτες της ομάδας του
έτρεξαν κι εκείνοι προς τη βάση. Όλοι φωνάζαμε, "Shay, Shay, Shay!!!"
Ο Shay έφτασε στην τρίτη βάση, αλλά με την
κρυφή βοήθεια του αντίπαλου παίχτη της τρίτης
βάσης, ο οποίος σταμάτησε να τρέχει να προλάβει την μπάλα, για να δείξει στον Shay την σωστή
κατεύθυνση, το πού ήταν η τρίτη βάση, λέγοντάς
του "από δω, από δω Shay..."
Καθώς ο Shay πέρασε από την τρίτη, τα αγόρια και των δύο ομάδων και οι θεατές στις εξέδρες, ξεσηκώθηκαν φωνάζοντας
“Shay, τρέξε στη βάση ένα τώρα, τρέξε στη
βάση ένα..”
Ο Shay έφτασε στη βάση, πάτησε στον βατήρα, κερδίζοντας το παιχνίδι, και όλοι τον ζητωκραύγασαν σαν τον ήρωα, που βοήθησε να νικήσει η ομάδα.
Εκείνη την ημέρα, συνέχισε με δάκρυα ο πατέρας, τα αγόρια και από τις δύο ομάδες και ο κόσμος στις εξέδρες, βοήθησαν να φέρουν ένα
κομμάτι αληθινής αγάπης και ανθρωπιάς σ’ αυτόν τον κόσμο, να δώσουν χαρά σε μια ψυχούλα,
που τόσο την λαχταρούσε και που τόσο την είχε
ανάγκη.
Ο Shay δεν τα κατάφερε μέχρι το επόμενο
καλοκαίρι, πέθανε εκείνο τον χειμώνα, χωρίς
όμως να ξεχάσει ποτέ, πώς ήταν ο "ήρωας" που
με έκανε τόσο χαρούμενο εκείνη την ημέρα, και
την χαρά που έδωσε στην μητέρα του, και που με
δάκρυα αγκάλιασε τον μικρό της ήρωα σαν πήγαμε σπίτι.
Και τώρα, ..κυρίες, .....κύριοι, ...ο επίλογος..
Υπάρχουν χιλιάδες ανέκδοτα που στέλνονται
δια μέσου internet, χωρίς δεύτερη σκέψη.
Μα όταν πρόκειται για ιστορίες που έχουν να
κάνουν με επιλογές ζωής, οι άνθρωποι διστάζουν.
Το ακατέργαστο, το χυδαίο, και συχνά άσεμνο, περνάει ελεύθερα μέσω του κυβερνοχώρου, αλλά η δημόσια συζήτηση για την ευπρέπεια, πάρα πολύ συχνά καταστέλλεται, ακόμη
και στα σχολεία ή και τους εργασιακούς χώρους
μας.
Εάν σκέφτεσαι να προωθήσεις αυτό το κείμενο, πιθανότατα θα κάνεις ίσως επιλογή, στα άτομα στα οποία θα το στείλεις.
Θεωρώ προσωπικά πως ανήκω στα άτομα,
που πιστεύουν πως μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Όλοι έχουμε χιλιάδες ευκαιρίες στην καθημερινή μας ζωή, να καταλάβουμε την φυσική τάξη των πραγμάτων.
Τόσες πολλές, φαινομενικά τετριμμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ δύο ανθρώπων, μας δίνουν μια επιλογή.
Επιμέλεια:
Γιαννόπουλος Ιωάννης του Βασ.
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Κοινωνικά θέματα
Τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα των νέων
Του Κοινωνιολόγου Βασίλη Μπαλάσκα
την σύγχρονη εποχή τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι μας έχουν λάβει τεράστιες διαστάσεις τόσο σε
τοπικό επίπεδο όσο και παγκοσμίως. ΟΙ ηθικές αρχές και αξίες
έχουν αντικατασταθεί από τις υλικές με αποτέλεσμα το πιο δημιουργικό τμήμα της κοινωνίας μας,
η νεολαία, να βρίσκεται στο τέλμα. Η διαφθορά και η ηθική σήψη
που έχει χτυπήσει την κοινωνία
μας πολύ φοβάμαι πως θα επιδεινώσει τα κοινωνικά προβλήματα,
όσο οι επόμενες γενεές θα γαλουχηθούν με τα υποπροϊόντα αυτής της καταρακωμένης από την
ανηθικότητα κοινωνίας.
Δυστυχώς η διέξοδος πολλών
νέων στην ηθική αυτή κρίση γίνεται με αρρωστημένους τρόπους:
λήψη ψυχοτρόπων ουσιών, αλκοολισμός, βία, χουλιγκανισμός,
συμμετοχή σε συμμορίες, πορνείας ανομία, σατανισμός κ.α. Από
την άλλη η σημερινή κοινωνία λόγω του ηθικού χάους που επικρατεί γίνεται η βασική αιτία για την
εμφάνιση νευρώσεων ακόμη και
ψυχώσεων στους νέους.
Το ερώτημα λοιπόν είναι. Ποιός φταίει; Θεωρώ πως η ίδια η
διάρθρωση της κοινωνίας, ο άκρατος ανταγωνισμός, ο ατομισμός, η
έλλειψη συλλογικότητας είναι βασικές αιτίες όλων των σύγχρονων
προβλημάτων των νέων.
Όμως πέρα από αυτές τις αιτίες πιστεύω ακράδαντα πως κυρίαρχο ρόλο παίζει η ίδια η οικογένεια.
Η οικογένεια είναι ένα αναπόσπαστο μόριο της κοινωνίας. Ως
εκ τούτου η κοινωνική κρίση έχει
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οδηγήσει και στην κρίση της οικογένειας. Έχει οδηγήσει σε συνεχείς διαμάχες και συγκρούσεις
τόσο στο επίπεδο των συζύγων
μεταξύ τους όσο και μεταξύ γονιών και παιδιών.
Μπορεί λοιπόν η οικογένεια να
ανατρέψει την κατάσταση; Πιστεύω πως ναι. Η συμπεριφορά
των γονιών απέναντι στα παιδιά
είναι το Α και το Ω γι’ αυτή την
ανατροπή. Οι γονείς καθημερινά
με τις ενέργιες τους δίνουν πρότυπα στα παιδιά τους.
Πολλοί επιστήμονες κοινωνικοί σήμερα εισάγουν την ανάγκη
δημιουργίας σχολείων που θα εκπαιδεύονται οι γονείς. Θα ήταν
ευχής έργο να υπήρχαν τέτοια
σχολεία στα οποία θα έδιναν διαλέξεις ειδικοί επιστήμονες όπως
ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί ακόμη και ψυχίατροι που είναι οι πλέον αρμόδιοι
να μάθουν στους γονείς ποιά είναι
η ορθή συμπεριφορά απέναντι
στα παιδιά τους.
Σε ό,τι αφορά το εκπαιδευτικό
σύστημα, αυτό ουσιαστικά είναι
υποχείριο της εκάστοτε κρατικής
εξουσίας. Η εκπαίδευση με την
σημερινή μορφή της προσφέρει
στείρες γνώσεις. Σκοπός της σε
καμμία περίπτωση δεν είναι η διαμόρφωση του χαρακτήρα του νέου ανθρώπου αλλά να δημιουργήσει μονοδιάστατους και απόλυτα
εξειδικευμένους επιστήμονες για
να υπηρετήσουν το καπιταλιστικό
σύστημα και τίποτα παραπάνω.
Σε ό,τι αφορά τα ΜΜΕ ως φορέα Κοινωνικοποίησης, εδώ τα
πράγματα είναι ξεκάθαρα. Τα
ΜΜΕ (τηλεόραση, τύπος, διαδί-
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κτυο) ως όργανα του συστήματος
ευνουχίζουν και παθητικοποιούν
τους νέους μας, τους μετατρέπουν σε υπηκόους τους και γενικά
καταστρέφουν κάθε ίχνος ηθικής
αξίας από αυτούς.
Εδώ αξίζει να αναφερθεί το
σύνθημα: «Κλείστε την τηλεόραση και ανοίξτε τα μάτια σας».
Συμπερασματικά θάλεγα πως
η οικογένεια ως το βασικότερο
κύτταρο της κοινωνίας καλείται
να αλλάξει την καθεστηκυία τάξη
προσφέροντας ουσιαστική αγωγή
και διαπαιδαγώγηση στους νέους.
Οι γονείς αναλαμβάνοντας το καθήκον για το ρόλο που οι ίδιοι επέλεξαν μπορούν να οδηγήσουν τα
παιδιά τους στην αρετή, στο αγαθό και στην ευδαιμονία. Σε αντίθετη περίπτωση οι κακοί γονείς οδηγούν την νεολαία στην αποτελμάτωση και αλλοτριώνουν την προσωπικότητά τους.
Άρα οι γονείς καλούνται να συνειδητοποιήσουν πότε η συμπεριφορά τους είναι λανθασμένη και
για το πως πρέπει να αντιδράσουν
στα προβλήματα των παιδιών
τους για τα οποία αποκλειστικά
υπεύθυνοι είναι οι ίδιοι. Αλλά τα
πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα, την στιγμή που υπάρχουν πολλοί γονείς που όταν διαπιστώνουν
ότι το παιδί τους λαμβάνει τις ουσίες το παραδίδουν στην αστυνομία ή το πετάνε στο δρόμο αντί να
συμβουλευτούν έναν ειδικό. Το ειρωνικό και ταυτόχρονα τραγικό
είναι πως η στροφή των νέων στα
ναρκωτικά ή στο αλκοόλ γίνεται
τις πιο πολλές φορές από αντίδραση στην καταπίεση και την
αδιαφορία των γονιών τους.

Οι λύσεις που προτείνω είναι:
Οι γονείς να ενδιαφερθούν και να
δείξουν ουσιαστική, πραγματική
αγάπη και συμπαράσταση στα παιδιά τους. Τα υποκατάστατα όπως
θεωρίες, ψεύτικα λόγια, υλικά,
δώρα δεν πρόκειται να φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Οι γονείς πρέπει να αφιερώνουν χρόνο στα παιδιά τους, να επικοινωνούν με αυτά. Να μάθουν να ακούνε τα προβλήματά τους. Το αιώνιο πρόβλημα των περισσότερων παιδιών είναι ότι δεν τους δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουν με τους γονείς
τους για ό,τι τους απασχολεί.
Πριν λίγες μέρες στην Αθήνα
ένα παιδί αυτοκτόνησε πέφτοντας από τον τέταρτο όροφο της
πολυκατοίκας που έμενε με τους
γονείς του. Το σημείωμα που άφησε ήταν πραγματικά σοκαριστικό
προς τους γονείς.
«Ποτέ δεν με νιώσατε, ποτέ
δεν με καταλάβατε».
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Το βαθύτερο νόημα
των Χριστουγέννων
“Την άγια νύχτα τη χριστουγενιάτικη
των μάγων κάθε χρόνο τα μεσάνυχτα
λάμπει τ’ αστέρι.
Κι όποιος το βρεί μέσα στ’ άλλα ανάμεσα
και δεν το χάσει
σε μία άλλη Βηθλεέμ ακολουθώντας το
μπορεί να φτάσει
(Γ. Δροσίνη)
Οι γιορτές των Χριστουγέννων μπορεί να
τέλειωσαν αλλά όσοι κατανοούν το βαθύτερο νοημά τους, οφείλουν να τις γιορτάζουν κάθε μέρα του χρόνου. Και αυτό γιατί
τα μηνύματα που μεταφέρουν, πρέπει όλοι
μας να το έχουμε συνέχεια στο μυαλό και
στην καρδιά μας: Καλοσύνη, αγάπη, ζεστασιά και κυρίως βοήθεια σε όσους χειάζονται.
Τα Χριστούγεννα, λοιπόν, ειναι κατ’ εξοχήν
γιορτή της αγάπης, της φροντίδας, του
γνήσιου ενδιαφέροντος για τους άλλους.
Παρόλα αυτά, πολλοί άνθρωποι, στις μέρες
μας, ξεχνούν αυτή τη σημαντικότατη πλευρά των γιορτών και παραμένουν προσκολλημένοι στα δικά τους προβλήματα μόνο,
κάνοντας ένα μικρό διάλειμμα για να αγοράσουν δώρα ή να ακολουθήσουν τις τυπικότητες και τις κοινωνικές συμβάσεις που
«απαιτούν» οι γιορτές.
Και το ερώτημα που μπαίνει: Μήπως οι άνθρωποι κατά την διάρκεια των γιορτών αυτών είναι περισσότερο δυστυχισμένοι;
Πιστεύω πως ναι. Και αυτό γιατί με τις σημερινές συνθήκες ζωής και απαιτήσεις, οι
άνθρωποι έχουν πολλές έγνοιες και σκοτούρες στο μυαλό τους, στοιχεία που τους
στερούν την απόλυτη, την πηγαία, την
αγνή ευτυχία. Όταν μάλιστα μια γιορτή συναισθημάτων, όπως τα Χριστούγεννα, εμπορευματοποιείται, τότε το πιο πιθανό είναι να διατηρείται η άσχημη, η καταθλιπτική διάθεση.
Ας είναι λοιπόν τα φετινά Χριστούγεννα
και το καινούργιο έτος 2009, η αφετηρία
της πραγματικής, της ουσιαστικής αναγέννησης του καθένα μας. Ας προσπαθήσουμε
να βρούμε το αστέρι που οδήγησε τους μάγους και να φτάσουμε και εμείς στην δική
μας Βηθλεέμ…
Βασίλης Μπαλάσκας
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Η αληθινή αξία της ζωής
Όταν ήμουν πολύ νέος διάβασα ένα μυθιστόρημα ενός Άγγλου συγγραφέα του Τόμας
Χάρντυ. Μέσα στο μυθιστόρημα αυτό, σε ένα
από τους ήρωές του, συνάντησα την εξής θέση: «Του φαινόταν πως η αληθινή αξία της
ζωής βρίσκεται όχι τόσο στις ομορφιές της
όσο στον τραγικό χαρακτήρα της».
Από τότε δημιουργήθηκε μέσα μου μια πε-

ρίεργη διαίσθηση και όταν μελετούσα ένα ανθρώπινο πρόβλημα τόνιζα το τραγικό στοιχείο
της ζωής. Σήμερα θα πρόσθετα: Το τραγικό
στοιχείο της ζωής κάθε ανθρώπου την τραγωδία ενός πεπρωμένου που οδεύει στην πραγμάτωσή του.
(Ροζέ Γκάρ Νόμπελ Λογοτεχνίας 1937
Γαλλία)

Η Ανάσταση προϋποθέτει
την Σταύρωση
Κάθε άνθρωπος, άξιος να λέγεται γιός του θεού σηκώνει το σταυρό του και ανεβαίνει στον
Γολγοθά του.
Πολλοί οι πιο πολλοί, φτάνουν στο πρώτο, στο δεύτερο σκαλοπάτι, σωριάζονται στη μέση
της πορείας και δεν φθάνουν στην κορυφή του Γολγοθά (θέλω να πω στην κορυφή του χρέους
τους, να σταυρωθούν, να αναστηθούν και να σώσουν την ψυχή τους). Λιποψυχούν, φοβούνται
να σταυρωθούν και δεν ξέρουν πως η σταύρωση είναι ο μόνος δρόμος της Ανάστασης. Άλλον
δεν έχει.
Νίκος Καζαντζάκης

Kατασκευή δρόμου Κλινδιά - Φολόης
Το αιώνιο αίτημα θα γίνει κάποτε πράξη;
Συνέχεια από τη σελ. 1
να συμβάλουν ο καθένας από την μεριά του
ώστε να κατασκευαστεί επιτέλους ο δρόμος
Κλινδιά - Φολόης που είναι ένα αίτημα πολλών
χρόνων και δεν αφορά μόνο τους κατοίκους
των δύο συγκεκριμένων τοπικών διαμερισμάτων αλλά σχεδόν όλα τα τοπικά διαμερίσματα
του Δήμου Ωλένης, του Δήμου Φολόης, αλλά
και του δήμου Λάμπειας.
Όταν έχουν ασφαλτοστρωθεί δρόμοι ακό-

μη και σε χωριά πλήρως ερημοποιημένα στην
χώρα μας είναι άδικο και πολύ παράλογο αυτός ο δρόμος να μην έχει ακόμη δημιουργηθεί
για χωριά που έχουν πολύ κόσμο μόνιμο και
επομένως ο δρόμος αυτός θα είναι μια βασική
υποδομή για την ανάπτυξή τους.
Εμείς ως σύλλογος των Κλινδαίων είμαστε
διατεθειμένοι να συναντηθούμε με οποιονδήποτε φορέα για την επίλυση αυτού του σημαντικού προβλήματος.
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Η ΟΡΕΙΝΗ ΗΛΕΙΑ
Λαογραφικά-Ιστορικά στοιχεία

Στους πατριώτες
που έφυγαν για πάντα
τη χρονιά που πέρασε
Το 2008 ήταν πραγματικά μια χρονιά με
πολλές και σημαντικές απώλειες για το χωριό
μας. Ο ανίκητος «μαύρος καβαλάρης» βγήκε,
κυριολεκτικά, παγανιά και πήρε μαζί στο μακρυνό ταξίδι, πέντε συμπατριώτες μας: Την
Ντίνα Δαή (της Κανέλλας), το Βασίλη Γιαννόπουλο, την Ζωίτσα Αγγελοπούλου (του Νικητόγιαννη), τον Σωτήρη Αγγελόπουλο (Βούτση)
και με το κλείσιμο του χρόνου την Φρόσω
Μπαλάσκα.
Αναμφίβολα ο θάνατος κάθε ανθρώπου
αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό κυρίως στους δικούς τους, τους κοντινούς συγγενείς. Είναι
φυσικό, ο πόνος, η θλίψη, η έλλειψη να αφορά
περισσότερο εκείνους που έχουν άμεση
επαφή με τους συγκεκριμένους ανθρώπους.
Όμως ένα είναι βέβαιο: Πως η οριστική απουσία κάθε συντοπίτη μας αφορά όλους και μας
αφορά όλους από τη στιγμή που όλοι αυτοί
που έφυγαν από τη ζωή, μαζί με μας, αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι του χωριού
μας.
Δεν έχω την πρόθεση να αναφερθώ αναλυτικά και να περιγράψω το κάθε ένα συμπατριώτη μας εκλιπόντα. Άλλωστε, όλοι μας,
λίγο πολύ έχουμε τις προσωπικές αναμνήσεις
μαζί τους, όμως εκφράζοντας πιστεύω τα συναισθήματα όλων των μελών του συλλόγου
μας θα εκφράσω μια ευχή. Να έχουν όλοι τους
ένας ταξίδι γεμάτο γαλήνη και ηρεμία. Να
τους πω επίσης πως δεν πρόκειται ποτέ να
τους ξεχάσουμε.
Βασίλης Μπαλάσκας

Μικρά Συλλεκτικά
Προγνωστικά του καιρού:
1 .Αν δεν βρέχει στις 2 του Φλεβάρη,
ημέρα της Υπαπαντής οι κάτοικοι της
Ορεινής Ηλείας πιστεύουν ότι θα είναι
βροχερός όλος ο μήνας, εξ ου και η παροιμία: "καλοκαιριά της Παπαντής,
Μαρτιάτικος χειμώνας".
2.Αν τα αναμμένα κάρβουνα πετούν
συνεχώς σπίθες,τότε θα κάνει κακοκαιρία.
3.Αν στο ηλιοβασίλεμα έχει κολαριά
στον ορίζοντα θα έχουμε αλλαγή του
καιρού.
4.Αν ο αέρας φυσάει τον καπνό αντίθετα από την καπνοδόχο και γεμίζει ο
χώρος καπνό θά' χουμε βαρυχειμωνιά.
Αγροτικά:
1. Τον καιρό του θερισμού, όταν ο
ήλιος σκληραίνει το δέρμα, απόφευγε
το καθισιό στη σκιά και τον πρωινό
ύπνο.
2.Στο θερισμό, πρώτος που θα βάλει
δρεπάνι στο στάρι,είναι ο νοικοκύρης.
Θα μπεί στη μέση του χωραφιού και θερίζοντας θα σχηματίσει ένα σταυρό. Τα
δεμάτια του σταριού αυτού θα τα βάλει
χωριστά, γιατί μ’ αυτό θα φτιάσουν την
Πασχαλιάτικη και Χριστουγεννιάτικη
κουλούρα.
Λαϊκή σοφία:
"ακριβός στα πίτουρα και φτηνός
στο αλεύρι" "η πονηρή αλεπού πιάνεται
και από τα τέσσερα".
Η ΜΑΧΗ ΣΤΟ ΠΟΥΣΙ
Στην περιοχή του Λάλα κατά τη
Τουρκοκρατία, που ήταν στρατηγικής
σημασίας διότι από εκεί μπορούσε να
ελεγχθεί στρατιωτικά η Ορεινή Ηλεία, η
επαρχία Ολυμπίας και η δυτική Γορτυνία κατοικούσαν Τουρκαλβανοί. Οι αλβανοί αυτοί λαός βάρβαρος και πολεμο-

Dessin

χαρής ήταν οι μόνοι που δεν κλείστηκαν στο χωριό τους, σε αντίθεση με
τους Τούρκους του Μωριά, κατά το ξέσπασμα της επανάστασης του '21. Εξαπέλυσαν τότε άγριο κυνηγητό στα ανυπεράσπιστα χωριά, σφάζοντας, αρπάζοντας και καίγοντας πιστεύοντας ότι
έτσι θα κάμψουν το ηθικό των ξεσηκωμένων ραγιάδων. Ετσι αν δεν ξεπαστρευόταν η τρομερή τουρκαλβανίτικη
φιδοφωλιά ο αγώνας κινδύνευε να παραλύσει. Από την τοποθεσία Πούσι που
ως εξώστης είχε άριστη ορατότητα
προς το Λάλα οι Έλληνες με αρχηγό
τον Γ. Πλαπούτα στις 29 Μαίου πέτυχαν την πρώτη τους νίκη. Οι φωνές και
οι θρήνοι των γυναικών του Λάλα ήταν
τόσο δυνατοί που ακούγονταν έως το
Πούσι. Στις 11 Ιουνίου οι τουρκαλβανοί
του Λάλα με βοήθεια από τον Γιουσούφ
πασά επιτέθηκαν με όλες τους τις δυνάμεις στους Έλληνες αγωνιστές με
απανωτές και λυσσώδεις επιθέσεις. Το
αίμα έρρεε άφθονο και από τις δύο
πλευρές. Δύο ώρες μετά τη δύση του
ήλιου οι τούρκοι αποχώρησαν ντροπιασμένοι. Τους ακολούθησαν στις 17 Ιουνίου και οι τουρκαλβανοί του Λάλα
αφήνοντας πίσω τους πυρπολημένο το
χωριό. Η νίκη στο Πούσι, που βρίσκεται
μόλις έξω από το χωριό μας, ήταν καθοριστική για τον Αγώνα στα πρώτα βήματά του. Διοργανώνεται κάθε χρόνο προσκύνημα και εκδηλώσεις στη μνήμη των
πεσόντων στην εκκλησία της Ανάληψης στο Πούσι με συμμετοχή πολλών
επισήμων και κρατικών φορέων και
αποτελεί την μεγαλύτερη εορταστική
εκδήλωση στο νομό μας. Ο Λάλας σήμερα ευημερεί και μετατράπηκε σε δήμο σύμφωνα με το πρόγραμμα “Καποδίστριας”.

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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Λογοτεχνική σελίδα
Η πραγματική συμπόνοια
Υπάρχουν δύο ειδών συμπόνοιες: Η μία
αδύνατη και αισθηματική, δεν είναι στην
πραγματικότητα, παρά η ανυπομονησία της
καρδιάς να διώξει όσο γίνεται γρηγορότερα,
τη θλίψη που νιώθει μπρος στη δυστυχία του
άλλου. Αυτή δεν είναι αληθινή συμπόνοια,
αλλά μια ενστικτώδης υπεράσπιση της ψυχής
από την ξένη δυστυχία. Η άλλη, η μόνη που
αξίζει, δεν είναι αισθηματολογία, μα δημιουργική συμπόνοια, που ξέρει τι θέλει, και
είναι αποφασισμένη να υποστεί με υπομονή
και επιμονή το καθετί, ως τα έσχατα όρια της
ανθρώπινης αντοχής και ακόμα πιο πέρα.

Οι πόνοι της Παναγίας
Που να σε κρύψω γιόκα μου
να μη σε φτάνουν οι κακοί
σε ποιό νησί του ωκεανού
σε ποια κορφή ερημική
Δεν θα σε μάθω να μιλάς
και τ’ άδικο φωνάζεις
ξέρω πως θα χεις την καρδιά
τόσο καλή τόσο γλυκή
που μες τα βρόχια της οργής
ταχειά, ταχειά θε να σπαράξεις.
Συ θάχεις μάτια γαλανά
θα ‘χεις κορμάκι τρυφερό

θα σε φυλάω από ματιά κακή
και από κακό καιρό.
Από το πρώτο ξάφνιασμα
της ξυπνημένης νιότης
δεν είσαι συ για μάχητες
δεν είσαι συ για το σταυρό
εσύ νοικοκυρόπουλο
όχι σκλάβος, όχι σκλάβος ή προδότης
Κι αν κάποτε τα φρένα σου
το δίκιο φως της αστραπής
κι αν την αλήθεια σου ζητήσουνε
παιδάκι μου να μην την πεις
Θεριά οι άνθρωποι δεν μπορούν
το φως να το σηκώσουν
δεν είναι η αλήθεια πιο χρυσή
απ’ την αλήθεια της σιωπής
χίλιες φορές να γεννηθείς
τόσες, τόσες θα σε σταυρώσουν.

Γρίφοι
1. Ένας αγόραζε επί είκοσι χρόνια αυγά με
5 ευρώ το ένα και τα πουλούσε με ένα ευρώ
και έγινε εκατομμυριούχος. Πώς έγινε αυτό;
2. Πήγαν τρία αδέρφια σε μία κάβα να
αγοράσουν ένα πολύ ακριβό κρασί. Η τιμή
του ήταν 300 ευρώ. Επομένως ο κάθε ένας
από τους τρεις έδωσε 100 ευρώ. Όμως ο ιδιοκτήτης της κάβας λέει κάποια στιγμή στα

αδέρφια πως η τιμή του κρασιού δεν ήταν τελικά 300 ευρώ αλλά 295 και τους επέστρεψε
5 ευρώ ρέστα.
Πήραν τα πέντε ευρώ τα αδέρφια και
επειδή δεν μπορούσαν να τα μοιραστούν αποφάσισαν να μοιραστούν τα τρία ευρώ δηλαδή
ένα ο καθένας και τα υπόλοιπα δύο ευρώ να
τα δώσουν μπουρμπουάρ στον καταστηματάρχη. Έτσι ο κάθε αδερφός αφού πήρε πίσω
ένα ευρώ στην ουσία αντί για 100 ευρώ έδωσε
99 ευρώ.
Όμως και εδώ είναι το ερώτημα πως γίνεται να έδωσε ο κάθε ένας 99 δηλαδή
99Χ3=297 και δύο μπουρμπουάρ 297+2=299.
Τι έγινε το άλλο ευρώ;
3. Μετά από ένα ναυάγιο στον Ειρηνικό
Ωκεανό κατάφεραν να σωθούν τρία άτομα.
μια γυναίκα με την κόρη της από την Αγγλία και ένας άνδρας μαύρος από την Κένυα.
Βρέθηκαν και οι τρείς τους σε ένα έρημο νησί.
Αναγκάστηκαν να φτιάξουν σκηνές να βρούν
τροφή από τα δέντρα για να επιζήσουν. Μετά
από έξι μήνες διαμονής τους στο ερημονήσι η
μάνα άρχισε να αποκαλεί τον μαύρο, άνδρα,
παππού και η κόρη θείο. Ερώτημα τι μπορεί
να έγινε;
Οι απαντήσεις των γρίφων στο επόμενο
φύλλο.

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

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

Ταβέρνα - Ουζερί
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 ερήμωση των ορεινών χωριών μας
Συνέχεια από τη σελ. 1

πεδο ζωής είναι περισσότερο ανεπτυγμένο, υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για δουλειά και καλύτερη μόρφωση. Έρχονται με
την ελπίδα να απορροφηθούν από
διάφορες μεγάλες μονάδες, που
ζητούν πολλά εργατικά χέρια.
Εξάλλου στις πόλεις και ιδιαίτερα στην Αθήνα είναι συγκεντρωμένα σχεδόν όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα πολιτισμικά στοιχεία που δίνουν την ευκαιρία στους νέους και να πλουτίσουν τις γνώσεις τους και παράλληλα να ψυχαγωγηθούν.
Η δουλειά στην ύπαιθρο είναι
σκληρή και δύσκολη. Δεν αποδίδει πάντα η καλλιέργεια της γης
και οι αγρότες αγανακτισμένοι,
ονειρεύονται μια καλύτερη τύχη
για τα παιδιά τους. Την ευκαιρία
να μάθουν γράμματα και τέχνες
τη δίνει η πόλη.
Αυτή έχει περισσότερες ανέσεις, πιο ανεπτυγμένη τεχνολογία και καλύτερες συνθήκες διαμονής και υγειονομικής περίθαλψης.
Έτσι δεν διστάζουν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους και να έρθουν να εγκατασταθούν στις πόλεις. Ξεκινούν γεμάτοι όνειρα και
ελπίδες και πολύ σύντομα διαπιστώνουν πως η πόλη δεν είναι
«παράδεισος».
Το κυριότερο πρόβλημα των
πόλεων είναι ο υπερπληθυσμός.
Οι άνθρωποι συγκεντρώνονται

ΒΕΡΓΙΝΑ

μέσα σ’ αυτές και αλλάζουν τελείως το ρυθμό της ζωής τους. Τις
πιο πολλές φορές αναγκάζονται
να βρουν μια οποιαδήποτε δουλειά, που δεν αποδίδει ικανοποιητικά. Μένουν στην αρχή σε ανήλιες και ανθυγιεινές πολυκατοικίες άγνωστοι μεταξύ αγνώστων.
Παλεύουν κυρίως για τον καθημερινό άρτο τον επιούσιο και δεν
βγαίνουν εύκολα από το καβούκι
τους.
Εξάλλου η ζωή στις πόλεις
έχει ένα σωρό απαιτήσεις. Ο χρόνος είναι λίγος, οι αποστάσεις μεγάλες και οι δυσκολίες πολλές, με
αποτέλεσμα να χάνουν την εσωτερική τους ισσοροπία και να ζούν
διαρκώς με άγχος και κούραση. Ο
άνθρωπος των σημερινών μεγαλουπόλεων ζει μια πολύ ανθυγιεινή ζωή, μέσα στο θόρυβο και στο
καυσαέριο και κινδυνεύει παράλληλα με τη σωματική να χάσει και
την ψυχική του υγεία. Η ψυχή του
φθείρεται στον καθημερινό αγώνα
να επιβιώσει και προσπαθεί μάταια να ξαναβρεί λίγες ώρες χαράς και ξεκούρασης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως οι
άνθρωποι έχουν περισσότερες
ευκαιρίες να αγαπήσουν, τους δίνονται περισσότερες δυνατότητες. Πόσοι όμως ειδικά σήμερα
αξιοποιούν τις ευκαιρίες; Πιστεύω
ακράδαντα πως σε μια μεγαλούπολη λίγοι ζουν όμορφα, ισσοροπημένα και είναι επιτυχημένοι.
Έτσι παρουσιάζεται το ερώτημα: Τι πρέπει να κάνουν οι νέοι
που τελειώνουν τα σχολεία στα
ορεινά μας χωριά; Η απάντηση
φυσικά και δεν είναι εύκολη. Πιστεύω ακράδαντα πως μόνο η
αποκέντρωση και η ενίσχυση των
μικρών αγροτικών περιοχών,
όπως είναι το χωριό μας, θα δώσει
τη λύση. Για να μείνουν λοιπόν οι
νέοι άνθρωποι στο χωριό ή να επιστρέψουν εκείνοι που έχουν μεταναστεύσει πρέπει να αλλάξει
και η ζωή στα χωριά. Πρέπει να
υπάρχουν αξιόλογα σχολεία, μορφωτικοί σύλλογοι, βιβλιοθήκες,
λέσχες ψυχαγωγίας καθώς επίσης ενημέρωση και δημιουργικό
πνεύμα.

ΦΟΥΡΚΑ ΚΛΙΝΔΙΑ

Παράλληλα με την αγροτική
πολιτική του κράτους και τα όποια
κίνητρα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση
θα πρέπει και οι ίδιοι νέοι παραγωγοί να δείξουν το ανόλογο ενδιαφέρον στο τομέα της οργάνωσης
και οι συνεταιρισμοί των αγροτών
να μπορούν να τα διαθέτουν επώνυμα στη διεθνή αγορά.
Μόνο έτσι οι νέοι μας θα μπορέσουν να σταθούν στον τόπο
τους έχοντας εξασφαλίσει ένα
αρκετά ικανοποιητικό εισόδημα
για μια άνετη και καλύτερη ζωή
δηλαδή απαιτείται οργάνωση,
προγραμματισμός, εκπαίδευση,
αλλαγή νοοτροπίας και δουλειά.
Μόνο όταν υπάρχουν οι πιο
πάνω προϋποθέσεις τα χωριά μας
θα γίνουν εστίες δημιουργικής
δουλειάς, μόρφωσης, ψυχαγωγίας και αληθινής ευημερίας και οι
πόλεις δεν θα έχουν τα σημερινά
προβλήματα που έχουν κάνει
τους κατοίκους τους αγχώδεις και
κλεισμένους στους εαυτούς τους.
Γιώργος Μπαλάσκας
Φοιτητής Πληροφορικής

ΤΑΒΕΡΝΑ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ

ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

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

Περιμένουμε από όλους σας μια επιστολή, ένα άρθρο για την εφημερίδα μας

