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σελίδα 2

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣΥ Π Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Σ,C H A R L I EH E B D O
Ποια εκδοχή είναι πιο κοντά στην αλήθεια?
Ποιο το διακύβευµα της σφαγής στο Παρίσι?
Αυτό µένει να το αποφασίσουµε µόνοι µας εξετάζοντας διεξοδικά τα
στοιχεία. σελίδες 6 & 7

Νικόλας Άσιµος ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
∆ιακοπές σε φάρµες...

σελίδα 8

Τ ζ ο ρ ν τ ά ν ο
Μ π ρ ο ύ ν o,
Ο πρώτος μάρτυρας
της επιστήμης σελίδα 3

Η Ταπεινωτική
Συνθήκη της
Βάρκιζας...

Στις 1 2 Φεβρουαρίου
συµπληρώθηκαν 70
χρόνια από την
υπογραφή της
επονείδιστης και
ταπεινωτικής για το
Εαµικό κίνηµα
Συµφωνία της
Βάρκιζας. σελίδα 4

σελίδα 5



σελίδα 2

‘Πνοή Αγάπης’
για ανθρώπους
με καρκίνο

Ο Ξενώνας φιλοξενίας 'Κριτίκειος Στέγη' απότην "Πνοή Αγάπης" άνοιξε τις πόρτες του γιακαρκινοπαθείς και τους συνοδούς τους από τηνΠεριφέρεια.

Την πραγματοποίηση μιας ιδέας για ουσιαστικήστήριξη στους ανθρώπους με καρκίνο δίνει ο ΣύλλογοςΠνοή Αγάπης.

Η Κριτίκειος Στέγη είναι ένας ξενώνας γιακαρκινοπαθείς από την περιφέρεια που έρχονται στηνΑθήνα για να δεχθούν την αγωγή τους μαζί με τουςσυνοδούς τους. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Σύλλογο«Πνοή Αγάπης», ο οποίος αποτελείται απόσυγγενείς, φίλους αλλά και άγνωστους εθελοντές,ανθρώπους της διπλανής πόρτας, του Α.Ο.Ν.Α."Άγιος Σάββας". Στο πλευρό τους βρίσκονταιΕπαγγελματίες Υγείας από όλη την Ελλάδα.

Υπό την καθοδήγηση της προϊσταμένης τηςΚοινωνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου ΜαρίαςΠαπακωνσταντίνου, την αμέριστη συμπαράσταση αλλάκαι την οικονομική προσφορά της, η Κα ΕλισάβετΦωτεινέλλη – Κριτικού, κατάφεραν να ολοκληρώσουν τοέργο.
Κίνητρο για την προσπάθεια αυτή ήταν καιπαραμένει, το υπεράριθμο των ασθενών των οποίων οιανάγκες σε πρακτικό και ψυχοκοινωνικό επίπεδο δενκαλύπτονται.
Στόχοι του Συλλόγου είναι :•Κοινωνική συναισθηματική στήριξη ανθρώπων με

καρκίνο και των οικογενειών τους.
•Δημιουργία και λειτουργία της Κριτικείου Στέγης,του ξενώνα ενηλίκων με καρκίνο από την Περιφέρειακαι των συνοδών τους.
•Εκπαίδευση και εποπτεία Εθελοντών.
•Δημιουργία ενιαίου θεσμικού πλαισίου και οδηγούπαροχών και δικαιωμάτων.
•Ανάπτυξη προγραμμάτων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης και πρόληψης για τη νόσο.
•Εξειδίκευση των Κοινωνικών Λειτουργών στηνΟγκολογία.
•Διασύνδεση και ανάπτυξη συνεργασιών,ερευνητικών προγραμμάτων.
•Εκπόνηση Κοινωνικής Έρευνας.
•Δημιουργία Ομάδων Ψυχοκοινωνικής Στήριξηςόλων των ανθρώπων που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσαμε την ασθένεια.

Αν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το Σύλλογο καινα ενημερωθείτε για τις δράσεις του και ναενισχύσετε το έργο του μπορείτε να απευθυνθείτεστο τηλ. 210 6425958 ή να επισκεφθείτε ταγραφεία του Συλλόγου, στη διεύθυνσηΔημητσάνας 16 Αθήνα. Αν είστε λάτρης τηςτεχνολογίας στείλτε το μήνυμά σας στοpnoi.agapis@gmail.com
Σανιάνου Χρυσούλα



σελίδα 3

17 Φεβρουαρίου του 1600,
καίγεται στην πυρά ο «αιρετικός»
Τζορντάνο Μπρούνo, ένας φιλόσοφος,
κοσμολόγος και αποκρυφιστής που
αρνείται να αποκηρύξει τη δική του
θρησκεία, την επιστήμη και τη
φιλοσοφία. Το επικίνδυνο – για την
Καθολική Εκκλησία και τον ίδιο έργο
του, συνδυάζει αστρονομικές ιδέες για
ένα άπειρο και ομοιογενές σύμπαν,
πανθεϊστικά πιστεύω, καθώς και την
τέχνη της απομνημόνευσης.

Γεννιέται στη Νόλα της Ιταλίας, το
1548, και σε ηλικία μόλις 11 ετών
μετακομίζει για σπουδές στη Νάπολι,
όπου εντάσσεται στο Τάγμα των
Δομινικανών, και το 1572 γίνεται ιερέας.
Παράλληλα, αναπτύσσει ένα μοναδικό και
ιδιαίτερα πολύπλοκο μνημονικό σύστημα,
το οποίο βασίζεται στην οργάνωση της
γνώσης, και καλείται να το παρουσιάσει
ενώπιον του Πάπα, ο οποίος τον τιμά για
την εξέχουσα ικανότητά του. Ωστόσο, ο
Τζορντάνο Μπρούνο έχει µια κακή
συνήθεια: σκέφτεται ελεύθερα.

Η κοσµολογική του αντίληψη
ξεπερνά, όχι µόνο το δόγµα της
Εκκλησίας, αλλά και το ριζοσπαστικό
µοντέλο του Κοπέρνικου, καθώς
αρνείται τον ηλιοκεντρισµό και
αντιλαµβάνεται τον Ήλιο ως ένα µόνο
από τα άπειρα κινούµενα ουράνια
σώµατα.

Είναι ο πρώτος Ευρωπαίος που
κοιτάει τα αστέρια και τα βλέπει ως
ήλιους. Επιρροές του είναι η αραβική
αστρολογία, ο νεοπλατωνισμός και ο
ερμητισμός της Αναγέννησης, ενώ
διαβάζει με μεγάλο πάθος για τη
φιλοσοφία τα έργα του Θωμά Ακινάτη, του
Ερμή του Τρισμέγιστου, του
νεοπλατωνιστή Μαρσίλιο Φιτσίνο, του
Νικόλαου της Κιούζα και του Αβερρόη, με
τον οποίο ταυτίζεται στην ιδέα για ένα
«παγκόσμιο μυαλό».

Κάπως έτσι, ο Μπρούνο αρχίζει να
αμφισβητεί το θεολογικό δόγμα, και
αναπτύσσει ένα πανθεϊστικό υλοζωιστικό
σύστημα το οποίο, ναι μεν αποδέχεται τη
ύπαρξη του θεού, αλλά αντιβαίνει
απόλυτα στις χριστιανικές τριαδικές
πεποιθήσεις.

Όπως θα ομολογήσει αργότερα,
κάνει μια μάλλον «άτακτη» μοναστική
ζωή: δύο φορές αφαιρεί τα αγαλματίδια
Αγίων, αφήνοντας μόνο το σταυρό, ενώ
διδάσκει αμφιλεγόμενες θεολογικές
ερμηνείες στους μαθητές του.
Κατηγορείται πως υπερασπίζεται την
αίρεση του αρειανισμού και κρύβει κάτω

από το στρώμα του απαγορευμένα
κείμενα του Έρασμου.

Βλέποντας τη «θεϊκή νέμεση» να
πλησιάζει, ο Μπρούνο εγκαταλείπει τη
Νάπολι και ξεκινά τις περιπλανήσεις του,
που θα τον φέρουν στις σπουδαιότερες
πόλεις της Ευρώπης. Πηγαίνει στη
Γενεύη, όπου θα αφοριστεί, θα
απογοητευτεί με το δογματισμό των
καλβινιστών και θα φύγει για τη Γαλλία.

Στη Λυών, στην Τουλούζ, όπου
γίνεται λέκτορας φιλοσοφίας, και µετά
στο Παρίσι, όπου δίνει διαλέξεις και
αποκτά µεγάλη φήµη, λόγω του
αξιοθαύµαστου ταλέντου του στην
αποµνηµόνευση. Αποκτά την εύνοια του
βασιλιά Ερρίκου ΙΙΙ και άλλων ισχυρών
Γάλλων, και γράφει ασταμάτητα.

Ο Ερρίκος ΙΙΙ στέλνει τον Τζορντάνο
Μπρούνο στην Αγγλία, όπου αποτυγχάνει
να γίνει καθηγητής στο πανεπιστήμιο της
Οξφόρδης και αρχίζει να προκαλεί την
κοινή γνώμη με τις αμφιλεγόμενες ιδέες
του και τον έντονα σαρκαστικό του τρόπο.
Δέχεται επίθεση από τον εξοργισμένο
όχλο και εγκαταλείπει το Λονδίνο, αυτή τη
φορά για τη Γερμανία.

Στο Βίτενµπεργκ, δίνει διαλέξεις
πάνω στον Αριστοτέλη, αλλά όταν τα
ιδεολογικά ρεύματα της Γερμανίας θα
μετατοπιστούν, αναγκάζεται να φύγει για
την Πράγα. Εκεί, θα αφοριστεί από τους
Λουθηρανούς και το 1591 θα βρεθεί στη
Φρανκφούρτη, όπου τον βρίσκει ο Ιταλός

πατρίκιος Τζοβάνι Μοτσένιγκο και του
ζητάει να τον ακολουθήσει στη Βενετία και
να του μεταδώσει την τέχνη της
απομνημόνευσης.

Ο Μπρούνο δέχεται, παραδίδει για
δύο μήνες μαθήματα κατ’ οίκον στο
Μοτσένιγκο, αλλά στη συνέχεια
ανακοινώνει στο μαθητή του πως πρέπει
να τον εγκαταλείψει. Η ιστορία θέλει το
Μοτσένιγκο να στρέφεται κατά του
Μπρούνο, σαν άλλος Ιούδας,
καταγγέλλοντας το δάσκαλό του στην Ιερά
Εξέταση της Βενετίας, που τον
συλλαμβάνει στις 22 Μαΐου 1592. Τον
βαραίνουν οι κατηγορίες της βλασφημίας,
της αίρεσης και της ηθικής παρεκτροπής,
λόγω των πεποιθήσεών του για τη μορφή
του σύμπαντος, και κυρίως για τις
πανθεϊστικές αντιλήψεις του.

Ο Τζορντάνο Μπρούνο αρνείται
να αποκηρύξει τα πιστεύω του και για
τα επόµενα 7 χρόνια βασανίζεται στις
φυλακές της Ρώµης. Στις αρχές του
1 600, ο Πάπας αποφασίζει να τον
καταδικάσει σε θάνατο στην πυρά και
το δικαστήριο ανακοινώνει την ποινή στον
Μπρούνο, που βρίσκεται πεσμένος στα
γόνατα. Ο πρώτος μάρτυρας της
επιστήμης θα σηκωθεί και θα απαντήσει:
«Πιθανόν εσείς, κριτές μου, να
ανακοινώνετε την καταδίκη εναντίον
μου με μεγαλύτερο φόβο απ’ ό,τι τη
δέχομαι εγώ».

Παπαδημητρίου Δημήτρης
πηγή:tvxs

Τ ζ ο ρ ν τ ά ν ο Μ π ρ ο ύ ν o,
Ο πρώτος μάρτυρας της επιστήμης



σελίδα 4

Στις 1 2 Φεβρουαρίου
συµπληρώθηκαν 70 χρόνια από την
υπογραφή της επονείδιστης και
ταπεινωτικής για το Εαµικό κίνηµα
Συµφωνία της Βάρκιζας. Το τι θα
ακολουθούσε για το λαό και το κίνημά του
από τις διαπραγματεύσεις στη Βάρκιζα κι
από εκείνον τον απαράδεκτο συμβιβασμό,
το είχε προβλέψει ο πρωτοκαπετάνιος του
ΕΛΑΣ, ο Άρης Βελουχιώτης. Ο Άρης,
αρνούµενος να εφαρµόσει την
συµφωνία της Βάρκιζας, στην
επιστολή του προς την ΚΕ του ΚΚΕ,
στις 24 Μάρτη 1 945, έγραφε: «Όπως
πιστεύω, θα έχετε πειστεί και εσείς
τώρα πως οι Έλληνες αντιδραστικοί
και οι Άγγλοι κατακτητές δεν έχουν
καμιά πρόθεση να εφαρμόσουν έστω κι
αυτή την ετεροβαρή, επιζήμια στα
συμφέροντα του λαού μας και μη
δίδουσα καμιά εγγύηση (…) για το
σεβασμό των ελευθεριών του λαού
μας, συμφωνία της Βάρκιζας. Οι
παραβάσεις είναι καθημερινές και
σοβαρές».

Η σύγκρουση του Δεκέμβρη 1944,
που κράτησε 33 μέρες, στάθηκε ένας
ηρωικός αγώνας για τη λευτεριά και
έγραψε μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία
της δημοκρατικής αντιιμπεριαλιστικής
πάλης του ελληνικού λαού. Οι μαχητές του
ΕΛΑΣ, της Εθνικής Πολιτοφυλακής, όλος ο
λαός, πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση
στους καινούργιους κατακτητές. Τελικά,
μπροστά στις υπέρτερες αριθμητικά
δυνάμεις, η αντίσταση του ΕΛΑΣ και του
λαού της ΑθήναςΠειραιά κάμφθηκε.

Στην έκβαση της μάχης του
Δεκέμβρη, εκτός από την ανεπάρκεια των
δυνάμεων και των πολεμικών μέσων του
ΕΛΑΣ, έχουν συντελέσει και οι εξής
παράγοντες: Η ηγεσία του Κόμματος
αιφνιδιάστηκε από τα γεγονότα και
αντέδρασε σπασμωδικά. Ανασυγκρότησε
την ΚΕ του ΕΛΑΣ, χωρίς επιτελείο και
μηχανισμό, που ανέλαβε τη διεύθυνση της
μάχης της Αθήνας. Παραμέρισε το ΓΣ του
ΕΛΑΣ, που διέθετε επιτελείο και
υπηρεσίες και ανέθεσε στον Σαράφη και
τον Άρη, με τις κύριες δυνάμεις του ΕΛΑΣ,
δευτερεύουσα αποστολή εναντίον του
ΕΔΕΣ στην Ήπειρο. Δε συγκέντρωσε
έγκαιρα τις βασικές δυνάμεις του ΕΛΑΣ
στην Αθήνα, που ήταν το κύριο μέτωπο
και δεν οργάνωσε αποτελεσματική

επίθεση από τις πρώτες μέρες. Επίσης,
δεν εμπόδισε τα διάσπαρτα στην ελληνική
επαρχία βρετανικά στρατιωτικά τμήματα
να μεταφερθούν στην Αθήνα και να
πάρουν μέρος στις μάχες. Ακόμη η ηγεσία
του κινήματος δεν είχε προβλέψει ότι η
κατάσταση πιθανόν να οδηγούνταν από
τους Άγγλους και την αντίδραση σε
ένοπλη σύγκρουση με επίκεντρο την
πρωτεύουσα. Σ’ αυτό οφείλεται και η μη
έγκαιρη κατάρτιση σχεδίου. Το σχέδιο
αντιμετώπισης της κατάστασης
καταρτίστηκε εκ των υστέρων, όταν οι
Άγγλοι και η αντίδραση είχαν προχωρήσει
στην ένοπλη επέμβαση και μάλιστα και
τότε ακόμα δε στρεφόταν εναντίον τους,
αλλά εναντίον των δυνάμεων της
ελληνικής αντίδρασης.

Στις 11 του Γενάρη 1945 ανάμεσα
στον ΕΛΑΣ και τους Άγγλους
υπογράφτηκε ανακωχή που καθόριζε
ημερομηνία κατάπαυσης του πυρός την
14.1.1945. Σύμφωνα με τους όρους της
ανακωχής, οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ
υποχρεώνονταν ως τις 18 του Γενάρη
1945 να εκκενώσουν τις περιοχές της
ΑττικήςΒοιωτίαςΕύβοιας, ένα μεγάλο
τμήμα των Νομών ΦθιώτιδαςΦωκίδας και
το μεγαλύτερο μέρος του Νομού
Μαγνησίας. Επίσης, να αποσυρθούν από
ένα τμήμα του Νομού Θεσσαλονίκης και
την πόλη της Θεσσαλονίκης, τα νησιά
Ζάκυνθο, Κύθηρα και Σποράδες, καθώς
και ολόκληρη τη Βόρεια Πελοπόννησο. Σ’
αυτές τις συνθήκες άρχισαν στις 2 του
Φλεβάρη 1945 στη Βάρκιζα Αττικής
διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις
αντιπροσωπείες του ΕΑΜ και της
κυβέρνησης Πλαστήρα για το σταμάτημα
της αιματοχυσίας και την αποκατάσταση
της ειρήνης και της πολιτικής ομαλότητας
στη χώρα. Ύστερα από 10ήμερες
συζητήσεις, στις 12 του Φλεβάρη 1945,
υπογράφτηκε το κείμενο της συμφωνίας
που είναι γνωστή σαν Συμφωνία της
Βάρκιζας.

Στις διαπραγματεύσεις της Βάρκιζας
το ΕΑΜ εκπροσώπησαν ο Γιώργης
Σιάντος, Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, ο
Δημήτρης Παρτσαλίδης, Γενικός
Γραμματέας της Κ Ε του ΕΑΜ και ο Ηλίας
Τσιριμώκος, Γενικός Γραμματέας της ΕΛΔ.
Την κυβέρνηση του Ν. Πλαστήρα
εκπροσώπησαν ο I. Σοφιανόπουλος,
υπουργός Εξωτερικών, ο Π. Θ. Ράλλης,
υπουργός Εσωτερικών και ο I.
Μακρόπουλος, υπουργός Γεωργίας. Στα
κύρια σημεία της συμφωνίας
προβλεπόταν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε
να εξασφαλίσει την ελεύθερη εκδήλωση
των πολιτικών φρονημάτων όλων των
πολιτών, το σεβασμό των ατομικών
ελευθεριών και να προβεί στην κατάργηση
κάθε ανελεύθερου νόμου. Προβλεπόταν
επίσης η αποστράτευση των δυνάμεων
του ΕΛΑΣ και η συγκρότηση Εθνικού
Στρατού με κανονική στρατολογία, η
εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού από
τους συνεργάτες των κατακτητών και τους
εγκάθετους της τεταρτοαυγουστιανής

δικτατορίας. Καθοριζόταν τέλος, η
διενέργεια, στη διάρκεια του 1945,
ελεύθερου δημοψηφίσματος και στη
συνέχεια εκλογών Συντακτικής
Συνέλευσης.

Η Συμφωνία της Βάρκιζας δεν
προέβλεπε τη χορήγηση γενικής
αμνηστίας. Αμνήστευε μόνο «τα πολιτικά
αδικήματα τα τελεσθέντα από τις 3
Δεκεμβρίου 1944 μέχρι της υπογραφής
της συμφωνίας». Η Συμφωνία της
Βάρκιζας δεν ανταποκρινόταν στο
συσχετισμό των πολιτικών και
στρατιωτικών δυνάμεων. Αν και το ΕΑΜ
ΕΛΑΣ είχε υποστεί μερική ήττα στην
Αθήνα, διατηρούσε σχεδόν ανέπαφες τις
κύριες δυνάμεις του και διέθετε την
αμέριστη υποστήριξη της μεγάλης
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού.
Συνεπώς, μπορούσε να συνεχίσει τον
αγώνα για τη νίκη ή την υπογραφή
συμφωνίας που θα εξασφάλιζε ευνοϊκές
συνθήκες για την ανάπτυξη του κινήματος.

Η συµφωνία αποτέλεσε
απαράδεκτο συµβιβασµό και
ουσιαστική συνθηκολόγηση µε τους
Άγγλους ιµπεριαλιστές και την ντόπια
αντίδραση. Ο στρατηγός Στέφανος
Σαράφης γράφει ότι «τις παραμονές της
Συμφωνίας της Βάρκιζας άρχισε μια
εντατική δουλειά ανασυγκρότησης των
μονάδων και τακτοποίησής τους με νέα
διάταξη, ώστε στις αρχές του Φλεβάρη ο
ΕΛΑΣ ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει
οποιαδήποτε νέα επίθεση». Στις 16 του
Φλεβάρη 1945, ο Στέφανος Σαράφης και ο
Άρης Βελουχιώτης υπέγραψαν την
ημερήσια διαταγή του Γενικού Στρατηγείου
για την αποστράτευση του ΕΛΑΣ. Όπως
γράφει ο Σαράφης, ο Άρης αρνήθηκε να
υπογράψει αυτή τη διαταγή και τελικά την
υπέγραψε, όταν ο Σαράφης του είπε πως,
αν δεν την υπογράψει αυτός, τότε δε θα
την υπογράψει και ο ίδιος. Ένα χρόνο
μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, ο ίδιος ο
I. Σοφιανόπουλος, υπουργός
Εξωτερικών της κυβέρνησης Πλαστήρα
και πρόεδρος στις διαπραγµατεύσεις
της Βάρκιζας, δήλωνε: «Αν ήξερα ότι τα
τιμημένα όπλα του ΕΛΑΣ, με τα οποία ο
λαός μας αντιστάθηκε στον κατακτητή,
θα τα έδινε το κράτος στους Χίτες, δεν
θα είχα υπογράψει ποτέ τη «Συμφωνία
της Βάρκιζας».

Η ένοπλη αγγλική επέμβαση
στάθηκε η πηγή της μεταπολεμικής
κακοδαιμονίας της Ελλάδας. Ανέκοψε
βίαια τη δημοκρατική εξέλιξη της χώρας
και επέβαλε το καθεστώς της εθνικής
υποτέλειας. Η ηρωική αντίσταση του λαού
της Αθήνας και του Πειραιά το Δεκέμβρη
του 1944 στην ένοπλη επέμβαση των
Άγγλων ιμπεριαλιστών αποτέλεσε
συνέχεια και επιστέγασμα του μεγάλου
αντιφασιστικού απελευθερωτικού αγώνα
του ελληνικού λαού για την εθνική
ανεξαρτησία και τη δημοκρατική
ανάπλαση της Ελλάδας.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Η Ταπεινωτική Συνθήκη της Βάρκιζας
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"Ουχί Νίκος ουδέ Νικόλαος. Νικόλας και το"Άσιμος" με γιώτα..."

Ο Νικόλας Άσιμος (20 Αυγούστου 1949  17Μαρτίου 1988, πραγματικό όνομα: ΝικόλαοςΑσημόπουλος) ήταν στιχουργός, συνθέτης καιτραγουδιστής του ελληνικού ροκ και όχι μόνο.Τραγούδησε και πολλά άλλα τραγούδια σε λαϊκό ύφος.Ήταν περίπτωση ιδιαίτερα αντισυμβατικούκαλλιτέχνη, κυρίως όσον αφορά τον τρόπο ζωής. Οισυμπεριφορές του και τα τραγούδια που έγραψεθεωρήθηκαν συχνά προκλητικά. Επρόκειτο για έναέντονα πολιτικοποιημένο άτομο, που ιδεολογικά δενανήκε σε κάποιο χώρο. O ίδιος ποτέ δεν αποδέχτηκε την"ταξινόμηση" σε κάποια ιδεολογία. Ο Άσιμος ήταν αρχικάαριστερός, απέκτησε όμως αναρχική συνείδηση λίγοαργότερα και στη συνέχεια ξεπέρασε και τον αναρχισμό,καθώς δεν επιθυμούσε να του "κολλούν ταμπέλες".
Γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1949 στηΘεσσαλονίκη όπου μετέβησαν οι γονείς του για τηνγέννησή του. Αμέσως μετά επέστρεψαν στην πόλη τηςΚοζάνης όπου και διέμεναν. Μικρός υπήρξε αρκετάφιλομαθής. Το 1967 εγγράφεται στη Φιλοσοφική σχολήτου Α.Π.Θ.. Αρχικός στόχος του ήταν να περάσει στοτμήμα δημοσιογραφίας, την οποία άσκησε ερασιτεχνικάπαράλληλα με τις σπουδές του. Σε κάποιο άρθρο τουσε εφημερίδα της Θεσσαλονίκης χρησιμοποίησε γιαπρώτη φορά το ψευδώνυμο Άσιμος κι έκτοτε τοκαθιέρωσε.
Τα χρόνια της φοιτητικής του ζωής ασχολήθηκεενεργά με το θέατρο, ενώ παράλληλα έγραφε τραγούδιακαι τραγουδούσε σε μπουάτ. Τότε αγόρασε και τηνπρώτη του κιθάρα. Έφτιαξε ένα φοιτητικό θεατρικόεργαστήρι, παίζοντας Αριστοφάνη, Μένανδρο, Μολιέρο.Συχνά είχε προβλήματα με την αστυνομία: ήταν ηπερίοδος της Χούντας και της λογοκρισίας που αυτήεπιβάλλει.
Σχεδόν από την Α' Γυμνασίου έγραφε στιχάκια καιποιήματα, αλλά ποτέ δεν είχε εκδηλώσει καμία έφεσηπρος τη μουσική. Αυτοδίδακτος μουσικός, άρχισεεμφανίσεις σε μικρές μπουάτ. Ανυπότακτος, αγνόησεόλες τις προειδοποιήσεις της λογοκρισίας για τατραγούδια του και τα λεγόμενά του. Συνελήφθη καικρατήθηκε στην Ασφάλεια. Όταν τον άφησαν, ηταυτότητά του είχε χαθεί. Δεν έβγαλε άλλη, παράμόνο 18 χρόνια αργότερα, οπότε κατάφερε να τουεκδώσουν μία ταυτότητα στο όνομα Άσιμος, με τη«διευκρίνιση» στο σημείο του θρησκεύματος: Άνευθρησκεύματος.

Το 1976 απέκτησε μία κόρη από τη σχέση του μετην Λίλιαν Χαριτάκη, εκτός γάμου. Η πρώτη τουσυμμετοχή στη δισκογραφία ήταν το 1974 με το singleΡωμιόςΜηχανισμός σε ηλικία 25 χρόνων. Το 1977φυλακίστηκε προσωρινά μαζί με άλλους πέντε εκδότεςκαι συγγραφείς, ενώ αργότερα όλοι αποφυλακίστηκανμετά από πρωτοβουλία του Διονύση Σαββόπουλου. Το1978 κατατάχτηκε στον στρατό. Ωστόσο πήρε απαλλαγήστράτευσης, καταφέρνοντας να του αναγνωριστεί ότιπάσχει από σχιζοειδή ψύχωση. Η πάθησή του αυτή δενανταποκρινόταν στην πραγματικότητα αφού, όπωςαναφέρει χαρακτηριστικά στην αυτοβιογραφία του,υιοθέτησε αυτή την συμπεριφορά γιατί ήταν αντίθετοςπρος τη στράτευση και απλά ήταν ένα σχέδιο για να τηναποφύγει. Την περίοδο 1980  1981 έγραψε τοβιβλίο, "Αναζητώντας Κροκάνθρωπους", το οποίοδεν εκδόθηκε επίσημα, αλλά κυκλοφόρησε από τονίδιο σε φωτοτυπημένα αντίγραφα.
Το 1987 οδηγήθηκε βιαίως σε ψυχοθεραπευτικήκλινική και λίγο αργότερα στις φυλακές Κορυδαλλού, μετην κατηγορία του βιασμού. Αποφυλακίστηκε μεχρηματική εγγύηση, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τημεγάλη του πίκρα γι' αυτή την αβάσιμη κατηγορία, πουδεν τεκμηριώθηκε ποτέ. Η εκκρεμούσα δίκη, μαζί με τ'άλλα προβλήματα που ήταν πολλά, συσσωρεύτηκαν μέσατου...
Μετά από δύο ανεπιτυχείς απόπειρεςαυτοκτονίας, στις 17 Μαρτίου του 1988 βρέθηκεκρεμασμένος στο σπίτι του.

Aφήνω πίσω τις αγορές και τα παζάρια.
Θέλω να τρέξω στις καλαμιές και τα λιβάδια,
να ξαναγίνω καβαλάρης
και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ,
για δεν υπήρξα κατεργάρης
και τη χρειάζομαι τη χάρη σου μωρέ.
Ρε μπαγάσα! Περνάς καλά εκεί πάνω;

Μαριλού

Ν ι κ ό λ α ς Ά σ ι μ ο ς
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Και ξαφνικά όλοι έγιναν υποστηρικτές τηςCharlie Hebdo. Το Je Suis Charlie το ακούσαμε απότους πιο άσχετους και πιο συστημικούςανθρώπους. Από εντεταλμένους δημοσιογράφουςμεγάλων μέσων ενημέρωσης, από «δικτάτορες»ηγέτες κρατών οι οποίοι ουδεμία σχέση έχουν μετην δημοκρατία, την ελευθερία του λόγου και τηςέκφρασης, από ανθρώπους που καταπατούνσυστηματικά τα δημοκρατικά δικαιώματα του κάθεπολίτη όπως και το να εκφράζει ελευθέρα τηγνώμη και τις απόψεις του. Και το αποκορύφωμαήταν η διαδήλωση των «θιγμένων» ηγετών του πλανήτηστο Παρίσι πριν μερικές βδομάδες, ένα συνονθύλευμαυποκριτών των κυρίως ηθικών αυτουργών για τηνσφαγή και όχι μόνο, λαών όπως της μέσης ανατολήςαλλά και χωρών της Ασίας και της Αφρικής. Ηγετώνόπως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου οι οποίοι φυλακίζουνκαι σκοτώνουν δημοσιογράφους απλά και μόνον επειδήαυτοί εναντιωθήκαν στην αντιδημοκρατική καιαπάνθρωπη πολιτική τους.
Η υποκρισία περίσσεψε. Ακούστηκαν πολλά κυρίωςπαραπλανητικά για να θολώσουν συστηματικά τηνσκέψη και την κρίση των πολιτών έτσι ώστε να μηβγάλουν καθαρά συμπεράσματα μετά το μακελειό καιτην σφαγή των δημοσιογράφων της Charlie Hebdo.Πολλοί είπαν ότι ήταν ένα χτύπημα του φανατικού Ισλάμεναντία στη χριστιανική δύση, άλλοι ότι ήταν μιααπόπειρα φίμωσης της ελεύθερης έκφρασης, ένα ακόμηδηλαδή χτύπημα εναντίων της ελεύθερης καιανεξάρτητης δημοσιογραφίας. Άλλοι τέλος είπαν ότιήταν μια πράξη άμυνας αλλά και εκδίκησης των λαώντης μέσης ανατολής και της Ασίας εναντία στον πόλεμοκαι την τρομοκρατία που εδώ και πολλά χρόνιαυφίστανται από τις κυβερνήσεις και τους λαούς τηςδύσης.
Ποια εκδοχή είναι πιο κοντά στην αλήθεια?

Ποιο το διακύβευμα της σφαγής στο Παρίσι? Αυτόμένει να το αποφασίσουμε μόνοι μας εξετάζονταςδιεξοδικά τα στοιχεία.
Πρέπει πάντως να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν μαςότι πάντα η δράση φέρνει αντίδραση, η βία φέρνει κιάλλη βία. Και σύμφωνα με ένα παλιό γνωμικό όποιοςσπέρνει άνεμους θερίζει θύελλες. Αρκετοί από τουςηγέτες που παρευρέθηκαν στο Παρίσι μεταξύ τωνοποίων και ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, έχουνκατηγορηθεί ότι χρηματοδοτούν και εξοπλίζουνομάδες τζιχαντιστών και ισλαμοφασιστών στηβόρεια Αφρική και την ευρύτερη Μέση Ανατολή.Μόλις πριν από μερικούς μήνες η γαλλική εφημερίδα LeMonde αλλά και ο ίδιος ο πρόεδρος Ολάντ αποκάλυψανότι ειδικές δυνάμεις της Γαλλίας προωθούσαν οπλισμό σεισλαμιστές μαχητές του Ελεύθερου Συριακού Στρατού(FSA) ήδη από τον Απρίλιο του 2013. Τα γαλλικά μέσαενημέρωσης μάλιστα παρουσίαζαν σειρά ρεπορτάζ απόαντάρτες του FSA οι οποίοι πέρασαν με τον οπλισμότους σε παρακλάδια της Αλ Κάιντα αλλά και στις τάξειςτου Ισλαμικού Κράτους. Χάρη πάντως και στη βοήθειατων διεθνών μέσων ενημέρωσης, το Παρίσι κατάφερε νααποσιωπήσει το γεγονός ότι τα τελευταία πενήνταχρόνια αποτελεί το πιο φιλοπόλεμο κράτος στηνΕυρώπη, έχοντας πραγματοποιήσει περίπου 40στρατιωτικές επιχειρήσεις κυρίως στην Αφρική αλλά καισε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής.
Όσο για την υποκρισία αρκετών ηγετών πουπαρουσιάστηκαν σαν υπερασπιστές της ελευθερίαςτου Τύπου διαδηλώνοντας σε κεντρικό δρόμο τουΠαρισιού, ενώ κατηγορούνται για ανηλεείς διώξειςεναντίον δημοσιογράφων, ο bloger DanielWickham συγκέντρωσε και παρουσίασε τα εξήςστοιχεία. Παραδείγματος χάριν στο Παρίσι βρισκόταν οΒασιλιάς Αμπντάλα της Ιορδανίας, ο οποίος πέρυσικαταδίκασε Παλαιστίνιο δημοσιογράφο σε 15 χρόνιακαταναγκαστικών έργων. Ο Αχμέτ Νταβούτογλουπρωθυπουργός της Τουρκίας που έχει στείλει

περισσότερους δημοσιογράφους στη φυλακή απόοποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Ήταν επίσης οΜπέντζαμιν Νετανιάχου πρωθυπουργός του Ισραήλ, τουκράτους που σκότωσε τους περισσότερουςδημοσιογράφους το 2014. Ο Σάμεχ Σούκρι υπουργόςεξωτερικών στη χούντα της Αιγύπτου που φυλάκισεδεκάδες δημοσιογράφους, μεταξύ των όποιων καιανταποκριτές του Al Jazeera. Ο Ramtane Lamamraυπουργός Εξωτερικών της Αλγερίας στην οποία κρατείται

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ,
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ο δημοσιογράφος Αμπντεσάμια Αμπντελάι για 15 μήνεςχωρίς την απόδοση κατηγοριών. Επίσης, ο υπουργόςεξωτερικών των ΗΑΕ, όπου δημοσιογράφοι κρατούνταιγια μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς δίκη ή απαγγελίακατηγοριών. Ο πρωθυπουργός της Τυνησίας ΜέχντιΤζομάα, της χώρας που πρόσφατα φυλάκισε τον blogerΓιασίν Αγιάν για τρία χρόνια με την κατηγορία τηςδυσφήμισης του στρατού. Οι πρωθυπουργοί τηςΓεωργίας και της Βουλγαρίας χώρες στις οποίες οιδημοσιογράφοι δέχονται συνεχώς δολοφονικές επιθέσειςαπό την αστυνομία. Και φυσικά, ο πρώην πρωθυπουργόςτης Ελλάδας Αντ. Σαμαράς μιας χώρας στην οποία ηΠΟΕΣΥ κάνει λόγο για προσπάθεια φυσικής εξόντωσηςδημοσιογράφων και φωτορεπόρτερ καθώς και γιασυστηματικό έλεγχο των ειδήσεων και της ενημέρωσηςαπό κυβερνητικούς αξιωματούχους.
Ακούσαμε Έλληνες και ξένους δημοσιογράφους ναυπαινίσσονται ότι οι μουσουλμάνοι είναι οπισθοδρομικοί,να λένε ότι η φτώχεια και η ανεργία τούς ωθούν στονεξτρεμισμό ή ότι η Ευρώπη τους παρέχει τα πάντα καιαυτοί είναι αχάριστοι. Κάποιοι έμμεσα δήλωναν ότι η δικήμας κοινωνία είναι φωτισμένη και ανεκτική, σε αντίθεσημε τις μουσουλμανικές κοινωνίες που είναισκοταδιστικές. Το Ισλάμ δεν είναι η μόνη θρησκείαστο όνομα της οποίας πιστοί έχουν εμπλακεί σεμαζικά εγκλήματα. Όλες οι θρησκείες έχουν αυτότο θλιβερό προνόμιο. Για τους χριστιανούς θααναφέρω ενδεικτικά τις Σταυροφορίες, την ΙεράΕξέταση και τις πρόσφατες αιματηρές διαμάχεςκαθολικών και διαμαρτυρομένων στη Β. Ιρλανδία ή

ορθόδοξων και μουσουλμάνων στη Βοσνία. Οιτρομοκράτες δεν είναι συνήθως ρακένδυτοι, αγράμματοιή ανισόρροποι είναι ακριβώς το αντίθετο. Όμως κατάκάποιον τρόπο θεωρούν τους εαυτούς τους αλτρουιστέςπου θέλουν να επανορθώσουν τις αδικίες σε βάρος τουλαού τους. Η επίκληση της θρησκείας προσδίδει στοντρομοκράτη την αίσθηση της ιερής αποστολής που οΘεός ευλογεί. Η αποστολή γίνεται ακόμη ιερότερη, αν οτρομοκράτης αναμείξει την εθνική και την ανδρική τιμήστην πράξη του. Οι περισσότερες τρομοκρατικέςεπιχειρήσεις στρέφονται εναντίον δυτικών χωρών καισυμμάχων τους που καταλαμβάνουν ή ελέγχουνμουσουλμανικές χώρες.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σικάγου, Papeκαι Feldman, μετά από εμπεριστατωμένη στατιστικήανάλυση, βρήκαν ότι η κατοχή μουσουλμανικών χωρώναπό τους δυτικούς ευθύνεται για το 87% των 1.800τρομοκρατικών επιθέσεων που μελέτησαν από το 2004και μετά. Κανείς δεν πρέπει να υποτιμά την αίσθησησυλλογικής ταπείνωσης, αλλά και την ετοιμότητακάποιων να πάρουν επάνω τους την ευθύνηεπανόρθωσης της αδικίας σε βάρος του λαού τους.
Και για το τέλος άφησα ένα πρόσφατο δημοσίευματης Liberation το όποιο εικάζει ότι το χτύπημα στοCharlie Hebdo μόνο τυχαίο δεν ήταν. Όπως οαρθρογράφος ισχυρίζεται, τα γεγονότα που ακολούθησανκάθε άλλο παρά τυχαίο αποδεικνύουν το χτύπημα στηνεφημερίδα. Ο αστυνομικός διευθυντής της υπόθεσης δυομέρες μετά αυτοκτόνησε μέσα στο γραφείο του με τουπηρεσιακό του περίστροφο. Την επόμενη κιόλας μέραμετά το τραγικό συμβάν η δημοτικότητα του ΦρανσουάΟλάντ από το Ναδίρ που βρισκόταν εκτινάχτηκε ξανά στοζενίθ. Και τρεις μέρες μετά, μέσα σε κλίμα εθνικήςομοψυχίας, ενότητας και ψυχικής ανάτασης τουγαλλικού λαού, το οποίο δημιουργήθηκε λόγο τουτραγικού συμβάντος, ο πρόεδρος Ολάντ φέρνει γιαψήφιση στο γαλλικό κοινοβούλιο το κατάπτυστο και πιοαντεργατικό νομοσχέδιο στην σύγχρονη ιστορία τηςΓαλλίας, ένα νομοσχέδιο που καταργεί ουσιαστικά ταβασικά εργατικά δικαιώματα των γάλλων εργατών πουμε αγώνες και πολύ αίμα κατέκτησαν. Όπως έχειαποδειχτεί, συμφώνα και με την πρόσφατη εμπειρία μαςκαι στην Ελλάδα οι σύγχρονες κυβερνήσεις αρέσκονταιστο να δημιουργούν τέτοια γεγονότα προκειμένου νακαλύψουν άνομες ενέργειες τους, οι οποίες σε καιρόηρεμίας είναι αδύνατον να περάσουν απαρατήρητες απότους πολίτες. Όσο για το ηθικό μέρος του πράγματος οιηγέτες επαναπαύονται, ότι γίνεται για το καλό και τηνευημερία του λαού τους και ότι σε όλες τις περιπτώσειςυπάρχουν οι παράπλευρες απώλειες.
Η ιστορία και ο χρόνος μένει να δείξουν τηναλήθεια. Αν υπήρχε όντως πολιτικό ή θρησκευτικόυπόβαθρο για την δολοφονία των γάλλωνδημοσιογράφων. Εμείς πάντως ως πολίτες θαπρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ναεπαγρυπνούμε αναλύοντας ψύχραιμα τα γεγονότακοιτάζοντας πάντα τι υπάρχει πίσω από την βιτρίνα,χωρίς να παρασυρόμαστε στα σκοτεινά μονοπάτιατου φανατισμού και της μισαλλοδοξίαςλαμβάνοντας παραπλανητικά μηνύματα ήαποκωδικοποιώντας λανθασμένα τα γεγονότα.

Ταφλανίδου Φιλοθέη
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Η διαµονή σε φάρµες-αγροκτήµατα είναι βασική
ιδιαιτερότητα του αγροτουρισµού, που συνοδεύεται συχνά
και από ενεργή συµµετοχή στις αγροτικές εργασίες. Σημείο
αναφοράς των διακοπών σε ένα αγρόκτημαξενώνα είναι η άμεση
επαφή του επισκέπτη με την αγροτική ζωή, τις καλλιέργειες, τη
φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα, κάτι που είναι πολύτιμο για το
μεγαλύτερο ποσοστό του σύγχρονου ευρωπαίου πολίτη,
κατοίκου αστικής περιοχής. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε, έχει τη
δυνατότητα να συμβάλει ενεργά στην προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.Έχει άλλωστε
ήδη δημιουργηθεί το πρώτο ελληνικό δίκτυο παραδοσιακών και
αγροτουριστικών καταλυμάτων, μέλος της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Αγροτουρισμού EuroGites με σκοπό την προβολή
της άγνωστης στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής υπαίθρου και
την εξυπηρέτηση του επισκέπτη.
Δείτε περισσότερα στο www.agroxenia.net
Μερικές Διευθύνσεις:http://www.booking.com/hotel/gr/fokaeon
kernitsa.el.htmlhttp://www.iliamare.gr/diamoni/drastiriotites/farma

Επίσης μπορείτε να κάνετε
∆ωρεάν διακοπές
δουλεύοντας σε φάρµες σε
όλον τον κόσµο!

Εργαστείτε εθελοντικά σε μια
φάρμα και νιώστε την ελευθερία
που μπορεί να προσφέρει η
φύση, γνωρίζοντας νέους
προορισμούς και κερδίζοντας
μοναδικές εμπειρίες!
Πολλά αγροκτήματα, που

ασχολούνται με εναλλακτικές και
φιλικές προς το περιβάλλον
δραστηριότητες καλούν
επισκέπτες να εργαστούν
εθελοντικά, προσφέροντας τους
στέγη και καθημερινά γεύματα.
Εάν είστε πρόθυμοι να

ασχοληθείτε με τη γη και να
παράλληλα να γνωρίσετε ένα νέο
μέρος, αυτός είναι ένας

φανταστικός τρόπος για να μάθετε από κοντά τα μυστικά της αγροτικής ζωής σε όλο τον κόσμο, απολαμβάνοντας οικονομική
φιλοξενία.

Οι περισσότερες φάρμες διοργανώνουν προγράμματα διάρκειας μίας ή δύο εβδομάδων, αλλά πολλοί είναι οι οικοδεσπότες,
που χρειάζονται βοήθεια παραπάνω μέρες.

Η φιλοξενία διαφέρει, ανάλογα με τις ανάγκες και πολλές φορές οι μαθητευόμενοι καλούνται να περάσουν μια ολόκληρη σεζόν
μαζί με τους ιδιοκτήτες, μαθαίνοντας, για παράδειγμα πρακτικές βιολογικής καλλιέργειας.

Αναζητήστε την δραστηριότητα που ταιριάζει περισσότερο στα ενδιαφέροντα σας και σύντομα θα βρεθείτε να συλλέγετε
αγελαδινό γάλα, να καλλιεργείτε με άροτρο ή να μαζεύετε σταφύλια. Οι ώρες εργασίας κυμαίνονται από επτά έως οκτώ την ημέρα.

Για πιο εμπεριστατωμένη πληροφόρηση μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες wwoof.net, growfood.org, workaway.info και
helpx.net, οι οποίες περιέχουν λεπτομέρειες για την κάθε φάρμα, στοιχεία των ιδιοκτητών και των προγραμμάτων που προσφέρουν.

Τολµήστε το!

Σοφιανού Μαρία
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µε τον Ιγκόρ Σουχοπάροβ
Ο συντάκτης αυτής της στήλης πήρε άδεια αυτό το μήνα λόγω υπερβολικής κούρασης από τη συμμετοχή του στις
αποκριάτικες εκδηλώσεις...έχασε κι ο Ολυμπιακός...
ΤΟ 1ο ΝΥΧΤΕΡΙ(∆Ι)ΝΟ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ ΣΕ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ! ! !

ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ
ΣΤΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ

ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
ΤΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

1 5
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

201 5
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Ο Αρκάς είναι Έλληνας καλλιτέχνης που ασχολείται με την τέχνη

των Κόμικς. Ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του '80 δημοσιεύοντας
τη σειρά "Ο Κόκκορας" στο περιοδικό Βαβέλ και στη συνέχεια στο
ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ και στο ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ.

Το έργο του αποτελείται κυρίως από σειρές με συγκεκριμένο θέμα  πρωταγωνιστές που δημοσιεύονται σε περιοδικά και
εφημερίδες και συγκεντρώνονται στη συνέχεια σε άλμπουμ.

Ένα από τα έργα του είναι ο "Κόκορας", με τις προβληματικές του σχέσεις με το άλλο φύλο αλλά και με τον εαυτό του!
Δουλειές του έχουν μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, πορτογαλικά,

πολωνικά, ρουμανικά, σέρβικα και βουλγάρικα).
Το πραγματικό του όνομα καθώς και η ταυτότητά του, παραμένουν άγνωστα στοιχεία του εν λόγω συγγραφέως. Παρόλο

που έχει αναφερθεί ως Αντώνης Ευδαίμων και Γεράσιμος Σπανοδημήτρης στα διάφορα κόμικς, εντούτοις θεωρούνται ως
ψευδώνυμα.

Σοφιανού Μαρία

γέλιο με τον Αρκά
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Η Λ ά µ ψ η

Το Ξενοδοχείο 'Θέα" φημιζόταν ως το πιο όμορφο θέρετρο στον κόσμο από
άποψη φυσικής ομορφιάς. Ο Τζακ Τόρανς, όμως, ο νέος χειμερινός επιστάτης, με
τη σύζυγό του Γουέντι και τον πεντάχρονο γιο τους Ντάνι είδαν πολύ περισσότερα
από την εξαιρετική ομορφιά του. Ο Τζακ θεώρησε το Ξενοδοχείο "Θέα" σαν μια
ευκαιρία, μια απελπισμένη φυγή από την αποτυχία και την απογοήτευση. Η Γουέντι
είδε αυτό το μοναχικό καταφύγιο σαν μια τελευταία ευκαιρία για να διατηρηθεί η
συνοχή της οικογένειάς τους. Και ο Ντάνι;... Ο Ντάνι, ο οποίος ήταν προικισμένος
με το χάρισμα της προφητείας –ευλογία ή κατάρα;–, έβλεπε οράματα που
ξεπερνούσαν τις δυνατότητες αντίληψης ενός μικρού παιδιού. Αισθανόταν το κακό
κουρνιασμένο ανάμεσα στα εκατόν δέκα άδεια δωμάτια του ξενοδοχείου· το κακό
παραμόνευε ειδικά γι’ αυτούς.Η Λάμψη,ένα κορυφαίο έργο του Στέφεν Κινγκ, του
αδιαμφισβήτητου δεξιοτέχνη των μοντέρνων ιστοριών τρόμου.

Ο Στέφεν Έντγουιν Κινγκ (Stephen
Edwin King) γεννήθηκε στο Πόρτλαντ,
Μέιν, 21 Σεπτεμβρίου 1947) είναι
Αμερικανός συγγραφέας και ένας από
τους διασημότερους συγγραφείς βιβλίων
θρίλερ και τρόμου. Δίδασκε αγγλικά στο γυμνάσιο, όταν το 1974 εκδόθηκε το Κάρι, το
πρώτο μυθιστόρημά του. Έχει γράψει και υπό ψευδώνυμο, το 1972 ως Τζον Σουΐθεν
(John Swithen) και μεταξύ 1972 και 1985 ως Ρίτσαρντ Μπάχμαν (Richard
Bachman).Σήμερα, με περισσότερα από 40 μυθιστορήματα και 200 διηγήματα στο
ενεργητικό του, αναγνωρίζεται ως σημαντικός τεχνίτης του τρόμου και της φαντασίας αλλά
και ένας από τους μείζονες συγγραφείς του 20ου αιώνα. Έχει επανειλημμένα αποσπάσει
το Διεθνές Βραβείο Φαντασίας, τα βραβεία Bram Stoker, O. Henry, Nebula και άλλα πολλά,
ενώ τιμήθηκε από την Ένωση Συγγραφέων Τρόμου για το συνολικό του έργο. Το 2003
τιμήθηκε με το μετάλλιο Διακεκριμένης Συνεισφοράς από το Εθνικό Ίδρυμα Βιβλίου των
ΗΠΑ.

Η Λάµψη µεταφέρθηκε στον κινηµατογράφο σε σκηνοθεσία του
Στάνλεϊ Κιούµπρικ!

Ο Κιούμπρικ βρίσκει την ευκαιρία να ξεπεράσει το είδος της ταινίας τρόμου
και να φτιάξει ένα έργο όπου η πραγματικότητα ανακατεύεται με τη φαντασία, το
όνειρο με την αλήθεια, το παρελθόν με το παρόν, δημιουργώντας πάντα το
κατάλληλο σασπένς και την ατμόσφαιρα, χρησιμοποιώντας με τρόπο δημιουργικό
τη μουσική, τους ήχους αλλά και κάθε άλλο μέσο που του παρέχει η σκηνοθεσία.
Όσο για τις ερμηνείες, αυτές είναι πραγματικά εξαιρετικές: από τον Τζακ Νίκολσον,
θαυμάσιος στο ρόλο του φύλακα που αρχίζει σιγά σιγά να αφήνεται σ’ ένα
σαγηνευτικό αλλά επικίνδυνο παρελθόν, μέχρι τη Σέλεϊ Ντιβάλ, τον Ντάνι Λόιντ και
τον Σκάτμαν Κρόδερς.

O Τόρανς (Τζακ Νίκολσον), ένας συγγραφέας τρόμου, υπήρξε καθηγητής
φιλολογίας σε ένα προκατασκευασμένο σχολείο. Μαζί του έρχονται η σύζυγός του
Γουέντι (Σέλεϊ Ντιβάλ) και ο γιος του, Ντάνυ (Ντάνυ Λόυντ), οι οποίοι γνωρίζονται
με τον σεφ του ξενοδοχείου, Ντικ Χάλοραν (Σκάτμαν Κρόθερς), πριν εκείνος
αναχωρίσει. Ο Ντικ αντιλαμβάνεται τις τηλεπαθητικές ικανότητες του Ντάνι (η
λεγόμενη "Λάμψη") και, έχοντας κι εκείνος τις ίδιες δυνάμεις, τον καθησυχάζει πως
αν κάτι συμβεί, να τον ειδοποιήσει τηλεπαθητικά. Ωστόσο, το ξενοδοχείο φαίνεται
πως είναι στοιχειωμένο από τα φαντάσματα των προηγούμενων επιτηρητών και
τρομακτικές εικόνες παραβιάζουν το μυαλό του Ντάνι. Εν τω μεταξύ, ο Τζακ
βρίσκεται στα πρόθυρα της τρέλας πριν τον καταλάβουν τα διαβολικά πνεύματα
του ξενοδοχείου και προσπαθήσει να δολοφονήσει την οικογένειά του. Ο φύλακας
ενός κλειστού, λόγω του χειμώνα, ξενοδοχείου, διχασμένος μεταξύ της
πραγματικότητας και των φαντασιώσεων του, οδηγείται στη σχιζοφρένεια και
προσπαθεί να σκοτώσει την οικογένειά του.

Σοφιανού Μαρία



Α Ν Θ Ε Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν
Ο Ανθεστηριών είναι ο όγδοος μήνας στο αττικό ημερολόγιο, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στο θεό Διόνυσο και αντιστοιχούσε στο χρονικό

διάστημα Νέα Σεληνη Ιανουαρίου έως Νέα Σελήνη Φεβρουαρίου. Κυριότερη και επώνυμος γιορτή του μήνα ήταν τα Ανθεστήρια, τα οποία
διαρκούσαν τρεις ημέρες. Κατά την τελευταία ημέρα της γιορτής αυτής τελούνταν τα Υδροφόρια προς τιμήν όσων χάθηκαν στον Κατακλυσμό
του Δευκαλίωνα.Λάμβαναν χώρα επίσης τα Διάσια προς τιμήν του Μειλίχιου Δία, τα Μικρά Ελευσίνια, τα Διάσεια και μια επίσημη Τελετή του
Αρείου Πάγου.

ΑΝΘΕΣΤΗΡΙΑ
Μεγάλη Αρχαία Ελληνική ετήσια εορτή προς τιμήν του Θεού Διονύσου,

τελούμενη στην Αττική και σε πολλές Ιωνικές πόλεις. Τα Ανθεστήρια φέρονται
επίσης με τη γενικότερη ονομασία Διονύσια. Ο εορτασμός τους στην Αρχαία
Αθήνα τελούνταν την 11η ως και την 13η του μηνός Ανθεστηριώνος . Η
πρώτη μέρα των Ανθεστηρίων ονομαζόταν «πιθοίγια». Ονομάστηκε έτσι από
το γεγονός ότι την ημέρα αυτή ανοίγονταν και δοκιμάζονταν για πρώτη φορά
οι πίθοι με τον οίνο της χρονιάς. Η δεύτερη μέρα των Ανθεστηρίων λεγόταν
«Χόες», από το ομονυμο οινοδοχείο και η τρίτη μέρα των Ανθεστηρίων
ονομάζονταν «Χύτροι», επειδή την ημέρα προσφέρονταν αγγεία με άνθη,
μαγειρεμένα λαχανικά και πανσπερμία σιτηρών. Στην Αρχαία Αθήνα όποτε
γινόνταν η εορτή αυτή, (κάθε χρόνο), οι Αθηναίοι δοκίμαζαν το νέο κρασί μέσα
σε ατμόσφαιρα γενικής χαράς. Στους νεώτερους χρόνους θαυμαστή γιορτή
των λουλουδιών γίνονταν στη Κηφισιά όπου και κατακλίζονταν από τους
Αθηναίους διάρκειας μιας εβδομάδας. Μέχρι το 1978, γίνονταν παράλληλα
και στο Δαφνί θαυμαστή ετήσια γιορτή του κρασιού διάρκειας επίσης μιας
εβδομάδας.
ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ∆ΕΥΚΑΛΙΩΝΑ
Ο Κατακλυσμός του Δευκαλίωνα είναι η αρχαία Ελληνική εκδοχή του

κατακλυσμού που αναφέρεται σε παραδόσεις πολλών αρχαίων πολιτισμών
(όπως π.χ. στην Εβραϊκή  Χριστιανική παράδοση με τον κατακλυσμό του
Νώε).Κατά τον μύθο την εποχή που στη Θεσσαλία βασίλευε ο Δευκαλίωνας ο
Δίας αποφάσισε να καταστρέψει όλη την γενιά των ανθρώπων που ήταν
διεφθαρμένη, με εξαίρεση τον δίκαιο βασιλέα και την γυναίκα του την
Πύρρα.Ο Δευκαλίωνας λοιπόν μετά από συμβουλή του πατέρα του
κατασκεύασε ένα
πλοίο συγκέντρωσε
τα απαραίτητα
εφόδια για την
επιβίωση τους και
επιβιβάστηκε στο
πλοιάριο μαζί με την
γυναίκα του. Στο
μεταξύ ο Δίας
ανοίγει τους
καταρράκτες του
Ουρανού και το
έδαφος της
Ελλάδας γεμίζει με
νερό και οι
άνθρωποι χάνονται.
Για εννέα μέρες και
εννέα νύχτες το
βασιλικό ζευγάρι
περιφέρεται από τα νερά μέσα στο πλοιάριο. Την δέκατη όμως ημέρα
προσάραξε στο όρος Όρθρυς ή κατά άλλη εκδοχή στον Παρνασσό ή στον
Άθω. Εκεί όταν οι βροχές σταμάτησαν και τα νερά υποχώρησαν ο Δευκαλίων
και η Πύρρα κατέβηκαν στην ξηρά και το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν
θυσία στον Φύξιο Δία (προστάτης των φυγάδων). Ο θεός που επικαλέστηκε ο

θεοσεβής Δευκαλίωνας έστειλε τον Ερμή για να τους μεταφέρει την υπόσχεση ότι ο Δίας θα πραγματοποιούσε την πρώτη ευχή τους. Και η
πρώτη ευχή του Δευκαλίωνα και της Πύρρας δεν ήταν άλλη από το να δώσει και πάλι ζωή ο Δίας στο ανθρώπινο γένος.
Κατά μία άλλη εκδοχή η οποία προέρχεται από την Φωκίδα ο Δευκαλίωνας και η Πύρρα πήγαν στους Δελφούς και στο ιερό της Θέμιδας για

να εκφράσουν και σ αυτή την ίδια επιθυμία. Η θεά τους άκουσε και τους απάντησε με τον παρακάτω χρησμό: Αν ήθελαν να φέρουν στη ζωή
νέους ανθρώπους θα έπρεπε να καλύψουν τα πρόσωπά τους και να ρίχνουν πίσω από την πλάτη τους τα οστά της μητέρας τους.Εκείνοι
κατάλαβαν την ερμηνεία του χρησμού και αφού έκαναν ότι τους έλεγε ο χρησμός άρχισαν να πετάνε πέτρες πίσω από την πλάτη τους, αφού
αυτές προέρχονταν από τα σπλάχνα της μάνας Γης. Οι πέτρες που πετούσε ο Δευκαλίωνας μεταμορφώνονταν σε άνδρες και αυτές που
πετούσε η Πύρρα μεταμορφώνονταν σε γυναίκες. Από την πρώτη δε πέτρα που πέταξε ο Δευκαλίωνας προήλθε ο Έλληνας, γενάρχης των
Ελλήνων.
Για τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα υπάρχουν και άλλες παραλαγές όπως π.χ. ότι αυτός έγινε όταν βασιλιάς στην Βοιωτία ήταν ο Ωγύγος

πρώτος βασιλιάς της χώρας των Βοιωτών, ή κατά τους Μεγαριείς από τον κατακλυσμό σώθηκε μόνο ο Μέγαρος ο οποίος κατέφυγε στην
κορυφή των Γερανίων. Παρόλα αυτά η εκδοχή του Δευκαλίωνα και της Πύρρας είναι αυτή που διαδόθηκε ευρύτατα και επικράτησε όλων των
άλλων και κατά την εποχή του Πλούταρχου εμπλουτίστηκε και με άλλα στοιχεία και λεπτομέρειες που προέρχονται από ασιτικές παραδόσεις,
θυμίζουν σε πολλά σημεία τους την εκδοχή που μας διηγείται η Βίβλος.

O Δευκαλίωνας και η Πύρρα πετούν πέτρες πίσω από
την πλάτη τους

Κύλικα τύπου Α. 540535 π.Χ. Ύψος 13,6 εκ.Σ΄ ένα "μαύρο"
πολεμικό πλοίο εικονίζεται ο Διόνυσος. Από το πλοίο έχουν
αναπτυχθεί δύο κληματαριές που διακλαδώνονται σε τέσσερα
κλαδιά, από τα οποία κρέμονται επτά τσαμπιά σταφύλια. Γύρω
από το πλοίο κολυμπούν επτά δελφίνια. Δύο δελφίνια ακόμη
είναι ζωγραφισμένα στην πλευρά του πλοίου.Το χρώμα της
επιφάνειας είναι έντονο κοραλί που έχει γίνει με ειδικό πηλό.Η
απεικόνιση σχετίζεται με την ιστορία του Διόνυσου, σύμφωνα με
την οποία ο θεός, όταν κάποτε είχε πέσει στα χέρια Τυρρηνών
πειρατών, μεταμόρφωσε το κατάρτι του πλοίου σε κληματαριά
και τους πειρατές σε δελφίνια.
Ο Εξηκίας ήταν αγγειογράφος και αγγειοπλάστης αττικών
αγγείων όπου άκμασε μεταξύ 560 και 530 π.Χ στην Αθήνα. Ο
Εξηκίας και ο «ζωγράφος του Άμαση» θεωρούνται οι πιο
σημαντικοί τεχνίτες του μελανόμορφου αττικού ρυθμού, όπως
είχε διαμορφωθεί στα μέσα του 6ου αιώνα, και
αντιπροσωπεύουν δύο διαφορετικές τάσεις της εποχής. Τα
περισσότερα έργα του εξάγονταν σε παραθαλάσσιες πόλεις της
Μεσογείου όπως στην Ετρουρία, άλλα μερικά έργα απόμειναν
και στην Αθήνα. Θεωρείται πως μαθητής του ήταν ο Ανδοκίδης
(αγγειογράφος). Ο Εξηκίας ζωγράφιζε κυρίως μυθολογικά
θέματα και κατόρθωνε να αποδίδει την ιδιαίτερη προσωπικότητα
κάθε ήρωα. Δουλεύει πάνω σε παλιά, δημιουργεί όμως και νέα
σχήματα. Το έργο του το χαρακτηρίζει η λεπτότητα του σχεδίου,
η αγάπη για τη λεπτομέρεια, η υπολογισμένη σύνθεση και
προπάντων η δραματική ένταση.




