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Το ελληνικό εκλογικό σύστηµα είναι το σύστηµα µε το οποίο
κατανέµονται οι βουλευτικές έδρες στα κόµµατα, στους
συνασπισµούς κοµµάτων και στους µεµονωµένους
υποψηφίους µε βάση τις ψήφους που έλαβαν στις
βουλευτικές εκλογές. Ρυθµίζεται από ειδικό νόµο, που
ονοµάζεται εκλογικός νόµος. Το ισχύον εκλογικό σύστηµα
ανήκει στην κατηγορία της ενισχυµένης αναλογικής,
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(µαθητή της Γ΄ τάξης του 1ου Εσπερνού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου)!

Με ένα ταξίδι δισεκατοµµυρίων ετών, από την

γέννηση του Σύµπαντος µέχρι την εµφάνιση

των πρώτων µορφών ζωής στη Γη και τη

σύγχρονη µετεξέλιξή τους, η νέα ψηφιακή

παράσταση του Νέου Ψηφιακού Πλανηταρίου

του Ιδρύµατος Ευγενίδου µε τίτλο «Εξέλιξη»

υπόσχεται να βυθίσει το κοινό στο µυστήριο

της δηµιουργίας και της προόδου.

1 00% ελληνικό προϊόν



Το άρθρο που ακολουθεί δηµοσιεύτηκε

στις 8 Αυγούστου 2011 στην σουηδική εφηµερίδα

Dagens Nyheter, ναυαρχίδας του σουηδικού

τύπου, και περιγράφει την κατάσταση στην

Ελλάδα αντικειµενικά, κόντρα στην κυρίαρχη

προπαγάνδα των ευρωπαϊκών ΜΜΕ (και των

σουηδικών ΜΜΕ δυστυχώς µεταξύ αυτών).

Η Ελλάδα βυθίζεται όλο και περισσότερο

στην οικονοµική κρίση. Η Κάισα Έκις Έκµαν

επισκέφτηκε µια παρεξηγηµένη χώρα µε ένα

διερρηγµένο κοινωνικό συµβόλαιο, όπου όλοι

συµφωνούν µεταξύ τους.

Πώς θα νιώθαµε αν όλα όσα µας ανήκαν

πουλιόνταν για να ξεπληρώσουµε δάνεια από τα

οποία δεν είδαµε ποτέ όφελος; Αν οι µισθοί µας

µειώνονταν στο µισό και τα λεφτά πήγαιναν

κατευθείαν σε ξένες τράπεζες; Και αν εµείς, ενώ

προετοιµαζόµασταν να ζήσουµε στο όριο

διαβίωσης, ως επιστέγασµα όλων

αποκαλούµασταν τεµπέληδες και κακοµαθηµένοι;

Αν κάποιος εξοικειωθεί µε αυτή την κατάσταση,

µπορεί να αποκτήσει µια ιδέα πώς είναι να είσαι

Έλληνας αυτή τη στιγµή.

Έχω µόλις επιστρέψει από την Ελλάδα. Σε

µία χώρα που βρίσκεται σε κρίση επικρατεί µια

ιδιαίτερη ατµόσφαιρα. Μια καχεξία και απελπισία,

αναµεµιγµένη µε την πολιτική αφύπνιση που

ακολουθεί µεγάλα γεγονότα και προκαλεί ευφορία.

Ξαφνικά, οι χαµηλοί µισθοί και η δυσκολία

πληρωµής των λογαριασµών, από ατοµικό

πρόβληµα του καθενός, απέκτησαν κοινό πολιτικό

περιεχόµενο.

Ορισµένοι σκέφτονται να µεταναστεύσουν.

Άλλοι να ρίξουν την κυβέρνηση. Μια αναγκαία

αντιασφυξιογόνα µάσκα κρέµεται σε πολλά σπίτια,

ως ανάµνηση των διαδηλώσεων των 28 και 29

Ιούνη, οπότε το κοινοβούλιο υπερψήφισε το

πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα. ∆εν νοµίζω ότι

έχω βρεθεί παλιότερα σε χώρα όπου όλοι µα όλοι

που συνάντησα να συµφωνούν. Είναι όλοι

αγανακτισµένοι µε το ευρώ, µε τη Γερµανία, µε την

κυβέρνησή τους και µε τους εαυτούς τους που την

ψήφισαν. Ύστερα από µια βδοµάδα στην Αθήνα,

µπορώ να πω ότι αν ήµουν Ελληνίδα, θα ήµουν κι

εγώ αγανακτισµένη.

Αυτά που µαθαίνουµε για την Ελλάδα από

τις σουηδικές εφηµερίδες είναι πάνω κάτω ότι οι

Έλληνες δουλεύουν πολύ λίγο και αµείβονται πολύ

καλά. Ο υπουργός Οικονοµικών της χώρας µας,

Άντρες Μπόρι, έχει δηλώσει ότι «οι Έλληνες

βγαίνουν στη σύνταξη στα 40». Στο άρθρο

«Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την Ελλάδα» της

1 7/6 στην Dagens Nyheter γραφόταν ότι οι µισθοί

στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί κατακόρυφα». Η

καγκελάριος της Γερµανίας Άνγκελα Μέρκελ έκανε

έκκληση στους Έλληνες να δουλεύουν

περισσότερο και να µην κάνουν τόσο πολύ καιρό

διακοπές. Όλα αυτά καρυκευµένα µε τη

συνηθισµένη µπούρδα περί ενός τεράστιου και µη

αποτελεσµατικού κράτους. Τώρα θα αναλάβει η

Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους δανείσει ακόµα

περισσότερα χρήµατα, αυτό θα µπορούσε να

βάλει σε µια τάξη τα πράγµατα, άρα γιατί

διαµαρτύρονται;

Τι τραγικός αχταρµάς

παραπληροφόρησης! Και τι τραγική έλλειψη

αλληλεγγύης προς µία χώρα που οφείλουµε τώρα

να υποστηρίξουµε! Οι Έλληνες εργάζονται τις

περισσότερες ώρες στην Ευρώπη - 42 ώρες τη

βδοµάδα σύµφωνα µε τη Eurostat, την

στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το

µέσο κατά κεφαλήν εισόδηµα είναι 803 ευρώ. Το

πραγµατικό όριο ηλικίας δεν είναι τα 40 χρόνια,

όπως ισχυρίζεται ο Άντερς Μπόρι, αλλά τα 61 ,4.

Πρόκειται δηλαδή για έναν από τους πιο

σκληρά εργαζόµενους και ταυτόχρονα πιο χαµηλά

αµειβόµενους λαούς της Ευρώπης. Όµως έχουν

µια χώρα που εξαρτάται από τον τουρισµό και όχι

από κάποια αµιγώς δικιά της µεγάλη παραγωγή.

Και µια χώρα µε ένα διερρηγµένο κοινωνικό

συµβόλαιο. Όπου ο κόσµος δεν εµπιστεύεται το

κράτος ενώ το κράτος δεν παρέχει στους πολίτες

του ούτε τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες. Και το

οποίο, ως επιστέγασµα όλων, βρίσκεται στη θηλιά

του ευρώ.

Κάθε εθνικό νόµισµα µπορεί να

παροµοιαστεί µε ένα ρούχο. Κάθε χώρα φορούσε

µέχρι πρότινος το ρούχο που της ταίριαζε.

Μπορούσε να το στενέψει και να το φαρδύνει αν

ήταν ανάγκη. Για παράδειγµα, µπορούσε να

υποτιµήσει το νόµισµά της σε περίοδο κρίσης, ή

να αυξοµειώνει τα επιτόκια ανάλογα µε τι ανάγκες

της.

Όταν όµως εισήχθη το ευρώ, όλες οι χώρες

έπρεπε ξαφνικά να φορέσουν τα ίδια ρούχα. Μόνο

που τα µέτρα των ρούχων πάρθηκαν για να

ταιριάζουν σε ορισµένες µόνο χώρες - όπως τη

Γερµανία και τη Γαλλία. Για άλλες χώρες, όπως η

Ελλάδα, το εν λόγω κουστούµι δεν ταίριαζε.

Η Ελλάδα κυβερνάται για δεκαετίες από

δύο «δυναστείες» - τη συντηρητική Νέα

∆ηµοκρατία και το σοσιαλδηµοκρατικό ΠΑΣΟΚ, µε

δύο οικογένειες στην κορυφή, µία στο κάθε κόµµα.

Και οι δύο κυβερνήσεις έχουν πάρει µεγάλα

δάνεια, αλλά λίγοι ξέρουν τι δρόµο πήραν τα

χρήµατα των δανείων. Πολλά από αυτά έχουν

εξαφανιστεί στη διαφθορά και σε σκοτεινά

συµβόλαια. Λέγεται ότι η κατασκευή ενός δρόµου

στην Ελλάδα κοστίζει πολύ περισσότερο απ' ότι

στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

καθώς παρεµβάλλονται πάρα πολλοί µεσάζοντες.

Ο λαός δεν θέλει να πληρώνει φόρους µιας και δεν

παίρνει τίποτα ως ανταπόδοση από το κράτος.

Ένα µεγάλο µέρος των φορολογικών εσόδων

πηγαίνει στη στήριξη µιας κρατικής

γραφειοκρατίας που υπάρχει για να εξυπηρετεί

µόνο τον εαυτό της. Ταυτόχρονα οι βασικές

κοινωνικές υπηρεσίες αποτελούν πονεµένη

ιστορία για τον κόσµο. Ένας ασθενής πρέπει να

πληρώσει φακελάκι στο γιατρό για να τον

φροντίσει, ενώ οι Έλληνες µαθητές χρειάζονται

ιδιαίτερα µαθήµατα για να ανταποκριθούν στις

σχολικές εξετάσεις. Και µέσα σ' όλα αυτά, ήρθε η

οικονοµική κρίση το 2008. Η Ελλάδα, η οικονοµία

της οποίας εξαρτάται από τον τουρισµό, επλήγη

ακόµα πιο σκληρά.

Υπό άλλες συνθήκες, η κυβέρνηση θα µπορούσε

να υποτιµήσει το εθνικό νόµισµα για βγει η χώρα

από την κρίση. Όµως µετά την εισαγωγή του

ευρώ, κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Η Ελλάδα

περιορίζεται από το κουστούµι της το οποίο δεν

µπορεί να βγάλει. Κι έτσι το κουστούµι

καταστρέφεται - µόνο που αυτό δεν επιτρέπεται να

συµβεί, καθώς το ίδιο φοράνε και οι υπόλοιπες

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι

προτιµότερο λοιπόν να πετσοκοφτεί αυτός που το

φοράει.

Αυτό ονοµάζεται «εσωτερική υποτίµηση»

και σηµαίνει απλά ότι αντί να υποτιµηθεί η αξία

του νοµίσµατος περικόπτεται το εισόδηµα του

λαού. Κατ' απαίτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (∆ΝΤ) και της

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οι Έλληνες

κρατικοί γραφειοκράτες έβαλαν σε εφαρµογή ένα

σχέδιο. Οι µισθοί θα συµπιεστούν και µεγάλα

τµήµατα γης θα ιδιωτικοποιηθούν. Παραλίες,

αεροδρόµια, εθνικές οδοί και κατά το ήµισυ όλες οι

δηµόσιες επιχειρήσεις θα ξεπουληθούν. Στην

πλατεία Συντάγµατος κυκλοφορεί µια φήµη ότι η

Ακρόπολη θα εξαγοραστεί από µια γερµανική

εταιρεία.

Έµενα στο σπίτι κάποιων νέων που

ανήκουν στη «γενιά των 700 ευρώ». Σύντοµα θα

µεταµορφωθούν στη «γενιά των 500 ευρώ». Είναι

στην ηλικία µου - 30 χρονών και πάνω - όχι τόσο

νέοι τελικά, όµως νιώθουν πιο νέοι απ' ότι είναι

καθώς ακόµα αναρωτιούνται τι θα κάνουν στο

µέλλον. Κανείς τους δεν έχει παιδιά. Το να κάνουν

παιδιά είναι κάτι αδιανόητο γι' αυτούς. Είναι

µορφωµένοι, έχουν πολλά χρόνια

πανεπιστηµιακών σπουδών στο ενεργητικό τους,

όµως δουλεύουν ευκαιριακά ως διακοσµητές

γάµων.

Ο ασφαλέστερος τρόπος να βρουν µια

σταθερή δουλειά ήταν παλιότερα δια µέσου του

κράτους, όµως αυτό πρόκειται τώρα να αλλάξει.

Η κατάσταση αυτή δεν είναι εντελώς άγνωστη· το

ίδιο ισχύει για τη γενιά µας σε όλη την Ευρώπη.

Μόνο που στην Ελλάδα συµπιέζονται επιπλέον οι

µισθοί µέχρι το κατώτερο όριο, µε πρόσχηµα την

κρίση.

Στην πλατεία Συντάγµατος διοργανώνεται

κάθε απόγευµα συνέλευση. Όταν βρέθηκα εκεί

στα µέσα του Ιούλη, ο αρχικός ενθουσιασµός είχε

κάπως υποχωρήσει. Οι συµµετέχοντες δεν ήταν

πια χιλιάδες, παρά εκατοντάδες. Ο καθένας

µπορούσε να πάρει το λόγο και να µιλήσει ενώ τα

θέµατα ήταν διάφορα: από προτάσεις για γενική

απεργία µέχρι εκκλήσεις να µην κλέβονται

αντικείµενα από τους συγκεντρωµένους στην

πλατεία. Ορισµένες ελληνικές λέξεις

στριφογυρίζουν επίµονα στο µυαλό µου. Μία από

αυτές είναι ο «Ισηµερινός», που Σηµαίνει

Εκουαδόρ. Ο πρόεδρος του Εκουαδόρ, Ραφαέλ

Κορέα, ήταν ένας µεγάλος ήρωας για την πλατεία.

Τρεις στους τέσσερις Έλληνες επιθυµούν η

Ελλάδα να ακολουθήσει το παράδειγµα του

Εκουαδόρ και της Αργεντινής: να κηρύξει στάση

πληρωµών του χρέους. Ένας στους τέσσερις

θέλει να φύγει η χώρα από το ευρώ. Αυτό που

πρέπει να καταλάβει κανείς είναι ότι οι Έλληνες

δεν είναι εξοργισµένοι µε ένα αναγκαίο κακό -

παρά µε ένα µη αναγκαίο κακό.

Το πακέτο στήριξης που δόθηκε στην

Ελλάδα δεν επιλύει την κρίση, παρά αναγκάζει τη

χώρα να βυθιστεί βαθύτερα σ' αυτήν. Αντί να

γίνουν επενδύσεις στην ύπαιθρο, να φτιαχτεί

κάποια παραγωγή που να µην βασίζεται στον

τουρισµό, να χτιστεί κράτος πρόνοιας και να

γεµίσει ο λαός αισιοδοξία, περικόπτονται τα

εισοδήµατα του κόσµου. Το ∆ΝΤ, διαβόητο για τις

πολιτικές λεηλασίας του στον τρίτο κόσµο, τα

µάζεψε και έφυγε από τη Λατινική Αµερική. Τώρα

κατασπαράσσει τα άκρα της Ευρώπης. Θα το

αφήσουµε αυτό να συµβεί;

Μαρτυρία από την Ελλάδα,

της Κάισα Έκις Έκµαν

08:09, 22 Σεπ 2011

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
(από tvxs)
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Mία από τις πιο ενδιαφέρουσες λαογραφικά ηµέρες του χρόνου, η Πρωταπριλιά,

αποτελεί έθιµο κοινό σχεδόν για τους περισσότερους λαούς του κόσµου.

Το έθιµο του «πρωταπριλιάτικου ψέµατος», έχει τις ρίζες του σύµφωνα µε την

επικρατέστερη εκδοχή στην αλλαγή του ηµερολογίου. Πιο συγκεκριµένα το

«πρωταπριλιάτικο ψέµα» το οφείλουµε όπως πιστεύεται στους Γάλλους και

συγκεκριµένα στον βασιλιά Κάρολο τον 9ο. Επί της βασιλείας του, 1 564, έγινε η

αντικατάσταση του Ιουλιανού ηµερολογίου µε το Γρηγοριανό ηµερολόγιο, έτσι

αποφασίστηκε η πρώτη ηµέρα του χρόνου, που έως τότε εορταζόταν την 1 η

Απριλίου, να γιορτάζεται την 1 η Ιανουαρίου.

Οι Γάλλοι δεν δέχθηκαν εύκολα την αλλαγή αυτή της ηµεροµηνίας του εορτασµού

της πρωτοχρονιάς, κυρίως οι άνθρωποι της υπαίθρου, συνεχίζοντας να εορτάζουν

ως ηµέρα αλλαγής του έτους και να στέλνουν δώρα την 1 η του Απρίλη. Αυτό

προκάλεσε τον χλευασµό των αστών αποκαλώντας τους «παλαιοµοδίτες»,

στέλνοντας τους κάλπικα πρωτοχρονιάτικα δώρα και προσκλήσεις σε ανύπαρκτες

γιορτές και λέγοντας τους πιπεράτα ψέµατα.

Μία άλλη εκδοχή έχει σχέση µε τους Κέλτες, που άρχιζαν το ψάρεµα την πρώτη

µέρα του Απρίλη. Το ξεκίνηµά τους στο ψάρεµα δεν ήταν συνήθως πετυχηµένο, αλλά

συνήθιζαν να διηγούνται ψεύτικες ιστορίες για καλή ψαριά, για πολλά και µεγάλα

ψάρια που έπιαναν τάχα στα δίχτυα τους. Μεγάλα ψάρια µπορεί να µην έπιαναν

πάντα εκείνοι οι τολµηροί ψαράδες, αλλά οι ιστορίες που διηγούνταν, όταν γύριζαν

από τις ψαριές τους, άφηναν τους ακροατές µε το στόµα ανοιχτό. Οι Γάλλοι λένε τη

χαρακτηριστική φράση "poison d' Avri l", που σηµαίνει κοροϊδευτικά "ψάρι του

Απρίλη".

Για κάποιους άλλους πάλι, οι πρωταπριλιάτικες φάρσες οφείλουν την ύπαρξή τους

στη γιορτή της «Kοροϊδίας και του Ξεγελάσµατος» της ρωµαϊκής Θεάς «Bένους

Aπρίλις», δηλαδή της Aπριλίου Aφροδίτης, που έδινε το έναυσµα για απελευθέρωση

του πνεύµατος ταυτόχρονα µε την οργιώδη απελευθέρωση της φύσηςU

Στην Ελλάδα διαφοροποιήθηκε το έθιµο και πήρε την γνωστή ελληνική χροιά. Η

βασική ιδέα βέβαια παραµένει ίδια. Λέµε αθώα ψέµατα µε σκοπό να ξεγελάσουµε το

«θύµα» µας. Σε κάποιες µάλιστα περιοχές της πατρίδας µας, θεωρούν ότι όποιος

καταφέρει να ξεγελάσει τον άλλο, θα έχει την τύχη µε το µέρος του όλη την υπόλοιπη

χρονιά ενώ σε αντίθεση το «θύµα» θα έχει γρουσουζιά τον υπόλοιπο χρόνο. Στη

Θράκη το βρόχινο νερό της Πρωταπριλιάς θεωρείται θεραπευτικό και γι ’ αυτό το

µαζεύουν σε µπουκάλι και πίνει απ’ αυτό ο άρρωστος.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ!! για ψεύτες, επαγγελµατίες ή ερασιτέχνες:

- Μην ξεχνάτε ποτέ το ψέµα που είπατε, όσο αυθόρµητο κι αν ήταν, γιατί µπορεί,

αργά ή γρήγορα, να χρειαστεί να το επαναλάβετε. Το έξυπνο πουλί από τη µύτη

πιάνεται, όπως λέει και ο θυµόσοφος λαός µας!

- Το ύφος είναι το ήµισυ του παντός. Γι’αυτό, προσέξτε όχι µόνο τι λέτε, αλλά και πως

το λέτε. Η σοβαρότητα πάντα κερδίζει εντυπώσεις. Αν είστε από αυτούς που

κοκκινίζουν ή χαµογελούν περίεργα όταν λένε ψέµατα, αφήστε τα καλύτερα, δεν σας

ταιριάζουν!

ΠΡΟΣΟΧΗ! ! !

Μη σας γίνει και συνήθεια! Είπαµε, τα ελαφρυντικά για την αθώωσή σας, ισχύουν

µόνο για την 1 η ηµέρα του Απριλίου.

Τις υπόλοιπες µέρες του χρόνου, το ψέµα απαγορεύεται αυστηρά!

ΤΑΦΛΑΝΙ∆ΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ

Λίγα λόγια για την ιστορία του ποδοσφαίρου.

Το άθληµα αυτό πρωτοξεκίνησε χιλιάδες έτη πριν σε

πολλά µήκη και πλάτη της γης. Ωστόσο η πατρίδα του

συγχρόνου ποδοσφαίρου είναι η Αγγλία. Το 1 863

ιδρύθηκε η Αγγλική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία και 8

χρονιά µετά την ίδρυση της αριθµούσε 50 σωµατεία ως

µέλη της. H πρώτη εµφάνιση ως άθληµα επίδειξης έγινε

στους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 1 896 και το

1 908 καταχωρήθηκε ως επίσηµο άθληµα στο Λονδίνο.

Από τότε µέχρι σήµερα το ποδόσφαιρο εξελίσσεται µαζί

µε την κοινωνία και την τεχνολογία σε πρακτικούς

τοµείς. Ωστόσο µία αξία έχει µείνει ίδια σε όλη τη

διάρκεια του, η χαρά του παιχνιδιού και η απόλαυση του

θεάµατος.

Από τα προσχολικά χρόνια τα παιδιά άρχιζαν να

παίζουν οµαδικά παιχνίδια µεταξύ τους. Όπως στην

κοινωνία υπάρχουν κανόνες έτσι και στο παιχνίδι

συµβαίνει το ίδιο. Άλλωστε µην ξεχνάµε ότι µέσα από το

οµαδικό παιχνίδι το παιδί µαθαίνει να συµβιώνει και να

συνεργάζεται µε τα άλλα παιδιά και είναι από τις πρώτες

επαφές του παιδιού µε την έννοια της κοινωνίας. Όµως

η πιο βασική δράση είναι η οµαδική συνεργασία και

προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος της οµάδας.

Ένα από τα οφέλη του ποδοσφαίρου είναι ότι σε

µαθαίνει να λειτουργείς και να σκέφτεσαι οµαδικά και όχι

ατοµικά. Επίσης να σέβεσαι τους συµπαίκτες και τους

αντίπαλους σου, να είσαι πειθαρχηµένος και φυσικά να

γυµνάζεις το σώµα σου.

Όσα χρόνια και αν περάσουν το όνειρο παραµένει

ίδιο. Η µαγεία µεταφέρεται από γενιά σε γενιά και το

άστρο δεν σβήνει ποτέ. Η σκέψη του παιδιού να γίνει

ποδοσφαιριστής, όχι απαραίτητα για τα χρήµατα ή την

δόξα, άλλα για αυτά που νιώθει κάθε φορά που παίζει

έναν αγώνα, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος. Τα

συναισθήµατα είναι πολλά και αναµειγνύονται συνεχώς

µεταξύ τους, ανάλογα µε την ροή του αγώνα. Όµως η

αίσθησή του είναι τόσο ζωντανή και µεγάλη που

µεταδίδεται και στους θεατές, κάνοντας τους να νιώθουν

ότι συµµετέχουν και αυτοί στο παιχνίδι. Μέσα σε λίγα

δευτερόλεπτα η χαρά της νίκης γίνεται λύπη όταν

δέχεσαι γκολ και η λύπη αφήνει την θέση της στην

απογοήτευση που µεταµορφώνεται σε προσπάθεια για

νίκη ξανά.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που

επηρεάζουν έναν αγώνα, η κακή διαιτησία είναι ο πιο

βασικός λόγος που επηρεάζει στο µέγιστο την ροή του

αγώνα και το αποτέλεσµα του. Αλλά δεν είναι ο µονός,

επίσης τον επηρεάζουν οι οπαδοί ¨ χούλιγκανς¨ που

βρίσκονται εκεί όχι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα

αλλά για να τον επηρεάσουν µε όποιο µέσο διαθέτουν.

Βέβαια κάποιες πρωτοβουλίες τους προέρχονται από

την διοίκηση της ίδιας της οµάδας για λόγους συνήθως

οικονοµικούς αλλά και ηθικούς, µετατρέποντας τις

οµάδες σε ανώνυµες εταιρίες µε σκοπό το ξέπλυµα του

µαύρου χρήµατος που έχουν εισπράξει παράνοµα.

Παρ’ όλα αυτά το ποδοσφαιρικό όνειρο ενός µικρού

παιδιού στις µέρες µας δύσκολα πραγµατοποιείται

αφού η κοινωνία είναι απούσα ως προς την ώθηση και

την στήριξή του. Όσο όµως και να προσπαθούν να µας

µετατρέψουν το όνειρο σε εφιάλτη δεν µπορούν να µας

στερήσουν το δικαίωµα να ονειρευόµαστε ένα καλύτερο

αύριο. .

ΣΑΛΑ ΕΓΙΟΝΑ

Η ΠΡΩΤΑΠΡΙΛΙΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟ "ΟΝΕΙΡΟ"
ΕΝΟΣΜΙΚΡΟΥΠΑΙ∆ΙΟΥ!
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Έγραψα αυτό το άρθρο που έχει ως θέµα του τις βουλευτικές εκλογές του 201 2,

χωρίς να έχω ως σκοπό µου να επηρεάσω κάποιον από εσάς που θα το

διαβάσετε. Αντίθετα, θέλω όλοι µας , να προβληµατιστούµε, για το εάν θα πάµε

για να ψηφίσουµε, ή αν θα απέχουµε (κάτι το οποίο έκανα εγώ όλες τις

προηγούµενες φορές). Μόνο που τώρα, τουλάχιστον όσο αφορά εµένα, αυτές οι

εκλογές είναι διαφορετικές. Ίσως για πρώτη φορά, να µας δίνεται πραγµατικά η

ευκαιρία, να αλλάξουµε κάποια πράγµατα. Ουτοπικό; Ίσως. Όµως, τόσα χρόνια,

βλέπουµε να εναλλάσσονται στην εξουσία οι «δυναστείες» του Πασοκ και της

Ν.∆.

Τα δύο αυτά κόµµατα παίρνουν τα τελευταία χρόνια τις περισσότερες έδρες. Αυτό

έχει σαν αποτέλεσµα να µπορούν να περνάνε κάθε είδους νοµοσχέδια, µνηµόνια,

τροπολογίες η ότι τέλος πάντων τους βολεύει και πάντα µε ισχυρή πλειοψηφία.

Έτσι, αφού αυτοί έχουν την πλειοψηφία στην βουλή, τα µικρότερα κόµµατα µε τα

ποσοστά που έχουν είναι πολύ δύσκολο να αντιδράσουν ουσιωδώς. Τα τελευταία

χρόνια έχουν γίνει µεγάλα σκάνδαλα που «βγάζουν µάτι» όπως, SIEMENS,

χρηµατιστήριο, Βατοπαίδι κ.α. Παρόλο λοιπόν που όλα αυτά έγιναν γνωστά,

υπήρχε και δυστυχώς, συνεχίζει να υπάρχει, ατιµωρησία. Η ατιµωρησία, δεν είναι

κάτι µαγικό. Πηγάζει µέσα από το σύστηµα, καλύπτεται από τον κρατικό

µηχανισµό, το σάπιο δικαστικό σύστηµα και νόµους που τούς προφυλάσσουν,

(τους ψηφίζουν και µόνοι τους), όπως η πολιτική ασυλία. ∆υστυχώς, ένα µεγάλο

κοµµάτι του λαού, τους ψηφίζει είτε γιατί «τσιµπάει» µε αυτά που λένε, είτε γιατί

ήθελαν να βολευτούν οι ίδιοι η τα παιδιά τους µε κάποια θέση στο δηµόσιο η για

διάφορες άλλες διευκολύνσεις. Ακόµα όµως και τότε, υπήρχε ένας µεγάλος

αριθµός ανθρώπων που απείχε γιατί δεν εµπιστευόταν κανένα κόµµα η πολιτικό

πρόσωπο, διευκολύνοντας όµως µε αυτή την στάση τον δικοµµατισµό και τα

κόµµατα του, που εξυπηρετούν ένα συγκεκριµένο πολιτικό σύστηµα: τον

καπιταλισµό. Τώρα, πιστεύω πως το καπιταλιστικό σύστηµα έχει προχωρήσει στο

επόµενο στάδιο του σχεδίου του που είναι ο αφανισµός της µεσαίας τάξης και η

δηµιουργία αφεντάδων και δούλων της σύγχρονης εποχής. Το σχέδιο για να µας

υποτάξουν ήταν απλό: Μας θόλωσαν τα µάτια µε δάνεια, δάνεια, ∆ΑΝΕΙΑ. Μέχρι

και διακοπές έστελναν µε αυτά, τα οποία είχαν το καµουφλάζ της «διευκόλυνσης».

Όχι φίλε µου, δεν έγινε τυχαία. Έγινε για να νοµίζεις ότι µπορείς να ζεις «χλιδάτα»

και να σε µετατρέψουν σε ένα καταναλωτικό και ανταγωνιστικό ον. Και ξέρεις κάτι;

Τα κατάφεραν. Αυτό είναι το κακό.

Κατάφεραν να κουρνιάζουµε στο σπιτάκι µας, µε 2 η και 3 τηλεοράσεις

αποβλακωµένοι, να έχουµε τα αµαξάκια µας και να λέµεUάστους µωρέ και

αυτούς στα παλάτια τους. Αφού και εµείς καλά περνάµε (προς το παρόν). Έτσι

τώρα, αυτοί γελάνε στα κρυφά. Έρχονται λοιπόν τώρα και σου παίρνουν το αµάξι

(που πήρες µε δάνειο), σου παίρνουν το σπίτι (που επίσης πήρες µε δάνειο), και

σε πετάνε στον δρόµο. Και όλα αυτά γίνονται γιατί αυτοί σε έκαναν να µην

µπορείς να τα πληρώσεις. Με την ακρίβεια, µε τους φόρους, µε τους νόµους –

µέτρα που αυτοί ψηφίζουν για το καλό σου και το καλό της χώρας, και µε την

ανεργία. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ποιοι είναι αυτοί; Πολύ απλά είναι µαφιόζοι. Είναι

η µαφία των τραπεζών η οποία συνεργάζεται µε τους µαφιόζους των

κυβερνήσεων. Είναι µασόνοι, που κυβερνούν το σάπιο αυτό σύστηµα που λέγεται

καπιταλισµός και είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη. Στόχος τους είναι

να ελέγξουν τον κόσµο και να φέρουν την ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. Τον Μάιο

(καλώς εχόντων των πραγµάτων), θα έχουµε εκλογές και τον Ιούνιο θα µας δοθεί

η «επόµενη δόση». Έτσι µας θέλουν. Πρεζάκια που περιµένουν την δόση τους.

Αν όµως καταφέρουµε να βάλουµε πάνω από 1 50 αντιµνηµονιακές έδρες µέσα

στην βουλή µε την ψήφο µας, τότε δεν αλλάζουµε απλά σελίδα αλλά. . βιβλίο.

Φεύγοντας από το µνηµόνιο θα πρέπει να γνωρίζουµε τι σηµαίνει αυτό. Π.χ.

χρεοκοπία, επιστροφή σε δικό µας νόµισµα και πολλές αλλαγές στο πολιτικό

σύστηµα και το σύστηµα διακυβέρνησης. Αρκεί πάντα, όπως είπαµε, οι

αντιµνηµονιακές έδρες να είναι πάνω από 1 50. Όµως, για να γίνει αυτό, θα

πρέπει να είµαστε ανοιχτοί στο µυαλό και συνειδητοποιηµένοι σε κάθε αλλαγή

που έρχεται, και αυτό θα το καταφέρουµε µόνο αν δουλέψουµε «µέσα µας» και

ανακαλύψουµε τα πραγµατικά µας πιστεύω, τα πραγµατικά µας θέλω, και να

σταµατήσουµε να δεχόµαστε επιρροές από όλα αυτά που µας έχουν πλασάρει και

µας έχουν φυτέψει µέσα στο µυαλό όλα αυτά τα χρόνια δηµιουργώντας µας

ψεύτικες ουτοπίες. Πρέπει να αντιδράσουµε. Ζούµε σε µια εποχή που ο κόσµος, η

ανθρωπότητα, αλλάζουν. Έχουµε την δυνατότητα να γίνουµε εµείς το πρότυπο

αυτής της αλλαγής, αρκεί να το πιστέψουµε και να αγωνιστούµε για αυτό. ΤΟ

ΟΠΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ. ΝΑ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ∆ΙΑΣΠΑΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ

ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ Ε∆Ω ΚΑΙ ∆ΕΚΑ∆ΕΣ ΧΡΟΝΙΑ. ΟΧΙ

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΑΛΛΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ.

Ο εβδοµηντάρης που µπήκε στην Εφορία

ουρλιάζοντας «δε θα µου πάρετε το σπίτι» και

πυροβόλησε στον αέρα, είναι µόνο η αρχή.

Ο επόµενος δεν θα πυροβολήσει στον αέρα. Θα

σηµαδέψει τον πρώτο κακοµοίρη ταµία- και µάλλον θα

πετύχει τον πρώτο κακοµοίρη φορολογούµενο που

ελπίζει να ρυθµίσει τις οφειλές του.

Και τις µολότοφ που είχε στην τσάντα, θα τις ανάψει

βγαίνοντας απ' το Πρωτόκολλο.

Η γιαγιά που αυτοπυρπολήθηκε για να µην είναι βάρος

στα παιδιά και τα εγγόνια της, είναι µόνο η αρχή.

Η επόµενη γιαγιά θα αυτοπυρποληθεί στο τοπικό

κατάστηµα του ΙΚΑ.

Αγκαλιά µε κάνα δυο υπαλλήλους.

Ο 68χρονος που γκάζωσε τη BMW και φούνταρε στο

λιµάνι του Πειραιά, είναι µόνο η αρχή.

Ο επόµενος θα παρασύρει στο διάβα του και µερικούς

ανυποψίαστους τουρίστες που ονειρεύονται διακοπές

στα Κουφονήσια.

Προσποιείστε τους «υπεράνω», τσαλαπατάτε όποιον

νοµίζετε ότι δεν έχει τρόπο να αντιδράσει, ψηφίζετε

νόµους- χειροπέδες για το καλό του έθνους, αλλά σε

πολύ λίγο θα το πάρετε χαµπάρι.

Με τα γερόντια δεν είναι να παίζει κανείς.

Τους κόψατε τη σύνταξη, τους απαξιώσατε, τους

εξευτελίσατε, δεν έχουν πια φράγκο για να παίρνουν

δωράκια στα εγγόνια τους, τους συστήσατε να πεθάνουν

µια ώρα αρχύτερα για να µην σας κοστίζουν στον

προϋπολογισµό, λεηλατήσατε τις οικονοµίες τους,

καταχραστήκατε τις εισφορές τους, τους λοιδορήσατε,

τους εξοντώσατε.

Ένα µόνο δεν σας πέρασε απ το µυαλό.

Τα γερόντια δεν έχουν τίποτα να χάσουν.

Τι τους νοιάζει αν, αύριο, βγουν στο δρόµο ζωσµένοι

εκρηκτικά- κι όποιον πάρει ο Χάρος;

Έτσι κι αλλιώς, το δικό τους ραντεβού µε το Χάρο είναι

ήδη κλεισµένο.

Το δικό σας;

ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΟΥΝ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ;ΕΚΛΟΓΕΣ 2012

ΣΥΜΕΩΝΙ∆ΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
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Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και

από το 2000 όλο και εντονότερα η Ευρώπη

ξαναβλέπει µπροστά της εφιάλτες ενός

παρελθόντος, που το θεωρούσε οριστικά

ξεπερασµένο: Ο ρατσισµός µε τη µορφή

του νεοναζισµού στη Γερµανία, η και µε

διάφορα προκαλύµµατα σε άλλες χώρες,

κάνει ολοένα και πιο αισθητή την παρουσία

του, µε εκδηλώσεις που χαρακτηρίζονται

για την ακρότητά τους. Υπάρχει µια

αφετηρία αντιδράσεων στη λογική της

τυφλής βίας, ένα πλήθος άλλων ενεργειών

ορισµένες από τις οποίες σε βάρος των

απανταχού µεταναστών δείχνουν το βάθος

της διείσδυσης των ρατσιστικών

αντιλήψεων και την κοινωνική δυναµική

που τις εκτρέφει. Πέρα από τους

νεοναζιστές της Γερµανίας, οι οποίοι

στρέφονται αδιακρίτως εναντίον όλων των

ξένων, που ζουν στην πατρίδα τους, ισχυρό

ρατσιστικό ρεύµα υπάρχει εδώ και χρόνια

στη Γαλλία, ενώ σταδιακά καλλιεργείται και

σε χώρες χωρίς ιδιαίτερο «παρελθόν»

όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, ακόµη

και η Ουγγαρία και η Τσεχία όπως βέβαια,

σε άλλο επίπεδο, και στη µαρτυρική χώρα

της Σερβίας και Μαυροβουνίου.

Για την πατρίδα µας οι κοινωνιολογικές

έρευνες υποστήριζαν µέχρι πρότινος, ότι

πρόβληµα ρατσισµού δεν φαίνεται να

υπάρχει. Σήµερα, από πολλούς ο

ρατσισµός προβάλλεται ως «πατριωτική

ιδεολογία».

Ανεξάρτητα από τη φαινοµενική αυτή

προσέγγιση του προβλήµατος του

ρατσισµού, αξίζει να παρατηρήσουµε ότι οι

αντιλήψεις που στηρίζουν την κατάταξη των

ανθρώπων σε «ποιοτικές» κατηγορίες

έχουν µεγάλη προϊστορία, που τους

επιτρέπει, παρά τον αντιεπιστηµονικό και

απάνθρωπο χαρακτήρα τους, να

επιβιώνουν και σήµερα.

Είναι ίσως αδύνατο να βρούµε κάποια

κοινωνία, από τις αρχαιότερες ως τις

σύγχρονες, στην οποία να µην

παρατηρούνται, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο

βαθµό, ρατσιστικές εκδηλώσεις. Με βάση

µάλιστα την κοινωνιολογική προσέγγιση

του ρατσισµού, που διακρίνει τα κριτήρια

του ρατσιστικού διαχωρισµού σε κοινωνικά-

πολιτισµικά (γλώσσα, θρησκεία,

πολιτισµικές ιδιαιτερότητες και συνήθειες)

και σε βιολογικά-φυλετικά (εθνική

καταγωγή, φυσιολογία, χαρακτηριστικά),

γίνεται σαφές το εύρος που αποκτά ο όρος

τόσο στο θεωρητικό επίπεδο, όσο και στην

καθηµερινή πρακτική του αναφορά. Στη

λογική αυτή στηρίχθηκε π.χ. κυρίως η

ευρωπαϊκή αποικιοκρατία για να εκπολιτίσει

ή και να «εξηµερώσει» τους λαούς της Ν.

Αµερικής, της Αφρικής και της Ασίας· και

στις περισσότερες περιπτώσεις άφησε

στο πέρασµά της εκατόµβες νεκρών και

συσσωρευµένα µίση. Κορυφαίο

ασφαλώς παράδειγµα της σύγχρονης

ιστορίας αποτελούν τα εγκλήµατα του

ναζισµού, που στο όνοµα της υπεροχής

της αρίας φυλής δε δίστασε να

χρησιµοποιήσει φρικιαστικά µέσα

εξόντωσης και εξευτελισµού του

ανθρώπου.

Αυτές οι πρακτικές ωστόσο που σήµερα

αναβιώνουν – χωρίς ποτέ να έχουν

πάψει ολοκληρωτικά να υπάρχουν είτε

στη µορφή του «απαρτχάιντ» της Ν.

Αφρικής είτε του σιωνισµού δεν

επέστρεψαν να λειτουργήσουν ως

στέρεο ιδεολογικό υπόβαθρο. Τίθεται

εδώ λογικά το ερώτηµα για τους

παράγοντες που ωθούν εκατοµµύρια

ανθρώπους σε µια αντιπαράθεση

βιαιότητας και µίσους, τη στιγµή µάλιστα

που οι θεωρίες για την ποιοτική διαφορά

των ανθρώπινων φυλών έχουν προ

πολλού καταρρεύσει και η σηµασία της

πολυτυπίας προβάλλει ως οικουµενική

αξία. Οι χώρες του λεγόµενου δυτικού

κόσµου παρουσιάζουν συµπτώµατα

οικονοµικής ύφεσης. Σε πολύ

µεγαλύτερο βαθµό ασφαλώς, η

οικονοµική κρίση πλήττει τις

αναπτυσσόµενες χώρες. Αν για τους

φτωχούς το όραµα της ζωής στην

«εύρωστη ∆ύση» αποτελεί ίσως τη

µοναδική λύση και ελπίδα, η αύξηση του

αριθµού των µεταναστών

συνειδητοποιείται συχνά από το µέσο

πολίτη, αλλά και από τους νέους που

τώρα µπαίνουν στον εργασιακό χώρο,

ως απειλή για τη δική τους θέση

εργασίας, για τη δική τους ευηµερία και

για τη δική τους επιβίωση. Και φυσικά για

λαούς που έχουν µεγαλώσει µε τις

καπιταλιστικές αξίες του ατοµικού

ευδαιµονισµού, δύσκολα υπάρχει θέση ή

περίσσευµα για τον αδύναµο «άλλον».

Τα 1 0 εκατοµµύρια µετανάστες στη

Γερµανία µαρτυρούν τις διαστάσεις του

φαινοµένου της οικονοµικής

µετανάστευσης και τον κοινωνικό ρόλο,

που είναι δυνατόν να παίξει κάτι τέτοιο.

Η φάση των οικουµενικών αλλαγών, που

διανύουµε, φέρνει στην επιφάνεια την

ανάγκη του συλλογικού προσδιορισµού

και της ένταξης.

Κάθε στοιχείο, συνεπώς πολιτισµικής

διαφοράς τονίζεται και ενισχύεται, σε

αντίθεση µε τα αντίστοιχα στοιχεία άλλων

λαών και εθνικοτήτων. Το αποτέλεσµα

είναι καθετί που δεν εντάσσεται σε ένα

εθνικόπολιτισµικό πλαίσιο να θεωρείται

απειλή και κίνδυνος και να

αντιµετωπίζεται µε κάποια η πολλή

επιθετικότητα. Παράλληλα ενεργοποιεί

προκαταλήψεις, που τις φέρνει στο

κέντρο της τοποθέτησης, απέναντι σε

άλλες εθνικές ή πολιτισµικές οµάδες. Οι

προκαταλήψεις αυτές βρίσκουν στους

νέους, οι οποίοι δεν διαθέτουν δικές

τους εµπειρίες, µια ιδιαίτερη απήχηση.

Ο ρατσισµός δίνει µια κάποια διέξοδο

σε ανθρώπους χωρίς σαφή ιδεολογικό

προσανατολισµό προσφέροντάς τους

έναν στόχο, άλλωστε το γεγονός ότι νέοι

άνθρωποι έχουν βρεθεί στο κοινωνικό

περιθώριο, αποτελεί µεγάλο δείγµα της

σηµερινής κοινωνικής και οικονοµικής

κρίσης.

∆εν είναι τυχαίο, τέλος, ότι πολλοί από

τους λαούς στους οποίους ανθεί σήµερα

ο ρατσισµός, έχουν παραδοσιακά µια

αίσθηση υπεροχής ή ανωτερότητας. Αν

δεν µάθουµε να συνυπάρχουµε σαν

άνθρωποι, ο φαύλος κύκλος της βίας και

του ρατσισµού, δεν θα κλείσει ποτέ.

ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ
ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ

ΜΑΣ

Β. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

&

Γ. ΠΑΝΤΣΙΟΣ
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Ο ισχύων εκλογικός νόµος είναι ο
νόµος 3231 /2004 "Eκλογή
βουλευτών", όπως τροποποιήθηκε
από το νόµο 3636/2008 ( Προκόπη
Παυλόπουλου).
Την πρωτοβουλία για το νόµο
3231 /2004 είχε ο Κώστας
Σκανδαλίδης ως Υπουργός
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης
και Αποκέντρωσης της τελευταίας
Κυβέρνησης Σηµίτη.
Ο νόµος 3231 δηµοσιεύθηκε στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις
11 Φεβρουαρίου 2004, αλλά δεν
ίσχυσε στις εκλογές του Μαρτίου
του 2004. Αυτό οφείλεται στην
πρόβλεψη του άρθρου 54 §1 του
Συντάγµατος µετά την
αναθεώρησή του το 2001 : οι
εκλογικοί νόµοι ισχύουν από τις
µεθεπόµενες εκλογές, εκτός εάν
ψηφισθούν από τα 2/3 των
βουλευτών, οπότε ισχύουν από τις
επόµενες.
Ο συγκεκριµένος νόµος δε
συγκέντρωσε τέτοια πλειοψηφία,
αφού ψηφίσθηκε µόνο από τους
βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και τον
ανεξάρτητο Στέφανο Μάνο. Η Ν∆
τον καταψήφισε ως υπέρµετρα
αναλογικό, το ΚΚΕ και ο
Συνασπισµός ως µη αναλογικό.
Σηµειώνεται ότι η νοµοθεσία περί
εκλογής βουλευτών εντοπίζεται σε
πληθώρα νόµων, οι οποίοι
βρίσκονται κωδικοποιηµένοι σε
ενιαίο κείµενο, που περιλαµβάνεται
στο Π.∆. 26/201 2 (ΦΕΚ 57 Α΄/1 5
Μαρτίου 201 2) .
Ο νόµος 3636/2008, µετά από
νοµοθετική πρωτοβουλία του
Υπουργού Εσωτερικών Προκόπη
Παυλόπουλου, τροποποίησε τον
3231 /2004, παραχωρώντας στο
πρώτο κόµµα 50 επιπλέον έδρες,
δηλαδή 1 0 περισσότερες σε σχέση
µε το νόµο του 2004.
Έτσι, οι έδρες που κατανέµονται µε
βάση το ποσοστό των κοµµάτων
είναι 250 αντί για 260, και άρα
το θεωρητικό ελάχιστο ποσοστό
για να πετύχει κάποιο κόµµα
βέβαιη αυτοδυναµία από 42.7%
(111 /260) των εγκύρων
µετατρέπεται σε 40.4% (1 01 /250).
Το ελάχιστο ποσοστό
αυτοδυναµίας 40.4% επί των
εγκύρων αλλάζει και δεν είναι
σταθερό (γίνεται µικρότερο)
ανάλογα µε το ποσοστό που θα
πάρουν τα κόµµατα που τελικά
µένουν εκτός βουλής.
Επίσης o νόµος 3636/2008
δυσχέρανε ιδιαίτερα τις
προεκλογικές συνεργασίες
κοµµάτων, καθότι η επιπλέον
παραχώρηση των 50 εδρών σε
συνασπισµό συνεργαζόµενων
κοµµάτων προς διευκόλυνση
σχηµατισµού αυτοδύναµης
κυβέρνησης λαµβάνει χώρα µόνο
αν ο µέσος όρος της δύναµης των
κοµµάτων που τον απαρτίζουν
είναι µεγαλύτερος από τη δύναµη
του αυτοτελούς κόµµατος που
συγκέντρωσε το µεγαλύτερο
αριθµό έγκυρων ψήφων.
Μέσος όρος θεωρείται το πηλίκο
του ποσοστού που έλαβε ο
ανωτέρω συνασπισµός προς τον
αριθµό των κοµµάτων που τον
αποτελούν. Αν για παράδειγµα ο
συνασπισµός των κοµµάτων Χ και
Ψ έχει συνολική δύναµη 43%

(µέσος όρος καθενός κόµµατος
21 ,5%) και το αυτοτελές κόµµα Ω
30%, στο τελευταίο θα δοθούν οι
επιπλέον 50 έδρες. Οι
τροποποιήσεις του νόµου αυτού θα
εφαρµοστούν στις πρώτες εκλογές
µετά από αυτές του 2009.

Εκλογικές περιφέρειες

Από τους 300 Βουλευτές οι 288
εκλέγονται µε σταυρό προτίµησης
σε εκλογικές περιφέρειες.
Οι υπόλοιποι 1 2 εκλέγονται από
δεσµευµένο συνδυασµό (λίστα) για
όλη την επικράτεια και ονοµάζονται
βουλευτές Επικρατείας.
Η Ελλάδα διαιρείται σε 57
εκλογικές περιφέρειες. Κάθε νοµός
αποτελεί µια εκλογική περιφέρεια
µε εξαίρεση τους νοµούς Αττικής
και Θεσσαλονίκης.
Ο νοµός Αττικής διαιρείται σε πέντε
εκλογικές περιφέρειες: την Α'
Αθηνών, τη Β' Αθηνών, την Α'
Πειραιώς, τη Β' Πειραιώς και την
Αττικής.
Ο νοµός Θεσσαλονίκης διαιρείται
σε δύο εκλογικές περιφέρειες: την
Α' Θεσσαλονίκης και τη Β'
Θεσσαλονίκης.

Εκλογικό σύστηµα

Σύµφωνα µε το ισχύον εκλογικό
σύστηµα, για να εισέλθει ένας
συνδυασµός ή ένας µεµονωµένος
υποψήφιος στη Βουλή, πρέπει να
έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 3%
των εγκύρων ψήφων πανελλαδικά.
Στα έγκυρα δε
συµπεριλαµβάνονται τα λευκά
ψηφοδέλτια. Αν για παράδειγµα
δώσουν 8.000.000 πολίτες έγκυρη
ψήφο, θα πρέπει το κόµµα ή ο
µεµονωµένος υποψήφιος να λάβει
τουλάχιστον 240.000 ψήφους,
προκειµένου να λάβει µέρος στην
κατανοµή των εδρών. Η ρύθµιση
αυτή έχει σκοπό την αποφυγή του
κατακερµατισµού των βουλευτικών
εδρών σε πολύ µικρά κόµµατα και
την ενίσχυση των µεγάλων
κοµµάτων, ώστε να σχηµατίζεται
ευκολότερα απόλυτη πλειοψηφία
εδρών στη Βουλή.
Ο νόµος 3231 /2004 εισάγει κατά τα
λοιπά νέο σύστηµα κατανοµής των
κοινοβουλευτικών εδρών σε όσους
ξεπεράσουν αυτό το ποσοστό.
Ως έγκυρες ψήφοι λογίζονται αυτές
οι οποίες δεν είναι λευκές ή άκυρες
(σηµαδεµένες, µουντζουρωµένες,
φάκελος χωρίς ψηφοδέλτιο κλπ.).
Ο µη συνυπολογισµός των λευκών
στις έγκυρες ψήφους έγινε µε
µεταγενέστερη ερµηνευτική
διάταξη, αυτή του άρθρου 1 του
νόµου 3434/2006, παρόλο που το
Ανώτατο Ειδικό ∆ικαστήριο (ΑΕ∆)
µε την υπ' αρ. 1 2/2005 απόφασή
του είχε κρίνει κατά πλειοψηφία (6
προς 5) ότι η αντίστοιχη ρύθµιση
του προηγούµενου νόµου ήταν
αντισυνταγµατική. Το δικαστήριο
είχε κρίνει ότι η λευκή ψήφος
διακρίνεται από την άκυρη και
αποτελεί ενάσκηση του εκλογικού
δικαιώµατος, γι ' αυτό και θα πρέπει
να λαµβάνεται υπ' όψιν. Οι
διατάξεις που ορίζουν ότι το
εκλογικό µέτρο ευρίσκεται χωρίς να
συµπεριληφθούν οι λευκές
ψήφοι «θίγουν τον πυρήνα της
λαϊκής κυριαρχίας και την ισότητα
της ψήφου και είναι αντίθετες προς

τις [. . . ] συνταγµατικές διατάξεις». Η
απόφαση αυτή πάντως ανέτρεπε
προηγούµενες αποφάσεις τόσο
του ίδιου του ΑΕ∆ όσο και του
Συµβουλίου της Επικρατείας, µε τις
οποίες η µη προσµέτρηση των
λευκών κατά την εξεύρεση του
εκλογικού µέτρου είχε κριθεί
σύµφωνη µε το Σύνταγµα .
Πιο συγκεκριµένα ο ισχύων
εκλογικός νόµος προβλέπει τα εξής
• Για να εισέλθει ένας συνδυασµός
(κόµµα, συνασπισµός κοµµάτων ή
µεµονωµένος υποψήφιος) στο
Κοινοβούλιο, πρέπει να λάβει
ποσοστό τουλάχιστον 3% επί των
εγκύρων ψηφοδελτίων της
επικράτειας (Άρθρο 5 του νόµου).
• Οι 250 από τις 300 έδρες
κατανέµονται βάσει απλής
αναλογικής, µε εκλογικό µέτρο το
κλάσµα {άθροισµα ψήφων όσων
ξεπέρασαν το 3%}/260 250.
Για να καθορισθεί ο αριθµός των

εδρών που λαµβάνει κάθε
συνδυασµός, γίνεται η διαίρεση
{ψήφοι συνδυασµού}/{εκλογικό
µέτρο}, µε το πηλίκο
στρογγυλοποιηµένο στον
προηγούµενο ακέραιο (πχ, εάν
προκύπτει 95,9, ο συνδυασµός
κερδίζει 95 έδρες). Εάν στο τέλος
της διανοµής µένουν αδιάθετες
έδρες λόγω των
στρογγυλοποιήσεων, αυτές
παραχωρούνται στους
συνδυασµούς µε τα µεγαλύτερα
υπόλοιπα από την παραπάνω
διαίρεση. Με βάση αυτόν τον
υπολογισµό κατανέµονται και οι
έδρες των βουλευτών Επικρατείας.
• Οι υπόλοιπες 50 έδρες
παραχωρούνται στον πρώτο
συνδυασµό, ανεξάρτητα από το
ποσοστό του ή τη διαφορά του
από το δεύτερο.
Η διάταξη αυτή, η οποία αποτελεί

στοιχείο πλειοψηφικού
συστήµατος, βασίζεται στη σκέψη
ότι επιτρέπει τη δηµιουργία
σταθερής κοινοβουλευτικής
πλειοψηφίας. Έτσι, για να
αποκτήσει ένα κόµµα την απόλυτη
πλειοψηφία των 1 51 εδρών στο
Κοινοβούλιο, δεδοµένου ότι είναι
πρώτο σε ψήφους και θα λάβει τις
40 50 έδρες, πρέπει να πάρει
τουλάχιστον άλλες 111 1 01 από τις
260 250 έδρες που κατανέµονται
µε την απλή αναλογική.
Άρα χρειάζεται ένα ποσοστό

42.69% 40.5% (111 /260 1 01 /250)
επί του συνόλου των εγκύρων
ψηφοδελτίων των κοµµάτων που
δικαιούνται έδρες, δηλαδή των
κοµµάτων που έχουν ποσοστό
µεγαλύτερο από το όριο του 3%.
Έτσι, όσο το άθροισµα των
ποσοστών των κοµµάτων που
βρίσκονται κάτω από το 3%
αυξάνεται, τόσο µειώνεται το
ποσοστό που απαιτείται να λάβει
το πρώτο κόµµα, ώστε να
αποκτήσει αυτοδυναµία. Στις
εθνικές εκλογές του 2007 το
άθροισµα των ποσοστών των
κοµµάτων κάτω από 3% ήτανε
3.08%.
Έτσι το ποσοστό που

απαιτούνταν για να λάβει το πρώτο
κόµµα οπωσδήποτε (δηλαδή χωρίς
τη χρήση υπολοίπου) 111 +40=1 51
έδρες ήτανε 41 .37%. Το πρώτο
κόµµα σε εκείνες τις εκλογές έλαβε
41 .83% και 11 2+40=1 52 έδρες. Με
βάση αυτόν τον υπολογισµό

βρίσκεται το πόσες έδρες
δικαιούται ένας συνδυασµός σε
όλη την επικράτεια, όχι όµως και
ποιες.
• Η κατανοµή των συγκεκριµένων
εδρών σε κάθε εκλογική
περιφέρεια είναι πιο περίπλοκη
διαδικασία. Για τον καθορισµό του
εκλογικού µέτρου (του αριθµού
ψήφων που αντιστοιχούν σε µια
έδρα), λαµβάνεται ως βάση, σε
αντίθεση µε την προηγούµενη
διαδικασία, το σύνολο των
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν
όλοι ανεξαιρέτως οι συνδυασµοί
στην οικεία εκλογική περιφέρεια,
ανεξάρτητα από το αν ξεπέρασαν
το όριο του 3%.
Το σύνολο των ψήφων αυτών

(χωρίς τα λευκά και τα άκυρα)
διαιρούµενο µε τον αριθµό των
εδρών που αναλογούν στην
περιφέρεια αυτήν δίνει το εκλογικό
µέτρο της συγκεκριµένης εκλογικής
περιφέρειας.
Έτσι κάθε περιφέρεια έχει το δικό

της εκλογικό µέτρο. Το σύνολο των
εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε
ένας συνδυασµός σε µια εκλογική
περιφέρεια διαιρούµενο µε το
εκλογικό µέτρο δίνει τον αριθµό
των εδρών που λαµβάνει ο
συνδυασµός στην εκλογική
περιφέρεια αυτήν. Όπως και στη
διαδικασία για όλη την επικράτεια,
κατά την πρώτη κατανοµή
λαµβάνεται υπ’ όψιν µόνο το
ακέραιο µέρος του πηλίκου (3,98 =
3 έδρες).
Το υπόλοιπο όµως, σε αντίθεση

µε τη διαδικασία για όλη την
επικράτεια, δεν κατανέµεται
αµέσως µε βάση το δεκαδικό
µέρος, αλλά οι έδρες που
αποµένουν λογίζονται ως
αδιάθετες και ακολουθείται άλλη
διαδικασία.
Για τη διάθεση των αδιάθετων

εδρών λαµβάνεται υπόψιν πλέον ο
αριθµός των εδρών που δικαιούται
ο κάθε συνδυασµός σε όλη την
επικράτεια µε βάση την πρώτη
διαδικασία.
Σε αυτό το στάδιο λαµβάνει και

το πρώτο κόµµα τις 40 50
επιπλέον έδρες που του
αναλογούν. Οι υπολειπόµενες
αυτές έδρες, ώσπου να
συµπληρωθεί ο αριθµός των
εδρών που δικαιούται να λάβει το
κόµµα σε όλη την επικράτεια, του
δίνονται στις περιφέρειες όπου έχει
µεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων
(µεγαλύτερο δεκαδικό µέρος στο
πηλίκο της διαίρεσης σε κάθε
εκλογική περιφέρεια).
Ο νόµος περιλαµβάνει επίσης
διατάξεις σχετικά µε το τυπικό της
διαδικασίας, τον αριθµό σταυρών
προτίµησης, καθώς και τον τρόπο
επανόδου στην υπηρεσία όσων
δηµοσίων υπαλλήλων
παραιτούνται για να θέσουν
υποψηφιότητα. Ορίζει ακόµα ότι σε
περίπτωση διαδοχικών εκλογών, οι
οποίες γίνονται πριν περάσουν 1 8
µήνες από τις προηγούµενες,
αυτές δε θα γίνουν µε σταυρό
προτίµησης, αλλά µε
δεσµευµένους συνδυασµούς
(λίστες), όπως στις εκλογές του
1 985.

Ισχύων εκλογικός νόµος

Γ. ΠΑΝΤΣΙΟΣ
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( Από τον Μονοδιάστατο Άνθρωπο )

“Είναι χαρακτηριστικός, για τη σύγχρονη βιοµηχανική κοινωνία, ο τρόπος που

καταπνίγει τις ανάγκες εκείνες που ζητούν απελευθέρωση, µαζί και την ανάγκη

απελευθέρωσης από κάθε άνεση, ανάπαυση και κοµφόρ, και παράλληλα στηρίζει

και δικαιολογεί την καταστροφική δύναµη και την καταπιεστική λειτουργία τής

κοινωνίας τής αφθονίας. Ο κοινωνικός έλεγχος γέννησε την ακατάπαυστη ανάγκη να

παράγεται και να καταναλώνεται το περιττό, την ανάγκη τής αποκτηνωτικής δουλειάς

που δεν είναι πραγµατικά αναγκαία, την ανάγκη µορφών ξεκούρασης που

υποβοηθούν και οξύνουν αυτή την αποκτήνωση, την ανάγκη να διατηρούνται

απατηλές ελευθερίες, όπως η ελευθερία τού ανταγωνισµού ανάµεσα σε τιµές απ’ τα

πριν καθορισµένες, η ελευθερία ενός αυτολογοκρινόµενου τύπου, η ελευθερία τέλος

να διαλέγεις ανάµεσα στις µάρκες και στις ετικέτες.

Περιχαρακωµένη από ένα καταπιεστικό σύνολο, η ελευθερία µπορεί να γίνει

αποτελεσµατικό όργανο καταπίεσης. Η δυνατότητα να εκλέγεις ελεύθερα αφέντες,

δεν εξαλείφει ούτε τούς αφέντες ούτε τούς δούλους.

Κι αν το άτοµο εκδηλώνει το ίδιο µε τη σειρά του, τις ανάγκες που άλλοι τού

επέβαλαν, αυτό δεν σηµαίνει ότι είναι αυτόνοµο, απλούστατα σηµαίνει ότι ο έλεγχος

είναι αποτελεσµατικός.

(Χερµπερτ Μαρκουζε'' ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος'').

(για µας τους νεώτερους που δεν πρέπει να

ξεχνάµε)

Ήταν ξηµέρωµα Κυριακής. Το ηµερολόγιο

έγραφε 30 Μαρτίου 1 952. Στους ερηµικούς δρόµους

της Αθήνας, µια µικρή φάλαγγα από στρατιωτικά

αυτοκίνητα κατευθύνεται προς το Γουδί. Φθάνοντας,

οι οπλισµένοι φρουροί πηδούν απ' τα καµιόνια και

πιάνουν τα άκρα. Σε λίγο, τέσσερις πολίτες µε τις

χειροπέδες κατεβαίνουν από το δικό τους όχηµα.

Είναι οι τέσσερις µελλοθάνατοι. . . Ανάµεσά τους ένας

µελαχρινός άντρας µε βλέµµα σταθερό, που κρατάει

στα χέρια του ένα µισοµαραµένο κόκκινο γαρίφαλο.

Είναι ο Νίκος Μπελογιάννης. Ο «άνθρωπος µε το

Γαρίφαλο». . . Οι µελλοθάνατοι στήνονται στον τοίχο

και, υπό το φως των προβολέων των αυτοκινήτων,

το εκτελεστικό απόσπασµα παρατάσσεται απέναντι

στον ανθρώπινο στόχο. Θαρραλέα, χωρίς

κουκούλες και λιγοψυχιές, στέκονται παλικαρίσια

µπρος στο θάνατο. Οι κάνες των όπλων,

αµερικανικής κατασκευής, υψώνονται. . . Ένα ακόµα

έγκληµα είχε διαπραχθεί, µέσα σ' εκείνο το ζοφερό

κλίµα, στη διάρκεια, αλλά και µετά την τραγωδία του

εµφύλιου πολέµου.

∆ίπλα του θυσιάστηκαν οι ∆ηµήτρης Μπάτσης,

Ηλίας Αργυριάδης και Νίκος Καλούµενος.

"Εµείς πιστεύουµε στο ωραιότερο ιδανικό που

διανοήθηκαν τα πιο προοδευτικά µυαλά της

ανθρωπότητας και η προσπάθειά µας είναι να γίνει

αυτό πραγµατικότητα για την Ελλάδα και τον κόσµο

ολόκληρο. . . ∆ικάζοντάς µας σήµερα, δικάζετε τον

αγώνα για την Ειρήνη, δικάζετε την Ελλάδα".

Νίκος Μπελογιάννης.(Απόσπασµα από την

οµιλία του –όχι «απολογία»- στο δικαστήριο).

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Πλησιάζουν µέρες εκλογών µέσα σε αυτήν την ταραγµένη περίοδο που ζούµε ως χώρα και είναι πολύ λογικό να έχουµε χάσει την

εµπιστοσύνη µας σε αυτούς του απαράδεκτους πολιτικούς που µε το δικό µας χεράκι και µε µια ίσως διεφθαρµένη ηθική από µέρους του

λαού οδηγήθηκαν στην εξουσία. Βλέποντάς τους έρχονται στο µυαλό µου οι σοφιστές, οι ρήτορες, οι λαοπλάνοι που µε του λόγους τους

πλάνευαν τον λαό και που καταδίκαζαν ή αθώωναν τους πολίτες κατά τη βούλησή τους ή την τσέπη του πελάτη τους .

Μήπως τελικά ζούµε και εµείς σε µια πλάνη ? σε αυτή που µας έχουν δόσει οι λεγόµενοι σωτήρες µας ή σε αυτή που έχουµε

δηµιουργήσει εµείς ή µε το να αναζητούµε πάντοτε περισσότερα για την δική µας τσέπη χωρίς να νοιαζόµαστε για τον διπλανό µας και να

έχουµε κάνει υπέρτατο σκοπό της ζωής µας το πώς θα αποκτήσουµε ένα καλύτερο αυτοκίνητο από αυτό που ήδη έχουµε ή µήπως χάσουµε

αυτό που έχουµε και την πολιτεία µας ερχόµενη αντιµέτωπη µε αυτό το σύστηµα που µας ξεζουµίζει σιγά σιγά και µας οδηγεί στην εξαθλίωση

µε µαθηµατική ακρίβεια; Ίσως για αυτό να φοβόµαστε να βγούµε από τα σπίτια µας και να αντιδράσουµε σε κάτι που βλέπουµε µε τα µάτια

µας που µας οδηγεί, 1 00 ή 200 χιλιάδες άνθρωποι σε µια διαδήλωση µιας χώρας 1 0 εκατοµµύριων δεν θα µας οδήγησει σε κανένα

αποτέλεσµα πιθανότατα.

∆εν ξέρω εάν µια τέτοια αναταραχή του λαού είναι γόνιµη για την χώρα. Ένα είναι σίγουρο ακόµα και αν δεν συµβεί αυτό θα έχουµε την

ευκαιρία να τους δείξουµε τις αληθινές προθέσεις του λαού την ώρα της κάλπης . Είναι επίσης απαραίτητο όλοι να δώσουµε το παρόν σε µια

τόσο κρίσιµη εκλογική αναµέτρηση ακόµα και για να δείξουµε την ισχυρή µας θέληση ότι κάτι σοβαρό πρέπει να γίνει µε αυτόν τον τόπο.

Έχετε προσέξει ότι κάθε πολιτικός, τις τελευταίες δεκαετίες που µας υπόσχεται κάτι, χρησιµοποιεί τη λέξη αλλαγή και πάντοτε εµείς την

εκλαµβάνουµε ως κάτι θετικό; Έτσι ηχεί στα αυτιά µας αλλά τελικά ποτέ δεν καταλαβαίνουµε προς τα που είναι αυτή η αλλαγή: αρνητική ή

θετική;

Στις φετινές(αλλαγές) έχω να παρατηρήσω το ξεπέταγµα διάφορων µικρών κοµµάτων που σχηµατίζονται της περισσότερες φορές από

πρώην στελέχη του ενός ή του άλλου κόµµατος , των λεγόµενων και µεγάλων, και προσπαθώντας να µας πείσουν ότι τα πρόσωπα αυτά

που τα απαρτίζουν δικαιούνται την ψήφο µας για να µας προσφέρουν και αυτοί τις δικές τους αλλαγές ή πέρνοντας κάποια έδρα σε αυτήν

τη βουλή να συνπορεύονται ή στην πορεία να απορροφηθούν από αυτά τα λεγόµενα µεγάλα κόµµατα και να εξαπατηθούµε ως λαός για

ακόµα µια φορά.

∆εν ξέρω τελικά τι θα είναι αυτό που θα µας Βάλει πάλι στον ίσιο δρόµο. Είµαι όµως σίγουρος ότι θα τον βρούµε εάν ψάξουµε βαθιά µέσα

στην Ελληνική ψυχή που µας έχει κρατήσει ζωντανούς µέσα στους αιώνες .

ΖΑΛΩΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η πλάνη µας!

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
Ν. ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΕΙΣΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΝΑ ∆ΙΑΛΕΞΕΙΣ�ΤΙ;
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Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης συνεχίζει τον διάλογο µε σηµαντικούς ξένους και Έλληνες καλλιτέχνες που µελέτησαν και αγάπησαν

την παιδική τέχνη.

Έχοντας ήδη φιλοξενήσει τα εικαστικά αφιερώµατα «Χρωµατίζοντας την Γκερνίκα του Πάµπλο Πικάσο», «Όταν τα παιδιά συνάντησαν τον

Πάουλ ΚλέεU»και «Παρέα µε τον Mirό» σε συνεργασία µε σηµαντικά Ιδρύµατα του εξωτερικού και έχοντας εστιάσει στο έργο του Παναγιώτη

Τέτση και του Γιάννη Μόραλη ως έµπνευση της παιδικής δηµιουργίας σε συνεργασία µε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύµατος

Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή στην Άνδρο, παρουσιάζει έργα ζωγραφικής και τρισδιάστατες κατασκευές παιδιών 5-1 3 ετών που εξερευνούν

το πυκνό εικαστικό ιδώµα αλλά και το συναρπαστικό εργαστήριο του µεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη.

Τα παιδιά, που συµµετέχουν στα 3µηνης και 8µηνης διάρκειας εικαστικά εργαστήρια του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (Μ.Ε.Π.Τ.),

είχαν την ευκαιρία, να δουν έργα του καλλιτέχνη, να τα σχολιάσουν και να οικειοποιηθούν ορισµένα από τα σύµβολά του, τους αφαιρετικούς

όγκους, τα συµπυκνωµένα επίπεδα χρώµατα και τα σχηµατικά γραφήµατα, το εικαστικό ιδίωµα, τη γλώσσα και τη γραφή του µεγάλου

Έλληνα ζωγράφου, παίζοντας µε τα υλικά ζωγραφικής, επεξεργαζόµενα τις φόρµες, πειραµατιζόµενα µε διάφορες τεχνικές, δοκιµάζοντας τη

συνύπαρξη διαφορετικών στοιχείων από τη θεµατολογία του καλλιτέχνη αλλά και προτείνοντας µια «νέα» ανάγνωση του πορτρέτου του.

Παράλληλα, προσεγγίζοντας µέσω φωτογραφικού υλικού το εργαστήριο και τα σύνεργα του Γκίκα, δηµιούργησαν αντίστοιχα τρισδιάστατα

εικαστικά αντικείµενα (καβαλέτα, πινέλα, παλέτες κ.ά.) που συµπληρώνουν ιδανικά την «επίσκεψη» των παιδιών στον κόσµο του καλλιτέχνη.

Η δηµιουργική αυτή διαδικασία πραγµατοποιήθηκε µε την καθοδήγηση των υπεύθυνων δασκάλων στα εικαστικά εργαστήρια, συνεργατών

του Μουσείου, εξειδικευµένων σε θέµατα τέχνης.

Η έκθεση «Στο εργαστήριο µε τον Γκίκα» πραγµατοποιείται µε την ευγενική χορηγία του Ιδρύµατος Λεβέντη.

Επιµέλεια έκθεσης

Ίρις Κρητικού, Ιστορικός Τέχνης, Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. του Μ.Ε.Π.Τ.

Αθανασία Σκληρού, µόνιµο στέλεχος Εκπαιδευτικού τµήµατος του Μ.Ε.Π.Τ.

Εγκαίνια έκθεσης: Κυριακή 11 Μαρτίου 201 2, 1 2.00

Οικογενειακό εικαστικό εργαστήριο «ΤέχνηUοικογενειακώς, στο εργαστήριο µε τον Γκίκα»

Κυριακή 11 Μαρτίου: 1 2.30-1 3.30 για γονείς και παιδιά 5-8 ετών

Κυριακή 11 Μαρτίου: 1 3.30-1 4.30 για γονείς και παιδιά 9-1 3 ετών

Υπεύθυνη: Χριστίνα Τσινισιζέλη, εικαστικός

Κυριακή 1 8 Μαρτίου: 1 2.30-1 3.30 για γονείς και παιδιά 5-8 ετών

Κυριακή 1 8 Μαρτίου: 1 3.30-1 4.30 για γονείς και παιδιά 9-1 3 ετών

Υπεύθυνη: Μαρίνα Στελλάτου, εικαστικός

Παιδιά και γονείς µαζί, έρχονται σε επαφή µε την καινούργια έκθεση του Μουσείου, µε δωρεάν είσοδο και δωρεάν συµµετοχή στο εικαστικό

εργαστήριο

Με την καθοδήγηση της υπεύθυνης εικαστικού, ανακαλύπτουν το έργο του καλλιτέχνη, παίζουν, και δηµιουργούν ένα οµαδικό έργο

Παρακαλώ σηµειώστε:

∆εν χρειάζεται κράτηση θέσης. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

Περιορισµένος αριθµός συµµετοχών: 25 άτοµα

Που και πότε

ΧάρτηςΜουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης > Πλάκα - Ακρόπολη

∆ιεύθυνση: Κόδρου 9 Τηλέφωνο: 21 0331 2621 -750

Τρίτη: 1 0:00 µε 1 4:00

Τετάρτη: 1 0:00 µε 1 4:00

Πέµπτη: 1 0:00 µε 1 4:00

Παρασκευή: 1 0:00 µε 1 4:00

Σάββατο: 1 0:00 µε 1 4:00

Κυριακή: 11 :00 µε 1 4:00

Εισιτήρια

Είσοδος ελεύθερη.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

ΝΙΚΟΣΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣΓΚΙΚΑΣΕΚΘΕΣΗΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΓΚΙΚΑ"

11 ΜΑΡΤΙΟΥ2012 ... 17 ΙΟΥΝΙΟΥ2012 | ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΠΑΙ∆ΙΚΗΣΤΕΧΝΗΣ> ΠΛΑΚΑ - ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
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Tο hip hop στην Ελλάδα σαν είδος µουσικής έχει

έρθει ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του '70, αρχές

δεκαετίας του '80 από τον ραδιοφωνικό σταθµό της

Αµερικάνικης βάσης στο Ελληνικό.

Αρχές '80 ήρθε και το break dance παρέα µε το

graffity. Τότε ξεκίνησαν οι πολλοί να ασχολούνται.

Οι πιο πολλοί απλά επειδή τους άρεσε. Υπήρξαν

πολλά crew σε graffity και break dance, και κάποια

κανονικά hip hop συγκροτήµατα όπως π.χ. οι

Marginals το '85 και οι F.F.C το '87.

Το 1 992, µετά από µια συναυλία των public enemy

στο κατράκειο, άρχισαν να βγαίνουν και δίσκοι.

Εκείνη την εποχή ξεκίνησαν τα περισσότερα

συγκροτήµατα (T.X.C, K.O.P, Active Member,

Soulbro κα) και όλοι αυτοί συνεργάστηκαν ώστε να

βγάλουν δἰσκο. Έτσι δηµιουργήθηκε η Freestyle

Productions και βγήκαν οι πρώτοι δίσκοι. Έκτοτε

δηµιουργήθηκαν πολλά γνωστά σχήµατα και

καλλιτέχνες του είδους. Εµείς όµως θα

ασχοληθούµε µε έναν συγκεκριµένο, ο οποίος είναι

και συµµαθητής µας. Τον Χρήστο Νατσιόπουλο,

ένα κοµµάτι του οποίου είχαµε την τύχη να

απολάυσουµε στο σχολείο κατά την διάρκεια µιας

εκδήλωσης.

Ο Χρήστος Νατσιόπουλος ξεκίνησε να ασχολείται

µε την µουσική στην ηλικία των δεκαπέντε στην

Ζάκυνθο, από όπου και κατάγεται. Υιοθέτησε το

ψευδώνυµο ‘’∆οκιµαστής’’ , καθώς τον εκφράζει η

αντίληψη πως η ζωή είναι µία δοκιµασία. Το 2007

ήρθε στην Αθήνα µε στόχο την δηµιουργία του

πρώτου του EP, το οποίο κυκλοφόρησε το 2008 και

ονοµάζεται ‘’Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ’’ .

Τον επόµενο χρόνο, το 2009, άρχισε να

προετοιµάζει την πρώτη του ολοκληρωµένη

προσωπική δουλειά, θέλοντας να εξελιχθεί τόσο

µουσικά όσο και στιχουργικά.

Έτσι το 201 0 κυκλοφόρησε το CD – LP ‘’ΦΤΑΙΜΕ

ΕΜΕΙΣ’’ . Έπειτα, στα τέλη του 2011 ανέλαβε την

παρουσίαση ενός project στο οποίο συµµετέχουν

καλλιτέχνες από τέσσερις χώρες, και για αυτό τον

λόγο το CD τιτλοφορείται ‘’4 NATIONS’’.

Περιµένουµε µε ανυποµονησία την επόµενη

δουλειά του.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ

HIP HOP. ΤΥΧΑΙΟ; ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ TOP 1 0

1 1 Listen

VEGAS - ΠΙΟ ΨΗΛΑ

2 6 Listen

REC FEAT MIKE - ΑΣΕ ΜΕ ΝΑ Σ' ΑΓΑΠΩ

3 2 Listen

T.N.S feat DEMY & OGE - ΜΟΝΟ ΜΠΡΟΣΤΑ

4 4 Listen

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝ∆Η - ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ

5 3 Listen

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ - ΜΗΝ ΠΑΣ ΠΟΥΘΕΝΑ

6 5 Listen

ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ & GOIN' THROUGH - ΕΝΤΑΞΕΙ

7 8 Listen

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ & ΜΗ∆ΕΝΙΣΤΗΣ - ΤΟ PARTY ∆ΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ

8 11 Listen

ΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΨΑΞΕ ΜΕ

9 9 Listen

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ - ΠΛΑΙ ΠΛΑΙ

1 0 7 Listen

ΠΕΓΚΥ ΖΗΝΑ - ΣΟΥ ΧΡΩΣΤΑΩ ΕΝΑ ΚΛΑΜΑ

ΞΕΝΟ TOP 1 0

1 Gotye – Somebody That I Used to Know (feat. Kimbra)

2 Vegas – Pio Psila

3 Michel Teló – Ai Se Eu Te Pego (GR Release)

4 Adrian Sina – Angel (feat. Sandra N.)

5 Foster the People - Pumped Up Kicks

6 Madonna - Girl Gone Wild

7 The Pierces - You'l l Be Mine

8 Ήβη Αδάµου – La La Love

9 David Guetta & Sia – Titanium (feat. Sia)

1 0 Ελευθερία Ελευθερίου – Aphrodisiac (Eurovision Version)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ

ΤΑ ∆ΕΚΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΑ ΣΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
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Αθήνα

Με ένα ταξίδι δισεκατοµµυρίων ετών, από

την γέννηση του Σύµπαντος µέχρι την

εµφάνιση των πρώτων µορφών ζωής στη

Γη και τη σύγχρονη µετεξέλιξή τους, η νέα

ψηφιακή παράσταση του Νέου Ψηφιακού

Πλανηταρίου του Ιδρύµατος Ευγενίδου µε

τίτλο «Εξέλιξη» υπόσχεται να βυθίσει το

κοινό στο µυστήριο της δηµιουργίας και της

προόδου.

1 00% ελληνικό προϊόν

Για πρώτη φορά, η οµάδα του Νέου

Ψηφιακού Πλανηταρίου δηµιούργησε µια

παραγωγή εξ ολοκλήρου ελληνική,

ξεκινώντας κυριολεκτικά από το µηδέν.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτό, έπαιξε το

λογισµικό Hive 3D το οποίο φέρει επίσης

ελληνική υπογραφή και συγκεκριµένα της

εταιρείας Eyelead Software.

«Μέχρι τώρα διεθνώς υπήρχαν ελάχιστα

προγράµµατα τα οποία χρησιµοποιούνταν

για τη δηµιουργία τρισδιάστατων εικόνων

animation και προσωπικά ενθουσιάστηκα

πραγµατικά γιατί νέα παιδιά από τη χώρα

µας κατάφεραν να φτιάξουν κάτι τέτοιο» λέει

στο «ΒΗΜΑ» ο διευθυντής του Νέου

Ψηφιακού Πλανηταρίου, κ. ∆ιονύσης

Σιµόπουλος.

«Η παράσταση αυτή προσεγγίζει την έννοια

της εξέλιξης από όλα τα στάδια της ύπαρξης

του Σύµπαντος. Είναι, δηλαδή, µια

σπονδυλωτή 40λεπτη παράσταση, όπου

στο πρώτο µέρος της υπάρχει µια εισαγωγή

που εξηγεί τη µετάβαση από τις

δεισιδαίµονες ιδέες του παρελθόντος, στην

επιστηµονική µεθοδολογία που ξεκίνησε µε

τον Θαλή τον Μιλήσιο και στη συνέχεια

ακολουθούν πέντε ενότητες: η εξέλιξη του

Σύµπαντος, των άστρων, του πλανήτη µας,

της ζωής και του ανθρώπινου πολιτισµού»

αναφέρει ο κ. Σιµόπουλος.

Τρισδιάστατη «κυψέλη» γραφικών

Το πρωτοποριακό λογισµικό το οποίο

αναπτύχθηκε αρχικά για τη δηµιουργία

βιντεοπαιχνιδιών, επέτρεψε σε έλληνες

τεχνικούς και καλλιτέχνες τον σχεδιασµό

τρισδιάστατων µοντέλων και animations.

«Από το πρώτο έτος των σπουδών µας,

φτιάξαµε µια παρέα µε έντονο ενδιαφέρον

για τα βιντεοπαιχνίδια, τα computer arts και

το προγραµµατισµό» περιγράφει ο

επικεφαλής της οµάδας κ. Ιωσήφ Ψιστάκης.

«Στα πλαίσια της έρευνας που κάναµε,

εντοπίσαµε σηµεία στη τεχνολογία που

µπορούσαν να βελτιωθούν, µεταξύ άλλων

την ανάγκη για ένα πιο άµεσο και

συνεργατικό µοντέλο ανάπτυξης παιχνιδιών.

Το 2002, ξεκινήσαµε να αναπτύσσουµε το

Hive 3D και το 2007 ιδρύσαµε την Eyelead

Software. Το Hive3D είναι µια πλατφόρµα

ανάπτυξης παιχνιδιών. Με ελάχιστες

τροποποιήσεις, το χρησιµοποιήσαµε για τη

δηµιουργία των τρισδιάστατων εικόνων της

"Εξέλιξης"».

Σύµφωνα µε τον κ. Ψιστάκη, δύο από τα

µεγαλύτερα προτερήµατα της

συγκεκριµένης πλατφόρµας είναι η πολύ

καλή ποιότητα εικόνας που προσφέρει αλλά

και η δυνατότητα του λεγόµενου

collaborative editing. Την σύνδεση δηλαδή

αποµακρυσµένων µεταξύ τους χρηστών,

προκειµένου να µπορούν να βλέπουν την

επιτόπου εξέλιξη του έργου και να

προβαίνουν σε οποιεσδήποτε αλλαγές

απαιτούνται.

«To Hive 3D µπορεί ακόµη να

χρησιµοποιηθεί σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη

παιχνιδιών για smartphones, υπολογιστές

και ταµπλέτες» προσθέτει ο ίδιος. «Μάλιστα

το ίδιο παιχνίδι µε ένα µόνο κλικ µπορεί

προσαρµόζεται αυτόµατα στις διαφορετικές

αυτές πλατφόρµες. Επιπλέον, το λογισµικό

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη δηµιουργία

προγραµµάτων που δεν είναι παιχνίδια,

όπως π.χ. µια αρχιτεκτονική εφαρµογή. Η

τελική αίσθηση όλων των παραπάνω είναι

φυσικά τρισδιάστατη» καταλήγει.

Τεχνολογική πολυτέλεια

Όπως υποστηρίζει από την πλευρά του ο

τεχνικός διευθυντής του Νέου Ψηφιακού

Πλανηταρίου, κ. Μάνος Κιτσώνας, το

συγκεκριµένο λογισµικό ήταν για την οµάδα

του µια πραγµατική πολυτέλεια. «Καταρχάς

είχαµε στη διάθεσή µας πολύ καλούς

καλλιτέχνες για την ανάπτυξη των

γραφικών. Συγχρόνως ήταν πολύ σηµαντικό

το γεγονός ότι το νέο λογισµικό

αναπτυσσόταν παράλληλα µε την

παραγωγή που ετοιµάζαµε. Αυτό είναι κάτι

πολύ σπάνιο και µας προσέφερε τη

δυνατότητα όταν τα πράγµατα δεν γίνονταν

όπως ακριβώς θέλαµε, να µπορούµε να

παρέµβουµε και να τα αλλάξουµε» εξηγεί.

«Μεγάλο προτέρηµα του Hive 3D αποτελεί

το ότι µπορεί κανείς να βλέπει το

αποτέλεσµα σε πραγµατικό χρόνο (real

time). Κάτι τέτοιο, συντοµεύει πολύ τη

διαδικασία της παραγωγής γιατί στην δική

µας περίπτωση ήταν σηµαντικό να κάνουµε

συνέχεια δοκιµές των αποτελεσµάτων

αυτών στον θόλο του πλανηταρίου που

αγγίζει το ένα στρέµµα – κάτι που από µόνο

του αποτελεί την πρωταρχική τεχνική

δυσκολία του όλου εγχειρήµατος. Χάρη στο

λογισµικό, ήµασταν σε θέση να κάνουµε

συνέχεια δοκιµές, αλλαγές στα χρώµατα,

στις θέσεις των µοντέλων στον θόλο κ.ά.»

τονίζει ο κ. Κιτσώνας.

Σκηνοθετική απελευθέρωση µέσω

χειριστηρίου

Η νέας παράσταση ολοκληρώθηκε µετά από

περίπου ενάµιση χρόνο σκληρής εργασίας.

Ο χρόνος αυτός ήταν ωστόσο αρκετά

µικρός εάν αναλογιστεί κανείς ότι όλα,

συµπεριλαµβανοµένων και των γραφικών,

φτιάχτηκαν από την αρχή.

«Πρόκειται για το απόλυτο όνειρο ενός

σκηνοθέτη, γιατί έχει τους ηθοποιούς του –

στην προκειµένη περίπτωση τους πλανήτες,

τα αστέρια του, τους δεινοσαύρους του κτλ.

– και τον περιβάλλοντα χώρο και τα στήνει

όλα σιγά-σιγά» αναφέρει ο σκηνοθέτης της

παράστασης Παναγιώτης Σιµόπουλος.

«Για παράδειγµα, στην πράξη προσθέταµε

δέντρα, φυτεύαµε γρασίδι, φτιάχναµε βουνά

µέσα στο Hive 3D. Στη συνέχεια παίρναµε

την κάµερα, δηλαδή το χειριστήριο και

συνθέταµε το τοπίο σε πραγµατικό χρόνο.

Αυτό για µένα, ως σκηνοθέτη, είναι πολύ

απελευθερωτικό: δηµιουργούσα εκείνη τη

στιγµή, ενώ µε συµβατικά προγράµµατα θα

έπρεπε να στήσουµε τα µοντέλα και το

περιβάλλον και στη συνέχεια να τα δούµε

όλα υπό µορφή wireframe (ουσιαστικά ως

όγκους και γραµµές). Κάτι τέτοιο ήταν εφικτό

από ξένες εταιρείες µέχρι τώρα, αλλά και

πάλι το ποιοτικό αποτέλεσµα ήταν πολύ

χαµηλότερο σε σχέση µε εκείνο που

προσφέρει η Eyelead Software. Mε άλλα

λόγια, τo Hive 3D επιτρέπει στον σκηνοθέτη

να ελέγχει την κάµερά του ως χρήστης

βιντεοπαιχνιδιού κατευθύνοντάς την όπου

αυτός επιθυµεί» επισηµαίνει ο κ. Π.

Σιµόπουλος.

Η εντυπωσιακή «βουτιά» στην εξέλιξη της

ζωής καταλήγει στη διαχρονική δίψα του

ανθρώπου να γνωρίσει νέους τόπους, νέες

εµπειρίες ή ακόµη και νέους πλανήτες. Γιατί

όπως είχε κάποτε πει ο πατέρας της

θεωρητικής αστροναυτικής Κονσταντίν

Τσιολόφσκι «η Γη µπορεί να αποτελεί την

κοιτίδα του ανθρώπινου πολιτισµού, κανείς

όµως δεν µένει για πάντα στην κούνια του».

Για τους ενδιαφερόµενους, η προβολή της

παράστασης έχουν ήδη ξεκινήσει στο Νέο

Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύµατος

Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387) από τις 2

Νοεµβρίου. Περισσότερες πληροφορίες

υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύµατος.

ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ψηφιακή «Εξέλιξη» στο Πλανητάριο

Ταξίδι στον χρόνο µε ελληνική υπογραφή
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ΣΡΙΝΙΒΑΣΑ ΡΑΜΑΝΟΥΤΖΑΝ

Υπάρχει η δυνατότητα να αναπτυχθούν ταχύτητες µέχρι 30Gbps

Η εταιρία Huawei παρουσίασε σε έκθεση µε θέµα την τεχνολογία ένα πρωτοπόρο επίτευγµα της, το Beyond LTE, το οποίο αυξάνει σηµαντικά

την απόδοση δικτύων επιτυγχάνοντας ταχύτητες έως 30Gbps . ∆ηλαδή 20 φορές υψηλότερη ταχύτητα από τα υπάρχοντα εµπορικά δίκτυα

LTE.

Ο κ. David Wang δήλωσε σχετικά:

«Τα κινητά δίκτυα αναπτύσσονται µε πρωτοφανή ρυθµό» Ο κ. David Wang είναι πρόεδρος του επιχειρηµατικού τοµέα Wireless Network της

εταιρίας Huawei. «Οι τεχνολογίες του µέλλοντος φέρνουν επαναστατική πρόοδο στην εξέλιξη των δικτύων όπως: µεγαλύτερη αποδοτικότητα

φάσµατος, ευρύτερο συνδυασµό φάσµατος, και γρηγορότερο ρυθµό πρόσβασης. Η τεχνολογία Beyond LTE της Huawei σηµατοδοτεί τη νέα

εποχή για την κινητή ευρυζωνικότητα».

Η τεχνολογία Beyond LTE της Huawei δηµιουργεί νέα δεδοµένα σχετικά µε τη δοµή κεραιών, την αρχιτεκτονική ραδιοσυχνοτήτων, την

ενδιάµεση συχνότητα αλγορίθµων και των MIMO για πολλαπλούς χρήστες. Βελτιώνει σηµαντικά την απόδοση του φάσµατος σε συστήµατα

κινητής επικοινωνίας, καθώς και την κατασκευή και λειτουργία ολοκληρωµένων

δικτύων. Το µόνο που δεν ανακοίνωσε η εν λόγω εταιρία, είναι το κατά πόσο ασφαλή είναι αυτά τα δίκτυα όσον αφορά την ακτινοβολίαU

Η τεχνολογία Beyond LTE αυξάνει την απόδοση δικτύων

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
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Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε,
Κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε κλειούνε.

Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει,
Και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι,
Κι ολόλευκο εσύσμιξε με τα’ ουρανού τα κάλλη.
Και μες στης λίμνης τα νερά, όπ’ έφθασε μ’ ασπούδα,
Έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα,
Που ευώδιασε τον ύπνοτης μέσα στον άγριο κρίνο,
Το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κι εκείνο.
Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη,
Η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι, με χίλιες γλώσσες κραίνει,
Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει.

Τρέμ’ η ψυχή και ξαστοχά γλυκά τον εαυτό της
Διονυσίου Σολωμού(από το ποίημα Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, σχεδίασμα Β΄)

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ

ΚΑΛΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
(ΡΑΝΤΕΒΟΎ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ)




