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Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν'
αγωνίζεσαι
για την ειρήνη και για το δίκιο.
Θα βγεις στους δρόμους, θα
φωνάξεις
τα χείλη σου θα ματώσουν απ' τις
φωνές.
Το πρόσωπό σου θα ματώσει από
τις σφαίρες
μα δε θα κάνεις ούτε βήμα πίσω.
Κάθε κραυγή σου θα΄ ναι μια
πετριά
στα τζάμια των πολεμοκάπηλων.
Κάθε χειρονομία σου θα΄ ναι
για να γκρεμίζει την αδικία.
Δεν πρέπει ούτε στιγμή να
υποχωρήσεις,
ούτε στιγμή να ξεχαστείς.
Είναι σκληρές οι μέρες που
ζούμε.
Μια στιγμή αν ξεχαστείς,
αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται
στη δίνη του πολέμου,
έτσι και σταματήσεις
για μια στιγμή να ονειρευτείς
εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα
θα γίνουν στάχτη απ΄ τις φωτιές.
Δεν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό
για τον εαυτό σου
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
μπορεί να χρειαστεί και να
πεθάνεις
για να ζήσουν οι άλλοι.
Θα πρέπει να μπορείς να
θυσιάζεσαι
ένα οποιοδήποτε πρωινό.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
θα πρέπει να μπορείς να στέκεσαι
μπρος στα ντουφέκια!

Τάσος Λειβαδίτης
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Ο απολογισμός μέχρι το βράδυ της Παρασκευής,καταμετρούσε τουλάχιστον 29 Παλαιστινίους νεκρούς  οιπερισσότεροι άμαχοι, μεταξύ των οποίων και μικρά παιδιά
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Ένα χρόνο μετά την οδυνηρή ήττα στονελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, η Ελλάδαπορεύεται ακροβατώντας ανάμεσα σε δύογλώσσες, την καθομιλουμένη και τηνκαθαρεύουσα. Ο εκδημοκρατισμός τουεκπαιδευτικού συστήματος κρίνεται αναγκαίοςκαι η αρχή επιχειρείται με τη μετάφραση τουΕυαγγελίου στη Δημοτική. Η πρώτη απόπειραγίνεται το 1898, όταν η βασίλισσα Όλγα δίνειτη σχετική εντολή στη γραμματέα της ΙουλίαΣωμάκη (κατόπιν Καρόλου), προκαλώντας τημήνη των αρχαϊστών.Στις 9 Σεπτεμβρίου 1901 η εφημερίδαΑκρόπολις αρχίζει να δημοσιεύει σε συνέχειεςτο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο σε μετάφρασητου Αλέξανδρου Πάλλη, υπό τον τίτλο «Τοέργον της Βασιλίσσης η “Ακρόπολις” τοσυνεχίζει». Η αντίδραση των καθηγητών καιφοιτητών της Θεολογικής Σχολής είναι άμεση,ενώ στα πρωτοσέλιδα διαφόρων εφημερίδωνοι δημοτικιστές εμφανίζονται ως άθεοι,προδότες και Σλαύοι, λόγω της καταγωγήςτης βασίλισσας. Στις 17 Οκτωβρίου η ΙεράΣύνοδος καταδικάζει κάθε μετάφραση ως«βέβηλον» και λόγω των ραγδαίων εξελίξεωνστις 20 Οκτωβρίου η «Ακρόπολις» διακόπτειτη δημοσίευση της μετάφρασης.Εμπρηστικά δημοσιεύματα, διαδηλώσεις καιεπιθέσεις κατά της εφημερίδας είναιενδεικτικά του κλίματος φανατισμού πουεπικρατεί της επόμενες ημέρες. Στις 8Νοεμβρίου διοργανώνεται μεγάλοσυλλαλητήριο στα Προπύλαια τουΠανεπιστημίου, με αίτημα τον αφορισμό τωνμεταφραστών. Κατά τις συγκρούσεις με τηναστυνομία που ακολουθούν, νεκροί πέφτουντρεις φοιτητές και πέντε πολίτες (Ν.Πάνστρας, Α. Παπαναστασίου, Ε.Παπαντωνίου, Ε. Δράκος, Ι. Διβάρης, Φ.Ρήγος, Ι. Στεφανίδης, Στράτος, αγνώστωνλοιπών στοιχείων), ενώ άλλοι 70τραυματίζονται.Για λίγες ακόμη ημέρες, οι φοιτητές θαπαραμείνουν οχυρωμένοι στο πανεπιστήμιο,ενώ υπό το βάρος των εξελίξεων παραιτείται ηκυβέρνηση Θεοτόκη και η βασίλισσα Όλγαφεύγει για λίγο από την Ελλάδα.
Παπαδημητρίου Δημήτρης

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1 901

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ
(µόνιµη στήλη)
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Ο σύγχρονος Μαραθώνιος στην Αθήνα γίνεται σε
ανάµνηση της διαδροµής του στρατιώτη
Φειδιππίδη από το πεδίο µάχης στο Μαραθώνα,
στην Αθήνα το 490 π.Χ. Ο θρύλος λέει ότι ο
Φειδιππίδης µετέφερε το σηµαντικότατο µήνυµα
«Νενικήκαµεν» των Ελλήνων ενάντια στους
Πέρσες και στη συνέχεια κατέρρευσε και πέθανε.
Λαµβάνει χώρα κάθε Νοέµβριο.
Ο Μαραθώνιος της Αθήνας αναγνωρίζεται ως η
αυθεντική µαραθώνια διαδροµή και είναι η ίδια
διαδροµή που ακολουθήθηκε και στους
Ολυµπιακούς Αγώνες που διοργανώθηκαν στην
Αθήνα το 2004. Οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυµπιακοί
αγώνες οργανώθηκαν το 1 896 στην Ελλάδα. Ο
θρύλος του Φειδιππίδη τιµήθηκε µε µια διαδροµή
των 24.85 µιλίων (40.000µ) από τη Γέφυρα του
Μαραθώνα έως το Ολυµπιακό στάδιο στην
Αθήνα.
Το Στάδιο της Αθήνας, που είναι το τέρµα της
διαδροµής του Αθηναϊκού Μαραθωνιου, βρίσκεται
στη θέση που ήταν το στάδιο των κλασσικών
χρόνων. Ο Σπύρος Λούης, νίκησε στον πρώτο
σύγχρονο Μαραθώνιο µε χρόνο 2 ώρες, 58
λεπτά και 50 δευτερόλεπτα, δηλαδή έτρεχε κατά
µέσο όρο µε ρυθµό 7:11 το µίλι. Όταν ο αγώνας
είχε τελειώσει µόνο εννέα δροµείς είχαν
τερµατίσει, οχτώ από τους οποίους ήταν
Έλληνες. Ο κόσµος πανηγύριζε και ο
Μαραθώνιος γεννιόταν.
Όταν οι σύγχρονοι Ολυµπιακοί Αγώνες έγιναν
πραγµατικότητα στο τέλος του 1 9ου αιώνα, οι
ιδρυτές και οι διοργανωτές έψαχναν ένα µεγάλο
γεγονός, που να υπενθυµίζει την αρχαία δόξα της
Ελλάδας. Η ιδέα της οργάνωσης του αγώνα του
µαραθωνίου προήλθε από τον Μισέλ Μπρεάλ.
Αυτή η ιδέα υποστηρίχθηκε και από τον Πιερ ντε
Κουµπερτέν, τον ιδρυτή των σύγχρονων
Ολυµπιακών Αγώνων, καθώς επίσης και από
τους Έλληνες οι οποίοι οργάνωσαν ένα αγώνα
επιλογής και αυτός ο πρώτος µαραθώνιος
κερδήθηκε από το Χαρίλαο Βασιλάκο σε 3 ώρες
και 1 8 λεπτά µε το Σπύρο Λούη να έρχεται
πέµπτος.
Οι περισσότεροι συµµετέχοντες δεν τρέχουν
έναν µαραθώνιο για να κερδίσουν. Σηµαντικότερο
για τους περισσότερους δροµείς είναι ο
προσωπικός χρόνος τερµατισµού τους και η
τοποθέτησή τους µέσα στην ηλικιακή οµάδα τους,
αν και µερικοί δροµείς θέλουν µόνο να
τερµατίσουν.
Το ολυµπιακό ρεκόρ είναι 2:06:32, από το 2008,
από τον Κενυάτη Samuel Kamau Wanjiru.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Το ΑΠΘ πριν από λίγες ηµέρες τίµησε τις 79 επιστηµονικές οµάδες
φοιτητών ερευνητών και διδασκόντων, που κατέκτησαν σηµαντικές
διακρίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
∆ίπλα στις γνωστές βραβευµένες οµάδες της Epione µε το καινοτόµο
σύστηµα διαχείρισης πόνου, της ART που έσπασε τα κοντέρ και διακρίθηκε
στη Formula Student µε το µονοθέσιό της, της ENVILAB που ξεπέρασε 55
εργαστήρια απ’ όλο τον κόσµο σε ακρίβεια µετρήσεων και της οµάδας που
επινόησε το AquAszero για να καθαρίζει το νερό, στάθηκαν οι οµάδες της
Πληροφορικής, των Yπολογιστών και των Mαθηµατικών που επινόησαν την
πλατφόρµα λογισµικού του Life Avatar, το πρόγραµµα της Miss Ariadne, το
καινοτόµο σύστηµα για την DBpedia, αλλά και δεκάδες άλλες οµάδες και
µεµονωµένοι φοιτητές και µέλη ∆ΕΠ από 20 συνολικά τµήµατα και σχολές.
Το Live Avatar, δηµιουργία των φοιτητών Πληροφορικής Φάνιας Καλύβα,
Λίας Καµπάνταη, Π. Μπαίλη, D. Jeffrey, που συντόνισε η καθηγήτρια Αθ.
Βακάλη, είναι µια πλατφόρµα λογισµικού που εκπαιδεύει τον χρήστη να
αποκτήσει ένα πιο υγιεινό τρόπο ζωής και να καταπολεµήσει την
παχυσαρκία. Ο κάθε χρήστης έχει ένα avatar, µε συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά (health, stamina, balance, wil lpower, social) το οποίο
εξαρτάται πλήρως από την καθηµερινή του δραστηριότητα, την άσκηση και
τη διατροφή του.
Το Live Avatar καταγράφει την κίνηση του χρήστη, τις τροφές που
καταναλώνει και µε τη βοήθεια της διατροφικής πυραµίδας για τη
µεσογειακή δίαιτα µπορεί να δει πόσο σωστές είναι οι επιλογές του, αν
λείπει κάτι από τη διατροφή του, να έχει πληροφορίες για κάθε κατηγορία
τροφίµων. Στόχος του είναι να διατηρήσει την πυραµίδα ισορροπηµένη. Η
οµάδα δηµιούργησε µια επιπλέον εφαρµογή για τους θεράποντες ιατρούς /
διαιτολόγους, µέσω της οποίας µπορούν να παρακολουθούν τη λεπτοµερή
δραστηριότητα των ασθενών τους, τις τροφές που καταναλώνουν και να
διατηρούν έναν εξειδικευµένο ιατρικό φάκελο παχυσαρκίας, προτείνοντας,
αν χρειάζεται, αλλαγές.
Η οµάδα Mercator του Tµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών – Μηχανικών
Υπολογιστών υπό τον καθηγητή Περ Μήτκα, που µε διαφορετικές
συνθέσεις φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων έχει αποσπάσει φέτος
συνολικά 4 διεθνείς διακρίσεις και βραβεία, αναδείχθηκε η 3η καλύτερη
στον διαγωνισµό Pacman 2011 , που διεξήχθη στο πλαίσιο του διεθνούς
συνεδρίου CEC 20111 ΙΕΕΕ Congress on Evolutionary Computation στη Ν.
Ορλεάνη των ΗΠΑ για τη σχεδίαση αυτόνοµου προγράµµατος Miss Ariadne
για το δηµοφιλές παιχνίδι. Η Ms Ariadne (αυτόνοµος πράκτορας) µε όνοµα
εµπνευσµένο από τον µυθικό Λαβύρινθο, µπορεί µόνη της να ξεγλιστράει
από τα ηλεκτρονικά φαντάσµατα που την κυνηγούν γιατί θυµάται τον
λαβύρινθο και κυνηγάει τα χάπια που θα της δώσουν δύναµη να ξεφύγει
από τους διώκτες της, χρησιµοποιώντας αλγορίθµους τεχνητής
νοηµοσύνης.
Όσο για τους χρήστες του ∆ιαδικτύου, η οµάδα του Τµήµατος
Μαθηµατικών (Ι . Αντωνίου, Γ. Μητακίδης, Χ. Μπράτσας, ∆. Κοντοκώστας)
δηµιούργησε, για πρώτη φορά παγκοσµίως, ένα καινοτόµο σύστηµα που
επιτρέπει την πλήρη επέκταση της αγγλικής DBpedia σε όλες τις γλώσσες
του κόσµου. Η DBpedia επιτρέπει τον εµπλουτισµό, την πλοήγηση και τη
διασύνδεση του περιεχοµένου της «Βικιπαιδείας», ώστε οι πληροφορίες να
συνδέονται µεταξύ τους, όχι απλώς µε λέξεις – κλειδιά, αλλά και σύµφωνα
µε τη σηµασία των λέξεων. Μέχρι τώρα, αυτό ήταν εφικτό µόνο για την
αγγλική «Βικιπαιδεία».

Βικτώρια Μαργαρίτη

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
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Ο Τάσος Λειβαδίτης, γεννήθηκε στην Αθήνα το βράδυ της
Αναστάσεως του 1 922. Είχε τέσσερα µεγαλύτερα αδέρφια, µια
αδερφή και τρεις αδερφούς. Σπούδασε στη Νοµική Σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών, όµως τον κέρδισε η λογοτεχνία και
συγκεκριµένα η ποίηση. Ανέπτυξε έντονη πολιτική δραστηριότητα
στο χώρο της αριστεράς µε συνέπεια να εξοριστεί από το 1 947
έως το 1 951 . Στο Μούδρο, στη Μακρόνησο και µετά στον Αϊ
Στράτη κι από κει στις φυλακές Χατζηκώστα στην Αθήνα, απ' όπου
αφέθηκε ελεύθερος το 1 951 . Το ποίηµα του «Φυσάει στα
σταυροδρόµια του κόσµου», θεωρήθηκε «κήρυγµα ανατρεπτικό»
και κατασχέθηκε. Τελικά το δικαστήριο (Πενταµελές Εφετείο
Αθηνών, στις 1 0 Φεβρουαρίου του 1 955) τον απάλλαξε λόγω
αµφιβολιών. Στο ελληνικό κοινό ο Τάσος Λειβαδίτης εµφανίστηκε το
1 946, µέσα από τις στήλες του περιοδικού Ελεύθερα Γράµµατα µε
το ποίηµα «Το τραγούδι του Χατζηδηµήτρη». Το 1 947
συνεργάστηκε στην έκδοση του περιοδικού «Θεµέλιο». Το 1 952
εξέδωσε την πρώτη του ποιητική σύνθεση µε τίτλο «Μάχη στην
άκρη της νύχτας» και εργάστηκε επίσης σαν κριτικός ποίησης στην
εφηµερίδα Αυγή, από το 1 954 - 1 980 (µε εξαίρεση τα έτη 1 967-74
που η εφηµερίδα είχε κλείσει λόγω δικτατορίας), και το περιοδικό
«Επιθεώρηση Τέχνης» (1 962-1 966), όπου δηµοσίευσε πολιτικά και
κριτικά δοκίµια. Στο διάστηµα της Χούντας των Συνταγµαταρχών,
ο ποιητής για βιοποριστικούς λόγους µεταφράζει ή διασκευάζει
λογοτεχνικά έργα για λαϊκά περιοδικά ποικίλης ύλης µε το
ψευδώνυµο Pόκκος. Αδερφός του ήταν ο ηθοποιός Αλέκος
Λειβαδίτης και ανιψιός του ο ηθοποιός Θάνος Λειβαδίτης. O Τάσος
Λειβαδίτης πέθανε στην Αθήνα 30 Οκτωβρίου 1 988, στο Γενικό
Κρατικό Νοσοκοµείο από ανεύρυσµα κοιλιακής αορτής. Μετά το
θάνατό του εκδόθηκαν χειρόγραφα ανέκδοτα ποιήµατά του µε τον
τίτλο «Χειρόγραφα του Φθινοπώρου». Στίχοι του µελοποιήθηκαν
από τον Μίκη Θεοδωράκη, στο δίσκο «Πολιτεία» (1 961 ), «Της
εξορίας» (1 976), «Πολιτεία Γ' - Οκτώβρης '78» (1 976), «Τα Λυρικά»
(1 977), «Λειτουργία Νο2: Για τα παιδιά που σκοτώνονται στον
πόλεµο» (1 987), τον Μάνο Λοΐζο στο δίσκο «Για µια µέρα ζωής»
(1 980), τον Γιώργο Τσαγκάρη στο δίσκο «Φυσάει» (1 993) µε
ερµηνευτή το Βασίλη Παπακωνσταντίνου και τη συµµετοχή του
ηθοποιού Γιώργου Μιχαλακόπουλου, τον Μιχάλη Γρηγορίου στο
δίσκο «Σκοτεινή πράξη, ένα Ορατόριο σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη»
(1 997) και από το συγκρότηµα Όναρ στο δίσκο «Αλαντίν,
τελειώσαν οι ευχές σου» (2003).
Συνυπέγραψε ακόµη µε τον Κώστα Κοτζιά τα σενάρια των
ελληνικών ταινιών «Ο θρίαµβος» και «Συνοικία το όνειρο» σε
σκηνοθεσία του Αλέκου Αλεξανδράκη.

Βικτώρια Μαργαρίτη

Τάσος

Λειβαδίτης

Ένα "τσιπάκι" που µπορεί να αποθηκεύσει φως, για ένα
εκατοµµυριοστό του δευτερολέπτου, αποτελεί ένα σηµαντικό
βήµα για τη δηµιουργία ενός οπτικού κοµπιούτερ γρήγορου σαν
αστραπή.
Το φως είναι το ταχύτερο πράγµα στο σύµπαν, πράγµα που το

καθιστά ιδανικό για τη µεταφορά πληροφοριών σε µεγάλες
αποστάσεις. Άλλωστε, ήδη ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών
που "κυλά" στα δίκτυα του Ίντερνετ, ταξιδεύει µε τη µορφή
φωτός µέσω των οπτικών ινών. Όταν όµως το φως φτάνει στον
προορισµό του, στο τέλος της οπτικής ίνας αναγκαστικά η
ταχύτητά του επιβραδύνεται και τα µεταφερόµενα δεδοµένα
πρέπει να µετατραπούν σε ηλεκτρικά σήµατα προς
επεξεργασία. Αν πρέπει να σταλούν πίσω από εκεί που ήρθαν,
γίνεται η αντίστροφη διαδικασία και τα ηλεκτρικά σήµατα
µετατρέπονται σε φως κ.ο.κ.
Όλη αυτή η διαδικασία είναι δαπανηρή και πολύπλοκη, γι '

αυτό αναζητείται ένας τρόπος να µην χρειάζεται αυτή η συνεχής
µετατροπή, πράγµα που θα επιτρέψει την ανάδυση µιας νέας
γενιάς ταχύτατων οπτικών κοµπιούτερ και πλήρως οπτικών
δικτύων. Αυτό δεν έχει συµβεί ακόµα, σύµφωνα µε το τριµηνιαίο
ένθετο "Τεχνολογία" του "Εκόνοµιστ", επειδή, αντίθετα µε τη
δυνατότητα "χειραγώγησης" ενός ηλεκτρονίου (που µπορεί να
επιταχυνθεί, να επιβραδυνθεί ή να ακινητοποιηθεί), δεν µπορεί
να συµβεί το ίδιο µε την ταχύτητα του φωτός. Έτσι, τα φωτόνια
δεν είναι "βολικά" σαν τα ηλεκτρόνια, µε συνέπεια να πρέπει να
µεταφερθούν τα δεδοµένα από τα φωτόνια στα ηλεκτρόνια,
προκειµένου να µπορούν να διακρατηθούν σε µια µνήµη
υπολογιστή.
Όµως µια νέα ανακάλυψη, που έγινε από ερευνητική οµάδα
του πανεπιστηµίου της Γενεύης, υπό τον φυσικό Nicolas Gisin,
και δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό "Nature", προσφέρει µια πολλά
υποσχόµενη διέξοδο στο πρόβληµα, αναπτύσσοντας ένα τσιπ
κοµπιούτερ που µπορεί να κρατήσει τα φωτόνια έστω και για
ένα εκατοµµυριοστό του δευτερολέπτου. Αν και ο χρόνος αυτός
φαίνεται ασήµαντος, στην πραγµατικότητα ένα φωτόνιο µπορεί
να ταξιδέψει 300 µέτρα µέσα σε αυτό το απειροελάχιστο χρονικό
διάστηµα, που είναι αρκετό για να γίνουν ουκ ολίγοι
υπολογισµοί. Η ελβετική οµάδα διαχώρισε δύο φωτόνια, που
προηγουµένως ήσαν κβαντικά "πλεγµένα", και τα έστειλε, δια
µέσου δύο διαφορετικών καλωδίων οπτικών ινών, σε δύο
ελβετικά χωριά που απείχαν 1 8 χλµ. µεταξύ τους. Όπως
αποδείχτηκε, όποια αλλαγή (π.χ. "χρώµατος") συνέβαινε στο
ένα φωτόνιο, χωρίς χρονική υστέρηση συνέβαινε και στο άλλο,
παρόλο που απείχαν τόσα χιλιόµετρα.
Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς, ό,τι κι αν ήταν αυτό που
επηρέαζε τα φωτόνια ταυτόχρονα, ταξίδευε µε ταχύτητα
τουλάχιστον 1 0.000 φορές πιο γρήγορα από το φως. Συνεπώς,
ο Αϊνστάιν είχε άδικο που θεωρούσε ότι τίποτε δεν µπορεί να
ταξιδέψει πιο γρήγορα από το φως. Η σχετική επιστηµονική
εργασία δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό "Nature" και προκάλεσε
αίσθηση στην επιστηµονική κοινότητα.

Βικτώρια Μαργαρίτη

ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ...
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Ο απολογισµός µέχρι το βράδυ της Παρασκευής, καταµετρούσε
τουλάχιστον 29 Παλαιστινίους νεκρούς - οι περισσότεροι άµαχοι,
µεταξύ των οποίων και µικρά παιδιά - τρεις Ισραηλινούς αµάχους
νεκρούς, περισσότερους από 1 80 Παλαιστινίους τραυµατίες και
τουλάχιστον τέσσερις Ισραηλινούς (µεταξύ των οποίων παιδιά).
Το Τελ Αβίβ διαµόρφωνε πολεµική ατµόσφαιρα από το περασµένο
Σαββατοκύριακο, όταν ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυε
αλλεπάλληλες αεροπορικές επιδροµές στη Γάζα προκαλώντας το
θάνατο 6 Παλαιστινίων και τον τραυµατισµό άλλων 40, µε
πρόσχηµα τον τραυµατισµό 4 Ισραηλινών στρατιωτών από
παλαιστινιακή επίθεση µετά από την εν ψυχρώ δολοφονία, από
ισραηλινά πυρά, ενός Παλαιστίνιου εφήβου, κοντά στη µεθόριο.
Η εικόνα θύµιζε, ήδη, έντονα τις ηµέρες πριν από την επιχείρηση
«Συµπαγές Μολύβι» που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός το 2008
κατά της Γάζας και είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο περισσοτέρων
των 1 .500 Παλαιστινίων και την ισοπέδωση σχεδόν όλων των
υποδοµών της περιοχής, µε ανυπολόγιστες συνέπειες για τους
αµάχους
Μέρος ενός ευρύτερου ιµπεριαλιστικού σχεδίου;
Είναι ξεκάθαρο ότι η νέα ισραηλινή πρόκληση εντάσσεται στο
γενικότερο σχεδιασµό ιµπεριαλιστικών πιέσεων στην ευρύτερη
περιοχή της Μέσης Ανατολής µε την προετοιµασία επίθεσης σε
Συρία και Ιράν. Αυτό δείχνει και η δήλωσή του ΓΓ του ΝΑΤΟ,
Ράσµουσεν, που χαρακτήρισε την κλιµάκωση στη Γάζα «διάχυση
της κατάστασης που επικρατεί στη Συρία» για την οποία εξέφρασε
«βαθιά ανησυχία».
Μήπως θα έπρεπε να απαιτήσουµε;
- Από τις κυβερνήσεις της Ευρώπης να σταµατήσουν τις
στρατιωτικές συνεργασίες τους µε το Ισραήλ.
- Την άµεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουµένων που
βρίσκονται στις φυλακές του Ισραήλ. Επιστροφή των προσφύγων.
Άµεσος τερµατισµός της ισραηλινής κατοχής. Τερµατισµός του
εποικισµού και αποχώρηση όλων των εποίκων από τα κατεχόµενα
εδάφη. Κατεδάφιση του διαχωριστικού τείχους και να σταµατήσει ο
αποκλεισµός των Παλαιστινίων, στη ∆υτική Όχθη και τη Λωρίδα της
Γάζας.

Πάντσιος Γιώργος

ΤΡΑΓΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Μόνιµη επωδός σε χείλη ανιστόρητων αλλά και αδαών περί τα

κοινωνικά και πολιτικά φαινόµενα κυρίως δε σε χείλη
γκαιµπελίσκων η φράση "Η Γενιά του Πολυτεχνείου φταίει για τα
χάλια µας"
Λογικά εξετάζω τις παραµέτρους της φράσης µιας και µε τα
σλόγκαν δεν τα πάω καλά .
Ποιά εννοούν Γενιά του Πολυτεχνείου;
Όσους ήταν κλεισµένοι στο Πολυτεχνείο ή όσους το 1 973 ήταν
από 1 8-25 χρονών; Αν εννοούν τους δεύτερους οι µισοί και
παραπάνω ήταν χουντικοί ή κάνανε την πάπια "επειδή διαβάζανε"
, αν εννοούνε τους πρώτους για ποιούς ακριβώς µιλάνε; για τη
∆αµανάκη; ή για τον Μήτσο τον Παπαχρήστο;
Πότε κυβέρνησε τη χώρα η "Γενιά του Πολυτεχνείου"; Υποθέτω
ότι εννοούν το 1 981 που ανέβηκε το ΠΑΣΟΚ.
Πρώτο λογικό ολίσθηµα.Ποιος κυβέρνησε απ το 1 974 έως το
1 981 ;
∆εν κυβέρνησαν οι φιλελεύθεροι οι οποίοι παρέλαβαν την
εξουσία ΧΩΡΙΣ ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ, άρα µε παράδοση -παραλαβή
( µε την διχοτόµηση της Κύπρου ); Εκτός αν εννοείτε ότι στη Γενιά
του πολυτεχνείου ανήκουν ο Εθνάρχης Καραµανλής , ο Αβέρωφ,
ο Ράλλης, ο Λάσκαρης, ο Μπούτος, ο Παπαδόγκονας,ο
Παπαληγούρας,ο Βαρβιτσιώτης, ο Στεφανόπουλος, ο Γκίκας, ο
Γκελεστάθης κ.α. ακραιφνώς «αριστεροί και αντιστασιακοί».
Αυτοί όλοι παρέλαβαν την εξουσία µε την συµφωνία να µην
πειράξουν τις δοµές του συστήµατος, να µην διώξουν κανέναν,
όλοι να πέσουν στα µαλακά ακριβώς για να µην περάσει η εξουσία
σε αριστερά χέρια .(ακόµα και η δίκη των πρωταιτίων του
πραξικοπήµατος έγινε επειδή έκανε µήνυση ένας ιδιώτης, ο
Λυκουρέζος).
Το χουντικό σύστηµα παρέµεινε αλώβητο και βελούδινα πέρασε
στον Κοινοβουλευτισµό χωρίς πολλά ανεπιθύµητα επεισόδια.
Αυτή η ατιµωρησία και ο µη εκδηµοκρατισµός γέννησε την λαϊκή
αποδοχή που είχε τότε και η 1 7Ν (η οργάνωση)L Και το 1 981
ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ.
Πόσοι απ τους έγκλειστους του Πολυτεχνείου "βολεύτηκαν";
Πόσο άσχετοι δήλωναν "του πολυτεχνείου" για να τρουπώσουν
ενώ επί Χούντας έστελναν επιστολές συγχαρητηρίων στους
χουντικούς;
Πόσοι εξαργύρωσαν το αίµα των άλλων χωρίς να έχουν καµία
σχέση;
Θα απαντήσει κανείς απ αυτούς που λοιδορούν τώρα (όπως και
οι πατεράδες τους λοιδωρούσαν και τότε) το Πολυτεχνείο;
Εγώ πάντως σας βεβαιώ ότι ούτε η Χαρά, ούτε ο Κώστας, ούτε ο
Θοδωρής, ούτε η Ελένη, ούτε ο Τάσος που ξέρω προσωπικά και
βρισκόντουσαν στο Πολυτεχνείο, κάποιοι απ αυτούς
συνελήφθησαν και βασανίστηκαν τότε, κυβέρνησαν ποτέ ή
εξαργύρωσαν τίποτα.
Επίσης ποτέ ένα ιστορικό γεγονός δεν λοιδορείται , ούτε
λερώνεται απ την µετέπειτα διαδροµή ΚΑΠΟΙΩΝ απ’ αυτούς που
συµµετείχαν στην γένεση του.

Απαντήσεις σε...επίκαιρεςερωτήσεις!



ΣΕΛΙ∆Α 6

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 4 Νοέµβρη 1 973: Οι φοιτητές αποφασίζουν να
αναµετρηθούν δυναµικά µε το στρατιωτικό καθεστώς .Τους ακολουθούν
εργάτες, υπάλληλοι, αγρότες. Κατακλύζουν τα πεζοδρόµια. Φεύγουν από
τους δρόµους και το βράδυ κλείνονται στο Πολυτεχνείο. ∆ηµιουργείται
πλήθος επιτροπών.

ΠΕΜΠΤΗ 1 5 Νοέµβρη 1 973: Λειτουργεί ισχυρός ραδιοφωνικός ποµπός
και καλεί το λαό σε συµπαράσταση. Ο αθηναϊκός λαός κινητοποιείται,
συρρέει στο Πολυτεχνείο και µεταλαµπαδεύει την αντίσταση κατά της
χούντας. «ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 6 Νοέµβρη 1 973: Η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου απαιτεί
από τον Υπουργό Παιδείας να µη γίνει αστυνοµική επέµβαση. Η
συντονιστική επιτροπή κάνει έκκληση για λαϊκή συσπείρωση και
εγκαθίδρυση λαϊκής κυριαρχίας και Εθνικής ανεξαρτησίας. Οι
διαδηλώσεις αντιµετωπίζονται µε πρωτοφανή βιαιότητα. Καπνογόνα
δακρυγόνα, δεκάδες τραυµατίες,εστίες φωτιάς στους δρόµους,
πυροβολισµοί, οδοφράγµατα ,εκκλήσεις για φάρµακα συνθέτουν το
εφιαλτικό κλίµα. Η εξέγερση γενικεύεται, οι φοιτητές παραµένουν
αλύγιστοι. «ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΟΠΛΟΙ»L ενώ οι αδέσποτες σφαίρες σφυρίζουν
στους δρόµους.

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 7 ΝΟΈΜΒΡΗ 1 973: Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος δίνει
εντολή στον στρατηγό των ενόπλων δυνάµεων Ζαγοριανάκο, να επέµβει
για την «αποκατάστασιν της τάξεως».Τεθωρακισµένα, λοκατζήδες,
αλεξιπτωτιστές, αύρες, ελεύθεροι σκοπευτές, Εσατζήδες και τανκς
περικυκλώνουν το Πολυτεχνείο και η κόλαση µετακόµισε στον κόσµο των
ζωντανών. Ένα τανκ γκρεµίζει την κεντρική Πύλη σαρώνοντας κάτω από
τις εκκωφαντικές ερπύστριες του, τους φοιτητές που εκείνη τη στιγµή
έψαλαν τον Εθνικό ύµνο. Εισβολή στρατού σαν σε εχθρική χώρα, 23
νεκροί και 1 00 τραυµατίες, ο τραγικός απολογισµός.

1 . Σπυρίδων Κοντοµάρης του

Αναστασίου, 57 ετών, δικηγόρος

(πρώην βουλευτής Κερκύρας της

Ένωσης Κέντρου), κάτοικος Αγίου

Μελετίου, Αθήνα. Στις 1 6.1 1 .1 973,

γύρω στις 20.30-21 .00, ενώ βρισκόταν

στη διασταύρωση οδών Γεωργίου

Σταύρου & Σταδίου, προσβλήθηκε από

δακρυγόνα αέρια που έριχνε η

Αστυνοµία κατά των διαδηλωτών, µε

αποτέλεσµα να υποστεί έµφραγµα του

µυοκαρδίου. Μεταφέρθηκε στο Σταθµό

Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. , όπου

διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

2. ∆ιοµήδης Κοµνηνός του Ιωάννη, 1 7

ετών, µαθητής, κάτοικος Λευκάδος 7,

Αθήνα. Στις 1 6.1 1 .1 973, µεταξύ 21 .30

και 21 .45, ενώ βρισκόταν µαζί µε

άλλους διαδηλωτές στη διασταύρωση

των οδών Αβέρωφ & Μάρνη,

τραυµατίστηκε θανάσιµα στην καρδιά

από πυρά που έριξαν εναντίον του

άνδρες της φρουράς του Υπουργείου

∆ηµοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε στο

Σταθµό Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ.

και από εκεί, νεκρός πλέον, στο

Ρυθµιστικό Κέντρο Αθηνών (όπως

λεγόταν τότε το Γενικό Κρατικό

Νοσοκοµείο).

3. Σωκράτης Μιχαήλ, 57 ετών,

εµπειρογνώµων ασφαλιστικής

εταιρείας, κάτοικος Περιστερίου Αττικής.

Στις 1 6.1 1 .1 973, µεταξύ 21 .00 και

22.30, ενώ βρισκόταν µεταξύ των οδών

Μπουµπουλίνας και Σόλωνος,

προσβλήθηκε από δακρυγόνα αέρια

που έριχνε η Αστυνοµία κατά των

διαδηλωτών, µε αποτέλεσµα να

υποστεί απόφραξη της αριστεράς

στεφανιαίας. Μεταφέρθηκε ηµιθανής

στο Σταθµό Πρώτων Βοηθειών του

Ε.Ε.Σ. (F Σεπτεµβρίου), όπου και

πέθανε.

OI 24 ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Είναι πολύ εύκολο να τιμάς
με λόγια και στεφάνια τους
αγωνιστές και τα θύματα
του Πολυτεχνείου. Κάθε
χρόνο, αυτό που μου την
δίνει περισσότερο στα
νεύρα, είναι όταν βλέπω
τους <επίσημους> να
πηγαίνουν για να
καταθέσουν το στεφανάκι
τους για τα θύματα του
πολυτεχνείου για να
<βγάλουν από πάνω τους
την υποχρέωση>. Το
χειρότερο όμως είναι πως
ενώ πολλοί από αυτούς
ήταν εκείνη την περίοδο
φοιτητές, καπηλεύτηκαν το
πολυτεχνείο για να γίνουν
επαγγελματίες βουλευτές
και τώρα κατέχουν
διάφορες θέσεις κλειδιά και
συμπεριφέρονται χειρότερα
και από τους δικτάτορες του
΄73 στον Ελληνικό λαό.
Κανείς από αυτούς ή από
εμάς δεν μπορεί να πει το
οτιδήποτε για τους
αγωνιστές του
πολυτεχνείου. Εκείνοι είχαν
ψυχή. Εκείνοι είχαν θάρρος.
Εκείνοι αγωνίστηκαν και
θυσιάστηκαν, σε αντίθεση
με εμάς, που στεκόμαστε
μακριά σε κάθε αγωνιστική
κινητοποίηση από φόβο,
αδιαφορία, παρεξήγηση ή
και από άλλους λόγους,
βολεμένοι πάντως στη θέση
μας, να καταχραζόμαστε και
να απολαμβάνουμε από τον
καναπέ μας, τους καρπούς

από τους αγώνες των
άλλων. Και μέσα σε όλα τα
άλλα υπάρχουν “ άνθρωποι
” σήμερα που δηλώνουν
χωρίς καμία ντροπή πως
στο πολυτεχνείο δεν
υπήρξαν θύματα. Αυτό
βέβαια είναι κάτι που τίθεται
προς εξέταση (όχι το αν
υπήρξαν θύματα, αλλά το
αν είναι άνθρωποι…). Τώρα,
πέρα από τα μνημόσυνα,
τους επαινετικούς λόγους
και τα στεφάνια που αυτές
τις μέρες με πολύ ζήλο
προσφέρουμε όλοι μας,
πρέπει η ενεργή συμμετοχή
του καθένα μας στον
ειρηνικό αγώνα που δίνει
καθημερινά ο λαός μας για
προκοπή και ευημερία, να
είναι τέτοια που να μας
καθιστά άξιους στο να
μνημονεύουμε το όνομά
τους.
Ψ Ω Μ Ι, Π Α Ι Δ Ε Ι Α, Ε Λ
Ε Υ Θ Ε Ρ Ι Α αυτές οι τρεις
λέξεις, που αποτελούσαν το
κυρίαρχο σύνθημα και
αίτημα των Ελεύθερων
Πολιορκημένων του
Πολυτεχνείου, κλείνουν
μέσα τους όλο το μεγαλείο
κι όλη την ουσία του αγώνα
που διεξάγει και από
παλαιότερα ο Ελληνικός
λαός, ασταμάτητα, μέχρι και
σήμερα που δυστυχώς ο
φασισμός έχει δημοκρατικό
μανδύα.

Πάντσιος Γιώργος

Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ ΄73

4. Tori l Margrethe Engeland του

Per Reidar, 22 ετών, φοιτήτρια

από το Molde της Νορβηγίας. Στις

1 6.1 1 .1 973, γύρω στις 23.30,

τραυµατίστηκε θανάσιµα στο

στήθος από πυρά της φρουράς

του Υπουργείου ∆ηµοσίας

Τάξεως. Μεταφέρθηκε από

διαδηλωτές στο ξενοδοχείο

«Ακροπόλ» και αργότερα, νεκρή

ήδη, στο Σταθµό Πρώτων

Βοηθειών του Ι .Κ.Α. Ανακριβώς

είχε αναφερθεί αρχικά από την

Αστυνοµία ως «Αιγύπτια Τουρίλ

Τεκλέτ» και η παρεξήγηση αυτή

επιβιώνει ακόµη σε κάποιους

«καταλόγους νεκρών».

5. Βασίλειος Φάµελλος του

Παναγιώτη, 26 ετών, ιδιωτικός

υπάλληλος, από τον Πύργο

Ηλείας, κάτοικος Κάσου 1 ,

Κυψέλη, Αθήνα. Στις 1 6.1 1 .1 973,

γύρω στις 23.30, τραυµατίστηκε

θανάσιµα στο κεφάλι από πυρά

της φρουράς του Υπουργείου

∆ηµοσίας Τάξεως. Μεταφέρθηκε

από διαδηλωτές στο Σταθµό

Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. και

από εκεί, νεκρός πλέον, στο

Ρυθµιστικό Κέντρο Αθηνών.

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΣΤΟ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ∆ΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΘΥΜΑΤΑ.



ΣΕΛΙ∆Α 7

6. Γεώργιος Σαµούρης του Ανδρέα, 22

ετών, φοιτητής Παντείου, από την

Πάτρα, κάτοικος πλατείας

Κουντουριώτου 7, Κουκάκι. Στις

1 6.1 1 .1 973 γύρω στις 24.00, ενώ

βρισκόταν στην ευρύτερη περιοχή του

Πολυτεχνείου (Καλλιδροµίου και

Ζωσιµάδων), τραυµατίστηκε θανάσιµα

στον τράχηλο από πυρά της

αστυνοµίας. Μεταφέρθηκε στο

πρόχειρο ιατρείο του Πολυτεχνείου,

όπου απεβίωσε. Από εκεί

µεταφέρθηκε στο Σταθµό Πρώτων

Βοηθειών του Ι .Κ.Α. Ανακριβώς είχε

αναφερθεί αρχικά από την Αστυνοµία

ως «Χαµουρλής».

7. ∆ηµήτριος Κυριακόπουλος του

Αντωνίου, 35 ετών, οικοδόµος, από τα

Καλάβρυτα, κάτοικος Περιστερίου

Αττικής. Κατά τις βράδυνες ώρες της

1 6.1 1 .1 973 ενώ βρισκόταν στην

περιοχή του Πολυτεχνείου,

προσβλήθηκε από δακρυγόνα αέρια

και στη συνέχεια κτυπήθηκε από

αστυνοµικούς µε συµπαγείς ράβδους,

συνεπεία των οποίων πέθανε, από

οξεία ρήξη αορτής, τρεις ηµέρες

αργότερα, στις 1 9.1 1 .1 973, ενώ

µεταφερόταν στο Σταθµό Πρώτων

Βοηθειών του Ε.Ε.Σ.

8. Σπύρος Μαρίνος του ∆ιονυσίου,

επονοµαζόµενος Γεωργαράς, 31 ετών,

ιδιωτικός υπάλληλος, από την

Εξωχώρα Ζακύνθου. Κατά τις

βράδυνες ώρες της 1 6.1 1 .1 973, ενώ

βρισκόταν στην περιοχή του

Πολυτεχνείου, κτυπήθηκε από

αστυνοµικούς µε συµπαγείς ράβδους,

και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές

κακώσεις. Μεταφέρθηκε στο

Θεραπευτήριο Πεντέλης, όπου πέθανε

τη ∆ευτέρα, 1 9.1 1 .1 973, από οξύ

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Τάφηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του,

όπου στις 9.9.1 974, έγινε τελετή στη

µνήµη του.

9. Νικόλαος Μαρκούλης του Πέτρου,

24 ετών, εργάτης, από το Παρθένι

Θεσσαλονίκης, κάτοικος Χρηστοµάνου

67, Σεπόλια, Αθήνα, εργάτης. Κατά τις

πρωινές ώρες της 1 7.1 1 .1 973, ενώ

βάδιζε στην πλατεία Βάθης,

τραυµατίστηκε στην κοιλιά από ριπή

στρατιωτικής περιπόλου.

Μεταφέρθηκε στο Ρυθµιστικό Κέντρο

Αθηνών, όπου πέθανε τη ∆ευτέρα

1 9.11 .1 973.

1 0. Αικατερίνη Αργυροπούλου

σύζυγος Αγγελή, 76 ετών, κάτοικος

Κέννεντυ και Καλύµνου, Αγιοι

Ανάργυροι Αττικής. Στις 1 0.00 της

1 7.1 1 .1 973, ενώ βρισκόταν στην αυλή

του σπιτιού της, τραυµατίστηκε στην

πλάτη από σφαίρα.

∆ιακοµίστηκε στην κλινική

«Παµµακάριστος» (Κάτω Πατήσια),

όπου νοσηλεύτηκε επί ένα µήνα και

κατόπιν µεταφέρθηκε στο σπίτι της,

όπου πέθανε συνεπεία του τραύµατος

της µετά από ένα εξάµηνο (Μάιος

1 974).

1 1 . Στυλιανός Καραγεώργης του

Αγαµέµνονος, 1 9 ετών, οικοδόµος,

κάτοικος Μιαούλη 38, Νέο Ηράκλειο

Αττικής. Στις 1 0.1 5 το πρωί της

1 7.1 1 .1 973, ενώ βρισκόταν µαζί µε

άλλους διαδηλωτές στην οδό

Πατησίων, µεταξύ των

κινηµατογράφων «ΑΕΛΛΩ» και

«ΕΛΛΗΝΙΣ», τραυµατίστηκε από ριπή

πολυβόλου που έρριξε εναντίον τους

περίπολος πεζοναυτών που επέβαινε

ενός τεθωρακισµένου οχήµατος.

Μεταφέρθηκε στο Κ.Α.Τ. , όπου

πέθανε µετά από 1 2 µέρες, στις

30.11 .1 973.

1 2. Μάρκος Καραµανής του

∆ηµητρίου, 23 ετών, ηλεκτρολόγος,

από τον Πειραιά, κάτοικος Χίου 35,

Αιγάλεω. Στις 1 0.30 περίπου το πρωί

της 1 7.1 1 .1 973, ενώ βρισκόταν στην

ταράτσα πολυκατοικίας επί της

πλατείας Αιγύπτου 1 , τραυµατίστηκε

θανάσιµα στο κεφάλι από πυρά της

στρατιωτικής φρουράς που ενέδρευε

στην ταράτσα του Ο.Τ.Ε. (αυτουργός ο

ανθυπολοχαγός Ιωάννης Αυµπέρης,

573ου Τάγµατος Πεζικού).

Μεταφέρθηκε στην κλινική

«Παντάνασσα» (πλατεία Βικτωρίας),

όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

1 3. Αλέξανδρος Σπαρτίδης του

Ευστρατίου, 1 6 ετών, µαθητής, από

τον Πειραιά, κάτοικος Αγίας Λαύρας

80, Αθήνα. Στις 1 0.30 µε 11 .00

περίπου το πρωί της 1 7.1 1 .1 973, ενώ

βάδιζε στη διασταύρωση των οδών

Πατησίων και Κότσικα, τραυµατίστηκε

θανάσιµα στην κοιλιά από πυρά της

στρατιωτικής φρουράς που ενέδρευε

στην ταράτσα του Ο.Τ.Ε. (αυτουργός ο

ανθυπολοχαγός Ιωάννης ∆υµπέρης,

573ου Τάγµατος Πεζικού). Με

διαµπερές τραύµα µεταφέρθηκε στο

Κ.Α.Τ. , όπου τον βρήκε νεκρό ο

πατέρας του.

1 4. ∆ηµήτριος Παπαϊωάννου, 60 ετών,

διευθυντής ταµείου

αλευροβιοµηχάνων, κάτοικος

Αριστοµένους 1 05, Αθήνα. Γύρω στις

11 .30 της 1 7.1 1 .1 973, ενώ βρισκόταν

στην πλατεία Οµονοίας, προσβλήθηκε

από δακρυγόνα αέρια που έριχνε η

Αστυνοµία. Μεταφέρθηκε στο Σταθµό

Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. , όπου

διαπιστώθηκε ο θάνατος του,

συνεπεία εµφράγµατος.

1 5. Γεώργιος Γεριτσίδης του

Αλεξάνδρου, 47 ετών, εφοριακός

υπάλληλος, κάτοικος Ελπίδος 29, Νέο

Ηράκλειο Αττικής. Στις 1 2.00 της

1 7.1 1 .1 973, ενώ βρισκόταν µέσα στο

αυτοκίνητο του στα Νέα Λιόσια,

τραυµατίστηκε θανάσιµα στο κεφάλι

από πυρά που διέσχισαν τον ουρανό

του αυτοκινήτου. Μεταφέρθηκε στο

Ρυθµιστικό Κέντρο Αθηνών, όπου

πέθανε αυθηµερόν.

1 6. Βασιλική Μπεκιάρη του Φωτίου,

1 7 ετών, εργαζόµενη µαθήτρια, από τα

Αµπελάκια Βάλτου Αιτωλοακαρνανίας,

κάτοικος Μεταγένους 8, Νέος Κόσµος.

Στις 1 2.00 το µεσηµέρι της

1 7.1 1 .1 973, ενώ βρισκόταν στην

ταράτσα του σπιτιού της,

τραυµατίστηκε θανάσιµα στον αυχένα

από πυρά. Μεταφέρθηκε στο

Ρυθµιστικό Κέντρο Αθηνών και στη

συνέχεια στον «Ευαγγελισµό», όπου

πέθανε αυθηµερόν.

1 7. ∆ηµήτρης Θεοδώρας του

Θεοφάνους, 52 ετών, κάτοικος

Ανακρέοντος 2, Ζωγράφου. Στις

1 3.00, της 1 7.1 1 .1 973, ενώ διέσχιζε µε

τη µητέρα του τη διασταύρωση της

οδού Ορεινής Ταξιαρχίας µε τη

λεωφόρο Παπάγου στου Ζωγράφου,

τραυµατίστηκε θανάσιµα στο κεφάλι

από πυρά στρατιωτικής περιπόλου µε

επικεφαλής αξιωµατικό (πιθανόν ο

ίλαρχος Σπυρίδων Σταθάκης του

Κ.Ε.Τ/Θ), που βρισκόταν

ακροβολισµένη στο λόφο του Αγίου

Θεράποντος. Εξέπνευσε ακαριαία και

όταν µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο

των Παίδων, απλώς διαπιστώθηκε ο

θάνατος του.

1 8. Αλέξανδρος Βασίλειος (Μπασρί)

Καράκας, 43 ετών, Αφγανός τουρκικής

υπηκοότητας, ταχυδακτυλουργός,

κάτοικος Μύρων 1 0, Αγιος

Παντελεήµονας, Αθήνα. Στις 1 3.00,

της 1 7.1 1 .1 973, ενώ βάδιζε µε τον

1 3χρονο γιο του στη διασταύρωση

των οδών Χέϋδεν και Αχαρνών,

τραυµατίστηκε θανάσιµα στην κοιλιά

από ριπή µυδραλίου τεθωρακισµένου

στρατιωτικού οχήµατος. Μεταφέρθηκε

απευθείας στο νεκροτοµείο, όπου

διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

1 9. Αλέξανδρος Παπαθανασίου του

Σπυρίδωνος, 59 ετών, συνταξιούχος

εφοριακός, από το Κεράσοβο

Αιτωλοακαρνανίας, κάτοικος Νάξου

11 6, Αθήνα. Στις 1 3.30 της

1 8.1 1 .1 973, ενώ βάδιζε µε τις ανήλικες

κόρες του στη διασταύρωση των οδών

∆ροσοπούλου και Κύθνου, απέναντι

από το ΙΣΤ' Αστυνοµικό Τµήµα,

βρέθηκε εν µέσω πυρών,

προερχοµένων από τους

αστυνοµικούς του Τµήµατος, µε

αποτέλεσµα να πάθει συγκοπή.

Μεταφέρθηκε στο Σταθµό Πρώτων

Βοηθειών, όπου διαπιστώθηκε ο

θάνατος του.

20. Ανδρέας Κούµπος του Στέργιου 63

ετών, βιοτέχνης, από την Καρδίτσα,

κάτοικος Αµαλιάδος 1 2, Κολωνός.

Γύρω στις 11 .00 µε 1 2.00 της

1 8.1 1 .1 973, ενώ βάδιζε στη

διασταύρωση των οδών Γ'

Σεπτεµβρίου και Καποδιστρίου,

τραυµατίστηκε στη λεκάνη από πυρά

µυδραλίου τεθωρακισµένου

στρατιωτικού οχήµατος. Μεταφέρθηκε

στο Σταθµό Πρώτων Βοηθειών του

Ε.Ε.Σ. , κατόπιν στο Ρυθµιστικό

Κέντρο Αθηνών και τέλος στο Κ.Α.Τ. ,

όπου και πέθανε στις 30.1 .1 974.

21 . Μιχαήλ Μυρογιάννης του

∆ηµητρίου, 20 ετών, ηλεκτρολόγος,

από τη Μυτιλήνη, κάτοικος Ασηµάκη

Φωτήλα 8, Αθήνα. Στις 1 2.00 το

µεσηµέρι της 1 8.1 1 .1 973, ενώ βάδιζε

στη διασταύρωση των οδών

Πατησίων και Στουρνάρη,

τραυµατίστηκε θανάσιµα στο κεφάλι

από πυρά περιστρόφου αξιωµατικού

του Στρατού (αυτουργός ο

συνταγµατάρχης Νικόλαος Ντερτι-

λής). Μεταφέρθηκε στο Σταθµό

Πρώτων Βοηθειών του Ε.Ε.Σ. σε

κωµατώδη κατάσταση και κατόπιν στο

Ρυθµιστικό Κέντρο Αθηνών, όπου

πέθανε αυθηµερόν.

22. Κυριάκος Παντελεάκης του

∆ηµητρίου, 44 ετών, δικηγόρος, από

την Κροκέα Λακωνίας, κάτοικος

Φερρών 5, Αθήνα. Στις 1 2.00 µε 1 2.30

το µεσηµέρι της 1 8.1 1 .1 973, ενώ

βάδιζε στη διασταύρωση των οδών

Πατησίων και Γλάδστωνος,

τραυµατίστηκε θανάσιµα από πυρά

διερχοµένου άρµατος µάχης.

Μεταφέρθηκε στο Ρυθµιστικό Κέντρο

Αθηνών, όπου και πέθανε στις

27.1 2.1 973.

23. Ευστάθιος Κολινιάτης, 47 ετών,

από τον Πειραιά, κάτοικος

Νικοπόλεως 4, Καµατερό Αττικής.

Κτυπήθηκε στις 1 8.1 1 .1 973 από

αστυνοµικούς µε συµπαγείς ράβδους,

και υπέστη κρανιοεγκεφαλικές

κακώσεις, συνεπεία των οποίων

πέθανε στις 21 .1 1 .1 973.

24. Ιωάννης Μικρώνης του Αγγέλου,

22 ετών, φοιτητής στο τµήµα

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του

Πανεπιστηµίου Πατρών, από την Ανω

Αλισσό Αχαΐας. Συµµετείχε στην

κατάληψη του Πανεπιστηµίου

Πατρών. Κτυπήθηκε µετά τα γεγονότα,

υπό συνθήκες που παραµένουν

ακόµη αδιευκρίνιστες. Συνεπεία της

κακοποίησης του υπέστη ρήξη του

ήπατος, εξαιτίας της οποίας πέθανε

στις 1 7.1 2.1 973 στο Λαϊκό

Νοσοκοµείο Αθηνών, όπου

νοσηλευόταν. Σύµφωνα µε ορισµένες

ενδείξεις, ο τραυµατισµός του συνέβη

στην Πάτρα, άλλες όµως πληροφορίες

τον τοποθετούν στην Αθήνα. Η

περίπτωση του παραµένει υπό

έρευνα.

* Η µελέτη αυτή έχει υιοθετηθεί από τη

σχετική βιβλιογραφία ως η πλέον

έγκυρη επιστηµονική προσέγγιση στο

ζήτηµα (βλ. ενδεικτικά ∆ηµήτρης

Παπαχρήστος, Το Πολυτεχνείο ζει,

εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 2004, σελ.

41 -45, ∆ηµήτρης Χατζησωκράτης,

Πολυτεχνείο ’73, εκδόσεις Πόλις,

Αθήνα 2004, σελ. 1 76-1 77, 424-425,

Βαγγέλης Αγγελής & Ολύµπιος

∆αφέρµος, Όνειρο ήταν, έκδοση

Ε∆ΙΑ-Οδυσσέας, Αθήνα 2005,
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Μία πρωτότυπη πειραματική εφεύρεση που «λύνει τα χέρια» των καρδιοπαθών, παρουσίασαν Αμερικάνοι ερευνητές στο
συνέδριο του Καρδιολογικού Συλλόγου των ΗΠΑ. Η συσκευή μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια τους ίδιους τους παλμούς της
καρδιάς παρέχοντας αρκετό ρεύμα για τη λειτουργία του βηματοδότη, καταργώντας έτσι την ανάγκη για μπαταρίες.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Αμίν Καραμί του Τμήματος Αεροδιαστημικής Μηχανικής του πανεπιστημίου του

Μίσιγκαν, βασίστηκαν στο φαινόμενο του πιεζοηλεκτρισμού, δηλαδή τη δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος από κίνηση και
πίεση. Γενικά οι βηματοδότες χρειάζονται μικρή ποσότητα ρεύματος κι έτσι ο
πιεζοηλεκτρισμός θα μπορούσε να τους υποστηρίξει, ενώ η ίδια τεχνολογία θα είναι πιθανώς αξιοποιήσιμη και σε άλλες
καρδιολογικές συσκευές με μικρές απαιτήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα, όπως για παράδειγμα οι απινιδωτές.
Η πιεζοηλεκτρική συσκευή παράγει τουλάχιστον δεκαπλάσια ενέργεια από αυτήν που απαιτούν οι βηματοδότες, ενώ έχει το

μισό μέγεθος σε σχέση με την μπαταρία ενός βηματοδότη, κάτι που θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμο αν αναλογιστούμε ότι
σήμερα, οι βηματοδότες πρέπει να αντικαθίστανται με χειρουργική επέμβαση κάθε πέντε έως επτά χρόνια, όταν εξαντλούνται
οι μπαταρίες τους.
Οι ερευνητές ευελπιστούν ότι σύντομα θα μπορέσουν να τελειοποιήσουν τη συσκευή τους και να την ενσωματώσουν σε ένα
προϊόν κατάλληλο για κυκλοφορία στο εμπόριο.
Προς το παρόν, οι ερευνητές έχουν δημιουργήσει δύο ειδών συσκευές: μία «γραμμική» που δουλεύει καλά μόνο όταν η
καρδιά χτυπά σε συγκεκριμένο ρυθμό και μια «μαγνητική» που χρησιμοποιεί μαγνήτες, ώστε να βελτιώνει την παραγωγή
ενέργειας και έτσι είναι λιγότερο ευαίσθητη στις όποιες αλλαγές στους παλμούς της καρδιάς του ασθενούς, ενώ άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα ή φούρνοι μικροκυμάτων, δεν επηρεάζουν την λειτουργία της.

Γιάννης Αϊβάζης
Ευαγγελία Πάλλα

Βηµατοδότης χωρίς ρεύµα

θα «φορτίζεται»

από τους χτύπους της καρδιάς

Σε µια σπουδαία ανακάλυψη προχώρησε οµάδα επιστηµόνων από το
ιταλικό Ινστιτούτο Φαρµακολογικής Έρευνας «Μάριο Νέγκρι», µε
επικεφαλής τον Ελληνοκύπριο βιολόγο Χριστόδουλο Ξυναρή, που
δηµιούργησαν νεφρά από την καλλιέργεια εργαστηριακών ιστών!
Πρόκειται για µια ακόµα επιτυχία στο πεδίο της αναγεννητικής
ιατρικής, που έρχεται να προστεθεί σε άλλα όργανα δηµιουργηµένα
στο εργαστήριο, όπως συκώτι και τραχεία.
Όπως εξήγησαν οι επιστήµονες, που παρουσίασαν στοιχεία της
αποκάλυψης του στο περιοδικό της Αµερικανικής Εταιρίας
Νεφρολογίας (JASN), κατάφεραν να κατασκευάσουν «οργανοειδή»
νεφρά, που εκτελούν αρκετές από τις λειτουργίες ενός πραγµατικού
νεφρού.
Μέχρι στιγµής το είδος των νεφρών αυτών έχει λειτουργήσει µόνο σε
ζώα, όµως οι επιστήµονες είναι αισιόδοξοι και πιστεύουν ότι η εξέλιξη
αυτή θα δώσει µελλοντικά νέες δυνατότητες στους επιστήµονες για την
εργαστηριακή δηµιουργία νεφρών προς µεταµόσχευση σε
νεφροπαθείς.
Η ανακάλυψη αυτή είναι σπουδαία, αν λάβει κανείς υπόψη την µεγάλη
έλλειψη που υπάρχει σε όργανα, όπως τα νεφρά, για µεταµόσχευση.
Σκοπός των επιστηµόνων είναι να παράγουν νέα νεφρά είτε από τα
κύτταρα του ίδιου του ασθενούς, είτε από άλλες πηγές.
Μέχρι σήµερα οι επιστήµονες παρήγαγαν ιστούς παρόµοιους µε
ανώριµα νεφρά από εµβρυικά νεφρικά κύτταρα, όµως αδυνατούσαν να
δηµιουργήσουν πιο ώριµους νεφρικούς ιστούς στο εργαστήριο, επειδή
οι πολύπλοκες µονάδες φιλτραρίσµατος που διαθέτουν τα εν λόγω
όργανα δεν σχηµατίζονται χωρίς την υποστήριξη των αιµοφόρων
αγγείων.
Η συγκεκριµένη οµάδα ερευνητών κατάφερε να αναπτύξει

«οργανοειδή» νεφρά που είναι δυνατό να ενσωµατωθούν κανονικά σε
ένα ζωντανό πειραµατόζωο και να εκτελούν τη βασική νεφρική
λειτουργία της αιµοκάθαρσης!
Στην επίτευξη αυτού έφτασαν, αφού «εµβάπτισαν» τα οργανοειδή
νεφρά µέσα σε ένα διάλυµα («αγγειακό ενδοθηλιακό παράγοντα
ανάπτυξης») που περιέχει µόρια, τα οποία διευκολύνουν το
σχηµατισµό αιµοφόρων αγγείων.
Στη συνέχεια, εισήγαγαν µε ένεση αυτά τα µόρια σε ενήλικα ζώα, κάτω
από τα κανονικά νεφρά των ζώων και µε τον τρόπο αυτό, τα νέα νεφρά
µπόρεσαν να ωριµάσουν και τελικά να καταστούν λειτουργικά σε
περίπου τρεις έως τέσσερις εβδοµάδες µετά την εµφύτευσή τους.
«Πρόκειται για τον πρώτο στον κόσµο νεφρικό ιστό που
δηµιουργήθηκε αποκλειστικά από µεµονωµένα κύτταρα.
∆ηµιουργήσαµε λειτουργικό, βιώσιµο, γεµάτο αγγεία ιστό, ικανό να
φιλτράρει το αίµα και να απορροφά µεγάλα µόρια από αυτό. Ο τελικός
στόχος µας είναι να δηµιουργήσουµε
ανθρώπινους (νεφρικούς) ιστούς» δήλωσε ο Ελληνοκύπριος βιολόγος.

Νικολόπουλος Γιώργος
Παυλίτινα Κατερίνα

ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ
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Η εταιρεία BMW Group Forschung und Technik (θυγατρική της
BMW) µε ερευνητές από το Γκρατς και τη Βιέννη της Αυστρίας,
στο πλαίσιο του εγχειρήµατος H2BVplus, κατάφεραν να
εξελίξουν ένα νέο κινητήρα υδρογόνου. Εταίροι στο πρόγραµµα
αυτό, το οποίο επιδοτείται από το Αυστριακό Οµοσπονδιακό
Υπουργείο Μεταφορών, Καινοτοµίας και Τεχνολογίας, είναι το
Ινστιτούτο για Κινητήρες Εσωτερικής Καύσης και
Θερµοδυναµικής του Πανεπιστηµίου Τεχνολογίας του Γκρατς, το
κέντρο έρευνας HyCentA του Γκρατς και η HOERBIGER
ValveTec της Βιέννης.
«Εν όψει της περιορισµένης διαθεσιµότητας των ορυκτών
καυσίµων και των αυξανόµενων περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τις βλαβερές εκποµπές ρύπων, είµαστε πεπεισµένοι ότι ο
κινητήρας καύσης H2 θα κατέχει σηµαντική θέση στο προϊοντικό
χαρτοφυλάκιο των µελλοντικών, εναλλακτικών φιλοσοφιών
κίνησης», δήλωσε ο καθηγητής δρ Ρέιµοντ Φρίµαν, διευθύνων
σύµβουλος της BMW Forschung und Technik.
Το νέο σύστηµα καύσης συνδυάζει τα πλεονεκτήµατα ανάφλεξης
µε σπινθήρα και φιλοσοφία αυτανάφλεξης (τύπου
πετρελαιοκινητήρα), χρησιµοποιώντας παράλληλα τα ευνοϊκά
χαρακτηριστικά καύσης του υδρογόνου και επιτυγχάνοντας τιµές
απόδοσης, που εν µέρει ξεπερνούν ακόµα και τις αντίστοιχες
των προηγµένων κινητήρων turbodiesel. Οι µηχανικοί
βασίστηκαν στο κοινό εγχείρηµα EU HylCE, το οποίο απέδωσε
ειδική ισχύ έως 1 00 kW/λίτρο κυβισµού µέσω καύσης υδρογόνου
και για ανάφλεξη µε σπινθήρα (µπουζί). Μηχανικοί της BMW
Group Forschung und Technik εξέλιξαν µια νέα κυλινδροκεφαλή
για λειτουργία υδρογόνου, βασισµένη σε κινητήρα πετρελαίου
παραγωγής.
Η διαµόρφωση του θαλάµου καύσης του κινητήρα έγινε µε
συνεργασία της BMW και του Πανεπιστηµίου Τεχνολογίας του
Γκρατς, χρησιµοποιώντας αριθµητική προσοµοίωση ροής. Η
HOERBIGER ValveTec σχεδίασε µπεκ υψηλής πίεσης για άµεσο
ψεκασµό υδρογόνου στον θάλαµο καύσης µε πιέσεις µέχρι 300
bar. Εκτενείς δοκιµές απέδειξαν ότι ο συνδυασµός συστηµάτων
ανάφλεξης (µέσω σπινθήρα) και αυτανάφλεξης (τύπου
πετρελαιοκινητήρα) αποτελεί την ιδανική λύση. O κινητήρας
καλύπτει το εύρος ισχύος που απαιτεί ένα τυπικό επιβατικό
αυτοκίνητο και η θερµοδυναµική απόδοση φτάνει έως και το
43%.
Επιπρόσθετα πλεονεκτήµατα είναι η αύξηση ειδικής ισχύος και
η µείωση της κατανάλωσης καυσίµου. Αυτή η τιµή ξεπερνά τους
καλύτερους κινητήρες turbodiesel που κυκλοφορούν αυτή τη
στιγµή, µε απόδοση που φτάνει έως και το 42%. Στο µέλλον η
θερµότητα των καυσαερίων των κινητήρων εσωτερικής καύσης
µπορεί να αξιοποιηθεί λόγω των υψηλών επιπέδων
θερµοκρασίας και έτσι να επιτευχθεί ακόµα µεγαλύτερη συνολική
απόδοση λόγω χρήσης της αποβαλλόµενης θερµότητας.

Νίκος Κανδρής

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

«Κινητήρας της Χρονιάς»

1 .0 EcoBoost της Ford
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ΙΣΠΑΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ: ΞΕΡΩ ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ19 Νοεμβρίου 2012 | Ινστιτούτο Θερβάντες Αθήνας >Κέντρο Αθήνας ΘρίλερΘρίλερ, δραματική σε σκηνοθεσία Patricia Ferreira. Πρωταγωνιστουν: Miguel Ángel Solá, Ana Fernández, Roberto Enríquez.
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΡΠΙΔΗ: "UP UP AND AWAY"18 Νοεμβρίου 2012 ... 29 Νοεμβρίου 2012 | Booze Cooperativa > Κέντρο ΑθήναςΜια ενότητα από Ασπρόμαυρες φιλμάτες και ψηφιακές φωτογραφίες, καθώς και βίντεο επιλεγμένα από το αρχείο του ΠλάτωναΚαπρίδη.
ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ18 Νοεμβρίου 2012 ... 02 Δεκεμβρίου 2012 | Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης > Ταύρος - ΡούφΣυνεργασία του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης με τη Σάσα Βούλγαρη και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
ΕΚΠΛΗΞΗ 4! & SPECTRUM ΣΤΗΝ "ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ" ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ16 Νοεμβρίου 2012 ... 18 Νοεμβρίου 2012 |Τεχνόπολις - Αίθ. Κωστής Παλαμάς > ΤεχνόπολιςΠάνω από 300 έργα τέχνης σας περιμένουν να τα υιοθετήσετε, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο το Πρόγραμμα ΣτήριξηςΑστέγων της «ΚΛΙΜΑΚΑ».
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑ: ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ"20 Νοεμβρίου 2012 | Ίδρυμα Ευγενίδου > Π. ΦάληροΔιαλεξεις - ΣεμιναριαΗ εκδήλωση αυτή εντάσσεται στον κύκλο εκδηλώσεων με τίτλο: Οι βιώσιμες πηγές ενέργειας προς όφελος των επόμενωνγενεών.
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ 20Χ20" ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ16 Νοεμβρίου 2012 ... 14 Δεκεμβρίου 2012 | >Ο Αρκτούρος συμπληρώνει 20 χρόνια δράσης και επισκέπτεται 20 επαγγελματικούς και κοινωνικούς, δημόσιους και ιδιωτικούςχώρους της Αθήνας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ "Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ"19 Νοεμβρίου 2012 ... 09 Δεκεμβρίου 2012 | Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης > Ταύρος - ΡούφΗ έκθεση αποτελείται από 25 έργα με λάδι και ακρυλικά χρώματα, διαφορετικών διαστάσεων.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΜΕΛΑΝΙ" ΣΤΗΝ MEDUSA ART GALLERY21 Νοεμβρίου 2012 ... 19 Ιανουαρίου 2013 | Medusa Art Gallery > Κέντρο ΑθήναςΗ έκθεση μέσα από έργα 12 καλλιτεχνών, επικεντρώνεται στο μελάνι ως ένα ζωντανό ρευστό υλικό και όχι στη γραμμικήλειτουργία του.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ14 Νοεμβρίου 2012 ... 11 Δεκεμβρίου 2012 |Ελληνοαμερικανική Ένωση > Κέντρο ΑθήναςΠαραστάσεις Καραγκιόζη από τον Καραγκιοζοπαίκτη Άθω Δανέλλη, ημερίδα "Σκιές στο Φως", εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Οθρίαμβος των σκιών", κ.α.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΕΛΟ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ, ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΕΡΙΩΝΗ, ΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΑΚΟ14 Νοεμβρίου 2012 ... 15 Δεκεμβρίου 2012 | Αίθουσα τέχνης Art Πρίσμα > Κέντρο ΠειραιάΟι καλλιτέχνες αντλούν την έμπνευση τους από τις μνήμες τους, όπου υπάρχει έντονα το φαντασιακό στοιχείο.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ "4 (Α) ΟΡΑΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ, Η ΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ"23 Νοεμβρίου 2012 ... 16 Δεκεμβρίου 2012 | Γκαλερί Μαυρομιχάλη 55 (Μ55) > Εξάρχεια - ΝεάποληΤέσσερεις πολίτες, τέσσερεις «πόλεις», τέσσερεις διαφορετικές φωτογραφικές προσεγγίσεις συγκροτούν το υλικό αυτής τηςέκθεσης.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΙΣ 3: ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΘΗΝΑΙΚΟ ΩΔΕΙΟ23 Νοεμβρίου 2012 | Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος Λίλιαν Βουδούρη > Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ΣυναυλίεςΣειρά συναυλιών με τη συμμετοχή τελειόφοιτων σπουδαστών Ωδείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της Μεγάλης ΜουσικήςΒιβλιοθήκης με τα Ωδεία.ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ JOHN CAGE: MUSICIRCUS24 Νοεμβρίου 2012 | Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών >Ν. Κόσμος - Κουκάκι ΆλλαΘα παρουσιαστούν συνθέσεις του, από όλες τις περιόδους της δημιουργίας του. Κυρίως έργα που αντανακλούν τη λογική τουMusicircus.
KΩΣΤΑΣ ΛΑΒΔΑΣ - ΦΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Ο ΞΕΝΟΣ / ΤHE OUTSIDER"12 Νοεμβρίου 2012 ... 29 Νοεμβρίου 2012 | 6 D.O.G.S> Θησείο - ΜοναστηράκιΕμπνευσμένη από το ομότιτλο έργο του Α.Καμύ, η έκθεση διαπραγματεύεται το παράλογο σε έναν κόσμο μοναχικό, σκληρό καιαδιάφορο.

Βικτώρια Μαργαρίτη

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ Δ Ω Ρ Ε Α Ν
(µόνιµη στήλη)
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ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

1 . Έχουµε 1 0 πιθάρια µε λίρες. . . . .
Απάντηση : Απάντηση : Από το 1 ο πιθάρι θα πάρουµε 1 λίρα από το
2ο 2 λίρες κ.ο.κ. Συνολικά θα έχουµε 55 λίρες. Αν ήταν όλες κανονικές
θα έπρεπε το βάρος να ήταν 55Χ1 0=550gr. Αν το βάρος που θα µας
δείξει η ζυγαριά είναι 549 gr σηµαίνει πως έχουµε πάρει 1 κάλπικη
λίρα κ.ο. κ.

2.Ένας κλέφτης µπαίνει σε ένα χωράφι και κλέβει ένα πανέρι µε
πορτοκάλια. . . .

Απάντηση: Ξεκινάµε ανάποδα: Για να του µείνει ένα πορτοκάλι
σηµαίνει πως πριν τον σταµατήσει ο τρίτος χωρικός είχε τρία. Πριν τον
σταµατήσει ο δεύτερος είχε επτά και αρχικά είχε κλέψει δεκαπέντε
πορτοκάλια.

3.Τρεις φίλοι ψαρεύουν σε µια βάρκα. . .
Απάντηση: Ο τρίτος ήταν. . καραφλός.

4.Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες γάτες. . .
Απάντηση: Οι ίδιες 3 γάτες. Πίανουν και στις δύο περιπτώσεις 1
ποντίκι το λεπτό.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Γρίφος 6. "Ο Γρίφος του Einstein"
Ο Einstein έγραψε αυτό το γρίφο στον 20ο αιώνα. Υποστήριξε ότι το 98% των ανθρώπων δεν µπορούν να το λύσουν
Υπάρχουν 5 σπίτια, 5 διαφορετικών ανθρώπων. Σε κάθε ένα σπίτι ζει ένας άνθρωπος διαφορετικής εθνικότητας. Οι 5
ιδιοκτήτες πίνουν ένα συγκεκριµένο είδος ποτού ,καπνίζουν µια συγκεκριµένη µάρκα τσιγάρων και έχουν ένα
συγκεκριµένο κατοικίδιο. Όλοι έχουν µεταξύ τους διαφορετικά κατοικίδια, διαφορετικές µάρκες τσιγάρων και διαφορετικά
είδη ποτών.
Η ερώτηση είναι ποιος έχει το ψάρι;
Στοιχεία:
α) Ο Άγγλος µένει στο κόκκινο σπίτι.
β) Ο Σουηδός έχει ένα σκύλο.
γ) Ο ∆ανός πίνει τσάι.
δ Το πράσινο σπίτι είναι αριστερά από το άσπρο σπίτι
ε) Ο ιδιοκτήτης του πράσινου σπιτιού πίνει καφέ.
ζ)Αυτός που καπνίζει Pall Mall τσιγάρα έχει πουλιά για κατοικίδια.
η)Ο ιδιοκτήτης του κίτρινου σπιτιού καπνίζει Dunhil l .
θ)Αυτός που µένει στο µεσαίο σπίτι πίνει γάλα.
ι)Ο Νορβηγός µένει στο 1 ο σπίτι.
κ)Αυτός που καπνίζει Blendsµενει δίπλα σε αυτόν που έχει γάτες.
λ)Αυτός που έχει το άλογο µένει δίπλα σε αυτόν που καπνίζει Dunhil l .
µ)Ο ιδιοκτήτης που καπνίζει Bluemasters πίνει µπίρα.
ν)Ο Γερµανός καπνίζει Prince.
ξ)Ο Νορβηγός µένει δίπλα στο µπλε σπίτι
ο)Αυτός που καπνίζει Blendsεχει ένα γείτονα που πίνει νερό

UK TOP 1 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

1 ) CANDY
ROBBIE WILLIAMS

2) BENEATH YOUR BEAUTIFUL
LABRINTH FT EMELI SANDE
3) I FOUND YOU
WANTED
4) SKYFALL
ADELE
5) DON'T YOU WORRY CHILD
SWEDISH HOUSE MAFIA / MARTIN
6) GANGNAM STYLE
PSY
7) CAN YOU HEAR ME (AYAYAYA)
WILEY / SKEPTA / JME / MS D
8) DIAMONDS
RIHANNA
9) DO YOU THINK OF ME
MISHA B
1 0) SHINE YA LIGHT

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠ 1 0 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

1 . Μέλισσες Feat. Duomo - Σε θυµάµαι

2. Goin' Through feat. Μέλισσες - Όπως εγώ

3. REC - Μοιράζω Φιλιά

4. Demy - Πόσες χιλιάδες καλοκαίρια

5. Stavento - Άστραψα και βρόντηξα

6. Πάολα - Φταις

7. Πέγκυ Ζήνα - Μείνε εδώ µαζί µου

8. Μελίνα Ασλανίδου - ∆εν έχω διέυθυνση

9. Νατάσσα Μποφιλίου - Η καρδία πονάει οταν ψηλώνει

1 0. ∆έσποινα Βανδή - Το καταλαβαίνω

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ



Τάσος Λειβαδίτης
Αυτοβιογραφία

Άνθρωποι που δε γνώρισα ποτέ μού δώσαν το αίμα μου και τ’ όνομά μου
στην ηλικία μου χιονίζει, χιονίζει αδιάκοπα
μια κίνηση πάντα σα να ’θελα να προφυλαχτώ από ’να χτύπημα
δίψασα για όλη τη ζωή, κι όμως την άφησα
για ν’ αρπαχτώ απ’ τα πελώρια αγκάθια της αιωνιότητας,
η σάρκα μου ένας επίδεσμος γύρω απ’ το αυριανό μου τίποτα
κανείς δεν μπορεί να με βοηθήσει στον πόνο μου
εκτός απ’ τον ίδιο μου τον πόνο –είμαι εδώ, ανάμεσά σας, κι ολομόναχος,
κ’ η ποίηση σα μια μεγάλη αλήθεια που την ανακαλύπτεις ύστερ’ από χρόνια,
όταν δεν μπορεί να σου χρησιμέψει πια σε τίποτα.

Επάγγελμά μου: το ακατόρθωτο.
(Δημοσιεύτηκε στην «Επιθεώρηση Τέχνης», τ. 141, Σεπτέμβρης 1966)




