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Νοέµβριος του 1 998
Ο Ουγκο Τσάβες
εκλέγεται
Πρόεδρος
της Βενεζουέλας

σελίδα 6-7

40 χρόνια

από την

εξέγερση

στο

Πολυτεχνείο...

τι άλλαξε;

Η Κοινωνική Υπηρεσία του

∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου

διοργάνωσε ηµερίδα µε

θέµα:

“Ο κύκλος της βίας:
Βιωµατικές

προσεγγίσεις-
πρακτικές

αντιµετώπισης”

Οργάνωση Γη-

Κέντρο της Γης
Μια νεοσύστατη
ελληνική µη
κερδοσκοπική,
µη κυβερνητική
οργάνωση µε
στόχο την
αντιµετώπιση

των σύγχρονων περαβαλλοντικών και
κοινωνικών θεµάτων...

Τα άδεια
γήπεδα
στην

εποχή της
κρίσης
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Το Τρένο της Αυγής
Τ ο τ ρ έ ν ο τ η ς α υ γ ή ς

ε ί ν α ι έ ν α μ ή ν υ μ α ζ ω ή ς
Τ ο υ ς σ τ υ λ ο β ά τ ε ς μ ε τ α φ έ ρ ε ι

κ ι α υ τ ο ύ ς
π ο υ έ χ ο υ ν υ π ο φ έ ρ ε ι.

Χ ω ρ ί ς μ ι α λ έ ξ η ν α σ ο υ π ε ι,
π λ α ν ι έ τ α ι μ έ σ α σ τ η σ ι ω π ή,

μ α λ έ ε ι τ ό σ ο π ο λ λ ά
σ τ α έ μ π ε ι ρ α α υ τ ι ά

γ ι α τ ο ν π α τ έ ρ α,
τ η μ η τ έ ρ α

π ο υ θ έ λ ο υ ν τ ο π α ι δ ί
μ ι α ν έ α ε λ π ί δ α γ ι α ν α δει . . .

Ζαλώνης Παύλος

Α ΝΑ ΚΟ Ι Ν Ω ΣΗ
Το δεκαπενταµελές του σχολείου

προτείνει τη δηµιουργία
"Κοινωνικού Παντοπωλείου"
στο χώρο του σχολείου και την
οργάνωση
"Ανταλακτικού-Χαριστικού Παζαριού"
και "ΣυλλογικήςΚουζίνας"
λίγο πριν τις διακοπές των
Χριστουγέννων΄

Όποιος µπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση ας έρθει σε
επαφή µε τον πρόεδρο Κεχαγιά Γιάννη ή τον αντιπρόεδρο
Κιρµανίδη Γιώργο.
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ΣΥΝ Ε Β Η
ΣΤΟ Ν

ΤΑ ΥΡ Ο . . .
Η Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου Μοσχάτου-Ταύρου

διοργάνωσε ηµερίδα µε θέµα: “Ο κύκλος της βίας:
Βιωµατικές προσεγγίσεις-πρακτικές αντιµετώπισης” .

Η ηµερίδα πραγµατοποιήθηκε στις 1 9/1 0/1 3, στο Ίδρυµα
Μιχάλης Κακογιάννης, ενώ οι βιωµατικές πρακτικές στη
αίθουσα 7 του ∆ήµου.

Οι φορείς που συµµετείχαν στην ηµερίδα ήταν οι:
∆ιεθνής Αµνηστία, Γιατροί του Κόσµου, ΜΕΤΑδραση -
∆ράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, περιοδικό
∆ρόµου Σχεδία, Συνήγορος του Πολίτη Για τα ∆ικαιώµατα
του Παιδιού, Ζωντανή Βιβλιοθήκη, Ακτιβιστική Οµάδα
Θεάτρου του Καταπιεσµένου, ενώ συµµετείχε εθελοντικά
και η κλινική ψυχολόγος - ψυχοδραµατίστρια, κα Αρβανίτη
Παναγιώτα, φίλη των δράσεων του σχολείου µας.

Πρώτος µίλησε ο κος Ηλίας Αναγνωστόπουλος,
∆ιευθυντής του ελληνικού τµήµατος της ∆ιεθνούς
Αµνηστίας. Η οµιλία του είχε τίτλο: «Απωθήσεις
προσφύγων και παράτυπων µεταναστών -Καταπατήσεις
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων στα σύνορα της Ελλάδας µε
την Τουρκία» Μας είπε για τις πολλές και βίαιες απωθήσεις
µεταναστών από την Ελληνική αστυνοµία, που παραβιάζουν
κάθε άρθρο της συνθήκης ανθρωπίνων δικαιωµάτων του ΟΗΕ,
για τον ρόλο της frontex στα ελληνικά σύνορα (???), για τις
κλοπές των ανδρών της ακτοφυλακής στους µετανάστες, (που
µόλις τους πάρουν ότι έχουν µαζί τους, τους βουλιάζουν και την
βάρκα για να πνιγούν), που προσπαθούν να έρθουν στην
Ελλάδα µε πλωτά µέσα από το Αιγαίο µέσω Τουρκίας, για τις
καταγγελίες ελλήνων που ζουν στα νησιά της Λέσβου και της
Λήµνου για την αυταρχική συµπεριφορά της frontex (???)
απέναντι τους, καθώς και για το πόρισµα που βγαίνει από
ερευνά της διεθνούς αµνηστίας που λέει πως µόνο το 1 0% των
µεταναστών που έρχονται στην χωρά µας θέλουν να µείνουν
εδώ, και δεν τους αφήνουν να φύγουν κυρίως οι κυβερνήσεις
Γαλλίας και Γερµανίας. Η οµιλία του έκλεισε µε ένα βίντεο

«ανάστροφης» (εµείς στη θέση των άλλων) που σας συστήνω
ανεπιφύλακτα να το δείτε (whenyoudonotexist) το οποίο θα
ανεβάσω και στο φατσοβιβλίο του σχολείου.
(http: //www.youtube.com/watch?v=D0UhGoeneIM)

Ο επόµενος οµιλητής ήταν ο κος Υφαντής Τάσος,
Κοινωνικός λειτουργός τουΠρογράµµατος Enough από
τους Γιατρούς του Κόσµου. Η οµιλία του είχε τίτλο: «Η
ρατσιστική βία από τα µάτια των Γιατρών του Κόσµου».
Μας είπε για το διεθνές δίκτυο καταγραφής περιστατικών
ρατσιστικής βίας, για τα µέσα άσκησης βίας, για τις µορφές
ρατσιστικής βίας που µπορούν να διωχθούν ποινικά, για την
έλλειψη εµπιστοσύνης των διεθνών οργανισµών προς την
Ελληνική αστυνοµία, για την έλλειψη κατάρτισης και για
ρατσιστική συµπεριφορά όσο αφορά τους αστυνοµικούς,
(είδαµε και φωτογραφίες κακοποιηµένων ανθρώπων µέσα σε
κρατητήρια), για το θεσµικό και νοµικό πλαίσιο που είναι
ανεπαρκές και µπορεί να συγκριθεί µόνο µε αντίστοιχα πλαίσια
Αφρικανικών κρατών και για το Enough, το πρόγραµµα
προώθησης της ανοχής στη διαφορετικότητα και πρόληψης
της ρατσιστικής βίας στην Ελλάδα, που υλοποιείται από τους
Γιατρούς του κόσµου και το Ελληνικό Συµβούλιο για τους
Πρόσφυγες (περισσότερα στο http: //mdmgreece.gr/Enough/).

Ακολούθησε η κα Μαρία Πίνιου Καλλή, γιατρός και
εµπειρογνώµων σε θέµατα πιστοποίησης βασανιστηρίων
της οργάνωσης ‘ΜΕΤΑδραση, ∆ράση για τη
Μετανάστευση και την Ανάπτυξη’ (τέως Πρόεδρος του
∆ιεθνούς Συµβουλίου Κέντρων Αποκατάστασης Θυµάτων
Βασανιστηρίων). Κυρίως, µίλησε για µεθόδους
βασανιστηρίων οι οποίες εξακριβώνονται µόνο µε ειδικές
εξετάσεις αίµατος και χρησιµοποιούνται συνήθως από
ακροδεξιές οµάδες, τον ισραηλινό στρατό, την αστυνοµία κ.α.

Πάντσιος Γιώργος
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Πολυτεχνείο...
1 9 7 3 - 2 0 1 3
Πάλι τα ίδια και φέτος! Ίδια συνθήµατα, ίδιες

δηµοσιεύσεις, ίδια επιχειρήµατα, ίδιες γνώριµες φιγούρες στον
δρόµο και στις πορείες, ίδιεςδιαφωνίες. . . Ίδια όλα;

Όχι, φέτος κάτι διαφέρει. Η ατµόσφαιρα µοιάζει πιο
βαριά, πιο τεταµένη.

Μ ια φράση στον τοίχο «Χούντα δεν γνωρίσαµε ούτε κι
‘ ελευθερία..εµπρός για της γενιάς µας τα Πολυτεχνεία…».
Δε χρειάζεται να έχεις ζήσει το '73. Το συναίσθηµα µπορεί να
προκληθεί από τις αφηγήσεις που άκουσες, από τις εικόνες που
είδες, τις καταβολές από τις οποίες προέρχεσαι και τα
στερεότυπα, που πρέπει να διαιωνίσεις για να αποδείξεις την
ταυτότητά σου.

Αν είσαι δεξιός οφείλεις να πεις πως
«Εντός του Πολυτεχνείου δεν υπήρχαν νεκροί»
«Η γενιά του Πολυτεχνείου μας έφερε ως εδώ»
«Αυτά τα λαμόγια που εξαργύρωσαν μια νύχτα σε καρέκλες και
υπουργεία»
«Το Πολυτεχνείο. Η επιτομή της προπαγάνδας της αριστεράς,
που εξαθλίωσε αυτόν τον τόπο»

Αν είσαι αριστερός βροντοφωνάζεις
«Η ιστορία γράφεται με ανυπακοή»
«Εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία»
«Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, η χούντα δεν τελείωσε το 73’»

Αν και µου είπαν πως είµαι αριστερός, δεν είµαι από
αυτούς που ψάχνουν απεγνωσµένα για Πολυτεχνεία. ∆ε νοµίζω
ότι η ιστορία επαναλαµβάνεται και πιστεύω πως οι
άνθρωποι, που θέλουν να ζήσουν στο παρόν, αντιδρούν µε
βάση το τώρα και όχι το τότε και τα στερεότυπα του
παρελθόντος. Είµαι της άποψης πως της γενιάς µας τα
Πολυτεχνεία είναι πολύ διαφορετικά και οι αγώνες που πρέπει
να δώσουµε πρέπει να γίνουν µε άλλα όπλα. Είµαι, επίσης, της
άποψης πως οι ατυχείς συγκρίσεις κρύβουν απίστευτους
κινδύνους.

Αισθάνοµαι όµως την ανάγκη να υπερασπιστώ αυτήν
την εποχή-σύµβολο της ελευθερίας που έχει τόσο
παρερµηνευθεί, διαστρεβλωθεί και βιαστεί σκόπιµα ώστε από
σύµβολο να γίνει απλά µια ακόµη αφορµή διχασµού ανάµεσα
σε δεξιούς και αριστερούς µε διάτρητα εκατέρωθεν
επιχειρήµατα. Φέραµε το σύµβολο στα δικά µας διαχειρίσιµα
µέτρα και το ευτελίσαµε.

Επιτρέψτε µου να σας πω τίείναι και τίδεν είναι για µένα
το Πολυτεχνείο.

Το Πολυτεχνείο δεν είναι οι άνθρωποι που συµµετείχαν
σε αυτό, δεν είναι η απόδειξη ότι ο λαός διψά για ελευθερία, µα
η απόδειξη πως η νεανική ορµή για ουσιαστική αλλαγή µπορεί
να σπάσει την ανοχή του κόσµου, που απλά περιµένει,
υποµένει, αδιαφορεί, σιωπά και αδρανεί.

Το Πολυτεχνείο δεν είναι λάφυρο και δεν χαρίζεται,
απλούστατα γιατί τα σύµβολα είναι διαχρονικά και δεν
χαρίζονται. Όσο κάποιοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν αυτό
το σύµβολο, τόσο το αποµονώνουν, το ευτελίζουν, το
περιορίζουν. Και είναι πολύ σκληρό να αποµονώνεις ένα
σύµβολο. Του στερείς την οικουµενικότητα που του αξίζει.

Στη µνήµη αυτών που έπεσαν για κάποια
ιδανικά…αφιερώνω, το στίχο τούτο του Ματρόζου:

«Αν οι ζητιάνοι σαν κι αυτούς δεν έχυναν το αίµα,οι
καπετάνιοι σαν εσέ δεν θα φορούσαν στέµµα»!

Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει σε µια γενιά. Απλούστατα γιατί
το πολυτεχνείο είναι µια ιδέα και οι ιδέες δεν µπορεί να
ταυτίζονται µε ανθρώπους που είναι λογικό να γοητεύονται
από εξουσίες και να ενδίδουν σε πάθη. Το Πολυτεχνείο είναι
το σύµβολο της νεανικής αντίστασης απέναντι σε µια υπαρκτή

δικτατορία που ήταν εκεί και
φίµωνε, χτυπούσε,
δολοφονούσε. Η σύγκριση
του τότε καθεστώτος µε το
τώρα, δίνει αφορµή σε
κάποιους να υποτιµήσουν
την δύναµη που τους έχει
τώρα δοθεί. Είναι
ευθυνοφοβία. Η χούντα
τελείωσε το 74. Τελείωσε.
Σήµερα οι δυσκολίες

είναι άλλου είδους, άλλους
ύφους, συµβαίνουν σε
άλλο περιβάλλον και
πρέπει να
αντιµετωπιστούν µε άλλον
τρόπο.

Αυτό που θέλω να πω είναι πως το Πολυτεχνείο είναι
κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που νοµίζουµε πως είναι. ∆εν
είναι η θυσία κάποιων σπουδαίων ανθρώπων (γιατί µόνο
σπουδαίοι µπορούν να χαρακτηριστούν αυτοί που πεθαίνουν
για την ιδέα τους), µα η υπενθύµιση πως η ελευθερία είναι ένα
ιδανικό για το οποίο αξίζει να παλεύεις. Μα για να παλέψεις γι'

αυτήν πρέπει να ξέρεις πότε απειλείται και από ποιον.

Γιάννης Κεχαγιάς
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• ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑΣΤΟΥΤΣΙΠΡΑ
• ΛΙΣΤΑ ΝΤΡΟΠΗΣΣΤΗΝ ΤΡΟΪΚΑ
• ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΣΤΑ ΑΕΙ
• ΠΑΡΤΙ ΜΕ ΤΟΥΣΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ
• ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ 35ΕΤΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΑ 58
• ΣΕΑΠΟΓΝΩΣΗ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ. ΚΟΒΟΥΝ ΦΩΣ, ΝΕΡΟ, ΑΕΡΙΟ
• ΕΩΣ 3.ΟΟΟ €ΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
• ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥΑ∆ΩΝΙ ΑΝΑΡΡΩΣΤΗΣΕΙΣΠΕΘΑΝΕΣ

Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφηµερίδων την ηµέρα
που έγραφα αυτές τις γραµµές. Όπως µπορείτε να διακρίνετε,
(φαντάζοµαι χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια), ο κάθε
«παπαγάλος», ανάλογα µε το τι υποστηρίζει, γράφει.

Αναρωτήθηκα λοιπόν τι θα έγραφα εγώ η κάποιος άλλος,
αν για µια µέρα µας έδιναν ένα πρωτοσέλιδο σε µια εφηµερίδα.
Ξεκίνησα λοιπόν να γράφω ένα «κατακίτρινο» άρθρο γεµάτο
µίσος και δηλητήριο, και όταν το τελείωσα συνειδητοποίησα ότι
στην ουσία είµαι το ίδιο µε τους δηµοσιογράφους των
παραπάνω πρωτοσέλιδων. Φυσικά, εγώ δεν είµαι
δηµοσιογράφος. Μπήκα όµως στην ίδια λογική µε αυτούς. Να
υποστηρίξω δηλαδή µέχρι τέλους τα πολιτικά µου πιστεύω, µε
κακόβουλο και προπαγανδιστικό τρόπο χτυπώντας αυτόν που
θα το διάβαζε κατευθείαν στο θυµό του, (και δεν εννοώ τον
αδένα).

Άρχισα λοιπόν να σκέφτοµαι πως όλα αυτά που θέλω να
γράψω είναι χιλιοειπωµένα από ανθρώπους που ξεκίνησαν την
µάχη, που πολέµησαν (κυριολεκτικά) για µένα, για σένα, για
όλους. Είναι αυτά τα λόγια που έδιναν κουράγιο σε κάποιους
άλλους, σε κάποια άλλη σκοτεινή εποχή, που όµως δεν έχει
τίποτα να ζηλέψει από αυτή που ζούµε σήµερα. Έτσι,
αποφάσισα να σας µεταφέρω τα λόγια της Ρόζας Ιµβριώτη
κατά την γερµανική κατοχή, µεταφέροντάς τα στο σήµερα.
Όσοι δεν την ξέρετε, σε λίγο καιρό που θα έχουµε παντού
δωρεάν wifi , αναζητήστε την στο google.

Έρχεται, κάποτε, η ώρα που πρέπει να αποφασίσεις……

Αν θα συνεχίσεις να ζεις σα ζεµένος σκλάβος στο ζυγό
αδίστακτων αφεντάδων.

Αν θα εξακολουθείς ν' ανέχεσαι να ληστεύει το µόχθο σου
έτσι ξεδιάντροπα µια άπληστη κλίκα εκµεταλλευτών.

Αν θα αποδεχτείς να βυθιστείς στην κινούµενη άµµο της
ανεργίας και της απόλυτης ένδειας.

Αν αντί για µισθό ή σύνταξη, θα λαµβάνεις, πλέον, ένα
υποτυπώδες επίδοµα µιας, αµφίβολης, συντήρησης.

Αν αντί για παιδεία και υγεία, θα σου παρέχονται
τρισάθλια σχολεία-τρώγλες και ελεεινά ράντζα ενός
προαναγγελθέντος θανάτου.

Αν αντί για πολιτισµό θα σου χορηγούν σκευάσµατα
σάπιας υποκουλτούρας.

Αν θα δεχτείς, αντί για άνθρωπος µε σύγχρονες ανάγκες
και επιθυµίες να µετατραπείς σε µια φτηνή αναλώσιµη ύλη στα
γκέτο των ντόπιων και ξένων δουλεµπόρων.

Αν εσύ, τα παιδιά σου και τα παιδιά του διπλανού σου,
θα ζήσουν σ’ έναν εφιαλτικό κόσµο δίχως µέλλον και προοπτική,
εξαθλιωµένοι δούλοι σε ένα µεταλλαγµένο 21 ο µεσαίωνα.

Αν ο ηλικιωµένος γονιός σου, ο παππούς σου, ο
ανήµπορος γείτονάς σου, θα περάσει τα τελευταία του χρόνια
µέσα στην ταπεινωτική ανέχεια και τον εξευτελισµό. Τότε:
Σκέψου.

Aν σου αξίζει να σε µετατρέψουν σε ένα καταθλιπτικό
σκυµµένο ανθρωπάκι µε αυτοκαταστροφικές τάσεις ή αν θα
επιλέξεις να διεκδικήσεις µε το κεφάλι ψηλά ως περήφανος
µαχόµενος Άνθρωπος το δικαίωµά σου στην αξιοπρέπεια και τη
ζωή!

"Σκέψου και αποφάσισε, αν θα τολµήσεις να
σπάσεις την άτιµη την αλυσίδα ή αν θα αφήσεις αυτή να
γίνει ο βρόγχος σου που θα στραγγαλίσει κάθε σου όνειρο
και ελπίδα…".

Φυσικά για να γίνει αυτό θα πρέπει όλη η κοινωνία να
υπερβεί τις κοµµατικές, κοινωνικές, ρατσιστικές και όποιες άλλες
ιδέες – ιδεολογίες, την εµποδίζουν να ενωθεί για να σπάσει την
αλυσίδα µε την οποία µας στραγγαλίζουν καθηµερινά, και να
γράψουµε επιτέλους τα δικά µας πρωτοσέλιδα. Όχι για να
γράψουµε ιστορία, αλλά επειδή πρέπει να δώσουµε στα παιδιά
µας την δυνατότητα να το κάνουν αυτά.

Πάντσιος Γιώργος

Την Αλυσίδα ή την Αξιοπρέπεια;
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Νοέµβριος του
1 998. Ο Ουγκο Τσάβες
εκλέγεται Πρόεδρος της
Βενεζουέλας µε το
απίστευτο ποσοστό του
56,2%. Ένας χαρισµατικός
ηγέτης που αγαπήθηκε
από το λαό του όσο κανείς
άλλος. Κυβέρνησε την
χώρα του µε
αποφασιστικότητα, και
κατά τη διάρκεια της
προεδρικής του θητείας
προσπάθησε να αµβλύνει
τις κοινωνικές αντιθέσεις
και ανισότητες.

Συνδυάζοντας την
πολιτική ιδεολογία του
"Μπολιβαριανισµού"
(απελευθερωτικό κίνηµα
βασισµένο στις αρχές
του Σιµόν Μπολιβάρ) σε
συνδυασµό µε αυτό που
ο ίδιος αποκαλούσε
"Σοσιαλισµό για τον 21 ο
αιώνα", ο Τσάβες
επέβαλε νέο Σύνταγµα,
περιφερειακά δηµοκρατικά συµβούλια, την κρατικοποίηση µιας
σειράς στρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεων, και µε τα έσοδά
τους αύξησε τις κυβερνητικές παροχές στους τοµείς της υγείας
και της εκπαίδευσης, ενώ µείωσε το ποσοστό του πληθυσµού
που ζούσε κάτω από το όριο της φτώχιας. Αποµάκρυνε
επιτυχώς τη χώρα του από τη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ και
συνεργάστηκε στενά µε τις κυβερνήσεις της Κίνας, της Κούβας
και της Ρωσίας. Ο Τσάβες κατάφερε να διατηρήσει την πολύ
υψηλή δηµοφιλία του χρηµατοδοτώντας προγράµµατα κρατικής
πρόνοιας δια µέσου των εσόδων από την εκµετάλλευση των
πετρελαϊκών κοιτασµάτων. Σταθµός θεωρήθηκε η
κρατικοποίηση της πετρελαϊκής εταιρείας της Βενεζουέλας, µε
την ανάκτηση του ελέγχου σε τέσσερα έργα άντλησης αργού
πετρελαίου, αξίας δισεκατοµµυρίων δολαρίων.

Στις 2 Φεβρουαρίου του 1 999, ορκίζεται Πρόεδρος. Ο
αέρας των µεταρρυθµίσεων που φύσηξε στη Βενεζουέλα από
την πρώτη κιόλας εκλογή του Ούγκο Τσάβες και την ανάληψη
της προεδρίας, µπορεί να ξεσήκωσε σφοδρότατες αντιδράσεις
από τους επικριτές της πολιτικής του εντός και εκτός της χώρας
του και, ιδιαίτερα από την κυβέρνηση Μπους, όµως άλλαξε
ριζικά τη ζωή των φτωχών της Βενεζουέλας, που του χάρισαν
µια σειρά από συντριπτικές εκλογικές νίκες.

Κοινωνικές παροχές
Οι µεγάλες αλλαγές αφορούσαν κυρίως προγράµµατα

κοινωνικών παροχών και µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της υγείας,
της εκπαίδευσης και της στέγασης. Είχαν τη βάση τους στο
λεγόµενο «Σχέδιο Μπολιβάρ 2000».

Στην εκπαίδευση, υλοποιήθηκε ένα τεράστιο έργο για
την καταπολέµηση του αναλφαβητισµού, µε τη συνεργασία
250.000 δασκάλων και φοιτητών, που πέτυχε σε διάστηµα ενός
χρόνου να διδάξει γραφή και ανάγνωση σε ενάµισι εκατοµµύριο
άτοµα. Αλλά γενικότερη είναι η συνολική αναµόρφωση του
εκπαιδευτικού συστήµατος, και µάλιστα της βασικής
εκπαίδευσης, µε τη δηµιουργία παιδικών σταθµών και
δηµοτικών σχολείων στα οποία τα παιδιά παραµένουν ως το
απόγευµα και τους παρέχονται τρία γεύµατα την ηµέρα,
γεγονός που ώθησε τις φτωχές λαϊκές οικογένειες να στείλουν
µαζικά τα παιδιά τους στα σχολεία. Εκτός από τη διάθεση
κρατικών κονδυλίων, καθοριστική ήταν και η βοήθεια µε την
αποστολή εθελοντών από την Κούβα.

Οι πρωτοβουλίες στον τοµέα της υγείας εξασφάλισαν
για πρώτη φορά δωρεάν πρόσβαση φτωχών εργατών και

αγροτών σε υπηρεσίες υγείας. Πολλοί από τους
ανθρώπους αυτούς δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν
δει γιατρό. Αναλόγως θεαµατικά ήταν τα
αποτελέσµατα του προγράµµατος στέγασης,
ιδιαιτέρως στην πρωτεύουσα Καράκας, όπου το
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού ζούσε σε άθλιες
παραγκουπόλεις.

Όσον αφορά την ιδιοκτησία,
επιχειρήθηκαν µεταρρυθµίσεις και τέθηκε από την
πρώτη στιγµή ζήτηµα απαλλοτριώσεων της
µεγάλης γαιοκτησίας, όµως τα αποτελέσµατα ήταν
µικρότερα των αρχικών προσδοκιών, γιατί υπήρξε
µεγάλη αντίδραση από την πλευρά των
γαιοκτηµόνων.

Τον Απρίλιο του 2002, η κυβέρνηση του
Τσάβες ήρθε αντιµέτωπη µε τη µεγάλη απεργία
που κήρυξαν τα συνδικάτα. Περνώντας τον ύφαλο
της αυτοανακήρυξης στην προεδρία του Πέδρο
Καρµόνα και µε την αποκατάσταση της
κυβέρνησης Τσάβες, ξεκίνησε νέο µεγάλο κύµα
απεργιών, που διήρκεσε δύο µήνες.

Η εξωτερική πολιτική είναι επίσης ένας
τοµέας όπου η διακυβέρνηση Τσάβες άνοιξε µια
νέα σελίδα στη Λατινική Αµερική. Ο Ούγκο Τσάβες
όχι µόνο αντιστάθηκε στη δηµιουργία της
Αµερικανικής Ζώνης Ελεύθερου Εµπορίου, αλλά
και ανέπτυξε ένα ισχυρό µέτωπο διπλωµατίας
απέναντι στις Ηνωµένες Πολιτείες, ισχυροποιώντας

τους δεσµούς του µε την αποµονωµένη Κούβα. Επίσης,
εκµεταλλευόµενη τον πετρελαϊκό πλούτο της, η Βενεζουέλα
συνέστησε συµµαχίες στο πλαίσιο της «Εναλλακτικής
Μπολιβαριανής Λύσης για τη Λατινική Αµερική».

Εξελέγη τρεις φορές πρόεδρος της Βενεζουέλας µε
πολύ υψηλά ποσοστά. Η επανεκλογή του για τρίτη φορά
ερµηνεύτηκε από τον ίδιο ως ψήφος υπέρ του σοσιαλιστικού
του σχεδίου. «Ο λαός της Βενεζουέλας δεν ψήφισε εµένα.
Ψήφισε για ένα σοσιαλιστικό σχέδιο» είπε.

Ποιος ήταν όµως στ’ αλήθεια ο Ούγκο Τσάβες, ο
άνθρωπος που προσπάθησε µε τον δικό του -για κάποιους
αµφιλεγόµενο- τρόπο να αλλάξει τον κόσµο?

Ο Ούγκο Τσάβες γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου του 1 954.
Προερχόταν από πολύτεκνη οικογένεια, που ανήκε στην
εργατική τάξη. Ο Τσάβες ακολούθησε καριέρα αξιωµατικού και
εκπαιδεύτηκε στους αλεξιπτωτιστές. Μετά την ολοκλήρωση της
βασικής εκπαίδευσης στους αλεξιπτωτιστές συνεχίζει στο
στρατό, ενώ του επιτρέπεται να παρακολουθήσει µαθήµατα
πολιτικής επιστήµης στο πανεπιστήµιο του Καράκας, από όπου
όµως φεύγει χωρίς να πάρει κάποιο πτυχίο. Εκεί έρχεται σε
επαφή µε τον µαρξισµό, τον λενινισµό, την Κουβανική
Επανάσταση, τον Τσε και τον Αλιέντε, ενώ παθιάζεται µε τη ζωή
και το έργο του Μπολιβάρ, ηγέτη του Πολέµου της Ανεξαρτησίας
στην Λατινική Αµερική, του οποίου τους λόγους µαθαίνει απ'
έξω.

Το 1 983 ίδρυσε το «Μπολιβαριανό Επαναστατικό
Κίνηµα 200» και στις 4 Φεβρουαρίου του 1 992, µαζί µε το
«MBR-200», έκανε απόπειρα πραξικοπήµατος κατά του
προέδρου της Βενεζουέλας Κάρλος Άντρες Πέρες, στο οποίο
συµµετείχαν αρκετοί χαµηλόβαθµοι αξιωµατικοί µε αρχηγό τους
τον µετέπειτα πρόεδρο Τσάβες. Μετά την αποτυχία του
πραξικοπήµατος ο Τσάβες φυλακίζεται για δύο χρόνια,
ταυτόχρονα όµως αποκτά φήµη σε κάθε γωνιά της χώρας. Το
1 994, έλαβε αµνηστία από τον Πρόεδρο Ραφαέλ Καλντέρα, και
το «Μπολιβαριανό Επαναστατικό Κίνηµα 200» γίνεται πολιτικό
κόµµα µε το όνοµα «Κίνηµα για την Πέµπτη ∆ηµοκρατία».

Το 1 998, και ενώ έχει αποφυλακιστεί, ο Τσάβες ηγείται
του µετώπου Πατριωτικός Πόλος, τον οποίο συγκροτούν το
κόµµα του «Κίνηµα για την Πέµπτη ∆ηµοκρατία», το κόµµα
«Πατρίδα για Όλους» και το «Κίνηµα για τον Σοσιαλισµό».

συνέχεια στη σελίδα 7

Η Μπολιβαριανή ∆ηµοκρατία
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Άµεσα και χωρίς χρονοτριβές προχωράει σε µια
αριστερόστροφη, µε στοιχεία πατριωτισµού, πανεθνική
καµπάνια που στοχεύει στη φτωχή πλειοψηφία των
αστικών κέντρων και της επαρχίας. Χρησιµοποιώντας ως
βασικό σύνθηµα το «Για µια ειρηνική και δηµοκρατική
επανάσταση», καταφέρνει να αποκτήσει ισχυρό έρεισµα σε
ευρύτερα λαϊκά τµήµατα του πληθυσµού.

Τελικά ο λαοφιλής Τσάβες κατακτά, τον προεδρικό θώκο
µε το επιβλητικό ποσοστό του 56,2%.Στις 2 Φεβρουαρίου του
1 999, ορκίστηκε Πρόεδρος και διά δηµοψηφίσµατος
δηµιούργησε την Συντακτική Εθνοσυνέλευση. Ακολούθησε η
νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, µε το κόµµα του να
καταλαµβάνει 1 20 έδρες σε σύνολο 1 31 . Βάσει του νέου
Συντάγµατος, η χώρα µετονοµάστηκε σε «Μπολιβαριανή
∆ηµοκρατία της Βενεζουέλας», για να τιµηθεί ο ήρωας της
ανεξαρτησίας, Σιµόν Μπολιβάρ.

Ο Τσάβες ήταν ο µόνος ηγέτης χώρας, που
καθιέρωσε δική του τηλεοπτική εκποµπή την οποία
ονόµασε, «Alo Presidente» (Γεια σου πρόεδρε). Έτσι κάθε
Κυριακή στην κρατική τηλεόραση από τις 11 το πρωί έως τις 6
το απόγευµα µιλάει στον λαό του και δέχεται τα τηλεφωνικά
αιτήµατα των πολιτών, αναγγέλλει το πολιτικό του πρόγραµµα,
υπογράφει νοµοθετικές πράξεις, και ενηµερώνει για τα νέα
σχέδια της χώρας, ενώ δεν διστάζει συχνά να τα βάλει µε τη
∆ύση και βέβαια µε το µεγάλο εχθρό, την Αµερική, έχοντας
συχνά στο στόχαστρο τον Τζορτζ Μπους το νεότερο, τον οποίο
είχε κατά καιρούς χαρακτηρίσει "∆αίµονα", "κ. Κίνδυνο" και
"Γαϊδούρι". . .

Ο Ούγκο Τσάβες έχοντας ως ίνδαλµά του τον Σιµόν
Μπολίβαρ είχε πάντα ένα όνειρο: να κάνει τη Βενεζουέλα
µια απόλυτα σοσιαλιστική χώρα, όπου κανείς δεν θα ήταν
καλύτερος από κανέναν άλλο. Ο λαός δεν θα πεινούσε και
θα είχε ίσες ευκαιρίες. Το όνειρο αυτό υπηρέτησε ο Τσάβες
µέχρι και την τελευταία του αναπνοή.

Απόσπασµα από το Σύνταγµα της Μπολιβαριανής
∆ηµοκρατίας της Βενεζουέλας

ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο λαός της Βενεζουέλας, ασκώντας την δηµιουργική του

εξουσία και επικαλούµενος την προστασία του Θεού, το ιστορικό

παράδειγµα του Απελευθερωτή µας Σιµόν Μπολίβαρ και τον

ηρωισµό και τη θυσία των ιθαγενών προγόνων µας και των

προάγγελων και όσων σφυριλάτησαν µία πατρίδα ελεύθερη και

κυρίαρχη, µε τον ύψιστο σκοπό να επανιδρυθεί η Πολιτεία για να

θεµελιωθεί µία κοινωνία δηµοκρατική, συµµετοχική και

πρωταγωνιστική, πολυεθνική και πολυ-πολιτισµική σε ένα Κράτος

∆ικαίου, οµοσπονδιακό και αποκεντρωµένο, που να εµπεδώνει τις

αξίες της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της Ειρήνης, της

αλληλεγγύης, του κοινού αγαθού, της εδαφικής ακεραιότητας, της

συµβίωσης και της υπεροχής του νόµου για την παρούσα και τις

µελλοντικές γενεές, να διασφαλίζει το δικαίωµα στη ζωή, στην

εργασία, στον πολιτισµό, στην παιδεία, στην κοινωνική δικαιοσύνη

και στην ισότητα χωρίς καµία διάκριση ούτε εξάρτηση, να προωθεί

την ειρηνική συνεργασία µεταξύ των εθνών, να προωθεί και να

εδραιώνει την λατινοαµερικανική ολοκλήρωση σύµφωνα µε την αρχή

της µη παρέµβασης και της αυτοδιάθεσης των λαών, της καθολικής

και αδιαίρετης εγγύησης των ανθρώπινων δικαιωµάτων, του

εκδηµοκρατισµού της διεθνούς κοινωνίας, του πυρινικού

αφοπλισµού, της οικολογικής ισορροπίας και των περιβαλλοντικών

έννοµων αγαθών ως κοινή και αναντίρρητη κληρονοµιά της

ανθρωπότητας.

Ασκώντας την πρωτογενή του εξουσία (ο λαός) µέσω της

εκπροσώπισής του από την Εθνική Συντακτική Συνέλευση και µε

ελεύθερη ψήφο και δηµοκρατικό δηµοψήφισµα, θεσπίζει το ακόλουθο

ΣΥΝΤΑΓΜΑ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Άρθρο 1 . Η Μπολιβαριανή ∆ηµοκρατία της Βενεζουέλας είναι

αµετάκλητα ελεύθερη και ανεξάρτητη, και θεµελιώνει την ηθική της

κληρονοµιά και τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της

δικαιοσύνης και της διεθνούς ειρήνης στο δόγµα του Απελευθερωτή

Σιµόν Μπολίβαρ.Η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η κυριαρχία, η ασυλία,

η εδαφική ακεραιότητα και η εθνική αυτοδιάθεση, είναι αναντίρρητα

δικαιώµατα του Έθνους.

Άρθρο 2. Η Βενεζουέλα θεσπίζει το παρόν Σύνταγµα ως

δηµοκρατικό Κράτος κοινωνικού δικαίου που προασπίζεται ως

ύψιστες αξίες της έννοµης τάξης και των διαδικασιών της, τη ζωή, την

ελευθερία, την ισότητα, την αλληλεγγύη, τη δηµοκρατία, την

κοινωνική υπευθυνότητα και, γενικά, την υπεροχή των ανθρώπινων

δικαιωµάτων, την ηθική και τον πολιτικό πλουραλισµό.

Άρθρο 3. Το Κράτος έχει ως βασικούς σκοπούς του την

υπεράσπιση και την ανάπτυξη του ατόµου και τον σεβασµό της

αξιοπρέπειάς του, τη δηµοκρατική άσκηση της λαϊκής βούλησης, τη

δηµιουργία µίας κοινωνίας δίκαιης που να αγαπά την ειρήνη, την

προώθηση της ευµάρειας και της ευηµερίας του λαού και την

εγγύηση για την τήρηση των αρχών, των δικαιωµάτων και των

καθηκόντων που αναγνωρίζει και καθιερώνει το παρόν Σύνταγµα. Η

παιδεία και η εργασία είναι οι θεµελιώδεις διαδικασίες για την

επίτευξη των προαναφερθέντων σκοπών.

Άρθρο 4. Η Μπολιβαριανή ∆ηµοκρατία της Βενεζουέλας είναι

ένα Κράτος οµοσπονδιακό και αποκεντρωµένο στα πλαίσια που

καθιερώνει το παρόν Σύνταγµα, και διέπεται από τις αρχές της

εδαφικής ακεραιότητας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της

συµµετοχής και της συνυπευθυνότητας.

Άρθρο 5. Η κυριαρχία έγκειται αµεταβίβαστα στο λαό, ο

οποίος την ασκεί µε τον προβλεπόµενο τρόπο από το παρόν

Σύνταγµα και από το νόµο, και έµµεσα, µέσω της ψήφου, από τα

όργανα που ασκούν τη Λαϊκή Κυριαρχία. Τα όργανα του Κράτους

πηγάζουν από τη λαϊκή κυριαρχία και υπόκεινται σε αυτήν.

Άρθρο 6. Η κυβέρνηση της Μπολιβαριανής ∆ηµοκρατίας της

Βενεζουέλας και των πολιτικών φορέων που την αποτελούν είναι και

θα είναι πάντα δηµοκρατική, συµµετοχική, αιρετή, αποκεντρωµένη,

εναλλακτική, υπεύθυνη, πλειοψηφική και µε αιρετή θητεία.

Άρθρο 7. Το Σύνταγµα είναι ο ύψιστος κανόνας και το θεµέλιο

της έννοµης τάξης. Όλα τα άτοµα και τα όργανα που ασκούν τη Λαϊκή

Εξουσία υπόκεινται στο παρόν Σύνταγµα.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

τ η ς Β ε ν ε ζ ο υ έ λ α ς
συνέχεια από τη σελίδα 6
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G O O G L E W E B
D E S I G N E R

Εάν θέλετε να δηµιουργήσετε εύκολα
διαδραστικές ιστοσελίδες HTML5 για φορητούς και
επιτραπέζιους υπολογιστές, τότε κατεβάστε τον Web
Designer από την Google, δωρεάν. Ο Web Designer σας
επιτρέπει να χειριστείτε τον κώδικα σας σε έναν
ενσωµατωµένο επεξεργαστή κειµένου και να κάνετε
προεπισκόπηση τις δηµιουργίες σας στο πρόγραµµα
περιήγησης του υπολογιστή σας. Ο Web Designer
περιλαµβάνει ένα εργαλείο για ελεύθερο σχέδιο, ένα
χρονοδιάγραµµα για τα κινούµενα σχέδια σας, ένα 3D
interface χρησιµοποιώντας τη δύναµη του CSS3 και προ-
κατασκευασµένα εργαλεία, όπως γκαλερί, χάρτες και
ενσωµατωµένα βίντεο του YouTube.

Το Google Web Designer, είναι µια προηγµένη
εφαρµογή web που είναι χτισµένη µε HTML5 που σας
επιτρέπει να σχεδιάσετε και να κατασκευάσετε
διαφηµίσεις HTML5, ή και άλλο περιεχόµενο web,
χρησιµοποιώντας µια ολοκληρωµένη γλώσσα visual
και µε πλήρες interface. Χρησιµοποιώντας την δική σας
άποψη για το design στο Google Web Designer, µπορείτε
να δηµιουργήσετε ότι θέλετε χρησιµοποιώντας τα εργαλεία
σχεδίασης, κείµενο και 3D αντικείµενα, και µπορείτε να
δηµιουργήσετε κίνηση των αντικειµένων σε
χρονοδιάγραµµα. Μόλις τελειώσετε τη δηµιουργία
περιεχοµένου σας, το Google Web Designer εξάγει καθαρά
αναγνώσιµες τις HTML5, CSS3 και Javascript.

Επίσης, όταν δηµιουργείτε διαφηµιστικά µε το
Google Web Designer, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε µια
βιβλιοθήκη δικών του στοιχείων που σας επιτρέπει να
προσθέσετε γκαλερί εικόνων, βίντεο, εργαλεία δικτύου
διαφηµίσεων, και πολλά άλλα.

Η Προβολή κώδικα του Google Web Designer σας
επιτρέπει να δηµιουργήσετε σε CSS, JavaScript και XML,
αρχεία µε συντακτική επισήµανση και αυτόµατη
συµπλήρωση κώδικα, έτσι ώστε ο κώδικας να είναι πιο
εύκολο να γραφτεί από οποιονδήποτε, µε λιγότερα λάθη.

Βικτώρια Μαργαρίτη

Ηλεκτρικός Πύραυλος...
Αυτή η κατασκευή αυτή που μοιάζει με πύραυλο, είναι το Venturi VBB3 και

είναι το όχημα με το οποίο η γαλλική Venturi, (η οποία τα τελευταία χρόνια έχει
κάνει στροφή και ειδικεύεται στα ηλεκτρικά μοντέλα επιδόσεων), σκοπεύει να
καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, το
οποίο είναι στα 495 χλμ./ ώρα. Το ρεκόρ το έχει πετύχει και πάλι η Venturi με το
VBB2.5 και φιλοδοξεί ήδη από φέτος να το ανεβάσει στα 600. Και του χρόνου στα
700 και πάει λέγοντας.

Η επίσημη παρουσία του VBB3 έγινε στο αεροδρόμιο του Wendover στο Οhio, παρουσία του πρίγκιπα Αλβέρτου του
Μονακό και της συζύγου του. Στο όλο πρότζεκτ συνεργάζεται και το Ohio State University, ενώ οι πάντες είναι σε αναμονή
της 1ης προσπάθειας για την οποία απαιτούνται και άριστες καιρικές συνθήκες. Βάση του Venturi VBB3, είναι ένα
χωροδικτύωμα, κάθε ελεύθερος χώρος του οποίου έχει καταληφθεί από μπαταρίες, ενώ οι δύο διαθέσιμοι ηλεκτροκινητήρες
του αποδίδουν συνολικά 3.000 ίππους.

Οδηγός σε αυτήν την προσπάθεια επίτευξης ρεκόρ θα είναι ο έμπειρος Roger Schroer που κατέχει και το προηγούμενο
ρεκόρ.

Παλτατσίδης Βασίλης

Αντιηλεκτροπληξιακό
ρελέ ή

διακόπτης
διαρροής
έντασης
Είναι γενικά αποδεκτό ότι το ρεύµα γίνεται επικίνδυνο για

τον ανθρώπινο οργανισµό, όταν η τιµή της έντασής του είναι
πάνω από 50 mA.

Ο καλύτερος τρόπος για την αποφυγή του κινδύνου
ηλεκτροπληξίας είναι η εγκατάσταση ενός
αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ στην εκάστοτε ηλεκτρική
εγκατάσταση.

Η λειτουργία του αντιηλεκτροπληξιακού ρελέ βασίζεται στον
λεγόµενο διαφορικό µετασχηµατιστή.Το µαγνητικό πεδίο που
δηµιουργείται στον διαφορικό µετασχηµατιστή από τον κάθε
αγωγό της παροχής, τρεις φάσεις και ουδέτερος για τριφασική
παροχή ή µια φάση και ουδέτερος για µονοφασική παροχή, είναι
µηδενικό αν δεν υπάρχει διαρροή στην εγκατάσταση. Αν υπάρχει
διαρροή ρεύµατος πάνω από 30 χιλιοστά του αµπέρ (30mA) τότε
ενεργοποιείται ο µηχανισµός του ρελέ, από το µαγνητικό πεδίο
που δηµιουργείται, κόβοντας το ρεύµα σε όλα τα στοιχεία που
ακολουθούν το ρελέ σε χρόνο µικρότερο από 30 χιλιοστά του
δευτερολέπτου.

Όλα τα ρελέ αυτού του τύπου έχουν επάνω τους ένα
κουµπί - µπουτόν test για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας τους,
το οποίο πρέπει να πιέζεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή και πάντως τουλάχιστον µια φορά το εξάµηνο.

Στην αγορά
κυκλοφορούν και ρελέ
διαρροής έντασης µε
ευαισθησία στα 300 mA.
ΠΡΟΣΟΧΗ! αυτά δεν είναι
κατά της ηλεκτροπληξίας
και δεν πρέπει να
χρησιµοποιούνται ως
τέτοια.

Στην χώρα µας η ύπαρξή του είναι υποχρεωτική εδώ
και χρόνια µε προεδρικό διάταγµα.

Μπογιατζής Χρήστος



σελίδα 9

"Οργάνωση Γη -

Κέντρο της Γης"
Πως να ξεκινήσει να περιγράφει κάποιος την Οργάνωση

Γη (Κέντρο της Γης); Έχει τόσες δράσεις που δύσκολα µπορείς
να διαλέξεις σε ποια να σταθείς περισσότερο.

Η Οργάνωση Γη είναι µια νεοσύστατη ελληνική µη
κερδοσκοπική, µη κυβερνητική οργάνωση που
δηµιουργήθηκε το 201 0 και έχει έδρα στο ∆ήµο Ίλιου εντός
του Κτήµατος Βασιλίσσης. Βασικός της σκοπός είναι να
παρέµβει στους παράγοντες που καθορίζουν τον πολιτισµό
µας, προσπαθώντας, µέσω της ενηµέρωσης και της
εκπαίδευσης να αλλάξει την κουλτούρα όσων περισσότερων
κατοίκων της γης µπορεί. Στόχος είναι η σύγχρονη
αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών
θεµάτων.

Σε αυτό µου το άρθρο θα ήθελα να παραθέσω την
προσωπική µου εµπειρία περισσότερο παρά να περιγράψω
τυπικά τον χώρο ή τα δρώµενα. Πριν από αρκετό καιρό
βρέθηκα τυχαία µπροστά από µια ανάρτηση στο facebook στην
οποία η Οργάνωση Γη καλλούσε ανέργους που θα ήθελαν να
ασχοληθούν µε την γεωργία να αποστείλουν ένα µικρό
βιογραφικό περιγράφοντας περισσότερο τους λόγους για τους
οποίους θέλουν να
στραφούν σε αυτόν τον
κλάδο. Εγώ έχοντας
ξεκινήσει να καλλιεργώ τα
τελευταία δύο χρόνια στον
κήπο µου ενθουσιάστηκα και
φυσικά έστειλα το
βιογραφικό µου. Μετά από
κάποιο διάστηµα
ειδοποιήθηκα ότι θα λάβω
µέρος στο εκπαιδευτικό
σεµινάριο "Εισαγωγή στη
γεωργία". Από την πρώτη
µέρα που πήγα στο κτήµα
της Οργάνωσης έως και την
τελευταία ο ενθουσιασµός
µου ήταν αµείωτος. Βρήκα
εκεί άλλους 20 περίπου
ανθρώπους σαν κι εµένα που ο καθένας είχε διαφορετικό λόγο
να βρίσκεται µαζί µας, πολλοί µάλιστα ήταν έτοιµοι να
µετοικήσουν στην επαρχία µετά το τέλος του σεµιναρίου ώστε
να γίνουν καλλιεργητές σε επαγγελµατικό επίπεδο. Μας έκαναν
µια ξενάγηση ώστε να γνωρίσουµε το χώρο. Τα αµπέλια, οι
ελιές, οι φυστικιές, ο βιολογικός λαχανόκηπος, όλα µε
γοήτευσαν. Μετά άρχισε η εκπαίδευσή µας από τους
γεωπόνους. Η εκπαίδευση ήταν θεωρητική αλλά και πρακτική.
Στην πρακτική εκπαίδευση είµασταν όλοι τόσο ενθουσιασµένοι,
γιατί, προφανώς, ερχόµασταν σε επαφή µε τη φύση. ∆ύο µήνες
στην Οργάνωση θα µου µείνουν αξέχαστοι.

Η εµπειρία µου όµως αυτή δεν σταµάτησε σε ένα
σεµινάριο, παραµένοντας στο χώρο είδα και τις υπόλοιπες
δράσεις τους. Καθηµερινά γίνονται ξεναγήσεις σχολείων στο
χώρο ώστε τα παιδιά της πόλης να έρθουν σε επαφή µε τη
φύση, να δουν από κοντά τα άλογα του κτήµατος, να µάθουν
για τις µέλισσες, να δουν τα σπορεία µε τα νέα φυτά και να
καταλάβουν πως η ντοµάτα που τρώνε στη σαλάτα τους
δηµιουργείται από έναν µικρούλι σπόρο, να δουν την έκθεση
εντόµων, όπως και τα παραδοσιακά γεωργικά µηχανήµατα
1 9ου και αρχών 20ου αιώνα που υπάρχουν στο χώρο. Φυσικά
όλα αυτά δεν είναι ενδιαφέροντα µόνο για ένα παιδί αλλά και για
έναν ενήλικο. Στο χώρο λειτουργεί Οικοβιβλιοπωλείο &
Οικοκατάστηµα µε αντικείµενό του την συγκέντρωση και
παρουσίαση στο ευρύτερο κοινό αντικειµένων, βιβλίων και
περιοδικών που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τους
σύγχρονους κοινωνικούς και οικολογικούς προβληµατισµούς.

Εντύπωση µου έκανε και η κοινωνική προσφορά

της Οργάνωσης Γη. Τα προϊόντα του βιολογικού
λαχανόκηπου προσφέρονται σε δύο ιδρύµατα: το
κοινωφελές ίδρυµα «Θεοτόκος» και το Κέντρο Βρεφών «Η
Μητέρα». Κάθε Κυριακή έχει καθιερωθεί η "Συλλογική
Κουζίνα", χρησιµοποιώντας εποχικά προϊόντα από τον
βιολογικό λαχανόκηπο οι εθελοντές µαγειρέυουν και σερβίρουν
στους επισκέπτες ζεστό φαγητό, σαλάτες και συνοδευτικά µε
γέυσεις που θα σας θυµήσουν µόνο το φαγητό που έφτιαχνε η
γιαγιά στο χωριό και ψωµάκι που έψηνε στον φούρνο της στην
αυλή. Η µοναδική υποχρέωση µας είναι να πλύνουµε το πιάτο
µας µετά. Ταυτόχρονα στο χώρο διεξάγονται κι άλλες

εκδηλώσεις µουσικές ή εκπαιδευτικές,
ενώ τα µικρότερα παιδιά
απασχολούνται από εκπαιδευτικούς σε
παιχνίδι και κατασκευές.Οι δράσεις
είναι πολύ περισσότερες από αυτές
που έχω καταφέρει να σας περιγράψω
στο άρθρο µου.
Θέλω να ευχαριστήσω τις
εκπαιδεύτριες µας στο σεµινάριο που
παρακολούθησα, για τις γνώσεις που
µας µετέφεραν και για την τόσο καλή
συνεργασία τους, Χαριτίνη
Κοντοπούλου, Ιωάννα Κακαµπούκη
και Χρύσα ∆ρόντζα.

Πληροφορίες: Στο Κέντρο της Γης ( Λεωφόρος
∆ηµοκρατίας 67 Ίλιον, πλησίον Πάρκου Τρίτση)
http: //www.organizationearth.org/
https://www.facebook.com/www.ogi.gr?fref=ts

Κωνσταντίνα Κανελλοπούλου
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Στις μέρες μας γίνονται αρκετές συζητήσειςγια την εικόνα των άδειων ελληνικών γηπέδων. Ταελληνικά γήπεδα τα τελευταία χρόνια μετρούν όλοκαι περισσότερες άδειες κερκίδες και καθίσματα.Αυτό συμβαίνεισε όλα τααθλήματα πουείναι δημοφιλήστην Ελλάδα,όπως τοποδόσφαιρο, τομπάσκετ και τοβόλεϊ.

Οι αιτίες,πρώτα από όλα,εντοπίζονται στην οικονομική κρίση. Η αγοραστικήκαι καταναλωτική δύναμη των Ελλήνων έχει μειωθείσημαντικά τα τελευταία χρόνια, λόγω της συνεχούςσυρρίκνωσης των εισοδημάτων τους. Αποτέλεσμαείναι οι φίλαθλοι να μην μπορούν εύκολα ναπαρακολουθήσουν τα παιχνίδια των αγαπημένωντους ομάδων. Οι ομοσπονδίες των αθλημάτων,μάλιστα, δεν έχουν κάνει σχεδόν καμιά μείωση σταεισιτήριά τους, τα οποία είναι από τα ακριβότεραστην Ευρώπη. Σύμφωνα με μια έρευνα πουδημοσιεύτηκε πρόσφατα στο ποδοσφαιρικό sitesport24.gr, o μέσος όρος ενός εισιτηρίου τουελληνικού πρωταθλήματος είναι 34 ευρώ, ενώ στηΓερμανία είναι 30, στην Ιταλία 21, στην Γαλλία 19και στην Πορτογαλία μόλις 10! Οι μόνες ακριβότερεςχώρες ως προς την αγορά των εισιτηρίων είναι ηΑγγλία (49 ευρώ κατά μέσο όρο) και η Ισπανία (51ευρώ), που όμως είναι χώρες με μακράποδοσφαιρική ιστορία. Επιπλέον οι υπηρεσίες και οιανέσεις που προσφέρουν τα ισπανικά και αγγλικάγήπεδα στους φιλάθλους είναι υψηλότατηςποιότητας, κάτι που δε συμβαίνει στα ελλιπώςοργανωμένα ελληνικά γήπεδα...
Μια άλλη αιτία της μείωσης της προσέλευσηςστα ελληνικά γήπεδα, είναι οι ακραία συμπεριφοράτων οργανωμένων οπαδών. Τα τελευταία χρόνια ηοικονομική κρίση έχει οδηγήσει και σε ηθικήκρίση, κάτι που καταλήγει στην έξαρση της βίας.Τα γήπεδα είναι ένας χώρος που, δυστυχώς,ενδείκνυνται για τέτοιες ακραίες συμπεριφορές. Οιυγιείς φίλαθλοι δεν έχουν τη δυνατότητα ναπαρακολουθήσουν ήρεμα τα παιχνίδια των ομάδωντους, αφού ανά πάσα στιγμή μπορεί να κινδυνεύσει ησωματική τους ακεραιότητα.
Ευχή μου είναι οι άνθρωποι που αγαπούναγνά τις ομάδες τους να καταφέρουν να γυρίσουνστα γήπεδα. Ο κυριακάτικος αγώνας έχει μακράπαράδοση στη χώρα μας και συνοδεύεται πάντα μεσυναισθήματα χαράς και ξενοιασιάς.Συναισθήματα που θα ήταν όμορφο ναξανανιώσουν οι Έλληνες φίλαθλοι.

Τσουτσόγλου Μιχάλης

Σ Κ Ο Ρ Π Ι Ο Σ
23 Οκτωβρίου 21 Νοεμβρίου

(Κυβερνήτης Πλανήτης :Πλούτωνας)
Τα γενικά χαρακτηριστικάΌσοι ανήκουν στο ζώδιο τουΣκορπιού διακρίνονται πάνω απ' όλα για τη δύναμη τουχαρακτήρα τους. Φαίνονται άνθρωποι ήρεμοι και συχνά ηεμφάνιση τους είναι σοβαρή. Μέσα τους όμως, φωλιάζει μιαπεισματική θέληση, που τους κάνει να αψηφούν τα εμπόδια, τιςδυσκολίες και τις ανθρώπινες αντιδράσεις. Ένα βασικόγνώρισμα τους είναι ότι παίρνουν στα σοβαρά το κάθε τι πουτους ενδιαφέρει, δηλαδή τη ζωή τους, εκείνους που αγαπούν ήπου αντιπαθούν, τη γνώμη που έχουν οι άλλοι για αυτούς, τιςεπιδιώξεις τους. Ο χαρακτήρας τους χαρακτηρίζεται με τρειςλέξεις: Αντοχή, δυναμισμός, καθήκον και είναι αυτά πουαποτελούν τη βάση της προσωπικότητάς τους και παίζουν έναμεγάλο ρόλο στη ζωή τους. Άλλο γνώρισμά τους είναι τοπάθος, μεγαλουργούν μ' αυτό, αλλά φθάνουν και σεακρότητες. Αγαπούν με πάθος, αλλά έχουν απαιτήσεις και απόεκείνους στους οποίους αφοσιώνονται. Πολλοί από τοπεριβάλλον τους μένουν συχνά κατάπληκτοι μπροστά στησιγουριά τους και στο ότι, πράγματα ή καταστάσεις που οιάλλοι τα θεωρούν ακατόρθωτα, οι Σκορπιοί απλά και γρήγορατα πραγματοποιούν. Αλλοίμονο πάντως σ΄εκείνον που θα γίνειαντίπαλός τους. Ο Σκορπιός είναι κατάλληλος για επαγγέλματαπου αφορούν στο υποσυνείδητο και στην ανθρώπινη ψυχή.Προσπαθεί πάντα να αναλύει τα γεγονότα από τη ρίζα τους.Θέλει να νιώθει σε κάθε περίπτωση ότι το έργο του είναιπράγματι σημαντικό και χρήσιμο για την κοινωνία και τουςανθρώπους.

Μερικά από τα επαγγέλματα που ταιριάζουν στονΣκορπιό είναι:Ντετέκτιβ, αστυνομικός, ανακριτής.Τοξικολόγος, ιατροδικαστής, γυναικολόγος, χειρούργος,χημικός, φυσικός.Ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής, ψυχαναλυτής,Αστρολόγος, θεολόγος, παπάς.Παλαιοπώλης, μασέρ.
Κανελλοπούλου Ντίνα
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Ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος"Κατεδαφιζόμεθα" είναι ένας νέος μεπνευματικές ανησυχίες, όνειρα καιφιλοδοξίες που δε βρίσκουν έδαφος γιαανθοφορία μέσα στο ψυχροπολεμικόκλίμα της δεκαετίας του '50 κι έπειτα.Δύσπιστος και σκωπτικός, παλεύει μέσακαι έξω από το περιβάλλον του,ανάμεσα στις συμπληγάδες μιαςδοσίλογης, ξενόδουλης δεξιάς και μιαςβαριά τρυματισμένης, μα πάνταδυναμικής αριστεράς. Αναζητάει μεπάθος τον εαυτό του και το στίγμα τηςεποχής του. Οργίζεται αμφισβητεί,παραπαίει, αρνείται να ξοδέψει τονενθουσιασμό του για ότι θεωρείξεπερασμένο και αποτυχημένο. Μαπροσέξτε τον, δεν είναι πάντα αυτό πουθέλει να λέει... Η πένα της ΔιδώςΣωτηρίου μας φέρνει κοντά στουςπροβληματισμούς και στις τραυματικέςεμπειρίες της γενιάς της κατοχής καιτης γενιάς του εμφυλίου, για να μαςζεστάνει τελικά με τη θέρμη τηςανθρωπιάς και της ελπίδας...

∆ ι δ ώ Σω τ η ρ ίο υ
Η ∆ιδώ Σωτηρίου (1 909-2004) ήταν µυθιστοριογράφος και

δηµοσιογράφος. Γεννήθηκε στο Αϊδίνι της Μικράς Ασίας, κόρη του

Ευάγγελου Παππά και της Μαριάνθης Παπαδοπούλου. Το 1 91 9

εγκαταστάθηκε µε την οικογένειά της στη Σµύρνη και µετά την καταστροφή

του 1 922 κατέφυγαν στην Ελλάδα. Στην Αθήνα ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες

σπουδές της µε δασκάλους µεταξύ άλλων τους λογοτέχνες Κώστα

Παρορίτη και Σοφία Μαυροειδή-Παπαδάκη. Φοίτησε στο Γαλλικό

Ινστιτούτο Αθηνών και το 1 937 παρακολούθησε για λίγους µήνες

µαθήµατα γαλλικής λογοτεχνίας στο πανεπιστήµιο της Σορβόννης. Από το

1 936 στράφηκε επαγγελµατικά προς τη δηµοσιογραφία. Συνεργάστηκε µε το περιοδικό "Γυναίκα"

(ως αρχισυντάκτρια) και τις εφηµερίδες "Νέος Κόσµος" και "Ριζοσπάστης" (αρχισυντάκτρια από το

1 944), ενώ κατά τη διάρκεια της γερµανικής κατοχής συνεργάστηκε µε τις Μέλπω Αξιώτη, Έλλη

Αλεξίου, Έλλη Παππά, Τιτίκα ∆αµασκηνού, Ηλέκτρα Αποστόλου, Χρύσα Χατζηβασιλείου και άλλες

ελληνίδες της αντίστασης. Πήρε µέρος στο συνέδριο της Κοινωνίας των Εθνών στη Γενεύη το 1 935,

όπου γνωρίστηκε µε τη σύντροφο του Λένιν, Αλεξάνδρα Κολοντάι, και στο ιδρυτικό συνέδριο της

∆ηµοκρατικής Οµοσπονδίας Γυναικών το 1 945 στο Παρίσι. Στη λογοτεχνία πρωτοεµφανίστηκε το

1 959 µε την έκδοση του µυθιστορήµατος "Οι νεκροί περιµένουν". Έργα της µεταφράστηκαν σε

πολλές ξένες γλώσσες. Ένα κοµµάτι του έργου της έχει γνωρίσει επιτυχία στο εξωτερικό, και

ιδιαίτερα στην Τουρκία. Η ∆ιδώ Σωτηρίου ανήκει στους έλληνες πεζογράφους του µεσοπολέµου. Το

έργο της κινείται στο πλαίσιο του ρεαλισµού µε έντονη την παρουσία του αυτοβιογραφικού στοιχείου

και της συναισθηµατικής συµµετοχής του συγγραφέως στις περιπέτειες των ηρώων της, και αντλεί

τη θεµατολογία του από τη µικρασιατική καταστροφή, την περίοδο του εµφυλίου και την µετά τον

εµφύλιο περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Με τα "Ματωµένα χώµατα" η Σωτηρίου εγκαινίασε την

πορεία της προς µια γραφή που συνδυάζει τη µυθιστορηµατική τεχνική µε µια προοπτική εξέτασης

των θεµάτων της από ιστορική σκοπιά, πορεία που συνέχισε και στα δύο επόµενα µυθιστορήµατά

της την "Εντολή", µε θέµα την υπόθεση Μπελογιάννη και το "Κατεδαφιζόµεθα". Τιµήθηκε µε το

βραβείο ελληνοτουρκικής φιλίας Αµπντί Ιπεκτσί, το 1 983, µε το Ειδικό Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας,

το 1 989, µε το Βραβείο της Ακαδηµίας Αθηνών, το 1 990 και µε τον Ταξιάρχη του Τάγµατος του

Φοίνικος, το 1 995. Το 2001 η Εταιρεία Συγγραφέων καθιέρωσε προς τιµήν της το βραβείο "∆ιδώ

Σωτηρίου", το οποίο απονέµεται "σε ξένο ή έλληνα συγγραφέα που µε τη γραφή του αναδεικνύει την

επικοινωνία των λαών και των πολιτισµών µέσα από την πολιτισµική διαφορετικότητα". Πέθανε στην

Αθήνα στις 23 Σεπτεµβρίου του 2004. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία της ∆ιδώς Σωτηρίου βλ.

Αλέξης Ζήρας, "Σωτηρίου ∆ιδώ", στο "Παγκόσµιο βιογραφικό λεξικό", τ. 9β, Αθήνα, Εκδοτική

Αθηνών, 1 988· Βαγγέλης Κάσσος, "∆ιδώ Σωτηρίου", στο "Η µεταπολεµική πεζογραφία· από τον

πόλεµο του '40 ως τη δικτατορία του '67", τ. Ζ΄, Αθήνα, Σοκόλης, 1 988, ∆ηµοσθένης Κούρτοβικ ,

"∆ιδώ Σωτηρίου", στο "Έλληνες µεταπολεµικοί συγγραφείς: ένας κριτικός οδηγός", Αθήνα, Πατάκης,

1 995 και Μιχάλης Μ. Μερακλής, ∆ώρα Μέντη, "Σωτηρίου ∆ιδώ" στο "Λεξικό νεοελληνικής

λογοτεχνίας", Αθήνα, Πατάκης, 2007. (Πηγή: Αρχείο Ελλήνων Λογοτεχνών, γεννηµένων από τον 1 8ο

αιώνα έως το 1 935, Ε.ΚΕ.ΒΙ . )

π ά μ ε θ έ α τ ρ ο ... "Η ΠΟΡΤΑ"
του Σταύρου Τσιώλη

Για 2η χρονιά παραστάσεων, οι Τσούκου Τσούκου παρουσιάζουν το έργο του Σταύρου Τσιώλη "Η Πόρτα" ή

"Ο σωρός των φασολιών". Μία σουρεαλιστική "τραγωδία της µαθηµατικής επιστήµης" που εκτυλίσσεται σε

ένα σκυλάδικο της παραλιακής. Ο Σταύρος Τσιώλης µετον ιδιαίτερο ποιητικό του λόγο, χρησιµοποιώντας

αποσπάσµατα από το βιβλίο του Απόστολου ∆οξιάδη «Ο θείος Πέτρος και η Εικασία του Γκόλντµπαχ»,

συνθέτει ένα έργο "για τους ανθρώπους που ονειρεύονται κάτι µεγαλύτερο από αυτό που µπορούν να

κατορθώσουν".«. .µε τις σηµερινές συνθήκες δε φτάνει η αγάπη, Ρούλη! . .» ΠΟΡΤΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ (ΝΥΧΤΑ). Ο πορτιέρης Ρούλης, καθηγητής µαθηµατικών,

διωγµένος από τα σχολεία του κράτους µε την τροµερή κατηγορία των αποπλανήσεων των µαθητριών του, θα

συγκρουστεί µε το νεαρό ∆ηµητράκη, σεκιουριτά του µαγαζιού και αδερφό της πρώην µαθήτριάς του και

αγαπηµένης του. Μέχρι το ξηµέρωµα, η αναζήτηση της βαθύτερης ταυτότητας των προσώπων θα τους

οδηγήσει στην αποδοχή, τη φιλία και την απόγνωση του αναπόφευκτου τέλους.Οι Τσούκου µετά το «Neon.»

και το «Σουρελαϊκέν», έκαναν µόνο ένα µπάνιο, κοιµήθηκαν µόνο τρεις ώρες και µόλις έπεσε ο ήλιος και

δρόσισε, ανοίξανε την «Πόρτα» του Κυρίου Σταύρου Τσιώλη και σας προσκαλούν σε ένα Νυχτερινό Κέντρο ∆ιασκέδασης όπου η αντρική

φιλία, το ηθικά "νόµιµο", τα µαθηµατικά και τα ανθρώπινα όρια µπερδεύονται σουρεαλιστικά µέσα σε ήχους λαϊκών ασµάτων.«Βγες απ'τη

σκέψη µου, όλα σου µε πονούν, αφού µε άλλον τώρα ζεις.» Ζ. Μελάς

"Οι ποιητές µπορούν να ονειρεύονται. Γι' αυτό στην "Πόρτα" ο Ρούλης καταπιάνεται µε ένα µεγάλο πρόβληµα, άλυτο στην
ανθρωπότητα, όπως είναι η απόδειξη της θεωρίας του Γκόλντµπαχ- µε βοήθησε τροµερά ο "Θείος Πέτρος και η εικασία του
Γκόλντµπαχ" του Απόστολου ∆οξιάδη. Ο Ρούλης είναι ένας καθηγητάκος µαθηµατικών σε νυχτερινό γυµνάσιο της οδού Αχαρνών,
διωγµένος, ο οποίος για λόγους αγάπης θέλει να πάρει το βραβείο Νόµπελ λύνοντας την εικασία του Γκόλντµπαχ. Και συντρίβεται.
Είναι οι µικροίδηµιουργοίπου ονειρεύονται το Εβερεστ, αλλά το πιο πολύ που µπορούν να ανέβουν είναι το Μαίναλον. Αυτοί είναι
οι ήρωές µου".
Σταύρος Τσιώλης



Το Π ο λ υ τ ε χ ν ε ίο σ τ η ν τ έ χ ν η
Ο Τάσσος (1 91 4-1 985), καλλιτεχνικό όνοµα του Αναστασίου Αλεβίζου, είναι ένας από τους µεγαλύτερους Έλληνες χαράκτες.

Η καλλιτεχνική του δηµιουργία ξεκινάει την περίοδο του Μεσοπολέµου και της δικτατορίας του Μεταξά, συνεχίζει την περίοδο του Β
Παγκοσµίου Πολέµου, του Εµφυλίου Πολέµου, της ρευστής µετεµφυλιακής περιόδου, της δικτατορίας των Συνταγµαταρχών (1 967-
1 974) και ολοκληρώνεται την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Στο έργο του αντανακλώνται εικόνες από τα πολιτικά και κοινωνικά
γεγονότα που σηµάδεψαν την ιστορία του ελληνικού κράτους και τις ζωές των Ελλήνων. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η χαρακτική του
περιέχει βαθύτατα πολιτικό και κοινωνικό µήνυµα. Ο καλλιτέχνης µε τις µαύρες-λευκές µορφές και φόρµες που χαράσσει κυρίως σε
ξύλο διαµαρτύρεται, καταγγέλλει, εκφράζει αγωνία, πόνο, οργή, καλεί σε αγώνες για τη δηµοκρατία και τη δικαιοσύνη. . .και κυρίως
θυµάται. . . Το έργο του είναι η ζωντανή µνήµη για εκείνους που αγωνίστηκαν και θα αγωνίζονται. . . Αφού, λοιπόν, πλησιάζει και πάλι η
επέτειος για το Πολυτεχνείο και επειδή είναι αναγκαίο να επανανοηµατοδοτήσουµε τη µνήµη της, σας παρουσιάζω µία σύνθεση του
διακεκριµένου χαράκτη µε θέµα τους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, τους αγωνιστές κάθε εποχής. . .

Αγωνιστές.
Λεπτοµέρεια από τη σύνθεση
17 Νοεµβρίου 1973 για το
Πολυτεχνείο. 1973-1975.
Φωτογραφία που απεικονίζει τον χαράκτη Tάσσο να δουλεύει τη σύνθεση µε τον τίτλο

1 7 Νοεµβρίου 1 973 για το Πολυτεχνείο. Η σύνθεση άρχισε να δουλεύεται στις 20

Νοεµβρίου 1 973 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέµβριο του 1 975. Πρόκειται για

µνηµειακών διαστάσεων χαρακτικό που ο καλλιτέχνης εµπνεύστηκε από την αντίσταση

των φοιτητών εναντίον της Χούντας στο Πολυτεχνείο τον Νοέµβριο του 1 973.




