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Η ΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: 1 ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

9η Μαΐου 1945,
μέρα της Μεγάλης
Αντιφασιστικής
Νίκης των Λαών

Ήταν 30 Απρίλη του 1945. Μετά από σκληρές μάχες έπεσε το
Βερολίνο. 30 Απρίλη ώρα 21.50, η στιγμή που ο επιλοχίας Γιεγκόροφ
και ο λοχίας Καντάρια ύψωσαν την κόκκινη σημαία της νίκης, στον
τρούλο του Ράιχσταγκ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ο επιθανάτιος
χορός
των νετρονίων
Στην τελευταίαπροσομοίωσηπου παρουσιάζειη υπηρεσίαοπτικοποίησηςτης NASA, οεπιθανάτιοςχορός δύοάστρωννετρονίων τελειώνει με τη γέννησημιας μελανής οπής ίσως το πιο βίαιοφαινόμενο στο Σύμπαν.

Η ΕΛΛΑΣΠΩΛΕΙΤΑΙ

΄Εχει σοκάρει τους πάντες οκατάλογος της προς αξιοποίησηκρατικής περιουσίας από το ΤαμείοΑποκρατικοποιήσεων,
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σελίδα 2

Γ ρ ά μ μ α τ ο υ α ρ χ ι σ υ ν τ ά κ τ η
Άλλος ένας μαθητικός χρόνος τελείωσε. Για εμένα είναι ο τελευταίος. Ξαναξεκίνησα το σχολείοπριν από 6 χρόνια πηγαίνοντας στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καλλιθέας. Ο στόχος μου τότε ήταν νατελειώσω το γυμνάσιο που το είχα παρατήσει.
Εκεί γνώρισα πολύ αξιόλογους καθηγητές, (και σαν Ανθρώπους), αλλά και ένα διαφορετικό σύστημαεκπαίδευσης.
Όταν ήρθα στο ΕΠΑΛ μας, δεν πίστευα ότι θα τελείωνα κάποτε και θα έφτανα στο σήμερα και τη στιγμή πουθα πάρω απολυτήριο λυκείου, αλλά και ένα πτυχίο. Όπως επίσης δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβρισκα και εδώαξιόλογους καθηγητές και ως Ανθρώπους. Με εξαίρεση το τρίτο έτος κατά το οποίο είχαμε κρούσματα αυταρχισμού,τα υπόλοιπα έτη μπορώ να πω πως ήταν πολύ γεμάτα τόσο στο επίπεδο των γνωστικών αντικειμένων πουδιδάχτηκα, όσο και από πλευράς κοινωνικών και σχολικών δράσεων.
Εκτός από τους καθηγητές μας όμως, γνώρισα και πολύ αξιόλογους ανθρώπους μέσα από το μαθητικόδυναμικό του σχολείου μας και έκανα και κάποιες φιλίες που πολύ θα ήθελα, (τουλάχιστον όσον αφόρα εμένα), νακρατήσουν.
Ακόμα, θα ήθελα να προσπαθήσετε να κρατήσετε τις δράσεις του σχολείου μας ζωντανές, αφού είμαστεκομμάτι της τοπικής κοινωνίας και μπορούμε να αλλάξουμε ή να επηρεάσουμε καταστάσεις που μας αφορούν ωςπολίτες, αλλά και ως μαθητές. Δυστυχώς όμως (για την ώρα), δεν βλέπω να έχετε και πολύ κέφι, αλλά ωςαισιόδοξο άτομο που είμαι ευελπιστώ πως κάποια στιγμή θα το βρείτε και θα δράσετε αναλόγως.
Ευχαριστώ τον Θεό που σας γνώρισα όλους (αν και κάποιους όχι όσο θα ήθελα).
Εύχομαι από καρδιάς τα καλύτερα για όλους μας, μαθητές και καθηγητές και για τους αποφοίτους, καλήσταδιοδρομία.

Όσοι θέλετε να βοηθήσετε απευθυνθείτε στους μαθητές:Κεχαγιά Γιάννη, Μαργαρίτη Βικτώρια και Πάντσιο Γιώργο καθώς και στην Κ. Μπαρσούκη.
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Βλέποντας αυτό το βίντεο που «ανέβασε» ηκαθηγήτρια μας, κα Μπαρσούκη, στην σελίδα μας στοfacebook, αποφάσισα να γράψω δυο λόγια για τηνχαμένη ανθρωπιά μας, την οποία αρκετοί από εμάςψάχνουμε να την βρούμε.

Αυτό που (κατ΄εμέ) φταίει είναι το νέοκοινωνικοτεχνολογικοπολιτικοπολιτισμικό σύμπλεγμα, μετο οποίο προσπαθούμε να συμπλεύσουμε χάνονταςενίοτε τα αυγά και τα πασχάλια.
Σήμερα ζούμε σε μια κοινωνία αποξενοτισμού στηνοποία εκτός των άλλων, όντως η εμφάνιση κάποιουπαίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τρανό παράδειγμααποτελούν οι πολυεθνικές και άλλες εταιρίες στις οποίεςυπάρχει και αυστηρός ενδυματολογικός κώδικας.
Ο «πολιτισμός» που δημιουργήσαμε, είναιπιασμένος στα γρανάζια του υλισμού, καιυποβαθμίζει βαθύτατα ακόμα και τις ίδιες της αξίεςτης ανθρώπινης ζωής. Ο δε άνθρωπος, είναι σήμερααπλά ένα βραχυκυκλωμένο τσιπ σε ένα σύστημα πουυπολειτουργεί.
Είτε δεν θέλει, είτε με κάποιον τρόπο έχει στερηθείτο πνευματικό φορτίο που του αναλογεί. Το αποτέλεσμαείναι αυτό που βιώνουμε όλοι. Η βαθιά ανθρωπιστικήκρίση, η οποία δεν μπορούμε να πούμε πως είναι μόνοκάτι εποχιακό που μας ήρθε μαζί με την οικονομικήκρίση. Το ίδιο συνέβαινε και πρίν. Μόνο που τότεπερνάγαμε καλά και δεν μας ενδιέφεραν κανενός είδουςκρίσεις.
Είναι αρρώστια που πηγάζει μέσα από τιςκοινωνικές, πολιτικές και πνευματικές μας ρίζες, η οποίαμας σημαδεύει εσωτερικά απογυμνώνοντας την ψυχήμας, και εξωτερικά, με το απλανές βλέμμα της αγελάδας,ντύνοντάς μας με τα ενδύματα των αξιών των εταιριών.
Είναι μια κρίση που οφείλεται στον ραγδαίουποβιβασμό και την ατονία της πνευματικής υπόστασης,λόγω του «μοντέρνου» τρόπου ζωής. Έτσι, ο άνθρωπος

ξεφτίζει ολοένα και περισσότερο καθημερινά,απαξιώνοντας την κοινωνικότητα και την ανθρωπιά, καιπαραδίνεται φτωχός πνευματικά και αδύναμος ηθικά,μέσα στα γρανάζια ενός απάνθρωπου μηχανισμού πουονομάζεται «σύστημα», ο οποίος γεννά την απελπισία,την αποξένωση και την ανηθικότητα.
«Αν μπορεί να κατηγορηθεί η εποχή μας γιακάτι στα σοβαρά, είναι ότι απέκοψε τους δεσμούςπου ένωναν τους ανθρώπους μεταξύ τους».
Η τεχνολογία μέσω του μάρκετινγκ των εταιριών,μπόρεσε να διαλύσει σχεδόν όλες τις αρχές τηςκοινωνικότητας που έδεναν τους ανθρώπους μεταξύτους, την αλληλεγγύη και την πνευματική παράδοση. Καιαν δεν το έχουν καταφέρει στο βαθμό που επιθυμούσανμέχρι σήμερα, το σίγουρο είναι πως θα το κάνουν στοάμεσο μέλλον, αφού οι νέες γενιές, πλέον, είναιεθισμένες στην τεχνολογία.
Σιγά σιγά λοιπόν, οι άνθρωποι βυθίζονται σε ένανκόσμο που κυριαρχεί το εγώ και η μοναξιά. Αυτόσυμβαίνει και με τον άνθρωπο στο βίντεο. Ακόμη και σεέναν δρόμο μέσα στο πλήθος, είναι μόνος του. Καιαυτός, αλλά και οι υπόλοιποι που τον προσπερνούν.Ίσως βέβαια στην συγκεκριμένη περίπτωση του βίντεονα παίζει ρόλο η εμφάνιση, (ή να θέλει ο δημιουργός τουνα το παρουσιάσει έτσι), όμως, πιστεύω πως σε γενικέςγραμμές η αδιάφορη στάση των ανθρώπων είναι ίδιαακόμη και απέναντι σε όσους φοράνε κοστούμι.

Από τον κόσμο έχει χαθεί ο άνθρωπος.Αφανίστηκε και έγινε αριθμός. Έγινε ΑΜΚΑ, ΑΦΜ,ένα sms στο 69..κάτι, κωδικός στο facebook,προϋπολογισμός, πρωτογενές πλεόνασμα. Ζει καιπρωταγωνιστεί, χωρίς ο ίδιος να το ξέρει, σε μιααρχαία τραγωδία στην οποία στο τέλος όλοιπεθαίνουν έχοντας χάσει την ψυχή τους.

Πάντσιος Γιώργος

Κ ά τ ι π ά ε ι
σ τ ρ α β ά...
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΄Εχει σοκάρει τους πάντες ο κατάλογος τηςπρος αξιοποίηση κρατικής περιουσίας από τοΤαμείο Αποκρατικοποιήσεων, ο οποίος εκτός τωνάλλων περιλαμβάνει και έκταση που θεωρείται φιλέτοστην Ελαφόνησο.Πιο Ειδικά, πρόκειται για μια έκταση 175στρεμμάτων από τις παραλίες Σαρακίνικο και Σίμου τηςΕλαφονήσου που είναι στο δίκτυο Natura 2000 και στιςόποιες σχεδιάζεται να υλοποιηθούν εξοχικές κατοικίες καιξενοδοχεία.Ανάμεσα στις παραλίες – φιλέτα, υπάρχει και ηΜεγάλη Παραλία στο Κουτσουνάρι της Ιεράπετρας.Στην αγγλόφωνη «παρουσίαση» για την πώλησητης, το ΤΑΙΠΕΔ, αναφέρει ότι πρόκειται για μιαπαραλιακή έκταση 16.013 τετραγωνικών μέτρων ΧΩΡΙΣσυντελεστή δόμησης, ιδανική για την ανέγερση εξοχικώνκατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων..
Όλα αυτά έχουν προκαλέσει την αντίδραση τουδημάρχου της Ελαφονήσου κου Ψαρομμάτη, ο οποίος μεεπιστολή του επισημαίνει ότι: «Η παραλία του Σίμουστην Ελαφόνησο αποτελεί μία από τιςδιασημότερες στον κόσμο και βρίσκεται πρώτη στηλίστα των ομορφότερων παραλιών της Ευρώπης.Αυτό, δίχως αμφιβολία, το γνωρίζετε τόσο εσείςόσο και οι υποψήφιοι επενδυτές που αναζητάτε στοπλαίσιο της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.Αυτά που αγνοείτε ή τεχνηέντως παρακάμπτετεείναι τα ακόλουθα: η ιδιαιτέρου φυσικού κάλλουςπεριοχή της Ελαφονήσου έχει χαρακτηριστεί ωςΤόπος Κοινοτικής Σημασίας του δικτύου NATURA2000 για τη διατήρηση των φυσικών οικότοπων καιτης άγριας πανίδας και χλωρίδας. Τασημαντικότερα στοιχεία της Ελαφονήσου, που τηνκαθιστούν προστατευόμενη περιοχή Natura 2000,είναι οι αμμοθίνες και τα ενδημικά είδη χλωρίδαςπου εμφανίζονται αποκλειστικά στις παραλίες αλλάκαι στην ευρύτερη περιοχή της Ελαφονήσου. Οιαμμοθίνες έχουν διεθνώς χαρακτηριστεί ωςδασικές προστατευόμενες παραλίες, ενώ εξαιρετικόενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ενδημικά φυτά πουβρίσκονται στην Ελαφόνησο».

Από την άλλη μεριά, με ανακοίνωσή του το ΤαμείοΑποκρατικοποιήσεων επιχειρεί να διασκεδάσει τιςεντυπώσεις σημειώνοντας ότι: «αφενός η συγκεκριμένηέκταση δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα αξιοποίησης,αφετέρου το όποιο μελλοντικό σχέδιο αξιοποίησής της θατεθεί σε δημόσια διαβούλευση και ανοικτό διάλογο με τιςτοπικές και περιφερειακές αρχές με γνώμονα τηδιασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος», καισυνεχίζει:«Εξάλλου, οι χρήσεις που αναφέρονται στηνιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ είναι μόνο ενδεικτικές και σεκάθε περίπτωση αφορούν σε ιδιαίτερα ήπια καιοικολογική ανάπτυξη, με ειδική μέριμνα για τηνπροστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά ή καιπροστατευόμενων δημοσίων ακινήτων. Επιπλέον, ηόποια αξιοποίηση παραθαλάσσιων εκτάσεων προβλέπειρητά την ελεύθερη πρόσβαση των λουόμενων στιςπαραλίες». (Εδώ γελάνε).«Η πάγια διαδικασία για τηναξιοποίηση ακίνητης δημόσιας περιουσίας πουπροβλέπεται από τον ιδρυτικό νόμο του ΤΑΙΠΕΔπροϋποθέτει την κατάρτιση ΕΣΧΑΔΑ και περιλαμβάνειτρεις ουσιώδεις ασφαλιστικές δικλίδες: (1) κατάρτισηΣτρατηγικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΣΜΠΕ) για τηνόποια ανάπτυξη, όπου είναι αυτονόητος ο απόλυτοςσεβασμός στις περιβαλλοντικές και άλλες δεσμεύσειςκάθε ακινήτου, (2) δημόσια διαβούλευση με τις τοπικέςκοινωνίες και την Περιφερειακή Διοίκηση επί του σχεδίουανάπτυξης και την ΣΜΠΕ και (3) γνωμοδότηση τουΣυμβουλίου της Επικρατείας ως προς την πληρότητα τηςΣΜΠΕ και τη νομιμότητα της προτεινόμενης ανάπτυξης»τονίζει το Ταμείο.

Πάντως, κυβερνητικές πηγές αναφέρουν οτι ηλίστα του Ταμείου Αποκρατικοποιήσεωνπεριλαμβάνει εκτός των άλλων 110 ακίνητα καιεκτάσεις προς αξιοποίηση, (ακόμη καιαρχαιολογικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος) πουβρίσκονται στην Πλάκα (Αθήνα), την Αχαΐα, τηΧαλκιδική και την Κεφαλονιά και άλλες περιοχέςτης Ελλάδας.
Πάντσιος Γιώργος

Η παραλία Σίμος στην Ελαφόνησο

Η Ε Λ Λ Α Δ Α Δ Ε Ν Α Ν Η Κ Ε Ι
Σ Τ Ο Ν Κ Ρ Α Τ Ι Κ Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Σ Μ Ο...

Α Ν Η Κ Ε Ι Σ Τ Ο Λ Α Ο Τ Η Σ
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
Για ποια μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα μιλάτε κ. Γεωργιάδη;

«Ακόμα και οι ασφαλισμένοι καρκινοπαθείς βάζουν το χέρι στη τσέπη για τα φάρμακα τους»
Ο κ. Υπουργός Υγείας παίρνει μέρος σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, σε καθημερινή βάση, και δυστυχώςαναφέρει συνέχεια πολλές ανακρίβειες και πιο συγκεκριμένα για την – δήθεν – μηδενική συμμετοχή στα φάρμακατων ασφαλισμένων ασθενών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. Πρόσφατα το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσενέες χαμηλότερες τιμές για τα φάρμακα. Προκύπτουν όμως μερικά ερωτήματα, για αυτό και παρουσιάζουμε δύοπαραδείγματα όπου ένας ασφαλισμένος καρκινοπαθής από εκεί που δεν πλήρωνε τίποτα για τη θεραπεία του,πλέον καλείται να καταβάλει χρήματα.
Παράδειγμα 1ο
Η λετροζόλη αποτελεί εγκεκριμένη ορμονοθεραπεία για τον ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού στις
μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, τόσο σαν επικουρική (προφυλακτική θεραπεία) όσο και σαν 1ης γραμμής θεραπεία του
προχωρημένου ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου μαστού ή μετά από αστοχία στα αντιοιστρογόνα.
Η συνταγογράφηση της γίνεται με μηδενική συμμετοχή όπως αναγράφεται άλλωστε και στην συνταγή που λαμβάνει ο/η
ασφαλισμένος/η καρκινοπαθής ασθενής.Τα σκευάσματα που διατίθενται αυτή τη στιγμή είναι το πρωτότυπο με λιανική τιμή
70.59 ευρώκαθώς και 15 γενόσημα το φθηνότερο από τα οποία κοστίζει 50.67 ευρώ. Οι αναφερόμενες τιμές αφορούν ένα
κουτί φαρμάκου που καλύπτει τη θεραπεία ενός μηνός.Η ασφαλιστική τιμή (δηλαδή η τιμή που ο ασφαλιστικός φορέας
καλύπτει) είναι 41.38 ευρώ. Συνεπώς ο/η ασφαλισμένος/η καρκινοπαθής που χρειάζεται να λάβει την συγκεκριμένη
θεραπεία θα πρέπει να πληρώσει 9.29 ευρώ κατ΄ελάχιστον για ένα κουτί λετροζόλης επιλέγοντας το ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ γενόσημο
που κυκλοφορεί (λιανική τιμή του φθηνότερου γενόσημου 50.67 ευρώ ασφαλιστική τιμή 41.38 ευρώ = 9.29ευρώ).
Η λετροζόλη μπορεί να χορηγηθεί καθημερινά επί 5 έτη, συνεπώς το κόστος που θα πληρώσει ο ασφαλισμένος για το
πρωτότυπο συνολικά φθάνει τα 1752.60 ευρώ και για το φθηνότερο γενόσημο τα 557.40 ευρώ.
Παράδειγμα 2ο
Η γοσερελίνη αποτελεί επίσης εγκεκριμένη θεραπεία για τον ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο μαστού και τον ορμονοεξαρτώμενο
καρκίνο του προστάτη. Χορηγείται υποδορίως κάθε 28 ημέρες ή κάθε 12 εβδομάδες ανάλογα με τις οδηγίες του θεράποντος
γιατρού. Ο ελάχιστος χρόνος χορήγησης για τις προεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του μαστού
είναι 2 έτη ενώ για τους πάσχοντες από ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτου το φάρμακο χορηγείται μέχρι μη
ανταποκρίσεως ( με βάση τη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφία).
Και εδώ η συνταγογράφηση γίνεται με μηδενική συμμετοχή. Το σκεύασμα μηνιαίας χορήγησης που κυκλοφορεί έχει λιανική
τιμή 90.87 ευρώ ενώ η ασφαλιστική τιμή είναι 75.76 ευρώ. Συνεπώς η διαφορά που προκύπτει είναι 15.11 ευρώ το μήνα,
αλλά επειδή δεν κυκλοφορεί αντίγραφο του φαρμάκου στην αγορά ο ασφαλισμένος θα επιβαρυνθεί το ήμισυ της διαφοράς,
δηλαδή 7.55 ευρώ.
Το σκεύασμα που χορηγείται ανά 12 εβδομάδες κυκλοφορεί με λιανική τιμή 256.23 ευρώ και η ασφαλιστική τιμή είναι
227.27 ευρώ. Άρα σ αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα πρέπει να πληρώσει 14.48 ευρώ το τρίμηνο (για τους ίδιους
λόγους που αναφέρουμε παραπάνω).
Η γοσερελίνη μπορεί να χορηγηθεί για 2 έτη, οπότε το συνολικό κόστος για τον ασφαλισμένο για το μηνιαίο σκεύασμα
φθάνει τα 181.20 ευρώ.
Αξίζει να αναφέρουμε το άρθρο «Για αυξημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα φάρμακα προειδοποιούν φαρμακευτικές
εταιρείες» του http://health.in.gr/όπου αναφέρονται τα παρακάτω παραδείγματα:
Στην κατηγορία των αντιψυχωσικών φαρμάκων, σκεύασμα για την σχιζοφρένεια η συμμετοχή από 29€ αυξάνεται στα 58€,
 Φάρμακο που ανήκει στην κατηγορία των αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων, το οποίο λαμβάνουν ασθενείς μετά από οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου, αυξάνεται η συμμετοχή από 36,81 στα 68,81€,
 Για φάρμακο για την κατάθλιψη η συμμετοχή από 13€ πάει στα 23€, ενώ για το ίδιο σκεύασμα με διαφορετική
περιεκτικότητα αυξάνει από τα 9€ στα 16€,
 Για σπασμολυτικό ουροποιητικού που μέχρι πρότινος η συμμετοχή ήταν στα 17€ τώρα πλέον διαμορφώνεται στα 31€, ενώ
για διαφορετικής περιεκτικότητας ίδιο φάρμακοαυξάνεται από 19€ στα 35€,
 Για αντιϋπερτασικό φάρμακο η συμμετοχή αξάνεται από τα 7,5€ στα 13,5€,
 Τέλος, για σκεύασμα για την ακράτεια ούρων αυξάνει τη συμμετοχή από τα 9€ στα 18€»
Με βάση τα ανωτέρω παραδείγματα προκύπτουν εύλογα ερώτημα προς τον Υπουργό Υγείας:
Παραμένει μηδενική η συμμετοχή των καρκινοπαθών ασθενών όσον αφορά την χρόνια μηνοσοκομειακή τους φαρμακευτική αγωγή;Πόσα άλλα φάρμακα, που συνταγογραφούνται με μηδενική συμμετοχή, έχουν τις ανάλογες κρυφέςχρεώσεις για τους ασφαλισμένους;Γιατί το Υπουργείο Υγείας κρύβει αυτές τις χρεώσεις και δεν ενημερώνει τους πολίτες;Έχει αναλογιστεί το Υπουργείο Υγείας το ενδεχόμενο ότι πάρα πολλοί ασφαλισμένοι πολίτες θαοδηγηθούν σε πλήρες αδιέξοδο αφού θα αδυνατούν να πληρώσουν για την θεραπεία τους;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ(ΔΕΥΤΕΡΑΠΕΜΠΤΗ 10:0020:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:0019:00) και (ΣΑΒΒΑΤΟ 10:0014:00)ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 9631950ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: εντός της πρώην Αμερικανικής βάσης(δίπλα στο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικού, 200 μέτρα από την Τροχαία Ελληνικού)
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11 ΜΑΪΟΥ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΜΕΡΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΜΗΤΕΡΑ!
Νίκου Καζαντζάκη
από "Αναφορά στον Γκρέκο"

Οι ώρες που περνούσα με την μητέραμου ήταν γεμάτες μυστήριο. Καθόμασταν οένας αντίκρα στον άλλο, εκείνη σε καρέκλαπλάι στο παράθυρο, εγώ στο σκαμνάκι μου, κιένιωθα, μέσα στη σιωπή, το στήθος μου ναγεμίζει και να χορταίνει, σαν να’ ταν ο αγέραςανάμεά μας και βύζαινα.Από πάνω μας ήταν ηγαζία, κι όταν ήταν ανθισμένη, η αυλήμοσκομύριζε. Αγαπούσα πολύ τα ευωδάτακίτρινα λουλούδια της, τά’βαζε η μητέρα μουστις κασέλες και τα εσώρουχά μας, τασεντόνια μας όλη μου η παιδική ηλικία μύριζεγαζία.
Μιλούσαμε, πολλές ήσυχες κουβέντες,πότε η μητέρα μου δηγόταν για τον πατέρατης, για το χωριό που γεννήθηκε, και πότεεγώ της στορούσα τους βίους των αγίων πουείχα διαβάσει, και ξόμπλιαζα τη ζωή τους μετην φαντασία μου· δε μ’ έφταναν τα μαρτύριάτους, έβαζα κι από δικού μου, ωσότουέπαιρναν τη μητέρα μου τα κλάματα, τηλυπόμουν, κάθιζα στα γόνατά της της χάδευατα μαλλιά και την παρηγορούσα:
Μπήκαν στον Παράδεισο, μητέρα, μηστενοχιωριέσαι, σεργιανίζουν κάτω απόανθισμένα δέντρα, κουβεντιάζουν με τους αγγέλους και ξέχασαν τα βάσανά τους. Και κάθε Κυριακή βάζουν χρυσάρούχα, κόκκινα κασκέτα με φούντες και πάνε να κάμουν βίζιτα στο Θεό.
Κι η μητέρα σφούγγιζε τα δάκρυά της, με κοίταζε σα να μου έλεγε: «Αλήθεια λές;» και χαμογελούσε.Και τοκαναρίνι, μέσα από το κλουβί του, μας άκουγε, σήκωνε το λαιμό και κελαηδούσε μεθυσμένο, ευχαριστημένο, σαννα’ χε κατέβει από τον Παράδεισο, σαν να’ χε αφήσει μια στιγμή τους αγίους κι ήρθε στη γής να καλοκαρδίσει τουςανθρώπους.
Η μητέρα μου, η γαζία, το καναρίνι, έχουν σμίξει αχώριστα, αθάνατα μέσα στο μυαλό μου· δεν μπορώ πιανα μυρίσω γαζία, ν’ ακούσω καναρίνι, χωρίς ν’ ανέβει από το μνήμα της –από το σπλάχνο μου η μητέρα μου καινα σμίξει με τη μυρωδιά τούτη και με το κελάδημα του καναρινιού.
Ποτέ δεν είχα δει τη μητέρα μου να γελάει· χαμογελούσε μόνο, και τα βαθουλά μαύρα μάτια της κοίταζαντους ανθρώπους γεμάτα υπομονή και καλοσύνη. Πηγαινόρχουνταν σαν πνέμα αγαθό μέσα στο σπίτι, κι όλα ταπρόφταινε ανέκοπα κι αθόρυβα, σαν να’ χαν τα χέρια της μιαν καλοπροαίρετη μαγική δύναμη, που κυβερνούσε μεκαλοσύνη την καθημερινήν ανάγκη. Μπορεί και να’ ναι η νεράιδα, συλλογιζόμουν κοιτάζοντάς την σιωπηλά, ηνεράιδα που λεν τα παραμύθια, και κινούσε στο παιδικό μυαλό μου η φαντασία να δουλεύει: μια νύχτα ο πατέραςμου, περνώντας από τον ποταμό, την είδε να χορεύει στο φεγγάρι, χίμηξε, της άρπαξε το κεφαλομάντιλο, κι απότότε την έφερε σπίτι και την έκαμε γυναίκα του. Κι ολημέρα τώρα πάει κι έρχεται η μάνα μέσα στο σπίτι και ψάχνεινα βρεί το κεφαλομάντιλο, να το ρίξει στα μαλλιά της, να γίνει πάλι νεράιδα και να φύγει. Την κοίταζα ναπηγαινοέρχεται, ν’ ανοίγει τα ντουλάπια και τις κασέλες, να ξεσκεπάζει τα πιθάρια, να σκύβει κάτω απ’ το κρεβάτι,κι έτρεμα μην τύχει και βρεί το μαγικό κεφαλομάντιλό της και γίνει άφαντη.
Η τρομάρα αυτή βάσταξε χρόνια και λάβωσε βαθιά τη νιογέννητη ψυχή μου· κι ακόμα και σήμερααποκρατάει μέσα μου πιο ανομολόγητη η τρομάρα ετούτη: παρακολουθώ κάθε αγαπημένο πρόσωπο,κάθε αγαπημένη ιδέα, με αγωνία, γιατί ξέρω πως ζητάει το κεφαλομάντιλό της να φύγει.

Πάµπλο Πικάσο 1922
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Η 9η Μαΐου του 1945 είναι η μέρα τηςολοκληρωτικής συντριβής της φασιστικήςΓερμανίας, ανακηρύχθηκε ως η μέρα της ΜεγάληςΑντιφασιστικής Νίκης των Λαών. Έτσι, μ' αυτό τοχαρακτηρισμό, έμεινε στην ιστορία αλλά και στις καρδιέςόλων των λαών του κόσμου. Όμως πως φτάσαμε ωςαυτή την ημέρα;
Ήταν 30 Απρίλη του 1945. Μετά από σκληρέςμάχες έπεσε το Βερολίνο. 30 Απρίλη ώρα 21.50, ηστιγμή που ο επιλοχίας Γιεγκόροφ και ο λοχίαςΚαντάρια ύψωσαν την κόκκινη σημαία της νίκης,στον τρούλο του Ράιχσταγκ.
Στο Ράιχσταγκ πλέον κυματίζει η κόκκινη σημαία!Ο διοικητής της 3ης Στρατιάς κρούσης του κόκκινουστρατού, στρατηγός Β. Ι. Κουζνετσόφ, της στρατιάς πουανέλαβε την έφοδο για την κατάληψη του κτιρίουσυμβόλου της ναζιστικής Γερμανίας, αναφέρει στονστρατάρχη Γ. Ζούκοφ τη χαρμόσυνη είδηση.
Ήρθε όμως το οριστικό τέλος του πολέμου και ηνίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας; Όχι ακριβώς.
Ήταν στιγμές πριν το τέλος, πριν την οριστικήκατάληψη του Βερολίνου, για το οποίο μάχονταν ακόμηλυσσωδώς τα τελευταία υπολείμματα του ναζισμού. Στηδιαταγή που εκδόθηκε από τη διοίκηση του 1ουΛευκορώσικου μετώπου του σοβιετικού στρατού, πουανέλαβε το χτύπημα στην καρδιά της ναζιστικήςΓερμανίας για την τελική νίκη και την κατάληψη και τουΒερολίνου, αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής: "Πλησιάζειη ώρα της οριστικής νίκης κατά του εχθρού. ΗΣοβιετική σημαία κυματίζει πάνω στο κεντρικόκτίριο του Ράιχσταγκ στο κέντρο του Βερολίνου.Σύντροφοι μαχητές, υπαξιωματικοί, αξιωματικοίκαι στρατηγοί του 1ου Λευκορώσικου μετώπου!Εμπρός κατά του εχθρού, με το τελευταίο ορμητικόμας χτύπημα να αποτελειώσουμε το φασιστικόθηρίο στη φωλιά του και να φέρουμε πιο κοντά τηνώρα της οριστικής και ολοκληρωτικής νίκης κατάτης φασιστικής Γερμανίας".

Η νίκη βεβαίως δεν άργησε να'ρθει. Η ιστορική στιγμή τηςανάρτησης της σημαίας συμβόλου τουσοβιετικού λαού, ήταν μια πράξησυμβολική, που αποδείκνυε τηδύναμη του σοσιαλισμού και τουΚομμουνιστικού Κινήματος και στηδοκιμασία του πολέμου, όπου είχεγίνει μαζί με τη μεγάλη πατρίδα τουΛένιν η αδιάψευστη ελπίδα όλων τωνλαών για τη συντριβή του φασισμούκαι την ειρήνη στη Γη. Απέμενε όμωςτο τελικό χτύπημα, για την άνευ όρωνπαράδοση της Γερμανίας ώστε ναεπισφραγίσει την οριστική νίκη, ναδικαιώσει το αίμα των λαών στον πιοβάρβαρο πόλεμο που γνώρισε ηιστορία της ανθρωπότητας.

Στις 7 Μάη 1945 στην πόλη Ρεμς οι Γερμανοίυπέγραψαν με τους Άγγλους και τους Αμερικανούς,κρυφά από την ΕΣΣΔ, πράξη άνευ όρων παράδοσης. Ησοβιετική ηγεσία διαφώνησε με αυτή την πράξη των ΗΠΑκαι Αγγλίας. Απαίτησε να γίνει η άνευ όρων παράδοσηστο Βερολίνο, γιατί το κύριο βάρος του πολέμου τοσήκωσε ο σοβιετικός λαός και όχι οι σύμμαχοι .
Στις 9 Μάη 1945 και ώρα 0.43 στο Βερολίνουπογράφτηκε η πράξη άνευ όρων παράδοσης τηςφασιστικής Γερμανίας. Έτσι η μέρα αυτήκαθορίστηκε σαν Μέρα Νίκης κατά του φασισμού.

Στο σκληρό και αιματηρό πόλεμο κατά τηςφασιστικής Γερμανίας σκοτώθηκαν πάνω από 20εκατ. Σοβιετικοί άνθρωποι. Οι ΗΠΑ στον πόλεμοκατά της Γερμανίας και Ιαπωνίας είχαν 405χιλιάδες νεκρούς και η Αγγλία 375 χιλιάδες.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

9η Μαΐου 1945, μέρα της ΜεγάληςΑντιφασιστικής Νίκης των Λαών.
Η "Κόκκινη Σημαία" κυματίζει στο Βερολίνο



σελίδα 8

Στην τελευταία προσομοίωση που παρουσιάζειη υπηρεσία οπτικοποίησης της NASA, ο επιθανάτιοςχορός δύο άστρων νετρονίων τελειώνει με τηγέννηση μιας μελανής οπής ίσως το πιο βίαιοφαινόμενο στο Σύμπαν.
Η προσομοίωση ξεκινά με δύο άστρα νετρονίωνπου περιστρέφονται το ένα γύρω από το άλλο σεαπόσταση μόλις 18 χιλιομέτρων. Τα ίδια τα άστρανετρονίων κατάλοιπα από τον εκρηκτικό θάνατομεγάλων άστρων έχουν κι αυτά μικρή διάμετρο,περίπου 20 χιλιόμετρα, συγκεντρώνουν όμως απίστευταμεγάλη μάζα. Η πυκνότητά τους είναι τόσο μεγάληώστε ένα κουταλάκι από το υλικό τους θα ζύγιζεπερισσότερο από ολόκληρο το Όρος Έβερεστ. Ταάστρα νετρονίων στην προσομοίωση έχουν μάζα1,4 και 1,7 φορές μεγαλύτερη από του Ήλιου.
Στην αρχή του animation, η απόσταση πουχωρίζει τα δύο σώματα είναι μικρότερη από τιςδιαμέτρους τους και ολοένα μικραίνει. Καθώς ταάστρα πλησιάζουν το ένα το άλλο, αρχίζουν νααναπτύσσονται μεταξύ τους ισχυρές παλιρροϊκέςδυνάμεις που τα παραμορφώνουν (αυτό συμβαίνειεπειδή η πλευρά του ενός άστρου που κοιτάζει τοάλλο άστρο δέχεται ισχυρότερη βαρυτική έλξη απότην αντιδιαμετρική πλευρά και δημιουργεί έτσι μιαανισορροπία).
Το animation τρέχει σε αργή κίνηση, στηνπραγματικότητα όμως χρειάζονται μόλις επτάχιλιοστά του δευτερολέπτου μέχρι οι παλλιροϊκέςδυνάμεις να διαλύσουν το μικρότερο άστρονετρονίων και να εκτοξεύσουν το περιεχόμενό του σεέναν υπέρθερμο σπειροδειδή βραχίονα. Το δεύτεροάστρο καταπίνει ένα μέρος αυτού του υλικού. Έξιχιλιοστά του δευτερολέπτου αργότερα, το δεύτερο άστροέχει απορροφήσει τόση μάζα ώστε αδυνατεί πια νασυγκρατήσει το ίδιο του το βάρος. Σχεδόν ακαριαία,καταρρέει και δημιουργεί στο χωροχρόνο ένα σημείο

άπειρης πυκνότητας από το οποίοτίποτα δεν μπορεί ναδραπετεύσει: μια μαύρη τρύπα.
Η μαύρη τρύπα είναιεξ΄ορισμού μαύρη, ωστόσο τοanimation σημειώνει με μια γκρισφαίρα τον λεγόμενο ορίζοντατων γεγονότων της μαύρηςτρύπας, το όριο πέρα από τοοποίο δεν υπάρχει δυνατότηταδιαφυγής.Η μαύρη τρύπαπεριέχει το μεγαλύτερο μέροςαπό τη μάζα των άστρων,ωστόσο το ένα τέταρτο τουυλικού που περιείχαν τίθεταισε τροχιά και σχηματίζει ένανδακτύλιο ακτίνας 200χιλιομέτρων.
Όπως σημειώνουν οι ειδικοίτης NASA σε ανακοίνωσή τους, ησυγχώνευση δύο άστρωννετρονίων σε μαύρη τρύπαπιστεύεται ότι παράγει τις λεγόμενες εκλάμψεις ακτίνωνγάμμα ή GRB. Πρόκειται για πίδακες ενέργειας πουπηγάζουν από τους πόλους της μαύρης τρύπας καιδημιουργούνται από υλικό που θερμαίνεται και λάμπειπριν χαθεί για πάντα στη μελανή οπή.Οι εκλάμψεις αυτέςείναι συνήθως βραχύβιες, απελευθερώνουν όμως σε λίγαδευτερόλεπτα την ενέργεια που παράγουν τα άστραολόκληρου του Γαλαξία μας στη διάρκεια ενός έτους.Είναι μάλιστα τόσο ισχυρές ώστε θα μπορούσαν νααποστειρώσουν έναν πλανήτη αν τον έβρισκαν στοδρόμο τους σε απόσταση δεκάδων ετών φωτός.

Η εντυπωσιακή προσομοίωση δημιουργήθηκεστους υπερυπολογιστές του ΣτούντιοΟπτικοποίησης του Κέντρου Διαστημικής ΠτήσηςGoddard της NASA στο Μέριλαντ.

Μαργαρίτη Βικτώρια

ο ε π ι θ α ν ά τ ι ο ς χ ο ρ ό ς
δ ύ ο ά σ τ ρ ω ν ν ε τ ρ ο ν ί ω ν



σελίδα 9Ο ΝΕΟΣ "ΚΙΝΕΖΟΣ" ΥΠΕΡΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ο νέος Tianhe1A, που ανακοινώθηκε πρόσφατα από την Κίνα είναι ο ταχύτερος υπέρυπολογιστήςστον κόσμο με δυνατότητα εκτέλεσης 2.507 petaflops, δηλαδή 10 στη 15 δύναμη πράξεων κινητής υποδιαστολής(FLoating point OPerations per Second) σύμφωνα με την μέθοδο μέτρησης LINPACK.

Το νέο κινεζικό σύστημα ξεπερνά έτσι τον αμερικανικόJaguar της εταιρίας Gray και εξελίχθηκε από τον ΕθνικόΠανεπιστήμιο Αμυντικής Τεχνολογίας στο Τσανκσα, κάτι πουδείχνει ίσως και τον προσανατολισμό της Κίνας στη χρήση του.Το σύστημα βασίζεται σε συνδυασμό GPU (Graphics ProcessingUnits, Επεξεργαστών Γραφικών) με CPU (Central ProcessingUnits, Κεντρικών Επεξεργαστών πολλαπλών πυρήνων).
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έγιναν γνωστές,χρησιμοποιεί 7.168 Nvidia Tesla M2050 GPU και 14.336 CPU.Σύμφωνα με την Nvidia, θα χρειαζόταν έως και 50.000 CPU απόμόνα τους για να επιτευχθεί το ίδιο υπολογιστικό αποτέλεσμα.Τώρα όμως η επεξεργασία γραφικών «ξεφορτώνεται» από τουςκεντρικούς επεξεργαστές στους GPU.
Υπολογιστές αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητοι για τηνεξέλιξη πυρηνικών όπλων, καθώς προσομοιώνουν τηνδιαδικασία χωρίς την ανάγκη πραγματικών δοκιμών, αλλά καιτεχνολογίας στελθ, καθώς μπορούν επίσης να εκτελέσουνυπολογισμούς με πολλούς μεταβλητούς παράγοντες.

Φυσικά έχουν και τεράστιες δυνατότητες σε εμπορικές εφαρμογές, όπως στην Ιατρική και τηνσχεδίαση υλικών.
Βικτώρια Μαργαρίτη

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΤΟ ΣΕΡΝ
Να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή μας Κ. Κόλια για την ενημέρωσηπου έκανε για το πείραμα στο ΣΕΡΝ στην αίθουσα προβολών τουσχολείου μας την Τετάρτη 14/5/14 με τον πιο απλό και κατανοητότρόπο.
Το γνωστό πείραμα στo CERN (πλήρης τίτλος: Organisation Européennepour la Recherche Nucléaire «Ευρωπαϊκός Οργανισμός ΠυρηνικώνΕρευνών»), διατηρώντας τη σύντμηση (ακρωνύμιο) της αρχικήςονομασίας του Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire, είναι το μεγαλύτερο σε έκταση (πειραματικό)κέντρο πυρηνικών ερευνών και ειδικότερα επί της σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο. Βρίσκεται δυτικά τηςΓενεύης, στα σύνορα Ελβετίας και Γαλλίας. Ιδρύθηκε το 1954 από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες και σήμερα αριθμεί20 κράτημέλη*, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία είναι και ιδρυτικό μέλος
Το ΣΕΡΝ ερευνά τα συστατικά της ύλης και το είδος των δυνάμεων που την κρατούν ενωμένη. Οι ερευνητέςχρησιμοποιούν όλες τις, υψηλού επιπέδου, επιστημονικές δυνατότητες που τους παρέχει το εργαστήριο. Πρόκειταιγια επιταχυντές που επιταχύνουν τα μικροσκοπικά σωματίδια σε ταχύτητες λίγο μικρότερες από την ταχύτητα τουφωτός και ανιχνευτές που κάνουν τα σωματίδια αυτά "ορατά".

Η Συντακτική Ομάδα

Έκθεση σχετικά με το πείραμα στο "ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ"
12 Απριλίου31 Μαΐου,
Ίδρυμα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387, Παλ. Φάληρο.
Τηλ.: 210 9469600.
Είσοδος ελεύθερη..
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ΔΙΔΥΜΟΙ
21 Μαϊου21 Ιουνίου
(Κυβερνήτης Πλανήτης : Ερμής)
Τα γενικά χαρακτηριστικά
Οι Δίδυμοι είναι άνθρωποι

εξαιρετικά επικοινωνιακοί, που μέσα από την έκφραση αυτής της
ανάγκης τους δημιουργούν, οπουδήποτε και οποτεδήποτε. Είναι
άνθρωποι έξυπνοι, εφευρετικοί, διπλωμάτες. Ενδιαφέρονται για
όλους και για όλα. Η βιασύνη όμως τους κάνει να λένε ανακρίβειες
ή να παραπονιούνται άδικα για μια σχέση τους. Η φιλομάθεια και η
συνεχής κινητικότητά τους διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή
τους και αυτός ακριβώς ο συνδυασμός των δύο ιδιοτήτων τους ωθεί
να κάνουν δύο ή και περισσότερα πράγματα μαζί. Συχνά, όμως,
τους βασανίζει η αναποφασιστικότητα και δεν ξέρουν στο τέλος τί
να κρατήσουν και τι ν' αφήσουν, τι να ακολουθήσουν και τι να
απορρίψουν. Αφομοιώνουν εύκολα κάτι, γι' αυτό και έχουν μεγάλη
ικανότητα στις ξένες γλώσσες. Εκφράζονται τόσο όμορφα, που
επηρεάζουν πάντα τους άλλους. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι πολλοί
Δίδυμοι άφησαν εποχή ως καλλιτέχνες, δημοσιογράφοι ή
διπλωμάτες. Η επιδεξιότητα τους και η πληθωρική τους
δραστηριότητα τους βοηθούν να προκόψουν στο εμπόριο και σε
κάθε παραγωγική εργασία. Χάρη στη γοητεία και την ικανότητά
τους για δημόσιες σχέσεις, κατορθώνουν τα ακατόρθωτα. Πείθουν
και ξέρουν να ελίσσονται γρήγορα και πριν οι άλλοι καταλάβουν το
πως, έχουν αρχίσει να μιλούν για το αγαπημένο τους θέμα με
πληροφορίες γύρω από αυτό πολύ πιο σαφείς απ ό,τι θα
δικαιολογούσε μια απλή κατάρτιση τους.
Μερικά από τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον Δίδυμο είναι:
Δημοσιογράφος, δικηγόρος, ρεπόρτερ, μεταφραστής, διερμηνέας,
εκδότης, γραμματέας, συγγραφέας, καθηγητής ξένων γλωσσών,
Διευθυντής μάρκετινγκ, χρηματιστής, σύμβουλος, προγραμματιστής
υπολογιστών, Δάσκαλος γυμναστικής, χορευτής, σκιτσογράφος.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ
22 Ιουνίου22 Ιουλίου
(Κυβερνήτης Πλανήτης :
Σελήνη)
Τα γενικά χαρακτηριστικά

Όσοι ανήκουν στο ζώδιο του Καρκίνου είναι άνθρωποι τρυφεροί,
προστατευτικοί κι ευαίσθητοι. Έχουν την ανάγκη ενός ανθρώπου,
που να τους κάνει να αισθάνονται ασφαλείς και να μπορεί να
διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του γι' αυτούς. Οι συγκινήσεις και
οι ευαισθησίες, συχνά έντονες, γίνονται αφορμή ν' αλλάζουν
σχετικά εύκολα η διάθεση και η θέληση τους. Κατανοούν γρήγορα
τους γύρω τους ή τις αιτίες των γεγονότων, αλλά είναι από τη
φύση τους συνεσταλμένοι και ίσως μερικοί παρεξηγήσουν λίγο τη
σωστή τους αντίληψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι τους λείπει η επιμονή
στις επιδιώξεις ή ότι δεν αναλαμβάνουν δράση, όταν κάποιος ή
κάποιοι τους πληγώσουν και είναι ευτύχημα γι' αυτούς, γιατί
πληγώνονται πολύ εύκολα. Ακόμα όμως κι όταν περνούν στην
επίθεση, μέσα τους εξακολουθούν να είναι ευαίσθητοι, δεκτικοί και
πολλές φορές νιώθουν μιαν αβεβαιότητα. Θα μπορούσε κανείς, που
δεν τους γνωρίζει καλά, να τους χαρακτηρίσει άχρωμους
ανθρώπους, κρίνοντας τη συμπεριφορά τους σε μια φιλική
συντροφιά. Όμως δεν είναι αλήθεια, γιατί εύθυμοι γίνονται και
άνετοι, αρκεί να μην υπάρχουν στην παρέα αρκετοί άγνωστοι.
Αγαπούν τη διασκέδαση και χαρακτηρίζονται κοινωνικοί, μόνο που
το σπίτι και οι ανέσεις τους παίζουν πρωταρχικό ρόλο στη ζωή τους,
γι΄ αυτό και τους αρέσει να διασκεδάζουν σ΄ έναν γνωστό και
οικείο γι αυτούς χώρο.
Μερικά από τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον Καρκίνο είναι:
Νοσοκόμος, παιδίατρος, παιδοψυχολόγος, παιδαγωγός,
νηπιαγωγός, Αρχιτέκτονας, διακοσμητής, ξενοδόχος, αρχαιολόγος,
Ναύτης, ναυπηγός, Μάγειρας, δασονόμος, δασοκόμος,
πυροσβέστης.

ΛΕΩΝ
23 Ιουλίου22 Αυγούστου
(Κυβερνήτης Πλανήτης : Ήλιος)
Τα γενικά χαρακτηριστικά
Όσοι ανήκουν στο ζώδιο του Λέοντα,

είναι άνθρωποι με πολλά προτερήματα, πλούσια συναισθήματα και
έξυπνα επιχειρήματα. Νιώθουν την ανάγκη να εντυπωσιάζουν τους
άλλους, θέλουν να κερδίζουν τον θαυμασμό τους και συχνά ζητούν
να τους υπακούν. Η υπερηφάνεια, ο ενθουσιασμός και η
υψηλοφροσύνη είναι μέσα στο αίμα τους. Χωρίς να παύουν να είναι
συντηρητικοί, δεν τους λείπει η τόλμη. Η επιμονή και η θέληση
τους είναι βασικά στοιχεία του χαρακτήρα τους. Η αισιοδοξία,
ακόμα και στις δύσκολες στιγμές, δεν τους λείπει, αλλά αν
προδοθούν ή απογοητευτούν από ανθρώπους που αγαπούν, είναι
απαρηγόρητοι. Το χρήμα δεν είναι ο σκοπός της ζωής τους, αλλά
ένα μέσον για την προσωπική τους αναγνώριση. Είναι άνθρωποι
που δεν δέχονται καθόλου προσβολές και αν συμβεί αυτό, τότε
εξάπτονται τόσο, ώστε γίνονται πραγματικά λιοντάρια. Αν πάλι είναι
αναγκασμένοι να δεχτούν μια προσβολή, νιώθουν απογοητευμένοι.
Ένα βασικό τους γνώρισμα είναι η δυσκολία τους να πάρουν το
μέσο δρόμο ή να βρουν τη μέση λύση. Προσπαθούν όμως να
κατανοήσουν και τους γύρω τους γιατί γνωρίζουν ότι κανείς δεν
είναι τέλειος. Είναι αρκετά δύσκολοι στις κοινωνικές τους σχέσεις,
καθώς δεν πλησιάζουν εύκολα τους άλλους ανθρώπους.
Μερικά από τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον Λέοντα είναι:
Ηθοποιός, μουσικός, τραγουδιστής, σχεδιαστής μόδας, χρυσοχόος,
Καρδιολόγος, θεραπευτής, Έμπορος, πολιτικός, οργανωτής
εκδηλώσεων.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ
23 Αγούστου22 Σεπτεμβρίου
(Κυβερνήτης Πλανήτης : Ερμής)
Τα γενικά χαρακτηριστικά
Όσου ανήκουν στο ζώδιο της

Παρθένου χαρακτηρίζονται άνθρωποι μεθοδικοί, οργανωμένοι και
πρακτικοί. Λεπτολογούν το κάθε τι και χρησιμοποιούν κάθε στιγμή
το εύστροφο μυαλό τους βάζοντας τάξη σε ανθρώπους και
πράγματα. Σκοπός τους είναι τα συγκεκριμένα και χειροπιαστά
αποτελέσματα. Έχουν αδυναμία να αξιολογήσουν τη συμπεριφορά,
τις κινήσεις και τον τρόπο ζωής των άλλων. Κρίνουν βέβαια σωστά,
αλλά αυτό, χωρίς να το καταλαβαίνουν, τους κάνει λίγο
γκρινιάρηδες. Προικισμένοι με γούστο λεπτό, καταγίνονται
πετυχημένα με την τέχνη, τη λογοτεχνία ή την επιστημονική
έρευνα και έχουν μια ιδιαίτερη ικανότητα να εκτιμούν σωστά,
γεγονότα και καταστάσεις. Παράλληλα, διαχειρίζονται επιδέξια κάθε
οικονομικό θέμα κι έχουν να επιδείξουν ένα αξιόλογο εμπορικό
ένστικτο. Αγαπούν την καθαριότητα, την ακρίβεια, τη συνέπεια, τη
μεθοδικότητα. Δεν δίνουν μεγάλη σημασία στην επίδειξη και στα
πολλά λόγια, αλλά στα αποτελέσματα. Στη δουλειά τους
προσπαθούν πάντα να φανούν χρήσιμοι, γι' αυτό διακρίνονται για
την τυπικότητα και την αξιοπρέπεια τους. Ο Παρθένος είναι γενικά
συγκρατημένος στον συναισθηματικό τομέα και αρκετά
αινιγματικός. Την μια στιγμή δείχνει χαρούμενος και ενθουσιώδης,
ενώ την άλλη προτιμά την απομόνωση και τη μοναξιά. Πάντως όσο
σχολαστικός είναι ένας Παρθένος με τον εαυτό του άλλο τόσο είναι
και με τον ερωτικό του σύντροφο.
Μερικά από τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στον Παρθένο είναι:
Γιατρός, φαρμακοποιός, χημικός, σύμβουλος υγείας, Έμπορος,
ράφτης, γραμματέας, ψυχοθεραπευτής, Κριτικός λογοτεχνίας,
λογιστής, αρχιτέκτονας, Πιλότος, μηχανολόγος αυτοκινήτων,
κατασκευαστής μηχανών.

Κανελλοπούλου Ντίνα
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β ι β λ ί α Ένα μυθιστόρημα  σταθμός, της λεγόμενηςBeat Generation που άφησε εποχή τόσο για τοπεριεχόμενο όσο και για το στιλ γραφής. Οθρύλος θέλει τον Κέρουακ να ολοκληρώνει τοέργο σε τρεις μόλις εβδομάδες, γράφονταςακατάπαυστα όχι σε φύλλα αλλά σε ένα καιμοναδικό ρολό χαρτιού μήκους 37 σχεδόνμέτρων, σαν να έγραφε γράμμα σε έναν φίλοκαι με ύφος που αντικατοπτρίζει τον ρευστόαυτοσχεδιασμό της τζαζ.

ΥΠΟΘΕΣΗ"Ο Σαλ Πάρανταϊς, ένας 24χρονος συγγραφέας,γνωρίζει τον Νταν Μοριάρτι, έναν 20χρονο πρώηνφυλακισμένο με ευέλικτη ηθική, «τρομακτικάενθουσιασμένο με τη ζωή» και την όμορφη σύζυγότου, Μέριλου. Οι τρεις τους περνάνε τις έντονες καιγεμάτες αλκοόλ νύχτες τους, κάνοντας όνειρα γιαέναν άλλο, διαφορετικό κόσμο, ενώ μπροστά τουςανοίγεται ένα συναρπαστικό ταξίδι στουςατέλειωτους αυτοκινητόδρομους των ΗΠΑ."

«Οι μόνοι άνθρωποι που υπάρχουν για μένα είναι οι τρελοί, αυτοί που τρελαίνονται να ζήσουν, τρελαίνονται να
μιλήσουν, τρελαίνονται να σωθούν, που ποθούν τα πάντα ταυτόχρονα, αυτοί που ποτέ δε χασμουριούνται ή λένε
έστω και μία κοινοτοπία, αλλά που καίγονται σαν τα μυθικά κίτρινα ρωμαϊκά κεριά, που σκάνε σαν
πυροτεχνήματα ανάμεσα στα αστέρια κι από μέσα τους ξεπηδά το μπλε φως της καρδιάς τους, κι όσοι τους
βλέπουν κάνουν: Αααα!!!! με θαυμασμό».

Από την εισαγωγή του βιβλίου ''Στο δρόμο'' του αντιπροσωπευτικότερου εκπροσώπου την γενιάς Beat.
Το γράψιμό του Κέρουακ χαρακτηρίζεται από άρνηση στον κομφορμισμό της μορφής και του περιεχομένου, μια συνεχή

διαπραγμάτευση των ορίων της έκφρασης, ελευθεριότητα, αυθορμητισμό και υποκειμενικότητα. Η φόρμα είναι ακατέργαστη,
σχεδόν ανύπαρκτη με ασύντακτες παραγράφους και φτωχό επαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο.

Ο ίδιος προτρέπει: «Απόταξε την λογοτεχνική, γραμματική κι συντακτική αναστολή... Σύνθεσε άγρια,
ανυπότακτα, αγνά, να έρχεται από χαμηλά, όσο πιο τρελά τόσο το καλύτερο». Το περιεχόμενο κυκλώνει την
κοινωνική δικαιοσύνη, τις μειονοτικές ομάδες του περιθωρίου της μεταπολεμικής Αμερικής του '50, όπως οι τοξικομανείς και οι
ομοφυλόφιλοι, το σεβασμό για τη φύση και τους ιθαγενείς, και την έννοια μιας «δεύτερης θρησκευτικότητας» και
πνευματικότητας.
Η ΤΑΙΝΙΑ

Ο πολυβραβευμένος Βραζιλιάνος σκηνοθέτης Βάλτερ Σάλες (“Ημερολόγια Μοτοσικλέτας”) μετέφερε στον κινηματογράφο το
κλασσικό βιβλίο “On The Road – Στο Δρόμο” του Τζακ Κέρουακ.

Η ταινία, είχε επίσημη συμμετοχή στο 65ο Φεστιβάλ Καννών το 2012.
Στο φιλμ, "Στο Δρόμο" (On The Road  2012) του Βάλτερ Σάλες, πρωταγωνιστούν οι: Σαμ Ράιλι , Κρίστεν Στιούαρτ,

Κίρστεν Ντανστ, Βίγκο Μόρτενσεν, Έιμι Άνταμς και Άλις Μπράγκα.
Beat Generation

Με τον όρο μπητ γενιά ή γενιά μπιτ αναφερόμαστε στο λογοτεχνικό κίνημα που έδρασε στην Αμερική τις δεκαετίες του
1950 και 1960. Αν και στην πραγματικότητα αποτέλεσε μια μάλλον ολιγάριθμη ομάδα, η επίδρασή της στην αμερικανική
λογοτεχνία και κοινωνία ήταν αρκετά σημαντική ώστε να χαρακτηριστεί ως μια καλλιτεχνική γενιά.

Ειδικότερα, θεωρείται πως η μπητ λογοτεχνία είχε ουσιαστική επιροή στα μεταγενέστερα κινήματα των χίπις και του πανκ.
Ο όρος μπητ (beat) σημαίνει κυριολεκτικά το ρυθμό ή το κτύπημα. Ως περιγραφικός όρος της γενιάς των Μπητ εισήχθη από

τον Τζακ Κέρουακ περίπου το 1948 όταν θέλησε να περιγράψει τον κοινωνικό και καλλιτεχνικό του περίγυρο στο
μυθιστοριογράφο John Clellon Holmes και με αυτό τον τρόπο δήλωνε επιπλέον τις έννοιες κουρασμένος, χτυπημένος,
νικημένος ή ακόμα μακάριος (beatific). Ο όρος συνδέεται ακόμα και με το ρυθμό της τζαζ μουσικής.

Η Μπητ γενιά θεωρείται πως δεν έδωσε απλά ένα νέο ύφος στην αμερικανική λογοτεχνία αλλά προκάλεσε μια γενικότερη
εξέγερση ενάντια στις κοινωνικές συμβάσεις της συντηρητικής κοινωνίας της δεκαετίας του '50. Αξίζει να σημειωθεί πως την
εποχή εκείνη κυριαρχεί στην κοινωνική ζωή η έννοια του αμερικανικού ονείρου. Η απόκτηση υλικών αγαθών έχει αναχθεί σε
απόλυτο ιδανικό. ενώ παράλληλα το ψυχροπολεμικό κλίμα ευνοεί την καταδίκη κάθε μη συμβατικής συμπεριφοράς.

Οι μπήτνικς έδρασαν μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα και αντέδρασαν μέσω της λογοτεχνίας ή της ποίησης ενάντια στον
κονφορμισμό και την αλλοτρίωση της αμερικανικής κοινωνίας. Οι τρόποι ζωής που η ομάδα των μπητ συγγραφέων υιοθέτησε
ήταν αντίθετοι προς τη χαρακτηριστική οικογενειακή ζωή της δεκαετίας του '50 ενώ αρκετοί από αυτούς πειραματίστηκαν με
ψυχοτρόπες ουσίες, κυρίως παραισθησιογόνα, αποτυπώνοντας παράλληλα τις εμπειρίες τους στα έργα τους.



Ο Πάουλ Κλέε (Paul Klee) ( 1879  1940):Γερμανός ζωγράφος. Με την άνοδο του ναζισμού, ο Κλέε έχασε την θέση του στην Ακαδημία. Σύμφωναμε το νόμο που απέκλειε από τις δημόσιες υπηρεσίες και θέσεις όσους δεν ανήκαν στην άρεια φυλή.Κρίθηκε ικανός για μελλοντική δράση ενάντια στα συμφέροντα του εθνικοσοσιαλιστικού κράτους,εξαιτίας του πολιτικού του παρελθόντος.Υπήρξε δάσκαλος στη σχολή Μπαουχάους (Bauhaus).Με τον όρο Μπαουχάους αναφερόμαστε στην καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική σχολή που ιδρύθηκε απότον Βάλτερ Γκρόπιους και αναπτύχθηκε την περίοδο 19191933 στη Γερμανία. Βασικά χαρακτηριστικάτου Μπαουχάους ήταν η απλότητα, η λειτουργικότητα και η χρηστικότητα, με ιδιαίτερη έμφαση σεγεωμετρικές φόρμες και στο χρώμα. Η σχολή Μπαουχάους απέρριπτε κάθε περιττό διακοσμητικόστοιχείο, θεωρώντας πως η ίδια η πρώτη ύλη περιέχει ένα είδος φυσικής και εγγενούς διακοσμητικήςικανότητας. Στόχος της σχολής Μπαουχάους ήταν η αναβάθμιση των προϊόντων μαζικής παραγωγής,όπως τα έπιπλα, αλλά και ολόκληρης της έννοιας της κατοικίας, αν και τάχθηκε αντίθετη στην τάσηπλήρους εμπορευματοποίησης, κρατώντας τους καθηγητές που δίδασκαν έξω από τα στενά πλαίσια τηςπαραγωγής, προτρέποντάς τους να θεωρούν το έργο τους έκφραση δημιουργικότητας και τέχνης.
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