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Η ΛΑΜΨΗ...

Σαββατοκύριακο σήμερα και καλείται η ταπεινή τούτη στήλη να συμβάλει με το δικό της τρόπο στο μήνα αγάπης που
καθιερώθηκε από φέτος στο νησί μας. Και το κάνουμε με αίσθημα ευθύνης με τον πλέον ειδικό. Τον πρώην υπουργό
Παιδείας και νυν αντιπρόεδρο της Βουλής Τάσο Κουράκη, ο οποίος μέσα από την ποίησή του ανέδειξε τον έρωτα της
σύγχρονης ταραγμένης εποχής. Ιδού λοιπόν ένα μικρό δείγμα έτσι ώστε πρωί πρωί να …στανιάρετε! «Και να παίρνουν
μπρος οι πυροκροτητές/ και κείνη να σφίγγει/ το φυτίλι στον κόλπο της/ να καθυστερήσει την έκρηξη/ να ζήσει
ολοκαύτωμα/Λάμψη!» Έχει και συνέχεια, την οποία όμως σας την επιφυλάσσω για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου…

Ξενερώνουμε και πάμε στη Ζωή (μία είναι η Ζωή), η οποία κήρυξε ανένδοτο πόλεμο ενάντια στον πρώην σύντροφό της
Αλέξη. Κεντρικό της σύνθημα «ξεκινάμε για τους ρίξουμε και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πέσουν». Εδώ υπό άλλας
συνθήκας θα πήγαινε το «make love not war», αλλά, άμα έχεις απέναντί σου ένα τέτοιο πολιτικό σκηνικό και από την άλλη
τη Ζωή, τα πράματα δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολα!

Πόσο μάλλον όταν έρχεται o Σώρρας! Ο οποίος εκλήθη από τηλεοπτικό αστέρα να δώσει συνέντευξη για τα μελλοντικά του
σχέδια, αποκαλύπτοντας ότι θα κατέβει στις επόμενες εκλογές. Έχει μάλιστα στο «τσεπάκι του» ένα 35%! Μάλιστα, δεν
δίστασε να απειλήσει το δημοσιογράφο ότι θα τον ξυλοφορτώσει! Κι αντί αυτός να διακόψει τη συνέντευξη και να μην του
δώσει τηλεοπτικό βήμα, επιπλέον τη διαφήμιζε! Διαφήμιζε δηλαδή το λαϊκισμό, τον οποίο υποτίθεται ότι κατακρίνει μέσα
από το δελτίο ειδήσεών του. Για μια χούφτα… τηλεθεατές!

Και δεν είναι που έρχεται ο Αρτέμης σε μια ελληνική κοινωνία όπου βρίσκεται σε απόγνωση, οπότε όλα να τα περιμένεις.
Είναι η αίσθηση ότι ο κόσμος τρελάθηκε! Λαϊκιστές σαν τους Τραμπ, Ερντογάν, Λεπέν και κ.λπ. δίνουν το δικό τους σόου σ’
έναν πλανήτη που λες κι άλλαξε δρόμο. Ο Τραμπ κλείνει κατάμουτρα το τηλέφωνο στον Αυστραλό πρωθυπουργό, σε
συνέντευξη Τύπου της Λεπέν έβγαλαν σηκωτό δημοσιογράφο, τον οποίο στη συνέχεια «τουλούμιασαν» οι
σωματοφύλακες, ο Ερντογάν με τους… τσαμπουκάδες του στη Μέρκελ.

Δεν ξέρω πού θα μας βγάλει η κατάσταση αυτή, αλλά με πιάνει τρόμος βλέποντας τον Αλέξη να θέλει να σώσει σε πρώτη
φάση την Ευρώπη και μετά τον κόσμο. Και ας διαλύεται η Ελλάδα…

 

 

Μπορεί να πέφτει έξω στις προβλέψεις της, αλλά απτόητη η εφημερίδα προαναγγέλλει συνέχεια νέες ημερομηνίες καταστροφών! Πού θα πάει, στο τέλος θα μας κάτσει…
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ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ…

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1968

Η ονομασία της πλατείας Σαπφούς

Θέμα τοποθέτησης του αγάλματος της Σαπφούς ξεσπάει στη Μυτιλήνη με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα στον τοπικό
Τύπο. Το άγαλμα στο Δήμο Μυτιλήνης το είχε προσφέρει η Αγγλίδα ποιήτρια Ρως Μακόλευ και τοποθετήθηκε στο σημείο
που βρίσκεται και σήμερα, πλην όμως σε μια πλατεία που δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή εικόνα.

Ο δικηγόρος Δημ. Κατσάνης, με γράμμα του στο «Δημοκράτη», προτείνει το άγαλμα να μετεγκατασταθεί στο Πάρκο
Καραπαναγιώτη, διότι έτσι αρμόζει στην ιστορία της αρχαίας ποιήτριας. Η εφημερίδα, όμως, παίρνει αντίθετη θέση και
σε σχόλιό της ανάμεσα στα άλλα επισημαίνει: «Τα αγάλματα έγιναν για να βρίσκονται σε κοινή θέα και όχι απομονωμένα
και μπλεγμένα μέσα σε πυκνή βλάστηση… η κοινωνικότητα της μεγάλης ποιήτριας ήταν παροιμιώδης, γι’ αυτό και πάντα
ήθελε να έχει γύρω της ανθρώπους και να κινείται με άνεση μέσα σ’ αυτούς». Τελικά το άγαλμα παρέμεινε στη θέση του,
η δε πλατεία πήρε το όνομά της…

 

ΕΙΠΕ

«Τα δάκρυα του κ. Μουζάλα δεν αρκούν, η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει, αντιμετωπίζοντας τις
επιπτώσεις από το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα στις τοπικές κοινωνίες».

Κυριάκος Μητσοτάκης,πρόεδρος της Ν.Δ. (in.gr)
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Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

Ο Θεός να βάλει το χέρι του! - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

jim — Η εκπρόσωποι της Εκκλησίας κωλυσιεργούν εσκεμμένα για να
κρύψουν τις οικονομικές ατασθαλίες που έχουν κάνει. …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.

Ρεσιτάλ εικαστικών και μουσικής! - EmprosNet.gr
1 comment • 7 μέρες πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Gracias de todo corazón por divulgarlo.
Ευχαριστούμε πολύ
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