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κούγοντας
τις “µέλισσες του αόρατου”...

Α’ ΜΕΡΟΣ

(…) Θεέ µου είπε ήρεµα. Η θάλασσα δεν είναι όπως την αποκαλεί ο Άλτζυ, η γκρίζα γλυκειά µας µάνα; Η µυξοπράσινη θάλασσα. Η αρχιδοσφίχτρα θάλασσα. «Επί οίνοπα πόντον». Ω,
Ντεντάλους, οι Έλληνες. Πρέπει να σου τους γνωρίσω. Πρέπει
να τους διαβάσεις στο πρωτότυπο! «Θάλαττα! Θάλαττα»! Είναι
ή µεγάλη γλυκειά µας µάνα. Έλα να την κοιτάξεις (...)
Τζέηµς Τζόϋς, «Οδυσσέας» µτφρ. Σωκράτης Καψάσκης

Φύγε , φύγε, φύγε είπε το πουλί. Το ανθρώπινο είδος
∆εν µπορεί ν’ αντέξει πάρα πολλή πραγµατικότητα.

Τ. S. Eliot «Τέσσερα κουαρτέτα» µτφρ. Εφη Αθανασίου

Τ

Ο∆ΟΣ

(…) Αγαπηµένες µου µέρες και νύχτες στον «Θερσίτη»! Γράφω
τόσον καιρό µετά, µε πικρό καφέ και µεθώ στη µνήµη σας. Τι
σηµασία είχε τελικά τι απ’ αυτά ήταν ψέµατα και τι αλήθεια; Το
πιο σηµαντικό πάντα σε µια έγχρωµη ζωή είναι τα όνειρα και
το εµείς. Στον «Θερσίτη» όλος ο κτιστός κόσµος χαµογελούσε
κι όλα τα άκτιστα µας βεβαίωναν πως φθορά και µοναξιά δεν
υπάρχει.
Ισίδωρος Ζουργός, «Ανεµώλια»

ο έκτο κατά σειράν βιβλίο του
Ισίδωρου Ζουργού κυκλοφόρησε στις αρχές του ΑXρίλη µε
τον ιδιαίτερο τίτλο «Ανεµώλια»1. Λέξη Xαρµένη αXό τα
οµηρικά έXη, Xου θέλει να δηλώσει τα λόγια Xου Xαίρνει ο άνεµος, τα
µάταια κι ανώφελα, τα έωλα Xαραθύρµατα
ενός αγέρα Xου Xνέει όχι µονάχα «εXί οίνωXα Xόντον» µα και στην καθηµέραν των
βροτών (=θνητών). Φτάνει να ορίζει λοιXόν η λέξη ακόµα και τις ζωές τις σχεδόν
αναλώσιµες, όσες Xήγαν στράφι µέσα στον
σύγχρονο φρενήρη βίο, τα Xαραναλώµατα
εκείνα του καιρού Xου δεν έτυχε Xοτέ -ίσως
γιατί δεν µXόρεσαν, όµως ίσως και γιατί
δεν Xρόφτασαν µέσα στον ορυµαγδό - ν’
αφουγκραστούνε «τις µέλισσες του αόρατου» Xου αναφέρει ο Ρίλκε2…
Ο λόγος για τους διαλεγµένους εκείνους
εργάτες -µα Xοιοί είναι;- Xου συνάζουν το
συµXαντικό µέλι, Xου βοµβούν αενάως
Xάνω αXό το κεφάλια µας δίXλα στ’ αυτιά
µας, δίνοντας ένα νόηµα στον XεXερασµένο ανθρώXινο βίο. Oι Xροθέσεις του
συγγραφέα καθορίζονται ήδη αX’ όσα
αυτός γράφει στο οXισθόφυλλο του βιβλίου µα και σε όσα Xεριέχονται σε δηµοσιευµένο, αυτοαναφορικό ως Xρος το
βιβλίο, κείµενό του µε την ευκαιρία της έκδοσης3:
Μέσα αXό τα «Ανεµώλια» εXιχειρείται η
διείσδυση µέσα στον Xυρήνα της ανδρικής
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(Tα «Ανεµώλια» του Ισίδωρου Ζουργού - µια ανάγνωση)

µνήµη ∆ηµοσθένη Κε/α/τσόγλου

φιλίας, ο δρόµος Xρος την ωριµότητα (αν
αυτή Xοτέ συντελείται στον άνδρα…), η
καταγραφή της Xολεµικής και διεκδικητικής φύσης του αρσενικού, όλα ιδωµένα
µέσα αXό το φάσµα της Xαρακµής του άλλοτε φανταχτερού νεοελληνικού κόσµου.
Ενός ψευτο- Xολιτισµού όλο έXαρση Xου
µετά τη γιορτή έχει αXοστερηθεί όλα τα
Xλουµίδια του.
«Η άµ/ωτις θα ερχόταν χρόνια αργότερα, τότε
/ου θα µαζεύαµε στην ακτή ψόφια καβούρια και
ψάρια και η άµµος θα στέγνωνε»4.

Ιστορείται εδώ ακόµα, η αναXόληση της
νεότητας Xου -σιωXηρά, ύXουλα και σταδιακά- χάνει το σφρίγος της. Και Xάνω
αXό όλα το κυνηγηµένο και άXιαστο ιδανικό, το αιώνιο είδωλο-σύµβολο, η «ωραία
Ελένη», αυτό το αδειανό Xουκάµισο εµXρός στη θυσιαστική διάθεση των ανδρών,
η Πύρρειος νίκη στη ζωή του άνδρα. Και
Xαρασταίνονται φιγούρες σχεδιασµένες µε
αXαλά χρώµατα, διαβρωτικά όµως Xολύ
στη σύνθεσή τους, όντα ικανά να µολύνουν, να Xροκαλέσουν τραύµατα αλλά και
ικανά για τ’ ακριβώς αντίθετα Xράγµατα.
Του ΝΩΝΤΑ ΤΣΙΓΚΑ

etsigas@the.forthnet.gr

Είναι εκείνες οι γυναίκες στηρίγµατα, τα
«κερκέλια» της ζωής, οι βαθιά χωµένες
ρίζες Xου κρατούν όρθια τα δέντρα, άλλοτε
δισέγγονα µιας ΠηνελόXης κι άλλοτε σXορές της Καλυψώς όντα δαιµονικά και
θεϊκά µαζί, αντικείµενα λατρείας και Xροσκυνήµατα σαν εικονίσµατα. Πάντοτε Xεριµένοντας κάXοιον «Οδυσσέα» να φτάσει
στο αXάγκιο. Προδοσίες αλλεXάλληλες,
σηµαδεµένα µε κραγιόν Xουκάµισα των
ανδρών, υXοµονή, εγκαρτέρηση µνηµειώδης αXέναντι σε µεθύσια και ξενύχτια κι
άλλες ακόµα εκδηλώσεις του γιορτερού και
βοώντος βίου των ανδρών.
Όλα τούτα δοσµένα µέσα αXό τεχνηέντως
Xαραβιασµένους κώδικες των Οµηρικών
εXών, εXικεντρώνονται σε µια XροσXάθεια
συνοµιλίας του Xαλιού κόσµου µε τον καινούργιο. Κατά τον συγγραφέα: «Στα Ανεµώλια διακυβεύεται ένα γνωστό στοίχηµα
στην ιστορία της λογοτεχνίας, η συνοµιλία
ενός µυθιστορήµατος µε την Xαράδοση του

οµηρικού κόσµου».
Υψηλού διαµετρήµατος και µεγέθους λογοτέχνες έχουν στο
Xαρελθόν εXιχειρήσει Xάντως στο θέµα.
Ρηξικέλευθο, εXηρµένο ή όχι αυτό το
«διακύβευµα» του
Ζουργού, εXιτυχές ή
ατυχές ας το κρίνει ο
αναγνώστης. Κατά Ισίδωρου Ζουργού
την δική µας άXοψη Ανεµώλια
εκδόσεις Πατάκη 2011
το έχει κατορθώσει.
σελ. 458
Πυρήνας του βιβλίου
φαίνεται να είναι η
«κρίση». Κρίση των
ορίων του ανθρώXου, η κρίση του κτιστού
κόσµου του, των ερεισµάτων του. Η κρίση
της µέσης ηλικίας Xου XροκύXτει σαν Xρώτης τάξεως ευκαιρία να ψηλαφηθούν τα
ανωτέρω. Εδώ ο άνθρωXος αρχίζει να µετεωρίζεται «µεταξύ σφύρας και άκµονος»,
ανάµεσα στην ύXαρξη και την ανυXαρξία.
ΌXως και να το κάνουµε ή µέση ηλικία σε
Xλησιάζει τις Xιο Xολλές φορές χωρίς διόλου καλές Xροθέσεις ή XροϋXοθέσεις. Όταν
µάλιστα το Xεριβάλλον το οXοίο σε συναντά αφορά µια γενικευµένη οικονοµική,
Xολιτιστική, κοινωνική και ηθική κρίση
τότε τα Xράγµατα αXοκτούν σχεδόν µεταφυσικό χαρακτήρα. Η έξοδος, η φυγή
έχουν ως XροαXαιτούµενο την σκοτεινή
και ασφυκτική ζωή ώστε να δηµιουργηθούν οι συνθήκες µιας αXόδρασης µε εκστρατευτικούς όρους.
(…) «Σ΄αυτόν τον τελευταίο αφωταγώγητο χειµώνα /ου τον µαστίγωνε η οικονοµική κρίση
και στην υγρή άνοιξη /ου τον ακολούθησε, στην
οδό Αγίου ∆ηµητρίου έλει/ε το φως» (…) 5
(…) «Όµως τότε στη αρχή όταν ξεκινούσαµε,
όλα φαίνονταν /ως /ήγαιναν δεξιά… Πήγαν τελικά στο διάβολο µ’ έναν τρό/ο αργό και αθόρυβο. Ποιός το κατάλαβε; Σαν να µ/ορούσε
κά/οιος να νιώσει τάχα την /εριστροφή της Γης,
έτσι άλλαξαν όλα, µε µια ανε/αίσθητη /εριστροφή, ηµέρα νύχτα, ηµέρα νύχτα, κι ύστερα
/ια µόνο νύχτα» (…) 6

Στο Xρώτο κεφάλαιο της αφήγησης, ένας
µεσήλικας άνδρας ο Νίκος Χαλκίνης, ξανοίγεται κατακαλόκαιρο, Ιούλιο µήνα, αXό
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«Ό/ου το µάτι µου γυρίσω, ό/ου κι αν δω
ερεί/ια µαύρα της ζωής µου βλέ/ω εδώ,
/ου τόσα χρόνια /έρασα και ρήµαξα και χάλασα» 7.

Συνάχθηκαν και συντάχθηκαν στο όνειρο
της φυγής οι Εταίροι. Φοβισµένοι σαν αντίκρισαν ένα Xρωί στάχτες µονάχα στα
χέρια τους ή «ψόφια καβούρια και ψάρια»
Xου ξέβρασε η θάλασσα της ζωής. Συµβολικά δώρα του αιωνίου Xαρόντος στο φευγαλέο και εXηρµένο εφήµερο.

(…) Η γαρ σοφία του κόσµου τούτου µωρία
/αρά τω Θεώ έστι. γέγρα/ται γαρ ο δρασσώµενος τους σοφούς εν τη /ανουργία αυτών. και
/άλιν Κύριος γινώσκει τους διαλογισµούς των
σοφών, ότι εισί µάταιοι. Ώστε µηδείς καυχάσθω
εν ανθρώ/οις. Πάντα γαρ υµών έστιν, είτε Παύλος είτε Α/ολλώς είτε Κηφάς είτε κόσµος είτε
ζωή είτε θάνατος είτε ενεστώτα είτε µέλλοντα,
/άντα υµών έστιν. Υµείς δε Χριστού, Χριστός
δε Θεού. (ΑX. Παύλου «Προς Κορινθίους
Α΄» -κεφ. Γ΄)

Ποιοί είναι και τί Xροικιά κουβαλούν µαζί
τους στην Xαστάδα της φυγής τους στον
«Θερσίτη» οι σύντροφοι του Χαλκίνη; Οι
αδελφοί Χριστοδούλου Xρώτα: Ο εXιχειρηµατίας ∆ηµήτρης Χριστοδούλου ή Μυκηναίος. Ο άναξ ανδρών -τότε και τώραXάντοτε αδιαµφισβήτητος αρχηγός της
συντροφιάς. Σηµαδεµένος αXό θάνατο Xου
Xροκάλεσε αXερίσκεXτα Xάνω σε µέθη,
αυτός Xου άλλοτε «αγαXούσε (…) τις µεγαλοXρέXειες και τις µικρές τελετουργίες»,
και Xια «θυσίαζε κάθε µέρα αXό το Xρωί
στον κοσµοσείστη Θεό της αιθυλικής αλκοόλης ». Ο αδελφός του Χρήστος, εXιτυχηµένος γιατρός νευρολόγος. «Ο Χρήστος
ονειρευόταν το θεό των ανέµων να τον
Xαίρνει µακριά σαν τον καXνό του Xούρου, να τον κάνει αφανή µόρια για
Xάντα». Μ’ έναν ανύXαρκτο σχεδόν γάµο
και µιαν Ελένη σφηνωµένη στην καρδιά.

σελίδα 15

Xοτα να τον δένει στην Xόλη και στο σXίτι.
Κι ο Νίκος Χαλκίνης, το alter egο του συγγραφέα, γίνεται ο ανταXοκριτής Xου θα
µας συνδέσει µε τα γεγονότα, είναι αυτός
Xου µέλλεται να ιστορήσει τη φυγή. Αυτός
ακολουθεί τους εταίρους γιατί η ζωή του
αXοτελµατώθηκε. Ο Χαλκίνης Xου θα καταστεί ο ίδιος …η φυγή, «ζει για να έχει ύστερα να θυµάται». Ο αρχηγός της Xαρέας
των Xαιδικών χρόνων, ο άναξ ανδρών, κάXοτε ακόµα και νεκρός στέκεται αXέναντι
και τον ξεµυαλίζει:
«Χαλκίνη /αράτα τα βιβλία κι έλα µαζί µου. Η
ζωή είναι /όλεµος! Ότι διάβασες διάβασες, θα σε
κάνω Οδυσσέα εγώ θα δεις…» 8.

Tους «εταίρους» συνδέουν Xραγµατικοί
δεσµοί ζωής. Όχι συµβατικότητες. Τα χρόνια χάλκεψαν κι έδεσαν τις σχέσεις αXό
τότε Xου δόθηκε το στίγµα της
Xαιδικής ηλικίας Xερνώντας µέσα
αXό τους χρόνους της εφηβείας
µέχρι την ωριµότητα.
«Ό/ως /αίζαµε /όκα µεταξύ µας χρόνια τώρα, ό/ως στρώναµε /άνω στην
τσόχα σεµέν ντεφέρ, κούκο µονό,
µ/όµ/ες, χαρακίρι, έτσι µοιράζαµε µεταξύ µας και τους εφιάλτες» 9.

Ο Στάθης Ιωακειµίδης: άνεργος Xρώην
Xορτιέρης σε νυχτοµάγαζα, µε την ασXίδα
του Αχιλλέα κεντηµένη στην Xλάτη. κοινωνικά αλλά και σε XροσωXικό εXίXεδο τελειωµένος αXό καιρό. Ζει στην αXόλυτη
Xαρακµή και ανέχεια. Ο Νικηφόρος Λιαουνάκης ή «Γέρος», XανεXιστηµιακός και
κοσµήτορας της Xολυτεχνικής σχολής, µε
συναισθηµατικό κόσµο στον οXοίο έχει
εXιβληθεί ο τετραγωνισµός του κύκλου.
Και µ’ ένα βάρος στην ψυχή -θυµό ακυβέρνητο- την αυτοκτονία της µητέρας του.
Κι ο Νίκος Χαλκίνης καθηγητής της µέσης
εκXαίδευσης. Φιλόλογος Xου Xαίζει εXιτραXέζια Xαιχνίδια µνήµης και συλλέγει λέει-«τα άχρηστα τεκµήρια µιας ανώφελης
ζωής».
Ο ∆ηµήτρης (βλέXε: Αγαµέµνονας) Χριστοδούλου έχει µXαρκάρει ήδη αXό κείνο
το µοιραίο βράδυ. Ο Χρήστος (λέγε Μενέλαος) Xου φεύγει κυνηγώντας την ιδανική
του Ελένη, βρισκόταν κι αυτός αXό καιρό
στο ταξίδι. Ο Στάθης (εκείνος µε την
ασXίδα του Αχιλλέα ζωγραφισµένη στην
Xλάτη) ακολουθεί βαρύθυµος το σινάφι.
∆εν έχει και τίXοτα καλύτερο να Xράξει. Ο
Νικηφόρος σχεδόν Xαρασέρνεται κι αυτός
αXό τον άνεµο της φυγής. ∆εν αXοµένει τί-

Όλοι τους φέρουν βαθιά τραύµατα, ευδιάκριτες ουλές Xολέµου
Xου αXοκτήθηκαν στον βουβό,
άγριο και σXαρακτικό Xόλεµο
των Xόλεων. Στο Xεδίο της Xερίφηµης «ανδρικής τιµής» καταβληθέντα τιµήµατα. Τα δυο αδέρφια της Xαρέας τα βαραίνει η
σκιά θανάτων Xου Xροκάλεσαν.
Η Xαρέα τα γνωρίζει καλά όλα αυτά. Και
δεν έχει µάλλον Xοτέ συγχωρήσει κανέναν.
Και ιδίως τον Xρώτο: Τον «άνακτα»-Αγαµέµνωνα ή Μυκηναίο τον κατά κόσµον∆ηµήτρη Χριστοδούλου.
Oι άνθρωXοι αυτοί µεγάλωσαν κι ανδρώθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Στη µητέρα-γη
και ερωµένη. Κοντά στο κέντρο της κάτω
αXό τον ίσκιο των βυζαντινών τειχών και
υXό την ιερά εXιστασία του Xολιούχου
Αγίου. Θυµάµαι τον Τ. S. Eliot στα «Τέσσερα κουαρτέτα»:
«Το σ/ίτι είναι εκεί /ου ξεκινάµε, καθώς µεγαλώνουµε
Ο κόσµος γίνεται /ιο /αράξενος, το σχέδιο /ιο
/ολύ/λοκο
Α/ό νεκρούς και ζωντανούς (…)»10.

Έτσι γίνεται. Όσο µεγαλώνουµε κι ωριµάζουµε µεγαλώνει κι κόσµος µαζί µας.
ΑXλώνει ρίζες και στον σκοτεινό κόσµο
του Άδη. Λιγοστεύουν οι ζωντανοί, Xλουταίνουν οι µνήµες των αXωλειών. ΚάXοτε
τους νεκρούς τους συναντάς στο δρόµο
σου, κάXοτε χρειάζεται να κατέβεις µερικά
σκαλοXάτια, να σκύψεις χαµηλά για να
τους ακούσεις, να τους δεις, να τους ακουµσυνέχεια στην επόµενη σελίδα

Φωτό: Οδυσσέας και Σειρήνες, αναπαράσταση σε µελανόµορφο αγγείο, Βρετανικό Μουσείο.

την Xαραλία των οικογενειακών διακοXών
κάXου στη Χαλκιδική, Xρος στο ανοιχτό
Xέλαγος. ΜXρούµυτα Xάνω σ’ ένα Xλαστικό στρώµα θαλάσσης, σαν να λιάζεται
αµέριµνος και σαν να Xαίζει, «το σκάει»,
φεύγει! Η σύλληψη της σκηνής και η Xραγµάτωσή της Xλησιάζουν το γκροτέσκο,
ίσως µοιάζουν και ατυχείς, στα µάτια του
ανυXόµονου αναγνώστη. Φαντασθείτε
έναν Xενηντάχρονο, όλως διόλου έξαφνα,
να δραXετεύει µέσα στο µεσηµεριάτικο
κάµα Xάνω σ’ ένα Xαρδαλό νάυλον
στρώµα θαλάσσης, τιXοτένια Xροσφορά
ενός ναού της κατανάλωσης (super market)! Τι ελXίδες έχει να Xετύχει σε µια τέτοια αXόδραση; Κι όµως. ο «Θερσίτης» ένα
ιστιοφόρο µήκους σαρανταεXτά Xοδιών,
Xου Xαραµονεύει, XαραXλέοντας Xολύ
κοντά, τον Xερισυλλέγει. Πάνω στο Xλοιάριο βρίσκεται όλη η συντροφιά των «εταίρων». Οι Xέντε συνωµότες φίλοι.
Η Xαρέα των στενά συνδεδεµένων αυτών ανθρώXων Xου αXό
τα Xαιδικά τους χρόνια µεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά, φοίτησαν στο ίδιο σχολειό και δεν
έχουν Xάψει να συναντιούνται
όλα τα χρόνια Xου ’χουν εν τω
µεταξύ Xεράσει, είναι η οµάδα
εκστρατείας Xου θα XραγµατοXοιήσει την αXοστολή της αXόδρασης αXό τον εφιαλτικό κόσµο. Οι ζωές τους έχουν κριθεί,
µε την αµείλικτη εσωτερική διαδικασία, εφ’ όλης της ύλης και
κάτω αXό το Xρίσµα της, διαλυτικής των Xάντων οικονοµικής
κρίσης, Xου έχει ενσκήψει στη
χώρα. Όλοι τους αργά η γρήγορα συνειδητοXοιούν Xως έχουν αXοτύχει και Xως οι ζωές τους ήταν
µια αXάτη, µια θλιβερή φενάκη.
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συνέχεια από την 15η σελίδα

Xήσεις. ΚάXοτε νεκροί
είµαστε και οι ίδιοι
Xροτού καν Xεθάνουµε
και αφεθούµε στον
«χάλκινο» ή «τον νήδυµο ύXνο». Κι ο δρόµος της φυγής «ουροβόρος όφις». Φεύγοντας συνεχώς και δεν Xας Xουθενά…
Αυτό /ου φεύγεις δεν είναι ο δρόµος 11

Οι δρόµοι µε τις µυρµηγκιές των αυτοκινήτων και των ανθρώXων να Xηγαινοέρχονται Xροκαλούν µια βουερή Xληµµυρίδα, είναι ο ίδιοι δρόµοι Xου άδειοι γυαλίζουν µέσα στην κάψα τα καλοκαίρια ή
άλλοτε µε τις βροχές των φθινοXώρων γίΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
«ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ»
Πληρ. Υπεύθυνοι Βρεφικών Σταθµών
Καστοριά 22/06/11
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

νονται αληθινά αδιάβατα ρέµατα µε ζόρικα νερά. Οι δρόµοι αυτοί Xοτάµια ονοµάζονται στο βιβλίο του Ζουργού. Ποτάµια Xαρηγοριάς µέσα στα τσιµέντα Xου
χτίζουν και συνθλίβουν τους ανθρώXους.
Ούτε µια φορά δεν αντιλήφθηκα να ονοµάζονται δρόµοι. Το Xιο µεγάλο Xοτάµι
είναι η Αγίου ∆ηµητρίου (έστω κι αν δεν
είναι ο µεγαλύτερος δρόµος της Xόλης). Τα
Xαιδικά µάτια κρατούν -και κληροδοτούν
στον ενήλικα- τα µεγέθη ταξινοµηµένα µε
το δικό τους υXοδεκάµετρο αξιών και µεγεθών και διόλου δεν νοιάζονται για τις
αXοκαλυXτικές µειώσεις Xου θα φέρει η εµXειρία των χρόνων Xου θα εXιXέσει µε
λύσσα να κλονίσει , να σβήσει και να τα
εξευτελίσει όλα. Ποτάµια λοιXόν διαρρέουν την Xόλη, Xοτάµια διασταυρώνονται
και ενώνουν τα ορµητικά νερά
τους. Ποτάµια Xου ορίζουν µια
Xηγή και µια κατάληξη. Την εκβολή στον κόλXο του Θερµαϊκού
αX’ όXου έXεται η θάλασσα του Αιγαίου, ο Πόντος αX’ όXου µέλλεται
και η µεγάλη φυγή.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Καστοριάς «Ορεστειάς»
ενηµερώνει την έναρξη εγγραφών βρεφών ηλικίας από 2
µηνών έως 2,5 ετών για τον Α΄ Βρεφικό Σταθµό, περιοχής
Γράµµου, και Β΄ Βρεφικό Σταθµό περιοχής Χλόης-Φουντουκλή για την νέα σχολική χρονιά 2011-2012.
Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τις
20/06/11 έως 08/07/11.Καταληκτική ηµεροµηνία για την
υποβολή αιτήσεων ορίζεται η ηµέρα Παρασκευή
08/07/11.
Για τις ενδιαφερόµενες µητέρες, µέσω του προγράµµατος της Ε.Ε.Τ.Α.Α., η αίτηση συµµετοχής-∆ήλωση µε τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά , µπορεί να υποβληθεί είτε ταχυδροµικώς στα γραφεία της Ε.Ε.Τ.Α.Α., Γραφείο Θεσσαλίας, Ηρώων Πολυτεχνείου 211, Τ.Κ. 41221, Λάρισα. είτε
στις αντίστοιχες δ/νσεις των σταθµών.
∆ικαίωµα συµµετοχής, σύµφωνα µε την Αρ. Πρωτ.
865/20-06-11 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης, «Εναρµόνιση οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής» για τις γυναίκες, µητέρες βρεφών µέσω του προγράµµατος, έχουν:
1. όσες µητέρες εργάζονται ως µισθωτές, αυτοαπασχολούµενες ή είναι αυτοαπασχολούµενες στον πρωτογενή τοµέα.
2. ή συµµετέχουν σε Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης (πρόγραµµα STAGE, Ν.Θ.Ε, Ν.Ε.Ε., του ΟΑΕ∆
και σε πρόγραµµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης)ή
3. είναι άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και αντίγραφο βεβαίωσης εξατοµικευµένης
προσέγγισης από τις υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ ή
4. είναι άνεργες και λαµβάνουν ή έχουν λάβει τακτικό επίδοµα ανεργίας από τον ΟΑΕ∆ οποιαδήποτε χρονική περίοδο κατά τους τελευταίους 24 µήνες προ της
δηµοσίευσης της παρούσας.

Εξαιρούνται από την παρούσα πρόσκληση οι τακτικοί
υπάλληλοι του δηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆ καθώς και οι µόνιµοι
και αορίστου χρόνου υπάλληλοι των Ο.Τ.Α.(α΄ και β’ βαθµού).

Περισσότερες πληροφορίες για τις ενδιαφερόµενες µητέρες θα δίδονται από τις αντίστοιχες δοµές (Α΄ Βρεφικός
Σταθµός Περιοχής Γράµµου, Τηλ. 2467084914, κα Αλεξοπούλου Σοφία και Β΄ Βρεφικός Σταθµός, Περιοχής Χλόης,
Τηλ. 2467022789 κα Κωτσάκη Βερονίκη).
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Η Πρόεδρος

Ειρήνη Γεωργοσοπούλου-Μισκία
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Εί/ες. «Θα /άγω σ' άλλη γη, θα /άγω σ' άλλη
θάλασσα…» 12

ΕXικαλούµαι συχνά τον Αλεξανδρινό και
τους στίχους του στο Xοίηµα «η Πόλις»,
γιατί όXως εµφατικά έχει Xαρατηρήσει ο
καθηγητής Χρήστος Τσολάκης, στο βιβλίο
αυτό του Ζουργού δηλώνεται καταφανώς
ο άνθρωXος της Xόλεως. Αυτός Xου χρειάζεται τους άλλους συµXολίτες-εταίρους
και µένει δέσµιος µε τις σταθερές Xου ορίζει και συνιστά «η Πόλις» και ο σύµXας κόσµος της, µέσα αXό λογής νευρωτικούς -και
όχι µόνον- µηχανισµούς Xου αXοτρέXουν
την οριστική φυγή («το Xαιδί αφήνει τον
τόXο του. εκείνος Xοτέ…»). Αλυσοδεµένος
φαντάζει ο καθένας µε βαριές σιδερόµXαλες (ηθικές, συναισθηµατικές, κοινωνικές)
Xου τον κρατούνε στον τόXο. Ωστόσο αXό
νωρίς ζωσµένος τ’ άρµατα της µυητικής εκστρατείας µακραίνει την αXόφαση για το
ταξίδι της φυγής , το οXοίο κάXοτε XραγµατοXοιεί. Κι όµως στο τέλος εXιστρέφει
(ηττηµένος ή όχι) και Xάλι στην µήτρα-µητέρα: στην Ιθάκη του. Έχοντας ίσως αXοκτήσει µια συνείδηση των
Xραγµάτων.
Και έχοντας δεχΑΠΑΝΤΗΣΗ-∆ΙΟΡΘΩΣΗ
θεί
-και
Xάλι
ίσως- την αXοκάΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑ-ΕΚΚΛΗΣΗ
λυψη της αλήθειας.
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ
Μονάχα ένας µέσα σ’ ετούτο το
‘’ΤΑ ΠΑΡΑΣΠΟΥΡΤΖΟΥΚΙΑ’’
βιβλίο δεν εXιστρέφει τελικά
Η δηµοσίευση συµπαράστασης από τον σύλλογο παστην Xόλη. Κι αυτός είναι Xελαιµάχων κωπηλατών είναι δεκτή ως προς το ηθικό µέρος
θαµένος!
και όχι ως προς το υλικό. Οι αγαπητοί συναθλητές ίσως

από υπέρµετρη αλληλεγγύη χωρίς την δική µου συγκατάθεση θέλησαν να υπερθεµατίσουν και πέραν από την
ηθική στήριξη συµπεριέλαβαν και την υλική, πράγµα που
εµένα µε βρίσκει τελείως αντίθετο. Παρακαλώ το σύλλογο παλαιµάχων να περιορισθεί στην ηθική συµπαράσταση και να απαλείψει την υλική. Εποµένως τα περί
τραπεζικών λογαριασµών δεν ισχύουν και παρακαλώ τον
σύλλογο παλαιµάχων να διορθώσει και το δικό του δηµοσίευµα.
Με εκτίµηση
Κώστας Πουλιόπουλος

«Πάντα στην /όλι αυτή θα φθάνεις. Για τα αλλού -µη ελ/ίζειςδεν έχει /λοίο για σε, δεν έχει
οδό»13.
Το β’ µέρος
θα δηµοσιευθεί στο ε/όµενο φύλλο
Αναφορές και σηµειώσεις

1,4,5,6,8,9. Ισίδωρος Ζουργός, Ανεµώλια, εκδόσεις
Πατάκη, 2011
2. Η φράση περιλαµβάνεται σε επιστολή του Ράϊνερ Μαρία Ρίλκε προς τον Witold Hulewicz στις 13
Νοεµβρίου 1925 (ο Βίτολντ Χούλεβιτς ήταν ο Πολωνός µεταφραστής του). Το συγκεκριµένο απόσπασµα της επιστολής έχει ως εξής: (…) «Έτσι πρέπει,
τα πάντα εδώ, όχι µόνο να µην τα κακοποιούµε και
να τα εξευτελίζουµε, αλλά ειδικά... θα πρέπει αυτά
τα φαινόµενα και τα πράγµατα να τα κατανοούµε
όσο γίνεται βαθύτερα και να τα µεταµορφώνουµε. Να
τα µεταµορφώνουµε; Ναι, γιατί καθήκον µας είναι
αυτή την προσωρινή, ανίσχυρη γη να εντυπώσουµε
τόσο βαθιά, µε τόσο πόνο και τέτοιο πάθος, που η
ύπαρξή της µέσα µας "αόρατα" να αναστηθεί και
πάλι. Είµαστε οι µέλισσες του αόρατου!» (Ρ. Μ.
Ρίλκε «Οι ελεγείες του Ντουϊνο» µτφρ. Μαρία Τοπάλη , Πατάκη 2011).
3. Ισίδωρος Ζουργός, "Μια χαρτογράφηση του ντόπιου µηδενισµού» "Ελευθεροτυπία"- "Βιβλιοθήκη", τχ. 648,
25.3.2011
ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ
7,12,13 Κ.Π. Καβάφη Η πόλις
10. Τ. S. Eliot «Τέσσερα κουαρτέτα για
Κέντρο Νευροφυσιολογικού Ελέγχου
το τέλος της ανθρωπότητας» µτφρ. Εφη
Αθανασίου, εκδόσεις Ίκαρος, 2002.
∆ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ∆.Π.Θ.
11. Εζρα Πάουντ «Τα Άσµατα της
Τ. ∆ιευθυντής Νευρολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ
Πίζας», Canto LXXIV, µετφρ. Αντ.
Ζέρβα, Ίνδικτος
Τ. ∆ιευθυντής Ε.Ι. Νευρολογικής Κλινικής ΝΙΜΤΣ

Γίνεται γνωστό ότι η έκκληση συµπαράστασης που δηµοσιεύτηκε στις 31-6-2011 στον τοπικό τύπο και σε κωπηλατικά blogs και ιστοσελίδες εκφράζει την ανάγκη των
µελών του συλλόγου µας να εκδηλώσουµε την ηθική και
µόνον συµπαράστασή µας και σε καµία περίπτωση την
υλική, στο ατυχές γεγονός του συναθλητή µας, µέλους
µας και συµπολίτη µας Κώστα Πουλιόπουλου. Επειδή εκ
παραδροµής αναφέρθηκε αριθµός τραπεζικού λογαριασµού, δηλώνουµε ότι δεν ισχύει και ζητούµε συγνώµη γι
αυτό.
Με εκτίµηση
Σύλλογος Παλαιµάχων Κωπηλατών Καστοριάς
«Τα Παρασπουρτζούκια»

∆ρ. Χρυσόστοµος Μαϊρακτάρης MD.PhD

Iατρείο: Αθ. ∆ιάκου 10 (δίπλα στο ΚΤΕΛ) Καστοριά
∆έχεται κατόπιν ραντεβού, τηλ. 2467081884
e-mail: bairakta@yahoo.gr

Ο κ. Ν. Τσίγκας, ιατρός νευρολόγος,
κατάγεται από το Βογατσικό, ζει και εργάζεται στην Θεσσαλονίκη.

