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La vita e bella

Amsterdam,1997.  Η πολυσυζητη-
μένη ταινία του Benigni, έχει ανέβη
σε πολυκινηματογράφο της πόλης.
Πάμε. Είμαι με  φίλη μου Ελληνολ-
λανδέζα.
Ομορφιά, πίκρα.   Γύρισμα συνεχές,
χαράς- λύπης, συναντά  μέσα μου
τον αντίστοιχο, δικό μου ρυθμό, την
χαρά να φοβάται  μιαν επερχόμενη
λύπη. Λες και στο τεντωμένο σκοινί
της χαρμολύπης καθιερώθηκε η
ακροβασία μιας ζωής. Το στήθος
μου πάει να σπάσει . Κορυφώνεται

το έργο, μαζί  το καρδιοχτύπι μου. Με το τέλος φεύγω έξω, έξω
φρενών  τρέχω στις σκάλες. Είμαι έξω πρώτη.  Τρέχω, να φύγω,
να πάω πού;   Φτάνομε σπίτι. Eξαλλη εγώ. Ξεσπώ, η άκαρδη Ευ-
ρώπη, η γερμανική βαρβαρότητα, χωρίς ειρμό. Αλυσίδα οι κόμ-
ποι μέσα μου, φωνάζουν να τους λύσω. Δεν βρίσκω την  άκρη.
Με νικά η σκληράδα τους. Μου κάνει τσάγια, τίλια η Σοφούλα.
Την τρόμαξα. Πίνω το ένα μετά το άλλο. Mε αποκοιμίζει η εξάντ-
ληση. Συγνώμη,  λέω την άλλη μέρα, τα φαντάσματά μου, οι
τουφεκισμένοι παππούδες μου. Αυτοί που δεν πρόλαβα.  Κεφά-
λαιο  κεφαλαίο της ζωής μου, το ‘ζησα στην απουσία, στην απο-
ρία … Τους ψάχνω μέσα  κι έξω μου ακόμα. Ισως συχνά μιλώ με
τις κουβέντες τους. Οι δικοί μου δεν μιλάνε. Πένθος διαρκείας,
αναστεναγμοί και μισόλογα. Τους έκλεισε το στόμα η φρίκη.
Ηράκλειο 2000. Χειμωνιάτικο απόγευμα. Καθόμασταν με τη
μάνα μου στην κάμαρή της. Ηταν στα 88 της. Αγγελος τη χαλά-
ρωσε για να καταφέρει να μου διηγηθεί.  
“Ο παππούς πέθανε  στο χωριό, στον Αι  Θωμά, απ’ τον καυμό
του.  Εκεί κρυβόμαστε. Είχε χιονίσει. Βγήκε στο ξεροπίκι, είδε να
βομβαρδίζεται το Ηράκλειο από μακριά. Τ’ αδέρφια του στη Γκε-
στάπο. Μπαινοβγαίναν στη φυλακή. Ντόπιοι, εντοπιότατοι, δω-
σίλογοι τους είχαν καταδώσει”,  έναντι διευκολύνσεων εμπορίας
λαδιού” έγραψε κι η εφημερίδα. Οι σκέψεις  βάρυναν την αδυ-
νατισμένη του καρδιά. Ακούμπησε στο πηγάδι. Εκεί μαρμάρωσε
μές’ στο χριστουγεννιάτικο κρύο. Τον έφεραν στην πόλη με το
φορτηγό των σφαγείων. Μέσα  και οι γυναίκες. Πού να τον
αφήσουν μόνο; Στην πόλη το σπίτι είχε καταστραφεί  από τους
Γερμανούς κι αδειάσει από το πλιάτσικο.  Τους ελευθέρωσε ο
μητροπολίτης ένα μικρό προικώο της γιαγιάς στα σοκάκια του
κέντρου. Του το είχαν δώσει για ορφανοτροφείο πριν τον πό-
λεμο. Σπίτι από τσατμά και λίγους ποντικούς’’.
Εκεί ζούρπωσαν μες’ στην τρομάρα τους οι τρεις γυναίκες, ξαφ-
νικά ορφανές στο πρώην ορφανοτροφείο. Ο μόνος γιος και
αδερφός, στο άγνωστο κι αυτός. Είχε φυγαδευτεί νύχτα μ’ ένα
σαπιοκάραβο, μήπως  γλυτώσει.
Εμπιστος τους έφερνε νέα από τις φυλακές. Θάταν τέλος του
Μάη. Ηρθε πασίχαρος με καλά νέα.  Θα τους ελευθερώνανε το
βράδυ! Βρήκανε εν’  άσπρο τραπεζομάνδηλο οι τρεις γυναίκες
-είχε  απομείνει απ’ τις κλεψιές- το στρώσανε, έφερε μια γειτό-
νισσα ένα κομμάτι κρέας, λίγες πατάτες και στήσαν το τσουκάλι.
Πατατάτο, το αγαπημένο τους. Κόψανε ρόδα και γιασεμιά από
την δίπλα αυλή, ε, να μοσχομυρίζει το τραπέζι, καλωσόρισμα.
Ολα έτοιμα και τους περίμεναν. Και τους περίμεναν... Τους πε-
ριμένανε όλη νύχτα! Αργά στο ξημέρωμα ήρθε ο μαντατοφό-
ρος. “Τους βγάλανε από την Αλικαρνασσό, κάπου τους πάνε”.
Αφού καλά ξημέρωσε κι η μέρα έδεσε γύρω στις έντεκα, ήρθε
με κομμένη την ανάσα. “Τους τουφεκίσανε στο Γάζι. Πρώτους,
πρώτους και μαζί τα τρία αδέρφια”, ενωμένους πάντα σε μια
γροθιά, όπως τους έλεγε, η χήρα μάνα τους, η Ασπασία, η δα-
σκάλα. Και το στρωμένο τραπέζι με το φαγάκι τους περίμενε…
’’.
Βουβάθηκαν οι τρεις γυναίκες. Φρίκη τους σφράγισε το μέλλον.
Εχει κι όνομα επιστημονικό αυτή η φρίκη σήμερα, “σοκ μετα-
τραυματικό“ κι ας συνεχίζεται   η φρίκη ολόιδια, μια κι η ανθρώ-
πινη μνήμη όλο και ξελογιάζεται  και το  ηθος όλο εξασθενεί.
Εμεινα εγώ η εγγονή και κόρη ν’ αναρωτιέμαι. Ποιοι οι Ναζί και
ποιοι οι  δοσίλογοι. Πού μοιάζουνε και πού διαφέρουν; 
Κι εσύ γιαγιά, που εψαχνες τα παπούτσια σου.., όταν σε σύρανε
στην αυλή του Αι Γιάννη για να σου αδειάζουν το σπίτι και να
το καίνε, πού βρήκες τόση Καλοσύνη, να γιατρέψεις τη φρίκη
σου; Την ξόρκιζες; Αυτό μ’αφησες μήνυμα; ’’Χαίρε, τo των δαι-
μόνων πολυθρήνητον θαύμα”! Σοφό, μα, θηριωδία, καλοσύνη,
ακροβασία δύσκολη!
2015. Ενα  βάρος βουβό  συχνά  ψάχνει τις λέξεις του μπας κι
αλαφρώσει.
Τότε στο Αμστερνταμ την ιστορία δεν την ήξερα. Κραυγές βου-
βές, φωνές θαμμένες ζωντανές.
* Η Αρετούσα Ιερωνυμάκη είναι ξεναγός

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΑ..

Ξέφυγα πάλι σήμερα..
Ξέφυγα  πάλι  σήμερα, απ’  τα  φθαρτά  κι’  επίγεια..
ξέφυγε  πάλ’  ο  νούς  μου  και  περπάτησε  αλλού,
ξέφυγ’  η  σκέψη  μου  μακριά,..χωρίς  σωσίβια,
ξεπέρασα  τα  πέρατα, τ’ ανθρώπινου  μυαλού.

Σταμάτησα  να  κυνηγώ, καθημερνά  κι  εφήμερα..
..τα  δέντρα, τα  λουλούδια, τα  μικρά  και  ταπεινά,
τη  θάλασσα,  τον  ήλιο, το  φώς,..τ’ απομεσήμερα..
μια  μαγεία  έχουν  όλα!.. ξέφυγα  στα  μακρινά.

Περπάτησα  σε  δρόμους, άγνωστους  και  μακρινούς,
βυθίστηκα  σε  σκέψεις, για  θέματα  Κοσμογονίας..
για  άστρα, γαλαξίες..Σύμπαντα  κι’  αστερισμούς!..
δύσκολα  μονοπάτια!..έχουν  δόση  αγωνίας.

Μα  άνθρωπε!..έχεις  φτιαχτεί, για  τα  πεπερασμένα..
λέω  μ’  αυτά  εισπράττεις, έστω  λίγη  Ευτυχία!
τώρα  έξω  απ’  τα  νερά  σου,..στα  προκεχωρημένα..
μόνο   άγχος  σου  προσδίδουν,.. θάλεγα  και  δυστυχία.

Kαι ν’  αφήσουμε τη  Φύση  και  τον  Κόσμο..δίχως “λύση”;
να  μην  ψάξουμε  τον  Ήλιο, το  Φεγγάρι..τη  Ζωή;;
λέω,..κι’  αυτά  χρειάζονται,..κάποιος  να  τα  ερευνήσει,
μα  πέρ’  απ’  τα  Επίγεια, δεν  ακούς..μόνο  Βοή!..

Χιλιάδες  θεωρίες, είν’ αυτές  π’  έχουν  γραφτεί..
..απόδειξη  καμιά!..κι’ όλες  τους  μας  τα  μασάνε,
ο  καθένας  το  δικό  του, όπως  τόχ’  “ονειρευτεί”!
κανένας  δεν  μας  φώτισε!..ποιοί  είμαστε, πού  πάμε..

Δημήτρης Τριχάς
Τοπογρ.  Μηχαν.  Ε.Μ.Π.

dimtri43@yahoo.gr

“Πολιτική αντιπαράθεση”

Υγιές φαινόμενο προ-
φανώς η πολιτική αντι-
παράθεση σε μια υγιή

πολιτεία! Αλλά στην περί-
πτωσή μας ούτε η αντιπαρά-
θεση είναι «υγιής», πολύ πε-
ρισσότερο η χώρα!
Ο πολιτικός «διάλογος» κα-

θώς και η πολιτική «αντιπα-
ράθεση», έχει περιέλθει στο
ερώτημα «ποιος κατάστρεψε
περισσότερο τη χώρα»!
πόσο τοις εκατό η κατα-
στροφή αφορά το «όλον ΠΑ-
ΣΟΚ», πόσο τη ΝΔ και πόσο
τον εσχάτως σκιστομνημο-
νιοφόρο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι να
αποφανθούν για τον επιμε-
ρισμό των ευθυνών, διότι επί
τούτου είναι οι προστριβές
οι υπήκοοι, -αυτοί τους λένε
«πολίτες»- θα δυστυχούν, αν
και μέρος αυτών των «πολι-
τών» τρέχει ασμένως να ψη-
φίσει τον «αρχηγό» του κα-
ταβάλλοντας και 2-3 ευρώ,
διότι επείσθη ο αφελής ότι
«συμμετέχει» σε μια άκρως
δημοκρατική διαδικασία!

Άπαντες πλέον ψηφίζουν τα
μνημόνια «εξόδου» από την
κρίση - βλέπε ξεπούλημα χώ-
ρας- με την αντιπαράθεση
εδώ να εστιάζεται ένθεν και
ένθεν στο ότι «εσείς ψηφί-
ζετε μέτρα που δεν πι-
στεύετε», ενώ «εμείς θα τα
εφαρμόζαμε καλύτερα,
αφού τα γουστάρουμε κιό-
λας»!
Πίσω και πάνω απ’ όλα αυτά
επικρέμεται βεβαίως η δα-
μόλκειος σπάθη του νεοναζι-
σμού που αργά, αλλά στα-
θερά επεκτείνεται σε όλη την
κατά τα άλλα «δημοκρατική»
Ευρώπη και οι εδώ κρατούν-
τες ανταλλάσσουν φιλοφρο-
νήσεις «είστε ψεύτες», ενώ οι
έτεροι «είναι κλέφτες» και

φαίνεται και οι δυο πλευρές
σ’ αυτό το σημείο να έχουν
δίκιο!
Οι εξαπατηθέντες πολίτες
διαμαρτύρονται, αλλά βλέ-
ποντας τις «εναλλακτικές»
τρομάζουν στην ιδέα ότι θα
βγούμε από την κρίση, αν
συνασπιστούν οι «ψεύτες»
και οι «κλέφτες», όπως αό-
κνως απαιτεί ο …Λεβέντης! 
Η «εθνική κυριαρχία απωλέ-
σθη», κραυγάζουν καιρό οι
Έλληνες, λες και ποτέ ήταν
κατοχυρωμένη τα τελευταία
τουλάχιστον 185 χρόνια!
Η Ελλάδα μετατρέπεται σε
χώρα off shore, δηλαδή σε
χώρα-«εξω-χώρια», αφού η
άρχουσα τάξη σε αντίθεση
με το λαό της, «επενδύει»

στα σίγουρα, αφήνοντας για
τους υπηκόους τις «επενδύ-
σεις» της καλλιέργειας φραγ-
κόσυκου(!) για να ανακάμ-
ψουν έτσι και οι εξαγωγές»
μας!
Μέχρι να «ευδοκιμήσουν»
τα φραγκόσυκα και οι χο-
χλιοί που καλλιεργείτε, ανα-
μένετε την έξοδο από την
κρίση και την παραμονή μας
στο ευρώ, αφού το ΤΑΙΠΕΔ
δουλεύει νυχθημερόν!
Υ.Γ.: Παρακαλούμε τις δημο-
σκοπικές εταιρείες να διενερ-
γήσουν έρευνα περί επιμερι-
σμού της «καταστροφής» σε
αξιόπιστα ποσοστά!

* Ο Μιχ. Τζανάκης 
είναι φιλόλογος

Ένιωσα την τσέπη μου να βαραίνει

Αν είναι κάτι που πρέ-
πει κανονικά να έχουμε
μάθει ως κοινωνία την τε-
λευταία δεκαετία είναι ότι
όποιος εκλέγεται με ση-

μαία του την ηθική, θα
καταλήξει στο τέλος να
υπερασπίζεται αναιδώς
τα φλάμπουρα της ανηθι-
κότητάς του. Και ότι η τι-
μωρία στην κάλπη έρχε-
ται κατόπιν εορτής, με τη
χώρα να τραβά τα μαλλιά
της από το λογαριασμό.
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ξέρουν.

Ως προς τα σημερινά,
δεν είναι μόνον η υπό-
θεση Σταθάκη, που
μπήκε στο αρχείο, με τα
«ξεχασμένα» τόσα ευρώ-
πουλα και τα αδήλωτα
τόσα ακίνητα. Δεν είναι

το σικ με το οποίο ο Φον
Κατρούγκαλος (του πιο
σκληρού νομοσχεδίου
για το ασφαλιστικό) ομο-
λόγησε ότι «μπορούμε να
ζήσουμε λιγάκι χωρίς τσι-
γάρα ή καφέ» - πάλι καλά
που ομολόγησε ότι «δεν
μπορούμε να ζήσουμε
χωρίς νερό ή ρεύμα». Δεν
είναι το ότι ο ίδιος, με τη
γραβατωμένη και μαν-
τηλο-τσεπωμένη (κυριο-
λεκτικά) ανετίλα του, μί-
λησε για μνημόνια (τα
οποία ψήφισε και υπέ-
γραψε) ενός νεοφιλελευ-

θερισμού «που στο πα-
ρελθόν εφαρμόστηκε στη
Χιλή του Πινοσέτ». Είναι
εκείνη η ντε φάκτο ομο-
λογία ταυτότητας. Εννοώ
την πρόκληση της νομι-
μοποίησης κάθε αμφιδέ-
ξιου βουλευτή, δημάρ-
χου και τοπάρχη με τις
εξωχώριες (offshore)
εταιρείες, που ψηφίστηκε
στο πολυνομοσχέδιο. Κα-
ρανίκες, Βαγενούδες και
λοιποί μοιάζουν, συγκρι-
τικά, συμπαθείς τσιχλό-
φουσκες...

Πώς να πιστέψεις

πλέον στα ταξικά τους
πρόσημα, που περιφέ-
ρονται ορφανά; Με τέ-
τοιο καθυστερημένο ζήλο
αυτοπροσδιορισμού,
πόσο να αγιάσουν οι άν-
θρωποι; Πόσο; Τόσο, όσο
πιστευτός και σοβαρός
μπορεί να γίνεται ο Κυρί-
τσης, όταν με ύφος εμ-
βριθούς ινστρούχτορα
δηλώνει ότι «επιλογή
τους» είναι να επιβαρύ-
νουν όσους ψήφισαν
«ΝΑΙ» στο δημοψήφισμα,
επειδή είναι εύποροι! Μα
την αλήθεια, μόλις

ένιωσα την τσέπη μου να
βαραίνει! Βουλωμένο
γράμμα διαβάζουν.
Όταν το ΟΧΙ εκοιμήθηκε
στην αγκαλιά του ΝΑΙ,
όπως θα έλεγε και ο Λου-
δοβίκος. Τα πάντα γρά-
φονται πλέον στο μέτωπό
μας. Μεγάλος Αδελφός
τα βλέπει με την αστυνο-
μία της σκέψης.

* Ο Κώστας Ν. Κωνσταν-
τίνου είναι φιλόλογος 

στο 3ο Γενικό Λύκειο
http://kostaskonstanti-

nou.com/
kkekostas@gmail.com

“Το δάκρυ της ιστορίας...”

Είναι ομώνυμος τίτλος του
βιβλίου «ΤΟ ΔΑΚΡΥ ΤΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ» το οποίο γρά-
φτηκε το έτος 1997 από το
συγγραφέα Νικόλαο Αλε-
ξανδράκη, που στις σελίδες
του έλαβαν χώρα οι προ-
σωπικές του εκτιμήσεις για
τις πολιτικές και κοινωνικές
εξελίξεις στην Ελλάδα μετά
την μεταπολίτευση του
1974.
Ίσως για τον αναγνώστη
της εποχής εκείνης να μην
είχε αξιολογηθεί σημαν-
τικά, όμως πιστεύω ότι σή-
μερα είκοσι χρόνια από
τότε, σίγουρα βλέπουμε ότι
οι αναλύσεις του αποδει-
κνύονται προφητικές,
αφού προέβλεψε με ακρί-
βεια τις επιπτώσεις των κοι-

νωνικών και πολιτικών εξε-
λίξεων, για την είσοδο σε
μια σκοτεινή σήραγγα του
Ελληνικού μέλλοντος.
Είχε την ελπίδα τότε ότι η
κατεύθυνση αυτοκατα-
στροφής του Ελληνικού
κράτους θα μπορούσε να
αποφευχθεί με την προ-
ϋπόθεση να γίνουν κατα-
νοητές κάποιες απλές αλή-
θειες, έστω και αν αυτό θα
μπορούσε να απαιτήσει
ένα σημαντικό κόστος.
Εμείς σήμερα στο σχόλιό
μας δεν θα αναφερθούμε
στο περιεχόμενο του βι-
βλίου αυτού, απλά δανει-
στήκαμε τον τίτλο του, πι-
στεύοντας ότι ξεπερνάει
την αλληγορική και μετα-
φορική του έννοια, εάν θυ-
μηθούμε διαχρονικά, τα
κυριότερα από τα αρνη-
τικά δεδομένα, της Ελληνι-
κής ιστορικής πολιτικής και
κοινωνικής πραγματικότη-
τας.
- Από τη Μαύρη θάλασσα,
όλες τις ακτές του Αιγαίου
της ανατολικής και βόρειας
Μεσογείου, εκατοντάδες
μαρμάρινα μνημεία μαρ-
τυρούν την Ελληνικό πολι-
τισμό, σμιλευμένα ακόμη

και πριν να υπάρχει η
γραφή. Αυτός όμως ο πολι-
τισμός διαλύθηκε αργό-
τερα από τους εμφυλίους
πολέμους…
- Στην Ελλάδα γεννήθηκε
και αναδείχθηκε ο Σωκρά-
της και στο τέλος τον πότι-
σαν κώνειο…
- Θαυμάστηκε ο Θεμιστο-
κλής αλλά εξορίστηκε…
- Δίδαξε ο μεγαλύτερος φι-
λόσοφος όλων των εποχών
ο Αριστοτέλης, αλλά κατα-
διώχθηκε…
- Ο Αλέξανδρος ηγήθηκε
της μεγαλύτερης παγκό-
σμιας νικηφόρας εκστρα-
τείας των Ελλήνων, δημι-
ουργώντας πολιτισμό,
πόλεις, βιβλιοθήκες, ερευ-
νητικά κέντρα στην Αλε-
ξάνδρεια κ.λ.π. Οι διάδοχοί
του αντί να εδραιώσουν τις
νίκες του, πολέμαγαν με-
ταξύ τους, εξασθένησαν το
Ελληνικό στοιχείο, οδηγών-
τας σε παρακμή τις κατα-
κτήσεις του και την Ελλάδα,
προετοιμάζοντας ευνοϊκά
το έδαφος για τους Ρωμαί-
ους κατακτητές.
- Αργότερα το Ελληνικό
πνεύμα αναδύθηκε δημι-
ουργώντας τον περίφημο

Ελληνοχριστιανικό πολιτι-
σμό της Βυζαντινής αυτο-
κρατορίας. Είναι γνωστά τα
αίτια της παρακμής που
οδήγησαν στην διάλυση
χιλιόχρονης αυτοκρατο-
ρίας και στην άλωση της
Κωνσταντινουπόλεως.
- Οι Έλληνες έκαμαν το
«θαύμα» της επανάστασης
του 1821 και αργότερα το
μετέτρεψαν σε εμφύλιο, με
αποτέλεσμα ο αρχηγός της
επανάστασης Θεόδωρος
Κολοκοτρώνης να πεθάνει
στη φυλακή.
- Διπλασίασαν την έκταση
της Ελλάδας και το 1922
παραλίγο να την κηδέ-
ψουν… 
- Μετά τη μεταπολίτευση
ξεκίνησε μια νέα πολλά
υποσχόμενη πορεία, ιδιαί-
τερα με την είσοδο της Ελ-
λάδας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αντί να συμβεί το
αναμενόμενο για μια Ελ-
λάδα ευρωπαϊκή, ισχυρή
με ανερχόμενη δύναμη,
κυριάρχησαν τα συνθή-
ματα, ο λαϊκισμός, η σπα-
τάλη και η κακοδιαχείριση.
Ακούστηκαν τα πάντα
όπως «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το
ίδιο συνδικάτο», «έξω από

την ΕΟΚ των μονοπωλίων»,
«Τσοβόλα δώστα όλα», «το
θαύμα της ανάπτυξης του
χρηματιστηρίου», «Επανί-
δρυση του κράτους», «Λε-
φτά υπάρχουν», «Ζάππειο
1,2,3», «θα παίζουμε
ζουρνά και θα χορεύουν οι
αγορές», «η ελπίδα έρχε-
ται» και άλλα…
Η πλειοψηφία των Ελλήνων
αδυνατεί να πιστέψει ότι οι
Ευρωπαίοι τους μίσησαν
ξαφνικά και τους έθεσαν
στο περιθώριο. Για πολλά
χρόνια πιεστικά και αλόγι-
στα οι Έλληνες δανείζον-
ταν δις και σήμερα απαι-
τούν για να τα κουρέψουν,
όταν όλοι ξέρουν ότι πέραν
της ομολογούμενης σπατά-
λης, το μεγαλύτερο μέρος
των χρεών έφτιαξε νέα και
παλιά «τζάκια» στην Ελ-
λάδα.
Σήμερα οι Έλληνες νοι-

ώθουν μέσα τους να «κο-
χλάζει» το πατριωτικό συ-
ναίσθημα της πληγωμένης
τιμής και της προσβεβλη-
μένης αξιοπρέπειας, γιατί
τα πάντα διαλύονται, η
αλήθεια συνεχίζει να απο-
κρύπτεται, η παραγωγικό-
τητα έχει χάσει τη δύναμή

της και στην κοινωνία κυ-
ριαρχεί η αδράνεια και η
παθητικότητα.
Ο λαός φαίνεται σαν να
έχει κρυφτεί, όπως το πλη-
γωμένο θηρίο που ψάχνει
ένα απομονωμένο σημείο
να πεθάνει.
Δεν υπάρχει ένας ηγέτης
με ήθος, κύρος και πραγ-
ματοποιήσιμα οράματα, με
εντιμότητα και τσαγανό για
να ενώσει τους Έλληνες, να
βοηθήσει τη λαϊκή σκέψη
να ξεχάσει την εικονική
πραγματικότητα του χθες
και να ξεφύγει από την
τραγική πραγματική ζωή
του σήμερα;
Σίγουρα υπάρχει, έρχεται
και ελπίζουμε να είναι φιλε-
λεύθερος, όπως ήταν και ο
Ελευθέριος Βενιζέλος. Όλοι
οι Έλληνες πρέπει να ενω-
θούν μαζί του, εναποθέ-
τοντας σε αυτόν τις τελευ-
ταίες τους ελπίδες,
ευχόμενοι «το δάκρυ της
Ελληνικής ιστορίας» να εί-
ναι το τελευταίο που χύνε-
ται άδικα σε αυτόν τον
τόπο…
* Ο Μαρίνος Παττακός 
είναι αντιδήμαρχος 
Ηρακλείου

Για... σκέψου το

Καθημερινά ο άνθρωπος
δέχεται πλήθος από ερεθί-
σματα είτε άμεσα είτε έμ-
μεσα και τα εισπράττει ανά-
λογα με την ψυχική και
συναισθηματική του κατά-
σταση. Υπάρχουν όμως ορι-
σμένες ώρες που ο εσωτερι-
κός του κόσμος είναι τοσο

δεκτικός, που άν είναι τόσο
σοβαρό το ερέθισμα, παίζει
καταλυτικό ρόλο στη μετέ-
πειτα ζωή του, ενεργεί σαν
σκληρός δίσκος. Η κατάλ-
ληλη σφαίρα στην κατάλ-
ληλη στιγμή.

Βρισκόμαστε στην εποχή
της ταχύτητας, της βιασύ-
νης. Εχουν βάλει τον άν-
θρωπο σε λούκια και με πα-
ρωπίδες να τρέχει, να
τρέχει, να τρέχει. Να πάει
πού; Αφού δεν θα φθάσει
ποτέ και αν φθάσει, που δεν
το βλέπω, άνθρακες ο θη-
σαυρός. Τρέχε, τρελέ τρο-
χάδην. Αναγκάζουν  το
ζωϊκό και φυτικό περιβάλ-
λον να γεννά, να καρποφο-
ρεί δυο και τρεις φορές το
χρόνο μεχρι να εξασθενή-

σουν και να καταστραφούν.
Μια Κυριακή πρωί ένας

Μεσσαρίτης ξεκίνησε από
το Ηράκλειο για τη Μεσ-
σαρά, που είχε δουλειά,
αλλά προηγουμένως έπρεπε
να περάσει από τον Άγιο
Κωνσταντίνο (νεκροτα-
φείο), που είχε υποχρέωση,
για κάποιο μνημόσυνο.
Πήγε λοιπόν στον τάφο του
μακαρίτη και μαζί με την
πένθιμη ομήγυρη περίμε-
ναν τον παπά να ψάλει τον
εξάψαλμο στο μακαρίτη.
Κάποια στιγμή ήρθε ο πα-
πάς, αφού έψαλε τα χερου-
βικά στον πεθαμένο, έφυγε
τρέχοντας και δρασκελών-
τας τους τάφους. Τον συ-
ναντά ο φύλακας του νεκρο-
ταφείου και του λέει:  Ε!!!

Γιατί τρέχεις; Πού πας;
Αφού απέναντι στην αί-
θουσα έχει και πρωϊνό για
το μακαρίτη και κουτσομπο-
λιό. Όχι βιάζομαι έχω δου-
λειά στη Μεσσαρά και δεν
προλαβαίνω . Και του λέει ο
φύλακας: Όλοι αυτοί που εί-
ναι θαμμένοι γύρω γύρω εί-
χανε δουλειά και άφησαν
και εκκρεμότητες. Κόπηκαν
τα πόδια του, κάθισε στον
τάφο που δρασκελούσε
εκείνη τη στιγμή και έπιασε
το κεφάλι του. Μετά από
κάποια ώρα περισυλλογής
σηκώνεται, σα να είχε πάρει
μαριχουάνα και αρνάκι πια
άρχισε να κουβαλά τα πό-
δια του. Κατέληξε στην αί-
θουσα να πίνει απανωτές τις
μακαρίες για τον πεθαμένο.

Αν τόχεις πάρει στα σο-
βαρά και θέλεις να ζήσεις
κάποια χρόνια παραπάνω,
μήπως είναι φρόνιμο να βά-
λεις στο μηνιαίο σου πρό-
γραμμα μια επίσκεψη στο
νεκροταφείο, να συζητήσεις
εκεί με τις χήρες και τα ορ-
φανά ή τους πεθαμένους,
για τις πίκρες και τους καη-
μούς του ψεύτη ντουνιά;
Έχεις και εναλλακτική λύση.
Κάνε την εμφάνισή σου στο
νοσοκομείο, φαντάσου τον
εαυτό σου σ’ ένα κρεβάτι,
μ’ ένα σωρό καλώδια και
μπαλόνια στη μούρη και
απέναντί σου άσπρες
μπλούζες, που κάποια
στιγμή θα αντικατασταθούν
από μαύρες, να αλληλοκοι-
τάζονται και να κουνούν το

κεφάλι τους. Πήγαινε μετά
στο κυλικείο, παράγγειλε
έναν διπλό σκέτο, κάψε κάμ-
ποσες τσιγαριές και σε προ-
ειδοποιώ ότι έχεις πάρει τη
δόση σου, το ελιξήριο της
ζωής. Ένας σχολαστικός,
κατά τον παππού μου, είχε
μάθει ότι ο κόρακας ζει 200
χρόνια. Έπιασε λοιπόν έναν
κόρακα, τον έβαλε στο
κλουβί και περίμενε αν θα
ζήσει τόσο. Θα ζούσε όμως
εκείνος; Ο φίλος μου ο βιο-
χημικός λέει: Ο άνθρωπος
ζει, όσα χρόνια θέλει.

Ουφ ... δεν νομίζω να σας
χάλασα τη διάθεση ... και
στα εκατό λοιπόν.

* Ο Μανόλης Σπανάκης
είναι συνταξιούχος 

καθηγητής

Του
Μαρίνου Παττακού*

Του Κώστα Ν.
Κωνσταντίνου*

Του
Μανόλη Σπανάκη*

Του
Μιχάλη Τζανάκη*

Της Αρετούσας 
Ιερωνυμάκη*

08.qxp_ΠΟΛΙΤΙΚΟ  2/6/16  21:23  Page 6


