
… και σηκώνεται ένα
πρωινό πριν μερικά χρόνια
και χαλούσανε τον κόσμο
όλα τα μέσα ενημέρωσης,
από τις απειλές των «πατερά-
δων» μας των Ευρωπαίων:
Οι κλέφτες, οι μπαταξήδες,
οι διεφθαρμένοι και πολλά
άλλα στολίδια.

Πέφτει από τα σύννεφα ο
απλός κόσμος: Εγώ μωρέ
από χθες μέχρι σήμερο εγί-

νηκα απόπαιδο; Εζαλίστηκα.
Ξεχνάς που, όπως μου έπαι-
ζες τόσα χρόνια τη λύρα,
εχόρευα και τώρα είμαι κλέ-
φτης και όπου να ‘ναι θα
‘ρθουν οι χωροφυλάκοι να
με πιάσουν; Θυμάσαι που,
όπως έπαιρνα τις επιδοτή-
σεις, χωρίς να έχω τίποτα,
σου τις επέστρεφα, ανταλ-
λάσσοντάς τις με τραχτέρια,
μηχανήματα, μοτόρια κλπ;
Εγώ δεν είμαι που έπαιρνα
όλα τα μεσογειακά προ-
γράμματα και τα ξόδευα
όπως ήθελα, γιατί μου ‘χετε
απόλυτη εμπιστοσύνη; Εγώ
που, τόσα χρόνια μεροδούλι
– μεροφάι, βρέθηκα να χρω-
στώ τόσα λεφτά;

«Δέκα τρύπες πιο μέσα τη
ζώνη σου, κι αν δεν μας δώ-
σεις πίσω αυτά που μας έφα-
γες, θα την πας ακόμη πιο
μέσα». Μα είστε σίγουροι,
ότι εγώ, που δεν έπινα ένα
μαύρο καβέ (καφέ), για να
μαζέψω μερικά λεφτά να
σπουδάσω το κοπέλι μου, να
βάλω ένα κεραμίδι από
πάνω μου ή να παντρέψω
την κόρη μου, έχω κάνει αυ-
τές τις σπατάλες; Μπας και
τη νύχτα που κοιμόμουνα,
χωρίς να το καταλαβαίνω,
σηκωνόμουν και πήγαινα και
ξενυχτούσα με τσι πουτάνες
και μου φάγανε τα λεφτά;
Λες να μπορούνε οι μάγισ-
σες, οι χαρτορίχτρες, οι κα-
φετζούδες να μου πούνε
κάτι; 

Μπρέ σύντεκνε, δάσκαλε,
πρόεδρε, γείτονα τ’ ακού-
σετε εσείς τα χαμπάρια; Θα
σου βάλουνε λέει την κε-
φαλή σου μέσα στο νερό και
θα σου τηνε βγάζουνε πότε –
πότε για να μην πλαντάξεις,
γιατί λέει ήφαες τα μαλλιά
τση κεφαλής σου; Μπας και
τα φάγανε κάποιοι άλλοι και
βάνουνε εμένα, όπως λένε
πότε – πότε για να γελά-
σουνε: 

«Νάτος που ‘βαλε φωθιά

στο νερό, φωνάξετε το χω-
ροφύλακα να τόνε πιάσει»;

Γυναίκα να κουζουλαθώ
θέλει. Από αύριο θα βάνεις
μια πεντάρα στην εκκλησά
που πας, να μην ξαναγορά-
σεις τίποτα, ότι έχομε θα
τρώμε, ρούχα έχομε με τη
δύναμη του Θεού να φο-
ρούμε μέχρι να ποθάνομε
και στο κάτω – κάτω θα τα
μπαλώνομε. 

Κρέας μόνο κάθε Κυριακή
και ίσα – ίσα να νοστιμίζουν
οι πατάτες. Όλα τα χουβαρν-
ταλίκια τέρμα. Μη διανοη-
θείς να ξεπορτίσεις μπλιο.

Κοπέλια, τ’ ανάθεμα να
‘χω, άμα δε σας κρεμάσω
ανάποδα, να σας σε καπνίζω
καβαλίνες, αν ξαναδιαθέσετε
δεκάρα τσακιστή σ’ αυτές τις
ανοησίες που αγοράζετε.
Ακούσετε ίντα λέει το κουτί,
ότι είμαι μπαταξής και που-
τανιάρης και ότι χρωστώ,
ό,τι χρωστεί όλος ο κόσμος.
Να ξεσκουριάνω κοντό ένα
γκρα (τουφέκι) που ‘χω λά-
φυρο από τους Γερμανούς
το σαράντα, μπας και χρει-
αστεί ή να γυρεύω τη δου-
λειά μου, μη μου τόνε βά-
λουνε από πίσω. Σήμερο

πάλι ήκουσα ότι και οι Αμερι-
κάνοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι
και όλος ο κόσμος χρωστεί
πολλά και ότι δεν είμαστε
μόνο εμείς που χρωστούμε.

Μα καλά, αφού χρω-
στούνε όλοι, τίνος τα χρω-
στούνε; Του Θεού, του διαό-
λου, τση Μιχαλούς; Δεν το
καταλαβαίνω. Μα κι έτσι να
‘ναι, γιάντα δε βγάνουνε
όλοι μαζί ένα μεγάλο – πολύ
μεγάλο λεφτό, να το δίνει ο
ένας στον άλλο κι έτσι να ξε-
χρώσουν όλοι; Τόσο ηλίθιοι
είναι;

Μπρε για σάλεψέ μου την
κεφαλή, Μπας και την ακούς
να νταντουλά; Στα χωράφια
δεν ήμουνα τόσα χρόνια,
εδίπλωσε ποτέ ο γιακάς μου,
είχα ποτέ δεύτερο σώβρακο
ή παπούτσι; Μπας και
ήμουνα τραπεζίτης ή μεγα-
λοεπιχειρηματίας και δεν το
κάτεχα;

Ουφ… Βρε άει στο διάολο,
κάνε μου λογαριασμό και πέ-
ρασε από το ταμείο του ψει-
ροσκοτώνει, να πάρεις τα λε-
φτά σου και παράτα με.

* Ο Μανόλης Σπανάκης
είναι συν/χος  καθηγητής

Η Νέα Δημοκρατία διορ-
γανώνει το 11ο Τακτικό
Εθνικό Συνέδριό της. Η ΝΔ
μπαίνει σήμερα στην τε-
λική ευθεία για το 11ο Τα-
κτικό Συνέδριο, ένα Συνέ-
δριο Αρχών και Θέσεων,
που θα επικυρώσει τους
βασικούς άξονες του προ-
γραμματικού λόγου του
Κόμματός μας, του κυβερ-
νητικού πλαισίου που ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης και η
ΝΔ θα κληθούμε πολύ σύν-
τομα να υλοποιήσουμε.

Είναι στην ουσία η κορύ-
φωση μιας διαδικασίας
που ξεκίνησε από την
εκλογή του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη πριν ενάμιση
χρόνο, συνέχισε με ένα με-
γάλο οδοιπορικό σε όλη τη
χώρα, με την οραματική -
και συνάμα με προσωπικό
στίγμα- ομιλία του Προ-
έδρου στη ΔΕΘ, μετά από
επτά προσυνεδριακούς
σταθμούς, δύο προσυνε-
δριακές ημερίδες και ολο-
κληρώνεται με το 11ο Συ-
νέδριό μας στις 16-17
Δεκεμβρίου. 

Το Συνέδριό μας είναι
οργανωμένο σε 3 ενότητες:
«Υπηρεσίες για τον πολίτη»,
«Οικονομία» και «Νέα γε-
νιά». Παράλληλα, δίπλα
στην ολομέλεια του Συνε-
δρίου θα οργανωθεί το
Κοινωνικό Συνέδριο της
Νέας Δημοκρατίας. Θα ορ-
γανωθούν, δηλαδή, 6 πα-
ράλληλες εκδηλώσεις όλες
αφιερωμένες σε μεγάλα
κοινωνικά θέματα από τις
γραμματείες του κόμματος,
παράλληλα με μια σειρά
καινοτομιών.

Για το Συνέδριο, όμως,
έχουμε πάρει και μια άλλη
πρωτοποριακή πρωτοβου-

λία: Πέρα από τις ομιλίες,
θα γίνει ψηφοφορία με
κάλπη για μια σειρά από
διλήμματα. Ο πρόεδρος
της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτά-
κης θέλει να καταγραφεί,
με τον πιο επίσημο τρόπο,
η άποψη του ανώτατου ορ-
γάνου του κόμματος. Και
αυτό είναι μια έμπρακτη
αναβάθμιση του Συνε-
δρίου, αλλά και του ρόλου
των στελεχών της ΝΔ. Είναι
ένα βήμα εμπρός, στη δη-
μοκρατική οργάνωση του
κόμματός μας.

Και οι δύο αυτές πρωτο-
βουλίες είναι προτάσεις
μας που έγιναν δεκτές από
την οργανωτική επιτροπή
του Συνεδρίου και τον πρό-
εδρό μας Κυριάκο Μητσο-
τάκη.

Το μήνυμα του Συνε-
δρίου είναι: «Έτοιμοι να
αλλάξουμε την Ελλάδα».
Προχωρούμε μπροστά, με
αλήθεια και δουλειά. H
Νέα Δημοκρατία έχει ξεκά-
θαρο σχέδιο για την Ελ-
λάδα του αύριο. 

* Ο κ. Λευτέρης 
Αυγενάκης είναι
γραμματέας της 

Πολιτικής Επιτροπής
της Ν.Δ. και 

βουλευτής Ηρακλείου
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ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ι. ΡΕΛΑΚΗΣ

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ 

- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΡΗΤΗΣ
τ. Δ/ντής ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΓΝΗ

Ιατρείο: Ζωγράφου 11
(έν. κλιν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ)

Τηλ. 2810 228278
6944 204931

Δέχεται: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΡΙΤΗ -
ΠΕΜΠΤΗ απόγευμα 6-9 μ.μ.

- ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ-

ΜΑΓΙΑ ΒΑΡΑΝΑΚΗ
Μεσ’ στην καρδιά σου είχες την αγάπη 
Αυτή σε οδηγούσε 
Γυναίκα προικισμένη - μάνα σωστή 
Ισαμε την ύστατη στιγμή σου 
Αγαπημένη μας ΜΑΓΙΑ!

Βάσταγες κακοτυχίες της ζωής 
Αθόρυβα - υπομονετικά 
Ροδοπέταλα η σκέψη σου γεμάτη 
Αγνή με άπειρη καλοσύνη 
Νιώθοντας και βοηθώντας τον καθένα 
Από το απόθεμα της άδολης ψυχής σου. 
Κι εμείς θα σε θυμόμαστε πάντα, σαν μια 
Ηλιόλουστη μέρα... 

Καλό σου ταξίδι 
ΜΑΓΙΑ μας! 

Βίλμα Βερνάρδου - Αντωνακάκη 

-Η  διάκριση  των εξουσιών, ως βά-
θρο της Δημοκρατίας, τέθηκε αυτές
τις μέρες  ψηλά  στην ατζέντα της κοι-
νής γνώμης, με την δημόσια σφοδρή
αντιπαράθεση του Υπουργού Δικαιο-
σύνης με τον Πρόεδρο του Συμβου-
λίου της Επικρατείας.

Μεγάλη πολιτική αναταραχή ανέ-
κυψε, παλαιότερα, με την τοποθέ-
τηση  της μόλις συνταξιοδοτηθείσας
πρώην προέδρου του Αρείου Πάγου,
ως διευθύντριας του νομικού γρα-
φείου του πρωθυπουργού.

Δικαιολογημένη λοιπόν  η αντί-
δραση των κομμάτων της αντιπολί-
τευσης αλλά και της κοινής γνώμης,
καθόσον δόθηκε  σαφώς  η εντύ-
πωση της απροκάλυπτης  και ωμής
ενέργειας της Εκτελεστικής Εξουσίας,
χωρίς να τηρήσει καν τα προσχή-
ματα, να καθυποτάξει και να ποδηγε-
τήσει την Δικαστική Εξουσία.

Η ιστορία της διάκρισης των εξου-
σιών, βέβαια, ξεκινάει στην αρχαία
Ελλάδα, από την εποχή του Πλάτωνα.
Ο μεγάλος Έλληνας φιλόσοφος, στα
έργα του «Πολιτεία», «Νόμοι»
κ.α.υποστήριξε ότι χάριν του λαού
υπάρχουν οι άρχοντες, οι οποίοι μο-
ναδικό σκοπό της αρχής τους πρέπει
να έχουν την ευδαιμονία του λαού,
μία ευδαιμονία η οποία όμως απα-
ραιτήτως περνά μέσα από τη φιλία
και την ενότητα του λαού. 

-Παρ’ όλα αυτά αναγνώρισε ότι η
κατάχρηση εξουσίας είναι μία φυ-
σική ανθρώπινη τάση και ότι κατά
συνέπεια, κάθε κράτος τείνει να εκ-
φυλιστεί σε δεσποτικό, οπότε ως
μόνη λύση σε αυτό το  πρόβλημα θε-
ώρησε την αλληλεπίδραση και τον
αμοιβαίο έλεγχο  και όχι την αποξέ-
νωση της νομοθετικής και εκτελεστι-
κής εξουσίας.

Η εκτελεστική εξουσία, καλούμενη
και διοικητική εξουσία, είναι η δεύ-
τερη κατά σειρά διακριτή λειτουργία
της ενιαίας κρατικής εξουσίας, μετά

τη νομοθετική εξουσία και πριν τη δι-
καστική εξουσία που εκδηλώνονται
σε κάθε δημοκρατικά ευνομούμενη
Πολιτεία, σύμφωνα με την τριχοτό-
μηση της εξουσίας που προέβη ο
Γάλλος φιλόσοφος Μοντεσκιέ.

Θεωρητικά, η εκτελεστική εξουσία
υπόκειται στους νόμους (εκτός από
την περίπτωση της δικτατορίας).
Όμως η ακριβής δικαιοδοσία της δι-
καστικής εξουσίας για επίβλεψη στην
εκτελεστική ποικίλλει από χώρα σε
χώρα. Οι νόμοι που αφορούν την
εκτελεστική εξουσία είναι γνωστοί ως
διοικητική νομοθεσία, αλλά αυτό δεν
σημαίνει ότι η εκτελεστική δεν υπό-
κειται σε άλλους νόμους, όπως για
παράδειγμα τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα ή το πολεμικό δίκαιο. Σε κάποιες
περιπτώσεις οι αποφάσεις της εκτελε-
στικής εξουσίας μπορούν να αμφι-
σβητηθούν ενώπιον δικαστηρίου.
Κατά κανόνα, η δικαστική εξουσία
έχει την εξουσία να ανατρέψει απο-
φάσεις της εκτελεστικής κατά περί-
πτωση, ενώ η νομοθετική εξουσία
επιβλέπει την εκτελεστική σε ένα πιο
γενικό (και πολιτικό) επίπεδο. Το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας  που ιδρύ-
θηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο έχει
το δικαίωμα να καταργήσει νόμους
ως αντισυνταγματικούς.

Όπως συμβαίνει και με τη νομοθε-
σία, η δικαστική εξουσία δεν είναι σε
θέση να εφαρμόσει τις αποφάσεις
της χωρίς τη βοήθεια της εκτελεστι-
κής. 

Στις περισσότερες χώρες υπάρ-
χουν ασφαλιστικές δικλείδες που δια-
σφαλίζουν την ανεξαρτησία της δικα-
στικής εξουσίας από την εκτελεστική.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτε-
λεί το παρατιθέμενο απόσπασμα από
το «Πνεύμα των Νόμων» του Μοντε-
σκιέ:  “Όλα θα ήταν χαμένα αν ο
ίδιος άνθρωπος, ή το ίδιο σώμα αρ-
χόντων, ή οι ευγενείς, ή κάποιοι από
τον λαό ασκούσαν αυτές τις τρείς
εξουσίες: Εκείνη του να νομοθετείς,
εκείνη του να επιλύεις τις δημόσιες
υποθέσεις και εκείνη του να δικάζεις
τα εγκλήματα ή τις ιδιωτικές διαφο-
ρές. H νομοθετική λειτουργία ασκεί-
ται από τη Bουλή και τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. 2. H εκτελεστική
λειτουργία ασκείται από τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας και την Κυ-
βέρνηση. 3. H δικαστική λειτουργία
ασκείται από τα δικαστήρια οι απο-
φάσεις τους εκτελούνται στο όνομα
του λαού”. Υπάρχουν βέβαια δύο
ακόμη  ισχυρές εξουσίες: ο  τύπος
(γραπτός και ηλεκτρονικός) και η οι-
κονομική εξουσία. Οι 5 αυτές εξου-
σίες  συνυπάρχουν  σε ένα ευνομού-
μενο κράτος αλληλοελέγχονται και
μέσα από την ισορροπημένη αλληλε-
πίδραση  τους εξασφαλίζουν την ευ-
νομία  και τη δημοκρατική λειτουργία
των θεσμών της πολιτείας.

Η οποιαδήποτε προσπάθεια φαλκί-
δευσης της διάκρισης των εξουσιών
αυτών  και η ποδηγέτηση κάποιων
από αυτές οδηγεί σε αντιδημοκρατι-

κές ατραπούς με ανυπολόγιστες δυ-
σμενείς συνέπειες.  Είναι γνωστό ότι
η πολιτική ορίζεται ως «η συλλογική
δράση για την οργάνωση της ελευθε-
ρίας και της δημοκρατίας».

Είναι γεγονός, όμως, ότι σήμερα οι
κοινοβουλευτικοί θεσμοί, από μοι-
ραία λάθη και παραλείψεις των κύ-
ριων  εκφραστών τους, αλλά και από
την ανηλεή επίθεση που δέχονται
από ισχυρά οικονομικά κέντρα
έχουν επιμελώς απαξιωθεί.

Μία από τις κυριότερες αιτίες της
απαξίωσης της πολιτικής, είναι σα-
φώς η εμφάνιση φαινομένων δια-
φθοράς  και διαπλοκής, στον πολιτικό
βίο της χώρας.

Eνα όμως  σύγχρονο φαινόμενο
διαπλοκής, όπου η οικονομική εξου-
σία δεν αρκείται  πια στη συναλλαγή
της με επίορκους  πολιτικούς ή κρατι-
κούς υπαλλήλους, αλλά, ξεπερνώντας
κάθε  φραγμό, αποπειράται και συ-
χνά τα καταφέρνει  να προωθεί  αχυ-
ρανθρώπους  της σε νευραλγικές θέ-
σεις  πολιτικής εξουσίας, που
εκπροσωπούν  πιστά τα οικονομικά
λόμπυ που τους στήριξαν, ώστε να εί-
ναι “ελέγχοντες” και  “ελεγχόμενοι”…

Έχουμε μπροστά μας, λοιπόν, το
επικίνδυνο για τη Δημοκρατία  γεγο-
νός η οικονομική εξουσία να μεταλ-
λάσσεται και  σε πολιτική εξουσία, με
εκλογή ενεργούμενων της, ενώ η λε-
γόμενη τέταρτη εξουσία, η δημοσιο-
γραφία, ευρισκόμενη συχνά  σε ομη-
ρία της οικονομικής εξουσίας,

ιδιοκτησία της οποίας είναι τα μεγάλα
Μ.Μ.Ε., ουσιαστικά αντί να την ελέγ-
χει  την υπηρετεί, με ελάχιστες φωτει-
νές εξαιρέσεις, με υποτέλεια.

Άρα η οικονομική εξουσία ουσια-
στικά τείνει να γίνει ένα ιδιότυπο  επι-
κίνδυνο  πολιτικο-οικονομικό-δημο-
σιογραφικό “μονοπώλιο”,  φαλκιδεύ-
οντας κάθε έννοιας Δημοκρατίας…
Φαινόμενα νοσηρά που πρέπει
άμεσα να καταπολεμηθούν, όχι βέ-
βαια με ευχολόγια αλλά με συγκεκρι-
μένες πράξεις.

Η διαφθορά, ως κοινωνικό φαινό-
μενο, ενδημεί ανάμεσα στα διαπλε-
κόμενα συμφέροντα μεταξύ του κρά-
τους, από τη μια μεριά και ιδιωτών,
φυσικών ή νομικών προσώπων, από
την άλλη.

Αποτελεσματικό όπλο, κατά της
διαφθοράς, είναι ο έλεγχος,  η διαφά-
νεια στις συναλλαγές, η οποία δια-
σφαλίζεται με τη νομοθετική κατοχύ-
ρωσή της και αφ’ ετέρου με τον
αδιάβλητο κατασταλτικό  έλεγχο και
οι κυρώσεις, σε όσους  ασκούν κρα-
τική εξουσία και παρανόμησαν.

Ο πόλεμος κατά της διαφθοράς εί-
ναι αγώνας κατά της κοινωνικής και
οικονομικής ανισότητας  και υπέρ της
αναβάθμισης της δημόσιας διοίκη-
σης. Η Ελληνική Πολιτεία έχει, βέ-
βαια, θεσπίσει θεσμούς, που θεω-
ρούνται «φρουροί της νομιμότητας».

Το Συμβούλιο της Επικράτειας, το
Ελεγκτικό Συνέδριο, το «πόθεν
έσχες», η Διαρκής Επιτροπή Θεσμών
και Διαφάνειας της Βουλής, ο Συνή-
γορος του Πολίτη, ο  νόμος περί Δη-
μοσίων Έργων, ο νόμος Πεπονή, οι
ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης, το
ΣΔΟΕ, η Διεύθυνση εσωτερικών υπο-
θέσεων της Αστυνομίας,  η  ΔΙΑΥΓΕΙΑ,
η μηχανοργάνωση ΤΑΧΙS κλπ, είναι
από τους πιο  χαρακτηριστικούς,
αλλά σαφώς δεν επαρκούν.

Ο πόλεμος κατά της διαφθοράς, εί-
ναι μακρύς, συνεχής και πολυμέτω-
πος. Μόνο λοιπόν με την ενδυνά-
μωση των δημοκρατικών θεσμών θα
θέσουμε τέρμα στην απαξίωση της
πολιτικής, εξαλείφοντας τις νοσογό-
νες αυτές κοινωνικές εστίες.

Η κατοχύρωση λοιπόν, των διακρι-
τών ρόλων, των 5 εξουσιών, αποτελεί
το βάθρος της Δημοκρατίας, αφενός
με  το ξεκαθάρισμα των ρόλων της
κάθε πλευράς, καθώς και των μεταξύ
τους σχέσεων  και αφ’ ετέρου η  θέ-
σπιση, κοινώς παραδεδεγμένων κα-
νόνων δεοντολογίας,ως προϋπόθεση
προστασίας των Δημοκρατικών μας
δικαιωμάτων και ελευθεριών. 

Του Δημ. Κ. 
Σαρρή

…μπρε κακό που μας βρήκε!

Του Μανόλη
Σπανάκη*

Η διάκριση των εξουσιών

11ο Συνέδριο ΝΔ: 
«Οι Έλληνες αξίζουμε 
καλύτερα»

Γράφει ο Λευτέρης
Αυγενάκης*

Η έβδομη ώρα
Πλησιάζουμε και φέτος την

εορτή των Χριστουγέννων και
της Πρωτοχρονιάς. Στα σχο-
λεία, η διάχυτη παντού ανυπο-
μονησία για τις διακοπές συνα-
γωνίζεται την αναμονή για τη
θαλπωρή που υπόσχεται να χα-
ρίσει το πρωινό ραχάτι. Μαθη-
τές και μαθήτριες περνούν
ακόμα πιο «δύσκολες» ώρες.
Δεν φημίζονται δα, ούτε τα κα-
ρεκλάκια αλλά μήτε και τα θρα-
νία για τις ανέσεις που προσφέ-
ρουν. Είναι και αυτός ο καλός
Θεούλης - που δυστυχώς δεν
ευλόγησε και την ώραν αλλά μόνον την ημέραν την εβδό-
μην. Ίσως γι’ αυτό και τα παιδιά του Λυκείου σέρνονται κυ-
ριολεκτικά στο μάθημα την «έβδομη ώρα». Ολοχρονίς. Το
θεωρούν σχεδόν φυσική και δικαιολογημένη εξέλιξη. Όρκο
δεν παίρνω αλλά και εμείς οι δάσκαλοι το ίδιο μου φαίνεται
σκεφτόμαστε… Είναι μια ώρα δύσκολη η «έβδομη ώρα».
Μια γενικότερη ανησυχία είναι σκορπισμένη παντού, ενώ η
συγκέντρωση στο μάθημα αναζητείται μεταξύ της κούρασης
και του ανοικτού βιβλίου με τις πιεστικές ασκήσεις για εκείνα
τα άλλα μαθήματα, αμέσως μετά το πέρας των μαθημάτων
του δημόσιου σχολείου. «Δεν προλαβαίνω κύριε». Πόσα να
αντέξει το παιδικό μυαλό; Στο τέλος και το ένα το χάνει και
το άλλο το  ακριβοπληρώνει. Ο μαθητής με το άγχος του, ο
γονιός και με την τσέπη του. Είναι χρόνος ημιθανής, αν όχι
ετοιμοθάνατος, για την εκπαιδευτική και διδακτική διαδικα-
σία η «έβδομη ώρα». Αν είναι μάλιστα και η της Παρα-
σκευής, τότε ζυμώνεται ένα προεόρτιο «εκρηκτικό» μείγμα
σαββατοκυριακάτικης προσδοκίας και «άστε μας να φύ-
γουμε λίγο πιο νωρίς, Παρασκευή είναι κύριε». Άφιλο το σχο-
λείο, κακή νταντά η πολιτεία για τα παιδιά. Μπορεί η κατά-
σταση να είναι ακόμα η ίδια, όπως την περιγράφει πριν από
εκατό περίπου χρόνια ο Δ. Γληνός σατιρίζοντας με πίκρα την
επαναφορά της αρχαΐζουσας: «Τα παιδιά ενύσταζαν, ενύ-
σταζαν, ενύσταζαν. Θεέ μου πώς ενύσταζαν! Ωσάν η Ελλη-
νική φυλή να είχεν αγρυπνήσει επί χιλιετηρίδας και να είχε
συγκεντρωθή όλη η κόπωσίς της εις τους συγχρόνους ελλη-
νόπαιδας». Καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά. Με επί
γης ειρήνη!

* Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου  είναι διευθυντής του
2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

http://kostaskonstantinou.com/

Στη μνήμη του Ιερομονάχου Αρχιμανδρίτη
Γέροντος Ιωαννικίου Ανδρουλάκη 

(Με ακροστιχίδα) 

I δανικά και αρετές κοσμούν την ύπαρξή σου,
Ε ιρηνικός και δίκαιος, διαμάντι η ψυχή σου.
Ρ οδόσταμο σε ραίνομε με δακρυσμένα μάτια,
Ό μως πορεύεσαι ψηλά σ'ονειρευτά παλάτια.
Μ αράθηκαν τα γιασεμιά, τα τριαντάφυλλά σου,
Ο λα που ευωδίαζαν με τη γλυκειά ματιά σου.
Ν εόσταλτος επέταξες στου ουρανού τα άστρα,
Α γάλλεσαι σε ονειρευτά παραδεισένια κάστρα.
X ριστού υπήρξες μιμητής, με αγάπη και ελπίδα,
Ό λους. εδίδασκες διαρκώς θρησκεία και πατρίδα,
Σ ου πρέπει στον Παράδεισο περίλαμπρη μερίδα.

I άσεις και παρηγοριά στους πάσχοντας προσφέρεις,
Ώ σπου να βρουν ανάπαυση, μαζί τους υποφέρεις.
Α στείρευτη η δύναμη στο δάκρυ και τον πόνο,
Ν έους και γέρους οδηγείς στης αρετής το δρόμο.
Ν υχθημερόν γονατιστός με προσευχή, νηστεία,
Ί κέτης προς τον Κύριο, την Παναγιά Μαρία.
Κ αρδιάς τους πόθους ερευνάς και της ψυχής τα βάθη, 
I διαιτέρως σ' όσους ζουν χωρίς καημούς και πάθη.
Ο σο διαβαίνουν οι καιροί και προχωρούν τα χρόνια, 
Σ υ μας εμπνέεις τους πιστούς για μια ζωή αιώνια.

Α πλόχερα βοήθησες πτωχούς και πονεμένους,
Ν όμος διαρκής η προσφορά στους ταλαιπωρημένους. 
Δ εχόσουν όλους με χαρά, περίσσια καλωσύνη,
Ρ ύστης οσίων μιμητής, εις την ελεημοσύνη.
Ο ρφάνεψαν τα αγαπητά πνευματικά παιδιά σου,
Ύ στατο χαίρε, αναφωνούν και βρίσκονται κοντά σου. 
Λ ιγόστεψαν οι Γέροντες, Οσιακοί Πατέρες, 
Α ναπτερώνουν τις ψυχές ως φαεινοί Αστέρες,
Κ αλό Παράδεισο ποθείς, τάχιστα τον κερδίζεις,
Η λιόλουστος, λευκή ψυχή, κοντά μας φτερουγίζεις.

Του Hλία Μετοχιανάκη, καθηγητή Πανεπιστημίου Κρήτης

Του Κώστα Ν. 
Κωνσταντίνου*

Επιτύμβιος επιγραφή Γέροντος Ιωαννικίου

ΟΡΩΝ ΣΕ ΤΑΦΕ ΔΕΙΛΙΩ ΣΟΥ ΤΗΝ ΘΕΑΝ

ΚΑΡΔΙΟΣΤΑΛΑΚΤΟΝ ΔΑΚΡΥΟΝ ΧΕΩ

ΧΡΕΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΦΛΗΤΟΝ ΕΙΣ ΝΟΥΝ

ΛΑΜΒΑΝΩΝ ΠΩΣ ΟΥΝ ΜΕΛΛΩ

ΔΙΕΛΘΕΙΝ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΠΕΡΑΣ; 

ΑΙ! ΑΙ; ΘΑΝΑΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΦΥΓΕΙΝ ΣΕ;
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