
Θεωρίες

Συνωµοσίας

και οι Ιλλουµινάτοι

Οι Ιλλουµινάτι συνηθίζουν να βρίσκονται

στην κορυφή της λίστας των οπαδών των

θεωριών συνωµοσίας. Στην ουσία αυτή η

οργάνωση φέρεται να ιδρύθηκε το 1 776

από τον Άνταµ Βάισχαουπτ
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Επισκεφθήκαµε το Αστεροσκοπείο Αθηνών του οποίου η θεµελίωση του Αστεροσκοπείου Αθηνών έγινε στις 26

Ιουνίου του 1 842 κατά τη διάρκεια έκλειψης Ηλίου. Το 1 890 το Αστεροσκοπείο έγινε κρατικό Ερευνητικό Κέντρο,
µετονοµάστηκε σε Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και το υπάρχον Αστρονοµικό Τµήµα συµπληρώθηκε µε δύο άλλα, το
Μετεωρολογικό και το Σεισµολογικό. Ο εµπνευστής του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Καθ. Γεώργιος Βούρης, ήταν και
πρώτος του ∆ιευθυντής. Στη θητεία του Γ. Βούρη το αστεροσκοπείο εξοπλίστηκε µε όργανα από την Αυστρία. Ο Βούρης
προσδιόρισε τις γεωγραφικές συντεταγµένες του Αστεροσκοπείου, οι οποίες αποτέλεσαν τη βάση για την χαρτογράφηση
της Ελλάδας. Τον Γεώργιο Βούρη διαδέχτηκε ο Ιωάννης Παπαδάκης έως το 1 858. H οικογένεια Σίνα εξόπλισε και
συντήρησε το Ίδρυµα µέχρι το 1 884 που το ανέλαβε το Κράτος.

στις γειτονιές

του Ταύρου
Συνένετευξη από την κ. Βάγια, η

οποία ανήκει στους φανατικούς

αναγνώστες της εφηµερίδας µας και

διατηρεί µια ψαροταβέρνα κοντά

στο σχολείο µας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ,ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ.
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Ήρθε το τέλος και...

ραντεβού τον

Σεπτέµβρη

Συνηθίζεται µετά το τέλος µιας περιόδου,

σε οποιοδήποτε στάδιο ή φάση της ζωής

µας, να γίνεται πάντα ένας απολογισµός

πεπραγµένων...

Άιρτον Σένα
Ο θρύλλος της

Φόρµουλα1 που

την Πρωτοµαγιά

του 1 994 βγήκε

εκτός πίστας και

προσέκρουσε σε

τσιµεντένια µπάρα, τραυµατίστηκε σοβαρά και

λίγες ώρες µετά εξέπνευσε.

Ένθετο µε Μαθητικές

∆ραστηριότητες

• Βιοκλιµατικός σχεδιασµός
κτηρίου,

• Ανεµογεννήτριες,

• Τοιχογραφίες και άλλα πολλά!

Έρευνες Μαθητών
της Β΄ Τάξης

για την διάκριση των επαγγελµάτων σε

ανδρικά και γυναικεία

&

για τη στάση της σύγχρονης κοινωνίας

απέναντι στους γηραιότερους
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Εφηµερίδα Μαθητικής Κοινότητας

1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου

Φύλλο 40ο - Μάιος 2017

Αρχισυνταξία:

Σκουρολιάκος Γιάννης

Συντακτική οµάδα:

Βαθρακογιάννης Γιάννης,

Βαρδαξοπούλου Ελπίδα,

Γιάννη Αθηνά,

Γρίβα Κωνσταντίνα,

Λεονάρδου Μάρα,

Μαναβάκης Χρήστος,

Μιχαηλίδης Κώστας,

Σουρµπάτης Γιώργιος,

Τσουτσόγλου-Αλατίδης Μιχάλης,

Χάσα Ίβα.

Υπεύθυνοι Καθηγητές

συντονισµού:

Μπαρσούκη Ευαγγελή

(σελιδοποίηση)

&

Τζανετέα Ρεβέκκα

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ!

Ένα µικρό πουλί πετούσε

νότια για να αποφύγει τον

χειµώνα.

Έκανε πολύ κρύο, το πουλάκι

πάγωσε και έπεσε στο έδαφος

σε ένα µεγάλο αγρό.

Ενώ έτρεµε εκεί, ήλθε µια

αγελάδα και αµόλισε επάνω του

µια σβουνιά.

Το πουλάκι άρχισε να

ζεσταίνεται, να κουνάει

χαρούµενο τα φτερά του και να

τιτιβίζει.

Ο θόρυβος έφτασε στ’ αυτιά

µιας γάτας… Η γάτα πλησίασε

και…..το έφαγε.

Συπµεράσµατα από την

ιστορία:

1 . όποιος είναι µέσα στα

σκατά δεν είναι απαραίτητα

δυστυχισµένος.

2. και όταν είσαι

ευτυχισµένος, µην κάνεις

πολύ φασαρία.

Επισκεφθήκαµε το Αστεροσκοπείο
Αθηνών το οποίο ιδρύθηκε γύρω στο 1 840
όταν ο Βαρώνος Γεώργιος Σίνας, τότε
Πρόξενος της Ελλάδας στη Βιέννη, εκδήλωσε
την πρόθεση να κάνει µια δωρεά για την
ανάπτυξη της επιστηµονικής έρευνας σε ένα
από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.

Η θεµελίωση του Αστεροσκοπείου
Αθηνών έγινε στις 26 Ιουνίου του 1 842 κατά τη
διάρκεια έκλειψης Ηλίου. Η εκδήλωση έγινε µε
την παρουσία του Βασιλιά Όθωνα, µελών της
κυβέρνησης και της Ιεράς Συνόδου στην
περιοχή που επιλέχτηκε για την ανέγερση του
Αστεροσκοπείου, στο Λόφο Νυµφών στο
Θησείο, απέναντι από την Ακρόπολη.

Το πρώτο κτίριο του
Αστεροσκοπείου, γνωστό και ως κτίριο
Σίνα, είναι βασισµένο στα σχέδια του νέου
∆ανού αρχιτέκτονα Theophil Hansen, τα
οποία παρουσίασε ο αρχιτέκτονας Edward

Schaubert. Για το τελικό σχέδιο ζητήθηκε η
γνώµη του Καθηγητή, Βούρη, και του
Schumacher, µεγάλου αστρονόµου της
εποχής. Το κτίριο έχει σταυροειδή µορφή,
προσανατολισµένη µε βάση τα τέσσερα
σηµεία του ορίζοντα. Στο κέντρο της
κατασκευής υπάρχει ένας µικρός θόλος. Η
ανέγερση του κτιρίου ολοκληρώθηκε το 1 846.

Το 1 890 το Αστεροσκοπείο έγινε
κρατικό Ερευνητικό Κέντρο,
µετονοµάστηκε σε Εθνικό Αστεροσκοπείο
Αθηνών και το υπάρχον Αστρονοµικό
Τµήµα συµπληρώθηκε µε δύο άλλα, το
Μετεωρολογικό και το Σεισµολογικό. Ο
εµπνευστής του Αστεροσκοπείου Αθηνών,
Καθ. Γεώργιος Βούρης, ήταν και πρώτος του
∆ιευθυντής. Στη θητεία του Γ. Βούρη το
αστεροσκοπείο εξοπλίστηκε µε όργανα από
την Αυστρία. Ο Βούρης προσδιόρισε τις
γεωγραφικές συντεταγµένες του
Αστεροσκοπείου, οι οποίες αποτέλεσαν τη
βάση για την χαρτογράφηση της Ελλάδας. Τον
Γεώργιο Βούρη διαδέχτηκε ο Ιωάννης
Παπαδάκης έως το 1 858.

H οικογένεια Σίνα εξόπλισε και
συντήρησε το Ίδρυµα µέχρι το 1 884 που το
ανέλαβε το Κράτος. Ο γιος του Γεωργίου
Σίνα, Σίµων, διόρισε το 1 858 ως διευθυντή του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τον Γερµανό
αστρονόµο Ιούλιο Σµιτ ο οποίος υπηρέτησε
στη θέση αυτή επί 26 χρόνια. Στην διάρκεια
της θητείας του πραγµατοποίησε πλήθος
αστρονοµικών, µετεωρολογικών και
γεωφυσικών παρατηρήσεων. Κατασκεύασε,
µάλιστα, κι έναν σπουδαίο τοπογραφικό χάρτη
της Σελήνης ο οποίος περιέχει 30.000

Ε π ί σ κ ε ψ η σ τ ο
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συνέχεια στη σελίδα 3

ο θόλος με το τηλεσκόπειο όπου οι επισκέπτες
μπορούν να παρατηρήσουν τους πλανήτες (όταν
είναι ορατοί)

η ιστοσελίδα µας

http: //1 epal-esp-tavrou.att.sch.gr/
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κρατήρες και αναφέρεται στο βιβλίο του
Ιούλιου Βερν «Γύρω από τη Σελήνη». Με
τον θάνατό του, και λόγω της οικονοµικής
κατάστασης, οι εργασίες του
αστεροσκοπείου µέχρι την δεκαετία του
1 890 ήταν δύσκολες, σε αυτό το διάστηµα
εργαζόταν ο ∆ηµήτριος Κοκκίδης.
Μετέπειτα την διεύθυνσή του ανέλαβε
ένας άλλος αξιόλογος αστρονόµος ο
∆ηµήτριος Αιγινήτης (1 864-1 932).

Μεταξύ των µεγάλων δωρητών
περιλαµβάνονταν οι ∆. ∆ωρίδης και Α.
Συγγρός, µε τα χρήµατα των οποίων
κατασκευάστηκαν νέες εγκαταστάσεις,
δηµιουργήθηκαν οι βάσεις της
Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και η
συστηµατική παρακολούθηση των
σεισµών και άλλων γεωφυσικών
φαινοµένων.∆ύο από τα νέα κτίρια
σχεδιάστηκαν από τον αρχιτέκτονα Ερνστ
Τσίλλερ. Ο Αιγινήτης επέβλεπε την
δραστηριότητα του Αστεροσκοπείου µέχρι
τον θάνατό του το 1 934. Είναι ο ιδρυτής
της Ακαδηµίας Αθηνών (1 926), ενώ η
συµβολή του για την εισαγωγή στην
Ελλάδα του παγκόσµιου χρονοµετρικού
συστήµατος και της ώρας της ανατολικής
Ευρώπης (1 91 6), καθώς και του
Γρηγοριανού ηµερολογίου (1 923) ήταν
ιδιαίτερα σηµαντική.

Ένα από τα πρώτα τηλεσκόπια
του Αστεροσκοπείου Αθηνών, γνωστό
ως «Τηλεσκόπιο ∆ωρίδη»( του δόθηκε
το όνοµα "∆ωρίδη" εις τιµήν του µεγάλου
δωρητή του) και το 2002 γιόρτασε τα
εκατοστά του γενέθλια. Ο θόλος µε το
40εκ. διοπτρικό τηλεσκόπιο "∆ωρίδη" Το
νέο µεγάλο τηλεσκόπιο του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών κατασκευάστηκε
το 1 902 από τον γαλλικό οίκο Gautier.
Είναι διοπτρικό τηλεσκόπιο µε διπλό
αχρωµατικό φακό διαµέτρου 40 εκ. και
έχει εστιακή απόσταση 5 µέτρων. Ο
σωλήνας του στηρίζεται σε γερµανικού
τύπου ισηµερινό σύστηµα µε ωρολογιακό
µηχανισµό οδήγησης. Το τηλεσκόπιο
εγκαταστάθηκε σε ειδικό θόλο σε µικρή
απόσταση από το κτίριο Σίνα.

Το νέο µεσηµβρινό τηλεσκόπιο
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
αγοράστηκε το 1 896 και είναι και αυτό
κατασκευής Gautier. Του δόθηκε το
όνοµα "Συγγρού" εις τιµήν του δωρητή

του. Το µεσηµβρινό τηλεσκόπιο "Συγγρού"
εγκαταστάθηκε σε ένα ειδικό κτίριο, πίσω
από το κτίριο Σίνα. Ο φακός του έχει
διάµετρο 1 6 εκ. , ενώ η εστιακή του
απόσταση είναι 2 µέτρα. Το µεσηµβρινό
τηλεσκόπιο "Συγγρού" χρησιµοποιήθηκε
συστηµατικά για την υπηρεσία χρόνου του
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, από
την εγκατάσταση του, έως και το 1 964.

Επισκεφθήκαµε και το Μουσείο
Γεωαστροφυσικής το οποίο
δηµιουργήθηκε στους χώρους του
Εθνικού Αστεροσκοπείου και
περιλαµβάνει µερικά από τα
σπανιότερα όργανα που είτε καθόριζαν
το χρόνο, είτε πραγµατοποιούσαν
αστρονοµικές, γεωδετικές,
µετεωρολογικές και σεισµολογικές
µετρήσεις. Εκτός από τα µεγάλα
τηλεσκόπια του 1 9ου αιώνα εκτίθενται
επίσης και µικρότερα όπως ο «Κύκλος του
Borda» κατασκευής 1 798, το οποίο
χρησιµοποίησε η Γαλλική Χαρτογραφική
Εταιρεία για τη χαρτογράφηση του Αιγαίου
το 1 81 0, και όργανα που πραγµατικά
έµειναν στην ιστορία, όπως
µετεωρολογικά, αυτογραφικά και
σεισµολογικά όργανα του 1 9ου αιώνα.

Επίσης εκτίθεται και µία από τις πρώτες
συσκευές µέτρησης του όζοντος στην
Αθήνα, κατασκευής 1 880, και φυσικά ο
σπουδαιότατος χάρτης της Σελήνης του
Σµιντ.

Η δηµιουργία ενός
Αστροφυσικού Περιπάτου στο Λόφο
των Νυµφών του Θησείου, ο οποίος
εγκαινιάστηκε το 2008, οφείλεται στις
ενέργειες που έκανε ο τότε Πρόεδρος
του Αστεροσκοπείου Χρήστος Ζερεφός
και έχει στόχο τη διατήρηση και
ανάδειξη του ιστορικού χώρου του
Εθνικού Αστεροσκοπείου. Να
σηµειωθεί, ότι η χάραξη του Περιπάτου
ακολουθεί τη µορφή σπείρας και
στοχεύει στη σύνδεση νοερώς βέβαια
των µικρής κλίµακας στροβιλοειδών
κινήσεις των ρευστών της Γης µε τις
µεγάλης κλίµακας κινήσεις στους
γαλαξίες! Ο περίπατος περιλαµβάνει
την αποκατάσταση των ιστορικών
κτιρίων και έχει ως στόχο την
χρησιµοποίηση τους για µουσειακές
και εκπαιδευτικές λειτουργίες, καθώς
και τη διαµόρφωση του υπαίθριου
χώρου ώστε να δηµιουργηθεί ένας
θεαµατικός περίπατος µε αναφορές
στη γη και στα ουράνια σώµατα.

Σοφία Χατζηµάρκου

συνέχεια από τη σελίδα 2

Επίσκεψη στο Αστεροσκοπείο

Το Τηλεσκόπιο Δωρίδη

Το τηλεσκόπιο Συγγρού
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Στα ερωτηµατολόγια απάντησαν συνολικά 1 36 άτοµα εκ των των
οποίων το ποσοστό των γυναικών ανέρχονταν στο 38,97% και το ποσοστό
των ανδρών στο 61 ,03%. Οι ηλικίες ποικίλουν, από 1 8 έως και πάνω από
60, ενώ οι περισσότεροι έχουν τελειώσει την δευτεροβάθµια εκπαίδευση.
Σηµαντικό, εξίσου, είναι ότι το 73,53% των ερωτηθέντων είναι άνεργοι!

Σε κάποια από τα ερωτήµατα που τέθηκαν, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
απαντήσεις:

Στο ερώτηµα, "Ποιος πιστεύεται ότι τα καταφέρνει καλύτερα στην
φύλαξη & ανατροφή ενός παιδιού;" οι περισσότεροι, 84,42% άνδρες και
γυναίκες, πιστεύουν ότι η γυναίκα θα τα κατάφερνε καλύτερα.

Στο ερώτηµα, "Ποιος πιστεύεται ότι πρέπει να εργάζεται σε µία
οικογένεια;" το 82,35% απάντησε ότι πρέπει να εργάζονται και οι δύο

Στο ερώτηµα, "Πιστεύεται ότι οι γυναίκες πρέπει να υπηρετούν
στρατιωτική θητεία;" τα ποσοστα του ΟΧΙ είναι περίπου στο 60% και για
τα δύο φύλα.

Στο ερώτηµα, "Ποιος πιστεύεται ότι είναι πιο αυστηρός σε θέση
προϊστάµενου ή εργοδότη;" το 69,88% των ανδρών απάντησε, η γυναίκα,
ενώ την ίδια απάντηση έδωσαν και οι γυναίκες αλλά σε ποσοστό
90,57%!! !

Στο ερώτηµα, "Πιστεύεται ότι η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο
εργασίας, είτε σε άντρα, είτε σε γυναίκα, αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο
από την κοινωνία" µεάλο ποσοστό ανδρών και γυναικών, κοντά στο 90%,
απάντησαν ΟΧΙ!

Στο ερώτηµατα για το αν ήταν οι ίδιοι εργοδότες, ποιον θα επέλεγαν
για γραµµατέα ή ηλεκτρολόγο, και τα δύο φύλα απάντησαν σε υψηλό
ποσοστό κοντά στο 73%, ότι θα επέλεγαν µε κριτήριο τις γνώσεις και όχι
το φύλο.

Στο ερώτηµα, "Θα ψηφίζατε ποτέ γυναίκα για Πρωθυπουργό ή Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας της χώρας σας;"το 74,70%
των ανδρών και το 94,34% των γυναικών απάντησαν καταφατικά,

Γενικά, οι περισσότερες απαντήσεις δεν διαφοροποιήθηκαν ανάλογα µε το φύλο στο οποίο ανήκε ο καθένας.

Οι ερωτήσεις στο ερωτηµατολόγιο δηµιουργήθηκαν από όλους τους µαθητές του τµήµατος. Το ερωτηµατολόγιο "στήθηκε"
και αποδελτιόθηκε από τον Σουρµπάτη Γιώργο.

Για το Β1 , Σουρµπάτης Γιώργος

'Ερευνα του τµήµατος Β1
για την διάκριση των επαγγελµάτων σε ανδρικά και γυναικεία

"Πιστεύεται ότι η σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο
εργασίας, είτε σε άντρα, είτε σε γυναίκα,
αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο από την κοινωνία"
89,71%, ΟΧΙ

Γυναίκες, 94,34%, ΝΑΙ . Ανδρες, 74,70%, ΝΑΙ

"Ποιος πιστεύεται ότι τα καταφέρνει καλύτερα στην
φύλαξη & ανατροφή ενός παιδιού;" οι περισσότεροι,
84,42% άνδρες και γυναίκες, πιστεύουν ότι η γυναίκα
θα τα κατάφερνε καλύτερα.
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Στην έρευνα πήραν µέρος 48 άτοµα εκ των
οποίων το 55% ήταν γυναίκες και το µεγαλύτερο
ποσοστό ήταν ηλικίας µεταξύ 55-65 ετών, και οι
περισσότεροι έχουν τελειώσει την δευτεροβάθµια
εκπαίδευση. Οι µισού και πάνω,ποσοστό 54,1 7%,
είναι παντρεµένοι µε παιδιά και το µεγαλύτερο
ποσοστό από αυτούς, 79,07%, δεν είναι
διαζευγµένοι.

Από τους ερωτηθέντες, µια συντριπτική
πλειοψηφία93,75%, σέβεται τους γηραιότερου και
το αποδεικνύει έµπρακτα (π.χ. προσφέροντας τη
θέση του στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς)

Ένα µεγάλο ποσοστό, 25%, θεωρεί ότι για
την έλλειψη σεβασµού ευθύνεται η οικογένεια ενώ
ένα ακόµα µεγαλύτερο, 66,67, ρίχνει τις ευθύνες
και στην οικογένεια, και στο σχολείο, και στη
µόρφωση.

Στην ερώτηση, "Θεωρείται δυνατή την
συµβίωση µε τους ηλικιωµένους της οικογένειάς
σας;" οι γυναίκες απάντησαν 50%, ΝΑΙ και 50%,
ΟΧΙ ενώ οι άντρες 69,23%, ΝΑΙ!

Στην ερώτηση, "Που πιστεύετε ότι η ζωή
των ηλικιωµένων είναι ευκολότερη; το 35,42%
θεωρεί ότι η ζωή των ηλικιωµένων θα ήταν
ευκολότερη στην επαρχία, το 27,08%, στα αστικά
κέντρα και το 37, 50%,δεν υπάρχει διαφορά.

Οι περισσότεροι, το 64,58%, δε γνωρίζουν
αν στην πολυκατοικία τους κάποιος ηλικιωµένος
αντιµετωπίζει προβλήµατα. Το υπόλοιπο,
35,42%, που γνωρίζει ηλικιωµένους που έχουν
πρόβληµα, στο µεγαλύτερο ποσοστό τους θα
ενηµέρωνα τους κατοίκους της πολυκατοικίας και
τους φίλους τους.

Γενικά, και εδώ οι περισσότερες
απαντήσεις δεν διαφοροποιήθηκαν ανάλογα µε
το φύλο στο οποίο ανήκε ο καθένας.

Οι ερωτήσεις στο ερωτηµατολόγιο
δηµιουργήθηκαν από όλους τους µαθητές του
τµήµατος. Το ερωτηµατολόγιο "στήθηκε" από την
Γιαννούλη Σουζάνα και αποδελτιώθηκε από τον
Ροδίτη Γρηγόρη.

Για το Β1 , Ροδίτης Γρηγόρης

*Αναλυτικότερα, µπορείτε να δείτε τις έρευνες
στην ιστοσελίδα του σχολείου µας,
http: //1 epal-esp-tavrou.att.sch.gr/
καθώς και στο blog ΜΑΣ:
http: //epalithefsis.blogspot.gr τον επόµενο µήνα.

'Ερευνα του τµήµατος Β2
για τη στάση της σύγχρονης κοινωνίας απέναντι στους γηραιότερους

Για το σεβασμό που δείχνουν κάποια άτομα στους γηραιότερους ή για την
έλλειψη εθύνεται:
2.08%, το σχολείο
6,25%, η μόρφωση
25% η οικογένεια
66,67% όλα τα παραπάνω

"Που πιστεύτε ότι η ζωή
των ηλικιωμένων είναι
ευκολότερη
35,42% στην επαρχία
27,08%, στα αστικά κέντρα
37,50%, δεν υπάρχει
διαφορά

41 .1 8, τους κατοίκους της πολυκατοικίας

1 7,65%, τους φίλους

1 7,65%.

11 .76%, τις υπηρεσίες του ∆ήµου

11 ,76%, παλεύουν πολιτικά (κόµµα, οργάνωση, οµάδα, κ.λ.π) για µια

κοινωνία όπου οι ηλικιωµένοι θα µπορούν να ζουν µε ασφάλεια και

αξιοπρέπεια.
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Συνηθίζεται µετά το τέλος µιας

περιόδου, σε οποιοδήποτε στάδιο ή φάση

της ζωής µας, να γίνεται πάντα ένας

απολογισµός πεπραγµένων γι΄ αυτή την

παρελθούσα στιγµή και αυτό πολλές φορές

είτε γίνεται γραπτώς, για να αποτυπωθούν τα

στοιχεία, ειδικά αν αφορά ετήσιο οικονοµικό

απολογισµό σε µία εταιρεία, είτε γίνεται στον

σκληρό δίσκο του µυαλού µας

επαναφέροντας σκέψεις και µνήµες από τις

όµορφες στιγµές που περάσαµε στις

καλοκαιρινές διακοπές, µε τους φίλους µας,

στον Άγιο ∆οµίνικο ……. «µεγάλη η χάρη

του».

Στην προκειµένη περίπτωση,

αγαπηµένα µου αναγνωστόπουλα, ο

απολογισµός αυτού του µηνιαίου άρθρου

µου δεν µπορεί παρά να συνδυαστεί µε το

πέρας µιας σχολικής περιόδου, που

βίωσα ως µαθητής στο 1 ο Εσπερινό

ΕΠΑΛ Ταύρου, σε συνάρτηση µε την

αρθογραφία µου στην εφηµερίδα του

σχολείου µου και αυτό γιατί τα δυο αυτά

πράγµατα κατατάσσονται από εµένα στο ίδιο

µοναδικό κεφάλαιο, που αφορά την επιλογή

µου για απόκτηση του πτυχίου της

πληροφορικής, έστω και σε αυτή την ηλικία

που διανύω, των 42 ετών.

Όπως λέει και ο γνωστός

τραγουδιστής Πασχάλης Τερζής (µεγάλη

φωνάρα ο άνθρωπος, για µας που µας έχει

κερδίσει το λαϊκό τραγούδι) "τι να

πρωτοθυµηθώ και σε ποιόν δρόµο να

διαβώ", για να µπορέσω να αποτυπώσω όλες

αυτές τις απολογιστικές σκέψεις όσο

καλύτερα γίνεται, έτσι ώστε να µπορέσω να

µεταδώσω µέσα από τον γραπτό λόγο όλα

αυτά τα υπέροχα συναισθήµατα, που

πληµµυρίζουν το κεφάλι µου και που

πραγµατικά θα ήθελα να µπορέσετε να

νιώσετε και εσείς, αν δεν τα έχετε νιώσει

ακόµα, γι΄ αυτήν την σχολική περίοδο.

Βάζοντας λοιπόν τα πράγµατα σε µια τάξη και

καθισµένος στον ηλεκτρονικό µου υπολογιστή

παρέα µε το χαµηλό φως της λάµπας του

γραφείου µου και σε απόλυτη ψυχική ηρεµία

και γαλήνη, έχοντας µπροστά µου όλες αυτές

τις εικόνες των άρθρων και των σχολικών

στιγµών και δραστηριοτήτων ξεκινάω σε αυτό

το άρθρο την αποτύπωση αυτού το

µοναδικού ταξιδιού.

Τον Σεπτέµβρη του 201 6 µια

Παρασκευή απόγευµα καβάλα στο άλογό

µου (το µηχανάκι µου δηλαδή) ψάχνω την

έδρα του 1 ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταύρου

κάπου στον Ταύρο πίσω από κάτι γραµµές

τρένου και δίπλα σε µία εκκλησία. Αυτές ήταν

οι ελάχιστες πληροφορίες που είχα

τουλάχιστον µέχρι αυτή την στιγµή. Αφού µε

τα κόπων και βασάνων βρίσκω το σχολείο και

εισέρχοµαι γεµάτος χαράς γι αυτή την

επιτυχία µου, συναντάω µια παρέα

καθηγητών, που πραγµατικά από την πρώτη

στιγµή σε κερδίζουν σαν άνθρωποι, οι οποίοι

µε κατατόπισαν απόλυτα για το που ήρθα, τι

προσφέρει το σχολείο, ποιες είναι οι

απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις για να

γραφτώ και φυσικά ο καθένας, από την δικιά

του µεριά, κατέβαλλε κάθε δυνατή

προσπάθεια, για να µε εντάξει στην δικιά του

ειδικότητα, γιατί προφανώς λόγω εµπειρίας

κάτι έβλεπε σε µένα, που δεν

αντιλαµβανόµουν εγώ. Μη θέλοντας να µπω

σε άλλες λεπτοµέρειες για το πρώτο

διάστηµα της ένταξής µου σ΄ αυτό το νέο

περιβάλλον, γιατί σίγουρα θα γίνω

κουραστικός, καταλήγω εν τάχει, µετά από

λίγες ηµέρες, από τον αγιασµό του σχολείου,

να γνωρίσω τους πρώτους συµµαθητές που

ήρθα πιο κοντά, τον Γρηγόρη, τον Αντώνη και

τον Παναγιώτη, µε τους οποίους βγήκα και

για καφέ και στην συνέχεια στους πρώτους

καθηγητές, που έβλεπαν κάτι σε µένα, που

εγώ εξακολουθούσα να µην αντιλαµβάνοµαι,

την κα Ψ, που µε έκανε αρθρογράφο στην

εφηµερίδα και πολλά άλλα και τον κ. Χ, που

µου είπε ότι πρέπει να βάλω υποψήφιος για

το 1 5µελές, γιατί πολύ απλά το χω (αυτό που

έχασα, συµπληρώνω εγώ).

Συνεχίζοντας αυτόν τον απολογισµό

απαιτείται να σπάζω το πάζλ σε κοµµάτια

προκειµένου να έχετε όλοι σας µια γεύση για

το τι µπορείς να πάρεις και να προσφέρεις

στο σχολικό σου περιβάλλον, αν πραγµατικά

έχεις διάθεση. Ένα κοµµάτι του πάζλ είναι η

εφηµερίδα – Facebook – YouTube – Blog,

ενώ ένα άλλο είναι η πλευρά του 1 5µελούς.

Ένα τρίτο είναι οι σχολικές δραστηριότητες,

που περιλαµβάνουν τους χορούς, τις

εκδηλώσεις και τα διάφορα event - εκδροµές,

ενώ ένα τέταρτο κοµµάτι είναι η εκδροµή στην

Αγγλία, µέσω του Ευρωπαϊκού

Προγράµµατος Erasmus. Πέµπτο κοµµάτι

είναι η διδασκαλία και οι καθηγητές και έκτο

κοµµάτι και τελευταίο οι συµµαθητές όλου του

σχολείου.

Ως «Γάτος Σπιρουνάτος» ξεκινάω

να αρθρογραφώ τον Οκτώβριο του 201 6

µε πρώτο θέµα «ΦΤΟΥ – ΦΤΟΥ – ΦΤΟΥ...&

έγινες περδίκι», όπου πραγµατικά κατά την

συγγραφή του γελούσα σαν µικρό παιδί µε τα

γραφόµενά µου και απορούσα ταυτόχρονα µε

την απόφασή µου αυτή να γράφω στην

εφηµερίδα, γιατί πολύ απλά πίστευα και

εξακολουθώ και πιστεύω ότι είµαι περαστικός

και δεν το έχω και πολύ το όλο το θέµα της

αρθρογραφίας. Συνεχίζω τον Νοέµβριο µε

την αρθρογραφία του άρθρου µε θέµα

«Πτυχίο ΕΠΑΛ ή Πτυχίο Σχολής

Μαγισσών. . . ιδού η απορία.» και εν συνεχεία

έχουµε τον ∆εκέµβριο το άρθρο

«Καλικατζαράκι αγάπη µου…!! !», τον

Φεβρουάριο 201 7 το άρθρο «Στα υπόγεια

είναι η θέα…!! !», Μάρτιο έχουµε «Ο Γιάννης ο

ψηλός…» και πέραν του σηµερινού άρθρου,

που είναι και το τελευταίο, τον Απρίλη 201 7

καταλήγω µε το άρθρο «Λίγες ανάκατες

σκέψεις. . .λίγες ανθρώπινες σχέσεις». Αυτό

που έχω να εξοµολογηθώ για τα άρθρα µου

στην εφηµερίδα είναι ότι όλα τους, για µένα,

είναι ένα µοναδικό ταξίδι σκέψεων και

αποτυπώσεων, είναι από τα καλύτερα

κείµενα - δηµιουργήµατά µου και τα

αισθάνοµαι σαν παιδιά µου, γιατί πολύ απλά

ασχολήθηκα ώρες ατελείωτες µαζί τους και

τους συµπεριφέρθηκα µε στοργή, αγάπη,

λεκτική και ορθογραφική φροντίδα, όσο

µπορούσα φυσικά. Ταυτόχρονα µε την

εφηµερίδα και λόγο ειδικότητας

«πληροφορικάριου», έγινα διαχειριστής της

οµάδας στο Facebook «Μαθητική Κοινότητα

1 ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Ταύρου», όπου εκεί

δηµοσιευόταν η εφηµερίδα του σχολείου και

φωτογραφίες από τις διάφορες

δραστηριότητες. Επίσης σε αυτήν την οµάδα

του Facebook όλα τα µέλη της είχαν την

δυνατότητα να αναρτήσουν οτιδήποτε

σχετικό µε το σχολικό περιβάλλον.

Επιπρόσθετα δηµιούργησα e-mail µαθητικό,

προκειµένου να φτιάξω το κανάλι του

σχολείου στο YouTube, για να τοποθετηθούν

εκεί, όπως και έγινε, όλα τα βίντεο των

σχολικών παραστάσεων, που

πραγµατοποίησε η καλλιτεχνική οµάδα του

σχολείου µας. Τέλος το κοµµάτι αυτό του

πάζλ ολοκληρώνεται µε το blog που

κατασκεύασα, για να γνωστοποιούνται και

εκεί όλα τα παραπάνω (εφηµερίδα –

µεµονωµένα τα άρθρα της συντακτικής

οµάδας της εφηµερίδας – φωτογραφίες –

βίντεο, εργασίες µαθητών κλπ) και οτιδήποτε

άλλο κρινόταν από τους αρθρογράφους της

εφηµερίδας ότι ήταν ενδιαφέρον σαν

επιπρόσθετη πληροφορία να γνωστοποιηθεί

στους συµµαθητές µας.

Το κεφάλαιο, πρόεδρος του

1 5µελούς, έχει πολύ τρέξιµο και άγχος,

αδέλφια µου αλήτες πουλιά, αν

πραγµατικά το θέλεις. Παρόλο που µέχρι

τελευταία στιγµή αµφιταλαντευόµουν, για το

αν πρέπει να δηλώσω υποψήφιος ή όχι, µε το

που πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές και

διαπίστωσα ότι βγήκα πρώτος σε ψήφους και

λογικά και πρόεδρος, όπως και έγινε,

ξεκίνησε ο αγώνας δρόµου δίχως τέλος για

µένα. Συµβούλια 1 5µελούς, γιορτές

(Χριστούγεννα – Απόκριες – Λήξης Σχολικής

Χρονιάς), δραστηριότητες (∆ωρεές

Χριστουγέννων), φωτογραφίες, να µαζέψεις

χρήµατα, να πληρώσεις, να αγοράσεις το

ένα, να πάρεις το άλλο, να οργανώσεις

γενικώς τα πράγµατα µε τις υπόλοιπες

δραστηριότητες, να φτιάξεις τα πρακτικά του

1 5µελούς, να υπάρχει διαφάνεια σε όλα, µην

αδικήσεις κανέναν µε τις πράξεις σου, να

βοηθήσεις όποιον και ότι µπορείς και γενικά

να είσαι σε ετοιµότητα να αντιµετωπίσεις το

οτιδήποτε, άµεσα και σωστά. Το µόνο που µε

«ενόχλησε» πραγµατικά και που σε καµία

περίπτωση δεν γινόταν επίτηδες, είναι το

γεγονός ότι όλοι οι συµµαθητές µου µε

φώναζαν πρόεδρο και όχι Γιώργο, όπως είναι

το πραγµατικό µου όνοµα και αυτό γιατί σε

καµία περίπτωση δεν αισθάνθηκα πρόεδρος

ή τέλος πάντων ποτέ δεν αισθάνθηκα κάτι

διαφορετικό, από τα υπόλοιπα παιδιά του

Ή ρ θ ε τ ο τ έ λ ο ς κ α ι...
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σχολείου, παρόλο που όλοι οι συµµαθητές

µου µε τίµησαν δίνοντάς µου τον τίτλο αυτό.

Στο το κοµµάτι του πάζλ, "σχολικές

δραστηριότητες", πραγµατοποιήθηκε το

απόλυτο «ξεκατίνιασµα» - γέλιο. Όπου

γάµος και χαρά η Βασίλω πρώτη.

Καταπληκτικές εκδροµές µε την επιµέλεια

ενός άλλου καθηγητή του κου Μ, χορός,

καλαµατιανό, τα παπάκια, µακαρένα, τάνγκο,

θεατρική παράσταση, χορωδία, µουσική και

πολλά άλλα. Τι άλλο θες για να νιώσεις σαν

µικρό παιδί. Όλες οι παραπάνω στιγµές ήταν

από τις πιο χαρούµενες και ευχάριστες της

σχολικής περιόδου µε πολύ γέλιο και θετική

διάθεση. Ήταν από τις στιγµές που

ανακάλυπτες, µε την βοήθεια της µοναδικής

καθηγήτριας κα Ψ και πολλών άλλων, τον

εαυτό σου και ότι έχεις και άλλα

χαρίσµατα–ταλέντα, που δεν είχες την τύχη

στο παρελθόν να ανακαλύψεις. Ποτέ δεν

είναι αργά για τίποτα και φυσικά ποτέ µην λες

ποτέ.

Και περνάµε στο Ευρωπαϊκό

Πρόγραµµα, Erasmus+ - Αγγλία, το οποίο

οργανώνεται κάθε χρόνο στο σχολείο µας

σε συνεργασία µε το 8ο ΕΚ.

Οργανώνονται εκπαιδευτικές εκδροµές

στο εξωτερικό στο πλαίσιο του

Ευρωπαϊκού Προγράµµατος Erasmus+.

Σε µία από αυτές τις εκδροµές, που

πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 201 7,

συµµετείχα και εγώ ως µαθητής, παρέα µε

άλλους συµµαθητές µου. Κατά την

προσωπική µου άποψη αυτό το εκπαιδευτικό

ταξίδι στο Λονδίνο ήταν µια από τις καλύτερες

εµπειρίες ζωής, όπου µε τον ρόλο του

µαθητή, είχα την τιµή να αντιπροσωπεύσω το

σχολείο µου, το 1 ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ταύρου,

σε µια ξένη χώρα µε διαφορετικά ήθη, έθιµα,

διαφορετική κουλτούρα και άποψη ζωής, από

την χώρα στην οποία ζω, την Ελλάδα, και µε

παρέα τους υπόλοιπους συµµαθητές µου να

ζήσουµε µέσα σε ένα τελείως διαφορετικό

περιβάλλον για µας. Με τους συµµαθητές

µου, µέσα από αυτό το ταξίδι καταφέραµε να

έρθουµε ο ένας πιο κοντά στον άλλον,

καταφέραµε να γνωριστούµε καλύτερα, να

κουβεντιάσουµε εκατοντάδες θέµατα και να

ανταλλάξουµε χιλιάδες απόψεις, κατά τις

βραδινές ώρες που συγκεντρωνόµασταν σε

κάποιο δωµάτιο ή στον προαύλιο χώρο του

ξενοδοχείου και αυτό γιατί θέλαµε να ζήσουµε

κάθε δευτερόλεπτο του ταξιδιού αυτού και

παράλληλα καταφέραµε να προσαρµοστούµε

ο ένας µε τον άλλον, µε τις συνήθειες και τις

υποχρεώσεις του ξένου σε µας αυτού χώρου

και µέσα από έναν τελείως διαφορετικό

τρόπο εκπαίδευσης και διδασκαλίας να

πάρουµε γνώσεις και εφόδια ενδιαφέροντα

και πολύτιµα για εµάς, είτε σε προσωπικό

επίπεδο, είτε σε επαγγελµατικό. Η 1 5ηµερη

αυτή εκδροµή τα είχε όλα σε υπερθετικό

βαθµό. 225 χιλιόµετρα περπάτηµα,

εκπαίδευση, τροµοκρατικό χτύπηµα,

Βρετανικό Μουσείο, Μουσείο Φυσικής

Ιστορίας, Μουσείο Τεχνολογίας, βόλτες σε

πάρκα, Tower Brige, London Eye, BigBen,

Αββαείο, Madam Tussaut, Παλάτι

Μπάκιγχαµ, underground, τρένο, Οξφόρδη,

China Town, πολυτελή αυτοκίνητα, οίκους

µόδας, εµπορικά µαγαζιά (SportDirect

PreMarket Harrold), Κινέζικη Πάπια, Κινέζικη

Μπύρα, Soho, φαγητό στο καλύτερο ελληνικό

µαγαζί, καφέ ελληνικό και φραπέ στο Carpo,

Γκρίνουιτς και ταξίδι στον Τάµεση και όλα

αυτά επηρεασµένα από τον ελληνορωµαϊκό

πολιτισµό συνδυασµένα µε γοτθικά στοιχεία,

εναρµονισµένα µε την σύγχρονη εποχή.

Αυτό το ταξίδι πραγµατοποιήθηκε µέσω του

σχολείου µου, όπως προανέφερα, εντελώς

δωρεάν για µένα και τους υπόλοιπους

συµµαθητές µου και πραγµατικά εγώ

προσωπικά αισθάνοµαι πολύ τυχερός, για

ακόµα µία φορά, που µου δόθηκε αυτή η

ευκαιρία να συµµετάσχω.

Για το κοµµάτι του σχολικού µου

«ταξιδιού», ∆ιδασκαλία & Καθηγητές, ότι

και να πω θα είναι λίγο και ίσως όχι τόσο

αντιπροσωπευτικό µε την πραγµατικότητα.

Μοναδικοί άνθρωποι, µε ήθος, σοβαρότητα

και γεµάτοι κέφι για εκπαίδευση, που σε κάθε

στιγµή σε έκαναν να αισθανθείς ότι δεν

υπάρχει η κλασσική σχέση καθηγητή –

µαθητή, αλλά µια σχέση ανθρώπων. Το

βασικό µέληµά τους, ως εκπαιδευτικοί, ήταν

να σου µεταλαµπαδεύσουν γνώση και

πληροφορία στο πλαίσιο της κατανόησης ότι

το ακροατήριό τους είναι τελείως διαφορετικό

από αυτό των µικρών µαθητών, διότι είναι

γεµάτο υποχρεώσεις, προβληµατισµούς και

άγχος, που προερχόταν από τις προσωπικές

και επαγγελµατικές του υποχρεώσεις. Οι

καθηγητές αυτοί δεν είναι απλοί καθηγητές σε

ένα σχολείο. Είναι καθηγητές της ζωής και

της δηµιουργικότητας. Είναι οι καθηγητές,

που πραγµατικά αν τους συναντούσες στα

παιδικά σου µαθητικά χρόνια, όταν τότε θα

έπρεπε κανονικά να είχες αποφοιτήσει από

το λύκειο, θα σου είχαν δώσει µια

διαφορετική ώθηση στην ζωή.

Και, φυσικά, οι συµµαθητές! Το κάθε

κοµµατάκι ψηφίδας σε ένα ψηφιδωτό

δηµιούργηµα, είναι αυτό που χαρακτηρίζει

όλους τους συµµαθητές του σχολείου µου.

Κάθε κοµµάτι είναι ξεχωριστό σε

προσωπικότητα, χρώµα και σχήµα, που

όµως όλα µαζί δηµιουργούν το τέλειο

κοµψοτέχνηµα. Ο καθένας τους ξεχωριστός

και µοναδικός, που σίγουρα κάτι έχει να σου

προσφέρει µέσα από την διαφορετικότητά

του. Όλοι αυτοί οι συµµαθητές, ανεξαρτήτου

τάξης, ηλικίας, εθνικότητας, καταγωγής,

απόψεων, αντιλήψεων και χαρακτηριστικών,

είναι µοναδικοί και πραγµατικά είµαι πολύ

χαρούµενος που τους γνώρισα και

πορεύτηκα µαζί τους, αυτήν την σχολική

χρονιά. Αυτοί ήταν µαζί µε τους καθηγητές η

ωστική δύναµη, που µε οδήγησε να

εµπνευστώ πράγµατα και να εκφραστώ

δηµιουργικά και συλλογικά, για το σχολείο

µου.

Ηάποψη του ‘’ΓάτουΣπιρουνάτου’’.

Άλλο ένα άρθρο έφτασε στο τέλος

του, παρέα µε µία σχολική χρονιά. Η

ιστορία – απολογισµός, που σας

διηγήθηκα µέσα σε αυτές τις γραµµές του

κειµένου είναι µια πραγµατικότητα, που

ακόµα και τώρα δεν µπορώ να

συνειδητοποιήσω ότι την βίωσα, διότι για

µένα κατατάσσεται σε κάτι το φανταστικό.

Το δίδαγµα µέσα σε όλο αυτόν τον

απολογισµό δεν έχει να κάνει σε καµία

περίπτωση µε την αυτοπροβολή ή την

προσπάθεια στο να ευλογήσουµε τα γένια

µας και να καλοπιάσουµε τους

προύχοντες. Ο καθένας µας ξέρει τι είναι,

έχει το γνώθι σ΄ αυτόν και έχει βγάλει τα

συµπεράσµατά του, για τους ανθρώπους

που τον περιβάλλουν. Η ιστορία αυτή έχει

να κάνει µε όλους εσάς τους αναγνώστες,

να κατανοήσετε ότι µέσα από µια

απόφαση που πάρθηκε τον Σεπτέµβριο

του 201 6, να φοιτήσω στο 1 ο Εσπερινό

ΕΠΑΛ Ταύρου, κατάφερα µέσα σε έναν

µαθητικό χώρο, που περιβάλλεται από

µοναδικούς ανθρώπους (µαθητές –

καθηγητές), µε σίγουρα θετικά και

αρνητικά χαρακτηριστικά, να εκφραστώ

δηµιουργικά για ένα σύνολο, να αφήσω το

αποτύπωµά µου, καλό ή κακό, να

γνωρίσω νέους ανθρώπους, να βιώσω

πράγµατα µοναδικά και ανεπανάληπτα,

όπως ένας περίπατος στην Πλάκα ή µια

Εκπαιδευτική Εκδροµή στο Λονδίνο ή

ακόµα και να µάθω τα βήµατα ενός ταγκό,

παράλληλα µε την εκπαίδευσή µου στον

τοµέα µου και στην ειδικότητά µου. Όλο

αυτό από µόνο του είναι δηµιουργικό, όλο

αυτό από µόνο του σου ανοίγει το µυαλό,

όλο αυτό από µόνο του σε κάνει καλύτερο

άνθρωπο για τον εαυτό σου, τον

συνάνθρωπό σου, για το σύνολο.

Καλό Καλοκαίρι

Ραντεβού τον

Σεπτέµβρη«ΓάτοςΣπιρουνάτος»

. . .Ραντεβού τον Σεπτέµβρη
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∆ιαβάζοντας κανείς στο διαδίκτυο

για θεωρίες συνοµωσίας, δεν θα

µπορούσε να αποφύγει άρθρα περί

επιρροής στην παγκόσµια πολιτική

σκακιέρα, από µια µυστική οµάδα

ανθρώπων, τους Ιλλουµινάτι, του

καλύτερου brand name των σύγχρονων

θεωριών συνωµοσίας. Επειδή η

αρρωστηµένη φαντασία µερικών δεν θα

µπορούσε να περιοριστεί σε απλά γεγονότα,

χωρίς ντροπή, κατάφεραν και στοχοποίησαν

δύο «σταρ»της αµερικάνικης µουσικής

σκηνής, τους Kanye West (Κέινι Γουέστ) και

Jay Z (Τζέι Τζι). Ο Jay Z δήλωσε πως οι

φήµες για την συµµετοχή του στην οµάδα των

Ιλλουµινάτι είναι «ηλίθιες», ενώ ο Kanye

West, υποστήριξε ότι είναι γελοίο. ∆εν είναι

µόνο ιστορίες για αγρίους, αλλά σανό για

εσωτερική κατανάλωση του κοινού.

Οι Ιλλουµινάτι συνηθίζουν να

βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των

οπαδών των θεωριών συνωµοσίας. Στην

ουσία αυτή η οργάνωση φέρεται να

ιδρύθηκε το 1 776 από τον Άνταµ

Βάισχαουπτ στη Βαυαρία. Ο Άνταµ

Βάισχαουπτ ήταν καθηγητής Κοινωνικού

∆ικαίου στο Πανεπιστήµιο του Ίνγκολστατ της

Βαυαρίας. Κατά γενική οµολογία ήταν

άνθρωπος ηθικός, µε ασυνήθιστες

διανοητικές δυνατότητες και έντονα

ριζοσπαστικές ιδέες. Από πολύ νωρίς είχε

έρθει σε ρήξη µε το εκκλησιαστικό και το

πολιτικό κατεστηµένο και δεν έχανε ευκαιρία

να περνά τις φιλελεύθερες και ανατρεπτικές

ιδέες του στους φοιτητές του, εκφράζοντας

ριζοσπαστικές σκέψεις για τη φιλοσοφία, την

πολιτική και τη θρησκεία. Ο στόχος της

οργάνωσης ήταν η αποκάλυψη κάποιων,

δήθεν, µυστικών σε περίπτωση κάποιας

έκτακτης ανάγκης κατά τους ίδιους. Ο Άνταµ

Βάισχαουπτ πίστευε ότι θα µπορούσε να

εκπαιδεύσει άτοµα µέσα από την οµάδα ώστε

αν ανέβαιναν στην εξουσία, να µπορούσαν να

λαµβάνουν αποφάσεις σχετικά µε θέµατα

διαχείρισης στην καθηµερινότητα των

πολιτών.

Το ξέσπασµα της Γαλλικής

επανάστασης το 1 789 επέφερε σταδιακά

τεράστιες αλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι

ιδέες του κινήµατος του ∆ιαφωτισµού αλλά και

το σύνθηµα «Ελευθερία –Ισότητα –

Αδελφότητα», ξεκίνησαν δειλά δειλά να

ανατρέπουν κατεστηµένα συστήµατα στα νέα

έθνη κράτη που αποκτούσαν σταδιακά την

ταυτότητά τους. Φυσικά υπήρχαν και οι

αντίρροπες δυνάµεις που προσπαθούσαν µε

κάθε τρόπο να επαναφέρουν τα πράγµατα

στην πρότερη κατάσταση.Το µυστικό τάγµα

των I l luminati «γεννήθηκε» µέσα σε αυτή την

γεµάτη ένταση περίοδο, όπου οι πόλεµοι δεν

διεξάγονταν µόνο στο υλικό πεδίο αλλά και

στο πνευµατικό. Τα µέλη της οργάνωσης

άνηκαν στο κίνηµα των λεγόµενων

«Ελευθερόφρονων» (Freethinkers), ένα

κοινωνικό και πνευµατικό ρεύµα, η

αφετηρία του οποίου εντοπίζεται στη

δολοφονία του Ιταλού φιλοσόφου

Τζιορντάνο Μπρούνο (1 548-1 600) και ήταν

προσανατολισµένο στην καταπολέµηση

της χριστιανικής θεοκρατίας.

Μελετώντας κανείς τα κείµενα της

ιδρυτικής διακήρυξης των I l luminati

(γραµµένα από τον ίδιο τον Βαισχάουπτ), θα

διαπιστώσει ότι ευαγγελίζονταν πλήρως τις

απόψεις των ∆ιαφωτιστών για τον ερχοµό της

νέας εποχής της Γνώσης, αλλά και διαφόρων

επαναστατικών κινηµάτων της εποχής (όπως

για παράδειγµα οι Ιακωβίνοι), που µάχονταν

για την ανατροπή του κατεστηµένου των

βασιλέων-φεουδαρχών, αλλά και της

απόλυτης εξουσίας της εκκλησίας

(καθολικισµός). Ήταν τόσο ριζοσπαστικά και

ρηξικέλευθα τα κείµενά τους, ώστε κατάφεραν

να διαδοθούν ταχύτατα στους πνευµατικούς

κύκλους της εποχής προκαλώντας αίσθηση

σε όλη την Ευρώπη. Γι’ αυτό και τα µέλη της

οργάνωσης έφτασαν πολύ σύντοµα να

αριθµούν 2000.

Η αλήθεια είναι ότι οι ιλλουµινάτι

έκαναν πράγµατα τα οποία ήταν λίγο

ασυνήθιστα για την εποχή.

Χρησιµοποιούσαν σύµβολα, ψευδώνυµα

και είχαν περίπλοκες ιεραρχίες. είχαν µια

κοσµοθεωρία που αντικατόπτριζε τα

ιδανικά του ∆ιαφωτισµού, την ορθολογική

σκέψη και την αυτοκυριαρχία. Ο

Βάισχαουπτ είχε οργανώσει τους

Ιλλουµινάτους βασισµένους σε πρότυπα των

Ιησουϊτών και του Τεκτονισµού. Η µυστικότητα

έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στη δοµή και την

οργάνωσή τους, ενώ οι ίδιοι διέδιδαν θεωρίες

αντιφατικές και διαµετρικά αντίθετες µεταξύ

τους σχετικά µε τους σκοπούς και τη δράση

τους ώστε να στρατολογούν έτσι όσο το

δυνατόν περισσότερα ισχυρά µέλη. Στους

προσήλυτους κρατούνταν µυστικοί οι στόχοι

της οργάνωσης, στους οποίους µυούνταν

σταδιακά, µε τρόπο ώστε κάθε φορά να

καταρρίπτεται η προηγούµενη διδασκαλία

που τους είχε παρουσιαστεί ως αληθινή. Η

δοµή του τάγµατος ήταν τέτοια, ώστε εκτός

από τον εσωτερικό κύκλο, ο καθένας από

τους υπόλοιπους αδελφούς να γνωρίζει µόνο

δύο από τους αδελφούς που ανήκαν στην ίδια

µε αυτόν βαθµίδα µύησης, εξασφαλίζοντας µε

αυτό τον τρόπο ένα στεγανότατο σύστηµα

ασφαλείας. Κάθε τέτοια τριάδα αδελφών

βρισκόταν σε επαφή και καθοδηγούταν από

έναν αδελφό ανώτερης τάξης, ο οποίος

ηγούταν µερικών ακόµη κατώτερων τριάδων

και ούτω καθεξής. Είχαν κάποια επιρροή

καθώς στα µέλη τους συµπεριλαµβάνονταν

αρκετοί ∆ούκες της εποχής και άλλοι ηγέτες οι

οποίοι ήταν ισχυροί αλλά σήµερα έχουν

ξεχαστεί! Ήταν τόσο ισχυροί µάλιστα, που

εξαφανίστηκαν λίγα χρόνια αργότερα το 1 785

όταν ο ∆ούκας της Βαυαρίας, Κάρλ Θίοντορ,

απαγόρευσε τις µυστικές οργανώσεις

συµπεριλαµβανοµένων και των Ιλλουµινάτι.

Εκείνη την εποχή αναδύθηκε µια οµάδα από

ελευθεροτέκτονες έχοντας µέλη που πίστευαν

ακράδαντα στην ελευθερία του λόγου, την

ισότητα και την αδελφότητα µεταξύ των λαών.

Οι Ιλλουµινάτι κατάφεραν και τσίµπησαν

µερικούς από αυτούς οι οποίοι µετά την

διάλυση της οµάδας, ήταν πολύ λογικό να

επιστρέψουν στις προηγούµενες οργανώσεις

που άνηκαν, αν και εφόσον γινόντουσαν

δεκτοί, και όπως ήταν φυσικό από τους

σκοταδιστές της προηγούµενης χιλιετίας, από

τη στιγµή της διάλυσής τους, ο µύθος τους

επεκτάθηκε. . . κατάφερε και έγινε λαϊκή

κουλτούρα, ότι πίσω από τα πάντα κρύβονται

αυτοί και διάφορες άλλες οµάδες.

Κατά κάποιο τρόπο η ισχύς των

Ιλλουµινάτι εξαρτάται από το τι πιστεύει

κανείς γι αυτούς. Αν νοµίζετε πως τα

επαναστατικά ιδανικά τους έχουν

εξαπλωθεί και σε άλλες οµάδες, όπως για

παράδειγµα στην Γαλλική επανάσταση

τότε ναι η ισχύ τους είναι µεγάλη. Αν

νοµίζετε όµως ότι αυτές οι ιδέες ούτως ή

άλλως θα επικρατούσαν τότε απλά µιλάµε

για µια καθαρά ιστορική περιέργεια. Ο

χρόνος ήταν και παραµένει σύµµαχος της

πραγµατικότητας. Μιας πραγµατικότητας

που ανατρέπει τα πιστεύω διαφόρων

θρησκευτικών αντιπροσώπων και των

υπόλοιπων αθεράπευτα παρανοϊκών

ανθρώπων που στοχεύουν πάντα τα

προβλήµατα που επικρατούν σε µυστικές

οργανώσεις φαντάσµατα. «Το σύµπαν, οι

γαλαξίες, οι πλάνητες, φτιαχτήκαν από την

φύση και διοικούνται από την φύση. Καµία

άλλη δύναµη δεν θα µπορούσε να έχει

µεγαλύτερη επιρροή σε εµάς, από αυτό

που µας δηµιούργησε και µας επιτρέπει

να ζούµε.»

Ιωάννης Σκουρολιάκος

Θεωρίες Συνωµοσίας και ... Ιλλουµινάτοι
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Ο Άιρτον Σένα ντα Σίλβα όπως ήταν

το πλήρες όνοµα του γεννήθηκε στις 21

Μαρτίου του 1 960 στο νοσοκοµείο Pro

Matre στην περιοχή Σαντάνα του Σάο

Πάολο. Ήταν το µεσαίο παιδί ενός εύπορου

Βραζιλιάνου γαιοκτήµονα και ιδιοκτήτη

εργοστασίου του Μίλτον ντα Σίλβα και της

συζύγου Νέιδε Σένα ντα Σίλβα. Είχε µία

µεγαλύτερη αδερφή, την Βιβιάνε,και έναν

µικρότερο αδερφό, τον Λεονάρντο. Το σπίτι

που ο Σένα πέρασε τα παιδικά του χρόνια

ανήκε στον αδερφό του πατέρα του Ζοάο

Σένα. Το σπίτι βρισκόταν σε µία περιοχή

όπου λειτουργούσε πάρκο Αεροναυτικής και

Αεροπορίας.

Ο Σένα ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό,

τη γυµναστική. Από τα 7 άρχισε να οδηγεί το

τζιπ της οικογένειας στη φάρµα. Το 1 977

αποφοίτησε από το Colegio Rio Branco στο

Σάο Πάολο έχοντας πάρει σε φυσική, χηµεία,

µαθηµατικά και αγγλικά άριστα. Στη συνέχεια

παρακολούθησε µαθήµατα διοίκησης

επιχειρήσεων αλλά 3 µήνες µετά έφυγε αφού

συγκέντρωσε 68% στη βαθµολογία του. Από

τα 1 3 αρχίζει να τρέχει στην πίστα του Ίντερ

Λάγκος. Το 1 977 κερδίζει το πρώτο

πρωτάθληµα καρτ Νοτίου Αµερικής. Από το

1 978 ως το 1 982 ήταν στις πρώτες θέσεις. Το

1 981 µετακοµίζει στην Αγγλία για να τρέξει

στο βρετανικό πρωταθλήµα της φόρµουλα.

Κατέβηκε στους αγώνες µε το επίθετο τής

µητέρας του επειδή το Ντα Σίλβα ήταν πολύ

κοινό για τους Βραζιλιάνους. Το 1 983 κερδίζει

το πρώτο του χορηγό στο British Formoula

Three Championship! . Το 1 983 κάνει

δοκιµαστικά σε οµάδες της Φόρµουλα 1 . ίδια

χρονιά οδηγεί για την Toleman. Το 1 984 δίνει

τον πρώτο του αγώνα στη Φόρµουλα 1 στο

Grand Prix του Ρίο ντε Τζανέιρο όπου

ξεκίνησε από την 1 7η θέση και εγκατέλειψε

στον 8ο γύρο, λόγω βλάβης στον κινητήρα.

Τους πρώτους βαθµούς τους πήρε στο Grand

Prix της Νότιας Αφρικής. Η καλύτερη του

παρουσία ήταν στο Grand Prix του Ντάλας

των ΗΠΑ, συγκεντρώνοντας 1 3 πόντους. Το

1 985 τρέχει µε την Lotus-Renault µέχρι το

1 987. Στο Grand Prix της Πορτογαλίας στην

πρώτη χρονιά παίρνει την πρώτη pole

position. Το 1 986 στο Grand Prix του Ντιτρόιτ,

µία µέρα µετά τον αποκλεισµό της Βραζιλίας

στο Μουντιάλ του Μεξικό, ο Σένα κερδίζει τον

αγώνα και από τότε σήκωνε τη σηµαία της

Βραζιλίας. Το 1 988 οδηγεί για την McLaren

στην οποία το µοναδικό Grand Prix που δεν

κέρδισε η οµάδα του ήταν αυτό στη Μόντσα.

Την ίδια χρονιά, κάνοντας 8 νίκες, γράφει

ιστορία ξεπερνώντας τις 7 του Τζιµ Κλαρκ

από το 1 963 και του Προστ το 1 984, ενώ

έκανε 1 3 pole positions καταρρίπτοντας τις 9

που είχε ο Νέλσον Πικέ από το 1 984. Το 1 991

έγινε ο νεότερος πιλότος της Φόρµουλα 1

που κατακτά τον τίτλο για 3 φορά στο

Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Φόρµουλα 1 . Εκείνη

τη χρονιά έφτασε τις 60 pole positions από τις

1 27, κερδίζοντας και το βραβείο International

Racing Driver Award από το βρετανικό

περιοδικό Autosport. Το 1 994 άφησε τη

McLaren για τη Wil l iams-Renault.

Την Πρωτοµαγιά του 1 994 κατά τη

διάρκεια του Γκραν πρι του Αγίου

Μαρίνου στην πίστα της Ίµολα που

παρουσίαζε προβλήµατα όλο το χρόνο,

βγήκε εκτός πίστας στον 8ο γύρο στη

στροφή του Ταµπουρέλο και

προσέκρουσε σε τσιµεντένια µπάρα. Ο

Σένα τραυµατίστηκε σοβαρά και λίγες

ώρες µετά εξέπνευσε στο νοσοκοµείο της

Μπολόνια.

Είχε µεγάλο φιλανθρωπικό έργο

βοηθώντας άπορα παιδιά, ενώ ήταν βαθιά

θρησκευόµενος. ∆εν έκανε ποτέ παιδιά

παρότι έκανε πολλές σχέσεις και µε

µοντέλα κυρίως.

Οι αριθµοί του Σένα: 1 62 αγώνες, 3

Πρωταθλήµατα (1 988,1 990,1 991 ), 41 νίκες,

80 παρουσίες στο βάθρο, 61 0 βαθµοί

καριέρας, 85 pole positions, 1 9 ταχύτεροι

γύροι.

Οι οµάδες του: Τόλεµαν 1 984, Λότους

1 985-1 988, Μακ Λάρεν 1 989-1 993 και

Ουίλιαµς 1 994.

∆ηλώσεις του:

"Αν τύχει ποτέ και έχω ατύχημα, που μπορεί
να μου κοστίσει τη ζωή, καλύτερα να είναι μία
και έξω. Δεν θέλω να ζήσω σε αναπηρική
πολυθρόνα. Ούτε θέλω να μπω στο
νοσοκομείο υποφέροντας από σοβαρά
τραύματα. Αν πρόκειται να ζήσω θέλω να
ζήσω κανονικά και έντονα, γιατί είμαι
άνθρωπος της δράσης."
"Οι αγώνες, ο ανταγωνισμός είναι στο αίμα
μου. Είναι μέρος του εαυτού μου. Αυτό έκανα
σε όλη μου τη ζωή."
"Το σημαντικότερο είναι να είσαι ο εαυτός σου
και να μην αφήνεις κανένα να σε βγάλει από
την πορεία σου. Είναι σημαντικό να μαθαίνεις
από τα λάθη σου και να βελτιώνεσαι."
"Αν έφτασα εκεί που έφτασα, ήταν γιατί μου
δόθηκε η ευκαιρία στη ζωή να μεγαλώσω

σωστά."
"Είμαστε φτιαγμένοι από συναισθήματα,
ουσιαστικά όλοι αυτά αναζητούμε, το ζήτημα
είναι να βρείς τρόπο να τα βιώσεις. Υπάρχουν
πολλοί τρόποι να τα βιώσεις. Ίσως ένα
συγκεκριμένο πράγμα που σου προσφέρει η
Φόρμουλα 1."

Η ζωή του έγινε ταινία-ντοκιµαντέρ που

σκηνοθετήθηκε από τον Βρετανό Ασίφ

Καπάντια. Το «Senna» αφηγείται τη ζωή

και τις διαδροµές του Βραζιλιάνου Αϊρτον

Σένα, του τρεις φορές παγκόσµιου

πρωταθλητή της Formula 1 που βρήκε

τραγικό θάνατο το 1 994, σε ηλικία 34 ετών,

κατά τη διάρκεια των αγώνων του San

Marino Grand Prix στην Ιταλία.

Μιχαηλίδης Κώστας

Ά ι ρ τ ο ν Σ έ ν α
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Αγαπητοί αναγνώστες της σχολικής µας

εφηµερίδας.

Στην τελευταία έκδοση της σχολικής χρονιάς,

αποφάσισα να κινηθώ εκτός σχολείου, σε ένα

χώρο όπου γνώρισα µια εξαιρετική κυρία, την

κ. Βάγια.

Η κ. Βάγια ανήκει στους φανατικούς

αναγνώστες της εφηµερίδας µας και διατηρεί

µια ψαροταβέρνα κοντά στο σχολείο µας. Αν

και δεν γεννήθηκε στην Αθήνα, ήρθε όταν

ήταν νέα σε ηλικία στην περιοχή µε τον

σύζυγο της, µε τον οποίο παραµένουν ακόµη

και σήµερα πολύ αγαπηµένοι, έχοντας

αποκτήσει δυο παιδιά και από τότε εργάζεται

πολύ σκληρά όλη η οικογένεια για να παρέχει

την µεγίστη ποιότητα στην µικρή της

επιχείρηση, έχοντας πελάτες που την

επισκέπτονται από παντού.

Πείτε µας λίγα πράγµατα για σας κ. Βάγια.

Είµαι από τον Έβρο. Έχω 2 κόρες εκ των

οποίων η µία είναι παντρεµένη και η άλλη

ελεύθερη και έχει σπουδάσει φιλόλογος.

Μένω στον Ταύρο και έχω την ψαροταβέρνα

31 χρόνια.

Μας είπατε ότι η καταγωγή σας είναι από

τον Έβρο, πότε ήρθατε στην Αθήνα;

Ήρθα το 1 976 και εγκατασταθήκαµε στον

Ταύρο, όπου και µένουµε έως και σήµερα.

Όσον αφορά στην επιχείρηση σας, την

µεταφέρατε εδώ ή την ανοίξατε όταν

ήρθατε;

Την ανοίξαµε µε τον σύζυγο µου εδώ.

∆ουλέψαµε πολύ σκληρά για να τα

καταφέρουµε.

Έχει επηρεαστεί η επιχείρηση από την

κρίση;

Βεβαιότατα και µας έχει επηρεάσει η κρίση,

όπως όλο τον κόσµο άλλωστε. ∆ουλεύουµε

µόνο γα τους φόρους.

Η επιχείρηση είναι οικογενειακή ή

δουλεύει µε προσωπικό;

∆εν έχουµε προσωπικό διότι τα παιδιά

βοηθάµε στην επιχείρηση και την δουλεύουµε

οικογενειακώς.

Μάθαµε ότι έρχονται διάσηµοι! Είναι

αλήθεια;

Ναι, είναι αλήθεια. Έρχονται πολλοί και είναι

καλοί και τακτικοί πελάτες.

Μπορείτε να µας αναφέρετε δυο ονόµατα

επωνύµων;

Φυσικά. Η Μιµή Ντενίση και τα παιδιά της, ο

Σταµάτης Κραουνάκης κ.α.

Τι θυµάστε από αυτές τις γνωριµίες;

∆εν µου έχει µείνει τίποτα το περίεργο, αλλά

αυτό που µου έχει κάνει εντύπωση, είναι ότι

είναι πολύ απλοί άνθρωποι και δεν έχουν

καµία σχέση µε την τηλεόραση. Ξέρω την

αδελφή της Μιµής Ντενίση η οποία είναι

καθηγήτρια καλών τεχνών και την µητέρα της

επίσης που είναι πολύ καλός άνθρωπος.

Καµία άλλη εµπειρία που είχατε εδώ εκτός

από την κ. Ντενίση;

Έχω δει πολλούς απλά ονόµατα δεν θυµάµαι.

Μοιραστείτε µαζί µας µια καλή εµπειρία

που είχατε δουλεύοντας.

Καθηµερινά ζω διάφορες εµπειρίες. Έρχεται

καλός κόσµος που µας αγαπάει και τον

αγαπάµε.

Μάθαµε ότι ξέρετε το 1 ο εσπερινό ΕΠΑ.Λ

Ταύρου. Τι άποψη έχετε για το σχολείο

µας;

Έρχονται οι καθηγητές αρκετές φορές και ο

διευθυντής σας που είναι εξαιρετικός.

Για την σχολική µας εφηµερίδα τι ξέρετε;

Την διαβάζετε;

Βεβαίως και την διαβάζω. Ειδικά φέτος είναι

πολύ καλύτερη από τις άλλες χρονιές.

Τι σας έχει κάνει εντύπωση φέτος και λέτε

ότι είναι καλύτερη;

Γενικά είναι καλύτερη, αλλά εγώ κορίτσι µου,

επειδή είµαι λίγο µεγάλη σε ηλικία, δεν

θυµάµαι καλά. Έχω διαβάσει όλες τις

εφηµερίδες που έχετε εκδόσει έως τώρα και

βλέπω σηµαντική βελτίωση.

Τουρίστες έρχονται εδώ;

Ναι έρχονται από την Ιταλία, Αγγλία, µέσω

οµογενών Ελλήνων που εργάζονται σε

εκείνες τις χώρες. Αφού µας επισκεφτούν και

µας γνωρίσουν, µας ξαναπροτιµούν. Εγώ και

ο σύζυγος δεν ξέρουµε καλά τις ξένες

γλώσσες και τους δείχνουµε τα φαγητά και τα

επιλέγουν µε αυτόν τον τρόπο. Οι κόρες µου

ξέρουν ξένες γλώσσες, συνεννοούνται σαφώς

καλύτερα.

Είναι καλύτεροι πελάτες από τους

Έλληνες, χειρότεροι...;

Είναι ακριβώς σαν τους Έλληνες και ποτέ δεν

είχαµε προβλήµατα µε τους πελάτες

ανεξάρτητα από την χώρα προέλευσης.

Υπάρχει ασφάλεια για το µαγαζί, µιας και

τώρα τελευταία γίνονται πολλές

διαρρήξεις;

Ο Ταύρος έχει ξένους αλλά προς το παρόν

δεν είχαµε ποτέ άσχηµα συµβάντα γιατί είναι

ήσυχη περιοχή. Με όσα θυµάµαι, δύο φορές

µόνο µου έχει συµβεί να µου ανοίξουν το

µαγαζί.

Χρόνο για την οικογενειακή ζωή σας

έχετε;

Τα παιδιά µου επειδή δουλεύουν εδώ, δεν τα

στερούµε διότι συνδυάζουµε και την

προσωπική εργασία και την επαφή µας ως

οικογένεια. Μάλιστα η µια κόρη φέρνει και τον

εγγονό µου και καθόµαστε πολλές ώρες µαζί.

Ποιες ώρες καταφέρνετε και κοιµάστε;

∆εν κοιµάµαι πολλές λόγω του ότι αγαπώ την

δουλειά µου και σπαταλώ πολύ χρόνο εδώ.

∆εν παραπονιέµαι όµως.

Με τον σύζυγο σας, πόσα χρόνια είστε

µαζί κ. Βάγια;

Είµαστε µαζί 41 χρόνια και είµαστε πιο πολύ

ερωτευµένοι από ότι ήµασταν στις αρχές γιατί

όσο γερνά ο άνθρωπος θέλει την συντροφιά

του και τα παιδιά του ταχτοποιηµένα και καλά.

Που γνωρίσατε τον σύζυγο σας;

Είµαστε συγχωριανοί από τον Έβρο.

Στο µαγαζί σας τι σερβίρετε;

Απ’ όλα τα ψαρικά που µπορείς να

φανταστείς, καλά µαγειρεµένα και µε µεράκι.

Είµαστε ανοιχτά πάντα και αδιάκοπα.

Πολιτικά πρόσωπα έρχονται εδώ;

Αν και δεν το περίµενα, έχουν επισκεφτεί το

µαγαζί ο κ. Νίκος Φίλης, ο κ. Ανδρέας

Ξανθός, που βέβαια εγώ δεν τον γνώρισα

αλλά το έµαθα αργότερα. Τους εξυπηρέτησα

καλά, όπως το ίδιο καλά εξυπηρετώ όλο το

άλλο κόσµο.

Ήταν ευχάριστοι άνθρωποι;

Ναι κορίτσι µου. Πολύ απλοί άνθρωποι σαν

εµάς είναι και αυτοί. Βέβαια, χαριτολογώντας,

τα άκουσε ο κ. Φίλης για την κατάσταση της

χώρας µας.

Ευχαριστώ για τον πολύτιµο χρόνο που

µας αφιερώσατε.

*Η συνέντευξη είναι προϊόν

αποµαγνητοφώνησης

στις γειτονιές του Ταύρου
µε την Ίβα (Μαρία-Στέλλα) Χάσα
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Μεγαλώσανε οι νύχτες να σας πω;Θέλουν το κακό μου; Με εχθρεύονται; Τι νασας απαντήσω. Πάντως δυσκολέψανε,σίγουρα. Δεν περνάνε κιόλας. Γύρισα το ρολόϊαπ‛ την άλλη, γιατί βαρέθηκα να βλέπω τονδευτερολεπτοδείκτη να με κοιτάζει ακίνητοςχαμογελώντας. Είχα δει σε κάτι ξένες ταινίες,κάτι πάμπλουτους που με μεγάλεςοικονομικές θυσίες φτιάχνανε στα σπίτια τουςκάτι Panic Rooms για να κρύβονται σεπερίπτωση κινδύνου. Ε, πολλές νύχτες,νομίζω , ότι έτσι έκανα την κρεβατοκάμαρα.Και χωρίς να ξοδέψω ευρώ, έτσι; Κι όλοι οιεξωτερικοί εχθροί των άλλων ξεκινάνε απόμέσα μου.Έτσι και χτες, σιγά – σιγά βάραινε ηατμόσφαιρα. Τα γκρίζα σύννεφα μαζεύοντανστο ταβάνι, σχεδόν δεν έβλεπα τη λάμπα.Χρειαζόμουνα, πάλι, βοήθεια για να βγει ηνύχτα. Έκλεισα τα μάτια μου κι άρχισα ναανασαίνω με λαχτάρα, σαν νάχα βγει μόλιςτώρα στην επιφάνεια, από πατητή που μουκάνανε οι φίλες μου στο νερό. Ανάσαιναάφθονα για νά 'ρθουν να με γεμίσουν τααρώματα, οι μυρωδιές που ήξερα από πάντα.Από τότε που γεννήθηκα ήμουν πολύνοικοκύρης με τις οσμές μου. Τις ξεχώριζα,τις τακτοποιούσα και τις έβαζα σε ξεχωριστάσυρτάρια στην ψυχή μου, για να τις έχωπρόχειρες, όποτε τις χρειάζομαι. Πωςκολλάνε χιλιάδες τριχίτσες στα λευκά μανίκιατου κουρέα; Κι αυτός τις τινάζει, τιςβουρτσίζει, αλλά αυτές τίποτα, κάθονται εκείπεισματικά; Έτσι κολλήσανε κι οι μυρωδιέςτης ζωής μου, πάνω μου.Άρχισαν νάρχονται , που λέτε, δειλάδειλά, όπως πάντα. Όλα τα πράγματα έχουντο άρωμα τους. Πρώτα, μύρισα τη γλύκα τηςαγκαλιάς της μάνας μου και μετά την είδα.Μετά την έζησα καθαρή, σκονισμένη, μεαλμυρό νερό και αντιηλιακά, ιδρωμένη, μεμυρωδιές φαγητών, αλλά η αγκαλιά της,μύριζε πάντα το ίδιο. Επειδή είμαι καιπονηρός και ιδιοτελής, πρόλαβα κι έκλεψα τηνγλύκα της αγκαλιά της την ώρα που έφευγεγια πάντα. Και την μυρίζω τώρα που μιλάμε.Μια φωλιά με ευωδιαστά σεντόνια, που μεκρύβουν όποτε το έχω ανάγκη.Ακόμα κι η κάθε μέρα, έχει τημυρωδιά της. Η Κυριακή, μυρίζει βασιλικό, ηΔευτέρα, όπως πάμε για δουλειά, έχειυγρασία, προσμονή, ελπίδες. Τα απογεύματα,πριν από μια συνάντηση με ένα κορίτσι,μύριζαν ανυπομονησία, αγωνία. Τα βράδυα,μετά το μπάνιο, ευωδιάζουν ανανέωση,ξεκούραση, γαλήνη. Η διαδρομή προς έναραντεβού, μυρίζει χαρά, γέλιο, όνειρα.Τα δέντρα και τα φυτά. Η σιγουριά, πουαποπνέει η φλούδα του ευκάλυπτου, ησπατάλη της γαρδένιας, η ποσότητα τουνυχτολούλουδου, το επίπεδο και η αισθητικήτου τριαντάφυλλου. Περπατάς σ‛ ένα δρόμο

που τον έχουν στρώσει με τσιμέντο και στηνάκρη, θρασύτατα, έχουν πιαστεί κάτιχορταράκια, ταπεινά μόνα τους, και ξαφνικάγυρνάς και βλέπεις κάτι ατροφικά, κίτρινα,λουλουδάκια και μυρίζουν. Λέμε, μυρίζουν. Ταζουμπούλια της ασφάλτου.Τα τρόφιμα και τα φαγητά, βέβαια,είναι αλλού. Ποιος θυμάται, ας πούμε, ποιομάθημα διάβαζε στις γιορτές της πέμπτηςΔημοτικού, για παράδειγμα; Κανείς. Όμως τημυρωδιά απ‛ τους κουραμπιέδες, που έκανε,εκεί στο βάθος, στην κουζίνα, η μάνα μας,ποιος μπορεί να τη ξεχάσει; Μυρωδιές, πουέτρεχαν μανιασμένα στα δωμάτια, μαςορμούσαν και μας ρίχνανε κάτω και μαςπλημμύριζαν. Γλύκα και βούτυρο, το μέλι πουγεμίζει τους λουκουμάδες και τις μύτες μας,γεμιστά και όλα τα φαγητά στο φούρνο, πουύπουλα, μέσα από χαραμάδες στην πόρτα του,έβγαζε αχνούς μυρωδάτους, που μαςκαλούσαν ανυπόμονα. Και τα καρύδια, οιντομάτες, οι πιπεριές, τα σύκα, τα σέλινα, ταπιπέρια, τα μύγδαλα, τα κάστανα. Η πελώριασυμφωνική ορχήστρα της φύσης, με χιλιάδεςόργανα, που καθένα μύριζε το δικό του τονσκοπό, την δικιά του τη μελωδία.Και οι γείτονες, φυσικά. Πηγαίντε μιαμέρα, μετά από βροχή, στο Μεταξουργείο, ναμυρίσετε το νωτισμένο χωμάτινο τοίχο και μιαάλλη φορά στο Παγκράτι να γευτείτε τοβρεγμένο μπετό και θα δείτε διαφορές. Και οιπόλεις. Στις μικρές πόλεις, στην επαρχία, οαγώνας ανάμεσα στα δέντρα και στα κτίρια,δεν έχει τελειώσει. Ακόμα συνεχίζεται. Δενείμαστε σίγουροι, ποιος θα κερδίσει. Δενξέρουμε το αποτέλεσμα της μάχης, όπως τοξέρουμε, στα Πατήσια, για παράδειγμα.Πάνω απ‛ όλα, φυσικά, ευωδιάζουν οιάνθρωποι. Δεν υπάρχουν πιο πεταμέναχρήματα, απ‛ αυτά για την αγορά αρωμάτων.Όσο αφύσικα βαρύ κι αν είναι, παλεύει μ τημυρωδιά του σώματος και ότι κι αν γίνει, τοσώμα επιτέλους κερδίζει. Δεν έχει, απλά,διαφορετικό άρωμα ο κάθε άνθρωπος, αλλάανάλογα με τη διάθεση του, ο ίδιος άνθρωπος,αποπνέει ξεχωριστές μυρωδιές. Ο άντρας,που σιγουρεύτηκε ότι τον ποθεί μια γυναίκαπου την θέλει κι αυτός, μυρίζει γαρύφαλλα. Οθυμωμένος μυρίζει άγριο πεύκο. Οι γυναίκες,μέσα στην αγκαλιά μου, ευωδιάζουν αλλιώς. Ηκαθεμιά διαφορετικά. Έχω μυρίσει ευτυχία,ανυπομονησία, βαρεμάρα, υποχρέωση. Ταμωρά μυρίζουν πούδρα και PENATEN, τανιάτα μυρίζουν ελπίδα και έπαρση, οι γέροιείναι δύσοσμοι, μυρίζουν κούραση. Οι νεκροί,

μυρίζουν κρίνα, λιβάνι και αποχαιρετισμό.Οι γυναίκες, στο κρεβάτι, μυρίζουνμεθυστικά. Όχι μόνο, πανάκριβα αρώματα,κρέμες σώματος και τζελ στα μαλλιά τους. Ταγυμνά κορμιά τους μυρίζουν. Κλείνεις τα μάτιασου και πας προς την ευωδιαστή ομορφιάτους. Οσμίζεσαι αχόρταγα. Μη χάσεις ούτεένα γραμμάριο ευτυχίας, ούτε μια στιγμήζωής. Όσο αδύνατες και οστεώδεις και ανείναι, όταν κλείνουν τα χέρια τους, εκεί ψηλάστις μασχάλες τους, σχηματίζονται κάτιπαχάκια. Μεθυστικά. Ορμάς και τις φιλάςεκεί, χαϊδεύεις τα μάγουλα σου, τα χείλη σουπάνω τους. Οι άλλοι, νοιάζονται για τοστήθος τους, την πλάτη τους, το λαιμό τουςκαι ξέρεις, ότι τα παχάκια αυτά είναι δικάσου. Κανείς δε θ‛ ασχοληθεί μαζύ τους.Τάχουν μόνο για σένα. Ποιος βλάκας, νακαταλάβει, ότι εκεί είναι ο πιο σύντομοςδρόμος για την ψυχή τους; Φωλιάζεις εκεί,ζεσταίνεσαι.Έρχονται, που λέτε, όλες οι μυρωδιέςανάκατα και ταυτόχρονα ξεχωριστά, απόψε.Με γεμίζουν, τώρα που σας μιλάω. Τρόφιμα,νιάτα, πόλεις και χώρες, ευτυχισμένεςστιγμές, αγαπημένες εικόνες. Σαν ναβούλιαξε ο κόσμος όλος και τα προβλήματάτου και νάμαι στην επιφάνειά του, εγώ μόνος,πάνω στο κρεβάτι που πλέει αργοσαλεύοντας.Όλες οι μυρωδιές της ζωής μου, με κρατάνεασφαλή και δεν γίνεται να βυθιστώ.Μαζεύτηκαν γύρω μου όλες. Όχι σανμνημόσυνο, τον λατρευτό μας πατέρα, σύζυγοκαι τέτοια, μα σαν γιορτή, πανηγύρι, με φώταπάλκου αναμένα και προβολείς και τραγούδια.Δεν λυπάμαι γι‛ αυτά που τέλειωσαν, είμαιευτυχισμένος για όλα αυτά που έζησα. Όλοι οιαγαπημένοι γύρω μου και γω χορεύω δίπλατους. Και ψυχές και διαθέσεις και κορμιά.Όλη η Ηλιούπολη ευωδιάζει γυμνή γυναίκα.Σε ποια να πρωτοπώ, ευχαριστώ; Κι‛ είναι καιόλα αυτά τα δάκρυα χαράς κι όλη αυτή ηαγάπη στη διαπασών. Προσπαθώ, μάταια, ναησυχάσω τις μυρωδιές μου, να τους πω,ευχαριστώ ρε παιδιά. Τι θάμουνα χωρίς εσάς;Μα δεν μπορώ. Ξέφυγαν τρελαμένες οιθύμησες μου. Δεν τις ορίζω.Μα οι νύχτες, είναι κακές. Τα σεντόνιασκληρά, τα μαξιλάρια πέτρινα. Αρχίζωαθόρυβα, πονηρά, ύπουλα να τις ξανακλείνω,μια μια στην ψυχή μου. Λυπάμαι που φέρομαιέτσι. Μα τις χρειάζομαι. Το κρύο σκοτάδι,ίσως να ξανάρθει.
Μενέλαος Σταθόπουλος
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ο κ α _ ό ς µ α ς ο κ α ι ρ ό ς

με τον Γιάννη Σκουρολιάκο

Μετά την έξοδο του Μεσολογγίου κατά τηνπερίοδο της ελληνικής επανάστασης, ύστερααπό περίπου 200 χρόνια, στις μέρες μαςδηλαδή, συμβαίνει κάτι αντίστοιχο… άνθρωποιφυσιολογικοί όπου φύγει φύγει. Η μεγάληέξοδος επιστημόνων και πτυχιούχων από τηχώρα εξελίσσεται με καταιγιστικούς ρυθμούς.Στις 140.000 από το 2010 ανεβάζει τοναριθμό η έρευνα του ΠανεπιστημίουΜακεδονίας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Καιτο καλύτερο από όλα, είναι ότι από όλουςόσους φεύγουν, κανείς δεν έχει τάσειςαυτοκτονίας, και αυτό επιβεβαιώνεται από τογεγονός ότι κανείς δεν σκέφτεται ναεπιστρέψει. Βέβαια αυτό δεν θα βόλευε τουςμεγαλύτερους απατεώνες της ιστορίας γιατίδεν θα είχαν από πού να πάρουν την λείατους, αλλά μιας και οι πολιτικοί έχουνκαταντήσει χειρότεροι από τους μαφιόζους,βολεύει τις τελευταίες κυβερνήσεις «η μεγάληέξοδος» διότι έτσι, φαίνεται μια μείωση τηςανεργίας ή την σταθεροποίηση της υπό άλλουςόρους, και μπορούν και το παίζουν Κονιόρδοιστα στατιστικά. Και ποιοι έμειναν πίσω τελικά;Οι άμυαλοι, οι οποίοι πιστέψτε με, δενλυπηθήκαν καθόλου για την φυγή των άλλων,μιας και όμοιος του ομοίου αγαπιέται. Και αυτόαποδεικνύεται διότι χωρίς καμία ντροπή, υπέγραψαν ότι βρήκαν μπροστά τους και άλλα τόσα για να διατηρηθούν στην εξουσία,κοροϊδεύοντας μέρος της ελληνικής κοινωνίας (τους ευκολόπιστους ομοίους τους δηλαδή) ότι δήθεν διαπραγματεύονται, ότι δήθενπροασπίζονται κόκκινες γραμμές, ότι δήθεν κόπτονται για κοινωνική δικαιοσύνη και διέλυσαν ότι είχε απομείνει από τονπαραγωγικό ιστό, την επιχειρηματικότητα, την οικονομία. Πούλησαν τα πάντα. ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ ΑΕ, ΣΤΑΣΥ ΑΕ, ΟΑΚΑ, ΕΛΤΑΑΕ, ΕΥΑΘ ΑΕ, ΕΥΔΑΠ ΑΕ, ΕΛΒΟ ΑΕ, Αττικό ΜΕΤΡΟ ΑΕ, Κτηριακές Υποδομές ΑΕ, ΔΕΗ ΑΕ, λιμάνια κτλ. Το επάγγελμα τουμέλλοντος στην Ευρώπη, θα είναι πωλητής μνημονίων. Αδιαμφισβήτητα σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, θα ανέβαζε το επίπεδο τωνπωλήσεων της εταιρίας στα ύψη, μιας και ανά 2 χρόνια αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες των μνημονίων με όρους προνομιακούς προςόλους τους άλλους, εκτός της Μπανανίας (Ελλάδα), και πανηγυρίζουν οι πάντες των κυβερνήσεων, εκτός αυτού που πληρώνει!Είστε άπαντες, για τα πανηγύρια… Και μιάς και, μετά την εορτή της πρωτομαγιάς, το επόμενο πανηγύρι θα γίνει τονδεκαπενταύγουστο, η κυβέρνηση έχει αρχίσει από τώρα τις χαρές και τα πανηγύρια για το πρωτογενές πλεόνασμα του περίπου4,2%. Ένα πλεόνασμα που θα ζήλευε το καλύτερο βαμπίρ, μιας και τόσο αίμα από τον κόσμο, ούτε ο κόμης Δράκουλας δεν τόλμησενα πιει. Ποιος να το φανταζόταν αγαπητοί φίλοι... Οι "επαναστάτες" μας, που έχτισαν την πολιτική τους καριέρα και ήρθαν στηνεξουσία στην καταγγέλοντας τις προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις, να χαίρουν πλέον της εκτίμησης των Ευρωπαίων διότιμέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια έχουν προωθήσει περισσότερα από 200 Μνημονιακά μέτρα! Πρόκειται για την κορυφαία πολιτικήεξαπάτηση στην ιστορία της χώρας, ίσως και όλης της Ευρώπης. Η συμμορία βέβαια στην κυβέρνηση έχει άλλες απόψεις. Λένε ότιείναι γα το καλό μας, αλλά αν το καλό μας στηρίχθηκε στο ξεζούμισμα της οικονομίας, στην αποστράγγιση κάθε ίχνουςρευστότητας επιχειρήσεων και ιδιωτών, στην υπεραπόδοση του εισπρακτικού μηχανισμού με αποθέωση της φορομπηχτικήςπολιτικής, φτάνοντας την κοινωνία μέχρι του σημείου να πληρώνει τους φόρους με πιστωτική κάρτα, δεν νομίζω ότι υπάρχεικανένας λογικός άνθρωπος (όσοι έχουν απομείνει τέλος πάντων) που να θέλει κάποιον να παλεύει για το καλό του με τέτοιοτρόπο.

«η μεγάλη έξοδος»




