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Ο Γ ι ά ν ν η ς

ο ψ η λ ό ς !
Ο Γιάννης Τριανταφύλλου ή αλλιώς «Γιάννης ο ψηλός», όπως τον αποκαλούσαν οι γνωστοί

του λόγω του µεγάλου µεγέθους του κορµιού του, εξού και το Μακρυγιάννης ...

Πόθοι Κάτω
από τις
Λεύκες

στο

Ε θ ν ι κ ό

Θ έ α τ ρ ο

Πήγαµε και είδαµε στο

καταπληκτικό κτίριο του

Εθνικού Θεάτρου την

παράσταση κάτω από τις

λεύκες...

"Τ ο Ά γ ι ο Χ έ ρ ι"

Όσκαρ Ντάνιελ

Μπεζέρα Σµιθ

"Ο καλύτερος τρόπος για να δείξεις

στον αντίπαλο σου ότι τον σέβεσαι

είναι να τον νικήσεις."

Οι µαθητές "εξοµολογούνται". . .
πως και γιατί βρέθηκαν στα θρανία µετά από πολλά
χρόνια.

Αποµαγνητοφωνηµένη συνέντευξη από µαθητή του σχολείου µας.

Ο ΑΠΟΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

Τ Ω Ν Α Θ Λ Ω Ν

Τ Ο Υ Η Ρ Α Κ Λ Η

Χαρακτηριστικό

παράδειγµα ενός µύθου

συµβολικού και

δυσνόητου την αρχαία

εποχή, ήταν ο µύθος µε

τους 1 2 άθλους του

Ηρακλή. Ο Ηρακλής ο

Θηβαίος ήταν µια

εξέχουσα µορφή της

ελληνικής µυθολογίας,

που ξεχωρίζει ιδιαίτερα,

όχι µόνο για την τιτάνια

φυσική του δύναµη, αλλά

και για το ήθος του.
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Εφηµερίδα Μαθητικής Κοινότητας

1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου

Φύλλο 38ο - Μάρτιος 2017

Αρχισυνταξία:

Σκουρολιάκος Γιάννης

Συντακτική οµάδα:

Βαθρακογιάννης Γιάννης,

Βαρδαξοπούλου Ελπίδα,

Γιάννη Αθηνά,

Γρίβα Κωνσταντίνα,

Λεονάρδου Μάρα,

Μαναβάκης Χρήστος,

Μιχαηλίδης Κώστας,

Σουρµπάτης Γιώργιος,

Τσουτσόγλου-Αλατίδης Μιχάλης,

Χάσα Ίβα.

Υπεύθυνοι Καθηγητές

συντονισµού:

Μπαρσούκη Ευαγγελή

(σελιδοποίηση)

&

Τζανετέα Ρεβέκκα

Λ Ι Ω Μ Ε Ν Α

Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α

Στάθηκε ο χρόνος

ράγισε ο κύκλος

χάθηκε το µηδέν

έσπασ' η ευθεία.

Όλα χάνονται

µπροστά µας

σβήνουνε µε µια µατιά

στο µείον του απείρου

Με τα µάτια κλειστά

όλα µπροστά µας

τόσο αληθινά

Με τα µάτια κλειστά

όλα µπροστά µας

τόσο ζωντανά...

Σολοµωνίδης Βλαδίµηρος

Πήγαµε, µαθητές και καθηγητές, να
παρακολουθήσουµε τη θεατρική
παράσταση, "Πόθοι κάτω από τις Λεύκες",
στο Εθνικό Θέατρο

Κατεβαίνοντας την οδό Αγ.
Κωνσταντίνου και πηγαίνοντας προς
Μεταξουργείο, συναντήσαµε στο δεξί µας
χέρι το νεοκλασικό κτίριο στο οποίο
στεγάζεται το Εθνικό Θέατρο. Το κτίροο
αυτό σχεδιάστηκε από τον, γερµανικής
καταγωγής, αρχιτέκτονα, Ερνέστο Τσίλλερ,
ο οποίος ξεκίνησε να το σχεδιάζει το 1 895. Η
πρόσοψη του κτηρίου βασίζεται στο
πρότυπο της Βιβλιοθήκης του Αδριανού και
το κεντρικό τµήµα διαθέτει κιονοστοιχία
κορινθιακού ρυθµού. Στο εσωτερικό, οι
εγκαταστάσεις της σκηνής, σχεδιασµένες
από Βιεννέζους µηχανικούς, ήταν οι πιο
προηγµένες της εποχής. Το 1 901 το έργο
ολοκληρώνεται και ξεκινά να λειτουργεί ως
Βασιλικό Θέατρο. Το 1 903, µε το ανέβασµα
της Ορέστειας του Αισχύλου, µεταφρασµένη
στη δηµοτική, οι φοιτητές ξεσηκώνονται και
απαιτούν να κατέβει το έργο. Τα επεισόδια
που συνοδεύουν τις διαδηλώσεις, έχουν
αιµατηρή κατάληξη και έµειναν στην Ιστορία
ως «Ορεστειακά». Το 1 908 το θέατρο κλείνει
λόγω χρεοκοπίας, αλλά αρκετά χρόνια

αργότερα, το 1 930, επανιδρύεται ως Εθνικό
Θέατρο. Το 1 932 ανοίγει ξανά τις πύλες του
για το κοινό, µε πρώτη παράσταση τον
Αγαµέµνονα του Αισχύλου. Ο πρώτος
σκηνοθέτης είναι ο Φώτος Πολίτης, ο οποίος
συγκεντρώνει όλους τους µεγάλους
ηθοποιούς της εποχής, σε παραστάσεις που
γράφουν ιστορία. Στη διάρκεια της Κατοχής,
οι παραστάσεις µεταφέρονται στον
κινηµατογράφο Παλλάς που διαθέτει
καταφύγιο, σε περίπτωση συναγερµού. Το
1 963, στη γωνία της Μενάνδρου χτίζεται η
Νέα Σκηνή. Στην τελευταία ανακαίνιση που
γίνεται το 2006-2009, αναπαλαιώνεται όλο το
οικοδοµικό τετράγωνο και αναβαθµίζεται
πλήρως ο εξοπλισµός της σκηνής και της
πλατείας.

Πόθοι κάτω από τις λεύκες
Το θεατρικό έργο Πόθοι κάτω από τις

λεύκες ( Desire under the Elms) του
Ευγένιου Ο'Νιλ εκδόθηκε και
παρουσιάστηκε στο κοινό το 1 924, σε µια
προσπάθεια του Ο΄Νηλ να αναδιαµορφώσει
το αµερικάνικο θέατρο. Βαθιά επηρεασµένος
τόσο από τον Αύγουστο Στρίντµπεργκ
(August Strindberg) όσο και από την αρχαία
ελληνική τραγωδία, ο συγγραφέας συνθέτει
ένα σύγχρονο ποιητικό δράµα, µια διασκευή
του Ιππολύτου του Ευριπίδη όπου η Φαίδρα
ερωτεύεται τον γιο του συζύγου
τοποθετηµένο στον αµερικάνικο νότο του
1 850. Πρόκειται για ένα σπουδαίο θεατρικό
έργο µε βαθιά νοήµατα. Το έργο είχε παιχτεί
πρώτη στην Αθήνα το 1 937, από την
αξέχαστη Κατίνα Παξινού µαζί µε τον Αιµίλιο
Βεάκη και τον Τίτο Βανδή.

"Ο Εφρέμ Κάμποτ ζει με τους τρεις γιους
του στο αγροτόσπιτο μιας μικρής επαρχιακής
πόλης. Η δεύτερη γυναίκα του Εφρέμ και
μητέρα του Ίμπεν, που πέθανε ήταν η
πραγματική ιδιοκτήτρια της περιουσίας που
πέρασε στον Εφρέμ ο οποίος συνέχισε να την
δουλεύει με σκληρό τρόπο. Οι δύο μεγαλύτεροι
γιοι, που για χρόνια πότισαν με τον ιδρώτα τους

ΠΟΘΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ

συνέχεια στη σελίδα 3



σελίδα 3

τη γη του πατέρα τους παρουσιάζουν μία
έντονη δυσαρέσκεια προς αυτόν. Ο Ίμπεν,
ο τρίτος γιος του Εφρέμ, ένας νέος με
λεπτούς τρόπους μοιράζεται κι αυτός
αντίστοιχα συναισθήματα με τα ετεροθαλή
αδέρφια του για τον αυταρχικό πατέρα
τους. Ο Ίμπεν θεωρεί τόσο το σπίτι όσο
και την γη του πατέρα του δική του. Στόχος
και όνειρο του ίμπεν είναι να ξανακερδίσει
τη γη που του ανήκει. Γι' αυτό το λόγο
κλέβει χρήματα από τον πατέρα του και
μ'αυτά εξαγοράζει τα δικαιώματα από τα
δύο ετεροθαλή αδέρφια του που
εγκαταλείπουν το σπίτι τους για να
αναζητήσουν την τύχη τους στην
Καλλιφόρνια, τη γη του χρυσού. Ο Εφρέμ
που είχε λείψει για ένα μικρό διάστημα
επιστρέφει στο σπίτι με μια νέα πανέμορφη
γυναίκα (την τρίτη σύζυγο), την 35χρονη
Άμπι. Η Άμπι μία γυναίκα που στη ζωή της
στερήθηκε την ευτυχία έρχεται στο σπίτι
ως νικήτρια, ως η πραγματική ιδιοκτήτρια
του σπιτιού. Η Άμπι είναι μία γυναίκα που
επιθυμεί να διεκδικήσει από τη ζωή της
αυτό που της αξίζει. Η πρώτη συνάντηση
με τον Ίμπεν φανερώνει την φλόγα του
έρωτα που θα ξεσπάσει σύντομα ανάμεσά
τους. Οι αντιστάσεις τους δεν θα αργήσουν
να καμφθούν και ένα πάθος μοιραίο θα
καθορίσει τη ζωή τους. Διατηρώντας για
καιρό κρυφό δεσμό. Από τον παράνομο
αυτό δεσμό η Άμπι θα αποκτήσει ένα γιο
που όμως ο Εφρέμ θεωρούσε δικό του.
Πάνω σε έναν καυγά ανάμεσα στον Ίμπεν
και τον πατέρα του, ο Εφρέμ αποκάλυψε
στον Ίμπεν πως το κτήμα και το σπίτι
ανήκει ολοκληρωτικά στην Άμπι και στο γιο
της. Ο Ίμπεν βγάζει το συμπέρασμα ότι η
ΆμπΙ τον εξαπάτησε, τον χρησιμοποίησε
προκειμένου να τεκνοποιήσει και να
καρπωθεί την ιδιοκτησία του.
Φρενιασμένος ο Ήμπεν κατηγορεί την
Άμπι και θεωρεί την ύπαρξη αυτού του
παιδιού τη λήξη της σχέσης τους καθώς
αυτό το παιδί αποτελεί την απόδειξη των
δόλιων σχεδίων της. Απογοητευμένη η
Άμπι και έχοντας παραφρονήσει από το
ενδεχόμενο να στερηθεί την πραγματική

της αγάπη , τη μοναδική ελπίδα για
ευτυχία σε τούτο τον κόσμο, πνίγει το
βρέφος με ένα μαξιλάρι. Η Άμπι
αποκαλύπτει στον Ίμπεν την πράξη της.
Στο άκουσμα της πράξης της ο Ίμπεν
αδυνατεί να εννοήσει το έγκλημα που
δίεπραξε και σπεύδει να την καταγγείλει
στην αστυνομία. Πριν φτάσουν οι
αστυνομικοί να τη συλλάβουν επιστρέφει
στο σπίτι μετανιωμένος για την άδικη
συμπεριφορά του απέναντι στη γυναίκα
που αγαπούσε. Εν τω μεταξύ ο Εφρέμ έχει
ήδη μάθει την αλήθεια, την δέχεται ως
άλλη μία δυσκολία του θεού και με δύναμη
και θάρρος ξανασχεδιάζει τη ζωή του, το
μέλλον του, χωρίς τους δύο ενόχους που
τους καταριέται. Η αστυνομία έρχεται και
συλλαμβάνει το ζευγάρι που τραβάν το
δρόμο για τη φυλακή ξέροντας όμως πως
ο ένας ανήκει στον άλλον, άλλωστε η
ιδιοκτησία ήταν το ζητούμενο και των δύο,
κι αυτό ήταν τελικά που κέρδισαν, το να
ξέρουν ότι ο ένας ανήκει στον άλλον."

Τέλος, το έργο θέλει να µας δείξει
την ανέχεια που µπορεί να φέρει
πολλές φορές τον άνθρωπο σε ακραίες
καταστάσεις ξεπερνώντας τα όρια και
κάθε είδους λογική που τον περιβάλει
στον βωµό του ερώτα και της
ιδιοκτησίας. Παρουσιάζει τα
συναισθηµατικά και τα οικογενειακά

αδιέξοδα ως συνέπεια της παθολογίας
του αµερικανικού ονείρου και της
ζωτικής ανάγκης για ιδιοκτησία και
κυριαρχία.

Η σκηνοθετική, χωρίς καµιά
ερµηνεία του κειµένου, µατιά δεν κατάφερε
να µεταδώσει στους θεατές τη δύναµη του
έργου και το αποτέλεσµα ήταν
κουραστικό, τόσο που κάποιοι δεν
παρακολούθησαν καν το δεύτερο µέρος,
στο οποίο η ερµηνεία της Μαρίας Κίτσου
έσωνε κάτι από την παράσταση.

Σκηνοθεσία: Αντώνης Αντύπας
Μετάφραση: Γιώργος ∆επάστας
Σκηνικά-Κοστούµια: Γιώργος Πάτσας
Μουσική: Ελένη Καραΐνδρου
Φωτισµοί: Μελίνα Μάσχα
Κίνηση: Σταυρούλα Σιάµου
Βοηθός σκηνοθέτη: Ορέστης Τάτσης
Συνεργάτης δραµατολόγος: Άννα Αγγέλου

∆ιανοµή
Πίτερ: Νίκος Γιαλελής
Εφρέµ Κάµποτ: Γιώργος Κέντρος
Αµπι: Μαρία Κίτσου
Σιµεόν: Παναγιώτης Παναγόπουλος
Ίµπεν: Γιώργος Χριστοδούλου
Σερίφης: Σταύρος Μερµήγκης
Βοηθοί Σερίφη: Γιώργος Ζυγούρης,
Ανδρέας Παπανικόλας

Αγρότες: Μαργαρίτα Ανθίδου
Γιώργος Βερτσώνης
Ιουλιέτα ΟυλιΘύµη
Χριστίνα Ντέµου
Μάρθα Λαµπίρη-Φεντόρουφ
Αλκης Μαγγόνας
Μάγδα Λέκκα
∆ηµήτρης Τσεσµελής
Ανθή Χαιροπούλου

Μουσικός επί σκηνής: Κώστας Λώλος ,
βιολί

Λήξη παραστάσεων : 9 Απριλίου 201 7

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ»,
Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, τηλ.
21 0.52881 70-1 71 , 21 0.7234567

Σοφία Χατζηµάρκου

ΠΟΘΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΥΚΕΣ
συνέχεια από τη σελίδα 2
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Με αφορµή τις εξελίξεις που

λαµβάνουν χώρα στον δυτικό κόσµο που

ζούµε, είναι πλέον αδιαµφισβήτητο ότι ο

ανθρώπινος αποπροσανατολισµός στο ταξίδι

του βάθους της συνειδήσεως από το ίδιο µας

το είδος, παραµένει, µετά από χιλιάδες χρόνια

καταγεγραµµένης ιστορίας, ο ίδιος διπολικός

χαρακτήρας αντιµαχόµενος την εξέλιξη του

νου. Η λέξη «ελευθερία» χρήζει διαφορετικής

ερµηνείας. . . ίσως: η αντίληψη που έχει

περάσει το σύστηµα ότι δεν είσαι

υποταγµένος σε άλλη αναγνωρισµένη

δύναµη.

Η σύγχρονη κοινωνία χρειάζεται, αν όχι

άµεσα, απαραίτητα ένα νέο τρόπο αντίληψης

που να µπορεί να δηµιουργήσει στους

συνανθρώπους µας ένα τείχος προστασίας

ενάντια σε όλους εκείνους που χτίζουν

επιστηµονικές καριέρες και θεµελιώνουν

φιλοσοφικές σχολές ή πολιτικά µαντριά,

πατώντας πάνω στη µετριότητα και τη

µικρότητα των πιο χυδαίων ενστίκτων και

τους ευτελείς πόθους οδηγώντας ολόκληρες

κοινωνίες σε µια ακραία µορφή πνευµατικής

καθόδου.«Που οδεύουµε, εµείς που

ψάχνουµε την αναζήτηση του καλύτερου

εαυτού µας;

Από τα πανάρχαια χρόνια, ο

άνθρωπος, προσπάθησε να γνωρίσει τον

εαυτό του, να γνωρίσει το µυστήριο της

ύπαρξης και να δώσει απαντήσεις σε

ερωτήµατα που τον βασάνιζαν «ποιος

είµαι, από πού έρχοµαι και πού πηγαίνω;»

Μεγάλοι πολιτισµοί όπως η Αίγυπτος,

Κίνα, Ινδία, Ελλάδα, Ρώµη, Νότια Αµερική,

έδωσαν απαντήσεις στο ερώτηµα,

απαντήσεις βασισµένες σε βαθιές

φιλοσοφικές αναζητήσεις, επιστηµονικές

έρευνες και θρησκευτικές δοξασίες.

Τα χρόνια κύλησαν, έφυγαν οι αρχαίοι

πολιτισµοί και ήρθε το σήµερα. Εµείς, οι

άνθρωποι του 21 ου αιώνα, θεωρούµε ότι

γνωρίζουµε πολλά για τον άνθρωπο, αλλά

πάντα θα κουβαλάµε µέσα στην ψυχή µας το

αναπάντητο ερώτηµα «Ποιος είµαι, από πού

έρχοµαι και που οδεύω;» το οποίο θα

κεντρίζει κάθε οδοιπόρο της γνώσης. Η

προσπάθεια τού ανθρώπου να βρει

απαντήσεις σε αυτό το ερώτηµα ονοµάζεται

Φιλοσοφική ή Πνευµατική Αναζήτηση.

Οι αρχαίοι Έλληνες ανέκαθεν ήταν

ανήσυχα πνεύµατα, αδιαφορούσαν για τα

επιφανειακά και αναζητούσαν πάντα τα

βαθύτερα νοήµατα. Ανέπτυξαν την

φιλοσοφία στοχεύοντας στην ουσία της

ανθρώπινης ύπαρξης, της βαθυστόχαστης

θεώρησης του σύµπαντος κόσµου µέσα από

την ανύψωση του πνεύµατος και την φυσική

αποδοχή της ύλης, αγγίζοντας όµως,

ερµηνείες δυσνόητες για τον απλό άνθρωπο

που αδυνατούσε να αντιληφθεί την ουσία των

όσων δίδασκαν οι φιλόσοφοι. Ο σκοπός των

φιλοσόφων όµως δεν ήταν ποτέ η δηµιουργία

µία “ελίτ” τάξης ανθρώπων που µπορούσε να

αντιληφθεί και να συλλάβει τις ανώτερες

έννοιες των όσων δίδασκαν. Οι φιλόσοφοι

αποσκοπούσαν στο να βοηθήσουν

πνευµατικά εξίσου τους πεπαιδευµένους όσο

και τους απαίδευτους. Έτσι λοιπόν

προσάρµοσαν την διδασκαλία τους στα µέτρα

της εποχής και άρχισαν να µιλούν µέσω

διαφόρων µύθων και αλληγοριών µε

διδακτικό χαρακτήρα. Πολλοί είναι αυτοί που

υποστηρίζουν ότι ο τρόπος αυτός

αποσκοπούσε στο να µην γίνουν αντιληπτά

στον απλό λαό τα µυστικά που έκρυβε το

ιερατείο και φανερώνονταν µόνο στους

µυηµένους. ∆εν ισχύει όµως κάτι τέτοιο γιατί

αυτοί οι διδακτικοί µύθοι ακριβώς αυτά τα

µυστικά αποκαλύπτουν στους ανθρώπους και

επ΄ ουδενί δεν προσπαθούν να τα κρύψουν.

Φυσικά ο βαθµός σύλληψης και εµβάθυνσης

των νοηµάτων που έδιδαν οι φιλόσοφοι

διέφερε από άνθρωπο σε άνθρωπο ανάλογα

µε την παίδευση του καθενός. Ακόµη και στις

µέρες µας, όσο απλά και να διατυπώσεις ένα

φιλοσοφικό ζήτηµα, δεν υπάρχει περίπτωση

να το κατανοήσει πλήρως το σύνολο του

ακροατηρίου. Όλοι θα κατανοήσουν ένα

τµήµα, άλλοι µικρό άλλοι µεγάλο, ελάχιστοι το

σύνολο του και κάποιοι άλλοι µόνο κάποια

επιφανειακά νοήµατα που θα τους δοθούν

ακέραια. Μετατρέποντας την αλήθεια σε

διδακτικό µύθο, οι φιλόσοφοι, προσπάθησαν

να µεταδώσουν περισσότερη γνώση σε

περισσότερους ανθρώπους. Άφησαν

ελεύθερα τα µεγάλα µυστικά της ζωής, να

γίνουν κατανοητά ακόµη και από τον απλό

άνθρωπο της τότε εποχής, χωρίς να ζητήσουν

κανένα αντάλλαγµα.

Χαρακτηριστικό παράδειγµα ενός

µύθου συµβολικού και δυσνόητου είναι ο

µύθος µε τους 1 2 άθλους του Ηρακλή. Ο

Ηρακλής ο Θηβαίος ήταν µια εξέχουσα

µορφή της ελληνικής µυθολογίας, που

ξεχωρίζει ιδιαίτερα, όχι µόνο για την

τιτάνια φυσική του δύναµη, αλλά και για το

ήθος του. Η λέξη Ηρακλής, ετυµολογικά

προέρχεται από τις λέξεις ήρα=βοήθεια,

συνδροµή και τη λέξη κλέος=δόξα και όλο

µαζί δηλώνει εκείνον που δοξάζεται από

τη βοήθεια που προσφέρει..

" Ο σοφιστής Πρόδικος μάς αναφέρει
ότι την περίοδο που ο Ηρακλής βρισκόταν
στον Κιθαιρώνα, αφού είχε ολοκληρώσει την
εκπαίδευσή του ως έφηβος, βρέθηκε μπροστά
στο δίλημμα ποιο δρόμο πρέπει να

ακολουθήσει τελικά στη ζωή του. Το δρόμο της
κακίας, τον κοσμικό εκείνο δρόμο με τις
ραδιουργίες, τα αξιώματα της εξουσίας, τον
παράνομο πλούτο και τις αδικίες ή το δρόμο
της αρετής, ένα δύσκολο ανηφορικό δρόμο
γεμάτο περιπέτειες και αγώνες που θα τον
οδηγούσαν στην αθανασία; Ο Ηρακλής
επιλέγει το δρόμο της αρετής.

Σε νεαρή ηλικία, ο Ηρακλής ξεσηκώνει
τους Θηβαίους και απελευθερώνει τη Θήβα
από το βαρύ φόρο, 100 βόδια ετησίως για 20
χρόνια, που πλήρωναν στον Εργίνο βασιλιά
του Ορχομενού, όπου τον νίκησε και τον
σκότωσε στη συνέχεια. Έπαθλο αυτής της
ανταμοιβής του η Μεγάρα, κόρη του βασιλιά
της Θήβας Κρέοντα, που πήρε για γυναίκα
του. Απ' αυτήν απέκτησε 3 παιδιά και ζούσαν
ευτυχισμένοι. Στο έργο του Ευριπίδη

"Ηρακλής µαινόµενος", ο Ηρακλής,

τυφλωµένος από τη Λύσσα που έστειλε η

Ήρα, διαπράττει µε τη µανία της Λύσσας

ένα ακούσιο έγκληµα αλλοφροσύνης κατά

της οικογένειάς του στη διάρκεια της

νύχτας, νοµίζοντας για εχθρούς του τη

γυναίκα και τα παιδιά του ως παιδιά του

Ευρυσθέα. Όταν συνειδητοποιεί ότι έχει

σκοτώσει τα αγαπηµένα του πρόσωπα,

ζητά χρησµό από το Μαντείο για εξιλέωση,

προκειµένου να εξαγνίσει την ψυχή του.

Και ο χρησµός του Μαντείου ήταν «ο

δυνατότερος θα υπηρετήσει τον αδύνατο».

Ο Ηρακλής λοιπόν έπρεπε να υπηρετήσει

το βασιλιά του Άργους Ευρυσθέα και να

εκτελέσει τις διαταγές του ή κατά άλλη

εκδοχή του Μαντείου «ο δυνατότερος

(Ηρακλής) να υπηρετήσει τον αδύνατο»

(λαό).

Λίγο ή πολύ, όλοι γνωρίζουμε την επική
περιγραφή των 12 γνωστών άθλων του
Ηρακλή από τη σχολική Ιστορία και τον
κινηματογράφο, αλλά τι ξέρουμε πραγματικά
γι' αυτούς; Πόσοι αλήθεια ασχολήθηκαν με το
βαθύτερο νόημά τους και πόσοι τελικά
προσπάθησαν να αποκρυπτογραφήσουν τους
κρυμμένους κώδικες πίσω από τη λογοτεχνική
τους δομή; Θα προσπαθήσω να προσεγγίσω
επιγραμματικά, σαν απλός ερευνητής με το
προσωπικό μου στίγμα, αυτό που κρύβεται ως
βαθύτερη πνευματική αξία πίσω από κάθε
άθλο με γνώμονα την ορθολογική σκέψη, σε
συνδυασμό με την ιδεαλιστική αντίληψη από
τη μελέτη των 12 άθλων.

Στη Νεµέα, ο Ηρακλής σκοτώνει το

γιγαντόσωµο λιοντάρι που είχε γίνει ο

Ο αποσυµβολισµός των άθλων του Ηρακλή.
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φόβος και ο τρόμος της περιοχής, τρώγοντας
πολλά ζώα και ανθρώπους και ντύνεται με τη
λεοντή του. Σύμφωνα με τον Ησίοδο, το
λιοντάρι αυτό ήταν γόνος της Έχιδνας και του
Όρθρου. Το νεκρό του σώμα μεταφέρθηκε
από τους Ολυμπίους στον ουρανό και
σχημάτισε τον αστερισμό του Λέοντα. Η
θέληση της ψυχής. Η εξόντωση του
λιονταριού της Νεμέας συμβολίζει τη νίκη του
γενναίου ανθρώπου (Ηρακλή) να νικήσει τα
άγρια, ζωώδη ένστικτά του (λιοντάρι) με τη
νοηματική του ισχύ (ρόπαλο), που είναι η
ακλόνητη ψυχική θέληση.

Ο δεύτερος σηµαντικός, αλλά και

πολύ γνωστός άθλος του ήρωα, είναι η

εξόντωση της Λερναίας Ύδρας, ενός

τέρατος με εννέα κεφάλια. Ήταν το παιδί της
Έχιδνας και του Τυφώνα, κατά τον Ησίοδο,
που βρισκόταν στην περιοχή της Λέρνης και
σκορπούσε το θάνατο και τη συμφορά στους
κατοίκους της γύρω περιοχής. Η Λερναία
Ύδρα συμβολίζει το τέρας που ζει μέσα μας,
με τις πολυκέφαλες σαρκοβόρες επιθυμίες του
εαυτού μας που ξεπροβάλλουν από τα
ελαττώματα του «εγώ» (το σώμα της Ύδρας),
που έχει ο καθένας μας, και πρέπει να τις
αποκεφαλίσει και να τις κάψει με τη "φωτιά"
του πνεύματος, σύμβολο καθαρτήριου
εξαγνισμού.

Ο επόµενος άθλος του Ηρακλή ήταν

να πιάσει το ιερό ελάφι της Άρτεµης και να

το φέρει στον Ευρυσθέα ζωντανό. Τα
χρυσά κέρατα του ελαφιού συμβολίζουν την
ανώτερη γνώση. Το ελάφι γενικά, μπορεί να
συμβολίζει τον ατίθασο χαρακτήρα του
ανθρώπου, δηλ. τον εγωισμό του που τρέχει
ανεξέλεγκτος παντού και στο τέλος πιάνεται
από τον Ηρακλή (γενναία ψυχή) και
τιθασεύεται. Έτσι, ο άνθρωπος
απελευθερώνεται και αξιοποιεί τον εγωισμό
του σε αξιοπρέπεια, κατακτώντας την
πνευματική αγνότητα.

Ο τέταρτος άθλος του ήρωα είναι ο

Ερυµάνθιος Κάπρος, ένα τεράστιο και

επιθετικό αγριογούρουνο που έσπερνε τον
τρόμο και κατάστρεφε τα σπαρτά των
χωρικών στην περιοχή του Ερύμανθου της
Αρκαδίας, ενώ με τους χαυλιόδοντές του
ξέσκιζε όποιο ζώο έβρισκε μπροστά του. Ο
Ερυμάνθιος Κάπρος είναι το σύμβολο των
ψευδαισθήσεων του ατομικού συμφέροντος.
Ο ακραίος ατομικισμός του ανθρώπου
ενσαρκώνεται σε επιθετικό κάπρο,
βλάπτοντας το φυσικό περιβάλλον, που είναι
τα σπαρτά (φυτά) και τα ζώα και, φυσικά, η
ανθρώπινη κοινωνία. Οι χαυλιόδοντες του
κάπρου είναι τα παράνομα μέσα για την
πραγμάτωση του επιδιωκόμενου στόχου. Η
σύλληψη του αγριογούρουνου από τον
Ηρακλή (ηρωική ψυχή) είναι το σταμάτημα του
ακραίου ατομισμού μας και η τιθάσευση του
επιφέρει την ανάπτυξη της συλλογικότητας και
της ομαδικής συνεργασίας προς όφελος του
κοινωνικού συμφέροντος.

Με τον επόµενο, πέµπτο άθλο του, ο

Ηρακλής καθάρισε τους στάβλους του

Αυγεία, ενός πλούσιου βασιλιά με τα 3.000

βόδια από την κοπριά 30 και πλέον χρόνων,
που είχε γίνει ένας τεράστιος σωρός με
απαίσια δυσοσμία. Η κόπρος του Αυγεία
συμβολίζει τη διαφθορά μιας κοινωνικής ή
πολιτικής κατάστασης που για χρόνια πολλά
μαστίζει έναν τόπο που δυσοσμεί απαίσια.
Είναι η αμαρτωλή περίοδος των Ιχθύων, μια
χρονική περίοδος κοινωνικής σκλαβιάς,
πνευματικού σκότους, ανθρώπινης
εκμετάλλευσης και ισοπέδωσης των
κοινωνικών και των ηθικών αξιών. Τα δύο

ποτάμια Αλφειός και Πηνειός που
χρησιμοποίησε ο Ηρακλής με το νερό τους να
καθαρίσει τους στάβλους, συμβολίζουν την
καθαρτική ιδιότητα του νερού. Θα ξεπλύνουν
τις πνευματικές και ψυχικές ακαθαρσίες
αφυπνίζοντας τις ανθρώπινες συνειδήσεις. Ο
Ηρακλής είναι η δύναμη που θα
χρησιμοποιηθεί για να κυλήσει το καθαρτήριο
ύδωρ του "Υδροχόου" και θα καθαρίσει την
πολυετή κοπριά των στάβλων του Αυγεία. Ο
ουράνιος αυτός αστερισμός του Υδροχόου
κυριαρχεί ως νέα χρονική περίοδος της Νέας
Εποχής και αντλεί τη δύναμή του από το νερό,
που κατά τον Θαλή τον Μιλήσιο είναι η
δύναμη και η αρχή δημιουργίας των πάντων.
Ο μυστικισμός των σκοτεινών δυνάμεων θα
γίνει ορατός από τη διαφάνεια της Νέας αυτής
Εποχής και τα πάντα θα αποκαλυφτούν. Οι
μάσκες και τα προσωπεία θα πέσουν και θα
διαχωριστεί η ήρα από το στάρι. Τα ιστορικά
ψέματα και οι "κατασκευασμένες" θεωρίες θα
καταρρεύσουν! Πολλά "πιστεύω" μας θα
μπουν στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας, αφού
σίγουρα θα αλλάξουν πάρα πολλά...

Οι Στυµφαλίδες όρνιθες ήταν τα

πουλιά της Στυμφαλίας, ανθρωποφάγα
αρπακτικά με χάλκινα ράμφη, νύχια και φτερά,
των οποίων η εξόντωσή τους ήταν ο έκτος
άθλος του Ηρακλή. Συμβολίζουν τα ποταπά
στοιχεία του χαρακτήρα μας (κακία,
μικροπρέπεια, εμπάθεια, εγωπάθεια, ζήλια,
αχαριστία κ.ά.). Τα κρόταλα που δίνει η Αθηνά
στον Ηρακλή, έργο του Ηφαίστου, είναι η
σφυρηλατημένη γνώση, που θα πετύχουμε το
στόχο μας με το τόξο και τα βέλη του Ηρακλή
και συμβολίζουν την ψυχική δύναμη, που θα
εξοντώσουμε όλα τα ιπτάμενα ψυχικά τέρατα
που μας κατατρώνε την ψυχή.

Ο έβδοµος άθλος ήταν η σύλληψη

του άγριου ταύρου της Κρήτης. Ο ταύρος
συμβολίζει τις ασυγκράτητες ανθρώπινες
ορμές. Η τιθάσευση του ταύρου είναι η
τιθάσευση και ο έλεγχος των ορμών μας,
κυρίως των σεξουαλικών ορμών με την
ψυχική ρώμη της εγκράτειας, το "μέτρο του
άριστου". Σημειωτέον ότι τόσο η καταπίεση
των ορμών όσο και το ασυγκράτητο πάθος σε
μορφή ακολασίας έχουν δυσάρεστες
συνέπειες. Δαμάζοντας τον υπέρμετρο
ενθουσιασμό.

Ο αποσυµβολισµός των άθλων του Ηρακλή
συνέχεια από τη σελίδα 4
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Αγαπητοί αναγνώστες, όπως είναι

πλέον αντιληπτό απ΄ όλους µας, µπήκε ο

Μάρτης, που µερικές φορές είναι και γδάρτης,

ήρθε η άνοιξη, ξεκίνησαν οι χαιρετισµοί στην

εκκλησία για εµάς τους χριστιανούς, αφού το

Πάσχα φέτος εορτάζεται πολύ νωρίς κάπου

εκεί τον Απρίλη και φυσικά µία από τις

ιδιαιτερότητες του Μάρτη, που τον κάνει

λίγο πιο ξεχωριστό από τους υπόλοιπους

µήνες, είναι το γεγονός της 25ης ηµέρας,

όπου το σύνολο του Ελληνισµού, εντός

και εκτός Ελλάδος, εορτάζει διπλά λόγω

της επανάστασης του 1 821 , αλλά και του

εορτασµού του Ευαγγελισµού της

Θεοτόκου . Τα έθιµα εορτασµού της

συγκεκριµένης ηµέρας ποικίλουν στην έτσι και

αλλιώς πλούσια λαογραφική µας παράδοση

και για ακόµα µια φορά πιστοποιείται το

γεγονός ότι η χώρα µας διαθέτει µεγάλη

γκάµα διαφορετικών εθίµων, ακόµα και σε µία

τόσο κοινή εθνική εορτή. Στην τελική το έχει ο

Έλληνας να θέλει να είναι διαφορετικός από

τον άλλον τον Έλληνα, ακόµα και στο πως θα

γιορτάσει ένα τέτοιο γεγονός. Είναι η φρίκη

µας βρε παιδάκι µου πώς να το κάνουµε.

Έτσι είναι το DNA µας, ένα DNA που καλώς ή

κακώς σπάνια το συναντάς σε άλλους λαούς.

Αυτό το DNA είναι που στην τελική µας

οδήγησε σαν λαό να κάνουµε τόσο σηµαντικά

πράγµατα, από τα βάθη των αιώνων µέχρι και

σήµερα, να γράψουµε ιστορία σε όλα τα

επίπεδα και να αναδειχθούµε ως έθνος µέσα

από τις ξεχωριστές προσωπικότητες που

διέπρεψαν, είτε ατοµικά είτε συλλογικά. Σε

αυτό λοιπόν το µηνιαίο άρθρο, θα

ασχοληθούµε µε µία τέτοια ξεχωριστή

προσωπικότητα, µε ξεχωριστό DNA,

συνυφασµένη µε την Επανάσταση της 25ης

Μαρτίου του 1 821 , προσωπικότητα αγωνιστή,

που στην µετέπειτα ζωή της εξελίχθηκε σε

έναν λογοτέχνη.

Αγωνιστής και λογοτέχνης, ηρωική

όσο και αµφιλεγόµενη φυσιογνωµία, ο

Στρατηγός Μακρυγιάννης σφράγισε µε το

έργο του µια ολόκληρη εποχή.

∆ηµιούργηµα της Επαναστάσεως του '21 ,

αγωνίστηκε για την ελευθερία και τη

δικαιοσύνη ως το τέλος της πολυτάραχης

ζωής του, µιας ζωής που συνεχίζεται στην

πραγµατικότητα µέσα από τα κείµενά του.

Ο Γιάννης Τριανταφύλλου ή αλλιώς

«Γιάννης ο ψηλός», όπως τον

αποκαλούσαν οι γνωστοί του λόγω του

µεγάλου µεγέθους του κορµιού του, εξού

και το Μακρυγιάννης ως παρατσούκλι,

γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1 797 στην Κρύα

Βρύση της επαρχίας ∆ωρίδας της Φθιώτιδας.

Όταν ο Μακρυγιάννης ήταν ακόµα βρέφος, οι

στρατιώτες του Αλί Πασά σκότωσαν τον

πατέρα του, χωρίς να γνωρίζουµε τους

πραγµατικούς λόγους κι έτσι η οικογένειά του

αναγκάστηκε να καταφύγει στην Λειβαδιά. Σε

παιδική ακόµα ηλικία αρχίζει να ξενοδουλεύει.

Λίγα χρόνια αργότερα εγκαταλείπει την

Λειβαδιά, για να εγκατασταθεί στην Άρτα,

όπου δουλεύει για την οικογένεια του

Αθανασίου Λιδορίκη. Κανένας δεν το φωνάζει

πλέον µε το πατρικό του όνοµα

(Τριανταφύλλου), των γνωρίζουν ως Γιαννάκη

Λιδορίκη και εκεί είναι που πλέον όλοι τον

αποκαλούν Μακρυγιάννη επίσηµα, για τους

λόγους που προανέφερα. Σύντοµα αρχίζει

δικές του δουλειές και αποκτά αξιόλογη

περιουσία πριν κλείσει το εικοστό έτος της

ηλικίας του.

Το 1 820 ορκίζεται στην Φιλική Εταιρεία

& στις 21 ∆εκ 1 825 παντρεύεται την

Κατίγκω (Αικατερίνη) Σκουζέ, κόρη του

Χατζή Γεωργαντά Σκουζέ, ενώ εκείνη ήταν

1 6 ετών, µε την οποία και απέκτησε

συνολικά 1 2 παιδιά: 1 0 αγόρια και 2

κορίτσια. Τέσσερα από τα αγόρια του

πέθαναν ενώ ό ίδιος ζούσε. Το πρώτο παιδί

του γεννήθηκε στα 1 826 και έλαβε το

αρχαιοελληνικό όνοµα Λεωνίδας. Το δεύτερο,

το όνοµα του πατέρα του Μακρυγιάννη,

∆ηµήτρη Τριανταφύλλου. Το τρίτο βαφτίστηκε

Γιώργης, πήρε το όνοµα του πατέρα της

Κατίγκως, αλλά και του δευτερότοκου

αδελφού του Μακρυγιάννη. Το όνοµα του

τέταρτου παιδιού του δεν διασώθηκε. Ο γιος

του ∆ηµήτρης πέθανε σε ηλικία 3,5 ετών. Ο

Στρατηγός Μακρυγιάννης πέθανε σε ηλικία 67

ετών στις 27 Απριλίου του 1 864 στην Αθήνα,

από υπερβολικήσωµατική εξάντληση.

Η µύηση στη Φιλική Εταιρεία

& η ∆ράση του.

Γύρω στο 1 820 ο Μακρυγιάννης

µυείται στη Φιλική Εταιρεία, άγνωστο από

ποιον, αφού δεν αναφέρεται πουθενά στα

αποµνηµονεύµατά του, γεγονός που

σηµαδεύει την ζωή του. Ζητάει από τον

Ιερέα οκτώ µέρες διορία, για να σκεφτεί τις

βαριές συνέπειες του όρκου του. «Πήγα
στοχάστηκα και τάβαλα όλα ομπρός και
σκοτωμόν και κιντύνους και αγώνες θα τα
πάθω δια την λευτεριάν της πατρίδος μου και
της θρησκείας μου. Πήγα και του είπα είμαι
άξιος. Του φίλησα το χέρι και ορκίστηκα».

Με το ξέσπασµα της Επανάστασης ο

Μακρυγιάννης βρίσκεται απεσταλµένος των

Φιλικών στην Πάτρα, ενώ αργότερα στην

Άρτα συλλαµβάνεται από τους Τούρκους.

Μένει αλυσοδεµένος στην φυλακή του

φρουρίου της πόλης και δραπετεύει δυόµισι

µήνες αργότερα. Κοντά στο αρµατωλό Γώγο

Μπακόλα µαθαίνει την τέχνη του πολέµου. Το

βάπτισµα του πυρός έρχεται µε τη µάχη του

Σταυρού στα Τζουµέρκα. Στο Πέτα

τραυµατίζεται σοβαρά στο πόδι, ενώ σύντοµα

διακρίνεται για την µαχητική του ικανότητα και

το ήθος του. Στην υποχώρηση της Άρτας

ορίζεται επικεφαλής στους κατοίκους της

περιοχής, προκειµένου να τους προστατέψει

και να τους οδηγήσει ασφαλείς στα βουνά της

Ρούµελης. Η Α΄ Εθνοσυνέλευση της

Επιδαύρου τον Ιανουάριο του 1 822 τον

βρίσκει βαριά άρρωστο, ενώ την άνοιξη του

ίδιου έτους επανέρχεται στην ενεργό δράση

στην Αθήνα, όπου και διορίζεται

‘’Πολιτάρχης’’ .

Την άνοιξη του 1 823

πραγµατοποιείται η Β΄ Εθνοσυνέλευση

στο Άστρο, όπου εκεί πλέον ο πόλεµος

της εξουσίας παίρνει ανησυχητικές

διαστάσεις. Ο Μακρυγιάννης τάσσεται µε

τους Ρουµελιώτες οπλαρχηγούς στο

πλευρό της κυβέρνησης, ενώ το 1 824 στον

εµφύλιο αρνείται κατηγορηµατικά να

πραγµατοποιήσει βιαιοπραγίες εναντίον

αµάχων και τιµωρείται µε άγριο

ξυλοδαρµό και απόταξη από το

στρατιωτικό σώµα. Το 1 825 ενώ έχει

επανέλθει στο σώµα και έχει ορισθεί

στρατηγός, πραγµατοποιεί µια σειρά µαχών

εναντίων του Ιµπραϊµ και του Κιουταχή (οι

οποίοι προσπαθούν να ενώσουν τα

στρατεύµατά τους και να καταπνίξουν την

επανάσταση), που φανερώνουν τα σπάνια

χαρίσµατά του και την εξυπνάδα του. Η

συµβολή του στην υπεράσπιση της

Ακρόπολης το 1 826 είναι ανεκτίµητη ενώ οι

αλλεπάλληλοι τραυµατισµοί του στις µάχες

τον καταβάλουν σηµαντικά. Το 1 829 επί

κυβερνήσεως Καποδίστρια διορίζεται

‘’Αρχηγός της Εκτελεστικής ∆ύναµης της

Πελοποννήσου και της Σπάρτης’’ και τότε είναι

που αρχίζει να µαθαίνει γράµµατα και

συγγράφει το έργο του στο Άργος µε τίτλο

‘’Αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη’’ .

Με την άφιξη του Όθωνα, ο

Μακρυγιάννης επιθυµεί να εκφράσει την

νοµιµοφροσύνη του στον νέο ηγεµόνα

υποβάλλοντας µάλιστα υποµνήµατα, για την

αποκατάσταση των αγωνιστών. Μάλιστα ο

Όθωνας θα προσφερθεί να βαφτίσει το

τέταρτο παιδί του (ονοµάστηκε Όθωνας)

δείχνοντάς του την βασιλική εύνοια. Στα τέλη

Μάρτη 1 833 διορίστηκε ταγµατάρχης στο

πρώτο, από τα δέκα τάγµατα ακροβολιστών

που συστήθηκαν. Με δεδοµένη την µέχρι τότε

επιτυχία του σε θέσεις αστυνοµικών

καθηκόντων, του ζητείται να συµµετάσχει σε

µια από τις επιτελικές θέσεις της υπό

«Ο Γιάννης ο ψηλός…»
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σύσταση χωροφυλακής αλλά αρνείται. Στις

αρχές του 1 840 συµµετείχε στις κινήσεις για

την απελευθέρωση της Θεσσαλοµακεδονίας

και της Κρήτης. Τα επόµενα χρόνια

εντάσσεται στις συνωµοτικές κινήσεις των

αντιφρονούντων. Κατηγορούµενος για

προετοιµασία κινήµατος στην Αθήνα, τίθεται

υπό στενή παρακολούθηση από τις αρχές.

Στις δηµοτικές εκλογές του Μαΐου 1 841

εκλέχτηκε σύµβουλος.

Το Ιανουάριο του 1 844, ο

Μακρυγιάννης, συµµετείχε στις

συζητήσεις που έλαβαν χώρα στην

Εθνοσυνέλευση, σχετικά µε τα δικαιώµατα

των ετεροχθόνων. Το καλοκαίρι του 1 844

συµµετέχει στις εκλογές για την πρώτη

Βουλή, αλλά µειοψηφεί µε 1 01 0 ψήφους και

δεν εκλέχθηκε ανάµεσα στους τέσσερις

βουλευτές της εκλογικής του περιφέρειας.

Κέρδισε όµως το 48% των ψήφων στην

Αθήνα. Στα τέλη της ίδιας χρονιάς συµµετέχει

στην έκδοση µιας εφηµερίδος, της

‘’Εθνοκρατίας’’ και ως µέλος της εκδοτικής

εταιρείας αναλαµβάνει το ταµείο. Τον Ιούνιο

του 1 845 προβαίνει στην αποκάλυψη µιας

αντισυνταγµατικής µυστικής εταιρείας

στον Υπουργό Στρατιωτικών Κίτσο

Τζαβέλλα και προειδοποιείται πως θα του

γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του η

οποία και γίνεται από δύο άγνωστους άνδρες

στις 22 Ιουνίου. Ο αντιπολιτευόµενος τύπος

κατηγορεί τον Μακρυγιάννη για επινοηµένη,

από τον ίδιο απόπειρα δολοφονίας σε βάρος

του και για σύµπραξη µε την αντιπολίτευση

του Μαυροκορδάτου.

Γύρω στα 1 851 φηµολογείται πως ο

Μακρυγιάννης βρίσκεται στο επίκεντρο

συνωµοσιών σε βάρος του Όθωνα και της

Αµαλίας µε συνέπεια το 1 852 να

διατυπωθεί ανοικτά η σε βάρος του

σχετική κατηγορία. Το Μάρτιο του 1 853

δικάζεται σε στρατοδικείο µε την

κατηγορία της εσχάτης προδοσίας και

χωρίς σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία

καταδικάζεται σε θάνατο. Ο µόνος µάρτυρας

ήταν ο δικηγόρος Ν. Στεφανίδης, ο οποίος

κατέθεσε πως ο Μακρυγιάννης του

εµπιστεύθηκε ότι στις 25 Μαρτίου 1 853 θα

δολοφονούσε µε ανθρώπους του το βασιλικό

ζεύγος έξω από τον τότε µητροπολιτικό ναό

της Αγίας Ειρήνης. Η ποινή του µετατρέπεται

σε ισόβια και κατόπιν σε δεκαετή κάθειρξη,

για να αποφυλακιστεί στις 2 Σεπτεµβρίου

1 854. Στις 1 7 Οκτωβρίου 1 862 η προσωρινή

κυβέρνηση τον αποκατέστησε στο βαθµό του

υποστρατήγου και στις 20 Απριλίου 1 864

προβιβάστηκε σε αντιστράτηγο.

Ο Στρατηγός Ι. Μακρυγιάννης

πέθανε στις 27 Απριλίου του 1 864, από

υπερβολική σωµατική εξάντληση. Ο λαός

της Αθήνας τον έκλαψε και τον κήδεψε µε

µεγάλες τιµές στο Α’ Νεκροταφείο. «Αυτή η

πατρίδα δε λευτερώθηκε µε παραµύθια,

λευτερώθηκε µε αίµατα και θυσίες»

Ο πολιτικός Μακρυγιάννης.

Στην περίοδο της διακυβέρνησης του

Καποδίστρια (1 828-1 830) διετέλεσε

στρατιωτικός διοικητής Πελοποννήσου. Όταν,

ωστόσο, πέρασε στην αντικαποδιστριακή

πτέρυγα, αντικαταστάθηκε από τον Νικηταρά.

Στην περίοδο του Όθωνα έδειξε θερµό

ενδιαφέρον για τους αγωνιστές του 1 821 και

υποστήριξε τα δίκαιά τους. Οι αντιβασιλικοί

µπαινόβγαιναν στο σπίτι του στην Πλάκα.

Εκεί δόθηκε και ο όρκος πριν από την

επανάσταση της 3ης Σεπτεµβρίου 1 843,

που έκανε µαζί µε τον ∆ηµήτρη Καλλέργη:

«Ορκιζόµαστε αβιάστως να φυλάξωµεν την

πατρίδα µας, ότι κινδυνεύει από τους

τοιούτους… Και ορκίζοµαι εγώ πρώτος ο

Μακρυγιάννης να φυλάξω όλα αυτά…». Οι

όρκοι δεν έµειναν στα λόγια! Έτσι, µε την

επανάσταση της 3ης του Σεπτέµβρη, το 1 843,

η χώρα αποκτά το πρώτο της Σύνταγµα. Αυτή

υπήρξε και η µέγιστη προσφορά του

ακαταµάχητου αρχιστρατήγου στην πατρίδα

κατά τη διάρκεια της Οθωνικής περιόδου.

Σύµβολο του ελληνισµού.

Ο Μακρυγιάννης ήταν αγράµµατος,

αλλά σε ηλικία 33 χρόνων – «στα

γεράµατά του», όπως σηµειώνει

χαριτολογώντας – «έµαθε γράµµατα, για

να γράψει το βίο του». Τα χειρόγραφά του

ανακάλυψε και αποκατέστησε µε πολύ

κόπο ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο οποίος

και τα εξέδωσε µε εκτενή πρόλογο το

1 907. Η κατοπινή και κορυφαία λογοτεχνική

γενιά του ’30, µε κύριο εκφραστή της τον

Γιώργο Σεφέρη, θα ανακαλύψει στα

Αποµνηµονεύµατα αυτού του αγραµµάτου

αγωνιστή «µια από τις πιο µορφωµένες

ψυχές του ελληνισµού».

"Και λευτερωθήκαµεν

από τους Τούρκους

και σκλαβωθήκαµεν

εις ανθρώπους

κακορίζικους, όπου

ήταν η ακαθαρσία της

Ευρώπης".

Η άποψη του ‘’Γάτου Σπιρουνάτου’’ .

Σε καµία περίπτωση εγώ ο µικρός και

αδαής γατούλης δεν µπορώ να κρίνω και να

εκφράσω άποψη για έναν τόσο σηµαντικό και

µεγάλο Έλληνα Άνδρα. Το σηµαντικό που

πρέπει όµως να κρατήσουµε µέσα απ΄ όλο

αυτό το αφιέρωµα, κατά την ταπεινή µου

άποψη, είναι το γεγονός ότι αξίζει να κάνουµε

τον «κόπο» κάποια στιγµή να διαβάσουµε τα

«Αποµνηµονεύµατα του Μακρυγιάννη», διότι

µυρίζουν Ελλάδα, είναι η ιστορία µας, έχουν

γραφτεί από έναν αυτόπτη µάρτυρα, που

όµοιό του δεν έχει βγάλει η πλάση όλη και τα

διδάγµατά τους ίσως µας βοηθήσουν να

σταθούµε αντάξιοι της ιστορίας µας, στο

σήµερα. Έλληνες ……. 'τα αγαθά κόποις

κτώνται".

‘ ’Γάτος Σπιρουνάτος’’

Σουρµπάτης Γιώργος

"Πολιορκία Μεσολογγίου", Παναγιώτης Ζωγράφος

« κι έρχοντας εδώ εις Αθήνα, πήρα ένα ζωγράφο
Φράγκο και τον είχα να μου φκιάσει σε
εικονογραφίες αυτούς τους πολέμους. Δεν
γνώριζα τη γλώσσα του. Έφκιασε δύο τρεις, δεν
ήταν καλές˙τον πλέρωσα κι έφυγε. Αφού έδιωξα
αυτό τον ζωγράφο, έστειλα και έφεραν από την
Σπάρτη έναν αγωνιστή, Παναγιώτη Ζωγράφον
τον έλεγαν˙ έφεραν αυτόν και μιλήσαμεν και
συνφωνήσαμεν το κάθε κάδρον την τιμήν του˙ κι
έστειλε κι ήφερε και δύο του παιδιά˙ και τους
είχα εις το σπίτι μου όταν εργάζονταν. Κι αυτό
άρχισε από τα 1836 και τέλειωσε τα 1839.
Έπαιρνα τον Ζωγράφο και βγαίναμεν εις τους
λόφους και τόλεγα…..Έτζι είναι εκείνη η θέση,
έτζι εκείνη˙αυτός ο πόλεμος έτζι έγινε αρχηγός
ήταν των Ελλήνων εκείνος, των Τούρκων
εκείνος».



Η αρπαγή των αγρίων αλόγων του

∆ιοµήδη ήταν ο όγδοος άθλος του ήρωα
Ηρακλή. Τα άλογα γενικά συμβολίζουν τον
ανθρώπινο νου. Οι νεαρές φοράδες δείχνουν
τη θηλυκή όψη του νου γιατί γεννούν ιδέες ή
νοηματικές συλλήψεις θετικές ή αρνητικές.
Συμβολίζουν την τάση του ανθρώπου να

υιοθετεί σκέψεις που φέρνουν καταστροφή,
όταν προέρχονται από τον αχαλιναγώγητο
κατώτερο νου που είναι το μαύρο άλογο και
δημιουργούν, όταν προέρχονται από τον
ανώτερο νου (άσπρο άλογο).Τα άλογα του
Διομήδη συμβολίζουν ότι, όταν υπάρχει
υπέρμετρος ενθουσιασμός και ορμητικότητα
από τυχόν επιτυχίες της ζωής μας, τότε
γεννιέται μια εγωκεντρική ασυγκράτητη
αυτοπεποίθηση που εμείς οι ίδιοι πρέπει να τη
δαμάσουμε με τη σύνεση της προσωπικότητας
μας.

Ο Ευρυσθέας ζητά από τον Ηρακλή

να του φέρει την ζώνη της Ιππολύτης, που

είναι κόρη του Θεού Άρη και βασίλισσα

των Αµαζόνων. Ο Ηρακλής με τη βοήθεια
των συντρόφων του νικά τις έφιππες
Αμαζόνες της Ιππολύτης, που ήταν
υπερδύναμη της εποχής, με μιλιταριστική
οργάνωση και δομή εξουσίας. Η ζώνη της
Ιππολύτης ήταν το σύμβολο της ισχύος του
βασιλείου των Αμαζόνων. Η κατάλυση του
Κράτους των Αμαζόνων συμβολίζει την
κατάργηση της Μητριαρχίας, όχι μόνο στις
Αμαζόνες, αλλά και σε άλλους λαούς. Η ζώνη
της Ιππολύτης, σύμβολο μητριαρχικής
εξουσίας, είναι το γκρέμισμα της αυταρχικής
γυναικοκρατίας.

Τα βόδια του Γηρυόνη ζητά ο

Ευρυσθέας από τον Ηρακλή να του φέρει,

που τα φύλαγε ο Όρθρος, ένα φοβερό

σκυλί-τέρας. Ο Γηρυόνης, ένας γίγαντας με
τρία κορμιά και τρία κεφάλια, ζούσε σ' ένα
νησί στη δυτική ακτή του Ωκεανού. Τα κόκκινα
βόδια του Γηρυόνη συμβολίζουν τις
κρυμμένες υλικές επιθυμίες μας που θέλουμε

πάση θυσία να πραγματοποιήσουμε και να
κατακτήσουμε, αδιαφορώντας για τις ανάγκες
του πνεύματος και της ψυχής μας…Είναι ο
πρώην αστερισμός των Ιχθύων. Μια
νεφελώδης περίοδος της ανθρώπινης
ιστορίας με λιγοστές αναλαμπές φωτός και με
τεχνολογικά επιτεύγματα που υπηρέτησαν τις
σκοτεινές δυνάμεις του κακού με

κατακτητικούς πολέμους, υποδουλώσεις λαών
και ανθρώπων, καταστροφές πολιτισμών και
καταστροφές στο περιβάλλον του πλανήτη
μας με παγκόσμιους πολέμους που στόχευαν
στην κατάκτηση της ύλης και των αγαθών της.

Η αρπαγή των µήλων των

Εσπερίδων ήταν ο ενδέκατος άθλος του

Ηρακλή. Οι Εσπερίδες ήταν νύμφες που
έμεναν στον κήπο των Θεών για να φυλάνε τα
χρυσά μήλα μαζί με τον Δράκοντα και
βρίσκονταν στο μέρος Ερύθεια, όπου τα είχε

χαρίσει η Γαία στους γάμους του Δία και της
Ήρας. Τα μήλα γενικά συμβολίζουν τη γνώση.
Τα χρυσά μήλα είναι η ανώτερη γνώση της
σοφίας, η Αλήθεια που ολοκληρώνει τον
άνθρωπο. Πολλοί λίγοι όμως μπορούν να την
πάρουν και είναι αυτοί που έχουν ηρωική
ψυχή (Ηρακλής), αποκοιμίζοντας το δράκοντα
χωρίς να τον σκοτώνουν. Η γνώση αυτή των
«παγχρύσεων μήλων» μεταβιβάζει τις θείες
ιδιότητες της στον ηρωικό άνθρωπο (φιλ.
Αλτάνη). Ο δράκων/όφις και οι νύμφες είναι οι
άγρυπνοι φύλακες της γνώσης που δεν
επιτρέπουν στους κακόβουλους θηρευτές να
την αρπάξουν και να τη χρησιμοποιήσουν εις
βάρος της ανθρωπότητας. Το πυρ που έδωσε
ο Προμηθέας σε κάποιους ανθρώπους με
Kρόνιες αντιλήψεις δεν ήταν τίποτα άλλο,
παρά η απαγορευμένη γνώση. Υψηλή
τεχνολογία και υπερόπλα που
χρησιμοποίησαν εις βάρος άλλων ανθρώπων
σε παλαιότερες εποχές με βιβλικές
καταστροφές, αλλά που τα χρησιμοποιούν και

σήμερα κακόβουλοι απόγονοί τους. Γι' αυτό
τον λόγο ο Προμηθέας τιμωρήθηκε σκληρά
από τον Δία.

Ο κέρβερος και η κάθαρση. «Δεν
αλλάζει ο κόσμος, αν δεν αλλάξουμε εμείς .»
Ο δωδέκατος άθλος του Ηρακλή ήταν ο
φοβερός Κέρβερος του Άδη, ένας τρικέφαλος
σκύλος που φύλαγε τις Πύλες του Κάτω
Κόσμου. Ο Κέρβερος είναι το τερατόμορφο
θεριό που έχουμε μέσα μας, κρατά
φυλακισμένη την ψυχή μας στο σκοτάδι
(Άδης) και δεν της επιτρέπει να
απελευθερωθεί. Ο Ηρακλής, η ένδοξη και
γενναία ψυχή, αιχμαλωτίζει τον Κέρβερο με τη
βοήθεια της Αθηνάς, δηλ. με τη σοφία της
γνώσης, και έτσι όταν ο Κέρβερος βγαίνει έξω
από τον Άδη, πεθαίνει.Το κατέβασμα του
Ηρακλή στον κάτω κόσμο συμβολίζει τη
μύηση του ήρωα. Γίνεται λοιπόν μύστης των
ιερών μυστηρίων, εφόσον έχει περάσει όλες

τις δοκιμασίες για να βρεθεί στην πνευματική
Ακρόπολη της ιερής γνώσης με το "Γνώθι σ'
αυτόν". Κατά αυτόν τον τρόπο, με το δελφικό
αυτό γνωμικό, ο άνθρωπος από την άγνοια
περνάει στην ηθική γνώση, επιτυγχάνοντας
την πνευματική εξέλιξή του και την ψυχική του
κάθαρση, που τον οδηγούν στη λύτρωση και
τελικά στη θέωσή του."

Η προσπάθεια αποσυµβολισµού των

1 2 άθλων του Ηρακλή έγινε από τον Γιώργο

Καλλέργη, 05/11 /201 3.

Ο Ηρακλής, µε τη βοήθεια της

σωµατικής του δύναµης και της εµπειρίας

που αποκτά πετυχαίνει την κάθαρση,

λυτρώνονεται από όλους εκείνους τους

πειρασµούς και τις αλυσίδες που τον

κρατούσαν δέσµιο. Θα µπορούσαµε,

λοιπόν, να πούµε ότι είναι το τέλειο

σύµβολο του ανθρώπινου προτύπου και

όχι εκείνων των ευτελών προτύπων που

προβάλλονται εδώ και κάποια χρόνια από

την τηλεόραση. Μπορεί να µην

κατορθώσουµε να πετύχουµε τη σωµατική

του υπεροχή, αλλά σίγουρα µπορούµε, αν

θέλουµε, να επιτύχουµε κάτι από την

πνευµατική και ψυχική του ευρωστία. Αν

θέλουµε να ζήσουµε καλύτερα εµείς και οι

επόµενες γενιές πρέπει να

συνειδητοποιήσουµε, αρχικά, ότι δεν

είµαστε ευχαριστηµένοι µε τις συνθήκες

µέσα στις οποίες είµαστε αναγκασµένοι

να ζήσουµε και να ακολουθήσουµε

διαφορετική πορεία. Να αποκτήσουµε

πάλι ιδανικά και να τα υπηρετήσουµε.

Σκουρολιάκος Γιάννης

Ο αποσυµβολισµός των άθλων του Ηρακλή
συνέχεια από τη σελίδα 5
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Όταν το 1 91 7, στο Νιούαρκ του Νιου

Τζέρσεϊ και το Ιλινόις, άνοιξαν το 1 91 7, τα

πρώτα στούντιο χρωµατισµού καντράν µε

ράδιο για να λάµπουν στο σκοτάδι,

πολλές νεαρές εργάτριες αναζήτησαν εκεί

δουλειά. Οι οδηγίες που τους έδιναν ήταν

να περνούν το λεπτό πινέλο µε το χρώµα

από τα χείλη τους πριν από κάθε πινελιά,

ώστε να γίνεται η άκρη του πιο µυτερή και

να χρωµατίζουν µε µεγαλύτερη ακρίβεια

χρησιµοποιώντας ειδικό χρώµα µε ράδιο,

που έκανε τους δείκτες και τα νούµερα σε

ρολόγια και αεροναυτικά καντράν να

λάµπουν. Πολλές ρωτούσαν αν αυτή η

τεχνική ήταν ασφαλής και τα αφεντικά τους τις

διαβεβαίωναν γι αυτό. Οι νεαρές εργάτριες το

διασκέδαζαν παίζοντας µε το χρώµα. Το

ράντιζαν στα µαλλιά τους και πήγαιναν σε

κάποιο σκοτεινό σηµείο όπου τα έβλεπαν να

λάµπουν. Μερικές ξάνοιγαν τα νύχια τους µε

αυτό ή το περνούσαν από τα δόντια τους για

να έχουν αστραφτερό χαµόγελο.

∆εν ανησυχούσαν γιατί την ίδια

εποχή και αφού η Μαρία Κιουρί, (η οποία

πέθανε το 1 934 από απλαστική αναιµία που

προκλήθηκε από τη µακροχρόνια έκθεσή της

στη ραδιενέργεια), ανακάλυψε, το 1 898, το

ράδιο µαζί µε τον σύζυγό της, Πιερ, και το

αποκαλούσε «το όµορφό µου ράδιο» και

µοιράστηκε, στη συνέχεια, την ανακάλυψή της

µε την επιστηµονική κοινότητα, εντοπίστηκε η

ικανότητά του να καταστρέφει τον ανθρώπινο

ιστό και έτσι άρχισε να χρησιµοποιείται στη

µάχη κατά του καρκίνου –και όχι µόνο.

Θεωρήθηκε θεραπεία για την αρθρίτιδα, τον

πυρετό, ακόµα και για τη δυσκοιλιότητα, ένα

φάρµακο που σε µικρές δόσεις υποσχόταν

θαύµατα. Ορισµένοι ισχυρίζονταν ότι έκανε

τους ηλικιωµένους να ξανανιώσουν. Κάποιοι

έπιναν νερό µε ράδιο ως τονωτικό και

επισκέπτονταν κλινικές και σπα που

ειδικεύονταν στις θεραπείες µε ράδιο.

Στις αρχές της δεκαετίας του ’20,

πολλές εργαζόµενες άρχισαν να

παρουσιάζουν τα πρώτα συµπτώµατα της

µόλυνσης από ραδιενέργεια. Οι γνάθοι

τους άρχισαν να πρήζονται και τα δόντια τους

σάπιζαν ή έπεφταν. Ο γιατρός έβγαζε τα

χαλασµένα δόντια από τα στόµατα των

κοριτσιών, αλλά οι πληγές δεν έκλειναν και

συχνά οι γνάθοι τους διαλύονταν.

Το 1 922 πεθαίνει η πρώτη εργάτρια

και ο θάνατός της αποδόθηκε στη σύφιλη!

Το 1 925, ο Χάρισον Μάρτλαντ, άρχισε να

ερευνά το µυστηριώδες φαινόµενο των

κατεστραµµένων γνάθων σε γυναίκες της

πόλης του που είχαν εργαστεί στο εργαστήριο

της US Radium και από την έρευνά του αυτή

προέκυψε ο συσχετισµός της εργασίας τους

µε τις ασθένειές τους. Παρά τη διαπίστωση

της τοξικότητας του ραδίου οι επιχειρήσεις

που χρησικοποιούσαν ράδιο, συνέχισαν να το

χρησιµοποιούν. Ήταν πολύ κερδοφόρες για

να επιτρέψουν σε κάποιες ασήµαντες

εργάτριες να τους ζηµιώσουν!

Οι έρευνες που έγιναν για να

διαπιστωθούν οι συνθήκες στα εργαστήρια

όπου σχεδόν όλες οι επιφάνειες

ακτινοβολούσαν και όλοι οι υπάλληλοι είχαν

ασυνήθιστες αιµατολογικές εξετάσεις,

παραδόξως συµφωνούσαν ότι όλα ήταν καλά.

Η US Radium ήταν εργολάβος του

υπουργείου Άµυνας, µε σηµαντικούς φίλους

και ακόµα σηµαντικότερους πόρους. . .

Η πρώτη αγωγή κατατέθηκε το 1 927

και τέσσερις ακόµα εργάτριες ακολούθησαν.

Μαζί τους ενώθηκαν και οι αδελφές της

εργάτριας που είχε πεθάνει πέντε χρόνια

νωρίτερα. Όταν έγινε η απαραίτητη για τις

εξετάσεις εκταφή, οι υπάλληλοι του

κοιµητηρίου διαπίστωσαν ότι η σωρός της

ακόµα ακτινοβολούσε. Η αγωγή τράβηξε την

προσοχή των media και πήρε µεγάλη

δηµοσιότητα. Οι εφηµερίδες άρχισαν να

αποκαλούν τις ενάγουσες «Radium Girls»

και «ζωντανές νεκρές» κι έγιναν διεθνές

θέµα.

Η εφηµερίδα New York World έγραψε

ότι «πρόκειται για παρωδία δικαιοσύνης. Δεν
υπάρχει καμία δικαιολογία για μια τέτοια
καθυστέρηση. Οι γυναίκες πεθαίνουν και
παλεύουν για λίγα παλιοδολάρια για να
κάνουν τις τελευταίες τους μέρες στη Γη πιο
εύκολες. Είναι μια άκαρδη διαδικασία,
ανήκουστη, άδικη και σκληρή».

Καθώς οι γυναίκες δεν είχαν πια πολύ

χρόνο ζωής, συµβιβάστηκαν εξωδικαστικά,

για σηµερινά 1 00.000 δολάρια η καθεµία και

τα ιατρικά τους έξοδα. Επίσης τους

επιδικάστηκε ετήσια αποζηµίωση 600

δολαρίων εφ’ όρου ζωής. Οι τελευταίες από

τις γυναίκες πέθαναν δύο χρόνια µετά τη

συµφωνία. Η εταιρεία ακόµα και τότε

συνέχισε τις διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλείς

οι συνθήκες εργασίας, ισχυριζόµενη ότι

χρησιµοποιούσαν διαφορετικό είδος ραδίου.

Μόλις το 1 939 η US Radium

καταδικάστηκε για εγκληµατική αµέλεια.

Ο αγώνας αυτών των εργατριών

που έµειναν στην ιστορία ως τα

"ραδιενερά κορίτσια" εναντίον ενός

αντιπάλου που τις παραπλάνησε και

τελικά τις σκότωσε, οδήγησε στην αλλαγή

της εργατικής νοµοθεσίας σε σχέση µε τα

τοξικά υλικά.

Ακόµα και σήµερα, στα µνήµατα των

εργατριών που νόσησαν λόγω της δουλειάς

τους, οι δείκτες στους µετρητές Γκάιγκερ

ανεβαίνουν ανησυχητικά.

ΠΗΓΗ: insidestory.gr

Μπαρσούκη Ευαγγελή

"Το όµορφό µου ράδιο"
8 Μαρτίου, Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας

Η ιστορία νεαρών εργατριών στις Η.Π.Α. στις αρχές του 20ου αιώνα
που νόσησαν από ράδιο, πέθαναν και δικαιώθηκαν µετά θάνατον

' Τα ραδιενεργά κορίτσια '



Οι µαθητές "εξοµολογούνται"
µε την Μαρία- Στέλλα (Ίβα) Χάσα

Στο πλαίσιο των θεµάτων της σχολικής µας εφηµερίδας, σκεφτήκαµε
αυτόν τον µήνα να κάνουµε κάτι πέρα από τα καθιερωµένα µου άρθρα.
Σκεφτήκαµε να πάρουµε µια συνέντευξη από ένα άνθρωπο που αγαπάµε όλοι
όσοι τον γνωρίζουµε, για το ήθος του, και τις αρχές του, τον µαθητή Σάββα
Ευθυµιάδη που και ο µεγαλύτερος σε ηλικία µαθητής στη Β΄Τάξη του 1 ου

Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου. Ανέλαβα, λοιπόν, εγώ να κάνω την πρόταση στο
συµµαθητή µας να µας παραχωρήσει µια συνέντευξη και αυτός αµέσως
προσφέρθηκε πολύ ευγενικά να µοιραστεί µαζί µας λίγα πράγµατα από την
ζωή του στο σχολείο και τους λόγους που τον οδήγησαν να ξανακαθήσει στο
θρανίο και µε την ιδιότητα του συνταξιούχου.

Συνέντευξη από τον µαθητή Σάββα Ευθυµιάδη

Κύριε Σάββα, θα θέλαµε να µάθουµε ορισµένα πράγµατα για εσάς όπως: για την οικογενειακή σας κατάσταση και την
καταγωγή σας χωρίς να γινόµαστε αδιάκριτοι.

Σε ο,τι αφορά στην καταγωγή µου, είµαι πόντιος και γεννήθηκα στο Καζακστάν της Ρωσίας. Ήρθα στην Ελλάδα το 1 963.
Είµαι παντρεµένος µε µια υπέροχη γυναίκα µε την οποία γνωριστήκαµε στο εργοστάσιο όπου δουλεύαµε και οι δύο. Μαζί
αποκτήσαµε δυο παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και είναι και οι δύο παντρεµένοι. Ο ένας έχει µια κόρη και ο
δεύτερος περιµένει επίσης ένα κοριτσάκι τον Απρίλιο και αυτό µας δίνει ιδιαίτερη χαρά.

Μιας και µας αναφέρατε τα παιδιά σας, αυτά πώς αντιµετώπισαν το γεγονός ότι επιστρέψατε στο σχολείο σε µια
εποχή που όσον αφορά τα επαγγελµατικά δεν ήταν τόσο απαραίτητο;

Τα παιδιά χαρήκαν πολύ στην αρχή. Στην συνέχεια όµως, λόγω του ότι εργάζονται όλοι στις οικογένειες τους και επειδή ο ένας
έχει ένα παιδί και ο άλλος περιµένει το νέο µέλος, όπως και να 'χει, χρειάζονται ένα χέρι βοηθείας, πράγµα που δυσκολεύει και την
δική µας θέση λόγο του περιορισµένου χρόνου που έχουµε στην διάθεση µας.

Τι ήταν αυτό που σας εµπόδισε να συνεχίσετε τις σπουδές σας στη "σωστή ηλικία" και τι σας έκανε να επιστρέψετε
στο σχολείο πολλά χρόνια αργότερα;

Την εποχή που ήµουν µικρός παιδί µου, ήταν αλλιώς τα πράγµατα. Οι άνθρωποι που άνηκαν στην λαϊκή τάξη, µόλις
τελείωναν το δηµοτικό, πήγαιναν αµέσως στην δουλειά. Επειδή όµως όπως ανέφερα, δεν σου δινόταν τότε εύκολα η ευκαιρία να
συνεχίσεις το σχολείο, όπως σε πολλούς ανθρώπους της εποχής ήταν απωθηµένο να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση τους, έτσι
ήταν και σε εµένα και επειδή δεν µου άρεσε να πηγαίνω σε καφενεία κτλ, πήρα την απόφαση, έστω και σε αυτή την ηλικία και
τελείωσα το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στην Καλλιθέα Αττικής και συνέχισα εδώ στο 1 ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ταύρου. Φέτος τελειώνω
την 2η Τάξη του επαγγελµατικού λυκείου. .

Τι προσδοκίες έχεις από το σχολείο κ. Σάββα;
Παρότι είµαι συνταξιούχος, συνεχίζω και δουλεύω. Τελειώνω κάθε µέρα στις 1 6:30 και το σχολείο µε ξεκουράζει. Αυτές είναι οι

προσδοκίες µου. Το συµπλήρωµα της µόρφωσης για µένα.

Σε τι άλλο σε βοήθησε το σχολείο;
Εκτός από την µόρφωση, που είναι το βασικότερο όλων, οι νέες γνωριµίες µε ανθρώπους ανεξαρτητως θέσεως, δηλαδή είτε

είναι καθηγητές είτε µαθητές , που έχουµε να µοιραστούµε όχι µόνο κοινά πράγµατα, αλλά διαφορετικές ιδέες και φιλοσοφίες. Με
βοήθησε στο ότι έµαθα να µοιράζοµαι περισσότερα πράγµατα µαζί τους.

Τι θα άλλαζες από την ζωή σου κ. Σάββα αν ήσουν αρκετά χρόνια νεότερος;
Θα τελείωνα το σχολείο νωρίτερα. Το µόνο που δεν θα άλλαζα είναι η γυναίκα µου.

Τι θα έλεγες στον υπόλοιπο κόσµο που δεν έχει τελειώσει το σχολείο;
Να συνεχίσει και να µην αφήσει πίσω του κάτι που σίγουρα κάποια στιγµή θα το χρειαστεί όχι µόνο επαγγελµατικά, αλλά για

το ίδιο του τον εαυτό. Όποιος θέλει ας έρθει και στο σχολείο µας, εδώ θα είµαστε να τον υποδεχτούµε µε αγάπη και να τον
βοηθήσουµε σε ότι χρειαστεί µέσα από αυτά που έχουν διδάξει και εµάς οι εξαιρετικοί καθηγητής µας.

Σε ποιο τοµέα επιλέξατε να εκπαιδευτείτε κ. Σάββα;
Επέλεξα τον µηχανολογικό τοµέα, όχι επειδή το είχα απωθηµένο, αλλά επειδή µου άρεσε να µάθω περισσότερα πράγµατα για

το αυτοκίνητο.

Είστε ικανοποιηµένος από την µέχρι τώρα σχολική σας εµπειρία και την συνεργασία σας µε τους καθηγητές του
σχολείου µας;

Είµαι παρά πολύ ευχαριστηµένος και ικανοποιηµένος

Ευχαριστούµε ιδιαίτερα τον µαθητή, Σάββα Ευθυµιάδη, για τον χρόνο που µας αφιέρωσε, και ελπίζουµε στο µέλλον
να µοιραστούµε πράγµατα και µε άλλους ανθρώπους, που έρχονται µετά από ένα διάλειµµα αρκετών, συνήθως, χρόνων
να συνεχίσουν τις σπουδές τους, επειδή κάποτε βρεθήκαν στην δυσάρεστη θέση να εγκαταλείψουν το σχολείο ο καθένας
για προσωπικούς λόγους.

σελίδα 1 0



Ο Οσκαρ Ντάνιελ Μπεζέρα Σµίθ,
όπως είναι το πλήρες όνοµα του,
γεννήθηκε στις 1 6 Φεβρουαρίου του 1 958
στο Νατάλ, πρωτεύουσα του Ρίο Γκράντε
ντο Ντροντ. Πρωτόπαιξε µπάσκετ στα 7
του χρόνια. Πρώτη του οµάδα ήταν η
Παλµέιρας και τελευταία η Φλαµένγκο
όπου έπαιξε το τελευταίο του µατς στις 26
Μαϊου του 2003.

Ο Όσκαρ µε ύψος 2,05 είναι
πραγµατικά για όσκαρ έχοντας
σηµειώσει στην καριέρα του 49703
πόντους σε 1 61 5 αγώνες. Υπήρξε ίσως
ο µεγαλύτερος σκόρερ όλων των
εποχών στο µπάσκετ, είχε
περισσότερους πόντους ακόµα και από
τον πρώτο σκόρερ του ΝΒΑ (38387
πόντοι) του Τζαµπάρ.

Σε ηλικία 20 ετών χαρίζει στην
Εθνική Βραζιλίας το χάλκινο µετάλλιο
στο Μουντοµπάσκετ των Φιλιππίνων
(1 978) µε σουτ σχεδόν από το κέντρο
του γηπέδου, σηµειώνοντας 1 8 πόντους
και βοηθώντας να νικήσει µε 86-85 την
Ιταλία. Τη σεζόν 1 990-91 έχει µέσο όρο
πόντων 44 ανά αγώνα, ενώ στα 11
χρόνια που έµεινε στην Ιταλία στις
οµάδες, Καζέρτα και Πάβια, σηµείωσε
1 3957 πόντους από το 1 982-83 έως το
1 992-93.

Στους Ολυµπιακούς αγώνες της
Σεούλ 1 988 ανακυρήσσεται ο
πολυτιµότερος παίχτης και πρώτος
σκόρερ µε 338 πόντους σε 8 αγώνες
(42.3 µέσο όρο) το ίδιο και στους
Ολυµπιακούς της Βαρκελώνης (31 .6).
Είναι ο κορυφαίος σκόρερ όλων των
εποχών στους Ολυµπιακούς αγώνες από
το 1 980-1 996, σηµειώνοντας 1 093
πόντους. Κατέχει το ρεκόρ πόντων σε
έναν αγώνα Ολυµπιακού τουρνουά
σηµειώνοντας 55 εναντίον της Ισπανίας
το 1 988. Κατέχει την 4η καλύτερη
επίδοση όλων των εποχών στα
Παγκόσµια πρωταθλήµατα µε 48 πόντους
εναντίον της Αυστραλίας στη νίκη µε 1 00-
93 το 1 990 στην Αργεντινή. Τον Ιούνιο
του 1 987 στον τελικό των
Παναµερικανικών εναντίον της Αµερικής
πετυχαίνει 46 πόντους, οι 36 στο β µέρος
και βοηθά τη Βραζιλία να κερδίσει µε 1 20-
11 5 µέσα στο σπίτι των Η.Π.Α. στο Mark

Square Arena. Από τότε µετατρέπεται σε
συµβόλο όλου του Βραζιλιάνικου Έθνους.

Οδήγησε την Καζέρτα στη µεγάλη
κατηγορία της Ιταλίας, κερδίζοντας µαζί
της το κύπελλο του 1 988. Στη συνέχεια
πήγε στην Πάβια το 1 991 όπου και αυτήν
την έφερε στην πρώτη κατηγορία της
Ιταλίας. Το 1 997 πέτυχε 74 πόντους µε
την Bandeirabtes για το Βραζιλιάνικο
πρωτάθληµα. Με την Εθνική Βραζιλίας
είχε σε 326 µατς, 7963 πόντους. Οι
µεγαλύτερες νίκες όπως δήλωσε ο ίδιος
ήταν εναντίον της Μπόσνα Σεράγεβο για
το ∆ιηπειρωτικό κύπελλο το 1 978, τότε
έπαιζε στη Βραζιλιάνικη Σίριο και
εναντίον της Αµερικής στον Τελικό των
Παναµερικανικων αγώνων το 1 987.

Είναι µέλος τόσο του Hall of Fame της
FIBA όσο και του Naismith Memorial
Basketball Hal l of Fame. Το 1 991
ανακυρήχθηκε ένας από τους κορυφαίους
50 παίκτες της FIBA. Το προσωνύµιο
που είχε ήταν "Άγιο Χέρι".,για την
ευκολία του στο σκοράρισµα. Στους
Ολυµπιακούς αγώνες της Βαρκελώνης το
1 992 είχε πει "Μερικοί άνθρωποι ξέρουν
να παίζουν πιάνο και κάποιοι άλλοι να το
μετακινούν". "Ο καλύτερος τρόπος για να
δείξεις στον αντίπαλο σου ότι τον σέβεσαι
είναι να τον νικήσεις." Ενώ στους
Παναµερικανικους το 1 987 είχε πει:"Δεν
αγωνιζομαστε για αμοιβές και ρεκόρ, αλλά
για τα πρωταθλήματα, και αυτό που
κατακτήσαμε ανήκει στην πατρίδα μας."

Μιχαηλίδης Κώστας

"Τ ο Ά γ ι ο Χ έ ρ ι"
Όσκαρ Ντάνιελ Μπεζέρα Σµιθ
"Ο καλύτερος τρόπος

για να δείξεις στον

αντίπαλο σου ότι τον

σέβεσαι είναι να τον

νικήσεις."
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του Αλέξανδρου Αλοϊζι

Η πηγή του φόβουβρίσκεται στο μέλλον....Μεαφορμή αυτή τη φράση άρχισανα αναρωτιέμαι...
Απλή έκφραση ή όχι; Οφόβος για το μέλλον είναι μιαφυσική ανθρώπινη κατάστασηή κάτι που έχει χαρακτείσυνειδητά από κάποιους πιοψηλά, για να μπορούν ναχαλιναγωγούν τον κόσμο καινα τον ελέγχουν όπωςθέλουν;
Ο φόβος γενικά είναιένα αρχέγονο και φυσικόσυναίσθημα, που κυριαρχούσεστις πρώτες κοινωνίες, ότανο άνθρωπος δεν είχε τιςγνώσεις για να εξηγήσει ταφυσικά φαινόμενα και να τααποδεχτεί ως τέτοια ακριβώςπου ήταν, φυσικά. Τώρα όμωςγια πολλά πράγματα μετά απότόσες χιλιάδες χρόνια αυτόδεν μπορεί να δικαιολογηθείσε μία σύγχρονη κοινωνίαστον 21ο αιώνα και αυτοί οιφόβοι μας να είναι γενικώςλιγότεροι. Αυτό εντείνεταιλες και είναι προκαθορισμένοαπό κάποιους, ώστε οάνθρωπος να μην είναι ποτέελεύθερος από τους φόβους.Φόβους όχι για ο, τι δεν καταλαβαίνει αλλά για το τι θα κάνει στο μέλλον, πως θα πρέπει να ζει γενικότερα, με ποιακριτήρια, μέχρι ποιο σημείο η ελευθερία του θα είναι αληθινή, πως θα πρέπει να εκφράζεται ή πως δεν θα πρέπει ναεκφράζεται,πως να μην αρρωστήσει, να μην φτωχύνει, να πετύχει, αν θα ψηφιστεί καινούργιο μνημόνιο κ.α. αλλά και ναεπιλέγει αυτός (να νομίζει πως επιλέγει), με τον φόβο αν επιλέγει σωστά, τι θέλει, για όλα αυτά που έχουν να κάνουν μετη ζωή του, για τη ζωή του, για την ζωή των γύρω του, της οικογένειάς του, της ίδιας της κοινωνίας μέσα στην οποίασυμπεριλαμβάνεται κι αυτός.

Ο φόβος φιλάει τα έρημα ……… και θα τα φιλά για πολλά χρόνια στο μέλλον, αν δεν έχουμε το θάρρος και το θράσοςνα τ΄ αλλάξουμε και να σβήσουμε και τους φόβους και τους δυνάστες μας που τους τρέφουν και τους τρέφουμε χρόνιατώρα.

Φοβού...μη Φοβού
"Η Πηγή του Φόβου Βρίσκεται στο Μέλλον"Μίλαν Κούντερα

"Laodamia"
George William Joy 1844-1925




