Μάρτιος 23, 2018 at 1:56 μμ

Παηδηά φζνη ζαο ραξήθακε θαη ζαο θακαξψζακε πξηλ ιίγεο ψξεο δελ βξίζθνπκε ιφγηα λα ζαο
ζπγραξνχκε, θη εζάο θαη ηνπο θαζεγεηέο ζαο, αθ’ελφο γηα ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάζαηε ηνλ
Καπνδίζηξηα , αθ’εηέξνπ γηα ηνλ ηξφπν πνπ δσληαλέςαηε θαη δψζαηε ζάξθα θαη νζηά ζηελ
νκηιία ηνπ γπκλαζηή θαη πξνπνλεηή ζαο, γηα ην πψο ζηα καζήκαηα πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηελ
αλδξεία ησλ πνιηηψλ, πξσηνθαζεδξία έρνπλ ε κνπζηθή θαη ν ρνξφο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ
ιεβεληηά, ηελ νκνξθηά θαη ηνλ έξσηα ηεο δσήο.
ΜΠΡΑΒΟ Α!!!

Μάρτιος 23, 2018 at 4:03 μμ

Μεζεφξηηα ζπκπιήξσζε κηαο πξνεφξηηαο ζπδήηεζεο κεηά ηε ρηεζηλή πξφβα ηδελεξάιε
θαζψο κε ηνλ Γηάλλε θαη ηνλ Γηψξγν βνεζνχζακε ηελ ππεχζπλε θαζεγήηξηα λα θπιάμεη ηηο
ζπζθεπέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηε γηνξηή ζήκεξα:
-Σψξα, ζηηο λέεο θπβεξλήζεηο, ππάξρνπλ ππνπξγνί θαη βνπιεπηέο πνπ ζα δνχιεπαλ ρσξίο
ακνηβή φπσο ηνλ θαηξφ ηνπ Καπνδίζηξηα;
-Αλ ζαλ «ηψξα» ελλνείηε θαη ην πξηλ ζρεδφλ 20 ρξφληα θαη αλ ζαλ «λέεο» θπβεξλήζεηο
ελλνείηε θαη κέιε ηνπο πνπ ήηαλ ζρεδφλ αησλφβηνη θαη ζπληαμηνχρνη, λαη ππάξρνπλ. ηελ
νηθνπκεληθή θπβέξλεζε ηνπ 89 ν πξσζππνπξγφο Ενιψηαο, γχξσ ζηα 95, αιιά πνπ θξαηηφηαλ
θαη ήηαλ θαη ρεηκεξηλφο θνιπκβεηήο, θαη ήηαλ θαη θαζεγεηήο παλεπηζηεκίνπ απν 23σλ
ρξνλψλ (ζπκεζείηε απφ ην ρξνλνιφγην θαη ζε ηη ειηθία είρε πάξεη ν Καπνδίζηξηαο ηα ηξία
δηδαθηνξηθά) πξφηεηλε γηα ππνπξγφ παηδείαο ηνλ Γεζπνηφπνπιν (πνπ 23σλ ρξνλψλ επίζεο
ήηαλ πθεγεηήο παλεπηζηεκίνπ θαη παίθηεο ηεο εζληθήο βφιευ. Δθείλνο δέρηεθε ππφ ηνλ φξν
λα κε δεηήζνπλ κηζζφ φζνη ζηελ θπβέξλεζε είραλ ήδε θάπνην άιιν κηζζφ ή ζχληαμε, φπσο
ν ίδηνο πνπ είρε ηελ ζχληαμε θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ. Ο Ενιψηαο απάληεζε φηη ζα ην
πξνηείλεη αιιά φρη ζαλ ππνρξεσηηθφ θαη παξαηηήζεθε ν ίδηνο απφ ηνλ κηζζφ πξσζππνπξγνχ.
Με ηνπο ππφινηπνπο δελ μέξσ ηη έγηλε. Ο Γεζπνηφπνπινο είλαη εθείλνο πνπ ιέγακε θαη άιιεο
ηνπ πεξηπέηεηεο θαη πνπ πέζαλε 103σλ ρξνλψλ πξηλ δπν ηξία ρξφληα.
ήκεξα πνπ δελ έρνπκε άγρε ρξφλνπ θαη απφζπαζεο πξνζνρήο αο δνχκε θαη έλα ΤΓ γηα
άιιν έλα είδνο δσξεάλ πξνζθνξάο: Όηαλ ε γεληά ε δηθή κνπ ήκαζηαλ Γπκλάζην θαη Λχθεην
έλα πνιχ γλσζηφ βηβιίν άιγεβξαο ήηαλ ηνπ Καλέιινπ. Ο Καλέιινο είρε θξνληηζηήξην ζηε
φισλνο θαη πξνζσπηθά ην κφλν πνπ ήμεξα γηα απηφλ, εθηφο απφ ην φηη ζε πνιινχο καο
άξεζε πνιχ ην βηβιίν ηνπ, ήηαλ απφ θάπνηε πνπ είρα αθνχζεη έλα θαζεγεηή παλεπηζηεκίνπ
λα ιέεη φηη ηελ ρξνληά πξηλ απφ ηηο ηφηε παλειιαδηθέο («αθαδεκατθφ» ηηο ιέγαλε) ήξζε απφ
ην ρσξηφ ηνπ κε έλα ζπκκαζεηή ηνπ λα εμεηαζηνχλ απφ ηνλ Καλέιιν λα δνπλ αλ ζα ηνπο
δερηεί ζην θξνληηζηήξην λα κεηαθνκίζνπλ νη δπν ηνπο λα θάλνπλ ηελ Γ Λπθείνπ ζηελ
Αζήλα. Ο Καλέιινο ηνπο εμέηαζε θαη είπε «Ο έλαο λα γπξίζεη ζην ρσξηφ ηνπ γηαηί δελ
ρξεηάδεηαη θξνληηζηήξην, θαη ηδάκπα ζα ην πιεξψζεη, ν άιινο λα γπξίζεη ζην ρσξηφ ηνπ γηαηί
δελ ζα ηνπ θάλεη ηίπνηε ην θξνληηζηήξην θαη ηδάκπα ζα ην πιεξψζεη» Γχξηζε βέβαηα κφλν ν
έλαο. Όηαλ ήηαλ ζηα ηειεπηαία ηνπ ν Καλέιινο ην έκαζε έλαο ζπλάδειθνο πνπ ζην Λχθεην
πήγαηλε ζην θξνληηζηήξηφ ηνπ θαη ιέγακε λα πάκε ζηελ θεδεία ηνπ αιιά ηελ ψξα ηεο
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θεδείαο εγψ δελ κπφξεζα λα ιείςσ απφ εθεί πνπ δίδαζθα θαη βξήθα ηνλ θίιν κνπ φηαλ
γχξλαγε απφ ηελ θεδεία θαη είπακε λα πάκε ζην βηβιηνπσιείν ζηε φισλνο πνπ ήηαλ δίπια
ζην θξνληηζηήξην λα πάξνπκε θαλα βηβιίν ηνπ ζαλ ελζχκην. Ο βηβιηνπψιεο καο είπε φηη
εθηφο απν ηα θξνληηζηεξηαθά ηνπ ππάξρεη θαη έλα κε ηελ πξνζσπηθή ηνπ έξεπλα ζηα
καζεκαηηθά, ελζνπζηαζηεθακε, ην πήξακε θαη νη δπν θαη κφιηο πήγακε λα ην πιεξψζνπκε
καο είπε «Απηά ηα έρεη ήδε πιεξσκέλα ν ίδηνο ν Καλέιινο. Όηαλ ην έβγαιε κνπ είπε
«’Οπνηνο ην δεηήζεη ζα κνπ έρεη θάλεη ηελ ηηκή λα ελδηαθεξζεί γηα ηελ έξεπλά κνπ . Αληί λα
ηνπ πσ «επραξηζηψ» ζα ηνλ βάισ θαη λα πιεξψζεη απφ πάλσ;» Δπίζεο καο είπε νηη θαηά
πξνηεξαηφηεηα πξνζειάκβαλε γηα θαζεγεηέο αλζξψπνπο πνπ δελ ηνπο έπαηξλε ην δεκφζην
ιφγσ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ. Δπίζεο φηη είρε βγάιεη θαη κεληαίν επίδνκα γηα ηνπο
δεηηάλνπο ζηελ νδφ φισλνο θαη ην επίδνκα πεξηείρε θαη δψξν ενξηψλ θαη δηαθνπψλ….
Δπίζεο γηα έλα άιιν θξνληηζηήξην είρα αθνχζεη (απφ πξψην ρέξη) φηη φηαλ ήξζε έλαο πνιχ
θαιφο καζεηήο απφ Μπηηιήλε φρη γηα φιε ηελ Γ Λπθείνπ αιιά γηα ην θαινθαίξη κεηά (νη
εηζαγσγηθέο ηφηε δίλνληαλ ην επηέκβξην) ηνλ εμέηαζαλ πάιη (γηαηί ζέιαλε λα έρνπλ θαιά
πνζνζηά εηζαρζέλησλ σο δηαθήκηζε) αιιά ηνλ επηέκβξην πνπ κπήθε ηαηξηθή ηνπ είπαλ
«καο δίλεηο ηελ άδεηα λα ζε βάινπκε ζηνπο επηηπρφληεο καο; Αλ δελ καο ηε δψζεηο ζε
θαηαιαβαίλνπκε γηαηί ε επηηπρία ζνπ ήηαλ πξντνλ απηνδηδαζθαιίαο θαη φρη δηθφ καο»
Δθείλνο ηνπο είπε «βαι΄ηε κε, δελ ην θάλσ γηα απηνπξνβνιή φηη κε γξάθεη ε εθεκεξίδα αιιά
γηα λα ραξεί ν παηέξαο κνπ φηαλ ην δεη θαη ζε εθεκεξίδα»
Αιιά επεηδή ην θπξηφηεξν ζηε δσή δελ είλαη νη εμεηάζεηο θαη νη εθεκεξίδε αο επηζηξέςνπκε
ζηελ νκηιία ηνπ γπκλαζηή καο γηα ηνλ ρνξφ, ηεο νπνίαο ην πεξηερφκελν μέξεηε πφζν απερεί
θαη ηηο απφςεηο πεξί ρνξνχ ηνπ δηεζπληή καο. Πξνζσπηθά κνπ ζπκίδνπλ ηνλ λεζηψηε
δηεπζπληή κνπ ζην ζρνιείν πνπ δηνξίζηεθα πξηλ έξζσ, πνπ ήηαλ καζεκαηηθφο αιιά
ζπνχδαζε θαη ρνξφ ζηε Γψξα ηξάηνπ, φπνπ δειαδή θη ν γπκλαζηήο θαη πξνπνλεηήο ζαο
θαη καο έιεγε: «ΠΡΩΣΑ απηά πνπ κέλνπλ. Ο ρνξφο , ην ηξαγνχδη, ε αγάπε πνπ έρνπλ ηα
παηδηά ην έλα γηα η’άιιν θαη κεηά , φπνηνο ζέιεη λα ζπνπδάζεη λα ζηξψζεη ηνλ θψιν ηνπ ζην
δηάβαζκα θαη λα δεηάεη αζθήζεηο θαη λα ηνπ δίλεηε φζν ηξαβάεη. Αιιά ΠΡΩΣΑ απηά πνπ
κέλνπλ».
Μάρτιος 24, 2018 at 4:58 μμ

Απφ θίιν ρεκηθφ, ηνλ νπνίν επραξηζηνχκε:
«…Καη κηα θαη πεξηιακβάλνληαη θαη πεξί εξσηζκνχ πξάγκαηα ιφγσ θαη ηεο επεηείνπ, απηφ
ζα ην έρεηε θηφιαο δεη, εγψ ην είδα πξηλ ιίγν:
Αξλφ Μπειηξάκ: Ο ήξσαο αζηπλνκηθφο ηνπ Σξεκπ πνπ αληάιιαμε ηε δσή ηνπ κε απηή ησλ
νκήξσλ
https://www.newsit.gr/kosmos/arno-mpeltram-o-iroas-astynomikos-tou-tremp-pouantallakse-ti-zoi-tou-ayti-ton-omiron/2460536/
Δμαηξεηηθή πεξίπησζε εξσηζκνχ, απφ απηνχο πνπ ηαηξηάδνπλ ζηνπο δηθνχο καο θαηξνχο – ζα
έιεγε θαλείο ην πξφηππν ηνπ εξσηζκνχ, κηα θαη δελ ππήξρε εθεί θαλέλα απφ απηά πνπ κπνξεί
λα ηνλψζνπλ απηφλ πνπ ζα δηαθηλδπλεχζεη: ‘απηελέξγεηα’, ην λα βαζηζηείο ζηηο καρεηηθέο
δεμηφηεηέο ζνπ ή φηη άιιν πνπ έλαο αμησκαηηθφο κπνξεί λα δηαζέηεη θαη λα ηνπ έρεη
εκπηζηνζχλε. Μφλν ε θαζαξή θηιαιιειία – απηφ πνπ ίζσο είλαη ε επγελέζηεξε αλζξψπηλε
ηδηφηεηα.»
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o
Μάρτιος 24, 2018 at 5:46 μμ

Γηπιά επίθαηξν: Παηδηά δείηε θαη ηελ πξφβα πξηλ παηρηεί ζην Ζξψδεην ε ζχλζεζε ηνπ
παλνπδάθε κε ηελ νπνία ρηεο ζηελ γηνξηή ηεο 25εο πξνινγίζηεθε ε απνραηξεηηζηήξηα θαη
επραξηζηήξηα επηζηνιή πνπ είραλ γξάςεη πξνο ηελ ςπρή ηνπ ηα παηδηά ελφο απφ ηα ζρνιεία
πνπ είρε ηδξχζεη. Σα ιφγηα ζηελ πξφβα ιέλε «θαη λπλ θαη αεη θαη λαη» θαη ζηελ γηνξηή
αλαθέξνληαλ ζην «λαη» ζηελ ζπζία πνπ είπε ν Καπνδίζηξηαο. Ο ιφγνο πνπ είλαη δηπιά
επίθαηξν εηλαη νηη δελ ηαηξηάδεη κφλν ζηνλ Καπνδίζηξηα αιιά θαη ζηνλ αζηπλνκηθφ ηνπ
Σξεκπ Αξλφ Μπειηξάκ πνπ κφιηο είδακε…
Θα πσ ζηελ θαζεγήηξηά ζαο λα καο δψζεη γηα αλάξηεζε φια εθείλα ηα ζαπκάζηα θείκελα
θαη ηα ζαπκάζηα ιηλθ. Γηα ηελ ψξα αο αθνχζνπκε ηελ πξφβα θαη αο μαλαθέξνπκε καδί κε ηελ
πξφβα ζην λνπ καο φζα ρηεο εζείο νη επη ζθελήο ιέγαηε θαη φζα εκείο νη αθξναηέο θαη ζεαηεο
αθνχγακε…
https://www.facebook.com/spanoudakisstamatis/videos/1522151181157646/


Μάρτιος 24, 2018 at 6:30 μμ

λα’ην
https://www.youtube.com/watch?v=Q1jgnMvhIV0


Μάρτιος 24, 2018 at 7:15 μμ

Σν «λπλ θαη αεί» ηνπ «λπλ θαη αεί θαη λαη» θπζηθά καο ζπκίδεη θαη ην θηλάιε «λπλ, λπλ, ην
κεδέλ θαη ΑΗΔΝ Ο ΚΟΜΟ Ο ΜΗΚΡΟ Ο ΜΔΓΑ» ηνπ ΑΞΗΟΝ ΔΣΗ θαη φπνηνο ηπρφλ
έρεη δεη θαη ην γηνπηηνπκπ-άθη κε ην θηλάιε απηφ ίζσο λα ην ζρεηίδεη θαη κε ηελ εηθφλα ηνπ
ιηλθ ζην πξνεγνχκελν ζρφιην. Αιιά πξηλ πνχκε πεξηζζφηεξα γηα ηελ ΚΑΗ εθηαιηηθή ΚΑΗ κε
εθηαιηηθή ζπληζηψζα ηνπ θηλάιε αο δνχκε απφ ηελ αξρή ην γηνπηηνπκπ-άθη γηα ην ηειεπηαίν
κέξνο ηνπ ΑΞΗΟΝ ΔΣΗ πνπ νλνκάδεηαη ΓΟΞΑΣΗΚΟΝ (δειαδή Γνμνινγία ζηε Εσή)
https://www.youtube.com/watch?v=28GzARSTNFA


Μάρτιος 24, 2018 at 8:44 μμ

Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηη καο ιέλε φια απηά αο γπξίζνπκε ζηνλ Γάιιν αζηπλνκηθφ
ησλ ζεκεξηλψλ εηδήζεσλ, πεξλψληαο φκσο πξψηα απφ ηελ Νέα Τφξθε ηνπ 2001. Όηαλ
θαηέξξεαλ νη Γίδπκνη Πχξγνη θαη νη Ακεξηθαλνί ππξνζβέζηεο έκπαηλαλ θαη έςαρλαλ ζε
φινπο ηνπο νξφθνπο γηα εγθισβηζκέλνπο, είρε θάλεη ηεξάζηηα εληχπσζε ζε φινλ ηνλ θφζκν
ην φηη κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ πξψηνπ Πχξγνπ νη ππξνζβέζηεο πνπ κπαηλφβγαηλαλ ζηνλ
δεχηεξν δελ ζηακάηεζαλ απηφ πνπ έθαλαλ αλ θαη πιένλ ήμεξαλ φηη ζα κπαηλφβγαηλαλ κέρξη
κηα ζηηγκή πνπ δελ ζα μαλάβγαηλαλ. Πξηλ αθνχζνπκε ην ηξαγνχδη πνπ ηφηε είρε γξάςεη γηα
απηνχο ν Bruce Springsteen αο αλαθέξνπκε θη άιιν έλα ζπγθινληζηηθφ εθείλεο ηεο κέξαο (911=11 ελλάηνπ 2001) πεξηζηαηηθφ: Κάπνηνο εξγαδφκελνο πνπ είδε νηη δελ κπνξνχζε λα
θαηεβάζεη απφ ηηο ζθάιεο έλα παξαπιεγηθφ θίιν ηνπ ζην γξαθείν, πήξε ζην θηλεηφ ηελ
αδειθή ηνπ κε ηελ νπνία δνχζε λα ηελ απνραηξεηήζεη γηα λα κελ αθήζεη κφλν ηνπ ζηνλ
ζάλαην ηνλ θίιν ηνπ παξ’φιν πνπ εθείλνο ηνλ παξαθαινχζε λα πξνιάβεη λα θχγεη πξηλ
εγθισβηζηεί (for the record: Ο πξφεδξνο Μπνπο ηνλ αλεθήξπμε ήξσα, ε αδειθή ηνπ έγηλε
ελεξγφηαην κέινο ηνπ θηλήκαηνο «Not in our name» πνπ πξνζπαζνχζε λα απνηξέςεη ηελ
εηζβνιή ζην Ηξάθ «ελ νλφκαηη», δήζελ , ησλ λεθξψλ εγθισβηζκέλσλ, ηνπ δήηεζε ξαληεβνχ, ν
Μπνπο αξλήζεθε λα ηελ δεη, εθείλε ηνπ έιεγε «γηαηί δελ ζεο λα δεηο ηελ αδειθή ηνπ ήξσα;
Γηα λα καο θέξεηο απφ ην Ηξαθ θηελφηεξν πεηξέιαην γηα ηα απηνθίλεηα θαη ηα θαινξηθέξ
καο; νπ είπε θαλείο φηη απηφ ζέινπκε » (Lazar ηελ ιέγαλε, ίζσο αθφκα λα γθνπγθιάξεηαη)
Πάκε ζην ηξαγνχδη:
https://www.youtube.com/watch?v=cliwsiwZyRE
«Into The Fire»
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The sky was falling and streaked with blood
I heard you calling me then you disappeared into the dust
Up the stairs, into the fire
Up the stairs, into the fire
I need your kiss, but love and duty called you someplace higher
Somewhere up the stairs into the fire
May your strength give us strength
May your faith give us faith
May your hope give us hope
May your love give us love
May your strength give us strength
May your faith give us faith
May your hope give us hope
May your love give us love
You gave your love to see in fields of red and autumn brown
You gave your love to me and lay your young body down
Up the stairs, into the fire
Up the stairs, into the fire
I need you near but love and duty called you someplace higher
Somewhere up the stairs into the fire
May your strength give us strength
May your faith give us faith
May your hope give us hope
May your love give us love
May your strength give us strength
May your faith give us faith
May your hope give us hope
May your love give us love
May your strength give us strength
May your faith give us faith
May your hope give us hope
May your love give us love
It was dark, too dark to see, you held me in the light you gave
You lay your hand on me
Then walked into the darkness of your smoky grave
Somewhere up the stairs into the fire
Somewhere up the stairs into the fire
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I need your kiss, but love and duty called you someplace higher
Somewhere up the stairs into the fire
May your strength give us strength
May your faith give us faith
May your hope give us hope
May your love give us love
May your strength give us strength
May your faith give us faith
May your hope give us hope
May your love give us love
May your strength give us strength
May your faith give us faith
May your hope give us hope
May your love give us love
May your strength give us strength
May your faith give us faith
May your hope give us hope
May your love give us love
May your love give us love
o

Μάρτιος 24, 2018 at 10:13 μμ

Δλ νιίγνηο φια απηά καο ιέλε φηη ζηα φζα θάλνπλ ηηο νάζεηο θαη ηα δηαιείκκαηα παξάδεηζνπ
θαη πνιηηηζκνχ ζηελ αλζξσπφηεηα λα ηειεηψλνπλ θάζε ηφζν, πφηε απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο
θαη πφηε απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ λα δεκηνπξγεί εθηαιηηθέο θνιάζεηο, ε κφλε
απάληεζε είλαη ε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ν άλζξσπνο λα επηιέγεη θαη λα πξαγκαηνπνηεί ιχζεηο
πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αιιά εθείλνη πνπ ηηο πξαγκαηνπνηνχλ δελ ζα δήζνπλ λα ηηο δνπλ
φπσο απηνί γηα ηνπο νπνίνπο ζπζηάζηεθαλ θαη ηνπο νπνίνπο νη πξάμεηο ηνπο κπνξνχλ λα
ζψζνπλ. Απηφ είλαη θαη νηθνπκεληθφ θαη δηαρξνληθφ. Σν «άμηνλ εζηί», ην «αμίδεη ηνλ θφπν ε
ζπζία», είηε ζηε Γαιιία , είηε ζηελ Ακεξηθή, ηελ Βφξεηα ή ηελ Νφηηα, είηε ζην Ηξάθ, είηε
Υξηζηηαλψλ είηε κνπζνπικάλσλ, είηε ζηελ αξραηφηεηα, είηε ηψξα, γίλεηαη ζε θάζε επνρή,
ρψξα, θαη πνιηηηζκφ αληηθείκελν θαη Πνηεηηθνχ Λφγνπ πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ
Θξεζθεπηηθνχ θαη πνπ παίξλεη ηελ κνξθή Γνμαζηηθνχ γηα ηε Εσή, ζαλ απηφ πνπ είδακε απφ
ηνλ Διχηε θαη ζαλ απηφ πνπ ε θαζεγήηξηά ζαο έβαιε γηα ηνλ Καπνδίζηξηα. Καη γηα λα κελ
μερληφκαζηε θαη πάξνπκε ηνλ ηθειηαλφ ζαλ πκλνγξάθν ηνπ ΠΑΟΚ, ελψ ν ίδηνο ν Διχηεο,
πνπ ζεσξείηαη ν πνηεηήο ηνπ Ήιηνπ, ζεσξνχζε φηη απφ εθείλνλ ηνλ θιεξνλφκεζε, αο δνχκε
ηη ιέλε γηα ηνλ Ήιην νη δπν ηειεπηαίνη ζηίρν ηνπ «Ύκλνπ ηνπ …ΠΑΟΚ»:
Δκπξφο αδέιθηα, αδέιθηα, θαη καο έδσζε κε ηε θσηηά ηνπ εκπξφο,εκπξφο θη ε θιφγα ηνπ καο
ηχιημε αδειθνί κνπ».
https://www.youtube.com/watch?v=UKE_EbtZnQ0&feature=related .
Ση ζρέζε έρεη;! Π.ρ. ην «αδέιθηα» ζπκίδεη π.ρ. Διιάδα ζε ζηηγκέο Καηζαξηαλήο, ή π.ρ. ηελ
ηειεπηαία θσηνγξαθία ηνπ Αιιηέληε πνπ αθνχ έρεη απνραηξεηήζεη ξαδηνθσληθά ηνπο
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Υηιηαλνχο βγαίλεη κε ηνπο θνληηλφηεξνπο ζε απηφλ ζπλεξγάηεο ηνπ θαη κεξηθνί γηα ηελ ηηκή
ησλ φπισλ θξαηάλε θαη φπια, θαη φινη θνηηάλε ην αεξνπιάλν ην νπνίν ζε ιίγα ιεπηά ζα ηνπο
έρεη βνκβαξδίζεη


Μάρτιος 24, 2018 at 10:20 μμ

Βξέζεθε θαη ε ηειεπηαία θσηνγξαθία ηνπ Αιιέληε:
http://100photos.time.com/photos/luis-orlando-lagos-allendes-last-stand
(βι. θαη ζει 9,10)

Μάρτιος 24, 2018 at 10:27 μμ

Μα αο μαλαγπξίζνπκε ζηελ κεινπνίεζε παλνπδάθε γηα ην «λπλ θαη αεί θαη λαη»
https://www.youtube.com/watch?v=Q1jgnMvhIV0

Μάρτιος 24, 2018 at 10:33 μμ

Καη, αθφκα θαιχηεξα, αο μαλαγπξίζνπκε ζηελ πξφβα κε ήιην αζπλλέθηαζην θαη κε νξαηά
φια ηα, επίζεο αζπλλέθηαζηα, πξφζσπα ησλ κνπζηθψλ:
https://www.facebook.com/spanoudakisstamatis/videos/1522151181157646/
Reply ↓
Μάρτιος 24, 2018 at 10:43 μμ

Κη φπσο θαη πην πξηλ, αο βγνχκε θαη απφ απηφ επίζεο ην κλεκφζπλν κε ην ίδην ηξαγνχδη:
https://www.youtube.com/watch?v=5kYvBd2D9iI
Δκείο πνπ κείλακε
ηίρνη: Νίθνο Γθάηζνο
Μνπζηθή: ηαχξνο Ξαξράθνο
Δκείο πνπ κείλακε
ζην ρψκα ην ζθιεξφ
γηα ηνπο λεθξνχο
ζ’ αλάςνπκε ιηβάλη
θη φηαλ ραζεί
καθξηά ην θαξαβάλη
ηνπ ράξνπ ηνπ κεγάινπ περιηβάλε,
ζηε κλήκε ηνπο ζα ζηήζνπκε ρνξφ.
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Δκείο πνπ κείλακε
ζα ηξψκε ην πξσί
κηα θέηα απφ ηνπ ήιηνπ ην θαξβέιη,
έλα ηζακπί ζηαθχιη απφ η’ ακπέιη
θαη δίρσο πηα ηνπ θφβνπ ην ηξηβέιη,
κπξνζηά ζα πξνρσξάκε ζηε δσή.
Δκείο πνπ κείλακε
ζα βγνχκε κηα βξαδηά
ζηελ εξεκηά λα ζπείξνπκε ρνξηάξη
θαη πξηλ γηα πάληα
ε λχρηα λα καο πάξεη
ζα θάλνπκε ηε γε πξνζθπλεηάξη
θαη θνχληα γηα η’ αγέλλεηα παηδηά.

Μάρτιος 24, 2018 at 10:48 μμ

Και για να’πθοςμε πιο κονηά ζηο σώπο μαρ και ζηο σπόνο μαρ αρ ξαναδούμε ηα ίδια
ππιν ενάμιζη σπόνο και ζε απόζηαζη 15 λεπηών με ηα πόδια:
https://www.youtube.com/watch?v=WT2k1x23v
Reply ↓
Μάρτιος 25, 2018 at 9:42 πμ

https://www.youtube.com/watch?v=OG72KJ1RwgU
Μάρτιος 24, 2018 at 11:13 μμ

Κη αθνχ νινθιεξψζακε νιφθιεξεο ηξαγηθέο
ηξη(;)ινγίεο(3 θαη βάιε) ππνρξενχκαζηε,
γηα λα κε θχγεη ζιηκκέλνο ν αλαγλψζηεο,
λα βάινπκε θαη «ζχληνκε θσκσδία ζπλαθνχο ζέκαηνο» ,
φπσο ππνρξενχληαλ λα βάδνπλ θαη νη αξραίνη ηξαγηθνί
(π.ρ κεηά ην Πξνκεζεχο ππξθφξνο, δεζκψηεο θαη ιπφκελνο
έκπαηλε θαη ην Πξνκεζεχο εκπξεζηήο εμ ακειείαο)
Καη ηη πην θσκηθφ θαη πην ζπλαθέο
απφ ην λα επαλαλνεκαηνδνηήζνπκε
ηνλ άιιν χκλν ηνπ ΠΑΟΚ, ηελ Κάξκηλα Μπνπξάλα,
κε ζηίρνπο πνπ λα ηξαγνπδηνχληαη ζαλ ηα ιαηηληθά ηεο;
(γηα βηβιηνγξαθία, κεηαθξάζεηο θαη παξαθξάζεηο πνπ λα αλαδεηθλχνπλ ηελ
νηθνπκεληθφηεηα, δηαρξνληθφηεηα θιπ ησλ ζηίρσλ ήδε βάιακε, κε ηα μαλαιέκε, φπνηνο δελ
ηα αθνπζε θαη ζέιεη λα καζεη αο ξσηεζεη )
http://www.dailymotion.com/video/x3uyjl6
Με ζάηηξα απφ ζέαηξν καθξχ 50 κέηξα
πνπ ήηαλ φιν ππαίζξην θαη φρη απφ πέηξα
φινη ηνπο κέζα ζηε Βνπιή θξπθηήθαλε κ’ειπίδεο
θαη θνίηαγαλ ηελ θίλεζε απ’ηηο εθεκεξίδεο
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έηζη πνπ κέλαλ ζηε Βνπιή ζαλ απνραπλσκέλνη
γηα πφηε ηνλ εθάγαλε κπζηήξην ηνπο κέλεη
αληη κνιφησθ θξάηαγαλ ηα θσηεηλά δαπιηά ηνπο
θαη ζη’άιιν ρέξη θξάηαγαλ ηα θνβεξά θαπιηά ηνπο
θη ελψ επεξηκέλαλε λα ηνπο θξεκάζνπλ φινπο
νη Αραηνί αθξάηεηνη ηνπο μέζθηδαλ ηνπο θψινπο
θαη θπιαθή δεηάγαλε κφλνη ηνπο λα ηνπο ρψλνπλ
φζνη ήζειαλ ηνλ θψιν ηνπο θάπσο λα ηνλ γιηηψλνπλ
θη έηζη ηα θιεςηκέτθα βνεζάγαλ λα βξεζνχλε
λα πάξνπλ κηα γεξή πνηλή γηα λα πξνζηαηεπζνχλε
θη ήξζε ην ηέινο επνρήο θη εκάο κε ηηο πγεηέο καο
θαη λα θπιάκ’ηνλ θψιν καο απφ ηηο ιακνγηέο καο
Εν ολιγοιρ, αςηο ειναι ηο ζηανηαπ παπαμςθαηζιδικο "Ζηζαν αςηοι καλα κι εμειρ
καλςηεπα" ανηι ηος ολιγαπκεζηεπος '"Ζηζαμε εμειρ καλα κι αςηοι καλςηεπα"
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Δκπξφο αδέιθηα, αδέιθηα, θαη καο έδσζε κε ηε θσηηά ηνπ
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Δκπξφο, εκπξφο θη ε θιφγα ηνπ καο ηχιημε αδειθνί κνπ

Λνπινχδη θσηηάο βγαίλεη ζηνπο ηάθνπο...
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https://www.youtube.com/watch?v=3l4nVByCL44

How many roads must a man walk down, before you call him a man?
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