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i.

 1.«Στα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής ο υμνογράφος θρηνεί για την αχαριστία του λαού του

Θεού που  ευεργετήθηκε  και  αντί  αντίχαρης  σταύρωσε  τον  Υιόν  Του.  «Ους  έθρεψε το  μάννα

εκίνησαν την πτέρναν κατά του ευργέτου»συνήθως έτσι συμβαίνει πάντα,ο ευεργετούμενος φέρει

βαρέος τη γενναιοδωρία του δωρητή. Αφού δεχτεί τα δώρα τις προσφορές του ευργέτη,συχνά

αναλυόμενος σε υποκριτικά δάκρυα τάχα ευγνωμοσύνης, έχει ήδη σχηματίσει στο νου του τον

τρόπο με τον οποίο θα εκδικηθεί  για την αδυναμία του.Γιατί  αυτό είναι   η πορεία προς την

αχαριστία.ii»

2.«Χαρακτηριστικό  είναι  το  γεγονός  ότι  ο  αχάριστος  ,αφού,  στηριζόμενος  στις  πλάτες  του

ευεργέτη του, επιτύχει τους ιδιοτελείς σκοπούς του, φοβούμενος ότι θα μαθευτεί ,στην κοινωνία,

ότι  δεν  είναι  αυτόφωτος  αλλά  ετερόφωτος  και  ότι  η  όποια  πρόοδος  του  οφείλεται  στην

ευεργεσία , κατά κύριο λόγο  τρίτου προσώπου και όχι τόσο στο <<σπαθί >>του ,όπως αυτάρεσκα

διατυμπανίζει , για να μη θιγεί  ο υπερφίαλος εγωϊσμός του, τότε <<διαρρέει>> παντού ότι   έχει

 δήθεν διακόψει   πρό πολλού  χρόνου τις σχέσεις του με αυτόν   ,τον οποίο και κακολογεί  για να
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γίνει πειστικός και  από πάνω του κηρύσσει και τον <<πόλεμο>>…Με αυτό τον τρόπο ,πιστεύει

ότι  απαλλάχτηκε  από  ένα  μεγάλο  και  δυσβάστακτο   φορτίο  ,εκείνο  της  ευγνωμοσύνης  ,που

<<σήκωνε>> και  έτσι ανακουφίστηκε…Η ευεργεσία ,άλλωστε, είναι χρέος και κανείς δεν θέλει

να χρωστάει!… Αχαριστία: Το αποπαίδι της ευεργεσίας και η μητέρα της αναισχυντίαςiii.»

 3.«Συνήθως έκαστος μαΐστωρ είχε το εργαστήριόν του, εις το οποίον υπηρέτουν οι βοηθοί του

(καλφάδες) και οι μαθητευόμενοι (τσιράκια)iv». Απ. Β. Δασκαλάκης

4.«Εις  ωρισμένην ημέραν του έτους συνήρχοντο τα μέλη και εψήφιζον  δια την εισδοχήν του

μαθητευομένου, δια την οποίαν ούτος κατέβαλλε χρηματικόν τι ποσόνv».

6.«…έπρεπε να υπηρετήση επί τινα χρόνον ως μαθητευόμενος (τσιράκι), πλησίον μέλους και να

προταθή υπό του εκπαιδευτού του μετά της βεβαιώσεως ότι εξέμαθε πλήρως την τέχνην και ότι

είναι καλού χαρακτήρος και αμέμπτων ηθώνvi». Απ. Β. Δασκαλάκης

7.«πλήρως  την  τέχνην  και  ότι  είναι  καλού  χαρακτήρος  και  αμέμπτων  ηθών.  Εις  ωρισμένην

ημέραν του έτους συνήρχοντο τα μέλη και εψήφιζον δια την εισδοχήν του μαθητευομένου, δια

την οποίαν ούτος κατέβαλλε χρηματικόν τι ποσόν»vii. Απ. Β. Δασκαλάκης

Μια ανάγλυφη εικόνα των συντεχνιών μάς δίνει η εκόνα που ακολουθείviii. Η πορεία του τσιρακιού και

του κάλφα μέσα στα σινάφια των συντεχνιών περιγράφονται στη συνέχεια.Φυσικά δεν εννοούμε όλα

τα τσιράκια και τους καλφάδες ,αλλά τα ελάχιστα και δακτυλοδεικτούμενα τσιράκια και καλφάδες.  

Αγαπητέ αναγνώστη,
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Πριν αρχίσεις την ενημέρωση για το  τσιράκι και τον κάλφα, θα μου επιτρέψεις να παραθέσω

ένα κείμενο ενός Καθηγητή  για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα που έχουν το τσιράκι και ο Κάλφας.

Αυτό  γίνεται  για  λόγους  μετροέπειας  και  για  να  θυμηθούμε  λίγο  και  το  παρελθόν.Φυσικά  δε

γενικεύουμε και ελπίζουμε η κατηγορία αυτή να αποτελεί εξαιρεση στο μικρόκοσμό μας. Λοιπόν ο Απ.

Β.  Δασκαλάκης στο  βιβλίο  του:  Ο  Ελληνικός  Λαός  κατά  την  περίοδο  της  Τουρκοκρατίας:

Πανεπιστημιακαί  Παραδόσεις,  Αθήνα  1962  γράφει,  Πως  γίνεται  κάποιος  τσιράκι  σε  μια

συντεχνία.ix:

«Προκειμένου περί συντεχνιών τεχνικής φύσεως ίνα εγγραφή τις μέλος, έπρεπε να υπηρετήση

επί τινα χρόνον ως μαθητευόμενος (τσιράκι), πλησίον μέλους και να προταθή υπό του εκπαιδευτού

του  μετά της βεβαιώσεως ότι εξέμαθε πλήρως την τέχνην  και  ότι είναι καλού χαρακτήρος και

αμέμπτων  ηθών.  Εις  ωρισμένην  ημέραν  του  έτους  συνήρχοντο  τα  μέλη και  εψήφιζον  δια  την

εισδοχήν  του  μαθητευομένου,  δια  την  οποίαν  ούτος  κατέβαλλε  χρηματικόν  τι  ποσόν.  Τα μέλη

εκαλούντο μαΐστορες, ο δε διευθύνων την συντεχνίαν,  εκλεγόμενος δια γενικής συνελεύσεως των

μαϊστόρων δι’ εν ή περισσότερα έτη προεδρεύων των συνελεύσεων των μαϊστόρων και εν γένει

εκπροσωπών την συντεχνίαν, εκαλείτο πρωτομαΐστωρ. Κοινώς τα μέλη εκαλούντο μάστορες και ο

πρόεδρος  πρωτομάστορας.  Συνήθως  έκαστος  μαΐστωρ είχε  το  εργαστήριόν  του,  εις  το  οποίον

υπηρέτουν οι βοηθοί του (καλφάδες) και οι μαθητευόμενοι (τσιράκια)».

Από όσα καταλαβαίνω το τσιράκι ακολουθεί  τα εξής βήματα για  τον θώκο:

1.Υπηρετεί για κάποιο χρονικό διάστημα ως «μαθητευόμενος».Ειναι άψογος,πάντα  στην ώρα του,

υποκλινεται και χαμογελάει,προσφέρεται για θελήματα.

2.Μετά προτείνεται από «τον εκπαιδευτή του» για τα περαιτέρω.Σχεδόν κάθε μέρα είναι έξω από

την  πόρτα  του  γραφείου  ή  του  σπιτιού  του  πρωτομαΐστορα   και  εκλιπαρεί  να  προχωρήσει  η

διαδικασία…..

3. Το τσιράκι πρέπει να πάρει βεβαίωση από «τον εκπαιδευτή του» ότι έμαθε την τέχνη πλήρως!

Φέρνει  έτοιμες  τις  βεβαιώσες  την  κατάλληλη  ώρα  και  αρπάζει  =   παίρνει  τις  υπογραφες  του

προϊσταμένου του-μαΐστορα

4.Πρέπει επίσης να  πάρει χαρτί  ότι είναι «καλού χαρακτήρος», όπως λέμε καλό παιδί (χαμηλών

τόνων).Αυτό ταιριάζει  απόλυτα στις περιπτώσεις μας ,γιατί όλοι τους είναι  όντως χαμηλών τόνων .

Είναι ασπόνδυλα όντα. έρπουν  και υποκρίνονται. Οι τόνοι θα υψωθούν  , όταν  πάτήσουν   το πόδι

στην εξουσία.Δεν βιάζονται είναι πολύ ευφυείς για να σηκώσουν κεφάλι πριν  πάρουν την εξουσία. Το

κεφάλι κάτω ,όχι το κεφαλι ψηλά.
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5. Το τσιράκι πρέπει να αποδείξει ότι είναι  «αμέπτων ηθών»!Αυτό θέλει συζήτηση και που να

ξέρεις το άμεπτον;  Πού να ξέρει ο πρωτομαΐστορας από  που κρατάει η σκούφια του; Πρέπει να

ψάξει στο ποινικό μητρώο ,δηλαδή να πάει στα δικαστήρια . Εκεί ο Θεός να βάλει το χέρι του.Τις

αμαρτίες,  τις  ξέρουν  οι  εξομολόγοι,  δηλαδή  οι  ιερείς-πνευματικοί  που  έχουν  το  officio της

εξομολόγησης. Αυτό το ξέρουν μόνον  οι εξομολόγοι είναι όμως απόρρητο. Προσέξτε υπάρχουν  και

ποινικά  αδικήματα  ,που  δεν  παραγράφονται  π,χ  η  πλαστογραφία  ή  άλλα  μη  παραγραφόμενα

αδικήματα!!!. Μπορεί να εκκρεμεί κάτι .Το απευχόμαστε ,γιατί είναι αδίκημα που δεν παραγράφεται..

6.Το τσιράκι για να εγγραφεί μέλος πρέπει να ψηφισθεί και να καταβάλει ένα χρηματικό ποσό.Αυτό

είναι υπό διερεύνηση,αφού υπάρχουν και άλλοι τρόποι  νομιμοφανείς για καταβολή ποσών. Δεν είναι

ανάγκη  να  καταβάλλει  μετρητά.Συμφωνείτε;Αν  διαφωνείτε  κανένα  πρόβλημα.Συνεχίσατε

έργον.Υπόθεσις ετακτοποιήθη.

7.Τότε  γίνεται  ψηφοφορία  για  το  τσιράκι,  δηλαδή  πέφτουν  τα  (κουκιά)  οι  κύαμοι  ,  αν   και    ο

Πυθαγόρας  έλεγε  «κυάμων  απέχεσθαι».  Εδώ όμως  τα  κουκιά  είναι  ευεργετικά  για  το  τσιράκι.  Ο

ευεργετης  προσπαθεί  να   μαζέψει  τα  κουκιά   για  το  τσιράκι  και  μάλιστα  να  προσέξει   για  το

επαγγελματικό   bullving,  δηλαδή  να  μην  τον  συνθλίψει  η  κριτική  των  άλλων,μαϊστόρων,  για  το

συνονθύλευμα  των αφελειών που  επιπλέουν στο έργο του.Βέβαια ο ιδιος επαίρεται ,ότι το έργο του

και η τέχνη  είναι  πρωτότυπα-διεθνών προδιαγραφών,ο Θεός να βάλλει το χέρι να μην  μάς έρθει

κανένας νταμπλάςx και πάμε αδιάβαστοι!!!   Επίσης  ο ευεργέτης  προσπαθεί  με νύχια και με δόντια να

μαζέψει  τα κουκιά,γιατί μερικά είναι ,ναι μεν αλλά, και  περιέχουν  δηλητήριον,εννοώ αρνητική κρίση

με υπαινιγμούς, οι οποίοι  καταγράφονται και  είναι ανεξίτηλοι. Αν υπάρχει αμφιβολία μπορείτε να το

διαπιστώσετε ,αν κάνετε άρση τηλεφωνικού απορρήτου του τσιρακιού. Ε, τώρα ας μην φτάσουμε σε

αυτό το σημείο , μην επιμένετε ,γιατί θα κατηγορηθείτε για «επαγγελματικό  bullving».  Προσοχή

,αγαπητοί ευεργέτες,μην   παραβιάζετε τα προσωπικά δεδομένα. Καλού –κακού πάρτε και κανέναν

δικηγόρο, καλό κάνει!!!

8.Η Γενική Συνέλευση με τους μαΐστορες και τον πρωτομαΐστορα (μάστορες και πρωτομάστορας)

έχουν  τον  τελευταίο  λόγο.Όλη  η  συντεχνία  είναι  στο  πόδι.  Έτσι  το  τσιράκι νομιμοποιείται  με

διαδικασίες express ,παίρνει τα κουκιά,και μπαίνει στο εργαστήριο, γιατί κάθε μάστορας είχε και το

εργαστήριό  του.  Εκεί  υπηρετούσαν  και  οι  καλφάδες,  που  ήταν  βοηθοί!  Τα  τσιράκια  ήταν

μαθητευόμενοι. Στη Γενική Συνέλευση όσοι διαφωνούν με τον ευεργέτη –προστάτη του τσιρακιού

,καλούνται  να σηκώσουν το  χέρι.Δηλαδή μπορεί  να γίνει   η εκλογή και «δια ανατάσεως της

χειρός».Ουδείς  όμως   το  ρισκάρει  ,  να    κόντρα  και  να  βγάλει  το  φίδι  από  την  τρύπα.Εάν

εναντιωθεί  και   αμφισβητήσει   τον  προστάτη  του  προστατευόμενου  τσιρακιού,  δηλαδή  τον
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πρωτομαΐστορα  ουαί  και  αλίμονο.  Φίδι  που  τον  έφαγε,την  έχει  βαμμένη,  όπως  λέει   και  ο

λαός.Πιο  συγκεκριμένα  για  να  το  εμπεδώσετε   καλά  ,αν-  αν  –αν  κάποιος  διαφωνήσει  και

αμφισβητήσει τον πρωτομαΐστορα και σηκώσει χέρι κατά της εκλογής του τσιρακιού, θα πάθει

ό,τι έπαθαν   και οι χώρες που διαφωνούν με τις ΗΠΑ  στο Παλαιστινιακό .   Ακούσαμε δηλαδή

ότι οι  χώρες που έχουν αντίρρηση, θα έχουν συνέπειες,αρχικά σε δολλάρια και μετά βλέπουμε!!!

Από τους Παλαιστίνιους οι ΗΠΑ θα  κόψουν τα 300 εκατομμύρια δολλάρια που τους  τα  έδιναν

για βοήθεια κάθε χρόνο. Αυτό το εισέπρατταν  οι Παλαιστίνιοι  για όσο καιρό  δεν σήκωναν χέρι

και κεφάλι κατά των αποφάσεων-προτάσεων  του πρωτομαΐστορα των  ΗΠΑ.Επειδή όμως ο

ηγέτης των Παλαιστινίων αρνήθηκε να συναντηθεί με τον πρωτομαΐστορα-τον αντιπρόεδρο των

ΗΠΑ, έπεσε κεραυνός εν αιθρία , και οι ΗΠΑ αποκόψανε το 50% της βοήθειας που δίνανε στους

Παλαιστίνιους «εν ριπή οφθαλμού»! Προσοχή  λοιπόν. Μην αμφισβητείτε   του έχοντες officia και

ευρώ,δηλαδή μην τα βάζετε με τον πρωτομαΐστορα.Κάτω τα χέρια από τους προστατευόμενούς

του.Αγαπητοί  ευεργέτες,  πάτε  γυρεύοντας,θέλετε  να  βρείτε  το  μπελά  σας   στα  καλά  καθούμενα;

Πάρτε το χαμπάρι δεν εκλέγεται το τσιράκι, αλλά στην ουσία εκλέγεται ο πρωτομαΐστορας .Έχετε

τα κότσια να  αμφισβητήσετε  τον πρωτομαΐστορα;Το τσιράκι  λοιπόν είναι ζυγισμένο και στοιχημένο

πίσω από τον πρωτομαΐστορα.Μην κάνετε λοιπόν αυτό  το ηλίθιο  λάθος.  Αφήστε τα τροπάρια  περί

αξιοκρατίας  και τα τοιαύτα. Τα τσιράκια μιλάνε για πατέντες με διεθνή ισχύ  δηλαδή ενδύονται την

λεοντήν,γίνονται  δηλαδή  καρικατούρες  λιονταριού και  ονειρεύονται   ακόμα   και  το  βραβείο

Νobel.Αυτό  βέβαιο είναι ολίγον παρατραβηγμένο,αλλά είναι ευσεβής πόθος,γιατί αφού δεν υπάρχει

το  :Γνώθι  σαυτόν,τότε  πρόκεται  για  σφαίρα  που  κατρακυλάει  στον   κατήφορο.  Εκεί   όπως

εκτιμώ  ,  να είστε υπερβέβαιοι ,ότι  θα καταλήξουν τα τσιράκια,στο πυρ το εξώτερον..Τα βραβεία και

τα officia τα έχουν   σαρώσει ή θα τα σαρώσουν όλα. Ναι,αλίμονο !Βέβαια  με την αξία τους- αλλά

μην το  πολύ -λέτε αυτό το  τροπάριο περί αξίας  ,γιατί θα  πέσει  πολύ γέλιο και που ξέρεις και

κανένας  κεραυνός  ή  νταμπλάς   και   θα  μάς  εξαφανίσει  όλους  δικαίους  και  αδίκους  και   θα  μας

κατακαύσει. Βεβαια αγαπητοί ευεργέτες, δεν τους παίρνω όλους αμπάριζα,εξαιρώ όσους κατ΄ αξίαν

και όχι  κατά γνωριμίαν  πήραν τα officia ,  γιατί ουδείς κανών ανεξαίρετος. Αγαπητοί ευεργέτες,

μιλάω για τα τσιράκια και τους καλφάδες,για τους ίκτερους ,που τους οικτίρουν οι παρεστώτες,δε

μιλάω για εκείνους που τα  πτυχία και τα προσόντα  τους   :Ελλυχνίων όζουσιν, όπως οι λόγοι του

δεινότερου ρήτορα της αρχαιότητας ,του Δημοσθένη.Μιλάω για τα μαλάκια,τα ασπόνδυλα ερπετά που

έχουν ως όπλα τους:Το γλείφειν,το έρπειν και  τα κέρατα.Αγαπητοί  αχάριστοι και αγνώμονες,επειδή

σάς αγαπώ, τολμώ έξω από τα όρια κάθε δεοντολογίας ,εκτός από το εγκώμιον, να σάς απευθύνω μια

συμβουλή.Μην κάνετε  κριτική  στους  άλλους!Αλλωστε  και  εσείς  είστε  αλλεργικοί   σε  όσους  σάς
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έκαναν κριτική. Ευτυχώς που βρέθηκαν και κάποιοι να σάς τα ψάλλουν. Αυτό βέβαια  που σάς έκαναν

εσείς το χαρακτηρίζετε ως  επαγγελματικό  bullving. Το εκλαμβάνετε δηλαδή   ως έργο χαιρέκακων

μαϊστόρων-κριτών ,που  οι  αθεόφοβοι  δεν  κατάλαβαν  ,ότι  εσείς  ,τα  τσιράκια-θαύματα,είστε

ανερχόμενοι αστέρες με διεθνή αναγνώριση, και ακόμα  ότι έχετε τη δωρεά-  άνωθεν για  το αλάθητο

και μάλιστα , όταν ομιλείτε    ex cathedra.Μήν όμως επαίρεστε για την  «έδρα»  ,γιατί ξέρετε νομίζω

τι σημαίνει αυτή η λέξη από ανατομική κα  ιατρική άποψηxi. Αν δεν ξέρετε ανοίξτε το προσφάτως

εκδοθέν λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών για να μάθετε τη σημασία της λέξηςxii.  Αυτό  όμως που πρέπει

να  δείτε  επίσης  προσεκτικά  ,αγαπητά μου τσιράκια-καλφάδες,   είναι  ο   ναρκισσισμός.Ξέρετε  την

ιστορία  με  τον  Νάρκισσο  τον  ωραιοπαθή;!!!Ερωτεύτηκε  τον   εαυτό   του  ,ήταν  δηλαδή  θύμα

αυτοθαυμασμού και   είχε άδοξο τέλος  ,γιατί  τελικά  πνίγηκε σε μια κουταλιά νερού,δηλαδή πήγε

αδιάβαστος.Κρίμα το παλικάρι!!!

Ο ΚΟΡΑΚΑΣ-Η ΚΟΛΑΚΕΊΑ-ΤΟ ΤΥΡΙ ΚΑΙ Η ΠΟΝΗΡΗ ΑΛΕΠΟΥ.

Μην  το  παρατραβάτε  λοιπόν,γιατί  το  πράγμα  καταντά  γελοίο.  Βέβαια  εσείς  χαμπάρι  δεν

πήρατε,δηλαδή ο κόσμος τόχει τούμπανο και εσείς κρυφό καμάρι!!!,Είδατε τι έπαθε ο κόρακας από

την  κυρά-  αλεπού  στο μύθο  του  Αισώπου;  Λοιπόν  είναι  γνωστός  ο  μύθος.Η  αλεπού,θέλοντας  να

αρπάξει το τυρί από το στόμα του κόρακα , κολάκευσε τη ματασιοδοξία του ,του είπε ότι είναι ένα

ωραίο πουλί( κούνια που τον κούναγε) και ότι αν είχε και φωνή θα ήταν ο βασιλιάς των πτηνών!!

Και ο έρμος τετυφωμένος την πάτησε , κάνοντας κρα-κρα. Γιατί αν ο κόρακας ανοίξει το στόμα του

το μόνο που ακούσεις είναι το κρα-κρα.Πάει το τυρί που είχε στόμα του  έπεσε στα πόδια της κυρά-

αλεπούς,  που το άρπαξε και το καταβρόχθισε . Του πήρε δηλαδή την μπουκιά από το στόμα.:

«Κόραξ κρέας ἁρπάσας ἐπί τινος δένδρου ἐκάθισεν. Ἀλώπηξ δὲ θεασαμένη αὐτὸν καὶ βουλομένη

τοῦ κρέατος περιγενέσθαι στᾶσα ἐπῄνει αὐτὸν ὡς εὐμεγέθη τε καὶ καλόν, λέγουσα καὶ ὡς πρέπει αὐτῷ

μάλιστα τῶν ὀρνέων βασιλεύειν, καὶ τοῦτο πάντως ἂν ἐγένετο, εἰ φωνὴν ἔχειν. Ὁ δὲ παραστῆσαι αὐτῇ

θέλων ὅτι καὶ φωνὴν ἔχει, ἀποβαλὼν τὸ κρέας μεγάλα ἐκεκράγει. Ἐκείνη δὲ προσδραμοῦσα καὶ τὸ

κρέας  ἁρπάσασα  ἔφη·  «Ὦ  κόραξ,  καὶ  φρένας  εἰ  εἶχες,  οὐδὲν  ἂν  ἐδέησας  εἰς  τὸ  πάντων  σε

βασιλεῦσαι.»:επιμύθιον:Πρὸς ἄνδρα ἀνόητον ὁ λόγος εὔκαιρος.xiii.

ΔΕ ΘΕΛΩ ΤΟΥ ΚΙΣΣΟΥ ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΨΗΛΩΜΑ.
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Προσέξτε λοιπόν δεν τελείωσαν όλα, γιατί οι συντεχνίες, έχουν μηχανισμούς εισαγωγής και

αποβολής!!!Εσείς  όμως  το  βιολί  σας  ,αφού  διατυμπανίζετε  δυστυχώς  ότι  είστε  υπεράνω και  το

πιστεύετε μάλιστα. Πιστεύετε ότι πέσατε με  αλεξίπτωτο,χωρίς αναστηλώματα ,ότι  δεν  είχατε ποτέ

πρωτομαΐστορα και  μαΐστορες.Τι κρίμα  και τι κακό πράγμα η αμνησία .!!!Ο ποιητής Γ.Δροσίνης  έχει

γράψει για τα αναστηλώματα,για τους κισσούς, και για πολλά άλλα, στους στίχους που ακολουθούν:

"Δε θέλω του κισσού το πλάνο ψήλωμα

σε ξένα αναστηλώματα δεμένο. xiv

Ας είμαι ένα καλάμι ένα χαμόδεντρο

μα όσο ανεβαίνω, μόνος ν' ανεβαίνω.

Δε θέλω του γιαλού το λαμπροφέγγισμα

που δείχνεται άστρο με του ήλιου τη χάρη

θέλω να δίνω φως από τη φλόγα μου

κι ας είμαι ένα ταπεινό λυχνάριxv."

Αλίμονο ,αγαπητά μου τσιράκια, στους κριτές σας,γιατί   δεν  ηξεραν οι  άνθρωποι τι τους

περίμενε , ότι  δηλαδή  θα  πάθαιναν ,ό,τι και   Lavoisie ,ο πατέρας της  χημείας, που όπως λένε οι

κακές γλώσσες είχε τολμήσει να κάνει  «επαγγελματικό  bullving» στον  Jean-Paul Marat,  τον

Γάλλο  δημοσιογράφο-επαναστάτη.Από ό,τι  ξέρω όμως οι δικοί σας  πρωτομαΐστορες  -κριτές  σάς

έχουν κάνει διθυράμβους. Μήπως θάπρεπε να  σας βάλουν στη ζυγαριά  να σάς ζυγίσουν για  να δούνε

και οι άλλοι ότι  είσαστε αβύθιστοι φελλοί; Για  τον  Marat  δεν ξέρω περισσότερα και δεν είμαι

απολύτως βέβαιος. Αλλά κάπου  διάβασα , ότι τού το κρατούσε ο Jean-Paul Marat  , και όταν  έγινε

διευθυντής στη λέσχη των Ιακωβίνων τακτοποίησε τους ανοιχτούς λογαριασμούς του.    Έστειλε τον

Antoine Laurent Lavoisie στη λαιμητόμο και τον καρατόμησανxvi: «Το περιστατικό αυτό αξίζει να

αναφερθεί με κάποια λεπτομέρεια. Πριν από τη Γαλλική Επανάσταση ο  Μαρά (Jean-Ρaul Μarat),

ένας γάλλος δημοσιογράφος και επίδοξος χημικός, είχε δημοσιεύσει ένα άρθρο σχετικό με τον «ζωικό

μαγνητισμό». Με βάση αυτή τη δημοσίευση είχε υποβάλει υποψηφιότητα για τη Γαλλική Ακαδημία

Επιστημών. Εισηγητής για την εκλογή αυτή είχε ορισθεί ο Λαβουαζιέ, ο οποίος έκανε σκληρή κριτική

στις ιδέες του νεαρού Μαρά, με αποτέλεσμα να απορριφθεί η υποψηφιότητα του τελευταίου. Ο Μαρά

δεν ξέχασε αυτό το επεισόδιο και άρχισε να πολεμάει τον Λαβουαζιέ από τις στήλες της εφημερίδας

που  είχε  αρχίσει  να  εκδίδει  μετά  την  επιτυχία  της  Γαλλικής  Επανάστασης.  Τον  κατηγορούσε  ότι

«εμπόδιζε την ανανέωση του αέρα στο Παρίσι» και ότι «νόθευε τον καπνό που αγόραζαν οι γάλλοι

πολίτες». Οι κατηγορίες ήταν προφανώς γελοίες, αυτό όμως δεν εμπόδισε το επαναστατικό δικαστήριο
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να καταδικάσει τον Λαβουζιέ, έπειτα από σύντομη διαδικασία, σε αποκεφαλισμό. Ενας μάλιστα από

τους δικαστές είπε ότι «η Δημοκρατία δεν έχει ανάγκη από επιστήμονεςxvii».Ελπιζω να μην πέσουν και

άλλα  κεφάλια   με   τα   δικά  σας  φιρμάνια,αρκετούς  λαιμούς   έκοψε  η  γκιλοτίνα  της  Γαλλικής

επανάστασης.Τώρα,  αγαπητοί  ευεργέτες,  ήθελα  να  σας  πω  ότι:  Βρήκα  λίγο  υπερβολικούς  τους

χαρακτηρισμούς,  τα γεγονότα και  τις  αξιολογικές κρίσεις  σας  για το τσιράκι.  Μην κάνετε όμως

συνειρμούς  για  την  ταυτότητα  του  τσιρακιού.Δεν  είναι  ένα  και  μοναδικό.  Μακάρι  να  ήταν

έτσι.Πρόκειται  όμως  για  Λερναία  Ύδρα.Σκέφτηκα  ότι  ελαύνεσθε  και  εσείς  από  το  νυγμό  της

προσδοκίας,  γι’ αυτό  και  θελήσατε  να  με  ενημερώσετε.  Μάλιστα,  όπως  είπατε,  θα  ήταν  μεγάλη

παράλειψη  να  μη  γίνει  αναφορά  στα  τσιράκια,  στους  μετέπειτα  μεγαλόσχημους  άντρες   και

κατακτητές της εξουσίας. Τώρα θα κατάλαβατε τι σημαίνουν τα τσιράκια! Εγώ δεν μπορώ παρά να

μεταφέρω  τα  όσα  μου  καταθέσατε  και  σάς  διαβεβαιώνω  ότι  δε  θα  αποκαλύψω  την  πηγή

πληροφόρησης, αφού διασφαλίζεται το απόρρητο.Αν όμως αρθεί το τηλεφωνικό απόρρητο τότε θα

βγούν όλα στη φόρα. Μην ανησυχείτε λοιπόν, στο κάτω-κάτω  λίγα τσιράκια λιγότερα ή περισσότερα

δε  θα  καταποντίσουν  την  κοινωνία  μας.  Μπορεί  όμως  να  την  κλυδωνίσουν.  Αυτό  νομίζω,  ότι

καθίσταται φανερό και από τα όσα ακολουθούν. Όπως είπατε, το τσιράκι σύμφωνα και με το λεξικό

τού Καθηγητή Μπαμπινιώτη, είναι «ο μαθητευόμενος σε τεχνικό επάγγελμα». Συνεκδοχικά βέβαια το

τσιράκι είναι ο πιστός ακόλουθος (κάποιου) και συνηθέστερα αυτός που εκτελεί εντολές (κάποιου).

Γνωστή  είναι  και  η  έκφραση  «τον  έχει  για  τσιράκι  του»xviii.  Θα  λέγαμε  πιο  απλά   είναι  ο

παρατρεχάμενός του.Στην αρχή δηλαδή το τσιράκι είναι ένα ον ενδεές. Η φτώχεια φαίνεται παντού

και η βουλιμία να τα μάθει όλα μάς δείχνει ένα κακόμοιρο, υποτακτικό, οσφυοκάμπτη και κόλακα,

χωρίς φυσικά να του ζητηθεί. Ο Δάσκαλος από την άλλη πλευρά δεν έχει καμία ανάγκη από κολακείες,

αφού είναι  ex   officio μια επαγγελματική και μια επιστημονική αυθεντία. Ο Δάσκαλος, ο τεχνίτης, ο

ερευνητής  θέλει  να  δώσει  ό,τι  μπορεί  στο  νεοφώτιστο  τσιράκι  μετέπειτα   κάλφα.  Θέλει  να  τον

προωθήσει, να τον προετοιμάσει και στο τέλος να του δώσει τη σκυτάλη για να τρέξει και αυτός

μέσα από τις  αξίες,  την  τιμή  και  το  σεβασμό  ,που  τού  εμπνέει  καθημερινά  με  τις  αξίες   και  τη

διδασκαλία του. Ο κάλφας επίσης, ο βοηθός, ένα πράγμα ονειρεύεται να αποβάλει από πάνω του, αυτή

τη ρετσινιά που του δίνουν οι άλλοι, αφού δικαιολογημένα βλέπουν τη δουλοπρέπειά του, όχι μόνο στο

Δάσκαλό  του  αλλά  και  στο  περιβάλλον  του.  «Λοιπόν,  σκέφτεται,  όσο  περισσότερο  οι  άλλοι  με

αποκαλούν  τσιράκι,  εγώ εδραιώνομαι,  γιατί  αυτό  ο  Δάσκαλος  μπορεί  να  το  πάρει  ως  προσωπική

απαξίωσή του από τους ομοτέχνους του,γιατί αυτός με επέλεξε, και έτσι εγώ θα θεωρηθώ, ότι είμαι ο

πιστός και φρόνιμος δούλοςxix».Άκουσα, αγαπητοί ευεργέτες, ότι διαισθανόσασταν ως παραπλανητική

και ύπουλη αυτή την αφοσίωση. Ακόμα,  όταν οι άλλοι αποκαλούσαν τον μαθητευόμενο, τσιράκι
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σας, εσείς αντιτάσσατε πάντα την ευεργετική σας επιμονή να ανεβάσετε το τσιράκι στον Όλυμπο και

να του δώσετε τα πάντα έτοιμα χωρίς να το αναγκάσετε να σκάψει και να βρει το μυστικό της ανέλιξης

και  της  επιτυχίας.  Με την  περιγραφή  σας  ξαφνιάστηκα  λίγο.   Περιγράφετε  τα  τσιράκια  και  τους

καλφάδες  ως ευγενή,  συνεχώς μειδιώντα και ακόμα ταπεινά όντα,χαμηλών τόνων!!! Βέβαια το

χαμόγελο  είναι  πάντα  αφοπλιστικό  στο  ανταγωνιστικό  περιβάλλον.  Τα  τσιράκια  το  ξέρουν  αυτό.

Επίσης, γνωρίζουν καλά, ότι το να επικαλούνται τη μαθητεία τους κοντά σας,  τους δίνει πόντους.

Αυτό βέβαια μπορεί να εκληφθεί ως εξυπνάδα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι σκέτη υποκρισία. Είναι μια

ραφιναρισμένη απάτη. Είναι η στρατηγική που τα τσιράκια εφαρμόζουν για να παραπλανήσουν το

περιβάλλον τους. Έτσι λοιπόν τα τσιράκια, που παίζουν φυσικά αυτό το ρόλο με σχεδιασμένη επιλογή,

κάποια μέρα ανεβαίνουν  στο θώκο. Οι ευεργέτης, φυσικά, θεωρεί ότι συνέβαλε σε όλη αυτή την

διαδικασία.  Η  έκπληξη  είναι  τώρα  απροσδόκητη.  Τα  χθεσινά  τσιράκια  και   οι  κάλφαδες,  αφού

έλαβαν  το  χρίσμα  και  μάλιστα  «αβρόχοις  ποσίν» ,όπως  γράφει:  ο  Κώστας

Γεωργουσόπουλος,αντιμετωπίζουν  τον Δάσκαλο με αγέρωχο ύφος και με προκλητική περιφρόνησηxx:

«…για λόγους πολλούς και όχι πάντα ανήθικους, αναγκάζεται να προδώσει, να ευτελίσει και να

πουλήσει αξίες και τα ιδανικά που διδάχτηκε, ντρέπεται για την προδοσία, αλλά θεωρώντας πως

μια ομολογία της θα είχε επιπτώσεις στην ευπώλητη καριέρα του, μεταμφιέζει την ντροπή του σε

θράσος και συκοφαντεί τον Δάσκαλό του κυρίως ως καθυστερημένο και ανίκανο να εφοδιάσει τον

μαθητή  με  προσόντα,  εργαλεία  και  μεθόδους  σύγχρονες  xxi». Έτσι,  οι  χθεσινοί  μαθητευόμενοι

ξεχνάνε το  χρέος  τους.  Ξεχνάει  την  αφετηρία  τους.  Είναι  σαν  να έπεσαν  στο  θρόνο  τους  με

αλεξίπτωτο. Είναι πια τα υπερούσια όντα, που η φύση τους χάρισε μυθική ευφυΐα και κατάφεραν

αυτοί οι ίδιο, μόνοι τους ,με το σπαθί τους χωρίς αναστυλώματα να ξεπεράσουν ακόμα και τον

εαυτό τους: «Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο αχάριστος ,αφού, στηριζόμενος στις πλάτες του

ευεργέτη του, επιτύχει τους ιδιοτελείς σκοπούς του, φοβούμενος ότι θα μαθευτεί ,στην κοινωνία, ότι

δεν είναι αυτόφωτος αλλά ετερόφωτος και ότι η όποια πρόοδος του οφείλεται στην ευεργεσία , κατά

κύριο λόγο  τρίτου προσώπου και όχι τόσο στο <<σπαθί >>του ,όπως αυτάρεσκα διατυμπανίζει , για

να μη θιγεί   ο υπερφίαλος εγωϊσμός του, τότε <<διαρρέει>> παντού ότι    έχει   δήθεν διακόψει    πρό

πολλού  χρόνου τις σχέσεις του με αυτόν   ,τον οποίο και κακολογεί   για να γίνει πειστικός και   από

πάνω του κηρύσσει και τον <<πόλεμο>>…Με αυτό τον τρόπο ,πιστεύει ότι απαλλάχτηκε από ένα

μεγάλο  και  δυσβάστακτο   φορτίο  ,εκείνο  της  ευγνωμοσύνης  ,που  <<σήκωνε>>  και   έτσι

ανακουφίστηκε…Η ευεργεσία ,άλλωστε, είναι χρέος και κανείς δεν θέλει να χρωστάει!xxii.»

 Φαίνεται,  αγαπητοί  ευεργέτες,  ότι  η  αχαριστία  και  η  αγνωμοσύνη  θα  μπορούσε  να  τύχει

κάποιας συγνώμης, αλλά η αγνωμοσύνη που εκπορεύεται από τα τσιράκι  και τους καλφάδες είναι
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ασυγχώρητη. Τώρα, αγαπητοί ευεργέτες, αν σκέφτεστε πραγματικά να γράψετε ένα βιβλίο για τα

τσιράκια  ή  για  τους  καλφάδες  ,  δεν  είναι  καθόλου  κακή  ιδέα.Ελπίζω  να  κάνετε  και  καμιά

παραπομπή στο μικρό αυτό βιβλίο. Άλλωστε τα ντοκουμέντα που έχετε καθόλο αυτό το διάστημα

της  μαθητείας  τους  θα  δώσουν  μια  ιδιαίτερη  αίγλη,  αφού  είναι  και  δείχνουν,  ότι  ο  θώκος  δεν

κατακτήθηκε με την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. Τότε φαντάζομαι ότι  θα εξαναγκαστούν

«λόγον διδόναι» για τα καθέκαστα. Τότε θα κρύβονται! Μέχρι τότε όμως, αγαπητοί ευεργέτες,  μην

απορείτε για το είδος άνθρωπος. Μπορείτε να διατηρήσετε την πικρία σας, αλλά ειλικρινά πρέπει

να  οικτίρετε τα παλιά, αλλά   ιδιαίτερα όμως τα νεοφανή τσιράκια, που αν διαβάσουν αυτές τις

γραμμές θα πρέπει να αισχύνονται.  Ο δεινότερος ρήτορας της αρχαιότητας, αγαπητοί ευεργέτες,  ο

Δημοσθένης,  καταγγέλλοντας  τον  συνάδελφό  του  ρήτορα  Αισχίνη  ως  Φιλιππίζοντα,  (δεν

δικαιούμαι ούτε κατά διάνοιαν να  προσάψω το χαρακτηρισμό τσιράκι στον Αισχίνη) είχε πει:« Ουκ

αισχύνει, ω Αισχίνη, ή της πόλεως αισχύνη, καταισχύνεις αισχύνης»xxiii;

 Συνεκδοχικά αυτό το τελευταίο τα λέει όλα. Ελπίζω τα   τσιράκια και οι καλφάδες  να έλαβαν το

μήνυμα.  Αυτό  το  ράπισμα  που  θα  καταδεχτούν  δεν  εξέλιπε.  Θα  ψάξουν   για  κρυψώνα  και  θα

γελάσουμε πολύ με το τσιράκια. Κρίμα!

Τώρα, αγαπητοί  ευεργέτες,  μπορώ να καταλάβω ότι τα τσιράκια,  για τα οποία γίνεται λόγος

ήρθαν κάποτε και σε εσάς. Προσέπεσαν και παρακάλεσαν και ικέτευσαν να τους υιοθετήσετε. Όπερ

και εγένετο. Για να μην υπάρξει παρεξήγηση, δε νομίζω να πιστέψει κανείς ότι η πρότασή τους να

ενωθείτε με ιερά δεσμά της συγγένειας είχε απώτερο στόχο να σας ευεργετήσουν! Δε νομίζω να μην

καταλαβαίνει  κανείς  γιατί  ήρθαν  και  επιμόνως  εκλιπαρώντας  να  αποδεχτείτε  την  πρότασή

τους.Έμπαζαν από παντού και  η καρέκλα τους  έτριζε έτοιμη να σπάσει  και  να σωριαστούν.  Τότε

ήσασταν  εσείς το υποστήλωμα για να σκαρφαλώσουν. Βλέπετε το ανάστημά τους ήταν πολύ

μικρό, δεν μπορούσαν να φτάσει  τα σταφύλια και ήταν για αυτούς  «όμφακες». Έτσι έγιναν τα

πράγματα.  Και  οι  παροικούντες  την  Ιερουσαλήμ  το  γνωρίζουν  καλά.  Όταν  όμως  κάποιοι   τους

αποκαάλεσαν τσιράκια σας, εχολώθησαν . Πώς ήταν δυνατόν να τους αποκαλούν τσιράκια, αυτούς :

τους  πεφωτισμένους  επιστήμονες!!!!    Είπαν  μέσα τους,  στάθείτε  και  θα σάς δείξουμε  ποιοί

είμαστε. Και όντως πήραν τα λάφυρα και τον θώκο.Το άκρον άωτον της αναξιοκρατίας! Λοιπόν,

αγαπητοί ευεργέτες, και τί με αυτό; Μπορεί να αποπλύνουν, ή καλύτερα να απαλείψουν το παρελθόν

τους;  Ευτυχώς όχι.  Αν ανοίξει  κανείς  τα  κιτάπια ,τα ατομικά τους   κατάλοιπα,  θα δει  ότι   είναι

αυτοφυή φυτά και τοίχοι κεκονιαμένοι.  Θα δει τις υπογραφές και τους ύμνους που οι ευεργέτες τους

αφειδώς τους προσήψαν.Θα δει όμως και την κριτική που τους προσήψαν κάποιοι μαΐστορες.Aυτό

όμως το χαρακτηρίζουν οι ίδιοι ως επαγγελματικό bullying. Θα δει όμως κανείς  τα γραμμάτια.Θα δει
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και  τους διθυράμβους. Τι να γίνει όμως, ήταν  «καλά παιδιά» όπως λέμε «χαμηλών τόνων», δηλαδή

είχαν όπλο με σιγαστήρα, γι’ αυτό χαλάλι τους.Μπορεί να πυροβολούν χωρίς να γίνονται αντιληπτοί!

Δεν  τους πιάνει κανένα  ραντάρ.Ελίσσονται μεταξύ ελισσομένων.

Λοιπόν, αγαπητοί ευεργέτες, το μόνο καλό από αυτήν την ιστορία είναι «οι γερανοί του Ιβύκουxxiv».

Το έγκλημα δεν μπορεί να μείνει ατιμώρητο. Μην ανησυχείτε λοιπόν  «έστι δίκης οφθαλμός ος τα

πάνθ’ οράxxv». Για  να  επανέλθω  κάπως,  αγαπητοί  ευεργέτες,  δεν  αποστασιοποιήθηκαν  τότε  το

τσιράκια, παρά το μένος τους για το προσήκοντα χαρακτηρισμό (τσιράκια). Έξυπνη κίνηση γιατί

αν  το  έπρατταν,  τότε  ούτε  σφραγίδες,  ούτε  υπογραφές,  ούτε  ψήφους  θα  είχαν  από  τους

πρωτομαΐστορες και τους μαΐστορες και άνευ τούτων «… ουδέν εστί γενέσθαι των δεόντων»,

όπως έλεγε   και ο  ρήτορας Δημοσθένηςxxvi, που και αυτός είχε κακό τέλος από τους Φιλιππίζοντες

,κάτι δηλαδή που μας θυμίζει τους αχάριστους και τους αγνώμονες. Η ρήξη των καλφάδων  με τον

πρωτομαΐστορα αναβλήθηκε για ευθετότερο χρόνο.  Σε λάθος κίνηση θα ήταν χαμένοι από χέρι.

Ήταν πολύ ευφυείς για να κάνουν αυτό το λάθος, αλλά αυτή η ευφυΐα όζει βλακείας. Αγωνίστηκαν

λοιπόν να αποδείξουν ,ότι δεν ήταν τσιράκια,  αλλά  αυτοφυή φυτά, που  «εν πάσει περιπτώσει»

έπρεπε να αναγνωρίζονται ως εξέχουσες προσωπικότητες  μάλιστα διεθνούς  φήμης ,στην ουσία  όμως

έξυπνοι  βλάκες  με  βαλκανικό  ταμπεραμέντο  ,που  όπως  γράφει  ο  Ε.  Λεμπέσης  μπορούν  να

εξαπατήσουν  ακόμα  και  έναν  Goethe και  έναν  Κant.  Τρέμετε  λοιπόν  μεγάλοι

επιστημονες,δημιουργοί.φιλόσοφοι,παντός είδους διανοητές, η δόξα σας τελειώσε. Τώρα αναδύθηκαν

και  θα μνημονεύονται  εφεξής οι νέοφανείς επιστήμονες ,τα χθεσινά τσιράκια . Έχουν φορέσει την

λεοντήν. Όπως ο όνος του Αισώπου,αν ανοίξουν το στόμα τους  θα ακουστεί το ογκάνισμα.xxvii Τηρούν

όμως  σιγήν ιχθύος. Το μόνο που  φαίνεται είναι το  αινιγματικό μειδίαμα:Γελά ο μωρός καν τι μη

γελοίον ει.Όπως περιγράφει ο ποιητής Ζ. Παπαντωνίου,το γκάρισμα δηλώνει την ταυτότητα  : « και ο

γαϊδαρος  ο  μπάσος-γκάρισμα  τρανό  αρχινά  και  αντηχούνε  τα  βουνάxxviii.»Αλί  -αλί  και  τρις  αλί.

Πρέπει  να  τρέξετε  ,αγαπητοί  ευεργέτες,  να   προμηθευτείτε  τις  νέες  επιστημονικές  πρωτότυπες

εφευρέσεις-πατέντες  και  να  γκρεμίσετε  πια   τα  είδωλα  και  τις   τετριμμένες  και  αναχρονιστικές

θεωρίες του παρελθόντος. Αυτά τα φερέλπιδα τσιράκια , φορτωμένα με  αυτήν την τραυματική  και

ντροπιαστική εμπειρία του παρελθόντος,με τη νέα τους ταυτότητα,   οπλίζουν το χέρι  τους, για να

εκδικηθούν τους ευεργέτες τους. Προσεταιριζόμενοι τα κέντρα εξουσίας, που βέβαια είναι γνωστό, ότι

τους  χρησιμοποιούν  «ως  μέσον  προς  σκοπόν»,  δηλαδή  τους  θεωρούν   φερέφωνα,και  τους

εξαγοράζουν    αντί«πινακίου φακής» ,προσφέροντάς τους εφήμερα officia.Για τα διαδραματισθέντα

έπεσε  πολύ  γέλιο.  Αλλά   και  η  ρωμαϊκή  ιστορία  έχει   να  επιδείξει  γελοίους  εξουσιαστές   και
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ανισόρροπους   αυτοκράτορες:Τον  Νέρωνα,τον  Κλαύδιο  και  τον  Καλλιγούλα.  Εσείς,  αγαπητοί

ευεργέτες, τί θα έπρεπε να κάνετε;  Να τους τραβήξετε το αυτί; Αυτό δεν ήταν στις προθέσεις σας.

Μάλλον τράβηξατε τα αυτιά άλλων που προσπαθούσαν να τους εξοντώσουν. Τώρα όμως  ήγγικε η

ώρα και μπορείτε να δείξετε ότι και αν ακόμα αδικηθείτε, δεν είναι στις προθέσεις σας να τραβήξετε

το αυτί σε αυτά τα τσιράκια.Γιατί δεν ήταν μόνον ένα.Βρίθει η κοινωνία από  αυτό το χαμερπές είδος

των  τσιρακίων. Έτσι  λοιπόν  τα  τσιράκια θα  ζήσουν   καλά  και  εμείς… καλύτερα.  Εσάς   όμως,

αγαπητοί ευεργέτες, δεν μπορεί να σε βλάψει πια κανένας, εκτός από τους αρχαγγέλους Μιχαήλ και

Γαβριήλ΄που  επισκέπτονται  όλους  τους  θνητούς  και   τους  δίνουν  την  κλήση  για   τας  αιωνίους

Μονάς…  τα  δε  τσιράκια, που  όπως  μού  είπατε  δεν  στερούνται  εκκλησιαστικών  βιωμάτων,  ας

μελετήσουν ξανά την Αγία Γραφή, ιδιαίτερα το εδάφιο,Πράξ. κγ. 3,που γράφει: xxix.:  «τύπτειν σε μέλλει

ο  Θεός  τοίχε  κεκονιαμένε·  και  συ  κάθη  κρίνων  με  κατά  τον  νόμον,  και  παρανομών  κελεύεις  με

τύπτεσθαι» .xxx
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Σημείωση:Η ακριβής αρίθμηση των παραπομπών των δύο αναδημοσιευόμενων ενοτήτων
βρίσκεται στο ομώνυμο βιβλίο του συγγραφεα.

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie9Lra5tzYAhWwhaYKHaLfDi4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fflashnews.gr%2Fpost%2F326202%2Faxaristia-to-apopaidi-ths-eyergesias-kai-h-mhtera-ths-anaisxyntias&usg=AOvVaw3KmP-u7zq0UBBJ_4E4t89l
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie9Lra5tzYAhWwhaYKHaLfDi4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fflashnews.gr%2Fpost%2F326202%2Faxaristia-to-apopaidi-ths-eyergesias-kai-h-mhtera-ths-anaisxyntias&usg=AOvVaw3KmP-u7zq0UBBJ_4E4t89l
http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrBT8BpnYxa2g4AuzBXNyoA;_ylu=X3oDMTByOHZyb21tBGNvbG8DYmYxBHBvcwMxBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1519193578/RO=10/RU=http%3A%2F%2Fskourtis.blogspot.com%2F2013%2F04%2F4.html/RK=2/RS=6mkSNIMawHRKIEc5GCtDFLHum54-
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie9Lra5tzYAhWwhaYKHaLfDi4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fflashnews.gr%2Fpost%2F326202%2Faxaristia-to-apopaidi-ths-eyergesias-kai-h-mhtera-ths-anaisxyntias&usg=AOvVaw3KmP-u7zq0UBBJ_4E4t89l
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwie9Lra5tzYAhWwhaYKHaLfDi4QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fflashnews.gr%2Fpost%2F326202%2Faxaristia-to-apopaidi-ths-eyergesias-kai-h-mhtera-ths-anaisxyntias&usg=AOvVaw3KmP-u7zq0UBBJ_4E4t89l
http://www.tovima.gr/editors/editor/?edid=234
http://www.tovima.gr/editors/editor/?edid=234
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CF%8E%CF%80%CE%BF%CF%85_%CE%9C%CF%8D%CE%B8%CE%BF%CE%B9
http://www.postmodern.gr/syntechnies-ston-elladiko-choro-allilengyi-ke-varvarotita/
https://www.google.gr/searchbyimage?image_url=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Fwww.postmodern.gr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F06%2F%25CE%25BE%25CF%2585%25CE%25BB%25CE%25BF%25CF%2585%25CF%2581%25CE%25B3%25CE%25BF%25CE%25B9.jpg%3Fresize%3D679%252C350&sbisrc=imghover&bih=767&biw=1440
https://www.google.gr/search?tbs=simg%3Am00&tbnid=yFd8ac0n0jaqLM%3A&docid=IljOO1WiqcwRDM&bih=767&biw=1440&tbm=isch
http://www.postmodern.gr/syntechnies-ston-elladiko-choro-allilengyi-ke-varvarotita/

