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"Μιλώντας γι‛ αυτά που αγνοείς,στο τέλος τα μαθαίνεις."
Αλμπέρ Καμύ

Ε ί δ α µ ε τ ο

"ΑΜΗΝ"
του Κώστα Γαβρά

Η Ιατρική

και η

Νοσηλευτική

µε λίγα λόγια

Η Νοσηλευτική

αρχικά εξέφραζε

την επέκταση της

φροντίδας της

µάνας προς τα

παιδιά...

Χρήµα..."κοπανιστό"

Τα χρήµατα στη χώρα µας έρχονται

µόνο ως λογιστικές εγγραφές. ∆ηλαδή

δανειζόµαστε χρήµατα για να

πληρώσουµε κρατικές δαπάνες, δάνεια

κτλ. .. . .

Ο Σώκρατες
και η

∆ηµοκρατία

της Κορίνθιανς

Άγχος; ...
Όχι ευχαριστώ,
έχω!

Η Απαγόρευση της Αρχαίας Θρησκείας

Πλήθη µοναχών της ερήµου εισβάλουν στις πόλεις της Μέσης Ανατολής και

καταστρέφουν µε µανία αγάλµατα, βωµούς και Ιερά, λυντσάρουν Εθνικούς και καίνε

Βιβλιοθήκες.

ΕΕΚΚΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΗΗ
33

∆∆ΙΙΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΕΕΩΩΝΝ

σελίδες 6 & 7

σελίδα 2 σελίδα 3 σελίδα 5

σελίδα 4

σελίδα 9

σελίδα 1 0 σελίδα 8



Ε ί δ α µ ε τ ο "ΑΜΗΝ"
του Κώστα Γαβρά

σελίδα 2

Τον Οκτώβριο είδαµε στην
αίθουσα προβολών του 1 ου
Εσπαρινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου, στο
σχολείο µας δηλαδή, την ταινία του
Κώστα Γαβρά, "ΑΜΗΝ".

Ο Κώστας Γαβράς είναι Έλληνας
σκηνοθέτης του γαλλικού
κινηµατογράφου, γεννήθηκε στα Λουτρά
Ηραίας Αρκαδίας στις 1 2 Φεβρουαρίου
του 1 933 και σπούδασε Συγκριτική
Φιλολογία στη Σορβόννη καθώς και
κινηµατογράφο στο Ινστιτούτο IDHEC.
Μετά την αποφοίτησή του, αποφάσισε να
µείνει στη Γαλλία. Η πρώτη του ταινία, το
«∆ιαµέρισµα ∆ολοφόνων» παρουσιάστηκε
το 1 965. Η τρίτη µεγάλου µήκους ταινία
του, το θρυλικό «Z», κέρδισε το Όσκαρ
Ξενόγλωσσης Ταινίας και το Όσκαρ
Μοντάζ το 1 970, ενώ προτάθηκε και για
άλλα 3 Όσκαρ (Καλύτερης Ταινίας,
Σκηνοθεσίας και Σεναρίου). Η ταινία του
«Ο Αγνοούµενος» το 1 982 κερδίζει τον
Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών,
ενώ ο Κώστας Γαβράς κερδίζει το Όσκαρ
∆ιασκευασµένου Σεναρίου την ίδια
χρονιά. Η πλούσια φιλµογραφία του
συµπεριλαµβάνει τις ταινίες: «Σε
Κατάσταση Πολιορκίας» (1 972), «Το
Μουσικό Κουτί» (1 989, Χρυσή Άρκτος στο
Φεστιβάλ Βερολίνου το 1 990), «Αµήν»
(2002, βραβείο Σεζάρ Καλύτερου
Σεναρίου), «Το Τσεκούρι» (2005) και
«Παράδεισος στη ∆ύση» (2009). Το 201 2
στο 53ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης, και
παρουσία του δηµιουργού, είχαµε την

ευκαιρία να απολαύσουµε την πιο
πρόσφατη δηµιουργία του, «Το Κεφάλαιο»
(Le Capital).

Το 2002 σκηνοθέτησε την ταινία
"Αµήν" που κέρδισε βραβείο Cesar
καλύτερου σεναρίου. Είναι µια
Γαλλογερµανική ταινία πάνω στην
ιστορική µνήµη και την ευθύνη
εκκλησιαστικών και διπλωµατικών
κύκλων για την αποσιώπηση του
ολοκαυτώµατος. Ο Κουρτ Γκέρσταϊν,
αξιωµατικός των ΕΣ-ΕΣ, αλλα και
ένθερµος προτεστάντης, προσπαθεί να
πληροφορήσει ξένους διπλωµάτες και
την Γερµανική εκκλησία για το
ολοκαύτωµα των Εβραίων µε κίνδυνο της
δικής του ζωής και της ζωής της
οικογενειάς του. Βρίσκει σύµµαχο έναν
ιησουίτη ιερέα στο Βατικανό ο οποίος
επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει τον Πάπα
της Ρώµης, χωρίς όµως αποτέλεσµα.

Εξαιρετική ταινία! Όταν την είδα
µε συγκίνησε πολύ αλλά ταυτόχρονα
µε εξόργισε ειδικά η σκηνή µε το τρένο
που πηγαινοερχόταν συνέχεια, τον
θάλαµο αερίων και τον θάνατο τόσων
αθώων ψυχών. Επίσης ένα βαρύ
κατηγορώ στην Καθολική εκκλησία και
ειδικά στον Πάπα που από την µία
έλεγε στους πιστούς να προσεύχονται
γαι ειρήνη, ενώ οι άνθρωποί του
συζητούσαν το θέµα σε δείπνα µε τους
αµερικανούς αντιπροσώπους, οι
οποίοι δεν τολµούσαν να στραφούν
εναντίον των γερµανών που διαρκώς
εξόντωναν τους Εβραίους.

Βασισµένο στο θεατρικό έργο "Ο
αντιπρόσωπος" του Rolf Hochhuth
Ηθοποιοί: Ούλριχ Τούκουρ, Ματιέ
Κασσοβίτς, Ούλριχ Μούε, Μισέλ
Ντισεσουά

Η ΑΦΙΣΑ

Η αφίσα της ταινίας Αµήν του
Κώστα Γαβρά κρίθηκε ως απαράδεκτη
από τον πρόεδρο της επισκοπικής
συνόδου της Γαλλίας, Ζαν Πιέρ Ρικάρ,
ο οποίος τόνισε ότι προκαλεί µία
«απαράδεκτη ταύτιση του συµβόλου
της θρησκευτικής πίστης µε αυτό της
ναζιστικής βαρβαρότητας». Ο Ρικάρ,
αρχιεπίσκοπος του Μπορντό,
χαρακτήρισε επίσης «πρόκληση» την
αφίσα της ταινίας και τόνισε ότι θα πρέπει
να «καταδικαστεί από όλους αυτούς που
τιµούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την
ανθρώπινη ελευθερία και σέβονται τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις». Ωστόσο, η
επισκοπική σύνοδος δεν αποφάσισε να
κάνει αγωγή, για να αποσυρθεί η αφίσα
της ταινίας.

Στην αφίσα απεικονίζεται ένας
χριστιανικός σταυρός, ο οποίος στο πάνω
µέρος του γίνεται αγκυλωτός και
αναφέρεται ο τίτλος Αµήν µε τη
φωτογραφία των δυο βασικών
χαρακτήρων του έργου. Την αφίσα της
ταινίας σχεδίασε ο Ιταλός φωτογράφος
Ολιβιέρο Τοσκάνι, ο οποίος βρισκόταν
συχνά στην επικαιρότητα µε τις
διαφηµιστικές του εκστρατείες-σοκ για την
ιταλική εταιρεία ενδυµάτων Benetton.

Ελπίδα Βαρδαξοπούλου

«∆εν γύρισα την ταινία για να
διηγηθώ µια ιστορία του

παρελθόντος, αλλά στην ουσία
για να µιλήσω για την αδιαφορία
της κοινωνίας µας, τη δική µας,

των ηγετών του κόσµου.
Γυρίζουµε την πλάτη σε πολλά

πράγµατα ή προσποιούµαστε ότι
ενδιαφερόµαστε, αλλά στην

πραγµατικότητα δεν κάνουµε
τίποτε. Η παθητικότητά µας είναι

εγκληµατική»

Ο σκηνοθέτης (αριστερά) με τον Ματιέ Κασοβίτς
(κέντρο) και τον Ούλριχ Τουκούρ (δεξιά

«Ένα µεγάλο κοµµάτι των
Γερµανών θέλει να µάθει την
αλήθεια, να απαλλαγείαπό το

βάρος που άφησαν οι παππούδες
τους στη ζωή τους»



σελίδα 3

«Έτσι, µήπως καταλάβουµε καλύτερα
πως λειτουργεί το χρήµα και η κρίση.»

Σε µια επαρχιακή πόλη βρέχει

ασταµάτητα. Οι καιροί είναι δύσκολοι… Η

χώρα είναι χρεωµένη. Όλος ο κόσµος ζει

µε δανεικά. Φθάνει ένας Γερµανός

τουρίστας. Βγαίνει από το πολυτελές

αυτοκίνητό του, και µπαίνει στο µοναδικό

ξενοδοχείο, για να περάσει τη νύχτα. Ο

ξενοδόχος χαρούµενος τον υποδέχεται και

εκείνος ακουµπάει ένα χαρτονόµισµα των

200 ευρώ πάνω στο ταµείο. Ζητάει να του

δείξουν το καλύτερο διαθέσιµο δωµάτιο.

Μόλις αποµακρύνεται ο τουρίστας τρέχει ο

ξενοδόχος στον κρεοπώλη, στον οποίο

χρεωστάει κάποια χρήµατα, και του δίνει

έναντι τα 200 ευρώ. Ο κρεοπώλης

θυµήθηκε ότι χρωστάει κάποια χρήµατα

στον κτηνοτρόφο του χωριού. Τρέχει

λοιπόν και του δίνει 200 ευρώ που του

οφείλει. Ο κτηνοτρόφος που είχε ξεµείνει

από ζωοτροφές πάει στον συνεταιρισµό

και πληρώνει ένα µέρος του χρέους στον

ταµεία. Ο τελευταίος θυµήθηκε ότι

χρωστούσε 200 ευρώ στο µπαρ του

χωριού. Πήγε λοιπόν και ξεχρέωσε τον

µπάρµαν δίνοντάς του τα 200 ευρώ. Ο

µπάρµαν είχε κάποιο χρέος στην

ιερόδουλη µε την οποία συνεργαζόταν και

σκέφθηκε να την ξεχρεώσει, δίνοντάς της

τα 200 ευρώ. Εκείνη όµως έπρεπε να

ξεχρεώσει τον ξενοδόχο όπου πήγαινε µε

τους πελάτες της. Πήγε λοιπόν στο εν

λόγω ξενοδοχείο και ακούµπησε στο

ταµείο τα 200 ευρώ, εκεί ακριβώς όπου τα

ακούµπησε ο Γερµανός τουρίστας

αρχικά…. Την ίδια στιγµή εµφανίζεται ο

Γερµανός και δηλώνει ότι τα δωµάτια δεν

ήταν της αρεσκείας του, τσιµπάει το

χαρτονόµισµα των 200 ευρώ και φεύγει…. .

Αυτό είναι ένα ωραίο παράδειγµα για

να καταλάβει κανείς τον τρόπο λειτουργείας

της χρηµατοοικονοµικής µόχλευσης, και

µάλιστα πολύ απλό χωρίς την έννοια του

τόκου. Για τη σηµερινή οικονοµική λειτουργία

της χώρας µας λοιπόν συµπεραίνουµε τα

εξής:

Πρώτον Τα χρήµατα στη χώρα µας έρχονται

µόνο ως λογιστικές εγγραφές. ∆ηλαδή

δανειζόµαστε χρήµατα για να πληρώσουµε

κρατικές δαπάνες, δάνεια κτλ. και τα

επιστρέφουµε πάλι ως λογιστικές εγγραφές

από αυτούς που τα δανειστήκαµε.

∆εύτερον Στο πιο πάνω παράδειγµα, κανείς

δεν παρήγαγε τίποτα, κανείς δεν κέρδισε

τίποτα, διότι πολύ απλά στη χώρα µας, οι

επιχειρήσεις (δηµόσιες ή ιδιωτικές, µεγάλες ή

µικρές) πρωτογενούς και δευτερογενούς

παραγωγής, τείνουν να εξαφανιστούν. Έτσι

λοιπόν δεν µπορεί να παραχθεί πραγµατικός

πλούτος, δεν έχει παραχθεί και δεν πρόκειται

ποτέ µε αυτόν τον τρόπο και σε καµία

οικονοµία.

Απόληξη αυτών των πρακτικών που

απορρέουν από αυτά τα προγράµµατα

οικονοµικής «διάσωσης»,«αλληλεγγύης»….,

τα επονοµαζόµενα και ως µνηµόνια, που

έχουν επιβληθεί στη χώρα µας, αλλά και σε

άλλες χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Μας

υποχρεώνουν σε ένα σπιράλ µόνιµης

ύφεσης, µε σκοπό το ξεπούληµα της µικρής,

µικροµεσαίας και δηµόσιας περιουσίας, για να

µπορούµε απλά να πληρώνουµε τα χρέη µας.

Έτσι λοιπόν λειτουργεί η µόχλευση αντί να

παράγουµε πλούτο για να καλύψουµε τις

ανάγκες µας, ξεπουλάµε σε εξευτελιστικές

τιµές τον υπάρχοντα πλούτο για να

επιβιώσουµε. Τόσο απλά.

ΑΥΤΟ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ,

Ε∆Ω ΚΑΙ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ. Μάλιστα αν ανατρέξει

κανείς την Ιστορία, παρόµοιες πρακτικές θα

βρει µονό στο αγγλοσαξονικό αποικιοκρατικό

δίκαιο, που ως σκοπό είχε αποκλειστικά την

ίδρυση αποικιών, χρέους και δούλων.

Υ.Γ.1 Ελπίζω οι πολιτικοί αυτής της χώρας να

κοιτάξουν λίγο πιο σοβαρά τα πράγµατα

κάποτε. ∆ιότι πριν εξετάσουµε τη θεωρία της

συνοµωσίας, πρέπει να εξετάσουµε πρώτα τη

θεωρία της βλακείας. Το µόνο σίγουρο είναι

πως αν κοίταζαν και φρόντιζαν για το λαό

αυτού του τόπου, όπως και για την τσέπη

τους όλα θα ήταν καλύτερα. Λύσεις υπάρχουν

και πάντα θα υπάρχουν, αρκεί να βρεθούν

άνθρωποι ικανοί να τις εφαρµόσουν, γιατί

περί αυτού πρόκειται, περί ανικανότητας.

Υ.Γ.2 Τώρα θα καταλάβατε καλύτερα γιατί

αυτόν τον καιρό, που είναι σε εξέλιξη η

συζήτηση για το Ελληνικό χρέος ευρωπαϊκή

κεντρική τράπεζα, ∆ΝΤ, Γερµανοί και λοιποί

φίλοι τσακώνονται. Είναι πολλά τα λεφτά που

βγάζουν από την Ελλάδα.

Μιχαήλ Τσουτσόγλου-Αλατίδης

Χ ρ ή µ α . . . "κοπανιστό"



σελίδα 4

Ο Θεοδόσιος Α, γνωστός και ως

Μέγας Θεοδόσιος, ήταν Ρωµαίος

αυτοκράτορας από το 379 µ.Χ. έως το 395

µ.χ. Ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας που

κυβέρνησε στο ανατολικό και στο δυτικό

µέρος της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας.

Ονοµάστηκε «Μέγας» λόγω της σύνδεσης

του ονόµατός του µε τον τελικό θρίαµβο

του χριστιανισµού . Ο ισπανικής καταγωγής

αυτοκράτορας πέθανε πριν γίνει πενήντα

ετών από υδρωπικία και δεν είχε πάει ποτέ

στη Ρώµη ή ίσως σύµφωνα µε κάποια πηγή,

µια φορά! Τον Νοέµβριο του 392 µ.Χ. ο

Θεοδόσιος έθεσε εκτός νόµου όλες τις

αρχαίες θρησκείες.

Το 380 µ.χ στις 27 Φεβρουαρίου, ο

αυτοκράτωρ Θεοδόσιος απαγορεύει όλες τις

θρησκείες πλην της χριστιανικής. Όλοι οι µη

χριστιανοί χαρακτηρίζονται στο εξής

«σιχαµεροί, αιρετικοί, µωροί και τυφλοί»!

Ο επίσκοπος Μεδιολάνου Αµβρόσιος

εξουσιοδοτείται να καταστρέψει όλους

τους Ναούς των Εθνικών και να κτίσει

επάνω στα θεµέλιά τους εκκλησίες. Οι

αρχηγοί µερικών γοτθικών φυλών

βαπτίζονται χριστιανοί. Καθοδηγούµενος

από το ιερατείο, ο χριστιανικός όχλος

επιτίθεται στο ελληνικό Ιερό της

Ελευσίνος, το βεβηλώνει και απειλεί να

λυντσάρει τους ιερείς Νεστόριο και

Πρίσκο. Ο 95χρονος Ιεροφάντης

Νεστόριος, γεµάτος θλίψη και

αγανάκτηση, ανακοινώνει το οριστικό

τέλος των πανάρχαιων Ελευσινίων

Μυστηρίων και την απαρχή της επί γής

βασιλείας του πνευµατικού σκότους. Ο

αυτοκράτωρ Θεοδόσιος αποκαλεί σε διάταγµά

του «παράφρονες» όλους όσους διαφωνούν

µε το χριστιανικό δόγµα της Αγίας Τριάδος και

απαγορεύει κάθε διαφωνία µε τις θελήσεις της

Εκκλησίας.

Συνεχίζοντας το 389 µ.χ κηρύσσεται

εκτός νόµου κάθε µη χριστιανική µέθοδος

χρονολογήσεως. Πλήθη µοναχών της

ερήµου εισβάλουν στις πόλεις της Μέσης

Ανατολής και καταστρέφουν µε µανία

αγάλµατα, βωµούς και Ιερά, λυντσάρουν

Εθνικούς και καίνε Βιβλιοθήκες. Ο

Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος

κινητοποιεί τον φανατισµένο χριστιανικό

όχλο για να κάνει µεγάλους διωγµούς κατά

των Εθνικών. Μετατρέπει σε εκκλησία τον

Ναό του Θεού ∆ιονύσου, πυρπολεί το

Μιθραίο και καταστρέφει τον Ναό του ∆ιός.

Ένα χρόνο µετά το 390 µ.Χ. ένα

δυσάρεστο γεγονός γράφεται στην ιστορία

προκαλώντας οργή στους ίδιους τους

χριστιανούς ηγέτες, την «σφαγή στον

Ιππόδροµο της Θεσσαλονίκης». «Τους

θέρισαν όλους! Σαν καλαµιές στον

θερισµό. Μέσα σε λίγες ώρες έσφαξαν

1 5.000 άνδρες. γυναίκες, παιδιά

γέροντες... .» γράφει ο Θεοδώρητος Κύρου

στην "Εκκλησιαστική Ιστορία". Απ’ τους

εκκλησιαστικούς ιστορικούς µόνο ο

Σωζοµενός και ο Θεοδώρητος κάνουν λόγο

για τη σφαγή των Θεσσαλονικέων το 390

µ.Χ. . Ο δεύτερος, µάλιστα, προσπαθεί να

αποκαταστήσει ηθικά τον αυτοκράτορα µετά

το λουτρό αίµατος που διέπραξε και

προσπαθεί να εξάρει την ευπείθεια και την

µετάνοιά του! Ευτυχώς, για το ίδιο γεγονός

έχουν γράψει ο Ιωάννης Μαλάλας και ο

Θεοφάνης ο Οµολογητής και έχουµε µια

κάπως ξεκάθαρη εικόνα του τροµερού αυτού

γεγονότος. Η επίσηµη δικαιολογία για την

σφαγή της Θεσσαλονίκης είναι "αντίποινα" για

τον θάνατο του Γότθου µισθοφόρου

Βουδερίχου που ήταν ευνοούµενος του

Αυτοκράτορα Θεοδοσίου. 1 5.000 νεκροί

Έλληνες για έναν Γότθο Μισθοφόρο!

Τον Νοέµβριο του 392 µ.Χ, εξέδωσε

ένα διάταγµα µε το οποίο χαρακτήριζε ως

«ειδωλολατρική δεισιδαιµονία» την παλιά

θρησκεία και αυτό αποτέλεσε τον

«επικήδειο ύµνο» των εθνικών. Ο

χριστιανισµός πλέον ήταν και νοµικά η

επίσηµη θρησκεία της ρωµαϊκής

αυτοκρατορίας. Εποµένως, φυσιολογικά

προκύπτει ο χαρακτηρισµός «Μέγας» που

του απόδωσε η εκκλησία, αν και οι διωγµοί

που εξαπέλυσε εναντίον των αιρετικών

χριστιανών και των ειδωλολατρών ήταν

σκληροί και µεγάλης κλίµακας, ήταν ένας

νέος µεγάλος διωγµός κατά των Εθνικών

σε ολόκληρη την Αυτοκρατορία. Σβήνουν

τα Μυστήρια της Σαµοθράκης µετά από

κατασφαγή των ιερέων και όλων των

θρησκευτών από απόσπασµα

«διωγµιτών» που αποβιβάσθηκε στο νησί.

Καταστροφή του Μαντείου του Άµµωνος

∆ιός στην Άφυτο της Χαλκιδικής. Στις

αίθουσες των δικαστηρίων «κυλούν

ρυάκια αίµατος», όπως χαρακτηριστικά

γράφει ο Λιβάνιος. Στην Κύπρο, ο

εβραϊκής καταγωγής επίσκοπος («Άγιος»

και αυτός !) Επιφάνειος και ο «Άγιος»

Τύχων εκχριστιανίζουν µαζικά και µε την

απειλή του φασγάνου και της πυράς

χιλιάδες Εθνικούς και καταστρέφουν όλα

τα Ιερά της νήσου. Παύουν οριστικά τα

κυπριακά Μυστήρια της Αφροδίτης. Το

σχετικό διάταγµα του Θεοδοσίου δηλώνει

κυνικά: «όποιος δεν υπακούσει στον πατέρα

Επιφάνειο δεν έχει θέση πάνω στο νησί». Στις

µεσανατολικές πόλεις Πέτρα, Αερόπολη,

Ράφια, Γάζα και Βααλβέκ (Ηλιόπολη) ξεσπούν

απελπισµένες εξεγέρσεις των Εθνικών κατά

των διωγµιτών, των χριστιανών οχλοκρατών

και των µοναχών ροπαλοφόρων. Στην πόλη

Σούφες της Β. Αφρικής, 60 χριστιανοί

πληρώνουν µε τη ζωή τους την προσπάθειά

τους να γκρεµίσουν το εκεί άγαλµα του

Ηρακλέους. Στη Γαλατία σφάζονται όλοι οι

ιερείς και κατάσχονται οι περιουσίες όλων των

Εθνικών Ναών που στη συνέχεια

πυρπολούνται κι εκθεµελιώνονται.

Ο Θεοδόσιος υποστήριξε το

χριστιανισµό και τον καθιέρωσε ως

υποχρεωτική και επίσηµη θρησκεία του

κράτους. Καταδίωξε τους ειδωλολάτρες,

δήµευσε τις περιουσίες τους, κατάργησε

τους Ολυµπιακούς Αγώνες (394 µ.Χ.),

έκλεισε αρχαία ιερά και κατεδάφισε

αρχαίους ναούς.

Στην προσωπική του ζωή, ο Θεοδόσιος

είχε τελέσει δύο γάµους: Το 376 µε τη Λαιλία

Φλακίλα, κόρη ανωτάτου αξιωµατούχου της

αυτοκρατορίας, µε την οποία απέκτησε τρία

παιδιά, τον Ονώριο, τον Αρκάδιο και την

Πουλχερία και µετά τον θάνατό της µε τη

Γάλλα, αδελφή του Ουαλεντινιανού, µε την

οποία απέκτησε µία κόρη, τη Γάλλα

Πλακιδία.Λίγο πριν από το τέλος της ζωής του

ανακήρυξε αυτοκράτορες τους δυο γιους του,

τον Ονώριο στο ∆υτικό Κράτος και τον

Αρκάδιο στο Ανατολικό. Πέθανε στο

Μεδιόλανο (Μιλάνο) στις 1 7 Ιανουαρίου 395,

σε ηλικία 48 ετών.

Ο Θεοδόσιος υπήρξε ο τελευταίος

αυτοκράτορας της ενιαίας Ρωµαϊκής

Αυτοκρατορίας. Από το έτος του θανάτου του,

πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ξεκινά η

ιστορική πορεία της Βυζαντινής

Αυτοκρατορίας. Η ιστορία τον ονόµασε Μέγα,

κυρίως για τις "εξαιρετικές" υπηρεσίες που

προσέφερε στον Χριστιανισµό!

Γιάννης Σκουρολιάκος

Η Απαγόρευση της αρχαίας θρησκείας.

« Φανατικοίχριστιανοίµπήκαν τότε
στις µεγαλουπόλεις, για να

επιτεθούν κατά των αρχαίων ναών
ξύλα φέροντες και λίθους ».

Λιβάνιος
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Η Ιατρική και η Νοσηλευτική άρχισαν

ως µια προσπάθεια του ανθρώπου να

ανακουφίσει τον πόνο και να φροντίσει τον

ασθενή.

Η Νοσηλευτική αρχικά εξέφραζε την

επέκταση της φροντίδας της µάνας προς τα

παιδιά για να περιλάβει στη συνέχεια τη

φροντίδα όχι µόνο του ασθενούς, του

ηλικιωµένου, του ανάπηρου, αλλά και την

προαγωγή της υγείας. Για την καλύτερη

κατανόηση της θα τη διακρίνουµε στις

ακόλουθες περιόδους: προχριστιανική,

χριστιανική, βυζάντιο και Μεσαίωνα,

Αναγέννηση µέχρι σήµερα.

Η Νοσηλευτική όπως και η Ιατρική

αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα στους λαούς της

Ανατολικής Μεσογείου - Ασίας οι οποίοι

πολεµούσαν συνεχώς γεγονός που σηµαίνει

ότι θα είχαν έντονα προβλήµατα περίθαλψης

και φροντίδας. Άλλο γνώρισµα τους ήταν οι

θρησκευτικές αντιλήψεις που έπαιξαν

ρόλο στην εξέλιξη της θεραπείας και της

νοσηλείας. Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο (5Ος

π.Χ, αι.) οι Βαβυλώνιοι δεν είχαν ιατρούς.

Για τους λαούς της Μεσοποταµίας

γενικώτερα, η αρρώστια ήταν τιµωρία από

τους θεούς και η θεραπευτική ασκούνταν

από τους ιερείς. Οι Εβραίοι µέσα από τον

Μωσαϊκό Κώδικα και τα Ιερά τους βιβλία

έδωσαν έµφαση στην προληπτική ιατρική και

υγιεινή. Στην αρχαία Αίγυπτο η ιατρική ήταν

ιδιαίτερα αναπτυγµένη και ίσχυε η ειδικότητα

κατά περιοχή. Στην αρχαία Ελλάδα η

Ιατρική αρχίζει από τους µυθικούς

χρόνους µε θεό της Υγείας τον Απόλλωνα.

Αργότερα, το 1 300 π.Χ. έρχεται ο

Ασκληπιός γιός του Απόλλωνα και

απεικονίζεται πάντα µε µια ράβδο και έναν

όφη. Ο Όµηρος αναφέρει τους γιούς του

Μαχάονα και Ποδαλείριο οι οποίοι

ακολουθούσαν τα στρατεύµατα στον πόλεµο

της Τροίας. Τα θεραπευτικά µέσα που

εφάρµοζε η Ιατρική του πολέµου δείχνουν ότι

οι Έλληνες της περιόδου αυτής γνώριζαν

ανατοµία, µεθόδους θεραπείας και

περιποίηση τραυµάτων. Η θεραπεία των

ασθενών γινόταν στα Ασκληπιεία που

λειτουργούσαν ως Νοσοκοµεία,

Φυσικοθεραπευτήρια της εποχής. Η πλέον

ονοµαστή σχολή ήταν της «Κω» όπου

γεννήθηκε ο Ιπποκράτης.

Η Νοσηλευτική περίθαλψη στην

χριστιανική εποχή ήταν η φιλανθρωπική

αντίληψη ως συνέπεια της αγάπης προς

τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Οι γυναίκες

επίσης στον Χριστιανισµό απέκτησαν υψηλή

θέση και τους ανοίχτηκε ο δρόµος για το

κοινωνικό έργο της νοσηλείας των ασθενών.

Η Νοσηλευτική στο Βυζάντιο χαρακτηρίζεται

από την παροχή φροντίδας στην ασθένεια,

στα γηρατειά, την κύηση, την βρεφοκοµεία,

γηροκοµεία κ.ά. Τα περισσότερα ήταν

προσαρτηµένα σε µονές συντηρούνταν από

εκκλησιαστικές επιχορηγήσεις και δέχονταν

δωρεές αυτοκρατόρων και ιδιωτών σε χρήµα

και ακίνητα. Κατά τον Μεσαίωνα, τα

νοσοκοµεία ιδρύονταν από την Εκκλησία και

η φροντίδα αρρώστων και φτωχών παρεχόταν

από µοναχούς. Παράλληλα άρχισαν να

δηµιουργούνται τάγµατα όπως το Τάγµα των

Ιπποτών, οι Φραγκισκανοί και οι Μινορίτισσες

της Αγίας Κλάρας που ιδρύθηκε από τον Άγιο

Φραγκίσκο της Ασίζης.

Η Αναγέννηση µετά το 1 500µ.Χ.

χαρακτηρίζεται από πρόοδο στις τέχνες

και τις επιστήµες. Μία από τις

σηµαντικότερες οργανώσεις η οποία

δραστηριοποιείται και στην σύγχρονη

εποχή είναι οι Αδελφές του Ελέους υπό

τον Βικέντιο Παύλο.

Ουσιαστική πρόοδος στην Ιατρική

σηµειώθηκε το 1 9ο αιώνα όπως:

-Η ανακάλυψη του µικροσκοπίου

-Η χρήση των αναισθητικών στις χειρουργικές

επεµβάσεις

-Η εξαφάνιση των πανδηµιών και η µείωση

των επιδηµιών

-Ο περιορισµός των λοιµώξεων.

Η προσωπικότητα όµως που επηρέασε τη

Νοσηλευτική και την ανέδειξε σε επιστήµη

ικανή να ανταποκρίνεται στις υγειονοµικές

ανάγκες της εποχής ήταν της Αγγλίδας

Φλώρενς Ναϊτινγκέιλ (1 820 – 1 91 0).

Αντιµετώπισε µε επιτυχία τις ανάγκες των

Άγγλων στρατιωτών

στον Κριµαϊκό

πόλεµο µειώνοντας

την θνησιµότητα

από 42% σε 2%.

Συχνά επισκεπτόταν

τους τραυµατίες και

τη νύχτα, κρατώντας

µια λάµπα. Γι’ αυτό

οι ασθενείς την

αποκαλούσαν η

«κυρία µε την

λάµπα». Επέστρεψε

στην Αγγλία το 1 856

και χρησιµοποίησε

το χρηµατικό ποσό - δωρεά - για την Ίδρυση

Σχολής Αδελφών Νοσοκόµων στο

Νοσοκοµείο του Αγίου Θωµά του Λονδίνου

(1 860). Κάθε χρόνο γιορτάζεται σε όλο τον

κόσµο η 1 2 Μαΐου (ηµέρα γέννησης της) ως η

ηµέρα της νοσηλεύτριας. Στην σύγχρονη

εποχή η Νοσηλευτική εξελίσεται γρήγορα και

ιδρύονται πολλές Ανώτερες Νοσηλευτικές

σχολές στα νοσοκοµεία και απαιτείται

απολυτήριο εξατάξιου γυµνασίου. Το 1 985

καθιερώνονται οι βασικές ειδικότητες των

Νοσηλευτών. Παθολογική, Χειρουργική,

Ψυχιατρική, Παιδιατρική.Τέλος η συνεχής

ανάπτυξη και εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και

της έρευνας καθώς και η εµφάνιση νέων

νοσηµάτων απαιτούν εξειδικευµένες γνώσεις

και δεξιότητες, γεγονός που καθιστά αναγκαία

την αναµόρφωση και εκσυγχρονισµό των

πεπαλαιωµένων προγραµµάτων

νοσηλευτικών ειδικοτήτων

Μάρα Λεονάρδου

"είναι αδύνατο να ξέρει την ιατρική,
αυτός που δεν ξέρει ακριβώς τι είναι
ο άνθρωπος"

Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.)
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Τελικά δεν υπάρχει πάτος στο πηγάδι

της γνώσης. Όσο µεγαλώνει ο άνθρωπος

είναι δέκτης περισσότερων πληροφοριών,

που πιθανόν σε µικρότερη ηλικία να µην είχε

την ευκαιρία να µάθει ή να ανακαλύψει,

πληροφορίες που άλλοτε του είναι χρήσιµες

και ενδιαφέρουσες και άλλες φορές απλά

περαστικές και άχρηστες. Στην σύγχρονη

κοινωνία το ερέθισµα – πληροφορία

προέρχεται στον άνθρωπο συνήθως από το

διαδίκτυο και πολύ πιο σπάνια από το

περιβάλλον, την ανάγνωση ενός κειµένου ή

µιας φυλλάδας, που θα ήταν προτιµότερο

κατά την γνώµη µου, αλλά τι να το κάνεις

αφού καλώς ή κακώς το σερφάρισµα πλέον

είναι πολύ πιο διαδοµένο σε όλες τις ηλικίες,

µιας και σε όλα τα σπίτια ‘’στανταράκι’’

υπάρχει ένας υπολογιστής – τάµπλετ - κινητό

και όλοι τους σερφάρουν ασύστολα, από τα

πρώτα βήµατα της ζωής τους µέχρι και τα

βαθιά τους γεράµατα.

Επειδή λοιπόν και εγώ, όπως ο

περισσότερος κόσµος, ανήκω σε αυτήν την

συνοµοταξία και σερφάρω, αλλά σερφάρω και

αναζητώ την πληροφορία λόγω εξωτερικού

ερεθίσµατος, ένα µεσηµέρι ψυχρό και δίχως

ήλιο και ενώ αναζητούσα λυσσαλέα µέσα στο

διαδίκτυο τα δεδοµένα που θα µου έδειχναν

τον τρόπο, για το πώς θα συντάξω το άρθρο

µου στην εφηµερίδα του σχολείου, πέφτω

ξάφνου σε µια ιστοσελίδα Σχολής

Μαγισσών. Το γεγονός αυτό και µόνο και

λαµβάνοντας υπόψη ότι είµαι χρήστης του

διαδικτύου δεκάδες χρόνια και δεν είχα

ξανασυναντήσει κάτι παρόµοιο, µε

ξεπερνάει σαν άνθρωπο και σαν φυσική

παρουσία και το χειρότερο όλων είναι ότι,

ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές της σχολής

µαγισσών και εγώ δυστυχώς γράφτηκα

στο ΕΠΑΛ Ταύρου για ένα πτυχίο

πληροφορικής. Θα µπορούσα αµέσως και

χωρίς δεύτερη σκέψη να εντάξω την

πληροφορία αυτή στις άχρηστες πληροφορίες

της ηµέρας µου, αλλά όπως είχα πει και

παλαιότερα (πριν ένα µήνα δηλαδή) καθετί

καινούργιο µε εξιτάρει και φυσικά εξαρτάται

αποκλειστικά και µόνο από εµένα αν κάτι το

θεωρήσω εντελώς άχρηστο ή αν θα βγάλω

κάτι θετικό ως πληροφορία ή γνώση µέσα

από αυτό. Έτσι λοιπόν στόχος του µηνιαίου

άρθρου µου σε καµία περίπτωση δεν θα ήταν

το πτυχίο σχολής µαγισσών (άχρηστη

πληροφορία) σε σύγκριση µε ένα πτυχίο

ΕΠΑΛ, γιατί το µόνο σίγουρο είναι ότι δεν

υπάρχει σύγκριση, αλλά να µοιραστώ µε τους

αναγνώστες µου τις πληροφορίες, που στην

συνέχεια συνέλεξα, για το τι ήταν οι µάγισσες,

ποια ήταν η ιδεολογία τους και τι

αντιπροσώπευαν, από την αρχαιότητα µέχρι

και σήµερα και φυσικά όπως κάνει κάθε

µάγος - αρθρογράφος να επιλέξω έναν τίτλο

ως µαγικό τρικ, που θα προσελκύσει τους

αναγνώστες να διαβάσουν το άρθρο µου,

έστω ως αυτό εδώ το σηµείο.

Όταν πολλοί άνθρωποι ακούνε τη

λέξη ‘’µάγισσα’’ έρχεται στο µυαλό τους η

κακιά µάγισσα µε το παραµορφωµένο

κεφάλι το πράσινο δέρµα, την µεγάλη

µύτη µε την ελιά, που µόλις µοιάζει µε

ανθρώπινο ον και που είναι πολύ λίγο

ελκυστική. Αυτή η εµφάνιση όµως έχει να

κάνει µε τα παραµύθια και δεν έχει καµία

σχέση µε την πραγµατικότητα. Οι µάγισσες

υπήρξαν δηµοφιλή θέµατα σε όλη την ροή της

ιστορίας της ανθρωπότητας, από

αρχαιοτάτων χρόνων, µέσα σε παραµύθια,

µύθους και θρύλους και ενώ ο περισσότερος

κόσµος πιστεύει ότι οι µάγισσες είναι

κακάσχηµες και γριές στην πραγµατικότητα

είναι το αντίθετο. ∆εν ντύνονται έτσι όπως

δείχνουν οι κινηµατογραφικές ταινίες, δεν

βάφονται παράξενα και είναι τελείως απλές

γυναίκες και σε ορισµένες περιπτώσεις

γυναικάρες,εξ ου και το ‘’µε µάγεψε η οµορφιά

της’’ .

Για να µπούµε λίγο καλύτερα στο θέµα

και πριν περάσουµε στην ανάλυση της

εξέλιξης των µαγισσών, καλό είναι να δούµε

και τον ακριβή ορισµό της µαγείας, που ήταν

και το βασικό αντικείµενο ενασχόλησής τους.

Με τον όρο µαγεία περιγράφονται οι

τελετουργικές ή διανοητικές προσπάθειες

για την πραγµατοποίηση κάποιας

ενέργειας πέραν των φυσικών

δυνατοτήτων του ανθρώπου, µε µέσο τη

σκέψη, την επίκληση θεοτήτων ή

πνευµάτων ή τη χρήση υπερφυσικών

δυνάµεων. Οι άνθρωποι που ασχολούνται

µε την εφαρµογή τέτοιων διαδικασιών,

που σκοπό έχουν να επιβάλουν την

ανθρώπινη θέλησή τους στη φύση ή σε

άλλους ανθρώπους αποκαλούνται

µάγοι/µάγισσες, αποκρυφιστές κλπ. Η

µαγεία συνήθως διακρίνεται σε λευκή και

µαύρη, µε κριτήριο διαφοροποίησης τα

κίνητρα πίσω από την επίκλησή της.

Τα αρχαία έπη και οι µάγισσες.

Τα αρχαία ελληνικά έπη, όπως η Οδύσσεια

και η Αργοναυτική εκστρατεία, µιλούν για

ήρωες που αναζητούν θρυλικές µάγισσες και

τη µαγική δύναµή τους για χάρη της βασιλικής

διαδοχής και της τέλεσης των άθλων τους. Οι

µάγισσες κατείχαν τους κεντρικούς ρόλους σε

αυτές τις ιστορίες, ως οδηγοί ηρώων όπως ο

Οδυσσέας και ο Ιάσων. Η συνάντηση µε τη

µαγεία ήταν µια περιπέτεια σε κόσµους στους

οποίους η µεταµόρφωση (επιθυµητή ή µη)

ήταν πιθανή. Εκτός από τις θεές και τις

βασίλισσες, οι µάγισσες ήταν πρακτικά οι

µόνες γυναίκες µε ανεξάρτητη

προσωπικότητα στον αρχαίο κόσµο. Ο ρόλος

τους αναδεικνύεται σηµαντικός για την

χειραφέτηση της γυναίκας και οι χαρακτήρες

τους λειτούργησαν ως πρότυπα για το προφίλ

των µαγισσών στην παγκόσµια λογοτεχνία

στους επόµενους αιώνες. Η ελληνορωµαϊκή

µυθοπλασία είναι γεµάτη αναφορές σε

µάγισσες, όπως ενδεικτικά η Κίρκη και η

Μήδεια και άλλες λιγότερο γνωστές όπως

η Σιµαίθα, η Περιµήδη, η Αγαµήδη, η

Παµφίλη, η Εριχθώ, η Κανιδία, η ∆ιοτίµα, η

Οινοθέα κ.α. Αυτές οι αρχαίες µάγισσες ήταν

αρκετά διαφορετικές από τις σύγχρονες

µιµήσεις τους. Η Κίρκη και η Μήδεια µοιάζουν

µάλλον για αρχαίες υποβιβασµένες θεές, ενώ

η Κανιδία είναι ίσως υπαρκτό πρόσωπο. Η

Εριχθώ, µάλλον φανταστική, είναι µια

σύνθεση των αρνητικών χαρακτήρων

αρκετών µαγισσών µε µια φοβική αντίληψη

της θεάς Εκάτης. Η Εκάτη ήταν η προστάτιδα

θεότητα των µαγισσών, ξένη στα ελληνικά

δεδοµένα, την οποία εισήγαγε ο Ησίοδος στην

Κοσµογονία του και που προΐστατο σε κάθε

τελετουργική πράξη που αφορούσε τη

συγκέντρωση δύναµης για τον ερωτικό

έλεγχο, τη γονιµότητα, τη ζωή και τον θάνατο,

τη θεραπευτική και τη βλαπτική ιατρική.

Π τ υ χ ί ο Ε Π Α Λ ή

Π τ υ χ ί ο Σ χ ο λ ή ς

Μ α γ ι σ σ ώ ν

. . . ι δ ο ύ η α π ο ρ ί α !
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Αργότερα, σε ρωµαϊκές φιλολογικές

µαρτυρίες, όπως του Οράτιου, απεικονίζονται

εκφυλισµένες µάγισσες να ψάχνουν στα

αποµεινάρια των νεκροταφείων. ∆ε στέλνουν

πια τους ήρωες στον κάτω κόσµο για να

ολοκληρώσουν την αναζήτησή τους, αλλά

αντίθετα φέρνουν τον κόσµο των νεκρών

στους ζωντανούς, προκειµένου να

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των «πελατών»

τους µε νεκροµαντικά τυπικά. Οι αρχαίοι

Έλληνες θεωρούσαν τη Θεσσαλία και τη

Θράκη ως περιοχές που ήταν ιδιαίτερα

εθισµένες στη µαγεία και τη χρήση της για

προσωπικούςσκοπούς.

Σηµαντικό ρόλο για την ύπαρξη

αλλά και το έργο των µαγισσών και µάγων

έπαιζαν οι κοινωνικές και πολιτικές

συνθήκες που διαµόρφωναν τον τρόπο

ζωής στην κοινωνία κάθε εποχής. Ειδικά

στην περίπτωση της αρχαίας Ελλάδας, η

αρχαία ελληνική πόλη, µε πιο

χαρακτηριστική περίπτωση την αρχαία

Αθήνα, όσο και αν εξιδανικεύθηκε ως

πρότυπο πολιτικής και κοινωνικής

οργάνωσης, δεν πρέπει να λησµονούµε

ότι ήταν µια κοινωνία θεµελιωµένη στους

αποκλεισµούς. Αποκλεισµό των γυναικών,

των µετοίκων, των δούλων, αποκλεισµό

ακόµη και των εφήβων. Σύµφωνα µε

έρευνες, στην Αθήνα, το 432 π.Χ. στις

παραµονές του Πελοποννησιακού Πολέµου,

σε ένα σύνολο πληθυσµού της τάξης των

1 20-1 50 χιλιάδων ατόµων, οι ελεύθεροι

πολίτες ήταν µόλις 25 µε 30 χιλιάδες,

ουσιαστικά µια προνοµιούχος µειοψηφία, η

οποία είχε αναλάβει αποκλειστικά τον έλεγχο

των κρατικών υποθέσεων. Κάτω από αυτές

τις συνθήκες, η µαγεία αποτελούσε το

καταφύγιο των άλλων, των πολλών,

εκείνης της σιωπηλής πλειοψηφίας, που

δεν είχε πολιτικά και κοινωνικά

δικαιώµατα. ∆εν είναι τυχαίο, που στα

µεγάλα έργα της αρχαίας ελληνικής

ποίησης, στον Όµηρο και στους

τραγικούς, δεν απαντώνται µάγοι αλλά

µάγισσες, η Κίρκη, η Καλυψώ, η Μήδεια.

Αποκλεισµένες ακόµη και από την

επίσηµη θρησκεία, αφού στην αρχαία

ελληνική πόλη οι θρησκευτικές τελετές

ήταν κοινωνικές εκδηλώσεις, τελούµενες

σχεδόν αποκλειστικά από άνδρες, οι

γυναίκες κατέφευγαν στη µαγεία, ο

κόσµος της οποίας ήταν η κοινωνία

αντεστραµµένη, αφού στον κόσµο αυτό

κυβερνούσαν οι γυναίκες, αυτές ακριβώς

που δεν διέθεταν πολιτικά δικαιώµατα

στην κοινωνία της πόλης.

Οι µάγισσες τέλος της Ελληνιστικής

εποχής, όπως προκύπτει από τον

Απολλώνιο και τον Θεόκριτο, είναι καθαρά

ερωτοχτυπηµένες νέες που στα χέρια τους

η µαγεία είναι µέσον έλξης του ποθητού

αντικειµένου. Ολες ανεξαιρέτως είναι νέες

και όµορφες. Σε αντίθεση βέβαια µε την

κρατούσα άποψη που θέλει τις µάγισσες γριές

και άσχηµες. Οι πλέον φηµισµένες µάγισσες

‘’φαρµακίδες’’ στην Ελλάδα ήταν Θεσσαλές, οι

οποίες θεωρούνταν ότι είχαν τη δυνατότητα

να κατεβάζουν τη Σελήνη από τον ουρανό και

να τη φυλακίζουν ή να προκαλούν έκλειψη

Ηλίου.

Οι ανατολίτες αποκρυφιστές.

Στους ανατολίτες αποκρυφιστές εκτός

από τις γυναίκες, στο περιθώριο της πολιτικής

και κοινωνικής ζωής βρίσκονταν και δύο

άλλες κατηγορίες του πληθυσµού, οι µέτοικοι,

οι ξένοι δηλαδή που ζούσαν στην Αθήνα, και

οι δούλοι. Προερχόµενοι συχνά από την

Ανατολή, πολλοί µέτοικοι ήταν εξοικειωµένοι

µε τις απόκρυφες λατρείες, οπότε τα µάγια και

τα ξόρκια αποτελούσαν γι’ αυτούς ένα µέσο

για την οικονοµική τους επιβίωση.

Περισσότερο όµως από όλους, τη µαγεία

χρησιµοποιούσαν οι δούλοι. Άνθρωποι

χωρίς το παραµικρό πολιτικό και

κοινωνικό δικαίωµα, οι δούλοι βρίσκονταν

κυριολεκτικά στο έλεος του αφέντη τους. Η

προσφυγή στις επικλήσεις δαιµόνων και

θεοτήτων ήταν γι’ αυτούς τους

απόκληρους της κοινωνίας ένας τρόπος

να αντιµετωπίσουν τις τραγικές συχνά

συνθήκες της ζωής τους.

Ξόρκια του έρωτα, τα οποία

αποσκοπούν να εµπνεύσουν τον έρωτα

κάποιου προσώπου, γι ’ αυτόν που κάνει το

ξόρκι, επικλήσεις για την αντιµετώπιση

κάποιας αρρώστιας, αλλά και ξόρκια του

µίσους µε κατάρες ακόµη και για τον θάνατο

ενός εχθρού είναι τα κείµενα που

αναγράφονται στους παπύρους και στις

πινακίδες, ενώ στους εγχάρακτους λίθους οι

επιγραφές συνοδεύονται από συµβολικές

παραστάσεις, εξαιρετικά δυσνόητες µερικές

φορές ως προς το πραγµατικό τους νόηµα.

Μερικά παραδείγµατα µιλούν από µόνα τους

για τα ακραία µερικές φορές συναισθήµατα

έρωτα, πάθους, αγωνίας και µίσους που

αποπνέουν τα κείµενα των µαγικών παπύρων

και πινακίδων. Η αναφορά ξένων θεοτήτων

και δαιµόνων σε ένα ελληνικό κείµενο είναι

χαρακτηριστική για τις επιδράσεις από την

Ανατολή στα ελληνικά µαγικά κείµενα, ενώ η

αδέξια και ακατέργαστη γλώσσα, γεµάτη

στερεότυπες εκφράσεις αποδεικνύει ότι η

µάγισσα, στην οποίο απευθύνθηκε η

ερωτευµένη γυναίκα, δεν ήταν καθόλου

µορφωµένη.

Οι µάγισσες του Μεσαίωνα.

Την περίοδο αυτή η ανάγκη κυρίως για

απόλυτη επιβολή του καθολικισµού χωρίς

αιρετικές απόψεις, αλλά και η ανάγκη των

δυνατών να ελέγχουν τον λαό και τις µάζες,

οδήγησε σε χαρακτηρισµό όλων των

αντίθετων απόψεων ως αιρετικών, µε µαγικές

προεκτάσεις. Μάγοι και µάγισσες

χαρακτηρίστηκαν όλοι όσοι αντιδρούσαν

στην καθολική εκκλησία και στο δόγµα της

και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι,

κυρίως γυναίκες, βασανίστηκαν,

καταδικάστηκαν και εκτελέστηκαν µε

φρικτό τρόπο µε τη στερεότυπη κατηγορία

ότι καλλιεργούσαν πνευµατικούς και

σωµατικούς δεσµούς µε τον σατανά,

προκαλούσαν αρρώστιες και οικονοµικά

προβλήµατα σε ανθρώπους, επηρέαζαν

τον καιρό, την στάθµη του νερού κλπ. Οι

µάγισσες της εποχής αυτής ήταν οι

υπεύθυνες για όλα τα κακά που συνέβαιναν

στους ανθρώπους. Με την πάροδο τους

χρόνου η υποψία του κόσµου γινόταν

βεβαιότητα αφού οι επιδηµίες της χολέρας,

της ευλογιάς και της πανώλης εµφανίστηκαν

συνέχεια στη σελίδα 11
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Το άγχος είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό συναίσθηµα που
όλοι βιώνουµε σε µια φάση της ζωής µας όταν νιώθουµε
ανασφαλείς σε κάποιες καταστάσεις.

Μπορεί να εκδηλωθεί µε διάφορους τρόπους όπως
ταχυπαλµία, πόνος στο στοµάχι, διαταραχές στον ύπνο και
στη διατροφή, ή ναυτία.

Στην περίοδο της εξεταστικής το άγχος κάνει έντονα την
εµφάνιση του και σε αρκετές περιπτώσεις δρα ανασταλτικά στην
επίδοση των φοιτητών. Όπως και να έχει είναι µια δύσκολη
περίοδος.

Οι πέντε τρόποι για να αντιµετωπίσεις το άγχος της
εξεταστικής σύµφωνα µε το HuffingtonPost και το
universitypress έχουν ως εξής:

Πρώτον Φρόντισε να έχεις ένα ισορροπηµένο διαιτολόγιο: Μια
ισορροπηµένη διατροφή µπορεί να σε βοηθήσει να νιώσεις
καλύτερα κατά τη διάρκεια των εξετάσεις. Μπορεί οι πίτσες, τα
σουβλάκια, τα γλυκά και τα αναψυκτικά να σου προσφέρουν µια
προσωρινή πλήρωση και ευχαρίστηση σε στοµάχι και µυαλό,
δεν σου εγγυώνται όµως ευχάριστη διάθεση και υγιεινή ζωή, που
είναι και το ζήτηµα.

∆εύτερον Ύπνος: Ναι ξέρω έχεις να βγάλεις 5 τόµους σε µια
βδοµάδα ή 200 σελίδες σε ένα βράδυ. Πραγµατικά πώς
περιµένεις να αποδόσεις µε ελάχιστες ή καθόλου ώρες ύπνο; Ο
εγκέφαλος όπως και το σώµα χρειάζονται ξεκούραση και σίγουρα
ή έλλειψη ύπνου δεν βοηθούν καθόλου.

Τρίτον Σύστηµα υποστήριξης: ∆ηµιούργησε τριγύρω σου ένα
κύκλο ανθρώπων που θα σε προσέχουν: φίλοι, συµφοιτητές,
οικογένεια. Γνωρίζοντας ότι έχεις ανθρώπους γύρω σου που σε
νοιάζονται και σου παρέχουν αµέριστη πνευµατική στήριξη, θα
µπορείς να µοιραστείς τις ανησυχίες σου και µε τις συµβουλές
τους να δεις την κατάσταση από µια άλλη οπτική γωνία.

Τέταρτον Άσκηση: κατά τη διάρκεια των διαλλειµάτων σου. ∆εν
σου είπα να πας να λιώσεις στο γυµναστήριο ή ότι άλλο
εξοντωτικό ακολουθείς σαν πρόγραµµα τον υπόλοιπο χρόνο.
Ειδικά αν δεν έχεις επαφή µε το άθληµα, αυτά δεν τα κάνεις τον
καλό καιρό. Περπάτηµα, κολύµπι, ποδηλασία είναι κάποιοι
αποτελεσµατικοί τρόποι. Οποιαδήποτε µορφή ελαφριάς άσκησης
µπορείς να αυξήσει τα επίπεδα ενέργειας και να σε βοηθήσει να
αποβάλλεις την ένταση και το στρες που σωρεύεις µέσα σου.

Πέµπτον Μην τρελαίνεσαι Είναι µια πολύ κλισέ έκφραση, η
οποία όµως είναι αληθινή: Βαθιά ανάσα και θετική ενέργεια.
Θυµήσου ότι αυτή η περίοδος δεν διαρκεί για πάντα. Θυµήσου
επίσης ότι δεν είσαι ο µόνος που τα περνάει όλα αυτά. Μίλα µε
άλλους για τα τυχόν προβλήµατα που αντιµετωπίζεις και που
ξέρεις, µπορεί και κάποιος άλλος να έχει το ίδιο θέµα µε σένα!
Αυτές οι συµβουλές αφορούν και όλη σου την καθηµερινότητα
και τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζεις στρεσογόνες
καταστάσεις ανά πάσα στιγµή.

Επίσης, η κα Ειρήνη Αναγνώστου – Κελεπούρη (
Σχολική Ψυχολόγος ) µας δείχνει κάποιες τεχνικές
χαλάρωσης όπως : Μια γρήγορη µέθοδος: Μπορεί να γίνει
οποιαδήποτε ώρα και οποιαδήποτε µέρα, χωρίς να διακοπεί
το πρόγραµµά σου .

1 . Χαλάρωσε τα χέρια και τους ώµους σου.
2. Περίστρεψε το κεφάλι σου µερικές φορές- πρώτα δεξιά,
µετά αριστερά.
3. Κλείσε τα µάτια σου, είσπνευσε βαθιά και έκπνευσε,
επανάλαβε 3-5 φορές
4. Επικεντρώσου στην αναπνοή σου, αγνόησε όλες τις
σκέψεις που σε προκαλούν άγχος.

ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ:

• Φαντασίωση: Κάλµαρε τα
τεντωµένα νεύρα, κάνοντας
ένα φανταστικό ταξίδι σ’ ένα
ιδανικό µέρος. Κλείσε τα
µάτια σου, πάρε βαθιά
αναπνοή και για τα επόµενα
δέκα λεπτά φαντάσου τον
εαυτό σου σ’ όποιο µέρος θα
ήθελες να ήσουν.

• Κάνε ∆ιάλειµµα: Κάνει
διάλειµµα από αυτό που
κάνεις κάθε λίγο. Έτσι θα
νιώσεις ανανεωµένος και
χαλαρός.

Αναστασία Γερολύµου

Άγχος; ...όχι ευχαριστώ, έχω!

"Η πηγή του άγχους βρίσκεται στο µέλλον. Αν
µπορείς να κρατήσεις το µέλλον έξω από το µυαλό

σου, µπορείς να ξεχάσεις τις στεναχώριες σου."

Μίλαν Κούντερα
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Η τρισδιάστατη εκτύπωση(3D
printing) είναι µια µέθοδος
προσθετικής κατασκευής στην οποία
κατασκευάζονται αντικείµενα µέσω της
διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων
στρώσεων υλικού. Στη τρισδιάστατη
εκτύπωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν
διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως κεραµικά
και πολυµερή.

Σε σύγκριση µε άλλες τεχνολογίες
και εξοπλισµό προσθετικής κατασκευής,
οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνήθως
ταχύτεροι, φθηνότεροι και ευκολότεροι στη
χρήση. Για τον λόγο αυτό πολλοί
πιστεύουν ότι στα επόµενα χρόνια η
παγκόσµια παραγωγή αγαθών θα στραφεί
προς αυτή την κατεύθυνση,
αντικαθιστώντας σταδιακά τις
παραδοσιακές τεχνικές. ∆εν είναι λίγοι
αυτοί που πιστεύουν ότι η
τρισδιάστατη εκτύπωση θα αποτελέσει
µία «νέα βιοµηχανική επανάσταση»,
καθώς θα φέρει αποκέντρωση των
παραγωγικών διαδικασιών, ανοίγοντας
τον δρόµο για παραγωγή τοπική και
µικρής κλίµακας, προσαρµοσµένη στις
τρέχουσες ανάγκες.

Οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές
χρησιµοποιούνται κυρίως για την
κατασκευή φυσικών µοντέλων και
πρωτοτύπων από σχεδιαστές, µηχανικούς
και οµάδες ανάπτυξης νέων προϊόντων,
έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν µέρη
και εξαρτήµατα από διάφορα υλικά, µε
διαφορετικές µηχανικές και φυσικές
ιδιότητες και συχνά σε µια ενιαία
διαδικασία κατασκευής. Η νέα τεχνολογία
διαχείρισης και µετακίνησης υλικών (ως
έχουν ή µε αναπαραγωγή τους),
ονοµάζεται (ψηφιακό) matter net, κατ'
αναλογία της τεχνολογίας του διαδικτύου
(internet), που επιτρέπει την διαχείριση
και µεταφορά των πληροφοριών
(κειµένων, σταθερών ή κινούµενων
εικόνων και ήχου).

Οι απαρχές της τρισδιάστατης
εκτύπωσης.

Η τρισδιάστατη εκτύπωση
πρωτοεφευρέθηκε στα 1 982 από τον
Chuck Hull. Ο Hull είχε την ιδέα ότι αν
µπορούσε να τοποθετήσει χιλιάδες
λεπτά στρώµατα πλαστικού το ένα
πάνω από το άλλο και στη συνέχεια να
χαράξει το σχήµα τους,
χρησιµοποιώντας το φως, τότε θα ήταν
σε θέση να σχηµατίσει τρισδιάστατα
αντικείµενα. Με τις ιδέες αυτές, ανέπτυξε
ένα σύστηµα όπου µια συµπυκνωµένη
ακτίνα υπεριώδους φωτός, κινούµενη υπό
τον έλεγχο ενός υπολογιστή, χτυπά την
επιφάνεια ενός κάδου γεµάτο µε υγρό
φωτοπολυµερές και όπου χτυπά το υγρό
αυτό µετατρέπεται σε ένα τύπο πλαστικού

σε σταθερή µορφή. Ο Hull
συνειδητοποίησε ότι το εύρηµά του δεν
περιοριζόταν σε υγρά στοιχεία και ως εκ
τούτου η ευρεσιτεχνία του ονοµάστηκε
στερεολιθογραφία ή 3διάστατη εκτύπωση,
καθώς κάλυπτε κάθε υλικό ικανό προς
στερεοποίηση ή ικανό να µεταβάλει τη
φυσική του κατάσταση. Από τότε βέβαια η
3διάστατη εκτύπωση διένυσε µακρύ
δρόµο….

Πώς δουλεύει ο 3D εκτυπωτής;
Η τεχνολογία της προσθετικής

κατασκευής εφαρµόζεται σε εκτυπωτές µε
διάφορα µεγέθη και σχήµατα· ανεξάρτητα
όµως από το είδος του 3D εκτυπωτή ή
από το υλικό που χρησιµοποιείται, η
διαδικασία της 3D εκτύπωσης ακολουθεί
τα ίδια βασικά βήµατα. Ξεκινά µε τη
δηµιουργία ενός 3D σχεδίου από το
αντικείµενο που θέλει κανείς να
εκτυπώσει, χρησιµοποιώντας ψηφιακό
λογισµικό CAD (Computer Aided Design).
Το ψηφιακό µοντέλο µπορεί επίσης να
προκύψει µέσω της χρήσης κάποιου
τρισδιάστατου σαρωτή είτε
κατεβάζοντας απλώς κάποιο αρχείο
από τη διαδικτυακή αγορά. Η
προετοιµασία του εκτυπωτή
περιλαµβάνει καταρχάς το γέµισµά του
µε τις πρώτες ύλες (όπως πλαστικά,
σκόνες µετάλλων). Πρέπει µάλιστα να
διαλέξει κανείς το υλικό µε το οποίο θα
επιτύχει καλύτερα τις συγκεκριµένες
ιδιότητες που απαιτούνται για το
αντικείµενο που θέλει να παραγάγει.

Η ποικιλία των υλικών που
χρησιµοποιούνται στους 3D εκτυπωτές
είναι πολύ µεγάλη, περικλείει
πλαστικά, κεραµικά, ρητίνη, µέταλλα,
άµµο, υφάσµατα, βιοϋλικά, γυαλί
ακόµα και τροφή. Η εξώθηση υλικού

λειτουργεί σαν ένα πυροβόλο όπλο
κόλλας. Το υλικό εκτύπωσης, κατά κανόνα
ένα πλαστικό νήµα, θερµαίνεται µέχρις
ότου υγροποιείται και εξωθείται µέσω του
ακροφυσίου (η άκρη από την οποία
εκτινάσσεται το νήµα) εκτύπωσης.
Χρησιµοποιώντας πληροφορίες από το
ψηφιακό αρχείο, ο σχεδιασµός είναι
χωρισµένος σε λεπτές δισδιάστατες
διατοµές, ώστε ο εκτυπωτής να ξέρει
ακριβώς που να τοποθετήσει το πλαστικό
υλικό (πολυµερές) µέσω του ακροφυσίου
σε λεπτές στρώσεις, συχνά 0,1 χιλιοστά
πάχος. Το πολυµερές στερεοποιείται
γρήγορα και δένεται µε το κάτω στρώµα
του υλικού, πριν χαµηλώσει η πλατφόρµα
και η κεφαλή εκτύπωσης προσθέσει άλλο
στρώµα. Ανάλογα µε το µέγεθος και την
πολυπλοκότητα του αντικειµένου, η όλη
διαδικασία µπορεί να διαρκέσει από λεπτά
έως ηµέρες. Αφού ολοκληρωθεί η
εκτύπωση, κάθε αντικείµενο απαιτεί µία
ελάχιστη µετα-επεξεργασία η οποία
περιλαµβάνει ποικιλία πρακτικών (απλών
ή περισσότερο σύνθετων), από την απλή
αποκόλληση του αντικειµένου από την
πλατφόρµα εκτύπωσης, έως την
αφαίρεση δοµών στήριξης από το
αντικείµενο (προσωρινό υλικό που
τυπώνεται για τη στήριξη προεξοχών επί
του αντικειµένου), το βούρτσισµα, το
φινίρισµα κτλ. Αυτό το βήµα απαιτεί συχνά
εξειδικευµένες δεξιότητες και υλικά. Όταν
το αντικείµενο πρωτοτυπώνεται, συχνά
δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί άµεσα ή να
ολοκληρωθεί µέχρις ότου λειανθεί,
βερνικωθεί ή βαφτεί ώστε να ολοκληρωθεί
ο αρχικός σχεδιασµός του. Το υλικό το
οποίο έχει επιλεχθεί είναι αυτό το οποίο
θα καθορίσει ποια µέθοδος µετα-
επεξεργασίας είναι η πιο αρµόδια

Ιγκόρ Σουχοπάροβ

ΕΕκκττύύππωωσσηη 33 δδιιαασσττάάσσεεωωνν!!
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Σώκρατες (Socrates) ή Μπραζιλέιρο
Σαµπαίο ντε Σόουζα ντε Ολιβέιρα,
γεννήθηκε στις 1 9 φεβρουαρίου του 1 954
στο Μπέλεµ την πρωτεύουσα της
επαρχίας Παρά. Προερχόµενος από
φτωχή οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν
αγράµµατος, έµαθε µόνος του να διαβάζει
και είχε πάθος µε τον πολιτισµό της
αρχαίας Ελλάδας για το λόγο αύτο έδωσε
στο γιο του το όνοµα Σώκρατες! Τα άλλα
δύο άδερφια τα ονόµασε επίσης µε τα
αρχαιοελληνικά ονόµατα Σωσθένης και
Σοφοκλής.

Ο Σώκρατες από µικρός είχε το
πάθος για µόρφωση εξ ου και τα
παρατσούκλια γιατρός, φιλόσοφος, το
επαναστάτης ήρθε αργότερα για
λόγους που θα πούµε πιο κάτω.
Ασχολήθηκε µε το ποδόσφαιρο,
διαθέτοντας φαντασία, ικανότητα στο
σκοράρισµα και, ίσως, την καλύτερη
πάσα στον κόσµο.

Αποφοίτησε από την Ιατρική το
1 978, όπου πήγαινε κάνοντας 290
χιλιόµετρα από το Μποταφόγκο του
Ριµπεράο Πρέτο έως το Σάο Πάολο που
ήταν το πανεπιστήµιο από το 1 974 εώς το
1 978. Το 1 978 και αφού είχε πάρει το
πτυχίο ιατρικής υπογράφει το πρώτο του
επαγγελµατικό συµβόλαιο µε τη
Μποταφόγκο. Στην συνέχεια πήρε
µεταγραφή για την Κορίνθιανς
(Corinthians) στην οποία οµάδα έδεσε
αµέσως µιας και η οµάδα είχε εργατικές
ρίζες.

Έντονα πολιτικοποιηµένος όπως
ήταν, από κει πήρε και το παρατσούκλι
επαναστάτης, αντιδρώντας στο
δικτατορικό καθεστώς που βρισκόταν
τότε η Βραζίλια, θαυµαστής του Φιντέλ
Κάστρο, του Τσε Γκεβάρα και του Τζον
Λένον, ο Σώκρατες µαζί µε τους
Βλάντιµιρ, Κασαγκράντε και Ζένον
σχήµατισαν ένα ιδεολογικό κίνηµα, τη
∆ηµοκρατία της Κορίνθιανς, µία
εσωτερική δοµή σύµφωνα µε την οποία

όλες οι αποφάσεις στο πλαίσιο του
συλλόγου λαµβάνονταν µε ψηφοφορία
από όλα ανεξαιρέτως τα µέλη του. Στην
ίδρυση του κινήµατος συνέβαλε και η
τοποθέτηση στη θέση του αθλητικού
διευθυντή, Αντίλσον Μοντέιρο Άλβες από
τον Βάλντεµαρ Πίρες που εξελέγη
πρόεδρος τον Απρίλιο του 1 982 σε
εκλογές που έγιναν αφού η Κορίνθιανς
είχε κάνει άσχηµη πορεία το 1 981 . Από τα
πιο απλά µέχρι τα πιο δύσκολα θέµατα
της οµάδας κάθε ψήφος είχε την ίδια αξία,
είτε απλός φύλακας είτε πρόεδρος. Ο
Σώκρατες είχε δηλώσει ότι "Υπήρχαν 3
διαφορετικές λύσεις και µετά τις θέταµε σε
ψηφοφορία και επιλέγαµε την απόφαση
που πλειοψηφούσε". Με το σύστηµα της
φιλελεύθερης διοίκησης και των
αριστερών φιλάθλων ουσιαστικά
γεννήθηκε η αντίσταση εναντίον της
δικτατορίας.

Tο 1 982 η Κορίνθιανς κατακτά το
πρωτάθληµα Παουλίστα, µε τους
ποδοσφαιριστές στο τελευταίο
παιχνίδι της σεζόν να φορούν φανέλα
µε τη λέξη “∆ηµοκρατία” στην πλάτη, ο
Σώκρατες σηµειώνει: «Ίσως ήταν η πιο
τέλεια στιγμή που έχω βιώσει. Είμαι
σίγουρος πως ισχύει το ίδιο για το 95%
των συμπαικτών μου. Ήταν η
σπουδαιότερη ομάδα που έχω αγωνιστεί
ποτέ, επειδή επρόκειτο για κάτι
περισσότερο από ποδόσφαιρο. Οι
πολιτικές νίκες μου είναι πιο σημαντικές
από αυτές ως επαγγελματίας παίκτης.
Ένα παιχνίδι τελειώνει σε 90 λεπτά,

όμως η ζωή συνεχίζεται.»
Το 1 984 ο γιατρός έπαιξε στη

Φιορεντίνα για µία σεζόν, αδιαφορώντας
πλήρως για τον ιταλικό τρόπο ζωής. Όταν
ρωτήθηκε ποιον από τους Ματσόλα
(Inter) ή Ριβέρα (AC Milan) σεβόταν
περισσότερο ως ποδοσφαιριστή,
απάντησε: «Δε τους γνωρίζω. Είμαι εδώ
για να διαβάσω τα έργα του Γκράμσι στην
ιταλική γλώσσα και να μελετήσω την
ιστορία του εργατικού κινήματος.»

Ο Σώκρατες ήταν αρχηγός της
εθνικής οµάδας της βραζιλίας στα
µουντιάλ του 1 982 και 1 986, πάντα µε
την κορδέλα στο µέτωπό του, πέτυχε
ενα υπέροχο γκολ όµως η βραζιλία δεν
κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Ο ίδιος
είχε 1 0 συµµετοχές και 4 γκολ σε
µουντιάλ. Όταν αποσύρθηκε από το
ποδόσφαιρο έκανε το διδακτορικό του
στη φιλοσοφία. Είχε δύο άσχηµες
αδυναµίες, το ποτό και το τσιγάρο, οι
οποίες αργότερα του δηµιούργησαν
πρόβληµα. Το "κώνειό" του όµως ήταν
ένα φιλέτο από το οποίο έπαθε
τροφική δηλητηρίαση. Λίγες ώρες
αργότερα η αγαπηµένη του Κορίνθιανς
κατακτούσε το πρώταθληµα. Στις 4
δεκεµβρίου του 2011 ο σπουδαίος
αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής
και άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.

Αυτός ήταν ο µεγάλος Σώκρατες.

Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης

Ο Σώκρατες και η ∆ηµοκρατία της Κορίνθιανς

"Εάν ο κόσµος δεν έχει

δύναµη να µιλήσει,

τότε µπορώ να µιλήσω

εγώ εκ µέρους του."
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σε όλη την Ευρώπη και σύµφωνα µε την

εκκλησία και τους θεολόγους της εποχής αν οι

ασθένειες οφείλονταν σε θέληµα θεού, δεν θα

ασθενούσαν και οι πιστοί χριστιανοί και άρα

όλα αυτά ήταν αποτέλεσµα µαγικών και

απόκρυφων δραστηριοτήτων. Ο Μεσαίωνας

τα έχει όλα και σε υπερθετικό βαθµό.

Μάγισσες που δικάζονταν από πολιτικά

δικαστήρια, για την δράση τους και

θανατώνονταν µε τον χειρότερο τρόπο.

Αιρέσεις που κυνηγούσαν τις µάγισσες για να

καταπνίξουν τις δράσεις τους (το λεγόµενο

κυνήγι µαγισσών) οι οποίες δικάζονταν, για

την σύστασή τους και την δράση τους από την

Ιερά Εξέταση της Ρωµαιοκαθολικής

Εκκλησίας και ταυτόχρονα το απόλυτο

ρουφιανιλίκι µεταξύ των ανθρώπων,

προκειµένου να αποφύγουν την ρετσινιά της

υπόθαλψης µάγισσας ή µε την ευκαιρία της

όλης κατάστασης να απαλλαγούν ακόµα και

από τον γείτονά τους, µε τον οποίον δεν είχαν

και τις καλύτερες σχέσεις, ενηµερώνοντας τις

αρχές µε ψευδή στοιχεία για την µαγική του

δράση.

Η σύγχρονη αντίληψη.

Όσον αφορά το σύγχρονο παγκόσµιο

στερέωµα, πέραν τον δεκάδων βιβλίων και

των ταινιών που έχουν βγει στον

κινηµατογράφο και στην µικρή οθόνη σχετικά

µε το θέµα της µαγείας, των µάγων, των

µαγισσών και τον ξωτικών και που έχουν

σπάσει τα ταµεία µε εκατοµµύρια εισπράξεις

και χιλιάδες φανατικούς οπαδούς,

αναγνώστες και θεατές, γεγονός που δείχνει

ότι οτιδήποτε µαγικό πουλάει, πρέπει να

ξεκαθαρίσουµε ότι σύµφωνα µε διαδικτυακές

πληροφορίες µάγισσες υπάρχουν και σήµερα

και συγκεκριµένα στην χώρα µας ο αριθµός

τους είναι µονοψήφιος και απλά ο κόσµος δεν

ασχολείται και ιδιαίτερα λόγω διαφορετικού

µορφωτικού επιπέδου σε σχέση µε τις

παλαιότερες εποχές. Επιπρόσθετα και

σύµφωνα µε άλλες διαδικτυακές πηγές, οι

οποίες ασχολούνται µε τις τέχνες των σοφών

και αφού κατά την είσοδό σου στην υπόψη

ιστοσελίδα σε προειδοποιούν ότι η σελίδα

είναι για χρήστες άνω των 1 8 ετών,

αναφέρουν ως προς την αναγνώριση των

σηµερινών µαγισσών ότι: ‘ ’µία µάγισσα δεν

φαίνεται από τα ρούχα ή τα αξεσουάρ που

φοράει ή από τα όσα λέει. Εάν λοιπόν δούµε

στον δρόµο µας ένα άτοµο, ντυµένο στα

µαύρα, µε κρεµασµένες πεντάλφες στο λαιµό

και όλα τα σχετικά αξεσουάρ και στυλ που

συνοδεύουν µια τέτοια αµφίεση, το πιο

πιθανόν είναι να µην είναι µάγισσα, αλλά

απλά ένα άτοµο που θέλει να τραβήξει την

προσοχή και το ενδιαφέρον µας. Βέβαια, δεν

αποκλείεται η περίπτωση ένα τέτοιο άτοµο να

είναι µάγισσα, αλλά αυτή είναι µία από τις

πολύ σπάνιες περιπτώσεις, διότι οι µάγισσες

δεν επιδιώκουν την φανέρωσή τους στους

άλλους και η µαγεία τους βρίσκεται µέσα στην

καρδιά τους.

Επιπρόσθετα για το τι παίζεται µε τις

µάγισσες την σήµερον ηµέρα, πέραν των

λιτών πληροφοριών που σας ανέφερα

παραπάνω καλό είναι να κάνετε και µια

τσάρκα στο διαδίκτυο όπου και εκεί επικρατεί

η απόλυτη φρενίτιδα πληροφοριών, που

έχουν να κάνουν σχέση µε το ποια είναι τα

επιπλέον χαρακτηριστικά µιας µάγισσας, που

συχνάζουν, πότε γιορτάζουν, λεπτοµέρειες για

το αν είστε εσείς η ίδια µάγισσα και δεν το

ξέρετε, σχολές µαγισσών µε πτυχίο και πολλά

βίντεο µε µάγισσες εν πτήση.

Παρακάτω λοιπόν εν συντοµία και

κλείνοντας την ανάλυσή µου περί µαγισσών,

παραθέτω µερικά βασικά χαρακτηριστικά των

σύγχρονων µαγισσών µόνο και µόνο για να

σας πιστοποιήσω κατά πρώτον ότι µάγισσες

υπάρχουν και σήµερα, αφού σίγουρα στο

περιβάλλον του ο καθένας µας έχει

συναντήσει µια γυναίκα που να έχει κάποια

από αυτά τα χαρακτηριστικά ή συνδυασµό

αυτών και κατά δεύτερον στην περίπτωση

που τελικά κάποια από εσάς βρίσκεται στα

σκαριά να παρατήσει το πτυχίο του ΕΠΑΛ και

να ακολουθήσει την Σχολή Μαγισσών να

πάρει µια πρώτη γεύση των προϋποθέσεων

που πρέπει να πληρεί, προκειµένου να

αποφοιτήσει επιτυχώς!

Χαρακτηριστικά Σύγχρονων Μαγισσών

Έχει σµιχτά φρύδια (η λεγόµενη

«σµιχτοφρύδα»). Είναι Σαββατογεννηµένη

ή Παρασκευογεννηµένη ή έχει γεννηθεί µε

Πανσέληνο. Έχει κόκκινα µαλλιά. Είναι

γεννηµένη ηµέρα Τρίτη και 1 3 του µήνα.

Λατρεύει τις γάτες και σίγουρα έχει

τουλάχιστον µία στο σπίτι. Τα υπόλοιπα

ζώα ή την λατρεύουν ή την φοβούνται.

Έχει ένα σηµαδάκι ή καρουµπαλάκι στο

σηµείο του τρίτου µατιού. Έχει ένα εκ

γενετής χαρακτηριστικό σηµάδι κάπου στο

σώµα.Έχει µαύρα µαλλιά, µαύρα µάτια,

µαύρα φρύδια. ∆εν µπορεί να κλάψει.

Ταξιδεύει πετώντας πάνω σε σκούπα.

Φορά απαραιτήτως µυτερό καπέλο και

χαρακτηριστικά χοντροπάπουτσα.

Κατοικεί κάπου αποµονωµένα, συνήθως

µέσα σε δάσος. Έχει την ικανότητα να

κατεβάζει το φεγγάρι και να το αρµέγει.

Η άποψη του ‘’Γάτου Σπιρουνάτου’’.
Πιστεύοντας πραγματικά ότι κατέβαλλα

κάθε δυνατή προσπάθεια, στο να δώσω ένα
δείγμα στους αναγνώστες της εφημερίδας μας,
για το τι ήταν πραγματικά οι μάγισσες και τι
αντιπροσώπευαν καθ' όλη την διάρκεια της
ιστορίας και όντως σίγουρος ότι έχω
παραλείψει άλλες τόσες αράδες σελίδων σε
πράγματα, γεγονότα και καταστάσεις, που

πιθανόν να μου διέφυγαν, ομολογώ ότι εγώ

προσωπικά έβγαλα αρκετά και σοβαρά

συµπεράσµατα για τις µάγισσες και που

πραγµατικά θα ήθελα να µοιραστώ ως

κατακλείδα µαζί σας, στις παρακάτω

γραµµές:

- Το τραγούδι µαύρα µάτια µαύρα

φρύδια και στο µάγουλο ελιά, προφανώς

εµπνεύστηκε από τον στιχουργό του ενώ,

ήταν ερωτευµένος µε µάγισσα.

- Ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα

εκτός από το να αρµέγει την αγελάδα, να

αρµέγει και το φεγγάρι, όταν έχει φτάσει σε

άλλο πνευµατικό επίπεδο.

- Όπου γάτα σε σπίτι πιθανόν

υπάρχει µάγισσα εντός.

- Ενώ ο γνωστός τραγουδιστής

Χρήστος Κυριαζής έχει κλάψει, οι

µάγισσες δεν έκλαψαν ποτέ.

- Ο γνωστός Κ. Καραµανλής µε τα

σµιχτά φρύδια, ίσως ήταν µάγισσα

µεταλλαγµένη.

- Αν κάνουµε γρήγορους και απλούς

υπολογισµούς και σύµφωνα µε τις

πανσελήνους και τις εγγεγραµµένες

γεννήσεις τις Τρίτες και 13 του µήνα, τις

Παρασκευές και τα Σάββατα, οι µάγισσες

στην Ελλάδα είναι περίπου 5.487.634.

- Αν συνυπολογίσουµε και αυτές που

έχουν κόκκινα µαλλιά, εκ γενετής σηµάδι

κάπου στο σώµα και καρουµπαλάκι στο

τρίτο µάτι (ο Χριστός και η Παναγία,

αρχίζω και φοβάµαι), οι µάγισσες στην

Ελλάδα αγγίζουν σχεδόν τον γυναικείο

πληθυσµό και αυτό γιατί θα εξαιρέσουµε

αυτές που πετάνε µε σκούπα και φοράνε

καπέλο και µυτερό παπούτσι, οι οποίες

είναι πολύ λίγες, µιας και δεν έχω

συναντήσει, εγώ τουλάχιστον, ούτε µία.

Τέλος είµαι σίγουρος ότι, όλες µέσα

σας οι µαγισσουλίτσες κρύβεται µία µικρή

και καλοσυνάτη ψυχή και καλό είναι τα

µαγικά σας κόλπα να τα χρησιµοποιείτε

για καλό σκοπό και για το καλό της

ανθρωπότητας, όπως έκανε και ο γνωστός

κωµικός ηθοποιός Jim Carrey στην ταινία

του ‘’Θεός για 1 Εβδοµάδα’’, όπου µια

ολόκληρη πόλη κέρδισε το joker

αντιστοιχώντας στον καθένα από 1$.

Καλό Νοέµβριο σε όλους σας.

"Γάτος Σπιρουνάτος"

Σουρµπάτης Γιώργος
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Πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή

Πτυχίο Σχολής Μαγισσών...



ο κ α _ ό ς µ α ς ο κ α ι ρ ό ς

µε τον Γιάννη Πετρόπουλο

Κόκκινο πανί αποτελεί ο νόμος των τηλεοπτικών αδειών για την κυβέρνηση και τα κόμματα τηςαντιπολίτευσης.Ενώ η κοινωνία εξακολουθεί να δοκιμάζεται από την άθλια οικονομική κατάσταση που επικρατεί, όλεςοι κοινοβουλευτικές δυνάμεις ερίζουν για το πως πρέπει να διαμορφωθεί το τηλεοπτικό τοπίο, μετελευταία αφορμή για διαφωνία να αποτελεί η επιλογή κατάλληλου προσώπου ως προέδρου του ΕΣΡ.Τελειωμό δεν φαίνεται να έχει η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και όλης τηςαντιπολίτευσης για το νόμο Παππά, που αφορά τις τηλεοπτικές άδειες. Στην υπόθεση της συγκρότησηςτου ΕΣΡ, η κυβέρνηση προέβη σε μία κίνηση που αιφνιδίασε τους πάντες, προτείνοντας ως πρόεδρο τηςαρχής τον κύριο Βύρωνα Πολύδωρα. Όπως ήταν αναμενόμενο, η άρνηση της ΝΔ ήταν άμεση, οδηγώνταςκυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση σε νέο κύκλο αντιπαράθεσης, με τις δύο πλευρές νααλληλοκατηγορούνται πως προσπαθούν να δυναμιτίσουν τη διαδικασία.Άμεση υπήρξε επίσης και η αντίδραση του κυρίου Πολύδωρα, όταν έμαθε την άρνηση τηςυποψηφιότητάς του από πλευράς ΝΔ. Φόρεσε την πανοπλία του, ζώστηκε την κατάνα του, καικατευθύνθηκε με τη μοτοσυκλέτα του προς τα κεντρικά γραφεία της ΝΔ στην οδό Πειραιώς. Σύμφωναμε αυτόπτες μάρτυρες όταν ο Βύρων Πολύδωρας έφτασε έξω από τα γραφεία της ΝΔ, τον πλησίασαν οι αστυνομικοί που φρουρούν το κτίριογια να τον σταματήσουν, αλλά εκείνος με μία τρομακτική πολεμική ιαχή έβγαλε την κατάνα από το θηκάρι της, και με μία ημικυκλική κίνησηέσκισε τον αέρα, δημιουργώντας ωστικό κύμα που έριξε τους αστυνομικούς στο έδαφος. Ανενόχλητος εισήλθε μετά στο κτίριο της ΝΔ, όπουάρχισε να ωρύεται μαινόμενος, απαιτώντας να μάθει που βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προκαλώντας τον σε μονομαχία, για νααποκατασταθεί η τιμή του. Ο πρόεδρος της ΝΔ απουσίαζε από το κτίριο, ωστόσο ο κύριος Πολύδωρας οδηγήθηκε από έναν υπάλληλο σεδωμάτιο που συζήτησε ιδιαιτέρως με "εκπρόσωπο" του κόμματος για τρεις ώρες, και αποχώρησε ικανοποιημένος. Όταν ρωτήθηκε τι ακριβώςσυζητήθηκε μεταξύ τους, ο κύριος Πολύδωρας αρνήθηκε να αποκαλύψει λεπτομέρειες, λέγοντας μόνο πως η ΝΔ τελικά θα συναινέσει στηνυποψηφιότητά του για τη θέση του προέδρου του ΕΣΡ.Με αποκλειστικές πληροφορίες που απέσπασε η εφημερίδα μας, ο "εκπρόσωπος" της ΝΔ ήταν μια πανέμορφη γκέισα, η οποία μετά απόμια σεμνή τελετή τσαγιού, τραγούδησε μαζί με τον κύριο Πολύδωρα το έπος "Dan - no- ura" , και άλλα άσματα από τη χώρα της Ιαπωνίας.Μεταξύ του προσωπικού της ΝΔ κυκλοφορούν φήμες πως η πανέμορφη γκέισα ήταν ή η Μαρέβα Μητσοτάκη ή η Ευγενία Μανωλίδου, ωστόσοοι φήμες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Τέλος, αποχωρώντας από τα γραφεία της ΝΔ ο κύριος Πολύδωρας δήλωσε πως, για να τιμήσει τηνΙαπωνία που του προσέφερε το μπουσίντο, και τον Μιγιαμότο Μουσάσι του οποίου θεωρεί πως είναι μετενσάρκωση, αν εκλεγεί πρόεδρος τουΕΣΡ, κάθε πρωΐ από την ΕΡΤ μαζί με τον εθνικό ύμνο της Ελλάδος θα μεταδίδεται και ο εθνικός ύμνος της Ιαπωνίας.

Ολοκληρώθηκε σήμερα ο ανασχηματισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, με τηνκαθιερωμένη ορκομωσία στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας εξέφρασε τηναισιοδοξία του για το νέο σχήμα της κυβέρνησης, βεβαιώνοντας πως η προβλεπόμενη τετραετήςθητεία της θα εξαντληθεί, ενώ από την πλευρά της η αξιωματική αντιπολίτευση μέσω του κυρίουΚουμουτσάκου έκανε λόγο για ανακάτεμα της τράπουλας και άσκοπες κινήσεις εντυπωσιασμού,επαναλαμβάνοντας το πάγιο αίτημά της για προκήρυξη εκλογών.Τα νέα μέλη της κυβέρνησης ορκίστηκαν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο, δήλωσαν έτοιμοι νααναλάβουν τα καθήκοντά τους, και πρόθυμοι να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για έξοδοτης χώρας από την κρίση. Αίσθηση προκάλεσε η απουσία του Κώστα Ζουράρι από την τελετή τηςορκομωσίας, ο οποίος τοποθετήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας. Ο κύριος Ζουράρις, γνωστός για τηλατρεία του προς την αρχαία Ελλάδα, εμφανίστηκε σήμερα στην Πνύκα φορώντας χιτώνα καισανδάλια, και μίλησε σε ακροατήριο αποτελούμενο από ψηφοφόρους των Ανεξαρτήτων Ελλήνων.Αφού έδωσε τον όρκο των Αθηναίων εφήβων και ήπιε νερό προερχόμενο, όπως ο ίδιοςισχυρίστηκε, από την Στύγα, ο Κώστας Ζουράρις είπε στους παρευρισκόμενους τα εξής : "Αγαπητοί μου συμπολίτες, οι νίκες μας απέναντι στις ορδές των βαρβάρων που επιχειρούν να μαςαφανίσουν έχουν ήδη ξεκινήσει. Σήμερα, την πρώτη ημέρα της τοποθετήσεως μου στο ΥπουργείοΠαιδείας, πληροφορούμαι ότι το Facebook δίνει την επιλογή στους χρήστες του να γράφουν σε αρχαία ελληνικά. Και σας ερωτώ ευθέως :θεωρείτε αυτά τα δύο γεγονότα τυχαία και ασύνδετα μεταξύ τους; Δεν θέλω να επεκταθώ άλλο, αλλά μπορώ να σας βεβαιώσω για το εξής :όσο θα βρίσκομαι στο Υπουργείο Παιδείας θα εξασφαλίσω και άλλες, παρόμοιες επιτυχίες για την πατρίδα μας. Οι βάρβαροι δεν διαθέτουν τακατάλληλα μέζεα του κατώτερου στεατοπυγικού υποσυστήματος για να μας εξαφανίσουν, ας το πάρουν απόφαση! Οι πομφόλυγες και ταφληναφήματά τους θα με βρίσκουν πάντοτε απέναντί τους, και δεν θα σταματήσω αν δεν αποκαλύψω οτιδήποτε σάπιο υπάρχει στο βασίλειοτης Δανιμαρκίας! Αυτά είχα να πω προς το παρόν. Έρρωσθε και ευδαιμονείτε Έλληνες! " .Μετά την αγόρευση του κυρίου Ζουράρι, ακολούθησε οινοποσία και πανηγυρική πομπή προς τον Παρθενώνα, με τη συνοδεία αυλητών,τυμπανιστών και τραγουδιστών, οι οποίοι απεύθυναν ύμνους προς τη θεά Αθηνά.

"Dan - no - ura"

"Έρρωσθε και ευδαιμονείτε Έλληνες! "




