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Το καλοκαίρι ήρθε νωρίτερα αν το
καταλάβατε. Ντυθείτε ελαφρά , φτιάξτε
ένα κοκτέιλ και ακούστε το «Beautiful
Maria of my soul” από Mambo
Kings..Πείτε Και ένα καλημέρα
στο γείτονα. Τζάμπα είναι και θα
νιώσετε καλύτερα. Πιστέψτε με..
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«ΦΑΙΔΩΝ» ο νεότερος
Δεν μου άρεσε το ότι λίγοι
πήγαμε να παρακολουθήσουμε το
Μεσογειακό Φεστιβάλ που έγινε
στο Χατζηγιάννειο με
αποτέλεσμα να ακούγεται ότι
μάλλον θα καταργηθεί μετά από
πολλά χρόνια.
Μπάμπης

Το 2001 νεαρός στη Θεσσαλονίκη έφαγε
ξύλο από αστυνομικούς σε κρατητήριο.
Το νέο είναι ότι κατέφυγε στο ευρωπαϊκό
δικαστήριο για καταπάτηση ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και κέρδισε από το ελληνικό
κράτος κάποιες χιλιάδες ευρώ (σε καλή
μεριά …).
Ένας από τους αστυνομικούς έχει τεθεί
σε διαθεσιμότητα (αυτό κι αν είναι νέο!).
(πηγή : δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ 25/5/07)
Θεόφιλος

Μ. Σίμος
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Επιθεώρηση Κινηματογράφου, Θεαμάτων, Πολιτισμού & Ποιότητας Ζωής
Λάρισα, Ιούνιος 2007 Έτος 5ο Τεύχος 17ο
Ένας μεγάλος συγγραφέας
ψυχολογικού τρόμου που έχει
στο ενεργητικό του πολλές
διακρίσεις και δίκαια
θεωρείται ο κορυφαίος
συγγραφέας ιστοριών
τρόμου.
σελ. 3

Όλη μας η ζωή είναι
μια μοναχική διαδρομή
προς τον τάφο……..Άσε
που στον δρόμο μπορεί και
να πεθάνεις.

Μπάμπης

Οι Έλληνες το '22 στη Σμύρνη
συνωθούντο στο λιμάνι
ψάχνοντας για πλοίο ώστε να
επιστρέψουν στην Ελλάδα;
Βέβαια, γιατί είχανε πάει
διακοπές και στην επιστροφή τα
πλοία της γραμμής είχανε
απεργία και το “Δημητρούλα”
είχε βλάβη…Όσο για το
παιδομάζωμα, ήτανε
στρατολόγηση χριστιανόπουλων
από τους Οθωμανούς…Ναι, κι
εγώ είμαι δίμετρος ξανθός
γαλανομάτης κι έχω γκόμενα την
Angelina Jolie…Βρε Ουστ!!!
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Βαγγέλης Κ.

Μου άρεσαν τα
πανέμορφα αυτοκίνητα
των περασμένων δεκαετιών
που συμμετείχαν στο “3ο
Αχίλλειο Ράλλυ”, τα οποία παρά
το πέρασμα των χρόνων
παραμένουν εντυπωσιακά.
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Τα νέα show που
μονοπωλούν τώρα τελευταία
την ελληνική τηλεόραση θα
έπρεπε να μετονομαστούν σε
“Ελλάδα έχει ψώνιο” και “So
you thing you can prix my
balls”.
“Elessar”
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cineνοησίες
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Alter Ego :
Πολλά λεφτά για το
τίποτα
Σταύρος Λ.

Πάντα είχα μια απορία!
Στη σκουλικομυρμηγκότρυπα
τελικά,
μένουνε σκουλήκια
ή μυρμήγκια;
Λαμπρινή Α.

Έτσι συνήθως ξεκινά το
ταξίδι στον σκοτεινό
κόσμο του Σινεμά. Τι
είναι όμως αυτό που μας
οδηγεί να κλειστούμε σε
μια σκοτεινή αίθουσα
και να ταυτιστούμε
πολλές φόρες με τους
ήρωες μιας ταινίας;
σελ. 3

Η πρώτη, αρκετά
πετυχημένη,
προσπάθεια του
Jim Carrey, σε ένα ρόλο όχι
καθαρά κωμικό. Ο αριθμός
23, μια από της εμμονές που
μπορεί να δημιουργήσει ο
ανθρωπινός νους από το
πουθενά. Ποιος μπορεί να
ισχυριστεί ότι δεν έχει και
αυτός τις δικές του εμμονές,
μικρές ή μεγάλες;
σελ. 5

Το ΕΠΑ.Λ Φαρκαδόνας
δημιούργησε μια
κινηματογραφική ταινία,
όπου σεναριογράφοι, σκηνοθέτες
και πρωταγωνιστές ήταν οι ίδιοι οι
μαθητές του σχολείου!
σελ. 6

Το πο δ ή λα το ε ί ν α ι μ ι α
δραστηριότητα η οποία μας
δίνει την δυνατότητα να
πάρουμε μέρος σε ομαδικές
διαδρομές της πόλης μας.
Είναι μια ευχάριστη εμπειρία
καi αξίζει, γιατί θα δούμε την
Λάρισα από άλλη οπτική
γωνία.
σελ. 10

Ο Βέγγος ενσάρκωσε ιδανικά
μέσα από τις ταινίες του τον
λαχανιασμένο, κατατρεγμένο
νεοέλληνα που τρέχει
συνεχώς να τα βγάλει πέρα,
αλλά βρίσκει παντού
δυσκολίες και αναποδιές.
σελ. 8

Αναγκάστηκα να λάβω
τον λόγο και να ταχθώ
υπέρ του δημάρχου
άνευ όρων μέχρι που ο
δήμαρχος σε μια
στροφή του λόγου του
είπε «εγκρίνετε το να
γίνει κι αν κάτι είναι
παράνομο, δέχομαι να
πάω φυλακή … μαζί με
τον φίλο μου τον
Μπαρμπή Βοζαλή που
για το θέατρο είναι με το
μέρος μας χωρίς καμιά
κουβέντα».
σελ. 11

Τι είναι ο έρωτας ? Μια κινητήρια
δύναμη , το καύσιμο για τη ζωή μας ?
Ή μια ψευδαίσθηση για να σκοτώνουμε
τη μοναξιά μας , γιατί ακριβώς δεν
μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας ? Ό,τι και να
είναι αυτός , just call it love..
σελ. 9

Τρεις δημόσιοι υπάλληλοι,
π ρ ο σ π α θ ο ύ ν ν α
συνεννοηθούν με κάποιον
τουρίστα που προσήλθε στην
υπηρεσία για κάποιο θέμα
του. Η συνήθης «ουρά»
μεγάλωνε καθώς οι
υπάλληλοι είχαν μαύρα
μεσάνυχτα από ξένες
γλώσσες.
σελ. 11

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
Όταν έβγαλε το πουκάµισό
του ο Κλαρκ Γκέιµπλ στην
ταινία «Συνέβη µια νύχτα»
(1934), ακολούθησαν δύο
εντυπωσιακά πράγµατα.
Πρώτον, άλλαξε για πάντα η
βιοµηχανία των ειδών
ένδυσης και δεύτερον…
σελ. 5

Η αποκάλυψη του Α' αρχαίου
Θεάτρου Λαρίσης είναι ένα
ιστορικό γεγονός το οποίο
σηματοδοτεί μια νέα
πολιτιστική αφετηρία και δίνει
στην πόλη μας μία καινούργια
ταυτότητα.
σελ. 7

Μια ιστορία βασισμένη
σε ένα παραδοσιακό
λαϊκό παραμύθι της
Ιαπωνίας, μια ιστορία
πολύ παλιά και πολύ
όμορφη. Όμορφη όσο το
φεγγάρι το ολόγιομο
φεγγάρι της μακρινής
Ιαπωνίας.
σελ. 2

Τι είναι αυτό που μπορούμε να
το βρούμε οπουδήποτε, να το
αγοράσουμε παντού, έχει
μεγάλη εθιστική δύναμη και
μπορεί να σκοτώνει 8.200
ανθρώπους την ημέρα;
σελ. 10

«Volver». Μετά την
«Κακή Εκπαίδευση» ο
Αλμοδόβαρ επιστρέφει
με την εκπληκτική αυτή
ταινία η οποία έχει
αφετηρία το θάνατο,
αλλά καταλήγει στη ζωή!
Σενάριο, σκηνοθεσία και
ερμηνείες στάνταρ
άψογα με τον ισπανό
σκηνοθέτη, φοβεράεκτυφλωτικά χρώματα
και ωραία μουσική
επένδυση από τον
Αλμπέρτο Ιγκλέσιας.
σελ. 4
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Νυχτολουλουδένια

Ε

ίναι το έργο της νεανικής σκηνής του θεάτρου
Τεχνών Λάρισας. Βέβαια για να λέω και την
αλήθεια, παρτίδες με νεανικά παιδικά θεατρικά
σχήματα δεν έχω από τότε που μεγάλωσαν τα παιδιά
μου. Όμως με κατάφερε ο φίλος μου ο Δήμος που
λαμβάνει μέρος να πάω. «Έλα, μου λέει, δεν θα
μετανιώσεις, γιατί πρόκειται για ένα παραμύθι
γιαπωνέζικο σε διασκευή του φίλου σου μουσικού
Γιούρι Στούπελ που έγραψε και την μουσική. Όπως
καταλαβαίνεις ο Γιούρι είχε κέφια και έδωσε ρέστα.
Πρόκειται για ένα πραγματικό μιούζικαλ. Όμως, μείνε
ήσυχος, δεν έχουμε ζωντανή ορχήστρα, γιατί τα
οικονομικά του θιάσου είναι περιορισμένα. Τα μουσικά
λοιπόν κομμάτια είναι play back, τα τραγουδάνε
ψιθυρίζοντας ή και φωνάζοντας ακόμα αν η φωνή μας
είναι στο σωστό τόνο…»
Πήγα κι όχι μόνο δεν μετάνιωσα αλλά πήγα
και δεύτερη φορά για να απολαύσω την ωραία
μουσική του Γιούρι Στούπελ. Φυσικά η παράσταση
είχε την σφραγίδα της σκηνοθεσίας του Χρήστου
Δημητριάδη που μπορώ να πω πως αγγίζει τα όρια της
τελειότητας παρόλο που έχει να κάνει με ερασιτέχνες
ηθοποιούς με πρώτη και καλύτερη την Βάνα
Καταραχιά, μόνιμο πια στέλεχος της ερασιτεχνικής
σκηνής και στη συνέχεια η Κατερίνα Μπουνέλα, η
Χριστίνα Νέλια, η Λιλή Τσιαδημά, η Μαρία Σκαναβή κι
ο κύριος Ντίνος Ζήσου μόνιμο κι αυτός στέλεχος σε
κάθε ερασιτεχνική παράσταση, ο Νίκος Μάτσας και ο
φίλος μου ο Δήμος Χαρούλης που κάνει έναν υπέροχο
γιαπωνέζο παππού.
Μια ιστορία βασισμένη σε ένα παραδοσιακό
λαϊκό παραμύθι της Ιαπωνίας, μια ιστορία πολύ παλιά
και πολύ όμορφη. Όμορφη όσο το φεγγάρι το ολόγιομο
φεγγάρι της μακρινής Ιαπωνίας. Μπλέκουν λοιπόν στο
παραμύθι νεράιδες και σαμουράι, δράκοι κι
ανθρωποφάγοι, πρίγκιπες και μάγοι συναντιούνται σε
ένα ταξίδι με πολύ μουσική και τραγούδια και χορό και
φυσικά μαγευτικές εικόνες και χρώματα από τη
μακρινή Ανατολή.
Τα σκηνικά και τα κουστούμια τρόπον τινά,
γιατί όπως καταλαβαίνεται πρόκειται για γιαπωνέζικα
κιμονό, όλα δημιουργίες του Γιάννη Κατρανίτσα και τις
χορογραφίες έκανε η Μάχη Αγγελούλη.
Μια παράσταση που πραγματικά θα
διασκεδάσετε όποιας ηλικίας και αν είστε.
ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ

Τέλος, πρέπει να ξέρετε ότι δεν επιδιώκουμε η
μορφή του cineπαρμένου να είναι στατική αλλά μπορεί να
τροποποιείτε βάσει νέων προτάσεων και κατόπιν γόνιμων
συζητήσεων στα πλαίσια συνελεύσεων. Και για αυτό το
ζήτημα περιμένουμε γράμματά σας στο
cineparmenos@yahoo.gr. Ο στόχος ήταν και είναι ένας : ο
cineπαρμένος να διαβάζεται και όχι απλώς να βλέπεται ή
να ξεφυλλίζεται. Θέλουμε να έχουμε αναγνώστες και όχι
θεατές εντύπων. Αυτόν τον στόχο ελπίζουμε να τηρήσουν
όλα τα έντυπα (επιτέλους αυξάνονται) που κυκλοφορούν
δωρεάν στην πόλη μας και να μην καταντήσουν έντυπα
καταχώρησης διαφημίσεων και μόνο.

Θεόφιλος
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ελικά έγινε το όνειρο πραγματικότητα και
ικανοποιήθηκε το αίτημα πολλών (μάλλον όλων)! Η
μορφή του εντύπου μας άλλαξε!!! Το έχετε στα χέρια
σας και το καμαρώνετε, ελπίζουμε.
Πάντως εμείς είμαστε υπερήφανοι για την αλλαγή
που κάναμε μετά από 16 τεύχη του cineπαρμένου που
κυκλοφορήσαμε. Πάντα λέγαμε ότι θα βρίσκαμε λίγο
χρόνο για να μπορέσουμε να σκεφτούμε κάτι καλύτερο ως
μορφοποίηση του εντύπου. Ακούγαμε τα σχόλια όλων,
πως πρέπει να γίνει πιο καλαίσθητο το έντυπο για να
διαβάζεται ξεκούραστα αλλά και να έχει μια ξεχωριστή και
μελετημένη παρουσία. Η αλήθεια είναι, ότι τα σχόλια τα
δικά μας στα πλαίσια της αυτοκριτικής ήταν χειρότερα από
ό,τι ακούγαμε από τους αναγνώστες του cineπαρμένου.
Αλλά που να βρεθεί χρόνο για να μαζευτούμε όλοι και να
αποφασίσουμε μια νέα μορφή;
Πάντα λέγαμε ότι θα ήταν καλό κάποιος
επαγγελματίας να ασχοληθεί με την αναθεώρηση της
μορφής του cineπαρμένου αλλά που να βρεθεί εθελοντής
από τον κλάδο της έντυπης μορφοποίησης. Οπότε,
πέρασαν 16 ολόκληρα τεύχη με την μορφή που όλοι
ξέρατε. Ώσπου …
Στα πλαίσια συζητήσεων για δημιουργία
πολιτιστικού συλλόγου, βρέθηκε αυτός ο άγιος άνθρωπος,
ο Μάκης! Δεν είναι επαγγελματίας του χώρου των εντύπων
(όπως κανείς μας άλλωστε) αλλά ξέρει από σχεδιαστικά
προγράμματα και είχε κάποιο χρόνο να αφιερώσει για να
φέρει κάποιες προτάσεις για τροποποίηση της
μορφοποίησης. Κοινή άποψη όλων των παλαιών και νέων
της παρέας του cineπαρμένου ήταν μία. «Μάκη, άλλαξέ τα
ΟΛΑ!» Το έλαβε το μήνυμα.
Έφερε έξι προτάσεις προς συζήτηση. Κάναμε
συνελεύσεις και αποφασίσαμε τη μορφή που έχετε στα
χέρια σας. Η τελική απόφαση μετά από τροποποιήσεις
που ο καθένας πρότεινε και οι οποίες συζητήθηκαν ήταν
ομόφωνη. Για τη νέα μορφή του cineπαρμένου τηρήθηκαν
δημοκρατικότατες διαδικασίες.
Όχι όπως κάποιος «Γιώργος» που του είπαν να τα
αλλάξει όλα και εκείνος έφερε ως πρόταση μόνο τον εαυτό
του για να τον ψηφίσουν ένα εκατομμύριο κόσμος. Αλλά ας
μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και χειρότερα που έγιναν,
κιόλας, εξόχως επικίνδυνα … βλέπε «Κώστας και αυλικοί».
(Και στην νέα μορφή του cineπαρμένου, τα σχόλια
εκφράζουν μόνο τον συγγραφέα του κάθε άρθρου … για να
μην υπάρχει παρεξήγηση, τώρα που γίναμε πολλοί).
Τα κεντρικά ζητήματα των άρθρων θα συνεχίσουν
να είναι πολιτιστικού χαρακτήρα και ποιότητας ζωής με
επίκεντρο τη Λάρισα και όχι μόνο, εφόσον οι ανταποκριτές
μας σε όλη τη χώρα μας στέλνουν και δικά τους θέματα.
Τώρα, που η έκδοση έγινε δωδεκασέλιδη, δεν θα μένει
κανείς παραπονεμένος. Εννοείτε ότι κεντρικού
ενδιαφέροντος ήταν, είναι και θα είναι τα άρθρα του
Μπαρμπή!
Το κεντρικό σύνθημα «Δώστε στο λαό θέατρο
δημοτικό» το αποσύρουμε μετά τις τελευταίες εξελίξεις
που υπήρχαν στο ζήτημα του θεάτρου του ΟΥΗΛ και
ελπίζουμε να μη χρειαστεί να το επαναφέρουμε ποτέ πια!
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Μετά από προτάσεις και συζητήσεις
έγινε πραγματικότητα
η νέα μορφή του cineπαρμένου

n

n

Νέα μορφή του
cineπαρμένου!
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Γενικά
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Καθημερινά

Δημοτικό Θέατρο:
Το όνειρο που γίνεται
πραγματικότητα!

Μ

άλιστα αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες του
cineπαρμένου που μας διαβάζεται χρόνια
τώρα και που δεν βαρεθήκατε να ακούτε τις
φωνές μας για το έρμο το Δημοτικό μας Θέατρο
Λάρισας.
Φυσικά η ιστορία των δημοτικών μας
θεάτρων είναι γνωστή σε όλους μας. Ας πούμε ότι
μετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και την επάνοδο
στην ομαλότητα, κάθε πρωτεύουσα νομού της
Ελλάδας είπε να φτιάξει ένα Δημοτικό Θέατρο για την
προσφορά θεαμάτων στους πολίτες. Γνωστό ότι
πρώτη η Λαμία το κατασκεύασε και έμεινε στην
ιστορία η πρωτιά. Ακολούθησε ο γειτονικό μας Βόλος
και άλλες πόλεις που δεν είναι επί του παρόντος να
τις αναφέρουμε. Εμείς σε όλα αυτά τα χρόνια μόνο
κουβέντες κάναμε και γράφαμε στον τοπικό τύπο
περί Δημοτικού Θεάτρου. Είπαμε τότε να κάνουμε
πρόχειρα το παλιό θέατρο του ΟΥΗΛ. Οι δημοτικές
αρχές το απέρριψαν γιατί το κτήριο ήταν σαράβαλο.
Είπαν θα κάνουμε καλό και μεγαλοπρεπές κτήριο
που αρμόζει στην Λάρισα. Άρχισαν λοιπόν
κουβέντες και σχέδια. Ευτυχώς φτάσαμε ύστερα από
καμιά σαρανταριά χρόνια για να γίνουν τα σχέδια και
οι μελέτες από ειδικούς στην Αθήνα και μάλιστα
δωρεάν, όπως λέει και Δήμαρχος Τζανακούλης που
το προωθούσε το θέμα γιατί βαρέθηκε να ακούει τις
φωνές κάθε φορά που τον συναντούσαμε στον
δρόμο ή σε καμιά καλλιτεχνική εκδήλωση. Αφού
βρέθηκε ο χώρος και είναι στο κέντρο της πόλης
δηλαδή στο τεράστιο οικόπεδο του ΟΥΗΛ που είναι
πίσω από τη Νομαρχεία, σκέφτηκε ο δήμαρχος …
δεν βάζω κάποιον εργολάβο να κάνει ένα υπόγειο
γκαράζ να έχουμε να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά
μας; Και τον κατάφερε να βάλει και τα θεμέλια του
θεάτρου μας βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων
που είχαμε. Ο δήμαρχος ευτυχώς βρήκε και το χρήμα
από το Γ΄ κοινοτικό πρόγραμμα. Εγκρίθηκαν και από
το υπουργείο οικονομικών και πολιτισμού και δεν
έμεινε παρά η τυπική έγκριση του δημοτικού
συμβουλίου να δημοπρατηθεί το έργο. Τούτο,
λοιπόν, έγινε στις 19 Απριλίου του σωτήριου έτους
2007, ημέρα Πέμπτη. Μόνος παρόν στο συμβούλιο
εκείνης της ιστορικής Πέμπτης, ο γραφών
Μπαρμπής Βοζαλής. Όμως η αντιπολίτευση για
πολιτικούς λόγους άρχισε την γκρίνια. Αναγκάστηκα
να λάβω τον λόγο και να ταχθώ υπέρ του δημάρχου
άνευ όρων μέχρι που ο δήμαρχος σε μια στροφή του
λόγου του είπε «εγκρίνετε το να γίνει κι αν κάτι είναι
παράνομο, δέχομαι να πάω φυλακή … μαζί με τον
φίλο μου τον Μπαρμπή Βοζαλή που για το θέατρο
είναι με το μέρος μας χωρίς καμιά κουβέντα». Την
άλλη μέρα δόθηκε το πράσινο φως δηλαδή 20-042007 και τώρα ξεκινάει πια να χτίζεται το Δημοτικό
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Τους φόρεσε ...τα
γυαλιά!
Έγινε και
αυτό!!! Μέρα
μεσημέρι σε κάποια
δημόσια υπηρεσία
της πόλης μάταια
τρεις υπάλληλοι,
προσπαθούν να
συνεννοηθούν με
κάποιον τουρίστα που
προσήλθε στην υπηρεσία για κάποιο θέμα του. Η
συνήθης «ουρά» μεγάλωνε καθώς οι υπάλληλοι
είχαν μαύρα μεσάνυχτα από ξένες γλώσσες,
ευτυχώς ανέλαβε πρωτοβουλία ένας νεαρός
άντρας που βρισκόταν στην «ουρά», που
αναφέραμε, και έσωσε την κατάσταση, αλλιώς
ακόμη εκεί θα βρισκόμασταν.
Αφού δόθηκε λύση, πήρα το θάρρος και
απευθύνθηκα στον νεαρό άνδρα :
-«Συγχαρητήρια, χειρίζεστε πολύ καλά
την αγγλική γλώσσα. Θα πρέπει να είστε
δάσκαλος φροντιστηρίου»;
-«Όχι» μου αποκρίθηκε, «ντελιβεράς
είμαι»! ...και «μ' έστειλε»!
Τελικά τους «φόρεσε» όντως τα γυαλιά ή
μάλλον καλύτερα τους ...«φόρεσε το κράνος»!

«ΦΑΙΔΩΝ» ο νεότερος

Συντακτική Ομάδα “cineπαρμένος”
Μπαρμπής Βοζαλής
Διάτο®ος
Μπάμπης
Θεόφιλος Παπαγεωργίου
Βαγγέλης Κ.
Μ. Σίμος
Σταύρος Λ.
Χαρούλα Τζαμπούρα
Νατάσσα Ψαρρή

Κατερίνα
Ευανθία Μπεκίρη
Λαμπρινή Α.
Χάρης Κ.
“Φαίδων” ο νεότερος
Elessar
Tomasfotop

Θέατρο Λάρισας.
Εμείς δεν θα ησυχάζουμε από τον
cineπαρμένο. Εγώ θα είμαι μαζί με τον δήμαρχο
μέχρι που να γίνουν τα εγκαίνια του περικαλλούς
Δημοτικού Θεάτρου. Περιττό να σας πω ότι μακέτες
και σχέδια βρίσκονται μέσα στην αίθουσα
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου κι όποιος
θέλει μπορεί να πάει να τα δει.
Δυστυχώς μαζί μου τις δυο τελευταίες
κρίσιμες μέρες δεν είδα κανένα θεατρίνο ή
θεατρίνα… Δεν πειράζει τους περιμένω στα
εγκαίνια…
ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ
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Και φυσικά ένας έφηβος θα μπορούσε πολύ
γρήγορα και με μεγάλη ευκολία να μου απαντήσει:
“Μα φυσικά το τσιγάρο!” Και εγώ τονίζω πως
ανησυχώ. Ανησυχώ γιατί οι έφηβοι καπνίζουν τόσο
συχνά πλέον όσο φορούν τζιν και τρώνε πίτσα.
Καπνίζουν παντού. Σε χώρους αναψυχής, στα
γήπεδα, στο δρόμο, στα σχολεία, στα φροντιστήρια,
στις πλατείες. Άραγε έχουν καταλάβει πως έχουν
επιλέξει την πιο κακή εθιστική παρέα; 'Εχουν
συνειδητοποιήσει πως ο πανταχού παρών φίλος
τους είναι ταυτόχρονα αυτός που δεν τους
προσφέρει τίποτα και όμως τους στερεί τόσα πολλά;
Πρώτα απ΄όλα, ανησυχώ για την στάση των
γονιών γιατί πως είναι δυνατόν να προσπαθούν να
πείσουν τα παιδιά τους ότι το κάπνισμα κάνει κακό
ενώ εκείνοι καπνίζουν ακόμη και την ώρα που
προσπαθούν να τους αποτρέψουν από την πιο
καταστρεπτική συνήθεια; Και άραγε αφιερώνουν
αρκετό χρόνο στα παιδιά τους για να τους μιλήσουν
και να τους κάνουν να πιστέψουν πόσο ανώφελο
είναι να καπνίζουν; Επίσης, δεν θέλω να υποθέσω
πως είναι θέμα κουλτούρας η κλασσική εντολή του
πατέρα:
«Παιδί μου… πήγαινε να μου πάρεις
τσιγάρα!»
Θέλω να πιστεύω πως απλά οι γονείς θα
συνειδητοποιήσουν γρήγορα πως είναι η χειρότερη
εντολή που δίνουν στα παιδιά τους… και αυτό το
τονίζω γιατί κάποιες μέρες πριν μπαίνοντας σε ένα
ψιλικατζίδικο, βλέπω ένα αγόρι περίπου 14χρονών
να ζητάει τη μάρκα τσιγάρων του μπαμπά του. Χωρίς
κανένα δισταγμό ο υπάλληλος του τα δίνει και
βγαίνοντας από το μαγαζί τον περίμεναν στη γωνία
οι φίλοι του…! Πόσο λύπη ένιωσα αντικρίζοντας
αυτή την εικόνα. Τον ίδιο και την παρέα του να
καπνίζουν κρυφά τα τσιγάρα που αγόρασαν τόσο
εύκολα χρησιμοποιώντας απλά μια φράση: « Είναι
για τον μπαμπά μου!».
Αυτό βέβαια που ηρεμεί λιγάκι την σκέψη μου
είναι αυτό που διάβασα πρόσφατα: Ο κ.
Αβραμόπουλος περνάει νόμο όπου απαγορεύει την
πώληση των τσιγάρων σε ανηλίκους & αυτό που
εύχομαι πραγματικά, στη πρωτοποριακή εποχή μας,
είναι να μην αλλάξει η κλασσική εντολή σε:
« Πήγαινε πατέρα να μου πάρεις τσιγάρα!»
Και φυσικά το “ έγκλημα” δεν σταματάει εδώ.
Συνεχίζεται με μεγαλύτερα κέρδη και συμφέροντα.
Με όλες αυτές τις βιομηχανίες τσιγάρων που τόσο
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«Τι είναι αυτό που μπορούμε να το
βρούμε οπουδήποτε, να το αγοράσουμε
παντού, έχει μεγάλη εθιστική δύναμη και
μπορεί να σκοτώνει 8.200 ανθρώπους την
ημέρα?»
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Κανένα όφελος,
τεράστιοι Κίνδυνοι!

N

n

N
n

Ποιότητα ζωής
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Κινηματογράφος

Η σκοτεινή αίθουσα
του Σινεμά

Η Πόλη μου με
Ποδήλατο

Η

κεντρική πλατεία της
π όλ η ς μ α ς ε ί ν α ι
μ έ ρ ο ς
τ η ς
καθημερινής μου διαδρομής,
οπότε, πριν από ένα μήνα
περίπου παρατήρησα πολλά
ποδήλατα να είναι παρατεταγμένα κάτω από ένα
πανό με τίτλο “Η πόλη μου με ποδήλατο”. Έμαθα ότι
πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία μας έδινε
την δυνατότητα να πάρουμε μέρος σε ομαδικές
διαδρομές της πόλης μας με ποδήλατο κάθε
Σάββατο και Κυριακή από 10 έως 3, με τη
συμμετοχή να είναι δωρεάν.
Αποφάσισα να πάρω μέρος και πήγα στο
σημείο συγκέντρωσης και εκκίνησης που είναι στην
κεντρική πλατεία απέναντι από το Δικαστικό
Μέγαρο. Εκεί οι υπεύθυνοι της πρωτοβουλίας, οι
οποίοι είναι εθελοντές, μας ενημέρωσαν αναλυτικά
για την δράση και τους λόγους δημιουργίας της.
Ξεκινήσαμε από την κεντρική πλατεία, από
το “Γλυπτό Ποταμό”, συνεχίσαμε στο μεγάλο
Αρχαίο Θέατρο, στο Μύλο του Παπά, μετά
κατευθυνθήκαμε στη συνοικία Αμπελόκηπων, στο
ποδηλατόδρομο κατά μήκος του Πηνειού, στον
Υδατόπυργο της ΔΕΥΑΛ και τέλος στο μικρό Αρχαίο
Θέατρο και επιστροφή στην κεντρική πλατεία. Σε
κάθε στάση που κάναμε γίνονταν από τους
εθελοντές και μια σύντομη αναφορά για το τι
βλέπουμε. Η διάρκεια της διαδρομής ήταν περίπου
1 ώρα ενώ υπάρχει και μια άλλη διαδρομή όπου
μπορούμε να δούμε και άλλα αξιοθέατα.
Η διαδρομή ήταν μια ευχάριστη εμπειρία και
νομίζω ότι αξίζει να πάρουμε μέρος γιατί και θα
δούμε την Λάρισα από άλλη οπτική γωνία αλλά και
θα ευχαριστηθούμε τη βόλτα με το ποδήλατο.

Μπάμπης

εύκολα επιχειρούν να αποκαταστήσουν κάθε στιγμή
την πτώση των πωλήσεων και να αντικαταστήσουν
τα τόσα άτομα που πεθαίνουν ή σταματούν το
κάπνισμα μοιράζοντας τσιγάρα σε μέρη όπου
συχνάζουν έφηβοι και πείθοντας τους απλά να
δοκιμάσουν.
Και ξεχνάνε φυσικά να τους θυμίσουνε σύμφωνα
με πολλές έρευνες ότι η νικοτίνη στο καπνό που
εισπνέουν είναι τόσο εθιστική όσο η ηρωίνη και η
κοκαΐνη! Και εγώ έτσι απλά, ως αντικαπνίστρια
θυμίζω πως…
«Το κάπνισμα βλάπτει εσένα… και όχι μόνο!»
Λαμπρινή Α.

Τ

ο μαγικό χαρτάκι
σχίζεται στα δύο, η
αγωνία της
αναμονής πριν σβήσουν
τα φώτα, οι τελευταίες
κουβέντες με τον
διπλανό μας, οι
διαφημίσεις και τα
προσεχώς (ένα από τα
καλύτερα σημεία για
μερικούς από εμάς),
είναι αρκετά για να χαθούμε για δύο περίπου ώρες σε
ένα διαφορετικό κόσμο, πιο ελκυστικό από αυτόν
που ζούμε.
Έτσι συνήθως ξεκινά το ταξίδι στον σκοτεινό
κόσμο του Σινεμά. Τι είναι όμως αυτό που μας οδηγεί
να κλειστούμε σε μια σκοτεινή αίθουσα και να
ταυτιστούμε πολλές φόρες με τους ήρωες μιας
ταινίας;
Από πολύ παλιά ο άνθρωπος επινοούσε
ιστορίες με μυθικούς ήρωες για να δώσει απαντήσεις
σε διάφορα ερωτήματα, όπως “Από πού
προερχόμαστε”, “Πότε δημιουργείται η αγάπη στην
ψυχή ενός ανθρώπου” και πολλά άλλα. Ότι γίνονταν
γύρω από τη φωτιά τώρα γίνεται στην αίθουσα του
Σινεμά όπου το ρόλο του αφηγητή έχει πλέον η
μεγάλη οθόνη.

Σε κάθε ταινία ο ήρωας περνάει
από ένα σύνολο αλλαγών για να γίνει
καλύτερος και να μπορέσει να φέρει σε
πέρας την αποστολή του. Αυτή είναι
και η θεμελιώδης αρχή του ηρωισμού.
Η μορφή του ήρωα πρέπει να είναι τέτοια
ώστε να μπορεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον του θεατή
και να τον κερδίσει μέχρι το τέλος της προβολής. Η
μορφή αυτή έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές τα
τελευταία χρόνια.

Ο ευγενικός, ευπαρουσίαστος,
δυναμικός, αισιόδοξος και με θέληση
να γίνει καλύτερος έχει μετατραπεί
στον ήρωα που αδιαφορεί για την
αλλαγή, είναι άξεστος, μερικές φορές
περιθωριακός, χωρίς την πάστα του
ήρωα όπως την ξέρουμε.
Βρίσκεται σε μια συναισθηματική κρίση, δεν
έχει καμία φιλοδοξία να γίνει καλύτερος, απλά
προσπαθεί να βρει μια διέξοδο από τα προβλήματα
του. Και η απάντηση σε αυτή του την ερώτηση είναι
συνήθως, η αγάπη μιας γυναίκας. Η θυσία του για
αυτή, την μεγάλη αγάπη της ζωής του, θα τον
οδηγήσει στην ανανέωση που χρειάζεται.
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Η Μαγική «Πένα» του
Stephen King

Σ

ε πολλούς το όνομα αυτό
μπορεί να μην λέει και
πάρα πολλά, όμως έργα
του τα οποία έγινα ταινίες και
μάλιστα γνώρισαν μεγάλη
ε π ι τ υ χ ί α , έ χο υ ν ν α μ α ς
αποδείξουν αρκετά για την
χάρη αυτού του μεγάλου
σ υ γ γ ρ α φ έ α ψ υ χολ ο γ ι κ ο ύ
τρόμου.
Γεννημένος στο Πόρτλαντ στις 21
Σεπτεμβρίου του 1947, άρχισε να γράφει μόλις σε
ηλικία εννέα χρόνων.

Τα περισσότερα έργα του
έγιναν μπέστ σέλερ διεθνώς και
πολλά από αυτά διεκδίκησαν και
Όσκαρ καλύτερης ταινίας.
«Το Αυτό», «Η Λάμψη», «Η Επιδημία»,
«Το Πράσινο Μίλι», «Ρίτα Χειηγουωρθ
Η
Τελευταία Έξοδος», «Κάρυ», είναι μερικά δείγματα
της δουλείας του. Έχει στο ενεργητικό του πολλές
διακρίσεις και δίκαια θεωρείται ο κορυφαίος
συγγραφέας ιστοριών τρόμου.
Η γραφή του έχει λυρισμό και μια
προκλητική δύναμη η οποία κάνει τον κόσμο της
φαντασίας του πραγματικά πιστευτό. Έχει
σημασία να τονίσουμε την ικανότητα του, ότι μέσα
από απλά και οικεία πράγματα, μπορεί να
ξεδιπλώνει τον τρόμο.
Έχει αυτή την δύναμη να μεταφέρει τον
κάθε αναγνώστη του εκεί που δεν έχει πάει ποτέ
μέχρι τώρα, στον κόσμο των ονείρων και της
φαντασίας…..

«ΦΑΙΔΩΝ» ο νεότερος

Κρυμμένη, πολύ προσεχτικά μέσα στην
πλοκή μιας ταινίας, βρίσκεται η πραγματική ερώτηση
στην οποία προσπαθεί ο ήρωας να δώσει μια
απάντηση. Η ερώτηση είναι “Πως γίνεται κάποιος ο
εαυτός του”. Ο ήρωας μας έχει χαθεί, στο ταξίδι του
να ανακαλύψει ποίος πραγματικά είναι. Αλλά το ίδιο
και εμείς. Γι' αυτό άλλωστε πηγαίνουμε στο Σινεμά.
Για να βρούμε ένα χάρτη που θα μας δείξει τον δρόμο
προς τον εαυτό μας
Από την ταινία Constantine.
“Cosmology of Constantine”

Ελεύθερη απόδοση “Elessar
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είναι ψεύτες, εκμεταλλευτές, προδότες και άπιστοι.
Είναι η ιστορία τριών γενιών γυναικών οι οποίες ζουν
αγωνιζόμενες, σκοτώνουν τους άντρες που
προσπαθούν να τις βλάψουν, προστατεύουν η μία
την άλλη και λατρεύουν τις κόρες τους!
Στα ισπανικά «volver» θα πει επιστρέφω και
με την ταινία αυτή ο Αλμοδοβάρ, απρόβλεπτος και
συγκινητικός, επιστρέφει στην παιδική του ηλικία και
σε αναμνήσεις από την ισπανική επαρχία, με τις
παραδόσεις, τα έθιμα και τον πολιτισμό της,
φέρνοντας στη μνήμη του εικόνες από τη μητέρα του,
τις αδερφές του και τις άλλες γυναίκες της
οικογένειας. Επιστρέφει στην κωμωδία και σε παλιές
και νεότερες πρωταγωνίστριες. Η Κάρμεν Μάουρα,
πρωταγωνίστρια στις περισσότερες ταινίες της
πρώτης περιόδου του σκηνοθέτη,
επιστρέφει στον Αλμοδοβάρ μετά από 17
χρόνια. Το ίδιο ισχύει και για την Πενέλοπε
Κρούζ, η οποία μετά από μια περιήγηση στο
Χόλλυγουντ, επιστρέφει στο ισπανικό
σινεμά, από όπου εξάλλου είχε ξεκινήσει με
το «Όλα για τη μητέρα μου» (με Όσκαρ
καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και
διάκριση στις Κάννες) και την «Καυτή
σάρκα», επίσης του Αλμοδοβάρ και
επιτέλους μας πείθει για τις ερμηνευτικές
τ η ς ι κα ν ότ η τ ε ς . Μ ε τά τ η ν « Κα κ ή
Εκπαίδευση» ο Αλμοδόβαρ επιστρέφει με
την εκπληκτική αυτή ταινία η οποία έχει
αφετηρία το θάνατο, αλλά καταλήγει στη
ζωή!
Σενάριο, σκηνοθεσία και ερμηνείες
στάνταρ άψογα με τον ισπανό σκηνοθέτη (Βραβείο
Γυναικείας Ερμηνείας στις Κάννες για όλες τις
πρωταγωνίστριες, ενώ η Κρούζ και η Μάουρα
σάρωσαν και πολλά άλλα), φοβερά- εκτυφλωτικά
χρώματα (το κόκκινο του πάθους και του αίματος και
πράσινο της ελπίδας και της ζωής) και ωραία μουσική
επένδυση από τον Αλμπέρτο Ιγκλέσιας.
Πρόκειται για μια ταινία «γυναικεία»- σχεδόν
φεμινιστική, η οποία θα κάνει τις γυναίκες να
κλάψουν και να νιώσουν βαθιά συγκίνηση, (μιας και η
μητέρα βρίσκεται μέσα μας και αποτελεί το πρότυπο
και το απόλυτο άλλο μας μισό), και τους άντρες να
νιώσουν τυχεροί που τις έχουν δίπλα τους και θα τις
λατρέψουν!
Νατάσα Ψαρρή
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Ή

ταν 01:30΄πμ, βράδυ Παρασκευής στον
κινηματογράφο Odeon της Ξάνθης όπου
συγκεντρώθηκαν φίλοι του ισπανικού
πολιτισμού για την προβολή της ταινίας «Volver»
(=επιστρέφω ή γύρνα πίσω). Επρόκειτο για
π ρ ωτο β ο υ λ ί α ξα ν θ ι ώτ ι κο υ φ ρ ο ν τ ι σ τ η ρ ί ο υ
Ισπανικών, το οποίο σε συνεννόηση με τον
κινηματογράφο έφερε την ταινία στην Ξάνθη. Παρά
τις προσδοκίες μου για μια ήσυχη και χαλαρωτική
μεταμεσονύκτια προβολή, η αίθουσα ήταν
κατάμεστη! (καθόταν κόσμος και στα σκαλιά!)
Εξαιρετική η πρωτοβουλία του φροντιστηρίου,
μεγάλη η δίψα του κοινού για ποιοτικό
σινεμά, σε μια μικρή-ακριτική σχεδόν
επαρχιακή πόλη, και μια καταπληκτικά
δυναμική και τρυφερή συγχρόνως ταινία
η οποία μας άφησε όλους άφωνους!
Το στόρι έξυπνο και ευρηματικό
οι ερμηνείες άψογες και η ταινία αρχίζει!
Η Ραϊμούντα είναι μια γυναίκα
εργαζόμενη, μητέρα ενός έφηβου
κοριτσιού-της Πάουλα, αδερφή της
Σόλε, και σύζυγος ενός ανέργου άντρα.
Γεννημένη μαχήτρια, πολύ δυναμική,
αλλά συγχρόνως συναισθηματικά
εύθραυστη, προσπαθεί να επιβιώσει. Ο
θάνατος των γονιών της από πυρκαγιά,
η σεξουαλική παρενόχληση της μικρής
της κόρης από τον σύζυγό της και η δολοφονία του
από τη μικρή, αποτελούν την εκρηκτική αρχή της
ιστορίας. Η πρωταγωνίστρια βρίσκεται στη μέση του
χάους αντιμέτωπη με ένα πτώμα και με άλλες
«περίεργες» καταστάσεις, οι οποίες λαμβάνουν
χώρα, κυρίως μετά το θάνατο της θείας της. Το
σκηνικό ξαφνικά αλλάζει με την επιστροφή της
νεκρής της μητέρας, της Πάουλα, η οποία έρχεται για
να δώσει τις λύσεις που δεν μπόρεσε όσο ζούσε και
να λύσει τα αναπάντητα ερωτήματα. Πρόκειται για
μια ταινία ήπια και τρυφερή, συνδυασμός θρίλερ και
μελοδράματος, με μπόλικο Black χιούμορ.
Παντού κυριαρχούν τα χρώματα και οι
γυναίκες, οι αγαπημένες εξάλλου του σκηνοθέτη και
σεναριογράφου της ταινίας, τρυφερές, ευαίσθητες,
συναισθηματικές αλλά και μαχητικά δυναμικές. Οι
άνδρες είναι σχεδόν ανύπαρκτοι. Όπου εμφανίζονται
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HOT SPACE
“Call it .. Love ”
Τι είναι ο έρωτας ; Μια
κινητήρια δύναμη , το καύσιμο
για τη ζωή μας ; Ή μια
ψευδαίσθηση για να
σκοτώνουμε τη μοναξιά μας ,
γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να
ζήσουμε μόνοι μας ; Ό,τι και να
είναι αυτός , just call it love..

Το άρθρο του μήνα αυτού θα αναφερθεί σε
τραγούδια που υμνούν τον έρωτα , τραγούδια
αφιερωμένα στην αγάπη , στην αιώνια αγάπη , στην
ψεύτικη αγάπη , στη δική μου αγάπη , στη δική σας
αγάπη .. Tραγούδια ανεξίτηλα μέσα στο χρόνο ,
μεγάλες επιτυχίες και δικά μου πολυαγαπημένα ..
Δύο άνθρωποι , παντελώς άγνωστοι μεταξύ
τους , περιπλανώνται μέσα στην μοναχική πόλη και
αναρωτιούνται πόσο μακριά από αυτούς είναι η
αγάπη .. Frank Sinatra , “Strangers in the night”
Χρησιμοποίησε το μυαλό και τα μάτια σου ,
νιώσε το δέρμα μου , είμαστε ενωμένοι στους
γοφούς.. ξεγύμνωσέ με τώρα , εσύ ξέρεις τον τρόπο..
Morceeba , “Undress me now”
Θα σου γράψω ένα κλασικό τραγούδι πάνω
σε μια σοφίτα και θα στο στείλω αμέσως,
εκφράζοντας τις λέξεις μία προς μία και ύστερα θα τις
παίρνω πίσω γιατί δεν έχουν ομοιοκαταληξία , γιατί
είμαι εθισμένος σε σένα..
Adrian Gurvitz ,
“Classic”
Σε θέλω , ξύπνησα και έκλαιγες , σε θέλω , η
αλήθεια μας πληγώνει και μας φοβίζει όπως το
σκοτάδι , σε θέλω ,δε ντρέπομαι να πω ότι έκλαψα για
σένα , σε θέλω.. Elvis Costello , “I want you”
Αυτή είναι ο λόγος για τον οποίο επιβιώνω ,
για τον οποίο είμαι ζωντανός , εγώ θα πάρω το γέλιο
και τα δάκρυά της και θα τα κάνω σουβενίρ μου, γιατί
εκεί που πάει αυτή θα πρέπει να πάω κ εγώ , η έννοια
της ζωής μου είναι αυτή.. Elvis Costello , “She”
Θα αλλάξεις γνώμη , θα με θελήσεις πίσω
ξανά ή βρήκες μια καινούρια αγάπη , οι καρδιές
μπορούν και σπάνε και δεν ξανακολλάνε ποτέ , η
αγάπη ξεθωριάζει , οι καρδιές μπορούν να κλάψουν
όταν η αγάπη δεν είναι παντοτινή , οι καρδιές
μπορούν να είναι έτσι .. Marty Balin , “Hearts”
Το φιλί παραμένει φιλί στην Καζαμπλάνκα ,
αλλά το φιλί δεν είναι φιλί χωρίς εσένα , σε παρακαλώ
έλα σε μένα στην Καζαμπλάνκα , σε αγαπώ κάθε
μέρα πιο πολύ όσο κυλάει ο χρόνος .. Bertie
Higgins , “Casablanca”
Καθόλου αγάπη , καθόλου δόξα , κανένας
ήρωας στον ουρανό , δε μπορώ να πάρω τα μάτια
μου από πάνω σου .. Damien Rice , “The Blower's
Daughter”
Η ζωή μου είναι υπέροχη , η αγάπη μου αγνή ,
είδα έναν άγγελο κ είμαι σίγουρος γι'αυτό , μου
χαμόγελασε στο μετρό , ήταν με έναν άλλο άντρα ..
είσαι όμορφη , είσαι όμορφη.. James Blunt ,
“You're Beautiful”

9η

Αν μπορούσα να βρω λέξεις να σου πω ότι
λυπάμαι , να σε κάνω να καταλάβεις ότι εννοώ αυτά
που λέω..πως μπορώ να σου αποδείξω ότι η αγάπη
μου είναι αληθινή για σένα , δε μπορώ , μακάρι να
μπορούσα να βρω λέξεις .. The Christians ,
“Words”
Η υπερβολική αγάπη θα σε σκοτώσει , θα
κάνει τη ζωή σου ένα ψέμα , ναι! η υπερβολική αγάπη
θα σε σκοτώσει και δε θα καταλάβεις το γιατί , δίνεις
τη ζωή σου , πουλάς την ψυχή σου αλλά πάλι τα ίδια ,
η υπερβολική αγάπη θα σε σκοτώσει στο τέλος ..
Brian May , “Too much love will kill you”
Εμείς θα περπατήσουμε την ημέρα , θα
πετάξουμε στη νύχτα , άγνωστοι του σεληνόφωτος ,
που απλώς συναντήθηκαν στο δρόμο.. Al Jarreau ,
“Moonlighting”
Γεννήθηκα για να σε αγαπάω με τον κάθε
ξεχωριστό χτύπο της καρδιάς μου , γεννήθηκα για να
σε φροντίζω κάθε ξεχωριστή ημέρα της ζωής μου ..
Freddie Mercury , “I was born to love you”
Είμαστε νησιά , δεν είμαστε ποτέ μακριά ,
είμαστε νησιά και χρειάζομαι το φως σου , χρειάζομαι
το φως σου απόψε .. Bonnie Tyler & Mike Oldfield ,
“Islands”
Θέλω αγάπη , ένα διαφορετικό είδος , θέλω
αγάπη που δε θα με στενοχωρήσει , δε θα με κλείσει ,
θέλω αγάπη που δε σημαίνει αγάπη , αυτήν την
αγάπη θέλω .. Elton John , “I want love”
Τι ήταν αυτό που είπες , θα με εγκατέλειπες
έτσι κι αλλιώς , κάθε χαζός θα έβλεπε , θα έβλεπε
αυτό που μου έκανες και η αγάπη σου γίνεται ψέμα ..
Chris Rea , “Love turns to lies”
Ήταν ωραία για λίγο , δεν υπήρχε τρόπος να
ξέρω , όπως το όνειρο στη νύχτα ποιος μπορεί να πει
που πηγαίνουμε ..κάτι παραπάνω από αυτό , τίποτα ,
τίποτα.. Roxy Music , “More than this”
Πόσο βαθιά είναι η αγάπη σου , πόσο βαθιά
είναι η αγάπη σου , θέλω πράγματι να μάθω , γιατί
ζούμε σε έναν κόσμο γεμάτο χαζούς που μας
στενοχωρούν και που θα έπρεπε απλά να μας
αφήσουν , ανήκουμε ο ένας στον άλλον.. Bee Gess ,
“How deep is your love”
Ποτέ δε θα με ρωτούσες γιατί η καρδιά μου
είναι τόσο μεταμφιεσμένη , δε μπορώ να ζω ένα ψέμα
πλέον , θα προτιμούσα να πληγώσω τον εαυτό μου
από το να σε κάνω να κλάψεις ποτέ , δεν υπάρχει κάτι
άλλο να πω παρά αντίο.. Air Supply , “Goodbye”
ΥΓ. : Κλείστε τα μάτια σας , ανοίξτε τα αυτιά σας και
ακούστε καλή μουσική..
Βαγγέλης Κ.
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ως θυρωρός της πολυκατοικίας πρέπει να περάσει από
τη τζαμαρία της εισόδου. Επιμένει να περάσει μέσα από
το αληθινό τζάμι. Πριν το επιχειρήσει, γυρίζει και λέει
στο σκηνοθέτη Ερ. Θαλασσινό “αν πάθω κάτι, να πείτε
στη Μίνα(σύζυγός του) πόσο πολύ την αγαπώ”.
Ευτυχώς για τον ίδιο και για μας, επέζησε.. Στο “Ηλίας
του 16ου ”, υπάρχει η χαρακτηριστική σκηνή με τα
χαστούκια που “τρώει” απ' το Χατζηχρήστο. Γυρίζανε
όλη μέρα τη σκηνή, τα χαστούκια ήτανε αληθινά.
Κάποια στιγμή ο Χατζηχρήστος, συμπονώντας το
Θανάση, αρνείται να τον ξαναχτυπήσει. Το μάγουλο του
Βέγγου είχε κοκκινίσει απ' το ξύλο! Σημειωτέον, τα
χαστούκια είναι τόσο δυνατά, που κάποια στιγμή
άρχισε να ζαλίζεται. Αυτός όμως, για το καλό της
ταινίας, δέχεται να ξαναγυριστεί. Οπότε, πάγος για το
πρήξιμο, πούδρα για τη κοκκινίλα και…φτου κι απ' την
αρχή! Τέλος, για ένα πλάνο της ταινίας όπου ως
φαλακρός πράκτωρ ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με τον
Α. Παπαδόπουλο για μια δήθεν μυστική αποστολή,
ξεσκονίζει με το συνεργείο του ολόκληρο το μνημείο
των Θερμοπυλών!
Ο Βέγγος ενσάρκωσε ιδανικά μέσα από τις
ταινίες του τον λαχανιασμένο, κατατρεγμένο νεοέλληνα
που τρέχει συνεχώς να τα βγάλει πέρα, αλλά βρίσκει
παντού δυσκολίες και αναποδιές. Παλεύει όμως παρ'
όλα αυτά να βγει απ' την αφάνεια, τη μιζέρια, να
ορθοποδήσει, να αντιδράσει σε όσους τον
εκμεταλλεύονται. Καλόκαρδος, μα συνήθως άτυχος
στον έρωτα(“αμάν πια, όλο οι άλλοι έρχονται και
παίρνουν τα κορίτσια” [Βοήθεια! Ο Βέγγος φανερός
πράκτωρ 000!]).Ίσως γι' αυτό να έγινε ο αγαπημένος
μικρών και μεγάλων. Καλοκάγαθος, ανθεκτικός στις
αντιξοότητες, φιλεύσπλαχνος και ευρηματικός, κάποιοι
απ' τους λόγους για τους οποίους τον παραλλήλιζα με
τον Καραγκιόζη και τον αγάπησα όσο κανένα ηθοποιό.
Νιώθω ιδιαίτερα τυχερός και προνομιούχος
που παρακολούθησα το Βέγγο ως Τρυγαίο στην
Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ευτυχής που τον αποθέωσα
όπως τόσοι και τόσοι Έλληνες ανά την επικράτεια. Τον
είδα να υποκλίνεται ταπεινά, συγκινημένος, στο κοινό
που τον λάτρεψε και ανατρίχιασα.. Του 'σφιξα το χέρι
στα καμαρίνια(δε μπόρεσα ν' αντισταθώ) και
ντρεπότανε να κοιτάξει τους θαυμαστές του στα μάτια.
Εάν όντως ηθοποιός σημαίνει φως, ο Θανάσης
Βέγγος είναι η μεγαλύτερη απόδειξη για το αληθές
αυτής της φράσης. Να 'σαι καλά, καλέ μου άνθρωπε…

Φωτογραφίες από την ταινία
“Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης”
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Τά δ ε έ φ η ο Θ α ν ά σ η ς Β έ γ γ ο ς σ τ η ν
Ελευθεροτυπία τον Ιούλιο του 95 με αφορμή τη
συμμετοχή του στην Ειρήνη του Αριστοφάνη, στο ρόλο
του Τρυγαίου. Σεμνός, ταπεινός, αγνός, αεικίνητος,
φιλάνθρωπος, συμπονετικός, αυτός είναι ο Θανάσης
Βέγγος, ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός. Η ενασχόλησή
του με το κινηματογράφο προέκυψε πραγματικά
τυχαία. Ποτέ άλλωστε δεν είχε το ψώνιο να γίνει
ηθοποιός.
Εικοσάρης γνωρίστηκε με τον Κούνδουρο στη
Μακρόνησο, όπου κάνανε και οι δυο τις “διακοπές” τους
και ο Κούνδουρος κατά δήλωσή του τον αγάπησε
αμέσως. Του δήλωσε πως μόλις γυρίζανε πίσω θα τον
έβαζε να παίξει σε ταινία του. Ο Βέγγος το θεώρησε
αστείο αλλά πράγματι, όταν ο Κούνδουρος ετοίμαζε την
“Μαγική Πόλη”, πήγε και βρήκε το Θανάση. Αυτός
αρνιότανε πεισματικά μέχρι που-ευτυχώς-ο
σκηνοθέτης τον έπεισε. Τον έκανε μέλος της ομάδας,
ήτανε το παιδί για όλες τις δουλειές, μέχρι και μοντάζ
ήχου έκανε! Του έδωσε και ένα μικρό ρόλο, ενός
βιοπαλαιστή εμπόρου στη λαχαναγορά. Έτσι, το 1955,
στα 29του, ο Βέγγος εμφανίζεται στο πανί κλείνοντάς
μας το μάτι και αναγκάζοντας τους κριτικούς της εποχής
να ασχοληθούν μαζί του. Την επόμενη χρονιά
ακολουθεί ο “δράκος”. Δεύτερη ταινία του Κούνδουρου,
νέα συμμετοχή του Βέγγου και σταδιακά η καριέρα του
ηθοποιού παίρνει την ανιούσα.
Θεωρώ περιττή την αναφορά στις ταινίες που
έχει πρωταγωνιστήσει ο Θανάσης Βέγγος. Ποιος δεν
τις γνωρίζει άλλωστε… Ως μια ελάχιστη ένδειξη της
τελειομανίας, του πάθους και της αγάπης για αυτό που
έκανε, σταχυολογώ κάποια χαρακτηριστικά γεγονότα
που συνέβησαν σε γυρίσματα ταινιών του. Στη ταινία “ο
Παπατρέχας”, υπάρχει μια σκηνή στην οποία ο Βέγγος
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“Οι θεοί της Επιδαύρου να βάλουνε το χέρι
τους. Μου είναι αδύνατο να συμμαζέψω το φοβερό
άγχος μου. Είχα πάντα φόβο, αγωνία και τρακ σε κάθε
πρεμιέρα στο Δελφινάριο. Διάβολε, στην Επίδαυρο τι
πρέπει να 'χω. Πανικό νομίζω. Γνωρίζω ότι μπήκα στα
χωρικά ύδατα συναδέλφων μοναδικών και ειδικών σ'
αυτό το δύσκολο είδος θεάτρου. Δε φταίω. Ποτέ μου δε
πίστεψα πως μπορώ να τα καταφέρω στην αττική
κωμωδία. Και κάθε φορά που είχα κάποια πρόταση,
πολύ διακριτικά έλεγα<<όχι, σας ευχαριστώ>>. Τώρα
πως έγινε και αναποδογυρίστηκαν όλα, τι να σας πω”.
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“Καλέ μας άνθρωπε!”
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Γυµνός ή Ντυµένος;
Αυτό τελικά είναι το πιο
σηµαντικό;

Ό

ταν έβγαλε το πουκάµισό του ο Κλαρκ
Γκέιµπλ στην ταινία «Συνέβη µια νύχτα»
(1934), ακολούθησαν δύο εντυπωσιακά
πράγµατα.
Πρώτον, άλλαξε για πάντα η βιοµηχανία των
ειδών ένδυσης. Επειδή ο πρωταγωνιστής δε
φορούσε φανέλα, χιλιάδες άντρες αποφάσισαν να
µην ξαναφορέσουν ποτέ φανέλα και µέσα σ' ένα
χρόνο χρεοκόπησε µια σειρά από βιοµηχανίες
ρούχων. Δεύτερον, χιλιάδες άνθρωποι είχαν την
ευκαιρία να καρφώσουν το βλέµµα τους στο γυµνό
κορµό του πρωταγωνιστή, που ήταν ο mo
σεξουαλικός άντρας στον κόσµο.
Είναι σχεδόν αδύνατο να µπορέσει να
συλλάβει η σηµερινή γενιά κινηµατογραφόφιλων το
σοκ και τον ερωτισµό της στιγµής εκείνης. Σήµερα,
δεν υπάρχει σχεδόν κανένα µέρος του αντρικού
σώµατος που να µην µπορείς να δεις στην οθόνη και
στα περιοδικά.
Δεν είναι η πρώτη φορά που αλλάζει η εικόνα
του ήρωα κι ενώ προηγουµένως ήταν ντυµένος, στη
συνέχεια παρουσιάζεται γυµνός. Υπάρχουν πολλές
απεικονίσεις του µύθου του Περσέα και της
Ανδροµέδας, ιδίως της σκηνής µε την αλυσοδεµένη
στο βράχο Ανδροµέδα, την οποία απειλεί να
κατασπαράξει το θαλάσσιο κήτος. Ο Περσέας
σπεύδει να τη σώσει, σκοτώνει το τέρας και την
παντρεύεται. Στις αρχαίες αναπαραστάσεις γυµνός
παρουσιάζεται ο Περσέας όπως είναι συνήθως οι
Έλληνες ήρωες -, φορά µόνο περικεφαλαία, τα
φτερωτά σανδάλια του και συχνά ένα κοντό ιµάτιο
που ανεµίζει. Η Ανδροµέδα συνήθως ε(ναι
ευπρεπώς ντυµένη. Ωστόσο, µόλις αγαπήσουν το
µύθο οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες της Α ναγέννησης, ο
κλασικός Περσέας εµφανίζεται µε πανοπλία και
χιτώνα, ενώ η Ανδροµέδα γυµνώνεται όλο και
περισσότερο, ώσπου τα µακριά µαλλιά της και
κάποια κυµαηστά µεταξωτά κοµµάτια ύφασµα
γίνονται απλ(ος ένα περίγραµµα, µέσα στο όποιο
αναδεικνύεται το γυµνό σώµα της. Ο Τισιανός
προβάλλει τόσο πολύ τη γυµνή Ανδροµέδα ώστε δεν
τραβά σχεδόν καθόλου το µάτι µας ο Περσέας στο
φόντο του πίνακα, ο οποίος εφορµά µε πλήρη
ένδυση. Η αντίληψη για την αποδοχή του γυµνού ή
όχι έχει αλλάξει ριζικά.
Ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς κ ι ν η µ α το γ ρ ά φ ο ς κα ι
τηλεόραση βρίθει από σκηνές αντρικού και
γυναικείου γυµνού σώµατος. Η διαφορά ωστόσο
έγκειται στον τρόπο αντιµετώπισης του ηθοποιού
από τον σκηνοθέτη. Το σηµαντικό δεν είναι αν τον
παρουσιάζει γυµνό ή ντυµένο, αλλά να τον
αντιµετωπίσει µε σεβασµό και αξιοπρέπεια.
Και δυστυχώς στον σύγχρονο
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Ο αριθμός 23

Η

πρώτη, αρκετά πετυχημένη, προσπάθεια
του Jim Carrey, σε ένα ρόλο όχι καθαρά
κωμικό, αλλά ως πρωταγωνιστή σε μια
ιστορία μυστηρίου με στοιχεία φιλμ νουάρ και
αρκετές δόσεις θρίλερ, που δεν σε απομακρύνουν,
αλλά σε δένουν περισσότερο με τον ήρωα και τον
κόσμο του.
Ο αριθμός 23, μια από της εμμονές που
μπορεί να δημιουργήσει ο ανθρωπινός νους από το
πουθενά. Ο ήρωας πιστεύει ότι η ζωή του ελέγχεται
από αυτό τον αριθμό. Το άθροισμα των γραμμάτων
του ονόματος του, η διεύθυνση του σπιτιού του, η
ημερομηνία γέννησης του, όλα οδηγούν στο 23. Σε
αυτή του την παράνοια οδηγείτε από ένα βιβλίο με
τίτλο “Αριθμός 23”, στο οποίο ανακαλύπτει πολλές
ομοιότητες στο ήρωα του βιβλίου με την δικιά του
ζωή. Στη προσπάθεια του να δώσει λύση στο
μυστήριο δημιουργεί μια ψύχωση με τον αριθμό 23
και ο φόβος του να μετατραπεί σε ψυχωτικό
δολοφόνο, όπως ο ήρωας του βιβλίου, τείνει να
πραγματοποιηθεί. Θα γίνει έτσι επικίνδυνος για τον
ίδιο και την οικογένεια του.
Μπορεί το θέμα της ταινίας να φαίνεται λίγο
υπερβολικό και ίσως τραβηγμένο, αλλά ποιος
μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν έχει και αυτός τις δικές
του εμμονές, μικρές ή μεγάλες; Το μυαλό μας έχει την
τάση να «κολλά» παθιασμένα, σε μικρό ή μεγάλο
βαθμό, σε συνήθειες, ιδέες, αντικείμενα, να τα δίνει
υπερφυσικές δυνάμεις, να βρίσκει νόημα και σκοπό
στην ζωή του μέσα από αυτά. Πολλά τα
παραδείγματα, όπως μια ποδοσφαιρική ομάδα, μια
ταινία, μια πολιτική ιδεολογία. Για κάποιο λόγο ο
ανθρωπινός νους χρειάζεται αυτές τις εμμονές για
να συνεχίσει το ταξίδι του, αλλά μήπως τελικά
συμβαίνει κάτι άλλο;
Σε μια τέτοια αναζήτηση βρίσκεται και ο
ήρωας μας, που βρίσκει πολύ περισσότερα από όσο
ήθελε ή έπρεπε να βρει και η ανατροπή στο τέλος θα
σας ξαφνιάσει και ίσως σας προβληματίσει λίγο
περισσότερο από ότι συνήθως.

“Elessar”
κινηµατογράφο και τηλεόραση ο άνθρωπος
αντιµετωπίζεται µε ελάχιστο σεβασµό, είτε είναι
ντυµένος είτε είναι γυµνός. Ο ανθρώπινος πόνος και
η ανθρώπινη χαρά έχει γίνει πια είδηση και θέαµα.
Στο βωµό της τηλεθέασης θυσιάζονται τα
προσωπικά δεδοµένα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ως πότε όµως; Ας θυµηθούµε το γνωστό πίνακα του
Ισπανού ζωγράφου Φ. Γκόγια. Η «Ντυµένη Μάγια»
και η «Γυµνή Μάγια» (Μουσείο Πράδο Μαδρίτη)
αντιµετωπίζονται από τον θεατή µε τον ίδιο σεβασµό,
γιατί ο ζωγράφος την αντιµετώπισε έτσι.
Ας παραδειγµατιστούν από αυτόν οι
σύγχρονοι σκηνοθέτες.
ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ
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Το αρχαίο Θέατρο και οι σύγχρονοι Λαρισαίοι

των ρόλων μεταξύ των
μαθητών αποφασίστηκε
το χρονοδιάγραμμα των γυρισμάτων. Λίγο πριν το
γύρισμα της κάθε σκηνής, λαμβάνονταν αποφάσεις
για τα πλάνα που έπρεπε να παρθούν, τα οποία
καταγράφονταν σε μορφή σκίτσων, αλλά και οι
γωνίες λήψης των δύο μηχανών που παρά τον
ερασιτεχνικό τους χαρακτήρα, με έμπνευση και
μεράκι γίνονταν εκπληκτικά εκφραστικά εργαλεία. Η
σχολική ταινία ολοκληρώθηκε με το μοντάζ και την
κατάλληλη μουσική επένδυση, σε Η/Υ.

ο ΕΠΑ.Λ Φαρκαδόνας στα πλαίσια υποβολής
σχεδίου πολιτιστικού προγράμματος 2006 2007, δημιούργησε την κινηματογραφική
ταινία με τίτλο «ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ» .
Σεναριογράφοι, σκηνοθέτες και
πρωταγωνιστές ήταν οι ίδιοι οι μαθητές του σχολείου
που συγκροτώντας μια δημιουργική ομάδα, με
τακτικές συναντήσεις και με την καθοδήγηση των
υπευθύνων καθηγητών του προγράμματος,
σχεδίασαν και υλοποίησαν την ξεχωριστή αυτή
καλλιτεχνική δράση.
Η δημιουργική ομάδα, αποτελούμενη από
μαθητές διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου,
επέλεξε να ασχοληθεί με τους κινδύνους στην
εφηβική ηλικία των
μαθητών όπως η
μάστιγα των
ναρκωτικών και το
αντίκτυπό τους σε
μια σχολική
κ ο ι ν ό τ η τ α .
Θεωρήθηκε λοιπόν
ενδιαφέρον πάνω
σ' αυτό το θέμα να
παρουσιαστεί: το
προφίλ ενός μαθητή χρήστη ναρκωτικών, οι αιτίες
που τον ωθούν σε αυτά, η αντιμετώπιση (εχθρική ή
φιλική) από συμμαθητές του, αλλά και ευκαιρίες
διαφυγής που μπορούν να εμφανιστούν, όπως μια
σχέση που προσφέρει αγάπη και συμπαράσταση και
που αποδεικνύεται στήριγμα για την «τελική έξοδο»
(του ήρωα της ταινίας) από το αδιέξοδο.
Στη συνέχεια οι μαθητές της δημιουργικής
ομάδας προχώρησαν στη δημιουργία μιας ιστορίας
προσχέδιο στην αρχή, που συνέδεε τα παραπάνω
ζητήματα. Αφού την ολοκλήρωσαν με διαλόγους, την
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Κινηματογράφος
χώ ρ ι σ α ν σ ε οπ τ ι κ έ ς
Δημιουργία σχολικής
ενότητες σκηνές, με την
κάθε μια σε ορισμένο τόπο
κινηματογραφικής
και χρόνο. Έτσι γράφτηκε
το σενάριο της ταινίας.
ταινίας
Με την κατανομή

n n n
N n

Ο απολογισμός του έργου ήταν
όλη αυτή η προσπάθεια να
κινητοποιήσει σε συμμετοχή
περισσότερους μαθητές, λόγω του
πρωτόγνωρου αντικειμένου, και μέσα
από τη μεταξύ τους συνεργασία να
«δημιουργήσουν», αποκτώντας
πολύτιμες εμπειρίες, αλλά και να το
διασκεδάσουν.
Και παρά τα αναμενόμενα τεχνικά
μικροπροβλήματα το εικαστικό αποτέλεσμα ήταν
ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για μια νέα αν προκύψει βελτιωμένη προσπάθεια την επόμενη σχολική
χρονιά.

Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά στην
εκδήλωση παρουσίασης πολιτιστικών
προγραμμάτων, στο αμφιθέατρο του Πνευματικού
Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων στις 7 Μαΐου και
απέσπασε τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα και τις
επευφημίες των εκατοντάδων μαθητών που την
παρακολούθησαν.

tomasfotop

Η

αποκάλυψη του Α' αρχαίου Θεάτρου Λαρίσης
είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο
σηματοδοτεί μια νέα πολιτιστική αφετηρία και
δίνει στην πόλη μας μία καινούργια ταυτότητα.
Το ερώτημα όμως που γεννάται είναι εάν έχει
και κατά πόσο ενταχθεί στην καθημερινότητα των
Λαρισαίων. Εμείς απ' τη μεριά του Cineπαρμένου δε
θα σταθούμε στα οικονομικά μεγέθη που θα
προκύψουν από την τουριστική εκμετάλλευση του
αρχαίου Θεάτρου. Θα δώσουμε έμφαση στο πόσο
μπορεί να επηρεάσει την πολιτιστική μας συνείδηση.
Για να εντάξεις κάτι στην ζωή σου θα πρέπει πρώτα
απ’ όλα να το γνωρίζεις διεξοδικώς.
Είναι γεγονός πως αρκετοί Λαρισαίοι δεν
γνωρίζουν την ιστορία του Θεάτρου και τη διαδρομή
του στο βάθος του χρόνου.
Θα μπορούσαν λοιπόν να γίνονται
ξεναγήσεις στους μαθητές με το σχολείο τους, με
σκοπό να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του
Θεάτρου. Επίσης θα μπορούσε ο Δήμος, σε
συνεργασία με την αρχαιολογική υπηρεσία, να
τοποθετήσει ξεναγούς κάποιες συγκεκριμένες ώρες
και μέρες για όλους τους Λαρισαίους πολίτες, καθώς
και τους επισκέπτες της πόλης στους οποίους θα
δίνεται η ευκαιρία να ακούσουν από ένα ειδικό για το
Θέατρο και την ιστορία του. Στα πλαίσια της
καλύτερης αξιοποίησης του θα μπορούσε να ιδρυθεί
ένας σύλλογος φίλων του αρχαίου Θεάτρου στα
πρότυπα των μνημείων του εξωτερικού.

Μια αξιόλογη κίνηση στην οποία θα έπρεπε
κάποιοι ρέκτες να πρωτοστατήσουν , θα ήταν να
αναπτυχθεί μια κίνηση εθελοντισμού για τα μικρά
κυρίως παιδιά, και όχι μόνο, κατά την οποία θα
γίνονται εκστρατείες καθαρισμού του περιβάλλοντος
χώρου, εθελοντικές εργασίες σε κάποιες βοηθητικές
δουλειές με σκοπό να δοθεί το ερέθισμα να
ασχοληθεί και να εντρυφήσει κάποιος στο μεγαλείο
του αρχαίο Θεάτρου. Μια θετική κίνηση του Δήμου
είναι η ένταξη του Θεάτρου σαν πρώτη στάση στη
βόλτα με το ποδήλατο, την οποία διοργανώνει στα
πλαίσια της καλύτερης γνωριμίας της πόλης και της
ένταξης του ποδηλάτου στο τρόπο ζωής μας και την
οποία παρεμπιπτόντως θα πρέπει όλοι να
στηρίξουμε.
Είναι ευτυχές το γεγονός ότι το Θέατρο
βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και μπορεί ο
καθένας να το εντάξει στην καθημερινή του βόλτα για
ψώνια, για διασκέδαση κτλ.
Απαιτείται λοιπόν πρώτα απ΄ όλα επίγνωση
της σημαντικότητας του ιστορικού γεγονότος της
αποκάλυψης του Θεάτρου και κινητοποίηση απ΄
όλους μας ώστε να το αγκαλιάσουμε και να το
εντάξουμε στην καθημερινότητα μας για να υπάρχει
και ιστορική συνέχεια. Διότι το Θέατρο είναι ένα
μνημείο ζωντανό και αειθαλές και όχι ένα μουσειακό
είδος.
Διάτο®ος

