
είχε το θράσος να βάλει  ζήτημα 
κατάργησης του ασύλου, έθεσε  αυτή 
τη μέρα ως μια αργία για το δημόσιο, 
προσπαθώντας να τονίσει μάλλον 
την ιστορική αλλά και την διαχρονι-
κή του άξια Τα ιδανικά της ελευθέρι-
ες, της ειρήνης, του ανθρωπισμού, 
παραμένουν ζωντανά και δυστυχώς 
και σήμερα επίκαιρα. Επίκαιρα γιατί 
κάποιοι απόντες εκείνης της εξέγερ-
σης, καπηλευτήκαν είτε για να ανέλ-
θουν πολιτικά, είτε εναντία στους 
μετέπειτα αγώνες του λαού αποπρο-
σανατολίζοντας την πορεία του με 
‘’τρομοκρατικές ενέργειες και 
ιδέες’’. Αυτοί που σήμερα έχουν 
φέρει στην Ελλάδα αυτό το σύστημα 
της δημοκρατικής εκλεγόμενης οικο-
γενειοκρατίας. Το Πολυτεχνείο θα 
ζει για πάντα και αυτή η 
«ΚΑΤΑΛΗΨΗ» θα είναι το πιο 
ζωντανό κάλεσμα για την δημοκρατί-
α και την ελευθερία, σε κάθε ελεύθε-
ρο μυαλό!  

Νίκος Ευτατογλου  

Κάθε Νοέμβρη ο νους και η κάρδια 
κάθε Έλληνα είναι εκεί, στο πολυτε-
χνείο, στην εξέγερση των φοιτητών, 
της νεολαίας και ολόκληρου του 
έθνους κατά της χουντικής τυραννί-
ας. Από την αρχή ακόμα του 1973 
εκφράστηκε με ανεβασμένες μορφές 
πάλης η λαϊκή αγανάκτηση απέναντι 
στην αμερικανοκίνητη χούντα. Το 
πιο κλασσικό παράδειγμα είναι η 
κατάληψης της νομικής, το Φε-
βρουάριο του 1973 και στη συνέχεια 
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
όπου συγκεντρώθηκαν χιλιάδες 
φοιτητές και σιγά σιγά και απλός 
λαός. Η Αθήνα  αλλά και ολόκληρη η 
Ελλάδα σειέται από αντί χουντικά 
μηνύματα. Οι πρώτες προκηρύξεις 
μοιράζονται άμεσα και αρχίζουν να 
ακούγονται τα πρώτα συνθήματα 
«Ψωμί – Παιδεία- Ελευθερία», 
«20% για την Παιδεία» και «Κάτω η 
Χούντα». Στις 15 Νοέμβρη, η κατά-
ληψη αποτελεί πόλο έλξης και είναι 
πλέον γεγονός, καθώς  για πρώτη 
φορά δημιουργείται η πεποίθηση ότι 
η χούντα μπορεί να πέσει. Στις 16 
Νοέμβρη μπαίνουν σε λειτουργία οι 
πομποί του ραδιοφώνου στους 1.050 
χιλιοκύκλους, και πλέον το μήνυμα 
του αγώνα μεταφέρεται παντού. Η 
κατάληψη δίνει το έναυσμα και η 

χούντα σταδιακά αρχίζει πλέον να 
χάνει εμφανέστατα τον έλεγχο της 
κατάστασης. Ξημερώματα στις 17 
Νοέμβρη τα πρώτα τεθωρακισμένα 
κάνουν την εμφάνισή τους μπροστά 
από το πολυτεχνείο.  Οι φοιτητές 
αρνούνται να εγκαταλείψουν το 
ίδρυμα και η Ελλάδα, για μια φορά 
ακόμη,  θα ζήσει μια τραγωδία που 
θα συγκλονίσει όλο τον κόσμο. Τα 
τανκς εισέρχονται στο πολυτεχνείο 
και ο στρατός ξεκινάει συλλήψεις. Οι 
νεκροί δεν είναι λίγοι. Τις επόμενες 
μέρες στην Ελλάδα μιλούν για τρα-
γωδία. Πέρασαν 36  χρόνια από 
εκείνες τις θλιβερές μέρες και δυστυ-
χώς οι μνήμες αυτές του πολυτεχνεί-
ου φαίνεται να  εξασθενούν. Έχει 
εξασθενίσει το μήνυμα του Πολυτε-
χνείου που όμως, όπως δείχνουν τα 

πράγματα, κάθε χρόνο είναι όλο και 
πιο επίκαιρο. Το ίδιο το κράτος, που 

Αυτή η «ΚΑΤΑΛΗΨΗ» θα 
είναι το πιο ζωντανό  
κάλεσμα για την  

∆ημοκρατία και την  
Ελευθερία. 

‘’Περί πολυτεχνείου’’ 

Τα  τεκταινόμενα της κατάληψης  
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Η κατάληψη μας η οποία έγινε πριν λίγο καιρό είναι ένα γεγονός που συμβαίνει κάθε χρόνο. Γιατί αυτό; 
Ποιος ο λόγος άραγε να χρησιμοποιούμε το ίδιο μέσο πίεσης εφόσον βλέπουμε πως δεν έχει αποτέλεσμα… ή 
έχει; 
 Όσον αφόρα   τώρα τους αρμόδιους… Πολλές φόρες μας δίνουν υποκατάστατα (άλλη μια αίθουσα 
προκατ να μικραίνει το προαύλιο μας.) ή πραγματοποιούν ένα άλλο αίτημα για να δείξουν πως ασχολούνται 
(φτιάξιμο και καθάρισμα των τουαλετων). Αυτό δεν ξέρω πως θα πρέπει να με κάνει να νιώθω… ίσως ότι 
τα λόγια μας δεν λαμβάνονται υπόψην… ίσως να μπορούν να φτάσουν μέχρι εκεί οι δυνάμεις τους… 
 Ίσως και να μπορούν να κάνουν πολλά περισσότερα από όσα θέλουν… Οι καταλήψεις και οι δια-
μαρτυρίες για το πρόβλημα του λυκείου μας είναι ένα πρόβλημα που υπάρχει από την αρχή λειτουργίας του 
κτιρίου. Ωστόσο δεν έχω ακούσει τίποτα διαφορετικό τόσα χρόνια… «Δεν είναι αρμοδιότητα δική μας»… 
«εμείς κάναμε ότι μπορούσαμε»… Και αλλά τέτοια παρεμφερή.  
 Πως είδαν όμως τα παιδιά την επίσκεψη του δημάρχου; «ήταν όλο ειρωνικά σχόλια…» αυτό ειπώ-
θηκε από πολλούς. Ψέματα; Ο τρόπος του και τα σχόλια του ήταν άκρως ειρωνικά και κοροϊδευτικά,.“ κά-
νατε κατάληψη μονό για να την κάνετε” μου μετέφερε χαρακτηριστικά μια μαθήτρια. 
Αυτά ήταν πολλά από τα λόγια του δήμαρχου που μονό καλές εντυπώσεις δεν άφησε… 
Όσον αφορά τα ερωτήματα που τέθηκαν στο τραπέζι φάνηκε έντονα η ανικανότητα των υπεύθυνων να δώ-
σουν απαντήσεις και λύσεις σε αυτά.  
Συμπέρασμα:ούτε του χρόνου θα γίνει το σχολείο μας, ούτε τον επόμενο χρόνο… ίσως ούτε και σε 10 χρόνια 
από τώρα. Βεβαία οι καταλήψεις δεν πρέπει να σταματήσουν γιατί έτσι θα δείξουμε πως συμβιβαζόμαστε. 
Εμείς θα ικανοποιηθούμε μονό από το καινούργιο κτίριο όχι από τις υποσχέσεις, όχι από τις επιπλέον αίθου-
σες κάθε χρόνο, όχι από το δήθεν ενδιαφέρον τους!                    Σταυρούλα Τσιούδη 
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Η πτώση του τείχους 

Ο Δικός Μας Δεκέμβρης  

Τα τείχη της ζωής  
20 χρόνια πέρασαν από την πτώση 
του τείχους του Βερολίνου. Οι εορ-
τασμοί της επετείου έφεραν εικόνες 
γεμάτες αναμνήσεις για τους μεγα-
λύτερους και δέος για εμάς. Το 
πλήγμα του ψυχρού πολέμου έχει 
αποκατασταθεί. Ζούμε πλέον σε μια 
ενωμένη Ευρώπη όπου δεν υπάρ-
χουν έντονες ταξικές διακρίσεις και 
όλοι έχουν ίσα δικαιώματα ως 
πολίτες. 

 Κατά πόσο ισχύει όμως αυτό; Και 
σήμερα ακόμα δίπλα μας χτίζονται 
νέα τείχη ανάμεσα στους λαούς για 
στρατιωτικά, θρησκευτικά και πολι-
τικά συμφέροντα. Η Κύπρος, ακόμα 
βρίσκεται διχασμένη κάτω από την 
επιτήρηση της Ε.Ε και του ΟΗΕ 
χωρίς αυτό οφθαλμοφανώς να 
αγχώνει κάποιον απ’ τους 2. Περ-
νώντας την Πράσινη Γραμμή, στα 
κατεχόμενα, κυριαρχεί το τουρκικό 
εθνικιστικό καθεστώς του Ντενκτάς 
( που σημειωτέων υπήρξε από τα 
ηγετικά στελέχη της τουρκοκυπρια-
κής τρομοκρατικής οργάνωσης 
Τ.Μ.Τ ) στο οποίο ενάντια ακόμα  
αγωνίζεται ο κυπριακός λαός και 
ελπίζει σε κάποια απόφαση που θα 
αποτελέσει επιτέλους λύση. 

Λίγο πιο κάτω στον χάρτη, το Ισ-
ραήλ από την ημέρα της ίδρυσης του 
μέχρι και σήμερα βρίσκεται σε 

εμπόλεμη κατάσταση με την Παλαι-
στίνη. Η λωρίδα της Γάζας δημι-
ουργήθηκε το 1948 και από τότε 
αποτελεί το μήλον της έριδος ανά-
μεσα στο Ισραήλ και την Αίγυπτο 
και με τους παλαιστίνιους να το 
διεκδικούν σαν τμήμα του δικού 
τους παλαιστινιακού κράτους. Εξαι-
τίας αυτής της διένεξης χτίζεται 
τώρα το τείχος του αίσχους στα 
σύνορα των δυο αυτών χωρών. Το 
οποίο θα προστατεύει τους πολίτες 
του Ισραήλ από επιθέσεις παλαιστί-
νιων. Στα μάτια όμως των παλαι-
στίνιων φαίνεται σαν ένα τείχος  
του απαρτχάιντ. 

Άλλο ένα τέτοιο τείχος χτίστηκε 
και στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού με 
την δικαιολογία ότι αποτελεί μέτρο 
κατά της παράνομης μετανάστευ-
σης.     

Τείχη όμως δεν χτίζονται μόνο 
ως γεωγραφικό σύνορο, χτίζονται 
και μέσω της  περιθωριοποίησης 
των ανθρώπων. 

Πριν λίγες μέρες στάλθηκε σε σχο-
λεία της περιοχής της Κορινθίας 
κείμενο, από τον προϊστάμενο του 
2ου Γραφείου της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Κορινθίας, που προτρέπει τα 
σχολεία αυτά να συνεργαστούν με 

τους ιερείς των ενοριών για τη δημι-
ουργία κατηχητικών σχολείων, 
καθώς, όπως αναφέρει, η Ελλάδα 
κινδυνεύει από αλλοίωση πληθυ-
σμού, από ξένα στοιχεία τα οποία 
προκαλούν ηθικό ξεπεσμό. Όλα τα 
παραπάνω στάλθηκαν σε μορφή 
εγκυκλίου! Η συγκεκριμένη εγκύκλι-
ος φαίνεται να προέκυψε μετά το 
σχετικό σημείωμα του μητροπολίτη 
Διονυσίου, ο οποίος συγκεκριμένα 
αναφέρει:«Η αλλοίωσις του πληθυ-
σμού με την εισροή εις την χώρα μας 
αλλόπιστων, ο ηθικός ξεπεσμός (...) 
επιβάλλουσιν επαγρύπνησιν και 
ανάληψιν δραστηριοτήτων υφ΄ ημών 
των ποιμένων διά του ευαίσθητου 
χώρου της νεότητος».  

Και προκύπτει το εξής εύλογο 
ερώτημα. Ζούμε σε ένα κράτος που 
εξασφαλίζει την ανεξιθρησκία και το 
δικαίωμα στη μάθηση από το σύ-
νταγμα του ακόμα, ή σε ένα κράτος 
όπου συγχέεται η μάθηση με την 
κατήχηση και περιθωριοποιούνται, 
έλληνες και μη, αλλόθρησκοι από τα 
σχολεία;  

Ας γκρεμίσουμε λοιπόν τα τείχη 
που έχουν ορθώσει ανάμεσα μας, ας 
ξεπεράσουμε τον φόβο του «άλλου», 
του «διαφορετικού», ας ζήσουμε σε 
έναν κόσμο χωρίς στεγανά.  

Λάουρα Κρομετσεκ  

αστυνομία πέραν της εκτεταμένης 
χρήσης δακρυγόνων και χημικών 
προχώρησε σε άσκηση σωματικής 
βίας. Οι ομάδες των ΜΑΤ βρίσκονταν 
όπου υπήρχε φωνή διαμαρτυρίας και 
μετά από άγριο ξυλοδαρμό προσάγο-
νταν εκατοντάδες ανήλικοι κάθε μέρα 
επειδή βρίσκονταν στην πορεία. 

Έτσι φτάσαμε στον νόμο «της κουκού-
λας» βάση του οποίου οποιοσδήποτε 
φορούσε κουκούλα συλλαμβανόταν 
για ποινικό αδίκημα! Όχι ότι ήταν 
ανήκουστο αυτό για την χώρα μας… 
αρκεί να θυμηθείτε την σύλληψη ενός 
φοιτητή με την δικαιολογία ότι φορού-
σε πράσινα παπούτσια ίδια με αυτά 
που φορούσε και ο δράστης που 
έψαχναν. Το ανήκουστο όμως ήταν 
πως τελικά οι κουκουλοφόροι δεν 
άνηκαν απλά σε κάποιο κόμμα όπως 
ήθελαν να υποψιάζονται οι πολιτικοί, 
αλλά ήταν και άτομα της αστυνομίας 
όπως είδαμε. Η όλη κατάσταση επιδει-
νωνόταν με τον καιρό και πήρε μεγα-
λύτερη τροπή. Ομάδες έσπαγαν τα 
πάντα στο πέρασμα τους ανεξάρτητα 
από το τι ήταν αυτό και έτσι κατα-
στράφηκαν περιούσιες πολλών χωρίς 
νόημα. Σιγά σιγά η οικονομική και 
πολιτική κρίση συγχωνεύτηκε στις 
αιτίες του κινήματος αυτού. Μέσα στο 
κλίμα αυτό μερικές μόνο μέρες μετά 
την δολοφονία του 15χρονου η συνδι-
καλίστρια Κωνσταντίνα Κουνεβα 
δέχεται στον δρόμο επίθεση με οξύ, με 
αποτέλεσμα να «λιώσει» το πρόσωπο 
της. Η γυναίκα αυτή βρίσκεται ακόμη 
στο νοσοκομείο με περιορισμένη 
όραση και τρομερές κακώσεις στο 
πρόσωπο της. Ο λόγος; Γνωρίζοντας 

2008 έτος κρίσης για την τότε κυβέρνηση 
της Ελλάδας όσο και για την Ελλάδα την 
ίδια. Η οικονομική και πολιτική κατάστα-
ση και τα σκάνδαλα έχουν εξαγριώσει τον 
λαό που φτάνει στα όρια της ανοχής του. 
Τελικό πλήγμα πριν την εξέγερση ήταν η 
εν ψυχρώ δολοφονία του Αλέξη Γρηγορό-
πουλου, ενός 15χρονου αγοριού από την 
Αθήνα, από πυρά αστυνομικού, άνευ 
λόγου και αιτίας όπως τελικά μάθαμε. Το 
θύμα ήταν με την παρέα του στα Εξάρχει-
α όταν μετά από λογομαχία με τους 
αστυνομικούς ( οι οποίοι γύρισαν στο 
σημείο αυτό παρά την εντολή που είχαν 
να φύγουν από τους ανώτερους τους) ο 
ένας εξ αυτών Επαμεινώνδας Κορκονέας, 
έβγαλε το όπλο του από την θήκη χωρίς 
κάποια ταραχή και εξαπέλυσε πυρά 2 
φορές συνεχόμενα προς την μεριά των 
παιδιών. Για το εάν η σφαίρα που χτύπη-
σε θανάσιμα τον ανήλικο εξοστρακίστηκε 
ή ήταν ευθεία βολή δεν έχει ξεκαθαριστεί 
ακόμα, οι απόψεις διίστανται. 

Όλοι, μικροί, μεγάλοι, σοκαρι-
σμένοι από το γεγονός και την ανευθυνό-
τητα της αστυνομίας- που δίνει σε αστυ-
νομικούς όπλα χωρίς να ελέγχει σωστά 
την ψυχική τους υγεία- βγήκαμε στους 
δρόμους ζητώντας τη δικαιοσύνη. Πορεί-
ες και διαδηλώσεις κατάκλεισαν τους 
δρόμους όλης της χώρας. «Η νέα γενιά 
ξεσπά» φώναζαν στις ειδήσεις. Στο 
εξωτερικό γίνεται αναφορά για μαζική 
εξέγερση στην Ελλάδα. Οι πολιτικοί 
έτρεμαν στην ιδέα μιας τέτοιας κινητοποί-
ησης και ζητούσαν δημόσια συγνώμη και 
κατανόηση από την μεριά μας. Ο θυμός 
όμως ήταν μεγαλύτερος και έτσι συνεχί-
σαμε ακλόνητοι. Στις πορείες το κλίμα 
γινόταν όλο και πιο επικίνδυνο καθώς η 

τα δικαιώματα της ζήτησε από το 
συνεργείο καθαρισμού στο οποίο 
εργαζόταν το δώρο των Χριστουγέν-
νων για την ίδια και της συνεργάτριες 
της. Αξιοσημείωτο είναι το ότι δεν 
νιώθει μίσος για αυτόν που της το 
έκανε αυτό αλλά συμπόνια καθώς 
όπως λέει η ίδια « Αυτός ο άνθρωπος 
έχει προβλήματα μεγάλα με την ψυχή 
του και τον εαυτό του, γι αυτό έχει 
τέτοια συμπεριφορά. Αυτός τραβάει 
πολύ περισσότερα από μένα.» Και 
τώρα έναν χρόνο μετά η δική για τον 
Α. Γρηγοροπουλο ακόμα δεν έχει γίνει 
και μάλιστα ίσως μεταφερθεί στην 
Άμφισσα αντί για την Αθηνά για να 
μην γίνουν επεισόδια. Πράγμα που 
φυσικά φέρνει σε δύσκολη θέση την 
οικογένεια καθώς θα πρέπει για τουλά-
χιστον 1 μήνα να βρίσκονται καθημε-
ρινά στην Άμφισσα, πράγμα αδύνατον 
λόγω των δικηγόρων, καθώς και τους 
μάρτυρες που είναι κυρίως παιδιά. 
Όσο για την Κ. Κουνεβα η αστυνομία 
αναφέρει πως δεν βρέθηκε τίποτα που 
να ενοχοποιεί κάποιον παρόλο που δεν 
έκαναν ερευνά στην περιοχή της 
επίθεσης ούτε καν για γενετικό υλικό, 
που τόσο πρόθημα έπαιρναν πέρυσι 
από κάθε παιδί που συλλαμβάνανε 
στις πορείες, αγνοώντας τα προσωπικά 
δεδομένα. 

«Ένας πολιτισμός που αφή-
νει ανικανοποίητο τόσο μεγάλο μέρος 
των μετεχόντων σ’αυτόν και τους 
σπρώχνει σε εξέγερση, ούτε έχει ούτε 
αξίζει να έχει προοπτικές να υπάρχει 
για πολύ καιρό» 

Sigmund Freud (γερμανός ψυχαναλυ-
τής) 

Λαουρα Κρομετσεκ 

«Ένας 
πολιτισμός 
που αφήνει 
ανικανοποίητο 
τόσο μεγάλο 
μέρος των 
μετεχόντων σ’ 
αυτόν και 
τους σπρώχνει 
σε εξέγερση, 
ούτε έχει ούτε 
αξίζει να έχει 
προοπτικές να 
υπάρχει για 
πολύ καιρό» 

Φ Υ Σ - E Y E  

Τείχη όμως δεν 
χτίζονται μόνο ως 
γεωγραφικό σύνορο, 
χτίζονται και μέσω 

της  
περιθωριοποίησης 
των ανθρώπων. 



Οι Νέοι για το Περιβάλλον  
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Όλοι έχουμε ακούσει για  το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και τις συνέπειές του. Μια 
λεπτομερέστερη εξέταση του φαινομένου, 
ίσως μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι η 
ζωή στον πλανήτη αργοπεθαίνει.  Η γη 

δέχεται ένα ποσό ηλιακής ακτινοβολίας. 
Ένα μέρος της ακτινοβολίας αυτής διαφεύ-
γει στο διάστημα και το υπόλοιπο απορρο-
φάται από την ατμόσφαιρα της γης. Με τον 
ίδιο τρόπο η γη εκπέμπει και αυτή με τη 
σειρά της θερμική ακτινοβολία, η οποία 
ξεπερνά το ποσό  της ηλιακής. Η γη έχει την 
ικανότητα να απορροφά το μεγαλύτερο 
ποσό ακτινοβολίας που παράγει. Έτσι η ίδια 
η ατμόσφαιρα με τη σειρά της  επανεκπέ-
μπει ένα μεγάλο ποσό θερμικής ακτινοβολί-
ας, μέρος της οποίας απορροφάται από την 
επιφάνεια της γης, η οποία θερμαίνεται 
ακόμη περισσότερο. Η γήινη ατμόσφαιρα 
συμπεριφέρεται με τον τρόπο αυτό ως ένας 
δεύτερος ήλιος. Αυτό το φαινόμενο όμως 
είναι αυτό ακριβώς το οποίο επιτρέπει τη 
δημιουργία και τη διατήρηση της ζωής στον 
πλανήτη γη…. 

    Παρόλα αυτά οι άνθρωποι σήμερα δε 
σέβονται ούτε τη φύση ούτε τις επόμενες 
γενιές. Έτσι με τις βλαβερές για το περιβάλ-

λον δραστηριότητές τους, που στοχεύουν 
στο εύκολο και αλόγιστο κέρδος, μολύνουν 
την ατμόσφαιρα με αέρια που συμβάλλουν 
στην αύξηση  της θερμοκρασίας του πλανή-
τη μας. 

 

     Η φύση, όμως, έκανε πολλή υπομονή και 
τώρα πια δε μπορεί να αντέξει άλλες τέτοιες 
πληγές. Δεν εκδικείται. Απλά δείχνει στους 
ανθρώπους το πρόσωπο του κόσμου τον 
οποίο απ’ ό,τι  φαίνεται επιθυμούν να απο-
κτήσουν:  η στάθμη της θάλασσας θα αυξη-
θεί μαζί με τις βροχές και  τις χιονοπτώσεις, 
τα περισσότερα ζωικά είδη θα αφανιστούν 
και θα επικρατούν φονικοί τυφώνες. Αλλά, 
βέβαια, αυτά θεωρούνται ξεπερασμένες 
θεωρίες «ρομαντικών» οικολόγων. Κι όμως, 
δεν είναι έτσι. Οι ενδείξεις ότι ο κίνδυνος 
αυξάνεται είναι κάτι παραπάνω από ασήμα-
ντες. Οι πάγοι των Άλπεων λιώνουν σταδια-
κά, η Σιβηρία έχει την υψηλότερη θερμο-
κρασία από κάθε φορά, οι καταστροφικές 
χιονοπτώσεις στις ΗΠΑ και η αύξηση των 
ζωικών ειδών που βρίσκονται υπό εξαφάνι-
ση είναι σημάδια πως η φύση χρειάζεται 
βοήθεια. 

    Ο κόσμος κινητοποιήθηκε. Γιατί όμως δε 
σημειώθηκε  καμία βελτίωση; Το 1992 στο 
Ρίο της Βραζιλίας αποφασίστηκε η μείωση 
των εκπομπών ρύπων. Στο Κιότο της Ιαπω-
νίας αποφασίστηκε σταθεροποίηση των 
συγκεντρώσεων αερίων σε επίπεδα τέτοια, 
ώστε να προληφθούν επικίνδυνες επιπτώσεις  
στο κλίμα από τις ανθρώπινες δραστηριότη-
τες. Παρόλα αυτά δεν εφαρμόστηκε καμία 
απόφαση. Σήμερα και πάλι, το Δεκέμβρη 

του 2009,  υπουργοί των χωρών που εκπέ-
μπουν τα μεγαλύτερα ποσά διοξειδίου του 
άνθρακα θα συναντηθούν στην Κοπεγχάγη 
για την εύρεση λύσεων και την αντιμετώπι-
ση του φαινομένου. Χώρες όπως  η ΗΠΑ, η 
Ινδία,  η Κίνα και η Αφρική θα συναντη-
θούν, ώστε να ληφθούν κάποια μέτρα. Η 
προσπάθεια μοιάζει μάταιη, αφού ομολο-
γούν εκ των προτέρων  ότι δε θα παρθούν 
δεσμευτικές αποφάσεις. Η αλήθεια είναι 
πως, το ότι ο κόσμος έχει από πριν σίγουρη 
την αποτυχία τέτοιων συναντήσεων, δεν 
είναι τυχαίο. Αυτό συμβαίνει γατί τα τελευ-
ταία χρόνια καμία αλλαγή δεν έχει σημειω-
θεί στον  πλανήτη, λόγω αποφάσεων των 
κυβερνώντων προσώπων.  Μόνο εάν ενωθεί 
όλη η ανθρωπότητα, θα σωθεί η φύση και θα 
αναδειχτεί η ανθρώπινη δύναμη. Όλοι 
γνωρίζουμε το πρόβλημα και την κρισιμότη-
τα της  κατάστασης  του πλανήτη μας. Ας 
προσπαθήσει ο καθένας ξεχωριστά να  
βοηθήσει το φυσικό περιβάλλον να γίνει 
ξανά φυσικό.  

    Στη συνέχεια,  αν αυτά τα εκπληκτικά 
πλάσματα που ονομάζονται άνθρωποι ενω-
θούν και θέσουν ένα κοινό στόχο, πέρα από 
κομματικά, κερδοσκοπικά και πολιτικά 
συμφέροντα, θα γίνουνε θαύματα. Και αυτό 
θα γίνει μόνο εάν πιστέψουμε στη δύναμη 
μας. Μια δύναμη ανεξάρτητη από κάθε 
εθνικό και πνευματικό σύνορο. Το περιβάλ-
λον χρειάζεται την ανθρώπινη δύναμη και 
όχι τη δύναμη οποιασδήποτε κυβέρνησης ή 
οργάνωσης. 

Κατερίνα Ζαγκαρετου. 

μιων και την μείωση ρύπων μιλάω 
για κάτι πιο εύκολο, ένα πάρκο. 
Φυσικά ας πω και για το μικρό παρ-
κάκι, ξέρετε αυτό που είναι απέναντι 
από το Μαντάτο…  γεια σου αυτό! 
Ωραίο είναι δεν λέω… φυσικά το 
έχουν πάρει  reserve οι ταβερνιάρη-
δες, έχουν απλώσει τα τραπεζάκια 
τους και δεν αφήνουν περαστικό να 
κάτσει… Άκουσον άκουσον διώ-
χνουμε τους πελάτες λέει… αν θυμά-
μαι καλά δημόσιος δεν είναι ο χώρος; 
Κύριε μου στην Ελλάδα είμαστε ότι 
είναι του δημοσίου είναι δικό μου, 
τέτοια αδελφοσύνη σου λέει!! Να 
μην αναφέρω την επίσκεψη των 
δημοτικών συμβούλων στο σχολεί-
ο… Καταστροφή! Ρωτούσες πού 
είναι το πράσινο «και ’γω δημότης 
είμαι δεν ξέρω» σου έλεγε, ρωτούσες 
αν γίνεται να φτιαχτεί κάποιο πάρκο 
«θα πρέπει να ρωτήσετε τον Χ για να 
σας πει…» Ε πια δεν ήταν κατάστα-
ση αυτή! αναρωτιέμαι γιατί τους 
φέρατε αφού δεν ξέρανε τίποτα και 
δεν απαντούσαν ικανοποιητικά ούτε 
στις μισές ερωτήσεις… Και ποιος 
είναι αυτός ο Χ που τα ξέρει όλα 
γιατί  δεν φέρανε αυτόν να μας μιλή-
σει;;; Όχι όχι δε θα συγχυστώ… όχι 
κύριε δε θα πω πως  μας κοροϊδεύετε 
και πως υποτιμάτε την νοημοσύνη 
μας… Αντιθέτως θα προσποιηθώ 

πως όλα είναι υπέροχα, ότι έχουμε 
άξιους δημοτικούς άρχοντες οι 
όποιοι κάνουν πολύ καλά την δουλεί-
α τους. Επίσης θα γελάω και θα 
χαίρομαι με την υπέροχη μαρμαροπε-
τρινοτσιμεντενια πόλη μας. Η οποία 
ήταν σαν να μας είχαν βομβαρδίσει 
οι αμερικάνοι με ατομική… ύστερα 
όμως από πολύ σκόνη, πολλά λεφτά 
και μεγάλη ανέχεια των κατοίκων 
της έγινε εξαίσια!!  

 

*Μίμης Ανδρουλάκης: Βουλευτής 
και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος 
προσπαθεί για το φουτουριστικό 
μοντέλο των πρασίνων πόλεων 
στην Ελλάδα. 
 

**Το σουηδικό μοντέλο πράσινης 
πόλης, SymbioCity έχει ήδη βρει 
πατρίδα σε πολλές χώρες. Όχι στη 
δική μας όμως…! 
Σταυρούλα Τσιούδη 

Ναι, αγαπητοί αναγνώστες, φίλοι 
γνωστοί και άγνωστοι, αυτό είναι 
τα Μουδανιά πλέον… Που είναι το 
πράσινο κύριοι;;;; 
Η «πανέμορφη» μαρμάρινη πλατεία 
( η χαρά των skater ) τα μόνα φυτά 
που έχει είναι οι ψηλοί φοίνικες οι 
οποίοι προσφέρουν δροσιά και σκιά 
τα καυτά μεσημέρια του καλοκαι-
ριού… Επίσης προσθέτουν έναν τόνο 
εξωτικό σαν να βρισκόμαστε στο 
Ντουμπαι ένα πράγμα… το όποιο 
κάνει τους ευρωπαίους Έλληνες να 
νιώθουν ιδιαίτερα χαρούμενοι για 
την εκλεπτυσμένη εικόνα που βλέ-
πουν… Μα κύριοι, στην Ευρώπη 
υπάρχουν πολλά στρέμματα πράσι-
νων εκτάσεων μέσα στις πόλεις τα 
οποία έχουν ιδιαίτερη απήχηση. 
Βεβαία θα μου πεις, ποια καλοντυμέ-
νη κυρία θα πάει να κάτσει στο χορ-
τάρι με το πανάκριβο channel ταγιέρ 
που αγόρασε για να το μοστράρει την 
Κυριακή στην εκκλησία … Τέλος 
πάντων ας μην ξεφύγουμε από το 
θέμα… τι έλεγα;; Α! ναι, για τα 
λιβάδια μέσα στις πόλεις… Ναι 
λοιπόν αυτό χρειάζεται ο Δήμος 
Μουδανιών, λιβάδια! Μόνο λιβάδια, 
δέντρα, κανένα λουλουδικό ίσως 
κανένα παγκάκι για τις κυρίες… Δεν 
λέω για την αντικατάσταση πεζοδρό-

Anti-SymbioCity** 

Ας 
προσπαθήσει 
ο καθένας 
ξεχωριστά να  
βοηθήσει το 
φυσικό 
περιβάλλον 
να γίνει ξανά 
φυσικό.  



Αφίσα του φεστιβάλ 
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πριν φάω 

πρωινό, 

τσέκαρα τα  

profiles μου σε 

facebook, 

myspace, hi5, 

twitter, lockerz, 

blogspot και 

vampirefreaks. 

50 φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

O kamenos... 
Το παρακάτω απόσπασμα, προέρ-
χεται από ένα ημερολόγιο με τίτλο 
«Ημερολόγιο ενός καμένου», το 
οποίο το βρήκα στον πάτο της 
θάλασσας. Συνεπώς, οποιαδήποτε 
ομοιότητα με πραγματικά πρόσω-
πα ή καταστάσεις δε μπορεί παρά 
να είναι τυχαία. 

 

Αγαπητό μου ημερολόγιο, 

 

 η σημερινή μέρα, αν και ξεκίνη-
σε φυσιολογικά, μου επιφύλασσε 
πολλές εκπλήξεις… Κλασικά, 
πριν φάω πρωινό, τσέκαρα τα  
profiles μου σε facebook, 
myspace, hi5, twitter, lockerz, 
blogspot και vampirefreaks. Είδα 
τα e-mails μου, και αφού βεβαιώ-
θηκα πως κανένας από τους 3.672 
φίλους μου δεν είναι online στο 
msn, έφαγα μερικά cookies. 
Έκανα ένα καβγαδάκι μικρού 
μήκους με τη μάνα μου, η οποία 
επέμενε ότι έπρεπε να πάω σχο-
λείο αν και την προειδοποίησα 
πως έχω κολλήσει ΤΟΝ ιό! Τον 
Loss1N2 ούτε το Kaspersky 
v12.2.43 δε τον πιάνει… Ευτυχώς 
τον εντόπισα χειροκίνητα χτες το 
βράδυ και μπόρεσα κάπως να 
περιορίσω την καταστροφή. Τέ-
λος πάντων, στο σχολείο ήταν 
κάπως βαρετά – δόξα τον Bill 
Gates, τις 2 τελευταίες ώρες 

είχαμε πληροφορική. Ας είναι 
καλά τα windows! Με μια μικρή 
παρέμβαση στο C:/Windows/
drivers/system32/hosts , ο Τζόνης 
από δίπλα ούτε στο Google δε 

μπορούσε να μπει! Κρίμα που 
αυτές οι δύο ώρες πέρασαν τόσο 
γρήγορα… Μόλις χτύπησε το 
κουδούνι, γύρισα σπίτι και τσί-
μπησα μερικά cookies (από τον 
Mozilla αυτή τη φορά). Άφησα το 
www.domyhomework.net να 
διαβάσει για αύριο, και έκανα 
format στο διαμαντάκι μου. Ίσα 
ίσα πρόλαβα να τελειώσω πριν τις 
4, γιατί είχαμε και πρόβα με τα 
παιδιά! Τα σπάσαμε σήμερα, 
βγάλαμε το On the rocks στο 
Expert! Μετά πήγα για ψώνια. 
Πήρα ένα ζευγάρι παπούτσια, 3 
μπλουζάκια και μια ζακέτα, όλα 
μαζί δυόμισι ευρώ από το e-bay. 
Μέχρι εκείνη τη στιγμή όλα κυ-

λούσαν φυσιολογικά… Ώσπου 
στο κάτω δεξί  άκρο της οθόνης 
μου εμφανίστηκε ένα “x”. Για 
κάποιον λόγο είχα αποσυνδεθεί 
από το internet! Δε σου κρύβω 
πως τρόμαξα… Ούρλιαξα με 
δύναμη και μετά έβαλα τα κλάμα-
τα… Πως μπόρεσαν να μου το 
κάνουν αυτό??? Πήγα στο μπάνιο 
και άρχισα να βγάζω τα φρύδια 
μου – κάποιες φορές με βοηθάει 
να ηρεμήσω… Μάταια όμως! 
Προσπάθησα να παίξω πασιέντζα 
offline μήπως και ξεχαστώ, αλλά 
πάλι τίποτα! Αφού έφαγα τα 
νύχια μου και σκυλόβρισα τον 
αυτόματο τηλεφωνητή του ΟΤΕ, 
αποφάσισα πως ο κόσμος αυτός 
είναι πολύ άδικος και πως η ζωή 
δεν αξίζει πια. Έτσι, σε μια 
ύστατη προσπάθεια λύτρωσης, 
δοκίμασα να αυτοκτονήσω, σφίγ-
γοντας το καλώδιο του modem 
γύρω από το λαιμό μου. Τότε 
κατάλαβα πως έχω wireless…  

 

Η ζωή χωρίς internet είναι σαν 
ψάρι χωρίς ποδήλατο. 

Βασιλάκης Καϊλας 

ΥΓ: Πάω να μάθω κολύμπι. 

 

Ένα άρθρο του Θοδωρή Cortez 
Μανώλα 

25.000 ευρώ απονεμήθηκε 
στην ταινία ‘‘Μετάλλιο 
Τιμής’’ του Κάλιν Πέτερ 
Νέτσερ!  
Το 50ο Φεστιβάλ θα τιμήσουν 
με την παρουσία τους μεγάλα 
ονόματα της σύγχρονης κινη-
ματογραφικής σκηνής, όπως ο 
πρωτοπόρος γερμανός δημι-
ουργός Βέρνερ Χέρτζογκ, ο 
Γκόραν Πασκάλιεβιτς -ένας 
από τους σημαντικότερους 
βαλκάνιους δημιουργούς της 
δεύτερης μεταπολεμικής γε-
νιάς. Το ελληνικό τμήμα του 
Φεστιβάλ φιλοξενεί οκτώ 
ταινίες ελληνικής παραγωγής, 
αν και τα περισσότερα βλέμ-
ματα έχουν συγκεντρωθεί στις 
ταινίες που... λείπουν, παρά 
εκείνες που θα προβληθούν. 
Επίσης θα πραγματοποιηθούν 
αφιερώματα στον Βέρνερ 
Χέρτζογκ, στο νέο φιλιππινέ-
ζικο σινεμά, στο «ροζ» ιαπω-

Με πολύ υπερηφάνεια και 
μεγάλο ενθουσιασμό είμαι σε 
θέση να σας ανακοινώσω και 
να σας ενημερώσω για το 50ο 
φεστιβάλ κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης! Το φεστιβάλ 
λοιπόν που γιόρτασε φέτος 
μισό αιώνα ζωής έδωσε δυνα-
μικό ραντεβου για την επόμε-
νη χρόνια στα πλαίσια της 
51ης διοργάνωσης!! 
Τον Χρυσό Αλέξανδρο που 
αποτελεί την κορυφαία διά-
κριση του φεστιβάλ και είναι 
το βραβείο καλύτερης ταινίας 
που συνοδεύετε από χρηματι-
κό έπαθλο 40.000 ευρώ 
(όοοοχι δεν σας κάνω πλα-
κά!!) κέρδισε άξια η ταινία 
‘‘Σταυροδρόμια Ζωής’’ των 
Σκάνταρ Κόπτι και Γιάρον 
Σάνι! Ο Αργυρός Αλέξανδρος 
που είναι βραβείο κριτικής 
επιτροπής και συνοδεύετε από 
το χρηματικό έπαθλο των 

νικό ρεύμα, Pink Eiga, στο 
«post romance», τον έρωτα, 
δηλαδή, έτσι όπως παρουσιά-
ζεται στο σύγχρονο σινεμά. 
 
Πληροφοριες: IN.GR 
&ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ 
 
Ρούλα Καραγκούνη  

Φ Υ Σ - E Y E  

Αφίσα του φεστιβάλ 



Η τάξη του ‘97 
Μια τρίτη τάξη του λυκείου είναι πάντα μια ομάδα παιδιών που έχουν μάθει να ονειρεύονται 
«όλοι για τον καθένα και καθένας για όλους!» 
Παιδιά ζωντανά κι όχι «ξενέρωτα», που μέλανε τη γλωσσά της νεολαίας, με ευαισθησίες και 
χιούμορ… Σ’ ένα κεντρικό λύκειο της Θεσσαλονίκης, ονειρεύονται και ερωτεύονται, προβλημα-
τίζονται για τα μεγάλα εθνικά και κοινωνικά θέματα του σήμερα. Κοντά τους ένας 
«σαλταρισμένος» φιλόλογος που ξέρει να κερδίζει το μυαλό και την κάρδια τους και, κυρίως, 
τους αποκαλύπτει την Αλήθεια! Όλα αυτά με φόντο την εξαίσια πόλη της Θεσσαλονίκης… 

Ο ναυτικός χάρτης 
Ένας ναυτικός χωρίς καράβι, εξορισμένος από τη θάλασσα, γνωρίζει μια παράξενη γυναίκα που 
έχει τις απαντήσεις σε ερωτήματα που κάποιοι άντρες θέτουν στον εαυτό τους από καταβολής 
κόσμου… Κυνηγοί ναυαγίων σε αναζήτηση του φαντάσματος ενός πλοίου που βυθίστηκε στη 
Μεσόγειο, προβλήματα γεωγραφικού πλάτους και μήκους των όποιων το μυστικό βρίσκεται 
κρυμμένο σε παλιές ρότες και ναυτικούς χάρτες, σε ναυτικά μουσεία, σε βιβλιοθήκες… Ποτέ η 
θάλασσα και η ιστορία, η επιστήμη της πλεύσης, η περιπέτεια και το μυστήριο δεν είχαν συνδυα-
στεί με τόσο αριστοτεχνικό τρόπο μέσα σε ένα μυθιστόρημα όσο στο Ναυτικό Χάρτη. Από το 
Μελβιλ ως τον Στηβενσον και τον Κονραντ, από τον Όμηρο ως τον Πατρικ Ο’Μπραιαν, η λογο-
τεχνία της θάλασσας βρίσκεται στις σελίδες αυτής της σαγηνευτικής ιστορίας.  

«Νεροποντή» Αλκίνοος Ιωαννίδης.  
   Και ναι!! Είναι γεγονός! Μετά από έξι ολόκληρα χρόνια από την τελευταία του προσω-
πική δισκογραφική δουλεία και δυο χρόνια μετά τις τελευταίες του εμφανίσεις σε μουσική 
σκηνή, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης επιστρέφει με τον νέο του δίσκο με τίτλο «Νεροποντή». Ο 
τίτλος «Νεροποντή» παραπέμπει στην αντίθεση ανάμεσα στην 6χρονη δημιουργική του 
«ξηρασία» και στην καταιγιστική έμπνευση του για την συγγραφή τραγουδιών, αφού εν τω 
μεταξύ κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Που Δύσην ως Ανατολην» με κυπριακά παραδοσιακά 
τραγούδια. Στο δίσκο «Νεροποντή» δίνοντας τον πρώτο λόγο στη φόρμα της κλασικής 
μουσικής, με τη συμμετοχή συμφωνικής ορχήστρας, φωνητικών συνόλων αλλά και με 
αποχρώσεις της ελληνικής παραδοσιακής και τζαζ, καταφέρνει να δώσει έναν ήχο ιδιαίτε-
ρο. Οι σαφείς κοινωνικοπολιτικές αναφορές του πλέκονται με την κατάθεση των εσωτερι-
κών αναζητήσεων του, μέσα από στίχους. 
Ωστόσο, παρά την συμφωνική ορχήστρα, υπάρχει και ένα τραγούδι δοσμένο σε αφηγημα-

τική μορφή με τίτλο «Πατρίδα», ενώ το τραγούδι «Παιδί» το τραγουδά μόνο με την κιθάρα του εμπνεόμενος από το γεγονός ότι έγινε 
πατέρας. 
Περιλαμβάνει και δυο τραγούδια με αυτοσαρκαστικό στίχο, το τετράστιχο τραγούδι «Επιτυχία!» και το «Ήταν ανάγκη;». Στο τε-

λευταίο κομμάτι του δίσκου καταγράφεται μέχρι και ο ήχος από μια αναποδογυρισμένη άρπα.  
Ρούλα Καραγκούνη 

Κάθε χρόνο στη συμπρωτεύουσα οργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το μεγαλύτερο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης το 
όποιο είναι ευρέως γνωστό ως Δημήτρια, από τον πολιούχο άγιο και προστάτη της πόλης, άγιο Δημήτριο. Το όποιο λαμβά-
νει χώρα κάθε φθινόπωρο τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο. Συμφωνά με την παράδοση έχει ρίζες  στο 
βυζάντιο και συνδέετε άμεσα με το ιστορικό μας παρελθόν. Πολυθεϊστικό περιεχόμενο για όλες τις  προτιμήσεις, καλύπτει 
όλες τις τέχνες και τα ενδια- φέροντα. Όπως μουσική, χορό , θέατρο, 
εκθέσεις, γιορτές του δρόμου κ.α. Πρωτοποριακό και μοντέρνο σαγη-
νεύει τον θεατή και τον ταξι- δεύει σε όλες τις ηπείρους του κόσμου με 
τη μαγική σύνδεση διάφορων πολιτισμών. Στα 44α Δημητριά συναντώ-
νται μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Κωστής Παλαμάς, ο Γιάννης 
Ρίτσος, ο Χάυδν, ο Μέντελ- σον, ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Χουάν Μιρό 
και άλλα πρόσωπα που άφησαν το ανεξίτηλο σημάδι τους με το 
έργο τους και την ζωή τους σε όλη την ανθρωπότητα. Τα 44α Δημη-
τριά του δήμου Θεσσαλονίκης είναι αναμφίβολα το γεγονός του φθινοπώρου και 
αξίζει κάνεις να το επισκεφτεί και να αφεθεί στην μαγεία των τεχνών! 

44α  ΔΗΜΗΤΡΙΑ 

Native Nations Dance Theater - 06/9/2009  
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VOTE FOR WOMEN!! 
 Επειδή στα σχολικά βιβλία δεν 
μας μαθαίνουν παρά μοναχά ένα 
μικρό απόσπασμα της ιστορίας, 
της ανθρωπότητας, κι ακόμα κι 
εκείνο δεν μας λέει τίποτα παρα-
πάνω από ότι: ποιοι είναι οι μεγά-
λοι πολέμαρχοι των πολιτισμών; 
που επιτεθήκαν; Ποιοι έκαναν τις 
μεγαλύτερες γενοκτονίες και 
εγκλήματα κατά τις ανθρωπότη-
τας και τις μεγαλύτερες σφαγές. 
Και με την ευκαιρία μάθε, ότι οι 
γυναίκες «κανονικά» δεν αξίζουν 
την παραμικρή αναφορά στην 
ιστορία, όπως καταλαβαίνετε θα 
χρειαστεί να ψάξετε για αυτές 

την υπόλοιπη ανθρώπινη ιστορία. 
Την ιστορία της μισής ανθρωπό-
τητας,  δηλαδή, την ιστορία την 
οποία μάλλον θα ξέχασαν οι 

ιστορικοί να γράψουν, τα υπουρ-
γεία κάθε κυβέρνησης να τυπώ-
σουν και κατ’ επέκταση οι δά-
σκαλοι να μας διδάξουν! Μετά 
από μια μικρή ερευνά 

πήρα την ευθύνη όλων των παρα-
πάνω να σας πω λίγα λόγια για 
ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ, τα κατορθώμα-
τα τους και πως ανύψωσαν το 
ανάστημα τους μέσα σε μια κα-
θαρά ανδροκρατούμενη και φαλ-
λοκρατική  κοινωνία. 

Η γυναίκες οι οποίες κάποτε 
άφησαν τα πάντα για να κατε-
βούν σε μια πλατεία να διαδηλώ-
σουν για κάτι που τώρα το θεω-
ρούμε δεδομένο αλλά τότε ήταν 

Απαγορευμένο: τα δικαιώματα 
τους! Πρέπει ωστόσο να ρωτάμε: 
πού είναι οι γυναίκες, πίσω από 
τους μεγάλους άνδρες; Ποιά 
γυναίκα μεγάλωσε τον Κολοκο-
τρώνη και του έμαθε από παιδί να 
έχει ψηλά το κεφάλι και να αγω-
νίζεται για τα δίκαια ολόκληρου 
του λαού όταν οι πολλοί δίπλα 
του κοιτούσαν την βολή του; 
Ποια του μαγείρευε έπλενε τις 
φουστανέλες του και του έδενε 
τις πληγές του; Η ανδρική ιστορί-
α θυμάται τις γυναίκες όποτε τη 
βολεύει για τους σκοπούς της 
αλλά ακόμα και τότε δεν θα μας 
πει ολάκερη την αλήθεια για 
αυτές. Για παράδειγμα γιατί 
πέσανε οι γυναίκες του Ζαλόγγου 
από τον γκρεμό; Για να διαφυλά-
ξουν τη τιμή τους; γιατί πήρανε 
εντολή από κάποιον άνδρα; Ή 
μήπως γιατί ξέρανε καλά πως 
φέρονται οι ανδρικοί στρατοί 
κατοχής στις γυναίκες; 

Λοιπόν, ας πιάσουμε από την 
αρχή. Πως άρχισε η γυναικά που 
δούλευε σε εργοστάσια μερόνυ-
χτα για έναν μισθό, ο οποίος ήταν 

πολύ πιο μικρός από αυτόν των 
ανδρών, δεν έπαιρνε προαγωγή, 
και δεν αναγνώριζαν την προσπά-
θεια της, να απαιτεί κάτι καλύτε-
ρο για την ζωή της. Μην αντέχο-
ντας πια να θεωρούνται κατωτέρα 
όντα και έχοντας ξεσηκωθεί από 
τις ιδέες του διαφωτισμού για 
ισότητα και ατομικά δικαιώματα, 
άρχισαν να βγαίνουν στους δρό-
μους ζητώντας ίσες ευκαιρίες. 

Ένα νέο κίνημα, μαζί με το εργα-
τικό και το κίνημα ενάντια στη 
νεοφιλελεύθερη καπιταλιστική 
παγκοσμιοποίηση, ένα κίνημα 
«από τα κάτω», εμφανίζεται πια 
παγκόσμια. To γυναικείο κίνη-
μα!! 
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Στη χωρά μας το 1887 ήταν το 
έτος που οι ιδέες του γυναικείου 
κινήματος έφτασαν στα αυτιά 
των ελληνίδων. Το 1890 η Καλ-
λιρρόη Παρρέν από το Ρέθυμνο 
ίδρυσε σχολειό για τις άπορες και 
αγράμματες γυναίκες. Το 1920 το 
σοσιαλεργατικό κόμμα, μετέπειτα 
ΚΚΕ, κατεβαίνει στις εκλογές με 
το πρωτάκουστο σύνθημα «σφυρί 
δρεπάνι και ψήφος στο φουστά-
νι!». Στα επόμενα χρόνια η Βου-
λή συζήτησε αρκετές φόρες  το 
ζήτημα ψήφου των γυναικών. Το 
1920, 1922, 1925 και το 1929 
έγιναν πάλι συζητήσεις για την 
έγκριση του νομοσχεδίου για 
ισοπολιτεία αλλά χωρίς θετικό 
αποτέλεσμα. Πρώτη φορά μπόρε-
σαν να ψηφίσουν οι ελληνίδες το 
1934 όπου οι περιοριστικοί όροι 
είχαν ως αποτέλεσμα να μπορέ-
σουν να ψηφίσουν μονό 4.000 
γυναίκες. Το 1952 λοιπόν, ορίζε-
τε από το σύνταγμα ειδικός νόμος 
όπου αναγνωρίζει την ισότητα. 
Έτσι το 1953 οι ελληνίδες καλού-
νται στις κάλπες με επίσημο 
δικαίωμα να εκλέγουν και να 
εκλέγονται. 

Ακόμα και σήμερα  οι γυναίκες 
παλεύουν σ' όλα τα μήκη και τα 
πλάτη της Γης. Στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει αγώνας (εργατικός, φοι-
τητικός, νεολαιιστικός, αντιρα-
τσιστικός, αντιπολεμικός) που να 
μην έχουμε ενεργή συμμετοχή. 
Είδαμε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες 
στους αγώνες των συμβασιού-
χων, στις απεργίες των τραπεζών, 
στις απεργίες των νοσοκομείων, 
στους αγώνες των δασκάλων και 
των καθηγητών, σήμερα στους 
αγώνες για την εκπαίδευση, 
στους αγώνες για το περιβάλλον. 
Ακόμη και σήμερα 2009 χρόνια 
μετά χριστόν προσπαθούν να την 
περιορίσουν όσο γίνεται. Στα 

δικά μας μέρη όποια θέλει να 
απολαμβάνει τη ζωή της θεωρεί-
ται πόρνη, ενώ όποια τολμάει να 
λέει όχι σε πόθο άνδρα είναι 
λεσβία και αν υποστηρίζει τα 
δικαιώματα των γυναικών είναι 
και φεμινίστρια από πάνω. Κι 
όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί 
προφέρονται σαν βρισιές και 
αποτελούν αμαρτήματα σύμφωνα 
με την κρατικά επικρατέστερη 
θρησκεία. Γι’ αυτό πρέπει να 
προχωράμε μπροστά αφήνοντας 
τις μεσαιωνικές και τις φαλλο-
κρατικές αντιλήψεις πίσω μας. 
Γιατί ο πολιτισμός μιας κοινωνί-
ας φαίνεται από την κοινωνική 
θέση που κατέχει η γυναικά μέσα 
σε αυτήν. 

 

 

** Πολλοί θα με κατηγορήσουν 
για φεμινισμό με την κακή 
έννοια, πως περιθωριοποιώ τους 
άνδρες και υποστηρίζω την μη-
τριαρχική κοινωνία. Ανίδεοι!! 
Αυτό λέγεται ποπ φεμινισμός και 
είναι μια παραλλαγή του φεμινι-
σμού. Συχνά σχετίζεται με τον 
μισανδρισμό. Αυτή η παραλλαγή 
υποστηρίζει τελείως διαφορετικές 
ιδέες, οι όποιες με βρίσκουν  
αντίθετη, από τον φεμινισμό που 
παλεύει για την ισότητα. 

 
 

 

 

Σταυρούλα Τσιουδη 

Φ Υ Σ - E Y E  
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Πιστεύω πως όλοι εσείς θα έχετε 
αναρωτηθεί αν ως μαθητές έχουμε 
κάποια δικαιώματα! Η απάντηση 
είναι, φυσικά  και έχουμε και μά-
λιστα πρέπει να τα διεκδικούμε!! 
Κάθε μαθητής έχει δικαίωμα ενη-
μέρωσης, έκφρασης απόψεων και 
διάλογου. Συγκεκριμένα το σχο-
λειό έχει την υποχρέωση να ενη-
μερώνει τους μαθητές για τα δι-
καιώματα τους και οι μαθητές 
έχουν δικαίωμα εκφράσεις των 
απόψεων τους ατομικά και συλλο-
γικά. Ο διάλογος και η συμμέτοχη 

των παιδιών στη λήψη αποφάσεων 
για ζητήματα που τα αφορούν 
πρέπει να είναι βασικό συστατικό 
της εκπαίδευσης. 
Δικαίωμα εξειδικευμένης εκπαί-
δευσης. Οι μαθητές που δεν μι-
λούν την ελληνική γλωσσά πρέπει 
να διευκολύνονται με τη λειτουρ-
γία τάξεων υποδοχής και υποστη-
ρικτικών μαθημάτων με τη βοή-
θεια ειδικών σχολικών εγχειριδί-
ων,  
 

στάσιμος σαν χαρακτήρας καθόλη τη διάρ-
κεια της ταινίας, αιώνιος εργένης, ανίκανος 
να αντιμετωπίσει την ενηλικίωση και να 
αναγνωρίσει τα πραγματικά νοήματα της 
ζωής. Ιδιαίτερα ευρηματικό κι επιτυχημένο 
είναι το κομμάτι της ταινίας που είναι μοντάζ 
από στιγμές της καθημερινότητας του ζευγα-
ριού. Μαζί με την αφήγηση του ηρώα μας, 
δείχνει με γρήγορο, απλό κι ελαφρώς ειρωνι-
κό τρόπο την δική του οπτική γωνία για το 
πώς κυλάει η ζωή του. 
      Οι Wilson και Aniston δένουν πολύ καλά 
σα ζευγάρι και καταφέρνουν σε έναν πολύ 
μεγάλο βαθμό να αποδώσουν τα συναισθή-
ματα των ηρώων αποδεικνύοντας ότι αυτές 
οι ταινίες αποτελούν το είδος τους. 
Νομίζω ότι ο στόχος της συγκεκριμένης ται-
νίας δεν είναι ούτε να κάνει το κοινό να 
ξεκαρδιστεί με τα καμώματα του τετράποδου 
ηρώα, αφού ο ρόλος του Μάρλει δεν είναι η 

Το Marley and me βασίζεται στο best seller 
του βιβλίου του John Grogan και είναι μια 
γλυκιά και ευχάριστη οικογενειακή κωμωδία 
που έχει ως άξονα την σχέση μιας οικογένει-
ας και ιδιαίτερα του κεντρικού ηρώα και 
αφηγητή, με τον σκύλο τους Marley. 
     Η συγκεκριμένη όμως ταινία είναι κάτι 
παραπάνω από ένα έργο για τις περιπέτειες 
ενός κατοικίδιου και την σχέση του με τα 
αφεντικά του, κάτι σαν το γνωστό σε όλους 
Beethoven (1992). Κατά την διάρκεια της 
ταινίας παρακολουθούμε την ζωή των John 
και Jenny Grogan και τα σκαμπανεβάσματα 
στη σχέση του εν λόγω ζευγαριού. Κυρίως 
όμως βλέπουμε την πορεία της ζωής του 
John Grogan προς την ωρίμανση και την 
ολοκλήρωση. Στο να γίνει ακόμα πιο εμφα-
νής η εξέλιξη της προσωπικότητας του ηρώα 
συμβάλει ο ρόλος του Sebastian, φίλου και 
συνεργάτη του Grogan, ο όποιος παραμένει 

κωμική φιγούρα, ούτε να 
ενθουσιάσει με την πλοκή 
της αφού και αυτή είναι 
ιδιαίτερα απλοϊκή. Η 
ταινία στοχεύει στο να 
παρουσιάσει τα μικρά και 
απλά πράγματα που ο-
μορφαίνουν τη ζωή και 
της δίνουν αξία, αυτά 
που πάνω κάτω υπάρ-
χουν στην καθημερινότη-
τα του καθενός μας και 
πολλές φόρες τα προ-
σπερνάμε στην αναζήτη-
ση του ιδανικού. 
 
Ρούλα Καραγκούνη  

κρή απομονωμένη Αμερικάνικη 
πόλη, στην οποία βρίσκει καταφύ-
γιο μια γυναίκα που προσπαθεί να 
ξεφύγει από αυτούς που την κυνη-
γούν. Στην αρχή γίνεται δεκτή από 
την μικρή κοινωνία όμως τα πράγ-
ματα δεν εξελίσσονται όπως θα 
ήθελε. Ολόκληρη ταινία διαδραμα-
τίζεται σε ένα και μόνο σκηνικό. Οι 
τοίχοι των σπιτιών δεν υπάρχουν 
ώστε να μπορούμε κάθε στιγμή να 
βλέπουμε τις αντιδράσεις των κα-
τοίκων όσο βρίσκονται στα σπίτια 
τους. Τα δέντρα είναι ζωγραφιστά, 
οι πόρτες δεν υπάρχουν, και γενικά 
ο σκηνοθέτης θέλει να επικεντρω-
θεί το βλέμμα του θεατή στα πρό-
σωπα και όχι στα αντικείμενα. Η 
ερμηνεία της Kidman είναι παρά 

πολύ καλή σε έναν ρολό που δεν 
την είχαμε συνηθίσει. 
Γενικά είναι μια αυστηρά cinefil 
ταινία που όμως στο τέλος ο  Trier 
καταφέρνει να μας μεταφέρει  την 
κατάντια της Αμερικάνικης κοινω-
νίας. Βεβαία περιέχει και διαλό-
γους που κουράζουν. Τονωθείτε 
και σίγουρα οι 2 ώρες και 50 λεπτά 
δεν περνάνε και τόσο εύκολα. Σί-
γουρα όμως είναι μια πρόταση για 
όσους θέλουν να δουν κάτι διαφο-
ρετικό. 
 
Ρούλα Καραγκούνη 

Του Lars von Trier 
Με τους Nicole Kidman, Harriet 
Andersson, Lauren Bacall 
H τελευταία ταινία του Δανού σκη-
νοθέτη, σίγουρα δεν είναι μια ταινί-
α για όλους. Αυτό βεβαία δεν είναι 
κάτι το όποιο δεν περιμέναμε από 
το σκηνοθέτη των τόσων αμφιλεγό-
μενων ταινιών. Το Dodgville πήρε 
εξαιρετικές κριτικές κατά την προ-
βολή της στο τελευταίο φεστιβάλ 
Καννών. Σίγουρα στη μεγάλη δη-
μοσιότητα που πηρέ συνέλαβε κατά 
πολύ η παρουσία της Νicole Kid-
man, αφού ο  Trier σπάνια διαλέγει 
γνωστούς ηθοποιούς για τις παρά-
γωγες του. 
Η ταινία μας παρουσιάζει μια μι-

Dodgville  

Μαρλει, ένας μεγάλος μπελάς-MARLEY AND ME  

Στο τέλος ο  

Trier 

καταφέρνει 

να μας 

μεταφέρει  

την κατάντια 

της 

Αμερικάνικης 

κοινωνίας. 

παρουσιάζει τα 
μικρά και απλά 
πράγματα που 
ομορφαίνουν τη 
ζωή και της 
δίνουν άξια, 
αυτά που πάνω 
κάτω υπάρχουν 
στην 
καθημερινότητα 
του καθενός μας 
και πολλές 
φόρες τα 
προσπερνάμε 
στην αναζήτηση 
του ιδανικού. 

ενώ τα παιδιά με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες πρέπει να αξιο-
λογούνται από τα αρμόδια κέ-
ντρα και να έχουν κατάλληλη 
στήριξη και δυνατότητα συμμε-
τοχής στην εκπαίδευση συμφωνά 
με τις κλίσεις και τις ικανότητες 
τους. 
 
Ρούλα Καραγκούνη  

PRISONMENOI 



-Ένα χαλασμένο ρολόι δείχνει σωστά την ώρα τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα. 

-Υπάρχουν τόσα κοτόπουλα όσοι και άνθρωποι στον πλανήτη μας. 
-Τα περισσότερα κραγιόν περιέχουν λέπια ψαριού. 
-Η καρδιά μιας γαρίδας είναι στο κεφάλι της. 
-Μια αγελάδα μπορεί να ανέβει σκάλες αλλά όχι να κατέβει. 
-Το θηλυκό περιστέρι δεν μπορεί να γεννήσει τα αυγά του αν είναι μόνο                                                                                            
του. Για να μπορέσουν οι ωοθήκες να λειτουργήσουν, πρέπει να έχει οπτική επαφή την ώρα της γέννας με 
ένα άλλο περιστέρι. 
-  Ένα άλογο, βάρους 540 κιλών, τρώει περίπου 7 φορές το βάρος του σε τροφή κάθε χρόνο. 
- Ένα φασόλι έχει περισσότερο DNA ανά κύτταρο, συγκριτικά με το ανθρώπινο κύτταρο. 
 -Σύμφωνα με έναν νόμο στη Μινεσότα, κανένα παιδί κάτω των 12 ετών δεν επιτρέπεται να μιλάει στο τηλέ-

φωνο, εκτός και αν ο διάλογός του παρακολουθείται από έναν από τους δύο γονείς. 

-  Μία σταφίδα, όταν πέσει σε ένα ποτήρι φρέσκιας σαμπάνιας, ανεβοκατεβαίνει συνέχεια από τον πάτο προς την 
επιφάνεια, χωρίς να σταματήσει ποτέ. 
-Ένας νόμος στο Σικάγο απαγορεύει την κατανάλωση τροφής σε χώρο που φλέγεται. 
 
 

Κατερίνα Ζαγκαρέτου 

παράξενα 

κανένα παιδί κάτω των 12 ετών 
δεν επιτρέπεται να μιλάει στο  

τηλέφωνο... 

*Όλες οι εικόνες πάρθηκαν από το διαδίκτυο 

“Άλλο ένα βράδυ, ξαπλωμένη, κοιτάζοντας το ταβάνι και ακούγοντας το “Wake me up when September ends”. Ο 
Σεπτέμβρης είχε ήδη τελειώσει, όμως κανείς δε την είχε ξυπνήσει… Μήπως έπρεπε να ξυπνήσει μόνη της; Ξέρεις, σαν 
κάποιες φορές που ονειρεύεσαι και κατά κάποιο περίεργο τρόπο συνειδητοποιείς πως αυτό που “ζεις” δεν είναι η 
πραγματικότητα. Μήπως μετά έπρεπε να ξυπνήσει και τους υπόλοιπους; Ίσως ναι, ίσως και όχι. Δεν είχε και τίποτα να 
χάσει. Έτσι αποφάσισε να προσπαθήσει. Πρώτα όμως, έπρεπε να βρει έναν τρόπο να ακουστεί: Να φτιάξει μια μαθη-
τική εφημερίδα.” 
 

 

*Όλες οι εικόνες πάρθηκαν από το διαδίκτυο. 

Η ιδέα του Φυσ-eye θα μπορούσε να είχε γεννηθεί κάπως έτσι. Θα ήταν και πολύ “καραουάουα” . Δυστυχώς, για την 
ιστορία, τα πράγματα στη δική μας περίπτωση ήταν πολύ πιο απλά. Μια μαθήτρια με ιδέες και όρεξη, δύο καθηγήτριες 
πρόθυμες να βοηθήσουν, ένας super-high-tech καθηγητής πληροφορικής και πέντε – έξι ακόμα τρελαμένα μαθητούδια, 
αρκούσαν για να εκδοθεί μετά από πολλές προσπάθειες το πρώτο τεύχος του Φυσ-eye. Της μαθητικής εφημερίδας που δε 
μασ-eye. 
 
 

Εξαιρείται το ψαράκι που είναι σχέδιο της Λ. Κρόμετσεκ   


