
 

 1 

Γηαλέκεηαη δσξεάλ!           Σεύρνο 11ν Δεθέκβξηνο 2010 

Καλά Χριστούγεννα 
Καιά Υξηζηνύγελλα θαη νη πνιηηηθνί καο θξύβνληαη… 

Καιά Υξηζηνύγελλα ζε όινπο θαη ε παηξίδα βξίζθεηαη ππό θαηνρή… 

Καιά Υξηζηνύγελλα θαη ε θηώρεηα έπαςε λα ρηππάεη ηελ πόξηα καο, αιιά κπήθε ζην ζπίηη θαη ζηξνγγπινθάζηζε… 

Καιά Υξηζηνύγελλα θαη ε αλεξγία θαιπάδεη ζαλ ην άινγν ηνπ Υάξνπ ζε όιε ηελ Ειιάδα… 

Καιά Υξηζηνύγελλα κε κηζζνύο κηθξόηεξνπο θαη αθξηβόηεξα πξντόληα… 

Καιά Υξηζηνύγελλα ζηελ Παηδεία- εδώ ίζσο ηαηξηάδεη ην «θαιά θξαζηά»! 

Σα θάιαληα θέηνο ζα κπνξνύζαλ λα είλαη σο εμήο: 

 
Καλήν εςπζραν άνεργοι, χωρίσ μιςθοφσ και δώρα 
Το ΔΝΤ κ’ η Τρόικα  φζραν καινοφργια μπόρα. 
 
Εξ εςπερίασ ζρχονται οι «Μάγοι» με τα δώρα… 
Άςτρο κακό τουσ οδηγεί, φζρνουν κακό ςτη χώρα. 
 
Σ’ αυτό το ςπίτι το φτωχό πζτρα δεν ζχει μείνει, 
Κι ο νοικοκφρησ του ςπιτιοφ περαίωςη θα κλείνει!! 
 

Α! Καη μέραζα λα ζαο επρεζώ ΚΑΛΑ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ ΑΓΔΛΦΙΑ 

(Κσλ/λνο Μπίζαιαο) 
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Κάπνηε ν αίμπεξ έγξαςε πσο «οι αμθιβολίες είναι προδόηες και γίνονηαι αιηία 

να τάζοσμε ηο καλό ποσ θα μπορούζαμε να κερδίζοσμε, γιαηί μας κάνοσν να θοβόμαζηε να 

ενεργήζοσμε». 

Γελ ρξεηάδεηαη πνιιή ζθέςε γηα λα θαηαιάβεη θαλείο πόζν δίθην είρε γξάθνληαο 

θάηη ηέηνην. ίγνπξα όινη αλεμαηξέησο έρνπκε βξεζεί ζε ζέζε λα ακθηβάιινπκε γηα ηελ 

έθβαζε κηαο κειινληηθήο καο πξάμεο, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε θαη δεύηεξεο ζθέςεηο 

πξηλ ελεξγήζνπκε, θαη ζηε ζπλέρεηα ηξίηεο, θαη ηέηαξηεο… Καη ε θαηάιεμε; Παξακέλν-

πκε άπξαγνη! 

Βξηζθόκαζηε ζεαηέο ηεο ίδηαο καο ηεο δσήο θαη βιέπνπκε κηα επθαηξία κνπ αλή-

θε θάπνηε ζε εκάο λα αμηνπνηείηαη πιένλ από θάπνηνλ άιινλ, θάπνηνλ πην έμππλν, πην ελν-

ξαηηθό, θαη ζίγνπξα πην ηνικεξό από εκάο, κόλν θαη κόλν επεηδή είρε ην ζάξξνο λα ελεξ-

γήζεη ρσξίο δεύηεξεο θαη ηξίηεο θαη ηέηαξηεο ζθέςεηο… 

Καη θπζηθά, όινη όζνη βξέζεθαλ θάπνηε ζε απηή ηελ θαηάζηαζε κεηάλησζαλ 

πηθξά γηα ην δηζηαγκό ηνπο θαη νξθίζηεθαλ κε όιε ηνπο ηελ ςπρή πσο δελ ζα αθήζνπλ 

μαλά λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, πσο δελ ζα επηηξέςνπλ θαη πάιη ζ’απηνύο ηνπο πξνδόηεο ηηο 

ακθηβνιίεο λα ηνπο ζηεξήζνπλ κηα επθαηξία πνπ είλαη δηθηά ηνπο. 

Πνιινί από απηνύο ην θαηάθεξαλ, άιινη πάιη όρη. Σνπο πξώηνπο δελ κέλεη παξά 

λα ηνπο ζπγραξώ, θαη λα ηνπο ππελζπκίζσ όηη ηίπνηα δελ έξρεηαη από κόλν ηνπ. Όζν γηα 

ηνπο δεύηεξνπο, ζα ήζεια λα ηνπο δώζσ κηα κηθξή ζπκβνπιή ιέγνληάο ηνπο λα έρνπλ 

ιίγν παξαπάλσ πίζηε ζηνλ εαπηό ηνπο θαη λα κελ δηζηάδνπλ λα πξάμνπλ από θόβν κήπσο 

πιεγσζνύλ. Έμαιινπ, δελ πξέπεη λα μερλάκε πσο ε ηύρε θεκίδεηαη γηα ηελ εύλνηα ηεο 

απέλαληη ζηνπο ηνικεξνύο δίλνληάο καο έηζη έλα θίλεηξν λα πάξνπκε ηε δσή ζηα ρέξηα 

καο θαη λα ζηακαηήζνπκε λα κέλνπκε άπξαγνη απέλαληη ζηηο επθαηξίεο πνπ καο πξνζθέ-

ξεη…       νθία Νηνπξάθε 

                O KOΜΟ ΜΑ.. ΔΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΠΑΛΑΚΙ 

 

Έρσ ζηα ρέξηα κνπ έλα κηθξό κπαιάθη. Ή αθόκα θη αλ δελ ην θξαηώ, πξέπεη λα ην θαληάδνκαη όζν θαιύηεξα 

κπνξώ...Οινδώληαλν...Όηαλ παίδσ πηάλν ή όηαλ κειεηώ... Είλαη κηθξό θαη ζηξόγγπιν,θόθθηλν θαηα πξνηίκε-

ζε θαη ιακπεξό...Τόζν κηθξό όζν ν θόζκνο κνπ... 

Είλαη ν θόζκνο κνπ πνπ θξαηώ ζηα ρέξηα κνπ...Κάπνηεο κέξεο από ηελ έληαζε ηνλ δνπιάσ δπλαηά θαη ηνλ 

πνλάσ...Τνλ θιείλσ ζθηρηά αλάκεζα ζηα δάρηπιά κνπ, ηόζν πνπ λα κελ κπνξεί λα θνηηάμεη παξαέμσ...Είλαη 

ν θόβνο καο πνπ κεξηθέο θνξέο δελ καο αθήλεη λα δνύκε ηα πξάγκαηα όπσο είλαη κε κηα λέα, απνζηαζηνπνη-

εκέλε καηηά...Καη ηόηε, πξνζπαζώληαο λα ηνλ δνπιίμσ κε όιε κνπ ηε δύλακε, κνπ θαίλεηαη ηόζν ζθιεξόο θαη 

ηόζν κεγάινο πνπ δελ ρσξάεη θαλ ζηελ παιάκε κνπ θαη θάλεη ηα ρέξηα κνπ λα πνλάλε...Είλαη πην κεγάινο 

από κέλα από κέλα πνπ είκαη ηόζν κα ηόζν κηθξή θαη όια θαίλνληαη ηόζν ηεξάζηηα, ππεξάλσ ησλ δπλαηνηή-

ησλ κνπ, ησλ ηθαλνηήησλ κνπ, ησλ απνζεκάησλ κνπ...Είλαη ε ηάζε καο λα κεγαινπνηνύκε ηα πξάγκαηα, όηαλ 

βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε κηα επηθείκελε απεηιή. Απηή ε ηάζε πνπ καο γεκίδεη αλεζπρία θαη ρηππνθάξδηα ην 

βξάδπ ζην καμηιάξη... 

Πνηέ δελ μερλώ ην κηθξό κπαιάθη...όηαλ όια πάλε θαιά, παίδσ καδί ηνπ...ην θξαηώ, ην πεηάσ ςειά, ην μαλα-

πηάλσ ζαλ κηθξό παηδί...απνγεηώλσ ηηο αηζζήζεηο κνπ ζηα νπξάληα...Αθήλνκαη ζην ράηδεκα ηνπ αέξα θαη 

εθείλνο κε πεγαίλεη όπνπ ζέιεη απηόο ...Είλαη ηόηε πνπ κεξηθέο θνξέο κνπ πέθηεη θάησ θη εγώ ρακνγειώ, γηαηί 

όια είλαη έλα κεγάιν παηρλίδη...Κη αλ δελ πέζεηο, πώο ζα ζεθσζείο; 

Έρσ ζηα ρέξηα κνπ έλα κηθξό κπαιάθη. Ή αθόκα θη αλ δελ ην θξαηώ, πξέπεη λα ην θαληάδνκαη...Απηό ην κπα-

ιάθη είλαη ν θόζκνο κνπ θαη ην θπιώ ζαλ ζεζαπξό... 

Είλαη ηόζν κηθξόο ν θόζκνο καο, είλαη ηόζν κηθξό ην κπαιό καο...Μεξηθέο θνξέο δελ κπνξνύκε θαλ λα θαλ-

ηαζηνύκε θαη λα ζπιιάβνπκε κεξηθά πξάγκαηα...Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, απηό δελ είλαη θαλ αλαγθαίν... 

Είλαη ηόζν κηθξόο ν θόζκνο καο, πνπ ρσξάεη ζε κηα αγθαιηά, ζ έλα θξεβάηη δηπιό, ζ έλα θηιί, ζε κηα ζπιια-

βή, ζ έλα κήλπκα πνπ ζα ζε θάλεη λα γειάζεηο, ζε κηα λύρηα ηνπ ρεηκώλα πνπ νλεηξεύεζαη αθξνγηαιηέο θαη 

θνρύιηα θάησ από ηνλ θαπηό ήιην... 

Είλαη ηόζν κηθξόο ν θόζκνο καο!-Μόλν κε επαλαιήςεηο κπνξώ θαη ην ζπλεηδεηνπνηώ!-Γηαηί ινηπόλ λα ηνλ 

αγρώλνπκε; Γηαηί λα ηνλ πνλάκε; ν θόβνο γηα ηα πξάγκαηα δελ καο αθήλεη λα δνύκε πόζν απιά είλαη ηειη-

θά..Καη όια είλαη εύθνια γηα καο πνπ μέξνπκε πσο ό,ηη αγαπάο κέλεη, αθόκα θη αλ όια ζ απηόλ ηνλ ςεύηηθν 

θόζκν θζίλνπλ...Γηα καο πνπ μέξνπκε λα γεινηνπνηνύκε αθόκα θαη ηηο πην ηξαγηθέο θαηαζηάζεηο... 

Είλαη ηόζν κηθξόο ν θόζκνο, γηα καο πνπ κέλνπκε παηδηά! 
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ: ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΑΖΟΚΟΥΤΙ 

 

 Υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που μπορεί να επιβιώσει χωρίς την τηλεόραση; Δε 

νομίζω. Ένας απλός Έλληνας παρακολουθεί τηλεόραση κατά μέσο όρο τρεις ώρες την ημέ-

ρα. Το στενάχωρο στην όλη κατάσταση είναι ότι η τηλεόραση από ένα μέσο μαζικής ενημέ-

ρωσης που ήταν  έχει μετατραπεί σε μέσο του κουτσομπολιού και της ίντριγκας. 

 Στις μέρες μας η τηλεόραση μόνο καλό δεν κάνει στον άνθρωπο. Ανούσιες εκπομπές 

οι οποίες πάντα οδηγούνται σε τσακωμούς, ριάλιτι στα οποία γελοιοποιούνται και ξεφτυλί-

ζονται κάποιοι άνθρωποι δημοσίως, κάποια σίριαλ τα οποία δεν προσφέρουν τίποτα, αλλά 

και αυτή η υπερβολή των δημοσιογράφων στα δελτία ειδήσεων, οι οποίοι με τον τρόπο 

που μας περιγράφουν τα γεγονότα καταφέρνουν μόνο να αγχώνουν και να προβληματίζο-

υν τον λαό και κυρίως τις ηλικίες που επηρεάζονται περισσότερο από αυτούς. 

 Απ’ την άλλη μεριά δεν φταίνε μόνο οι υπεύθυνοι των καναλιών. Όταν αποδεικνύε-

ται με μετρήσεις ότι οι Έλληνες τα παρακολουθούν όλα αυτά, ε… είμαστε άξιοι της μοίρας 

μας. 

 Ανακεφαλαιώνοντας, εφόσον είμαστε ένας λαός ο οποίος παρακολουθεί διαρκώς 

τηλεόραση, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Η τηλεόραση πρέπει να προβάλλει πιο ουσι-

ώδη θέματα, όπως για παράδειγμα ντοκιμαντέρ και ενημερωτικές εκπομπές οι οποίες μορ-

φώνουν και ανεβάζουν το βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων. Και στην τελική ας υπάρχουν 

και ένα δυο κανάλια που να δείχνουν ριάλιτι και κουτσουμπολίστικες εκπομπές, όχι όμως 

όλα, όπως γίνεται τώρα, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των ανθρώπων. 

Καλούδης Αριστείδης 

   Ο φόβος του θανάτου 

 

 Δηάβαδα ηηο πξνάιιεο ζηελ εθεκεξίδα Lifo έλα άξζξν γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ θαη 

νθείισ λα πσ πσο κε ζπγθίλεζε ζε βάζνο. Τπάξρνπλ εθαηνκκύξηα άλζξσπνη πνπ πάζρνπλ 

από ηελ αξξώζηηα ηνπ θαξθίλνπ είηε ζε πςειό είηε ζε ρακειό βαζκό. Κη όκσο παξόιν πνπ 

επξόθεηην λα πεζάλνπλ έρνπλ έλα ρακόγειν ζην πξόζσπό ηνπο, πνπ ίζσο λα είλαη θαζκαηηθό 

ή αιεζηλό.  

 Έλαο πνιύ θνληηλόο κνπ ζπγγελήο έπαζρε από θαξθίλν ζηα πλεπκόληα. Έλησζα ηόζν 

ιύπε γη’ απηό ην άηνκν αιιά πξνζπαζνύζα λα ηνλ θάλσ λα ρακνγειάεη. Καηαιάβαηλα απόιπ-

ηα πόηε ήζειε λα ζηακαηήζσ θαη πόηε όρη. Έβιεπα ζηα κάηηα ηνπ όηη ήμεξε πσο ζα δηέζρηδε 

ηνλ δξόκν ηνπ ζαλάηνπ. Φνβόηαλ θαη θνβόκνπλ θαη εγώ, γηαηί ε απώιεηα ηνπ ίζσο λα ήηαλ 

κηα ξηδηθή αιιαγή γηα κέλα. Καη έηζη έγηλε. Πξηλ 2 ρξόληα ινηπόλ απεβίσζε. Δελ κπνξνύζα 

λα ην ζπλεηδεηνπνηήζσ θαη κέρξη ζήκεξα ληώζσ πσο έλα θνκκάηη ηεο θαξδηάο κνπ ιείπεη, 

έρεη ραζεί. Από ηόηε θηλεηνπνηήζεθα, έλησζα ηελ αλάγθε λα γίλσ πην επαίζζεηε αιιά ζπλά-

κα πην ζθιεξή.  

 Πξέπεη ινηπόλ εκείο ηα παηδηά/έθεβνη λα έρνπκε κηα ζνβαξόηεξε αληίιεςε ηνπ θαξθί-

λνπ. Με έλα ξνδ θνξδειάθη ζηηο ηζάληεο ή νπνπδήπνηε αιινύ είλαη κηα αξρή γηα λα θαηαλνή-

ζνπκε απηνύο ηνπο αλζξώπνπο θαη καδί ηνπο λα μεπεξάζνπκε όινη ηνλ θόβν ηνπ ζαλάηνπ. Η 

δσή έρεη ηέινο, δελ κεηξάεη όκσο ν πξννξηζκόο αιιά ε δηαδξνκή. 

 

Μαξία Θενδσξνπνύινπ  
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Γιορτή Χριστουγέννων 

 

 Σας προσκαλούμε στην Χριστουγεννιάτικη 
γιορτή του σχολείου μας, Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 
και ώρα 12:00, στην Εστία. 
 Ελπίζουμε να σας δούμε όλους εκεί! 
    Με εκτίμηση, 
     Β1 

Νόκνη ζηε Καιηθόξληα: 

Ο άλδξαο είλαη ειεύζεξνο λα ρηππήζεη ηελ γπλαίθα ηνπ κε δεξκάηηλε δώλε, πνπ δελ έρεη όκσο πιάηνο πάλσ από 2 

ίληζεο (5,08 εθαηνζηά), εθηόο θη αλ ε γπλαίθα ηνπ δερηεί λα ηελ δείξεη κε πην πιαηηά.  

-Λος Άνηζελες (δημοηικός νόμος)  

Απαγνξεύεηαη λα θάλεη θάπνηνο, κπάλην δπν κσξά ζηελ ίδηα κπαληέξα ηαπηόρξνλα. 

-Λος Άνηζελες 

Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε θακήιαο από ηελ Palm Canyon Drive, κεηαμύ 16.00 θαη 18.00. 

-Palm Springs (δεκνηηθόο λόκνο) 

Η ππξνδόηεζε ππξεληθνύ όπινπ ζηα όξηα ηνπ Δήκνπ ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν $500. 

-Chico (δημοηικός νόμος) 

Είλαη παξάλνκε ε δηέιεπζε πεξηζζνηέξσλ ησλ 2.000 πξνβάησλ αλά θνπάδη από ηε Hollywood Boulevard. -

Hollywood (δεκνηηθόο λόκνο) 

Όζνη αθήλνπλ ρξηζηνπγελληάηηθα ζηνιίδηα ζηα ζπίηηα ηνπο κεηά ηε 2 Φεβξνπαξίνπ ηηκσξνύληαη κε πξόζηηκν $100.  

-San Diego (δεκνηηθόο λόκνο) 

Απαγνξεύεηαη ε δηέιεπζε θακήιαο από ηελ Palm Canyon Drive κεηαμύ 16.00 θαη 18.00.  

Σηο ππόινηπεο ώξεο ν δαθηύιηνο είλαη ειεύζεξνο...  

-Palm Springs(δεκνηηθόο λόκνο) 

Απαγνξεύεηαη ε ρξήζε κεηαρεηξηζκέλσλ εζσξνύρσλ γηα ην ζθνύπηζκα ηνπ απηνθηλήηνπ ζηα πιπληήξηα ησλ βελδηλά-

δηθσλ. 

-Σαν Φρανζίζκο 

Υξηζηίλα Υειηδόλε 
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Όλνκα ηνπ Ρόδνπ, Κπξηαθή 30/1 θαη ώξα 20:00, δύν hip hop crew θαη έλα rock ζπγθξόηεκα παξνπζηάδνπλ ηε κνπζη-

θή ηνπο. Είλαη κηα θαιή επθαηξία λα ππνζηεξίμνπκε κε ηελ παξνπζία καο λέα παηδηά πνπ ίζσο έρνπλ λα πξνζθέξνπλ 

πνιιά ζηε κνπζηθή ζθελή. 

Νόκνη ζηε Φιόξηληα: 

Οη κε παληξεκέλεο γπλαίθεο πνπ πέθηνπλ κε αιεμίπησην ηελ Κπξηαθή αληηκεησπίδνπλ πνηλή θπ-

ιάθηζεο. 

 

Νόκνη ζηε Νέα Τόξθε: 

Όηαλ θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί αζαλζέξ πξέπεη λα έρεη ηα ρέξηα δηπισκέλα κπξνζηά ηνπ θαη λα θνηηά 

ηελ πόξηα. (πνιηηεηαθόο λόκνο) 

Η πνηλή γηα όπνηνλ πεδάεη από θάπνην θηίξην είλαη ζάλαηνο. (πνιηηεηαθόο λόκνο) 

Είλαη παξάλνκν λα πεηάμεη θάπνηνο κηα κπάια ζην θεθάιη θάπνηνπ άιινπ γηα πιάθα. 

Είλαη παξάλνκν έλαο ηπθιόο λα νδεγεί απηνθίλεην. 

 

 

Υξηζηίλα Υειηδόλε 
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Editorial 

 

Όποιος είπε πως η τρέλα πάει στα 
βουνά, μάλλον δεν ήξερε τι του συνέβαινε. 
Μια βόλτα 5 λεπτών σε οποιαδήποτε γειτονιά 
της Αθήνας αρκεί να επιβεβαιώσει τον ισχυ-
ρισμό πως η Αθήνα είναι περισσότερο βουνό 
παρά μεγαλούπολη. Ή μήπως τα βουνά είναι 
μεγαλουπόλεις; 

Οι δημοσιογράφοι σφάζονται στα 
παραθυράκια τους, τα μεσημεριανάδικα σφά-
ζουν τους σφαγμένους, οι πολιτικοί συνεχίζο-
υν να τα τρώνε, οι συνδικαλιστές να συνδικα-
λίζονται, τα λυκειόπαιδα ξημεροβραδιάζον-
ται στα φροντιστήρια και παθαίνουν έλκη 
μόνο με την σκέψη των Πανελληνίων, οι ξαν-
θές… παραμένουν ξανθές τελοσπάντων και ο 
λαός επαναστατεί ενάντια στον «φασισμό της 
καπνοαπαγόρευσης», μια ακόμα από τις συ-
νωμοσίες των Ευρωπαίων να υποτάξουν το 
ανυπόταχτο ελληνικό πνεύμα. Business as 
usual, δηλαδή… 

Μήπως τελικά εγώ είμαι η τρελή της 
υπόθεσης; Μάλλον έγινα βουνό… Ή μήπως 
μεγαλούπολη; 

 
 
 
Γλωσσάρι: 
 
Συνδικαλίζομαι(ρ):Συνδικαλίστηκα, συν-

δικαλιστώ. Παθητικής φωνής. 

  Το να πληρώνεσαι έναν 
γελοιωδώς υψηλό μισθό για να (ψευτο)
εκπροσωπείς τους εργαζόμενους του κλά-
δου σου και μετά από μια δεκαπενταετία να 
τους πουλήσεις και να «πολιτικοποιηθείς». 

 
 
Πολιτικοποιούμαι(ρ):Πολιτικοποιήθηκα, 

πολιτικοποιηθώ. Παθητικής φωνής. 

  Η πράξη της εγκατάλει-
ψης της ιδιότητας του κοινού θνητού και 
η άνοδος στον κόσμο των ημίθεων (και 
ανέγγιχτων) βουλευτών.  

 
 
Καλλιγεράκη Αλεξία 
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      “Βξε ειίζηε’’ 
 

 

  Έρεη πιάθα. Ναη έρεη πιάθα, ζε κηα θνηλσλία πνπ, αληηθεηκεληθά ηώξα, πάεη θαηά δηα-

όινπ, ζηελ θνηλσλία ηνπ πεζακέλνπ ηδεαιηζκνύ, ζε έλα θξάηνο ηνπ νπνίνπ ε αξηζηεξά είλαη κνλί-

κσο ζε θάζε πεηξακαηηθή θαη σο ζπλήζσο απνπξνζαλαηνιηζκέλε, κέζα από όια απηά, ζαλ έλα 

ινπινύδη πνπ αλζίδεη θαηακεζήο ηνπ ρεηκώλα, ππάξρεη θάηη, κηα ππνςία αλαξρίαο. Ξεκεξώκαηα 

Κπξηαθήο ινηπόλ, ε πόιε έρεη δίςα γηα ελεκέξσζε. Αλ θαη όιεο ηηο ππόινηπεο κέξεο ε πόιε έρεη 

ζπλεζίζεη  λα ηξώεη όηη ζθνππίδη ηεο πξνζθέξνπλ ηα ΜΜΕ, απηό δελ ηζρύεη ην μεκέξσκα ηεο Κπ-

ξηαθήο. Σόηε όινη απνθαζίδνπλ λα πεηάμνπλ από πάλσ ηνπο ηνλ καλδύα ηνπ θνπξαζκέλνπ, αιινη-

ξησκέλνπ αιιά θαη απνμελσκέλνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, θαη λα ηξέμνπλ λα πξνιάβνπλ από ην 

άββαην κάιηζηα ηηο θπξηαθάηηθεο εθεκεξίδεο από ην γλσζηόηεξν ζηέθη ηηο πόιεο πνύ ηηο έρεη 

από ηελ Κπξηαθή ηα μεκεξώκαηα, πνπ αιινύ από ηελ πιαηεία πληάγκαηνο. 

  

  Καη κε ην πνπ δηαβάδεηο ην εμώθπιιν ζπλεηδεηνπνηείο όηη πάιη γηα ηηο εθινγέο ζα ιέεη. 

Μα ηη άιιν; Απηό είλαη ην θιέγνλ δήηεκα ηηο θνηλσλίαο απηή ηελ πεξίνδν. Καη θάπνπ εδώ απηή ε 

ππνςία αλαξρίαο εμαηκίδεηαη, θαη όια γπξλάλε ζην θαλνληθό ηνπο. Κάπνπ δηαβάδεηο θαη γηα ηελ 

ηξνκνθξαηία θαη ηνπο ‘’άλαξρεο’’ ηξνκνθξάηεο, θαη αλαξσηηέζαη ‘’ηηο πηαίεη ; ’’  από πνηόλ θα-

ηάληεζε έηζη ε θνηλσλία. Μα θπζηθά, θηαίεη ε θενπδαξρία, θηαίεη ν δήκνο, ε θνηλσλία, ην θξάηνο, 

ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε, νη αιήηεο νη αλαξρηθνί, θηαίλε νη κεηαλάζηεο, ε παγθνζκηνπνίεζε, νη θα-

θνί ακεξηθάλνη, ε λέα γεληά, ν ηκπεξηαιηζκόο, ην κλεκόλην, ε δηαζπαζκέλε αξηζηεξά, ηα ξεκάιηα 

νη πνιηηηθνί… νη άιινη, νη άιινη, νη άιινη… 

 

 

  Καη εζύ βξε ειίζηε γηαηί ζπλερίδεηο λα έρεηο ην ξόιν ηεο άβνπιεο κάδαο; Γηαηί ζπλερί-

δεηο λα είζαη ην πηόλη ζηα ρέξηα ηνπ νπνηνπδήπνηε πνπ κε ηελ ζπλνρή ζνπ ζε εθκεηαιιεύεηαη; Γηα-

ηί ζπλερίδεηο λα ςεθίδεηο ηα, από ζέλα απνθαινύκελα, θαη λίπησ ηα ρείξαο κνπ, ξεκάιηα;  

Αιιά θπζηθά δελ έρεηο ηελ ηθαλόηεηα θαη ην πλεπκαηηθό ππόβαζξν γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζεηο όηη ε 

πξαγκαηηθή θαηξαθύια ηεο θνηλσλίαο είζαη εζύ θαη απηόο αθξηβώο ν ζπζρεηηζκόο, ηεο ηξνκνθξα-

ηίαο κε ηελ νπνηαζδήπνηε κνξθήο αληίζηαζε. 

Καη όηη ππαίηηνο απηήο ηεο απνθαινύκελεο θαηάληηαο δελ είλαη θαλέλαο άιινο από ηνλ ίδην ζνπ ην 

εαπηό, ηελ απάζεηα θαη ηελ αλνρή πνπ επέδεημεο όια απηά ηα ρξόληα. 

 

 

  Κάζε ειπίδα πνπ γελλήζεθε ινηπόλ ζβήλεη θαζώο θιείλεηο θαη ην ηειεπηαίν θύιιν ηεο 

εθεκεξίδαο… 

 

 

 

Καξέιεο Αιέμαλδξνο 
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  Ντουράκη Σοφία 
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  Καλούδης Αριστείδης 
  Θεοδωροπούλου Μαρία 
  Καρέλης Αλέξανδρος 
  Καλλιγεράκη Αλεξία 
  Μπίσαλας Κωνσταντίνος 
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