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Σ Υ Ν Α Υ Λ Ι Α
Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ

διοργάνωσε το
1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ. ΤΑΥΡΟΥ

στις 30 Μαρτίου 2013!
σελίδα 3

Αφιέρωµα στον

Τ Σ Α Ρ Λ Ι Τ Σ Α Π Λ Ι Ν

Ο Σέρ Τσάρλς
Σπένσερ Τσάπλιν,
γνωστότερος µε το
υποκοριστικό Τσάρλι,
στην Ελλάδα κυρίως,
µε το προσωνύµιο
"Σαρλώ"

σελίδες 6-7

τι γίνεται µε τις γερµανικές
αποζηµιώσεις;

σελίδα 5

27 χρόνια
από το το
πυρηνικό
ατύχηµα στο
Τσέρνοµπιλ
και 2 από τη
Φουκοσίµα..

τ ι µ ά θ α µ ε ; σελίδα 4

εθελοντής

πυροσβέστης

σελίδα 8

το Ρίο Ντε Τζανέιρο . . .

"Ε Ξ Ω Ρ Α Ϊ Ζ Ε Τ Α Ι" ! ! ! σελίδα 4



σελίδα 2 Α Π Ρ Ι Λ Ι Ο Σ
Η λέξη Απρίλιος ετοιμολογείται από τολατινικό Aprillis, από το ρήμα aperire, πουσημαίνει «ανοίγω». Είναι ο μήνας κατά τονοποίο ο καιρός «ανοίγει» και έρχεται ηΆνοιξη!
Ο ελληνικός λαός τον αποκαλεί καιΛαμπριάτη επειδή τις περισσότερες φορές ηΛαμπρή (Ανάσταση) γιορτάζεται μέσα στονΑπρίλη. Οι γεωργοί, για τις απριλιάτικεςβροχές, λένε το εξής: «Αν κάνει ο Μάρτηςδυο νερά κι ο Απρίλης άλλο ένα, χαρά σεκείνο το ζευγά που ‘χει πολλά σπαρμένα». Σ’άλλες πάλι περιοχές ο Απρίλης αποκαλείταικαι «Γρίλλης» (γκρινιάρης) επειδή στον μήνααυτόν τελείωναν τα αποθέματα της προηγούμενης συγκομιδής καιδημιουργούνταν οικογενειακές γκρίνιες. Αϊγεωργίτης είναι ένα ακόμα όνοματου Απρίλη λόγω της εορτής του Αγίου Γεωργίου στις 23 του μήνα, η οποίαγιορτάζεται με διάφορους αθλητικούς και ιππικούς αγώνες.

Γιάννη Τσαρούχη

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
Πού χάθηκε η εμπειρία ενόςαργόσυρτου γεύματος, πλούσιουσε γεύση και σε συζήτηση; Πώςηττήθηκε η κριτική σκέψη και οαναστοχασμός από τον όγκοτων ταχύτατα διακινούμενωνπληροφοριών; Γιατί «δενυπάρχει χρόνος» για ναδιαβάσουμε ποίηση ή ναονειρευτούμε με τα μάτιαανοικτά; Πώς καταντήσαμεαιχμάλωτοι του ιλίγγου τηςταχύτητας;
Μίλαν Κούντερα "η Βραδύτητα"

Επειδή δεν μπορέσαμε να«αντισταθούμε» στονπειρασμό…να προβάλλουμειστορικές στιγμέςαντίστασης!Αστερίξ είναι ο τίτλος ενός κόμικ τωνΡενέ Κοσσινί (σενάριο) και ΑλμπέρΟυντερζό (σκίτσα). Η ονομασία τουπροέρχεται από το βασικό χαρακτήρατης σειράς: Αστερίξ. Η σειρά ξεκίνησετο 1959Η δράση τοποθετείται στο 50 π.Χ.Όλη η Γαλατία έχει πέσει στα χέριατων Ρωμαίων. Όλη; Όχι! Οι κάτοικοιενός μικρού χωριού της Αρμορικής,χάρη στο μαγικό φίλτρο πουπαρασκευάζει ο δρυίδης Πανοραμίξ,και που τους δίνει υπερφυσικήδύναμη, συνεχίζουν να αντιστέκονταιστους Ρωμαίους. Στο τέλος κάθεβιβλίου, η νίκη επί των Ρωμαίωνγιορτάζεται με ένα μεγάλο τσιμπούσιμεαγριογούρουνα!
Η Συντακτική

Οµάδα

από το τεύχος "ο Αστερίξ και η Χύτρα"



σελίδα 3

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

διοργάνωσε το

1 ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑ.Λ.
ΤΑΥΡΟΥ

Στις 30 Μαρτίου, στην
αίθουσα 7 του δήµου Ταύρου,
διοργανώσαµε ως µαθητική
κοινότητα µια συναυλία
αλληλεγγύης, µε σκοπό να
συγκεντρώσουµε τρόφιµα για τις 85
οικογένειες που σιτίζονται
αποκλειστικά από την κοινωνική
υπηρεσία του δήµου µας, καθώς
είναι οικογένειες ανέργων χωρίς
κάποιο εισόδηµα.

Η συµµετοχή από τους
µαθητές του σχολείου µας ήταν
µικρή, (όπως και στις άλλες
εκδηλώσεις που κάνουµε). Οι
δηµότες του Ταύρου, µπορεί να µην
κάθισαν να ακούσουν τα γκρουπ
που συµµετείχαν, πέρασαν όµως και
άφησαν ο καθένας τους ότι
µπορούσε. Καταφέραµε να
µαζέψουµε πάνω από 200 κιλά
τροφίµων µακράς διαρκείας τα οποία
θα εξυπηρετήσουν τις οικογένειες
αυτές για έναν περίπου µήνα.

Θέλω να ευχαριστήσω τα
γκρουπ που συµµετείχαν για να µας
βοηθήσουν και είναι τα εξής: FLYBY
WIRE, HEATERS, DIP &
DOKIMASTIS, CAVEAVUS και
ASTRIAL NOUVELLE. Επίσης να
ευχαριστήσω τους: κο Ανδρέα
Ευθυµίου δήµαρχο Μοσχάτου –
Ταύρου ο οποίος µας έκανε
προσωπική χορηγία για να
πληρώσουµε για τον τεχνικό
εξοπλισµό και την ηχοληψία, την κα
Κοντοσώρου Ειρήνη που µας
δάνεισε το ντραµ σετ, τον ∆ηµήτρη
Κοντογεώργη για τα ηχεία, τους:
Γιώργο Νικολόπουλο, Νίκο Κανδρή,
Μαργαρίτη Βικτώρια, Γιάννη
Κεχαγιά, Βασίλη Παλτατσίδη,
Κατερίνα Παυλίτινα, Νίκο Λιγνό,
Χαράλαµπο Παναγιωτόπουλο που
βοήθησαν στην οργάνωση, στην
αφισοκόλληση, στο στήσιµο και το
µάζεµα της εκδήλωσης, την κίνηση
πολιτών Ταύρου για την ηθική τους
στήριξη, καθώς και όσους ήρθαν για
να βοηθήσουν την προσπάθειά µας.

Εµείς πάντως, περάσαµε καλά.

2 0 0 9...2 0 1 3...
Μπορεί

να µην µας
φαίνεται και
τόσο
µακρινό,
όµως,
πέρασαν
τέσσερα
περίπου
χρόνια από το 2009 που η χώρα µας µπήκε
στην κρίση. Προς τα τέλη του 2009 το έλλειµµα
(για να καλύψουµε τις ανάγκες µας ταµειακά)

ήταν περίπου 25 δισ. ευρώ. Μέχρι τότε όµως

αυτό δεν µας ενδιέφερε γιατί το χρήµα στις

αγορές έρεε άφθονο και ο διεθνής δανεισµός

της χώρας ήταν σχετικά φτηνός. ∆υστυχώς, µε

την παγκόσµια χρηµατοπιστωτική κρίση του

2007 – 2008, οι αγορές έγιναν πιο δύσπιστες

και ο δανεισµός για τη χώρα µας έγινε ακριβός

και απαγορευτικός. Οι οικονοµικές πολιτικές οι

στηριγµένες σε ψεύδη και «µαγειρέµατα» που

ασκήθηκαν επί τριάντα οκτώ χρόνια από το

πολιτικό σύστηµα του δικοµµατισµού,

δηµιούργησαν µια οικονοµία κρατικοδίαιτη, µε

υποβαθµισµένες η χωρίς παραγωγικές δοµές

και µε ένα πελατειακό δηµόσιο τοµέα στον

οποίο κυριαρχούσαν «τα δικά µας παιδιά».

Η χώρα µας λοιπόν, για να µπορέσει να
διασφαλίσει χρηµατοδότηση των
ελλειµµάτων της, απευθύνθηκε στην Ε.Ε.
και το ∆ΝΤ. Υπογράφεται το 1 ο µνηµόνιο, µετά
το 2ο και τώρα το 3ο. Αναρωτιέµαι εάν το 201 0

υπήρχε κάποια άλλη εναλλακτική αντί του

µνηµονίου. Θα µπορούσε ίσως να είναι η

έξοδος από το ευρώ, η επανακυκλοφορία δικού

µας νοµίσµατος και η διαχείριση του χρέους µε

µια δική µας Εθνική στρατηγική. Το ζήτηµα

όµως είναι, ότι αυτή την εναλλακτική πολιτική

στρατηγική την στηρίζει µόνο ένα πολύ µικρό

κοµµάτι του πολιτικού µας συστήµατος και τότε

και τώρα.

Εκτός όµως από τους πολιτικούς υπάρχει και
ο κόσµος. Ο κόσµος ο οποίος ψήφισε πέρυσι

την πολιτική της παραµονής της χώρας στην

ζώνη του ευρώ, και φυσικά την καταβολή των

συντάξεων τύπου «κάλιο πέντε και στο χέρι και

τα εγγόνια µου ας πεθάνουν σκλάβοι των 300

ευρώ».

Και όλα αυτά συµβαίνουν ενώ η

αντιπολίτευση αλλά και ο λαός κοιµούνται τον

ύπνο του δικαίου. Οι µεν κάνουν δηλώσεις

όπως: «Κυβέρνηση και τρόικα είναι

αποφασισµένες να συνεχίσουν µέχρι τέλους το

κοινό και προαποφασισµένο σχέδιο απολύσεων

στο ∆ηµόσιο, ιδιωτικοποιήσεων και διάλυσης

των εργασιακών δικαιωµάτων και δεν έχουν

καµία άλλη εναλλακτική πρόταση, δεν έχουν

καµία λύση µπροστά στο αδιέξοδο στο οποίο

έχει περιέλθει η χώρα από τη µνηµονιακή

πολιτική, µπλά µπλά µπλά », ενώ οι δε του

τύπου: « οι κερατάδες µας έκοψαν κι΄άλλο την

σύνταξη, το µισθό, δεν βρίσκω δουλεία τόσο

καιρό, κτλ.». Όµως, και οι µεν, και οι δε, είναι

αραχτοί.

Οι πρώτοι στις καρέκλες που τους δόθηκαν

µε ηµεροµηνία λήξης και φοβούνται µην τις

χάσουν και δεν ξανακάτσουν, και επιδίδονται

στις κολοτούµπες εντός κοινοβουλίου και

τηλεοπτικών καναλιών να λένε πως τελικά η

παραµονή στο ευρώ δεν είναι όσο επώδυνη θα

ήταν η έξοδος, πως δεν λέµε όχι σε συνεργασία

µε κάποιο από τα κόµµατα του σηµερινού

κυβερνητικού συνασπισµού, πως οι Γερµανοί

είναι φίλοι µας (σας θυµίζει κάτι; ) και άλλα τέτοια

“αντιµνηµονιακά”, ενώ οι δεύτεροι (που είναι οι

χειρότεροι κατά την άποψη µου), στους

καναπέδες τους, παρακολουθώντας µε τρόµο

και λαγνεία σε καθηµερινή βάση το

«σαβουροκούτι» να τους δείχνει τους

«αναρχοχωρικούς» στην Ιερισσό, τα

«τσογλάνια» των ΤΕΙ και των Πανεπιστηµίων

που δεν θέλουν να αλλάξουν ειδικότητα και τους

«βολεµένους» δηµόσιους υπάλληλους όπως

καθηγητές, σκουπιδιάρηδες, γιατρούς και

λοιπούς, που δεν θέλουν να δουλέψουν µε 400

ευρώ το µήνα η να µείνουν άνεργοι για το καλό

της πατρίδας.

Έτσι, (τουλάχιστον για την ώρα και µετά τις

τελευταίες του δηλώσεις), έχουµε και για πρώτη

φορά αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης,

να απογοητεύει τόσο πολύ τον κόσµο πριν γίνει

κυβέρνηση. Γιατί θα γίνει. Είτε µόνος του, είτε µε

Καµµένο και ∆ΗΜΑΡ (µπορεί και ΠΑΣΟΚ). Και

θα γίνει, όχι λόγω ρεύµατος η ρητορικών και

πολιτικών ικανοτήτων, αλλά επειδή τα «κέντρα

εξουσίας» έχουν ήδη αρχίσει να τον

υποστηρίζουν, να τον προβάλουν και να τον

προωθούν φανερά πλέον, για να µπορέσουν να

τελειώσουν το έργο τους πιο «αριστερά»

(πάρ΄το αλλιώς, θα βρεις), και µε αυτό τον

τρόπο να κλείσουν όσο περισσότερα στόµατα

(αυτών που αντιδρούν) µπορούν.

Προσωπικά πιστεύω πως το µόνο που θα

µπορούσαµε να κάνουµε ως κράτος, είναι να

βάλουµε όλα τα κουκιά κάτω και να

ξανασχεδιάσουµε την κακοσχεδιασµένη

παραγωγική αναδιάρθρωση της οικονοµίας

αλλά αυτή την φορά σε σοσιαλιστική βάση

(δηλαδή µε την κοινωνική ιδιοκτησία και έλεγχο

τουλάχιστον των βασικών οικονοµικών κλάδων).

Όλα τα υπόλοιπα µέτρα δεν θα ευδοκιµήσουν

επειδή πολύ απλά είναι κυρίως «αµυντικού»

χαρακτήρα, και αυτό που κάνουν είναι µόνο να

διευκολύνουν καθώς δεν επιλύουν από µόνα

τους τον πυρήνα του προβλήµατος, της

οικονοµικής κρίσης. Για να µπορέσουµε να

ξαναβάλουµε µπροστά τις µηχανές της

ελληνικής οικονοµίας, να ξεπερασθεί η

αποβιοµηχάνιση και η διάλυση της

παραγωγικής δοµής και για να αξιοποιηθούν

όλοι οι πλουτοπαραγωγικοί πόροι της χώρας

προς όφελος του λαού χρειάζεται ένα

συγκροτηµένο σχέδιο στόχων και πολιτικών.

Καµία ιδιωτική πρωτοβουλία δεν θα επωµισθεί

ένα τόσο µεγάλο κόστος και τον κίνδυνο µιας

τέτοιας αναδιάρθρωσης, ιδιαίτερα µέσα σε

συνθήκες οξυµένης ταξικής σύγκρουσης και

οικονοµικής ύφεσης. Μόνο ένα ρεαλιστικό
σχέδιο σοσιαλιστικής οικονοµικής
ανοικοδόµησης µπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.

Πάντσιος Γιώργος

Πάντσιος Γιώργος



σελίδα 4

27 χρόνια από το
πυρηνικό ατύχηµα
στο Τσέρνοµπιλ και
2 από τη Φουκοσίµα.. .

τ ι µ ά θ α µ ε ;

ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ

Στις 26
Απριλίου του
1 986 έγινε το
πυρηνικό
ατύχηµα του
Τσερνόµπιλ.
Στον

αντιδραστήρα Νο. 4 του Πυρηνικού
Σταθµού του Τσέρνοµπιλ που βρίσκεται
στην Ουκρανία έγινε ατύχηµα µε
σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον,
στην υγεία και τις οικονοµικές και
κοινωνικές συνθήκες που επικρατούσαν
στις γύρω περιοχές. Από το ατύχηµα
πέθαναν επιτόπου δυο από τους
εργάτες του σταθµού. Μέσα σε τέσσερις
µήνες, από τη ραδιενέργεια που
εκκλήθηκε και από εγκαύµατα λόγω της
θερµότητας, πέθαναν 28 πυροσβέστες
που έσπευσαν στο χώρο του
ατυχήµατος και διαπιστώθηκαν 1 9
επιπλέον θάνατοι ως το 2004. Οι
αυξήσεις των καρκίνων ήταν άνω του
1 5% στους πληθυσµούς που εκτέθηκαν,
µε χιλιάδες θανάτους από καρκίνο και
λευχαιµία να συνδέονται µε το ατύχηµα.
Οι επιδηµιολόγοι εκτιµούν ότι 6.000-
7.000 περιπτώσεις καρκίνου του
θυρεοειδούς οφείλονται στη έκθεση από
το ατύχηµα του Τσερνοµπίλ το 1 986. Οι
περισσότεροι ασθενείς ήταν παιδιά την
εποχή του ατυχήµατος.
“∆υστυχώς όµως, την αρχική
αγανάκτηση και τον φόβο των λαών
όλης της Ευρώπης µετά το
Τσερνόµπιλ, διαδέχθηκε απάθεια και
κυνισµός, που προκλήθηκε από τη
συνεχή άνοδο των τιµών του
πετρελαίου, τη λάθος ενηµέρωση
γύρω από το φαινόµενο του
θερµοκηπίου και την προπαγάνδα
του πυρηνικού λόµπυ, που

διακήρυττε
ότι η
πυρηνική
ενέργεια
είναι δήθεν
πράσινη
και φθηνή”.
Την
παραπάνω

εκτίµηση διατυπώνει, µε δηλώσεις της η
πρόεδρος της “Πανελλήνιας Ιατρικής
Εταιρείας για την προστασία του
περιβάλλοντος και κατά της
πυρηνικής και βιοχηµικής απειλής”,
Μαρία Αρβανίτη Σωτηροπούλου,
σηµειώνοντας ότι η Εταιρεία είχε
πρωτοστατήσει στην ενηµέρωση του
κοινού για τα προβλήµατα του

εργοστασίου στο Κοζλοντούι
(Βουλγαρία), που “οδήγησε την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε επισκευές µε
τεχνολογία- δυστυχώς- Ανατολικής
Γερµανίας”.

Αίτια του ατυχήµατος

Σύµφωνα µε την επανεκτίµηση του
ατυχήµατος από τη ∆ιεθνή Επιτροπή
Ατοµικής Ενέργειας που έγινε το 1 992, οι
ακόλουθοι παράγοντες µπορεί να
προκάλεσαν το Πυρηνικό Ατύχηµα στο
Τσερνόµπιλ:
• Κάποια βλάβη στην αντλία ή κράτηση
της αντλίας που πραγµατοποιούσε την
κυκλοφορία του ψυκτικού µέσου. Στο
εργοστάσιο του Τσερνόµπιλ το ψυκτικό
µέσον ήταν ζέον ύδωρ.
• Ενδεχόµενη διαταραχή λειτουργίας της
αντλίας ψύξης ή κένωσή της από
ψυκτικό.
• Κάποια βλάβη στα κανάλια καυσίµου
που αποτελούνταν από κράµα Ζιρκονίου
ή στις συγκολλήσεις µεταξύ αυτών και
των σωληνώσεων ανοξείδωτου
ατσαλιού, κατά πάσα πιθανότητα κοντά
στο σηµείο όπου συνδέονται µε τον
αντιδραστήρα στη βάση του.

ΦΟΥΚΟΣΙΜΑ
Στην Ιαπωνία την άνοιξη του 2011
συνέβη επίσης µία από τις πιο
σηµαντικές οικολογικές επιβαρύνσεις
από καταστροφή πυρηνικών
εγκαταστάσεων.Οι καταστροφές
προέκυψαν ως ακολουθία του γεγονότος
του µεγάλου σεισµού της 11 ης Μαρτίου
και του τσουνάµι που ακολούθησε.
Κύρια αιτία που συνέτεινε στην
καταστροφή στις εγκαταστάσεις ήταν η
µη λειτουργία του συστήµατος ψύξης
των αντιδραστήρων, ως ακόλουθο του
ανεπαρκούς σχεδιασµού προστασίας για
περίπτωση φυσικής καταστροφής
τέτοιου µεγέθους. .
Σύµφωνα µε την κ. Μαρία Αρβανίτη-
Σωτηροπούλου, η µεγάλη πλειοψηφία
του πληθυσµού στην Ιαπωνία ήδη
µολύνθηκε από τον αέρα µέσω της
εισπνοής και του δέρµατος και µέσω
της τροφικής αλυσίδας. Αυτοί θα
εµφανίσουν όχι άµεσα, αλλά έπειτα
από µήνες, έτη ή δεκαετίες (ανάλογα
µε το ποσόν και το ραδιενεργό
στοιχείο), συνέπειες, που αφορούν
όχι µόνο τους ίδιους, αλλά και τους
απογόνους τυς.
Όσοι έχουν ασχοληθεί µε το θέµα
επιµένουν ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στα
πυρηνικά.
Η εξόρυξη του Ουρανίου, οι πυρηνικές
δοκιµές, τα ατυχήµατα, τα ραδιενεργά
απόβλητα και τα όπλα
Απεµπλουτισµένου Ουρανίου είναι
καταστρεπτικά για τον ένθρωπο και τον
πλανήτη.
∆ύο χρόνια µετά τη Φουκοσίµα πρέπει
να απαιτήσουµε τον τερµατισµό αυτού
του παραλογισµού!

Μιρέλλα Σταθάκη

ΑΝ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΟΥΜΕ…
ΝΑ ΦΥΓΟΥΜΕ!
Η ΟΤΑΝ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΔΕΝΑΝΗΚΕΙ ΣΤΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΑΛΛΑ ΣΤΙΣΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Το 2012

είχαμε την
εξόντωση των
χιλιάδων
αδέσποτων
σκύλων στην
Ουκρανία ώστε
να “καθαριστούν” οι δρόμοι του Κιέβου για
τη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού
Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου…
Το 2014 η Βραζιλία ετοιμάζεται να

φιλοξενήσει το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου αλλά και
τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016 και
καθαρίζει τους δικούς της δρόμους...
Στο Ρίο ντε Τζανέιρο έχουν ήδη αρχίσει

οι προετοιμασίες!
Έχουν ξεκινήσει εδώ και καιρό οι βίαιες

«εκκαθαρίσεις», και τις τελευταίες
εβδομάδες εντείνονται, της
κοινότητας των Ινδιάνων που έχει κάνει
κατάληψη του χώρου του Ινδιάνικου
Μουσείου και στο οποίο διέμεναν 22
οικογένειες από το 2006.
Το Μουσείο διεκδικούν οι Ινδιάνοι για

την προώθηση του πολιτισμού τους στην
περιοχή που πλέον ονομάζεται “Maracana
Village”.
Το θρυλικό βραζιλιάνικο γήπεδο είναι

μία από τις συνολικά 12 εγκαταστάσεις
που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες το
2014 στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Ποδοσφαίρου και το εκμεταλλεύεται πλέον
ιδιωτική εταιρεία παρά τις διαμαρτυρίες και
τις διαδηλώσεις των κατοίκων της
Βραζιλίας!
Οι αστυνομικές αρχές προκειμένου

να τους απομακρύνουν ως
«ανεπιθύμητους», προχωρούν σε
ευρεία χρήση χημικών και δε
διστάζουν να πυροβολήσουν εναντίον
των «αυτοχθόνων» και εναντίον των
διαδηλωτών που τους υποστηρίζουν.
Μία τέτοια επιχειρήση έγινε και στις 22

Μαρτίου για να μπορέσουν να
κατεδαφίσουν το κτίριο!
Οι αυτόχθονες υποστηρίζουν πως το

παλιό αρχοντικό, που είναι πλέον
ετοιμόρροπο και στέγαζε το παλιό μουσείο,
ήταν δωρεά ενός πλούσιου Βραζιλιάνου, ο
οποίος το παραχώρησε στην κυβέρνηση το
1847 προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως
κέντρο μελέτης των παραδόσεων των
ιθαγενών.Το μουσείο παρέμενε κλειστό για
περισσότερα από 30 χρόνια μέχρι την
στιγμή που οι αυτόχθονες αποφάσισαν να
το χρησιμοποιήσουν για τη διαμονή τους.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου

ανακοίνωσε: “Δεν υπήρξε καμία τέτοια
οδηγία. Δεν ζητήσαμε ποτέ την
κατεδάφιση του παλιού κτηρίου του
Ινδιάνικου Μουσείου”.

Γιάννης Κεχαγιάς
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Γερµανικές αποζηµιώσεις

Οι
Γερµανικές

αποζηµιώσεις

του Β΄

Παγκοσµίου

πολέµου αλλά

και το

κατοχικό

δάνειο, είναι

ζητήµατα τα οποία έχουµε επιχειρήσει να τα

ξανανοίξουµε στο παρελθόν, χωρίς όµως

ουσιαστικά να κάνουµε κινήσεις διεκδίκησης,

καθώς όλες οι κυβερνήσεις που το

«προσπάθησαν», τελικά, άφησαν το ζήτηµα

ξανά στο ράφι. Σήµερα λοιπόν, ξαναγίνεται

ντόρος για το συγκεκριµένο θέµα από τον

υπουργό εξωτερικών κο Αβραµόπουλο ο

οποίος είπε συγκεκριµένα:

«Η Ελληνική Κυβέρνηση όπως έπραξε και
στο ζήτηµα των αποζηµιώσεων των
οικογενειών των θυµάτων της σφαγής του
∆ιστόµου, παρεµβαίνοντας στη διαφορά
µεταξύ Γερµανίας και Ιταλίας, ενώπιον του
∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου της Χάγης, διατηρεί
το δικαίωµα να ανακινήσει έτερες πτυχές
των γερµανικών αποζηµιώσεων, τη στιγµή
που θα κρίνει καταλληλότερη προς τούτο,
λαµβάνοντας υπ΄ όψιν το σύνολο των
παραµέτρων», αναφέρει ο υπουργός
Εξωτερικών ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, σε

έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή.

«Το εάν έχει λήξει ή όχι η υπόθεση αυτή το
καθορίζει η διεθνής δικαιοσύνη, καθώς
από τη φύση του, το θέµα αυτό άπτεται του
διεθνούς δικαίου και των διεθνών
δικαιοδοτικών οργάνων». Ο κος
Αβραµόπουλος τόνισε, επίσης, ότι «οι
γερµανικές αποζηµιώσεις είναι θέµα που
έχει αναδειχθεί εδώ και πολλά χρόνια από
την Ελληνική Πολιτεία» και πως «κανένας
συσχετισµός δεν υπάρχει, ούτε µπορεί να
υπάρξει, ανάµεσα στις µεταρρυθµίσεις που
γίνονται στην Ελλάδα και στο ζήτηµα των
γερµανικών αποζηµιώσεων».
Σε έγγραφο το οποίο διαβιβάστηκε στη
Βουλή στις 5 Απριλίου, και απαντά σε σχετική

ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου

Νικολόπουλου, ο κος Αβραµόπουλος λέει

επίσης ότι «ανοικτό και διακριτό από το
ζήτηµα των πολεµικών αποζηµιώσεων,
παραµένει επίσης το θέµα του κατοχικού
δανείου, το οποίο η Τράπεζα της Ελλάδος
υποχρεώθηκε να συνοµολογήσει µε τις
γερµανικές και ιταλικές δυνάµεις κατοχής».
Το θέµα όµως είναι, θα το διεκδικήσουν; Η
µήπως ο στόχος είναι να µας περάσουν

κάποιο άλλο µήνυµα; Ο καθηγητής νοµικής

κος Μπέης, αναφέρει πως «Ελληνική
κυβέρνηση της 1 0ετίας του ΄70, δέχτηκε
πως η αποζηµίωση ήταν η πρόσληψη των
Ελλήνων µεταναστών που συνέβαλαν
στην ανοικοδόµηση της Γερµανίας µετά
τον πόλεµο». Επίσης, ο κος Μανώλης Γλέζος
λέει πως µπορούµε να τα διεκδικήσουµε

πολιτικά και νοµικά.

Τι ισχύει τελικά; Μήπως γίνει ότι έγινε και µε
την Siemens; Θα ξαναβγεί δηλαδή ο

πρωθυπουργός µας και θα πει ότι δεν έχουµε

αξιώσεις;

Το πολεµικό δίκαιο λέει πως µετά από κάθε
πολεµική αναµέτρηση συνήθως ο ηττηµένος

υποχρεωνόταν να πληρώσει πολεµικές

αποζηµιώσεις στους νικητές. Μετά τη λήξη

όµως του ∆εύτερου Παγκόσµιου Πολέµου

συνέβη κάτι ασυνήθιστο: η Γερµανία όχι µόνο

δεν εξαναγκάστηκε να πληρώσει πολεµικές

αποζηµιώσεις στους νικητές, αλλά έγινε το

αντίθετο. Ένας από τους νικητές

(συγκεκριµένα οι ΗΠΑ) παραχώρησαν

δωρεάν οικονοµική βοήθεια δισεκατοµµυρίων

δολαρίων στην κατεστραµµένη από τις

στρατιωτικές επιχειρήσεις και τους

αεροπορικούς βοµβαρδισµούς Γερµανία,

προκειµένου να ανοικοδοµήσει τις πόλεις και

γενικότερα την οικονοµία της (πρόκειται για το

γνωστό σχέδιο Μάρσαλ).

Θα ήταν βέβαια λάθος να επιβληθούν

αβάσταχτες επανορθώσεις οι οποίες θα

τσάκιζαν την κατεστραµµένη από τον πόλεµο

Γερµανία και το λαό της. Ήταν όµως δίκαιο να

επιβληθούν κάποιες ουσιαστικές

αποζηµιώσεις σε βάθος χρόνου στη Γερµανία

και για να ανακουφιστούν οι λαοί που είχαν

υποφέρει πιο πολύ από αυτόν τον πόλεµο,

αλλά και για να είναι πολιτικά σαφές ποια

χώρα ήταν ο φταίχτης του πολέµου και για να

έχει συνείδηση αυτού και ο γερµανικός λαός,

αφού σε αντίθεση µε τον Α΄ παγκόσµιο

πόλεµο που δεν υπήρχε µόνο ένας φταίχτης,

στον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο, ο φταίχτης ήταν

καθαρά η Γερµανία και η επεκτατική πολιτική

των ναζί.

Το διάστηµα 9 Νοέµβρη - 21 ∆εκέµβρη
1 945 έγινε η ∆ιάσκεψη του Παρισιού
µε θέµα τις πολεµικές επανορθώσεις που

έπρεπε να καταβάλει η Οµοσπονδιακή

∆ηµοκρατία της Γερµανίας στις νικήτριες

δυνάµεις του Β΄ παγκόσµιου πολέµου: «Η
Γερµανία θα πρέπει να υποχρεωθεί να
αποζηµιώσει στο µεγαλύτερο δυνατό
βαθµό για τις απώλειες και για τον πόνο
που προξένησε στα Ηνωµένα Έθνη και για
τα οποία ο πληθυσµός της Γερµανίας δεν
µπορεί να αποφύγει την ευθύνη». Η
Συµφωνία του Παρισιού δεν όριζε το συνολικό

ποσόν των επανορθώσεων που θα

καταβάλλονταν σε κάθε κράτος ούτε έθετε

συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα για την

καταβολή αυτών που θα του αναλογούσαν. Η

∆ιάσκεψη όµως για τις Επανορθώσεις

υπολόγισε το ύψος των ζηµιών στη βάση των

απαιτήσεων των κρατών που συµµετείχαν.

Στην περίπτωση της Ελλάδας αποδέχθηκε ότι

το συνολικό ύψος των υλικών ζηµιών, των

εξόδων κατοχής και των κυβερνητικών

δαπανών κατά το διάστηµα του Β΄

παγκόσµιου πολέµου και της Κατοχής

ανερχόταν σε 3.81 3.407.000 δολάρια ΗΠΑ σε

τιµές του έτους 1 938.

Στη Βόννη στις 1 8 Μάρτη 1 960,επί
κυβέρνησης Κ. Καραµανλή, υπογράφτηκε
µια σύµβαση µε τον εξής τίτλο:
«Σύµβασις µεταξύ του Βασιλείου της
Ελλάδος και της Γερµανικής
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας περί
παροχών υπέρ ελλήνων υπηκόων
θιγέντων υπό εθνικοσοσιαλιστικών
µέτρων διώξεως».
Από τον τίτλο και µόνο της Συµφωνίας,
καταλαβαίνουµε πως η Γερµανία επιτυγχάνει

την αποσύνδεση από το κράτος της και η

σύνδεση γίνεται µόνο µε την

εθνικοσοσιαλιστική ιδεολογία που πρέσβευε

το Τρίτο Ράιχ.

Άρθρο 1 .
«Οι καταβολές προς όφελος των Ελλήνων
πολιτών αφορούν εκείνους οι οποίοι
διώχθηκαν από τους Εθνικοσοσιαλιστές
λόγω της φυλής ή της θρησκείας ή των
πεποιθήσεών τους και των οποίων η
ελευθερία ή η υγεία υπέστησαν βλάβη
εξαιτίας αυτού του λόγου. Η κυβέρνηση της
∆υτικής Γερµανίας ανέλαβε να καταβάλει
στην κυβέρνηση της Ελλάδος το ποσόν
των 11 5 εκατοµµυρίων µάρκων υπέρ των
πολιτών που ενέπιπταν στο πλαίσιο
εφαρµογής του άρθρου. Το ποσόν αυτό θα
καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής: 65
εκατοµµύρια ένα µήνα µετά τη θέση της
Συµφωνίας σε ισχύ, 30 εκατοµµύρια µέχρι
την 1 η Μαρτίου 1 962 και τα τελευταία 20
εκατοµµύρια έως την 1 η Μαρτίου 1 963».
Ακόµη και αν δόθηκαν αυτά τα χρήµατα
(από τα οποία αυτοί που τα δικαιούνταν δεν

είδαν δεκάρα τσακιστή), που πήγαν;

Τι έγινε µε το ποσό των 3.81 3.407.000
δολαρίων που υπολογίστηκε από την

∆ιάσκεψη για τις επανορθώσεις;

Τώρα, όσον αφορά το κατοχικό δάνειο να
πούµε πως µε βάση το ∆ιεθνές ∆ίκαιο του

Πολέµου; ; ; αν µια χώρα κατακτηθεί µε

πόλεµο, είναι υποχρεωµένη να πληρώνει τα

έξοδα του στρατού κατοχής. Αυτό έγινε και µε

την Ελλάδα στην Κατοχή. Μόνο που τέτοιο

δάνειο δε σύναψαν οι κατοχικές δυνάµεις της

Ιταλίας και της Γερµανίας µε καµία άλλη από

τις κατεχόµενες χώρες, και στην Ελλάδα

φαίνεται πως τα έξοδα του στρατού Κατοχής

ξεπερνούσαν κάθε µέτρο. Το ύψος του

δανείου υπολογίζεται κοντά στα 598

εκατοµµύρια µάρκα.

Αν τώρα υπολογίσουµε και τους τόκους από
το 1 944 έως σήµερα µε ένα επιτόκιο της

τάξεως του 3%, το ποσό θα είναι κάτι

παραπάνω από 1 0 δις ευρώ. Φυσικά εγώ δεν

περιµένω ότι θα πάρουµε τίποτα καθώς αυτοί

που µας κυβερνούν είναι είτε δούλοι είτε

ανδράποδα είτε και τα δύο. ∆εν είναι δυνατόν

να βγαίνει ο κάθε Σόϊµπλε και να λέει ότι είναι

«Πολύ πιο σηµαντικό από το να οδηγούνται οι

άνθρωποι στην Ελλάδα σε εσφαλµένη

κατεύθυνση, να τους εξηγήσει και να τους

διαφωτίσει κανείς σχετικώς µε τον δρόµο

προς τις µεταρρυθµίσεις και να τους

συνοδεύσει σε αυτή την πορεία γιατί δεν

υπάρχει καµία ελπίδα, αφού το ζήτηµα αυτό

έχει ξεκαθαριστεί από καιρό».

Φυσικά, η Γερµανία φοβάται, πως τυχόν
αξιώσεις για αποζηµιώσεις θα είχαν ως

αποτέλεσµα την ανατροπή της ευρωπαϊκής

ατζέντας, αφού θέλει να επικεντρώσει όλες τις

δυνάµεις της στην επιτυχία των

προγραµµάτων λιτότητας, καθώς και ότι οι

αξιώσεις της Ελλάδας µπορεί να άνοιγαν την

όρεξη και πολλών άλλων χωρών αφού η

Γερµανία ήταν σε εµπόλεµη κατάσταση µε 53

χώρες στον Β' Παγκόσµιο Πόλεµο και αν

εξαναγκαζόταν σε πληρωµές αυτό θα ήταν το

τέλος της ευηµερίας της και η αιώνια

χρεοκοπία της.

Ένα πράγµα είναι σίγουρο ύστερα από

όλες αυτές τις δηλώσεις που έκαναν τις

τελευταίες µέρες: ότι οι Γερµανοί όχι µόνο δεν

υπολογίζουν το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, αλλά είναι

αποφασισµένοι να διαλύσουν και την

Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτή πάψει να

εξυπηρετεί τα συµφέροντά τους.

Πάντσιος Γιώργος
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Τ Σ Α Π Λ Ι Ν
Ο Σέρ Τσάρλς

Σπένσερ
Τσάπλιν,
γνωστότερος µε
το υποκοριστικό
Τσάρλι, στην
Ελλάδα κυρίως,
µε το
προσωνύµιο
"Σαρλώ",
υπήρξε Άγγλος
ηθοποιός και
σκηνοθέτης, που
µεγαλούργησε
στις πρώτες
δεκαετίες του
Χόλυγουντ. Είναι
χρονικά η πρώτη
παγκόσµια
αναγνωρίσιµη
φιγούρα της
κινηµατογραφικής
τέχνης, κυρίως
µέσω του
χαρακτήρα
Σαρλώ που

ενσάρκωνε στις πρώτες ταινίες του.

Στο διάστηµα 1 91 2 - 1 91 8 αξιοποίησε
το ταλέντο του σε πολλές µικρές
κωµωδίες του βωβού κινηµατογράφου
δηµιουργώντας τον τύπο του Σαρλώ. Ο
ίδιος όχι µόνο πρωταγωνιστούσε,
αλλά σκηνοθετούσε επίσης τις ταινίες
του.

Εκτός όµως από σκηνοθέτης ήταν
και συνθέτης της µουσικής των
ταινιών του. Η παγκόσµια καταξίωση
ήρθε µέσα από τις µεγάλου µήκους
ταινίες του, όπως οι Μοντέρνοι Καιροί, Ο
Μεγάλος ∆ικτάτωρ, Τα Φώτα της Πόλης,
και άλλες, που τον κατέταξαν ανάµεσα
στους σηµαντικότερους δηµιουργούς της
έβδοµης τέχνης.

Παντρεύτηκε τέσσερις φορές, όλες µε
συναδέλφους του. Για τον τρίτο του γάµο
υπάρχουν αµφιβολίες, εάν έγινε
πραγµατικά ή εάν ήταν επικοινωνιακό
παιχνίδι του Τσάπλιν για να προστατεύσει
τη συντρόφισσά του. Το 1 943, σε ηλικία
54 ετών, παντρεύτηκε τη δεκαοκτάχρονη
Όνα, κόρη του συνοµηλίκου του Ευγένιου
Ο' Νηλ. Αυτός ο γάµος κράτησε τριάντα
τέσσερα χρόνια, µέχρι το θάνατό του. Ο
Τσάπλιν απέκτησε συνολικά 11 παιδιά.
Ένα από τον πρώτο γάµο, το οποίο
πέθανε τρεις µέρες µετά τη γέννησή του,
δύο από το δεύτερο και οκτώ από τον
τέταρτο.

Ο Τσάρλς Σπένσερ Τσάπλιν γεννήθηκε
στις 1 6 Απριλίου του 1 889 στο Λονδίνο.
Οι γονείς του Τσάρλς Τσάπλιν senior και
Χάνα Χάριετ Πεντλιγκχαµ Χιλ ήταν
καλλιτέχνες του Music Hall . Ο πατέρας
του

ήταν αλκοολικός και ένα χρόνο µετά τη
γέννηση του Τσάρλι εγκατέλειψε τη
σύζυγό του και τα δύο τους παιδιά, τον
Τσάρλι και τον µεγαλύτερο αδερφό του
Σίντνεϊ, που είχε γεννηθεί εκτός γάµου.
Λίγο αργότερα η Χάνα εµφάνισε
προβλήµατα υγείας, εγκατέλειψε την
καριέρα της και άρχισε να δουλεύει ως
ράφτρα. Καθώς δεν είχε αρκετά χρήµατα
και ο πρώην σύζυγος της σπάνια τους
βοηθούσε οικονοµικά αναγκάστηκε να
ζήσει µε τα παιδιά της σε διάφορα
διαµερίσµατα κάτω από άθλιες συνθήκες.
Το 1 895 µπήκε σε άσυλο φτωχών στο
Λάµπεθ και τα δύο παιδιά της
µεταφέρθηκαν σε ένα σχολείο για ορφανά
και εγκαταλειµµένα παιδιά από το οποίο
είχαν τις χειρότερες αναµνήσεις. Τρία
χρόνια αργότερα, και αφού η µητέρα τους
µπήκε σε άσυλο φρενοβλαβών στο Κέιν
Χιλ, ο πατέρας τους ανέλαβε µε δικαστική
απόφαση την επιµέλεια τους. Η ζωή
όµως του Τσάρλς και του Σίντνεϊ δεν
άλλαξε ουσιαστικά αφού ο πατέρας τους
συνέχιζε να πίνει. Οι δύο τους µεγάλωναν
µε την ερωµένη του πατέρα τους που
ήταν επίσης αλκοολική. Αργότερα έζησαν
ξανά για ένα διάστηµα µε την µητέρα τους
που βγήκε προσωρινά από το άσυλο. Ο
Τσάρλς Τσάπλιν senior πέθανε σε ηλικία
37 ετών από διάφορες ασθένειες από τις
οποίες είχε προσβληθεί λόγο του
αλκοολισµού. Τον Μάιο του 1 903 η Χάνα
ξαναµπήκε στο άσυλο και ο µικρός
Τσάρλι εγκαταστάθηκε µε τον αδερφό του
σε ένα διαµέρισµα.

Ο Τσάρλι Τσάπλιν βγήκε για πρώτη
φορά στη σκηνή στην ηλικία των
πέντε ετών, όταν ακόµα η µητέρα του
δεν είχε εγκαταλείψει την καριέρα της, για
να την αντικαταστήσει ένα βράδυ που
ήταν άρρωστη εκτελώντας µε κωµικό
τρόπο ένα τραγούδι-σουξέ µέσα σε
καταιγισµό χειροκροτηµάτων. Αργότερα
µε τη µεσολάβηση του πατέρα του έγινε
µέλος του παιδικού θιάσου Οι οκτώ
λεβέντες του Λανκασάιρ µε µισθό µισή
κορώνα την εβδοµάδα. Τον Ιούλιο του

1 903 ο Τσάρλι έγινε µέλος ενός θιάσου
και έπαιξε στην παράσταση Τζιµ το
µυθιστόρηµα ενός Λονδρέζου στην οποία
υποδυόταν ένα χαµίνι στους δρόµους του
Λονδίνου. Στη συνέχεια έπαιξε στην
αστυνοµική κωµωδία Σέρλοκ Χόλµς που
γνώρισε µεγάλη επιτυχία. Τον Σεπτέµβριο
του 1 905 ο θίασος έφυγε για τουρνέ στις
Η.Π.Α. χωρίς όµως τον Τσάρλι. ∆ύο
χρόνια αργότερα ο Τσάρλι προσλήφθηκε
από το διάσηµο θιασάρχη του Music Hall
Φρέντ Κάρνο για το ρόλο του µεθύστακα
σε µια παράσταση παντοµίµας. Το
φθινόπωρο του 1 91 0 ο Τσάρλι ταξίδεψε
µε τον θίασο στην Αµερική. Στα τέλη της
επόµενης χρονιάς επέστρεψε στην Αγγλία
και αφού µετέφερε την µητέρα του σε
καλύτερο ίδρυµα ξαναέφυγε µε τον ίδιο
θίασο για την Αµερική όπου παρέµεινε
πολλά χρόνια.

Λίγα χρόνια µετά την άφιξή του στην
Αµερική ο Τσάπλιν υπέγραψε συµβόλαιο
µε την εταιρία Keystone του Μακ Σένετ,
που εκείνη την εποχή είχε στο δυναµικό
της και άλλους διάσηµους κωµικούς, µε
αµοιβή 1 50 δολάρια την εβδοµάδα. Τον
Ιανουάριο του 1 91 4 έπαιξε στην ταινία Για
να κερδίσει το ψωµί του στην οποία
υποδύθηκε έναν απατεώνα µε κοστούµι
λόρδου. Στην Keystone γύρισε συνολικά
35 ταινίες µικρού µήκους στις οποίες ήταν
κυρίως ο παραβάτης των κανόνων,
έτοιµος πάντα για καυγά και υπέρ το δέον
ερωτύλος. Στις ταινίες αυτές ο Τσάπλιν
άρχισε να διαµορφώνει τη φιγούρα του
Σαρλώ µε το στενό σακάκι, το µικρό
καπέλο, το χαρακτηριστικό µουστάκι, το
βάδισµα του πιγκουίνου κ.α. Στην ίδια
εταιρία για πρώτη φορά δοκίµασε τη τύχη
του στη σκηνοθεσία στην ταινία
Πιασµένος σε Καµπαρέ.

Στις αρχές του 1 91 5 ο Τσάπλιν
υπέγραψε συµβόλαιο µε την εταιρία
Essanay µε µισθό 1 .250 δολάρια την
εβδοµάδα και κατοχύρωση της πλήρους
καλλιτεχνικής του ελευθερίας. Στην
εταιρία αυτή γύρισε 1 5 ταινίες µεταξύ των
οποίων Ο Αλήτης µε την οποία
καθιέρωσε τη φιγούρα του
περιπλανώµενου ανέργου. Στον Αλήτη
εµφανίζεται για πρώτη φορά και ένα
ακόµη στοιχείο που θα επαναληφθεί και
σε άλλες ταινίες του Τσάπλιν: ο ήρωας
παρεξηγεί τη φιλία της "αγαπηµένης" του
πιστεύοντας πως είναι ερωτευµένη µαζί
του για να εξαφανιστεί διακριτικά στο
τέλος όταν εµφανίζεται αυτός που εκείνη
πραγµατικά αγαπά. Στις ταινίες που
γύρισε µε την Essanay παρτενέρ του
ήταν η Έντνα Περβάιανς, πρώτη µούσα
και ερωµένη του Τσάπλιν.

Το Φεβρουάριο του 1 91 6 ο Τσάρλι
Τσάπλιν υπέγραψε συµβόλαιο µε την
Mutual Fi lm Corporation για 1 2 ταινίες µε
την αµοιβή των1 0.000 δολαρίων την
εβδοµάδα. Στην Mutual όπου παρέµεινε
µέχρι το καλοκαίρι του 1 91 7 γύρισε
µεταξύ άλλων τις ταινίες Ο µετανάστης,

συνέχεια στη σελίδα 7
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ΤΣΑΡΛΙ ΤΣΑΠΛΙΝ
συνέχεια από σελίδα 6

Ο ενεχυροδανειστής, Ο τυχοδιώκτης,
Το πατινάζ, Η θεραπεία, Ήσυχος
δρόµος κ.α. Στις ταινίες αυτές, που τις
χαρακτηρίζουν οι τρελές καταδιώξεις
µέσα σε περιορισµένο χώρο, τελειοποιεί
την τεχνική της παντοµίµας και τις
χορευτικές του ικανότητες. Κυρίως όµως
οι ταινίες του δεν περιορίζονται πλέον στο
κωµικό στοιχείο αλλά επιπλέον
σχολιάζουν διάφορα κοινωνικά
προβλήµατα όπως για παράδειγµα στην
ταινία Ο Μετανάστης στην οποία ο
Τσάπλιν έθιξε το θέµα των µεταναστών οι
οποίοι ταξίδευαν υπό άθλιες συνθήκες
προς το Νέο Κόσµο.

Τον Αύγουστο του 1 920 ο Τσάπλιν
ολοκλήρωσε το Χαµίνι, την πρώτη
µεγάλου µήκους ταινία του, η οποία
είχε µεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον
κόσµο. Στην ταινία αυτή συνδυάζει τη
σάτιρα µε το τραγικό στοιχείο, και είναι
έντονες οι µνήµες από τη δύσκολη
παιδική ηλικία του Τσάπλιν. Το 1 925
γύρισε τον Χρυσοθήρα, ταινία που
συγκαταλέγεται στις καλύτερες ταινίες
όλων των εποχών. Και εδώ συνυπάρχει
το τραγικό µε το κωµικό στοιχείο, αλλά
και η σουρεαλιστική τρέλα και η
περιπέτεια. Τρία χρόνια αργότερα
ακολούθησε το Τσίρκο, στο οποίο ο
ήρωας αποτυγχάνει ως επαγγελµατίας
κλόουν µπροστά στους θεατές, αλλά
προκαλεί το γέλιο ως Σαρλώ στην
καθηµερινή του ζωή. Το Τσίρκο συνέπεσε
µε την προβολή της πρώτης ταινίας µε
ήχο Τραγουδιστής της Τζαζ. Ο Τσάπλιν
αν και είχε δηλώσει ότι σιχαίνεται τις
οµιλούσες ταινίες καθώς "εξαφανίζουν
την µεγάλη οµορφιά της σιωπής",
επένδυσε µουσικά και συνέθεσε ο ίδιος
τη µουσική της ταινίας. Όπως επίσης ο
ίδιος έκανε επιλεκτική χρήση των ήχων
στην επόµενη ταινία του Τα φώτα της
πόλης. Το 1 936 γύρισε τους Μοντέρνους
καιρούς ταινία στην οποία εµφανίστηκε
για τελευταία φορά ως Σαρλώ µε

συµπρωταγωνίστρια την Πολέτ Γκοντάρ.

Τον Οκτώβριο του 1 940 προβάλλεται
στη Νέα Υόρκη η ταινία Ο Μεγάλος
∆ικτάτορας, την οποία ο Τσάπλιν είχε
ξεκινήσει να γυρίζει τρία χρόνια νωρίτερα.
Στην ταινία αυτή ο Τσάπλιν γελοιοποιούσε
τον Χίτλερ σε µια εποχή που, και στις
Η.Π.Α. υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που
δεν έκρυβαν το θαυµασµό τους για τον
Γερµανό δικτάτορα. Ο Τσάπλιν
υποδυόταν το ρόλο του Άντενοϊντ Χίνκελ,
δικτάτορα της Τοµανίας, χαρακτήρα
βασισµένο στον Αδόλφο Χίτλερ, ο οποίος
ήταν µικρότερος από τον Τσάπλιν µόνο 4
ηµέρες. Στην ταινία επίσης συµµετείχε και
ο Τζακ Όουκι στο ρόλο του Μπενζίνο
Ναπαλόνι, δικτάτορα της Βακτηρίας,
σατιρίζοντας τον Ιταλό δικτάτορα Μπενίτο
Μουσολίνι. Η Πολέτ Γκοντάρ
συνεργάστηκε ξανά µε τον Τσάπλιν,
υποδυόµενη µια γυναίκα σε γκέτο. Η
ταινία εκλήφθηκε ως µια πράξη θάρρους
και ανδρείας στο πολιτικό περιβάλλον της
τότε εποχής, κυρίως για τον εξευτελισµό
του Ναζισµού και για την απεικόνιση των
Εβραϊκών χαρακτήρων και της δίωξής
τους. Εκτός από τον Χίνκελ, ο Τσάπλιν
έπαιξε επίσης το ρόλο ενός Εβραίου
κουρέα, ο οποίος διώκεται από το
καθεστώς, ενώ παράλληλα έχει
εκπληκτική οµοιότητα µε τον Χίνκελ.
Ουσιαστικά, ο ρόλος του κουρέα
απεικόνιζε τον χαρακτήρα του "Αλήτη".
Στο τέλος, οι δύο χαρακτήρες που
υποδύεται ο Τσάπλιν, µέσα από µια
σύνθετη πλοκή ανταλλάζουν θέσεις, και ο
κουρέας αποβάλλει την κωµική περσόνα
για να βγάλει, απευθυνόµενος στον
θεατή, έναν εξαιρετικό λόγο στον οποίο
καταγγέλλει τη δικτατορία, την απληστία,
το µίσος και τη µισαλλοδοξία, εξαίροντας
την ελευθερία και την ανθρώπινη
αδελφοσύνη.

Το 1 947, µέσα σε ένα έντονα αρνητικό
κλίµα για τον ίδιο, και ενώ διάφοροι
συντηρητικοί πολιτικοί ζητούσαν την
απέλασή του, γύρισε την ταινία Ο Κύριος
Βερντού. Αν και την υπόθεση της ταινίας
ο Τσάπλιν την εµπνεύστηκε από τον
Λαντρί, έναν Γάλλο δολοφόνο πλούσιων
κυριών, ήταν φανερό ότι η ταινία στόχευε
στις αρνητικές πλευρές της αµερικανικής
κοινωνίας.

Το 1 952, στο απόγειο του Ψυχρού
Πολέµου
και της
Μαύρης
Λίστας,
έπεσε σε
δυσµένεια
λόγω των
αριστερών
πολιτικών

φρονηµάτων του. Ενώ βρισκόταν στο
Λονδίνο για µία πρεµιέρα,
πληροφορήθηκε ότι το FBI προσπαθούσε
να τον κηρύξει ανεπιθύµητο. Τότε
εµφανίσθηκε στον αµερικανό πρέσβη και
παρέδωσε οικειοθελώς την άδεια
επιστροφής του, δηλώνοντας πως

"Σε ένα κλίµα που οι προοδευτικοί
πολίτες αποµονώνονται και
καταδιώκονται, λόγω της
προπαγάνδας των αντιδραστικών
οµάδων και του κίτρινου τύπου,
θεωρώ πρακτικά αδύνατο να
συνεχίσω εκεί τη δουλειά µου ως
κινηµατογραφιστής". Έτσι παρέµεινε
οριστικά στην Ευρώπη και πιο
συγκεκριµένα στο Vevey της Ελβετίας.
Στην Αµερική επέστρεψε µόνο το 1 972
ώστε να παραλάβει το ειδικό Τιµητικό
Όσκαρ για τη συνεισφορά του στην
έβδοµη τέχνη, κερδίζοντας το µεγαλύτερο
σε διάρκεια χειροκρότηµα (1 2 λεπτά) της
ιστορίας των βραβείων. Το Αµερικανικό
Ινστιτούτο Κινηµατογράφου τον έχει
κατατάξει δέκατο στη λίστα µε τους 25
µεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών.
Στις 25 ∆εκεµβρίου ανήµερα των
Χριστουγέννων του 1 977 άφησε την
τελευταία του πνοή. Πέθανε στον ύπνο
του από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 88
ετών, στο Vevey της Ελβετίας όπου και
έζησε το µεγαλύτερο διάστηµα της ζωής
του κοντά στην αγαπηµένη του γυναίκα
Όνα Ο’Νηλ, τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Απόσπασµα από το λόγο του στην
ταινία: "Ο Μεγάλος ∆ικτάτορας"

"Στον κόσµο αυτόν υπάρχει χώρος
για τον καθένα. Η καλή Γη είναι
πλούσια και µπορεί να παρέχει για
όλους. Η ζωή µπορεί να είναι ελεύθερη
κι ωραία, αλλά χάσαµε αυτό το
µονοπάτι. Η πλεονεξία δηλητηρίασε
τις ψυχές των ανθρώπων, ανύψωσε
τους φραγµούς του µίσους, µας
καταδίκασε στη δυστυχία και στη
σφαγή. Ορίσαµε την ταχύτητα, αλλά
κλειστήκαµε στον εαυτό µας. Η
επιστήµη µας έκανε κυνικούς, η
ευφυΐα µας, σκληρούς και άξεστους.
Σκεφτόµαστε πολύ και αισθανόµαστε
ελάχιστα.
Περισσότερο κι από τις µηχανές,
χρειαζόµαστε την ανθρωπιά. Πιο πολύ
από την επιδεξιότητα, χρειαζόµαστε
την καλοσύνη και την ευγένεια. Χωρίς
αυτές τις αρετές, η βία θα κυριαρχήσει
στη ζωή και όλα θα χαθούν. Το
αεροπλάνο και το ραδιόφωνο µας
έφεραν πιο κοντά. Η ίδια η φύση
αυτών των εφευρέσεων διαλαλεί την
καλοσύνη των ανθρώπων. ∆ιαλαλεί
την παγκόσµια αδελφοσύνη, την
ενότητα όλων µας."

Ταφλανίδου Φιλοθέη
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Κ Λ Ε Ι Σ Τ Ε Τ Α
«W I N D O W S».
ΜΠΑ Ζ Ε Ι.

Αν έχετε στον υπολογιστή σας

Windows XP, έφτασε η στιγµή να µάθετε

πως για το αγαπηµένο σας λειτουργικό

σύστηµα έχουν µείνει ακόµα 340 και κάτι

µέρες ζωής και αυτό επειδή η Microsoft
ανακοίνωσε πως θα σταµατήσει την
υποστήριξη του συγκεκριµένου
προϊόντος, δηλαδή των Windows XP
Service Pack 3, και µαζί και την
υποστήριξη του Office 2003.

Αυτό λοιπόν σηµαίνει πως στις 8

Απρίλιου του 201 4 η Microsoft δεν θα

βγάζει καµία ενηµέρωση (update), hot

fixes και επίσης ούτε τεχνική υποστήριξη,

είτε δωρεάν, είτε επί πληρωµή. Όπως

επισηµαίνουν στελέχη της Microsoft,

«αυτό το λειτουργικό σύστηµα είναι

ξεπερασµένο και δεν συµφέρει πλέον

να ασχολείται κάποιος µαζί του», αν και

το συγκεκριµένο λειτουργικό είναι το ποιο

πετυχηµένο λειτουργικό σύστηµα που έχει

βγάλει το Microsoft. Επίσης, σε µια

πρόσφατη έρευνα της εταιρίας Net

Applications αναφέρετε ότι το 40% των

ηλεκτρονικών υπολογιστών, χρησιµοποιεί

ακόµα τα Windows Xp.

Ενώ λοιπόν η βασική υποστήριξη

του λειτουργικού συστήµατος των ΧΡ. είχε

ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, από τον

Απρίλιο του 2009, η Microsoft άρχισε να

προσφέρει το πακέτο extended support, µε

σηµαντικές αναβαθµίσεις για όλους τους

χρήστες που έχουν το συγκεκριµένο

λειτουργικό σύστηµα.

∆υστυχώς, απο τον Απρίλιο του

201 4, θα σταµατήσει να δίνει υποστήριξη

για όσους αποφασίσουν να κρατήσουν τα

Windows XP και οι χρήστες τους δεν θα

µπορούν να κάνουν αναβάθµιση σε

νεότερη έκδοση.

Η απόφαση αυτή αναµένεται να

επηρεάσει περισσότερο τις επιχειρήσεις

που χρησιµοποιούν ακόµη τα Windows XP

και που θα πρέπει από τώρα να σκεφτούν

σοβαρότερα την αναβάθµιση σε Windows

7 ή Windows 8.

Εµείς, οι «οικιακοί» χρήστες, που
δεν θα έχουµε την οικονοµική
δυνατότητα να αγοράσουµε τα windows
7 η 8, θα µπορούσαµε να τα
αντικαταστήσουµε µε τα Linux που είναι
δωρεάν λογισµικό και έχουν
περιβάλλον σχεδόν ίδιο µε τα windows.

Βικτώρια Μαργαρίτη

ΝΕΟ HONDA CIVIC I–DTEC
Στην έκθεση της Γενεύης

παρουσιάστηκε ως πρωτότυπο το
νέο Honda Civic εν όψει της
άφιξής του ως μοντέλο
παραγωγής, το Σεπτέμβριο 2013.
Το δοκιμαστικό πρωτότυπο διατηρεί

τη σιλουέτα του Civic Tourer
Concept, διαθέτοντας την ίδια
γραμμή οροφής η οποία καταλήγει,
συναντώντας την γραμμή των
παραθύρων στο πίσω τμήμα. Η
έκδοση παραγωγής φαίνεται ωστόσο

να αποχωρίζεται την σχεδίαση των πίσω θόλων και την μεγάλη αεροτομή. Σε πιο
πρακτικό επίπεδο, το Civic Tourer θα διαθέτει μια μεγάλη τετράγωνη θύρα πορτ
μπαγκάζ που θα καταλήγει χαμηλά στο προφυλακτήρα, κάνοντας ευκολότερο το
φόρτωμα βαριών αντικειμένων. Αν και η Honda δεν έχει ακόμα κάνει γνωστά,
στοιχεία, σχετικά με το μέγεθος του πορτ μπαγκάζ, μας υπόσχεται ότι το Civic
Tourer θα έχει μια από τις μεγαλύτερες χωρητικότητες της κατηγορίας του.
Η γκάμα κινητήρων του Honda Civic Tourer, αναμένεται να συμπεριλάβει σύνολα

όπως ο 1,6 λίτρων i–DTEC πετρελαιοκινητήρας, απόδοσης 120 ίππων ο
οποίος αναμένεται να εκπέμπει λιγότερο από 100 γραμμ./χλμ. διοξειδίου
του άνθρακα, ενώ το παρών στην γκάμα αναμένεται να δώσει επίσης και ο
2,2 λίτρων diesel κινητήρας της Honda. Οι βενζινοκίνητες εκδόσεις θα
εξοπλίζονται με τους γνωστούς κινητήρες χωρητικότητας 1,4 και 1,8 λίτρων.

Νίκος Κανδρής

ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ
(ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ)

Η βασικήεκπαίδευση τωνυποψήφιωνεθελοντώνπυροσβεστώνπραγματοποιείταιστιςεγκαταστάσεις της οικείας επαγγελματικήςΠυροσβεστικής Υπηρεσίας ή σε άλλοκατάλληλο χώρο. Το πρόγραμμα βασικήςεκπαίδευσης έχει διάρκεια 120 ώρες καιπεριλαμβάνει θεωρητική και πρακτικήεκπαίδευση.
Η Θεωρητική Εκπαίδευσηπεριλαμβάνει τις εξής ενότητες:Πυροσβεστική Νομοθεσία, ΠυροσβεστικήΤέχνη – Κανονισμός Ασκήσεων, ΔασικέςΠυρκαγιές, Διασώσεις, ΠυροσβεστικάΟχήματα, Κανόνες Επικοινωνίας, ΠρώτεςΒοήθειες
Η Πρακτική Εκπαίδευση περιλαμβάνειτα εξής αντικείμενα: Ατομικόςπροστατευτικός εξοπλισμός, Αναπνευστικέςσυσκευές, Στολές προστασίας,Πυροσβεστικά οχήματα, Φορητές αντλίες,Εγκαταστάσεις ύδατος  Εγκαταστάσειςπροσβολής, Κλίμακες, Κάλοι διάσωσης,Βοηθητικά πυροσβεστικά εργαλεία,Συσκευές κοπής, Φορητοί πυροσβεστήρες– μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα,Διασωστικά οχήματα, εργαλεία και μέσα,Ασύρματες επικοινωνίες.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης οι

υποψήφιοι εθελοντές πυροσβέστεςυποβάλλονται σε γραπτή και πρακτικήεξέταση. Η θεωρητική εκπαίδευσηπραγματοποιείται με το σύστημα τηςγραπτής εξέτασης μέσω ερωτηματολογίου40 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής(multiple choice test) που καλύπτει όλη τηδιδαχθείσα ύλη, διάρκειας 60 λεπτών. Σεκάθε ερώτηση δίδεται στον εξεταζόμενο, ηεπιλογή μεταξύ τεσσάρων πιθανώνεπιλογών (α), (β), (γ) και (δ). Σωστήθεωρείται μία και μόνη απάντηση, ενώεπιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος πουσυγκεντρώνει τουλάχιστον 20 σωστέςαπαντήσεις. Η πρακτική εκπαίδευση τωνεθελοντών πυροσβεστών αξιολογείται μεκλίμακα βαθμολόγησης από 020.Επιτυχών θεωρείται ο υποψήφιος που έχεισυγκεντρώσει βαθμολογία 10 και άνω. Σεπερίπτωση που κάποιος υποψήφιοςαποτύχει στη θεωρητική ή/και πρακτικήεξέταση, δύναται να επαναλάβει τηνανωτέρω διαδικασία αξιολόγησης τηςθεωρητικής ή/και πρακτικής εκπαίδευσηςαντίστοιχα, σε χρονικό διάστημα εντός δύομηνών και για μία μόνο φορά.
Στους επιτυχόντες στη θεωρητική
και πρακτική εξέταση χορηγείται
Πιστοποίηση Εκπαίδευσης Εθελοντή
Πυροσβέστη. Ακολούθως εγγράφονταιστο Ειδικό Μητρώο ΕθελοντώνΠυροσβεστών, παραλαμβάνουν το ΕιδικόΔελτίο Εθελοντή Πυροσβέστη καιαναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στιςΕπαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίεςτου Πυροσβεστικού Σώματος.

Κατωμέρης Σπύρος
( Οδηγός Πυροσβέστης εν ενεργεία στο

Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαλαμίνας )
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ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

DNAΑΠΟ 1 7ΧΡΟΝΟ

Ένας 1 7χρονος
Βρετανός ο Fred
Turner, δηµιούργησε
ένα µηχάνηµα για τεστ
DNA, προσπαθώντας
να ανακαλύψει γιατί ενώ

ο ίδιος έχει ίσια καστανά

µαλλιά, ο µικρός

αδελφός του έχει µαλλιά

κατακόκκινα µε

µπούκλες!

Ο νεαρός έφτιαξε το µηχάνηµα µε διάφορα αντικείµενα που

υπήρχαν στο σπίτι του (ένα από αυτά ήταν και ένα παλιό video

player) και του κόστισε 300 ευρώ αντί 3.500 ευρώ που θα στοίχιζε

αν το αγόραζε.

Η Βρετανική επιστηµονική κοινότητα εντυπωσιάστηκε τόσο,

που τον ανακήρυξε ως το Νέο Μηχανικό της χρονιάς στο

Ηνωµένο Βασίλειο.

Ο νεαρός δήλωσε: «Μετά από πολλά χρόνια αστείων και
πειραγµάτων, από τους φίλους µου ότι µε τον Gus είµαστε
από διαφορετικούς µπαµπάδες, έφτιαξα το µηχάνηµα για να
καταλάβω γιατί διαφέρουµε τόσο στα χρωµατικά
χαρακτηριστικά. Η θεωρία µας λέει ότι τα κόκκινα µαλλιά
εµφανίζονται σε κάποιους ανθρώπους εξαιτίας ενός
µεταλλαγµένου γονιδίου. Υπάρχουν δύο αντίγραφα από ένα
υπολειπόµενο γονίδιο που προκαλεί µια µετάλλαξη στην
πρωτεΐνη MC1R στο DNA. Έφτιαξα λοιπόν το µηχάνηµα για
να εξακριβώσω εάν ο Gus έχει αυτήν την µετάλλαξη, που θα
εξηγούσε αυτήν την διαφορετικότητα του αδελφού µου.»,
συµπλήρωσε ο Fred.

Ο Fred πήρε δείγµα DNA από το µάγουλο του αδελφού του και

αφού το εξέτασε µε το µηχάνηµά του διαπίστωσε ότι πράγµατι έχει

το συγκεκριµένο µεταλλαγµένο γονίδιο. Ο νεαρός «επιστήµονας»,

ξεκίνησε την κατασκευή του µηχανήµατος τον Μάιο του 201 2,

αφού άκουσε ότι ένας Αµερικανός έκανε κάτι αντίστοιχο.

Πολλοί Βρετανοί βιοερευνητές, έχουν ζητήσει να

χρησιµοποιήσουν την µηχανή του Fred σε πειράµατα, ενώ ο ίδιος

αφού στέφθηκε νικητής σε αρκετούς επιστηµονικούς

διαγωνισµούς, ετοιµάζεται να πάει τον Σεπτέµβρη στο

πανεπιστήµιο της Οξφόρδης, όπου του προσφέρθηκε µια θέση

για να µελετήσει βιοχηµεία.

Γιώργος Νικολόπουλος

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΕ

ΠΡΩΤΟΝΙΑ

Η συγκεκριµένη µέθοδος
θεραπείας κατά του καρκίνου,
χρησιµοποιεί τα πρωτόνια
για να µπορέσει να
ακτινοβολήσει όγκους που
είτε βρίσκονται πολύ κοντά
σε κρίσιµα ζωτικά όργανα και
περιοχές µε ευαισθησία όπως

πχ κοντά στον νωτιαίο µυελό,

είτε αυτοί στη συµβατική

ακτινοθεραπεία (φωτόνια,

ακτίνες Χ, ηλεκτρόνια),

αποκρίνονται ελάχιστα.

Ειδικότερα, αυτή η
θεραπεία απευθύνεται στους

ασθενείς που έχουν όγκους στον εγκέφαλο, τη βάση της περιοχής
του κρανίου, αλλά και σε ασθενείς µε σαρκώµατα ή καρκίνο του
προστάτη.

Η θεραπεία αυτή είναι βιοτεχνολογικά η πιο σύγχρονη και ιατρικά

η πιο αποτελεσµατική µέθοδος ακτινοθεραπείας. Αναπτύχθηκε µε τη

βοήθεια επιταχυντών που χρησιµοποιούνται στην έρευνα της Φυσικής.

Η µέχρι τώρα συµβατική θεραπεία του καρκίνου, γίνεται µε

στόχευση φωτονίων ή δεσµών φωτονίων στους κακοήθεις ιστούς.

Πολλές φορές όµως, αρκετοί από αυτούς τους όγκους είναι ανθεκτικοί

στην ακτινοβολία, άλλοι έχουν πολύπλοκο σχήµα ή µπορεί να

βρίσκονται πολύ κοντά σε ζωτικά όργανα. Σε κάθε τέτοια περίπτωση

υπάρχει απαίτηση για υψηλότερες δόσεις ακτινοβολίας µε µεγαλύτερη

απόδοση και ακρίβεια στόχευσης, πράγµα που δεν προσφέρει η

συµβατική θεραπεία.

Η θεραπεία όµως µε πρωτόνια µπορεί να στοχεύσει όγκους
που βρίσκονται σε µεγάλα βάθη και σε δύσκολα ανατοµικά
σηµεία όπως είναι οι όγκοι άνω θώρακα και κρανίου, καταστρέφει

τελείως το γενετικό υλικό των καρκινικών κυττάρων και ελαχιστοποιεί

την επανεµφάνιση του καρκίνου, προκαλεί µηδαµινή ζηµιά σε υγιής

ιστούς, ο κίνδυνος πρόκλησης άλλου είδους καρκίνου λόγο

ακτινοβόλησης µε πρωτόνια είναι πολύ µικρότερος από ότι µε

συµβατική ακτινοθεραπεία, και τέλος, ο χρόνος θεραπείας είναι πολύ

µικρότερος σε σχέση µε τον χρόνο της συµβατικής θεραπείας.

Αυτός είναι και ο λόγος που η θεραπεία πρωτονίων

χρησιµοποιείται στις παιδιατρικές περιπτώσεις ασθενών µε καρκίνο.

Παυλίτινα Κατερίνα

Ο «ΚΑΜΕΝΟΣ»

ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ

Ονομάζεται Λη Μενγκ (Li Meng)
και τα τελευταία έξι χρόνια ζει σε
ένα Ίντερνετ καφέ. Το «ζει»,
δυστυχώς, είναι κυριολεκτικό.

Την ιστορία
έφεραν στην
δημοσιότητα οι
Τάιμς (Times)
του Πεκίνου. Ο
Li Meng περνά
κάθε μέρα όλο
του το χρόνο
σε ένα ίντερνετ
καφέ στην

πόλη Τσάγκτσουν (Changchun) στη
βορειοανατολική Κίνα, ενώ φεύγει
μπροστά από τον υπολογιστή μόνο για
φαγητό και για να πάει στο μπάνιο. Τις
περισσότερες φορές, τρώει στην
καφετέρια.

Ο δημοσιογράφος των Times που έκανε
το ρεπορτάζ προσπάθησε να μιλήσει
στον Λη ωστόσο, σαν αμετανόητος
παίκτης παιχνιδιών (gamer) που ήταν,
δεν είχε διάθεση για οποιαδήποτε
συζήτηση.
Το μόνο που κατάφερε να μάθει ο
ρεπόρτερ από τον Μενγκ, ο οποίος για
όσο διήρκησε η κουβέντα δεν
ξεκόλλησε τα μάτια του από την οθόνη,
ήταν πως ο νεαρός έχει ένα εισόδημα
της τάξεως των 252 ευρώ το μήνα, από
τα οποία ξοδεύει τα 63 ευρώ για τη
μηνιαία του συνδρομή στο ίντερνετ
καφέ.
Ο Λη ξεκίνησε να εθίζεται στο

διαδίκτυο όταν αποφοίτησε από το
Πανεπιστήμιο πριν έξι χρόνια. Ο
δημοσιογράφος παρατήρησε πως «ο
νεαρός σίγουρα έχει πολύ καιρό να
επισκεφτεί κάποιο κομμωτήριο», ενώ
ένας άλλος πελάτης του Ίντερνετ καφέ
είπε χαρακτηριστικά: «Ο Λη έρχεται τη
νύχτα και κοιμάται στην καφετέρια
τη μέρα. Κάποιες φορές βγαίνει έξω

για να κάνει μπάνιο». O ιδιοκτήτης
του ίντερνετ καφέ, δήλωσε μάλιστα πως
ο Λη Μενγκ δε μιλάει με κανέναν κατά
τη διάρκεια της ημέρας. «Δύο
ψυχολόγοι προσπάθησαν να τον
προσεγγίσουν, αλλά τους απώθησε
βίαια», προσθέτει ο ίδιος.
Φυσικά αυτό γίνεται επειδή μέσω

αυτής της αληθινής ιστορίας, τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης στην Κίνα θέλουν
να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο
απέναντι στο θέμα του εθισμού στο
Διαδίκτυο, (θέμα για το οποίο θα
γράψουμε περισσότερα στο επόμενο
τεύχος μας).
Το συγκεκριμένο θέμα έχει πάρει

ανησυχητικές διαστάσεις στη χώρα
και γι αυτό το λόγο, το 2010
δημιουργήθηκε μία ειδική
κατασκήνωση για παιδιά, η οποία
είχε ως σκοπό της την απεξάρτησή
τους από τα παιχνίδια στο
Διαδίκτυο.

Βικτώρια Μαργαρίτη
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KOYΛΟΥΡΑΚΙΑ ΝΗΣΤΗΣΙΜΑ

ΜΕΚΑΝΕΛΑ

• ΥΛΙΚΑ
1 ποτήρι λάδι

2 φ.τ. ζάχαρη

1 και µισό φ.τ. χυµό

πορτοκαλιού

2 κ.γ. µπαίκιν πάουντερ

1 κ.γ.σόδα

2 κ.γ. κανέλα

1 ποτήρι κρασιού κονιακ

1 200 γρ.αλεύρι

• ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1 . Σε λεκάνη ανακατεύουµε µε το σύρµα το λάδι,

τηζάχαρη,το µπαίκιν,το κονιάκ, την κανέλα και τη σόδα, αφού

την διαλύσουµε στο χυµό πορτοκαλιού.

2. Τελευταίο προσθέτουµε το αλεύρι (ίσως χρειαστεί να

κρατήσουµε λιγο απο τα 1 200 γρ. ,να µην το προσθέσουµε

όλο,έτσι ώστε να έχουµε ζύµη τόσο µαλακή που να µην

κολλάει στα χέρια µας και να µπορούµε να την

πλάσουµε).Αφήνουµε στο ψυγειο για µισή ώρα.

3. Πλάθουµε τα κουλουράκια, τα βάζουµε σε ταψί πανω σε

λαδόκολα και αν θέλουµε τα πασπαλίζουµε µε σουσάµι. Τα

ψήνουµε στους 1 70 βαθµούς για 1 5 µε 20 λεπτά.

KOYΛΟΥΡΑΚΙΑ ΜΕ

ΑΜΜΩΝΙΑ

• ΥΛΙΚΑ
1 220 γρ. αλεύρι µαλακό

400 γρ.ζάχαρη άχνη

280 γρ.φρέσκο βούτυρο

1 00 ml γάλα χλιαρό

( ή 1 00 ml χυµο πορτοκαλιού)

8 αυγά

30 γρ. αµµωνία (3 γεµάτα

κουταλάκια περίπου)

5 βανίλιες

Ξύσµα πορτοκαλιού

1 κρόκο αυγού αραιωµένο µε λίγο νερό,για άλειµµα

• ΕΚΤΕΛΕΣΗ
1 . Χτυπάµε στο µίξερ τη ζάχαρη µε το βούτυρο και τα αυγά

για 3-4 λεπτά σε µεσαία προς δυνατή ταχύτητα.

2. ∆ιαλύουµε την αµµωνία στο γάλα ( ή στο χυµό

πορτοκαλιού) και το προσθέτουµε στα υπόλοιπα υλικα ( ενώ

συνεχίζουµε το χτύπηµα),τις βανίλιες και το ξύσµα.

3. Τέλος προσθέτουµε το αλεύρι και ζυµώνουµε καλά.Η

ζύµη πρέπει να είναι µαλακή΄Την αφήνουµε σκεπασµένη στο

ψυγείο για µια ώρα περίπου

4. .Πλαθουµε τα κουλουράκια και τα αραδειάζουµε σε

λαµαρίνα ή ταψί,πάνω σε λαδόκολα.Αλείφουµε µε τον κρόκο

και ψήνουµε στον αέρα στους 1 80 βαθµούς 1 5 λεπτά

περίπου(µέχρι να πάρουν χρώµα).

Ειρήνη Γιαννούτσου

Κ ΑΛ Η

Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η

Ε Ν Δ Ο Σ Χ Ο Λ Ι Κ Η Β Ι Α
Συχνό

φαινόμενο στην
εποχή μας είναι η
βία στα σχολεία. Τα
μεγαλύτερης ηλικίας
παιδιά συνήθως
ασκούν λεκτική ή
σωματική βία στα
μικρότερα. Είτε λόγω
ρατσισμού είτε
οποιουδήποτε άλλου
λόγου.

Συγκλονιστικές
μαρτυρίες παιδιών καθηγητών αλλά και γονιών αναφέρονται στο
συγκεκριμένο φαινόμενο. Κλοπές, κοροϊδία, ξυλοδαρμοί,
εκβιασμοί είναι τα πιο συχνά κρούσματα βίας. Αυτά συμβαίνουν
εντός αλλά και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Πού οφείλεται άραγε αυτή η συμπεριφορά; Σίγουρα
εξαρτάται από την ίδια την κρίση του παιδιού. Πολλά παιδιά με
αυτόν τον τρόπο νομίζουν ότι θα γίνου ‘‘δημοφιλή’’. Εκτός αυτού
σοβαρό ρόλο παίζει και η οικογένεια του ίδιου του παιδιού ο
τρόπος που μεγάλωσε και το αν υπάρχει βία στην οικογένεια.
Άλλος ένας λόγος θα μπορούσε να είναι η αμέλεια των
αγαπημένων του πρόσωπων και το ότι δεν έχουν ολοκληρωμένη
προσωπικότητα. Τέλος αυτά τα παιδιά μπορεί να χρειάζονται
κάποια ψυχολογική υποστήριξη.

Συνήθως τα παιδιά που είναι πιο ευάλωτα, είναι αυτά που
διαφέρουν σε πολλά όπως θρησκεία, εθνικότητα ή ίσως έχουν
κάποιο νοητικόκινητικό πρόβλημα, παχυσαρκία ή αντιθέτως είναι
πολύ λεπτά ή ακόμη και ο τρόπος που μιλάνε (ψευδά), και τα
παιδιά που είναι πιο «μαζεμένα» και δεν είναι τόσο κοινωνικά.

Ένας καλός τρόπος αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου
θα μπορούσε να είναι η ψυχολογική υποστήριξη από κάποιον
ειδικευμένο . Επιπλέον μια καλή βοήθεια θα ήταν η καλύτερη
πληροφόρηση για το θέμα από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Ο.Λ.Μ.Ε.
(Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης)

Η ενίσχυση ακραίων
αυταρχικών, ρατσιστικών
και φασιστικών αντιλήψεων
και η σημαντική αύξηση στα
σχολεία της χώρας των
περιστατικών βίας που
συνδέονται με αυτές τις
αντιλήψεις προκαλούν
ιδιαίτερη ανησυχία και
προβληματισμό στην
εκπαιδευτική κοινότητα.
Φορείς και ομάδες που
εμφορούνται από

αντιδημοκρατικές αντιλήψεις, επιχειρούν να αξιοποιήσουν το
γενικότερο αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική
κοινωνία εξαιτίας της οικονομικής κρίσης για να καλλιεργούν την
απέχθεια και το μίσος κατά παιδιών που έχουν συγκεκριμένα
κοινωνικά χαρακτηριστικά, να εκφοβίζουν αυτά ή άλλα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας και ακόμα και να προβαίνουν σε βίαιες
ενέργειες για να επιβάλουν τις αντιδημοκρατικές αντιλήψεις τους.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ καταδικάζει απερίφραστα αυτές τις
πρακτικές, είτε εκδηλώνονται στο χώρο του σχολείου είτε
οπουδήποτε αλλού.

Ρούσου Κωνσταντίνα
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ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (ΧΟΥΝΤΑ) ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ

Ένα από τα σκίτσα που λογοκρίθηκαν και δεν δηµοσιεύτηκαν. Με
αφορµή τις ρυθµίσεις για την αποκοµιδή των απορριµµάτων, ένα έµµεσο
σχόλιο για τους κρατούντες: αφού δεν εγκρίνονται οι πλαστικές
σακούλες σκουπιδιών,8 «οι τενεκέδες παραµένουν! ...»

Του Κώστα Μητρόπουλου

ΕΜΕΙΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΜΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΧΟΥΝΤΑ

ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΠΛΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ!

∆εξιά από το τετράδιο ενός κοριτσιού που

επισκέφτηκε το ζωολογικό κήπο στη χώρα της.

"Ο ζωολογικός σας κήπος είναι µία φυλακή. Τα

κλουβιά είναι πολύ µικρά. Η Τίγρης έκλαιγε.

Μίσησα την επίσκεψη"!

Σ Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Ε Σ
Τι έγινε η δραχμή;Τρεις φίλοι μπαίνουν σε μια κάβα και αγοράζουν ένα μπουκάλι κρασί που κοστίζει 300 δρχ. δίνοντας 100δρχ. ο καθένας. Φεύγοντας, τους προλαβαίνει ο υπάλληλος και τους λέει πως έκανε λάθος γιατί τομπουκάλι στοιχίζει 295 και όχι 300 δρχ. και γι' αυτό τους επιστρέφει 5 δρχ. ρέστα. Αυτοί αφού δενμπορούν να μοιράσουν τις 5 δρχ. στα τρία, παίρνουν ο καθένας από 1 δρχ. και δίνουν 2 δρχ. φιλοδώρημαστον υπάλληλο για την καλή του πράξη. Στο τέλος όμως σκέφτονται: Έδωσε ο καθένας μας 100 δρχ. καιπήρε μία πίσω, άρα 99 δρχ. Τρεις φορές το 99 μας κάνει 297 και 2 δρχ. για το φιλοδώρημα, 299. Τιέγινε η μία δραχμή;

ΤΑΝΓΚΡΑΜ
Προσπαθήστε νααναδιατάξετε τα 7κομμάτια ώστε νασχηματιστεί οεικονιζόμενοςάνθρωπος δεξιά

. . .. . .. . .
Μπορείτε να ενώσετε τα εννέα σημεία μετέσσερις γραμμές;

Λ Υ Σ Ε Ι Σ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ :
τανγκραμ λύση:
Χωρίσαμε ένα τετράγωνο σε εφτά κομμάτια (πέντε τρίγωνα, ένα τετράγωνο και έναπαραλληλόγραμμο). Προσπαθήστε να τα αναδιατάξετε ώστε να σχηματιστεί ηεικονιζόμενη "γάτα" δεξιά. Προσοχή όμως! Πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα 7κομμάτια χωρίς επικαλύψεις!
(ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΕΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΣΕ ΕΠΤΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ∆ΙΚΑ

ΣΑΣ ΣΧΕ∆ΙΑ)

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
βρείτε τη λέξη:

ΠΑΤΥΣΙΗΔΡΕΑΑΓΜ
λύση: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Είναι κάτι που το έχει ο Πάπας, αλλά δεν το χρησιμοποιεί. Το έχει ο πατέρας σουαλλά το χρησιμοποιεί κι η μητέρα σου. Κάτι που οι μοναχές δεν το χρειάζονται.Του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ είναι μεγάλο. Του Jaime Fox είναι μάλλον μικρό. Τιείναι αυτό;
λύση: Το Επώνυμο!



Ο Απρίλης είναι ο µήνας ο σκληρός,

γεννώντας

Μες απ’ την πεθαµένη γη τις πασχαλιές,

σµίγοντας

Θύµηση κι επιθυµία,

ταράζοντας

Με τη βροχή της άνοιξης ρίζες οκνές.

Τ.Σ.Έλιοτ, Έρηµη χώρα, µεταφρ.: Γ.Σεφέρη




