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Αντιμετώπιση ακραίων φαινομένων

Με την κατανυκτική
φωτογραφία
της Αναστάσεως
στο χωριό

Με ατομική κρίση και ατομική ευθύνη ή με κρατική φροντίδα;
Μετά από κάθε καταστροφή: πλημμύρες
(Μάνδρα), πυρκαγιές (Ηλεία, Μάτι, Εύβοια),
χιονοθύελλα (η πρόσφατη και η προηγούμενη της «Ελπίδας») πρώτη μας αντίδραση είναι η αναζήτηση ευθυνών σε τρίτους, κυρίως
ως σταθερή άρνησή μας να κοιταχτούμε
στον καθρέφτη και να εξετάσουμε τη δική μας
ατομική ευθύνη ή ανευθυνότητα.

ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Τη Δευτέρα 24
Ιανουαρίου (με τις προειδοποιήσεις για επερχόμενη χιονοθύελλα στην Αττική) έπρεπε να
πάω στο τυπογραφείο για τη σελιδοποίηση
της εφημερίδας μας. Είχα προγραμματίσει να
πάω και να επιστρέψω με μετρό και λεωφορείο. Είχα ετοιμάσει αποβραδίς ό,τι χρειαζόμουν και πήγα πρώτα από το φαρμακείο
της γειτονιάς μου για έναν έλεγχο για κορωνοϊό επειδή την επομένη θα έμπαινα στο
νοσοκομείο. Πρωί-πρωί βγήκα έξω και δεν
είδα τα σημάδια της κακοκαιρίας. Πολλά αυτοκίνητα στο δρόμο, άνετη κυκλοφορία, οπότε άλλαξα τον σχεδιασμό και επέστρεψα στο
σπίτι αποφασισμένος να κινηθώ με το αυτοκίνητό μου μια και η διαδρομή με τις δημόσιες
συγκοινωνίες στο πήγαινε-έλα παίρνει περίπου δύο ώρες. Στη διαδρομή παρακολουθούσα το θερμόμετρο για εξωτερική θερμοκρασία και παγετό στον δρόμο. Έφτασα στο
τυπογραφείο ασφαλής και όσο δουλεύαμε
εκεί άρχισε να χιονίζει έντονα. Όταν τελείωσα, οι φίλοι του τυπογραφείου, από έγνοια,
με ρώτησαν τι θα κάνω αν κατά την επιστροφή τα βρω σκούρα. Απάντησα ότι θα καταφύγω στον πρώτο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, θα αφήσω εκεί το αυτοκίνητο και
θα πάρω ταξί ή την κοντινότερη συγκοινωνία
για το σπίτι. Κατά την επιστροφή χιόνιζε έντονα, τα πεζοδρόμια είχαν ήδη πέντε πόντους
χιόνι αλλά το οδόστρωμα ήταν ακόμη ασφαλές. Οπότε αποφάσισα να προχωρήσω για το
σπίτι. Σχεδόν ένα χιλιόμετρο πριν φτάσω ο
δρόμος ήταν ήδη σκεπασμένος με παγωμένο χιόνι και άρχισα να νιώθω ότι χάνω τον
έλεγχο του αυτοκινήτου και έκανα τη σκέψη
να βρω χώρο να το ρίξω πάνω σε κανένα
πλαϊνό τοίχο για να μη χτυπήσω το προπορευόμενο. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε και έφτασα ασφαλής στο σπίτι μου.

πρόθυμους για φοροαποφυγή-φοροδιαφυγήφοροκλοπή να έχει τους αναγκαίους πόρους
για να συντηρεί όλον αυτό τον εξοπλισμό σε
μηχανήματα και προσωπικό;
Και μια και μπαίνουμε στο καλοκαίρι, δυστυχώς έχουν ήδη φουντώσει οι πυρκαγιές.
Από την αρχή του χρόνου έχουν ήδη σημειωθεί πάνω από 3.000 πυρκαγιές, οι 400 μέσα
στον Απρίλιο, πριν ακόμη μπούμε στην αντιπυρική περίοδο. Ο πύρινος εφιάλτης είναι δίπλα μας και αν σκεφτούμε ότι το 95% οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια ή και αδιαφορία,
ελπίζουμε να γίνεται κατανοητό το πόσο θα
πρέπει ΟΛΟΙ μας να φροντίσουμε από τώρα
για την πυρασφάλειά μας και να επαγρυπνούμε: δεν αφήνουμε την άφθονη ανοιξιάτικη βλάστηση να μετατραπεί σε προσάναμμα ξερόχορτων, κλαδεύουμε τα δέντρα που
είναι κοντά στα σπίτια μας, δεν πετάμε σκουπίδια στο δάσος ούτε αναμμένα τσιγάρα στο
δρόμο, συμμετέχουμε σε εθελοντικές πρωτοβουλίες πυροπροστασίας, αυτοπροστατευόμαστε με δική μας πρωτοβουλία.
Λαός που σε κάθε κρίση παθαίνει υστερία
και πανικό, είναι καταδικασμένος να ξαναζήσει κρίσεις ή να χάσει την αυτονομία του αναζητώντας ένα κράτος – νταντά.
Οι στρατηγικές μας θα έπρεπε εκ των προτέρων να επικεντρώνονται στο πόσο καλά
είμαστε προετοιμασμένοι για πιθανούς και
συχνούς κινδύνους και όχι στο πόσο καλά
αντιμετωπίστηκε ένα σπάνιο φαινόμενο που
μας έτυχε. Ως παιδί δεν θυμάμαι τους συγχωριανούς μου να κλαψουρίζουν (όπως γίνεται σήμερα με την παραμικρή κακοκαιρία με
τους κτηνοτρόφους μας για έλλειψη ζωοτροφών). Φρόντιζαν από το καλοκαίρι να
έχουν τα εφόδιά τους και αν συνέβαινε κάτι
ασυνήθιστο είχαν ως αποκούμπι τη δύναμη της
εσωτερικής τους ομάδας, τη συμπαράσταση
των δικών τους ανθρώπων. Πάνω σε αυτή τη
σοφία της πρόβλεψης-πρόληψης ακουμπάει
σήμερα ο Γιώργος Ζιαγγουβάς που φρόντισε
να εξοπλίσει το τρακτέρ του με ειδικό εκχιονιστικό εξάρτημα και με το παραμικρό χιονάκι το προσαρμόζει στο τρακτέρ και κάνει τον
εκχιονισμό του δρόμου και έτσι το χωριό μας
δεν μένει ποτέ απομονωμένο ούτε περιμένει
τα μηχανήματα του Δήμου ή της Νομαρχίας.

το Δ.Σ.
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
εύχεται
και σε καλύτερες
μέρες

Οι διαφορές μας με τους Τούρκους:
Υφαλοκρηπίδα - ΑΟΖ - Αιγιαλίτιδα Ζώνη (Χωρικά Ύδατα)
Εναέριος Χώρος - Αποστρατικοποίηση Νησιών - Γκρίζες ζώνες
Γράφει ο Κώστας Αστραπέλλος, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αποστρατικοποίηση νησιών - Γκρίζες ζώνες
1. Αποστρατικοποίηση των νησιών μας
Η Τουρκία κατηγορεί και εγκαλεί την Ελλάδα ότι έχει εξοπλίσει τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου καθώς και τα Δωδεκάνησα παρανόμως και αντιθέτως προς τις ισχύουσες συνθήκες παραχώρησης.
Το καθεστώς αυτών των νησιών σχετικά με ενέργειες εξοπλισμών τους
έχει ως εξής:
Συνέχεια στην 7η σελ.

ΕΛΛΑΔΑ 1821 - 2021

200 χρόνια μετά την Επανάσταση

Από πού ξεκινήσαμε - Πού βρισκόμαστε - Πού θέλουμε να πάμε

ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ο Αλή-πασάς και η έναρξη του Αγώνα
Γράφει ο Κωνσταντίνος Κούτρας πρώην Δήμαρχος Ρεντίνας
Στα 1813 άκμαζε στην Αθήνα η «Φιλόμουσος Εταιρεία» της οποίας σκοπός ήταν η διατήρηση των αρχαιοτήτων, που καταστρέφονταν, και η ηθική
βελτίωση της Ελληνικής Νεολαίας,
με τη δημιουργία σχολείων. Η φήμη της

διαδόθηκε μέσα και έξω από την Ελλάδα.
Η «Φιλική Εταιρεία» που ιδρύθηκε το
1814 προσπάθησε, σκόπιμα, να γίνεται
σύγχυση αυτής με την ακίνδυνη
Συνέχεια στην 6η σελ.

Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ ΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μήτσος) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1894 - 1983)
Ο αείμνηστος Δημήτριος Παπανικολάου - ένας αυτοδημιούργητος και δυναμικός συντοπίτης μας - με απαράμιλλη αφηγηματική και περιγραφική δύναμη, με λιτότητα και απλότητα μας μεταφέρει στον τρόπο ζωής ενός ολόκληρου, σχεδόν, αιώνα - του 20ού
- από τις αρχές του μέχρι το 1975, ενός τρόπου σκληρού μεν αλλά
ταυτόχρονα και ανθρώπινου.
Είναι ένα ντοκουμέντο μιας εποχής με ευρύτερες αναφορές σε
απανωτές γενεές των πρόσφατων προγόνων μας. Μας προσφέρει ανάγλυφα μια εποχή με τους ανθρώπους της, τις μεταξύ τους
σχέσεις, τους αγώνες και τις αγωνίες τους, τους θριάμβους και
τις κακοτυχίες τους. Καταγράφει το μεγαλείο του καιρού του και
αποτελεί ένα λαογραφικό-ηθογραφικό κείμενο. Απολαύστε το!

Ο εκχιονισμός του δρόμου στο χωριό από τον Πρόεδρό μας Γιώργο Ζιαγγουβά

Πώς πρέπει να ενεργούμε σε τέτοιες κρίσιμες καταστάσεις; Με ψύχραιμη και ορθολογική κρίση, με παραίτηση, πανικό και υστερία, με επίκληση της θείας πρόνοιας ή με προσμονή παρέμβασης του κράτους-μπαμπά;
Χρειαζόμαστε γενικές στρατηγικές αντιμετώπισης κρίσεων. Οι εγκλωβισμένοι και
εξοργισμένοι πολίτες θα πρότειναν να έχει το
κράτος καμιά χιλιάδα εκχιονιστικών με διπλούς, τουλάχιστο οδηγούς για να χρησιμοποιηθούν για 4-5 μέρες κάθε δεκαετία. Τότε
δεν θα αισθανόμαστε όλοι μας ηλίθιοι όταν θα
ερχόταν ο Αύγουστος με τις πυρκαγιές του και
δεν θα είχαμε πυροσβεστικά και πυροσβέστες;
Μπορεί ένα κράτος με τόσους πολίτες

Ευνουχίζεται η ατομική ευθύνη και η ατομική κρίση των πολιτών και αντικαθίσταται από
την κρατική ευθυνοφοβία και γραφειοκρατία
και άντε μετά να βρούμε άκρη …Όσο μας
νταντεύουν, μαθαίνουμε να μη χρησιμοποιούμε το μυαλό μας και να μην πορευόμαστε
προς την ωριμότητα.
Εν μέσω καταστροφών δύσκολα σκέφτεται κανείς ψύχραιμα. Ωστόσο, από την ψυχραιμία μας στις δυσκολίες, κρίνεται το αν θα
φτιάξουμε ένα σοβαρό κράτος ή ένα αναποφάσιστο και παρεμβατικό κράτος, με ανεύθυνους και καθηλωμένους, αδρανοποιημένους
πολίτες.
Ηλίας Νέλλας

16η συνέχεια

Η επιστροφή
Κατά το έτος 1914, μετά το τέλος
των Βαλκανικών πολέμων, οπότε και
θα έφευγα για στρατιώτης, οι Τούρκοι
αγρίεψαν αποτόμως. Άρχισαν προπαγάνδα εναντίον των Ελλήνων, εν όψει
του αναμενόμενου πολέμου, που αυτοί ήταν με τη Γερμανία.
Ξαμόλησαν άτακτα στίφη και έκαναν καταστροφές στους Έλληνες,
σπάζοντας τα μαγαζιά τους με την
ανοχή της Αστυνομίας και συνάμα

κήρυτταν μποϋκοτάζ δια του τύπου
κατά των Ελλήνων. Να μην αγοράζουν
οι Τούρκοι εμπορεύματα από τους
Έλληνες.
Η κατάσταση έγινε ανυπόφορη
και οι Τούρκοι φοβούνταν να πλησιάσουν το μαγαζί μου. Ούτε τα χρέη τους
δεν μπορούσαν να μου δώσουν. Τους
παρακολουθούσαν οι χαφιέδες της
Αστυνομίας.
Συνέχεια στην 6η σελ.
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Κοινωνικά
Έφυγαν από κοντά μας
Κοτρώτσος Νικόλαος (Δέλφινο 1933–Λαμία
2022), σύζυγος της Ελένης Ιωαν. Σπυροπούλου. Στη σύζυγό του Ελένη, τους γιούς του Βασίλη και Παναγιώτη και στα εγγόνια του Ελένη και Νίκο το Δ.Σ. εύχεται:
να είναι καλά, να τον θυμούνται.
Παπαθανασίου Φωτεινή
(Ροβολιάρι 1934 – Λαμία 2022)
Έφυγε από κοντά μας στις 9 Ιανουαρίου 2022 η Φωτεινή Παπαθανασίου του Ευαγγέλου
και της Γιαννούλας.
Ήταν το πρώτο παιδί της
οικογένειας Παπαθανασίου. Γεννήθηκε το 1934 στο
Ροβολιάρι όπου και μεγάλωσε. Αργότερα κατέβηκε
στην Αθήνα και απασχολήθηκε σε διάφορες εργασίες
(σε νοσοκομεία, στο κέτερινγκ της Ολυμπιακής) και
πήρε σύνταξη από την ΠΥΡΚΑΛ.
Δεν έκανε δική της οικογένεια. Οικογένειά της ήταν τα αδέρφια και τα ανίψια της. Έζησε μια ζωή μόνη και για αυτόν το λόγο ήταν άνθρωπος
λίγο απόμακρος.
Η επιθυμία της ήταν να ταφεί στο Ροβολιάρι και την
επιθυμία της αυτή την πραγματοποίησε η αδελφή της
η Μαρία που της συμπαραστάθηκε πάρα πολύ στις
τελευταίες στιγμές της ζωής της.

Ροβολιαρίτικα Νέα
Τρίμηνη Έκδοση
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Πολιτιστικός Σύλλογος Ροβολιαριτών
Έδρα: Ροβολιάρι Φθιώτιδας
Γραφεία: Ταγιαπιέρα 3-5 Αθήνα T.K. 11525
Τηλ.: 210 6716 715 και 69 44 60 31 63
Α.Φ.Μ.: 090085976 • Δ.Ο.Υ.: Λαμίας
Εκδότης-Διευθυντής: Ηλίας Νέλλας
Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου

*
Διοικητικό Συμβούλιο
(14 Αυγούστου 2021 έως 14 Αυγούστου 2024)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νέλλας Βασίλειος, Σερ.
+ 30 2103644051
+ 30 6944797224
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρίζος Δημήτριος, Παντ.
+ 30 6937579712
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νέλλας Ηλίας, Δημ. +30 2106716715 &+30 6944603163
ΤΑΜΙΑΣ: Σπυρόπουλος Ιωάννης, Γεωργ.
+ 30 6932545493
ΕΦΟΡΟΣ: Σακελλάρης Δημήτριος, Κων.
+ 30 6909213453
ΜΕΛΗ: Αναγνώστου Αθανάσιος, Ιωάν., Δημ. Σχέσεις + 30 6985560970
Πισσώνης Πέτρος, Νικ., Νεολαία
+ 30 2410625737 - 6978142781
*
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση-διορθώσεις-εκτύπωση:
Εκδόσεις - Γραφικές Τέχνες ΚΑΡΠΟΥΖΗ
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο.Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον 131 21 • Τηλ.: 210 2619003
e-mail:karpouzi@otenet.gr

*
Ενημέρωση
• Τα ενυπόγραφα κείμενα αντιπροσωπεύουν τις απόψεις και
το ύφος γραφής των συγγραφέων τους. Διατηρείται όμως το δικαίωμα συντόμευσης εκτεταμένων κειμένων.
• Τα υπόλοιπα κείμενα είναι ευθύνη της Σύνταξης και του Δ.Σ.
• Οι συνδρομές να στέλνονται στoν ταμία του Συλλόγου.
• Η εφημερίδα δέχεται διαφημίσεις.
• Για να δημοσιευτούν: Γάμοι, Βαπτίσεις, ή άλλες κοινωνικές
ειδήσεις χρειάζεται γραπτή ενημέρωση.
• Για αλλαγή της διεύθυνσής σας, ενημερώνετε απευθείας
τις εκδόσεις Καρπούζη, ή οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ.

*

• Παρατηρούνται επιστροφές.
Βοηθήστε μας να σας ενημερώνουμε.

Η συνδρομή σας είναι η δύναμή μας
Στείλτε τη συνδρομή σας στον ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 825/001976-35
ή GR94 0110 8250 0000 8250 0197 635
από οποιαδήποτε άλλη Τράπεζα ή
απευθείας στον Ταμία, τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα
όταν τους συναντάτε,
ή στην Ουρανία Ρίζου στο χωριό
ή κατά τις συναντήσεις μας: Λαϊκό Πανηγύρι και Συνεστίαση.

Έφυγε, όχι τόσο από γεράματα γιατί ήταν γερός χαρακτήρας, αλλά επειδή τη βρήκαν απανωτά ατυχήματα και ασθένειες.
Ο Θεός ας συγχωρέσει τις όποιες αμαρτίες της και
ας είναι ελαφρό το χώμα της Ροβολιαρίτικης γης που
τη σκεπάζει.
Καλό παράδεισο, αγαπητή μας Φωτεινή
Θωμάς Τσιώλης

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει προς τους οικείους της
τα ειλικρινή συλλυπητήριά του.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 7 Μαΐου 2022
ΧΡΗΣΤΟΥ και ΠΑΝΤΕΛΗ Δημ. ΡΙΖΟΥ
(ετήσιο του ΧΡΗΣΤΟΥ, τριετές του ΠΑΝΤΕΛΗ)
Αγαπητέ μας ΧΡΗΣΤΟ,
Μας λείπεις ένα χρόνο τώρα παρ’ όλο που είχες
αποσυρθεί αρκετόν καιρό πριν από τα δρώμενα του
χωριού και του εμβληματικού σου στεκιού που ήταν το
καφενείο σου, που τόσα χρόνια διατηρούσες και αποτελούσες την ψυχή του χωριού μας.
Ακόμη και όταν δεν μπορούσες να βρίσκεσαι στο
πόστο σου, σε νιώθαμε στον αποπάνω όροφο και παίρναμε δύναμη από τη σκιά σου, από την μαχητικότητα
και την αγωνιστικότητά σου, από την υπερηφάνεια του
χαρακτήρα σου, από το φιλότιμό σου να συμπαρασταθείς, να προσφέρεις, να κεράσεις, από το ετοιμόλογο και, μοναδικό σου χιούμορ για τα δρώμενα στο
χωριό, από τις υπέροχες ατάκες σου, από την ευστροφία της σκέψης σου, από την αλλαγή που έφερνε στην ατμόσφαιρα η έξυπνη παρέμβασή σου… από
τη μεγαλειώδη παρουσία σου.
Η δύναμη του χαρακτήρα σου δεν επέτρεψε στην
αναπηρία σου να επηρεάσει την όλη προσωπικότητά
σου σε όλες τις σοβαρές δραστηριότητες.
Έχω αποτυπωμένες στη μνήμη μου τις χιουμοριστικές σκηνές που μας μετέφερες από τη μαθητική σου
ζωή στο Γυμνάσιο της Σπερχειάδας: «να σηκωθεί στο
μάθημα ο Πλάτωνας ο σίγουρος και ο Ρίζος ο αμφίβολος» που ήταν η ατάκα του καθηγητή σας που σας
είχε πιάσει στα πράσα το προηγούμενο βράδυ να χαρτοπαίζετε σε κάποιο καφενείο.
Και την ευρηματική ταμπέλα που έβαλες πάνω από
την κούτα με τα χύμα τσιγάρα που είχες στο καφενείο
και έρχονταν οι συγχωριανοί και έπαιρναν ένα-δυο τσιγάρα και σου έλεγαν «γράψ’ τα». Χωρίς να προσβάλεις
κανέναν έβαλες την ταμπέλα πάνω από το κουτί γράφοντας: «Σήμερα δεν έχει τσιγάρα βερεσέ, Αύριο
έχει!».
Ή που σε βρήκα κάποτε στην αρχή της καινούργιας

χρονιάς να μουρμουράς μπρος στο τεφτέρι σου με τα χρεωστούμενα: «Θα τα πάρω. Δεν θα τα πάρω». «Θα τα
πάρω. Δεν θα τα πάρω» και πετούσες το χαρτάκι στα
σκουπίδια.
Ή που είχες εκπαιδεύσει τη γαϊδουρίτσα σου να ανεβαίνει χαριτωμένα κατάφορτη τη σκάλα από τον δρόμο
μέχρι την πλατεία και να φτάνει στην είσοδο του σπιτιού σου και να σε περιμένει καρτερικά να την ξεφορτώσεις.
Με το κείμενο αυτό δεν θέλουμε να προσπεράσουμε
τους αποχαιρετισμούς κατά την εξόδιο ακολουθία. Δεν
προσπερνάμε όμως και την επιβλητική μορφή σου στην
πλατεία και την ανιδιοτελή συμπεριφορά σου.
Έντονη η παρουσία σου και οι εξυπηρετήσεις σου ως
Γραμματέας της Κοινότητας Ροβολιαρίου.
Ακόμα και όταν βρέθηκες για κάποια χρόνια στην Αθήνα, ως διαχειριστής περιπτέρου κατάφερες να μετατρέψεις το στέκι σου στα Ιλίσια σε στέκι Ροβολιαριτών.
Έζησες αγαπημένα με τα αδέλφια σου και τις οικογένειές τους μέχρι το τέλος της ζωής σου.
Όλα αυτά και πολλά άλλα μας κάνουν να σε νιώθουμε δίπλα μας και οδηγό μας.
Ρ.Ν.
Φίλε ΠΑΝΤΕΛΗ,
Έλειπες, είχες φύγει και δεν πρόλαβες να αποχαιρετήσεις τον γίγαντα της πλατείας μας στη σκιά του οποίου ανδρώθηκες και αντλούσες έμπνευση όχι μόνο για να
υμνείς το αγαπημένο σου Ροβολιάρι, αλλά και να δοξάζεις με τα ποιήματά σου την πατρώα προγονική γη, να
διατρανώνεις τη βαθιά σου πίστη στο μεγαλείο και τον
ρόλο της κλασικής Ελλάδας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι,
να αναδεικνύεις τα μεγάλα οράματά σου και την απίστευτη εμβάθυνσή σου στην αρχαία γραμματεία, να
ξεδιπλώνεις την αναμφισβήτητη προσφορά σου στους
συγχωριανούς σου.
Ήσουν ένα ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα και
έδειξες τα ταλέντα σου από τα χρόνια του Γυμνασίου και
της Ακαδημίας, αλλά και στη μετέπειτα επαγγελματική
σου ζωή ως δάσκαλος και ηγετικό μέλος της κοινωνικής
και πολιτιστικής ζωής του τόπου μας, του χωριού μας, της
Φθιώτιδας, της πατρίδας.
Το ρωμαλέο και αρχαιοπρεπές πνεύμα σου και η γλωσσοπλαστική σου δεινότητα, σε συνδυασμό με το πάθος
σου για ελληνοπρέπεια και αφοσίωση στην πατρίδα μας
συγκινούσε όλους μας.
Κάποιος φίλος σε αποχαιρέτησε γράφοντας: «Το
ανήσυχο και δημιουργικό αηδόνι του Ροβολιαρίου πέταξε
για ψηλότερες βουνοκορφές συντροφιά με τους ατελείωτους στοχασμούς του».
Για όλα αυτά θα σε θυμόμαστε για πάντα.
Ρ.Ν.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΑΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

24/02/2022 Παναγιώτου Κούλα Γεωργ., Αθήνα .......................
02/02/2022 Αποστόλου Κωνσταντίνος του Γεωργ. ...................
27/02/2022 Γραβάνη Περσεφόνη και Νικόλαος (Ημερολόγιο) ..
09/03/2022 Παπαθεοδώρου Νίκος του Κων. .............................

20€
50€
10€
30€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: είναι σημαντικό να βάζετε και το πατρώνυμο για να
μην μπερδευόμαστε με τις συνωνυμίες μια και υπάρχουν πολλές
στο χωριό μας.

Αγγελή Ισμήνη, Λαμία ..................................... 15€
Βασιλείου Κώστας, Μακρακώμη .................... 20€
Καλέα Παναγιώτα, Ομβριακή .......................... 10€
Καρκάνης Ιωάννης, Παλ. Γιαννιτσού .............. 10€
Παναγιώτου Αλίκη, Ροβολιάρι ........................ 15€
Παππάς Γιάννης, Πτελέα ................................. 10€
Ρίζος Βασίλειος Δημ., ΗΠΑ ........................... 100$
Σκαμάγγη Βούλα, Ροβολιάρι .......................... 20€
Στεφανής Ηλίας, Λιτόσελο ............................ 50€
Χατζάτογλου Γεώργιος, Αθήνα ....................... 15€

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΚΑΦΕΝΕΙΑ: ΟΥΡ. ΡΙΖΟΥ 22360-92818
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: Τηλ. & FAX: ................................. 22 360-92 877
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: ...................................................................... 22 360-22 222
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ .................................................................... 22 360-22 775
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: ......................................................... 22 360-22 213
ΓΥΜΝΑΣΙΟ: .......................................................................... 22 360-22 314
ΛΥΚΕΙΟ: .................................................... 22 360-22 555 & 22 360-23 481
ΔΑΣΟΝΟΜΕΙΟ: .................................................................... 22 360-22 236
ΔΕΗ: ............................................... 22 360-22 247 Βλάβες 22 360-23 677
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ............................................................. 22 360-22 122
ΙΚΑ: ...................................................................................... 22 360-22 242
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ: ................................................................ 22 363-50 000
ΚΤΕΛ: 22 360-22 553 ................................................. ΤΑΞΙ: 22 360-22 441
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ: ....................................... 22 360-23732 - 23 733-22 299
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: ................................................................... 22 360-22 319
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗ: ..................... 22 360-22 225 & 23 700
ΛΟΥΤΡΑ ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΟΥ: .................................. 22 360-22 510 & 22 518
ΤΑΒΕΡΝΑ: Παπαθεοδώρου Νίκος ....................................... 22 360-22 937
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ: Αργυρίου Βασ. .............................................. 22 360-22 240
Βασιλείου Χρήστος ...................................... 22 360-22 671
Κελεσιάδου-Κούτρα Ευσ. ............................. 22 360-22 766
Λαμπρακόπουλος Χαρ. ................................. 22 360-22 384

ΤΑΒΕΡΝΑ: Π. ΣΚΟΥΡΑ: 22360-92830
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: έδρα Σπερχειάδα
Ιστότοπος Δήμου: www.dimosmakrakomis.gov.gr
Τηλεφωνικό Κέντρο: για όλες τις Υπηρεσίες ................ 22 363-50 200
Δήμαρχος: Γραφείο (κ. Γκόλφη) ................... 22 363-50 250 - F 50 202
Δημοτικό Συμβούλιο: .................................... 22 363-50 201 - F 50 221
Νομική Υπηρεσία: .......................................................... 22 363-50 208
Τεχνική Υπηρεσία: ....................... 22 363-50213 & 50 258 & 252 & 255
Διευθυντής: ....................................... 22 363-50 210 - F 22 363-50 211
ΚΕΠ: ................................................. 22 363-50 222 & 223 & 224 F 226
ΚΕΦ: ................................................................................ 22 363-50 218
Αντιδήμαρχοι, Σπερχειάδα: ................................. 22 363-50 243 & 245
Δημοτική Ενότητα Μακρακώμης: ................................... 22 363-50 100
Αντιδήμαρχος Ενότητας Μακρακώμης: ........................ 22 360-23 450
Δημοτική Ενότητα Αγίου Γεωργίου: .................... 22 363-50 308 & 309
Αντιδήμαρχος Ενότητας Αγίου Γεωργίου: ..................... 22 363-50 313
Δημοτολόγιο (Σπερχειάδα): ........................................... 22 363-50 228
Δημοτολόγιο – Ληξιαρχείο: .......................... 22 363-50 227 - F 50 229
Πρωτόκολλο (Σπερχειάδα): ............................................ 22 363-50 230
Οικονομική Υπηρεσία: ............................... 22 363-50 233 & 231 & 232
Ταμειακή Υπηρεσία: ............................ 22 363-50 241 F 22 363-50 240
Βοήθεια στο σπίτι: ......................................................... 22 363-50 216

Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022
Κάθε φορά που ανοίγω, αυτές τις μέρες, την τηλεόραση
περνούν μπροστά μου εικόνες παιδιών της Ουκρανίας στα
καταφύγια, στα βομβαρδισμένα χαλάσματα, στους δρόμους της προσφυγιάς και …ο νους μου πηγαίνει 82 χρόνια
πίσω.
Τον Απρίλιο του 1950 επιστρέψαμε στο χωριό μας
ύστερα από τριών χρόνων απουσίας (αναγκαστική μετακίνηση με διαταγή του στρατού λόγω εμφυλίου πολέμου για
να μην έχουν οι αντάρτες ευκαιρία να εφοδιάζονται με τρόφιμα και να μην κάνουν υποχρεωτική στρατολόγηση) και
βρήκαμε τα σπίτια μας όρθια, αλλά ερειπωμένα. Πολλά από
αυτά ακατοίκητα λόγω εγκατάλειψης. Η οικογένειά μου εγκαταστάθηκε στο σπίτι του γιατρού (του Δημητρίου Ρίζου).
Λίγες μέρες αργότερα ξεκινούσε και το σχολείο μας με
δάσκαλο τον Γεώργιο Σοφιανό.
Οι γονείς μας βάλθηκαν να ετοιμάσουν τα περιβόλια και
τα χωράφια για τις ανοιξιάτικες καλλιέργειες και τα κηπευτικά και άρχισαν να οικοδομούν τα ρημαγμένα σπίτια
μας, χωρίς χρήματα ή οποιαδήποτε βοήθεια από το ρημαγμένο από τους δύο πολέμους κράτος. Μόνο λίγα υλικά μας
πρόσφεραν που έφτασαν με φορτηγά ως τον Ζυγό και τα
μοίρασαν σε όσους είχαν ανάγκη. Έγιναν συνεργεία από
τεχνίτες και εργάτες και πήγαιναν εκ περιτροπής ανά λίγες
μέρες πότε στο ένα και πότε στο άλλο σπίτι μέχρι να προλάβουν οι νοικοκυραίοι να σκάψουν θεμέλια, να συγκεντρώσουν ξυλεία από το δάσος και να υπάρχει υλικό να
έρθει το συνεργείο να δουλέψει για δυο-τρεις μέρες και
μετά να πάει σε άλλο σπίτι.
Εμείς τα παιδιά στο ενδιάμεσο από το σχολείο, εκτός
από τη φροντίδα των λίγων ζώων που είχαμε και το πότισμα των περιβολιών έπρεπε να φροντίσουμε να συγκεντρώνουμε πέτρες, σόμπολα και χώμα για λάσπη για να βρει
υλικά το συνεργείο να δουλέψει όταν έρθει η σειρά του να
εργαστεί στο σπίτι μας.
Έτσι στήσαμε τα σπιτικά μας μετά τις καταστροφές των
δύο πολέμων (του δεύτερου παγκόσμιου και του εμφύλιου)
και ξεκινήσαμε τη δεκαετία της δημιουργίας και της προκοπής.
Πολλοί από εμάς σπούδασαν και άλλοι ξενιτεύτηκαν και
οι περισσότεροι πρόκοψαν. Επανήλθαν στα πατρικά εδάφη,
ανακαίνισαν τα παλιά τους σπίτια και τα εκσυγχρόνισαν μετατρέποντας το φτωχικό χωριό μας σε ένα ζηλευτό ορεινό
θέρετρο μια και είναι λίγοι πια όσοι απέμειναν ως μόνιμοι
κάτοικοι.
Επιστρέφοντας στην αρχή των πολέμων είναι χρέος
μου να ενημερώσω ότι εμείς στο χωριό δεν νιώσαμε την

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τα παιδιά του Πολέμου
1940 - 1950
Γράφει ο Ηλίας Νέλλας
Μάρτιος 2022
κατοχή (1941-1944). Οι πρόγονοί μας είχαν φροντίσει να
είναι απλησίαστο από κατακτητές. Ούτε η πείνα του 1941 42 μας άγγιξε. Το νιώσαμε από τους ξενιτεμένους μας που
επέστρεψαν στο χωριό από τις πόλεις γιατί εδώ μπορούσαν να συντηρηθούν. Θυμηθείτε τα όσα γλαφυρά έγραψε η
Μάγδα Δήμου και τα δημοσιεύσαμε εδώ σε συνέχειες παλιότερα. Επίσης δείτε και την εισαγωγή στο ημερολόγιο
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2022 για το επεισόδιο με τους Γερμανούς
που έκαψαν Βίτωλη, Πτελέα και Λιτόσελο για αντίποινα για
κάποιο σαμποτάζ που έγινε μεταξύ Βίτωλης και Πτελέας
το καλοκαίρι του 1944, αλλά δεν έφτασαν ως το Ροβολιάρι.
Στην περίοδο της Κατοχής ζούσαμε ξένοιαστα στο
χωριό μας. Θυμάμαι να έχει έρθει στο χωριό ένα μικρό απόσπασμα Ιταλών. Ήρθε και η σειρά της μάνας μου να τους
φιλοξενήσει. Τους μαγείρεψε και καθώς τρώγαμε όλοι αντάμα ένας εκ των Ιταλών είδε στο τραπέζι μια κούπα που
του άρεσε. Με νοήματα έδωσε στη μάνα μας να καταλάβει
ότι του άρεσε και ρωτούσε αν μπορεί να το πάρει ως ενθύμιο. Η μάνα μας, με νοήματα και πάλι, απάντησε ότι μπορεί.
Και τότε ο Ιταλός έβγαλε από το σακίδιό του μια επισμαλτωμένη κούπα και μας τη χάρισε. Την είχαμε για χρόνια στο
σπίτι και λέγαμε «η κούπα του Ιταλού». Ως εκεί ήταν το
πρόσωπο του κατακτητή που γνωρίσαμε.
Ένα άλλο στοιχείο που μένει από αυτή την περίοδο
είναι ότι, και εμείς τα παιδιά, είχαμε μάθει να ξεχωρίζουμε
τα πολεμικά αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από τον ουρανό του χωριού από τον θόρυβο των μηχανών τους και
λέγαμε: «αυτό είναι στούκας (γερμανικό), αυτό είναι σπιτφάιρ (εγγλέζικο)».
Όταν το 1945 οι σύμμαχοι πλησίαζαν στο Βερολίνο, ο
αείμνηστος εξέχων ανώτατος δικαστικός Κωνσταντίνος
Βασιλ. Αναγνώστου, μικρός τότε, κυκλοφορούσε στο χωριό
επαναλαμβάνοντας την είδηση «ο Κόκκινος στρατός βομβάρδισε το Βελγαρολίνο».
Τα χρόνια μεταξύ του τέλους του παγκόσμιου πολέμου
και της έναρξης του εμφυλίου ήταν χρόνια περισσότερο ταραγμένα. Στο χωριό μπαινόβγαινε πότε ο εθνικός στρατός και
πότε οι αντάρτες και οι κάτοικοι έπρεπε να τηρούν ευαίσθητες ισορροπίες. Υπήρχαν δύσκολα και αιματηρά επεισόδια.

ΔΩΡΕΕΣ ΥΠΕΡ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Εδώ θα καταχωρούνται ΟΛΕΣ οι δωρεές (παλαιότερες και πρόσφατες)
για να έχουμε όλοι μας μια συνολική εικόνα.
Στη μνήμη Παντελή Κων. Δημητρίου:

οι Γονείς του .............................................................................................. 1.000€
οι Δημήτρης και Νίκος Μίχος ...................................................................... 100€
οι Ανδρέας, Νίτσα, Ντίνα και Βασίλης Ρίζος .............................................. 100€
η Κατίνα Ρίζου-Ευθυμίου και ο Αλέξανδρος Ευθυμίου ................................ 50€
η οικογένεια Μιχάλη και Αμαλίας Γώγου-Μαλάμου ..................................... 50€
Στη μνήμη Κωνσταντίνου Δημ. Σκαμάγγη: ο αδελφός του Αθανάσιος Σκαμάγγης ....................................................... 50€
Στη μνήμη Στέργιου Λιάτσου:
η οικογένεια Βασιλείου και Ελένης Σκαμάγγη ............................................. 50€
ο Αθανάσιος Δημ. Σκαμάγγης ...................................................................... 50€
η Αργυρώ Κοτρωνιά ..................................................................................... 100€
η Αγγελική Γεωργοπούλου ............................................................................ 50€
Στη μνήμη Τζων Γιαννακόπουλου ΗΠΑ: οι Ρίζος Ανδρέας, Βασίλης, Ντίνα, Νίτσα ................................................... 200€
οι Αλέκος Ευθυμίου και Κατίνα Ρίζου-Ευθυμίου .......................................... 50€
η οικογένεια Μιχάλη και Αμαλίας Γώγου-Μαλάμου .................................... 50€
Στη μνήμη Παντελή Ρίζου:
οι Πολιτικοί Συνταξιούχοι Νομού Φθιώτιδας ............................................... 50€
ο αδελφός του Χρήστος Ρίζος ...................................................................... 50€
τα αδέλφια του Αλέξανδρος και Κατίνα Ευθυμίου........................................ 50€
στον αξέχαστο φίλο του ο Απόστολος Παπαγιάννης ................................... 50€
η οικογένεια Βασιλείου Σκαμάγκη ............................................................... 50€
η Βούλα Μπότσικα ....................................................................................... 100€
ο Ανδρέας Ρίζος και τα αδέλφια του Ντίνα, Νίτσα, Βασίλης ..................... 200€
η Γεωργία Ευθυμίου-Πατάκη ........................................................................ 200€
Στη μνήμη Χρήστου Ρίζου:
τα παιδιά του Δημήτρης και Ουρανία ......................................................... 200€
η αδελφή του Κατίνα και ο Αλέκος Ευθυμίου ............................................ 100€
οι Ανδρέας Ρίζος και τα αδέλφια του Ντίνα, Νίτσα και Βασίλης ............... 100€
η ανιψιά του Γεωργία Ευθυμίου-Πατάκη ..................................................... 100€
οι Σάκης και Δήμητρα Τριβιζά ...................................................................... 50€
ο Θανάσης Σκαμάγκης.................................................................................... 50€
ο Γιώργος Ζιαγγουβάς .................................................................................. 50€
ο Γιώργος Αθαν. Κοτρωνιάς .......................................................................... 20€
η οικογένεια Μιχάλη και Αμαλίας Γώγου-Μαλάμου ..................................... 50€
ο Τζίμης και η Μάρσι Φελάι ........................................................................... 50€
ο Δημήτρης Ρίζος και η Σταυρούλα Ρίζου ................................................... 50€
Στη μνήμη Κώστα Γεωργίου Μπούκα:
ο Ανδρέας Ρίζος και τα αδέλφια του Ντίνα, Νίτσα, Βασίλης........................... 100€
οι Νίκος και Χαρούλα Δήμου ....................................................................... 50€
η οικογένεια Μιχάλη και Αμαλίας Γώγου-Μαλάμου .................................... 50€
Στη μνήμη Αλέξανδρου Παναγιώτου η αδελφή του Ερασμία Παναγιώτου-Aderson ................................................... 500€
Στη μνήμη Ερασμίας Παναγιώτου-Aderson: ο Κωνσταντίνος Αθ. Νέλλας (250€+130€) ........................................... 380€
η Αριστέα Κολιολιού ................................................................................... 100€
Στη μνήμη Ευάγγελου Καλατζή: η σύζυγός του Σοφία Καλατζή .................................................................................. 250€
Στη μνήμη Αικατερίνης Παπαθεοδώρου-Μητσοπούλου, η κόρη της Γεωργία Μητσοπούλου ........................................ 60€
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Τον Σεπτέμβριο του 1947 ήμουν μόνος στα Πιπίλια με
τα λίγα ζώα που είχαμε. Ολόγυρα υπήρχαν και πολλοί
άλλοι συγχωριανοί. Ήρθε εντολή να πάρουμε τα ζώα μας
και να φύγουμε για τη Βίτωλη. Μαζί με τον Γρηγόρη Αθαν.
Ρίζο (του Νασιού) πήραμε τα ζώα μας και ξεκινήσαμε για το
άγνωστο. Πρώτη φορά έβγαινα έξω από τα όρια του χωριού. Σιωπηλοί και αμίλητοι οδηγούσαμε τα ζώα μας στο
δρόμο που είχαν πάρει και οι υπόλοιποι δικοί μας για τη Βίτωλη. Τους συναντήσαμε εκεί και εγκατασταθήκαμε πρόχειρα σε μια αποθήκη που μας παραχώρησαν κάποιοι
συγγενείς. Εκεί περάσαμε τον πρώτο χειμώνα ως «ανταρτόπληκτοι». Εκεί γεννήθηκε η αδελφή μου Ειρήνη.
Εκείνο τον χειμώνα οι «Αντάρτες» του Δημοκρατικού
Στρατού έμπαιναν στα χωριά και στρατολογούσαν βίαια
αγόρια και κορίτσια. Θυμάμαι ότι συνόδευα την εξαδέλφη
μου Βασιλική Νέλλα του Χρ. σε μια αχυρώνα να κοιμόμαστε
τα βράδια για να μην τη βρουν στο σπίτι και τη στρατολογήσουν.
Την άνοιξη του 1948 μετακινηθήκαμε στην Τσούκα και
εγκατασταθήκαμε σε μια εξωτερική αποθήκη ενός καμένου
από τους Γερμανούς σπιτιού. Στο εσωτερικό είχαμε φτιάξει
ένα μαντρί για τα λίγα οικόσιτα ζώα μας (μερικές κατσίκες,
την αγελάδα και το γαϊδουράκι μας). Στις αρχές του καλοκαιριού ο πατέρας μου μαζί με τον μπατζανάκη του Αντώνη
Παπακώστα είχαν εντοπίσει στην περιοχή της Παλαιοβράχας ένα εγκαταλειμμένο σιτοχώραφο. Έψαξαν να βρουν
τον ιδιοκτήτη του και αφού έμαθαν ότι είχε φύγει για την
Αθήνα και το είχε παρατήσει πήγαν και το θέρισαν. Το αλώνισαν, μοιράστηκαν το σιτάρι του και είχαμε μέσα στο σπίτι
ένα τεράστιο, για τα μάτια μας, τσουβάλι σιτάρι.
Ένα βράδυ μπήκαν στην Τσούκα αντάρτες. Έστησαν
ένα πολυβόλο δίπλα στην παράγκα μας και πυροβολούσαν
αδιάκοπα. Θυμάμαι την μάνα μας να μας λέει ψιθυριστά «μη
μιλάτε παιδιά μου και μας πάρουν χαμπάρι οι αντάρτες και
μας πάρουν το σιτάρι, την αγελάδα και τις κατσίκες μας».
Ο πατέρας μας έλειπε μαζί με τους άλλους άνδρες του χωριού. Ήταν στους ΜΑΥδες (Μονάδες Ασφαλείας Υπαίθρου
που τους είχαν εξοπλίσει και είχαν υποχρέωση να τηρούν
την ασφάλεια του χωριού). Η μάνα ανησυχούσε και για τον
πατέρα μας αν θα έρθει το πρωί στο σπιτικό μας ζωντανός.
Εκεί στην Τσούκα ο πατέρας μου εντόπισε έναν συνταξιούχο δάσκαλο, τον αείμνηστο Πολυμερόπουλο, και με
έστελνε για ιδιαίτερα μαθήματα μαζί με έναν συνομήλικό
μου, τον Ηλία Καλιώρα από το Λιτόσελο. Ποτέ δεν έμαθα
πώς τα κατάφερνε οικονομικά.
Το Φθινόπωρο του 1948 μετακινηθήκαμε στη Μακρακώμη, στα Τσουκέικα, έναν ολόκληρο, άθλιο συνοικισμό
από «ανταρτόπληκτους», στοιβαγμένους σε παράγκες με
λαμαρίνες και πισόχαρτα. Εκεί που είναι τώρα η Πυροσβεστική Υπηρεσία ήταν το σχολείο μας, ένα στρατιωτικό τολ
(από αυτά με καμπυλωτή στέγη). Είχε δύο αίθουσες, μια
για την Γ΄ και Δ΄ τάξη και μία για την Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη. Εγώ
γράφτηκα στην Δ΄ τάξη μετά από κατατακτήριες εξετάσεις
λόγω των μαθημάτων που έκανα στην Τσούκα. Στην τάξη
μας δεν είχαμε θρανία. Κουβαλούσαμε από το «σπίτι» μας
ένα ξύλινο σκαμνάκι και γράφαμε στα γόνατά μας.
Για «σπίτι» είχαμε μια ταράτσα που είχαν φτιάσει ο
πατέρας μου με τον μπαρμπα-Αντώνη Παπακώστα, τον
μπατζανάκη του. Είχαν φτιάξει μια τεράστια διπλή ταράτσα
στην κορυφή του συνοικισμού. Κάθε κομμάτι είχε δύο διαμερίσματα, ένα για την οικογένεια και ένα, δίπλα, για τα
ζώα μας. Εκεί μείναμε από το Φθινόπωρο του 1948 μέχρι
τον Απρίλη του 1950. Για εμάς τα παιδιά υπήρχε πρωινό
συσσίτιο: γάλα σκόνη με σταφιδόψωμο. Για τα υπόλοιπα
της επιβίωσης δεν θυμάμαι ούτε ρωτούσα πολλά πράγματα.
Ένα από τα γεγονότα που θυμάμαι είναι ότι το καλοκαίρι του 1949 πηγαίναμε τα ζώα για βόσκηση στον πλατανιά στη Μάκρη. Εκεί μαζεύαμε ξύλα που έφερνε τον
χειμώνα το ποτάμι, ο Σπερχειός, και τα πηγαίναμε με το
γαϊδουράκι στη Μάκρη και τα ανταλλάσσαμε με πεπόνια,
καρπούζια και άλλα κηπευτικά. Ήταν η χρονιά που πρωτογεύτηκα και χόρτασα πεπόνια και καρπούζια.
Καταφέραμε και επιβιώσαμε και επιστρέψαμε υγιείς και
ταλαιπωρημένοι στο χωριό.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ζιαγγουβά Μαρία εις ΜΝΗΜΗΝ Βούλας Γώγου .... 20€
Ζυγούρη – Γώγου Κωνσταντία
εις ΜΝΗΜΗΝ Βούλας Γώγου .................................. 50€
Καρφής Λεωνίδας και Αμαλία, Λαμία
εις ΜΝΗΜΗΝ Βούλας Γώγου .................................. 20€
Ρίζος Ανδρέας και αδέλφια
εις ΜΝΗΜΗΝ Βούλας Γώγου ............................... 100€

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Ο Θωμάς και η Μαρία Τσιώλη
στη μνήμη Φωτεινής Παπαθανασίου ................. 250€

ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ
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ΠΑΙΔΙΑ
Τα παιδιά μας εκτέθηκαν ήδη σε μία αγχογόνο κατάσταση με την πανδημία. Ήταν μια περίοδος η οποία
επηρέασε βαθιά τη ζωή τους. Ευαισθητοποιήθηκαν
στις αντιξοότητες και τώρα βρίσκονται αντιμέτωπα με
έναν ανελέητο πόλεμο. Βλέπουν ειδήσεις, ακούν σειρήνες και ήχους βομβαρδισμών, βλέπουν φλεγόμενα κτίρια, κατεστραμμένα σπίτια, δρόμους, γέφυρες, βλέπουν
πολεμικά θεάματα στην τηλεόραση, στα βιντεοπαιχνίδια τους, στον υπολογιστή, στο κινητό τους, βλέπουν
εικόνες και βίντεο με παιδιά που διασχίζουν πεζή τα σύνορα, νεογέννητα στα καταφύγια, αλλά και τα ίδια να
«παίζουν» πόλεμο είτε σε βιντεοπαιχνίδια ή πραγματικό μεταξύ τους.
Και ενώ βρίσκονται πολλά χιλιόμετρα μακριά από
την εμπόλεμη ζώνη, διακατέχονται, όμως, από μεγάλη
ανησυχία, έχουν απορίες και διατυπώνουν πολλά
–καίρια– ερωτήματα.

Πληροφορούμενα τα παιδιά για μια πολεμική σύγκρουση ίσως νιώσουν άγχος ή φόβο για τις εξελίξεις.
Τι κατανοούν από όλα αυτά, τι επιπτώσεις υπάρχουν
στον ψυχισμό τους.
Οι γονείς αντιμετωπίζουν την πρόκληση να μιλήσουν
και να εξηγήσουν στα παιδιά τους θέματα όπως η βία,
η τρομοκρατία, το φονικό, ο πόλεμος.
Είναι προτιμότερο να περιμένουμε την πρόσκληση ή
την πρόκληση του παιδιού ή του/της εφήβου μας σε
συζητήσεις των γεγονότων ή των αποριών τους.
Είναι σημαντικό οι Γονείς να ακούν τα παιδιά τους και
να τα διευκολύνουν να εκφράσουν σκέψεις, βεβαιότητες, ανησυχίες και συναισθήματα με κάθε δυνατό τρόπο: φραστικά, με ζωγραφιές, με παιχνίδι, διαβάζοντας
ιστορίες, παραμύθια.
Το πιο δύσκολο κομμάτι της όλης συζήτησης είναι να
δώσουν στα παιδιά ευκαιρίες να εκφράσουν αυτά τα ίδια
τις απορίες τους, τις αγωνίες, τα άγχη, τις παρανοήσεις
τους.
Οι Γονείς ή οι ενήλικες μιλώντας σε ένα παιδί ξεκινούν από την πραγματικότητα της φύσης τους: έχουν
δύο αυτιά και ένα στόμα και τα χρησιμοποιούν με αυτή
την αναλογία.
Η καλύτερη προσέγγιση είναι η μαιευτική του Σωκράτη
και ξεκινούν από την αποδοχή των εκφραζόμενων (εμφανώς ή αφανώς) συναισθημάτων ή σκέψεών τους.
Τα παιδιά, όπως και οι μεγάλοι, δεν αντιμετωπίζουν
τα γεγονότα με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχουν διαβαθμίσεις
στην κατανόηση και αποδοχή κρίσιμων δεδομένων.
Πολλά παιδιά αισθάνονται σύγχυση, αναστάτωση, άγχος, φόβο.
Οι Γονείς χρειάζεται να ασχοληθούν συζητώντας με
τα παιδιά για να μειωθούν οι πιθανότητες ανάπτυξης
συναισθηματικών δυσκολιών.
Ενδεχομένως τα παιδιά να αναρωτηθούν για τις ιστορικές σχέσεις των μερών που συγκρούονται και για το
πώς η σύγκρουσή τους θα επηρεάσει τον υπόλοιπο πλανήτη.
Το παιδί που κάνει ερωτήσεις δεν σημαίνει ότι φοβάται
ή ανησυχεί. Μπορεί να το κάνει από καθαρή περιέργεια.
Ένα καλό σημείο άντλησης επιχειρημάτων για μια συζήτηση με τα παιδιά σας είναι να μελετήσετε προσεκτικά
τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ για τη ΒΙΑ. Συντάχθηκε σε σύσκεψη, με πρωτοβουλία της UNESCO, τον Μάιο
του 1986.
Είκοσι διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες από δώδεκα χώρες (ΗΠΑ 3, Ισπανία 5, Μεξικό 2, Ινδία 2 και Αυστραλία, Σοβιετική Ένωση, Πολωνία, Δυτ. Γερμανία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Κένυα, Κουβέιτ, Φινλανδία ανά ένας)
και οι οποίοι εκπροσωπούσαν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων (Ψυχολογία, Ηθολογία, Νευροφυσιολογία, Ανθρωπολογία, Γενετική, Κοινωνιολογία,
Συμπεριφορά Ζώων, Ψυχιατρική, Βιοχημεία, Ψυχοβιολογία, Πολιτική Ψυχολογία) διατύπωσαν την άποψή
τους ως εξής:
1. Είναι επιστημονικώς ανακριβής ο ισχυρισμός ότι
η τάση μας για βία και πόλεμο είναι κληρονομημένη από
τους ανθρωποειδείς προγόνους μας ή τα ζώα.

και
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Σε κανένα είδος ζώων δεν έχει παρατηρηθεί ομαδική επιθετικότητα μέχρι εξαφανίσεως. (Όσοι έχουν βουκολικές εμπειρίες θα έχουν προσέξει πώς μονομαχούν
μεταξύ τους τα κριάρια ανταγωνιζόμενα για την κυριαρχία τους στο κοπάδι: συναντιούνται στο ξέφωτο και
σε επίπεδο μέρος, ενώνουν τα κεφάλια τους με τα κέρατά τους, αρχίζουν να οπισθοχωρούν μέχρι να φτάσουν
σε επαρκή απόσταση για να έχουν επαρκή φόρα και ορμούν το ένα εναντίον του άλλου. Κουτουλάνε τα κεφάλια
τους με τεράστια δύναμη και ξαναρχίζουν την οπισθοχώρηση για να πάρουν φόρα να ξανακουτουλήσουν.
Αυτό μπορεί να γίνει πολλές φορές μέχρι να υπάρξει ένδειξη ότι το ένα αδυνατεί να συνεχίσει. Τότε αποχωρεί
από τον αγώνα για κυριαρχία και ο νικητής δεν θα τον
ενοχλήσει πλέον. Τόσο πολιτισμένα!).
Και σε κανένα είδος δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εργαλεία ή όπλα.
Η διατροφή ζώων με άλλα δεν μπορεί να εξομοιωθεί
με βία. (Το ίδιο δεν κάνουμε και εμείς; Στην προσπάθεια
επιβίωσης: «περιορίζουμε και περιοριζόμαστε, τρεφόμαστε και τρέφουμε»).
Ο πόλεμος, όπως τον έχουμε γνωρίσει ιστορικά,
είναι αποκλειστικώς ανθρώπινο φαινόμενο και δεν
απαντάται σε άλλα είδη ζώων.
Η τόσο πολύ μεγάλη εξέλιξη του πολέμου αποδεικνύει
ότι είναι προϊόν του “ανθρώπινου πολιτισμού”.
Η μόνη “βιολογική παράμετρος” του πολέμου είναι η
ικανότητα του ανθρώπου για γλωσσική επικοινωνία. Με
τη βοήθειά της οι ομάδες οργανώνονται, διαμορφώνουν
και μεταδίδουν τεχνολογική γνώση και μαθαίνουν τη χρήση εργαλείων και όπλων.
2. Είναι επιστημονικώς ανακριβής ο ισχυρισμός ότι
ο πόλεμος και κάθε άλλη βίαιη συμπεριφορά είναι
γενετικώς προγραμματισμένη στον άνθρωπο.
Είμαστε εξοπλισμένοι με γονίδια τα οποία επηρεάζουν
την εξέλιξή μας και τα οποία ενεργοποιούνται σε συνδυασμό με εμπειρίες από το οικολογικό και κοινωνικό
περιβάλλον μας.
Οι προδιαθέσεις μας προς το καλό ή το κακό επηρεάζονται από τις εμπειρίες μας και από τον τρόπο διαπαιδαγώγησής μας.
Γύρω μας υπάρχει το ΚΑΛΟ και το ΚΑΚΟ. Παίρνουμε ό,τι θέλουμε, Δίνουμε ό,τι έχουμε (Λαϊκή Σοφία).
3. Είναι επιστημονικώς ανακριβής ο ισχυρισμός ότι
στην εξελικτική μας πορεία “φορτωθήκαμε” επιλεκτικά και φορτιστήκαμε με επιθετικότητα.
Μελετώντας διάφορα είδη ζώων και πρωτόγονες
φυλές διαπιστώνουμε ότι το Κύρος μέσα στην Ομάδα
κατακτάται με την ικανότητα για συνεργασία και
ανταπόκριση σε κοινωνικούς ρόλους σχετικούς με τη
δομή και την επιβίωση της κάθε Ομάδας.
Η κυριαρχία σε μια Ομάδα σχετίζεται με κοινωνικούς
δεσμούς, κοινωνικές σχέσεις και κοινωνική προσφορά
και όχι με κατοχή ανώτερης μυϊκής δύναμης.
Όπου, σε διάφορες ομάδες, δημιουργήθηκαν πειραματικά υπερεπιθετικά άτομα αυτά είτε τις αποδιοργάνωσαν είτε αποβλήθηκαν.
4. Είναι επιστημονικώς ανακριβές να ισχυριζόμαστε
ότι κουβαλάμε έναν “επιθετικό εγκέφαλο”.
Δεν υπάρχει τίποτα στη νευροφυσιολογία μας που να
μας σπρώχνει προς το να αντιδρούμε βίαια. (Δεν συμπεριλαμβάνεται η αμυγδαλή, η οποία έχει άλλο ρόλο).
5. Είναι επιστημονικώς ανακριβής ο ισχυρισμός ότι
ο πόλεμος ή η βία προκαλείται από κάποιο “ένστικτο”
ή οποιοδήποτε άλλο απλό κίνητρο.
Η σύγχρονη “πολεμομανία” είναι ένα μακρύ εξελικτικό
ταξίδι από το προβάδισμα συγκινησιακών και κινητοποιητικών παραγόντων -τους ονομάσαμε “ένστικτα”προς την επικράτηση καθαρώς γνωστικών.
6. Η σύγχρονη πολεμική δραστηριότητα περιλαμβάνει θεσμοθετημένη προσφυγή σε:
προσωπικά χαρακτηριστικά όπως είναι η υπακοή, η
υποταγή, ο ιδεαλισμός,
κοινωνικές δεξιότητες όπως είναι η γλωσσική επικοινωνία, ο σχεδιασμός, η επεξεργασία πληροφοριών,
οι προϋπολογισμοί αμυντικών ή πολεμικών δαπανών και
υπερπροβολή χαρακτηριστικών που σχετίζονται με
τη βία, την αποφασιστικότητα, την εξουθένωση του
αντιπάλου και τα οποία λανθασμένα εκλαμβάνονται ως
αίτια ενώ είναι συνέπειες.
7. Η ενασχόληση με τον πόλεμο περιλαμβάνει: την
εκπαίδευση ατόμων για διάφορες αποστολές, την προετοιμασία του γενικού πληθυσμού να αποδέχεται και
να στηρίζει την ιδέα (πολεμική προπαγάνδα, πολεμικό
κλίμα, πολεμική ατμόσφαιρα) και να πληρώνει το κόστος
σε χρήμα ή ανθρώπινες ζωές.
8. Η ανθρωπότητα δεν είναι βιολογικώς καταδικασμένη να πολεμά.
Χρειάζεται να απελευθερωθεί από τα δεσμά του βιολογικού πεσιμισμού και να τονωθεί με αισιοδοξία ότι μπορεί και πρέπει να είναι ειρηνική και να προσπαθήσει να

μεταμορφωθεί σε κοινωνία ειρηνιστών.
9. Όπως οι πόλεμοι βγαίνουν από τα μυαλά των
ανθρώπων έτσι μπορεί να γίνει και με την Ειρήνη, τη
Συνεργασία, την Αλληλεγγύη!
10. Το ίδιο είδος που ανακάλυψε και επέβαλε τον
πόλεμο είναι ικανό και για την επιβολή της Ειρήνης.

Η ευθύνη για την αλλαγή ανήκει
στον καθένα μας

Ο πόλεμος φέρνει μια κατά μέτωπο επίθεση στις αξίες
μας, τις ελπίδες μας και τα όνειρά μας για τη ζωή. Στην
πίστη μας ότι ο κόσμος είναι καλός, ότι το δίκαιο επικρατεί.
Μέσα από μια τοποθέτηση όπως η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της
ΣΕΒΙΛΛΗΣ για τη ΒΙΑ αναδεικνύουμε και την προσωπική μας θέση απέναντι στην αδικία, τα τραγικά γεγονότα, τον πόλεμο και την ειρήνη, τις αναλλοίωτες αξίες
μας.
Η προσέγγισή μας αλλάζει, ανάλογα με την ηλικία του
παιδιού. Ακολουθούμε την αναπτυξιακή του ετοιμότητα ώστε να δεχτεί την πληροφορία και δεν παρασυρόμαστε σε συζητήσεις για τις οποίες το παιδί δεν είναι
έτοιμο.
Για όλες τις ηλικίες παιδιών, υπάρχουν εξαιρετικά
βιβλία, που εισάγουν τα παιδιά από την νηπιακή ηλικία
ακόμη σε έννοιες όπως Δημοκρατία, Ελευθερία, Πόλεμος κλπ. Φτάνοντας βέβαια και στις εφηβικές ηλικίες
όπου το έντυπο υλικό και ως πηγή γνώσης και ως αφορμή για συζήτηση στο σχολείο ή στην οικογένεια, είναι
απεριόριστο.
Όσοι είμαστε γονείς ή παππούδες μικρών παιδιών ή
εφήβων σήμερα, έχουμε ζήσει όλη μας τη ζωή μέσα σε
ειδήσεις, εικόνες, δημοσιεύματα, ρεπορτάζ από πολέμους. Αυτό που έχει αλλάξει είναι η αμεσότητα εικόνας
και είδησης και το πλήθος τους. Δεν είναι καθόλου αμελητέα αλλαγή αυτή. Είναι δύσκολα διαχειρίσιμο και για
εμάς τους μεγάλους. Χρειάζεται να βρούμε τις ισορροπίες μας. Τα όρια και τις αντοχές μας.

Τι κάνουμε

➢ Αφιερώνουμε χρόνο στα παιδιά μας, ιδιαίτερα όταν
διαπιστώνουμε ότι είναι αναστατωμένα, δυσκολεύονται
να κοιμηθούν ή αλλάζει η συμπεριφορά τους. Η αβεβαιότητα του πολέμου μεγεθύνει τα συναισθήματα.
Αφουγκραζόμαστε τις ανησυχίες τους.
➢ Ανταποκρινόμαστε στα ερωτήματα, τις απορίες, τις
αγωνίες τους και στην ανάγκη τους να ξεδιαλύνουν απορίες και ασάφειες, παρανοήσεις και παραμορφώσεις και
να αποκτήσουν κατανόηση ενός κόσμου που τον βιώνουν
μόνο φαντασιακά και από μακριά.
➢ Χρειάζεται να είμαστε εμείς οι γονείς ήρεμοι, να
έχουμε επεξεργαστεί τις δικές μας αγωνίες και να μην
παρουσιάζουμε αντιφατικές συμπεριφορές. Είναι κάτι
που σίγουρα βοηθάει.
➢ Φροντίζουμε να μην εκτεθούν σε εικόνες που μπορούν να προκαλέσουν τρόμο.
➢ Λαβαίνουμε υπόψη μας ότι τα παιδιά είναι παιδιά
και μπορεί να μη θέλουν να ασχολούνται πολύ με αυτά
τα γεγονότα παρά τα εμφανή σημάδια ότι τα απασχολεί το πρόβλημα. Αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό από
τους γονείς τους.
➢ Αρχικά ξεκινάμε από το τι πληροφορία έχει λάβει
ήδη το παιδί. Άκουσε κάτι, τυχαία, από συζητήσεις ενηλίκων; Είδε εικόνες στην τηλεόραση; Άκουσε ήχους από
σειρήνες ή βομβαρδισμούς; Παιδιά να κλαίνε;
➢ Αυτές οι πληροφορίες είναι έντονα συγκινησιακά
φορτισμένες για ένα μικρό παιδί. Ανακινούν φοβίες που
δεν έχουν επεξεργαστεί ακόμα απόλυτα, όπως ο φόβος
του θανάτου. Τα πολύ μικρά παιδιά, δυσκολεύονται να
αντιληφθούν την έννοια του θανάτου και της «μη ύπαρξης». Είναι όμως μια φυσιολογική εξέλιξη της σκέψης
του παιδιού μας, η διερώτηση για θέματα που αφορούν
την ύπαρξη, τον θάνατο, το απρόβλεπτο, το μη ελεγχόμενο κτλ.
➢ Ο φόβος ανήκει στα «δύσκολα» συναισθήματα, που
πολλές φορές δεν θέλουμε να τα νιώσουν τα παιδιά μας.
Είναι όμως ένα πολύ χρήσιμο συναίσθημα, μας προφυλάσσει και μας προσφέρει ευκαιρία για αντίδραση απέναντι στον κίνδυνο.
➢ Αν αντιληφθούμε ότι το παιδί διακατέχεται από άγχος και αγωνία και δυσκολεύεται να κοιμηθεί ή παρουσιάζει διατροφικές διαταραχές (ανορεξία ή βουλιμία), είναι ευερέθιστο ή επικαλείται σωματικούς πόνους, το διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε δίπλα του, έτοιμοι να μιλήσουμε
για οτιδήποτε το απασχολεί.
➢ Προσέχουμε να μην εκτίθενται σε εικόνες που μπορούν να προκαλέσουν τρόμο.
➢ Ακούμε προσεκτικά και ενθαρρύνουμε τα παιδιά
μας να εκφράσουν τις απορίες και τα συναισθήματά τους,
χωρίς να τα κρίνουμε. Όπως με όλα τα συναισθήματα,
Συνέχεια στη σελ. 5
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Συνέχεια από την 4η σελ.

χρειάζεται να έχουμε μια στάση αποδοχής, μια μετακίνηση δική μας
όσο αυτό είναι δυνατόν, ώστε να ενταχθεί εκεί και η δυσκολία του παιδιού: ο θυμός, η απόγνωση, η πίκρα, ο, φόβος. All feelings are ΟK. It’s
what you do with them that counts! (Όλα τα συναισθήματα είναι αποδεκτά. Το σημαντικό είναι το τι κάνουμε με αυτά!).
➢ Απαντούμε με ειλικρίνεια στα παιδιά μας με έννοιες, λόγια και
λέξεις που εκείνα κατανοούν, χωρίς να τα υπερφορτώνουμε με πληροφορίες και χωρίς να τα εκθέτουμε στη φλυαρία των «ενημερωτικών»
τηλεοπτικών δελτίων. Τα προστατεύουμε από την υπερβολική έκθεση σε ειδήσεις, βίαιες εικόνες και πληροφορίες σχετικά με τον πόλεμο.
➢ Αν δεν μπορούμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις των παιδιών
μας δεν αποσυρόμαστε. Είναι προτιμότερο να απαντήσουμε «δε γνωρίζω, αλλά θα προσπαθήσω να μάθω…». Έτσι εδραιώνεται και η επικοινωνία μας μαζί τους.
➢ Τα παιδιά συχνά επανέρχονται είτε επειδή δεν έχουν λάβει την
πληροφόρηση που χρειάζονται, είτε γιατί δεν έχουν κατανοήσει κάτι
ή επειδή τους είναι δύσκολο να το δεχτούν είτε γιατί χρειάζονται
καθησυχασμό.
➢ «Σε ένα παιδί σχολικής ηλικίας εξηγούμε ότι οι αρχηγοί κάποιων κρατών που ήταν σε σύγκρουση δεν βρήκαν λύση με ειρηνικό τρόπο και κατέφυγαν στον πόλεμο. Ταυτόχρονα διευρύνουμε τη συζήτηση
με στοιχεία από τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της ΣΕΒΙΛΛΗΣ για τη ΒΙΑ, χωρίς να
υπερφορτώνουμε το παιδί. Σε εφήβους ή έφηβες τους τη δίνουμε να
τη μελετήσουν.
➢ Ακόμα, όμως, και αν κάποια παιδιά αδιαφορούν για τις γεωπολιτικές εξελίξεις, ως Γονείς μπορούμε να ασχοληθούμε με το θέμα,
απλά για να τους δώσουμε μία καλύτερη εικόνα του τι συμβαίνει στον
κόσμο.
➢ Διαβεβαιώνουμε τα παιδιά μας ότι «ο πόλεμος συμβαίνει σε μια
χώρα αρκετά μακριά, ότι τα ίδια είναι ασφαλή και ότι καταβάλλεται προσπάθεια για να είναι ασφαλή και εκείνα τα παιδιά». Ταυτόχρονα φροντίζουμε να τα εμπλέξουμε σε δράσεις ενσυναίσθησης που αφορούν
τα παιδιά του πολέμου.
➢ Συνειδητοποιούμε ότι το άγχος του πολέμου μπορεί να εντείνει
τις καθημερινές αντιδράσεις. Αντιμετωπίζουμε με κατανόηση και υπομονή τις συμπεριφορές του παιδιού, οι οποίες μπορεί να συνοδεύονται από θυμό.
➢ Φροντίζουμε να τηρείται το καθιερωμένο σταθερό πρόγραμμά
τους και η τήρηση των καθημερινών συνηθειών και δραστηριοτήτων
τους. Τα εμπλέκουμε σε δραστηριότητες προσφοράς προς την οικογένεια (στρώσιμο τραπεζιού, σκουπίδια έξω, …) για να νιώθουν χρήσιμα.
➢ Αξιοποιούμε παρόμοιες εμπειρίες του παιδιού που ένιωθε έτσι
και το ξεπέρασε. Βάζουμε έτσι τα πράγματα σε θετική προοπτική.
➢ Φροντίζουμε τον εαυτό μας για να μπορούμε να φροντίζουμε και
τα αδύναμα μέλη της οικογένειάς μας. Προσπαθούμε να απαντούμε
με τρόπο καθησυχαστικό.
➢ Αν τα παιδιά μας εκδηλώσουν ανησυχία για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες στην εμπόλεμη ζώνη, συζητούμε μαζί τους
για το τι μπορούμε να κάνουμε για να τις βοηθήσουμε. Ή προσπαθούμε
να τους καλλιεργήσουμε την αίσθηση ότι και αυτά με τον τρόπο τους
μπορούν να συμβάλουν στις ειρηνευτικές διαδικασίες – γράφοντας ένα
γράμμα, φτιάχνοντας μια ζωγραφιά ή ένα κολάζ για την ειρήνη, συμμετέχοντας σε μια εκδήλωση υπέρ της ειρήνης, κάνοντας μια δωρεά
σε έναν ανθρωπιστικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Η γνώση ότι έχουν
συνεισφέρει μπορεί να τους προσφέρει ανακούφιση.
➢ Η ειλικρίνεια, η ψυχραιμία, η αγάπη, η αίσθηση της φροντίδας
και της αγκαλιάς είναι αυτά που πάντοτε βοηθάνε και παρηγορούν σε
δύσκολες στιγμές. Ας τονίσουμε τη σημασία της προσφοράς σε όσους
έχουν ανάγκη, τη σημασία του αγώνα για τη διεκδίκηση της ειρήνης,
και ας ευχηθούμε μαζί με τα παιδιά μας να σταματήσει κάθε βία,
εχθροπραξία και κάθε πόλεμος.

Τι ΔΕΝ κάνουμε

➢ Δεν εκδηλώνουμε τις δικές μας ανησυχίες και είμαστε ανοιχτά
βιβλία σκέψεων και συναισθημάτων, γνωρίζοντας ότι είναι αδύνατον
να κρυφτούμε από τα παιδιά.
➢ Δεν συνεχίζουμε μια συζήτηση για την οποία το παιδί δείχνει να
μην ενδιαφέρεται περισσότερο. Δεν του εξηγούμε περισσότερα από
όσα ρωτάει.
➢ Αποφεύγουμε να ενοχοποιούμε έναν λαό. Δεν μπαίνουμε στην
παγίδα να δημιουργούμε αρνητικά στερεότυπα για λαούς ή ομάδες (εδώ
έχει τη ρίζα της και η οπαδική βία).
➢ ΟΧΙ στην υπερβολική τηλεόραση, ΟΧΙ στον καταιγισμό εικόνων,
ΟΧΙ στην υπερβολική απόκρυψη.
➢ Αποφεύγουμε τις έντονες οικογενειακές συζητήσεις και χρησιμοποιούμε εναλλακτικά μέσα ενημέρωσης ενώπιον του παιδιού.
➢ Αν ένα παιδί φοβάται, θα πρέπει – μέσα από τη συζήτηση μαζί
του – να αναζητήσουμε το αίτιο που το τρομάζει. ΔΕΝ του συστήνουμε
να ηρεμήσει και δεν το αποπαίρνουμε λέγοντάς του ότι αντιδρά υπερβολικά.
➢ Δεν κάνουμε τις σχετικές συζητήσεις πριν από την ώρα του ύπνου.
Τα παιδιά κινδυνεύουν να αναστατωθούν, να έχουν αϋπνίες ή εφιάλτες.
➢ Δεν κρύβουμε από τα παιδιά μας τους προσωπικούς μας φόβους
και αγωνίες. Αυτά, άλλωστε δεν κρύβονται από τα παιδιά επειδή αυτά
στηρίζονται περισσότερο στη διαίσθησή τους και τα αντιλαμβάνονται
όλα. Απλά χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί ως προς τα εκπεμπόμενα
μεταμηνύματα. Όχι τόνοι απαισιοδοξίας ή απελπισίας. Τα παιδιά αποζητούν στήριξη. Να την έχουν.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Την Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022, συνεδρίασε σε τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολιτιστικού Συλλόγου. Παραβρέθηκαν άπαντες
εκτός του Ταμία Γιάννη Σπυρόπουλου ο οποίος
απουσίασε δικαιολογημένα.
Τα θέματα που συζητήθηκαν και πάρθηκαν
αποφάσεις ήταν: Το Ημερολόγιο του Συλλόγου,
Η έκδοση της Εφημερίδας, Στέκι νεολαίας: Ταράτσα – αξιοποίηση του Σχολικού κτιρίου, Απόκτηση χώρου στο Κοινοτικό Γραφείο, Θέματα ταμείου του Συλλόγου, Αλλαγή Καταστατικού του
Συλλόγου, Απόφαση για Ενεργά Μέλη, Γήπεδο
Μπάσκετ, ό,τι άλλο προκύψει.
Ι. Ημερολόγιο του Συλλόγου. Ο Γραμματέας
του Συλλόγου εξήγησε τη διαδικασία διαμόρφωσης του Θέματος του Ημερολογίου. Το θέμα
του Ημερολογίου για το 2022 που ήδη έχετε οι
περισσότεροι είχε αποφασιστεί από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Μόνο κατά
τον Οκτώβριο προτάθηκε να μπουν και μερικές
φωτογραφίες από διάφορες δραστηριότητες
(Ράλι Ακρόπολις και άλλες). Τυπώνουμε 200
αντίτυπα και φροντίζουμε να πωληθεί στα μέλη
μας. Τα έσοδά του δεν εντάσσονται στα ταμειακά έσοδα για λόγους ευελιξίας.
Το θέμα του Ημερολογίου για το 2023 προτείνεται να είναι «Οι εξοχές του χωριού» μας και
να αναφέρεται στα εξοχικά κτήματα που είχαν
οι πρόγονοί μας και στις εγκαταστάσεις που
αναπτύχθηκαν εκεί (ταράτσες, σπίτια, μαντριά) στις περιοχές Αβλουγά (ή Αγλουβά), Παλιοχωρφίνας, Φώτη το Μποστάνι, Λιτά, Καταφίλια, Πιπίλια, Ξυλοκούνια, Κόκκινα. Προτείνεται να προμηθευτούμε ειδικό χάρτη από τη
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και να ζητήσουμε, μέσω της Εφημερίδας ή της ιστοσελίδας
του Συλλόγου από τα μέλη μας να μας προμηθεύσουν φωτογραφίες που έχουν ή θα βγάλουν.
Η πρόταση έγινε δεκτή και ο Δημήτρης Σακελλάρης ανέλαβε να αναρτήσει στον ιστότοπο
του Συλλόγου πρόσκληση προς τα μέλη μας για
προσφορά φωτογραφιών ώστε να έχουμε επαρκή χρόνο να επιλέξουμε τις κατάλληλες για το
Ημερολόγιο. Παρόμοια πρόσκληση θα δημοσιευτεί και στην Εφημερίδα του Συλλόγου.
ΙΙ. Η έκδοση της Εφημερίδας. Ο Γενικός Γραμματέας και υπεύθυνος έκδοσης της Εφημερίδας
μας «ΡΟΒΟΛΙΑΡΙΤΙΚΑ ΝΕΑ» ενημέρωσε ότι η
ύλη της Εφημερίδας (κείμενα και φωτογραφίες) παραδίδεται σε ηλεκτρονική μορφή στο
τυπογραφείο στις αρχές των μηνών Ιανουαρίου,
Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου για τις αντίστοιχες περιόδους: ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ-ΕΑΡΙΝΗ-ΘΕΡΙΝΗ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει το προηγούμενο 15νθήμερο
και συζητά την ύλη και το τι θα ήθελε να μπει
στην εφημερίδα.
Αποφασίστηκε να υπάρξει και μια ιδιαίτερη
μόνιμη στήλη με τα «Νέα από το Διοικητικό Συμβούλιο» με τις δράσεις του κατά το προηγούμενο
διάστημα, τους στόχους του για το επόμενο και
ειδικές θέσεις κάποιου μέλους.
ΙΙΙ. Στέκι Νεολαίας. Ο Γενικός Γραμματέας
ενημέρωσε ότι από πολύ παλιά η Νεολαία είχε
το σχέδιο να στήσει ένα Στέκι Νεολαίας και προς
τούτο είχε συγκεντρώσει κάποια χρήματα τα
οποία σήμερα υπάρχουν στο Ταμείο του Συλλόγου (900€). Ο Ηλίας Νέλλας έχει την ιδέα να
δημιουργηθεί μια παραδοσιακή Ταράτσα δίπλα
στο Ρακαριό και έξω από την παιδική χαρά και
αυτή να αποτελέσει το Στέκι της Νεολαίας. Για
τη συμβολή της παραδοσιακής Ταράτσας στην
εγκατάσταση και την επιβίωση των προγόνων
μας πέρα από όσα αναφέρονται σε παλιότερο
κείμενο με τον τίτλο «Ο χαρακτήρας των ορεινών χωριών του τόπου μας» (φύλλο 134) θα
υπάρξει προσεχώς ειδικό κείμενο στην Εφημερίδα.
Οι νεολαίοι του Δ.Σ. πρότειναν για στέκι το
κτίριο του Δημοτικού Σχολείου στη συνοικία του
Αγίου Γεωργίου, στην Τσάμω. Ωστόσο και το κτίριο αυτό χρειάζεται επισκευές καθώς και παραχώρησή του στον Σύλλογο από τον Δήμο.
Αποφασίστηκε να γίνει επίσκεψη στο σχολείο
του Βασίλη Νέλλα με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γιώργο Ζιαγγουβά ώστε να γίνει μια αρχική αξιολόγηση για το τι θα χρειαζόταν το κτίριο για να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.
IV. Κοινοτικό Γραφείο. Ο πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας κ. Ζιαγγουβάς, προθυμοποιήθηκε να μας παραχωρήσει το ένα δωμάτιο

του Κοινοτικού γραφείου για τον Πολιτιστικό Σύλλογο και ένα πρόχειρο Ιατρείο πρώτων βοηθειών. Προκειμένου να συζητήσουμε την επόμενη
φορά πως θα το αξιοποιήσουμε, θα πρέπει να
αποκτήσουμε μία εικόνα για το πως είναι αυτή
τη στιγμή.
Αποφασίστηκε:
1. Ο Βασίλης Νέλλας να στείλει στα υπόλοιπα μέλη του Π. Συλλόγου φωτογραφίες από
το εσωτερικό του κτιρίου για να αποφασίσουμε
πως θα το αξιοποιήσουμε.
2. Ο Πέτρος Πισσώνης να κάνει μια έρευνα
αγοράς και κόστους για τον πιθανό εξοπλισμό
του ιατρείου/φαρμακείου και να ενημερώσει τα
υπόλοιπα μέλη σχετικά.
V. Ταμείο. Ο Ηλίας Νέλλας υπενθύμισε πρόσφατη ανακοίνωσή του στη Γενική Συνέλευση
ότι, από τους 650 Συνδρομητές και φίλους του
Συλλόγου, αυτοί που είναι συνεπείς στις συνδρομές του κυμαίνονται μεταξύ των 120 και 150
ανά έτος. Κατά το παρελθόν είχε επικρατήσει να
μην διαγράφονται όσοι δεν είναι συνεπείς. Είναι
σε εξέλιξη μια διαδικασία να επικαιροποιηθεί ο
κατάλογος των συνδρομητών και φίλων με καταχώρηση όσων είναι συνεπείς και να υπάρξει
πίεση προς τους υπόλοιπους να συνεισφέρουν,
ώστε να αυξηθούν τα έσοδα και να μην εξαρτόμαστε από δωρητές και χορηγούς για τα διάφορα έργα που κρίνουμε αναγκαία.
Επίσης κατά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. συζητήσαμε για τα παρόντα οικονομικά του Συλλόγου, χωρίς όμως κάτι απτό στα χέρια μας μια και
ο νυν ταμίας (Γιάννης Σπυρόπουλος) και ο προηγούμενος (Θάνος Αναγνώστου) δεν έτυχε
εκείνη τη στιγμή να ήταν παρόντες. Προκειμένου να προβούμε σε οποιονδήποτε προγραμματισμό χρειάζεται να γνωρίζουμε συγκεκριμένα τι χρήματα έχουμε διαθέσιμα. Επίσης, συζητήσαμε την περίπτωση κάποιου διαφυγόντος ποσού τους προηγούμενους μήνες.
Αποφασίστηκε:
1. Ο ταμίας Γιάννης Σπυρόπουλος με τη βοήθεια του Θάνου Αναγνώστου σε κάθε Δ.Σ. να μας
αναφέρει το παρόν διαθέσιμο ποσό που υπάρχει
στα ταμεία προς αξιοποίηση.
2. Ο Δημήτρης Ρίζος θα αναλάβει την περίπτωση του διαφυγόντος ποσού από τον τραπεζικό λογαριασμό.
VI. Αλλαγή Καταστατικού:
Συζητήσαμε για το πόσο σημαντικό είναι να
αλλάξει το καταστατικό του Πολιτιστικού Συλλόγου καθώς το παρόν αναφέρεται σε παλαιότερες δεκαετίες και συνθήκες. Σημαντική αλλαγή είναι η αξιοποίηση του τραπεζικού λογαριασμού του Συλλόγου που απαιτεί τη συγκεκριμένη αλλαγή στο καταστατικό. Η αλλαγή προϋποθέτει Γενική Συνέλευση παρουσία όλων των
ενεργών μελών, άρα μπορεί να διεξαχθεί μόνον
το καλοκαίρι.
Αποφασίστηκε ο πρόεδρος Βασίλης Νέλλας
να συγκεντρώσει κάποιες πιθανές αλλαγές που
πρέπει να γίνουν στο παρόν ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, να
συζητηθούν σε επόμενη συνάντηση του Δ.Σ. και
να αποφασιστεί το πότε θα γίνει η πρόταση προς
τη Γενική Συνέλευση.
VII. Ενεργά μέλη:
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μία σαφής εικόνα
για το πόσα και ποια είναι τα ενεργά μέλη του
Πολιτιστικού Συλλόγου. Συζητήσαμε τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εντύπου βασισμένο
στο διευθυνσιολόγιο της εφημερίδας με στόχο
την πλήρη καταγραφή τους. Επίσης, συζητήσαμε την ανάγκη να διαφημίσουμε περισσότερο την
αναγκαιότητα των ενεργών μελών (εφημερίδα)
με στόχο την μεγαλύτερη εισροή εσόδων και τη
διεκδίκηση τυχόν χρηματοδοτήσεων.
Αποφασίστηκε: ο Πέτρος Πισσώνης να συμπληρώσει το ηλεκτρονικό έντυπο των μελών με
τη βοήθεια του κ. Ηλία Νέλλα (παροχή παρόντος
εντύπου) και του Θάνου Αναγνώστου (παροχή
προτύπου συμπλήρωσης) και του Δημήτρη
Σακελλάρη (βοήθεια συμπλήρωσης).
VIII. Γήπεδο μπάσκετ:
Συζητήσαμε την πιθανή ένταξη του γηπέδου
μπάσκετ στις πρώτες μας προτάσεις για έργα.
Προκειμένου να συζητήσουμε αν είναι μία κίνηση εφικτή οικονομικά χρειαζόμαστε μία εκτίμηση κόστους.
Αποφασίστηκε ο Θάνος Αναγνώστου να
αναφέρει στο επόμενο Δ.Σ. ένα εύρος κόστους
για αυτό το έργο.
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Α Π Ο Μ Ν Η Μ Ο Ν Ε Υ Μ ΑΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Μήτσος) ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (1894-1983)
16η συνέχεια

Το μαγαζί άρχισε να καταρρέει και από
τα βερεσέδια που είχαμε πολλά. Αναγκάστηκα, εκ των πραγμάτων να φύγω αφού
θα πήγαινα και στρατιώτης.
Καθίσαμε με τον γαμπρό του θείου μου,
που τον είχε βάλει στο πόδι του αφού αυτός έλειπε στην πατρίδα, λογαριάσαμε το
εμπόρευμα και τα βερεσέδια, πήρα την
αναλογία μου, ασήμαντη σχεδόν έπειτα
από τόσα χρόνια στην ξενιτιά, σχεδόν 100
λίρες, παρέδωσα το σχεδόν μπατηρημένο
μαγαζί και ετοιμάστηκα για αναχώρηση.
Πήγα στο Πέραν, στο Προξενείο που
ήταν στην Ευρωπαϊκή συνοικία της Πόλης,
και πήρα το διαβατήριό μου και ετοίμασα
τα πράγματά μου κάνοντας ένα μεγάλο
δέμα, ένα μπαούλο και ένα κιβώτιο με διάφορα πράγματα.
Πήγα και αποχαιρέτησα τον αδελφό
μου και τους άλλους συμπατριώτες και
φίλους και πήρα μια καρότσα και έφτασα
στην προκυμαία του Γαλατά και μπήκα σε
ένα ιταλικό πλοίο που είχε δρομολόγιο για
τον Πειραιά.
Όταν ξεκίνησε το πλοίο έβλεπα για τελευταία φορά πανοραμικά την πόλη που
μεγάλωσα. Από την Προποντίδα έβλεπα τα
ωραία μέρη της Πόλης και το μάτι μου δεν
παραμέριζε από τα μέρη που κατοίκησα
τόσα χρόνια, τα Ψωμαθιά στο άκρο της πόλης. Το μάτι μου ήταν καρφωμένο εκεί για
να πάρω την τελευταία ανάμνηση από
αυτή τη γη που με φιλοξένησε οκτώ ολόκληρα χρόνια. Πήγα μικρός και μεγάλωσα
εκεί και την αισθανόμουν σαν γενέτειρά
μου ακριβώς, όχι σαν δεύτερη πατρίδα.
Ξεμάκρυνε, λοιπόν το πλοίο και εγώ
έριχνα την τελευταία μου ματιά σε αυτήν
την ωραία Κωνσταντινούπολη που τη νοσταλγώ ακόμη και σήμερα και ήθελα πάντα να πάω να τη δω, αλλά δεν κατόρθωσα
λόγω των συνθηκών με τους Τούρκους.
Ελπίζω να καλυτερέψουν τα πράγματα με
την Τουρκία και να είμαι σε καλή κατάσταση να πάω, τώρα το 1975 που έχουμε
τα μέσα, με δικό μας αυτοκίνητο, και είμαι
81 ετών*.
Φτάσαμε στα στενά των Δαρδανελίων, που τα είχαν οχυρωμένα οι Τούρκοι,
και βλέπαμε τις μπούκες των κανονιών στη
γραμμή από το ένα και από το άλλο μέρος.
Εκεί σταμάτησε για έλεγχο και ανέβηκαν
επάνω και διάφοροι μικροπωλητές με τα
περίφημα αγγειοπλαστικά της Τενέδου.
Πήρα κι εγώ ένα πολύ όμορφο υδροδοχείο.
Το πλοίο προχώρησε και έφτασε στον
επόμενο σταθμό το Δεδέ Αγάτζ, την
Αλεξανδρούπολη. Τη θαύμασα από τη θάλασσα που ήταν ωραία πόλη και
ενθουσιάστηκα που έγινε ελληνική.
Ο επόμενος σταθμός μας ήταν η Καβάλα. Επιβάτης ήταν και η κόρη ενός
συνταγματάρχη και μόλις πλεύρισε το
πλοίο στο λιμάνι ήρθε να την πάρει. Ενθουσιάστηκα που πρωτοέβλεπα Έλληνα
αξιωματικό σε πρώην Τουρκικά εδάφη
που η φλόγα μου για τη μεγαλουργία της
Ελλάδας ήταν πάντα αναμμένη στην Πόλη
που διάβαζα κρυφά φλογερά έντυπα.
Σαλπάρισε από εκεί το πλοίο και φτάσαμε στον Πειραιά. Κατεβήκαμε οι επιβάτες και άρχισαν μερικοί να παραλαμβάνουν
τις αποσκευές τους που έβγαζε το βίντσι
από το αμπάρι. Περίμενα κι εγώ τα δικά
μου, αλλά αργούσαν. Τέλος ήρθαν και τα
δικά μου αλλά ήταν τα μισά. Μου έλειπε
το κασόνι με τα γυαλικά και τα διάφορα
κονσερβικά καθώς και το δέμα με τα
στρώματα. Περίμενα μέχρι να τελειώσουν
όλα. Δεν βρέθηκαν, οπότε πήγα με την κατάσταση που είχα στον καπετάνιο και
μου λέει «θα έγινε κάποιο λάθος, αλλά
πάρε ένα άλλο δέμα» που είχε ξεμείνει
εκεί. Ευτυχώς είχε και αυτό καλά πράγματα, όπως και το δικό μου.

200 χρόνια μετά την Επανάσταση
Συνέχεια από την 1η σελ.

Η επιστροφή
Συνέχεια από την 1η σελ.

ΕΛΛΑΔΑ 1821 - 2021

Πήρα τα πράγματά μου με ένα καροτσάκι και τα μετέφερα σε ένα κοντινό ξενοδοχείο για διανυκτέρευση, έκανα ένα
μπάνιο και βγήκα να περιηγηθώ τον Πειραιά. Γύρισα αρκετή ώρα και στην αγορά
βρέθηκα μπροστά σε ένα που έγραφε
«αγορά τυρός». Διάλεξα και δοκίμασα
φέτα Παρνασσού. Ήταν γνήσιο ολόπαχο
τυρί φέτα, νοστιμότατο, διότι κατά τα
χρόνια που ήμουν στην Πόλη δεν είχαμε
καλή φέτα. Μόνο κάτι τελεμέδες αποβουτυρωμένους και άνοστους. Πήρα 100
δράμια βαρελίσια φέτα, αγόρασα και ζεστό
ψωμί, πήρα και από το μανάβη κάτι ωραία
ροζακιά σταφύλια και πήγα στο δωμάτιό
μου. Ακόμη θυμάμαι τη νοστιμιά που ένιωσα με αυτό το γεύμα.
Το πρωί πήρα μια καρότσα, μετέφερα
τα πράγματά μου στο σταθμό του τρένου
και έβγαλα εισιτήριο για Λαμία. Στη διαδρομή άρχισα να βλέπω στους σταθμούς
πολλούς με γκλίτσες, πατατούκες, κάλτσες
και σκουφιά και έλεγα από μέσα μου:
«ήρθα και πάλι στα παλιά μου λημέρια».
Στο σταθμό της Λαμίας περίμεναν καροτσέρηδες με τις καρότσες τους και
φώναζαν για διάφορα χωριά. Άκουσα ένα
να φωνάζει «για Βαρυμπόμπη» (Μακρακώμη). Του έγνεψα, ήρθε, φόρτωσε τα πράματά μου στην καρότσα και ξεκινήσαμε.
Πέρασε και από τη σιταγορά, πήραμε άλλους τρεις και ξεκινήσαμε για Βαρυμπόμπη. Μετά από διαδρομή τριών ωρών (30 χιλιόμετρα) σταμάτησε μπροστά στο Χάνι
του Μασώνα – παππού του Μιχάλη Κουτσαβδή. Ήταν το μόνο που είχε και δωμάτια για διανυκτέρευση.
Το βράδυ κατέβηκα στο μαγαζάκι που
ήταν από κάτω και έφαγα μια φασολάδα.
Ήταν το μόνο φαγητό που έφτιαχναν στα
Χάνια. Πιάσαμε συζήτηση με τον γερο-Μασώνα που είχε πάει και αυτός στην Πόλη
και μου διηγιόταν της Πόλης τα παλιά, προτού πάω εγώ, τότε που είχε γίνει η σφαγή των Αρμενίων.
Κατά το 1881, με τον ρωσοτουρκικό πόλεμο επαναστάτησαν κα αυτοί και μέσα
στην Πόλη έγινε μεγάλη σφαγή των Αρμενίων. Όσοι μπόρεσαν γλίτωσαν κρυβόμενοι στα σπίτια των Ρωμιών και των Ευρωπαίων. Μάλιστα ένα Αρμενάκι το έκρυψε μέσα σε ένα μπαούλο κάποιος Τσιγκριστάρης από την Πιτσωτά και το έφερε
στο χωριό του. Αργότερα κατέβηκε στα
Χάνια της Ζιώψης (Άγιος Γεώργιος) και εργάστηκε σε κάποιον Γεωργαντά που τον
έκανε και γαμπρό του.
Η επόμενη μέρα ήταν μια ωραία Μαγιάτικη μέρα. Μου βρήκαν αγωγιάτη με δύο
ζώα, το ένα για τα πράγματα και το άλλο
για εμένα. Προχωρώντας προς το Ροβολιάρι, έξι ώρες δρόμο θυμόμουν που έφευγα για την Πόλη ποδαράτα και τώρα επιστρέφω καβαλάρης και με αγωγιάτη.
* …που τη νοσταλγώ ακόμη και σήμερα
και ήθελα πάντα να πάω να τη δω… Στις 182
σελίδες των απομνημονευμάτων του αναφέρεται ότι δύο φορές πέρασε με καράβι τον
Βόσπορο και την είδε από μακριά και κάπου
αλλού αναφέρει: «Και τώρα απομένει να
πάμε στη Μακεδονία που δεν έχω πάει μέχρι σήμερα και ακόμη στην Κωνσταντινούπολη που είναι ο πόθος μου …εάν έλθει ο
Ηλίας φέτος το καλοκαίρι, 1978, θα αποφασίσουμε, διότι θέλει και αυτός. Προπαντός
εγώ διότι εκεί πέρασα τα παιδικά μου χρόνια,
τα αναπολώ και ανυπομονώ να δω για τελευταία φορά τα μέρη που έζησα και ίσως δω
ζωντανό κανέναν από τους παιδικούς μου φίλους. Οι παλιοί έλεγαν: «όποιος πέρασε από
την Πόλη και δούλεψε μικρός, είναι σαν να
έβγαλε επαγγελματικό πανεπιστήμιο». Και
πράγματι όλοι όσοι πήγαιναν στην Πόλη
γίνονταν οι καλύτεροι επαγγελματίες.

Στο επόμενο φύλλο η συνέχεια

Εταιρεία των Φιλόμουσων. Ψιθύριζαν, μάλιστα, ότι ο Ιωάννης Καποδίστριας, που
ήταν πασίγνωστος προστάτης της Φιλομούσου Εταιρείας, ήταν και μυστικός προστάτης της Φ.Ε. Οι Φιλικοί μάλιστα διέδιδαν ακόμη ότι και οι δύο εταιρείες είχαν
τους ίδιους σκοπούς.
Εκείνο όμως που αύξησε τη διάδοση της
Φιλικής Εταιρείας ήταν η θρησκευτική
ομοδοξία Ελλήνων και Ρώσων και το
άσπονδο μίσος προς τους Τούρκους. Η Εκκλησία των Ελλήνων θεωρούσε ως προστάτριά της τη Ρωσία, η οποία θα ήταν ο
σωτήρας των Ελλήνων.
Οι ιδρυτές της Φ.Ε. την έθεσαν υπό το
μυστηριώδες όνομα μιας άγνωστης και
υπέρτατης Αρχής, κάνοντας έτσι υπαινιγμό για την αυλή της Ρωσίας. Ακόμη βοήθησαν: το ότι η Φ.Ε. ιδρύθηκε στη Ρωσία
(Οδησσό), ότι έγινε προσεταιρισμός των
Ρώσων Προξένων στην Ελλάδα, η σημαντικότατη θέση του Ιωάννη Καποδίστρια ως υπουργού εξωτερικών στη Ρωσική
Αρχή, η ανάληψη της αρχηγίας των επαναστατικών κινημάτων από τον Αλέξανδρο
Υψηλάντη, που ήταν στρατηγός και υπασπιστής του Ρώσου αυτοκράτορα
Αλέξανδρου του Α’ .
Η Φ. Ε. όμως κινδύνεψε σοβαρά από την
εξής αιτία: Κάποιος Νικόλαος Γαλάτης
από την Ιθάκη, άσωτος και καυχησιάρης
νέος, πηγαίνοντας στην Πετρούπολη πέρασε το 1816 από την Οδησσό και ο Σκουφάς τον έκανε Φιλικό και τον μύησε στην
Αρχή. Αυτός μιλούσε και διέδιδε για τους
απελευθερωτικούς σκοπούς της Φ.Ε. χωρίς προφυλάξεις. Η Ρωσική κυβέρνηση
τον εξόρισε στη Βλαχία και διέταξε τον εκεί
Πρόξενό της να τον επιτηρεί. Από τη Βλαχία πήγε στην Πελοπόννησο μαζί με τρεις
ακόμη Φιλικούς για την οργάνωση, δήθεν,
του αγώνα και όταν έφτασαν στην Ερμιόνη (απέναντι από τις Σπέτσες) τον δολοφόνησαν οι σύντροφοί του ως επικίνδυνο.
Το 1818 η διοίκηση της Φ.Ε. μεταφέρθηκε
στην Κωνσταντινούπολη και διαδόθηκε
γρήγορα γιατί δεν υπήρχε τουρκική Αστυνομία. Στην Πελοπόννησο και τα
νησιά διαδόθηκε πολύ, ενώ στη Στερεά
Ελλάδα και την Ήπειρο όχι τόσο γιατί εκεί
ήταν ο Αλή-πασάς.
Το 1819 κατηχήθηκε στη Φ.Ε. ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης από τον φίλο
του Κυριάκο Καμαρινό που ήρθε από την
Οδησσό και την Κωνσταντινούπολη. Στη
συνέχεια ο Πετρόμπεης έστειλε τον Καμαρινό με επιστολές στην Πετρούπολη
στον Καποδίστρια και τον Αυτοκράτορα
Αλέξανδρο, που υπέθετε ότι υποκινούσε
τον αγώνα. Ο Καποδίστριας διάβασε τις
επιστολές που έστειλε ο Πετρόμπεης και
του απάντησε εγγράφως ότι ούτε ο ίδιος,
ούτε ο Αυτοκράτορας είχαν καμία σχέση
με τα επαναστατικά σχέδια, τα οποία και
δεν ενέκριναν.
Ο Καμαρινός αντιλήφθηκε την απάτη κι
επειδή επιστρέφοντας θα έλεγε την αλήθεια και θα γινόταν γνωστό το ψέμα και οι
σκοποί της Φ.Ε. θα ματαιώνονταν, δολοφόνησαν τον Καμαρινό στη διάρκεια του
ταξιδιού του και έτσι το θέμα του μυστηριώδους Αρχηγού της Εταιρείας εξακολουθούσε να μένει στο σκοτάδι, όπως
πριν.
Στις αρχές του 1820 συγκεντρώθηκαν
στην Τρίπολη πολλοί Πρόκριτοι και έστειλαν στη Ρωσία τον Ιωάννη Παπαρρηγόπουλο, που ήταν διερμηνέας στο Ρωσικό
Προξενείο της Πάτρας με δύο έγγραφα τα
οποία υπέγραψαν οι ίδιοι και τα έστειλαν
στις επαρχίες για να τα υπογράψουν και οι
υπόλοιποι Προεστοί και Αρχιερείς. Το ένα
με υπογραφές Προκρίτων και το άλλο
ήταν λευκό ώστε να γράφει ο Παπαρρηγόπουλος ό,τι νόμιζε σωστότερο, όταν θα
ανακάλυπτε την αληθινή Αρχή, τα σχέδια
και τους πόρους της, για την Ελληνική
Επανάσταση.

Πριν φύγει συναντήθηκε στην Πρέβεζα
με τον Αλή-πασά και του είπε, με τη συμβουλή του Παλαιών Πατρών Γερμανού, ότι
η Ρωσική Αυλή ήταν πολύ πιθανόν να τον
βοηθήσει, αν έβλεπε σταθερή την επιμονή
του κατά του Σουλτάνου. Ο Αλή-πασάς χάρηκε και έτσι ο Παπαρρηγόπουλος έγινε
κοινός απεσταλμένος των Πελοποννήσιων Προκρίτων προς τη μυστική Αρχή και
του Αλή-πασά προς τη Ρωσική Αυλή.
Ένα πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός
που επιτάχυνε την προετοιμασία του Αγώνα ήταν το ότι ο Σουλτάνος θεώρησε ότι,
για να στερεώσει την κλονισμένη εξουσία
του, θα έπρεπε να εξοντώσει τους πιο ισχυρούς τοπάρχες του και να σφετεριστεί τους
θησαυρούς τους. Ο Αλή-πασάς ήταν δυνατός και πλούσιος. Τολμηρός και ικανότατος να απαλλάσσεται από εχθρούς και
αντίζηλους με κάθε θεμιτό και αθέμιτο
μέσο. Δεν άργησε να δώσει την αφορμή
που επιζητούσε ο Σουλτάνος, ώστε να τον
καταδιώξει μέχρι θανάτου.
Ο συγγενής του Αλή-πασά και επιστήθιος
φίλος και συνεργάτης Ισμαήλ μπέης (Πασόμπεης) έπεσε σε δυσμένεια του τυράννου (Αλή-πασά), ο οποίος τον κατεδίωκε
μέχρι θανάτου. Για να σωθεί πήγε στην
Πόλη και, για να εκδικηθεί τον θανάσιμο εχθρό του, τον Αλή-πασά, επεδίωξε και πέτυχε να μετέχει στο Συμβούλιο της Υψηλής Πύλης. Έτσι κέρδισε την εύνοια του
τότε παντοδύναμου Χαλέτ αφέντη και πέτυχε να μετατεθεί ο γιος του Αλή-πασά, Βελής, από τη Λάρισα που ήταν ηγεμόνας,
στην ασήμαντη Ναύπακτο χάρη στις ενέργειες του Χαλέτ προς τον Σουλτάνο.
Ο Αλή-πασάς ακολουθώντας την επίβουλη και εκδικητική του τακτική αποφάσισε να σκοτώσει τον Πασόμπεη μέσα στην
Κωνσταντινούπολη, μισθώνοντας τρεις
Αλβανούς. Αυτοί παραμόνευσαν και τον πυροβόλησαν αλλά απέτυχαν να τον σκοτώσουν. Συνελήφθησαν, ομολόγησαν ότι
ήταν όργανα του Αλή-πασά και κρεμάστηκαν ως κακούργοι. Η Πύλη ζήτησε να
πάει ο Αλής στην Κωνσταντινούπολη για
να απολογηθεί, αλλά αυτός αρνήθηκε.
Έτσι η Πύλη στράφηκε κατά του Αλήπασά κάνοντας τον Πασόμπεη αρχιστράτηγο των δυνάμεων κατά του Αλή και
ονομάζοντάς τον ηγεμόνα των Ιωαννίνων
και του Δέλβινου.
Η κίνηση αυτή της Πύλης κατά του Αλή
αναστάτωσε τους Έλληνες και τους έκανε να πάρουν τα όπλα, άλλοι υπέρ αυτού
και άλλοι εναντίον του. Οι επικεφαλής της
Φιλικής Εταιρείας θεώρησαν την τουρκική
αυτή αλληλομαχία ως κατάλληλη περίσταση για έναρξη της Επανάστασης, αφού
οι τουρκικές δυνάμεις θα είχαν να αντιμετωπίσουν δύο στρατιωτικά πολεμικά μέτωπα, ένα του Αλή-πασά που ενισχυόταν
και από Έλληνες της Αυλής του (οπλαρχηγούς και άλλους Φιλικούς που τον έπεισαν να στραφεί κατά της Πύλης) και το
άλλο των εξεγερμένων Ελλήνων, όλου του
Ελλαδικού χώρου και των νησιών.
Οι επικεφαλής της Φ.Ε. πήραν την απόφαση της έναρξης της Επανάστασης όχι
μόνο από τη σύγκρουση του Αλή – πασά με
την Πύλη αλλά και από άλλα γεγονότα που
προέκυψαν και επιτάχυναν τον χρόνο
έναρξης του Αγώνα, χωρίς, βέβαια, να σκεφτούν ότι τα πάντα ήταν ανέτοιμα και οι
εξωτερικές περιστάσεις ήταν αρνητικές,
δεδομένου ότι η Ιερά Συμμαχία στράφηκε
εναντίον του Αγώνα των Ελλήνων και
ήταν αντίθετη προς κάθε εξέγερση των
λαών που είχαν φιλελεύθερες και πατριωτικές ιδέες, όπως έγινε και με τους
Καρμπονάρους στην Ιταλία (οι καρμπονάροι – καρβουνιάρηδες ήταν μέλη μυστικής
οργάνωσης του 19ου αιώνα, που είχε
φιλελεύθερες και πατριωτικές ιδέες).
ΠΗΓΗ: Σπύρου Τρικούπη, «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ», Αθήνα 1993,
τ. Α΄ σελ. 35 - 45.
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Οι διαφορές μας με τους Τούρκους
Συνέχεια από την 1η σελ.

Α. Νησιά του Βορείου Αιγαίου, Λήμνος και Σαμοθράκη: Η αποστρατικοποίηση των νησιών αυτών προβλέπεται
από τη Συνθήκη της Λωζάνης (1923). Στη συνθήκη αυτή συμπεριλαμβάνεται και το καθεστώς σχετικά με την στρατικοποίηση των νησιών της Τουρκίας Ίμβρου και Τενέδου καθώς και των στενών Δαρδανέλια και Βόσπορος μαζί με τη
θάλασσα του Μαρμαρά. Όλα αυτά μαζί θα ακολουθούσαν
το ίδιο μελλοντικό καθεστώς (STATUS). {Όμως, με τη Συνθήκη του Μοντρέ (πόλη της Ελβετίας) στις 20/7/1936 η
Τουρκία αντικατέστησε σε τμήμα της τη Συνθήκη της Λωζάνης που αφορά το καθεστώς των στενών και των νησιών
Ίμβρου και Τενέδου αναφορικά με τη στρατιωτικοποίηση και
ήραν την απαγόρευση εξοπλισμού συμπαρασύροντας και
τα αφορούντα ελληνικά νησιά Λήμνο και Σαμοθράκη.
Έτσι, το δικαίωμα της Ελλάδας για εξοπλισμό των νησιών
μας αυτών, αναγνωρίστηκε από την Τουρκία στις 6/5/1936.
Τώρα η Τουρκία αναδιπλώνεται και αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδας να εξοπλίσει τα νησιά της.}
Η νομική ταύτιση των νησιών μας με τα της Τουρκίας
αποδέσμευσε την Ελλάδα, με τις ενέργειες της Τουρκίας,
από τις υποχρεώσεις της τις σχετικές με τους εξοπλισμούς.
Β. Τα αναγραφόμενα στη Συνθήκη της Λωζάνης για τα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου Λέσβο, Χίο, Σάμο και Ικαρία δεν δεσμεύουν την Ελλάδα για την παρουσία ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Τουναντίον, αναγνωρίζουν
το δικαίωμα της Ελλάδας να διατηρεί και να εκπαιδεύει
στρατό και χωροφυλακή για τις ανάγκες μιας στοιχειώδους
άμυνας. Εκείνο που η Συνθήκη απαγορεύει είναι η κατασκευή οχυρωματικών έργων και η εγκατάσταση ναυτικών
βάσεων. Η Ελλάδα δεν παραβίασε τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις της. Πέραν τούτου ο ΟΗΕ αναγνωρίζει σε κάθε
κράτος-μέλος του, εφόσον απειλείται να οργανώσει
επαρκώς την άμυνά του. Και, φυσικά, σήμερα ουδείς εχέφρων φρονεί ότι δεν απειλείται.
Γ. Τα Δωδεκάνησα. Αυτά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα κατά πλήρη κυριαρχία με τη Σύμβαση Ειρήνης των Παρισίων μεταξύ Ιταλίας και Συμμάχων τον Απρίλιο του 1947.
Παραχωρήθηκαν ως επιβράβευση των ηρωικών αγώνων
στους οποίους αποδύθηκε η Ελλάδα κατά η διάρκεια του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Η Σύμβαση παράδοσης προέβλεπε αποστρατικοποίηση
των νησιών με μόνη παρουσία ορισμένων δυνάμεων εθνοφυλακής. Η αποστρατικοποίηση περιελήφθη στο Πρωτόκολλο κατ’ απαίτηση της τότε Σοβιετικής Ένωσης για να
μην αποτελέσει μελλοντικά, ως χώρα φιλική προς τη Δύση,
εχθρικό προς αυτή εξοπλισμένο συγκρότημα. Οι επιθυμίες
της αυτές κατέστησαν ανενεργές μετά την εδραίωση των
δύο αντίπαλων ισχυρών συνασπισμών του ΝΑΤΟ και του
Συμφώνου της Βαρσοβίας, στην ένταση του Ψυχρού Πολέμου, όπου τα εκατέρωθεν αντίπαλα στρατόπεδα, χωρίς
συγκατάθεση αμοιβαίως, άρχισαν να εξοπλίζονται με ταχύτατους ρυθμούς με τα τελειότερα και φονικότερα όπλα.
Η Τουρκία εξ άλλου δεν νομιμοποιείται να απαιτεί την
αποστρατικοποίηση των Δωδεκανήσων (δεν έχει δικαίωμα να ομιλεί) διότι δεν της ανήκει κανένα δικαίωμα. Δεν
ήταν συμβαλλόμενο μέρος και, κατά το δίκαιο των συνθηκών, μια συνθήκη δεν δημιουργεί δικαιώματα ή υποχρεώσεις σε τρίτες χώρες, σε χώρες που δεν συμβάλλονται. Η Τουρκία είναι τρίτη χώρα, χωρίς κάποια συμμετοχή στην ομάδα των νικητριών χωρών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν είναι δυνατόν η Ελλάδα να εγκαταλείψει ανοχύρωτα τα νησιά της για να αποτελέσουν εύκολη
λεία στις επεκτατικές διαθέσεις της γείτονος χώρας. Δεν
της πέφτει λόγος στα τεκταινόμενα ενός ανεξάρτητου και
κυρίαρχου κράτους όπως είναι η Ελλάδα.

2. Γκρίζες Ζώνες
Οι γκρίζες ζώνες είναι εφεύρημα της Τουρκίας. Κατά
τα τελευταία χρόνια αναφέρονται σε βραχονησίδες του
Αιγαίου.
Όλα τα νησιά Βορείου, Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα de Jure με δύο
συνθήκες:
(α) Τη Συνθήκη της Λωζάνης το 1923 και
(β) τη Σύμβαση του Παρισιού το 1947.

Στον κατάλογο αναγράφονται όλα τα αξιόλογα και επώνυμα νησιά, χωρίς να περιληφθούν ονομαστικά όλες οι μικρονησίδες που είναι διάσπαρτες και αριθμούν χιλιάδες.
Τα μη ονομαζόμενα νησιά οι Τούρκοι τα θεωρούν αμφισβητούμενα και τα χαρακτηρίζουν γκρίζες ζώνες και διεκδικούν την κυριότητά τους ως ανήκοντα πριν από τις Συνθήκες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στις υπογραφείσες
Συνθήκες ήταν αδύνατον να περιληφθούν με ονόματα η
πληθώρα των βράχων. Αναφέρεται όμως πόση απόσταση
πρέπει να έχουν από τα παράλια της ηπειρωτικής Τουρκίας
για να παραμείνουν Τουρκικά. Η απόσταση αυτή είναι τρία
μίλια και τα πέραν της ζώνης των τριών μιλίων είναι Ελληνικά.
Από τα παραπάνω εξάγεται το οριστικό συμπέρασμα ότι
τώρα και στο μέλλον θα βρισκόμαστε σε αδιέξοδο εφόσον
έχουμε να κάνουμε με έναν τόσο παράλογο και δύσκολο
γείτονα. Το πείσμα τους δεν υποχωρεί. Πιστεύουν ότι αποτελούν μια ισχυρή περιφερειακή δύναμη και έχουν την πεποίθηση ότι συμπορεύονται με το Δίκαιο. Αυτό τους κάνει
αμετάπειστους.

3. Τι κάνουμε;
Είναι ένα εύλογο και κρίσιμο ερώτημα. Πέρα από το να
ακολουθήσουμε τη σοβαρότητα και τη σταθερότητα των θέσεών μας, θα πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι για απρόβλεπτες εξελίξεις και καταστάσεις από έναν γείτονα που παραμένει προσηλωμένος στο νταϊλίκι περασμένων εποχών
και στην ιδέα ότι κάθε διαφορά λύνεται με τη λογική των
κανονιοφόρων. Οι σύμμαχοί μας είναι πολλοί αλλά δείχνουν
απρόθυμοι να δείξουν τον δρόμο της σύνεσης και της συνεργασίας σε μια ηγεσία που λειτουργεί εκτός του πλαισίου που αναφέρθηκε στην αρχή: «Τα κράτη-μέρη στην
παρούσα σύμβαση, παρακινούμενα από την επιθυμία να
διευθετήσουν, σε πνεύμα αμοιβαίας κατανόησης και
συνεργασίας, όλα τα θέματα που σχετίζονται με το δίκαιο
της θάλασσας, και έχοντας επίγνωση της ιστορικής σημασίας της παρούσας σύμβασης ως μιας σημαντικής συμβολής στη διατήρηση της ειρήνης, της δικαιοσύνης και της
προόδου για όλους τους λαούς της ανθρωπότητας …».
Ο δρόμος για το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης είναι
ακανθώδης γιατί απαιτεί συνυποσχετικό με την Τουρκία,
αλλά και το αποτέλεσμα είναι άδηλο. Υπάρχει ενδεχόμενο να χάσουμε μερικά από αυτά που τώρα έχουμε, επειδή ένα δικαστήριο συνήθως δεν δικαιώνει μονομερώς,
δηλαδή κατά τις προσδοκίες του ενός μέρους.
Εμείς πιστεύουμε ότι η μόνη μας διαφορά είναι οι
θαλάσσιες ζώνες (υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ).
Η Τουρκία όμως, εφόσον συναινέσει και υπάρξει
συνυποσχετικό (δέσμευση και των δύο μερών ότι θα αποδεχτούν την απόφαση του δικαστηρίου) θα απαιτήσει να
συζητηθούν ΟΛΑ τα, κατά την άποψή της, εκκρεμή θέματα.
Ποιος, όμως, Έλληνας πολιτικός ηγέτης θα υπογράψει
ένα τέτοιο συνυποσχετικό, έστω και στην ελάχιστη υποψία για ενδεχόμενη μείωση των δικαίων μας και να μην
κατηγορηθεί ως προδότης;
Η χώρα μας, σαφέστατα, δεν επιθυμεί την κλιμάκωση
της έντασης και επίσης, σαφέστατα η Τουρκία δεν θέλει
προσφυγή στη Χάγη. Θέλει διμερή διαπραγμάτευση. Δεν
θέλει νομική, αλλά πολιτική επίλυση των διαφορών με βάση
το δίκαιο της ισχύος και όχι τους κανόνες του Διεθνούς
Δικαίου.
Το 1975 η Ελλάδα κατέφυγε στη Χάγη χωρίς δικαίωση.
Αν και τώρα η Ελλάδα προσφύγει μονομερώς στη Χάγη,
τότε το Δικαστήριο δεν θα ασχοληθεί με την ουσία της διαφοράς.
Θα μείνουμε με το Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ή
θα ακολουθήσουμε το δρόμο της αυτονομίας, της ισχύος
και της θυσίας όπως κάναμε πριν 200 χρόνια και όπως έκαναν και άλλες χώρες με τίμημα υπερβολικές δαπάνες για
εξοπλισμούς μέχρι να συνειδητοποιήσει η Τουρκική ηγεσία ότι η κούρσα των εξοπλισμών δεν λύνει τα προβλήματα των λαών. Μόνο τα προβλήματα των βιομηχανιών
όπλων λύνει. Και να συναινέσει σε λύσεις του Διεθνούς
Δικαίου και της κοινής λογικής, χωρίς κουτοπονηριές,
τσαλίμια ή νταϊλίκια!

7
Τα γεροντάκια
Σ’ ένα παγκάκι ξύλινο
δίπλα απ’ την πλατεία
δύο γριούλες κάθονταν
κι έπλεκαν ιστορία.
Η μια στην άλλη έλεγε
για χρόνια περασμένα
που σαν νερό κυλήσανε
και φύγαν τα καημένα.
Μιλούσαν για τα νιάτα τους
στα χρόνια τα καλά τους
για κάποιες περιπέτειες
πριν τα γεράματά τους.
Κι ένας παππούς μονάχος του
πιο πέρα καθισμένος
παίζει το κομπολόι του
κι είναι συλλογισμένος.
Εκείνες τον κατάλαβαν
τον πόνο στην καρδιά του
και πήγαν και του μίλησαν
και κάθισαν κοντά του.

Γιάννης Παππάς, 1930, Πτελέα

Άνοιξη και Πασχαλιά
Άνοιξη και Πασχαλιά
με τραγούδια με χαρά
χαίρονται μικροί μεγάλοι
κι όλα είναι λαμπερά.
Ούτε κρύο ούτε ζέστη
η Άνοιξη η ποθητή
φέρνει το Χριστός Ανέστη
την πιο χαρούμενη γιορτή.
Η μάνα φύση εορτάζει,
καταπράσινη η φορεσιά
όλα τριγύρω ανθισμένα
μέσ’ τ’ Απρίλη τη δροσιά.
Όμορφα είν’ εδώ γύρω
χρώμα, άρωμα, ευωδιά
αγάπη ψάχνει όλος ο κόσμος
με ψυχή και με καρδιά.
Όλοι μαζεύουνε λουλούδια
δίνουν και παίρνουνε φιλιά
δυο ονόματα σπουδαία
Άνοιξη και Πασχαλιά!

Ηλίας Σπυρόπουλος, Λαμία
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Ο Πόλεμος στην Ουκρανία
με τη ματιά των Δυτικών Δημοκρατιών
Σε πρόσφατη δημοσκοπική έρευνα του Politico σε έξι ευρωπαϊκές χώρες και του GPO για
την Ελλάδα, οι πολίτες απάντησαν ως εξής σε ορισμένα από τα ερωτήματα που τους τέθηκαν:
Ε Ρ ΩΤ Η Μ ΑΤΑ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελλάδα

Ιταλία

1. Είστε ΥΠΕΡ ή ΚΑΤΑ
των περιοριστικών μέτρων
που επιβλήθηκαν στη Ρωσία
για την εισβολή στην Ουκρανία;

Υπέρ
Κατά

60%
30%

71%
19%

78%
13%

Απαράδεκτη
Απαράδεκτη
αλλά κατανοητή

60%

71%

34%
33,9%
29,7%
33,1%

2. Η Ρωσική επίθεση
στην Ουκρανία ήταν ………

3. Ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται Ρωσία/Πούτιν
κυρίως για τον πόλεμο
ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ
στην Ουκρανία; (GPO)
Και οι 2 πλευρές

ΣΧΟΛΙΑ και ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (με βάση αυτές
τις απαντήσεις): Επιλέχτηκαν αυτά τα ερωτήματα για να θέσουν σε αναλυτές και πολιτικούς τους παρακάτω προβληματισμούς σε
ό,τι αφορά την τόσο εμφανή διαφοροποίηση
των Ελλήνων έναντι των άλλων ευρωπαίων.
1. Είναι οι Έλληνες τόσο επιρρεπείς και ευάλωτοι στην πουτινική πλύση εγκεφάλου για
ειδική στρατιωτική επιχείρηση – απαγορεύεται η χρήση της λέξης πόλεμος – για την προστασία των δικαιωμάτων μέρους του πληθυσμού της Ουκρανίας από ναζιστές;
2. Γοητεύονται οι Έλληνες τόσο πολύ από
αυταρχικούς ηγέτες όπως Πούτιν, Ερντογάν,
Τραμπ ή Κιμ Γιονγκ Ουν ή πολιτικές δυνάμεις
στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο;
3. Έχει ο αντιδυτικισμός μεταξύ ακροαριστερών και ακροδεξιών την αφετηρία του στην
εναντίωση στην Ένωση των Εκκλησιών πριν

Γαλλία Γερμανία

Ισπανία

Ολλανδία

82%
11%

86%
10%

88%
9%

78%

82%

86%

88%

19%

13%

11%

10%

71%

78%

82%

86%

9%

88%

την Άλωση της πολιορκούμενης Βασιλεύουσας
και το σύνθημα «κάλλιο σαρίκι τουρκικό παρά
τιάρα Παπική» ή η απόρριψη του ορθολογισμού
του Κοραή ως δυτικότροπου μαζί με τα μέχρι
πρόσφατα δημοφιλή συνθήματα «ΕΟΚ και
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο»;
4. Η δημοτικότητα του Πούτιν ανάμεσα στους
Έλληνες είναι αποτέλεσμα του ότι εκπροσωπεί το «ομόθρησκον ξανθόν γένος» που θα μας
απάλλασσε από τον τουρκικό ζυγό σύμφωνα
με δοξασίες και προφητείες – αρκετά δημοφιλείς ανάμεσα στους απελπισμένους υπόδουλους ραγιάδες – παρ’ όλο που δεν έκανε
απολύτως τίποτε το «ξανθό γένος» σε όλα τα
400 χρόνια σκλαβιάς και όταν αποφάσισε να
απελευθερωθούν μόνοι τους η ηγεσία του
«ξανθού γένους» δεν ήταν υπέρ ενός ανεξάρτητου κράτους αλλά υπέρ μιας αυτόνομης
περιοχής φόρου υποτελής στον Σουλτάνο;

Ο Εμπεδοκλής σήμερα
«Φιλότητα» και «Νείκος»
➢ Ο αρχαίος φιλόσοφος Εμπεδοκλής
(Ακράγαντας Σικελίας 495-Αθήνα 435 π.Χ.)
ήταν μέγας στοχαστής, Δημοκράτης (κήρυκας και προστάτης των δικαιωμάτων του
λαού), γιατρός, ρήτορας, ποιητής και μύστης.
➢ Οι βασικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας του είναι η εναλλασσόμενη κυριαρχία
των δύο δυνάμεων που ορίζουν τον
κόσμο: της «Φιλότητας» = φιλία και του
«Νείκους» = διαμάχη.
➢ Η Φιλότητα, κατά τον Εμπεδοκλή, αντιπροσωπεύει την αποδοχή, την εμπιστοσύνη, το ταίριασμα, τη φιλία, τον δεσμό, την οικειότητα, την αγάπη, τη στοργή, το αδέρφωμα, την αρμονία, την ενότητα, τον συνδυασμό, τη συνδιαλλαγή, τη συνύπαρξη και
την απόκρουση της σύγκρουσης και του
πολέμου.
➢ Το Νείκος αντιπροσωπεύει την ενόχληση, την εναντίωση, τον ανταγωνισμό, τον
εκνευρισμό, τη διαμάχη, τον διαχωρισμό, την
αντιπαλότητα, την εχθρότητα, την οργή, τη
μισαλλοδοξία, το μίσος, τη σύγκρουση, τον
πόλεμο, την καταστροφή.
➢ Πάντα θέλαμε να πιστεύουμε ότι οι
φάσεις της Φιλότητας διευρύνονται και οι
φάσεις του Νείκους περιορίζονται και ότι η
ανθρώπινη φύση είναι καλή, ο κόσμος είναι

καλός και ότι το δίκαιο επικρατεί. (δείτε σε
άλλη σελίδα το κείμενο ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ). Η τάση μας για βία και πόλεμο είναι κατασκευασμένη από τον ανθρώπινο πολιτισμό
(εμπειρίες και τρόπος διαπαιδαγώγησης). Η
πολεμομανία είναι ένα μακρύ εξελικτικό ταξίδι από τα ένστικτα προς την επικράτηση καθαρώς γνωστικών παραγόντων. Αυτός είναι
και ο λόγος που συχνά καταλήγουμε με τον
αφορισμό «αυτά δεν γίνονται στον 21ο αιώνα». Όπως οι πόλεμοι βγαίνουν από τον ανθρώπινο εγκέφαλο, έτσι μπορεί να γίνει και
με την Ειρήνη, τη Συνεργασία, την Αλληλεγγύη.
➢ Ο πόλεμος στην Ουκρανία, δίπλα μας,
η ανθρωπιστική και ενεργειακή κρίση είναι μια
καταστροφή σε εξέλιξη, ένα ιστορικό έγκλημα, αντιπροσωπεύει την έκφανση του Νείκους και καλεί όλους μας σε ειρήνευση, στην
επιστροφή στη Φιλότητα του Εμπεδοκλή.
➢ Η πορεία μας προς τον εξανθρωπισμό
και τον πολιτισμό περιλαμβάνει ικανότητες να
θυμόμαστε, να οραματιζόμαστε, να μαθαίνουμε και να παράγουμε γνώση, να ενσωματώνουμε συνειδητά όλη την προϋπάρχουσα εμπειρία των άλλων (ατόμων ή ομάδων). Αυτή είναι η διασύνδεσή μας με τη διαχρονία.
Ηλίας Νέλλας

Η πανδημία Covid 19, ο κόσμος κι εμείς
Οι καλύτερες χώρες να ζεις. Πόσες θέσεις έχασε η Ελλάδα.
Στον ημερήσιο τύπο (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 27/10/2021) δημοσιεύτηκε πίνακας αξιολόγησης 53 χωρών με τις καλύτερες και τις
χειρότερες επιδόσεις στην πανδημία Covid 19.
Οι 10 χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις (σε παρένθεση η σύγκρισή τους με το 2020): 1η Ιρλανδία (=), 2η Ισπανία (=), 3η Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (+3), 4η Δανία (+1), 5η Φινλανδία
(-1), 6η Νορβηγία (-1), 7η Γαλλία (=), 8η Χιλή (+23), 9η Ελβετία
(-1) και 10η Ολλανδία (-7).
Οι 10 χώρες με τις χειρότερες επιδόσεις (σε παρένθεση η
σύγκρισή τους με το 2020) είναι: 53η Φιλιππίνες (-), 52η Βιετνάμ (-), 51η Ταϊλάνδη (-1), 50ή Μαλαισία (+1), 49η Ρουμανία (22),
48η Ινδονησία (+1), 47η Ταϊβάν (-5), 46η Ρωσία (-11), 45η Ινδία
(=), και 44η Νιγηρία (=). Οι επτά είναι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.
Η Ελλάδα μας, με ποσοστό εμβολιασμένων στο 58,7%, βρίσκεται στην 23η θέση έχοντας κατεβεί 2 θέσεις σε σύγκριση με
το 2020, ενώ η γειτονική μας Τουρκία στη 19η θέση έχοντας
κατέβει 5 θέσεις και η επίσης γειτονική Ιταλία στην 24η θέση
έχοντας παραμείνει αμετάβλητη.
ΣΧΟΛΙΑ:
➢ Η Χιλή έχει πετύχει ποσοστά εμβολιασμού του πληθυσμού
92%, ενώ η Ιρλανδία και η Ισπανία 90%. Θυμηθείτε πόσο ταλαιπωρήθηκε η Ισπανία κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας την
Άνοιξη του 2020 και πόσο εξαιρετικά τα πηγαίνει τώρα διαθέτοντας ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά κρουσμάτων και
θανάτων.
➢ Οι 10 πρώτες χώρες έχουν την οικονομία τους που λειτουργεί χωρίς περιορισμούς, καθώς και κανονική κοινωνική ζωή
με μόνο τα απαραίτητα: μάσκες σε συνωστισμούς, αποστάσεις
και πλύσιμο των χεριών.
➢ Ευρωπαϊκές χώρες με χειρότερες επιδόσεις από εμάς
είναι μόνο οι: 24η Ιταλία (=), 25ο Ηνωμένο Βασίλειο (-9), 33η
Πολωνία (-3), 46η Ρωσία (-11), 49η Ρουμανία (-22).
➢ Οι φόβοι και οι φοβίες μερικών συμπολιτών μας, η αναβλητικότητα άλλων και ο δισταγμός για τον εμβολιασμό έρχονται σε αντιπαράθεση με την λογική. Η ορθολογική σκέψη
και η εμπιστοσύνη στην επιστήμη αποτελεί το σύγχρονο όπλο
για την κατανόηση και την αντιμετώπιση των φαινομένων που
απειλούν την υγεία μας. Μια καλή επεξεργασία αυτών των δισταγμών και φόβων και μάλιστα σε σύγκριση με άλλες παραδοχές μας για την επιστήμη μας βοηθά να τους ξεπεράσουμε.
➢ Το πρόβλημα είναι οι εμμονές και οι ιδεολογικές αγκυλώσεις πολλών. Αυτές είναι που κάνουν τις μονάδες εντατικής
θεραπείας να γεμίζουν κατά 92% από ανεμβολίαστους και οδηγούν στο θάνατο μια ολόκληρη πόλη 20.000 κατοίκων ανά έτος.
➢ Θα ήταν άδικο να επικαλεστούμε το «θέλημα Θεού». Υποτίθεται ότι είμαστε νοήμονα πλάσματα και από εμάς εξαρτάται η μοίρα ΟΛΩΝ μας.
➢ Θα το θέλαμε πολύ να έχουμε στρατηγικά σκεπτόμενους
πολίτες και πολιτικούς σε αυτή τη χώρα.

Περιφορά του Επιταφίου

