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Αναζητώντας . . .την ιστορικότητα
της εορτής των

Χριστουγέννων

Σελίδα 6

Η µεγάλη γιορτή της «κατά σάρκα

Γεννήσεως του Χριστού», γνωστή σε µας µε

την ονοµασία «Χριστούγεννα», κατά τους

πρώτους µετά Χριστόν αιώνες δεν

γιορτάζονταν, όπως την γνωρίζουµε σήµερα,

δηλαδή στις 25 ∆εκεµβρίου. Αξίζει λοιπόν,

τον κόπο να ρίξουµε ένα βλέµµα στο

απώτατο ιστορικό παρελθόν της, γιατί η

γιορτή αυτή έχει τη δική της ιστορία.

ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ? (ΘΕΩΡ Ι ΕΣ Γ Ι Α ΤΗΝ
21 η ΔΕΚΕΜΒΡ Ι ΟΥ) Σελίδα 3

Παγκόσμια ανακάλυψη
από απόφοιτη του Πολυτεχνείου
Κρήτης . Δημιούργησε την
ηλεκτρονική «ταυτότητα καρδιάς» Σελίδα 9

∆υστυχώς κύριοι, επτωχεύσαµεν",

ανακοίνωσε στις 1 0 ∆εκέµβρη,

του 1 893 ο Χαρίλαος Τρικούπης

στη Βουλή. Σελίδα 3



σελίδα 2

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ο μέσος Έλληνας. Κάθε χρόνο έπαιρνε τα Χριστούγεννα το δώρο του και πήγαινε στα
μαγαζιά για να ψωνίσει για τα αγαπημένα του πρόσωπα και για το σπίτι του………… Σαν παραμύθι ακούγεται ότι κάποτε στην
Ελλάδα οι εργαζόμενοι έπαιρναν δώρο Χριστουγέννων. Σαν παραμύθι ακούγεται, επίσης, ότι αυτή η χώρα θα έφτανε κάποτε
στην χρεοκοπία. Κι όμως, συμβαίνουν και τα δύο. Και το δώρο καταργήθηκε και η χρεοκοπία είναι... προ των πυλών. Κι όλα
αυτά γιατί αυτή την χώρα την κυβέρνησαν και την κυβερνούν κλέφτες, αλήτες και απατεώνες, όπως λέει ο λαός. Να τους
χαιρόμαστε για μία ακόμη φορά. Και τα μικρά παιδιά, τα οποία περιμένουν δώρα από τους γονείς τους, τι να πουν, από την
στιγμή που τους ακούν κάθε μέρα να παραμιλάνε, βλέποντας τους λογαριασμούς και τα χαράτσια να πλημμυρίζουν το σπίτι
τους ; Φυσικά, δεν ισχύει το ίδιο και για τους κρατικοδίαιτους και κηφήνες του ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτοί και το
χριστουγεννιάτικο δώρο θα πάρουν και δώρα στα παιδιά τους θα δώσουν και ρεβεγιόν θα κάνουν και θα ζήσουνε καλά, αλλά
εμείς, να είναι σίγουροι, ότι θα ζήσουμε καλύτερα. Γιατί ούτε κλέφτες είμαστε, ούτε κηφήνες, ούτοι κρατικοδίαιτοι, ούτε
μιζαδόροι. Με αφορμή την αβάσταχτη φορολογία στους Έλληνες και ιδιαίτερα στις πολύτεκνες οικογένειες, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας, Κάρολος Παπούλιας (άλλος και αυτός), σε συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα (τώρα
δέσαμε. Όνομα και πράμα), είπε μεταξύ άλλων ότι όπως πάμε η Ελλάδα θα μείνει χωρίς Έλληνες. Κι εμείς προσθέτουμε :
μ΄αυτούς που κυβερνάνε τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα δεν θα μείνει μόνο χωρίς Έλληνες, αλλά θα μείνει και χωρίς... Ελλάδα.
Δυστυχώς, ο μεγάλος προβληματισμός των ελλήνων, είναι ότι η σήψη και η διαφθορά χτύπησαν τον ιστό της χώρας και αντί να
θεραπευθεί από την ασθένεια, συνέχεια γίνεται μετάσταση. Μέχρι πότε, Θεέ μου ; Πάντσιος Γιώργος
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Έντβαρντ

Μουνκ

"η κραυγή"

Άλκης Αλκαίος γεννήθηκε στις 23 Νοεµβρίου 1 949 και έκανε
την πρώτη του εµφάνιση σαν συγγραφέας το 1 967 µε την
έκδοση ενός µικρού δοκιµίου πάνω στον ποιητή Κ.Γ.
Καρυωτάκη, µε τίτλο «Κώστας Καρυωτάκης ο ποιητής που
αγαπήθηκε και µισήθηκε».
Στη δισκογραφία πρωτοεµφανίστηκε το 1 978, και στο δίσκο «Τα

τραγούδια της λευτεριάς» σε µουσική Θάνου Μικρούτσικου,
γράφοντας στίχους στο τραγούδι «Φλεβάρης 1 948». Η
συνεργασία του µε το Θάνο Μικρούτσικο συνεχίστηκε για πολλά
χρόνια και απέφερε σπουδαία τραγούδια, τραγούδια διαχρονικά,
τραγούδια αγαπηµένα.
Ο Άλκης Αλκαίος έφερε νέα πνοή στη στιχουργική τέχνη: η

γραφή του, πρωτοποριακή, η θεµατολογία του, χωρίς
προηγούµενο, η τεχνική του, απροσδόκητη. Όλα αυτά τον
κατέστησαν, µέσα στα χρόνια της δράσης του, έναν από τους
σπουδαιότερους Έλληνες στιχουργούς. Ταυτόχρονα µε την
έντονη στιχουργική του παρουσία και δραστηριότητα, ο ίδιος
υπήρξε αθόρυβος και διακριτικός, αποφεύγοντας τα φώτα της
δηµοσιότητας.
Ο Άλκης Αλκαίος συνεργάστηκε µε µερικούς από τους

σηµαντικότερους Έλληνες συνθέτες και τραγουδοποιούς.
Μεταξύ αυτών οι: Σωκράτης Μάλαµας, Μιλτιάδης Πασχαλίδης,
Μπάµπης Στόκας, Μάριος Τόκας, Βασίλης Παπακωνσταντίνου,
∆ηµήτρης Ψαρράς, Φίλιππος Πλιάτσικας, ∆ηµήτρης
Ζερβουδάκης, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Νίκος Ζούδιαρης, ∆ηµήτρης

Παπαδηµητρίου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Νότης Μαυρουδής,
Χριστόφορος Κροκίδης, Πάνος Κατσιµίχας. Χρήστος Θηβαίος,
Σταµάτης Μεσηµέρης, ∆ιονύσης Τσακνής, Μιχάλης Κουµπιός και
φυσικά ο Θάνος Μικρούτσικος, ο βασικότερος ίσως
συνδηµιουργός του.
Στη διάρκεια της πορείας του στην ελληνική µουσική, ο Άλκης

Αλκαίος έγραψε τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, όσο
λίγα. Μεταξύ αυτών τα:«Βικτώρια» (µουσική: Βασίλης
Παπακωνσταντίνου), «Ερωτικό ή πεδίο βολής» (µουσική: Θάνος
Μικρούτσικος), «Πάντα γελαστοί» (µουσική: Θάνος
Μικρούτσικος), «Ρόζα» (µουσική Θάνος Μικρούτσικος), «Πρωινό
τσιγάρο» (µουσική: Νότης Μαυρουδής), «Της αγκαλιάς η ξενιτιά»
(µουσική: Σωκράτης Μάλαµας), «Της σιωπής»(Σωκράτης
Μάλαµας),«Υπνόσακος» (µουσική: Μπάµπης Στόκας),
«Ιπτάµενο χαλί» (µουσική: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας) και άλλα
πολλά. ∆ηµιουργικά ενεργός µέχρι το τέλος, ο Άλκης Αλκαίος
τραγουδήθηκε από σπουδαίους Έλληνες ερµηνευτές. Μεταξύ
αυτών οι: Γιώργος Νταλάρας, ∆ηµήτρης Μητροπάνος, Μανώλης
Μητσιάς, Μαρία ∆ηµητριάδη, Χάρις Αλεξίου, Μιλτιάδης
Πασχαλίδης, Μπάµπης Στόκας, Σωκράτης Μάλαµας, Μελίνα
Κανά, Βασίλης Παπακωνσταντίνου και άλλοι πολλοί.
Ο Άλκης Αλκαίος κίνησε για το τελευταίο του ταξίδι ξηµερώµατα

∆ευτέρας 1 0 ∆εκεµβρίου 201 2.
Καλό ταξίδι.

Βικτώρια Μαργαρίτη

¨ΕΦΥΓΕ¨
Ο ΑΛΚΗΣ
ΑΛΚΑΙΟΣ



σελίδα 3

Δυστυχώς κύριοι, "επτωχεύσαμεν", ανακοίνωσε στις 10Δεκέμβρη του 1893 ο Χαρίλαος Τρικούπης στη Βουλή.ΟΧαρίλαος Τρικούπης έγινε για πρώτη φορά Πρωθυπουργόςτης Ελλάδας τoν Απρίλιο του 1875. Για είκοσι χρόνιακυριάρχησε στην πολιτική ζωή της χώρας και θεωρήθηκεκύριος εκπρόσωπος της ανερχόμενης αστικής τάξης. Ήτανπρωθυπουργός για συνολικά έντεκα χρόνια.Στις 10Δεκεμβρίου του 1893, ανήγγειλε την χρεοκοπία τηςΕλλάδας. Είχε επανέλθει στην εξουσία το Μάιο του 1892 καιείχε αποτύχει να εξασφαλίσει νέο δάνειο. Από το 1879μέχρι το 1890 είχαν συναφθεί οκτώ εξωτερικά δάνεια καιπέντε εσωτερικά, ενώ παράλληλα ξεσπούσε η σταφιδικήκρίση. Η νέα κυβέρνηση Τρικούπη, που εξελέγη τον Μάιοτου 1892, παρουσιάστηκε στη Βουλή με ένα σκληρόπρόγραμμα περικοπών στις δημόσιες δαπάνες και με μέτρααυστηρής λιτότητας (π.χ. έμμεσοι φόροι).Το φιλόδοξοπρόγραμμα δημοσίων έργων και εκσυγχρονισμού τουΤρικούπη είχε χρηματοδοτηθεί από δάνεια την περίοδο18801890, και τα όποια έληγαν τότε. Τελικά ο Τρικούπηςαποφάσισε να κυνηγήσει την αναχρηματοδότηση τωνπαλαιότερων δανείων ζητώντας νέο δάνειο από την Αγγλία.Από αυτό το δάνειο εξαρτιόταν η εκτέλεση ή όχι τουκρατικού προϋπολογισμού για το 1893.Οι όροι που έθετανοι δανειστές όμως ήταν πολύ σκληροί, εξαιτίας τωνσυσσωρευμένων ελληνικών χρεών και της αρνητικήςπορείας των ομολόγων των προηγούμενων δανείων. Οιτόκοι αυτών των δανείων έφταναν το 30% της συνολικήςτους αξίας. Εν τω μεταξύ μέσα στους όρους ήταν το δάνειονα μην εγκριθεί από την βουλή αλλά απευθείας με βασιλικόδιάταγμα που θα υπέγραφε ο βασιλιάς Γεώργιος.Ηαντιπολίτευση υπό τον Δηλιγιάννη αντέδρασε έντοναπροβάλλοντας το επιχείρημα ότι ο δανεισμός αναιρούσε τηνεθνική κυριαρχία της χώρας και ότι ταπείνωνε την Ελλάδα.Αντιδράσεις υπήρχαν επίσης στον Τύπο, από επιχειρηματίεςγαλλικών συμφερόντων , αλλά κυρίως από την κοινήγνώμη. Έτσι ο βασιλιάς αποφάσισε να μην πάρει πάνω τουτην ευθύνη και δεν υπέγραψε το διάταγμα.Η οικονομία τηςεποχής δεν άντεξε το πρόγραμμα του Τρικούπη. Ο ίδιοςπροκάλεσε μεγάλη δυσαρέσκεια στο λαό, λόγω τηςφορολογικής του πολιτικής.Τα προσωνύμια που του"χάρισε" ο Τύπος της εποχής ήταν μάλιστα "Φορομπήχτης"και "Πετρέλαιος". Τελικά, η χώρα δεν μπόρεσε νααποπληρώσει τα δυσβάστακτα χρέη της.Τα επόμενα χρόνιαη Ελλάδα τέθηκε υπό Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο, με ταγνωστά μονοπώλια στο οινόπνευμα, τα σπίρτα κλπ, οιεπιπτώσεις του οποίου έφτασαν μέχρι την είσοδο τηςΕλλάδας στην ΕΟΚ. Ο ΔΟΕ άλλωστε διατηρήθηκε στη χώραμέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1950.Στις εκλογές της16ης Απριλίου 1895 το κόμμα του Τρικούπη υπέστησυντριβή και ο ίδιος απέτυχε να εκλεγεί βουλευτήςΜεσολογγίου.Σημειώνεται ότι η Ελλάδα έχει γνωρίσει στηνιστορία της 4 πτωχεύσεις, το 1827, το 1843, το 1897 και το1932.Ομοιότητες με το τότε και το σήμερα; Αν θέλει ναβρει κανείς κοινές "γραμμές" που ενώνουν το παρελθόν τηςχώρας με τη σημερινή κατάσταση κρίσης χρέους, μπορεί νασταθεί συνοπτικά στα παρακάτω:Η Ελλάδα πάντααναζητούσε απεχθή εξωτερικό δανεισμό για να στηρίξει τηνανάπτυξη της με αποτέλεσμα να διογκώνεται το εξωτερικότης χρέος.Κοινό στοιχείο είναι οι απροκάλυπτες ξένεςεπεμβάσεις που ασκούν απόλυτο έλεγχο τόσο στηνοικονομία όσο και στους πολιτικούς θεσμούς.Ηδυσαρέσκεια του ελληνικού λαού απέναντι στο πολιτικόσύστημα.Η κρίση του 1897 προήρθε άλλωστε από τηναδυναμία του ελληνικού κράτους να αποπληρώσει ταδάνεια που είχε πάρει κυρίως για να εκσυγχρονίσει τουςελληνικούς σιδηροδρόμους και σπαταλήθηκαν κυρίως σεάστοχες επενδύσεις σε πελατειακές δοσοληψίες και σεκακοδιαχείριση.
Παπαδημητρίου Δημήτρης

∆υστυχώς "επτωχεύσαµεν"

H ηµεροµηνία της περίφηµης «προφητείας των Μάγια» για το
τέλος του κόσµου, πλησιάζει και ταινίες, περιοδικά και αιρέσεις µας
προετοιµάζουν για την καταληκτική ηµεροµηνία της
ανθρωπότητας.
Ωστόσο, προφητείες για την έλευση του «Τέλους»

συνοδευόµενες από κοσµογονικά φαινόµενα προαναγγέλλονται µε
µεγάλη συχνότητα στην ανθρώπινη ιστορία.
Φυσικά, ο τρόπος µε τον οποίο θα επέλθει η καταστροφή

διαφέρει ανάλογα µε τον πολιτισµό, τη χρονική περίοδο και την
πρόοδο της γνώσης.«Κάθε ανθρώπινος πολιτισµός εµφανίζεται
ως προσωρινός. Πριν από τις µονοθεϊστικές θρησκείες, οι
περισσότεροι πολιτισµοί φοβούνταν ότι οι κύκλοι θα τελειώσουν
κάποια µέρα. Πολλά έθιµα ήταν συνδεδεµένα µε το φόβο αυτόν.
Έτσι, οι Αζτέκοι θεωρούσαν ότι κάθε 52 χρόνια, ο Ήλιος κινδύνευε
να εξαφανισθεί και έκαναν ανθρωποθυσίες για να εξασφαλίσουν
την αναγέννησή του», εξηγεί ο ιστορικός Μπερνάρ Σερζάν.
Ένα από τα διαρκώς επαναλαµβανόµενα µοτίβα για τέλος του

κόσµου, είναι αυτό της βροχής. Αν και πολλοί θα σκεφτούν το Νώε
και την κιβωτό, ο µύθος του Κατακλυσµού, είναι µια από τις
παλαιότερες δοξασίες. Στη Μεσοποταµία, ο κατακλυσµός
εµφανίζεται την εποχή των Σουµερίων και κορυφώνεται µε το
Έπος του Γκιλγκαµές, τον 8ο αιώνα π.Χ.
Ανεµοστρόβιλοι εµφανίζονται επίσης στην ελληνική και τη

ρωµαϊκή αρχαιότητα. Ο πρώτος κατακλυσµός της ελληνικής
αρχαιότητας είναι ο κατακλυσµός του Ωγύγου, που χρονολογείται
στον 5ο αιώνα π.Χ. και στη συνέχεια έρχεται ο µύθος της
Ατλαντίδας που περιγράφεται από τον Πλάτωνα.
Φυσικά, υπάρχει και ο γνωστός κατακλυσµός της Γένεσις, µε το

Θεό να αφανίζει ανθρώπους και ζώα στον κατακλυσµό του Νώε.
Κατακλυσµό βρίσκουµε ακόµη στην Καινή ∆ιαθήκη .
Αξίζει βέβαια να σηµειωθεί, ότι η συντέλεια δια της βροχής,

απουσιάζει από µύθους στην Αφρική και την Αρχαία Αίγυπτο. Στη
∆υτική Αφρική, ο πιο διαδεδοµένος µύθος είναι ο µύθος της
κολοκύθας που καταπίνει ολόκληρα χωριά ή και ολόκληρη την
ανθρωπότητα.
Ένα ακόµη µοντέλο καταστροφής, είναι αυτό του οικουµενικού

πυρός. Απαντάται στην Ελλάδα, τη Σκανδιναβία, την Ινδία και
στους πολιτισµούς των Ινδιάνων της Αµερικής. Συχνά συνοδεύεται
από έναν κατακλυσµό, όπως στην ινδουιστική κοσµογονία µε τα
τέσσερα είδη αφανισµού (pralaya). Οι Αζτέκοι επίσης αναφέρονταν
σε τέσσερις διαδοχικές καταστροφές, ανάµεσά τους το ύδωρ και το
πυρ.Με τις µονοθεϊστικές θρησκείες, έκαναν την εµφάνισή τους και
οι µύθοι της αποκάλυψης. Έτσι, έχουµε την εβραϊκή Αποκάλυψη
και τη βιβλική Αποκάλυψη του Ιωάννη. Στο Ισλάµ, επίσης
περιγράφεται η καταστροφή του κόσµου, από αµµοθύελλα,
πυρκαγιά και συνοδεύεται από την Ηµέρα της Κρίσης.
Το Μεσαίωνα, φόβος δηµιουργήθηκε από την έλευση του έτους

1 000, καθώς βέβαια οι πληθυσµοί της Ευρώπης υπέφεραν από
πανώλη και πείνα, ενώ ο τρόµος αναζωπυρώθηκε το 201 3 από µία
ηλιακή έκλειψη. Φοβίες αναπτύχθηκαν βέβαια και πολύ πιο
πρόσφατα και συγκεκριµένα το 2000, οπότε και ορισµένοι
βιάστηκαν να προφητεύσουν το τέλος του κόσµου.
«Το διακύβευµα σε αυτά τα πολλαπλά "τέλη των κόσµων" είναι η

δική µας ευθύνη απέναντι στους Θεούς ή στη Φύση και η τιµωρία
για την παραβίαση µίας Τάξης που µάς ξεπερνά. Πριν, ο Θεός
τιµωρούσε τους ανθρώπους ή τους αντάµειβε. Σήµερα, δεν έχουµε
πια ανάγκη τους Θεούς, οι καταστροφές που προκαλούνται από
τον άνθρωπο αρκούν", λέει ο Ζαν-Νοέλ Λαφάργκ, συγγραφέας του
βιβλίου «Τέλη του κόσµου, από την Αρχαιότητα µέχρι τις Ηµέρες
µας».

Πάντσιος Γιώργος

ΗΡΘΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ?
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H πτωχευμένη (και κοινωνικά)Ελλάδα, μπορεί να κάθεται σεανυπολόγιστα αποθέματα φυσικούαερίου και πετρελαίου. Είναι σε τέτοιαποσότητα ώστε τα έσοδα θα κάλυπτανσχεδόν το σύνολο του χρέους τηςχώρας. Αλλά υπάρχει υποψία ότι ταδιάφορα ξένα συμφέρονταπροσπαθούν να εκμεταλλευτούν τηνκρίση για να τα αξιοποιήσουν.
Η Ελλάδα ήταν μέχρι στιγμής μίααπό τις χώρες της Ευρώπης όπουγινόντουσαν οι λιγότερες έρευνες γιαορυκτά καύσιμα. Όμως, στον απόηχοτων σταθερά υψηλών τιμών τουπετρελαίου τώρα όλο και περισσότερεςχώρες του κόσμου ψάχνουν γιακαύσιμα. Μερικές από αυτές τιςμελέτες δείχνουν εντυπωσιακά, αλλάεντελώς αναξιοποίητα αποθέματαπετρελαίου και φυσικού αερίου στοΑιγαίο και το Ιόνιο πέλαγος και στηνανατολική Μεσόγειο μεταξύ Κρήτης,Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου
Τα 4 διστακτικά μέτρα πετρελαίουκαι τα 15.000 δισεκατομμύρια κυβικάμέτρα φυσικού αερίου που εκτιμάταιότι υπάρχουν στους διάφορους αυτούςτομείς θα μπορούσαν, σύμφωνα με τηνεφημερίδα Καθημερινή, να παρέχουνέσοδα από τουλάχιστον 200 δισ. Ευρώτο χρόνο, τα οποία είναι αρκετά γιατην αποπληρωμή του εθνικού χρέουςστην Ελλάδα. Ο αναλυτής ΑριστοτέληςΒασιλάκης υπολογίζει ότι η θεωρητικήαξία των αποθεμάτων και μονό θαμπορούσε να είναι 950 δισ. ευρώ  τοήμισυ του ΑΕΠ της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, αν και οι εκτιμήσεις τουμεγέθους της ανακάλυψης πετρελαίουαποδεικνύονται αληθινές, μένει ναφανεί πόσα απο αυτά πράγματιμπορούν να είναι κερδοφόρα.
Το ειδικό ταμείο HRADF, το οποίοχειρίζεται όλες τις ελληνικέςιδιωτικοποιήσεις, προγραμματίζει ωςπρώτη μεγάλη πώληση του για το2013, να πουλήσει την κρατικήεταιρεία φυσικού αερίου ΔΕΠΑ, όπως

αναφέρει το Reuters. Σε ένα έγγραφοπου διέρρευσε, επικρίνει επίσης το ΔΝΤπρόσφατα την "μονοπωλιακήκατάσταση" στον ελληνικό τομέα τηςδιύλισης και απαιτεί να ανοίξει για ξένασυμφέροντα. Ωστόσο, μέρη των νέωνκοιτασμάτων βρίσκονται επίσης σεδιεθνώς αμφισβητούμενα ύδατα, κάτιπου εγγυάται μεγάλα πολιτικάπαιχνίδια. Τα θαλάσσια σύνοραανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία,για παράδειγμα, δεν έχουν ποτέ σωστάοριοθετηθεί και η Ελλάδα, σε αντίθεσημε τις περισσότερες άλλες χώρες ποτέδεν έχει ορίσει την «οικονομική ζώνη»της στην θάλασσα, στα ανοικτά τωνακτών τόσα.Η διαδικτυακή εφημερίδα DigitalJournal ανέφερε τον Αύγουστο,βασισμένη σε πληροφορίεςελληνόφωνων ΜΜΕ ότι ο ΑμερικανόςΥπουργός Οικονομικών, TimothyGeithner, κρατούσε κρυφές μυστικέςτηλεφωνικές συνομιλίες με τηνελληνική κυβέρνηση σχετικά με έναεναλλακτικό σχέδιο χρηματοδότησης σεπερίπτωση που η χώρα θααπορριπτόταν απο την ΕΕ, την ΕΚΤ καιτο ΔΝΤ, δηλαδή την επονομαζόμενη"τρόικα"
Η εφημερίδα αναφέρει επίσηςστοιχειά ότι ένας μεγάλος αριθμόςΑμερικανικών τεχνικώνεμπειρογνωμόνων έφθασαν στη χώρατους τελευταίους μήνες, και καταλήγειστο συμπέρασμα ότι το ενδιαφέρον τηςΑμερικής στο να "σώσει" την Ελλάδαείναι πιθανόν να στηρίζεται στο ότι οιΗΠΑ βλέπουν μια ευκαιρία ναεκμεταλλευτούν τα αποθέματα ορυκτώνκαύσιμων με ευνοϊκούς γι αυτούςόρους.
Ακόμη και η Ρωσία έχει δείξειαυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ελλάδατους τελευταίους μήνες,συμπεριλαμβανομένης μιας εκστρατείαςγια την ενθάρρυνση Ρώσων τουριστώννα ταξιδέψουν εκεί. Η Ελλάδααρνήθηκε τις προσφορές των δανείωνέκτακτης ανάγκης της Ρωσίας το 2010,με ευνοϊκότερους όρους από εκείνεςτης «τρόικας». Η Κύπρος, αντίθετα,συμφώνησε σε ένα Ρωσικό δάνειο € 2,5δισεκατομμυρίων ευρώ καιδιαπραγματεύεται περαιτέρω ένα των 5δισ. Ευρώ.
Στα τέλη Οκτωβρίου, η Κυπριακήκυβέρνηση αρνήθηκε τις φήμες ότι ηΡωσία απαίτησε μια συμφωνία με γκάζισε αντάλλαγμα, συμφωνά με τηνεφημερίδα Famatina. Πολλοίεξακολουθούν να θεωρούν τη χώρα ωςόλο και πιο στενά συνδεδεμένη με τηΡωσία. Συμφέροντα μεγάλων δυνάμεωνμπορεί να βρεθούν αντίπαλα σε μιαπεριοχή με άσχημα καθορισμένασύνορα και τεράστιους φυσικούςπόρους.

Πάντσιος Γιώργος

ΛΕΦΤΑ ∆ΕΝΥΠΑΡΧΟΥΝ

(ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΜΩΣΠΕΤΡΕΛΑΙΟ)

Ο Ελευθεροτεκτονισµός (γνωστός και
ως Μασονία ή Τεκτονισµός) είναι ένα
παγκόσµιο σύστηµα αδελφοτήτων, που
ξεκίνησε κατά τα τέλη του 16ου / αρχές
του 17ου αιώνα και αριθµεί γύρω στα 5
εκατοµµύρια µέλη. Υπάρχει βέβαια η
αναγκαιότητα κάθε µέλος να πιστεύει σε
κάποια ανώτερη δύναµη ή Θεό.
Σύµφωνα µε τη µυθολογία των

Ελευθεροτεκτόνων, οι ρίζες της
αδελφότητας τους φτάνουν ως την
εποχή της ανακατάληψης του Ναού του
Σολοµώντος. Πιο συγκεκριµένα οι
τέκτονες πιστεύουν ότι δηµιουργήθηκαν
από τα αποµεινάρια των Ναϊτών (των
ιπποτών που φρουρούσαν το ναό του
Σολοµώντα κατά την διάρκεια των
σταυροφοριών).
Μέλη της αδελφότητας µπορούν να

γίνουν άνδρες ενήλικοι, µε ορθή κρίση,
έντιµοι. Ο Ελευθεροτεκτονισµός στις
διάφορες µορφές του διατηρεί σταθερές
τις θεµελιώδεις αξίες του και την πίστη
στο Υπέρτατο Όν. Η συντεχνία είναι
οργανωµένη σε Μεγάλες Στοές (όπως
ονοµάζονται οι χώροι συγκέντρωσης
τους).
Η πιο πιθανή και ρεαλιστική θεωρία

είναι ότι ο Ελευθεροτεκτονισµός ως
αδελφότητα αντιπροσωπεύει την εξέλιξη
των Επαγγελµατικών Στοών (Operative
Lodges) των αρχι-τεκτόνων.

Στις αρχές του 16ου αιώνα οι Στοές,
λόγω της φθίνουσας πορείας τους,
άρχισαν να δέχονται στους κόλπους τους
και άνδρες οι οποίοι δεν ήταν λιθοξόοι
(αρχί-τεκτονες), αλλά µέλη βασιλικών
Οίκων και ευγενείς ή απλώς ανθρώπους
που ήθελαν να ξεφύγουν από τον
θρησκευτικό φανατισµό της εποχής.
Στα µέσα του 17ου αιώνα υπάρχουν

σαφείς ενδείξεις της παρουσίας µυστικής
οργάνωσης των Ελευθεροτεκτόνων µε
τρεις συµβολικούς βαθµούς στην Αγγλία.
Η πρώτη Τεκτονική Μεγάλη Στοά στην

ιστορία, η Μεγάλη Στοά της Αγγλίας,
ιδρύθηκε προς τιµή του Γεωργίου του A'
την ηµέρα του Αγίου Ιωάννη του
Βαπτιστή, 24 Ιουνίου 1717. Ο
χαρακτήρας της Μεγάλης Στοάς της
Αγγλίας έπαψε να είναι αυστηρά
επαγγελµατικός και τα εργαλεία, που
παλαιότερα χρησίµευαν για τις
οικοδοµικές εργασίες, πήραν τον ρόλο
των συµβόλων του µασονισµού.
Σήµερα, µέλη των µασονικών στοών

είναι αρκετοί πολιτικοί, παγκόσµιοι
οικονοµικοί παράγοντες, άνθρωποι από
τις show business κλπ.
(συνέχεια στο επόµενο τεύχος)

ΜΑΣΟΝΙΑ (ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

Ιστορία του Παγκόσµιου
Ελευθεροτεκτονισµού

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
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Έχει η τέχνη την δύναμη νααφυπνίσει έναν κοιμισμένο λαό,χαμένο στο σκοτάδι και τηναπελπισία; Βλέποντας τηνκαταπληκτική παράσταση "Το μεγάλομας Τσίρκο" του ΙάκωβουΚαμπανέλλη θα έλεγα πως ναι,μπορεί.Άλλωστε η τέχνη διαχρονικά είχετην μαγική αυτή δύναμη ναδιδάσκει, να καλλιεργεί και νααφυπνίζει το πνεύμα των ανθρώπων,πλούσιων και φτωχών. Δεν είναιτυχαίο ότι και οι αρχαίοι τραγικοίποιητές Αισχύλος, Σοφοκλής καιΕυριπίδης, επέλεξαν το θέατρο για νακαλλιεργήσουν το πνεύμα, νασμιλέψουν το χαρακτήρα, και νααφυπνίσουν τις συνειδήσεις τωνπρογόνων μας.Δεν θα σταθώ στην ερμηνεία τωνκαλλιτεχνών, ούτε στα σκηνικά καιτα κοστούμια, που όλαομολογουμένως ήταν εκπληκτικά, θασταθώ όμως στο εκκωφαντικόμήνυμα της παράστασης. Ήταν τόσοσυγκλονιστικό που ήταν αδύνατο ναμην κλάψεις, να μηνπροβληματιστείς, και να μην κοιτάξειςτο παρόν που βιώνουμε με άλλαμάτια.Ένα παρόν που τόσα πολλά κοινάέχει με το παρελθόν μας. Όλη ηΙστορία και τα παθήματα του Λαούμας συμπυκνωμένα σε δυόμιση ώρες.
Βεβαίως ο τίτλος δεν σεπροδιαθέτει για αυτό που θαακολουθήσει. Το κουβάρι τηςιστορίας αρχίζει να ξετυλίγεται σιγάσιγά και ξαφνικά συνειδητοποιείς ότιπάντα έτσι γίνονταν. Πάντα οδυνατότερος προσπαθούσε ναεπιβληθεί στον αδύναμοκαταπατώντας το ίσο δικαίωμα όλωνστην ζωή. Και όπως πάντα η ανομίακαι ο πόλεμος καλυμμένα μεπροφητείες, χρησμούς και θεϊκέςεπεμβάσεις. Αυτή η ασίγαστη δίψαγια εξουσία, που κάνεις τα πάντα για

να την αρπάξεις. Σκοτώνεις,ευνουχίζεις, προδίδεις, συμμαχείς μετους βάρβαρους, αρκεί να πάρεις τηνεξουσία από τα χέρια του αδερφούσου.Κι έπειτα ήρθε η επανάσταση του‘21 και πάλι οι απλοί καικαταφρονεμένοι σήκωσαν όλο τοβάρος, έδωσαν τη ζωή τους,θυσιάστηκαν για την λευτεριά, πουτην πήραν στα χέρια τους οι λίγοι καιτην κάναν κουρελόπανο. Και πάλι ηέχθρα και η διχόνοια και ο εμφύλιοςσπαραγμός.Αυτό το σαράκι της μειονεξίας πουκατατρώει την φυλή μας, που πάνταπροσπαθούμε να λάμψουμε μέσα απότο φως των άλλων και όχι απ’ το φωςπου πηγάζει βαθιά από την ψυχή μας.Που μας έπεισαν ότι δεν ήμαστε άξιοινα κυβερνηθούμε από μονάχοι μας,ότι πρέπει να είμαστε υπό επιτήρησηαν θέλουμε να σωθούμε και ναγεννούμε άνθρωποι. Λες καιλιγόστεψε η καρδιά το πνεύμα και ηανδρεία μας. Λες και τελείωσε μέσαμας ο σπόρος της σοφίας πουμεταδίδεται από γενιά σε γενιά.Στα δύσκολα όμως πάντα στέκουμεο ένας σφιχτά πλάι στον άλλο, οπόνος, το δάκρυ και η χαρά πάνταμοιράζονται ανάμεσα στα αδέλφια. Οιρίζες μας είναι τόσο βαθιές πουχάνονται στους αιώνες. Αν ξεχάσουμετο παρελθόν και την ιστορία μας, αναποκοπούμε από τις ρίζες μας,είμαστε καταδικασμένοι ναπεθάνουμε.Οι πρόγονοι μαςαγωνιστήκαν για να «μη χαθεί ηλευτεριά», θυσιαστήκαν για ναπαραδώσουν σε μας τους νεώτερουςακέραιη και λεύτερη την πατρίδα μας.Εμείς είμαστε έτοιμοι να φυλάξουμετην παρακαταθήκη; Να αγωνιστούμε,και να θυσιαστούμε αν χρειαστεί γιανα την παραδώσουμε ακέραιη κιελεύθερη στα παιδιά μας;
Ταφλανίδου Φιλοθέη

Φέτος συµπληρώνονται 90 χρόνια από την
γέννηση του µεγάλου µας Θεατρικού
συγγραφέα. Ο Ιάκωβος Καµπανέλλης
γεννήθηκε στη Νάξο στις 2 ∆εκεµβρίου
1 922. Ήταν µέλος πολύτεκνης οικογένειας.
Λόγω φτώχειας, η οικογένειά του
αναγκάστηκε να έλθει στην Αθήνα για να
επιβιώσει. Ο ίδιος µεγάλωσε στο
Μεταξουργείο, εργαζόταν για να βοηθά την
οικογένειά του και παράλληλα φοιτούσε
στη Σιβιτανίδειο νυχτερινή τεχνική σχολή.
Ήταν µαράζι του που δεν κατάφερε να
τελειώσει το γυµνάσιο. Όµως, την ίδια
στιγµή η λογοτεχνία είχε γίνει το κέντρο του
κόσµου του. Το 1 943, εν µέσω γερµανικής
κατοχής, κι ενώ προσπαθούσε να διαφύγει
στο εξωτερικό, συλλαµβάνεται από τους
Γερµανούς και µεταφέρεται στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης
Μαουτχάουζεν. Ήταν µόλις είκοσι χρονών.
Για δύο και πλέον χρόνια µένει στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης µέχρι την
απελευθέρωσή του από τους συµµάχους,
µαζί τους υπόλοιπους επιζήσαντες της
θηριωδίας των Ναζί, τον Απρίλη του ‘45.
Με την επιστροφή του στην Αθήνα, τυχαία,
όπως λέει ο ίδιος, ένα βράδυ βρίσκεται
θεατής σε παράσταση του Θεάτρου Τέχνης
του Καρόλου Κουν. Μαγεύεται.
Παρακολουθεί από εκεί και πέρα τη µία
παράσταση µετά την άλλη και γρήγορα
αποφασίζει, µη µπορώντας να γίνει
ηθοποιός, µιας και δεν είχε απολυτήριο
γυµνασίου να γράψει για το θέατρο. Η
εµπειρία ζωής του Μαουτχάουζεν και ο
βίος του στη δοκιµαζόµενη Ελλάδα
επηρέασε ολόκληρο το έργο του, όπως και
ο ίδιος παραδέχεται. Ο Ιάκωβος
Καµπανέλλης συνέχισε το δηµιουργικό του
έργο ως το θάνατό του στις 4 Απριλίου
2011 . Η ελληνική πολιτεία τον τίµησε κι
αυτή µε τη σειρά της τα χρόνια που
πέρασαν. Υπήρξε ένας βιωµατικός
λογοτέχνης. Ένας λογοτέχνης που
προσέφερε στους θεατές και ακροατές των
έργων του την ίδια την πραγµατικότητα, τις
βγαλµένες από τη ζωή εικόνες, την
απλότητα και την πολυπλοκότητα του
αληθινού βίου. Συνεργάστηκε µε όλους
τους µεγάλους της εποχής του Μιχάλη
Κακογιάννη Κάρολο Κουν Μάνο
Χατζηδάκη, Μίκη Θεοδωράκη. Από τα ποιο
διάσηµα έργα του είναι: Η αυλή των
θαυµάτων (1 957), Παραµύθι χωρίς όνοµα
(1 959), Η γειτονιά των αγγέλων (1 963), Το
µεγάλο µας τσίρκο (1 973) και πολλά άλλα.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

« Τ Ο Μ Ε Γ Α Λ Ο Μ Α Σ Τ Σ Ι Ρ Κ Ο »

ΙΑΚΩΒΟΣΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗΣ
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Η µεγάλη γιορτή της «κατά σάρκα
Γεννήσεως του Χριστού», γνωστή σε
µας µε την ονοµασία «Χριστούγεννα»,
κατά τους πρώτους µετά Χριστόν αιώνες
δεν γιορτάζονταν, όπως την γνωρίζουµε
σήµερα, δηλαδή στις 25 ∆εκεµβρίου.
Αξίζει λοιπόν, τον κόπο να ρίξουµε ένα
βλέµµα στο απώτατο ιστορικό παρελθόν
της, γιατί η γιορτή αυτή έχει τη δική της
ιστορία.
Αναζητώντας την ιστορικότητα της

εορτής των Χριστουγέννων
ανακαλύπτουµε ενδιαφέροντα στοιχεία,
που αφορούν τόσο την ηµεροµηνία της
εορτής, αλλά και συσχετίσεις µε
συνήθειες στον αρχαίο κόσµο.
Αναζητώντας την ακριβή ηµεροµηνία
της γενέσεως του Ιησού,
ανακαλύπτουµε ότι αφενός στην καινή
∆ιαθήκη δεν γίνεται αναφορά για την
εορτή Χριστουγέννων, και αφετέρου ότι
κανείς από τους Αποστόλους δεν
τήρησε την 25η ∆εκεµβρίου ως γενέθλια
ηµέρα του. Στην πραγµατικότητα, δεν
γνωρίζουµε πότε ακριβώς γεννήθηκε ο
Ιησούς Χριστός. Υπολογίζεται πως
γεννήθηκε µεταξύ του 6 - 2 π. X.
Υπάρχουν όµως ενδείξεις που
συνηγορούν στην Φθινοπωρινή
γέννηση του, και όχι στην χειµερινή.
Το εδάφιο από το Ευαγγέλιο του

Λουκά παραδείγµατος χάριν αναφέρει:
«Οι ποιµένες ήσαν κατά αυτήν τη µέρα
διανυκτερεύοντες εν τοις αγροίς, και
φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί
των ποίµνιων αυτών». Η φράση αυτή
έρχεται σε αντίθεση µε τις πρακτικές
των βοσκών, καθώς τον χειµώνα λόγω
του ψύχους οι ποιµένες δεν
διανυκτέρευαν στους αγρούς. Αυτό µας
οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η γέννηση
του Ιησού, δεν έγινε το ∆εκέµβριο αλλά
το Φθινόπωρο, εφόσον τα κοπάδια δεν
ήταν στις στάνες. Γνωρίζουµε επίσης ότι
η γέννηση συνέπεσε, µε την απογραφή
του Οκταβιανού Αυγούστου Καίσαρα της
Ρώµης. Η απογραφή συνήθως γινόταν
µετά την συγκοµιδή των καρπών, κατά
τις αρχές Οκτωβρίου. Ο Ευαγγελιστής
Ιωάννης επίσης συσχετίζει την γέννηση
του Ιησού Χριστού µε την εορτή της

«Σκηνοπηγίας», η οποία γινόταν τον
Οκτώβρη.
Τρεις αιώνες µετά τη γέννηση του

Χριστού ορίσθηκαν χρονολογικά ο
ευαγγελισµός της Θεοτόκου και η
γέννηση του Χριστού. Οι ιστορικές
πηγές υποδεικνύουν ότι ο εορτασµός
των Χριστουγέννων άρχισε να τηρείται
στη Ρώµη γύρω στο 335 µ.Χ, αν και
κάποιοι ερευνητές βασιζόµενοι σε
αρχαίους ύµνους, µε χριστουγεννιάτικη
θεµατολογία, θεωρούν ότι τα πρώτα
βήµατα που οδήγησαν στον εορτασµό
αυτό, έγιναν µέσα στον 3ο αιώνα. Η
παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη
οµιλία για τη γιορτή των Χριστουγέννων
εκφωνήθηκε από τον Μέγα Βασίλειο
στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το
έτος 376 µ.Χ.
Επί Πάπα Ιουλίου Α' τα Χριστούγεννα

σταµάτησαν να γιορτάζονται µαζί µε τα
Θεοφάνεια και θεσπίσθηκε ως επέτειος
των γενεθλίων του Χριστού η 25η
∆εκεµβρίου, κατόπιν έρευνας των
αρχείων της Ρώµης, όπως πιστεύεται,
επί της απογραφής που έγινε επί
αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου,
σε συνδυασµό µε υπολογισµό ρήσεων
του Ευαγγελίου σχετικά µε τον Ιωάννη
Πρόδροµο. Με βάση αυτή την υποθετική
πηγή, η Γέννηση του Χριστού ορίσθηκε
κατά το χειµερινό ηλιοστάσιο όπου και
αρχίζει η αύξηση των ηµερών.
Μία από τις πολλές ερµηνείες για τον

καθορισµό της 25ης ∆εκεµβρίου ως
ηµεροµηνίας εορτασµού των γενεθλίων
του Ιησού, αναφέρεται στην επιθυµία
του Χριστιανισµού να εκχριστιανίσει
σκόπιµα τις αρχαίες ειδωλολατρικές
γιορτές, όπως τη µεγάλη γιορτή του
"ακατανίκητου" θεού Ήλιου (Dies Invictis
Solis) και τον εορτασµό των γενεθλίων
του Μίθρα, όπως επίσης τον θάνατο και
την γέννηση του ∆ιόνυσου, που ήταν
διαδεδοµένα σε όλη την επικράτεια της
Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας.

Οι αρχαίοι Έλληνες κατά την χειµερινή
τροπή του ήλιου γιόρταζαν την γέννηση
του ∆ιονύσου. Ο ∆ιόνυσος αποκαλούταν

«σωτήρ» και θείο «βρέφος», το οποίο
γεννήθηκε από την παρθένο Σεµέλη.

Τον χειµώνα θρηνούσαν το σκοτωµό του
∆ιονύσου από τους Τιτάνες, αλλά στις 30
∆εκεµβρίου γιόρταζαν την αναγέννησή του. Οι
γυναίκες ιέρειες ανέβαιναν στην κορυφή του
ιερού βουνού και κρατώντας ένα νεογέννητο
βρέφος φώναζαν «ο ∆ιόνυσος ξαναγεννήθηκε.
Ο ∆ιόνυσος ζει».
Στην αρχαία Ρώµη τον ∆εκέµβριο γινόταν οι

δηµοφιλείς γιορτές των Σατουρναλίων. Προς
τιµήν του Κρόνου αλλά και της θεάς ∆ήµητρας,
όπου και έκαναν θυσίες χοίρων για την
ευφορία της γης . Τα Σατουρνάλια ήταν µια
από τις σηµαντικότερες γιορτές και
ονοµάζονταν: «Ηµέρα του αήττητου ήλιου».
Μια γιορτή που φυσικά την είχαν δανειστεί
από τους Έλληνες από την γιορτή του
Φωτοφόρου Απόλλωνα - Ηλίου! Η εορτή
άρχιζε στις 1 7 ∆εκεµβρίου και διαρκούσε επτά
ήµερες. Στην εορτή αυτή αντάλλασσαν δώρα,
συνήθως λαµπάδες και στα παιδία έδιναν
πήλινες κούκλες και γλυκά σε σχήµα βρέφους
για να θυµίζουν το Κρόνο, που τρώει τα παιδιά
του. Σταδιακά λοιπόν τα γενέθλια του θεού
Ήλιου µετατράπηκαν σε γενέθλια του Υιού του
Θεού που για τους χριστιανούς έγινε νέος
Ήλιος της ∆ικαιοσύνης.
Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι στις 25 ∆εκεµβρίου

γιόρταζαν την γέννηση του θεού-Ήλιου Όσιρη.
Μετά την δολοφονία του ένα δένδρο
ξεφύτρωσε στο οποίο ο Ίσις, σε κάθε επέτειο
της γέννησης του στις 25 ∆εκεµβρίου, άφηνε
δώρα γύρω από το δένδρο. Οι Βαβυλώνιοι
επίσης και οι Φοίνικες ονόµαζαν το θεό-ήλιο
Βαάλ, οι Πέρσες λάτρευαν τη γέννηση του
Αήττητου-ήλιου και θεού Μίθρα Βασιλιά, ενώ
οι Βραχµάνοι στην γέννηση του έψαλλαν:
«Εγέρσου ω βασιλιά του κόσµου, έλα σε µας
από τις σκηνές σου».
Ο εορτασµός αυτής της ηµέρας ως ηµέρας

γέννησης του Χριστού έπρεπε να συντελέσει
στον εξοβελισµό σηµαντικών παγανιστικών
εορτών που τηρούνταν εκείνον τον καιρό. Με
τον τρόπο αυτό οι Χριστιανοί επιβεβαίωσαν
την επικράτηση της πίστης τους ενάντια στις
ειδωλολατρικές θεότητες, δίνοντας ένα
εντελώς νέο, χριστιανικό περιεχόµενο στις
γιορτές αυτές. Ο Ήλιος της ∆ικαιοσύνης ήταν ο
Χριστός και όχι ο θεός Ήλιος των Ρωµαίων.

συνέχεια στη σελ. 7

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
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Ο χριστιανικός κόσµος γιόρταζε πλέον µε
δοξολογία “δόξα εν υψίστοις Θεώ καί επί
γής ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία” αυτό
το χαρµόσυνο για όλους γεγονός.
Εκτός όµως του ορισµού της ηµέρας

της γέννησης και πολλές από τις
παραδόσεις που συνδέονται µε τα
Χριστούγεννα (ανταλλαγή δώρων,
στολισµοί, κάλαντα, Χριστουγεννιάτικο
δέντρο κλπ.) έχουν τις ρίζες τους στην
αρχαία λατρεία και σε αρχέγονους
συµβολισµούς. Πιο συγκεκριµένα τα
κάλαντα. Πίσω από τα κάλαντα κρύβεται
ένα αρχαίο Ελληνικό έθιµο µε το όνοµα
Ειρεσιώνη, που αναφέρεται ήδη από τον
Όµηρο, ο οποίος ευρισκόµενος στην
Σάµο, σκάρωνε διάφορα τραγούδια τα
οποία µαζί µε µια οµάδα παιδιών τα
τραγουδούσαν στα σπίτια των πλουσίων
ευχόµενοι πλούτο, χαρά και ειρήνη.
Οι πρόγονοι του Χριστουγεννιάτικου

δέντρου µπορούν να αναζητηθούν στα
ειδωλολατρικά έθιµα της λατρείας των
δέντρων. Οι Βίκινγκς χρησιµοποιούσαν
το δέντρο στις τελετές τους ως σύµβολο
αναγέννησης που σηµατοδοτούσε το
τέλος του χειµώνα και τον ερχοµό της
άνοιξης και της αναγέννησης της µητέρας
Φύσης. Στην Αγγλία, όπως και στην
Γαλλία, οι ∆ρυίδες στόλιζαν βελανιδιές µε
φρούτα και κεριά προς τιµήν των Θεών
τους και ως σύµβολα της αιώνιας ζωής.
Ο Άγγλος ιεροµόναχος Άγιος Βονιφάτιος
ήταν αυτός που καθιέρωσε το
Χριστουγεννιάτικο δέντρο ως σύµβολο
τον 8ο αιώνα µ.Χ. Σύµφωνα µε την
παράδοση για να εξαλείψει την ιερότητα
που απέδιδαν οι ειδωλολάτρες στη δρυ,
έβαλε στη θέση του το έλατο σαν
σύµβολο χριστιανικό και ειδικότερα σαν
σύµβολο των Χριστουγέννων, γι ’ αυτό και
αρχικά το δέντρο στολίζονταν µόνο µέσα
στις εκκλησίες.
Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται µε

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους σε
κάθε γωνία της γης οι παραδόσεις και τα
έθιµα ποικίλουν από χώρα σε χώρα για
παράδειγµα:
Στην Αγγλία τα Χριστούγεννα

γιορτάζονται γύρω από τις… µηλιές! Στα
περίχωρα του Λονδίνου, οι αγρότες
µαζεύονται γύρω από τις µηλιές την
παραµονή των Χριστουγέννων,
τραγουδούν τα κάλαντα και πίνουν ποτά.
Πυροβολούν τα κλαδιά της µηλιάς για να
διώξουν µακριά τα κακά πνεύµατα και
φεύγοντας, αφήνουν γλυκίσµατα γύρω
από τα δέντρα για να εξασφαλίσουν µια
καλή σοδειά την επόµενη χρονιά!
Στη χιονισµένη ∆ανία, το εορταστικό

δείπνο σερβίρεται τα µεσάνυχτα της
παραµονής των Χριστουγέννων. Πρώτο
πιάτο είναι η παραδοσιακή πουτίγκα
ρυζιού, που µαγειρεύεται σε µια
κατσαρόλα, όπου µέσα έχει προστεθεί
ένα µόνο αµύγδαλο! Όποιος βρει το
αµύγδαλο αυτό στη σούπα του, θεωρείται
ο τυχερός της χρονιάς. Και µετά το
τυχερό αµύγδαλο, τα παιδιά περιµένουν
τον Julemanden (τον Άγιο Βασίλη) που
θα έρθει πάνω στον τάρανδο µε τον
βαρυφορτωµένο σάκο του γεµάτο δώρα.
Στη Σουηδία την αυγή της 1 3ης

∆εκεµβρίου, ηµέρα αφιερωµένη στη

µνήµη της Αγίας Λουκίας, «Σάντα
Λουτσία» µε καταγωγή από Σικελία, η
οποία και θεωρείται ότι έσωσε τους
Σουηδούς από λιµοκτονία τον 4ο αιώνα.
Το µεγαλύτερο συνήθως κορίτσι του
σπιτιού, φορώντας ένα µακρύ λευκό
χιτώνα και ένα στεφάνι από ανάµενα
κεριά στα µαλλιά, πηγαίνει από σπίτι σε
σπίτι, προσφέροντας ζεστό καφέ και
κουλουράκια, ενώ τραγουδά παλιά
κάλαντα µε τον σκοπό του λαϊκού
ναπολιτάνικου τραγουδιού «Σάντα
Λουτσία». Οι θρύλοι της Λουτσίας
γεννήθηκαν στις Συρακούσες της
Σικελίας περίπου κατά το έτος 300 µ.Χ.
Σε µερικές επαρχίες της Σουηδίας οι
κάτοικοι των χωριών συνηθίζουν
ανήµερα τα Χριστούγεννα να ρίχνουν
έξω από τα σπίτια και στα χωράφια τους
σιτάρι, για να γιορτάσουν µαζί τους και τα
πουλιά.
Στη Ρωσία έχουν τη συνήθεια, τη νύχτα

των Χριστουγέννων να ντύνουν στ’
άσπρα µια κοπέλα του σπιτιού και να τη
βάζουν να παριστάνει την Παναγία. Για
τους Ρώσους σηµαντικότερη είναι η
γιορτή της αλλαγής του χρόνου, η
πρωτοχρονιά, κατά την οποία ο
«Πατέρας του Χιονιά» φέρνει δώρα στα
παιδιά. Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι
περιλαµβάνει κέικ, πίτες και κρέας.
Στην Ιταλία η περίοδος των

Χριστουγέννων, αρχίζει από τις 8
∆εκεµβρίου και ολοκληρώνεται στις 6
Ιανουαρίου ηµέρα των Θεοφανίων. Εκτός
από το χριστουγεννιάτικο δένδρο,
σηµαντικό σύµβολο των Ιταλών στον
εορτασµό των Χριστουγέννων, αποτελεί
και η Φάτνη της Γεννήσεως που
υπενθυµίζει τον Φραγκίσκο της Ασίζης.
Ήταν ο πρώτος που δηµιούργησε την
αναπαράσταση της ιστορίας των
Χριστουγέννων µε αγαλµατίδια. Όλοι οι
χαρακτήρες εκτός από το Θείο Βρέφος
τοποθετούνται στη φάτνη από τις 8
∆εκεµβρίου, ενώ το νεογέννητο
τοποθετείται αµέσως µετά τα µεσάνυκτα
της 24ης ∆εκεµβρίου. Σηµαντική για τους
Ιταλούς, είναι η νύχτα µεταξύ 5-6η
Ιανουαρίου κατά την οποία καταφθάνει η
διάσηµη Befana η παλιά καλή και φτωχή
µάγισσα, έρχεται και τρώει καρύδια και
µπισκότα που της άφησαν τα παιδιά και
πριν πετάξει µακριά, τους αφήνει δώρα
µέσα στις κάλτσες τους, κάρβουνα για τα
άτακτα παιδιά και γλυκά για τα φρόνιµα.

Στην Ισπανία τα Χριστούγεννα είναι η
πιο σηµαντική εορτή του χρόνου και

ακολουθείται από την Πρωτοχρονιά, η
οποία ονοµάζεται «Noche Vieja», και την

6η Ιανουαρίου την «Dia de Reyes». Η
παραµονή των Χριστουγέννων ή αλλιώς

«Noche Buena» είναι το βράδυ που
µαζεύεται όλη η οικογένεια. Τα δωµάτια
διακοσµούνται µε κλαδιά από πεύκα,

µπεζ και κόκκινα αλεξανδρινά και
αναµµένα κεριά δίνοντας µια κατάνυξη

και ένα χρώµα στην ατµόσφαιρα. Ο
διάσηµος πετεινός Misa del Gallo

υπενθυµίζει τον αλέκτορα που σύµφωνα
µε τη παράδοση, ήταν ο πρώτος που

ανακοίνωσε το χαρµόσυνο µήνυµα της
Γέννησης του Ιησού. Η εορταστική

περίοδος ολοκληρώνεται στις 6

Ιανουαρίου την µέρα των Θεοφανίων κατά
τη διάρκεια της οποίας οι Τρεις Μάγοι
φέρνουν τα δώρα στα παιδιά, πάντα
σύµφωνα µε την παράδοση.
Στην Ολλανδία η περίοδος των

Χριστουγέννων ξεκινάει µε µια παράδοση η
οποία αρχικά δεν είχε καµία σχέση µε τα
Χριστούγεννα. Η ηµέρα εορτής του Αγίου
Νικολάου αποτελεί τη κορύφωση της
εορταστικής περιόδου. Σύµφωνα µε το
θρύλο, ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος
ονοµάζεται «SinterKlaas» καταφθάνει στην
Ολλανδία το Νοέµβριο, τρεις βδοµάδες πριν
τα γενέθλιά του. Το πλοίο του είναι
φορτωµένο µε δώρα, το υποδέχεται στο
λιµένα η Βασίλισσα Βεατρίκη συνοδευόµενη
από πλήθος κόσµου. (Βέβαια αυτό το έθιµο
ανάγεται στην εποχή που η Ολλανδία ήταν
αποικιοκρατική και έρχονταν τα
χριστουγεννιάτικα προϊόντα από τις αποικίες
της). Τις ηµέρες που ακολουθούν ο
SinterKlaas γυρίζει όλη τη Χώρα µαζί µε το
βοηθό του τον Zwarten Piet.Τα παιδιά στην
Ολλανδία παίρνουν τα δώρα τους στις
5∆εκεµβρίου. Τα Χριστουγεννιάτικα δένδρα
στολίζονται παντού αφού έχει φύγει από τη
χώρα ο SinterKlaas.
Και τέλος στην Ελλάδα ο εορτασµός των

Χριστουγέννων αρχίζει την παραµονή και
ολοκληρώνεται µετά τα Φώτα. Η περίοδος
αυτή ονοµάζεται δωδεκαήµερο. Παλαιότερα
συνήθιζαν να στολίζουν ένα ξύλινο
καραβάκι µε το οποίο τα παιδιά γυρνούσαν
από σπίτι σε σπίτι την παραµονή των
Χριστουγέννων και τραγουδούσαν τα
κάλαντα. Το χριστουγεννιάτικο δέντρο ήρθε
στην Ελλάδα την εποχή του Όθωνα.
Σύµφωνα µε την παράδοση οι Βαυαροί
στόλισαν το πρώτο χριστουγεννιάτικο
δέντρο έξω από τα ανάκτορα. Με την
πάροδο των χρόνων άρχισαν να στολίζουν
δέντρο σε κάθε σπίτι. Την 1 η Ιανουαρίου
που είναι και η αρχή του νέου χρόνου,
γιορτάζουµε τον Αγ. Βασίλειο από την
Καισάρεια. Στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι
κόβουµε την βασιλόπιτα κι όποιος βρει το
Φλουρί είναι τυχερός για όλη την χρονιά. Ο
άγιος Βασίλης µε το έλκηθρο και τους
ταράνδους που µοιράζει δώρα στα παιδιά
καθιερώθηκε σχετικά πρόσφατα στη χώρα
µας. Μετά τον αγιασµό των Θεοφανείων
όπου αγιάζονται τα νερά τα σπίτια και οι
αγροί, και οι καλικάτζαροι γυρνούν ξανά στα
έγκατα της γης ολοκληρώνονται και οι
γιορτές του δωδεκαηµέρου.
Τα Χριστούγεννα γιορτάζονται µε
λαµπρότητα σε όλο τον κόσµο.

Ταφλανίδου Φιλοθέη
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Μετά από διετή καθυστέρηση, ηνομιμοποίηση … του ιπτάμενουαυτοκινήτου στους δρόμους των ΗΠΑείναι πλέον γεγονός. Αυτό σημαίνειπώς το Terrafugia Transition θαβρίσκεται στα αμερικανικά γκαράζμέσα στο φθινόπωρο του 2012.Μπορεί να μην είναι το πρώτοιπτάμενο αυτοκίνητο είναι όμως τοπρώτο που προσφέρει την πρακτικήευκολία της αναδίπλωσης τωνφτερών του με το πάτημα ενόςκουμπιού....Το καινοτόμο όχημα πήρε τελικάόλες τις απαιτούμενες άδειες από τοναμερικανικό φορέα οδικήςασφάλειας. Ελαφρύτερα παράθυρακαι παχύτεροι τροχοί από τακανονικά οχήματα, κρίθηκαν επίσηςαπαραίτητα έτσι ώστε το Terrafugiaνα μπει στην παραγωγή. Το κόστοςτου θα ανέρχεται στα 200.000δολάρια και θα χρειάζεται ένανανοιχτό διάδρομο μήκους 500περίπου μέτρων για να απογειωθεί.«Συνδυάζει την μοναδικήπρακτικότητα της αναδίπλωσης τωνφτερών με τη δυνατότητα να τοοδηγεί κάποιος σε οποιαδήποτεεπιφάνεια», δηλώνουν με περηφάνιαοι κατασκευαστές του(πρώηνεπιστήμονες της NASA ανάμεσάτους).Η εναλλαγή από αυτοκίνητο σεαεροπλάνο διαρκεί μόλις 30δευτερόλεπτα. Στην επίγειά τουμορφή, ο οδηγός μπορεί να τοχειριστεί σαν ένα τυπικό αυτοκίνητοχρησιμοποιώντας τιμόνι, γκάζι καιφρένο όχι όμως ταχύτητες. Για τηνεναέρια μορφή υπάρχει φυσικά οκατάλληλος μοχλός πλοήγησης.Το Terrafugia θα έχει μήκοςπερίπου 6 μέτρα και πλάτος 1.5μέτρο ως αυτοκίνητο ενώ ότανανοίγει τα φτερά του το πλάτος τουθα αυξάνεται στα 8 περίπουμέτρα.Όσο για το πόσο γρήγορο θαείναι, ενδεικτικά η εταιρία δημοσίευσεπως η τελική ταχύτητα στον δρόμοθα φτάνει τα 104 χλμ/ώρα ενώ στοναέρα θα ανέρχεται στα 185 χλμ/ώρα.Κι όλα αυτά ενώ θα καίει κανονικήβενζίνη.
Νίκος Κανδρής

ΙΠΤΑΜΕΝΟ….ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών.Ένα θέμα που καίει και συζητιέταιέντονα τον τελευταίο καιρό.Πρόσφατα κατατέθηκε και πρότασηγια αξιολόγηση της ποιότητας τουεκπαιδευτικού έργου από ομάδα τουΥπουργείου Παιδείας.Σε αυτή την πρόταση, πουβρισκόταν σε διαβούλευση μέχριπρόσφατα, συναντάμε ένα πρότυποαξιολόγησης όπως μια πυραμίδα,όπου ο “ανώτερος” αξιολογεί τονκατώτερο και φυσικά ποτέ τοαντίθετο. Εδώ αξίζει να σημειώσουμεπως δεν συναντάμε από κανένανκαμία πρόταση για πρόθεσηαξιολόγησης του έργου τουΥπουργείου Παιδείας. Η αξιολόγησηδεν στηρίζεται στη Δια Βίου Μάθησηκαι στη διενέργεια εποικοδομητικώνσεμιναρίων, όπως χρόνια τώρα ζητάΔΟΕ και ΟΛΜΕ αλλά στην τιμωρητικήαξιολόγηση που, κυρίως, είναι τοάλλοθι των επικείμενων απολύσεωνδημοσίων υπαλλήλων αλλά καιεκπαιδευτικών.Το υπουργείο εδώ και χρόνια έχειεπιμελώς φροντίσει να πάψει κάθεκίνητρο για περαιτέρω σπουδές καιεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών.Έχουν κοπεί οι άδειες γιαμεταπτυχιακές σπουδές, όπως επίσηςκαι το επίδομα μεταπτυχιακού ήδιδακτορικού.Επίσης νομίζω ότι σκόπιμααποσιωπάται το γεγονός πως δωρεάνσεμινάρια στους εκπαιδευτικούς δενγίνονται εδώ και αρκετά χρόνια (ενώτα δικαιούνται και πρέπει ναυπάρχουν) και φυσικά, τα μόνασεμινάρια που πραγματοποιούνταιείναι από ιδιωτικούς φορείς, μευψηλό κόστος που φτάνουν έως καιτα 800 ευρώ, τα οποία φυσικά πρέπεινα καλύψει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός,ενώ υπάρχουν περιπτώσεις στιςοποίες οι ίδιοι οι καθηγητέςπληρώνουν από την τσέπη τουςδιάφορα υλικά, (συνήθως για ταεργαστήρια, και όχι μόνον, όπωςσυμβαίνει και στο δικό μας σχολείο),για να μπορούν να κάνουν μάθημα.Ευτυχώς που οι εκπαιδευτικοί στηνπλειοψηφία τους (κρίνοντας απόαυτούς που έχουμε στο σχολείομας), έχουν φιλότιμο και μεράκι,γιατί έτσι όπως έχουν γίνει τα

πράγματα σήμερα που οεκπαιδευτικός έχει δεχθεί επίθεση καιέχει υποστεί μειώσεις στον μισθό τουπου φτάνουν και το 50% αν δεν ήτανκαι φιλότιμος…. βράστα. Τα στοιχείαεξάλλου μιλάνε από μόνα τους: ονεοδιόριστος, λαμβάνει 600 ευρώ γιανα διδάξει σε οποιοδήποτε σημείο τηςΕλλάδας. Οι εξευτελιστικέςανακοινώσεις του Υπουργού παιδείαςόπως αυτή για τα συσσίτια σεφοιτητικές και στρατιωτικές λέσχεςστα οποία θα μπορούν να θρέφονταιπλέον οι εκπαιδευτικοί από τηνεπαρχία κάνουν το κλίμα ακόμη πιοεκρηκτικό. Επίσης το ωράριοδιδασκαλίας να απειλείται με αύξησηκατά 20% και το πλήθος των μαθητώνκάθε τάξης να φτάνει τους 30 (άντε νακάνουν μάθημα και αυτοί και εμείς).Απειλείται με κατάργηση τηςοργανικής του θέσης και με μετάθεσήτου σε οποιοδήποτε μέρος τηςΕλλάδας υπάρχει κενό, διαλύονταςέτσι ολόκληρες οικογένειες. Τα ΜΜΕσε συντονισμένη προσπάθεια με τηνκυβέρνηση (και ίσως και άλλα,ιδιωτικά, συμφέροντα) προσπαθούννα διαμορφώσουν την κοινή γνώμηεναντίον του, ώστε να πεισθούν όλοιπως το πρόβλημα είναι ο τεμπέληςδάσκαλος – καθηγητής και να έρθουνοι απολύσεις αβίαστα, χωρίςσυμπαράσταση από τον ελληνικό λαό.
Η αποτυχία του εκπαιδευτικούσυστήματος δεν είναι αποτυχία τουίδιου του εκπαιδευτικού. Είναιαποτυχία των Κυβερνήσεων και τηςπολιτικής της απαξίωσης του δημόσιουσχολείου την οποία ακολουθούν τατελευταία χρόνια (γιατί άραγε;). Πώςθα μπορεί ο διευθυντής μιας σχολικήςμονάδας και ο σχολικός σύμβουλος νααξιολογήσουν τον εκπαιδευτικό, ότανσε πολλές περιπτώσεις αυτοί έχουν ναμπουν και να διδάξουν σε σχολικήαίθουσα αρκετά χρόνια ή σε κάποιεςάλλες περιπτώσεις βρίσκονται σε αυτήτη θέση εντελώς αναξιοκρατικά; Αυτήη πρόταση αξιολόγησης τουεκπαιδευτικού έργου έχει ως στόχο ναχειραγωγήσει τον εκπαιδευτικό και νατον κάνει να φοβάται να απεργήσει, ναμιλήσει ελεύθερα, να αντισταθεί και ναείναι συνεχώς στο γλείψιμο τουεκάστοτε διευθυντή.Πιστεύω λοιπόν πως ήρθε η ώρα νααρχίσουμε όλοι μαζί να αξιολογούμετην (εκάστοτε) κυβέρνηση και το έργοπου παράγει, και όχι τους καθηγητές ητους δημόσιους υπάλληλουςγενικότερα. Ας αξιολογήσει τοΥπουργείο και η Κυβέρνηση το δικότης έργο, ας κάνει αυτά που πρέπει ναγίνουν για την βελτίωση της δημόσιαςπαιδείας και όχι για τη διάλυσή της καιτότε μιλάμε και για αξιολόγηση.

ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Την πρώτη ηλεκτρονική ταυτότητα με αποτύπωματο «χτύπο της καρδιάς» έκανε μια Ελληνίδαερευνήτρια, μόλις στα 27 της χρόνια. Η νέα αυτήτεχνολογία χρησιμοποιείται ήδη για στρατιωτικούςλόγους στο Καναδά, όπου και η επιστήμονας ΦωτεινήΑγραφιώτη έκανε μεταπτυχιακές σπουδές. Η Δρ.Φωτεινή Αγραφιώτη η οποία κατάγεται από τηνΚοζάνη και σπούδασε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, σταΧανιά, συνέχισε τις σπουδές της, με υποτροφία στοΠανεπιστήμιο του Τορόντο. Εκεί έκανε και τησπουδαία αυτή παγκόσμια ανακάλυψη, που φέρνεινέα δεδομένα, στην ασφάλεια, στις στρατιωτικέςεπιχειρήσεις, στην τηλεϊατρική, όλες τις ηλεκτρονικέςσυσκευές ακόμα και ... τα ηλεκτρονικά παιχνίδια!Σύμφωνα με το λογισμικό που έφτιαξε, οι συσκευές,μπορούν να ανοίξουν αποκλειστικά από το χρήστηόταν τις αγγίξει με τα δάκτυλά του, και να κλειδώσουναυτόματα όταν η συσκευή απομακρυνθεί από τα χέριατου, με "κωδικό" τον παλμό της καρδιάς του ! Ησυσκευή μπορεί να καταγράφει τα πάντα  μέχρι καιτο συναίσθημα που αλλάζει από τους χτύπους τηςκαρδιάς, την αναπνοή, την πίεση και ό,τι έχει σχέσημε την κλινική εικόνα του χρήστη. Η έρευνα έχειπροχωρήσει και βρέθηκε η δυνατότητα καταγραφήςτου καρδιογραφήματος από τα δάκτυλα στο tablet,αναγνώριση του χρήστη από τα smartphones, μέχρικαι έλεγχος του συναισθήματος από χειριστήρια τωνπαιχνιδιών, τα οποία μπορούν να το αναγνωρίζουν καινα προσαρμόζουν το παιχνίδι στις αντοχές του χρήστη! Ήδη το HeartID χρησιμοποιείται σε στρατιωτικόπεριβάλλον, καταγράφει ιατρικά το στρατιώτη, ενώυπάρχει μέχρι και η δυνατότητα στην εξέλιξη τωνστρατιωτικών επιχειρήσεων να αποφεύγονται λάθη καινα σκοτώνονται σύμμαχοι, όπως έγινε στον πόλεμοτου Αφγανιστάν, όπου Αμερικανοί στρατιώτες ... κατάλάθος σκότωσαν Καναδούς.Το HeartID που προέκυψε από την εργασία τηςΦωτεινής Αγραφιώτη, μαγνήτισε το ενδιαφέρον τόσοτης πανεπιστημιακής κοινότητας του Τορόντο όσο καιτης καναδικής κυβέρνησης και συγκεκριμένα τηνκυβέρνηση του Οντάριο, που «επένδυσε» πάνω τηςδεκάδες εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου ναδημιουργήσει τη δική της εταιρεία "Bionym", νασυνεχιστεί η έρευνα για το καρδιογράφημα και αυτή ητεχνολογία να συμβάλει στον τομέα των εξαγωγώντου Καναδά.Ήδη επενδυτικοί κολοσσοί ενδιαφέρονται για τηναγορά του λογισμικού
Παυλίτινα ΚατερίναΝικολόπουλος Γιώργος

Παγκόσµια ανακάλυψη από απόφοιτη του
Πολυτεχνείου Κρήτης . ∆ηµιούργησε την

ηλεκτρονική «ταυτότητα καρδιάς»

Επόµενο βήµα η χρήση ανθρώπινων βλαστοκυττάρων.

Ο γιατρός και επικεφαλής του τµήµατος
νευροαποκατάστασης του Ινστιτούτου Frauenhofer
Γιοχάνες Μπόλτσε, µας εξηγεί ότι χρησιµοποιούνται
παρθένα βλαστοκύτταρα από το µυελό των οστών των
προβάτων. Οι ερευνητές επεξεργάζονται αυτά τα
βλαστοκύτταρα και δηµιουργούν νέους τύπους ιστών, οι
οποίοι αποτελούν το θεµέλιο της νέας θεραπείας. Στα
πρόβατα προκαλούνται τεχνητά εµφράγµατα προκειµένου
να αναλυθούν εργαστηριακά οι επιπτώσεις τους, αλλά και
τα αποτελέσµατα της νέας θεραπείας στην αποκατάσταση
των επακόλουθων.

Στα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν ως τώρα αποκλειστικά
κύτταρα από τα ίδια τα πρόβατα. «Τα κύτταρα
αποτρέπουν κάποιες δευτερογενείς βλάβες, δηλαδή
περιορίζουν τις µολύνσεις και ελαχιστοποιούν τις
κυτταρικές απώλειες µετά το έµφραγµα, έτσι ώστε
συνολικά να επιτυγχάνεται ένα καλύτερο αποτέλεσµα»,
λέει ο Γιοχάνες Μπόλτσε. Οι ερευνητές δεν ξέρουν ακόµη
πως ακριβώς δρουν τα βλαστοκύτταρα στο σώµα µετά το
έµφραγµα. Το επόµενο βήµα είναι να συνεχιστούν τα
πειράµατα σε πρόβατα µε ανθρώπινα βλαστοκύτταρα του
δέρµατος, τα οποία όµως πρέπει πρώτα να υποστούν
κατάλληλη εργαστηριακή επεξεργασία.

Τα βλαστοκύτταρα δεν είναι πανάκεια.

Σε κάθε περίπτωση η θεραπεία µε τα βλαστοκύτταρα
είναι µόνο ένα από τα εργαλεία αποκατάστασης του
εµφράγµατος. Παραµένει βασικό ο ασθενής να
επισκέπτεται µία κλινική ώστε να υποβληθεί στην
κατάλληλη θεραπεία. Τα βλαστοκύτταρα θα µπορούσαν
στη συνέχεια να περιορίσουν την πρόκληση πρόσθετων
βλαβών.«Πρέπει να τονίσουµε επίσης ότι αυτές οι
θεραπείες µπορούν να εφαρµοστούν εντός ενός
συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος, µετά την
παρέλευση του οποίου οι δευτερογενείς βλάβες
µονιµοποιούνται. ∆εν έχει νόηµα να συµµετάσχει κάποιος
εθελοντικά σε τέτοια πειράµατα- ακόµη και για ηθικούς
λόγους- για να θεραπεύσει βλάβες από εµφράγµατα του
παρελθόντος. Ο µέγιστος χρονικός ορίζοντας για την
υποβολή σε αυτή τη θεραπεία είναι 3 µέρες µετά το
έµφραγµα», επισηµαίνει ο Γιοχάνες Μπόρτσε.

Τον επόµενο χρόνο αναµένεται να ξεκινήσουν κλινικές
δοκιµές και σε ανθρώπους. Ακόµη κι είναι αποδοτικές
απαιτούνται τουλάχιστον 10 χρόνια µέχρι να είναι έτοιµη
µία τέτοια θεραπεία βλαστοκυττάρων. Όλοι οι επιστήµονες
συγκλίνουν πάντως στην άποψη ότι η καλύτερη θεραπεία
για τα εµφράγµατα παραµένει η πρόληψή τους.

Πάλλα Λίτσα
Αϊβάζης Γιάννης

ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

Τα περιστατικά
εµφράγµατος στη Γερµανία
ξεπερνούν ετησίως τις
250.000, εκ των οποίων
περίπου 60.000 είναι
θανατηφόρα. Κάθε χρόνο
δαπανώνται σχεδόν 6 εκ
ευρώ για να αντιµετωπιστούν
ή να περιοριστούν οι
επιπτώσεις του εµφράγµατος.
Οι επιστήµονες δοκιµάζουν τη
νέα θεραπεία µε εντατικά
πειράµατα σε πρόβατα.
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Τρίτη 7 Σεπτεµβρίου 1 999.
Λίγο πριν τα ρολόγια γράψουν 1 3:30,πριν από
1 3 χρόνια, όταν τα Ρίχτερ συντάραξαν την
Αττική. Είχε προηγηθεί ένας θόρυβος που
προµήνυε τα όσα µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα θα
συνέβαιναν. Η γη άρχισε να σείεται, το ηλεκτρικό
ρεύµα κόπηκε αυτόµατα, η τηλεπικοινωνίες
παρέλυσαν, και δεκάδες κτίρια άρχισαν να
πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα.
Η Αθήνα µόλις είχε χτυπηθεί από τον

Εγκέλαδο. Ο σεισµός της Πάρνηθας, εντάσεως
5,9 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, άφησε πίσω
του 1 43 νεκρούς, 700 τραυµατίες, και πολλές
άστεγες οικογένειες και πολλά κατεστραµµένα
κτίρια.
Ηµέρα θλίψης, µνήµης, αλλά και οργής. Για

τους ανθρώπους που έχασαν άδικα τη ζωή τους
στα συντρίµµια της Ρικοµέξ και της
πολυκατοικίας στη Νέα Φιλαδέλφεια, χωρίς
κανείς να τιµωρηθεί για τις εγκληµατικές
αµέλειες και κακοτεχνίες.
Πρόκειται για την µεγαλύτερη τραγωδία που

έπληξε την Αττική, από την εποχή των πολέµων.
Τον πανικό των πρώτων λεπτών διαδέχτηκαν οι
προσπάθειες των σωστικών συνεργείων να
εντοπίσουν ζωές κάτω από τα χαλάσµατα.
Κοντά στους διασώστες της ΕΜΑΚ, συνεργεία
από δεκάδες χώρες, που νυχθηµερόν έψαχναν
για µια ένδειξη ζωής.
Και αυτή δεν άργησε να φανεί. ∆εκάδες

άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν σώοι. ∆εκάδες
ιστορίες που συγκλόνισαν.
Άραγε πόσο προετοιµασµένοι είµαστεβεµείς
και πόσο πιο έτοιµη είναι η κρατική µηχανή στο
ενδεχόµενο ενός νέου εξίσου δυνατού σεισµού?
Τον Απρίλιο του 201 2 επισκέφτηκε το 1 ο

∆ηµοτικό σχολείο Σκιάθου κλιµάκιο της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σκιάθου, µε τον
Προϊστάµενο κ.Λιακόπουλο και δύο
Πυροσβέστες όπου µίλησαν στους µαθητές του
σχολείου για τα µέτρα προστασίας από την
πυρκαγιά και το σεισµό. Ακολούθησε επίδειξη
της στολής των πυροσβεστών καθώς και του
πυροσβεστικού οχήµατος. Την ίδια µέρα έγινε
και άσκηση ετοιµότητας σε περίπτωση σεισµού
µαθητές ακολούθησαν τις οδηγίες των
δασκάλων τους ,αφού είχαν προηγηθεί και άλλες
παρόµοιες ασκήσεις ετοιµότητας στο σχολείο.
Εντυπωσιακή ήταν η άσκηση διάσωσης µετά

από σεισµό που πραγµατοποίησε η
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαµάτας σε
συνεργασία µε το ∆ήµο Καλαµάτας και οµάδες
εθελοντών στα χαλάσµατα του παλιού
ξενοδοχείου "∆ιεθνές" και σε δηµοτικά σχολεία
της περιοχής. Η άσκηση περιελάµβανε 4
σενάρια και οι επιδόσεις των πυροσβεστών
εντυπωσίασαν τους δεκάδες κατοίκους, που
βρέθηκαν στο σηµείο.
Παρόµοιες ασκήσεις πραγµατοποιηθήκαν και

στο λεκανοπέδιο της Αττικής, σε συνεργασία µε
το Ελληνικό στρατό ξηράς, στους ∆ήµους της
Νέας Φυλαδελφιας, Άνω Λιοσίων, Χαϊδαρίου, και
Ελευσίνας.
Αργότερα µέσα από το την εφηµερίδα µας, θα
έχετε τη δυνατότητα να δείτε φωτογραφίες, από
την πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδοµένα
άσκηση διάσωσης της Πυροσβεστικής, καθώς
και περισσότερες λεπτοµέρειες για όσα έλαβαν
χώρα στο λεκανοπέδιο.

Κεχαγιάς Γιάννης

Ο σεισμός που συγκλόνισε
την Αθήνα

Η Java είναι µία αντικειµενοστρεφής γλώσσα προγραµµατισµού που
σχεδιάστηκε από την µικρή Αµερικάνικη εταιρεία πληροφορικής που εδρεύει στην
Πενσυλβάνια, την Sun Microsystems.

Στις αρχές του 1 991 , στη Sun αναζητούσαν το κατάλληλο εργαλείο για να
αποτελέσει την πλατφόρµα ανάπτυξης λογισµικού σε µικρο-συσκευές (έξυπνες
οικιακές συσκευές έως πολύπλοκα συστήµατα παραγωγής γραφικών). Τα
εργαλεία της εποχής ήταν γλώσσες όπως η C++ και η C. Μετά από διάφορους
πειραµατισµούς αποφάνθηκαν ότι οι υπάρχουσες γλώσσες δεν µπορούσαν να
καλύψουν τις ανάγκες τους. Ο "πατέρας" της Java, James Gosling, που
εργαζόταν εκείνη την εποχή για την Sun, έκανε ήδη πειραµατισµούς πάνω στη
C++ και είχε παρουσιάσει κατά καιρούς κάποιες πειραµατικές γλώσσες (C++ ++)
ως πρότυπα για το νέο εργαλείο που αναζητούσαν στην Sun. Τελικά µετά από
λίγο καιρό κατέληξαν µε µια πρόταση για το επιτελείο της εταιρίας, η οποία ήταν η
γλωσσα Oak. Το όνοµά της το πήρε από το οµώνυµο δένδρο (βελανιδιά) το
οποίο ο Gosling είχε έξω από το γραφείο του και έβλεπε κάθε µέρα.Από την Oak
στη Java.

H Oak ήταν µία γλώσσα που διατηρούσε µεγάλη συγγένεια µε την C++. Παρολά
αυτά είχε πολυ πιο έντονο αντικειµενοστρεφή (object oriented) χαρακτήρα σε
σχέση µε την C++ και χαρακτηριζόταν για την απλότητα της. Σύντοµα οι
υπεύθυνοι ανάπτυξης της νέας γλώσσας ανακάλυψαν ότι το όνοµα Oak ήταν ήδη
κατοχυρωµένο οπότε κατά την διάρκεια µίας εκ των πολλών συναντήσεων σε
κάποιο τοπικό καφενείο αποφάσισαν να µετονοµάσουν το νέο τους δηµιούργηµα
σε Java που εκτός των άλλων ήταν το όνοµα αγαπητού καφέ για τους
δηµιουργούς της (Java στην αγγλική γλώσσα είναι το φυτό που βγάζει τον καφέ).
Η επίσηµη εµφάνιση της Java αλλα και του HotJava (πλοηγός µε υποστήριξη
Java) στη βιοµηχανία της πληροφορικής έγινε το Μάρτιο του 1 995 όταν η Sun την
ανακοίνωσε στο συνέδριο Sun World 1 995. O πρώτος µεταγλωττιστής (compiler)
της ήταν γραµµένος στη γλώσσα C από τον James Gosling. Το 1 994, ο A.Van
Hoff ξαναγράφει τον µεταγλωττιστή της γλώσσας σε Java (από τα πλέον δύσκολα
επιτεύγµατα στο χώρο της πληροφορικής είναι να γράψεις έναν µεταγλωττιστή
µίας γλώσσας στην ίδια τη γλώσσα), ενώ το ∆εκέµβριο του 1 995 πρώτες οι IBM,
Borland, Mitsubishi Electronics, Sybase και Symantec ανακοινώνουνε σχέδια να
χρησιµοποιήσουνε τη Java για την δηµιουργία λογισµικού. Από εκεί και πέρα η
Java ακολουθεί µία ανοδική πορεία και είναι πλέον µία από τις πιο δηµοφιλείς
γλώσσες στον χώρο της πληροφορικής. Στις 1 3 Νοεµβρίου του 2006 η Java έγινε
πλέον µια γλώσσα ανοιχτού κώδικα (GPL) στο µεταγλωττιστή (javac) και στο
πακέτο ανάπτυξης (jdk).

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της Java έναντι των περισσότερων άλλων
γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήµατος και πλατφόρµας. Τα
προγράµµατα που είναι γραµµένα σε Java τρέχουνε ακριβώς το ίδιο σε Windows,
Linux, Unix και Macintosh (σύντοµα θα τρέχουν και σε Playstation καθώς και σε
άλλες κονσόλες παιχνιδιών) χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει µεταγλώττιση
(compil ing) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό
σύστηµα. Για να επιτευχθεί όµως αυτό χρειαζόταν κάποιος τρόπος έτσι ώστε τα
προγράµµατα γραµµένα σε Java να µπορούν να είναι «κατανοητά» από κάθε
υπολογιστή ανεξάρτητα του είδους επεξεργαστή (Intel x86, IBM, Sun SPARC,
Motorola) αλλά και λειτουργικού συστήµατος (Windows, Unix, Linux, BSD,
MacOS). Ο λόγος είναι ότι κάθε κεντρική µονάδα επεξεργασίας κατανοεί
διαφορετικό κώδικα µηχανής. Ο συµβολικός (assembly) κώδικας που εκτελείται
σε Windows είναι διαφορετικός από αυτόν που εκτελείται σε έναν υπολογιστή
Macintosh. Η λύση δόθηκε µε την ανάπτυξη της Εικονικής Mηχανής (Virtual
Machine ή VM ή ΕΜ στα ελληνικά).

Βικτώρια Μαργαρίτη

(στο επόμενο τεύχος: H εικονική μηχανή της Java, Eπιδόσεις και
Εργαλεία ανάπτυξης)

JAVA

Ιστορία

Τα χαρακτηριστικά της Java
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Απάντηση Φύλλου Νοεµβρίου: Ο ΓΡΙΦΟΣ ΤΟΥ ΑΪΝΣΤΑΪΝ
Ο Γερµανός έχει το ψάρι

Στη µέση µιας γέφυρας υπάρχει ένα φυλάκιο. Ο φύλακας ßγαίνει
κάθε δέκα λεπτά και καλεί οποιοδήποτε ßρίσκεται πάνω στη
γέφυρα να γυρίσει πίσω και αν δεν υπακούσει τον πυροßολεί. Ο
χρόνος για να περάσει κανείς τη γέφυρα είναι δεκαπέντε λεπτά.
Πώς µπορεί κανείς να περάσει αυτή τη γέφυρα;

Είστε στην Αφρική. Είστε δεµένος από ένα σκοινί και
κρεµασµένος από ένα δέντρο.

Το σκοινί είναι στερεωµένο στο έδαφος, ένα κερί καίει αργά-
αργά το σκοινί κι ένα λιοντάρι περιµένει να γίνετε το γεύµα
του.

Μπορείτε να βρείτε έναν τρόπο να µείνει άθικτο το σκοινί
και. . . το λιοντάρι νηστικό;

Έχουµε ένα δωµάτιο το οποίο έχει µία λάµπα(στο εσωτερικό
του)και τρεις διακόπτες (στο εξωτερικό του). Ένας από αυτούς
τους διακόπτες είναι αυτός που ανάßει την λάµπα. Εµείς πρέπει
µε µία µόνο προσπάθεια να καταλάßουµε ποιος διακόπτης είναι
ο σωστός.∆ηλαδή ποιο ή ποιους διακόπτες πρέπει να
πατήσουµε ώστε όταν ανοίξουµε την πόρτα να καταλάßουµε
ποιος είναι ο σωστός;
(Εννοείται ότι όταν είναι κλειστή η πόρτα δεν ßλέπουµε αν
ανάßει ή όχι η λάµπα)

Το λιοντάρι, το σκοινίκαι το κερί

Η γέφυρα Η λάµπα

ΕΝΑΝΟΡΚΟ ΒΑΘΥΣΑΝΠΗΓΑΔΙ

ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΟΔΙΑΒΑΤΟ ΣΑΝΑΝΗΦΟΡΙ

ΣΕ ΚΑΚΟΤΡΕΧΗΠΛΑΓΙΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΗΣΨΥΧΗΣΜΕ ΤΟΝΚΑΘΕΝΑΝΜΑΣ

ΖΕΙΜΕ ΤΗΣΙΩΠΗΤΗΣ

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝΑΠΕΡΑΝΤΟ ΚΟΣΜΟ

ΕΔΩ ΚΑΤΩ ΣΤΑ ΦΤΩΧΑ ΧΩΡΙΣΑΓΑΠΗΚΑΙΣΥΜΠΟΝΙΑ ΧΩΜΑΤΑ

ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥΜΕ ΕΝΤΥΣΑΝ

ΧΩΜΑΤΑ ΠΟΥΘΑ ΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑΣΟΥΝΚΑΠΟΙΑ ΜΕΡΑ

ΕΙΝΑΙΠΟΥΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙΑΥΤΟ ΠΟΥΖΩ

ΚΑΙ ΖΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ

ΝΑ ΕΙΜΑΙΑΤΣΑΛΙΚΑΙΦΩΤΙΑ

ΣΠΑΘΙΚΑΙΠΑΛΗΚΑΡΙ

Παναγιωτόπουλος Χαράλαµπος

ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΙΤΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΑΓΝΩΣΤΑ
ΜΙΑ ΜΟΝΑΧΑ ΕΛΠΙΔΑ
Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΜΑΣ

Ζαλώνης Παύλος

ΜΙΑ ΕΠΟΧΗΟ ΟΡΚΟΣ

01 -DEMY - Η ΖΩΗ (ΤΟ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ
ΤΡΑΓΟΥ∆Ι)
02 -ΝΙΝΟ - ΚΟΙΝΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΑΣΤΗΣ
03 -ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ - ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΑ
04 -ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ - ΓΙ' ΑΥΤΟ Σ' ΑΓΑΠΩ
05 -ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ
06 -VEGAS - ΟΣΑ ΕΙΧΑ
07 -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ - ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ
08 -ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ - ΩΡΑ ΜΗ∆ΕΝ
09 -ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ - ΝΙΚΗΣΕΣ ΠΑΛΙ
10 -ΘΑΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΗΣ - ΝΑ ΤΗΣ ΠΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠ 10

no1 Gabrielle Aplin "The Power of Love"no2 Bruno MarsLocked "Out Of Heaven"no3 Olly Murs ft. Flo Rida "Troublemaker"no4 Labrinth ft. Emeli Sande "Beneath Your Beatiful"no5 Rihanna "Diamonds"no6 One Direction "Little Things"no7 Ke$ha "Die Young"no8 Pink "Try"no9 Psy "Gangnam style"no10 Alicia "Keys'

UKChart 17.12.2012 - 21.12.2012
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ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

Ξημερώνει 16 Δεκεμβρίου και η εορταστική περίοδος φαίνεται
σαν να μην πρόκειται να αρχίσει ποτέ. Παρατηρώ τα σπίτια στη
γειτονιά μου 2 -3 είναι στολισμένα. Το ίδιο και στην ευρύτερη περιοχή.
Θυμάμαι ως παιδί οτι περίμενα αυτές τις μέρες να στολίσουμε το δέντρο μας.
Θυμάμαι βόλτες σε στολισμένα μαγαζιά.
Θυμάμαι ακόμα και το ΜΙΝΙΟΝ με τον Άγιο Βασίλη του.
Τέτοιες μέρες όλα ήταν στολισμένα και η γιορτινή ατμόσφαιρα διάχυτη παντού.
Φέτος όλα δείχνουν να έχουν αλλάξει.
Δε βλέπω πια μαγαζιά με εποχιακά είδη όπως παλιά.
Δε βλέπω στολισμένες προσόψεις και βιτρίνες.
Ούτε και σπίτια. Προσπαθώ να κατανοήσω τη ρίζα του προβλήματος. Να είναι
οι μειώσεις μισθών; Μπα, τα περισσότερα στολίδια κρατάνε για χρόνια.
Οπότε;
Μήπως τελικά η κρίση ήταν βαθύτερη από όσο νομίζαμε;
Μήπως τελικά, εκτός από μισθούς-συντάξεις-επιδόματα, μας πήρε και το
σημαντικότερο από όλα; Τα όνειρα, την αθωότητα;Μήπως τελικά μας πήρε τον
ενθουσιασμό; Ναι, νομίζω αυτό είναι.
Όσο το σκέφτομαι μοιάζει σαν η μόνη εξήγηση για τη φετινή απροθυμία όλων
(με τέτοια κρίση το δέντρο θα σκεφτούμε ρε συ;).
Τελικά αυτή η κρίση μας πήρε και τη μαγεία, την προσμονή.Δυστυχώς..
Τέτοιες μέρες γινόμασταν όλοι παιδιά, αλλά αυτό φέτος θα το στερηθούμε.
Γιατί φέτος έπρεπε ξαφνικά να “ενηλικιωθούμε” όλοι.
Σε πείσμα όμως του γενικότερου κλίματος, σε πείσμα του φετινού
μουδιάσματος όλων μας, εγώ θέλω να ευχηθώ σε όλους μας, αυτά τα
Χριστούγεννα

να είναι τα πιο μαγικά,
τα πιο ευτυχισμένα
Χριστούγεννα της ζωής μας.
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ.

κάποιος έγραψε




