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Αναµφισβήτητα, ο ∆εκέµβρης του ’44, αποτελεί την πιο µεγάλη ιστορική στιγµή
για το Ελληνικό επαναστατικό κίνηµα. . . .
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σελίδα 2

Η Σελίδα των "απολυµένων"
Χώρος έκφρασης των αποφοίτων του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου
Η Bertelsmann SE & Co. KGaA είναι
µια γερµανική πολυεθνική εταιρεία µέσων
µαζικής ενηµέρωσης, τεχνολογικών
προιόντων και παροχής υπηρεσιών (και
όχι µόνο), που έχει έδρα το Gütersloh της
Γερµανίας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται
σε 50 χώρες και απασχολεί πάνω από
1 04.000 εργαζόµενους. Κατέχει
εφηµερίδες όπως οι Financial Times
Deutschland και η Sächsische Zeitung,
ενω η BMG music είναι επίσης δική της.
Έβαλε λοιπόν για λογαριασµό της, το
Ελβετικό ινστιτούτο Prognos ΑG που
εξειδικεύεται στις οικονοµικές µελέτες, να
εξετάσει σε παγκόσµια κλίµακα τις
επιπτώσεις µιας εξόδου της Ελλάδας απο
το ευρώ.

Η έρευνα αυτή πραγµατοποιήθηκε
δυο φορές: Μια το 201 2 (πριν τις εκλογές)
και άλλη µια (µόλις ανακυρήχθηκαν οι
εκλογές) τον ∆εκέµβριο του 201 4.
Συγκεκριµένα αναφέρει: «Μια πιθανή
έξοδος της Ελλάδας από την ζώνη του
ευρώ, θα είχε επιπτώσεις και στην
παγκόσµια οικονοµία». Στην έκθεση του
το ινστιτούτο αναφέρει πως «η παγκόσµια
οικονοµία ίσως και να µπορέσει να
απορροφήσει τους κραδασµούς µιας
εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη».
∆εν αποκλείει ωστόσο «ένα ντόµινο µε
συνέπεια την αλυσιδωτή πτώχευση της
Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας
κ.α. , η οποία θα προκαλούσε ύφεση στην
παγκόσµια οικονοµία».

Σύµφωνα µε υπολογισµούς του, το
ινστιτούτου Prognos AG µε βάση το
οικονοµετρικό µοντέλο VIEW, το κόστος

εξόδου Ελλάδας και των χωρών που θα
συµπαρασύρει, (Πορτογαλίας, Ισπανίας
Ιταλίας κλπ.), «θα έχει σοβαρές
επιπτώσεις στις οικονοµίες των 42
ισχυρότερων οικονοµιών του κόσµου, οι
οποίες αντιστοιχούν στο 90% της
παγκόσµιας οικονοµίας, προκαλώντας
συνολικές απώλειες 1 7 ως 20
τρισεκατοµµυρίων ευρώ µέχρι το 2020
τουλάχιστον». Οι συντάκτες της έκθεσης
προτείνουν συνεπώς στη διεθνή
κοινότητα να αποτρέψει την έξοδο της
Ελλάδας από το ευρώ για να αποφύγει
ένα ντόµινο.

Για τη Γερµανία οι ειδικοί της
Prognos ΑG υπολογίζουν «το κόστος µιας
εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη
απο 74 ως 85 δισεκατοµµύρια ευρώ. Σε
αυτά θα πρέπει να προστεθούν ζηµιές 64
δισεκατοµµυρίων ευρώ για τη διαγραφή
απαιτήσεων του ιδιωτικού, αλλά και του
γερµανικού δηµοσίου τοµέα, ενω στο
ποσοστό του 1 54,4% του ΑΕΠ, θα είναι οι
ζηµιές για τη Γαλλία (σύµφωνα µε την
έκθεση). Ο λόγος δεν είναι µόνο η ισχυρή
παρουσία γαλλικών τραπεζών σε
νοτιοευρωπαϊκές χώρες, αλλά και η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
χωρών που θα αποχωρήσουν από το
ευρώ.

Επίσης, πολύ υψηλό θα είναι και το
τίµηµα που θα κληθεί να καταβάλει η
Ελλάδα σε περίπτωση εξόδου από το
ευρώ». Το ελβετικό ινστιτούτο υπολογίζει
ότι η επιστροφή στη δραχµή θα κοστίσει
στη χώρα µας συνολικά 1 64
δισεκατοµµύρια ευρώ. «Η υπόθεση

εργασίας στα διάφορα σενάρια που
εξετάστηκαν ήταν ότι οι δηµόσιοι πιστωτές
θα προχωρήσουν σε ένα κούρεµα των
απαιτήσεών τους έναντι της Ελλάδας κατά
60%. Επιπλέον θεωρήθηκε ότι το νέο
ελληνικό νόµισµα θα ήταν κατά 50%
υποτιµηµένο σε σχέση µε το ευρώ». Μια
τέτοια µεγάλη υποτίµηση ασφαλώς δε θα
είναι ότι πιο ευχάριστο.

Βέβαια, στην παρούσα φάση, δε
νοµίζω πως µπορεί να υπάρξει
µεγαλύτερη ανακούφιση για µια οικονοµία
όπως η ελληνική (η οποία είναι σήµερα
απελπιστικά πίσω σε αποδοτικότητα), από
µια τόσο µεγάλη υποτίµηση. Αυτό το
υποστηρίζω γιατί µια µεγάλη και γενναία
υποτίµηση του νέου µας εθνικού
νοµίσµατος, θα ενίσχυε σηµαντικά την
εγχώρια παραγωγική βάση και ιδιαίτερα
τις εξαγωγές και εποµένως και την
απασχόληση. Συγχρόνως, αυτή η µεγάλη
υποτίµηση θα συγκρατούσε και τους
µισθούς, θα ενίσχυε τα ατοµικά και
οικογενειακά εισοδήµατα, θα
αποδυνάµωνε σηµαντικά τις εισαγωγές,
ενώ θα τόνωνε σηµαντικά και το
τουριστικό ρεύµα προς τη χώρα, λόγω της
διαφοράς από την υποτίµηση.

Εάν λοιπόν επιχειρήσουµε µια
στάση πληρωµών για να µπορέσουµε να
διεκδικήσουµε την διαγραφή του
µεγαλύτερου µέρους του χρέους, τότε ναι
µεν θα αντιµετωπίσουµε σε µεγάλο βαθµό
την ανατίµηση του χρέους από το νέο
υποτιµηµένο νόµισµα. Όµως, οι κίνδυνοι
για φτηνή εξαγορά ελληνικών
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περιουσιακών στοιχείων από το εξωτερικό
θα εξουδετερωθούν µε τον έλεγχο στην
κίνηση κεφαλαίων, ενώ οι φόβοι για
αύξηση του πληθωρισµού λόγω
ανατίµησης των εισαγωγών θα
αντιµετωπιστούν µε αυστηρό και
ουσιαστικό έλεγχο των τιµών και σίγουρα
(τότε), οι καταθέσεις, θα είναι απόλυτα
διασφαλισµένες µε το νέο εθνικό νόµισµα
από ένα νέο και δηµόσιο (υπό κοινωνικό
έλεγχο) τραπεζικό σύστηµα.

Αν δεν καταλάβατε, σε αντίθεση µε
το ευρώ, ένα νέο εθνικό νόµισµα θα
µπορεί να διαµορφώσει το πλαίσιο για µια
νέα, υπό κοινωνικό και πολιτικό έλεγχο,
Εθνική Κεντρική Τράπεζα, καθώς και µια
νέα προοδευτική νοµισµατική πολιτική µε
αποκλειστικά κριτήρια την παραγωγική
ανάπτυξη και την απασχόληση και όχι
µόνο την καταπολέµηση του
πληθωρισµού, όπως σήµερα. Επίσης, θα
ενισχύσει µε την υποτίµηση του την
εγχώρια παραγωγή, την απασχόληση, τα
εισοδήµατα, τον τουρισµό και τις
εξαγωγές. Θα µειωθούν σχεδόν εντελώς οι
εισαγωγές, ειδικότερα αυτές των
προϊόντων πολυτελείας. Οι καταναλωτές
θα στραφούν στα φτηνότερα πλέον
ελληνικά προϊόντα, ενισχύοντας έτσι την
εσωτερική ζήτηση, την εγχώρια παραγωγή
και την απασχόληση. Οι επισκευές θα
ενισχυθούν αφού η αγορά ενός νέου
αυτοκινήτου, ψυγείου και οποιασδήποτε
συσκευής θα είναι πολύ πιο ακριβή από
την επιδιόρθωσή του. Θα
επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις
ανταλλακτικών και τα εργαστήρια
επισκευών µε αποτέλεσµα την δηµιουργία
πολλών θέσεων εργασίας και ειδικά του
τεχνικού τοµέα, (ηλεκτρολόγοι,
ηλεκτρονικοί κτλ.). Η χαλυβουργεία, η

τσιµεντοβιοµηχανία, η βιοµηχανία
φαρµάκων, η παραγωγή τροφίµων κτλ. Οι
παραγωγικοί κλάδοι που έχουν
σταµατήσει να έχουν αντικείµενο εργασίας
λόγω του αθέµιτου ανταγωνισµού από
πολυεθνικές και από χώρες όπως η
Τουρκία και η Κίνα (λόγω των
υποτιµηµένων νοµισµάτων τους),
αναµένεται να βγουν από το κώµα που
έχουν πέσει λόγω του Μνηµονίου, της
έλλειψης ρευστότητας και της Γερµανικής
πολιτικής. Θα εξασφαλίσει επαρκή και
φτηνή χρηµατοδότηση (µέχρι σχεδόν
µηδενισµού των επιτοκίων) στο ∆ηµόσιο
και στην οικονοµία για να υπηρετήσουν
την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Οσοι λοιπόν φοβάστε κάτι τέτοιο
είτε σας έχουν παραπλανήσει, είτε οι
καταθέσεις σας ξεπερνούν τις 1 00.000
ευρώ. Και µην νοµίζετε ότι είµαστε οι
µόνοι που ψάχνουµε µια διέξοδο από
αυτό το σκληρό νόµισµα και τις
πολιτικές που θέλουν να επιβάλουν οι
Γερµανοί µέσω της Ευρωπαικής
Ένωσης. Η πλειοψηφία των Ιταλών
θεωρεί το ευρώ τη βασική αιτία για τις
κακές οικονοµικές συνθήκες που
επικρατούν στην Ευρώπη και επιθυµεί
την επιστροφή στη λιρέττα. Σύµφωνα
µε τα αποτελέσµατα του ινστιτούτου
δηµοσκοπήσεων Datamedia, που
δηµοσίευσαν οι εφηµερίδες ill Tempo
και Corriere della Sera, το 58% των
Ιταλών θέλουν επιστροφή στην ιταλική
λίρα.Το εύρηµα δεν είναι άσχετο µε την
αίσθηση που εξαπλώνεται στις χώρες
του Νότου, ότι το ευρώ είναι ο φταίχτης
των αξεπέραστων προβληµάτων που
αντιµετωπίζουν στην καθηµερινότητα
τους.

Επίσης, σε ρεπορτάζ των Irish
Times αναφέρεται: «Η Ιρλανδία στηρίζει τη

διάσκεψη για το ελληνικό χρέος» αναφέρει
δηµοσίευµα (1 4/01 /1 5) στη διαδικτυακή
πύλη ευρωπαϊκής ενηµέρωσης
euobserver.com, όπου επισηµαίνεται ότι ο
Ιρλανδός υπουργός Οικονοµικών, Μάικλ
Νούναν, δήλωσε σε συνάντηση Ιρλανδών
πρέσβεων στο ∆ουβλίνο ότι «δεν
απορρίπτει την ιδέα µιας ευρωπαϊκής
διάσκεψης για το χρέος, στην οποία θα
συζητηθεί το ελληνικό, το ιρλανδικό, το
ισπανικό και το πορτογαλικό χρέος. Είναι
µάλιστα αναγκαία».

Στην σύνοδο κορυφής της Ε.Ε. στις
1 9 ∆εκεµβρίου 201 3, η Γερµανίδα
καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ,
εκµυστηρεύθηκε ότι, «εάν η Ελλάδα είχε
αφεθεί να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη,
τότε όλα τα µέλη της νοµισµατικής ένωσης
θα εγκατέλειπαν το κοινό νόµισµα σε
µεταγενέστερο χρόνο. Και αν συνέβαινε
αυτό, ποιά χώρα νοµίζετε πως θα έχανε
κέρδη πολλών δις. Ευρώ;; ;

Φυσικά όλα αυτά γίνονται για να µην
πτωχεύσουµε εµείς επειδή µετά θα
αποκοπούµε από τις αγορές και δεν θα
µας δανείζει κανείς τους καηµένους.
Ούτως η άλλως όµως από το 2009 και
µετά έχουµε αποκοπεί από τις αγορές και
έχουµε ουσιαστικά πτωχεύσει δύο φορές.
Την πρώτη στις 23 Απριλίου του 201 0 µε
την είσοδο της χώρας στο ∆ΝΤ και την
δεύτερη στις 21 Ιουλίου 201 2 µε το
περίφηµο κούρεµα του PSI , το οποίο σε
µεγάλο µέρος του, έγινε µε την αποµείωση
των ελληνικών οµολόγων, ιδιωτών
Ελλήνων οµολογιούχων, ασφαλιστικών
ταµείων, Πανεπιστηµίων κλπ. Αυτό µε την
σειρά του είχε ως αποτέλεσµα να
ενεργοποιηθούν τα ασφάλιστρα κινδύνου,
τα λεγόµενα CDS, από τα οποία
εισέπραξαν τεράστια ποσά οι διεθνείς
κερδοσκόποι που τζιράρουν πάνω στα
συντρίµια της ελληνικής οικονοµίας.

Ο βραβευµένος µε νόµπελ
οικονοµολόγος, Paul Krugman, σε
συνέντευξή του στο BBC αναφέρει πως «η
Ελλάδα πρέπει, και θα βγει απο το ευρώ».
Σε αυτή την διεύθυνση,
(https://www.youtube.com/watch?v=RNJiN
uQ3lHA), µπορείτε να δείτε όλη την
συνέντευξη και να καταλάβετε για ποιό
λόγο η Ευρωπαική Ένωση δεν βγαίνει
απο την κρίση που δηµιούργησε η
Γερµανία για να πλουτήσει.

Ίσως κάποτε να καταλάβουν οι
άνθρωποι των κρατών όλου του
κόσµου, πως αυτό το σύστηµα µε τις
αγορές που ανεβοκατεβάζει
κυβερνήσεις και απαξιώνει τους
ανθρώπους µετατρέποντας τους σε
αριθµούς οικονοµικών µεγεθών, πρέπει
να καταργηθεί. Μέχρι τότε όµως, µια
τέτοιου είδους «µεσοβέζικη» λύση, δεν
θα µε χάλαγε καθόλου.

Εσάς ???

ΛΟΓΩ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Kαλικάντζαρος είσαι και φαίνεσαι.

υνέχεια από σελίδα 2
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Ποτέ οι άνθρωποι δεν λένε περισσότερα ψέµατα απ’
ό,τι έπειτα από ένα κυνήγι, κατά τη διάρκεια ενός πολέµου
και πριν από εκλογές. Μην µου πείτε πως δεν σας έλειψε η
εκλογική διαδικασία? Πέρασαν κιόλας επτά µήνες απο την
τελευταία φορά, (οι εκλογές του 1 5µελούς δεν µετράνε, αν και ο
Κεχαγιάς θα τα κατάφερνε καλύτερα από αυτούς που µας
κυβερνάνε). Εµένα πάντως µου έλειψε όοοολη αυτη η
µπουρδολογία, το κλίµα του φόβου για τα χρήµατα που έχω στην
τράπεζα (επειδή δεν χωράνε στο σπίτι µου), τα πιασάρικα
συνθήµατα, οι µεταγραφές. . . Αναλύσεις επί αναλύσεων,
παράθυρα επί παραθύρων, λάσπη και τσιµέντο µε αποδέκτη
έναν λαό µε µνήµη χρυσόψαρου.

Ξεχάσαµε πολλά για χάρη της «φανέλας». Γνήσιοι οπαδοί.
Υπόθεση Μονής Βατοπέδιου, λίστα Λαγκάρντ, SIEMENS και
άλλα πολλά, και ακόµα δεν υπάρχει κανένας από τους
υπευθύνους ο οποίος να έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Εκτός
βέβαια από εσένα και εµένα που σε περίπτωση που χρωστάµε
στην εφορία, υπάρχει προσωποκράτηση. Τον καθε πολίτη που
από τις περικοπές που έχει υποστεί αδυνατεί να πληρώσει τις
υποχρεώσεις του.

Και ενώ αυτά συµβαίνουν σε εσένα και εµένα, κάποιοι
πολιτικοί είχαν το θράσος να πουν δηµόσια ότι η βουλευτική
αποζηµίωση των 8.500 ευρώ δεν τους φτάνει «και κάνουν το
σκατό τους παξιµάδι», άνθρωποι, που πολλοί από αυτούς δεν
έχουν κάνει ούτε ένα µεροκάµατο, την ίδια στιγµή που γιαγιάδες
και παππούδες που έχουν δουλέψει 30 και 40 χρόνια, σε
ορισµένες περιπτώσεις παίρνουν 400 και 500 ευρώ. Τα
εργασιακά δικαιώµατα χάθηκαν, πουλήθηκαν στις πολυεθνικές
ως συµβόλαια δουλείας, σαν αυτά που δεύσµευαν τους
σκλάβους στις φυτείες. Μισθοί των 300 και µάξιµουµ 450 ευρώ,
και αν σου αρέσει,53% ανεργία στους νέους, 29% ανεργία στους

35 ως 55, οι οποίοι είναι και
δυσκολότερο να βρούν εργασία. Μία
ολόκληρη γενιά νέων επιστηµόνων
µετανάστευσε στο εξωτερικό επειδή η
χώρα τους, δεν τους δίνει το δικαίωµα
να ασκήσουν την επιστήµη που
διδάχτηκαν. Οι βασικότερες κοινωνικές
δοµές (υγεία & παιδεία) αποδοµηµένες
για χάρη της ιδιωτικοποίησης των
πάντων. ∆εν έχεις λεφτά?? ∆εν
σπουδάζεις. Αρρώστησές?? Ας
πεθάνεις. Ειδικά αν είσαι και
ηλικιωµένος. . ακόµα καλύτερα. Θα
γλυτώσει τη σύνταξη το κράτος. Και µε
αυτά που θα παίρνει η χήρα, θα
ακολουθήσει σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα.

Προεκλογικά, (το έχουµε ξαναζήσει),
οι υποσχέσεις δίνουν και παίρνουν.
Λαγοί, πετραχείλια, γέφυρες στα
«ποτάµια», «αλήθεια», «ελπίδα που
έρχεται» «κρατώντας ψηλά την
ευθύνη». Η «αλήθεια» είναι πως δεν
έχουµε καµία «ελπίδα» από τους
«ανευθυνουπεύθυνους» που
κολυµπούν σε «MEGAλα ποτάµια». Το
φαινόµενο όµως κάθε εκλογικής
αναµέτρησης είναι η πόλωση του
δικοµµατισµού η οποία είναι πάντα µα
πάντα τεχνητή. . Η συνταγή γνωστή και
παλιά. Από τη µία η (εκάστοτε)
κυβέρνηση που κρίνεται απο τις
υποσχέσεις που έδωσε και δεν τήρησε,
και απο την άλλη η αντιπολίτευση που

κρίνεται απο τις υποσχέσεις που τώρα δίνει. Για την κυβέρνηση
δεν χρειάζεται να πούµε πολλά. Τα ζήσαµε στο πετσί µας και οι
πληγές είναι ακόµα νωπές. Από την άλλη, έχουµε τον ΣΥΡΙΖΑ
που µέχρι πριν κηρυχθούν οι εκλογές, έσκιζε τα πάντα. Από
µνηµόνια µέχρι. . . καλτσόν. Τώρα, έχει µαλακώσει πλήρως.
∆ιέλυσε τις συνιστώσες του µετατρέποντάς τες σε ζόµπι, ενώ µε
µια εκπληκτική κολοτούµπα ως άλλος Μελισσανίδης, αποδέχεται
µνηµόνια, χρέη, τρόϊκα και δεσµεύσεις. Έτσι, έχουµε δύο
πόλους, και τους δυο µέσα στο µνηµόνιο υπο τις εντολές της
Γερµανίας και της τρόϊκα, να µάχονται για τα µάτια µας µόνο, για
την καλή και την κακή πλευρά του µνηµονίου και όχι εναντίον του
ίδιου του µνηµονίου και της καταστροφής που προκάλεσε
.

Επίσης, έχουµε και τα «µικρότερα» κόµµατα, τα οποία
σχεδόν όλα, ψάχνουν να βρούν «τρύπα» για να µπουν σε
κάποιο κυβερνητικό συνασπισµό. Όλα για την καρέκλα. Και
φυσικά, τελευταίο και καταΪδρωµένο το αρχαίο και απολιθωµένο,
αδύναµο και ακίνδυνο για το πολιτικό σύστηµα ΚΚΕ που κάποια
στιγµή µπορεί να βγει και εκτός Βουλής, εκτός και αν, ξυπνήσει ο
λαός και ατονίσουν τα διχαστικά σύνδροµα.

Στο ιδιο έργο θεατές που λέει και το τραγούδι. Υπάρχει βέβαια
και καλύτερο του Τζιµάκου: Εκλογές, κόµµατα, µε φρου φρου κι
αρώµατα. ∆ιαδηλώσεις-πτώµαταµ’ ανοιγµένα στόµατα.Ψηφοδέλτια
σταύρωνα κι όλη νύχτα καύ. . .α. Στης βουλής τα έδρανα, αχ κι εγώ να
έκλανα. ∆εν µπορώ άλλο Θανάση στα εικοσιπέντε έχω γεράσει. ∆εν
µπορώ άλλο Θανάση, κάνε στάση.

Καλό βόλι σε όλους και όλες.

ΛΟΓΩ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
Kαλικάντζαρος είσαι και φαίνεσαι

Η Λ Ο Γ Ι Κ Η Τ Ω Ν Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν



σελίδα 5

Γεννήθηκε στην Αθήνα 31 Οκτωβρίου 1888.Άρχισε να γράφει ποιήματα από παιδί. Έναπρωτόλειο έμμετρο δράμα του εκδόθηκε με φροντίδατου πατέρα του. Στα γράμματα εμφανίστηκε επίσημα το1905, στο περιοδικό Νουμάς.
Το 1907 μαζί με άλλους εννιά νεαρούς λογοτέχνεςίδρυσαν το περιοδικό Ηγησώ.
Εκτός από ποιήματα, έγραψε επίσης πάνω από 100πεζογραφήματα, πολλές δεκάδες διηγήματα, καθώς καιεπιφυλλίδες και κριτικά και αισθητικά κείμενα. Το έργοτου βρίσκεται σκορπισμένο σε περιοδικά και εφημερίδες.Η μοναδική του ποιητική συλλογή δημοσιεύτηκε το1939, ενώ μετά τον θάνατό του, ο Άρης Δικταίοςεξέδωσε, το 1964, τα ποιήματά του.
Ο Ναπολέων Λαπαθιώτης ξεκίνησε τηνενασχόλησή του με την ποίηση με σαφείς επιρροέςαπό το ρεύμα του αισθητισμού (νεανικά τουπρότυπα στάθηκαν οι Walter Pater και OscarWilde). Δημοσίευσε μανιφέστα για τον αισθητισμό καιπροσπάθησε να αντιδράσει στο ασφυκτικά συντηρητικόκλίμα της εποχής του με τολμηρούς στίχους καιπροκλητικές εμφανίσεις.
Η θλίψη που χαρακτήριζε τη ζωή του τον οδήγησεστα τελευταία χρόνια του σε συμβολιστικές επιλογές μεέντονα μελαγχολικό τόνο και σταθερή πάντα τηνεπιμελημένη μορφή των ποιημάτων του. Έγραψε επίσηςλογοτεχνικές μεταφράσεις και θεατρικά έργα (Νέρων οτύραννος[1900], Η τιμή της συζύγου [1901], Ταμεσάνυχτα ως το γλυκοχάραμα [1908]) και ασχολήθηκεμε το λογοτεχνικό δοκίμιο και τη μουσική σύνθεση.
Το 1917 συμμετείχε στο κίνημα της Εθνικής Άμυναςκαι υπηρέτησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός κατά τηδιάρκεια των Βαλκανικών πολέμων. Μετά τα Νοεμβριανάγεγονότα του 1920 κατέφυγε για λίγο καιρό με τηνοικογένειά του στην Αίγυπτο, όπου γνωρίστηκε με τονΚαβάφη. Το 1937 πέθανε η μητέρα του και τρία χρόνιααργότερα ο πατέρας του, ο θάνατος του οποίου είχεκαταλυτική επίδραση στη ζωή του ποιητή. Εθισμένος στιςναρκωτικές ουσίες αναγκάστηκε να ξεπουλήσει τηβιβλιοθήκη του.
Αυτοκτόνησε στο σπίτι του με το πιστόλι τουπατέρα του, τη νύχτα της 7ης προς 8η Ιανουαρίου1944, φτωχός και καταπονημένος από ταναρκωτικά. Η κηδεία του έγινε με έρανο των φίλωντου.

Ίσως μια μέρα όταν χαθώ
γυρνώντας πάλι στο βυθό
και με τη νύχτα μυστικά
γίνουμε πάλι ταίρι
Αυτό το ανεύρετο φιλίπου το λαχτάρησα πολύσαν μια παλιά της οφειλήνα μου το ξαναφέρει.

Λυπήσου με, Θέ μου, στὴν ἀπόγνωσή μου,
λυπήσου τὴ φλόγα ποὺ μάταια σκορπῶ,
- λυπήσου με μὲς στὴν ἀγανάκτησή μου,
νὰ ζῶ δίχως λόγο, καὶ δίχως σκοπό...
Εἶμαι μόνος. Βραδυάζει. Τί νὰ κάνω...
Τὰ χέρια μου εἶναι τόσο ἀπελπισμένα!
Τὰ χέρια μου εἶναι τόσο κουρασμένα!
Τ᾿ ἀφήνω καὶ γλιστροῦν, ἀργὰ στὸ πιάνο...
Παίζω στὴ τύχη κάτι ἀγαπημένο,
κάτι παλιὸ καὶ γνώριμο καὶ πλάνο...
Καὶ πάλι σταματῶ. Δὲν ἐπιμένω.
Θὰ προτιμοῦσα μᾶλλον, νὰ πεθάνω...

Μαριλού

Ν α π ο λ έ ω ν Λ α π α θ ι ώ τ η ς
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Αναµφισβήτητα, ο ∆εκέµβρης του
’44, αποτελεί την πιο µεγάλη ιστορική
στιγµή για το Ελληνικό επαναστατικό
κίνηµα. Έχοντας διεξαγάγει έναν τιτάνιο
τρίχρονο αγώνα ενάντια στους Γερµανούς
και Ιταλούς κατακτητές και τα ντόπια
στηρίγµατά τους προδότες και
δοσίλογους, ο ελληνικός λαός δεν δίστασε
να σηκώσει το λάβαρο της επανάστασης
πρώτος σ’ ολόκληρο τον κόσµο, προτού
ακόµα τελειώσει ο Β’ Παγκόσµιος
Πόλεµος. Το ∆εκέµβρη του ’44 τέθηκε το
πρόβληµα που βάζει κάθε επανάσταση:
Ποιος κυβερνάει ποιον σ’ αυτόν τον τόπο;
Σ’ αυτό το ερώτηµα οι Έλληνες αγωνιστές
απάντησαν µε το αίµα τους.

Τα ∆εκεµβριανά αποτέλεσαν
σηµείο καµπής στην εµφύλια βία που
είχε αρχίσει ήδη από το 1 943 και η
οποία θα συνεχιζόταν µέχρι και το
1 949.Το ποιος είχε τη βαρύτερη ευθύνη
για αυτά παραµένει ένα από τα πιο
αµφισβητούµενα σηµεία στην Ιστορία της
νεότερης Ελλάδας. Η ήδη τεταµένη
κατάσταση επιδεινώθηκε µε τον ερχοµό
του Γ. Παπανδρέου τον Οκτώβρη του ’44
στην Ελλάδα. Η πρώτη δουλειά της
κυβέρνησης Παπανδρέου ήταν ο
διορισµός του γνωστού φασίστα και Χίτη
στρατηγού Σπηλιωτόπουλου ως
στρατιωτικού διοικητή της Αθήνας, παρά
τις έντονες διαµαρτυρίες των ΚΚΕ και
ΕΑΜ. Οι φασίστες, οι Χίτες, οι
ταγµατασφαλίτες, οι δοσίλογοι, όλα τα
κατακάθια της κοινωνίας, κάτω από την
κάλυψη των εγγλέζικων στρατευµάτων,
αναθαρρεύουν και αρχίζουν να προκαλούν
ανοιχτά. Τα ξενοδοχεία της Οµόνοιας
γίνονται φασιστικές σφηκοφωλιές. Η οργή
του λαού µεγαλώνει. Το σύνθηµα
«θάνατος στους προδότες» γεµίζει τους
τοίχους των πόλεων, γίνεται κεντρικό
σύνθηµα του ελληνικού λαού. Τελικά την
1 η ∆εκέµβρη ο Άγγλος Στρατηγός των
συµµαχικών δυνάµεων στην Ελλάδα
Σκόµπυ διατάζει τον αφοπλισµό του ΕΛΑΣ
και την αποµάκρυνσή του από την Αθήνα
µέχρι τις 1 0 του ∆εκέµβρη. Το ύπουλο
σχέδιο των Εγγλέζων και της κυβέρνησης
Παπανδρέου από καιρό έχει µελετηθεί,
στόχος είναι η συντριβή του ΕΛΑΣ.

Μερικούς µήνες πριν, τον Αύγουστο
του ’44, ο Τσόρτσιλ τηλεγράφησε τα εξής
στον υπουργό Εξωτερικών της Βρετανίας:
«Η υπόθεση µου φαίνεται πως έχει φτάσει
στο ακόλουθο σηµείο: Ή θα
υποστηρίξουµε τον Παπανδρέου, εξ
ανάγκης και δια της βίας, όπως το έχουµε
υποσχεθεί, ή θα παύσουµε να
ενδιαφερόµαστε για τη Ελλάδα».
Ακολουθεί, µερικές µέρες µετά,
τηλεγράφηµα του Παπανδρέου προς
Τσόρτσιλ: «Τα πολιτικά µέσα προς
αντιµετώπιση της καταστάσεως είναι
ανεπαρκή! Μόνον ή άµεσος παρουσία
επιβλητικών βρετανικών δυνάµεων στην
Ελλάδα και µέχρι των τουρκικών ακτών
µπορεί να µεταβάλει την κατάσταση».

Έτσι το Νοέµβριο του ’44, ο Τσόρτσιλ,
τηλεγραφεί στον Βρετανό υπ. εξωτερικών
που βρισκόταν στην Ελλάδα: «Περιµένω
σίγουρα ρήξη µε το ΕΑΜ και δεν πρέπει
να την αποφύγουµε µε την προϋπόθεση
ότι θα διαλέξουµε εµείς το έδαφος και τη
στιγµή». Αυτά τα τρία αποκαλυπτικά
τηλεγραφήµατα, από τα
αποµνηµονεύµατα του Τσόρτσιλ,
αποδεικνύουν την συνωµοσία και τα
ύπουλα σχέδια της κυβέρνησης
Παπανδρέου που µαζί µε του Άγγλους για
µήνες ετοίµαζαν τη συντριβή του ΕΑΜικού
κινήµατος. Απ’ αυτά βγαίνει το
συµπέρασµα πως η διαταγή του Σκόµπυ
για αφοπλισµό του ΕΛΑΣ δεν ήταν παρά η
επιλογή της «κατάλληλης στιγµής». Οι 7
ΕΑΜίτες υπουργοί οι οποίοι συµµετείχαν
στην κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου,
ακόµα κι αυτή τη στιγµή, που το κίνηµα
κινδύνευε να στραγγαλιστεί, αντιπρότειναν
τον αφοπλισµό και τη διάλυση όλων των
στρατιωτικών σωµάτων αλλά ο
Παπανδρέου δεν δέχτηκε. Οι 7 υπουργοί
παραιτούνται και το ΕΑΜ καλεί τον
αθηναϊκό λαό σε διαδήλωση διαµαρτυρίας
στις 3 του ∆εκέµβρη στο Σύνταγµα και σε
Γενική Απεργία στις 4 του ∆εκέµβρη.

Τη νύχτα 2 προς 3 ∆εκέµβρη του
1 944 η Αθήνα δεν κοιµήθηκε.
Ετοιµαζόταν για το µεγάλο
συλλαλητήριο του ΕΑΜ την άλλη µέρα
το πρωί. Σε όλες τις συνοικίες
γραφόντουσαν τα συνθήµατα στα πλακάτ
και στα πανό. «Ζήτω το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ»,
«Ζήτω η Λαοκρατία», «Όχι άλλη κατοχή»,
«Παπανδρέου παραιτήσου» «Κάτω ο
βασιλιάς», «Τιµωρήστε τους δοσίλογους».
∆εν είχαν περάσει ούτε 40 µέρες από την
ορκωµοσία της νέας κυβέρνησης, ο λαός
δεν είχε προλάβει να χαρεί και να
γιορτάσει την απελευθέρωση και τα
πράγµατα γυρίζανε παράξενα, προς µια
κατεύθυνση που κανείς δεν φανταζόταν
λίγο πριν. Το περίφηµο «και εις την
Λαοκρατία πιστεύοµεν» που είχε πει ο Γ.
Παπανδρέου από το µπαλκόνι στις 1 8 του
Οκτώβρη, ήταν τώρα ένα κουρελόχαρτο
που σερνόταν στους άδειους δρόµους της
πρωτεύουσας.

Η "Ματωµένη Κυριακή" 3η ∆εκέµβρη
1 944. Τη µέρα όπου οι νικητές του
αντιναζιστικού αγώνα, το ΕΑΜ και ο
ΕΛΑΣ, αποφασίστηκε να χτυπηθούν,
να κυνηγηθούν, να συκοφαντηθούν και
να εξοντωθούν τελικά από τους
Άγγλους, αφού η παρουσία τους σε µια
δηµοκρατική και ανεξάρτητη Ελλάδα θα
χάλαγε τα σχέδια τους. Το πρωί της
Κυριακής από όλες της γωνιές της πόλης
εκατοντάδες χιλιάδες λαού φθάνουν
µπροστά στην πλατεία Συντάγµατος, σε
µια ειρηνική και άοπλη πορεία. Η λιακάδα
έχει βοηθήσει να γίνει το µεγαλύτερο
συλλαλητήριο που έγινε ποτέ στην ιστορία
και ο ενθουσιασµός είναι χωρίς
προηγούµενο. Νέοι, ηλικιωµένοι, εργάτες,
γυναίκες, µικρά παιδιά, µαθητές,
διανοούµενοι, όλοι µια αγκαλιά βαδίζουν
προς τον Άγνωστο Στρατιώτη. Ξαφνικά
κάποιο χέρι που αργότερα αποκαλύπτεται
ότι ήταν του Άγγελου Έβερτ (πατέρα του
µετέπειτα βουλευτή της Ν∆ Μιλτιάδη
Έβερτ) διευθυντή της Αστυνοµίας δίνει το
σύνθηµα να ανοίξουν πυρ κατά των
διαδηλωτών.

Ακούγονται παρατεταµένες ριπές
και οι σφαίρες θερίζουν την έκπληκτη
πρώτη γραµµή της διαδήλωσης.
Ακροβολισµένοι σκοπευτές πυροβολούν
τυφλά µέσα στο πλήθος που παγώνει. Οι
ξένοι δηµοσιογράφοι που παρακολουθούν
µέχρι εκείνη τη στιγµή ήρεµοι από τις
καρέκλες τους στο ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία δεν πιστεύουν στα µάτια τους.
Κόσµος πεσµένος µες το αίµα, χαµός, µια
µικρή βουβαµάρα, κορµιά κτυπηµένα εδώ
κι εκεί, νεκρά παιδιά στα χέρια των γονιών
τους. . .Σηκώνονται ξανά µετά το πρώτο
σοκ. Φωνές, οργή, συνθήµατα.
Προχωρούν µερικά βήµατα. ∆εύτερος
καταιγισµός πυρών από τους Άγγλους
στρατιώτες, τους ταγµατασφαλίτες και την
Αστυνοµία. Όλοι πια τρέχουν να σωθούν.
Το έγκληµα έχει αρχίσει. Η Ελλάδα
θεωρείται χώρα υπό Αγγλική κατοχή, και ο
λαός πρέπει να λάβει το τελεσίγραφο µε
τον πιο σκληρό, άνανδρο, αιµατοβαµµένο
τρόπο. Η θέλησή του για µια πορεία προς
την ελευθερία, την ανεξαρτησία, την
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αυτοδιοικούµενη δηµοκρατία, την επιλογή
από τον ίδιο το λαό του δικού του δρόµου
µε ελεύθερες εκλογές , έγινε κουρέλι στα
χέρια του Τσόρτσιλ, πού βουτήχτηκε στο
αίµα πριν πεταχτεί στα σκουπίδια της
ιστορίας µαζί µε τόσους και τόσους
δηµοκράτες και κοµµουνιστές αγωνιστές
του ΕΑΜ. Ο απολογισµός είναι 21 νεκροί
κι 1 40 τραυµατίες!

Την επόµενη µέρα ο λαός κατεβαίνει

σε νέα τεράστια πορεία θρήνου να
κηδέψει τους νεκρούς του. Νέα επίθεση µε
πυροβολισµούς από παντού την βάφει και
πάλι στο αίµα. Άλλοι 40 νεκροί κι 70
τραυµατίες γράφονται στις λίστες των
θυµάτων. Η Αθήνα αλλά και ολόκληρος ο
κόσµος καταλαβαίνει στην πράξη τι θα πει
Αγγλική αποικιοκρατία. Ο ∆εκέµβρης έχει
ξεκινήσει. Για 35 περίπου µέρες η Αθήνα
γνωρίζει ένα πόλεµο χωρίς προηγούµενο
στην ιστορία της. Από τη µια ο εφεδρικός
ΕΛΑΣ και ο πρόχειρα οπλισµένος λαός.
Από την άλλη οι Άγγλοι (που µετά τα µέσα
∆εκέµβρη είχαν πάνω από 50.000 στρατό
στην Αθήνα),ο Ιερός Λόχος και η ορεινή
ταξιαρχία που είχε πια εκκαθαριστεί από
δηµοκρατικά στοιχεία µετά το κίνηµα στη
Αίγυπτο. Στο πλάι τους η αστυνοµία και
βέβαια τα Τάγµατα Ασφαλείας και οι άλλες
παρακρατικές οργανώσεις όπως οι Χίτες
που είχε συµφωνηθεί να διαλυθούν και να
διωχθούν σαν συνεργάτες των Γερµανών.
Οι εντολές των Άγγλων ήταν
ξεκάθαρες."Μη διστάσετε να φερθείτε
όπως σε κατεχόµενη πόλη όπου έχει
εκδηλωθεί στάση" ήταν τα λόγια του

Τσόρτσιλ, που τηρήθηκαν κατά γράµµα. Ο
άγριος βοµβαρδισµός από αέρα και
θάλασσα των λαϊκών συνοικιών µέχρι την
ισοπέδωση, αλλά και η όλη στρατιωτική
συµπεριφορά των Άγγλων, προκάλεσαν
κύµα διαµαρτυρίας στην ίδια την Αγγλία µε
τους συντηρητικούς «ΤIMES» να
πρωτοστατούν. Η πρόταση µοµφής στο
Αγγλικό κοινοβούλιο είναι ένα µικρό
ενδεικτικό δείγµα της αντίδρασης των

ίδιων των Άγγλων, που κατηγορούν τον
Τσόρτσιλ για αποικιοκρατική συµπεριφορά
προς ανεξάρτητη σύµµαχο χώρα. Εδώ οι
δικοί µας αστοί πολιτικοί, όχι µόνο δεν
ενοχλούνται, αλλά αναπνέουν βαθιά µε
ανακούφιση, αφού χωρίς την παρουσία
των Άγγλων η επικράτηση του ΕΑΜ, το
οποίο αριθµούσε στις τάξεις του πάνω
από 2.000.000 µέλη, και που ζητούσε γι’
αυτό επίµονα εκλογές, ήταν απόλυτα
βέβαιη. Τα παραδοσιακά κόµµατα είχαν
ελάχιστη συµµετοχή στην Αντίσταση
µένοντας στην Αίγυπτο, και κάποιοι
συνεργάστηκαν µε τους Γερµανούς, κι
αυτό βέβαια ο λαός εκείνη τη στιγµή το
ήξερε καλά. Η µη συµµετοχή όµως του
κύριου όγκου του ΕΛΑΣ που έµεινε για
διάφορους γνωστούς ή άγνωστους λόγους
έξω από τη "µάχη της Αθήνας",
δηµιούργησε απόλυτη στρατιωτική
υπεροπλία στους Άγγλους και την
κυβέρνηση. Έτσι στις αρχές Ιανουαρίου,
η µάχη τελείωσε µε ήττα του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ. Από εκεί κι έπειτα η ιστορία
γράφτηκε από τους νικητές. Έτσι οι
µέχρι χθες ελευθερωτές της Ελλάδας

έγιναν "προδότες", "δολοφόνοι",
"απάτριδες", "πράκτορες' κλπ. για να
κυνηγηθούν ανελέητα µέσα στα
επόµενα χρόνια. Η συνέχεια είναι
γνωστή. Η συµφωνία της Βάρκιζας και ο
αφοπλισµός του ΕΛΑΣ χωρίς να δοθεί
καθολική αµνηστία σ’ αυτούς που είχαν
πάρει µέρος στη µάχη της Αθήνας. Οι
"δηµοκρατικές" εκλογές του '46 µέσα σε
καθεστώς τροµοκρατίας και η επικράτηση
της ∆εξιάς. Το δηµοψήφισµα του
Σεπτεµβρίου '46 και η επαναφορά της
βασιλείας. Ο άγριος διωγµός χωρίς
προηγούµενο όλων των αριστερών από
κράτος, φασίστες, παρακρατικούς και
λοιπές "δηµοκρατικές" δυνάµεις. Και τέλος
σαν απόλυτα λογική συνέπεια, ο εµφύλιος
1 946-1 949 που κατά την µου γνώµη είχε
ελάχιστες πιθανότητες να αποφευχθεί,
µέσα σ' αυτό το κλίµα.

∆ΕΚΕΜΒΡΗΣ ΤΟΥ’44 ΣΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ… Οι Γερµανοί έφυγαν νικηµένοι
αλλά οι µισοί Έλληνες πολεµάνε µε τους
άλλους µισούς… µόνο που οι µισοί
Έλληνες έχουν αρχηγό τον Βρεττανό
Στρατηγό Σκόµπυ… Λένε πως όταν οι
ηττηµένοι θρηνούν και κηδεύουν τους
νεκρούς τους οι νικητές γράφουν την
Ιστορία…

….ας δούµε πως έγραψε την
Ιστορία των ∆ΕΚΕΜΒΡΙΑΝΩΝ ένας που
βρέθηκε στην πλευρά των νικητών…
” Τα Δεκεμβριανά δεν ήταν αντίδραση
των κομμουνιστών(…)Ήταν η
αγανάκτηση των παιδιών της γαλαρίας
που βλέπαν τους συντρόφους τους και
τα όνειρά τους στα φέρετρα από
σφαίρες που ρίξαν δοσίλογοι και
φασίστες φορώντας γαλάζιους μανδύες
εθνικοφροσύνης. Και όλα αυτά τα
ελληνικά αποβράσματα με την επίσημη
στήριξη του νεαρού τότε κράτους
είχανε έναν εχθρό: την ψυχή των
παιδιών της γαλαρίας. Εκατομμύρια
ελληνικά παιδιά που πίστεψαν στην
απελευθέρωση αλλά βρέθηκαν ευθύς
αμέσως απέναντι στον ίδιο
χωροφύλακα, στον ίδιο δικαστή, στα
ίδια ανάλγητα πρόσωπα που
αντιμετώπιζαν πριν λίγο κιόλας χρόνο,
όταν ακόμα υπήρχαν Γερμανοί.
Ξανάρθαν τα φαντάσματα κι άρχισαν
να πλαστογραφούν την Ελληνική
Ιστορία. Και τα παιδιά που πολέμησαν
κι ονειρεύτηκαν γίνανε παιδιά της
γαλαρίας, όσα δεν διώχτηκαν και δεν
εξαφανίστηκαν στις φυλακές και στα
ξερονήσια του Αιγαίου. Και θέλησαν
πριν αποκλειστούν στην γαλαρία τους,
να διαμαρτυρηθούν κραυγάζοντας για
τελευταία φορά… Κι ύστερα να
σωπάσουνσαράντα χρόνια τώρα
(σαράντα χρόνια τα περιέχω μέσα μου
και τα δουλεύω για να πω κάποια
φορά)…” Μάνος Χατζηδάκης «Τα
παιδιά της γαλαρίας»

Ταφλανίδου Φιλοθέη

ΟΙ ΠΙΟ «Μ Α Τ Ω Μ Ε Ν Ε Σ» ΜΕΡΕΣ

ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Το Υπουργείο Ανάπτυξης, για να διευκολύνει την
ολιγοήμερη διαμονή κοντά στο δάσος και να συμβάλει, όσο
είναι δυνατό, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, δημιουργεί
δασικούς περιβαλλοντολογικούς οικισμούς, τα «Δασικά
Χωριά», σε επιλεγμένες δασικές περιοχές της χώρας:
Ερύμανθο, Κέδρο, Δρυάδες, Λιβαδάκι, Καψίτσα και `Ανω
Δολιανά.
Σε κάθε περιοχή, 20 οικήματα, που μπορούν να
φιλοξενήσουν έως 80 άτομα, είναι προσαρμοσμένα στο
φυσικό περιβάλλον και εφοδιασμένα με τα απαραίτητα μέσα
για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.
Σήμερα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή έξι δασικών χωριών,
τα οποία μπορούν να φιλοξενήσουν όσους θέλουν να
ζήσουν για λίγο μέσα στο δάσος, για λόγους αναψυχής ή
εκπαιδευτικούς.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων φιλοδοξεί
να επεκτείνει το πρόγραμμα και να εγκαταστήσει σε όλα τα
δασικά συμπλέγματα της χώρας μας δασικά χωριά.
Θέλουμε να δημιουργήσουμε:
• Πόλους ανάπτυξης για τις ορεινές περιοχές της
πατρίδας μας.
• Χώρους αναψυχής και περιβαλλοντολογικής
εκπαίδευσης.
• Καταφύγια από το καθημερινό άγχος.Σημεία άμεσης
επαφής με τη φύση.

∆ασικό Χωριό Κέδρος
Πού βρίσκεται: Στο νοµό Άρτας, κοντά στο χωριό Καταρράκτης
στα Τζουµέρκα, µια καταπράσινη έκταση 45 στρεµµάτων σε
υψόµετρο 920 µ, θα γίνει ο παράδεισος για σας που θέλετε να
ανακαλύψετε τις οµορφιές της γύρω περιοχής και να
ψυχαγωγηθείτε µε δραστηριότητες στη φύση.
Χώροι φιλοξενίας και αναψυχής: Ο τουριστικός οικισµός
αποτελείται από 20 άνετα, πλήρως εξοπλισµένα, ξύλινα σπίτια
µε κεντρική θέρµανση και τζάκι.
Στη διάθεσή σας υπάρχουν δυο τύποι σπιτιών: τα δίχωρα,
κατάλληλα για φιλοξενία µέχρι 4 ατόµων και τα τρίχωρα, ιδανικά
για παρέες 4 έως 8 ατόµων.
Ο υπαίθριος χώρος, πνιγµένος στο πράσινο, είναι όµορφα
διαµορφωµένος µε πλακόστρωτα δροµάκια. ∆υο ανεξάρτητα
κτήρια στεγάζουν το εστιατόριο και το καφέ.
Μπορείτε να κάνετε: Τrekking στα Τζουµέρκα· rafting στον
Άραχθο και τον Καλαρρύτικο ποταµό· ιππασία· rappel·
τοξοβολία.
Αξίζει να δείτε: Τον καταρράκτη των Τζουµέρκων και του
Ματσουκίου, το γεφύρι της Πλάκας, τα χωριά Συρράκο και
Καλαρρύτες, τις Μονές Τσούκας και Κηπίνας, το σπήλαιο
Ανεµότρυπα Πραµάντων.
Περισσότερες πληροφορίες: www.guesthousekedros.gr

∆ασικό Χωριό Καψίτσας
Που βρίσκεται: Στη ΝΑ πλευρά της Γκιώνας (στην ορεινή
Φωκίδα) και σε υψόµετρο 1 .000 µ, µόλις 20 χλµ. από την
όµορφη πόλη της Άµφισσας, θα συναντήσετε το ∆ασικό Χωριό
στη θέση Καψίτσα Προσηλίου. Ένα πανέµορφο τοπίο µεγάλης
οικολογικής σηµασίας (εδώ θα βρείτε την σπάνια κεφαλληνιακή
ελάτη) στεφανωµένο από τις πανύψηλες κορυφές της Γκιώνας
σας αποκαλύπτει όλο το µεγαλείο της φύσης.
Χώροι φιλοξενίας και αναψυχής: Είκοσι κατάλληλα εξοπλισµένα
σπιτάκια - χτισµένα σε απόσταση µεταξύ τους ώστε να
εξασφαλίζεται η ηρεµία των ενοίκων – κρυµµένα στο βαθύσκιωτο
ελατόδασος, σας εγγυώνται µια αξέχαστη διαµονή. Τις
εγκαταστάσεις συµπληρώνουν ένα εστιατόριο για να απολαύσετε
τις ντόπιες σπεσιαλιτέ, παιδικές χαρές για τους µικρούς
φυσιολάτρες και ένα άνετο γήπεδο αθλοπαιδιών.
Μπορείτε να κάνετε: Ροµαντικούς περιπάτους στο δάσος και

εξορµήσεις µε το αυτοκίνητο στη γύρω περιοχή που έχει
σηµαντική ιστορική αξία.
Αξίζει να δείτε: Την πόλη της Άµφισσας µε τον τεράστιο
ελαιώνα, τη ναυτοπολιτεία του Γαλαξιδίου, τη γραφική Ιτέα, το
φαράγγι της Ρεκκάς, τα βυζαντινά µοναστήρια της Παναγιάς
Προσηλίου και του Προφήτη Ηλία και οπωσδήποτε τον
αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών.
Περισσότερες πληροφορίες: http: //www.fokida.gr/

∆ασικό Χωριό Λιβαδάκι
Που βρίσκεται: . . .στην ανατολική πλευρά του Βελουχιού και σε
ύψος 960µ. από το απέραντο γαλάζιο του Μαλιακού κόλπου που
βλέπεις, υπάρχει ένα καταπράσινο αλπικό λειβάδι
περιτριγυρισµένo από πανύψηλα έλατα, αιωνόβιες καστανιές και
αγέρωχες βελανιδιές.
Είναι ένα ολοκληρωµένο µοντέλο εναλλακτικού τουρισµού που
προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε διαµονή - διατροφή
και outdoor activities.
Είναι ένα ξενοδοχειακό συγκρότηµα ανεξάρτητων επιπλωµένων
κατοικιών που λειτουργεί όλες τις εποχές του χρόνου και
εκτείνεται σε µια καταπράσινη έκταση 1 7 στρεµµάτων, σε
υψόµετρο 960 µέτρων.
Στο ∆ασικό Χωριό Λιβαδάκι προσφέρονται υπηρεσίες διαµονής
σε 20 προσεγµένα ξύλινα σπιτάκια τα οποία περιλαµβάνουν 2
υπνοδωµάτια, κουζίνα - καθιστικό, µπάνιο και µεγάλη βεράντα
απ’ όπου θα έχετε τη δυνατότητα να απολαµβάνετε την
καταπληκτική θέα των ορεινών όγκων της Οίτης, των
Βαρδουσίων, του Βελουχιού αλλά και του Μαλιακού κόλπου.
Στο εστιατόριο υπάρχει πάντα φαγητό µε ιδιαίτερες βουνίσιες
γεύσεις από γνήσια και παραδοσιακά προϊόντα.
Μπορείτε να κάνετε: Σε συνεργασία µε το γραφείο
εναλλακτικού τουρισµού Mountain Action µπορείτε να
συµµετέχετε σε υπαίθριες δραστηριότητες τόσο στο χώρο του
∆ασικού Χωριού (αναρρίχηση, πεζοπορία, ιππασία, τοξοβολία,
flying fox, mountain bike, κ.α. , ) όσο και στην ευρύτερη περιοχή
της Ευρυτανίας (rafting, canyoning, canoe, jeeping, ορειβασία,
σκι, ορειβατικό σκι κ.α). Επιπλέον τα παιδιά και οι έφηβοι
µπορούν να συµµετέχουν στο Multi Activity Camp που
διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η Mountain Action.
Αξίζει να δείτε:Το Μοναστήρι της Παναγίας της Προυσσιώτισσας
(περίπου 1 ώρα και 1 5 λεπτά από το ∆ασικό Χωριό) είναι ένας από
τους πιο δηµοφιλείς θρησκευτικούς προορισµούς. Παραδοσιακά
χωριά, όπως οι Κορυσχάδες - στις οποίες βρίσκεται και το Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης
Περισσότερες πληροφορίες: http: //www.dasiko.gr

Σοφιανού Μαρία
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Στον Κριστιάνο
Ρονάλντο για τρίτη
φορά η χρυσή
µπάλα της FIFA!!

Στον νικητή του Τσάµπιονς Λιγκ µε τη Ρεάλ Μαδρίτης
Κριστιάνο Ρονάλντο κατέληξε χθες η Χρυσή Μπάλα της FIFA για
το 201 4, για δεύτερη συνεχή χρονιά και τρίτη στην καριέρα του
Πορτογάλου επιθετικού, αφήνοντας απογοητευµένους τον
θριαµβευτή µε την Εθνική Γερµανίας στο Μουντιάλ
τερµατοφύλακα Μάνουελ Νόιερ της Μπάγερν Μονάχου και τον
φιναλίστ του Παγκοσµίου Κυπέλλου, Αργεντινό Λιονέλ Μέσι της
Μπαρτσελόνα.

Η σύνθεση της κορυφαίας ενδεκάδας για το 201 4 (όπως
ψηφίζεται από 50.000 ποδοσφαιριστές) είναι: Νόιερ, Νταβίντ
Λουίζ, Τιάγκο Σίλβα, Σέρχιο Ράµος, Φίλιπ Λαµ, Αντρές Ινιέστα,
Ανχελ ντι Μαρία, Τόνι Κρόος, Ρονάλντο, Μέσι και Άριεν Ρόµπεν.
Κορυφαίος τεχνικός αναδείχθηκε ο Γιόακιµ Λεβ της Γερµανίας και
καλύτερο γκολ αυτό του Κολοµβιανού Χάµες Ροδρίγες επί της
Ουρουγουάης.

Για τον νικητή της Χρυσής Μπάλας ψηφίζουν οι
οµοσπονδιακοί προπονητές και οι αρχηγοί των εθνικών οµάδων
όλων των χωρών-µελών της FIFA, καθώς και περίπου 1 00
δηµοσιογράφοι από την Ευρώπη και τις προηγµένες
ποδοσφαιρικά χώρες ανά τον κόσµο.

Το κύρος της Χρυσής Μπάλας αυξάνεται µε τον χρόνο,
αφού ξεκίνησε το 1 956 από την απλή βράβευση από το
σπουδαίο γαλλικό περιοδικό France Football στον
κορυφαίο Ευρωπαίο ποδοσφαιριστή της χρονιάς, και
εξελίχθηκε ώστε να περιλαµβάνει και τους µη Ευρωπαίους
(το 1 995) και ακόµη κι όσους δεν αγωνίζονται σε ευρωπαϊκή
οµάδα (το 2007).

Το 201 0 ήρθε η συµφωνία - τοµή του γαλλικού περιοδικού
µε τη FIFA, που αποτέλεσε τη συγχώνευση της Χρυσής Μπάλας
µε το βραβείο της διεθνούς οµοσπονδίας στον καλύτερο παίκτη
της χρονιάς, για να λάβει τη µορφή που έχει σήµερα το βραβείο.

Νεκρός οπαδός του Ερυθρού Αστέρα!!
Τραγικό θάνατο βρήκε οπαδός του ΕρυθρούΑστέρα στην Κωνσταντινούπολη, στις 10Νοεμβρίου 2014, αφού μαχαιρώθηκε σεσύρραξη με γκρουπ οπαδών της Γαλατασαράιπριν την αναμέτρηση των δύο ομάδων για τηνEuroleague.
Οι Σέρβοι οπαδοί υποστηρίζουν πωςδέχτηκαν επίθεση με πέτρες και καπνογόνααπό Τούρκους, ενώ η αστυνομία προσπάθησενα διαλύσει τη συμπλοκή με τη χρήσηδακρυγόνων.
Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ένας25χρονος Σέρβος έχασε τη ζωή του αφούτραυματίστηκε θανάσιμα με μαχαίρι.Ο25χρονος Σέρβος ονόματι Μάρκο Ίβκοβιτς,ταξίδεψε με τους οπαδούς του Αστέρα στηντουρκική πρωτεύουσα για το παιχνίδι και σεσύγκρουση με οπαδούς της Γαλατασαράι, μαχαιρώθηκε στην καρδιά. Ο άτυχος νεαρός μεταφέρθηκεσοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, που όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών για περίπου 5 ώρεςνα τον κρατήσουν στη ζωή, τελικά απεβίωσε.

µε τον Ιγκόρ Σουχοπάροβ
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Ο Αρκάς είναι Έλληνας καλλιτέχνης που ασχολείται με την τέχνη
των Κόμικς. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 δημοσιεύοντας
τη σειρά "Ο Κόκκορας" στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο
ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ και στο ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ.

Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα  πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και
εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ.

Ένα από τα έργα του είναι ο "Καστράτο", ο ευνουχισµένος και καλόβουλος γάτος που τον ταλαιπωρειί η Λουκρητία, η σεξοµανής
γάτα!

Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά,
πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα).

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

Σοφιανού Μαρία

γέλιο με τον Αρκά
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Μια υπέροχη ιστορία
αγάπης, συνέχεια του
µυθιστορήµατος Ο
Μπρούτζινος Καβαλάρης, που
µεταφέρει τον αναγνώστη στην
Ευρώπη του Β’ Παγκοσµίου
Πολέµου. Ο Αλεξάντερ,
αξιωµατικός του Κόκκινου
Στρατού, βαριά
τραυµατισµένος σ’ ένα
στρατιωτικό νοσοκοµείο,
περιµένει να τον συλλάβει η

σοβιετική µυστική αστυνοµία. Ξέρει ότι ο ίδιος δεν µπορεί να
σωθεί, αλλά είναι αποφασισµένος να σώσει την έγκυο γυναίκα
του, την Τατιάνα. Για να το πετύχει αυτό, σκηνοθετεί το θάνατό
του, και η Τατιάνα, βουτηγµένη στο πένθος, δραπετεύει. Αλλά τη
φλόγα της αγάπης τους δεν µπορεί να τη σβήσει ούτε η λαίλαπα
του πολέµου, και ο Αλεξάντερ, µέσα από δραµατικές
περιπέτειες, ψάχνει να ξαναβρεί την αγαπηµένη του.
(ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ)

Το βιβλίο ανήκει σε µια τριλογία:
Βιβλίο 1

"Ο Μπρούντζινος Καβαλάρης" :
Λένινγκραντ. Η νεαρή Τατιάνα ζει στη
σταλινική Ρωσία, στριµωγµένη σε
δύο κάµαρες µε όλη την οικογένειά
της, όταν ο Χίτλερ εισβάλλει στη
χώρα κι αρχίζει η τροµερή πολιορκία
του Λένινγκραντ. Μέσα στους
βοµβαρδισµούς, στην πείνα και στον
τρόµο, η Τατιάνα παίρνει µια γεύση
από το τί είναι ο έρωτας, χωρίς
ωστόσο να αφήνεται σε αυτόν αφού
η αγάπη για την αδελφή της και ο
έρωτάς της για τον Αλεξάντερ, τη
διχάζουν. Ο Αλεξάντερ, αξιωµατικός
του Κόκκινου Στρατού, κρύβει ένα µυστηριώδες και σχετικά
επικίνδυνο παρελθόν, το οποίο εµπιστεύεται στη νεαρή Τατιάνα,
δηµιουργώντας µεταξύ τους ένα βαθύ δέσιµο. Στην πορεία, οι
δύο νέοι κατορθώνουν να επιβιώσουν σειράς κακουχιών και να
δουν τη ζωή, απο µια διαφορετική οπτική γωνία.
Βιβλίο 2

"Τατιάνα και Αλεξάντερ" Με την έναρξη του πολέµου ο
Αλεξάντερ αξιωµατικός του Κόκκινου Στρατού αναχωρεί για το
µέτωπο αφήνοντας πίσω την έγκυο γυναίκα του Τατιάνα. Όµως
τραυµατίζεται και περιµένει να συλληφθεί από τη σοβιετική
µυστική αστυνοµία. Προσπαθεί όµως να σώσει την Τατιάνα γι
αυτό και σκηνοθετεί το θάνατο του. Εκείνη πιστεύοντας ότι είναι
νεκρός δραπετεύει πηγαίνοντας µε την βοήθεια κάποιου γιατρού
φίλου του άντρα της στην Αµερική δουλεύοντας ως νοσοκόµα.
Αργότερα ανακαλύπτει ότι ο άντρας της δεν είναι νεκρός και
µόλις τελειώσει ο πόλεµος ψάχνει να τον βρεί και τα καταφέρνει.

Μια υπέροχη ιστορία αγάπης που πρέπει να διαβάσετε. Θα σας
µείνει αξέχαστη.

Βιβλίο 3
"Οι κήποι της Τατιάνας":
Με το µυθιστόρηµα, Οι κήποι
της Τατιάνας, κλείνει η επική
τριλογία που ξεκίνησε όταν η
Τατιάνα ερωτεύτηκε τον
Αλεξάντερ Μπέλοφ,
αξιωµατικό του Κόκκινου
Στρατού, στη λαίλαπα του Β΄
Παγκοσµίου Πολέµου, στο
Λένινγκραντ το 1 941 . Ύστερα
από κάποια χρόνια χωρισµού,
η ακλόνητη πίστη στην αγάπη
τους και ο δυναµικός τους
χαρακτήρας, τούς φέρνει ξανά
µαζί για να ξεκινήσουν µια
διαφορετική ζωή στην
Αµερική. Έχουν αποδείξει ο
ένας στον άλλο πως η αγάπη
τους είναι µεγαλύτερη κι από τα χειρότερα δεινά, ωστόσο τα
κατάλοιπα στη ψυχή και στο σώµα από τα τόσα βάσανα,
εµποδίζουν την οµαλότητά στην καθηµερινότητά τους. Όταν και
αυτό ξεπερνιέται, τότε έρχονται αντιµέτωποι µε κάτι που ποτέ
δεν φαντάζονταν ότι θα τους άγγιζε.

ΠΩΛΛΙΝΑ ΣΙΜΟΝΣ
PAULLINA SIMONS

Γεννήθηκε και
µεγάλωσε στην Αγία
Πετρούπολη. Το
1 970 µετανάστευσε
στην Αµερική, ενώ
κάποιες περιόδους
έζησε και στη Ρώµη
και στο Παρίσι.
Σήµερα µένει στη
Νέα Υόρκη. Από τις
εκδόσεις "Ωκεανίδα"
έχουν κυκλοφορήσει
τα έργα Ο
Μπρούντζινος
Καβαλάρης, Τατιάνα
και Αλεξάντερ,
Κόκκινα φύλλα, Οι
κήποι της Τατιάνας,
Το τραπέζι της
Τατιάνας. Οι

συνταγές της Τατιάνας και του Αλεξάντερ για φαγητό και αγάπη
και Τα παιδιά της ελευθερίας.

Σοφιανού Μαρία

ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ
της Πωλίνα Σίμονς



Ποσειδεών
Ο Ποσειδεών είναι ο έκτος µήνας στο αττικό ηµερολόγιο, ο
οποίος ήταν αφιερωµένος στο θεό Ποσειδώνα και
αντιστοιχούσε στο χρονικό διάστηµα 23 Νοεµβρίου-22
∆εκεµβρίου.
Σε άλλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας εκτός από την
Αθήνα, θεωρούνταν ο τελευταίος µήνας του χρόνου.
Κάθε 2-3 χρόνια, προστίθετο ένας εµβόλιµος µήνας, ο
Ποσειδεών Β', ώστε η πρώτη ηµέρα κάθε µήνα να
συµπίπτει κατά το δυνατόν µε τη Νέα Σελήνη.
Κυριότερες γιορτές κατά το µήνα αυτό ήταν τα Φαλληφόρια
προς τιµήν του ∆ιονύσου τα Αλώα, τα Πύραια, τα
Ποσείδεα, και τα Γαλάξια προς τιµήν του θεού Απόλλωνα
κατά το Χειµερινό Ηλιοστάσιο στις 22 του µήνα, σε
αντίθεση µε τα Γαλάξια προς τιµήν της Ρέας-Κυβέλης κατά
τον Ελαφηβολιώνα. Η τελευταία νύχτα του µήνα, η
µεγαλύτερη επίσης νύχτα όλου του έτους, ήταν
αφιερωµένη στις θεές Νύχτα και ∆ίκη.

Γαµηλιών
Ο Γαµηλιών είναι ο έβδοµος µήνας στο αττικό ηµερολόγιο,
ο οποίος ήταν αφιερωµένος στους θεούς ∆ία και Ήρα και
αντιστοιχούσε στο χρονικό διάστηµα 23 ∆εκεµβρίου-22
Ιανουαρίου.
Ο µήνας πήρε το όνοµά του από τη γιορτή των Γαµηλίων ή
Θεογαµίων, του ιερού γάµου µεταξύ των δυο θεών. Πολύ
σηµαντική γιορτή του µήνα ήταν επίσης το Τριέσπερον
προς τιµήν των θεών Ήλιου και Ηρακλή, κατά τις 3 πρώτες
ηµέρες του µήνα (22-25 ∆εκεµβρίου), η οποία
αντικαταστάθηκε στη ρωµαϊκή θρησκεία από την
αντίστοιχη γιορτή την ίδια περίοδο του Σολ
Ινβίκτους.Γιορτάζονταν επίσης τα Λήναια προς τιµήν του
∆ιονύσου, οπότε και παρουσιάζονταν κωµωδίες.

Ο Ποσειδώνας που φιλοξενείται στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο με αριθμό 235 είναι αρχαίο Ελληνικό
γλυπτό που βρέθηκε στη θέση «Κλίμα» της Μήλου το 1877.
Περιγραφή: Το κολοσσιαίο άγαλμα του Ποσειδώνα είναι
κατασκευασμένο από Πάριο μάρμαρο. Σώζεται ολόκληρο μαζί
με την πλίνθο του. Συγκροτείται από δύο τεμάχια λίθου, τα
οποία είναι προσαρμοσμένα κατά το μέσο περίπου του
σώματος. Λείπουν η μύτη, μέρος του αριστερού άνω κρανίου,
το οποίο ήταν πρόσθετο, και ελάχιστα τεμάχια από το ιμάτιο.
Στο χέρι κρατούσε τρίαινα. Ο θεός Ποσειδώνας παρουσιάζεται
μεγαλοπρεπής και επιβάλλεται με το μέγεθος και την διάθεση
της όλης μορφής του. Στέκει όρθιος, στηριζόμενος στο δεξί
του πόδι, έχοντας το δεξί χέρι ανορθωμένο, στο οποίο
κράδαινε τρίαινα. Στηρίζει το αριστερό του χέρι στη μέση του,
κρατώντας το ιμάτιο που πέφτει από τον ώμο και σκεπάζει
τους μηρούς, αφήνοντας ακάλυπτο το σώμα από τη μέση και
πάνω. Στο δεξί του πόδι ένα δελφίνι βουτάει στο νερό.
Ιστορική τοποθέτηση:Το έργο είναι αξιολογότατο προϊόν
αλεξανδρινής τέχνης, και τοποθετείται στο τελευταίο τέταρτο
του 2ου αι. π.Χ.

Στάµνος [Ο στάμνος είναι ένα αγγείο με στενή βάση
που καθώς ανεβαίνει προς τα πάνω φαρδαίνει, για να στενέψει
λίγο και να καταλήξει σε σχετικά φαρδύ λαιμό. Με δύο
χερούλια στα πλάγια και κάλυμμα. Το χρησιμοποιούσαν για τη
φύλαξη ή το σερβίρισμα του κρασιού.]
Στην α' πλευρά του αγγείου εικονίζεται αριστερά η Ήρα, στη
μέση η Αθηνά και δεξιά ο Δίας. Η Αθηνά κρατάει με το
αριστερό της χέρι το δόρυ της ενώ με το δεξί μια oινοχόη και
ετοιμάζεται να γεμίσει τις φιάλες της Ήρας και του Δία καθώς
ετοιμάζονται να κάνουν σπονδή. Η Ήρα με σκήπτρο στο
αριστερό της χέρι φοράει βραχιόλι, ενώ στο κεφάλι της κοσμεί
ένα βαρύ στέμμα. Κάθεται σε δίφρο σε αντίθεση με το Δία ο
οποίος κάθεται σε θρόνο.

ύψος 41,5 490 π.Χ. Ν.Υ. The Metropolitan Museum of Art, 1988.40




