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∆ιαγράφονται ∆εκάδες
Χιλιάδες Φοιτητές, ∆ιότι,
«καταλαµβάνουν χώρο
στα ελληνικά
πανεπιστήµια»!
1 80.000 χιλιάδες φοιτητές διώχνονται. . .

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ
ΓΟΝΕΩΝ

ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ
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Αίτηση Ακυρώσεως του

∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου

στο ΣτΕ

κατά της απόφασης

του Γενικού ∆ιευθυντή

Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ

για την τροποποίηση της

ΚΥΑ του Προαστιακού.
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. . .µπορώ και εγώ να τα καταφέρω, ακόµα και

µε τα 500 Ευρώ που παίρνω. Απλά, θα

σταµατήσω να πληρώνω υποχρεώσεις. . .
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σελίδα 2

Αίτηση Ακυρώσεως του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου στο ΣτΕ κατά της απόφασης του Γενικού ∆ιευθυντή Περιβάλλοντος του
ΥΠΕΚΑ για την τροποποίηση της ΚΥΑ του Προαστιακού.

Αίτηση ακυρώσεως στο Συµβούλιο της
Επικρατείας κατέθεσε ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου
κατά του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, ζητώντας την ακύρωση κατά
της απόφασης 1 72360/1 0-1 2-1 3 του Γενικού
∆ιευθυντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ µε την
οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 1 22836/2-2-2004
έγκρισης περιβαλλοντικών έργων του
Προαστιακού στον Ταύρο.

Όπως είναι γνωστό, τόσο το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Μοσχάτου - Ταύρου όσο και
το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής είχαν ταχθεί
οµόφωνα κατά της τροποποίησης της ΜΠΕ όπως
είχε κατατεθεί, µε την οποία προβλέπεται η
κατασκευή ανισόπεδων διαβάσεων εντός του
οικιστικού ιστού του ∆ήµου µας, δηµιουργώντας
έτσι τεράστια προβλήµατα στη λειτουργία της
πόλης, υποβαθµίζοντας το περιβάλλον και την
ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ύστερα από οδηγία του ∆ηµάρχου για υποβολή της αίτησης ακυρώσεως και προσφυγή στο Συµβούλιο της Επικρατείας,
υλοποιώντας την οµόφωνη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που µεταξύ άλλων περιλάµβανε την άσκηση ένδικων µέσων κατά
της προτεινόµενης ΜΠΕ, η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως στην οποία, µε πλήρη τεκµηρίωση,
περιγράφει τους λόγους για τους οποίους ζητείται η ακύρωση της παραπάνω απόφασης. Ειδικότερα µεταξύ άλλων στην προσφυγή
του ∆ήµου αναφέρεται ότι παρότι γνώριζε ο Γενικός ∆ιευθυντής του ΥΠΕΚΑ την οµόφωνη αρνητική απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου, εντούτοις την αγνόησε. Παρότι γνώριζε - ή όφειλε να γνωρίζει - την απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου,
εντούτοις την αγνόησε. Σε κάθε περίπτωση, είχε τη δυνατότητα το Υπουργείο να ζητήσει γνωµοδότηση από το Κεντρικό Συµβούλιο

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ), πράγµα που δεν έγινε.

Στην αίτηση ακυρώσεως του ∆ήµου στο Συµβούλιο Της Επικρατείας αναφέρονται λεπτοµερώς οι σοβαρές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις που θα προκύψουν αν κατασκευασθούν οι ανισόπεδοι κόµβοι του Προαστιακού
Σιδηροδρόµου, όπως η τριχοτόµηση του Ταύρου, ο επιβαρυµένος ιδιαίτερα κυκλοφοριακός φόρτος, οι συνεπαγόµενες υψηλές
στάθµες θορύβου από τις προβλεπόµενες ανισόπεδες διαβάσεις εντός του οικιστικού ιστού, οι αισθητικές οχλήσεις από την ανοικτή
διατοµή στις περιοχές κατοικίας και κυρίως η διχοτόµηση και η διάρρηξη της οικιστικής κοινωνικής και πολιτιστικής ενότητας των ήδη
υποβαθµισµένων συνοικιών της ∆υτικής Αττικής. Επιπτώσεις οι οποίες αναµένεται να προκαλέσουν δυσµενέστατες συνέπειες για το

περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.

Παράλληλα, στην αίτηση ακυρώσεως γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι τα τεχνικά προβλήµατα της υπογειοποίησης που
επικαλείται ο µελετητής στη ΜΠΕ του 2004 δεν είναι ανυπέρβλητα, αφού ίσχυαν και για το τµήµα του Προαστιακού µέχρι το Ρουφ και
επιλύθηκαν. Αν προχωρήσει η µελέτη για την οποία υποβάλαµε προσφυγή, πέρα από την τριχοτόµηση και τη διάσπαση
του φυσικού, οικιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, θα καταστραφεί και κοινόχρηστος χώρος πρασίνου και αναψυχής
στο πάρκο Ηρώων, το οποίο, στην ίδια µελέτη, αναφέρεται ως “ο αξιολογότερος πνεύµονας πρασίνου και αναψυχής στην
υπό µελέτη περιοχή”. Παράλληλα, θα ενταθούν τα κυκλοφοριακά προβλήµατα λόγω της επιβάρυνσης της περιοχής, ενώ η βαριά
κυκλοφορία θα διαχέεται στον κεντρικό ιστό της πόλης, µέσω της λεωφόρου Κων/λεως και της οδού Κορυτσάς.
Ο ∆ήµαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυµίου δήλωσε σχετικά: “Προσφύγαµε στο Συµβούλιο της Επικρατείας ζητώντας
ακύρωση της απόφασης η υλοποίηση της οποίας θα επιφέρει την τριχοτόµηση του Ταύρου, στην επιβάρυνση της περιοχής
και στην υποβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων. Θα αγωνιστούµε ενάντια σε κάθε απόφαση που λαµβάνεται
χωρίς να υπολογίζεται η γνώµη της τοπικής αυτοδιοίκησης, υποβαθµίζοντας τα συλλογικά όργανα του πρωτοβάθµιου και
δευτεροβάθµιου βαθµού διοίκησης."

”Από το Γραφείο Τύπου του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου"

Στο Συµβούλιο της Επικρατείας

ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου

για τον Προαστιακό Ταύρου..

Κεχαγιάς Γιάννης
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ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η Β ΟΜΑ∆Α

...ΟΕΟ; ; ;

«Δεν μπορούμε να συντηρούμε αυτήν την
κατάσταση, εισαχθέντες πριν από το 2006
που συμπληρώνουν τώρα σχεδόν
δεκαετία, να καταλαμβάνουν ακόμη χώρο
στα ελληνικά πανεπιστήμια, και είναι·
πρώτον, θέμα τάξεως, και δεύτερον, είναι
και ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει και
με το κόστος στον φορολογούμενο
πολίτη.» Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος,
05/03/201 4 (πως µας σκέφτεται αυτός ο
άνθρωπος).

Μέσα στον ενάµιση χρόνο της υπηρεσίας
του, από τη θέση του υπουργού Παιδείας
«εξυγίανε» τα ΑΕΙ και ΤΕΙ , βάζοντας
πέρυσι λουκέτο στο 30% περίπου των
τµηµάτων τους. Ανάγκασε έτσι
εκατοντάδες φοιτητές και σπουδαστές
που δεν ήταν σε οικονοµική θέση να
ακολουθήσουν τις συγχωνευόµενες-
µεταφερόµενες έδρες των τµηµάτων
τους, να διακόψουν οριστικά τις
σπουδές τους.

Ο εισηγητής του «Νέου Λυκείου» και των

πολλαπλασιασµένων εξεταστικών

λαβυρίνθων, συντέλεσε καθοριστικά ώστε

φέτος να διαµορφωθεί ο µικρότερος

αριθµός εισακτέων της τελευταίας

δεκαετίας στα πανεπιστήµια, και έτσι

οδήγησε χιλιάδες µαθητές έξω απ’ την

τριτοβάθµια εκπαίδευση, σε πρόωρο

αγώνα αναζήτησης εργασίας.

Μέχρι τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους
δροµολογεί την εκδίωξη 1 80.000(! )
φοιτητών και σπουδαστών που έχουν
καθυστερήσει στην απόκτηση του
πτυχίου τους, περιορίζοντας δραµατικά
τον φοιτητικό-σπουδαστικό πληθυσµό της
χώρας, επικαλούµενος ανερυθρίαστα
λόγους «τάξεως» και λόγους σεβασµού
προς τον «φορολογούµενο πολίτη» (!).
Μόνο οι ίδιες οι διατυπώσεις του
υπουργού «παιδείας» µπορούν να
συγκριθούν σε κυνικότητα µε την ουσία
τής αντιεκπαιδευτικής πολιτικής του
οµώνυµου υπουργείου, µε τον
αντικοινωνικό, αντιλαϊκό χαρακτήρα τής
συγ-κυβερνητικής πολιτικής, υπό τις
ευλογίες και καθοδήγηση των ευρωπαίων
και υπερατλαντικών εταίρων µας.

Ο Αρβανιτόπουλος βιάζεται να διαγράψει

δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, διότι, όπως
παρατηρεί χαρακτηριστικά,
«καταλαµβάνουν χώρο στα ελληνικά
πανεπιστήµια». Ο υπουργός καταφέρνει
µάλιστα να προσπεράσει από …«τα
δεξιά» τους αντιδραστικούς νόµους
4009/2011 και 4076/201 2, κηρύσσοντας
κυριολεκτική εκδίωξη από τα ΑΕΙ-ΤΕΙ
όσων έχουν υπερβεί τα «προβλεπόµενα»
εξάµηνα σπουδών.

Πιστό στα αγγλοσαξονικά του πρότυπα, το
υπουργείο παιδείας θέλει πανεπιστήµιο
«ήσυχο», πανεπιστήµιο για «λίγους κι
εκλεκτούς», και γι ’ αυτό γιγαντώνει τους
ταξικούς φραγµούς πριν και κατά τη
διάρκεια των πτυχιακών σπουδών.
Εργαζόµενοι ή µισο-απασχολούµενοι
φοιτητές, που καθυστερούν στις σπουδές
τους για οποιονδήποτε λόγο, που έχουν
ενδιαφέροντα ή υποχρεώσεις πέρα απ’ το
πτυχίο τους, δεν έχουν θέση εδώ.

Την ίδια ώρα, πιστή στις µνηµονιακές της
δεσµεύσεις, µαζί µε τις συγχωνεύσεις
σχολείων, πανεπιστηµίων, δοµών υγείας,
πρόνοιας και πολιτισµού, η κυβέρνηση
φροντίζει να παρουσιάσει και όλους τους
απαραίτητους «συγχωνευµένους»
αριθµούς, τόσο εκπαιδευόµενων, όσο και
εκπαιδευτικού προσωπικού. Εκδίωξε εκ
περιτροπής, στο τελευταίο διάστηµα,
καθηγητές, µαθητές, διοικητικούς, τώρα

επικεντρώνεται στους φοιτητές. Το
δηµόσιο κοµµάτι της εκπαίδευσης πρέπει
να περιοριστεί στο ελάχιστο, πάντα σε
όφελος των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων,
και, εν προκειµένω, της ιδιωτικής
µεταλυκειακής παρεκπαίδευσης και των
κολεγίων.

Το «θέµα τάξεως» το οποίο επικαλείται ο
Αρβανιτόπουλος κρύβει βέβαια «γλώσσα
λανθάνουσα». Το «θέµα τάξεως»
πρακτικά εδώ µεταφράζεται µε το βαθύ
ταξικό «ξεσκαρτάρισµα» φοιτητών, µε
εκδίωξη των ασθενέστερων οικονοµικά
λαϊκών στρωµάτων (και) από την
τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Μολονότι οι υπό εκδίωξη φοιτητές
τελικά δεν κοστίζουν στα πανεπιστήµιά
τους τίποτα περισσότερο από τις

κόλλες αναφοράς που τους
µοιράζονται στις ανά εξάµηνο εξετάσεις
τους, µολονότι δεν τους χορηγούνται
ούτε συγγράµµατα, ούτε φοιτητικό
πάσο, ο Αρβανιτόπουλος θέτει ζήτηµα
κόστους για τον «φορολογούµενο
πολίτη». Αυτοί που καταλήστεψαν τον
ελληνικό λαό, αυτοί που διέπρεψαν στην
ονοµατοδοσία νέων φόρων, χαρατσιών
και παραβόλων, νοιάστηκαν τώρα για τον
φορολογούµενο πολίτη! Αυτοί που
«κούρεψαν» σε µια βραδιά 1 87
εκατοµµύρια ευρώ από τα αποθεµατικά
των ΑΕΙ-ΤΕΙ , αυτοί που για το τρέχον έτος
µείωσαν κατά 1 0% την ήδη µειωµένη
(περίπου κατά 40-50%) χρηµατοδότηση
των τριτοβάθµιων ιδρυµάτων, βρήκαν
τώρα τον ένοχο για την οικονοµική
δυσπραγία της ελληνικής κοινωνίας!

Ανάµεσα στις δέκα σχολές µε τους
υψηλότερους δείκτες ανενεργών φοιτητών,
η Νοµική Αθήνας, η Νοµική
Θεσσαλονίκης, και η Νοµική Θράκης!
Σίγουρα, αυτοί που µελέτησαν και
κατόρθωσαν να µπουν στις τρεις αυτές
υψηλόβαθµες σχολές, δεν το έκαναν διότι
έψαχναν τρόπους για να σκοτώσουν την
ώρα τους. Σίγουρα, το γεγονός ότι οι
σχολές αυτές παρουσιάζουν µεγάλο
κοµµάτι φοιτητών το οποίο καθυστερεί να
πάρει το πτυχίο του, δεν είναι ανεξάρτητο
από το ίδιο το απαιτητικό επίπεδο των

σπουδών. Σίγουρα οι
φοιτητές αυτοί -που τώρα
µπαίνουν στο στόχαστρο
του Αρβανιτόπουλου, και
εκδιώκονται από το
πανεπιστήµιο ως
«τεµπέληδες»- είναι
σήµερα υποχρεωµένοι
παράλληλα µε τον αγώνα
για την απόκτηση του
πτυχίου τους να δώσουν
και τον αγώνα της
εργασιακής τους
επιβίωσης. Είναι άραγε
σύµπτωση ότι οι δικηγόροι
παρουσιάζουν σήµερα ένα
από τα πολυπληθέστερα
σύνολα πτυχιούχων-
ανέργων;

Οι πολιτικές που
υπηρετεί ο Αρβανιτόπουλος είναι οι
ίδιες που έδιωξαν στο εξωτερικό
δεκάδες χιλιάδες νέους, σε αναζήτηση
σπουδών και, κυρίως, εργασίας. Είναι
οι ίδιες που έχουν εκτοξεύσει την
ανεργία στο εσωτερικό της χώρας
κοντά στο 60% στις νεαρές ηλικίες, µε
ποσοστά που επιδεινώνονται το
τελευταίο διάστηµα, και παρά τις
κυβερνητικές προβλέψεις για
«ανάκαµψη» και όλα τα «success
stories». Είναι οι ίδιες που έχουν
οδηγήσει το 34,6% του πληθυσµού -µε
όλα τα επίσηµα, µακιγιαρισµένα,
στοιχεία- στα όρια της φτώχειας, και τη
µεγάλη πλειοψηφία του λαού σε αγώνα
επιβίωσης..

Πάντσιος Γιώργος (Χρήση πηγής Alfavita)

.

ΤΟΥΣ“ΑΙΩΝΙΟΥΣ”∆ΕΝ∆ΙΩΧΝΕΤΕΜΕΝΟΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ ΘΑ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ
∆ΡΟΜΟΥΣ
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε)
Βερανζέρου 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ – ΦΑΞ : 2105242386, 210 3845434, 210 3835093

gt.asgme@gmail.gr, www.goneis.org.
Αθήνα 17-02-2014

ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ!

Από την πρώτη στιγμή τόσο για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ όσο και για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, η ΑΣΓΜΕ πήρε ξεκάθαρη θέση τονίζοντας ότι:
«το νέο σχολείο είναι πιο παλιό και από το παλιό, θα αυξήσει τους ταξικούς φραγμούς και την αμορφωσιά, θα μεγαλώσει το χάσμα
μεταξύ της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, ενώ θα στρέψει την πλειοψηφία των παιδιών από τις λαϊκές οικογένειας στην
πρόωρη κατάρτιση και την μαθητεία».
Ιδίως για τις πανελλαδικού χαρακτήρα προαγωγικές εξετάσεις και στις τρεις τάξεις των ΓΕΛ – ΕΠΑΛ από τράπεζα θεμάτων,
είπαμε ότι:
- Δένει πλήρως το Λύκειο στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, το μετατρέπει σε εξεταστικό κέντρο.
-Έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και θα στρέφει την πλειοψηφία των μαθητών στην ψευτο-κατάρτιση (ΕΠΑΛ - ΣΕΚ).
- Είναι η χαρά των φροντιστηρίων που θα καθιερωθούν από όλο και πιο μικρή ηλικία.
Φέτος, 2 μήνες πριν τις εξετάσεις έχουμε:
1. Πλήθος ακόμα κενών σε εκπαιδευτικούς σε όλα τα μαθήματα και στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα, με αποτέλεσμα να εντείνονται
οι αδικίες μεταξύ των μαθητών.
2. Η τράπεζα θεμάτων είναι ακόμα κλειστή, με αποτέλεσμα κανένας μαθητής ή εκπαιδευτικός να μη μπορεί να δει και να εξασκηθεί
πάνω στο νέο ύφος των ασκήσεων, την ίδια στιγμή που κάποια μεγάλα φροντιστήρια φαίνεται να έχουν ήδη πρόσβαση.
3. Η σοβαρή καθυστέρηση των όποιων προσλήψεων εκπαιδευτικών να μην επιτρέπει την ολοκλήρωση της ύλης με παιδαγωγικούς
όρους και να γίνεται ένας αγώνας δρόμου χωρίς προηγούμενο και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Απαιτούμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, μαζί με όλο τον λαό:
• Οι μαθητές της Α΄Λυκείου να εξεταστούν όπως και τα προηγούμενα χρόνια με θέματα που θα βάλει ο διδάσκοντας και όχι
με βάση την τράπεζα θεμάτων.
• Οι μαθητές όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εξεταστούν σ’ αυτά που έχουν διδαχθεί και όχι σε αυτά
που θα έπρεπε να έχουν διδαχθεί.
• Ιδίως για τους περίπου 180 μαθητές της Γ΄Λυκείου στην σεισμόπληκτη Κεφαλλονιά να εισαχθούν στις ανώτατες σχολές που
επιθυμούν χωρίς εξετάσεις.

Έδω σ ε σ τ ίγ µ α η ζω ή

πω ς ε ίν α ι σ α λ ε υ κ ό π ο υ λ ί.

έ δ ω σ ε γ νώ σ η σ τ η ν κ α ρ δ ι ά

τ ώ ρ α π ο υ φ ε ύ γ ε ι µ α κ ρ ι ά.

Κ ι ό σ ο ι π ι σ τ έ ψ α ν ε α υ τ ό

δ ίν ο υ ν ε λ π ίδ α κ α ι σ κ ο π ό,

δ ίν ο υ ν µ ι α π ίσ τ η ζω η ρ ή,

ό π ω ς ο ι ρ ίζ ε ς µ α ς σ τ η γ η.

Κ ι α ν ε ίν α ι ε τ ο ύ τ η τ η β ρ α δ ι ά

ν α π α ς µ α κ ρ ι ά, σ τ η ν ξ ε ν η τ ι ά,

µ ε ίν ε γ ι α λ ίγ ο ε δ ώ,

τ ο π ρ ό σ ω π ό σ ο υ γ ι α ν α δω,

ν α τ ο θ υ µ ά µ α ι µ ε ε λ π ίδ α,

π ω ς µ έ σ α σ ο υ θ α 'χ ε ι ς π α τ ρ ίδ α!
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Ουκρανία είναι χώρα της Ανατολικής

Ευρώπης. Συνορεύει µε τη Ρωσία στα

ανατολικά και βορειοανατολικά, τη

Λευκορωσία στα βορειοδυτικά, την Πολωνία,

τη Σλοβακία και την Ουγγαρία στα δυτικά, τη

Ρουµανία και τη Μολδαβία στα νοτιοδυτικά,

ενώ βρέχεται από τη Μαύρη Θάλασσα και την

Αζοφική Θάλασσα στα νότια και

νοτιοανατολικά αντίστοιχα. Η έκταση της

χώρας είναι 603.628 km², καθιστώντας την

έτσι την δεύτερη µεγαλύτερη σε έκταση χώρα

της Ευρώπης, µετά την Ρωσία. Με βάση το

Ουκρανικό σύνταγµα, η επίσηµη γλώσσα της

Ουκρανίας είναι η Ουκρανική. Ωστόσο, η

Ρωσική γλώσσα είναι αρκετά διαδεδοµένη σε

όλη τη χώρα και ειδικότερα στα ανατολικά και

νότια µέρη της, εκεί που υπάρχει εθνική

Ρωσική πλειονότητα. Η πιο κοινή θρησκεία

στην Ουκρανία είναι ο ορθόδοξος

χριστιανισµός. Οι ορθόδοξοι πιστοί

µοιράζονται ανάµεσα στην Ορθόδοξη

Εκκλησία της Ουκρανίας (υπό το Πατριαρχείο

του Κιέβου), στην Ορθόδοξη Εκκλησία της

Ουκρανίας (υπό τον Πατριάρχη Μόσχας) και

στην Ουκρανική Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη

Εκκλησία. Η Ουκρανία έχει Κοινοβουλευτική

∆ηµοκρατία, αλλά µε αυξηµένες αρµοδιότητες

για τον Πρόεδρο. Την Εκτελεστική εξουσία

ασκεί το Υπουργικό Συµβούλιο. Τη

Νοµοθετική Εξουσία ασκεί η Ανώτατη Ράντα ή

Συµβούλιο, που αποτελείται από 450

βουλευτές. Το µεγαλύτερο τµήµα της χώρας

(περίπου 54%) είναι πεδινό και

καλλιεργήσιµο. Όρη υπάρχουν µόνο στην

περιοχή των συνόρων µε την Ρουµανία

(Καρπάθια Όρη) και στην χερσόνησο της

Κριµαίας. Καλλιεργούνται δηµητριακά,

ζαχαρότευτλα, ηλίανθοι (απ' όπου παράγεται

ηλιέλαιο) ενώ ανεπτυγµένη είναι επίσης η

εκτροφή βοοειδών και η παραγωγή γάλακτος.

Από πλευράς ορυκτού πλούτου η χώρα

διαθέτει σιδηροµετάλλευµα, άνθρακες,

µαγγάνιο, φυσικό αέριο, πετρέλαιο, ορυκτό

άλας, θείο, γραφίτη, τιτάνιο, νικέλιο, ουράνιο,

υδράργυρο και µαγνήσιο. Οι ουκρανικές

βιοµηχανίες, από τις πλέον αναπτυγµένες

στην πρώην Σοβιετική Ένωση, παράγουν

µηχανήµατα και προϊόντα σιδήρου, µέταλλα,

εξοπλισµό µεταφορικών µέσων, χηµικά

προϊόντα ενώ δεσπόζουσα θέση κατέχουν οι

βιοµηχανίες µεταποίησης τροφίµων και

ιδιαίτερα η παραγωγή ζάχαρης.

‘Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει

πλούτος για εκµετάλλευση. Το θέµα είναι

ποιος θα τον εκµεταλλευτεί. Όλοι θέλουν

να πάρουν από την πίτα όσο πιο µεγάλο

κοµµάτι µπορούν. (Σιγά µην αφήσουν να τα

διαχειριστούν οι Ουκρανοί). Η ιστορία

επαναλαµβάνεται για ακόµα µια φορά, και ως

συνήθως, οι «σωστοί» ‘άνθρωποι, θα πρέπει

να βρίσκονται στις «σωστές» θέσεις, έτσι

ώστε τα σχέδια για την Ουκρανία, (και όχι

µόνο), να δροµολογηθούν. (Κάτι σαν αυτό

που συνέβη και εδώ ας πούµε. Θεωρητικά

πάντα).

Ας δούµε τώρα τα πρόσωπα που

διαδραµατίζουν τους κυρίαρχους ρόλους αυτή

την περίοδο στην Ουκρανία, και τι ακριβώς

είναι ο καθένας τους.

Αρσένι Γιατσένιουκ. Θέλει να αναλάβει τη

θέση του πρωθυπουργού της Ουκρανίας.

Βρίσκεται υπό την σκέπη της «δηµοκρατικής»

ΕΕ, και των ακόµα πιο «δηµοκρατικών» ΗΠΑ.

Πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου

πρόσφατα, προωθείται πολύ «δηµοκρατικά»

για πρωθυπουργός της Ουκρανίας, παρότι µε

τη λεγόµενη «Πορτοκαλί Επανάσταση»

παρέλασε από διάφορες θέσεις, όπως αυτή

του υπουργού Οικονοµικών, αλλά και

Εξωτερικών. Ήταν δε αυτός, που έβαλε την

Ουκρανία στον Παγκόσµιο Οργανισµό

Εµπορίου και ξεκίνησε τη διαδικασία ένταξης

της Ουκρανίας στην ΕΕ. Ένας άνθρωπος ο

οποίος έθεσε το 201 0 υποψηφιότητα για

πρόεδρος της Ουκρανίας, σε πανουκρανικό

επίπεδο δεν κατόρθωσε να πάρει πάνω από

το 7% των ψήφων. Μάλιστα στο Κίεβο

ψηφίστηκε από το 0,34% των ψηφοφόρων,

στη δε Κριµαία, όπου είχε χρηµατίσει και

«περιφερειάρχης», πήρε µόλις το 0,02% των

ψήφων. Πως γίνεται τώρα να προωθείται για

Πρωθυπουργός; ; ∆υο χρόνια αργότερα

προσχώρησε στο κόµµα «Πατρίδα», της

πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιµοσένκο, (η

οποία κατά τη θητεία της καταδικάστηκε για

διαφθορά, δωροδοκία του ανωτάτου

δικαστηρίου και αρπαγή δηµοσίου χρήµατος

περί τα 11 δις. Ευρώ, καταδικάστηκε σε 7

χρόνια φυλάκιση και στέρηση των πολιτικών

της δικαιωµάτων για 3 χρόνια. Η πρώην

Πρωθυπουργός προσέφυγε στο ευρωπαϊκό

δικαστήριο, µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις

ΗΠΑ να βρίσκονται στο πλευρό της). Μετά την

ανακοίνωση για την ανάληψη της

πρωθυπουργίας, ο Γιατσένιουκ έκανε δυο

δηλώσεις. Η πρώτη ήταν πως «πρέπει άµεσα

να συνάψουµε συµφωνία για ένα πρόγραµµα

συνεργασίας µε το ∆ιεθνές Νοµισµατικό

Ταµείο», και η δεύτερη, (µιλώντας στο BBC),

πως «πρόκειται να λάβουµε εξαιρετικά

αντιλαϊκά µέτρα». (Σας θυµίζει τίποτα; ; ).

Όλεχ Τιαγκνιµπόκ. Μεγάλο στέλεχος της

ουκρανικής αντιπολίτευσης. Ηγείται του

κόµµατος Σβόµποντα που σηµαίνει

Ελευθερία, και στην ουσία είναι η πολιτική

οµπρέλα του λεγόµενου «∆εξιού Τοµέα», που

µε τα µέλη του, µε όπλα, καδρόνια και

λοστούς, πρωτοστατεί στο πλιάτσικο, στην

τροµοκρατία και το κάψιµο κτιρίων στην

Ουκρανία. Αποτελεί τον ένοπλο βραχίονα της

ναζιστικής ακροδεξιάς. Επιδίδεται σε

λαµπαδηδροµίες στους δρόµους του Κιέβου

στα πρότυπα της Κου Κλουξ Κλαν. ∆ιατηρεί

«αδελφικές» σχέσεις µε το φασιστικό κόµµα

Jobbik της Ουγγαρίας, µε το κόµµα της Λεπέν

στη Γαλλία, µε το φασιστικό Forza Nuova της

Ιταλίας και µε το ναζιστικό «Εθνικό

∆ηµοκρατικό Κόµµα» της Γερµανίας. Να

επισηµάνω επίσης πως ο νέος

πρωθυπουργός της Ουκρανίας, στις

τελευταίες εκλογές συµµάχησε µε το

Σβόµποντα, γεγονός που άνοιξε την πόρτα για

να µπουν στο ουκρανικό κοινοβούλιο οι

φασίστες.

Β ιτάλι Κλίτσκο. Πρώην πυγµάχος, που

δηµιούργησε το κόµµα «Γροθιά». Έχει

αµερικανική υπηκοότητα, αλλά ενδιαφέρεται

περισσότερο να προωθήσει στην Ουκρανία

τις… γερµανικές αξίες. Εξάλλου τα

περισσότερα χρόνια της ζωής, τα έχει περάσει

στην Γερµανία, όπου του ανατέθηκε από το

«Ίδρυµα Adenauer», να ηγηθεί ακροδεξιού

µορφώµατος.

Όλοι αυτοί, ο Γιατσένιουκ, ο

Τιαγκνιµπόκ και ο Κλίτσκο, ως ηγέτες της

αντιπολίτευσης, επιδοτούνται, (όχι από

τον ΟΑΕ∆), από τις ΗΠΑ και την ΕΕ, για

την «επιβολή της δηµοκρατίας στην

Ουκρανία». Μάλιστα, πριν συµβούν όλα

αυτά τα γεγονότα, είχαν ανακοινώσει ότι θα

κατέβαιναν µαζί στις επόµενες προεδρικές

εκλογές. Φυσικά, ενώ την αντίδραση

απέναντι σε όλα αυτά την ξεκίνησε η

αριστερά, έσπευσαν µε διάφορα

τεχνάσµατα και τραµπουκισµούς, να την

εκµεταλλευτούν, οι εν λόγω ¨κύριοι», οι

οποίοι, µε συνοπτικές διαδικασίες και

χωρίς συζήτηση στη Ράντα (ουκρανική

Βουλή), έθεσε εκτός νόµου, και

απαγόρευσε τις δραστηριότητες, του

Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ουκρανίας.

Φυσικά, λένε ότι το ΚΚΟ δεν είναι η µόνη

«αριστερή» δύναµη της χώρας, (ποιες

είναι οι ‘άλλες; ; ).

Και την ώρα που γίνονταν όλα αυτά

στην Ουκρανία, στην επίσης γειτονική

Βοσνία, υπήρχαν και συνεχίζουν να

υπάρχουν, µεγάλες διαδηλώσεις, που

ξεκίνησαν µετά την προσπάθεια της

κυβέρνησης και των διεφθαρµένων

πολιτικών, να ιδιωτικοποιήσουν τις

βασικές βιοµηχανικές µονάδες στην

Τουζλα. Η κρατική καταστολή ήταν πάρα

πολύ αιµατηρή. Και όπως ήταν

αναµενόµενο, η ∆ύση, (φυσικά), δεν

αντέδρασε, γιατί οι διαδηλωτές από όλο το

πολιτικό φάσµα, κατηγορούσαν τον

νεοφιλελευθερισµό ως υπεύθυνο της

βαρβαρότητας και της ανέχειας.

Αν συνεχίσουν έτσι, προβλέπω πως σε

κανένα 6µηνο από τώρα, σε όλη την Ευρώπη,

να κηρύσσεται παράνοµη η αριστερά.

Κρύψου φίλε. Κρύψου…

Ουκρανία, Βοσνία, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλλία, Ιρλανδία κ.α... . . . .

"Ε ίν α ι ο Κ α π ι τ α λ ι σ µ ό ς . . . Η λ ίθ ι ε"

Πάντσιος Γιώργος
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ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ… ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

«Είχαμε
υποσχεθεί να
βγάλουμε τη χώρα
από την κρίση και
το πετύχαμε»,
τόνισε ο

πρωθυπουργός κος

Αντώνης Σαµαράς

στις δηλώσεις του

µετά την επίτευξη

συµφωνίας µε την

τρόικα.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα δοθούν πάνω από 500 εκατ. ευρώ σε 1

εκατοµµύριο Έλληνες, συµπεριλαµβανοµένων συνταξιούχων, ένστολων µε

µισθό κατώτερο των 1 .500 ευρώ αλλά και αστέγους, για τους οποίους τις

επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθούν και νέες µεταρρυθµίσεις.

«Οι διαπραγματεύσεις που κάναμε ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, όταν
άλλοι αμφισβητούσαν αυτά τα επιχειρήματα, η κυβέρνηση έκανε με
σοβαρότητα την αποστολή της: να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Είχαμε
υποσχεθεί να μη βγει η Ελλάδα από το ευρώ, αγωνιζόμασταν να πετύχουμε
πρωτογενές πλεόνασμα και το καταφέραμε, είχαμε υποσχεθεί να
μοιράσουμε μέρος της υπέρβασης του στόχου του πλεονάσματος στην
οικονομία για να ανταμειφθούν οι θυσίες του ελληνικού λαού, αυτό κάνουμε
και τώρα», είπε ο πρωθυπουργός. «Πάνω από 500 εκατ. ευρώ θα δοθούν
σε 1 εκατ. Έλληνες βάσει εισοδηματικών κριτηρίων. Θα βοηθήσουμε και
τους άστεγους».
Είπε ακόµη ότι από την 1 η Ιουνίου θα υπάρξει µείωση των ασφαλιστικών

εισφορών από εργοδότες και από εργαζόµενους µε τις εισφορές να

µειώνονται κατά 3,9%. «Μέσα στο 2014 θα δοθούν και άλλα χρήματα, και
δεν θα παρθούν νέα μέτρα λιτότητας».
Φυσικά και θα δοθούν περισσότερα χρήµατα στους ένστολους.

Πρέπει να έχουµε έτοιµη καταστολή, την ώρα που θα την χρειαστούµε.

Φυσικά και θα δώσουµε ψιχουλάκια στους συνταξιούχους. Εκλογές

έρχονται, θα τους χρειαστούµε. Όσο για τους άστεγους… δεν θα τους

βλέπουµε πια στους δρόµους της Αθήνας, (ο τουρισµός είναι βασικός

παράγοντας για την ανάπτυξη, και οι τουρίστες έχουν ¨ευαίσθητα¨

µάτια). Το που θα φτιάξουν στρατόπεδο συγκέντρωσης δεν το

γνωρίζω ακόµα. Και από 1 η Ιουνίου. . γλέντια και χαρές για αυτούς που…

είναι ακόµα ασφαλισµένοι.

Η κοροϊδία δεν έχει τέλος. Από τώρα και στο εξής θα την βγάζω µε

«Ελιά» καθισµένος δίπλα στο «ποτάµι», περιµένοντας την «ανάπτυξη

µέσω Wi fi», µε τα µαλλιά µου κουρεµένα «Σύριζα», ως την επόµενη

αυγή, (χρυσή η αργυρή), παρέα µε τον «Φώτη» και τα άλλα παιδιά, ως

καλός και «ανεξάρτητος» Έλλην. Όσο για το πρωτογενές πλεόνασµα,

µπορώ και εγώ

να τα καταφέρω,

ακόµα και µε τα

500 Ευρώ που

παίρνω. Απλά, θα

σταµατήσω να

πληρώνω

υποχρεώσεις και

να ταΐζω τα

παιδιά µου και

την γυναίκα µου,

και ως δια

µαγείας σε κάνα

8µηνο, θα έχω

βάλει στην άκρη

4- 5 χιλιαρικάκια. Ούτως η άλλως και ο Αντώνης, το ίδιο κάνει.

Αχ…. Να µην ξυπνάει αυτός ο λαός µε τίποτα;;;

Πάντσιος Γιώργος

Είµαι Σοσιαλιστής όνοµα
και πράγµα, φέρω τον
τίτλο µου πιστώς και
υπερηφάνως. Πιστεύω
ως Παντοκράτορα,
ποιητή ορατών τε και
αοράτων, την εργασίαν,
και ως οµοούσιον και
αχώριστον τριάδα της
ευτυχίας και της ειρήνης,
την Ελευθερία, την
Ισότητα και την
Αδελφότητα".

Μαρίνος Αντύπας
7 Μαρτίου 1 907.

Όταν το 1 881 οι Τούρκοι αποχώρησαν από τη
Θεσσαλία άφησαν πολλά προβλήµατα πίσω τους. Το
κυριότερο και πιο δυσεπίλυτο ζήτηµα ήταν το
αγροτικό. Έλληνες κεφαλαιούχοι – κυρίως οµογενείς
- εµφανίστηκαν αµέσως ως ιδιοκτήτες τσιφλικιών,
υποκαθιστώντας τους Οθωµανούς προκατόχους
τους, ισχυριζόµενοι ότι είχαν αγοράσει τη γη από το
τουρκικό δηµόσιο µε συµβόλαια που είχαν
υπογραφεί στην Κωνσταντινούπολη. Με την
ενσωµάτωση λοιπόν της Θεσσαλίας στην Ελληνική
επικράτεια οι κολίγοι βρέθηκαν σε πολύ δεινότερη
θέση από εκείνη που βρίσκονταν επί Τουρκοκρατίας.
Κι αυτό γιατί οι Έλληνες πλέον τσιφλικάδες επέµεναν ότι
είχαν δικαιώµατα απόλυτης κυριαρχίας σε όλη την
ιδιοκτησία τους, ενώ οι καλλιεργητές - κολίγοι είχαν
περιπέσει σε καθεστώς δουλοπάροικου, αφού ήταν
υποχρεωµένοι να δίνουν στον τσιφλικά το 1 /2 ή το 1 /3 της
παραγωγής και άλλα προϊόντα, ενοίκιο για τη βοσκή των
ζώων τους και να στέλνουν µια γυναίκα για ζύµωµα.
Παράλληλα δούλευαν µέσα στα λασποχώραφα κάτω από
άθλιες συνθήκες, ζούσαν σε τρώγλες και ανέχονταν την
ταπείνωση του µαστιγώµατος και του βιασµού των
γυναικών τους από τους µεγαλοκτηµατίες. Επί
Τουρκοκρατίας, αντίθετα, οι τσιφλικάδες είχαν µόνο το
δικαίωµα εισπράξεως των προσόδων επί των µεγάλων
εκτάσεων που κατείχαν, ενώ οι κολίγοι είχαν
πατροπαράδοτα δικαιώµατα επί των κοινόχρηστων
χώρων του τσιφλικιού, δηλαδή της γης, των σπιτιών, των
δασών και των βοσκοτόπων.

Το µεγάλο λάθος των τότε κυβερνήσεων ήταν ότι
εφάρµοσαν το ∆ίκαιο που ίσχυε στην Παλαιά Ελλάδα,
αντί για το οθωµανικό, παραγνωρίζοντας έτσι τα
δικαιώµατα των αγροτών. Όπως ήταν φυσικό, τοπικές
και αρχικά όχι συντονισµένες εξεγέρσεις άρχισαν να
ξεσπούν στη Θεσσαλία, ταυτόχρονα µε την άρνηση
των καλλιεργητών να δώσουν στους νέους
τσιφλικάδες το γνωστό «γήµορο», δηλαδή το µέρος
από τη σοδειά που διεκδικούσαν.Στο µεταξύ το κόµµα
του Κουµουνδούρου θριαµβεύει µε τη φιλαγροτική
πολιτική του στη Θεσσαλία, πολλοί υπουργοί όµως
υποστηρίζουν τους τσιφλικάδες – µερικοί από τους
οποίους είναι και βουλευτές - µε αποτέλεσµα να
αρχίσουν αιµατηρές συµπλοκές, συλλήψεις και
φυλακίσεις, κυρίως στη ∆υτική Θεσσαλία. Οι
επιστήµονες και ο κόσµος της διανόησης τάσσονται στο
πλευρό των αγροτών, που θέλουν κι αυτοί να είναι
ελεύθεροι όπως κι οι υπόλοιποι Έλληνες. Ιδεολογικό
κέντρο του αγροτικού κινήµατος είναι ο Βόλος.

1 9 1 0 ,
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Οι συγκρούσεις αυτές, όχι µόνο
δονούν το πανελλήνιο, αλλά παίρνουν
και νοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές
διαστάσεις. Οι τσιφλικάδες, έχοντας
χρήµατα και την κυβέρνηση µε το µέρος
τους και διαθέτοντας τους καλύτερους
δικηγόρους κατορθώνουν µέχρι και δίκες
να εξαγοράζουν. Αντίθετα οι αγράµµατοι
και φτωχοί αγρότες αδυνατούν να τα
βγάλουν πέρα µε τα νοµικά τερτίπια, τις
δολοπλοκίες και σοφιστείες, αλλά και µε τα
τεράστια έξοδα που απαιτούν οι
µακροχρόνιες δίκες.

Καθώς τα χρόνια περνούν ωστόσο,
παρ’ όλες τις περιπέτειες και την ανέχεια,
η αγροτική τάξη θα καταφέρει σιγά σιγά να
µορφώσει αρκετά από τα παιδιά της, που
θα ηγηθούν πλέον τα ίδια του αγροτικού
κινήµατος. Αυτός είναι και ο ένας από τους
δύο παράγοντες που θα συντελέσουν στις
µεγάλες αγροτικές εξεγέρσεις και θα
οδηγήσουν στα συγκλονιστικά γεγονότα
που θα ακολουθήσουν. Γιατροί,
δικηγόροι και δάσκαλοι, λοιπόν -
γνήσια παιδιά της αγροτιάς -
κατορθώνουν να ενώσουν τον
πληθυσµό σε αγροτικούς συνδέσµους,
την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί
να επιβάλει τη «Μορτή», ένα
νοµοσχέδιο που θα νοµιµοποιούσε
όλες τις αυθαιρεσίες των τσιφλικάδων
και θα καθιέρωνε τη σκλαβιά των
αγροτών. Ο Θεσσαλικός κάµπος βράζει
απ’ άκρη σ’ άκρη .

Ηγετική φυσιογνωµία του
κινήµατος αποτελεί ο Κεφαλλονίτης
νεαρός διανοούµενος και γνωστός από
παλιότερους αγώνες του, Μαρίνος
Αντύπας, που περιδιαβαίνει τα Θεσσαλικά
χωριά και ξεσηκώνει τους αγρότες. Ως
επιστάτης στα τσιφλίκια του θείου του
Γιώργου Σκιαδαρέση, ενός πλούσιου
προοδευτικού γεωπόνου οµογενούς από
τη Ρουµανία, εγκαθίσταται στον Πυργετό
της Λάρισας. Με σύµµαχο τον θείο του,
προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τους
αγρότες, τους διδάσκει ανθρώπινα
δικαιώµατα και παίρνει ριζοσπαστικά
µέτρα που θα ταράξουν συθέµελα την
καθεστηκυία τάξη: Παραχωρεί στους
κολίγους εκτάσεις για βοσκοτόπια, για να
χτίσουν σπίτια στη θέση των καλυβιών
που έµεναν µέχρι τότε, τους παραχωρεί το
δικαίωµα να κρατούν το 75% της
παραγωγής αντί για το 25% που ίσχυε
µέχρι τότε, εφαρµόζει τις αργίες, όπως
αυτή της Κυριακής πριν ακόµη καθιερωθεί
από το κράτος, χτίζει σχολεία για τα παιδιά
τους, τους οργανώνει σε αγροτικούς
συνδέσµους. Οι τσιφλικάδες, ωστόσο,
που βλέπουν τη γη να τρέµει κάτω από
τα πόδια τους, αποφάσισαν να του
κλείσουν το στόµα µια για πάντα και
οργανώνουν τη δολοφονία του, στις 9

Μαρτίου 1 907. Το αίµα του όµως δεν
πήγε χαµένο. «Θέλω και νεκρός να είµαι
ανάµεσά σας», συνήθιζε να λέει. Κι έτσι κι
έγινε. Ο Αντύπας έγινε ήρωας και σύµβολο
εξέγερσης για τους αγανακτισµένους
αγρότες.

Ο δεύτερος παράγοντας εξ
άλλου, που έκανε το ποτήρι να
ξεχειλίσει, ήταν η στρατιωτική
επανάσταση στο Γουδί στις 1 5
Αυγούστου 1 909, που έφερε στο
προσκήνιο δηµοκρατικές δυνάµεις.
Αλλά και οι απεργίες των καπνεργατών
του Βόλου έδωσαν θάρρος στους
αγρότες. Ο αξιωµατικός Νικόλαος
Ζορµπάς, αρχηγός της επανάστασης και
καταγόµενος από τις Μηλιές του Πηλίου,
ενθάρρυνε τους αγροτικούς συνδέσµους
να ασκήσουν πίεση στους πολιτικούς µε
υποµνήµατα, ψηφίσµατα και
συλλαλητήρια. Το αίτηµα είναι ένα:
Η απαλλοτρίωση της γης.

Πράγµατι, ογκώδη και αιµατηρά
συλλαλητήρια οργανώνονται στα
Τρίκαλα, στα Φάρσαλα, στο Βελεστίνο,
στην Καρδίτσα, στο Βόλο και τέλος στη
Λάρισα, που είχε προγραµµατιστεί για
τις 6 Μαρτίου 1 91 0. Το πρωί της ίδιας
µέρας στο σιδηροδροµικό σταθµό του
Κιλελέρ έγιναν συµπλοκές, καθώς οι
χωρικοί προσπαθούσαν να

επιβιβαστούν στο τρένο χωρίς
εισιτήριο. ∆ύο νεκροί και πολλοί
τραυµατίες ήταν ο απολογισµός.
Παρόµοια επεισόδια έγιναν και αλλού
µε αποτέλεσµα οι νεκροί να φτάσουν
τους επτά. Οι συλληφθέντες
παραπέµφθηκαν σε δίκη, αθωώθηκαν
όµως πανηγυρικά.

Η εξέγερση του Κιλελέρ, η
µεγαλύτερη αγροτική κινητοποίηση της
νεότερης Ελλάδας, εκτός από την
ηρωική της διάσταση, υπήρξε ορόσηµο
στην ιστορία του αγροτικού κινήµατος,
γυρίζοντας τον τροχό της
µεταρρυθµιστικής πολιτικής των
µετέπειτα κυβερνήσεων.
Το πρώτο δειλό βήµα έγινε ένα χρόνο
αργότερα από τον Βενιζέλο, που πήρε
κάποια νοµοθετικά µέτρα υπέρ των
κολίγων. Απαλλοτριώσεις όµως δεν έγιναν
ακόµα κι ένας λόγος ήταν οι βαλκανικοί
πόλεµοι που ακολούθησαν.

Οριστική λύση στο πρόβληµα
δόθηκε αρκετά χρόνια αργότερα, το
1 923, όταν ανέκυψε το πρόβληµα των
χιλιάδων ξεριζωµένων από τη Μικρά
Ασία. Με πρωθυπουργό τον Νικόλαο
Πλαστήρα, άρχισε η ανακατανοµή της γης,
προκειµένου να µοιραστούν χωράφια για
καλλιέργεια στους πρόσφυγες. Η
Θεσσαλική γη, βασανισµένη και ποτισµένη
µε το αίµα των παιδιών της, φαίνεται πως
επιτέλους ησύχασε. Ποτέ όµως δεν θα
ξεχάσει εκείνους που αγωνίστηκαν,
φυλακίστηκαν και έδωσαν και τη ζωή τους
ακόµα για µια καλύτερη ζωή, για ελευθερία
και δικαιοσύνη .

Ταφλανίδου Φιλοθέη από "Παλµογράφος"

Η Εξέγερση στο Κιλελέρ!
συνέχεια από τη σελίδα 6
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Οι σύγχρονες κοινωνίες
καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες
ενέργειας για τη θέρµανση χώρων
(κατοικιών και γραφείων) και µέσων
µεταφοράς, καθώς και για τη λειτουργία
των βιοµηχανικών µονάδων. Με την
εξέλιξη της οικονοµίας και τη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου, η ενεργειακή ζήτηση
αυξάνεται ολοένα. Στις µέρες µας, το
µεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που
χρησιµοποιούµε προέρχεται από τις
συµβατικές πηγές ενέργειας που είναι το
πετρέλαιο, η βενζίνη και ο άνθρακας.
Πρόκειται για µη ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας που αργά η γρήγορα θα
εξαντληθούν. Η παραγωγή και χρήση της
ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις
πηγές δηµιουργούν µια σειρά από
περιβαλλοντικά προβλήµατα µε αιχµή
τους, το γνωστό σε όλους µας, φαινόµενο
του θερµοκηπίου.

Από την άλλη πλευρά, οι
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
ανανεώνονται µέσω του κύκλου της φύσης
και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο
ήλιος, ο άνεµος, τα ποτάµια , οι οργανικές
ύλες, όπως το ξύλο, και ακόµη τα
απορρίµµατα οικιακής και γεωργικής
προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας που η
προσφορά τους δεν εξαντλείται ποτέ.
Υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό µας
περιβάλλον και είναι οι πρώτες µορφές
ενέργειας που χρησιµοποίησε ο
άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, µέχρι τις
αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και
στράφηκε στην εντατική χρήση του
άνθρακα και των υδρογονανθράκων.

Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ
αποτελούν µία σηµαντική εγχώρια πηγή
ενέργειας, µε µεγάλες δυνατότητες
ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
Συνεισφέρουν σηµαντικά στο ενεργειακό
τους ισοζύγιο, συµβάλλοντας στη µείωση
της εξάρτησης από το ακριβό και
εισαγόµενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση
της ασφάλειας του ενεργειακού τους
εφοδιασµού. Παράλληλα, συντελούν και
στην προστασία του περιβάλλοντος,
καθώς η αξιοποίησή τους δεν το
επιβαρύνει, αφού δεν συνοδεύεται από
παραγωγή ρύπων ή αερίων που
ενισχύουν τον κίνδυνο για κλιµατικές
αλλαγές. Έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο
ενεργειακός τοµέας είναι ο πρωταρχικός
υπεύθυνος για τη ρύπανση του
περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην

παραγωγή, το µετασχηµατισµό και τη
χρήση των συµβατικών καυσίµων.

Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο
δυναµικό ΑΠΕ, οι οποίες µπορούν να
προσφέρουν µια πραγµατική
εναλλακτική λύση για την κάλυψη των
ενεργειακών µας αναγκών.
1 .Αιολική Ενέργεια: η κινητική ενέργεια
που παράγεται από τη δύναµη του ανέµου
και µετατρέπεται σε απολήψιµη µηχανική
ενέργεια ή / και σε ηλεκτρική ενέργεια.
2.Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Τα Μικρά
Υδροηλεκτρικά Έργα (µέχρι 1 0 MW
ισχύος) αξιοποιούν τις υδατοπτώσεις, µε
στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
ή και το µετασχηµατισµό της σε
απολήψιµη µηχανική ενέργεια.
3.Βιοµάζα: είναι αποτέλεσµα της
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που
µετασχηµατίζει την ηλιακή ενέργεια µε µία
σειρά διεργασιών των φυτικών
οργανισµών χερσαίας ή υδρόβιας
προέλευσης.
4.Ηλιακή Ενέργεια, η οποία
περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήµατα:
µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια άµεσα
σε ηλεκτρική ενέργεια.
Γεωθερµική Ενέργεια: η θερµική
ενέργεια που προέρχεται από το
εσωτερικό της γης και εµπεριέχεται σε
φυσικούς ατµούς, σε επιφανειακά ή
υπόγεια θερµά νερά και σε θερµά ξηρά
πετρώµατα.
Υδρογόνο: Το υδρογόνο αποτελεί το 90%
του σύµπαντος και θα αποτελέσει ένα νέο
καύσιµο που θα χρησιµοποιούµε στο
µέλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕ
Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές
ενέργειας και συµβάλλουν στη µείωση της
εξάρτησης από συµβατικούς ενεργειακούς
πόρους.
Απαντούν στο ενεργειακό πρόβληµα για
τη σταθεροποίηση των εκποµπών
διοξειδίου του άνθρακα και των
υπόλοιπων αερίων του θερµοκηπίου.
Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και
συνεισφέρουν στην ενίσχυση της
ενεργειακής ανεξαρτησίας και της
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού
σε εθνικό επίπεδο.
Έχουν συνήθως χαµηλό λειτουργικό
κόστος που δεν επηρεάζεται από τις
διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας και
ειδικότερα των τιµών των συµβατικών
καυσίµων.

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε
µεγάλη κλίµακα, µε το µαζικό και άναρχο
τρόπο µε τον οποίο γίνεται σε περιοχές της
Ελλάδας (αλλά και της υπόλοιπης
Ευρώπης) όπως η Λακωνία και η Εύβοια,
έχει αποτέλεσµα την καταστροφή του
φυσικού τοπίου. Εκτός από τις ίδιες τις
ανεµογεννήτριες, τα εκατοντάδες χιλιόµε-
τρα δρόµων που πρέπει να ανοιχτούν για
την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους
είναι επιπλέον πλήγµα για τα βουνά µε
επιπτώσεις και στην πανίδα της περιοχής
σύµφωνα µε έρευνες της Ορνιθολογικής
Εταιρείας.
Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
Ο αντίκτυπος των υδροηλεκτρικών
φραγµάτων στα οικοσυστήµατα του
ποταµού. Τα φράγµατα διαταράσσουν τις
ροές, υποβαθµίζουν την ποιότητα του
νερού, εµποδίζουν την κίνηση των ζωτικής
σηµασίας θρεπτικών ουσιών ενός
ποταµού και τα ιζήµατα, καταστρέφουν τα
ψάρια και εµποδίζουν τη µετανάστευση
των ψαριών και άλλων υδρόβιων ειδών.
Φράγµατα προκαλούν φυσικές επιπτώσεις
και χηµικές µεταβολές στις ροές, τα
ιζήµατα και την ποιότητα του νερού που
µπορεί να επεκταθεί για πολλά µίλια,
επηρεάζοντας την άντληση πόσιµου
νερού, την αναψυχή, την αλιεία, την άγρια
ζωή και τη διάθεση λυµάτων. Στην
περίπτωση των άκρως µεταναστευτικών
ψαριών, όπως ο σολοµός, shad και το
χέλι, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός
ενιαίου έργου υδροηλεκτρικής ενέργειας
µπορεί να γίνει αισθητή από τα βουνά
στον ωκεανό. Σε πολλές περιπτώσεις, τα
φράγµατα έχουν αποδεκατίσει, τοπικά,
κυρίως αγροτικές, οικονοµίες που
εξαρτώνται από αυτά.
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Γενικά, η αξιοποίηση της γεωθερµικής
ενέργειας συναντά ορισµένα βασικά
προβλήµατα, τα οποία θα πρέπει να
λυθούν ικανοποιητικά για την οικονοµική
εκµετάλλευση της εναλλακτικής αυτής
µορφής ενέργειας. Τα προβλήµατα
σχετίζονται άµεσα µε την ιδιάζουσα χηµική
σύσταση των περισσότερων γεωθερµικών
ρευστών. Τα γεωθερµικά ρευστά λόγω της
υψηλής θερµοκρασίας και της παραµονής
τους σε επαφή µε διάφορα πετρώµατα
περιέχουν κατά κανόνα σηµαντικές
ποσότητες διαλυµένων αλάτων και αερίων.
Η αλλαγή των θερµοδυναµικών
χαρακτηριστικών των ρευστών στο στάδιο
της εκµετάλλευσης µπορεί να
δηµιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές τόσο για
τη χηµική προσβολή των µεταλλικών
επιφανειών, όσο και για την απόθεση
ορισµένων διαλυµένων ή αιωρούµενων
στερεών και την απελευθέρωση στο
περιβάλλον επιβλαβών ουσιών.

Μπογιατζής Χρήστος

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
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Όσοι και όσες έχετε επαναστατική διάθεση, απόδω και πέρα καλό θα είναι να μην την ποστάρετε πλέονστο Facebook, αφού θα αφαιρούνται posts πουφανερώνουν «πρόθεση για παραβίαση τουνόμου». Φυσικά το τι σημαίνει αυτό θα τοδιαχειρίζεται η ίδια η σελίδα.
Το κοινωνικό δίκτυο Facebook ανακοίνωσε, ότιπροχωρεί στην αυστηροποίηση των κανόνων τουαναφορικά με αναρτήσεις σχετικά με όπλα, και πρόθεσηγια παραβίαση του νόμου γενικότερα, σύμφωνα με τοBBC. Σκοπεύει να αφαιρεί αναρτήσεις από χρήστες που«επιδεικνύουν την πρόθεση» να παραβιάσουν τον νόμο.
Όπως αναφέρει το ΑΜΠΕ, παρά το γεγονός, ότι τοFacebook αποτελεί μέσο κοινωνικής δικτύωσης και όχι

πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου, αρκετοί χρήστεςτου το χρησιμοποιούν προκειμένου να προωθήσουνπροϊόντα.
Στην ανακοίνωσή του, το Facebook τονίζει, ότι«υπάρχουν άνθρωποι που κάποιες φορές χρησιμοποιούντα δωρεάν εργαλεία του δικτύου μας για νααμφιλεγόμενα προϊόντα».«Αποτελεί έναν από τουςτομείς που αντιμετωπίζουμε σήμερα σημαντικέςπροκλήσεις», κατέληξε η ανακοίνωση.

Το πρόβλημα όμως για τους χρήστες, είναιπως ακόμα και το ποστάρισμα μιας ιδέας πουμπορει να «υποκινήσει παραβίαση του νόμου»,όπως πχ το κάλεσμα σε μια διαμαρτυρία, θα δίνειτο δικαίωμα στην σελίδα, να δώσει πληροφορίεςγια τον χρήστη που το ανέβασε στις αρχές.
Καλώς ήρθατε στην νέα εποχή.

Βικτώρια Μαργαρίτη

Ν έ ο ς Ι ό ς
Έναν πανίσχυρο νέο ιό που μπορεί ναεξαπλωθεί μέσω WiFi, όπως μια επιδημία γρίπης,δημιούργησαν δυο ομάδες ερευνητών, από τοπανεπιστήμιο του Liverpool.
Ο ιός φέρει την ονομασία Chameleon(χαμελέων), και έχει την δυνατότητα να μπορεί ναεξαπλωθεί μεταξύ πολλαπλών δικτύων σεπολυσύχναστες περιοχές, προσπαθώντας να βρειαδυναμίες, όπως π.χ. η μη αλλαγή του κωδικούπρόσβασης διαχειριστή, οπότε και αποκτά έλεγχοτων δεδομένων όλων των υπολογιστών στοσυγκεκριμένο δίκτυο.
Αξιοσημείωτο είναι ακόμα, πως ο ιός αναζητά καιεπιτίθεται χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινηπαρέμβαση!
"Ο λόγος της δημιουργίας του συγκεκριμένουιού", όπως δήλωσε ο κος Άλαν Μάρσαλ επικεφαλήςτης έρευνας, "είναι η μελέτη του και η πρόληψηκατά της επίθεσης ενός τέτοιου κακόβουλου προγράμματος σε κυβερνητικά και άλλα δίκτυα", ενώ ανέφερε πωςέχουν ήδη απελευθερώσει μία "ασφαλή" εκδοχή του ιού εντός των πανεπιστημιακών δικτύων.

"Ο ιός ωστόσο", συνεχίζει ο κος Άλαν Μάρσαλ, "δεν θα μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα μεγάλα και ασφαλήεπιχειρηματικά δίκτυα WiFi. Αποτελεί όμως μια πολύ δυνατή περίπτωση μελέτης περί ασφάλειας για τα οικιακάδίκτυα".
Βικτώρια Μαργαρίτη
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ΠΩΣΝΑ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥΜΕ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ

ΣΕΙΣΜΟΥΣ

Η Ελλάδα είναι γενικά µια σεισµογενής
χώρα. Όµως ορισµένες περιοχές της
Ελλάδας παρουσιάζουν υψηλότερη σεισµική
επικινδυνότητα σε σχέση µε άλλες. Γιαυτό
πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι και
έτοιµοι για να έχουµε τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα διάσωσης του εαυτού µας και
των συνανθρώπων µας.

Προετοιµασία στο σπίτι
Μάθετε πώς θα θέσετε εκτός

λειτουργίας το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό
ρεύµα, σε περίπτωση που οι γραµµές
πάθουν κάποια ζηµιά.

Ασφαλίστε τα βαριά έπιπλα.
Ασφαλίστε το θερµοσίφωνα και τις

συσκευές που µπορούν να µετακινηθούν και
να προκαλέσουν ζηµιές στις παροχές κοινής
ωφέλειας.

Τοποθετείστε τα εύθραυστα και βαριά
αντικείµενα σε χαµηλά ράφια.

Ασφαλίστε τα ντουλάπια µε σύρτες, ώστε να µην ανοίξουν
κατά τη διάρκεια ενός σεισµού.

Τοποθετείστε τα εύφλεκτα και επικίνδυνα υγρά, όπως
µπογιές, sprays, απορρυπαντικά, σε ντουλάπια ή χαµηλά
ράφια.

Εξασφαλίστε φαγητό, νερό, φάρµακα, κυτίο πρώτων
βοηθειών, εργαλεία και ρούχα για την περίπτωση έκτακτης
ανάγκης

Κυτίο πρώτων βοηθειών.
Τα κυτία πρώτων βοηθειών είναι απαραίτητα σε

περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Εκτός των άλλων, είναι πολύ
χρήσιµα σε καθηµερινή βάση, όταν κάποιος τραυµατιστεί. Για να
είναι όµως χρήσιµο, ένα κυτίο πρώτων βοηθειών πρέπει να
είναι προσιτό και πλήρες. Να έχετε πάντα το κυτίο σε θέση
τέτοια, που να µπορείτε να το βρείτε αµέσως, ακόµα και όταν
βρίσκεστε υπό το κράτος πανικού κατά τη διάρκεια ενός
σεισµού.

Όταν προετοιµάζετε προµήθειες για ένα σεισµό, να
θυµάστε ότι χρειάζεται να τα πάρετε µαζί σας, ακόµα και
όταν ο σεισµός προκαλέσει σοβαρές ζηµιές στο σπίτι
σας..Αποθηκεύστε όλες τις προµήθειες σε θέση τέτοια,
ώστε να µην υπάρχει περίπτωση να θαφτούν από
αντικείµενα που µπορούν να πέσουν. Εάν έχετε έλλειψη
χώρου, ένας κάδος απορριµµάτων µπορεί να είναι πολύ
καλός αποθηκευτικός χώρος.

Μπορείτε, επίσης, να συµµετέχετε στο πρόγραµµα
αντισεισµικής προστασίας της γειτονιάς σας αν έχει ιδρυθεί ή
βοηθείστε να ιδρυθεί µια οµάδα παροχής βοηθείας µε µέλη από
τις οικογένειες της γειτονιάς, η οποία θα είναι ειδικά
εκπαιδευµένη και θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισµό, για να
επέµβει τις πρώτες ώρες, στην οποία θα µπορεί κανείς να
παρακολουθήσει τα προγράµµατα εκπαίδευσης σε πρώτες
βοήθειες, κατάσβεση πυρκαγιών, εκτίµηση των ζηµιών, έρευνα
και διάσωση. .

Αντισεισµικό οικογενειακό σχέδιο.
Το ασφαλέστερο σηµείο του σπιτιού: Κατά τη διάρκεια

του σεισµού, µείνετε µακριά από βαριά έπιπλα, συσκευές,
µεγάλες γυάλινες επιφάνειες, ράφια που συγκρατούν µεγάλα
αντικείµενα, επενδύσεις χτισµένες (όπως τα τζάκια). Αυτά τα

αντικείµενα συνήθως πέφτουν ή σπάνε και µπορούν να σας
τραυµατίσουν. Συνήθως, ο διάδροµος είναι από τα
ασφαλέστερα σηµεία, εάν δεν είναι γεµάτος αντικείµενα. Οι
κουζίνες και οι χώροι στάθµευσης είναι συνήθως τα πιο
επικίνδυνα. Επίσης, να γνωρίζετε ποιο είναι το πιο ασφαλές
µέρος σε κάθε δωµάτιο. Θα είναι δύσκολο να µετακινηθείτε από
ένα µέρος σε ένα άλλο κατά τη διάρκεια ενός σεισµού.

Έξοδοι και εναλλακτικές δίοδοι: Να γνωρίζετε πάντα
όλες τις δυνατές εξόδους από το σπίτι και τη δουλειά.
Προσπαθήστε να ανακαλύψετε εξόδους που µπορούν να σας
χρησιµεύσουν σε περίπτωση κινδύνου. Εντοπισµός των
διακοπτών παροχών: Να γνωρίζετε πού βρίσκονται και πώς
λειτουργούν οι διακόπτες για τη διακοπή του ρεύµατος, του
νερού και του υγραερίου.

Πάρτε ειδικά µέτρα.
Ηλικιωµένοι, ανάπηροι ή άτοµα που παίρνουν φάρµακα:

Αυτά τα άτοµα ίσως έχουν δυσκολία να µετακινηθούν, σε
περίπτωση σεισµού. Φροντίστε να υπάρχει κάποιος που θα τα
βοηθήσει να εγκαταλείψουν το χώρο σε περίπτωση ανάγκης.
Επίσης, ίσως χρειαστούν ειδική διατροφή και φάρµακα.
Φροντίστε να προµηθευτείτε αυτά τα ειδικά εφόδια.
Κατοικίδια: Καλό είναι να έχετε αποθηκεύσει τροφές και για τα
κατοικίδια. Μετά το σεισµό βάλτε τα σε ασφαλές µέρος.

Σχέδιο συνάντησης.
Φτιάξτε ένα σχέδιο για το πού και πώς θα συναντηθούν

τα µέλη της οικογένειας. ∆ιαλέξτε ένα άτοµο µε το οποίο θα
επικοινωνήσει η οικογένεια, αν χωριστεί. Μη χρησιµοποιήσετε
το τηλέφωνο αµέσως µετά το σεισµό, παρά µόνο για κλήσεις
απόλυτης ανάγκης. Φτιάξτε ένα σχέδιο µε την οικογένεια, τους
φίλους και τους γείτονες, αναθέτοντας συγκεκριµένες
αρµοδιότητες στο κάθε άτοµο, ανάλογα µε το πιθανό σηµείο
που µπορεί να βρίσκεται ο καθένας. Χρειάζεται να βρείτε ένα
σηµείο έξω από το σπίτι, όπου τα άτοµα της οικογένειας θα
µπορούν να αφήνουν µηνύµατα. Έτσι, αν χωριστείτε και δεν
µπορείτε να παραµείνετε στο σπίτι, η οικογένειά σας θα ξέρει
πού θα σας βρει. .

Κατωµέρης Σπύρος

Μελέτη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
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Το Πορφυρούν Χρώμα ή Το Πορφυρό Χρώμα (αγγλικά: The Color Purple) είναι αμερικανική δραματική, κοινωνική ταινία,
παραγωγής 1985, σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ. Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο βραβευμένο με Πούλιτζερ
μυθιστόρημα της Άλις Γουόκερ. Πρωταγωνιστούν οι Γούπι Γκόλντμπεργκ, Ντάνι Γκλόβερ, Μάργκαρετ Έιβερι και Όπρα
Γουίνφρι.

Το Πορφυρούν Χρώμα κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου 1985. Απέσπασε θετικά σχόλια από τους
κριτικούς και έλαβε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Α' Γυναικείου Ρόλου για την
ερμηνεία της Γκόλντμπεργκ και Β' Γυναικείου Ρόλου για τις Έιβερι και Γουίνφρι.
Ηθοποιοί και Χαρακτήρες
• Γούπι Γκόλντμπεργκ στο ρόλο της Σέλι Χάρις Τζόνσον
• Ντάνι Γκλόβερ στο ρόλο του Άλμπερτ Τζόνσον
• Όπρα Γουίνφρι στο ρόλο της Σοφία
• Μάργκαρετ Έιβερι στο ρόλο της Σαγκ
• Ακόσουα Μπουσια στο ρόλο της Νέτι Χάρις
• Έιντολφ Σίζαρ στο ρόλο του Ηλικιωμένου Κύριου
• Γουίλαρντ Παγκ στο ρόλο του Χάρπο Τζόνσον
• Ρέι Ντον Τσονγ στο ρόλο του Σκουίκ
• Λώρενς Φίσμπερν στο ρόλο του Σουέιν
• Ντέινα Άιβι στο ρόλο της Κυρίας Μίλι
Διασκευάστηκε και σε μιούζικαλ, το μυθιστόρημα της Αλις Γουόκερ «Πορφυρό χρώμα», το (1982) και είχε ενθουσιώδη
υποδοχή: οι θεατές στο θέατρο Menier Chocolate Factory χειροκροτούσαν, ποδοκροτούσαν και φώναζαν «μπράβο!».

ΥΠΟΘΕΣΗ
Η Νέτι (Nete) και η Σέλι (Cellie) ειναι δυο αδερφές, που όμως
η τύχη τους επιφυλάσσει τελείως διαφορετικούς δρόμους. Η
Cellie κακοποιείται άγρια απο τον πατέρα της και αποκτά δυο
παιδιά, ενώ ο ίδιος την πουλάει ουσιαστικά σε έναν εξίσου
βάναυσο άντρα, ο οποίος την παντρεύεται. Η ζωή της Cellie
είναι ένα διαρκές βασανιστήριο υποτίμησης και ταπείνωσης
απο τον άντρα της. Ως μόνη διέξοδο έχει τα γράμματα που
στέλνει στην αδερφή της, Νέτι, στην οποία εξομολογείται τον
πόνο της και τα παράπονά της. Ο Άλμπερτ όμως γνωρίζει για
τη συνήθεια της Σέλι, η οποία την κρατάει κρυφή και
φροντίζει να λαμβάνει αυτός τα γράμματα που στέλνει η Νέτι,
αφήνοντας τη Σέλι να πιστεύει ότι η αδερφή της έχει πεθάνει.
Η Σέλι στην πορεία αναπτύσει δυνατή φιλία με τη Σαγκ, την
ερωμένη του Άλμπερτ. Παράλληλα με την ιστορία της Σέλι,
εμπλέκονται και άλλες τραγικές ιστορίες έγχρωμων γυναικών,
που είτε κακοποιούνται από το σύζυγό τους, είτε
ταπεινώνονται από φυλετικές διακρίσεις.

...που έγιναν ταινίες!
ΤΟ ΠΟΡΦΥΡΟΥΝ ΧΡΩΜΑ
της Άλις Γουόκερ
Η Άλις Μαλσίνιορ Γουόκερ (Alice Malsenior Walker) (9
Φεβρουαρίου 1944) είναι ΑφροΑμερικάνα συγγραφέας της
οποίας το διασημότερο μυθιστόρημα, Το Πορφυρό Χρώμα,
κέρδισε το Βραβείο Πούλιτζερ και το Αμερικανικό Βραβείο
Βιβλίων (American Book Award).
Τα γραπτά της Γουόκερ, που περιλαμβάνουν μυθιστορήματα,
ιστορίες, δοκίμια, ποιήματα, εστιάζονται στους αγώνες των
ΑφροΑμερικανών, και ιδιαίτερα των ΑφροΑμερικανών
γυναικών, εναντίον κοινωνιών που είναι ρατσιστικές,
σεξιστικές, και συχνά βίαιες.
Πολιτική ακτιβίστρια, είναι δραστήρια σε θέματα
περιβαλλοντικά, φεμινιστικά και ατομικών δικαιωμάτων.
Επίσης έχει συνηγορήσει υπέρ της κατάργησης του εμπάργκο
εναντίον της Κούβας. Η κόρη της, Ρεμπέκα Γουόκερ, είναι
επίσης διαπρεπής ακτιβίστρια.



Ο Θρίαµβος τηςΆνοιξης
(περ. 1482).

Στο κέντρο της σύνθεσης δεσπόζει η µορφή της
Αφροδίτης, ενώ πάνω από το κεφάλι της, ο
Έρωτας ρίχνει τα βέλη του µε τα µάτια δεµένα.
Στο αριστερό τµήµα του πίνακα διακρίνονται οι
τρεις Χάριτες και ο Ερµής. Στο δεξί άκρο, ο
Ζέφυρος κυνηγά τη νύµφη Χλωρίδα, δίπλα από
την οποία βρίσκεται η θεά των λουλουδιών
Φλώρα

Ο Αλεσσάντρο ντι Μαριάνο Φιλιπέπι
(Alessandro di Mariano di Vanni Filipepi)
(1 444/1 445 – 1 7 Μαΐου 1 51 0), γνωστός περισσότερο
ως Σάντρο Μποττιτσέλλι, (Sandro Botticelli) ήταν
διακεκριµένος Ιταλός ζωγράφος της αναγέννησης.
Αποτέλεσε έναν από τους πιο γνωστούς και
επιτυχηµένους καλλιτέχνες της εποχής του, του
οποίου η φήµη άρχισε να εξανεµίζεται κατά τις αρχές
του 1 6ου αιώνα, όταν οι φιλοσοφικές ιδέες που
διαπερνούσαν τους πίνακές του άρχισαν να
εκτοπίζονται. Το ενδιαφέρον για το έργο του
αναθερµάνθηκε στα µέσα του 1 9ου αιώνα,
αποκτώντας τη θέση και την αναγνώριση που κατέχει
µέχρι σήµερα.

Λεπτοµέρεια: νύµφη Χλωρίδα




