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Κ α λ ο κ α ι ρ ι ν έ ς
Α π ο δ ρ ά σ ε ι ς
σ ε Λ ί µ ν ε ς
κ α ι Π ο τ ά µ ι α
τ η ς Ε λ λ ά δ α ς!

Γρηγόρης Λαµπράκης
Στις 22 Μαΐου,
συµπληρώθηκαν πενήντα
δύο χρόνια από τη δολοφονία
του ηγέτη του κινήµατος της
ειρήνης και βουλευτή της
Αριστεράς Γρηγόρη
Λαµπράκη.

Α υ τ ό χ ε ι ρ ε ς!
"Σε τελευταία ανάλυση,

χρειάζεται περισσότερο

κουράγιο για να ζήσεις

παρά για να αυτοκτονήσεις."

Η Σφαγή της Χίου

Βιβλία για καλοκαιρινό
διάβασµα από τη
βιβλιοθήκη του
σχολείου µας.

Κ ό σ τ α Ρ ί κ α,
ένα ενεργειακό θαύµα!
Αυτή η µικρή χώρα κατόρθωσε να

«τρέχει» ενεργειακά, χωρίς να

χρειάζεται να κάψει ούτε ένα

γραµµάριο ορυκτό καύσιµο για 75

ηµέρες, συνεχώς. Η χώρα διαθέτει
εξαιρετικές υποδοµές καθαρής
και φθηνής παραγωγής
ηλεκτρισµού, έχοντας το δεύτερο
µεγαλύτερο ποσοστό
ενεργειακής κάλυψης
νοικοκυριών σε όλη την
Κεντρική και Νότια Αµερική...
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Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Σ Λ Α Μ Π Ρ Α Κ Η Σ
Στις 22 Μαΐου, συµπληρώθηκαν πενήντα δύο χρόνια

από τη δολοφονία του ηγέτη του κινήµατος της ειρήνης και
βουλευτή της Αριστεράς Γρηγόρη Λαµπράκη.

Ο Γρηγόρης Λαµπράκης
γεννήθηκε στις 3 Απριλίου
1 91 2 στην Κερασίτσα
Αρκαδίας και ήταν το 1 4ο
παιδί από τα συνολικά 1 8
που απέκτησαν οι γονείς
του. Σπούδασε ιατρική στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών και
ειδικεύτηκε στη
γυναικολογία. Kατά την

περίοδο της Γερµανοϊταλικής κατοχής έλαβε ενεργό µέρος στην
Εθνική Αντίσταση. Το 1 943 ίδρυσε την "Ένωση των Ελλήνων
Αθλητών" και διοργάνωσε αγώνες, από τα έσοδα των οποίων
ενίσχυσε τα λαϊκά συσσίτια. Μετά τις σπουδές του έκανε το
διδακτορικό στο Πανεπιστήµιο της Αθήνας και αργότερα έγινε
υφηγητής της Ιατρικής Σχολής στην έδρα της Γυναικολογίας.
∆ραστήριος και ακούραστος, διατηρούσε παράλληλα κλινική
στην οποία δεχόταν δωρεάν τους φτωχούς.

Με προοδευτικό προσανατολισµό και αριστερή
ιδεολογία, ο Γ. Λαµπράκης δραστηριοποιήθηκε έντονα στο
φιλειρηνικό κίνηµα της εποχής, το κίνηµα ειρήνης, που
µεταξύ άλλων έβαλε κατά του πολέµου στο Βιετνάµ, και
συνεργάστηκε µε την Ε∆Α. Στις εκλογές του 1 961 εξελέγη
βουλευτής Πειραιά µε το Πανδηµοκρατικό Αγροτικό Μέτωπο
Ελλάδος (Π.Α.Μ.Ε.). Τον ίδιο χρόνο µε πρωτοβουλία του
ιδρύθηκε η "Επιτροπή για την ∆ιεθνή Ύφεση και Ειρήνη".
Με την ιδιότητα του ως αντιπροέδρου της έλαβε µέρος σε
διεθνείς ειρηνικές εκδηλώσεις. ∆έχεται πολλές φορές απειλές για
τη ζωή του, αλλά συνεχίζει απτόητος τη δράση του.

Στις 21 Απριλίου το 1 963 το κίνηµα ειρήνης οργανώνει την
πρώτη ειρηνιστική πορεία από το Μαραθώνα. Πρωτοστατεί ο Γ.
Λαµπράκης. Η αστυνοµία επεµβαίνει ανακόπτοντας την πορεία
και κάνει πολλές συλλήψεις. Μεταξύ άλλων συλλαµβάνεται και ο
Μ. Θεοδωράκης. Ο Λαµπράκης όµως, προστατευόµενος από τη
βουλευτική του ασυλία, προχωρά θαρραλέα και φθάνει µόνος
του στο τέρµα της πορείας κρατώντας ένα πλακάτ µε το σύνθηµα
της ειρήνης. Οι αστυνοµικοί στο τέλος, πέφτοντας επάνω του,
τον συλλαµβάνουν.

Στις 22 Μαϊου του 1 963 αµέσως µετά τη λήξη µιας
συγκέντρωσης φιλειρηνιστών στη Θεσσαλονίκη, στην
οποία ο Λαµπράκης ανέπτυξε τις θέσεις του για την ειρήνη,
κοντά στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Ερµού στη
Θεσσαλονίκη ο Λαµπράκης δέχεται δολοφονική επίθεση.
Ένα τρίκυκλο µε επιβαίνοντες τους παρακρατικούς Ε.
Εµµανουηλίδη και Σ. Γκοτζαµάνη πέφτει επάνω του. Ο ένας από
τους δύο επιβαίνοντες του επέφερε ισχυρό χτύπηµα στο κεφάλι
µε λοστό. Κανείς αστυνοµικός δεν κινήθηκε για να εµποδίσει το
τρίκυκλο πριν το χτύπηµα, ή να συλλάβει τον οδηγό του µετά, ή
ακόµα και να βοηθήσει τον αιµόφυρτο Λαµπράκη. Ο Λαµπράκης
τραυµατίστηκε θανάσιµα και αργότερα, στις 27 Μαϊου, πέθανε
σε ηλικία µόλις 51 ετών.

Η δολοφονική επίθεση και ο θάνατος του Γρηγόρη

Λαµπράκη πάγωσαν
την ελληνική
κοινωνία και
ξεσηκώθηκε θύελλα
διαµαρτυρίας
εναντίον του
παρακράτους και της
κυβέρνησης
Καραµανλή, που
παρακολουθούσε
αµήχανη τα γεγονότα.
Σύσσωµος ο τύπος
έκανε λόγο για
οργανωµένο σχέδιο
δολοφονίας, ενώ η
επίσηµη εκδοχή της
αστυνοµίας ήταν ότι
επρόκειτο για «τροχαίο
ατύχηµα». Η πολιτική

κρίση ήταν αναπόφευκτη. Αυτό αποδείχτηκε και από την
οργισµένη αντίδραση του κόσµου ο οποίος παραβρέθηκε
στην κηδεία του αγωνιστή βουλευτή της ειρήνης. Ήταν ένας
πελώριος όγκος 500.000 ανθρώπων, οι οποίοι φώναζαν πολιτικά
συνθήµατα κατά του παλατιού και της άνανδρης δολοφονίας του
Λαµπράκη.

Ο κοινωνικός σάλος για την δολοφονία του Γρηγορίου
Λαµπράκη και η θλιβερή αποκάλυψη για την εµπλοκή της
Αστυνοµίας της Θεσσαλονίκης ήταν τόσοι µεγάλοι, που
ανάγκασαν την κυβέρνηση Καραµανλή, τρεις εβδοµάδες µετά το
έγκληµα, στις 11 Ιουνίου του 1 963 σε παραίτηση. ∆ηµιουργήθηκε
έτσι η νέα κυβέρνηση της ΕΡΕ υπό τον διπλωµάτη Παναγιώτη
Πιπινέλη, ο οποίος αργότερα θα διατελούσε υπουργός
εξωτερικών της χούντας. Τον Σεπτέµβριο του 1 963 ο
εισαγγελέας ∆ελαπόρτας µαζί µε τον ανακριτή Χρήστο
Σαρτζετάκη διέταξαν την προφυλάκιση των ανώτατων
αξιωµατικών της Χωροφυλακής εξαλείφοντας έτσι κάθε
ενδοιασµό στην κοινή γνώµη, για την στενή σχέση αστυνοµίας
και παρακρατικών στο ειδεχθές έγκληµα κατά του Γρηγορίου
Λαµπράκη. Ακολούθησαν οι εθνικές εκλογές του Νοεµβρίου στις
οποίες νικητής αναδείχτηκε η Ένωση Κέντρου. Ενώ την ίδια
χρονιά προς τιµήν του αδικοχαµένου Γρηγορίου Λαµπράκη
δηµιουργήθηκε η «Νεολαία Λαµπράκη» της οποίας πρώτος

πρόεδρος εξελέγη ο µεγάλος
Μίκης Θεοδωράκης.

Ο Γρηγόρης Λαµπράκης
µένει από τότε στη
συνείδηση ενός µεγάλου
τµήµατος του ελληνικού
λαού σαν το σύµβολο του
αγώνα ενάντια στην
οπισθοδρόµηση, την
πολιτική φίµωση, το παλάτι

και την εξάρτηση από την αµερικανοκρατία. Σαν το εθνικό
σύµβολο για τη ∆ηµοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Με το ποίηµα αυτό αποχαιρέτησε ο Γιάννης Ρίτσος, την
27η Μαΐου του 1 963, τον Γρηγόρη Λαµπράκη, στο Α'
Νεκροταφείο Αθηνών.

«Έπεσε ο µέγας δρυς στη γης, σε µέγα αγώνα
πουλιά και φύλλα στάθηκαν στον ουρανό
η Ελλάδα τον εκράτησε στα δυο της γόνα,
στο βαθυπόρφυρο του Μάη εσπερινόκι
ενώ από τους πόρους της η οργή της αίµα ιδρώνει,
τινάζεται όλη ανάµεσα στον άγιο λαό,
κι ολόρθη τον υψώνει, µεσιανό καδρόνι,
ψηλά, στο θόλο, στης Ειρήνης το ναό».

Ταφλανίδου Φιλοθέη
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Σε τελευταία ανάλυση,
χρειάζεται περισσότερο
κουράγιο για να ζήσεις
παρά για να αυτοκτονήσεις.
Albert Camus, 1 91 3-1 960, Γάλλος συγγραφέας, Νόµπελ 1 957

Από τους παλαιούς φιλοσόφους, υπερµαχούσαν της
αυτοκτονίας οι λεγόµενοι Κυνικοί φιλόσοφοι, οι οποίοι ανοιχτά
συνιστούσαν στον κόσµο δύο πράγµατα να κάνουν: ή να
αποκτήσουν νου και σύνεση ή να βάλουν στο λαιµό τους βρόχο.
Όπως µας παραδίδει ο Πλούταρχος: «δει κτάσθαι νουν ή
βρόχον» και προέτρεπαν εκείνους από τους ερωτευµένους που
δεν µπόρεσαν να ικανοποιήσουν τον έρωτά τους, απέτυχαν
δηλαδή να ζευγαρώσουν τα σώµατα και τις καρδιές τους…να
προσφύγουν στην αυτοκτονία. Να τι έλεγαν ακριβώς: «τον έρωτα
παύει λιµός, ει δε µη, χρόνος. Εάν δε τούτοις µη δύνη, βρόχος».

Είναι άραγε η Ποίηση µια τόσο σκοτεινή δύναµη, ικανή να
συµπαρασύρει τον γεννήτορά της στα άδυτα της καταστροφής
και του θανάτου; Λειτουργεί µε τέτοιους άρρητους και ανείπωτους
νόµους, ώστε να µετατρέπεται σε Μούσα Θηριώδη για όσους
τολµούν να τους διαρρήξουν και να τους οικειοποιηθούν ως να
διαπράττουν ύβρη; Τι ωθεί ποιητές να χαρίσουν στον θάνατο τον
εαυτό τους; Είναι άραγε «επαγγελµατική νόσος» και ο
εθελούσιος θάνατος; Αφορά ιδιαίτερα τους λογοτέχνες, τους
καλλιτέχνες γενικότερα, και τους φιλοσόφους, όπως θα µας
οδηγούσε βιαστικά να πιστέψουµε η µάλλον εδραία αντίληψη ότι
οι άνθρωποι των γραµµµάτων και των τεχνών είναι οι κατεξοχήν
ευαίσθητοι, µε την έννοια είτε του αισθαντικού είτε του ευπαθούς
και τρωτού; Καµία στατιστική, και η πλέον υποτυπώδης, δεν θα
µπορούσε να στηρίξει τέτοιας λογής βεβαιότητες. Οι καλλιτέχνες
δεν αυτοκτονούν σε µεγαλύτερη συχνότητα απ' ό,τι οι υπόλοιποι
θνητοί, απλώς τυχαίνει ο δικός τους θάνατος -όπως και ο βίος
τους άλλωστε- να έλκει περισσότερο την προσοχή, και εάν είναι
εκούσιος, να µετατρέπεται συχνά σε θρύλο: στον θρύλο της
«ηρωικής εξόδου» ή της «παραδειγµατικής, ενσώµατης
αµφισβήτησης του κατεστηµένου».

Η φιλοσοφία (και η τέχνη) είναι πράγµατι και µελέτη
θανάτου, όπως ορίστηκε ήδη από τον Πλάτωνα, αυτό όµως δεν
σηµαίνει υποχρεωτικά ότι όσοι στοχάζονται για τον άλλο κόσµο,
έχουν περισσότερες πιθανότητες να κόψουν µόνοι τους εισιτήριο
για κει, «ένθα απέδρα πάσα οδύνη». ∆εν σηµαίνει επίσης ότι ο
δικός τους θάνατος είναι ευγενέστερος. Τους περισσότερους από
τους αυτόχειρες λογοτέχνες, πριν αυτοκτονήσουν τους είχε
χτυπήσει η κατάθλιψη ή κάποιο είδος ψυχικής διαταραχής καθώς

αρκετοί από αυτούς είχαν νοσηλευτεί σε ψυχιατρικά ιδρύµατα. Τα
πνευµατικά τους όµως παιδιά έχουν παραµείνει αναλλοίωτα
µέσα στον χρόνο, λαµπρά τεκµήρια της ιδιοφυούς τους
υπόστασης, της καλλιτεχνικής τους φλόγας. Καθίσταται για τους
ανθρώπους αυτούς δυσβάσταχτη η συµβίωση και η επιβίωση
τελικά, στη δυσκίνητη µηχανή ενός κόσµου που είναι χτισµένος
έξω από τα προσωπικά τους µέτρα, έξω από την δική τους
σφαίρα θεώρησης των πραγµάτων; Είναι πολύ πιθανό. ∆ύσκολα
παιδικά χρόνια, βαριές ασθένειες, κατάθλιψη, τάσεις φυγής, το
αίσθηµα του µη ανήκειν, υπερευαισθησία απέναντι στη στεγνή
πραγµατικότητα, ασφυκτικοί κοινωνικοί κλοιοί. Όλα αυτά θα τα
βρει σίγουρα κανείς ανάµεσα στους ιδανικούς λογοτέχνες
αυτόχειρες αλλά και στους αυτόχειρες γενικά.

Kάτι παράξενο συµβαίνει στο µυαλό τους, ξέρουν.
Ξέρουν πως η θλίψη τους θα αγγίξει κάποιους.
Κάποιους ασταθείς, σαν τους ίδιους, χαρακτήρες.
Αυτόµατα θα ταυτιστούν µε το θλιµένο ποιητή.
Θα ερωτευτούν το ποιητή, ό,τι γράφει,
αφού δεν ερωτεύτηκε ποτέ και κανένας
τη φυσική παρουσία του,το χαµόγελό του,
τη δίψα και το πάθος του γιά τη ζωή.
Μέσα από τους άλλους ζει ο θλιµένος ποιητής,
ένας µακάβριος ξενιστής σε ξένες ζωές.
Με µιά διαστροφή.Να ζήσει για πάντα.

∆υστυχισµένε ποιητή πως σε λυπάµαι
θα'ρθεί ο διάβολος να πάρει τη ψυχή σου
θα σ'ειρωνεύονται στοιχειά και θα γελάνε
γιά τη χαµένη κι'αδιάφορη ζωή σου

Γιατί αυτοκτονούν οι ποιητές Πέτρο?
Γιά τον ίδιο λόγο που έχουν όλοι οι αυτόχειρες.
Είναι ανίκανοι να ζήσουν.
Η ποιήση τους µπορεί να εξιδανικεύει το θάνατο,
ο λόγος όµως είναι τόσο κοινός... . . .
Βγάλε την ασφάλεια από το όπλο σου ποιητή.
Πλησίασε το πιστόλι στο κρόταφο.
Πυροβόλησε.
Εγώ τουλάχιστον,δε πρόκειται να διαβάσω ούτε το στερνό
σου σηµείωµα.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΖΗΣΩ

[για το κλείσιµο ενός αφιερώµατος στους αυτόχειρες ποιητές της
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας: Κατερίνα Γώγου, Νικόλας Άσιµος,
Παύλος Σιδηρόπουλος, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Κώστας
Καρυωτάκης, Μαρία Πολυδούρη. ]

Μαριλού (Κολλιού Μαρία)
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Η Σελίδα των..."Απολλυμένων"
Κ Ο Σ Τ Α Ρ Ι Κ Α,
ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΘΑΥΜΑ

Η Κόστα Ρίκα είναι µια µικρή χώρα της Κεντρικής
Αµερικής, µε έκταση 51 .1 00 τ.χλµ. και πληθυσµό 4.773.1 30

κατοίκους, σύµφωνα µε επίσηµες εκτιµήσεις του 201 4.

Αυτή η µικρή χώρα κατόρθωσε να «τρέχει» ενεργειακά, χωρίς

να χρειάζεται να κάψει ούτε ένα γραµµάριο ορυκτό καύσιµο για 75

ηµέρες, συνεχώς. Η χώρα διαθέτει εξαιρετικές υποδοµές καθαρής
και φθηνής παραγωγής ηλεκτρισµού, έχοντας το δεύτερο
µεγαλύτερο ποσοστό ενεργειακής κάλυψης νοικοκυριών σε όλη
την Κεντρική και Νότια Αµερική µε 99,4 τοις εκατό και παράγει έως

και το 80 τοις εκατό του ηλεκτρισµού της από υδροηλεκτρικούς

σταθµούς, (αν και περιστασιακές περίοδοι ξηρασίας οδηγούν στη

χρήση καυσίµων ντίζελ).

Χάρη στις πολλές βροχοπτώσεις του τρέχοντος έτους, οι
υδροηλεκτρικοί σταθµοί της Κόστα Ρίκα παράγουν αρκετό
ηλεκτρισµό για το σύνολο της χώρας. Φέτος προωθεί τις δοµές
που έχει δηµιουργήσει σε γεωθερµική, ηλιακή, και αιολική
ενέργεια, έτσι ώστε εώς το 2020 να µην χρειάζεται ούτε άνθρακα
ή πετρέλαιο για να «κρατήσει τα φώτα ανοιχτά».

Φυσικά, το οτι είναι µικρή χώρα, λειτουργεί υπέρ της. Με

λιγότερα από 5 εκατοµµύρια κατοίκους και χωρίς µεγάλη µεταποιητική

βιοµηχανία που θα απαιτούσε πολλή ενέργεια, εκτός απο το νερό,

είναι γεµάτη µε ηφαίστεια και άλλα τοπογραφικά χαρακτηριστικά που

προσφέρονται για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Παρ 'όλα αυτά, είναι ένα ευγενές και σηµαντικό κατόρθωµα για

ένα έθνος οποιουδήποτε µεγέθους να αποφεύγει εντελώς τα ορυκτά

καύσιµα.Όµως, η Κόστα Ρίκα δεν είναι η µόνη χώρα στην περιοχή πο

έχει δεσµευτεί να «τρέχει» µε πράσινη ενέργεια. Το Μπονέρ, ένα

ολλανδικό νησί στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας, λειτουργεί

σήµερα µε σχεδόν 1 00% ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (98%), και θα

φτάσει το 1 00% πολύ σύντοµα, µε τη βοήθεια µιας απίθανης πηγής

ενέργειας: τα φύκια.

Υπάρχουν βέβαια και χώρες στην Ευρώπη που έχουν
αρχίσει να χρησιµοποιούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Η
Ισλανδία, παίρνει ήδη σχεδόν όλη την ηλεκτρική ενέργεια που της

χρειάζεται (97,8%) από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, και περίπου το

85% της συνολικής ενέργειας της, παράγεται από γεωθερµικές και

υδροηλεκτρικές πηγές. Άλλες τρεις ευρωπαϊκές χώρες, η Σουηδία, η

Βουλγαρία και η Εσθονία, έχουν ήδη «χτυπήσει» τους στόχους τους

ως το 2020 για χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τέλος, η ∆ανία,

µε τις νέες εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής ενέργειας που θα

ξεκινήσουν να λειτουργούν το 201 6, και θα παρέχουν ηλεκτρική

ενέργεια κόστους πέντε λεπτών ανά κιλοβατώρα, θα παράγει το 67%

της ενέργειας που χρειάζεται µε αιολικά πάρκα. Αυτή τη στιγµή το 28%

της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα προέρχεται από αιολική

ενέργεια, ενώ συνολικά το 43% προέρχεται από ανανεώσιµες,

«καθαρές» πηγές ενέργειας, ενώ θέλει να ξεφορτωθεί τα ορυκτά

καύσιµα πλήρως από το 2050.

Στην Κόστα Ρίκα, επειδή µια ενδεχόµενη ξηρασία θα διαταράξει

σοβαρά την ικανότητα της χώρας να παράγει ηλεκτρική ενέργεια µε

νερό, η κυβέρνησή της ενέκρινε ένα γεωθερµικό έργο ύψους 958

εκατοµµυρίων δολαρίων.

Το ότι η Κόστα Ρίκα έχει ήδη καταφέρει και ξοδεύει τόσα
για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, οφείλεται κατά κύριο λόγο
στο ότι δεν χρειάζεται να δαπανήσουν τίποτα για άµυνα.
Σηµειωτέον πως η χώρα δεν έχει στρατό από το 1 948.

Πάντσιος Γιώργος

Το Φαινόµενο της
Κολοτούµπας
The kolotoumba Effect
Σκηνοθεσία: left platform
(Αριστερή πλατφόρµα)
Παραγωγή: New Euro Working
Group
Σενάριο: Angela Dorothea
(Kasner) Merkel – Barack

Hussein Obama
Πρωταγωνιστές: The Greek people
Μουσική: Prokopis Paulopoulos
Πρώτη προβολή: Country flag 25 Ιανουαρίου 201 5 εως ότου... . .
∆ιάρκεια: ΚΑΝΕΙΣ ∆ΕΝ ΞΕΡΕΙ
Γλώσσα: Κυρίως Γερµανικά
Το Φαινόµενο της Κολοτούµπας (αγγλικά: The kolotoumba Effect)

είναι αµερικανοευρωπαικό αισθηµατικό, ψυχολογικό, οικονοµικό και

πολιτικό θρίλερ επιστηµονικής φαντασίας, παραγωγής απο

αρχαιοτάτων χρόνων, σε σκηνοθεσία και σενάριο των εκάστοτε

αγορών και δυνατών. Πρωταγωνιστούν οι Έλληνες, ο ΣΥΡΙΖΑ και

όλοι οι υπόλοιποι. Ο τίτλος της ταινίας αναφέρεται στο φαινόµενο της

κολοτούµπας, ένα δηµοφιλές υποθετικό παράδειγµα της θεωρίας του

χάους, (βλέπε προηγούµενες κυβερνήσεις), στο οποίο µια ελάχιστη

µεταβολή στη ροή των γεγονότων (και των χρηµάτων απο την Ε.Ε),

µπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες µε την πάροδο του

χρόνου, τις αγορές παγκοσµίως.

Ο 40χρονος Αλέξης Τσίπρας ανακαλύπτει ότι έχει την ικανότητα να

ταξιδεύει πίσω στο χρόνο (επί Ανδρέα Παπανδρέου), και να αλλάζει

το παρόν. Έχοντας υποστεί αρκετά παιδικά τραύµατα (καταλήψεις

κλπ), που επιδεινώθηκαν από απώλεια µνήµης, (πρόγραµµα

Θεσσαλονίκης), που προκλήθηκε από τα στρες τέστ των Βρυξελλών,

προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή τόσο τη δική του όσο και των

υπολοίπων, (του αναγνωρίζεται τουλαχιστον προσπάθεια). . Οι

πράξεις του όµως οδηγούν σε απρόβλεπτες συνέπειες για όλους. Η

ταινία βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση των φλάσµπακ για τη

ζωή των Ελλήνων και παρουσιάζει αρκετά εναλλακτικά αποτελέσµατα

του παρόντος, καθώς ο Αλέξης προσπαθεί να αλλάξει το παρόν, πριν

συµβιβαστεί µε το τελικό αποτέλεσµα.

Η ταινία κυκλοφόρησε στις 25 Ιανουαρίου 201 5. Αν και έλαβε κυρίως

αρνητικά σχόλια από τις αγορές, αυτό δεν την εµπόδισε να γίνει

εισπρακτική επιτυχία ανεβάζοντας το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ στα ύψη.

Έλαβε υποψηφιότητα για Slave Award Καλύτερου λαού για πείραµα. .

ΟΙ ΑΘΛΙΟΙ (Les Miserables)
Οι Άθλιοι ( Les Misérables) είναι

ταινία ερωτικού περιεχοµένου,

Ευρωπαϊκής και Αµερικανικής
συµπαραγωγής 201 2. Η ταινία

είναι βασισµένη στο οµότιτλο άθλιο

µνηµόνιο το οποίο µε τη σειρά του

βασίζεται στις κατά καιρούς

υπογεγραµµένες από τους

Έλληνες πρωθυπουργούς

δανειακές συµβάσεις που ξεκινούν τουλάχιστον µετά την επανάσταση

του 1 821 . . Τη σκηνοθεσία ανέλαβαν διάφορα funds του εξωτερικού

αλλά και του εσωτερικού και το σενάριο έγραψαν οι Ευρωπαίοι

«εταίροι». Πρωταγωνιστούν για ακόµη µια φορά οι Έλληνες, διάφοροι

πολιτικοί παράγoντες, προδότες όλων των κοινωνικών στρωµάτων,

εργολάβοι, µεσάζοντες, βιοµήχανοι κλπ. .

Ο Ι ΤΑ Ι Ν Ι Ε Σ ΤΟ Υ ΜΗ ΝΑ
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Στις 29 Μαϊου 1 453 ο Μωάµεθ κατελάµβανε την
Κωνσταντινούπολη και σφράγιζε την πτώση της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας µε γενικευµένη σφαγή, εξανδραποδισµούς και

καταστροφές. Η χρονολογία αυτή σηµατοδότησε την επέλαση των

Οθωµανών στη βαλκανική χερσόνησο και την Ευρώπη.

368 χρόνια αργότερα, το 1 821 , οι Έλληνες εξεγείρονται στην

προσπάθειά τους να απελευθερωθούν από τη τυραννία του

Σουλτάνου αλλά και να ιδρύσουν το δικό τους εθνικό κράτος. Ένα

χρονο αργότερα και δύο µήνες µετά τη µεγάλη σφαγή της Χίου (1 η
Απρίλη 1 822), κατά την οποία οι Τούρκοι σκότωσαν περί τους 25.000

κατοίκους του νησιού, την 1 η Ιούνη 1 822 έξι πυρπολικά πλοία από
τα Ψαρά αρµένιζαν στα βορινά νερά της Χίου. Περίµεναν να
αλλάξει ο καιρός για να επιτεθούν κατά του τουρκικού στόλου,
που ήταν αραγµένος στο στενό µεταξύ Χίου και Τσεσµέ. Τη νύχτα
της 6ης προς 7η Ιούνη έγινε η επίθεση και πυρπολήθηκε η
τουρκική ναυαρχίδα. Μέσα σε λίγες ώρες καταστράφηκε το πιο

µεγάλο καράβι της Τουρκίας. Την επιχείρηση διεύθυνε ο Κωνσταντής

Κανάρης, που ρίχτηκε κατάπλευρα πάνω στην τουρκική ναυαρχίδα µε

το πυρπολικό του και όπως του άξιζε φηµίστηκε και τιµήθηκε για το

κατόρθωµά του. Μαζί µε τη ναυαρχίδα κάηκαν 2.286 ναύτες και

στρατιώτες και «βαρύτιµοι θησαυροί».

Οι Τούρκοι όταν είδαν τις φλόγες τα 'χασαν και

τροµοκρατήθηκαν, αλλά την άλλη µέρα ρίχτηκαν στα
Μαστιχοχώρια, τα µόνα χωριά που γλίτωσαν από τις σφαγές του
Απρίλη και τα ρήµαξαν. Εκαψαν, άρπαξαν, έσφαξαν και
σκλάβωσαν γυναίκες, νέους και κορίτσια. Η ερήµωση και η
καταστροφή αφάνισαν τη Χίο.

Μια γαλλόφωνη φιλοτουρκική εφηµερίδα της Σµύρνης στο

φύλλο της 23ης Αυγούστου 1 822 έγραφε: «… Σύµφωνα µε την

τελευταία απογραφή που έγινε από τον Πασά, έµειναν σ” όλο το νησί

(χωριά και πόλη) µόνο 1 .800 Ελληνες χριστιανοί και καθολικοί

(∆υτικοί) άντρες και γυναίκες. Από τα 64 χωριά πολλά είναι έρηµα…

στο Θολό ποτάµι µένουν σήµερα 1 2 πρόσωπα, τα άλλα χωριά µόλις

αριθµούν 3 ή 4 κατοίκους…».

Οι σφαγές στη Χίο προκάλεσαν την αγανάκτηση όλων των

προοδευτικών ανθρώπων της Ευρώπης. Η Ελληνική
Επανάσταση, που οι αντιδραστικοί στην Αυστρία και αλλού την
καταπολεµούσαν, βρήκε ηθική δικαίωση στην Ευρώπη. Ο Ουγκό
έγραψε το ποίηµά του «Ελληνόπουλο» για να στιγµατίσει την
τουρκική θηριωδία, ο Ανδρέας Κάλβος έγραψε την «Ωδή εις
Χίον». Επίσης και ο µεγάλος Γάλλος ζωγράφος Ντελακρουά σ”
έναν απ” τους πίνακες του αναπαρέστησε τη φρίκη από τις
σφαγές της Χίου.

Η ΣΦΑΓΗ ΤΗΣΧΙΟΥ του Ευγένιου Ντελακρουά
Αποτυπώνεται η τουρκική θηριωδία στο πολιορκηµένο νησί της

Χίου. Στο µπροστινό µέρος του πίνακα παρατηρείται ιδιαίτερα

έντονη η αγωνία και η απελπισία στα πρόσωπα των ανθρώπων,

µετη µάνα που είναι ξαπλωµένη µε το µωρό της στην αγκαλιά στο

δεξίάκρο του πίνακα, τα δύο αγκαλιασµένα παιδιά στο αριστερό

άκρο που περιµένουν το θάνατο, το ταλαιπωρηµένο αντρόγυνο

στο κέντρο του πίνακα µαζίµε την ηλικιωµένη γυναίκα που

κοιτάζει προς τον ουρανό µ’ ένα βλέµµα απελπισίας στα µάτια

της και, τέλος, τον Τούρκο καβαλάρηστα δεξιά που αρπάζει µια

Ελληνοπούλα και τη δένει στο άλογό του, έτοιµος να τραβήξει το

σπαθί του.Στο βάθος του πίνακα ο σκεπασµένος µε καπνό

ουρανός και το καµένα σπίτια ολοκληρώνουν την εικόνα της

καταστροφής

Παπαδηµητρίου ∆ηµήτρης

ΓΕ ΓΟ Ν ΟΤΑ Α Π Ο ΤΗ Μ Ε ΓΑ Λ Η

Ε ΠΑ ΝΑ ΣΤΑ ΣΗ ΤΩ Ν ΕΛ Λ Η Ν Ω Ν

Η ταινία διηγείται την ιστορία του

Ελληνικού λαού, φυλακισµένου,

µε µοναδικό όνειρο όλων να

γίνουν δηµόσιοι υπάλληλοι. Ο λαός παίρνει υπό την προστασία του

την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, τη νόθο κόρη της αριστεράς, κάνει

διαδηλώσεις στην πλατεία Συντάγµατος, και πρέπει να αποφύγει τη

σύλληψη από τον Νικ ∆ένδιας, επιθεωρητή της αστυνοµίας, καθώς

εάν τους συλλάβει, θα καταλάβετε γιατί είναι ταινία ερωτικού

περιεχοµένου.

Η ταινία κυκλοφόρησε στους κινηµατογράφους των Ηνωµένων

Πολιτειών στην ειδική αίθουσα του ∆ΝΤ στις 1 7 Ιουνίου του 201 2

ανήµερα των εθνικών εκλογών, ενώ στην Ευρώπη, την αµέσως

επόµενη µέρα 1 8 Ιουνίου 201 2. Απέσπασε εξαιρετικά σχόλια από

τους δανειστές και έκανε µεγάλη εισπρακτική επιτυχία µέσω

διάφορων φόρων και περικοπών αποφέροντας µεγάλη κοινωνική και

οικονοµική κρίση. Απέσπασε δε εντός βουλής πολλές υποψηφιότητες

για Όσκαρ, µεταξύ των οποίων στις κατηγορίες Καλύτερης

Συµφωνίας και Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερµηνεία του Αντώνη

Σαµαρά. Βραβεύτηκε δε µε τρεις Χρυσές Αυγές. Ο Ευάγγελος

Βενιζέλος κέρδισε επίσης το Όσκαρ Β' Ανδρικού ρόλου. Στις

Ελληνικές Αίθουσες κυκλοφόρησε µε τον τίτλο «Μας Πη@@@@@ε,

θα έρθει και η σειρά σας».

Πάντσιος Γιώργος

ΟΙ ΤΑΙΝΙΕΣΤΟΥΜΗΝΑ
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Ο Αρκάς είναι Έλληνας καλλιτέχνης που ασχολείται µε την τέχνη των
Κόµικς. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 δηµοσιεύοντας τη σειρά "Ο
Κόκκορας" στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ και στο
ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ. Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές µε

συγκεκριµένο θέµα - πρωταγωνιστές που δηµοσιεύονται σε περιοδικά και εφηµερίδες και
συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλµπουµ.

∆ουλειές του έχουν µεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά, ισπανικά,
πορτογαλικά, πολωνικά, ρουµανικά, σέρβικα και βουλγάρικα). Το πραγµατικό του όνοµα καθώς και
η ταυτότητά του, παραµένουν άγνωστα στοιχεία του εν λόγω συγγραφέως. Παρόλο που έχει αναφερθεί
ως Αντώνης Ευδαίµων και Γεράσιµος Σπανοδηµήτρης στα διάφορα κόµικς, εντούτοις θεωρούνται ως
ψευδώνυµα.

Ο Αρκάς µας εξέπληξε µε το πρώτο του θεατρικό έργο "ΕχθροίεξΑίµατος".
Πρόκειται για έναν απολαυστικό «εµφύλιο» µεταξύ των Οργάνων ενός σώµατος που βρίσκεται σε

κώµα. Τα Έντερα (Λεπτό και Παχύ) διαπληκτίζονται για το εάν τα υπόλοιπα (Καρδιά, Νεφροί,
Πνεύµονες) έχουν ή δεν έχουν συνωµοτήσει να εγκαταλείψουν τον αλκοολικό εγκέφαλο του φορέως,
ώστε να µεταµοσχευθούν και. . . να σωθούν.

Είναι µια αλληγορία της πάλης των τάξεων (όργανα) µέσα σε έναν οργανισµό (χώρα)

Σοφιανού Μαρία

γέλιο με τον Αρκά

Λίµνες:

Λίµνη Πλαστήρα,
Θεσσαλία

Αγναντέψτε τα Αγραφιώτικα

βουνά µέσα από τη λίµνη,

κάνοντας κανό-καγιάκ.

Εξαιρετική ιδέα είναι επίσης

να νοικιάσετε ένα ορειβατικό

ποδήλατο και να γυρίσετε τη

λίµνη, κάνοντας µια στάση στο Βοτανικό Κήπο του Νεοχωρίου για να

ανακαλύψετε τη χλωρίδα της περιοχής (ανοιχτός καθηµερινά, 1 0 π.µ.-

1 µ.µ. , 5 µ.µ.- 8 µ.µ. , 2441 0 26345 ).

Λίµνη Τσιβλού, Πελοπόννησος
Μπορείτε ξεκινώντας από το χωριό Μεσορούγι (30 λεπτά από τη

λίµνη ) να κάνετε την τρίωρη πεζοπορική διαδροµή προς τα Ύδατα

της Στυγός, τη µυθική πηγή όπου έπαιρναν το ιερό όρκο θνητοί και

θεοί στην αρχαία Ελλάδα. Τα νερά πέφτουν από κάθετο βράχο ύψους

1 50 µέτρων σχηµατίζοντας στη βάση του µια σπηλιά, όπου

τοποθετούνταν στην αρχαιότητα µία από τις πύλες του Άδη. Για να

φτάσετε στο µικρό υδάτινο παράδεισο του Χελµού, θ’ αφήσετε την

Εθνική Αθηνών-Πατρών στο ύψος της Ακράτας, και θα στρίψετε προς

Ζαρούχλα.

Λίµνη Κρεµαστών, Ευρυτανία & Αιτωλοακαρνανία

Συγκεντρώνει τα νερά τεσσάρων ποταµών, του Αχελώου, του

Ταυρωπού, του Αγραφιώτη και του Τρικεριώτη. Χωµένη στην αγκαλιά

του ορεινού όγκου των Αγράφων, είναι εύκολα προσβάσιµη από το

Καρπενήσι και το Αγρίνιο. Τις όχθες της ενώνουν δύο µεγάλες

γέφυρες, της Επισκοπής και της Τατάρνας. Ο καλύτερος τρόπος για

να απολαύσετε αυτό το τοπίο εξωπραγµατικής γαλήνης είναι το κανο-

καγιάκ. Αν θέλετε όµως να το αγναντέψετε από ένα ιδανικό σηµείο,

βγαίνοντας από τη ∆υτική Φραγκίστα, πάρτε το δρόµο προς

Γρανίτσα-Βούλπη. Στις πλαγιές µιας µικρής χερσονήσου µέσα στη

λίµνη βρίσκεται η Μονή Τατάρνας. Από την ολάνθιστη αυλή της έχετε

µια εκπληκτική άποψη της λίµνης, ενώ στο µουσείο της φυλάσσονται

ιερατικά κειµήλια που χρονολογούνται από το 1 3ο αιώνα.

Λίµνη Λάδωνα, Πελοπόννησος
Στο πανοραµικό κάδρο που ανοίγεται µπροστά σας από την πλατεία

του χωριού ∆άφνη (45 χλµ. από τα Καλάβρυτα ) κυριαρχεί η τεχνητή

λίµνη του Λάδωνα. Η περιοχή έχει ανακηρυχθεί οικολογικό πάρκο.

Κάντε κωπηλασία, ιστιοσανίδα, ψάρεµα ή βαρκάδα και αν θέλετε κάτι

πιο έντονο ακολουθήστε τους ειδικούς της Eco Action στις

δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισµού που οργανώνουν: τοξοβολία,

ορεινή ποδηλασία (mountain bike ), κωπηλασία, κανό και καγιάκ στον

ποταµό Λάδωνα.

Ποτάµια:

Ο Βενέτικος, που κυλά

µέσα από καταπράσινα

τοπία στην περιοχή των

Γρεβενών, χωρίζεται σε

δύο κοµµάτια. Ο Βενέτικος

Α΄, έχει περάσµατα 3ου

βαθµού και διασχίζει ένα

ανοιχτό πεδίο µε δάση και

χωράφια, ενώ στη

διαδροµή συναντάς τέσσερα πέτρινα γεφύρια του 1 6ου και του 1 7ου

αιώνα. Εξίσου όµορφο είναι το τοπίο στο Βενέτικο Β΄ µε το πέτρινο

γεφύρι του Αζίζ Αγά, ένα από τα µεγαλύτερα µονότοξα πέτρινα

γεφύρια.

Στη Ναυπακτία, εύκολος και ιδιαίτερα δηµοφιλής στους αρχάριους

είναι ο Εύηνος. Το πλωτό του κοµµάτι, µε µήκος περίπου 1 0 χλµ. ,

περνά στην αρχή από ένα ψηλό πράσινο φαράγγι για να καταλήξει σε

ανοιχτές αγροτικές εκτάσεις.

Ο Βοϊδοµάτης στην Ήπειρο είναι ό,τι πρέπει για αρχάριους

ράφτερ, χάρη στις µικρές ποσότητες νερού. Σύµφωνα µε τους

ντόπιους, τα νερά του είναι τόσο καθαρά όπως το µάτι του βοδιού – εξ

ου και το όνοµα. Η κατάβαση, που εξελίσσεται µέσα σ’ ένα

πανέµορφο φαράγγι µε ψηλά δέντρα, ξεκινά από την πέτρινη γέφυρα

της Αρίστης και καταλήγει στο πέτρινο τοξωτό γεφύρι της Κλειδωνιάς.

Η Νέδα είναι το µοναδικό θηλυκό ποτάµι της Ελλάδας και αποτελεί

το φυσικό όριο των νοµών Ηλείας και Μεσσηνίας. Πηγάζει από το

όρος Λύκαιο, ανάµεσα στα χωριά Κακαλέτρι και Πέτρα στα ορεινά της

Μεσσηνίας, πολύ κοντά στην Ανδρίτσαινα. Σύµφωνα µε το µύθο, όταν

η Ρέα γέννησε το ∆ία, τον έδωσε στη νύµφη Νέδα, θεότητα των

νερών, για να τον προστατέψει από τον άνδρα της Κρόνο. Εκείνη

θήλασε το βρέφος µαζί µε τις νύµφες Θεισόα και Αγνώ, το έλουσε και

το έπλυνε στο κεφαλάρι στο Λύκαιο, που αργότερα έγινε το θρυλικό

ποτάµι που πήρε το όνοµά της.

Η Σαµοθράκη είναι πλούσια σε νερά, εκατοντάδες µικρά ρυάκια και

ποταµάκια, µε γάργαρα νερά που έρχονται από το όρος Σάος και

κυλούν ορµητικά προς την θάλασσα. Πλήθος πηγών, οι οποίες,

κατεβαίνοντας ακτινωτά από το βουνό, σχηµατίζουν κλιµακωτά

καταρράκτες και τις περίφηµες «βάθρες», δηλαδή φυσικές πισίνες

µέσα στα ανοιχτόχρωµα βράχια. Φηµισµένες είναι οι βάθρες του

ποταµού Τσιβδογιάννη , κοντά στα Θερµά, από όπου ξεκινά και η

ανάβαση στο όρος Φεγγάρι.

Σοφιανού Μαρία

Καλοκαιρινές Αποδράσεις σε Λίμνες και Ποτάμια!

* Για τα ποτάµια υπάρχουν βαθµοί δυσκολίας. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να

συµµετέχετε µόνο στις καταβάσεις ποταµών που θα σας υποδείξουν οι ειδικοί.
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Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σβ ι β λ ί α από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας
ΚΑΤΑΡΙΝΑ ΜΑΣΕΤΤΙ

"Σαν το σκύλο µε τη γάτα"

Η Ντεζιρέ, τριαντάρα βιβλιοθηκάριος και

φανατική αναγνώστρια, έχει χηρέψει πρόσφατα

από τον Όριαν, έναν άντρα µε τον οποίο

µοιραζόταν τα γούστα, τον τρόπο ζωής και τις

απόψεις Ο γάµος τους, ωστόσο, κάτι που

αναγκάζεται τώρα να παραδεχτεί, ήταν πάντα

χλιαρός.

Εκείνη έχει λίγο πολύ προσαρµοστεί στην

καινούρια της, µοναχική ζωή και αφιερώνει τον

χρόνο της στη δουλειά της και σε επισκέψεις

στον τάφο του Όριαν. Στο νεκροταφείο γνωρίζει τον Μπένι, που

επισκέπτεται τον διπλανό τάφο, εκείνον της µητέρας του. Μετά τον

θάνατο αυτής της τελευταίας, ο Μπένι µένει µόνος, παλεύοντας µε µια

µικρή φάρµα όπου µεγαλώνει γαλακτοφόρες αγελάδες. Ανάµεσά τους

γεννιέται ο πιο αταίριαστος και ταυτόχρονα παράφορος έρωτας. Οι

τεράστιες διαφορές θα τους οδηγήσουν από τους οµηρικούς καβγάδες

στον χωρισµό.

ΤΖΩΡΤΖ ΟΡΓΟΥΕΛ

"Η φάρµα των ζώων"

Σε ένα αγρόκτηµα τα ζώα επαναστατούν και

ανατρέπουν την καταπιεστική εξουσία του

ανθρώπου. Τη διοίκηση αναλαµβάνουν τα

γουρούνια, που φαίνονται ικανότερα από τα

άλλα ζώα. Η νέα εξουσία όµως δεν αργεί ν'

αποδειχτεί το ίδιο κακή ή και ακόµα χειρότερη

από την προηγούµενη. Κυρίως γιατί εξαφανίζει

τις δυνατότητες για αντίδραση. . .

Η αλληγορία του Τζωρτζ Όργουελ έχει

πρωταγωνιστές της τα ζώα, όπως αυτές του Αισώπου. "Η φάρµα των

ζώων", που έκανε τον συγγραφέα της παγκόσµια γνωστό, είναι σάτιρα

των ολοκληρωτικών καθεστώτων και κυρίως κριτική του σταλινικού

φαινοµένου. Είναι η καυστική απεικόνιση της νέας και ελπιδοφόρας

ηγεσίας που, µόλις έρθει στην εξουσία, γίνεται ό,τι και όλες οι

προηγούµενες.

ΓΙΑΝ ΜΑΡΤΕΛ

"Η ζωή του ΠΙ"

Ο Πι και η οικογένειά του ζουν στην Ινδία και

διατηρούν ένα ζωολογικό κήπο. Ο νεαρός Πι

έχει δύο αγάπες: τα ζώα και το διάβασµα.

∆ιαβάζει µε πάθος ό,τι έχει σχέση µε τον

Ινδουισµό, το Χριστιανισµό και το Ισλάµ και,

προς µεγάλη έκπληξη των γονιών του,

αποδέχεται και πιστεύει και τις τρεις

θρησκείες. Κάποτε η οικογένεια αποφασίζει

να µεταναστεύσει στον Καναδά µαζί µε τα

ζώα. Το πλοίο όµως ναυαγεί κι ο Πι βρίσκεται

µόνος σε µια βάρκα µαζί µε µια απίστευτη οµάδα: µια ζέβρα, µια

ύαινα, έναν ουρακοτάγκο και µια τεράστια βασιλική τίγρη της

Βεγγάλης.

Ο Πι πρέπει τώρα να συνυπάρξει µε ναυαγούς που δεν µπορεί να

βάλει ο νους του ανθρώπου. Με εξυπνάδα, µε απίστευτο θάρρος και

ανοµολόγητο φόβο, αποδέχεται τη φύση του κάθε ζώου και

αναπτύσσει µια άρρηκτη σχέση κυρίως µε την τίγρη. ∆εν είναι τυχαίο

που αυτή έχει όνοµα ανθρώπου: Ρίτσαρντ Πάρκερ.

ΝΤΕΝΙΣ ΛΙΧΕΪΝ

"Το σκοτεινό ποτάµι"
Όταν ήταν παιδιά, ο Σον, ο Τζίµι και ο Ντέιβ ήταν

φίλοι. Ένας από τους τρεις τους, όµως, µπήκε µια

µέρα σ' ένα περαστικό αυτοκίνητο. Και τότε κάτι

τροµερό έβαλε τέλος στη φιλία τους και σηµάδεψε

για πάντα τις ζωές τους. . .Είκοσι πέντε χρόνια

αργότερα, ο Σον είναι ντετέκτιβ του τµήµατος

ανθρωποκτονιών. Ο Τζίµι µε µερικά χρόνια φυλακή

πίσω του, διατηρεί ένα µικρό καφέ κι αποφεύγει τα

µπλεξίµατα µε το νόµο. Κι ο Ντέιβ, κλεισµένος στον

εαυτό του, προσπαθεί να κρατήσει το γάµο του ζωντανό και τους

δαίµονές του υπό έλεγχο. . .Τίποτε δεν τους συνδεέει πια -ως τη στιγµή

που εξαφανίζεται η αγαπηµένη κόρη του Τζίµι. Ο Σον αναλαµβάνει την

έρευνα για τον εντοπισµό της και σύντοµα προκύπτει ότι ο Ντέιβ ίσως

να είναι ο τελευταίος άνθρωπος που την είδε εκείνο το µοιραίο

βράδυ. . .Οι δρόµοι τους διασταυρώνονται ξανά, µ' έναν τρόπο

περίπλοκο και µοιραίο. Γιατί η αναζήτηση της αλήθειας για το τι

συνέβη στην Κέιτι τους διχάζει ανάµεσα στο καθήκον και την

αφοσίωση, την αγάπη και τη δίψα για εκδίκηση. Και τους αναγκάζει να

ξαναγυρίσουν σ' έναν κόσµο που θα 'θελαν ν' αφήσουν πίσω τους για

πάντα, για να αντιµετωπίσουν όχι µόνο τη βία του παρόντος αλλά και

τους εφιάλτες του παρελθόντος. . .

ΑΣΑ ΛΑΡΣΟΝ

"Ηλιακή καταιγίδα"

Βόρεια Σουηδία: Το χιόνι χορεύει µε το Βόρειο

Σέλας στον νυχτερινό ουρανό. Ένας άντρας

κείτεται άγρια δολοφονηµένος σε µια εκκλησία.

Είναι ο χαρισµατικός ιεροκήρυκας Βίκτορ

Στρόντγκαρντ. Τη σκοτεινή υπόθεση

αναλαµβάνει να διαλευκάνει η ετοιµόγεννη

αστυνοµικός Άννα-Μαρία Μέλα. Στην έρευνά της

θα εµπλακεί και η Ρεµπέκα Μάρτινσον,

δικηγόρος µε έδρα τη Στοκχόλµη, φίλη του

νεκρού από παλιά, η οποία µε αφορµή τα γεγονότα επιστρέφει στη

γενέτειρά της, την κωµόπολη Κιρούνα.

Σκοτεινά µυστικά αναδύονται από το παρελθόν και οι ήρωες της

ιστορίας, παγιδευµένοι σε µια σατανική πλεκτάνη, θα αναγκαστούν να

αντιµετωπίσουν έναν δολοφόνο µε απρόβλεπτα και αξεδιάλυτα

κίνητρα.

ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΡΟΣΕΤΙ

"Κοινοτοπίες"

Στο διήγηµα Κοινοτοπίες, οι τρεις κεντρικοί

χαρακτήρες -οι αδελφές Κάθριν, Λούσι και Τζέιν-

αποτελούν το µέσο για να ανακαλύψουµε τις

δεσµεύσεις των γυναικών της µεσαίας τάξης στα

µέσα του 1 9ου αιώνα, ενώ βρίσκονται ή έχουν

ξεπεράσει την ηλικία γάµου και προχωρούν προς

τα µοναχικά γηρατειά. Η Κάθριν είχε υποσχεθεί

στην ετοιµοθάνατη µητέρα της να µείνει για πάντα

στο πατρικό σπίτι, καταδικάζοντας έτσι τον εαυτό

της στη µοίρα της αυταπάρνησης. Η Λούσι είναι απογοητευµένη από

τον έρωτα, γιατί ο άντρας που αγαπούσε παντρεύτηκε µιαν άλλη. Και η

νεότερη, η Τζέιν, είναι αποφασισµένη να ζήσει πλούσια µε

οποιοδήποτε κόστος, ακόµα και αν αυτό σηµαίνει να παντρευτεί το

µαταιόδοξο κ. Ντάραµ.

Σοφιανού Μαρία
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Συγχαρητήρια στους μαθητές για τις προσπάθειες

που κατέβαλαν όλα αυτά τα χρόνια.

Καλό Καλοκαίρι




