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Το έθιµο του καρναβαλιού
και της αποκριάς
από την αρχαιότητα
έως σήµερα

ΥΥπποουυρργγεείίοο ΠΠααιιδδεείίααςς::

ΠΠρροοςς ννέέεεςς σσυυγγχχωωννεεύύσσεειι ςς

σσχχοολλεείίωωνν

&&

ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ ««ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ

ΤΤοο φφααιι ννόόµµεεννοο ααιι θθααλλοοµµ ίίχχλληη

στροφή στη φθηνότερη θέρµανση

ΑΑΦΦΙΙΕΕΡΡΩΩΜΜΑΑ ΣΣΤΤΟΟΝΝ

ΘΘΕΕΟΟ∆∆ΩΩΡΡΟΟ

ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟ
σελ. 5

ΜΥΩΠΙΑ. . .ΤΕΛΟΣ

ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΡΡΑΑΣΣ

ΥΥ∆∆ΡΡΟΟΓΓΟΟΝΝΟΟΥΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ.

Το Καρναβάλι που στον τόπο µας ταυτίζεται µε την περίοδο των Αποκριών, είναι µια γιορταστική
περίοδος που χαρακτηρίζεται από χαρούµενες τελετές, τραγούδια, ξεφαντώµατα, χορούς, µεταµφιέσεις

και τραπεζώµατα.
σελ. 6-7

Βρετανοί επιστήµονες εντόπισαν τα γονίδια που ευθύνονται για τη
µυωπία.
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ΑΑ νν θθ εε σσ ττ ηη ρρ ίί ωω νν ,,ΦΦ εε ββ ρρ οο υυ άά ρρ ιι οο ςςήή ΦΦ λλ εε ββ άά ρρ ηη ςς
Η λέξη Φεβρουάριος παράγεται από το λατινικό ρήμαfebruare, που σημαίνει καθαρίζω, εξαγνίζω. Αναφέρεταιεπίσης ότι ο Φέβρουος ήταν ο θεός των νεκρών και ηΦεβρούα ήταν η θεά που επόπτευε τους καθαρμούς καιτους εξαγνισμούς. Ο μήνας λοιπόν που περιελάμβανετους καθαρμούς ονομάστηκε Februarious mensis καιμετά από παράλειψη του mensis (μήνας) έμεινε η λέξηΦεβρουάριος. Στη διάρκειά του οι Ρωμαίοι διοργάνωναντελετές καθαρμών και εξαγνισμών. Ο μήνας Φεβρουάριος ήταν αφιερωμένος από τους Ρωμαίους στον εξαγνισμό και επιπρόσθετα,επειδή ήταν πολύ βροχερός τον είχαν αφιερώσει στον Ποσειδώνα.Ο Φεβρουάριος αντιστοιχούσε προς τον αττικό μήνα Ανθεστηριώνα. Η λέξη Ανθεστήρια προέρχεται από τη λέξη “Άνθος”ήταν δηλαδή η γιορτή των λουλουδιών. Υπάρχει επίσης η άποψη ότι προέρχεται από το ρήμα «αναθέσασθαι» που σημαίνειεξορκίζω, αφού η γιορτή των αρχαίων Ανθεστηρίων ήταν και γιορτή αφιερωμένη τις ψυχές των νεκρών και τον εξορκισμό τωνκακών πνευμάτων. Τα Ανθεστήρια στην αρχαιότητα ήταν Ιωνική Γιορτή προς τιμή του Θεού Διόνυσου και γιορτάζονταν κυρίωςστην Αθήνα, κατά το μήνα Ανθεστηρίωνα (τέλος Φεβρουαρίου αρχές Μαρτίου). Γιορτάζονταν επίσης σε διάφορες πόλεις τηςΙωνίας.Ο Φεβρουάριος προστέθηκε στο Ρωμαϊκό έτος σαν ο τελευταίος μήνας από τον Πομπίλιο Νουμά. Το 153 π.X. μεταφέρθηκεστη θέση που έχει σήμερα ως δεύτερος μήνας του έτους, και σε αυτή τη θέση διατηρήθηκε και στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Μετην καθιέρωση του Ιουλιανού ημερολόγιου (46 π.Χ.) περιορίστηκαν οι μέρες του μήνα αυτού από 30 που ήταν ως τότε σε 29, καιτην εποχή του αυτοκράτορα Αυγούστου του αφαιρέθηκε μια ακόμη ημέρα, που προστέθηκε στον μήνα Αύγουστο προς τιμήν τουΑυτοκράτορα. Για να συντονιστεί το ημερολόγιο των 365 ημερών προς το ηλιακό έτος, καθιερώθηκε η αύξηση των ημερών τουΦεβρουαρίου κατά μια, κάθε τέσσερα χρόνια, οπότε το έτος αντί 365 ημέρες έχει 366 και ονομάζεται δίσεκτο από το bis sextus(δις έκτη) δηλαδή δύο φορές η 24η του μήνα που ήταν η έκτη μέρα πριν από τις Καλένδες του Μαρτίου.Ο λαός μας έχει ορίσει διάφορα ονόματα για το Φεβρουάριο, τον αποκαλεί Κουτσοφλέβαρο, επειδή έχει 28 ημέρες και κάθετέσσερα χρόνια 29. Επίσης τον ονόμασε Φλεβάρη, επειδή «ανοίγει τις φλέβες του» και γεμίζει τη γη νερά. Στη Θράκη υπάρχει τορήμα φλεβαρίζω= πλημμυρίζω, επειδή τα χωράφια «φλεβαρίζουν από τις βροχές. Ο Φλεβάρης είναι και μήνας των αμπελιών.Τότε γίνεται το κλάδεμα, το καθάρισμα και το τσάπισμα τους. Για αυτό όπου είναι ανεπτυγμένη η αμπελουργία λέγεται καιΚλαδευτής. Για τον άστατο καιρό, ο Φλεβάρης λέγεται επίσης και Μεθυσμένος, γιατί δεν ξέρει τι κάνει.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

ΟΟ ΔΔιιοογγέέννηηςς κκααιι......οοιι φφαακκέέςς!!
Μία μέρα ο Διογένης έτρωγεένα πιάτο φακές καθισμένοςστο κατώφλι ενός τυχαίουσπιτιούΔεν υπήρχε σε όλη την Ελλάδαπιο φθηνό φαγητό από μίασούπα με φακές. Μ' άλλαλόγια, αν έτρωγες φακέςσήμαινε ότι βρισκόσουν σεκατάσταση απόλυτης ανέχειας.Πέρασε ένα απεσταλμένος τουάρχοντα και του είπε:«Α! Διογένη, Αν μάθαινες ναμην είσαι ανυπότακτος κι ανκολάκευες λιγάκι τονάρχοντα, δε θα ήσουναναγκασμένος να τρωςσυνέχεια φακές.»Ο Διογένης σταμάτησε νατρώει, σήκωσε το βλέμμα καικοιτάζοντας στα μάτια τονπλούσιο συνομιλητή τουαποκρίθηκε: «Α, φουκαράαδελφέ μου! Αν μάθαινες νατρως λίγες φακές, δεν θαήσουν αναγκασμένος ναυπακούς και να κολακεύειςσυνεχώς τον άρχοντα.»

ΣΣΤΤΟΟ ΚΚΟΟΚΚΚΚΙΙΝΝΟΟΆΆιιννττεε θθύύμμαα άάιιννττεε ψψώώννιιοο άάιιννττεε σσύύμμββοολλοο ααιιώώννιιοοαανν ξξυυππννήήσσεειιςς μμοοννοομμιιάάςς θθαα `̀ρρθθεειι ααννάάπποοδδαα οο ννττοουυννιιάάςς
Αλλά που να ξυπνήσουμε. Έχουμε πέσει όλοισε νιρβάνα. Τόσο πολύ που έχω αρχίσει να πιστεύωτις θεωρίες περί…ψεκασμών. Από την άλλη, γιατί ναμην μας ψεκάζουν; Ούτος η άλλως στα μάτια τουςείμαστε έντομα, σκουλήκια.Και ίσως πραγματικά (εν μέρει), να είμαστελόγω της συμπεριφοράς που έχουμε ο ένας έναντιτου άλλου. Παραδείγματος χάρη:Κάνουν οι εργαζόμενοι του μετρό απεργία;Αρχίζουμε την γκρίνια γιατί μας ταλαιπωρούν,χωρίς να συνειδητοποιούμε ότι το αίτημα τους γιασυλλογική σύμβαση θα συμπαρασύρει όλο τονιδιωτικό τομέα. Κάνουν απεργία οι γιατροί; Ξανάγκρίνια. Τώρα βρήκαν που αρρώστησα εγώ, η μάναμου το παιδί μου κτλ; Όταν όμως πας στονοσοκομείο και υπάρχουν 4 γιατροί όλοι κ΄όλοι,ένας τραυματιοφορέας και καθόλου φάρμακα καιφαρμακευτικό υλικό και εσύ βρίσκεσαι πεταμένος πάνω σε ένα ράντζο αρχίζεις νακαταλαβαίνεις γιατί απεργούσαν. Αλλά και αυτό έως ότου γίνεις καλά και πας σπιτάκισου, για να αφοσιωθείς στα προβλήματα του Σουλεϊμάν. Όσο για τους καθηγητές;Άστα καλύτερα. Χωρισμένοι στα γνωστά μεγάλα κομματικά στρατόπεδα εκτόςσχολείου, και σε άλλα πιο μικρά «εντός των τειχών», λόγω της αξιολόγησης, καικανένας δεν απεργεί, ο καθένας για τους «λόγους» του. Άντε τώρα να μπορέσεις εσύο μαθητής – εργαζόμενος, να διεκδικήσεις τα ουσιώδη για εσένα χωρίς την στήριξητου καθηγητή  εργαζόμενου (που τουλάχιστον επαγγελματικά είναι σε καλύτερη απόεσένα μοίρα και όμως φοβάται). Γι΄αυτό σου λέω…..Ξύπναααα!Ναι, εγώ ξύπνησα. Έστω και αργά. Ξύπνα και εσύ, και θα ξυπνήσουμε καιάλλους.Άντε, να ξυπνήσουμε όλοι μονομιάς, μπας και έρθει ανάποδα ο ντουνιάς

Πάντσιος Γιώργος

σελίδα 2



ΣΣΧΧΕΕ∆∆ΙΙΟΟ ««ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ»» .. ΠΠΟΟΙΙΟΟΣΣ ΒΒΛΛΑΑΞΞ ΤΤΟΟ ΣΣΚΚΕΕΦΦΤΤΗΗΚΚΕΕ;;

Το ότι µας κυβερνούν άσχετοι και επικίνδυνοι άνθρωποι
το ξέραµε. Αυτό που δεν ξέραµε ήταν το µέχρι που µπορεί να
φτάσει η ηλιθιότητα και η βλακεία τους. Τώρα που το µάθαµε ας
δούµε τι είπε και ο Αϊνστάιν (που πιθανότατα τότε δεν ήξερε
ούτε ο ίδιος ότι το είπε για τους σηµερινούς ηγέτες της χώρας
µας): ∆υο πράγµατα είναι άπειρα, το σύµπαν και η ανθρώπινη
βλακεία, αλλά δεν είµαι σίγουρος για το πρώτο.

Έτσι λοιπόν, φτάσαµε σήµερα χωρίς να προβλεφτεί το
παραµικρό από το «κράτος» και εν µέσω εξεταστικής, να
συµβαίνουν ασύλληπτα πράγµατα καθώς εάν εφαρµοστεί
χωρίς τροποποιήσεις το σχέδιο «Αθηνά», ο αριθµός των
ανθρώπων που θα επηρεαστεί θα είναι τεράστιος. Μόνο 23000
(και βάλε), φοιτητές Πανεπιστηµίων και ΤΕΙ της Μακεδονίας,
θα αλλάξουν τόπο σπουδών από την επόµενη ακαδηµαϊκή
χρονιά, . Οι σαρωτικές αλλαγές στο χάρτη της τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης έχουν ξεσηκώσει «κύµα» αντιδράσεων στο ΑΤΕΙ
Θεσσαλονίκης, αφού υπολογίζεται ότι 1 2.000 σπουδαστές και
1 70 καθηγητές και διοικητικοί υπάλληλοι θα αναγκαστούν να
µετακοµίσουν στις Σέρρες και τη Φλώρινα. Ολόκληρη η
κοινότητα του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης βρίσκεται υπ΄ατµόν µετά την
ανακοίνωση του σχεδίου «Αθηνά» για την «αναδιάρθρωση» της
ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς το 60% των τµηµάτων
συγχωνεύονται ή καταργούνται. Ειδικότερα, οκτώ τµήµατα
µεταφέρονται στις Σέρρες, δύο στη Φλώρινα και δύο
καταργούνται, ενώ τα δύο ιδρύµατα (Θεσσαλονίκης και Σερρών)
θα βρίσκονται κάτω από την «οµπρέλα» του ΤΕΙ Κεντρικής
Μακεδονίας.

«Η τακτική αυτή είναι πέραν κάθε λογικής και προτείνεται
χωρίς να ληφθούν υπόψη ακαδηµαϊκά, κοινωνικά και
οικονοµικά κριτήρια. Όλη η διαδικασία έγινε µε µεθόδους που
στοχεύουν ξεκάθαρα στην εξαφάνιση ενός ιδρύµατος µε ιστορία
40 ετών. Η εφαρµογή της απόφασης αυτής θα οδηγήσει σε
οικονοµική εξαθλίωση περισσότερους από 1 2.000 φοιτητές και
τις οικογένειές τους, απαξιώνοντας το επίπεδο σπουδών,
πτυχίων και επαγγελµατικών δικαιωµάτων», ανέφερε, σε
ανακοίνωσή του, το Συµβούλιο του Ιδρύµατος.

Για εκπαιδευτική γενοκτονία και πολιτικές σκοπιµότητες
µίλησε ο πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, ενώ και ο
αντιπρόεδρος, επισήµανε πως δεν υπάρχει ούτε ένα κριτήριο
ακαδηµαϊκότητας που να στηρίζει τη µετακίνηση αυτών των
τµηµάτων. Το κριτήριο που έχει πρυτανεύσει είναι η
εξυπηρέτηση µικροπολιτικών σκοπιµοτήτων και η
αναδιάρθρωση του ακαδηµαϊκού χάρτη της χώρας µε βάση
πολιτικές ισορροπίες. «Περιµένουµε να µας διαψεύσει το
υπουργείο θέτοντας κανόνες ακαδηµαϊκούς και ορθολογικούς»,
επισήµανε ο. πρόεδρος του ιδρύµατος. Φυσικά, οι φοιτητικές
κοινότητες (έτσι πιστεύω), δεν θα µείνουν µε σταυρωµένα τα
χέρια. Παραθέτω ένα κείµενο της φοιτητικής κοινότητας

Καστοριάς:

««ΟΟιι ρρααγγδδααίίεεςς ααλλλλααγγέέςς σσττηηνν εελλλληηννιι κκήή κκοοιι ννωωννίίαα,, δδεενν
άάρργγηησσαανν νναα εεππηηρρεεάάσσοουυνν ττοονν ττοοµµέέαα ττηηςς ππααιι δδεείίααςς.. ΠΠρρόόκκεειι ττααιι γγιι αα
ττοο σσχχέέδδιι οο ‘‘ ’’ΑΑθθηηννάά’’ ’’ πποουυ ττααλλααννίίζζεειι εεδδώώ κκααιι ααρρκκεεττόό κκααιιρρόό ττηηνν
ππααννεελλλλήήννιι αα φφοοιι ττηηττιι κκήή κκοοιι ννόόττηητταα.. ΤΤοο σσχχέέδδιι οο δδόόθθηηκκεε σσττηηνν
δδηηµµοοσσιι όόττηητταα ττηηνν 3311 //11 //220011 33.. ΗΗ ππρροοββοολλήή ττοουυ ‘‘ ’’ΑΑθθηηννάά’’ ’’ έέγγιι ννεε
σσκκόόππιι µµαα ττηηνν σσυυγγκκεεκκρριι µµ έέννηη χχρροοννιι κκήή σσττιι γγµµήή ώώσσττεε νναα µµηηνν
ααννττιι δδρράάσσοουυνν οοιι φφοοιι ττηηττέέςς λλόόγγωω εεξξεετταασσττιι κκήήςς,, κκααθθώώςς σσεε όόλληη ττηηνν
ττρριι ττοοββάάθθµµ ιιαα ττοο ττέέλλοοςς ΙΙ ααννοουυααρρίίοουυ σσηηµµααίίννεειι εεξξεετταασσττιι κκήή ..
ΟΟυυσσιιαασσττιι κκάά,, ήήθθεελλαανν νναα ‘‘ ’’ππιιάάσσοουυνν ττοουυςς φφοοιι ττηηττέέςς σσττοονν ύύππννοο.. ’’ ’’

ΟΟιι µµεεττααρρρρυυθθµµ ίίσσεειι ςς πποουυ θθέέλλεειι νναα ππεερράάσσεειι ττοο σσχχέέδδιι οο
‘‘ ’’ΑΑθθηηννάά’’ ’’ φφέέρρννοουυνν µµ ιι αα κκαατταασσττρροοφφιι κκήή ααννααδδιι οορργγάάννωωσσηη σσττηηνν
ττρριι ττοοββάάθθµµ ιιαα εεκκππααίίδδεευυσσηη .. ΟΟιι σσυυγγχχωωννεεύύσσεειι ςς σσχχοολλώώνν,, κκυυρρίίωωςς ΤΤΕΕΙΙ ,,
σσχχεεδδιιάάσσττηηκκαανν µµεε σσκκοοππόό ττηηνν ββεελλττίίωωσσηη ττοουυ αακκααδδηηµµααϊϊκκοούύ
εεππιιππέέδδοουυ ααλλλλάά κκααιι ττηηςς οοιι κκοοννοοµµ ίίααςς.. ΩΩσσττόόσσοο,, οοιι εεππιιππττώώσσεειι ςς πποουυ
δδιιαακκρρίίννοοννττααιι ααρρχχιι κκάά εείίννααιι µµόόννοο ααρρννηηττιι κκέέςς..

ΕΕκκλλεεππττυυσσµµέένναα,, φφοοιι ττώώννττααςς σσττοο ΤΤΕΕΙΙ ΚΚαασσττοορριιάάςς πποουυ
φφιι λλοοξξεεννεείί ττρρίίαα ββιιώώσσιι µµαα ττµµήήµµαατταα εεκκ ττωωνν οοπποοίίωωνν ττοο ττµµήήµµαα ττοουυ
∆∆ιι εεθθννοούύςς ΕΕµµπποορρίίοουυ εείίννααιι µµοοννααδδιι κκόό ααυυττήή ττηηνν σσττιι γγµµήή σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα κκααιι τταα άάλλλλαα δδύύοο ∆∆ηηµµοοσσίίωωνν ΣΣχχέέσσεεωωνν && ΕΕππιι κκοοιι ννωωννίίααςς κκααιι
ΠΠλληηρροοφφοορριι κκήήςς && ΤΤεεχχννοολλοογγίίααςς ΥΥπποολλοογγιισσττώώνν εεξξααφφααννίίζζοοννττααιι ππααρρ’’
όόλληη ττηηνν µµεεγγάάλληη ππρροοττίίµµηησσηη πποουυ έέχχοουυνν εειισσππρράάξξεειι ..
ΕΕµµββααθθύύννοοννττααςς,, οοιι ∆∆ηηµµόόσσιι εεςς ΣΣχχέέσσεειι ςς κκααιι ττοο ∆∆ιι εεθθννέέςς ΕΕµµππόόρριι οο
ππααρρααµµέέννοουυνν σσττηηνν ππόόλληη ττηηςς ΚΚαασσττοορριιάάςς κκααιι σσυυγγχχωωννεεύύοοννττααιι µµ εε ττοο
ττµµήήµµαα ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς ΕΕππιιχχεειι ρρήήσσεεωωνν πποουυ εεδδρρεεύύεειι σσττηηνν ΚΚοοζζάάννηη κκααιι µµ εε
ττοο ττµµήήµµαα ΕΕµµπποορρίίααςς && ΠΠοοιι οοττιι κκοούύ ΕΕλλέέγγχχοουυ ααγγρροοττιι κκώώνν ππρροοϊϊόόννττωωνν
ττηηςς ΦΦλλώώρριι ννααςς σσεε έένναα εεννιι ααίίοο ττµµήήµµαα µµεε όόννοοµµαα ‘‘ ’’∆∆ιι οοίίκκηησσηη
ΕΕππιιχχεειι ρρήήσσεεωωνν ΟΟρργγααννιισσµµώώνν && ΣΣυυσσττηηµµάάττωωνν.. ΩΩςς ααπποοττέέλλεεσσµµαα
ααυυττώώνν ααλλλλάάζζεειι ττόόσσοο ττοο ππρρόόγγρρααµµµµαα σσπποουυδδώώνν όόσσοο κκααιι ττοο
γγννωωσσττιι κκόό ττοουυςς ααννττιι κκεείίµµεεννοο ττωωνν ππααρρααππάάννωω σσχχοολλώώνν..
ΠΠααρράάλλλληηλλαα,, ηη ΠΠλληηρροοφφοορριι κκήή χχάάννεειι ττιι ςς εεξξεειι δδιι κκεεύύσσεειι ςς ττηηςς σσεε όόλλαα
τταα ΤΤΕΕΙΙ ττηηςς χχώώρρααςς ππααίίρρννοοννττααςς ττοο όόννοοµµαα ‘‘ ’’ ΜΜηηχχααννιι κκοοίί
ΠΠλληηρροοφφοορριι κκήήςς’’ ’’ .. ΦΦυυσσιι κκάά δδεενν θθαα µµπποορροούύσσεε νναα µµεείίννεειι ααννέέγγγγιι χχττοο
ττοο ττµµήήµµαα ττηηςς ππόόλληηςς µµααςς.. ΗΗ σσχχοολλήή ττηηςς ΠΠλληηρροοφφοορριι κκήήςς
µµεεττααφφέέρρεεττααιι σστταα ΓΓρρεεββεεννάά,, τταα οοπποοίίαα δδεενν ππλληηρροούύνν ττόόσσοο ττιι ςς
υυλλιι κκοοττεεχχννιι κκέέςς όόσσοο κκααιι ττιι ςς ππρροοδδιιααγγρρααφφέέςς υυπποοδδοοµµήήςς..
ΣΣυυγγχχωωννεεύύοουυνν ττοο ττµµήήµµαα ττηηςς ΚΚαασσττοορριιάάςς µµεε τταα άάλλλλαα δδύύοο ττωωνν
ΓΓρρεεββεεννώώνν,, ττηηνν σσττιι γγµµήή πποουυ ττοο ττµµήήµµαα ττηηςς ΚΚαασσττοορριιάάςς έέχχεειι ττοο
µµεεγγααλλύύττεερροο ααρριι θθµµόό φφοοιι ττηηττώώνν κκααιι ηη ππόόλληη ττωωνν ΓΓρρεεββεεννώώνν δδεενν
µµπποορρεείί νναα φφιι λλοοξξεεννήήσσεειι ττοονν ππρροοααππααιι ττοούύµµεεννοο ααρριι θθµµόό ττωωνν
φφοοιι ττηηττώώνν πποουυ θθαα µµεεττααφφεερρθθοούύνν εεκκεείί.. ΑΑππόόρρρροοιιαα ττοουυ σσχχεεδδίίοουυ ‘‘ ’’
ΑΑθθηηννάά ‘‘ ’’ εείίννααιι ηη υυπποοχχρρέέωωσσηη ττηηςς φφοοίίττηησσηηςς σσεε ππόόλλεειι ςς κκααιι σσχχοολλέέςς
πποουυ δδεενν εεππιι λλέέχχττηηκκαανν.. ΤΤοο ΥΥπποουυρργγεείίοο ΠΠααιι δδεείίααςς θθέέττοοννττααςς ττοο
ννοοµµοοσσχχέέδδιι οο σσεε λλεειι ττοουυρργγίίαα ααννααιιρρεείί ττιι ςς εεππιι λλοογγέέςς κκααιι ττοουυςς κκόόπποουυςς
ττωωνν φφοοιι ττηηττώώνν.. ΟΟιι ππρροοσσππάάθθεειι εεςς γγοοννέέωωνν κκααιι µµααθθηηττώώνν γγιιαα ττηηνν
εεππιι ττυυχχίίαα σσττιι ςς ππααννεελλλλααδδιι κκέέςς εεξξεεττάάσσεειι ςς ιισσοοππεεδδώώννοοννττααιι ττηηνν σσττιι γγµµήή
πποουυ χχααµµηηλλέέςς σσεε µµόόρριιαα σσχχοολλέέςς σσυυγγχχωωννεεύύοοννττααιι µµ εε υυψψηηλλόόττεερρεεςς..
ΕΕππίίσσηηςς λλόόγγωω ττωωνν οοιι κκοοννοοµµ ιι κκώώνν δδυυσσκκοολλιιώώνν µµεεγγάάλλοοςς ααρριι θθµµόόςς
φφοοιι ττηηττώώνν δδεενν µµπποορρεείί νναα ααννττααπποοκκρριι θθεείί σσττοο ννοοµµοοσσχχέέδδιι οο ‘‘ ’’ ΑΑθθηηννάά’’ ’’
κκααθθώώςς πποολλλλέέςς ππόόλλεειι ςς δδεενν δδιιααθθέέττοουυνν εεσσττίίεεςς σσίίττιισσηηςς κκααιι σσττέέγγαασσηηςς
φφοοιι ττηηττώώνν»» ..

Κλείνοντας η φοιτητική κοινότητα της Καστοριάς, δηλώνει
την δυναµική παρουσία της και δεν µένει άπραγη. «Σε
συνεργασία µε την τοπική κοινωνία και κάθε φοιτητική
κοινότητα της Ελλάδας θα δοθεί αγώνας για να µην εφαρµοστεί
το σχέδιο ‘’Αθηνά’’».

Φυσικά εάν το περάσουν δεν θα σταµατήσουν εκεί. Θα
επεκταθούν και στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση, γενική και
τεχνική. Μόνο που δεν θα περάσει γιατί δεν θα το επιτρέψουµε
εµείς. Εφόσον η Ελληνική φοιτητική κοινότητα αποφασίσει να
αντιδράσει, θα έχει και την στήριξη την δική µας, των µαθητών
της δευτεροβάθµιας, και των πρωινών, και των εσπερινών, και
των γενικών και των τεχνικών. Ήδη τους άνοιξαν την όρεξη οι
συγχωνεύσεις τµηµάτων.

∆εν θέλω να φανώ απαισιόδοξος, αλλά αν συνεχιστεί
αυτό, νοµίζω πως πριν τελειώσει το µαθητικό έτος θα δούµε
πολλά ιδρύµατα και σχολεία κλειστά. Όχι από «αυτούς», αλλά
από εµάς που θα αρχίσουµε να «συγχωνεύουµε» αλυσίδες και
λουκέταB.

Πάντσιος Γιώργος
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ΥΥπποουυρργγεείίοο ΠΠααιι δδεείίααςς::

ΠΠρροοςς ννέέεεςς σσυυγγχχωωννεεύύσσεειι ςς σσχχοολλεείίωωνν

Προς νέες συγχωνεύσεις σχολικών µονάδων και
συµπτύξεις τµηµάτων προσανατολίζεται το υπουργείο
Παιδείας και αυτό γίνεται φανερό σε έγγραφό του προς
του διευθυντές σχολικών µονάδων ζητάει να µάθει τη
µέγιστη χωρητικότητα των αιθουσών σε µαθητές.

Με το έγγραφο που εστάλη στους διευθυντές
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, ζητείται η επικαιροποίηση της καταχώρισης
των απαραίτητων στοιχείων στο σύστηµα καταγραφής
µαθηµατικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (Survey).
Μάλιστα, σηµειώνεται ότι τα στοιχεία θα πρέπει να
ανανεώνονται κάθε 1 η και 1 5 κάθε µήνα.

Σχετική προειδοποίηση έχει στείλει εγγράφως προς τις
∆ιευθύνσεις Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας
Εκπαίδευσης και ο υφυπουργός Παιδείας Θ.
Παπαθεοδώρου σηµειώνοντας ότι «η µη καταχώριση,
επικαιροποίηση και οριστικοποίηση των στοιχείων στο
σύστηµα καταγραφής Survey αποτελεί παράβαση
καθήκοντος». Τόσο η ΟΛΜΕ όσο και η ∆ΟΕ
υποστηρίζουν ότι τα στοιχεία που ζητά το υπ. Παιδείας
θα χρησιµοποιηθούν για συγχωνεύσεις από το ερχόµενο
σχολικό έτος και συµπτύξεις τµηµάτων. Αρκετοί είναι οι
εκπαιδευτικοί οι οποίοι συσχετίζουν τις επικείµενες
συγχωνεύσεις µε τη δραµατική µείωση των διορισµών
δασκάλων και καθηγητών αλλά και την αύξηση του
ωραρίου των εκπαιδευτικών, που έχει προαναγγελθεί.

Σε συνέντευξή του Ο Υφυπουργός δήλωσε µεταξύ
άλλων « άλλες πιστώσεις δεν υπάρχουν, τελειώνουν. Το
κύριο είναι να έχουν δασκάλους τα παιδιά. Οι
συγχωνεύσεις τµηµάτων και σχολείων γίνονται στο
πλαίσιο του εξορθολογισµού του εκπαιδευτικού
συστήµατος. Πως γίνεται σε άλλες περιοχές να
περισσεύουν εκπαιδευτικοί και σε άλλες να έχουν
έλλειµµα; Θα φέρουµε πίσω στα σχολεία όλους τους
εκπαιδευτικούς. Συγχωνεύσεις γίνονται όταν τα τµήµατα
είναι ολιγοµελή π.χ, 1 1 µαθητές στο ένα και 1 3 στο άλλο
( δε βάζουµε, είπε, 40 µαθητές στο τµήµα!) και το
Υπουργείο ενεργεί σύµφωνα και µε τις εισηγήσεις που
δέχεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του (∆ιεύθυνση
∆/θµιας – Περιφέρεια). ∆εν πειράζει αν ένας
εκπαιδευτικός µετακινηθεί από το Παγκράτι στην
Καλλιθέα». Στο σηµείο αυτό ρωτήθηκε ο Υφυπουργός «
αν θα µετακινηθούν εκπαιδευτικοί π.χ. από την Αττική
στη Θεσσαλία για να καλυφθούν τα κενά» για να
απαντήσει « τα σχολεία θα λειτουργήσουν και θα
λειτουργήσουν µε το υπάρχον εκπαιδευτικό
προσωπικό». Ο νοών νοήτω.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων και
Κηδεµόνων κάνει λόγο για καταργήσεις 1 00 τµηµάτων
στην περιφέρεια του Πειραιά, ενώ στην Νίκαια
συγχωνεύονται τµήµατα στο 4ο, 6ο, 7ο και 1 0ο
γυµνάσιο.
Παράλληλα, αναφέρουν ότι, «οι γονείς µαζί µε όλη την

εκπαιδευτική κοινότητα θα αγωνιστούν για να µην γίνει
καµία συγχώνευση - κατάργηση τµηµάτων και σχολείων,
καµία περικοπή χρηµάτων που πάνε στα σχολεία, και να
καλυφθούν τα λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών µε
µόνιµους διορισµούς για µία αληθινή δηµόσια και
δωρεάν παιδεία».
Όπως δήλωσε στο ethnos.gr, η πρόεδρος της Ένωσης,
Ελένη Παπαδοπούλου, «οι γονείς είναι αποφασισµένοι
να µην αφήσουν να γίνει ένα νέο έγκληµα και θα
συνεχίσουν τον αγώνα τους µέχρι τέλους, επιθυµώντας
τα παιδιά τους να έχουν µία καλή µόρφωση».

ΤΤεεκκττοοννιισσµµόόςς σσττηηνν ΕΕλλλλάάδδαα
(µία ιστορία σε συνέχειες)

Στον ελληνικό χώρο η πρώτη τεκτονική στοά
εµφανίζεται το 1 740 στην Κέρκυρα. Λειτούργησε
κάτω από την κηδεµονία της Στοάς της Βερόνας
και µε χρήση της ιταλικής γλώσσας, ενώ πρόεδρός
της ήταν ο προβλεπτής της Ενετικής ∆ηµοκρατίας
των Ιονίων Νήσων.
Ο Τεκτονισµός εισήλθε στον ελληνικό χώρο και
από τη Ζάκυνθο, την εποχή που ήταν υπό γαλλική
και αγγλική κατοχή, γι 'αυτό και οι εχθροί της οργάνωσης αποκαλούν ως σήµερα
τη Ζάκυνθο και την Κέρκυρα «κερκόπορτες» του Μασονισµού. H Zάκυνθος και η
Κέρκυρα, κέντρα πνευµατικά και εθνικά πριν την επανάσταση του 1 821 γίνονται
λόγω της θέσης τους τόπος υποδοχής των καταδιωκόµενων από τη Pούµελη και
από το Mωριά. Kατά τη διάρκεια του αγώνα είχε συσταθεί στο νησί Tεκτονικό
∆ιευθυντήριο, το αποκαλούµενο "Tρισυπόστατον" από τον Kόµητα ∆ιονύσιο
Pώµα, τον Tραπεζίτη Παναγιώτη Στεφάνου και τον Φιλικό Kωνσταντίνο ∆ραγώνα
«Προέξαρχο των εν Zακύνθω Φραµασώνων» το οποίο «δια παντοίων τρόπων και
µέσων» ενίσχυσε το επαναστατηµένο Έθνος.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης µυήθηκε το 1 81 8 στην Τεκτονική Στοά
«Αναγεννόµενος Φοίνιξ» της Ζακύνθου που την ίδρυσε ο ∆ιονύσιος Ρώµας το
1 81 5.
Οι απλοί κάτοικοι των νησιών δε συµµετείχαν στα δρώµενα των Τεκτόνων
εκδηλώνοντας άλλοτε επιφύλαξη και άλλοτε φόβο. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν
προϊόντα της άσχηµης εικόνας που είχε δηµιουργηθεί βλέποντας να
αναµιγνύονται στα Τεκτονικά δρώµενα γνωστά φιλόδοξα πρόσωπα µε πολιτικές
βλέψεις και οικονοµικές διεκδικήσεις, µεταξύ των οποίων και επιφανείς Κερκυραίοι
και Ζακυνθινοί, δηµιουργώντας ιδιαίτερες φιλίες µε τους «Φράγκους» (Ιταλο-
Ενετούς), όταν οι ίδιοι οι κάτοικοι στέναζαν υπό τη δεσποτεία των κατακτητών.
Στη διάρκεια της Βασιλείας του Όθωνα δε φέρεται να υπήρξε καµία τέτοια
οργάνωση στο νεοσύστατο κράτος. Περί το τέλος όµως της βασιλείας του, το
1 855, φέρονται ήδη κάποιες Στοές να λειτουργούν ανεπίσηµα υπό τη σκέπη της
"Γκράντε Οριέντε" (Μεγάλης Ανατολής) της Ιταλίας, αποτελούµενες από Τέκτονες
µυηµένους στην Κέρκυρα και ασφαλώς στη Γαλλία και την Ιταλία.
Μετά τον ερχοµό του Γεωργίου του Α΄ (1 863) επτά τεκτονικές στοές εργάζονται
στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Χαλκίδα, την Πάτρα, τη Σύρο, τη Λαµία και το Άργος,
εκτός εκείνων της Επτανήσου. Τον Μάιο του 1 986 ιδρύθηκε η Εθνική Μεγάλη
Στοά της Ελλάδος, όταν έξι από τις στοές αποχώρησαν από τη Μεγάλη Στοάς της
Ελλάδος.

∆∆ιιάάσσηηµµοοιι ΜΜαασσόόννοοιι ήή ΤΤέέκκττοοννεεςς,,

Βασιλείς, πρίγκιπες, πρωθυπουργοί, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, υπουργοί,
στρατιωτικοί, καθηγητές, τραπεζίτες, βιοµήχανοι, διπλωµάτες, ποιητές και πολλοί
άλλοι επιφανείς άνθρωποι που διαµόρφωσαν µε τη δράση τους την ιστορία του
πλανήτη αλλά και της Νεότερης Ελλάδας ήταν ελευθεροτέκτονες (Μασόνοι).
Από τις αρχές του 1 9ου αιώνα ως και τα πρώτα µετεµφυλιακά χρόνια οι µασόνοι
των ελληνικών στοών διέπρεψαν στην πολιτική και κατέλαβαν σηµαντικές θέσεις-
κλειδιά σε τοµείς του κράτους. Μετά την εισβολή των γερµανικών στρατευµάτων
κατοχής στην Αθήνα το 1 941 , καταστράφηκε σηµαντικό τµήµα των αρχείων της
Μεγάλης Στοάς των µασόνων της Ελλάδος, µε αποτέλεσµα πολλά ονόµατα να
έχουν χαθεί. Ωστόσο έχουν διασωθεί 244 ονόµατα σηµαντικών Ελλήνων
µασόνων, τα οποία δηµοσιοποιούνται σήµερα.
Ανάµεσα στα ονόµατα των µασόνων της νεότερης Ελληνικής Ιστορίας
περιλαµβάνονται µορφές όπως ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Ελευθέριος Βενιζέλος,
ο Ιωάννης Μεταξάς, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, οι πρωτεργάτες της «Φιλικής
Εταιρείας» Νικόλαος Σκουφάς, Εµµανουήλ Ξάνθος, Αθανάσιος Τσακάλωφ και ο
επικεφαλής του Ιερού Λόχου Νικόλαος Υψηλάντης, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο
Εµµανουήλ Μπενάκης, Γεώργιος B´ (βασιλιάς), Γούναρης ∆ηµήτριος
(πρωθυπουργός), Θεοτόκης Ιωάννης (πρωθυπουργός), Θεοτόκης Γεώργιος
(πρωθυπουργός), Ιωακείµ Γ´ (οικουµενικός πατριάρχης), Καλογερόπουλος
Νικόλαος (πρωθυπουργός), Κροκιδάς Σωτήριος (πρωθυπουργός),
Λογοθετόπουλος Κων. (πρωθυπουργός), Μελέτιος B´ (αρχιεπίσκοπος Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος, Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Οικουµενικός Πατριάρχης -
κατά κόσµον Εµµ. Μεταξάκης), Παπαναστασίου Αλέξανδρος (πρωθυπουργός),
Πιπινέλης Παναγιώτης (πρωθυπουργός), Σοφούλης Θεµιστοκλής
(πρωθυπουργός), Στράτος Νικόλαος (πρωθυπουργός), Φώτιος (πατριάρχης
Αλεξανδρείας - κατά κόσµον Πέρογλου Γεώργιος), Χριστόφορος (πρίγκιπας),
Χρύσανθος (µητροπολίτης Τραπεζούντος και στη συνέχεια αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος - κατά κόσµον Φιλιππίδης Χαρίλαος).

Κεχαγιάς Γιάννης Μαργαρίτη Βικτώρια
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««ΓΓ ΡΡ ΑΑ ΨΨ ΕΕ .. .. .. .. .. ΛΛ ΑΑ ΘΘ ΟΟ ΣΣ»»

Ο Ολιβιέ Μπλανσάρ,
υψηλόβαθµο στέλεχος του
∆ΝΤ, οµολογεί ότι η
συνταγή που
εφαρµόστηκε στην Ελλάδα
προκάλεσε πολύ
µεγαλύτερη ύφεση από
αυτή που είχαν υπολογίσει
λόγω λανθασµένου
πολλαπλασιαστή.

Μετά τον Μπλανσάρ,
έρχεται και ο Πολ Τόµσεν
για να παραδεχθεί την
αποτυχία στο πρόγραµµα

του ∆ΝΤ.
Σε συνέντευξή του στην iefimerida.gr, ο Πολ Τόµσεν

δήλωσε ότι στο προηγούµενο πρόγραµµα δεν είχαν εκτιµήσει
σωστά τις επιπτώσεις που θα είχε αυτό στην ανάπτυξη. Άφησε
µάλιστα και αιχµές εναντίον της Ε.Ε. λέγοντας ότι εξαρχής το ∆ΝΤ
ήταν υπέρ µιας µεγαλύτερης περιόδου προσαρµογής για το
Ελληνικό πρόβληµα.

Αφού πρώτα κατηγόρησε την Ε.Ε. άρχισε να ρίχνει ευθύνες
και στην Ελλάδα. Στο τελευταίο πρόγραµµα υιοθετήθηκε ένας
πολύ υψηλότερος πολλαπλασιαστής καθώς έγινε σαφές ότι οι
συνθήκες ήταν διαφορετικές από αυτές που είχαν εκτιµηθεί
αρχικά, ανέφερε στη συνέντευξή του.

Ο κ. Τόµσεν συνέχισε λέγοντας ότι το ∆ΝΤ υπολόγισε
λάθος τον πολλαπλασιαστή γιατί δεν είχε εκτιµηθεί σωστά η
πολιτική κρίση, η οποία κλόνισε την εµπιστοσύνη στην οικονοµία
της χώρας γιατί δεν εφαρµόστηκαν οι διαρθρωτικές αλλαγές.
Αυτό σύµφωνα µε τα λεγόµενα του είχε ως αποτέλεσµα να µην
ενισχυθεί η εξωτερική ανταγωνιστικότητα της χώρας µας.

Η συνταγή λιτότητας όπως είπε ήταν πολύ σκληρή και
εφαρµόστηκε απότοµα στην Ελλάδα. Να σηµειώσουµε δε, ότι το
∆ΝΤ είχε ήταν µεταξύ µιας πιο χαλαρής πολιτικής προσαρµογής
και όχι υπέρ της απότοµης, που υιοθετήθηκε τελικά, και την οποία
υποστήριξαν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. «Αυτή τη σκληρή πολιτική ποτέ δεν την ασπάστηκαν µε
ενθουσιασµό οι οικονοµολόγοι του ∆ΝΤ», είχε δηλώσει ο Ολιβιέ
Μπλανσάρ. Ο Πολ Τόµσεν σηµείωσε επίσης στη συνέντευξή του,
ότι η παράταση των δύο επιπλέον ετών που δόθηκε στην Ελλάδα
είναι σωστή, αλλά απαιτεί και επιπλέον οικονοµική βοήθεια.
Τελικά, είπε, επιτεύχθηκε παράταση του προγράµµατος
προσαρµογής για 2 χρόνια, έως το 201 6, οπότε και αναµένεται να
επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασµα 4,5% του ΑΕΠ της.
Παραδέχτηκε επίσης ότι η κατάσταση στην Ελλάδα παραµένει
ακόµη και σήµερα «πολύ δύσκολη» καθώς οι κοινωνικές και
πολιτικές ισορροπίες είναι εύθραυστες, το χρέος πολύ υψηλό και
η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας ασθενής. Ωστόσο, ο κ.
Τόµσεν εκτίµησε ότι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσµατος σε
ποσοστό 4,5% του ΑΕΠ είναι εφικτός, αφού χώρες όπως η Ιταλία
και το Βέλγιο τον πέτυχαν σε µια δεκαετία προκειµένου να
µειώσουν το χρέος τους, ενώ και η Ελλάδα είχε πρωτογενές
πλεόνασµα ΑΕΠ στα τέλη της δεκαετίας του 1 990. Στην έκθεσή
του ∆ΝΤ για την Ελλάδα, η οποία παραδόθηκε την περασµένη
Παρασκευή, ζητάει σαρωτικούς ελέγχους σε πλούσιους
φορολογούµενους, φοροκυνηγητό µε κατασχέσεις περιουσιακών
στοιχείων σε χιλιάδες φορολογούµενους οι οποίοι έχουν
ληξιπρόθεσµα χρέη στην εφορία αλλά και έλεγχο των ελεγκτών
και των προϊσταµένων στις ∆ΟΥ.

∆υστυχώς, αυτό το «λάθος», δηµιούργησε 1 ,5 εκατοµµύριο
ανέργους, εξαθλίωσε το 84% των Ελλήνων από το οποίο το
36,8% ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, έσπρωξε στην
αυτοκτονία 2399 ανθρώπους (η αναλογία σύµφωνα µε την
εφηµερίδα το έθνος είναι 3 αυτοκτονίες ανά δύο ηµέρες)
στερώντας τους από τις οικογένειές τους, έβγαλε στον δρόµο
πάνω από 20.000 ανθρώπους γεµίζοντας κάθε γωνιά των
µεγαλουπόλεων µε άστεγους, µας στερεί βασικά κοινωνικά αγαθά
όπως η υγεία και η παιδεία.
ΤΤιι νναα κκάάννοουυµµεε;; ««ΓΓρράάψψεεBB .. λλάάθθοοςς»» ..

Πάντσιος Γιώργος
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1 0)

ΘΘΕΕΟΟΔΔΩΩΡΡΟΟΣΣ ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ
««ΖΖοούύμμεεμμιιαα ππεερρίίοοδδοο πποουυθθαα ττηηνν οοννόόμμααζζααμμοοννααδδιικκήή,, όόχχιιμμεε ττηηνν κκααλλήήέέννννοοιιαα ααλλλλάά μμεεττηηνν ααρρννηηττιικκήήττηηςς»» είχε πει το2010 τέτοιαεποχή στο Βήμαο ΘεόδωροςΑγγελόπουλος.
««ΈΈχχωω ααρρκκεεττάά χχρρόόννιιαα ππίίσσωω μμοουυ κκααιι ττέέττοοιιοο ππρράάγγμμααδδεενν ττοο έέχχωω ξξααννααζζήήσσεειι.. ΑΑκκόόμμαα κκααιι σσττηηνν ππεερρίίοοδδοο ττοουυΕΕμμφφυυλλίίοουυ,, σσττηηνν ππεερρίίοοδδοο ττηηςς δδιικκττααττοορρίίααςς ήή κκααιι σσττηηννΚΚααττοοχχήή,, αακκόόμμαα κκααιι ττόόττεε τταα ππρράάγγμμαατταα εείίχχαανν μμιιααδδυυννααμμιικκήή ππεερρίίεερργγηη,, μμιιαα δδυυννααμμιικκήή υυππόόγγεειιαα,, πποουυδδοούύλλεευυεε.. ΥΥππήήρρχχεε μμιιαα ααννττίίσστταασσηη,, υυππήήρρχχαανν σσυυγγκκρροούύσσεειιςςμμεε ιιδδεεοολλοογγιικκόό ππεερριιεεχχόόμμεεννοο,, υυππήήρρχχεε ηη ααννααζζήήττηησσηη εεννόόςςκκααλλύύττεερροουυ κκόόσσμμοουυ.. ΌΌτταανν εείίχχααμμεε χχοούύνντταα,, ππιισσττεεύύααμμεε όόττιικκάάπποοιιαα σσττιιγγμμήή θθαα ττεελλεειιώώσσεειι κκααιι όόττιι τταα ππρράάγγμμαατταα θθααααννοοίίξξοουυνν.. ΠΠιισσττέέψψααμμεε σσεε ααυυττόό πποουυ έέμμοοιιααζζεε όόττιι ππάάεειι ννααππάάεειι νναα γγίίννεειι κκααιι πποοττέέ δδεενν έέγγιιννεε εεννώώ σσήήμμεερραα……»»..
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 27 Απριλίου 1935.Το 1961 εγκατέλειψε τις σπουδές του στη ΝομικήΣχολή της Αθήνας και έφυγε στο Παρίσι, όπου αρχικάπαρακολούθησε στη Σορβόννη μαθήματα γαλλικήςφιλολογίας και φιλμογραφίας, καθώς και μαθήματαεθνολογίας και στη συνέχεια μαθήματακινηματογράφου στη Σχολή Κινηματογράφου IDHECκαι στο Musee de l' homme. Μετά την επιστροφή τουστην Ελλάδα το 1964 και μέχρι το 1967 εργάστηκε ωςκριτικός κινηματογράφου στην εφημερίδαΔημοκρατική Αλλαγή, μαζί με τον Βασίλη Ραφαηλίδηκαι την ΤόνιαΜαρκετάκη.Με τον κινηματογράφοάρχισε να ασχολείται το 1965.
Ήταν το 1960 όταν για πρώτη φοράδιοργανώθηκε το φεστιβάλ κινηματογράφου τηςΘεσσαλονίκης, με σκοπό να αποτελέσει ένα ετήσιοπανόραμα του ελληνικού σινεμά και να βραβεύει τουςδημιουργούς του. Την ίδια χρονιά η ΜελίναΜερκούρηβραβεύεται για την ερμηνεία της στο "Ποτέ τηνΚυριακή" του Ντασέν στο φεστιβάλ των Καννών και οΜάνος Χατζιδάκις παίρνει το Όσκαρ τραγουδιού γιατα "Παιδιά του Πειραιά" για την ίδια ταινία.
Ο ελληνικός κινηματογράφος ανοίγει τα σύνορατου. Έλληνες ηθοποιοί γίνονται διεθνείς σταρ. Πολλέςελληνικές ταινίες βραβεύονται ή είναι υποψήφιες γιαμεγάλα βραβεία. Ο Νίκος Κούνδουρος παίρνει τηνΑργυρή Άρκτο στο φεστιβάλ του Βερολίνου για τησκηνοθεσία του στις "Μικρές Αφροδίτες", το 1963. Ο"Αλέξης Ζορμπάς " του Κακογιάννη, παίρνει 3 όσκαρ.Το 1968, η ταινία μικρού μήκους του Αγγελόπουλου«Εκπομπή» παίρνει το βραβείο κριτικών στο φεστιβάλΘεσσαλονίκης.
Όμως η ανοδική πορεία αυτή, ανακόπτεται απότη δικτατορία. Πρώτα από όλα με τη λογοκρισία, αλλάκαι με την στασιμότητα που επικρατεί σε όλη τηνκαλλιτεχνική παραγωγή. Πολλοί κινηματογραφικοίσυντελεστές φεύγουν στο εξωτερικό. Όμως, δύο φιλμτου Θόδωρου Αγγελόπουλου, ή Αναπαράσταση το1970 που σαρώνει τα βραβεία στη Θεσσαλονίκη και οιΜέρες του '36 το 1972 δείχνουν από τότε, ότι οΑγγελόπουλος έχει πολύ μέλλον.
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ΤΤοο έέθθιιμμοο ττοουυ κκααρρννααββααλλιιοούύ κκααιι ττηηςς ααπποοκκρριιάάςςααππόό ττηηνν ααρρχχααιιόόττηητταα έέωωςς σσήήμμεερραα

Το Καρναβάλι που στον τόπο μας ταυτίζεται με τηνπερίοδο των Αποκριών, είναι μια γιορταστική περίοδοςπου χαρακτηρίζεται από χαρούμενες τελετές, τραγούδια,ξεφαντώματα, χορούς, μεταμφιέσεις και τραπεζώματα. Ηονομασία καρναβάλι ετυμολογικά προήλθε από τιςλατινικές λέξεις "carnem levare" κάρνεμ (κρέας) καιλεβάρε (αίρω, σηκώνω) και σημαίνει παύση τηςκρεοφαγίας, αντιστοιχεί δηλαδή ακριβώς στην δική μαςλέξη: αποκριά, δηλαδή αποχή από το κρέας. Κατά μιαάλλη άποψη η λέξη Καρναβάλι προέρχεται από τιςλατινικές λέξεις "carrus navalis", που σημαίνει ναυτικόαμαξίδιο, επειδή ο Θεός Διόνυσος στις γιορτές ερχότανμε τροχοφόρο καράβι. Κατά μια άλλη έννοια πουθεωρείται και η επικρατέστερη, η λέξη σχετίζεται με τονχοροπηδηχτό χορό των Σατύρων που ήτανμεταμφιεσμένοι ως τράγοι. Έτσι το καρναβάλι μπορεί νασημαίνει βαλλισμός των κάρνων. Κάρνος κατά τονλεξικογράφο Ησύχιο είναι το βόσκημα, το πρόβατο. Έτσιοι τράγοι που είναι τα βοσκήματα, βαλλίζουν δηλαδήχοροπηδάνε. Ίσως αυτή η ετυμολογία είναι πιο σωστήαπό τις άλλες και να συμβαδίζει και με τα αρχαία έθιμα.Το Καρναβάλι είναι μια κατεξοχήν λαϊκή εκδήλωση πουξεκίνησε από τα προχριστιανικά χρόνια και συνεχίζει, μεδιαφορετική μορφή και περιεχόμενο, μέχρι σήμερα.Κανείς, ωστόσο, δεν είναι σε θέση να πει με σιγουριά απόπου ξεκίνησε. Πιστεύεται ότι έχει τις ρίζες του σεπανάρχαιες ειδωλολατρικές εκδηλώσεις όπως τα"Σατουρνάλια", που γιορτάζονταν στην Αρχαία Ρώμηπρος τιμή του θεού Κρόνου στην αρχή του νέου χρόνουή της Άνοιξης, για να ευχαριστήσουν το θεό για τηναναγέννηση της φύσης. Στην αρχαία Ελλάδα οι γιορτέςαυτές λέγονταν "Διονύσια" και γίνονταν προς τιμήν τουθεού Διόνυσου, του θεού του κρασιού. Στους δρόμουςτης Αθήνας γύριζε άρμα με ομοίωμα του θεού,συνοδευόμενο από μεταμφιεσμένους χορευτές πουτραγουδούσαν σατυρικά τραγούδια, ενώ ο κόσμοςξεχυνόταν στους δρόμους χορεύοντας καιδιασκεδάζοντας για πολλές μέρες. Τα Διονύσια ήτανβασικά γιορταστικές εκδηλώσεις για τον ερχομό τηςΆνοιξης και την αναγέννηση της φύσης, που στηναρχαιότητα συνέπιπτε με τον ερχομό του νέου έτους.Μία από τις μεγάλες γιορτές που γίνονταν για νατιμηθεί ο Διόνυσος ήταν τα "Ανθεστήρια". Γιορτάζοντανστις 11, 12, και13 του αττικούμήναΑνθεστηριώνα,που αντιστοιχείμε την αρχήτης Άνοιξης,από το δεύτεροδεκαπενθήμεροτου

Φεβρουαρίου ως το πρώτο του Μάρτη. Η πρώτη από τιςτρείς μέρες της γιορτής λέγονταν "Πιθοιγία", η δεύτερη"Χόες" και η τρίτη "Χύτροι". Την πρώτη μέρα όλα ταμέλη της οικογένειας που είχαν περάσει την ηλικία τωντριών χρόνων, στεφανώνονταν και ο αρχηγός τηςοικογένειας θυσίαζε στο Διόνυσο ένα μείγμα κρασιού μετην ευχή το καινούριο κρασί να είναι αβλαβές καισωτήριο. Το φθινόπωρο, μετά τον τρύγο και το πάτηματων σταφυλιών, αποθήκευαν το καινούριο κρασί σεπιθάρια, ώστε την Άνοιξη που θα τ' ανοίγανε να ήτανκατάλληλο για να το πιουν. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι τηδεύτερη μέρα των Ανθεστηρίων, άνοιγαν οι πύλες τουΆδη και οι νεκροί ανέβαιναν στον Πάνω Κόσμο, για ναξαναφύγουν την τρίτη μέρα, στους "Χύτρους", όπως καιλέγονταν αυτή η μέρα.Η τρίτη μέρα της γιορτής ήταν αφιερωμένη στουςνεκρούς. Θυσίαζαν στον Ψυχοπομπό και Χθόνιο Ερμή,και του πρόσφεραν την "πανσπερμία", δηλαδή έναπαρασκεύασμα όπως τα σημερινά κόλλυβα, που τοέφτιαχναν από σπόρους δημητριακών και όσπρια. Οιγυναίκες το μαγείρευαν στους χύτρους, και δενεπιτρέπονταν να φάει κανείς άλλος από αυτό. Τοπρόσφεραν στις ψυχές των οικείων νεκρών, αλλά καιγενικότερα στους νεκρούς, που πίστευαν πως τις ημέρεςεκείνες, τους επισκέπτονταν για να συμμετάσχουν σταγεύματα και ν' απολαύσουν για λίγο την χαρά τηςσυγγενικής συναναστροφής. Για τον λόγο αυτόν, έβαζανκι ένα πιάτο στο τραπέζι για το πνεύμα του νεκρού.Πολλοί που ήθελαν να παραστήσουν τις ψυχές τωννεκρών που κυκλοφορούσαν ανάμεσά τους,μεταμφιέζονταν και χόρευαν με έξαλλο τρόπο.Πώς όμως οι Απόκριες "άντεξαν" στο πέρασμα τουχρόνου;Στους πρωτοβυζαντινούς χρόνους αναφορές σεμεταμφιέσεις αντρών σε γυναίκες και αντίστροφαγίνονται ήδη από τον 4ο αιώνα. Τον επόμενο αιώναμάλιστα αναφέρονται, ανάμεσα στα άλλα, και οιμεταμφιέσεις στρατιωτών με σκοπό να διακωμωδήσουναξιωματικούς τους.Παρά τις εκκλησιαστικές απαγορεύσεις και καταδίκες απόνωρίς (7ος αιώνας) οι μεταμφιέσεις συνεχίζονται.Μάλιστα, κατά τον 10ο αιώνα γίνεται μνεία και γιακληρικούς μέσα στην εκκλησία μεταμφιεσμένους σεδιάφορα ζώα! Τα κατάλοιπα "των ειδωλολατρικώνεορτών" άντεξαν και τελικά, έγιναν αναγκαστικά ανεκτά.Τον 13ο αιώνα φαίνεται ότι έχει πια διαμορφωθεί σεγενικές γραμμές η περίοδος των «απόκρεω» στοΒυζάντιο. Γίνεται λόγος για διασκεδάσεις στηνΚωνσταντινούπολη οι οποίες διαρκούν τρεις βδομάδες.Την ίδια περίπου περίοδο ανάλογες διαδικασίεςπαρατηρούνται στη Γαλλία, την Ιταλία, τη Γερμανία καισε άλλες χώρες.Αρκετοί ειδικοί θεωρούν ότι ένας από τους τακτικούςαγώνες στον περίφημο Ιππόδρομο τηςΚωνσταντινούπολης αποτελεί τη "γέφυρα" μεταξύ τωνπαλιότερων δρώμενων στη Ρώμη και της χριστιανικήςαποκριάς. Πρόκειται για δρώμενα γνωστά με τηνονομασία "Μακελλαρικόν Ιπποδρόμιον" που γίνονταν τονΦεβρουάριο, λίγο πριν από την αρχή τηςΤεσσαρακοστής. Τα οργάνωναν οι κρεοπώλες σύμφωναμε την παράδοση των ρωμαϊκών "Λουπερκαλίων". Ηγιορτή αυτή στην αρχαία Ρώμη ήταν αφιερωμένη στηναρχή της άνοιξης. Λόγω του χαρακτήρα της και τηςπεριόδου του γιορτασμού θεωρείται ότι σε αυτάεντοπίζονται οι ρίζες του αστικού καρνάβαλου.Το Καρναβάλι, στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα,έχει τις ρίζες του κυρίως στην περίοδο του Μεσαίωνα.Πρωτοεμφανίστηκε στην Ιταλία και συγκεκριμένα στηΒενετία και τη Ρώμη και αργότερα επεκτάθηκε και σεάλλες χώρες. Η παράδοση του καρναβαλιού ξεκίνησε το1162, όταν η Βενετία ήταν μια μικρή αλλά ισχυρήδημοκρατία. Αυτή η γιορτή σταδιακά μεγάλωσε και 1268χρονολογείται το πρώτο έγγραφο που παραπέμπει στηνχρήση της μάσκας και των κουστουμιών μεταμφίεσης.
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Κατά την περίοδο της Αποκριάς, φαίνεται ότι κάθευπερβολή επιτρέπονταν και το γεγονός ότι όλοιφορούσαν μάσκες ήταν σαν να καταργούνταν όλες οικοινωνικές διαιρέσεις. Το Καρναβάλι και οι λόγοι πουδημιούργησαν τη μάσκα και τα κουστούμια μεταμφίεσης,είναι απόρροια διαφόρων κοινωνικών συνθηκών και ηχρήση τους άλλαζε ανά τους αιώνες. Η βενετσιάνικημάσκα, εμφανίστηκε κατά το Μεσαίωνα, όταν οιάνθρωποι φοβούνταν να δείξουν τα πραγματικά τουςσυναισθήματα και να αποκαλύψουν την ταυτότητά τους.Προκειμένου να περιοριστεί η αμείλικτη ηθική παρακμήτης Βενετίας, οι τοπικές αρχές σε αρκετές περιπτώσειςόρισαν κανόνες για το Καρναβάλι και ρυθμίσεις για τηχρήση της μάσκας και τις μεταμφιέσεις.Κύρια χαρακτηριστικά του Καρναβαλιού είναι τακαρναβαλίστικα άρματα, οι παρελάσεις στους δρόμους, οιομάδες των κανταδόρων με τα εύθυμα και νοσταλγικάτους τραγούδια, οι διάφοροι καρναβαλίστικοι χοροίμεταμφιεσμένων που γίνονται σε σπίτια απλώνανθρώπων και σε αρχοντικά με την πλατιά συμμετοχήτου κόσμου. Οι εκδηλώσεις του Καρναβαλιού ανοίγουνμε την είσοδο του Βασιλιά Καρνάβαλου στην πόλη στησυνοδεία άλλων αρμάτων και πολλών μασκαρεμένων.Στα πιο παλιά χρόνια ο Καρνάβαλος ήταν ζωντανόπρόσωπο, σιγά σιγά όμως έδωσε τη θέση του σε μιαπελώρια φιγούρα κατασκευασμένη από σίδερο και χαρτίη διάφορα άλλα ανακυκλώσιμα υλικά.Εκδηλώσεις Καρναβαλιού γίνονται και σήμερα καιστην Ελλάδα καθώς σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου,με γνωστότερα το Καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο τηςΒραζιλίας και το καρναβάλι της Βενετίας.Η πιο λαμπρή περίοδος της αθηναϊκής Αποκριάςσυμπίπτει με την εποχή του Τρικούπη. Τότε ήταν πουεπικράτησε στα αστικά κέντρα το καρναβάλι δυτικούτύπου, με σερπαντίνες, παλιάτσους, τυποποιημένεςμεταμφιέσεις, χορούς, πομπές με άρματα, κομιτάτα καιάλλες πολυδάπανες παραστάσεις.Όμως τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες νααναβιώσουν τα παραδοσιακά αποκριάτικα έθιμα σε πολλάμέρη της Ελλάδας. Θα αναφέρω ενδεικτικά κάποια απόαυτά.Στη Νάξο τη γενέτειρα του Διονύσου ο εορτασμόςξεκινά το πρώτο Σάββατο της Αποκριάς με το σφάξιμοτων χοίρων. Το μεσημέριτης τελευταίας Κυριακής,στην Απείρανθοεμφανίζονται οι"κουδουνάτοι". Αυτοίφορούν κάπα καικουκούλα, γυρνούν τοχωριό και προκαλούν μεάσεμνες εκφράσεις. Οιίδιοι κρατούν "σόμπα",ξύλο που παραλληλίζεταιμε τον διονυσιακό φαλλό.Μαζί τους μπλέκονται ο"Γέρος", η "Γριά" και η "Αρκούδα". Στις αποκριάτικες

εκδηλώσεις των "Κουδουνάτων" μπορεί κανείς να δει το"γάμο της νύφης", το "θάνατο", την "ανάσταση τουνεκρού" και το "όργωμα".Στην Κάρπαθο την Καθαρή Δευτέρα λειτουργεί τοΛαϊκό Δικαστήριο Ανήθικων Πράξεων. Κάποιοι κάνουνάσχημες χειρονομίες σε κάποιους άλλους καισυλλαμβάνονται από τους Τζαφιέδες (χωροφύλακες) γιανα οδηγηθούν στο Δικαστήριο, που το αποτελούν οισεβάσμιοι του νησιού. Τα αυτοσχέδια αστεία και τα γέλιαακολουθεί τρικούβερτο γλέντι.Στη Μεθώνη αναβιώνει "Του Κουτρούλη ο Γάμος".Καρναβάλι  γάμος που κρατάει από τον 14ο αιώνα. Στιςμέρες μας, το ζευγάρι των νεόνυμφων είναι δύο άντρες,που μαζί με τους συγγενείς πηγαίνουν στην πλατεία,όπου γίνεται ο γάμος με παπά και με κουμπάρο.Διαβάζεται το προικοσύμφωνο και ακολουθεί τρικούβερτογλέντι.Πιστοί στην παράδοση οι κάτοικοι του Τιρνάβου, τηνΤρίτη, πριν από την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς,ξεκινούν τις εκδηλώσεις προς τιμήν του Διονύσου, πουκορυφώνονται την Καθαρή Δευτέρα με το "Μπουρανί"(χορτόσουπα χωρίς λάδι). "Μπουρανί" για τους ντόπιουςκαι "γιορτή του Φαλλού" για τους επισκέπτες είναι τοέθιμο που έχει καθιερωθεί στον Τίρναβο, ένα έθιμο πουέχει τις ρίζες του στη διονυσιακή λατρεία και γι' αυτό ηιστορία του χάνεται στα βάθη των αιώνων.Στην Θήβα, όπως και σε κάποιες άλλες περιοχές τηςχώρας αναβιώνει το έθιμο του "Βλάχικου Γάμου" Είναιένα έθιμο που διατηρείται από 1830, μετά τηναπελευθέρωση των ορεινών περιοχών και αναπαρίσταταιτην Καθαρά Δευτέρα. Συνήθως, οι άντρες ντύνονταινύφες και οι γυναίκες γαμπροί.Οι "Κουδουνοφόροι Τράγοι", από αιώνες πριν μέχρι καισήμερα, την περίοδο της Αποκριάς γεμίζουν τουςδρόμους του Σοχού Θεσσαλονίκης. Αναστατώνουν γη καιουρανό, προκαλούν τη φύση και την κοινωνία. Ομάδεςμεταμφιεσμένων με μαύρες γιδοπροβιές, ζωσμένοι με τατέσσερα ογκώδη σιδερένια κουδούνια, παρουσιάζονταιαπό παντού, χοροπηδούν και σείουν τα κουδούνια τουςενώ τραγουδούν με γοερή φωνή.Στο Διδυμότειχο πραγματοποιείται αναβίωση τουεθίμου του "Μπέη", που περιέχει διονυσιακά στοιχεία καιέχει σατιρικό χαρακτήρα. Ο Μπέης είναι ώριμος άντραςμε μουστάκι, ντυμένος με "γούνα", βαμμένος μεκοκκινάδι, πολλά στολίδια, μαύρο φέσι, μπότες και φέρειμαζί του ραβδί, πιστόλια και ναργιλέ. Μέσα από αυτή τηναναπαράσταση σατιριζόταν η τουρκική κατοχή και ηανέχεια της εποχής εκείνης. Προηγείται όλων ο τελάλης,ακολουθεί η φρουρά του Μπέη, έπειτα ο ίδιος, οι αυλικοίκαι οι γεωργοί. Το ντύσιμο σχεδόν όλων των προσώπωνβασίζεται σε ρούχα παλαιότερων εποχών και στοναυτοσχεδιασμό. Αφού τελειώσει η "γύρα" του μπέη,γίνεται αναπαράσταση των τοπικών εργασιών (όργωμα,θερισμός) από τους γεωργούς. Ακολουθείγαϊδουροδρομία και ρωμαϊκή πάλη. Μετά τηνολοκλήρωση της ρωμαϊκής πάληςστο Μεσοχώρι, ο κόσμοςμαζεύεται στις ταβέρνες και μαζίμε το προσωπικό του Μπέη πίνεικαι διασκεδάζει με παραδοσιακάόργανα της περιοχής.Στην σύγχρονη Ελλάδα οιΑπόκριες ονομάστηκαν"Τριώδιο". Το Τριώδιο αρχίζει τηνΚυριακή του Τελώνη καιΦαρισαίου, συνεχίζει με την Κυριακή του Ασώτου Υιού,την Κυριακή της Απόκρεω και ολοκληρώνεται τηνΚυριακή της Τυρινής. Η επόμενη είναι η πρώτη μέρα τηςΣαρακοστής και ξεκινάει η νηστεία, η οποία διαρκεί 40ημέρες. Ονομάστηκε έτσι διότι την μέρα αυτή "ΚαθαράΔευτέρα", με την έναρξη της νηστείας θεωρείτε ότιξεκινάει η "κάθαρση" του σώματος και του πνεύματος.
Ταφλανίδου Φιλοθέη
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ΚΚΙΙΝΝΗΗΤΤΗΗΡΡΑΑΣΣ ΥΥΔΔΡΡΟΟΓΓΟΟΝΝΟΟΥΥ

ΟΟιι ππεερριισσσσόόττεερροοιι εερρεευυννηηττέέςς πποουυ
αασσχχοολλοούύννττααιι σσήήµµεερραα µµεε ττοο εεννεερργγεειι αακκόό
ππρρόόββλληηµµαα θθεεωωρροούύνν ττοο ΥΥδδρροογγόόννοο ωωςς ττηηνν
ππλλέέοονν εεννδδεεδδεειι γγµµέέννηη λλύύσσηη κκααθθώώςς ωωςς
κκααύύσσιι µµοο::

-Είναι το πιο αποδοτικό ενεργειακά
καύσιµο αφού η ενεργειακή του
απόδοση χρησιµοποιούµενη σε fuel cel ls
ξεπερνά αυτή του πετρελαίου.
-Είναι απόλυτα ασφαλές αφού όταν
«καίγεται», δηλαδή ενώνεται µε το
οξυγόνο, το µοναδικό «καυσαέριο» που
προκύπτει είναι πεντακάθαρο νερό.
-Είναι το οικονοµικά και οικολογικά
συµβατότερο από τις µέχρι τώρα
εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Για
παράδειγµα, τα solar panels και τα
αιολικά πάρκα απαιτούν µεγάλες
επιφάνειες, εντατική συντήρηση και
εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες,
απαιτώντας τεράστια ποσά και εκτάσεις,
ενώ προσφέρουν µικρή αξιοπιστία.
Αντίστοιχα τα υδροηλεκτρικά φράγµατα
έχουν µεγαλύτερη επίπτωση στο φυσικό
περιβάλλον.
-Βρίσκεται παντού γύρω µας και
περιµένει να το «εξορύξουµε» µε τον πιο
«συµφέροντα» τρόπο δίνοντας µας την
δυνατότητα να το προµηθευόµαστε από
πηγές που το ανανεώνουν µε τον πλέον
φυσικό τρόπο όπως τα φυτά.
-Είναι κοινωνικά συµβατό, αφού ο
κύκλος χρήσης του και η τεχνολογία που
απαιτείται είναι συµβατή µε την
υπάρχουσα, επιτρέποντας µια οµαλή
προσαρµογή της αγοράς ενέργειας,
αλλά και της καθηµερινής ζωής στο
καινούργιο καύσιµο. Σε απλά ελληνικά το
υδρογόνο δεν είναι παρά ένα καινούργιο
«πράσινο» καύσιµο που ήδη αρχίζει να
αντικαθιστά την βενζίνη καθώς τα fuel
cel ls µπαίνουν σε µαζική παραγωγή
αντικαθιστώντας τους κινητήρες
εσωτερικής καύσης. Ο φιλικός και µε
µηδενικούς ρύπους κινητήρας
υδρογόνου ειναι ιδανικός για όλα:
αυτοκίνητα, φορτηγάκια, µηχανάκια,
καθώς και για βάρκες και σκάφη. Φυσικά
δεν πρέπει να ξεχνάµε οτι το υδρογόνο
είναι εξαιρετικά εύφλεκτο και
«δύστροπο» υλικό, πράγµα που
δηµιουργεί την ανάγκη για εύκολη και
ασφαλή παραγωγή του, κοντά στο
σηµείο εκµετάλλευσής του. ∆ιαφορετικά
πρέπει να είµαστε έτοιµοι να
επιβαρυνθούµε µε τα έξοδα της
εξαιρετικά επικίνδυνης και πανάκριβης
µεταφοράς του και της εξίσου ακριβής
και επικίνδυνης αποθήκευσης του.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝ∆ΡΗΣ

ΤΤοο φφααιι ννόόµµεεννοο ααιι θθααλλοοµµ ίίχχλληη

Η στροφή
στη φθηνότερη
θέρµανση –χρήση
καυσόξυλων σε
τζάκια και σόµπες-
έχει προκαλέσει
σηµαντική αύξηση
στις
συγκεντρώσεις
των αιωρούµενων
σωµατιδίων στην
ατµόσφαιρα. Το
φαινόµενο
αύξησης των
αιωρούµενων
σωµατιδίων
καταγράφεται από το δίκτυο σταθµών παρακολούθησης ατµοσφαιρικής
ρύπανσης. Ιδιαιτέρως υψηλές συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων µε
ταυτόχρονη παρουσία έντονης οσµής και σηµαντική µείωση της ορατότητας
στον περιβάλλοντα χώρο αναφέρονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς και
σε άλλες περιοχές της Ελλάδος.

Η αύξηση των αιωρούµενων σωµατιδίων στον ατµοσφαιρικό αέρα έχει
δυσµενείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία τόσο βραχυπρόθεσµα όσο και
µακροπρόθεσµα. Μερικά από τα προβλήµατα που µπορεί να παρατηρηθούν
αφορούν σε αυτά του αναπνευστικού, σε επιδείνωση των αλλεργιών και σε
πρόκληση αναπαραγωγικών, και αναπτυξιακών προβληµάτων. Αυτό ισχύει
ιδιαίτερα για τους ευάλωτους πληθυσµούς παιδιών, ηλικιωµένων, εγκύων
γυναικών καθώς και αυτών που πάσχουν από αναπνευστικά και
καρδιαγγειακά προβλήµατα.

Οι πολίτες µπορούν να συµβάλουν στη σηµαντική µείωση του
φαινοµένου, επιδεικνύοντας την απαιτούµενη προσοχή στη χρήση και καύση
κατάλληλων υλικών. Η ενδεχόµενη καύση συνθετικών προϊόντων ξυλείας,
ξύλων βαµµένων ή εµποτισµένων µε χηµικές ουσίες, καθώς και πλαστικών ή
ελαστικών υλικών, επιβαρύνει τόσο την υγεία των χρηστών εστιών καύσης
από ρύπανση του εσωτερικού περιβάλλοντος όσο και εξωτερικού
περιβάλλοντος.

Ευρεία σύσκεψη µε στελέχη και επιστήµονες των υπουργείων Υγείας
και Περιβάλλοντος πραγµατοποιείται, προκειµένου να εκτιµηθεί η κατάσταση
από την εκτεταµένη χρήση που γίνεται σε τζάκια και ξυλόσοµπες για
θέρµανση. Σκοπός είναι να περιοριστούν οι ανησυχητικές επιπτώσεις στην
υγεία των πολιτών. Την ίδια ώρα, τα κόµµατα της αντιπολίτευσης καλούν την
κυβέρνηση ν' αναλάβει τις ευθύνες της και να µειώσει τον ειδικό φόρο στο
πετρέλαιο θέρµανσης.

Αντί η κυβέρνηση να καλεί τον χειµαζόµενο Έλληνα οικογενειάρχη να
περιορίσει τη χρήση καυσόξυλων, θα πρέπει άµεσα να µειώσει το φόρο του
πετρελαίου θέρµανσης στα επίπεδα του 201 0, προκειµένου αφενός να
προστατευθεί η δηµόσια υγεία και το περιβάλλον από το νέφος της
αιθαλοµίχλης που καλύπτει τις ελληνικές πόλεις και αφετέρου να µην
παγώσουν χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά τους επόµενους µήνες.

Αφού απαγόρευσαν στην πράξη την αγορά πετρελαίου, τώρα
καταδικάζουν την καύση ξύλου για θέρµανση. Η επικίνδυνη και αποτυχηµένη
συγκυβέρνηση κατάφερε τρία σε ένα: δεν εισέπραξε χρήµα από φόρους,
µόλυνε την ατµόσφαιρα και ανάγκασε µία ολόκληρη χώρα να παγώσει.

Η αιθαλοµίχλη που πνίγει όλες τις µεγάλες πόλεις της χώρας θέτει σε
κίνδυνο την υγεία του λαού και ιδιαίτερα των παιδιών. Προφανώς οι ευθύνες
δεν βαραίνουν τα λαϊκά νοικοκυριά που προσπαθούν να ζεσταθούν µε όποιο
τρόπο µπορούν, αλλά την ΕΕ που µε τα συνεχή εξοντωτικά µέτρα σε βάρος
του λαού τον αναγκάζουν να καταφεύγει στις ξυλόσοµπες. Οι οποίες
ξυλόσοµπες να συµειωθεί ότι έχουν θερµάνει και θερµαίνουν γενεές στην
επαρχία.

ΠΠλλέέοονν εενν έέττηη 220011 33 ηη ξξυυλλόόσσοοµµππαα κκααιι τταα ττζζάάκκιιαα εείίννααιι ττοο ββαασσιι κκόό µµέέσσοο
θθεερρµµάάννσσηηςς!!

Κεχαγιάς Γιάννης
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ΜΜΥΥΩΩΠΠΙΙΑΑ....ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ
Βρετανοί επιστήμονεςεντόπισαν τα γονίδια πουευθύνονται για τη μυωπία.Φιλοδοξούν λοιπόν τώρα, πωςθα είναι ικανοί ναδημιουργήσουν θεραπείες πουθα βοηθήσουν πολλά παιδιάνα αποφύγουν τα γυαλιά καιτους φακούς επαφής. Μιατέτοια εξέλιξη σημαίνει ότι οιμελλοντικές γενιές δεν θαέχουν πια μυωπία, η οποίαπροκαλείται από τηνυπερανάπτυξη του βολβούτου ματιού, που ξεκινάεισυνήθως στην παιδική ηλικίακαι στις σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε εκφύλιση της ωχράς κηλίδας καιάλλες μορφές τύφλωσης. Το ότι αυτό το πρόβλημα είναι κληρονομικό σημαίνει ότι τοπιθανότερο είναι πως ευθύνονται τα γονίδια.Περίπου πριν από τρία χρόνια, ο ερευνητής του King’s College του Λονδίνου ΚριςΧάμοντ εντόπισε το πρώτο γονίδιο που προκαλεί τη μυωπία. Τώρα είναι επικεφαλής μιαςδιεθνούς ομάδας επιστημόνων η οποία μελετά γονιδιακά δεδομένα από 45.000ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο και κατάφερε να εντοπίσει πολλά περισσότερα από αυτάτα γονίδια.«Τώρα που κατανοούμε περισσότερα για τους γονιδιακούς πυροδότες της μυωπίαςμπορούμε να αρχίσουμε την εξερεύνηση άλλων τρόπων για την πρόληψη της εξέλιξήςτης. Είναι ένα εξαιρετικά συναρπαστικό βήμα σε μια κατεύθυνση που μπορεί πιθανώς ναοδηγήσει σε καλύτερες θεραπείες ή πρόληψη που θα αφορούν εκατομμύρια ανθρώπουςσε όλο τον κόσμο στο μέλλον», μας λέει ο επικεφαλής της έρευνας.Θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί ότι απαιτείται ακόμα αρκετή έρευνα στονσυγκεκριμένο τομέα, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι δεν μπορεί να δημιουργηθείθεραπεία κατά της μυωπίας σε λιγότερο από δεκαπέντε χρόνια. Τέλος, καθώς αυτή ηθεραπεία θα απευθύνεται σε παιδιά, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι μπορεί να εμποδίσει τηνυπερβολική ανάπτυξη του βολβού του ματιού, αλλά χωρίς να επηρεάζει τη γενικότερηανάπτυξη του παιδιού.
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ΤΤΟΟ ««ΕΕΞΞΥΥΠΠΝΝΟΟ»» ΡΡΟΟΛΛΟΟΪΪ
ΤΤΗΗΣΣ
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Σύµφωνα µε τα
δηµοσιεύµατα των
αµερικανικών ΜΜΕ, η
µεγάλη καινοτοµία της νέας
συσκευής της apple, θα
είναι µια οθόνη από ειδικό
γυαλί που θα «τυλίγεται»
γύρω από το χέρι του
χρήστη. Η νέα αυτή
συσκευή, θα χρησιµοποιεί
το λειτουργικό σύστηµα
iOS, το οποίο
χρησιµοποιείται στα
έξυπνα τηλέφωνα iPhone,
στα iPod Τouch και στις
ταµπλέτες iPad. Οι ίδιες
πάντα πληροφορίες,
αναφέρουν ότι θα διαθέτει
οθόνη υψηλής ευκρίνειας
OLED µεγέθους 1 ,5 ιντσών
και µνήµη που θα φτάνει τα
2gb??

Για το εύκαµπτο γυαλί,
θα χρησιµοποιηθεί η
τεχνολογία Wil low Glass
που παρουσιάστηκε
πέρυσι από την εταιρεία
Corning. Φυσικά
εξυπακούεται ότι το
«iWatch» θα συγχρονίζεται
µε όλες τις άλλες συσκευές
της Apple µέσω Bluetouth.
Να πούµε εδώ ότι η Apple
δεν είναι η πρώτη εταιρεία
που πειραµατίζεται µε την
κατασκευή ενός ρολογιού
χειρός που συγχρονίζεται
µε άλλες έξυπνες
συσκευές. Ανάλογες
συσκευές που µπορούν να
φορεθούν στο χέρι έχουν
δηµιουργήσει οι Sony και
Motorola, που δεν έχουν
όµως τα υπέρ του iwatch.
Το σίγουρο πάντως είναι
πως όταν η Apple
υλοποιήσει τα σχέδιά της,
όλοι είναι βέβαιοι για το
ποιά θα είναι η επόµενη
µανία των
«γκατζετάκηδων» στην
παγκόσµια αγορά.

Νικολόπουλος Γιώργος

Παυλίτινα Κατερίνα

Μαργαρίτη Βικτώρια
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ΓΓ ΑΑ ΛΛ ΑΑ ΚΚ ΤΤ ΟΟ ΜΜ ΠΠ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΕΕ ΚΚ ΟΟ

ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ
1 κουπα σιμιγδάλι ψιλό3/4 της κούπας ζάχαρη6 κούπες γάλα5 αυγά2 κουταλιές βούτυρο + αρκετό για τα φύλλα2 κουταλάκια ξύσμα λεμονιού1/2 κιλό φύλλο κρούστας

ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΟΟ ΣΣΙΙΡΡΟΟΠΠΙΙ
1 κούπα νερό2 κούπες ζάχαρη1 κουταλιά γλυκόζηβανίλια

ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ
Βάζουμε το γάλα σε κατσαρόλα να καψει.Πρινπαρει βράση ρίχνουμε από ψηλά το σιμιγδάλι (γιανα μη σβολιάσει)και τη ζάχαρη.Αφού βράσει 1 με 2 λεπτά και πήξει,αποσύρουμεαπο τη φωτιά και προσθέτουμε το ξύσμα και τααυγά ελαφρώς χτυπημένα. Έπειτα προσθέτουμε 2κουταλιές βούτυρο και σκεπάζουμε τηνκατσαρόλα με καθαρή πετσέτα για να μην κάνει ηκρέμα κρούστα.Βουτυρώνουμε τα μισά φύλλα και τα απλώνουμεσε ταψί 25χ35 εκατοστά.Αδειάζουμε την κρέμαπάνω στα φύλλα και πάνω της απλώνουμε ταυπόλοιπα φύλλα.Χαράζουμε την επιφάνεια σε λουρίδες καιραντίζουμε με λίγο νερό.Ψήνουμε στους 180 βαθμούς για μια ώραπεριπου,ή στον αέρα μέχρι να πάρουν χρώμα ταφύλλα.Στο μεταξύ βράζουμε το σιρόπι για 5 λεπτά καιπεριχύνουμε το γαλακτομπούρεκο όταν βγει απτο φούρνο.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ

ΘΘΟΟΔΔΩΩΡΡΟΟΣΣ ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5)
Η μεταπολίτευση φέρνει μια αναγέννηση όλωντων δημιουργικών δυνάμεων του κινηματογράφου. Ημεγάλη παραγωγή της δεκαετίας του 60, δεν πρόκειταινα επαναληφθεί. Νέοι κινηματογραφιστές καταθέτουνκαινούργιες ιδέες και χαράζουν τη δική τουςδιαδρομή. Το ελληνικό σινεμά μπαίνει σε μιαδιαφορετική περίοδο. Την μεταπολίτευση τησφραγίζει ένα αριστούργημα του ΘόδωρουΑγγελόπουλου, "Ο Θίασος". Ακολουθούν: το 1977 οικυνηγοί, που παίρνει βραβείο καλύτερης ταινίας στοGolden Hugo του Σικάγο το 1978,το 1980 ο Μεγαλέξανδρος που παίρνει ΧρυσόΛιοντάρι και βραβείο FIPRESCI στην Βενετία το1980, το 1981 το ντοκιμαντέρ ΕΝΑ ΧΩΡΙΟ, ΕΝΑΣΧΩΡΙΑΤΗΣ,
Ήταν μεγάλος σκηνοθέτης ο Αγγελόπουλος.Ήταν μεγάλος, γιατί ζωγράφισε την εικόνα τηςΕλλάδας χωρίς να κόψει κάτι, χωρίς να προσθέσειτίποτα και χωρίς καθόλου συμβιβασμούς πήγεκόντρα στο ρεύμα και αποτύπωσε τα πάντα μέσα απότην αγωνιώδη προσωπική του ματιά. Γύρισε μόλις 13ταινίες που όμως ήταν αρκετές για να τονκαθιερώσουν ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμουςδημιουργούς τους παγκόσμιου σινεμά. Μέσα από μιακαριέρα γεμάτη βραβεία και ταινίες χαρακτηριστικέςγια τον αργό ρυθμό και τα πανέμορφα κάδρα τους, οΘόδωρος Αγγελόπουλος ουσιαστικά κατέγραψε στημεγάλη οθόνη τη σύγχρονη ιστορία του ελληνισμού .

ΟΟ ΙΙ ΤΤ ΑΑ ΙΙ ΝΝ ΙΙ ΕΕ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΥΥ

11998833,, ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ,, ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΡΡΟΟΦΦΗΗ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΑΑΚΚΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΗΗ,τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ
11998844,, ΤΤΑΑΞΞΙΙΔΔΙΙ ΣΣΤΤΑΑ ΚΚΥΥΘΘΗΗΡΡΑΑ, 35mm, έγχρωμη, 138'
11998866,, ΟΟ ΜΜΕΕΛΛΙΙΣΣΣΣΟΟΚΚΟΟΜΜΟΟΣΣ, 35mm, έγχρωμη, 121'
11998888,, ΤΤΟΟΠΠΙΙΟΟ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΟΟΜΜΙΙΧΧΛΛΗΗ, 35mm, έγχρωμη,126'
11999911,, ΤΤΟΟ ΜΜΕΕΤΤΕΕΩΩΡΡΟΟ ΒΒΗΗΜΜΑΑ ΤΤΟΟΥΥ ΠΠΕΕΛΛΑΑΡΡΓΓΟΟΥΥ,35mm, έγχρωμη, 126'Cinema Lumiere, Μπολόνια (Ιταλία), Μάρτιος Απρίλιος 2002,Φεστιβάλ Σίδνεϊ (Αυστραλία), Ιούνιος 2003
11999955,, ΤΤΟΟ ΒΒΛΛΕΕΜΜΜΜΑΑ ΤΤΟΟΥΥ ΟΟΔΔΥΥΣΣΣΣΕΕΑΑ, 35mm,έγχρωμη, 176'Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής, ΔιεθνέςΦεστιβάλ Καννών 1995FIPRESCI Βραβείο της Διεθνούς Ενωσης Κριτικών,Διεθνές Φεστιβάλ Καννών 1995,Felix των Κριτικών ταινίας της χρονιάς, 1995
11999988,, ΜΜΙΙΑΑ ΑΑΙΙΩΩΝΝΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ ΚΚΑΑΙΙ ΜΜΙΙΑΑ ΜΜΕΕΡΡΑΑ,, 35mm,έγχρωμη, 132'Χρυσός Φοίνικας στο Διεθνές Φεστιβάλ Καννών,1998
22000044,, ΤΤΟΟ ΛΛΙΙΒΒΑΑΔΔΙΙ ΠΠΟΟΥΥ ΔΔΑΑΚΚΡΡΥΥΖΖΕΕΙΙ
22000088,, ΗΗ ΣΣΚΚΟΟΝΝΗΗ ΤΤΟΟΥΥ ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟΥΥ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
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ΔΔΩΩΡΡΕΕΑΑΝΝ ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ
ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ ΕΕΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ ""FFRRIIEENNDDSS@@PPRROOAARRTT""15 Φεβρουαρίου 2013 ... 23 Μαρτίου 2013 | Χώρος τέχνης Proart / Μ.Λεγάκη > Εξάρχεια  ΝεάποληΚαλλιτέχνες που συμμετέχουν: Christian Rothmann, (Βερολίνο), Eliz Barbosa (Παρίσι), Jeanne Figueras(Παρίσι), Γιάννης Σαρέλης(Αθήνα).
ΒΒΡΡΑΑΔΔΙΙΕΕΣΣ ΜΜΟΟΥΥΣΣΙΙΚΚΗΗΣΣ ΤΤΟΟΥΥ ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ ΣΣΤΤΟΟ ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ ΑΑΚΚΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ15 Φεβρουαρίου 2013 ... 26 Απριλίου 2013 | Μουσείο Ακρόπολης > Πλάκα  Ακρόπολη Μουσικέςβραδιές Με μια σειρά εκδηλώσεων με επιλεγμένα και ασυνήθιστα μουσικά σύνολα προσφέρουν στουςεπισκέπτες ένα όμορφο μουσικό ταξίδι.
CCIINNEE CCAAMMPP:: AATTAALLAANNTTEE18 Φεβρουαρίου 2013 | CAMP Contemporary Art Meeting Point > Πλ. Ομονοίας  ΜεταξουργείοΑισθηματική Δραματική σε σκηνοθεσία Ζαν Βιγκό. Πρωταγωνιστούν: Ντίτα Πάρλο, Ζαν Νταστέ, ΜισέλΣιμόν, Ζιλ Μαργκαριτίς, Λουί Λεφέβρ.
ΟΟΜΜΑΑΔΔΙΙΚΚΗΗ ΕΕΚΚΘΘΕΕΣΣΗΗ ΕΕΙΙΚΚΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ ""UUNNEEXXPPOOSSEEDD""19 Φεβρουαρίου 2013 ... 24 Μαρτίου 2013 | Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης > Ταύρος  Ρούφ Γιαπρώτη φορά στην Ελλάδα 40 νέες γυναίκες εικαστικοί που ζουν και δημιουργούν στο Ιράν εκθέτουν 70έργα τους.
""EENNEERRGGYY AATTHHEENNSS 22001133:: ΤΤΟΟ ΑΑΝΝΕΕΡΡΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ ΚΚΥΥΜΜΑΑ ΣΣΤΤΗΗΝΝ ΤΤΕΕΧΧΝΝΗΗ""26 Ιανουαρίου 2013 ... 24 Μαρτίου 2013 | Contemporary Space Athens > Πλάκα  Ακρόπολη Θαπαρουσιαστεί ένα ευρύ φάσμα δημιουργίας, με καλλιτεχνική πολυφωνία, με διαφορετικές τεχνοτροπίεςκαι νέες τάσεις στο σύγχρονο εικαστικό γίγνεσθαι.
""LLUULLLLAABBYY MMOONNSSTTEERRSS OONN TTHHEE RROOAADD""24 Ιανουαρίου 2013 ... 24 Φεβρουαρίου 2013 | TAF (The Art Foundation) > Θησείο  ΜοναστηράκιΣτην έκθεση γυναικείες φωνές πλέκουν μελωδικές μυθιστορίες αναπαράγοντας μνήμες οικείες απότόπους και χρόνους ανοίκειους.

Σ Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Ε Σ

ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΠΠΡΡΟΟΣΣ ΤΤΑΑ ΠΠΟΟΥΥ ΠΠΑΑΕΕΙΙ ΤΤΟΟ ΛΛΕΕΩΩΦΦΟΟΡΡΕΕΙΙΟΟ;;
Αριστερά γιατί αν πήγαινε δεξιά θα βλέπαµε την πόρτα!ΤΤΟΟ ΤΤΟΟΥΥΒΒΛΛΟΟ

Τα δύο τούβλα ζυγίζουν 4 κιλά.

SAVE
+ MORE
MONEY

ΜΜπποορρεείίττεε νναα εεππααλληηθθεεύύσσεεττεε ττηηνν ππρράάξξηη μμεε ααρριιθθμμοούύςς;;
(κάθε διαφορετικό γράµµα=διαφορετικός αριθµός, ίδιο γράµµα=ίδιος αριθµός)

ΜΜεετταακκίίννηησσεε μμόόννοο έένναα σσππίίρρττοο έέττσσιι ώώσσττεε νναα ιισσχχύύεειι ηη ιισσόόττηητταα!!

Αριστερά, χωρίσαμε ένα τετράγωνο σε εφτά κομμάτια (πέντε τρίγωνα, ένατετράγωνο και ένα παραλληλόγραμμο.) Αφού τα κόψετε, προσπαθήστε να τααναδιατάξετε ώστε να σχηματιστεί το εικονιζόμενο «παραλληλόγραμμο» δεξιά.Προσοχή όμως! Πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα 7 κομμάτια χωρίςεπικαλύψεις!ΣΣχχόόλλιιοο:: Το tangram είναι ένα αρχαίο κινέζικο παιχνίδι ευφυΐας, όπου με τασυγκεκριμένα εφτά κομμάτια κατασκευάζεται μεγάλο πλήθος σχημάτων καιφιγούρων. Θεωρείται ότι πρόγονός του είναι το παιχνίδι «ΣΤΟΜΑΧΙΟΝ» του Αρχιμήδη (ή το αντίθετο;) που αποτελούνταναπό 14 διαφορετικού σχήματος κομμάτια και ο στόχος ήταν η άσκηση της παρατηρητικότητας, της μνήμης και της αντίληψης τωνμαθητών του Αρχιμήδη, ως εξής: αφού πρώτα ο ίδιος έφτιαχνε κάποια σχέδια με όλα τα κομμάτια του «ΣΤΟΜΑΧΙΟΥ», έβαζετους μαθητές του να τα ανασυνθέσουν βλέποντας όμως μόνο το περίγραμμά τους.
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Ο Γκούσταφ Κλιµτ (Gustav Klimt, 1 4
Ιουλίου 1 862 – 6 Φεβρουαρίου 1 91 8) ήταν
Αυστριακός ζωγράφος και ένας από τους
σηµαντικότερους εκπροσώπους του
κινήµατος της Απόσχισης (Sezession) της
Βιέννης που διαδραµάτισε σηµαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη της Αρτ Νουβό (Art
Nouveau). Είχε σηµαντική συµβολή στη
διεθνή αναγνώριση της αυστριακής τέχνης
και υπήρξε από τους πρώτους που
κατάφεραν να συνδυάσουν την
εικονιστική µε την αφηρηµένη ζωγραφική.

""ΤΤΟΟ ΦΦΙΙΛΛΙΙ""

ττοο φφιιλλίίεεννώώννεειι ππιιοο πποολλύύααππ‛‛ ττοο κκοορρμμίί
γγιι‛‛ ααυυττόό ττοο ααπποοφφεεύύγγοουυννοοιι ππιιοο πποολλλλοοίί
ΝΝττίίννοουυ ΧΧρριισσττιι ααννόόπποουυλλοουυ

""ΤΤΟΟ ΦΦΙΙΛΛΙΙ""




