είναι:

...μια έντυπη περιοδική έκδοση αντιπληροφόρησης, που αλητεύει (χωρίς αντίτιμο)

στους δρόμους των Αγίων Αναργύρων, του Ιλίου και της Πετρούπολης.

δεν αντέχει:

καθηγητές, τάξεις, βαθμούς,
ματα,
κουδούνια, γονείς, μαθή
καριέρα, συλλόγους, κηδεμόνες,
πειθαρχία, απουσιολόγια,
προσευχή,

μάθετε-ξεχάστε, την οριστική, την υποτακτική,
τις προσταγές τη
ς σχολικής καθημε
ρινότητας,
τις ιεραρχίες, το ρατσισμό, το σεξισμό
και κάθε είδους καταπίεση
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Βιολογία Γ' Λυκείου
Κεφάλαιο 9 - Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στη γεωργία και κτηνοτροφία
Στην πρώτη παράγραφο του κεφαλαίου καλούμαστε να αποστηθίσουμε:
"Ο πληθυσμός του πλανήτη μας αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Σήμερα ο πληθυσμός είναι περίπου 6 δισ. και υπολογίζεται ότι το 2050 θα ανέρχεται σε 8.5 δισ.
Για να καλυφθούν επαρκώς οι αυξημένες ανάγκες σε τροφή, είναι απαραίτητη η
αύξηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής".
πάνω για να μην
Μαθαίνουμε το παρα
Αυτό που δεν λέγεται επίσης είναι ότι οι
βιοτεχνολογία, με
μάθουμε ποτέ ότι η
εταιρίες που εμπλέκονται στη γενετική
ράγει γενετικά
τις τεχνικές της, πα
τροποποίηση οργανισμών, εμπορεύονται
και φυτά, στα
τροποποιημένα ζώα
τα προϊόντα τους και ο τζίρος τους
εμα γονιδίων
οποία γίνεται ανακάτ
ετησίως ανέρχεται σε πολλά δισεκατομθα γινόταν ποτέ
οργανισμών που δεν
μύρια.
ση. Έτσι, μποαπό μόνο του στη φύ
Για τα ζώα που χρησιμοποιούνται δεν
" γονίδια πατάρούν να "συναντηθούν
μαθαίνουμε τους τρόπους με τους
ού, γονίδια
τας με γονίδια σκορπι
οποίους μεταχειρίζονται (sic!). Τα ζώα
δια βακτηρίου,
καλαμποκιού με γονί
γεννιούνται για να σφαγιαστούν, αφού
γονίδια ιών.
γονίδια ανθρώπου με
πρώτα υποστούν βασανιστήρια υψηλής
ωσιακό" της υπόΠέρα από το "εντυπ
διαστροφής.
αυτό ενοχοποιθεσης, το ανακάτεμα
Δεν μαθαίνουμε επίσης, ότι η πείνα, από
ιάδες θανάτους,
είται για πολλές χιλ
την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού,
και πρόκληση
από ...παρενέργειες
δεν θα ξεπεραστεί από την αύξηση της
για τους συγκαρκίνων. Αλλά αυτό
δεν χρήζει προ- φυτικής και ζωικής παραγωγής, αφού η
γραφείς του βιβλίου
υλειά τους στην τροφή στον κόσμο του καπιταλισμού
σοχής, μιας που η δο
ι να πλασάρουν είναι εμπόρευμα και πωλείται από κοπραγματικότητα είνα
λοσσούς-εταιρίες. Όποιος/α δεν έχει να
που δραστητο έργο των εταιριών
πληρώσει δεν θα έχει να φάει. Γιατί η
μέα αυτό ως
ριοποιούνται στον το
ι να μας εκπαι- τροφή φτάνει και περισσεύει για όλες
"κοινωφελές" έργο κα
και όλους μας. Κρατικές πολιτικές και
παπαγαλίδεύσουν από νωρίς να
εταιρικά κέρδη επιβάλλουν την πείνα.
ά τους.
ζουμε τα συμφέροντ

Με άλλα λόγια, αν χρειάζεται κάτι να θυμόμαστε είναι ότι για να
έχουμε να φάμε πρέπει να περάσουμε πάνω από κράτη και αφεντικά.

θεώρημα SOSaρa!!!

Το να δίνεις εξετάσεις είναι σαν να χέζεις.
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εξώφυλλο επιθετικού προσδιορισμού, τεύχος 10

Και ξαφνικά τα μμε ανακάλυψαν “εκατόμβες νεκρών μεταναστών”, τα
κράτη-μέλη της Ευρώπης
αποφάσισαν «να αναλάβουν δράση» εναντίον
των... δουλεμπόρων, αποτινάσσοντας από πάνω
τους την οποιαδήποτε ευθύνη και ολόκληρος ο κόσμος θρηνεί για τα
«γυναικόπαιδα» που
βρήκαν φρικτό θάνατο
στον υγρό τάφο που λέγεται «μεσόγειος».
Η υποκρισία φοράει τον
μανδύα της ανθρωπιάς
και χύνει κροκοδείλια δάκρυα.
Είναι τα ίδια τα μμε που
έχουν στιγματίσει τους
μετανάστες χρόνια τώρα
ως «ανεπιθύμητους» και
δεν θα διστάσουν να το
ξανακάνουν όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν,
εξάλλου ήδη πολλοί από
τους ανθρώπους αυτούς
κουβαλάνε την ταμπέλα
του «ισλαμιστή τρομοκράτη». Είναι η ίδια η Ε.Ε
και όλος ο δυτικός κόσμος που επέβαλαν σε
ολόκληρη σχεδόν την
Αφρική την παρουσία
τους, την εξουσία τους
και την εκμετάλλευση αιώνες τώρα, όσο και αν
κάποιοι θεωρούν ότι
αυτά ανήκουν στην Ιστο-

ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑ
ΥΠΟΚΡΙΣ
ΙΑΣ

MAΘΗΜΑΤ
Α ΥΠ

ΟΚΡΙΣΙΑΣ

ρία. Είναι η ίδια “σοκαρισμένη”
Ε.Ε που φρόντισε να θωρακιστεί σαν φρούριο από τους
“απολίτιστους”, από αυτό που
αναπόφευκτα θα συνέβαινε.
Διότι όταν πας κάπου και
σπέρνεις πόλεμο, κτηνωδίες
και ερείπια, όταν κάνεις
αβίωτες τις ζωές των κατοίκων εκεί, αυτοί θα εξαναγκαστούν να φύγουν. Και από τη
μία κόλαση θα “ταξιδέψουν”
στην άλλη, αυτή των “πολιτισμένων δυτικών”. Και σίγουρα δεν θα το κάνουν για
τουρισμό.
Οι μεταναστευτικές ροές, λειτουργούσαν πάντα σαν τέλειο
λιπαντικό για την καπιταλιστική μηχανή και παραγωγή,
μόνο που τώρα, με την επίθεση
που έχει εξαπολύσει κράτος
και κεφάλαιο οι εργασιακές
συνθήκες αρχίζουν να αποκτούν όλο και πιο “μεσαι-

ωνικά” χαρακτηριστικά
ακόμα και στις “ανεπτυγμένες χώρες”. Και μια ολόκληρη κοινωνία δεν θέλει να
δει αυτό που πραγματικά
συμβαίνει. Ενεργοποιεί κάθε
συντηρητικό αντανακλαστικό της, κάθε ανταγωνισμό και κανιβαλισμό με τον
οποίο έχει διαποτιστεί, νομιμοποιώντας με αυτόν τον
τρόπο τη δράση φασιστικών
συμμοριών, που ενισχύουν
και συμπληρώνουν το συστημικό ρατσισμό, όπως αυτός
εκπορεύεται από το ίδιο το
κράτος και το κεφάλαιο.
Για εμάς τους «από τα κάτω»
μόνος εχθρός είναι το κράτος και το κεφάλαιο, οι σχέσεις εξουσίας και
εκμετάλλευσης που γεννά
και θρέφει ο καπιταλισμός.

Ολοι εμείς οι «από τα
κάτω» ανήκουμε στην
ίδια πλευρά με τους μετανάστες, ζούμε μαζί
και δουλεύουμε μαζί.
Μακριά από κάθε
πλάνη και ιδιώτευση θα
πρέπει να στραφούμε
προς συλλογικές δράσεις, να βρούμε τους
κοινούς τόπους και
χρόνους μαζί με τους
κατατρεγμένους αυτού
του κόσμου.

ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ-ΦΡΟΥΡΙΟ,
ΤΑ ΚΡΑΤΗ,
ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΦΑΣΙΣΤΕΣ...

ΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΟΙ-ΕΣ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
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Γιατι ο μιλιταρισμός δεν
είναι μόνο μέσα στα στρατόπεδα, δεν αφορά μόνο
όσους προορίζονται για
φαντάροι. Είναι στην καθημερινότητα όλων μας,
στο σχολείο, στη δουλειά
και χρειάζεται συλλογικές
αντιστάσεις από τα κάτω
για να συντριβεί!

Απάντηση:
«προσοχή»-«ανάπαυση»,
«στοιχηθείτε», ομοιομορφία, διαταγές, τιμωρία,
ψάρωμα, ιεραρχίες, παρελάσεις, έπαρση σημαίας,
κανονισμός,
υπακοή-υποταγή, ανώτεροι, καλοί-κακοί, αγόριακορίτσια, μάχιμοι-κότες,
άδεια, απαγόρευση.

Όταν ένα αγόρι περπατάει
χέρι χέρι με ένα άλλο αγόρι
και κάποιος/α αηδιάζει.
‘Οταν ένα αγόρι δεν είναι
«αρκετά άντρας» οπότε του
επιτίθενται οι «πραγματικοί
άντρες». Όταν δύο γυναίκες
φιλιούνται και αυτομάτως
γίνονται «νταλικέρηδες» και
στιγματίζονται…
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Στην κουλτούρα της μάτσο αρρενωπότητας, η οποιαδήποτε
παρέκκλιση αποτελεί casus belli και αντιμετωπίζεται ανάλογα. Κοροϊδία και εξευτελισμός είναι το λιγότερο που περιμένει
τους/τις ομοσέξουαλ και τις/τους trans, όποιον/α τολμήσει να αμφισβητήσει τις κατασκευές του φύλου, όποια/ον τολμάει μέσα
στον πολιτισμό της ετεροκανονικότητας να διεκδικεί το χώρο
της/του. Και ενώ η politically correct, τηλεοπτική προοδευτικότητα επιτρέπει στα gay άτομα να υπάρχουν – γιατί «άνθρωποι
είναι κι αυτοί» (!) – ταυτόχρονα δεν επιτρέπει να ξεφεύγουν από
τους χώρους που ο καπιταλισμός έχει ορίσει (τηλεοπτικά show /
gay bar / gay «γειτονιές»), δημιουργώντας άλλο ένα σημείο διαχωρισμού, άλλη μία περίφραξη των «υγειών» από τα «μιάσματα».
Οι σεξουαλικές επιλογές της καθεμίας και του καθένα μας δεν
λογοδοτούν, δεν εξηγούνται, δεν απολογούνται. Υπάρχουν
όπως όλες μας οι επιθυμίες, έξω από την πνιγηρή κανονικότητα των φύλων και των ρόλων τους, των έμφυλων διαχωρισμών, της επιβεβλημένης ετεροφυλοφιλίας, της πατριαρχίας
και του σεξισμού.

...είναι ομοφοβία και σεξισμός

Το bullying είναι ο αποπολιτικοποιημένος «φερετζές» της
μάτσο αρρενωπότητας, του σεξισμού, της πατριαρχίας, της
ετεροκανονικότητας και του ρατσισμού, που απομονώνει το
φαινόμενο από τις θεσμισμένες κοινωνικές διεργασίες που το
γεννούν και το αναπαράγουν. Την ασφυκτική κανονικότητα
της οικογένειας, τις διδαχές του σχολείου, τον μηχανισμό του
στρατού, τα πρότυπα της βιομηχανίας του θεάματος.

/για την υπόθεση του
Β. Γιακουμάκη/
Η υπόθεση του Β. Γιακουμάκη και οι μιντιακές αποκαλύψεις περί τραμπουκισμών, ξυλοδαρμών και ταπεινώσεων που ο ίδιος υπέστη
από παλικαράδες συμφοιτητές του, γρήγορα έγιναν το τέλειο όχημα για τη νεοεισαγόμενη ρητορεία περί «bullying». Και
ενώ ο όρος αρχικά δημιουργήθηκε για να
περιγράψει τον «σχολικό εκφοβισμό», στη
βάση ενός απλουστευτικού δίπολου : «θύμαθύτης», γρήγορα μετεξελίσσεται στην ετικέτα
εκείνη, κάτω από την οποία επιχειρείται να
ενσωματωθεί κάθε έκφανση της βίας. Μοιάζει να συμπληρώνει την καραμέλα «καταδικάζουμε τη βία από όπου και αν
προέρχεται», ανάγοντας ως κύριο ζητούμενο την καταπολέμηση της βίας, αφήνοντας όμως τα πραγματικά αίτια και τις
κοινωνικές και πολιτικές τους διαστάσεις
ανέγγιχτα..

Θες σταθερή δουλειά και
σίγουρο μισθό;

Μπατσοσχολές!

...αλλά κάποιες δουλειές
είναι για φτύσιμο!
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Η δουλειά

Αρκεί να:
-επιβάλεις τον νόμο και την τάξη
-να καταστέλλεις κοινωνικά κινήματα και αγώνες
-να δουλεύεις για το κράτος και τα αφεντικά.
Ο ρόλος της αστυνομίας ήταν, είναι και θα είναι η προάσπιση των
συμφερόντων του κράτους και των αφεντικών, η επίθεση σε
όποιον/α αντιστέκεται ή “περισσεύει”.

Κανένας μαθητής/τρια σε μπατσοσχολή!

Στρατιωτικές σχολές/ΣΣΑΣ !
Αρκεί να:
-Υπηρετείς το κράτος και τα αφεντικά, να εμπλέκεσαι σε πολέμους
και να σκοτώνεις μετανάστες στα σύνορα στο όνομα της πατρίδας
-Βαράς προσοχή μπροστά στους ανωτέρους σου και να κάνεις καψόνια στους “κατώτερους”.

Και όλα αυτά σε ένα γενικευμένο κλίμα πατριωτισμού,
υπερηφάνειας, δύναμης.
Ο μηχανισμός του στρατού προάγει τον εθνικισμό, τον
ρατσισμό, τις έμφυλες ανισότητες, τα “καψόνια”, την
ιεραρχία και την υποταγή.

Freddie Gray, 27ετών, Βαλτιμόρη, πέθανε στην εντατική στις
19 Απριλίου 2015 με βαριά
τραύματα στη σπονδυλική
στήλη από τη βίαιη μεταφορά
του στο αστυνομικό τμήμα
όταν συνελήφθη μία εβδομάδα
νωρίτερα. Βίαιες συγκρούσεις
ξέσπασαν και χιλιάδες αφροαμερικανοί για αρκετές ημέρες
διαδήλωναν στη Βαλτιμόρη. Οι
αρχές ως συνήθως κατέβασαν
το στρατό στο δρόμο και κήρυξαν απαγόρευση κυκλοφορίας.
Rumain Brisbon, 34 ετών,
Phoenix, 2 Δεκεμβρίου 2014,
πατέρας 4 παιδιών, πυροβολήθηκε από μπάτσους που
μπέρδεψαν ένα κουτί με χάπια
που κρατούσε στο χέρι με όπλο.
Tamir Rice, 12 ετών, Cleveland, 22 Νοεμβρίου 2014, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε
από μπάτσο επειδή κρατούσε
ένα αεροβόλο, δευτερόλεπτα
αφού εντοπίστηκε σε τοπικό
πάρκο.
Kajieme Powell, 25 ετών,
St.Louis, 19 Αυγούστου 2014,
πυροβολήθηκε από μπάτσους
μετά από κλήση ότι έκλεβε
αναψυκτικά και γλυκά. Οι
αστυνομικές αρχές υποστήριξαν
ότι τους απείλησε με μαχαίρι.
Βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας δείχνει τον Powell να έχει
τα χέρια στη μέση σε απόσταση
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από αυτούς, πυροβολήθηκε 15
δευτερόλεπτα από την άφιξη
των μπάτσων.
Dante Parker, 36 ετών, California, 12 Αυγούστου 2014, η
αστυνομία απάντησε σε κλήση
για απόπειρα διάρρηξης, ο
ύποπτος διέφυγε με ποδήλατο.
Η αστυνομία βρήκε τον Parker
σε κοντινή απόσταση να οδηγεί
ποδήλατο. Αντιστάθηκε στη
σύλληψη και πέθανε μετά
από χρήση taser.
Michael Brown, 18 ετών, Ferguson, 9 Αυγούστου 2014,
δολοφονήθηκε από τον αστυνόμο Darren Wilson, μετά από
φιλονικία. Ο σκατόμπατσος
ανέφερε ότι «τον κοίταξε σαν
δαίμονας». Ακολούθησαν τα
εξεγερσιακά γεγονότα του Ferguson.
John Crawford, 22 ετών,
Ohio, 5 Αυγούστου 2014, πυροβολήθηκε επειδή κρατούσε

αεροβόλο όπλο. Ένας άνδρας κάλεσε τους μπάτσους
και ανέφερε ότι στόχευε ανθρώπους, ένα μήνα μετά παραδέχτηκε ότι δεν το είχε
κάνει ποτέ.
Eric Garner, 43 ετών, New
York, 17 Ιουλίου 2014, η
αστυνομία ισχυρίστηκε ότι ο
Garner πουλούσε παράνομα
αφορολόγητα τσιγάρα, αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν
ότι απλά προσπάθησε να
σταματήσει ένα καυγά, πέθανε από ασφυξία μετά
από λαβή πνιγμού από
μπάτσο για να τον ακινητοποιήσει.
Yvette Smith, 47 ετών,
Texas, 16 Φεβρουαρίου
2014, η αστυνομία κλήθηκε
για φασαρία σε ένα διαμέρισμα, την πυροβόλησαν αμέσως μόλις άνοιξε την
πόρτα, αρχικά η αστυνομία
ισχυρίστηκε ότι η Smith κρατούσε ένα πυροβόλο όπλο,
το γραφείο του σερίφη ανακάλεσε την επόμενη ημέρα.
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Η οργή και το μίσος φαντάζουν αδύναμες σαν λέξεις
για να εκφράσουν αυτό
που με τόση ένταση βιώνει
το κορμί και η σκέψη. Κάθε
νέα δολοφονία σαστίζει. Καθηλώνει τη λύσσα στα θολωμένα
μάτια και ζητάμε απεγνωσμένα
εκδίκηση. Για κάθε έναν και κάθε
μία από αυτούς/ες που λόγω
χρώματος γίνονται εύκολοι στόχοι για τις θρασύδειλες καρικατούρες από τη “μεγάλη των
μπάτσων σχολή”. Για αυτούς/ες
που μάθαμε αλλά και για αυτούς /ες που δεν ακούσαμε ποτέ.

Αυτό που εκδηλώνεται
μέσα από τις φλόγες, τους
βανδαλισμούς και το πλιάτσικο είναι η αυθεντικότητα
της αντεπίθεσης. Είναι το
μένος που δεν γνωρίζει
όρια μέσα στις εξεγερσιακές
στιγμές, τις στιγμές που “μιλούν” οι αδικημένοι. Και είναι οι
στιγμές αυτές που μας κάνουν
να χαμογελάμε με μανία.
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που αυτή περιέχει και με
σκοπό όχι την ελευθερία και
την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων, αλλα την ολοκληρωτική υποταγή στους
άρχοντες της συγκεκριμένης θρησκείας.
Από την άλλη μεριά, οι επικυρίαρχοι του πλανήτη
που τώρα σοκάρονται με
τους αποκεφαλισμούς και
την καταστροφή αρχαίων
μνημείων θέλουν να τους
αντιμετωπίσουν με τη βαρβαρότητα των στρατιωτικών μηχανισμών και των
πολυδιαφημισμένων «έξυπνων όπλων» του δυτικού
κόσμου. Γιατί ενοχλεί και
σοκάρει τόσο η βαρβαρότητα του ISIS και δεν ανατριχιάζουμε με τις high
tech μαζικές δολοφονίες
από αέρος που διεξάγει
το ΝΑΤΟ και η ΕΕ; Τελικά
η βαρβαρότητα τι είναι; Αισθητική άποψη ή οργάνωση της καθημερινότητας
των κοινωνιών; Ή μήπως,

όπως συμβαίνει σε κάθε
πόλεμο, η βαρβαρότητα
αφορά τον στρατό του
εχθρού ενώ ο "δικός"
μας είναι καλός και ανθρωπιστικός...
Είναι η βαρβαρότητα του
καπιταλισμού και της εκμετάλλευσης που αιώνες
τώρα λεηλατεί την Αφρική

και τη Μέση Ανατολή απομυζώντας τους φυσικούς πόρους και εξαθλιώνοντας τους
εκεί πληθυσμούς. Αφού λοιπόν οι ίδιοι και οι σύμμαχοί
τους (π.χ.Σαουδική Αραβία)
εξόπλισαν τις διάφορες ένοπλες ομάδες οι οποίες τελικά
συγκρότησαν το ISIS, προς
εξυπηρέτηση δικών τους συμφερόντων (π.χ. στον εμφύλιο
της Συρίας προς ανατροπή
του Άσαντ) τώρα θέλουν να
επιβάλουν τη δική τους Τάξη
και το δικό τους Νόμο του
δικού τους θεού. Στην περίπτωσή τους, του χρήματος
και του καπιταλισμού.
Ο κόσμος της ελευθερίας δεν
μπορεί παρά να είναι ενάντια και στις σκοταδιστικέςθρησκευτικές αντιλήψεις και
τη βαρβαρότητα του ισλαμικού κράτους, όσο και ενάντια στην έτερη μαζική σφαγή
πληθυσμών. Ενάντια στις
πολεμικές επιχειρήσεις του
αμερικανικού συνασπισμού
και την επιβολή της δικής
τους βαρβαρότητας.
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01.05
Δολοφονήθηκα
στην τάδε οδό
της δείνα πόλης.
Την τάδε ημερομηνία
της δείνα χρονιάς.
Την άλλη μέρα
ο Τάδε
πήγε στη δείνα δουλειά του
χωρίς να ξέρει τι σκατά συνέβη χτες.
Την ίδια ώρα
έπεφτε νεκρός ο τάδε «τριτοκοσμικός»
στη δείνα χώρα
που δεν έχει πια δάσος.
Χέστα.

02.00
Αν δεν έχω προγόνους
δε θα με βοηθήσουν
Έτσι δεν είναι;
Αν έχω όμως πού είναι;
Άφαντοι.
Όπως οφείλουν άλλωστε.
Έτσι δεν είναι;

03.05
Η λατρεία της επιθυμίας με αποπαίδι το επιθυμούμενο
φτερά και βέλη 40 ιντσών και ευκαιρίες δακρύβρεχτων
λυρισμών. Απίστευτο. Dolby surround φάση.
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04.05
Όσο
είναι
καιρός
τρεχάτε
γιατί
συμβαίνει
κάτι
φοβερό.
Αυτοκτονεί
ο
αυτόματος
πιλότος.
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ΕΚΔΗΛΩΣΗΣΥΖΗΤΗΣΗ:

ΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ BULLYING
ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕς ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

παρασκευη

29/5
προβολη:

“whose is
this song?”
ντοκιμαντερ για
το ζήτημα της παράδοσης στην κυριαρχη κουλτουρα
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σαββατο

30/5

γιορτή
αντίστασης και
αλληλεγγύης
στο μπασκετακι του
“αστερα”, θέτιδος και
ποσειδώνος, ίλιον

thersitis.espiv.net
ΘΕΡΣΙΤΗΣ χώρος ραδιουργίας και ανατροπής,
Νέστορος και Ευαγγελιστρίας, Ίλιον

