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Νέοι αγρότεςξαναζωντανεύουντην ύπαιθρο
Ξαναοργώνουν τα

χωράφια για
«ξεχασμένους
θησαυρούς»
Τα τελευταία χρόνια

αρκετές χιλιάδες 'Eλληνες
προστέθηκαν στον
αγροτικό πληθυσμό.
Εντυπωσιακή η αύξηση της
απασχόλησης στις νεότερες
ηλικιακές ομάδες

Η Νόσος τουΈμπολα (EVD)
ή αιμορραγικός πυρετόςΈμπολα (EHF) είναι μιαανθρώπινη νόσος πουπροκαλείται από τον ιόΈμπολα.

Ι Π Π Ο Φ Α Ε Σ

Αν και στη σύγχρονη Ελλάδα το
ιπποφαές (αρχ. ιππόφαος,
ιππόφεως, ιπποφανής)
χρησιμοποιείται τα τελευταία
χρόνια, στην αρχαιότητα η χρήση
του ήταν πολύ διαδεδομένη.

ΣιδηρόπουλοςΠαύλος
"Κάθε μουσικόάκουσμα άγγιζετην ψυχή τουμικρού Παυλάκη".

η λογοτεχνική παραγωγή της
«γενιάς του 1 940» και η
επιστροφή στην λυρική πεζογραφία

ποιό ποδόσφαιρο;
...Και ξαφνικά αυτή η ομάδα με τονΣάντος στη θέση του Ρεχάγκελ, έβαζε τηνμπάλα κάτω, δεν αγχωνόταν από το ειςβάρος της σκορ και έκανε παιχνίδι καιφάσεις και γύριζε παιχνίδια...

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
Ένας προϋπολογισµός χωρίς κονδύλια
κοινωνικής πολιτικής για 6η χρονιά,
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σελίδα 2

Η Συντακτική Ομάδα ζητάει συγνώμη για την
καθυστέρηση της έκδοσης το τεύχους Νοεμβρίου,
αλλά λίγο τα προσωπικά προβλήματα κάποιων
αρθρογράφων, λίγο το κρασάρισμα κάποιων

υπολογιστών...
είναι και αυτό το τετράγωνο Ουρανού Πλούτωνα...

Οι παρακάτω υποψήφιοι έχουν λάβει τις εξής ψήφους:
1. Κεχαγιάς Ιωάννης  662. Κουτελιδάκης Τζανής  583. Αλεβιζάκης Γιώργος  364. Ρούσου Κωνσταντίνα  245. Φλάκη Στέλλα  236. Νγκούλι Χρύσα  227. Σουχοπάροβ Ιγκόρ  218. Μπογιατζής Χρήστος  209. Κορωναίου Μαρία  1710. Δεληκάρης Φώτης  1611. Καρούσου Ανθή  1512. Σπυρόπουλος Άγγελος  1413. Κραβαρίτης Χρήστος  1314. Κανελλοπούλου Κωνσταντίνα  1215. Μπρεζεράκος Μάρκος  1116. Χατζηευσταθίου Κώστας  917. Σιλίρας Αλέξανδρος  818. Τοπαλίδης Τίτος – Διγώνης Δημήτρης  719. Εριτσίδης Γιούρη  620. Κολοβός Σωτήρης – 5

Συντάκτρια: Κωνσταντίνα Κανελλοπούλου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Ένας προϋπολογισµός χωρίς
κονδύλια κοινωνικής πολιτικής για 6η
χρονιά,

Οι φορολογούµενοι θα
υποχρεωθούν να πληρώσουν επιπλέον
φόρους 1 ,4 δις ευρό, ενώ ο λογαριασµός
φτάνει τα 3δις, αν υπολογιστεί και η
περικοπή δαπανών.

Έτσι πάµε για 6η χρόνια λιτότητας,
από ό,τι δείχνει ο προϋπολογισµός 201 5
που κατατέθηκε στη Βουλή χωρίς οι
δανειστές να το εγκρίνουν, οι οποίοι
επιµένουν σε σκληρότερα µέτρα
προκειµένου να επιστρέψουν πάλι στην
Ελλάδα.

Όσο για τους φόρους της
φοροελάφρυνσης που υπόσχονταν η
κυβέρνηση κουρεύτηκαν δραµατικά, ενώ
απουσιάζουν και τα κονδύλια για την
ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Το φορολογικά "υποζύγια" θα
κληθούν να καταβάλουν το νέο έτος,
επιπλέον φόρους 1 ,4 δις ευρό, ενώ λόγω
της περαιτέρω περικοπής των δαπανών
κατά περίπου 1 ,5 δις εύρο, ο λογαριασµός
προσεγγίζει τα 2,9 δις ευρό, ποσό που µε
τον έναν ή µε το άλλο τρόπο θα λείψει
από τις τσέπες των φορολογούµενων.

Μετά από 6 χρόνια ύφεσης δεν
προβλέπεται ανάπτυξη και το
ενδεχόµενο να προκύψουν και άλλα
πρόσθετα βάρη για τους
φορολογούµενους µένει ανοικτό,
καθώς η τρόικα δεν έχει πει ακόµα τον
τελευταίο λόγο.

Μέχρι να εκδοθεί το τεύχος Νοεµβρίου
ο προϋπολογισµός της λιτότητας
υπερψηφίστηκε µε 1 55 ΝΑΙ, 1 34 ΟΧΙ
ΚΑΙ 1 ΠΑΡΩΝ.

Γιάννης Βαθρακογιάννης (ΒΡΕΤΤΟΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΚΛΟΓΩΝ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ
26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014



σελίδα 3
Η Κέλη Δασκαλά, μιλά για τηλογοτεχνική παραγωγή της «γενιάς του 1940»και την επιστροφή στην λυρική πεζογραφία

Με ποιον τρόπο και σε ποιον βαθμό ηγερμανική κατοχή επέδρασε στην ελληνικήλογοτεχνική παραγωγή της περιόδου;
Μια νέα γενιά εμφανίζεται στο καλλιτεχνικόπροσκήνιο, η λεγόμενη «γενιά του 1940». Στα 1943 οΆλκης Αγγελόγλου εκδίδει το Εαρινό, ο ΑστέρηςΚοββατζής τα Επεισόδια, ο Ι. Αγγέλου τις Ιστορίες τωνγαλάζιων ωρών, ο Τάσος Αθανασιάδης τουςΘαλασσινούς Προσκυνητές. Την επόμενη χρονιά οΑγγελόγλου παρουσιάζει τη νουβέλα Αμαρτωλοί, οΚοββατζής την Πρώτη άνοιξη και η Μόνα Μητροπούλουτη συλλογή διηγημάτων Το σπίτι με τον κορυδαλλό.
Ποιό θεωρείτε ότι είναι το κύριοχαρακτηριστικό αυτής της γενιάς;
Τα πρώτα σαράντα χρόνια του εικοστού αιώνα,κείμενα του ελληνικού συμβολισμού και αισθητισμού,αλλά και μεσοπολεμικά έργα φανερώνουν ότι το«αίτημα της εσωτερικότητας» διαπερνά ένα σημαντικόκομμάτι της ελληνικής πεζογραφίας. Για παράδειγμα, ταέργα των Χρηστομάνου, Ροδοκανάκη, Επισκοπόπουλουκαι άλλων αισθητιστών των αρχών του προηγούμενουαιώνα, το κατεξοχήν συμβολιστικό πεζογράφημα τουΚωνσταντίνου Χατζόπουλου, Το φθινόπωρο, τα έργαλογοτεχνών της νεορομαντικής σχολής του 1920, όπωςτου Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου και του Πέτρου Χάρη.
Στη δεκαετία του 1930 συγγραφείς, όπως οΒενέζης, ο Τερζάκης, ο Μυριβήλης, ο Κοσμάς Πολίτης, οΞεφλούδας, ο Δέλιος, αλλά και ο ορθολογιστής κατά ταάλλα Θεοτοκάς στις Ώρες αργίας, πορεύονται στηγραμμή της εσωτερικότητας, ακόμα και όταν ορισμένοιαπό αυτούς παρουσιάζουν την ενασχόλησή τους με τηνλυρική πεζογραφία ως πάρεργο.
Στην πρώτη μεταπολεμική δεκαετία, και κυρίωςστα δύο τελευταία χρόνια της Κατοχής, παρατηρούμεμια αυξημένη εκδοτική παρουσία λυρικών πεζώνέργων.Στα 1943/44 επανεκδίδονται μερικά από τασημαντικότερα λυρικά πεζογραφήματα τουμεσοπολέμου, όπως για παράδειγμα, Η τελευταία νύχτατης γης (1924) του Πέτρου Χάρη, η Γαλήνη(1939) τουΗλία Βενέζη (φθάνει στην τέταρτη έκδοση), η Eroica(1938) του Κοσμά Πολίτη. Επίσης πεζογράφοι τουμεσοπολέμου εκδίδουν καινούρια λυρικά έργα, όπως ηΚρίσιμη Ώρα και ο Μακρινός Κόσμος (1944) του ΠέτρουΧάρη, Τα χειρόγραφα της μοναξιάς (1943) και Οι δύοκαι η νύχτα (1944) του Ι. Μ. Παναγιωτόπουλου, τοΚόντρα στον άνεμο (1943) της Ειρήνης Γαλανού, ταΠαγανά (1945) του Στρατή Μυριβήλη, η Έκσταση(1943) και το Γλυκοχάραμα (1944) του ΜενέλαουΛουντέμη κ.ά. Παρόντες και οι λυρικοί πεζογράφοι τηςΣχολής της Θεσσαλονίκης. Ο Στέλιος Ξεφλούδας, στα1944, εκδίδει τον Κύκλο και ο Γιώργος Δέλιος, στα1947, τη συλλογή διηγημάτων Μουσική Δωματίου.
Πώς εξελίσσεται αυτή η ομάδα μετά το τέλοςτης Κατοχής;
Στο τέλος της Κατοχής πολλαπλασιάζονται οιυψηλές φωνές, οι οποίες καλούν τον καλλιτέχνη ναεκφράσει το μέλλον, να γίνει οδηγητής της προσπάθειαςγια την ανανέωση της ζωής και της τέχνης. Με βάση ταπαραπάνω καταλήγουμε σε δύο συμπεράσματα.Πρώτον, ότι η λεγόμενη «γενιά του 1940» αποτελεί μιαδευτερεύουσα λογοτεχνική ομάδα, αποτελεί έναν

σταθμό στην εξέλιξη των λογοτεχνικών πραγμάτων,αλλά όχι τον κυρίαρχο. Δεύτερον, ότι παρά τονμεγαλεπήβολο και καταχρηστικό τρόπο με τον οποίο οινέοι «φωνασκούν» ενάντια στους αστούς πεζογράφουςτης γενιάς του 1930 και συνάπτουν μια ιερή σχεδόνσυμμαχία με τη γενιά του 1920 η λυρική τουςμυθοπλασία δεν αποτελεί μια οριστική ρήξη, αλλά μιαεπιστροφή σε αφηγηματικούς τρόπους και θεματικούςτόπους με μακρά παράδοση στην προηγούμενη ελληνικήπεζογραφία.
Η Κατοχή, η λήξη του πολέμου και ο εμφύλιοςεπηρεάζουν τους νεότερους πεζογράφους, οι οποίοιπαρουσιάζουν την αισθητική τους επιλογή ως πράξη«αντίστασης» τόσο απέναντι στην τραγικότητα τουπολέμου, όσο και απέναντι σε όσους αρνήθηκαν τοντόπο και την παράδοση, τη γενιά δηλαδή του 1930. Ηεπιστροφή στις παραδοσιακές αξίες του χωριού και ηανάδειξη της έννοιας του λαού γίνονται το φλάμπουροτης γενιάς του Πολέμου.
Ποιά θέματα απασχόλησαν τη γενιά του '40;
Η παρουσίαση μιας τυπολογίας των θεμάτων, πουκυρίως απασχόλησαν τη «γενιά του 1940», αναδεικνύειτον αντιφατικό ιδεολογικό πυρήνα της λυρικήςπεζογραφίας. Βασικός θεματικός τόπος είναι η αντίθεσηπόλη / ύπαιθρος. Η πρωτόγονη ζωή της επαρχίας, απόόπου κατάγονται οι περισσότεροι από τους πεζογράφουςτης γενιάς του 1940, συγκρίνεται με τον αστικόπολιτισμό και προτείνεται ως καταφύγιο στον σύγχρονοάνθρωπο.
Γενικά το είδος της λυρικής πεζογραφίας συνδέεταιμε συγγραφείς που εκφράζουν μια ατομικιστικήθεώρηση της ζωής. Το άτομο παρουσιάζεταιαπομονωμένο από την κοινωνία, να αδιαφορεί για τηνπολιτική, τα κοινωνικά ή ιστορικά δρώμενα. Αρκετοίόμως λυρικοί πεζογράφοι της δεκαετίας του 1940ανατρέπουν το παραπάνω σχήμα, παίρνοντας θέσηαπέναντι στην εποχή τους και τις ιδεολογικές ζυμώσειςπου λαμβάνουν χώρα. Στα έργα τους στο ειδυλλιακόπλαίσιο της επαρχίας συναντάμε το άδικο, κοινωνικέςανισότητες. Η επέλαση της ηθικής του κέρδουςπαρατηρείται και στο ιερό καταφύγιο του χωριού. Τότεκάποιοι ήρωες παρουσιάζονται να αντιδρούν. Ηαντίδρασή τους ωστόσο πέφτει στο κενό.
Οι νεότεροι συγγραφείς συνεχίζουν τη γραμμήμιας χριστιανικού τύπου ηθογραφίας και ενόςποιητικίζοντος ρεαλισμού που έχει κάνει αισθητή την

συνέχεια στη σελίδα 3



σελίδα 4
παρουσία του στη δεκαετία του 1920 με τον κύκλο τωνΕλληνικών γραμμάτων (Μπαστιάς, Κόντογλου, ΑγγελικήΧατζημιχάλη).
Μετά το 1945, εξυμνείται η συλλογικότητα καιυιοθετείται ένας πατριωτικότερος αγωνιστικός τόνος πουπαντρεύεται συνήθως με το καθημερινό δράμα τωναπλών ανθρώπων που βίωσαν τον πόλεμο καισυνδυάζεται με εικόνες απελπισίας και ηθικής αδυναμίας,όπως η λυρική νουβέλα του Νίκου Γαλάζη Η πίπα τουπατέρα, η οποία εκδίδεται στα 1948, αλλά είναιγραμμένη το Καλοκαίρι του 1945, ή το μυθιστόρημα τηςΜόνας Μητροπούλου Απασιονάτα (1947).
Τη δεκαετία του 1950 και αργότερα κυριαρχείπλέον η απομυθοποίηση της αγωνιστικότητας. Σταδιηγήματα του Τάκη Δόξα Πικρή Εποχή, 1950, ηαναζήτηση της ατομικής ταυτότητας, η ματαιότητα και οπόνος των ηρώων αμβλύνει τον επικό τόνο τηςαφήγησης του πατριωτισμού των Ελλήνων στα δύσκολαχρόνια του πολέμου. Στον Ταχυδρόμο του ΆλκηΑγγελόγλου (1952) ο πόλεμος και η Αντίσταση έχουνξεχαστεί, αποτελούν πια εθνική επέτειο, όπως ηεπανάσταση του 1821.
Δημοφιλής θεματικός τόπος είναι η επιστροφή στηνπαιδική ηλικία. Στον Έβδομο ουρανό (1943) του ΓιάννηΑηδονόπουλου, την Πρώτη Άνοιξη (1944) του ΑστέρηΚοββατζή, τους Πρώτους αποχωρισμούς (1947) τουΚώστα Στεργιόπουλου, τη Φαντασία (1949) του ΓιάννηΑγγέλου, ο κήπος ή το περιβόλι (σύμβολο της χαμένηςπαραδείσιας Εδέμ) παρουσιάζονται διφορούμενα,αποδίδοντας το παιχνίδι ανάμεσα στην ποίηση και στονρεαλισμό, την επαφή των ηρώων που βρίσκονται στοκατώφλι της ενηλικίωσης με την υλική πραγματικότητακαι το όνειρο. Συχνά ο κήπος αντικαθίσταται από τοδάσος ή τον χωριάτικο κάμπο.
Η Ιστορία, το βίωμα του πολέμου και τουεμφυλίου, το αίτημα της ελληνικότητας, οι χριστιανικέςαρετές της εγκαρτέρησης και της αγνότητας επιδρούνκαι δικαιολογούν για άλλη μια φορά τον τρόπο με τονοποίο οι νεότεροι συμμορφώνονται ή απαντούν στοπρότυπο της μεσοπολεμικής Eroica και του εξωτικούπεριβολιού που περιγράφεται εκεί.Τη «γενιά του 1940» τη χαρακτηρίζει μια πιοπαραδοσιακή θεώρηση της εσωτερικότητας. Ηαναζήτηση της ψυχής του κόσμου και του ατόμουσυνδυάζεται με την έννοια της απλότητας, τηςσαφήνειας και της λογικής. Οι λυρικοί πεζογράφοι τηςδεκαετίας του 1940 καταδικάζουν ρητά ότι ανήκουν ήότι απευθύνονται σε μια πνευματική ελίτ, σε έναν κύκλομυημένων.
Νομίζετε ότι ακολουθούσαν κάποια πρότυπα;Ποιέα ρεύματα ή ποιοί λογοτέχνες του επηρέασαν;
Η «λυρική ηθογραφία» του Παπαδιαμάντη, «οθαυμάσιος Καρυωτάκης», ο Τέλλος Άγρας, ο ΡώμοςΦιλύρας προβάλλονται από τους ίδιους ως τα πρότυπάτους. Από τους ευρωπαίους λογοτέχνες ξεχωρίζουν τονΚνουτ Χάμσουν και δηλώνουν θαυμασμό για το έργο τουνορβηγού νομπελίστα. Είναι διακριτή πάντως η τάσητους να ελληνοποιήσουν τα χαρακτηριστικά τηςχαμσουνικής αφήγησης, να τα προσαρμόσουν στονδιδακτικό στόχο και ελληνολατρικό τόνο τηςλυρικήςτους πεζογραφίας.
Στο παρελθόν επίσης, στα τέλη του 19ου και στιςαρχές του 20ού αιώνα, μας οδηγούν τα ονόματα τωνΙβάν Μπούνιν και Βλαντημίρ Κορολένκο. Οι θεματικές

και ιδεολογικές ομοιότητες των έργων των δύο ρώσωνπροεπαναστατικών συγγραφέων με τα κείμενα της«γενιάς του 1940» είναι εντυπωσιακές. Η απεικόνιση τηςχωριάτικης ζωής, η ανάδειξη των κοινωνικώνανισοτήτων, η πίστη στις παραδοσιακές αξίες τουχωριού, η ματαιότητα των εγκόσμιων και η άρνηση τηςκοινωνικής επανάστασης, όλα αυτά περνούν στα έργατου πιο γνωστού διδύμου της λυρικής πεζογραφίας του1940, τους Αγγελόγλου Κοββατζή.
Και τι απέγινε, τελικά με τη γενιά αυτή;
Η απουσία συντονισμένης προσπάθειας υπό τηνπίεση των ιστορικών γεγονότων, τα οποία ανατρέπουντις προσδοκίες τους, η αδυναμία τους να συγχρονιστούνμε την εποχή τους, τα αισθητικά και ιδεολογικά ζητήματαπου αυτή έθεσε, το γεγονός ότι υπερασπίζονταιξεπερασμένες αισθητικές φόρμες, όλα αυτά συντέλεσανστην περιθωριοποίησή τους μέσα σε μια δεκαετία (19431953). Η εμφάνιση τέλος νεότερων πεζογράφων στηδεκαετία του 1950 όπως ο Ρόδης Ρούφος, ο ΑλέξανδροςΚοτζιάς, ο Φραγκόπουλος ή ο Νίκος Κάσδαγλης, οιοποίοι στα έργα τους εκφράζουν δυναμικά τουςπροβληματισμούς των νέων της Κατοχής, χωρίς ναυιοθετούν τη χαμηλόφωνη στάση των λυρικώνπεζογράφων αυτό το γεγονός συνέβαλε καθοριστικάστην λήθη της «γενιάς του 1940».

Η Κέλη Δασκαλά γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1975. Σπούδασε
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου
εκπόνησε τη διατριβή της: «Η λογοτεχνική παραγωγή της
Γενιάς του 1940 και η επιστροφή στη λυρική πεζογραφία»
(2006). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Κρήτης και
Πελοποννήσου (20072013) και έχει δημοσιεύσει άρθρα για
την αισθητική και την ιδεολογία της μεσοπολεμικής και
μεταπολεμικής πεζογραφίας, για το έργο των Βικέλα,
Βιζυηνού, Παλαμά, Καρυωτάκη, καθώς και βιβλιοκρισίες. Έχει
γράψει τη μελέτη Η μυθολογία της λέπρας από τη Βίβλο έως
σήμερα που συνοδεύει την επανέκδοση της Άρρωστης
πολιτείας της Γαλάτειας Καζαντζάκη (Ελληνικά Γράμματα,
2010). Η παράδοσή της «Τα comics ως λογοτεχνία:
διαβάζοντας την αμερικάνικη, ευρωπαϊκή και ελληνική
εικονογραφημένη αφήγηση» έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο
των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων του Πανεπιστημίου
Κρήτης (https://opencourses.uoc.gr/courses). Τα δύο
τελευταία χρόνια συντονίζει εργαστήρια δημιουργικής
γραφής και ανάγνωσης για παιδιά και ενήλικες.

∆εληκάρης Φώτης

η γενιά του '40 συνέχεια από τη σελίδα 2



σελίδα 5

ΠαύλοςΣιδηρόπουλος
Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίουτου 1948 στην Αθήνα. Ως παιδί, δεν σπούδασε μουσική,έστω κι αν το ταλέντο του είχε φανεί από πολύ νωρίς.Δεν το είχε θελήσει ο πατέρας του.
"Κάθε μουσικό άκουσμα άγγιζε την ψυχή τουμικρού Παυλάκη". Νανουριζόταν κάνοντας κούνιαπάνω στο μικρό του αλογάκι που το κινούσε μεαπίστευτο ρυθμό πάνω στη μελωδία πουσιγοτραγουδούσε μόνος του", διηγιόταν η μητέρατου. Από τα εφηβικά του χρόνια, άκουγε πολύ μουσικήκαι του άρεσε να χορεύει. Το ροκ εν ρολ, που είχεαρχίσει τότε να ακούγεται, έγινε η μουσική που τοναντιπροσώπευε.
Μουσικές σπουδές έκανε πολύ αργότερα, αφού είχεξεκινήσει τη μουσική του σταδιοδρομία και είχε ήδη γίνειγνωστός με το ντουέτο Δάμων και Φιντίας.
Το 1971 έπαιξαν στο συναυλιακό χώροΚύτταρο σε μια σειρά από συναυλίες μαζί με τουςSocrates και Εξαδάκτυλος. Την ίδια χρονιάσυμμετείχαν με δύο κομμάτια στο δίσκο Ζωντανοί στοΚύτταρο. Στο Κύτταρο γνωρίστηκαν με τους ΘανάσηΓκαϊφύλλια, Δημήτρη Πουλικάκο αλλά και με ταΜπουρμπούλια που έπαιζαν με τον Διονύση Σαββόπουλο.

Το 1972 τα Μπουρμπούλια είχαν έρθει σε ρήξη μετο Σαββόπουλο και στη συνέχεια δύο από τα μέλη τουςαποχώρησαν. Οι Σιδηρόπουλος και Δεληγιαννίδης τουςαντικατέστησαν και συνενώθηκαν στο συγκρότημα μαζίμε τα δύο εναπομείναντα μέλη, τον Νίκο Τσιλογιάννη(ντραμς) και τον Βασίλη Ντάλα (μπάσο).
Στις αρχές του 1974 το συγκρότημα διαλύθηκε.Λιγο μετά ο Σιδηρόπουλος επέστρεψε στην Αθήναύστερα από παράκληση της οικογένειάς του που πήγε νατον βρεί και εργάστηκε για λίγο στην επιχείρηση τουπατέρα του. Λίγους μήνες μετά από την επιστροφή τουστην Αθήνα ο Σιδηρόπουλος συνεργάστηκε με έναναπό τους κορυφαίους εκπροσώπους του πολιτικούτραγουδιού, τον συνθέτη Γιάννη Μαρκόπουλο.Συμμετείχε ως τραγουδιστής σε τρεις δίσκους του ταέργα:"Θεσσαλικός κύκλος" (1974), και "Οροπέδιο"(1976), ενώ είχε και μια ελάχιστη συμμετοχή σε ένατραγούδι του δίσκου "Ανεξάρτητα" (1975). Παράλληλαέκανε μουσικές και θεατρικές εμφανίσεις στις συναυλίεςτου Μαρκόπουλου.
Αν και ο Σιδηρόπουλος ένοιωθε καλλιτεχνικάτελματωμένος κατά τη διάρκεια της συνεργασίας του μετον Μαρκόπουλο, η περίοδος εκείνη ήταν σημαντική γιατην προσωπική του ζωή.
Την άνοιξη του 1990 χάνει τη μητέρα του,στην οποία είχε μεγάλη αδυναμία, γεγονός που τονκαταβάλλει. Λίγους μήνες αργότερα αντιμετωπίζει ένασοβαρό πρόβλημα υγείας με το χέρι του(η διάγνωση τουΠεριφερειακού Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών της 18ηςΑυγούστου του 1990 ήταν «πάρεση βραχιόνιουαριστερού πλέγματος») και η κακή ψυχολογία τουεπιδεινώνεται. Παρ’ όλο που η κατάσταση του χεριού τουήταν πολύ σοβαρή και πιθανώς μη αναστρέψιμη,

ετοιμάζει με το συγκρότημά του, τους Απροσάρμοστους,τον καινούργιο του δίσκο (πρόκειται για το μεταθανάτιοάλμπουμ "Άντε και Καλή Τύχη Μάγκες") και δίνεισυναυλίες.
Σύμφωνα με τον Αλέκο Αράπη, τον μπασίστα τωνΑπροσάρμοστων, την προηγούμενη νύχτα του θανάτουτου, στις 5 Δεκεμβρίου του 1990, ο Σιδηρόπουλοςέφτασε στο στούντιο αρκετά καθυστερημένος και σεαλλόφρονα κατάσταση τσακώθηκε με τους μουσικούςτου. Υπάρχει και η μαρτυρία του φίλου του, παραγωγούΠάνου Ηλιόπουλου, κατά την οποία εκείνο το βράδυ οΠαύλος προσπαθούσε απεγνωσμένα να επικοινωνήσειμαζί του από τηλεφώνου. Για την ακρίβεια, οτηλεφωνητής του Ηλιόπουλου κατέγραψε δεκαπέντεαναπάντητες κλήσεις και δεκαπέντε αντίστοιχα φωνητικάμηνύματα από τον Παύλο.
Στις 6 Δεκεμβρίου του 1990, βρισκόμενος στοσπίτι μιας γνωστής του στο Νέο Κόσμο, έπεσε σεκώμα και άφησε την τελευταία του πνοή κατά τημεταφορά του στον Ευαγγελισμό, χάνοντας τημάχη.

Ληστέψανε την τράπεζα και τι με νοιάζει εμένα,
δεν είμαι με κανέναν
Σου λέω καλά της κάνανε γιατί μας προκαλούσε,
γεμάτη εκατομμύρια, ενώ κι ο Θεός πεινούσε!
[...]

Είναι μέρες που πατάω γερά,είναι μέρες που το νιώθω πως πεθαίνωΔεν ξέρω αν είμαι πριν ή τώρα ή μετάμα μέσα σε είκοσι λεπτάσ' είδα να με μισείς, σ' είδα να μ' αγαπάςκαι περιμένω

Όποιος δεν έχει ζήσει στο πεζοδρόμιο αποκλείεται να
ξέρει τι πάει να πει να είσαι τίμιος και ειλικρινής και
ταυτόχρονα παράνομος. Όποιος δεν έχει ζήσει στο
πεζοδρόμιο καλά θα κάνει να το βουλώνει όταν η
κουβέντα φτάνει σε θέματα όπως η μοναξιά κι
ανασφάλεια
Άντε... και καλή τύχη μάγκες !

Μαριλού (Κολιού Μαρία)



σελίδα 6
Ξαναοργώνουν τα χωράφια για
«ξεχασμένους θησαυρούς»
Τα τελευταία χρόνια αρκετές

χιλιάδες 'Eλληνες προστέθηκαν στον
αγροτικό πληθυσμό. Εντυπωσιακή η
αύξηση της απασχόλησης στις νεότερες
ηλικιακές ομάδες Μάλιστα, την ώρα που
οι δείκτες της ανεργίας κτυπούν κόκκινο
στην αγορά εργασίας του πρωτογενούς
τομέα, παρατηρείται αύξηση 7%
αποδεικνύοντας ότι μπορεί υπό
προϋποθέσεις να αποτελέσει «βαριά»
βιομηχανία και... ατμομηχανή
ανάπτυξης. Ο αγροτικός τομέας
απασχολεί, αμέσως μετά το εμπόριο, το
μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων, σε
ποσοστό της τάξεως του 12,5% στο
σύνολο του οικονομικά ενεργού
πληθυσμού της χώρας.

Η «δημοφιλία» του αγροτικού
επαγγέλματος, σύμφωνα με έρευνα
της ΠΑΣΕΓΕΣ, συνδέεται με τον
αυξημένο αριθμό των
νεοεισερχομένων στην αγορά
εργασίας, αλλά και με τη μετακίνηση
εργαζομένων από άλλους τομείς της
οικονομίας που πλήττονται ιδιαίτερα
από την κρίση. Ιδιαίτερα, εντυπωσιακή
είναι η αύξηση της απασχόλησης στη
νεότερη ηλικιακή ομάδα.

Κλάδοι
Σύμφωνα με την έρευνα της

ΠΑΣΕΓΕΣ, ο κλάδος των δενδρωδών
καλλιεργειών, περιλαμβανομένων και
των αμπελώνων, απορρόφησε στο
διάστημα της αναφερόμενης τριετίας
περισσότερες από 27.000 επιπλέον
θέσεις εργασίας. Εξάλλου, ιδιαίτερα
σημαντική αύξηση, με υπερδιπλασιασμό
της απασχόλησης, καταγράφεται στον
κλάδο των υποστηρικτικών υπηρεσιών
προς τη γεωργία, ενώ αισθητή αύξηση
παρουσιάζουν και άλλοι επιμέρους
τομείς, όπως η αλιεία (+17%) οι μεικτές
γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
(12%) και η κτηνοτροφία (9%).

Εξέλιξη της απασχόλησης
Η απασχόληση στον πρωτογενή

τομέα της οικονομίας την τελευταία
δεκαετία παρουσιάζει καθοδική πορεία
μέχρι και το έτος 2008, με ιδιαίτερα
έντονη τη μείωση του αριθμού των
απασχολουμένων στο διάστημα της
πρώτης πενταετίας (20002004) κατά το
οποίο καταγράφεται απώλεια 167
χιλιάδων θέσεων εργασίας. Το επόμενο
διάστημα (20052008) επιβραδύνεται
αισθητά η πτώση της απασχόλησης, με
απώλεια 37 χιλ. θέσεων εργασίας,
ανερχόμενη το 2008 σε περίπου 502 χιλ.
απασχολούμενους, ποσοστό που
αντιστοιχεί στο 11,33% του συνόλου
των απασχολουμένων της χώρας. 

Αύξηση απασχόλησης
Από εκεί και έπειτα και ειδικότερα

από το γ΄ τρίμηνο του 2008
διαπιστώνεται συνεχής αύξηση της
απασχόλησης, η οποία κατά το 2010
(μέσος όρος τριών τριμήνων)

αναφέρεται σε 555 χιλ.
απασχολούμενους, καλύπτοντας
ποσοστό της τάξεως του 12,56%. Στην
τριετία αυτή, θεωρώντας ως πλήρες το
έτος 2010, αναλογούν 38.000 νέες
θέσεις εργασίας, εκ των οποίων το 95%
περίπου αναφέρεται στη γεωργία και το
υπόλοιπο (2,16 χιλ.) στην αλιεία.
Κίνητρο η παρατεταμένη ανεργία Σε
επίπεδο χώρας προκύπτει σημαντικότερη
αύξηση της απασχόλησης στη μεσαία
κατηγορία ηλικιών (4564 ετών),
αναφερόμενη κυρίως στη Δυτική
Μακεδονία, στη Δυτική Ελλάδα και στη
Θεσσαλία, αφορούν στη μεσαία κλάση
ηλικίας, με ποσοστά που κυμαίνονται
από 32% έως και 22% αντίστοιχα.
Στοιχείο που συνδέει την είσοδο στην
αγροτική δραστηριότητα με την
αδυναμία ένταξης σε θέση εργασίας όσο
επιμηκύνεται η διάρκεια της ανεργίας σε
ορισμένους κλάδους του δευτερογενούς
κυρίως τομέα. Εντυπωσιακή, ωστόσο,
είναι η ποσοστιαία αύξηση της
απασχόλησης στη νεότερη ηλικιακή
ομάδα (1544 ετών) που σημειώνεται
στις περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου
(+55,1%), στην Κρήτη (+31%) και στα
Ιόνια Νησιά (+20%). Ταυτόχρονα,
παραμένουν οι διαρθρωτικές αδυναμίες
στη δομή της απασχόλησης της Ηπείρου,
με μικρή αύξησή της, προερχόμενη
κυρίως από τις μεγαλύτερες κλάσεις
ηλικίας (65 και άνω).

Γεωγραφική κατανομή
Με εξαίρεση την Πελοπόννησο και

τα Ιόνια Νησιά, καταγράφεται σημαντική
αύξηση της απασχόλησης στον αγροτικό
τομέα, με μεγαλύτερα ποσοστά, κατά
σειρά, στην Κρήτη (ποσοστό αύξησης
24,1%), στο Νότιο Αιγαίο (21,8%), στη
Θεσσαλία (17,5%), στην Αττική
(14,2%), στη Δυτική Ελλάδα (12,4%)
και στην Ήπειρο (10,7%). Μικρότερα
ποσοστά αύξησης καταγράφονται στη
Στερεά Ελλάδα (8,7%), στο Βόρειο
Αιγαίο (7,5%), στην Κεντρική Μακεδονία
(5,5%) και στην Ανατολική Μακεδονία
και Θράκη (3%), ενώ σημαντική μείωση
της απασχόλησης στον αγροτικό τομέα
παρουσιάζεται στην Πελοπόννησο (
9,1%) και μικρότερη στα Ιόνια (5,2%).
Σε απόλυτο μέγεθος, ο μεγαλύτερος

αριθμός νέων
θέσεων εργασίας
στο αντίστοιχο
διάστημα
καταγράφεται
στην περιφέρεια
της Θεσσαλίας,
όπου η αύξηση
της απασχόλησης
στον πρωτογενή
τομέα αντιστοιχεί
σε 10.562 νέες
θέσεις. Η
μικρότερη
μεταβολή
αναφέρεται στις
περιφέρειες

Δυτικής Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου
(972 και 716 νέες θέσεις αντίστοιχα),
ενώ στα Ιόνια Νησιά και στην
Πελοπόννησο σημειώνεται απώλεια 810
και 7.029 θέσεων απασχόλησης
αντίστοιχα.
7% αύξηση στην αγορά εργασίας του
πρωτογενούς τομέα
551,3 χιλιάδες εργαζόμενοι
απασχολούνται στον αγροτικό τομέα
95% των νέων θέσεων εργασίας στον
πρωτογενή τομέα αναλογεί στη γεωργία
και το υπόλοιπο στην αλιεία
27 χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας
απορρόφησε την τελευταία τριετία ο
κλάδος των δενδρωδών καλλιεργειών
και αμπελώνων
167 χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν
την πενταετία 20002004 στον
πρωτογενή τομέα της οικονομίας.

Μερικά παραδείγματα
Πατέρας και γιος άφησαν, άνεργοι,

την πόλη και γύρισαν στο χωριό Ο
44χρονος Σάββας Λαμπριανίδης,
ιδιωτικός υπάλληλος, και ο 21χρονος
γιος του Μάρκος, ηλεκτρολόγος
εγκαταστάσεων, είδαν και αποείδαν στη
Θεσσαλονίκη, όπου ζούσαν, και
αναγκάστηκαν να γυρίσουν στο χωριό
τους, την Αναγέννηση Σερρών. Η
ανεργία τους έπνιξε. Επισκεύασαν το
πατρικό του σπίτι και ξεκίνησαν
αγροτικές ασχολίες με 17,5 ιδιόκτητα
στρέμματα. Τώρα νοικιάζουν 700.
Καλλιεργούν ρύζι, καλαμπόκι και τεύτλα.

Λέει ο Σάββας Λαμπριανίδης:
«Γεννήθηκα στο χωριό και μόλις
παντρεύτηκα έφυγα για τη
Θεσσαλονίκη, σε ηλικία 22 χρόνων.
Εκεί δούλεψα σε δύο βιοτεχνίες
κλωστήρια. Οταν έσπασε η δουλειά,
το 2000, έφτιαξα ένα συνεργείο
καθαρισμού. Δούλεψα υπερβολικά,
αλλά δεν έβγαινε μεροκάματο. Το
χωριό μου έχει ριζοχώραφα. Το ρύζι
είναι μια παραγωγή που έχει μέλλον,
επειδή υπάρχουν άδειες για
ορισμένους νομούς και
συγκεκριμένα χωριά. Δεν μπορεί να
το σπείρει ο καθένας όπου θέλει».

Νέοι αγρότες ξαναζωντανεύουν την ύπαιθρο

συνέχεια στη σελίδα 7



σελίδα 7
Αν και στη σύγχρονη Ελλάδα το ιπποφαές (αρχ. ιππόφαος, ιππόφεως,
ιπποφανής) χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια, στην αρχαιότητα η χρήση
του ήταν πολύ διαδεδομένη. Σχετικές αναφορές υπάρχουν σε κείμενα του
Θεόφραστου, μαθητή του Αριστοτέλη, αλλά κυρίως του Διοσκουρίδη, του
πατέρα της Φαρμακολογίας. Το όνομά του το οφείλει στα στρατεύματα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, που παρατήρησαν ότι τα άρρωστα και τραυματισμένα
άλογα που έτρωγαν τα φύλλα και τους καρπούς του φυτού ανάρρωναν
γρηγορότερα, αποκτούσαν περισσότερη δύναμη, ενώ το τρίχωμά τους
δυνάμωνε και γινόταν πιο λαμπερό.

Η ονομασία στα λατινικά του γένους Hippophae προέρχεται από τις λέξεις ίππος<ίππ(ο) (άλογο) + φαές, ουδ. του
φαής<φάος (φως, λάμψη), άρα σημαίνει φωτεινό, λαμπερό άλογο.
Διατροφική αξία  Υγεία

Οι καρποί του ιπποφαούς είναι εδώδιμοι και θρεπτικοί, αν και πολύ όξινοι (στυπτικοί) και ελαιώδεις, δυσάρεστοι αν
φαγωθούν ωμοί, εκτός κι αν "υπερωριμάσουν" (παγώσουν ώστε να μειωθεί η στυπτικότητα) και/ή αν αναμειχθούν με
γλυκύτερο χυμό από μήλο, σταφύλι κλπ.

Οι θρεπτικές ουσίες και τα φυτοχημικά συστατικά των καρπών του ιπποφαούς έχουν θετική επίδραση έναντι των
φλεγμονών, του καρκίνου ή άλλων ασθενειών, αν και ακόμα δεν έχει αποδειχθεί κανένα όφελος για τους ανθρώπους από
κλινικές μελέτες.
Το ιπποφαές περιέχει περισσότερα από 190 φυτοθρεπτικά συστατικά, δηλαδή ουσίες που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης
καρδιακών παθήσεων, διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Ο καρπός έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C — 114 έως 1550 mg ανά 100 gr με μέση περιεκτικότητα (695 mg ανά
100 gr) περίπου 15 φορές περισσότερη από το πορτοκάλι (45 mg ανά 100 grams) που κατατάσσει το ιπποφαές στις πιο
πλούσιες πηγές, από τα φυτά, σε βιταμίνη C. Ο καρπός ωστόσο είναι πλούσιος σε καροτενοειδή, βιταμίνη E, αμινοξέα,
μέταλλα, βσιτοστερόλη και πολυφαινολικά οξέα.

Το ιπποφαές περιέχει ω3, ω6, ω9 και το σπάνιο ω7. Το παλμιτελαϊκό οξύ (ω7) είναι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι μπορεί
να μειώσει τον κίνδυνο του διαβήτη τύπου II, να εμποδίσει το σχηματισμό της αθηρωματικής πλάκας, να αυξήσει την HDL
χοληστερόλη και να μειώσει ένα δείκτη φλεγμονής που ονομάζεται Cαντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP), η οποία συνδέεται με
αυξημένο κίνδυνο για καρδιακή προσβολή και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Στα φύλλα του φυτού εχει αποδεδειχθεί εργαστηριακά ότι περιέχονται μεγάλες ποσότητες ασβεστίου, μαγνησίου,
καλίου, βκαροτίνη, φλαβονοειδή, λυκοπένιο, πολυφαινόλες και βιταμίνη Ε, που γενικά καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες.
Τα αντιοξειδωτικά και τα φλαβονοειδή μπορούν να μειώσουν την χοληστερόλη ύστερα από μελέτες που έχουν
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συνέχεια στη σελίδα 8
Ο γιός του Μάρκος αναφέρει:
«Είναι μια καλή διέξοδος στην κρίση
η δουλειά του αγρότη. Είναι
δύσκολη, αλλά το προτιμώ από το
να δουλεύω για 400 και 500 ευρώ
και να φοβάμαι μην απολυθώ».

Παράτησε τη δουλειά σε
πολυεθνική κι έγινε χάι τεκ αγρότης.

Ο Δημήτρης Ζωγόπουλος, που
σπούδασε στη Γεωπονική Αθηνών και
συνέχισε με οικονομικά και MBA στο
Κλίβελαντ των ΗΠΑ και δούλευε σε
μεγάλη χημική βιομηχανία
φυτοφαρμάκων, αποφάσισε να γίνει
αγρότης, που χρησιμοποιεί την
τεχνολογία, στην Κυπαρισσία της
Μεσσηνίας. Δημιούργησε μια
υπερσύγχρονη μονάδα θερμοκηπίων,
περίπου 45 στρέμματα, όπου όλα
ελέγχονται από ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. «Η δουλειά πάει πολύ
καλά και νιώθω πως κάνω κάτι πολύ
δημιουργικό»., παρατηρεί. Και
προσθέτει: «Δεν βρήκα κάτι να με
καλύπτει στις πολυεθνικές.
Συνειδητοποίησα πως μια καριέρα
εκεί δεν αξίζει τον κόπο, όσον
αφορά τις αποδοχές. Δυστυχώς σε...
ξεζουμίζουν χωρίς ευοίωνες
προοπτικές. Τώρα που η κρίση
σαρώνει τα πάντα, αισθάνομαι
απόλυτα δικαιωμένος για την
επιλογή μου».

Με το ίντερνετ καλλιέργησε

μανιτάρια νεαρός αγρότης στην
Καρδίτσα!!!

Ο αγρότης Δημήτρης Γρίβας από
το Γραμματικό Καρδίτσας ήθελε να
καλλιεργήσει μανιτάρια στα χωράφια
του, αλλά δεν ήξερε τον τρόπο. Και
σκέφτηκε να καταφύγει στο Ίντερνετ.
Εκεί βρήκε τις πληροφορίες που
χρειαζόταν και ξεκίνησε. Λέει ο ίδιος:
«Όταν ξεκίνησα να καλλιεργώ
μανιτάρια, ενημερώθηκα σε ότι
χρειαζόμουν από το ίντερνετ. Όμως
υπάρχουν πολλοί αγρότες, νέοι και
παλιοί, που δεν είναι εξοικειωμένοι
με την τεχνολογία. Αυτό το κενό θα
μπορούσε να καλυφθεί μέσω της
εκπαίδευσης». Ακόμη μιλάει για την
αναποτελεσματικότητα των σεμιναρίων
που οργανώνονται για τους
αγρότες:«Κάποιες σημειώσεις που
κράτησα σε σεμινάριο, που
παρακολούθησα, για θέματα που
αφορούσαν την λίπανση ήταν όντως
χρήσιμες. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ότι
το συγκεκριμένο πρόγραμμα μου
προσέφερε πολλά πράγματα. Πιστεύω
πως αν η παρακολούθηση δεν ήταν
υποχρεωτική, δεν θα ήμασταν ούτε οι
μισοί. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει
να γίνονται σεμινάρια, ίσαίσα.
Υπάρχουν θέματα, όπως η χρήση των
φυτοφαρμάκων, στα οποία συνήθως οι
αγρότες κινούνται στα τυφλά.
Μοναδικός οδηγός τους είναι ο
γεωπόνος, τον οποίο τον ενδιαφέρει

κυρίως να τους πουλήσει φυτοφάρμακα.
Ένα τέτοιο σωστό σεμινάριο θα ήμουν
διατεθειμένος ακόμα και να πληρώσω».

30χρονη άφησε το μάρκετινγκ και
εκτρέφει σαλιγκάρια, λόγω κρίσης

Αν και σπούδασε μάρκετινγκ και
δούλεψε σε διάφορες επιχειρήσεις, τώρα
η 30χρονη Εύη εκτρέφει σαλιγκάρια.
Πριν από δυόμισι χρόνια, όταν η
οικονομική κρίση άρχισε να κάνει την
εμφάνισή της, αποφάσισε να επιστρέψει
από την Αθήνα στην Αρτα και να
"κυνηγήσει" σαλιγκάρια, αν και δεν είχε
καμία σχέση με αγροτικές δουλειές. Λέει
η ίδια: «Αν μπορούσα να βρω
δουλειά να με κρατήσει στην Αθήνα,
με έναν αξιοπρεπή μισθό, δεν θα
έφευγα. Αλλά η πρωτεύουσα και οι
ρυθμοί της με κούρασαν».
Σκέφτηκε να εκμεταλλευτεί το
κτήμα 8 στρεμμάτων της
οικογένειάς της και να ασχοληθεί με
την καλλιέργεια σαλιγκαριών
ανοιχτού βιολογικού κύκλου. «Είναι
κάτι που πάντα ήθελα, να έχω δική
μου δουλειά. Νομίζω ότι έκανα το
κατάλληλο βήμα την κατάλληλη
στιγμή. Τώρα πλέον οι συνθήκες
στην αγορά εργασίας είναι
ασφυκτικές».Μένει μόνη της και
πιστεύει πως η επένδυσή της θα πάει
καλά και θα αποδώσει τα επόμενα
χρόνια.

∆εληκάρης Φώτης
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Η Νόσος του Έμπολα (EVD) ή αιμορραγικός πυρετός Έμπολα
(EHF) είναι μια ανθρώπινη νόσος που προκαλείται από τον ιό
Έμπολα.
Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί μετά από επαφή με το αίμα ή με τα
υγρά του σώματος κάποιου μολυσμένου ζώου (κυρίως πίθηκοι
ή φρουτοφάγα χειρόπτερα. Δεν έχει τεκμηριωθεί η διάδοση
μέσω του αέρα στο φυσικό περιβάλλον.Πιστεύεται ότι τα
φρουτοφάγα χειρόπτερα μεταφέρουν και μεταδίδουν τον ιό,
χωρίς να μολυνθούν. Μόλις επέλθει μόλυνση σε ανθρώπινο
οργανισμό, η νόσος μπορεί να εξαπλωθεί και μεταξύ των
ανθρώπων.
Για να γίνει η διάγνωση, συνήθως εξαιρούνται πρώτα άλλες
ασθένειες με παρόμοια συμπτώματα, όπως ελονοσία, χολέρα
και άλλοι ιογενείς αιμορραγικοί πυρετοί. Προκειμένου να
επιβεβαιωθεί η διάγνωση, τα δείγματα αίματος ελέγχονται για
ιογενή αντισώματα, ιικό RNA, ή για τον ιό καθαυτόν.
Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για την ασθένεια. Στις
προσπάθειες για παροχή βοήθειας σε άτομα που έχουν
μολυνθεί περιλαμβάνονται είτε η από του στόματος θεραπεία
ενυδάτωσης (η πόση ελαφρώς γλυκού ή αλμυρού νερού) ή τα
υγρά με ενδοφλέβια έγχυση.
Η νόσος έχει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας: ποσοστό 50%
έως και 90% των ατόμων που μολύνονται από τον ιό,
καταλήγει συνήθως στον θάνατο.
Οι προσπάθειες για τη δημιουργία ενός εμβολίου συνεχίζονται,
ωστόσο, το κατάλληλο εμβόλιο δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα.
Συμπτωματολογία
Τα συμπτώματα εμφανίζονται από δύο ημέρες έως και τρεις
εβδομάδες από την επαφή με τον ιό. Αυτά περιλαμβάνουν
υψηλό πυρετό, πόνους στον λάρυγγα, μυαλγίες και
κεφαλαλγίες. Εμφανίζονται, επίσης, συμπτώματα ναυτίας,
εμέτου και διάρροιας, με ηπατικές και νεφρικές διαταραχές,
μυαλγίες και επιπεφυκίτιδα Σε αυτό το σημείο αναφέρονται
ενίοτε αιμορραγικά προβλήματα και εντός μιας εβδομάδας
συνήθως αναπτύσσεται σοκ, κυρίως εξαιτίας της αιμορραγίας.
Αιτία και διάγνωση
Η νόσος προκαλείται από κάποιο από τα τρία είδη του ιού
Έμπολα. Η ασθένεια μεταδίδεται όταν έλθει κανείς σε επαφή
με το αίμα ή τα σωματικά υγρά μολυσμένου ζώου ή
ανθρώπου. Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι νυχτερίδες της
υποοικογένειας Pteropodinae που αφθονούν στα αφρικανικά
δάση θεωρείται ότι μεταφέρουν τον ιό, χωρίς να

προσβάλλονται από
αυτόν. Επίσης, σχετικές
έρευνες έδειξαν ότι ο ιός
μπορεί να μεταφερθεί και
από το γένος των
νυκτερίδων tadarida,
υποδηλώνοντας ότι οι
νυχτερίδες είναι πηγή
του ιού. Ο ιός
Μάρμπουργκ, που
σχετίζεται με τον

Έμπολα, βρέθηκε επίσης στην υποοικογένεια Pteropodinae
στην Ουγκάντα.
Πρόληψη
Η πρόληψη περιλαμβάνει μέτρα για τη μείωση της μετάδοσης
από μολυσμένους πιθήκους και χοίρους σε ανθρώπους. Αυτό
σημαίνει προληπτικούς ελέγχους αυτών των ζώων για
μόλυνση, επακόλουθη θανάτωση εφόσον αποδειχθούν θετικά
στον ιό και κατάλληλο ενταφιασμό. Το κατάλληλο μαγείρεμα
του κρέατος και η προστατευτική ενδυμασία κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς και χειρισμού κρεάτων είναι επίσης
επιβοηθητική, όπως και η προστατευτική ενδυμασία και το
πλύσιμο των χεριών, όταν βρίσκεται κανείς κοντά σε άτομο
που έχει προσβληθεί από τη νόσο. Δείγματα σωματικών
υγρών και ιστών από νοσήσαντες χρειάζονται ειδικό χειρισμό.
Θεραπεία, πρόγνωση και επιδημιολογία
Δεν υπάρχει απλή θεραπεία για τον ιό. Ανάμεσα στις
προσπάθειες για τη βοήθεια νοσούντων, περιλαμβάνονται η
ενυδάτωση με στοματική παροχή υγρών ή η ενδοφλέβια
χορήγηση υγρών. Η ασθένεια έχει υψηλό αριθμό θανάτων,
από 50% έως 90% όσων προσβάλλονται από τον ιό. Οι
σποραδικές εξάρσεις πιστοποιημένων επιδημιών από την
ασθένεια του ιού Έμπολα συμβαίνουν τυπικά σε υποτροπικές
περιοχές της Υποσαχάριας Αφρικής. Μεταξύ του 1976, οπότε
ταυτοποιήθηκε ο ιός για πρώτη φορά, και του 2014 που
επανεμφανίστηκε, μολύνθηκαν λιγότερα από 1.000 άτομα. Η
μεγαλύτερη έξαρση έως σήμερα είναι η έξαρση του ιού
Έμπολα 2014, που επηρεάζει τη Γουινέα, τη Σιέρα Λεόνε, τη
Λιβερία και τη Νιγηρία. Ήδη, τον Αύγουστο του 2014 έχουν
εντοπιστεί περισσότερα από 1.600 κρούσματα.
Στις 1 Αυγούστου 2014 ανακοινώθηκε ότι οι ΗΠΑ θα
ξεκινήσουν πειραματικό εμβολιασμό κατά του ιού από τον
Σεπτέμβριο, εφόσον υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από
σχετικές δοκιμές σε πρωτεύοντα.

Σοφιανού Μαρία

Η Νόσος του Έμπολα
πραγματοποιηθεί. Ακόμη το λυκοπένιο αν προστεθεί στην καθημερινή μας
διατροφή, έχει αποδεδειχθεί ότι μειώνει τις πιθανότητες για εμφάνιση καρκίνου

του προστάτη, του στομάχου και του εντέρου. Επίσης τα φύλλα του ιπποφαούς έχουν κάτι ακόμα που δεν περιέχεται στον
καρπό και αυτό είναι πρωτεΐνη σε ποσοστό 24%.
Καταναλωτικά προϊόντα

Ο καρπός του ιπποφαούς μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πίτες, μαρμελάδες, λοσιόν και λικέρ. Ο χυμός ή ο πολτός έχει
άλλες δυνατότητες εφαρμογής στα τρόφιμα και στα ποτά. Για παράδειγμα, στη Φινλανδία χρησιμοποιείται ως θρεπτικό
συστατικό στις παιδικές τροφές. Τα φρουτοποτά ήταν ανάμεσα στα πρώτα προϊόντα με ιπποφαές που παράχθηκαν στην Κίνα.
Χυμός που βασίζεται κυρίως στο ιπποφαές είναι πολύ δημοφιλής στη Γερμανία και στις Σκανδιναβικές χώρες. Προσφέρει ένα
θρεπτικό ποτό, πλούσιο σε βιταμίνη C και σε καροτενοειδή. Η σπεσιαλιτέ μπίρα Tyrnilambic Baie d'Argousier παράγεται στο
ζυθοποιείο του Cantillon στις Βρυξέλλες σε αποκλειστικότητα για τη Φινλανδική αγορά.
Τι προσφέρει στον οργανισμό
1. Τόνωση, ευεξία και ενέργεια, γρήγορη ανάρρωση και επούλωση των πληγών.
2. Ενίσχυση του ανοσοποιητικού, προστασία από τον καρκίνο.
3. Προστασία και ενίσχυση του νευρικού συστήματος, μείωση του άγχους.
4. Ρύθμιση του μεταβολισμού.
5. Αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη, παθήσεων στο συκώτι, καθώς και γαστρεντερικών προβλημάτων, όπως η
ελκώδης κολίτιδα, η οισοφαγίτιδα, η νόσος του Crohn.
6. Προστασία από καρδιαγγειακά προβλήματα, μείωση της κακής χοληστερίνης και του σακχάρου στο αίμα, προστασία των
αγγείων, ενίσχυση της κυκλοφορίας του αίματος.
7. Ανακούφιση από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, τους πόνους της περιόδου και προστασία του αναπαραγωγικού
συστήματος.
8. Επανόρθωση ιστών και κυττάρων μετά από μεγάλη έκθεση σε ακτινοβολία.
9. Προληπτική δράση εναντίον οφθαλμικών παθήσεων, όπως ο καταρράκτης και η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας.
1O. Αποτοξίνωση του οργανισμού, οξυγόνωση και ανανέωση των κυττάρων, αντιμετώπιση πρόωρης γήρανσης.
11. Αντιμετώπιση δερματικών προβλημάτων, όπως ακμή, δυσχρωμίες, έκζεμα, έγκαυμα, ψωρίαση, έκζεμα.

∆εληκάρης Φώτης
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Καταρχήν μην ακούσω τα "αυτόείναι το ποδόσφαιρο της Ελλάδας","ποιο ποδόσφαιρο" από όσους (εκτόςαυτών του ..θεαθήναι) έτρεξαν στονΜαραθώνιο της Αθήνας τηνπερασμένη εβδομάδα , από τα παιδιάπου σαν ερασιτέχνες φέρνουνμετάλλια και παγκόσμιες διακρίσειςακόμα και από Ολυμπιάδες αλλάεπειδή δεν πουλάνε στις φυλλάδεςδεν ξαναβλέπουν ποτέ το πρόσωποτους και το όνομα τους και άρα καιλεφτά έστω για την προετοιμασίατους αλλά και από τους πανάκριβουςσταρ σε πορτοκαλί και ασπρόμαυρημπάλα.... Και όσο και αν δεν αρέσεισε κάποιους μπασκετικούς μασόνουςτο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα τηντελευταία 10ετία σε εθνικό επίπεδοέχει πολύ μεγαλύτερες διακρίσεις απότην μπασκετική Εθνική και μεδιαφορετικά μην κρυβόμαστε μεγέθη.Άλλο αγαπάμε το άθλημαμας(μπάσκετ), άλλο παραγνωρίζουμετι γίνεται δίπλα μας.Η Ελλάδα στο ποδόσφαιρο απότην εποχή Ρεχάγκελ με ένα θαύμαμεγαλύτερο και πιο τυχερό από τηςμπασκετικής Εθνικής το 1987 καθώςστο μπάσκετ δεν αρκεί μόνο η τύχη,πρέπει να παίξεις και πολύ καλά γιατην έκπληξη,, πήρε το Ευρωπαϊκόστην Πορτογαλία και έβαλε σωστέςβάσεις. Έφτιαξε μια ομάδα μεδιάρκεια στην δεύτερη γραμμή τηςπαγκόσμιας κατάταξης αλλά είχε καισυνέπεια και συνέχεια με παρουσίεςσε Ευρωπαϊκά και Μουντιάλ. Μιασοβαρή ομάδα που ήξερε τι έπαιζε,που ήταν ομάδα με την σημασία τηςλέξεως, αγαπημένη και ο ένας γιατον άλλο. Με αυτό που ξέρουμε ναπαίζουμε , δηλαδή δεν μπορούμε ναγίνουμε Βραζιλία , Αργεντινή καιΓερμανία ή Ισπανία, αλλά με ουσίακαι αποτέλεσμα. Αλλά και με σαφήβελτίωση φτιάχνοντας φανέλα.Χάναμε δύσκολα από τους μεγάλους,ο καθένας είχε ρόλους και ας έβγαζεμύρια στο εξωτερικό που χάρις σεαυτό (καλές μεταγραφές Ελλήνωνπαικτών στο διεθνή χώρο)αποκτήσαμε άλλη νοοτροπίααγωνιστικά και η ομάδα έμαθε νακυνηγά αποτέλεσμα. Παλιά η Ελλάδαέχανε από τα ....κατσικοχώρια με 10και δεν γύρναγε παρά μόνο με θαύμαμετά από γιόμες αποτέλεσμα.Και ξαφνικά αυτή η ομάδα με τονΣάντος στη θέση του Ρεχάγκελ,έβαζε την μπάλα κάτω, δεναγχωνόταν από το εις βάρος σκορ καιέκανε παιχνίδι και φάσεις και γύριζεπαιχνίδια . Πρωτοφανή πράματα γιατην ποδοσφαιρική Εθνική ομάδα. Και

ξαφνικά με την αποχώρηση τουΣάντος και του επιτελείου του σε 3μήνες ήρθαν μετά το επιτυχημένοΜουντιάλ τα πάνω κάτω. Ποιοςφταίει; Μάλλον πολλά πράματα μαζί.Μια αμφιλεγόμενη επιλογήπροπονητή. Ήρθε ο Ρανιέρι.Προπονητής που (μην κρυβόμαστεόταν έχεις καλό μάνατζερ καιδημόσιες σχέσεις είσαι στις καλύτερεςδουλειές), δεν ήταν ποτέ τόσοεπιτυχημένος όσο έδειχνε τοβιογραφικό του. Βρέθηκε στιςκαλύτερες ομάδες αλλά χωρίς νακάνει ποτέ κάτι μεγάλο ο ίδιος από τομηδέν σε μια ομάδα. Καλόςδιαχειριστής; Μπορεί. Αλλά η Ελλάδαέχει ανάγκη από διαχειριστή; Όχιβέβαια γιατί δεν έχουμε 10

παικταράδες. Η Ελλάδα ήθελεπροπονητή με φιλοδοξίες και που ναξέρει την ελληνική νοοτροπία καιπραγματικότητα. Ενας Ρανιέρι πουξέρει ότι και να αποτύχει δεν θα τουχαλάσει το βιογραφικό του ήτανσχεδόν σίγουρο ότι θα προχωρούσεσε ριζικές αλλαγές στο στιλπαιχνιδιού αλλά και στο ρόστερ γιανα δείξει ότι αυτός είναι το brandname. Έτσι κάνουν οι προπονητέςφίρμες με το καλημέρα για ναβάλουν την σφραγίδα. Αν πιάσει λένε"τα είδατε"., Αν όχι, έχουν σίγουρητην επόμενη δουλειά λόγω ονόματος.Και όταν είσαι προπονητής τέτοιουεπιπέδου πάντα το περιβάλλον σεεπηρεάζει λίγο ή πολύ για τις κλήσειςπαικτών, για το ποιοι θα παίξουν κτλ.Δεν είσαι ανεπηρέαστος όπως οπροπονητής που θέλει ναακολουθήσει το πλάνο του για ναπετύχει. Τεράστιο λάθος ο Ρανιέρι καιακόμα μεγαλύτερο ο 75αρηςΤραπατόνι αν είναι ο διάδοχός του.Το ελληνικό ποδόσφαιρο, καικαθόλου δεν θα χαρούμε σανμπασκετικοί εκτός αν είμαστεστενόμυαλοι, είναι πλέον σε βαθιάκρίση. Σκάνδαλα στημένων,σκάνδαλα διαιτησίας, κάθε φοράεπεισόδια και ανταλλαγές καυτών

ανακοινώσεων πλούσιων προέδρων(όχι ότι δεν τα έχει το μπάσκεταυτά...), επιθέσεις σε διαιτητές ,κόντρες μεγαλοπαραγόντων καιπροσώπων τεράστιου οικονομικούβεληνεκούς, θανάτους φιλάθλων,ξαφνικό λουκέτο για όλα αυτά, καιμια Εθνική που ήταν κόσμημα νακαταρρέει... Δεν στέκομαι καν στοαγωνιστικό επίπεδο της λίγκας. Όλααυτά δημιουργούν μια αρνητική καιεκρηκτική ατμόσφαιρα, ένα κοκτέιλπου απειλεί με διάλυση όλο το σαθρόοικοδόμημα. Αλλά βασικά μαςενδιαφέρει το οικοδόμημα τηςεθνικής μας ομάδας που καταρρέει μετην φυγή των ανθρώπων κλειδιά. Μετην μη φυσιολογική διάδοχοκατάσταση. Και με την κατάντια ναχάνουμε από τουςψαράδες (αλλά μαγκιάτους) όνομα και πράμα σεπολλές περιπτώσειςπαίκτες των Φερόες... καιμε 4 ματς το ένα χειρότεροαπό το άλλο ουσιαστικά. ΗΕλλάδα ήττες απόΒ.Ιρλανδία και Φερόες δενείχε ποτέ στην ιστορία της,πόσο μάλλον όταν ήτανπριν μερικούς μήνες 10ηστο Παγκόσμιο(Μουντιάλ). Τα μηνύματαδεν ελήφθησαν από την πρεμιέρα μετην Ρουμανία και το σοκ με τηνΒ.Ιρλανδία δεν ήταν ικανό ναξυπνήσει κανέναν, όπως φάνηκε. Ηομάδα θέλει προπονητή ίσως από τασπλάχνα της μην σώσει την παρτίδαμε την 3η θέση στον πανεύκολοόμιλο που είχαμε την τύχη να έχουμεκαι ίσως μας εφησύχασε και αυτό(και μαζί και τον Ρανιέρι ότι θα κάνειχωρίς λόγο ριζικές αλλαγές και θαγίνει ...μάγκας εκ του ασφαλούςνίκες). Και θέλει τα παιδιά από τηχρυσή τελευταία 10ετια να μπουν καινα γυρίσουν στην ομάδα σε κάθεθέση για να φέρουν ξανά το κλίμααυτό. Γιατί ξαφνικά και ο κόσμοςνόμισε ότι η Ελλάδα θα γίνει Βραζιλίαστο επόμενο βήμα και άρχισε ναγκρινιάζει με τον Κατσουράνη, τονΣαπλιγγίδη, το Καραγκούνη καιόλους τους άλλους που μας χάριζαντις επιτυχίες. Τρώγοντας έρχεται ηόρεξη αλλά από μπλουγούρι δεν παςστο χαβιάρι.....! Και πάνω απ όλα ηομάδα θέλει τα στεγανά της. Όχι οκάθε ένας με συμφέρον ναχρησιμοποιεί γνωριμίες και δημόσιεςσχέσεις για να επιβάλλει παίκτες καικαταστάσεις..
Σουχοπάρβ Ιγκόρ

ΠοιόΠοδόσφαιρο;



σελίδα 1 0

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.

Ένα από τα έργα του είναι οι "Χαμηλές Πτήσεις" με το ατίθασο μικρό σπουργίτι που βασανίζει τον μπαμπά του.
Δουλειές 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.

γέλιο με τον Αρκά

Σοφιανού Μαρία
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ΓΚΑΡΛΑΝΤ ΑΛΕΞ
Ο Αλεξ Γκάρλαντ ανακάλυψε το συγγραφικό ταλέντο του στην προσπάθειά του ναγράψει διαλόγους για κινούμενα σχέδια. Επειδή δεν ήταν και πολύ καλός στο σχέδιο,αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο. Ξεκίνησε την προσπάθειά του τον καιρό που θαέπρεπε να μελετά για τις πτυχιακές εξετάσεις του στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.Οντας βέβαιος ότι δεν θα πάρει καλούς βαθμούς, προτίμησε να ασχοληθεί με κάτι πιοδημιουργικό.Στην πνιγηρή ατμόσφαιρα της αγγλικής εργατούπολης ονειρεύτηκε μιααπομονωμένη ακτή. Ετσι το μυθιστόρημά του «Η παραλία» διαδραματίζεται σε ένανησί του κόλπου της Ταϊλάνδης όπου ορισμένοι ταξιδιώτες έχουν στήσει τονπρωτόγονο καταυλισμό τους. Η μεγάλη αγωνία στο κοινόβιο είναι να κρατηθούνμακριά άλλοι επισκέπτες ώστε να μη γίνει ο τόπος «τουριστικός». Την ίδια άποψη γιατην προσέλευση κόσμου έχουν και κάποιοι ένοπλοι ντόπιοι που καλλιεργούν εκτάσειςμε κάνναβη. Τα νοητά σύνορα κρατούν τη μία ομάδα μακριά από την άλλη και είναι όλοι ευχαριστημένοι. Μέχρι πουο ήρωας του βιβλίου, ο 20χρονος Ρίτσαρντ, από το Λονδίνο, καταφέρνει να εξασφαλίσει ένα χάρτη για την περίφημηπαραλία.Με καταπληκτική μαεστρία ο συγγραφέας σκιαγραφεί τους ήρωες του μακριά από το λούστρο του πολιτισμού.Με φόντο μία παραλία της Μπανγκόκ μας δίνει μια πλήρη εικόνα της σύγχρονης κοινωνίας όπου όλααμφισβητούνται. Αναζητώντας το ιδανικό μέρος για τις διακοπές το αθώο παιχνίδι των ηρώων μετατρέπεται σ'εφιάλτη με σχεδόν μεταφυσικές προεκτάσεις. ......Τρείς ταξιδιώτες συναντιούνται στην Ταϋλάνδη κατά τη διάρκειατων διακοπών τους και γίνονται φίλοι. Αποφασίζουν να βρούν το ιδανικό μέρος την παραλία των ονείρων τους, γιανα περάσουν εκεί τις διακοπές τους. Τελικά τη βρίσκουν αλλά η ξεγνοιασιά και το αθώο παιχνίδι του καλοκαιριούμετατρέπεται σε εφιάλτη καθώς ανακαλύπτουν ότι εκεί κοντά υπάρχει μια μεγάλη χασισοφυτεία και ότι αυτοί που τηφυλάνε δεν αστειεύονται. Μαζί με τους υπόλοιπους ταξιδιώτες που συναντούν εκεί αποφασίζουν να κλέβουν που καιπου λίγο απ αυτό το περιβόητο χόρτο για να έρχονται στο κέφι. Όμως τα αποτελέσματα είναι ολέθρια.

«Οι ταινίες που έχω δει είναι περισσότερες από τα βιβλία που έχω διαβάσει» εξηγεί ο συγγραφέας.Ο Γκάρλαντ υπεραμύνεται της απλότητας του κειμένου. Το μόνο που επεδίωξε, λέει, είναι ο λόγος του ναείναι σαφής και κατανοητός· να μη χρειάζεται, δηλαδή, να διαβάσει κάποιος την παράγραφο δεύτερηφορά και να μην προβληματισθεί για το «τι θέλησε να πει ο συγγραφέας». «Η γλώσσα», ισχυρίζεται,«είναι απλά ο δίαυλος της επικοινωνίας. Τίποτε παραπάνω. Οταν γράφω κάνω ταυτόχρονα και επιμέλεια:αφαιρώ οποιαδήποτε λέξη φαίνεται περιττή».
Ο Αλεξ Γκάρλαντ φτιάχνει πολύ πετυχημένα πορτρέτα, σκιαγραφεί άριστα τις σχέσεις μεταξύ των προσώπωνκαι περιγράφει μια κοινότητα που θα μπορούσε να είναι αληθινή. Ταυτόχρονα θίγει δύο σημαντικά ζητήματα: ανυπάρχει «αντιτουριστικό» ταξίδι και αν υπάρχουν τα περιθώρια να ζήσει κανείς πρωτόγονα στο τέλος του 20ούαιώνα. Οι απαντήσεις είναι ρεαλιστικές: είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποποιηθεί κανείς τον πολιτισμό. Οι κάτοικοι τουειδυλλιακού νησιού κουβαλούν μαζί τους το Gameboy, τσιγάρα με φίλτρο και τις αξίες με τις οποίες γαλουχήθηκανολόκληρες γενιές Δυτικών. Η «παραλία» λειτουργεί συμβολικά ως ένα απόκτημα στον καπιταλιστικό κόσμο το οποίοο ιδιοκτήτης θέλει να κρατήσει μόνο για τον εαυτό του. Οταν η «περιουσία» απειλείται, ασκεί οποιαδήποτε δύναμηγια να τη διαφυλάξει. Η ονειρική ζωή στην αμμουδιά γίνεται εύκολα εφιάλτης.
Ο Γκάρλαντ λέει πως η έκβαση της ιστορίας ήταν τυχαία αφού όταν ξεκίνησε να γράφει δεν είχε ένα πλάνο.Ηξερε μόνο πως το μυθιστόρημα θα διαδραματιζόταν σε μια παραλία.

Έχει γίνει κινηματογραφική μεταφορά της «Παραλίας»από τον εμβληματικό Ντάνι Μπόιλ, σκηνοθέτη του«Trainspotting» με πρωταγωνιστη τον Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.O Αλεξ Γκάρλαντ γνώρισε τον Ντάνι Μπόιλ όταν εκείνοςθέλησε να μεταφέρει το βιβλίο του «Η Παραλία» στο σινεμάγια να συνεργαστούν στη συνέχεια στα σενάρια του «28μέρες Μετά» και του «Sunshine».Αυτή ήταν η αρχή της ενασχόλησης του συγγραφέα μετο σινεμά που τώρα πηγαίνει ένα βήμα πιο πέρα με το «ExMachina», την πρώτη ταινία που υπογράφει με την ιδιότητατου σκηνοθέτη.
Σοφιανού Μαρία

O Λεονάρντο ντι Κάπριο σε στιγµιότυπο από την «Παραλία»,



"Ζωγράφος
του
Βερολίνου"

Ο Ζωγράφος του Βερολίνου σχεδιάζει µε
λεπτές ανάγλυφες γραµµές. ∆εν ενδιαφέρεται
και τόσο για τις πολυπρόσωπες σκηνές· τον
ενδιαφέρει κυρίως ο συνδυασµός δύο
µορφών, µε µία µορφή στην κάθε όψη. Του
έχουν αποδοθεί περίπου 300 αγγεία, τα
περισσότερα από τα οποία ανήκουν στα
χρόνια µεταξύ 500-480 π.Χ. ∆εν αποδίδει
προοπτικά ολόκληρα µέλη του σώµατος,
τοποθετώντας όµως τα πόδια σε στροφή
τριών τετάρτων καταφέρνει µια
διαφοροποίηση των µυών της κοιλιάς δεξιά ή
αριστερά. Η τεχνική του είναι άψογη, οι
γραµµές του λεπτές, οµοιόµορφες και
ρευστές. Οι γυναίκες φορούν ενώτια

( σκουλαρίκια) που έχουν τη µορφή στιγµής
µέσα σε κύκλο. Στα ιµάτια χρησιµοποιεί
µακρόσυρτες κυµατιστές ή καµπύλες
γραµµές, παράλληλες µεταξύ τους, που
ξεκινούν από αριστερά ή δεξιά. Οι πτυχώσεις
σταθερά µεταβάλλονται από τις αρχαϊκές
σκληρές πτυχές στις πρώιµες κλασικές
συστάδες κατακόρυφων γραµµών που
καταλήγουν στον ποδόγυρο, ο οποίος ορίζεται
µε µιαν ευθεία ή κυµατιστή γραµµή. Στα
ενδύµατα των ύστερων µορφών του είναι
φανερό ότι ο γηραιός πια καλλιτέχνης δεν
έµεινε απρόσβλητος από τα συµπτώµατα
εκείνα της παρακµής του αρχαϊκού που
ονοµάστηκαν "Μανιερισµός".

Αµφορέας ζωγραφισµένος από το "Ζωγράφο του Βερολίνου" 480-470 π.Χ.

Βρετανικό Μουσείο

Με µεγάλα βήµατα ο ∆ίας προχωράει προς τα δεξιά, κρατώντας στο αριστερό του χέρι σκήπτρο, εγκάρσια σ' όλο του το
κορµί. Με το δεξί του χέρι κρατάει κεραυνό, έτοιµος να τον εκσφενδονίσει. Η γενειάδα του είναι µυτερή. Στο κεφάλι του φέρει
ταινία. Φοράει χειριδωτό χιτώνα κι από πάνω ιµάτιο.

Μαιµακτηριών
Ο ΠΕΜΠΤΟΣ ΜΗΝΑΣ του αττικού ηµερολογίου, που αντιστοιχούσε στην περίοδο από τη 1 5η Οκτωβρίου µέχρι τη 1 5η
Νοεµβρίου του σηµερινού Γρηγοριανού ηµερολογίου.
Η ονοµασία του προήλθε, όπως εξηγεί ο Αρποκρατίων, από τις γιορτές των Μαιµακτηρίων προς τιµήν του Μαιµάκτου ∆ιός,
δηλαδή του ενθουσιώδη και ταράσσοντα τον ουρανό ∆ία, προαναγγέλλοντας κατά τον Μαιµακτηριώνα την έναρξη του
χειµώνα, αφού στη διάρκειά του «ό αήρ ταράττεται και µεταβολήν έχει». Ο Φώτιος υποστηρίζει ότι ο Μαιµακτηριών πήρε την
ονοµασία του «από τής µαιµάξεως τής περί την άµπελον»,δηλαδή από τον τρύγο των αµπελιών για την παρασκευή του
κρασιού.

Στα Μαιµακτήρια, οι Αθηναίοι ικέτευαν µε δεήσεις τον Νεφεληγερέτη ∆ία, που τάρασσε το Σύµπαν, να φανεί µειλίχιος, να
καταπαύσει τις ταραχές του αέρα και να στείλει τη βροχή για να σπείρουν τους αγρούς τους.
Στις γιορτές αυτές, στο θέατρο των Αθηνών, άντρες µεταµφιεσµένοι σε Βάκχες, Νύµφες και Ώρες, ντυµένοι µε βαριά ρούχα
και κρατώντας πέπλο πανηγύριζαν την έναρξη του χειµώνα.
Στην Κέα, από µία επιγραφή που βρέθηκε εκεί πληροφορούµαστε ότι ο αντίστοιχος προς τον Μαιµακτηριώνα µήνας
ονοµαζόταν Μαιµακτήρ.
Επίσης, σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, ο αντίστοιχος προς τον Μαιµακτηριώνα βοιωτικός µήνας ονοµαζόταν Αλκυµένιος ή
Αλαλκοµένιος.




