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ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ηφίστηκε πρόσφατα και στη
χώρα μας η διάταξη περί αναδοχής παιδιών από
ομόφυλα ζευγάρια. Η υιοθεσία
δεν επιτρέπεται ακόμα. Να εκφράσω και εγώ την άποψή μου
στη γενικότερη συζήτηση.
Θέλω να αποφύγω τα επιχειρήματα ηθικής, ως ορθά και λανθασμένα συγχρόνως για το
αγώνισμα της θεωρητικής τεκμηρίωσης. Μπορούν λοιπόν ή
πρέπει τα ομόφυλα ζευγάρια
να μεγαλώνουν ανήλικα παιδιά; Το ζήτημα για μένα είναι
κατά πόσον είμαστε ως κράτος
μεθοδικοί και όχι απλά πολιτικά
ορθοί τακτοποιητές προβλημάτων. Το επόμενο βήμα είναι εύκολο, το μεθεπόμενο είναι το
δύσκολο.
Τι είναι η αναδοχή; Είναι μία
προσφορά του κοινωνικού
κράτους και είναι συνήθως
προσωρινή μέχρι να επιστρέψει το παιδί -εάν καταστεί δυνατόν- στους φυσικούς του γονείς, οι οποίοι μάλιστα πρέπει
να συνεργάζονται με τους αναδόχους. Οι ανάδοχοι γονείς
πρέπει να τηρούν ορισμένες
αυστηρές προϋποθέσεις και
μπορεί κατά περίπτωσιν να
τυγχάνουν οικονομικής ενίσχυσης για να αντεπεξέλθουν στις
υποχρεώσεις τους. Αντίθετα, η
υιοθεσία είναι αμετάκλητη και
το παιδί καθίσταται μόνιμο μέλος της οικογένειας που το υιοθετεί. Οι υιοθετούντες γονείς
δεν διαφέρουν νομικά από
τους φυσικούς γονείς.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα,
στο όνομα των οποίων
ομνύουν οι υποστηρικτές της
αναδοχής από ομόφυλα ζευγάρια (και αργότερα ίσως της
υιοθεσίας) συρρικνώνονται
πάντως σε ατομικά δικαιώματα. Θεωρώ ότι δεν απέχουν
πολύ από τον ατομισμό. Για
μένα, εάν για την καθολικότητα
των ατομικών δικαιωμάτων δεν
μπορεί να γίνει καμία εξαίρεση
αποδεκτή, αφού όλοι οι άν-
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Η εξέλιξη της Τεχνολογίας, με την κατασκευή
“μηχανικών δούλων”, έχει
ανακουφίσει συνολικά ή
μερικά τον ανθρώπινο
μόχθο, με την αντικατάσταση της χειρωνακτικής
εργασίας στις διάφορες
κατασκευαστικές διαδικασίες. Το σύνολο των τεχνολογιών που έχουν κύριο
στόχο την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας καλύπτεται με
τον όρο “βιομηχανική αυτοματοποίηση”.
Τα τελευταία χρόνια με
την αυτοματοποίηση της
παραγωγής και κυρίως
στον τομέα της συναρμολόγησης ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων (ηλεκτρονικών πλακετών), είχε σαν
ευνοϊκό αποτέλεσμα τη
μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση
της ποιότητας των παραγομένων προϊόντων.
Πλατιά εφαρμογή βρίσκουν στις μέρες μας οι
μονάδες αυτόματης συναρμολόγησης και αποτελούν το βασικό σύγχρονο
εξοπλισμό ενός εργοστασίου παραγωγής.
Μια ηλεκτρονική πλακέτα, σε ποσοστό 70 %
των στοιχείων της δομής

Αναδοχή και υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια
θρωποι πρέπει να τα απολαμβάνουν απαράλλακτα ως νομική δυνατότητα, για την κοινωνική τους προβολή και
ιεράρχηση δεν είναι τόσο απλά
τα πράγματα. Αναζητούμε
άραγε καιρούς συλλογικότητας
(όχι συλλογικοτήτων) ή ζούμε
σε εποχές ατομικότητας;
Ούτε όμως και η κάθετη αντίθεση -ως προς την εμπλοκή
ομόφυλων ζευγαριών στην
ανατροφή παιδιών στο όνομα
της «φυσικότητας» της ετεροφυλίας και με τη βεβαιότητα
της επιχειρηματολογίας περί
του «αφύσικου» της ομοφυλίας- μπορεί να πείσει τις σημερινές φιλελεύθερες κοινωνίες.
Ισοπεδωτικοί και άτεγκτοι χαρακτηρισμοί περί συλλήβδην
γενικής ακαταλληλότητας των
ομόφυλων ζευγαριών να προσφέρουν στέγη και φροντίδα
σε αναξιοπαθούντα παιδιά είναι ίδιον της μισανθρωπίας.
Εάν το σκεπτικό είναι η
φροντίδα κυρίως έκθετων, ορφανών ή εγκαταλελειμμένων
παιδιών, επειδή τα ομόφυλα
ζευγάρια δείχνουν, όπως ακούγεται, μεγαλύτερη ευαισθησία,
τότε θα πρέπει να προβληματιστούμε για την ποιότητα της
καθόλου κοινωνικής μας αλληλεγγύης. Να ερωτήσουμε κιόλας, γιατί αυτή η ευαισθησία
προσφοράς δεν απευθύνεται
και προς τους μοναχικούς,
ασθενείς ή ηλικιωμένους συνανθρώπους μας.
Στις ευνομούμενες πολιτείες
οι νόμοι πρέπει να κρίνονται
ως προς την δυνητικά ακραία
εφαρμογή τους, την οποία
πρέπει να λαμβάνουν υπ’ όψιν.
Εν προκειμένω, τι θα γίνει εάν
κάποια στιγμή τα ομόφυλα
ζευγάρια αποτελέσουν την
πλειονότητα σε μία κοινωνία;
Ανθρώπινο δικαίωμα θα μου
πείτε. Συμφωνώ πλήρως. Δεν
θα έχει όμως καθόλου μερίδιο

ευθύνης ο περί ου ο λόγος νό- νους προβληματισμούς και
μος, όσον αφορά την κοινω- υπό ορισμένη οπτική γωνία (το
νική και όχι ατομική διάσταση; τονίζω) ως προς την αναδοχή
Δεν θα προκύψει ως αποτέλε- παιδιών από ομόφυλα ζευγάσμα του ιδανικού ομόφυλου ρια. Σπεύδω όμως να διευκριπεριβάλλοντος, το οποίο ενδε- νίσω ότι δεν αμφιβάλλω ότι
χομένως το παιδί θα αναγνωρί- ένα υγιές για τα παιδιά περισει και θα εξιδανικεύσει ως βάλλον, όπως και ένα απαράδεκτο, μπορεί
στόχο και για τη
εξίσου
να
δική του ζωή;
υπάρχει
σε
Εδώ έχει μεκάθε
μορφή
γάλη σημασία η
συμβίωσης.
ηλικία και ο χειΟύτε είναι επορισμός της. Από
μένως σοβαρό
την άλλη, υπάρτο επιχείρημα
χουν επιστημοότι τα παιδιά
νικές έρευνες με
που ζουν με
εκ διαμέτρου
ομόφυλα ζευαντίθετα συμΤου Κώστα Ν.
γάρια δεν αποπεράσματα.
Κωνσταντίνου*
λαμβάνουν
Εξαρτάται από
φροντίδα και
το τι ζητά κααγάπη.
Διανείς, τι περιεχόμενο του δίνει, τι αξία του φωνώ επίσης με την προβαλλόπροσδίδει, σε ποια κοινωνία μενη άποψη ότι αυτό είναι
απευθύνεται. Τόσο η ευρω- αφύσικο. «Αφύσικο» είναι και
παϊκή νομολογία όσο και το δι- το να εναντιωνόμαστε στις
καστήριο ανθρωπίνων δικαιω- ανίατες ασθένειες. Στέκομαι
μάτων υποστηρίζοντας και την πάντως σε, κάθε περίπτωση, με
υιοθεσία από ομόφυλα ζευγά- σεβασμό και θαυμασμό απέρια, δεν υπεισέρχονται προφα- ναντι σε όποιον αφειδώλευτα
νώς στον πυρήνα των θεμάτων και ανιδιοτελώς προσφέρει στα
που τίθενται εδώ ούτε απαν- αδικημένα παιδιά αυτού του
τούν σε ερωτήματα που ανα- κόσμου. Τα ομόφυλα ζευγάρια
δεν θεωρώ ότι αποτελούν
πτύσσονται πιο κάτω.
Σε τέτοια θέματα προφανώς αναγκαστική εξαίρεση.
Διευκρινίζω όμως. Ακόμα και
και δεν δίνονται απαντήσεις
μόνο με όρους της τυπικής νο- υπό την πιο αυστηρή εποπτεία
μολογίας. Το κράτος ενδιαφέ- της πολιτείας (μια εποπτεία
ρεται για την τήρηση των νό- που ούτως ή άλλως αναφέρεμων και ιδίως για την είσπραξη ται σε οποιονδήποτε θέλει να
των φόρων. Οι κρίσεις λαμβά- γίνει ανάδοχος και όχι μόνο
νονται υποχρεωτικά με το θετό στα ομόφυλα ζευγάρια) ακόμα
δίκαιο. Μπορεί άραγε να ανυ- και υπό την ανά πάσα στιγμή
ψωθεί συγχρόνως και εκ προοι- δυνατότητα ανάκλησης της
μίου σε ρυθμιστική αρχή του αναδοχής, δεν είναι καθόλου
παντός; Τεκμηριώσεις του τύ- σίγουρο ότι δεν μετατρέπεται
που «τι κάνουν οι άλλοι» δεν με εν τοις πράγμασιν σε άτυπη
συγκινούν ιδιαίτερα. Υπάρχουν υιοθεσία. Μέχρι εδώ, τίποτα το
πολλά πράγματα που κάνουν μεμπτό. Λειτουργεί και σε ποιο
οι άλλοι αλλά δεν τα αποδεχό- βαθμό η εποπτεία της αναδοχής (άρθρο 5, ΠΔ 86/2009);
μαστε.
Επομένως, έχω και εγώ έντο- Άστε στην άκρη όλα τα άλλα

ναμικό και η διαδικασία
παραγωγής.
Η νέα αυτή υποδομή
δημιουργεί τις προϋποθέσεις υπέρβασης των παλαιών βασικών μεθόδων
παραγωγής (εργασία και
οργάνωση), προσφέρει
μεγαλύτερη απόδοση, ταχύτητα ανταπόκρισης στις
ραγδαίες αλλαγές των
απαιτήσεων της αγοράς
και σημαντικές δυνατότητες για την κατασκευή πολύπλοκων και εξελιγμένης
τεχνολογίας προϊόντων.
Η σημαντικότερη ίσως
τεχνολογία του “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ” είναι η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ.
Η ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ αποτελεί τον εξειδικευμένο
εκείνο κλάδο της νέας τεχνολογίας, που αφορά
ηλεκτρομηχανολογικούς
(Η/Μ) μηχανισμούς, οι
οποίοι, μέσω Η/Υ, έχουν
τη δυνατότητα να εκτελούν ταχύτατα τυποποιημένες πολύπλοκες και
χρονοβόρες εργασίες με
υψηλή ακρίβεια.
Τα ΡΟΜΠΟΤ έχουν

Του Δημήτρη
Κ. Σαρρή
εφαρμογές στον τομέα
των διαδικασιών επιθεώρησης των τεχνολογικών
προϊόντων, κυρίως δε
στον έλεγχο της πιστοποίησης των διαστάσεών
τους.
Τα ΡΟΜΠΟΤ από την
κατασκευή τους είναι ευέλικτα, γεγονός που συμβάλλει στη δυνατότητα
χρήσης τους σε μια πολύ
μεγάλη ποικιλία εφαρμογών.
- Οι εφαρμογές αυτές
χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.
1. Η πρώτη κατηγορία
αφορά τη διακίνηση υλικών κατά την οποία τα

ΡΟΜΠΟΤ αντικαθιστούν
τον ανθρώπινο μόχθο.
Στις εφαρμογές αυτές τα
ΡΟΜΠΟΤ διακινούν βαριά
υλικά ή εξαρτήματα από
τη μια θέση στην άλλη,
δηλαδή εκτελούν μεταφορές υλικών καθώς και
φόρτωση και αποφόρτωση των μηχανών.
Συμπεριλαμβάνουν διαδικασίες απλής μεταφοράς
ενός βαρέως αντικειμένου,
τοποθετήσεις υλικών σε
“ντάνες” για να επιθεωρηθούν, αλλά και εφαρμογές
φόρτωσης και αποφόρτωσης μηχανών που αφορούν εργασίες όπως χυτεύσεις
μετάλλων,
εργασίες πρεσσαρίσματος, θερμικές κατεργασίες,
κατασκευή πλαστικών καλουπιών κλπ
2. - Η δεύτερη κατηγορία ΡΟΜΠΟΤ αφορά στη
διαδικασία κατεργασιών.
Τα ΡΟΜΠΟΤ, στη συγκεκριμένη περίπτωση αντικαθιστούν την εργασία
που προσφέρει ένας εξειδικευμένος τεχνίτης όπως
είναι η ηλεκτροσυγκόλληση τόξου, το βάψιμο με

Θυσία και σύγχρονη πολιτική
Της Μαρίας Σκαμπαρδώνη
Έχω κουραστεί, ειλικρινά, να ακούω συνεχώς
από το στόμα πολιτικών τη
φράση «οι θυσίες του Ελληνικού λαού». Έχω κουραστεί και έχω εκνευριστεί, ειλικρινά.
Η
φοβερή
παράχρηση των λέξεων και
εννοιών κάνει την εμφάνισή της για ακόμα μία
φορά.
Οι λέξεις χάνουν το
νόημά τους, αν κάποιος
ανατρέξει σε ένα λεξικό και
ψάξει την έννοια της λέξης.
“Θυσία” είναι η ΕΚΟΥΣΙΑ
επιθυμία κάποιου να στε-

καλά και σκεφτείτε. Ένα παιδί
που μεγαλώνει με ομόφυλο
ζευγάρι δεν υφίσταται μια μονομερή ανάπτυξη της σεξουαλικότητάς του και μόνον με το
που βλέπει τους θετούς του γονείς να μοιράζονται το ίδιο
κρεβάτι; Είναι θέμα λογικής.
Άλλο ζήτημα, εάν αυτό δεν μας
πειράζει. Το αποφασίσαμε
όμως;
Επομένως, διαφωνώ κάθετα
με την υιοθεσία (που είναι ένα
σκαλί παραπέρα) από ομόφυλα ζευγάρια, εάν κάποτε
επιχειρηθεί να θεσμοθετηθεί
και σε μας. Εάν δηλαδή θέλουμε να υπερασπιστούμε
αυτό που λέμε «οικογένεια»
στην οποιαδήποτε μορφή της,
προφανώς αναφερόμαστε στη
μέχρι τώρα προγενέστερη παγκόσμια και διαχρονική εμπειρία, την οποία θέλουμε (φαντάζομαι) να διατηρήσουμε ως
καλώς έχουσαν. Εκτός εάν προκρίνουμε να της δώσουμε ΚΑΙ
ΑΛΛΟ περιεχόμενο. ΝΑ ΤΟ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΠΡΩΤΑ.
Αλλά και πάλιν, ο πειραματισμός μοιάζει για μένα α-νόητα
περιττός. Στις συμβιώσεις με
ομόφυλα ζευγάρια, συνειδητοποιεί το παιδί την ύπαρξη διαφορετικών εκ φύσεως φύλων
καθώς και το ρόλο τους στη διαιώνιση του ανθρώπου; Δεν
νομίζω. Πιστεύω πάντως ότι
χρειάζεται αυτή η συνειδητοποίηση. Είναι δυνατόν το εκ
φύσεως αρσενικό και θηλυκό
φύλο να διαγραφούν με νομοθετικές ρυθμίσεις; Εκτός και
εάν την πανάρχαια μέθοδο της
ανθρώπινης αναπαραγωγής
την αναλάβει η τεχνολογία.
Κατά τον Αριστοτέλη, η πρώτη
κοινωνική οντότητα ήταν η οικογένεια ως αποτέλεσμα της
φυσικής ένωσης άρρενος και
θήλεος για τη διαιώνιση του είδους. Θα αντιτείνει ίσως κάποιος ότι ο μεγάλος φιλόσοφος

δεν είχε δίκαιο. Εδώ όμως
υπάρχει μία αντικειμενική σταθερά, βάσει της οποίας έχει
διαμορφωθεί η αξία της οικογένειας ως προς τον φυσικό
ρόλο των συντελεστών της. Και
η φύση ουδέν μάταιον ποιεί.
Οι έμφυλες ταυτότητες ως
προς τον γενετήσιο ρόλο του
ανθρώπου (sexus) είναι ξεκάθαρες και δεν τίθενται υπό καθεστώς κριτικής, σε αντίθεση
με την ελευθερία επιλογής κοινωνικού φύλου (genus).
Πιστεύω ότι θα είναι προς το
καλό της συλλογικής ζωής να
διατηρηθεί το διαχρονικό και
διαπολιτισμικό ολόγραμμα του
ιδανικού της οικογένειας ως κοσμοείδωλο – με τον αρσενικό
πατέρα και τη θηλυκή μητέρα,
με τον αρσενικό παππού και τη
θηλυκή γιαγιά. Δεν με απασχολεί δηλαδή το θέμα τόσο από
την πλευρά των ενηλίκων όσο
από την πλευρά των παιδιών
και πολύ περισσότερο υπό την
προοπτική των επί χιλιετίες δοκιμασμένων κοινωνικών προτύπων και της προστασίας
τους. Ατομικά οι πολίτες πρέπει
να έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα. Είναι αυτονόητο σε μία
δημοκρατία. Κατανοώ επίσης
ότι πρέπει να εξευρεθούν τρόποι προστασίας εγκαταλελειμμένων παιδιών, των οποίων ο
αριθμός όλο και αυξάνεται. Κακοί δεν είναι οι δύο μπαμπάδες
ή οι δύο μαμάδες. Νομίζω
όμως ότι είναι κακό να γνωρίζει
από κοινωνική επιλογή το ήδη
ταλαιπωρημένο και βασανισμένο παιδί μόνο μπαμπάδες
ή μόνο μαμάδες. Ή πατεράδες
σε «ρόλο» μάνας και μανάδες
σε «ρόλο» πατέρα. Χάνει το
ήμισυ του συνόλου. Γιατί εδώ
είναι το μέγα ζήτημα. Τι είναι
οικογένεια; Θέλουμε την οικογένεια; Ποια οικογένεια θέλουμε;
* Ο Κώστας Ν. Κωνσταντίνου
είναι διευθυντής του 2ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου,
https://kostas
konstantinou.com

Για ανταγωνιστικά προϊόντα ποιότητας...
της, συναρμολογείται αυτόματα με τη χρήση των
παραπάνω μονάδων.
Είναι γεγονός βέβαια
ότι η ταχύτατη ανάπτυξη
της ηλεκτρονικής βιομηχανίας και η διαρκώς αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα, καθιστούν αναγκαία
την εξεύρεση όσο το δυνατόν περισσότερο αποτελεσματικών μεθόδων παραγωγής.
Η συνεργασία των αυτόματων αυτών μηχανών
συναρμολόγησης σε μία
ευέλικτη γραμμή παραγωγής αυξάνει τα πλεονεκτήματα της αυτοματοποίησης. Το σύνολο των
συνεργαζομένων,
με
κοινό σκοπό, αυτόματων
μηχανών συναρμολόγησης συνθέτουν το λεγόμενο “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ” μέσω Η/Υ.
Όλες οι δραστηριότητες ενός σύγχρονου εργοστασίου εμπεριέχονται
στο περιβάλλον αυτό,
όπως είναι η τεχνολογία
του προϊόντος, οι πληροφορίες, το ανθρώπινο δυ-

ε
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ρηθεί κάτι για να ωφελήσει
έναν άλλο άνθρωπο ή γιατί
επιθυμεί να υπερασπιστεί
ένα ιδανικό.
Ο ένοπλος στρατιώτης
θυσιάζεται επειδή θέλει να
δει την πατρίδα του ελεύθερη από τους εχθρούς και
βάζει το καλό της πατρίδας
επάνω από τη δική του
ζωή.
Ένας μαθητής Λυκείου
αποφασίζει να αφήσει την
προσωπική διασκέδαση
επειδή επιθυμεί να αφοσιωθεί στη μελέτη ώστε να
περάσει στην Ιατρική.

Δύο άνθρωποι που αντιμετωπίζουν μία διαφορετική κατάσταση και αποφασίζουν με τη θέλησή τους
να θυσιάσουν κάτι δικό
τους ώστε να αφοσιωθούν
απρόσκοπτα στο στόχο
τους.
Η λέξη “θυσία” σε καμία
περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη πολιτική, η οποία επιβάλλει τις
αποφάσεις της και τις
σκληρά της μέτρα σε ανθρώπους, οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο να υφίστανται
μειώσεις στις συντάξεις με
ταυτόχρονα την παράλληλη
αύξηση όλων των βασικών
αγαθών και λογαριασμών.

Κανένας δε μας ρώτησε
αν θέλουμε να δεχτούμε
μείωση στις συντάξεις, αν
μας αρέσει η ανεργία ή αν
αντέχουμε να πληρώνουμε
διαρκώς λογαριασμούς με
υπέρογκα και αυξημένα
ποσά. Οπότε, δε μπορούνε
οι πολιτικοί αρχηγοί να μιλάνε για θυσία, αλλά για
επιβολή.
Άλλο η θυσία και άλλο η
επιβολή. Και αυτή τη διαφορά οφείλουν να την αντιληφθούν οι πολιτικοί αρχηγοί, ώστε να μην ερεθίζουν
περισσότερο τους εκατομμύρια πολίτες των οποίων η
ζωή δυσκολεύει και δυσχεραίνει καθημερινά.

ψεκασμό, η κόλληση με
ηλεκτροπόντα, το τρόχισμα κλπ.
3. - Η τρίτη κατηγορία
αφορά στη συναρμολόγηση και επιθεώρηση των
παραγομένων προϊόντων.
Τα ΡΟΜΠΟΤ εδώ αντικαθιστούν την εργασία
που προσφέρει ένας τεχνικός υψηλής τεχνολογίας,
που χρησιμοποιεί τα χέρια
και το μυαλό του σε εργασίες υψηλής ακριβείας ή
ένα τεχνικό που εργάζεται
αμιγώς πνευματικά, ως
επιθεωρητής του τελικού
προϊόντος.
Η συναρμολόγηση ηλεκτρονικών πλακετών, ηλεκτρικών κινητήρων και
διάφορων ηλεκτρομηχανολογικών συσκευών, είναι μερικές από τις εργασίες που εκτελούν τα
βιομηχανικά ΡΟΜΠΟΤ
αυτής της κατηγορίας.
Τα κύρια πλεονεκτήματα από την εφαρμογή
της ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ είναι η
βελτίωση της ποιότητας
των προϊόντων, η μείωση
του χρόνου αλλά και του
κόστους παραγωγής, η

εξοικονόμηση βιομηχανικού χώρου, η ευέλικτη
προσαρμογή στις νέες
απαιτήσεις της αγοράς καθώς και η δυνατότητα παραγωγής σύνθετων προϊόντων.
Ενώ τα μειονεκτήματα
είναι το ότι χρειάζεται εξειδικευμένο προσωπικό με
γνώση της νέας τεχνογνωσίας, απαιτούνται αυστηρές προδιαγραφές των
υλικών καθώς και σχεδιασμός των προϊόντων με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται
στις
ΡΟΜΠΟΤΙΚΕΣ εφαρμογές.
(Τεράστιας σημασίας είναι, αναμφισβήτητα, η εισαγωγή της ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ και στον τομέα της
επεμβατικής και χειρουργικής ιατρικής με εκπληκτικά αποτελέσματα)
Η εφαρμογή λοιπόν των
σύγχρονων τεχνολογιών
της ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ στην
παραγωγική διαδικασία
αποτελεί αναγκαία στρατηγική επιλογή της χώρας
μας και μοναδικό δρόμο
για την επίτευξη της
προσδοκώμενης ανταγωνιστικότητας των εξελιγμένων και σύνθετων προϊόντων μας στο διεθνές
τεχνολογικό περιβάλλον.

μμετρα

Εν ώρα καθήκοντος
Αφιερώνω το παρακάτω ποίημα στον αξιόλογο και καταξιωμένο Γιατρό Ιωάννη Παχάκη
που έσωσε δύο Ζωές διακινδυνεύοντας τη
δική του ζωή. Αυτούς τους ανθρώπους θα έπερεπε να στέλνομε στο Κοινοβούλιο για να μας
εκπροσωπούν επάξια, γιατί μονάχα αυτοί θα
μπορούσαν ν'ανεβάσουν την Πατρίδα μας
πολύ ψηλά, εκεί που της αξίζει να βρίσκεται.
Αλλά και η Δημοκρατία μας δεν θα είχε κατακρεουργηθεί όπως ακριβώς η αρχαία Ελληνίδα Φιλόσοφος Ιππατία!

Εν Ώρα Καθήκοντος
Ιερότατον φτερωτό άρμα το Καθήκον,
ως σάλπιγγα της Αποκάλυψης στη μοναξιά,
η κοιμωμένη ομορφιά που ξυπνά
στης ψυχής τον ορίζοντα.
Είναι η αναπάντεχη γλώσσα,
η ύψιστη Προστακτική.
Ο λόγος ο κορυφαίος,
η τέλεια εσωτερική αρμονία,
που στη δύσκολη ώρα
σαγηνεύει τον νού μας.
Το φως που φωτίζει το δρόμο στην ανάγκη
την ύστατη, τιμή, ευθύνη, λύτρωση
τα τέκνα του Καθήκοντος.
Καθήκον το όνομα του Θεού αμετάφραστο,
η άγια πράξη επί το έργον,
χωρίς μεσολαβητές.
Η αυτοθυσία μοναδικός
άγιος πρακτικός λόγος,
οι λόγοι ακούγονται,
οι πράξεις μονάχα ομιλούν.
Καθήκον! Η καταξίωση του ανθρώπου
στην περιπέτεια της ζωής,
η υπεροχή η ανώτατη,
στο δικαίωμα του ζειν επικινδύνως.
Η συνείδηση Ιερή Άρτεμις,
δαγκωματιά του εσώτερου
η έγερση της ψυχής Ανατολή
ουρανοσώστρα.
Η ελεύθερη σκέψη που
δεν αιχμαλωτίζεται και
αρματώνεται με την πανοπλία
του Νου την ακατανίκητη.
Να κλαίς για την σωτηρία του διπλανού σου,
συντελείς ιεροτελεστία
στων άστρων τις Ανατολές.
Καθήκον! Η λεωφόρος
των θρήνων και των κοπετών,
το άνοιγμα των θυρών
της ψυχής προς την αιωνιότητα,
στην αθάνατη πύλη
θα σε προσμένει το άγημα που
στέλνει ο Θεός!
ΕΛ. ΚΡΗΣ
Κων/νος Δ. Καρτσάκης,
εκπ/κός -συγγραφέας

Η Γη γυρίζει συνεχώς
Η γη γυρίζει συνεχώς, διόδια δεν πληρώνει,
κι 'όλα τα λάθη στη ζωή αυτή τα διορθώνει.
Και έχει το ελεύθερο και δεν πληρώνει πράμα,
κι ό,τι κάνει μόνη της, δε στέλνει ούτε γράμμα
Αποφασίζει μόνη της και κάνει ό,τι θέλει,
γυρίζει σαν τη μέλισσα, που κουβαλεί το μέλι.
Και τη χτυπούνε αέρηδες, καύσωνες και χιονιάδες,
και κουβαλάει τα βουνά, θάλασσες και πεδιάδες.
Και όλα τα προβλήματα τα αντιμετωπίζει,
κάνει τα δρομολόγια και συνεχώς γυρίζει.
Ιωάννης Ξηρουχάκης

Ενδιαφέρον πολλών
για τον Δήμο Ηρακλείου!
Σαν βγεις, ως λέν’, στον πηγεμό,
σε τούτη εδώ την πόλη,
και αν φωνάξεις: «Δήμαρχε»
σχεδόν, γυρίζουν όλοι.
Μια βόλτα είναι αρκετή, λίγο αν περπατήσεις,
Δημάρχους υποψήφιους, πολλούς θα συναντήσεις.
‘Εκπληκτος έμεινα μ’ αυτά, που διάβασα και είδα,
σ’ εφημερίδα τοπική, και δη, εις την Πατρίδα!
Δεκάδες τα ονόματα, που είν’ εγγεγραμμένα,
ξεχάσαν, ίσως σκόπιμα, ν’ αναφερθούν σ’ εμένα!
Ο Μεσαρίτης

Μαμά
Μαμά φοβάμαι.
Τα χρόνια πέρασαν
μα τι κι αν γέρασα
πάντα μού λείπεις.
Σε θέλω για να μοιραστώ
κάθε μου πίκρα και καημό
τώρα που γέρασα κι εγώ
κι είμαι ναυάγιο.
Ήσουν ποτό δροσιστικό
βοτάνι θεραπευτικό
χρυσός στην άμμο.
Κι εγώ,
τους πόνους σου δεν πίστεψα
τους φόβους σου αψήφησα
να ‘ξερες τώρα πόσο λυπάμαι
σαν τα θυμάμαι.
Στον ύπνο μου έλα μια βραδιά
και χάιδεψέ μου τα μαλλιά
δώσ’ μου κουράγιο.
Και πες μου πως με συγχωρείς
και πως θα σε ξανάβρω «εκεί»
να ησυχάσω.
Τώρα,
στου κόσμου μου την ερημιά
έχω πικρή παρηγοριά
αυτό που λέει η γειτονιά
πόσο σου μοιάζω.
Μαρία Ζαμπετάκη Χρυσού,
δασκάλα, μέλος του Λογοτεχνικού
Συλλόγου "Κρητών Λόγος"

