
Το μήνυμα της 28ης Οκτώβριου
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ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες οργανώθηκε, επικράτησε και λειτουργεί, ένα κοινωνικό σύστηµα

παγκόσµιας επικράτησης και ισχύος που ονοµάζετε παγκοσµιοποίηση.

Όλο και συχνότερες είναι οι

εντάσεις ανάµεσα σε

Τσιγγάνους που ζουν σε

καταυλισµό στα όρια του

∆ήµου Ταύρου και σε

Πακιστανούς
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σελιδα 4

Η πλέον αποφασιστική µάχη που έδωσε ο

Μέγας Αλέξανδρος εναντίον των Περσών.

Συνήφθη την 1 η Οκτωβρίου 331 π.Χ. στα

Γαυγάµηλα, µία πεδινή περιοχή, την οποία

µπορούµε να την προσδιορίσουµε σήµερα

µεταξύ Μοσούλης και Αρµπίλ στο Ιράκ.
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ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΓΙΑ

ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΕ ∆ΥΟ

ΛΕΠΤΑ

Πριν από λίγους μήνες
κυκλοφόρησε μια καινούργια
συσκευή που ονομάζεται

φορητός αναλυτής αίματος 
ηλεκτρολυτών  βιοχημικών

και ανοσολογικών
παραμέτρων
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΠΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣΚΑΙ ΑΛΛΑ.

Η ΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK: 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ (ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)

ΤΑ∆ΑΧΤΥΛΑ ΜΑΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ MOUSE

O χειρισµός των υπολογιστών εδώ και αρκετές δεκαετίες, έχει παραµείνει ολόιδιος, δηλαδή επιτυγχάνεται µέσω πληκτρολογίου και

ποντικιού ή αλλιώς mouse.
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ΑΥΤΟ ΠΟΥ
ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ

Νοµίζω ότι χρειαζόµαστε
κάτι για να µας σοκάρει.

Ένα τόσο µεγάλο
ταρακούνηµα που όµοιο
του να µην έχει ξαναβιώσει

ποτέ, κανένα. . . . . . . . . . .
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ΣΤΟ ΠΛΟΙΟ
ESTELLE

ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΓΑΖΑ,
ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ
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ΤΑΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ
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ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΣΤΟΝ
ΤΑΥΡΟ

Εφηµερίδα 1 ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Ταύρου
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ΤΩΝ ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ



ΣΕΛΙ∆Α 2

Ο ηρωικός αγώνας της Ελλάδος εναντίον του Άξονα, κατά τους
επτά συνολικά µήνες του ελληνοϊταλικού και ελληνογερµανικού

πολέµου (28 Οκτωβρίου 1 940- 31 Μαΐου 1 941 ) αποτελεί
αναµφισβήτητα µία από τις ενδοξότερες σελίδες της ελληνικής
ιστορίας. Έχει όµως και ιστορική σηµασία ευρύτερη, γιατί

επηρέασε πολλαπλά την εξέλιξη του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου
και συνέβαλε κρίσιµα στην έκβασή του.

Η απόφαση για την επίθεση κατά της Ελλάδας ελήφθη στις 1 5
Οκτωβρίου 1 940 από το Ιταλικό Πολεµικό Συµβούλιο, παρουσία

του Μουσολίνι και παρά τις αντιρρήσεις πολλών από τους
παρισταµένους για την προχειρότητα µε την οποία

αντιµετωπιζόταν η επιχείρηση. Ο «Ντούτσε» ήθελε µία νίκη για
να µπει στο µάτι του Χίτλερ, που είχε εκφράσει τις επιφυλάξεις
για µία επίθεση κατά της Ελλάδας. Πίστευε ότι η χώρα µας ήταν
ο εύκολος στόχος. «Το µόνο µας εµπόδιο είναι οι λασπωµένοι
δρόµοι» τον είχαν διαβεβαιώσει οι επιτελείς του. Ως ηµέρα της
επίθεσης ορίσθηκε η 26η Οκτωβρίου, αλλά ο Μουσολίνι τη

µετέθεσε για τις 28 Οκτωβρίου, προκειµένου να συµπέσει µε τη
1 8η επέτειο της “Πορείας προς τη Ρώµη”, που έφερε τους

φασίστες στην εξουσία.
Στην Αθήνα έφθαναν σωρηδόν οι πληροφορίες για επικείµενη
ιταλική επίθεση. Στο Υπουργικό Συµβούλιο της 25ης Οκτωβρίου
ο Μεταξάς ενηµέρωσε τους υπουργούς του για την κατάσταση
και τους διαβεβαίωσε ότι η στρατιωτική προπαρασκευή της
χώρας είχε προχωρήσει ικανοποιητικά. Η αλήθεια ήταν ότι η
χώρα µας ήταν σχεδόν ανοχύρωτη προς την πλευρά της

Αλβανίας και µε ελλιπείς στρατιωτικές δυνάµεις, καθώς το βάρος
είχε δοθεί στα σύνορα µε τη Βουλγαρία.

Τα άσχηµα µαντάτα δεν άργησαν. Στις 3 τα ξηµερώµατα της
∆ευτέρας 28ης Οκτωβρίου, ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην

Αθήνα, Γκράτσι θα συναντηθεί τελικά µε τον Μεταξά, αλλά για να
του επιδώσει στο σπίτι του στην Κηφισιά τελεσίγραφο, µε το

οποίο ο Μουσολίνι απαιτούσε από την Ελλάδα να µην εµποδίσει
το στρατό του να καταλάβει ορισµένες στρατηγικές θέσεις στη
χώρα µας. Η κυβέρνηση των Αθηνών είχε διορία τρεις ώρες για

να δώσει την απάντησή της. «Λοιπόν, Κύριέ µου έχουµε
πόλεµο!». Με αυτές τις φράσεις ειπώθηκε το ΟΧΙ από τον

Μεταξά.
Οι Ιταλοί δεν περίµεναν την εκπνοή του τελεσιγράφου. Ο
αρχιστράτηγος Βισκόντι Πράσκα έδωσε την εντολή για

προσβολή των ελληνικών θέσεων από τις 5 το πρωί. Στις 9:30
το πρωί πραγµατοποιούνται και οι πρώτοι αεροπορικοί

βοµβαρδισµοί στον Πειραιά και το Τατόι δίχως συνέπειες, ενώ
στην Πάτρα θα υπάρξουν νεκροί. Βοµβαρδίστηκαν, ακόµη, η
∆ιώρυγα της Κορίνθου και η ναυτική βάση της Πρέβεζας. Το
απόγευµα της 28ης Οκτωβρίου ο Μουσολίνι γεµάτος καµάρι
ανακοίνωνε στο Χίτλερ, µε τον οποίον συναντήθηκε στη

Φλωρεντία, την επίθεση κατά της Ελλάδας.

Το ΟΧΙ γίνεται δεκτό µε πρωτοφανή ενθουσιασµό απ' όλο τον
ελληνικό λαό, που ξυπνά στις 6 το πρωί από τους συριγµούς
των σειρήνων και ξεχύνεται στους δρόµους, κρατώντας τη

γαλανόλευκη. Οι στρατεύσιµοι ετοιµάζονταν για το µέτωπο «µε
το χαµόγελο στα χείλη» και το ραδιόφωνο µετέδιδε διαρκώς το
περίφηµο πρώτο ανακοινωθέν του Γενικού Στρατηγείου: «Αι
ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάµεις προσβάλουν από της 5:30
πρωινής σήµερον τα ηµέτερα τµήµατα προκαλύψεως της

ελληνοαλβανικής µεθορίου. Αι ηµέτεραι δυνάµεις αµύνονται του
πατρίου εδάφους».

Το ΟΧΙ του 1 940, ως πολιτική πράξη, το είπε ο δικτάτορας
Μεταξάς, ο οποίος ενδεχοµένως να εξέφραζε τον ελληνικό λαό
περισσότερο από τη σύγχρονη κυβέρνηση, αλλά πιθανότατα η
απόφαση του βασίστηκε σε πολιτικά και όχι ηθικά τεκµήρια. Το
µεγάλο ΟΧΙ, ως ηρωική πράξη, το είπε όµως ο ελληνικός λαός,

ο οποίος έκανε και τις θυσίες.

Αν το ηθικό των Ελλήνων ήταν χαµηλό και η αγάπη τους για τη
χώρα τους µικρή, όσα πολιτικά ΟΧΙ και να έλεγε ο Μεταξάς, δε
θα µπορούσε να πείσει τους Έλληνες να πολεµήσουν, όπως
πολέµησαν. ∆ε θα µπορούσε να τους κάνει να αγνοήσουν τα
ανύπαρκτα εφόδια και τις πενιχρές δυνάµεις των Ελλήνων,

έναντι στους πανίσχυρους Ιταλούς και Γερµανούς. Όσα ΟΧΙ και
να έλεγε ο Μεταξάς δε θα µπορούσε να τους πείσει να
ακολουθήσουν το δύσκολο δρόµο της αντίστασης.

Οι Έλληνες του 1 940 δεν είχαν κάποια δηµοκρατική κυβέρνηση
όταν πήγαν να πολεµήσουν. ∆εν είχαν καλύτερο βιοτικό
επίπεδο. ∆εν είχαν τίποτα που να µην έχουµε εµείς. ∆εν

ενδιαφέρθηκαν για το αν είναι δίκαιο ή όχι να χάσουν τη ζωή
τους για το ΟΧΙ ενός δικτάτορα. ∆εν κρύφτηκαν πίσω από την
κακιά κυβέρνηση, ούτε άφησαν στα χέρια άλλων την τύχη τους.
Ριχτήκαν χωρίς δεύτερη σκέψη στη µάχη υπερασπιζόµενοι την
πατρίδα τους, χωρίς να σκεφτούν ότι το τίµηµα ήταν η ίδια τους

η ζωή.
Εµείς σήµερα πόσο µοιάζουµε τους προγόνους µας? Εγώ θα
έλεγα καθόλου, διότι βλέπουµε την χώρα µας να διαλύεται, τα
πάντα να καταρρέουν, κι εµείς στεκόµαστε σαν άβουλοι θεατές.
Απλώνουµε τα χέρια σαν επαίτες περιµένοντας άλλους να µας
σώσουν. Αν είχαν κάνει το ίδιο οι πρόγονοι µας, ίσως εµείς οι
νεότερες γενιές των ελλήνων να µην είχαµε απολαύσει το

πολύτιµο δώρο της ελευθερίας. Ίσως η βασικότερη διαφορά µας
µε την αντίστοιχη γενιά του ’40 είναι ότι λαός και η πολιτική

ηγεσία ήταν ενωµένοι και αντέδρασαν σαν µια γροθιά απέναντι
στον κατακτητή.

Σήµερα ο διχασµός είναι κάτι περισσότερο από εµφανής.
Έχουµε µια πολιτική ηγεσία που έχει παραδώσει άνευ όρων και
χωρίς καµιά αντίσταση την εθνική κυριαρχία της χώρα µας
στους σύγχρονους κατακτητές, και ένα λαό πολιτικά και

κοινωνικά διχασµένο, αδύναµο να αντιδράσει αποτελεσµατικά.
Καλούµαστε σήµερα να αναλάβουµε την ευθύνη, και ως λαός να
αντιδράσουµε µιµούµενοι τους προγόνους µας ενάντια στους
ντόπιους και ξένους κατακτητές. Είναι στο χέρι µας και ευθύνη
του καθενός από εµάς, να διατηρήσουµε την παρακαταθήκη
που µας άφησαν οι πρόγονοι µας, που θυσιάστηκαν για την
ελευθερία της πατρίδας µας. Το µήνυµα της 28η Οκτώβριου

παραµένει σήµερα επίκαιρο όσο ποτέ άλλοτε.

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ταφλανίδου Φιλοθέη



Η πλέον αποφασιστική µάχη που έδωσε ο Μέγας
Αλέξανδρος εναντίον των Περσών. Συνήφθη την 1 η
Οκτωβρίου 331 π.Χ. στα Γαυγάµηλα, µία πεδινή
περιοχή, την οποία µπορούµε να την προσδιορίσουµε
σήµερα µεταξύ Μοσούλης και Αρµπίλ στο Ιράκ.

Μετά τη νίκη του επί του ∆αρείου στην Ισσό (333 µ.Χ.),
ο Αλέξανδρος δεν επεδίωξε να καταδιώξει τον πέρση
βασιλιά. Αντ' αυτού, πορεύθηκε προς το Νότο, κατά
µήκος των παραλίων της Μεσογείου, και στη συνέχεια
προς τη Συρία. Τότε έστειλε τον Παρµενίωνα να
καταλάβει τη ∆αµασκό, όπου εφυλάσσοντο οι θησαυροί
της Αυτοκρατορίας. Οι θησαυροί αυτοί ήταν απολύτως
αναγκαίοι στους Μακεδόνες, καθώς θα έλυναν τα
οικονοµικά προβλήµατα της εκστρατείας.

Ο ∆αρείος, από την πλευρά του, έστειλε
απεσταλµένους στον Αλέξανδρο, µε σκοπό να τον
πείσουν να αφήσει ελεύθερη τη βασιλική οικογένεια, η
οποία είχε συλληφθεί µετά τη Μάχη της Ισσού και να
συναφθεί ειρήνη. Ο Αλέξανδρος τους υπενθύµισε ότι
είχε έλθει στην Ασία για να τους τιµωρήσει για τα
αδικήµατα που είχαν διαπράξει οι πρόγονοί τους κατά
των Ελλήνων και τους επισήµανε ότι αν ο ∆αρείος
ήθελε κάτι, καλά θα έκανε να έλθει αυτοπροσώπως και
να το ζητήσει από τον «Βασιλιά της Ασίας», όπως
αποκαλούσε τον εαυτό του.

Ο ∆αρείος έστειλε νέα πρεσβεία, µε σκοπό να του
προσφέρει 1 0.000 τάλαντα για την απελευθέρωση της
οικογένειάς του και να του παραχωρήσει την έκταση
από τον Ευφράτη ως τα µεσογειακά παράλια. Ο
Αλέξανδρος απέρριψε την πρόταση. Αναφέρεται,
µάλιστα, ότι ο στρατηγός του, Παρµενίων, του είπε:
«Εγώ θα δεχόµουν, αν ήµουν ο Αλέξανδρος». Και ο
Αλέξανδρος του απάντησε: «Και εγώ θα δεχόµουν, αν
ήµουν ο Παρµενίων». Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος
βάδισε κατά της Αιγύπτου, την οποία κατέλαβε χωρίς
µεγάλη αντίσταση και ίδρυσε την Αλεξάνδρεια το 331
π.Χ.

Ο ∆αρείος, αφού απέτυχε να εξευµενίσει τον
Αλέξανδρο, κατάλαβε ότι µόνο µε τα όπλα θα
µπορούσε να υπερασπίσει τη θνήσκουσα

αυτοκρατορία του. Συγκέντρωσε µια τεράστια
στρατιωτική δύναµη, αποτελούµενη από 1 .000.000
πεζούς και 40.000 ιππείς, αν
και οι αριθµοί αυτοί είναι υπερβολικοί. . . Το σίγουρο
είναι ότι ήσαν πολυπληθέστεροι των Μακεδόνων και
των συµµάχων τους, που αριθµούσαν 40.000 οπλίτες
και 7.000 ιππείς. Στο στρατό του ∆αρείου συµµετείχαν
20.000 έλληνες µισθοφόροι, ενώ δρεπανηφόρα άρµατα
και 50 πολεµικοί ελέφαντες συµπλήρωναν τον βαρύ
οπλισµό του.

Ο ∆αρείος διάλεξε την ανοιχτή πεδιάδα των
Γαυγαµήλων, προκειµένου να αντιπαρατεθεί για
δεύτερη φορά µε τον Αλέξανδρο. Εκεί, η τεράστια
περσική στρατιά θα µπορούσε να ελιχθεί µε άνεση και
να εκµεταλλευτεί τον όγκο της. Ο Αλέξανδρος έφθασε
στο πεδίο της µάχης στα τέλη Σεπτεµβρίου, αφού οι
δυνάµεις του διάβηκαν τον Τίγρη και τον Ευφράτη,
χωρίς να συναντήσουν την παραµικρή αντίσταση.

Στο πεδίο της µάχης, ο ∆αρείος µε τους επίλεκτους
οπλίτες του κάλυπταν το κέντρο της παράταξης του
περσικού στρατού. Στην αριστερή πτέρυγα είχαν
τοποθετηθεί το ιππικό, µε επικεφαλής τον σατράπη
Βήσσο, και τα δρεπανηφόρα άρµατα. Στα δεξιά, ο
σατράπης Μαζαίος είχε υπό τας διαταγάς του δυνάµεις
ιππικού και χιλιάδες µισθοφόρους, ανάµεσά τους και
τους Έλληνες. Ο Αλέξανδρος ανέλαβε τη δεξιά πτέρυγα
του στρατεύµατός του και ο Παρµενίων την αριστερή.

Ο Αλέξανδρος εφάρµοσε ένα νέο στρατήγηµα.
Προκάλεσε το ιππικό των Περσών να επιτεθεί πρώτο
προς την πλευρά του, µε σκοπό να εκµεταλλευθεί το
κενό που θα δηµιουργηθεί µεταξύ των γραµµών του
εχθρού και να επιτεθεί στο κέντρο της παράταξής τους,
όπου ευρίσκετο ο ∆αρείος µε τους επίλεκτους οπλίτες
του. Την υλοποίηση του σχεδίου θα αναλάµβαναν οι
φάλαγγες και το ιππικό των Εταίρων, που θα
σχηµάτιζαν µία µεγάλη σφήνα, µε τον ίδιο τον
Αλέξανδρο στην κορυφή.

Το σχέδιο εκτελέσθηκε κατά γράµµα και ο ∆αρείος
βρέθηκε αποµονωµένος, αφού ο Βήσσος, που κατείχε
την αριστερή πτέρυγα, αποκόπηκε και ετράπη σε φυγή.
Ακολούθησε ο ∆αρείος, τον οποίον, όµως, δεν
καταδίωξε ο Αλέξανδρος, καθώς επέλεξε να βοηθήσει
τον Παρµενίωνα, που αντιµετώπιζε προβλήµατα µε τον
Μαζαίο και τις δυνάµεις του. Όµως, ο πέρσης
σατράπης γρήγορα αντελήφθη το µάταιο της
προσπάθειάς του και υποχώρησε µε τις δυνάµεις του.

Οι Πέρσες άφησαν ανυπολόγιστο αριθµό νεκρών επί
του πεδίου της µάχης, ενώ οι Μακεδόνες από 1 00 έως
3.000, σύµφωνα µε τις διάφορες πηγές. Οι άνδρες του
Αλέξανδρου πήραν ως λάφυρα 4.000 τάλαντα από τη
σκηνή του ∆αρείου, το άρµα του και το προσωπικό του
τόξο, καθώς και τους πολεµικούς ελέφαντες, που δεν
έπαιξαν κανένα ρόλο στη µάχη.

Ο Αλέξανδρος µπήκε θριαµβευτικά στη Βαβυλώνα και
ανακηρύχθηκε «Μεγάλος Βασιλεύς». Ο ∆αρείος
κατέφυγε στα βουνά της Μηδίας, µε σκοπό να
ανασυγκροτήσει τον στρατό του και να επιτεθεί εκ νέου
στον Αλέξανδρο. ∆εν πρόλαβε, καθώς ο Βήσσος, που
εποφθαλµιούσε το θρόνο, τον έπιασε αιχµάλωτο και
τον σκότωσε το 330 µ.Χ. Ήταν, όµως, αργά γι' αυτόν
.Ο Αλέξανδρος ήταν ο κυρίαρχος της Ασίας και της
Μεγάλης Περσικής Αυτοκρατορίας.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
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1 η ΟΚΤΩΒΡΗ 331 π.Χ. ΜΑΧΗ ΤΩΝ

ΓΑΥΓΑΜΗΛΩΝ
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Όλο και συχνότερες είναι οι εντάσεις ανάµεσα σε Τσιγγάνους που
ζουν σε καταυλισµό στα όρια του ∆ήµου Ταύρου και σε Πακιστανούς
που έρχονται στην περιοχή για να πουλήσουν παλιοσίδερα στις

µάντρες της περιοχής, επισηµαίνουν τοπικοί παράγοντες και κάτοικοι
της περιοχής. Η κατάσταση κινδυνεύει να ξεφύγει από τον έλεγχο,
θυµίζοντας τη βεντέτα ανάµεσα στις δύο εθνότητες που οδήγησε στη
δολοφονία δύο Πακιστανών τον περασµένο Απρίλιο έξω από τον
ΧΥΤΑΆνω Λιοσίων. Αφορµή και τότε είχε σταθεί η µοιρασιά της

παράνοµης εκµετάλλευσης σκουπιδιών της χωµατερής, κυρίως του
σκραπ.

Μεγάλα είναι και τα προβλήµατα του καταυλισµού µε την τοπική
κοινωνία καθώς, εκτός από το µείζον ζήτηµα της καύσης των
καλωδίων που απασχολεί ιδιαίτερα τον τοπικό πληθυσµό, σχεδόν
καθηµερινά είναι τα περιστατικά κλοπών και διαρρήξεων σε
εργοστάσια της περιοχής.
Ο καταυλισµός βρίσκεται σε καταπατηµένη έκταση επί της οδού
Σαλαµινίας. Όπως έχουν επισηµάνει υγειονοµικές υπηρεσίες που
ήλεγξαν τις συνθήκες διαβίωσης στην περιοχή, αυτές δηµιουργούν
κινδύνους όχι µόνο για την υγεία των ίδιων των Ροµά, αλλά και για τη
δηµόσια υγεία γενικότερα. Τα παιδιά του καταυλισµού είναι
ανεµβολίαστα. Το µέρος είναι γεµάτο σκουπίδια, αδέσποτα και
αρουραίους. ∆εν υπάρχει νερό και αποχέτευση.
«Το µεγάλο πρόβληµα είναι η ανεξέλεγκτη λειτουργία των
σκραπατζίδικων» λένε οι τοπικοί φορείς. ∆υστυχώς όµως, το µεγάλο
πρόβληµα δεν είναι ούτε οι τσιγγάνοι ούτε οι µάντρες µε το σκραπ.
Είναι η απουσία και η έλλειψη του κοινωνικού κράτους για άτοµα

που ζουν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, όπως οι τσιγγάνοι
η άλλες κοινωνικές οµάδες , οι οποίες περιθωριοποιούνται επίτηδες
από το σύστηµα.
Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε πρόσφατη έρευνα του Κέντρου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης «Ευρωεργασιακή», που
πραγµατοποιήθηκε για το βιοτικό και µορφωτικό επίπεδο των
τσιγγάνων που ζουν στη ευρύτερη περιοχή της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης, δεν είναι καθόλου τιµητικά για την χώρα µας. Το 99%
των ερωτηθέντων της έρευνας που ζουν στην Θεσσαλονίκη
δηλώνουν άνεργοι, ενώ πολύ µικρό είναι το ποσοστό εκείνο των
Αθίγγανων που δουλεύουν περιστασιακά ως ανειδίκευτοι εργάτες.
Παράλληλα το 92% των τσιγγάνων της Θεσσαλονίκης είναι
ανασφάλιστο, ενώ µόνο 1% έχει απολυτήριο γυµνασίου και 44% δεν
έχει φοιτήσει ποτέ σε κάποια τάξη του σχολείου. Τα ποσοστά
αναλφαβητισµού και ανεργίας είναι ακόµη πιο υψηλά στις γυναίκες.
Τόσο η έλλειψη στοιχειώδους παιδείας, όσο και τα µεγάλα ποσοστά
ανεργίας και απουσίας ιατροφαρµακευτικής ασφάλειας συµβάλλουν
ώστε να ζουν αποµονωµένοι και κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Μετά από τα παραπάνω ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί:
- Τι µέτρα σκοπεύει να λάβει το αρµόδιο Υπουργείο Εθνικής

Παιδείας και Θρησκευµάτων αναφορικά µε την εκπαίδευση των
Αθίγγανων που ζουν στην χώρα µας;
- Προβλέπεται ειδική καµπάνια ενηµέρωσης σχετικά µε τις

δυνατότητες εκπαίδευσης των παιδιών των Αθίγγανων, και
επαγγελµατικής κατάρτισης των ενήλικων αλλά αναλφάβητων
τσιγγάνων;
- Ποια είναι τα µέτρα κοινωνικής πολιτικής του αρµόδιου Υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναφορικά µε τις
δυνατότητες επαγγελµατικής αποκατάστασης των τσιγγάνων και
ασφάλισής τους;

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Κάνοντας µια βόλτα µε τα πόδια στο κέντρο της
Αθήνας, ανάµεσα στο πολύβουο πλήθος των
ανθρώπων που πάνε βιαστικά στις δουλειές τους ή
χαζεύουν τις βιτρίνες των πολυκαταστηµάτων, θα
συναντήσει κανείς φιγούρες στη θέα των οποίων οι
περισσότεροι αποστρέφουµε το βλέµµα µας. Είναι
µια «άλλη» κοινωνία συνανθρώπων µας που κάνανε
το δρόµο σπίτι τους ή διαβιούν σε ακατάλληλες
συνθήκες στέγασης. Είναι οι άστεγοι της Αθήνας.
Σύµφωνα µε στοιχεία από διάφορους φορείς που
δραστηριοποιούνται στην στήριξη των άστεγων
συµπολιτών µας, περισσότεροι από 20000 άνθρωποι
αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της έλλειψης στέγης ή
την απουσία επαρκών συνθηκών
στέγασης. H κοινωνική οµάδα των αστέγων
αποτελούταν παλαιότερα κυρίως από ψυχικά
ασθενείς, καθώς επίσης και από χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών, αποφυλακισµένους,
ευπαθείς οµάδες µεταναστών, προσφύγων, και
αλλοδαπών. Ωστόσο, µε το ξέσπασµα της
οικονοµικής κρίσης και τη ραγδαία αύξηση της
ανεργίας, εµφανίστηκε µια «νέα γενιά αστέγων», που
δεν συνάδουν µε την προαναφερθείσα κοινωνική
αναπαράσταση του αστέγου που συντηρείται από τις
κυρίαρχες κοινωνικές οµάδες του ευρύτερου
πληθυσµού. Άνθρωποι µετρίου ως υψηλού
µορφωτικού επιπέδου που µέχρι πρότινος
διατηρούσαν ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο,
µετατρέπονται από δυναµικά µέλη της κοινωνίας
στους σύγχρονους κοινωνικά αποκλεισµένους.

Οι άστεγοι είναι µια κοινωνική κατηγορία που
διακατέχεται από συναισθηµατικές ιδιαιτερότητες. Το
άγχος για την επιβίωση, ο φόβος που πηγάζει από
τον ασταθή τρόπο ζωής τους, η έλλειψη νοήµατος
στη ζωή, η µαταίωση των προσδοκιών τους και η
οριστική παραίτηση γίνονται οι καθηµερινοί τους
σύντροφοι. Ενοχές και ντροπή για τη κατάστασή
τους, κατάθλιψη και πιθανόν πένθος για την απώλεια
ενός πρότερου περισσότερο προνοµιούχου βίου
εκδηλώνονται συνήθως. Τέλος, δεν είναι καθόλου
σπάνια η εκδήλωση θυµού, επιθετικότητας και βίας
ενός άστεγου είτε ως προς τον εαυτό του είτε προς
τον κοινωνικό περίγυρο. Το άσχηµο είναι πως η
πολιτεία δεν ασχολείται καθόλου µε το ζήτηµα και την
δουλειά της (δυστυχώς) την κάνουν κάποιες
κοινωνικές οργανώσεις και συλλογικότητες. Σε λίγο
ξεκινάει ο χειµώνας και επειδή αυτοί οι συνάνθρωποί
µας βρίσκονται στον δρόµο, θα µπορούσε ίσως ο
καθένας από εµάς να συνεισφέρει µε τον τρόπο του.
Ίσως καθαρά και µόνον από τύχη να µην είµαστε
εµείς στην θέση τους (ακόµα).

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝ∆ΡΗΣ

ΤΙΣ 20.000 ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ!
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ

Το ιστιοφόρο Εstel le ξεκίνησε το ταξίδι του πριν από
περίπου δύο µήνες από τη Σουηδία, µε σκοπό να
σπάσει το ναυτικό αποκλεισµό και να µεταφέρει
ανθρωπιστική βοήθεια στην Λωρίδα της Γάζας. Στη
διαδροµή του πέρασε από 1 2 λιµάνια και µεταφέρει
πολίτες από τις σκανδιναβικές χώρες, την Ιταλία, την
Ισπανία, τον Καναδά, την Ελλάδα αλλά και το Ισραήλ.
Ανάµεσά τους και κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, τόσο
από την Ελλάδα, όσο και από τη Σουηδία, τη Νορβηγία
και την Ισπανία. Όπως ανέφερε ο Ντρορ Φέιλερ,
εκπρόσωπος του «ένα πλοίο για την Γάζα», το
ιστιοφόρο Estel le περικυκλώθηκε από έξι τουλάχιστον
στρατιωτικά σκάφη και στρατιώτες που φορούσαν
µάσκες προσπάθησαν να επιβιβαστούν στο πλοίο. Και
όλα αυτά σε διεθνή ύδατα, αν και κάποια ρεπορτάζ
κάνουν λόγο για αιγυπτιακά ύδατα. Η επέµβαση έγινε
στις 11 .30, σύµφωνα µε την ανακοίνωση, ενώ οι
Ισραηλινοί αναφέρουν ότι δεν θα το αφήσουν να
πλησιάσει περισσότερο από 1 2 ναυτικά µίλια στη Γάζα.
Η επικοινωνία έχει χαθεί και το σκάφος οδηγείται στο
λιµάνι του Άσντοτ. «Το Estel le δέχεται επίθεση αυτή τη
στιγµή, µόλις έλαβα µήνυµα µέσω τηλεφώνου»,
δήλωσε η Βικτόρια Στραντ εκπρόσωπος του σουηδικού
«Ένα καράβι για τη Γάζα».

Όπως αναφέρει η Jerusalem Post, o ισραηλινός
στρατός σε ανακοίνωσή του λέει πως «όταν οι
επιβάτες του πλοίου ξεκαθάρισαν ότι δεν θα
συνεργαστούν ούτε αποδέχονται την πρόσκληση να
πλεύσουν ως το λιµάνι του Ασντότ, αποφασίστηκε να
καταληφθεί το σκάφος και να µεταφερθεί στο Ασντότ»,
ενώ ξεκαθαρίζει ότι όταν φτάσουν στο λιµάνι, «οι
επιβάτες θα παραδοθούν στην αστυνοµία και τις
αρµόδιες αρχές». «Το πλοίο αναχαιτίστηκε σήµερα το
πρωί χωρίς να υπάρξουν βίαια επεισόδια. Οι
Στρατιώτες µας επιβιβάστηκαν στο πλοίο και το έθεσαν
υπό τον έλεγχό τους. Οι επιβαίνοντες δεν
αντιστάθηκαν», δήλωσε εκπρόσωπος του Ισραηλινού
στρατού. Το πλοίο ως φορτίο µετέφερε δύο
ελαιόδεντρα, σύµβολο ειρήνης και ζωής. Όµως το
κυρίως φορτίο του είναι 41 τόνοι τσιµέντο, ιατρικός
εξοπλισµός, αναπηρικά καροτσάκια, αλλά και παιδικά
βιβλία, παιχνίδια, µπάλες και θεατρικός εξοπλισµός.
Οι ισραηλινοί δεν λογοδοτουν σε κανέναν για τις
πράξεις τους και η διεθνής κοινότητα ξέρει να µιλάει
µόνο για την Συρία, την Αίγυπτο ή τέλος πάντων όποια
χώρα θέλουν να "µεταρρυθµήσουν" οι Η.Π.Α. Αξίζει να
σηµειώσουµε πως οι 4 Ισραηλινοί που επέβαιναν στο
ESTELLE, έχουν αποποιηθεί την εβραίκη θρησκεία και
υπηκοότητα τους.

ΝΙΚΟΣ ΚΑΝ∆ΡΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ

ΡΙΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΤΙΣΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣΠΡΑΞΕΙΣΤΟΥΣ

ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΛΟΙΟΥΜΕ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
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Πριν από λίγους µήνες κυκλοφόρησε µια καινούργια συσκευή που

ονοµάζεται φορητός αναλυτής αίµατος - ηλεκτρολυτών - βιοχηµικών

και ανοσολογικών παραµέτρων,παραγόντων πήξεως (ACT, PT. INR)

και καρδιακών δεικτών (CK-MB, Ctni, BNP, D-Dymer).

Ο αναλυτής λειτουργεί µε 2 αλκαλικές ή επαναφορτιζόµενες

µπαταρίες 9 Volt. ∆ιαθέτει ενσωµατωµένη φωτιζόµενη οθόνη και

εκτύπωση των µετρήσεων σε θερµικό εκτυπωτή µέσω υπέρυθρης

επικοινωνίας. ∆ύναται να φέρει ειδική βάση η οποία, αφ’ ενός µεν

φορτίζει συνεχώς τις µπαταρίες του αναλυτή, αφ’ ετέρου δε είναι το

µέσον για την επικοινωνία του αναλυτή µε τον εκτυπωτή.

Η τρίτη λειτουργία που παρέχει αυτή η βάση είναι η δυνατότητα

αναβάθµισης του λογισµικού του αναλυτή. Η αναβάθµιση

πραγµατοποιείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ κάθε 6 µήνες και σκοπός της είναι

να διορθώσει χρόνους και διαδικασίες των µετρήσεων. Επιπλέον

παρέχει την δυνατότητα στον αναλυτή να δεχθεί µελλοντικές

εξετάσεις. Ο αναλυτής αίµατος, αποθηκεύει στην µνήµη του µέχρι και

5.000 µετρήσεις, τις οποίες ο χρήστης δύναται οποιαδήποτε στιγµή

να τις ανακαλέσει. Κατά τη διαδικασία της µέτρησης, ο χρήστης

εισάγει τα δεδοµένα του ασθενούς (κωδικό αριθµό ή

ονοµατεπώνυµο), µέσω του πληκτρολογίου της συσκευής ή µέσω

ενσωµατωµένου ανιχνευτή γραµµικού κώδικα (bar code).

Είναι απλός στη χρήση του, δεν διαθέτει πνευµατικά κυκλώµατα και

ως εκ τούτου δεν υπάρχει περίπτωση να βουλώσει κανένα σωληνάκι

από πήγµα ή άλλο παράγοντα. ∆ιαθέτει πληθώρα επιλογών για

διάφορες µετρήσεις όπως αναφέρονται κατωτέρω. Είναι συνεχούς

ετοιµότητας (24ωρης) και τα αποτελέσµατα εξάγονται γρήγορα

(µέγιστος χρόνος περίπου 1 20 δευτερόλεπτα) απλά και ∆ΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ.

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

• CG8+ Κάλιο, Νάτριο, Γλυκόζη, Ασβέστιο, pH, pCO2, pO2,

Αιµατοκρίτης και υπολογιζόµενες

• EG7+EG6+ CG4+ Γαλακτικό

• G3+ pH, EC8+ Χλώριο

• 6+ Ουρία

• ΕC4+ Ε3+

• G Γλυκόζη

• Crea Κρεατινίνη

• ACTCEL Χρόνος ενεργοποιηµένης πήξης (CELITE)

• ACTKAOLIN Χρόνος ενεργοποιηµένης πήξης (KAOLIN)

• CtNi Καρδιακή τροπονίνη

• PT/INR Χρόνος προθροµβίνης

• CHEM8+ ασβέστιο

• ΒΝΡ Βήτα Νατριουρητικό πεπτίδιο

• CΚ-ΜΒ Κρεατοκινάση ΜΒ

• ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΕΣ ALT+ AST

• CHOLESTEROL HDL + LDL και άλλες.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΤΙΝΑ

Ελκώδης κολίτιδα, νόσος του Κρον (Crohn's disease),
καρκίνος του παχέως εντέρου. Ασθένειες που ταλαιπωρούν
εκατοµµύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. Οι παλαιές
εγχειρητικές µέθοδοι προκαλούσαν µεγάλη αναστάτωση στην
µετά την εγχείρηση περίοδο καθώς µετά την ολική, η
αφαίρεση µεγάλου τµήµατος, του παχέως εντέρου, έπρεπε νε
κουβαλάνε µαζί τους την «ντροπή» της ‘’ παρά φύσην έδρας ‘’ .
Σήµερα η ιατρική έχει προχωρήσει και εφαρµόζει µια νέα
µέθοδο.
Γίνεται µια εγχείρηση στην οποία αφαιρείται ολόκληρο το
παχύ έντερο και ουσιαστικά δεν υπάρχει πια πρόβληµα.
Παλαιότερα, µε την εγχείριση που γινόταν, ο ασθενής είχε
απαραίτητα ειλεοστοµία, δηλαδή "παρά φύση έδρα". Όµως τα
τελευταία χρόνια, βρέθηκε µια καινούργια τεχνική, που
ονοµάζεται εγχείριση πάουτς (pouch), µε την οποία αφαιρείται
όλο το παχύ έντερο χωρίς όµως να όµως να χρειάζεται "παρά
φύση έδρα". Με αυτό τον τρόπο ο ασθενής µπορεί να ζήσει µια
φυσιολογική ζωή, χωρίς να αντιµετωπίζει πλέον τα
προβλήµατα της ελκώδους κολίτιδας, ή τα ψυχολογικά και
άλλα προβλήµατα της "παρά φύση έδρας".
Επειδή όµως πρόκειται για µία δύσκολή εγχείρηση που
αρκετές φορές έχει αρκετές επιπλοκές, είναι πολύ σηµαντικό
να γίνεται µε µεγάλη προσοχή η επιλογή των ασθενών και
µόνο από χειρούργους που έχουν εξειδικευτεί σε αυτή την
τεχνική.
Τόσο σε εξειδικευµένα κέντρα στο εξωτερικό, όσο και σε
ορισµένα Νοσοκοµεία στην Ελλάδα, υπάρχει σηµαντική πλέον
εµπειρία σε αυτή την εγχείρηση, µε πολύ καλά αποτελέσµατα
µέχρι στιγµής.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΙΒΑΖΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΛΑ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΓΙΑΑΜΕΣΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΙΜΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΜΕΘΟ∆ΟΣ

ΠΑΟΥΤΣ
(POUCH)

Μία συσκευή υπόσχεται πως θα επιτρέπει στους χρήστες των υπολογιστών

να ελέγχουν και να χειρίζονται τα αντικείµενα στην οθόνη τους, κουνώντας

απλώς τα δάκτυλα των χεριών τους.

Για να πάρουµε τα πράγµατα από την «αρχή», έχουν περάσει σχεδόν 50

χρόνια από τότε που ο Douglas Engelbart, ένας µηχανικός στο Stanford

Research Institute, εφηύρε το πρώτο ποντίκι υπολογιστή. Από τότε, τα

πράγµατα παραµένουν σχεδόν αµετάβλητα, καθώς ακόµα και τα νέα

τεχνολογικά επιτεύγµατα, όπως οι οθόνες αφής, δεν έχουν διαταράξει τις

βασικές κινήσεις που κάνει ένα ποντίκι υπολογιστή.

Ωστόσο, τώρα τα πράγµατα δείχνουν να διαφοροποιούνται µε µία νέα

συσκευή που ονοµάζεται Leap, η οποία επιχειρεί να αλλάζει τα δεδοµένα

στο θέµα της αλληλεπίδρασης χρήστη-υπολογιστή, καθώς επιτρέπει τον

χειρισµό της οθόνης µε τις κινήσεις των δακτύλων.

Η συσκευή µπορεί να συνδεθεί σε οποιαδήποτε Windows ή Mac OS X

υπολογιστή. Χρησιµοποιεί ένα συνδυασµό υπέρυθρων LED και

αισθητήρων κάµερας 1 ,3-megapixel για την παρακολούθηση της κίνησης

των χεριών του χρήστη. Ειδικό λογισµικό µετατρέπει την εικόνα που

λαµβάνεται από τα χέρια, σε τρισδιάστατη απεικόνιση.

Η συσκευή είναι αρκετά µικρή ώστε να µπορεί να µπορεί να ενσωµατωθεί

σε φορητούς υπολογιστές και ταµπλέτες, το οποίο προγραµµατίζεται πως

θα συµβεί την ερχόµενη άνοιξη. Όταν η συσκευή µπει για τα καλά σε φάση

παραγωγής, εκτιµάται πως θα επιφέρει µία µικρή «επανάσταση», καθώς

µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εκατοντάδες εφαρµογές.

ΤΑ ∆ΑΧΤΥΛΑ ΜΑΣΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ MOUSE



Πώς θα σας φαινόταν εάν µπορούσατε να ξεφορτωθείτε όλα αυτά
τα ηλεκτρικά καλώδια που υπάρχουν στο σπίτι σας;
Ίσως να βρισκόµαστε ένα βήµα πιο κοντά σε αυτό δηλαδή στο να
απαλλαγούµε από αυτά τα ηλεκτρικά κυκλώµατα χάρη σε µια
καινοτοµία από τις Ηνωµένες Πολιτείες.
Τον Μάιο του 1 899 έως τις αρχές του 1 900 ο Τέσλα
πραγµατοποίησε µια σειρά από εντυπωσιακά πειράµατα στο
Κολοράντο Σπρινγκς. Έµεινε εκεί για ένα σχεδόν χρόνο και, αφού
µετέτρεψε έναν εγκατελειµένο στάβλο σε εργαστήριο, άρχισε να
πειραµατίζεται πάνω στην ασύρµατη µεταφορά ενέργειας. ∆εν
άργησε να κάνει µια σπουδαία ανακάλυψη: τα γήινα στατικά κύµατα
(terrestrial stationary waves). Στο Κολοράντο Σπρινγκς ο Τέσλα
διαπίστωσε πως, τόσο το έδαφος όσο και η ατµόσφαιρα της Γης,
ήταν καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού. Το διαπίστωσε αυτό µε τη
βοήθεια πειραµάτων κατά τη διάρκεια των οποίων δηµιούργησε
τεχνητές αστραπές µήκους σαράντα µέτρων, άναψε 200 λάµπες
ακουµπώντας τες απλά στο έδαφος και θέτοντας εκτός λειτουργίας
µηχανές σε απόσταση αρκετών χιλιοµέτρων! Ο Τέσλα αντιλήφθηκε
για πρώτη φορά πως η γη ήταν στην ουσία µια τεράστια
«ενεργειακή λίµνη», που µπορούσε να µεταφέρει κυµατικά τις
διαταραχές των ηλεκτρικών πεδίων σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της.
Επιστρέφοντας στη Νέα Υόρκη το 1 900 ο Τέσλα άρχισε να

κατασκευάζει στο Λονγκ Άιλαντ (Long Island) έναν πύργο για τη
µετάδοση σηµάτων µε ασύρµατο τρόπο σε ολόκληρο τον κόσµο. Η
αρχική χρηµατοδότηση (1 50.000 δολάρια) αυτού του σχεδίου στο
Γουόρντεκλιφ του Λονγκ Άιλαντ προήλθε από τον µεγαλοτραπεζίτη
Τζ. Πίερποντ Μόργκαν (J. Pierpont Morgan), ο οποίος εξασφάλισε µʼ
αυτόν τον τρόπο το 51% επί των δικαιωµάτων των ευρεσιτεχνιών
του Τέσλα πάνω στα νέα συστήµατα τηλεπικοινωνίας. Ο Τέσλα
φιλοδοξούσε να εγκαταστήσει ένα παγκόσµιο σύστηµα
επικοινωνίας, το οποίο θα µπορούσε να στέλνει µε ασύρµατο τρόπο
µηνύµατα, εικόνες, ήχους, νέα για τον καιρό και ειδήσεις σε
ολόκληρο τον κόσµο. Βέβαια ο Τέσλα πήγαινε ακόµη µακρύτερα και
οραµατιζόταν τη χρησιµοποίηση του συστήµατος του για την
ασύρµατη µεταφορά ενέργειας, κάτι που αναµφίβολα θα άλλαζε το
ρου της ανθρώπινης ιστορίας. Ωστόσο το σχέδιο εγκαταλείφθηκε
λίγα χρόνια αργότερα εξαιτίας διαφόρων προβληµάτων, αλλά
κυρίως επειδή ο Μόργκαν απέσυρε την οικονοµική υποστήριξή του.
Ενώ ο εφευρέτης του έστελνε απεγνωσµένα γράµµατα,
παρακαλώντας τον µεγαλοτραπεζίτη να τον βοηθήσει ώστε να φέρει
εις πέρας το µεγαλεπήβολο σχέδιο του, εκείνος του αρνήθηκε κάθε
βοήθεια, µε αποτέλεσµα το σχέδιο να σταµατήσει, και η ενεργειακή
εξέλιξη της ανθρωπότητας να πάρει άλλη κατεύθυνση, απʼ εκείνη
που οραµατίζονταν ο ροµαντικός Τέσλα.
Σήµερα, 1 00 χρόνια µετά, δυο καθηγητές από το πανεπιστήµιο
Μ. Ι .Τ. στην Μασαχουσέτη των Η.Π.Α. κατάφεραν να
πραγµατοποιήσουν το όνειρο του Τέσλα. Οι dr. Soljacic και Eric Giler
παρουσίασαν το αποκαλούµενο σύστηµα ασύρµατης ηλεκτρικής
ενέργειας, το Witricity. Έδειξαν ότι µπορούν να στείλουν ηλεκτρική
ενέργεια µέσω του αέρα σε απόσταση έξι µέτρων, σε µια λάµπα που
ανάβει χωρίς καλώδια, σε µια τηλεόραση, αλλά και να φορτίσουν
κινητά τηλέφωνα.
Ας δούµε πώς το κατάφεραν αυτό. Το ρεύµα µεταφέρεται σε µια
χάλκινη κεραία που µπορεί να κρυφτεί στον τοίχο, στο ταβάνι, η
ακόµα και στο πάτωµα. Παράγει ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, τα οποία
συλλέγει άλλη κεραία (δέκτης), για παράδειγµα υπολογιστή ή
τηλεφώνου, που µπορεί να φορτιστεί χωρίς καλώδια.
Χρειάζεται µία κεραία, και µετά κάθε συσκευή πρέπει να έχει το δικό
της δέκτη. Είναι ένα σχέδιο το οποίο µόλις ολοκληρωθεί, πραγµατικά
θα αλλάξει σε µεγάλο βαθµό την καθηµερινότητα µας. Επίσης, να
αναφέρουµε πως η συχνότητα στην οποία εκπέµπονται τα
συγκεκριµένα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, είναι τελείως αβλαβής για
τον άνθρωπο και γενικά για το περιβάλλον.

ΣΕΛΙ∆Α 7

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΥΤΟΣ, ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΤΑ..ΜΥΣΤΗΡΙΑ
(ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΗΛΗ)
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Νοµίζω ότι χρειαζόµαστε κάτι για να µας σοκάρει. Ένα τόσο µεγάλο
ταρακούνηµα που όµοιο του να µην έχει ξαναβιώσει ποτέ, κανένα
δηµοκρατικό κράτος.
Νιώθω πως µας χρειάζεται οπωσδήποτε ένα τέτοιο σοκ, ειδικά σε
επίπεδο κοινωνίας.
Ίσως να πρέπει να τα χάσουµε όλα και να πέσουµε χαµηλά. Πολύ
χαµηλά. Να µην υπάρχει ¨λίπος¨ να συντηρηθούµε.
Μπορεί τότε να αποφασίσουµε να οργιστούµε. Να οργιστούµε
πραγµατικά και όχι µόνο στα λόγια. Γιατί στα λόγια είµαστε όλοι καλοί.
Ακόµα και εγώ που γράφω αυτό το άρθρο. Με πολύ µεγάλη ευκολία
όλοι µας λέµε σχεδόν καθηµερινά: «οι 300 πρέπει να φύγουν µε
ελικόπτερο», ή «να δηµεύσουµε την περιουσία τους, να
φυλακιστούν, να µαστιγωθούν, να βασανιστούν, να γδαρθούν, να
τους κόψουνε ταX..κεφάλια» και άλλα πολλά σαδοµαζοχιστικά.
Το γεγονός είναι πως όλοι συµφωνούµε πως πρέπει να κάνουµε κάτι.
Πάντοτε όµως περιµένουµε αυτό το κάτι να το κάνουν οι άλλοι, ενώ οι
άλλοι περιµένουν µε την σειρά τους να το κάνουν πρώτα οι. .άλλοι
άλλοι. Ποτέ, µα ποτέ, εµείς ατοµικά δεν κάνουµε ποτέ κάτι για να
αλλάξουµε την κατάσταση. Γιατί ενώ είµαστε όλοι µέρη του
κοινωνικού συνόλου, στην ουσία θεωρούµε τους εαυτούς µας έξω
από αυτό. Γιατί όλοι είµαστε φοβισµένοι. Γιατί όλοι είµαστε ατοµιστές
και σκεφτόµαστε εγωιστικά, κρατώντας όσο περισσότερο µπορούµε
την µπάλα στα πόδια µας, κάνοντας ανούσιες ντρίπλες για να
φανούµε πιο πολύ από τους άλλους και το παιχνίδι τελικά τελειώνει
χωρίς να έχουµε σκοράρει. Το γεγονός είναι ότι όλοι περιµένουµε
από τους άλλους να λερώσουν τα χέρια τους κάνοντας την
βρωµοδουλειά και να καρπωθούµε την κατάλληλη στιγµή , τους
κόπους τους επειδή ότι κάνουν είναι για όλους µας. Έχουµε γίνει
λαπάδες, επαναστάτες του καναπέ στον οποίο βουλιάζουµε όλο και
περισσότερο µέρα µε την µέρα.
Ποιος όµως είναι ο λόγος που συµβαίνει αυτό;
Η απάντηση είναι πως η εντεινόµενη εξαθλίωση φέρνει ένα
απίστευτο φόβο. Τον φόβο που σφίγγει τις σακούλες από το
σουπερµάρκετ όταν περνάµε από τους πεινασµένους που ψάχνουν
τα σκουπίδια και µας κοιτούν κατάµατα, που κουµπώνουµε πάνω-
πάνω το µπουφάν µπροστά στον άστεγο που ξεπαγιάζει στο
παγκάκι, την κατάποση της γλώσσας µας όταν απολύεται ο
συνάδελφος µας και τα χρέη µας έχουν γιγαντωθεί, το κλείσιµο των
αυτιών µας όταν ακούγονται οι φωνές βοήθειας έξω από την πόρτα
µας. Το αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να κλειστούµε στα σπίτια µας,
στους τέσσερις τοίχους, στην απόλυτη «αλήθεια» της τηλεόρασης,
στον παραµορφωτικό φακό του διαδικτύου και στην εξαντλητική
αποµύζηση της καθηµερινότητας. Η αποκτήνωση σε µια διαρκή
ατοµική επιβίωση που σου λέει «άσε τώρα, δεν µπορώ έχω άλλες
σκοτούρες». Κι όταν το σύστηµα µε την εκάστοτε κυβέρνηση θα
γεννοβολά και θα σπέρνει τα νέα τέρατα, θα είµαστε όλοι φοβισµένοι
και παροπλισµένοι µέσα στους τέσσερις τοίχους µας. Ακόµα κι όταν
έρθουν για εµάς ο φόβος θα έχει ποτιστεί τόσο βαθιά που δεν θα
αντισταθούµε ούτε για τους εαυτούς µας, αλλά αποσβολωµένοι θα
κουλουριαστούµε για να µας «πάρουν» και εµάς. Μπροστά µας
απλώνεται ο νέος τρόµος, το νέο- καπιταλιστικό σύστηµα, που µας
σπέρνει τον φόβο να ονειρευόµαστε, να σχεδιάζουµε µια ζωή
αξιοπρεπή, µε βάση τις ανάγκες µας, να φοβόµαστε να γίνουµε
ενεργό κοµµάτι αυτής της κοινωνίας, να φοβόµαστε να ζήσουµε και
συνεχώς να αµυνόµαστε. Να περιµένουµε τους σωτήρες, να
εµπιστευόµαστε τα καθάρµατα του συστήµατος που µας καλούν στο
οφθαλµόν αντί οφθαλµού µέχρι να τυφλωθούµε όλοι και να χάσουµε
τον πραγµατικό θύτη που από µακριά απολαµβάνει την
ενορχήστρωση όλου αυτού του έργου. Πόσο µάλλον την νέα ασυλία
που απολαµβάνει.
Επειδή λοιπόν ένας εξαθλιωµένος λαός είναι πολύ πιο ευάλωτος, θα
συνεχίσουν την προσπάθεια τους για την πλήρη εξάρθρωση της
κοινωνικής συνοχής.
Αυτό λοιπόν που έχει σηµασία τώρα είναι να θυµηθούµε ξεχασµένες
έννοιες κι αξίες, όπως την κοινωνική και ανθρώπινη αλληλεγγύη, που
µας έχει λείψει. Να µη νιώθει κανείς µόνος, απροστάτευτος κι
αδύναµος απέναντι στη βαρβαρότητα µε την οποία συντρίβουν τις
ζωές µας.

Συνέχεια στη σελίδα 9

ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΙ
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ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ
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συνέχεια από τη σελίδα 8

Ας δείξουµε αλληλεγγύη ο ένας στον άλλο. Η αφύπνισή µας θα
ξεκινήσει, όχι επειδή µας παίρνουν τα λεφτά, αλλά εφόσον
ξανανιώσουµε άνθρωποι. Η κοινωνική αλληλεγγύη µάς έλειψε, το
εγώ µάς περίσσεψε, και αυτό ίσως ήταν µια από τις αφορµές που
µας έφτασαν εδώ. Ας αντισταθούµε σ' όλο αυτό που µας
επιβάλλουν, δείχνοντας και την ανθρωπιά µας, και παράλληλα ας
σταµατήσουµε να δεχόµαστε σαν πρόβατα ότι µας προωθούν. . . Κι
ας κατανοήσουµε ότι η αλληλεγγύη του ενός προς τον άλλο διώχνει
το φόβο, µας κάνει να αντιλαµβανόµαστε ότι εµείς είµαστε οι
δυνατοί, γιατί είµαστε οι πολλοί, κι έχουµε το δίκιο µε το µέρος µας.
Αφυπνιστείτε λοιπόν και σταµατήστε να βλέπετε τηλεόραση και να
ζείτε µέσω διαδικτύου. Πάρτε τηλέφωνο τους φίλους σας και βγείτε
έξω. Συζητήστε µεταξύ σας και απλώστε το χέρι στον διπλανό σας.
Οργανωθείτε. Όχι κοµµατικά η φυλετικά η µε τρόπο που µας
διαχωρίζει, αλλά µόνοι σας, µε τους φίλους σας, τους γείτονες σας,
τους συµµαθητές σας. Ίσως αργότερα αυτές οι µικρές οµάδες
γίνουν µια µεγάλη. Όλοι µαζί µπορούµε να καταφέρουµε πολλά, να
ανατρέψουµε πολλά, να αποφύγουµε πολλά και να
δηµιουργήσουµε πολλά. Σας περιµένω στους δρόµουςX..

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ

ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ: ΦΑΣΙΣΜΟΣ

Ο φασισµός δεν έρχεται απ’ το µέλλον

Καινούργιο τάχα κάτι να µας φέρει

Τι κρύβει µεσ’ τα δόντια του το ξέρω
Καθώς µου δίνει γελαστός το χέρι.

Οι ρίζες του το σύστηµα αγκαλιάζουν
Και χάνονται βαθιά στα περασµένα

Οι µάσκες του µε τον καιρό αλλάζουν
Μα όχι και το µίσος του για µένα.

Το φασισµό βαθιά κατάλαβέ τον.

∆εν θα πεθάνει µόνος, τσάκισέ τον!

Ο φασισµός δεν έρχεται από µέρος
Που λούζεται στον ήλιο και στ’ αγέρι!

Το κουρασµένο βήµα του το ξέρω
Και την περίσσεια νιότη µας την ξέρει.

Μα πάλι θε ν’ απλώσει σαν χολέρα

Πατώντας πάνω στην ανεµελιά σου

και δίπλα σου θα φτάσει κάποια µέρα

αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου.

Τα best sel lers της ελληνικής λογοτεχνίας,
σύµφωνα µε τα βιβλιοπωλεία Ιανός, είναι τα εξής:

1 . Το τελευταίο τσιγάρο, Μαντά Λένα (Εκδόσεις:
Ψυχογιός)

2. ∆έκα ετών, διαζευγµένη Ναζούντ Αλί, Al i Nojoud
(Εκδόσεις: Modern Times)

3. You speak greek, you just don’t know it,
Stefanides Annie (Εκδόσεις: Ιανός)

4. Συνδεδεµένοι, Τζέιµς Φάουλερ- Νικόλας
Χριστάκης (Εκδόσεις: Κάτοπτρο)

5. Λευκή ορχιδέα, Οικονόµου Καίτη (Εκδόσεις:
Ψυχογιός)

6. Το νησί, Χίσλοπ Βικτόρια (Εκδόσεις: ∆ιόπτρα)

7. Γιατί το Βυζάντιο, Αρβελέρ Γλύκατζη Ελένη
(Εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα)
8.
Ο άνθρωπος του τείχους, Βαξεβάνης Κώστας
(Εκδόσεις: Μεταίχµιο)

9. Ετυµολογικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής
Γλώσσας, Μπαµπινιώτης Γεώργιος (Κέντρο
Λεξικολογίας)

1 0. Τα εύρετρα, ∆ηµουλά Κική (Εκδόσεις: Ίκαρος)

Τα best sel lers της ελληνικής λογοτεχνίας,
σύµφωνα µε τα βιβλιοπωλεία Ελευθερουδάκης,

είναι τα εξής:

1 . Το τελευταίο τσιγάρο, Μαντά Λένα (Εκδόσεις:
Ψυχογιός)

2. Ασφαλιστικό ώρα µηδέν: Το µέλλον των
συντάξεων, Μητρόπουλος Αλέξης Π. (Εκδοτικός
Οίκος Α.Α. Λιβάνη)

3. Λευκή ορχιδέα, Οικονόµου Καίτη (Εκδόσεις:
Ψυχογιός)

4. Συνδεδεµένοι, Τζέιµς Φάουλερ- Νικόλας
Χριστάκης (Εκδόσεις: Κάτοπτρο)

5. Το στρατηγικό βάθος: Η διεθνής θέση της
Τουρκίας, Νταβούτογλου Αχµέτ (Εκδόσεις:
Ποιότητα)

6. Γιατί το Βυζάντιο, Αρβελέρ Γλύκατζη Ελένη
(Εκδόσεις: Ελληνικά Γράµµατα)

7. Logicomix, ∆οξιάδης Απόστολος Κ. (Εκδόσεις:
Ίκαρος)

8. Μερσέντες Χιλ, ∆ηµουλίδου Χρυσηίδα
(Εκδόσεις: Ψυχογιός)

9.Αργυρώ: Κάθε µέρα ελληνικά, Μπαρµπαρίγου
Αργυρώ (Εκδόσεις: Λυµπέρη)

1 0. Το ηµερολόγιο ενός σπασίκλα 4: Σκυλίσια ζωή,
Κίνι Τζεφ (Εκδόσεις: Ψυχογιός)

TOP 1 0 ΒΙΒΛΙΩΝ 1 2/1 0 – 1 9 /1 0
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∆ΩΡΕΑΝ

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ: "1 8 ΚΥΡΙΕΣ

ΕΝΟΧΕΣ ΓΙΑ ΦΟΝΟ"

1 8 Οκτωβρίου 201 2 . . . 28

Οκτωβρίου 201 2 | Booze

Cooperativa > Κέντρο Αθήνας

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΗ ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗ

1 8 Οκτωβρίου 201 2 | Βιβλιοπωλείο

Free Thinking Zone > Εξάρχεια –

Νεάπολη

Οι Εκδόσεις Πατάκη και το Free

Thinking Zone σας προσκαλούν την

Πέµπτη 1 8 Οκτωβρίου στις 7:00 µµ.

στον χώρο του βιβλιοπωλείου σε µια

συζήτηση µε τον συγγραφέα Βασίλη

Καραποστόλη µε θέµα "Η εποχή της

όρεξης. Ακολουθώντας τα ίχνη του

’60" µε αφορµή την κυκλοφορία του

οµώνυµου βιβλίου του.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ

ΚΑΤΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ:

"ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α"

1 8 Οκτωβρίου 201 2 . . . 1 8

∆εκεµβρίου 201 2 | Πολυχώρος

Πολιτισµού "∆ιέλευσις" > Κυψέλη

Ο Πολυχώρος Πολιτισµού

«διέλευσις» φιλοξενεί από την

Πέµπτη 1 8 Οκτωβρίου έως την Τρίτη

1 8 ∆εκεµβρίου την έκθεση

ζωγραφικής της Κάτιας Αναστασίου

µε τίτλο «Αναµνήσεις από την

Ελλάδα».

ΠΑΥΛΟΣ ΣΑΜΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΕΠΙ

ΧΑΡΤΟΥ"

1 8 Οκτωβρίου 201 2 . . . 1 2 Νοεµβρίου

201 2 | Skoufa Gallery > Κέντρο

Αθήνας

Μια νέα σειρά έργων που άφησε κατ

επιλογήν και για πρώτη φορά «Επί

χάρτου» παρουσιάζει ο Παύλος

Σάµιος στη γκαλερί Σκουφά.

"ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΕΝΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΘΡΥΛΟΥ"

ΑΠΟ ΤΟΥΣ WHITEBOX

1 7 Οκτωβρίου 201 2 . . . 1 5 Νοεµβρίου

201 2 | Ι∆ΡΥΜΑ Μιχάλης

Κακογιάννης > Ταύρος

Φοριέται η Κινηµατογραφική Τέχνη;

30 Έλληνες καλλιτέχνες συναντούν

τις εµβληµατικές µορφές του Μιχάλη

Κακογιάννη, εµπνέονται από τους

αισθητικούς του δρόµους και

δηµιουργούν σοφιστικέ ρούχα,

περίτεχνα κοσµήµατα αλλά και

χειροποίητες συνταγές οµορφιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ" -

ΕΝΑ ΣΦΙΧΤΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ.

Από ∆ευτέρα 1 5 Οκτωβρίου 201 2

ΒρIσάκι, Χώρος Τέχνης Και ∆ράσης

> Θησείο - Μοναστηράκι

Αλληλοδιδακτικά µαθήµατα:

Η ατοµική δηµιουργικότητα

παρακινείται σχεδόν πάντοτε από τη

δουλειά, τις ιδέες και τα επιτεύγµατα

των άλλων ανθρώπων.

Με τον όρο διδασκαλία εννοούµε τα

πάντα. Ένα σήκωµα του φρυδιού ή ο

τόνος της φωνής ενός δασκάλου ή

ένα βήµα χορού µπορεί να σου

διανοίξει ένα δρόµο ζωής, να ανοίξει

πόρτα. Αυτό ακριβώς θα γίνεται στο

Βρυσάκι, από 1 5 Οκτωβρίου. Τα

µέλη του ∆ικτύου του Fringe (η

εγγραφή είναι δωρεάν για όλους στο

www.fringenet.gr) θα µπορούν να

παρακολουθήσουν όσα µαθήµατα

επιθυµούν.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ: "Ω∆Η ΣΤΟ ΦΩΣ Ι -

ΝΕΟΤΕΡΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ" ΚΑΙ

"ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΧΝΗ"

1 2 Οκτωβρίου 201 2 . . . 01

∆εκεµβρίου 201 2 | Αστρολάβος

(∆εξαµενή) > Κέντρο Αθήνας

Την Παρασκευή 1 2 Οκτωβρίου

εγκαινιάζονται στην Αίθουσα Τέχνης

“Αστρολάβος- δεξαµενή”, η οµαδική

έκθεση ζωγραφικής, µε τίτλο : “Ωδή

στο Φως Ι - Νεότεροι καλλιτέχνες”

(στο κάτω επίπεδο της αίθουσας) και

η ατοµική έκθεση ζωγραφικής της

Νταίζης Περράκη, µε τίτλο :

“Ανθρώπινα ίχνη" (στο µεσαίο

επίπεδο της αίθουσας).

"ANYTHING - AND NOTHING - IS

RIGHT"

1 2 Οκτωβρίου 201 2 . . . 06 Νοεµβρίου

201 2 | ArtWall Project Space > Πλ.

Οµονοίας - Μεταξουργείο

Την έκθεση “Anything- and nothing -

is right”, παρουσιάζει Η book art &

game instal lations ως έργα τέχνης

που διέπονται απο συγκεκριµένους

κανόνες - ή και όχι - , ενώ εξετάζει το

βαθµό της ελευθερίας του θεατή να

καθορίσει το συµπέρασµα και το

αποτέλεσµα.Είναι το άτοµο

πραγµατικά ελεύθερο να καθορίσει

τις ενέργειές του; Ένα σύστηµα

µπορεί αποτελέσει όπλο µαζικής

χειραγώγησης, οι κανόνες του

µπορούν να αποσπάσουν τον

άνθρωπο από το κοινωνικοπολιτικό

γίγνεσθαι;

ΜΑΤΩ ΙΩΑΝΝΙ∆ΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΤΟΠΟΙ -

ΤΟΠΙΑ"

11 Οκτωβρίου 201 2 . . . 26

Οκτωβρίου 201 2 | Γκαλερί Της

Έρσης > Κέντρο Αθήνας

Η Γκαλερί της Έρσης παρουσιάζει

την ατοµική έκθεση της Μάτως

Ιωαννίδου µε τίτλο Τόποι - Τοπία. Η

νέα σειρά έργων αποτελείται από

ακουαρέλες, λάδια µικρών και

µεγάλων διαστάσεων καθώς και

έργα µικτής τεχνικής. Τα έργα

συνθέτουν ένα ιδιότυπο προσωπικό

λεξικό που δίνει έµφαση στους

οπτικούς και νοηµατικούς κώδικες

της φύσης και τη µαγεία που ασκεί

αυτή στην αντίληψη του ανθρώπου.

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

09 Οκτωβρίου 201 2 . . . 03 Νοεµβρίου

201 2 | Gallery 7 > Κέντρο Αθήνας

Την Τρίτη 9 Οκτωβρίου, η γκαλερί

«7» [Νέα ∆/νση: Σόλωνος, 20 &

Βουκουρεστίου] παρουσιάζει την

έκθεση ζωγραφικής του ∆ηµήτρη

Χατζόπουλου.που τον γνωρίζουµε

από το πως σατιρίζει, µέσω των

γελοιογραφιών του στην εφηµερίδα

«Τα Νέα», τις «πατάτες» που

διαπράττουν οι πολιτικοί µας.

GILBERT & GEORGE "LONDON

PICTURES"

04 Οκτωβρίου 201 2 . . . 1 5 Νοεµβρίου

201 2 | Bernier/El iades Gallery >

Θησείο - Μοναστηράκι

Η γκαλερί Bernier / El iades

εγκαινιάζει την Πέµπτη 4 Οκτωβρίου,

8.00 - 1 0.00 το βράδυ, τη νέα έκθεση

των Gilbert & George µε τίτλο

«London Pictures».

Το «δαιµόνιο» καλλιτεχνικό δίδυµο

από τη Βρετανία επιστρέφει στη

χώρα µας τρία χρόνια µετά την

τελευταία τους έκθεση στη γκαλερί

Βernier / El iades. Η νέα τους έκθεση

αποτελεί µέρος της ενότητας

«London Pictures», και περιλαµβάνει

µία σειρά έργων που δηµιούργησαν

αποκλειστικά για τη συγκεκριµένη

έκθεση στην Αθήνα. Στα νέα τους

µνηµειώδη έργα βλέπει κανείς

τίτλους από αφίσες και εφηµερίδες

που στο σύνολό τους, απεικονίζουν

τη θλίψη και την ανθρωπιά της ζωής

στη δυτική πλευρά του Λονδίνου.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ

"PARTHENON RISING"

02 Οκτωβρίου 201 2 . . . 1 0 Νοεµβρίου

201 2 | Kalfayan Galleries > Κέντρο

Αθήνας

Την Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 201 2, 20.00

έως 22.00, εγκαινιάζεται στην

Kalfayan Galleries, Χάρητος 11 ,

Κολωνάκι, Αθήνα, η ατοµική έκθεση

του Βασίλη Μπαλάσκα (Bil l

Balaskas), µε τον τίτλο ‘Parthenon

Rising’. Ο Βασίλης Μπαλάσκας

συνεχίζει την ενασχόλησή του µε την

«υπονόµευση» εικόνων του

σύγχρονου οπτικού πολιτισµού,

µέσω εικαστικών έργων τα οποία,

άµεσα ή έµµεσα, τοποθετούνται

απέναντι στην παγκόσµια οικονοµική

κρίση και τη φύση του

καπιταλιστικού συστήµατος.

STEVEN C. HARVEY ΕΚΘΕΣΗ

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ "OLD AGE"

27 Σεπτεµβρίου 201 2 . . . 27

Οκτωβρίου 201 2 | El ika Gallery >

Κέντρο Αθήνας

Σύµφωνα µε τον Picasso, η

ζωγραφική είναι «ένα µέσο επίθεσης

και άµυνας». Τα σχέδια της σειράς

«Οld Age» του Steven Harvey είναι

επιθέσεις σε έναν εχθρό ο οποίος

εξαπολύει επιδροµές πάνω στην

ανθρωπότητα αδίστακτα και σχεδόν

κοροϊδευτικά.

“ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ”

ΤΟ ΠΛΟΙΟ, ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ, Ο

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

03 Σεπτεµβρίου 201 2 . . . 30

Ιανουαρίου 201 3 | ∆ιεθνής

Αερολιµένας Αθηνών > Σπάτα -

Γλυκά Νερά - Παιανία

Οι επιβάτες και οι επισκέπτες του

αεροδροµίου της Αθήνας, από τη

∆ευτέρα 3 Σεπτεµβρίου έως και τις

30 Ιανουαρίου 201 3, θα έχουν την

ευκαιρία να κάνουν µία πρώτη

«γνωριµία» µε τη σπουδαία

περιοδική έκθεση του Εθνικού

Αρχαιολογικού Μουσείου που είναι

αφιερωµένη στο Ναυάγιο των

Αντικυθήρων.

Ο χώρος είναι προσβάσιµος για

όλους τους επιβάτες και επισκέπτες

του αεροδροµίου καθηµερινά καθόλη

τη διάρκεια του 24ώρου.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Release date |Artist |Album |Genre

|Label |Producer |Notes-R|

October 1 , 201 2 |Axewound

|Vultures |Metalcore | | |Debut

studio album | | | |Lower Than

Atlantis |Changing Tune |Melodic

hardcore, post- hardcore | Island |

|Third studio album | | |October 2,

201 2 |AxeWound |Vultures |Groove

metal, metalcore |Search and

Destroy | |Debut studio album | | |

|Cher Lloyd |Sticks + Stones |Pop

|Epic | |U.S. release | | | |Cody

Simpson |Paradise |Pop, R&B

|Atlantic | |Debut studio album | | |

|Jackie Evancho |Songs from the

Silver Screen |Classical crossover

|Syco, Columbia | | | | | |Muse |The

2nd Law |Alternative rock, new prog

|Helium 3, Warner Bros. | |Sixth

studio album | | | |Van Morrison

|Born to Sing: No Plan B | |Blue

Note |Van Morrison |Thirty fourth

studio album | | | |The Vaccines

|Come of Age | Indie

rock, alternative rock, post-punk

revival | |Ethan Johns |Second

studio album | | | |Matt and Kim

|Lightning | Indie pop | | |Fourth

studio album | | | |Three Days Grace

|Transit of Venus |Alternative metal

|RCA |Don Gilmore |Fourth studio

album | | | |Papa Roach |The

Connection |Nu metal, alternative

rock,hard rock, alternative metal | |

|sixth studio album | | |October 5,

201 2 |Tame Impala |Lonerism

|Psychedelic rock |Modular

Recordings |Kevin Parker |Second

studio album | | |October 8, 201 2

|El l ie Goulding |Halcyon |Electropop

| | |Second studio album | | |October

9, 201 2 |Kiss |Monster |Hard

Rock, Heavy Metal |Universal Music

Group |Paul Stanley, Greg Coll ins

|Twentieth studio album | | | |Why?

|Mumps, etc. | Indie rock, alternative

rock | | |Fifth studio album

συνέχεια στη σελίδα 11

ΜΟΥΣΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΤΣΙΟΣ

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

Έχουµε 1 0 πιθάρια µε λίρες. Τα 9 περιέχουν κανονικές λίρες και το 1

κάλπικες. Η κανονική λίρα ζυγίζει 1 0 gr ενώ η κάλπικη 9 gr. Πώς

µπορούµε να εντοπίσουµε το πιθάρι που περιέχει τις κάλπικες λίρες,

µε ένα µόνο ζύγι;

Σηµειώνεται ότι διαθέτουµε ζυγαριά ακριβείας και ότι µπορούµε να

πάρουµε από τα πιθάρια όσες λίρες θέλουµε για το ζύγι.

Απάντηση : ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Ένας κλέφτης µπαίνει σε ένα χωράφι και κλέβει ένα πανέρι µε

πορτοκάλια. Στον δρόµο τον βλέπει ένας χωρικός και του λέει πως για

να µην τον καρφώσει θα πρέπει να του δώσει τα µισά από τα

πορτοκάλια που έχει στο πανέρι του και µισό πορτοκάλι ακόµα. Ο

κλέφτης συµβιβάζεται και φεύγει. Παρακάτω τον σταµατάει κι άλλος

χωρικός και του λέει το ίδιο πράγµα: θέλει τα µισά από τα πορτοκάλια

που του έχουν αποµείνει και µισό πορτοκάλι ακόµα. Ο κλέφτης τα δίνει

και αυτά, αλλά παρακάτω πέφτει και σε τρίτο χωρικό ο οποίος του λέει

πάλι το ίδιο. Όταν ο κλέφτης δίνει και σ' αυτόν τα πορτοκάλια που του

ζητούσε, κοιτάζει µέσα στο πανέρι και βλέπει πως του έχει αποµείνει

µόνο ένα πορτοκάλι. Πόσα είχε κλέψει αρχικά;

Απάντηση: ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Τρεις φίλοι ψαρεύουν σε µια βάρκα όταν ένα µεγάλο κύµα

αναποδογυρίζει τη βάρκα. Και οι τρεις φίλοι πέφτουν στο νερό. Οι

δύο έβρεξαν τα µαλλιά τους, όχι όµως και ο τρίτοςX πως συνέβη

αυτό ?

Απάντηση: ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες γάτες το ίδιο

ικανές και γρήγορες µε αυτές που πιάνουν τα 3 ποντίκια σε 3 λεπτά,

θα χρειαστούν για να πιάσουν 1 00 ποντίκια σε 1 00 λεπτά;

Απάντηση: ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

1 ) SWEDISH HOUSE MAFIA

don’t worry child

2) ADELE Skyfal l

3) PSY gangam style

4) RIHANNA diamonds

5) ELLIE GOULDING anything

could happen

6) ONE DIRECTION live while

you are young

7) LEONA LEWIS trouble

8) CONOR MAYNARD turn

around

9) FLO RIDA cry

1 0) SCRIPT hall of fame

01 CLAYDEE & ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ - MAMACITA BUENA

02 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ -

ΜΟΝΟ ΑΝ ΘΕΣ ΕΜΕΝΑ

03 DEMY - ΠΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ

04 ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ ΤΩΡΑ

05 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ

∆ΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΤΕ ΣΟΥ ΛΕΩ

06 VEGAS - ΠΙΟ ΨΗΛΑ

07 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΝΑ 'ΡΘΕΙΣ

08 ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ - ΝΙΚΗΣΕΣ

ΠΑΛΙ

09 ΟΝΕΙΡΑΜΑ & ΗΒΗ

Α∆ΑΜΟΥ - ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙΣ

1 0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΑΣ - ΓΙ '

ΑΥΤΟ Σ' ΑΓΑΠΩ

συνέχεια από σελίδα 1 0

| | |Between the Buried and Me |The Paral lax I I : Future Sequence

|Progressive Metal |Metal Blade Records |Jamie King |Seventh studio album | |

| |Converge |All We Love We Leave Behind |Mathcore, Metalcore, Post

Hardcore, Hardcore Punk |Epitaph Records | |Eighth studio album | | | |Coheed

and Cambria |The Afterman: Ascension |Progressive rock,Alternative rock | |

|Sixth studio album | | |Al l Time Low |Don't Panic |Pop punk, alternative rock

|Hopeless | |Fifth studio album |[307] | | |A Fine Frenzy |Pines |Pop |Virgin

Records | |Third studio album |[308] | | | |The Wallflowers |Glad All Over

|Rock, alternative rock,roots rock | | |Sixth studio album, first in 7 years | |

|October 1 2, 201 2 |wil l . i .am |#wil lpower |Hip hop, electro, dance |wil l . i .am

Music Group, Interscope |wil l . i .am, David Guetta,Swizz Beatz, Dallas

Austin, Pete Rock, Audiobot, Steve Angello,Sebastian Ingrosso, andJohn

Legend |Fourth studio album; Black Eyed Peas lead member | | | |Leona Lewis

|Glassheart |Pop, R&B |Syco, RCA |Leona Lewis, Fraser T. Smith, Naughty

Boy, Emeli Sandé, Ryan Tedder,Childish Gambino, Rodney "Darkchild"

Jerkins,wil l . i .am, Dallas Austin, and Calvin Harris |Third studio album | | |

|Brandy |Two Eleven |R&B |RCA, Chameleon | |Sixth studio album | | |October

1 5, 201 2 |Godspeed You! Black Emperor | 'Al lelujah! Don't Bend! Ascend!

|Post-rock |Constel lation | |Fourth studio album | | |October 1 6, 201 2 |Anberl in

|Vital |Rock, Alternative |Universal Republic |Aaron Sprinkle |Sixth studio

UK TOP 1 0 1 2/1 0 – 1 9/1 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΟΠ 1 0 ΑΠΟ 1 2/1 0

ΕΩΣ 1 9/1 0/1 2



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 14/11/12 ΚΑΙ 22/11/12

ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ.




