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ΣΑΤΙΡΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Τόλµη και γοητεία!
Στον καναπέ ο Άδωνις
πέφτει να χαλαρώσει

από το «µόχθο της δουλειάς»
µας έχει πια γλαρώσει

Απάνω στο χαλάρωµα
και πάνω στο ραχάτι

κοιµάται κι ονειρεύεται
σα να ‘ναι στο κρεβάτι

Βλέπει ένα όνειρο τρελό
πως κάποια φίνα ηµέρα

ανήµερα του Αη Λιά
πηγαίνει κρουαζιέρα

ετούτο είναι «απ’ τ’ άγραφα»
στο ίδιο κοτεράκι

να βρίσκεται ο Άδωνις
µαζί µε τον Πολάκη

εκεί που ταξιδεύανε
εσείσθει ξάφνου η πλάση

όπως συνήθως σείεται
ο Πάγκαλος σαν κλάσει!

Κι έγινε φοβερός σεισµός
που έφερε τσουνάµι

καθώς µαζί ψαρεύανε
ψήφους, µε το καλάµι

Αµέσως σταµατήσανε
τα χορατά, τ’ αστεία

και θύµιζε το σκηνικό
τόλµη και γοητεία!

Ξυπνάει το γλυκοχάραµα
και φτάνει το χαµπέρι…

πως του γκαντέµη την γκαντεµιά
στους ώµους του την φέρει!!!

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΣΙΓΑΡΑΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ

Σάββατο 5 - Κυριακή 6 Αυγούστου 2017

Α. 6 Αυγούστου 1945. Οι Η.Π.Α. ρίχνουν την πρώτη ατοµι-
κή βόµβα στη Χιροσίµα. Μόλις είχε τελειοποιηθεί και ήταν α-
γνώστων αποτελεσµάτων.

Β. Ο πόλεµος στην Ευρώπη έληξε στις 9 Μαΐου 1945. Οι Να-
ζί ηττήθηκαν κατά κράτος. Το όνειρο του Χίτλερ να γίνει κο-
σµοκράτορας έγινε κονιορτός. «Λογάριαζε χωρίς τον Ξενοδό-
χο». Χωρίς δηλ. το Στρατόπεδο των Συµµάχων».

Γ. Η Ιαπωνία, όµως, το τρίτο µέλος του Τριπλού Άξονα, δεν
παραδίδει τα όπλα. Αρνείται την παράδοσή της και την άνευ ό-
ρων στις Νικήτριες ∆υνάµεις !!! Και συνεχίζει τον πόλεµο υπε-
ροπτικά και πεισµατικά.

∆. Τότε οι Η.Π.Α. θεώρησαν κατάλληλη τη στιγµή να κά-
νουν χρήση του νέου τους όπλου. Τους δόθηκε η ευκαιρία
πάνω σε «χρυσό δίσκο».

Ε. Στις 6, λοιπόν, Αυγούστου 1945 ρίχνουν στη Χιροσίµα
την πρώτη ατοµική βόµβα. Ήταν πρωί. Ο κόσµος βάδιζε ανύ-
ποπτος, ανυποψίαστος, ελεύθερος !!! Εµφανίζεται, αίφνης,
στον ιαπωνικό ουρανό το αµερικανικό πολεµικό αεροσκάφος,
που έφερε το νέο όπλο, και το εξαπολύει ενάντια στο Νησί. Τη
Χιροσίµα.

ΣΤ. Η Ιαπωνία δεν µετανοεί. ∆εν παραδίδεται. ∆εν καταθέτει
τα όπλα.

Ζ. Τότε οι Η.Π.Α. ρίχνουν στις 9 Αυγούστου 1945 και δεύτε-
ρη ατοµική βόµβα στον νησί Ναγκασάκι.

Η. Η Ιαπωνία παραδίδεται πλέον στις Νικήτριες του Β΄ Πα-
γκοσµίου Πολέµου ∆υνάµεις: Ρωσία, Η.Π.Α., Αγγλία, Γαλλία
και άνευ όρων.

Σχόλιο 1ο. ∆ύο ηµεροµηνίες. ∆ύο ατοµικές βόµβες. ∆ύο πυ-
ρηνικά ολοκαυτώµατα. Άλλαξαν το ρου της Ιστορίας.

Σχόλιο 2ο. Χιλιάδες οι νεκροί. Υπερέβησαν τις 650 χιλιάδες.
Σχόλιο 3ο. Κανείς δεν θα µπορούσε να συλλάβει το ύψος

και το µέγεθος της καταστρεπτικής ισχύος της ατοµικής βόµ-
βας. Αποδείχτηκε υπερόπλο !!!

Σχόλιο 4ο. Εκατοντάδες οι τραυµατίες. ∆εκάδες οι πολυ-
τραυµατίες.

Σχόλιο 5ο. Τα παραµορφωµένα πρόσωπα φαινόµενο οι-
κτρό. Του πολέµου δεινό.

Σχόλιο 6ο. Οι «επιζήσαντες» µε φρίκη διηγούνταν τα όσα εί-
δαν και έζησαν.

Σχόλιο 7ο. Όσοι δε βρέθηκαν στα σηµεία πτώσης των ατοµι-
κών βοµβών, αυτοί εξαερώθηκαν στην κυριολεξία.

∆εν έµεινε ίχνος. Μόνο οι σκιές τους.
Σχόλιο 8ο. Οι θάνατοι από τα ραδιενεργά κατάλοιπα συνεχί-

στηκαν. Ίσως δε και να συνεχίζονται ακόµη.
Σχόλιο 9ο. Άλλο θλιβερό φαινόµενο. Οι τερατογεννήσεις.

Γυναίκες έγκυες γέννησαν ανθρωπόµορφα τέρατα.
Αιτία τα ραδιενεργά κατάλοιπα.
Σχόλιο 10ο. Ο πόλεµος είναι το δεινό των δεινών της Αν-

θρωπότητας !!!
Σχόλιο 11ο. Τα σηµεία, όπου έπεσαν οι ατοµικές βόµβες, έ-

γιναν: «ΠΑΡΚΑ ΕΙΡΗΝΗΣ».
Σχόλιο 12ο. Σε κάθε επέτειο κατακλύζουν τον ιαπωνικό ου-

ρανό εκατοντάδες περιστέρια και ακούγεται στεντορείως το
σύνθηµα: «ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ». «ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ».
«ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ». Ήρθαν, όµως, νέοι πόλεµοι. Ήρθε και
η τροµοκρατία !

Σχόλιο 13ο. Η τροµοκρατία ισοδυναµεί µε τρίτο παγκόσµιο
πόλεµο.

Σχόλιο 14ο. Οι καµικάζι, οι εθελοντικές αυτοκτονίες, σκορπί-
ζουν το θάνατο και την καταστροφή. Τη φρίκη. Τον τρόµο. Το
φόβο.

Σχόλιο 15ο. Η Συρία σπαράσσεται από την εµφύλια σύρρα-

ξη. Οι έως τώρα νεκροί ξεπερ-
νούν τις 750 χιλιάδες.

Σχόλιο 16ο. Μαίνεται εδώ
και 7 και πλέον χρόνια. Η ∆ιε-
θνής Κοινότητα παίζει το ρόλο
του απλού παρατηρητή και δεν
κάνει τίποτα για να λήξει.

Σχόλιο 17ο. οι Τσιχάντ έκο-
ψαν πολλά κεφάλια. Σκότωσαν αλλόθρησκους - Χριστιανούς.
Γιατί η ∆ιεθνής Κοινότητα µένει απαθής και αδρανής;

Σχόλιο ακροτελεύτιο. Τι κι’ αν ο άνθρωπος πάτησε τη σε-
λήνη; Τι κι’ αν η επιστήµη και η τεχνολογία έφτασε στα ύψη;
Γιατί, η Γη βάφεται κάθε τόσο µε αίµα; Γιατί η αλληλοεξόντωση
των ανθρώπων; Γιατί ο αλληλοσπαραγµός;

Η σφαγή; Ο πόνος; Η θλίψη; Το χάος;
Ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος είχε 60 εκατοµµύρια θύµατα. Ή-

ταν ο πλέον βροτολοιγός πόλεµος στην Παγκόσµια Ιστορία. Ο
πλέον πολυαίµακτος και ο πλέον φθοροποιός. Τα Σοβιέτ είχαν
27 εκατοµµύρια θύµατα. Είχαν το ½, σχεδόν, του συνόλου
των θυµάτων. Άρχισε την 1η Σεπτέµβρη 1939 και έληξε στις
δύο Σεπτέµβρη 1945. 6 χρόνια διήρκησε. 1945-1939 = 6 χρό-
νια.

Ήρθαν, όµως, και νέες εκατόµβες. Και νέοι πόλεµοι. Ήρθαν
και εµφύλιοι σπαραγµοί. Ήρθε η τροµοκρατία. Ήρθαν οι καµι-
κάζι. Ήρθε ο σκοτωµός αθώων ανθρώπων. Είναι παγκόσµια α-
πειλή. Είναι παγκόσµιος εφιάλτης.

Είναι τροµοκρατία µε πολλές µορφές και πολλά σχήµατα.
Η κραυγή: των Ιαπώνων: «ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΠΟΛΕΜΟΣ», δεν εισα-

κούστηκε.
Πολυτάραχος ο Πλανήτης Γη.

∆ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟ ΡΟΥ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ !!!
6 και 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1945

Του ∆ηµήτρη Γ. Μπράνη
Ερευνητή

Πολιτικού και Κοινωνικού Σχολιαστή

Στα σταροχώραφα
τού ∆ραχµανίου, µε-
τακόµιζαν* οι κάτοι-

κοι το θέρος τήν εποχή, όχι
πολύ µακρινή, πού το ψω-
µί ήταν η βάση τής διατροφής, τού λαού, ή δε ε-
ξασφάλιση του η πιο γλυκειά προσδοκία, µεγά-
λη δε αναστάτωση επικρατούσε, στα αγροτικά
σπίτια, για την οργάνωση τού Θέρου, δρεπά-
νια, δεµατικά, συγύρια, φ'τσελες1,
κλειδοπίνακα2 και άλλα χρειώδη τού υπαίθριου
βίου, ετοιµάζονταν, ελέγχονταν. Νύχτα µε την
δροσιά, µπουλούκια, συντροφιές, ζώα, κουδού-
νια, σε µακριές σειρές, οι θεριστές, έπαιρναν τις
στράτες Βόρεια, στα λεγόµενα "Ρεβένια" χωρά-
φια κυρίως, στα πλα'ια και στα ισιώµατα, πού "
καµώνονταν"3, γιατί τα καµπίσια "πνίγονταν"4

και ήσαν βαριά, για τα ζευγάρια. Πολλοί είχαν
και µόνιµες καλύβες, στα µακρινότερα, όπως
στο µικρό οροπέδιο τών Βασιλικών, όπου υ-
πήρχε και αγροτοποιµενικός οικισµός, πού έχει
καταγραφεί και ώς ∆.∆. τού ∆ήµου Ελατείας το
1835. Παρά τις αναπόφευκτες αλλαγές ιδιοκτη-
σίας, πολλοί ακόµη κατέχουν γή εκεί και την εκ-
µεταλλεύονται και σήµερα. Θερισµός και αλώ-
νια, ήταν οι πανάρχαιες αξίες τής ζωής, αναµε-
νόµενες µε λαχτάρα, µέχρι την τελευταία στιγ-
µή, όταν και ένας φτωχότερος φαµελίτης, έβαζε
δύο τρία φορτώµατα σταριού, στ' αµπάρι,για
τον σκληρό χειµώνα,αισθανόταν την αγαλλίαση
και την χαρά να τον κυριεύει, όπως παραστατι-
κά αποτυπώνουν, οι δύο φωτογραφίες εποχής.

* Ίδρυαν τις αρχαϊκές τους καλύβες, όταν η από-
σταση από την έδρα, δεν επέτρεπε την αυθηµε-
ρόν επιστροφή, άλλωστε και η κόπωση, αλλά και
η ανάγκη διαφύλαξης, τών καρπών το επέβαλ-
λαν.

1 Φ'τσελες,ξύλινες µεγάλες και µικρότερες, κυλιν-
δρικες βαρέλες νερού,απαραίτητες απολύτως.

2 Κλειδοπίνακο, ξύλινο σφαιροειδές σκεύος για ε-
λιές, τυρί, προσφάγια, παλιά απαραίτητο στούς
ξωµάχους .

3 καµώνονται, είναι καλλιεργήσιµα.
4 πνίγονται κρατούν νερά, υγρολείβαδα, γή µε

πηλώδη σύσταση.
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1. Η ανάπαυση του
θεριστή, σε τέτοιο
µαξιλάρι,  είναι
γλυκειά, σαν την
µυρωδιά από τα
φ ρ ε σ κ ο κ ο µ µ έ ν α
στάχυα, την καλή
σοδειά, την σωµατι-
κή επαφή µε την µά-
να γή. 

Οι θηµωνιές στηµένες έτοιµες, περιµένουν τον Αλωνισµό καιρός για έναν
κύκλιο ιερό χορό, µε υπόκρουση ενός παλαιότυπου οργάνου, µε τα χέρια
σεβίζοντας άνω, τα πόδια κάτω κρούοντας το γόνιµο χώµα, ξυπνώντας τα
αγαθοποιά πνεύµατα που κοιµούνται στην αγκαλιά της γης, ενώ µία τσό-
τρα κρασί  βοηθάει να ακουστεί, το θριαµβικό άσµα, που κινητοποιεί την
βλάστηση, την ευφορία και την ίδια την ζωή, που βασίζεται στους πολύτι-
µους σπόρους. 


