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4 Κυριακή 1 έως Κυριακή 29 Οκτωβρίου. δράσεις για την επέτειο της απελευθέρωσης της αθήνας

Η επόμενη μέρα
Αφουγκράζομαι ανθρώπων
θυμωμένες σιωπές,
όπως η νύχτα τα τριζόνια.
Ζευγολάτης αιώνια,
σε χωράφια αρχόντων
που θερίζει σιωπές,
στα δικά τους τα άγονα χρόνια
σπόρο ρίχνω τώρα σωστό,
να φυτρώσει την γόνιμη γη τους,
δότης να δίνει η οργή μου συμβατός
με την οργή τους.
Τυμβωρύχος σε λύπες
που γεννούν απραξία,
στον δικό τους τον πόνο
την αλήθεια μου « μπόλι» βλαστίζω.
γεωμέτρης αρχαίος
την ευθεία του χρόνου γραμμή
με ρωγμές μετερίζια γεμίζω,
λόγια βόλια το στόμα οπλίζω,
για να γίνουν οι σκέψεις ριπές
κι όσα φέρνει το αύριο απ’ το χθες,
συθέμελα να γκρεμίσω
τον ακρογωνιαίο στοχεύοντας λίθο.
Μια σελίδα λευκή
η επόμενη να’ ναι αυγή
και η δική μας η μέρα,
ήλιο θα’ χει πολύ
κι έναν φρέσκο αγέρα.

για τρίτη χρονιά η Αθήνα γιορτάζει την
απελευθέρωσή της από τον ναζιστικό
ζυγό (12 Οκτωβρίου 1944) με μια σειρά
επιστημονικών και καλλιτεχνικών δράσεων,
με σκοπό την ανάδειξη του αγώνα του
ελληνικού λαού ενάντια στον φασισμό/
ναζισμό κατά την περίοδο του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου: Έκθεση για την περίοδο
της Κατοχής, εκπαιδευτικά προγράμματα,
ιστορικοί περίπατοι, συναυλίες, δημόσιες συζητήσεις και άλλες πολιτιστικές και
εκπαιδευτικές δράσεις.
Κεντρικός τόπος των εκδηλώσεων είναι το
Κτίριο 6, πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, Κέντρο Τεχνών
Δήμου Αθηναίων στο Πάρκο Ελευθερίας.
Εκεί θα φιλοξενηθεί από 1 έως και 29 Οκτωβρίου 2017 η έκθεση «Αθήνα 1940-1944.
η πόλη και οι άνθρωποί της. Πόλεμος,
Κατοχή, Αντίσταση, Απελευθέρωση». Στο
ίδιο κτίριο οι επισκέπτες θα περιηγηθούν
και φέτος στην έκθεση κόμικς « Ένα γλυκό

ξημέρωμα. Ιστορίες κόμικς για την κατοχική Αθήνα».

4 Έως Τετάρτη 4 Οκτωβρίου, αθήνα. αϊζενστάιν στον
ΖεΦΥΡΟ

4 Σάββατο 30 και Κυριακή
1 Οκτωβρίου, αθήνα.
«Κοίτα δίπλα»

Αφιέρωμα στον Σεργκέι αϊζενστάιν διοργανώνει η NeW STaR με
προβολές στον «Ζέφυρο» (Τρώων
36, Άνω Πετράλωνα – Θησείο). Θα
προβληθούν σημαντικές ταινίες του
που σημάδεψαν την ιστορία του
κινηματογράφου. Μετά την ταινία
Οκτώβρης, που προβλήθηκε την
Πέμπτη και Παρασκευή, ακολουθούν: Ποτέμκιν (Σάββατο & Κυριακή
στις 22:30), και Απεργία (Δευτέρα –
Τετάρτη 22:30).

Παναγιωτάκης Χρήστος
Εστιάτωρ υπό πίεση
19-09-2017

Τα Τραγούδια της Κατοχής
Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, για την
επόμενη εβδομάδα οργανώνονται δύο
συναυλίες:
Την Κυριακή 1 Οκτωβρίου στη Μάντρα
του μπλόκου της Κοκκινιάς (ηλιουπόλεως και Κιλικίας, Νίκαια, ώρα 20:00) και
την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου στο Εργοστάσιο της ηλεκτρικής (ΔΕη) στο Κερατσίνι
(ώρα έναρξης 20:00). Την επιλογή των
κειμένων επιμελήθηκαν η Μάνια Παπαδημητρίου και ο Αλέξης Βάκης, ο οποίος
έχει αναλάβει τη μουσική επιμέλεια και
τις ενορχηστρώσεις της παράστασης.
Τραγούδια της εποχής, που εκφράζουν
το κατοχικό δράμα και την ανάταση της
Αντίστασης, τα περισσότερα «κομμένα»
από την ασφυκτική λογοκρισία, αλλά και
μεταγενέστερα των Θεοδωράκη, Λεοντή,
Λοΐζου, τραγουδούν η Αφροδίτη Μάνου,
ο Βασίλης Κορακάκης και η Εύη Μάζη.

Συνεχίζεται το Φεστιβάλ Σινεμά και
Πολιτισμού από την Τουρκία. Οι προβολές
ξεκινούν μετά τις 17:30, ενώ παρεμβάλλονται συζητήσεις με σκηνοθέτες και
μέλη κινηματογραφικών ομάδων που
σχηματίστηκαν στην Τουρκία μετά τα
γεγονότα του γκεζί. Στο Θέατρο Εμπρός,
Ρήγα Παλαμήδη 2, Ψυρρή.

4Eκδηλώσεις
■ Σάββατο 30/9
αθήνα, Ζωγράφου
«Δίνετε δύο γάλατα εβαπορέ και παίρνετε ένα βιβλίο»: Παζάρι αλληλεγγύης
διοργανώνει το Δίκτυο Αλληλεγγύης
Ζωγράφου στην Πλατεία γαρδένιας
(11:00 – 14:00 & 18:00 – 21:00).

Μετακινήσεων Πληθυσμού του Τμήματος
γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
φιλοξενούν το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο
«Αμφισβητούμενοι συνοριακοί τόποι:
Διεθνικές γεωγραφίες απέναντι στην
Ευρώπη – Φρούριο», στη Μυτιλήνη,
στον λόφο του Παν. Αιγαίου (κτίριο
γεωγραφίας).

■ Σάββατο 30 – Κυριακή 1/10
Λέσβος
Το Εργαστήριο Αστικής γεωγραφίας
& Σχεδιασμού, η Ερευνητική Ομάδα
«Αόρατες Πόλεις» και το Εργαστήριο

■ Κυριακή 1/10
αθήνα
Εκδήλωση με θέμα «η Κουβανική Επανάσταση αντιμέτωπη με τον τυφώνα Ίρμα

ΣΥΝΤαΞΗΣ:
Μιχάλης Σιάχος

ΣΥΝΤαΚΤιΚΗ εΠιΤΡΟΠΗ:
Τάσος Βαρούνης, Στέλιος
Ελληνιάδης, Σωκράτης
Μαντζουράνης, Σταμάτης
Μαυροειδής, Δημήτρης Μόνος,
Ρούλα Μουτσέλου, Βασίλης
ξυδιάς, Σπύρος Παναγιώτου,
γιώργος Παπαϊωάννου, Σοφία
Παπασπυρίδωνος, Ερρίκος Φινάλης

ΥΠεΥΘΥΝΟΣ
εΚδΟΣΗΣ:
Νίκος Ταυρής

ΤαΚΤιΚΟι ΣΥΝεΡΓαΤεΣ:
Κώστας Ανδριανόπουλος,
Λουκάς Αξελός, Απόστολος

ιδιΟΚΤΗΣια:
ΕΝΟΤηΤΑ αστική μη
κερδοσκοπική εταιρία

της Αριστεράς
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ εΚδΟΤHΣ:
Ρούντι Ρινάλντι
ΠΟΛΙΤΙΚη
ΕΦηΜΕΡΙΔΑ
διεΥΘΥΝΤΗΣ
ησαΐα Σαλώνων 4-6, 114 75 Αθήνα
Τηλ.: 210 3468282 - 210 3837191
Φαξ: 210 3837191
Ε-mail: info@edromos.gr
www.edromos.gr

και την εντατικοποίηση του οικονομικού
αποκλεισμού των ηΠΑ» διοργανώνει
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χοσέ Μαρτί
με ομιλήτρια την πρέσβειρα της Δημοκρατίας της Κούβας στην Αθήνα,
Ζέλμις Μαρία Κορτίνα Ντομίνγκες. Στις
11:30 στον χώρο της Πανελλαδικής Ανεξάρτητης Ταξικής Εργατικής Κίνησης,
Σολωμού 13, 3ος όροφος.

■ Τρίτη 3/10
Όλη η ελλάδα
ημέρα δράσης ενάντια στην «αξιολό-

Αποστολόπουλος, γεωργιάδης
Νίκος, Παύλος Δερμενάκης, Μάριος
Διονέλλης, Χριστίνα Βαλεντίνα
Θάνου, Στέργιος Θεοδωρίδης,
γιώργος Θεοδωρόπουλος,
Iφιγένεια Καλαντζή, γιάννης
Κιμπουρόπουλος, Κώστας
Λιβιεράτος, γιώργος Λιερός,
Μαρία Μάρκου, Μανόλης
Μούστος, Ευτύχης Μπιτσάκης,
Μύρωνας ξυδάκης, Δημήτρης
Ουλής, γιώργος Πατέλης,
Χρήστος Πραμαντιώτης, γιάννης

γηση» σε κάθε εργασιακό χώρο του
Δημοσίου. η ΑΔΕΔΥ καλεί τα σωματεία
και τις Ομοσπονδίες να οργανώσουν
μαζικές και μαχητικές πρωτοβουλίες
την ημέρα αυτή, ημέρα δράσης σε όλη
τη χώρα και σε όλες τις υπηρεσίες, κατά
της απεργοσπαστικής τροπολογίας και
της εφαρμογής της «αξιολόγησης». Με
συγκεντρώσεις, καταλήψεις, ενημέρωση
των πολιτών κτλ., αλλά και τη συγκέντρωση και ομαδική κατάθεση από τα
σωματεία, των δηλώσεων συμμετοχής
στην απεργία-αποχή προς την υπηρεσία.

Ραχιώτης, Σωτήρης Ρούσσος,
Τριαντάφυλλος Σερμέτης, Κώστας
Στοφόρος, Φώτης Τερζάκης,
γιώργος Τζαφέρης,
Αντώνης Ανδρουλιδάκης
διΟΡΘΩΣΗ:
Λόλα Σκαλτσά
ΣΥΝεΡΓαΤεΣ εΞΩΤεΡιΚΟΥ:
Κατού Αρκονάδα (Βολιβία),
Σάλεμ Μπεν γιαχία (Τυνησία),
Χάλεντ Μπαρακάτ (Παλαιστίνη),

4 Κυριακή 1 Οκτωβρίου,
Μεγάλη
Παναγία Χαλκιδικής.
Ξε(ΣΚΟΥΡια)ζω
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ο
Σύλλογος γυναικών Μεγάλης Παναγίας, οργανώνουν τον 5ο αγώνα
ορεινού τρεξίματος μήκους 24 χλμ.
με την ονομασία «Ξε Σκουριά Ζω»
στο Όρος Κάκκαβος στη Μεγάλη
Παναγία Χαλκιδικής (ώρα εκκίνησης
10:00).
Την ίδια μέρα διοργανώνεται ο 5ος
Λαϊκός αγώνας δρόμου 5 χλμ. γύρω
από το χωριό Μεγάλη Παναγία (ώρα
εκκίνησης 9:45).
η διοργάνωση έχει σκοπό την
προώθηση του αθλητισμού, την
ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της
περιοχής, αλλά και την ανάδειξη της
σοβαρής απειλής που υφίσταται το
βουνό από την επιφανειακή εξόρυξη
χρυσού-χαλκού, που το απαξιώνει ως
πηγή ζωής και χαράς για όλους και
για πάντα.

Μάρκο Σαντοπάντρε (Ιταλία),
Μουμία Αμπού Τζαμάλ (ηΠΑ), Χοσέ
Μαρία Σισόν (IlPS), Ρικάρντο Φιέρο
(Αργεντινή)

ΥΠεΥΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡιαΣ:
Νίκος Μάλλιαρης
Τηλ.: 6945804299
Ε-mail: malliaris@edromos.gr

ΣΚιΤΣα:
Βαγγέλης Παπαβασιλείου,
Πέτρος Ζερβός, John antόno
(γιάννης Αντωνόπουλος), latuff

Τάνια Μήτσιου
Τηλ.: 6976864058

ΣΧεδιαΣΜΟΣ:
Δημήτρης Αρβανίτης

εΚΤΥΠΩΣΗ:
Newspresshold
γ. Τασσιόπουλος – Κ. Μπάρλας Ο.Ε.
Τηλ. 210 6620788-734

