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ªËÓÈ·›· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘
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Το έγραφε η Λώρη Κέζα στο BΗΜΑmagazino κά-
ποτε: «Νεογέροντες. Πρόκειται για άτοµα µικρής
βιολογικής ηλικίας που έχουν όλα τα χαρακτηριστικά
των µεγαλυτέρων».

Πόσες φορές δεν είµαστε µάρτυρες νεογεροντίστικων
πρακτικών στην καθηµερινότητά µας; 

Πόσες φορές ο τρυφερός αέρας της νιότης διαλύεται α-
πό τις ριπές γεροντικών αποφάσεων τις οποίες έλαβαν νέ-
οι; Πόσες φορές η διαχείριση της πολιτικής ζωής στενεύ-

ει, αντί να εκτείνεται, ασχέτως ηλικίας; Πόσες φορές η η-
λικία των ηγετών δεν συνδέθηκε σχεδόν άµεσα µε τις δυ-
νατότητες, τη δράση και τη νοοτροπία τους; Την ώρα που
οι συνοµήλικοι της γενιάς των 30άρηδων και 40άρηδων α-
ναγνωρίζουν στο πρόσωπό τους, τους ανθρώπους µε την
κοινή ανατροφή, εµπειρίες και βιώµατα, η νεαρή τους ηλι-
κία γίνεται συνώνυµο µε την αλλαγή, την µεταρρύθµιση, την
προκοπή, την φρεσκάδα της θέσης και άποψης που συχνά
µπορεί να οδηγήσει στην µετάβαση σε µια άλλη υγιέστερη
κοινωνία. Η νεαρή ηλικία γίνεται συνώνυµο της εντιµότη-
τας την ώρα που κανείς δεν αναλύει τον συσχετισµό της ε-
ντιµότητας µε την έλλειψη ευκαιριών για ατιµίες. 

Για να µην µακρηγορούµε: Oι άνθρωποι µικροί ή µεγά-
λοι, κρίνονται µε βάση την αξιοσύνη τους και όχι µε την
ηλικία τους. Oι άνθρωποι δοκιµάζονται ανάλογα µε την
δράση και τις αρετές τους όταν αναλαµβάνουν έργο και
όχι όταν επιδεικνύουν την χρονολογία γέννησής τους.

Βλέποντας τη ζωή σφαιρικά το µέλλον ανήκει σε όλους
και όχι σε µια συγκεκριµένη ηλικιακή σειρά. Υπάρχουν
νέοι γέροντες και γέροι έφηβοι. Oτιδήποτε άλλο µόνο
στενόθωρο και ρατσιστικό µπορεί να είναι. 

Όπως δεν είναι δεδοµένο ότι όλοι κάποτε θα έχουν την
τύχη να γεράσουν, έτσι δεν είναι δεδοµένο ότι οι νεότεροι
είναι καλύτεροι για όλα τα πόστα και οι ωριµότεροι για κα-
νένα. Το «τόπος στα νιάτα» - που δύσκολα πραγµατώνε-
ται από τους µεγαλύτερους- θα µπορούσε άνετα να αντι-
κατασταθεί από το «τόπο στους ικανούς», είτε πρόκειται
για την κοινωνική, είτε για την πολιτική ζωή. 

Oι χαρακτηρισµοί που συνδυάζουν την ηλικία µε την
ικανότητα και την πρόοδο µόνο ασεβείς και ανελεύθεροι
µπορεί να είναι. Αυτά, για την ευνοµούµενη κοινωνία
του 2022, της ελευθερίας της έκφρασης, της διαδι-
κτυακής κοινωνικής άποψης, που έχει κάνει τους πά-
ντες παντογνώστες…
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««∆fiÔ ÛÙÔ˘˜ ÈÎ·ÓÔ‡˜»
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∏ «∞Ó‰ÚÈ·Î‹» ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Â›Ó·È ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓË
ÛÙË ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ÙË˜ ˙ˆ‹˜. ™ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ‚Ú›-
ÛÎÔ˘Ó ÛÙË Ì¿Ï·, ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ÛÙÔ ÈÛÙ›Ô Î·È
ÛÙÔÓ ÛÙ›‚Ô, ÙÔ ˘ÁÈ¤˜ ÓfiËÌ· ÙË˜ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙË-
Ù·˜ Î¿ÓÔÓÙ·˜ Ú¿ÍË ÙÔ «Â˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÛı·È», ÌÂ
Û˘ÓÔ‰ÔÈfiÚÔ˘˜ Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ ¿ÍÈÔ˘˜ ÚÔÔÓË-
Ù¤˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ÁÔÓÂ›˜ ÌÂ Â˘ÁÂÓÂ›˜ ÛÙfi-
¯Ô˘˜. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹:

∏ ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ˙ˆ‹ ÙË˜ `ÕÓ‰ÚÔ˘

``

OÈ ·›‰Â˜ ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ Â›Ó·È Î·È Â›ÛËÌ· ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜
∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ! ¡›ÎËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Final-4 ÙÔÓ ∞. O. ¶¿ÚÔ˘
Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ¶ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜! O ∞.O. ÕÓ‰ÚÔ˘ Ê¤ÚÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙË
¯ÚÔÓÈ¿ 2021-2022 Î·È ‰Â‡ÙÂÚË “ÎÔ‡·” Î·È Ë Ì·ÛÎÂÙÈÎ‹
ÕÓ‰ÚÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿!

∆ËÓ ∫˘ÚÈ·Î‹ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Â¤ÛÙÚÂ„·Ó ·fi ÙË ª‡ÎÔÓÔ, ÁÈ· ‰Â‡ÙÂ-
ÚË Û˘ÓÂ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÌÂ ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ª¿-
ÛÎÂÙ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·, ÔÈ ∫ÔÚ·Û›‰Â˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘
ÕÓ‰ÚÔ˘. ∆· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙË˜ ÕÓ‰ÚÔ˘ Î·ÙfiÚıˆÛ·Ó Î·È ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔÓ
ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Final-4 ÙÔ˘ ∫˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ·-
fi ¤Ó· ·È̄ Ó›‰È ıÚ›ÏÂÚ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ·ÓÙ›·ÏË ÔÌ¿‰· ∞¶∞™ ¡¿ÍÔ˘
‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÌÂ ‰È·ÊÔÚ¿ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ 3Ë ÂÚ›Ô‰Ô. ™ÙËÓ
4Ë ÂÚ›Ô‰Ô fiÌˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Î·È ·Ó·‰Â›̄ ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÈ
¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈÂ˜ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ. O ™‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ
ÌÚ¿‚Ô ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì·˜ Î·È ÛÙÔÓ ·Ó¿ÍÈÔ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ∫˘-
ÚÈ¿ÎÔ ªÔ˘ÛÙ¿Î· Î·È ÙÔ˘˜ Â‡¯ÂÙ·È ¿ÓÙ· Ó›ÎÂ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜!

™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫Ë‰ÂÌfiÓˆÓ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘ÎÂ›Ô˘ ÕÓ‰ÚÔ˘

∞¡¢ƒπ∞∫O™ Oªπ§O™ ºπ§∞£§ø¡

«ŸÏ· fiÛ· Í¤Úˆ ÁÈ· ÙËÓ ËıÈÎ‹ Î·È ÙËÓ ·›ÛıËÛË Î·ı‹ÎÔ-
ÓÙÔ˜ Ù· ¤¯ˆ Ì¿ıÂÈ ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ» Ï¤ÂÈ Ô ∞ÏÌ¤Ú ∫·-
Ì‡. ∏ «∞Ó‰ÚÈ·Î‹» ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÂ ÂfiÌÂÓË ¤Î‰ÔÛ‹ ÙË˜
ÙÔÓ «∞¡¢ƒπ∞∫O» ÛÂ Ì›· ÂÎ ‚·ı¤ˆÓ Û˘˙‹ÙËÛË.

∞£§∏∆π∫O™ Oªπ§O™ ∞¡¢ƒOÀ

¡∞À∆π∫O™ Oªπ§O™ ∞¡¢ƒOÀ

™ÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ OÌ¿‰· Optimist ÂÈÛ‹ÏıÂ Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡·˘-
ÙÈÎÔ‡ OÌ›ÏÔ˘ ÕÓ‰ÚÔ˘ ∫·Ó¤ÏÏÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË ™‡ÏÈ· Ô˘ Î·Ù¿-
ÊÂÚÂ Ó· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ 5Ë ÛÙË °ÂÓÈÎ‹ Î·È 1Ë ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ· ·-
Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ 134 Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ fiÏË˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙÂ› fiÙÈ ÌÂ ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙË˜ ·˘Ù‹, Ë ∫·Ó¤Ï-
ÏÔ˘ ∫ÔÎÎÈÓ¿ÎË Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘
¡O∞ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏË-
Ì· Optimist ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÂ› ÛÙÔ Bodrum ÙË˜ ∆Ô˘ÚÎ›·˜
27/6 – 7/8 2022.

ªÂ ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ OÌ¿‰· ÙË˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ILCA 4 ÚÔÎÚ›ıËÎÂ Ë ·-
ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡O∞ ∫·Ú·Ô˘Ï¿ÓË ™ÔÊ›·, Ë ÔÔ›· Î·ÙÂÙ¿ÁË 8Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÈ˜ 36 Î·Ï‡ÙÂÚÂ˜ ·ıÏ‹-
ÙÚÈÂ˜ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎ¿.

∞Ó¿ÏÔÁ· Î·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â›¯·Ó Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ª·ÚÁÂÙË˜ ¡›ÎÔ˜ Î·È ∫·ÏÏÈ‚ÚÔ‡ÛË˜ ∆˙ÒÚÙ˙Ë˜ ÔÈ Ô-
Ô›ÔÈ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ «¯Ú˘Ûfi ÛÙfiÏÔ» ÌÂ ı¤ÛÂÈ˜ 48Ô˜ Î·È 60Ô˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯· ÛÂ 134 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜.

™ÙÔ ÏÂ˘Úfi ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ¡.O.∞. Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ ºÒÙË˜ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ πÛÙÈÔ-
ÏÔ˝·˜ ∆˙ÒÚÙ˙Ë˜ ∫ÂÊ·ÏÏˆÓ›ÙË˜ Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍÂ ÙËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ™ÔÊ›· ∫·Ú·Ô˘Ï¿ÓË fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹
ÙË˜ ∂Ï›˙· Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·‰ÂÏÊ¤˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈÎ‹ Ì·˜ OÌ¿‰·.

Άκου τον ήχο σπάζει πέτρες

Και πέφτουνε πεφτάστερα στους στίβους

Στα γήπεδα πηδούν οι µπάλες

Σαν µπάλες ράγκµπι σαν πεπόνια

Κοµψές κυρίες στις κερκίδες

Και κορασίδες µε pull-over

Χειροκροτούν κι όλο φωνάζουνε

«Goal! Goal! στα δίχτυα των εχθρών

Όχι ποτέ στα δίχτυα του θανάτου».

∞¡¢ƒ∂∞™ ∂ª¶∂πƒπ∫O™

«∏¯Ò» (∏ Û‹ÌÂÚÔÓ ˆ˜ ·‡ÚÈÔÓ Î·È ˆ˜ ¯ıÂ˜, ÕÁÚ·, ∞ı‹Ó· 1984)


