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Άγιος Βασίλης,
Santa Claus…
και Βασιλόπιτα
Μια διεθνής λαογραφική

µορφή που διανέµει δώρα σε

παιδιά και ενηλίκους, που

υπήρξαν «καλοί» κατά τη

διάρκεια του έτους. Μια

µορφή που αποτελεί σήµερα

σε παγκόσµια κλίµακα τον

πλέον αγαπηµένο ήρωα των

παιδιών τις ηµέρες των

εορτών, ακόµη και σε χώρες

µη χριστιανικές

Α ν θ ρ ώ π ι ν η
Ζ ω ή...

Π ό σ ο Α ξ ί ζ ε ι;

Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α
στη
Βιέννη
Στην
πρωτεύουσα της
Όπερας!

ΘΕΑΤΡΟ ΣΑΛΟΝΙΟΥ
«Ένας θεατής, µια καρέκλα και

ένας ηθοποιός κάνουν θέατρο».

Κάρολος Κουν.

"Ιστορίες" Νοεµβρίου
Ευαγγελικά
Βίαιες συµπλοκές ξεσπούν στην Αθήνα

µε αφορµή τη µετάφραση του Ευαγγελίου στη

∆ηµοτική.

Ο πρωθυπουργόςΑλ.
Παπαναστασίου ανακηρύσσει τηνΑ'
Ελληνική ∆ηµοκρατία.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆Ι
Τα αµέριµνα παιχνίδια στις

αλάνες, αντικαταστάθηκαν από

την οργανωµένη άθληση.

Άνθρωποι της Προσφοράς Πέρα
στο Πέραµα

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ –

ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ είναι µερικές από τις

ευπαθείς οµάδες που εξυπηρετούνται

στο κοινωνικό ιατρείο Περάµατος.

Στεφάν
Μαλαρµέ
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Το Χειρότερο
Βιοµηχανικό
Ατύχηµα!

Το χειρότερο βιοµηχανικό
ατύχηµα της ιστορίας στην
πόλη Μποπάλ της κεντρικής
Ινδίας όπου χιλιάδες
άνθρωποι µετρούν µέχρι
σήµερα τις πληγές τους.

Ψυχολογία
& Υγεία
"Όταν δε µιλάει το

στόµα µιλάει το

σώµα"
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σελίδα 2

Τα νησιά του Αιγαίου έχουν βουλιάξει από τους µετανάστες. Ευτυχώς που εµείς οι Ελληνάρες έχουµε πολύ µεγάλη καρδιά και
φιλότιµο! Επίσης έχουµε ψυχή και βοηθάµε τον πλησίον µας, όποιος κι αν είναι, από όπου κι αν προέρχεται! Γιατί αν περιµένουµε
από τους φίλους µας και γείτονές µας Ευρωπαίους, ζήτω πού καήκαµε. Όλο και κάτι θα βρούνε για να κλείσουν τα σύνορά τους.
Εµείς όµως και να θέλουµε, ποια σύνορα θα κλείσουµε; Οι Τούρκοι δουλέµποροι απλά τους βάζουν σε σάπιες βάρκες, τους
παίρνουν τα χρήµατα τους και τους φέρνουν. Κι ας πνίγονται στην πλειοψηφία µωρά και µικρά παιδάκια. Το έχουν κάνει ένα
επικερδές επάγγελµα χωρίς να τους ενδιαφέρει το κόστος της ανθρώπινης ζωής. Όσο για την Ευρώπη, που θα έπρεπε να
βοηθήσει στον καταµερισµό των προσφύγων, έτσι ώστε να ελαφρυνθεί η χώρα µας, το µόνο που κάνει είναι να προσπαθεί να
βρει τρόπους να αποφύγει τις ευθύνες της.

Ας φέρουµε σαν παράδειγµα αυτό που έγινε στην Γαλλία. Να ξεκινήσουµε µε την πρώτη, υποτίθεται, τροµοκρατική
επίθεση, η οποία ήταν και ανεπιτυχής. Τρείς τροµοκράτες ήθελαν να µπουν στο stat de frans. O ένας εξεράγη έξω από το γήπεδο
καταστρέφοντας απλώς µία βιτρίνα καταστήµατος, "ΕΥΤΥΧΩΣ". Έτσι λοιπόν τρείς συνολικά τέτοιοι καµικάζι σκοτώθηκαν εκεί
µπροστά, ενώ λίγο αργότερα 80.000 κόσµος έβγαινε από το γήπεδο. Ερασιτέχνες τζιχαντιστές. Και αυτός ο ερασιτεχνισµός
συνεχίζεται και στο θέατρο Μπατακλάν, όπου οι ορκισµένοι από θρησκευτική κυρίως οργή τζιχαντιστές, πήγαν να χτυπήσουν το
συγκεκριµένο µέρος, την συγκεκριµένη ηµέρα, που γίνονταν ροκ συναυλία (ροκάδες…τα καλύτερα παιδιά έχω να πω…) Νοµίζω
ότι τα συµπεράσµατα µπορείτε να τα βγάλετε µόνοι σας! Τραγικό βέβαια αποτέλεσµα ήταν οι 1 50 νεκροί…..Οι συγκεκριµένοι
τζιχαντιστές µπήκαν µέσα µε σκοπό να σκοτώσουν όλους τους παρευρισκόµενους χωρίς όµως να µπλοκάρουν τις πόρτες
ασφαλείας. Τι επαγγελµατίες! Κάτι που έρχεται σε αντίθεση µε την κατάρριψη του Ρωσικού αεροσκάφους. Εκεί υπήρχε σχέδιο
χωρίς ερασιτεχνισµούς.

Αυτό που µε εξοργίζει είναι ο κόσµος που χάθηκε άδικα. Ο κόσµος που χάθηκε για συµφέροντα άλλων. Ο κόσµος
που χάνεται γενικά, χωρίς να φέρει ευθύνη. Χωρίς να το προκαλεί. Αυτοί που χάθηκαν στην Γαλλία, στην Συρία, στην
Ρωσία, στην Αµερική, στο Αιγαίο µας, σε οποιαδήποτε χώρα. Ας σεβαστούµε λοιπόν λίγο την ανθρώπινη ζωή. Ας
σεβαστούµε τον άνθρωπο γενικά σαν οντότητα. Ας σεβαστούµε πρώτα από όλα τον εαυτό µας.

Γρίβα Κωνσταντίνα

Α ν θ ρ ώ π ι ν η

Ζ ω ή...

Π ό σ ο Α ξ ί ζ ε ι;

Με το που προσγειωθείς στο αεροδρόµιο

στις πληροφορίες θα βρεις ένα χάρτη για τις

µετακινήσεις σου στην πόλη. Εκεί θα βρεις

αναλυτικά και όλες τις γραµµές του µετρό που

διανύουν την πόλη. Παρασκευές και Σάββατα

το βράδυ, λειτουργεί 24 ώρες.

Αξίζει να δείτε

Belvedere

Το συγκεκριµένο πρώην ανάκτορο είναι

άρρηκτα συνδεδεµένο µε την επίσκεψή σας

στη Βιέννη. Βρίσκεται ελάχιστα έξω από το

κέντρο της και στεγάζει πολύτιµα έργα τέχνης

και µοναδικούς πίνακες ζωγραφικής, ενώ

επιπλέον σου δίνει και τη δυνατότητα να δεις

από κοντά αυθεντικά έργα των Κλιµτ,

Κοκόσκα και Σίλε.

Αγ. Στέφανος

Θα τον συναντήσετε στην καρδιά του

Ιστορικού Κέντρου της Βιέννης και αποτελεί

ένα ορόσηµο της αρχοντικής Βιέννης µιας και

πρόκειται για ένα σπουδαίο κτίσµα

µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής. Αξίζει να

γνωρίζετε πως χτίστηκε το 11 47 και για

αρκετά χρόνια υπήρξε το υψηλότερο κτίριο

της Ευρώπης, µε ύψος που φθάνει τα 1 37

µέτρα!

Museums Quartier: η γειτονιά της τέχνης

Οι λάτρεις της µοντέρνας και όχι µόνο

τέχνης εδώ θα κάνουν σίγουρα περισσότερες

από µία στάσεις!

Στο Leopold Museum αυτή την περίοδο η

Art Nouveau έχει την τιµητική της µέσα από

έργα του Gustav Klimt και όχι µόνο.

Στο Kindermuseum µπορείς να περάσεις

όλη σου την ηµέρα µε τα παιδιά και να

απολαύσετε µαζί εκπαιδευτικές

δραστηριότητες και ειδικά διαµορφωµένα

προγράµµατα για οικογένειες.

Στο Mumok, το µουσείο µοντέρνας τέχνης

της Βιέννης πάντα θα βρίσκεις σπουδαίες

αφορµές για να επιστρέψεις.

Στην Kunsthal le Wien, θα συναντήσεις ένα

από τα πιο ευρηµατικά shop που θα έχεις δει

ποτέ.

Στο Architekturzentrum θα βρεις το

αρχιτεκτονικό µουσείο και ερευνητικό κέντρο

των αρχιτεκτόνων της πόλης. Και αυτά είναι

µόνο η αρχή µιας και στους χώρους της

“γειτονιάς” υπάρχουν δεκάδες καφέ και

εστιατόρια, επιπλέον αφορµές για τέχνη αλλά

και ένα µεγάλο shop που σίγουρα δεν θα σε

αφήσει αδιάφορο.

Prater: Η Βιέννη από ψηλά

Μετά από τόσες επισκέψεις σε µουσεία και

βόλτες στην πόλη, ήρθε η ώρα για

διασκέδαση! Ο λόγος για το Prater, το

µεγαλύτερο ψυχαγωγικό πάρκο της πόλης µε

την περίφηµη ρόδα, που βρίσκεται σε

απόσταση 200 µέτρων από τη γη και που σας

επιτρέπει να δείτε τη Βιέννη από µία άλλη,

εντυπωσιακή οπτική.

Χριστούγεννα στη Βιέννη!

συνέχεια στη σελίδα 8



σελίδα 3

Μια διεθνής λαογραφική µορφή που

διανέµει δώρα σε παιδιά και ενηλίκους,

που υπήρξαν «καλοί» κατά τη διάρκεια του

έτους. Μια µορφή που αποτελεί σήµερα σε

παγκόσµια κλίµακα τον πλέον αγαπηµένο

ήρωα των παιδιών τις ηµέρες των εορτών,

ακόµη και σε χώρες µη χριστιανικές

Ο χριστουγεννιάτικος Αϊ-Βασίλης, η γνωστή

µορφή µε την κόκκινη στολή, τη λευκή

γενειάδα, πάντα χαµογελαστός, µε το σάκο

του γεµάτο δώρα, πάνω σε έλκηθρο που το

σέρνουν ζωηρά ελάφια ή τάρανδοι ξεκινά κάθε

χρόνο από κάποιαν άγνωστη χώρα του

Βορρά για να χαρίσει δώρα και χαρά σ’ όλα τα

παιδιά της Γης. Είναι ακριβώς ο ίδιος ο

«Father Christmas» των Άγγλων, ο «Περ

Νοέλ» των Γάλλων, ο «Σίντερ-Κλάας» των

Ολλανδών, ο «Βάιναχτσµαν» των Γερµανών,

ο «Λαµ-Κουνγκ-Κουνγκ» (ο Καλός γερο-

πατέρας) των Κινέζων, ο «Χοτέισο» των

Ιαπώνων.

Η παράδοση αυτή έχει τις ρίζες της στη

γιορτή του Χειµερινού Ηλιοστασίου, που

γιόρταζαν, από την προϊστορική ακόµη εποχή,

όλοι σχεδόν οι λαοί της Βόρειας και ∆υτικής

Ευρώπης. Κάποιους αιώνες αργότερα

(επισήµως από τον 6ο µ.Χ. αι. ) ο

Χριστιανισµός υιοθέτησε την ηµεροµηνία

αλλάζοντας το τιµώµενο πρόσωπο στον

«Ήλιο της ∆ικαιοσύνης», κατά το τροπάριο

των Χριστουγέννων, στον Ιησού Χριστό.

Στις παραδόσεις όλων των λαών της

Ευρώπης υπάρχει παντού κάποιο µυθικό

πρόσωπο -νεράιδα, ξωτικό ή θεός- που

κάποια συγκεκριµένη µέρα του χρόνου και

για κάποιον συγκεκριµένο λόγο µοιράζει

δώρα στα µικρά παιδιά. Τέτοιος είναι ο

καλοκάγαθος γίγαντας Γκαργκάν στην

παράδοση των Κελτών, που κουβαλούσε

πάντα ένα τεράστιο καλάθι γεµάτο δώρα, η Λα

Μπεφάνα στην Ιταλία, που µοίραζε δώρα στα

παιδιά και αποκάλυπτε στις νέες και στους

νέους µυστικά σχετικά µε το µελλοντικό τους

γάµο σαν τιµωρία που αµέλησε να

ακολουθήσει τους τρεις µάγους κατά την

επίσκεψή τους στο νεογέννητο Χριστό, αλλά

και η γριά Μπαµπούσκα στη ρωσική

παράδοση που καταδικάστηκε να τριγυρνάει

την ηµέρα των Θεοφανίων και να µοιράζει

δώρα στα παιδιά επειδή έδωσε λάθος

κατευθύνσεις για το δρόµο προς τη Βηθλεέµ.

Το όνοµα Santa Claus είναι µία παράφραση

του ολλανδικού ονόµατος Sinterklaas, που

µετέφεραν και εδραίωσαν στον Νέο Κόσµο,

στο Νέο Άµστερνταµ (σήµερα Νέα Υόρκη) οι

Ολλανδοί µετανάστες. Τον ∆εκέµβριο του

1 773 και ξανά το 1 774, εφηµερίδα της Νέας

Υόρκης αναφέρει ότι οµάδες ολλανδικών

οικογενειών συγκεντρώθηκαν για να τιµήσουν

την επέτειο του θανάτου του Αγίου Νικολάου.

Το 1 804 ο John Pintard, µέλος της New York

Historical Society, στην ετήσια συγκέντρωση

του συλλόγου, µοίρασε ξυλογραφίες µε τη

µορφή του Αγίου Νικολάου. Το φόντο της

εικόνας περιελάµβανε οικείες εικόνες του

αγίου και κάλτσες γεµάτες παιχνίδια και

φρούτα, κρεµασµένες πάνω από ένα τζάκι. Το

1 809 ο Washington Irving βοήθησε να ανεβεί

η δηµοτικότητα του Sinterklaas, όταν στο

βιβλίο του The History of New York ανέφερε

τον Άγιο Νικόλαο σαν προστάτη άγιο της Νέας

Υόρκης. Το 1 822 ο Αµερικανός συγγραφέας

Κλέµεντ Μουρ έγραψε το ποίηµα «The Night

Before Christmas» για τις τρεις κόρες του.

Εκεί υπάρχει η πρώτη περιγραφή του Santa

Claus και της δράσης του στη σηµερινή

παγκόσµια εκδοχή. Η ιστορία αυτή

εικονογραφήθηκε από τον πατέρα τού

χιουµοριστικού αµερικανικού σχεδίου Τόµας

Νάστ, γερµανικής καταγωγής, που δανείστηκε

για τη δηµιουργία του στοιχεία από τη

γερµανική λαϊκή παράδοση των

Χριστουγέννων, αλλά και την παραδοµένη

µορφή του πλανόδιου Γερµανού εµπόρου.

Σύµφωνα µε µία άποψη, ο Άγιος

Βασίλης γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του

αµερικανικού εµφυλίου, όταν ο Ναστ

εργαζόταν στο Harper’s Weekly, στο

µεγαλύτερο περιοδικό της εποχής και του είχε

ανατεθεί να απεικονίζει µε αλληγορικές

εικόνες τα δρώµενα του πολέµου. Μία από

αυτές ήταν «Ο Άγιος Βασίλης στο

στρατόπεδο», όπου παρουσιάζεται για πρώτη

φορά ο Άγιος µε τα χαρακτηριστικά ενός

ευτραφούς άνδρα, ολοστρόγγυλου και

ροδαλού, καλυµµένου από άστρα, ο οποίος

µοίραζε δώρα σε ένα στρατόπεδο των

Βορείων. Βασισµένος στην επιτυχία που

γνώρισε το έργο του το 1 862, ο Ναστ

συνέχισε να παράγει σχέδια του Άγιου Βασίλη

κάθε Χριστούγεννα κατά την περίοδο του

Εµφυλίου Πολέµου και η σύλληψή του αυτή

έγινε αποδεκτή, διότι έδωσε στην

παραδοσιακή ασκητική, αυστηρή και

αποστεωµένη εικόνα του Father Christmas,

του Pelze-Nicol και του Pere Noel, µια άλλη

διάσταση που αντικατόπτριζε την αφθονία και

την ευµάρεια.

Η παράδοση σύµφωνα µε την οποία ο Αϊ-

Βασίλης περνά µέσα από καµινάδες για να

δώσει δώρα στα παιδιά προέρχεται από το

ποίηµα του Κλέµεντ Μούρ «Μια επίσκεψη του

Αγίου Νικόλα», όπου δανείστηκε την ιδέα της

καµινάδας, µαζί µε την ιδέα του ελκήθρου και

των οκτώ ελαφιών που το σέρνουν, από ένα

φινλανδικό παραµύθι.

Στην ορθόδοξη παράδοση ο άγιος

Βασίλειος, ο πρωτοχρονιάτικος δικός µας

Αϊ-Βασίλης, έµεινε στην αντίληψη του

λαού µας σαν ένας ανθρώπινος άγιος, που

ζει και περπατά ανάµεσά µας. Στην Ελλάδα

και στην ορθόδοξη παράδοση το καλό πνεύµα

της Πρωτοχρονιάς ταυτίστηκε εύκολα µε τον

Μέγα Βασίλειο, τον ιεράρχη, επίσκοπο

Καισαρείας της

Καππαδοκίας.

Ο Μέγας

Βασίλειος γεννήθηκε

το 330 στη

Νεοκαισάρεια του

Πόντου και πέθανε

την 1 η Ιανουαρίου

του 379 µ.Χ. στην

Καισάρεια της

Καππαδοκίας, σε

ηλικία µόλις 49 χρονών. Οι σύγχρονοί του,

ενώ ζούσε ακόµη, τον ονόµασαν «Μέγα»,

τόσο για την πίστη, τη σοφία και τη

σωφροσύνη του, όσο και για τη φιλανθρωπία

και τη γενναιοδωρία του. Κατά τη διάρκεια της

θητείας του ως Μητροπολίτης Καισάρειας,

µερίµνησε να χτιστούν παντού νοσοκοµεία,

φτωχοκοµεία, ορφανοτροφεία και γηροκοµεία

και φρόντιζε πάντα όσους είχαν την ανάγκη

του. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια, µα

πέθανε πάµφτωχος, έχοντας σπαταλήσει όλη

την περιουσία του για τη φροντίδα του

ποιµνίου του.

Στα ελληνικά δεδοµένα η µετατροπή της

µορφής του Αγίου Βασιλείου στον

Βορειοευρωπαίο και Βορειοαµερικανό

Santa Claus φαίνεται πως πέρασε στην

ελληνική κοινωνία, στην αστική κυρίως

τάξη, στη δεκαετία 1 950-1 960 από τους

«συγγενείς» µετανάστες, που µε τις

ευχετήριες κάρτες τους εισήγαγαν και στην

Ελλάδα τη νέα µορφή του Αϊ-Βασίλη.

Είτε σαν µεσαιωνικός πεζοπόρος είτε σαν

εύθυµος Santa Claus, ο Άγιος Βασίλειος, ο

πρωτοχρονιάτικος δικός µας Αϊ-Βασίλης,

έµεινε στην αντίληψη του λαού µας σαν ένας

ανθρώπινος άγιος, που ζει και περπατά

ανάµεσά µας. Ένας καλοδεχούµενος

επισκέπτης, που κάθε πρώτη του χρόνου

ξεκινά από την Καισάρεια της Καππαδοκίας

και ταξιδεύει στον κόσµο, χαρίζοντας την ευχή

του και καλή τύχη.

Η παράδοση της βασιλόπιτας

Από τον Μέγα

Βασίλειο ξεκίνησε

και η παράδοση

της βασιλόπιτας

της Πρωτοχρονιάς.

Όπως η παράδοση

αναφέρει, την

εποχή που ο

Μέγας Βασίλειος

ήταν Επίσκοπος

στην Καισάρεια, ο Έπαρχος της Καππαδοκίας

πήγε στην πόλη για να εισπράξει φόρους. Οι

κάτοικοι, τροµαγµένοι, ζήτησαν τη βοήθεια του

ποιµενάρχη τους. Αυτός τους συµβούλεψε να

φέρουν ό,τι πιο πολύτιµο έχουν και, αφού

µάζεψαν πολλά δώρα, κοσµήµατα και χρυσά

νοµίσµατα, βγήκαν µαζί µε το ∆εσπότη τους

να προϋπαντήσουν τον Έπαρχο. Η εµφάνιση

και η πειθώ του Μεγάλου Βασιλείου

καταπράυνε τον Έπαρχο, ο οποίος τελικά δε

θέλησε να πάρει τα δώρα. Όταν όµως

προσπάθησαν να µοιράσουν πίσω στους

πιστούς τα δώρα που ο καθένας είχε φέρει, ο

χωρισµός αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολος,

καθώς πολλοί είχαν προσφέρει όµοια

κοσµήµατα και όµοια νοµίσµατα. Τότε ο

Μέγας Βασίλειος διέταξε τους πιστούς να

φτιάξουν το απόγευµα του Σαββάτου πίτες και

να βάλουν µέσα σε κάθε µία από ένα

αντικείµενο. Την εποµένη τους τις µοίρασε και,

σαν από θαύµα, κάθε ένας βρήκε µέσα στην

πίτα αυτό που είχε προσφέρει.

Σοφιανού Μαρία

Άγιος Βασίλης και Santa Claus…
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Αυτή την εβδοµάδα παρακολούθησα στο θέατρο
Εκάτη την παράσταση Κουκλόσπιτο (Νόρα) του Ερρίκου
Ίψεν, σε ένα εναλλακτικό χώρο που βρίσκεται στο υπόγειο
µιας πολυκατοικίας στη Κυψέλη, στην οδό Εκάτης 11 . Ο χώρος
είναι διακοσµηµένος µε γνήσιο καλλιτεχνικό γούστο. Στην είσοδο,
από όπου και µπαίνεις απευθείας στο χώρο που βρίσκεται η
σκηνή, συναντάς µόνο µια κυρία η οποία µπροστά από ένα
όµορφο σκαλιστό ξύλινο κοµοδίνο, πουλά το εισιτήριο και το
πρόγραµµα της παράστασης. Ούτε τσιπς, ούτε γαριδάκια και
κόκα κόλα. Στο δεξί µου χέρι είδα ένα πιάνο, το οποίο είχε από
επάνω κρεµασµένη µια φωτογραφία του ποιητή Κωνσταντίνου
Καβάφη. Περνώντας προς τη θέση µου ήµουν ήδη στα
σκηνικά της παράστασης τα οποία αποτελούνταν από
έπιπλα εποχής καθότι το έργο γράφτηκε το 1 879. Η
παράσταση διαδραµατίζεται σε έναν χώρο που εκτείνεται σε
περίπου 1 20-1 30 τ.µ., δίνοντας σου την εντύπωση ότι είσαι
κι εσύ εντός αυτής, όχι απλά ένας θεατής, αλλά απαραίτητο
εργαλείο της διεξαγωγής και της κάθαρσης, που είναι και ο
αυτοσκοπός του θεάτρου. Σκοπός που πραγµατώνεται από
µια καλή παράσταση που εµπεριέχει τέχνη.

Το κείµενο του Ερρίκου Ίψεν µπορεί να χαρακτηριστεί
επίκαιρο λόγω των κοινωνικών, ανθρωπιστικών και
οικονοµικών προβληµάτων που µαστίζουν την εποχή µας.
Αλλά δεν έχει ανέβει µε σύγχρονους όρους, µε σκοπό να
κατευθύνει τη σκέψη. Το πρίσµα της σκηνοθεσίας,
σκηνογραφίας, ενδυµατολογίας είναι ανάλογο της εποχής που
γράφτηκε το έργο, πράγµα που κάνει τον θεατή να σκεφτεί τη
διαχρονικότητα των προβληµάτων που θίγει, αφού αν και
γράφτηκε τον 1 9ο αιώνα µόνο η εικόνα άλλαξε και όχι η ουσία.
Εδώ, ας µου επιτραπεί, χρησιµοποιώντας τις λέξεις επίκαιρο,
διαχρονικό, σύγχρονο για τέτοια είδους θέµατα όπως αυτά που
θίγει το έργο του Ερρίκου Ίψεν, σηµαίνει πως αυτά δεν έχουν
ακόµα ξεπεραστεί.

Για όσους δεν έχουν δει ή δε γνωρίζουν κάτι για την
παράσταση θα παραθέσω ένα κείµενο της Αγγελικής
Ραφτοπούλου από την πρώτη σελίδα του προγράµµατος, για να
πάρουν µια ιδέα:
«Άραγε, πως νιώθει µια κούκλα µέσα σ’ ένα όνειρο που δεν είν’

δικό της; Σ’ ένα όνειρο που εξυπηρετείάλλου ψυχή, άλλου

επιθυµία, άλλου ανθρώπου προσµονή για µιαν τελείωση,

βασισµένη σε ένα σύστηµα αξιών σαθρό, σε µιαν κοινωνία όπου

το δίκαιο έχει την νοοτροπία των φαλλοκρατών ανδρών; Η Νόρα

είναι µια γυναίκα εγκλωβισµένη σε αυτό που της δίδαξε ο

πατέρας της και σ’ αυτό που της επέβαλε ο άνδρας της! Μια ζωή

δανεική, ένα χαµογέλιο γιοµάτο συµβιβασµό και µια ανάσα στον

χτύπο της καρδιάς των άλλων! Ο γάµος, µια σύµβαση, που

αποτελεί τον κύριο και κυρίαρχο πυρήνα του οικονοµικού

οικοδοµήµατος, είναι για τη Νόρα το χρέος που οφείλει να

πληρώσει ούσα κούκλα! Μια κούκλα, που έχει µάθει να κάνει

κόλπα, για να πετύχει ό,τι θαρρείπως δικαιούται, χωρίς όµως να

το προβάλλει ωσάν δικαίωµα, αλλά ωσάν των θηλυκών

αποστολή. Η Νόρα έχει βαθιά µέσα της µιαν αναρώτηση: Ποιος

άραγε να έχει δίκιο, η κοινωνία ή εκείνη; Τι είναι ο σεβασµός και

γιατίο άνδρας της δικαιούται και εκείνη θεωρείται και πρέπει να

είναι µοναχά σύζυγος και µάνα; Όταν το θαύµα που προσµένει

δε συµβαίνει, τότε επαναστατεί, όµως και πάλι η φυγή της δεν

είναι ανάσταση, δεν είναι στάση, δεν είναι συνειδητοποιηµένη

ενέργεια. Υποφέρει και φέρει φεύγοντας την ελπίδα πως θα

πολεµήσει, σε τούτο τον κόσµο των ανδρών να γίνει άνθρωπος.

Άνθρωπος; Όπως και πάλι τον θέλουν οι άλλοι, να αποδείξει ότι

είναι ικανή, ότι αξίζει να την αγαπούν, µε ή χωρίς θυσίες! Το

αριστούργηµα αυτό αφήνει ένα ηθεληµένο κενό, που καλείται ο

αναγνώστης ή ο θεατής να συµπληρώσει, αναλόγως των δικών

του ονείρων, αναλόγως της δικής του κατάστασης και θεώρησης

των πραγµάτων. Ακόµη και σήµερα το έργο αυτό οµιλείουσίας,

ίσως επειδή σχεδόν κανένα από τα ζητήµατα που θίγει δεν έχουν

λυθεί. Η Νόρα, σοφή µες στην απλότητα και την άγνοιά της, µας

θέτει το ουσιώδες ερώτηµα: Πρέπει να ξεδιαλύνω ποιος έχει

δίκιο, η κοινωνία ή εγώ; Το θέατρο, όµως, είναι ποίηση και η

ποίηση δεν εξηγείται. Εφαρµόζει και αποθέτει ένα όνειρο απάνω

στ’ όνειρό µας, ένα όνειρο που αν το θελήσουµε µπορείνα

αλλάξει τον κόσµο! Ίσως τότε η Νόρα και η κάθε Νόρα ετούτου

του πλανήτη να πάψουν να ζουν σε ένα κουκλόσπιτο!»

Κλείνοντας,

θα ήθελα να

αναφέρω τα

ονόµατα των

συντελεστών της

παράστασης:

Σκηνοθεσία:

Βαλεντίνη Λούρµπα,

Νόρα: Άννα

Κουκουλιάτρα,

Τόρβαλντ Χέµλερ:

Ξενοφών Χαντζής,

Γιατρός Ρανκ:

Κώστας

Κονταράτος,

Χριστίνα Λίντε:

Ανίτα Μαυροµιχάλη,

Κρόκστατ: Σπύρος-

Ανδρέας

Παπαδάτος.

Προτείνω
ανεπιφύλακτα αυτά
τα θέατρα, τα οποία αποτελούν µια ηχηρή απάντηση στη
µετριότητα της κρίσης, της ψευτο-κουλτούρας και της
εµπορευµατοποίησης αυτών των σηµαντικών κειµένων. ∆ιότι οι
άνθρωποι που κάνουν τέχνη για την τέχνη είναι αυτοί οι οποίοι
την κάνουν στο χρόνο να αντέχει και να ζει. Η σηµαντικότητά
τους, λοιπόν, δεν είναι µικρότερη από αυτών των ηθοποιών που
τα ονόµατά τους είναι γραµµένα στις µαρκίζες θεάτρων των
εµπορικών δρόµων της Αθήνας.

Υ.Γ. «Ένας θεατής, µια καρέκλα και ένας ηθοποιός κάνουν
θέατρο». Κάρολος Κουν.

Μιχάλης Τσουτσόγλου

Θ ΕΑ ΤΡ Ο

ΣΑ Λ Ο Ν Ι Ο Υ
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Στεφάν Μαλαρµέ
(Mallarmé Stéphane)

“Ένας µεγάλος συγγραφέας φαίνεται από τον
αριθµό των σελίδων που δεν έχει
δηµοσιεύσει.”

Ο Μαλλαρµέ γεννήθηκε στο Παρίσι το 1 842 από
µικροαστούς υπαλλήλους µε καταγωγή από τη Βόρεια Γαλλία.
Ορφάνεψε από τη µητέρα του σε ηλικία πέντε χρονών και
πέρασε αρκετά χρόνια της σχολικής του εκπαίδευσης
οικότροφος. Άσκησε το επάγγελµα του καθηγητή αγγλικών στη
γαλλική επαρχία, ταξίδεψε στην Αγγλία, παντρεύτηκε µια
γερµανίδα γκουβερνάντα, έκαµε παιδιά και εγκαταστάθηκε
οριστικά στο Παρίσι το 1 871 όπου συγκέντρωνε κατά
διαστήµατα γύρω του τους νεαρούς οπαδούς του
συµβολισµού, ενός κινήµατος του οποίου υπήρξε ηγετική
µορφή µαζί µε τον Πολ Βερλέν στις φηµισµένες εσπερίδες της
rue de Rome. Το 1 879 έχασε και τον γιο του, Απολινέρ, ύστερα
από πολύµηνη ασθένεια. Το 1 894 αποσύρθηκε στο Βαλβέν. Η
συνηθισµένη αστική ζωή του τον αποµόνωσε εξωτερικά από
τους σύγχρονούς του ποιητές, από τον Ρεµπό έως τον Βερλέν,
στο έργο των οποίων το ίδιο δραµατικό στοιχείο της ζωής
αντανακλά την ιστορική κρίση, της οποίας υπήρξαν θύµατα και
συγχρόνως εκφραστές.

Στην κρίση της αστικής κοινωνίας, ο Μαλαρµέ, όπως
και άλλοι συµβολιστές ποιητές, αντέδρασε µε µια
αριστοκρατική άρνηση της πραγµατικότητας και µε την
αναζήτηση της απόλυτης οµορφιάς. Η θεωρία του
συγκεντρωνόταν στην άποψη ότι αν και δεν υπάρχει τίποτα πέρα
από την πραγµατικότητα, σε αυτό το τίποτα βρίσκεται η αληθινή
ουσία των τέλειων µορφών. Το καθήκον του ποιητή είναι να
αποκαλύψει και να αποτυπώσει αυτή την ουσία µέσω της
οµορφιάς της γλώσσας, καθώς «δεν δηµιουργείς ένα ποίηµα µε
ιδέες, αλλά µε λέξεις». Η ποίησή του είχε, ως εκ τούτου,
αντικείµενο την ίδια την αγωνία της για την έκφραση και ο ίδιος
πέρασε µεγάλο µέρος της ζωής του σε µια βασανισµένη ποιητική
αναζήτηση, δουλεύοντας πάνω σε ελάχιστο αριθµό στίχων.
Θεωρεί την ποίηση τη µόνη άξια απασχόληση για τον
άνθρωπο. Άρχισε να γράφει από µικρός, όπως εξοµολογείται ο
ίδιος στον Βερλαίν, και στην ποιητική του τέχνη τον σηµάδεψαν ο
Μπωντλαίρ, που του ενέπνευσε και κάποια ποιήµατα, και ο Πόε,
τον οποίο και µετέφρασε (Το Κοράκι, Ποιήµατα). Στον κύκλο των
φίλων του, µε τους οποίους βρίσκεται σε γόνιµη καλλιτεχνική και
πνευµατική συνοµιλία

Από το 1 884, στο σπίτι αυτού που πλέον θεωρείται ο
µαιτρ του συµβολισµού, µαζεύονται φίλοι και µαθητές να
συζητήσουν για την ποίηση και τη µουσική. Εκεί βρίσκουµε τους
Βιλλιέ ντε Λιλ-Αντάµ, Μανέ, Ντεµπυσσύ, Ρεµπώ, Βερλαίν. Στα
πρώτα του ποιήµατα, ο Μαλλαρµέ θέτει, υπό την επίδραση
του Μπωντλαίρ, το ζήτηµα του µηδενός. Αλλά από το 1 864, ο
Μαλλαρµέ ξεπερνάει το πρότυπό του συνθέτοντας την
Ηρωδιάδα, λυρικό δράµα που δηµοσιεύτηκε ανολοκλήρωτο
(1 869).

∆ιορισµένος στην Αβινιόν από το 1 867 ώς το 1 871 , ο
Μαλλαρµέ κατοικεί σε ένα «στοιχειωµένο» καθώς φηµολογείται
σπίτι, υποφέρει από κρίσεις άγχους, παραλύει, φοβάται ότι έχει
τρελαθεί. Επιλέγει να αφοσιωθεί οµοιοπαθητικά (simil ia
simil ibus) σε µια ιστορία παραφροσύνης, αυτή του «Ιγκιτουρ»,
τελευταίου εκπροσώπου µιας φυλής, που κρατά στον κόρφο του
το Μηδέν κλεισµένο σε ένα φιαλίδιο και, καθισµένος στις στάχτες
των προγόνων του, ρίχνει τα ζάρια για να καταργήσει το τυχαίο.
Αφουγκράζεται τον χρόνο, γίνεται ένα µε τις σκιές και
παρακολουθεί το εγώ του να διαλύεται µαζί µε το είδωλό του
στον «απόλυτα καθαρό παγωµένο καθρέφτη». Τον ίδιο καιρό
δουλεύει "Το απόγευµα ενός Φαύνου", που στην οριστική του
µορφή θα δηµοσιευτεί µόλις το 1 876 (ο Ντεµπυσσύ θα συνθέσει
το οµώνυµο µπαλλέτο από το 1 892 µέχρι το 1 894). Το 1 885
δηµοσιεύει το Prose des Esseintes, έργο ερµητικό σε

οκτασύλλαβους, το 1 887 εκδίδονται τα Ποιήµατα (Poιsies), το
1 892 οι Σελίδες (Pages), το 1 894 τα Ποιήµατα και Πεζά (Vers et
Prose), το 1 897 οι Περιπλανήσεις (Divagations), συλλογή των
άρθρων του που ορίζουν την αισθητική του.

Όλη η ποιητική προσπάθεια του Μαλλαρµέ αναζητά
την καθαρότητα, που εξαφανίζει τον ποιητή και αφήνει το
προβάδισµα στις λέξεις. Λέξεις που γίνονται αυτόνοµες
ολοκληρωµένες µονάδες µε πολλαπλές σηµασίες, µουσικότητα
στη σύνθεσή τους και των οποίων η σύνταξη ακολουθεί τρόπους
καινοφανείς. Το ποιητικό έργο πρέπει να αποδίδει ολόκληρο το
σύµπαν, να προσδίδει την "ορφική ερµηνεία της Γης, που είναι το
µόνο καθήκον του ποιητή, και το κατ'εξοχήν λογοτεχνικό
παιχνίδι", να συλλάβει δηλαδή µιαν ενότητα πνεύµατος εκεί που
όλα είναι τυχαιότητα και πολυµορφία. Η ποιητική εµπειρία του
Μαλλαρµέ, που οδήγησε σε όλα τα νεωτερικά κινήµατα του
20ου αιώνα είναι µοναδική. Κορυφώνεται και συνοψίζεται στο
ποιητικό έργο "Ένα ρίξιµο απ' τα ζάρια ποτέ δεν θα καταργήσει
το τυχαίο"…

Ο Μαλλαρµέ πίστευε πως «δεν υπάρχει λογοτεχνική
κληρονοµιά» και η ποίηση δεν παύει να τον διαψεύδει. Ισως
γιατί, µεταξύ άλλων πολλών, αυτός ο ποιητής που αγκάλιασε
στον προβληµατισµό του το σύνολο των τεχνών αλλά δεν
δίστασε να γράψει και για τη γυναικεία µόδα, υποστήριξε
φανατικά την αναρχική ελευθερία της ποίησης και της τέχνης και
επινόησε τον νεωτερικό χώρο ως έναν πολυπρισµατικό χώρο
λόγου και ετερότητας.

“Η
σάρκα,
αλίµονο,
είναι
θλιβερή,
κι έχω
διαβάσει
όλα τα
βιβλία."

Μαριλού (Κολλιού Μαρία)

Εντουάρ Μανέ, Πορτρέτο του Stéphane Mallarmé, 1 876
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8 Νοεµβρίου 1 901

Βίαιες συµπλοκές ξεσπούν στην

Αθήνα µε αφορµή τη µετάφραση του

Ευαγγελίου στη ∆ηµοτική.

Ευαγγελικά

Με αυτή την ονοµασία έµειναν
στην ιστορία τα αιµατηρά επεισόδια,
που σηµειώθηκαν στην Αθήνα στις 8
Νοεµβρίου 1 901 , µε αφορµή τη
µεταγλώττιση του Ευαγγελίου στη
δηµοτική.

Ένα χρόνο µετά την οδυνηρή ήττα
στον Ελληνοτουρκικό πόλεµο του 1 897, η
Ελλάδα πορεύεται ακροβατώντας ανάµεσα
σε δύο γλώσσες, την καθοµιλουµένη
δηµοτική και την επίσηµη καθαρεύουσα. Ο
εκδηµοκρατισµός του εκπαιδευτικού
συστήµατος κρίνεται αναγκαίος και η αρχή
επιχειρείται µε τη µετάφραση του
Ευαγγελίου στη δηµοτική.

Η πρώτη απόπειρα έγινε το 1 898,
όταν η βασίλισσα Όλγα έδωσε τη σχετική
εντολή στη γραµµατέα της και λογία Ιουλία
Σωµάκη, προκαλώντας τη µήνη των
αρχαϊστών. Τη µεταγλώτισση των
Ευαγγελίων στη δηµοτική ενθάρρυνε και ο
αρχιεπίσκοπος Αθηνών Προκόπιος Β’
(Οικονοµίδης).

Στις 9 Σεπτεµβρίου 1 901 η
εφηµερίδα «Ακρόπολις» του Βλάση
Γαβριηλίδη άρχισε να δηµοσιεύει σε
συνέχειες το Ευαγγέλιο του Ματθαίου
σε µετάφραση του λογοτέχνη και µέγα
δηµοτικιστή Αλέξανδρου Πάλλη, υπό
τον τίτλο «Το έργον της Βασιλίσσης η
“Ακρόπολις” το συνεχίζει». Η αντίδραση

των καθηγητών και φοιτητών της
Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου
Αθηνών ήταν άµεση. Σε ανακοίνωσή τους
χαρακτηρίζουν τη µεταγλώττιση του Πάλλη
«γελοιοποίηση των τιµαλφεστέρων του
έθνους κειµηλίων».

Τη σκυτάλη παραλαµβάνουν οι
εφηµερίδες «Σκριπ», «Καιροί» και
«Εµπρός», που εµφανίζουν τους
δηµοτικιστές ως άθεους, προδότες και
πράκτορες των Σλαύων, λόγω της
ρωσικής καταγωγής της βασίλισσας
Όλγας. Στις 1 7 Οκτωβρίου το Οικουµενικό
Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως µε
έγγραφό του προς την Ιερά Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδος αποδοκίµασε τη
µεταγλώττιση ως «βέβηλη». Ο εκδότης της
«Ακροπόλεως» βρέθηκε στριµωγµένος
από την πληθώρα των αντιδράσεων και
τρεις ηµέρες αργότερα αποφάσισε τη
διακοπή της δηµοσίευσης.

Τις επόµενες ηµέρες το κλίµα
φανατίστηκε περισσότερο. Στις 5 και 6
Νοεµβρίου, οι φοιτητές, µε την
ενθάρρυνση της «δεληγιαννικής»
αντιπολίτευσης, πραγµατοποίησαν
θορυβώδεις διαδηλώσεις στο κέντρο
της Αθήνας. Συγκρούστηκαν µε την
αστυνοµία και λιθοβόλησαν τα γραφεία
της εφηµερίδας, «Ακροπόλις».

Στις 8 Νοεµβρίου διοργανώθηκε
µεγάλο συλλαλητήριο στους Στύλους
του Ολυµπίου ∆ιός, µε αίτηµα τον
αφορισµό των υπευθύνων της
µεταγλώτισσης. Στις συγκρούσεις που
ακολούθησαν µε την αστυνοµία, τρεις
φοιτητές και πέντε πολίτες έχασαν τη
ζωή τους (Ν. Πάνστρας, Α.
Παπαναστασίου, Ε. Παπαντωνίου, Ε.
∆ράκος, Ι . ∆ιβάρης, Φ. Ρήγος, Ι .
Στεφανίδης, Στράτος, αγνώστων λοιπών
στοιχείων), ενώ άλλοι 70 τραυµατίστηκαν.
Για λίγες ακόµη ηµέρες, οι φοιτητές θα
παραµείνουν οχυρωµένοι στο
πανεπιστήµιο και θα αποχωρήσουν τελικά
στις 1 2 Νοεµβρίου.

Την ίδια ηµέρα και υπό το βάρος
των αιµατηρών εξελίξεων παραιτήθηκε ο
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Προκόπιος Β’ και
στις 11 Νοεµβρίου η κυβέρνηση του
«τρικουπικού» Γεωργίου Θεοτόκη, αν και
διέθετε την απόλυτη πλειοψηφία στη
Βουλή και την προηγουµένη είχε λάβει
ψήφο εµπιστοσύνης.

Ένα µήνα αργότερα, στις 1 2
∆εκεµβρίου οι φοιτητές συγκρότησαν και
νέο συλλαλητήριο, αυτή τη φορά ειρηνικό,
στους Στύλους του Ολυµπίου ∆ιός. Αφού
πρώτα έκαψαν ένα αντίτυπο της
µεταγλώτισσης του Ευαγγελίου, στη
συνέχεια ενέκριναν ψήφισµα, µε το οποίο
αξίωναν τη λήψη µέτρων για τη µη
κυκλοφορία του µεταγλωττισµένου
κειµένου του Ευαγγελίου στη δηµοτική και
την αυστηρή τιµωρία καθενός που θα
επιχειρούσε µεταγλώττισή του στο µέλλον.

11 Νοεµβρίου 1 924

Ο πρωθυπουργόςΑλ.
Παπαναστασίου ανακηρύσσει
τηνΑ' Ελληνική ∆ηµοκρατία.

Η 25η Μαρτίου, εκτός από την
θρησκευτική και εθνική της διάσταση µε
την εορτή του Ευαγγελισµού και την
επέτειο της Εθνεγερσίας του 1 821 , στην
σύγχρονη πολιτική ιστορία της Ελλάδας,
έχει περίοπτη θέση, καθώς είναι η ηµέρα,
που το 1 924, ανακηρύχθηκε η πρώτη
Ελληνική ∆ηµοκρατία.

Το αποτυχηµένο κίνηµα του 1 923,
αλλά και οι συσσωρευµένες συνέπειες
του ∆ιχασµού, οδήγησαν σε ατελεύτητη
σειρά παλλαϊκών αιτηµάτων για την
ανακήρυξη της Αβασίλευτης
∆ηµοκρατίας.

Οι εκλογές που διεξήχθησαν µε την
αποχή πολλών κοµµάτων, ανέδειξαν
νικητές τους Φιλελεύθερους του Βενιζέλου
µε 250 έδρες, έναντι 1 20 εδρών της
∆ηµοκρατικής Ένωσης του
Παπαναστασίου.

Στις 2 Ιανουαρίου 1 924 η
Επανάσταση των Πλαστήρα- Γονατά
παρέδωσε την εξουσία και στις 11 του
ίδιου µήνα ορκίσθηκε η κυβέρνηση του
Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος τελικά για
λόγους υγείας, αλλά και για άλλες αιτίες
που ανάγονται στην πόλωση του
∆ιχασµού, παρέδωσε την πρωθυπουργία
στο Γεώργιο Καφαντάρη. Η κυβέρνηση του
ορκίσθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 1 924. Στο
κόµµα όµως των Φιλελευθέρων επήλθε
διάσπαση λόγω διαφωνιών, που επέτρεψε
τελικά στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου να
σχηµατίσει κυβέρνηση, αφού πολλά
στελέχη των Φιλελευθέρων δήλωσαν, ότι
τον υποστηρίζουν. Η νέα κυβέρνηση
παρουσιάσθηκε στη Βουλή για την
ανάγνωση των προγραµµατικών της
δηλώσεων στις 24 Μαρτίου 1 924.

Ήταν 5.20 το απόγευµα, όταν ο
πρόεδρος Κωνσταντίνος Ρακτιβάν
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης,
διαβάζοντας µεταξύ άλλων ψηφίσµατα
µε το αίτηµα της ανακήρυξης της
∆ηµοκρατίας. Κοµοτηνή, Χίος,
Αλεξανδρούπολη, Κοζάνη, Βόλος,
Άρτα, Ρέθυµνο, Πύργος, Ξάνθη, Σέρβια
κ.λπ. ζητούσαν έξωση της ∆υναστείας

"Ιστορίες" Νοεµβρίου

συνέχεια στη σελίδα 7
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30 χρόνια έχουν περάσει από τη
µέρα που σηµειώθηκε το χειρότερο
βιοµηχανικό ατύχηµα της ιστορίας στην
πόλη Μποπάλ της κεντρικής Ινδίας.
Χιλιάδες άνθρωποι µετρούν µέχρι σήµερα
τις πληγές τους

Τα ξηµερώµατα της 3ης ∆εκεµβρίου του
1 984, πάνω από µισό εκατοµµύριο άνθρωποι
εκτέθηκαν σε 40 τόνους ισοκυανικού µεθυλίου
καθώς και σε άλλες τοξικές ουσίες, έπειτα από
µαζική διαρροή που σηµειώθηκε στο
εργοστάσιο εντοµοκτόνων της Union Carbide
India Limited, στην πόλη Μποπάλ.

Τα ακριβή αίτια της διαρροής δεν έγιναν
ποτέ γνωστά. Σύµφωνα, πάντως, µε σχετικό
ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η
ινδική Union Carbide, αν και θυγατρική της
αµερικανικής πολυεθνικής Union Carbide
Corporation, δεν εφάρµοσε ποτέ τα ίδια
πρότυπα ασφαλείας κατά το σχεδιασµό ή
τη λειτουργία του εργοστασίου της
Μποπάλ όπως είχε κάνει στα εργοστάσια
των Η.Π.Α. «Ειδικότερα, δεν υπήρχε στη
Μποπάλ σφαιρικό πρόγραµµα ή σχέδιο
έκτακτης ανάγκης για την προειδοποίηση των
τοπικών κοινοτήτων για διαρροές», και αυτό
µάλιστα παρά τις προειδοποιήσεις -ήδη από
το 1 982- για τα σοβαρά προβλήµατα
ασφαλείας του συγκεκριµένου εργοστασίου.
Αξίζει να σηµειωθεί πως µεταξύ των µετόχων
της ινδικής θυγατρικής ήταν και η ίδια η
κυβέρνηση της χώρας.

Άγνωστος παραµένει σε µεγάλο
βαθµό και ο αριθµός των θυµάτων της
διαρροής. Μόνο τις πρώτες δύο-τρεις
µέρες περισσότεροι από 7.000 άνθρωποι
πέθαναν και πολύ περισσότεροι
τραυµατίστηκαν, ενώ τα επόµενα 20
χρόνια 1 5.000 έως και 30.000 άνθρωποι
έχασαν τη ζωή τους από ασθένειες που
σχετίζονται µε τη διαρροή των τοξικών
ουσιών. Μέχρι σήµερα, οι χηµικές ουσίες τις
οποίες άφησε πίσω της η Union Carbide
εξακολουθούν να δηλητηριάζουν τον
εφοδιασµό µε νερό, προκαλώντας καρκίνο και
αναπηρίες κατά τη γέννηση.

Είναι ενδεικτικό πως 1 5 χρόνια µετά το

ατύχηµα, το 1 999, εξετάσεις στα υπόγεια
ύδατα και στα ύδατα πηγαδιών κοντά στον
τόπο της διαρροής αποκάλυπταν την
παρουσία υδραργύρου σε επίπεδα από
20.000 έως έξι εκατοµµύρια φορές ανώτερα
των αναµενοµένων, ενώ παράλληλα
ανιχνεύθηκε τριχλωροαιθένιο (ουσία που έχει
αποδειχθεί ότι βλάπτει την ανάπτυξη των
εµβρύων) σε επίπεδα 50 φορές ανώτερα των
ορίων ασφαλείας της Υπηρεσίας Προστασίας
Περιβάλλοντος των Η.Π.Α.Και αν τα στοιχεία
αυτά αποκαλύπτουν ένα µέρος της
τραγωδίας, η ατιµωρησία και η άρνηση της
ινδικής κυβέρνησης να προχωρήσει στην
άµεση και ουσιαστική ανακούφιση των
πληγέντων έρχεται να συµπληρώσει το παζλ
της µεγαλύτερης βιοµηχανικής καταστροφής
που σηµειώθηκε στην ανθρώπινη ιστορία.

«Προδοσία»
Το 1 989 η Union Carbide και το

ινδικό παράρτηµά της συµφώνησαν σε
νοµικό διακανονισµό µε την ινδική
κυβέρνηση, καταβάλλοντας 470
εκατοµµύρια δολάρια για την κάλυψη όλων
των αξιώσεων. Ο διακανονισµός αυτός
επιβεβαιώθηκε από το Ανώτατο ∆ικαστήριο
της Ινδίας και το ποσό κατεβλήθη πλήρως
στην ινδική κυβέρνηση αµέσως µετά την
απόφαση του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου.
Σύµφωνα µε καταγγελίες, ωστόσο, το
ποσό των 470 εκατοµµυρίων δολαρίων,
µετά την πληρωµή της αµοιβής των
δικηγόρων -αλλά και την πληρωµή ποσών
για δωροδοκία διεφθαρµένων ινδών
αξιωµατούχων- περιορίστηκε στο γελοίο
ποσό των 300 δολαρίων για κάθε θύµα της
καταστροφής, ποσό ανεπαρκές ακόµη και
για να καλύψει τα βασικά τους ιατρικά
έξοδα. Την ίδια ώρα, µάλιστα, τα χρήµατα
που προορίζονταν για 1 05.000 θύµατα
διανεµήθηκαν στον υπερπενταπλάσιο αριθµό
νεκρών, τραυµατιών και αναπήρων, ενώ η
πληρωµή των ελάχιστων αυτών χρηµάτων
άρχισε να καταβάλλεται µόλις το 1 992.

Αξίζει να σηµειώσουµε πως µετά την
εξαγορά της Union Carbide από την Dow
Chemicals το 2001 , έναντι άνω των 1 0
δισεκατοµµυρίων δολαρίων, οι νέοι ιδιοκτήτες
αρνήθηκαν να καθαρίσουν τη θέση στη
Μποπάλ, η οποία εξακολουθεί να µολύνει το
περιβάλλον, καθώς και να χρηµατοδοτήσουν
την ιατρική περίθαλψη των παθόντων.

Περνώντας, τέλος, στο δικαστικό σκέλος
της υπόθεσης, το 201 0 ανακοινώθηκε η
ετυµηγορία, σύµφωνα µε την οποία κρίθηκαν
ένοχοι επτά Ινδοί, ανώτερα στελέχη της
θυγατρικής, την ώρα που δεν υπήρξε καµία
αναφορά στον τότε πρόεδρο της αµερικανικής
µητρικής Warren Anderson, ο οποίος
εµφανίστηκε σε πρώτη φάση ως
κατηγορούµενος και έπειτα ως φυγόδικος. Η
ποινή για «ανθρωποκτονία από αµέλεια» ήταν
µόλις δύο χρόνια κάθειρξης και πρόστιµο
1 00.000 ρουπίες (µεταξύ 1 .500 και 2.000
δολαρίων)!

και ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας.
Ο λόγος δόθηκε µετά στον

πρωθυπουργό Αλέξανδρο
Παπαναστασίου, ο οποίος
διαβάζοντας από χειρόγραφο,
ανέλυσε την κατάσταση και έθεσε
υπόψη της ∆΄ Εθνικής Συνέλευσης
ψήφισµα µε το οποίο κηρύσσεται
έκπτωτη η βασιλική δυναστεία και
εγκαθιδρύεται στη χώρα καθεστώς
∆ηµοκρατίας, κοινοβουλευτικής
µορφής.

Στις προγραµµατικές
δηλώσεις του ο Παπαναστασίου
είχε αναφέρει µεταξύ άλλων την
απόφασή του για δηµιουργία
Πανεπιστηµίου στη Θεσσαλονίκη.
Η κυβέρνηση έλαβε 259 θετικές
ψήφους έναντι 3 αρνητικών, ενώ 1 3
βουλευτές αρνήθηκαν ψήφο.

Την εποµένη, ηµέρα
εορτασµού της 25ης Μαρτίου,
τελέσθηκε δοξολογία στη
Μητρόπολη, στους δρόµους γύρω
από την οποία είχε συγκεντρωθεί
µεγάλο πλήθος κόσµου.
Ακολούθησε παρέλαση στη
λεωφόρο Αµαλίας, σε κλίµα
ενθουσιασµού.

Λίγο πριν από τις 1 2,
συνήλθε η Βουλή και µετά από
µικρή συζήτηση τέθηκε σε
ψηφοφορία το ψήφισµα
έκπτωσης της ∆υναστείας και
ανακήρυξης της ∆ηµοκρατίας.
Παρόντες 283 βουλευτές, ψήφισαν
άπαντες υπέρ της ∆ηµοκρατίας.
Μαζί µε το ψήφισµα ανακοινώθηκε
αµνηστία σε πολιτικούς υπόδικους
και χάρη σε στρατιωτικούς, που
ήταν φυλακισµένοι γιατί πήραν
µέρος στο κίνηµα του 1 923. Ο
πρόεδρος της ∆΄
Εθνοσυνέλευσης Κωνσταντίνος
Ρακτιβάν χαιρέτισε την
εγκαθίδρυση της ∆ηµοκρατίας
και αµέσως µετά, περί τη 1 και
20΄ βγήκε έξω και ανήγγειλε το
αποτέλεσµα της ψηφοφορίας
στα πλήθη που είχαν κατακλύσει
την οδό Σταδίου και
ζητωκραύγαζαν για την
ανακήρυξη της ∆ηµοκρατίας.
Ταυτόχρονα από το πυροβολείο του
Λυκαβηττού, έπεφταν
χαιρετιστήριες βολές.

Λίγες µέρες αργότερα, ο
Κωστής Παλαµάς δηµοσίευσε το
ποίηµα του µε τίτλο
«∆ηµοκρατίες».

Το καθεστώς της
Αβασίλευτης ∆ηµοκρατίας, κράτησε
έως τις 3 Νοεµβρίου 1 935, οπότε
µε το ∆ηµοψήφισµα που είχε
οργανώσει ο Γεώργιος Κονδύλης,
επανήλθε η ∆υναστεία στο θρόνο
της Ελλάδας.

και ... ∆εκεµβρίου
Το Χειρότερο Βιοµηχανικό Ατύχηµασυνέχεια από τη σελίδα 6

από τη Γερολύµου Αναστασία
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Ψυχολογία
και
Υγεία

"όταν δε µιλάει το στόµα µιλάει
το σώµα"

Οι εποχές είναι δύσκολες και οι
καταστάσεις που αντιµετωπίζουµε
καθηµερινά µας φορτίζουν ψυχικά σε πολύ
µεγαλο βαθµό.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι
αναρωτιούνται πόσο επηρεάζει το
στρες που βιώνουµε καθηµερινά την
υγεία µας;

Οι επιστήµονες εδω και χρόνια
διατυπώνουν υποψίες ότι το το στρες
βλάπτει την άµυνα του οργανισµού µας,
διότι οι ορµόνες που εκκρίνονται
επηρεάζουν αρνητικά τα κύτταρα του
ανοσοποιητικού µας συστήµατος.

Το ανοσοποιητικό µας σύστηµα
εξουδετερώνει µικροοργανισµούς,
καταστέλλει µολύνσεις και καταστρέφει
καρκινικά κύτταρα εν τη γέννεση τους.

Μάλιστα µια θεωρία υποστηρίζει οτι
όταν δεν υπάρχει αυτή η αντίδραση απο
τον οργανισµό µας δηµιουργούνται ανα
πάσα στιγµή νεοπλασίες µε δυνατότητα
µετάστασης.

Σύµφωνα µε στοιχεία που
συλλέχθηκαν τα τελευταία 30 χρόνια, ενώ
το βραχυπρόθεσµο στρες βοηθά την
άµυνα µας, το παρατεταµένο ή χρόνιο
στρες οδηγεί στην καταστολή της.

Σηµαντικές ενδείξεις για το ρόλο
του ψυχολογικού παράγοντα υπάρχουν
και στα αυτοάνοσα νοσήµατα όπως
είναι ο ∆ιαβήτης, η Ρευµατοειδής
Αρθρίτιδα, η Ψωρίαση, η Ελκώδης
Κολλίτιδα και άλλες. Σε αρκετούς
ασθενείς προηγήθηκε ιδιαίτερα έντονο
ψυχολογικό στρες πριν την εµφάνιση
της νόσου.

Μαναβάκης Χρήστος

Άνθρωποι
της

Προσφοράς
Πέρα
στο

Πέραµα

Στις µέρες που διανύουµε ο
θεσµός του Εθελοντισµού κάποιες
φορές ξεπερνάει τα όριά του και
γίνεται στάση ζωής από κάποιους
ανθρώπους.

Ο ουσιαστικός λόγος που γίνονται
εθελοντές οι άνθρωποι είναι το πάθος
τους γι΄αυτό που αγαπούν.

Οι εθελοντές που βρέθηκαν σε
Πολυϊατρείο στο Πέραµα διέπονται από
την ιδέα της αλληλεγγύης και της
ανιδιοτελούς προσφοράς προς τους
άλλους, κυρίως στους συνανθρώπους
µας που βρίσκονται οικονοµικά και
κοινωνικά αποκλεισµένοι λόγω της
παρατεταµένης κρίσης.

ΑΝΕΡΓΟΙ – ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ –
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΨΥΧΙΚΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ είναι µερικές από τις
ευπαθείς οµάδες που εξυπηρετούνται
στο κοινωνικό ιατρείο Περάµατος.

Ιδιαίτερα κρίθηκε αναγκαίο την
τελευταία διετία, λόγω αυξηµένης
ροής µετά την παύση λειτουργίας
µονάδων για ΑΜΕΑ, η δηµιουργία
από την Εθελοντική Οµάδα των

Ορθοπεδικών, Παιδοψυχιάτρων και
Φυσιοθεραπευτών τµήµατος για
παιδιά µε ειδικές ανάγκες.

Παιδιά από 4 – 1 8 ετών µε βαριά
νοητική υστέρηση, εγκεφαλοπάθεια,
αυτισµό και σοβαρά κινητικά
προβλήµατα ανακουφίζονται από τη
συγκεκριµένη οµάδα καθώς παρέχεται
και ψυχολογική υποστήριξη όπου
κρίνεται αναγκαίο.

Η πρόοδος των παιδιών ανάλογα
µε την περίπτωση όταν συνοδεύεται από
ένα χαµόγελο είναι η µεγαλύτερη χαρά
και ικανοποίηση για ολόκληρη την
οµάδα.

Τέλος, αν θυµόµαστε πιο συχνά
ότι ∆ΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΥΤΟ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΜΑΣ, ίσως τότε
σε δύσκολες στιγµές µε ΦΡΟΝΤΙ∆Α
και ΑΝΑΛΑΦΡΗ ΚΑΡ∆ΙΑ να µπορούµε
όλοι µας σαν συνοδοιπόροι στο ίδιο
µονοπάτι να ανοίγουµε το δρόµο πιο
εύκολα ο ένας στον άλλον!

Λεονάρδου Μάρα

Στην Πρωτεύουσα της Όπερας

∆εν είναι µόνο το εξαιρετικής

αρχιτεκτονικής κτίριο της Όπερας της Βιέννης

αυτό που σου σε παρακινεί να αφιερώσεις

ένα από τα βράδια σου εδώ. Είναι κυρίως το

πλούσιο πρόγραµµα εκδηλώσεων που

περιλαµβάνει αλλά και το γεγονός ότι η

Βιέννη είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την

κλασική µουσική.

Βιέννη χωρίς στάση σε coffee house,

δεν γίνεται!

Και οι αφορµές είναι πολλές και κατάλληλες

για κάθε γούστο! Η πλειοψηφία των καφέ της

πόλης µετρούν περισσότερο από έναν αιώνα

ζωής ενώ στους χώρους τους εκτός από ένα

κοµψό περιβάλλον θα δοκιµάσετε και

τροµερή παραδοσιακή κουζίνα και φυσικά θα

απολαύσετε µια αχνιστή Βιεννέζικη σοκολάτα.

Νυχτερινή ζωή!

Η πρωτεύουσα της µουσικής δεν θα

µπορούσε να περιορίζεται µόνο σε ένα

κλασικό ρεπερτόριο. Επικεντρώσου στην

περιοχή γύρω από την λεωφόρο

Gumpendorfer, ανάµεσα στα Museum

Quarter και τo flea market

Ελλάδα, Αυστρία

Αναζητώντας gourmet κουζίνα σε ένα πολύ

φιλόξενο και µοντέρνο περιβάλλον, εύκολα θα

καταλήξεις στο εστιατόριο Konstantin Fil ippou

που λειτουργεί µόλις από το καλοκαίρι.

Ιδιοκτήτης αλλά και µάγειρας είναι ο

διακεκριµένος µε αστέρι Michelin, ελληνο-

αυστριακός σεφ Κωνσταντίνος Φιλίππου.

Κατά µήκος του ∆ούναβη η βόλτα είναι

υπέροχη µιας και όλος ο τοίχος του είναι

βαµµένος µε όµορφα γκράφιτι και έντονα

χρώµατα.

Τα “Heurigen” είναι οι ταβέρνες της

Βιέννης. Ιδιοκτήτες τους είναι κυρίως

οινοποιοί της περιοχής και λειτουργούν

καθηµερινά.

Η Naschmarkt είναι ουσιαστικά η

“λαϊκή” αγορά της Βιέννης. Λειτουργεί

καθηµερινά εκτός από τις Κυριακές.

Η βόλτα µε την άµαξα είναι κάτι που ίσως

σας ενδιαφέρει να κάνετε για να βιώσετε µία

ροµαντική πλευρά της πόλης. Θα σας

κοστίσει 80 ευρώ για µια βόλτα 40 λεπτών.

Η Maria Hifferstrasse θεωρείται η

Oxford Street της Βιέννης. Με απλά λόγια

ο πιο εµπορικός δρόµος όλης της

Αυστρίας.

Αν θέλετε να φέρετε κάτι πίσω µαζί σας,

επιλέξτε τις σοκολάτες Manner που

κυκλοφορούν σε διάφορες γεύσεις ή ακόµη

και τις προτάσεις τους σε γκοφρέτες.

Σοφιανού Μαρία

Χριστούγεννα στη Βιέννη
συνέχεια από τη σελίδα 2
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Άσκηση και αθλητισµός

στην παιδική ηλικία
Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα παιδιά, σε όλο

και µικρότερες ηλικίες, ασχολούνται µε τη σωµατική άσκηση και

τον αθλητισµό (θα πρέπει να τα ξεχωρίζουµε, διότι άλλο η απλή

γυµναστική και άλλο ο αθλητισµός ή ο πρωταθλητισµός, όπως και

άλλο το παιδί του νηπιαγωγείου και άλλο αυτό του λυκείου). Είναι

κοινή πεποίθηση ότι η πρακτική αυτή, που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και

την Ευρώπη πριν από αρκετά χρόνια, έφτασε και στη χώρα µας.

Οπως όλοι ξέρουµε, τα αµέριµνα παιχνίδια στις αλάνες, που

είχαν κύριο σκοπό την ψυχαγωγία, αντικαταστάθηκαν σήµερα

από την οργανωµένη άθληση µε αυστηρή τήρηση των κανόνων

και συστηµατική προπόνηση, που σε ορισµένες περιπτώσεις

καταντά να είναι εξοντωτική . Οι εικόνες στην τηλεόραση µε τους

επευφηµούµενους πρωταθλητές είναι έντονα ερεθίσµατα για τους

επίδοξους πρωταθλητές και εντατικοποιούν τις προσπάθειες.

Όποια όµως κι αν είναι η περίπτωση, όλοι ξέρουµε ότι ο

αθλητισµός κάνει πολύ καλό στην υγεία και πρέπει τα παιδιά να

γυµνάζονται και να αθλούνται, αρχίζοντας από τη νηπιακή ηλικία. Είναι

µάλιστα απαραίτητο να λαµβάνουµε πάντα πολύ σοβαρά υπόψη µας

τις απώτερες ευεργετικές επιδράσεις της σωµατικής άσκησης, που

έχουν σχέση µε το σωµατικό βάρος (είναι γνωστό ότι τα παιδιά µας

είναι από τα πλέον υπέρβαρα στην Ευρώπη) και τις καρδιαγγειακές

παθήσεις. Τα προβλήµατα αυτά εµφανίζονται στις µεγαλύτερες ηλικίες,

αλλά όπως είναι επιστηµονικά αποδεδειγµένο αρχίζουν από την ηλικία

των 3 χρόνων.

Επειδή, όµως, όπως αναφέρθηκε, στις µέρες µας η άσκηση

έχει όλο και περισσότερο ανταγωνιστικό και ωφελιµιστικό χαρακτήρα

σε βάρος του ψυχαγωγικού, θα πρέπει να προσεχτούν τα παρακάτω,

κυρίως στα παιδιά µικρής ηλικίας, για να αποσοβηθούν οι κίνδυνοι

καθώς και οι πιθανές βλαβερές συνέπειες.

-Οποιοδήποτε παιδί, άσχετα µε την ηλικία, πριν ασχοληθεί µε τη

γυµναστική και τον αθλητισµό πρέπει να εξεταστεί από

παιδίατρο. Η εξέταση αυτή έχει δύο σκοπούς:

1 . Την εκτίµηση της κατάστασης της υγείας του επίδοξου αθλητή.

2. Τη βοήθεια και τη γνώµη του παιδιάτρου, που γνωρίζει πολύ

καλά το παιδί, το περιβάλλον και την οικογένειά του, για τον

κατάλληλο τρόπο άσκησης καθώς και για την επιλογή του

σωστού αθλήµατος.

Εάν το σπορ µε το οποίο θα ασχοληθεί το παιδί δεν ταιριάζει

στον σωµατότυπο ή στην ηλικία του ή ακόµα και αν απαγορεύεται

εξαιτίας διαφόρων προβληµάτων υγείας που µπορεί να υπάρχουν,

σίγουρα το αποτέλεσµα δεν θα είναι καλό. Σε αυτές τις περιπτώσεις,

είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν απογοητεύσεις λόγω των κακών

επιδόσεων, µε αναπόφευκτο αποτέλεσµα την εγκατάλειψη της

άσκησης ή ακόµα και τη δηµιουργία ψυχολογικών προβληµάτων.

Εκτός από την παιδιατρική εξέταση, είναι επίσης σκόπιµο

και απόλυτα απαραίτητο για κάθε παιδί που θα ασχοληθεί µε τον

αθλητισµό, και ακόµα περισσότερο µε τον πρωταθλητισµό, να

γίνει παιδοκαρδιολογικός έλεγχος. Είναι ιδιαίτερα παρήγορο ότι

έλεγχος αυτός ζητείται από την Πολιτεία µε τα ειδικά «χαρτιά», αλλά

και από τα σχολεία, τα αθλητικά σωµατεία, τις σχολές πολεµικών

τεχνών κ.ά. Είναι απαραίτητος διότι υπάρχουν πολύ επικίνδυνες

παθήσεις οι οποίες δεν ανιχνεύονται µε την απλή παιδιατρική εξέταση.

Οι µυοκαρδιοπάθειες, οι διαταραχές του ρυθµού, οι παθήσεις της

αορτικής βαλβίδας είναι µερικές από τις παθήσεις οι οποίες µπορεί να

δηµιουργήσουν πολύ σοβαρές καταστάσεις. Του λόγου το αληθές

φαίνεται από το ότι κάθε χρόνο µαθαίνουµε για τον θάνατο παιδιών

κατά την άσκηση, τραγικές απώλειες που ίσως θα µπορούσαν να

αποφευχθούν.

Η γενική παιδιατρική εξέταση πρέπει να επαναλαµβάνεται

κάθε χρόνο ή και όποτε άλλοτε χρειαστεί, ανάλογα µε την ηλικία

του παιδιού και την ένταση της άσκησης. Η παιδοκαρδιολογική

εξέταση, όποτε κρίνεται σκόπιµο.

Σε παιδιά που ασχολούνται µε τον αθλητισµό, ακόµα και όταν

δεν ακολουθούνται πολύ έντονοι ρυθµοί, στα πολύ δηµοφιλή

αθλήµατα όπως η κολύµβηση, το µπαλέτο κ.λπ. που συνήθως

αρχίζουν από τη νηπιακή ηλικία, οι µικροτραυµατισµοί είναι συχνοί και

χρειάζεται να αντιµετωπίζονται (κατάγµατα, επιφυσίτιδες, τενοντίτιδες).

Επίσης, πρέπει να παρακολουθούνται µε ιδιαίτερη επιµέλεια και

προσοχή τα προβλήµατα που µπορεί να έχουν σχέση µε τη σωµατική

ανάπτυξη, την οστική εξέλιξη, τη σεξουαλική ωρίµαση (καθυστέρηση

εφηβείας, εµµήνων, διαταραχές κύκλου), καθώς και µε την

ψυχοκοινωνική εξέλιξη. ∆εν είναι λίγα τα παιδιά που

υπεραπασχολούµενα µε κάποιο άθληµα µονοµερίζονται, κάνουν

παρέα µόνο µε τους συναθλητές τους, χάνοντας το ενδιαφέρον για τα

πολύ σηµαντικά για την ηλικία τους άλλα θέµατα.

Ο ρόλος της διατροφής

Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος σε καµία άλλη φάση της ζωής

του δεν αλλάζει µε τόσο ταχείς ρυθµούς, δεν µεγαλώνει τόσο

γρήγορα. Έτσι, οι διατροφικές ανάγκες των παιδιών, που είναι

ιδιαίτερα αυξηµένες, µε την άσκηση αυξάνονται ακόµα

περισσότερο. Η ευλαβικά προσεγµένη διατροφή παίζει σηµαντικό

ρόλο στην υγεία, αλλά και στις επιδόσεις του αθλητή. Το σωστό και

πλήρες διαιτολόγιο, που περιέχει άφθονα φρούτα, χόρτα, λαχανικά,

όσπρια και ψάρια, ψωµί, κορν φλέικς κ.λπ. , λιγότερα γαλακτοκοµικά,

κοτόπουλο και ακόµα λιγότερο κρέας, θα πρέπει να εφαρµόζεται

πάντα σε συνεννόηση µε το γιατρό για ένα εξατοµικευµένο και

καλύτερο αποτέλεσµα. Παρεκκλίσεις ή προσθαφαιρέσεις µπορούν και

κατά περίπτωση επιβάλλεται να γίνονται σε παιδιά µε οικογένειες που

έχουν βεβαρηµένο ή όχι κληρονοµικό ιστορικό, π.χ. υπερλιπιδαιµίας.

Εκτός όµως από αυτά, θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη

ότι στον αθλητισµό, ακόµα και µόνο µε τη µορφή της

προπόνησης, είναι απαραίτητη η αυξηµένη πρόσληψη θερµίδων

για την αποκατάσταση αλλά και την υπερκάλυψη αυτών που

καταναλώνονται. Ο σωστός υπολογισµός τους γίνεται µε βάση την

ηλικία, το βάρος σώµατος, την εποχή, το είδος του αθλήµατος, τον

χαρακτήρα του παιδιού κ.ά. Ιδιαίτερη σηµασία θα πρέπει να δοθεί

στον σίδηρο (χρειάζεται για τη µεταφορά του οξυγόνου) αλλά και στο

ασβέστιο (πρόληψη και αποκατάσταση βλαβών στα οστά). Η

µειωµένη πρόσληψη θερµίδων, η στέρηση υγρών και η διαταραχή

των ηλεκτρολυτών, καθώς και οι επικίνδυνες πρακτικές όπως οι

προκλητοί εµετοί, η χρήση ουσιών ή χαπιών αδυνατίσµατος κ.λπ.

επιδρούν αρνητικά στην προσωπικότητα των παιδιών και -ακόµα

χειρότερα- βάζουν σε κίνδυνο την υγεία τους.

µε τον Ιγκόρ Σουχοπάροβ
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Χριστούγεννα με τη Μαφάλντα,
τη Χάρτινη ηρωίδα,
δημιούργημα του διακεκριμένου
αργεντίνου κομίστα Κίνο (Quino).

Οι ιστορίες της συνδυάζουν το χιούμορ και το κοινωνικό σχόλιο. ΗΜαφάλντα -Ματθίλδη στα ελληνικά- είναι ένα πεντάχρονο κοριτσάκι, μεαντίληψη ενηλίκου. Είναι πολιτικοποιημένη και ανήκει στην αριστερά.Ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, την παγκόσμια ειρήνη και επαναστατεί γιαόλα τα στραβά που βλέπει γύρω της. Είναι πανέξυπνη, ευγενική, περίεργηκαι αμετανόητα απαισιόδοξη. Αγαπά την οικογένειά της, αλλά μισεί τη σούπα.Λατρεύει τους Beatles και θέλει να γίνει διερμηνέας στον ΟΗΕ, ότανμεγαλώσει.

γ έ λ ι ο μ ε κ ό μ ι κ
από τη Μαρία Σοφιανού
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Ο τυφλός θεατρίνος
Ελένη Κατσουλάκη

Η συνταρακτική ιστορία ενός ορφανού αγοριού που τυφλώνεται από τον δεσποτικό αφέντη του
και χάνεται στην απέραντη έρηµο. Εκεί, ένα περιπλανώµενο καραβάνι δερβίσηδων το περιµαζεύει
και το χρησιµοποιεί σαν ζητιάνο. Όµως το λαβωµένο αγόρι βρίσκει τη δύναµη και σπάει τις
αλυσίδες της σκλαβιάς και της ταπείνωσής του, δραπετεύοντας µαζί µε την παιδική του φίλη,
Τάρα. Οι δύο νέοι φτιάχνουν ένα πρωτότυπο, περιπλανώµενο θίασο και µε όπλο τους την έξυπνη
σάτιρα και την κωµωδία προσπαθούν να εµψυχώσουν και να αφυπνίσουν τον καταπιεσµένο λαό
του Ιράν.
Το καραβάνι του "Τυφλού θεατρίνου" τραγουδά περίτεχνα µε τη λύρα του την τραγική µοίρα

του ανθρώπου, χαρίζοντάς µας ταυτόχρονα και µια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες αγάπης.
"Ένα συγκλονιστικό αριστούργηµα που θα µπορούσε να ξεπεράσει τον θρύλο του

Λώρενς της Αραβίας και να µείνει στην ιστορία του κινηµατογράφου..."
Elia Kazan

Ευτυχία
Μανίνα Ζουµπουλάκη

Έξι ήρωες κυνηγούν την ευτυχία - έξι άνθρωποι πολύ διαφορετικοί µεταξύ τους µε διαφορετικό
ορισµό της ευτυχίας ο καθένας, ψάχνονται σε διαφορετικές µεριές της ζωής. Επειδή και οι έξι
ήρωες δεν είναι πάντα ηρωικοί, επειδή είναι κανονικοί άνθρωποι µε κανονικά προβλήµατα και
τηγανισµένες σχέσεις. . . δεν θέλουν να βγούνε µε τίποτα από το κυνήγι της ευτυχίας. Ούτε καν
τους περνάει από το µυαλό να τα παρατήσουν στη µέση.

Ο πρώην πρωταθλητής, η χωρισµένη, ο αποτυχηµένος ξενοδόχος, η σεφ από το
Τορόντο, ο µουσικός και ο έφηβος είναι ήρωες που µοιάζουν, αν όχι µε σένα, τότε µε
κάποιον που ξέρεις. Ερωτεύονται και νοµίζουν ότι "το" έχουν. Βρίσκουν µε χίλια ζόρια
δουλειές κάτω από τις δυνατότητές τους. Την παλεύουν - δεν την παλεύουν. Κρατιούνται
µε τα δόντια αλλά επιµένουν να σε κρατήσουν και σένα - τουλάχιστον µέχρι να στριµώξουν
την ευτυχία τους σε κάποια γωνία...

Αστείο
Γιάννης Παλαβός

Ένας νεαρός συζητά µε τη νεκρή γιαγιά του.
Ένας υπάλληλος γραφείου µεταµορφώνεται σε συρραπτικό.
Ο Φρανσουά Βιγιόν κάνει µια καινούργια αρχή.
Ο Γιώργος βγαίνει στη σύνταξη.
∆εκαεπτά διηγήµατα για τη θολή µεθόριο ανάµεσα στην πραγµατικότητα και ό,τι την αναιρεί.

∆ιηγήµατα αντληµένα από την ηµιορεινή µακεδονική ενδοχώρα, αλλά και διηγήµατα για τους
ανήλικους ενήλικες του άστεως. ∆ιηγήµατα που βρέχονται απ' τα νερά µιας τεχνητής λίµνης.

Πλωτές γυναίκες
∆ιαµαντήςΑξιώτης

Όµορφες, αγέρωχες, σχεδόν βασιλικές, σχεδιάζουν ένα κοσµοπολίτικο µέλλον µε το βλέµµα
στραµµένο προς το αµφιβόλου αίγλης παρελθόν τους. Παραµένουν ακίνητες ανάµεσα στην πικρή
µυρωδιά της επεξεργασίας του καπνού που σκεπάζει τις βακχικές γιορτές εξαίσιων γυναικών και
ισχυρών αρχόντων ενός τόπου που ακµάζει πλωτός και φωτεινός. Σπαταλούν αλόγιστα τον
χρόνο, µέχρις ότου η ζωή τους τµηθεί από το απρόοπτο· εκείνη τη στροφή που
επιφυλάσσει η µοίρα ή σκηνοθετεί η απόγνωση.

Σοφιανού Μαρία

π ρ ο τ ά σ ε ι ς
β ι β λ ί α από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας



Π ρ ω τ ο χ ρ ο ν ι ά τ ι κ ο
Μποναμάς

«Σαράντα σβέρκοι βωδινοί με λαδωμένες μπούκλες
σκεμπέδες σταβροθόλωτοι και βρώμιες ποδαρούκλες
ξετσίπωτοι, ακαμάτηδες, τσιμπούρια και κορέοι
ντυμένοι στα μαλάματα κ' επίσημοι κι ωραίοι.

Σαράντα λύκοι με προβιά (γι' αυτούς χτυπά η καμπάνα)
καθένας γουρουνόπουλο, καθένας νταμιτζάνα!
Κι απέ ρεβάμενοι βαθιά ξαπλώσανε στο τζάκι,
κι αβάσταγες ενιώσανε φαγούρες στο μπατζάκι.

Οξ' ο κοσμάκης φώναζε: "Πεινάμε τέτοιες μέρες"
γερόντοι και γερόντισσες, παιδάκια και μητέρες
κ' οι των επίγειων αγαθών σφιχτοί νοικοκυρέοι

ανοίξαν τα παράθυρα και κράξαν: "Είσαστε αθέοι"».

ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ Ο… ΘΕΟΕΜΒΑΙΚΤΗΣ
(Διά το γνήσιον Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ)




