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Τα βάσανα ατόµων Πρώτων Βοηθειών
και το mea culpa του επικεφαλής τους

ΟΣΟΙ ∆ΕΝ ΤΟ ΞΕΡΑΜΕ το µάθαµε
χθες, µε το πρωτοσέλιδο της SMH και,
ως πληροφορία, είναι πολύ θλιβερό!
Αφορά το γεγονός ότι τα άτοµα (άν-
δρες συνήθως) υποφέρουν συχνά από
επιθέσεις και αλληλοεπιθέσεις, βίαιης
συηµπεριφοράς (µπούλιν) και πάρα
πολλοί από τους Paradrmicis
(δηλαδή εκπαιδευµένους
για παροχή πρώτων
βοηθειών) παρουσιά-
ζουν σοβαρά προ-
βλήµατα υγείας. Ενώ
αρκετοί έχουν οδηγη-
θεί και σε αυτοκτονία.

ΟΛΑ ΑΥΤΑ έγιναν γνω-
στά µαζί µε το γεγονός ότι για
χρόνια τώρα τ’ αποσιωπούσαν, όσοι
θα έπρεπε να τα γνωστοποιούν ώστε
να ληφθούν τα πρέπεοντα µέτρα, µε
τον επικεφαλής των Υπηρεσιών Πρώ-
των Βοηθειών ΝΝΟ να παραδέχεται
την αποσιώπηση και να δηλώνει ότι
mea culpa, δηλαδή ότι υπήρξε λάθος
του!

ΑΪΝΤΕ ΤΩΡΑ ν’ ακούσεις, ή να διαβά-
σεις mea culpa και να µη πάει ο νούς
σου στον Ανδρέα που, εδώ και δεκαε-
τίες (δεν θυµάµαι πότε ακριβώς) είχε
χρησιµοποιήσει αυτό τον όρο, αναφε-
ρόµενος στην συνάντηση που είχε στο
Νταβός µε τον τότε Τούρκο πρωθυ-

πουργό Τουρκούτ Οζάλ και
στην συζήτηση µαζί του
που κατέληξε στη συµ-
φωνία «Όχι Πόλεµος»
είχαν γίνει κάποια λάθη
εκ µέρους του. Ως προς
το Κυπριακό και τα πε-
τρέλαια του Αιγαίου.

MEA CULPA και για τον επι-
κεφαλής των Πρώτων Βοηθειών,

θυµίζοντάς µας ότι όχι µόνο τ΄αρχαία
µας ελληνικά, αλλά και τα νεκρά λατι-
νικά ζω- ντανεύουν συχνά µε κάποιες
φράσεις που εξακολουθούν να ισχύουν
και να θεωρούνται οι πλέον κατάλληλες
για ωρισµένους χαρακτηρισµούς. Ό-
πως το mea culpa κι οι άλλες τέσσερες
κατωτέρω:

Ο Τσίπρας, ο ∆ΙΑΣ
κι ο Μεγαλέξανδρος

ΤΑ ΣΟΒΑΡΑ επεισόδια στη Θεσσαλο-
νίκη µε Θεσσαλονικείς σε εκδήλωση
του ΣΥΡΙΖΑ να αποκαλούν τον Αλέξη
Τσίπρα προδότη και άλλα� διακο-
σµητικά, έληξαν µε τον πρωθυπουρ-
γό, πριν µπεί στο πρωθυπουργικό
αυτοκίνητο και πάρει δρόµο, ν’ αντι-
µετωπίζει τους κατηγόρους του µ’ έ-
να� τριπριακό χαµόγελο. Αυτό που
σφραγίζει συχνά κάποιο ψεµµατάκι
του, ή τον βγάζει από δύσκολεη θέση

ΤΙ ΗΘΕΛΕ να πεί όµως µε το χαµόγε-
λο του προς τους Θεσσαλονικέις που
τον έβριζαν για το ξεπούληµα της
Μακεδονίας, µόνον νας Θεός ξέρει.
Ο ∆ίας πιθανώς, από τον οποίο η Ο-
λυµπιάδα (κατ’ οµολογία της γκα-
στρώθηκε) και γέννησε τον Μεγαλέ-
ξανδρο. (ΜΥΘΟΣ που απεικονίζεται
ανωτέρω µε τον ∆ία ως φίδι να αγκα-
λιάζει την Ολυµπιάδά).

ΚΟΛΑΣΗ λοιπόν στην
Μόρια της Λέσβου, αλλά
οι καλλιτεχνικές εκδηλώ-
σεις δεν σταµατούν στο
νησί, αυτό όπως και σ’
όλη την Ελλάδα. Έτσι,
πέρα από την απεργία
πείνας του Μοριανού Προ-
έδρου η Λέσβος ετοιµάζεται
να υποδεχτεί και ν’ απολαύσει
(γι’ άλλη µια φορά) τον Γιάννη
Πάριο!
ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ που µοιάζει

σαν� παρηγο-
ριά για τους φι-
λότεχνους και
γλεντζέδες Μυ-
τιληνιούς οι
οποίοι, θέλον-
τας και µη,

απήλαυσαν (τρόπος του λέ-
γειν) προσφάτως τα τραγούδια
(και ..παρατράγουδα) του έκ-
πτωτου πρώην δηµάρχου
Θεσσαλονίκης και τραγουδιστή
Παναγιώτη Ψωµιάδη

ΤΟ χωριό Μόρια της Λέσβου και οι κάτοικοί του υποφέρουν χρόνια
τώρα έχοντας γύρω τους δέκα µε δεκαπέντε χιλιάδες πρόσφυγες, µε-
τανάστες κλπ. που ζουν στα “σποτς” σε άθλιες συνθήκες και κλέ-
βουν, βρωµίζουν και κάνουν ότι φανταστεί κανείς προκειµένου να
επιβιώσουν. Η κατάσταση αυτή ανάγκασε τον πρόεδρο της Μόριας
Νίκο Τρακέλλη να κηρύξει απεργία πείνας έχοντας «κατασκηνώσει»
έξω από το κτήριο της Γενικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής (επικεφαλής του οποίου είναι ο φίλος και γνωστός στο
Σύδνεϋ Γιάννης Γιαννέλλης Θεοδοσιάδης. Ο κ. Τρικέλλης (στη φωτο
µε µέλη της οικογένειάς του) ζητά εδώ και τώρα άµεση λύση στο µε-
ταναστευτικό πρόβληµα. ∆ύσκολο όµως να τα καταφέρει µε την α-
περγία πείνας. Με µια τέτοια µέθοδο στην Ελλάδα για να τα καταφέ-
ρεις πρέπει να είσαι τουλάχιστον... Κουφοντίνας!

Η Μόρια ∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ άλλο
και ο Πρόεδρος της απεργεί!

Πάριος σαν παρηγορια µετά τον Ψωµιάδη

Alter ego: Η φράση «alter ego» αποδίδεται στον Κικέ-
ρωνα, ο οποίος φαίνεται ότι τη δανείστηκε από την ελληνική
γλώσσα και σηµαίνει ένας «δεύτερος εαυτός», ένα «άλλο
εγώ». Status quo: Η φράση «status quo» που δηλώνει
την κατάσταση η οποία επικρατεί.De facto: Η φράση «de
facto» σηµαίνει «από το γεγονός». Η ερµηνεία της, δηλώνει
κάτι που συµβαίνει, είναι πραγµατικό κι αληθινό, όπως η
συµβίωση µε ντε φάκτο Persona non grata: Η φράση ση-
µαίνει «ανεπιθύµητο πρόσωπο». Persona non grata: Η
φράση «persona non grata» σηµαίνει «ανεπιθύµητο πρό-
σωπο» και χρησιµοποιείται για να δηλώσει ότι κάποιοςδεν
είναι δεκτός ακόµη και ως επισκέπτης σ’ ένα κράτος.
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