
και οι καθηγητές

"εξοµολογούνται"...

Ο κ. Κόλλιας Ευθύµιος είναι ο υποδιευθυντής του 1 ου
εσπερινού ΕΠΑ.Λ Ταύρου και µέσα από την συνέντευξη θα
µάθουµε ορισµένα πράγµατα που θέλησε να µας πει για την
πορεία τους ως εκπαιδευτικός, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα
της εκπαίδευσης που απασχολήθηκε, για την σχέση του µε τους
µαθητές και το πως αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει ακόµη και
σήµερα όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν στον χώρο...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ.
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"η εµµονή της µνήµης"
και ο σουρεαλισµός του Σαλβαντόρ Νταλί

τ ο α ν θ ρ ω π ο π ο ύ λ ι

Η κουκουβάγια ως

σύµβολο σοφίας και

σύνεσης παραδίδεται

από την ελληνική

µυθολογία. Στην Αθηνά-

Παλλάδα οφείλει και το

λατινικό της όνοµα

Athene Noctua.

για τα λεφτά τα κάνεις όλα...

Όταν η απάτη γίνεται

επιστήµη, τότε την

κοινότητα της

πραγµατικής επιστήµης,

αφορούν τα σκάνδαλα

που διαδέχονται το ένα

το άλλο.

λίγες ανάκατες σκέψεις...
λίγες ανθρώπινες σχέσεις...

Οι άνθρωποι µας φέρονται µε τον

τρόπο που τους επιτρέπουµε.

Εµείς βάζουµε τον πήχη ψηλά ή

χαµηλά, εµείς θέτουµε τα όρια.

Σίγουρα δεν µπορούµε να

ελέγξουµε τη συµπεριφορά τους,

είµαστε σε θέση όµως να

ελέγξουµε το τι θα δεχτούµε και τι

όχι.

Ο σκληρός Απρίλης του '41

Η εισβολή άρχισε στις 6

Απριλίου 1 941 , στις 5.1 5'

το πρωί. Ενα τέταρτο

νωρίτερα δηλαδή από τη

στιγµή που επιδόθηκε η

σχετική διακοίνωση στον

Eλληνα πρωθυπουργό,

Αλέξανδρο Κοριζή. Τα

γερµανικά στρατεύµατα

προσέβαλαν τις ελληνικές θέσεις στη Μακεδονία, κατά µήκος

των ελληνοβουλγαρικών και των ελληνογιουγκοσλαβικών

συνόρων.
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Εφηµερίδα Μαθητικής Κοινότητας

1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου

Φύλλο 39ο - Απρίλιος 2017

Αρχισυνταξία:

Σκουρολιάκος Γιάννης

Συντακτική οµάδα:

Βαθρακογιάννης Γιάννης,

Βαρδαξοπούλου Ελπίδα,

Γιάννη Αθηνά,

Γρίβα Κωνσταντίνα,

Λεονάρδου Μάρα,

Μαναβάκης Χρήστος,

Μιχαηλίδης Κώστας,

Σουρµπάτης Γιώργιος,

Τσουτσόγλου-Αλατίδης Μιχάλης,

Χάσα Ίβα.

Υπεύθυνοι Καθηγητές

συντονισµού:

Μπαρσούκη Ευαγγελή

(σελιδοποίηση)

&

Τζανετέα Ρεβέκκα

Μία µέρα ο ∆ιογένης έτρωγε
ένα πιάτο φακές καθισµένος
στο κατώφλι ενός τυχαίου
σπιτιού. ∆εν υπήρχε σε όλη
την Ελλάδα πιο φθηνό
φαγητό από µία σούπα µε
φακές. Μ’ άλλα λόγια, αν
έτρωγες φακές σήµαινε ότι
βρισκόσουν σε κατάσταση
απόλυτης ανέχειας. Πέρασε
ένα απεσταλµένος του
άρχοντα και του είπε:

«Α! ∆ιογένη, Αν µάθαινες να
µην είσαι ανυπότακτος κι αν
κολάκευες λιγάκι τον
άρχοντα, δε θα ήσουν
αναγκασµένος να τρως
συνέχεια φακές.»

Ο ∆ιογένης σταµάτησε να
τρώει, σήκωσε το βλέµµα και
κοιτάζοντας στα µάτια τον
πλούσιο συνοµιλητή του
αποκρίθηκε:

«Α, φουκαρά αδελφέ µου! Αν
µάθαινες να τρως λίγες
φακές, δεν θα ήσουν
αναγκασµένος να υπακούς
και να κολακεύεις συνεχώς
τον άρχοντα.»

Ο ∆ΙΟΓΕΝΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΦΑΚΕΣ

" Ο χρόνος είναι η κατεξοχήν

παραληρηµατική και

σουρεαλιστική διάσταση. "

Σαλβαντόρ Νταλί

∆ιάλεξα να αποτυπώσω σε τοίχο του
σχολείου µας την ελαιογραφία του
Σαλβαδόρ Νταλί για τα χρώµατά της αλλά
και το θέµα της, τη σχετικότητα του
χρόνου. Είναι η πιο διάσηµη εικόνα του Νταλί
(στην Αµερική αναγνωρίστηκε µέσα από αυτό
τον πινάκα), µια ελαιογραφία σε καµβά που
δηµιούργησε το 1 931 και τρία χρόνια
αργότερα, όταν εκείνος ταξιδέψε στην
Αµερική, η ελαιογραφία του κατέληξε στο
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Της Νέας Υόρκης.
Η σκηνή στο έργο του, είναι η πραγµατική
έρηµος στην Καταλονία της Ισπανίας, εκεί
κοντά όπου έµενε ο Νταλί.

Στο έργο αυτό βλέπουµε ένα στρογγυλό
παραµορφωµένο ρολόι, έτοιµο σχεδόν να

λειώσει, να κρέµεται από ένα κλαδί, κι ένα
άλλο ακόµη να λειώνει στις άκρες ενός
τραπεζιού. Στη γη µια µορφή µε κλειστά τα
βλέφαρα, καλύπτεται κι αυτή από τούτο το
ρολόι, ενώ πάνω στο τραπέζι ένα άλλο
κλειστό πορτοκαλί ρολόι έχει συγκεντρώσει
µυρµήγκια επάνω του, λες και το. . . τρώνε!

Ο Νταλί ανέκαθεν είχε ένα θέµα µε τα
µυρµήγκια, σε σχέση µε την αποσύνθεση και
τον θάνατο. Και σε άλλα του έργα
παρατηρούµε την εµφάνιση τους πάνω σε
διάφορα αντικείµενα ή ακόµα και σε
ζωντανούς οργανισµούς. Άρα κι εδω, η
υπόµνηση πως ο χρόνος σε οδηγεί απευθείας
στον θάνατο είναι ορατή. Εξάλλου το τοπίο
είναι απόλυτα ήσυχο, σχεδόν νεκρικό.
Βλέποντας αυτόν τον πίνακα αισθάνεσαι πως
όλα έχουν παύσει. Ίσως να βρισκόµαστε µια
στιγµή, µετά το οριστικό τέλος. Όχι µια στιγµή
προτού όλα τελειώσουν, αλλά εφόσον όλα,
πλέον, τελείωσαν. Εφόσον ο χρόνος τελείωσε
τότε και η ζωή παύει. . .Βέβαια, η έννοια των
εύκαµπτων ρολογιών έχει κι άλλη µια
ερµηνεία. Την σηµασία της σχετικότητας του
χρόνου στην καθηµερινότητα µας, στην ζωή
µας εν γένει. Για αυτόν τον λόγο και το έργο
τιτλοφορήθηκε ως Εµµονή της µνήµης. Τι
σηµαίνει αυτό; Εµµένω σε µια εικόνα του
παρελθόντος µου. Εκεί όπου ο χρόνος
σταµάτησε. Σε εκείνα τα καταραµένα ή
ευλογηµένα λεπτά της ώρας;

Ενταγµένος αρχικά στο σουρεαλιστικό
κίνηµα, ο Νταλί δηµιούργησε µια εντελώς
προσωπική φόρµουλα, σύµφωνα µε µια
µέθοδο που ο ίδιος ονόµασε «κριτικο-
παρανοϊκή», πάνω στη βάση των µαθηµάτων
του Φρόιντ και επικεντρώθηκε έτσι στα
σύµβολα

"η εµµονή της µνήµης"
και ο σουρεαλισµός του Σαλβαντόρ Νταλί

η αποτύπωση της "εµµονής της µνήµης" σε τοίχο του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου.

συνέχεια στη σελίδα 3



σελίδα 3

Ο σουρεαλισµός ως όρος
χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά το
1 91 7 από τον Γάλλο ποιητή Γκιγιόµ
Απολλινέρ την εισαγωγή του
θεατρικού του έργου, "Οι µαστοί του
Τειρεσία". Ως κίνηµα δηµιουργήθηκε
το 1 924 µε το Μανιφέστο του Αντρέ
Μπρετόν, καθώς και την πραγµατεία
Une Vague de rêves του Λουί Αραγκόν.
Τα µέλη του κινήµατος αντέδρασαν σε
αυτό που οι ίδιοι ερµήνευαν ως µία
βαθιά κρίση του ∆υτικού πολιτισµού,
προτείνοντας µία ευρύτερη
αναθεώρηση των αξιών, σε κάθε
πτυχή της ανθρώπινης ζωής,
στηριζόµενοι στις ψυχαναλυτικές
θεωρίες του Φρόυντ και στα πολιτικά
ιδεώδη του Μαρξισµού. Ως κύριο µέσο
έκφρασης, τόσο στη λογοτεχνία όσο
και στις εικαστικές τέχνες, προέβαλαν
τον «αυτοµατισµό», επιδιώκοντας τη
διερεύνηση του ασυνειδήτου, την
απελευθέρωση της φαντασίας «µε την
απουσία κάθε ελέγχου από τη λογική»
και διακηρύτοντας τον απόλυτο µη
κοµφορµισµό. Συχνά ο όρος
χρησιµοποιείται µε διαφορετικούς
τρόπους ώστε να δηλώνει κάτι
φανταστικό, αλλόκοτο να αποτελεί µέσο
έκφρασης του ασυνειδήτου. Η απλή αυτή
χρήση του όρου είναι ανεπαρκής για την
περιγραφή του υπερρεαλιστικού
κινήµατος , όµως συνηθίζεται στην
καθοµιλουµένη «π.χ. ήταν µια εντελώς
σουρεαλιστή σκηνή». Ο Μπρετόν
αναγνωρίζεται ως κεντρική φυσιογνωµία
και ένας από τους σηµαντικότερους
θεωρητικούς τού κινήµατος, ενώ άλλα
διακεκριµένα µέλη υπήρξαν οι ποιητές
Πωλ Ελυάρ, Ρενέ Κρεβέλ, Ροµπέρ
Ντεσνός, Μπενζαµίν Περέ, Ροζέ Βιτράκ,
όπως και οι καλλιτέχνες Μαξ Ερνστ, Μαν

Ραίη, Ζαν Αρπ, Αντρέ Μασόν και Χουάν
Μιρό. Πολλοί από τους πρώιµους
σουρεαλιστές προήλθαν από το
προγενέστερο κίνηµα του Ντανταϊσµού
(καλλιτεχνικό κίνηµα αισθητικής αναρχίας
που αναπτύχθηκε µετά τον Πρώτο
Παγκόσµιο Πόλεµο στις εικαστικές τέχνες
καθώς και στη λογοτεχνία -κυρίως στην
ποίηση-, το θέατρο και την γραφιστική.
Μεταξύ άλλων, το κίνηµα ήταν και µια
διαµαρτυρία ενάντια στη βαρβαρότητα
του πολέµου και αυτού που οι
Ντανταϊστές πίστευαν ότι ήταν µια
καταπιεστική διανοητική αγκύλωση, τόσο
στην τέχνη όσο και στην καθηµερινότητα.
Ο Ντανταϊσµός χαρακτηρίζεται από
εσκεµµένο παραλογισµό και απόρριψη
των κυρίαρχων ιδανικών της τέχνης).

Ο Σαλβαντόρ Νταλί γεννήθηκε
στην πόλη Φιγέρες της Ισπανίας στις 11
Μαΐου 1 904 και πέθανε στις 23
Ιανουαρίου 1 989. Παρακολούθησε
αρχικά τα πρώτα µαθήµατα ζωγραφικής
και σχεδίου στην δηµοτική σχολή της
πόλης του. Μεταξύ 1 922 – 1 926 φοίτησε
στην βασιλική ακαδηµία καλών τεχνών
ρου Σαν Φερνάντο, αλλά το 1 926
αποβάλλεται από την ακαδηµία λίγο
πριν τις τελικές εξετάσεις εξ αιτίας της
δήλωσής του πως "κανένας
καθηγητής του δεν είναι άξιος να τον
κρίνει". Το 1 929 ο Νταλί γνωρίζει τη
µελλοντική σύζυγο του και µούσα του,
Έλενα Ιβάνοβνα Ντιακόνοβα γνωστή ως
Γκαλά. Την ίδια περίοδο γίνεται και
επίσηµα µέλος του σουρεαλιστικού
κινήµατος. Παράλληλα το 1 929
συνεργάζεται µε τον Λουίς Μπουνιουέλ
για τη δηµιουργία της ταινίας µικρού
µήκους, "Ανδαλουσιανός σκύλος".
Ουσιαστικά ο Νταλί βοήθησε στο σενάριο
της ταινίας. Το 1 930 επινοεί επιπλέον την
Παρανοϊκοκριτική µέθοδο, όπως την
αποκαλεί ο ίδιος, που αποτελεί ένα είδος
σουρεαλιστικής τεχνικής µε σκοπό την
πρόσβαση στο ασυνείδητο προς όφελος
της καλλιτεχνικής δηµιουργίας. Ο Νταλί
πειραµατίστηκε και µε τον κυβισµό αν και
οι γνώσεις του γύρω από το νέο αυτό
κίνηµα είναι αρχικά ελλιπείς. Το 1 932
συµµετέχει στην πρώτη µεγάλη
σουρεαλιστική, έκθεση στην Αµερική, απ'
όπου και αποσπά τις καλλίτερες κριτικές.
Πολλοί από την οµάδα των σουρεαλιστών
θεωρούσαν ότι ο Νταλί εκµεταλλεύεται το
κίνηµα. Και όντως, έτσι έκανε. ∆εν τον
ενδιέφερε στο έργο του να µιλήσει για το
ασυνείδητο γενικά όσο για το δικό του και
µόνο. Αργότερα, ο Νταλί θα εκθειάσει τον
Χίτλερ λέγοντας πως δεν υπάρχει τίποτα
πιο σουρεαλιστικό από αυτόν! Η θέση
του Νταλί στην Πολιτική είχε συχνά
χαρακτηριστεί ως υποστηρικτική του
φασιστικού καθεστώτος του Φράνκο
στην Ισπανία. Παρόλο που ο ίδιος
δήλωνε ότι δεν έχει πολιτική θέση.

Έλεγε ότι είναι αναρχικός, αλλά και
µοναρχικός, και τα δύο όµως σε
µεταφυσικό, επίπεδο και όχι σε
πολιτικό. Κάπως έτσι τον διέγραψαν
από το σουρεαλιστικό κίνηµα λόγω των
"µη πολιτικών" του θέσεων. Όταν ξεκίνησε
ο πόλεµος στην Ευρώπη ο Νταλί µε τη
σύζυγο του Γκαλά εγκαταστάθηκε στις
Ηνωµένες Πολιτείες και το 1 941 εργάζεται
για την WALT DISNEY για τη
δηµιουργία ενός κινουµένου σχεδίου το
(Destino). Το 1 942 δηµοσιεύεται ή
αυτοβιογραφία του The Secret Life of
Salvador Dali (Η κρυφή ζωή του
Σαλβαδόρ Νταλί). Μετά την παραµονή
του στην Αµερική, περνά το µεγαλύτερο
µέρος της ζωής του στην Ισπανία. Την
περίοδο 1 960 - 1 974 εργάστηκε στη
δηµιουργία του θεάτρου - Μουσείου
Γκαλά- Σαλβαντόρ Νταλί στο Φιγέρες. Ο
Νταλί χρησιµοποίησε το στοιχείο της
πρόκλησης και του σκανδάλου σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του, τόσο δηµόσια όσο
και µέσα από τα έργα του. Ήταν
εκκεντρικός γιατί στο κάτω κάτω αυτό
πουλάει πολύ στην Αµερική.

Το 1 942 εκδίδει το µυθιστόρηµα-
βιογραφία του «Η µυστική ζωή του
Σαλβαντόρ Νταλί». Γραµµένο από τον
ίδιο τον Νταλί. Το 1 982 ο βασιλιάς Χουαν
Κάρλος της Ισπανίας του απονέµει τον
τίτλο του Μαρκησίου. Στις 1 0 Ιουνίου την
ίδια χρονιά πεθαίνει η Γκαλά
προκαλώντας του µεγάλη θλίψη, ώστε
έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Ο Νταλί
πέθανε στις 23 Ιανουαρίου το 1 989 από
καρδιακό επεισόδιο στην πόλη που
γεννήθηκε. Ο τάφος του βρίσκεται στο
Μουσείο στην πόλη Φιγέρες.

Σοφία Χατζηµάρκου

"η εµµονή της µνήµης"
και ο σουρεαλισµός του Σαλβαντόρ Νταλί

συνέχεια από τη σελίδα 2
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Μια μέρα συνάχτηκαν όλα τα
πουλιά και συμφώνησαν να βάλουν τα
παιδιά τους στο σχολείο να μάθουν
γράμματα. Ήβραν και δάσκαλο και τον
διόρισαν. Άνοιξε το σχολείο κι επήραν τα
παιδιά τους και τα έγραψαν. Ύστερα από
λίγες μέρες, μερικά παιδιά πήγαν στο
σχολείο και δεν ήξεραν το μάθημά τους. Ο
δάσκαλος τα άφησε νηστικά το μεσημέρι.
Μέσα στα παιδιά που έμειναν τιμωρία
ήταν και το παιδί της κουκουβάγιας. Η
κουκουβάγια, άμα είδε πως εσχόλασαν τα
παιδιά το μεσημέρι και το μωρό της δεν
εσχόλασε, επήρε λίγο ψωμί και επήγε στο
σχολείο να του το δώσει. Καθώς
επήγαινε, την έφτασεν η πέρδικα. Έμεινε
κι εκείνης το μωρό σε νηστεία, κι επήγαινε
να του δώσει λίγο ψωμί. Λέγει η πέρδικα
της κουκουβάγιας:
– Να χαρείς τα μάτια σου, γείτονα· έχω
πολλή δουλειά και σε παρακαλώ να
πάρεις και του μωρού μου το φαΐ του.
– Το παίρνω γειτόνισσα, λέγει η
κουκουβάγια, αλλά δεν ξέρω το μώρο σου
ποιο είναι.
– Ω, λέγει η πέρδικα, όσο γι’ αυτό, είναι
πολύ εύκολο να το βρεις. Το μωρό μου
είναι το πιο όμορφο μωρό του σχολείου!
Η κουκουβάγια πήγε στο σχολείο.
Παρακάλεσε το δάσκαλο, κι αυτός
εδέχτηκε να δώσει το ψωμί του μωρού

της. Ύστερα είπε του δασκάλου να την
αφήσει να δει όλα τα παιδιά. Εκοίταξε
καλά καλά, δεν ήβρε το μωρό τη πέρδικας.
Εγύρισε πίσω, επήγε και ήβρε την
πέρδικα και της έδωσε το ψωμί της και της
λέει:
– Τι να σου κάμω! Εκοίταζα μιαν ώρα και
δεν το ήβρα το μωρό σου, γιατί μες στο
σχολείο δεν ήταν ομορφότερο μωρό από
το δικό μου!

Η κουκουβάγια ως σύµβολο
σοφίας και σύνεσης παραδίδεται από
την ελληνική µυθολογία.

Η θεά Αθηνά, η θεά της φρόνησης,
εντυπωσιάστηκε από τα µεγάλα µάτια και
την σοβαρή εµφάνιση της και έγινε το
αγαπηµένο της πουλί και το έµβληµά της
θεάς Αθηνάς. Άλλωστε στην Αθηνά-
Παλλάδα οφείλει και το λατινικό της όνοµα
Athene Noctua. Η θεά Αθηνά, εκτός από
θεά της σύνεσης και της σοφίας είναι και
η θεά του πολέµου γι αυτό και η
κουκουβάγια έγινε ο προστάτης που
συνόδευε τον ελληνικό στρατό στον
πόλεµο. Εάν µια κουκουβάγια πετούσε
πάνω από τους Έλληνες στρατιώτες πριν
από µια µάχη, αποτελούσε σηµάδι νίκης.
Πιο συγκεκριµένα και σύµφωνα µε τον
Αριστοφάνη (Σφήκες), η επίτευξη µιας
νίκης κατά των Περσών οφείλεται στο

πέταγµα µιας κουκουβάγιας η οποία
χρησιµοποιήθηκε από την θεά Αθηνά ως
αγγελιοφόρος (΄΄Γλαυξ γάρ ηµών, πριν
µάχεσθαι, τον στρατόν διέπτατο΄΄ ).
Χαρακτηριστική είναι και η αναφορά του
Αλεξανδρινού λεξικογράφου Ησύχιου ,
ενδεικτική της λατρείας των αρχαίων
Ελλήνων προς την κουκουβάγια,
σύµφωνα µε την οποία, πριν ξεσπάσει η
ναυµαχία της Σαλαµίνας, είχε πετάξει µια
κουκουβάγια ως προάγγελος της νίκης
των Ελλήνων. Οι κάτοικοι της Αθήνας
πίστευαν πως η θεά Αθηνά έπαιρνε
συχνά τη µορφή µιας κουκουβάγιας, όταν
ήθελε να παρουσιαστεί στους
ανθρώπους. Προστάτευε επίσης το
αθηναϊκό εµπόριο και την τιµούσαν µε την
παρουσία της φιγούρας της στην µία
πλευρά των αθηναϊκών νοµισµάτων.

"∆εν θα σας λείψουν του
Λαυρίου οι γλαύκες, θα

φωλιάσουν σε εσάς, θα γεννούν
τα αυγά τους µέσα στα

πορτοφόλια σας και µέσα σε αυτά
θα εκκολάπτονται ασηµένια

νοµίσµατα".

Αριστοφάνης (Όρνιθες)

Γλαύκα, το νόµισµα
Η Αθηνά, η θεά προστάτιδα της

πόλης και η κουκουβάγια (Athene noctua)
παραµένουν, µέσα από λεπτές και
κάποιες φορές σηµαντικές στυλιστικές
διαφοροποιήσεις, τα κυρίαρχα θέµατα
στην ασηµένια νοµισµατοκοπία της
Αθήνας από τις αρχές του 5ου µέχρι τα
µέσα του 1 ου αιώνα π.Χ. . Μετά το 479
π.Χ. , φύλλα ελιάς προστέθηκαν στις
κράνος της Αθηνάς, πιθανότατα για να
τιµήσουν τον θρίαµβο εναντίον της
Περσίας. Η καθαρότητα του αργύρου,
το κύρος και η δύναµη της Αθήνας,
κάνουν το αθηναϊκό νόµισµα γνωστό
και περιζήτητο σε όλο τον κόσµο. Η
Αθήνα το επιβάλλει στίς άλλες πόλεις-

το ανθρωποπούλι

συνέχεια στη σελίδα 5
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κράτη, µέλη της Αθηναϊκής Συµµαχίας,
και πλουτίζει. Ένας τεράστιος αριθµός
από τετράδραχµα κόπηκε
προκειµένου να χρηµατοδοτήσει
µεγάλα και σηµαντικά έργα (όπως ο
Παρθενώνας) και αργότερα για να
καλύψει το κόστος του καταστροφικού
για την Αθήνα Πελοποννησιακού
πολέµου. Το επίσηµο αθηναϊκό
νοµισµατικό βάρος (µια ασηµένια δραχµή
των 4.3 γραµµαρίων αργύρου, ένα
τετράδραχµο των 1 7.2 γραµµαρίων)
κυριαρχεί και υιοθετείται αργότερα από
τον Μεγάλο Αλέξανδρο, γιό του Φιλίππου
Β, για τις τεράστιες ανάγκες της βασιλικής
νοµίσµατοκοπίας του. Αποµιµήσεις του
αθηναϊκού νοµίσµατος κόβονται σε
πολλές περιοχές της ανατολής.

Επίσηµα η κουκουβάγια ονοµάζεται
γλαυξ. Το γένος της περιλαµβάνει πολλά
είδη, από τα όποια η γλαυξ-Αθηνά
αφθονούσε κατά την αρχαιότητα στην
Ελλάδα και ιδίως στην Αθήνα. Γι΄ αυτό,
για όποιον ανέφερε για σπουδαίο νέο
κάτι που ήταν πασίγνωστο, λέγανε
ειρωνικά τη φράση "Έκόµισε γλαύκα
εις Αθήνας".

Από την άλλη, ο ∆ηµήτριος Ε.
Μούρµουρας, (ανήκει στο Εργαστηριακό
∆ιδακτικό Προσωπικό Τοµέας Φυσικής
στη Σχολή ΕΜΦΕ - ΕΜΠ), θεωρεί την
Κουκουβάγια ως σύµβολο Σοφίας µια
Ιστορική Απάτη που οφείλεται σε
παρερµηνεία των Οµηρικών Κειµένων,
συγκεκριµένα από κακή µετάφραση της
Οµηρικής φράσης "γλαυκώπις Αθήνη". Η
έκφραση αυτή "γλαυκώπις Αθήνη"

αναφέρεται περίπου 80 φορές στον
Όµηρο, 30 στην Ιλιάδα και 50 στην
Οδύσσεια. Η Παρεξήγηση ξεκίνησε από
την σύγχυση που έγινε µεταξύ των των
λέξεων "γλαυκός" που σηµαίνει
"λαµπερός" και της λέξεως "γλαυξ" ή
"γλαύκα" που σηµαίνει κουκουβάγια. Οι
µελετητές λοιπόν του Οµήρου
παρασύρθηκαν και κατανοούσαν
λανθασµένα το "γλαυκώπις Αθήνη" αντί
για "απαστράπτουσα στην όψη Αθηνά"
ως "κουκουβαγιοθώρητη Αθηνά"! ! !

Στον σύγχρονο λαϊκό πολιτισµό
συναντάµαι την κουκουβάγια µε τις
ονοµασίες Χαροπούλι, όπου η

κουκουβάγια είναι η ψυχή ενός
πεθαµένου, η οποία ακούει τίνος ήλθε
η ώρα και έρχεται το σπίτι του να
κλάψει, καθώς και την ονοµασία
Ανθρωποπούλι την πήρε λόγω της
ανθρωπόµορφης όψης του. Σε όλο τον
ελληνικό χώρο το λάληµα της
κουκουβάγιας θεωρείται προµήνυµα
θανάτου, βαριάς αρρώστιας ή άλλου
µεγάλου κακού. Γι' αυτό αποκαλείται
(όπως και άλλα δυσοίωνα πουλιά)
ερηµοπούλι, κλαψοπούλι, νεκροπούλι,
ευφηµιστικά λέγεται και πλούτος ή
πληθερό (Άνδρος). Η πρόληψη ότι η
κουκουβάγια είναι δυσοίωνο πουλί
υπάρχει ήδη και στους αρχαίους
χρόνους. Χαρακτηριστική είναι η
µαρτυρία τού Θεοφράστου (Χαρακτήρες
1 6,8) ότι το συναπάντηµα των πουλιών
αυτών προκαλούσε στον δεισιδαίµονα
ταραχή. Πολλοί λοιπόν τη διώχνουν απ'
τα σπίτια τους, χωρίς να ξέρουν πώς
αδικούν έναν πραγµατικό φτερωτό φίλο,
αφού στην πραγµατικότητα η
κουκουβάγια προστατεύει τη γεωργία. ∆εν
την αποκαλούν τυχαία φτερωτή γάτα,
αφού καθαρίζει τους αγρούς από
ποντικούς κ.α. . Από σχετική στατιστική
προκύπτει ότι στο συσσίτιο της
κουκουβάγιας µιας χρονιάς
περιλαµβάνονται τουλάχιστον 2000
ποντίκια, εκτός από τις κάµπιες και άλλα
επιβλαβή ζούζουλα της γεωργίας.

Αλλά γιατί η Κουκουβάγια

Οι αετοί ήταν ανέκαθεν το σύµβολο της
ύψιστης ισχύος και µελετώντας την
παγκόσµια ιστορία, υπήρξε σύµβολο της
ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και της
βυζαντινής, ενώ στους νεώτερους
χρόνους θα δούµε τον αετό πάνω σε
πολλά εµβλήµατα και πολλές σηµαίες. Τα
Γεράκια ως σύµβολο του Πενταγώνου, το
κοινό χαρακτηριστικό που έχουν µε τους
αετούς, είναι το ότι πετάνε µε πολύ
µεγάλη ταχύτητα και έχουν πολύ καλή
όραση, είναι ικανότατοι πολεµιστές κι
αυτές τις ικανότητες θα ήθελαν οι
ηγεµόνες των εποχών να έχει ο κάθε
πολεµιστής τους. Η κουκουβάγια
αντίθετα, δεν πολεµούσε την µέρα, ούτε
φηµιζόταν για την σπιρτάδα της. Έχει
όµως κάποια χαρακτηριστικά, που της
δίνουν, όχι λιγότερο κύρος από τον αετό
και το γεράκι. Η κουκουβάγια δεν πετάει
απλά, πετάει πολύ αθόρυβα και όχι στο
φως του Ήλιου, αλλά εκεί που δεν βλέπει
κανείς άλλος, µέσα στη νύχτα. Αυτές τις
ικανότητες δεν τις έχει ούτε ο αετός ούτε
το γεράκι τα οποία µπορεί να βλέπουν
πολύ καλά τη µέρα, όχι όµως τη νύχτα. Η
κουκουβάγια όµως αντιπροσωπεύει και
τον παγανιστικό άρχοντα του υποκόσµου.
Την κουκουβάγια χρησιµοποίησαν και
οι Πεφωτισµένοι (il luminati, µια
µυστική οργάνωση που ιδρύθηκε τον

1 8ο αιώνα από τον Άνταµ Βάισχαουπτ
στη Βαυαρία) για να δηλώσουν ότι
αυτοί είναι οι σοφοί και οι ισχυροί
άνθρωποι του κόσµου. Το συγκεκριµένο
σύµβολο βρίσκεται και στο χαρτονόµισµα
του 1 δολαρίου, ως ένδειξη δύναµης και
κυριαρχίας στον κόσµο. Παράλληλα, η
πανίσχυρη οργάνωση Bohemian Grove,
που µέλη της είναι µόνο οι ισχυροί του
κόσµου έχει για σύµβολο τη Γλαύκα της
Αθηνάς. Η συγκεκριµένη µυστική
αδελφότητα διεξάγει συνέδρια κάθε χρόνο
στην Ουάσιγκτον.

Με λίγα λόγια, η κουκουβάγια
ενσαρκώνει όλες τις λατρείες και
επιθυµίες του πολεµιστή, του
αριστοκράτη, της κυριαρχίας, της πτήσης,
του ύψους, της ταχύτητας, της ορµής, της
νυκτερινής όρασης, της αρπαγής, της
ισχύος και της ακρίβειας του πλήγµατος…
Και τις ενσαρκώνει, διότι κανένας άλλος
πτηνό-θηρευτής (αρπακτικό σαρκοφάγο)
δεν µοιάζει τόσο πολύ µε τον άνθρωπο.
Έχει µεγάλο στρογγυλό κεφάλι, πρόσωπο
στρογγυλό σαν δίσκος, µεγάλα µάτια τα
οποία είναι µπροστά και µε οποία
εξασφαλίζει την µέγιστη όραση. Είναι
αδίστακτος θηρευτής. Αρπάζει µε τα
νύχια της το θήραµα και το σκοτώνει µε
µια κίνηση χτυπώντας το στο κεφάλι µε το
σκληρό και δυνατό ράµφος της.

Από την άλλη η κουκουβάγια θα
µπορούσε να νικήσει κάθε αετό και
κάθε γεράκι; Θα µπορούσε να νικήσει
κάθε πόλεµο χωρίς όπλα, µε το
µοναδικό ίσως όπλο, την γνώση;

Σκουρολιάκος Γιάννης
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Τον τελευταίο καιρό µε απασχολεί

πολύ το θέµα των σχέσεων µεταξύ των

ανθρώπων και βλέπω ολοένα και πιο

συχνά γύρω µου τους ανθρώπους να

κλείνονται ερµητικά στο µικρόκοσµό τους

και να θέλουν να ικανοποιήσουν µόνο τα

εγώ τους, την ίδια στιγµή που λαχταρούν

να εισπράξουν ενδιαφέρον και νοιάξιµο

από τους τριγύρω τους. Είναι σαν να

θέλουν να κερδίσουν την πιο όµορφη φιλική,

ερωτική ή συναδελφική σχέση, χωρίς όµως

να χάσουν τίποτα από τη βολή τους, χωρίς να

παραχωρήσουν χιλιοστό από τον ζωτικό τους

χώρο, χωρίς να επιτρέπουν ούτε µια ρωγµή

στο προσωπείο που διάλεξαν να τους

αντιπροσωπεύει στον έξω κόσµο, χωρίς να

κάνουν την οποιαδήποτε πράξη, που να

δηλώνει την επιθυµία τους αυτή. Σε µικρή

ηλικία η παραπάνω συµπεριφορά ίσως και να

µε πλήγωνε, αλλά «ευτυχώς» για µένα που

κατάλαβα από πολύ νωρίς ότι, ο

πραγµατικός και µοναδικός µου φίλος ήταν

µόνο ένας και οι περισσότεροι που µε

περιέβαλλαν ήταν υποκριτές ή τουλάχιστον

όχι φίλοι µε όλη την σηµασία της λέξεως.

Μέσα λοιπόν από αυτόν τον

προβληµατισµό µου αποφάσισα σε αυτό το

µηνιαίο άρθρο να µοιραστώ µαζί σας κάποιες

σκέψεις µου, για αυτές τις λιγοστές

πραγµατικές σχέσεις, που υπάρχουν στον

κόσµο όπου ζούµε και να δούµε τι φταίει

στην τελική σε όλο αυτό τον φαύλο κύκλο

των ανθρώπινων σχέσεων έτσι όπως το

εισπράττω εγώ µέσα από τα δικά µου τα

µάτια, µε σκοπό στο τέλος ο καθένας µας να

βγάλει τα δικά του συµπεράσµατα, είτε

συµφωνώντας, είτε διαφωνώντας

ολοκληρωτικά µε αυτά που θα διαβάσει εδώ,

γιατί τα θεωρεί ανούσια, άσχετα ή απλά

προσωπικές απόψεις, είτε δηµιουργώντας εξ

ολοκλήρου µέσα από την σπίθα των εδώ

γραφόµενων τις δικές του απόψεις για τις

«προβληµατικές» ανθρώπινες σχέσεις.

Η αλήθεια είναι, ότι αρκετές φορές στη

ζωή µας, αναρωτιόµαστε για τις σχέσεις µας

µε τους άλλους ανθρώπους. Κατά την

διάρκεια της ζωής µας, συναντάµε

διαφόρων ειδών ανθρώπους. Ανθρώπους

που είτε µένουν στην ζωή µας, είτε

φεύγουν, αλλά που πάντα κάτι αφήνουν

ως αποτύπωµα στο διάβα τους. Αυτό που

αφήνουν είναι άλλοτε γλυκό και άλλοτε

πικρό, αλλά ποτέ όµως το ίδιο.

Από την δική µας πλευρά σε αυτές τις

σχέσεις πάντα κάτι δίνουµε και απλά αυτό το

αλισβερίσι του πάρε δώσε δεν ξέρουµε ποτέ,

στην τελική, αν θα µας αφήσει άδεια την

τσέπη της ψυχής µας ή αν θα την γεµίσει µε

ένα σωρό πράγµατα που περισσότερο θα την

βαρύνουν παρά θα την ωφελήσουν.

Κάποιες σχέσεις είναι ευλογία ενώ

κάποιες είναι µαθήµατα ζωής. Οι

άνθρωποι, που περνούν από τη ζωή µας,

άλλοτε µας στηρίζουν, άλλοτε µας

δοκιµάζουν, άλλοτε µας χρησιµοποιούν

και άλλοτε µας ωθούν να βγάλουµε τον

καλύτερο ή τον χειρότερο εαυτό µας. Όλα

αυτά είναι πολύτιµες εµπειρίες, που µας

ωριµάζουν και µας αναγκάζουν να πάρουµε

θέση για το τι λογής σχέσεις θέλουµε τελικά

να έχουµε στη ζωή µας µε τους

συνανθρώπους µας.

Όταν η ζωή µας φέρνει αλλαγές,

ακόµα και προς το καλύτερο, κάποιοι

άνθρωποι αποµακρύνονται από κοντά

µας. Ίσως γιατί η προηγούµενη φάση της

ζωής µας να τούς πήγαινε περισσότερο,

ίσως γιατί ο νέος τρόπος ζωής µας δεν

τους ταιριάζει πια, ίσως γιατί πατιούνται

κουµπιά που πονάνε και αυτό είναι κάτι που

συµβαίνει και χρειάζεται να το αποδεχτούµε,

όσο δυσάρεστο κι αν είναι. Από την άλλη

πλευρά όταν είµαστε σε δύσκολη θέση και

νιώθουµε την ανάγκη για υποστήριξη, ποιος

είναι από αυτούς που τελικά παραµένει δίπλα

µας; Ποιος αφιερώνει χρόνο και ενέργεια για

µας; Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι αληθινοί µας

φίλοι. Μαζί στη χαρά και στη λύπη, στα

εύκολα και στα δύσκολα.

Οι άνθρωποι µας φέρονται µε τον

τρόπο που τους επιτρέπουµε. Εµείς

βάζουµε τον πήχη ψηλά ή χαµηλά, εµείς

θέτουµε τα όρια. Σίγουρα δεν µπορούµε

να ελέγξουµε τη συµπεριφορά τους,

είµαστε σε θέση όµως να ελέγξουµε το τι

θα δεχτούµε και τι όχι. Ένα λάθος µπορεί να

είναι τυχαίο. Τα απανωτά ψέµατα και οι δόλιες

συµπεριφορές δεν είναι τυχαία. Αν είµαστε

αποδέκτες τέτοιων συµπεριφορών

συστηµατικά, και µε ένα «συγγνώµη»

υποχωρούµε και παραµένουµε στη σχέση,

τότε κρυβόµαστε πίσω από το δάχτυλό µας

και ξεγελάµε τον ίδιο µας τον εαυτό.

Πρέπει κάποια στιγµή να µάθουµε να

αναγνωρίζουµε τις σχέσεις µε τους

ανθρώπους, που αξίζουν πραγµατικά και

πρέπει επίσης να προσέξουµε µήπως έχουµε

γίνει εγωπαθείς και παραπονιόµαστε ανά

πάσα ώρα και στιγµή στον περίγυρό µας,

που ο κόσµος δεν ασχολείται αδιάλειπτα µε

την ευτυχία µας. ∆εν πρέπει µόνο να

ζητάµε, από τους αγαπηµένους µας

ανθρώπους, αλλά αυτό που ζητάµε πρέπει

και εµείς να τους το προσφέρουµε απλόχερα.

Καµιά φορά ο φίλος που πονάει ίσως µας πει

«µην ανησυχείς, είµαι καλά», αλλά αυτό που

χρειάζεται στ’ αλήθεια είναι να τον κοιτάξουµε

στα µάτια και να του πούµε: «όχι βρε

φιλαράκι δεν είσαι καλά. Μίλησέ µου, είµαι

δίπλα σου».

Οι «βαριές» κουβέντες πληγώνουν

περισσότερο από τον φυσικό πόνο. Πρέπει

να έχουµε το νου µας µήπως, θεωρώντας

δεδοµένους τους δικούς µας ανθρώπους,

Λίγες ανάκατες σκέψεις …
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ξεφορτώνουµε άθελά µας πάνω τους τα

καταπιεσµένα συναισθήµατα από σχέσεις

που µας πόνεσαν και τις κουβαλάµε

ακόµα. Οι άλλοι, όσο κι αν µας αγαπούν, δεν

είναι τα συναισθηµατικά µας υποζύγια. Οι

πράξεις µετράνε, όχι τα λόγια. Συνήθως όσοι

αγαπούν δεν το διατυµπανίζουν, αρκούνται

στο να το δείχνουν µε µικρές ή µεγάλες

κινήσεις µέσα στην καθηµερινότητα. ∆εν

χρειάζεται να παρασυρόµαστε από τα µεγάλα

λόγια. Πρέπει να αφήσουµε τις

συµπεριφορές να µιλήσουν για την αλήθεια.

Κανείς δεν µπορεί να µας προσφέρει την

ευτυχία, ούτε να ανακαλύψει το σκοπό της

ζωής για λογαριασµό µας. Μην κάνουµε το

λάθος να περιµένουµε τους άλλους να µας

ανοίξουν το δρόµο στην προσωπική µας

ολοκλήρωση. Ο µόνος που µπορεί είµαστε

εµείς οι ίδιοι.

Η γνήσια αγάπη σε µια σχέση

ανθίζει όταν εξαλείφονται οι παντός είδους

«χειρισµοί», όταν αποδεχτούµε τον

άνθρωπο που είναι δίπλα µας γι΄ αυτό που

είναι κι όχι γι ’ αυτό που θα µπορούσε να είναι

και όλο αυτό κερδίζεται όταν βάζουν πλάτη

και οι δύο, µε αφοσίωση και ακεραιότητα.

∆ιαφορετικά απλώς δεν γίνεται να υπάρχει

γνήσια αγάπη.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι σε όλο αυτό

το παιχνίδι των σχέσεων ότι υπάρχουν και

σχέσεις τοξικές, υποκριτικές που απλά

υπάρχουν και πρέπει να το αποδεχτούµε και

υπάρχουν σχέσεις µη τοξικές και ξεκάθαρες

που και αυτές πρέπει να τις αποδεχτούµε και

να τις αγκαλιάσουµε. ∆εν πρέπει να

αφήνουµε τις τοξικές σχέσεις, να

µπερδεύουν το µυαλό µας και να

δηλητηριάζουν την ψυχή µας. ∆εν πρέπει

να ακούµε όσους νοµίζουν ότι κάτι έχουν να

µας πουν, παριστάνοντας τους σοφούς,

χωρίς ουσιαστικά να έχουν καµία ιδέα για όσα

ζήσαµε, ζούµε ή περνάµε ή ακόµα και για τα

θέλω µας, για τα όνειρά µας. ∆εν πρέπει να

αφήνουµε κανέναν µέσα σε αυτές τις τοξικές

σχέσεις να µας λέει τι είναι σωστό ή λάθος για

εµάς. Υποκριτές και τοξικοί άνθρωποι

δυστυχώς, υπάρχουν παντού και

εξαπλώνονται όπως η γρίπη του χειµώνα.

Κάπου εδώ όµως θα µε ρωτήσει κάποιος από

όλους εσάς. «Και γιατί αυτοί είναι υποκριτές

και τοξικοί και δεν είσαι εσύ». Και εγώ απλά

θα του απαντήσω. «Είναι υποκριτές γιατί

κρίνουν όσα κάνω, για όσα προσπαθώ και

κοπιάζω ή ακόµα κρίνουν και αυτά που

επιθυµεί το µέσα µου, υποτιµώντας την

σηµαντικότητά τους και προσπαθώντας να µε

πείσουν ότι κάνω λάθος, ενώ παράλληλα

εκείνοι κρύβονται πίσω από το

παρατεταγµένο δάκτυλό τους, που δυστυχώς

ή ευτυχώς πρέπει να ξέρουν ότι πίσω από

αυτό, φαίνονται και τοξικοί γιατί προσπαθούν

µε τη στάση και τη συµπεριφορά τους να

υπονοµεύσουν τη ζωή µου. Τόσο απλά.

Μία άλλη µερίδα ανθρώπων είναι

αυτοί που παραβιάζουν τον προσωπικό

µας χώρο, που δεν µας σέβονται και που

µας επιτίθενται λεκτικά, κάνοντας µας να

αναρωτιόµαστε για τα πάντα κάποιες φορές

ακόµη και για τον ίδιο µας τον εαυτό, ενώ

υπάρχουν και οι άνθρωποι που από

ενδιαφέρον (και καλά. . ) σου λένε την γνώµη

τους και την «δήθεν» συµβουλή τους και που

τελικά κανείς πραγµατικά δεν ξέρει τι υπάρχει

στις σκοτεινές γωνιές του µυαλού τους και

επειδή αυτοί οι άνθρωποι είναι σκοτεινοί και

εγώ φοβάµαι το σκοτάδι, απλά τους

διαγράφω στο επόµενο δευτερόλεπτο.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε το γεγονός

ότι όλοι µας έχουµε κενά, ελαττώµατα,

ψυχολογικά. Όλοι από κάπου µπάζουµε,

κάπου δεν είµαστε σωστοί, κάπου το

χάνουµε. Άλλος είναι υπερβολικά ανασφαλής

κι άλλος αλαζόνας. Άλλος δε διεκδικεί ποτέ το

δίκιο του και είναι µονίµως το θύµα κι άλλος

δε ζητά συγγνώµη που να χτυπάς τον κώλο

σου κάτω. Όλες αυτές οι συµπεριφορές

µπορεί να δηµιουργήθηκαν από τον τρόπο

που µας µεγάλωσαν οι γονείς µας, από τις

καταστάσεις που αντιµετωπίσαµε στη ζωή

µας, από το πώς αποφασίσαµε εµείς να

προχωρήσουµε στη ζωή µας. Μπορεί όµως

και να υπάρχουν, επειδή δε ζήσαµε ακόµα

τον κατάλληλο ρόλο σε µια ανθρώπινη

σχέση. Όλα αυτά όµως στην τελική µπορεί να

είναι η αιτία να µην αξίζουµε και εµείς

πραγµατικά να είµαστε η εισερχόµενη πλευρά

σε µία ανθρώπινη σχέση.

Όπως ανέφερα και πιο πριν, από

όλους τους ανθρώπους κάτι παίρνουµε.

Κάτι µας διδάσκουν, κάποιο κενό µας

κλείνουν και κάποια νέα πληγή ανοίγουν.

Κάτι µας δίνουν και κάτι µας παίρνουν,

γιατί οι ανθρώπινες σχέσεις ήταν και θα

είναι πάντοτε σχέσεις δοσοληψίας, χωρίς

αυτό να είναι απαραίτητα κακό. Γι’ αυτό

και ποτέ δεν είµαστε οι ίδιοι από σχέση σε

σχέση. Αλλάζουµε, διαµορφωνόµαστε και

απαιτούµε διαφορετικά πράγµατα από τον

κάθε άνθρωπο που θα περάσει απ’ τη ζωή

µας. Έτσι λοιπόν, µπορεί να είµαστε

υπερβολικά ανασφαλείς, γιατί ποτέ δεν

νιώσαµε σε µια σχέση απόλυτη σιγουριά, δε

βρέθηκε ακόµη ο άνθρωπος που θα µας

καθησυχάσει, θα µας θεοποιήσει, θα σβήσει

τις ανασφάλειές µας, δείχνοντάς µας πόσο

µας θαυµάζει. Από την άλλη µπορεί να

είµαστε αλαζόνες, γιατί δε βρήκαµε ακόµη το

δάσκαλό µας. ∆ε βρέθηκε κανείς να µας βάλει

στη θέση µας, να µας δείξει ότι κανείς δεν

είναι αναντικατάστατος κι ότι µπορεί κι αυτός

να µας πονέσει. Με τον ίδιο τρόπο µπορεί να

είµαστε πάντα το θύµα, γιατί έτσι µάθαµε γιατί

η τύχη και οι περιστάσεις τα έφεραν έτσι που

δε βρεθήκαµε ποτέ στη θέση του θύτη και το

κενό µας αυτό, θα καλυφθεί µόνο όταν

βιώσουµε και την άλλη πλευρά. Κάπως έτσι,

µαθαίνουµε απ’ τους περαστικούς της ζωής

µας και γινόµαστε κι εµείς περαστικοί στις

ζωές κάποιων άλλων. Μας γεµίζουν κενά και

τους γεµίζουµε κενά, σ’ ένα ατελείωτο πάρε-

δώσε, µέχρι κάποια στιγµή, µετά τις τόσες

εµπειρίες, να γίνουµε πιο ολοκληρωµένοι

από ποτέ.

Η άποψη του ‘’Γάτου Σπιρουνάτου’’.

Κλείνω αυτό το άρθρο µε τη

σηµείωση πως δεν έχω την πρόθεση να

δώσω συµβουλές σε κανένα. Γράφω µόνο

τις σκέψεις µου, που ίσως να είναι και

αφελείς και εκτός πραγµατικότητας. Πολύ

θα το ήθελα οι ανθρώπινες σχέσεις µας να

έχουν όλες «Happy End» ή να µην έχουν

«End» παρά µόνο «Happy», µάλλον όµως

αυτό δεν συµβαίνει. Ο χορός της ζωής έχει

τους δικούς του ρυθµούς κι εµείς

µαθαίνουµε αδιάκοπα τα βήµατα, που

ολοένα αλλάζουν καθώς κυλάει ο καιρός.

Πολύ θα ήθελα να ήµουν σε µια γωνιά

όταν διαβάζατε αυτό το άρθρο και να

άκουγα τα σχόλιά σας. Αναρωτιέµαι αν

όλα τα παραπάνω είναι δική µου αίσθηση

ή υπάρχουν κι άλλοι που έχουν την ίδια

γνώµη µε µένα. Το µόνο σίγουρο είναι ότι

ο καθένας από µας είναι ένα µωσαϊκό

διαφορετικών χαρακτηριστικών και

στοιχείων, αποτελούµενος από

ξεχωριστές εµπειρίες και µπορεί ν’

αλληλεπιδράσει µ’ ένα κάρο ανθρώπους,

αλλά να ταιριάξει ακριβώς, µόνο µε

κάποιον που θα έχει τις αντίθετες

ανασφάλειες. Όπως η φωτογραφία µε το

αρνητικό φιλµ. Ίδιοι, αλλά αντίθετοι. Μόνο

το αρνητικό σου µπορείς να καταλάβεις

εντελώς, γιατί θα ξέρεις πώς να το

διαχειριστείς. Περίεργο ε; Κι ύστερα λένε

πως είναι εύκολες οι ανθρώπινες

σχέσεις.……

και τώρα θα απαγγείλω..!!!!!
Σκέψεις απλές, σκέψεις πολλές

σκέψεις, που µείναν σκέψεις

µε τους ανθρώπους σκέφτηκες

τις σχέσεις αν αντέχεις;

Σκέψεις θολές, σκέψεις µουντές

φυλακισµένες σκέψεις

αν άντεξες τις σκέψεις σου

ψυχές πολλές θ’ αντέξεις.

Σουρµπάτης Γιώργος

λίγες ανθρώπινες σχέσεις!
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«Ο νόµος είναι σαν

τον ιστό της αράχνης.

Οι µικρές µύγες

πιάνονται, ενώ οι

µεγάλες σχίζουν το

δίχτυ και φεύγουν.»

Ανάχαρσις, 6ος π.Χ. αιών
(Σκύθης ηγεµόνας & φιλόσοφος)

Μια γνωστή ρήση λέει: Το χρήµα

πολλοί εµίσησαν, τη δόξα ουδείς! Για

ορισµένες φαρµακευτικές εταιρίες όµως

ισχύει τα αντίθετο: Τη δόξα πολλοί

εµίσησαν, το χρήµα ουδείς. Ο στόχος των

φαρµακευτικών επιχειρήσεων είναι να

αυξήσουν το κέρδος τους µε κάθε τρόπο.

Χωρίς να υπολογίσουν τίποτα, είτε αυτό

αφορά την ανθρώπινη ζωή, είτε αυτό αφορά

την οικονοµία ενός οργανισµού ή µιας

χώρας.

Όταν η απάτη γίνεται επιστήµη, τότε

την κοινότητα της πραγµατικής επιστήµης,

αφορούν τα σκάνδαλα που διαδέχονται το

ένα το άλλο. Πολλές φορές διάφορα

σκάνδαλα είναι τόσο ισχυρά σε µέγεθος που

ρίχνουν το κύρος του κλάδου, και αµέσως

αρχίζουν οι έρευνες αντιµετώπισης τον

θεµάτων που προκύπτουν για την

αποκατάσταση του. Έτσι ακριβώς συνέβη και

µε τις φαρµακευτικές εταιρίες που

παραβίασαν τους όρους του "υγειούς"

ανταγωνισµού και κατέληξαν να είναι κύρια

θέµατα σε εφηµερίδες για τον τρόπο που

λειτουργούσαν. ∆εν είναι καθόλου περίεργο

που το τελευταίο διάστηµα, µέσα σε λίγες

µέρες, ήρθαν στην επιφάνεια θέµατα που

ξεπέρασαν κάθε όριο φαντασίας και

παραλογισµού. Θα σας θυµίσω καταγγελίες

περί χρηµατισµού (κάτι που συνέβαινε πολλά

χρόνια) που κατέληγε στα χέρια δηµοσίων

λειτουργών και πολλών ιατρών, από

πολυεθνική φαρµακευτική εταιρεία-κολοσσό

για να εδραιωθεί στην ελληνική αγορά,

καθώς και το «πάρτι» µε τις

υπερκοστολογήσεις στις προµήθειες ιατρικού

υλικού δύο νοσοκοµείων για µια τουλάχιστον

τετραετία, πριν από την είσοδο της χώρας

µας στην περίοδο της κρίσης.

Άλλη µια υπόθεση που έσκασε ως

θέµα το 201 2, ήταν η βρετανική

φαρµακοβιοµηχανία GlaxoSmithKline η

οποία καλέστηκε να πληρώσει πρόστιµο-

ρεκόρ ύψους 3 δισ. δολαρίων για να θέσει

τέλος στη δίωξή της από τις αµερικανικές

δικαστικές αρχές. . . Κατηγορήθηκε για

«παράνοµη προώθηση ορισµένων

φαρµάκων, για µη αποκάλυψη ορισµένων

δεδοµένων που συνδέονται µε την ασφάλεια

των φαρµάκων και για ψευδείς δηλώσεις ως

προς την τιµή τους», όπως ανακοίνωσαν τα

υπουργεία ∆ικαιοσύνης και Υγείας των

Ηνωµένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια

συνέντευξης Τύπου. «Πρόκειται για τον

µεγαλύτερο συµβιβασµό για απάτη στον

τοµέα της υγείας στην ιστορία των Ηνωµένων

Πολιτειών και για την καταβολή του

υψηλότερου προστίµου από έναν

φαρµακευτικό όµιλο», δήλωσε ο Τζέιµς

Κόουλ, ο τότε υφυπουργός ∆ικαιοσύνης.

Το target group των φαρµακευτικών

εταιρειών δεν είναι όλοι οι ιατροί της

ειδικότητας που µπορούν να

συνεργαστούν, αλλά αυτοί οι γιατροί που

στην ουσία θέλουν να αυξήσουν το

κέρδος τους και που έχουν υψηλή

επισκεψιµότητα, καθώς και

συνταγογράφηση. Οι φαρµακευτικές

εταιρίες συνήθως είναι καλά οργανωµένες για

κάτι τέτοιο. Ο ρόλος του τµήµατος marketing

είναι καλά δοµηµένος στο πώς να προβάλλει

τη χρησιµότητα του προϊόντος ετοιµάζοντας

το διαφηµιστικό υλικό των ιατρικών

επισκεπτών. Έτσι γυρίζουν από ιατρείο σε

ιατρείο για να πείσουν τους γιατρούς να

συνταγογραφούν τα προϊόντα που παράγει η

εταιρεία τους. Στο οπλοστάσιο τους

περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων ο «βοηθός

επίσκεψης», ένα έντυπο µε το οποίο ο

ιατρικός επισκέπτης χτίζει τη ρητορική του

προβάλλοντας τα επιχειρήµατα που του έχει

ετοιµάσει το τµήµα µάρκετινγκ, καθώς

παρουσιάζει µονάχα επιτυχηµένα

αποτελέσµατα κλινικών δοκιµών που

αφορούν το προϊόν που προωθεί. Όλο αυτό

το υλικό συνοδεύεται από ένα πλήθος

παραϊατρικών γκάτζετ: γλωσσοπίεστρα µε το

σήµα της εταιρείας, στυλό µε το σήµα της

εταιρείας , φλασάκι USB µε το σήµα της

εταιρίας , θήκες για χαρτοµάντηλα µε το σήµα

της εταιρίας και διάφορα άλλα δείγµατα µε τα

προϊόντα της εταιρείας για να θυµάται ο

γιατρός την «φαρµακευτική εταιρεία» τη

στιγµή που εξετάζει τον ασθενή του.

Συνεπώς τα πορτµπαγκάζ των ιατρικών

επισκεπτών ξεχειλίζουν από τέτοια έντυπα

και µικροαντικείµενα, τα οποία στη συνέχεια

καταλήγουν στα γραφεία των γιατρών.

Ο τριγωνικός άξονας κέρδους, κάτι

που είναι άγνωστος ως όρος σε αρκετούς

ανθρώπους που εργάζονται ακόµη και

µέσα σε αυτές τις εταιρείες, είναι η

σταθερή προώθηση στην µεταξύ σύνδεση

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΙΑΤΡΟΥ – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ήταν αυτό που

µάθαµε από τις ειδήσεις στην τηλεόραση και

το τύπο για τα δυο καλά Φιλαράκια, του

ιατρού και του φαρµακοποιού που έστηναν

«χρυσές µπίζνες». Όταν ο ιατρός

ενδιαφέρθηκε να κάνει το αγροτικό του στην

αποµακρυσµένη περιοχή όπου βρισκόταν ο

φίλος του φαρµακοποιός εφάρµοσαν το

γνωστό κόλπο µε τις ψευδείς παράνοµες

συνταγογραφήσεις σε βάρος του ΟΓΑ. Όταν

κατέληξαν στο δικαστήριο, η φιλία «έσπασε»

και ο ένας έριξε τις ευθύνες στον άλλο. Ο

ιατρός είπε πως τον παρέσυρε µε την

επιµονή του ο φίλος του, ο φαρµακοποιός,

εξηγώντας του ότι αν γράψει στις συνταγές

ασθενών του φάρµακα από κάποιες

«συγκεκριµένες φαρµακευτικές εταιρείες»,

ανεβάζοντας τις πωλήσεις, έχει ο ιατρός

εξασφαλισµένα σαν µπόνους διάφορα

δωρεάν ταξίδια σε συνέδρια ανά τον κόσµο,

ενώ και ο φαρµακοποιός έχει κέρδος. Στην

σπείρα συµµετείχε και η µητέρα ενός εκ των

δύο σε ρόλο «κούριερ» (πηγαινοέφερνε

βιβλιάρια ασθενών), ο ιατρός έγραφε

φάρµακα συγκεκριµένης εταιρείας που δεν

χρειάζονταν οι ασθενείς αποµακρυσµένων

περιοχών, ενώ από τα βιβλιάρια κρατούσε το

ένα στέλεχος και έσκιζε το άλλο για να µην

µπορεί να καταλάβει ο ασφαλισµένος ότι είχε

γράψει άλλα φάρµακα άσχετα µε την πάθηση

και ακριβότερα, που κατέβαλε ο ΟΓΑ.

Καταλήγουµε στο γεγονός πως

είναι απαραίτητο να στηθεί µια επιτροπή

ελέγχου συνταγογράφησης και µια

επιτροπή ελέγχου φαρµακευτικής

δαπάνης από όλους τους φορείς της

αλυσίδας, τα υπουργεία, και τους

αντίστοιχους οργανισµούς, ώστε να

συλλέγει τα στοιχεία της φαρµακευτικής

δαπάνης σε µηνιαία βάση και να

συντάσσει µια αιτιολογική έκθεση, ώστε

να υπάρχει µια πλήρης διαφάνεια, και να

περιορίσει όλες τις λειτουργίες εις βάρους

τρίτων.

Γιάννη Αθηνά

για τα λεφτά τα κάνεις όλα...
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Η εισβολή άρχισε στις 6 Απριλίου

1 941 , στις 5.1 5' το πρωί. Ενα τέταρτο

νωρίτερα δηλαδή από τη στιγµή που

επιδόθηκε η σχετική διακοίνωση στον Eλληνα

πρωθυπουργό, Αλέξανδρο Κοριζή. Τα

γερµανικά στρατεύµατα προσέβαλαν τις

ελληνικές θέσεις στη Μακεδονία, κατά µήκος

των ελληνοβουλγαρικών και των

ελληνογιουγκοσλαβικών συνόρων.

Ο ελληνικός στρατός στα οχυρά

αντιστεκόταν σθεναρά απέναντι σ' έναν

εχθρό κατά πολύ ισχυρότερο...

«Ας τολμήσει όποιος θέλει να μετρηθεί μαζί
μας. Δεν θα περάσει! ΟΧΙ! Θα τιμήσουμε τα
όπλα μας σαν γνήσιοι Έλληνες στρατιώτες,
και θα σπάσει ο εισβολέας τα μούτρα του
πάνω στο φράγμα της φωτιάς μας, πάνω στα
φουσκωμένα από θυμό στήθεια μας ή θα
σκοντάψει θανατερά πάνω στα πτωματά
μας».

(Απόσπασµα από το γράµµα Έλληνα

στρατιώτη που υπηρετούσε στα

ελληνοβουλγαρικά σύνορα.)

Την ίδια στιγµή στην Αθήνα ήταν

φανερή µια διάθεση για γρήγορη

συνθηκολόγηση και παράδοση της χώρας

στους Γερµανούς εισβολείς, όπως

φαίνεται από το παρακάτω κείµενο:

«Συνιστώ εις τον Αθηναϊκόν λαόν ζωηρώς

πειθαρχίαν εις τας διαταγάς των αρχών,

ιδιαιτέρως δε επιµένω, όπως κατανοηθή

καλώς υπό πάντων, ότι, µέχρι της 6ης

απογευµατινής της σήµερον πρέπει να

παραδοθούν εις τα οικεία αστυνοµικά

τµήµατα τα υπό των ιδιωτών κατεχόµενα

όπλα (κυνηγετικά, στρατιωτικά πιστόλια και

µαχαίρια) πλην των παλαιών οικογενειακών

κειµηλίων. Οπου υψούται ελληνική σηµαία

πρέπει δεξιά της να υψούται και η Γερµανική»

Αµβρόσιος. Πλυτάς

(δήµαρχος Αθηναίων)

Στις 9 Απριλίου τα γερµανικά

στρατεύµατα καταλαµβάνουν τη

Θεσσαλονίκη, ενώ θα συνθηκολογήσει το

Τµήµα Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας. Στη

συνέχεια θα ακολουθήσει η κατάληψη της

Βέροιας και λίγο αργότερα της Κατερίνης, της

Κοζάνης και της Καστοριάς µε αποτέλεσµα

την υποχώρηση του κύριου όγκου των

ελληνικών δυνάµεων που βρίσκονται στην

Αλβανία.

Ως κύρια αιτία για την εισβολή των

στρατευµάτων της η ναζιστική Γερµανία

προέβαλλε την πρόσδεση της Ελλάδας

στη Μ. Βρετανία, γεγονός που

επιβεβαιώνει ότι ο Β' παγκόσµιος

Πόλεµος ήταν προϊόν της όξυνσης των

αντιθέσεων µεταξύ των ισχυρών χωρών

της Ευρώπης.

Στη διακοίνωση που επιδόθηκε στον

Πρωθυπουργό, στις 5:30 το πρωί της 6ης

Απριλίου του '41 , η κυβέρνηση του Χίτλερ

εξηγούσε τους λόγους:

«Η Ελλάς επιτρέπουσα εις αγγλικάς δυνάμεις
να θέσουν και πάλιν πόδα εις Ευρώπην και
ούσα το μόνον ευρωπαϊκόν κράτος που

έπραξεν τοιούτον τι, ανέλαβε βαρείαν ευθύνην
έναντι της Ευρωπαϊκής κοινότητος. Ασφαλώς
ο ελληνικός λαός δεν ενέχεται εις την εξέλιξιν
αυτήν. Εκ τούτου, είναι ακόμη βαρυτέρα η
ευθύνη της ελληνικής κυβερνήσεως εκ της
ανευθύνου τοιαύτης πολιτικής της. Ούτω, η
ελληνική κυβέρνησις εδημιούργησε μίαν
κατάστασιν, προ της οποίας η Γερμανία δε
δύναται περαιτέρω να μείνη άπρακτος. Οθεν
η κυβέρνησις του Ράιχ έδωσε εις τα
στρατεύματά της τη διαταγήν να εκδιώξουν εκ
του ελληνικού εδάφους τας βρετανικάς
δυνάμεις... Η κυβέρνησις του Ράιχ είναι
πεπεισμένη ότι εκδιώκουσα ταχέως εξ
Ελλάδος τους παρεισάκτους Αγγλους παρέχει
αποφασιστικήν υπηρεσίαν τόσον εις τον
ελληνικόν λαόν όσον και εις την ευρωπαϊκήν
κοινότητα...».

Την ίδια ηµέρα, ο Α. Χίτλερ µε

διάγγελµά του προς το γερµανικό λαό, έλεγε:

«Από της ενάρξεως του πολέμου η Αγγλία
κατέβαλλεν αδιαλείπτους προσπαθείας, διά
να δυνηθή και κερδίση τα Βαλκάνια ως
θέατρον πολέμου. Πράγματι, η αγγλική
διπλωματία, στηριχθείσα εις το πρότυπον του
παγκοσμίου πολέμου, επέτυχε κατ' αρχάς μεν
να προσεταιρισθή την Ελλάδα διά μιας εις
αυτήν προσφερθείσης εγγυήσεως και κατόπιν
να την εκμεταλλευθή τελειωτικώς χάριν των
ιδίων αυτής σκοπών... Ο γερμανικός λαός
ουδενός είδους διαφοράς έχει με τον
ελληνικόν λαόν, αλλ' ουδέποτε θα ανεχθώμεν
όπως καθώς συνέβη κατά τον παγκόσμιον
πόλεμον, άλλη δύναμις εγκατασταθή επί
ελληνικού εδάφους με τον σκοπόν, όπως εις
δεδομένην στιγμήν προελάση εκείθεν, εκ της
νοτιοανατολικής Ευρώπης εις τον γερμανικόν
ζωτικόν χώρον».

*Ολόκληρη η διακοίνωση: Β.Π. Παπαδάκη:
«Διπλωματική Ιστορία του Ελληνικού Πολέμου
1940 1945», Αθήναι 1957, σελ. 167 173)

Μπαρσούκη Ευαγγελή

ο σκληρός Απρίλης του '41

Γράμμα στρατιώτη από τα ελληνοβουλγαρικά
σύνορα, Αρχείο Μουσείου Εθνικής Αντίστασης,
31/3/1941.
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µε την Μαρία- Στέλλα (Ίβα) Χάσα

Αυτό τον µήνα σκεφτόµουν να πάρω µια συνέντευξη για
την σχολική µας εφηµερίδα, όχι από κάποιον µαθητή, αλλά από
κάποιον που ξεκίνησε ως µαθητής σαν εµάς και κατέληξε ως
εκπαιδευτικός. Ο κ. Κόλλιας Ευθύµιος είναι ο υποδιευθυντής του
1 ου εσπερινού ΕΠΑ.Λ Ταύρου και µέσα από την συνέντευξη θα
µάθουµε ορισµένα πράγµατα που θέλησε να µας πει για την
πορεία τους ως εκπαιδευτικός, στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα
της εκπαίδευσης που απασχολήθηκε, για την σχέση του µε τους
µαθητές και το πως αντιµετώπισε και αντιµετωπίζει ακόµη και
σήµερα όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν στον χώρο. Είναι
σηµαντικό να γνωρίζουµε ότι ο κ. Κόλλιας έχει βασική αρχή την
καλή επικοινωνία µεταξύ µαθητών και συναδέλφων του, διότι
πιστεύει στο οµαδικό πνεύµα, την σκληρή δουλειά και την
ορθολογική λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος.

Συνέντευξη από τον Καθηγητή της Φυσικής
και Υποδιευθυντή του Σχολείου µας, Κόλλια Ευθύµιο

Κ. Κόλλια, πείτε µας λίγα πράγµατα για την ζωή σας,
την οικογενειακή σας κατάσταση, την καταγωγή σας κτλ.

Λέγοµαι Κόλλιας Ευθύµιος, είµαι 55 ετών, γεννηµένος το
1 962 και είµαι παντρεµένος από το 1 989. Την σύζυγο µου την
γνώρισα όταν ήταν φοιτήτρια, την περίοδο που ήµουν και εγώ
φοιτητής. Αποκτήσαµε 2 παιδιά, µια κόρη και ένα γιο. Η κόρη
µου είναι 26 χρονών και έχει τελειώσει µηχανολόγος µηχανικός
στον Πολυτεχνείο της Πάτρας. Ο γιος µου είναι 22 ετών και είναι
στο 4 έτος φοιτητής στο τµήµα µάρκετινγκ και επικοινωνίας του
Οικονοµικού Πανεπιστήµιου Αθηνών(πρώην ΑΣΟΕ). Η
ειδικότητα µου είναι φυσικός και τελείωσα την εκπαίδευση το
1 985. ∆ούλεψα πολλά χρόνια σε φροντιστήρια ως ωροµίσθιος
καθηγητής και αργότερα διορίστηκα στην δηµόσια εκπαίδευση το
2008.

Μας είπατε πως είστε καθηγητής φυσικών επιστηµών.
Ήταν κάτι που θέλατε ή σας προέκυψε;

Από µικρός ένιωθα ότι είχα µια κλίση στις φυσικές
επιστήµες, µε εξίταρε το µάθηµα της φυσικής το οποίο το
θεώρησα ευχάριστο και συνεργατικό, και έτσι ευτυχώς προέκυψε
και έγινα φυσικός.

Ήσασταν σε πρωινό σχολείο πριν έρθετε εδώ;

Όπως σας είπα, διορίστηκα το 2008, στην Αλίαρτο
Βοιωτίας. Κατόπιν πήρα µετάθεση σε πρωινό ΕΠΑ.Λ του
κορυδαλλού και µετά κατέληξα στο 1 ο εσπερινό ΕΠΑ.Λ του
Ταύρου.

Τι σας έκανε να αλλάξετε το τελευταίο σχολείο;

Στο τελευταίο σχολείο πριν από δω, ήµουν στην διάθεση
της υπηρεσίας, δεν είχα οργανική θέση. Άνοιξε οργανική θέση
εδώ στο 1 ο εσπ. ΕΠΑ.Λ Ταύρου και ήρθα.

Πείτε µας αν θέλετε, µια κακή εµπειρία που έχετε από
το πρωινό σχολείο.

Γενικά τα πρωινά σχολεία είναι δύσκολα, ιδίως τα ΕΠΑ.Λ,
µε αυξηµένη παραβατικότητα. Οι εµπειρίες είναι πολλές, θετικές
και αρνητικές. Στις αρνητικές εµπειρίες θα τοποθετούσα τον

τρόπο αντιµετώπισης των µαθητών που είναι δύσκολος, διότι οι
µαθητές είναι ανήλικοι, οπότε δεν µπορείς να λειτουργήσεις πολύ
εύκολα σαν καθηγητής.

Θα θέλαµε να µας πείτε µια καλή και µια κακή
εµπειρία από σχολείο µας, και µια καλή στιγµή σας σε όλη
σας την ζωή είτε σε πρωινό είτε σε εσπερινό που
αισθάνθηκατε περήφανος για έναν συγκεκριµένο µαθητή ή
µαθήτρια;

Εµείς οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, γενικά, έχουµε ένα
βασικό προνόµιο που δεν ξέρω αν έχει άλλος επαγγελµατικός
κλάδος… την υστεροφηµία µας ίσως! Η πιο χαρούµενη εµπειρία
για ένα δάσκαλο/καθηγητή, είναι να δει ένα µαθητή του µετά από
χρόνια, και να τον χαιρετίσει εγκάρδια. Πάρα πολλοί µαθητές
από το 1 985 ουσιαστικά που δουλεύω στην ιδιωτική εκπαίδευση
και αργότερα στην δηµόσια εκπαίδευση είχαν επιτυχίες, και στην
εκπαίδευση τους, και στην καριέρα τους, όπως και στην
οικογένεια τους, και φυσικά µε κάνουν υπερήφανο.
Θεωρώ ότι είναι ευλογία που βρίσκοµαι στο 1 ο εσπ. ΕΠΑ.Λ
ταύρου. Θεωρώ, όσο εγωιστικό κι να ακούγεται, ότι είναι το
καλύτερο εσπερινό σχολείο της Ελλάδας. Νιώθω εδώ περά όχι
σαν επαγγελµατίας στην εκπαίδευση, γιατί µέχρι να έρθω εδώ
θεωρούσα τον εαυτό µου ότι πρέπει να είµαι καλός
επαγγελµατίας αλλά νιώθω λειτουργός. Το λειτουργός είναι πολύ
µεγάλη υπόθεση, νιώθω ότι µπορώ και λειτουργώ.

Φαντάζοµαι. Ο,τι καλύτερο είναι να δει ο δάσκαλος και
ο καθηγητής τον µαθητή του να προοδεύει και να φτάσει
κάπου ψηλά.

Βέβαια, αυτός είναι ο στόχος.

Ποιες νοµίζειτε ότι είναι οι ιδιαιτερότητες ενός
εσπερινού σχολείου;

Το εσπερινό ΕΠΑ.Λ είναι µια άλλη εµπειρία, που σαν
καθηγητής πλέων, βλέπεις ότι οι ιδιαιτερότητες είναι ότι οι
µαθητές στην πλειοψηφία τους είναι ενήλικες, και πάρα πολλοί
σε αρκετά προχωρηµένη ηλικία, οπότε οι απαιτήσεις τους είναι
διαφορετικές από τα παιδιά. ∆εν έχουµε παραβατικότητα ναι µεν,
αλλά σαν ώριµοι άνθρωποι και σκεπτόµενοι άνθρωποι, έχουν
περισσότερες απαιτήσεις από έναν ανήλικα, και συνάµα
περισσότερες ανάγκες.

Με ποιον τρόπο νοµίζετε ότι πρέπει να
αντµετωπίζουν τους µαθητές ενός εσπερινού σχολείου οι
καθηγητές;

Οι καθηγητές πρέπει να αντιµετωπίζουν τους µαθητές σαν
ενήλικες. Πρώτα από όλα πρέπει να υπάρχει σεβασµός. Ο
καθηγητής πρέπει να δείχνει σεβασµό στον µαθητή και να

και οι καθηγητές "εξοµολογούνται"

συνέχεια στη σελίδα 11
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αντιλαµβάνεται τα προβλήµατα που έχει, είτε προσωπικά, είτε
επαγγελµατικά. Έχουµε επίσης ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών
που έχουν οικογενειακά προβλήµατα, επαγγελµατικά
προβλήµατα και επιπλέον πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο
ενήλικας µε τις σκοτούρες που έχει στην καθηµερινότητα, είναι
πιο δύσκολο να προσαρµοστεί στην ύλη που πρέπει να του
µεταφέρεις, και σε αυτό πρέπει να είµαστε προσεκτικοί και
υποµονετικοί.

Αν υποθέσουµε ότι κάποιος από εµάς παρουσίαζε µια
αντικοινωνική συµπεριφορά, πως θα την αντιµετωπίζατε;

Γενικά δεναντιµετωπίζουµε τέτοιες συµπεριφορές, αλλά
για µια µορφή παραβατικότητας που µπορεί εµφανίσει ένας
µαθητής, δεν υπάρχει συγκεκριµένη συνταγή. Ανάλογα µε το
είδος και την περίπτωση της παραβατικής συµπεριφοράς, ο
καθηγητής οφείλει να προσαρµόζεται µε γνώµονα το καλό του
σχολείου και το συµφέρον του µαθητή. Χωρίς τιµωρίες όπως το
πρωινό σχολείο. Η τιµωρία είναι το έσχατο στάδιο, γιατί είναι
δεδοµένο ότι µιλάει σε ένα ενήλικα µαθητή, ο οποίος έχει λογική
και συνείδηση. Εάν φέρνει εµπόδιο την λειτουργία όλου του
σχολείου, συνάµα κάνει κακό στον εαυτό του, τότε υπάρχουν
προβλεπόµενες τιµωρίες.

Αν ήσασταν υπουργός παιδείας, τι θα αλλάζατε στην
εκπαίδευση της χώρας µας; Πως την βλέπετε έως τώρα και
σε πρωινό και σε εσπερινό επίπεδο;

Θα έκανα και εγώ µια µεταρρύθµιση όπως όλοι οι
υπουργοί παιδείας. Θα έκανα µεταρρύθµιση, Κόλλιας
(χαριτολογώντας βέβαια). Θα έκανα το εξής: το πρόβληµα στην
παιδεία µας είναι, ότι δεν υπάρχει! Προσπαθούµε να
ασχοληθούµε µε το εξεταστικό πρόβληµα, το πως τα παιδιά µας
θα µπουν σε µια ανώτατη βαθµίδα εκπαίδευσης, και δεν
ασχολούµαστε βασικά µε το εάν όντως τα παιδιά µας έχουν
µάθει κάτι. Κυρίαρχο πρόβληµα θεωρώ ότι είναι η συγκεκριµένη
ύλη, για ένα συγκεκριµένο τµήµα, για ένα συγκεκριµένο σύνολο
µαθητών. Είναι προφανές ότι µε την συγκεκριµένη πίεση που
υπάρχει στο σύνολο των µαθητών, τόσο σε γενικό επίπεδο, αλλά
και σε διαφορετικά επίπεδα µαθητών, το έργο είναι δύσκολο, µε
αποτέλεσµα και η αφοµοίωση των µαθητών να είναι αρκετά
δύσκολη. Θα έπρεπε το σχολικό πρόγραµµα να είναι πιο απλό
και πιο ευέλικτο. ∆ηλαδή ανάλογα µε τα τµήµατα που έχει, να
έχει και το δικό του ουσιαστικό πρόγραµµα.

Για τα φροντιστήρια τι έχετε να πείτε;

Τα φροντιστήρια τα έχουν κάνει αναγκαία γιατί είναι και
αυτό µέρος στο σύστηµα στην εκπαίδευση µας.

Είπατε ότι το καλύτερο εσπερινό ΕΠΑ.Λ είναι του
Ταύρου, εξάλλου, "αν δεν παινέψεις το σπίτι σου θα πέσει
να σε πλακώσει" που λέει και το ρητό. ∆εδοµένου αυτού,
θέλω να σας ρωτήσω πως είναι η σχέση σας µε τον κ. Ηλία
Σακκά, που ξέρουµε φυσικά ότι είναι ένας άψογος
άνθρωπος και ένας καταπληκτικός διευθυντής.

Ο κύριος Σακκάς και εγώ, εκτελούµε χρέη, εκείνος
διευθυντή και εγώ του υποδιευθυντή τον τελευταίο κοντά ενάµιση
χρόνο, και έχουµε ουσιαστικά σκεφτεί και πει, ότι το σχολείο
πρέπει να λειτουργεί δηµοκρατικά. Κυρίαρχο όργανο του
σχολείου είναι ο σύλλογος καθηγητών. Όλοι οι καθηγητές του
συλλόγου είναι άξιοι και ικανότατοι, τα προσόντα τους είναι
ξεχωριστά και η προσωπικότητα τους είναι υπέροχη. Οπότε
έχοντας αυτό το δυναµικό σε αυτό το σχολείο, δεν χρειάζεται και
ιδιαίτερη καθοδήγηση η κάποια υπόδειξη. Ξέρει από µόνος του ο
κάθε καθηγητής τι πρέπει να κάνει. Οπότε µε αυτή την λογική,
έχουµε το ίδιο όραµα… να κάνουµε το σχολείο δυνατό από
µαθητές και να έχουµε ένα εξαιρετικό σύλλογο. Γι’αυτό και το
χαρακτηρίζω το καλύτερο σχολείο της Ελλάδας. Η σχέση µου µε
τον κ. Σακκά, είτε ως καθηγητής είτε ως υποδιευθυντής, είναι
άψογη.

Το ξέρετε ότι κάθε φορά που λέω σε ένα συµµαθητή
µου ότι είναι η ώρα µαθήµατος του κ .Κόλλια, λένε ότι είναι
ο καλύτερος καθηγητής του σχολείου; Έχετε να πείτε κάτι
για αυτό;

Αυτό προσπέρασε το. Όλοι οι καθηγητές είναι το ίδιο
εξαιρετικοί. και ξαναλέω και επιµένω. Μην το προσωποποιούµε
σε ένα πρόσωπο. Ότι το σχολείο αποδίδει, οφείλεται στο σύνολο
των καθηγητών, δηλαδή δεν πα να ήµουν ο καλύτερος
υποδιευθυντής, 2-3 καθηγητές να είχες να σου δηµιουργούν
πρόβληµα, το σχολείο θα είχε άλλη φήµη. Υπάρχει άψογη
συνεργασία µε τους συναδέλφους. Από οµαδική δουλειά βγαίνει
η εικόνα του σχολείου, απλώς λόγω θέσης είµαστε η βιτρίνα.

*η συνέντευξη είναι προϊόν αποµαγνητοφώνησης για την οποία

ευχαριστούµε πολύ τον κ. Κόλλια.

και οι καθηγητές "εξοµολογούνται"
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ο κ α _ ό ς µ α ς ο κ α ι ρ ό ς

με τον Γιάννη Σκουρολιάκο
Η οικονομία της χώρας δεν κρεμιέται σε ένα λεπτό σχοινί, διότι θα είχεσπάσει. Η οικονομία αν είχε στόμα και μπορούσε να μιλήσει, θα είχεζητήσει βοήθεια από ψυχίατρους διότι αυτοί που την διαχειρίζονται, κάθεάλλο παρά φυσιολογικοί δεν είναι. Και ας μην γελιόμαστε, δεν είναι μόνο οιτελευταίοι το πρόβλημα, αλλά όλη η πολιτική σκηνή όλων των τελευταίωνετών που χρυσοπληρώνουμε για να μας σώσουν, και καταλήγουμε όλοι στοσυμπέρασμα ότι με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, φως στο τούνελ βλέπειμόνο η Νικολούλη και κανείς άλλος.Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να μαζευόμαστε και να κόψουμε καικάποιες περιττές λέξεις, όπως η καλημέρα, λόγω της λιτότητας, επειδήστο τέλος θα φορολογηθεί και αυτή. Μπήκαν φόροι παντού. Στο εισόδημα,στα ακίνητα, στα κινητά, στην περιουσία, στα δημόσια αγαθά, στιςυπηρεσίες, σε ιδιώτες, σε μισθωτούς, σε συνταξιούχους, σε επιχειρήσεις,σε ό,τι περπατάει, πετάει ή κολυμπάει... Και χαράτσια από πάνω. Για ταταμεία, για τις συντάξεις, για το δημόσιο, για τους αναξιοπαθούντες, γιαόσους... αναπνέουν.Στις ταινίες τρόμου, συνήθως κάποιο τέρας κυνηγάει τον κόσμο να τουπάρει την ψυχή. Στην Ελλάδα σε κυνηγάει το κράτος… Και δεν μου λεςκύριέ μου, ΕΝΦΙΑ πλήρωσες; Την εφορία; Μήπως ήσουν από τουςάπιστους και είχες μπλοκάκι και το έκλεισες; Νόμιζες θα γλυτώσεις ε;Έχεις λεφτά στην Τράπεζα; Και γιατί τα ξοδεύεις από δω και από κει;Έχεις λεφτά στο στρώμα; Έγκλημα! Αχά, έχεις και αυτοκίνητο ε;πονηρούλη! Νομίζεις έτσι εύκολα θα το κυκλοφορείς πληρώνοντας μόνοτέλη; ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΣΥΝΤΡΟΦΕ, που νόμιζες ότι θα βάζεις βενζίνη χωρίςφόρο πάνω στον φόρο! Ξέχασα τίποτα; Α ΝΑΙ! Φόροι Στο Ίντερνετ, στονκαφέ, στον αέρα τον κοπανιστό των ηλεκτρονικών τσιγάρων.ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ! Αλλά από την άλλη ανπαρακολουθήσεις δηλώσεις πολιτικών πρόσωπων και το σκεφτείς καλά, θα πεις να 'ναι καλά τα παλικάρια! Ο θεός να τους δίνει χρόνια πουμας έσωσαν! Όλα είναι καλά τώρα για όλους τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες και τους επιστήμονες. Ευτυχώς,έκανε η Παναγιά το θαύμα της και βρέθηκαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι να μας συνδράμουν! Και για να ξέρουμε ποιους πρέπει να ευχαριστούμεκάθε μέρα και κάθε Κυριακή στην εκκλησία, είχατε ακούσει αρχές Φεβρουαρίου τι βγήκε και είπε ο κ. Πετρόπουλος; Ότι πολλοί ελεύθεροιεπαγγελματίες τον σταματούν στον δρόμο και του λένε "μας σώσατε. Επιτέλους μπορούμε να πληρώσουμε εισφορές γιατί παλιά δενμπορούσαμε ήταν πολύ υψηλές και δεν πληρώναμε". Και ότι οι αγρότες πλέον με το νέο σύστημα μπορούν να πληρώνουν χαμηλές εισφορέςώστε "να απολαύσουν το δικαίωμα της εθνικής σύνταξης που δεν το είχαν πριν". Όσοι δεν πιστεύουν στους εξωγήινους, καλό είναι νααρχίσουν να το κάνουν. στήθηκαν διαγαλαξιακοί φιλεύσπλαχνοι οργανισμοί με σκοπό να μεταφέρουν όλα τα χρήματα στην Ελλάδα για να μπορείο λαός να πληρώνει τους φόρους. Έρχονται κάθε μέρα από το Σείριο αρμάδες UFO και φέρνουν χρήμα στον ελληνικό λαό. Και να ξέρετεγίνεται χρόνια αυτό. Η μεταφορά χρημάτων προς την γη ξεκίνησε από τον ΓΑΠ, με το περίφημο «λεφτά υπάρχουν». Βέβαια αυτόπαρερμηνεύτηκε διότι ο άνθρωπος έλεγε όταν μαζέψουμε το κράτος και πληρώνουν όλοι φόρους, τότε θα λυθεί το ζήτημα. Και από τότε ηλέξη φόρος, έγινε εθνικό σπορ.Οι μισθοί έπιασαν πάτο. Η αδήλωτη εργασία έγινε απαραίτητη προϋπόθεση πρόσληψης και όχι μόνο αυτό, αλλά στην περίπτωση πουπάρεις λίγα ένσημα, είναι τρίωρης 4ημερης απασχόλησης το μήνα και τα ταμεία χάνουν ένα σωρό λεφτά με φυσικό επακόλουθο την μείωσημισθών και συντάξεων. Θα δουλεύεις όλο το μήνα για 500€ και εσύ με τις απώλειες ενσήμων που θα έχεις, θα πρέπει να αρχίσεις ναπιστεύεις σε θαύματα όχι για το αν θα πάρεις σύνταξη, αλλά για το αν θα βρεθεί δουλειά στα 67 για να συμπληρώσεις τα χρόνια που έχασεςως σύνολο.Όμως το χειρότερο όλων δεν είναι η απάνθρωπη καθημερινότητα. Το χειρότερο είναι η έλλειψη στόχου. Ξέρετε σε ποιο επίπεδοβρισκόμαστε ως οικονομία; Σε αντίστοιχο με εκείνο που εμφάνιζαν οι ΗΠΑ αμέσως μετά το κραχ του 1929. Βέβαια, εκείνοι κάποια στιγμήανέκαμψαν. Εδώ αντίθετα δεν προδιαγράφεται, τουλάχιστον προς το παρόν, οποιαδήποτε ανάκαμψη. Δεν προδιαγράφεται οποιαδήποτεανάκαμψη, διότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη σωστής διαχείρισης πόρων. Και δις να μας δώσουν, πάλι κομμάτι από την πίτα θα πάρουνσυγκεκριμένα άτομα, και στο τέλος θα πληρώσουν οι άλλοι τον λογαριασμό. Πάλι θα πληρώσουμε φόρους, θα μας κόψουν και άλλο από ταχρήματα που θα παίρνουμε και θα ξαναγίνει ένα μπάχαλο η χώρα όπως είναι σήμερα.Έχει αναρωτηθεί κανείς, που πάνε τα χρήματα; Που πήγαν όσα δανεικά πήραμε έως σήμερα; Πως κοστολογούσαν τα έργα τουδημόσιου; Αν με τους φόρους που πληρώνουμε, έχουμε και τις αντίστοιχες υποδομές εκεί που χρειάζεται καθημερινά ο φορολογούμενοςπολίτης; Τελικά που καταλήγουμε; Οτι όλοι ζούμε σα να μην συμβαίνει τίποτα. Σηκωνόμαστε κάθε μέρα να πάμε στις δουλειές μας (όσοιέχουν), χρυσοπληρώνουμε τα πάντα στο πήγαινε έλα, διαβάζουμε τις υποκινούμενες ειδήσεις που μας πλασάρουν, πληρώνουμε έναεκατομμύριο φόρους και κάθε μέρα διαβάζουμε ότι η οικονομία καταρρέει. Λέμε θα έρθουν καλύτερες μέρες χωρίς να γνωρίζουμε τον τρόπο,είτε κάποιο σχέδιο για να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και ζούμε σχολιάζοντας τους άλλους, διότι όπως και να έχει ρε αδελφέ, γιατον Έλληνα πάντα οι άλλοι φταίνε, μην χαλάσουμε το σερί.

μετρώ, αντιμετρώ
και... δεν μου βγαίνουν!




