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Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2010, Παπαδάτες Πρέβεζας

Τιμή : 0,80 €

. . . Ένα μόνο δε μου δίνει το όνειρο.
Το όριο. Ως που να κινδυνεύσω.

Γιατί τότε πια δε θα ήταν όνειρο, θα ήταν γεράματα . . .
Κική Δημουλά από το ποίημα ‘’ Συνέντευξις ‘’.
Πόσοι από μας στην παιδική μας ηλικία δεν περιμένουμε την πολυπόθητη ενηλικίωσή μας, που θα
μπορούμε πλέον να κάνουμε αυτά που θέλαμε αλλά δεν μπορούσαμε γιατί ήμασταν μικροί; Και
αντίστροφα, πόσες φορές έχουμε ακούσει μεγαλύτερους από εμάς να εύχονται να μπορούσαν να
γυρίσουν το χρόνο πίσω και να ήταν ξανά παιδιά; Τελικά τι θέλει ο άνθρωπος, να μεγαλώσει όσο πιο
γρήγορα γίνεται ή να είναι πάντα νέος; Προφανώς τα θέλει και τα δύο. Το καθένα σε διαφορετική περίοδο
της ζωής του. Αλλά υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε να μεγαλώσουμε αφού όλοι θα καταλήξουμε στο τέλος
να επιζητάμε τη νεαρή μας ηλικία; Χρειάζεται λοιπόν να νοιώσουμε την αύρα της ηλικίας μας να μας
παρασέρνει ώστε να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας για να ζήσουμε όσο εντονότερα γίνεται τις
πρώτες δεκαετίες της ζωής μας, που συνήθως αποδεικνύονται οι καλύτερες.
Όταν εκείνο το απόγευμα του Οκτώβρη αποφασίσαμε να εκδώσουμε μια εφημερίδα, μέσα μας ξέραμε
πως θα χρειαζόταν μια μεγάλη προσπάθεια από όλους μας για να πραγματοποιηθεί αυτό το όνειρο. Η
σχολική χρονιά έχει ήδη αρχίσει και το βεβαρημένο πρόγραμμα του σχολείου είναι στην καθημερινότητά
μας. Η εφημερίδα αυτή θα είναι για μας ένας τρόπος χαλάρωσης από την καθημερινότητα αυτή, ένας
τρόπος να εκφράσουμε τις ανησυχίες μας και να περάσουμε όμορφα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο
μας, είναι ένας τρόπος να ξεφύγουμε, να κυνηγήσουμε το όνειρο . . .
Όταν αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε την αξία της ενημέρωσης, τις πρώτες τάξεις του σχολείου,
προσδοκούσαμε να είμαστε εμείς αυτοί που γράφουν για αυτά τα τόσα σημαντικά θέματα που
διαβάζουμε. Και να που μας δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε το όνειρό μας και να έχουμε τη
δυνατότητα να γνωρίσουμε καινούργια
πράγματα. Θα ρωτούσε όμως κάποιος, τι να
είναι αυτή η εφημερίδα για αυτούς τους
νέους; Τι θα απαντούσαμε; Σαφώς για μας
είναι μια ευκαιρία να εκφράσουμε κάποιες
απόψεις
μας,
να
νοιώσουμε
τη
δημιουργικότητα, ότι κάτι κάνουμε και
εμείς… Εκτός των άλλων ποτέ δεν ξέρει
κανείς, ίσως κάποιος ξεκινήσει από τους
‘’Πιτσιρίκους’’ τα πρώτα βήματα της
δημοσιογραφίας. Όπως και να έχει πάντως,
πιστεύουμε, ότι η εφημερίδα αυτή θα μας
βοηθήσει να επικοινωνήσουμε και να
αναδείξουμε αγωνίες, προβλήματα και
προοπτικές . . .
Βαλεντίνη Κοκκίνη
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Μαθηματικοί Γρίφοι
1. ʺΤο τούβλοʺ
Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τούβλο.
Πόσα κιλά ζυγίζουν τα δύο τούβλα;
2. ʺΧαμένο ευρώʺ
Τρεις φίλοι μπαίνουν σε μια κάβα και αγοράζουν ένα μπουκάλι κρασί που κοστίζει 30 € δίνοντας 10 €
ο καθένας. Φεύγοντας, τους προλαβαίνει ο υπάλληλος και τους λέει πως έκανε λάθος γιατί το
μπουκάλι στοιχίζει 25 και όχι 30 € και γιʹ αυτό τους επιστρέφει 5€ ρέστα. Αυτοί αφού δεν μπορούν
να μοιράσουν τα 5€ στα τρία, παίρνουν ο καθένας από 1€ και δίνουν 2€ φιλοδώρημα στον υπάλληλο
για την καλή του πράξη. Στο τέλος όμως σκέφτονται: Έδωσε ο καθένας μας 10 € και πήρε μία πίσω,
άρα 9€. Τρεις φορές το 9 μας κάνει 27 και 2€ για το φιλοδώρημα, 29. Τι έγινε το ένα ευρώ;
Πράγματι: 27 – 2 =25.
Πρέπει να αφαιρέσουμε και όχι να προσθέσουμε το φιλοδώρημα στο ποσό που πλήρωσαν για να
βρούμε την αξία του κρασιού.
Στα 27 € που δώσανε και οι τρεις μαζί, συμπεριλαμβάνονται και τα 2 € του φιλοδωρήματος.
Απάντηση 2:
4 κιλά. Από την αρχική πρόταση προκύπτει πως αν αφαιρέσουμε μισό τούβλο από το κάθε ζύγι, θα
βρούμε πως το μισό τούβλο ζυγίζει ένα κιλό.
Απάντηση 1:
Κωνσταντίνος Χρήστου

Συντακτική Ομάδα
•
•
•
•
•
•
•
•

Κίτσιου Κατερίνα
Κοκκίνη Αναστασία
Κοκκίνη Βαλεντίνη
Kοκκίνης Παναγιώτης
Νάκα Ελένη
Σιντόρη Λαμπρινή
Χρήστου Κωσταντίνος
Χρήστου Νικόλαος
Υπεύθυνος Εφημερίδας :
Κώτσης Μάνθος

"Οι Πιτσιρίκοι" είναι η πρώτη μαθητική εφημερίδα
των Παπαδατών. . .
Το όνομα της εφημερίδας την εμπνευστήκαμε από το
θεατρικό έργο ‘’Οι Πιτσιρίκοι ‘’ του Δημήτρη Ψαθά.
Επιμελείται και εκδίδεται από τους μαθητές του
χωριού και στόχος είναι να εκδίδεται κάθε δίμηνο. Ο
αρχικός σχεδιασμός είναι να εκτυπωθούν 8 σελίδες
ποικίλου ενδιαφέροντος με υλικό από το διαδίκτυο
περιοδικά και βιβλία, αλλά και με θέματα που αφορούν
το χωριό μας. Η συντακτική μας ομάδα αυτή τη στιγμή
απαρτίζεται από μαθητές, ενώ οποιοσδήποτε μπορεί
να ασχοληθεί με την εφημερίδα και να συμμετάσχει.
Ελένη Νάκα

Χρήσιμες διευθύνσεις στο διαδίκτυο :
www.papadates.gr είναι το site της Ενορίας Παπαδατών
www.papadates.eu είναι το site της Αδελφότητας Παπαδιωτών
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Η πόλη της Βερενίκης
«Από το Θεό ζητώ μόνο υγεία. Τα υπόλοιπα τα κάνω μόνος μου».
Βασιλιάς Πύρρος της Ηπείρου (318‐272 πΧ)
Το έτος 290 πΧ, στη θέση της σημερινής Πρέβεζας χτίστηκε η αρχαία Βερενίκη, ή Βερενίκεια, από το
Βασιλιά της Ηπείρου Πύρρο, προς τιμήν της πεθεράς του Βερενίκης, γυναίκας του βασιλιά Πτολεμαίου Α’
της Αιγύπτου. Ο Πτολεμαίος Α’ ήταν στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου, συγγραφέας ιστορίας του
Μεγάλου Αλεξάνδρου και ιστορική πηγή για τον διάσημο ιστορικό Φλάβιο Αρριανό, ο οποίος σπούδασε
στη Νικόπολη. Ο Βασιλιάς Πύρρος είχε ως πρώτη σύζυγο την Αντιγόνη κόρη του Πτολεμαίου Α, δεύτερη
σύζυγο τη Λανάσα, κόρη του Αγαθοκλή και τρίτη σύζυγο τη Βικέρνα. Το έτος 158 πΧ μετά την κατάκτηση
της Ηπείρου από τούς Ρωμαίους, ο στρατηγός Αιμίλιος Παύλος, κατέστρεψε την πόλη Βερενίκη μαζί με
άλλες 70 ηπειρωτικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης και της Εφύρας με το Νεκρομαντείο της.
Σημειώνεται, ότι στην ευρύτερη περιοχή των ορίων του σημερινού Καποδιστριακού Δήμου Πρέβεζας
υπάρχουν διαχρονικά τρεις πόλεις ως εξής: Βερενίκη: 290 πΧ έως 158 πΧ, Νικόπολη: 31 πΧ έως 1000 μΧ
περίπου, Πρέβεζα: 1292 μΧ έως σήμερα. Ο Βασιλιάς της Ηπείρου Πύρρος, είχε ενσωματώσει στην
επικράτειά του τη Θεσσαλία και μεγάλο τμήμα της Μακεδονίας. Είχε σημαντικές επιτυχίες σε μάχες
εναντίον των Ρωμαίων στη Νότιο Ιταλία, στο Τarentum, στην Heraclea, (με ελέφαντες κλπ), και στη
ναυμαχία του Asculum. Eίχε όμως πολλές απώλειες στρατιωτών, εξ ού και η φράση «Πύρρειος Νίκη».
Ο Πύρρος είχε τελικά άδοξο τέλος το έτος 272 πΧ στο Άργος, όταν στη μάχη μια ηλικιωμένη γυναίκα από
ένα μπαλκόνι του εκσφενδόνισε ένα κεραμίδι ή γλάστρα στο κεφάλι με αποτέλεσμα να σκοτωθεί
ακαριαία σε ηλικία μόλις 46 ετών! Άλλες πηγές αναφέρουν ότι σκοτώθηκε σε οδομαχίες.
Η στρατηγική θέση της πόλης την κατέστησε εξαιρετικά δημοφιλή στους απανταχού κατακτητές κι έτσι η
Βερενίκη και, μετέπειτα, Πρέβεζα πέρασε από τα χέρια Βενετών, Γάλλων, Τούρκων και, φυσικά, του Αλή
Πασά. Οριστικά προσαρτήθηκε στο ελληνικό κράτος το 1912 και, μάλιστα, γνώρισε ημέρες μεγάλης ακμής
μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς ήταν το πιο σημαντικό λιμάνι σε ολόκληρη την Ήπειρο
και κατείχε δεσπόζουσα θέση στη δυτική Ελλάδα. Γι’ αυτό, άλλωστε, στην Πρέβεζα υπήρχαν πάρα πολλά
προξενεία ευρωπαϊκών χωρών τα οποία αναλάμβαναν τη διευθέτηση των εμπορικών και άλλων
συναλλαγών που γίνονταν μέσω του λιμανιού.
Σήμερα, η πόλη της Πρέβεζας διατηρεί άσβεστες τις μνήμες του
παρελθόντος. Το ιστορικό της κέντρο ξεχωρίζει για τις ενετικές
επιρροές στην τεχνοτροπία του ενώ τα πολλά αξιοθέατα στην
ευρύτερη περιοχή μαρτυρούν με τον πιο γλαφυρό τρόπο την ιστορία
της.
Όταν επισκεφθείτε την Πρέβεζα, μην παραλείψετε να επισκεφθείτε
τους αρχαιολογικούς χώρους της αρχαίας και βυζαντινής
Νικόπολης καθώς και το ρωμαϊκό της υδραγωγείο. Τις γνώσεις
σας θα ολοκληρώσει το αρχαιολογικό μουσείο Νικόπολης.
Επιπλέον, αν ενδιαφέρεστε για ιστορικά μνημεία, αξίζει να δείτε το
Ασπροχάλικο, το Κάστρο των Ρωγών (Βουχέτιο), τη ρωμαϊκή έπαυλη
των Ριζών και την Κασσιώπη. Το νεκρομαντείο του Αχέροντα θα σας
γυρίσει ακόμα πιο πίσω και θα σας θυμίσει τους θρύλους που θέλουν
στις όχθες του ποταμού να ξεκινά το ταξίδι των νεκρών για τον κάτω
κόσμο.
Λαμπρινή Σιντόρη
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Οικολογία - Περιβάλλον
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Το κλίμα αλλάζει λόγω του σημερινού τρόπου ζωής μας, ιδίως στις
πλουσιότερες, οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες ‐ μη εξαιρουμένης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
που μας εφοδιάζουν με ηλεκτρισμό και που θερμαίνουν τα σπίτια μας,
τα αυτοκίνητα και αεροπλάνα που χρησιμοποιούμε, τα εργοστάσια που
παράγουν τα προϊόντα που αγοράζουμε, οι καλλιέργειες που μας
εφοδιάζουν με τρόφιμα ‐ όλα αυτά διαδραματίζουν κάποιο ρόλο στην
αλλαγή του κλίματος.
Τον περασμένο αιώνα, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 0,6ο Κελσίου, ενώ η μέση
θερμοκρασία στην Ευρώπη αυξήθηκε περίπου κατά 1ο Κελσίου.
Η τάση θέρμανσης οφείλεται στις αυξανόμενες ποσότητες αερίων θερμοκηπίου που εκπέμπονται λόγω
των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Οι κλιματολόγοι προβλέπουν ότι η τάση θα επιταχυνθεί με
αποτέλεσμα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να έχει αυξηθεί κατά 1,4ο ‐ 5,8ο Κελσίου μέχρι το 2100 και οι
θερμοκρασίες στην Ευρώπη μεταξύ 2ο και 6,3ο Κελσίου.
Εκ πρώτης όψεως οι εν λόγω αυξήσεις θερμοκρασίας δεν φαίνονται δα και τόσο τρομερές. Δεν πρέπει
όμως να λησμονείται ότι την τελευταία περίοδο των παγετώνων, η οποία τερματίστηκε εδώ και 11,500 έτη,
η μέση παγκόσμια θερμοκρασία ήταν μόλις κατά 5ο Κελσίου χαμηλότερη απ’ ό,τι σήμερα. Και όμως,
μεγάλο μέρος της Ευρώπης καλυπτόταν τότε από πολικό πάγο. Επομένως η διαφορά ελαχίστων βαθμών
συνεπάγεται κοσμογονικής κλίμακας αλλαγές. Η τρέχουσα αλλαγή του κλίματος έχει ήδη επιπτώσεις
στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Μακροπρόθεσμα, θα μπορούσε ακόμη και να προκαλέσει καταστροφικά
φαινόμενα, όπως ραγδαία άνοδο της στάθμης της θάλασσας και πλημμύρες, τεράστιες καταιγίδες και
έλλειψη τροφίμων και νερού σε ορισμένα μέρη του κόσμου. Η αλλαγή του κλίματος θα επηρεάσει όλες τις
χώρες, όμως οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι πλέον εκτεθειμένες. Αυτές εξαρτώνται συχνά από
δραστηριότητες που είναι ευαίσθητες στο κλίμα, όπως η γεωργία, και επιπλέον δεν έχουν αρκετά χρήματα
για να προσαρμοστούν στις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος.
Αναστασία Κοκκίνη

Το περίπτερο των Παπαδατών
Στις Παπαδάτες λειτουργούσαν στο παρελθόν 5 με 6 περίπτερα. Οι
άδειες για αυτά τα περίπτερα δόθηκαν τη δεκαετία του ΄50 σε
οικογένειες που είχαν θύματα πολέμου και σε ανάπηρους πολέμου. Το
περίπτερο που σώζεται ακόμα και σήμερα άνηκε στην οικογένεια του
Σπύρου Μήτρου και λειτουργεί από το 1952. Είχε τη δυνατότητα να
πουλήσει τσιγάρα, σπίρτα και άλλα ψιλικά. Απ΄ότι μου αφηγείται ο
παππούς μου ο Σίαργκος Παναγιώτης, στο περίπτερο την εποχή του
’55 – ’60 πωλούνταν και ταχυδρομικοί φάκελοι, γραμματόσημα,
καραμέλες και μπισκότα. Επίσης λέει : ‘’ Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί
πήγαινα στο περίπτερο και με δύο αυγά αγόραζα καραμέλες τις οποίες
τις τύλιγε ο ίδιος σε χωνάκι από χαρτί εφημερίδας.’’ Εδώ και 45 χρόνια
το περίπτερο έχει ενοικιαστεί από το Θεόδωρο Κώνστα (Σώζης ). Το
περίπτερο και περιπτεράς έχουν αγαπηθεί από τους Παπαδιώτες γιατί
όχι μόνο εξυπηρετεί τους καπνιστές, αλλά εξυπηρετεί και τα
φαρμακεία αφήνοντας εκεί τα φάρμακα ώστε να μην ταλαιπωρούνται
οι ηλικιωμένοι κατεβαίνοντας στο Θεσπρωτικό. Ο παππούς μου λέει ότι ο καφετζής και ο περιπτεράς
γνωρίζουν τα μυστικά του χωριού, παλιά και καινούργια.
Αναστασία Κοκκίνη
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Η Εκκλησία του Αγίου Κοσμά
Στα τέλη του Μάρτη του 1779 ο Άγιος Κοσμάς
κατορθώνει και ιδρύει σχολείο στις Παπαδάτες.
Με μια επιστολή συγκινεί τους απλοϊκούς του
χωριού και εξασφαλίζει πόρους για τη
λειτουργία του σχολείου. Στην πλατεία του
χωριού, έξω από τον Ναό της Αγίας Τριάδας,
υπάρχει η προτομή του Αγίου. Σ΄αυτό το χώρο,
κατά την παράδοση, υπήρχε το σχολείο που
σύστησε ο Πατροκοσμάς.
Το σχολείο αυτό αργότερα λειτουργούσε από
κληροδότημα ευεργετών της Ηπείρου και από
τα έσοδα των βακούφικων. Στο χωριό, στο
σημείο που μίλησε ο Άγιος, οι κάτοικοι έκτισαν
Ναό και έγραψαν σε μαρμάρινη πλάκα απέξω,
στον τοίχο του Ναού, την επιστολή που ο Άγιος
έστειλε στο χωριό. Πριν κτιστεί ο Ναός, στο
σημείο αυτό υπήρχε εικόνισμα, ‘’ το θρονί ‘’.

Η επιστολή του Αγίου σε μαρμάρινη
πλάκα έξω από το Ναό.

Μετά τις Παπαδάτες κατέβηκε χαμηλότερα και
κήρυξε σ΄όλα τα χωριά της περιοχής, Κεράσοβο,
Πολογόρα, Λέλοβα, Νικολίτσι, Λούρο και Ζάλογγο,
απ΄όπου και πριν είχε περάσει και είχε ιδρύσει
σχολεία.
Στη φωτογραφία φαίνεται το μνημείο του Αγίου
στα Λέλοβα, που βρίσκεται στο σημείο που δίδαξε
τους κατοίκους.
Βαλεντίνη Κοκκίνη
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Ανέκδοτο !
Ένας πατέρας μπαίνει στο δωμάτιο της κόρης. Εκείνη λείπει, αλλά υπάρχει ένα γράμμα πάνω στο κρεβάτι
της. Αρχίζει να σκέφτεται τα χειρότερα και με τρεμάμενα χέρια ανοίγει το γράμμα και διαβάζει:
Αγαπημένε μου μπαμπά,
λυπάμαι πολύ που βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να σου πω πως έφυγα με το καινούριο μου αγόρι.
Βρήκα επιτέλους την αληθινή αγάπη! Αχ, να μπορούσες μόνο να τον έβλεπες! Είναι τόσο όμορφος με τα
τατουάζ και τα σκουλαρίκια, και τόσο αγέρωχος πάνω στη μεγάλη και γρήγορη μηχανή του! Αλλά δεν
είναι μόνο αυτό..Επιτέλους είμαι έγκυος! Ο Αμπντούλ λέει ότι θα είμαστε μια χαρά στο τροχόσπιτό του
καταμεσής στο δάσος και θέλει να κάνουμε πολλά παιδιά. Αυτό βέβαια είναι και το δικό μου όνειρο!
Ανακάλυψα επίσης πως η μαριχουάνα δεν κάνει κακό. Γιʹαυτό αποφασίσαμε να την καλλιεργούμε για
εμάς και τους φίλους μας όταν θα ξεμένουμε από κοκαΐνη και έκσταση. Εν τω μεταξύ, ελπίζω η επιστήμη
να βρει σύντομα τη θεραπεία για το AIDS και να μπορέσει ο Αμπντούλ να γίνει καλά! Το αξίζει!
Μπαμπάκα μου, δε θέλω να ανησυχείς για μένα. Είμαι πια 15 ετών και ξέρω να φροντίζω τον εαυτό μου,
Κι έπειτα, ο Αμπντούλ είναι τόσο δυνατός με τη σοφία και την πείρα των 47 χρόνων του. Με καθοδηγεί και
με συμβουλεύει με τον καλύτερο τρόπο για τις επιλογές μου, όπως για την επιλογή μου να ασπαστώ τον
ισλαμισμό. Ελπίζω να έρθω να σε βρω σύντομα, έτσι θα σου δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσεις τα εγγονάκια
σου!!
Το λατρεμένο σου κοριτσάκι!!
Υ.Γ. Πλάκα σου κάνω, μπαμπά!! Κούλαρε !! Είμαι στη Μαρία. Απλώς ήθελα να σου πω πως στη ζωή
υπάρχουν πολύ χειρότερα πράγματα από τους βαθμούς του τριμήνου που θα βρεις στο κομοδίνο!!!!!!!!!!
Σʹ αγαπώ !!..
Ελένη Νάκα

4η Γιορτή Ελιάς
Εδώ και τρία χρόνια, το τελευταίο
Σάββατο του Νοέμβρη, οι κάτοικοι των
Παπαδατών υμνούν το ιερό δέντρο της
ελιάς σε μια γιορτή στην οποία δεν
συμμετέχουν

μόνο

κάτοικοι

των

Παπαδατών αλλά και από τα γύρω
χωριά και έτσι η πλατεία του χωριού
πλημμυρίζει από κόσμο καταχείμωνα.
Για τη διασκέδαση του κόσμου υπάρχει
ζωντανή ορχήστρα και χορευτικά από
διάφορα μέρη της χώρας μας, ενώ το
χορευτικό των Παπαδατών είναι αυτό
που ‘’ανοίγει’’ τη γιορτή με παραδοσιακούς τοπικούς χορούς. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να
δοκιμάσουν παραδοσιακούς μεζέδες, τσίπουρο και κρασί που προσφέρονται δωρεάν από το Σύλλογο του
χωριού.
Ελπίζουμε και φέτος στην 4η πλέον Γιορτή Ελιάς να διασκεδάσουμε το ίδιο όμορφα όσο και τα
προηγούμενα χρόνια.
Λαμπρινή Σιντόρη

Οι πιτσιρίκοι
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Ο «συνοδοιπόρος» του ανθρώπου υπό εξαφάνιση
Κάποτε ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της επαρχιακής γοητείας, αλλά και της λαϊκής παράδοσης. Σήμερα
πια έχουν απομείνει ελάχιστα, μιας και τα αντικατέστησαν τα τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα.
Ο λόγος για τα συμπαθητικά γαϊδουράκια. Ο όνος, γομάρι ή απλά ο
κοινός γάιδαρος εξαφανίζεται σιγά‐σιγά από τη χώρα μας.
Χαρακτηριστικό είναι πως από τα 508.000 γαϊδούρια που υπήρχαν
στην Ελλάδα το 1950, το 1995 μειώθηκαν σε 95.000, ενώ σήμερα
υπάρχουν λιγότερα από 16.000.
Στην Ελλάδα οι όνοι διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στην
πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών
(ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα). Η συμβολή τους στην εξέλιξη της
ελληνικής γεωργίας ήταν καθοριστική μέχρι την εισαγωγή των
αγροτικών μηχανημάτων, οπότε τα γαϊδούρια απαξιώθηκαν.
Αντίθετα, περίοπτη υπήρξε ανέκαθεν η θέση του γαϊδάρου στην
ελληνική παράδοση και λαογραφία.
Αυτό, όμως, που απαξιώνουμε εμείς το εκτιμούν οι ξένοι. Είναι
χαρακτηριστική η ιστορία ενός ζεύγους από το Βέλγιο που πριν από
μερικά χρόνια είχε πάει διακοπές στην Αρκαδία και γνώρισε τον
αρκαδικό όνο. Ζήτησαν να πάρουν στη χώρα τους δύο γαϊδουράκια
που είχαν εγκαταλείψει τα αφεντικά τους. Μετά από ένα χρόνο ήρθαν
πάλι στην Ελλάδα και πήραν άλλα δύο ζώα. Σήμερα οι δύο Βέλγοι
έχουν μια φάρμα όπου εκτρέφουν γαϊδούρια, πουλάνε το γάλα τους και μάλιστα πολύ ακριβά, ενώ
φτιάχνουν από αυτό περιζήτητα στην Ευρώπη φυσικά καλλυντικά.
Παναγιώτης Κοκκίνης

Ένα τραγούδι . . .
Τράβα σκανδάλη
Στίχοι: Μυρτώ Κοντοβά, Μουσική: Δήμητρα Γαλάνη, Πρώτη εκτέλεση: Άλκηστις Πρωτοψάλτη.
Πάλι τράβα σκανδάλη
Σʹ ότι προλάβαμε και ζήσαμε
Σημάδεψε και ρίξε στο κεφάλι.
Πάλι τις Κυριακές, που αλητεύαμε
Και τις βιτρίνες, που χαζεύαμε
Σημάδεψε και πάτα τη σκανδάλη
Δεν χωρίζουν, όμως, έτσι οι ζωές
Των ανθρώπων, που αγαπήθηκαν
με τόσο κόπο
ή κι οι δυο μας ή κανείς
ως την άκρη της κλωστής ισορροπήσαμε εμείς.
Πάλι ότι προλάβαμε και ζήσαμε
Και όλα αυτά, που ψιθυρίσαμε
Σημάδεψε και ρίξε στο κεφάλι.
Πάλι καθώς τα ρούχα μας σωριάζονται
Στα σώματα μας, που αγκαλιάζονται
Σημάδεψε και πάτα τη σκανδάλη.

Οι πιτσιρίκοι

Το τραγούδι ακουγόταν στην τηλεοπτική
σειρά του MEGA ‘’Κλείσε τα μάτια‘’, όπου
πρωταγωνιστούσαν οι ηθοποιοί :
Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Πέμυ Ζούνη,
Ιωάννα Παππά, Άρης Σερβετάλης, Θάλεια
Ματίκα, Κώστας Κάππας, Χρήστος Λούλης,
Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Σούλη Σαμπάχ,
Ανατολία Αθανασιάδου και ο Μάξιμος
Μουμούρης.
Κατερίνα Κίτσιου
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Γελοιογραφία
‘’ Οι Συνομήλικοι του Αρκά ‘’

Νίκος Χρήστου
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