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Περιοδικό Μαθητικής Κοινότητας 1 ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου

Φύλλο 1 ο - ∆εκέµβριος 201 7

Σε αυτό το τεύχος αρθρογραφούν:

Λαγουδάκη Ελισσάβετ
Μαργαρίτης Κώστας
Μιχαηλίδης Κώστας
Πάντσιος Γιώργος
Ρούσσου Ελένη
Σουρµπάτης Γιώργιος
και ο Γρηγόρης Κ.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια
Μπαρσούκη Ευαγγελή (σελιδοποίηση)

Η εφηµερίδα του
σχολείου µας έκλεισε
τον κύκλο της µε 41
τεύχη.
Τα άρθρα µας, στο
εξής, θα δηµοσιεύονται
στο µπλογκ της

µαθητικής κοινότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
http: //epalithefsis.blogspot.gr
και για τους λάτρες του έντυπου τα ίδια άρθρα θα
δηµοσιεύονται στο περιοδικό "ΕΠΑΛηθεύσεις" σε τρία
τεύχη ετησίως που θα τα βρίσκονται και αναρτηµένα
στην ιστοσελίδα του σχολείου:
http: //1 epal-esp-tavrou.att.sch.gr
- στη σελίδα της µαθητικής κοινότητας στο facebook:
1 ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)
- και στη σελίδα του φέισµπουκ "Εν Ταύροις"

Οι δράσεις του σχολείου µας για το 201 7

Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ

Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

"Τοπίο Κρίσης"

Από την επίσκεψη στο Ίδρυµα Μιχάλη
Κακογιάννη στην έκθεση φωτογραφίας µε
θέµα "Η Αθήνα της Κρίσης"

1 4 καλλιτέχνες, 5 γυναίκες και 9 άνδρες από
24 έως 72 ετών, εκφράστηκαν µέσα από
φωτογραφικά ντοκουµέντα, βιογραφικές
λεπτοµέρειες, εικαστικά έργα, εγκαταστάσεις
βίντεο, δίνοντας τη δική τους περισσότερο ή
λιγότερο ρητή πολιτική καλλιτεχνική θέση
αποτυπώνοντας την Αθήνα της Κρίσης!

Παρακολουθήσαµε την θεατρική παράσταση "Η τάξη µας"

στο Εθνικό Θέατρο

Η καθηλωτική αφήγηση της ζωής 1 0 πολωνών

συµµαθητών, που τους συνδέει η κοινή εθνικότητα και

τους διαχωρίζει η διαφορετική θρησκεία. Όταν ο ναζισµός

εισβάλλει στη χώρα τους, οι σχέσεις που είχαν κτιστεί

µέσα στη σχολική τάξη καταρρέουν. Θηριωδία και µίσος

παίρνουν τη θέση της συνύπαρξης και της

αλληλοϋποστήριξης. Το µίσος γεννά νέο µίσος και ο

άνθρωπος βγάζει στην επιφάνεια τα πιο απρόβλεπτα

στοιχεία του εαυτού του. Άραγε ο χρόνος µπορεί να

επουλώσει τις πληγές; Το σήµερα να αθωώσει το χθες;

Πώς ησυχάζει η ψυχή, όταν έχει αποκαλύψει τις πιο

σκοτεινές πτυχές της;

Ένα σπουδαίο κείµενο της σύγχρονης ευρωπαϊκής

δραµατουργίας, γραµµένο το 2009, το έργο του πολωνού

Ταντέους Σλοµποντζιάνεκ, καταγράφει µε ψυχραιµία, αλλά

και γερές δόσεις συναισθήµατος, πώς οι ιστορικές

συγκυρίες στιγµατίζουν τις ζωές των ανθρώπων, φέρνουν

στην επιφάνεια τον «κρυµµένο» µας εαυτό και διαλύουν

τους πιο ισχυρούς ανθρώπινους δεσµούς.



Οι δράσεις του σχολείου µας για το 201 7

∆ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ

Επισκεψη στο Φιλανθρωπικό Σωµατείο της Κοινωνικής
Μέριµνας Μοσχάτου, που φιλοξενεί και φροντίζει 25 περίπου
υπερήλικες .

Αιµοδοσία
Το εσπερινό ΕΠΑ,Λ. Ταύρου καταθέτει στην Τράπεζα Αίµατος
του Λαϊκού Νοσοκοµείου αίµα δύο φορές το χρόνο

ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ

Επισκεφθήκαµε την έκθεση "Science Fiction: Ταξίδι στο
Άγνωστο"

Από τον Ιούλιο Βερν και τον Τζόναθαν Σουίφτ στο Star Wars και
το Ex Machina.

Η Στέγη συνεργάστηκε ξανά µε τον πολιτιστικό χώρο Barbican
του Λονδίνου, παρουσιάζοντας τη µακρόχρονη επιρροή της
επιστηµονικής φαντασίας σε όλο το εύρος της σύγχρονης

κουλτούρας σε ένα ταξίδι µε οδηγό την επιστηµονική φαντασία:
από το 1 9ο αιώνα στο µέλλον και πίσω στο σήµερα, στα βάθη

της ανθρώπινης αντίληψης

Γιώργος Σουρµπάτης



Μεσαίωνας: Εκτός απο το game
of thrones, οι Έλληνες τον βιώνουµε
και στην εργασία µας. Να πω για
δικαιώµατα, άδειες κλπ, (τα οποία
έχουν καταργηθεί και µάλιστα µε την
ανοχή µας, και υπογράφουµε κιόλας
ότι τα παίρνουµε), αλλά και για το ότι
δέν πληρωνόµαστε κιόλας; (άσε ρε
που θες και λεφτά, πάρε 2 κουπονάκια
να κάνεις δουλεία σου και βλέπουµε)... .

Έτσι λοιπόν, µε πρόφαση την
*“κρίση” των τελευταίων ετών, οι κάθε
λογής εργοδότες, (δήµοι, επιχειρήσεις,
ΜΜΕ, εργολάβοι κλπ), εκµεταλλευόµενοι
την κατάντια της ελληνικής κοινωνίας
(προβατοποίηση), την ανοχή των νόµων
(δικαστικός είµαι, να µην πάρω εγώ µια
αύξηση; Τι; ; ∆εν µε νοιάζει για τους
ψωροεργάτες), την ανεργία και λοιπούς
συναφείς λόγους, . . πολυ απλά ∆ΕΝ
ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ (οχι. . δεν είναι το γνωστό
κίνηµα, είναι το άλλο, το. . καινούργιο).

Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία
του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ,
περίπου 1 .200.000 εργαζόµενοι
αµείβονται µε καθυστέρηση από 3 έως
και 22 µήνες, ενώ ιδιαίτερα
διαδεδοµένο είναι το φαινόµενο της
πληρωµής σε είδος, γεγονός που
θυµίζει συνθήκες Μεσαίωνα. Τα
συνδικαλιστικά σωµατεία κάνουν λόγο για
«σύστηµα» που έχει καθιερωθεί από τους
εργοδότες και αφήνουν απλήρωτους τους
εργαζόµενούς τους, ή τους απασχολούν
χωρίς ένσηµα και ασφάλιση. Γενικά όµως
στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, η
"µαύρη" και η απλήρωτη εργασία ανθούν.
Υπάρχουν εργαζόµενοι που έχουν να

πληρωθούν κανονικά µέχρι και τρία
χρόνια και ζουν µε τα έναντι. ¨Οπως λέει ο
ΣΕΒ, “η µείωση της ανεργίας τα τελευταία
τρία χρόνια κατά 3,9% οφείλεται κυρίως
στη µείωση του παρονοµαστή, δηλαδή
στη µείωση του ενεργού πληθυσµού", και
προειδοποιεί ότι "η µείωση της ανεργίας
θα είναι βασανιστικά αργή, εάν δεν
δηµιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να
κινητοποιηθεί η ιδιωτική οικονοµία σε µια
µαζική αναπτυξιακή εξόρµηση, που θα
λειτουργήσει από κοινού µε τις
ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης που
εφαρµόζει το κράτος".

΄Οµως, τι άραγε θα σηµαίνει η
"µαζικη αναπτυξιακή εξόρµηση” για τους
εργαζόµενους και τους µισθούς τους; ;
Αυτό δεν το λέει κανείς. Προφανώς, η
"αναπτυξιακή έκρηξη θα είναι και πάλι
µόνο προς όφελος των εργοδοτών -
εταιριών. . Επίσης, ιδιαίτερα ανησυχητικό,
είναι και το στοιχείο που αναφέρεται στην
ποιότητα των θέσεων εργασίας που
δηµιουργούνται στον ιδιωτικό τοµέα. Για
πρώτη φορά, κατά τα τελευταία χρόνια, η
µερική και η εκ περιτροπής εργασία
ξεπερνούν την πλήρη και σταθερή
εργασία, και µάλιστα για µεγάλο
χρονικό διάστηµα (Ιανουάριος-Μάιος
201 7). Ειδικότερα, σύµφωνα πάντα µε
τα στοιχεία του Ινστιτούτου Εργασίας
της ΓΣΕΕ, υπάρχουν εργοδότες που
απασχολούν εργαζόµενους
καταβάλλοντάς τους ως αµοιβή
δωρεάν διαµονή σε ξενοδοχεία, (όχι
3*** αλλά 3ΧΧΧ), ή ηµερήσια σίτιση,
(όταν τρώµε δεν µιλάµε), ενώ σε
πολλές άλλες περιπτώσεις,
επιχειρήσεις λιανεµπορίου
καταβάλλουν µέρος του µισθού των

εργαζοµένων τους µε κουπόνια
αγοράς τροφίµων και άλλων
προϊόντων. Μάλιστα, το φαινόµενο δεν
αφορά µόνο σε σουπερµάρκετ αλλά και
σε άλλες επιχειρήσεις του λιανεµπορίου
που καταβάλλουν έως και το ένα τρίτο
των µηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων
τους µε τη µορφή κουπονιών αγοράς
τροφίµων από σουπερµάρκετ. Επίσης,
προσλαµβάνουν νέους κυρίως κάτω των
25 ετών, ακόµη και µε µηναία σύµβαση
4ωρης απασχόλησης µε 1 80 ευρώ,
δηλαδή 2,25 ευρώ ηµεροµίσθιο, ενώ την
ίδια ώρα, περίπου 1 .200.000 εργαζόµενοι
δεν λαµβάνουν, όπως επιβάλλει ο νόµος,
επίδοµα αδείας. Ακόµη, αυξάνονται
συνεχώς οι περιπτώσεις όπου οι
εργοδότες δίνουν 1 00 ή 200 ευρώ το
µήνα, αντί για µισθό, λέγοντας πως θα
καταβάλλουν µελλοντικά τα υπόλοιπα.
Και αυτά συµβαίνουν λόγω του φόβου
που έχει σπείρει το νέο µοντέλο
"διαχείρισης"` εργαζοµένων.

Οι εργοδότες εκµεταλλεύονται τον
φόβο του καθενός από εµάς που έχει
ανάγκη τη δουλειά, µε την ελπίδα ότι
κάποτε θα πληρωθεί και από φόβο
συνεχίζει να δουλεύει χωρίς να
πληρώνεται. Από τους εργαζόµενους,
µόνο ένας στους δέκα θα προχωρήσει σε
καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, η
οποία όµως διαπιστώνει απλά το γεγονός
και δεν έχει πλέον άλλες αρµοδιότητες,
(αυτές κοπήκαν σύριζα), και το µόνο που
µπορεί να γίνει ενώπιόν της, είναι να
έρθουν σε συµφωνία εργοδότης και
εργαζόµενος. Αλλά αυτή η συµφωνία
µπορεί να αθετηθεί και έτσι ο εργαζόµενος
που θέλει να δικαιωθεί πρέπει να
καταφύγει στα πολιτικά δικαστήρια, και
είναι λίγοι αυτοί που το κάνουν, γιατί το
κόστος για µια δίκη είναι µεγάλο. Αυτή η
κατάσταση οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο σε
βάρος του εργαζόµενου, µε κάποιους να
κάνουν τους λεφτάδες µε τα χρήµατα των
υπαλλήλων τους, να κάνουν επενδύσεις,
ή να ανοίγουν νέα καταστήµατα και
επιχειρήσεις, και οι υπάλληλοί τους να
είναι απλήρωτοι. Έτσι έχουµε φαινόµενα
σαν αυτο στα Γιαννιτσά, µε την 42χρονη
που αυτοκτόνησε επειδή ήταν απλήρωτη
1 5 µήνες. ∆ούλευε σε super market,
(Καρυπίδης). Θα µου πείτε και εκτός του
ότι ήταν απλήρωτη, αν χρειαζόταν να
ψωνίσει απο εκει έπρεπε να πληρώσει
αυτά που θα έπαιρνε. Μαζί µε αυτή,
ακόµη 1 400 εργαζόµενοι απλήρωτοι σε
αυτή την επιχείρηση, και ο άνθρωπος
αυτός κυκλοφορεί ελεύθερος και "ωραίος"
"επενδύοντας" τα λεφτά του άλλου αλλού!

Από την άλλη, έχουµε και την
τοπική αυτοδιοικηση να έχει

Game of Throne(s), 7th season of krisis (201 7)
ή ΑΛΛΙΩΣ "Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ"

ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΟ 1 ο: ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
(ελληνικοί υπότιτλοι)

συνέχεια στη σελίδα 5



ανθρώπους απλήρωτους για µήνες.
Έτσι, σε όλους σχεδόν τους δήµους
της χώρας, (συµπεριλαµβανοµένου και
του δικού µας Ταύρου - Μοσχάτου),
υπάρχουν απλήρωτοι συµβασιούχοι
επειδή ο αρµόδιος επίτροπος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αρνείται να
υπογράψει τα εντάλµατα πληρωµής
τους. Θα µου πείτε: «Καλά, ο
∆ήµαρχος δεν µπορεί να κάνει
τίποτά»; ; ¨Ε.. δεν είναι όλοι Γλέτσος...
Οι εργαζόµενοι δηλώνουν
απελπισµένοι και σηµειώνουν ότι
έχουν φτάσει στα όρια της επιβίωσης,
αφού πλέον δεν µπορούν να
καλύψουν ούτε τις βασικές ανάγκες
τους. Φυσικά, για τον εν λόγω "κύριο" δεν
τρέχει τίποτα, εκτός βέβαια απο τον µισθό
του, τον οποίο αυτός ειπράτει κανονικά
χωρίς να τον ενδιαφέρουν οι ζωές των
άλλων.

Για τα ΜΜΕ και τους εργολάβους,
καλύτερα να µην µιλήσω, (θου κυριε
φυλακήν τω στόµατί µου), Επιπλέον, ο
νοµοθέτης, το µόνο όπλο που δίνει στους
εργαζόµενους και του ιδιωτικού και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, είναι η
κατάθεση ασφαλιστικών µέτρων (πιασ' το
αυγό και κούρευτο). Το θέµα όµως εκτός
απο τις κοινωνικές του διαστάσεις, είναι
και πολιτικό, (τι δεν είναι άλλωστε).

Το κύριο θέµα όµως είµαστε εµείς.
Ο τρόπος που συµπεριφερόµαστε
απέναντι σε αυτές τις τακτικές και
συµπεριφορές. Είναι το ότι όσο
βρισκόµαστε σε "ύπνωση”, θα µας
αποµυζούν, έως ότου καταντήσουµε, (η
µήπως είµαστε ήδη;), ανδρείκελα αυτού
του άθλιου συστήµατος. Ενός συστήµατος
που απλά αλλάζει ρούχα. Αξίες και
πολιτισµός ρίχνονται στον Καιάδα της
υπεραπλούστευσης του συστήµατος, ενώ
οι άχρηστοι που ασχολούνται µε τα κοινά
"για το καλό µας", συνεχώς
πολλαπλασιάζονται.

Αλήθεια, ποια είναι η αξία ενός
στίχου του Σολωµού; Ή ακόµα του
συνόλου του ποιητικού έργου του

Καρούζου που πέθανε µε χαρτί
απορίας; Ενώ, ένας ασήµαντος
βουλευτής, µπορεί σε τέσσερα χρόνια
να έχει αγορεύσει µόνο ένα «ναι» ή
ένα «όχι» σε ψήφιση κάποιου
µνηµονίου, και να παίρνει µισθό
αρεοπαγίτη. ∆ηλαδή τον µεγαλύτερο
µισθό που δίνει το κράτος. Ο πολιτικός
αρχηγός, που σου γέννησε την ελπίδα
στο µυαλό, (ο εκάστοτε, γιατί πάντα έτσι
συµβαίνει), το είχε πει ξεκάθαρα, όταν
τότε τετραπλασιάσε το εκλογικό του
αποτέλεσµα, (αυτό είναι για
συγκεκριµένο), πως το κόµµα του
"απέτρεψε το πολιτικό σύστηµα από
ανεξέλεγκτες καταστάσεις". Αναφερόταν
φυσικά στις ηµέρες των κινηµάτων στο
Σύνταγµα, τα οποία και εκµεταλλεύτηκε
δεόντως µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
(τόσο βούρλα είµαστε που πιστέψαµε
πως το σύστηµα θα αλλάξει). . Τί θα πει
ανεξέλεγκτες; Ποιός δεν θα µπορούσε να
τις ελέγξει; Μα. . . το σύστηµα. Ποιούς δεν
θα µπορούσε να ελέγξει; Τους
εξουσιαζόµενους. ∆ηλαδή: Οι εξουσιαστές
δεν θα µπορούσαν να ελέγξουν τους
εξουσιαζόµενους. Φυσικά, όσο η
οικονοµία βρισκόταν σε άνθιση,
περίσσευαν και µερικά ψίχουλα να
πάρουµε και οι φτωχοί. Όταν όµως η
οικονοµία καταρρέει, τότε η
κεφαλαιοκρατία µας τα παίρνει όλα πίσω
(τα χρειάζεται για να ζήσει). Και αν τα
πράγµατα ξεφύγουν κι άλλο, τότε πάµε σε
πόλεµο, διότι µετά τις καταστροφές θα
ξαναυπάρξει ανάπτυξη, (ναι αυτη για την
οποία µας µιλάνε τόσα χρόνια).
∆υστυχώς, µονο έτσι βλέπω να έρχεται. . .
Και που είστε. . . Μην σκέφτεστε ανόητα.
Αν υπήρχε η δυνατότητα ή ο τρόπος να
µας δώσει τώρα η εξουσία κάποια
ψίχουλα για να µην τρελαθούµε, σίγουρα
θα το είχε κάνει ήδη, όπως τόσες φορές
παλαιότερα. Το παιχνίδι είναι στηµένο, σε
τέτοιο βαθµό, που το µόνο που
ανανεώνεται όταν αλλάζει η εξουσία, είναι
η ελπίδα στο µυαλό µας. Και γιατί να
θέλουν να ξαναγεννηθεί η ελπίδα στο
µυαλό σου; Μα γιατί είναι ο µόνος
τρόπος, σε περιόδους κατάρρευσης
και κρίσης, να µην σκεφτείς να
εξεγερθείς και να τους πετάξεις όλους
στη θάλασσα. Αν δεν ανανεωθεί η

ελπίδα στο µυαλό σου, µπορεί να σου
µπουν άλλες ιδέες, όπως να τους
σκοτώσεις όλους, (αντί να αυτοκτονήσεις),
και να ξαναρχίσεις από την αρχή. Μην
περιµένεις να επιχειρηµατολογήσω.
Τίποτα δεν θα αλλάξει έτσι κι αλλιώς.
µόλις τελειώσεις να διαβάζεις αυτό το
άρθρο, θα το έχεις ξεχάσει κιόλας. Θα
συνεχίσουν τον βαριούχο υποκλυσµό (οι
νοσηλευτές καταλάβατε). . . . και εµείς, θα
νιώθουµε. . . . ανακουφισµένοι. Περαστικά
µας. . .

Μάνος Λοΐζος για πάρτυ σας.

Ένας µέρµηγκας κουφός µε πήρε απ
το χέρι
Είµαι λέει ο πιο σοφός σ’ ολόκληρο τ’
ασκέρι
Και τα µικρά του τα µερµηγκάκια
χειροκροτάνε µ’ ενθουσιασµό
εν δυο προσκυνάµε,
εν δυο πολεµάµε,
εν δυο δεν πεινάµε

Τα βολεύεις µια χαρά σπουδαίο µου
µυρµήγκι
όµως πρόσεχε καλά τ’ ωραίο σου
λαρύγγι
Και τα µικρά του τα µερµηγκάκια
χειροκροτάνε µ’ ενθουσιασµό
εν δυο προσκυνάµε,
εν δυο πολεµάµε,
εν δυο µα πεινάµε

Πριν προλάβω να του πω το σύστηµα
ν’ αλλάξει
πλάκωσε όλο το χωριό το µέρµηγκα να
χάψει
Και τα µικρά του τα µερµηγκάκια
χειροκροτάνε µ’ ενθουσιασµό
εν δυο προσκυνάµε,
εν δυο µα πεινάµε,
εν δυο θα σε φάµε!

Το νού σου. Στο µυαλό ειναι ο στόχος,
κι εσύ δεν πήρες ποτέ τη ζωή σου στα
χέρια σου.

Γιώργος Πάντσιος

Game of Throne(s),
7th season of krisis

(201 7)
συνέχεια από τη σελίδα4



Καληµέρα πατέρα Ισίδωρε. Ευχαριστώ για το
χρόνο σας. Αν και γεµάτο το πρόγραµµά σας
δεχτήκατε να µού παραχωρήσετε αυτή τη
συνέντευξη. Τι θα λέγατε να µάς συστηθείτε;

Καταρχήν χαίροµαι για την ευκαιρία που µού δίνετε
και όσο γεµάτο και αν είναι το πρόγραµµά µου, η
επικοινωνία µε τους ανθρώπους έχει προτεραιότητα. Το
όνοµα µου ήδη το γνωρίζετε απ΄ ότι βλέπω στην
ερώτησή σας. Είµαι στον Εσταυρωµένο απο το 2004
που χειροτονήθηκα Πρεσβύτερος. Γεννήθηκα το 1 968
και µέχρι τη χειροτονία µου ήµουν Τραπεζικός.

Αλήθεια, ποιο ήταν το ερέθισµα για να
επιλέξετε τον δρόµο τής Ιερωσύνης;

Αυτό που θα σάς έλεγα σήµερα, το να κάνει
κάποιος το βήµα να γίνει κληρικός, έχει δύο
συνισταµένες: την κλήση του Θεού και την προσωπική
του κλίση. Πολύ σηµαντικό κίνητρο για την απόφασή µου
υπήρξε η διακονία των ανθρώπων. Μία ευλογία που την
ζω τώρα στην Ενορία σε µία ιδιαίτερα όµορφη ΓΕΙΤΟΝΙΑ
όπως είναι ο Ταύρος!

Ο Ναός είναι αφιερωµένος στον Εσταυρωµένο.
Θέλετε να µάς δώσετε κάποιες πληροφορίες - όπως
πότε χτίστηκε; πότε εορτάζει;

Ο Ναός ξεκίνησε να χτίζεται το 1 960, µε χρήµατα
που συγκέντρωσαν οι κάτοικοι της Ενορίας, και
ολοκληρώθηκε το 1 965. Ο Ναός πανηγυρίζει στην
Ύψωση του Τιµίου Σταυρού στις 1 4 Σεπτεµβρίου. Πριν
χτιστεί ο υπάρχων Ναός, η λειτουργική ζωή της Ενορίας
είχε ως κέντρο της το µικρό εκκλησάκι στην πλατεία,
που είναι κτίσµα του 1 8ου αιώνα.

Τί είναι Ενορία;

Η λέξη Ενορία σηµαίνει «εν ορίοις» δηλαδή εντός των ορίων τα οποία είναι γεωγραφικά και µέσα σε αυτά τα όρια
καλούµαστε να ξεπεράσουµε κάποια άλλα όρια, δηλαδή να βγούµε έξω απο το εγώ µας, να προσεγγίσουµε ο ένας τον
άλλον, να επικοινωνήσουµε και να µοιραστούµε αυτό που ο Χριστός µάς έχει αφήσει παρακαταθήκη µε τη ∆ιδασκαλία Του
και τη Ζωή Του, την Αγάπη προς όλους.

Πώς συντηρείται ο Ναός; Υπάρχουν χορηγίες από το Κράτος, απο τον κόσµο, απο την Αρχιεπισκοπή;

Ο Ναός συντηρείται κυρίως απο το παγκάρι, δηλαδή από τα χρήµατα που ρίχνουν οι προσερχόµενοι στο ειδικό
κουτάκι παίρνοντας κερί. Φυσικά είναι αυτονόητο πως ακόµη και αν κάποιος δεν έχει χρήµατα θα ανάψει όσα κεριά θέλει.
Λόγω της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων ετών έχουν µειωθεί οι δωρεές των πιστών και οι ανάγκες της Αρχιεπισκοπής
να συντηρήσει τόσα Ιδρύµατα δεν αφήνουν περιθώριο να ενισχύει τις Ενορίες. Το Κράτος δεν συµµετέχει στην συντήρηση
του Ναού, όµως δεν φορολογείται το κτίσµα του Ναού καθώς και τυχόν ακίνητα του Ναού που χρησιµοποιούνται για
κοινωφελείς σκοπούς (πνευµατικό κέντρο, συσσίτιο, νεανικές εστίες κ.ά.)

∆ίπλα στο Ναό στεγάζονται σχολεία. Έχετε επαφή µε τα παιδιά; Έρχονται στο Ναό όπως καλή ώρα ήρθατε
εσείς στον Αγιασµό;

Από τις µεγάλες προσωπικές χαρές και ευλογίες ενός Ιερέα είναι να υπάρχουν σχολεία στην Ενορία και ιδιαίτερο
δώρο για µένα είναι η πλατεία µπροστά απο το Ναό γιατί έτσι µου δίνεται η ευκαιρία να έχω καθηµερινή επαφή µε τα παιδιά
και τους γονείς τους, να παιξω µαζί τους, να έρθουν στο γραφείο, όπου ξέρουν ότι υπάρχει πάντοτε κέρασµα και να γίνουµε
φίλοι. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τις Νηπιαγωγούς, τους ∆ασκάλους και τους Καθηγητές του πρωινού και του εσπερινού
ΕΠΑΛ για την πολύ καλή συνεργασία.

Αγκαλιάζει και µε ποιούς τρόπους τη νεολαία η Εκκλησία;

Η νεολαία, που είναι ο πλούτος και η ελπίδα της κοινωνίας µας, είναι σαφώς µέσα στις προτεραιότητες της
ποιµαντικής µας. Οι ενοριακές συντροφίες απαρτίζονται από παιδιά ∆ηµοτικού, Γυµνασίου, Λυκείου αλλά και φοιτητές και
ανάλογα µε τις ηλικίες έχουµε και τις ανάλογες δραστηριότητες: εκδροµές, θεατρικές παραστάσεις, ποδόσφαιρο,

Ο πάτερ Ισίδωρος



δηµιουργικά εργαστήρια κατασκευών, συζητήσεις µε θέµατα που αφορούν προβληµατισµούς των παιδιών, συµµετοχές σε
διαγωνισµούς κ.ά. Στο Πνευµατικό µας Κέντρο, που βρισκεται Αγαµέµνονος 20, προβάλλουµε ταινίες, τρώµε όλοι µαζί και
παίζουµε επιτραπέζια, συνήθως τις Κυριακές µετά τη Θεία Λειτουργία που έχουν ελεύθερο χρόνο τα παιδιά. Επίσης
είµαι πάντοτε διαθέσιµος για οποιοδήποτε θέµα απασχολεί τους νέους της περιοχής µας και θέλουν να το συζητήσουµε
αλλά και για έναν απλό καφέ.

Μιλήστε µας για το έργο της Ενορίας σας. Βρίσκεται σε µία εργατική και πολυπολιτισµική περιοχή στο
κέντρο της Αθήνας. Μάθαµε για τα συσσίτια όπου προσφέρετε φαγητό. Όπως επίσης µάθαµε οτι προσφέρετε
στέγη σε κάποιες συνεδρίες των Ναρκοµανών Ανωνύµων (ΝΑ). Θα θέλατε να µάς δώσετε καποιες πληροφορίες,
να µάς πείτε σχετικά µε αυτά;

Η Ενορία µας, όπως πολύ σωστά επισηµαίνετε, βρίσκεται σε µία εργατική και πολυπολιτισµική περιοχή τής Αθήνας
και αυτό το γεγονός µας δίνει την ευκαιρία να κάνουµε πράξη την εντολή της Αγάπης αγκαλιάζοντας, όπως και ο Χριστός,
κάθε άνθρωπο που έχει ανάγκη, ανεξαρτήτως χρώµατος, εθνικότητος και θρησκείας. Στο συσσίτιο της Ενορίας µας, που
στεγάζεται στην ίδια πολυκατοικία
που βρίσκεται το Πνευµατικό µας
Κέντρο (Αγαµέµνονος 20),
σιτίζονται 1 50 συνάνθρωποί µας
και το Φιλόπτωχο της Ενορίας µας
καλύπτει διάφορες οικονοµικές
ανάγκες όπως φάρµακα, ιατρικές
εξετάσεις, ενοίκια και
λογαριασµούς ∆ΕΚΟ. Στο συσσίτιο
µαγειρεύουν εθελοντικά κυρίες της
Ενορίας µε τρόφιµα που
προσφέρουν όσοι γνωρίζουν αυτή
µας τη δραστηριότητα. Επίσης µάς
ενισχύει µε ετήσια επιχορήγηση
και τρόφιµα ο ∆ήµος µας καθώς
και µερικές βιοµηχανίες
τροφίµων της περιοχής µας.
Ακόµη είναι πολύ
ευαισθητοποιηµένοι και µάς
βοηθούν σηµαντικά το ΄Ιδρυµα
Τέχνης και Πολιτισµού «ΜΙΧΑΛΗΣ
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ», το Θεατρικό
Εργαστήρι «Εν ∆ράσει», η Σχολή
Χορού «Μάγια ∆ηµοπούλου», το
Αθλητικό Σωµατείο «Αίολος»,
σχολεία και άλλοι φορείς της
περιοχής µας. Επίσης στο χώρο
του συσσιτίου πραγµατοποιούν τις
συγκεντρώσεις τους τα µέλη των
ΝΑ και FA (γονείς εξαρτηµένων
παιδιών) της Οµάδας Ταύρου µε
τους οποίους έχουµε πολύ καλή συνεργασία σε ότι αφορά εξαρτηµένα άτοµα που ζητούν βοήθεια. Ακόµη διοργανώνουµε
δύο φορές το χρόνο αιµοδοσία και καλύπτουµε από την Τράπεζα Αίµατος της Ενορίας τις ανάγκες σε αίµα οποιουδήποτε
απευθυνθεί σε εµάς. Όπως καταλαβαίνετε, το έργο της Ενορίας πραγµατοποιείται απο µία ορχήστρα χωρίς την οποία ο
µαέστρος, ακόµη και αν έχει τις καλύτερες προθέσεις, δεν µπορεί να κάνει τίποτα µόνος του. . .Το έλεγε και ο Ντ’ Αρτανιάν
«ένας για όλους και όλοι για έναν!».

Θα σάς ενδιέφερε να αναπτύσσαµε κάποιο θέµα κάθε µήνα στην εφηµερίδα µας;

Θα σας απαντήσω µε ερώτηση: «εσείς θα το θέλατε;»

Ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο σας πατέρα Ισίδωρε. Την ευχή σας!

Του Χριστού µας! Ο Θεός να σάς ευλογεί όλους!

"εξοµολογείται"
στην Ελισσάβετ Λαγουδάκη



Τον µήνα Οκτώβριο
συναντούσαµε πλήθος συνανθρώπων
µας να συζητά στο δρόµο, στις
πλατείες, στα καφενεία, στην εργασία,
στο σπίτι για το αν ήταν σωστό/
λάθος, καλό/κακό, ηθικό/ανήθικο,
χριστιανικό ή του σατανά… το νέο
νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε στη
Βουλή «περί δυνατότητας αλλαγής
φύλλου από την ηλικία των 1 5».

Όλα αυτά εν µέσω άλλων
σηµαντικών µεταρρυθµίσεων που είχε
δεσµευτεί να υλοποιήσει η κυβέρνηση
µέχρι τέλος του χρόνου ως προς τους
εξωτερικούς δανειστές (σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα του Eurogroup, όπου &
θα γίνει η 3η αξιολόγηση) για να
αποφύγει νέα δηµοσιονοµική
παρέµβαση, δηλαδή νέες περικοπές σε
µισθούς, συντάξεις, επιδόµατα κτλ. κτλ.
Κάποιες από αυτές είναι:
→H πλήρης απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και εκείνης του
φυσικού αερίου (και της λιανικής)
προκαλεί ήδη αντιδράσεις.
→Αποκρατικοποιήσεις (η αρχική βερσιόν
της γ' αξιολόγησης αναφέρεται σε έσοδα
0,8 - 1 ,0 δισ. , χωρίς να ορίζεται από το
που αυτά θα προκύψουν).
→H πλήρης ολοκλήρωση της
εργαλειοθήκης του OOΣA, ιδίως σε ότι
αφορά στην απελευθέρωση
επαγγελµάτων. Ηλεκτρονικοί

πλειστηριασµοί, κόκκινα δάνεια,
εισπραξιµότητα φόρων, κινητικότητα στο
∆ηµόσιο, εργασιακά…

Ο µέσος Έλληνας όµως σιγά µην
ασχολήθηκε µε τις ¨συνεχόµενες
οικονοµικές ασέλγειες¨ που βιώνει
καθηµερινά…βαρέθηκε ο
άνθρωπος…κουράστηκε. . .ας του
δώσουµε λίγο φαρµακάκι να ηρεµήσει,
λίγο γηπεδάκι να εκτονωθεί, λίγο ΤV να
αποβλακωθεί! Ας τον απασχολήσουµε
λίγο και µε το κοινωνικό ζήτηµα του
φύλλου για να κράξει παρέα µε φίλους &
παπάδες, σήµερα. Αύριο για τη κάναβη &
µεθαύριο κάτι θα βρούµε να τον έχουµε
στην άγνοια, και να ξεχάσει το πως ζει
και πως βιοπορίζεται. Κλασσική µέθοδος
της νέας τάξης. Σκοτώνουµε πνευµατικά,
διανοητικά & ηθικά τους ανθρώπους και
ύστερα κυριαρχούµε τη γη τους.

Μ’αυτά και µε τ’ άλλα όµως έχω
µια ιστορία να σας διηγηθώ (για να µη
ξεφεύγω απ’ το θέµα). Θυµήθηκα έναν
φίλο που τα λέγαµε, τον Ζαχαρία. Του
Ζαχαρία του άρεσαν τα αγοράκια αλλά
ποτέ δεν εκδηλωνόταν. . Είχε µια
περίεργη οικογενειακή ζωή στη παιδική
του ηλικία µε χωρισµένους γονείς &
αρκετή δόση κακοποίησης (δε µου έλεγε
και πολλά για την οικογένεια). Ήταν
φοιτητής, εργένης & κουτσά στραβά τα
έβγαζε πέρα µε κάποια χρήµατα που του

έστελναν οι δικοί του. Προσπαθούσε να
ζήσει φυσιολογικά & να βρει µια δουλειά.
Είχε βέβαια και ένα θεµατάκι εθισµού,
µιας & πήγαινε σε οµάδες αυτοβοήθειας
για να µένει καθαρός από ουσίες και να
µάθει ένα καθαρό τρόπο ζωής. Η
σεξουαλική ταυτότητα του έµπαινε
τακτικά εµπόδιο. Βρισκόταν µε όµορφες
γυναίκες που τον ήθελαν αλλά εκείνος
δεν ένιωθε τίποτα. Προσπαθούσε
φιλότιµα και το βλέπαµε αυτό όσοι τον
ξέραµε. Μια µέρα µου είπε…δεν αντέχω
άλλο φίλε θέλω να αυτοκτονήσω. Αλλά
ούτε αυτό δε µου επιτρέπει ο Θεός.
Τόσες απόπειρες και ούτε µια δε πέτυχε.
Το αποφάσισα. Θα σταµατήσω να
καταπιέζοµαι και θα κάνω αυτό που µου
λέει η ψυχή µου…όπως µου το χεις πει
και εσύ. Έτσι ο Ζαχαρίας εξαφανίστηκε
για κάνα χρόνο. Ήξερα πως είναι καλά,
καθώς ρωτούσα γι’ αυτόν. Μαθαίνω µια
µέρα όµως πως δεν λέγεται Ζαχαρίας
πλέον, αλλά Χαρά! Σάστισα! Έκανα
µέρες να συνέλθω απ’ το σοκ.
Περισσότερο όταν τον/την συνάντησα σ’
ένα στέκι. Ντυµένος γυναικεία µε
υποδέχτηκε µε χαρές, φιλιά, αγκαλιές ο
άνθρωπος. ∆υσκολεύτηκα να δεχτώ αυτή
τη µετάλλαξη. ∆εν ήξερα πως να
συµπεριφερθώ. Έδειχνε όµως
κατανόηση και έτσι µε τον καιρό ο
Ζαχαρίας αποτέλεσε µια ανάµνηση µέσα
µου. Βασικά χαιρόµουν που έβλεπα έναν
άνθρωπο που ήξερα ότι βασανιζόταν
µέσα στο ίδιο του το σώµα, ευτυχισµένο
και χαρούµενο πλέον. Τα προβλήµατα
που αντιµετώπιζε βέβαια στη κοινωνία,
στην οικογένεια, στις δουλειές δεν τον
πτοούσαν, και στήριζε την επιλογή του να
γίνει κάποια στιγµή πραγµατική γυναίκα
από trans που ήταν. Η υποµονή, η
επιµονή και ο αγώνας της σήµερα
δικαιώνεται. ∆ιάλεξε να ζει όπως θέλει και
όχι απλά να υπάρχει.

Άραγε όντως υπάρχει
κοινωνικός προβληµατισµός για µια
αλλαγή ταυτότητας που επιθυµεί ένα
παιδί που από τη γέννηση του έχει
ανθρώπινα δικαιώµατα (ασχέτως αν
αποφασίζουν οι γονείς µέχρι την
ενηλικίωση του) ή κοινωνικό πρόβληµα
προσωπικής ταυτότητας ως προς τη
φύση µας, τις αντιλήψεις µας, τις
πεποιθήσεις µας, τα πιστεύω µας κ.ο.κ.
Τροφή για σκέψη.

Φιλικά,Technogreg(∆’Πληροφορικής)

Α λ λ α γ ή τ α υ τ ό τ η τ α ς
ή κ ρ ί σ η τ α υ τ ό τ η τ α ς ;



Το Ηλεκτρικό αυτοκίνητο ΕCO-
CAR από την ECO//SUNΗ Ecosun
ιδρύθηκε το 1 996 µε έδρα την
Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται
στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας και της Εξοικονόµησης
Ενέργειας παρέχοντας υπηρεσίες σε
ιδιώτες, επαγγελµατίες και επιχειρήσεις.

Σκοπός της εταιρείας είναι η
συµβολή στην καλλιτέρευση της
ποιότητας ζωής, µέσω γνωριµίας και
εφαρµογής συστηµάτων σε µια χώρα
που πραγµατικά πληρεί όλες τις
προϋποθέσεις για εφαρµογή
φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών.

Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο ECO –
CAR είναι ένα επίτευγµα της εταιρείας το
οποίο πιστοποιεί τον σκοπό της
λειτουργίας. Το σασί του ECO – CAR
είναι κατασκευασµένο από υψηλής
αντοχής υλικό και οι διαστάσεις του είναι
εντυπωσιακά µικρές.

Το ECO-CAR έχει µήκος µόλις
224.5 εκατοστά, πλάτος 1 29 εκατοστά
και 1 57 εκατοστά ύψος. Το βάρος του
είναι 670 κιλά (µαζί µε τις µπαταρίες).
Παρόλες τις µικρές διαστάσεις του, ο
εσωτερικός χώρος είναι άνετος για δύο
άτοµα. Ο ηλεκτρικός κινητήρας του είναι
ισχύος 7.5kW και τροφοδοτείται από 6
µπαταρίες στα 72V. Το ECO-CAR έχει
αυτονοµία από 1 00 έως 1 20
χιλιόµετρα και µέγιστη ταχύτητα 80
χλµ/ώρα. Tο ECO-CAR διαθέτει οθόνη
αφής MP5 µε τέλεια εφαρµογή στο
ταµπλό του αυτοκινήτου. ∆ιαθέτει θύρα
USB, SD card, Gps Navigation µε
πλήρως ελληνικό µενού και χάρτες και
Bluetooth για ανοιχτή ακρόαση στο
αυτοκίνητο. Επίσης διαθέτει µια ειδική
κάµερα οπισθοπορείας για ασφάλεια στο
παρκάρισµα.

Κώστας Μαργαρίτης
Πηγή: http: //www.ecosun.gr/ecocar/

Ψηφίστηκε ο Προϋπολογισµός
του 201 8. Σε σύνολο 297 βουλευτών,
1 53 ψήφισαν υπέρ και 1 44 κατά.
Πρόκειται για τον τελευταίο
µνηµονιακό προϋπολογισµό
ανέφερε στην οµιλία του ο
Πρωθυπουργός υπογραµµίζοντας τα
αισιόδοξα µηνύµατα της οικονοµίας
που προµηνύουν την έξοδο της
χώρας από την κρίση ενώ κάλεσε
τους πολίτες να σχεδιάσουν όλοι
µαζί την επόµενη µέρα.

Ο Κρατικός Προϋπολογισµός του
201 8 προβλέπει:
- Ανάπτυξη από 1 ,8% φέτος, 2,4% την
επόµενη χρονιά
- Πάνω από 1 δισ. οι δράσεις
κοινωνικής πολιτικής
- 297 εκατ. η µείωση δαπανών.Με
πρωτογενές πλεόνασµα 2,2% του ΑΕΠ,
για το 201 7 και στόχο 3,57%, για το
201 8, το νοµοσχέδιο προβλέπει ρυθµό
ανάπτυξης 2,4%, για το 201 8, ενώ
ενσωµατώνει το πακέτο των 1 2 φόρων,
που έχουν ήδη ψηφιστεί και θα
αποδώσουν πρόσθετα έσοδα ύψους
530 εκατ. ευρώ.

Στον προϋπολογισµό του 201 8
υπάρχει και η πρόβλεψη για την
καταβολή του επιδόµατος σε ανέργους
και οικογένειες µε παιδιά.
Συγκεκριµένα ενσωµατώνει τη
συνέχιση δράσεων κοινωνικής
πολιτικής, αλλά και την έναρξη νέων,
µεταξύ των οποίων:

1 . Η εφαρµογή του προγράµµατος,
για το Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης, µε πιστώσεις ύψους 760
εκατ. €, που θα ανακουφίσει πάνω από
250 χιλιάδες νοικοκυριά, που βιώνουν
συνθήκες φτώχειας.

2. Η διάθεση ποσού 320 εκατ.
ευρώ, που εξασφαλίστηκε από την
επισκόπηση των πρωτογενών
λειτουργικών δαπανών και προορίζεται
για την προστασία ευάλωτων
οικονοµικά νοικοκυριών και για
παρεµβάσεις στον κρίσιµο τοµέα
αντιµετώπισης της παιδικής φτώχειας.
3. Η συνεισφορά του δηµοσίου, µε
ποσό ύψους 1 00 εκατ. ευρώ, για την
προστασία της κύριας κατοικίας των
υπερχρεωµένων νοικοκυριών, µε
συγκεκριµένα εισοδηµατικά και
περιουσιακά κριτήρια.
4. Μείωση δαπανών του τακτικού
προϋπολογισµού κατά 297 εκατ.
ευρώ.«Είναι προφανές πως αυτός είναι
ο τελευταίος προϋπολογισµός των
προγραµµάτων» έτσι όπως ανέφερε ο
υπουργός οικονοµικών, παραδίδοντάς
το προσχέδιο του προϋπολογισµού,
στον πρόεδρο της Βουλής.

Ο προϋπολογισµός του 201 8
είναι εντός στόχων, ενώ ο
προϋπολογισµός του 201 7 έχει µία
αρκετά σηµαντική υπέρβαση στα
έσοδα.

Με βάση λοιπόν τον
προϋπολογισµό, που κατατέθηκε
και τπερψηφίστηκε στις 22
∆εκεµβρίου 201 7. ας µου επιτραπεί
µια παρατήρηση εδώ. Το ότι θα
φτάσουµε στο σηµείο να είναι
δικαιούχοι του κοινωνικού
µερίσµατος, που προκύπτει από την
υπερφορολόγηση, άνθρωποι που
δεν θα τους φτάνει πια το εισόδηµά
τους, λόγω υπερφορολόγησης, το
λες όµως και κοινωνική δικαιοσύνη.

Ελένη Ρούσσου

Ηλεκτρικό
αυτοκίνητο
ΕCO-CAR

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
201 8



Γεννήθηκε το 1 969 σε µια µικρή
πόλη της Αργεντινής, την Αβεγιανέβα.

Ο Μπατιστούτα έζησε δύσκολα
παιδικά χρόνια.Ο πατέρας του ήταν
αγρότης και εργαζόταν σ ένα σφαγείο
πουλερικών, ενώ η µητέρα του ήταν
γραµµατέας σ ένα σχολείο.Ο ίδιος και
τα 3 αδέρφια του δούλευαν
αναγκαστικά από πολύ µικρή ηλικία
στο οικογενειακό τους κτήµα, εφόσον
δεν υπήρχε η δυνατότητα για σπουδές.
Ονειρευόταν να γίνει µηχανικός ή
γιατρός αλλά οι πολλές ώρες
ενασχόλησης µε τη φάρµα δεν του
έδιναν τη δυνατότητα και το χρόνο να
µελετήσει Λόγω του ύψους είχε κλίση
προς το βόλλεϊ και το µπάσκετ.

Τα πάντα άλλαξαν µε την κατάκτηση
του Παγκόσµιου Κυπέλλου το 1 978 από
την Αργεντινή, ο Μπατιστούτα
επηρεάστηκε και άρχισε να παίζει µπάλα
ξυπόλυτος στις φτωχογειτονιές τις
γενέτειρας του. Στα 1 5 του υπέγραψε στην
Πλατένσε, µια τοπική οµάδα µε την οποία
κατέκτησε το επαρχιακό Πρωταθλήµα
κερδίζοντας στον τελικό τη Νιούελς Ολντ
Μπόις. Ο Μπατιστούτα σκόραρε 2 γκόλ
εναντίον της και αυτό είχε σαν
αποτέλεσµα να υπογράψει επαγγελµατικό
συµβόλαιο. Ο σύλλογος µέσω του
υπεύθυνου των ακαδηµιών της Νιούελς
Ολντ Μπόις, Χόρχε Γκρίφα δεσµεύτηκε να
πληρώσει τα δίδακτρα της εκπαίδευσής
του.

Στις αρχές στη Νιούελς Ολντ Μπόις
αντιµετώπιζε πρόβληµα µε τον έλεγχο του
βάρους του. Μαζι µε τη µοναξιά και το ότι
ζούσε σε ένα µικρό δωµάτιο τον έβαλαν
σε σκέψεις αν πήρε τι σωστή επιλογή.Το
1 988 κάνει το επίσηµο ντεµπούτο του µε
την Νιούελς Ολντ Μπόις ενώ αγωνίστηκε
και στον Τελικό του Κοπα Λιµπερταδόρες.
Η ικανότητα του στο σκοράρισµα και οι
σκληρές µάχες µε τους αντιπάλους
αµυντικούς αναγκάζουν τους
δηµοσιογράφους να του δώσουν το
προσωνύµιο "θηρίο". Οι φίλοι της Νιούελς
τον λάτρεψαν για την εργατικότητά του και
την αποφασιστικότητά του.

Οταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του
έψαξε άµεσα για εργασία ώστε να

µπορέσει να συνεχίσει το ποδόσφαιρο,
διότι εκείνη την εποχή τα χρήµατα που
προσέφεραν οι οµάδες ήταν ελάχιστα.
Χρειαστηκε να κουρεψει το γκαζόν,να
καθαρίσει τζάµια, και να µαζέψει
σκουπίδια από τις εξέδρες του "Ελ Κολόζο
Ντελ Παρκ" για να κάνει το όνειρό του
πραγµατικότητα. Τα χρήµατα δεν έπαιξαν
ποτέ µεγάλη σηµασία στην καριέρα του
όπως αποδείχθηκε µε το πέρασµα των
χρόνων.

Υστερα από 1 χρόνο στη Νιούελς
µεταγράφηκε στη Ρίβερ Πλέιτ. Ο
άνθρωπος που ζήτησε την απόκτησή του,
ο Ρεϊνάλντο Μέρλο, αποτέλεσε παρελθόν
για το σύλλογο. Την ηγεσία του συλλόγου
ανέλαβε ο θρύλος του Αργεντίνικου
ποδοσφαίρου, Ντάνιελ Πασαρέλα
(Αρχηγός στο Παγκόσµιο κύπελλο του
1 978), ο οποίος από την αρχή δεν πίστευε
στην αξία του και ξεκίνησαν οι κόντρες µε
τον Μπατιστούτα. Ο Πασαρέλα δεν
πίστευε στην αξία του Μπατιστούτα, ότι
θα κάνει µεγάλη καριέρα, και γι 'αυτό τον
έθεσε εκτός οµάδας. Ο Μπατιστούτα
πείσµωσε πιο πολύ βελτίωσε τα θετικά
του στοιχεία και κατάφερε να γίνει ένας
ολοκληρωµένος σκόρερ. Ο Πασαρέλα,
πάρα τις µεγάλες προσπάθειες από
τον Μπατιστούτα ότι αξίζει µια θέση
στην 11 αδα, θα τον διώξει από την
οµάδα την περίοδο 1 988-89 από το
"Μονουµένταλ". Στη συνέχεια ο
Μπατιστούτα θα υπογράψει συµβόλαιο µε
την Μπόκα Τζούνιορς που υποστήριζε
από µικρός και που προπονητής ήταν ο
Όσκαρ Ταµπάρες ο οποίος πίστεψε πολύ
στο ταλέντο του Μπατιστούτα. Ο
Μπατιστούτα τον δικαίωσε πετυχαίνοντας
1 3 γκόλ σε 29 συµµετοχές κατακτώντας το
Πρωταθλήµα Κλαουσούρα. Ο
Μπατιστούτα θα πετύχει 2 γκόλ στη νίκη
της Μπόκα Τζούνιορς εναντίον της Ρίβερ
Πλέιτ για τους οµίλους του Κόπα
Λιµπερταδόρες παίρνοντας έτσι την
εκδίκησή του από τον Πασαρέλα ο οποίος
τον απέρριψε και δεν πίστεψε σ αυτόν
ποτέ.

Στο τέλος της σεζόν ο Άλφιο
Μπαζίλε, ο οµοσπονδιακός προπονητής
της Εθνικής Αργεντινής, τον καλεί στην
αποστολή για το Κόλασµα Αµέρικα. Ο
Μπατιστούτα τον δικαιώνει σηµειώνοντας
2 γκόλ εναντίον της Βενεζουέλας, και
άλλες 4 φορές συνολικά, µε το πιο
σηµαντικό να είναι εναντίον της Κολοµβίας
στον Τελικό όπου η Αργεντινή κατέκτησε
το τρόπαιο.

Η επιτυχία µε την Αργεντινή του
έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στην
Ευρώπη. Πολλες οµάδες ενδιαφέρθηκαν
αλλά τελικά τον κέρδισε η Φιορεντίνα
δίνοντας 1 2000000 ιταλικές λίρες στη
Μπόκα Τζούνιορς. Ο Μπατιστούτα
κέρδισε αµέσως την εκτίµηση τον
φιλάθλων της Φιορεντίνα βάζοντας 1 3
γκόλ στην πρώτη του χρονιά στην οµάδα.
Η επόµενη σεζόν ήταν καταστροφική αλλά
παράλληλα και πολύ σηµαντική για το

Μπατιστούτα και την Φιορεντίνα και αυτό
διότι, παρά το ότι σηµείωσε 1 6 γκόλ και η
οµάδα έπεσε στη Σέριε Β. ο Μπατιστούτα
επέλεξε να µείνει στην οµάδα αν και είχε
προτάσεις από µεγαλύτερους συλλόγους.
"Ερωτεύτηκα την πόλη την
ατµόσφαιρα και είπα στον εαυτό µου
ότι θα µείνω εκεί". είχε πει. Ήταν η
περίοδος που τον ήθελαν οµάδες όπως η
Ρεάλ Μαδρίτης και η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ. Ο Μπατιστούτα βάζει 1 6 γκόλ
και µε προπονητή τον Κλαούντιο Ρανιέρι
ανεβάζουν τι Φιορεντίνα στη Σέριε Α. Το
1 994 αγωνίζεται στο Παγκόσµιο κύπελλο
όπου σηµειώνει 3 γκόλ εναντίον της
Ελλάδας (4-0 το τελικό σκορ) αλλά η
Αργεντινή θα αποκλειστεί στη φάση των
"1 6". Τη σεζόν 1 994-95 θα βγει πρώτος
σκόρερ στην Σέριε Α βάζοντας 26 γκόλ και
µάλιστα σπάζοντας το ρεκόρ του Έτσιο
Πασκότι σκοράροντας για 11 σερί
αγωνιστικές. Το 1 995-96 ο Μπατιστούτα
θα δώσει στη Φιορεντίνα το κύπελλο και
το σούπερ καπ Ιταλίας. Το 1 998 η
Φιορεντίνα φτάνει µέχρι τα ηµιτελικά του
κυπέλλου κυπελλούχων αλλά
αποκλείστηκε από την Μπαρτσελόνα. Στο
Παγκόσµιο κύπελλο του 1 998 ο
Μπατιστούτα σηµειώνει το µοναδικό γκόλ
εναντίον της Ιαπωνίας και στη συνέχεια
αλλά 3 γκόλ εναντίον της Τζαµάικα. Η
Αργεντινή φτάνει µέχρι τα προηµιτελικά
αλλά θα αποκλειστεί από την Ολλανδία.
Τη σεζόν 1 998-99 η Φιορεντίνα θα
διεκδικήσει το πρωτάθληµα αλλά ο
Μπατιστούτα χάνει µεγάλο µέρος της
σεζόν και τερµατίζει στην 3 θέση. Το
καλοκαίρι του 2000 ο Μπατιστούτα θα στη
Ρόµα έναντι 31 000000 ευρώ.Στα 9 χρόνια
στη Φιορεντίνα θα πετύχει ,1 68 γκόλ σε
269 συµµετοχές όντας 1 σκόρερ της
οµάδας.Ο Μπατιστούτα θα σηµειώσει 20
γκόλ µε τη Ρόµα και θα κατακτήσει το
πρωτάθληµα που τόσο πολύ ήθελε.Το
πολύ ιδιαίτερο στη σεζόν ήταν το ότι
σκόραρε εναντίον της µεγάλης του
αγάπης, της Φιορεντίνα, µη
πανηγυρίζοντας το γκόλ όντας
συναισθηµατικά φορτισµένος. Το 2002 θα
αγωνιστεί στο τελευταίο του Παγκόσµιο
κύπελλο σηµειώνοντας ένα γκόλ εναντίον
της Νιγηρίας φτάνοντας τα 1 0 σε τελική
φάση και έκτο στη λίστα µε τους
κορυφαίους σκόρερ. Η Αργεντινή
αποκλείστηκε στους οµίλους τότε.

Ο Μπατιστούτα είναι ο κορυφαίος
σκόρερ όλων των εποχών της Αργεντινής
µε 56 γκόλ σε 78 συµµετοχές. Μετα από 3
χρόνια στη Ρόµα θα πάει για λίγο στην
Ίντερ, 1 2 συµµετοχές 2 γκόλ, και στη
συνέχεια στο Κατάρ στην Αλ Αράµπι όπου
θα κλείσει την καριέρα του σηµειώνοντας
σε 2 χρόνια 25 γκόλ σε 1 8 συµµετοχές.

Η Φιορεντίνα τιµώντας την
προσφορά του στην οµάδα του έχτισε
άγαλµα έξω από το γήπεδο της στο
"Αρτέµιο Φράνκι".

Κώστας Μιχαηλίδης

Γκάµπριελ Μπατιστούτα



Η ιστορία πίσω από το διάσηµο
πίνακα του Pablo Picasso

Το απόγευµα της 26ης Απριλίου
του 1 937 πιλότοι των δυνάµεων του
Άξονα Βερολίνου - Ρώµης
ισοπεδώνουν τη Βάσκικη κωµόπολη
Guernica, αφήνοντας πίσω τους περί
τους 1 .650 νεκρούς. Ο µεγάλος
ζωγράφος δηµιουργεί, µε αφορµή το
φρικιαστικό περιστατικό, ίσως τον πιο
αναγνωρίσιµο πίνακά του, ονόµατι
“Guernica”, όπως και η ισοπεδωµένη
πόλη.

Με το Λαϊκό Μέτωπο να έχει
κερδίσει τις εκλογές του Φλεβάρη του
1 936, τα αντίπαλα δέη, τόσο του
δικτάτορα Franco όσο και της

Χριστιανικής ∆εξιάς, στρέφονται εναντίον
της νόµιµης κυβέρνησης και προσπαθούν
µε κάθε τρόπο να την ανατρέψουν, ως
ηχηρή παραφωνία που ήταν τόσο για την
πρώην άρχουσα τάξη στην Ιβηρική
Χερσόνησο, όσο και για το Ευρωπαϊκό
κατεστηµένο.

Ο εµφύλιος που θα ξεσπάσει στην
Ισπανία θα βρει στο πλευρό του
δικτάτορα Franco τις δυνάµεις του Άξονα,
τη ναζιστική Γερµανία και την Ιταλία, σε
µια περιορισµένη πρόβα τζενεράλε για το
τι θα ακολουθούσε στη Γηραιά ήπειρο τα
επόµενα χρόνια µε το Β’ Παγκόσµιο
Πόλεµο.

Στις 26 Απριλίου 1 937, γερµανικά
και ιταλικά αεροπλάνα βοµβαρδίζουν και
καταστρέφουν ολοσχερώς την ιερή πόλη
των Βάσκων, Guernica, προκαλώντας όχι
µόνο την εγχώρια αλλά και την
πανευρωπαϊκή κατακραυγή. Ο Franco θα
αποδώσει το βάρβαρο περιστατικό σε
“ερυθρούς στασιαστές” µε
προπαγανδιστικούς σκοπούς, µια εκδοχή

που, φυσικά, ουδέποτε έγινε αποδεκτή.
Βέβαια, η µετέπειτα δικτατορία του
Franco δε θα ρίξει ποτέ φως στην
υπόθεση, µε το ερώτηµα που παραµένει
να είναι αν ο βοµβαρδισµός επρόκειτο για
συντονισµένη επιχείρηση Φρανκικών και
Ναζί ή αυθόρµητη επιχείρηση των

Χιτλερικών. Χωρίς να έχει, βέβαια,
ιδιαίτερη αξία η απάντηση.

Ο Pablo Picasso, που βρισκόταν
στο πλευρό των δηµοκρατικών
δυνάµεων, αντέδρασε άµεσα στη
φρικωδία και δηµιούργησε άµεσα τον
πίνακα της Guernica, έναν πίνακα που
αποτελεί µέχρι και σήµερα σύµβολο
ενάντια στη βαρβαρότητα του πολέµου.

Ο πίνακας είναι γεµάτος
συµβολισµούς: ο ταύρος συµβολίζει το
φασισµό, τον πόλεµο και το σκοτάδι,
το άλογο µε τη σειρά του το λαό που
υποφέρει και κραυγάζει σε απόγνωση,
ενώ η γυναίκα µε τη λάµπα πετρελαίου
αντιπροσωπεύει ίσως και το µόνο
ελπιδοφόρο στοιχείο του πίνακα, τη
συνείδηση που ρίχνει φως στο
περιρρέον σκοτάδι. Το 1 944 (χρονιά
ένταξης του ζωγράφου στο
Κοµµουνιστικό Κόµµα Γαλλίας), οι
Γερµανοί µπαίνουν στο Παρίσι και
συλλαµβάνουν τον Picasso, σε µια
βίαιη απόπειρα αναζήτησης
καλλιτεχνικών λαφύρων. Ένας
αξιωµατικός δείχνει στον Picasso τη
φωτογραφία της Guernica, για να
ακολουθήσει ο εξής θρυλικός
διάλογος:– Αυτό είναι δικό σας έργο;–
Όχι, δικό σας!

Η σύγχρονη Guernica όµως
εξακολουθεί και βρίσκει τροφή και
περίπου 80 χρόνια µετά στέκεται
πάντα εκεί, µε τις εικονιζόµενες
µορφές να εξακολουθούν να
κραυγάζουν ενάντια στην αγριότητα
του πολέµου, απ΄ όπου και αν πηγάζει
και όποια να είναι τα αποτελέσµατά
του. Οι κραυγές εξακολουθούν να µην
εισακούγονται.

Αντώνης Πετρής, Τµήµα ΓΠ

G u e r n i c a

Ο διάσημος πίνακας του Πικάσσο ζωγραφισμένος σε τοίχο του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου

Η βομβαρδισμένη πόλη, Γκουέρνικα
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