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Το Πάσχα είναι εδώΔευτέρα - Τρίτη είχαμε το χιονάκι μας, θα έχει μερικές ψιλοβροχές ως το Μεγάλο Σάββατο αλλά από την Κυριακή του Πάσχα και μετά ο καιρός θα είναι υπέροχος, η άνοιξη θα βάλει το καλύτερό της λουλουδιασιό φόρεμα και θα εγκατασταθεί μόνιμα στο Πή- λιο, έτσι υπόσχονται οι μετεωρολόγοι.Το Χιονοδρομικό θα λειτουργεί, θα παίρνουμε φόρα από την κορυφή με τον Γρηγόρη και θα κατεβαίνουμε βολίδα από το Πανόραμα ως το Καταφύγιο ποιος θα φτάσει πρώτος -  πιο κάτω όχι, η Φαλκονέρα θα είναι κλειστή, δεν έχει αρκετό χιόνι. Με ενθουσιάζει η ιδέα, δεν θυμάμαι να έχω κάνει σκι ανήμερα το Πάσχα άλλη φορά στη ζωή μου.•  Τη Μεγάλη Πέμπτη, βράσαμε και βάψαμε τα αβγά, τους κάναμε σχέδια πάνω με παλιά τεχνική: ακουμπάς πάνω τους φύλλα από τσουκνίδες, μολόχες, τριανταφυλλιές και ό,τι άλλο υπάρχει πρόχειρο σε φυτό, το δένεις γύρω-γύρω με κάτι σαν τούλι ή παλιά κάλτσα νάιλον γυναικεία και τα βράζεις μέσα στην μπογιά. Πάνω στο αβγό, όταν το βγάλεις, θα έχει αποτυπωθεί το σχέδιο του φύλλου.Ολα παραδοσιακά δηλαδή: τα κουλούρια έχουν ήδη γίνει, το Σάββατο θα παραλάβουμε το κατσίκι που θα οβελίσουμε και μαζί του τις αντεριές, συκωταριές και ποδαράκια για τη μαγειρίτσα. Φυσικά, δεν μπορούν να λείπουν τα μαρούλια για τις σαλάτες, το τσίπουρο, το ούζο, το κρασί, τα αβγά και οι λαγοί από σοκολάτα -  τίποτε δεν λείπει για να γιορτάσουμε το Πάσχα.•  Το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε με τις Λειτουργίες του Επιταφίου και της Ανάστασης -  ήταν οι μόνες σχέσεις που είχα με την Ορθοδοξία ως την εποχή του Χριστόδουλου. Η επιθετική πίστη του μακαρίτη, η εμπλοκή του με την πολιτική και τη Δεξιά του Κυρίου και η στάση του με τις ταυτότητες με έκανε να διακόψω και τις ελάχιστες αυτές σχέσεις -  μήπως τώρα που μας άφησε αυτός μπορώ εγώ να τις αποκαταστήσω;
«Δεν βαριέσαι» μου είπε ο Γλυν- ζώνιος μόλις σηκώθηκε πάνω από τις βιολέτες που είχε σκύψει και έπαιρνε βαθιές αρωματικές ανάσες· «πού να 

μπλέκουμε μ ε όλα αυτά ταχριστιανι-

κ ά ...  Μ πορούμε να βάλουμε σιντί να 
ακούμε βυζαντινή μουσική ή ορατό
ρια  καθολικά. Είναι ανάγκη να τρέ
χουμε στην εκκλησία;».

Sic transit gloriaΙσως για μας να μην είναι ανάγκη -  ο Ακης Τσοχατζόπουλος έτρεχε όμως τέτοιες ημέρες σπς μητροπόλεις, στα «Αι γενεαί πάσαι» των Επιταφίων και στα «Χριστός Ανέστη» των Αναστάσεων, να δει τους άλλους επίσημους και να τον δούνε. Αγήματα του παρουσίαζαν όπλα, πρώτον-πρώτον τον ευλογούσαν οι παπάδες και οι δεσποτάδες, έτρεχαν κοντά του να τους δει και να τους θυμηθεί διάφοροι ζήτουλες, όλη τους τη δύναμη και τη χάρη έβαζαν οι ψάλτες οι δεξιοί και αριστεροί για να τέρψουν τον κύριο υπουργό. Ανήμερα το Πάσχα μάλιστα ήταν ο τελετάρχης των επισκέψεων όλης της ηγεσίας της χώρας στα στρατόπεδα, μια που ήταν υπουργός Αμυνας.Και είναι από την Τετάρτη στα κρατητήρια της Ασφάλειας της Αθήνας ο κάποτε κραταιός Ακης -  για εκείνα τα υποβρύχια που έγερναν

επειδή οι μίζες είχαν τοποθετηθεί μονόμπαντα και δεν τα παρελάμβα- ναν οι νεοδημοκράτες, μπορεί και να μην παραλήφθηκαν ακόμη, δεν ξέρω τι απέγιναν. Sic transit gloria, Aki. Θ α έχει καιρό να φιλοσοφήσει στη φυλακή για το νόημα της ζωής και του κόσμου.•  Πολλά εκατομμύρια ευρώ μίζες, πάρα πολλά. Οπως και με τη Siemens, αυτοί οι άθλιοι Γερμανοί που θέλουν να κάνουν την Ευρώπη σαν τα μούτρα τους και καταστρέφουν όλες τις μεσογειακές αξίες, από τον μεσημεριανό υπνάκο ως τις μίζες, αυτοί αποκάλυψαν το σκάνδαλο.•  Οσοι όμως νομίζουν ότι μέσω της πασχαλινής κράτησης του πρώην παντοδύναμου υπουργού ξεπλένεται και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, λάθος υπολογισμούς κάνουν: Εβδομάδα των Παθών για Π αΣοΚ  - Νέα Δημοκρατία, ούτε 35% δεν τους δίνουν αθροιστικά οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πώς το έλεγαν οι Βυζαντινοί, ότι προτιμούν το «τουρκικόν σαρίκιον» από την «παπική τιάρα»; Ο ι Νεοέλληνες προτιμούν την καταστροφή της δραχμής παρά ΠαΣοΚ  - Ν Δ στην εξουσία.

Κάνουν ό,τι μπορούν και οι ηγεσίες των δύο κομμάτων για να δικαιώσουν την οργή των ψηφοφόρων -  η πρώτη κίνηση του κ. Βενιζέλου ήταν να απο- τίσει φόρο τιμής στην οικογενειοκρατία και στη νομενκλατούρα του ΠαΣοΚ αναθέτοντας στη Φώφη Γεννηματά καθήκοντα εκπροσώπου του.Ο  άλλος, ο Αντώνης Σαμαράς, πήγε στο Φανάρι, πήρε κουτάλα και φωτο- γραφήθηκε να ανακατώνει σε χύτρα το μύρο, για να δείξει πόσο χρισπανός και δεξιός είναι. Τόσα και τόσα έχει κάνει και έχει πει, τόσες φορές έχει επικα- λεσθεί τον Θεό και τη βοήθειά του, τίποτε: Καρατζαφέρης, Κομμένος και ο Μιχαλολιάκος της Χρυσής Αυγής είναι πολύ πεισπκότεροι από τον ίδιο στο πεδίο του συντηρητισμού και του εθνικισμού όπου διάλεξε να δώσει τη μάχη. •  Μόνη λύση για τη ΝΔ να παραιτηθεί από πρόεδρος ο Σαμαράς υπέρ του Αγίου Φακός που αχ; συνήθως θα φθάσει το Μεγάλο Σάββατο με στρατιωτικό αεροπλάνο και θα γίνει δεκτό με τιμές αρχηγού κράτους. Δεν υπάρχει τίποτε αυθεντικότερα ελληνοχριστιανικό από το εξ Ιεροσολύμων Αγιο Φως, μόνο αυτό μπορεί να σώσει τη Νέα Δημοκρατία.

Πασχαλινά αποθέματαΤο αποφάσισα, δεν μου φθάνει η αποχώρηση του Χριστόδουλου: αν δεν σταματήσει να έρχεται με αεροπλάνο το Αγιο Φως και να γίνεται δεκτό με τιμές αρχηγού κράτους, δεν ξαναπατάω το πόδι μου σε εκκλησία.
«Σωστό» συμφώνησε ο Γλυνζώνι- ος. «Εχουμε όμ ω ς άλλο πρόβλημα, 

σοβαρότερο -  θυμάσαι εκείνη την 
ιδέα του Διονύση για το σούπερ γκά- 
τζετ, τα γυαλιά που θα ή σαν και τηλε
οράσεις, θα τα φ ορούσε κανείς στην 
πλαζ και θα μπορούσε να βλέπει ται
νίες κάνοντας ηλιοθεραπεία;».Δεν τη θυμόμουνα, δεν την είχα ακούσει.

«Α, ναι, μπερδεύτηκα, δεν μιλούσε 
γι ’ αυτή, στον ύπνο του την έβλεπε. 
Ε  λοιπόν, την υιοθέτησε η Γκουγκλ, 
που ανακοίνω σε ότι θα κατασκευά
σει γυαλιά για να βλέπεις ιντερνέτ...» .Και ποιο είναι το πρόβλημα;

«Το πρόβλημα είναι ότι ο  Διονύ- 
σ ης θεω ρεί ότι ο  Γρηγόρης τού έκλε
ψ ε την ιδέα και την πούλησε στην 
Γκουγκλ· είναι πυρ και μ α νία ...» .

«Ετσι είναι, και δεν θα έρθει να βο
ηθήσει στο ψ ήσιμο του αρνιού· άρα 
δεν θα μπορείτε να πάτε για σκι μ ε  
τον Γρηγόρη- ούτε ο  Σπ ήλιος θα έρ
θει» μου είπε α ς τελευταίες εξελίξεις στο αφτί η Φωνή.Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, δεν θα γίνουμε από δυο χωριά για τέτοια αστεία θέματα. Εγώ το σκι δεν το χάνω, το αποφάσισα· αν δεν έρθουν ο Διονύσης και ο Σπήλιος να βοηθήσουν όσο θα λείπουμε με τον Γρηγόρη (που, δεν το συζητώ, αποκλείεται να έκανε κάτι τέτοιο), θα το ετοιμάσουμε πρωί-πρωί και θα το στείλουμε στον φούρνο το κατσικάκι. Θα στρώ- σουμε πάνω στο ταψί κληματόβεργες και θα το ακουμπήσουμε πάνω, θα γίνει λουκούμι.Πρέπει να το απολαύσουμε το Πάσχα, μόλις περάσει θα αρχίσει στ’ αλήθεια η προεκλογική εκστρατεία, σας 6 Μαΐου ψηφίζουμε. Και αν δεν σχηματίσουμε αποθέματα απόλαυσης τη Λαμπρή, δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα αντέξουμε όσα θα συμβούν τις επόμενες εβδομάδες, ημερολόγιό μου.

Διόδωρός Κυψελιώτης

γραμματο
I  1 1 [  ®  j i diodorus@tovima.gr...........................................................

Ω ς φαρμακοποιός μπορείς να πουλάς το μαγαζί σου εισπράττοντας ένα τεράστιο ποσό «αέρα» από κάποιον άλλον που θέλει να κάνει την ίδια δουλειά -  αλλά του το απαγορεύει ο νόμος, ακριβώς για να έχεις εσύ το προνόμιο να του το πουλήσεις. Δικαιούσαι, μετά την πώληση, να πάρεις μία καλή σύνταξη, από ένα καλόΤαμείο -  διπλάσια τουλάχιστον από άλλους επαγγελματίες. Πώς γίνεται, λοιπόν, ενώ ως φαρμακοποιός που είσαι επί 30 χρόνια προστατευόμενος και προνομιούχος επαγγελματίας, να αυτοκτονείς κατηγορώντας τους ευεργέτες σου πολιτικούς ότι σε αδίκησαν;
Ν. Κτιστάκης, (3gmail.com

Παρακολουθώντας τούς από τηλε- οράσεως ξύλινους μονόλογους της πλειοψηφίας των «εν ενεργεία» πολιτικών εν όψει της εκλογικής

αναμέτρησης διαπιστώνουμε ότι είτε (α) είναι περιορισμένης ευφυΐας και αδυνατούν να αντιληφθούν τη σημερινή πραγματικότητα της χώρας είτε ότι (β) θεωρούν εμάς (τους πολίτες, ψηφοφόρους, πελάτες...) περιορισμένης ευφυΐας. Δύο (μεταξύ πολλών άλλων) σημαντικοί λόγοι για να τους μαυρίσουμε, 
ο εκ Ξάνθης 8 ΥΠ: Καλό Πάσχα■■■Οι τροϊκανοί σπάζουν το κεφάλι τους γιατί τα μέτρα δεν αποδίδουν και δεν έχουν καταλάβει ότι η οικονομία στη χώρα μας κινείται εντελώς διαφορετικά. Για παράδειγμα: το ΠΑΜΕ αποκλείει τα λιμάνια και οι τοπικοί ξενοδόχοι χωρίς διαφήμιση εξασφαλίζουν ως πελάτες αυτούς που δεν μπορούν να φύγουν- οι αναρχικοί κάνουν καταλήψεις και τα παρατεταγμένα απέξω ΜΑΤ γρά

φουν ολονυχτίες και υπερωρίες- οι αναρχοφασίστες σπάζουν βιτρίνες καταστημάτων και έτσι δίνουν δουλειά σε σεκιουριτάδες, σιδεράδες και τζαμάδες- οι εφοριακοί και οι γιατροί παίρνουν φακελάκι και το μετατρέπουν σε εξοχικά, βίλες, γιοτ και καταθέσεις- οι πολιτικοί διορίζουν από το παράθυρο, δίνουν μισθούς και παίρνουν ψ ήφ ους-όλα , μα όλα, με το χρήμα που κινείται απρόσκοπτα, όλα δουλεύουν ρολόι. Ακριβώς επειδή είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, η Ευρώπη μονίμως μας φθονεί και μας ζηλεύει, που ενώ δεν παράγουμε τίποτα εξαγώγιμο πάρεξελιές και ξερά σύκα, οι τσέπες του Ελληνα είναι γεμάτες. Και γι' αυτό σκαρφίζονται διάφορους τρόπους να μας τις αδειά- σουν. Εμείς όμως δεν καταλαβαίνουμε Χριστό και δεν πρόκειται να ενδώσουμε στον ωμό εκβιασμό. 
Πήτερ Ορτον, Αθήνα

■■■Η σύλληψ η του Ακη Τσοχατζό- πουλου είναι (έστω και καθυστερημένα) μία καλή αρχή, αρκεί βέβαια να υπάρξει και συνέχεια. Η ανομία και η ατιμωρησία αιρετών και κρατικών λειτουργώ ν έχουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για το σημερινό κατάντημα της κοινωνίας και της χώρας. 
Παντελεήμων Μήλου

Καλό Πάσχα τώρα και βλέπουμε... 
Αβαδαίος, αμνών και ωών 
■■■Η ρητορική μίσους των κομμάτων και τα οργισμένα πολιτικά συνθήματα είναι παράγωγα ενός ευρύτερου νοητικού πλαισίου βίας στο οποίο γαλουχούμαστε εξ απαλών ονύχων. Τ ο «από την κόψη του σπα
θιού την τρομερή... από την όψη που

με βια μετράει τη γη» του εθνικού Σολωμού, το «τις ημέρες άθροισα και 
δεν σε βρήκα και τα όπλα ζώστηκα και 
μόνος βγήκα...» του νομπελίστα Ελύ- τη, το κρητικό «θα κάνω μάνες δίχως 
γιους, γυναίκες δίχως άντρες ... και 
μωρά παιδιά να κλαίν' δίχως μανά
δες», ως επίσης το εκκλησιαστικό 
«αινείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγ
μού», που ακούγεται τις ημέρες αυτές, αποτελούν πυλώνεςτου εν λόγω πλαισίου. Και όταν η νόηση περιχαρακώνεται, γεννάει ιδεολογικά πείσματα. Για την πλειονότητα των Ελλήνων η ιστορία έχει πάψει να είναι ροή παρελθόντος-παρόντος- μέλλοντος, έχει γίνει μνήμη -  δηλαδή το παρελθόν έχει καταβροχθίσει τα έτερα δύο. Η προβολή του παρελθόντος πάνω στο σήμερα είναι που οδήγησε τον τραγικό φαρμακοποιό Δ. Χριστούλα στην αυτοκτονία.
Γ.Κ., (3otenet.gr

mailto:diodorus@tovima.gr
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Πάσχα ίω ν Ελλήνων...
ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΤΙΠΟΤΑ/ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΟΡΜΗΖΑΝ ςϊο«Ψ Η Τ < >  ΚΑΙ MONO ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ

ΕΙΝΑΙ Τ'ΑΜΕΛΕΤΗΤΑ...

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ/

ΤΟ "ΠΑΜΕ, 
ΣΥΜΦΩΝΕΙ)

J
ΕΦΕΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !  Η ΑΣΤΥΗΟΜ ΙΑ 
ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝ...

ΕΜΑΘΕΣ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ; Ο ΠΟΝΤΙΟΙ ΠΙΛΑΤΟΙ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ,Ο ΗΡΩΔΗΣ ΣΤΗ Ν Δ,
Η ΜΑΡΙΑ Η ΜΑΓΔΑΑΗΝΗ ΣΤΟΝ ΛΑΟΣ Ο ΒΑΡΑΒΒΑΣιτοΝΣΥΡΙΖΑ,Ο ΙΟΥΔΑΣ ΙΔΡΥΕΙ ΚΟΜΜΑ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΛΑΜΟΓΙΑ» ΚΑΙ Ο ΧΡΙΙΤΟΥΛΗΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΣ ΦΕΥΓΕΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ...

Ο ΣΑΜΑΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΞΡ ΦΡΕΝΩΝ / ξ ΕΧΑΣΑΝΕ. το ΑΡΝΙ 
ΣΤΗ ΣΟΥΒΛΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΘΑ ΤΟ ΦΑΕΙ ΚΑΜ Μ ΕΝ Ο .,

ΕΣΕΝΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ ΠΑ το ΜΝΗΜΟΝΙΟ; 
ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΣ Τ2ΡΑ... ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΑΠΑΝΤΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΥΒΛΙΣΜΑ

£ 3 L
ΕΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΛΕΝ 

ΣΑ Σ ΣΟΥΒΛΙΖΟΥΝΕ 5
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΨΗΦΙΣΕ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ 

ΕΙΔΙΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ της ΕΚΑΟΓΙΚΜΣΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
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