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ΜαΓεΙρΕμΑτΑ

Για την Πατρίδα
(Σατιρικό)

Ηχω...

Θ

α σας πω ένα παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι, μια φορά κι
έναν καιρό, που οι αλήθειες του πηγάζουν, σαν το γάργαρο
νερό.

Μια φορά κι έναν καιρό, ε… ήταν τότε που παλιά, μάθαιναν και ιστορία,
για τα χρόνια τα ηρωικά, ήθη, έθιμα χρηστά, για αξίες,
παραδόσεις, για υψηλά ιδανικά.
Μια φορά κι έναν καιρό, τον παλιό καλό καιρό,
όπως λεν στα παραμύθια, είναι όμως όλα αλήθεια,
με τη φτώχεια και την πείνα, τα παιδάκια τα μικρά,
άντεχαν και κείνα, γιατί μάθαιναν σωστά, σεβασμό, υπακοή, στους
γονείς και τους δασκάλους,
τον παππού και τη γιαγιά και όλους τους μεγάλους.
Όμορφα χρόνια παιδικά και ας ήταν και φτωχικά.
Άγιος Βασίλης έρχεται από την Καισαρεία
και μοίραζαν τα κάστανα, τα μήλα, τα καρύδια, γεμάτα ευτυχία.
Αν η Πατρίδα τους καλούσε, τρέχανε όλοι με ορμή,
για την πατρίδα φώναζαν, για την ελευθερία,
γιατί είναι χρέος και τιμή ευθύνη, στη δημοκρατία
και χάνονταν στη μαύρη γη, την πότιζαν με αίμα,
να ζουν, οι νέοι πιο καλά, ελεύθεροι μες στη χαρά.

Τουρσί πολύχρωμο

ίμαι σίγουρη, φίλες μου, ότι μόλις διαβάσετε
τον τίτλο της σημερινή συνταγής θα αναρωτηθείτε: Μα, ποιος φτιάχνει τώρα τουρσί;
Μπελάς δεν είναι;! Ναι, είναι! Το τουρσί είναι
μπελάς και μεγάλος, μάλιστα… Αλλά όχι το

Ε

Πέρασαν κι εκείνες οι εποχές που το οικογενειακό
τραπέζι στρωνόταν Τετάρτη και Παρασκευή με όσπρια,
όπου ένα τουρσάκι ταίριαζε δίπλα στη ρέγκα και τις
ελιές… Τώρα τρώμε βέβαια όσπρια, αλλά σχεδόν σαν
φάρμακο της μεσογειακής υγιεινής διατροφής. Αυτό

συγκεκριμένο τουρσί. Άλλωστε, όσες παρακολουθείτε
τη στήλη και μπαίνετε στον κόπο να εκτελέσετε κάποιες από τις συνταγές που σας προτείνω, θα έχετε
διαπιστώσει πως δεν σας …βάζω δύσκολα. Για να πω
την αλήθεια, εμένα μου αρέσει η ιδέα να εγκλωβίζω
στα βάζα προϊόντα εποχικά, δίνοντάς τους μια άλλη

όμως το τουρσί, επιμένω, εκτός από το ότι είναι χάρμα
οφθαλμών, εκτός ότι συνοδεύει άριστα το τσίπουρο,
θα αντικαταστήσει, κάλλιστα, τη σαλάτα στο καθημερινό σας τραπέζι. Τρώγεται ευχάριστα και από τα παιδιά!

Γράφει η Ελευθερία
Μπαλγκουρανίδου
- Βασιλειάδου

Και τα χρόνια αργοκυλούσαν, ωϊμέ αλί, αλί,
ήρθαν δύσκολοι καιροί, χαλεποί και μισητοί.
Εξυπνάκηδες πολλοί, φάγαν – φάγαν και πρηστήκαν,
την πατρίδα ξεπουλήσαν, τρώγαν με χρυσά κουτάλια,
ωχ καημένε, άστα τ΄ άλλα.
Κι ήρθε, η ώρα, η στιγμή, φτου και πάλι απ’την αρχή.
Και το φίδι, από την τρύπα, ποιος καλείται να το βγάλει;
Που λουφάξανε οι άλλοι, στα χρυσά τους τα κλουβιά;
Μην, να είναι εδώ κανείς; Ναι, ναι, το σκυλάκι, το κανίς.
Το μουλώξαν, όπως λένε στο χωριό μου, του σκασμού έχουνε φάει
και σφυρίζουν στον αέρα,
τραγουδάνε στην καμπούρα του λαού, γελάνε, τα φορτώσανε και πάνε,
δίχως αίσθημα ντροπής, γενικής κατακραυγής.
Τι να κάνει ο Λαός;
Σκύβει πάλι το κεφάλι, του’ρχεται μεγάλη ζάλη
και σαν πρώτα ανδρειωμένοι, πάντα και όπου αδικημένοι,
χαίρε – χαίρε ντροπιασμένοι.
Τι θα γίνει βρε παιδιά; Το κουμάντο ποιος θα κάνει;
Κλέβε ο ένας, κλέβε ο άλλος και τραβάμε τα μαλλιά.
Την κατάντια πού να πούμε; Πως, ποια, τώρα θα σωθούμε;

έκφραση. Και πρέπει να σας διαβεβαιώσω, χωρίς ίχνος
παραξενιάς και υπέρμετρης νοικοκυροσύνης ή ιδεοληψίας, ότι τα παρεμφερή έτοιμα βαζάκια με τουρσί ή
το χύμα, που πουλάνε όλα τα σούπερ- μάρκετ, ουδεμία σχέση έχουν με αυτό που φτιάχνει κανείς στο σπίτι.
Ιδίως αυτό το πολύχρωμο γλυκόξινο τουρσάκι, θα το
φτιάξετε μέσα σε λίγη ώρα, θα το απολαύσετε μετά

Κι έρχονται οι ξένοι πάλι, να μας σφίξουν το ζωνάρι, να μας βάλουν στη σειρά.
Τι ντροπή, για την πατρίδα, την Ελλάδα βρε παιδιά, πούδωσε αυτή, τα φώτα…
πώς θα γίνει σαν και πρώτα;
Που ασθμαίνει τώρα πάλι, τελευταία στη σειρά;
Κι όμως, σαν ν΄ακούω πάλι, κάτι, μια φωνή, απ’ τα βαθειά, σιγανά – μελωδικά,
μια φωνή, οργή Θεού – οργή λαού, μια φωνή, του ποιητή.
Γυναίκα, γύρνα το κλειδί, μην αφήσεις κανένανε να μπει,
κράτα γερά, κράτα μονάχα το παιδί,
γιατί, αν ζήσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα,
για να σωθεί, και η πατρίδα.

Σκουριασμένες αξίνες

Δ

ιάβασα στην εφ. «Πολίτης» για το Βακτήριο
Halomonas titanicae το οποίο κατατρώει το τραγικό κουφάρι του Τιτανικού σε βάθος τεσσάρων
χιλιομέτρων στον Ατλαντικό Ωκεανό.
Είμαι βέβαιος ότι σε τέτοιο βάθος το ευτυχές Βακτήριον δεν γνωρίζει τίποτα περί τρόικας-μνημονίουσφιχτοστομαχιών των Ελλήνων εργαζομένων, ούτε
έμαθε ότι το μνημόνιο «έβρεξε» τα ποδάρια των σκληροτράχηλων Ιρλανδών – βρεχομένων υπό του Ατλαντικού, ούτε ότι όπου να’ναι θα πιάσει και τους Πορτογάλλους – Επίσης βρεχομένων υπό του Ατλαντικού.
Το Βακτήριο αυτό επιβιώνει τρώγοντας σκουριά

που από χημική άποψη είναι τριοξείδιο του σιδήρου
(Fe2O3). Εμείς οι Έλληνες διαθέτουμε αρκετή «Αρχαία
σκουριά» την οποία υψώναμε ολίγον προκλητικά
στους Ευρωπαίους λέγοντάς τους «όταν εμείς κτίζαμε
Παρθενώνες εσείς τρώγατε βελανίδια».
Τώρα οι Ευρωπαίοι μας «ταΐζουν» μνημόνιο και σε
εμάς απομένει βακτηριοποίηση για να επιβιώσουμε
τρώγοντας τη νέα μας σκουριά.
Τα δικά μας ποδαράκια δεν τα βρέχει ο άγριος Ατλαντικός αλλά η ήρεμη Μεσόγειος και αν - λέω αν –
είχαμε σοβαρούς Κυβερνήτες – σοβαρούς Υπουργούς
– σοβαρούς Περιφερειάρχες – σοβαρούς Νομάρχες σοβαρούς Δημάρχους – σοβαρή δημόσια διοίκηση –
σοβαρούς ιδιώτες Επιχειρηματίες – σοβαρούς εκπαιδευτικούς – σοβαρούς Ιερωμένους – σοβαρούς γιατρούς κ.λ.π. (μέχρι στιγμής σοβαρούς χ 10) τα πράγματα δεν θα «σκούριαζαν» τόσο
εύκολα.
Γερμ. Θαν.
Υ.Γ. 1) Τακτοποιώντας
μισογκρεμισμένες
αποθήκες και αχυρώνες
βρίσκω σκουριασμένα
φτυάρια και αξίνες.
Στα στυλιάρια τους
υπάρχουν τα ίχνη
εργατικών, έντιμων
Ιδρώτων.
Σκουριασμένα καρφιά
καρφωμένα σε ψυχές
φοβισμένες.
Υ.Γ.2) αξίνη: α) διπλούς πέλεκυς
των Τρώων (Όμηρος 711).
β) Εργαλείο που μοιάζει με την
κοινή σκαπάνη.
(ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΜΗΡΙΚΟΝ του Γερμανού
GEORG. AUTENRIETH πρωτοεκδοθέν
εν έτη 1873).

Εκτέλεση

Ψιλοκόβουμε τα λαχανικά, σε μέγεθος της αρεσκείας μας σε μια λεκάνη.
Σε μια βαθειά κατσαρόλα, ανακατεύουμε το νερό,

το λάδι, τη ζάχαρη και το αλάτι και βράζουμε το μείγμα
για δυο - τρία λεπτά. Το ρίχνουμε έτσι όπως είναι
καυτό πάνω από τα ψιλοκομμένα λαχανικά. Ανακατεύουμε με τρυπητή κουτάλα. Σκεπάζουμε με μια πετσέτα και αφήνουμε τα λαχανικά να μαραθούν σιγάσιγά ανακατεύοντας κατά διαστήματα.

Υλικά
■ 1 λάχανο
■ 1 κουνουπίδι
■ 4 πιπεριές κόκκινες Φλωρίνης
■ ½ κιλό καρότα
■ 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο (τα φύλλα)
■ Λίγο σέλινο
■ 2-3 δόντια σκόρδο

Μετά από δυο ωρίτσες, είναι έτοιμο και μπορείτε
να το καταναλώσετε. Αν το αφήσετε όμως λίγες ώρες
παραπάνω θα γίνει ακόμα νοστιμότερο. Αφού κρυώσει το βάζετε σε καθαρά και στεγνά βάζα ή ταπεράκια

Για τη σύμβραση
■ ¾ κούπας αλάτι
■ 1 κούπα λάδι
■ 1 κούπα ζάχαρη
■ 2 μπουκάλια ξίδι
■ 2 λίτρα νερό
από δυο - τρεις ώρες αφού το φτιάξετε και πιστέψτε
με, κανείς μα κανείς δεν πρόκειται, όταν το δοκιμάσει
να …ξινίσει τα μούτρα του! Τώρα μεταξύ μας, αν δεν
στήσεις μεζέ για τσίπουρο, πού να το φας το τουρσί;

και διατηρείστε τα στο ψυγείο ή σε δροσερό μέρος
εκτός ψυγείου. Καλή επιτυχία φίλες μου και ως την
άλλη Τετάρτη καλά να περνάτε!

