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Η Λ α ν θ α σ µ έ ν η Έ ν ν ο ι α

της . . ."Φ ι λ α ν θ ρ ω π ία ς" !

Η λέξη φιλανθρωπία αρχικά γεννήθηκε στον Προµηθέα
∆εσµώτη του Αισχύλου και ελάχιστη σχέση έχει µε τη
σηµερινή χρήση του όρου. Ο Προµηθέας εκφράζει την
αγάπη του προς τον άνθρωπο όχι προσφέροντάς του
ελεηµοσύνη αλλά δίνοντας του τη δυνατότητα να σταθεί
στα πόδια του. Ανατρέπει τις δοµές εξουσίας και
αναδιανέµει τα µέσα παραγωγής που βρίσκονταν στα
χέρια των θεών «Έκλεψα κι έκρυψα σε ξύλο κουφωτό
το σπόρο του πυρός, το δάσκαλο για πάσα τέχνη των
θνητών, προίκα µεγάλη». ∆εν είναι φυσικά τυχαίο ότι οι
οικονοµικές ελίτ της εποχής, που είχαν την έδρα τους
στον Όλυµπο, τιµώρησαν τον Προµηθέα και έστειλαν
τους δυο πιο πιστούς υπηρέτες τους (το κράτος και τη
βία) να εξασφαλίζουν ότι ο φιλάνθρωπος Προµηθέας θα
παρέµενε δεµένος στον Καύκασο. . . .
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σελίδα 2Α Π Ε Ρ Γ Ι Ω Ντο...ανάγνωσμα

Την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014, έγινε
μια πολύ πετυχημένη απεργία, εδώ, στον Ταύρο, από
τους εργαζόμενους στη Forthnet, στο κεντρικό κτήριο
της Forthnet Nova στην οδό Σμύρνης 80. Αυτή η
24ωρη απεργία, που καλέστηκε απο το σωματείο
εργαζομένων στην ForthnetNova ενάντια στις
απολύσεις εργαζομένων, είχε σημαντική επιτυχία,
παρά την προσπάθεια της εργοδοσίας που με την
απειλή της απόλυσης και την βοήθεια της αστυνομίας
προσπάθησε να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους.

Στο κεντρικό κτήριο της εταιρείας εδώ στον
Ταύρο υπήρχε απο τους εργαζόμενους ισχυρή
απεργιακή φρουρά από εργαζόμενους, συνδικαλιστές
της Forthnet, αλλά και από πολλούς κατοίκους της
περιοχής μας. Από νωρίς το πρωί ο διευθύνων
σύμβουλος της εταιρίας, μαζί με τσιράκια
προϊστάμενους, προσπαθούσε να τρομοκρατήσει τους
εργαζόμενους με την απειλή της απόλυσης, χωρίς
αποτέλεσμα.

Πιο συγκεκριμένα, εκπρόσωποι της
εργοδοσίας μαζί με εταιρία security, από νωρίς
το πρωί έσπρωχναν, απειλούσαν και
προπηλάκιζαν τους εργαζόμενους που
συμμετείχαν στην απεργιακή περιφρούρηση,
ενώ συγχρόνως, έπαιρναν συνεχώς τηλέφωνα
τους εργαζόμενους απειλώντας τους πως όποιος
δεν μπει για δουλειά θα απολυθεί.

Παράλληλα, είχαν καλέσει από νωρίς την
αστυνομία με την δικαιολογία ότι οι εργαζόμενοι
εμποδίζονται να προσέλθουν στην εργασία τους,
δικαιολογία που δεν έστεκε, αφού όταν η πόρτα
τελικά άνοιξε, μόλις 3 ήταν οι εργαζόμενοι που
μπήκαν μέσα, ενώ πάνω από 100 παρέμειναν
συγκεντρωμένοι απ’ έξω, συνεχίζοντας την
διαμαρτυρία τους.

Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η παρουσία των
αστυνομικών δυνάμεων , ενώ την εμφάνιση της
έκανε και μια κλούβα των ΜΑΤ και 3 διμοιρίες. Μετά
από προφορική μήνυση των εκπροσώπων της
εργοδοσίας, η αστυνομία προχώρησε σε 4
συλλήψεις μελών του ΔΣ του σωματείου, ενώ
κάτω από την πίεση των απεργών, η αστυνομία
αναγκάστηκε να προχωρήσει και σε 4 συλλήψεις
εκπροσώπων  τσιράκια της εργοδοσίας, που από το
πρωί προπηλάκιζαν απεργούς και κατοίκους που είχαν
πάει για συμπαράσταση, καθώς οι εκπρόσωποι του
σωματείου προχώρησαν και αυτοί με την σειρά τους
σε προφορική μήνυση.

Όλα αυτά, στην νέα Ελλάδα της ανάπτυξης
και του δωρεάν wifi. (Μήπως είναι να το κάνουν
μέσω της Forthnet;;;;).

Βικτώρια Μαργαρίτη

Πέµπτη 1 3 Φεβρουαρίου

Ηµέρα κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας

του σχολείου µας.

Μπαίνοντας στο αµφιθέατρο, δεν περίµενα αυτό το οποίο µου
είχαν ετοιµάσει οι
συµµαθητές µου και
ξαφνιάστηκα. Αυτό όµως
που µε ξάφνιασε
περισσότερο, είναι το
γεγονός πως δεν έχουν
συνειδητοποιήσει πως
αυτή η τιµητική
πλακέτα, δεν ανήκει
λιγότερο σε καθέναν
από αυτούς.

∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί οι άνθρωποι χρειάζονται
πάντα έναν µπροστάρη και κάποιον για να βραβεύουν, όταν και οι
ίδιοι δεν έχουν προσπαθήσει λιγότερο από αυτόν. Ακόµα και όσοι
δεν έτρεχαν µαζί µου στις ενέργειες που κάναµε σαν µαθητές όλα αυτά
τα χρόνια για το σχολείο, έδωσαν αυτό που µπορούσαν µε άλλο τρόπο.
Όπως ας πούµε φέτος, στις καταλήψεις. Και σε αυτές που κάναµε όταν
χτυπούσαν τους καθηγητές µας, και σε αυτές που κάναµε όταν ήρθε η
απόφαση για το κλείσιµο των τµηµάτων. Υπήρχαν παιδιά που ήθελαν
να κάνουν µάθηµα, και όµως δεν προσπάθησαν να σταµατήσουν την
κατάληψη. Όσοι ήµασταν εκεί πηγαίναµε να διαµαρτυρηθούµε στην
Πειραιώς, και ερχόντουσαν µαζί µας και οι διαφωνούντες, έστω και αν
καθόντουσαν στην άκρη. Αλλά και στις εκδηλώσεις, στις κοινωνικές µας
δράσεις σαν σχολείο κτλ. , οι συµµετέχοντες ήταν πάρα πολλοί, και ο
καθένας τους βοηθούσε µε όποιον τρόπο µπορούσε. Άλλος οικονοµικά,
άλλος στο στήσιµο, άλλος στην αφισοκόλληση, άλλος δίνοντας βοήθεια
σε συνανθρώπους µας, και άλλος σε όλα, όχι επειδή ήταν καλύτερος
από τους άλλους, αλλά πιθανότατα γιατί ίσως είχε περισσότερο χρόνο
για να αφιερώσει.

Αυτή λοιπόν η πλακέτα δεν ανήκει λιγότερο και σε
αυτούς:Βικτώρια Μαργαρίτη, Κατερίνα Παυλίτινα, Γιώργο
Νικολόπουλο, Γιώργο Κιρµανίδη, Βασίλη Παλτατσίδη, Νίκο
Κανδρή, ∆ηµήτρη Παπαδηµητρίου, Νίκο Λιγνό, Γιάννη Κεχαγιά,
Μιχάλη Λίνδο, Φιλοθέη Ταφλανίδου, Βαγγέλη Ζαλοκώστα, Αννα
∆οξαστάκη, Μιρέλα Σταθάκη, Χαράλαµπο Παναγιωτόπουλο,
Μαργαρίτα Νιαουνάκη, τον Βασίλη µε το συγκρότηµα του, και σε
όλα τα υπόλοιπα παιδιά που ερχόντουσαν µαζί µας στην
περιφέρεια και γενικότερα στις δράσεις που έχουµε κάνει (ως
τώρα), και δεν θυµάµαι τα ονόµατά τους λόγω ηλικίας, αλλά και σε
αυτούς που µε άλλους τρόπους έχουν βοηθήσει το σχολείο µας.
Επίσης, και στους καθηγητές µας, σε ΣΕΚ και ΕΠΑΛ, που και αυτοί από
την πλευρά τους πολλές φορές υπερβαίνουν τα όρια τους και τις
νοµοτυπικές διαδικασίες, για να µας βοηθήσουν και αυτοί µε όποιον
τρόπο µπορούν, και τις όχι λίγες φορές που έχουν συγκεντρώσει
χρήµατα, για όποιον λόγο και αν τους τα έχουµε ζητήσει.

Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, η ανθρωπιά και όλο αυτό που
γίνεται στο σχολείο µας, δεν έχει να κάνει µόνο µε έναν άνθρωπο, αλλά
µε την συλλογική συµµετοχή. Αν όλοι όσοι ασχολήθηκαν, και
ασχολούνται, µε το κοινό καλό, το είχαν κάνει για την προσωπική τους
αναγνώριση και διάκριση, τότε ο κόσµος που ζούµε θα ήταν ακόµα πιο
σκατά. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ όλους για την συγκίνηση που µου
προσφέρατε και εύχοµαι το σχολείο µας να συνεχίσει ακούραστα να
προσφέρει, τόσο στην τοπική κοινωνία, όσο και γενικότερα. Ούτως η
άλλως, το έµψυχο υλικό που διαθέτει από µαθητές και καθηγητές,
είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν.

Μετά τιµής

Πάντσιος Γιώργος



σελίδα 3

Υπάρχει περίπτωση οι

σεισµοί στην Κεφαλονιά να

µην είναι αποτέλεσµα µιας

φυσικής αντίδρασης όπως η

κίνηση των πλακών εντός

γεωλογικών ρηγµάτων; ; ; H

«Ριζοσπαστική

Πρωτοβουλία Κεφαλονιάς

για τους

Υδρογονάνθρακες», λίγα

24ωρα µετά την επίσκεψη

του κ. Σαµαρά στο

σεισµόπληκτο νησί, έκανε

µια σοβαρή καταγγελία. Οι γεωτρήσεις για την εξόρυξη των

υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, που προωθεί η κυβέρνηση µε βιαστικό

τρόπο και συνοπτικές διαδικασίες, κρύβουν µέσα τους ένα πολύ

σηµαντικό µυστικό .Αυτές συνδέονται άµεσα µε την εκδήλωση

µικροσεισµών.

Σύµφωνα µε τους ειδικούς επιστήµονες οι γεωτρήσεις µε την

µέθοδο της «υδραυλικής διάρρηξης» αν πραγµατοποιηθούν πάνω ή

δίπλα από ένα ενεργό σεισµικό ρήγµα, µπορεί να προκαλέσουν

διατάραξη των ισορροπιών και πρόβληµα στην γενικότερη σεισµική

συµπεριφορά της περιοχής. Με δεδοµένο ότι το Ιόνιο είναι η πιο

ενεργά σεισµική περιοχή της Ευρώπης , µε δεκάδες επικίνδυνα

ρήγµατα να το τέµνουν από άκρη σε άκρη , τι κινδύνους άραγε κρύβει

η όλη προσπάθεια της εξόρυξης του «µαύρου χρυσού» στη περιοχή

και τι µέτρα έχει λάβει για αυτή την πιθανότητα η Πολιτεία;

Όπως καταγγέλλεται την ίδια ακριβώς ηµέρα που ο

Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφτηκε εκτάκτως τη Κεφαλονιά για να

διαπιστώσει ο ίδιος το µέγεθος του προβλήµατος και λίγο µετά τη

διατύπωση δηλώσεων για τη “Κεφαλονιά

που άντεξε” και την “Κυβέρνηση που

στέκεται και θα σταθεί δίπλα στα

προβλήµατα που άφησε ο σεισµός”, ο

πολλά υποσχόµενος Υπουργός – Ειδικός επί

των ενεργειακών ζητηµάτων της χώρας, ο

κος Μανιάτης, έσπευδε στην Αθήνα να

πανηγυρίσει για την ολοκλήρωση της

επεξεργασίας των δεδοµένων από τις

σεισµικές έρευνες για υδρογονάνθρακες στο

Ιόνιο (και τη Νότια Κρήτη) και τη

µεταµόρφωσή τους σε µια βάση δεδοµένων

προσβάσιµη σε πετρελαϊκές εταιρείες, µε

σκοπό τη προκήρυξη διαγωνισµού για

παραχώρηση στη διεθνή πετρελαϊκή

βιοµηχανία των “εµπορεύσιµων” θαλασσίων

οικοπέδων. Για το σκοπό αυτό µάλιστα, πραγµατοποιήθηκε την ηµέρα

αυτή σύσκεψη υπό τον Υπουργό, µε συµµετοχή στελεχών του

Υπουργείου, των εκπροσώπων της νορβηγικής εταιρείας PGS και του

γαλλικού οίκου BEICIP (θυγατρική εταιρεία του Γαλλικού Ινστιτούτου

Πετρελαίων).

Η σχέση βαθιών γεωτρήσεων για την άντληση πετρελαίου και

σεισµικών δονήσεων είναι όντως ένα πραγµατικό γεγονός που έχει

καταγραφεί επίσηµα και έχει προκαλέσει το µεγάλο ενδιαφέρον των

Αµερικανών επιστηµόνων. Όπως αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία

, ερευνητές της αµερικανικής γεωλογικής υπηρεσίας USGS εκτιµούν

ότι η απότοµη αύξηση που καταγράφεται τελευταία στη συχνότητα των

σεισµών στις µεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ οφείλεται πιθανότητα

στις γεωτρήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μάλιστα σηµειώνουν

ότι η συχνότητα δονήσεων µε µέγεθος άνω των 3 Ρίχτερ αυξήθηκε

κατά 20 φορές από τα τέλη του 20ού αιώνα µέχρι σήµερα, και η

µεταβολή αυτή «είναι σχεδόν σίγουρα ανθρωπογενής» .Η έρευνα

καταγράφει µια µικρή αρχικά αύξηση των σεισµών που εµφανίστηκε το

2001 κατά µήκους των συνόρων του Κολοράντο και του Νέου Μεξικού

, µια περιοχή στην οποία άρχισαν τότε να εξορύσσονται µεγάλες

ποσότητες µεθανίου. Μια δεύτερη και πιο απότοµη αύξηση

καταγράφηκε το 2009 σε όλη τη µεσοδυτική χώρα και δείχνει να

συνδέεται µε τις γεωτρήσεις πετρελαίου και αερίου, από τις οποίες

αρκετές βρίσκονται στο Άρκανσο και την Οκλαχόµα. Μάλιστα,

ορισµένοι επιστήµονες είχαν αποδώσει τους σεισµούς στο Άρκανσο,

την Οκλαχόµα και το Οχάιο στις λεγόµενες γεωτρήσεις υδραυλικής

διάρρηξης, στις οποίες τεράστιες ποσότητες νερού, χηµικών και άµµου

διοχετεύονται υπό πίεση µέσα σε σχιστολιθικά πετρώµατα, τα οποία

θρυµµατίζονται απότοµα και απελευθερώνουν έτσι το πετρέλαιο ή το

φυσικό αέριο που περιέχουν στο εσωτερικό τους.

Τον προβληµατισµό του για την πιθανότητα της εξόρυξης

πετρελαίου στο σεισµικά ενεργό Ιόνιο , µε τον τρόπο της υδραυλικής

διάρρηξης σε σχέση µε την σεισµικότητα της περιοχής, εξέφρασε στο

HD o σεισµολόγος Μάκης Χουλιάρας , εντεταλµένος ερευνητής του

Γεωδυναµικού Ινστιτούτου Αθηνών. Όπως λέει : « Ο τρόπος εξόρυξης

πετρελαίου που γίνεται από το 1 940 και µετά επηρεάζει τα σεισµικά

ρήγµατα. Οι πετρελαϊκές εταιρείες προσπαθούν να εξορύξουν όσο το

δυνατόν µεγαλύτερες ποσότητες πετρελαίου . Για να γίνει αυτό , µια

από τις συνηθέστερες µεθόδους που χρησιµοποιούν είναι η υδραυλική

διάρρηξη . ∆ηλαδή σπάζουν µε τη γεώτρηση τα πετρώµατα της γης και

βάζουν µέσα «βρώµικο» νερό το οποίο ανοίγει τους πόρους των

πετρωµάτων και κάνει την εξόρυξη πιο εύκολη. Αυτός ο τρόπος της

υδραυλικής διάρρηξης έχει παρατηρηθεί ότι προκαλεί σε ακτίνα λίγων

χιλιοµέτρων µια σεισµική δραστηριότητα µε σεισµούς που δεν

ξεπερνούν τα 3 ρίχτερ . Οι δονήσεις αυτές κυρίως οι υποθαλάσσιες

δεν µπορούν να διεγείρουν µεγάλα ρήγµατα . Θα πρέπει να µπει πολύ

µεγάλη ποσότητα υγρού µε πίεση , για να έχουµε πρόβληµα .» –

εξηγεί ο κ. Χουλιάρας και σηµειώνει : « Στην κεντρική Αµερική έχουν

καταγραφεί κάποια προβλήµατα αυξηµένης σεισµικής δραστηριότητας

γύρω από τις γεωτρήσεις άντλησης πετρελαίου αλλά µε σεισµούς

κάτω των 3 Ρίχτερ .» Ο Έλληνας σεισµολόγος επισηµαίνει ότι στο

Ιόνιο οι εταιρείες που θα πραγµατοποιήσουν εξορύξεις πετρελαίου θα

πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να µην πάνε κοντά σε ενεργά

σεισµικά ρήγµατα .«∆εν µπορούν να πάνε πάνω σε κάποιο σεισµικό

ρήγµα που έχει δραστηριότητα και να αρχίσουν να κάνουν γεώτρηση.

Κάποιος πρέπει να τους επιβλέπει.

Πρέπει να υπάρχει µέριµνα από την

πλευρά της Πολιτείας. Και για να µην

έχουµε πρόβληµα µε τα σεισµικά

ρήγµατα και για την προστασία του

περιβάλλοντος από τυχόν διαρροές. Θα

πρέπει όλοι να είναι πάρα πολύ

προσεκτικοί. Υπάρχουν βέβαια

συγκεκριµένα όρια για το µέγεθος της

πίεσης και της ποσότητας του νερού

που θα διοχετευτεί προς τα κάτω.

Προσωπικά µε ανησυχούν οι

οικολογικές επιπτώσεις της όλης

προσπάθειας καθώς µέσα στην

κοιλότητα του εδάφους που βρίσκεται το

πετρέλαιο εισχωρεί µεγάλη ποσότητα

νερού από την γεώτρηση και βγαίνει κάτι πολύ βρόµικο που αν

περάσει στο περιβάλλον θα προκαλέσει σοβαρά οικολογικά

προβλήµατα . Θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν µια γενικότερη εποπτεία

και για το θέµα των σεισµικών ρηγµάτων αλλά περισσότερο και από

την ρύπανση του περιβάλλοντος .» – λέει ο κ. Χουλιάρας και τονίζει

ότι το θέµα θέλει πολύ προσοχή : « Θα πρέπει επίσης να γίνουν και

ειδικές µελέτες επικινδυνότητας . Οι πλατφόρµες που θα στηθούν θα

είναι πάνω σε µια ενεργά σεισµική περιοχή µε µεγάλες πιθανότητες

ισχυρού σεισµού ακόµα και δηµιουργίας τσουνάµι . Τότε φαντάζεστε

θα έχουµε πολύ σοβαρό πρόβληµα και µεγάλη καταστροφή.»

Αν και η διεθνής εµπειρία δεν συνδέει τις εργασίες άντλησης

πετρελαίου µε την εκδήλωση µεγάλων σεισµών, είναι κοινώς

παραδεκτό ότι οι περιοχές που έχουν ενεργά σεισµικά ρήγµατα

απαιτούν αυξηµένη προσοχή εκ µέρους των εταιρειών εξόρυξης, αλλά

και αυστηρούς ελέγχους από την πολιτεία. ,Το γεγονός πλέον,

λαµβάνει και διεθνείς διαστάσεις αφού ήδη εµπειρογνώµονες µεγάλων

ασφαλιστικών εταιριών προγραµµατίζουν την έλευσή τους στην

Κεφαλονιά για να συντάξουν εκθέσεις των πεπραγµένων, αφού

κολοσσοί του παγκόσµιου τουρισµού ασφαλίζουν τα ταξιδιωτικά

πακέτα.

(Πηγή : HOT DOC).

Πάντσιος Γιώργος

"Υ∆ΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ"
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Ο ζητιάνος
Του Άντον Τσέχωφ

“Καλέ μου κύριε, δείξτε καλοσύνη και
προσέξτε έναν φτωχό, πεινασμένο
άνθρωπο. Δεν έχω βάλει τίποτε στο στόμα
μου εδώ και τρεις μέρες. δεν έχω ούτε τα
πέντε καπίκια να πληρώσω ένα κρεβάτι για
να κοιμηθώ απόψε. Ορκίζομαιστο Θεό!
Έκανα πέντε χρόνια δάσκαλος σε χωριό,
έχασα όμως τη θέση μου από τις ίντριγκες
στα ζέμστβο Υπήρξα θύμα
ψευδομαρτυρίας. Είμαι άνεργος ένα χρόνο
τώρα".
Ο Σβορτσώφ, δικηγόρος της
Πετρούπολης, κοίταξε εξεταστικά το
σκούρο µπλέ τριµµένο πανωφόρι του
ανθρώπου που του µιλούσε, τα θολά
µεθυσµένα µάτια του, και τις κόκκινες
κηλίδες στα µάγουλά του, και του φάνηκε
ότι είχε δει τον άνθρωπο ξανά.
“Και τώρα μου πρόσφεραν μια θέση στην
επαρχία της Καλούγκα,” συνέχισε ο
ζητιάνος, “αλλά δεν έχω τα μέσα να
ταξιδέψω εκεί. Δείξε έλεος, βοήθησέ με!
Ντρέπομαι που ζητώ, αλλά . . . με
σπρώχνουν οι περιστάσεις." Ο Σβορτσώφ
παρατήρησε τις γαλότσες του ζητιάνου· η
µια ήταν κοντή σαν παπούτσι, η άλλη ήταν
ψηλή σαν µπότα, και ξαφνικά θυµήθηκε.
“Άκου, προχτές σε συνάντησα στην οδό
Σαντοβόι ,” είπε ο Σβορτσώφ, “και τότε μου
έλεγες, όχι ότι είσαι δάσκαλος στην
επαρχία, αλλά σπουδαστής που τον
απέβαλαν. Το θυμάσαι;” “Εε, όχι, δε μπορεί
να ‘γινε αυτό!” ψέλλισε ο ζητιάνος
ταραγµένος. “Είμαι δάσκαλος, κι αν το
επιθυμείς, μπορώ να σου δείξω τα
έγγραφα που το αποδεικνύουν.” “Αρκετά με
τα ψέματα! Είπες ότι είσαι σπουδαστής,
μου είπες μάλιστα και το λόγο που σε
απέβαλαν. Θυμάσαι;". Ο Σβορτσώφ
κοκκίνισε, και µε µια έκφραση αποστροφής
στην όψη του, τράβηξε το βλέµµα του απ’
τον κουρελή. “Είναι σιχαμερό, κύριε!”
φώναξε οργισµένος. “Πρόκειται για απάτη!
Θα σε παραδώσω στην αστυνομία, που να
πάρει η οργή! Είσαι φτωχός και
πεινασμένος, αλλά αυτό δε σου δίνει το
δικαίωμα να ψεύδεσαι έτσι ασύστολα!” Ο
κουρελής έπιασε το πόµολο της πόρτας
και, σαν το πουλί στην ξώβεργα, έφερε
γύρο µε το βλέµµα του το χώρο
απελπισµένος. “Δε . . . δε λέω ψέματα,”
ψέλλισε, “μπορώ να σου δείξω έγγραφα.”
“Ποιος μπορεί να σε πιστέψει;” συνέχισε
Σβορτσώφ, πάντα µε περιφρονητικό τόνο
στη φωνή του. “Να εκμεταλλεύεσαι τη
συμπάθεια του κοινού για τους δασκάλους
της επαρχίας και τους σπουδαστές — είναι
τόσο φτηνό, τόσο δόλιο, τόσο βρώμικο! Σε
κάνει να επαναστατείς!”
Ο Σβορτσώφ συνέχισε µε ένα αγριεµένο
ανελέητο κήρυγµα. Τα ξεδιάντροπα ψέµατα
του κουρελή του προκαλούσαν απέχθεια
και αποστροφή, ήταν προσβολή για όσα ο
ίδιος, ο Σβορτσώφ, αγαπούσε και
επαινούσε µέσα του: την ευγένεια, την
ευαισθησία, τη συµπόνια για τους
δυστυχισµένους. Με το ψέµα του, µε την
ύπουλη επίθεσή του στη συµπόνια, ο

άνθρωπος είχε πράγµατι µαγαρίσει τη
φιλανθρωπία, που τον έκανε ευχαρίστως
και πρόθυµα να δίνει βοήθεια στους
φτωχούς. Στην αρχή ο ζητιάνος
υπεράσπισε τον εαυτό του,
διαµαρτυρήθηκε, πήρε όρκο· ύστερα,
σώπασε και κατέβασε το κεφάλι,
πληµµυρισµένος από ντροπή.“Κύριε!”
είπε, βάζοντας το χέρι στην καρδιά του,
“αλήθεια . . . έλεγα ψέματα! Ούτε
σπουδαστής είμαι ούτε δάσκαλος. Όλα
αυτά ήταν φτιαχτά! Ήμουν στη ρωσική
χορωδία, και μ’ έδιωξαν επειδή έπινα.
Αλλά, τι μπορώ να κάνω; Για όνομα του
Θεού, πιστέψτε με, δεν μπορώ να
επιβιώσω χωρίς ψέματα — όταν λέω την
αλήθεια κανείς δε μου δίνει τίποτα. Την
αλήθεια λέγοντας κανείς, μπορεί να βρεθεί
πεθαμένος απ’ την πείνα και, χωρίς μια
στέγη για τη νύχτα, ξυλιασμένος απ’ το
κρύο! Ό,τι λέτε τώρα είναι σωστό, το
καταλαβαίνω αυτό, αλλά . . . τι να κάνω;”
“Τι να κάνεις; Ρωτάς τι να κάνεις; ” φώναξε
ο Σβορτσώφ, πλησιάζοντάς τον
απειλητικά. “Να δουλέψεις — αυτό πρέπει
να κάνεις! Να δουλέψεις πρέπει!” “Να
δουλέψω. . . Αυτό το ξέρω κι από μόνος
μου, αλλά πού μπορώ να βρω δουλειά;”
“Βλακείες! Είσαι νέος, δυνατός, και υγιής·
ασφαλώς και θα μπορούσες να βρεις
δουλειά, αν πράγματι το ήθελες. Αλλά,
ξέρεις ότι είσαι τεμπέλης, κακομαθημένος,
μεθύστακας! Ζέχνεις βότκα κι από
απόσταση! Είσαι κάλπης και διεφθαρμένος
ως το μεδούλι κι είσαι καλός μόνο στην
τεμπελιά και στο ψέμα! Κι αν καταδεχόταν
η ευγένεια σου να πιάσεις δουλειά, θα
‘πρεπε βέβαια να ‘ναι γραφείου δουλειά,
στη ρωσική χορωδία, ή στην κατασκευή
μπιλιάρδων, όπου θα είχες έναν μισθό κι
από δουλειά, καμία! Αλλά, πώς θα σου
φαινόταν να δουλέψεις χειρωνακτικά; Πάω
στοίχημα, δεν θα δεχόσουν να δουλέψεις
αχθοφόρος ή βιομηχανικός εργάτης! Είσαι
πολύ τρυφερούδι για τέτοιες δουλειές!” "Για
όνομα του Θεού, πόσο σκληρά με κρίνεις!",
φώναξε ο ζητιάνος γελώντας πικρόχολα.
"Πού μπορώ να ‘βρω εγώ δουλειά; Είναι
πολύ αργά για μένα να δουλέψω
υπάλληλος – ακόμα και στο εμπόριο
πρέπει να αρχίσεις από παραγιός. Ούτε και
για χαμάλη δε με θέλουν, γιατί δεν μπορώ

να σηκώνω τα βαριά. Ούτε και σ’
εργοστάσιο με παίρνουνε – δεν είμαι, λέει,
ειδικευμένος".
"Ανοησίες! Πάντα βρίσκεις δικαιολογίες.
Θες να ‘ρθεις να μου κόψεις ξύλα;"."Δε θ;
αρνιόμουν, αλλά στις μέρες μας, ακόμη κι
οι τεχνίτες ξυλοκόποι μένουν χωρίς φαΐ".
"Αχά! Όλοι εσείς οι λουφαδόροι μιλάτε με
τον ίδιο τρόπο. Μόλις κάποιος σας
προτείνει μια δουλειά, εσείς αμέσως την
αρνείστε. Θα ‘ρθεις να μου κόψεις ξύλα;".
"Μάλιστα, κύριε, θα ‘ρθω". "Πολύ ωραία,
σύντομα θα το μάθουμε. Υπέροχα – θα
δούμε".
Ο Σβορτσώφ συνέχισε βιαστικά το δρόµο
του τρίβοντας τα χέρια του, όχι χωρίς
κάποια µοχθηρία, και µόλις διάβηκε το
κατώφλι της αυλής φώναξε τη µαγείρισσα
από την κουζίνα. "Α, Όλγα!", είπε.
"οδήγησε αυτόν τον κύριο στην αποθήκη
για τα ξύλα και δώσε του να μας κόψει
μερικά!" Ο κουρελής σήκωσε τους ώµους
του σαν να βρισκόταν σε αµηχανία, και
ακολούθησε απρόθυµα τη µαγείρισσα.
Από τον τρόπο που βάδιζε καταλάβαινε
κανείς ότι συµφώνησε να πάει να κόψει
ξύλα, όχι επειδή πεινούσε ή γύρευε
δουλειά, αλλά επειδή ντράπηκε που
παγιδεύτηκε από τα ίδια του τα λόγια. Κι
ακόµη καταλάβαινε κανείς ότι από το πολύ
πιοτό δεν είχε καθόλου δυνάµεις- ένοιωθε
αδύναµος και καθόλου ενθουσιασµένος µε
την ιδέα της δουλειάς. Ο Σβορτσώφ έτρεξε
στην τραπεζαρία. Τα παράθυρα της
έβλεπαν στην αυλή και από εκεί µπορούσε
να παρακολουθεί κανείς ό,τι γινόταν στην
αυλή. Ο Σβορτσώφ στάθηκε στο
παράθυρο, κοίταξε προς την αυλή και είδε
τη µαγείρισσα και το ζητιάνο να βγαίνουν
στην αυλή από την πίσω πόρτα και,
διασχίζοντας το λασπωµένο χιόνι, να
φτάνουν στην ξυλαποθήκη. Η Όλγα έριξε
µιαν οργισµένη µατιά προς τον ζητιάνο,
του έδωσε µια µε τον αγκώνα της για να
τον παραµερίσει, ξεκλείδωσε την πόρτα
της ξυλαποθήκης, µπήκε και βρόντηξε
θυµωµένα την πόρτα πίσω της. «Ίσως να
τη διακόψαµε τη γυναίκα πάνω στον καφέ
της», σκέφτηκε ο Σβορτσώφ «Τι
κακότροπο πλάσµα που είναι!». Μετά είδε
τον ψευτοδάσκαλο, τον ψευτοσπουδαστή
καθισµένο επάνω σε ένα κούτσουρο και

συνέχεια στη σελίδα 5



σελίδα 5ΠΑΙΔΙΑ
ΣΤΗΝ

ΕΠΑΙΤΕΙΑ
Μεγάλη αύξηση τηςπαιδικής εκμετάλλευσης!

Θύματα παιδιά, αθώες μικρέςψυχές που θα μπορούσε να ήτανπαιδιά μας. Στους κεντρικούςδρόμους των μεγάλων πόλεωντης χώρας μας, τιςπερισσότερες φόρες πολύβρώμικα, κουρελιασμένα καιξυπόλυτα, απλώνουν το χέριστους περαστικούς, καθαρίζουνπαρμπρίζ στα φανάρια ή είναιβρέφη που τα κρατούν στηναγκαλιά συνεχώς κοιμισμένα,για να τους λυπηθεί ο κόσμος καινα τους δώσει ελεημοσύνη.
Ποιος τιμωρεί όμως όλουςαυτούς τους ανθρώπους τέραταπου εξωθούν όλα αυτά τα αθώαμικρά παιδιά στην επαιτεία, για ναπλουτίζουν κάποιοι επιτήδειοι;Σίγουρα κανείς! Οι διακινητέςόταν συλλαμβάνονται μετά απόλίγο αφήνονται ελεύθεροι καιδεν διώκονται για εμπορία αλλάπαραμέληση ανηλίκων. Μετάσυνεχίζουν και πάλι το θεάρεστοέργο τους...
Όποιος δίνει χρηματικήβοήθεια σε όλα αυτά τα παιδιάεπαίτες χωρίς να το ξέρειγίνεται συνεργός σε όλο αυτό τοέγκλημα, ενώ φυσικά οιπροθέσεις του είναι εντελώςδιαφορετικές. Η πολιτεία πρέπεινα λάβει δραστικά μέτρα για νααντιμετωπίσει το φαινόμενο τηςπαιδικής εκμετάλλευσης και νατιμωρεί αυστηρά τους υπαίτιους.
Με την βοήθεια όλων μαςίσως κάποτε να σταματήσει όλοαυτό.

∆οξαστάκη Άννα

χαµένο στις σκέψεις του στήριζε µε τις
γροθιές του το πρόσωπο του µε τα κόκκινα
µάγουλα και την ακόµη πιο κόκκινη µύτη. Η
γυναίκα πέταξε µε δύναµη µπροστά στα
πόδια του ένα τσεκούρι, έφτυσε µε θυµό
και, κρίνοντας από την έκφραση της, του
‘βαλε τις φωνές. Ο ζητιάνος τράβηξε
ράθυµα ένα κούτσουρο προς το µέρος του,
το στήριξε ανάµεσα στα γόνατα του και,
καθισµένος πάντα, βάλθηκε να το χτυπά
βαριεστηµένα µε το τσεκούρι. Το
κούτσουρο του ξέφυγε και κύλησε µακριά
του. Ο ζητιάνος το ξανατράβηξε προς το
µέρος του, χουχούλισε τα παγωµένα χέρια
του, και χτύπησε ξανά µε το τσεκούρι του
το κούτσουρο, µε άκρα προσοχή, σαν να
φοβόταν µήπως χτυπήσει το πόδι του ή
µήπως κόψει το δάχτυλο του. Το
κούτσουρο έπεσε ξανά. Ο Σβορτσώφ
ένοιωσε να του περνάει ο θυµός·
αισθάνθηκε λύπη και ντροπή για τον εαυτό
του, που έβαλε έναν σακατεµένο και
άρρωστο άνθρωπο να κάνει έξω, στο
κρύο, µια ταπεινωτική δουλειά. «Καλά! Τι
να γίνει;», σκέφτηκε, πηγαίνοντας από την
τραπεζαρία προς το γραφείο του. «Το
έκανα για το καλό του, πάντως». Μια ώρα
αργότερα, η Όλγα ήρθε και του ανήγγειλε
ότι όλα τα ξύλα είχαν κοπεί. "Ωραία! Δώσε
του μισό ρούβλι!", είπε ο Σβορτσώφ, "Αν
θέλει, μπορεί να έρχεται να μας κόβει ξύλα
κάθε πρώτη του μηνός. Πάντα μπορούμε
να του βρίσκουμε μια δουλειά".
Την πρώτη του επόµενου µήνα ο αλήτης
έκανε την εµφάνιση του και κέρδισε πάλι
µισό ρούβλι, µολονότι δύσκολα έστεκε στα
πόδια του. Από εκείνη τη µέρα εµφανιζόταν
συχνά στην αυλή και πάντοτε του έβρισκαν
δουλειά. Άλλοτε φτυάριζε το χιόνι, άλλοτε
τακτοποιούσε τα ξύλα στην αποθήκη,
άλλοτε τίναζε χαλιά και στρώµατα. Κάθε
φορά πληρωνόταν είκοσι µε σαράντα
καπίκια [1 00 καπίκια=1 ρούβλι], και µια
φορά µάλιστα του στείλανε από το σπίτι και
ένα παλιό παντελόνι. Όταν ο Σβορτσώφ
άλλαξε σπίτι, τον πλήρωσε να βοηθήσει
στο αµπαλάρισµα και στη µεταφορά των
επίπλων. Αυτή τη φορά ο αλήτης ήταν
ξεµέθυστος, µελαγχολικός και σιωπηλός.
Μόλις που ακούµπησε τα έπιπλα και
ακολούθησε τις φορτωµένες άµαξες µε
κατεβασµένο το στο κρύο και ενοχλήθηκε
πολύ, όταν οι αµαξάδες βάλθηκαν να τον
πειράζουν για την απραξία, την αδυναµία
και το κουρελιασµένο πανωφόρι του. Όταν
η µετακόµιση τέλειωσε, ο Σβορτσώφ
έστειλε και τον φώναξαν."Λοιπόν, βλέπω
ότι τα λόγια μου έπιασαν τόπο.", του είπε
δίνοντας του ένα ρούβλι, "Ορίστε για τους
κόπους σου! Βλέπω ότι δεν είσαι πια
μεθυσμένος και ότι δεν έχεις αντίρρηση να
δουλεύεις. Πώς σε
λένε;"."Λουσκώφ"."Λοιπόν, Λουσκώφ:
μπορώ να σου προσφέρω τώρα μιαν άλλη,
πιο καθαρή δουλειά. Ξέρεις να
γράφεις;"."Ξέρω"."Τότε, πήγαινε αυτό το
γράμμα αύριο σε έναν φίλο μου, κι αυτός
θα σου δώσει κάποια κείμενα για
αντιγραφή. Να δουλέψεις σκληρά, να μην
πίνεις και να θυμάσαι όσα σου είπα. Στο
καλό!".
Ευχαριστηµένος που είχε βάλει έναν

άνθρωπο στον ίσιο δρόµο, ο Σβορτσώφ
χτύπησε φιλικά στην πλάτη τον Λουσκώφ,
και επιπλέον τον χαιρέτησε δια χειραψίας.
Ο Λουσκώφ πήρε το γράµµα, και από
εκείνη τη µέρα δεν ξαναφάνηκε πια για
δουλειά την αυλή.
∆υο χρόνια πέρασαν. Ένα βράδυ, καθώς ο
Σβορτσώφ περίµενε µπροστά από το
ταµείο ενός θεάτρου για να πάρει το
εισιτήριο του, πρόσεξε δίπλα του έναν
µικρόσωµο άνδρα, που φορούσε ένα
φθαρµένο παλτό από δέρµα φώκιας µε
γούνινο γιακά. Ο µικροκαµωµένος
άνθρωπος ζήτησε µια θέση στον εξώστη,
και πλήρωσε µε χάλκινα
νοµίσµατα."Λουσκώφ! Εσύ είσαι;",
αναφώνησε ο Σβορτσώφ αναγνωρίζοντας
τον παλιό ξυλοκόπο του. "Πώς είσαι; Τι
κάνεις; Πώς πάνε τα πράγματα;"."Ωραία,
είμαι συμβολαιογράφος τώρα, και κερδίζω
τριανταπέντε ρούβλια το μήνα"."Θεέ και
Κύριε! Εξαιρετικά! Χαίρομαι πολύ για σένα!.
Είμαι πολύ, πάρα πολύ χαρούμενος,
Λουσκώφ. Βλέπεις, είσαι σαν πνευματικό
παιδί μου. Σε έσπρωξα στον ίσιο δρόμο,
ξέρεις. Θυμάσαι πώς σε βασάνισα, έ; Σε
ευχαριστώ, φίλε μου. που δεν ξέχασες τα
λόγια μου"."Κι εγώ ευχαριστώ", είπε ο
Λουσκώφ, "Αν δεν είχα ζητήσει τη βοήθεια
σας, ίσως να αποκαλούσα ακόμη τον εαυτό
μου δάσκαλο ή σπουδαστή. Ναι, ζητώντας
την προστασία σας, έβγαλα τον εαυτό μου
από ένα βαθύ και σκοτεινό
πηγάδι"."Πραγματικά χαίρομαι πολύ"."Σας
ευχαριστώ για τις ευγενικές κουβέντες και
πράξεις σας. Μου μιλήσατε υπέροχα εκείνη
την ημέρα. Είμαι ευγνώμων σε εσάς και
στην μαγείρισσα σας. Ο Θεός να την
ευλογεί αυτή την καλή γυναίκα! Μου
μιλήσατε υπέροχα τότε, και θα σας είμαι
υπόχρεως γι’ αυτό ως την ημέρα που θα
πεθάνω. Αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, η
μαγείρισσα σας η Όλγα είναι που με
έσωσε"."Τι εννοείς;" "Να! Όταν ερχόμουν
στο σπίτι σας να κόψω ξύλα, άρχιζε: ‘Α,
μέθυσε, εσύ! Α, άθλιο πλάσμα! Μόνο
ρημάδια έχει για σένα η ζωή!’ Και στη
συνέχεια καθόταν απέναντι μου, με κοίταζε
κατά πρόσωπο λυπημένα και
θρηνολογούσε: Ώ, κακότυχο παιδί! Καμιά
χαρά δεν θα είναι για σένα σ’ αυτόν τον
κόσμο, αλλά ούτε και στον άλλο!
Μεθύστακα! Θα καίγεσαι στην Κόλαση. Α,
κακορίζικε! Κι έτσι συνέχιζε, ξέρετε, σε
αυτόν τον τόνο. Δεν μπορώ να σας
περιγράψω τη λύπηση που ένιωθε για μένα
και τα δάκρυα που έχυσε για μένα. Αλλά το
πιο σπουδαίο: έκοβε για χάρη μου τα ξύλα.
Ξέρετε, κύριε, δεν έκοψα ούτε κούτσουρο
για σας. Εκείνη τα έκανε όλα. Γιατί αυτό με
έσωσε, γιατί άλλαξα, γιατί έπαψα να πίνω
βλέποντας την – δεν μπορώ να το
εξηγήσω. Ξέρω μόνον ότι χάρη στα λόγια
της μια μεγάλη αλλαγή έγινε μέσα στην
ψυχή μου· με έφερε στον ίσιο δρόμο, και
δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Όμως είναι ώρα να
μπούμε στην αίθουσα!. Χτυπάει το
κουδούνι για την παράσταση".
(απόδοση από τα γαλλικά ∆ηµήτρης
Κοκκώνης)

Ταφλανίδου Φιλοθέη

ο ζητιάνος συνέχεια από τη σελίδα 4



σελίδα 6

Ο ι λέξεις φιλανθρωπία και αλληλεγγύη χρησιµοποιούνται
κατά κόρον στις µέρες µας. Ένα ολόκληρο διεφθαρµένο σύστηµα
τραπεζιτών, πολιτικών και «φιλάνθρωπων» παγκοσµίως
χρησιµοποιεί τη λέξη φιλανθρωπία ως αντίδοτο και ως
συγκάλυψη βδελυρών πράξεων και αποφάσεων που οδηγούν
στην εξαθλίωση και τον αφανισµό εκατοµµύρια πολιτών πάνω
στη γη. Η φιλανθρωπία στην ουσία αναπαράγει σχέσεις
εξουσίας, υποταγής και ιεραρχίας, το µοντέλο του «εγώ έχω
αλλά εσύ δεν έχεις». Ιστορικά η φιλανθρωπία πάντα
χρησιµοποιήθηκε σαν την όµορφη επικάλυψη ενός σχεδίου
χειραγώγησης. Τι είναι στ’ αλήθεια η φιλανθρωπία και η
αλληλεγγύη και πως κατακερµατίζονται στις µέρες µας;

Η λέξη φιλανθρωπία αρχικά γεννήθηκε στον Προµηθέα
∆εσµώτη του Αισχύλου και ελάχιστη σχέση έχει µε τη σηµερινή
χρήση του όρου. Ο Προµηθέας εκφράζει την αγάπη του προς τον
άνθρωπο όχι προσφέροντάς του ελεηµοσύνη αλλά δίνοντας του
τη δυνατότητα να σταθεί στα πόδια του. Ανατρέπει τις δοµές
εξουσίας και αναδιανέµει τα µέσα παραγωγής που βρίσκονταν
στα χέρια των θεών «Έκλεψα κι έκρυψα σε ξύλο κουφωτό το
σπόρο του πυρός, το δάσκαλο για πάσα τέχνη των θνητών,
προίκα µεγάλη». ∆εν είναι φυσικά τυχαίο ότι οι οικονοµικές ελίτ
της εποχής, που είχαν την έδρα τους στον Όλυµπο, τιµώρησαν
τον Προµηθέα και έστειλαν τους δυο πιο πιστούς υπηρέτες τους
(το κράτος και τη βία) να εξασφαλίζουν ότι ο φιλάνθρωπος
Προµηθέας θα παρέµενε δεµένος στον Καύκασο.

Στη λέξη φιλανθρωπία υπάρχει µια βαθιά αντίφαση, στα
όρια του οξύµωρου. Ο άνθρωπος είναι απλώς άνθρωπος, δεν
µπορεί να είναι φιλάνθρωπος. Όπως ο λύκος δεν µπορεί να είναι
φιλόλυκος, ούτε η κότα φιλόκοτα και ο σκύλος φιλόσκυλος. Ο
άνθρωπος δεν µπορεί να είναι φιλάνθρωπος µπορεί όµως να
είναι φιλόζωος. Φιλάνθρωπος µπορεί να είναι µόνον ο άνθρωπος
που θεωρεί πως µόνος αυτός και µερικοί ακόµη φίλοι, συγγενείς,
άτοµα της τάξης του, της αισθητικής του, της ιδεολογίας του που
έχουν ξεφύγει από την κατάσταση του ζώου και αντιµετωπίζουν
τους άλλους του είδους τους ως ζώα, που έχουν την ανάγκη της
φιλανθρωπίας του και του οφείλουν ευγνωµοσύνη γι’ αυτήν.

Αν αποδεχθεί κανείς τη χριστιανική αντίληψη της
φιλανθρωπίας, πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση της, που είναι η
φιλαυτία. «Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν», λέει το
ευαγγελικό πρόσταγµα. Αυτό όµως προϋποθέτει, πρώτον, να
αγαπάς τον εαυτό σου. ∆εύτερον, να αντιλαµβάνεσαι τον εαυτό
σου σε µια κατάσταση ισότητας µε τον πλησίον. Τρίτον, να
νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε µια ενότητα µε τον πλησίον. ∆ιότι, η
φύση έχει κάνει σε τέτοιο βαθµό τους ανθρώπους ίσους ως προς
τις ικανότητες του σώµατος και του νου, ώστε η διαφορά των
ανθρώπων δεν είναι τόσο αξιοσηµείωτη που να µπορεί κανείς να
αξιώνει για τον εαυτό του οποιοδήποτε ωφέληµα το οποίο

κάποιος άλλος να µη µπορεί εξίσου καλά να το αξιώσει.
Για αυτό άλλωστε οι Χριστιανοί του πρώτου αιώνα είχαν

αναπτύξει σε µεγάλο βαθµό την αλληλεγγύη και όχι την
φιλανθρωπία. ∆εν έδιναν το περίσσευµα τους στους φτωχούς
αλλά ο κάθε ένας µοιράζονταν τα υπάρχοντα του µε τον
συνάνθρωπο του.Ο Επίσκοπος Καισαρείας Βασίλειος,
προτρέποντας όλους στην αλληλεγγύη έλεγε: «Αν έπαιρνε ο
καθένας ότι του χρειαζόταν για να ικανοποιήσει τις ανάγκες του
κι άφηνε σε όποιον έχει ανάγκη ότι ήταν γι αυτόν περιττό τότε
κανένας δεν θα ήταν πλούσιος και κανένας δεν θα ήταν φτωχός.
Γιατί όταν εσύ πλουτίζεις οι άλλοι πεινάνε». Ο ίδιος µην θέλοντας
απλά να περιορισθεί στο κήρυγµα κοινωνικής δικαιοσύνης και
προσπαθώντας να αποδείξει στην πράξη την δυνατότητα της
εξάλειψης της φτώχειας µέσω της αλληλεγγύης, ο Βασίλειος
πρόσφερε όλη την περιουσία του στη ανακούφιση των
φτωχότερων και έζησε ανάµεσα τους. Έχτισε κοντά στην
Καισαρεία της Καππαδοκίας µια νέα πόλη, την οποία ο λαός
ονόµασε Βασιλειάδα. Εκεί υπήρχαν πανδοχεία, γεροκοµεία και
νοσοκοµείο µε ξεχωριστό χώρο για µολυσµατικούς ασθενείς, και
µεταγενέστερα δηµιουργήθηκαν κατοικίες για τεχνίτες και
υπηρέτες. Ήταν ένα υποδειγµατικό εργαστήρι που ο κάθε ένας
µπορούσε να µάθει µια τέχνη, να εργαστεί και να προσφέρει τις
υπηρεσίες του για το κοινό καλό.

Ένας άλλος χριστιανός φιλόσοφος, ο Γρηγόριος Νύσσης,
απευθυνόµενος προς τους πλουσίους της εποχής του, έλεγε:
«Αλλά κι αν ακόµη προσφέρεις ελεηµοσύνη, ως προϊόν
απάνθρωπης εκµετάλλευσης δεν θα είναι καρπός των
συµφορών των άλλων, γεµάτη δάκρυα και στεναγµούς; Αν
γνώριζε ο φτωχός από πού προσφέρεις την ελεηµοσύνη, δε
θα τη δεχόταν, γιατίθα αισθανόταν σα να έµελλε να γευτεί
σάρκες αδελφικές και αίµα συγγενών του. Θα σου πετούσε
δε κατάµουτρα τούτα τα λόγια τα γεµάτα θάρρος και
φρονιµάδα: Μη µε θρέψεις, άνθρωπε, από τα δάκρυα των
αδελφών µου. Μη δώσεις στο φτωχό ψωµίβγαλµένο από
τους στεναγµούς των άλλων φτωχών. Μοίρασε στους
συνανθρώπους σου όσα µε αδικίες µάζεψες και τότε θα
παραδεχτώ την ευεργεσία σου».

Ποιο το όφελος, αν δηµιουργείς πολλούς φτωχούς (µε την
εκµετάλλευση) κι ανακουφίζεις ένα (µε την ελεηµοσύνη); Αν δεν
υπήρχε το πλήθος των τοκογλύφων (των εκµεταλλευτών γενικά),
δε θα υπήρχε ούτε η στρατιά των πεινασµένων. Ας διαλυθούν τα
οργανωµένα οικονοµικά συµφέροντα και όλοι θ’ αποκτήσουµε
την οικονοµική µας αυτάρκεια.

Η λέξη φιλανθρωπία θα ταυτιστεί πρακτικά µε την
ελεηµοσύνη µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, όταν τα
ανώτερα οικονοµικά στρώµατα αρχίζουν να προσφέρουν
µερικά ψίχουλα από τα υπερκέρδη τους στους
αποκλεισµένους του οικονοµικού συστήµατος. Η βιοµηχανία
της φιλανθρωπίας προτιµά ακριβώς αυτό: να καταστήσει
τους ανθρώπους, ακόµη και τους φτωχότερους και
δυστυχέστερους, συνενόχους της φτώχειας και της
δυστυχίας τους. Να τους πείσει ότι οι αναξιοπαθούντες
πλησίον τους είναι θύµατα µιας «φυσικής ανισότητας»,
εξίσου ακατανίκητης µε τις θεοµηνίες ή τις φυσικές
καταστροφές. Έτσι, δεν αγαπούν τον πλησίον τους ως
εαυτόν. Απλώς, τον οικτίρουν και τον αποµακρύνουν σε
απόσταση ασφαλείας.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Αφρική. Μια πλουσιότατη
κατά τα άλλα ήπειρος δεν δίναται να θρέψει τα παιδιά της.
Μετατράπηκε σε αποικία λευκών, των προνοµιούχων των
αναπτυγµένων χωρών, βάζοντας στο περιθώριο της ζωής
εκατοµµύρια ανθρώπων, οι οποίοι γεννιούνται και πεθαίνουν
χωρίς πρόσβαση στα στοιχειώδη αγαθά που ο κάθε άνθρωπος
δικαιούται να έχει, για να µπορέσει να επιβιώσει. Έχει στηθεί µια
ολόκληρη βιοµηχανία φιλανθρωπίας τύπου UNICEF και
UNESCO οι οποίες απ’ τη µία αποµυζούν των πλούτο των
γηγενών κι από την άλλη διοργανώνουν φιλανθρωπικές γιορτές

Η Λ Α Ν Θ Α Σ Μ Ε Ν Η Ε Ν Ν Ο Ι Α

1874 πινακοθηκη τρετια ́κοφ " οι φιλα ́νθρωποι"
Wladimir Jegorowitsch Makowskij (Βλαντιμίρ Γεγκόροβιτς Μακόβσκι)

συνέχεια στη σελίδα 7
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για να συγκεντρώσουν χρήµατα για τα φτωχά παιδιά της
Αφρικής. Σαν τις «φιλάνθρωπες» φαρµακευτικές εταιρίες που
µετατρέπουν λαούς ολόκληρους σε πειραµατόζωα κι από την
άλλη εξαγγέλλουν προγράµµατα εµβολιασµού για τα
ταλαιπωρηµένα παιδιά της Αφρικής. Αντί να τους βοηθήσουν να
σταθούν στα πόδια τους και να αναπτυχθούν ως ισότιµοι
άνθρωποι, ως πολίτες του ίδιου κόσµου, τους καταδικάζουν να
ζουν από φιλανθρωπίες και ελεηµοσύνες, µε τα αποφόρια των
αναπτυγµένων χωρών.

Ο ι σύγχρονοι µεγάλοι «ευεργέτες» της ανθρωπότητας
όµως έχουν περισσότερα να κρύψουν στο βιογραφικό τους από
όσα έχουν να παρουσιάσουν σχετικά µε το φιλανθρωπικό τους
έργο. Ο «µέγας φιλάνθρωπος» Τζορτζ Σόρος δαπάνησε πολύ
περισσότερα χρήµατα και φαιά ουσία για να κερδοσκοπήσει σε
βάρος της βρετανικής και της ρωσικής οικονοµίας και να
ανατρέψει καθεστώτα στην ανατολική Ευρώπη και την Ασία από
τον χρόνο και το χρήµα που προσφέρει για ελεηµοσύνη. Το
πρότυπο ακόµη και σήµερα της αµερικανικής φιλανθρωπίας ο
John Rockefel ler, προσέφερε ψίχουλα φιλανθρωπίας στους
φτωχούς ενώ παράλληλα έδινε εντολές στον πρόεδρο Ουίλσον
να στέλνει τον οµοσπονδιακό στρατό για να εξοντώνει όσους
απεργούσαν στις επιχειρήσεις του.

Ο φιλάνθρωπος Μπιλ Γκέιτς. Ο φιλάνθρωπος
Ζούκερµπεργκ. Η φιλάνθρωπη Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Ο
φιλάνθρωπος Λάτσης. Όλοι οι φιλάνθρωποι καπιταλιστές
συγκινούνται µπροστά στο δράµα της φτώχειας που αυτοί
δηµιουργούν! Όλοι θέλουν να δώσουν λεφτά για τους
φτωχούς ένα κοµµάτι µόνο από τα υπερκέρδη τους. Εξάλλου
η πρόθεση µετράει!

Η λέξη φιλανθρωπία στις µέρες µας «φοριέται» πολύ
κυρίως, από την πλευρά των πολιτικών που µε τις επιλογές τους
και τη γενικότερη στάση τους οδηγούν καθηµερινά στην ανεργία
στην φτώχια και την εξαθλίωση χιλιάδες ανθρώπους.
Καταστρέφουν χωρίς δεύτερη σκέψη τις κοινωνικές δοµές της
χώρας. Από την άλλη παροτρύνουν τους πολίτες να αναλάβουν
πρωτοβουλίες για την ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων
και των ανασφάλιστων, δηµιουργώντας κοινωνικά ιατρεία και
φαρµακεία. Αυξάνουν υπέρµετρα την φορολογία, ενώ συγχρόνως
µειώνουν µισθούς και συντάξεις κάτω από τα όρια της φτώχιας,
και παράλληλα δηµιουργούν συσσίτια και ξενώνες για αστέγους.
Με νοµοθετικές ρυθµίσεις επιτρέπουν στις τράπεζες µε
πλειστηριασµούς να παίρνουν τα σπίτια των φτωχότερων, ενώ
µιλούν για δικαιοσύνη, ισοκατανοµή φόρων και δηµοκρατία. Στις
σκοτεινές µέρες που ζούµε, τις λέξεις δικαιοσύνη, ισοτιµία και
δηµοκρατία τις αντικατέστησαν οι λέξεις, φιλανθρωπία,
αλληλεγγύη και η πρωτοβουλία των πολιτών.

∆ε λέω καλή η φιλανθρωπία ως πρόσκαιρο µέτρο
ανακούφισης, καλή η προσφορά των πολιτών αλλά σε καµία
περίπτωση δεν θα πρέπει να αντικαταστήσει το κοινωνικό
κράτος, το κράτος δικαίου, το κράτος που προστατεύει τους
πολίτες του, το κράτος που φροντίζει πρωτίστως για τα
δικαιώµατα των πολιτών του. Το αναφαίρετο δικαίωµα του
καθενός στην ελευθερία της έκφρασης το δικαίωµα στην παιδεία,
την εργασία, στην προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση.

Ο ∆ηµήτρης Γληνός, σε ένα συγκλονιστικό κείµενό του
που γράφτηκε στην Ελλάδα της κρίσης του '30, περιγράφει αυτό
που συµβαίνει και στην Ελλάδα του σήµερα. Ταυτόχρονα φωτίζει
δρόµους που αξίζει να περπατηθούν, σήµερα, στην Ελλάδα της
αιθαλοµίχλης, των µαγκαλιών, και των συσσιτίων.

Δεκέμβρης 1932
«Άγριος πόλεµος κοινωνικός έχει ξεσπάσει και οι πεινασµένοι

διεκδικώντας τα πιο απλά δικαιώµατά τους στη ζωή, γίνονται

θύµατα κι από τούτη την πλευρά. Μα απ' όλους τους

κυνηγηµένους και τους απόκληρους τα τραγικότερα θύµατα είναι

τα παιδιά. Το παιδί του προλετάριου, το παιδί του φτωχού

αγρότη, το εργαζόµενο παιδί, το παιδί του βιοπαλαιστή ήτανε

πάντα σε θέση σκληρή και µειονεκτική. Μα τώρα έγινε πια η

µοίρα του αβάσταχτη (...).Απέναντι στην απέραντη τούτη

τραγωδία, που πληµµυρίζει τα σκοτεινά υπόγεια και τις υγρές

αυλές µέσα στις πολιτείες, τα χαµόσπιτα των συνοικισµών και τις

καλύβες της αγροτιάς σ' όλη τη χώρα, η βοήθεια που η επίσηµη

και ιδιωτική φιλανθρωπία καταπιάνεται να δώσει δεν είναι ούτε

σα σταγόνα νερού σε φλογισµένο καµίνι. Τα ελατήριά της άλλως

τε δεν είναι καθαρά. Για να υπάρχει της χρειάζεται να υπάρχουνε

θύµατα. Ο φτωχός εργαζόµενος λαός που είναι το θύµα, και τα

παιδιά που είναι διπλά θύµατα, πρέπει να ζητήσουνε και να

βρούνε τη βοήθεια και την απολύτρωση από τον ίδιο τον εαυτό

τους. ∆εν πρέπει να περιµένουν τη σωτηρία τους από την άλλη

πλευρά. Και του πιο αδύνατου η δύναµη διπλασιάζεται, όταν

ενώσει τη λιγοστή του µπόρεση µε την προσπάθεια των

συντρόφων του. Όταν ο εργάτης , ο αγρότης, ο φτωχός

εργαζόµενος λαός νιώσει µιαν ολοκληρωτική αλληλεγγύη να τον

ενώνει µε όλους τους συντρόφους του στη δυστυχία και µέσα στα

σύνορα της χώρας κι όξω απ' αυτή σ' όλες τις χώρες της γης, και

όταν κινηθείοµόψυχα και ολόψυχα να βοηθήσει τον εαυτό του

και τους άλλους, τότε θα βρει το δρόµο της ανακούφισης και της

σωτηρίας. Αλληλεγγύη των δυστυχισµένων! Να το σύνθηµα µιας

καινούργιας δράσης, που µπορείνα φέρει τα πιο χειροπιαστά

αποτελέσµατα. Αλληλεγγύη οργανωµένη, ενεργητική ζωντανή,

θετική και έµπρακτη, είναι ο πρώτος όρος της σωτηρίας.Η

εργατική τάξη, το πιο συνειδητό και το πιο οργανωµένο κοµµάτι

του εργαζόµενου λαού, πρέπει να βαδίσει πρώτη το δρόµο αυτό

στην ολότητά της, απάνω από τα κόµµατα και κάθε πολιτική

διαίρεση. Αλληλεγγύη και ενότητα. Και µαζίµε τον εργαζόµενο

φτωχό λαό πρέπει να βαδίσουν όσοι νιώθουν τον εαυτό τους

αλληλέγγυο µε κείνους, που αγωνίζονται για την απολύτρωση,

όσοι νιώθουν και όσοι πονούν. Ελάτε να βοηθήσουµε τα παιδιά!

Ελάτε να οργανώσουµε την αλληλεγγύη σε τούτο τον τοµέα. Να

βοηθήσουµε το ξύπνηµα και τη συνειδητοποίηση της

αλληλεγγύης, να βοηθήσουµε να φανερωθείέµπρακτα στο

πρόβληµα του φτωχού παιδιού. Η αλληλεγγύη των εργαζοµένων

κάνει θάµατα. Μα και το πιο µικρό βήµα που µπορείνα γίνει

απάνω σε τούτο το σωστό δρόµο, θα έχει τεράστια σηµασία. Γιατί

θα ξυπνήσει τη συνείδηση του σκοτεινού δρόµου σε χιλιάδες

χιλιάδων ανθρώπους. Όσοι µπορούν, όσοι θέλουν, όσοι νιώθουν,

ας κινηθούν. Τώρα είναι η στιγµή. Κάθε µέρα που περνάει θέτει τα

προβλήµατα οξύτερα και επιτακτικότερα. Ο αγώνας για τα

δικαιώµατα του παιδιού του εργαζόµενου λαού είναι ένας

ευγενικός αγώνας».

Ταφλανίδου Φολοθέη

Τ Η Σ . . . "Φ Ι Λ Α Ν Θ Ρ Ω Π Ι Α Σ" !
συνέχεια από τη σελίδα 6
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Λαµπτήρες L E D
Αντικαθιστώντας τους παραδοσιακούς λαµπτήρες

φωτισµού µε µια εναλλακτική λυχνία LED , θα έχετε άµεση,
σηµαντική εξοικονόµηση στο ρεύµα, συµβάλλοντας παράλληλα
στη βιωσιµότητα του πλανήτη. Οι λαµπτήρες που
χρησιµοποιούνται για τoν τεχνητό φωτισµό µπορούν να
διαχωριστούν στις πιο κάτω κατηγορίες: Πυρακτώσεως (κοινές
λάµπες) Φθορισµού (σωλήνα) Φθορισµού µικρού µεγέθους
(οικονοµικές) Led (διόδους εκποµπής φωτός). Μετά από 1 20
χρόνια αδιάλειπτης χρήσης από τους καταναλωτές, η
παραδοσιακή λάµπα πυρακτώσεως αποσύρεται σταδιακά στην
Ευρώπη και αντικαθίσταται από εναλλακτικές λάµπες υψηλής
ενεργειακής απόδοσης. Μέσα στα επόµενα δυο χρόνια ,οι
χαµηλότερης ισχύος πυρακτώσεως λάµπες (κοινές λάµπες) θα
αποσυρθούν σταδιακά για να αντικατασταθούν από τις λάµπες
φθορισµού και τις Led.

Ο Τόµας Έντισον εφεύρε την λάµπα πυρακτώσεως για
πρώτη φορά το 1 879. Η ενεργειακή της απόδοση είναι ιδιαίτερα
χαµηλή διότι το 90% της ενέργειας που καταναλώνει
µετατρέπεται σε θερµότητα ενώ η µέση διάρκεια ζωής της είναι
ένας χρόνος. Η αντιπρόταση που υπήρχε εδώ και κάποια
χρόνια άκουγε στο όνοµα "φθορισµού", µικρού µεγέθους-
οικονοµίας, ωστόσο µειονεκτεί σε αρκετά σηµεία έναντι της
ανερχόµενης Led τεχνολογίας. Οι λαµπτήρες φθορισµού
οικονοµίας εξοικονοµούν αρκετή ενέργεια σε σύγκριση µε τους
παλιούς λαµπτήρες πυρακτώσεως ,σε καµία περίπτωση
ωστόσο δεν πλησιάζουν τα ποσοστά (περίπου 95%)
εξοικονόµησης ενέργειας και κατ' επέκταση χρηµάτων που
επιτυγχάνει η τεχνολογία Led.

Οι λαµπτήρες Led υπόσχονται ¨φως στην άκρη του
Τούνελ ¨ της οικονοµικής κρίσης καθώς µπορούν να
εξασφαλίσουν έως και 95% χαµηλότερη κατανάλωση, µε
µέση διάρκεια ζωής πάνω από 50.000 ώρες
εξοικονοµώντας έτσι ενέργεια και κατά συνεπεία χρήµα.
Πλεονεκτήµατα τεχνολογίας LED: Μειώνουν την κατανάλωση
ηλεκτρικού ρεύµατος µε την ίδια ή και καλύτερη απόδοση σε
φωτισµό έως και 95%.Είναι πιο οικονοµικές αν συγκριθούν µε
ένα λαµπτήρα φθορισµού της ίδιας φωτεινότητας . ∆εν έχουν
κόστος συντήρησης , δεν υπάρχει ανάγκη συχνής

αντικαταστάσεως. Η µέση διάρκεια ζωής της είναι πάνω από
50.000 ώρες. ∆εν εκπέµπουν υψηλές θερµοκρασίες (λιγότερο
από 65 βαθµούς Κελσίου) ∆εν περιέχουν µέσα διάφορες τοξικές
και άλλες επικίνδυνες για τον ανθρώπινο οργανισµό ουσίες.
(Φυσικά και οι λαµπτήρες φθορισµού µόνο σε περίπτωση που
σπάσουν καθίστανται επικίνδυνες). ∆εν είναι ευαίσθητες σε
κραδασµούς και κτυπήµατα. ∆εν τρεµοπαίζουν ποτέ. Άµεση
µέγιστη φωτεινότητα µε το που την ανάβουµε ενώ οι λάµπες
φθορισµού καθυστερούν µερικά δευτερόλεπτα να φτάσουν στην
µέγιστη φωτεινότητα. Υπάρχει η δυνατότητα να τις
λειτουργήσουµε µε ρυθµιστή φωτισµού (dimmer),σε αντίθεση µε
τους λαµπτήρες φθορισµού για τις οποίες δεν παρέχεται η
δυνατότητα αυτή. Μπορεί το κόστος απόκτησης τους να είναι
φαινοµενικά υψηλότερο αλλά η εξοικονόµηση ηλεκτρικής
ενέργειας σταδιακά θα αποσβέσει την διαφορά αυτή
πολλαπλάσιες φορές. Οι λαµπτήρες Led αντικαθιστούν τους
παλαιούς λαµπτήρες χωρίς να χρειάζεται να αλλάξετε το
φωτιστικό σώµα.

Μπογιατζής Χρήστος

Α π ε ι λ ή ή Λ α µ ο γ ι ά??
Η παγκόσµια οικονοµική κοινότητα δεν θέλει µε τίποτα να

διαταραχτεί το υπάρχον νοµισµατικό σύστηµα το οποίο «βολεύει»
πάρα πολύ τις συναλλαγές της. Έτσι, ακόµα και η τράπεζα της

Ελλάδος, (όπως και πολλές άλλες στο εξωτερικό), αναγκάστηκε να
εκδώσει ανακοίνωση, η οποία αφορά το γνωστό διαδικτυακό

νόµισµα bit coin. Στην ανακοίνωση της επισηµαίνει πως «οι κίνδυνοι
που μπορεί να αντιμετωπίσουν όσοι χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο

νόμισμα είναι πολλοί, καθώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένα
κανονιστικά μέτρα προστασίας για την κάλυψη των ζημιών των
καταναλωτών, σε περίπτωση που μια πλατφόρμα η οποία

ανταλλάσει, η, κατέχει τα εικονικά τους νομίσματα, καταρρεύσει, η,
πάψει να λειτουργεί». Να επισηµάνω εδώ, πως το εν λόγω νόµισµα
έχει ευρεία χρήση από τους χρήστες του διαδικτύου και αριθµούνται
πάνω από 7.000.000 κάτοχοι – ανταλλάκτες – καταναλωτές, µόνο
στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ, (από όπου και ξεκίνησε), ο αριθµός
αυτών που το χρησιµοποιούν, είναι κατά πολύ µεγαλύτερος.
Τι ακριβώς φοβούνται οι κύριοι του παγκόσµιου οικονοµικού

συστήµατος??

Βικτώρια Μαργαρίτη.
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Έρχεται και θα

αυξάνει τη λίμπιντο του
ωραίου φύλου ενώ
ταυτόχρονα θα μειώνει την
όρεξη για φαγητό. Ένα χάπι
που υπόσχεται όχι μόνο να
βελτιώσει τη σεξουαλική ζωή
των γυναικών, αλλά να
βοηθήσει και εκείνες που
θέλουν να χάσουν τα περιττά
τους κιλά πρόκειται να

κυκλοφορήσει στην αγορά τον επόμενο χρόνο. Η βρετανική
εταιρία ORLIBID που παρασκευάζει το ροζ βιάγκρα ελπίζει ότι θα
είναι διαθέσιμο στο τέλος του 2015 και θα εκπληρώσει
ταυτόχρονα δύο γυναικείες επιθυμίες: να αυξήσει τη λίμπιντο και
να μειώσει την όρεξη. « Θα κάνει για όλες». Από εκείνες που
αντιμετωπίζουν σεξουαλική δυσλειτουργία που καταστρέφει τις
σχέσεις τους έως και εκείνες που απλά θέλουν να κάνουν τη
σεξουαλική τους ζωή ακόμα πιο “ πικάντικη “», δηλώνει στην «
Daily Mail» μέλος της επιστημονικής ομάδας που ανακάλυψε το
«θαυματουργό» χαπάκι.Πώς ακριβώς όμως θα λειτουργεί η ροζ παραλλαγή του
βιάγκρα: η μελατονίνη είναι μα ορμόνη που συνήθως συνδέεται
με το μαύρισμα, αλλά ταυτόχρονα επηρεάζει και την όρεξη για
φαγητό. Η συνθετική εκδοχή της μελατονίνης που περιέχει το
χάπι φαίνεται ότι δίνει εντολή στον εγκέφαλο για την αύξηση της
ερωτικής επιθυμίας. Η λήψη του χαπιού 15 λεπτά πριν από την
ερωτική πράξη θα αυξάνει, τη λίμπιντο και η επίδραση του θα
διαρκεί για τουλάχιστον δύο ώρες.Το χάπι της ORLIBID, αν και υπάρχει περίπτωση να
προκαλέσει ναυτία, έχει λιγότερες παρενέργειες από ό,τι άλλα
σκευάσματα και αυτό που απομένει είναι να αποδειχθεί ότι δεν θα
είναι εθιστικό. Η εταιρεία θα διεξαγάγει τρεις ακόμη κλινικές
μελέτες για την επίδραση της δραστικής ουσίας στις γυναίκες και
στη συνέχεια θα το διαθέσει στην αγορά.Το όνομα του νέου βιάγκρα είναι προς το παρόν ORL101
και οι δημιουργοί του εκτιμούν ότι θα δώσει την απαιτούμενη
τόνωση στην γυναικεία λίμπιντο, χωρίς να παρατηρηθούν
περιπτώσεις υπερδιέργεσης όπως είχε συμβεί με το ανδρικό
βιάγκρα για τη στυτική λειτουργία. Η τιμή του γυναικείου βιάγκρα
δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, αλλά εκτιμάται ότι μάλλον θα
κυμαίνεται στα επίπεδα του ανδρικού αντίστοιχου χαπιού, που
είναι περίπου 10 ευρώ το δισκίο.Ένα ακόμη πολλά υποσχόμενο χάπι που θα ρυθμίζει τη
σεξουαλική επιθυμία βρίσκεται υπό μελέτη στα εργαστήρια της
εταιρείας EmotionalBrain και θα είναι διαθέσιμο σε τρία περίπου
χρόνια. Το φάρμακο ονομάζεται Lybrido στη Βρετανία και το
βγάζει η εταιρεία Emotional Brain.Οι γυναίκες που έχουν χάσει την λίμπιντό τους, επειδή
σιδερώνουν, ταίζουν, δουλεύουν, φροντίζουν μωρά και δεν μένει
χρόνος για να...... εκπληρώσουν τα συζυγικά τους καθήκοντα
είναι πολύ χαρούμενες. Πολλοί επιστήμονες όμως προειδοποιούν
ότι το συγκεκριμένο χάπι δεν θα σώσει την κατάσταση. Άραγε
ποιος έχει όρεξη για σεξ μετά από δέκα χρόνια γάμου; «Με το
χάπι φτιάχνεις την χημεία του σώματος, αλλά δεν μπορείς
να αναγκάσεις το μυαλό να ξεχάσει τις ευθύνες που έχει με
παιδιά, λογαριασμούς και άλλες υποχρεώσεις» δήλωσε
χαρακτηριστικά μια επιστήμων από την Βρετανία.Το φάρμακο έχει χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τη
σεξουαλική απόδοση των ανδρών από το 1998. Ωστόσο
απόδειξη ότι το μικρό μπλε χάπι θα μπορούσε να βελτιώσει
την απόλαυση του έρωτα είναι μέχρι τώρα
αμφισβητούμενης αξιοπιστίας.

Μάντζιαρη Παρασκευή

"ΩΡΑΙΟΣ" ΣΑΝ… Α∆ΩΝΙΣ

Σήµερα 2
Φεβρουαρίου 201 4,
πήγα στην µονάδα
του ΕΟΠΥΥ που
ανήκω, για να
περάσω επιτροπή. Η
εικόνα του
καταστήµατος ήταν
τραγική. Οι άνθρωποι

που ήταν εκεί, ήταν νευριασµένοι µε τους γιατρούς
απεργούς. Τα σχόλια, πολυποίκιλα. Αυτό που δεν έχουν
καταλάβει όµως, είναι πως πρέπει να νευριάσουν πρώτα
µε τον εαυτό τους για τον τρόπο µε τον οποίο ψήφισαν
για να µην χάσουν τις συντάξεις τους, (αφού στην
πλειοψηφία τους ήταν από 60 και άνω), και µετά µε όλους
τους άλλους.

Κάνοντας µια συζήτηση µε το λιγοστό προσωπικό
που υπήρχε, µου είπαν πως «αφού δεν έχει ψηφιστεί
ακόµη ο νόµος για το ΠΕ∆Υκαι τον νέο ΕΟΠΥΥ, πως
γίνεται η διοίκηση του ΕΟΠΥΥνα δίνει εντολή για
άµεση µεταφορά όλων των υλικών των µονάδων;».
«Τα πολυϊατρεία μας ήδη υπολειτουργούν καθώς οι
γιατροί απεργούν από τις 25 Νοεμβρίου», λέει ο
πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ ∆ηµήτρης Κοντός που έδωσε από
τώρα εντολή να µπει λουκέτο σε όλα τα πολυιατρεία του
ΕΟΠΥΥ. Έως τη ∆ευτέρα 1 7/2, θα πρέπει να έχει γίνει
όλη η παράδοση των υλικών που υπάρχουν σε όλα τα
υποκαταστήµατα και στη συνέχεια να σφραγισθούν.
Χωρίς να έχει ψηφιστεί ακόµα ο νόµος. (Πόσο σίγουροι
είναι).

Οι γιατροί και οι εργαζόµενοι είναι έντονα
αναστατωµένοι, ενώ οι γιατροί της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Συλλόγων Επιστηµονικού
Υγειονοµικού Προσωπικού ΕΟΠΥΥ έχουν ήδη
προσφύγει στη δικαιοσύνη. Μάλιστα λένε πως είναι
παράνοµη η ενέργεια του προέδρου του ΕΟΠΥΥ να
προβεί επειγόντως σε παράδοση όλου του υλικού
των Μονάδων ΕΟΠΥΥ και εν συνεχεία να τις
σφραγίσει και να τις κλείσει χωρίς να έχει ψηφιστεί
το νοµοσχέδιο. Αυτό τεκµηριώνεται από υπηρεσιακό
έγγραφο, που δόθηκε σε όλες τις µονάδες του ΕΟΠΥΥ, το
οποίο επισηµαίνει, ότι το υλικό θα πρέπει να
συγκεντρωθεί και να παραδοθεί άµεσα. Οι γιατροί
έστειλαν εξώδικο στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ ∆ηµήτρη
Κοντό και υπογραµµίζουν σε όσους συµµετέχουν στην
παράνοµη αυτή διαδικασία ότι θα είναι υπόλογοι και
εγκαλούµενοι από τα συλλογικά τους όργανα έναντι των
αρµοδίων αρχών.

Ο κος Γιάννης Μπασκόζος, µέλος του Πανελλήνιου
Ιατρικού Συλλόγου και γιατρός του ΕΟΠΥΥ, αναφέρει σε
δήλωσή του: "Η καταστροφική πολιτική της
κυβέρνησης και τα συνεχή ψέµατα του υπουργού και
των αρµοδίων κυβερνητικών παραγόντων
αποκαλύπτονται”. Σε όλη την Ελλάδα, γίνονται
καταγγελίες για τις εντολές άµεσου κλεισίµατος των
πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ, τόσο από τους γιατρούς, όσο
και από διάφορες οργανώσεις κατοίκων, σε κάθε
περιοχή.

Με τρόπο ανάλγητο και ανεύθυνο, αφήνουν τον
κόσµο χωρίς ιατροφαρµακευτική φροντίδα και
απολύουν το προσωπικό, γεµίζοντας ακόµα
περισσότερο τον κουβά στον οποίο «πετούν» τους
ανέργους. Και µετά µου λένε ότι η κυβερνητική πολιτική,
ασκείται χωρίς σχέδιο. Αφού όλοι µια µέρα θα πεθάνουµε,
τι πειράζει αν θα είναι λίγο νωρίτερα για να γλυτώσει και
το κράτος κάνα φράγκο, (για τους συνταξιούχους), και να
ανοίξει και καµιά θέση εργασίας; ; (για τους νεότερους). .

Βικτώρια Μαργαρίτη
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ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

ΤΟ «ΑΝ» ΤΟΥΚΙΠΛΙΝΓΚ

και η παρωδία του Βάρναλη

Αν µπορείς την παλαβή να κάνεις, όταν οι άλλοι

σου κάνουνε το γνωστικό κι όλοι σε λένε φταίχτη·

αν δεν πιστεύεις τίποτα κι άλλοι δε σε πιστεύουν·

αν σχωρνάς όλα τα δικά σου, τίποτα των άλλων·

κι αν το κακό, που πας να κάνεις, δεν το αναβάλλεις

κι αν σ' όσα ψέµατα σου λεν µε πιότερ' απανταίνεις·

κι αν να µισείς ευφραίνεσαι κι όσους δε σε µισούνε

κι αν πάντα τον πολύξερο και τον καλόνε κάνεις.

Αν περπατάς µε την κοιλιά κι ονείρατα δεν κάνεις

κι αν να στοχάζεσαι µπορείς µονάχα το ιντερέσο·

το νικηµένο αν παρατάς και πάντα διπλαρώνεις

το νικητή, µα και τους δυο ξετσίπωτα προδίνεις·

αν ό,τι γράφεις κι ό,τι λες, το ξαναλέν κι οι άλλοι

γι ' αληθινό - να παγιδεύουν τον κουτό κοσµάκη·

αν λόγια κι έργα σου καπνόν ο δυνατός αέρας

τα διαβολοσκορπά κι εσύ ξαναµολάς καινούριον.

Αν όσα κέρδισες µπορείς να τα πληθαίνεις πάντα

και την πατρίδα σου κορώνα γράµµατα να παίζεις·

κι αν να πλερώνεις την πεντάρα, που χρωστάς, αρνιέσαι

και µόνο να πληρώνεσαι σωστό και δίκιο το 'χεις·

αν η καρδιά, τα νεύρα σου κι ο νους σου εν αµαρτίαις

γεράσανε κι όµως εσύ τα στύβεις ν' αποδίδουν·

αν στέκεις πάντα δίβουλος και πάντα σου σκυµµένος

κι όταν φωνάζουν οι άλλοι «εµπρός!» εσύ φωνάζεις «πίσω!»

Αν στην πλεµπάγια να µιλάει αρνιέται η αρετή σου

κι όταν ζυγώνεις δυνατούς, στα δυο λυγάς στη µέση·

κι αν µήτε φίλους µήτ' εχθρούς ποτέ σου λογαριάζεις

και κάνεις πως τους αγαπάς, αλλά ποτέ κανέναν

αν δεν αφήνεις ευκαιρία κάπου να κακοβάνεις

και µόνο, αν κάνεις το κακό, η ψυχή σου γαληνεύει,

δικιά σου θα 'ναι τούτ' η Γης µ' όλα τα κάλλη που 'χει

κι έξοχος θα 'σαι Κύριος, αλλ' Ανθρωπος δε θα'σαι!

Πόλεις της Ευρώπης

µε µεγάλη ποδοσφαιρική

παράδοση

Το ποδόσφαιρο είναι σίγουρα το πιο διαδεδοµένο άθληµα
στην Ευρώπη. Υπάρχουν πόλεις των οποίων οι κάτοικοι ζουν και
αναπνέουν για το επόµενο µατς και που έχουν να επιδείξουν
ξακουστά γήπεδα.

Η πιο γνωστή ποδοσφαιρική πόλη στην Ευρώπη είναι
βέβαια η Βαρκελώνη, στην Ισπανία. Αν και η πόλη είναι έδρα της
Εσπανιόλ, όλοι στην πόλη αγαπούν την οµώνυµη οµάδα, τη
Μπαρτσελόνα. Το Καµπ Νου είναι τουριστική ατραξιόν και κάθε
αγώνας είναι µια γιορτή. Αξίζει επίσης να αναφέρουµε την ακαδηµία
της Μάσια, από όπου προέρχονται όπου ανδρώθηκαν ποδοσφαιρικά
πολλοί παίκτες.

Η άλλη ξακουστή ποδοσφαιρική πόλη της Ισπανίας είναι
φυσική η Μαδρίτη, έδρα της αιώνιας αντιπάλου της
Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ακόµα το σπίτι γνωστών
οµάδων, όπως η Ατλέτικο, η Ράγιο Βαγεκάνο και η Χετάφε. Τα πιο
µεγάλα της γήπεδα είναι το Μπερναµπέου, πόλος έλξης για πολλούς
τουρίστες που καταφτάνουν από όλο τον κόσµο, αλλά και το
Καλντερόν.

Στην Ιταλία η πόλη µε το µεγαλύτερο ποδοσφαιρικό
ενδιαφέρον είναι το Μιλάνο, έδρα της Μίλαν και της Ίντερ. Οι δυο
οµάδες έχουν κοινή έδρα, το γήπεδο του Σαν Σίρο, ένα από τα πιο
γνωστά γήπεδα του κόσµου. Η έτερη ποδοσφαιρική δύναµη της
Ιταλίας είναι η Ρώµη. Εκεί εδρεύουν δυο από τους µεγαλύτερους
αντιπάλους της χώρας, η Ρόµα και η Λάτσιο. Οι δυο οµάδες δεν
έχουν µόνο αθλητικές διαφορές αλλά και ιδεολογικές. Η έδρα των δύο
οµάδων είναι το στάδιο Ολίµπικο, αντάξιο του ιστορικού χαρακτήρα της
αιώνιας πόλης.

Ανηφορίζοντας προς τη µεγάλη Βρετανία φτάνουµε στο
Λονδίνο, µια από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές πόλεις µε οµάδες που
παίζουν σε τόσο υψηλό επίπεδο. Εκεί έχουν την έδρα τους κάποιες
από τις δηµοφιλείς οµάδες της Ευρώπης όπως η Τσέλσι, η
Άρσεναλ, η Τότεναµ, η Γουέστ Χαµ, η Κρίσταλ Πάλας, η Φούλαµ .
Φυσικά, κάθε γειτονιά έχει το δικό της γήπεδο και τις δικές της οπαδικές
παµπ.

Στην Αγγλία υπάρχουν βέβαια και άλλες πόλεις µε ποδοσφαιρική
παράδοση, όπως το Μάντσεστερ, έδρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτιντ και
της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και το Λίβερπουλ µε τη δηµοφιλή οµώνυµη
οµάδα.

Τέλος, πρέπει να αναφερθούµε στη Γλασκώβη, η οποία
βρίσκεται στη Σκωτία διαθέτει τις υπερδυνάµεις Σέλτικ και
Ρέιντζερς και τρία από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης: το Σέλτικ
Παρκ, το Άιµπροξ και το Χάµπντεν Παρκ.

Όλοι ζουν και αναπνέουν για το ποδόσφαιρο και ειδικά το
µεταξύ τους ντέρµπι.

Τσουτσόγλου Μιχάλης
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β ι β λ ί α Ράντγιαρντ Κίπλινγκ

Ο Τζόζεφ Ράντγιαρντ Κίπλινγκ (30

∆εκεµβρίου 1 865 - 1 8 Ιανουαρίου 1 936)

ήταν Βρετανός διηγηµατογράφος,

ποιητής και µυθιστοριογράφος, Είναι

ιδιαίτερα γνωστός για τα έργα

µυθοπλασίας, όπως Το Βιβλίο της

Ζούγκλας (µία συλλογή ιστοριών που

περιλαµβάνει και το "Ρίκκι-Tίκκι-Tάβι")

(1 894) και Κιµ (µία ιστορία περιπέτειας)

(1 901 ), διηγήµατα, όπως "Ο Άνθρωπος

που θα γινόταν βασιλιάς" (1 888), και

ποιήµατα όπως το "Αν. . . " (1 91 0)*
Ο Κίπλινγκ ήταν ένας από τους πιο δηµοφιλείς συγγραφείς στην Αγγλία,

τόσο στην πεζογραφία όσο και στο στίχο, στα τέλη του 1 9ου και στις αρχές

του 20ου αιώνα. Το 1 907, ο Κίπλινγκ τιµήθηκε µε το βραβείο Νόµπελ

Λογοτεχνίας και έγινε ο πρώτος αγγλόφωνος συγγραφέας που κέρδισε το

βραβείο αυτό αλλά και ο νεαρότερος αποδέκτης του.

Ο Κίπλινγκ θεωρείται από τους κορυφαίους στιλίστες της αγγλικής γλώσσας.

Η ποίησή του διαπνέεται από πνεύµα µυστικισµού, όµως αγγλοσαξωνικού

µυστικισµού, που υπαγορεύει θετική ενέργεια προς επικράτηση των

Βρετανών ως εκλεκτού λαού του Θεού. Στα δε µυθιστορήµατά του

συναντάται η αποικιοκρατική έπαρση βλέµµατος µε την τρυφερότητα λόγου

και την ανάγκη καθηµερινής δικαιοσύνης και ρυθµικής αντοχής που

επιβάλλει στον άνθρωπο η ζωή έξω από τα τοπία των πόλεων.

Παρόλο που πολλοί καταλογίζουν στο έργο του, όχι παντελώς αναίτια,

σοβινισµό και διάθεση εξωραϊσµού της αποικιοκρατίας, στην

πραγµατικότητα δεν λείπουν οι κριτικές βολές του Κίπλινγκ κατά του

αποικιοκρατικού συστήµατος.

Σύµφωνα µε το αγγλικό περιοδικό Masonic I l lustrated (Τεκτονικά

Εικονογραφηµένα), ο Κίπλινγκ έγινε µασόνος περίπου το 1 885, πριν από τη

συνήθη ελάχιστη ηλικία των 21 . Αργότερα έγραψε στους Times: "Για µερικά

χρόνια ήµουν Γραµµατέας της Στοάς. . . , που περιελάµβανε Αδελφούς

τουλάχιστον τεσσέρων δογµάτων. Μπήκα [ως µαθητευόµενος] από έναν

Βραχµάνο Ινδό, πέρασα [στο βαθµό του Εταίρου] από έναν Μωαµεθανό και

ανέβηκα [στο βαθµό του ∆ιδάσκαλου] από έναν Άγγλο. Ο Εξωτερικός

Φρουρός ήταν Ινδός Εβραίος".

Ο Κίπλινγκ αγάπησε τόσο τη µασονική του εµπειρία, ώστε απαθανάτισε τα

ιδανικά του στο διάσηµο ποίηµά του "Η Μητέρα Στοά" (The Mother Lodge).

από τη Βικιπαίδεια,

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

THEMANWHO WOULD BEKING

Η πένα του Κίπλινγκ µας ταξιδεύει στη µακρινή Ινδία, στην

Ινδία των αντιθέσεων και των εκπλήξεων, όπου το απίθανο συµβαδίζει

µε το πιθανό, το αναπάντεχο µε το αναµενόµενο, το φανταστικό µε το

πραγµατικό. ∆ιήγηµα που µας συναρπάζει καθώς ταξιδεύοντας στα

άγρια τοπία της Ινδίας µπλεκόµαστε σ' έναν κόσµο ξένο και αλλόκοτο.

∆υο ευρωπαίοι τυχοδιώκτες που αποφασίζουν να γίνουν

βασιλιάδες σε µια γωνιά απροσπέλαστη κι αφιλόξενη. Η µοίρα τους

επιφυλάσσει παράξενα παιχνίδια. Θα γνωρίσουν τη δόξα και το

µεγαλείο αλλά θα υποκύψουν στην ανθρώπινη φύση τους. Τούτο θα

τους οδηγήσει στο θάνατο.

Μια περιπέτεια που αποτυπώθηκε καταπληκτικά στην οµώνυµη

ταινία του αµερικανικού κινηµατογράφου σε µια παραγωγή του 1 976.

Η ταινία ήταν υποψήφια για

'Οσκαρ καλύτερου

διασκευασµένου σεναρίου

από τους Τζον Χιούστον και

Γκλάντις Χιλ.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο

Τζον Χιούστον και τους

κύριους ρόλους ερµηνεύουν

οι: Σον Κόνερι, Μάικλ Κέιν,

Κρίστοφερ Πλάµερ, Σαϊντ

Τζάφρεϊ, Σακίρα Κέιν.

"Ο νεαρός δηµοσιογράφος Ρούντγιαρντ Κίπλινγκ εργάζεται

στην Ινδία. Γνωρίζεται µε τους πρώην λοχίες του Βρεττανικού Στρατού

Ντάνιελ Ντρέιβοτ και Πίτσι Κάρνεχαν και το ενδιαφέρον του ανάβει,

όταν οι δύο λοχίες του εξηγούν το σχέδιό τους να πάνε στο άγριο και

πρωτόγονο Καφιριστάν, µέσω του Αφγανιστάν, για να πιάσουν την

"καλή". Πράγµατι, µετά από πολλές περιπέτειες, οι δύο λοχίες φτάνουν

στο χωριό 'Ερ-Χερµπ του Καφιριστάν και γνωρίζονται µε τον Μπίλι

Φις, έναν πρώην στατιώτη, ο οποίος γίνεται πιστός τους φίλος και µε

τον επικεφαλής του χωριού, τον 'Οοταχ, τον οποίον βοηθούν να

νικήσει µια εχθρική πόλη. Χάρη στο θάρρος του Ντρέιβοτ, οι άνδρες

και από τους δύο στρατούς, τον ανακηρρύσουν Βασιλιά και θεό τους

ταυτόχρονα. Φυσικά ο Ντρέιβοτ καλείται στην 'Αγια Πόλη του

Σικάντεργκουλ, όπου µετά από αρκετές αµφιβολίες για το άτοµό του,

επικυρώνουν τους τίτλους του ως Βασιλιά και θεό όλου του

Καφιριστάν και του δίνουν την απόλυτη δύναµη. Πολύ σύντοµα, ο

Ντρέιβοτ αρχίζει να πιστεύει και ο ίδιος ότι είναι θεός και απόγονος του

Μεγάλου Αλεξάνδρου. 'Οταν αποφασίζει να παντρευτεί και να κάνει

βασίλισσα µια όµορφη κοπέλα του Καφιριστάν, οι άνθρωποι του

τόπου γεµίζουν αµφιβολίες, οι οποίες επιβεβαιώνονται όταν η

τροµαγµένη κοπέλα τον δαγκώνει στη διάρκεια της γαµήλιας τελετής

και από την πληγή τρέχει αίµα, πράγµα που αποδεικνύει ότι δεν είναι

ούτε θεός, ούτε αθάνατος, αλλά ένας κοινός θνητός. Οι άνθρωποι του

Καφιριστάν αρχίζουν τότε την οργισµένη καταδίωξη του Ντρέιβοτ και

των φίλων του. . . "

*ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ...

Αν μπορείς να κρατάς το κεφάλι ψηλά όταν γύρω σου όλοι
τον εαυτό τους εχάσαν δειλά, και για τούτο μαζί σου τα βάζουν,
στον εαυτό σου αν μπορείς να 'χεις πίστη όταν όλοι για σένα αμφιβάλλουν
μα κι αδιάφορος να 'σαι κι ορθός στις δικές τους μπροστά αμφιβολίες,
αν μπορείς να υπομένεις χωρίς ν' αποστάσεις ποτέ καρτερώντας,
ή μπλεγμένος με ψεύτες, μακριά να σταθείς, αν μπορείς απ' το ψέμα
κι αν γενείς μισητός, να μη δείξεις στρατί στο δικό σου το μίσος,
κι ούτε τόσο καλός να φανείς κι ούτε τόσο σοφά να μιλήσεις,

αν μπορείς να ονειρεύεσαι δίχως να γίνεις του ονείρου σου σκλάβος,
αν μπορείς να στοχάζεσαι δίχως τη σκέψη να κάνεις σκοπό σου,
αν μπορείς την λαμπρήν ανταμώνοντας Νίκη ή τη μαύρη φουρτούνα,
να φερθείς με τον ίδιο τον τρόπο στους δυο κατεργάρηδες τούτους,
αν μπορείς να υποφέρεις ν' ακούς την αλήθεια που ο ίδιος σου είπες,
στρεβλωμένη από αχρείους, να γενεί μια παγίδα για ηλίθιους ανθρώπους,
ή αν τα όσα η ζωή σού έχει δώσει αντικρίσεις συντρίμμια μπροστά σου,
κι αφού σκύψεις, ν' αρχίσεις ξανά να τα χτίζεις με σκάρτα εργαλεία,
αν μπορείς να σωριάσεις μαζί τ' αγαθά και τα κέρδη σου όλα,
κι αν τολμήσεις με μια σου ζαριά όλα για όλα να παίξεις
και να χάσεις τα πάντα και πάλι απ' την πρώτη σου αρχή να κινήσεις,
και να μην ψιθυρίσεις ποτές ούτε λέξη για τα όσα έχεις χάσει,
κι αν μπορείς ν' αναγκάσεις με βία, την καρδιά σου, τα νεύρα, το νου σου,
να δουλέψουν για σέναν ακόμα κι αφού τσακιστούνε στο μόχθο,
και ν' αντέξεις σ' αυτό σταθερά όταν τίποτε εντός σου δεν θα 'χεις
άλλο εξόν απ' τη θέληση που όρθια θα κράζει σε τούτα «Κρατάτε»,
αν μπορείς να μιλάς με τα πλήθη κι ακέριος στο ήθος να μένεις,
ή αν βρεθείς με ρηγάδες χωρίς τα μυαλά σου να πάρουν αέρα,
κι αν ποτέ, ούτε οι φίλοι ούτε οι εχθροί να σε κάνουν μπορούν να πονέσεις,
τον καθένα αν ζυγιάζεις σωστά και κανέναν πιο πρόσβαρα απ' άλλον,
αν μπορείς να γεμίζεις το αμείλιχτο ένα λεφτό της κάθε ώρας
στην αξία των εξήντα μοιραίων δευτερόλεφτων της διαδρομής του,
τότε θα 'ναι όλη η Γη σα δικιά σου, ως και κάθε που υπάρχει σε τούτη,
και —περισσότερο ακόμα— θε να 'σαι ένας άνθρωπος πλέριος, παιδί μου.



Το Καρναβάλι του Harlequin" (1923-24), Joan Miro 1893-1983

“Θέλω να δολοφονήσω τη ζωγραφική”συνήθιζε να λέει ο Μιρό, ένας από τους πιο γνωστούς σουρεαλιστές
δηµιουργούς του 20ου αιώνα. Ο Καταλανός ζωγράφος, αντιτάχθηκε σε όλο το παραδοσιακό κόσµο της τέχνης, καθώς
θεωρούσε ότι προωθούσε την τέχνη σαν ένα αξεσουάρ των πλουσίων και εκεί γεννήθηκε και η περίφηµη φράση του περί
“δολοφονίας” της ζωγραφικής. Αντανακλώντας τον πολιτικό αναβρασµό στην Ισπανία, δηµιούργησε τη συλλογή ‘Άγριοι
Πίνακες’ (1 934-1 936) οι οποίοι ξεχειλίζουν από βία, σεξουαλισµό και γκροτέσκο ανθρώπινες φιγούρες.

Ο Μιρό γνωρίστηκε αρχικά µε το κίνηµα του ντανταϊσµού και αργότερα µε τους υπερρεαλιστές, κάτω από την
επίδραση των οποίων άρχισε να διαµορφώνει ένα ιδιαίτερο και προσωπικό ύφος στη ζωγραφική του. Με τη γέννηση της
κόρης του πέρασε µια περίοδο καλλιτεχνικού πειραµατισµού µε πολλά µέσα – λιθογραφία και χαρακτική, παστέλ,
ανάγλυφα, γλυπτά, ενσωµατώνοντας αντικείµενα που έβρισκε και πίνακες κολάζ – και σπάσιµο των συµβάσεων ωθώντας
τις φόρµες στα όρια τους.

ο ∆ιόνυσος σε ναυτικό αµαξίδιο (carrus navalis)




