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ε κ λ ο γ έ ς,
"ήλθονκαιαπήλθον"

Ουφ….. Ξεμπερδέψαμε και με αυτό.
Οι Δημοτικές – Περιφερειακές, και οι

Ευρωεκλογές, ήλθαν και απήλθαν, αφήνοντας
πίσω τους περισσότερους νικητές απο ποτέ. Αυτό
βέβαια είναι κάτι που δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ.
Πως γίνεται δηλαδή τα κόμματα να είναι πάντα
κερδισμένα, σελίδα 3

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ... ΘΕΑΜΑΤΑ
Είσαι φανατικόςποδοσφαιρόφιλος και δη τουMundial της Βραζιλίας; Συγκινείσαιαπό το υπέροχο θέαμα τουποδοσφαίρου και θέλεις να δεις τουςκαλύτερους παίχτες του κόσμου νααγωνίζονται με τις φανέλες τωνεθνικών ομάδων τους;

Τα Ιουλιανά 15/7/1965,
Όταν απαξιώθηκε ηΔημοκρατία…
Φέτος συμπληρώνονται 49χρόνια από τα Ιουλιανά. Μετον όρο Αποστασία ή Ιουλιανάαναφέρεται στη σύγχρονηιστορία της Ελλάδας ηπερίοδος πολιτικής ανωμαλίαςκαι αστάθειας που ακολούθησετην αποπομπή της κυβέρνησηςτου Γεωργίου Παπανδρέου στις15 Ιουλίου 1965 έως τοπραξικόπημα τωνσυνταγματαρχών στις 21Απριλίου 1967. σελίδα 4

σελίδα 5

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2014

Καθημερινή ασφάλεια γιαχρήστες Windows
Επειδή όλοι όσοι μαθαίνουμε κάτι παραπάνω στους υπολογιστές νομίζουμε ότι

είμαστε και «χακεράδες» ή ψαγμένοι χρήστες, δεν καταλαβαίνουμε ότι ο κίνδυνος
μόλυνσης ή ακόμη και εξαπάτησης είναι υπαρκτός.

σελίδα 6

σελίδα 8



σελίδα 2

Στις 31 Μάη κάναμε ωςμαθητική κοινότητα το 2οχαριστικό καιανταλλακτικό μας παζάρι.
Η επιτυχία αυτού τουπαζαριού δεν ήταν η συμμετοχήμας ως μαθητές, ούτε και ησυμμετοχή του κόσμου. Ηεπιτυχία του ήταν στο ότιδιοργανώθηκε από 6 μόνομαθητές και το στήριξανπερισσότερο οι καθηγητές απόόσο εμείς. Ίσως επειδή εμείς θαφύγουμε από το σχολειό αφούπάρουμε το πτυχίο μας και δενμας ενδιαφέρει η τύχη του.Ίσως επειδή είμαστε αδιάφοροιγια το τι κάνει ο διπλανός μας.Ίσως και επειδή κάποιοιδουλεύαμε εκείνο το Σάββατο.Μπορούσαμε όμως ναβοηθήσουμε τις προηγούμενεςημέρες για να στηθεί όλο αυτόμε παρά πολλούς τρόπους.Όμως, ως γνήσιοι κορτάκηδες έχουμε μόνο απαιτήσεις και καθόλου υποχρεώσεις, αφού είμαστε εργαζόμενοι μαθητέςκαι παρά πολύ κουρασμένοι για οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε για όσο είμαστε εκεί οι καθηγητές μας να κάνουν και λίγοτα στραβά μάτια στις εξετάσεις για να γράψουμε λίγο καλύτερα, θέλουμε αν φτάσουμε καθυστερημένοι να μην μαςβάλουν απουσία, θέλουμε να είναι ελαστικοί μαζί μας, γενικά μόνο θέλουμε. Και θέλουμε, μόνο γιατί είμαστε εκεί.Εμάς δεν μας ενδιαφέρει τι θα γίνει το σχολειό , αν θα κλείσει και που θα απορροφηθούν οι καθηγητές του, γιατίεμείς θα πάμε αλλού, και πάλι θα θέλουμε. Έχουμε μάθει μόνο να ζητάμε, να πουλάμε αέρα (και μούρη), να λέμεπαχιά λόγια και να μην κάνουμε πράξεις.

Δεν σας κατακρίνω γιατί για πολλά χρόνια ήμουν και εγώ έτσι. Είχα αφοσιωθεί πλήρως στα προβλήματα μουκαι στο πώς να περάσω καλά, ενώ δίπλα μου οι άνθρωποι πέθαιναν σαν τις μύγες. Όλα αυτά μέχρι που 3 καθηγητέςμου (ένας από το ΣΔΕ και 2 από το 1ο ΕΣΠ. Επαλ) μαζί με έναν συμμαθητή μου, με ξαναενεργοποίησαν κοινωνικά.Για αυτό, δεν θα σας κρίνω, αλλα θεωρώ ευθύνη μου να σας ενεργοποιήσω και να σας αφυπνίσω. Ποτέ και κανέναςμας δεν ξέρει αν αύριο φτάσει και αυτός σε τέτοιο σημείο και χρειαστεί να απλώσει το χέρι του για βοήθεια. Τότε,πάλι θα θέλει. Αν όμως γίνουμε όλοι απαθείς, ποιος θα του το απλώσει για να τον βοηθήσει?
Και του χρόνου με υγεία, αν μπορείτε να το συνεχίσετε.
Επειδή μπορεί να είναι το τελευταίο άρθρο που γράφω για την εφημερίδα μας, να ευχαριστήσω: Την κα ΕλένηΚονδύλη φιλόλογο στο ΣΔΕ Καλλιθέας, την κα Λίτσα Μπαρσούκη φιλόλογο στο 1ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ταύρου, τον κοΔημήτρη Κουτζά μαθηματικό και τον Χάρη Συμεωνίδη παλιό συμμαθητή μου, για το reboot που μου κάνανε και μεβγάλανε από το matrix, και τη σύζυγο και συμμαθήτριά μου Βικτώρια Μαργαρίτη για την υπομονή της, τις ιδέες τηςκαι την συμπαράσταση της. Επίσης, για την διοργάνωση του παζαριού και την συμπαράσταση τους εκείνη την μέρα:τον Γιώργο Νικολόπουλο, την Μαργαρίτα Νιαουνάκη, την Μαρίνα Γανουχαλίδου, τον Αλέξανδρο Λοβέρα, και τηνΦιλοθέη Ταφλανίδου. Όλους τους καθηγητές και τους μαθητές που έφεραν ρούχα κτλ, τους: κο Σακκά Ηλία, κοΚόλλια Ευθύμιο, κο Μανδυλά Κων/νο και την κα Μπαρσούκη Λίτσα, που άφησαν τις οικογένειες και τις υποχρεώσειςτους σε ημέρα αργίας, αφιερώνοντας τον προσωπικό τους χρόνο για να είναι δίπλα στην προσπάθεια μας. Τέλος,τον κο Γιώργο Τερζή για την εκτύπωση της εφημερίδας μας όλα αυτά τα χρόνια, την συντακτική ομάδα, αλλά καιόσους έγραψαν έστω και ένα μόνο άρθρο, για να υπάρχει η εφημερίδα μας.

«Αυτά που παίρνουμε είναι προς το ζην. Ζωή είναι αυτά που δίνουμε».

ΥΓ. Αυτά που περίσσεψαν από τα ρούχα που φέρατε, δεν θα τα πάω για πούλημα. Τα δώσαμε στην ενορία τουσχολείου μας, τον Εσταυρωμένο, μέσω τις οποίας ο πάτερ Ισίδωρος προσπαθεί να βοηθήσει 120 οικογένειεςντύνοντας και σιτίζοντάς τες. (Ξέρω, ξέρω. «εδώ δεν έχουμε εμείς να φάμε ρε μεγάλε, δεν μας....)

Πάντσιος Γιώργος

¨κ υ τ ί ο ν¨π α ρ α π ό ν ω ν



σελίδα 3

Ουφ….. Ξεμπερδέψαμε και με αυτό.
Οι Δημοτικές – Περιφερειακές, και οι

Ευρωεκλογές, ήλθαν και απήλθαν, αφήνοντας πίσω
τους περισσότερους νικητές απο ποτέ. Αυτό βέβαια είναι
κάτι που δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ. Πως γίνεται
δηλαδή τα κόμματα να είναι πάντα κερδισμένα, (όχι όλα,
υπάρχει και η καημένη η ΔΗΜΑΡ), και αυτός ο δύσμοιρος
λαός να είναι πάντα ο μεγάλος χαμένος ανεξαρτήτως
αποτελέσματος; Η άποψη μου είναι πως (δυστυχώς), δεν
έχουμε να κάνουμε πλέον με σκεπτόμενους ψηφοφόρους,
αλλά με οπαδούς. Μόνο που τα γκολ στην περίπτωση αυτή
μπαίνουν πάντα στο δικό μας τέρμα. Κάποιοι λίγοι
εναπομείναντες «τερματοφύλακες» είναι αδύνατον να
φυλάξουν την εστία μας, ενώ οι παλαιότεροι εξ αυτών έχουν
πάρει μεταγραφή στην…άλλη ομάδα και σε πιο καλές θέσεις.
(Βλέπε συνδικαλιστές, Ζαγοράκηδες κτλ).

Πόσο βλάξ πρέπει να είναι κάποιος για να δηλώνει
οπαδός των αστικών κομμάτων εξουσίας; Μένω άφωνος με
την ανεξάντλητη πρωτοτυπία δουλικότητας, θράσους,
ιδιοτέλειας, κυνισμού και υποκρισίας τους. Ειδικά των
μεγαλυτέρων σε ηλικία που έχουν περάσει και δύσκολες
καταστάσεις. Ίσως όμως να είναι και ο φόβος που τους κάνει
να σκέφτονται έτσι. Ο φόβος για το διαφορετικό, που τα
διάφορα ΜΜΕ έχουν φροντίσει να καλλιεργήσουν μέσα τους
εδώ και χρόνια με διάφορους τρόπους. Πχ: κάποτε έλεγαν
ότι «θα έρθουν οι κουμουνιστές και θα μας πάρουν τα
σπίτια». Αυτό που ισχύει σήμερα είναι μάλλον το αντίθετο
αφού με τα φορολογικά μέτρα που έχουν πάρει η ιδιωτική
περιουσία θα είναι σε λίγα χρόνια παρελθόν, δίνοντας το
δικαίωμα στο κράτος, να δώσει μπίρ παρά τα σπιτάκια μας σε
μεγαλοεταιρίες για κάθε είδους εκμετάλλευση. Έλεγαν «αν
βγει η αριστερά θα πεινάσουμε». Σήμερα δεν χρειάζεται η
αριστερά για να πούμε το ψωμί ψωμάκι, για την ανεργία του
ενάμιση και πλέον εκατομμυρίου ανέργων, ούτε για τις
σχεδόν τέσσερις χιλιάδες αυτοκτονίες της τριετίας που
πέρασε, ούτε για την φτώχια των οικογενειών με τα
υποσιτισμένα παιδιά, ούτε για τα μαγαζιά που κλείνουν το
ένα πίσω από το άλλο, ούτε για τον μισθό των 400 ευρώ που
δεν μας επιτρέπει ούτε να επιβιώσουμε, (πόσο μάλλον να
ζήσουμε), ούτε για την «εθνική σύνταξη» των 360 ευρώ,
ούτε για τους νέους μας που ξενιτεύονται, ούτε για το
«κόλπο γκρόσο» στην τεχνική εκπαίδευση, ούτε……….., (θα
μπορούσα να γράφω μέχρι αύριο).

Χωρίς να καταλάβουμε το πως, μας χώρισαν σε
ομάδες, εύκολα ελέγξιμες, και χωρίς βούληση. Ακόμα
και με τα «κινήματα των πλατειών», το ίδιο έγινε. Οι
πατριώτες τρόπον τινά, στην «Πάνω Πλατεία», οι
αριστερίζοντες και οι αντιεξουσιαστές στην «Κάτω Πλατεία».
Απόλυτη διαφοροποίηση ακόμα και σε συμπεριφορές, οι
οποίες όμως προκαθορίζονται ανάλογα την «ομάδα». Στην
«Πάνω πλατεία» κεντρικό σύνθημα "Να καεί, Να καεί Το
μπου… η Βουλή", ενώ «Κάτω»: «Αυτοοργάνωση, Άμεση
Δημοκρατία κτλ. Να πάρουμε τις ζωές μας στα χέρια μας».
"Πάνω" σηκώνονται τα χέρια για μούτζες, "Κάτω"
σηκώνονται τα χέρια για ψηφοφορίες στις λαϊκές
συνελεύσεις. Και πάντα, ήταν έτοιμοι να αρπάξουν την
ευκαιρία αυτοί που δεν φαίνονται πουθενά, αλλά κάνουν όλη
την δουλειά για την κάθε «ομάδα» (όχι την δική μας).

Πέρα λοιπόν από τις Δημοτικές εκλογές, στις οποίες
διαλέγουμε να ψηφίσουμε έναν άνθρωπο που λίγο – πολύ
τον ξέρουμε, (για μικρούς δήμους εννοείται), είτε
προσωπικά, είτε βλέπουμε, ακούμε και βιώνουμε αυτά που
κάνει, και ξέρουμε αν είναι αντάξιος της ψήφου μας,
(ανεξάρτητα από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκει και
όσο διαφορετικός και αν είναι από τα δικά μας πιστεύω), για
να παράγει τοπικό έργο, στις περιφερειακές και στις
Ευρωεκλογές, το κριτήριο ήταν κομματικό, «οπαδικό». Πώς
αλλιώς ανέβηκε ο φασισμός εδώ, αλλά και πανευρωπαϊκά;
Δυστυχώς, δεν είμαστε ακόμη «πολιτικά ώριμοι» για
να ανατρέψουμε την κατάσταση. Δεν είμαστε έτοιμοι
για «κοινωνική επανάσταση». Και όπως λέει και κάποιος
«φίλος»: «Αν υπήρχε κοινωνική επανάσταση, αν είχαμε
μετασχηματιστεί σε "επαναστατικά υποκείμενα" (που λένε κι
όσοι ξέρουν από τέτοια), αν υπήρχε εξέγερση, ή έστω κάποιο
στιβαρό οργανωμένο κίνημα, δεν θα αρκούσαν ούτε πενήντα
ΣΥΡΙΖΑ για να μας αποτρέψουν». Η στροφή στην οποία
προωθούν τον κόσμο για να βγει μια «αριστερή» κυβέρνηση,
«αυτοεμφανίστηκε» ως μια κάποια λύση εντός συστήματος,
διαχειρίσιμη και ελέγξιμη και αυτή όμως, από τα ίδια
οικονομικά, πολιτικά και γεωστρατηγικά συμφέροντα.

Ίσως όμως αυτή να είναι η μέγιστη ανατροπή που
αντέχει το πολιτικό σύστημα στην παρούσα φάση.
Ίσως αυτή, να είναι και η ανατροπή που αντέχουμε κι
εμείς.

Πάντσιος Γιώργος

ε κ λ ο γ έ ς, "ήλθον και απήλθον"



σελίδα 4

Φέτος συμπληρώνονται 49χρόνια από τα Ιουλιανά. Με τονόρο Αποστασία ή Ιουλιανάαναφέρεται στη σύγχρονη ιστορίατης Ελλάδας η περίοδος πολιτικήςανωμαλίας και αστάθειας πουακολούθησε την αποπομπή τηςκυβέρνησης του ΓεωργίουΠαπανδρέου στις 15 Ιουλίου1965 έως το πραξικόπημα τωνσυνταγματαρχών στις 21Απριλίου 1967.
Ο Γ. Παπανδρέου αναγκάζεται από το

παλάτι σε παραίτηση. Την διακυβέρνηση της
χώρας αναλαμβάνει η Κυβέρνηση
αποστατών υπό τον Γεώργιο Αθανασιάδη
Νόβα. Ο λαός ξεκινά ανένδοτο αγώνα για
την τήρηση της Συνταγματικής νομιμότητας.
Οι διαδηλώσεις οι πορείες και οι
συγκρούσεις με την αστυνομία θα
διαρκέσουν 70 ολόκληρες μέρες. Η
περίοδος αυτή γνωστή και ως
Αποστασία του 1965 αφού μετά την
παραίτηση Γ. Παπανδρέου οι
κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν
διαδοχικά από βουλευτές της Ενώσεως
Κέντρου ήταν αποτέλεσμα χρηματισμού
και υποσχέσεων ανάληψης πολιτικών
αξιωμάτων. Έτσι, μερίδα του Τύπου και
του λαού απέδωσε το χαρακτηρισμό του
«αποστάτη» στους βουλευτές που
ανέβαιναν στην εξουσία. Η περίοδος αυτή
χρωματίστηκε και από την έντονη ανάμειξη
του τότε βασιλιά Κωνσταντίνου και της
μητέρας του Φρειδερίκης στο πολιτικό
σκηνικό της χώρας, παραβιάζοντας τις
διατάξεις του Συντάγματος του 1952.

Ένα χρόνο πριν τα Ιουλιανά, το
κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου είχε
κερδίσει τις εκλογές το Φεβρουαρίου του
1964 με ποσοστό που άγγιξε το 52,72%, με
αποτέλεσμα ο Γ. Παπανδρέου να σχηματίσει
για πρώτη φορά αυτοδύναμη κυβέρνηση με
171 βουλευτές. Η περίοδος της
αποσταθεροποίησης ξεκίνησε με
αφορμή τη διαμάχη του Γ. Παπανδρέου
με τον βασιλιά Κωνσταντίνο για τον
υπουργό Εθνικής Άμυνας και την
αλλαγή του αρχηγού του ΓΕΣ. Απ' την μια
πλευρά, ο Παπανδρέου επιθυμούσε να
αντικαταστήσει τον ως τότε υπουργό Πέτρο
Γαρουφαλιά και τον αρχηγό του ΓΕΣ
Γεννηματά, στους οποίους έλεγχο ασκούσε
το παλάτι με ανθρώπους της εμπιστοσύνης
του. Τη θέση του υπουργού άμυνας θα
αναλάμβανε ο γιος του, Ανδρέας
Παπανδρέου.

Στην άλλη πλευρά όμως, ο βασιλιάς
εξέφραζε έντονα την άρνησή του να
συναινέσει υπογράφοντας τα σχετικά
διατάγματα, αν δεν ενέκρινε πρώτα τους
αντικαταστάτες. Ο Π. Γαρουφαλιάς, έχοντας
την πλήρη υποστήριξη του παλατιού,

αρνούνταν να εγκαταλείψει το αξίωμά του,
ακόμα κι όταν ο Γ. Παπανδρέου τον
διέγραψε από την Ένωση Κέντρου. Τελικά ο
Γ. Παπανδρέου πρότεινε να αναλάβει ο ίδιος
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
αντιμετωπίζοντας την ίδια αρνητική στάση
του βασιλιά για ακόμη μια φορά. Ο
Κωνσταντίνος επιθυμούσε να τοποθετηθεί
πρόσωπο της δικής του εμπιστοσύνης, και
τότε ο Γ. Παπανδρέου, μη μπορώντας να
αποδεχτεί ότι ο πρωθυπουργός δε μπορεί να
αναλάβει όποιο υπουργείο επιθυμεί,
παραιτήθηκε.

Της τελικής αυτής έκβασης, είχε
προηγηθεί το χρονικό διάστημα 5 ημερών
μέσα στο οποίο έγινε η ανταλλαγή πέντε
οξύτατων επιστολών μεταξύ του
Κωνσταντίνου και του Παπανδρέου, σχετικά
με την υπογραφή του διατάγματος για την
αντικατάσταση του Γαρουφαλιά, καθώς και
μία μεταξύ τους συνάντηση στην Κέρκυρα.
Αδιαμφισβήτητα, οι επιστολές του βασιλιά
συνιστούσαν αντισυνταγματική επέμβαση
στη διακυβέρνηση της χώρας. Η τελευταία
συνάντηση του Κωνσταντίνου με τον
Παπανδρέου έγινε στα ανάκτορα (σημερινό
Προεδρικό Μέγαρο, στην οδό Ηρώδου
Αττικού) το απόγευμα της 15ης Ιουλίου. Η
διάρκειά της ήταν δέκα λεπτά, διάστημα
αρκετό για να επιβεβαιωθεί η
προδιαγεγραμμένη ρήξη.

Μετά την προφορική δήλωση της
παραίτησης του Γ.
Παπανδρέου, ο επόμενος
πρωθυπουργός, Γεώργιος
ΑθανασιάδηςΝόβας,
μέλος της Ενώσεως
Κέντρου, ορκίστηκε μέσα
στην επόμενη ώρα, χωρίς
να έχει συνταχθεί ακόμα η
έγγραφη παραίτηση της
κυβέρνησης. Οι δρόμοι
της Αθήνας γέμισαν από
διαδηλωτές που
διαμαρτύρονταν για την
ανατροπή του νόμιμου και
εκλεγμένου από το λαό
πρωθυπουργού Γ.
Παπανδρέου, ενώ οι
κινητοποιήσεις που
οργανώνονταν από την Ένωση Κέντρου
και την αριστερή ΕΔΑ κατέληγαν σε
συγκρούσεις με την αστυνομία θύμα
των οποίων υπήρξε και ο 25χρονος τότε
φοιτητής και στέλεχος της Αριστεράς
Σωτήρης Πέτρουλας.

Την παραίτηση του ΑθανασιάδηΝόβα
διαδέχτηκε η κυβέρνηση του Ηλία
Τσιριμώκου στις 18 Αυγούστου ενώ ένα
μήνα μετά πρωθυπουργός ορκίστηκε ο
Στέφανος Στεφανόπουλος. Στην κυβέρνηση
του Στεφανόπουλου συμμετείχαν οι
Τσιριμώκος και Νόβας ως αντιπρόεδροι και ο
Μητσοτάκης ως υπουργός Συντονισμού και
Οικονομικών. Τα πραγματικά αίτια της

κρίσης της δημοκρατίας δεν έχουν
ξεκαθαρίσει ακόμα αφού σχεδόν κανείς
πρωταγωνιστής των Ιουλιανών δεν έχει
ανοίξει τα χαρτιά του.

Παρ' όλα αυτά, το γεγονός ότι ο
βασιλιάς Κωνσταντίνος και η μητέρα του
Φρειδερίκη ήθελαν να ελέγχουν πλήρως το
στράτευμα μπορεί να δικαιολογήσει την
άρνηση του πρώτου στην αποπομπή των
προσώπων εμπιστοσύνης του σε βασικές
θέσεις. Πηγές αναφέρουν ότι ταυτόχρονα το
παλάτι επεδίωκε τη διάσπαση της Ένωσης
Κέντρου αφού η δημοτικότητα του Ανδρέα
Παπανδρέου εκείνη την εποχή σημείωνε
άνοδο. Κύρια θέση του ήταν η
ανεξαρτητοποίηση της εξωτερικής πολιτικής
από την πολιτική των ΗΠΑ και των λοιπών
δυτικών συμμάχων . Είναι πιθανό,
βλέποντας τη δημοτικότητά του να
ανεβαίνει, στελέχη τόσο του εσωτερικού
(επίδοξοι διάδοχοι του Γ. Παπανδρέου που
ένιωθαν να απειλούνται τα σχέδιά τους,
όπως ο Κ. Μητσοτάκης) όσο και του
εξωτερικού (Αμερικανοί αξιωματούχοι) να
επιθυμούσαν με την κρίση αυτή να
ανακόψουν την πορεία του. Σε συζητήσεις
με αμερικανούς διπλωμάτες λίγο πριν τα
γεγονότα του Ιουλίου ο Κωνσταντίνος
Μητσοτάκης είχε εκφράσει την άποψη ότι ο
Ανδρέας Παπανδρέου ήταν η κύρια πηγή
των προβλημάτων της Ένωσης Κέντρου και
ότι θα έπρεπε να απομακρυνθεί τόσο από
την κυβέρνηση όσο και από την Ελλάδα.

Όποια από τα παραπάνω και να
είναι τα βαθύτερα αίτια της πολιτικής
αποσταθεροποίησης, τα αποτελέσματά
τους ήταν κάτι παραπάνω από ορατά. Η
πολιτική αστάθεια ήταν μια από τις
πρώτες συνέπειες της αποστασίας που
συνδυασμένη με το γενικότερο κλίμα
απογοήτευσης του λαού από τον
πολιτικό κόσμο, την απαξίωσή των
τελευταίων και την απορρύθμιση των
μηχανισμών άμυνας της δημοκρατίας
άνοιξαν το δρόμο για το πραξικόπημα
των συνταγματαρχών της 21ης
Απριλίου1967.

Ταφλανίδου Φιλοθέη

Όταν απαξιώθηκε η Δημοκρατία…
Τα Ιουλιανά 15/7/1965.
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Είσαι φανατικός ποδοσφαιρόφιλος και δη του
Mundial της Βραζιλίας; Συγκινείσαι από το υπέροχο θέαμα
του ποδοσφαίρου και θέλεις να δεις τους καλύτερους παίχτες
του κόσμου να αγωνίζονται με τις φανέλες των εθνικών
ομάδων τους; Ξέρεις πώς η βραζιλιάνικη αστυνομία αλλά
και ο στρατός με την βοήθεια μισθοφόρων ξεσπιτώνει
φτωχούς ανθρώπους, για να μη χαλάσει η εικόνα της
χώρας ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης; Σκέψου για
λίγο αν η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του
συντάγματος αξίζει να συμβαίνει ως «αναγκαίο κακό» για την
πραγματοποίηση μιας φιέστας για την κονόμα των
φαρμακοβιομηχανιών, των στοιχηματικών εταιριών, των
εταιριών γενικότερα, των μάνατζερ, των διαφημιστών, των
δημοσιογράφων και λοιπών επιφανών μελών.

Περίπου 157.000 αστυνομικοί και στρατιώτες παρέχουν
αυτή την στιγμή υπηρεσίες ασφάλειας στο Παγκόσμιο
Κύπελλο που λαμβάνει χώρα στη Βραζιλία, ενώ σε κανένα
ΜΜΕ δεν λένε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη απεργίες και
διαδηλώσεις (που καταστέλλονται άμεσα και βάναυσα). Ο
στρατός θα επιχειρεί με 57.000 στρατιώτες από τους οποίους
οι 21.000 θα τεθούν σε επιφυλακή για τις επιχειρήσεις
έκτακτης ανάγκης (και αρκετοί εξ αυτών θα είναι μισθοφόροι
της "Blackwater'). Το κόστος θα ανέλθει περίπου στα
382.000.000 δολάρια.

Έτσι, σε περίπτωση που κάτι χαρακτηριστεί ως
«έκτακτη συνθήκη  ανάγκη», η αστυνομία, ή και ο
στρατός, θα βγαίνουν στους δρόμους σύσσωμοι για να
επιβάλλουν την τάξη. Δηλαδή, το κράτος (όπως και
εδώ), θα κάνει «χάρη» στους πολίτες επειδή δεν θα
υπάρχουν «προβλήματα». Ευτυχώς, το πρόβλημα που
είχαν δημιουργήσει τα 14 μικρά παιδιά που
σκοτώθηκαν από την αστυνομία και τον στρατό, δεν
υφίσταται πλέον!

Αυτό που δείχνουν τα ΜΜΕ αυτές τις ημέρες στο
Ρίο ντε Τζανέιρο, είναι ότι (και καλά), υπάρχει ένοπλη
σύγκρουση μεταξύ της αστυνομίας και των εμπόρων
ναρκωτικών (τόσοι πολλοί είναι, και υπάρχουν ανάμεσα
τους και παιδιά), προκειμένου να είναι «καθαρή» η
πόλη για την διεξαγωγή του Μουντιάλ. Μπούρδες.
Θέλουν να τους διώξουν από εκεί με αφορμή το
Mundial, γιατί τα οικόπεδα τα αγόρασαν μπιρ παρά
διάφορες ξένες εταιρίες (όπως σε λίγο και εδώ.
Προσεχώς στην… χώρα σας). Εδώ να σημειώσω ότι στη
Βραζιλία, όπως και εδώ, η πολιτική και οικονομική
διαφθορά βασιλεύει σε όλα τα επίπεδα. Η βαριά

βιομηχανία αυτής της χώρας έχει γίνει τα τελευταία χρόνια ο
σεξοτουρισμός με τα όμορφα κορίτσια (η αλήθεια είναι ότι η
βραζιλιάνες είναι όμορφες) . Σίγουρα, μπορεί το ίδιο το
κράτος και η επίσημη εξουσία να μη σχετίζονται με αυτή τη
βιομηχανία, (ίσως), αλλά οι «αυθόρμητες ενέργειες»
διάφορων αστυνομικών και αξιωματούχων, όπως και εδώ,
έχουν απόλυτη σχέση αφού είναι αυτοί που κινούν τα
νήματα. Συμπερασματικά λοιπόν, όσες εφόδους και να κάνει
η αστυνομία στις φαβέλες για να συλλάβει τους εμπόρους,
δεν θα γίνει τίποτα αφού υπάρχουν υψηλόβαθμοι
αξιωματούχοι που ελέγχουν ακόμα και την τελευταία πιάτσα.

Να σας θυμίσω ότι στην ίδια πόλη είχε γίνει πάλι
έφοδος από τον στρατό για το ίδιο θέμα το 2010. Οπότε αυτή
η μέθοδος, ακόμα κι αν από τη χώρα έχουν εξαλειφθεί (προς
στιγμήν) οι έμποροι και το εμπόριο ναρκωτικών και σαρκός
δεν γίνεται από παρακρατικές οργανώσεις, δε λειτουργεί ή,
τέλος πάντων, τα θετικά αποτελέσματά αυτής της μεθόδου
είναι προσωρινά και καθόλου αποδοτικά, αφού τα «κεφάλια»,
αποτελούν μέρος του συστήματος καταστολής.

Τέλος, για όποιον δεν το θυμάται ή δεν το γνωρίζει, το
Μουντιάλ θα κρατήσει ακριβώς έναν μήνα και το Ρίο θα
φιλοξενήσει εφτά αγώνες και τον τελικό της διοργάνωσης. Οι
κάτοικοι της πόλης όμως, όπως και κάθε πόλης στη Βραζιλία
και παντού στον κόσμο, χρειάζονται μία λύση μόνιμη με την
"οικονομικού είδους" εγκληματικότητα. Όμως αυτή δεν
μπορεί να είναι η κατάληψη μίας περιοχής από την αστυνομία
και τον στρατό, χρησιμοποιώντας σαν δικαιολογία τη
μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή. Είναι η στροφή του
παγκόσμιου οικονομικού συστήματος σε λύσεις που θα
εμπεριέχουν την αναδιανομή του πλούτου και των
οικονομικών βαρών των πολιτών.

Φυσικά εσένα εδώ στο Ελλάντα, δεν σε αγγίζουν αυτά,
(εδώ δεν συμβαίνει τιιίποτααα. Ούτε καταστολή βάναυση
έχουμε, (βλέπε καθαρίστριες), ούτε καταπάτηση του
συντάγματος και των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ούτε η
αστυνομία μας δεν εμπλέκεται σε σκάνδαλα). Εσύ απλώς θές
να δεις ποδόσφαιρο και όλα αυτά δεν σε αγγίζουν. Τίποτα δεν
σε αγγίζει οπαδέ μου. Μόνο η αρένα και η μπύρα. Περαστικά
σου «αγαπητέ μ...» για αυτά που ήρθαν και για αυτά που θα
έρθουν, και που θα τα βλέπεις με απάθεια μέσα από το
«μαγικό γυαλί» σκεπτόμενος: «Ε, και τι μπορώ να κάνω
εγώ»;

ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΤΙΠΟΤΑ…
Πάνσιος Γιώργος

ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ... ΘΕΑΜΑΤΑ
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Windows

Επειδή όλοι όσοι μαθαίνουμε κάτι
παραπάνω στους υπολογιστές
νομίζουμε ότι είμαστε και «χακεράδες»
ή ψαγμένοι χρήστες, δεν
καταλαβαίνουμε ότι ο κίνδυνος
μόλυνσης ή ακόμη και εξαπάτησης είναι
υπαρκτός. Τώρα, ένας που γνωρίζει τι
κάνει και δεν τσιμπάει εύκολα malware, από
κάποια στιγμή και μετά είναι σίγουρο το να
πιστέψει ότι η πιθανότητα μόλυνσης είναι
εξαιρετικά χαμηλή, σχεδόν αμελητέα. Αυτό
μπορεί να 'ναι αλήθεια για όλους όσους
έχουν μάθει να προσέχουν και να
προστατεύονται, ωστόσο για το μεγαλύτερο
μέρος του πληθυσμού των χρηστών, τα
πράγματα διαφέρουν. Πρακτικά λοιπόν,
είναι γεγονός ότι ο πολύς κόσμος
καταφέρνει και κολλάει ένα σωρό malware
στα Windows PC, με διάφορους τρόπους.

Συνολικά, οι μολύνσεις σε συστήματα
Windows συμβαίνουν (συνήθως) εξαιτίας
παράνομου κατεβάσματος (downloads)
προγραμμάτων, ταινιών, μουσικής, άκριτων
click σε links εδώ κι εκεί, εισαγωγών ήδη
μολυσμένων USB stick, επιθέσεων
ψαρέματος (phishing) και στοχευμένου
ψάρεματος (spearphishing) , καθώς κι
εξαιτίας επισκέψεων σε περίεργες
ιστοσελίδες (sites). Για τα τελευταία, μην
πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Είναι
αποδεδειγμένο ότι κακόβουλα προγράμματα
κρύβονται ακόμα και σε φαινομενικά
αθώους δικτυακούς τόπους, όπως, π.χ., σε
site με ringtones ή lyrics.

Τι μπορεί, λοιπόν, να κάνει ο
μέσος χρήστης για να παραμένει
ασφαλής; Ποια εργαλεία πρέπει να
επιλέξει; Είναι καλύτερες οι εμπορικές
προτάσεις από τις δωρεάν; Εδώ λοιπόν,
έχω να σας κάνω κάποιες προτάσεις.

Βάλτε αντιϊκό πρόγραμμα
(Antivirus).
Η συχνότερη ερώτηση είναι: «ποιό

είναι το καλύτερο;» Σίγουρα τα δωρεάν
προγράμματα του είδους είναι συχνά
υποδεέστερα κάποιων εμπορικών λύσεων
(πχ. NOD32), ωστόσο, αν ξέρετε τι κάνετε
μπορείτε να ζήσετε και μ' ένα δωρεάν χωρίς
να διατρέχετε κάποιον ουσιαστικό κίνδυνο.
Εγώ χρησιμοποιώ το Avast Home Edition.
Αν και υπάρχουν ικανότατα και ταχύτατα
εμπορικά antivirus, δεν είναι απαραίτητο να
ξοδέψετε χρήματα για κάποιο από αυτά.
Πάντως όποιο antivirus κι αν
χρησιμοποιείτε, ρυθμίστε το ώστε να
ενημερώνεται τακτικά με τoυς πλέον
πρόσφατα καθορισμένους ιούς (virus
definitions), αφού ακόμα και το πιο έξυπνο
κι αποτελεσματικό πρόγραμμα του είδους
όταν δεν είναι ενημερωμένο είναι εξαιρετικά

ευάλωτο, για να μην πούμε
πρακτικά άχρηστο. Τέλος, περιττό
ν’ αναφέρουμε ότι το antivirus
πρέπει να λειτουργεί διαρκώς στο
background για να μην μας
«τρώει» μνήμη.

Ενεργοποιείστε το
Τείχος (Firewall).
Πρώτα από όλα ενεργοποιήστε
το firewall του ADSL router σας.
Έτσι προστατεύεστε από
εξωτερικούς κινδύνους, π.χ., από
worms που κυκλοφορούν στο
Internet. Εκτός όμως από το
firewall του router, εξίσου σημαντικό είναι
το firewall και στα μηχανήματα που
βρίσκονται πίσω από τον router, δηλαδή στα
μηχανήματα που απαρτίζουν το τοπικό σας
δίκτυο, το LAN. Ακόμα κι αν έχετε έναν
μόνον υπολογιστή εξακολουθούμε να μιλάμε
για τοπικό δίκτυο. Απλά, σε μια τέτοια
περίπτωση το δίκτυο αποτελείται από ένα
και μόνο μηχάνημα. Γιατί όμως να 'χετε
firewall στα PC του δικτύου, όταν υπάρχει το
firewall του router; Μα, πολύ απλά, για την
περίπτωση που ο κίνδυνος βρεθεί ξαφνικά
μέσα στο ίδιο το δίκτυο, π.χ., επειδή σας
επισκέφτηκε ένας φίλος με το μολυσμένο
του laptop κι εσείς του επιτρέψατε να
συνδεθεί ενσύρματα ή ασύρματα με το
router σας. Εγώ χρησιμοποιώ το
ενσωματωμένο των Windows. Αν βέβαια
εσείς θέλετε ένα firewall με πλουσιότερα
χαρακτηριστικά και που να εμποδίζει την
πρόσβαση στο δίκτυο και για την ακρίβεια
να μπλοκάρει τα outbound connections σε
εφαρμογές της επιλογής σας, δοκιμάστε ένα
από τα δωρεάν Comodo ή Zone Alarm. Το
ενσωματωμένο firewall των Windows 7
επιτρέπει το επιλεκτικό μπλοκάρισμα
εφαρμογών. Όμως αυτή η δυνατότητα δεν
παρέχεται αυτόματα. Αντί να εμφανίζεται
κάποιο popup για κάθε "άγνωστη"
εφαρμογή που επιχειρεί να βγει στο δίκτυο
για πρώτη φορά, ο ίδιος ο χρήστης οφείλει
να υποδείξει, χειροκίνητα, τις εφαρμογές
που δεν θέλει να 'χουν πρόσβαση στο
δίκτυο. Ωστόσο το interface του firewall γι’
αυτές τις δουλειές είναι μάλλον περίπλοκο
και σίγουρα αποθαρρύνει τη χρήση. Ένα
πολύ καλό εργαλείο, το οποίο συνεργάζεται
με το τείχος των Windows 7 και παρέχει
εύκολο και σε πραγματικό χρόνο έλεγχο για
τις εξερχόμενες ή εισερχόμενες συνδέσεις
(outbound, inbound) των εφαρμογών που
"βλέπει" για πρώτη φορά, είναι η δωρεάν
εκδοχή του Windows 7 Firewall Control.

Επίσης πολύ σημαντικό, είναι να
ενημερώνετε τακτικά τα Windows ή
όποιο άλλο λειτουργικό χρησιμοποιείτε,
με τις τελευταίες ενημερώσεις
ασφάλειας (security updates και
patches). Το ίδιο να κάνετε και για τα
προγράμματα που χρησιμοποιείτε,
τουλάχιστον για 'κείνα που με τον έναν ή
τον άλλο τρόπο «βγαίνουν» στο Διαδίκτυο.
Έχετε υπόψη σας ότι πάρα πολλές επιθέσεις
σήμερα βασίζονται σε αδυναμίες του
λειτουργικού συστήματος καθώς και σ'
άλλες, οι οποίες πρακτικά συναντώνται σ'
όλες τις διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης
(web browser). Για να το πούμε
διαφορετικά, ο browser πλέον έχει
αναδειχθεί σε πρώτης τάξεως διάνυσμα

επίθεσης (attack vector). Μια άριστη,
δωρεάν εφαρμογή για Windows που ελέγχει
τα εγκατεστημένα σας προγράμματα και
ειδοποιεί για τυχούσες ενημερώσεις
ασφαλείας είναι το Secunia Personal
Software Inspector.

Spyware
Τα Windows Vista,7,8 έρχονται με το

δικό τους, το λεγόμενο Windows Defender.
Καλό είναι να το 'χετε κι αυτό ενημερωμένο
και πότε–πότε να κάνετε κι μία σάρωση
(scan) στο σύστημά σας. Αν για κάποιο λόγο
δεν εμπιστεύεστε το antispyware της
Microsoft δοκιμάστε ένα δωρεάν, όπως το
Spybot Search & Destroy. Έχετε υπόψη σας
ότι τα σύγχρονα antivirus εντοπίζουν και
spyware, επομένως δεν υπάρχει λόγος να
'χετε το antispyware να τρέχει διαρκώς στο
background. Απλά, όποτε το θυμόσαστε
κάντε κι ένα full scan με το antispyware,
αφού βέβαια το 'χετε πρώτα ενημερώσει.

Επίσης, σήμερα πολλοί ιοί διαδίδονται
από USB sticks και φορητούς δίσκους.
Τώρα, το auto play των Windows μπορεί να
'ναι βολικό, την ίδια στιγμή όμως είναι ό,τι
χρειάζεται ένας ιός που βρίσκεται
αποθηκευμένος σ' ένα φορητό μέσο
αποθήκευσης για να ενεργοποιηθεί και να
εξαπλωθεί. Τα πράγματα είναι απλά, λοιπόν:
Απενεργοποιήστε το AutoPlay (ή αλλιώς
AutoRun), όσο κι αν δεν σας αρέσει η ιδέα
του «χειροκίνητου».

Τέλος να μην ξεχνάμε ότι ο πλέον
αδύναμος κρίκος στην αλυσίδα της
ασφάλειας είναι ο ανθρώπινος. Αυτό
σημαίνει ότι η πρώτη γραμμή άμυνας
απέναντι στις δικτυακές επιβουλές είναι
η συμπεριφορά του ίδιου του χρήστη.
Όπως και να το κάνουμε, ο υποψιασμένος
χρήστης διατρέχει πολύ μικρότερο κίνδυνο
σε σχέση μ' έναν που είναι ανενημέρωτος
και αφελής. Για παράδειγμα, δεν δεχόμαστε
αρχεία από ξένους όσο καλά κι αν νομίζουμε
ότι τους ξέρουμε, δεν πατάμε άκριτα και
χαρωπά στις συνδέσεις (link) του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σ'
εκείνα περίεργων δικτυακών τόπων,
φροντίζουμε να 'χουμε διαρκώς
ενημερωμένα τα προγράμματα ασφαλείας
και το λειτουργικό σύστημα, είμαστε
υποψιασμένοι σε παράξενα popup του
browser, τα οποία μας ενημερώνουν ότι
έχουμε κολλήσει κάποιο virus ή ότι πρέπει
να κατεβάσουμε έναν codec για να δούμε
κάποιο βίντεο κ.ο.κ.

Εύχομαι το άρθρο μου να σας
βοηθήσει. Καλό καλοκαίρι.

Βικτώρια Μαργαρίτη
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"Αθανασία",Μίλαν Κούντερα
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ δεν είναι ο θάνατος: είναι η
αθανασία. Η «μικρή» και η «μεγάλη». Τη
«μικρή» την κερδίζουμε όλοι, λίγοπολύ,
στη μνήμη αυτών που μας αγάπησαν. Τη
μεγάλη την αξιώνονται εκείνοι που
διαβαίνουν το όριο της φήμης... αλλά και
κάποιοι γύρω τους. Έρωτας παρακίνησε την
Μπεττίνα Μπρεντάνο να γράφει ερωτικά
γράμματα στον Γκαίτε; Όχι. Πέρα από τον
έρωτα, ήταν η επιθυμία της «μεγάλης»
αθανασίας. Για χάρη της διαπληκτίσθηκε με
τη Χριστιάνε Γκαίτε, για χάρη της είδε τα
γυαλιά της να θρυμματίζονται σε χίλια
κομμάτια.
Η Λώρα κρυβόταν πίσω από τα μαύρα της
γυαλιά, κι όταν τα είδε συντρίμμια από τα
χέρια της αδερφής της, κατάλαβε ότι το
ερωτικό της παιχνίδι ήταν πιο διάφανο από
όσο νόμιζε. Και η Ανιές; Η φυγή ήταν
θεμελιακό στοιχείο της ζωής της. Σε όλες τις
παιδικές της φαντασιώσεις έτρεχε και
κάποιος την καταδίωκε: η μικρή και,
υποτίθεται, αδύναμη αδελφή, η μητέρα της,
η αγάπη του πατέρα, ο πιστός και
ισοπεδωμένος Πώλ... Ο Ρούμπενς; Α, ο
Ρούμπενς είναι μια ιστορία μέσα στην
ιστορία και ο απρόβλεπτος καθηγητής
Αβενάριος μοχλός όλου του μύθου.
Σπονδυλωτό και πρωτότυπο, το τελευταίο
μυθιστόρημα του Μίλαν Κούντερα κρατάει
από την πρώτη ώς την τελευταία αράδα
ζωντανό το ενδιαφέρον του αναγνώστη.
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι έχει
μεταφραστεί σε ολόκληρο σχεδόν το
κόσμο..
"Ο Τρυποκάρυδος",Τομ Ρόμπινς
Ο ίδιος ο συγγραφέας τείνει να αποτελέσει
«είδος» από μόνος του στην λογοτεχνία. Το
βιβλίο περιλαμβάνει από φιλοσοφικές
αντιλήψεις μέχρι καυστικές πολιτικές
απόψεις. Αλλά και πάλι, αυτά δεν είναι
αρκετά για να περιγράψουν την συγγραφική
ιδιοφυΐα του. Η συνειρμική του γραφή είναι
αυτή που τον διαφοροποιεί από τους
υπόλοιπους, τον κάνει αυθεντία και ορίζει το
«αφηρημένο» που χαρακτηρίζει τα
μυθιστορήματά του. Κάθε άλλο όμως, παρά
αφηρημένο είναι. Μέσα από την απλή (;)
ιστορία αγάπης της ΛηΤσέρι και του
Μπέρναρντ βρίσκει ο αναγνώστης νοήματα
και συναισθήματα ξεχασμένα. Σαν τα
παραμύθια που ακούγαμε μικροί και τώρα
είναι ξεχασμένα. Οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές
αντιπροσωπεύουν κάτι. Κάτι που είναι
ξεχωριστό στον καθένα μας. Όπως
συμβαίνει και μεταξύ τους.
"Το θεώρημα του παπαγάλου",Ντενι Γκετζ
Τι σχέση μπορεί να έχει ένας παπαγάλος με

τα μαθηματικά; Πως μπορούν να
συνεργαστούν ο παπαγάλος, ένας
ηλικιωμένος πρώην βιβλιοπώλης, ένα κουφό
αγόρι και τα ετεροθαλή δίδυμα αδέρφια του,
διάνοιες στα μαθηματικά, στη διαλεύκανση
ενός φόνου που συνέβη χιλιάδες χιλιόμετρα
μακριά τους; Ποια θεωρήματα πρέπει να
χρησιμοποιήσεις για να επιλύσεις τις
ανεξιχνίαστες υποθέσεις της καθημερινής
ζωής; Πόση λογοτεχνία μπορεί να χωρέσει
σε μια εξίσωση; Το μυθιστόρημα του Ντενί
Γκετζ, που ενθουσίασε κριτικούς και
χιλιάδες αναγνώστες σε δεκάδες χώρες,
είναι μια γοητευτική λογοτεχνική
περιπλάνηση στον μαγικό κόσμο της
ιστορίας των μαθηματικών· ένα ταξίδι
μύησης στη σκέψη του Ευκλείδη, του
Φερμά, του Όιλερ του Γκόλντμπαχ και
άλλων κορυφαίων μαθηματικών· μια
αναδρομή στα σημαντικότερα προβλήματα
που αντιμετώπισε η επιστήμη τους στη
διάρκεια των αιώνων.
"Ο Κόσμος της Σοφίας",Γιόστειν Γκάαρντνερ
Ένα μυθιστόρημα με ήρωες δύο
διαφορετικές κοπέλες και έναν ανώνυμο
επιστολογράφο. Ένα βιβλίο μυστηρίου. Ένα
μυθιστόρημα σκέψης, γνώσης, πνεύματος,
απόλαυσης, περιπέτειας. Και πάνω από όλα
η Ιστορία της Φιλοσοφίας από την αρχή ως
την εξέλιξή της μέχρι σήμερα
"Ακυβέρνητες Πολιτείες"(Τριλογία), Στρατής Τσίρκας
Οι Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή
Τσίρκα καλύπτουν, κατά κύριο λόγο, τα
γεγονότα της περιόδου 19421944.
Ταυτόχρονα περιλαμβάνει σκηνές από την
ιστορία της αποικιακής Αιγύπτου, τον 19ο
αιώνα, καθώς επίσης και από την
μετεμφυλιακή Ελλάδα του δεκαετίας του
’50. Ο χρόνος και ο τόπος της αφήγησης
εναλλάσσεται γύρω από τρεις πόλεις στις
οποίες εξελίσσεται η μυθιστορηματική
δράση. Στην Ιερουσαλήμ της “Λέσχης”, στο
Κάιρο της “Αριάγνης” και στην Αλεξάνδρεια
της “Νυχτερίδας” παρακολουθούμε τις
μετακινήσεις των μυθιστορηματικών
προσώπων, τα οποία παρασύρονται από τις
“τύχες του πολέμου”, την προσφυγική
διασπορά και τον αντιφασιστικό αγώνα.
Σταθμοί της αφήγησης, η επίθεση του Ρόμελ
και η αναγκαστική προσφυγιά των
πληθυσμών της Μέσης Ανατολής στην
Ιερουσαλήμ, το καλοκαίρι του 1942
(Λέσχη), τα γεγονότα της διάλυσης της Β΄
Ταξιαρχίας των ενόπλων δυνάμεων τον
Ιούλιο του 1943 (Αριάγνη), και το κίνημα
του Απρίλη του 1944 (Νυχτερίδα). Ο
συγγραφέας συντάσσει μια λογοτεχνική
μαρτυρία με στόχο την αποκατάσταση της
αντίστασης στη Μέση Ανατολή αλλά και την
παράλληλη ανάδειξη των «κομμένων

κεφαλών», των προσώπων και των
μηχανισμών που συντέλεσαν στην
περιθωριοποίηση και στο στιγματισμό των
πρωταγωνιστών του Απρίλη του 1944.
Ιστορία, έρωτας και πολιτική: ένα τρίγωνο,
που ενώνει τα ανθρώπινα πάθη με τους
κοινωνικούς αγώνες. Η περιπλάνηση των
ηρώων στον καινούριο, κάθε φορά, χώρο
των “ακυβέρνητων πολιτειών” φέρνει στο
προσκήνιο την οπτική γωνία του ξένου, του
πρόσφυγα, του εξόριστου, του
κυνηγημένου. Ένας μικρόκοσμος, που
αποτυπώνει όλη την παθολογία του
πολέμου: το φόβο του θανάτου και την
αγωνία της επιβίωσης, τις ψυχικές
αντιστάσεις και το αγωνιστικό φρόνημα, τις
ανθρώπινες αδυναμίες, τη συνάντηση και
την αναμέτρηση με τον άλλο.
"Ελληνική Μυθολογία",Νίκος Τσιφόρος
(. . .) "Δεν έχει σημασία αν η θρησκεία των
προγόνων μας πέθανε ή αν την
εδολοφόνησε το σκοτεινό Βυζάντιο. . .
Σημασία έχει ότι τούτη η γη που μας τρέφει
και που πάνω της ευλογάμε τον σημερινό
Θεό, έχει γαλουχηθεί και μεγαλώσει η ίδια
με τους κάμπους, τα βουνά, τα δάση, τον
ουρανό και τη θάλασσά της, με την
μαρμάρινη θρησκεία των πατέρων μας που
"πρέπει να την ξέρουμε πριν από κάθε άλλη.
Για τούτο γράφτηκε η Μυθολογία αυτή. Το
αστείο της είχε την σκοπιμότητα να τη κάνει
ευχάριστη και όχι "σχολαστική". . . Και,
μεταξύ μας, μ' αρέσει που την έγραψα . . ."

Για μικρά και μεγάλα παιδιά...
"Ο Μικρός Νικόλας",Ρενέ Γκοσινύ
Πολύ χιούμορ, κλασικό βιβλίο. Όταν
μεγαλώνεις και το ξαναδιαβάζεις, γελάς με
λεπτομέρειες που μικρός δεν καταλάβαινες
καν
"Ο Μικρός Πρίγκιπας",Αντουάν ντε Σεντ Εξιπερί
Αν έπρεπε να διαβάζει κανείς ξανά και ξανά
το ίδιο βιβλίο από μικρό παιδί μέχρι να
πεθάνει, θα έβρισκε κάθε φορά κάτι
καινούργιο.
"Σιλμαρίλιον", Τζ. Ρ.Ρ.Τόλκιν
Λιγότερο γνωστό από τον Άρχοντα των
δαχυλιδιών, αλλά για τους φανατικούς ίσως
το πιο συναρπαστικό!
"Η τελευταία μαύρη γάτα",Ευγένιος Τριβιζάς
Γιατί είναι ένα παραμύθι για μεγάλους και η
μοναδική σου ευκαιρία να διαβάσεις
απενοχοποιημένα ξανά τον αγαπημένο
Τριβιζά ως ενήλικας



ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Στέφανος ΤσιβόπουλοςΙστορία Μηδέν23 Μαΐου  28 Σεπτεμβρίου Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο
του Στέφανου Τσιβόπουλου Ιστορία Μηδέν, με το οποίο εκπροσώπησε τη χώρα μας
στην 55η Μπιενάλε της Βενετίας το 2013. Πρόκειται για ένα φιλμ, δομημένο σε
τρία επεισόδια, καθώς και για ένα αρχείο εικόνων και κειμένων, με θέμα τα
εναλλακτικά νομίσματα.
Ένας μετανάστης από την Αφρική που ψάχνει μεταλλικά αντικείμενα στα
σκουπίδια, ένας καλλιτέχνης από το εξωτερικό που συλλέγει εικόνες στους
δρόμους της Αθήνας αναζητώντας έμπνευση για το επόμενο έργο του, και μία
συλλέκτρια έργων τέχνης που πάσχει από τη νόσο του Αλτσχάιμερ εμφανίζονται
σαν τρεις διαφορετικές εκδοχές του ίδιου νομίσματος.

Δήμος ΑβδελιώδηςΗ Γυναίκα της Ζάκυθος, του Διονυσίου Σολωμού21 Ιουνίου  27 Αυγούστου, 21:15 30 Αρχαιολογικοί χώροι
Θεατρική προσαρμογή  σκηνοθεσία Δήμος Αβδελιώδης,
Μουσική Βαγγέλης Γιαννάκης,
Ενδύματα Αριστείδης Πατσόγλου, Ερμηνεύει η Όλια Λαζαρίδου,
Άγγελος Δανάη Ρούσσου,
Φάσμα Ελευθερίας Κατερίνα Χαρμάνη,
Οργάνωση παραγωγής ΗΧΟΣ & ΕΙΚΟΝΑ ΕΠΕ,
Συντονισμός παραγωγής Κλέλια Παπαγιαννοπούλου
«Και μου ήρθε στο νού μου, περσότερο από όλους αυτούς, η
γυναίκα της Ζάκυθος, η οποία πολεμάει να βλάφτει τους άλλους
με τη γλώσσα και με τα έργατα, και ήταν έχθρισσα θανάσιμη του
έθνους».
Άνοιγμα στα «άδεια κοχύλια» των αρχαίων θεάτρων εγκαινιάζει φέτος το
Ελληνικό Φεστιβάλ, σε συνεργασία με το σωματείο ΔΙΑΖΩΜΑ.
Η Γυναίκα της Ζάκυθος, του Διονυσίου Σολωμού, σε σκηνοθεσία Δήμου Αβδελιώδη, με την Όλια Λαζαρίδου – μια παράσταση
που πρωτοπαρουσιάστηκε πέρσι στο Φεστιβάλ Αθηνών – θα μεταφέρει τον λόγο του εθνικού μας ποιητή σε τριάντα
αρχαιολογικούς χώρους ανά την Ελλάδα.
Το κείμενο της παράστασης στηρίχθηκε στην εκδοτική πρόταση του Δημήτρη Δημηρούλη «Η Γυναίκα της Ζάκυθος», εκδ.
Μεταίχμιο, 2008.
Πρόγραμμα παραστάσεων:
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιβάλλων χώρος αρχαίου θεάτρου
Ερέτριας
ΠΕΜΠΤΗ 26 ΙΟΥΝΙΟΥΑρχαιολογικός χώρος Ελευσίνας, Μεγάλα
Προπύλαια
ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιβάλλων χώρος αρχαίου θεάτρου
Αιγείρας
ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Αρχαιολογικός χώρος Δελφών
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ Αρχαίο θέατρο Ορχομενού Βοιωτίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ Αρχαίο θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας
ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ Αρχαίο θέατρο Μεσσήνης
ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ Ρωμαϊκό ωδείο Πάτρας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ Αρχαίο θέατρο Οινιαδών
ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ Αρχαίο θέατρο Μακύνειας
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ Ρωμαϊκό ωδείο Νικόπολης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ Αρχαιολογικός χώρος Γιτάνων, αρχαία
Αγορά
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ Περιβάλλων χώρος μικρού αρχαίου θεάτρου
Κασσώπης
ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ Περιβάλλων χώρος αρχαίου θεάτρου Δωδώνης
ΠΕΜΠΤΗ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ Αρχαίο στάδιο Ρόδου
ΣΑΒΒΑΤΟ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ Ρωμαϊκό ωδείο Κω
ΤΡΙΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ Ρωμαϊκό ωδείο Θεσσαλονίκης
ΠΕΜΠΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Μεγάλο θέατρο Λάρισας

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ορχήστρα αρχαίου θεάτρου Δημητριάδας
ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αρχαίο θέατρο Μαρώνειας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Περιβάλλων χώρος αρχαίου θεάτρου
Αμφίπολης
ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Σχολή Αριστοτέλους, Ισβόρια, Νάουσα
ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Τάφοι Βεργίνας
ΤΡΙΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ρωμαϊκό ωδείο Δίου
ΣΑΒΒΑΤΟ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Θέατρο Καστρομηνά, Χίος
ΤΡΙΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΠεριβάλλων χώρος αρχαίου θεάτρου
Μυτιλήνης
ΠΕΜΠΤΗ 21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΑρχαίο θέατρο Ηφαιστίας Λήμνου
ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Περιβάλλων χώρος ρωμαϊκού ωδείου
Γόρτυνας, Κρήτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Αρχαιολογικός χώρος Απτέρας, θέση
«Αλώνι», Κρήτη
καιΤΡΙΤΗ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ Βρυξέλλες, ΒΟΖΑR, Salle de Musique de
Chambre (20:00)
Προπώληση εισιτηρίων Εκδοτήρια Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου
(Πανεπιστημίου 39, εντός Στοάς Πεσματζόγλου), Ωδείο Ηρώδου
Αττικού, Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, Καταστήματα Public,
Βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ, Βιβλιοπωλεία Παπασωτηρίου και στους
χώρους των εκδηλώσεων.
τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ

ΕΙΔΙΚΟ ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΤετάρτηΠαρασκευή: 17.0022.00
Σάββατο: 10.0017.00
Κυριακή: 11.0017.00

ΩΡΑΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ (από 1/7)
ΔευτέραΤετάρτηΠαρασκευήΣάββατο: 10.00
17.00
Τρίτη: κλειστά, Πέμπτη: 10.0020.00
Κυριακή: 11.0017.00

ΕΙΔΙΚΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ: €3.50
Φίλοι ΜΚΤ: είσοδος ελεύθερη
Μέγαρο Σταθάτου (1ος όροφος)

Περισσότερες εκδηλώσεις και πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου.
http://www.greekfestival.gr/gr/program?df=01%2f07%2f2014+00%3a00%3a00&et=all&t=2&v=1




