
Χαμογελάμε για να ανησυχούν… 

Χαιρετώντας τη χρονιά με το πενάκι του  

του Σπύρου Μουρατίδη 

 

 

Γιάννης Σταμούλης 

                                     31 Δεκεμβρίου   2017                   



 

Πέρσι τέτοιες μέρες, τις  πρώτες στιγμές της  χρονιάς που ερχόταν, με τα σκίτσα 

του δικού μας, του Αντιστράτηγου ε.α. Σπύρου Μουρατίδη, θυμηθήκαμε την 

«ιστορία της χρονιάς» που έμπαινε στο ντουλαπάκι με τις ενθυμήσεις. 

Σήμερα παραμονή  του 2018 θα επαναλάβουμε το εγχείρημα με τον ίδιο οδηγό, την   

γραφίδα του Σπύρου Μουρατίδη, την ευαισθησία και το επτανήσιο χιούμορ  του.  

Με τα σκίτσα του θα χαρμολυπηθούμε, κρατώντας στο τέλος όμως, το  χαμόγελο για 

να χαλάσουμε τη «σούπα» σε αυτούς που θέλουν τη ζωή μας θλιβερή.  



 

Στην ρωγμή του χρόνου, εκεί που το ένα έτος δίνει τη σκυτάλη στο άλλο, συνήθως 

γίνεται «ταμείο» ευτυχίας και επιτυχίας.  

Προσθέτουμε αυτά που μας χαροποίησαν, αφαιρούμε αυτά που μας πλήγωσαν, μας 

πόνεσαν και το υπόλοιπο είναι η μαγιά για να πορευτούμε στη νέα χρονιά.  

Αυτή η μαγιά είναι η  αισιόδοξη δύναμη της ζωή μας κι όπως έλεγε ο Νίκος 

Καζαντζάκης:  

«Ε κακομοίρη άνθρωπε, μπορείς να μετακινήσεις βουνά, να κάμεις θάματα, κι εσύ να βουλιάζεις 

στην κοπριά, στην τεμπελιά και στην απιστία! Θεό έχεις μέσα σου, Θεό κουβαλάς και δεν το 

ξέρεις - το μαθαίνεις μονάχα την ώρα που πεθαίνεις, μα 'ναι πολύ αργά. Ας ανασκουμπωθούμε 

εμείς που το ξέρουμε, ας σύρουμε μπορεί να μας ακούσουν!». 

 

 



 

Και φέτος επαναλαμβάνουμε την εικαστική συνάντηση με τον Σπύρο Μουρατίδη, 

όπου  στις ζωντανές και ομιλούσες μορφές από τα σκίτσα του, συμπληρώνονται μικρά 

κείμενα μου, ταπεινοί υπότιτλοι λόγου.  

Ο στρατηγός, χρόνια τώρα μας παραχωρεί ελεύθερα τα σκίτσα του, να  ντύνουμε τα 

κείμενά μας, να φτιάχνουμε εξώφυλλο στο περιοδικό μας,   πανό  στις διαμαρτυρίες 

μας, ευχές της ένωσής μας. 



 

Και σε αυτή την έκδοση, όπως σημειώναμε και πέρσι χρησιμοποιούμε τα σκίτσα 

του, για να κάνουμε  focus, στις  στιγμές του 2017. 

Έτσι για να αποχαιρετίσουμε τον έβδομο μνημονιακό χρόνο που στοίχειωσε τη ζωή 

μας και εξαθλίωσε την πατρίδα μας και τον λαό της. 

                                                                                 Γιάννης Σταμούλης 

Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΑΠΣ 

31 Δεκεμβρίου 2017 

 



Ο Σπύρος Μουρατίδης.  

 

Ο Σπύρος Μουρατίδης είναι Αντιστράτηγος εν αποστρατεία του Πυροσβεστικού 

Σώματος, επίτιμος διοικητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, πτυχιούχος Νομικής, 

διδάκτωρ Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, γελοιογράφος και ζωγράφος. 

Δημοσιεύει γελοιογραφίες σε εφημερίδες  και  αθλητικές γελοιογραφίες  σε  

ιστοσελίδες της Κέρκυρας. 

Πραγματοποίησε  ατομικές εκθέσεις, το 2006 και το 2007 στην Κέρκυρα με θέμα 

την προστασία του περιβάλλοντος, το 2009 στην Κέρκυρα σε συνεργασία με την 

πινακοθήκη Κέρκυρας με θέμα ́ ΄Γελοιογραφείν εν Κερκύρα΄΄, το 2010 στα Ιωάννινα 



σε συνεργασία με την Εταιρία Ηπειρωτικών Μελετών, το 2012 στην Κέρκυρα σε 

συνεργασία με την Π.Α.Ε. Α.Ο. Κέρκυρα, τον ερασιτέχνη Α.Ο. Κέρκυρα και το 

σύλλογο φιλάθλων του Α.Ο. Κέρκυρα ΄΄VOURLIGANS΄΄με θέμα το ποδόσφαιρο, το 

2012 σε συνεργασία με την πινακοθήκη Κέρκυρας με θέμα ΄΄Την εποχή ... των 

μνημονίων΄΄, το  2013,στο Γ’άιο σε συνεργασία με το Δήμο Παξών, το  2014 στο 

Περιστέρι σε συνεργασία με την Ένωση Αξιωματικών του Πυροσβεστικού 

Σώματος(Ε.Α.Π.Σ.). 

Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις γελοιογραφίας στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. 

Με τη δραστηριότητά του ως ζωγράφου, το 2014, πραγματοποίησε, σε συνεργασία 

με το Δήμο Παξών, ατομική έκθεση ζωγραφικής στην αίθουσα του δημοτικού 

συμβουλίου με θέμα τα λουλούδια, ενώ συμμετέχει με έργα του σε πολλές ομαδικές 

εκθέσεις. Σημαντική στιγμή, η συμμετοχή του, τον Οκτώβριο του 2016 στη διεθνή 

εικαστική έκθεση " Άνθρωποι της Μεσογείου" υπό την αιγίδα του Ομίλου Τεχνών, 

Λόγου & Επιστημών για την UNESCO , στην Galerie du Colombier, village saint 

Honore. Το 2016 λαμβάνει το δεύτερο βραβείο στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό 



Σκακιστικού Σκίτσου, από τον Σ.ΕΠ.Ο.Κ.Ε. (Καλάβρυτα).Με έργα του συμμετείχε 

στην έκθεση του ΣΚΕΤΒΕ (Σύλλογος Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Βόρειας 

Ελλάδας) και στην  ομαδική έκθεση της Εικαστικής Κερκυραϊκής Ένωσης, με θέμα 

την Ελληνική Μυθολογία. 

Είναι μέλος του συλλόγου φίλων γελοιογραφίας, της FECO - GREECE – LEVADIA, 

της ΕΙ.Κ.Ε. ( Εικαστικής Κερκυραϊκής Ένωσης) και της Λέσχης Φίλων Κόμικς.  

 



 

Η συνεχιζόμενη συνέπεια στην ασυνέπεια λόγων προ των εκλογών και έργων 

μετά την ανάληψη της εξουσίας είναι χαρακτηριστικό πλέον πολιτικό γνώρισμα. 

Ειδικά η περίπτωση του χαρατσιού του ΕΝΦΙΑ αποτελεί μια εξαιρετική 

επιβεβαίωση του παραπάνω.  



 

Η καθημερινότητα των «μη προνομιούχων» συμπολιτών μας συνεχίζει το 

«μνημονιακό εφιάλτη» της, στερούμενη πλέον της ελπίδας…της πρώτης φοράς… 



 

Η γλώσσα της πολιτικής και τα επικοινωνιακά σχεδιάσματα έχουν βέβαια τη 

σημειολογική τους αξία ως κειμενογραφήματα και ιδεοσχεδιάσματα, αλλά όταν όταν 

δεν αντιστοιχούν σε πραγματικότητα, η αξία τους ανάγεται σε αυτής της 

ευθυμογραφίας. Το ποιος γελάει βέβαια είναι έτερο ζητούμενο.  



 

Σε κάθε περίπτωση η λεξιπλασία στην πολιτική μας πραγματικότητα, δεν 

εντυπωσιάζει πλέον κανένα, ούτε και  η χρήση στερεοτύπων και φορτισμένων 

εκ του ενδόξου παρελθόντος αυτοπροσδιορισμών. Η γάτα, σήμερα απαιτείται να 

πιάνει ποντίκια, ανεξαρτήτως τοποθετήσεως της. Και δυστυχώς δεν πιάνει.. 



 

Αυτό που παραμένει σταθερό, είναι η συνέχιση των μνημονίων. Κάθε καινούργιος 

μνημονιακός νόμος, κάθε  νέο άρθρο του, είναι άλλη μια θηλιά στο λαιμό των 

Ελλήνων και στο λαιμό της πατρίδας μας. 



 

 

Η επιτροπεία της πατρίδας μας από τους ειδικούς αριθμολάγνους, σκοπέυει στη 

βιωσιμότητα του χρέους. Η βιωσιμότητα των Ελλήνων δεν περιλαμβάνεται 

άλλωστε στα προγράμματα διάσωσης και στους εφαρμοστικούς της νόμους. 



 

Μια μνημονιακή πολιτική που σταθερά δεν έχει περιθώρια για ευαισθησίες, 

ειδικές περιπτώσεις και αισθήματα. Ο σκληρός και παγωμένος, αριθμολάγνος 

πυρήνας της δεν βλέπει «μικρές λεπτομέρειες».  

 



 

Η σταθερή μνημονιακή πολιτική δεν έχει περιθώρια για περιττές πολυτέλειες, 

όπως το ενδιαφέρον για τον «εθνικό φυσικό πλούτο», για αυτό συντηρεί  με 

σταθερά ανερχόμενο τρόπο τις ελλείψεις του δασοπροστατευτικού μηχανισμού. 



 

Σε αυτή την φτώχεια και εγκατάλειψη οι ψυχούλες, μιας χούφτας κρατικών 

λειτουργών προσπαθούν να σώσουν την κατάσταση, με κύριο όπλο τους την 

συναίσθηση στο καθήκον και την ανθρωπιά.  



 

Δυστυχώς ο αγώνας των Πυρομαχητών με την καταστροφή, με τις πύρινες φλόγες 

είναι δύσκολος, η καθημερινή αναμέτρηση τους με τον κίνδυνο, μερικές φορές είναι 

άνιση. Όπως αυτό το καλοκαίρι. Ο Άρης μας κοιτάει από ψηλά… 



 

Το ευχαριστώ συνήθως της πολιτείας, περιορίζεται σε χτυπήματα στην πλάτη και 

«δεκάρικους» στις επίσημες τελετές. Όταν πρόκειται για έργα και πράξεις… 



 

Άλλωστε για τα περισσότερα από τα σοβαρά των προκλήσεων της σύγχρονης 

πραγματικότητας, όπως και το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η πολιτεία 

απλά κοιτάει την ειδησεογραφία. 



 

 

Βέβαια η εθνική πολιτική για το περιβάλλον και το κλίμα δεν είναι διάφορη της 

παγκόσμιας. Σταθερά και με συνέπεια καταστρέφουμε το μεγάλο μας σπίτι. 



 

Το ευτύχημα σε όλη αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα είναι οι Άνθρωποί μας, οι 

Έλληνες που διαπρέπουν σε παγκόσμιο επίπεδο, όπως ο κορυφαίος 

νευροεπιστήμονας Γιώργος Παξινός. 



 

Σε αυτήν την παρατεταμένη κρίση που περνά η πατρίδα μας, τόσα χρόνια, η 

λύση είναι στα χέρια μας.  Τα χέρια μας που θα πλάσουν το μέλλον μας.  



 

Στο τέλος μιας γερασμένης χρονιάς, στην αρχή μιας καινούργιας, το βιβλίο της έχει 

τόσες άγραφες σελίδες που αναμένουν. Η δημιουργία άλλωστε είναι ελληνική λέξη.  



 

 

Η ζωή άλλωστε είναι τόσο όμορφη, είναι το πανέμορφο δώρο που θα λάβουμε όλοι 

όσοι ξυπνήσουμε την 1η Γενάρη 2018 το πρωί.  

Καλή χρονιά. 


