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ψ υ χ ό δ ρ α μ α,
τ ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό ά τ ο μ ο

Με τις καλύτερες εντυπώσεις αποχώρησαν οι μαθητές από τη συμμετοχή στο ψυχόδραμα, μια βιωματική μέθοδοπου στοχεύει στην ανάδυση της εμπειρικής μας γνώσης, μέσω της δράσης και της εκδραμάτισης των ρόλων πουυιοθετούμε, βοηθώντας μας στην εξερεύνηση και ανακάλυψη του εαυτού και στην καλύτερη κατανόηση τηςλειτουργίας μας στην καθημερινή ζωή και του πως σχετιζόμαστε με τους άλλους. Ακόμη, με τη χρήση τωνψυχοδραματικών τεχνικών και της εκπαίδευσης ρόλου, μας ωθεί στη συμφιλίωση με τον εαυτό μας, στην επίτευξητης αναδημιουργίας του εαυτού μας και την εύρεση πιο λειτουργικών τρόπων ανταπόκρισής μας στα θέματα πουμας απασχολούν.
Μετά από επιθυμία όσων συμμετείχαν, μία ακόμη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί με την ψυχολόγο κ. ΑρβανίτηΠαναγιώτα, την οποία ευχαριστούμε θερμά, τη Δευτέρα 5 Μαϊου στο αμφιθέατρο!

Να Βγούμε από το "Κώμα"
Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία έφερε στο φως της δημοσιότητας τοπολωνικό περιοδικό Fakt. Πρόκειται για την ιστορία ενός 14χρονου αγοριούαπό την Ανατολική Ευρώπη, του Ντέιβιντ, ο οποίος είναι φανατικός οπαδόςτης Ρεάλ Μαδρίτης και του σταρ της ομάδας Κριστιάνο Ρονάλντο.
Ο νεαρός Ντέιβιντ είχε ένα ατύχημα την ώρα που έκανε βόλτα με τοποδήλατό του και χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να "πέσει" σε κώματριών μηνών. Για να σώσουν το παιδί τους οι γονείς του Ντέιβιντ, τονμετέφεραν σε μια ειδική κλινική προκειμένου να δοκιμάσουν μια νέα μέθοδοθεραπείας. Εκεί, οι γιατροί έκριναν πως εκτός από την φαρμακευτική αγωγή,θα ήταν ευεργετικό για τον Ντέιβιντ να ακούει με ακουστικά τις περιγραφέςτων αγώνων της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Πορτογαλίας, στις οποίεςαγωνίζεται το ίνδαλμά του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Τρεις μήνες μετά από το ατύχημα, ο μικρός Ντέιβιντ άνοιξε τα μάτιατου ακριβώς τη στιγμή που άκουσε οτι ο Ρονάλντο, πετύχαινε το τρίτο γκολ της Πορτογαλίας στο ματς κόντρα στηΣουηδία για τα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας.
Δεν λέω.. καλό είναι που ξύπνησε το παιδάκι από το κώμα, αλλά με το.. γκολ; Αυτό μαθαίνουμε στα παιδιάμας, αυτό παίρνουν. Αναρωτιέμαι τι ακριβώς θα μπορούσαμε να ακούσουμε εμείς, η σημερινή κοινωνία, για ναβγούμε από το δικό μας κώμα. Από άνθρωποι έχουμε γίνει απάνθρωποι και μισάνθρωποι, φορώντας ο καθένας ταχρώματα της ¨φυλής¨ του, των ινδαλμάτων του, του χρήματος. Όπως έχει πει και ο Χ. Μίσσιος : «Απόσυμπαντικές οντότητες με όνειρα, επιθυμίες, έρωτες και αισθήσεις, έχουμε μετατραπεί σε αντικείμεναπαραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, έχουμε χάσει τιςαξίες του ευ ζην». Μήπως θα έπρεπε να σταματήσουμε να ¨ακούμε¨ και να αφουγκραστούμε για λίγο τομεγαλειώδη ήχο της σιωπής; Μήπως μόνον έτσι θα μπορούσαμε να ακούσουμε αυτό που ¨βγαίνει¨ μέσα απο τηνψυχή μας; Η μήπως τελικά δεν έχουμε ψυχή;

Πάντσιος Γιώργος



σελίδα 3

Με τον όρο δικαιοσύνηχαρακτηρίζεται γενικά η ιδιότηταή το γνώρισμα του δικαίου. Μετον ίδιο όρο επίσηςχαρακτηρίζεται και η απονομήτου ως και το σύνολο τηςδικαστικής εξουσίας, ή ακόμα καιη εποπτεύουσα Αρχή αυτής π.χ.το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ηδικαιοσύνη ορίζεται ως αγαθόπου δεν στοχεύει στηνευδαιμονία όποιου την ασκεί,αλλά στον άλλον άνθρωπο. Κατάσυνέπεια είναι η κρατίστη τωναρετών γιατί δεν ασκείται για ίδιοόφελος, αλλά προς χάριν τρίτου.

Δεν υπάρχει αντικειμενικήδικαιοσύνη από την στιγμή που τηνασκούν άνθρωποι. Ο δικαστής έχει τοπροσωπικό του σύστημα αξιών, τιςπολιτικές του προτιμήσεις, τιςκοινωνικές αντιλήψεις του. Αυτό δενθα έλεγα πως είναι κακό, αλλά και ανήταν, δεν μπορείς να στερήσεις σεκάποιον την ανθρώπινη φύση καιτους όποιους προβληματισμούς του..Το κακό θα ήταν, (είναι), ο δικαστήςή ο εισαγγελέας, προς χάριν αυτώντων προτιμήσεων του, να κλείσει ταμάτια του μπροστά στην αλήθεια,εμφανίζοντας πως αυτό ακριβώς είναιη τυφλή δικαιοσύνη.
Ο άνθρωπος που αποδίδειδικαιοσύνη, πρέπει να είναιανεξάρτητος, να μη δέχεταιπαρεμβάσεις από κανέναν, να μηνκάνει χατίρια σε κανέναν, να μηναπαλλάσσει από τις ευθύνες αυτούςπου του αρέσουν ή με τους οποίουςσυμφωνεί, σε βάρος όσων δεν θαπροτιμούσε, και πάνω από όλα ναεξετάζει με αντικειμενικότητα όλα ταστοιχεία που έχει στην διάθεση του.
Ένα τέτοιο κακό παράδειγμα μηαπονομής της δικαιοσύνης, είναι καιη υπόθεση που αφορά τον θάνατο

του φοιτητή Νίκου Σακελλίωνα ηοποία εκδικάζεται τώρα και βρίσκεταιστην ακροαματική διαδικασία, κατάτην διάρκεια της οποίας, ηεισαγγελέας του Τριμελούς ΕφετείουΠλημμελειοδικών, όπου εκδικάζεταισε δεύτερο βαθμό η υπόθεση, ζήτησετην απαλλαγή των τεσσάρωνκατηγορούμενων αστυνομικών για τοθάνατο του 24χρονου φοιτητή τηςΑρχιτεκτονικής Νίκου Σακελλίωνα,που έγινε τον Μάιο του 2008.
Η εισαγγελική λειτουργόςυποστήριξε πως οικατηγορούμενοι γιαανθρωποκτονία εξ αμελείας ήταν«νέοι και άπειροι» και δενκατάφεραν να αντιληφθούν τονκίνδυνο ζωής που διέτρεχε τοθύμα όταν έπεσε στα χέρια τους.Μάλιστα, κατά την εισήγησή τηςυποστήριξε ότι οι αστυνομικοί...μπορούν να ασκήσουν βία, (τις«συνήθεις λαβές», όπως τιςχαρακτήρισε), και δέχτηκε ως αιτίαθανάτου το σακουλάκι με φιξάκιαηρωίνης που υποτίθεται ότιεντοπίστηκε στο λάρυγγά του, παράτο ότι η γιατρός του ΕΚΑΒ πουπροχώρησε σε ενδοτραχειακήδιασωλήνωση δεν βρήκε τίποτα.
Παράλληλα, το δικαστήριοαπέρριψε αίτημα της πολιτικήςαγωγής για ολιγοήμερη διακοπή γιανα κληθούν νέοι μάρτυρες καιπραγματογνώμονες, καθώς από τηνακροαματική διαδικασία προέκυψανσημαντικά στοιχεία. Σύμφωνα με τηδικηγόρο Ιωάννα Κούρτοβικ, απότο συνδυασμό των καταθέσεωνπροέκυψε ότι κατά τηνακινητοποίηση του Ν.Σακελλίωνα εφαρμόστηκε λαβήκεφαλοκλειδώματος, σύρσιμοστο δρόμο, αλλά και πιθανόνσυσκευή ηλεκτροσόκ. Αξίζει νασημειωθεί ότι οι τέσσερις αστυνομικοίείχαν κριθεί αθώοι κατά τοπρωτόδικο δικαστήριο.
Για την ιστορία: Τον Μάιο του2008 οι (ο Θεός να τους κάνει)αστυνομικοί, Γιώργος Πανέλας,Χαράλαμπος Βαϊτσούδης,Χαράλαμπος Παπαναστασίου καιΜαρία Μουστέλη επιχείρησαν νασυλλάβουν κάτω από αδιευκρίνιστεςσυνθήκες στο κέντρο της Αθήνας τοννεαρό ομογενή, ο οποίος κατά τησύλληψή του έπεσε νεκρός στα χέριατους. Στη συνέχεια ακολούθησε έναπραγματικό θρίλερ καθώς το πτώματου άτυχου νέου εξαφανίστηκε καιεντοπίστηκε μετά από ώρες φρικτάπαραμορφωμένο στο νεκροτομείο.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα τουπεριστατικού, οι τέσσερις αστυνομικοίξυλοφόρτωσαν άγρια, στην οδόΑναξαγόρα, τον νεαρό ομογενή,επιχείρησαν να τον ακινητοποιήσουνμε γροθιές στο κεφάλι, χαστούκια καικεφαλοκλείδωμα, μέχρις ότουκαταρρεύσει στα χέρια τους. Ησκηνή, μάλιστα, στην τελευταίαφάση της καταγράφηκε από τοκινητό του μάρτυρα, το οποίοωστόσο ουδέποτε προβλήθηκε στοδικαστήριο.
Η τραγική υπόθεση του Ν.Σακελλίωνα θα είχε παραμείνειστο σκοτάδι αν δεν υπήρχε ηπεισματική επιμονή του πατέρατου, Δημήτρη, να μάθει τιπραγματικά συνέβη στο παιδίτου. Ο ομογενής Δ. Σακελλίωνας,καθηγητής Ψυχοφυσιολογίας πουζει και εργάζεται στην Ελλάδα,κίνησε γη και ουρανό όταν είδετον γιο του πεταμένο σε μιακούτα γεμάτο αίματα,προκειμένου να μάθει τηναλήθεια και να παραπέμψει τουςυπεύθυνους στη Δικαιοσύνη.
Μετά την ανακοίνωση τηςσημερινής απόφασης ο τραγικόςπατέρας ξέσπασε λέγοντας ότι δε θαεμπιστευθεί ποτέ πια την ελληνικήΔικαιοσύνη και θα προσφύγει σταΔιεθνή Δικαστήρια.
Προσωπικά πιστεύω πως δενέχει και άδικο… Εξάλλου, οδικαστικός καλείται να τιμωρήσει τοίδιο το σύστημα το οποίο υπηρετεί.Εάν όμως δεν υπάρξει στην κοινωνία,(και σύντομα), το περί δικαίουαίσθημα, φοβάμαι πως τελικά τοφυτίλι που έχει ανάψει εδώ και καιρόμε όλα αυτά που μας συμβαίνουνκαθημερινά, θα φτάσει πολύ σύντομαστην εκρηκτική ύλη… (Μόνο που έχωτην αίσθηση ότι είναι τζούφια)..Συνεχίστε τον ύπνο και όνειραγλυκά. Η δικαιοσύνη υπάρχει..Είναι στον δρόμο και έρχεται μαζίμε την ανάπτυξη.

Πάντσιος Γιώργος
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σελίδα 4

Τελευταία, εμφανίζονται μέσα από τα μεγάλα ΜΜΕνέες μορφές εθελοντισμού και νέα προσχήματα για να τιςθεμελιώσουν. Η δικομματική κυβέρνηση, αφού μαςπέταξε το μπαλάκι για να ισομοιράσει την ευθύνη τηςοικονομικής κρίσης, (μαζί τα φάγαμε), άρχισε να βάζεινέους όρους για την υπέρβαση αυτής της κρίσης. Η νέανοοτροπία που αναπτύσσεται, (αφού μας έπεισαν νααφομοιώσουμε «το δικό μας μερίδιο ευθύνης»), από όλατα φιλήσυχα και ειρηνοποιά κοινωνικά υποκείμενα, είναιη προσπάθεια του νεοφιλελευθερισμού να διαχειριστείαυτήν την κρίση, βάζοντας μας να υποκαταστήσουμε τοκράτος εκεί που το ίδιο απουσιάζει.
Αυτή είναι η μια όψη του νομίσματος που ορίζει τηνεπαναστατικότητα σαν ένα εργαλείο διαχείρισης τηςκρίσης, αλλά και το χρύσωμα στο χάπι για την αρρώστιατου συστήματος. Αυτή είναι όπως είπα η μια όψη τουνομίσματος. Η άλλη όψη του νομίσματος πουπραγματοποιείται βασισμένη στην βλακεία μας (καιλειτουργεί περισσότερο σαν μια μορφή ψυχοθεραπείας),είναι η κατευθυνόμενη από τα ΜΜΕ αποχαύνωση τουατόμου. Αυτή δεν καλείται να διαχειριστεί τηνυπάρχουσα κρίση αλλά καλείται να αποβλακώσει και τοντελευταίο εν ζωή άνθρωπο (κάθε ηλικίας), προκαλώνταςτου άγχος για την διάσωση της μπλε κατσαρίδας τουΣαρωνικού και την καθαριότητα οιουδήποτε χώρου δενμπορεί με ίδια κονδύλια να καθαρίσει ο εκάστοτε δήμος ητο υπουργείο περιβάλλοντος .
Παραδείγματα πάμπολλα από ταξικά ασυνείδητουςανθρώπους που συμβάλουν εθελοντικά στο έργοδιαφόρων ΜΚΟ και ΜΚΕ (που τα έχουν πάρει χοντρά γιανα μας βάλουν στο παιχνίδι), (βλέπε κανάλι με εκπομπήπου λέγεται «δράσεις»), φοιτητικούς συλλόγους καιοργανισμούς (με μπλε και πράσινους κόκκους), πουμαζεύουν τις τσίχλες από τα παγκάκια και τα πεζοδρόμια.Οι ανεγκέφαλοι (δόξα τον Θεό) είναι αρκετοί. Φυσικά, τονα βγάζεις τσίχλες από τα πεζοδρόμια, να καθαρίζειςρέματα και παραλίες, η να καθαρίζεις τοίχους από αφίσεςτην ίδια στιγμή που στο διπλανό στενό πεθαίνει κάποιοςσυνάνθρωπος σου, (κυριολεκτικά και όχι μεταφορικά)και εσύ δεν λες και δεν κάνεις τίποτα γι’ αυτό, ε, αυτόμάστορα μου, δεν είναι ακτιβισμός. Είναι κοινωνικήαναλγησία με έντονο το στοιχείο της ηλιθιότητας, και σε

κάνει απάνθρωπο και κτήνος. Το να ντύνεις με νάιλον ταδέντρα στις πλατείες που ο Δήμαρχος Αθηναίων είχεξηλώσει τα παγκάκια για να μην κοιμούνται εκεί οιάστεγοι, ή να βοηθάς να αδειάσουν οι αποθήκες τουδήμου, (πετώντας κουβέρτες, ρούχα και παιχνίδια επειδήήταν τόσα πολλά που δε χωρούσαν στις αποθήκες τουδήμου), δεν είναι ακτιβισμός. Είναι σύνδρομοκατωτερότητας σε συνδυασμό με σύνδρομο τηςΣτοκχόλμηςκαιΙδεοψυχαναγκαστικήσυμπεριφορά..
Υπάρχει όμως και μια άλλη, πιο σκοτεινή μορφή τουνεοφιλελεύθερου εθελοντισμού. Είναι αυτή πουπροωθούν τα απανταχού αφεντικά για ναεκμεταλλευθούν οποιονδήποτε ημιμαθή ψάχνει να βρειμια κοινωνική διέξοδο. Στην ουσία είναι μια καλυμμένημορφή στυγνής εκμετάλλευσης που προωθείται μεβασικό επιχείρημα την απόκτηση εμπειρίας καιπροϋπηρεσίας, είτε σε μεγάλες εταιρείες, είτε σεδικηγορικά γραφεία, ή ακόμη (και ως επί το πλείστον,όπως έλεγα), σε Μ.Κ.Ο. Με αυτόν τον τρόπο οιεργοδότες μπορούν και απασχολούν ένα μεγάλο μέροςτου εργατικού δυναμικού τους τζαμπέ, (με κάποιεςστοιχειώδεις παροχές), περνώντας αυτή την τακτική στηναγορά εργασίας, ως αυτονόητη και απαραίτητη.
Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο, το σύστημα (πουτόσο φοβόμαστε να μην καταρρεύσει), από την απλήπροώθηση της ιδέας του εθελοντισμού που με περίσσιαχάρη μας «πέταξε» τα τελευταία τρία με τέσσερα χρόνια ,να έχει ξεκινήσει τη δημιουργία αντίστοιχης φάμπρικαςγια την (δωρεάν) εκμετάλλευσή μας. Και όλα αυτά επειδήστην Ελλάδα των 1.345.450 (καταγεγραμμένων μέχριτην ώρα που γράφω, αφού ο αριθμός αυξάνεται κάθεώρα) ανέργων, είναι σπατάλη ή, αν θέλετε, ακόμα καιένδειξη αντικοινωνικής  αναρχικής συμπεριφοράς, οιπολίτες να διεκδικούν θέσεις εργασίας με αξιοπρεπήαμοιβή και εργασιακά δικαιώματα. Αλλά δεν είναιντροπή, (ούτε και πλήρης υποταγή), τα συμφέροντα τωναφεντικών, η διαφήμιση της δωρεάν εργασίας, (βλέπεμαθητεία, αύξηση ωραρίων χωρίς επιπλέον αποδοχές,διαφήμιση «τα χέρια μου πιάνουν»), και τα προγράμματαεκπαίδευσης των ΜΚΟ για την εύρεση, την αξιοποίησηκαι την εκμετάλλευση δωρεάν ανθρώπινου δυναμικού.Όχι, αυτό είναι καινούριο, είναι χαρωπό, είναι η νέα τάσηστην μόδα.

ΥΓ. Ζητείταιεθελοντής για ναμε βγάζει μια φοράτην εβδομάδα σεταβέρνα και ναπληρώνει τονλογαριασμό, κατάπροτίμησησυμμαθητής για ναέχω να συζητήσωκαι κάτι βρεαδελφέ. Επίσηςζητούνταιεθελοντές, (και αυτοί σε εβδομαδιαία βάση), γιαδιάφορες εργασίες, (πλύσιμο αυτοκίνητου, καθάρισμασπιτιού κα). Προσφέρεται σε όλους… αναψυκτικό.(Ελπίζω να πιάσατε το υπονοούμενο).
Γιώργος Πάντσιος από V,V Real Democracy

Ε Θ Ε Λ Ο Ν Τ Ι Σ Μ Ο Σ,
Κοινωνική Προσφορά ή Στυγνή Εκµετάλλευση;
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Ήταν Ιταλός ζωγράφος της Ενετικής σχολής.Γεννήθηκε είτε στην Βενετία είτε στην "Καποντίστρια"(τότε τμήμα της Βενετίας, σημερινό Κόπερ (Koper) τηςΣλοβενίας. Ο πατέρας του ήταν έμπορος δερμάτων, ενώη καταγωγή της οικογένειας ήταν από την Ιστρία,γεγονός που εξηγεί τις σχέσεις του με την δαλματικήσχολή στη Βενετία.
Ο Καρπάτσιο κατατάσσεται σήμερα ως ο 2ος πιουπέροχος ζωγράφος της Βενετίας του 15ου και του16ου αιώνα μετά τον αξεπέραστο Giovani Bellini(Τζιοβάνι Μπελίνι). Διαθέτει αίσθηση του χώρου όπωςπερίπου ο Antonello da Messina (Αντονέλο ντα Μεσίνα),και την ακρίβεια στη χρήση του φωτός όπως ο Vivarini(Βιβαρίνι). Ο συνδυασμός όλων αυτών ήρθε καισυνάντησε μια ταλαντούχα ψυχή που διψούσε γιανεωτερισμούς, ειδικά στη θεματολογία, αλλά και στηνεπιλογή πρωτοποριακών διαδρομών για να φτάσει σεοικείες παραγγελίες.
Σταθμός έμπνευσης του Καρπάτσιο υπήρξε τοδράμα της Αγίας Ούρσουλας. Ένα χριστιανικόβασιλοκόριτσο που δέχθηκε να αρραβωνιαστεί ένανειδωλολάτρη πρίγκιπα όταν εκείνος της ορκίστηκε ναβαφτιστεί. Προσκύνησαν στη Ρώμη και κατά τηνεπιστροφή τους στην Κολωνία έπεσαν σε ενέδρα τουαρχηγού των Ούνων Αττίλα… Εννιά επιτοίχιους πίνακεςεγκατέστησε ο Καρπάτσιο για τη Σχολή της Μονής τηςΑγίας στη Βενετία, και εξέπληξε τους πάντες για τοντρόπο που ερμήνευσε τον παράδοξο όσο και υπερβολικόμύθο.

Από τη σειρά της Αγίας Ούρσουλας : τέμπερα σεκαμβά (14951500)
Μεγαλειώδης αναπαράσταση της άφιξης μιας ξένηςαντιπροσωπείας διπλωματών. Την υποδέχονται κατά τοπρωτόκολλο ένας μεγαλόβαθμος δημόσιος λειτουργόςκρατώντας ένας ξύλινο σκήπτρο συνοδεία εγχόρδουrebec (σαν κρητική λυρα) από παιδί που κατά τοβενετσιάνικο έθιμο αποτυπώνει ο Καρπάτσιο άκρααριστερά. Δίνει τρομερή σημασία στη λεπτομέρεια, αφούστο μπαλκόνι των θεατών, από του επάργυρους δοκούςπου το στηρίζουν, ο δεύτερος είναι μισοσπασμένος.Κάποια υπολείματα από τα κτίρια σώζoνται έως σήμερα.

Άγιος Γεώργιος και ο δράκος: τέμπερα σε καμβά (1502)

Ο οριενταλισμός του Καρπάτσιο σε μια διήγησηέκπληξη : Ο χριστιανός ιππότης Άγιος Γεώργιος, μαθαίνειπως μια θυγατέρα Λίβυων ειδωλολατρών έχειπροσφερθεί ως θύμα στα νύχια ενός δράκου. Ο Γεώργιοςσκοτώνει το δράκο, του οποίου τα μακάβρια αποφάγια μελεπτομέρεια καταγράφει ο ζωγράφος και σε πρώτοακόμη πλάνο, σώζει την κόρη και επιστρέφει στην πόλητης σωτήρας αξιώνοντας τον εκχριστιανισμό των γονέωντης. Σπάνια συναντάται τέτοια γλαφυρή ακρίβεια στηναφήγηση.

"Το όραμα του αγ. Αυγουστίνου" [λεπτομέρεια]:
τέμπερα σε καμβά (1502)

Το όραμα του Αγίου Αυγουστίνου είναι η πιοδιάσημη από τη σειρά, καθώς και ένα από τααριστουργήματα που συνδέεται με τη φήμη τουκαλλιτέχνη. Ο Άγιος Ιερώνυμος, ο οποίος εμφανίστηκεστον Αυγουστίνο για να τον προειδοποιήσει για τονεπικείμενο θάνατό του και η ανάληψη στον ουρανό.
Πολλά έργα του Καρπάτσιο για το Παλάτι τωνΔόγηδων κατακάηκαν από τις επάλληλες φωτιές πουκατέστρεψαν πλήθος καλλιτεχνημάτων. Ο φτωχός γιόςτου δερματέμπορα όμως συνέχιζε και λάμβανε μεγάλεςκαι αξιόλογες παραγγελίες από τις δημοτικές αρχές, αλλάσταθερά η φήμη του κατρακύλησε όταν στη σκηνήάστραψε το τεράστιο άστρο του Τιτσιάνο που δεν άφηνεπεριθώρια για συγκρίσεις.

Το ύφος της ζωγραφικής του είναι κάπωςσυντηρητικό και δεν έχει επηρεαστεί από τουςουμανιστές της ιταλικής Αναγέννησης.Επηρεάστηκε περισσότερο από τον Αντονέλλο νταΜεσσίνα και την πρώιμη Ολλανδική τέχνη. Τακαλύτερα έργα του σήμερα βρίσκονται στηνΒενετία.
Μιρέλλα Σταθάκη

Κ Α Ρ Π Α Τ Σ Ι Ο Β Ι Τ Ο Ρ Ε(Vittore Carpaccio 14601525)
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Οι περισσότεροι Έλληνες
πιστεύουν ότι οι "ειδωλολάτρες"
Έλληνες έγιναν χριστιανοί με τον λόγο
του Ιησού και με την διδασκαλία του
Σαούλ! Στην πραγματικότητα ο
χριστιανισμός επιβλήθηκε δια της βίας
στους Έλληνες και τους Ρωμαίους πολλά
χρόνια μετά τον θάνατο του Ιησού και
του Σαούλ! Θα δούμε παρακάτω τα
ιστορικά ντοκουμέντα που
αποδεικνύουν, κατά τη γνώμη μου, την
αλήθεια του θέματος.

Η Σκυθόπολις ή Μπετσηάν ή Beit
She'an στο Ισραήλ, είναι μια πόλη
άγνωστη στους περισσότερους από εμάς.
Στη Βίβλο μνημονεύεται ως Βεθσηάν ή
Βεθσάν και βρίσκεται 8 χιλιόμετρα
δυτικά του ποταμού Ιορδάνη και 28
χιλιόμετρα νότια της λίμνης Τιβεριάδας.
Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι οι Έλληνες την
αποκαλούσαν "Σκυθόπολη" λόγω της
κατάληψής της από τους Σκύθες το 631
π.Χ. Ωστόσο, σύμφωνα με τον
έγκριτο Ρωμαίο στρατιωτικό και
ιστορικό Αμμιανό Μαρκελλίνο,
φαίνεται ότι εκεί λειτούργησε το
πρώτο στρατόπεδο θανάτου της
Ιστορίας, ιδρυθέν περίπου το 341
μ.Χ. από τον Κωνστάντιο τον Β',
δευτερότοκο γιο του "Μεγάλου"
Κωνσταντίνου  και θύματα δεν ήταν
αυτήν τη φορά Εβραίοι, αλλά
Εθνικοί που αρνήθηκαν να
ασπασθούν το χριστιανισμό. Πού
αναφέρονται όλα αυτά; Στο 19ο τόμο
του έργου του με τίτλο "Res Gestae Libri
XXXI". Το έργο αυτό ως τώρα δεν
γνωρίζω να έχει μεταφρασθεί στα
ελληνικά και, μέχρι τώρα, μοναδικές
αναφορές σ' αυτά τα γεγονότα σε
ελληνικές πηγές είναι η αναφορά του
Ροΐδη στις "Σημειώσεις εις την
"Πάπισσαν Ιωάνναν" (σελ. 200) και ένα
άρθρο του Παν. Κουβαλάκη στο
περιοδικό "Δαυλός" (τεύχος 258, Ιούνιος
2003, σελ. 1686616870).

Ας δούμε τι γράφει ο Ροΐδης: Ουχ
ήττον επιβαρυντική είναι και η μαρτυρία
του Αμμιανού Μαρκελλίνου, ην πιστώς
μεταφράζομεν: «Ήρκει να
κατηγορηθή τις υπό κακοβούλου
κατασκόπου, ότι έφερ περί τον
τράχηλον φυλακτήριον κατά του
πυρετού ή εφάνη παρακαθήμενος
πλησίον τάφου ή ερειπίου, ίνα
καταδικασθή εις θάνατον ως
ειδωλολάτρης ή νεκρόμαντις. Εκ των
απωτάτων άκρων της αυτοκρατορίας,
εσύροντο αλυσόδετοι πάσης τάξεως και
ηλικίας πολίται, ων οι μεν απέθνησκον
καθ' οδόν, οι δε εν τοις δεσμωτηρίοις· οι
δε επιζώντες εστέλλοντο εις Σκυθόπολιν,
απόκεντρον εν Παλαιστίνη Πόλιν, όπου
είχον στηθή τα βασανιστήρια και το
σφαγείον. Ο πρώτος βασανισθείς ην ο
Σιμπλίκιος, μετά τούτον Παρνάσιος, είτα
ο Ανδρόνικος...

Εμπνευστής και Οργανωτής του
σφαγείου αυτού ήταν, σύμφωνα με τη

μαρτυρία του Αμμιανού,
ο επίσκοπος Αλεξανδρείας
Γεώργιος. Στο 11ο
κεφάλαιο του 17ου
τόμου του έργου του, ο
Αμμιανός αναφέρει: "ο
Γεώργιος με τη
συμμορία του
προχωρούσε στους
δρόμους των Ελλήνων
της Αλεξάνδρειας
κομματιάζοντας
ανθρώπους και
καίγοντας τα πάντα και
είχε αναρριχηθεί στη
θέση του επισκόπου
εξοντώνοντας πολλούς
ανθρώπους". Είναι σημαντικό εδώ να
τονίσουμε και να αναφέρουμε ότι οι
Εθνικοί (κυρίως ελληνόθρησκοι) ήταν
ακόμη πλειοψηφία μεταξύ των υπηκόων
της αυτοκρατορίας και κατείχαν, λόγω
καταγωγής, μορφώσεως και
προϋπηρεσίας, όλες σχεδόν τις
διοικητικές θέσεις στις ρωμαϊκές
επαρχίες. Μην ξεχνάμε ότι εκείνο τον
καιρό οι μετέπειτα "άγιοι" της εκκλησίας
επεδίδοντο σε έναν αδυσώπητο αγώνα
εξόντωσης των "ειδωλολατρών" ώστε να
επικρατήσει το δικό τους δόγμα. Ο
Γεώργιος λοιπόν, φαίνεται ότι έθεσε ως
στόχο την εξόντωση των Εθνικών, αφού
η παρουσία τους αποτελούσε εμπόδιο
στο στόχο της απόλυτης επικράτησης
του Χριστιανισμού. Προσφέρθηκε στον
αυτοκράτορα να γίνει "υπερασπιστής
του", ζητώντας τη συνδρομή του για να
καταπνίξει κάθε συνωμοσία που μπορεί
να οργανωνόταν κατά του προσώπου
του αυτοκράτορα. Ο Αμμιανός απορεί
(ο.π., 19:12) πως «ο στενόμυαλος
Κωνστάντιος, ενώ κώφευε σ' άλλα
σοβαρά ζητήματα και ήταν πάντοτε
καχύποπτος, στην προκειμένη
περίπτωση πείσθηκε πλήρως από το
Γεώργιο». Νομίζω ότι κακώς απορούσε ο
Αμμιανός, γιατί και ο ίδιος ο
αυτοκράτορας επιθυμούσε την εξόντωση
των Εθνικών, που με τη μόρφωσή τους
σκέπτονταν ανεξάρτητα από τη βούλησή
του και δεν υποτάσσονταν τυφλά. Έτσι,
ο Κωνστάντιος δέχθηκε και έστειλε στη
Σκυθόπολη τον αρχιγραμματέα του τον
Παύλο, αποκαλούμενο και "Τάρταρο",
θεωρούμενο ως επαγγελματία
εξολοθρευτή και διαβόητο για τη
σκληρότητά του. Από κοινού ο Γεώργιος
και ο Παύλος οργάνωσαν το στρατόπεδο
συγκέντρωσης της Σκυθόπολης.

Αναφέρει ο Αμμιανός: «το θέατρο
των βασανιστηρίων και του θανάτου, η
Σκυθόπολη, μια πόλη της Παλαιστίνης,
έμοιαζε για δυο λόγους καταλληλότερη
από κάθε άλλη: ήταν η πιο
απομονωμένη και κυρίως βρισκόταν
ανάμεσα στην Αντιόχεια και την
Αλεξάνδρεια, από τις οποίες προερχόταν
ο μεγαλύτερος αριθμός των
κατηγορουμένων» (ο.π.). Η κύρια

κατηγορία ήταν βέβαια αυτή της
«εσχάτης προδοσίας» και σταδιακά
άρχισε να απαγγέλλεται εναντίον όλων
των Εθνικών αδιακρίτως.
Χαρακτηρίζονταν υπονομευτές του
αυτοκράτορα, συλλαμβάνονταν και
οδηγούνταν στη Σκυθόπολη, μόνο και
μόνο επειδή διατηρούσαν τις
θρησκευτικές τους παραδόσεις: «έφτανε
να φορά κανείς στο λαιμό του ένα
φυλαχτό κατά του πυρετού ή άλλης
αρρώστιας ή να κάθεται κοντά σε τάφο
για να κατηγορηθεί ότι επικαλείται
φαντάσματα και δαίμονες και να
θανατωθεί» (ο.π., 19:12, παρ. 14). Το
κολαστήριο άρχισε γρήγορα να δέχεται
"πελάτες" όχι μόνο απ' την Ανατολή,
αλλά και από όλη την αυτοκρατορία.
Γράφει ο Αμμιανός: «Απ'όλο σχεδόν τον
κόσμο ευγενείς ή απλοί πολίτες
οδηγούνταν αλυσοδεμένοι στη
Σκυθόπολη. Μερικοί υπό το βάρος των
αλυσίδων και τις κακουχίες της φυλακής
πέθαιναν πριν καν δικαστούν» (ο.π.,
19:12, παρ. 7).Ελάχιστοι γλίτωσαν  είτε
γιατί "είδαν το φως" (όπως οι
"αντιφρονούντες" στη Μακρόνησο) είτε
γιατί κατάφεραν να αποδείξουν την
αθωότητά τους. Αυτοί οδηγούνταν στην
εξορία και οι περιουσίες τους
κατάσχονταν, για να τροφοδοτήσουν τα
χριστιανικά κοινόβια. Τέτοιας "επιείκιας"
έτυχαν και γλίτωσαν το θάνατο (όχι
όμως και τα βασανιστήρια) επιφανείς
άνδρες όπως ο Σιμπλίκιος, ο Παρνάσιος,
ο Ανδρόνικος κ.α. Ο Παύλος είχε,
σύμφωνα με τον Αμμιανό, τόση εξουσία
στα χέρια του, ώστε «με μια κίνηση του
κεφαλιού του, με ένα του μόνο νεύμα
εξαρτιόταν η ζωή όλων όσων
περπατούσαν στη γη» (ο.π., 19:12, παρ.
13). Αληθινός πρόδρομος των διοικητών
των χιτλερικών στρατοπέδων
συγκέντρωσης ο Παύλος...

Η διάρκεια ζωής του σφαγείου της
Σκυθοπόλεως παραμένει άγνωστη.
Θεωρώ βέβαιο ότι ο Ιουλιανός (ο
"παραβάτης"), αν το βρήκε εν ενεργεία,
το έκλεισε το 361 μ.Χ. Ωστόσο η ζημιά
είχε ήδη γίνει. Έτσι, για περίπου 20
χρόνια λειτουργούσε ένα
στρατόπεδο συγκέντρωσης, με

Σ Κ Υ Θ Ο Π Ο Λ Η

συνέχεια στη σελίδα 7
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θύματα πρωτίστως Έλληνες
Εθνικούς (αλλά και άλλους
πολυθεϊστές). Η 20ετής λειτουργία
αυτού του σφαγείου αποκαλύπτει
περίτρανα, πώς επιβλήθηκε ο
Χριστιανισμός στον ελληνικό κόσμο, και
γιατί ακολούθησε ο Μεσαίωνας.
Αποκαλύπτει επίσης και το γιατί τα
μετέπειτα αυτοκρατορικά διατάγματα,
που θέσπισαν την "επί ελληνισμώ"
θανατική καταδίκη, εφαρμόσθηκαν
χωρίς την παραμικρή αντίδραση.
Αποκαλύπτει και την έλλειψη αντίδρασης
όταν, σαράντα χρόνια αργότερα, ο
Αλάριχος αποδεκάτισε τις ελληνικές
πόλεις, συνοδευόμενος από ορδές
μοναχών. Στα γεγονότα εκείνα
εξοντώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες
Έλληνες. Όσοι απέμειναν, μπήκαν στο
"ποίμνιο" για να σώσουν τις ζωές τους,
δεχόμενοι άκοντεςεκόντες την
αλλοίωση της εθνικής και πολιτιστικής
τους ταυτότητας.

Τι ήταν η Σκυθόπολις; Το
περιγράφει ο Εμμανουήλ Ροϊδης στην
Πάπισα Ιωάννα... «Και ου μόνον κατά
των λίθων επέδειξαν τον χριστιανικόν

ζήλον των οι
ακάματοι εκείνοι
ειδωλοθραύσται,
αλλά και κατά των
δυστυχών
εκείνων, όσους
υπωπτεύοντο
εμμένοντας εις
των πατέρων των
την θρησκείαν. Ο
σφάζων πρόβατον
προς
οικογενειακήν
ευωχίαν, ο
προσφέρων άνθη
εις του πατρός του
τον τάφον, ο
συλλέγων
χαμαίμηλα εις το
φως της σελήνης,
ο αρωματίζων την
οικίαν του ή
φέρων

ανηρτημένον περί τον τράχηλον
φυλακτήριον κατά του πυρετού
κατεμηνύετο υπό κουκουλοφόρων
κατασκόπων ως μάγος ή ειδωλολάτρης,
κατεβαρύνετο δι αλύσεων και εστέλλετο
εις Σκυθούπολιν, όπου είχε στηθεί το
χριστιανικόν κρεουργείον. Εκεί
συνεδρίαζον ευσεβείς δικασταί,
αμιλλώμενοι τις πλείονας ειδωλολάτρας
να οπτήσει επί εσχάρας, να βράση εντός
ζέοντος ελαίου ή να κατακόψη μεληδόν.
Μυριάδες μαρτυρολογίων διηγούνται τας
αθλήσεις των χριστιανών ομολογητών,
εκ των πληγών των οποίων έσταζε γάλα,
και τους εδρόσιζον αι φλόγες, αλλ'
ουδείς έγραψεν ακόμη το αψευδές
συναξάριον των μαρτύρων εκείνων,
οίτινες αντί μυθώδους γάλακτος έχυσαν

αίμα αληθές και αντί να
δροσίσει κατέκαυσε το
πυρ της χριστιανικής
ανεπιεικίας,
καυστικότερον όν,
φαίνεται, του πυρός της
πολυθεϊκής ωμότητος».

Σε εκτενέστερη
περικοπή ο Ροϊδης
επισημαίνει: «Κατά τας
αρχάς του Μεσαίωνος επί
Ουάλεντος,
Ουαλεντινιανού και
Θεοδοσίου συνεστήθη εν
Ανατολή αληθής «Ιερά Εξέτασις», ής αι
θηριωδίαι, αι καταπιέσεις και αι σφαγαί
δεν έχουσι τι να φθονήσωσιν εις τους
Ιεροδικαστάς της Ισπανίας, οίτινες
άτομα μόνον κατεδίωκον επί κακοδοξία,
ενώ οι Ορθόδοξοι «σωφρονισταί» της
Ανατολής προυτίθεντο να εξαλείψωσιν
αθρόους από του προσώπου της γης
πάντας τους ελληνίζοντας ή
φιλοσοφούντας. Τα περί τούτων χωρία
των συγχρόνων ιστορικών εξαλείφουσι
παν ίχνος αμφιβολίας, διεγείροντα
αγανάκτησιν και φρίκην κατά των
ελθόντων «βαλείν μάχαιραν και ουχί
ειρήνην». Παρά του χριστιανού
χρονογράφου Σωζομένου, ον ουδείς
βεβαίως θέλει κατηγορήσει ως
συκοφαντούντα τους ομοθρήσκους του,
μανθάνομεν ότι «των ελληνιστών
μικρού πάντες κατ' εκείνο διεφθάρησαν,
και οι μεν πυρί, οι δε ξίφει απολέσθαι
προσετάχθησαν. Παραπλησίως δε δια
την αυτήν αιτίαν διεφθάρησαν οι ανά
πάσαν την αρχομένην λαμπρώς
φιλοσοφούντες. Αλλά και εις μη
φιλοσόφους, εσθήτι δε τη εκείνων
χρωμένους εχώρει ο φόνος ως μηδέ
τους τα άλλα επιτηδεύοντας κροκωτοίς
τριβωνίοις αμφιένυσθαι, δι υπόνοιαν
κινδύνου και δέος» (Ερμ. Σωζομένου,
"Εκκλ. Ιστορ.", βιβλ. Στ', κεφ. 35).

Αντιλαμβάνεστε τι λέει ο
χριστιανός Σωζόμενος; Η τρομοκρατία
είχε φτάσει σε τέτοια επίπεδα που οι
άνθρωποι φοβόντουσαν τι ρούχα θα
φορέσουν για να μην τους περάσουν
για φιλόσοφους!!!!Δεν γνωρίζω πόσοι
θανατώθηκαν στο σφαγείο της
Σκυθόπολης. Ο Χίτλερ σκότωσε
"εκατομμύρια" Εβραίους στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης μέσα σε λιγότερο από 5
χρόνια. Δεν έχω κανένα λόγο να θεωρώ
απίθανη την εξόντωση εκατοντάδων
χιλιάδων, αν όχι εκατομμυρίων Εθνικών,
με δεδομένη την κατοπινή έλλειψη
αντίδρασης εκ μέρους των Εθνικών στις
εναντίον τους βιαιοπραγίες εκ μέρους
των Χριστιανών και των βαρβάρων
συνεργατών τους (π.χ. Αλάριχος  αυτός
μάλιστα καυχιόταν ότι σκότωσε 15
εκατομμύρια ανθρώπους) και το γεγονός
ότι αυτό το "σωφρονιστήριο"
λειτούργησε για περίπου 20 χρόνια.

Η ιστορικός, Ελένη Γλύκατζη
Αρβελέρ, στο βιβλίο της “Η Πολιτική
Ιδεολογία της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας” στο κεφάλαιο, “Η
γέννηση των βυζαντινών ιδεολογιών,
Εξάρσεις και Αντιθέσεις” (σελίδα 23) λέει
χαρακτηριστικά: “Η βασιλεία του
Θεοδόσιου Α' σημειώνει μια καμπή στην
ιστορία της νέας Αυτοκρατορίας, που την
απομακρύνει από τις ρωμαϊκές
παραδόσεις. Εννοώ τη βίαιη ρήξη με την
ειδωλολατρία, που προκλήθηκε από τα
αυτοκρατορικά μέτρα. Πράγματι κατά τη
βασιλεία του Θεοδόσιου, ο χριστιανισμός
γίνεται η θρησκεία του Κράτους.
Εναντίον των ειδωλολατρών
εφαρμόστηκαν μέτρα που πήραν συχνά
το χαρακτήρα πραγματικών διώξεων. Το
Μαντείο των Δελφών υποχρεώθηκε να
σιγήσει, οι Ολυμπιακοί Αγώνες και τα
Ελευσίνια Μυστήρια απαγορεύτηκαν. Τα
ιερά λεηλατήθηκαν από τους
χριστιανούς, οι ειδωλολάτρες ιερείς,
όπως γράφει με κάποια πίκρα ο Λιβάνιος,
υποχρεώθηκαν «να σιγήσουν ή να
αποθάνουν». Στο εξής Ρωμαίοςπολίτης
είναι όποιος ασπάζεται την ορθόδοξη
πίστη που καθιερώθηκε από τις
Οικουμενικές Συνόδους της Νίκαιας
(325) και της Κωνσταντινούπολης
(381). Ντόπιος ή ξένος, Ευρωπαίος,
Ασιάτης ή Αφρικανός (η Αυτοκρατορία
περιλαμβάνει πράγματι γύρω από τη
Μεσόγειο περιοχές που βρίσκονται σε
αυτές τις τρεις ηπείρους), αρκεί να είναι
χριστιανός για να καταλάβει
οποιαδήποτε αυτοκρατορική διοικητική
θέση, να ανέβει ακόμα και στο θρόνο. Ο
τέταρτος αιώνας, κατά τον οποίο έγινε η
σκληρή προσπάθεια που κατέβαλε η
Αυτοκρατορία για να διαμορφώσει τη
φυσιογνωμία η οποία θα της επέτρεπε να
εγκαινιάσει μια καινούργια ζωή,
τελειώνει με το θρίαμβο του
χριστιανισμού. Η αρχαιότητα με το
ανθρωπιστικό και ανεκτικό της πνεύμα
παρήλθε οριστικά. “

Με όλα αυτά, νομίζω ότι ήρθε η
ώρα να βάλουμε οριστικά την
ταφόπλακα στα μυθεύματα της
"ελληνικότητας του Βυζαντίου" και του
"ελληνοχριστιανικού πολιτισμού".

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης

Π Ω Σ Ε Π Ι Β Λ Η Θ Η Κ ΕΟ Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ Σ Τ Η Ν Ε Λ Λ Α Δ Α

Υπατία, (370-41 6 µ.Χ.)

ήταν Ελληνίδα

νεοπλατωνική

φιλόσοφος,

δολοφονήθηκε,

σύµφωνα µε το

Σωκράτη Σχολαστικό,

από µερίδα πλήθους

χριστιανών!

συνέχεια από τη σελίδα 6

"Αδώνια" γιορτή των αρχαιοελληνικών ανθεστηρίων
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Σ υ σ τ ή μ α τ α
α σ φ α λ ε ί α ς
Οι σύγχρονες συνθήκες στη χώρα μαςέχουν δυστυχώς επιφέρει αύξηση τηςεγκληματικότητας σε ανησυχητικό βαθμό,με τις διαρρήξεις και τις κλοπές στηνημερήσια διάταξη. Τη λύση έρχονται ναδώσουν εδώ τα συστήματα ασφαλείας.Τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας είναι πραγματικά αξιόπιστα,χάρη στη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα αυτό.Ένασύστημα ασφαλείας αποτελείται από τα εξής βασικά μέρη:• την κεντρική μονάδα, που είναι ο εγκέφαλος του συστήματος• τον πίνακα ελέγχου, όπου ενεργοποιούμε ή απενεργοποιούμε τοσυναγερμό• τους αισθητήρες ή μαγνητικές επαφές που ανιχνεύουν τηδιέλευση του διαρρήκτη από τα ανοίγματα του κτιρίου• τα ραντάρ, που είναι οι ανιχνευτές κίνησης περιμετρικά τουκτιρίου αλλά και εσωτερικά• τους ανιχνευτές θραύσης κρυστάλλων (αλλά και καπνού, σεπερίπτωση πυρκαγιάς ή εμπρησμού, ή διαρροών, π.χ. νερού ήυγραερίου)• το πλήκτρο πανικού, σε περίπτωση που ο διαρρήκτηςπαρακάμψει τους αισθητήρες• τη σειρήνα, εσωτερική ή και εξωτερική• το χειριστήριοΤα συστήματα συναγερμών εγκαθίστανται τόσο σε σπίτια όσο καισε καταστήματα και αφορούν την προστασία του χώρου εσωτερικά ήκαι περιμετρικά.Ένα σύστημα ασφαλείας σήμερα μπορεί να είναιενσύρματο ή ασύρματο. Ο ενσύρματος συναγερμός απαιτεί καλωδίωσηγια την εγκατάστασή του, ενώ ο ασύρματος χρησιμοποιεί αισθητήρες,και άλλα αξεσουάρ που λειτουργούν με ραδιοσυχνότητες. Σε κάθεπερίπτωση, αποτελούμενο κυρίως από ηλεκτρονικά μέρη, είναιελάχιστα ενεργοβόρα.Υπάρχουν και οι συναγερμοί με τηλέφωνο, όπου ο πίνακαςελέγχου χρησιμοποιεί τη σταθερή τηλεφωνική γραμμή μας για να μαςειδοποιήσει σε περίπτωση ανάγκης. Ο συναγερμός με κινητό (GSM)διαθέτει ενσωματωμένο στο σύστημά του ένα κινητό τηλέφωνο. Σεπερίπτωση που πυροδοτηθεί μας ειδοποιεί στα συγκεκριμένατηλεφωνικά νούμερα που έχουμε εισαγάγει κατά τον προγραμματισμότου. Τα ραντάρ είναι αυτά που ανιχνεύουν τις αυθαίρετες κινήσεις στοφυλασσόμενο χώρο. Σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως οι αισθητήρες ήραντάρ κίνησης παθητικών υπερύθρων (Passive Infrared, PIR). Αυτοίείναι κατασκευασμένοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ευαίσθητοι στηθερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος. Αυτό σημαίνει ότι δενενεργοποιούν το συναγερμό όταν ανιχνεύσουν το κατοικίδιό μας.Ένα σημαντικό κομμάτι των σύγχρονων συναγερμών είναιφυσικά οι κάμερες. Οι κάμερες λειτουργούν καταρχήν αποτρεπτικά,αφού ο επίδοξος διαρρήκτης σίγουρα θα προτιμήσει έναν πιο εύκολοστόχο, όπου δεν θα καταγράφονται οι κινήσεις του. Μπορούν να είναιφανερές ή κρυφές.Έτσι έχουμε τα συστήματα παρακολούθησης μεκάμερες, τα λεγόμενα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV), πουμας δίνουν τη δυνατότητα παρακολούθησης του χώρου και απόαπόσταση μέσω βίντεο, αρκεί να υπάρχει ανάλογη εγκατάσταση σεηλεκτρονικό υπολογιστή. Διαφορετικά μπορούμε να αναθέσουμε τηνπαρακολούθηση των καμερών σε εταιρεία security, που ειδοποιεί εμάςή τις αρχές αν δει ύποπτες κινήσεις.Μια άλλη επιλογή που έχουμε είναι η εγκατάσταση IP καμερών(Internet Protocol Security Cameras) και IP καταγραφικών βίντεο (IPVideo Servers). Αυτά συνδέονται σε δίκτυο IP με σύνδεση Ethernet.Έχουν δε ενσωματωμένους web servers και ό,τι καταγράφουνπροβάλλεται απευθείας από την κάμερα μέσω διαδικτύου,χρησιμοποιώντας π.χ. έναν πλοηγό.Μεγάλη σημασία πρέπει να δίνεται στη σωστή εγκατάσταση απόέμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς, που θα πραγματοποιήσουνμελέτη του χώρου και θα εξασφαλίσουν την απόδοση και τηναξιοπιστία του συστήματός σας.

Μπογιατζής Χρήστος

Πως να βοηθήσετε τα
παιδιά σας μετά από
φυσικές καταστροφές!

Τα παιδιά μπορεί να αναστατωθούνκαι να εκδηλώσουν υπερβολικάσυναισθήματα μετά από μια καταστροφή.Αυτές οι αντιδράσεις είναι φυσιολογικέςκαι συνήθως, δε διαρκούν πολύ.
Ορισμένα Προβλήματα που μπορεί ναδείτε στα παιδιά σας:
Υπερβολικό φόβο για το σκοτάδι, τοναποχωρισμό ή τη μοναξιάΠροσκόλληση στους γονείς, φόβο γιατους ξένουςΑνησυχίαΑύξηση ανώριμης συμπεριφοράςΆρνηση να πάνε σχολείοΑλλαγή στη συμπεριφορά τους στοφαγητό και τον ύπνοΤάση για επιθετικότηταΒρέχουν το κρεβάτι ή πιπιλούν τοδάχτυλοΈμμονοι εφιάλτεςΠονοκέφαλοι ή άλλα παράπονα
Μερικές συμβουλές που θαβοηθήσουν:
Μιλήστε με τα παιδιά σας για τασυναισθήματά τους σχετικά με τηνκαταστροφή.Μοιρασθείτε μαζί τους τα δικά σαςσυναισθήματα.Μιλήστε για ό,τι συνέβη και δώστεπληροφορίες που να μπορούν νακαταλάβουν.Διαβεβαιώστε τα ότι είστε ασφαλείς.Ίσως χρειαστεί να επαναλάβετε συχνάαυτή τη διαβεβαίωση.Να αγκαλιάζετε συχνά τα παιδιά σας.Περάστε περισσότερο χρόνο μαζί πριναπό τον ύπνοΑφήστε τα να κλάψουν για ένα χαμένοπαιχνίδι, μια χαμένη κουβέρτα ή έναχαμένο σπίτι. Εάν αισθάνεστε ότι ταπαιδιά σας έχουν πρόβλημα στο σχολείο,μιλήστε με τους δασκάλους τους, ώστενα συνεργαστείτε για να τα βοηθήσετε.

Θα ήταν καλό να τα ξαναδιαβάσετεαυτά σε μερικούς μήνες. Συνήθως, αυτάτα έντονα συναισθήματα δε διαρκούνπολύ. Μπορεί, όμως, ναεπανεμφανιστούν στους επόμενουςμήνες.Συμβουλευτείτε ειδικούς.
Κατωµέρης Σπύρος
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A n d r o i d T V
Απ΄ότι φαίνεται, το Android εκτός από λογισµικό κινητών

τηλεφώνων, θα εµπλακεί και σε άλλους τοµείς της
καθηµερινότητά µας.

Η Google λοιπόν, ετοιµάζει µέσω ενός νέου project, το
Android TV. Η πληροφορία ήρθε στο φως της δηµοσιότητας
µέσω του The Verge. Το Android TV, αν και θα χρησιµοποιεί το
Android O.S. για την λειτουργία του, πρόκειται να προσφέρει
διαφορετικό User Interface από αυτό που συναντάµε στα Android
smartphones και tablets.

Με άλλα λόγια, το συγκεκριµένο σχέδιο, δεν αποτελεί µια
προσπάθεια µετατροπής της τηλεόρασης σε ένα µεγαλύτερο και
πιο ισχυρό smartphone, αλλά αποσκοπεί στην δηµιουργία µιας εµπειρίας χρήσης, προσαρµοσµένης πάνω σε αυτήν.

Για αυτό, η Google δουλεύει, ώστε να κάνει την λειτουργία αλλά και την αναζήτηση περιεχοµένου όσο το δυνατόν πιό εύκολη
και φιλική προς τον χρήστη. Η εταιρία έχει ήδη καλέσει τους προγραµµατιστές να αναπτύξουν εφαρµογές, προσαρµοσµένες στο
νέο interface, το οποίο όπως φαίνεται θα έχει την µορφή καρτών.

Κάποιες από τις πρώτες εφαρµογές που θα κυκλοφορήσουν όπως ακούγεται, είναι το Google Play Movies, YouTube,
Hangouts, Netfl ix, Pandora, Vevo κ.α.καθώς και αρκετά Video games.
Όσον αφορά την αλληλεπίδραση του χρήστη µε το Android TV, θα επιτυγχάνεται µέσω ενός τηλεκοντρόλ, ενώ ο χειρισµός των
παιχνιδιών θα γίνεται από χειριστήρια παιχνιδιών, θυµίζοντας µας το Amazon Fire TV. Επίσης, θα υπάρχει λογισµικό συνεργασίας
µε Android smartphones και tablets.

Μέχρι στιγµής δεν υπάρχουν ακόµα πληροφορίες για την ηµεροµηνία διάθεσης του στην αγορά αλλά ίσως δεν απέχει πολύ.

Βικτώρια Μαργαρίτη

Φανταστείτε να υπήρχαν τα μέσα κοινωνικήςδικτύωσης στην αρχαιότητα.
Τώρα, κλείστε τα μάτια και αναρωτηθείτε: Τι θαέγραφε στο status του ο Περικλής αν υπήρχε τοfacebook στην αρχαία Αθήνα;
Ο Βολταίρος, με ποια θέματα θα ασχολούταν ανστον 18ο αιώνα υπήρχε το twitter;
Σε ποιόν θα έστελνε email ο Γαλιλαίος μετά τηνκαταδίκη του από το Ιεροδικείο της Ρώμης επειδή είχε τοθράσος να υποστηρίξει ότι η Γη γυρίζει;
Δυστυχώς, δεν μπορούμε να ξέρουμε αφού τίποτααπό τα παραπάνω δεν υπήρχε. Όμως είναι σίγουρο, ότιο κόσμος μας θα ήταν πολύ διαφορετικός αν τα μεγάλαμυαλά της ανθρωπότητας μπορούσαν να διαδώσουνπαντού και χωρίς λογοκρισία τις ιδέες τους,εκμεταλλευόμενα την ταχύτητα και την οικουμενικότητατου Διαδικτύου.
Εκείνοι, μπορεί να μην τα κατάφεραν αφού δενείχαν τα μέσα, το κάναμε όμως εμείς! Έτσι, σήμερα,χάρη στην τεχνολογία, έχουμε για πρώτη φορά τηδυνατότητα να ταξινομήσουμε το έργο των επιστημόνωνκαι των διανοητών του παρελθόντος, επιχειρώντας νακατανοήσουμε τη σκέψη τους. Η καθηγήτρια ΚλασικώνΣπουδών του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, Τζιοβάνα

Τσεζεράνι, επικεφαλής ενός ερευνητικού προγράμματος,φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μελετάμετο παρελθόν μας, αποκαλύπτοντας άγνωστα μυστικά τηςΙστορίας.
Η Τσεζεράνι, εστίασε στην περίοδο της ΜεγάληςΠεριήγησης, δηλαδή στα μεγάλα ταξίδια πουπραγματοποιούσαν από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα στηνΙταλία και στη Γαλλία  σπανιότερα και στην Ελλάδα  οινέοι που ανήκαν στις ανώτερες τάξεις (κυρίως Βρετανοί,αλλά και Γερμανοί, Σκανδιναβοί και Αμερικανοί). Μιαδιαδικασία εκπαιδευτικής μύησης, κατά την οποία οιταξιδιώτες είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν από κοντάμνημεία και αρχιτεκτονικά θαύματα που οι περισσότεροιάνθρωποι γνώριζαν μόνο μέσα από διηγήσεις. Έτσι,γεννήθηκαν οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες πουαποτελούν έναν νέο επιστημονικό κλάδο ο οποίοςυπόσχεται να μας αποκαλύψει μυστικά που χάνονται σταβάθη των αιώνων και έως σήμερα παρέμεναν κρυμμένασε ιστορικά κείμενα και πηγές που δεν είχαν αξιολογηθείκαι αποκωδικοποιηθεί.
Τι προσπαθούν να κάνουν οι επιστήμονες; Ναμετατρέψουν τα πιο σημαντικά γραπτά της Ιστορίας σεδεδομένα και να τα αναλύσουν διεξοδικάχρησιμοποιώντας τα εργαλεία της τεχνολογίας: τουςαλγόριθμους, την εξόρυξη δεδομένων (data mining) καιτην οπτικοποίησή τους με μορφή διαδραστικώνγραφημάτων.
Γιατί το κάνουν αυτό; Για να εντοπίσουν πιθανέςσυγγένειες στο έργο των πιο σπουδαίων διανοητών τουπαρελθόντος, να ανακαλύψουν την αλληλουχία τωνκρυφών νοημάτων των κειμένων τους και ναδημιουργήσουν το «μεγάλο κοινωνικό δίκτυο τουΔιαφωτισμού».
Προσεχώς θα δημιουργηθεί ένας ιστότοπος που θαδίνει τη δυνατότητα σε όποιον τον επισκέπτεται νακατανοήσει το έργο των μεγάλων διανοητών μέσα απόδιαδραστικούς χάρτες.

Βικτώρια Μαργαρίτη

Ψ η φ ι α κ ό Τ α ξ ί δ ι σ τ ο . . . Χ ρ ό ν ο !
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Υ∆ΡΟΧΟΟΣ

20 Ιανουαρίου – 1 8 Φεβρουαρίου
Κυβερνήτης πλανήτης: Ουρανός

Τα γενικά χαρακτηριστικά

Ο Υδροχόος είναι ένας από τους πιο
περίπλοκους ανθρώπους. Τους ενδιαφέρουν συνέχεια πολλά
θέµατα, τόσο κοινωνικά, όσο και πνευµατικά. Είναι άτοµο
υπεύθυνο, έχει ανάγκη να δίνει στους άλλους, να προσφέρεται
γενικότερα, αλλά µε έναν πολύ δικό του τρόπο. Πάνω απ’ όλα
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος και χρειάζεται ανθρώπους δυναµικούς
για να µοιράσει τη ζωή του µαζί τους. Όσοι ανήκουν στο ζώδιο
του Υδροχόου χαρακτηρίζονται άνθρωποι ανεξάρτητοι µε
προοδευτικές, κατά κανόνα, ιδέες και τάσεις. Είναι προικισµένοι
µε ικανότητα να αγαπούν απρόσωπα, ανθρώπινα και
παράλληλα να έχουν µια ηθική, που είναι περισσότερο δική τους
παρά συµβατική. ∆ιαθέτει ένα έντονα ερευνητικό και
επιστηµονικό ένστικτο. ∆εν µένει προσκολληµένος στο
κατεστηµένο και πάντα αναζητά την εξέλιξη σε κάθε του βήµα.
Είναι βαθιά ανθρωπιστής, έντονα συµπονετικός και πρόθυµος
να προσφέρει ανά πάσα στιγµή. Όµως όταν χάνει τον έλεγχο,
γίνεται προκλητικά εκκεντρικός και απορρίπτει όλους και όλα. Αν
και πρεσβεύει την αλλαγή και τη µεταρρύθµιση, αρκετά συχνά
γίνεται άκαµπτος στις απόψεις του και δεν πείθεται ότι έχει άδικο.
Μερικά από τα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στονΥδροχόο
είναι: Μηχανικός, τεχνικός, ηλεκτρονικός, προγραµµατιστής.-
Μηχανικός ήχου, ειδικός στην ακουστική, πιλότος, τεχνικός στις
αεροµεταφορές, κάµεραµαν.-Ψυχολόγος, αστρολόγος,
καλλιτέχνης στον τοµέα της ηλεκτρονικής µουσικής.

ΙΧΘΥΕΣ

1 9 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου
Κυβερνήτης πλανήτης: Ποσειδώνας

Τα γενικά χαρακτηριστικά: Ο Ιχθύς
είναι άνθρωπος που διαθέτει τη

µεγαλύτερη δεκτικότητα απ’ όλους τους άλλους κι αυτό
συµβάλλει στο να διασκορπίζεται. Ο Ιχθύς ξεφεύγει πολύ εύκολα
από την πραγµατικότητα, χάνει συχνά τον ίδιο του τον εαυτό και
δίνεται απερίσκεπτα στους άλλους. Έχει µεγάλη αγάπη για την
τέχνη, τη µουσική, την ποίηση, τον χορό, ενώ η απόδοση ή η
επίδοση του σ’ αυτούς τους τοµείς είναι πολλές φορές
εκπληκτική ή θεαµατική. Όσοι ανήκουν στο ζώδιο των Ιχθυών
χαρακτηρίζονται άνθρωποι συναισθηµατικοί, ευαίσθητοι,
ευεπηρέαστοι. ∆ιαθέτουν µεγάλη δεκτικότητα, γι ’ αυτό και το
περιβάλλον επιδρά πολύ επάνω τους. Έχουν µαντικές
ικανότητες και διαθέτουν µεγάλη διαίσθηση και αυτά αποτελούν
τις βασικές αιτίες, που τους κάνουν να νιώθουν συχνά έναν
υποσυνείδητο φόβο, µια ανησυχία απροσδιόριστη ή άλλοτε
εύκολα να απελπίζονται. Οι Ιχθύες είναι ροµαντικοί, λεπτοί,
ευφάνταστοι, µε εύκολους ενθουσιασµούς και απογοητεύσεις,
που όµως δεν κρατούν πολύ. Ορισµένες φορές η υπερβολική
ευαισθησία µπορεί να τους κάνει τόσο βίαιους, όσο και πράους,
ανάλογα βέβαια µε την περίπτωση. Οι Ιχθύες θυσιάζονται και
προσφέρουν απλόχερα στο συνάνθρωπο τους, ακόµα κι αν
χρειαστεί να στερηθούν οι ίδιοι.
Μερικά από τα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στον Ιχθύ είναι:
-Νοσοκόµος, βιολόγος, παιδίατρος, αναισθησιολόγος,
λογοθεραπευτής, δερµατολόγος, γυµναστής.-Ιερέας, θεολόγος,
ιεραπόστολος.-∆άσκαλος κολύµβησης, καλλιτέχνης, µουσικός,
φωτογράφος.

ΚΡΙΟΣ

21 Μαρτίου-1 9 Απριλίου
Κυβερνήτης Πλανήτης : Άρης

Τα γενικά χαρακτηριστικά: Ο Κριός είναι
κατά κανόνα τολµηρός και ανήσυχος. Βάζει

σκοπούς που πραγµατοποιεί γιατί διαθέτει δυνατή θέληση, ορµή
και θέρµη. Ο χαρακτήρας του εκφράζεται επιγραµµατικά µε τρεις
λέξεις: ενθουσιασµός, πρωτοβουλία, πρωτοπορία. Έχει τη
νοοτροπία του αρχηγού. Θέλει να ξεχωρίζει µέσα στην "αγέλη"
και µάλιστα να είναι ο οδηγός της. Στους Κριούς δεν αρέσει να
τους διοικούν και είναι αλήθεια πως αποδίδουν µόνον όταν
νιώθουν ελεύθεροι, γι΄αυτό και τους αρµόζουν τα ανεξάρτητα
επαγγέλµατα. Αγαπούν τα ζωηρά χρώµατα, τη χαρούµενη
µουσική και την περιπέτεια. Ο έρωτας παίζει πάντα, όχι µόνο
σπουδαίο, αλλά και πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους. Νιώθουν
κολακευµένοι όταν οι άλλοι τους ερωτεύονται ή τους αναζητούν,
γιατί είναι κάτι που το επιθυµούν πολύ οι ίδιοι. Η ζήλια είναι ένα
από τα ελαττώµατα τους γιατί αν φουντώσει, µπορεί να τους
οδηγήσει σε µοιραία λάθη. Συνηθίζουν να έχουν έναν µεγάλο
κύκλο κοινωνικών σχέσεων, σύµφωνα βέβαια µε τις ασχολίες
τους και τα ενδιαφέροντα τους. Έχουν µεγάλα αποθέµατα
ενέργειας µέσα τους και νιώθουν την ανάγκη να τα εξαντλήσουν,
είναι πάντα εκφραστικοί, ευκίνητοι και οµιλητικοί στην παρέα
τους. Ακόµα και ο πιο "δειλός" ή ανασφαλής Κριός κρύβει µέσα
του µια δύναµη η οποία αναπάντεχα τον απογειώνει. Τις
περισσότερες φορές, ο Κριός είναι σίγουρος για τις επιθυµίες
του, τους στόχους του και τα ιδανικά του για τα οποία αγωνίζεται
χωρίς δισταγµό και µε κάθε τίµηµα. Το ζώδιο αυτό συµβολίζει το
εγώ, το δυνατό πολεµιστή, τον πρωτοπόρο εξερευνητή.
Μερικά από τα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στον Κριό είναι:
Αστυνοµικός, αθλητής/προπονητής, µηχανικός, κατασκευαστής
µηχανών, στρατιώτης πυροτεχνουργός-Χειρούργος,
φυσιοθεραπευτής-Πωλητής (τµήµα µάρκετινγκ), διαφηµιστής,
δηµοσιογράφος.

ΤΑΥΡΟΣ

20 Απριλίου-20 Μαϊου
Κυβερνήτης Πλανήτης : Αφροδίτη

Τα γενικά χαρακτηριστικά: Ο Ταύρος
σχετίζεται µε τη θεά του Έρωτα και της

Αγάπης, Αφροδίτη γι' αυτό και τους αρέσει το ωραίο σε κάθε
µορφή και εκδήλωση της ζωής τους. Ο χαρακτήρας τους
εκφράζεται σωστά µε τρεις λέξεις: αποφασιστικότητα,
σταθερότητα, υποµονή. Ο συνδυασµός της διαίσθησης και της
σωστής πρακτικής τους αντίληψης τους βοηθά να εξελιχθούν σε
καλούς επιχειρηµατίες, χρηµατιστές και οικονοµολόγους.
Παράλληλα η έντονη αγάπη τους για την οµορφιά και τη φύση
τους ωθεί να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Από τη στιγµή που θα
αποφασίσουν να δουλέψουν, γίνονται υπόδειγµα εργατικότητας
και προκοπής. Ο ροµαντισµός συνήθως τους αφήνει
αδιάφορους, αλλά ο ρεαλισµός είναι κάτι που τους αγγίζει. ∆εν
παύουν να είναι καλόκαρδοι, πιστοί, σταθεροί και βολικοί στη
δουλειά ή στο σπίτι τους. Είναι συνήθως ήρεµοι και ευγενικοί µε
σκεφτικό τις περισσότερες φορές βλέµµα, που συχνά δείχνει µια
έντονη στοχαστικότητα η οποία όµως µπορεί να κρύβει θλίψη.
Ακούνε µε προθυµία τα προβλήµατα των άλλων, αντιδρούν µε
συµπάθεια σε αυτά και συχνά µε συµπόνια. Ως σταθερό ζώδιο,
αποφεύγει τις αλλαγές και δεν αποχωρίζεται τις συνήθειες του
εύκολα. Αυτό, όµως, κάποιες φορές έχει ως αποτέλεσµα την
προσκόλληση του σε συντηρητικές ιδέες και προτιµήσεις, καθώς
και σε έλλειψη πρωτοτυπίας από µέρους του.
Μερικά από τα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στον Ταύρο
είναι: Μουσικός, τραγουδιστής, ζωγράφος, σκηνογράφος,
φωτογράφος, καµεραµά, διακοσµητής, αισθητικός.-
Κτηµατοµεσίτης, Οικονοµικά -Κηπουρός, ανθοπώλης, µάγειρας-
Υπάλληλος τραπέζης-Έµπορος επίπλων, σύµβολος χρωµάτων

Κωνσταντίνα Κανελλοπούλου

[συγνώµη για την απουσία µου]
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β ι β λ ί α
Ο Daniel Goleman, Ph.D,του Πανεπιστημίου του

Harvard, με τη
διπλή ιδιότητα
του ψυχολόγου
και του
δημοσιογράφου,
καλύπτει τα
θέματα
ψυχολογίας και
νευροεπιστημών
για το γνωστό,
έγκυρο έντυπο
των New York
Times, ενώ
άρθρα του
εμφανίζονται σε
εφημερίδες και
περιοδικά όλου
του κόσμου.
Δίδαξε στο
Harvard και
διετέλεσε

αρχισυντάκτης του περιοδικού Psychology Today.
Ανάμεσα στα προηγούμενα βιβλία τουξεχωρίζουμε τα: Vital lies, Simple Truths, TheMeditative Mind και The Creative Spirit

Είναι γεγονόςότι στο 2014, στον21ο αιώνα πουβρισκόμαστε, πολύλίγα πράγματα είναιγνωστά για τονανθρώπινοεγκέφαλο, αυτό τομοναδικό εργαλείοπου μας συνοδεύειαπό της πρώτες μαςστιγμές σε αυτόν τονπλανήτη.Νευροεπιστήμη,ψυχολογία, φιλοσοφία,είναι λίγοι από τουκλάδους που μαςβοηθούν νακατανοήσουμε αυτό τομοναδικό εργαλείο που ονομάζουμε εγκέφαλο.
Αυτό κάνει και ο Daniel Goleman με τηνσυγγραφή του έργου του συναισθηματική νοημοσύνηαπό την πλευρά της ψυχολογίας και με τη βοήθειανέων νευροεπιστημονικών ανακαλύψεων καικλινικών μελετών μας οδηγεί σε ένα ταξίδισυναισθήματος και γνώσης. Ένα μικρό βήμα προς μιασυναισθηματική ωριμότητα που θα μας βοηθήσει ναπροχωρήσουμε ασφαλέστερα στο μέλλον τηςνοημοσύνης για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε, απόμια διαφορετική ματιά, αυτό που ονομάζουμε ανθρώπινηνοημοσύνη!

Ζαλώνης ΠαύλοςΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δεν βλέπω δεν ακούωκαι όμως υπακούωσ' ένα σύστημα δοσμένοπου σε κάνει πάντα ξένο.Στα μάτια πια δεν σε κοιτώγιατί ξέχασα πως είναι να έχω αδελφότο μόνο πια που κυβερνάτα πράσινα τα κόκκινα χαρτιά.

Ζαλώνης Παύλος



Ελ Γκρέκο [∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος] (1 541 -1 61 4): «Η Εκδίωξη των Εµπόρων από το Ναό»

Ο πίνακας «Η εκδίωξη των εµπόρων από τον ναό» είναι η απεικόνιση του πασίγνωστου περιστατικού της Καινής ∆ιαθήκης.

Η σύνθεση παρουσιάζει τον ναό στην Ιερουσαλήµ µε τον Χριστό στο κέντρο να κραδαίνει ένα µαστίγιο. Τριγύρω του είναι οι αργυραµοιβοί

και οι έµποροι αρνιών, βοδιών και περιστεριών που πουλούσαν τα ζώα τους για τις θυσίες. Σε µια έκρηξη θυµού τους διώχνει έξω από τον

ναό κι’ αυτοί φεύγουν κάτω από γενική σύγχυση.

Ο Ελ Γκρέκο ζωγράφισε τον πίνακά του απευθυνόµενος σε ανθρώπους που γνώριζαν καλά την ιστορία αυτή, προσφέροντάς του όµως

µια νέα άποψη. Παρ’ ότι η σκηνή παρουσιάζει χάος και σύγχυση, χρησιµοποιεί µεγάλα τµήµατα από φωτεινά χρώµατα δηµιουργώντας έτσι

µια τάξη που κρατά σε ισορροπία την σύνθεση του πίνακα. Επίσης χρησιµοποιεί τους συµβολισµούς των χρωµάτων για να αποδώσει το

νόηµα και την δραµατικότητα της ιστορίας. Το εσωτερικό του ναού είναι σκοτεινό και είναι ζωγραφισµένο µε µουντά καφετιά χρώµατα. Το ίδιο

και η σάρκα και τα άκρα των εµπόρων είναι χρωµατισµένα µε τους ίδιους µη ελκυστικούς χρωµατικούς τόνους. Έξω από τον ναό, πέρα από

την αψίδα υπάρχουν κτίσµατα λουσµένα στο φως που αντανακλούν το λευκό κάτω από ένα γαλάζιο ουρανό. Η αψίδα περιτριγυρίζει το

κεφάλι του Χριστού σαν άλως. Η καθαρότητα του φωτός και η λευκότητα των κτηρίων συµβολίζουν την αγνότητα που έρχεται σε αντίθεση µε

την σκοτεινότητα που επικρατεί στο εσωτερικό του ναού. Μόνο τα ρούχα των ανθρώπων είναι ζωγραφισµένα µε φωτεινά χρώµατα. Αυτά

των εµπόρων έχουν κυρίως κιτρινόχρυσα χρώµατα συµβολίζοντας την λατρεία τους για το χρήµα. Ο Ελ Γκρέκο φέρνει σε αντιπαράθεση τα

χρυσοκίτρινα χρώµατα των ρούχων µε τµήµατα από µπλε και πράσινα χρώµατα για να τονίσει την οπτική εντύπωση.Ο Χριστός είναι

ντυµένος στα κόκκινα για να συµβολιστεί ο θυµός του, αλλά το φόρεµά του αντανακλά το φως που λάµπει σαν φανός µέσα στο εσωτερικό

σκοτάδι.

Ο ∆οµήνικος Θεοτοκόπουλος (1 541 – 7 Απριλίου 1 61 4), γνωστός επίσης µε τo Ισπανικό προσωνύµιο El Greco, δηλαδή ο Έλληνας, ήταν

Kρητικός ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας της Ισπανικής αναγέννησης. Στην Ιταλία επηρεάστηκε από τους µεγαλύτερους δασκάλους

της ιταλικής τέχνης, όπως τον Τιντορέτο και τον Τιτσιάνο, του οποίου υπήρξε µαθητής, υιοθετώντας στοιχεία από τον µανιερισµό. Το 1 577

εγκαταστάθηκε στο Τολέδο, όπου έζησε µέχρι το τέλος της ζωής του και ολοκλήρωσε ορισµένα από τα πιο γνωστά έργα του.

Υφολογικά, η τεχνοτροπία του Ελ Γκρέκο θεωρείται έκφραση της Βενετικής σχολής και του µανιερισµού όπως αυτός
διαµορφώθηκε στο δεύτερο µισό του 1 6ου αιώνα.




