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δαιμονίων…

Σελίδα 3

Ὅπου καὶ νὰ σᾶς βρίσκει τὸ κακό, ἀδελφοί

ὅπου καὶ νὰ θολώνει ὁ νοῦς σας

µνηµονεύετε ∆ιονύσιο Σολωµὸ

καὶ µνηµονεύετε Ἀλέξανδρο Παπαδιαµάντη.

(Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Τὸ Ἄξιoν Ἐστί).
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Εμβόλιο που καταστέλλειτον πολλαπλασιασμότου Ιού HIVγια μεγάλες περιόδους!
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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΜΙΚΥ ΜΑΟΥΣ
«ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ!
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Ιανουάριος ο πρώτος μήνας του έτους, ο κοινώς λεγόμενος Γενάρης. Ονομάστηκε έτσι προς τιμή του διπρόσωπου θεού των
Ρωμαίων Ιανού(Janus).Ο Ιανός, του οποίου την λατρεία καθιέρωσε ο Νουμάς, ήταν θεός της κάθε αρχής, της έναρξης των
πολεμικών επιχειρήσεων και των μεγάλων έργων.Η καθιέρωση του ως πρώτου μήνα του έτους έγινε το 450 π.Χ. από τους
Ρωμαίους. Μέχρι τότε ο πρώτος μήνας του έτους για τους Ρωμαίους ήταν ο μήνας Μάρτιος. Ο μήνας δηλαδή της εαρινής
ισημερίας και της Άνοιξης όπου η γη ξαναγεννιέται μετά τον θάνατο του χειμώνα. Για τους αρχαίους Έλληνες η πρώτη του έτους
ήταν η 21η Ιουνίου ημέρα του θερινού ηλιοστασίου. Οι Βυζαντινοί ακολούθησαν τους Ρωμαίους στο ζήτημα του ημερολογίου
και έτσι καθιέρωσαν τον Ιανουάριο ως πρώτο μήνα του έτους, πράγμα που διατηρήθηκε και στο Ιουλιανό ημερολόγιο και
εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα. Ο λαός μας έχει διάφορες ονομασίες για τον Ιανουάριο. Ο Γενάρης είναι και Γεννολοητής,
παρετυμολογικά, γιατί τότε γεννοβολούν τα κοπάδια. Μεσοχείμωνος, γιατί είναι ο μεσαίος από τους 3 μήνες του χειμώνα.
Κρυαρίτης για το τσουχτερό του κρύο, αλλά και Γελαστός για τις Αλκυονίδες ημέρες του. Κλαδευτής και Καλεντέρης (Πόντος 
Καππαδοκία) από τα Κάλαντα (Καλένδες) της αρχιχρονιάς. Τέλος είναι Τρανός, Πρωτάρης και Μεγαλομηνάς, γιατί είναι ο 1ος
μήνας του έτους με 31 ημέρες.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Παραµονή Χριστουγέννων και µε την
γυναίκα και τα παιδιά µου κάνω βόλτα από
το Σύνταγµα στην Ερµού. Κόσµος
πηγαινοέρχεται. Άλλοι για βόλτα όπως εµείς,
άλλοι µε τα χέρια γεµάτα σακούλες µε
ψώνια, και άλλοι µε το χέρι απλωµένο και
σκυµµένο το κεφάλι από την ντροπή, µε την
οποία τους έφεραν αντιµέτωπους διάφορες
άσχηµες καταστάσεις. Όλοι, τους
προσπερνούσαµε σαν να ηταν αόρατοι. Νέα
παιδιά, περνούσαν από δίπλα τους µε
κινητά νέας τεχνολογίας στα χέρια (που όλοι
ξέρουµε πόσο κοστίζουν), µε τα καινούργια
µαρκέ ρούχα τους, αλλά και όλους εµάς
τους δήθεν που δεν ψωνίζαµε και βγήκαµε
απλά βόλτα για να «ψωνίσουµε» ευτυχία
από την δυστυχία των άλλων.
Είδα και έναν γνωστό µου κρυµµένο πίσω

από το παιδί του, που το είχε στείλει να λέει

τα κάλαντα µε ένα τριγωνάκι στους
περαστικούς, προσπαθώντας (µάλλον) να
µαζέψει χρήµατα για το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι. Φτάνοντας στην Αθηνάς, κοιτάζω
αριστερά µου, και στην είσοδο του µετρό
βλέπω τουλάχιστον έξι µε επτά άστεγους µε
το βιός τους µέσα στα καρότσια που έχουν
«δανειστεί» από γνωστό σούπερ µάρκετ, να
διώχνονται κλοτσηδόν από έξι ένστολους
της οµάδας ∆ίας επειδή χαλούσαν την
αισθητική της χριστουγεννιάτικης
ατµόσφαιρας των υπολοίπων υµών.Το
δέχθηκαν αδιαµαρτύρητα (όπως και εµείς).
Τελειώσαµε την βόλτα µας στην Οµόνοια
απ΄όπου πήραµε τον ηλεκτρικό, για να πάµε
στο σπίτι του πεθερού µου που µας είχε
καλέσει για φαγητό. Το σπίτι ήταν ζεστό και
οι µυρωδιές σου έσπαγαν τη µύτη. Φάγαµε
από όλα τα καλά του Θεού, ήπιαµε τον
άµπακο και φάγαµε και γλυκάκι για να πάνε
τα φαρµάκια κάτω, καθώς και εµείς έχουµε
τα δικά µας προβλήµατα τα οποία πάντα τα
βλέπουµε µεγαλύτερα από των άλλων.
Αυτό, ήταν καθηµερινό µοτίβο στις γιορτές
λίγο – πολύ για όλους µας.
Συγκεντρωσούλες σε σπίτια φίλων,
κρασάκι, µεζεδάκι ρεφενέ και
µουσικούλα.Ακόµα και µε αυτά τα λίγα,
είµαστε προνοµιούχοι απέναντι σε κάποιους
άλλους που δεν έχουν ούτε που την «
κεφαλή κλίνει ». ∆εν το λέω µε τον τρόπο
που το λένε οι κ.κ Σαµαράς και Βενιζέλος
(που παρεµπίπτοντος πέρασαν χάρµα στην
υγειά των κορόϊδων), το λέω σαν απλός
άνθρωπος που απλά αναρωτιέται αν
συνεχίζει να είναι…….. Άνθρωπος. Εσύ;

Πάντσιος Γιώργος

ΚΑΙ ΖΗΣΑΜΕ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΑ
(ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ) ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ

ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ Ένας γιατρός Ισραηλίτης λέει…

-‘’Η ιατρική στο Ισραήλ είναι τόσο
προχωρηµένη που εµείς βγάζουµε
τους όρχεις από ένα άτοµο, τους
βάζουµε σε ένα άλλο και σε έξι
εβδοµάδες ψάχνει για δουλειά! ’

’Ένας γιατρός Γερµανός λέει:

-‘ ’Αυτό δεν είναι τίποτα, στην Γερµανία
βγάζουµε µέρος από τον εγκέφαλο
ενός ατόµου, το βάζουµε σε ένα άλλο
και σε τέσσερις εβδοµάδες ψάχνει για
δουλειά’’

Ένας Ρώσος γιατρός λέει:

-‘ ’Ούτε αυτό είναι τίποτε, στην Ρωσία η
ιατρική είναι τόσο ανεπτυγµένη που
βγάζουµε την µισή καρδιά από ένα
άτοµο, την βάζουµε σε ένα άλλο και σε
δύο εβδοµάδες και οι δύο ψάχνουν για
δουλειά! ’

’Ακούγοντας όλα αυτά ένας Έλληνας
γιατρός απαντάει:

-Όλα αυτά είναι σαχλαµάρες, είστε
όλοι πολύ πίσω. Εµείς στην Ελλάδα
πήραµε τρακόσια άτοµα χωρίς
εγκέφαλο, χωρίς καρδιά τους βάλαµε
στη Βουλή και τώρα όλη η χώρα
ψάχνει για δουλειά!

στο κόκκινο
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Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σκιάθοστις 3 Μαρτίου του 1851 και ήταν γιος του ιερέαΑδαμάντιου Εμμανουήλ και της Αγγελικής, κόρης ΑλέξηΜωραϊτίδη. Τελείωσε το δημοτικό και τις δύο πρώτεςτάξεις του ελληνικού σχολείου στη Σκιάθο. Φοίτησε σεσχολείο της Σκοπέλου και του Πειραιά. Τελικά πήρεαπολυτήριο Γυμνασίου από το Βαρβάκειο το 1874. ΤοΣεπτέμβριο του ίδιου χρόνου, γράφτηκε στη ΦιλοσοφικήΣχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ' όπου όμως ποτέδεν αποφοίτησε, ενώ γράφει το πρώτο λυρικό τουποίημα για τη μητέρα του. Έμαθε αγγλικά και γαλλικάμόνος του. Για να ζήσει έκανε ιδιαίτερα μαθήματα και

δημοσίευε κείμενα και μεταφράσεις σε εφημερίδες. ΤονΙούλιο του 1872 ακολούθησε το μοναχό Νήφωνα στοΆγιο Όρος, όπου έμεινε μερικούς μήνες, αλλάδιαπίστωσε ότι δεν του ταίριαζε το μοναχικό σχήμα.Ωστόσο δεν έλειπε ποτέ από τον κυριακάτικοεκκλησιασμό στον Άγιο Ελισαίο στο Μοναστηράκι, όπουέψελνε ως δεξιός ψάλτης. Το 1879 δημοσιεύει τομυθιστόρημα η "Μετανάστις" στην εφημερίδα"Νεόλογος". Το 1882 άρχισε να δημοσιεύει τομυθιστόρημά του "Οι έμποροι των Εθνών" στηνεφημερίδα "Μη χάνεσαι". Το 1884 άρχισε να δημοσιεύειστην "Ακρόπολη" το μυθιστόρημά του "Γυφτοπούλα",όπου από το 1892 ως το 1897 εργάζεται ως τακτικόςσυνεργάτης. Από το 1902 ως το 1904 μένει στη Σκιάθοαπ' όπου δημοσιεύει τη "Φόνισσα". Το έργο τουπεριλαμβάνει περίπου 180 διηγήματα και νουβέλες πουαναφέρονται στις φτωχές τάξεις της Αθήνας και τηςΣκιάθου και ελάχιστα ποιήματα θρησκευτικούπεριεχομένου. Στις 13 Μαρτίου 1908 γιορτάζεται στον"Παρνασσό" η 25ετηρίδα του στα ελληνικά γράμματα,υπό την προστασία της πριγκίπισσας Μαρίας Βοναπάρτη.Αμέσως μετά επιστρέφει στην πατρίδα του όπου και μένειως το τέλος της ζωής του. Πέθανε το ξημέρωμα της 3ηςΙανουαρίου του 1911 από πνευμονία.
Μαργαρίτη Βικτώρια

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ

Ο Γεννάρης είναι ο µήνας γέννησης του «ποιητή των θαλασσών» και πεζογράφου Νίκου Καββαδία. Ο Νίκος Καββαδίας
γεννήθηκε στις 11 Ιανουαρίου 1 91 0 στο Νίκολσκι Ουσουρίσκι, µια επαρχιακή πόλη της περιοχής του Χαρµπίν στη
Μαντζουρία, από γονείς Κεφαλλονίτες. Το Χαρίλαο Καββαδία και τη ∆ωροθέα Αγγελάτου της γνωστής οικογένειας
εφοπλιστών της Κεφαλονιάς. Σ' αυτή τη µικρή κινεζική πόλη, γεννιούνται και άλλα δυο παιδιά: η Ευγενία κι ο ∆ηµήτρης. Ο
πατέρας Χαρίλαος Καββαδίας διατηρούσε γραφείο γενικού εµπορίου διακινώντας µεγάλες ποσότητες εµπορευµάτων µε
κύριο πελάτη τον τσαρικό στρατό.
Το 1 91 4, µε την έκρηξη του 1 ου Παγκοσµίου Πολέµου, η οικογένεια έρχεται στην Ελλάδα κι εγκαθίσταται στο Αργοστόλι,

ενώ ο πατέρας επιστρέφει στις επιχειρήσεις του στη Ρωσία, όπου καταστρέφεται οικονοµικά. Το 1 91 7, κατά τη διάρκεια
της Οκτωβριανής Επανάστασης, φυλακίζεται. Γυρίζει και πάλι στην Ελλάδα το 1 921 , τσακισµένος και ανίκανος να
προσαρµοσθεί στην ελληνική πραγµατικότητα.Από το Αργοστόλι, η οικογένεια εγκαθίσταται στον Πειραιά. Ο Καββαδίας
πηγαίνει στο ∆ηµοτικό κι είναι συµµαθητής µε το Γιάννη Τσαρούχη. ∆ιαβάζει Ιούλιο Βερν και διάφορα βιβλία περιπέτειας.
Στο Γυµνάσιο γνωρίζεται µε το συγγραφέα και ιατρό του Πολεµικού Ναυτικού Παύλο Νιρβάνα. ∆εκαοκτώ ετών, αρχίζει να
δηµοσιεύει ποιήµατα στο περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας µε το ψευδώνυµο Πέτρος Βαλχάλας.
Τελειώνοντας το Γυµνάσιο, δίνει εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή. Όµως την ίδια περίοδο πεθαίνει ο πατέρας του και

αναγκάζεται να εργαστεί σε ναυτικό γραφείο. Συνεχίζει όµως να συνεργάζεται µε διάφορα φιλολογικά περιοδικά. Το
Νοέµβριο του 1 928, ο Καββαδίας βγάζει το πρώτο του ναυτικό φυλλάδιο και µπαρκάρει τον επόµενο χρόνο στο φορτηγό
«Άγιος Νικόλαος».
Το 1 934, η οικογένεια µετακοµίζει από τον Πειραιά στην Αθήνα. Το σπίτι της γίνεται τόπος συγκέντρωσης λογοτεχνών,

ζωγράφων και ποιητών. Ο Καββαδίας την εποχή εκείνη περιγράφεται ως ένας λιγοµίλητος απλός άνθρωπος, ατηµέλητος,
χαριτωµένος, εγκάρδιος, µε ανεξάντλητο χιούµορ, αγαπητός στους πάντες. Το 1 939 παίρνει το δίπλωµα του
ραδιοτηλεγραφητή κατωτέρας τάξεως. Στον πόλεµο του '40 φεύγει για την Αλβανία, όπου υπηρετεί αρχικά ως ηµιονηγός
τραυµατιοφορέας και αργότερα λόγω της ειδικότητάς που είχε ως ασυρµατιστής χρησιµοποιείται στο σταθµό υποκλοπής
της Ι Ι Ιης Μεραρχίας. Το 1 941 µε την κατάρρευση του µετώπου και την οπισθοχώρηση γύρισε πεζή στην Αθήνα όπως και
χιλιάδες άλλοι φαντάροι. Έζησε όλη την κατοχή στην Αθήνα και πήρε µέρος στην Εθνική Αντίσταση. Τον Οκτώβριο του
1 945 µπάρκαρε ξανά ως δόκιµος ασυρµατιστής, ταξίδεψε αδιάκοπα ως ασυρµατιστής σε όλο τον κόσµο ως το Νοέµβρη
του 1 974.
Τη ∆ευτέρα 1 0 Φεβρουαρίου του 1 975 πέθανε στην κλινική Αγ. Απόστολοι ύστερα από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η κηδεία

του έγινε την εποµένη από το Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Τα πιο γνωστά έργα του είναι:

Α φ ι έ ρ ω μ α σ τ ο ν Ν ί κ ο Κ α β β α δ ί α

Κάτω απ’ τον ήλιο αναγαλιάζαν οι ελιές
και φύτρωναν µικροί σταυροί στα περιβόλια
τις νύχτες στέρφες αποµέναν οι αγκαλιές
τότες που σ’ έφεραν, κατσίβελε, στη µπόλια

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Μαραµπού. Είναι η 1 η ποιητική συλλογή του, η οποία εκδόθηκε το 1 933.Πούσι. Η 2η ποιητική συλλογή του, η
οποία εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1 947.Τραβέρσο. Η 3η ποιητική συλλογή του, η οποία εκδόθηκε για πρώτη
φορά το 1 975.Πεζά Έργα: Του Πολέµου - Στο άλογό µου, Το ηµερολόγιο ενός τιµονιέρη, Χρυσόσκονη στα γένια
του Μαγγελάνου, Τριεστίνα, Βάρδια, Η Πρώτη µέρα, κ.άλ.

Ατσίγγανε κι αφέντη µου µε τι να σε στολίσω;
φέρτε το µαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό
στον τοίχο της Καισαριανής µας φέραν από πίσω
κι ίσα ένα αντρίκειο ανάστηµα ψηλώσαν το σωρό.

ΦΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΣΙΑ ΛΟΡΚΑ (απόσπασµα)
"γράφτηκε για την εκτέλεση στην Καισαριανή"
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ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΣΤΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΒΙΑΣ

Η πιο πιθανή και ρεαλιστική θεωρία είναι ότι ο Τεκτονισµός η Μασονισµός ως
αδελφότητα αντιπροσωπεύει την εξέλιξη των Επαγγελµατικών Στοών (Operative Lodges)
των αρχι-"τεκτόνων" του Μεσαίωνα. Macon στα γαλλικά και mason στα αγγλικά σηµαίνει
«χτίστης».

Σύµφωνα µε ηµερολόγια µεσαιωνικών κτισµάτων σκώτων λιθοξόων (stonemasons), ήδη
από τα τέλη του 14ου αιώνα οι αρχιµάστοροι χτίστες αυτοί µαζεύονταν σε καλύβες, που
ως χώροι συγκέντρωσης αποτελούσαν Στοές, για να τραφούν και να αναπαυτούν. Τον
15ο αιώνα τα αρχεία των ως άνω λιθοξόων αναφέρονται σε φατρίες κτιστών (masons).
Στα τέλη του 15ου αιώνα η έννοια της Στοάς υπερέβη τον χώρο συγκέντρωσης και άρχισε
να ορίζει την οµάδα λιθοξόων που µαζευόταν σε αυτόν τον χώρο για να ρυθµίζει τα της
τέχνης της. Εν καιρώ, οι Στοές άρχισαν να αναπτύσσουν πρώιµες τελετές µύησης
µαθητών και εισήγαγαν τη µυστική λέξη αναγνώρισης ως µέσο απόδειξης της ιδιότητας
του µέλους Στοάς και ως διαπιστευτήριο της επαρκούς εκπαίδευσης στην τέχνη του
λιθοξόου.

Ο Ελευθεροτεκτονισµός (γνωστός και ως Μασονία ή Τεκτονισµός) είναι ένα παγκόσµιο
σύστηµα αδελφοτήτων, που ξεκίνησε κατά τα τέλη του 16ου / αρχές του 17ου αιώνα και
αριθµεί γύρω στα 5 εκατοµµύρια µέλη.

Προσδιορίζεται, επίσης, ως το σώµα των διδασκαλιών και πρακτικών της µυστικής
αδελφότητας των Ελεύθερων και Αποδεδειγµένων Τεκτόνων, ένα «ιδιότυπο σύστηµα
ηθικής κεκαλυµµένο δια αλληγοριών και εικονιζόµενο δια συµβόλων». Αλλοι όροι που
χρησιµοποιούνται για την περιγραφή της αδελφότητας, είναι Μασονία και Τεκτονισµός.
Σύµφωνα µε τη µυθολογία των Ελευθεροτεκτόνων, οι ρίζες της αδελφότητας τους
ανάγονται στην εποχή της ανέγερσης του Ναού του Σολοµώντος.

Ο Ελευθεροτεκτονισµός στη σύγχρονη εποχή υφίσταται ως παγκόσµια αδελφότητα µε
περίπου 5 εκατοµµύρια µέλη ανά την υφήλιο. Μέλη της αδελφότητας µπορούν να γίνουν
άνδρες ενήλικοι, µε ορθή κρίση, έντιµοι και ελεύθεροι, υπό την προϋπόθεση ότι πιστεύουν
σε ένα Υπέρτατο Ον και την αθανασία της ψυχής, όπως διαβάζει κανείς στον κανονισµό
της οργάνωσης. Ο Ελευθεροτεκτονισµός στις διάφορες µορφές του διατηρεί σταθερές τις
θεµελιώδεις αξίες του και την πίστη στο Υπέρτατο Ον, όπως ισχυρίζεται.

Η συντεχνία είναι οργανωµένη σε Μεγάλες Στοές -που σε κάποιες περιπτώσεις
ονοµάζονται και Μεγάλες Ανατολές-, µε διοικητική αυτοτέλεια και επιµεριζόµενες σε
Επαρχιακές Μεγάλες Στοές, η κάθε µία από τις οποίες µε τη σειρά της χωρίζεται σε Σεπτές
Στοές. Οι Μεγάλες Στοές αναγνωρίζουν η µία την άλλη ως Κανονικές ή µη και αντίστοιχα
τα µέλη τους αναγνωρίζονται µεταξύ τους ως αποδεδεγµένα ή όχι. Τα παράλληλα
Τεκτονικά Σώµατα είναι ανεξάρτητα από τη Μεγάλη Στοά, αλλά µέλη τους γίνονται µόνο
∆ιδάσκαλοι Ελευθεροτέκτονες.

ΜΑΣΟΝΙΑ (ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ)

ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕ

ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Ανάχωµα στα διαρκώς
αυξανόµενα κρούσµατα βίας
και εκφοβισµού που
καταγράφονται µέσα στις
σχολικές αίθουσες της χώρας
επιχειρεί να στήσει το
υπουργείο Παιδείας, µε µία
σειρά από δράσεις και
πρωτοβουλίες. Βασικός
πυλώνας του σχεδιασµού, είναι
η πρόσληψη σχολικών
ψυχολόγων, οι οποίοι εκτός
από συµβουλευτικό, θα έχουν
και διαµεσολαβητικό ρόλο.

Ειδικότερα, κατόπιν
πρωτοβουλίας του υπουργείου
Παιδείας, προωθείται η
πρόσληψη 600-800 σχολικών
ψυχολόγων, οι οποίοι θα
τοποθετηθούν σε 1 .000 σχολεία
που εντάσσονται σε ζώνες
εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

Στόχος είναι η επέκταση της
συγκεκριµένης πρωτοβουλίας
και στις υπόλοιπες σχολικές
µονάδες της χώρας, µε την
πρόσληψη ψυχολόγων που θα
απασχολούνται σε µόνιµη
βάση. Η δράση υλοποιείται
µέσω ΕΣΠΑ και, σύµφωνα µε
πληροφορίες, το πρόγραµµα
θα αρχίσει να "τρέχει" τον
επόµενο µήνα. Για τον σκοπό
αυτό έχουν διατεθεί ήδη
κονδύλια, ύψους 2 εκατ. ευρώ.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός
Παιδείας, Θεόδωρος
Παπαθεοδώρου, "τα φαινόµενα
βίας και σχολικού εκφοβισµού
αποτελούν οργανωµένες
πολιτικές, οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Προτεραιότητα του
υπουργείου είναι η εκπόνηση
ενός ολοκληρωµένου
σχεδιασµού δράσεων που θα
αφορούν τους εκπαιδευτικούς,
τους γονείς και τους µαθητές".

Μαργαρίτη Βικτώρια

Τι είναι ο Τεκτονισµός

Ο παγκόσµιος τεκτονισµός

5 εκατοµµύρια µέλη

Βασιλείς, πρίγκιπες, πρωθυπουργοί, πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, υπουργοί,
στρατιωτικοί, καθηγητές, τραπεζίτες, βιοµήχανοι, διπλωµάτες, ποιητές και πολλοί άλλοι
επιφανείς άνθρωποι που διαµόρφωσαν µε τη δράση τους την ιστορία του πλανήτη αλλά
και της Νεότερης Ελλάδας ήταν ελευθεροτέκτονες (Μασόνοι).

στο τεύχος Φεβρουαρίου "ο Τεκτονισµός στην Ελλάδα"
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Ο ΘΕΣΜΟΣΤΟΥΕΘΕΛΟΝΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ

Το ανθρωπόµορφο ποντίκι Mickey Mouse, που έγινε
σύµβολο της Disney και µία από τις πιο αναγνωρίσιµες φιγούρες
παγκοσµίως, έκανε την πρώτη έντυπη εµφάνιση του στις 13
Ιανουαρίου 1930.

Η επίσηµη ηµεροµηνία «γέννησης» του Μίκυ Μάους (Mickey
Mouse) είναι η 18η Νοεµβρίου 1928, όταν πρωταγωνίστησε στην
ταινιούλα Steamboat Wil l ie (Το Ατµόπλοιο Γουίλι), που ήταν η
πρώτη οµιλούσα ταινία στο χώρο των κινουµένων σχεδίων. Η
µεγάλη επιτυχία του Μίκυ προσήλκυσε το ενδιαφέρον των
εκδοτών και στις 13 Ιανουαρίου 1930 έκανε την πρώτη του
εµφάνιση σε περιοδικό. Τέσσερα χρόνια αργότερα είχε το δικό του
λήµµα στη διεθνούς κύρους εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα. Στην
Ελλάδα κατέφθασε µε µεγάλη καθυστέρηση από τις εκδόσεις
Τερζόπουλου, µόλις το 1966. Την Παρασκευή 1η Ιουλίου ένα
περιοδικό µικρού σχήµατος, µε τον Μίκυ στο εξώφυλλο έτοιµο να
επισκεφθεί την Ελλάδα, προκάλεσε συναγερµό στις τάξεις των
λιλιπούτειων αναγνωστών.

Ο Ντίσνεϊ εµπνεύστηκε τον Μίκυ στις αρχές του 1928,
ταξιδεύοντας σιδηροδροµικώς για δουλειές σε µια ιδιαίτερα
δύσκολη περίοδο της ζωής του. Μόλις είχε χάσει τα εµπορικά
δικαιώµατα του πρώτου του ήρωα, του λαγού Όσβαλντ και οι
περισσότεροι συνεργάτες του είχαν αποσκιρτήσει στον µεγάλο του
αντίπαλο Μποµπ Μιντζ. Ο Ντίσνεϊ δεν θα έκανε ποτέ το ίδιο λάθος
και θα προάσπιζε στο εξής µε τον εντελέστερο τρόπο τα εµπορικά
δικαιώµατα κάθε ήρωα που παρουσίαζε.

Μόλις επέστρεψε στο Λος Άντζελες έπεσε µε τα µούτρα στη
δουλειά, µαζί µε τον σπουδαίο κοµίστα Ουµπ Αϊγουερκς και σε
λιγότερο από τρεις µήνες ο Μίκυ έλαβε «σάρκα και οστά».
Αποφάσισε να του δώσει το όνοµα Μόρτιµερ, αλλά η κυρία Ντίσνεϊ
θεώρησε το όνοµα ποµπώδες και αντιπρότεινε το Μίκυ, που
επικράτησε τελικά. Η επιτυχία του µικροσκοπικού ποντικού ήταν
άµεση. «Όταν ο κόσµος γελάει µε τον Μίκυ, το κάνει επειδή είναι
τόσο ανθρώπινος. Αυτό είναι το µυστικό της δηµοτικότητάς του»
συνήθιζε να λέει ο Ντίσνεϊ.

Στο σύµπαν των χάρτινων ηρώων, οι στενότεροι συγγενείς
του Μίκυ είναι τα ανίψια του Μόρτι και Φέρντι και η αδελφή του
Αµέλια. Η Μίνι είναι η αιώνια φιλενάδα του, διατηρεί στενή φιλία
µε τη µεγάλη οικογένεια των Ντακ, ενώ ο µεγάλος του αντίπαλος
είναι ο Μαύρος Πιτ. Το σκυλί του Μίκυ ακούει στο όνοµα Πλούτο.

Ο Μίκυ έγινε ο πρώτος ήρωας κινουµένων σχεδίων που
απέκτησε το δικό του αστέρι στο περίφηµο Πεζοδρόµιο της Φήµης
(Walk of Fame) στο Χόλυγουντ. Η τελετή έγινε στις 18 Νοεµβρίου
1978, ανήµερα των πεντηκοστών του γενεθλίων. Το αστέρι του
Μίκυ βρίσκεται στη διεύθυνση: 6925 Hollywood Blvd. Για δεκαετίες
ο Μίκυ Μάους µονοµάχησε σκληρά µε τον Μπάγκς Μπάνι για τον
τίτλο του πιο δηµοφιλούς ήρωα των κινουµένων σχεδίων. Το 1988
οι δύο µεγάλοι αντίπαλοι τα βρήκαν και πρωταγωνίστησαν στην
ταινία του Ρόµπερτ Ζεµέκις «Ποιος παγίδεψε τον Ρότζερ Ράµπιτ».

Η φήµη του Μίκυ γρήγορα µετατράπηκε σε πηγή εσόδων
για την Ντίσνεϊ, που είναι µία από τις µεγαλύτερες πολυεθνικές
εταιρείες του κόσµου. Ο Μίκυ Μάους είναι για κάποιους το
σύµβολο της αµερικανικής αισιοδοξίας, επινοητικότητας και
ενεργητικότητας, ενώ για κάποιους άλλους, ένα από τα πιο δυνατά
χαρτιά του αµερικάνικου πολιτιστικού ιµπεριαλισµού. Η
αµερικάνικη αντεργκράουντ κουλτούρα τον χρησιµοποίησε ως
αντιήρωα στην ταινία «Ο Μίκυ Μάους στο Βιετνάµ».

Ταφλανίδου Φιλοθέη

ΠΟΤΕ

«ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ»

ΤΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΤΟΥ

ΜΙΚΥΜΑΟΥΣ

Στο Πυροσβεστικό Σώµα, από τις αρχές της δεκαετίας
1 990, καθιερώθηκε ο θεσµός του Εθελοντή Πυροσβέστη µε το
Νόµο 1 951 /1 991 «Καθιέρωση του θεσµού του Εθελοντή
Πυροσβέστη και άλλες διατάξεις» και το Π.∆. 32/1 992
«Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών
Πυροσβεστικών Σταθµών και Κλιµακίων».

Η αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και
προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του
Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού
πλούτου της χώρας, από τους κινδύνους των πυρκαγιών,
θεοµηνιών και άλλων καταστροφών. Η ανωτέρω αποστολή
ασκείται στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του Πυροσβεστικού
Σώµατος.

Οι εθελοντές πυροσβέστες διέπονται πλέον από το νέο
Νόµο 4029/2011 «Εθελοντισµός στο Λιµενικό Σώµα –
Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώµα και άλλες
διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄ 245), ο οποίος εκδόθηκε στις 22-11 -2011
και καταργήθηκε το προαναφερόµενο θεσµικό πλαίσιο. Ο νέος
Νόµος έχει ως σκοπό να αναβαθµίσει και να προωθήσει το
θεσµό του εθελοντή πυροσβέστη. Πιο συγκεκριµένα στα
άρθρα του εµπεριέχονται διατάξεις αναφορικά µε την
αποστολή και τα καθήκοντα του εθελοντή πυροσβέστη, την
προαγωγή του, την παροχή ηθικών και υλικών αµοιβών κ.α.

Μία σηµαντική καινοτοµία του νέου Νόµου είναι η
εκπαίδευση του εθελοντή πυροσβέστη η οποία πλέον θα έχει
ελάχιστη διάρκεια 1 20 ωρών σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο, θα του χορηγείται πιστοποίηση ολοκλήρωσης αυτής
µε στόχο την εξοικείωσή του µε το αντικείµενο του
πυροσβεστικού έργου που πρόκειται να αναλάβει.

Είναι άξιο να τονιστεί ότι ζητήµατα ασφαλιστικής κάλυψης
και αστικής ευθύνης των εθελοντών πυροσβεστών έναντι
τρίτων, καλύπτονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 8 και 21
του εν λόγω Νόµου.

Οι Εθελοντές Πυροσβέστες εκτελούν τις προβλεπόµενες
τρεις (3) οκτάωρες υπηρεσίες τους σε Επαγγελµατικές και
Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες.

Προβλέπονται επίσης στο Ν. 4029/2011 διατάξεις που
αφορούν την ίδρυση, προαγωγή Εθελοντικών Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών (Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθµοί Α΄ και Β΄
Τάξης και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιµάκια) και τις
αρµοδιότητές τους. Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες
υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην Επαγγελµατική
Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν.
Τα όρια δράσης τους καθορίζονται µε απόφαση του διοικητή
της Περιφερειακής ∆ιοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών,
στην περιοχή της οποίας εδρεύουν.

Κατωµέρης Σπύρος ( Οδηγός Πυροσβέστης εν ενεργεία στο
Πυροσβεστικό κλιµάκιο Σαλαµίνας )
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Περί Καταλήψεων και Αυτοδιαχειριζόµενων Χώρων, περί
Τεχνών µέσα σε Καταλήψεις, Καλλιτεχνών και άλλων

δαιµονίων… (ψιλά γράµµατα & περιττά για το "κράτος" που…
ανησυχεί για την ευηµερία µας).

Έτσι σαν εισαγωγή. Για όσους τοέζησαν ή δεν το έζησαν από κοντά,για όσους θυμούνται και για όσουςδεν γνωρίζουν.Ειδικά γι΄αυτούς που δενγνωρίζουν και δεν ενδιαφέρονται ναμάθουν, μπας και…εν τέλεικαταλάβουν κάτι.Ένα πολύ ενδιαφέρον θεωρητικόιστορικό κείμενο για την Τέχνη τωνπιο πρόσφατων χρόνων στηνΕλλάδα.Ναι, ναι και γι΄αυτή τηςΚατάληψης.Η “Νεότερη Ελληνική Τέχνη” δενγίνεται μόνο από 70άρηδες &80άρηδες, που έζησαν στο Παρίσι τοΜάη του ΄68. Υπάρχουν καινεότεροι. Κάποιος να πληροφορήσειτους γκαλερίστες, τα “σαλόνια” καιτην “Πολιτεία” που διψάει για“ανάπτυξη”. Ξεχώρισα τα κυριότεραχωρία του εξαιρετικού κειμένουανάλυση του Θεόφιλου Τραμπούληπου αναφέρονται σε όλη εκείνη τηνκαταπληκτική δουλειά που γινότανμέσα στην Κατάληψη στο “ΚτίριοΚαλλιτεχνών”. Εκεί υπήρχαν κυρίωςεικαστικοί. Υπήρχαν και αρκετοίμουσικοί.

Η έκθεση αυτή είναι ένα σχεδίασμα.Πάνω σε μια ιστορία που μένει ναγραφτεί, σε μια ιστορία που είναιδύσκολο να γραφτεί, σε μια ιστορίατην οποία με δυσκολίααντιλαμβανόμαστε ως ιστορία.Ξεκινάει από μια θεωρητική θέση, ηοποία βέβαια χρειάζεται τηναπόδειξή της. Το πεδίο τηςσύγχρονης τέχνης, όπως τογνωρίζουμε σήμερα στην Ελλάδα,αρχίζει να διαμορφώνεται σταδιακάαπό τα μέσα της δεκαετίας του

1980. Όταν η αναδιανομή τηςεξουσίας δημιούργησε νέεςκοινωνικές ομάδες οι οποίεςχρειάζονταν νέες μορφές ως νέασύμβολα κύρους. Όταν άρχισαν νασχηματίζονται νέες συμπεριφορέςκαι στάσεις. Όταν το λεξιλόγιο τωνεικαστικών άρχισε να γίνεταιπροσβάσιμο στο ευρύτερο κοινό, ναεπικοινωνεί συστηματικότερα με τοεξωτερικό και μάλιστα, μεπαραδόσεις άλλες εκτός από τηγαλλική, να αποδεσμεύεται από τιςυπνοβατικές επισκέψεις τωνπαλαιότερων γενιών στην αριστερά,στη λαϊκή παράδοση, στην αρχαίαιστορία. Μετά τα μέσα της δεκαετίαςτου 1980, η σύγχρονη τέχνη άρχισενα αποκτά καινούργιαχαρακτηριστικά: συνδέθηκε μεστοιχεία της νεολαίας, διεκδίκησεπαρεμβατικό χαρακτήρα όχι πλέονστη βάση της πολιτικής αριστεράςδεξιάς, αλλά ως προς τα οριζόντιαστρώματα μιας κοινωνίας πουγινόταν σχεδόν στο σύνολό της πιααστική. Η ιστορία αυτή που μένει ναγραφτεί έχει, όπως όλες οι ιστορίεςπολλές πτυχές και σημείααπροσδιόριστα.
Το Καλλιδρόμιο, μία από τιςπρώτες εκθέσεις νέων τότεκαλλιτεχνών σε δημόσιο χώρο, το1985, χρηματοδοτήθηκε από τηΓενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, μεΓενικό Γραμματέα τον ΠέτροΚωστόπουλο, μετέπειτα εκδότη του«Κλικ», περιοδικού των καινούργιωνπροτύπων κοινωνικής συμπεριφοράςκαι των ραδιοφωνικών σταθμών«Νίτρο» και «Σφαίρα» (στουςοποίους σήμερα έχει τουςεργαζόμενους του απλήρωτους απότον Μάϊο). Στις αρχές της δεκαετίαςτου 1990, η ίδια η Μελίνα Μερκούρηεπισκέφτηκε το Κτίριο Καλλιτεχνώνστη βίλα Αμαλίας και στηνκατάληψη του Φωτεινίου για ναπαρακολουθήσει μια από τις πρώτεςπαραστάσεις του ΔημήτρηΠαπαϊωάννου, μέλους τότε τηςκατάληψης του Φωτεινίου,παρέχοντας συμβολική ασυλία στηνκατάληψη, αλλά κυρίως δίνοντας σεαυτή την ανόμοια και ενθουσιώδηκοινότητα νέων καλλιτεχνώνθεσμική κατοχύρωση. Στηνκατάληψη του Φωτείνιου, τουμεγάρου επί της Οδού 3ηςΣεπτεμβρίου στεγάστηκε αρχικά ηΟμάδα Εδάφους την οποία είχεσυγκροτήσει με την ΑγγελικήΣτελάτου ο Δημήτρης Παπαϊωάννου

επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη. ΗΟμάδα Εδάφους κράτησε τονκεντρικό χώρο του ισογείου, τοευρύχωρο σαλόνι του κτιρίου, καιεκεί πραγματοποίησε τις πρόβες καιτις πρώτες παραστάσεις της. Τηδεύτερη παράσταση της ΟμάδαςΕδάφους παρακολούθησαν η ΜελίναΜερκούρη, ο Μάνος Χατζιδάκις, οΈβερτ (που ήταν τότε δήμαρχος, ανδεν κάνω λάθος), αρκετοίκαθηγητές της Σχολής ΚαλώνΤεχνών Αθήνας και Θεσσαλονίκης(που έρχονταν να δουν δουλειέςείτε ως δάσκαλοι, είτε ωςσυνάδελφοι), ο τότε πρύτανηςΕΚΠΑ, ο σεισμολόγος Δρακόπουλος,που εντυπωσιάστηκε απ΄τιςδουλειές και συμφώνησε πως άξιζεπραγματικά να παραμένει ο κόσμοςστο εν λόγω κτίριο, άλλοικαλλιτέχνες που συνεργάζοντανκατά καιρούς με κόσμο μέσα απ΄τοκτίριο σε εξωτερικές συνεργασίες,όπως ο Νίκος Κούνδουρος,γκαλερίστες που έρχονταν να δουνδουλειές και πολλοί άλλοι. Καιπολύς κόσμος, εννοείται, ότανυπήρχαν παραστάσεις ή εκθέσεις,που ήταν όλες, χωρίς εξάιρεση καιαδιαμφισβήτητα, εξαιρετικήςποιότητας. Στο ισόγειο, μαζί με τουςΔημήτρη ΠαπαιωάνουΑγγελικήΣτελάτου / Ομάδα Εδάφους,συστεγαζόταν και η εξαιρετικήθεατρική ομάδα της ΆντζελαςΜπρούσκου.Ο κόσμος της σύγχρονης τέχνηςαφορούσε περισσότερο μέχρι τηνπερίοδο εκείνη ένα περιβάλλονευγενών και μυημένων, μεδυνατότητα συχνών επισκέψεων στοεξωτερικό και ευρεία παιδεία, αν όχιαριστερού, σίγουρα ανθρωπιστικούπροσανατολισμού. Μέχρι και ταμέσα της δεκαετίας του 1990, πουκάποιες γκαλερί άρχισαν νασυστηματοποιούν τα εκθέματα τουςπρος αυτήν την κατεύθυνση, οιδυνατότητες να δει ο θεατής που

Η Βίλα Αμαλίας δεν είναι μιατυχαία κατάληψη. Υπήρξε γιαχρόνια ένας μίνι συναυλιακόςχώρος στον οποίο αναπτύχθηκεη ελληνική πανκ σκηνή.
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ψάχνεται σύγχρονη τέχνη στηνΕλλάδα, ήταν ελάχιστες. Οι νεότεροικαλλιτέχνες ωστόσο που εκείνη τηνπερίοδο μπαίνουν στις σχολές ήέχουν πρόσφατα αποφοιτήσει,ανήκουν σε μια κοινωνική τάξη μεδιαφορετικές πολιτιστικές αναφορέςκαι διαφορετική αφετηρία ως προςτη σχέση τους με την τέχνη.Εισάγουν στην τέχνη ζητήματακοινωνικών ταυτοτήτων σεαντιστοιχία με το μεταμοντέρνοπαράδειγμα του εξωτερικού,εκφράζουν πολιτικές στάσεις, πουσήμερα οι δημοσιογράφοι θαονομάζανε αντισυστημικές,επικοινωνούν συμπεριφορικά,ενδυματολογικά, μουσικά, με τοδιεθνές πρότυπο που κλονιζότανανάμεσα στη ρήξη και τηνεμπορικότητα. Πρόκειταιαναμφίβολα για την δημιουργίαενός κόσμου μορφών καισυμπεριφορών συστατικάαποδομητικών απέναντι σε κάθεμηχανισμό κύρους και εξουσίας καιταυτόχρονα για έναν κόσμο πουκυρίως υποστηρίχθηκε από τηναστική τάξη, παρείχε σε αυτήν τοσυμβολικό της κεφάλαιο καιάντλησε από αυτήν τα χρήματα πουτου αντιστοιχούσαν.Η σημερινή πολιτική αναταραχήκαλεί για πολιτική σκέψη που, όσοναφορά τουλάχιστον τον πολιτισμό,υπερβαίνει τα όρια της σχέσηςτέχνης – πολιτικού, όπως είχανκαθοριστεί τα τελευταία χρόνια: ωςμια ακαδημαϊκή διαπραγμάτευσηδηλαδή εντός ενός κλειστούεκθεσιακού περιβάλλοντος. Εάνείναι αλήθεια πως μια συγκεκριμένηπολιτική και κοινωνική ιστορία μετάτη δεκαετία του 1980 μπορεί ναανιχνευθεί με μεθοδολογικόεργαλείο την ιστορία της τέχνης καιτων μορφών εκείνης της περιόδου,ίσως και το αντίθετο να είναιδυνατόν: η ιστορία της τέχνης τηςπεριόδου να δίνει και ένα μέτροπολιτικής δράσης, όχι αντισυστημικόαλλά με τη σαφή πρόθεση ναδιεκδικήσει ένα άλλο σύστημα. Αυτάγια να μην νομίζετε ότι στιςκαταλήψεις που υπάρχουνκατασκευάζονται μολότοφ. Θέλετενα μάθετε τι έχει μέσα η κατάληψηΣκαραμαγκά; Ξυλουργείο, ΑποθήκηΞυλείας, συνεργείο επισκευήςποδηλάτων, μουσικό στούντιο (υπόκατασκευή), αυτοδιαχειριζόμενοκαφενείο, Vegan καφενείο, αίθουσαπροβολών, κουζίνα για μαγείρεμα(συλλογική κουζίνα), αίθουσα Η/Υ,Βιβλιοθήκη, Αναγνωστήριο,Δανειστική Βιβλιοθήκη, ηλεκτρονικόαρχείο, αίθουσες συνελεύσεων,αίθουσα μαθημάτωναυτομόρφωσης,. Δωμάτιο συλλογήςμεταχειρισμένων ρούχων,(κρατούμενες/οι, χαριστικάπαζάρια), αίθουσα χορού καιάθλησης, πίστα αναρρίχησης,

Εργαστήριο ραπτικής, Αποδυτήρια,Δωμάτια φιλοξενίας (υπό επισκευή).Η βίλα Αμαλίας για την Αστυνομίαήταν μόνο η αρχή καθώς ηκυβέρνηση σκοπεύει να ανακτήσεικαι άλλα κτίρια που βρίσκονται υπόκατάληψη , οι οποίες σε πολλέςπεριπτώσεις κρατούν για δεκαετίες.Ο δήμος θέλει να κρατήσειαπόσταση καθώς η πόλωσηενδέχεται να διευρυνθεί απόπλευράς αναρχικών που θίγονται μετις εκκενώσεις σχέδιο κρίνεταιάμεσα υλοποιήσιμο και ανάμεσα στακτίρια που τελούν υπό κατάληψη καιαναμένεται να εκκενωθούν είναι ταεξής:

1. : Ομάδααναρχικών προχώρησε σε κατάληψητο Μάρτιο του 2011 ενώ στηνπροσωπική τους διαδικτυακή σελίδαδιατείνονται ότι δεν διεκδικούν τηνιδιοκτησία του αλλά τη χρήση τουχωρίς μεσάζοντες.2. Στο Αιγάλεω από τηνΠρωτομαγιά του 2010 μεπρωτοβουλία αναρχικών τηςπεριοχής κατελήφθη ένα κομμάτιτου δημοτικού χώρου και τωνεργατικών πολυκατοικιών, ενώπραγματοποιούνται μέχρι μαθήματαΑραβικών.3. Πρόκειται για διώροφοσπίτι τα Άνω Πετράλωνα που τελείυπό κατάληψη από το 2009 καιπραγματοποιούνται κάθε είδουςεκδηλώσεις.4. Στη Φιλαδέλφεια, οιαναρχικοί διατηρούν το κτίριο απότο 2009, πραγματοποιώντας καιεπισκευές συντήρησης.5. Από το 2011,ομάδα αντιεξουσιαστών βρίσκεταιεκεί και ανάμεσα στα αλλάπραγματοποιούν και «συλλογικήκουζίνα» τις Κυριακές.6. Το κτίριοστα Πατήσια που χρονολογείται απότο 1880 ανήκει στον ΟΣΚ ενώ τοκατέχουν οι αναρχικοί από το 1989.7. Τοεπιβλητικό κτίσμα του Αμαρουσίουήταν εγκαταλελειμμένο πολύ πρινεισέλθουν οι αναρχικοί σε αυτό ενώδέχονται συχνά επιθέσεις,φωτογραφίες από τις οποίες

ανεβαίνουν στις διαδικτυακέςσελίδες των ακροδεξιών.8. Οικαταληψίες εισήλθαν στο κτίριο το2006και κάνουν πάρτι γιαεπισκευές, αφού συχνά πυκνάδέχονται επιθέσεις με μολοτόφ μεαποτέλεσμα σοβαρές καταστροφές.9. Στηνπλατεία Αμερικής υφίσταται ηπαλαιότερη κατάληψη πουπραγματοποιήθηκε πριν από 25χρόνια από ομάδα φοιτητών. Εκτότε έχουν πραγματοποιηθείπροσπάθειες ανάκτησης από τιςαρχές χωρίς επιτυχία.
Υπάρχουν άνθρωποι εκεί πουονειρεύονται, οραματίζονταιέναν πιο όμορφο κόσμο κι όλατους τα όνειρα αυτά ταμετασχηματίζουν, ταμετουσιώνουν σε χρώματα,εικόνες, ήχους, ιδέες. Γιατί αυτήη χώρα πρέπει να είναι πάντατόσο οπισθοδρομική; Ακόμα καιοι κάγκουρες οι Βόρειοι στηνΕυρώπη έχουν μία ιδέα πως νασεβαστούν παρόμοιους χώρουςκαι τους ανθρώπους τους, πουλειτουργούν εκεί. Είναι 30χρόνια μπροστά από εσάς. Γιατίστο εξωτερικό παρόμοιουςεγκαταλελειμμένους χώρουςτους παραχωρούν σεκαλλιτέχνες & δημιουργούς κιεσείς πετάτε τον κόσμο έξω καιαφήνετε παρόμοια κτίρια ναρημάζουν; Γιατί δεν κάνατε μίαπροσπάθεια προσέγγισης στονεν λόγω Χώρο πριν κατεβάσετετα ΜΑΤ στη γωνία; Αφήστεεπιτέλους όλους μας ναονειρευόμαστε και ναΖΟΥΜΕ.Μην μας ενοχλείτε άλλοπια. Μην δυσκολεύετε τη ζωήμας για τα συμφέροντά σας.Δεν χωράνε φτηνέςδικαιολογίες ότι “εμποδίζεται ηανάπτυξη”…Έχει βουήξει όλη ηΑθήνα ότι ετοιμάζεται ναπουληθεί όλο το μπλοκ τηςγειτονιάς αυτής…Τώρα βρήκατενα μπουκάρετε σε μίακατάληψη 23χρόνων;Τώρα;Που ψηφίζεται τονέο ΦορολογικόΝομοσχέδιο;Που επικρατεί τοθέμα με τη “Λίστα Λαγκάρντ”;

Πάντσιος Γιώργος

«Παπουτσάδικο»

«Σινιάλο»:

«Στρούγκα»:

«ΠΙΚΠΑ»:

«Βίλα Ζωγράφου»:

«Πάτµου και Καραβία»:

«Έπαυλη Κούβελου»:

«Κτήµα Πραποπούλου»:

«Λέλα Καραγιάννη»:
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Έρευνα των Πανεπιστηµίων του Στάνφορντ των ΗΠΑ και της
Παβίας της Ιταλίας απαντά ευθέως στον περιβόητο
Φαλµεράγερ.∆εν έχει επηρεασθεί από τους Σλάβους ούτε από
τους Τούρκους, παρά τα 400 χρόνια σκλαβιάς.
Evτυπωσιακό! To DNA (γενετική σύσταση) των Ελλήνων
καταδεικνύει πως σε ποσοστό 99,5% πρόκειται για … καθαρά
καυκάσια φυλή (λευκή φυλή)!
Γεγονός που σηµαίνει πως η συνεισφορά στη γενετική
σύσταση των Ελλήνων, άλλων πληθυσµιακών οµάδων, εκτός
της λευκής, αποτελεί ελάχιστο ποσοστό, µικρότερο… του
0,5%!To DNA των Ελλήνων, όπως έδειξε πρόσφατη διεθνής
πανεπιστηµιακή έρευνα, δεν έχει επηρεασθεί από τους
Σλάβους, -όπως ισχυρίζονται ορισµένοι- ούτε από τους
Τούρκους παρά τα 400 χρόνια σκλαβιάς!
Ουσιαστικά έτσι έχουµε τη σύγχρονη επιστηµονική απάντηση
στις θεωρίες του Φαλµεράγερ. Καταρρίπτεται επίσης, µια άλλη
θεωρία που ισχυριζόταν ότι οι Αρχαίοι Έλληνες, ήταν µαύροι…
Ε, δεν υπήρξαν ποτέ µαύροι! ∆εν είναι λίγοι όσοι υποστήριξαν
και έγραψαν περί «Μαύρης Αθηνάς» (για τη Θεά Αθηνά) και
πολλές άλλες θεωρίες χωρίς καµιά επιστηµονική υπόσταση.
Όλες αυτές οι …ανθελληνικές -θα έλεγε κανείς- θεωρίες
καταρρίφθηκαν, όχι µόνον από µία έρευνα, αλλά από επτά
διαφορετικές µεγάλες επιστηµονικές έρευνες, Ευρωπαίων και
Αµερικανών ερευνητών.
Ο καθηγητής του Τοµέα Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής
Βιολογίας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, και η
ερευνητική του οµάδα συµµετέχουν σε διεθνή ερευνητικά
δίκτυα, των οποίων απώτερος στόχος είναι να ιχνηλατηθεί η
βιολογική ιστορία των ευρωπαϊκών πληθυσµών. Ο συντονισµός
της συγκεκριµένη έρευνας, η οποία αφορά στη γενετική
σύσταση των Ελλήνων -και άλλων λαών- έγινε από το
Πανεπιστήµιο του Στάνφορντ των ΗΠΑ, την ερευνητική οµάδα
του κ. Τριανταφυλλίδη και το Πανεπιστήµιο της Παβίας της
Ιταλίας.Η ταυτότητα της έρευνας.Συµµετείχαν, επίσης, άλλα 5
ερευνητικά εργαστήρια διαφόρων χωρών (από τη Βαγδάτη
µέχρι τη Μόσχα). Τα αποτελέσµατα της έρευνας δηµοσιεύθηκαν
στο αµερικανικό περιοδικό «Γενετική του Ανθρώπου».Τίτλος
της έρευνας «Η προέλευση, διασπορά και διαφοροποίηση των
απλοοµάδων Ε και J, του χρωµοσώµατος Υ: Συµπεράσµατα
για τη νεολιθική αποίκιση της Ευρώπης και µετέπειτα
µεταναστευτικά γεγονότα στην περιοχή της Μεσογείου».
Στην εργασία, χρησιµοποιήθηκαν 44 δείκτες DNA του
χρωµοσώµατος Υ και προσδιορίστηκε η γενεοτυπική σύσταση
στο χρωµόσωµα Υ σε 2.400 άνδρες από 29 διαφορετικούς
πληθυσµούς (από την Ευρώπη, τη Μεσόγειο, τη Μικρά Ασία,
την Αφρική και την Κίνα). Από την Ελλάδα αναλύθηκε η
γενετική σύσταση 1 43 ανδρών. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη
διερεύνηση των απλοοµάδων Ε και J του χρωµοσώµατος Υ.
Μεταδώσαµε το γενετικό µας κώδικα και στην υπόλοιπη
Ευρώπη. Ιδιαίτερη σηµασία έχει το γεγονός ότι στην έρευνα δεν

αποκαλύφθηκε µογγολική προέλευση στο DNA των Ελλήνων.
Κι έχει ιδιαίτερη σηµασία, διότι οι Τούρκοι είχαν καταλάβει την
Ελλάδα για 400 χρόνια και όλοι θα περίµεναν πως θα υπήρχε
κάποια σχέση στο DNA των δύο λαών.Κι, όµως, δεν έχει
επηρεασθεί ούτε στο ελάχιστο.
«Με 400 χρόνια σκλαβιάς περιµέναµε πως θα υπήρχε κάποια
µογγολική υπογραφή. ∆εν διαπιστώθηκε κάτι τέτοιο και δεν
µιλάω µόνο για µία µελέτη, µιλάω για αποτελέσµατα άλλων 7
µελετών, διαφόρων ερευνητών που βγάζουν αυτό το
αποτέλεσµα. Συγκεκριµένα, σε 925 δείγµατα Ελλήνων ανδρών,
δείχνουν ότι µόνον κατά 0,4% οι Έλληνες δεν είναι Καυκάσιοι.
∆εν αλλάζει αυτό µε τίποτε. Οι Έλληνες είναι καυκάσια φυλή».
Το ίδιο, όµως, δεν ισχύει για τους Ισπανούς. Η κατάληψη της
Ισπανίας από τους Άραβες τεκµηριώνεται στην έρευνα, εφόσον
οι Άραβες άφησαν την «υπογραφή» τους και το DNA τους. Τα
αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν ότι σε σηµαντικό ποσοστό
οι σηµερινοί κάτοικοι της Ισπανίας έχουν αραβική προέλευση.
Η µελέτη κατέρριψε επίσης, µια άλλη θεωρία που ισχυρίζονταν
ορισµένοι, πως οι Έλληνες, την εποχή του µεγάλου πολιτισµού,
τον 4ο και 5ο π.Χ. αιώνα, ήταν µαύροι. Όλες οι µελέτες
τεκµηριώνουν τη γενετική συνέχεια του ελληνικού πληθυσµού»
είναι η επισήµανση του καθηγητή, ο οποίος αναφέρει και κάτι
άλλο εξίσου σηµαντικό:
«Σε µεγάλο ποσοστό, οι Έλληνες µεταδώσαµε το DNA και
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Το DNA των Ελλήνων, “µοιάζει” πιο
πολύ µε αυτό των Ιταλών πρώτα, µετά µε των Γάλλων, στη
συνέχεια µε των Ισπανών και τελευταία µε των Τούρκων.Τα
στοιχεία της έρευνας µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε πολλές
άλλες περιπτώσεις, όπως: Τεστ πατρότητας, εγκληµατικές
υποθέσεις και, κυρίως, χρησιµοποιούνται για να βρεθεί η
προδιάθεση των ατόµων για διάφορες ασθένειες».
Η υπογραφή των Ελλήνων αποκαλύπτεται στη Νότια Ιταλία.Ο
Κ. Τριανταφυλλίδης αναφέρεται στην έρευνα και στα κύρια
συµπεράσµατα της:«Βασικό συµπέρασµα της έρευνας είναι το
εξής: Από τη Νότια Βαλκανική, δηλαδή, από τις πεδιάδες της
Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας
ξεκίνησε η µετακίνηση των εποίκων, ακολουθώντας την
κοιλάδα του Αξιού και κατόπιν του ∆ούναβη και έφτασαν στις
βόρειες περιοχές. Οι Έλληνες δηλαδή, ξεκίνησαν και πήγαν
στην Ευρώπη από τη Μακεδονία και άλλες περιοχές και
µετέφεραν µε τον πολιτισµό τους και το DNA τους στη ∆υτική
Ευρώπη».
Στο σηµείο αυτό, ο καθηγητής καταρρίπτει και τον ισχυρισµό
ότι έχουµε επηρεασθεί -γενετικά- από τους Σλάβους: «Όπως
γνωρίζουµε σε διάφορες περιόδους έχουν έρθει Σλάβοι στην
Ελλάδα. To DNA των Ελλήνων δεν έχει ουδεµία σχέση µε αυτό
των Σλάβων. Τα στοιχεία µας δείχνουν ότι η οµάδα, που
χαρακτηρίζει τους Σλάβους, έχει µία συχνότητα 50% σε αυτούς
και µια συχνότητα 1 0% στους Έλληνες, όση είναι και στην
Εγγύς Ανατολή. Γεγονός που σηµαίνει ότι οι επιµειξίες ανάµεσα
στους Σλάβους και τους Έλληνες πρέπει να έγιναν σε τόσο
µικρή συχνότητα, ούτως ώστε να µη διαπιστώνονται σήµερα µε
τις µεθοδολογίες DNA.
Σηµαντικό στοιχείο µε µεγάλη σηµασία είναι το εξής:Η
σύγκριση του DNA των κατοίκων της Ελλάδας και ειδικότερα
της Πελοποννήσου, µε εκείνο των κατοίκων της Νότιας Ιταλίας
δείχνει ότι οι κάτοικοι της Ιταλίας, -Απουλία, Καλαβρία- σε
ποσοστό περίπου 20%, έχουν το ίδιο DNA µε τους Έλληνες.
Είναι γνωστό ότι οι περιοχές αυτές αποικίστηκαν σε ιστορικούς
χρόνους από Έλληνες, π.χ. Πελοποννήσιους.
Στην εργασία ελέγχθηκε η γενετική συνεισφορά των Ελλήνων

αποίκων σε σχέση µε τους πιθανούς νεολιθικούς κατοίκους της
εποχής. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι το χρωµόσωµα Υ, σε
ποσοστό τουλάχιστον 7% των ανδρών της Καλαβρίας και 22%
της Απουλίας, προέρχεται από Έλληνες.
Για άλλη µία φορά τεκµηριώνεται ότι η Μεγάλη Ελλάδα
αποτελείτο κυρίως, από ελληνικούς πληθυσµούς και θα
µπορούσαµε να πούµε ότι το αποτύπωµα, η υπογραφή αυτών
των Ελλήνων, εξακολουθεί να αποκαλύπτεται ύστερα από
2.500 χρόνια µετά, πάλι, στους κατοίκους της Νότιας Ιταλίας».

Τζανής Κουτελιδάκης
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Θεραπεία της λευχαιµίας µε
γενετικώς τροποποιηµένα

ανοσοκύτταρα των ασθενών Εμβόλιο
για

τον HIV
Εννέα ασθενείς με λευχαιμία φαίνεται να έχουν απαλλαγεί από τη νόσο τους αφού

έλαβαν γενετικώς τροποποιημένες εκδοχές των ίδιων των ανοσοκυττάρων τους. Η
εξέλιξη αυτή ενισχύει την πεποίθηση ότι η νέα προσέγγιση για την αντιμετώπιση του
συγκεκριμένου καρκίνου του αίματος είναι αποτελεσματική.

Τα καινούργια ευρήματα που παρουσιάστηκαν από ειδικούς του Πανεπιστημίου της
Πενσυλβάνιας στη Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της
Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας στην Ατλάντα αφορούσαν συνολικά 12 ασθενείς
– δύο εκ των οποίων ήταν παιδιά στα οποία όμως η μέθοδος δεν έδειξε
αποτελεσματικότητα. Ηρθαν να συμπληρώσουν προηγούμενα αποτελέσματα που είχαν
ανακοινωθεί από την ίδια ερευνητική ομάδα το 2011: τότε οι επιστήμονες είχαν
εφαρμόσει την προσέγγισή σε τρεις ασθενείς – δύο εξ αυτών δεν έδειξαν κανένα ίχνος
κακοήθειας μετά την υποβολή τους στη θεραπεία.

Η θεραπευτική προσέγγιση, τα δικαιώματα της οποίας ανήκουν πλέον στην
φαρμακευτική εταιρεία Νovartis, αφορά γενετική τροποποίηση των λευκών
αιμοσφαιρίων του ίδιου του ασθενούς ώστε να στοχεύουν επιλεκτικά τα κύτταρα της
λευχαιμίας. Μετά την τροποποίησή τους τα «πειραγμένα» λευκά αιμοσφαίρια
επανεγχέονται στον οργανισμό των ασθενών.

Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη δοκιμή είχαν εξαντλήσει όλες τις συμβατικές
θεραπευτικές επιλογές τους.

Ενας εξ αυτών είναι ο 59χρονος Γουόλτερ Κέλερ ο οποίος διαγνώσθηκε με χρόνια
λεμφοκυτταρική λευχαιμία το 1996. Υπεβλήθη στη θεραπεία τον περασμένο Απρίλιο και
έκτοτε η νόσος του βρίσκεται σε ύφεση. Πριν την υποβολή του στην καινούργια
θεραπεία πίστευε ότι δεν είχε περισσότερο από έναν χρόνο ζωής. «Εχω να νιώσω τόσο
καλά εδώ και πολύ, πολύ καιρό και είμαι ενθουσιασμένος καθώς εκτιμώ ότι η θεραπεία
αυτή θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους» είπε ο κ. Κέλερ.

Υφεση της νόσου επί δύο και πλέον έτη
Σύμφωνα με τους ειδικούς από την Πενσυλβάνια από τους τρεις ασθενείς που ήταν οι

πρώτοι οι οποίοι έλαβαν την κυτταρική θεραπεία οι δύο συνεχίζουν να εμφανίζουν
ύφεση της νόσου τους δύο και πλέον έτη μετά. Οι επιστήμονες είδαν μάλιστα σημάδια
που μαρτυρούσαν ότι τα «ειδικά σχεδιασμένα» λευκά αιμοσφαίρια που είχαν εγχύσει
στους ασθενείς συνέχισαν να κυκλοφορούν στον οργανισμό τους.

Σοβαρές παρενέργειες στα παιδιά
Τα αποτελέσματα, ωστόσο, δεν ήταν εξίσου καλά σε ό,τι αφορούσε τα δύο παιδιά που

συμμετείχαν στη δοκιμή – δύο κορίτσια ηλικίας επτά και 10 ετών - με οξεία
λεμφοβλαστική λευχαιμία, έναν ταχέως εξελισσόμενο καρκίνο του αίματος. Και τα δύο
παιδιά που έλαβαν τη θεραπεία παρουσίασαν υποτροπή, όπως ανέφερε ο δρ Στέφαν
Γκρουπ, διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο για την Ερευνα στους Καρκίνους της
Παιδικής Ηλικίας στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο της Φιλαδέλφειας.

Το ένα κοριτσάκι έμεινε σε ύφεση επί οκτώ μήνες μετά τη θεραπεία ενώ το δεύτερο για
μικρότερο χρονικό διάστημα προτού εμφανιστεί υποτροπή της ασθένειας. Μάλιστα στο
μικρότερο σε ηλικία κορίτσι παρουσιάστηκαν σοβαρές παρενέργειες.

Προηγούμενες μελέτες έχουν καταγράψει σοβαρά συμπτώματα που προσομοιάζουν
με αυτά της γρίπης σε ασθενείς που λαμβάνουν τα ίδια τα κύτταρα του ανοσοποιητικού
συστήματός τους. Οι σοβαρές παρενέργειες της 7χρονης ασθενούς βοήθησαν τους
ειδικούς να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε, όπως εξήγησε ο δρ Γκρουπ. Εξετάσεις
έδειξαν ότι αυξήθηκαν πάρα πολύ τα επίπεδα μιας φλεγμονώδους πρωτεΐνης που
ονομάζεται ιντερλευκίνη-6 (IL-6) – αυξήθηκαν κατά 998 φορές σε σύγκριση με το
φυσιολογικό! Η ιατρική ομάδα χορήγησε στη μικρή ασθενή ένα φάρμακο που υπό
φυσιολογικές συνθήκες προορίζεται για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και το οποίο στοχεύει
τη συγκεκριμένη πρωτεΐνη.

Συγχρόνως μια άλλη φλεγμονώδης πρωτεΐνη ανιχνεύθηκε σε υψηλά επίπεδα στον
οργανισμό του παιδιού – επρόκειτο για τον παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF) – και έτσι
οι ειδικοί χορήγησαν την κατάλληλη θεραπεία για τη μείωση των επιπέδων της. «Το
επόμενο πρωί η μικρή ασθενής είχε πολύ σημαντική βελτίωση» σημείωσε ο δρ Γκρουπ.

Υπερ-αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος
Η σοβαρή αυτή αντίδραση του παιδιού στη θεραπεία μαρτυρεί ότι υπήρξε πολύ

έντονη απόκριση του ανοσοποιητικού συστήματος. Μέχρι σήμερα δεν ήταν σαφές ποια
ήταν η ακριβής αιτία των παρενεργειών με δεδομένο ότι οι ίδιοι οι όγκοι εκλύουν τοξικές
ουσίες όταν καταστρέφονται από τη θεραπεία.

Πάντως στους ενήλικους ασθενείς η θεραπεία έχει μέχρι στιγμής δώσει θεαματικά
αποτελέσματα. «Ολοι τους βρίσκονται σε πλήρη ύφεση της κατάστασής τους» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο δρ Ντέιβιντ Πόρτερ, διευθυντής του Τμήματος Αιματολογίας και
Μεταμοσχεύσεων Μυελού των Οστών στο Κέντρο Αμπραμσον για τον Καρκίνο. «Δεν
είναι συνηθισμένο να έχουμε μια θεραπεία που είναι τόσο αποτελεσματική για τόσο
μεγάλο χρονικό διάστημα» κατέληξε ο ειδικός.

Ένα εµβόλιο που αναπτύχθηκε για την
αντιµετώπιση του HIV επέτρεψε στους µισούς
από τους εθελοντές που το δοκίµασαν να
απαλλαγούν, έστω και προσωρινά, από την
ανάγκη λήψης αντιρετροϊκών φαρµάκων σε
καθηµερινή βάση.
Η έρευνα, η οποία δηµοσιεύεται στην

επιθεώρηση Science Translational Medicine,
«ανοίγει το δρόµο για περαιτέρω µελέτες µε
τελικό στόχο µια λειτουργική θεραπεία: την
καταστολή του πολλαπλασιασµού του HIV για
µεγάλες περιόδους, ή ακόµα και για µια
ολόκληρη ζωή, χωρίς αντιρετροϊκή θεραπεία»
εκτιµούν οι Ισπανοί ερευνητές.
Οι δοκιµές έδειξαν πάντως ότι το εµβόλιο

χάνει την αποτελεσµατικότητά του σε διάστηµα
ενός χρόνου το πολύ.
Το θεραπευτικό εµβόλιο, το οποίο έχει ως

στόχο την αντιµετώπιση της λοίµωξης αντί την
πρόληψή της, περιέχει δενδριτικά κύτταρα που
αποµονώνονται από το αίµα των ίδιων των
ασθενών. Στο εργαστήριο, τα κύτταρα αυτά
εκτίθενται σε ιούς HIV οι οποίοι έχουν
προηγουµένως αδρανοποιηθεί µε θερµότητα,
οπότε «εκπαιδεύονται» να αναγνωρίζουν την
απειλή.
«Αυτό που κάναµε ήταν να δώσουµε οδηγίες

στο ανοσοποιητικό σύστηµα έτσι ώστε να µάθει
να καταστρέφει τον ιό, κάτι που κανονικά δεν
συµβαίνει» εξηγεί ο Φελίπε Γκαρσία, πρώτος
συγγραφέας της δηµοσίευσης από το
Πανεπιστήµιο της Βαρκελώνης. Ο ιός του AIDS
είναι εξάλλου διαβόητος για την ικανότητά του
να προσβάλλει ίδιο το ανοσοποιητικό σύστηµα
που προστατεύει κανονικά από τους ιούς.
∆ώδεκα εβδοµάδες µετά την χορήγηση του

εµβολίου, τα επίπεδα του HIV είχαν υποχωρήσει
κατά περισσότερο από 90% σε 1 2 από τους 22
ασθενείς που εµβολιάστηκαν. Αντίστοιχη µείωση
καταγράφηκε πάντως και σε έναν από τους 11
ασθενείς της οµάδας ελέγχου, οι οποίοι έλαβαν
εµβόλιο placebo (ψευδοφαρµάκου).
Η αποτελεσµατικότητα του εµβολίου είχε

πάντως µειωθεί έπειτα από 24 εβδοµάδες,
καθώς µόνο επτά ασθενείς διατηρούσαν τη
µείωση του 90%. Αύξηση των επιπέδων του ιού
καταγράφηκε και στον ασθενή της οµάδας
ελέγχου που είχε αρχικά παρουσιάσει βελτίωση.
Ένα χρόνο µετά τον πρώτο εµβολιασµό, όλοι

οι ασθενείς είχαν αναγκαστεί να επιστρέψουν
στη στάνταρτ θεραπεία µε αντιρετροϊκά
φάρµακα.
«Αν και δεν διαθέτουµε ακόµα µια λειτουργική

θεραπεία» σχολίασαν οι ερευνητές, «τα
αποτελέσµατα που δηµοσιεύουµε σήµερα
αφήνουν ανοικτή την πιθανότητα ενός
αποτελεσµατικού θεραπευτικού εµβολίου, ή
ενός συνδυασµού στρατηγικών που
περιλαµβάνει ένα εµβόλιο».

Εννέα ενήλικες βρίσκονται σε πλήρη ύφεση

χάρη στη µέθοδο η οποία όµως δεν δείχνει

αποτελεσµατικότητα στα παιδιά

Παυλίτινα Κατερίνα Αϊβάζης Γιάννης
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τηλεοράσεις OLED

Αφού γραφεί κάποιο πρόγραµµα σε Java τότε µεταγλωτίζετται µέσω του
εργαλείου javac, το οποίο παράγει έναν αριθµό από αρχεία .class (=bytecode).
Το bytecode είναι η µορφή που παίρνει ο πηγαίος κώδικας της Java όταν
µεταγλωττιστεί. Όταν προσπαθήσουµε λοιπόν να εκτελέσουµε την εφαρµογή µας
το Java Virtual Machine που πρέπει να είναι εγκατεστηµένο στο µηχάνηµά µας,
θα αναλάβει να διαβάσει τα αρχεία .class και να τα µεταφράσει σε γλώσσα και
εντολές µηχανής (assembly) που υποστηρίζει το λειτουργικό µας σύστηµα και ο
επεξεργαστής µας, έτσι ώστε να εκτελεστεί (να σηµειώσουµε εδώ ότι αυτό
συµβαίνει µε την παραδοσιακή Εικονική Μηχανή (Virtual Machine) . Πιο
σύγχρονες εφαρµογές της εικονικής Μηχανής µπορούν και µεταγλωττίζουν
πολύχρηστα τµήµατα bytecode απ' ευθείας σε εγγενή κώδικα (native code) µε
αποτέλεσµα να βελτιώνεται η ταχύτητα). Χωρίς αυτό δε θα ηταν δυνατή η
εκτέλεση λογισµικού γραµµένου σε Java. Πρέπει να πούµε οτι η JVM ειναι
λογισµικό εξαρτηµένο από την πλατφόρµα, δηλαδή για κάθε είδος λειτουργικού
συστήµατος και αρχιτεκτονικής επεξεργαστή υπάρχει διαφορετική έκδοση του.
Έτσι υπάρχουν διαφορετικές JVM για Windows, Linux, Unix, Macintosh, κινητά
τηλέφωνα, παιχνιδοµηχανές κλπ.
Ο,τιδήποτε θέλει να κάνει ο προγραµµατιστής (ή ο χρήστης) γίνεται µέσω της

εικονικής µηχανής. Αυτό βοηθάει στο να υπάρχει µεγαλύτερη ασφάλεια στο
σύστηµα γιατί η εικονική µηχανή είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία χρήστη -
υπολογιστή. Ο προγραµµατιστής δεν µπορεί να γράψει κώδικα ο οποίος θα έχει
καταστροφικά αποτελέσµατα για τον υπολογιστή γιατί η εικονική µηχανή θα τον
ανιχνεύσει και δε θα επιτρέψει να εκτελεστεί. Από την άλλη µεριά ούτε ο χρήστης
µπορεί να κατεβάσει «κακό» κώδικα από το δίκτυο και να τον εκτελέσει. Αυτό
είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για µεγάλα κατανεµηµένα συστήµατα όπου πολλοί
χρήστες χρησιµοποιούν το ίδιο πρόγραµµα συγχρόνως.

Ακόµα µία ιδέα που βρίσκεται πίσω από τη Java είναι η ύπαρξη του συλλέκτη
απορριµµάτων (Garbage Collector). Συλλογή απορριµµάτων είναι µία κοινή
ονοµασία που χρησιµοποιείται στον τοµέα της πληροφορικής για να δηλώσει την
ελευθέρωση τµηµάτων µνήµης από δεδοµένα που δε χρειάζονται και δε
χρησιµοποιούνται άλλο. Αυτή η απελευθέρωση µνήµης στη Java είναι αυτόµατη
και γίνεται µέσω του συλλέκτη απορριµµάτων. Υπεύθυνη για αυτό είναι και πάλι η
εικονική µηχανή η οποία µόλις «καταλάβει» ότι ο σωρός (heap) της µνήµης (στη
Java η συντριπτική πλειοψηφία των αντικειµένων αποθηκεύονται στο σωρό σε
αντίθεση µε τη C++ όπου αποθηκεύονται κυρίως στη στοίβα - stack) κοντεύει να
γεµίσει ενεργοποιεί το συλλέκτη απορριµµάτων. Έτσι ο προγραµµατιστής δε
χρειάζεται να ανησυχεί για το πότε και αν θα ελευθερώσει ένα συγκεκριµένο
τµήµα της µνήµης, ούτε και για δείκτες (pointers) που αναφέρονται σε άδειο χώρο
µνήµης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό αν σκεφτούµε ότι ένα µεγάλο ποσοστό
κατάρρευσης των προγραµµάτων οφείλονται σε λανθασµένο χειρισµό της
µνήµης.

Παρόλο που η εικονική µηχανή προσφέρει όλα αυτά (και όχι µόνο) τα
πλεονεκτήµατα, η Java είναι πιο αργή σε σχέση µε άλλες προγραµµατιστικές
γλώσσες υψηλού επιπέδου (high-level) όπως η C και η C++. Έχει αποδειχτεί ότι
η C++ µπορεί να είναι αρκετές φορές γρηγορότερη από την Java. Ωστόσο
γίνονται προσπάθειες από τη Sun για τη βελτιστοποίηση της εικονικής µηχανής,
ενώ υπάρχουν και άλλες υλοποιήσεις της εικονικής µηχανής από διάφορες
εταιρίες (όπως IBM) οι οποίες µπορεί σε κάποια σηµεία να προσφέρουν
καλύτερα και σε κάποια άλλα χειρότερα αποτελέσµατα. Επιπλέον µε την
καθιέρωση των µεταγλωττιστών JIT (Just In Time), οι οποίοι µετατρέπουν το
bytecode απ' ευθείας σε γλώσσα µηχανής, η διαφορά ταχύτητας από τη C++ έχει
µικρύνει κατά πολύ. Οι τελευταίες εκδόσεις του javac µε τη χρήση της τεχνολογίας
Hot Spot έχουν καταφέρει αξιόλογες επιδόσεις που πλησιάζουν ή και ξεπερνούν
σε µερικές περιπτώσεις εγγενή,κώδικα.

Όλα τα εργαλεία που χρειάζεται κάποιος για να γράψει Java προγράµµατα
έρχονται δωρεάν, από το περιβάλλον ανάπτυξης µέχρι εργαλεία build όπως το
Apache Ant και βιβλιοθήκες, ενώ υπάρχουν πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις της
Εικονικής Μηχανής και του µεταγλωττιστή (πχ the GNU Compiler for Java) της
Java. Είναι στο χέρι του καθενός να επιλέξει το κατάλληλο περιβάλλον. Πολλά
εργαλεία και τεχνολογίες σε Java µπορούν να βρεθούν στο Apache Software
Foundation αλλά και στο Jakarta Project.

JAVA

Η 55’’ τηλεόραση OLED της LG ήταν το πιο
πολυσυζητημένο προϊόν της διεθνούς έκθεσης
CES 2012 που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο
Las Vegas. Πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την
έκθεση. Στο διάστημα πριν την έκθεση, υπήρχε η
φήμη για κάτι πραγματικά μεγάλο! Κατά τη
διάρκεια, υπήρχε ενθουσιασμός γι’ αυτό το
τεχνολογικό κατόρθωμα.

Στην πραγματικότητα, η τεχνολογία OLED δεν
είναι καινούργια. Είναι ευρέως διαδεδομένη σε
gadgets με μικρότερες οθόνες, όπως τα
smartphones σας. Αλλά δεν είναι εύκολο να
κατασκευαστεί σε μεγαλύτερες διαστάσεις.Όσο
πιο μεγάλη η οθόνη, τόσο πιο δύσκολη η
κατασκευή της. Αλλά οι τελευταίες τεχνολογικές
εξελίξεις επέτρεψαν στους κατασκευαστές να
ξεπεράσουν τις σημαντικές αυτές τεχνικές
δυσκολίες, δίνοντας μας την ευκαιρία να
αποκαλύψουμε με επιτυχία την πρώτη
παγκοσμίως τηλεόραση OLED 55 ιντσών στην
έκθεση CES 2012.

Το OLED είναι η συντομογραφία του Organic
Light Emitting Diodes. Το γράμμα κλειδί είναι το
“O”.Όλοι γνωρίζουμε πλέον τα LEDs και τα
βλέπουμε παντού, είτε ως οπίσθιο φωτισμό σε
τηλεοράσεις είτε σε άλλες συσκευές. Αλλά
επειδή το OLED είναι Οργανικό, δεν υπάρχει
ανάγκη για οπίσθιο φωτισμό.Όταν υπάρχει
ρεύμα στη συσκευή οι δίοδοι (diodes) ανάβουν
οργανικά. Χωρίς οπίσθιο φωτισμό μειώθηκε το
πάχος στα 4 χιλιοστά!

Αναμφίβολα! Η 55 ιντσών OLED τηλεόραση
της LG προσφέρει την ίδια ευρέως
αναγνωρισμένη τεχνολογία CINEMA 3D που
είναι διαθέσιμη σε όλες τις CINEMA 3D Smart
τηλεοράσεις μας, με τα ίδια άνετα και ελαφριά
γυαλιά. Αλλά η 3D ποιότητα εικόνας είναι
καλύτερη από ποτέ γιατί παράγει τέλειο μαύρο
χρώμα χωρίς παρεμβολές. Και το κάνει αυτό σε
τρομακτικά γρήγορες ταχύτητες απόκρισης και
μία πολύ ευρεία γωνία θέασης. Οι περισσότερες
τηλεοράσεις παράγουν χρώματα
«αναμειγνύοντας» κόκκινο, πράσινο και μπλε.

Η LG έκανε τις OLED τηλεοράσεις πολύ πιο
εύκολες στην κατασκευή χρησιμοποιώντας αυτό
που εμείς λέμε τεχνολογία Λευκών OLEDs
(White OLED). Αναμειγνύει κόκκινο, πράσινο
και μπλε χρώμα OLED και παράγει ένα λευκό
χρώμα OLED. Αυτά τα 4 καθαρά χρώματα στη
συνέχεια τελειοποιούνται μέσα από τοColor
Refiner της LG, το οποίο παρέχει ένα
καταπληκτικό φάσμα χρωμάτων και αυτή τη
φοβερή ευρεία γωνία θέασης που σας γράψαμε
πιο πάνω.

Η LG υποσχέθηκε στη CES 2012 να διαθέσει
την πανέμορφη και βραβευμένη OLED
τηλεόραση στους καταναλωτές μέσα στη χρονιά!

H εικονική
µηχανή της
Java

Ο συλλέκτης απορριµµάτων (Garbage

Eπιδόσεις

Εργαλεία ανάπτυξης

Μαργαρίτη Βικτώρια

(συνέχεια από το τεύχος ∆εκεµβρίου)

Μαργαρίτη Βικτώρια



σελίδα 11

Σ Π Α Ζ Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Ε Σ

Απαντήσεις Φύλλου ∆εκεµβρίου:
Θα προχωρήσει κανονικά πάνω στη γέφυρα.
Όταν φτάσει στη µέση θα αντιστρέψει την
πορεία του και θα περιµένει τον φύλακα να βγει.
Ο φύλακας θα τον γυρίσει πίσω και έτσι θα τον
στείλει προς την επιθυµητή κατεύθυνση.

Θα πατήσουµε πρώτα τον πρώτο διακόπτη και
θα τον αφήσουµε πατηµένο για λίγα λεπτά.
Ύστερα θα τον επαναφέρουµε στην αρχική του
κατάσταση (τον πρώτο διακόπτη) και θα
πατήσουµε τον δεύτερο διακόπτη. Τότε θα
ανοίξουµε την πόρτα και αν η λάµπα καίει πάει
να πει ότι ο σωστός διακόπτης είναι ο πρώτος,
αν είναι κρύα τότε ο σωστός διακόπτης είναι ο
τρίτος.
Φυσικά θα είναι ο δεύτερος διακόπτης αν η
λάµπα είναι αναµένη!

Η ΛΑΜΠΑ

Η ΓΕΦΥΡΑΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ, ΤΟ ΣΚΟΙΝΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΙ

Ως η µεγαλύτερη παγκοσµίως
κατασκευάστρια µοτοσυκλετών, η Honda
παρουσίασε την πρωτοποριακή
τεχνολογία ασφάλειας και ασύρµατης
επικοινωνίας µοτοσυκλετών. Η Honda
προσχώρησε στο Car2Car
Communication Consortium στην Ευρώπη
το 2005, µε σκοπό την ενσωµάτωση της
µοτοσυκλέτας στο µέλλον των
συνδεδεµένων οχηµάτων.

Το 1 999, η Honda ήταν η πρώτη
κατασκευάστρια αυτοκινήτων που
παρουσίασε τη ασύρµατη επικοινωνία σε
αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες (µε το ASV2,
προηγµένο ερευνητικό πρόγραµµα
ασφάλειας οχηµάτων) για αύξηση της
ασφάλειας οδηγών και αναβατών. Το

2008, η Honda ηγήθηκε της πρώτης
δοκιµής στην Ευρώπη της εφαρµογής
µοτοσικλετών σε µία Honda GL1 800 Gold
Wing, στο πλαίσιο του Car2Car
Communication Consortium project.
Εκείνη τη χρονιά, η Honda εξέλιξε
περαιτέρω το σύστηµα προειδοποίησης
µοτοσυκλετών, µε την ονοµασία “Human-
Machine-Interface”, για να µπορεί να
λειτουργεί σε µικρότερες µοτοσυκλέτες
όπως η NC700X (άρα και στο “αδελφό”
µοντέλο Integra 700).

Η εφαρµογή “Motorcycle
Approaching Indication” (συντοµογραφία
MAI) είναι ένα σύστηµα ασφάλειας, το
οποία η Honda έχει εξελίξει στο πλαίσιο
της κοινής δοκιµής Car2Car. Σύµφωνα µε
την αναλυτική µελέτη Ευρωπαϊκών
ατυχηµάτων µοτοσικλετών “MAD”, τα
περισσότερα από τα ατυχήµατα όπου
εµπλέκονται µοτοσυκλέτες προκαλούνται
από το άλλο όχηµα επειδή ο οδηγός δεν
βλέπει τη µοτοσυκλέτα. Το σύστηµα
ασύρµατης επικοινωνίας µοτοσικλέτας –
αυτοκινήτου παρέχει έγκαιρες
προειδοποιήσεις προς τους οδηγούς και
των δύο οχηµάτων.

Το µήνυµα ανταλλαγής
τυποποιηµένων δεδοµένων, το οποίο
αποστέλλεται µεταξύ οχηµάτων ITS,
περιέχει µια ταυτοποίηση για τις
µοτοσυκλέτες, ώστε τα οχήµατα να
αναγνωρίζουν το επερχόµενο όχηµα σαν
µοτοσυκλέτα και στη συνέχεια να

λαµβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις.
Το πιο συνηθισµένο σενάριο ατυχήµατος
σε διασταύρωση µε οχήµατα σε οδικούς
κόµβους τύπου “Τ: δοκιµάστηκε για πρώτη
φορά το 2008. Το δεύτερο πιο
συνηθισµένο σενάριο ατυχήµατος λόγω
αριστερής στροφής δοκιµάστηκε στην
περιοχή Odaiba στο Τόκιο το 201 0, όπου
ένα όχηµα στρίβει αριστερά και µπαίνει
µπροστά σε µία επερχόµενη µοτοσυκλέτα.
Ένα τρίτο σενάριο µετωπικού ατυχήµατος
(µε οχήµατα ερχόµενα από αντίθετες
κατευθύνσεις) µελετήθηκε στη φετινή
δοκιµή Car2Car & TT Consortium στη
Βιέννη.

Η Honda έχει συνυπογράψει
συµφωνία µε άλλους κατασκευαστές
οχηµάτων µε σκοπό την υλοποίηση της
τεχνολογίας ITS στο άµεσο µέλλον. Τα
συνεργατικά project στα οποία η Honda
συµµετέχει σε Ευρώπη, Ιαπωνία και ΗΠΑ
έχουν ήδη αποδείξει τις δυνατότητές τους
στη σύνδεση ατόµων, οχηµάτων και
κυκλοφοριακής υποδοµής, µε στόχο την
ασφαλέστερη οδήγηση, τη µικρότερη
κυκλοφοριακή συµφόρηση και την
µεγαλύτερη άνεση στο δρόµο. Η Honda
έχει δεσµευτεί να φέρει τέτοια συστήµατα,
προσιτά για τους δικυκλιστές,
προαναγγέλλοντας µία επανάσταση στην
αγορά µοτοσυκλετών.

Κανδρής Νίκος

Η Honda προσχώρησε στο
Car2Car

(ασύρµατη επικοινωνία σε
αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες)

Ένα τούβλο ζυγίζει ένα κιλό και μισό τούβλο. Πόσα κιλά ζυγίζουν τα δύο τούβλα;

Το τούβλο:

Δείτε προσεκτικά την εικόνα και βρείτε προς ποιακατεύθυνση κινείται το λεωφορείο.Προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά;Η απάντησή σας θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη.

Προς τα πού πάει το λεωφορείο;



Αναρωτιέμαι μερικές φορές: είμαι εγώ που σκέφτομαι καθημερινά πως η ζωή μου είναι μία;
Όλοι οι υπόλοιποι το ξεχνούν;
Ή πιστεύουν πως θα έχουν κι άλλες, πολλές ζωές, για να κερδίσουν τον χρόνο που σπαταλούν;
Μούτρα... Ν‛ αντικρίζεις τη ζωή με μούτρα. Τη μέρα, την κάθε σου μέρα.
Να περιμένεις την Παρασκευή που θα φέρει το Σάββατο και την Κυριακή για να ζήσεις.
Κι ύστερα να μη φτάνει ούτε κι αυτό, να χρειάζεται να περιμένεις τις διακοπές.
Και μετά ούτε κι αυτές να είναι αρκετές...
Να περιμένεις μεγάλες στιγμές. Να μην τις επιδιώκεις, να τις περιμένεις.
Κι ύστερα να λες πως είσαι άτυχος και πως η ζωή ήταν άδικη μαζί σου.
Και να μη βλέπεις πως ακριβώς δίπλα σου συμβαίνουν αληθινές δυστυχίες που η ζωή κλήρωσε
σε άλλους ανθρώπους.
Σ‛ εκείνους που δεν το βάζουν κάτω και αγωνίζονται.
Και να μην μαθαίνεις από το μάθημά τους.
Και να μη νιώθεις καμία φορά ευλογημένος που μπορείς να χαίρεσαι τρία πράγματα στη ζωή σου,
την καλή υγεία, δυο φίλους, μια αγάπη, μια δουλειά, μια δραστηριότητα που σε κάνει να
αισθάνεσαι ότι δημιουργείς, ότι έχει λόγο η ύπαρξή σου.
Να κλαίγεσαι που δεν έχεις πολλά. Που κι αν τα είχες, θα ήθελες περισσότερα.
Να πιστεύεις ότι τα ξέρεις όλα και να μην ακούς.
Να μαζεύεις λύπες και απελπισίες, να ξυπνάς κάθε μέρα ακόμη πιο βαρύς.
Λες και ο χρόνος σου είναι απεριόριστος.
Κάθε μέρα προσπαθώ να μπω στη θέση σου. Κάθε μέρα αποτυγχάνω.
Γιατί αγαπάω εκείνους που αγαπούν τη ζωή.
Και που η λύπη τους είναι η δύναμή τους
Που κοιτάζουν με μάτια άδολα και αθώα, ακόμα κι αν πέρασε ο χρόνος αδυσώπητος
από πάνω τους.
Που γνωρίζουν ότι δεν τα ξέρουν όλα, γιατί δεν μαθαίνονται όλα.
Που στύβουν το λίγο και βγάζουν το πολύ.
Για τους εαυτούς τους και για όσους αγαπούν.
Και δεν κουράζονται να αναζητούν την ομορφιά στην κάθε μέρα, στα χαμόγελα των ανθρώπων,
στα χάδια των ζώων, σε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, σε μια πολύχρωμη μπουγάδα.
Όσο κι αν κανείς προσέχει
όσο κι αν το κυνηγά
πάντα, πάντα θα ‘ναι αργά
δεύτερη ζωή δεν έχει.

Aπο «Το Παράπονο» του Οδυσσέα Ελύτη




