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Τ Ο Ν ΟΜ Ο Σ Χ ΕΔ Ι Ο
Γ Ι Α Τ Ο

« Ν Ε Ο ΛΥ Κ Ε Ι Ο» σελίδα 3

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ

ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ,

ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΙΑ Ι∆ΕΑ

«Για όσους µε πρόδωσαν µε πίσω µαχαιριές

θέλω να ξέρουν ότι

σιγά µην κλάψω.

Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να

ξέρουν ότι

σιγά µην κλάψω.

Κι όσοι µ’ απείλησαν µε πύρινα δεσµά θέλω να

ξέρουν ότι

σιγά µη φοβηθώ.

Να’ρθούνε να µε βρουν στην κορυφή ψηλά,

τους περιµένω και

σιγά µη φοβηθώ».

Παύλος Φύσσας.

4 Οκτωβρίου:
παγκόσµια
ηµέρα
αφιερωµένη
στα ζώα!

Η Οκτωβριανή Επανάσταση
σελίδα 9

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 201 4
Μειώστε το

λογαριασµό

της ∆.Ε.Η.
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σελίδα 2

ΤΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΘΑΝΕ.
ΖΗΤΩ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ !!!

Ειδικότητες καταργούνται, καθηγητές απολύονται.

Η τεχνολογική εκπαίδευση οδηγείται σε µαρασµό.

Το κλείσιµο των ΕΠΑΣ και η κατάργηση ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, καθώς και οι
συγχωνεύσεις σχολείων, είναι έγκληµα σε βάρος της δηµόσιας εκπαίδευσης και
προσφορά στην ιδιωτική.

Πέρα από τους εκπαιδευτικούς που απολύονται, θύµατα είναι οι µαθητές,
που χάνουν τον προσανατολισµό και τη µάθηση, για να γίνουν φτηνοί
εργάτες ή αναλώσιµα στελέχη στην παραγωγή και ελεύθεροι
επαγγελµατίες µε µπλοκάκι, Θυσία στο «θηρίο» της οικονοµικής
ανάπτυξης και του Success Story.

Τι θα κάνουν; ; ;
Θα αναγκαστούν να φοιτήσουν στις ιδιωτικές σχολές του είδους.
Όµως…πόσοι µπορούν να πληρώσουν τα χρήµατα που χρειάζονται για να συνεχίσουν;
-Αν πάρετε από εµάς του εσπερινού-, πιστέψτε µε, λίγοι. Πόσες οικογένειες έχουν σήµερα την οικονοµική ευχέρεια να το κάνουν

στα παιδιά τους; ; ; Συνεπώς, οι περισσότεροι οδηγούνται υποχρεωτικά έξω από την εκπαιδευτική διαδικασία, ανοίγοντας
τον δρόµο για κάθε είδους εκµετάλλευση, κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και για περιθωριοποίηση – απαξίωση του
ανθρώπινου δυναµικού . Εκτός, αν βέβαια, πιστεύετε πως όλα ήταν τυχαία. . .Χµµµ.

Ο υπουργός «Παιδείας» Κ. Αρβανιτόπουλος, την ηµέρα της ανακοίνωσης των µέτρων για τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ παραβρέθηκε
σε εκδήλωση της ιδιωτικής επιχείρησης ΑΚΜΗ, η οποία και έχει παρόµοια τµήµατα µε τα καταργούµενα µαθήµατα και ειδικότητες
στα ΕΠΑΛ. Τυχαίο; ∆εν νοµίζω…

∆εν ήταν τυχαίες οι απολύσεις των εκπαιδευτικών, πιστεύω µάλιστα πως είναι µόνον η αρχή. Η προαναγγελία δεκάδων χιλιάδων
ακόµα, έρχεται.

Το θανάσιµο χτύπηµα στη δηµόσια εκπαίδευση δεν έγινε ακόµη αλλά θα γίνει σύντοµα. ∆εν είναι τυχαία τα περιστατικά µε
αστυνοµικούς «ελέγχους» εφήβων. Ούτε προκύπτουν τυχαία απαλλοτριώσεις δασών για την ανάπτυξη που, «όπως λέει το mega
µόνο 2000 άτοµα διαδηλώνουν εναντίον τους», (ήταν 35000 µίνιµουµ), ούτε το µαύρο της ΕΡΤ ηταν τυχαίο, ούτε η κατάργηση του
ασύλου ήταν τυχαία (; ; δεν νοµίζω), ούτε οι απολύσεις στο δηµόσιο (γενικά), ούτε το θέσπισµα του κατώτερου µισθού ήταν τυχαίο.

Όλα σχεδιάζονται, και µάλιστα αρκετό καιρό πρίν, αλλά γίνονται ξαφνικά. Ο λόγος; Θέλουν να δείξουν την αποφασιστικότητα
που έχουν για επιβολή (µέσω καταστολής) οποιασδήποτε αντίρρησης – αντίδρασης απο την κοινωνία. Nα επιδείξουν "πυγµή",
αλαζονεία, αυταρχισµό.

The end of the story και όχι success story
Πάντσιος Γιώργος

12 ΟΚΤΩΒΡΗ 1944:ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
Πέµπτη 1 2 του Οκτώβρη 1 944. Οι Γερµανοί δεν έχουν προλάβει ακόµα να

εκκενώσουν την πόλη κι ο λαός της πρωτεύουσας, από τις συνοικίες, τα εργοστάσια,
τα σχολεία, τα υπουργεία, τα καταστήµατα, ξεχύνεται στους αθηναϊκούς δρόµους
ζητωκραυγάζοντας για την απελευθέρωσή του. Σε λίγες ώρες τα πάντα
σηµαιοστολίστηκαν µε γαλανόλευκες και κόκκινες σηµαίες και πανό του ΕΑΜ. Οι
1 .264 µέρες σκλαβιάς στο φασισµό είχαν πια τελειώσει, οι µαχητές του ΕΛΑΣ κατέβασαν από την Ακρόπολη τη γερµανική
σηµαία για να υψώσουν στη θέση της την ελληνική.

Πάνω από 300 φοιτητές και σπουδαστές µαζεύτηκαν στην αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής για να γιορτάσουν µια µεγάλη νίκη
τους: Το άνοιγµα του Πανεπιστηµίου µας. Στον τοίχο τα συνθήµατα «Ανοιχτά Σχολειά», «Ζωή, χαρά και µόρφωση»
Εξαλλος από τον ενθουσιασµό ο συγκεντρωµένος κατά χιλιάδες λαός σε όλες τις πλατείες ζητωκραύγαζε. ∆ακρύζοντας οι πολίτες
αγκάλιαζε ο ένας τον άλλο.

Ο Ράλλης δηµοσίευσε νόµο µε την παραίτησή του. Θα δώσει - λέει - λόγο για τις πράξεις του. Ανυπόµονος ο λαός περιµένει να
δικάσει τον εγκληµατία.

Η γερµανική σηµαία κατέβηκε απ' την Ακρόπολη και τα τελευταία γερµανικά τµήµατα έφυγαν το πρωί απ' την Αθήνα.Ο ελληνικός
λαός, ελευθέρωσε την πατρίδα του, έπειτα από σκληρούς και ηρωικούς αγώνες. Μα ταυτόχρονα ήταν εξαιρετικά ανήσυχος. Η

θανάσιµη, για τη δική του προοπτική, απειλή διαγραφόταν κιόλας στον ορίζοντα.
Είχαν άρχισει να αποβιβάζονται τα πρώτα βρετανικά στρατεύµατα, µε βάση το

σχέδιο «Μάνα» στις ακτές της ∆υτικής Πελοποννήσου, όταν και τα τελευταία
τµήµατα των χιτλερικών εγκατέλειπαν την περιοχή Αθήνας - Πειραιά. Η απόβαση
δεν εξυπηρετούσε κανέναν απολύτως στρατηγικό ή τακτικό σκοπό στη
διεξαγωγή του πολέµου κατά της Γερµανίας.

«Ωρα έντεκα π.µ. - Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΦΤΕΡΟΥΓΙΖΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠ' ΤΗΝ
ΑΘΗΝΑ ΜΑΣ - Οι Γερµανοίεκκενώνουν οριστικά την
πρωτεύουσα - Ο γερµανός διοικητής και όλο το στρατηγείο του
Λυκαβηττού ανεχώρησαν - Η Αθήνα κηρύχτηκε ανοχύρωτη», είναι
οι τίτλοι της πρώτης σελίδας του «Τηλεβόα»

Ταφλανίδου Φιλοθέη



σελίδα 3

Από τους «κατασκευαστές» του
παρουσιάστηκε ως νεοτερισµός που θα
αποσυνδέσει το λύκειο από τις
πανελλήνιες και θα αναζωογονήσει το
µορφωτικό χαρακτήρα που έχει, καθώς η
1 η και η 2α Λυκείου θα είναι τάξεις
γενικής παιδείας, ενώ το «µπόνους» για
τους υποψηφίους θα είναι η µείωση των
εξεταζόµενων µαθηµάτων στις
πανελλήνιες, από 6 σε 4. Έλα όµως που
τώρα θα δίνουν εξετάσεις σε όλες τις
τάξεις του λυκείου, µε τα θέµατα να
προέρχονται κατά 50% από «τράπεζα
θεµάτων» και µε αυτόν τον τρόπο
συνολικά οι µαθητές θα δώσουν
πανελλήνιες τρείς φορές και 39 µαθήµατα
(1 4 στην 1 η Λυκείου, 1 7 στη 2α και 8 στη
3η). Εάν συνυπολογισθούν και τα 4
µαθήµατα των τελικών πανελληνίων, το
σύνολο των εξεταζόµενων µαθηµάτων
φτάνει τα 43.

Επίσης, την µετάβαση των
µαθητών από την µια τάξη στην άλλη, θα
δυσκολέψουν δύο αλλαγές. 1 ον :
ανεβαίνει από το 9,5 στο 1 0 ο µέσος όρος
για την προαγωγή του µαθητή στην
επόµενη τάξη, και 2ον : ο µαθητής για να
προαχθεί, πρέπει να έχει τουλάχιστον 1 0
στα της Γλώσσας, Αρχαία, Νέα και
Λογοτεχνία, και των Μαθηµατικών,
Άλγεβρα και Γεωµετρία συν του γεγονότος
πως θα πρέπει συµπληρώνει µέσο όρο 8
σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα µαθήµατα.
Τα εµπόδια αυτά σίγουρα θα αυξήσουν το
ποσοστό αποτυχίας των µαθητών να
προαχθούν από τάξη σε τάξη και να
πάρουν απολυτήριο. Μέχρι σήµερα στις
πανελλαδικού τύπου εξετάσεις, ο ένας
στους τρεις υποψηφίους, συγκεντρώνει
µέσο όρο κάτω από 1 0.

Το δύσκολο πια δεν θα είναι να
περάσεις στις πανελλαδικές αλλά το… να
φτάσεις στις πανελλαδικές !

Ο ι «αδύναµοι» µαθητές δύσκολα
θα περνάνε όλα τα µαθήµατα κάθε τάξης
αφού πλέον θα έχουν µόνο κατά 50% τη
«βοήθεια» του καθηγητή τους. Η γραπτή
εξέταση θα είναι σε θέµατα της «τράπεζας
θεµάτων», ενιαία για όλα τα σχολεία της
Ελλάδας. Οι δε «καλοί» µαθητές θα
κυνηγάνε κάθε βαθµό σε όλα τα µαθήµατα
αφού ο µέσος όρος των τάξεων του
λυκείου θα είναι ο 5ος βαθµός τους για την
εισαγωγή στα πανεπιστήµια.

Όσον αφορά τα ΕΠΑΛ, το σύστηµα
είναι νοκ άουτ. Όσοι δεν βγάζουν γενικό
µέσο όρο 1 0 θα επαναλαµβάνουν την
τάξη, αφού µετεξεταστέοι προβλέπονται
µόνο στο γενικό λύκειο. Οι προϋποθέσεις
για τη προαγωγή και την απόλυση από το
λύκειο (γενικό και επαγγελµατικό) γίνονται

αυστηρότερες και ορίζεται όριο ηλικίας για
τους µαθητές. Κλείνοντας τα είκοσι
απαγορεύεται να συνεχίζουν τη φοίτησή
τους στο νέο λύκειο.

Ο ι καλοί µαθητές δεν θα έχουν
πρόβληµα να περνάνε τις τάξεις. Εάν
όµως βγάλουν χαµηλότερους βαθµούς
από αυτούς που περιµένουν, αυτό πιθανά
να εκλαµβάνεται ως προειδοποίηση ότι
«δεν µπορείς παραπάνω, ως εδώ είσαι.
Εγκατέλειψε το Γενικό Λύκειο η’, έστω, την
επιθυµία να δώσεις εισαγωγικές εξετάσεις.
∆εν θα τα καταφέρεις … ». Οι αποτυχίες
και οι απογοητεύσεις σε αυτή την πορεία
είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα υπάρξουν.
Αυτό το µοντέλο εφαρµόζεται δεκαετίες
τώρα στη Βρετάνια και τη Γερµανία και
έχει ως αποτέλεσµα να «φτάνουν» τελικά
στις εισαγωγικές εξετάσεις µόνο το 20-
30% των παιδιών του Λυκείου. Από ότι
φαίνεται αυτός είναι και ο στόχος του
υπουργείου. Λιγότεροι µαθητές, λιγότερα
σχολεία, λιγότεροι υποψήφιοι, λιγότερα
πανεπιστήµια, λιγότεροι καθηγητές.Φτηνοί
και αγράµµατοι εργάτες λοιπόν, που θα
χειραγωγούνται εύκολα.

Θάνατος στους µέτριους.

ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ∆ΕΙΤΕ ΠΩΣ
ΧΕΙΡΑΓΩΓΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΟΣΟΝ
ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Προοπτικές των επαγγελμάτων
στην περίοδο της κρίσης», του «κυρίου»
Θεόδωρου Κατσανέβα, αφού πρώτα σας
δώσω ένα σύντοµο βιογραφικό του.
Θεόδωρος Κατσανέβας (Από τη
Βικιπαίδεια, την ελεύθερη
εγκυκλοπαίδεια):Ο Θεόδωρος
Κατσανέβας είναι Έλληνας ακαδηµαϊκός
και πολιτικός. Έχει διατελέσει Πρόεδρος
του Ο.Α.Ε.∆. (1 981 -1 985), ∆ιοικητής του
Ι .Κ.Α. (1 985-1 989) και βουλευτής του
ΠΑΣΟΚ στην εκλογική περιφέρεια Β'
Αθήνας (1 989-2004) (Ούτε µέρα
άνεργος).Για ένα διάστηµα ήταν γαµπρός
του Ανδρέα Παπανδρέου, ως σύζυγος της
κόρης του Σοφίας (Υπερωρίες).

Επιλογή επαγγελµάτων µε
θετικές προοπτικές

Πληροφορικός, Πληροφορικός-
Οικονοµολόγος,Πληροφορικός-Μηχανικός,
Πληροφορικός-Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικός διαδικτύου,
Τηλεπληροφορικός, Πληροφορικός
ψηφιακής εικόνας, Οικονοµολόγος,
Οικονοµολόγος διοίκησης ή πωλήσεων,

Φοροτεχνικός, Ορκωτός λογιστής,
Στέλεχος τουριστικών επιχειρήσεων,
Στέλεχος δηµοσίων σχέσεων, Πωλητής,
Ξεναγός, Εµποροπλοίαρχος, Μηχανικός
εµπορικού ναυτικού, Μηχανολόγος -
Μηχανικός, Γεωλόγος, Μεταλλειολόγος
Τεχνολόγος τροφίµων, Ελεγκτής
ποιότητας, Τεχνολόγος µουσικών
οργάνων, Μηχανικός ενέργειας, Τεχνικός
φυσικού αερίου, Τεχνολόγος-Ακτινολόγος,
Τεχνολόγος ιατρικών µηχανηµάτων,
∆άσκαλος, Κοινωνικός Λειτουργός,
Ειδικός για ΑΜΕΑ, Νοσηλευτής, Βοηθός
νοσοκόµος, Αισθητικός, Λογοθεραπευτής,
Φυσιοθεραπευτής, Ιατρικός επισκέπτης,
Γεωπόνος, Τεχνολόγος- Ζωοτεχνικός,
Κτηνίατρος, Ιχθυολόγος, Ποτοποιός,
Οινολόγος, Μάγειρας, Ζαχαροπλάστης,
Κοµµωτής, Επιπλοποιός, Ξυλουργός,
Καραβοµαραγκός, Ηλεκτρολόγος,
Ηλεκτροτεχνίτης, Ψυκτικός, Αλουµινάς,
Υδραυλικός, Σοβατζής, Πλακάς,
Μαρµαράς, Ιδιωτικός αστυνοµικός
ασφαλείας, Κηπουρός, Επαγγελµατίας
οδηγός, Χειριστής βαρέων οχηµάτων και
κλάρκ, Παρκαδόρος, ∆ιανοµέας
εµπορευµάτων και έτοιµου φαγητού,
Φορτοεκφορτωτής, Καθαριστής, Οικιακός
βοηθός. Σας θυµίζουν κάτι τα
υπογραµµισµένα ; ; ;

Επιλογή επαγγελµάτων µε
αρνητικές προοπτικές

Πολιτικός Μηχανικός, Αρχιτέκτονας-
Μηχανικός,Γιατρός, Οδοντίατρος,
Φαρµακοποιός, Βιολόγος, Χηµικός,
Γενετιστής,Χρηµατιστής, Ασφαλιστής,
Τραπεζικός υπάλληλος, Πιλότος,
Ιπτάµενος φροντιστής, ∆ιαιτολόγος,
Αστρονόµος, Σεισµολόγος,Τεχνολόγος,
Κλωστοϋφαντουργός,
Αεροναυπηγός,∆ικηγόρος,
∆ηµοσιογράφος, Ψυχολόγος, Πολιτικός
Επιστήµονας, Κοινωνιολόγος, ∆άσκαλος,
Εκπαιδευτικός, Φιλόλογος, Θεολόγος,
Ιστορικός, Αρχαιολόγος, Γεωγράφος,
Λαογράφος, Ανθρωπολόγος, ∆ιεθνολόγος,
Μαθηµατικός, Φυσικός, Γυµναστής,
Νηπιαγωγός, Ηθοποιός, Μουσικός,
Σκηνοθέτης, Χορευτής, Θεατρολόγος,
Γραφίστας, ∆ιακοσµητής, Μακιγιέρ.

Εδώ εκτός από τις κατηργηµένες
ειδικότητες των ΕΠΑΛ - ΕΠΑΣ, έχουµε την
εκ του πονηρού απαξίωση πολλών
άλλων. Η συνεχεία επί της … οθόνης των
άµεµπτων καναλιών µας…

Πάντσιος Γιώργος

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ

για το

«ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ»
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Ο Υπουργός
Οικονοµικών Γιάννης
Στουρνάρας εν µέσω του
καλοκαιριού έδωσε µια
πολύ ενδιαφέρουσα
συνέντευξη.

Από την συνέντευξη
φαίνονται ξεκάθαρα οι
προθέσεις της κυβέρνησης
και φυσικά του ιδίου, να
τηρήσει τις υποσχέσεις που
εδόθησαν στην τρόικα για
εξασφάλιση πρωτογενούς
πλεονάσµατος ακόµη και
στον φετινό προϋπολογισµό
και για αντιστροφή της ύφεσης από τις αρχές του επόµενου έτους.

Οι δηµοσιογράφοι πίεσαν τον Υπουργό να αναφερθεί στο πιθανό
χρηµατοδοτικό κενό των 11 δις που φαίνεται να υπάρχει για το διάστηµα 201 4-201 6,
αλλά η απάντηση ήταν ξεκάθαρα καθησυχαστική, αφού φαίνεται ότι οι εταίροι µας
έχουν δεσµευτεί πως αν τηρήσουµε τα υποσχόµενα θα βρεθεί λύση σε αυτό το
πρόβληµα, µε δεδοµένο ότι µέχρι τον Αύγουστο του 201 4 δεν υπάρχει κάποιο
χρηµατοδοτικό κενό.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, σε περίπτωση που δεν
έρθουν τα επιθυµητά οικονοµικά αποτελέσµατα, ήταν ξεκάθαρος ότι δεν υπάρχει
λόγος εναλλακτικού σχεδίου αφού έχει επιτευχθεί µεγάλο µέρος των στόχων
και έχουν συµφωνηθεί όλες οι λεπτοµέρειες µε το Eurogroup και την Τρόικα, ενώ σε
επόµενη ερώτηση συµπλήρωσε πως ουσιαστικά αυτό που αποµένει είναι η
εφαρµογή κάποιων ήδη αποφασισµένων µέτρων και η βελτίωση των εσόδων µέσα
από την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Σε ερώτηση για το εάν τα πολιτικά µαθηµατικά εµποδίζουν την κυβέρνηση να
πάρει νέα µέτρα λιτότητας, απάντησε πως ο στόχος πια δεν είναι η λιτότητα αλλά το
πως θα συνδυαστεί η δηµοσιονοµική προσαρµογή µε την επιστροφή στην
οικονοµική ανάπτυξη, σε κάθε περίπτωση όµως δήλωσε πως η κυβέρνηση
διατηρεί την απαραίτητη πλειοψηφία για την στήριξη των απαραίτητων
αλλαγών.

Για το ΦΠΑ στην εστίαση φάνηκε ότι συνδύασε την εφαρµογή του µέτρου µε το
κυνήγι της φοροδιαφυγής που µαζί µε την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων είναι το µεγάλο στοίχηµα της υπουργίας του.
Προφανώς η συνέντευξη δεν έδωσε συνταρακτικές ειδήσεις, εκτός ίσως από
την παραδοχή ότι τα µέτρα λιτότητας έχουν εξαντλήσει την
αποτελεσµατικότητά τους και τώρα αναζητούνται άλλες λύσεις και βέβαια το
γεγονός ότι όλη η στρατηγική της κυβέρνησης είναι να πετύχει όσα έχουµε υποσχεθεί
και µετά να πετάξουµε το µπαλάκι στους Ευρωπαίους που ρητά δήλωσαν πως µετά
το πρωτογενές πλεόνασµα, θα αναλάβουν πρωτοβουλία για την διαχείριση του
χρέους.

Η αντιπολίτευση όπως ήταν αναµενόµενο αντέδρασε, στην συνέντευξη, χωρίς
όµως κάποιο επιχείρηµα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

-Επανέφερε στο προσκήνιο τις προχθεσινές δηλώσεις του υπουργού για τον
σεβασµό που τρέφει στον Σόιµπλε, δηλώνοντας “Ο κ. Στουρνάρας θαυµάζει τον κ.
Σόιµπλε και εναρµονίζεται πλήρως µαζί του στην καταστροφική µνηµονιακή πολιτική
της ακραίας λιτότητας. Την ίδια στιγµή, ο Υπουργός Οικονοµικών εκβιάζει εκ νέου την
κοινωνία µε ανθρωποθυσίες στο βωµό των δόσεων και βάζει και ο ίδιος την
υπογραφή του µαζί µε αυτή του Πρωθυπουργού στην επιστολή προς τους δανειστές,
δεσµευόµενοι από κοινού για νέα µέτρα το Σεπτέµβρη. Ωστόσο, υπάρχει
εναλλακτικός δρόµος, κι αυτός περνάει µέσα από την ακύρωση των µνηµονίων και
την ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής και της κυβέρνησης, ως βασική προϋπόθεση
για να σταµατήσει ο κατήφορος και να δοθεί ελπίδα και προοπτική στην κοινωνία και
τη χώρα".

"Τη στιγµή που ο φτωχοποιηµένος ελληνικός λαός δεν ανέχεται πλέον τα
χαράτσια και τις κατασχέσεις στην ιδιωτική του περιουσία, ο γνωστός
Υποστηρικτής του µνηµονίου κ. Στουρνάρας επιµένει στην αντικοινωνική του
πολιτική, η οποία έχει µετατρέψει την Ελλάδα µας σε ένα απέραντο κοινωνικό
νεκροταφείο. Μόνη λύση, είναι η διαγραφή του χρέους και η εκδίωξη της
τρόικας από την πατρίδα µας, προκειµένου να ξαναπάρουµε πίσω την
Ελλάδα".

Συνέντευξη του
Αναπληρωτή
Υπουργού
Οικονοµικών,
κ. Χρήστου
Σταϊκούρα,
σε Κυριακάτικη
Εφηµερίδα.

Μήπως είναι υπεραισιόδοξες οι
εκτιµήσεις σας ότι θα υπάρχει
πρωτογενές πλεόνασµα στο τέλος του
χρόνου;

Τα πρόσφατα στοιχεία για το πρώτο
οκτάµηνο του έτους δείχνουν ότι η εκτέλεση
του προϋπολογισµού εξελίσσεται
ικανοποιητικά. Προσεγγίζουµε όλο και
περισσότερο το στόχο της επίτευξης
πρωτογενούς πλεονάσµατος σε επίπεδο
Γενικής Κυβέρνησης στο τέλος του χρόνου.
Εκτιµούµε ότι το 201 3, λαµβανοµένου
βεβαίως υπόψη ότι στην οικονοµία οι
αβεβαιότητες δεν είναι µηδενικές, θα κλείσει
µε πρωτογενές πλεόνασµα. Η εκτίµηση
αυτή είναι προϊόν ρεαλιστικής ανάλυσης των
δεδοµένων και όχι διάθεσης για
πανηγυρισµούς.

∆έχεστε κριτική ότι λίγο - πολύ
"µαγειρεύετε" το πλεόνασµα, ότι η
Τράπεζα της Ελλάδος µε τις δικές της
µετρήσεις παρουσιάζει έλλειµµα και όχι
πλεόνασµα.

Η διαφορά στα αποτελέσµατα των
µετρήσεων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους και της Τράπεζας της Ελλάδος,
οφείλεται στο γεγονός ότι µετρώνται εξ
ορισµού διαφορετικά µεγέθη, µε
διαφορετικές µεθοδολογίες µέτρησης. Για
παράδειγµα, η Τράπεζα της Ελλάδος, σε
αντίθεση µε το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους, δεν ξεχωρίζει από το σύνολο των
δαπανών αυτές που αφορούν την εξόφληση

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

από τον Γιάννη Κεχαγιά

συνέχεια στη σελίδα 5
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υποχρεώσεων φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης των προηγούµενων χρόνων,
ούτε συνυπολογίζει τα έσοδα από τη
µεταφορά των αποδόσεων των ελληνικών
οµολόγων από τις κεντρικές τράπεζες του
Ευρωσυστήµατος.

Εάν, λοιπόν, ληφθούν υπόψη,
µόνο αυτά τα δύο στοιχεία, τότε η
διαφορά µεταξύ των δύο µετρήσεων
σχεδόν µηδενίζεται.

Αυτή είναι η αλήθεια. Φρονώ ότι οι
δηµόσιοι θεσµοί πρέπει να εξηγούν τα
πάντα στους πολίτες ώστε να ενισχύουν
διαρκώς τη σχέση εµπιστοσύνης µαζί
τους. Το ΓΛΚ λειτουργεί µε βάση αυτή την
αρχή και προφανώς δεν αναπτύσσει
λογικές «τριβής» µε κανέναν. Ο καθείς εφ’
ω ετάχθη. Η χρήση των αναγκαίων
τακτικών ανακοινώσεων των αρµόδιων
φορέων ως αφορµή για χωρίς ουσία
σκιαµαχίες, δεν ωφελεί τη χώρα.

Με την φοροδοτικήικανότητα των πολιτών να έχειεξαντληθεί ειλικρινά πιστεύετε ότιθα εισπραχθούν τα 7,5 δισ. ευρώαπό φόρους όπως έχετεπροϋπολογίσει έως τέλος τουχρόνου;
Σε καµία περίπτωση το Υπουργείο

Οικονοµικών δεν αγνοεί ότι η φοροδοτική
ικανότητα των περισσοτέρων νοικοκυριών
και επιχειρήσεων έχει καταστεί
προβληµατική. Τα βάρη για τους πολλούς
είναι δυσβάσταχτα. Σε αυτές τις δύσκολες
συνθήκες προωθεί την όλο και δικαιότερη
κατανοµή των βαρών, τη διεύρυνση της
φορολογικής βάσης, το χτύπηµα της
φοροδιαφυγής και την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας του
φοροεισπρακτικού µηχανισµού. Τις
δυσκολίες στις οποίες αναφέρεστε τις
έχουµε συµπεριλάβει στο δηµοσιονοµικό
προγραµµατισµό µας. Η εφαρµογή αυτού
του προγράµµατος εξελίσσεται
ικανοποιητικά. Προσδοκώ ότι µε τη
συµβολή όλων θα εξελιχθεί οµαλά. Μια
κακή πορεία των εσόδων δεν θα
επηρέαζε το πλεόνασµα;Βεβαίως και θα
το επηρέαζε αφού αποτελεί τον ένα εκ
των δύο όρων της διαφοράς. Όπως όµως
προανέφερα η εξέλιξη και των δύο όρων
της διαφοράς είναι ικανοποιητική. Προς
επίρρωση των ανωτέρω σηµειώνω ότι
κατά το πρώτο δεκαήµερο του
Σεπτεµβρίου τα έσοδα είναι αυξηµένα
κατά 20% σε σχέση µε την ίδια περίοδο
του 201 2. Συνεπώς µπορεί να είµαστε
συγκρατηµένα, αλλά ρεαλιστικά
αισιόδοξοι.

Τι άλλο θα ήταν καλό να
αποφευχθεί για να επιτευχθεί ο στόχος
του πλεονάσµατος;

Οπωσδήποτε θα πρέπει να
αποφευχθεί η απόκλιση από τη χρηστή
και λελογισµένη διαχείριση των δηµόσιων

οικονοµικών από όλα τα Υπουργεία, από
όλους τους εµπλεκόµενους. Οι όποιοι
κίνδυνοι προέρχονται από υπερβάσεις
δαπανών στο χώρο της υγείας ή
υστερήσεις εσόδων στην περιοχή των
ασφαλιστικών ταµείων, µετριάζονται.
Σηµειώνω επίσης ότι από το αποθεµατικό
του κράτους, που χειρίζεται το ΓΛΚ, µέχρι
το τέλος Αυγούστου έχει δαπανηθεί το
30% του διαθέσιµου στον κρατικό
προϋπολογισµό ποσού, ενώ το 201 2 είχε
δαπανηθεί το 70%. Μάλιστα το ποσό αυτό
έχει διατεθεί για την κάλυψη έκτακτων,
κυρίως, κοινωνικών αναγκών.

Γιατί η κυβέρνηση δεν βάζει
τώρα στη διαπραγµάτευση µε την
τρόικα τη µείωση του ειδικού φόρου
πετρελαίου θέρµανσης όπως αφήσατε
να εννοηθεί στη συνέντευξή σας τον
Αυγούστου; Θα πρέπει να παγώσουν
οι Έλληνες ένα χειµώνα ακόµη;

Η διαπραγµάτευση µε τους
εταίρους και δανειστές µας είναι συνεχής
και δυναµική.Και σ’ αυτή επιδιώκουµε να
προσερχόµαστε µε τεκµηριωµένες θέσεις
ώστε να επιτυγχάνουµε το µέγιστο των
επιδιώξεών µας. Αυτό επιδιώκουµε
σχετικά και µε το πετρέλαιο θέρµανσης,
από τον περασµένο Απρίλιο όταν
αξιολογήσαµε την υλοποίηση του µέτρου.
Μέτρο µε δύο διαστάσεις. Η µία αφορά το
επίπεδο του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
λαµβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα
πάταξης του λαθρεµπορίου, και η άλλη το
εύρος της επιδότησης στις ασθενέστερες
εισοδηµατικά οµάδες για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος. Εκτιµώ
ότι τελικά θα πετύχουµε το βέλτιστο
αποτέλεσµα.

Ο πρωθυπουργός από τη ∆ΕΘ
έστειλε το µήνυµα “τέλος στην εποχή
των µνηµονίων”. Αυτό σηµαίνει ότι η
χώρα δεν θα δεχθεί να πάρει άλλο
δάνειο;

Αυτό για το οποίο µπορώ να σας
διαβεβαιώσω είναι ότι προσπαθούµε
εντατικά ώστε η χώρα να βγει το ταχύτερο
δυνατόν από το ανηφορικό τούνελ στο
οποίο τροχοδροµήθηκε το Μάιο του 201 0.

Η κυβέρνηση έχει δική της
πρόταση για το χρέος; Ποια λύση θα
καταθέσει στη διαπραγµάτευση µε
τους δανειστές της η οποία θα
κλιµακωθεί µετά τις γερµανικές
εκλογές;

Το ζήτηµα της µακροχρόνιας
βιωσιµότητας του δηµοσίου χρέους
παραµένει ανοικτό, όπως άλλωστε
προκύπτει και από την απόφαση των
εταίρων µας στα τέλη του 201 2.
Οφείλουµε, λοιπόν, να το
αντιµετωπίσουµε ριζικά. Και για να το
πετύχουµε αυτό πρέπει αφενός να
τηρήσουµε τις δεσµεύσεις µας και
αφετέρου να αξιώσουµε από τους
εταίρους και δανειστές να τηρήσουν τα
υπεσχηµένα ώστε να υπάρξει ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους που θα
διασφαλίσει τη βιωσιµότητά του. Λύσεις
και τεχνικές υπάρχουν. Προς το παρόν,
ας µείνουµε σε αυτά.

Το “κούρεµα” που προτείνει το
∆ΝΤ δεν είναι µια ριζική λύση; Οι άλλες
δεν παρατείνουν την οµηρία της
χώρας στα µνηµόνια;

Υπάρχουν τρόποι για τη ριζική
αντιµετώπιση του ζητήµατος. Θα µου
επιτρέψετε να µην υπεισέλθω σε βάθος.
Όµως, σας διαβεβαιώνω ότι, µέσα από
διαπραγµάτευση, θα αναζητήσουµε τη
βέλτιστη διαδικασία.

Θα αποµείνει στη χώρα µια
σοβαρή αµυντική βιοµηχανία; Πόσες
απολύσεις θα γίνουν; 500; 1 000;

Η βούλησή µας είναι σαφής. Η
χώρα να διατηρήσει αµυντική βιοµηχανία.
Επίσης, είναι ξεκάθαρο ότι στον εν λόγω
κλάδο απαιτείται αναδιάρθρωση αλλά και
εναρµόνιση µε το ευρωπαϊκό δίκαιο
σχετικά µε τις κρατικές ενισχύσεις. Σε
αυτό το πλαίσιο θα επιλεγεί η λύση που
θα διασφαλίζει το εθνικό και δηµόσιο
συµφέρον κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.

Φοβάστε “ατύχηµα”;
Πεδίο για πολιτικό «ατύχηµα» δεν

υπάρχει. Για τον καθένα µας υπάρχει
µόνο περιθώριο για ρεαλιστική ανάλυση
των δεδοµένων και τοποθέτηση, µε
ευθύνη, επί της πορείας της χώρας.
Εκτιµώ ότι η χώρα, θα βαδίσει
δηµοκρατικά, συντεταγµένα και σοβαρά
προς το µέλλον, µε όλες τις πολιτικές,
κοινωνικές και οικονοµικές δυνάµεις της.

Κεχαγιάς Γιάννης

συνέχεια από τη σελίδα 4
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Η Ρωσική Επανάσταση ήταν µια σειρά από µεγάλα
ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στη Ρωσία στα τέλη του
1 9ου και αρχές του 20ου αιώνα. ∆εν σφράγισαν µόνο την
ιστορική πορεία της χώρας αυτής, αλλά επηρέασαν καθοριστικά
ολόκληρη τη νεότερη παγκόσµια ιστορία. Έχει χαρακτηριστεί ως
ένα από τα µεγαλύτερα ιστορικά γεγονότα της ανθρωπότητας.
Ουσιαστικά η "Ρωσική Επανάσταση" ξεκινά το 1 905 ενώ ακόµη
µαίνονταν ο Ρώσο-ιαπωνικός πόλεµος, ο οποίος κατέληξε σε
στρατιωτική ήττα της Ρωσίας, αφού προκάλεσε τεράστιες
απώλειες ανθρώπινων ζωών. Η αλληλουχία διαφόρων
γεγονότων που συνέβησαν, οδήγησαν στην εξέγερση των
εργατών και αγροτών κυρίως τους µήνες Φεβρουάριο και
Οκτώβριο του 1 91 7, εξ ου και η ονοµασία τους, Φεβρουαριανή
και Οκτωβριανή επανάσταση αντίστοιχα. Όπως η µεγάλη
Γαλλική Επανάσταση του 1 789, έτσι και η Ρωσική του 1 91 7
αποτελούν κεφαλαιώδους σηµασίας ορόσηµα στη
µακραίωνη και πολύµοχθη πορεία των λαών της Γης για
την πραγµατοποίηση του ιδεώδους της ελευθερίας και της
κοινωνικής δικαιοσύνης. Η Ρωσική Επανάσταση γεννήθηκε
σε µια κρίσιµη για την ανθρωπότητα στιγµή, σ` ένα κλίµα
γενικότερα ευνοϊκό για την εξέλιξή της.

Το 1 905 στάθηκε η µεγάλη δοκιµή της επανάστασης
του 1 91 7. Πράγµατι, τον Ιανουάριο τους έτους αυτού κηρύχτηκε
γενική απεργία στα εργοστάσια της Πετρούπολης. Στις 9
Ιανουαρίου, ηµέρα Κυριακή, χιλιάδες άοπλων µε εικόνες και
πορτρέτα του τσάρου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των
χειµερινών ανακτόρων της Πετρούπολης. Ο τσάρος δε δέχτηκε
ν` ακούσει τα αιτήµατα του πλήθους και διέταξε τη φρουρά του
να διαλύσει τους συγκεντρωµένους, µε αποτέλεσµα η
χιονισµένη πλατεία να βαφτεί µε το αίµα εκατοντάδων νεκρών.

Στις 1 5 Ιουνίου του 1 905 τµήµατα στρατού και ναυτικού
στασιάζουν , ενώ το θωρηκτό Ποτεµκιν καταλαµβάνεται από
τους ναύτες. Στις 7 ∆εκεµβρίου ξέσπασε γενική απεργία στη
Μόσχα, που εξελίχτηκε σε ένοπλη εξέγερση, η οποία τελικά
πνίγηκε στο αίµα. Τα
γεγονότα αυτά, µολονότι
δεν πέτυχαν, έδωσαν την
ευκαιρία στους αγρότες
και στους εργάτες να
οργανωθούν σε οµάδες
τα λεγόµενα Σοβιέτ και να
προετοιµαστούν
κατάλληλα για το
αποφασιστικό και
νικηφόρο χτύπηµα. Τα
Σοβιέτ ήταν συμβούλια με
τοπικό χαρακτήρα στα
οποία εκλέγονταν εργάτες,
αγρότες και στρατιώτες
αντιπρόσωποι του λαού.
Μπροστά σε αυτή την
κατάσταση ο Τσάρος

αναδιπλώνεται και αναγγέλλει τη ίδρυση ενός νοµοθετικού,
κοινοβουλευτικού σώµατος (∆ούµα) µε καθολική ψηφοφορία. Η
Ρωσία µετατρέπεται σε συνταγµατική µοναρχία. Η Ρωσική
αστική τάξη καταλαβαίνει ότι δίπλα στους γαιοκτήµονες και την
τσαρική γραφειοκρατία, αποκτά τα δικά της ερείσµατα στον
κρατικό µηχανισµό. Έτσι η Αστική τάξη συµβιβάζεται µε την
µοναρχία από φόβο απέναντι στην κινητοποίηση των εργατών.
Όµως οι ∆ούµες ουσιαστικά απέτυχαν στο έργο τους, λόγω της
αντίδρασης του τσάρου στις µεταρρυθµίσεις και του
απολυταρχικού πρωθυπουργού του Στολίπιν.

Προς το τέλος του Φεβρουαρίου του 1 91 7 άρχισε η
εργατική επανάσταση στην Αγία Πετρούπολη ξεκίνησε µε
τεράστιες απεργίες και δυναµικές διαδηλώσεις, που αργότερα
εξελίχτηκαν σε οργανωµένο επαναστατικό κίνηµα. Ο πρόεδρος
της τέταρτης ∆ούµας Ροντζιάνκο µαζί µε την εκτελεστική
επιτροπή του σοβιέτ ζήτησαν την παραίτηση του τσάρου
Νικόλαου Β΄ ο οποίος έχοντας χάσει πλέον τον έλεγχο του
στρατού, υποχρεώθηκε σε παραίτηση. Εγκατέλειψε την εξουσία
στις 1 5 Μαρτίου 1 91 7. Ο διάδοχός του δούκας Μιχαήλ
Αλεξάνδροβιτς, αρνήθηκε να δεχτεί τις ευθύνες του θρόνου. Έτσι
ανατράπηκε οριστικά η µοναρχία στη Ρωσία και µαζί της η
φεουδαρχική απολυταρχία. Προσωρινά ανέλαβε πρωθυπουργός
ο πρίγκιπας Λβοφ, ο οποίος αντιπροσωπεύοντας τα
συµφέροντα της αστικής τάξης διακήρυξε ότι θα συνέχιζε την
ένοπλη σύγκρουση µε τη Γερµανία µέχρι την τελική νίκη της
Ρωσίας στον Α΄ Παγκόσµιο πόλεµο και ότι θα εφάρµοζε
φιλελεύθερο πολιτικό πρόγραµµα µεταπολεµικά. Οι υποσχέσεις
αυτές δεν ικανοποίησαν το λαό, που περίµενε ριζικές αλλαγές
καθώς ζούσε µέσα στις κακουχίες του πολέµου, την πείνας και
την εξαθλίωση. Η προλεταριακή επανάσταση είχε γίνει κοινή
συνείδηση και µια αστική φιλελεύθερη δηµοκρατία φάνταζε
πλέον ξεπερασµένη.

Στις 4 Απριλίου, σε συγκέντρωση στην Αγία Πετρούπολη,
ο Λένιν ο όποιος εντωµεταξύ είχε επιστρέψει από την εξορία για

να βοηθήσει στην επικράτηση της
επανάστασης, αναπτύσσει τις
απόψεις του σχετικά µε την µετέπειτα
εξέλιξη της επανάστασης, ενώ οι
θέσεις του έµειναν στην Ιστορία σαν
«Θέσεις του Απρίλη». Οι θέσεις αυτές
υιοθετήθηκαν και από το Κόµµα ως
εγχειρίδιο για την ειρηνική µετεξέλιξη
της Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Ο
Λένιν, για την επίτευξη του στόχου
αυτού έθεσε δύο βασικούς άξονες,
την πάλη για να δοθεί η εξουσία στα
Σοβιέτ και την πάλη για κατάκτηση
της πλειοψηφίας αυτών, από τους
Μπολσεβίκους.

Το καλοκαίρι του 1 91 7 η
επαναστατική κρίση φτάνει στην
κορύφωση της. Οι στρατιώτες

Η Οκτωβριανή Σοσιαλιστική
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αρνούνται να πολεµήσουν και εγκαταλείπουν µαζικά το
µέτωπο, οι αγροτικές εξεγέρσεις πολλαπλασιάζονται, και οι
Μπολσεβίκοι αποκτούν την πλειοψηφία στα Σοβιέτ. Το
Κόµµα του Λένιν κατάφερε να τύχει υποστήριξης από µια πολύ
µεγάλη µερίδα των εργατών, αγροτών, νέων και γενικότερα είχε
µια σηµαντική θέση ανάµεσα στο λαό.

Μια µέρα πριν την επανάσταση 24 Οκτωβρίου οι
Μπολσεβίκοι καταλαµβάνουν στρατηγικά σηµεία όπως το
Κεντρικό Ταχυδροµείο, την Ηλεκτρική Εταιρεία κ.ά. Το επόµενο
πρωί η Πετρούπολη περνά στα χέρια των εξεγερµένων µαζών.
Η Κόκκινη Φρουρά συναντά ελάχιστη αντίσταση και ο Λένιν, µε
κίνδυνο να συλληφθεί µεταβαίνει στο Ινστιτούτο Σµόλνι. Τις ίδιες
µέρες πραγµατοποιείται το 2ο Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ.
Στο Συνέδριο των Σοβιέτ ο Λένιν, διακηρύσσει «Η εργατο –
αγροτική επανάσταση για την οποία µιλούσαν συνεχώς οι
Μπολσεβίκοι, πραγµατοποιήθηκε!»

Οι Μπολσεβίκοι διατηρούν τη µεγάλη πλειοψηφία µε 390
αντιπροσώπους. Όλη η εξουσία περνά στα Σοβιέτ µετά από την
ψήφιση διαγγέλµατος από τους εργάτες, τους στρατιώτες και
τους αγρότες ενώ παράλληλα ψηφίζονται, το «∆ιάταγµα για
την Ειρήνη» για τον τερµατισµό της συµµετοχής της
Ρωσίας στον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο και το «∆ιάταγµα για τη
γη» που εθνικοποιεί τη γη των µεγαλογαιοκτηµόνων και
την παραχωρεί στους αγρότες, όπως επίσης αφαιρεί από
τους ιδιοκτήτες τους και θέτει υπό τον έλεγχο των Σοβιέτ
όλες τις µεγάλες οικονοµικές µονάδες όπως εργοστάσια,
τράπεζες, µεταφορικά µέσα κ.ά.

Το όραµα του Λένιν δεν σταµατούσε στη Ρωσία. Ο
βασικός στόχος ήταν η Ρωσία να αποτελέσει το έναυσµα
για την πανευρωπαϊκή, και, στη συνέχεια, την παγκόσµια
επανάσταση. Η κύρια στόχευση ήταν η µετάδοση της
επανάστασης στη Γερµανία, η οποία θεωρούταν ως η
κοµβική χώρα για την Ευρώπη. Η Οκτωβριανή επανάσταση
ενέπνευσε άµεσα χιλιάδες αγωνιστές παγκοσµίως, όµως η
επανάσταση δεν απλώθηκε. Η τραγική κατάληξη της Ρόζας
Λούξεµπουργκ και του Καρλ Λίµπκνεχτ επισφράγισε τη
µαταίωση του σχεδίου για µια επιτυχή επαναστατική διαδικασία
και στη Γερµανία.

Στις 1 6 Ιουλίου 1 91 8 εκτελέστηκε ολόκληρη η Τσαρική
Οικογένεια. Αυτό που ακολούθησε ήταν ο Εµφύλιος Πόλεµος,
ανάµεσα στους οπαδούς
του τσάρου και τους
υποστηρικτές της
επανάστασης, στον οποίο
πόλεµο επικράτησαν
τελικά οι Μπολσεβίκοι. Ο
εµφύλιος πόλεµος έλιξε
µόλις τον Οκτώβριο του
1 920, οπότε η
επανάσταση αποδύθηκε
στην οικονοµική
ανασύνταξη και
αναδιοργάνωση της
χώρας µε σοσιαλιστικές
αντιλήψεις. Το κράτος
πήρε τη µορφή
οµοσπονδίας και
ονοµάστηκε Ένωση
Σοβιετικών
Σοσιαλιστικών
∆ηµοκρατιών ή
Σοβιετική Ένωση, όπως
καθιερώθηκε να λέγεται.

Αυτό ήταν και το πρώτο σοσιαλιστικό κράτος του κόσµου.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Επανάσταση ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΣΚΟΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ,
ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΜΙΑ Ι∆ΕΑ
Τώρα θυµηθήκανε όλοι την χρυσή αυγή; ; ;
Τώρα, για να πουλήσουν τον θάνατο ενός νέου

ανθρώπου; ; ;Όταν έκαναν «άλλου» είδους επιθέσεις,
ασχολιόντουσαν µόνο µε το l ifestyle των µελών της κάνοντάς
τους µόδα στα µάτια 1 3χρονων παιδιών. Καλύπτανε τους
γάµους τους και τα φλερτάκια τους. Τους
απενοχοποιούσανφτιάχνοντας τους το προφίλ του άντρακλα,
του παλικαριού που µοιράζει τρόφιµα, που θα καθαρίσει τον
τόπο µε «άλλο τρόπο».

Επειδή όµως το έγκληµα έχει και πολιτικό χαρακτήρα, ας
κάνουµε και µερικές πολιτικές σκέψεις για αυτό. Ερώτηµα:
«Ποιος ωφελείται πολιτικά από το έγκληµα;». Αυτός που
ωφελείται δεν είναι πάντα ο ένοχος, γιατί ειδικά στην πολιτική οι
συνέπειες µιας δολοφονίας µπορεί να είναι διαφορετικές από
αυτές που υπολόγιζαν όσοι τη σχεδίασαν. Πάντως από πολιτική
σκοπιά, πολύ δύσκολα µπορεί κανείς να υποθέσει ότι την
εντολή δολοφονίας την έδωσαν ηγετικά στελέχη πρώτης
γραµµής του κόµµατος στο οποίο ανήκει ο δράστης, εκτός πια,
αν µε κάτι, τα εκβίαζαν άλλοι κύκλοι. Η Χρυσή Αυγή πάντως
υφίσταται σοβαρή πολιτική ζηµιά µε τη δολοφονία που διέπραξε
ο δράστης.
Από την άλλη, κανένα αριστερό κόµµα δεν κερδίζει τίποτα

από αυτή την υπόθεση. Μια δολοφονία προκαλεί πάντοτε φόβο
στο λαό. Άλλο πράγµα να διαδηλώνεις και άλλο πράγµα να
απειλείσαι να µαχαιρωθείς. Οι µόνοι που ωφελούνται πολιτικά
είναι οι Σαµαράς Βενιζέλος. Όπως έγινε και στην περίπτωση
της Μαρφίν, έτσι και τώρα, ενώ όλη η Ελλάδα απεργούσε
εναντίον της κυβέρνησης, (ΟΛΜΕ, ΠΟΕ – ΟΤΑ, Α∆Ε∆Υ ΓΣΕΕ
κλπ), η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, υποχρέωσε όλους τους
Έλληνες να συζητούν για το έγκληµα. Αφήστε που η κυβέρνηση
της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ προβάλλεται τώρα ως εγγύηση για τα
«δύο άκρα».

Πιστεύω πως γίνετε µια προσπάθεια αποπροσανατολισµού
του λαού, ενόψει και του νέου µνηµονίου. Κόλπο που όπως έχει
αποδειχτεί, (έως τώρα), πιάνει πάντα. Και πριν φτάσουµε στον
επόµενο νεκρό, πρέπει ο καθένας µας αναλογισθεί, (αν θέλει),
το µερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Γιατί µε τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, όλοι έχουµε βάλει το λιθαράκι µας για το χτίσιµο
αυτού του µορφώµατος. Ευθύνοµαι και εγώ, που ως πατέρας
δεν συµβούλευα καθηµερινά τα παιδιά µου ώστε να
αποστρέφονται ότι τους προκαλεί φανατισµό, που έβλεπα
τις ακρότητες να γίνονται l ifestyle και γελούσα, που
παρακάλεσα τα λαµόγια τους πολιτικούς να βολέψουν εµένα (ή
το παιδί µου) κάπου στο δηµόσιο και τους έδωσα την ψήφο
µου, που δεν έκανα έστω και µια φορά απεργία και για αυτούς
που δεν µπορούν να κάνουν και τώρα δεν θα τους είχα
απέναντι µου αλλά µαζί µου, που επαναστατώ µόνο από τον
καναπέ και τον υπολογιστή µου, που περιµένω να
ξεκινήσουν πρώτα οι άλλοι ενώ αυτοί περιµένουν εµένα.

Πάντσιος Γιώργος



P2I: ΤΑ ΚΑΝΕΙ…
Α∆ΙΑΒΡΟΧΑ!

Μια µικρή εταιρία, η P2i, παρουσίασε µία τεχνική
αδιαβροχοποίησης αντικειµένων.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας ανέφεραν ότι σε έρευνες που
έκαναν, το 70% των κατόχων smartphone το χρησιµοποιούν στη
βροχή, το 61% το παίρνουν µαζί τους στη τουαλέτα ενώ το 56%
το χρησιµοποιεί στην παραλία. Το 33% των κινητών αυτών
παθαίνουν ζηµιά λόγω επαφής τους µε το νερό. Σύµφωνα δε µε τις έρευνες, οι άνδρες έχουν διπλάσιες πιθανότητες από τις
γυναίκες να βλάψουν το κινητό τους τηλέφωνο στη θάλασσα ενώ στις γυναίκες το κινητό πέφτει πολύ περισσότερες φορές από
τους άντρες στην τουαλέτα…

Εδώ έρχεται η σωτηρία από την P2i, που υπόσχεται κάτι διαφορετικό. Σε αντίθεση µε τις µέχρι τώρα γνωστές λύσεις
αδιαβροχοποίησης περίπλοκων αντικειµένων, (όπως για παράδειγµα τα κινητά Sony Xperia), η συγκεκριµένη επεξεργασία δεν
εµποδίζει το νερό στο να εισχωρήσει στη συσκευή. Αντίθετα, το νερό µπαίνει και κυκλοφορείανάµεσα στα κυκλώµατα, χωρίς
όµως να τα επηρεάζει ή να τα καταστρέφει

Ουσιαστικά το κάθε αντικείµενο περιβάλλεται µε ένα αόρατο 'νανοφίλµ' που αδιαβροχοποιεί πλήρως την κάθε επιφάνεια
χωρίς να επηρεάζει στο παραµικρό τη λειτουργικότητα.

Η εταιρεία δεν σχεδιάζει να αδιαβροχοποιεί αντικείµενα καταναλωτών, αφού προτιµά να απευθύνεται κατευθείαν στους
κατασκευαστές που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν την τεχνική αυτή.

Η Alcatel ήδη κυκλοφορεί 'αδιάβροχη' έκδοση των τελευταίων κινητών της.
Η P2i πάντως δεν αποκλείει στο µέλλον να προσφέρει υπηρεσίες αδιαβροχοποίησης στον τελικό καταναλωτή απευθείας.

Βικτώρια Μαργαρίτη

TypeScript

Τον Μάιο του 2012, H Microsoftπαρουσίασε μία νέα γλώσσαπρογραμματισμού με την ονομασίαTypeScript που φιλοδοξεί να δώσειτέλος ή καλύτερα να καλύψει τα κενάτης JavaScript.
Για την τυποποίηση καιμοντελοποίηση της νέας scriptingγλώσσας, ο κολοσσός του softwareεργάστηκε κατά τη διάρκεια των δύοτελευταίων χρόνων με τους AndersHejlsberg (C#, Turbo Pascal, Delphi)και Steve Lucco (Microsoft ChakraJavScript Engine).
H TypeScript χρησιμοποιεί τηβασική σύνταξη της JavaScriptπεριέχοντας ουσιαστικά μια σειράεπεκτάσεων προκειμένου οιπρογραμματιστές να μη χρειαστεί ναμάθουν μια νέα γλώσσα από το μηδένκαι είναι ανοιχτού κώδικα υπό την άδειατου Apache 2.0. Μια καινούργια έκδοσήτης παρουσιάστηκε φέτος τον Ιούλιοστο openSUSE 2013 που έγινε στηνΘεσσαλονίκη.
Εν αναμονή των εξελίξεων.

Βικτώρια Μαργαρίτη
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ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟΝ
ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟ
ΤΗΣ ∆.Ε.Η.

Μειώστε τον λογαργιασµό της
∆.Ε.Η. βάζοντας νυχτερινό ρεύµα.

Όλοι οι οικιακοί πελάτες έχουν τη
δυνατότητα να απολαµβάνουν αυτήν
την µείωση η οποία µπορεί να φτάσει
έως και το 45% από το συνολικό
λαγαριασµό!

Η ∆.Ε.Η. θέλει σαν παραγωγός αλλά και σα διανοµέας να έχει µια όσο το
δυνατόν σταθερότερη ζήτηση από τους καταναλωτές όλη την ώρα, όλες τις µέρες,
όλο τον χρόνο. Όµως αυτό δεν είναι εφικτό γιατί άλλη είναι η ζήτηση του
καλοκαιριού από του φθινοπώρου και άλλη η ζήτηση που υπάρχει την ηµέρα από
το βράδυ. Έτσι λοιπόν, δίνεται ένα οικονοµικό κίνητρο στους καταναλωτές να
χρησιµοποιήσουν σε περιόδους µειωµένης ζήτησης (off- peak) ρεύµα σε
χαµηλότερη τιµή µονάδας. Αυτό είναι το νυχτερινό ρεύµα και ενδείκνυται για
χρήσεις που είναι ενεργοβόρες και δαπανηρές όπως η φόρτιση των
θερµοσυσσωρευτών, τα πλυντήρια ρούχων και πιάτων, ο θερµοσίφωνας
κ.λ.π.
Για τη καλοκαιρινή περίοδο (Μάιος – Οκτώβριος) το νυχτερινό ρεύμα ισχύει από

23:00 έως 07:00, ενώ τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος  Απρίλιος) για την
ηπειρωτική χώρα και τα διασυνδεδεμένα νησιά είναι από 02:00 έως 08:00 και 15:00
έως 17:00 ενώ για τα μη διασυνδεμένα νησιά 02:00 έως 08:00 και 15:30 έως 17:30.

Για την υλοποίηση του νυχτερινού τιµολογίου πρέπει να επισκεφτείτε
οποιοδήποτε κατάστηµα της ∆ΕΗ, έχοντας µαζίσας την αστυνοµική σας
ταυτότητα και αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να:
- Υποβάλετε σχετική αίτηση και νέα Υπεύθυνη ∆ήλωση Εγκαταστάτη
Ηλεκτρολόγου (Υ∆Ε), στην οποία θα αναφέρεται ο αγωγός πρόσθετης
εξυπηρέτησης
- Υπογράψετε νέο συµβόλαιο στο όνοµά σας και
- Καταβάλετε 34€ + ΦΠΑ, που αποτελεί τη συµµετοχή σας στις δαπάνες στις
οποίες υποβάλλεται το ∆ίκτυο της ∆ΕΗ.
-Να τοποθετηθεί, εάν δεν υπάρχει ήδη, από ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ο
αγωγός πρόσθετης εξυπηρέτησης (χρώµατος µπλέ, διατοµής 1,5 mm.)
µεταξύ του µετρητή της ∆ΕΗ και του γενικού πίνακα της ηλεκτρικής σας
εγκατάστασης (απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του ιδιοκτήτη).

ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ



Πολλοί άνθρωποι αγαπούν τα σκυλιάαλλά διστάζουν να υιοθετήσουν ένα,λόγω της παραπληροφόρησης πουεπικρατεί στην χώρα μας. Οιανακρίβειες που έχουν ειπωθεί κατάκαιρούς από ανθρώπους που προφανώςδεν είχαν ποτέ σκύλο έχουν διχάσει την κοινή γνώμησχετικά με την απόκτηση ενός σκύλου , με την συμβίωσημαζί του και ακόμα περισσότερο με τα έξοδά του. Επίσηςπαρεξηγημένος είναι και ο όρος καθαρόαιμο αφού περάαπό ελάχιστες ράτσες όλες οι υπόλοιπες είναιδιασταύρωση που απλά καθιερώθηκε στο πέρασμα τουχρόνου. Ωστόσο είτε θέλει κάποιος να υιοθετήσει έναημίαιμο είτε ένα κάποιας συγκεκριμένης ράτσας καλό θαείναι να γνωρίζει κάποια πράγματα.
Η πρώτη επιφύλαξη , σχετικά με τηναπόκτηση ενός σκύλου, είναι το μικρόσπίτι ή διαμέρισμα. Όλοι θα έχετεακούσει την φράση "αν είχα κήπο ήβεράντα θα έπαιρνα σκύλο". Αυτή ηαντίληψη είναι εντελώς λανθασμένη γιατίο νόμος απαγορεύει την μόνιμη τοποθέτηση σκύλου σεβεράντες και κήπους . Πολλοί πάλι νομίζουν ότι ο σκύλοςτρέχει όλη μέρα και τον φυλακίζουμε γιατί το σπίτι δεν τουφτάνει Επίσης λανθασμένη είναι και η άποψη «έχω μικρόσπίτι θα πάρω μικρό σε μέγεθος σκύλο. Η συμπεριφοράτου σκύλου δεν έχει να κάνει με το μέγεθος του αλλάμε την ενεργητικότητά του. Πάρτε για παράδειγμα τονμεγάλο Δανό, ένα θηριώδες σκύλο καναπέ και ένα ΤζακΡάσελ (Jack Rassel), ένα μικροκαμωμένο σκύλο μεαστείρευτη ενέργεια.
Υπερβολικά λανθασμένη άποψη και είναικαι αυτή των εξόδων του σκύλου. Δενείναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι οσκύλος χρειάζεται «ένα σκασμό λεφτά»για να συντηρηθεί. Για να μπορέσουμε ναδούμε τα μηνιαία έξοδα ας μιλήσουμε με

αριθμούς. Θα πάρουμε ένα παράδειγμα έναν σκύλο μεσαίαςκατηγορίας (από 10 έως 20 κιλά). Μια μεσαίας ποιότηταςξηρή τροφή συσκευασίας 15kg κοστίζει από 35 έως 40ευρώ και με αυτή θα περάσουμε τουλάχιστον 2 μήνες.Σπρέι σιτρονέλλας από 6 έως 10 ευρώ κρατεί 1 με 2μήνες. Στο παράδειγμα θα χρησιμοποιήσουμε μία των 7ευρώ που διαρκεί ένα μήνα. Αντιπαρασιτικό χάπι Drontalκάθε 3 μήνες που κοστίζει 4 ευρώ ανά 10 κιλά. Για τονμεσαίας κατηγορίας σκύλο μας θα χρειαστούμε 2. Και τέλοςπεριλαίμιο Scalibor κάθε 4 μήνες με κόστος 16 ευρώ.Συνολικά τα μηνιαία έξοδα μας είναι: 33,5 ευρώ. Τα ετήσιαέξοδα του σκύλου μας είναι : αντιλυσσικό εμβόλιο από 15έως 40 ευρώ, ανάλογα τον κτηνίατρο, και γενικέςεξετάσεις αίματος μια φορά συνήθως κάθε τέλοςκαλοκαιριού από 25 έως 50 ευρώ. Αυτά είναι τα πάγιαέξοδα του τετραπόδου φίλου μας και προαιρετικά όποιοςθέλει μπορεί να τα αυξήσει ανάλογα με τις δυνατότητέςτου.
Τέλος υπάρχει και μια μερίδαανθρώπων που ενώ θέλουν ναυιοθετήσουν, φοβούνται να κάνουν τοπρώτο βήμα για να μην δεσμευτούν πρινκαν δουν αν μπορούν ναανταπεξέλθουν. Για όλες αυτές τιςκατηγορίες ανθρώπων η λύση είναι η προσωρινή φιλοξενία.Ουσιαστικά γίνεστε εθελοντής και φιλοξενείτε ένα σκύλοσπίτι σας για όσο χρονικό διάστημα εσείς μπορείτε. Ταέξοδά του μπορείτε να τα καλύψετε εσείς ή να έχετεκαι κάποια βοήθεια από την φιλοζωική και έτσικερδίζετε και οι τρεις. Εσείς την πολυπόθητη παρέαενός σκύλου , ο σκύλος ξεφεύγει από την ανιαρή ζωήστο καταφύγιο για να πάει στον καλύτερο φίλο του καιδίνετε την δυνατότητα στην φιλοζωική να βοηθήσει έναακόμα ζώο.

Νικολόπουλος Γιώργος

4 Οκτωβρίου : π α γ κ ό σ μ ι α
η μ έ ρ α α φ ι ε ρ ω μ έ ν η
σ τ α ζ ώ α !
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Μουντιάλ 2 0 1 4
Το Μουντιάλ του

201 4 θα διεξαχθεί στη
Βραζιλία, µια χώρα µε
τεράστια ποδοσφαιρική
παράδοση.
Η χώρα στην οποία
µεγαλούργησαν ο Πελέ,
ο µάγος της µπάλας, ο
Ριβελίνο, ο άνθρωπος µε
τα δυο πνευµόνια, ο
Σώκρατες, ο γιατρός των
γηπέδων, θα υποδεχτεί
ποδοσφαιριστές από 32 χώρες του κόσµου. Η συγκεκριµένη
διοργάνωση είναι η µεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση
στον κόσµο και αναδεικνύει διαχρονικά τους µεγαλύτερους
αστέρες.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό κοµµάτι, οι κύριοι
διεκδικητές του τίτλου είναι η Βραζιλία, η Αργεντινή, η
Ολλανδία, η Ισπανία και η Γερµανία. Από τα γήπεδα της
Βραζιλίας θα παρελάσουν ποδοσφαιριστές παγκοσµίου
κλάσεως, όπως οι Μέσι, Ρονάλτο, Ριµπερί, Φαλκάο, οι οποίοι
θα κονταροχτυπηθούν για την κατάκτηση του τροπαίου
προσφέροντας πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαµα. Ήδη η ζήτηση
των εισιτηρίων είναι τεράστια, αφού έχουν γίνει αιτήσεις για
πάνω από 4,5 εκατοµµύρια µαγικά χαρτάκια από τις
οµοσπονδίες των χωρών που συµµετέχουν. Εντυπωσιακό
είναι το γεγονός πως τα 3,5 περίπου εκατοµµύρια έχουν
ζητηθεί από τη βραζιλιάνικη ποδοσφαιρική οµοσπονδία, κάτι
που έρχεται σε αντίθεση µε την πληθώρα αντιδράσεων του
λαού της Βραζιλίας.

Οι περισσότεροι Βραζιλιάνοι αντιδρούν από την
αρχή µε τη διοργάνωση του µουντιάλ, γιατί, ενώ ζουν
κάτω από τα όρια της φτώχιας και δεν απολαµβάνουν
βασικά κοινωνικά αγαθά, η κυβέρνηση δίνει τεράστια
χρηµατικά ποσά για µια ποδοσφαιρική διοργάνωση.
Μάλιστα, έχουν καταστραφεί –µε κρατική εντολή- τεράστιες
δασικές εκτάσεις και παραδοσιακοί οικισµοί και στη θέση
τους έχουν κατασκευαστεί υπερσύγχρονα γήπεδα, αθλητικές
εγκαταστάσεις και πολυτελή ξενοδοχεία.

Από το καλοκαίρι
και µετά οι πολίτες
διεξάγουν ειρηνικές
διαδηλώσεις σε
µεγάλες πόλεις
όπως το Σάο
Πάολο, το Ρίο ντε
Τζανέιρο, το Μπέλο
και η Μπραζίλια.
Σκοπός τους είναι

να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους µε την επιλογή της
κυβέρνησης να δαπανήσει κρατικά κονδύλια στο µουντιάλ και
όχι στη βελτίωση της παιδείας και της υγείας. Ο παγκοσµίου
φήµης Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ριβάλντο τάχθηκε
υπέρ του λαού. Σε δηλώσεις του τόνισε πως η χώρα του
δε χρειάζεται το Παγκόσµιο Κύπελλο αλλά χρειάζεται
σχολεία και νοσοκοµεία. Μάλιστα έχει υπάρξει ο ίδιος θύµα
της ανύπαρκτης νοσοκοµειακής περίθαλψης αφού ο πατέρας
του πέθανε επειδή δεν τον περιέθαλψε κανένα νοσοκοµείο.

Παρ' όλες τις αντιδράσεις, το Παγκόσµιο Κύπελλο θα
διεξαχθεί το επόµενο καλοκαίρι στη Βραζιλία. Λαός και
ποδόσφαιρο θα γίνουν για άλλη µια φορά ένα αφού ως
γνωστόν «Το ποδόσφαιρο είναι το όπιο του λαού».

Ραντεβού στη σέντρα!

Τσουτσόγλου Μιχάλης

Ζ Υ Γ Ο Σ
23 Σεπτεµβρίου - 22 Οκτωβρίου

(Κυβερνήτης Πλανήτης : Αφροδίτη)

Τα γενικά χαρακτηριστικά

Ο Ζυγός είναι ο τύπος που έχει µεγάλη ανάγκη τη συνεργασία και
την συντροφιά των άλλων. Είναι ευαίσθητοι, βολικοί, συνεργάσιµοι
ενώ αντιπαθούν την τραχύτητα, κάθε µορφή βίας και την αδικία.
Σε γενικές γραµµές είναι σκεπτικιστές και διαθέτουν φωτεινό νου
και πνεύµα. Είναι ιδιαίτερα τρυφεροί και στο σπίτι τους
προσπαθούν πάντα, όπως και στην δουλειά τους, να επικρατεί
αρµονία και γαλήνη. Η φιλαρέσκειά τους τους κάνει γοητευτικούς,
συναρπαστικούς και καρδιοκατακτητές. Για να τους κερδίσει
κάποιος πρέπει πρώτα να τους κολακέψει και να συνεχίσει ύστερα
στην συζήτηση του µε πολύ χαµόγελο και ευχάριστη διάθεση.
∆ιαθέτουν χάρη και πειθώ, ενώ στο ύφος τους υπάρχει κάτι το
αριστοκρατικό και στο ντύσιµο τους κυριαρχεί το ραφινάτο γούστο.
Έχουν ικανότητες στρατηγικής τακτικής, γι ' αυτό και µπορούν να
πετύχουν κάτι, αρκεί να το επιδιώξουν και µπορούν µε σιγουριά να
καυχηθούν πως διαθέτουν τα προσόντα ενός καλού κριτή, γιατί
δεν είναι ψέµα. Ο Ζυγός όποιο επάγγελµα κι αν εξασκήσει, πάντα
θα προσπαθεί να εισάγει στη δουλειά του στοιχεία του εαυτού του.
Για παράδειγµα, θα προσπαθήσει να οργανώσει το περιβάλλον
του έτσι ώστε να υπάρχει αρµονία και καλή αισθητική. Ο Ζυγός
είναι αυτός που θα τοποθετήσει ένα βάζο µε φρέσκα λουλούδια
στο γραφείο του, θα φροντίσει να υπάρχει ένα αποσµητικό χώρου,
θα αρχειοθετήσει µε οµοιοµορφία τα έγγραφα και τα βιβλία του και
θα φροντίσει να παραδώσει µια όχι µόνο πρακτική άλλα και
καλαίσθητη δουλειά. Εποµένως η οµορφιά και η αρµονία
αποτελούν βασικά στοιχεία για εκείνον.

Μερικά από τα επαγγέλµατα που ταιριάζουν στον Ζυγό είναι:

-Μουσικός, ζωγράφος, µοντέλο, αισθητικός, σχεδιαστής µόδας,
χορευτής, αεροσυνοδός, ράφτης, κοµµωτής, σύµβουλος
οµορφιάς.
-Νοµικός, συµβολαιογράφος, γραµµατέας.
-∆ιπλωµάτης, στρατιωτικός, πολιτικός, κοινωνιολόγος, ξενοδόχος.

Κανελοπούλου Ντίνα
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Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σβ ι β λ ί α
Χέρμαν Μπροχ (Broch Hermann) Ο Χέρμαν Μπροχ γεννήθηκε στην Βιέννη το 1886. Αρχικά εργάστηκε

στο υφαντουργείο του πατέρα του, αλλά το 1925, όταν πλησίαζε τα σαράντα, εγκατέλειψε τη θέση του για
να σπουδάσει μαθηματικά, φιλοσοφία και ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης.

"Οι Υπνοβάτες" Η τριλογία του Χέρμαν Μπροχ που πρωτοδημοσιεύτηκε το 1932, θεωρείται σήμερα
ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης λογοτεχνίας καλύπτει 30 χρόνια (18881918) από
την ιστορία της Γερμανίας και όπου έρχονται να συναντηθούν η μυθιστορηματική αφήγηση με την ποίηση και τη φιλοσοφία

Μυθιστόρημα επιβλητικό μα και προφητικό, καθώς το κεντρικό του θέμα, η κατάρρευση των ηθικών αξιών, προοιωνίζεται
την άνοδο του Ναζισμού, είναι ένα πολυσύνθετο έργο που ο Μίλαν Κούντερα το χαρακτηρίζει ως "τον ακρογωνιαίο λίθο της
παράδοσης του σύγχρονου Ευρωπαϊκού μυθιστορήματος".

Σύμφωνα με τον Μπροχ οι "υπνοβάτες" είναι άνθρωποι που ζουν μεταξύ ηθικών αξιών που αποδυναμωμένες εξαφανίζονται
και νέων που έχουν ήδη εδραιωθεί, ακριβώς όπως ο υπνοβάτης βρίσκεται σε μια κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνιου. Αυτά
τα πρόσωπα δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ως κάτι το συγκεκριμένο. Μπροστά στα μάτια τους όλα
μεταμορφώνονται σε σύμβολα κι αυτοί αντιδρούν στα σύμβολα τη στιγμή που νομίζουν ότι επενεργούν στην πραγματικότητα.

σελίδα 11

Οι Υπνοβάτες Ι “1888,Πάσενοβ ή ο ρομαντισμός”

Ο Μπροχ στον πρώτο τόμοζωντανεύει με απαράμιλληδεξιοτεχνία το τέλος του 19ου αιώνακαι το λογοτεχνικό στυλ της εποχήςαφηγούμενος την ιστορία τουΓιόαχιμ φον Πάσενοβ, που ηοικογένειά του τον αναγκάζει ναγίνει αξιωματικός παρά τη θέλησήτου. Ο ήρωας όταν αρχίζει το βιβλίοέχει πλέον ενστερνιστεί τα σαθράιδεώδη του Πρωσικού μιλιταρισμούκαι ζει σε μια ατμόσφαιρα νοσηρούρομαντισμού. Η γνωριμία του με μιαγυναίκα ελευθερίων ηθών, τηΡουτσένα, η φιλία του με τον ΦονΜπέρτραντ, που εγκατέλειψε τονστρατό για να γίνει επιχειρηματίας,καθώς και η επιθυμία του πατέρα τουνα παντρευτεί την κόρη τωνγειτόνων τους, την Ελίζαμπετ, και ναεπιστρέψει στο πατρικό του σπίτι,τον φέρνουν αντιμέτωπο μεορισμένα διλήμματα. Μέσα από αυτάτα τυραννικά για τον ήρωαερωτήματα ο Μπροχ αφήνει ναδιαφανεί το ρήγμα που έχειδημιουργηθεί στην κοινωνικήσυνοχή ενός κόσμου πουαργοπεθαίνει και προαγγέλει τηνεπερχόμενη αποσύνθεση

Οι Υπνοβάτες ΙΙ “1903,Ες ή η αναρχία”

Το "1903, Ες ή η αναρχία", οδεύτερος τόμος της τριλογίας τουΧέρμαν Μπροχ "Οι Υπνοβάτες", μαςμεταφέρει σε ένα περιβάλλοντελείως διαφορετικό από εκείνο τουπρώτου τόμου: στον μικροαστικόκόσμο που κινείται και ζει στιςπαρυφές του προλεταριάτου. Οήρωας του βιβλίου, ο Αύγουστος Ες,λογιστής, απολύεται από τη δουλειάτου και προσλαμβάνεται υπάλληλοςσε μια μεγάλη ναυτιλιακή εταιρείατου Ρήνου. Μετά από μια απεργίαπου καταστέλλεται βίαια από τηναστυνομία, ο Ες, που πιστεύει ότιπίσω από την αστυνομία κρύβεται οφον Μπέρτραντ (πρόεδρος τηςεταιρείας), παραιτείται από τη θέσητου. Γνωρίζεται με έναν τυχοδιώκτηκαι, χωρίς να καταλαβαίνει και οίδιος γιατί, αναλαμβάνει να βρίσκειγυναίκες για τη διεξαγωγή αγώνωνπάλης. .Ο Ες μοιάζει με τον Γιόαχιμφον Πάσενοβ, στο βαθμό που νιώθειχαμένος στον κόσμο και προσπαθείνα αλλάξει τη μοίρα του. Διαφέρειγιατί, αντίθετα με αυτόν, δενδιαθέτει κανενός είδους στήριγμα.Έτσι, επιχειρεί να δημιουργήσει οίδιος ένα σύστημα αξιών, που οι δύοκύριοι άξονες είναι η δικαιοσύνη καιο έρωτας.

Οι Υπνοβάτες ΙΙΙ “1918Χούγκενχαου ή ο ρεαλισμός”

Το "1918, Χούγκεναου ή ορεαλισμός" αποτελεί τον τρίτο τόμομε τον οποίο ολοκληρώνονται "ΟιΥπνοβάτες" του Χέρμαν Μπροχ. Τοβιβλίο αρχίζει με τη λιποταξία τουΒίλχεμ Χούγκεναου, Αλσατούεμπόρου. Ο Χούγκεναουαπομακρύνεται από το μέτωπο καιβρίσκει ασφαλές καταφύγιο μέχρι νατελειώσει ο πόλεμος σε μια μικρήπόλη...Επανέρχονται οι ήρωες τωνδύο πρώτων βιβλίων, ο Ες και οΠάσενοβ, αλλά σε δεύτερους ρόλουςκαι μ' αυτό τον τρόπο δένεται ητριλογία. Τους συναντά οΧούγκεναου στην πόλη. Ο Γιόαχιμφον Πάσενοβ, ασπρομάλλης πια,είναι ο στρατιωτικός διοικητής και οΕς έχει γίνει διευθυντής μιας τοπικήςεφημερίδας. Ο Χούγκεναου, ο οποίοςεκμεταλλεύεται τους πάντεςσυγκρούεται σφοδρά με τον Ες μετραγική κατάληξη. Η σύγκρουσή τουμε τον Πάσενοβ είναι ηπιότερη.Ο συγγραφέας παίρνει ενεργόρόλο στο τρίτο βιβλίο, βρίσκεται σεάλλη πόλη και μιλά σε πρώτοπρόσωπο σε μια σειρά κεφαλαίωνπου φέρουν τον γενικό τίτλο "Ηκατάρρευση του συστήματος αξιών".



Ω δ ή σ τ ο ν Π ι κ α σ σ ό

Αλήθεια Πικασσό Παύλε υπάρχεις
Και µαζί µε σένα εµείς υπάρχουµε
Ολοένα χτίζουν µαύρες πέτρες γύρω µας, αλλά συ γελάς

Μαύρα τείχη γύρω µας, αλλά συ µεµιάς
Ανοίγεις πάνω τους µυριάδες πόρτες και παράθυρα
Να ξεχυθεί στον ήλιο κείνη αχ η πυρρόξανθη κραυγή
Που µ΄έρωτα παράφορο µεγαλύνει και διαλαλεί τ΄αέρια τα υγρά
και τα στερεά του κόσµου ετούτου

Έτσι που να µη µάχεται πια κανένα το άλλο
Έτσι που να µη µάχεται πια κανείς τον άλλον
Να µην υπάρχει εχτρός

Πλάι πλάι να βαδίζουνε το αρνί µε το λεοντάρι

Κι η ζωή αδερφέ µου ωσάν τον Γουαδαλκιβίρ των άστρων
Να κατρακυλάει µε καθαρό νερό και µε χρυσάφι
Χιλιάδες λεύγες µες στα όνειρά της
Χιλιάδες λεύγες µες στα όνειρά µας...

Οδ. Ελύτη (Απόσπασµα)

1 937. . .ο στρατηγὸς Φράνκο, µε τη βοήθεια του Χίτλερ, προσπαθεί νὰ καταπνίξει την Ισπανικὴ δηµοκρατία. Τα
αεροπλάνα του Χίτλερ βοµβαρδίζουν αδιάκριτα τὸν άµαχο πληθυσµό σε ένα µικρὸ χωριὸ, τη Γκερνίκα.

Κατὰ το βοµβαρδισµὸ αυτό, ο οποίος δὲν εξυπηρετούσε κανένα στρατιωτικὸ σκοπό, σκοτώθηκαν παιδιὰ καὶ γυναίκες,
καταδεικνύοντας έτσι µε σαφήνεια και µε απόλυτη καθαρότητα το πρόσωπο της φασιστικής θύελλας που ερχόταν.

Ο Πικάσο, επηρεασµένος από αυτή τη φρίκη, ζωγραφίζει την οµώνυµο πίνακα “Γκερνίκα” στον οποίο απέφυγε να
ζωγραφίσει αεροπλάνα, βόµβες ή ερείπια. Οι δύο κυρίαρχες µορφές του έργου είναι ένας ταύρος και ένα πληγωµένο άλογο
µε διαµελισµένα κορµιά και τέσσερις γυναίκες που ουρλιάζουν κρατώντας νεκρά µωρά. Αρχικά ο Πικάσο πειραµατίστηκε µε
χρώµα, αλλά τελικά κατέληξε στο άσπρο-µαύρο και αποχρώσεις του γκρι, καθώς θεώρησε ότι έτσι δίνει µεγαλύτερη ένταση
στο θέµα. Πολλές φορές µετακίνησε φιγούρες και µορφές πριν καταλήξει στην οριστική τους θέση. «Η αφαίρεση του
χρώµατος και του αναγλύφου αποτελεί διακοπή της σχέσης του ανθρώπου µε τον κόσµο: όταν διακόπτεται, δεν υπάρχει
πια η φύση ή η ζωή»

Λέγεται πως όταν οι Γερµανοί εισήλθαν στο Παρίσι κατά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, στην προσπάθειά τους να
βρουν καλλιτεχνικούς θησαυρούς και να τους κατασχέσουν, ένας Γερµανός Αξιωµατικός έδειξε σε φωτογραφία
τον πίνακα «Γκερνίκα» στον ίδιο τον Πικάσο που είχε προσαχθεί ρωτώντας τον: -Αυτόν τον πίνακα εσείς τον
κάνατε; Κι εκείνος απάντησε: Όχι, Εσείς!

λεπτοµέρεια [γυναίκα µε το νεκρό µωρό της]




