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Σαλβαντόρ Αλιέντε

Ο θάνατος ενός Σοσιαλιστή και η βίαιη διακοπή του Χιλιανού “θαύματος”.
Υπάρχουν κοινά στοιχεία στην Ελλάδα του σήμερα?

Εταιρείες
Προσωρινής
Απασχόλησης

Αυτό που προκύπτει τελικά ως
συµπέρασµα είναι ότι ουσιαστικά η
επιχειρηµατική δραστηριότητα (αν
µπορούµε να την πούµε έτσι), των
«εταιρειών προσωρινής απασχόλησης»,
που συνίσταται στο δανεισµό
εργαζοµένων σε άλλες επιχειρήσεις,
λειτουργεί εις βάρος των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων...

GREXIT, ΟΕΦΙΑΛΤΗΣΤΟΥ.. ΕΛΛΗΝΑ
To πρόβληµα είναι όµως πως το
ενδεχόµενο ενος grexit θα αποτελούσε για
την Ευρωζώνη µία ολέθρια αλλαγή, µη
αναστρέψιµη, που θα έχει ως αποτέλεσµα
την καταστροφή της Ευρω-νοµισµατικής
ιδέας.

Μ α ρ ί α
Πολυδούρη

«

Το να μπορώ να γράψω είναι ηυπέρτατη ευτυχία μου και ημοναδική».

∆ωδεκαθεϊσµός

Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία ως θρησκεία
δεν αναγνωρίζει δόγµατα, ιερά βιβλία,
προφήτες, κεντρικά ιερατεία και αυστηρά
τυπικά, αλλά αλλάζει την µορφή της
ανάλογα µε την ιδιοσυγκρασία, τη
νοοτροπία και τους θεσµούς της
κοινότητας

Πρίν την
Πυροσβεστική
Όλα για τους φορητούς
πυροσβεστήρες

Η ιστορία της
Ρ ε ά λ Μαδρίτης
Η ποδοσφαιρική Ρεάλ είναι η κορυφαία οµάδα
του 20ου αιώνα, σύµφωνα µε την FIFA.σελίδα 4 σελίδα 5 σελ. 9
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σελίδα 2

Στις 23 Ιανουαρίου, ξεκίνησα να
εργάζοµαι σε ένα πρατήριο βενζίνης
µεγάλης εταιρίας. Ο φίλος που µε
έστειλε εκεί συστηµένο µου είπε πως
«είναι εταιρικό το πρατήριο και είναι
καλά». Ο µισθός 446 ευρώ καθαρά,
βάρδιες 06:00 – 1 4:00 και 1 4:00 –
22:00.

Όλα καλά, έως ότου έπαθα από
την ορθοστασία κάταγµα κοπώσεως.
Στις 3 Μαρτίου πήγα στο ΚΑΤ και µου
έβαλαν γύψο, δίνοντάς µου
αναρρωτική άδεια. Όταν πήγα στο
πρατήριο να µου σφραγίσουν το χαρτί
του ΙΚΑ, µου είχαν έτοιµο (για
υπογραφή από εµένα), έντυπο
οικειοθελούς αποχώρησης. Το δε χαρτί,
µου το σφραγίσαν στις 3 Απριλίου, λόγω
του ότι εγώ, (όπως και οι υπόλοιποι εκεί),
προσλήφθηκα µέσω άλλης εταιρίας
«ενοικίασης προσωπικού». Το
αξιοσηµείωτο δε είναι πως υπάρχουν
άνθρωποι που δουλεύουν εκεί 4 χρόνια
και δεν ήξεραν µε τι καθεστώς, έως ότου
συνέβει αυτό σε εµένα. Σηµειωτέoν, κάθε
µήνα, όλοι υπογράφουν ανανέωση
σύµβασης.

Τώρα, τι συµβαίνει µε αυτές τις
εταιρίες; ; ;

Η χρήση εργαζόµενων διαµέσου
Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης,
αντί της πρόσληψης νέου προσωπικού
είναι επικερδής, καθώς αποφεύγεται το
κόστος προσλήψεων και απολύσεων, οι
οποίες απασχολούν περισσότερους από
54.000 εργαζόµενους µε καθεστώς
ενοικίασης στη χώρα µας. Αυτές οι
εταιρείες προσλαµβάνουν για λογαριασµό
τους προσωπικό και το παραχωρούν
έναντι αµοιβής για ορισµένο χρονικό
διάστηµα σε άλλες επιχειρήσεις. Με τον
τρόπο αυτό τις απαλλάσσουν από τη
χρονοβόρα διαδικασία και τη χωρίς
«εγγυήσεις» αναζήτηση εργατικού

δυναµικού. Το
προσωρινώς
δανειζόµενο
προσωπικό δε
συµβάλλεται µε
τη δανειζόµενη
επιχείρηση -τον
έµµεσο
εργοδότη- αν και
η τελευταία ασκεί
ουσιαστικά το
διευθυντικό
δικαίωµα
απέναντί του για
το διάστηµα που
απασχολείται.
Άµεσος
εργοδότης που
υπογράφει τη
σύµβαση

εργασίας µε το προς δανεισµό
προσωπικό θεωρείται η δανείζουσα
«εταιρεία προσωρινής απασχόλησης».
Συνεπώς, στην πράξη είναι αδύνατο να
κατοχυρωθούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά
και συνδικαλιστικά δικαιώµατα των
«δανεικών» εργαζοµένων λόγω αδυναµίας
του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας και
κυρίως λόγω της µορφής αυτής της
απασχόλησης. Οι «δανεικοί» εργαζόµενοι,
λόγω της απόλυτης εξάρτησής τους από
την εταιρεία που τους δανείζει, δεν
µπορούν να διεκδικήσουν τα νόµιµα
δικαιώµατά τους. Στη πράξη, οι «δανεικοί»
εργαζόµενοι λόγω της άµεσης και
διαρκούς απειλής της διακοπής της
ενοικίασής τους δεν έχουν δυνατότητα
διαπραγµάτευσης µε τους εργοδότες τους,
δεν συνδικαλίζονται, δεν λαµβάνουν ούτε
ολόκληρο το προβλεπόµενο νόµιµο
ηµεροµίσθιο, δεν απολαµβάνουν την
προστασία του Εργατικού ∆ικαίου,
εργάζονται µε πολύ χειρότερους όρους
από τους µόνιµους εργαζόµενους της
εταιρείας, στην οποία τους δανείζει ο
εργοδότης τους, κατά παράβαση της
συνταγµατικής αρχής της ίσης
µεταχείρισης, και στις περισσότερες των
περιπτώσεων δεν ασφαλίζονται, όπως
αποδεικνύεται από ελέγχους των
επιθεωρητών εργασίας ή των ελεγκτών
του ΙΚΑ.

∆υστυχώς, ανακάλυψα πως αυτό
δεν είναι τωρινό φαινόµενο. Από τις αρχές
της δεκαετίας του 1 990 µέχρι σήµερα, η
δηµιουργία τέτοιων εταιριών, έχει
πενταπλασιαστεί στη ∆ανία, την Ιταλία,
την Ισπανία και τη Σουηδία, ενώ έχει
τουλάχιστον διπλασιαστεί στα υπόλοιπα
κράτη - µέλη της Ε.Ε. Στις χώρες της Ε.Ε.
αντιστοιχεί περίπου στο 4% µε 5% της
συνολικής απασχόλησης. Αυτό
µεταφράζεται σε 1 4,5 µε 1 5 εκατοµµύρια
εργαζόµενους, κατά µέσο όρο, σε
ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης. Στην

Αυστρία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την
Πορτογαλία, το φαινόµενο εντοπίζεται
κυρίως στη βιοµηχανία. Στην Ισπανία, την
Ελλάδα, τη Σουηδία και τη Μεγάλη
Βρετανία κυρίως στις υπηρεσίες. Αφορά
κυρίως επαγγέλµατα χαµηλής ειδίκευσης,
ενώ οι εργαζόµενοι στη συντριπτική
πλειοψηφία τους είναι κάτω των 25 ετών.
Ωστόσο, στη Γαλλία, τη Γερµανία, την
Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία,
απασχολούνται σε σηµαντικό ποσοστό και
ειδικευµένοι τεχνικοί και µηχανικοί. Στην
χώρα µας πρωτοεµφανίστηκε (πότε λέτε;),
το 201 0 στον ιδιωτικό τοµέα, ενώ στο
δηµόσιο το 2009.

Αυτό που προκύπτει τελικά ως
συµπέρασµα είναι ότι ουσιαστικά η
επιχειρηµατική δραστηριότητα (αν
µπορούµε να την πούµε έτσι), των
«εταιρειών προσωρινής
απασχόλησης», που συνίσταται στο
δανεισµό εργαζοµένων σε άλλες
επιχειρήσεις, λειτουργεί εις βάρος των
ανθρωπίνων δικαιωµάτων που
απορρέουν από το άρθρο 23 του
συντάγµατος, καθώς και τα άρθρα 23-4
της Οικουµενικής ∆ιακήρυξης των
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου. Επίσης,
αυτού του είδους η απασχόληση:
• Προσβάλλει µε πολύ σκληρό και άθλιο
τρόπο την προσωπικότητα των
δανειζοµένων ανθρώπων, και τα άρθρα 2
παρ. 1 και 22 του ελληνικού Συντάγµατος.

• Αποτελεί µια νέα µορφή δουλεµπορίου
και εκµετάλλευσης της εργατικής δύναµης,
(στην ουσία µια µορφή σύγχρονης
οµηρίας) και γι ’ αυτό, ως µορφή
απασχόλησης, πρέπει να καταργηθεί.
• Τέλος, υπονοµεύει το δικαίωµα των
εργαζοµένων, αλλά και των ανέργων, για
πλήρη και σταθερή απασχόληση, και
µετατρέπει τους εργαζόµενους σε
«λάστιχα».

Οι µόνοι που εξυπηρετούνται
(ακόµα µια φορά), είναι οι επιχειρήσεις,
αφού εξασφαλίζουν ευέλικτο και φτηνό
προσωπικό, διευκολύνοντάς τες, να
µειώσουν το κόστος εργασίας προς
όφελος των κερδών τους.

«Αυτός που αγωνίζεται μπορεί
να χάσει, όμως αυτός που δεν
αγωνίζεται ήδη έχει χάσει». (Μ. Μπρέχτ).

Πάντσιος Γιώργος

Η Σελίδα των..."Απολλυμένων"
"Ενοικιάσεις Εργαζοµένων", Ενδιάμεσος Εργοδότης
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Οι πολίτες στην Ελλάδα, αλλά και
στην Ευρώπη, πιστεύουν ότι η
Ευρωπαίοι στην διαπραγµάτευση µε
την ελληνική κυβέρνηση έχουν στο
οπλοστάσιο τους 3 «όπλα µεγάλου
διαµετρήµατος»: Την υπερέχουσα των
πάντων Γερµανική πολιτική και οικονοµία,
τις υπόλοιπες χώρες του ευρώ ενωµένες
πίσω από την Γερµανία και το µεγαλύτερο
ίσως απο αυτά που είναι η ρευστότητα
µιας χώρας µέσω της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας. Αυτά τα «όπλα»
έχουν χρησιµοποιηθεί και στο πρόσφατο
παρελθόν µε µεγάλη αποτελεσµατικότητα:
∆ύο φορές εναντίον της Ιρλανδίας από
τον Ζαν κλόντ Τρισέ, αλλά και εναντίον της
Κύπρου από τον Μάριο Ντράγκι.

Όµως, έχει και η Ελάδα ενα
«υπερόπλο» που (κατά την γνώµη µου
είναι υσχυρότερο απο τα δικά τους τρία).
Αυτό του Grexit. Όλοι νοµίζουν πως
αυτό έχει ξαναχρησιµοποιηθεί από τις
προηγούµενες κυβερνήσεις ως το κύριο
εκφοβιστικό εργαλείο. Όµως, µάλλον δεν
ήξεραν πως δουλεύει. Τώρα, η
κατάσταση είναι τελείως διαφορετική για
δύο λόγους. Πρώτον, η Ελλάδα, αυτή την
στιγµή έχει ενα πολύ κακό πρωτογενές
πλεόνασµα που βγήκε µέσα απο
πληθώρα αντιλαϊκών µέτρων, (παρ΄όλα
αυτά πρωτογενές και πλεόνασµα) και
δεύτερον, επειδή σήµερα είναι στην
εξουσία µία κυβέρνηση που δεν φοβάται,
(θέλω να πιστεύω), ένα πιθανό Grexit. Αν
δεν γίνει καµµιά θεαµατική αεροκυβίστηση
από πλευράς κυβέρνησης, και αν λάβουµε
υπ΄όψιν µας και τα λόγια του
κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της
κυβέρνησης Νίκου Φίλη, σε περίπτωση
που χρειαστεί, θα θέσουµε ως πρώτη
εναλλακτική θέση, (στο παιχνίδι του
διαπραγµατευτικού εκβιασµού), την στάση
πληρωµών προς τους δανειστές,
διατηρώντας, ( ως προβλέπεται απο το
καταστατικό της Ε.Ε), παράλληλα την
θέση µας ως µέλος του ευρώ και
παραµένοντας µέσα στην Ευρωζώνη. Το
αποτέλεσµα µπορεί να επιφέρει εντός της
χώρας έναν οικονοµικό τυφώνα, θα
προκαλέσει όµως και ανάλογους
οικονοµικούς και πολιτικούς τυφώνες
αγνώστου µεγέθους και εντάσεως εκτός
Ελλάδας, αρχικά εντός της Ευρωζώνης,
που όµως θα επεκταθούν και στην
παγκόσµια οικονοµία.

Η πρόσφατη επιστολή του Αλέξη
Τσίπρα προς την Άνγγελα Μέρκελ και τους
υπόλοιπους ηγέτες του ευρώ, δείχνει την
πρόθεση της κυβέρνησης να
χρησιµοποιήσει πολύ σοβαρά αυτο το
χαρτί στην διαπραγµάτευση µαζί τους εάν
και αυτοί σκληρύνουν περισσότερο τη
στάση τους. Σε µια τέτοια περίπτωση, (και
λόγω του ότι υπάρχει πρωτογενές
πλεόνασµα), µια στάση πληρωµών προς
τους δανειστές θα είναι εφιάλτης όχι µόνο

για την Ελλάδα, αλλά και για την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την
Γερµανία, την Γαλλία κλπ. Η παγίδα που
στήθηκε σιγά σιγά εδώ και πολλούς µήνες
από την Τρόικα και την προηγούµενη
συγκυβέρνηση για την ασφυκτική έλλειψη
ρευστότητας, παγιδεύει τόσο την ίδια την
κυβέρνηση Τσίπρα, όσο και την
Ευρωζώνη.

Φυσικά, ο Έλληνας
πρωθυπουργός εκτός απο το grexit,
έχει ως «φόβητρο» έναντι των
«εταίρων» µας, και την «ακρο»-
αριστερή πλατφόρµα του ΣΥΡΙΖΑ η
οποία πιστεύει ότι η επιστροφή σε
εθνικό νόµισµα είναι η καλύτερη,
µακροπρόθεσµα, πολιτική για την
χώρα µας. Μολονότι η πλειοψηφία των
Ελλήνων, (σύµφωνα µε τις
δηµοσκοπίσεις), αλλά και το κόµµα του
ΣΥΡΙΖΑ, θέλουν το ευρώ, οι αριστερές
συνιστώσες της κυβέρνησης µέσω της
ιδεολογίας τους αποτελούν µία σηµαντική
βοήθεια στην προσπάθεια για
διαπραγµάτευση, παρά ένα τείχος ή ένα
εµπόδιο, αφού, σε περίπτωση που όλες
αυτές οι προσπάθειες για
διαπραγµάτευση ναυαγήσουν, θα είναι
αυτές που θα προωθήσουν ως άµεσες
λύσεις ένα δηµοψήφισµα ή ακόµα και
νέες εκλογές.

Ίσως το grexit να αποτελούσε για
την χώρα µας τεράστιο κίνδυνο σε
γεωπολιτικό και οικονοµικό επίπεδο,
φέρνοντας µεγάλη οικονοµική αλλαγή µε
πολύ µεγάλα οικονοµικά προβλήµατα και
ίσως και τεράστιους γεωπολιτικούς
κινδύνους, µε 50% πιθανότητα αυτό να
αποβεί θετικό οικονοµικά αλλά και
κοινωνικά, µακροπρόθεσµα. Όµως, οι
διεθνείς οικονοµικοί αναλυτές (αυτοί που
είναι ανεξάρτητοι), που υποστηρίζουν κάτι
τέτοιο, δεν είναι λίγοι. To πρόβληµα είναι
όµως πως το ενδεχόµενο ενος grexit
θα αποτελούσε για την Ευρωζώνη µία
ολέθρια αλλαγή, µη αναστρέψιµη, που
θα έχει ως αποτέλεσµα την
καταστροφή της Ευρω-νοµισµατικής

ιδέας.
Η Γερµανία λοιπόν, προτιµά να

πολεµήσει µέχρι τελευταίας ρανίδας µια
χώρα που µπορεί να της χαλάσει το
όνειρο για απόλυτη οικονοµική και
γεωπολιτική κυριαρχία, η οποία µπορεί να
ευοδωθεί µόνο µέσα από αυτό το ευρω-
αρχιτεκτόνηµα. Η Ελλάδα είναι δεµένη µε
πολύ βαριές αλυσίδες που της έβαλαν οι
«σύµµαχοι και εταίροι της» από πολύ πριν
το σήµερα, µε στόχο την «διαµοίραση των
ιµατίων της» πριν τον σταυρικό της
θάνατο. Αντιπροσωπεύει µόλις το 2% της
οικονοµίας της Ευρωζώνης και το 0,20%
του πληθυσµού της.

Οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να
πιέζουν την Ελλάδα έτσι ώστε να της
δηµιουργήσουν και άλλες
«υποχρεώσεις». Σίγουρα θα
«σπάσουν» την τελευταία δόση σε
µικρότερες για να πιέσουν ακόµη
περισσότερο για µεταρρυθµίσεις.
Ακόµη και αν πάρουµε το ποσό της
δόσης εξ ολοκλήρου, τον Ιούνιο θα
έχουµε το τέλος της παράτασης.
Πρέπει λοιπόν να σκεφτούµε σοβαρά
το ενδεχόµενο να πορευτούµε µόνοι
µας, αφού ακόµα και αν µείνουµε εντός
ευρώ, οι «πληγές» που έχουν ανοίξει οι
πολιτικές των προηγούµενων ετών θα
χρειαστούν πολύ περισσότερο χρόνο
για να κλείσουν από αυτές που θα
ανοίξουµε µόνοι µας. Είµαστε,
(ψυχολογικά τουλάχιστον), στην φάση
του “µπρός γκρεµός και πίσω ρέµα”.
Αφού λοιπόν αναγκαστικά κάποια
στιγµή θα πρέπει να κάνουµε το βήµα
προς όποια κατεύθυνση, όσο καιρό θα
βρισκόµαστε «µετέωροι», τουλάχιστον
ας απολαύσουµε τη θέα.

Υ.Γ. Αυτό το άρθρο γράφτηκε στις 24/3/1 5,

µετά την επίσκεψη Τσίπρα – Μέρκελ και ως

ότου δηµοσιευτεί ίσως να έχουν αλλάξει

κάποια πράγµατα αφού οι εξελίξεις τρέχουν

καθηµερινά. Από την άλλη πάλι, «όλα
τριγύρω αλλάζουνε κ΄όλα τα ίδια µένουν».

Πάντσιος Γιώργος

GREXIT, Ο ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟΥ.. ΕΛΛΗΝΑ
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Είμαι υπερήφανος που είμαι
δωδεκαθεϊστής . Και αυτό γιατί:
—Είναι η θρησκεία του Ελληνικού Έθνους.
—Συνδέεται με όλες τις εκφάνσεις του
Ελληνικού Έθνους στις ενδοξότερες
στιγμές του.
—Συνδέεται με τους οκτώ Ελληνικούς
Πολιτισμούς.
—Συνδέεται με το Παγκόσμιο Μεγαλείο.
—Διότι αυτή είναι η θρησκεία η οριζόμενη
στην απάντηση των Αθηναίων."Τι είναι η
Ελληνική Εθνική Θρησκεία";

Σύµφωνα µε αυτούς που την

ακολουθούν «ορίζεται το σύνολο των
αντιλήψεων και λατρευτικών πρακτικών που
εξέφρασε και εκφράζει το έθνος των Ελλήνων
από τα βάθη της αρχαιότητας έως και σήμερα,
συμπεριλαμβανόμενης και της περιόδου που
υποχρεώθηκε σε αφάνεια και παρανομία λόγω
της επιβολής του Χριστιανισμού».

Η Ελληνική Εθνική Θρησκεία ως
θρησκεία δεν αναγνωρίζει δόγµατα, ιερά
βιβλία, προφήτες, κεντρικά ιερατεία και
αυστηρά τυπικά, αλλά αλλάζει την µορφή
της ανάλογα µε την ιδιοσυγκρασία, τη
νοοτροπία και τους θεσµούς της
κοινότητας (αυτόνοµης πόλης κατά την
αρχαιότητα) που κάθε φορά την
εκδηλώνει. Νοµική προσωπικότητα
απέκτησε τον Ιούνιο του 1 997 µε την ίδρυση

του Ύπατου Συµβουλίου των Ελλήνων

Εθνικών.

Χαρακτηριστικά:
• Είναι οργανική (δηλαδή δεν είναι

διαχωρισµένη, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο

οργανικό τµήµα των κοινωνιών που µέσα

τους εκδηλώνεται και εξελίσσεται µαζί τους).

• Είναι πολυθεϊστική (δηλαδή δέχεται

την αυθυπαρξία της ύλης, αναγνωρίζει την

υποχρεωτική πλήθυνση της θεϊκής οντότητας,

τοποθετεί το όποιο δηµιουργικό αίτιο εντός

του Κόσµου και κατανοεί ως όντα και όχι

πρόσωπα τους θεούς).

• Είναι φυσική (δηλαδή δεν έχει

κατασκευαστεί από κάποιον ιδρυτή-ηγέτη,

αλλά αποτελεί προϊόν ενός προβληµατισµού

αιώνων γύρω από τα ανθρώπινα και τα θεϊκά

ζητήµατα).

Κριτικές και εναντιώσεις
Οι εναντιωµένοι στην Ελληνική Εθνική

Θρησκεία προσπαθούν να παρουσιάσουν ως

αυθαίρετη την ταύτισή της µε την ιστορική

αρχαία ελληνική θρησκεία,

επιχειρηµατολογώντας ότι στην αρχαία

Ελλάδα δεν υπήρχε θρησκεία. Υποστηρίζουν

πως εκείνο που ονοµάζεται, κατ' αυτούς

συµβατικά, αρχαία Ελληνική Θρησκεία είναι

ένα σύνολο πίστεων, δοξασιών, µυθολογίας,

τελετουργικών πρακτικών, ιδεολογικών,

φιλοσοφικών, επιστηµονικών και πολιτικών

αντιλήψεων πολύ πιο πολύµορφο, λιγότερο

αυστηρά δοµηµένο απ’ ότι οποιαδήποτε

θρησκεία µε τη σηµερινή και µε τη χριστιανική

έννοια.

Άλλοι επίσης από τους εναντιωµένους

στην Ελληνική Εθνική Θρησκεία ισχυρίζονται

ιστορική ασυνέχεια και κατά συνέπεια ελλιπή

έως µηδενική γνώση, καταλήγοντας στο ότι γι '

αυτόν τον λόγο δεν είναι δυνατό να αναβιώσει

κανείς σήµερα την αρχαία Ελληνική

Θρησκεία. Αγνοούν βεβαίως αυτοί οι

άνθρωποι ότι η δηµόσια επανεµφάνιση της

Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας από το Ύπατο

Συµβούλιο των Ελλήνων Εθνικών δεν

αποτελεί "ανακατασκευή" ("reconstruction")

αλλά ανάδυση από την µακροχρόνια

υποχρεωτική της αφάνεια λόγω καταδίωξης.

∆Ω∆ΕΚΑΘΕΪΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
• Αιώνες µετά την καθιέρωση του

Χριστιανισµού, η αρχαία ελληνική θρησκεία

αναβιώνει στις µέρες µας, µε χιλιάδες πιστούς

ανά τον κόσµο, που ζητούν πλέον να

αναγνωριστούν επίσηµα από την πολιτεία .

• Την αντίθεσή της σε όλους τους

τόνους εκφράζει από την πλευρά της η

ιεραρχία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της

Ελλάδος, που χαρακτηρίζει ως µια ακόµη

µορφή αίρεσης τον ∆ωδεκαθεϊσµό.

ΓΙΟΡΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

Οι δωδεκαθεϊστές ανέβηκαν στον

Όλυµπο Αψήφησαν τις πολικές θερµοκρασίες,

τον δυνατό αέρα που έφερνε χιόνι από την

κορυφή και ανηφόρισαν στις πλαγιές του

Ολύµπου για να γιορτάσουν τα γενέθλια του

∆ιόνυσου και την ενσάρκωση του Ηρακλή

Ηλιοφόρου. Είναι πολύ σηµαντική µέρα για
µας η 21 η ∆εκεµβρίου. Από τότε αρχίζει να
µεγαλώνει η µέρα και αναδύονται οι µεγάλες

δυνάµεις που φέρνουν τη δηµιουργία.

«Τιµούµε τον Ηρακλή τον Ηλιοφόρο, µια

θεότητα που ταυτίζεται µε τον ήλιο και το

φως», είπε στο «Έθνος» εκ µέρους των

διοργανωτών ο συνταξιούχος

πανεπιστηµιακός, Τρύφωνας Ολύµπιος,

προσθέτοντας ότι η επιλογή του χώρου, µόνο

τυχαία δεν ήταν, καθώς από εκείνη την

πλευρά του Ολύµπου ανατέλλει ο ήλιος.

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ

Ο Αρχαίος πολιτισµός αναπτύχθηκε
πολύ εξαιτίας της θρησκείας. Οι άνθρωποι
άρχιζαν να χτίζουν ναούς, να φτιάχνουν

αγάλµατα, τοιχογραφίες προς τιµή των θεών

που µερικές από αυτές σώζονται ως σήµερα.

Όλα αυτά αποτελούν ταυτότητα για τον

Έλληνα αφού πολλοί ξένοι έρχονται στην

χώρα µας και δείχνουν µεγάλο ενδιαφέρον για

την Αρχαία Ελληνική Θρησκεία και για τα

αρχαία αντικείµενα που σχετίζονται µε αυτήν,

σώζονται και αποτελούν µεγάλα έργα τέχνης.

Οι Θεοί για τους Έλληνες ήταν

αθάνατοι, πανταχού παρόντες και

αξιολάτρευτοι. Μπορούσαν να ελέγξουν όλους

τους θνητούς σε κάθε στάδιο της ζωής τους ,

προκαθορίζοντας την µοίρα τους και τις

σχέσεις τους. Παρόλα αυτά, για τους Έλληνες

οι θεοί δεν ήταν απόµακρα, απρόσιτα όντα –

οι άνθρωποι µπορούσαν να τους

πλησιάσουν, να τους δούνε, να τους

ακούσουν και να τους αγγίξουν εύκολα. Οι

θεοί αποτελούσαν παράδειγµα προς µίµηση

για έναν τέλειο άνθρωπο ο οποίος µπορούσε

να κάνει ό,τι θέλει χωρίς επιπτώσεις.

Οι Αρχαίοι Έλληνες ανέθεταν στους
θεούς τους όλες τις ιδιότητες που θα
ήθελαν οι ίδιοι να κατέχουν αλλά τις
οποίες η ανθρώπινη φύση δεν τους
επέτρεπε να αποκτήσουν. Οι ανθρώπινες
ιδιότητες των θεών, ωστόσο, δεν
µειώνουν την θεϊκή τους υπόσταση. Κάθε
µια από τις Αρχαίες Ελληνικές πόλεις-κράτη

είχε το δικό της Πάνθεον. Παρόλα αυτά,

ολόκληρη η Ελλάδα µοιραζόταν τους ίδιους

θεούς που είχαν δηµιουργηθεί από τις κοινές

ανάγκες µελών τις ίδιας φυλής. Οι πρώτες

γραπτές αναφορές στους Αρχαίους Έλληνες

Θεούς χρονολογούνται από την Μυκηναϊκή

περίοδο

Οι δώδεκα θεοί του Ολύµπου

Ανάµεσα σε όλους τους θεούς που

λάτρευαν οι Έλληνες, οι δώδεκα θεοί του

όρους Ολύµπου, σχηµάτιζαν µια ειδική

κατηγορία. Οι θεοί του Ολύµπου ήταν ο ∆ίας,

η Ήρα, η Αθηνά, ο Ποσειδώνας, ο

Απόλλωνας, η Άρτεµις, η ∆ήµητρα, ο Ερµής,

η Αφροδίτη, ο Άρης, ο Ήφαιστος και η Εστία.

Σε µερικές περιοχές, διάφορες θέσεις των

δώδεκα θεών διεκδικούσαν ο Πλούτωνας, ο

∆ιόνυσος , ο Ηρακλής και άλλοι τοπικοί

ήρωες. Ο µεγαλύτερος όρκος που

µπορούσαν να πάρουν οι θνητοί ήταν προς

στους δώδεκα θεούς. Η ποινή για τους

επιόρκους ήταν αυστηρή διότι οι δώδεκα θεοί

ήταν και αµείλικτοι δικαστές για τους

ανθρώπους. Οι Αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν

κάθε θεό διαφορετικά και επίσης έστηναν

προσκυνητάρια για να τιµήσουν τους δώδεκα

θεούς.

Ορφικός Ύµνος.
«Τον Διόνυσο προσκαλώ, τον

θορυβώδη που φωνάζει Εύα, τον
πρωτογενή, που έχει δύο φύσεις και
εγεννήθη τρεις φορές, τον βακχικό
βασιλέα, τον ζώντα εις τους αγρούς...
αθάνατε δαίμονα Θεέ, άκουσε μακάριε, την
φωνήν μου και σπεύσε με γλυκύτητα και
με προσήνεια, έχων ευμενή διάθεσιν, μαζί
με τις καλλίζωνες συντρόφους σου τις
Μαινάδες και τις Βάκχες», έλεγε ο πρώτος
ορφικός ύµνος, τον οποίο σιγοψιθύρισαν
όλοι στην πλαγιά του Ολύµπου, κάτω από
τη χιονοσκέπαστη κορυφή.

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης

∆ωδεκαθεϊσµός - Ελληνική Εθνική Θρησκεία
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«Το να μπορώ να γράψω είναιη υπέρτατη ευτυχία μου και ημοναδική».
Ποιήτρια της νεοροµαντικής

σχολής από την Καλαµάτα. Γεννήθηκε
την 1 η Απριλίου του 1 902. Ολοκλήρωσε
τις γυµνασιακές της σπουδές στην
Καλαµάτα, αφού προηγουµένως είχε
φοιτήσει σε σχολεία του Γυθείου και των
Φιλιατρών. Σε ηλικία 1 6 ετών διορίζεται
στη Νοµαρχία Μεσσηνίας, κατόπιν
διαγωνισµού και παράλληλα εκδηλώνει
ζωηρό ενδιαφέρον για το γυναικείο
ζήτηµα. Το 1 921 µετατέθηκε στη
Νοµαρχία Αθηνών και παράλληλα
εγγράφηκε στη Νοµική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Στην υπηρεσία της εργαζόταν και
ο οµότεχνός της Κώστας Καρυωτάκης.
Γνωρίστηκαν και µεταξύ τους αναπτύχθηκε ένας σφοδρός
έρωτας, που µπορεί να κράτησε λίγο, αλλά επηρέασε
καθοριστικά τη ζωή και το έργο της. Συναντήθηκαν για πρώτη
φορά τον Ιανουάριο του 1 922. Η Μαρία ήταν τότε 20 ετών, ενώ ο
Καρυωτάκης 26. Εκείνη είχε δηµοσιεύσει κάποια πρωτόλεια
ποιήµατα, ενώ εκείνος είχε εκδόσει δύο ποιητικές συλλογές —
τον Πόνο των ανθρώπων και των πραµάτων (1 91 9) και τα
Νηπενθή (1 921 ) — και είχε ήδη κερδίσει την εκτίµηση κάποιων
κριτικών και οµότεχνών του.

Το καλοκαίρι του 1 922 ο Καρυωτάκης µαθαίνει ότι έχει
προσβληθεί από σύφιλη, νόσηµα τότε ανίατο και κοινωνικά
στιγµατισµένο. Το ανακοινώνει πρώτα στην αγαπηµένη του και
της ζητά να χωρίσουν. Εκείνη, του προτείνει να παντρευτούν
χωρίς να κάνουν παιδιά, αλλά ο Καρυωτάκης είναι πολύ
περήφανος για να δεχθεί τη θυσία της. Εκείνη πάλι αµφιβάλλει
για την ειλικρίνειά του, νοµίζει ότι η αρρώστια του είναι πρόφαση
για να την αποµακρύνει από κοντά του.

Παρά την αρνητική του απάντηση, ο Καρυωτάκης πρότεινε
στην Πολυδούρη να συνεχίσουν τη φιλία τους. Εκείνη δέχτηκε,
αλλά οι συναντήσεις τους µετά τον χωρισµό άρχισαν να
αραιώνουν. Η κοπέλα πληγώθηκε πολύ και ένιωσε προδοµένη
και ταπεινωµένη.

Το 1 924 µπήκε στη ζωή της ο δικηγόρος Αριστοτέλης
Γεωργίου, που µόλις είχε επιστρέψει από το Παρίσι. Ήταν
νέος, ωραίος και πλούσιος και η Πολυδούρη τον
αρραβωνιάστηκε στις αρχές του 1 925. Η Μαρία όµως
αγαπούσε πάντα τον Καρυωτάκη.

Παρά την αφοσίωση του αρραβωνιαστικού της, η
Πολυδούρη δεν µπορούσε να συγκεντρωθεί σοβαρά σε καµία
δραστηριότητα. Έχασε τη δουλειά της στο δηµόσιο µετά από
αλλεπάλληλες απουσίες και εγκατέλειψε τη Νοµική. Φοίτησε στη
∆ραµατική Σχολή Κουναλλάκη και µάλιστα πρόλαβε να
εµφανιστεί ως ηθοποιός σε µία παράσταση, "Το κουρελάκι",
όπου είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Το καλοκαίρι του 1 926 διέλυσε τον αρραβώνα. Αργότερα
έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε την αντισυµβατική ζωή.
Γυρνούσε στο σπίτι τα ξηµερώµατα και συναναστρεφόταν
αντρικές παρέες. Ένα βράδυ τη βρήκαν πεσµένη σε ένα σοκάκι
του Παρισιού. ∆ιαγνώστηκε µε φυµατίωση και λίγο αργότερα
µεταφέρθηκε στην Ελλάδα, στο τότε σανατόριο Σωτηρία.

Τον Ιούλιο του 1 928, η Πολυδούρη πληροφορήθηκε
ένα τραγικό γεγονός. Ο αγαπηµένος της Κώστας

Καρυωτάκης είχε αυτοκτονήσει. Ο ποιητής είχε µετατεθεί στην
Πρέβεζα, αλλά δεν είχε καταφέρει να βρει τη γαλήνη.
Αυτοκτόνησε µε πιστόλι σε µια παραλία του Αµβρακικού,
αφήνοντας µόνο ένα σηµείωµα. Στην τελευταία του εξοµολόγηση
ανέφερε ότι πριν δοκιµάσει το πιστόλι, είχε προσπαθήσει να
αυτοκτονήσει στη θάλασσα, αλλά δεν τα κατάφερε, γιατί ήξερε
καλό κολύµπι.

Όταν η Πολυδούρη έµαθε πως ο αγαπηµένος της
αυτοκτόνησε, κλονίσθηκε και η ήδη άσχηµη κατάσταση της
υγείας της, επιδεινώθηκε. Η άλλοτε δυναµική γυναίκα
κατέρρευσε. Ο χρόνος και για εκείνη µέτραγε πια
αντίστροφα.

Ηταν ξηµερώµατα της 29ης Απριλίου του 1 930, ακριβώς
όπως προφήτευε στο ποίηµά της, «Θα πεθάνω μιαν αυγούλα
μελαγχολική του Απρίλη», µε ενέσεις µορφίνης, που της
προµήθευσε στο «Σωτηρία» ένας φίλος της.

Ο βιογραφικός µύθος της Μαρίας Πολυδούρη είναι
πολύ ελκυστικός, πολύ ισχυρός και πολύ γνωστός για να
τον προσπεράσουµε. Μια νέα γυναίκα εκπληκτικής
ακτινοβολίας και οµορφιάς, µποέµ και καλλιεργηµένη, µε
σπάνια ευαισθησία και ποιητική ιδιοσυγκρασία, ζει στα
νεοροµαντικά χρόνια του Μεσοπολέµου όπως γράφει,
παραδοµένη στον έρωτα και στον θάνατο, εκστατικά,
µοιραία, τραγικά. Είναι µεστή από πηγαίο λυρισµό που
ξεσπά σε βαθιά θλίψη και κάποτε σε σπαραγµό, µε εµφανείς
τις επιδράσεις από τον Καρυωτάκη και τα µανιάτικα
µοιρολόγια. Οι συναισθηµατικές και συγκινησιακές εξάρσεις
της Πολυδούρη καλύπτουν κάποιες φορές τις τεχνικές
αδυναµίες και της στιχουργικές ευκολίες της ποίησής της. Η
Μαρία Πολυδούρη άφησε και δύο πεζά έργα: Το «Ηµερολόγιο»
της και µια ατιτλοφόρητη νουβέλα, µε την οποία ανελέητα
σαρκάζει το συντηρητισµό και την υποκρισία της εποχής της.

Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα
γι’ αυτό η ζωή μου εδόθη.
Στην άχαρη ζωή την ανεκπλήρωτη
'μένα η ζωή πληρώθη.
Μόνο γιατί μ’ αγάπησες γεννήθηκα.
Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες
έζησα, να πληθαίνω
τα ονείρατά σου, ωραίε που βασίλεψες
κι έτσι γλυκά πεθαίνω
Μονάχα γιατί τόσο ωραία μ’ αγάπησες.

Μαριλού (Κολιού Μαρία)

Μ α ρ ί α Π ο λ υ δ ο ύ ρ η
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Ο θάνατος ενός Σοσιαλιστή και ηβίαιη διακοπή του Χιλιανού“θαύματος”. Υπάρχουν κοινά στοιχεία
στην Ελλάδα του σήμερα?

Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε Ιδρυτής του
Χιλιανού Σοσιαλιστικού Κόµµατος,
βουλευτής από τα 28 του, ένας
φωτισµένος νεαρός αστός που
ακούραστος γύρισε ολόκληρη την χώρα
του, για να ακούσει, να συζητήσει, να
πείσει τον λαό της Χιλής. Στις 4 Νοεµβρίου
του 1 970 εκλέχθηκε Πρόεδρος της Χιλής.
Με εµµονή στο σεβασµό στην ∆ηµοκρατία
και τους θεσµούς, αφιέρωσε την ίδια την
ύπαρξη του στον σοσιαλιστικό
µετασχηµατισµό της πατρίδας του. Η
ανάληψη της εξουσίας από τον Αλιέντε
ήταν ένα γεγονός πιο ανατρεπτικό και
αξιοπρόσεκτο κι από την έκρηξη της
κουβανικής Επανάστασης. Ένας ποταµός
αµερικανικών δολαρίων ξοδεύτηκε για την
αποσταθεροποίηση της Χιλής, για την
οργάνωση του στρατιωτικού
πραξικοπήµατος. Για τον Αλιέντε οι
δηµοκρατικοί κανόνες ήταν απαραβίαστοι.
Έπρεπε να πολεµήσει τους αντιπάλους
του µε νόµιµα µέσα, και να κερδίσει χρόνο
για να πείσει τον κόσµο. Πλήρωσε µε τη
ζωή του την αγάπη του και τον σεβασµό
του στη ∆ηµοκρατία. Στις 11 Σεπτέµβρη
1 973 άρµατα µάχης διασχίζουν τις
λεωφόρους του Σαντιάγκο και
περικυκλώνουν το προεδρικό µέγαρο της
Χιλής. Ο δηµοκρατικά εκλεγµένος
πρόεδρος της χώρας Σαλβαδόρ Αλιέντε
βρίσκεται νεκρός στη Λα Μονέδα.
Αυτοκτόνησε, ήταν η επίσηµη εκδοχή του
στρατού. ∆ολοφονήθηκε υποστηρίζουν οι
σύντροφοι του. Σε κάθε περίπτωση ο
Σαλβαδόρ Αλιέντε πέθανε µε το όπλο στο
χέρι, µε εκείνο το όπλο που του δώρισε ο
ηγέτης της Κούβας Φιντέλ Κάστρο , όταν
άνοιγε εκείνο το δρόµο προς µια
δηµοκρατική µετάβαση στο σοσιαλισµό
που σκόνταψε στο αµερικανοκίνητο
πραξικόπηµα του Πινοσέτ. Κι ήταν η
πρώτη και τελευταία φορά που ο
πρόεδρος χρησιµοποίησε όπλο.

Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε σπούδασε ιατρική

γιατί ήθελε να βοηθάει τους φτωχούς

ανθρώπους που δεν είχαν καµία πρόσβαση

στο ιατροφαρµακευτικό σύστηµα. Ήταν

µαρξιστής και ευαγγελιζόταν την ενότητα της

αριστεράς. Την πέτυχε µε τη συγκρότηση της

Λαϊκής Ενότητας. Η Λαϊκή Ενότητα ήταν ένα

µοναδικό για την εποχή αριστερό µέτωπο που

αποτελούνταν από 6 κόµµατα , ανένταχτους

αγωνιστές και κοινωνικά κινήµατα. Στις 4

Σεπτεµβρίου το 1 970 ο Σαλβαδόρ Αλιέντε

υποψήφιος µε τη λαϊκή Ενότητα εκλέγεται

πρώτη φορά πρόεδρος της Χιλής µε το 36,3

% των ψήφων, νίκη που επαναλήφθηκε και

στις εκλογές του Μαρτίου το 1 973 µε ποσοστό

43,4%.

Ο Αλιέντε ήταν ριζικά αντίθετος στην

ένοπλη κατάληψη της εξουσίας και προέκρινε

τη θεσµική µετάβαση στο σοσιαλισµό. Στην
οµιλία του στις 21 Μάιου το 1 971 όρισε το

χιλιανό σοσιαλισµό ως ελευθεριακό,
δηµοκρατικό και πολυκοµµατικό. ∆εν
εγκαινίασε έναν νέο ρεφορµισµό αλλά
έναν ριζοσπαστικό εκδηµοκρατισµό όλων
των πεδίων της κοινωνικής ζωής. Ως εκ
τούτου προσπάθησε να εφαρµόσει ένα

εξαιρετικά προοδευτικό πρόγραµµα

κοινωνικού µετασχηµατισµού. Η αλλαγή

αποτυπώθηκε και σε συµβολικό επίπεδο στη

σύνθεση της κυβέρνησης στην οποία

συµµετείχαν 3 εργάτες. Μέσα σε λίγους
µήνες έγινε ο µεγαλύτερος αναδασµός γης
στην αµερικάνικη ήπειρο. Εκτάσεις γης
δόθηκαν σε ακτήµονες χωρικούς στα
πλαίσια της αγροτικής µεταρρύθµισης.
• Εθνικοποιήθηκαν νευραλγικές επιχειρήσεις

µε πιο σηµαντική τα µεταλλεία χαλκού που

ήταν το πιο σηµαντικό εξαγώγιµο προϊόν της

χώρας.

• Οι εργάτες απόκτησαν φωνή και υπόσταση

µέσα από τη θέσπιση φιλεργατικών νόµων

που επέτρεπαν το συνδικαλισµό, αυξάνανε το

εισόδηµα τους και ευνοούσαν τα εγχειρήµατα

αυτοδιαχείρισης.

• Καθιερώθηκε η δωρεάν διανοµή γάλατος

στα παιδία. ∆ιαµορφώθηκε ένα από τα

καλύτερα συστήµατα δηµόσιας και δωρεάν

εκπαίδευσης και ιατροφαρµακευτικής

περίθαλψης.

• Υπήρξε ειδική µέριµνα για τους ιθαγενείς µε

την ίδρυση του Αναπτυξιακού Συνεταιρισµού

Ιθαγενών Πληθυσµών και του Ινστιτούτου

Εκπαίδευσης των Μαπούτσε. • Η βιοµηχανική

παραγωγή αυξήθηκε και ο δηµόσιος τοµέας

αποτέλεσε την ατµοµηχανή της οικονοµίας,

αντιπροσωπεύοντας στα τέλη του 1 972 το

50% του ΑΕΠ της χώρας.

• Η ανεργία έπεσε στο 3% και η παιδική

θνησιµότητα µειώθηκε κατά 20%.

• Η χώρα έγινε ένα ζωντανό εργαστήρι

ελεύθερη έκφρασης, ένα απέραντο πεδίο

ανάπτυξης των τεχνών, έτσι όπως θα όφειλαν

να είναι , συνταγµένες στο πρόταγµα της

κοινωνικής χειραφέτησης.

• Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής η Λαϊκή

Ενότητα απαγκιστρώνεται από τη σφαίρα

επιρροής των ΗΠΑ και διακόπτει σχέσεις µε

τις χώρες της Λατινικής Αµερικής που

τελούσαν υπό αµερικάνικη κηδεµονία.

Αντίθετα συνάπτει διπλωµατικές σχέσεις µε τη

Σοβιετική Ένωση, την Κίνα και την Κούβα.

Οι ΗΠΑ από την πρώτη στιγµή
στάθηκαν εχθρικά απέναντι στην

προσπάθεια της Λαϊκής Ενότητας και στην
αµφισβήτηση της ηγεµονίας τους. Ο
Ρίτσαρντ Νίξον το προανήγγειλε µε τον
πλέον ξεκάθαρο τρόπο: «∆εν πρέπει να
αφήσουµε τη λατινική Αµερική να θεωρεί
ότι µπορεί να ακολουθήσει το
συγκεκριµένο δρόµο χωρίς να υποστεί τις
συνέπειες» είπε ενώπιον του Εθνικού
Συµβουλίου Ασφαλείας στις 6 Νοεµβρίου
το 1 970, δύο µέρες αφότου ο Αλιέντε
εκλέχτηκε πρόεδρος της Χιλής. Η Αµερική
δε µπορούσε να ανεχτεί άλλη εστία

αντίστασης στα νότια της έχοντας ήδη την

Κούβα και ήταν διατεθειµένη να το πετύχει

αυτό µε χρήµα και βία. Η θρυαλλίδα που

ενεργοποίησε τους σχεδιασµούς που

κατέληξαν στην 11 η του Σεπτέµβρη ήταν η

εθνικοποίηση των ορυχείων χαλκού στη Χιλή

που ελέγχονταν µέχρι τότε από αµερικάνικες

εξορυκτικές εταιρείες. Οι αµερικάνικες

επιχειρήσεις είχαν επενδύσει µόλις 1 δις στη

µεγαλύτερη βιοµηχανία εξόρυξης χαλκού στον

κόσµο και είχαν κερδίσει 7,2 δις. Συστάθηκε

µια επιτροπή για τη Χιλή στη Ουάσιγκτον που

απαρτιζόταν κυρίως από αµερικάνικες

εταιρίες εξορύξεων και τηλεφωνίας µε βασικό

σκοπό τον εξαναγκασµό του Αλιέντε σε

µαταίωση των σχεδίων εθνικοποιήσεων….

Χωρίς όµως τα προσδοκώµενα

αποτελέσµατα. Έρευνα που

πραγµατοποιήθηκε από την αµερικάνικη

Γερουσία που ελεγχόταν από τους

δηµοκρατικούς έδειξε ότι η αµερικάνική

εταιρεία τηλεφωνίας είχε δωροδοκήσει µε

1 .000.000 δολάρια τη χιλιανή αντιπολίτευση

για να αποτραπεί η εκλογή του Αλιέντε.

Ο Νίξον και ο επιρρεπής στην
υποκίνηση πραξικοπηµάτων αµερικανός
υπουργός Εξωτερικών Χένρυ Κίσινγκερ
ενορχήστρωσαν επιχειρήσεις για να
διακοπεί άµεσα η χιλιάνη µετάβαση στη
∆ηµοκρατία. Ξεκίνησαν µε το οικονοµικό
εµπάργκο. Η Cia πλήρωσε περίπου 400 εκατ

δολάρια για να εξαγοράσει το συνδικάτο των

οδηγών φορτηγών, οι οποίοι ξεκίνησαν

αµέσως απεργία δηµιουργώντας σοβαρά

προβλήµατα στην τροφοδοσία της χώρας. Ο

λαός της Χιλής όµως µε την ενεργοποίηση

του και τη µαζική δράση κατόρθωσε να

µειώσει τις επιπτώσεις της απεργίας. Η

αντιπολίτευση όµως δε σταµατά να υποκινεί

ταραχές µε κάθε ευκαιρία. Στις 11

Σεπτεµβρίου το 1 972 γίνεται η δεύτερη

Σ α λ β α ν τ ό ρ Α λ ι έ ν τ ε
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απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του

Σαλβαδόρ Αλιέντε . Τον Ιούλιο του 1 973 νέα

απόπειρα πραξικοπήµατος µε την κωδική

ονοµασία «Σχέδιο Ζ» αποτυγχάνει. Ο

στρατηγός Πρατς προειδοποιεί τον Αλλιέντε

ότι επίκεινται νέα σχέδια ανατροπής του και

τον προτρέπει να ανοίξει τις αποθήκες όπλων

και να οπλίσει το λαό. Ο Αλιέντε επέµεινε στον

ειρηνικό δρόµο και ο Πρατς παραιτήθηκε.

Όταν ο πρόεδρος αποφάσισε ότι έπρεπε
να συγκροτήσει λαϊκές πολιτοφυλακές
ήταν αρκετά αργά… Η νέα απεργία των
οδηγών φορτηγών παρέλυσε τη χώρα.

Στις 11 Σεπτεµβρίου το 1 973 το
ραδιόφωνο του Κοµµουνιστικού Κόµµατος
σιώπησε. Ο Σαλβαδόρ Αλιέντε εκφώνησε
τον τελευταίο του λόγο αφήνοντας µια
ανεκπλήρωτη διαθήκη στο λαό της Χιλής.
Μια συντονισµένη επίθεση από ξηράς και
αέρα µε επικεφαλής τον στρατηγό
Αυγούστο Πινοσέτ και υπό την
καθοδήγηση της Cia βύθισε στο σκοτάδι τη
χώρα εγκαινιάζοντας µια από τις πιο
αιµοσταγείς χούντες στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Το χρώµα της Χιλής που
βασίστηκε στην αυτενέργεια των µαζών, στην

παράδοση των ιθαγενών της Λατινικής

Αµερικής, στην ριζοσπαστικοποίηση των

καλλιτεχνών αντικαταστάθηκε από ένα

απέραντο καταθλιπτικό µαύρο.

Στη Χιλή το 1 973 δε συντελέστηκε
απλώς ένα πραξικόπηµα, αλλά αυτό που
ένα αστικό περιοδικό αποκάλεσε
«αντεπανάσταση» ήταν ένα τριπλό σοκ, το
σοκ της δικτατορίας που διασταυρώθηκε
µε το σοκ του ακραίου
νεοφιλελευθερισµού και το σοκ των
βασανιστηρίων και της καταστολής. Η πιο
εµφανής και εύκολα καταδικαστέα εκ των

υστέρων πάντα πτυχή της χούντας ήταν η βία.

Υπολογίζεται ότι 30.000 αντιφρονούντες

δολοφονήθηκαν και εξαφανίστηκαν, 80.000

φυλακίστηκαν και περίπου µισό εκατοµµύριο

άνθρωποι µετανάστευσαν. Η διοχέτευση του

τρόµου όµως δεν απαιτούσε απλώς να

δολοφονούνται άνθρωποι, έπρεπε να

εξαφανίζονται. Ο Πινοσέτ το εφάρµοσε σε

µεγάλη κλίµακα. Αντί να δολοφονούν τους

αντιφρονούντες , τους απήγαγαν , τους

οδηγούσαν σε αποµονωµένους χώρους, τους

βασάνιζαν και στη συνέχεια τους

δολοφονούσαν εξαφανίζοντας τα ίχνη τους. Η

Χιλιανή επιτροπή για την αλήθεια µετά από

ενδελεχή έρευνα κατέληξε στο συµπέρασµα

ότι κάποια από τα θύµατα ρίχτηκαν µε

ελικόπτερο στον ωκεανό. Μεταξύ των

εξαφανισθέντων και ορισµένοι πολίτες

ελληνικής καταγωγής , τους οποίους ποτέ δεν

αναζήτησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις.

Η λογική του σοκ αποσκοπεί στην
εκµετάλλευση του συλλογικού τραύµατος
που προκαλεί µια κρίση για να
εξασθενίσουν τα αντανακλαστικά της
κοινωνίας. «Ζούσαμε σε μια κατάσταση
σύγχυσης και άγχους πειθήνιοι και πρόθυμοι
να συμμορφωθούμε στις διαταγές… οι
άνθρωποι είχαν παλινδρομήσει σε
προγενέστερα στάδια ύπαρξης , φοβούνταν
και ήταν εξαρτημένοι» έλεγε χαρακτηριστικά ο
χιλιανός ψυχίατρος Μάρκο Αντόνιο δε λα

Πάρα. Ο Μίλτον Φρίτµαν ήξερε από κρίσεις ,

αποτελούσαν τη θεµέλιο λίθο της θεωρίας του

«µόνο µια κρίση οδηγεί σε πραγµατικές

αλλαγές» υποστήριζε. Ο Πινοσέτ λοιπόν του

διαµόρφωσε την ευκαιρία αναπτύξει στην

πράξη τις θεωρίες του. Ο Μίλτον Φρίτµαν

υπήρξε από τους θεµελιωτές του

νεοφιλελευθερισµού, καθηγητής στη σχολή

του Σικάγου η οποία συνδεόταν µ’ ένα

αδιόρατο νήµα µε τη Χιλή.

Ο Πινοσέτ τον πρώτο χρόνο της
δικτατορίας του ιδιωτικοποίησε αρκετές
επιχειρήσεις, κατάργησε τους φραγµούς
στα προϊόντα, περιέκοψε τις δηµόσιες
δαπάνες κατά 1 0%, κατήργησε τον έλεγχο
των τιµών. Το 1 975 ο πληθωρισµός άγγιξε
το 375%, το κόστος ειδών πρώτης
ανάγκης εκτινάχθηκε στα ύψη, οι εγχώριες
µικροµεσαίες επιχειρήσεις έβαζαν λουκέτο
η µία µετά την άλλη. Ακολούθησε νέα
περιστολή των δηµόσιων δαπανών κατά
27%, η υγεία και παιδεία παραδόθηκαν στα
ιδιωτικά συµφέροντα. Στα µέσα της
δεκαετίας του 80 η βιοµηχανική παραγωγή

της χώρας είχε πέσει στα επίπεδα του β΄

παγκοσµίου πολέµου. Η ανεργία έφτασε στο

20%. Η χώρα βούλιαξε στην πείνα και την

εξαθλίωση. Ενώ την περίοδο της
διακυβέρνησης του Αλιέντε το ψωµί, το
γάλα και τα εισιτήρια των ΜΜΜ
αντιστοιχούσαν στο 1 7% του µισθού, επί
Πινοσέτ µια οικογένεια έπρεπε να δαπανά
το 75% του εισοδήµατος της στην αγορά
ψωµιού. Πίσω από τους διθυράµβους για
το οικονοµικό θαύµα της Χιλής, κρύβονταν
η δυστυχία και οι κοινωνική αδικία. Το
1 988 το 45% του πληθυσµού της Χιλής
ζούσε κάτω από όρια της φτώχειας ,
ωστόσο τα εισοδήµατα του πλουσιότερου
1 0% της χώρας είχαν αυξηθεί κατά 88%.
Ακόµα και σήµερα η Χιλή παραµένει µια

κοινωνία µε πολύ µεγάλες κοινωνικές

ανισότητες. Όπως πάλι εύστοχα συµπυκνώνει

η Ναόµι Κλαιν, όποιος ζούσε έξω από τη

φυσαλίδα του οικονοµικού θαύµατος έβλεπε

κάτι που έµοιαζε περισσότερο µε τη µεγάλη

Ύφεση. Ο Ορλάντο Λετελιέ ήταν σύντροφος

του Αλιέντε και πρέσβης της Χιλής στις ΗΠΑ

επί διακυβέρνησης του. Αφού φυλακίστηκε

από τη χούντα του Πινοσέτ κατόρθωσε το

1 976 να επιστρέψει στην Ουάσιγκτον ως

ακτιβιστής. Σε µια δηµόσια παρέµβαση

τόλµησε να πει αυτό που όλοι σκοπίµως

αποσιωπούσαν ότι ο Φριτµαν ήταν

συνυπεύθυνος για τα εγκλήµατα του Πινοσέτ

στη Χιλή. Σε λιγότερο από 1 µήνα µια βόµβα

έσκασε στο αυτοκίνητο του και σκοτώθηκε. Το

FBI πολλά χρόνια αργότερα αναγκάστηκε να

οµολογήσει ότι επικεφαλής της επίθεσης ήταν

ο Μαικλ Τάουνλι, υψηλόβαθµος αξιωµατικός

της µυστικής υπηρεσίας του Πινοσέτ εν

γνώσει της Ciα. Η Cia δε µάτωσε µόνο τη

Χιλή, ολόκληρη η Λατινική Αµερική µετά τα

σπασµωδικά πετάγµατα που επιχείρησε στην

ανεξαρτησία, µπήκε ξανά στο σπιράλ της βίας

και της υποταγής.

Ο Πινοσέτ δε δικάστηκε ποτέ για τα

εγκλήµατα που διέπραξε, πέθανε το 2006

αφήνοντας µια επιστολή που υποστήριζε

µέχρι κεραίας της πράξεις του. Έµεινε µόνο

µια όψιµη και καθυστερηµένη συγνώµη από

την Ένωση ∆ικαστών Χιλής που µόλις πριν

λίγες µέρες ζήτησε συγνώµη για τις ενέργειες

των µελών της την εποχή της χούντας. Ο

Μίλτον Φρίτµαν δε συσχετίστηκε ποτέ µε τις

φρικαλεότητες στη Χιλή, αντίθετα τιµήθηκε µε

το βραβείο Νόµπελ Οικονοµικών Επιστηµών

το 1 976 για το «πρωτότυπο» όπως

χαρακτηρίστηκε έργο του αναφορικά µε τη

σχέση ανάµεσα στον πληθωρισµό και την

ανεργία. Για να απενεχοποιηθεί η διεθνής ελίτ

ένα χρόνο αργότερα τίµησε τη διεθνή

Αµνηστία για τις εργασίες της πάνω στην

παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωµάτων στη

Χιλή.

Η µετάβαση στη δηµοκρατία στη Χιλή

ήταν αναίµακτη αλλά παραµένει

ανολοκλήρωτη, όσο οι αξιωµατούχοι του

Πανσέ είναι σε πολλές περιπτώσεις άθικτοι

στις θέσεις τους, όσο τα ονόµατα των

δολοφονηµένων και των εξαφανισµένων δεν

έχουν ταυτοποιηθεί και η µνήµη τους δεν έχει

τιµηθεί, κυρίως όσο τα χνάρια της οικονοµικής

θεωρίας του σοκ είναι ενεργά στην ταραγµένη

χώρα. Στη Χιλή το νερό δεν είναι αγαθό, είναι

εµπόρευµα. Εξίσου και η παιδεία. Η χιλιανή

κοινωνία παλεύει ακόµη να ξυπνήσει από τον

εφιάλτη της.

«Ευρισκόµενος σε µια ιστορική
µετάβαση, θα πληρώσω την πίστη του
λαού µε τη ζωή µου. Και τους λέω ότι
είµαι βέβαιος ότι οι σπόροι που έχουµε
φυτέψει στην καλή συνείδηση των
χιλιάδων και χιλιάδων Χιλιανών δεν θα
µείνουν συρρικνωµένοι για πάντα.
Άλλοι άνθρωποι θα ξεπεράσουν αυτή
τη σκοτεινή και πικρή στιγµή της
προδοσίας που προσπαθεί να
επικρατήσει. Να πηγαίνετε προς τα
µπρος γνωρίζοντας ότι αργά ή
γρήγορα οι µεγάλες λεωφόροι θα
ανοίξουν και πάλι και οι ελεύθεροι
άνθρωποι θα περπατούν µέσα απ’
αυτές για να χτίσουν µια καλύτερη
κοινωνία.»

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Η Χιλή του χθες...Η Ελλάδα του σήμερα;
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Φορητοί Πυροσβεστήρες (Portable Fire
Extinguisher)

Αγαπητοί συµµαθητές και συµµαθήτριες τα τελευταία
χρόνια, λόγω των συστηµάτων πυρανίχνευσης και
πυρασφάλειας, οι πυρκαγιές σε διαµερίσµατα έχουνε µειωθεί
αρκετά ή έχουν περιοριστεί σε µικρότερα συµβάντα.

Μεγάλο ρόλο σε αυτό παίζουν οι πυροσβεστήρες που
πολλοί από εµάς έχουµε στα σπίτια µας.

Το θέµα είναι όµως γνωρίζουµε να τους χρησιµοποιούµε.

Οι φορητοί πυροσβεστήρες είναι συνήθως Τύπου Α, Β και
C, & D και σε διάφορα κιλά όπως 1 ,2,5,6 και 1 2 Kg καιπεριέχουν
CO2 ή σκόνη κατασβεστικού υλικού.
Παλαιότερα υπήρχαν και πυροσβεστήρες µε Halοn 1 211 ή 1 311
το οποίο λόγω της καταστροφής που προκαλεί στο όζον έχει
καταργηθεί.

Χρησιµοποιείστε τους πυροσβεστήρες µόνο αν η
φωτιά είναι µικρή και τη θεωρείτε ελεγχόµενη.
Αν δεν µπορείτε να την ελέγξετε, χτυπήστε τον συναγερµό και
φύγετε γρήγορα αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανείς άλλος
στον χώρο.

Οι πυροσβεστήρες πρέπει να περνούν από έλεγχο
συντήρησης ανά έτος από την στιγµή που δεν έχουν
χρησιµοποιηθεί. Πρέπει να συντηρούνται κάτι που σηµαίνει
ανάδευση του υλικού τους και έλεγχο της πίεσης. Αναγόµωση
γίνεται µόνο στην περίπτωση που έχουν χρησιµοποιηθεί και
φυσικά πρέπει να γίνει επανέλεγχος. Όλοι οι φορητοί
πυροσβεστήρες πρέπει υποχρεωτικά κάθε έτος να συντηρούνται
και κάθε 5 έτη να περνούν τεστ υδραυλικών δοκιµών . Προσοχή
αν ο πυροσβεστήρας σας δεν έχει χρησιµοποιηθεί δεν χρειάζεται
αναγόµωση αλλά µόνο συντήρηση κόστος πολύ χαµηλότερο
από την αναγόµωση.
Ξεκινάµε λοιπόν µε την ανάλυση των κατηγοριών φορητών
πυροσβεστήρων.

1 . ∆ιοξείδιο του άνθρακα.
Το διοξείδιο του άνθρακα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε

ασφάλεια σ' ένα ευρύ πεδίο καυσίµων υγρών και στερεών,
συµπεριλαµβανοµένων και συσκευών υπό ηλεκτρική τάση.
Προφύλαξη πρέπει να ληφθεί, ώστε να αποφευχθεί η επαφή µε
στερεό CO2, που ίσως δηµιουργηθεί, και µε κάθε κρύο τµήµα
του σωλήνα και της χοάνης εκροής για να µην επέλθει έγκαυµα
από το ψύχος. Το CO2 δεν είναι δαπανηρό αλλά τα δοχεία
αποθήκευσής του είναι σχετικά βαριά και ο θόρυβος του
εκχυόµενου αερίου µπορεί να πανικοβάλει µη εκπαιδευµένο
προσωπικό. Μόλις το αέριο διαχυθεί, η επανάφλεξη είναι πιθανή.

Η χρήση του CO2 επιτρέπεται σε
χώρους Η/Υ και τηλεπικοινωνιών,
ως καθαρού µέσου, να
αποφεύγεται όµως η κατ' ευθείαν
βολή επί ηλεκτρονικού υλικού υπό
λειτουργία.
Φορητός Πυροσβεστήρας
∆ιοξειδίου Aνθρακος
· Τραβήξτε την περόνη (
Απασφαλίσατε)· Κρατήστε την
άκρη της χοάνης απο την ειδική
λαβή απο καουτσούκ ή ξύλο.
(Προσοχή -78ÆC)
· Κρατήστε απόσταση πάνω από
1 εως 3 µέτρα
· Στοχεύστε την Βάση της εστίας
· Πατήστε την σκανδάλη
· Σιγουρευτείτε ότι η εστία έχει
σβήσει
· Αερίσατε τον χώρο

2. Πυροσβεστήρας Νερού
Οι πυροσβεστήρες νερού

χρησιµοποιούνται για ανθρακούχα
υλικά όπως ξύλα και υφάσµατα που
µπορεί να έχουν συγκολλητικές
ουσίες.Το νερό είναι ιδιαίτερα
αποτελεσµατικό ως ψυκτικό µέσο και
η επανάφλεξη είναι εποµένως
δύσκολη.Οι πυροσβεστήρες νερού δεν
πρέπει να χρησιµοποιούνται σε υγρά
καύσιµα υλικά όπως βενζίνη ή έλαια.
Φορητός Πυροσβεστήρας Νερού
· Τραβήξτε την περόνη (
Απασφαλίσατε)
· Κρατήστε απόσταση πάνω από 1
εως 3 µέτρα
· Στοχεύστε την Βάση της εστίας
· Πατήστε την σκανδάλη
· Σιγουρευτείτε ότι η εστία έχει σβήσει
· Αερίσατε τον χώρο

3. Ξηρή σκόνη.
Η ξηρή σκόνη γενικής χρήσης
(ABC) είναι ένα εξαιρετικά
αποτελεσµατικό κατασβεστικό
υλικό που κάνει ταχύτατη
καταπολέµηση πυρκαγιάς σε
καύσιµα υγρά και επίσης µπορεί
να χρησιµοποιηθεί σε
ανθρακούχα υλικά. Ιδανικοί για
πυρκαγιές µετάλλων. Το
πρόβληµα του αναγκαίου
καθαρισµού µετά την χρήση, δεν
είναι σηµαντικό, συγκρινόµενο µε
τις απώλειες και τις ζηµιές εξαιτίας
της πυρκαγιάς.
Φορητός Πυροσβεστήρας Ξηράς
Κόνεως
· Τραβήξτε την περόνη (
Απασφαλίσατε)
· Κρατήστε απόσταση πάνω από
1 εως 3 µέτρα
· Στοχεύστε την Βάση της εστίας
· Πατήστε την σκανδάλη
· Σιγουρευτείτε ότι η εστία έχει
σβήσει
· Αερίσατε τον χώρο

Κατωµέρης Σπύρος (Πυροσβέστης)

ΠΡΙΝ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ... ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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µε τον Ιγκόρ Σουχοπάροβ

Αθλητικός σύλλογος µε έδρα τη

Μαδρίτη. ∆ιαθέτει φηµισµένη ποδοσφαιρική

οµάδα και ονοµαστό τµήµα µπάσκετ. Η

ποδοσφαιρική Ρεάλ είναι η κορυφαία οµάδα

του 20ου αιώνα, σύµφωνα µε την FIFA. Στη
συλλογή της έχει 1 0 Τσάµπιονς Λιγκ και 32
πρωταθλήµατα Ισπανίας, ενώ τη λευκή
φανέλα της έχουν φορέσει κορυφαίοι

ποδοσφαιριστές.

Η Ρεάλ (Real) ιδρύθηκε ως
"Μαδρίτη" στις 6 Μαρτίου 1 902 από µια
οµάδα αποφοίτων αγγλικών πανεπιστηµίων.

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι ο πρώτος της

πρόεδρος, Χουάν Παδρός Ρουµπιό, ήταν

Καταλανός. Το 1 905 κατακτά το Κύπέλλο του

Βασιλιά (Κύπελλο Ισπανίας), που είναι ο

πρώτος της τίτλος. Το πρωτάθληµα άργησε

αρκετά και ήλθε µόλις το 1 932. Στις 29
Ιουνίου 1 920 προστέθηκε στην ονοµασία
της η λέξη Ρεάλ, δηλαδή βασιλικός, µε
πρωτοβουλία του Βασιλιά της Ισπανίας,
Αλφόνσου του 1 3ου.

Το χρώµα της φανέλας της είναι το
λευκό, δανεισµένο από µία αγγλική οµάδα
την εποχή της ίδρυσής της, ονόµατι
Κορίνθιανς. Γι' αυτό αποκαλείται από τον
κόσµο και τον Τύπο Λος Μερένγκες (Οι
«Μαρέγκες) και Λος Μπλάνκος (Οι Λευκοί).
Άλλα προσωνύµια του συλλόγου είναι:

Βασίλισσα από το Ρεάλ και το πρόσφατο Λος

Γκαλάκτικος (Οι Γαλαξιακοί). Άγγλος ήταν και

ο πρώτος προπονητής της Ρεάλ, ο Άρθουρ

Τζόνσον.

Η Ρεάλ δηµιούργησε το ένδοξο
όνοµα που έχει στο παγκόσµιο
ποδοσφαιρικό στερέωµα την δεκαετία του
πενήντα επί της µακρόχρονης προεδρίας
Σαντιάγο Μπερναµπέου (1 943-1 978). Ο
παλιός ποδοσφαιριστής της Ρεάλ έφτιαξε το

γήπεδο που φέρει το όνοµά του σε κεντρικό

σηµείο της Μαδρίτης και έθεσε τις βάσεις για

τη δηµιουργία της µεγάλης οµάδας µε

παίκτες, όπως οι Ντι Στέφανο, Πούσκας,

Χέντο και Κοπά. Τη δωδεκαετία 1 954-1 966

κατέκτησε 6 Κύπελλα Πρωταθλητριών και 9

πρωταθλήµατα Ισπανίας. Η δεύτερη πιο
σπουδαία περίοδος της ιστορίας της ήταν
η τετραετία 1 998-2002 µε τρεις κατακτήσεις
Τσάµπιονς Λιγκ και παίκτες, όπως οι Ραούλ,
Μιγιάτοβιτς, Σούκερ, Ροµπέρτο Κάρλος,

Μοριέντες, Φίγκο και Ζιντάν.

Τα τελευταία χρόνια, η ηγεσία της Ρεάλ

υπό τον Φλορεντίνο Πέρεθ έδωσε βάση στο

µάρκετινγκ και την εµπορική αξιοποίηση της

οµάδας, µε παίκτες - σταρ, όπως ο Ρονάλντο

και ο Μπέκαµ και περιοδείες στην Άπω

Ανατολή, που προκάλεσαν προβλήµατα στην

αγωνιστική της παρουσία. Η µεγάλη δύναµη

του συλλόγου είναι τα χιλιάδες µέλη του, που

εκλέγουν την εκάστοτε διοίκηση, η οποία θα

πρέπει να δώσει µεγάλες υποσχέσεις για την

ενίσχυση της οµάδας, προκειµένου να λάβει

την ψήφο τους.

Η αιώνια αντίπαλος της Ρεάλ είναι η
Μπαρτσελόνα. Τα µεταξύ τους παιγνίδια,
"Ελ Κλάσικο" τα αποκαλούν οι Ισπανοί,
αποτελούν την κορωνίδα των ποδοσφαιρικών

αναµετρήσεων στη χώρα και προσελκύουν το

διεθνές ενδιαφέρον. Από την αρχή της

ίδρυσής τους, οι δύο οµάδες

αντιπροσώπευαν δύο ανταγωνιστικές

περιοχές της Ισπανίας, την Καστίλη και την

Καταλωνία. Οι καστιλιάνοι µε επικεφαλής τον

Βασιλιά, ενοποίησαν την Ισπανία κι έδιωξαν

τους Άραβες από την Ιβηρική, ενώ η

Καταλωνία, που είναι µια από τις

πλουσιότερες περιοχές της Ευρώπης,

εκπροσωπούσε το πνεύµα της αµφισβήτησης

και της ανεξαρτησίας.

Η κόντρα της Ρεάλ και της

Μπαρτσελόνα αναζωπυρώθηκε κατά τη

διάρκεια της δικτατορίας του Φράνκο. Η Ρεάλ

ήταν η προστατευόµενη του δικτάτορα, ενώ η

Μπαρτσελόνα της δηµοκρατικής

αντιπολίτευσης. Πρόκειται, όµως, για µία

σχηµατική προσέγγιση. Κατά τη διάρκεια του

Ισπανικού Εµφυλίου, ο πρόεδρος της Ρεάλ,

Ραφαέλ Σάντσεθ Γκέρα, εξέχων

δηµοκρατικός, φυλακίστηκε και βασανίστηκε

από τους εθνικιστές, όπως και άλλα µέλη της

διοίκησης της οµάδας. Ο κοµµουνιστής

Αντόνιο Ορτέγα, που διετέλεσε για λίγο

πρόεδρος της Ρεάλ, συνελήφθη από τους

φρανκιστές και η τύχη του αγνοείται ακόµη και

σήµερα.

Από την αντίπερα όχθη, δύο διάσηµοι

παίκτες της Μπαρτσελόνα, ο Ζοζέ Σιµιτιέρ και

ο Ρικάρντο Ζαµόρα, ήταν πιστοί οπαδοί του

Φράνκο. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ο Φράνκο

χρησιµοποίησε τα µεγάλα κατορθώµατα της

Ρεάλ για προπαγανδιστικούς σκοπούς. Όµως

και οι δύο µεγάλες οµάδες της Ισπανίας είχαν

µεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό τους,

ασχέτως ποιος κυβερνούσε την Ισπανία.

Τη φανέλα της έχουν φορέσει ή

φορούν σπουδαίοι

ποδοσφαιριστές:

Αλφρέδο Ντι

Στέφανο, Ρεϊµόν

Κοπά, Κλοντ

Μακελέ, Βιθέντε

Ντελ Μπόσκε, Χόρχε

Βαλντάνο, Ρόµπερτ

Προσινέτσκι, Νταβόρ

Σούκερ, Ιβάν

Ζαµοράνο, Μίκαελ

Λόυντρουπ, Κριστιάν

Καρεµπέ, Ζινεντίν Ζιντάν, Πάουλ Μπράιτνερ,

Γκίντερ Νέτσερ,

Μπερντ Σούστερ,

Φέρεντς Πούσξας,

Λουίς Φίγκο, Γκιόργκι

Χάτζι, Ούγο Σάντσες,

Πρέντραγκ

Μιγιάτοβιτς, Εµίλιο

Μπουτραγένιο, Χοσέ

Καµάτσο, Χέντο,

Φερνάντο Ιέρο,

Χουανίτο, Μίτσελ,

Φερνάντο Μοριέντες, Μανουέλ Σαντσίς,

Ρικάρντο Ζαµόρα, Χοσέ Σανταµαρία. Ικερ

Κασίγιας,

Ροµπέρτο

Κάρλος, Ραούλ,

Ζούλιο

Μπαπτίστα,

Ρονάλντο,

Ροµπίνιο, Σισίνιο

και Ντέιβιντ

Μπέκαµ.

Στην
υπεραιωνόβια

ιστορία της, η Ρεάλ έχει κατακτήσει
πολλούς τίτλους.
Οι σηµαντικότεροι:

• 4 ∆ιηπειρωτικά Κύπελλα
(Παγκόσµιο Κύπελλο Συλλόγων): 1 960,
1 998, 2002, 201 4.

• 1 0 Κύπελλα Πρωταθλητριών Ευρώπης
(Τσάµπιονς Λιγκ): 1 956, 1 957, 1 958, 1 959,
1 960, 1 966, 1 998, 2000, 2002, 201 4.

• 2 Κύπελλα ΟΥΕΦΑ: 1 985, 1 986.
• 1 Ευρωπαϊκό Σούπερ Κύπελλο: 2002.
• 32 Ισπανικά Πρωταθλήµατα: 1 932, 1 933,
1 954, 1 955, 1 957, 1 958, 1 961 , 1 962, 1 963,

1 964, 1 965, 1 967, 1 968, 1 969, 1 972, 1 975,

1 976, 1 978,1 979,1 980, 1 986,1 987, 1 988,

1 989, 1 990, 1 995, 1 997, 2001 , 2003, 2007,

2008, 201 2.

• 1 9 Κύπελλα Ισπανίας: 1 905, 1 906, 1 907,
1 908, 1 91 7, 1 934, 1 936, 1 946, 1 947, 1 962,

1 970, 1 974, 1 975, 1 980, 1 982, 1 989, 1 993,

2011 , 201 4.

• 9 Σούπερ Κύπελλα Ισπανίας: 1 947, 1 988,
1 989, 1 990, 1 993, 1 997, 2001 , 2003, 2011 .

Η ιστορία
της
Ρεάλ

Μαδρίτης

Ρονάλντο

Ζιντάν

Πούσκας
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Ο Αρκάς είναι Έλληνας καλλιτέχνης που ασχολείται µε την τέχνη
των Κόµικς. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 δηµοσιεύοντας τη
σειρά "Ο Κόκκορας" στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο ΠΑΡΑ
ΠΕΝΤΕ και στο ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ. Το έργο του αποτελείται κυρίως
από σειρές µε συγκεκριµένο θέµα - πρωταγωνιστές που δηµοσιεύονται σε

περιοδικά και εφηµερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλµπουµ.
Ένα από τα έργα, "Οι Συνοµήλικοι", οι ξεκαρδιστικοί και κυνικοί διάλογοι ανάµεσα σε δύο υπερήλικες συγκάτοικους, έναν

άνθρωπο κι έναν σκύλο!
∆ουλειές του έχουν µεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά, πολωνικά,

ρουµανικά, σέρβικα και βουλγάρικα). Το πραγµατικό του όνοµα καθώς και η ταυτότητά του, παραµένουν άγνωστα στοιχεία του εν
λόγω συγγραφέως. Παρόλο που έχει αναφερθεί ως Αντώνης Ευδαίµων και Γεράσιµος Σπανοδηµήτρης στα διάφορα κόµικς,
εντούτοις θεωρούνται ως ψευδώνυµα.

Σοφιανού Μαρία

γέλιο με τον Αρκά
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β ι β λ ί α από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας
"Η χώρα του χιονιού"

Στη χώρα του χιονιού το

λευκό κόβει σαν λεπίδι. ∆ιαπερνά

τα µάτια. Καταδύεται στα βάθη της

ψυχής. Ξυπνά τον έρωτα. Στα

αποµονωµένα βουνά του Χόνσου,

µια ντόπια γκέισα και ένας άντρας

από το Τόκιο αφήνονται στο

ζοφερό εναγκαλισµό του. Όλα

µπερδεύονται. Τα φώτα του

σιδηροδροµικού σταθµού. Ένα

νυχτερινό ταξίδι µε τρένο. Ο

κυµατισµός των βουνοκορφών. Το

παράθυρο-καθρέφτης του

βαγονιού. Μια µελαγχολική

µελωδία στο σαµισέν. Το άγγιγµα

ενός ζεστού χεριού. Η

πορσελάνινη οµοφιά ενός έντονα

πουδραρισµένου προσώπου. Το θρόισµα ενός ζηωρόχρωµου κιµονό.

Ανοµολόγητα συναισθήµατα. Φευγαλέες στιγµές. Μια ιστορία που

ξεκινά σαν µια µαγική επίκληση στις αισθήσεις, για να τελειώσει µε µια

πυρκαγιά µέσα στο χιόνι. Ο πύρινος ρόγχος ενός καταδικασµένου

έρωτα.

Kawabata, Yasunari,
1 899-1 972

Γιασουνάρι
Καβαµπάτα (1 899-1 972).
Σπουδαίος σαν συγγραφέας ,

οξύνους και λεπτολόγος

παρατηρητής της

παραδοσιακής και µε τόσο

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

ιαπωνικής ζωής αλλά και των

µεταβολών της. Ο πιο λυρικός

εκπρόσωπος της σχολής

εκείνων των σύγχρονων,

κατανοητών από όλο τον κόσµο

µεγάλων Ιαπώνων

συγγραφέων, µε τη

χαρακτηριστική ευγενική,

εκλεπτυσµένη, οπωσδήποτε

ερωτική αλλά µαζί και

µελαγχολική και µονοκόµατη

κάπως αντίληψη της οµορφιάς και της σκληρότητας των ανθρώπων,

όταν αγαπούν κάτι ή κάποιον απρόσµενα, κτητικά, εκτός κοινωνικών

πλαισίων.

Ο Καβαµπάτα είναι γνωστός στους περισσότερους
αναγνώστες από το "Σπίτι των Κοιµισµένων Κοριτσιών" και το
Νόµπελ,που έχει πάρει, δικαίως και µάλιστα πριν αυτό γίνει µέσον
πολιτικών σκοπιµοτήτων, τουλάχιστον όχι τόσο απροκάλυπτων.Όµως

όλο το έργο τού Καβαµπάτα είναι πολύ ενδιαφέρον κι ελκυστικό κι

αξίζει να µη σταθεί ο βιβλιόφιλος σε ένα, αλλά να διαβάσει και

δεύτερο -οποιοδήποτε- βιβλίο του και τότε είναι βέβαιο πως θα µπει

για τα καλά στην ατµόσφαιρα της έξοχης γραφής του, η οποία θα τον

γοητεύσει µε την έντονη εσωτερικότητά της, πέρα από τις τεχνικές της

αρετές (τον πλούσιο στρωτό λόγο,την αρµονία στο δέσιµο της πλοκής,

την θεατρικότητα των ηρώων και των διαλόγων τους,την οικονοµία της

δράσης και την εστίαση στα πραγµατικά σηµαντικά σηµεία της).

Στην "Χώρα του Χιονιού"-ένα ιδανικό βιβλίο για συνειδητή

απόδραση- ο Καβαµπάτα αφηγείται κι αυτός –καθώς το θέµα δεν είναι

πρωτόλειο και το έχουµε διαβάσει στις λογοτεχνίες όλου του κόσµου-

την ατελέσφορη ερωτική ιστορία του Σιµαµούρα, εύπορου, νέου

άνδρα, που µπορεί να απολαµβάνει, όσο εκείνος επιθυµεί κάθε

φορά,την απόδραση από τον έγγαµο βίο και την ζωή του στο Τόκιο,

ταξιδεύοντας στους χειµερινούς τόπους της πατρίδας του κι έχοντας,

όσο κι όπως θέλει την συντροφιά ελκυστικών γκεϊσών και, εδώ, της

γκέισας Κοµάκο, µε την οποία ερωτεύονται , ίσως λιγότερο ή

διαφορετικά αυτός απ΄όσο εκείνη. Είναι ένας τρόπος ζωής

συνηθισµένος, όπως καταλαβαίνουµε για τον (πλούσιο) Ιάπωνα των

αρχών του 20ού αιώνα και µια (ανδρική) αισθητική ζωής πολύ

διαδεδοµένη.

Ο Καβαµπάτα βέβαια λέει: "να τι δεν μπορούσε να καταλάβει
ο άεργος Σιμαμούρα , ο άνθρωπος, που την περιουσία του την
είχε κληρονομήσει". Κι έτσι απ΄την αρχή µας δίνει ένα στίγµα
των κοινωνικών συσχετισµών. Αλλά δεν τον κατηγορεί σε καµία
περίπτωση γι αυτό, ούτε για το ότι αφήνει σύζυγο και παιδιά κάθε

τόσο, επειδή σε µια από τις αποδράσεις του αυτές ερωτεύεται την

Κοµάκο, την 20χρονη, θελκτική επαρχιώτισσα, µια κοπέλα που

επιλέγει να γίνει γκέισα, ερασιτεχνικά στην αρχή, µε ζήλο

µαθητεύοντας στη συνέχεια κοντά σε άλλες για να τελειοποιήσει την

δουλειά της.

Ο Καβαµπάτα ανακοινώνει ευθαρσώς αυτές τις κατακριτέες
ιδιότητες των ηρώων του-εκείνη του αργόσχολου άντρα και της
επ΄αµοιβή ερωµένης- βάζοντάς µας στην αλήθεια της χώρας και
της εποχής της, µόνο και µόνο για να τους θεωρήσει εν τέλει ένα
Άνδρα και µια Γυναίκα,που ερωτεύονται αλλά δεν µπορούν να
είναι µαζί . Απλά πράγµατα, ανθρώπινα, όποιες κι αν είναι οι
τυπικές αισθητικές φόρµες στις οποίες µπαίνουν. Αυτός ο έρωτας είναι

ο πυρήνας της ιστορίας κι απ΄αυτόν εκτινάσσονται οι δευτερεύουσες

σχέσεις και καταστάσεις, που τις εκφράζουν σαν σε χορό ή καλύτερα

σαν εκείνο το παραδοσιακό αργόσυρτο θέατρο των Ιαπώνων,τα

υπόλοιπα πρόσωπα: η Γιόκο που είναι η κοπέλα που ο Σιµαµούρα

γνωρίζει στο τρένο, εντυπωσιάζεται αλλά και ποτέ δεν µαθαίνει την

σχέση της ακριβώς µε την Κοµάκο της οποίας είναι και δεν είναι το

alter ego και που ο θάνατός της στην φωτιά δείχνει, µε βίαιο τρόπο,

πως ήρθε η ώρα να πέσει η αυλαία σ΄αυτή την σχέση, η δασκάλα της

µουσικής που δεν την βλέπουµε πουθενά µα ο ρόλος της είναι

καταλυτικός, ο άρρωστος γιός της δασκάλας αυτής και η φήµη που

κυκλοφορεί πως η Κοµάκο χάριν αυτής της γυναίκας γίνεται γκέισα-για

να κερδίσει χρήµατα για την φροντίδα του άρρωστου-τα βοηθητικά

πρόσωπα, ο ξενοδόχος, η τυφλή µασέρ και όλοι όσοι είναι ο υπάκουος

, καλοσυντονισµένος, χάρτινος θίασος του Καβαµπάτα.

Ένας έρωτας σε µια Ιαπωνία που έχει αλλάξει και που

περιγράφεται µε ρυθµούς ήρεµους, σχεδόν νωχελικούς, διανθίζεται

αρµονικά µε τα µυστικά και φανερά φερσίµατα, µε τις πράξεις και τις

σκέψεις των ηρώων, που διατυπώνονται ποιητικά και υπαινικτικά,

µέσα σε µια ερωτική ατµόσφαιρα και ροµαντική αλλά µαζί και

απόλυτη στις απαγορεύσεις της, βαλµένη τέλεια σε φόντο ενός λευκού

από το χιόνι στα βουνά τοπίου. Οι αναφορές του συγγραφέα στο

ωραίο αναζωογονητικό κρύο του χιονιού αλλά και της ζέστης,που

έρχεται από τις παραδοσιακές εστίες θέρµανσης των δωµατίων στα

παλιά γιαπωνέζικα σπίτια αλλά εκπορεύεται και από τα ερωτευµένα

σώµατα των εραστών είναι συνεχείς και γλαφυρές, κρυώνεις και

ζεσταίνεσαι µαζί τους, τινάζεις το χιόνι από τα παπούτσια σου,

διπλώνεις το ρούχο στους ώµους σου να απαγκιάσεις, χαλαρώνεις ή

µεθάς όπως η Κοµάκο, που συµβιβασµένη µε την µοίρα της ψάχνει

διέξοδο σε όποιο περιθώριο ελευθερίας της έχουν αφήσει, θυµώνεις,

κλαις, γελάς κι εσύ.

Σοφιανού Μαρία



Ο Μουνιχιών είναι ο δέκατος µήνας στο αττικό ηµερολόγιο. Είναι αφιερωµένος στη θεά Άρτεµη και
αντιστοιχεί , σύµφωνα µε το σεληνιακό ηµερολόγιο ας πούµε του
201 5, στο χρονικό διάστηµα, 1 6 Απριλιόυ–1 5 Μαΐου. Οι ηµεροµηνίες
αλλάζουν κάθε έτος, καθώς ο νέος µήνας αρχίζει µετά τη Νέα σελήνη.

Οµώνυµη γιορτή προς τιµή της Μουνιχίας Αρτέµιδος
τελούνταν την 1 6η ηµέρα του µήνα στον ιερό της ναό στο λόφο της
Μουνιχίας στον Πειραιά.

Άλλες σηµαντικές γιορτές που πραγµατοποιούνταν κατά το
µήνα αυτό ήταν η γιορτή Αιάνεια προς τιµήν του θεού Έρωτα την 4η
ηµέρα στο "Εν κήποις" ιερό της θεάς Αφροδίτης στην Ακρόπολη, τα
Βραυρώνια ανήµερα της πανσελήνου, τα Ολυµπιεία τη 1 9η ηµέρα
και η ∆ελφινίου Ποµπή, εις ανάµνησιν της ικεσίας του Θησέα και
των συντρόφων του στο ιερό του ∆ελφινίου Απόλλωνα πριν
πλεύσουν για την Κρήτη και το λαβύρινθο του βασιλιά Μίνωα.

Το Ιερό της Μουνιχίας Αρτέµιδος ή Ναός της Μουνιχίας Αρτέµιδος
ήταν από τους σηµαντικότερους αρχαίους ναούς της Αττικής, αφιερωµένο
στην θεά Άρτεµη. Βρισκόταν στη νότια πλευρά του λιµανιού της
Μουνιχίας (ευρύτερα γνωστού ως Τουρκολίµανου) στον Πειραιά, στη
θέση που κατέχει από το 1 935 ο Ναυτικός Όµιλος Ελλάδας. Παίρνει το
ονόµα από τον τοπικό µυθικό ήρωα Βασιλέα Μούνιχο.

Ο Ναός της Μουνιχίας Αρτέµιδος εκτός του θρησκευτικού
χαρακτήρα φαίνεται πως στην αρχαιότητα έπαιζε και οικονοµικό
ρόλο. Από τα κείµενα των Λυσία και ∆ηµοσθένη συµπεραίνεται ότι
στο ναό αυτό κατέφευγαν όσοι Τριήραρχοι δεν µπορούσαν ή δεν
ήθελαν να αναλάβουν τα έξοδα της λεγόµενης "λειτουργίας".

Φαίνεται επίσης πως ο ναός ήταν και ένα είδος "ασύλου" των
πολιτών της αρχαίας Αθήνας και του Πειραιά που νόµιζαν ότι
αδικούνται. Έτσι κατέφευγαν εκεί, αν διώκονταν από την Πολιτεία και,
είτε ανέµεναν την εκδίκαση της ένστασής τους, είτε επέβαιναν (µε την
ανοχή των Αρχών) στα πλοία του προκείµενου λιµένα Μουνιχίας και
αυτοεξορίζονταν.

Προς τιµή της Μουνιχίας Αρτέµιδος τελούνταν ετησίως τα Μουνίχια, η σπουδαιότερη εορτή του αρχαίου Πειραιά, µε
αγώνες ναυτικού χαρακτήρα. Με ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά, µε πανάρχαια έθιµα κατασταλαγµένα µε την πάροδο
των χρόνων, µε σεµνές λατρευτικές εκδηλώσεις και γιορτές οι αρχαίοι Πειραιώτες τιµούσαν τη θεά Άρτεµη στη Μουνιχία
(λόφος Καστέλλας). Ήταν για αυτούς η κατ’ εξοχήν προστάτιδα της γονιµότητας, έχοντας άµεση σχέση µε την ενηλικίωση
των παρθένων κοριτσιών, µε το πέρασµά τους από
την παιδικότητα στη γυναικεία φύση, µε το γάµο, µε το
να κάνουν γερούς απογόνους. Η ίδια συνέχιζε να τα
προστατεύει και ως γυναίκες πλέον, στην υπόλοιπη
οικογενειακή - καθηµερινή τους ζωή. Παράλληλα ήταν
κοντά και στα νέα αγόρια (κουροτρόφος), στο
περιβάλλον, στα ζώα, δίχως να στερείται κάποιες από
τις υπόλοιπες παλιές ιδιότητες και υποστάσεις που της
απέδιδαν. Άρτεµις µε την επωνυµία Μουνιχία
λατρευόταν στην Πλακία και στα Πύγελα της Μικράς
Ασίας όπως και στη Σικυώνα της Κορίνθου.

Το ιερό της πειραϊκής Αρτέµιδος Μουνιχίας
βρέθηκε πάνω στη µικρή χερσόνησο που κλείνει από
τα νότια το λιµάνι του Μικρολίµανου, στο σηµείο που
είναι χτισµένος ο Ναυτικός Όµιλος της Ελλάδος. Στη
θέση του υπήρχε µέχρι το 1 935 η διώροφη έπαυλη
του Αλέξανδρου Κουµουνδούρου, πρώην
πρωθυπουργού. Ο κληρονόµος του Επαµεινώνδας
Εµπειρίκος - Κουµουνδούρος την πούλησε αντί 2
εκατοµµυρίων παλαιών δραχµών µαζί µε ολόκληρο το
λόφο έκτασης 7,5 στρεµµάτων στις 1 3/9/1 934 στον
τότε Ναυτικό Όµιλο Αθηνών (Ναυτικός Όµιλος
Ελλάδος ονοµάστηκε στις 9.2.1 936).

Μ Ο Υ Ν Ι Χ Ι Ω Ν

Ανάγλυφο, Άρτεμις Βραυρωνία -350π.Χ.
Μουσείο Βραυρώνας

Το κυρίως σχέδιο του τόπου της αρχαιολογικής ανασκαφής.
Μπορούμε να δούμε τα ίχνη των αρχαίων μαζί με την κάτοψη
του Ναυτικού Ομίλου επειδή όταν γινόταν η έρευνα κτιζόταν
ήδη και η νέα οικοδομή σε αποτυπώσεις του αρχιτέκτονα
Κίμωνα Λάσκαρη (1905  1978).
Από τα Πρακτικά της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΠΑΕ)

1 935, άρθρο του Ι . Θρεψιάδη «Ανασκαφικαί έρευναι εν Καστέλλα

του Πειραιώς», σελ. 1 59 - 1 95.




