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∆ Η Μ Ο Τ Ι Κ Η

Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η

Για τη µουσική παράδοση
που έφτασε ως εµάς, τόσο την
εκκλησιαστική όσο και τη
δηµοτική (λαϊκή), θα µπορούσε
κανείς να χρησιµοποιήσει
γενικά το σύγχρονο όρο
"Ελληνική Μουσική".

Αριστοφάνης
Γεννήθηκε στην Αθήνα, στο δήµο
Κυδαθηναίων, όπου και πέρασε τα
παιδικά του χρόνια.

Πολ Βερλέν
"∆εν πρέπει να κρίνουµε
τους ανθρώπους από τις
παρέες τους. Ας µην
ξεχνάµε πως ο Ιούδας είχε
ανεπίληπτους φίλους."

Ιστορίες... Οκτωβρίου
• Η ανακάλυψη του ασκληπιείου της Κω

• Το τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου

• Το κίνηµα των φιλοβασιλικών Γ.

Λεοναρδόπουλου και Π. Γαργαλίδη.

• Η οικονοµική κρίση του µεσοπολέµου

π ε ρ ί

π α ι δ ε ία ς
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ΠΡΩΤΕΣ
ΒΟΗΘΕΙΕΣ
Το βλέπουμε στην τηλεόραση, το
ακούμε στο.ραδιόφωνο, το
διαβάζουμε στο διαδίκτυο: "Το
θύμα μεταφέρθηκε στο τάδε
νοσοκομείο όπου του
παρασχέθηκαν οι πρώτες
βοήθειες"...
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για γέλια, για κλάµατα

και... διεθνώς ρεζίλι!

Ένα από τα πιο κωµικοτραγικά περιστατικά

που έχουν συµβεί στα ελληνικά γήπεδα

εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της αναµέτρησης

ανάµεσα στην ΑΕΛ και τον Εργοτέλη. σελίδα 9

σελίδα 8

σελίδες 6-7



Η παιδεία αποτελεί μέγιστη καικοινωνική προτεραιότητα¨(λόγια τουκυρίου Φίλη)...και στο καπάκι έρχεταικαι το 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση.Αυτό θα πεί προτεραιότητα!!!!!!!!Να σας πω την αλήθεια βέβαια, όσοιέχουν άκομα χρήματα να στέλνουν τα παιδιάτους στα ιδιωτικά σχόλεια, ας πληρώσουν καιμε το παραπάνω. Τα φροντιστήρια όμως πουπάνε χιλιάδες παιδιά, και εννοώ και ξένωνγλωσσών και ελληνικών βασικών μαθημάτων,γιατί να πρέπει να την πληρώσουν κι αυτοί???Φυσικά σύμφωνα με τον υπουργό τοεπιπλέον Φ.Π.Α είναι πενταροδεκάρες γιαόσους πληρώνουν 5.000 τον χρόνο για ταπαιδιά τους. Χωρίς σχόλιο! (θα με φάει ηλογοκρισία).Πάμε παρακάτω να δούμε τι άλλοβρήκαμε¨……………………Ο υπουργός δεσμεύθηκε ότι κάθε χρόνο μέχρι τον Ιούνιο, ξεκινώντας από το 2016, θα έχουν λάβει τααπαραίτητα μέτρα ώστε τα σχολεία να λειτουργούν από την πρώτη ημέρα, χωρίς τα κενά των τελευταιώνετών!Αλήθεια τώρα να γελάσω ή να κλάψω???Οκ! Θα το αφήσω να δούμε πως θα εξελιχθεί και τον Σεπτέμβριο του 2016 θα αποφασίσω για τασυναισθήματά μου.Και για το τέλος άφησα κάτι πολύ καλό για να είναι αληθινό. Ο κ. Φίλης εξήγγειλε τηνθεσμοθέτηση 4ου σχολικού έτους στα Ε.Π.Α.Λ το οποίο θα είναι προαιρετικό και επιδοτούμενο γιαόσους απόφοιτους επιθυμούν να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία. Επιπλέον θα συγκροτηθεί ΕθνικόΣτρατηγικό Πλαίσιο για τις μορφές που βασίζονται στην εργασία.Παιδιά αρκετές συγκινήσεις σας προσέφερα για τώρα. Μην το παρακάνω γιατί κάποιοι είμαστε λίγομεγαλύτεροι μην πάθουμε και κάτι από το δέος και την συγκίνηση που μας χάρισαν οι παραπάνω ειδήσεις.
Με τις καλύτερες ευχές μου για μια υπέροχη σχολική χρονιά!

Γρίβα Κωνσταντίνα

σ χ ό λ ι α....περί παιδείας...

μια μεγάλη συγνώμη
από τη συντακτική ομάδα
για την καθυστερημένη έκδοση
του τεύχους Οκτωβρίου
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Αριστοφάνης [450- 385 π.Χ.]

Ο Αριστοφάνης
γεννήθηκε στην
Αθήνα, στο δήµο
Κυδαθηναίων,
όπου και πέρασε
τα παιδικά του
χρόνια. Οι γονείς
του, που ήταν

αρκετά συντηρητικοί, όταν ο Αριστοφάνης
µπήκε στην εφηβεία, αποφάσισαν να
µετακοµίσουν στην Αίγινα –όπου είχαν
κτήµατα- ώστε ο γιός τους να µεγαλώσει
µακριά από τη µεγαλούπολη. Εκεί ο
Αριστοφάνης είχε την ευκαιρία να περάσει
ποιοτικό χρόνο, έτσι, ο Αριστοφάνης
διάβασε Όµηρο, Ησίοδο, λυρικούς και
τραγικούς ποιητές, καθώς και τους
κωµωδιογράφους Κρατίνο και Εύπολη.
Γοητεύτηκε από την τέχνη του θεάτρου και
αποφάσισε να ασχοληθεί µ’ αυτό.

Τις τρεις πρώτες κωµωδίες του τις
παρουσίασε µε ψευδώνυµο γιατί ο ίδιος
δεν ήταν ακόµα στην ηλικία που όριζε ο
νόµος για να «ανεβάσει» θεατρικό έργο.
Έγραψε συνολικά 44 κωµωδίες, απ’ αυτές
µόνο 11 έφτασαν ως τις µέρες µας. Αυτές
είναι οι εξής: Αχαρνείς, Βάτραχοι,
Ειρήνη, Εκκλησιάζουσες,
Θεσµοφοριάζουσες, Ιππείς,
Λυσιστράτη, Νεφέλες, Όρνιθες,
Πλούτος, Σφήκες. Αυτές αποτελούν και
τα µοναδικά ολοκληρωµένα δείγµατα της
«Αττικής Κωµωδίας».

Ο Αριστοφάνης έζησε όλη την
τραγωδία του Πελοποννησιακού πολέµου,
ο οποίος διεξήχθη ανάµεσα στην Αθήνα,
τη Σπάρτη και τους συµµάχους τους, από
το 431 π.Χ έως 404 π.Χ. µε κάποιες
περιόδους ανακωχής. Μέσα από τα
έργα του ασκεί δριµύτατη κριτική στα
καθεστώτα της εποχής του. Φανερώνει
τη µόνη αληθινή αιτία του πολέµου,
που ήταν η οικονοµική επικράτηση.
Κάνει λοιπόν αµείλικτη πολιτική σάτιρα,
επίσης σατιρίζει τους συµπολίτες του,
καταφέρνοντας να αναδείξει πολλές
παθογένειες της κοινωνίας της εποχής
του, µε σκοπό να βοηθήσει την κοινωνία
(δηλαδή τους συµπολίτες του) να
ωριµάσει σε κάποια πράγµατα και στους
άρχοντες-βασιλείς-θεούς-ηµίθεους-
στρατηγούς-σοφούς επιχειρεί µέσω της
σάτιρας την αποδόµηση
προσωπικοτήτων, µε σκοπό δόλιο ή όχι
(; ). Αυτό που καταφέρνει πάντως είναι να
τους φέρει στο επίπεδο του απλού
καθηµερινού ανθρώπου. Έτσι λοιπόν
καταλαβαίνουµε πως αυτά που
πραγµατεύεται είναι διαχρονικά ζητήµατα,
γι ’ αυτό µπορούµε να πούµε πως τα έργα
του είναι ακόµα επίκαιρα και η φωνή τους
αντηχεί ακόµα στις µέρες µας.

Ο Αριστοφάνης σε γενικές γραµµές
πίστευε ότι ο κόσµος της κλασικής
Ελλάδας είχε ανάγκη από µια καθολική

ανανέωση, παρότι πολλές φορές
αντιµετώπιζε µε επιφυλακτικότητα τις
προοδευτικές ιδέες. Για παράδειγµα στις
Νεφέλες κάνει µια εµπαθέστατη και
συκοφαντική επίθεση κατά του Σωκράτη
και των σοφιστών, που δείχνει πως ο
Αριστοφάνης δεν µπορούσε ή δεν ήθελε
να δει το πλάτος και το βάθος των
ανθρωπιστικών προβληµάτων. Παρόλα
αυτά οι Νεφέλες είναι ένα καταπληκτικό
έργο που θίγει καίρια ζητήµατα της
παιδείας, όχι µόνο ως προς τη
διαπαιδαγώγηση των νέων αλλά και ως
προς την ίδια την οικογένεια και την
κοινωνία, διαπιστώνοντας έτσι ένα
σοβαρό έλλειµµα παιδείας γενικότερα
–ύπουλα σύγχρονο πρόβληµα στις µέρες
που ζούµε και επικίνδυνος αόρατος
εχθρός της κοινωνίας.

Θα µου επιτρέπατε επίσης να πω
πως µόνο η παιδεία και η γνώση µπορούν
να καλύψουν την κοινωνική ανισότητα και
να κοινωνικοποιήσουν το άτοµο µε σκοπό
την ολοκλήρωση του ιδίου αλλά και του
συνόλου.

Θα πρέπει ακόµα να πούµε ότι ο
µεγάλος κωµωδιογράφος-ποιητής υπήρξε
ένας ενεργός πολίτης, λαµβάνοντας µέρος
σε όλους τους κοινωνικούς και πολιτικούς
αγώνες, µε σκοπό τη λήξη του
Πελοποννησιακού πολέµου αλλά και την
καθοριστική παρουσία της Αθηναϊκής
∆ηµοκρατίας, θεωρώντας την ως
απαραίτητη ιστορική επιταγή.

Σε αυτό το σηµείο, θα ήθελα να
παραθέσω την άποψη κάποιου πιο
έµπειρου και ειδικού σε αυτά τα θέµατα,
ενός µεγάλου δασκάλου, του Ευάγγελου
Παπανούτσου:
« [...] Στην ανατολή ενός µεγάλου
πολιτισµού, του «ελληνικού», η
λογοτεχνία εξορµά ως δισυπόστατο
έπος, ηρωικό (Όµηρος) και διδακτικό
(Ησίοδος). Με τους αδρούς τόνους που
το έπος είναι µια ουβερτούρα, το
προοίµιο ενός πολυσύνθετου
συµφωνικού ποιήµατος. Ακολουθούν
τα κύρια µέρη του: πρώτα το λυρικό,
έπειτα το τραγικό. Και στο τέλος, µε το
λυκόφωτο της ∆ύσης, αυτού του
λαµπρού ιστορικού αστερισµού,
έρχεται τσουχτερή και διασκεδαστική η
σάτιρα του Αριστοφάνη. Η κωµωδία
εγκαθίσταται κ’ εδώ στο ετοιµόρροπο

οικοδόµηµα τηςΑθηναϊκής
∆ηµοκρατίας. Ο ποιητής (και µαζί του ο
θεατής), προτού κλείσει οριστικά η
αυλαία, κοροϊδεύει και γελάει. Με όλους
και µε τον εαυτό του...»

Τώρα εγώ πρέπει να σωπάσω, για
να έρθω σε κάποια χρόνια –στο µέλλον-
να διευκρινίσω τις απόψεις µέσα και έξω
µου. Για να απαντήσω σε τόσο µεγάλα,
διαχρονικά, υπαρξιακά και κοινωνικά
προβλήµατα. Όπως αυτά που βάζει ο
µεγάλος ποιητής και θεατράνθρωπος της
Αττικής Κωµωδίας, Αριστοφάνης.

Υ.Γ. Κατά περιόδους ανεβαίνουν
παραστάσεις του Αριστοφάνη σε θέατρα
της Αθήνας, µια καλή πρόταση
διασκέδασης. Ακόµα κυκλοφορεί µια
διασκεδαστική διασκευή των κωµωδιών
του Αριστοφάνη σε κόµικς, από τις
εκδόσεις Μεταίχµιο.

Τσουτσόγλου Μιχάλης

Θ Ε Α Τ Ρ Ο
σελίδα 3



"∆εν πρέπει να
κρίνουµε τους
ανθρώπους
από τις παρέες
τους. Ας µην
ξεχνάµε πως ο
Ιούδας είχε
ανεπίληπτους
φίλους."

Βερλέν Πολ

(Paul Marie Verlaine, Μετς 1 844 – Παρίσι 1 896).

Γάλλος ποιητής. Γιος αξιωµατικού του µηχανικού, πέρασε
τα παιδικά του χρόνια σε αστικό περιβάλλον. Στο Παρίσι
εργάστηκε ως υπάλληλος, πρώτα σε µια ασφαλιστική εταιρεία
και µετά στο δηµαρχείο.

Ύστερα από τις πρώτες ποιητικές του απόπειρες (1 858),
δηµοσίευσε κάποια ποιήµατα παρνασσιακού ύφους, όπως
τα "Κρόνια ποιήµατα" (Poèmes saturniens, 1 866). Ήδη, µε
τα ποιήµατα αυτά και µε τις "Ερωτικές γιορτές" (Fêtes
galantes, 1 869) είχε αρχίσει να διαφαίνεται η πραγµατική
φυσιογνωµία του ποιητή.

Το 1 870 παντρεύτηκε και προσέφερε στη γυναίκα του ως
γαµήλιο δώρο το Καλό τραγούδι, όπου υποσχόταν να
απελευθερωθεί από το πάθος του αλκοολισµού. Τον επόµενο
χρόνο, όµως, µπήκε στη ζωή του ο νεαρός Ρεµπό και
αναστάτωσε τον εύθραυστο οικογενειακό δεσµό του.
Περιπλανήθηκε µαζί του στη βόρεια Γαλλία και στο Βέλγιο,
εγκαταλείποντας τον Ιούλιο του 1 872 τη σύζυγό και το
νεογέννητο γιο του, Ζωρζ.

Στο Λονδίνο, όπου εγκαταστάθηκαν δύο µήνες αργότερα,
ο Βερλαίν ολοκλήρωσε τη συλλογή Romances sans paroles που
διακρίνεται για τη µουσικότητά της αλλά και τους πειραµατισµούς
του συγγραφέα της. Η έντονη σχέση του Βερλαίν µε τον Ρεµπό
έληξε προσωρινά τον Ιούλιο του 1 873, ενώ βρίσκονταν στις
Βρυξέλλες, όταν ο πρώτος τραυµάτισε το σύντροφό του σε
κατάσταση µέθης. Για την πράξη του, καταδικάστηκε σε διετή
φυλάκιση στη Μον. Αυτή ήταν µια περίοδος προσέγγισης του
ποιητή στη θρησκεία.

Ο Βερλαίν έγραψε στη φυλακή µερικές από τις
καλύτερες ποιητικές συλλογές του: "Ροµάντζες χωρίς λόγια"
(Romances sans paroles, 1 874) και το µεγαλύτερο µέρος από τη
"Φρόνηση" (Sagesse, 1 880) και από το "Τότε και τώρα" (Jadis et
Naguère, 1 885). Ο Βερλαίν αφέθηκε ελεύθερος τον Ιανουάριο
του 1 875, έχοντας ασπαστεί τον Ρωµαιοκαθολικισµό, ενώ λίγους
µήνες νωρίτερα είχε επισηµοποιηθεί ο χωρισµός του µε τη
σύζυγό του. Το επόµενο διάστηµα, µετά από µία ανεπιτυχή
προσπάθεια επανασύνδεσης µε τον Ρεµπό όταν τον
επισκέφτηκε στη Στουτγκάρδη, εγκαταστάθηκε σε διάφορες
πόλεις της Αγγλίας, όπου εργάστηκε ως δάσκαλος γαλλικών και
σχεδίου, ενώ παράλληλα κέρδισε την αναγνώριση σπουδαίων
Άγγλων λογοτεχνών, όπως του Άλφρεντ Τέννυσον και του

Άλγκερνον Τσαρλς
Σουΐνµπερν.

Επέστρεψε στη Γαλλία το 1 877 και τον Οκτώβριο του 1 880
εκδόθηκε η συλλογή Sagesse, µε ποιήµατα που κατά κύριο λόγο
γράφτηκαν την περίοδο 1 873-78 και συνέβαλαν στην καθιέρωσή
του.

Ο θάνατος του αγαπηµένου µαθητή του, Λυσιέν
Λετινουά, τον Απρίλιο του 1 883 καθώς και εκείνος της
µητέρας του, τον Ιανουάριο του 1 886, σε συνδυασµό µε τις
αποτυχηµένες απόπειρές του να συµφιλιωθεί µε την πρώην
σύζυγό του, συνέβαλαν στην επιστροφή του στον έκλυτο
βίο του παρελθόντος. Επέστρεψε κατόπιν στη Γαλλία και
ξανάρχισε τη ζωή της εξαθλίωσης, µια ζωή σηµαδεµένη από το
ποτό καθώς και από τη µακρόχρονη παραµονή του στα
νοσοκοµεία.

Το 1 894 ανακηρύχθηκε «πρίγκιπας των ποιητών», ενώ
άγγιζε πλέον το τελευταίο στάδιο της ηθικής κατάπτωσης.

Εκτός από µερικά πεζά, όπως τα αξιόλογα "Οι
καταραµένοι ποιητές" (Poètes maudits, 1 884) και "Οι αναµνήσεις
ενός χήρου" (Mémoires d’un veuf, 1 886), το έργο του είναι
κυρίως ποιητικό. Πέρα από τις προαναφερθείσες,
κυκλοφόρησαν επίσης οι συλλογές του "Αγάπη" (Amour, 1 888),
"Παράλληλα" (Paral lèlement, 1 889), "Ευτυχία" (Bonheur, 1 891 ),
"Τραγούδια για κείνη" (Chansons pour el le, 1 891 ) κ.ά.

Οι "ποιητές της παρακµής" (décadence) και οι
συµβολιστές τον θεωρούσαν δάσκαλο και πρότυπό τους, αλλά ο
ίδιος δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ να µείνει πιστός σε µια σχολή. Η
ποίησή του διαπνέεται κυρίως από µια έµπνευση
συναισθηµατική και αισθησιακή. Η νεανική του παρνασσιακή
εµπειρία άφησε, ωστόσο, τα ίχνη της στην κοµψότητα και στη
χάρη του ρυθµού. Στην Ποιητική Τέχνη (Art Poétique) που
έγραψε το 1 874, υπογράµµιζε τη σηµασία που ο ίδιος έδινε στις
αξίες του στίχου.

Αµιγώς αυτοβιογραφικά κείµενα υπήρξαν τα Hôpitaux και
Mes Prisons, στα οποία ο Βερλαίν κατέγραψε τις πολυάριθµες
εµπειρίες του στα νοσοκοµεία, όπου έτυχε περίθαλψης κατά
καιρούς, και στη φυλακή, αντίστοιχα. O ίδιος ήταν υπεύθυνος για
την έκδοση της συλλογής Εκλάµψεις του Ρεµπό, συµβάλλοντας
µε αυτόν τον τρόπο στην καθιέρωσή του.

, και διακρίνεται για τo µουσικό
αποτέλεσµα της γραφής του, µέσα από τη χρήση αρκετών
µυστικών της γαλλικής προσωδίας, όπως τις παρηχήσεις, τις
συνηχήσεις και τους ανισοσύλλαβους στίχους. Παρά το γεγονός
πως το έργο του επέδρασε καταλυτικά στη διαµόρφωση του
συµβολισµού, ο ίδιος αργότερα τον αποκήρυξε, καθώς το
κίνηµα απέκλινε ακόµα περισσότερο από τις παραδοσιακές
ποιητικές φόρµες, ενώ ο Βερλαίν υποστήριζε την
αναγκαιότητα ορισµένων, όπως για παράδειγµα της
οµοιοκαταληξίας του στίχου.

Κολιού Μαρία (Μαριλού)

P a u l Ve r l a i n e
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∆ηµοτική µουσική
Για τη µουσική

παράδοση που
έφτασε ως εµάς,
τόσο την
εκκλησιαστική όσο
και τη δηµοτική
(λαϊκή), θα
µπορούσε κανείς να
χρησιµοποιήσει
γενικά το σύγχρονο
όρο "Ελληνική
Μουσική".

Η Ελληνική Μουσική
πορεύτηκε σε διαρκή

εξέλιξη χωρίς διακοπές και µας µεταβίβασε ένα ιδιαίτερο και
ολοκληρωµένο µουσικό σύστηµα, πρακτικό και θεωρητικό,
απόγονο του µουσικού συστήµατος των αρχαίων Ελλήνων και
των λαών της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Κοραής (ένας από
τους τρεις δασκάλους της νέας µουσικής γραφής) σε
επιστολή του λέει ότι η µουσική µας δεν είναι ούτε παλαιά
ούτε νέα αλλά η ίδια η µουσική τελειοποιηµένη στο
πέρασµα των χρόνων. Αν στην εκκλησιαστική µουσική
σώζονται παλαιά χειρόγραφα -κυρίως µέσα στη Β’ χιλιετία- για τη
δηµοτική µουσική οι γραπτές µαρτυρίες είναι ελάχιστες.

Αν επιχειρήσουµε όµως µια σύγκριση του λαϊκού µουσικού
υλικού που έφτασε ως εµάς, µε τα αρχαία µετρικά πρότυπα, θα
διαπιστώσουµε πλήρη αντιστοιχία αυτών προς τη λαϊκή
ρυθµοποιϊα αλλά και τη στιχουργική αντίληψη. Έτσι είναι
φανερό ότι το πέρασµα από την αρχαία µητρική στη
σύγχρονη λαϊκή τραγουδοποιϊα έγινε πολύ πολύ οµαλά
µέσα από την αδιάκοπη συνέχεια της µουσικής
παράδοσης.

Στο λαϊκό
τραγούδι τα
χελιδονίσµατα και τα
λοιπά κάλαντα
(τραγούδια του
αγερµού), τα
τραγούδια του γάµου
του υµέναιου,
επιθαλάµια κ.τ.λ.) τα
εργατικά, τα
κωπηλατικά, οι
πατινάδες (δροµικά),
τα τραγούδια του
τραπεζιού ανάµεσα
στα οποία πλήθος
παραλογές, ακριτικά
κ.ά. , τα µοιρολόγια
και τα τραγούδια µε
λυρικό και ερωτικό
περιεχόµενο έχουν
αρχαία καταγωγή. Η δοµή, η µελωδία, οι ήχοι και οι ρυθµοί,
τόσο στη σύγχρονη όσο και στην αρχαία ελληνική λαϊκή
µουσική, έχουν πολλές οµοιότητες σε όλη την Ανατολική
Μεσόγειο και τα Βαλκάνια.

Η δηµοτική µουσική παραµένει ουσιαστικά µονόφωνη

και αγνοεί τη δυτική κατανοµή του «µαντζόρε» και του
«µινόρε».Οι συνηθέστεροι ήχοι της λαϊκής µουσικής από µεν
τους διατονικούς είναι ο Α ήχος, από δε τους χρωµατικούς ο
πλάγιος Β µε τον οποίον η εθνική µας παράδοση έχει
δηµιουργήσει το µεγαλύτερο µέρος των τραγουδιών της.

Οι συνηθέστεροι ρυθµοί χορευτικής µουσικής κατά
τόπους είναι οι παρακάτω:
α) τετράσηµοι (ρυθµικοί πόδες τεσσάρων χρόνων):συρτοί
στεριανοί και νησιώτικοι, µπάλος (βαλλίσµατα), αγέρανοι
νησιώτικοι, καρσιλίδικα ποντιακά, χασάπικα, γκάιντες,
µακεδονικές σούστες, πεντοζάλια, κρητικά, ζωναράδικα,
θρακιώτικα.

β) πεντάσηµοι: τσακώνικα, ζαγορίσιος, τικ και κατσαγκέλ
Πόντου.
γ) τσάµικοι και πηδηχτοί στεριανοί, δετοί ή σταυρωτοί και
µπάλοι αµολητοί, νησιώτικοι ηπειρώτικοι χοροί «στα τρία».
δ) Επτάσηµοι καλαµατιανοί συρτοί, µαντηλάτος θράκης,
καρασουντέικο οµάλ.
ε) Οκτάσηµοι συµπαθέστατοι χοροί ∆. Μακεδονίαςκαι
Ηπείρου, µΙκρασιατικοί και «αµολητοί» µακεδονικοί . Το
τραπεζουντέικο οµάλ και το ηπειρωτικό «φυσούνι».
Μια ιδιαίτερη κατηγορία, καθαρά ελληνικών τραγουδιών, είναι τα
καθιστικά τραγούδια. Αυτά είναι αργά τραγούδια -συχνά
ελεύθερα ρυθµικά- της ηπειρωτικής Ελλάδας. Συναντώνται
αρκετά συχνά και στον ελλαδικό χώρο της Μ.Ασίας και του
Πόντου.

Τυχαίνει να κατάγοµαι από την επαρχία Ναυπακτίας
του νοµού Αιτω/νίας. Συµπαθώ την παράδοση και την
υπηρετώ. Είµαι αοιδός (τραγουδιστής) επαγγελµατίας.

Ιωάννης Βαθρακογιάννης (Βρεττός)

Μ ο υ σ ι κ ή

Θεόφιλος: "Οδός Μυτιλήνης επί Τουρκοκρατίας το 1888"

σελίδα 5



• 1902, 15 Οκτωβρίου: Ανακαλύπτεταιαπό το Γερμανό αρχαιολόγο ΡούντολφΈρτικ το ιερό Ασκληπιείο της Κω, μήκους 31μ. και πλάτους 17 μ. μετά από υπόδειξη του Κώουιστοριοδίφη Ιάκωβου Ζαρράφτη στον Γερμανόαρχαιολόγο Ρούντολφ Χέρζογκ, ο οποίοςαπογοητευμένος ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τηνπροσπάθειά του. Τη δόξα κι αναγνώριση έλαβε οΓερμανός αρχαιολόγος, ενώ ο Ζαρράφτης δεν έτυχεκαμίας αναγνώρισης.Τα Ασκληπιεία ήταν Ιερά του Ασκληπιού, όπου εκτόςαπό τη λατρεία του θεραπευτή θεού, εφαρμοζόταν και ηιατρική από τους ιερείς, τους Ασκληπιάδες. Τα τρίασημαντικότερα Ασκληπιεία ήταν κατά σειρά της Τρίκκης(γενέτειρας του Ασκληπιού), της Επιδαύρου και της Κω.Η φήμη του Ασκληπιείου της Κω ήταν μεγάλη κι επίαιώνες προσήλκυε ασθενείς από όλο τον αρχαίο κόσμο,που ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους θεραπευτέςθεούς, κοσμούσαν το Ιερό με πλήθος εξαιρετικώναναθημάτων, έργων φημισμένων καλλιτεχνών.Η αρχαία Ελληνική ιατρική, έφθασε στηνκορύφωσή της τον 5ο αιώνα π.Χ. με τονΙπποκράτη από την Κω. Τότε ο Ιπποκράτης « τηνιατρικήν από τέχνης εις επιστήμην ανήγαγεν »,όπως έγραψε ο γιατρός Γαληνός τον 2ο μ.Χ αιώνα.Η δράση και τα συγγράμματα αυτού του περίφημουγιατρού, οριοθέτησαν τη μετέπειτα πορεία αυτής τηςεπιστήμης στους αιώνες που ακολούθησαν, αφήνονταςανεξίτηλη τη σφραγίδα τους μέχρι τις ημέρες μας.Η μεγάλη συγκέντρωση ασθενών στα Ασκληπιείαβοήθησε σημαντικά την επιστημονική γνώση στα πρώτατης βήματα, ενώ το κύρος των θεών και τωνθεραπευτών, έδινε αίγλη στους γιατρούς, που συχνάθεωρήθηκαν απόγονοι και συνεχιστές (όπως οιΑσκληπιάδες της Κω).
• 1918, 30 Οκτωβρίου: Η Γερμανίακαταθέτει τα όπλα. Τέλος Α΄ ΠαγκοσμίουΠολέμου.Ο Α΄Παγκόσμιος Πόλεμος, επίσης γνωστός ως οΜεγάλος Πόλεμος (αγγλ. Great War, γαλλ. GrandeGuerre), όπως λεγόταν πριν το ξέσπασμα του ΔεύτερουΠολέμου, ήταν μια γενικευμένη σύγκρουση τωνΕυρωπαϊκών Δυνάμεων που διήρκεσε από τον Αύγουστοτου 1914 ως τις 11 Νοεμβρίου1918. Στην ουσία αν και

ήταν μία μεγάλη ενδοευρωπαϊκή διένεξη με τα κύριαμέτωπα στη Γηραιά Ήπειρο, η επέκτασή της ωστόσο καιστη περιφέρεια, με ενεργό συμμετοχή αποικιακώνστρατευμάτων με την εμπλοκή ακόμα και αμερικανικώνπροσέδωσαν τελικά την έννοια του παγκόσμιου. Κατάμια άλλη εκτίμηση, και συγκεκριμένα αυτήν τουκαθηγητή Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο τηςΚαλιφόρνια των ΗΠΑ, Ευγένιου Ουέμπερ,πρόκειται ουσιαστικά για το πρώτο μέρος ενός Β'Τριακονταετούς Πολέμου (1914  1945) μεταξύΕυρωπαϊκών Δυνάμεων.

Οι Ενωμένες Δυνάμεις, καλούμενες και Δυνάμεις τηςΑντάντ(κυρίως οι Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, από το1915 η Ιταλία και ως τις αρχές του 1918 η Ρωσία και,από το 1917, οι ΗΠΑ) νίκησαν τις Κεντρικές Δυνάμειςκαλούμενες και Τριπλή Συμμαχία, (Γερμανία,Αυστροουγγαρία, Οθωμανική Αυτοκρατορία καιΒουλγαρία) και οδήγησαν αφενός στην κατάρρευσητεσσάρων αυτοκρατοριών και σε ριζικές αλλαγές στονχάρτη της Ευρώπης, εκ του κατακερματισμού αυτών,αφετέρου στη μεγάλη Ρωσική Επανάσταση και σε τελικήφάση την δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών.Τα θύματα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου ανήλθαν σε 9εκατομμύρια στρατευμένους και σε άλλους τόσουςαμάχους ξεπερνώντας συνολικά τα 18,5 εκατομμύριαψυχών.
• 1923, 22 Οκτωβρίου: Εκδηλώνεται ηεπανάσταση των φιλοβασιλικών Γ.Λεοναρδόπουλου και Π. Γαργαλίδη.

Το κίνημα εκδηλώθηκε τα μεσάνυχτα της 21ης προς22α Οκτωβρίου.Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε στηνοργάνωση και την εκδήλωση του κινήματος μια
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ομάδα κατώτερων αντιβενιζελικών αξιωματικών,γνωστή ως " Οργάνωση Ταγματαρχών", οι οποίοιβρίσκονταν σε άμεση επαφή με τον Ι. Μεταξά, ενώταυτόχρονα, στην προσπάθειά τους ναπαρουσιάσουν την κίνησή τους ως υπερκομματική,προσέφεραν την αρχηγία στους υποστράτηγουςΛεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη που ήτανβενιζελικών πεποιθήσεων καθώς και στονσυνταγματάρχη Γεώργιο Ζήρα.Οι κινηματίες προσκαλούσαν την ΕπαναστατικήΚυβέρνηση να διαλυθεί, ενώ είχαν κατορθώσει ναπροσεταιριστούν τις περισσότερες στρατιωτικές μονάδεςστη Μακεδονία και τη Θράκη, περιοχές που είχεαναλάβει να κινητοποιήσει ο Γ. Ζήρας, καθώς και όλεςτις στρατιωτικές φρουρές της Πελοποννήσου, που οιαξιωματικοί τους ήταν, στη μεγάλη πλειοψηφία τους,αντιβενιζελικοί. Ακόμη, εκδηλώθηκαν υπέρ τουΚινήματος και μονάδες του Ε΄ Σώματος Στρατού στηνΉπειρο. Πιστές στην Επαναστατική Κυβέρνηση έμεινανοι φρουρές της Αθήνας , της Θεσσαλονίκης, της Λάρισαςκαι των Ιωαννίνων, ενώ και το Ναυτικό έμεινε πιστόστην κυβέρνηση αφού ούτως ή άλλως, ο Γαργαλίδηςείχε ταχθεί εναντίον της συμμετοχής του στόλου στοκίνημα.Η Επαναστατική Κυβέρνηση, που αρχικάαιφνιδιάστηκε, αντέδρασε πολύ γρήγορα και δυναμικά.Ο Νικόλαος Πλαστήρας αφού χαρακτήρισε το Κίνημα«προδοτική πράξη», κήρυξε το στρατιωτικό νόμο καικινητοποίησε τις στρατιωτικές μονάδες που είχαν μείνειπιστές στη κυβέρνηση. Η επίκληση ενότητας και ηεπίκληση των εκλογών, που είχαν προκηρυχτεί για τοΔεκέμβριο του ίδιου έτους, αλλά και η αποφασιστικότηταπου έδειξε η κυβέρνηση, μετά την αρχική εφεκτικήστάση του πρωθυπουργού Στ. Γονατά, απομόνωσαντους Κινηματίες. Ο βενιζελικός κόσμος, πολλέςοργανώσεις, η ηγεσία του στρατεύματος, ακόμα και ηΙερά Σύνοδος, τάχθηκαν με το μέρος της κυβέρνησηςκαι αποδοκίμασαν το Κίνημα. Ταυτόχρονα, με τηνεπίδειξη ισχύος, η κυβέρνηση άφησε να εννοηθεί, σταδιαγγέλματά της προς το λαό και το στρατό, ότι είχεπρόθεση να ανακινήσει και να λύσει το πολιτειακό. Οισχέσεις των Κινηματιών με βασιλικούς κύκλους, καιιδιαίτερα με τον Ιωάννη Μεταξά και τα Ανάκτορα,θεωρήθηκαν από την αντίπαλη πλευρά ωςενοχοποιητικά στοιχεία για τον βασιλιά Γεώργιο Β΄.
Στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το Κίνημα δεν είχεπρολάβει να εκδηλωθεί. Αξιωματικοί πιστοί στηνκυβέρνηση, όπως ο Γεώργιος Κονδύλης, ο ΕυριπίδηςΜπακιρτζής, ο Στυλιανός Σαράφης, ο Δημήτριος Ψαρρόςκ.ά. είχαν πληροφορηθεί τις κινήσεις των συνωμοτώνκαι πρόλαβαν να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.Στη συνέχεια, αντιμετώπισαν τις στρατιωτικές δυνάμειςπου οδηγούσε εναντίον της πόλης ο ΣυνταγματάρχηςΖήρας και τις ανάγκασαν να παραδοθούν. Ο ίδιος οΖήρας κατέφυγεστη Γιουγκοσλαβία. Στο νότο, οιΛεοναρδόπουλος και Γαργαλίδης, αφού συγκέντρωσανστρατιωτικές δυνάμεις στην Πελοπόννησο, πέρασαν τονΙσθμό και βάδισαν προς την Αθήνα. Τελικά, όμως,κυκλώθηκαν από κυβερνητικά στρατεύματα καιαναγκάστηκαν να παραδοθούν, στις 27 Οκτωβρίου,άνευ όρων.Οι δύο ηγέτες του Κινήματος, ΓεώργιοςΛεοναρδόπουλος και Παναγιώτης Γαργαλίδης,καταδικάσθηκαν από στρατοδικείο σε θάνατο,

αλλά η ποινή δεν εκτελέστηκε και αργότερααμνηστεύτηκαν. Ο Ιωάννης Μεταξάς, που στηδιάρκεια του Κινήματος βρισκόταν στην Κόρινθο,κατόρθωσε να διαφύγει κρυφά στην Ιταλία.
• 1929, 24 Οκτωβρίου: Καταρρέει οδείκτης τιμών του Χρηματιστηρίου τηςΝέας Υόρκης, αρχή της διεθνούςοικονομικής ύφεσης.

Η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 1929 ήταν μιακατάσταση διεθνούς οικονομικής ύφεσης που διήρκεσεαπό ένα μέχρι δέκα χρόνια σε διάφορες χώρες τουκόσμου. Επρόκειτο για τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεσητης σύγχρονης ιστορίας και χρησιμοποιείται στον 21οαιώνα ως παράδειγμα για το πόσο οδυνηρή μπορεί ναείναι μια οικονομική καταστροφή.Η "Μεγάλη Ύφεση", όπως χαρακτηρίστηκε στιςΗΠΑ, σύμφωνα με τους αναλυτές προκλήθηκε μετάαπό το χρηματιστηριακό κραχ, που ξεκίνησε στις24 Οκτωβρίου του 1929. Το τέρμα της κρίσης στιςΗΠΑ ταυτίστηκε με το έναυσμα της πολεμικήςοικονομίας του Β' Παγκόσμιου Πολέμου γύρω στο 1939.Η κρίση είχε καταστροφικές επιπτώσεις τόσο στονανεπτυγμένο, όσο και στον αναπτυσσόμενο κόσμο.Επηρεάστηκε το διεθνές εμπόριο, καθώς επίσης και ταπροσωπικά εισοδήματα, τα έσοδα από φόρους, οι τιμέςκαι τα κέρδη. Η οικονομία πόλεων ανά τον κόσμοεπλήγη, ιδίως εκείνων που εξαρτώνταν άμεσα από τηβαριά βιομηχανία. Οι κατασκευές πάγωσαν, οι αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες υποχώρησαν λόγω πτώσης τωντιμών στις σοδειές κατά 40% με 60%. Με τη ζήτηση σεδιαρκή υποχώρηση, σε συνδυασμό με την έλλειψηεναλλακτικών εργασιών, περιοχές που εξαρτώνταν απότον πρωτογενή τομέα όπως εκμετάλλευση γης,ορυχείων και ξύλου υπέφεραν ακόμη περισσότερο.Η μεγάλη κρίση τερματίστηκε σε διαφορετικόχρόνο ανά χώρα. Οι περισσότερες χώρεςεφήρμοσαν προγράμματα ανακούφισης και ηπολιτική τους ζωή πέρασε αναταραχές, εξωθώνταςτην ιδεολογία στα άκρα. Σε ορισμένα κράτη, οιαπελπισμένοι πολίτες στράφηκαν προςδημαγωγούς εθνικιστές, όπως τον Αδόλφο Χίτλερ,με αποτέλεσμα την έναρξη του 2ου παγκοσμίουπολέμου.

Ο κ τ ώ β ρ ί ο υ
από την Αναστασία Γερολύμου
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Μόνο για επαγγελματίες;

Το βλέπουμε στην τηλεόραση, το ακούμεστο.ραδιόφωνο, το διαβάζουμε στο διαδίκτυο: "Το θύμαμεταφέρθηκε στο τάδε νοσοκομείο όπου τουπαρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες" αναφέρει ο εκάστοτεπαρουσιαστής/τρια. "Ο παίκτης μεταφέρθηκε στο ιατρείοτου σταδίου ώστε να του προσφερθούν οι πρώτεςβοήθειες" εκφωνεί ο σπορτσκάστερ περιγράφοντας τοναγώνα ποδοσφαίρου. Τελικά οι πρώτες βοήθειες είναιυπόθεση εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού;
Ο ορισμός που δίνει η σχολή των εθελοντώνδιασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για το θέμαμας κάνει να υποψιαζόμαστε πως όχι...: "Πρώτεςβοήθειες ονομάζονται οι πρώτες ενέργειες πουπραγματοποιούμε στον τόπο ενός ατυχήματος μεοποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο, ώστε να σώσουμε τηζωή του θύματος, να μην επιδεινωθεί η κατάστασήτου και να απαλύνουμε τον πόνο του."
Και το πρώτο εύλογο ερώτημα που προκύπτειείναι: "Αυτό δεν απαιτεί ιατρική εκπαίδευση;"
Και η απάντηση ειναι κατηγορηματικά: "ΟΧΙ!"
Έχοντας παρακολουθήσει την εκπαίδευση τηςσυγκεκριμένης σχολής θα επιχειρήσω να σας διαφωτίσωλιγάκι.
Το πρώτο πράγμα που διδάσκεται είναι η ασφάλειατων ιδίων το εθελοντών ώστε να προφυλαχθούν απότους κινδύνους στους οποίους θα εκτεθούν στον τόποτου ατυχήματος. Και λέγοντας ατύχημα μην πάει ο νουςσας σε πολύνεκρα τροχαία. Και το έγκαυμα από το μπρίκιτου καφέ ατύχημα είναι!
Μετά ξεκινάει η μαγεία: οι διδασκόμενοιεκπαιδεύονται πως πρέπει να αξιολογήσουν έναπεριστατικό, πως γίνεται σωστά η κλήση στοΕ.Κ.Α.Β. ώστε και ο τηλεφωνητής που βρίσκεταιστην άλλη άκρη της γραμμής να στείλει τοκατάλληλο προσωπικό, πως να χρησιμοποιούνπεραστικούς στην αντιμετώπιση του περιστατικούκαι πως να εφαρμόζουν απλούστατους χειρισμούς

που όμως είναι σωτήριοι!
Βαθειά χαραγμένο στη μνήμη μου, έχει μείνει ηεικόνα μίας νεαρής μικροκαμωμένης κοπέλας, πουτοποθέτησε με μεγάλη ευκολία σε θέση ανάνηψης, ένανάντρα τριπλάσιο σε μέγεθος από εκείνη, κάνοντας 2απλές κινήσεις! Ή πως απομυθοποιήθηκε στα μάτια μου ηπερίπτωση της χάλασης της γλώσσας (το ξέρουμε όλοισαν του "γύρισε η γλώσσα"). Ούτε τα χέρια στο στόματου θύματος, ούτε κουτάλια, ούτε άλλα αντικείμενα. Μίααπλή κίνηση στο κεφάλι του θύματος και ο κίνδυνοςπερνάει. Στο ίδιο πνεύμα είναι και τα μαθήματα πουαφορούν εγκαύματα, αιμοραγίες, τροχαία,καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και οτιδήποτε άλλοσυναντάμε στην καθημερινότητα.
Με δεδομένο ότι θα είμαστε σε θέση νααντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις σωστά καιψύχραιμα, αξίζει να γνωρίζουμε πρώτες βοήθειες.Για τους δικούς μας ανθρώπους, μα πρώτα και γιαμας τους ίδιους. Εσείς τι λέτε;

Χρήστος Μαναβάκης

Πρώτες Βοήθειες:
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Τραυµατιοφορέας για γέλια
και για κλάµατα στον αγώνα
Λάρισα-Εργοτέλης! ! !

Αρχικά έπεσε την ώρα που
µετέφερε εκτός γηπέδου
ποδοσφαιριστή του Εργοτέλη και στη
συνέχεια τον πέταξε άγαρµπα στο
έδαφος.

Ένα από τα πιο κωµικοτραγικά
περιστατικά που έχουν συµβεί στα
ελληνικά γήπεδα εκτυλίχθηκε κατά τη
διάρκεια της αναµέτρησης ανάµεσα
στην ΑΕΛ και τον Εργοτέλη.«Θύµα»
της… υπόθεσης ήταν ο Λεονάρντο
Κούτρης και «θύτης» ένας
τραυµατιοφορέας ο οποίος τα έκανε
θάλασσα.

Συγκεκριµένα, στο 68’ ο νεαρός µέσος των Κρητικών ήταν στο έδαφος και περίµενε να του παρασχεθούν οι πρώτες
βοήθειες από την ιατρική οµάδα. Την ίδια στιγµή οι τραυµατιοφορείς του αγώνα τον έβαλαν στο φορείο, αλλά ένας εξ
αυτών σκόνταψε µε αποτέλεσµα να πέσει και µαζί του ο Κούτρης. Σαν να µην έφταναν όλα αυτά, ο ίδιος τραυµατιοφορέας
στη δεύτερη προσπάθεια να µεταφέρει εκτός αγωνιστικών γραµµών τον παίκτη των Κρητικών, είχε αφήσει το µισό σώµα
του 20χρονου στον αέρα και τον άλλο µισό στο φορείο και όταν µε τα πολλά τον έφερε στη γραµµή του άουτ, άφησε το
φορείο εντελώς άγαρµπα!! !

Το επεισόδιο πήρε διεθνείς διαστάσεις και γίναµε "διάσηµοι" ακόµα και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στην Αγγλία τα δύο µεγαλύτερα τηλεοπτικά µέσα της χώρας αναφέρθηκαν στο περιστατικό µε το SkySports να το
αντιµετωπίζει µε χιούµορ γράφοντας «ο Εργοτέλης ίσως πρέπει να βγει στην αγορά για καινούργιους τραυµατιοφορείς»,
και το BBC να κάνει λόγο για «σκληρή µεταχείριση Έλληνα ποδοσφαιριστή από τραυµατιοφορείς».

Στη Γαλλία η τεράστια εφηµερίδα Equipe που πουλάει καθηµερινά εκατοµµύρια φύλλα, τονίζει χαρακτηριστικά: «Όταν
οι τραυµατιοφορείς τέλειωσαν τον τραυµατία», σχολιάζοντας τα «σουρεαλιστικά σκηνικά σε πρωτάθληµα της δεύτερης
κατηγορίας της Ελλάδας», σε ένα κείµενο που στη διαδικτυακή του µορφή είχε πάνω από 4,000 shares.

Στην Ιταλία το περιστατικό έγινε γνωστό από τη. . . Σικελία ως τις ιταλικές Άλπεις µε την κρατική τηλεόραση της Rai να
αναπαράγει το θέµα στις ειδήσεις της αναφέροντας: «Ελλάδα, οι χειρότεροι τραυµατιοφορείς του κόσµου πετάνε τον
τραυµατία ποδοσφαιριστή και πέφτουν πάνω του».

Η Bild, µία από τις πιο γνωστές γερµανικές εφηµερίδες, παρουσιάζει το περιστατικό ως µια «ηλιθιότητα µε την οποία
γελάει όλος ο ποδοσφαιρικός κόσµος», ενώ η Marca, η µεγαλύτερη αθλητική εφηµερίδα στην Ισπανία, και το κορυφαίο
αθλητικό σάιτ της χώρας µε εκατοµµύρια µοναδικούς χρήστες καθηµερινά, αναρωτιέται αν αυτή είναι «η χειρότερη ιατρική
µεταχείριση στην ιστορία»!

Στην άλλη πλευρά του ατλαντικού, στις ΗΠΑ, δύο από τα µεγαλύτερα αθλητικά τηλεοπτικά δίκτυα που εκπέµπουν σε
παγκόσµια εµβέλεια, το FOX Sports και το ESPN, κάνανε γνωστές της γελοιότητες του ελληνικού ποδοσφαίρου σε όλη την
Αµερική. «Θέλει τέχνη για να είσαι τραυµατιοφορέας, αλλά αυτός ο άνθρωπος στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχει αρκετά
και µας διασκεδάζει», αναφέρει το FOX Sports, ενώ το ESPN προσθέτει: «Ο µέσος του Εργοτέλη Λεονάρντο Κούτρης
βρήκε τον εαυτό του να λαµβάνει µια απίστευτα σκληρή µεταχείριση».

µε τον Ιγκόρ Σουχοπάροβ

γ ι α γ έ λ ι α, γ ι α κ λ ά µ α τ α

κ α ι . . . δ ι ε θ ν ώ ς ρ ε ζ ίλ ι!
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Χάρτινη ηρωίδα, δηµιούργηµα του διακεκριµένου αργεντίνου κοµίστα Κίνο (Quino).

Οι ιστορίες της συνδυάζουν το χιούµορ και το κοινωνικό σχόλιο. Η Μαφάλντα -Ματθίλδη στα ελληνικά- είναι ένα
πεντάχρονο κοριτσάκι, µε αντίληψη ενηλίκου. Είναι πολιτικοποιηµένη και ανήκει στην αριστερά. Ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο, την
παγκόσµια ειρήνη και επαναστατεί για όλα τα στραβά που βλέπει γύρω της. Είναι πανέξυπνη, ευγενική, περίεργη και αµετανόητα
απαισιόδοξη. Αγαπά την οικογένειά της, αλλά µισεί τη σούπα. Λατρεύει τους Beatles και θέλει να γίνει διερµηνέας στον ΟΗΕ, όταν
µεγαλώσει.

Το περιβάλλον που ζει και κινείται η ηρωίδα το αποτελούν οι γονείς της -δύο φυσιολογικοί και συνηθισµένοι άνθρωποι- ο
αδελφός της Γκίγιε ή Νάντο, που λατρεύει τη σούπα και µια οµάδα φίλων τους: ο ονειροπόλος Φελίπε, ο φιλοχρήµατος Μανολίτο, η
υπολογίστρια Σουζανίτα, ο καλοκάγαθος Μιγκελίτο και η κοντούλα Λιµπερτάδ (Ελευθερία), έµµεσο σχόλιο του Κίνο για την πολιτική
κατάσταση στην Αργεντινή τη δεκαετία του '60 (αυταρχικό καθεστώς Περόν, Χούντα Βιδέλα).

Ο χαρακτήρας της Μαφάλντα πλάστηκε από τον Κίνο το 1 962 για τις ανάγκες ενός διαφηµιστικού κόµικς. Το όνοµά της το
δανείστηκε από ένα διήγηµα του συµπατριώτη του συγγραφέα, Νταβίντ Βίνιας (Dar la Cara, 1 962). Το σχέδιο, όµως, ναυάγησε.

∆ύο χρόνια αργότερα, ο Κίνο ξαναθυµήθηκε τη Μαφάλντα και τη µετέτρεψε σε ηρωίδα ενός κόµικ, που άρχισε να
δηµοσιεύεται από τις 29 Σεπτεµβρίου 1 964 στο εβδοµαδιαίο περιοδικό «Primera Plan» του φίλου του εκδότη Χουλιάν Ντελγάδο. Η
σειρά άλλαξε πολλές φορές εκδοτικό µέσο και ολοκλήρωσε τον κύκλο της το 1 973.

Στο διάστηµα αυτό η ανθρωπότητα βίωσε την κορύφωση του Ψυχρού Πολέµου (Πόλεµος του Βιετνάµ κλπ), ενώ η επιστροφή
του Περόν στην εξουσία και η Χούντα του στρατηγού Βιδέλα σηµατοδότησαν τις εξελίξεις στην Αργεντινή. Η περιρρέουσα
ατµόσφαιρα δεν άφησε ανεπηρέαστη τη Μαφάλντα.

Μετά το 1 973, η Μαφάλντα εµφανίσθηκε κάποιες φορές σε ιστορίες του Κίνο, κυρίως για την προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωµάτων. Τρία χρόνια αργότερα πόζαρε σε αφίσα της UNICEF, για τη Συνθήκη των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού.

Η Μαφάλντα πέρασε και στην κινούµενη εικόνα, παρά την αντίδραση του δηµιουργού της. Το 1 972 ο αργεντινός σκηνοθέτης
Ντάριο Μάγιο και το 1 993 κουβανός συνάδελφός του Χουάν Παδρόν µετέφεραν τις ιστορίες της στη µικρή οθόνη.

Το 1 982 η Μαφάλντα έκανε την κινηµατογραφική της εµφάνιση στην ταινία που σκηνοθέτησε ο αργεντινός Κάρλος Μάρκες.
Η Μαφάλντα ήταν και είναι ακόµη δηµοφιλής στην Ευρώπη και τη Λατινική Αµερική. Στη Βόρεια Αµερική δεν γνώρισε ανάλογη

επιτυχία, επειδή εκεί βασίλευε ο Τσάρλι Μπράουν των Peanuts, ένα ήρωας µε οµοιότητες, αλλά χωρίς το πολιτικό υπόβαθρο της
Μαφάλντα.

γ έ λ ι ο μ ε κ ό μ ι κ
από τη Σοφιανού Μαρία
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π ρ ο τ ά σ ε ι ς
β ι β λ ί α από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας

από τη Σοφιανού Μαρία

Τρία ζευγάρια που κάνουν διακοπές στην Ιταλία,ένας άνεργος σε ρόλο νοικοκυράς, έναςσυγγραφέας που ταξιδεύει στο Κάιρο για μιαδιάλεξη, ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας πουνοσταλγεί, στο κατώφλι του 21ου αιώνα, ένανπαλιό μεγάλο έρωτα – μερικοί από τουςκαθημερινούς ήρωες των αφηγημάτων του ΊνγκοΣούλτσε, οι οποίοι κινούνται στο μεταίχμιο τουαποχαιρετισμού και του νέου ξεκινήματος. Μέσααπό απλές ιστορίες, ο συγγραφέας μάς μεταφέρει σ'έναν κόσμο αρμονικών φαινομενικά σχέσεων, οοποίος όμως κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή νακαταρρεύσει. Μια ατμόσφαιρα αόριστου κινδύνουπεριβάλλει διαρκώς τα καταφύγια πουδημιούργησαν οι ήρωες σ' έναν κόσμο που αλλάζειμε ταχύτατους ρυθμούς.

Το αληθινό πρόσωπο των βασιλιάδων και τωνσουλτάνων, οι αντιπαλότητες Μουσουλμάνων καιΧριστιανών, οι αντιθέσεις Ανατολής και Δύσης,θανάσιμες μηχανορραφίες, στάσεις, επαναστάσεις,πυρκαγιές, ο μεγάλος σεισμός τηςΚωνσταντινούπολης το 1509, ευνοούμενεςσκλάβες, έρωτες, πάθη και η τραγική μοίρα τωναπλών ανθρώπων είναι λεπτομέρειες από τομωσαϊκό που συνθέτει με μαεστρία η ΣολμάζΚιαμουράν σ’ αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα. Όταντο 1492 οι Σεφαραδίτες Εβραίοι διώχτηκαν μεαπόφαση της Ιεράς Εξέτασης από την Ισπανία,μερικοί κατέφυγαν, μετά από πρόσκληση τουΤούρκου σουλτάνου, στην ΟθωμανικήΑυτοκρατορία. Η Κιραζέ ήταν κόρη μιας οικογένειαςΣεφαραδιτών που έφτασε στην Κωνσταντινούπολημετά από πολλές περιπέτειες. Η συγγραφέαςξετυλίγει γοητευτικά τη ζωή της φιλόδοξης,έξυπνης και όμορφης Κιραζέ, που ακόμα και στοαπόγειο της δύναμης και της εξουσίας δεν μπόρεσενα σβήσει το μαράζι του χαμένου έρωτα που σκίαζετην ευτυχία της. (Από την παρουσίαση στοοπισθόφυλλο του βιβλίου)

ΤΟ ΚΙΝΗΤΟ
του Ίνγκο Σούλτσε

ΚΙΡΑΖΕτου Σολμάζ Κιαμουράν
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Ο ναός της Αρτέμιδος βρισκόταν στην Έφεσο της σημερινής Τουρκίας. Αποκαλείται και Αρτεμίσιο και
κατασκευάστηκε το 440 π.Χ. Θεωρείται ένα από τα Επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι χρειάστηκαν 120 χρόνια για να αποπερατωθεί ενώ είχε αρχικά ξεκινήσει από τον βασιλιά της
Λυδίας, Κροίσο.

Η λατρεία της θεάς στην πόλη, ξεκίνησε από τις Αφρικανές Αμαζόνες, πιθανά την Σμύρνα ή Μυρίνα, όταν
κατέλαβαν την Έφεσο και έστησαν εκεί το πρώτο ξόανο και έκαναν θυσίες και χορούς. Ο Παυσανίας λέει πως η
λατρεία της Εφεσίας Αρτέμιδος ιδρύθηκε από αυτόχθονες Μικρασιάτες, τον Κόρησο και τον γιο του τοπικού
ποταμού Καΰστρου, τον Έφεσο, πριν τις Αμαζόνες, και φυσικά πολύ πριν την έλευση των Ιώνων.

Σήμερα τα απομεινάρια δεν θυμίζουν σε τίποτα τον μεγαλοπρεπή ναό που υπήρχε.
Όπως αναφέρει και ο Αντίπατρος ο Σιδώνιος, ο οποίος θεωρείται ο εμπνευστής της λίστας με τα επτά

θαύματα του αρχαίου κόσμου, το μεγαλείο του ναού της Αρτέμιδος υπερβαίνει κάθε άλλο από τα υπόλοιπα
μνημεία."Έχω δει τους μεγαλοπρεπείς Κρεμαστούς κήπους της Βαβυλώνας, το Άγαλμα του Ολυμπίου Διός, τον
Κολοσσό της Ρόδου και τις Πυραμίδες της Αιγύπτου, όπως ακόμα και το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, αλλά
όταν βλέπω τον ναό της Αρτέμιδος που αγγίζει τον ουρανό τα υπόλοιπα μνημεία χάνουν την λαμπρότητά τους.
Εκτός από τον Όλυμπο, ο ήλιος δεν φάνηκε πουθενά αλλού τόσο μεγαλοπρεπής όσο εδώ".  βλ. Αντίπατρος,
Ελληνική μυθολογία, (IX, 58). Ο Στράβων αναφέρει ότι, το 356 π.Χ., το ναό πυρπόλησε ο άγνωστος κατά τα
άλλα Ηρόστρατος από την Έφεσο, για να απαθανατιστεί, όπως είπε, το όνομα του. Μόνο με τη βοήθεια άλλων
πόλεων οι Εφέσιοι άρχισαν να χτίζουν έναν νέο ναό.

το Αρτεμίσιο της Εφέσου




