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04.03.2015
η Ρουµπρίκα
Γράφει ο ∆ηµ. Αλ. Αραµπατζής

 Τετάρτη σήμερα, 4 Μαρτίου: Γερασίμου Ιορδα-
νίτου, Παύλου και Ιουλιανής μαρτ., σύμφωνα με 
το ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ 2015 της ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕ-
ΩΣ ΣΕΡΡΩΝ και ΝΙΓΡΙΤΗΣ και από το εκκλησιαστικό 
βιβλίο: «ΟΙ ΒΙΟΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ» μεταφέρουμε τα πα-
ρακάτω εορταστικά σημεία του οσίου πατρός ημών 
Γερασίμου του εν Ιορδάνη: Καταγόταν από την Λυ-
κία. Έζησε εκεί πολλά χρόνια ως ερημίτης. Κατόπιν 
πήγε στην Παλαιστίνη. Ανεπαύθη το 475.  

***
 Και η γνωστή φωτογραφική, αρθρογραφική, 
σχολιογραφική, πεζογραφική, κοινωνική, χρημα-
τοτραπεζική και ειδικότερα δημοσιονομικό συνέ-
χεια.

Βενιζέλος: 
H χώρα έχει βρεθεί 
σε στρατηγικό κενό

Συνολική υπο-
χώρηση της 
θέσης της χώ-
ρας από την 
π ρ ο κ ή ρ υ ξ η 
των εκλογών 
και μετά διαπι-
στώνει ο κ. Ευ-
άγγελος Βενι-
ζέλος, ο οποί-
ος, εμμέσως 
πλην σαφώς, 
ζητεί ξανά τη 
δ η μ ι ο υ ρ γ ί α 
Εθνικής Ομά-

δας Διαπραγμάτευσης. Ο κ. Βενιζέλος δήλωσε χθες 
ότι «η χώρα έχει βρεθεί σε στρατηγικό κενό», επι-
σημαίνοντας την ύπαρξη του χρηματοδοτικού κε-
νού αλλά και «διαπραγματευτικών λαθών, που 
έχουν οδηγήσει χιλιόμετρα πίσω από το σημείο στο 
οποίο βρισκόμασταν την ημέρα που διαλύθηκε η 
Βουλή». Ωστόσο, ο κ. Βενιζέλος εκτιμά ότι υπάρ-
χει ακόμη χρόνος για να διορθωθούν τα υφιστά-
μενα προβλήματα. «Eνα μεγάλο ψέμα χώρισε την 
κοινωνία σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς» 
είπε και πρόσθεσε ότι «τώρα μια μεγάλη και γεν-
ναία αλήθεια μπορεί να σώσει το έθνος».
Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο ραδιό-
φωνο του ΣΚΑΪ, ο κ. Βενιζέλος είπε ότι το μνημόνιο 
παρατείνεται και επισήμανε ότι τα πράγματα μπορεί 
να εξελιχθούν ακόμη χειρότερα για την κυβέρνη-
ση, καθώς «επιδεινώνεται η κατάσταση της οικονο-
μίας». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή 
επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο κατηγόρησε για το 
δημοσιονομικό κενό, ενώ επανέλαβε την πρόβλε-
ψη ότι η χώρα θα αναγκαστεί να υπογράψει και τρί-
το μνημόνιο. Ο κ. Βενιζέλος επέκρινε τον κ. Ι. Βα-
ρουφάκη, λέγοντας ότι «ο υπουργός Οικονομικών 
μιας χώρας, όπως η Ελλάδα, που έχει ανάγκη από 
πολύ συγκεκριμένα πρακτικά επιτεύγματα για να 
βγει από την κρίση και το μνημόνιο, δεν είναι ένας 
σόουμαν που κάνει μια καριέρα στα ΜΜΕ, αλλά 
ένας δημόσιος λειτουργός, που στο όνομα του δη-
μοσίου συμφέροντος πρέπει να φέρει συγκεκριμέ-
να αποτελέσματα».
Ο κ. Βενιζέλος επισήμανε, ακόμα, ότι η συμφωνία 
για την παράταση θα πρέπει να ψηφιστεί από τη 
Βουλή, καθώς «είναι δημοκρατικά αδιανόητο αυτό 
που συμβαίνει». Και προανήγγειλε ότι το ΠΑΣΟΚ 
θα ψηφίσει παράταση της δανειακής σύμβασης κα-
θώς, όπως είπε, «εδώ που έφτασε η χώρα, πρέπει 
να επιβιώσουμε». Υπογράμμισε, επίσης, πως ο μό-
νος τρόπος να καλυφθεί το σημαντικό χρηματοδο-
τικό κενό που αντιμετωπίζει η χώρα είναι «η ταχύρ-
ρυθμη προώθηση των μέτρων που είναι αναγκαία 
για να πείσουν τους εταίρους», περιγράφοντάς τα 
ως τα «ηπιότερα δυνατά».

***
 Από το χώρο της βιβλιογραφίας.
Θερμές - θερμότατες ευχαριστίες στον γενικό δι-
ευθυντή της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 
Ν. ΣΕΡΡΩΝ (ΕΑΣ) κ. Αντώνη Ανεσιάδη, για την προ-
σφορά των δύο τόμων του 7ου και του 8ου με 
τίτλο: «ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», του 

Αριστ. Ν. Κλήμη: ***
 Πολλά κείμενα - γραφές στον έντυπο Τύπο, πε-
ριοδικά διάφορης μορφής και εικόνας διαβάζουμε 
πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ενα πρόσφατο 
και το παρακάτω. 
Ο λόγος για το Σχολείο για το οποίο έχω παλιές 
και ενδιαφέρουσες εμπειρίες. Αλησμόνητο μου μέ-
νει το μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Ανω Χριστός σε 
μια πολύ δύσκολη πολιτική κατάσταση
"Δεν έχεις λόγο να τους φοβάσαι, δεν έχεις λόγο 
να ντρέπεσαι".
Η συγγραφέας Ουρανία Τουτουντζή στο βιβλίο 
της "Ο Ρομπέν των κάστρων και ο φυλακισμέ-
νος γελωτοποιός" έχει βάλει στόχο τις αδικίες. Μία 
από αυτές έιναι και η ενδοσχολική βία που υφίστα-
νται οι ήρωες του βιβλίου από τους "νταήδες" του 
σχολείου.

Ο ρομαντισμός της παιδικής λογοτεχνίας συναντά 
σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότη-
τας των παιδιών μας. Ένα βιβλίο γεμάτο δράση και 
περιπέτεια, πλούσιο σε μηνύματα για τη φιλία, τη 
δικαιοσύνη, την αποδοχή, τη διαφορετικότητα, που 
θα εξάψουν τη φαντασία των μικρών αναγνωστών.
Σκέφτηκες ποτέ να ταξιδέψεις στον χρόνο μ’ ένα 
πειρατικό πλοίο;
Θέλησες ποτέ να δεις από κοντά μεσαιωνικά κά-
στρα και να ταξιδέψεις σε άγνωστους ωκεανούς;
Ήρθε η ώρα να γνωρίσεις τον Ρομπέν των Κάστρων 
και την παρέα του!
Ο Ρομπέν των Κάστρων είναι ένας σημερινός Ρο-
μπέν των Δασών που ταξιδεύει στον χρόνο! Τον 
επέλεξε ο ξακουστός βασιλιάς και μάγος της ιστο-
ρίας Σελίν να είναι ο πολύτιμος βοηθός του στον 
αγώνα του ενάντια στην αδικία!
Σύντροφοί του στα ταξίδια οι καλοί του φίλοι Θά-
λεια και Τίμωνας.
Μαζί θα περιπλανηθούν σε άλλες εποχές, θα ζή-
σουν αξέχαστες περιπέτειες και θα γνωρίσουν υπέ-
ροχους ανθρώπους. Μα πάνω από όλα θα βρουν 
τις απαντήσεις στα δικά τους καθημερινά προβλή-
ματα και θα δουν συγχρόνως τη φιλία τους να δυ-
ναμώνει.
Ένα βιβλίο γεμάτο δράση και περιπέτεια, πλούσιο 
σε μηνύματα για τη φιλία, τη δικαιοσύνη, τη διαφο-
ρετικότητα, που θα εξάψει τη φαντασία των μικρών 
αναγνωστών.
 
Σχετικά με τον Συγγραφέα Ουρανία Τουτουντζή
Ουρανία Τουτουντζή

Η Ουρανία Τουτουντζή είναι κοινωνιολόγος και 
διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστημίου. Από το 
2002 μέχρι το 2006 δίδαξε το Σεμινάριο επιλογής 
«Φιλοσοφία-Πολιτισμός-Επικοινωνία» στο Χα-
ροκόπειο Πανεπιστήμιο. Έχει ασχοληθεί με τη δι-
δασκαλία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Όραμά της είναι μια ουσιαστική εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση.
Έχει γράψει τα βιβλία:
«Ο Λόγος και το Είναι - φιλοσοφικό δοκίμιο», εκδ. 
Νεφέλη, 1999
«Τα Μυστήρια των Ελλήνων - Μύθος και Λόγος 
στην Προχριστιανική Ελλάδα», εκδ. Δόμιος-Ελά-
τη, 2000
«Ο Γιώργος Χειμωνάς και η Τραγωδία - Μια μελέτη 
του μεταφραστικού έργου του Γιώργου Χειμωνά», 
εκδ. Δόμιος-Ελάτη, 2003
«Περί της Θεάς Αρτέμιδος», εκδ. Δόμιος-Ελάτη, 
2005. «Η Ποίηση των Ανθρώπων: Θεοί και ήρωες 
στην Ιλιάδα», δίτομο, εκδ. Ανοιχτή Πόλη, 2009
«Ο Ευγενικός Βασιλιάς - Μια ιστορία από την αρ-
χαία Αθήνα» (για παιδιά από εννέα ετών και πάνω), 
εκδ. Κέδρος, 2011
«Τότε που χτιζόταν ο Παρθενώνας» (για παιδιά από 
δέκα ετών και πάνω)», εκδ. Κέδρος, 2012
«Δώσε του μια να πάει ψηλά - Όλα όσα μπορείτε 
να κάνετε για την παιδεία του παιδιού σας», εκδ. 
Διόπτρα, 2012
Από το 2011 διοργανώνει το «Εργαστήριο Αρχαίων 
Ελληνικών» για παιδιά του Δημοτικού.

Η Ρουμπρίκα 
με τις συνεργάτιδές της
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