
Χαλίλ Γκιμπράν (Kahlil Gibran),
Λιβανέζος ποιητής (6/1/1883 – 10/4/1931)

Απόσπασμα από το έργο του «Ο κήπος του Προφήτη»

Το έθνος να λυπάστε
αν φορεί ένδυμα που δεν ύφανε,

ψωμί αν τρώει, 
αλλά όχι από τη δική του σοδειά,

κρασί αν πίνει, 
αλλά όχι από το πατητήρι του.

Το έθνος να λυπάστε
που δεν υψώνει τη φωνή του 

παρά στην πομπή της κηδείας,
που δεν συμφιλιώνεται 

παρά μονάχα μες στα ερείπιά του,
που δεν επαναστατεί

παρά μονάχα 
σα βρεθεί ο λαιμός του 

ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.

Το έθνος να λυπάστε
που έχει αλεπού για πολιτικό, 

απατεώνα για φιλόσοφο,
μπαλώματα και απομιμήσεις η τέχνη του.

Το έθνος να λυπάστε
που έχει σοφούς 

από χρόνια βουβαμένους.
Για την αντιγραφή
Χρίστος Απ. Ζάνης

Σε αυτό το τεύχος γράφουν οι:
Χρίστος Απ. Ζάνης, Αφελληνισμός, Ποίηση

Νίκος Θεοδωράκης, Ηλεκτροκίνητα οχήματα και περιβάλλον

Μαρίτα Κουρούπη Santoro, Παιδική χαρά άλσους Βαρβαρέσου

Γιώργος Κουτσικάκης, Βιβλιοπαρουσίαση

Λάμπρος Λάζαρης, Μεταλλαγμένα τρόφιμα

Γιώργος Λίλος, Διάσκεψη Παρισιού, Σχόλια

Νίκος Λυσίκατος, Παιδεία

Κώστας Νταλούκας, Υγεία

Μανόλης Στ. Πάγκαλος, Αυτοδιοίκηση

Φάνης Στρατουδάκης, Πλειστηριασμοί

Σύνδεσμος Φίλων Αποτέφρωσης Ελλάδος

Ποίηση

Οι ευχές δεν αρκούν...
Η αισιοδοξία δεν φθάνει...
Η ελπίδα δεν γίνεται 

πράξη από μόνη της...
Χρειάζεται συνεχής αγώνας!

Ό,τι καλύτερο για την Κοινωνία,
για τον καθένα μας, για όλους!

Αυτοδιοικητική & Πολιτική έκδοση πληροφόρησης,
διαλόγου και προβληματισμού Λυκόβρυσης - Πεύκης

Διαβάζοντας αυτές τις γραμμές,
σίγουρα αναρωτιέστε… Ποιοι
τις γράψανε; Ποιοι είναι; Τι

επιδιώκουν;
Η απάντηση είναι απλή… 
Είμαστε μια παρέα, αυτή της δι-

πλανής πόρτας, που ξεκινήσαμε πριν
από δυο χρόνια τη Ριζοσπαστική Ανα-
τροπή Λυκόβρυσης – Πεύκης.

Είμαστε μια ομάδα φίλων, ονειρο-
πόλων, που εξακολουθούμε να πι-
στεύουμεότι θα καταφέρουμε να τρο-
φοδοτήσουμε με προβληματισμό την
τοπική μας κοινωνία.

Δεν είμαστεμια συντεχνιακή επιχει-
ρηματική συντροφιά.

Δεν επιδιώκουμε να κερδίσουμε
από αυτήν την εκδοτική προσπάθεια,
ούτε καν να βγάλουμε τα έξοδα αυτής
της δραστηριότητας, την οποία καλύ-
πτουμε από το υστέρημά μας.

Εδώ και μερικά χρόνια η κοινωνία
μας βαδίζει κακοτράχαλο δρόμο, χω-
ρίς κανένα όραμα σε συνθήκες, που οι
μετεμφυλιακές γενιές δεν φαντάστη-

καν ποτέ ότι θα βίωναν!
Η χρεοκοπημένη χώρα μας, κυβερ-

νώμενη από υστερόβουλες κυβερνή-
σεις, παραπαίει! 

Η κοινωνία παραμένει έρμαιο του
«ωχαδελφισμού», του ρουσφετιού και
του λαδώματος, μέσα στο οποίο ζού-
σε για δεκαετίες.

Η νεολαία παρακολουθεί τα τεκται-
νόμενα υπνωτισμένη, αφού τα κυρίαρ-
χα πρότυπα, που επί χρόνια προβάλ-
λονται στο τόπο μας, έχουν καταφέρει
να οδηγήσουν μεγάλο μέρος της στην
κοινωνικοπολιτική απάθεια.

Οι πολιτικοί, που κυβέρνησαν και
που κυβερνούν τον τόπο μας, εκτός
από τον ξύλινο λόγο, χαρακτηρίζο-
νται για τις ψεύτικες υποσχέσεις τους. 

Ο δήμος μας μέσα σε αυτό το περι-
βάλλον δεν αποτελεί κάποια εξαίρεση,
καθώς η λειτουργία του στηρίζει και
ακολουθεί τις κυρίαρχες πολιτικές επι-
λογές, όπως για παράδειγμα η πρό-
σφατη μείωση των δρομολογίων της
δημοτικής συγκοινωνίας.

Και εμείς τι προσπαθούμε να επιτύ-
χουμε, μέσα σε αυτήν την ζοφερή
πραγματικότητα;

Επιθυμούμε να τροφοδοτήσουμε
την τοπική κοινωνία με διαφορετική
πληροφόρηση από αυτήν που λαμβά-
νει.

Επιδιώκουμενα προβληματιστούμε
μαζί με τους συμπολίτες μας, παρου-
σιάζοντας γεγονότα, προβλήματα, ιδέ-
ες και σκέψεις, που τα περισσότερα
από τα υπάρχοντα μέσα μαζικής ενη-
μέρωσης ηθελημένα αγνοούν ή υπο-
βαθμίζουν.

Δεν έχουμε αυταπάτες ότι μπορού-
με μόνοι μας να φέρουμε την κοινωνι-
κή Άνοιξη, γνωρίζουμε όμως, ότι χω-
ρίς αγώνες δεν υπάρχουν νίκες!

Κρατάτε το πρώτο φύλλο της περιο-
δικής εκδοτικής μας προσπάθειας, που
θα διανέμεται δωρεάν στον Δήμο μας
από εμάς τους ίδιους.

Περιμένουμε τα σχόλια σας, περιμέ-
νουμε τη συμμετοχή σας.

Η Συντακτική Επιτροπή

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 Φύλλο 1

Ας συστηθούμε…


