
KATMAΔΕΣ λέγαμε στο σχο-

λείο τους μαθητές εκείνους που

δεν έπαιρναν τα γράμματα. Είτε

επειδή δεν τους άρεσε το διάβα-

σμα, είτε γιατί διάβαζαν και δεν

καταλάβαιναν , είτε για οποιονδή-

ποτε άλλο λόγο. Μ' αποτέλεσμα

να μένουν πολύ πίσω στα μαθή-

ματα και να βαθμολογούνται ανάλογα. Να

μένουν στάσιμοι και περί σπουδών ούτε

γι' αστείο. Το πολύ - πολύ με κάποιες

υπερπροσπάθειες κάποιοι από τους κα-

τμάδες να περνούσαν στο Διδασκαλείο

(την Παιδαγωγική) για να βγούν δάσκαλοι

και να... διδάξουν άλλους- τρομάρα τους!

ΜΕΧΡΙ που έμαθα

ότι στα τούρκικα

σημαίνει συμπλη-

ρωματικό και δευ-

τέρας ποιότητας

κρέας, ο “κατμάς”

για μένα ήταν ένα

μείγμα οκνηρού και ανεπαρκούς - αλλά

ούτε τον οκνηρό, ούτε τον ανεπαρκή

κατηγορώ (η Φύσις πταίει και για τα δυό)

μέχρι να ιδώ και τον ένα και τον άλλον

πρωθυπουργό! Εξηγήθηκα νομίζω!

ΦΩΤΙΣΤΗΚΑ λοιπόν για την αρχική ση-

μασία της τουρκοφερμένης λέξης όταν μ'

έστειλαν να ψωνίσω στο κρεοπωλείο εφι-

στώντας την προσοχή μου να μη μου

βάλει κατμάδες ο κρεοπώλης! Τότε ήταν

που έμαθα - αργά κάπως - ότι ο κατμας

είναι το σκάρτο κρέας που πουλά με τρόπο

ο χασάπης μαζί με το καλό, ή το βάζει

"συμπληρωματικά" στη μηχανή με τον

ακριβό κιμά, γιατί κάπως πρέπει να το ξε-

φορτωθεί κι’ αυτό

ΒΛΕΠΕΤΕ ο κρεοπώλης αγοράζει ολό-

κληρα τα σφαχτά με τα καλά και τα σκάρτα

μέρη του σώματός τους. Τα νεανικά και τα

γερασμένα τους όργανα, τα εύγευστα και

τα άνοστα - που λές κι' απεικονίζουν την

πολυμορφία της ανθρώπινης κοινωνίας

μας!

ΠΩΣ μου ήρθε όμως ο κατμάς στη σκέψη

και ασχολούμε σήμερα μ’ αυτόν θ' αναρω-

τηθήκατε ίσως και αμέσως απαντώ πως

αυτή η λέξη που χρόνια δεν την χρησιμο-

ποιώ βγήκε μόνη της από το στόμα μου

και μάλιστα στον πληθυντικό, προχτές

βράδυ, όταν παρακολουθούσα το τηλεο-

πτικό ρεπορτάζ για την πτώση - τι πτώση,

γκρέμισμα σωστό - των βάσεων για την

εισαγωγή φοιτητών στα Πανεπιστήμια κι'

Ανώτερες Σχολές της Ελλάδας.

"Οι κατμάδες στα πανεπιστήμια" ανε-

φώνησα κι' η αυστραλογεννημένη κόρη

μου αν και ξέρει ελληνικά με ρώτησε "τι

λες καλέ μπαμπά";

ΜΑ είναι δυνατόν, μονολογούσα, μαθη-

τές που έγραψαν κάτω από τη βάση, για

παράδειγμα: μ' άριστα το 10, εκεί που ήθε-

λες 9 ή έστω 8,5 για να σπουδάσεις μια

επιστήμη να μπαίνεις εφέτος με 4, αλλά

και με 2,5 ακόμη; Γίνεται κάτι τέτοιο;

ΚΙ' ΟΜΩΣ έτσι θα γίνει, γιατί όλα γί-

νονται κι’ όλα αναποδογυρίζονται για

να επικρατήσει το χάος, ακόμη και

στην ήδη προβληματική Παιδεία,

χάρη στη φρόντιδα της κυβέρνησης του

μυαλομπερδεμένου κ. Γιώργου Παπαν-

δρέου που είναι ικανή να επιφέρει τα πιό

απίθανα και πιο τραγελαφικά !

ΤΗΝ λέξη τραγέλαφος την εισήγαγε στην
καθομιλουμένη ο παππούς Γεώργιος Πα-

πανδρέου θέλοντας να χαρακτηρίσει τις

πολιτικές αντιφάσεις και τα χαώδη δημι-

ουργήματα αντιπάλων του, χωρίς να φαν-

τάζεται ο μακαρίτης ότι θα ταίριαζε κουτί

στη σκέψη του εγγονού, τού ζώντος...

ΒΕΒΑΙΑ θεωρείται επιτυχία ο

προχθεσινός τραπεζικός συνεται-

ρισμός με την συμμετοχή του

Κατάρ στα κεφάλαια της Ελληνο-

ευρωπαϊκής Τράπεζας -Alphaeu-

robank. Για να δούμε όμως κατά

πόσον μπορεί να συμβάλει αυτό

το γεγονός στην άρση των ερει-

πίων που με την ύφεση συσσωρεύονται

καθημερινώς.

ΑΥΤΗ την ύφεση (ανεργία, ανοδουλειές,

λουκέτα και μη παραγωγή) που δημιουρ-

γούνται από την σειρά των... σωτήριων

ευροπαπανδρεϊκών

μέτρων και των παρα-

μέτρων τους ενώ,

μόλις χτές, δικοί μας

και ξένοι καθοδηγη-

τές ΟΜΟΛΟΓΗΣΑΝ

ότι η ύφεση είναι πολύ

μεγαλύτερη απ' ότι

περίμεναν!!

.

ΚΑΛΑ βρε καραγ-
κιόζηδες, όλοι εμείς που το βλέπαμε και
το λέγαμε ή το γράφαμε κατ' επανά-
ληψη, μαζί με τόσους άλλους ακόμη και
απλούς ανθρώπους της αγοράς, ή της
υπαίθρου, είναι δυνατόν να γνωρίζουμε
περισσότερα από εσάς; 'Οχι βέβαια!

ΑΡΑ κάπου το πάνε τα μέτρα σας κι' ευχής

έργον θα είναι, αν δεν αλλάξουν, να μη το

φτάσουν εκεί που φαίνεται να πηγαίνει το

πράμα...
(tserdanisg@hotmail.com)

ΣΣττοο ““1100””
ττοο κκααλλόό
Γράφει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΡΔΑΝΗΣ

Οι κκκααα τττ μμμ άάά δδδ εεεςςς    
στα πανεπιστήμια 

Ιστορίες με συμπαροίκους
Ο 80χρονος συμπάροικος,  Μανώλης Κοκκινίδης
(αριστερά), μπροστά στο δέντρο γίγαντας που τον

ταλαιπωρεί στο σπίτι του στο Ρόκντεηλ για 45
χρόνια, όσο περίπου και το ύψος του camphor

laurel tree. To πρόβλαμά του κ. Κοκκινίδη προ-
έκυψε από την δαπάνη που απαιτεί το κλάδεμα
του δέντρου - τέρας και την οποία δεν μπορούσε
να καλύψει, ενώ τον ανησυχούσε ο κίνδυνος για
δυστύχημα που προέκυπτε από το ανεξέλεγκτες

κατευθύνσεις των κλώνων του... τέρατος. Το
γεγονός σχολιάστηκε εκτενώς σε πρωτοσέλιδο

τοπικής εφημερίδας και - όπως πληροφορούμεθα
- το πρόβλημα λύθηκε με δημαρχιακή επέμβαση

και ανάληψη μέρους της δαπάνης.

ΔΕΞΙΑ: Ο συμπάροικος Δημήτρης
Μαυροθαλασσίτης με τη σύζυγό του και
τα δυό αγόρια τους, στο πρώτο εκ των

οποίωνδιαγνώστηκε αυτισμός και
έκτοτε, μαζί με τη φροντίδα προς το

παιδί του ο κ. Μαυροθαλασσίτης,
ανέλαβε έργο παροχής φροντίδας και
συμβουλών σε γονείς που αντιμετωπ-

ζουν το ίδιο πρόβλημα. Η προσφορά του
εκτιμήθηκε  δεόντως και πέρασε στον

τελικό για το βραβείο του ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ
ΧΡΟΝΙΑΣ, της εφημερίδας “Τhe Ex-

press” που έκανε και εκτενή παρουσίαση
του χαρακτήρα και του έργου του 
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