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Οι βενετσιάνικες µάσκες
κατασκευάζονται από δέρµα, papier
mache, πορσελάνη ή µε µια πρωτότυπη
τεχνική από γυαλί.
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Ένα Λαϊκό δράµα σε
τρεις πράξεις...

“Αύριο, λες, και μέσα σ‛ αυτήν τη μικρή αναβολήπαραμονεύει ολόκληρο το πελώριο ποτέ."
Τάσος Λειβαδίτης

Σαρλ
Μπωντλαίρ

Ο ποιητής, αισθάνεται πως η
χυδαία πραγµατικότητα τον έχει
αλλοτριώσει. Από εδώ πηγάζει το
ιδιότυπο συναίσθηµα της πλήξης και της
µελαγχολίας –το spleen – που διαπερνά
τους στίχους του Μπωντλαίρ και
εξελίσσεται σε αυτοκαταστροφική
αναζήτηση και συνδιαλλαγή µε το
θάνατο.

Επικαιρότητα:
Αγροτικό,
Ασφαλιστικό,
Προσφυγικό...

το σεξ ωφελεί

τους άντρες

µε 7 τρόπους!

Κόκκινη Κάρτα σε ∆ιαιτητή!
Από τα παράξενα και διασκεδαστικά των γηπέδων. Ο
παίκτης Ντουρσούν της Τράνζοσπορ στον αγώνα µε την
Γαλατασαράι µέσα σε µία γενική αναταραχή καταφέρνει και
πέφτει στα χέρια του η κόκκινη κάρτα.

Συµφωνία

της

Βάρκιζας σελίδα 7
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Μουσικοθεραπεία
Οι αρχαίοι Έλληνες διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο για την ανάδειξη

της µουσικής ως θεραπευτικό µέσο. Η εκτεταµένη εφαρµογή της βασιζόταν στην
κλινική παρατήρηση. Ο Θεόφραστος υποστήριζε ότι µε τον αυλό του
µπορούσε να αντιµετωπίσει τα συµπτώµατα της επιληψίας...
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

"15 ΗΜΕΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΑΟΣ" ,αυτόςείναι ο τίτλος της Βελγικής lesechos.
Σε αυτό το άρθρο περιγράφεταιη δραματική κατάσταση που θαεπικρατήσει στην Ελλάδα σεπερίπτωση που προχωρήσουν τασχέδια για κλείσιμο των συνόρων.
Η κατάσταση στην Ευρώπη,μετά την σύνοδο κορυφής τηςπροηγούμενης εβδομάδας,επιδεινώνεται καθώς υπάρχειμονομερές κλείσιμο συνόρων με τηνΑθήνα να φοβάται την απομόνωση.Η Ελλάδα θα βρεθεί αντιμέτωπημε μία τεράστια ανθρωπιστικήκρίση αν οι μετανάστεςμπλοκαριστούν στον δρόμο προςτα Σκόπια. Θα μετατραπεί τότε σεένα απέραντο λάκκο προσφύγων.
Βέβαια ο κύριος Σούλτς μέσωτης Γερμανικής τηλεόρασης,επισήμανε ότι "Αυτό πουχρειαζόμαστε είναι μία κατανομή τωνπροσφύγων στην Ευρώπη" και ότι "Η

Τουρκία πρέπει να είναι εταίρος μας" και
ομολογουμένως πρόσθεσε ότι οι
συνομιλίες του με τις Τουρκικές αρχές
έδειξαν ότι έχουν την βούληση να
βοηθήσουν.

"ΕΙΔΟΜΕΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΠΙ ΤΟΥΘΕΜΑΤΟΣ"!

Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Ο
Με τους αγρότες τώρα, πουκάθε φορά που πρόκειται ναφορολογηθούν κάτι παθαίνουν.
Όλοι οι άλλοι βρε παιδιά τι είναιπου πληρώνουν? Σε πηγάδικατούρησαν? Εσείς γιατί πρέπει και

τις επιδοτήσεις να παίρνετε καιφυσικά να τις τρώτε σε αμαξάκιαπολυτελείας και μπουζούκια και τηνζωάρα σας να κάνετε? Όταν δείτε τασκούρα βέβαια και ότι σας κόβουν ταπλουσιοπάροχα προνόμιά σας εσείςκλείνετε δρόμους με τα τρακτέρ σας,ταλαιπωρείτε τον ήδη ταλαιπωρημένοπολίτη και δεν έφτανε αυτόκατεβήκατε και στην Αθήνα. Ε,νομίζω φτάνει ,ήρθε η ώρα ναπληρώσετε κι εσείς.
Βέβαια από την άλλη οκύριος Τσίπρας, όπως όλοι οιπροηγούμενοι πρωθυπουργοίμάλλον αρχίζει σιγά  σιγά νακάνει πίσω. Χαρακτήρισε ως καλήβάση διαλόγου τις προτάσεις τωναγροτών στην συνάντηση πουείχαν,τονίζοντας ότι επιθυμεί τηνδυνατότητα ύπαρξης ενόςμόνιμου συμβουλίου με μέληαγροτών και της κυβέρνησηςπροκειμένου να υλοποιηθούν οιμεγάλες μεταρρυθμίσεις στοναγροτικό χώρο. Όπως τόνισε κατάτην διάρκεια της συνάντησης οκ.Τσίπρας "Δεν θέλω να αποφύγωκαθόλου την συζήτηση όμως κάποιαστιγμή πρέπει να κουβεντιάσουμε ταμεγάλα προβλήματα. Είμαι υπέρ τουδιαλόγου,ο διάλογος όμως να οδηγείσε λύσεις".

Άντε να δούμε ποιος θαπληρώσει πάλι την νύφη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Και αυτό καλά κρατεί...
Χαμένοι θα είναι όσοιεργάζονται, άρα τιμωρείτε ηεπιχειρηματικότητα και ηεργατικότητα. Ενώ στουςκερδισμένους είναι οιφοροδιαφεύγοντες και οι ήδησυνταξιούχοι. Όσοι δηλαδή δενπληρώνουν φόρους, παρακρατούντον Φ.Π.Α και όσοι έσπευσαν να

βγουν νωρίς στην σύνταξη, άλλεςφορές με προσυνταξιοδοτικόκαθεστώς, με υψηλές αποδοχές καιτώρα μένουν (σχετικά) στοαπυρόβλητο.
Άντε λοιπόν να είμαστε καλά ναπληρώνουμε!!!!

*μέχρι να τυπωθεί το 30ο φύλλο ελπίζω
να έχουν λυθεί κάποια από αυτά.

ΠΟ Λ Ι Τ Ι ΚΗ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ γράφει η Κωνσταντίνα Γρίβα
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Ένα Λαϊκό δράµα σε τρεις πράξεις του Αντώνη
Τσιοτσιόπουλου που παρουσίασαν
οι Τσούκου Τσούκου στο "BAUMSTRASSE" (∆ρόµος µε
∆έντρα).

Ένα δυνατό έργο µε χαρακτήρες "ζωντανούς", άνθρωποι
καθηµερινοί που προσπαθούν να επιβιώσουν σε συνθήκες
ανισότητας και εκµετάλλευσης:
• η ταµίας, το κορίτσι της διπλανής πόρτας,
• ο σεκιουριτάς , που η ζωή του έδειχνε πως θα γινόταν άλλος,
• ο µπάρµαν, ο προσγειωµένος που σπούδασε τη ζωή στο
πεζοδρόµιο,
• η Μαρία, που γκρινιάζει γιατί ο Χρηστάκης της δεν είναι αυτός

που ονειρευόταν,
• ο Χρηστάκης, που
παλεύει, όχι για τον ίδιο
αλλά για τη Μαρία, αλλά
η ζωή του τα 'χει φέρει
δύσκολα
• και τέλος ο Βαγγέλης
που τους βλέπει όπως το
µυαλό του θέλει και
αντέχει (ή δεν αντέχει)
κάθε φορά. . . .
και τα συναισθήµατα
των θεατών να
εναλλάσσονται:
αγωνία, συµπάθεια,
απόρριψη...και γέλιο.
• Και είναι και ένα άλλο
πρόσωπο,
σκοτεινό. . . .χειραγωγός,
πειρασµός, συνείδηση,
alter ego, θάνατος. . .θεός;
Σκοτεινός τύπος του
οποίου η ταυτότητα
επαφίεται στον θεατή

Το έργο, όπως το παρουσιάζει ο ίδιος ο σεναριογράφος
και σκηνοθέτης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, «είναι ένα έργο µε
που µε αφορµή το λαϊκό τραγούδι, οργανώνει µια ληστεία και
καταλήγει σώβρακο. Βρισκόµαστε σε ένα υποκατάστηµα µιας
µεγάλης αλυσίδας καταστηµάτων. Από τα καταστήµατα αυτά που
τους πας τα χρήµατα σου και τα φυλάνε για να µη σου τα
κλέψουν. Με αµφίβολα µέχρι στιγµής αποτελέσµατα.
Βρισκόµαστε επίσης και σε ένα Μπαρ. Το µπαρ είναι ένα είδος

καταστήµατος και αυτό, που πας τα
χρήµατα σου και τα ανταλλάσεις
κυρίως µε αλκοόλ. Καµιά φορά
βρισκόµαστε και σε µια αίθουσα
ενός άλλου καταστήµατος, από
αυτά που ψάχνουν τους λόγους για
τους οποίους κάποιος
προσπάθησε να σου κλέψει τα
χρήµατα που είτε εσύ θέλησες να
φυλάξεις, είτε να µετατρέψεις σε
αλκοόλ. Και µια άλλη, σε ένα
κατάστηµα που αν δεν έχεις
χρήµατα για να φυλάξεις και να
πιείς, υπάρχει µεγάλη πιθανότητα
να βρεθείς έγλειστος.
Γενικά βρισκόµαστε σε

καταστήµατα. Γενικά. . .
Για να µπορέσουµε να

συνεννοηθούµε όµως από εδώ και
στο εξής λίγο πιο εύκολα, ας
ονοµάσουµε το πρώτο κατάστηµα
Τράπεζα, το δεύτερο Μπαρ, το
τρίτο αίθουσα ανακρίσεων και το

τέταρτο ψυχιατρική κλινική. Και για να µπορέσουµε να
συνεννοηθουµε ακόµα καλύτερα, είναι βράδυ λέει, στο «Στάλκερ»,
σ’ ένα µπαρ στο Αιγάλεω κι ο Χρήστος προσπαθεί να ψήσει το
Βαγγέλη, να πάνε και να µπουκάρουνε σε µια τράπεζα λέει. . .
Έχουνε πιει τον πάτο τους και η µουσική να παίζει το µια
γαρδένια η καρδιά µου, του Τερλέγκα. Έτσι ξεκινάει λέει, το
έργο… Ο Βαγγέλης λέει, εντάξει λέει, πάµε, ο Χρηστάκης
γουστάρει, πίνουνε κι άλλο, το κανονίζουνε, πάνε µπουκάρουνε
και σκάνε οι µπάτσοι… Τι να κάνουνε, πιάνουνε οµήρους τους
πελάτες και ταµπουρώνονται και οι µπάτσοι απ’ έξω και η γυναίκα
του Χρηστάκη να γκρινιάζει και ο Βαγγέλης να τα ‘χει παίξει και
ένας τύπος λέει, που σκάει από το πουθενά και λέει ό, τι παπάρα
του κατέβει και µετά τελειώνει, λέει, το έργο, λέει…»

Παίζουν: Κώστας Φυτίλης, Σταύρος Μοίρας, Θάνος
Αλεξίου, Στέλλα Αντωνίου, Σάββας Κοβλακάς, Βάλια
Μπλέσιου, Μαρίνα Σαµάρκου, Αντρέας Μιχόπουλος,
Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Ρωµανός Παπαζώτος

Ο χώρος που στέγασε την
παράσταση είναι το
"BAUMSTRASSE", ο θίασος
"∆ρόµος µε ∆έντρα".

Ο θίασος "∆ρόµος µε ∆έντρα",
ιδρύθηκε το 2000 από την
σκηνοθέτη και ηθοποιό Μάρθα
Φριντζήλα και από τον συνθέτη
και σκηνογράφο Βασίλη
Μαντζούκη. Στα δώδεκα χρόνια
της πορείας του, ο θίασος έχει
παρουσιάσει θεατρικές

παραστάσεις και πειραµατικά θεατρικά και µουσικά δρώµενα ενώ
έχει λάβει µέρος σε θεατρικά και µουσικά φεστιβάλ στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Έχει συνεργαστεί µε το Εθνικό θέατρο, το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το ∆ιεθνές Ινστιτούτο Θεάτρου, το
Κέντρο Αρχαίου ∆ράµατος “∆εσµοί”, το Brooklyn Academy of
Music BAM, το θέατρο του Νέου Κόσµου, το θέατρο Χώρα,το
"Μουσικό Χωριό" στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, καθώς και µε το
Stockton University και το Princeton University of New Jersey.

Baumstrasse, Σερβίων 8, Αθήνα, (2ος Όροφος), www.dentra.gr

Χατζηµατζόγλου Βάγια

Πήγαµε και είδαµε το "ΣΟΥΡΕΛΑΪΚΕΝ"



σελίδα 4

Ο Κάρολος Μπωντλέρ (Charles Pierre Baudelaire)
γεννήθηκε στο Παρίσι το 1 821 , όταν ο πατέρας του ήταν
εξήντα και η µητέρα του είκοσι έξι ετών

Ο πατέρας του Μπωντλέρ ήταν άνθρωπος µορφωµένος,
αφοσιωµένος στα ιδανικά του ∆ιαφωτισµού και ερασιτέχνης
ζωγράφος. Με τον θάνατό του το 1 827 άφησε στον Σαρλ
πλούσια πνευµατική κληρονοµιά. Έναν χρόνο αργότερα, η
µητέρα του παντρεύτηκε τον Συνταγµατάρχη Οπίκ, πράξη που ο
Μπωντλαίρ ποτέ δεν της συγχώρεσε.

Μετά τις σπουδές του στη Λυών και στο Παρίσι,
αποφασισµένος πια πως µόνο η ποίηση τον ενδιαφέρει, κι έπειτα
από ένα καταναγκαστικό ταξίδι στις Ινδίες (1 841 -42), ο
Μπωντλέρ βρέθηκε πάλι στο Παρίσι, κληρονόµος µιας σεβαστής
περιουσίας και έτοιµος να αφοσιωθεί στην ποίηση. Εκεί
συνδέεται µε την Ζαν Ντυβάλ (Jeanne Duval), µια νεαρή µιγάδα,
η οποία θα τον µυήσει στις ηδονές αλλά και στις πληγές του
πάθους.

∆ανδής και χρεωµένος, τίθεται υπό δικαστική επιτήρηση
το 1 842 και διάγει άθλιο βίο. Έζησε µια ζωή σύντοµη αλλά
έντονη, γεµάτη πάθη και καταχρήσεις που τον εξάντλησαν
σωµατικά, λάτρεψε τη Μαύρη Αφροδίτη των ποιηµάτων του,
την Ζαν Ντυβάλ, «ανακάλυψε» και µετέφρασε τον Πόε, και
υπέστη το διωγµό και την καταδίκη για τα Άνθη του Κακού
(1 857), που θεωρήθηκαν προσβλητικά της δηµοσίας αιδούς, και
που µόλις το 1 949 αποκαταστάθηκαν και συνέχισαν να
εκδίδονται χωρίς «παράνοµες» λύσεις και απαγορεύσεις.

Το 1 864, έχοντας σπαταλήσει την περιουσία του, πήγε στις
Βρυξέλλες, όπου έζησε δυο άθλια και στερηµένα χρόνια.
Πεθαίνει στο Παρίσι από πάρεση και αφασία το 1 867.
Ενταφιάζεται στο Κοιµητήριο του Μονπαρνάς (6ο τµήµα), στον
ίδιο τάφο µε τον πατριό και την µητέρα του.

Η τρίτη έκδοση των «Ανθέων» (1 868) δεν θα βρει τον
Μπωντλέρ εν ζωή.

Μετά τον θάνατό του, η λογοτεχνική του κληρονοµιά
δηµοπρατήθηκε και τελικά αγοράστηκε από τον εκδότη Μισέλ
Λεβί για 750 φράγκα. Η δικαστική απόφαση του 1 857 δεν
ανακλήθηκε πριν από το 1 949, οπότε και έγινε αποκατάσταση
του πλήρους έργου του Μπωντλέρ.

Το γνωστότερο έργο του σήµερα είναι τα Άνθη του
Κακού, µια συλλογή η οποία όταν κυκλοφόρησε, το 1 857,
προκάλεσε τέτοιες αντιδράσεις που ο Μπωντλέρ
καταδικάστηκε για προσβολή της δηµοσίας αιδούς, και έξι
από τα ποιήµατα του απαγορεύτηκαν. Μάλιστα, η εφηµερίδα
Le Figaro έγραφε λίγο µετά την κυκλοφορία του βιβλίου: «Σε
ορισµένα σηµεία αµφιβάλλουµε για την πνευµατική υγεία του Κου
Μπωντλέρ. Όµως ορισµένα άλλα δεν µας επιτρέπουν περαιτέρω
αµφιβολίες. Κυριαρχεί, ως επί το πλείστον, η µονότονη και
επιτηδευµένη επανάληψη των ίδιων πραγµάτων, των ίδιων
σκέψεων. Η αηδία πνίγει την αχρειότητα—για να την
καταπολεµήσει σµίγει µε το µόλυσµα».

Σήµερα, ο Σαρλ Μπωντλέρ συγκαταλέγεται µεταξύ των
κορυφαίων ποιητών της Γαλλίας αλλά και της παγκόσµιας
λογοτεχνίας, µε το όνοµά του να βρίσκεται µεταξύ των Κλασικών.
«Ο Σαρλ Μπωντλέρ είναι ο πρώτος οραµατιστής, ο βασιλεύς
όλων των ποιητών, ένας θεός» είπε γι’ αυτόν ο νεαρός
Rimbaud ενώ χαρακτηρίστηκε «∆άντης µιας παρηκµασµένης
εποχής».

ΤΑ ΑΝΘΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ

Στα άνθη του κακού, για πρώτη φορά ο θάνατος
ονοµάζεται στην αξεπέραστη φυσική του πραγµατικότητα.
Στα Άνθη του κακού ο Μπωντλαίρ συνέλαβε και συµφιλίωσε
τη µοντέρνα συνείδηση. Η ποίησή του είναι αστική,

αναφέρεται στα πρόσωπα
και τη ζωή της
µεγαλούπολης, αλλά
ουσιαστικό θέµα της είναι
η κατάσταση του ποιητή.
Ο ποιητής βιώνει την
αποτυχία της εξέγερσής
του ενάντια στην
ανθρώπινη κακία γι’ αυτό
νιώθει εξόριστος και
µόνος ανάµεσα στο
πλήθος. Αντιδρά στην
κοινωνική αδιαφορία µε
αλαζονεία, σαδισµό και
αυτάρεσκη απόκρυψη του
εαυτού του από τους
άλλους. Ο ποιητής,
αισθάνεται πως η χυδαία
πραγµατικότητα τον έχει
αλλοτριώσει. Από εδώ

πηγάζει το ιδιότυπο συναίσθηµα της πλήξης και της
µελαγχολίας –το spleen – που διαπερνά τους στίχους του
Μπωντλαίρ και εξελίσσεται σε αυτοκαταστροφική
αναζήτηση και συνδιαλλαγή µε το θάνατο.

ΣΑΡΛ ΠΙΕΡ ΜΠΩΝΤΛΑΙΡ

συνέχεια στη σελίδα 5
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ΣΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Η ανοησία, τ' αµάρτηµα, η απληστία κι η πλάνη
κυριεύουνε τη σκέψη µας και φθείρουν το κορµί µας
κι ευχάριστα τις τύψεις µας θρέφουµε στην ψυχή µας,
καθώς που θρέφουν πάνω τους τις ψείρες οι ζητιάνοι.

Στα µετανιώµατα άναντροι κι αµαρτωλοί ως την άκρια
ζητάµε πληρωµή ακριβή για κάθε µυστικό µας
και ξαναµπαίνουµε εύκολα στον βούρκο τον παλιό µας,
θαρρώντας πως ξεπλένεται µε τα δειλά µας δάκρυα.

Πάνω απ' το προσκεφάλι µας ο Σατανάς γερµένος,
πάντα στα µάγια του Κακού το νου µας νανουρίζει,
την πιο ατσαλένια θέληση µε µιας την εξατµίζει,
αυτός ο µέγας χηµικός, ο Τετραπερασµένος.

Ο ∆ιάολος, το νήµα αυτός κρατάει που µας κουνάει!
Τα πράµµατα τα βροµερά πιότερο τ' αγαπάµε
κι όλο προς την Κόλαση κάθε στιγµή τραβάµε,
µε δίχως φρίκη, ανάµεσα στο σκότος που βροµάει.

Σαν τον φτωχό ξεφαντωτή που πιπιλάει µε ζάλη
µιας παλιάς πόρνης αγκαλιά, χιλιοβασανισµένη,
κλεφτά αρπάζουµε κι εµείς καµιά ηδονή θλιµµένη
που τήνε ξεζουµίζουµε σα σάπιο πορτοκάλι.

Σαν ένα εκατοµµύριο σκουλήκια, µυρµηγκώντας,
µες στο µυαλό µας κραιπαλούν του ∆αίµονα τα πλήθη,
κι όταν ανάσα παίρνουµε, ο Θάνατος στα στήθη
σαν άυλος ποταµός κυλάει, σιωπηλά θρηνώντας.

Αν το φαρµάκι κι η φωτιά κι η βία και το µαχαίρι
δεν έχουνε τα φανταχτά κεντίδια ακόµα κάνει
στο πρόστυχο της µοίρας µας και άθλιο καµβοπάνι
είναι που λείπει απ' την ψυχή µας το θάρρος-κι απ' το χέρι.

Μα µες στις σκύλες, τους σκορπιούς, τα φίδια, τα τσακάλια,
τους πάνθηρες, τους πίθηκους, τους γύπες, τα θηρία,
που γρούζουν, σέρνονται, αλυχτούν κι ουρλιάζουν µε µανία
µες στων παθών µας τ' άτιµο κλουβί, προβαίνει αγάλια,

θεριό πιο βρώµικο, κακο, την ασκήµια του να δείξει!
Κι αν δε σαλεύει κι ούτε ακούει κανείς το ουρλιαχτό του,
όλη τη γης θα ρήµαζε, και στο χασµουρητό του
θα ήθελε να κατάπινε τον κόσµο..αυτό 'ναι η Πλήξη

που µ' ένα δάκρυ αθέλητο στα µάτια της κοιταζεις,
καθώς καπνίζει τον ούκα, κρεµάλες να στηλώνει.
Και ξέρεις, αναγνώστη, αυτό το τέρας πως δαγκώνει!
-Ω, αναγνώστη υποκριτή, αδέρφι, που µου µοιάζεις!

Μαριλού (Κολιού Μαρία)

Σαρλ Μπωντλαίρ
συνέχεια από τη σελίδα 4

«Ο Θάνατος του Νεκροθάφτη»,

1893.

Η θηλυκή έκδοση του αγγέλου του

θανάτου είναι κοµψή και

µυστηριώδης, αγαλµατένια µα, την

ίδια στιγµή, και δυναµική και οι

αψιδωτές φτερούγες της

περιβάλλουν το σώµα της και µαζί

τον ετοιµοθάνατο νεκροθάφτη του

τίτλου. Ο Carlos Schwabe, εδώ,

δίνει ζωή στα λόγια του

Beaudelaire στο ποίηµά του "Ο

Θάνατος των Φτωχών" (από τα

"Άνθη του Κακού") όπου

περιγράφει τον Θάνατο ως άγγελο

που κρατά στα µαγικά του χέρια τη

γαλήνη µας και το δώρο των

υπέροχων ονείρων.

Το Καρναβάλι και οι λόγοι που δηµιούργησαν τη µάσκα
και τα κουστούµια µεταµφίεσης, είναι απόρροια διαφόρων
κοινωνικών συνθηκών και η χρήση τους άλλαζε ανά τους
αιώνες.

Σύµφωνα µε αρχειακό υλικό, οι βενετσιάνικες µάσκες

φοριούνταν στην πόλη της Βενετίας, από τον Μεσαίωνα, τον 1 2ο

και 1 3ο αιώνα. Οι µάσκες φοριούνταν στην πόλη της Βενετίας από

πρόσωπα που ήθελαν να κρυφτούν από τους δανειστές τους,

άτοµα είχαν παράνοµες σχέσεις, άτοµα που έπαιζαν τυχερά

παιχνίδια κ.α.

Η ανωνυµία της µάσκας δηµιούργησε µια ιδιόρρυθµη
“ισότητα” ανάµεσα στους πολίτες της Βενετίας, ευνόησε την
ανάπτυξη του αυτοσχέδιου θεάτρου του δρόµου, της
Commedia dell’arte αλλά διευκόλυνε άτοµα που διέπρατταν
παράνοµες δραστηριότητες, κλοπές, βιασµούς, φόνους ή άτοµα

σαν τον διαβόητο καρδιοκατακτητή Τζάκοµο Καζανόβα, που

έγραψε ιστορία ξελογιάζοντας το «αδύναµο φύλο», ακόµη και

µοναχούς και µοναχές που µε την κάλυψη µιας µάσκας,

επιδίδονταν σε ασυδοσίες.

Έτσι, η υπερβολική χρήσης µάσκας στην καθηµερινή ζωή

από τους ελευθεριάζοντες πολίτες και ταξιδιώτες της Βενετίας,

ανάγκασε τις αρχές να εκδώσουν νόµους και διατάγµατα για τον

περιορισµό και τον έλεγχο της και τελικά µετά την πτώση της

∆ηµοκρατίας της Βενετίας και κατά τη διάρκεια της αυστριακής

κατοχής, η χρήση της απαγορεύτηκε εκτός από την περίοδο της

Αποκριάς ή σε ιδιωτικούς χορούς.

Οι πιο γνωστές βενετσιάνικες µάσκες
Οι βενετσιάνικες µάσκες κατασκευάζονται από δέρµα,

papier mache, πορσελάνη ή µε µια πρωτότυπη τεχνική από
γυαλί.

Μερικές από τις πιο γνωστές µάσκες είναι οι:
Bauta: µια µάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο. Ήταν

από παλιά ένα παραδοσιακό κοµµάτι τέχνης, µε έντονο πηγούνι,

χωρίς στόµα και πολλά επίχρυσα µέρη. Η µάσκα έχει τετράγωνο

σαγόνι µε κλίση προς τα πάνω για να επιτρέπει στο χρήστη να

µιλά, να τρώει και να πίνει εύκολα χωρίς να χρειάζεται να την

βγάζει, διαφυλάσσοντας έτσι την ανωνυµία του. Η Bauta συχνά

συνοδεύεται από µια κόκκινη κάπα.

Colombina: είναι µισή µάσκα (καλύπτει µόνο τα µάτια),
συχνά µε περίτεχνη διακόσµηση από χρυσό, ασήµι κρύσταλλα και

φτερά. Κρατιέται στο πρόσωπο µε ένα µπαστούνι ή δεµένη µε

κορδέλα, όπως και οι περισσότερες άλλες βενετσιάνικες µάσκες

Medico della Peste (γιατρός της πανούκλας): Η µάσκα
αυτή έχει ένα µακρύ ράµφος και είναι µία από τις πιο παράξενες

και αναγνωρίσιµες βενετσιάνικες µάσκες. Ο εντυπωσιακός

σχεδιασµός της έχει µακάβρια ιστορία: προέρχεται από τον 1 7ο

αιώνα, όταν ο γάλλος γιατρός Charles de Lorme, την υιοθέτησε

µαζί µε άλλες υγειονοµικές προφυλάξεις, ενώ θεράπευε θύµατα

της πανούκλας. Η µάσκα είναι λευκή και αποτελείται από ένα κοίλο

ράµφος ενώ γύρω από τα µάτια διακοσµείται µε κρυστάλλους.

Moretta: πρόκειται για µια οβάλ µάσκα µε µεγάλες τρύπες
για τα µάτια, που φοριούνταν από τις γυναίκες των πατρικίων. Η

µάσκα διαθέτει επίσης πέπλο που κρέµεται στο λαιµό.

Larva ή Volto: Είναι µια µάσκα που καλύπτει όλο το
πρόσωπο. Παλιότερα ήταν συνήθως λευκή και µε έναν…

τρισδιάστατο σχεδιασµό που την έκανε πιο άνετη σε σχέση µε

άλλες µάσκες. Συνοδεύεται από ένα τριγωνικό καπέλο και µανδύα

έτσι ώστε να αυξάνεται η αύρα του µυστηρίου.

Βέβαια υπάρχουν πολλές ακόµη µάσκες όπως οι:

Arlecchino, Brighel la, Burrattino, Pantalone, Pierrot, Pulcinel la,

Gatto κ.ά. .

Σε γενικές γραµµές, όλες οι βενετσιάνικες µάσκες
µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο µεγάλες κατηγορίες. Στις
αποκριάτικες µάσκες και σ’ αυτές της Commedia dell’arte.

Σοφιανού Μαρία

Η ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΙΚΗ

ΜΑΣΚΑ
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Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, επίσηµα

γνωστή ως Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή

Ένωση, θεωρείται η σηµαντικότερη και

ιστορικότερη συνθήκη της Ευρωπαϊκής

ηπείρου και η δεύτερη οµοίως σε παγκόσµια

κλίµακα µετά εκείνης της ίδρυσης του ΟΗΕ.

Ιστορικά δεν υπήρξε ποτέ στην παγκόσµια

ιστορία παρόµοια συνθήκη µε τόσο πλούσιο

οικονοµικό, πολιτικό, κοινωνικό και

πολιτισµικό περιεχόµενο, που να διατηρούσε

ταυτόχρονα και το "ισότιµον" των

συµµετεχόντων κρατών.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ, που
έλαβε το όνοµά της από την πόλη
Μάαστριχτ στην οποία υπεγράφη στις 7
Φεβρουαρίου του 1 992, αποτελεί την τρίτη
κατά σειρά θεµελιώδη συνθήκη µε την οποία

ολοκληρώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως

σύγχρονος θεσµός, ύστερα από τη Συνθήκη

της Ρώµης και την Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη

(1 986). Βέβαια στην εξέλιξη αυτή του θεσµού

αυτού υπήρξαν και πολλές άλλες επιµέρους

συνθήκες, που, αν και µη θεµελιώδεις,

συνέβαλαν ουσιαστικά στην πορεία και την

εξέλιξη της ΕΕ.

Εκ µέρους της Ελλάδας υπεγράφη από

τον Υπουργό Εξωτερικών Αντώνη Σαµαρά και

τον Υπουργό Εθνικής Οικονοµίας Ευθύµιο

Χριστοδούλου.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ

τροποποιήθηκε από µεταγενέστερες

συνθήκες, από το 1 957 έως το 2007

• 1 951 /1 8 Απριλίου. Συνθήκη των

Παρισίων. Έξι Ευρωπαϊκές Χώρες (η τότε

∆υτική Γερµανία, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Κάτω

Χώρες, το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο)

ιδρύουν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα

και Χάλυβα - (ΕΚΑΧ).

• 1 957/25 Μαρτίου. Συνθήκη της Ρώµης.

Οι ίδιες παραπάνω Χώρες ιδρύουν και

συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Οικονοµική

Κοινότητα (ΕΟΚ) καθώς και την Ευρωπαϊκή

Κοινότητα Ατοµικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ),

γνωστότερη ως ΕΥΡΑΤΟΜ.

• 1 962. Θεσπίζεται σε εφαρµογή των

διατάξεων της Συνθήκης της Ρώµης - 1 957, η

Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) γνωστότερη

ως Γεωργικό Ταµείο - FEOGA (που προκαλεί

και την προσοχή της τότε ελληνικής

Κυβέρνησης).

• 1 965/8 Απριλίου. Σύµβαση των

Βρυξελλών µε την οποία και συγχωνεύονται

τα όργανα των τριών Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων και γίνονται κοινά και για τις τρεις

(ιδιαίτερα το Συµβούλιο και η Επιτροπή).

• 1 968. Με την λήξη των προθεσµιών

που ορίζονταν από την Συνθήκη της Ρώµης -

1 957, πραγµατοποιείται η Τελωνειακή Ένωση

µεταξύ των παραπάνω έξι Χωρών µελών.

• 1 970/22 Απριλίου. Σύµβαση του

Λουξεµβούργου. Πρόκειται για την 1 η

Σύµβαση καθορισµού προϋπολογισµού.

• 1 972/22 Ιανουαρίου. Συνθήκη των

Βρυξελλών, δια της οποίας προσχωρούν στην

ΕΟΚ το Ηνωµένο Βασίλειο, η ∆ανία και η

Ιρλανδία µε έναρξη εφαρµογής από 1 -1 -1 973.

• 1 975 Ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Ταµείο

Περιφερειακής Ανάπτυξης, γνωστότερο ως

"Περιφερειακό".

• 1 975/22 Ιουλίου. Σύµβαση των

Βρυξελλών, που αφορά την 2η Σύµβαση

προϋπολογισµού και την ίδρυση του

Ελεγκτικού Συνεδρίου.

• 1 976/20 Σεπτεµβρίου. Πράξη που

αφορά την εκλογή των µελών της Συνέλευσης

(του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) µε καθολική

ψηφοφορία.

• 1 979. Θέσπιση Ευρωπαϊκού

Νοµισµατικού Συστήµατος (ΕΝΣ) και της

Ευρωπαϊκής νοµισµατικής µονάδας (ΕCU).

• 1 979/28 Μαΐου. Συνθήκη των Αθηνών

δια της οποίας προσχωρεί η Ελλάδα από 1 -1 -

1 981 .

• 1 985. Συνθήκη της Μαδρίτης

Προσχώρηση της Ισπανίας µε έναρξη

εφαρµογής από 1 -1 -1 986.

• 1 985. Συνθήκη της Λισαβόνας.

Προσχώρηση της Πορτογαλίας µε έναρξη

εφαρµογής από 1 -1 -1 986.

• 1 985 ∆εκέµβριος - Λουξεµβούργο.

∆ιάσκεψη Κορυφής στο Λουξεµβούργο, όπου

και εγκρίνεται το κείµενο της Ενιαίας

Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ). Η ΕΕΠ µαζί µε

τις σχετικές δηλώσεις υπογράφεται στο

Λουξεµβούργο στις 1 7 Φεβρουαρίου του

1 986 και στη Χάγη στις 28 Φεβρουαρίου

1 986. Μετά την κύρωση αυτής ακολουθεί το

πρώτο πακέτο Ντελόρ.

• 1 988 Ιούνιος, Σύνοδος Ανόβερου.

Συστήνεται τριµελής επιτροπή από τον

Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ

Ντελόρ προκειµένου να καταρτισθεί ένα

σχέδιο για τα τρία στάδια της Νοµισµατικής

και Οικονοµικής Ένωσης (ΟΝΕ).

• 1 989 Ιούνιος, Μαδρίτη. Σύνοδος

Κορυφής. Εγκρίνεται το Σχέδιο Ντελόρ για την

ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων µε έναρξη

εφαρµογής το 1 990.

• 1 989 ∆εκέµβριος, Στρασβούργο.

Αποφασίζεται να συνέλθει διακυβερνητική

διάσκεψη µε κύριο σκοπό την προπαρασκευή

της νέας συνθήκης για την ΟΝΕ.

• 1 990 ∆εκέµβριος, Ρώµη. Αποφασίζεται

η ετοιµασία των σχεδίων των συνθηκών για

την ΟΝΕ και την πολιτική ένωση µέχρι τη

Σύνοδο του Μάαστριχτ στην Ολλανδία το

1 991 .

• 1 991 Ιούνιος, Λουξεµβούργο.

∆ιεξάγονται συζητήσεις επί των

προτεινοµένων παραπάνω σχεδίων.

• 1 991 ∆εκέµβριος. Στο Μάαστριχτ της

Ολλανδίας συνέρχεται το Συµβούλιο Κορυφής

(Ευρωπαϊκό Συµβούλιο) και εγκρίνει το

κείµενο της νέας Συνθήκης για την

Ευρωπαϊκή Ένωση.

• 1 992/7 Φεβρουαρίου, Σύνοδος
Μάαστριχτ. Υπογράφεται η νέα Συνθήκη
του Μάαστριχτ, στην οποία και ορίζεται ότι
µέχρι το τέλος του 1 992 θα πρέπει να έχει
κυρωθεί απ΄ όλες τις Χώρες Μέλη,
σύµφωνα µε τα συνταγµατικά για κάθε
Χώρα Μέλος οριζόµενα.

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ στο σύνολό

της περιλαµβάνει το Προοίµιο και 7

Τίτλους(λατιναριθµούµενους).

• Ο Τίτλος Ι αφορά κοινές διατάξεις

(ίδρυση Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέση στόχων

και σύσταση Ευρωπαϊκού Συµβουλίου).

• Ο Τίτλος Ι Ι αφορά διατάξεις για την

τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως

της Ε.Ο.Κ. ενόψει της ιδρύσεως της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (πρακτικά

µετονοµάστηκε η Ε.Ο.Κ. σε Ε.Κ. και

προστέθηκαν οι σηµαντικότατες διατάξεις

περί Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης).

• Ο Τίτλος Ι Ι Ι αφορά διατάξεις για την

τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως

της Ε.Κ.Α.Χ. .

• Ο Τίτλος ΙV αφορά διατάξεις για την

τροποποίηση της Συνθήκης περί ιδρύσεως

της Ε.Κ.Α.Ε. (ΕΥΡΑΤΟΜ).

• Ο Τίτλος V αφορά διατάξεις σχετικά µε

Η Συνθήκη του Μάαστριχτ

"Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Ε Σ"
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την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική

Ασφάλειας (πρόκειται για το δεύτερο πυλώνα

του νέου συστήµατος).

• Ο Τίτλος VΙ αφορά διατάξεις σχετικά µε

τη συνεργασία στους τοµείς της ∆ικαιοσύνης

και των Εσωτερικών Υποθέσεων (πρόκειται

για τον τρίτο πυλώνα του νέου συστήµατος).

• Ο Τίτλος VΙ Ι που περιλαµβάνει τις

τελικές διατάξεις.

Τα παραπάνω ακολουθούν 1 7

Πρωτόκολλα, τα περισσότερα από τα οποία

προσαρτήθηκαν στη Συνθήκη περί ιδρύσεως

της Ε.Κ. , και 33 ∆ηλώσεις. Η εν λόγω

διάρθρωση έγινε προκειµένου να παρέχεται η

ευχέρεια, οσάκις απαιτηθούν αλλαγές,

τροποποιήσεις κ.λπ. , να µην παρασύρουν

κάθε φορά και τη µετατροπή ολόκληρης της

Συνθήκης.

Η συνθήκη του Μάαστριχτ
επικυρώθηκε στις περισσότερες χώρες
της ΕΕ από τα κοινοβούλια των κρατών,
µε εξαίρεση την Ιρλανδία, τη Γαλλία και τη
∆ανία, στις οποίες η συνθήκη τέθηκε σε
δηµοψήφισµα. Στη Γαλλία η συνθήκη
επικυρώθηκε µε ποσοστό µόλις 51%
έναντι 49% που τάχτηκε κατά. Στη ∆ανία η
συνθήκη απορρίφθηκε. Ύστερα όµως από
τη συµφωνία του Εδιµβούργου, η οποία
εξαιρούσε τη ∆ανία από τέσσερα σηµεία
της συνθήκης του Μάαστριχτ, ακολούθησε
νέο δηµοψήφισµα το οποίο υπήρξε θετικό.
Στην Ελλάδα η συνθήκη επικυρώθηκε από
τη βουλή. Υπέρ της συνθήκης τάχτηκαν τα
κόµµατα ΠΑΣΟΚ, Ν∆, Συνασπισµός και
ΠΟΛΑΝ ενώ κατά της συνθήκης τάχθηκε
µόνο το ΚΚΕ.

Τι έγινε µετά;

Το Μάαστριχτ είχε τρεις σηµαντικές

συνέπειες. Η πρώτη ήταν η απρόβλεπτη

ώθηση στο ΝΑΤΟ. Επειδή οι χώρες της

ανατολικής Ευρώπης δεν πληρούσαν τους

περιοριστικούς όρους της Συνθήκης, λόγω

των ασθενικών οικονοµιών τους ή των

εύθραστων νοµικών και χρηµατοπιστωτικών

οργανισµών τους, για να ενταχθούν άµεσα

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήλθε σαν

αντιστάθµισµα η επέκταση της αµυντικής

κοινότητας του ΝΑΤΟ προς ανατολάς µε την

ένταξη µιας οµάδας κρατών της Κεντρικής

Ευρώπης. Η δεύτερη συνέπεια ήταν η

συνειδητοποίηση των Ευρωπαίων καθώς

προκλήθηκε έντονο ενδιαφέρον των

Ευρωπαϊκών λαών «για τις µέχρι τότε αφανείς

λειτουργίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της

ανώνυµης γραφειοκρατίας της». Παρά την

έγκριση της Συνθήκης σε όλες τις χώρες, για

πρώτη φορά ετέθη θέµα Ευρώπης στην

εσωτερική πολιτική ατζέντα αρκετών χωρών.

Τέλος, άνοιξε ο δρόµος της συνένωσης

τουλάχιστον του δυτικού τµήµατος της

Ευρώπης. Οι χώρες που µέχρι τότε ανήκαν

στην παλιά Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων

Συναλλαγών (Σουηδία, Αυστρία, Φινλανδία)

έκαναν αίτηση προσχώρησης αφού δεν

περιορίζονταν από την δέσµευση της

ουδετερότητάς τους.

Η Συµφωνία της Βάρκιζας
υπογράφτηκε στις 1 2 Φεβρουαρίου
1 945 από την τότε κυβέρνηση Πλαστήρα
και αντιπροσώπους του Εθνικού
Απελευθερωτικού Μετώπου (ΕΑΜ) µετά
την ανακωχή των ∆εκεµβριανών στις 11
Ιανουαρίου 1 945 ανάµεσα στη νόµιµη
Ελληνική κυβέρνηση και τον ΕΛΑΣ, βάσει
της οποίας οι δυνάµεις του υποχρεώθηκαν
να εκκενώσουν την Αττική και τη
Θεσσαλονίκη.Την αντιπροσωπεία του
ΕΑΜ αποτελούσαν ο επικεφαλής
Γεώργιος Σιάντος [γ.γ. ΚΚΕ], Ηλίας
Τσιριµώκος [γ.γ. Ε.Λ.∆. ], ∆ηµήτρης
Παρτσαλίδης [γ. Κεντρικής Επιτροπής του
ΕΑΜ] και ο στρατηγός Στέφανος Σαράφης
ως στρατιωτικός σύµβουλος, ενώ η
κυβερνητική αντιπροσωπεία απαρτιζόταν
από τον επικεφαλής, Ιωάννη
Σοφιανόπουλο, υπουργό Εξωτερικών,
Περικλή Ράλλη(υπουργό Εσωτερικών),
Ιωάννη Μακρόπουλο (υπουργό Γεωργίας)
και Παυσανία Κατσώτα ως στρατιωτικό
σύµβουλο.

Τη Συµφωνία αποτελούσαν εννέα
άρθρα.
1 . Tη δηµιουργία µιας δηµοκρατικής
πολιτείας µε πλήρεις πολιτικές
ελευθερίες.
2. Την άρση του στρατιωτικού νόµου.
3. Την αµνηστία των πολιτικών
αδικηµάτων (αλλά µε την εξαίρεση των
κοινών αδικηµάτων), που
πραγµατοποιήθηκαν µετά τις 3
∆εκεµβρίου 1 944.
4. Την πλήρη απελευθέρωση των
συλληφθέντων από τον ΕΛΑΣ.
5. Τη δηµιουργία ενός νέου Εθνικού
Στρατού.
6. Την αποστράτευση του ΕΛΑΣ και τον
πλήρη αφοπλισµό του.
7. Την εκκαθάριση των δηµοσίων
υπηρεσιών.
8. Την αντίστοιχη εκκαθάριση των
σωµάτων ασφαλείας, και
9. Τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος για
το πολιτειακό ζήτηµα και εκλογών µε
συµµετοχή διεθνών παρατηρητών.

Τα αποτελέσµατα αυτής
της Συµφωνίας ήταν ότι
στις 28 Φεβρουαρίου
ολοκληρώθηκε ο
αφοπλισµός του ΕΛΑΣ,
(ο οποίος παρέδωσε 1 00
πυροβόλα διαφόρων
τύπων, 81 οµαδικούς και
1 38 ατοµικούς όλµους,
41 9 πυροβόλα, 1 41 2
οπλοπολυβόλα, 71 3
αυτόµατα τουφέκια, 48.953

τουφέκια και πιστόλια, 57 αντιαρµατικά
τουφέκια και 1 7 συσκευές ασυρµάτου),
αλλά µερικές µονάδες του ΕΛΑΣ, όπως
και ο ηγέτης του Άρης Βελουχιώτης,
αρνήθηκαν να δεχτούν τη Συµφωνία
και κατέφυγαν και πάλι στα βουνά,
παρότι ο τελευταίος την ειχε
υπογράψει. Το Κ.Κ.Ε. τους αποκήρυξε
αµέσως, αν και πλέον έχει παραδεχθεί
ότι η απόφαση του Βελουχιώτη ήταν
σωστή και τον έχει αποκαταστήσει
πολιτικά.

Οι εκατέρωθεν παραβιάσεις των
όρων της οδήγησαν σε νέα πολιτική
πόλωση και στα δραµατικά γεγονότα του
εµφυλίου 1 946-1 949.

Ωστόσο, η Συµφωνία της Βάρκιζας
περιείχε ουσιαστικές αδυναµίες και νοµικά
κενά, τα οποία σε συνδυασµό µε την
έλλειψη συνεννόησης ανάµεσα στις δύο
πλευρές, τελικά οδήγησαν στην
ουσιαστική ακύρωσή της. Υπήρχε,
χαρακτηριστικά, η πιο κάτω σηµαντική
παράλειψη: Ενώ µε τη συµφωνία της
Βάρκιζας παραχωρούνταν αµνηστία
στους αντάρτες του ΕΛΑΣ, δε
λαµβάνετο πρόνοια για τα ποινικά
αδικήµατα που διαπράχθηκαν στην
περίοδο των ∆εκεµβριανών. Αυτή η
παράλειψη θα έχει µοιραίες επιπτώσεις
στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα.
Μετά την υπογραφή της Συνθήκης
ξέσπασε η λεγόµενη Λευκή
Τροµοκρατία και κύµα αντεκδικήσεων
όχι µόνο εναντίον των κοµµουνιστών,
αλλά και πολιτών που είχαν ενταχθεί ή
συµπαθούσαν το ΕΑΜ.

Λόγω της συνθήκης το
Κοµµουνιστικό Κόµµα Ελλάδας παρέµεινε
τυπικά νόµιµο κατά τη διάρκεια του
Ελληνικού Εµφυλίου Πολέµου έως τις
27/1 2/1 947, όταν µε τον Α.Ν. 509/1 947
(Ιδιώνυµο) τέθηκε εκτός νόµου.

Νωρίτερα, το καλοκαίρι του 1 946, µε
το Γ' Ψήφισµα, είχε αρχίσει η δίωξη, από
το επίσηµο κράτος, των αριστερών και
φιλοαριστερών πολιτών µε έκτακτα
στρατοδικεία και εκτελέσεις.

Συµφωνία της Βάρκιζας

Φ Ε Β Ρ Ο ΥΑ Ρ Ι Ο Υ
από τη Γερολύµου Αναστασία



σελίδα 8

Η µουσική ως δρόµος
θεραπείας

Μουσικοθεραπεία είναι η χρήση
µουσικής από ειδικευµένο θεραπευτή ο
οποίος µε επιστηµονικές µεθόδους
αξιοποιεί τις συναισθηµατικές,
επικοινωνιακές και εκφραστικές ιδιότητες
της µουσικής για θεραπευτικούς
σκοπούς.

Ο θεραπευόµενος αλληλεπιδρά µε
τον θεραπευτή ή µε άλλα άτοµα κάποιας
οµάδας παίζοντας ή ακούγοντας µουσική.
Η θεραπεία έχει αρχή, µέση και τέλος και
διαφοροποιείται ανάλογα µε το άτοµο.

Η µουσικοθεραπεία εφαρµόζεται
στα εξής κλινικά πεδία:
-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ: ΨΥΧΩΣΕΙΣ,
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ, ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗ
-ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
-ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
-ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΑ
-ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ
-ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι αρχαίοι Έλληνες
διαδραµάτισαν σηµαντικό ρόλο για
την ανάδειξη της µουσικής ως
θεραπευτικό µέσο. Η εκτεταµένη
εφαρµογή της βασιζόταν στην κλινική
παρατήρηση. Ο Θεόφραστος
υποστήριζε ότι µε τον αυλό του
µπορούσε να αντιµετωπίσει τα
συµπτώµατα της επιληψίας, ο Κέλσος
µε τα κύµβαλα του την παραφροσύνη,
ενώ ο Ερώφιλος µε βάση τη µουσική
κλίµακα που αντιστοιχούσε στην
ηλικία του ασθενούς ρύθµιζε τον
αρτηριακό σφυγµό. Επίσης η ιδιότητα
της µουσικής να θεραπεύει τονίζεται από
τον Πλάτωνα σε πολλά έργα του (Τίµαιος,
Πολιτεία, Νόµοι) καθώς και από τον
Αριστοτέλη και τον Ιπποκράτη.

Βασική παραδοχή της
µουσικοθεραπείας είναι πως
πρωταρχική αιτία κάθε ασθένειας είναι
η συναισθηµατική ένταση και ο
αρνητικός τρόπος σκέψης. Η µουσική
βοηθά στην εκτόνωση των
συναισθηµάτων καθώς διευκολύνει την
έκφραση τους και ωφελεί την υγεία του
ατόµου ακόµη κι αν αυτή δεν διατρέχει
κίνδυνο. Ο στόχος µπορεί να είναι η
συναισθηµατική έκφραση, η επικοινωνία
χωρίς τη χρησιµοποίηση λέξεων, η
βελτίωση των διανοητικών και γνωσιακών
λειτουργιών, η αποκατάσταση των
κινητικών δεξιοτήτων, η θεραπεία
σωµατικών παθήσεων και φυσικά η
βελτίωση ποιότητας ζωής του ατόµου.

Ο θεραπευτής απαιτείται να έχει
ειδική εκπαίδευση, προχωρηµένες
γνώσεις µουσικής και να παίζει άνετα ένα
ή περισσότερα πολυφωνικά όργανα
(πιάνο ή κιθάρα) καθώς και να µπορεί να
αυτοσχεδιάζει. Καθήκον του είναι να
εκτιµά την κατάσταση του ασθενούς µέσω
των αντιδράσεων σε διαφορετικά µουσικά
ερεθίσµατα και να προσαρµόζει τις
θεραπευτικές συνεδρίες στις ανάγκες του
θεραπευόµενου.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται
προσπάθεια ένταξης της
µουσικοθεραπείας στα δηµόσια σχολεία
ΑΜΕΑ και τα διάφορα ΕΕΕΚ, ενώ σε
ιδιωτικά κέντρα κρίνεται αναγκαία η
ύπαρξη τους.

«Η αλήθεια της µουσικής
βρίσκεται στη δόνηση εκείνη που
παραµένει στο αυτί όταν ο
τραγουδιστής έχει τελειώσει το
τραγούδι και ο οργανοπαίχτης δεν
αγγίζει πια τις χορδές» KAHLIL
GIBRAN

Λεονάρδου Μάρα

7 λόγοι που οι άντρες πρέπει
να κάνουν σεξ!

Είναι αλήθεια ότι οι άντρες
κατηγορούµαστε συχνά ότι δεν έχουµε
τίποτε άλλο στο µυαλό µας εκτός απο
το σέξ. . . Ότι ειµαστε γουρούνια, δεν
έχουµε ευαισθησίες και µόλις ρίξουµε
στο κρεβάτι το αντικέιµενο του πόθου
µας εξαφανιζόµαστε.

Πέρα του πασιφανούς οτι οι
κυρίες που µας κατηγορούνε
υπερβάλλουν, θα πρέπει να
αναλογιστούνε και τους λόγους που
υποτίθεται ότι φερόµαστε έτσι. . . .
Μήπως δεν µας φροντίζετε όσο πρέπει
κυρίες µου? ∆ιότι όπως δείχνει η
έρευνα του πανεπιστηµίου Queens του
Μπέλφαστ, "οι αντρες σκεπτόµαστε το
σεξ 1 9 φορές την ηµέρα"! Και το
σηµαντικότερο που δείχνουν οι
έρευνες είναι οτι έχουµε και 7 πολύ
σηµαντικους λόγους να το κάνουµε! ! !
Καθήστε λοιπόν αναπαυτικά και
µελετήστε προσεκτικα το παρακάτω
κείµενο και είµαι σίγουρος ότι θα
καταλάβετε. . . .

Μ ο υ σ ι κ ο . . .

Θ ε ρ α π ε ί α
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ΤΟ ΣΕΞ

ΩΦΕΛΕΙ

ΤΟΝ

ΑΝΤΡΑ
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∆ ΥΝΑ ΤΑ Κ Ι Α Θ Λ Η Τ Ι ΚΑ

µε τον Ιγκόρ Σουχοπάροβ

Ένας παίκτης της τουρκικής ομάδαςΤράνζοσπορ κλέβει την κόκκινη κάρτα από τονδιαιτητή και του την σηκώνει πριν τελικά οδιαιτητής την πάρει πίσω και τον αποβάλει από τοπαιχνίδι.
Από τα παράξενα και διασκεδαστικά των γηπέδων.Ο παίκτης Ντουρσούν της Τράνζοσπορ στον αγώνα μετην Γαλατασαράι μέσα σε μία γενική αναταραχήκαταφέρνει και πέφτει στα χέρια του η κόκκινη κάρτα.Στην φασαρία που επικρατεί και προφανώς με τα νεύρατεντωμένα, ο παίκτης σηκώνει την κόκκινη κάρτα και τηνδείχνει στον... διαιτητή!
Εμβρόντητος ο διαιτητής δεν πιστεύει στα μάτια

του, και αφού καταφέρνει να πάρει την κόκκινη κάρτααπό τον παίκτη, την σηκώνει εναντίον του και τοναποβάλει από το παιχνίδι.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο ματς,σ' αυτή την συγκεκριμένη στιγμή είχαν ήδη αποβληθείτρεις παίκτες της Tράνζοσπορ με τον Ντουρσούν να τουςαφήνει με μείον ακόμα έναν, αφήνοντας την ομάδα τουμε επτά παίκτες.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ
ΣΕ ΔΙΑΙΤΗΤΗ!

1 . Ενας απο τους σηµαντικότερους
λόγους (ίσως ο σηµαντικότερος για τον
υπογράφοντα. . . ) είναι η ενδυνάµωση
της καρδιάς. Σύµφωνα µε την έρευνα,
όσοι άντρες κάνουν σεξ τρείς φορές την
εβδοµάδα τουλάχιστον εχουν κατα 50%
µειωµένες πιθανότητες να πάθουν
έµφραγµα!

2. Η ερωτική επαφή συµβάλλει
σηµαντικά στην ψυχολογία των αντρών.
Όπως υποστηρίζουν οι µελετητές το σεξ
είναι σηµαντικός εχθρός της
κατάθλιψης καθώς κατά τη διάρκεια της
ερωτικής πράξης εκκρίνονται ενδορφίνες,
που είναι οι ορµόνες της ευτυχίας.

3. Η ξεκούραση είναι το Α και το Ω
για τον οργανισµό! Αµέσως µετά την
ερωτική πράξη ο οργανισµός χαλαρώνει
πολύ και η ποιότητα του ύπνου είναι
καλύτερη. Η ωκυτοκίνη, γνηστή και ως
ορµόνη της αγάπης, που εκκρίνεται
κατά τη διάρκεια του σεξ, είναι ένα
απόλυτα φυσικό χαλαρωτικό, που
επιδρά κυρίως στον αντρικό
οργανισµό. (Μην ξανακούσω καµµία
κυρία να παραπονιέται ότι κοιµόµαστε
αµέσως µετά το σεξ. . . )

4. Όσο πιο συχνά κάποιος έχει
ερωτική επαφή τόσο µειώνεται ο
κίνδυνος εκδήλωσης κάποιων
µορφών καρκίνου . Όπως υποστηρίζει

το ∆ιεθνές Ινστιτούτο κατά του Καρκίνου,
οι άντρες που βιώνουν κατά µέσο όρο 21
εκσπερµατίσεις το µήνα εχουν 33%
µειωµένο κίµδυνο εµφάνισης καρκίνου
του προστάτη. Πάντα συγκριτικά µε
εκείνους που δεν ξεπερνούν 4-7 τον
µήνα.

5. Περιορίζει και ανακουφίζει τον
πόνο. Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από
ένα πείραµα στο οποίο 48 εθελοντές
εισέπνευσαν ατµό ωκυτοκίνης και στη
συνέχεια τρυπήσανε τα δαχτυλά τους. Η
ωκυτοκίνη κατάφερε να περιορίσει τον
πόνο τους σε ποσοστό µεγαλύτερο απο
50%.

6. 30 λεπτά ερωτικής
συνεύρεσης αντιστοιχούνε σε 200
καµµένες θερµίδες! ! ! Ποιός χρειάζεται
τα γυµναστήρια. . . .

7. Το συχνό σεξ βοηθά στη
µακροζωία! ! ! Οι άντρες που βιώνουνε
συχνά την ερωτική κορύφωση έχουν
µειωµένη θνησιµότητα κατα 50%!! !

Κυρίες µου αντί να
παραπονιόσαστε µήπως να βρίσκατε
έναν τρόπο να συνευρίσκεστε
συχνότερα µε τους συντρόφους σας?
Μάλλον θα ωφεληθήτε και οι 2! ! !

Μαναβάκης Χρήστος

ΤΟ ΣΕΞΩΦΕΛΕΙ ΤΟΝΑΝΤΡΑ
συνέχεια από τη σελίδα 8
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σελίδα 11Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σβ ι β λ ί α...από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας
από τη Σοφιανού Μαρία

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ Ο ΑΛΚΙΒΙΑ∆ΗΣ
Άγγελος Βλάχος

Ο Άγγελος Σ. Βλάχος (1 91 5-2003),γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια µε
καταγωγή από την Αθήνα, εγγονός του λογοτέχνη και πολιτικού Άγγελου
Βλάχου. Το 1 943 φυλακίστηκε από τους γερµανούς και κατόρθωσε µετά
από προσπάθειες να φύγει στη Μέση Ανατολή, όπου πήρε µέρος στην
εξόριστη ελληνική κυβέρνηση που βρισκόταν στο Κάιρο. Μετά την
απελευθέρωση σταδιοδρόµησε ως διπλωµάτης. Στη λογοτεχνία
πρωτοεµφανίστηκε το 1 945.

Ο Άγγελος Σ. Bλάχος φωτίζει µε χιούµορ και γνώση την πορεία της
Αθήνας από τη δόξα στην παρακµή, από το 462 π.Χ. , λίγο µετά το τέλος
των Περσικών Πολέµων, έως το 404 π.Χ. , οπότε έληξε ο
Πελοποννησιακός πόλεµος µε τη συντριβή της Αθήνας.

«Σιλύκος τ’ όνοµά µου. Ο πατέρας µου Υφίων και η µητέρα µου
Υπερείνα. Άλλοτε δηµότης Κνίδου. Εποµένως ολόκληρο τ’ όνοµά µου:
Σιλύκος ο Υφίωνος, Κνίδιος. Ίσως υπερβολικό ν’ αυτοπαρουσιάζοµαι έτσι,
εγώ, ο ανάπηρος απελεύθερος, που πέρασα τα καλύτερα χρόνια της ζωής
µου στο σπίτι του Περικλή του Ξανθίππου κάνοντας τα πιο παράξενα
θελήµατα και τρέχοντας οληνώρα για να ικανοποιήσω τις κακογνωµίες του
κυρίου µου Αλκιβιάδη. .»

«Ο Πείσανδρος επιτήδειος και πονηρός, µόλις έφτασε στην Αθήνα,
µάζεψε τους φίλους του, και τους εξήγησε το σχέδιο του. Όλοι έµειναν
σύµφωνοι πως ο καλύτερος τρόπος ήταν να φέρουν το ζήτηµα στην
εκκλησία. Κανείς έτσι δεν θα µπορούσε να τους πει πως σφετερίστηκαν
την εξουσία.Ο λαός της Αθήνας, κατάκοπος από τον πόλεµο, µη
βλέποντας πια την άκρη των παθών του νιώθοντας την απειλή της
καταστροφής να κρέµεται, απάνω του άκουγε σιωπηλός τον Πείσανδρο

που ζητούσε µε διάφορες περιστροφές την κατάργηση της δηµοκρατίας.»

7 ΡΟΥΝΟΙ ΤΑΪ ΣΟΤΑ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΤΑΚΗ

Η Αναστασία Μιτάκη γεννήθηκε το 1 987 στη Ζάκυνθο όπου κατοικεί
έως και σήµερα. Σπούδασε τεχνικός εφαρµογών πληροφορικής στην
Πάτρα και ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην Αθήνα στον κλάδο της
µουσικής τεχνολογίας. Από µικρή ηλικία η κλίση της στο διάβασµα αλλά
και στη συγγραφή ήταν έκδηλη. Το 201 3, αφού ολοκλήρωσε τη συγγραφή
του πρώτου µέρους της φανταστικής τριλογίας µε τίτλο «7 Ρούνοι», το
εξέδωσε σε συνεργασία µε τον εκδοτικό οίκο Ownbook

Για πέντε χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι που ζουν στον πλανήτη
Βένους αγνοούν τα πάντα για τη µαγεία. Οτιδήποτε σχετικό µε την ύπαρξη
των µάγων ανάγεται πια στη σφαίρα του µύθου και αντιµετωπίζεται µε
απιστία ή σαρκασµό. Όµως το µαγικό τάγµα των Μόρκχετ µεθοδεύει τα
υποχθόνια και σκοτεινά του σχέδια για τον έλεγχο και, στο τέλος, τον
αφανισµό του ανθρώπινου γένους, πετυχαίνοντας έτσι το πρώτο πλήγµα
εναντίον όλης της ιεραρχίας των θεών. Προς υπεράσπιση των ανθρώπων
που έχουν γίνει θύµατα ανάµεσα στη διαµάχη θεών και µάγων, έχει
δηµιουργηθεί ο κύκλος των Νάαττι Άβουτον. Μάγοι που προέρχονται από
το µυθικό βασίλειο της Χέλιεµ και το τάγµα των Βίτχετ, το οποίο
εκπροσωπεί τη θετική και ευεργετική δύναµη της µαγείας. Για χίλια χρόνια
αποτρέπουν τις υπερφυσικές εγκληµατικές ενέργειες εναντίον της
ανθρωπότητας.



Μάσκα δεν έχω να γυρνώ
στο καρναβάλι ετούτο,
µόνο µια απόχη να τρυγώ
της θάλασσας την πονηριά
και της σιωπής τον πλούτο.

Bάρα καλή, βάρα γερή,
µια ντουφεκιά ζαχαρωτή
κι άσε να νιώσει η γαλαρία
του χαρτοπόλεµου τη βία.

Σκουπίδι η σκέψη την πετώ,
τη λογική απαρνιέµαι
µ’ ένα σαράκι αρµένικο
για δρόµους που δε θέλησα
στις χαραυγές ξεχνιέµαι.

Bάστα το νου, βάστα το νου
να µην γκρινιάξει του καιρού
πού `φτιαξε µε τον πόνο κλίκα
και τσιγκουνεύεται στη γλύκα

Στίχοι: Θανάσης Παπακωνσταντίνου




