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σελίδα 2

Μ ετά τον πανηγυρικό, (για τα πανηγύρια δηλαδή), λόγο
του Σαµαρά για την έναρξη της ελληνικής προεδρίας, ο γνωστός
Ευρωβουλευτής Nigel Farage, απευθύνθηκε στον "κατά
φαντασία θεραπευόµενο" πρωθυπουργό µας για να του
υπενθυµίσει διάφορα. Ήταν µια στο καρφί και µια στο πέταλο, όχι
µόνο για τον ίδιο τον Αντώνη Σαµαρά, αλλά για τους Έλληνες
πολιτικούς γενικότερα, αφού η αναφορά του έφτασε µέχρι τον
Γιώργο Παπανδρέου και τον Λουκά Παπαδήµο, τον οποίο
χαρακτήρισε υπάλληλο της Goldman Sachs.

Τον ενηµέρωσε επίσης, πως δεν κάνει κουµάντο στη
χώρα του, η οποία βρίσκεται υπό ξένη κατοχή και όπου η
∆ηµοκρατία καταλύθηκε. Γι ’ αυτό και ζήτησε από τον Αντώνη
Σαµαρά να µετονοµάσει τη Νέα ∆ηµοκρατία σε. . . ΜΗ
∆ηµοκρατία. «∆εν κυβερνάτε εσείς την Ελλάδα. Η τρόικα
κυβερνά! Το κόµµα σας ονοµάζεται «Νέα ∆ηµοκρατία», αλλά
νοµίζω ότι θα έπρεπε να το ονοµάσετε «Μη ∆ηµοκρατία» (No
Democracy), διότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον υπό ξένη κατοχή!».

«Συγχαρητήρια κύριε Σαµαρά για την ανάληψη από
την Ελλάδα της προεδρίας της Ε.Ε, φαντάζοµαι θα είναι
χιλιάδες τώρα θα χορεύουν στους δρόµους της Αθήνας. ∆εν
έχει σηµασία βέβαια που η χώρα σας, υπό τις συµβουλές
της Goldman Sachs, µπήκε στο ευρώ χωρίς να πρέπει, που
η ανεργία έχει φτάσει το 30% και το 60% στους νέους, ότι το
νεοναζιστικό κόµµα προελαύνει, ότι έγινε τροµοκρατικό
χτύπηµα στη γερµανική πρεσβεία. Αλλά µην ανησυχείτε για
αυτά, γιατί η παρουσίαση της ελληνικής προεδρίας ήταν
επιτυχής».

Όση ώρα ο Βρετανός ευρωβουλευτής µιλούσε, ο
πρωθυπουργός τον κοιτούσε κι άκουγε µε ένα µειδίαµα
σχηµατισµένο στο πρόσωπό του. Ο πάντα ετοιµόλογος και
ευφυέστατος πρωθυπουργός της αποικίας µας ανταπάντησε:
«Ευχαριστώ τον κ. Φάρατζ για τα µαθήµατα δηµοκρατίας που
έδωσε, θα εκτιµούσα όµως αν έδειχνε και αλληλεγγύη κάτι που
δεν έκανε. Θα περίµενα περισσότερη αλληλεγγύη από εσάς.
Ίσως κάποιοι δεν νιώσουν ικανοποίηση που η Ελλάδα τα
κατάφερε και µένει στο ευρώ».

∆ηλαδή του είπε να είναι αλληλέγγυος και
ικανοποιηµένος. . .αλλά σε τι ακριβώς να δείξει αλληλεγγύη και µε
τι ακριβώς να ικανοποιηθεί;

Ξέρετε δεν ικανοποιούνται όλοι πηδώντας το κεφάλι τους,
και ούτε είναι κατόρθωµα το ότι µείναµε στο ευρώ
παραχωρώντας την ανεξαρτησία µας. Κατόρθωµα είναι που σας
βάλανε στην κυβέρνηση και πίστεψαν τις µπούρδες που
ξεφουρνίζατε.

Άραγε εµείς, έχουµε κανέναν τέτοιο Ευρωβουλευτή, η
είναι όλοι κοµµατόσκυλα; ; ;

Γιώργος Πάντσιος

"Συγχαρητήρια κύριε Σαµαρά..."



σελίδα 3

Τα όνειρα μας δεν έχουν σχέση με την ηλικία.Κανένας δεν είναι πολύ μεγάλος, πολύ γέρος, ήπολύ μικρός για να ονειρεύεται. Τα όνειρα μας,συνδέονται άμεσα με το παιδί που κρύβουμε μέσα μαςκαι όχι με την βιολογική μας ηλικία.

Δεν περίμενα ποτέ ότι θα ξαναζούσα τηνεμπειρία του να είσαι μαθητής στα 40κάτι μου. Καιμάλιστα full extra. Το ότι το παρελθόν πέρασε και,ίσως, μας απογοήτευσε, είναι μηδαμινής σημασίας.Είναι στο χέρι μας να κάνουμε την ανατροπή στοσήμερα, και στο μέλλον. Εάν ζούμε με την πεποίθησηπως όλα είναι δυνατά σε αυτή την ζωή , εάναποδεχτούμε ότι όλα τα πράγματα συμβαίνουν γιακάποιο λόγο και παλεύουμε καθημερινά για τηνπραγματοποίηση των ονείρων μας, εάν είμαστεδιατεθειμένοι να κάνουμε θυσίες γι αυτά, εάν δενεγκαταλείπουμε τον αγώνα, εάν αντιμετωπίζουμε τηνκάθε μέρα σαν να είναι η ευκαιρία για να κάνουμε έναβήμα πιο μεγάλο, σαν μια ευκαιρία να μπορέσουμε ναξεπεράσουμε τον εαυτό μας , τότε τα όνειρα μας δεν θαείναι πλέον μόνο όνειρα. Κάπως έτσι είναι να είσαιμαθητής σε αυτή την ηλικία. Δυστυχώς όμως, ένα απότα πιο τραγικά πράγματα που μπορεί να συμβούνσε μια χώρα είναι να κλέψει τα όνειρα των πολιτώντης.
Το σύστημα που είναι ανίκανο να προσφέρειαληθινή και ουσιαστική γνώση, συρρικνώνει ακόμαπερισσότερο την παιδεία και την ευκαιρία γιαεκπαίδευση, μέσω συγχωνεύσεων τμημάτων και

σχολείων, με απολύσεις καθηγητών και με την«μαθητεία». Δεν έχουμε δικαίωμα στηνπραγματικότητα, ούτε να ονειρευόμαστε, ούτε ναελπίζουμε η να σχεδιάζουμε μια ζωή όπως θα μαςάξιζε. Το πολιτικό σύστημα μας, φρόντισε να εξευτελίσειτα πάντα, οδήγησε μια χώρα και μια κοινωνία στη λογικήτης ρεμούλας, της αρπαχτής, έχει αποτελειώσει ταπάντα, διορίζει μόνο τα δικά της παιδιά στη βουλή, σταυπουργεία, στις λίγες κενές θέσεις, και φτύνεικατάμουτρα την αξιοκρατία. Ένα πολιτικό σύστημααπατεώνων που εξακολουθούν να κοροϊδεύουν μεεξαγγελίες τους χαμένους στη μετάφραση ανθρώπουςπου αδυνατούν να αντιληφθούν που σταματά αυτή ηαθλιότητα.
Πενήντα χρόνια πριν, οι άνθρωποι σε αυτόντον τόπο, έβγαιναν στους δρόμους για ναδιεκδικήσουν το 15% του προϋπολογισμού για τηνΠαιδεία. Σήμερα βέβαια αυτό, μοιάζει με αληθινήουτοπία. Με 20.000μαθητές να μηνέχουν φέτος δωρεάνμετακίνηση, τομόνιμο πλέονκίνδυνο να μείνουντα σχολεία χωρίςθέρμανση, τηδραματική αύξησητων παιδιών πουπηγαίνουν πια χωρίςκολατσιό στοσχολείο, τιςδιαψεύσεις τωνονείρων πουξεκινούν καισταματούν στησυμπλήρωση τουμηχανογραφικούδελτίου, με μόνοκριτήριο το να μηνεπιβαρύνουν την οικογένεια. Όλα τα παιδιά, μικρά και¨μεγάλα¨, μοιάζουν να μην ελπίζουν πια, σετίποτα.
Ένας στους τρεις διοικητικούς υπαλλήλους τουμεγαλύτερου πανεπιστημίου της χώρας, του ΑΠΘ(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) απολύεται.Ουσιαστικά το ίδρυμα διαλύεται. Τίποτε δεν θα μπορεί ναλειτουργήσει. Απειλούνται να κλείσουν τα πάντα. ΤοΠανεπιστήμιο δεν θα μπορεί να λειτουργήσει πλέον,μόνο και μόνο για να επιτευχθεί το όραμα τουπρωτογενούς πλεονάσματος.
Η ανάπτυξη που καθημερινά μας πλασάρει οΠρωθυπουργός και ο κος Στουρνάρας, οι αριθμοί χωρίςανθρώπους, η καταστροφή της δημόσιας υγείας καιη απαξίωση της Παιδείας, δεν αφορά τηνπανεπιστημιακή κοινότητα, δεν αφορά τουςγιατρούς, τους καθηγητές των σχολείων, τουςσχολικούς φύλακες και όλους όσους χάνουν τηδουλειά τους. Αφορά εμάς!
Χώρα χωρίς παιδεία δεν έχει μέλλον. Είναιχώρα χωρίς ελπίδα. Και μια χώρα που στερεί τηνελπίδα από τα παιδιά της... σύντομα θα καεί.

Γιώργος Πάντσιος

Κανένας δεν Είναι Πολύ Μικρός ή Πολύ μεγάλοςγια να Ονειρεύεται!



σελίδα 4

Η τελετή έναρξης στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το βράδυ

της Τετάρτης (8.1 .201 4), ήταν το αποκορύφωµα της εναρκτήριας

ηµέρας της Ελληνικής Προεδρίας του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.

Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της

∆ηµοκρατίας, κ. Κάρολου Παπούλια και του Οικουµενικού Πατριάρχη

κ. Βαρθολοµαίου, του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας κ.

Ιερώνυµου, και Ευρωπαίων αξιωµατούχων.

Κεντρικός οµιλητής ήταν ο Πρωθυπουργός κ. Αντώνης
Σαµαράς, ενώ χαιρετισµό απηύθυναν ο Αντιπρόεδρος της

Κυβέρνησης και Υπουργός Εξωτερικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος, ο

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Herman van Rompuy και ο

Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso.

Η αξιωµατική αντιπολίτευση δήλωσε απούσα από τις

εκδηλώσεις για την ανάληψη της προεδρίας. Νωρίτερα απαγορεύτηκε

η διαµαρτυρία δηµοσίων υπαλλήλων που έχουν βγει σε

διαθεσιµότητα ή έχουν χάσει τη δουλειά τους εξαιτίας των µέτρων της

κυβέρνησης.

Η Ελλάδα πρόκειται να αναλάβει την Προεδρία του

Συµβουλίου της ΕΕ, κατά το 1 ο εξάµηνο του 201 4 (Ιανουάριος –

Ιούνιος 201 4) για 5η φορά από την ένταξή της στην ΕΕ το 1 981 .

Βασικοί άξονες θεµατολογίας της επικείµενης Ελληνικής
Προεδρίας θα είναι:

• η ∆ιεύρυνση, µε ειδικότερη έµφαση στην ενίσχυση της

Ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών της περιοχής των ∆υτικών

Βαλκανίων, στην περιφερειακή συνεργασία, στην προώθηση θεσµών

για την ειρήνη, τη σταθερότητα και την δηµοκρατία στην Ευρώπη και

την ενίσχυση των σχέσεων καλής γειτονίας σε Περιφερειακό επίπεδο.

• η Προώθηση της ( Ανάπτυξης και της Εργασίας) µέσω της

ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων,

συµπεριλαµβανοµένων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, της

θεσµοθέτησης κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής στα θέµατα της

ενέργειας, µε έµφαση στην ενεργειακή επάρκεια, καθώς επίσης της

αυξηµένης χρήσης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και της ανάδειξης

της Ευρώπης ως σηµαντικό τουριστικό προορισµό.

Στον τοµέα του περιβάλλοντος, το αρµόδιο Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής συνεργάζεται µε τις

άλλες δύο Προεδρίες του τρίο (Ιρλανδία – α’ εξάµηνο 201 3 και

Λιθουανία – β’ εξάµηνο 201 3) για να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο των

δραστηριοτήτων της Ελληνικής Προεδρίας, και να εξασφαλιστεί η

συνέχεια του Νοµοθετικού έργου και των γενικότερων πολιτικών

στοχεύσεων της ΕΕ, σε Ευρωπαϊκό και ∆ιεθνές επίπεδο, κατά τη

διάρκεια των 1 8 µηνών του τρίο (1 Ιανουαρίου 201 3 – 31 Ιουνίου

201 4). Σηµαντικό στοιχείο στον προγραµµατισµό αποτελεί το γεγονός

ότι η Ελληνική Προεδρία συµπίπτει µε µία µεταβατική περίοδο για την

ΕΕ, µε τις ευρωεκλογές τον Μάιο του 201 4 και την ανανέωση των

πολιτικών προσώπων στις θέσεις των Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής

Επιτροπής. Συνεπώς, το Νοµοθετικό έργο που θα προωθηθεί κατά τη

διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, µέσω της συνεργασίας

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρω-

Κοινοβουλίου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως το Μάρτιο του

201 4.

Η περίοδος της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ

συµπίπτει επίσης µε µία περίοδο προβληµατισµού για

το µέλλον της ΕΕ. Η ΕΕ οφείλει να ενισχύσει τις

προσπάθειές της για να δείξει στους Ευρωπαίους

πολίτες, ότι είναι ικανή να αντιµετωπίσει την

υφιστάµενη κρίση, µέσω ενισχυµένων θεσµών,

εργαλείων συνεργασίας και κυρίως αλληλεγγύης, ώστε

να εγγυηθεί ένα καλύτερο µέλλον για όλους, µε

έµφαση στην ανάπτυξη, το σεβασµό στο περιβάλλον

προς όφελος των µελλοντικών γενεών και την

κοινωνική ευηµερία.

Στο πλαίσιο αυτό, από νοµοθετικής απόψεως,
την Ελληνική Προεδρία στoν τοµέα του Περιβάλλοντος

θα απασχολήσει ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, όπως η

θαλάσσια χωροταξία και η ολοκληρωµένη διαχείριση

του παράκτιου χώρου, θέµατα αποβλήτων µε έµφαση

στη µεταφορά αποβλήτων και τη διαχείριση των αποβλήτων

συσκευασιών, καθώς επίσης η αναθεώρηση της Οδηγίας για τον

περιορισµό της χρήσης επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και

ηλεκτρονικό εξοπλισµό, η διαχείριση των χηµικών µε έµφαση στην

στρατηγική για τους ενδοκρινείς διαταράκτες, η αναθεώρηση των

Οδηγιών για την ποιότητα του αέρα και για την Περιβαλλοντική

Ευθύνη, θέµατα περιορισµού επιπτώσεων από την εκµετάλλευση µη

συµβατικών αερίων πηγών ενέργειας, η τροποποίηση του

Κανονισµού για τα βιοκτόνα και, τέλος, θέµατα βιοποικιλότητας µε

έµφαση στα ξενικά χωροκατακτητικά είδη. Επίσης, κατά την διάρκεια

της Ελληνικής Προεδρίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένεται να

εκδώσει δύο Ανακοινώσεις στο πλαίσιο του Οδικού Χάρτη για την

αποδοτικότητα των πόρων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», οι

οποίες θα αφορούν στην «Αειφορία στον τοµέα των Κατασκευών» και

στην «Αειφορία στον τοµέα των Τροφίµων», ζητήµατα τα οποία

αµφότερα παρουσιάζουν σηµαντικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα.

Σε διεθνές επίπεδο, κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας
στην ΕΕ, αναµένεται να συνεχιστεί η προετοιµασία για τη

διαµόρφωση των κοινοτικών θέσεων και προτεραιοτήτων εν όψει της

Συνέλευσης των Μερών της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τη

Βιολογική Ποικιλότητα, τον Οκτώβριο του 201 4, και της Σύµβασης-

Πλαισίου των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή, τον

Νοέµβριο-∆εκέµβριο 201 4…………………….

Από την άλλη περίπου 1 00 άτοµα, από την "Πρωτοβουλία
Αλληλεγγύης στην Ελλάδα που Αντιστέκεται – Βρυξέλλες",

συµµετείχαν σε συγκέντρωση διαµαρτυρίας έξω από την πρώτη

δηµόσια εκδήλωση της ελληνικής προεδρίας στις Βρυξέλλες. Οι

Έλληνες και Βέλγοι συγκεντρωµένοι κατήγγειλαν τις βάρβαρες

πολιτικές λιτότητας της ελληνικής κυβέρνησης και της ΕΕ. !

Γιάννης Κεχαγιάς

Τελετή έναρξης της Ελληνικής Προεδρίας
στο Μέγαρο Μουσικής



σελίδα 5

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΙΑΣ

ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣΠΟΥ...

ΧΑΝΕΤΑΙ!

Η ΠΥΡΚΑΛ
ιδρύθηκε το 1 874.

Λειτούργησε ως
επιχείρηση κατασκευής
εκρηκτικών υλών και
πυροµαχικών, υπήρξε
κύριος προµηθευτής των
ελληνικών ενόπλων
δυνάµεων.

Στην αρχή λειτούργησε ως «Ελληνικόν Πυριδιτοποιείον
ΑΕ» και µε µεγάλο ανταγωνιστή την εταιρεία «Αδελφοί
Μαλτσινιώτη». Το 1 908 συγχωνεύτηκαν και αφού δόθηκε τέλος
σ’αυτόν τον “πόλεµο”, ονοµάστηκε ΠΥΡΚΑΛ.

Η ΠΥΡΚΑΛ επεκτάθηκε και άρχισε να συνεργάζεται µε
µεγάλες εταιρείες, π.χ ναυπηγεία, ελληνική ερριουργεία,
βιοµηχανία ελαστικών, οίνων και ποτών, πετρελαιοκινητήρων,
εργαλείων βιοµηχανικής υποδοµής και καυστήρες. Άρχισε την
κατασκευή ενός τουφεκιού τύπου (Μάνλιχερ) και την παραγωγή
εκρηκτικών και φυσσιγγίων.Το 1 934 ανέλαβε την ΠΥΡΚΑΛ ο
Πρόδροµος Μποδοσάκης - Αθανασιάδης και έγινε ένας
βιοµηχανικός κολοσσός για τα δεδοµένα της Ελλάδας!
∆ραστηριοποιήθηκε στην κλωστοϋφαντουργία, χηµικά και
λιπάσµατα, στην υαλουργία, θαλάσσιες µεταφορές στον τοµέα
εξόρυξης κ.α. Πολύ µεγάλη εξαγωγή πολεµικού υλικού έκανε
η ΠΥΡΚΑΛ την εποχή του Ισπανικού Εµφυλίου 1 936 – 1 939.
Στην περίοδο της κατοχής, όλες οι εγκαταστάσεις πέρασαν
στα χέρια των Γερµανών (ήταν ότι καλύτερο για τα σχέδια
τους, έχοντας στα χέρια τους µια καλοστηµένη βιοµηχανία
στην Νότια Ευρώπη). Φεύγοντας την κατέστρεψαν τελείως,
έτσι θα έπρεπε να ξεκινήσει πάλι απο το µηδέν. Σιγά σιγά
άρχισε η παραγωγή µικρών µεταλλικών προϊόντων όπως και οι
παραγγελίες από τον ελληνικό στρατό και από τη Γερµανία, «τι
ειρωνεία». Τα επόµενα χρόνια προόδευσε και ανέπτυξε νέα
προϊόντα δηµιουργώντας και νέες εγκαταστάσεις.

Το ελληνικό κράτος το 1 976 «έστησε» άλλη µια
βιοµηχανία, την ΕΒΟ
(Ελληνική Βιοµηχανία
Όπλων), για την
παραγωγή ενός φορητού
όπλου το G3 που
καθιερώθηκε στον ελληνικό
στρατό απο την γερµανική
Heckler & Koch. Εκείνο τον
καιρό όµως η ΠΥΡΚΑΛ
κατασκεύαζε ήδη ένα άλλο
όπλο για τον ελληνικό
στρατό, πολύ καλύτερο, το
FN FAL7.62 µετρούσε
30,000 τεµάχια που είναι χαµένα σε αποθήκες και σκουριάζουν.
Αυτό ήταν ένα µεγάλο πλήγµα για την ΠΥΡΚΑΛ.

Εθνικοποιήθηκε το 1 982. Χαρίστηκε στην ουσία απο τον
Πρόδροµο Μποδοσάκη στο Ελληνικό κράτος. Συνέχισε να

επιµένει στην ανάπτυξη και την έρευνα και να επεκτείνει τις
δραστηριότητές της σε νέα προιόντα πυροµαχικών, ναρκών,
βοµβών, πυροκροτητών, ηλεκτρονικών κ.ά. Συµµετέχει στην
παραγωγή των Stinger, των πυραύλων, προχώρησε στην
ανάπτυξη βλήµατος βοµβιδιοφόρου όλµου 4,2 και 1 55
πυροβόλου, επίσης στην Ανάπτυξη Σύγχρονης
Ανεµογεννήτριας, αλλά και πάλι “κόβεται” το πρόγραµµα για
αθέµιτο ανταγωνισµό όπως και πολλά άλλα προγράµµατα
Ανάπτυξης.

Το 2004, η Κυβέρνηση κάνει ότι είχε κάνει πριν από
έναν αιώνα. Συγχωνεύει την ΕΒΟ και ΠΥΡΚΑΛ και την
ονοµάζει Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα (ΕΑΣ), για να
σταµατήσει τον ανταγωνισµό για τις κρατικές παραγγελίες.
Το 201 0-201 3 (χρόνια
Μνηµονίου) οι
εργαζόµενοι στα ΕΑΣ
αριθµούν 800 απο
3,500 εργαζόµενοι
που ήταν, µε τελικό
σκοπό να κλείσει µια
απ τις σηµαντικότερες
βιοµηχανίες
προκείµενου να
εισάγουµε όπλα και
πυροµαχικά απο
άλλες χώρες. Μετά
απο αγώνες των εργαζοµένων δόθηκε προθεσµία 1 2 µηνών για
να αποδείξει και να ανταγωνιστεί µεγάλες αµυντικές
βιοµηχανίες (κολλοσούς), όπως την IMI (Israel Mil itary
Industries), την Αµερικανική ΑΤΚ, την Γερµανική Mauser, την
Rimental κ.ά.

Τα Ε.Α.Σ εξακολουθούν µέχρι και σήµερα να είναι ο
βασικός κορµός της βαριάς Ελληνικής Βιοµηχανίας και της
άµυνας της χώρας και πρέπει να παραµείνει σε λειτουργία για
να διατηρεί ενεργό το αίσθηµα της ασφάλειας στο Ελληνικό
κράτος.

Στέλιος Βαϊκούσης



σελίδα 6

Όλοι µας ξέρουµε ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται, πολύ
λίγοι όµως µπορούµε να αντιληφθούµε τον τρόπο και τον τόπο,
αυτών των ιστορικών επαναλήψεων. Είναι πάρα πολλές οι
οµοιότητες του τότε µε το σήµερα. Ας κάνουµε µια προσπάθεια
όµως να αντιληφθούµε τι πραγµατικά συµβαίνει. Ας
καταπιαστούµε λιγάκι µε την Γαλλική επανάσταση του 1 789. . .

Θα ξεκινήσω µε το αποτέλεσµα της Γαλλικής
επανάστασης, που δεν ήταν άλλο από το γύρισµα της σελίδας
της Ιστορίας, αφήνοντας πίσω µια σκοτεινή εποχή και φέρνοντας
εκ νέου στο προσκήνιο τη ∆ηµοκρατία. Το επιστέγασµα της
προσπάθειας αυτής, ήταν η διακήρυξη των δικαιωµάτων του
ανθρώπου και του πολίτη του 1 793.

Ας αναλογιστούµε τώρα την Ελλάδα. Η κοιτίδα του
πολιτισµού, η χώρα που γέννησε την ∆ηµοκρατία, έχει
φτάσει στο σηµείο σήµερα να είναι χειρότερη και από την
προεπαναστατική Γαλλία του Μεσαίωνα...Για να δούµε όµως,
πως ήταν τα πράγµατα τότε και τι οδήγησε τους Γάλλους στο να
πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. . . .

Στα τέλη του 1 8ου αιώνα στην Γαλλία ήταν γενική η
επιθυµία για αλλαγή του καθεστώτος. Παρ' όλη όµως την
µεταβολή στις ιδέες των ανθρώπων, η οργάνωση της Γαλλίας
εξακολουθούσε να παραµένει στη µεσαιωνική µορφή της: η
διατήρηση των ταξικών διαχωρισµών του µεσαίωνα, η µεγάλη
συµµετοχή των ευγενών στα κρατικά αξιώµατα και γενικά στη
διοίκηση, η διάκριση δικαιωµάτων και υποτίµηση της
ανθρώπινης αξίας. Στη Γαλλία επικρατούσε το κυβερνητικό
σύστηµα της απόλυτης µοναρχίας. Ο βασιλιάς µε λίγους
ανώτερους λειτουργούς, που τους διάλεγε ο ίδιος, νοµοθετούσε,
όριζε τους φόρους και διέθετε όπως του άρεσε το δηµόσιο
πλούτο.

Το καθεστώς, συνέχεια του µεσαιωνικού, βασιζόταν στην
ανισότητα. Οι κάτοικοι της Γαλλίας διακρίνονταν στους
προνοµιούχους και στον κοινό λαό. Οι προνοµιούχοι
αποτελούσαν µικρή µειοψηφία, περίπου το 2% του πληθυσµού.
Αλλά αυτοί κατείχαν την περισσότερη γη, είχαν όλα τα αγαθά,
ζούσαν µια τροµερά σπάταλη και πλούσια ζωή και κυβερνούσαν
τον τόπο. ∆ύο τάξεις, ο κλήρος και οι ευγενείς, αποτελούσαν τους
προνοµιούχους. Ο µεγάλος όγκος του λαού βρισκόταν απέναντι
από την µειοψηφία αυτή των προνοµιούχων. Όλοι οι λαϊκοί
άνθρωποι, οι καλλιεργητές της γης και αστοί, έµποροι και οι
επαγγελµατίες των πόλεων, χαρακτηρίζονταν ως Τρίτη Τάξη. Για
να δούµε όµως, υπήρχαν διαφορές του τότε µε το σήµερα και
την οικονοµική κατάσταση που εµείς βιώνουµε;

Σήµερα περισσότερο από κάθε φορά οι ταξικοί
διαχωρισµοί είναι οι ίδιοι. Υπάρχει µια µικρή µερίδα
προνοµιούχων, πολιτικοί, τραπεζίτες, ιδιοκτήτες ΜΜΕ,
µεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι είτε µετέχουν των κρατικών
αξιωµάτων, είτε ελέγχουν αυτούς που βρίσκονται σε

κυβερνητικές θέσεις. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις, τα
προνόµια αυτά µεταφέρονται από γενιά σε γενιά, όπως ακριβώς
µε τους γαλαζοαίµατους του Μεσαίωνα. Σήµερα πάλι, τα
ανθρώπινα δικαιώµατα και η ανθρώπινη αξία είναι το ίδιο
υποτιµηµένα, οι προνοµιούχοι ζουν στον κόσµο τους,
αδυνατώντας να καταλάβουν τις άθλιες συνθήκες στις οποίες ζει
ο λαός.

Η επανάσταση είχε πολλά αίτια, από τα οποία τα
σηµαντικότερα είναι τα εξής:

Η φιλοσοφία του ∆ιαφωτισµού κατά την διάρκεια του
1 8ου αιώνα προπαγάνδιζε την αποστροφή κατά της απόλυτης
µοναρχίας. Οι αντιλήψεις είχαν αρχίσει να στρέφονται προς ένα
δηµοκρατικό ιδεώδες, τα ανθρώπινα και τα αστικά δικαιώµατα, το
κοσµικό κράτος καθώς και την πίστη στην λογική. Αυτή η
φιλοσοφία στην ουσία, έπαιρνε την εξουσία από τον µονάρχη και
τον κλήρο.

Η ενίσχυση της αστικής τάξης: Οι δύο πρώτες τάξεις, ο
κλήρος και οι ευγενείς µοιράζονταν ως τότε την πολιτική δύναµη.
Οι αστοί, οι φτωχοί εργαζόµενοι των πόλεων και οι αγρότες δεν
είχαν κανένα δικαίωµα στην εξουσία.

Η οικονοµική κρίση: Το γαλλικό κράτος ήταν στα
πρόθυρα οικονοµικής καταστροφής. Η Γαλλία αναµείχθηκε
ενεργά στον Αµερικανικό Πόλεµο της Ανεξαρτησίας. Παρότι
κατόρθωσε να κερδίσει την Αγγλία, το οικονοµικό βάρος ήταν
τέτοιο που την οδήγησε σε χρεοκοπία. Επιπλέον, το 1 789 η τιµή
του ψωµιού αυξήθηκε δραµατικά, λόγω της άσχηµης σοδειάς του
1 788-1 789 και του βαρύτατου χειµώνα του. Οι τιµές των
τροφίµων αυξήθηκαν ως και 60%, ενώ ο µισθός των αγροτών
µόνο 20%, κάτι το οποίο προκάλεσε µεγάλη πείνα. Μάλιστα έχει
υπολογιστεί ότι την άνοιξη του 1 789 το 1 /3 του γαλλικού
πληθυσµού µαστιζόταν από την πείνα.Το κρατικό έλλειµµα του
γαλλικού κράτους από το 1 736 ως το 1 789 αυξήθηκε σηµαντικά,
σε σηµείο να κινδυνεύσει η Γαλλία µε χρεωκοπία. Επιπλέον, η
τροµερά σπάταλη και πολυτελής ζωή στο βασιλικό ανάκτορο των
Βερσαλλιών κατανάλωνε το 20% του γαλλικού προϋπολογισµού.
Οι γιορτές, οι δεξιώσεις και τα πανάκριβα ρούχα ήταν εις βάρος
της γαλλικής οικονοµίας αλλά και του φτωχού λαού που πέθαινε
από την πείνα. Όλα αυτά οδήγησαν σε έντονη κοινωνική
αναταραχή που εκδηλώθηκε µε βίαιες πράξεις και εξεγέρσεις.

Η κρίση του φεουδαρχικού συστήµατος: η
παραδοσιακή φεουδαρχική κοινωνική κατανοµή που ίσχυε από
τον Μεσαίωνα στην Γαλλία άρχισε να παρακµάζει. Ενώ οι
ευγενείς απολάµβαναν µεν πολλά προνόµια, δεν µπορούσαν να
ενεργήσουν πολιτικά, καθώς µόνο ο βασιλιάς είχε πολιτική
εξουσία.

Ας έρθουµε στο σήµερα. ∆υστυχώς σήµερα δεν υπάρχει
ανάλογη φιλοσοφία µε αυτή του διαφωτισµού. Οι φωνές
που έχουν να προτείνουν κάτι διαφορετικό, που έχουν
τρόπο και πρόγραµµα για να µας βγάλουν από την δεινή
κατάσταση στην οποία έχουµε περιέλθει είναι ελάχιστες.
Επιπλέον, οι φωνές αυτές πολύ δύσκολα φτάνουν στο ευρύ
κοινό λόγω του αποκλεισµού που δέχονται, από τα
συστηµικά ΜΜΕ του σάπιου πολιτικού συστήµατος.

Η προεπαναστατική περίοδος στην Γαλλία του 1 8ου αιώνα

συνέχεια στη σελίδα 7
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Στις µέρες µας, η µεσοαστική τάξη δέχεται µπαράζ
επιθέσεων. Η εργατική τάξη, όσα είχε κερδίσει µε αγώνες
πολλών ετών, τα έχει χάσει σε ελάχιστο διάστηµα! Χάνονται
εργατικά δικαιώµατα που κατακτήθηκαν µε αγώνες και αίµα.
Απολύονται δηµόσιοι υπάλληλοι, απολύονται ιδιωτικοί
υπάλληλοι, κλείνουν κοινωφελείς οργανισµοί, κλείνουν σχολεία,
νοσοκοµεία, οι µικροµεσαίοι ελεύθεροι επαγγελµατίες µοιάζουν
µε είδος προς εξαφάνιση. Τα χαµηλά κοινωνικά στρώµατα
κινδυνεύουν κυριολεκτικά µε αφανισµό, στενάζουν υπό το βάρος
της υψηλής φορολογίας στα ελάχιστα εισοδήµατα τους. Εννοείται
ότι η συµµετοχή του λαού στην εξουσία είναι ανύπαρκτη!
Ψηφίζονται νόµοι ενάντιοι σε κάθε συνταγµατική έννοια, µε
άκρως αντισυνταγµατικό τρόπο. Καταπατείται κάθε έννοια
δηµοκρατίας από την ελίτ της πολιτικής και οικονοµικής τάξης.
Κάθε προσπάθεια διαµαρτυρίας των πολιτών καταστέλλεται
µε βίαιο τρόπο από τις δυνάµεις καταστολής. Επιπλέον ο
χορός των εκατοµµυρίων από µίζες, αγορές, ταξίδια, αθλητικές
διοργανώσεις και άλλα είναι τεράστιος. Όλα αυτά είναι χρήµατα
του Ελληνικού λαού που σπαταλιούνται άσκοπα ή πηγαίνουν
στις τσέπες των λίγων, των προνοµιούχων!

Μετά από όλα αυτά ήρθε και η βαθειά οικονοµική κρίση
που παρουσιάζεται ως αποτέλεσµα, της σπατάλης του δηµοσίου
χρήµατος από αυτή την ελίτ! Οι τιµές των αγαθών σε
δυσβάσταχτα υψηλά επίπεδα, η ανεργία σε δυσθεώρητα ύψη, οι
κοινωνικές παροχές µηδενικές, η ιατρική και φαρµακευτική
περίθαλψη ανύπαρκτη, το µεγαλύτερο µέρος του Ελληνικού
λαού ζει πολύ κάτω από τα όρια της φτώχιας, χωρίς να έχει
πρόσβαση σε αναγκαία αγαθά. Οι σηµερινοί ευγενείς, δεν είναι
άλλοι από τους πολιτικούς µας ταγούς, οι οποίοι ουσιαστικά δεν
έχουν καµία δυνατότητα, αλλά ούτε και καµιά διάθεση να
ακολουθήσουν διαφορετική πολιτική από αυτήν που τους
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆εν ενδιαφέρονται καν να
προασπίσουν στοιχειώδη δικαιώµατα του Ελληνικού λαού.

Εµείς τι κάνουµε ; Εκείνοι (οι Γάλλοι του 1 8ου αιώνα)
αντέδρασαν, αγωνίστηκαν µέχρι να επιβάλλουν την
δηµοκρατία στη χώρα τους. Πάλεψαν µέχρι να κερδίσουν
ίσες ευκαιρίες και δικαιώµατα, µέχρι να καταργήσουν την
τάξη των ολίγων προνοµιούχων. Θα πάρουµε επιτέλους την
ζωή µας στα χέρια µας θα προασπιστούµε τα βασικά
ανθρώπινα δικαιώµατα µας ;

Η ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου
και του Πολίτη του 1 793

1. Σκοπός της κοινωνίας είναι

η γενική ευηµερία. Η κυβέρνηση

υπάρχει µόνο και µόνο για να δίνει

στον άνθρωπο την εγγύηση πως

θ' απολαµβάνει τα φυσικά και

αναφαίρετα δικαιώµατά του.

2. Τα δικαιώµατα αυτά είναι η

ισότης, η ελευθερία, η ασφάλεια

και η ιδιοκτησία.

3. Όλοι οι άνθρωποι είναι

ίσοι, και φυσικά και µπροστά στο

νόµο.

4. Ο νόµος είναι η ελεύθερη κι επίσηµη εκδήλωση της κοινής

θελήσεως. Είναι ίδιος για όλους, είτε όταν προστατεύει είτε όταν

τιµωρεί. ∆ε µπορείνα διατάζει παρά όσα είναι δίκαια κι ωφέλιµα

στην κοινωνία. ∆ε µπορείν' απαγορεύει παρά όσα είναι βλαβερά

γι' αυτήν.

5. Όλοι οι πολίτες είναι δεκτοίσε κάθε δηµόσιο λειτούργηµα.

Οι ελεύθεροι λαοί, εκλέγοντας τους δηµόσιους λειτουργούς, δεν

αναγνωρίζουν άλλους λόγους προτιµήσεως απ' την αρετή, την

εξυπνάδα και τη µόρφωση.

6. Η ελευθερία είναι µια δύναµη που ανήκει στον άνθρωπο,

και που του επιτρέπει να ενεργείχωρίς να βλάπτει τα δικαιώµατα

του άλλου. Για πηγή της έχει τη φύση, για κανόνα της τη

δικαιοσύνη, και για προστασία της το νόµο.

7. Καθένας έχει δικαίωµα να δηµοσιεύει τις σκέψεις και τα

φρονήµατά του, µε τον τύπο, µε τον προφορικό λόγο ή όπως

αλλιώς νοµίζει. Οι πολίτες µπορούν να συνέρχονται ειρηνικά και

να ασκούν ελευθέρα όποιο θρήσκευµα πιστεύουν.

8. Ο νόµος πρέπει να προστατεύει την κοινή και την

προσωπική ελευθερία απέναντι στην καταπίεση εκείνων που

κυβερνούν.

9. Κανείς δεν καταδιώκεται, δε συλλαµβάνεται, ή φυλακίζεται

παρά όταν κι όπως ορίζει ο νόµος.

10. Όσοι ζητούν, εκδίδουν, υπογράφουν ή διατάζουν την

εκτέλεση παράνοµων πράξεων είναι ένοχοι και τιµωρούνται.

11. Κανείς δεν δικάζεται και δεν τιµωρείται αν δεν απολογηθεί

πρώτα, αν δεν κλητευθείνόµιµα, κι αν δεν υπάρχει αντίστοιχος

νόµος, που να δηµοσιεύτηκε πριν απ' την κολάσιµη πράξη του.

12. ∆ικαίωµα ιδιοκτησίας είναι το προνόµιο κάθε πολίτη να

µεταχειρίζεται και να διαθέτει όπως νοµίζει καλύτερα την

περιουσία του, τα εισοδήµατά του, τους καρπούς της εργασίας

και της δραστηριότητάς του.

13. Όλοι µπορούν να διαθέσουν όπως νοµίζουν τη δουλειά

τους και τον καιρό τους, µα ούτε οι ίδιοι µπορούν να πουλήσουν

τον εαυτό τους, ούτε να πουληθούν από άλλους, γιατί το

πρόσωπο τους είναι ιδιοκτησία αναπαλλοτρίωτη. Ο νόµος δεν

αναγνωρίζει ιδιαίτερη τάξη δούλων ή υπηρετών, αλλά µόνο

ανταλλαγή υπηρεσιών κι αµοιβών ανάµεσα στον εργαζόµενο και

τον εργοδότη.

14. Κανείς δεν στερείται και το ελάχιστο µέρος της ιδιοκτησίας

του χωρίς δική του συγκατάθεση, παρά µόνο όταν αποδειχτεί

πως κάποια δηµόσια ανάγκη απαιτείαυτή τη στέρηση, κι αφού

δοθείµια δίκαιη αποζηµίωση.

15. Κανένας φόρος δεν επιβάλλεται όταν δεν αποβλέπει σε

δηµόσια ωφέλεια. Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωµα να

συνεργάζονται στον προσδιορισµό των φόρων, να επιβλέπουν

τη χρήση τους και να ελέγχουν τη διαχείρισή τους.

16. Τα δηµόσια βοηθήµατα είναι χρέος ιερό. Η κοινωνία

πρέπει να προνοείγια τη συντήρηση των δυστυχισµένων

πολιτών.

17. Η παιδεία είναι γενική ανάγκη. Η κοινωνία πρέπει να

ενισχύει µ' όλες τις δυνάµεις της τις προόδους του ανθρώπινου

λόγου, κάνοντας τη µάθηση προσιτή σε κάθε πολίτη.

18. Η κυριαρχία ανήκει στο λαό, είναι αδιαίρετη, απαράγραπτη

κι αναπαλλοτρίωτη.

19. Καµιά µερίδα του λαού δε µπορείνα µεταχειριστεί την

εξουσία ολόκληρου του λαού. Η µειοψηφία έχει το δικαίωµα να

εκφράσει τη θέληση της ελεύθερα κι ανεµπόδιστα.

20. Κάθε άρπαγας της εθνικής κυριαρχίας πρέπει να

σκοτώνεται αµέσως απ' τους ελεύθερους πολίτες.

21. Ο λαός έχει πάντα το δικαίωµα ν' αναθεωρείκαι να

µεταρρυθµίζει το Σύνταγµά του.

22. Κάθε πολίτης έχει δικαίωµα να συνεργάζεται στη σύνταξη

του νόµου και στο διορισµό των εντολοδόχων του.

23. Οι δηµόσιες θέσεις είναι ουσιαστικά προσωρινές.

24. Τα εγκλήµατα των εντολοδόχων του λαού δεν πρέπει ποτέ

να µένουν ατιµώρητα.

25. Το δικαίωµα της υποβολής αναφορών στους αρµοδίους

δεν µπορείποτέ ν' απαγορευτεί, ν' αναβληθείή να περιοριστεί.

26. Η αντίσταση εναντίον της καταπιέσεως είναι συνέπεια των

φυσικών δικαιωµάτων του ατόµου.

27. Ολόκληρη η κοινωνία καταπιέζεται όταν ασκείται

καταπίεση σ' ένα και µόνο µέλος της. Και κάθε µέλος

καταπιέζεται, όταν ασκείται καταπίεση σ' όλη την κοινωνία.28.

Όταν η κυβέρνηση παραβιάζει τα δικαιώµατα του λαού, η

επανάσταση είναι για το λαό, και για κάθε µερίδα του, είναι το πιο

ιερό κι αναγκαίο καθήκον.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

. . . .υπάρχουν κοινά στοιχεία στην Ελλάδα του σήµερα;
συνέχεια από τη σελίδα 6
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Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ϊ Κ Α Σ Τ Η Σ Τ Ε Γ Η
Με τον γενικό όρο Φωτοβολταϊκά ονοµάζεται η βιοµηχανική

διάταξη πολλών φωτοβολταϊκών κυττάρων σε µία σειρά. Στην
ουσία πρόκειται για τεχνητούς ηµιαγωγούς (συνήθως από
Πυρίτιο) οι οποίοι ενώνονται µε σκοπό να δηµιουργήσουν ένα
ηλεκτρικό κύκλωµα σε σειρά. Οι ηµιαγωγοί αυτοί απορροφούν
φωτόνια από την ηλιακή ακτινοβολία και παράγουν µια
Ηλεκτρική τάση. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται"Φωτοβολταϊκό
φαινόµενο"
Με τα φωτοβολταϊκά σε στέγες η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλησε

να ωθήσει τους πολίτες της να αξιοποιήσουν την ηλιακή
ενέργεια. Έτσι ξεκίνησε το Πρόγραµµα «Φωτοβολταϊκά σε
Στέγες» µε πολύ ευνοϊκές ρυθµίσεις και πολλά κίνητρα. Το
Πρόγραµµα αφορά στέγες και δώµατα στα οποία µπορούν να
τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά συνολικής ισχύος 1 0 kWp
(κιλοβάτ). Σε αυτό µπορούν να µετέχουν όλοι οι πολίτες και,
προκειµένου για την Ελλάδα, να πωλούν το ρεύµα που
παράγουν στη ∆ΕΗ. Το κέρδος για τον κάτοχο φωτοβολταϊκών
είναι διπλό: Εισπράττει χρήµατα από τη ∆ΕΗ για το ρεύµα που
παράγει ενώ δεν χρειάζεται να πληρώνει για το ρεύµα που
καταναλώνει.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο Πρόγραµµα «Φωτοβολταϊκά

σε Στέγες» έχουν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας, ιδιώτες ή µικρές επιχειρήσεις, µε µοναδική προϋπόθεση να είναι
ιδιοκτήτες του ακινήτου που θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά και το ακίνητο τους να είναι σε σύνδεση µε την ∆ΕΗ. ∆εν
ισχύει για περιοχές που δεν βρίσκονται στο διασυνδεδεµένο σύστηµα. Ο ιδιώτης ή η επιχείρηση που ενδιαφέρεται να τοποθετήσει
τα φωτοβολταϊκά πρέπει να απευθυνθεί στα γραφεία της ∆ΕΗ της περιοχής του. Αργότερα θα κληθεί να υπογράψει δυο
συµβάσεις, η πρώτη αφορά την εγκατάσταση του µετρητή ρεύµατος και η δεύτερη αφορά την πώληση του ρεύµατος στη ∆ΕΗ.

Εξίσου σηµαντικό για όσους αποφασίσουν να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά στις στέγες τους είναι ότι δεν
φορολογούνται για τα έσοδα που προκύπτουν από την πώληση του ρεύµατος, λόγω του µικρού µεγέθους του
συστήµατος που δικαιούται το κάθε κτίριο.

Εκτός από τα φωτοβολταϊκά σε στέγες µονοκατοικιών, τοποθετούνται και σε στέγες και δώµατα πολυκατοικιών. Απαιτείται η
σύµφωνη γνώµη όλων των ιδιοκτητών και η διαδικασία πραγµατοποιείται από το διαχειριστή.

Η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών είναι µια επένδυση για το µέλλον αφού εξασφαλίζει κέρδη για τον κάτοχο του
φωτοβολταϊκού συστήµατος για 25 χρόνια. Ειδικά σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας που επικρατεί ηλιοφάνεια τους περισσότερους
µήνες του χρόνου, η απόδοση είναι εγγυηµένη. Τα κέρδη εξαρτώνται από το µέγεθος της εγκατάστασης και όσο µεγαλύτερη είναι
αυτή(µέχρι 1 0 kWp[κιλοβάτ]), τόσο πιο πολλά τα κέρδη.

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

33ΣΣ∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΗΗ ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ

Μέχρι πρόσφατα χρησιµοποιούνταν µόνο για την
παραγωγή πρωτοτύπων για δοκιµές. Τώρα, µεγάλες εταιρείες
όπως η Siemens, η GE και η EADS αρχίζουν να αξιοποιούν τις
τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης στο εργοστάσιο.

Όπως αναφέρουν οι «Financial Times», η γερµανική
Siemens θα αρχίσει τον Ιανουάριο να χρησιµοποιεί 3D
εκτυπωτές για την παραγωγή εξαρτηµάτων και ανταλλακτικών
για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία
µπορεί ήδη να τυπώνει περισσότερα από 1 00 εξαρτήµατα και,
ως αποτέλεσµα, ορισµένες επισκευές µπορούν να
ολοκληρώνονται δέκα φορές ταχύτερα.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα, οι 3D εκτυπωτές
µπορούσαν να τυπώνουν µόνο πλαστικό, σήµερα όµως
µπορούν να χρησιµοποιούν ως πρώτη ύλη µέταλλα όπως
το τιτάνιο. Ακόµα και µεγάλα εξαρτήµατα για γεννήτριες
µπορούν να δηµιουργηθούν στρώµα προς στρώµα µε τη
βοήθεια ενός λέιζερ που λιώνει τοπικά µια µεταλλική σκόνη.

Η Siemens εκτιµά ότι η εκτύπωση τριών διαστάσεων «θα
φέρει επανάσταση» στην παραγωγή ανταλλακτικών, τα οποία
σήµερα παράγονται µαζικά και αποθηκεύονται µέχρι κάποιος να
τα ζητήσει. Με τη 3D εκτύπωση, τα ανταλλακτικά θα τυπώνονται
στην περιοχή του πελάτη όταν χρειαστούν.

Η νέα διαδικασία παραγωγής προσελκύει επίσης το

ενδιαφέρον της αεροδιαστηµικής και αµυντικής βιοµηχανίας. H

ΝASA έχει ήδη δοκιµάσει τυπωµένα ακροφύσια πυραύλων, ενώ
το αµερικανικό πολεµικό ναυτικό σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει
την τεχνολογία για την παραγωγή όπλων επιτόπου στα πλοία.
Στις εφαρµογές αυτές η τρισδιάστατη εκτύπωση αφενός µειώνει
το βάρος των εξαρτηµάτων, αφετέρου περιορίζει τη σπατάλη
πρώτων υλών.

Ανάλογα σχέδια για την υιοθέτηση της τρισδιάστατης
εκτύπωσης έχει και η ανταγωνιστική Rolls-Royce, απέχει όµως
αρκετά χρόνια µέχρι την εφαρµογή της τεχνολογίας στην
παραγωγή κινητήρων για αεροσκάφη.

Παρά τον ενθουσιασµό, όµως, η 3D εκτύπωση
παραµένει ακατάλληλη για πολλές γραµµές παραγωγής.
Όπως εξηγεί το δηµοσίευµα, οι πρώτες ύλες είναι ακριβές, έως
και 1 00 φορές ακριβότερες από τις αντίστοιχες συµβατικές
πρώτες ύλες, ενώ η ταχύτητα εκτύπωσης παραµένει
υπερβολικά µικρή.

Αν τα προβλήµατα αυτά επιλυθούν, οι προοπτικές της
τρισδιάστατης εκτύπωσης θα ήταν ακόµα πιο µεγάλες.



σελίδα 9ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ...ΔΡΟΜΟΥ!Τα σήματα κυκλοφορίαςέχουν… πλάκα!
Η οδική σήμανση ξαφνικά, απέκτησεφιλοσοφικό περιεχόμενο και οι πινακίδεςστους δρόμους… καλλιτεχνική υπόσταση,αναγκάζοντας τους πεζούς ναχαμογελάσουν, θέλουν δεν θέλουν!

Ο Γάλλος καλλιτέχνης και γλύπτηςCleto Abraham εργάζεται μόνο τις νύχτεςστους δρόμους της πόλης και την ημέρααπολαμβάνει τους καρπούς τηςδημιουργίας του.

Τι κάνει; Μεταμορφώνει τιςπινακίδες σήμανσης στους δρόμουςδιάφορων πόλεων της Ευρώπης σεχιουμοριστικά έργα τέχνης, προσδίδονταςσε αυτές τις άψυχες εικόνες… νόημαύπαρξης.

Ειδικότερα, αναλαμβάνει νααποτυπώσει επάνω στα σήματα διάφορεςμικρές ιστορίες με πρωταγωνιστές ταstop, τις γραμμές, τα κίτρινα τρίγωνααλλά και κάθε οδική σήμανση.

Το υλικό που χρησιμοποιεί δεν είναιτίποτα άλλο από αυτοκόλλητα!

«Οι πινακίδες ζωντανεύουν καιαπομακρύνονται από την άψυχη υπόστασηστην οποία τις έχουμε υποβάλλει.Μπορούν να έχουν και έναν άλλο πιοδημιουργικό και καλλιτεχνικό λόγούπαρξης», λέει ο ίδιος.

Δεν ξέρουμε αν την άποψή του τησυμμερίζεται και η τροχαία…

Βικτώρια Μαργαρίτη
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ΤΟΞΟΤΗΣ
22 Νοεµβρίου - 21 ∆εκεµβρίου
(Κυβερνήτης Πλανήτης : ∆ίας)

Τα γενικά χαρακτηριστικά: Ο Τοξότης είναι ο άνθρωπος που νιώθει

ανεξάρτητος, δεν του λείπει η αυτοπεποίθηση και δεν χρειάζεται, για να

λειτουργήσει, ιδιαίτερη συναισθηµατική και οικονοµική ασφάλεια. Πάντα

αλλάζει και πάντα αναθεωρεί. Εξελίσσεται πολύ πιο γρήγορα από

άλλους, η τύχη τον συντροφεύει σ΄όλη την πορεία του και µε άνεση

αυξάνει το γόητρο, τη φήµη του, αλλά και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Αυτό που διακρίνει τους Τοξότες είναι το γεγονός ότι θέλουν τα πάντα!

Το βασικό τους γνώρισµα είναι πως έχουν την ικανότητα να

εξελίσσονται και να επεκτείνονται. Είναι ενθουσιώδεις στις επιδιώξεις

τους, µεγαλόψυχοι για τα σφάλµατα των άλλων και νιώθουν αισιόδοξοι,

ακόµα και στην πιο προβληµατική περίοδο της ζωής τους. Η

συµπεριφορά τους είναι ευγενική και ιπποτική. Ο χαρακτήρας τους

εκφράζεται µε τρεις λέξεις: Τόλµη, Αισιοδοξία, Νοηµοσύνη. Γενικά οι

Τοξότες αγαπούν τα ταξίδι, τις µετακινήσεις, τις απέραντες εκτάσεις, τις

άγνωστες περιοχές αλλά

παράλληλα δεν ξεχνούν τη γαλήνη

και τη θαλπωρή του σπιτιού. Ο

Τοξότης επιδιώκει µια σχέση στην

οποία θα µπορεί παράλληλα να

είναι ελεύθερος. Έτσι αποφεύγει να

δεσµευτεί από νωρίς και συνήθως

δεν µένει σε µια σχέση που κατά τη

γνώµη του τον καταπιέζει. Η ιδανική

ερωτική σχέση για έναν Τοξότη θα

πρέπει να έχει ζωηρό και

τυχοδιωκτικό χαρακτήρα.

Μερικά από τα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στον Τοξότη είναι:

-Πιλότος, ερευνητής, ξεναγός, ταξιδιωτικός πράκτορας.-Κτηνίατρος,

εκπαιδευτής ζώων.-Ιερέας, θεολόγος, καθηγητής, δάσκαλος ξένων

γλωσσών, παιδαγωγός.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ
22 ∆εκεµβρίου - 1 9 Ιανουαρίου
(Κυβερνήτης Πλανήτης : Κρόνος)

Τα γενικά χαρακτηριστικά: Όσοι ανήκουν στο ζώδιο του Αιγόκερω

χαρακτηρίζονται κατά κανόνα φρόνιµοι, δίκαιοι, οργανωτικοί, υπεύθυνοι.

Πολλοί τους βρίσκουν κάπως υπερβολικά αυστηρούς ή παρατηρούν

πως δεν ξεχνούν ποτέ, ούτε το κακό, αλλά ούτε και το καλό που τους

έχουν κάνει. Το βασικό τους γνώρισµα είναι πως αντέχουν στους

περιορισµούς και στις απογοητεύσεις της ζωής. ∆ύσκολα δέχονται

τυχόν "νεωτερισµούς" ή "αναµορφώσεις", έχουν πάντα έντονα

αναπτυγµένο το αίσθηµα της ευθύνης και δεν οπισθοχωρούν στις

απογοητεύσεις. Αν όµως δεν χρησιµοποιούν σωστά όλες αυτές τις

ιδιότητες τους, κινδυνεύουν να φτάσουν σε υπερβολές και να γίνουν

άνθρωποι µε πολύ ωφελιµιστική στάση στη ζωή και ιδιαίτερα αυστηροί

στη συµπεριφορά τους µε τους

νέους. Ο χαρακτήρας τους

εκφράζεται µε τρεις λέξεις :

Φιλοδοξία, Σύνεση και

Οργάνωση. Η οικογένεια είναι

για τους Αιγόκερους κάτι που

σέβονται, τιµούν και φροντίζουν.

Απ' το σύντροφο τους αναζητούν

εκτίµηση, τρυφερότητα και

υπευθυνότητα. Εκδηλώνεται

µόνο σε περίπτωση που νιώσει

άνετα µε τον άνθρωπο που έχει

απέναντι του.

Μερικά από τα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στον Αιγόκερω είναι:

-Αρχαιολόγος, γλύπτης, κηπουρός.-Προγραµµατιστής, συγγραφέας,

βιολόγος.-∆ιοικητικός υπάλληλος, πολιτικός, βιβλιοπώλης,

βιβλιοθηκάριος.-Ορειβάτης, δάσκαλος του σκι.

Ντίνα Κανελλοπούλου

ΜΟΝΟ ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ
Πόρνη της εικόνας

ένας μόνιμος θαμώνας
μια εικόνα χωρίς σκέψη

το βασιλιά τώρα θα στέψει
για την εφήμερη χαρά

και το κοινωνικό "σωστά"
έτσι λένε οι πολλοί

δήθεν φίλοι και γνωστοί
ανθρωπιά και γνώση

δεν μπορεί πια να μας σώσει
και σαν όνειρο η τρέλα
σου φωνάζει τώρα έλα.

Παύλος Ζαλώνης
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Tο βιβλίο είναιμυθιστόρημα μαζίκαι κόμικς, ιστορίακαι μυθοπλασία,παραμύθι καιδοκίμιο.
Μια παρέαφίλων στη σύγχρονηΑθήνα –που δενείναι άλλη από τουςδημιουργούς τουβιβλίου προσπαθείταυτόχρονα νααφηγηθεί και νακαταλάβει τη μεγάληπεριπέτεια τηςαναζήτησης τωνΘεμελίων τωνΜαθηματικών!

Το Logicomix (όπως διαβάζουμε και στοεισαγωγικό σημείωμα) αφηγείται την ιστορία τηςΛογικής στις αρχές του 20ού αιώνα, μέσα από τη ζωήτου Μπέρτραντ Ράσελ, ενός ανθρώπου που φλέρταρεμε τρεις... επιστήμες: τα Μαθηματικά, τη Λογική και τηΦιλοσοφία.

"Δανείζοντας το ρόλο του παραμυθά στο φιλόσοφο
Μπέρτραντ Ράσελ, μια παρέα φίλων στη σύγχρονη
Αθήνα προσπαθεί να αφηγηθεί και να καταλάβει τη
μεγάλη περιπέτεια της Λογικής στις αρχές του 20ου
αιώνα, περιπέτεια που σημάδεψε ανεξίτηλα την εποχή
μας. Είναι άραγε, όπως λέει ένας από αυτούς, μια
ιστορία τραγική, μεγέθους μάλιστα αρχαίας
τραγωδίας; Ή, όπως πιστεύει ένας άλλος, μια εντελώς
αισιόδοξη περίπτωση; Στο Logicomix οι αποστάσεις
καταργούνται: από τα μυστικά που κρύβει η σοφίτα
ενός παλιού εγγλέζικου αρχοντικού μέχρι την
σκοτεινή όψη της πιο βαθιάς φιλοσοφικής αλήθειας,
κι από εκεί ως την καρδιά ενός σύγχρονου
κομπιούτερ, ίσως να μην είναι παρά μερικά, ελάχιστα
βήματα..."
Το Logicomix, που ολοκληρώθηκε ύστερα από πέντεχρόνια δουλειάς, υπογράφουν ο ΑπόστολοςΔοξιάδης, συγγραφέας του διεθνούς μπεστσέλερ "ΟΘείος Πέτρος και η Εικασία του Γκόλντμπαχ" —τουβιβλίου που χαρακτηρίστηκε από το Independent ως “ηγένεση του είδους της μαθηματικής λογοτεχνίας”— καιο φημισμένος θεωρητικός της πληροφορικής,καθηγητής του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, ΧρίστοςΧ. Παπαδημητρίου, ενώ τα σκίτσα και το χρώμα είναιτου Αλέκου Παπαδάτου και της Annie Di Donna,καλλιτεχνών του κινούμενου σχεδίου που επιστρέφουνστην πρώτη τους αγάπη, τα κόμικς.
Το Logicomix τώρα διατίθεται και ώς App για iPhone,iPad και iPod Touch.

" Γκαρντούνο, στον καιρό της ειρήνης "
Υπάρχει ένα χωριό στο Μεξικό που δεν το βρίσκεις στους ταξιδιωτικούς χάρτες.
Οι κάτοικοί του λένε ότι ονοµάζεται Γκαρντούνο, στον καιρό της ειρήνης... και Ζαπάτα, στον
καιρό του πολέµου.

Το κόµικ "Γκαρντούνο, στον καιρό της ειρήνης", είναι ταυτόχρονα και ένα συναρπαστικό
αστυνοµικό µυθιστόρηµα. Μέσα από τις έντονες µαυρόασπρες εικόνες του ο σχεδιαστής και
σεναριογράφος του, Φιλίπ Σκουαρτσονί, µας καλεί να αναζητήσουµε -µαζί µε τον ήρωά του- τον
µεγαλύτερο εγκληµατία όλων των εποχών, αυτόν που δολοφονεί 30 εκατοµµύρια
ανθρώπους το χρόνο. Και τελικά ανακαλύπτουµε ότι αυτός ο δολοφόνος δεν είναι άλλος
από τη νεοφιλελεύθερη παγκοσµιοποίηση µε βοηθό τα Μ.Μ.Ε.!

Το κόµικ "Γκαρντούνο, στον καιρό της ειρήνης" είναι ένα καθαρά πολιτικό έργο, ένα έργο πολιτικής
παρέµβασης και ταυτόχρονα ένας στοχασµός πάνω στην κατάσταση της ανθρωπότητας στις αρχές
του 21 ου αιώνα. Ο Φιλίπ Σκουαρτσονί έχει ερωτήµατα και θέσεις που δεν διστάζει να τις εκφράσει
καθαρά µέσα από ένα σηµαντικό έργο τέχνης. Και η βασική του θέση είναι πως η νεοφιλελεύθερη

παγκοσµιοποίηση ισοδυναµεί µε πλανητική λεηλασία.

Όµως το "Γκαρντούνο, στον καιρό της ειρήνης" δεν είναι µόνο αυτό. Είναι ταυτόχρονα και ένα δυνατό σχεδιαστικό έργο, που από
τη στιγµή που πρωτοεκδόθηκε (Γαλλία, 2002) αµέσως απέκτησε φανατικούς υποστηρικτές και πολέµιους, διχάζοντας τους
κριτικούς γιατί για πρώτη φορά ένας καλλιτέχνης κατάφερε να περιγράψει και να εκφράσει µε εξαιρετικό τρόπο τις ελπίδες και τα
όνειρα της "γενιάς του Πόρτο Αλέγκρε". Να µιλήσει στη γλώσσα αυτών που συµµετέχουν στο "κίνηµα της Αντιπαγκοσµιοποίησης",
όπως αποκαλείται από τα ΜΜΕ. Να θέσει τα δικά τους ερωτήµατα για τη λειτουργία του κόσµου και να αναδείξει πως εκεί που
κάποιοι βλέπουν µόνο µια αγορά υπάρχουν άνθρωποι µοναδικοί και αναντικατάστατοι, οι οποίοι δεν οφείλουν να αλεστούν στις
"µυλόπετρες της Ιστορίας".

Πάνω από όλα όµως ο Σκουαρτσονί µιλάει από µέσα για αυτούς που αντιστέκονται. Που διαδηλώνουν στο Σιάτλ, στη Γένοβα,
στο Γιοχάνεσµπουργκ, στην Αθήνα. Για αυτούς που πιστεύουν ακόµα πως "Ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός".

Το άλµπουµ προλογίζει ο διευθυντής της "Monde Diplomatique" Ιγκνάσιο Ραµονέ.
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Αιώνας εμπορίου. Τ ά σ ο ς Λ ε ι β α δ ε ί τ η ς (1 922 – 1 988)

H προσφορά κι η ζήτηση ρυθμίζουνε την κοινωνία
έλεγε ο μεγάλος αδερφός μου Mαρξ. Ένα μικρό, ανήθικο
εμπόριο
κάθε χειρονομία, κάθε λέξη, κι η πιο κρυφή σου σκέψη ακόμα,
μεγάλα λόγια στις γωνιές των δρόμων, οι ρήτορες σαν τους
λαχειοπώλες
διαφημίζοντας όνειρα για μελλοντικές κληρώσεις
τα αισθήματα στο Χρηματιστήριο, στα λογιστικά βιβλία
δούναι και λαβείν, πίστωση, χρέωση,
ισολογισμοί, εκπρόθεσμες συναλλαγματικές, μετοχές,
χρεόγραφα
κι ας κλαίει αυτή η γυναίκα στο δρόμο, τί σημασία έχει;
«ζούμε σε μια μεγάλη εποχή», οι παπαγάλοι δεν κάνουν
ποτέ απεργία
μικροί, ανάπηροι μισθοί αγορασμένοι με νεκρές
περηφάνιες
γνώση αβέβαιη, πληρωμένη μ‛ όλη τη βέβαιη νιότη σου,
βρέχει νομίσματα, οι άνθρωποι τρέχουν σαν τρελοί να τα
μαζέψουν
νομίσματα όλων των εποχών, ελληνικά, ρωμαϊκά, της Bαβυλώνας,
δολάρια ασημένια
η βροχή είναι πυκνή, ανελέητη, πολλοί σκοτώνονται
πλανόδιοι έμποροι αγοράζουνε τα πτώματα ― θα χρειαστούν
μεθαύριο
σαν ανεξόφλητες αποδείξεις της «μεγάλης μας εποχής»,
κι αυτούς τους λίγους στίχους χρειάστηκε ένα ολόκληρο
θησαυροφυλάκιο πόνου, για να τους αποσπάσω
απ‛ τη φιλάργυρη αιωνιότητα, σαν τοκογλύφοι οι μέρες μας
μάς κλέβουν τη ζωή, τί ζέστη, θε μου, κι όμως βρέχει,
τί καιρός, μα δε θα μου τη σκάσετε εμένα, κύριοι,
είμαι ιδιοφυία στο είδος σας, πίστωση, χρέωση,
ο Pοκφέλλερ άρχισε
πουλώντας καρφίτσες. Θα χτίσω, λοιπόν, κι εγώ ένα μεγάλο
προστατευτικό σπίτι
με τις πέτρες που μου ρίξατε
σ‛ όλη τη ζωή μου. .

Το χιονισµένο τοπίο, βρίσκεται στην
πινακοθήκη Ευάγγελου Αβέρωφ, στο

Μέτσοβο! ,

Ο Χειµώνας στη ζωγραφική:
Περικλής Πανταζής (Periclès

Pantazis), (1 849-1 884).

Ο Πανταζής είναι από τους πρώτους
Έλληνες ζωγράφους, ίσως και ο

πρώτος, που αισθάνθηκε την ανάγκη να
εγκαταλείψει τη νατουραλιστική
αντικειµενική απεικόνιση της

ακαδηµαϊκής-ιδεαλιστικής ζωγραφική
της Σχολής του Μονάχου, η οποία από
τα µέσα του 1 9ου αιώνα κυριαρχούσε
στην ελληνική ζωγραφική, και τόλµησε

να περάσει σε πιο ελεύθερη
υποκειµενική έκφραση και απεικόνιση
της πραγµατικότητας µε την αποδοχή

της επιρροής του γαλλικού υπαιθρισµού
και ιµπρεσιονισµού.




