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Μ Α Ρ Τ Ι Ο Σ
Ο Μάρτιος στην αρχαιότητα

•Το πρώτο 15νθήμερο του Μαρτίου αντιστοιχεί με τον 8ο μήνα του αρχαίου αττικούημερολογίου, τον Ανθεστηρίωνα, και το δεύτερο 15νθήμερο με τον 9ο, τον Ελαφηβολίωνα. Ήτανο μήνας που γιόρταζε η Δήλος τον μουσηγέτη θεό της, ενώ γιορτάζονταν επίσης και ο Διόνυσοςο Ελευθερέας (Ελευθερές, χωριό της Βοιωτίας).•Κατά το αρχαίο ρωμαϊκό ημερολόγιο το έτος άρχιζε από το Μάρτιο συνεπώς τότε ήταν οπρώτος μήνας του έτους κι έτσι η Πρωτοχρονιά γιορτάζονταν την 1η Μαρτίου. Την ημέρα εκείνηγιορτάζονταν επίσης και τα Ματρωνάλια, προς τιμή της θεάς Ήρας και μητέρας του Άρη, καθώςκαι τα γενέθλια του ίδιου του Άρη (λατινικά Mars) προς τιμήν του οποίου ο γιος του, ο μυθικόςΡωμύλος, έδωσε στον Μάρτιο το όνομα του πατέρα του. Κατά την υπό του Νουμά όμωςδιαρρύθμιση μετακινήθηκε ως τρίτος μήνας και πρώτος ο προς τιμή του ειρηνικού θεού Ιανού.Κατ΄ άλλους η μετατόπιση αυτή έγινε μετά το 153π.Χ. από τους υπάτους.
Ο Μάρτιος στην Ελληνική λαογραφία

•Ένα από τα πιο διαδεδομένα έθιμα, που προέρχεται από την αρχαιότητα είναι και ητοποθέτηση από τις μανάδες την 1η Μαρτίου ενός μικρού βραχιολιού από άσπρο και κόκκινο νήμα (που ονομάζεταιμάρτης ή μαρτιάτικο) στο χέρι των παιδιών τους για να μην τα μαυρίσει ο Ήλιος. Επίσης κατά το μήνα αυτόσυνηθίζονταν παλιά και το έθιμο της «χελιδόνας» (Την 1η Μαρτίου τα παιδιά του χωριού βγαίνανε στο χωριό καιτραγουδούσαν την χελιδόνα. Κρατούσαν ένα ξύλινο κουτί που ήταν από μπροστά ανοιχτό. Ήταν περασμένο μέσα απότο κουτί ένα ξυλάκι και από πάνω ήταν καρφωμένο ένα ξύλινο χελιδόνι. Τα παιδιά είχαν μαζί τους κουμπαράδες καικαλάθια. Όλα μαζί τραγουδούσανε τη χελιδόνα από σπίτι σε σπίτι και τους έδινανκεράσματα και λεφτά).•Σήμερα, στη δημώδη παράδοση, ο λαός μας έχει δώσει στο Μάρτιο διάφορεςονομασίες που σχετίζονται κυρίως με τις ασταθείς καιρικές συνθήκες πουεπικρατούν στη διάρκειά του. Γι’ αυτό είναι γνωστός ως Κλαψομάρτης, αλλά καιΠεντάγνωμος: και «Μάρτης, γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης». Παρ' όλα αυτά οΜάρτης θεωρείται ο καταλληλότερος μήνας για φύτεμα δένδρων και γι’ αυτόονομάζεται και Φυτευτής, ενώ λόγω της γιορτής του Ευαγγελισμού ονομάζεται καιΒαγγελιώτης. Τον Μάρτη πάντως ξεκινάει και η Άνοιξη, γι’ αυτό ονομάζεται καιΑνοιξιάτης, ενώ χαρακτηριστική είναι και η παροιμία «από Μάρτη καλοκαίρι, κι απόΑύγουστο χειμώνα». Ο Μάρτης περιλαμβάνει επίσης και το κύριο μέρος τηςνηστείας της τεσσαρακοστής: «Δεν λείπει ο Μάρτης από την Σαρακοστή», όπωςχαρακτηριστικά λέγεται.

Κάποτε ένας μαθητής ρώτησε τονδάσκαλο του:«Ποια είναι η διαφοράανάμεσα στον Παράδεισο και στηνΚόλαση;» Ο δάσκαλος του απάντησε:«Πολύ μικρή, ωστόσο έχει μεγάλεςσυνέπειες. Έλα θα σου δείξω τηνΚόλαση»…Μπήκαν σε ένα δωμάτιο, όπου μια ομάδαανθρώπων καθόταν γύρω από μιατεράστια χύτρα γεμάτη ρύζι. Όλοι όμωςέμοιαζαν απελπιστικά πεινασμένοι. Οκαθένας είχε από ένα παράξενο κουτάλιπου το κρατούσε από την άκρη με προσοχήκι έφτανε ως τη χύτρα, κάθε κουτάλι,όμως, είχε τόσο μακρύ χερούλι που δενμπορούσαν να το φέρουν στο στόμα τους.Η πείνα και η ταλαιπωρία ήταν φοβερή.-«Έλα» είπε μετά ο δάσκαλος. «Τώρα θασε πάω στον Παράδεισο».Μπήκαν σε ένα άλλο δωμάτιο,πανομοιότυπο με το πρώτο, υπήρχε η ίδιαχύτρα ρυζιού, οι ίδιοι άνθρωποι και τα ίδιαπερίεργα κουτάλια. Εκεί όμως όλοιέμοιαζαν πραγματικά ευτυχισμένοι.-«Δεν καταλαβαίνω» είπε ο μαθητής.«Γιατί εδώ είναι όλοι ευτυχισμένοι, ενώστο άλλο δωμάτιο είναι τόσοδυστυχισμένοι, τη στιγμή που όλα είναι ίδιακαι πανομοιότυπα;»Ο δάσκαλος χαμογέλασε και απάντησε:«Εδώ έμαθαν να ταΐζουν ο ένας τονάλλον».

ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΚΚ ΟΟ ΚΚ ΚΚ ΙΙ ΝΝ ΟΟ

σελίδα 2

Κεφαλή κρανοφόρου Άρη.

Ρωµαϊκό αντίγραφο

(ύστερος 2ος αιώνας µ.Χ.)

ελληνικού πρωτότυπου

του 5ου αιώνα π.Χ.

αποδιδόµενο

στον Αλκαµένη.



Α Ν ΤΑ Λ Λ Α ΚΤ Ι ΚΟ
ΚΑ Ι
ΧΑ Ρ Ι ΣΤ Ι ΚΟ ΠΑ ΖΑ Ρ Ι
ΤΩΝΜΑΘΗΤΩΝ

ΤΟΥ1ου

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ

Το παζάρι µας, έγινε το Σάββατο 23 Φλεβάρη στο
προαύλιο του σχολείου µας και όσο αφορά την προσέλευση
του κόσµου, ήταν πραγµατικά πολύ µεγαλύτερη από αυτή
που περιµέναµε, και σε αυτό το κοµµάτι, όλοι οι µαθητές που
ασχοληθήκαµε ενεργά µε την οργάνωση της εκδήλωσης
µείναµε ικανοποιηµένοι. Όµως, παρόλο που είχαµε κόσµο, το
προαύλιο ήταν άδειο.

∆υστυχώς, και το λέω για όλους, έχετε λανθασµένη
αντίληψη των πραγµάτων. Όταν το σχολείο κάνει µια
εκδήλωση, δεν την κάνει για να καλύψει τις ανάγκες του
1 5µελούς, του προέδρου η κάποιας άλλης οµάδας του
σχολείου. Κάνει µια εκδήλωση για ΟΛΟΥΣ τους µαθητές στην
οποία θα πρέπει να συµµετέχουν όλοι ή τουλάχιστον οι
περισσότεροι και ο καθένας όπως µπορεί. Στην συγκεκριµένη
εκδήλωση το τρέξιµο το έκαναν κάποιοι µαθητές εθελοντικά
και δεν υπήρχε κάτι σε αυτό το κοµµάτι στο οποίο θα
µπορούσατε να βοηθήσετε (αν και θα χρειαζόµασταν κάποια
έξτρα χέρια).

Μπορούσατε όµως να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια
απλά και µόνο µε την φυσική σας παρουσία στον χώρο.
Έστω και για 1 5 λεπτά, να περνούσατε από εκεί, µόνο για να
δείξετε στον κόσµο που ήρθε ότι αλληλέγγυοι είναι ΟΛΟΙ οι
µαθητές του σχολείου µας και όχι αυτοί οι 1 0 – 1 5 που
βρισκόντουσαν εκεί. Σε µία έµπρακτη πράξη αλληλεγγύης, ο
ρόλος µας δεν σταµατάει στο «έφερα ρούχα – έδωσα
χρήµατα κτλ» αλλά είναι συνεχής µέχρι να τελειώσει αυτό που
κάνουµε. Εντάξει. Οι µαθητές της ∆΄ τάξης τελειώνουν φέτος
και µπορεί να βαριούνται λίγο (αν και κάποιοι είναι πιο ενεργοί
ακόµα και από τους πρωτοετείς). Οι υπόλοιποι; Γιατί δεν
συµµετέχετε ενεργά;

Γιατί, εάν έχετε µια ιδέα δεν την βάζετε «στο τραπέζι»
για να υλοποιηθεί;

Γιατί όταν κάνουµε άλλου είδους εκδηλώσεις δεν τις
στηρίζετε; Έχετε µήπως την εντύπωση ότι στις γιορτές του
σχολείου είµαστε ένα συγκεκριµένο παρεάκι που έχει το
«ψώνιο» να τραγουδάει και να παίζει κιθάρα; Αυτό αν θέλουµε
το κάνουµε και εκτός σχολείου. ΟΛΑΑΥΤΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΙ∆Α ΜΑΘΗΤΩΝ. Λυπάµαι αν το
βλέπετε έτσι, αλλά περισσότερο λυπάµαι που σας βλέπω
απαθείς γιατί το πιο πιθανό είναι πως έχετε γενικότερα απαθή
(ή και παθητική) στάση και εννοώ στην καθηµερινότητά σας
όχι σαν µαθητές αλλά ως πολίτες.

Ευχαριστώ όσους από εσάς έφεραν ρούχα και
έδωσαν χρήµατα.

Ευχαριστώ τους: Μαργαρίτα Νιαουνάκη, Παυλίτινα
Κατερίνα, Αλέξανδρο Λοβέρα, Χαράλαµπο
Παναγιωτόπουλο, Γιώργο Νικολόπουλο, ∆ηµήτρη
Παπαδηµητρίου, Γιάννη Κεχαγιά, Μιχάλη Λίνδο,
Τζωρτζίνα ∆ούµα και Βικτώρια Μαργαρίτη που
εργάστηκαν για την υλοποίηση της εκδήλωσης.

Πάντσιος Γιώργος

σελίδα 3

Επίσκεψη
στο
Αρχαιολογικό
Μουσείο!

Για το Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών είχα ακούσειπολλά θετικά σχόλια αλλά τη Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου,είχα την τύχη να το επισκεφθώ με την τάξη μου και έτσι ναπροσθέσω τα δικά μου.Με το που φτάσαμε στο προαύλιο του Μουσείουεντυπωσιάστηκα από το μεγαλοπρεπές κτίριο.Επιβλητικές μαρμάρινες σκάλες σε οδηγούσανστην είσοδο του Μουσείου. Μπαίνοντας στονεσωτερικό χώρο αρχικά αντίκρυσα ψηλούς,λευκούς κίονες που μου δημιούργησαν αμέσωςδέος και θαυμασμό. Αναρωτιόμουν πωςκατάφεραν να τους τοποθετήσουν στο χώρο,μιας και ήταν πανύψηλοι και ογκώδεις.Αφού συγκεντρωθήκαμε όλοι μαζί, ο καθηγητής μαςάρχισε να μας ξεναγεί στους χώρους. Αρχικά μας εξήγησεπως τα εκθέματα που θα δούμε ανελκύσθηκαν από τοπερίφημο Ναυάγιο των Αντικυθήτων το οποίο έγινε περίπουτο 6050π.Χ. Άρχισα να παρατηρώ ταεκθέματα. Εντυπωσιάστηκααπό τα μαρμάρινα και χάλκινααγάλματατα οποία είχανυποστεί φθορές από τηναλμύρα της θάλασσας. Κάποιαμέρη ήταν πιοκαλοδιατηρημένα διότι τα κάλυπτε η άμμος.Έπειτα την προσοχή μου τράβηξαν πολυτελή γυάλινασκεύη, χρυσά κοσμήματα και πλήθος κεραμικών αγγείων ταοποία με ταξίδεψαν στο παρελθόν.Φανταζόμουν πως αυτά τα όμορφααγάλματα και σκεύη στόλιζαν τααρχαία ελληνικά σπίτια.Φανταζόμουνα ωραία χρυσάσκουλαρίκια να κοσμούν τα αυτιάόμορφων αρχαίων Ελληνίδων και τους αμφορείς γεμάτουςκρασί να αφθονούν στα αρχαία συμπόσια.Τέλος επισκεφθήκαμε τονμηχανισμό τωνΑντικυθήρων. Εδώ το δέοςγια τον αρχαίο ελληνικόπολιτισμό έφτασε στηνκορύφωσή του. ΟΜηχανισμός αυτόςαποτελεί τον αρχαιότεροαστρονομικό φορητό υπολογιστή.Από την επίσκεψή μου στο Μουσείο συμπέρανα, γιαάλλη μια φορά, πόσο σημαντικός για την ανθρωπότηταυπήρξε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και πόσο ενδιαφέρονκαι ωφέλιμο είναι για τον άνθρωπο να επισκέπτεταιμουσειακούς χώρους!

Γκουζιούνα Αμαλία
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ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ
ΝΑ "ΘΥΜΟ"ΜΑΣΤΕ
Η
Ισλανδία
είναι
νησιωτική
χώρα της
Βόρειας
Ευρώπης
στο Βόρειο
Ατλαντικό
Ωκεανό. Βρίσκεται ανάμεσα στη
Γροιλανδία, τη Σκωτία και τη Νορβηγία.
Ο πληθυσμός της είναι 320.543 κάτοικοι
με (βάση εκτιμήσεων του 2009), και
πρωτεύουσά της το Ρέικιαβικ. Κατά μια
ερμηνεία, είναι η χώρα Θούλη που
επισκέφτηκε ο Πυθέας ο Μασσαλιώτης
στο θρυλικό του ταξίδι τον 4ο αιώνα π.Χ
Ήταν μια από της πλουσιότερες χώρες
του κόσμου.

Το 2003 με την επικράτηση
του νεοφιλελεύθερου καθεστώτος
όλες οι τράπεζες της χώρας
ιδιωτικοποιήθηκαν με στόχο την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Οι
τράπεζες αυτές προσέφεραν online
banking και με τη συνδρομή του
χαμηλότερου δυνατού κόστους έδειχναν
μεγάλα ποσοστά κερδών. Οι
λογαριασμοί, οι οποίοι ονομάστηκαν ice
save προσέλκυσαν πολλούς μικρούς
Βρετανούς και Ολλανδούς επενδυτές.
Μόνο που παράλληλα με την αύξηση
των επενδύσεων, αυξανόταν και το
εξωτερικό χρέος των τραπεζών. Έτσι, το
2003 το χρέος της Ισλανδίας ήταν ίσο
με το 200% του ΑΕΠ, ενώ το 2007 είχε
φτάσει στο 900%.
Στην Ελλάδα σήμερα είναι στο
156,2%.

Οι τρεις βασικές τράπεζες της
Ισλανδίας Landbanki, Kapthing και
Glitnir πτώχευσαν. Η κορόνα έχασε το
85% της αξίας της έναντι του Ευρώ. Στο
τέλος του ίδιου χρόνου η Ισλανδία
κήρυξε πτώχευση.

Η κρίση οδήγησε την Ισλανδία, με
την διαδικασία της άμεσης δημοκρατίας,
στην αποκατάσταση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων των Ισλανδών μέσω του
νέου συντάγματος. Ο πρωθυπουργός
της κυβέρνησης συνασπισμού Γκέιρ
Χόρντε βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις
για την παροχή δανείου ύψους 2.1
δισεκατομμυρίων δολαρίων, στο οποίο η
Βρετανία και η Ολλανδία πρόσθεσαν
ακόμα 2.5 δισεκατομμύρια. Όλοι οι
διεθνείς οικονομικοί κύκλοι πίεζαν την
Ισλανδία για δραστικά μέτρα. Το ΔΝΤ
και η ΕΕ ήθελαν να πάρουν το χρέος
«πάνω τους» με επιχείρημα ότι αυτός ο
τρόπος είναι ο μόνος για να μπορέσει η
Ισλανδία να ξεπληρώσει την Βρετανία
και την Ολλανδία.

(συνέχεια σελ.10)



Παγκοσµία Ηµέρα της
Γυναίκας.
Τι ακριβώς γιορτάζουµε;

•Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζουµε

την Παγκόσµια µέρα της Γυναίκας. Η γιορτή

αυτή έχει τις ρίζες της στις διαµαρτυρίες των

γυναικών στις αρχές του εικοστού αιώνα στην

Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όπου ζητούσαν ίσα

δικαιώµατα, καλύτερες συνθήκες εργασίας καθώς

και δικαίωµα ψήφου. Για πρώτη φορά, ενεργό

κίνηµα γυναικών είχαµε το 1857, όταν οι

υφάντρες της ΝέαςΥόρκης κατέβηκαν στους

δρόµους απαιτώντας µείωση των εξαντλητικών

ωρών εργασίας (από 1 6 σε 1 0 ώρες την ηµέρα)

ωράριο που οι άντρες είχαν ήδη κατακτήσει πριν

από 1 7 χρόνια. Όπως επίσης ζητώντας ίσα

µεροκάµατα µε τους άντρες και ανθρώπινες

συνθήκες δουλειάς. Η εξέγερση αυτή κατέληξε σε

σφαγή των εξεγερµένων γυναικών από την

αστυνοµία.

•Σε ανάµνηση αυτής της προσπάθειας και σαν
φόρο τιµής απέναντι σε εκείνες της γυναίκες,

καθιερώθηκε ο εορτασµός το 1910 µετά από

πρόταση της Γερµανίδας σοσιαλίστριας Clara

Zetkin, στην πρώτη διεθνή διάσκεψη Γυναικών

στα πλαίσια της Σοσιαλιστικής ∆ιεθνούς, στην

Κοπεγχάγη. Η Τσέτκιν πρότεινε η ηµέρα αυτή να

αφιερωθεί στις αµερικανίδες εργάτριες και η

πρόταση έγινε δεκτή οµόφωνα από τις

περισσότερες από 1 00 γυναίκες εκπροσώπους 1 7

χωρών οι οποίες συµµετείχαν στη διάσκεψη.

Ανάµεσα τους ήταν οι πρώτες γυναίκες βουλευτές

στο Κοινοβούλιο της Φινλανδίας. Η ηµέρα της

γυναίκας γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1 911 στη

∆ανία, τη Σουηδία και την Ελβετία µε τις υπόλοιπες

χώρες της βόρειας Ευρώπης να ακολουθούν. Μετά

την επικράτηση της Οκτωβριανής Επανάστασης

στη Ρωσία, η φεµινίστρια Αλεξάνδρα Κολοντάι

έπεισε τον Λένιν να καθιερώσει την 8η Μαρτίου ως

επίσηµη Αργία. Κάπως έτσι η ∆ιεθνής Ηµέρα της

Γυναίκας έχασε το πολιτικό της υπόβαθρο για

χρόνια και πιστεύονταν πως η µέρα θεσπίστηκε

καθαρά για να τιµηθεί το. . . ωραίο και ευαίσθητο

φύλο.

•Ευτυχώς η άνοδος του φεµινιστικού κινήµατος
στη ∆ύση τη δεκαετία του '60 αναζωογόνησε τη

∆ιεθνή Ηµέρα της Γυναίκας, που από το 1 975

διεξάγεται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, µε στόχο την

ανάδειξη των γυναικείων προβληµάτων και

δικαιωµάτων. Σαν επίσηµη γιορτή

θεσµοθετήθηκε το 1977 από τον ΟΗΕ, ο οποίος

κάλεσε όλες τις χώρες του κόσµου να γιορτάσουν

την ηµέρα αυτή τα δικαιώµατα των γυναικών.

Έκτοτε η 8η Μαρτίου αποτελεί µια µέρα

κινητοποιήσεων σε όλο τον κόσµο για την

υποστήριξη της ισότητας, και ισοτιµίας των

γυναικών. Όµως η βία κατά των γυναικών

συνεχίζει και παραµένει παγκόσµιο φαινόµενο που

συγκαλύπτεται ή γίνεται σιωπηρά ανεκτό. Οι

γυναίκες συνεχίζουν να αποτελούν το 70% των

φτωχότερων του κόσµου. Τα 2/3 των αναλφάβητων

ενηλίκων είναι γυναίκες, το 80% των προσφύγων

είναι γυναίκες – παιδιά. Το 80% όσων καλλιεργούν

τα χωράφια είναι γυναίκες και µόνο το 1%

κατέχουν τη γη. Το 6% παράγουν εισόδηµα, ενώ

µόνο το 5% εξ αυτών το απολαµβάνουν.

•Στην Τεχεράνη στις 4 Μαρτίου 2007, η αστυνοµία
ξυλοφόρτωσε χιλιάδες άνδρες και γυναίκες που

σχεδίαζαν συλλαλητήριο για τον εορτασµό της

ηµέρας. Οι δεκάδες γυναίκες που συνελήφθησαν

κρατήθηκαν για µέρες στην αποµόνωση.

•Όλες αυτές οι γυναίκες δε βρίσκονται πολύ

µακριά µας. Ζούνε και στην Ευρώπη, στην πόλη

µας, στην πολυκατοικία µας. Υπόκεινται σε

βάναυσες πρακτικές, που δεν είναι καθόλου νέες.

Επί σειρά ετών κράτη, κυβερνήσεις, αρχές και

πολίτες παραµένουν θεατές των γεγονότων που

οδηγούν στο βασανισµό την εκµετάλλευση και

στην εξαθλίωση εκατοµµυρίων γυναικών.

•Σήµερα, σε πολλές περιοχές του πλανήτη, η
ηµέρα αυτή, η 8η Μαρτίου έχει χάσει το πολιτικό

της νόηµα, και έχει γίνει απλώς µια ευκαιρία για

τους άνδρες να χαρίσουν λουλούδια και δώρα στις

γυναίκες, για να εκφράσουν την αγάπη τους προς

«το ωραίο φύλο». Όσο για τις γυναίκες το

βλέπουν ως µια ευκαιρία για βγουν και να

διασκεδάσουν όλες µαζί. Ή απλά να θυµηθούν να

αγαπούν και να φροντίζουν τον εαυτό τους. Αυτή η

τόσο σπουδαία ηµέρα έχει µετατραπεί απλά σε µια

ακόµη εµπορική γιορτή.

•Κάθε εκδήλωση αγάπης και θαυµασµού προς το
γυναικείο φύλο είναι φυσικά ευπρόσδεκτη. Κάθε

µπουκέτο λουλούδια και κάθε δώρο έχει την

οµορφιά του. Η αλήθεια όµως είναι πως όταν

αντικρίζουµε εικόνες άνισης µεταχείρισης,

βιασµούς, κακοποίηση, δουλεία, εµπόριο λευκής

σαρκός και καταπιεσµένες γυναίκες τόσο σε

τριτοκοσµικές όσο και σε ανεπτυγµένες χώρες,

οφείλουµε να προασπίζουµε τον πραγµατικό

σκοπό αυτής της µέρας.

Η Ακτιβίστρια Rachel Corrie
«Βρίσκοµαι εδώ για τα

άλλα παιδιά. Βρίσκοµαι

εδώ γιατίνοιάζοµαι.

Βρίσκοµαι εδώ γιατί τα

παιδιά στον κόσµο

υποφέρουν και γιατί

40.000 άνθρωποι

πεθαίνουν από την

πείνα κάθε ηµέρα. [. . . ]

Το όνειρό µου είναι να

σταµατήσει η πείνα στον κόσµο ως το έτος 2000».

•Ένα κατάξανθο κοριτσάκι, µαθήτρια της 5ης
∆ηµοτικού, έγραφε στην έκθεση ιδεών. Ήταν η

Rachel Corrie Aliene γεννήθηκε 1 0 Απριλίου 1 979

στην Ολυµπία της Ουάσιγκτον. Στο κολέγιο ενώ

παρακολουθούσε µαθήµατα ψυχολογίας γίνεται

µέλος του ∆ιεθνούς Κινήµατος Αλληλεγγύης ISM.

Μαθαίνει να λειτουργεί σαν ανθρώπινη ασπίδα και

συµµετέχει σε εκδηλώσεις κατά της πολιτικής του

Μπους και του πολέµου στο Ιράκ. Με το τέλος των

σπουδών της φεύγει για τη Ράφα της Παλαιστίνης,

µια µικρή πόλη στο Νότιο τµήµα της Λωρίδας της

Γάζας αποτελούµενη κατά κύριο λόγο από

πρόσφυγες.

•Στις 1 6 Μαρτίου του 2003 η 23χρονη Rachel
Corrie στέκεται µπροστά σε σπίτια Παλαιστινίων

προσπαθώντας να σταµατήσει τις ισραηλινές

µπουλντόζες να κατεδαφίσουν τα σπίτια τους.

Νιώθει ασφάλεια: είναι Αµερικανίδα και είναι λευκή.

Η Rachel την ώρα της δολοφονίας της φορούσε

ένα φωτεινό πορτοκαλί µπουφάν που φωσφόριζε

και κρατούσε στα χέρια της ένα µεγάφωνο.

Προσπαθούσε µε 7 ακόµα ακτιβιστές να εµποδίσει

τις ισραηλινές µπουλντόζες να κατεδαφίσουν

σπίτια παλαιστινίων. Φώναζε µε την ντουντούκα

στο χειριστή της µπουλντόζας να σταµατήσει όταν

η µπουλντόζα πέρασε από πάνω της. Οι

σύντροφοι της έτρεξαν κοντά της αλλά ήταν ήδη

πολύ αργά, η Rachel ήταν νεκρή. Οι αυτόπτες

µάρτυρες λένε ότι ο χειριστής της µπουλντόζας

λειτούργησε σκόπιµα ώστε να προκαλέσει το

θάνατο της Rachel.

•Το 2005, οι γονείς της Rachel παρίσταται ως

πολιτική αγωγή εναντίον του κράτους του Ισραήλ.

Σε αυτή την αγωγή ζητείται από το ισραηλινό

κράτος να διαλευκάνει πλήρως την υπόθεση. Τον

Αύγουστο του 201 2, το ισραηλινό δικαστήριο

απέρριψε την αγωγή τους και επικύρωσε τα

αποτελέσµατα του 2003, στρατιωτική έρευνα του

Ισραήλ, κρίνοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση δεν

ήταν υπεύθυνη για το θάνατο της Rachel λέγοντας

ότι ήταν ένα ατύχηµα από το χειριστή µπουλντόζας

ο οποίος δεν µπορούσε να τη δει.

•Η Rachel Corrie, άοπλη, σκοτώνεται εν ψυχρώ

γιατί υπερασπίστηκε τα στοιχειώδη ανθρώπινα

δικαιώµατα. Και η κυβέρνηση του Ισραήλ; Μιλάει

για «τραγικό ατύχηµα» παρόλο που υπήρξαν

δεκάδες µάρτυρες του περιστατικού το οποίο

µάλιστα αποτυπώθηκε καρέ-καρέ.

•Με τη στάση και το έργο της καθιερώθηκε στις
συνειδήσεις ως παγκόσµιο σύµβολο του αγώνα

των Παλαιστινίων στη Μέση Ανατολή, του διεθνούς

ειρηνευτικού κινήµατος. Τέλος για τον

Παλαιστινιακό λαό έγινε µάρτυρας και η ηµέρα του

θανάτου της τιµάται µε σειρά εκδηλώσεων, ενώ

στα σχολεία της Παλαιστίνης διδάσκεται ως

πρότυπο ηρωισµού.

ΡΟΖΑ ΛΟΥΞΕΜΠΟΥΡΓΚ
"Η ΚΟΚΚΙΝΗ" ΡΟΖΑ

•Με πνεύµα οξύ και
φωτισµένες ιδέες, µε

δράση έντονη και

γεµάτη τόλµη, µε φύση

επαναστατική και

προσωπικότητα

διψασµένη για

δικαιοσύνη και

ελευθερία, η Ρόζα

Λούξεµπουργκ, η

µεγαλύτερη ως σήµερα γυναίκα θεωρητικός της

µαρξιστικής ιδεολογίας δεν θα µπορούσε παρά να

γίνει το σύµβολο του διεθνούς εργατικού κινήµατος

και να µείνει στην Ιστορία ως «η Κόκκινη Ρόζα».

•Η ζωή της Ρόζας Λούξεµπουργκ ήταν µια ζωή

γεµάτη από πολιτικό όραµα, ιδεολογικές και

πολιτικές συγκρούσεις και προσωπικές

αναµετρήσεις. Πολιτικό όραµα, καθώς πρόκειται

για µια µεγάλη θεωρητικό της εποχής της.

Ιδεολογικές συγκρούσεις, καθώς υπήρξε µια

σπουδαία επαναστάτρια που δεν φοβήθηκε να

υπερασπιστεί τα πιστεύω και τις απόψεις της και

δεν δίστασε να συγκρουστεί ιδεολογικά τόσο µε

την αστική τάξη όσο και µε ισχυρές

προσωπικότητες του σοσιαλισµού όπως τον

Μπερστάιν και τον Λένιν. Κατά τη διάρκεια της

ζωής της, φυλακίστηκε οκτώ φορές, συµµετείχε

σε επαναστατικές συγκρούσεις και µάχες και

αψήφησε τον φόβο του θανάτου επιθυµώντας,

όπως είχε δηλώσει και η ίδια, να πεθάνει στο

πόστο της, «σε µια µάχη στο δρόµο ή στη

φυλακή».

•Η Ρόζα Λούξεµπουργκ γεννήθηκε το 1 871 στο

Ζάµοτς της Πολωνίας και µεγάλωσε στη Βαρσοβία.

(συνέχεια στη σελίδα 7)
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•Προερχόταν από εβραϊκής καταγωγής

µικροαστική οικογένεια και ανατράφηκε στα

πρότυπα των προοδευτικών ιδεών και του

κοσµοπολιτισµού. Στα πέντε της χρόνια

κινδύνευσε από βαριά ασθένεια που της άφησε

αναπηρία στο ένα της πόδι για όλη την υπόλοιπη

ζωή της.

•Η πολιτική της δράση ξεκίνησε στη Βαρσοβία,

στα 1 6 της χρόνια, µε τη συµµετοχή της σε έναν

παράνοµο αντιτσαρικό, επαναστατικό κύκλο, το

«Προλεταριάτο». ∆ύο χρόνια αργότερα, το 1 889,

έφυγε παράνοµα στη Ζυρίχη της Ελβετίας αφ’ ενός

για να αποφύγει τη σύλληψή της και αφ’ ετέρου για

να συνεχίσει τις πανεπιστηµιακές της σπουδές τις

οποίες ολοκλήρωσε µε τη διδακτορική διατριβή της

µε θέµα «Την οικονοµική ανάπτυξη της

Πολωνίας». Μελέτησε, επίσης, φιλοσοφία, ιστορία,

µαθηµατικά και πολιτική οικονοµία, ενώ οι τοµείς

ειδίκευσής της ήταν η οικονοµία, ο Μεσαίωνας και

οι χρηµατιστηριακές κρίσεις. Κατά τη διάρκεια των

φοιτητικών της χρόνων στην Ελβετία ήρθε σε

επαφή µε σηµαίνουσες προσωπικότητες της

ρωσικής σοσιαλδηµοκρατίας από τις οποίες

επηρεάστηκε.

•Το 1 898 παντρεύεται τον Γκούσταφ Λύµπεκ, µε

σκοπό να αποκτήσει την γερµανική ιθαγένεια. Στη

συνέχεια, εγκαταστάθηκε στο Βερολίνο,

αποφασισµένη να εργαστεί στις τάξεις του

µεγαλύτερου σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος της

Β’(Κοµµουνιστικής) ∆ιεθνούς, του SPD (Γερµανικό

σοσιαλδηµοκρατικό κόµµα). Από εκείνη την

χρονιά, αρχίζει τη µεγαλειώδη και ακαταπόνητη

δράση της. Μία δράση, που σφραγιζόταν από το

µαρξιστικό θεωρητικό σύστηµα, αλλά συνάµα

διαπνεόταν και από πνεύµα ανανέωσης των

καθιερωµένων µαρξιστικών αντιλήψεων που

κυριαρχούσαν σε γερµανικό και σε παγκόσµιο

επίπεδο. Ο σπάνιος δυναµισµός και το τεράστιο

εύρος γνώσεων της την κατέστησαν από πολύ

νωρίς ηγετική φιγούρα της επαναστατικής

πτέρυγας του SPD και της Β’ ∆ιεθνούς. ∆εν

φοβήθηκε να συγκρουστεί ακόµα και µε τα

«µεγαθήρια» της αριστεράς, όπως τον Καρλ

Κάουτσκυ, τον Πλεχάνοφ και τον Βίλχελµ

Λίµπκνεχτ. Η καχυποψία και η ανοιχτή

αποδοκιµασία που συχνά βίωνε λόγω του φύλου

της, του νεαρού της ηλικίας της και της εθνικότητάς

της, ήταν συχνά µεγάλη, άδικη και αδυσώπητη.

Ποτέ δε ξεχάσανε το γεγονός ότι ήταν ένα ξένο

σώµα στη γερµανική κουλτούρα. Η έντονη πολιτική

δράση της, µε πολλές δηµοσιεύσεις, οµιλίες και

οργάνωση διαδηλώσεων, έκανε τη Ρόζα

Λούξεµπουργκ να πολεµά πάντοτε σε δύο

µέτωπα: στο ένα αντιµετώπιζε τον αιώνιο πολιτικό

και ταξικό εχθρό, την αστική τάξη, και στο άλλο –

όταν αυτό χρειαζόταν – τους οµοϊδεάτες της

σοσιαλιστές.

•Στις 28 Ιουλίου του 1 91 4 ξεκίνησε ο Α'
Παγκόσµιος Πόλεµος όταν η Αυστρο-Ουγγαρία

κήρυξε τον πόλεµο στη Σερβία. Στις 3 Αυγούστου

του 1 91 4 η Γερµανική Αυτοκρατορία κήρυξε τον

πόλεµο στη Ρωσία. Η ψήφιση υπέρ της

συµµετοχής στον πόλεµο πραγµατοποιήθηκε από

το σύνολο του γερµανικού κοινοβουλευτικού

σώµατος, συµπεριλαµβανοµένης και της

βουλευτικής οµάδας του SPD. Αυτή η ανήκουστη

και ανίερη συµµαχία του ιστορικότερου και

µεγαλύτερου σοσιαλδηµοκρατικού κόµµατος µε το

επεκτατικό, ιµπεριαλιστικό κεφάλαιο, αποτέλεσε

τεράστιο πλήγµα στο παγκόσµιο αριστερό κίνηµα.

Τον Αύγουστο του 1 91 4 η Ρόζα Λουξεµπουργκ

µαζί µε τον Καρλ Λίµπκνεχτ και µερικούς άλλους

όπως η Κλάρα Τσέτκιν και ο Φραντς Μέρινγκ,

ιδρύουν την αριστερή οµάδα Internationale η

οποία λίγο αργότερα µετονοµάζεται σε

Σπαρτακιστική Οµοσπονδία και αργότερα

συµµετέχει στην ίδρυση του Κοµµουνιστικού

Κόµµατος της Γερµανίας

•Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, η
Ρόζα Λούξεµπουργκ πέρασε µεγάλο χρονικό

διάστηµα στις φυλακές. Οι συνεχείς

αντιµιλιταριστικές δηλώσεις της, η ανοιχτή

παραίνεση στους στρατιώτες να «κατεβάσουν τα

όπλα» δείχνοντας ανυπακοή στις προσταγές του

καπιταλισµού, και τέλος η παρακίνηση για

εξεγερσιακή ανάφλεξη σε διεθνές επίπεδο,

κατέστησαν τη Ρόζα Λούξεµπουργκ µεγάλη εχθρό

του αστικού, αλλά και αριστερού κατεστηµένου.

Έτσι 28 Ιουνίου του 1 91 6 η Ρόζα Λούξεµπουργκ

καταδικάστηκε σε φυλάκιση δυόµιση ετών, όπως

και την ίδια περίπου περίοδο καταδικάστηκε και ο

Καρλ Λίµπκνεχτ. Κατά τη διάρκεια της παραµονής

της στη φυλακή µετατέθηκε δύο φορές, πρώτα στο

Πόζναν και µετά στο Βρότσλαβ. Στα γράµµατα που

έγραψε από τη φυλακή αναδεικνύεται η εξαιρετική

ηθική, πολιτική και ψυχική της ευαισθησία, που

εµπνέεται από ένα βαθύ ουµανισµό. Σε αυτά τα

«ιδιωτικά» κείµενα η επική, ηρωική, αγωνιστική

διάσταση του επαναστατικού σοσιαλισµού

συνδέεται µε την υπαρξιακή συγκινησιακή

διάσταση της ανθρώπινης υποκειµενικότητας. Η

Ρόζα Λούξεµπουργκ διατυπώνει εδώ έναν κριτικό,

ηθικό και ανθρωπολογικό προβληµατισµό για το

φαινόµενο της βίας και τις τραγικές επιπτώσεις του

στην ανθρώπινη προσωπικότητα και τις κοινωνικές

σχέσεις. Η ανησυχία της για τις καταστροφικές

συνέπειες της βίας ανιχνεύεται βέβαια και σε

ορισµένα από τα πολιτικά της κείµενα.

•Τον ∆εκέµβριο του 1 91 8 έγραφε «Αυτόν τον
κόσµο πρέπει να τον ανατρέψουµε, αλλά κάθε

δάκρυ που χύνεται ενώ θα µπορούσε να µη

χυθεί είναι µια κατηγορία. Και ο άνθρωπος που

στη βιάση του για την εκτέλεση ενός σοβαρού

καθήκοντος, πατάει από βάναυση απροσεξία

ένα σκουλήκι, διαπράττει ένα έγκληµα». Στα

γράµµατα της φυλακής, όµως η σπαρακτική

ευαισθησία της και η βαθιά συµπόνια της για τα

βάσανα των άλλων, για κάθε πλάσµα που

υποφέρει, άνθρωπο ή ζώο, συνδέονται πιο καθαρά

µε τη συνειδητή καταγγελία της καταστροφής που

προκαλούν η βία και ο πόλεµος.

Αλληλογραφώντας µε τη φίλη της Σόνια Λίµπκνεχτ,

η Ρόζα µιλάει µε συγκινητική τρυφερότητα και

αγάπη για τους µόνιµους συντρόφους της στα

χρόνια του εγκλεισµού της, τους µελισσοφάγους,

τους κορυδαλλούς, τις κουρούνες, τα παγόνια, τα

γεράκια, τις πεταλούδες, τα αηδόνια, τα κοτσύφια,

τις µέλισσεςAΓράφει στις 2 Μαΐου 1 91 7: «Κατά

βάθος, νιώθω πολύ πιο ευχάριστα στη γωνίτσα

ενός κήπου, όπως εδώ, ή σε έναν κάµπο

ξαπλωµένη στα χόρτα, παρά σε ένα συνέδριο

του κόµµατος. Σε σένα µπορώ να τα λέω αυτά,

αφού δεν θα βιαστής να µε υποψιαστείς ότι

προδίδω το σοσιαλισµό. Το ξέρεις ότι παρ' όλα

αυτά ελπίζω να πεθάνω στο πόστο µου, σε µια

οδοµαχία ή σε ένα κρατητήριο. Όµως, τα

φυλλοκάρδια µου το ξέρουν πως ανήκω

περισσότερο στα πουλιά παρά στους

"συντρόφους" µου. Κι αυτό όχι επειδή βρίσκω

στη φύση καταφύγιο και ξεκούραση. Αντίθετα

µάλιστα, ανταµώνω µέσα στη φύση, όπως και

ανάµεσα στους ανθρώπους, όµως βρίσκω

τόση σκληράδα σε κάθε µου βήµα που

υποφέρω πολύ».

•Η Ρόζα Λούξεµπουργκ απελευθερώθηκε από την

φυλακή στο Βρότσλαβ στις 8 Νοεµβρίου του 1 91 8

και ο Λίµπκνεχτ είχε επίσης απελευθερωθεί

πρόσφατα και προσπαθούσε να αναδιοργανώσει

την Οµοσπονδία Σπάρτακος. Μαζί έκαναν την

εφηµερίδα Die rote Fahne (η Κόκκινη Σηµαία). Σ'

ένα από τα πρώτα άρθρα που συνέγραψε, η

Λούξεµπουργκ απαίτησε αµνηστία για όλους τους

πολιτικούς κρατουµένους και κάλεσε στον

τερµατισµό της θανατικής ποινής.

•Την 1 Ιανουαρίου του 1 91 9 η Οµοσπονδία
Σπάρτακος µαζί µε άλλες σοσιαλιστικές και

κοµµουνιστικές οµάδες συµπεριλαµβανοµένων

των ∆ιεθνών Κοµµουνιστών της Γερµανίας,

δηµιούργησαν το Κοµµουνιστικό Κόµµα Γερµανίας

(KPD), πάνω απ' όλα µε την πρωτοβουλία των

Καρλ Λίµπκνεχτ και Ρόζας Λούξεµπουργκ. Η

Λούξεµπουργκ υποστήριξε την συµµετοχή του

KPD εθνική συνταγµατική συνέλευση που τελικά

θα ίδρυε την ∆ηµοκρατία της Βαϊµάρης, αλλά

καταψηφίστηκε. Τον Ιανουάριο ένα δεύτερο

επαναστατικό κύµα σάρωσε τη Γερµανία, το οποίο

µερικοί από την ηγεσία του KPD,

συµπεριλαµβανοµένης και της Λούξεµπουργκ,

ήταν διστακτικοί να το ενθαρρύνουν προβλέποντας

το άσχηµο τέλος του κινήµατος (όµως άλλοι

προσπάθησαν να το εκµεταλλευτούν). Σε

απάντηση, ο Σοσιαλδηµοκράτης ηγέτης, Φρίντριχ

Έµπερτ χρησιµοποίησε εθνικιστικές

πολιτοφυλακές, τα λεγόµενα Freikorps

(Φράικορπς), για να καταστείλει την επανάσταση.

Η Λούξεµπουργκ και ο Λίµπκνεχτ συνελήφθησαν

στο Βερολίνο από τα Φράικορπς στις 1 5

Ιανουαρίου του 1 91 9 και δολοφονήθηκαν την ίδια

µέρα. Η Ρόζα Λούξεµπουργκ σφυροκοπήθηκε

µέχρι θανάτου µε χτυπήµατα υποκόπανου όπλων

στο κεφάλι. Το πτώµα της µεταφέρθηκε µέσω του

Τιέργκαρντεν και από εκεί ρίχτηκε από ψηλά, από

τη γέφυρα του Λιχτενστάιν στο κανάλι Λάνβεχρ. Το

Μάη του 1 91 9, το πτώµα της ξεβράστηκε στην

όχθη. Ο Καρλ Λίµπκνεχτ πυροβολήθηκε στο πίσω

µέρος του κεφαλιού του. Το πτώµα του το

παρέδωσαν σε ένα σταθµό πρώτων βοηθειών, µε

τη δήλωση ότι πρόκειται για το πτώµα αγνώστου.

Εκατοντάδες µέλη του KPD εκτελέστηκαν µε

παρόµοιους τρόπους. Η κηδεία του Καρλ

Λίµπκνεχτ έγινε στις 25 Ιανουαρίου του 1 91 9 και

της Ρόζας Λούξεµπουργκ στις 1 3 Ιουνίου του 1 91 9

µετατράπηκαν σε λαϊκές διαδηλώσεις, όπου πήραν

µέρος εκατοντάδες χιλιάδες Γερµανοί εργαζόµενοι.

•Στο τελευταίο άρθρο της στην εφηµερίδα «Die
Rote Fahne» («Η Κόκκινη Σηµαία»)στις 1 4

Ιανουαρίου 1 91 9 η Ρόζα Λούξεµπουργκ εγραψε:

Οι µάζες είναι ο αποφασιστικός συντελεστής,

αυτές είναι βράχος που πάνω του θα

θεµελιωθεί

της επανάστασης η τελική νίκη. Οι µάζες

στάθηκαν

στο ύψος τους, την “ήττα” αυτή την έκαναν

πραγµατικά

έναν κρίκο στην αλυσίδα των ιστορικών

εκείνων ηττών

που είναι η δόξα και η δύναµη του διεθνούς

σοσιαλισµού.

Και γι’ αυτό µέσα από αυτή την “ήττα” θα

βλαστήσει η

µελλοντική νίκη.

“Τάξη επικρατείστο Βερολίνο!”. Ηλίθιοι δήµιοι!

Η “τάξη”

σας είναι χτισµένη πάνω στην άµµο. Η

επανάσταση αύριο

“θα υψώσει τη βροντερή φωνή της ως τους

ουρανούς”.

Τροµαγµένοι θ’ ακούσετε το νικητήριό της

σάλπισµα:

- Ήµουν, είµαι και θα είµαι εκεί».



ΤΤΟΟ ΤΤΑΑΧΧΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ SSUUVV

ΤΤΟΟΥΥ ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΥΥ

Η εταιρεία G – power tuning που ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια
µε βελτιώσεις αυτοκινήτων, µπορεί πλέον να υπερηφανεύεται ότι
διαθέτει το πιο γρήγορο SUV του πλανήτη. Το αυτοκίνητο είναι το X6
Typhoon RS V1 0RS και είναι βασισµένο πάνω στην BMW X6 και
αποδίδει 900 ίππους! ! ! ! !

Η g – power, έχει αναβαθµίσει την X6, τόσο αισθητικά όσο και
µηχανικά. Από µακριά το αυτοκίνητο σου δείχνει τον αγωνιστικό
χαρακτήρα του. Επίσης, και το εσωτερικό έχει ανασχεδιαστεί µε την G -
Power να έχει τοποθετήσει άλλου είδους επενδύσεις καθώς και καθίσµατα τύπου µπάκετ.

Η καρδία του «τέρατος» είναι ένας V1 0 κινητήρας 5,5 λίτρων, ο οποίος χάρη στις παρεµβάσεις των µηχανικών, αποδίδει 900
ίππους. Η κίνηση µεταδίδεται στους εµπρός τροχούς, µε τα 0-1 00 να επιτυγχάνονται σε µόλις 4,2 δευτερόλεπτα, τα 0 –
200 σε1 2,8 και την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 330 χλµ./ώρα.
Το αυτοκίνητο αυτό θα κοστίζει γύρω στις 300 – 320.000 euro και θα κατασκευαστούν µόλις 5 κοµµάτια. Τρέξτε+..

Κανδρής Νίκος
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ΗΗ ΑΑΛΛΛΛΙΙΩΩΣΣ.. .. .. ««ΕΕΙΙ ΝΝΑΑΙΙ ΤΤΡΡΕΕΛΛΟΟΙΙ
ΑΑΥΥΤΤΟΟΙΙ ΟΟΙΙ ΑΑΜΜΕΕΡΡΙΙΚΚΑΑΝΝΟΟΙΙ »»

Το 3Doodler είναι μια
επαναστατική συσκευή «σχεδιασμού», η
οποία και αναπτύχθηκε από τη
νεοσύστατη αμερικανική εταιρεία
WobbleWorks, η οποία ελπίζει να την
λανσάρει στην αγορά ως το τέλος του
2013.

Στην ουσία είναι μια συσκευή
σαν στυλό, που επιτρέπει στο
χρήστη να «ζωγραφίζει» στον αέρα
δημιουργώντας τρισδιάστατα
σχήματα από
πλαστικό
ταχείας πήξης.

Η συσκευή
αυτή συνδέεται
στην πρίζα και
έχει στην άκρη
της μια
θερμαινόμενη
αντίσταση που
λιώνει μια ράβδο
γαλάζιου πλαστικού. Το λιωμένο
πλαστικό ρέει προς το ακροφύσιο, όπου
ψύχεται απότομα από έναν
ενσωματωμένο μικρό ανεμιστήρα.
Στερεοποιείται έτσι σχεδόν αμέσως μετά
την έξοδό του, επιτρέποντας στο
χρήστη να «ζωγραφίζει» ακόμα και
κατακόρυφα.

Το 3Doodler έχει προγραμματιστεί
να φτάσει φέτος στην αγορά με τιμή
γύρω στα 75 δολάρια, ενώ αργότερα
δεν αποκλείεται (αφού υπάρχει ήδη σαν
σκέψη από την εταιρία), να
ακολουθήσει ένα μοντέλο με μπαταρία
και μια αντίστοιχη συσκευή που
δημιουργεί τρισδιάστατα ζαχαρωτά από
λιωμένη ζάχαρη.

Βικτώρια Μαργαρίτη

σελίδα 8

Παυλίτινα Κατερίνα



Αϊβάζης Γιάννης

σελίδα 9



σελίδα 1 0

μμεε ααφφοορρμμήή......ττοο μμύύθθοο ττοουυ σσππηηλλααίίοουυ
(από την ιδανική Πολιτεία του Πλάτωνα)

ΈΈμαθα ναζω στο φως τουσκότους επίχρόνια μηνγνωρίζοντας τιπραγματικάμπορεί ναυπάρχει γύρωμου. Όπου καινα κοιτούσαέβλεπα μονάχασκιές.Προσπαθούσαμάταια με τονελάχιστο νουμου να τιςεξηγήσω καιμην έχονταςάλλη επιλογήτις δεχόμουναως έχουν. Όλα φάνταζαν άγνωστα και αδύνατα να τα εξηγήσω ή να ταμάθω. Όχι μέχρι πριν λίγες μέρες. Κατάφερα να ξεφύγω από τηνμίζερη τελικά κατάσταση που ζούσα. Εκεί έξω είδα πολλά. Όχι τόσαώστε να γνωρίζω τα πάντα. Έμαθα όμως πως όσο βλέπω τόσοχρειάζομαι να εξερευνώ περισσότερο. Σήμερα νιώθω την υποχρέωσηνα μεταφέρω στους συγκατοίκους της μοναξιάς όχι μόνο το τι υπάρχειέξω αλλά περισσότερο ότι υπάρχει κι άλλο. Να τους πείσω ότι η σκιάδεν είναι το τέλος αλλά η αρχή της γνώσης και της εξερεύνησης.Τώρα βρίσκομαι ξανά εκεί. Εκεί στην φωτεινή από σκοτάδι σπηλιά.Αρχικά νιώθω τόσο άβολα όσο και βολικά. Βλέπω βλέμματατρομαγμένα, γεμάτα απορία. Όχι τόσο λυπημένα αλλά ούτε καιχαρούμενα. Δεν λυπούνται γιατί δεν γνωρίζουν την ύπαρξη κάτιμαγικού. Ούτε και χαρούμενα όμως διότι ζουν στην καθημερινότητα.Προσπαθώ να τους εξηγήσω αυτά που είδα και έζησα έξω από τηνσπηλιά. Τους είπα για την ζωή. Έξω υπάρχει ζωή παντού. Υπάρχουνχρώματα τόσα που είναι δύσκολο να τα μετρήσεις, ακόμα και να τααντιληφτείς. Ξεκινώντας από το ένα, το μεγαλύτερο. Τον Ήλιο! Είναιαυτό που δίνει την λάμψη, το φως και την ζωή σε ολόκληρο τονκόσμο. Όπως η φωτιά που σπάει την φτωχή και άχρωμη ζωή τους.Είδα δέντρα, φυτά, λουλούδια αλλά και πολλά άλλα είδη αυτών.Πράσινα, κόκκινα, κίτρινα και όλων των λογιών τα χρώματα. Άκουσαφωνές. Πουλιά πετούσαν παντού στον ουρανό, νερά έτρεχαν δεξιά καιαριστερά. Έδεναν όλα τόσο αρμονικά μεταξύ τους. Το ένα συμπλήρωνετο άλλο χωρίς να προσπαθεί το καλύψει.Είδα και την φωτεινότερη νύχτα της ζωής μου. Ένα λαμπρό άστροφάνταζε τόσο μικρό όσο και μεγάλο. Τόσο φωτεινό όσο και ψεύτικο.Καρφιτσωμένο σε έναν απέραντο μαύρο πίνακα ζωγραφικής. Φεγγάριάκουσα το έλεγαν και έμοιαζε σαν την μητέρα. Όπως εκείνη που έχειτα παιδιά της γύρω της όντας μικρά έτσι και αυτό είχε γύρω του κάτιμικρά λαμπερά στίγματα, αστέρια έμαθα πως ήταν βαπτισμένα, όχι σαναυτό αλλά έδειχναν έτοιμα να φωτίσουν με την δική τους λάμψη τονκόσμο όλο. Το σπουδαιότερο όλων είναι ότι γνώρισα κι άλλουςανθρώπους. Όχι ίδιους όπως εμείς αλλά όχι και τόσο διαφορετικούς.Έμοιαζαν να με κοιτούν απορριμμένοι. Το γιατί το έμαθα μόλις είδα ταβλέμματα των συγκατοίκων μου. Όσο αλλόκοτος ήμουν εγώ για τουςξένους τόσο διαφορετικός φάνταζα και για τους γνωστούς. Προσπαθώμάταια να τους πείσω για τον άλλον κόσμο αλλά το ύφος τουςπαραμένει απορριμμένο και δείχνουν να μην με πιστεύουν με τίποτα.Θέλοντας να τους πείσω τους παρότρυνα να κυνηγήσουν την σκιάτους και να βρουν το διαφορετικό.Πόσο διαφορετικό είναι όμως; μέσα και έξω τα ίδια βλέμματα.Ευτυχία και δυστυχία παντού. Ελπίδα αλλά και άγνοια. Η διαφοράμονάχα μία αλλά τόσο μεγάλη. Η εξερεύνηση! Μαθαίνεις να ψάχνειςσυνέχεια άσχετα με το αποτέλεσμα. Ζεις και δεν υπάρχεις απλά. Γιατίόσο ζεις μαθαίνεις αλλά και όσο μαθαίνεις τόσο ζεις περισσότερο.Συνεχίζεις στο μέλλον και δεν μένεις καρφωμένος ζώντας τοπαρελθόν ξανά και ξανά…
Μπορμπιλάς Κώστας

(συνέχεια από σελίδα 5)
(ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ)

Οι συνεχόμενες διαμαρτυρίες και ταραχές
ανάγκασαν την κυβέρνηση να παραιτηθεί. Οι
εκλογές του Απριλίου του 2009 ανέδειξαν ως
κυβέρνηση έναν αριστερό συνασπισμό ο οποίος αμέσως
παραδόθηκε στις απαιτήσεις των δανειστών και έπρεπε η
χώρα να επιστρέψει συνολικά τρία και πλέον δισεκατομμύρια
Ευρώ. Δηλαδή έπρεπε ο κάθε Ισλανδός τα επόμενα 15
χρόνια να πληρώνει 100 Ευρώ κάθε μήνα. Όμως, ο
πρωθυπουργός Όλαφ Γκρίμσον αρνήθηκε να
επικυρώσει τον νόμο που ανάγκαζε τους πολίτες να
σηκώσουν τα βάρη των τραπεζών και συμφώνησε να
συγκαλέσει δημοψήφισμα. Φυσικά η διεθνής κοινότητα
αύξησε την πίεση στην Ισλανδία. Η Βρετανία και η Ολλανδία
απειλούσαν με σκληρή καταστολή η οποία θα οδηγούσε σε
απομόνωση της χώρας.

Όταν η Ισλανδία ετοιμαζόταν για
δημοψήφισμα, το ΔΝΤ απειλούσε την χώρα με
στέρηση οποιασδήποτε βοήθειας. Η Βρετανική
κυβέρνηση απειλούσε να παγώσει τις καταθέσεις και τις
αποταμιεύσεις των Ισλανδών.

Όπως έλεγε ο Γκρίμσον: «Μας έλεγαν αν δεν
δεχθούμε τους όρους τους, θα γίνουμε η Κούβα
του Βορρά. Ναι, αλλά αν συμφωνούσαμε θα
γινόμασταν η Αϊτή του Βορρά».

Στο δημοψήφισμα του Μαρτίου του 2010 το
93% των Ισλανδών
ψήφισαν κατά της
πληρωμής των
χρεών. Το ΔΝΤ πάγωσε
τους δανεισμούς
αμέσως. Με την
υποστήριξη των
οργισμένων πολιτών η
κυβέρνηση ξεκίνησε
έρευνες για αστικές και
ποινικές ευθύνες κατά
των υπευθύνων για την
οικονομική κρίση. Η
Ιντερπόλ εξέδωσε διεθνές
ένταλμα σύλληψης για
τον πρώην πρόεδρο της
τράπεζας Kaupthing
Σιγκιζμούντ Έϊναρδσον και πολλοί τραπεζίτες όταν το είδαν
εγκατέλειψαν εσπευσμένα την χώρα.

Όμως οι Ισλανδοί δεν σταμάτησαν εκεί:
αποφάσισαν να υιοθετήσουν νέο σύνταγμα, το οποίο
να απαλλάξει την χώρα από την δύναμη της Διεθνούς
οικονομίας και των εικονικών νομισμάτων. Για να
γραφτεί νέο σύνταγμα ο Λαός της Ισλανδίας εξέλεξε 25
άτομα μεταξύ 522 ενήλικων, οι οποίοι δεν ανήκαν σε κανένα
από τα πολιτικά κόμματα. Οι αντιπρόσωποι αυτοί έπρεπε να
είχαν προταθεί τουλάχιστον από 30 άτομα.Το έγγραφο
γράφτηκε μέσα από το διαδίκτυο. Οι πολίτες μπορούσαν να
κάνουν προτάσεις και σχόλια, βλέποντας με τα ίδια τους τα
μάτια την διαμόρφωση του συντάγματος. Το σύνταγμα το
οποίο τελικά γεννήθηκε μέσα από συμμετοχή των πολιτών,
παρουσιάστηκε στο κοινοβούλιο προς έγκριση μετά από τις
επόμενες εκλογές.

Σήμερα η Ισλανδία των ψαράδων χωρίς τον ορυκτό
πλούτο, την Βιομηχανία και τον Γεωργικό τομέα που έχουμε
εμείς, έχει ανάπτυξη 3.1% και ανεργία 6.9%. Η Ελλάδα έχει
4,5% ύφεση και 28% ανεργία.

Τα συμπεράσματα δικά σας.
Γιώργος Πάντσιος



Σ Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Ε Σ

Λ Υ Σ Ε Ι Σ Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ :

Είναι κάτι που το έχει ο Πάπας, αλλά δεν το χρησιμοποιεί. Το έχει ο πατέρας σου αλλάτο χρησιμοποιεί κι η μητέρα σου. Κάτι που οι μοναχές δεν το χρειάζονται. Του ΆρνολντΣβαρτσενέγκερ είναι μεγάλο. Του Jaime Fox είναι μάλλον μικρό. Τι είναι αυτό;

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

ΛΛΥΥΣΣΗΗ :: M=1 , O=0, N=4(ή 5), E=6, Y=2, R=8(ή7), V=7(ή8), A=3(ή4), S=9

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

ΛΛΥΥΣΣΗΗ ::

τάγκραμΧωρίσαμε ένα τετράγωνο σε εφτά κομμάτια (πέντε τρίγωνα, ένα τετράγωνο και έναπαραλληλόγραμμο). Προσπαθήστε να τα αναδιατάξετε ώστε να σχηματιστεί τοεικονιζόμενο «παραλληλόγραμμο» δεξιά. Προσοχή όμως! Πρέπει να χρησιμοποιήσετεκαι τα 7 κομμάτια χωρίς επικαλύψεις!
ΛΛΥΥΣΣΗΗ ::

σελίδα 11

SAVE
+ MORE
MONEY

τανγκραμ
Χωρίσαμε ένα τετράγωνο σε εφτά κομμάτια(πέντε τρίγωνα, ένα τετράγωνο και έναπαραλληλόγραμμο). Προσπαθήστε να τααναδιατάξετε ώστε να σχηματιστεί ηεικονιζόμενη "γάτα" δεξιά. Προσοχή όμως!Πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τα 7 κομμάτιαχωρίς επικαλύψεις!

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
βρείτε τη λέξη:

ΠΑΤΥΣΙΗΔΡΕΑΑΓΜ

21 Μαρτίου

Παγκόσµια Ηµέρα

Ενάντια στο Ρατσισµό

«+Στην πίστη του ο καθένας, ελεύθερος να ζη,

Στην δόξαν του πολέµου, να τρέξουµε µαζύ,

Βούλγαροι κι Αρβανήτες, Αρµένοι και Ρωµιοί,

Αράπηδες και άσπροι, µε µια κοινή ορµή.

Για την ελευθερίαν, να ζώσουµε σπαθί...»

(από το Θούριο του Ρήγα, 1797 )

Μάρτιος µήνας της
επανάστασης του '21

Άρθρο 35: «Όταν η ∆ιοίκησις βιάζει,

αθετεί, καταφρονεί τα δίκαια του λαού

και δεν εισακούει τα παράπονά του,

το να κάµει τότε ο λαός

ή κάθε µέρος του λαού επανάσταση,

να αρπάζει τα άρµατα

και να τιµωρήσει τους τυράννους του

είναι το πλέον ιερό από όλα τα δίκαιά του

και το πλέον απαραίτητο από όλα τα χρέη του».

(από Νέα Πολιτική ∆ιοίκησις... ΤΑ ∆ΙΚΑΙΑ ΤΟΥΑΝΘΡΩΠΟΥ,

1797)
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