
Γιόχαν Κρόιφ

“Εφυγε” από τη ζωή

ο Ιπτάµενος Oλλανδός

ποδοσφαιριστής

βυθίζοντας στη θλίψη

το παγκόσµιο ποδόσφαιρο.

Συναισθηµατική

Νοηµοσύνη

. . .ένας άνθρωπος µε
υψηλό δείκτη
συναισθηµατικής
νοηµοσύνης έχει τα εξής
χαρακτηριστικά: Είναι
διορατικός, ελέγχει τα
συναισθήµατα του,
καταβάλει προσπάθεια να
κατανοήσει τις απόψεις
και...

4 Απριλίου, ηµέρα
αφιερωµένη στα αδέσποτα

Αγαπηµένοι µου µαµά και
µπαµπά
Σήµερα πέθανα..
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Μάρα, Μαναβάκης Χρήστος, Σοφιανού Μαρία, Τσουτσόγλου Μιχάλης.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΚΑΙ ΑΛΛΑ.

Η ΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: 1 ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

"Είναι ίδιον του μορφωμένου νου να μπορεί νααπολαύσει μια ιδέα χωρίς να την αποδεχθεί."
Αριστοτέλης

Κώστας Καβάφης
Ο Καβάφης µελέτησε διεξοδικά όλα τα

αρχαία µνηµεία της Αθήνας, αντλώντας από αυτά
πολλά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια
διαµόρφωσαν καταλυτικά την ποίησή του.

"Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
µεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω µου έκτισαν τείχη.
Και κάθοµαι και απελπίζοµαι τώρα εδώ. . .

Μυστική, Μαγική Αττική
Συνεχίζουµε την

περιπλάνηση στα

πανέµορφα µονοπάτια της

Αττικής.

Πάµε λοιπόν να

γνωρίσουµε το µαγικό βουνό

της Αθήνας, την ξακουστή

Πάρνηθα!

Προορισµός µας το

Σπήλαιο του Πανός στο

οποίο φτάνουµε διασχίζοντας

ένα από τα αρχαία µονοπάτια

της Πάρνηθας. Εκεί αρχίζουν

και...

Στου Τραγουδιού
την Όχθη...

"...μη ζώην μετ' αμουσίας..."

Ο Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν,

. . .ήταν Σοβιετικός κοσµοναύτης

που, στις 1 2 Απριλίου του

1 961 , έγινε ο πρώτος

άνθρωπος που ταξίδεψε στο

διάστηµα και µπήκε σε τροχιά

γύρω από τη Γη.

Κύπρος, 1 955-59
Το 1 955, η οργάνωση ΕΟΚΑ ξεκινά ένοπλο

αγώνα για την ανεξαρτησία της Κύπρου από

το Ηνωµένο Βασίλειο.

Η Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων Αγωνιστών

(ΕΟΚΑ) ήταν οργάνωση των Ελλήνων της

Κύπρου που έδρασε κατά την χρονική

περίοδο 1 955-1 959...
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σελίδα 2

Τα περισσότερα αδέσποτα προέρχονται από
εγκατάλειψη και οδηγούνται µε µαθηµατική
ακρίβεια σε µαρτυρικό θάνατο.

Υιοθετήστε υπέυθυνα.

Τα ζώα δεν είναι παιχνίδια για να τα πετάµε όταν τα
βαρεθούµε.
Μπες στη θέση τους.
Ζήσε µόνος, φοβισµένος, πεινασµένος, να σε
κλωτσάνε, να σε χτυπάνε, να σε βασανίζουν µόνο
και µόνο γιατί σε κάποιους δεν αρέσεις και
κάποιοι σε βαρέθηκαν.

∆ΕΝ ΑΓΟΡΑΖΩ, ΥΙΟΘΕΤΩ...

ΜΕΧΡΙ ΝΑ Α∆ΕΙΑΣΟΥΝ ΤΑ ΚΛΟΥΒΙΑ

Πολλά εκτροφεία, για να µεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους,
βαζουν τα θηλυκά σκυλιά να αναπαράγονται σε κάθε ευκαιρία
µε λίγο ή καθόλου χρόνο αποκατάστασης ανάµεσα στις γέννες.
Όταν, µετά από µερικά χρόνια, έχουν φυσικά εξαντληθεί σε
σηµείο που δεν µπορούν πλέον να αναπαραχθούν, τα θηλυκά
αναπαραγωγής συχνά θανατώνονται. Η µαµά και ο µπαµπάς
του κουταβιού στο παράθυρο των pet shops είναι απίθανο να
βγει από τα mil ls ζωντανός, (ΕΝ ΤΩ ΜΕΤΑΞΥ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ∆ΙΑΒΙΩΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΑΑΘΛΙΕΣ, ΣΕ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΩΡΟ, ΧΩΡΙΣ ΦΩΣ, ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΤΥΦΛΑ
ΚΑΙ ΑΡΡΩΣΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ)
όπως και πολλά από τα κουτάβια που θα γεννηθούν µε εµφανή
προβλήµατα που τα καθιστούν ανίκανα προς πώληση.

"Αγαπηµένοι µαµά και µπαµπά,

σήµερα πέθανα".

Αγαπηµένοι µαµά και µπαµπά,σήµερα πέθανα

Με βαρεθήκατε και µε πήγατε στο καταφύγιο. Ήταν
πλήρες και στάθηκα άτυχος.

Τώρα βρίσκοµαι σε µια πλαστική, µαύρη σακούλα σε
µια χωµατερή. Κάποιο άλλο κουτάβι θα πάρει το σχεδόν
αχρησιµοποίητο οδηγό που αφήσατε. Το κολάρο µου ήταν
βρώµικο και πολύ µικρό αλλά η κυρία, µου το έβγαλε, πριν
µε στείλει στη Γέφυρα του Ουράνιου Τόξου .

Θα βρισκόµουν ακόµη στο σπίτι, αν δεν είχα φάει το
παπούτσι σας; ∆εν ήξερα τι ήταν, αλλά ήταν δερµάτινο και
βρισκόταν στο πάτωµα. Απλά έπαιζα. Ξεχάσατε να αγοράσετε
παιχνίδια για κουτάβια.

Θα βρισκόµουν ακόµη στο σπίτι αν είχα εκπαιδευτεί
για την τουαλέτα µου; Τρίβοντας µου τη µουσούδα σε ό,τι
έκανα, µε έκανε µόνο να ντρέποµαι, που χρειαζόταν να κάνω την
ανάγκη µου. Υπάρχουν βιβλία και εκπαιδευτές που θα σας είχαν
δείξει πως να µε µάθετε να πηγαίνω στην πόρτα.

Θα βρισκόµουν ακόµη στο σπίτι αν δεν είχα φέρει
ψύλλους στο σπίτι; Χωρίς αντιπαρασιτικά φάρµακα, δεν
µπόρεσα να τους βγάλω από πάνω µου, όταν µε αφήσατε στην
αυλή για µέρες.

Θα βρισκόµουν ακόµη στο σπίτι αν δε γαύγιζα;
Προσπαθούσα µονάχα να σας πω «φοβάµαι, νιώθω µόνος, εδώ
είµαι, εδώ είµαι! Θέλω να γίνω ο καλύτερός σας φίλος»!

Θα βρισκόµουν ακόµη σπίτι αν σας είχα κάνει
ευτυχισµένους; Το ξύλο δε µου έµαθε τον τρόπο.

Θα βρισκόµουν ακόµη στο σπίτι αν είχατε αφιερώσει
χρόνο να µε φροντίσετε και να µου µάθετε τρόπους; ∆ε µου
δώσατε σηµασία µετά την πρώτη εβδοµάδα, αλλά πέρασα όλο
µου το χρόνο περιµένοντάς σας, να µε αγαπήσετε.

Σήµερα πέθανα.
Με αγάπη, το κουτάβι σας.

Σοφιανού Μαρία

4 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα
Αφιερωμένη στα Αδέσποτα...



σελίδα 3

"...μη ζώην μετ' αμουσίας..."
Ευριπίδης

Ο κύριος όγκος της εθνικής μας μουσικήςμεταβιβάστηκε από τη φωνητική παράδοση.
Το δημοτικό τραγούδι διαμορφώθηκε με τηνεκκλησιαστική μουσική, γι αυτό κατά τόπους οικαλύτεροι ψάλτες διακρίνονταν και σαν λαϊκοίτραγουδιστές, πολλοί απ’ αυτούς μη γνωρίζονταςπαρασημαντική (μουσική γραφή, σημειογραφία),διατήρησαν προφορικά τον πλούτο και των δύοπαραδόσεων.
Οι γυναίκες υπήρξαν ο κυριότερος στυλοβάτης τηςπαράδοσης, μιας και ριζωμένες στο σπίτι κράτησαναπαράλλακτα στο χρόνο τραγούδια αρχαία, όπως τανανουρίσματα, ή τα μοιρολόγια, και ακόμα και τακαθιστικά ή τα χορευτικά που με την πάροδο τουχρόνουσυγκρατούσαν τη μελωδία και άλλαζαν το στίχοτους προσαμόζοντάς τον σε νέες ανάγκες. Συναντιούνταιως σήμερα τραγούδια που με την ίδια μελωδία μιλούνγια παλιά και νεότερα ιστορικά γεγονότα.
Τα τραγούδια διασώζουν και την ιδιομορφία τους,κατά τόπους, πράγμα το οποίο περνάει και στηνοργανική ερμηνεία, στο κλαρίνο π.χ..
Οι μουσικοί είναι εκείνοι που βοήθησαν ναφτάσει η παραδοσιακή μουσική αναλλοίωτη στιςμέρες μας.
Επί 70 και πλέον χρόνια κάποιοι από αυτούς,που κράτησαν την παράδοση στο δημοτικότραγούδι είναι και οι συνεργάτες μου.

Ο Δημήτρης Καρακώστας, 92 ετών σήμερα.Ξεκίνησε από μαθητής του μεγάλου δάσκαλου, Μαργιέληαπό το Μεσολόγγι, σε ηλικία 20 ετών. Ο μπαρμπαΜήτσος, όπως τον αποκαλούμε, γεννήθηκε σε ένα χωριότης Δωρίδος, ονομαζόμενο «Γραμμένη Οξυά».Εργάστηκε στους νομούς Φθιώτιδας , Φωκίδας καιΑιτωλοακαρνανίας αρχικά και στη συνέχεια σε όλη τηνΕλλάδα. Τώρα ζει και βασιλεύει στον Άγιο Θωμά στοΜεσολόγγι, όμως ακόμα δεν εγκαταλείπει το κλαρίνοκαι σαν μεγάλος δάσκαλος το μετέδωσε στο γιότου, τον Γιάννη Καρακώστα, και στον εγγονό του,Δημήτρη Καρακώστα ο οποίος εκτός από το ταλέντο,(έγινε μεγάλος κλαρινίστας, διάσημος πανελλαδικά καιγνωρίζει όλο το ρεπερτόριο του ελληνικού τραγουδιούαλλά και τη θεωρία, εκτός από την τέχνη, του κλαρίνου),κληρονόμησε και το όνομά του. Ένα μεγάλο μπράβο,λοιπόν, στην οικογένεια Καρακώστα, που με τόσηεπιμονή και ζήλο, για το δημοτικό τραγούδι, κρατούν τηνπαράδοση και τον πολιτισμό μας.
Ο Γρηγόρης Μπάκος, ένα από τα πιομελητημένα βιολιά πανελλαδικά, ηχεί περίπου 50χρόνια Γεννήθηκε στο Αγρίνιο και εργάστηκε στηΡούμελη, στο Μοριά και στα Νησιά ως το καλύτεροδοξάρι.
Μεγάλος καλλιτέχνης στο ακορντεόν και στοαρμόνιο ο Λάζαρος Πάνου ή Λάζος, όπως τοναποκαλούμε, από την Ήπειρο. Γεννήθηκε στα Γιάννενακαι ξεκίνησε να εργάζεται από πολύ μικρός με μεγάλοπάθος.
Ο γράφων, Ιωάννης Βαθρακογιάννης ήΒρεττός, (τραγούδι) κατάγομαι από τα ΓρηγορίτικαΕυπαλίου Δωρίδος, επαρχία της Ναυπακτίας.Συνεργάζομαι επί σειρά πολλών ετών με τουςπροαναφερθέντες, μεγάλους καλλιτέχνες και τουςευχαριστώ που με τίμησαν με τη συμμετοχή μου στοσυγκρότημα ως τραγουδιστής αλλά και τους ευχαριστώγια την προσφορά τους στην ελληνική παράδοση.
Το δημοτικό τραγούδι σηματοδοτεί την ταυτότητατης Ελλάδας!

Βρεττός (Ιωάννης Βαθρακογιάννης)

Στου Τραγουδιού την Όχθη...



σελίδα 4

Το 1 955, η οργάνωση ΕΟΚΑ ξεκινά

ένοπλο αγώνα για την ανεξαρτησία της

Κύπρου από το Ηνωµένο Βασίλειο.

Η Εθνική Οργάνωσις Κυπρίων

Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) ήταν οργάνωση των

Ελλήνων της Κύπρου που έδρασε κατά

την χρονική περίοδο 1 955-1 959 για την

ελευθερία της Κύπρου από την Βρετανική

κυριαρχία, εθνική αυτοδιάθεση και την

ένωσή της µε την Ελλάδα.

Ο Γεώργιος Γρίβας, πρώην αρχηγός

της αντικοµµουνιστικής Οργάνωσης Χ στη

δεκαετία του 1 940, είχε συλλάβει από νωρίς

την ιδέα της ένοπλης δράσης. Στις αρχές της

δεκαετίας του 1 950, παρουσίασε τις απόψεις

του στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο Γ΄, ο

οποίος αρχικά ήταν αρνητικός. Το 1 952

πραγµατοποιήθηκε σειρά συναντήσεων, στις

οποίες συµµετείχαν εκτός του Αρχιεπισκόπου

Κύπρου Μακάριου Γ΄ και του ίδιου του Γρίβα,

ο κυπριακής καταγωγής δηµοσιογράφος

Αχιλλέας Κύρου και οι δικηγόροι Σάββας και

Σωκράτης Λοϊζίδης, καθώς και Ελλαδίτες και

Ελληνοκύπριοι πνευµατικοί άνθρωποι και

στρατιωτικοί. Σύνδεσµος µε την Κύπρο ήταν ο

Ανδρέας Αζίνας.

Ο Μακάριος Γ΄ είχε αρχικά

δισταγµούς. Τελικά συναίνεσε το 1 954, µε

τον όρο ότι οι επιθέσεις θα γίνονταν κατά

των βρετανικών εγκαταστάσεων χωρίς

ανθρώπινα θύµατα. Ο Γρίβας, έχοντας

προετοιµάσει το έδαφος µε παλιότερες

επισκέψεις του στο νησί, αφού µετακινήθηκε

αρχικά στη Ρόδο, έφτασε και στην Κύπρο. Η

σύλληψη του ελληνικού καϊκιού "Άγιος

Γεώργιος", που µετέφερε πολεµοφόδια στο

νησί, από τους Βρετανούς τον Ιανουάριο του

1 955 δεν εµπόδισε τελικά τη σύσταση της

οργάνωσης.

Η στάση της Κυβέρνησης Παπάγου

απέναντι στην ΕΟΚΑ θεωρούνταν από

τους Άγγλους και τους Τούρκους φιλική και

υποστηρικτική. Όµως αρχικά ο Αλέξανδρος

Παπάγος, ενήµερος για τις προθέσεις του

Γρίβα, προσπάθησε να τον αποθαρρύνει.

Μάλιστα «φαίνεται να είχε διατάξει τη

σύλληψή του όσο ήταν στη Ρόδο», όµως η

διαταγή είχε φτάσει καθυστερηµένα αφού ο

Γρίβας είχε φύγει για την Κύπρο. Μετά την

απόρριψη της ελληνικής προσφυγής στον

ΟΗΕ αποδέχθηκε οΠαπάγος το ενδεχόµενο

της ένοπλης δράσης. Αυτό που είναι σίγουρο

όµως είναι ότι «Ελλαδίτες

ιθύνοντες, ακόµα και άνθρωποι

γύρω από τον Παπάγο,

βοηθούσαν στο πρώτο αυτό

στάδιο την ΕΟΚΑ».

Σε κάθε περίπτωση ο Γρίβας δεν

λάµβανε εντολές από την

ελληνική κυβέρνηση: η ΕΟΚΑ

οργανώθηκε και στελεχώθηκε µε

την προσωπική φροντίδα του

ίδιου του αρχηγού της. Οι

µαχητές της ΕΟΚΑ

στρατολογούνταν κατ΄ εξοχήν

από οργανώσεις της Εθναρχίας

και κυρίως οργανώσεις της

νεολαίας. Συγκεκριµένα, τα περισσότερα

µέλης της ΕΟΚΑ προέρχονταν από

οργανώσεις όπως η ΟΧΕΝ, η ΠΕΟΝ, η ΣΕΚ

και η ΠΕΚ ενώ δεν ήταν λίγοι και οι µαθητές

σχολείων. Οι Βρετανοί χαρακτήρισαν την

ΕΟΚΑ ως οργάνωση τροµοκρατική και

φάνηκαν αποφασισµένοι να την

καταστρέψουν. Επίσης ισχυρίζονταν ότι ο

Μακάριος ήταν ο πραγµατικός ηγέτης της

οργάνωσης, κάτι που δεν ήταν ακριβές. Έτσι

άρχισαν να συνεργάζονται µε τους Τούρκους

στο ίδιο το νησί.

Ανησυχίες εξέφρασε και η Τουρκική

κυβέρνηση. Η αποικιακή διοίκηση συγκρότησε

νέα σώµατα επικουρικής αστυνοµίας από

τουρκοκύπριους, οι οποίοι «αποδείχθηκαν

ιδιαίτερα πρόθυµοι στις κατασταλτικές

επιχειρήσεις σε βάρος της ΕΟΚΑ και του

ελληνοκυπριακού πληθυσµού».

Ο αριθµός των Βρεταννικών δυνάµεων

που αντιµετώπιζαν την ΕΟΚΑ κυµαινόταν από

1 2000 άνδρες το φθινόπωρο του 1 955 έως

πάνω από 34000 ένα χρόνο αργότερα.

Αργότερα, το 1 957, και όταν η ΕΟΚΑ είχε

κηρύξει ανακωχή, ο αριθµός µειώθηκε

αισθητά.

Στα τέλη του 1 958 εποχή νέας

κορύφωσης της σύγκρουσης, υπήρχαν περί

τους 30000 στρατιώτες. Οι αριθµοί δείχνουν

ότι πάρα και την ύπαρξη της επικουρικής

αστυνοµίας και άλλων µέσων , οι Βρεταννοί

αδυνατούσαν να εξαρθρώσουν την ΕΟΚΑ.

Από τις πρώτες αντιδράσεις

των Άγγλων ήταν η θέσπιση του νόµου της

1 5ης Ιουλίου 1 955 για προσωποκράτηση

χωρίς δίκη και η δηµιουργία κρατητηρίων.

Σύµφωνα µε τον έκτακτο αυτό νόµο, η

αστυνοµία µπορούσε να συλλάβει

οποιονδήποτε και να τον κρατήσει χωρίς

δίκη µε διάταγµα που εκδιδόταν µε εντολή

του Κυβερνήτη και υπογραφή του

∆ιοικητικού Γραµµατέα. Πρώτο κρατητήριο

ήταν οι Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας και στη

συνέχεια το µεσαιωνικό κάστρο της Κερύνειας.

Μετά από απόδραση 1 6 αγωνιστών της ΕΟΚΑ

από το κάστρο (3 Σεπτεµβρίου του 1 955)

ιδρύθηκαν στρατόπεδα συγκέντρωσης στην

Κοκκινοτριµιθιά, κι αργότερα στην Πύλα, στο

Πολέµι, την Αγύρτα, το Μάµµαρι, το Πυρόι.

Η συγκρότηση εκ µέρους αποικιακής

διοίκησης αστυνοµικού σώµατος από

Τουρκοκυπρίους έδινε άλλη διάσταση στην

σύγκρουσή της µε την ΕΟΚΑ: θα προκαλούσε

συγκρούσεις ανάµεσα σε Ελληνοκύπριους και

Τουρκοκύπριους. Συγκροτήθηκε πολύ

σύντοµα αντίστοιχη τουρκοκυπριακή

οργάνωση µε την ονοµασία Βολκάν, η οποία

το 1 957 θα µετονοµαστεί σε Τ.Μ.Τ (Τουρκική

Οργάνωση Αντίστασης-Türk Müdafaa

Teskilâti). Αξιωµατικοί του Τουρκικού στρατού

θα την οργανώσουν και θα την

καθοδηγήσουν. Η σχέση της µε τις τουρκικές

ένοπλες δυνάµεις ήταν άµεση «σε αντίθεση µε

την ΕΟΚΑ, η οποία οργανώθηκε από

απόστρατο αξιωµατικό του ελληνικού στρατού

και δεν αποτέλεσε ποτέ όργανο των

ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων» ∆εν έλειψαν

και οι περιπτώσεις εξασφάλισης πολεµικού

υλικού από Τουρκοκυπρίους, όπως από τον

Σταύρο Στυλιανίδη από τη Γυαλούσα.

Η αρχική προπαρασκευή σύµφωνα

µε τον Γρίβα διήλθε από δύο φάσεις, εκ της

πρώτης περιελάµβανε δύο προσωπικές του

αναγνωρίσεις στην Κύπρο ώστε να

καταρτιστεί και να εξεταστεί το Γενικό σχέδιο,

οργάνωθηκαν οι πρώτοι πυρήνες αντίστασης

και έγινε η παραλαβή πολεµικού εξοπλισµού

εξ Ελλάδος. Η πρώτη φάση διήρκεσε από

τον Ιούνιο 1 951 και τελείωσε τον Νοέµβριο

1 954. Η δεύτερη φάση περιελάµβανε την

εκπαίδευση των πυρήνων και την επιλογή

και κατάρτιση των επιχειρησιακών

σχεδίων για την προσβολή των πρώτων

στόχων. Αυτή η φάση διήρκεσε από τον

Νοέµβριο 1 954 εώς και την 1 η Απριλίου

1 955 µε την έναρξη του αγώνος.

Οι Βρετανοί αξιωµατούχοι

παραδέχτηκαν ότι δεν γνώριζαν τίποτε περί

της δράσης της ΕΟΚΑ. Το γενικό σχέδιο

συντάχθηκε στην Ελλάδα και

χρησιµοποιήθηκε ως βάση για την µελέτη και

διεξαγωγή του αγώνος.

"∆ια πράξεων ηρωισµού και

αυτοθυσίας να κινήσωµεν το ενδιαφέρον της

∆ιεθνούς κοινής γνώµης, ιδία δε των

Συµµάχων, επί του Κυπριακού ζητήµατος, το

οποίον θα ήτο δυνατόν, ούτω, να τοις

παράσχη πράγµατα, εάν δεν δοθεί λύσις,

ικανοποιούσα ηµάς. ∆ια συνεχούς σοβαράς

παρενοχλήσεως των Άγγλων εν Κύπρω να

διαδηλώσωµεν την σταθεράν απόφασιν και

θέλησιν µας ότι δεν θα υποχωρήσωµεν προ

ουδεµίας θυσίας, αλλά, τουναντίον, θα

προχωρήσωµεν µέχρις επιτεύξεως του

σκοπού µας. Ο Αγών θα συνεχισθεί µέχρις ού

η ∆ιεθνής διπλωµατία - ΟΗΕ - και οι Άγλλοι,

ειδικώς, εξαναγκασθούν να εξετάσουν το

Κυπριακόν ζήτηµα και δώσουν αµέσως λύσιν

σύµφωνον µε τους πόθους του Κυπριακού

λαού και ολοκλήρου του Ελληνικού Έθνους."

Προσπάθεια της ΕΟΚΑ αποτελεί τον

τελευταίο, χρονικά, εθνικοαπελευθερωτικό

αγώνα των Ελλήνων. Η Κύπρος του 1 955-

1 959 αποτέλεσε µια από τις ελάχιστες

περιπτώσεις στις οποίες οι Βρετανοί

απέτυχαν να νικήσουν σε έναν αποικιακό

πόλεµο. Η δράση της οργάνωσης

κατέδειξε σε όλο τον κόσµο ότι η Κύπρος

ήταν πλέον µια περιοχή επαναστατηµένη.

Γερολύµου Αναστασία

Κύπρος, 1 955-1 959
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Το 1 961 , ο Γιούρι Γκαγκάριν
γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που
ταξιδεύει στο διάστηµα.

Ο Γιούρι Αλεξέγιεβιτς Γκαγκάριν, (9

Μαρτίου 1 934 – 27 Μαρτίου1 968), ήταν

Σοβιετικός κοσµοναύτης που, στις 1 2

Απριλίου του 1 961 , έγινε ο πρώτος

άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστηµα και

µπήκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Γεννήθηκε κοντά στο Κλούσινο, κοντά

στο Γκζατσκ, δυτικά της Μόσχας. Οι γονείς

του δούλευαν στην κολλεκτίβα της περιοχής.

Ο ίδιος, αφού δούλεψε σε χυτήριο,

παρακολούθησε την τεχνική σχολή του

Σαράτωφ, όπου άρχισε και τις πρώτες του

πτήσεις µε ελαφρά αεροπλάνα.

Το 1 955, ακολουθώντας το πάθος του

για τα αεροπλάνα, µπήκε στη Σχολή Πιλότων

στο Όρενµπουργκ. Αποφοίτησε το 1 957 µε

επαίνους, και στη συνέχεια υπηρέτησε αρχικά

µε το Βόρειο Στόλο κοντά στον Αρκτικό Κύκλο,

πετώντας σε εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες,

ενώ αργότερα έγινε δοκιµαστής πιλότος,

πετώντας καινούργια και πειραµατικά

αεροσκάφη.

Το 1 959 επιλέχτηκε, µαζί µε 20 άλλους,

για να εκπαιδευτεί ως κοσµοναύτης, µε σκοπό

την πρώτη πτήση ανθρώπου στο διάστηµα.

Ακολούθησε µια πολύ σκληρή διαδικασία

επιλογής και εκπαίδευσης. Οι υποψήφιοι

κοσµοναύτες έπρεπε, µεταξύ άλλων, να

αντέξουν σε επιταχύνσεις 1 3 g, και η

ψυχολογική εκπαίδευση περιελάµβανε ένα

24ωρο σε ένα σκοτεινό και ηχοµονωµένο

δωµάτιο. Οι τελικοί υποψήφιοι για το

πρώτο ταξίδι στο διάστηµα ήταν ο

Γκαγκάριν και ο Γκέρµαν Τίτωφ, που

επιλέχτηκαν, εκτός από την άριστη

επίδοσή τους κατά την εκπαίδευση, και για

το µικρό τους ανάστηµα (το ύψος του

Γκαγκάριν ήταν µόλις 1 ,58), µιας και ο

θάλαµος της κάψουλας που θα τους

µετέφερε στο διάστηµα ήταν εξαιρετικά

περιορισµένος και το µικρό βάρος του

κοσµοναύτη αποτελεί σηµαντικό προσόν,

αφού µειώνει το κόστος. Η τελική απόφαση

ήταν να πετάξει ο Γκαγκάριν, µε τον Τίτωφ

σαν εφεδρικό.

Έτσι, στις 1 2 Απριλίου 1 961 ,

Τετάρτη του Πάσχα, στις 09:07 ώρα

Μόσχας, ο Γιούρι Γκαγκάριν ξεκίνησε για

το ιστορικό του ταξίδι µέσα στο Βοστόκ 1 .

Εικοσιπέντε λεπτά µετά την εκτόξευση, µπήκε

σε µια ελλειπτική τροχιά µε απόγειο 302

χιλιόµετρα, περίγειο 1 75 χιλιόµετρα και

περίοδο 89 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα,

κινούµενος µε ταχύτητα 7,61 χιλιοµέτρων το

δευτερόλεπτο (27.396 χιλιόµετρα ανά ώρα).

Το κωδικό του όνοµα κατά τη διάρκεια της

πτήσης ήταν Кедр (Κέδρος).

Πίσω στη Γη, τα νέα ήδη ξεκινούσαν

για το γύρο του κόσµου. Το Σοβιετικό

Επιτελείο τον προήγαγε, όσο ήταν στο

διάστηµα, σε Ταγµατάρχη - για την

περίπτωση που δεν γυρνούσε. Μάλιστα, είχαν

ετοιµαστεί τρία δελτία τύπου για την αποστολή

πριν την εκτόξευση: ένα για την περίπτωση

επιτυχίας και δυο για την περίπτωση

αποτυχίας.

Ο Γκαγκάριν δεν είχε τον έλεγχο του

σκάφους του, επειδή κανείς δεν ήξερε πώς

οι συνθήκες κατά την πτήση θα επηρέαζαν

τον άνθρωπο βιολογικά και ψυχολογικά. Ο

συνδυασµός για το ξεκλείδωµα του

χειριστηρίου βρισκόταν µέσα σ' ένα

σφραγισµένο φάκελο που είχε µαζί του, ενώ

το σκάφος ελεγχόταν από επιτελείο

επιστηµόνων και τεχνικών στη Γη.

Μετά από 67 λεπτά σε τροχιά, το

προσωπικό ελέγχου πτήσης έδωσε εντολή

στο σκάφος να πυροδοτήσει τους κινητήρες

επιβράδυνσης και να αρχίσει την επανείσοδό

του στην ατµόσφαιρα. Ο Γκαγκάριν δεν

προσγειώθηκε µαζί µε την κάψουλα, αλλά

χρησιµοποίησε το εκτινασσόµενο κάθισµά

του σε ύψος 7 χιλιοµέτρων, και µετά από

ελεύθερη πτώση χρησιµοποίησε το

αλεξίπτωτό του και προσγειώθηκε κοντά

στην πόλη Τακτάροβα. Μια γυναίκα, η

εγγονή της και η αγελάδα τους ήταν οι πρώτοι

που είδαν τον Γκαγκάριν να επιστρέφει.

Η συνολική διάρκεια της

αποστολής, που τελείωσε στις 1 0:55 ώρα

Μόσχας µε την προσγείωση του

Γκαγκάριν, ήταν 1 08 λεπτά.

Μετά την πτήση

του ο Γκαγκάριν έγινε

παγκόσµια γνωστός,

και ταξίδεψε σε πολλές

χώρες προκειµένου να

διαφηµίσει την επιτυχία

της Σοβιετικής

Ένωσης. Τιµήθηκε µε

το µετάλλιο Ήρωας της

Σοβιετικής Ένωσης.

Όπως και οι υπόλοιποι

Σοβιετικοί κοσµοναύτες

µετά από αυτόν,

χρησιµοποιήθηκε κατά

κόρον από το

καθεστώς για λόγους

προπαγάνδας και

δηµοσίων σχέσεων,

και ο άλλοτε ατάραχος

Γκαγκάριν άρχισε να φθείρεται από τη

δηµοσιότητα: άρχισε να πίνει και να έχει

προβλήµατα µε το γάµο του. Παρόλα αυτά

συνήλθε, και µετά από µια παγκόσµια

περιοδεία, ξαναγύρισε στο διαστηµικό

πρόγραµµα της Ε.Σ.Σ.∆.

Εκτός από κοσµοναύτης, ανέλαβε και

εκπαιδευτής και σύµβουλος στο σχεδιασµό

των σκαφών Βοσχόντ και Σογιούζ, και της

Σοβιετικής προσπάθειας για την κατάκτηση

της Σελήνης. Ασχολήθηκε ακόµα µε τα

προκαταρκτικά σχέδια ενός

επαναχρησιµοποιούµενου διαστηµοπλάνου.

Αν και ήθελε να ξαναπετάξει, θεωρήθηκε

εθνικό κεφάλαιο, και το 1 967 του

απαγορεύτηκε και τυπικά, µετά και την

καταστροφική πτήση του Σογιούζ 1 , να

συµµετάσχει ξανά σε διαστηµική πτήση (κάτι

ανάλογο έγινε και µε τον Τζον Γκλεν, πρώτο

αµερικανό στο διάστηµα, που ξαναπέταξε

µόνο στα βαθιά του γεράµατα). Ο Γκαγκάριν

θα µπορούσε στο εξής να πετάει µόνο

αεροπλάνα, και µόνο µε τη συνοδεία

δεύτερου πιλότου.

Στο πλαίσιο µίας θριαµβικής

περιοδείας του ανά τον κόσµο, ο Γιούρι

Γκαγκάριν έφτασε στις 1 2 Φεβρουαρίου

του 1 962 στο αεροδρόµιο του Ελληνικού.

Η υποδοχή που του επιφυλάχθηκε από το

πλήθος κατά τη διαδροµή του προς την

Αθήνα ήταν ενθουσιώδης. Το σύνθηµα

"Γκαγκάριν-ειρήνη" δηµιούργησε ένταση

και δεν έλειψαν οι τραυµατισµοί

αριστερών διαδηλωτών και αστυνοµικών.

Ωστόσο, το επίσηµο µέρος της διήµερης

παραµονής του Σοβιετικού κοσµοναύτη στην

Αθήνα ήταν ακόµη πιο ενδιαφέρον, καθώς

συµπεριέλαβε συνάντηση και συνοµιλία µε

τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή,

υποδοχή στην Ακαδηµία Αθηνών, ανακήρυξή

του ως επίτιµου δηµότη της πόλης, εγγραφή

στο βιβλίο των ανακτόρων, δεξιώσεις και

γεύµατα στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

και επίσκεψη στην Ακρόπολη Αθηνών.

Ο Γιούρι Γκαγκάριν πέθανε στις 27

Μαρτίου 1 968, λίγες µέρες πριν την

έβδοµη επέτειο της ιστορικής του πτήσης.

Σκοτώθηκε µαζί µε τον εκπαιδευτή του ενώ

πετούσε µε ένα MiG-1 5 κοντά στο Κιρζάτς.

Ήταν 34 χρονών. Τα αίτια για το δυστύχηµα

ποτέ δεν ξεκαθαρίστηκαν, αν

και αποκλείστηκε η

πιθανότητα ανθρώπινου

λάθους. ∆ιάφορες εκδοχές

αναφέρουν την κακοκαιρία,

την πρόκληση αναταράξεων

από τις µηχανές ενός

µαχητικού Su-11 ή την

αποσυµπίεση του θαλάµου

οδήγησης. Το τότε Σοβιετικό

καθεστώς είχε αναφέρει ότι ο

Γκαγκάριν έµεινε µέσα στο

αεροπλάνο ως το τέλος

προκειµένου να µην πέσει

πάνω σε ένα σχολείο.

Ο Γιούρι Γκαγκάριν

είναι θαµµένος στο

Κρεµλίνο. Η γενέτειρα πόλη

του µετονοµάστηκε σε

πόλη Γκαγκάριν προς τιµήν του, ενώ

πολλά αγάλµατά του στήθηκαν στην

πατρίδα του και αλλού. Τον αποκάλεσαν

Κολόµβο του ∆ιαστήµατος, σύγχρονο

Ίκαρο. Κέρδισε το θαυµασµό

εκατοµµυρίων ανθρώπων και ενέπνευσε

χιλιάδες άλλους να συνεχίσουν στο δρόµο

που άνοιξε στις 1 2 Απριλίου 1 961 .

Γερολύµου Αναστασία

Ο Άνθρωπος στο ∆ιάστηµα!
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Ο Καβάφης ήταν ένας από τους µεγαλύτερους
Έλληνες ποιητές, µε καταγωγή από την
Κωνσταντινούπολη.

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, στις 29
Απριλίου 1 863, όπου και πέρασε το µεγαλύτερο µέρος της ζωής
του, και απεβίωσε στις 29 Απριλίου 1 933 στην Αλεξάνδρεια.
Γόνος µεγαλοαστικής οικογένειας εµπόρων που
δραστηριοποιούταν επαγγελµατικά σε Λονδίνο, Παρίσι,
Κωνσταντινούπολη, Αλεξάνδρεια. Ο Καβάφης πήρε καλή
µόρφωση, µε σκοπό να ασχοληθεί µε την πολιτική και τη
δηµοσιογραφία. Στη συνέχεια όµως ήρθε η οικονοµική
καταστροφή για την οικογένεια Καβάφη.

Ο Κωνσταντίνος, ο µικρότερος από τα 9 του αδέλφια, µετά
από περίοδο σπουδών στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, επιλέγει να
γυρίσει στην Αλεξάνδρεια και να κρατήσει την υπηκοότητα του
πατέρα του. Αφού έκανε αρκετές δουλειές του ποδιού, κατέληξε
στο ελληνικό δηµόσιο. Εργάστηκε ως γραµµατέας στο γραφείο
αρδεύσεων, µια υπηρεσία του υπουργείου εξωτερικών, µόνιµα
για 30 χρόνια, ώσπου να συνταξιοδοτηθεί µε τον βαθµό του
υποτµηµατάρχη.

"Όποιος απέτυχε, όποιος ξεπέσει
τι δύσκολο να µάθει της πενίας την νέα γλώσσα
και τους νέους τρόπους"

Πολλές γενεές Ελλήνων έχουν στοχαστεί µε τα ποιήµατα
του Καβάφη. Ποιος Έλληνας ή Ευρωπαίος πολίτης δεν έχει
διαβάσει ή δεν έχει ψιθυρίσει "Σαν βγεις στον πηγαιµό για
την Ιθάκη..."; Ποιος δεν έχει µάθει και ξαναµάθει από αυτό το
ποίηµα; Ποιος δεν κατάλαβε ακόµα "οι Ιθάκες τι σηµαίνουν"
από αυτό το διδακτικό ποίηµα;

Η ποιητική αφετηρία ή η κυριότερη χρονολογική
εξέλιξη του έργου του ποιητή τοποθετείται στα 1 891 . ∆ίνει το
στίγµα του εκδίδοντας σε µονόφυλλο το ποίηµα "Οι
Κτίσται". Παράλληλα, δηµοσιεύει κάποια από τα πιο αξιόλογα
πεζά του κείµενα, Νεώτερα περί των Eλγινείων µαρµάρων",
"Ολίγαι Λέξεις περί Στιχουργίας" κ.α. , που παρουσιάζουν την
πολιτική πλευρά του ποιητή.

“GIVE BACKTHE ELGIN MARBLES” Κ. Π. Καβάφης

Πρέπει να αναφέρουµε πως µεγάλο ρόλο στην
ποιητική του εξέλιξη αλλά και στην ψυχοσύνθεσή του έπαιξε
ρόλο η οµοφυλοφιλία του, που εκφράζεται σε κάποιες
στροφές των ποιηµάτων του, από τα οποία απορρέει –ως
ένα βαθµό- κάποια «καταπίεση». Υπήρξε, επίσης,

άνθρωπος της διασκέδασης, του άρεσαν τα µπαρ, τα καζίνο,
τα κόφι-ρέστοραν, η συναναστροφή µε καλό κόσµο και όχι
µόνο. Αρκεί κανείς να σκεφτεί πως στην πολυκατοικία της οδού
Λέψιους 4, όπου διέµενε τα τελευταία χρόνια της ζωής του,
λειτουργούσε για πολλά χρόνια στο ισόγειο ένας οίκος ανοχής.
Σήµερα το σπίτι αυτό λειτουργεί ως οικία-µουσείο Καβάφη και ο
δρόµος έχει µετονοµαστεί σε Κωνσταντίνου Καβάφη.

"Κι αν δεν µπορείς να κάµεις την ζωή σου
όπως την θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο µπορείς: µην την εξευτελίζεις
µες στην πολλή συνάφεια του κόσµου,
µες στες πολλές κινήσεις κι οµιλίες.

Ο Καβάφης, ως εργαζόµενος δηµόσιος υπάλληλος στο
γραφείο αρδεύσεων, δεν ήταν καθόλου ευχαριστηµένος µε τη
δουλειά του. Τη θεωρούσε πολύ πληκτική και πως τα ζητήµατα
µε τα οποία έπρεπε να ασχολείται ήταν από αδιάφορα έως
εχθρικά. Ακόµα, τον αποσπούσε από την τέχνη του. Παρ’ όλα
αυτά σε κάποιες βάρδιες έχει γράψει κάποια από τα καλύτερα
ποιήµατά του. Ένα από αυτά είναι και το ποίηµα "Τείχη".

"Χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ
µεγάλα κ’ υψηλά τριγύρω µου έκτισαν τείχη.
Και κάθοµαι και απελπίζοµαι τώρα εδώ.
Άλλο δεν σκέπτοµαι: τον νουν µου τρώγει αυτή η τύχη·
διότι πράγµατα πολλά έξω να κάµω είχον.
A όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να µην προσέξω.
Aλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Aνεπαισθήτως µ’ έκλεισαν από τον κόσµον έξω."

Με τα χρόνια, ο µύθος του ποιητή Καβάφη συντηρείται και
διογκώνεται και ας λάβουµε υπόψη µας πως η προσωπική του
υστεροφηµία έπαιζε για τον ίδιο µεγάλο ρόλο. Έτσι
δηµιουργήθηκαν κάποιες συµπάθειες και κάποιες αντιπάθειες.

Ο Καβάφης το 1 901 επισκέπτεται για πρώτη φορά την
Αθήνα. Συναντά τον Γρηγόριο Ξενόπουλο, ο οποίος τον
αποθεώνει σε άρθρο του. Είχε γράψει µόλις 1 2 ποιήµατα.
Αρκετοί τον ειρωνεύονται και τον αµφισβητούν, όπως οι
Κωστής Παλαµάς και Γιώργος Σεφέρης. Ξέσπασε, έτσι, µια
φιλολογική κόντρα για την αξία της ποίησής του. Βρήκε µπροστά
του πολέµιους και υπερασπιστές. Η καινοτοµία της απουσίας
οµοιοκαταληξίας στην ποίησή του ξεσηκώνει αντιδράσεις.

"Υπήρξεν έτι το άριστον εκείνο, Ελληνικός
—ιδιότητα δεν έχ’ η ανθρωπότης τιµιοτέραν·"

Ο Καβάφης µελέτησε διεξοδικά όλα τα αρχαία µνηµεία της
Αθήνας, αντλώντας από αυτά πολλά στοιχεία, τα οποία στη
συνέχεια διαµόρφωσαν καταλυτικά την ποίησή του.

Το 1 903 ξανά επισκέπτεται την Αθήνα, µε σκοπό την
προώθηση της ποίησής του και τις δηµόσιες σχέσεις. Οι
διανοουµενοπατέρες της εποχής, όµως, τον υποδέχονται
σκεπτικά. Ο Κωστής Παλαµάς είπε: «Τα ποιήµατά του µου
φαίνονται κάτι σαν ρεπορτάζ από την αρχαιότητα, αλλά ποιήµατα
όχι, πάντως». Ο Παλαµάς ήταν ο αρχηγέτης του πνευµατικού
κόσµου της εποχής του και ένιωθε απειλή της πνευµατικής
πρωτοκαθεδρίας. Ο Καβάφης και ο Παλαµάς όµως προέρχονται
από δυο διαφορετικούς κόσµους και ήταν αναπόφευκτη η
πνευµατική σύγκρουση. Από αυτή την κόντρα βγήκε ωστόσο ένα
µεγάλο ποίηµα, το "Περιµένοντας τους Βαρβάρους".

"Και τώρα τι θα γένουµε χωρίς βαρβάρους.
Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν µια κάποια λύσις."

Νοµίζω πως αυτός ο στίχος είναι τόσο αλληγορικός και

Κ ώ σ τ α ς Κ α β ά φ η ς
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ειρωνικός, τόσο ύπουλα επίκαιρος στους
καιρούς µας και τη σηµερινή Ελλάδα, που
πρέπει να µας ωθήσει να αναρωτηθούµε:
Ποιος είναι ο πνευµατικός και πολιτικός
κόσµος της χώρας; Που µας οδηγούν τα όσα
µας παρουσιάζουν; Μήπως ήσαν µια κάποια
λύσις αυτοί οι ξένοι; Η τρόικα; Ο έτσι; Ο
Αλλιώς; Κι εµείς τι κάνουµε για όλα αυτά; Που
οδηγούµαστε;

Στο θέµα που πραγµατευόµαστε, το
ποίηµα Περιµένοντας τους Βαρβάρους,
γραµµένο σε αρχαΐζουσα γλώσσα, άρχισε να
ενοχλεί όλο και περισσότερο το λογοτεχνικό
κατεστηµένο της Αθήνας.

"Ίσως το φως θάναι µια νέα τυραννία.
Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγµατα θα
δείξει."

Σήµερα όταν λες Παλαµάς σκέφτεσαι
τον "∆ωδεκάλογο του Γύφτου" και την
Αθηναϊκή Σχολή. Όταν λες Καβάφης µιλάς για
ένα ποιητή παγκοσµίου φήµης,
µεταφρασµένο σε πάνω από 60 γλώσσες,
έναν άνθρωπο που έχει επηρεάσει σε
παγκόσµιο επίπεδο την ποίηση και την τέχνη
ευρύτερα. Είναι ο πιο πολυδιαβασµένος
σύγχρονος Έλληνας ποιητής
παγκοσµίως, ακόµα και από τους
βραβευµένους µε Νόµπελ –το 1 963 και το
1 979 αντιστοίχως- Σεφέρη και Ελύτη.

Θα µπορούσαµε να γράψουµε πολλά
ακόµα για όσα συνθέτουν τον ποιητή και
άνθρωπο Καβάφη και την προσωπικότητά
του. Αλλά τότε θα έπρεπε να γράψουµε όχι
ένα άρθρο αλλά έναν τόµο.

Κλείνοντας θα παραθέσω την
προσωπική µου άποψη. Ο Καβάφης στην
ουσία του είναι διδακτικός, ερωτικός,
αρχαιοπρεπής, πολυδιάστατος,
πολυσυλλεκτικός, πολυσήµαντος, µα πάνω
από όλα αθεράπευτα Έλληνας, διότι
Έλληνας= δυνατός στο πνεύµα.

Υ.Γ.1 . Αυτού του είδους οι άνθρωποι
λείπουν σήµερα στο να στοχαστούν και να
εµπνεύσουν, δείχνοντας τον δρόµο. Ο
δρόµος σίγουρα είναι πνευµατικός, γιατί µόνο
έτσι οι Έλληνες δηµιούργησαν και βγήκαν
από δύσκολες καταστάσεις.

Υ.Γ.2. Ο Καβάφης έβαλε πολλούς από
τους δικούς του όρους στη ζωή.

"Ο αρνηθείς δεν µετανοιώνει.
Aν ρωτιούνταν πάλι,
όχι θα ξαναέλεγε

Μιχαήλ Τσουτσόγλου-Αλατίδης
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Κώστας Καβάφης

Μυστική, Μαγική Αττική µέρος 2

Συνεχίζουµε την

περιπλάνηση στα πανέµορφα

µονοπάτια της Αττικής.

Πάµε λοιπόν να

γνωρίσουµε το µαγικό βουνό της

Αθήνας, την ξακουστή Πάρνηθα!

Η Πάρνηθα βρίσκεται

βόρεια της Αθήνας. Καταλαµβάνει

έκταση 300 περίπου τετραγωνικών

χιλιοµέτρων και η υψηλότερή της

κορυφή, η Καραµπόλα, υψώνεται στα

1 41 3 µέτρα. Είναι µια από τις 1 6(!)

κορυφές που υπερβαίνουν τα 1 000

µέτρα υψόµετρο οι οποίες αρκετές

ηµέρες του χειµώνα σκεπάζονται από

χιόνι.

Έχει ανακηρυχθεί

περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους

και ένα σηµαντικό της τµήµα

απαρτίζει τον οµώνυµο Εθνικό

∆ρυµό. Εντάχθηκε στο δίκτυο Natura

2000, αποτελεί σηµαντική περιοχή για τα πουλιά (SPA) και στην τελευταία καταµέτρηση ο

πληθυσµός των κόκκινων ελαφιών βρέθηκε να απαρτίζεται από περισσότερα από 2000

άτοµα, ενώ εκπληκτικό γεγονός αποτελεί η επανεµφάνιση του λύκου µετά απο πάρα

πολλά χρόνια!

Γενικότερα η πανίδα του όρους ειναι πάρα πολύ πλούσια όπως άλλωστε κ η

χλωρίδα του. Κυρίαρχο είδος της τελευταίας είναι η Χαλέπιος Πεύκη. Από τα 800 µέτρα

και πάνω εµφανίζεται η Κεφαλληνιακή Ελάτη, που σχηµατίζει το µοναδικό ελατοδάσος

της Αττικής. Στην Πάρνηθα βρίσκουµε και άλλες µορφές βλάστησης, όπως η

παραρεµάτια (πλατάνια, ιτιές, λεύκες κ.τ.λ.). Στο βουνό υπάρχουν επίσης κέδροι, δρύες,

οστριές, αγριελιές, φυλίκια, φράξοι, κουτσουπιές, αγριοκοροµηλιές, σφενδάµια,

κουµαριές, µυρτιές, σχίνα, κράτεγοι κ.ά. , που εµπλουτίζουν την άγρια χλωρίδα του. Στην

χλωρίδα της Πάρνηθας περιλαµβάνονται περισσότερα από 1 .000 είδη, µεταξύ των

οποίων κρίνοι, κρόκοι, παιώνιες, καµπανούλες, ορχιδέες κ.ά. Πολλά από αυτά είναι

σπάνια και ενδηµικά, όπως η καµπανούλα του Celsius, η κόκκινη τουλίπα, ο κόκκινος

κρίνος, η άσπρη παιώνια, η µαύρη φριτιλάρια κ.ά

Κατά την αρχαιότητα στην περιοχή της Πάρνηθας αναφέρεται ένας

σηµαντικός αριθµός οικισµών. Αρχαίοι οικισµοί που αναφέρονται στην περιοχή είναι οι:

Αχαρνές, Φυλή, Φρυγία, Αιθαλία, Σφενδάλη, Χαστιαία, Κρωπιά, ∆εκελεία, Παιονίδα και

Μελαίνων. Σήµερα λειτουργούνε 2 ορειβατικά καταφύγια, το "Μπάφι" και το "Φλαµπούρι",

στα οποία φτάνει κανείς εύκολα µε το αυτοκίνητο ακολουθώντας την λεωφόρο Πάρνηθας

και προσπερνώντας το αντιαισθητικό καζίνο που βρίσκουµε στα δεξιά µας, όπως

ανεβαίνουµε, χτισµένο στην κορυφή µαυροβούνι. Και τα 2 καταφύγια ειναι

περιτριγυρισµένα από καλά σηµατοδοτηµένα µονοπάτια και προσφέρονται για

πεζοπορίες για ανθρώπους που η σχέση τους µε το βουνό δεν είναι σε υψηλό επίπεδο.

Όποιος όµως θέλει να απολαύσει της πιο εξωτικές οµορφίές θα πρέπει να

κουραστεί λίγο παραπάνω. Ο λόγος; Η ύπαρξη πολλών σπηλαίων µε σπουδαιότερο

εκείνο του Πανός στο φαράγγι του Κελάδωνα, καθώς και βάραθρα όπως του Κεραµιδιού,

του Ταµιλθιού, της Γκούρας στη δυτική Πάρνηθα, της ∆εκέλειας στην ανατολική Πάρνηθα

κ.ά.

Η Πάρνηθα διαθέτει επίσης πολλές πηγές, µε κυριότερες τις πηγές της Kιθάρας

(οι οποίες σχηµατίζουν την λίµνη Κιθάρα) στην Ανατολική Πάρνηθα και της Γκούρας στη

∆υτική Πάρνηθα. Και ναι, σωστά διαβάσατε, υπάρχουν πανέµορφα φαράγγια τα οποία

αξίζει να επισκεφτεί κανείς για την επιβλητική, εξωτική, σχεδόν ουτοπική οµορφιά τους!

Υπάρχουν πολλές καλά οργανωµένες οµάδες που οργανώνουν εκδροµές µε

λογικό οικονοµικό αντίτιµο. Λατρεµένη διαδροµή του υπογράφοντα αποτελεί η

πεζοπορεία προς το σπήλαιο του Πανός στο φαράγγι του Κελάδωνα. Το µονοπάτι

ξεκινάει κάτω από την µονή Κλειστών στη Χασιά, απο µία χαρακτηριστική εσοχή στη

µπαριέρα του δρόµου που είναι και σηµατοδοτηµένη. Η διαδροµή είναι κυκλική και η

απόσταση που πρέπει να διανυθεί γύρω στα 11 χιλιόµετρα. Ακολουθώντας τη διαδροµή

προς τη σπηλιά Πρέµη συναντά κανείς τρεχούµενα νερά (το χειµώνα. . . ) και µαγικά τοπία

ενώ η θέα από τη σπηλιά προς το φαράγγι του Κελάδωνα κόβει την ανάσα! Έπειτα

ανηφορίζουµε προς την πηγή Ταµίλθη που είναι πάντα πρόθυµη να ξεδιψάσει τους

στρατοκόπους.

Επόµενος προορισµός µας το Σπήλαιο του Πανός στο οποίο φτάνουµε

διασχίζοντας ένα από τα αρχαία µονοπάτια της Πάρνηθας. Εκεί αρχίζουν και τα

Μυστική, Μαγική Αττική!
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ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Συναισθηµατική νοηµοσύνη είναι ένας όρος που
έχει προταθεί από τους επιστήµονες τις τελευταίες
δεκαετίες για να περιγράψει ένα σύνολο δεξιοτήτων.

Σύµφωνα µε τον Γκόλµαν ο συναισθηµατικά ευφυής
άνθρωπος διαθέτει 4 βασικά στοιχεία:
• Την αυτοεπίγνωση
• Την αυτοδιαχείριση
• Την κοινωνική επίγνωση και
• Την διαχείριση των σχέσεων

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω µπορούµε να πούµε
ότι ένας άνθρωπος µε υψηλό δείκτη συναισθηµατικής
νοηµοσύνης έχει τα εξής χαρακτηριστικά: Είναι
διορατικός, ελέγχει τα συναισθήµατα του, καταβάλει
προσπάθεια να κατανοήσει τις απόψεις και τα
συναισθήµατα των γύρω του και να δει τα πράγµατα
από τη δική τους οπτική γωνία, ελέγχει τις
προσωπικές του προκαταλήψεις και δεν τις αφήνει να
επηρεάζουν την κρίση του για τις ικανότητες των
άλλων, είναι ικανός να συσπειρώνει και να
δραστηριοποιεί τους ανθρώπους γύρω του, δεν κρατά
επικριτική στάση απέναντι στους υφισταµένους του,
ασκεί κριτική µε εποικοδοµητικά σχόλια, είναι
ειλικρινής για τα συναισθήµατα του και τις προθέσεις
του, είναι υποστηρικτικός, αποφασιστικός,
εκφραστικός, είναι καλός στο να κρίνει χαρακτήρες, να
εµπιστεύεται το ένστικτο του και ξέρει πότε να πει
«όχι».

Για να βελτιώσει κανείς τη συναισθηµατική
νοηµοσύνη του χρειάζεται υποµονή και θέληση.
Μερικοί τρόποι είναι οι εξής:
• Αναγνωρίζουµε τα συναισθήµατα µας
• Αναλαµβάνουµε την ευθύνη των συναισθηµάτων µας
• Προσπαθούµε να προβλέψουµε τα συναισθήµατα µας
• Προσπαθούµε να είµαστε λιγότερο επιθετικοί

Η αποτελεσµατική διαχείριση των
συναισθηµάτων σύµφωνα µε τις παραπάνω
διαδικασίες συντελεί στην υποχώρηση των αρνητικών
συναισθηµάτων (φόβος, θυµός, άγχος / stress,
απογοήτευση κ.λ.π.) και των ψυχοσωµατικών
συµπτωµάτων που συνοδεύονται µε αυτά τα συναισθήµατα
(αυξηµένη αρτηριακή πίεση, στοµαχικές και άλλες
γαστρεντερικές διαταραχές, κεφαλαλγίες και αναπνευστικά
προβλήµατα).

Όπως αναφέρει και ο Αριστοτέλης στα Ηθικά
Νικοµάχεια, το να είσαι οργισµένος είναι εύκολο. Το να
εξοργιστείς όµως µε το σωστό άτοµο, για το σωστό
λόγο, στο σωστό βαθµό, τη σωστή στιγµή και µε το
σωστό τρόπο αυτό είναι δύσκολο.

Λεονάρδου Μάρα

δύσκολα καθώς στο σπήλαιο φτάνουµε κατεβαίνοντας σκαλοπάτια

λαξευµένα στο βράχο. Στους βράχους, γύρω από τη σχεδόν

καλυµµένη από πλατάνια είσοδο του σπηλαίου, υπάρχουν λαξευµένες

από την αρχαιότητα υποδοχές για τοποθέτηση των αναθηµάτων. Εκεί

υπήρχαν χαραγµένες επιγραφές, από τις οποίες µόνο µία κατορθώθηκε

να αναγνωσθεί από τους αρχαιολόγους στα τέλη του 1 9ου αιώνα. Έτσι

αποκαλύφθηκε τόσο το αρχαίο όνοµα της ρεµατιάς (Κελάδων), όσο και

του θεού (Παν).

Το σπήλαιο έχει είσοδο κωνικού σχήµατος που

εντυπωσιάζει τον επισκέπτη . Οδηγεί σε στενόµακρη αίθουσα,

µήκους 68 µ. περίπου και πλάτους κυµαινόµενου µέχρι 1 5 µ. Από

υπερυψωµένο στενότατο πέρασµα αριστερά, οδηγούµαστε σε δεύτερη

µικρή αίθουσα που έγινε ευρύτερα γνωστή µόλις το 1 960 από τον

σπηλαιολόγο Γιάννη Ιωάννου. Έχει µήκος 20 µ. , πλάτος 9 µ. και ύψος 4

µ. και µεγάλη λιθωµατική λεκάνη από όµορφο σταλαγµιτικό υλικό,

άλλοτε γεµάτη νερό και µε λευκούς σταλακτίτες. Από αυτή την αίθουσα

υπάρχει, σε ψηλότερο σηµείο της, δεύτερη αλλά απρόσιτη έξοδος –

είσοδος. Το δάπεδο της πρώτης αίθουσας είναι σκεπασµένο σε µεγάλο

µέρος του από πετρωµένες ροές (goors), οι οποίες έχουν σχηµατίσει

στο κέντρο του σπηλαίου µεγάλες λιθωµατικές λεκάνες. Οι τελευταίες

παλαιότερα ήταν γεµάτες νερό, καθώς στο σπήλαιο υπήρχαν τρεις

πηγές. Σε µία από αυτές ο Ι . Πετρόχειλος βρήκε το 1 952 πολλά

niphargos (τυφλά υδρόβια αµφίποδα).

Συνεχίζοντας την κατηφόρα µετά το σπήλαιο φτάνουµε πια

βαθειά στο φαράγγι του κελάδωνα όπου το κελάρισµα του νερού

ξεκουράζει µελωδικά τα αυτιά µας. Αφού περάσουµε το ποταµάκι

προσπαθώντας να µείνουµε στεγνοί(. . . ) ανηφορίζουµε προς την πίσω

µεριά της κορυφής Άρµα. Τρία ηλιόλουστα πλατώµατα συναντούµε στη

συνέχεια και η αλήθεια είναι πως αυτά είναι και τα πιο δύσκολα σηµεία

της πεζοπορίας µας. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να σηκωθείς από το

γρασίδι όταν ο ήλιος και όλη η φύση γύρω σου σε προτρέπουν να

χαλαρώσεις για λίγο…

Και κάπου εκεί ξεκινά η αντίστροφη µέτρηση για την επιστροφή

σε κατηφορικό µεν αλλά δύσκολο λόγο εδάφους τερέν. Τελικά το

µονοπάτι καταλήγει σχεδόν απέναντι απο το σηµείο εκκίνησης µας, εκεί

στην εσοχή της µπάρας στο δρόµο. Και είναι ευτύχηµα που µετά απο

τέτοια κούραση οι ταβέρνες της περιοχής έχουν τα πάντα για να

αναπληρώσουµε τις καµµένες θερµίδες! ! ! !

Η συγκεκριµένη διαδροµή δεν είναι εύκολη και καλό θα ήταν

για όσους δεν έχουν καλή σχέση µε το βουνό να την

πραγµατοποιήσουν στο πλαίσιο µιας οργανωµένης πεζοπορείας.

Συνιστάται δε η φυσική κατάσταση του ενδιαφερόµενου να είναι

τουλάχιστον µέτρια.

Απαραίτητος εξοπλισµός: Μικρό σακίδιο πλάτης , Αθλητικά άνετα

ρούχα Αντιανεµικό / αδιάβροχο µπουφάν, Απαραίτητα Ορειβατικό

µποτάκι (Η διαδροµή έχει αρκετά σηµεία σαθρά και δύσκολα.) Τα

µπατόν θα σας φανούν ιδιαίτερα βοηθητικά. Extra νερό και snack.

Μαναβάκης Χρήστος

συνέχεια από τη σελίδα 7

Μυστική, Μαγική Αττική!



σελίδα 9

∆ ΥΝΑ ΤΑ Κ Ι Α Θ Λ Η Τ Ι ΚΑ

µε τον Ιγκόρ Σουχοπάροβ

“Εφυγε” από τη ζωή ο
Γιόχαν Κρόιφ βυθίζοντας στη
θλίψη το παγκόσµιο ποδόσφαιρο.

O Oλλανδός ποδοσφαιριστής έδινε

µάχη µε τον καρκίνο, αλλά δεν κατάφερε να

κρατηθεί στη ζωή. Είχε διαγνωστεί µε καρκίνο

στον πνεύµονα και πέθανε σε ηλικία 68

χρόνων.

Στις 24 Μαρτίου πέθανε ήρεµος στη

Βαρκελώνη έχοντας δίπλα του την

οικογένειά του ύστερα από σκληρή µάχη

µε τον καρκίνο. Είναι µια βαθιά λύπη και σας

ζητάµε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα της

οικογένειας σε αυτές τις στιγµές του θρήνου"

αναφέρει η ανακοίνωση που αναρτήθηκε

στην ιστοσελίδα του.

Ο "ιπτάµενος" Ολλανδός είχε

ανακοινώσει τον Οκτώβριο ότι ο καρκίνος του

είχε. . . στήσει καρτέρι, µα σε δηλώσεις του

αργότερα έδειξε πόσο µαχητής ήταν. Είχε πει

ότι στον αγώνα που έδινε µε την ασθένειά του

ήταν µπροστά στο σκορ. . . µε 2-0.

∆υστυχώς, ο καρκίνος τον νίκησε.

To 1 991 υπέστη καρδιακό

επεισόδιο και υπεβλήθη σε διπλό

bypass. "Πέταξε" το τσιγάρο, στο

οποίο είχε µεγάλο εθισµό και έπειτα

πρωταγωνίστησε σε αντικαπνιστική

καµπάνια.

Η εµβληµατική ποδοσφαιρική

µορφή του Άγιαξ και αργότερα της

Μπαρτσελόνα, µε την οποία έκανε και

καριέρα προπονητή είχε πει για τα 20

τσιγάρα που κάπνιζε ηµερησίως: "Το

ποδόσφαιρο µου έδωσε τα πάντα, το

τσιγάρο µου τα πήρε σχεδόν όλα".

Ο Γιόχαν Κρόιφ κάπνιζε

µπροστά στα µάτια όλων, µέσα στα

αποδυτήρια. ∆εν τον ένοιαζε αν τον

βλέπουν. Αυτό ήταν το πάθος του, ένα

άφιλτρο Camel στο στόµα. . . Είχε

ανάψει ένα στη φυσούνα πριν από το

πρώτο του µατς µε τη φανέλα της

Μπαρτσελόνα. Οταν ο ίδιος έγινε

προπονητής και τον ρωτούσαν αν

επιτρέπει στους παίκτες του να καπνίζουν

απαντούσε µε τον εγωισµό του κορυφαίου:

"Αν είναι τόσο καλοί, όσο ήµουν εγώ, ας

κάνουν αυτό που θέλουν".

Κατέκτησε την χρυσή µπάλα τρεις

φορές (1 971 , 1 973, 1 974) ενώ αναδείχθηκε

από την ∆ιεθνή Οµοσπονδία Ιστορίας και

Στατιστικής του Ποδοσφαίρου (IFFHS)

κορυφαίος Ευρωπαίος ποδοσφαιριστής

του αιώνα και πήρε τη δεύτερη θέση

παγκοσµίως πίσω από τον Πελέ. Οι δυο

τους και ο Μπίτσα είναι οι τρεις

ποδοσφαιριστές, των οποίων τα ονόµατα

έχουν δοθεί σε µικρούς πλανήτες.

Γεννήθηκε στις 25 Απριλίου 1 947 στο

Άµστερνταµ και έµενε δίπλα στο γήπεδο του

Άγιαξ, στον οποίο εργαζόταν ως καθαρίστρια

η µητέρα του. Ετσι άρχισε την καριέρα του.

Αρχικά από τις ακαδηµίες του Αίαντα και

έπειτα στην ανδρική οµάδα.

Συνδύασε την παρουσία του στην

οµάδα µε το “ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο”

του Ρίνους Μίχελς. Το ποδόσφαιρο... µε το

οποίο βρέθηκε αντιµέτωπος και ο

Παναθηναϊκός του Γουέµπλεϊ, το 1 971 . Ενα

χρόνο µετά, το Φεβρουάριο του 1 972, ο τότε

πρόεδρος του Ολυµπιακού Νίκος

Γουλανδρής πλήρωσε 900.000 δραχµές, όσα

ζητούσε ο Άγιαξ για να έρθει στην Ελλάδα και

ν’ αγωνιστεί σε φιλικό αγώνα, κόντρα στους

«ερυθρόλευκους». Η οµάδα του Κρόιφ νίκησε

µε 2-1 και ο "ιπτάµενος Ολλανδός" έπαιξε

µόλις 25 λεπτά. . .

Η πρώτη θητεία του στον Άγιαξ

ολοκληρώθηκε το 1 973. Εκείνη την χρονιά

τον απέκτησε η Μπαρτσελόνα ένατι 2,5

εκατοµµύριων ευρώ. Το 1 978 άφησε την

Βαρκελώνη και

τότε

αγωνίστηκε για

τελευταία φορα

µε τους

"Οράνιε". Ηταν

από τα

“αστέρια” που

έκαναν καριέρα

και στις ΗΠΑ.

Στους Los

Angeles Aztecs

την περίοδο

1 979-80 και

στους

Washington

Diplomats το

1 980-81 .

Επειτα,

γύρισε στην

Ευρώπη και

στην ισπανική

Λεβάντε και

µετά στον Άγιαξ (1 981 -1 983). Την περίοδο

1 983-84 έκλεισε την καριέρα του στη

Φέγενορντ σε ηλικία 37 χρονών. Στην εθνική

Ολλανδίας αγωνίστηκε 48 φορές, από τις

οποίες τις 34 ως αρχηγός και πέτυχε 33 γκολ.

Το γεγονός ότι κάπνιζε αρειµανίως δεν

ήταν το µοναδικό του ελάττωµα. Είχε και ένα

ισχυρό ταµπεραµέντο που φλέρταρε

έντονα µε τον εγωισµό και την αλαζονεία...

Μεγάλος παίκτης, οι περισσότεροι που

έπαιξαν ποδόσφαιρο στο δικό του επίπεδο

είχαν στο dna τους το "σταριλίκι".

Ο Κρόιφ δεν φορούσε τη φανέλα µε το

"9" όπως συνηθιζόταν για ένα σέντερ φορ.

Όταν τα νούµερα που φορούσαν οι

ποδοσφαιριστές στις φανέλες τους

περιορίζονταν από το 1 έως το 11 , ο

Ολλανδός είχε επιλέξει το 9. Αλλά µόλις ο

κανονισµός άλλαξε διάλεξε το "1 4", ο αριθµός

που του άρεσε από µικρό παιδί. Οι

προπονητές του αν και είχαν αντιρρήσεις, το

δέχθηκαν και έπειτα έγινε… ταινία µε τίτλο «Η

φανέλα µε το 1 4».

Η Εθνική Ολλανδίας είχε συνεργασία

µε την Adidas και ο Κρόιφ συµβόλαιο µε την

Puma. Αρνήθηκε να φορέσει τη φανέλα µε τις

τρεις γραµµές της Adidas και η δική του είχε

πάνω δύο γραµµές! Ηταν τόσο σταρ που

έπιασε και µικρόφωνο! Κυκλοφόρησε ως

τραγουδιστής και το single "Oei Oei Oei

(Dat Was Me Weer een Loei)". Το τραγούδι

έφθασε µέχρι το Νο 21 των charts στην

Ολλανδία.

Τίτλοι ως ποδοσφαιριστής

Άγιαξ

Πρωτάθληµα Ολλανδίας (8)1 966, 1 967,

1 968, 1 970, 1 972, 1 973, 1 982, 1 983

Κύπελλο Ολλανδίας (5)1 967, 1 970, 1 971 ,

1 972, 1 983

Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης (3)1 971 ,

1 972, 1 973

Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (2)1 972, 1 973

∆ιηπειρωτικό Κύπελλο (1 )1 972

Μπαρτσελόνα

Πρωτάθληµα Ισπανίας (1 )1 974

Κύπελλο Ισπανίας (1 )1 978

Φέγενορντ,

Πρωτάθληµα Ολλανδίας (1 )1 984

Κύπελλο Ολλανδίας (1 )1 984

Τίτλοι ως προπονητής

Άγιαξ

Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (1 )1 987

Μπαρτσελόνα

Πρωτάθληµα Ισπανίας (4)1 991 , 1 992, 1 993,

1 994

Κύπελλο Ισπανίας (1 )1 990

Σούπερ Καπ Ισπανίας1 991 , 1 992, 1 993

Κύπελλο Κυπελλούχων Ευρώπης (1 )1 989

Κύπελλο Πρωταθλητριών Ευρώπης (1 )1 992

Γιόχαν Κρόιφ: Θλίψη για τον παγκόσµιο αθλητισµό…

Με τον Κούδα στην Τούµπα το 1973!



σελίδα 1 0γ έ λ ι ο με κόμικ
από τη Σοφιανού Μαρία

ΣTAΘHΣ
(κατά κόσμον Στάθης Δ. Σταυρόπουλος), γεννήθηκε το 1955 στον Πυργο Hλείας.Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες και Σκηνοθεσία Kινηματογράφου.Άρχισε να δημοσιεύει σκίτσα και γελοιογραφίες το 1981 στον “Oδηγητή” κι απο τότε συνέχισε για δέκα χρόνια στον “Pιζοσπάστη”,άλλα δέκα στα “NEA” και στη συνέχεια στην “Eλευθεροτυπία”. Τώρα δηµοσιεύει σκίτσα αλλά και αρθρογραφεί στο enikos.gr.Σε όλο αυτό το διάστημα συνεργάσθηκε με πλήθος εντύπων όπως το “ANTI”, η “Πρώτη”, η “Mακεδονία”, το “METPO”, το“EΠIXEIPΩ”, ο “METOXOΣ” και πολλά άλλα. Συνεργάζεστηκε επίσης με τους “4Tροχούς”, το “Δίφωνο”, την “Παρασκευή +13” κιάλλα. Έχει εικονογραφήσει πολλά βιβλία, κυρίως παιδικά, με τις εκδόσεις Kαστανιώτη, Kέδρος, Άγκυρα, Πατάκης, Παπαδόπουλοςκαι άλλες. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, έχει κάνει πλήθος ατομικές καθώς και τρεις εκθέσεις στις γκαλερίAστρολάβος και Aγκάθι. Έχει εκδόσει 21 άλμπουμ με γελοιογραφίες, τρία με σκίτσα χωρίς λόγια, ένα με κόμικ και ένα βιβλίο μεεικονοραφημένα τραγούδια.



σελίδα 11Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σβ ι β λ ί α...από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας
από τη Σοφιανού Μαρία

"Η Βερόνικα αποφασίζει
να πεθάνει"

Πάουλο Κοέλιο

Η Βερόνικα, λοιπόν, αποφασίζει να πεθάνει. Πολύ γρήγορα ο αναγνώστης
διαπιστώνει ότι η αρχική της προσπάθεια απέτυχε, ενώ ξυπνάει για να βρει τον
εαυτό της κλεισµένο σε ένα ψυχιατρικό ίδρυµα. Το πώς και το γιατί όλων των
παραπάνω θα το ανακαλύψετε µόνοι σας. Το σηµαντικό είναι η "βόλτα" της
Βερόνικας µέσα από τον κόσµο των τρελών.

Κι εδώ ο Κοέλιο, ο οποίος αποκαλύπτει ότι έχει ο ίδιος νοσηλευτεί στο παρελθόν,
αρχίζει να προκαλεί τη σκέψη: Τι σηµαίνει τρέλα; Ποιος θεωρείται τρελός στον
σηµερινό κόσµο; Είναι όντως αυτός ο ορισµός πάντα σωστός; Ή µήπως η
διαφορετικότητα τείνει να καταπιέζεται; Μήπως χρειαζόµαστε λίγη τρέλα τελικά;

. . .επιχειρώ να µελετήσω τη λεγόµενη "φυσιολογική" ανθρώπινη
συµπεριφορά. Πολλοίγιατροίπριν από µένα διενέργησαν αυτή τη µελέτη και
κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η φυσιολογικότητα είναι απλώς θέµα

κοινωνικής συναίνεσης· δηλαδή, εάν πολλοίάνθρωποι θεωρούν κάτι σωστό, τότε αυτό το πράγµα γίνεται σωστό.

Υπάρχουν πραγµατα που ορίζονται από την ανθρώπινη λογική: ότι βάζουµε τα κουµπιά στο µπροστινό µέρος του
πουκάµισου είναι λογικό, αφού θα ήταν πολύ δύσκολο να τα κουµπώσουµε στα πλάγια και αδύνατο αν βρίσκονταν στην
πλάτη.

Άλλα πράγµατα, όµως, επιβάλλονται σιγά σιγά, επειδή όλο και περισσότεροι ανθρωποι πιστεύουν ότι έτσι πρέπει να
είναι...

αποσπάσµατα

"Η Σκοτεινή Πλευρά του Ήλιου"

Χρύσα ∆ηµουλίδου

Μερικές φορές, όταν τα σύννεφα του µυαλού σκοτεινιάζουν τον ήλιο του και
το οδηγούν σε απύθµενα µαύρα πηγάδια, µπορεί να είναι γιατί η ψυχή δεν άντεξε
τον πόνο ή γιατί φοβήθηκε ή γιατί χάθηκε. Η µοίρα όµως της Μάγδας Αυγέρη είχε
προδιαγράψει αυτό το δρόµο πολύ πριν από τη γέννησή της. Ένα παλιό
ξεχασµένο µπαούλο ξεδιπλώνει το µυστικό της οικογένειας, κρυµµένο καλά για
πολλά χρόνια. Τότε η Μάγδα παρατάει τις σπουδές της στη Νοµική και γίνεται
αυτό που αποφάσισε η µοίρα. ∆ιάσηµη ζωγράφος! Κανείς δε γνωρίζει ότι πίσω
από τα ψυχρά γκρίζα µάτια της ο φόβος είναι καθηµερινός επισκέπτης που της
ορίζει τη ζωή. Ακόµη και τον Έρωτα! Μέχρι που γνωρίζει εκείνον που την κάνει να
µη νιώθει πια αυτό το φόβο. Για πόσο όµως; Τα πρώτα δείγµατα της Σκοτεινής
Πλευράς του Ήλιου αρχίζουν να εµφανίζονται όλο και πιο συχνά. . .

(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)



∆ιαδέχονται οι µέρες µου γρήγορα η µια τους την άλλη,

σα να ’ναι πουλιά που κυνηγιούνται στο σούρουπο

µιας ερήµου, µπερδεύονται, πέφτουνε το ένα τους

πάνω στο άλλο, χτυπιούνται ―σωριάζονται,

γίνονται ένα σώµα οι µέρες µου. Σφηνώνονται µες

στις Κυριακές οι ∆ευτέρες, µπλέκονται οι µήνες

καθώς τα χαρτιά της τράπουλας: Μάρτης

κι αµέσως ∆εκέµβρης, Αύγουστος έπειτα,

παγώνουν οι άκρες των χεριών µου καθώς

ψηλαφώ το λαβύρινθο, προσπαθώντας να βάλω µετά

την Κυριακή τη ∆ευτέρα, ή τον Απρίλη

πριν απ’ το Μάη. Να χωρίσω ξανά

τη βδοµάδα σε εικοσιτετράωρα.

Νικηφόρος Βρεττάκος

«Ο λαβύρινθος». Οδοιπορία, Γ΄, 1 972.
Ο πίνακας, «Ένα Βήµα Μπροστά», ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΕ SAMSUNG TABLETΑΠΟ ΤΟ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΡ∆Η




