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Επιθεώρηση Κινηματογράφου, Θεαμάτων, Πολιτισμού & Ποιότητας Ζωής
Λάρισα, Φεβρουάριος 2008 Έτος 5ο Τεύχος 21ο

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

Το Δημοτικό
Θέατρο Λάρισας

Ένα παράξενο
θέατρο δρόμου

σελ. 4

Σελ. 2

Ζωντανός
θρύλος

σελ. 3

σελ. 3

Κάθε Πέμπτη,
ταινία ποιότητας
σελ. 4

Σταύρος
Παπαγιάννης

Κοπή
πίτας
σελ. 5

Σελ. 5

Μια μικρή
ταινία - μια
μεγάλη
εμπειρία σελ. 6

Ποιότητα
Ζωής: Δουλειά
μέχρι
θανάντου
σελ. 6

“Τα Καλά Παιδιά”
σελ. 8

Σύγχρονος
Τρόπος Ζωής
- Σύγχρονοι
Παιδότοποι
σελ. 9

Ας είναι καλά τα
περιστέρια του
μέλλοντός μας!

Στη μπάντα
του
ουρανού
σελ. 7

Ένας
αμερικάνος
σαμουράι...
σελ. 9

σελ. 8

Οι τοίχοι μιλάνε
Ο ελληνάρας
οικολόγος!!!
σελ. 10

Συγχαρητήρια
στο θέατρο
τεχνών
Λάρισας
σελ. 11

Η
Κασετίνα
σελ. 11

10 Λόγοι να
αλλάξετε τη ζωή
σας το νέο έτος
σελ. 11
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Η αυλαία ανοίγει και οι πρωταγωνιστές
στους ρυθμούς μιας απαλής μουσικής
υπόκρουσης βγαίνουν στην σκηνή. Χωρίς τρακ και
άγχος, έτοιμοι από καιρό, έχοντας μάθει πολύ καλά
τους διαλόγους τους, θα δώσουν τον καλύτερο
εαυτό τους σε αυτή την παράστασης της ζωής
τους. Εμείς σαν αυστηροί κριτές θα σχολιάσουμε
την κάθε τους κίνηση, την υποκριτική τους
ικανότητα, τη σκηνική τους παρουσία.
Θα μπορούσαν όλα αυτά να αποτελούν την
αρχή μια συνηθισμένης θεατρικής παράστασης,
αλλά δεν είναι ακριβώς έτσι. Για αυτή την
παράσταση δεν χρειάζεται εισιτήριο, η θεατρική
σκηνή δεν στεγάζεται σε κάποιο κομψό κτήριο,
εμείς δεν πρέπει να ντυθούμε επίσημα και η
ορχήστρα παίζει πάντα την μουσική της αρεσκείας
μας
Ατενίζοντας την πόλη από το παράθυρο
ενός διαμερίσματος κοντά στο κέντρο μιας πόλης
γίνεσαι άθελα σου θεατής σε πολλές μικρές
θεατρικές παραστάσεις. Ένα θέατρο δρόμου σε
μια σκηνή πολλαπλών χρήσεων. Οι
πρωταγωνιστές διάφορες φιγούρες, διάφορων
ηλικιών και διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων.
Τα σκηνικά απλά και καθημερινά, τα κουστούμια
ανάλογα με το γούστο του κάθε ηθοποιού, διάλογοι
και σενάριο ανύπαρκτα και ο αυτοσχεδιασμός το
μεγάλο ατού αυτής και θεατρικής παράστασής. Ο
θεατής, αθέατος κριτής εναλλάσσεται από το
δράμα στην κωμωδία και πάλι πίσω, ένας μικρός

n

n
n

Ένα παράξενο θέατρο
δρόμου

N

n

N
n

Κινηματογράφος

n n n
n

n

2η

n n n
N n

n n
n n n

n n

κατάσκοπος της ζωής αγνώστων ανθρώπων για
λίγα μόνο λεπτά.
Και η παράσταση ξεκινά με τον
καλοντυμένο νεαρό που προσπαθεί να περάσει
στο απέναντι πεζοδρόμιο και ένας βιαστικός
οδηγός πατώντας σε μια λακκούβα με νερά του
λερώνει το καλό του παντελόνι, ένας καλοσυνάτος
ηλικιωμένος με το μπαστουνάκι του περπατά αργά
αργά αλλά γλιστρά και πέφτει χτυπώντας το χέρι
του, ένας πιτσιρικάς από το απέναντι φροντιστήριο
τρέχει να τον βοηθήσει, δυο νοικοκυρές συζητούν
εδώ και δέκα λεπτά, με τον μικρό να τραβά την
μητέρα του έχοντας βαρεθεί και ανυπομονώντας
να γυρίσει στις ασχολίες του.
Ένας δυνατός μεταλλικός θόρυβος μας
μεταφέρει στο βάθος της σκηνής όπου δυο
αυτοκίνητα έχουν συγκρουστεί και οι δυο οδηγοί
ακολουθώντας πιστά της οδηγίες του ανύπαρκτου
σκηνοθέτη ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους
απαγγέλλοντας μια στιχομυθία μοναδική στο είδος
της. Ο κακοντυμένος και ταλαιπωρημένος
ρακοσυλλέκτης ρίχνει μια φευγαλέα ματιά και
συνεχίζει το ψάξιμο στον κάδο των σκουπιδιών
αδιαφορώντας για τα κοινά προβλήματα των
απλών ανθρώπων..

Η σκηνή αδειάζει μετά από λίγη ώρα. Νέοι
ηθοποιοί θα πάρουν την θέση τους και νέες
καταστάσεις θα δημιουργηθούν. Η ίδια μας η
καθημερινότητα μια αστείρευτη πηγή εμπνεύσεων,
που δυστυχώς για πολλούς πέρνα χωρίς την
παραμικρή υποψία του τεραστίου σκηνικού που
στήνεται και στο οποίο πολλές φορές εμείς είμαστε
οι πρωταγωνιστές και κάποιοι άλλοι θα κρίνουν το
“ταλέντο” μας.
“Elessar”

Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρμένος».
E-mail: cineparmenos@yahoo.gr
Μέλη Δ.Σ.:
Κουκλωμένος Μάνος, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Ξενόπουλος Γιώργος, Ντάσιος ΓιάννηςΤσιλίκη Κατερίνα, Μπεκίρη Ευη, Δημητρίου Μπάμπης,
Λαμπρίδης Σταύρος, Καραβαγγέλη Καλλιόπη, Γκουντουμάς Βασίλης, Ξενόπουλος Βαγγέλης, Τζαμπούρα Χαρούλα, Φωτόπουλος Θωμάς, Ψαρρή
Νατάσσα, Μεταξούδη Χρύσα , Παπαγεωργίου Στέλιος
Για το παρόν έντυπο συνεργάστηκαν
Μπαρμπής Βοζαλής, Elessar, Μ. Σίμος, Διάτο®ος, Μπυρολόγα, Ευανθία Μπεκίρη, Φαίδων «ο νεότερος», Σταύρος Λ., Mπάμπης, Vasgko, Kalliopi,
Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Βαγγέλης K., Τζαμπούρα Χαρούλα, tomasfotop, Λαμπρινή Α.

3η
Θέατρο
Ζωντανός θρύλος
Το φιλί της «Ζωής»

www.cineparmenos.gr

Το 2 0 0 9 , έ ν α ς
γενετικά τροποποιημένος
ιός, που είχε δημιουργηθεί
αρχικά ως θεραπεία για τον
καρκίνο και είχε θεραπεύσει
10.000 ανθρώπους, αρχίζει
να μολύνει τον πληθυσμό
εξοντώνοντας το 90% των
ανθρώπων του πλανήτη.
Μόνο ένας στους
εκατό έχει ανοσία στον ιό και
αυτός δεν είναι άλλος από
τον Γουίλ Σμιθ. Υποδύεται
τον αρχισυνταγματάρχη και
ιολόγο Ρόμπερτ Νέβιλ, που ζει μόνος και
πειραματίζεται με μεταλλαγμένους που παγιδεύει.
Οι «σκοτοδέκτες» τα τερατώδη αυτά
μεταλλαγμένα πλάσματα εμφανίζονται μόνο την
νύχτα, ενώ ο Ρόμπερτ περιμένει να τα
αντιμετωπίσει στο οχυρό που έχει δημιουργήσει.
Για τρία χρόνια ο Ρόμπερτ ,μοναδικός επιζών στην
Νέα Υόρκη και ίσως και στον κόσμο στέλνει
καθημερινά ραδιοφωνικά σήματα προσπαθώντας
να βρει άλλους επιζώντες. Μοναδικό του μέλημα
είναι να καταστρέψει τον ιό χρησιμοποιώντας το
δικό του αμόλυντο αίμα. Θα μπορέσει άραγε;
Η εντυπωσιακή αυτή ταινία φαντασίας, θα
καταφέρει να σας βάλει στην σκέψη της μοναξιάς
και ίσως να σας προκαλέσει φόβο.
Kalliopi

Πρόκειται για την
ε λ λ η ν ι κ ή κα λο κα ι ρ ι ν ή
ταινία που προβάλλεται
καταχείμωνο στους
κ ι ν η μ α το γ ρ ά φ ο υ ς τ η ς
χώρας. Να πω ότι μας ήρθε
η επιθυμία για το καλοκαίρι,
μας ήρθε, να πω ότι
βλέπαμε το γυμνασμένο
κορμί της Κατερίνας
Παπουτσάκη και
ζηλέψαμε, ζηλέψαμε….να
πω ότι το Φιλί της... Ζωής» είναι μια μοντέρνα
κωμωδία, με πρωτότυπο θέμα και ακόμη πιο
πρωτότυπη εξέλιξη. Μυστήριο, έρωτας, φιλίες,
είναι πλεγμένα σ' έναν ιστό γέλιου και
καλοκαιρινής φρεσκάδας.
Η ταινία που εξελίσσεται στην Σίφνο,
διαφημίζει με ωραίο τρόπο τις πανέμορφες
παραλίες και τα ερημικά ξωκλήσια του νησιού. Η
Ζωή, μια νεαρή 007, που όμως παρουσιάζεται σαν
παράξενη φωτογράφος κατευθύνεται στο νησί για
τους δικούς της «ύποπτους» σκοπούς, που δεν
είναι άλλοι από την δολοφονία του Ανέστη «Θέμου
Αν α σ τα σ ι ά δ η » . Ο Π α σ χά λ η ς ( Λ α έ ρτ η ς
Μαλκότσης), γεωπόνος, γύρω στα 30, ετοιμάζεται
να παντρευτεί την αγαπημένη του Ανθούλα (150
κιλά) στη Μήλο. Από λάθος θα βρεθεί στο πλοίο για
τη Σίφνο, όπου και θα γνωρίσει τη Ζωή (Κατερίνα
Παπουτσάκη). Ο Πασχάλης μην μπορώντας να
φύγει για τη Μήλο λόγω απεργίας των πλοίων που
σε λίγες μέρες παντρεύεται, μπερδεύεται αρκετά
στα πόδια της Ζωής με αποτέλεσμα η ίδια να μην
μπορεί να ολοκληρώσει τη δουλειά της. Εκεί θα
γνωρίσουν ένα ζευγάρι (Θέμος Αναστασιάδης,
Ζέτα Δούκα), που είναι διατεθειμένο να κάνει τα
αδύνατα δυνατά για να βοηθήσει τον Πασχάλη να
επιστρέψει στη μέλλουσα σύζυγό του και να ανέβει
τα σκαλιά της εκκλησίας! Όμως, πολλά
αναπάντεχα μπερδέματα θα οδηγήσουν σε
ανατροπές, τραγελαφικά περιστατικά και «ένοχες»
αποκαλύψεις…Άραγε, θα προλάβει ο παπάς να
αναφωνήσει «Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα»;.
Στην ταινία εμπλέκονται ο Γιάννης
Ζoυγανέλης και ο Σάκης Μπουλάς, ενώ οι
πρωταγωνιστές εμφανίζονται ως: ο Θέμος
Αναστασιάδης κάνει δίαιτα, η Κατερίνα
Παπουτσάκη κάνει (παρά τρίχα) γυμνισμό και ο
Λαέρτης Μαλκότσης κάνει σεξ. Μια ανάλαφρη,
καλοκαιρινή κομεντί, με αέρα και χρώμα Αιγαίου
που καλύτερα να περιμένετε να προβληθεί στην
τηλεόραση.
Kalliopi
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Όταν ξεκίνησα να γράφω αυτές τις γραμμές
βλέπω στην εφημερίδα για τον θάνατο ενός παλιού
φίλου του θεάτρου και της κινηματογραφικής λέσχης,
τον Γεώργιο Ολύμπιου. Το όνομα του ίσως να μην
σας λέει πολλά, αλλά θα σας πω για την ανάμιξη του
προ τεσσαρακονταετίας με το θέατρο που έγινε ως
εξής.
Τότε ανέβασα στην σκηνή του ωδείου την
κωμωδία του Δ. Ψαθά “Ζητείται ψεύτης” με
ερασιτέχνες φυσικά και μάλιστα που δεν είχαν ιδέα
θεάτρου και πρώτη φορά στην ζωή τους έπιαναν στα
χέρια τους θεατρικό κείμενο. Όρεξη υπήρχε πολύ.
Ένας από τους ερασιτέχνες ήταν και ο μαθητής της
ης
8 τότε Γυμνασίου Γιώργος Ολύμπιος, αείμνηστος
πια. Επειδή ήταν ο πιο σοβαρός από την συντροφιά,
του δίνω το ρόλο του βουλευτού Φερέκη.
-Πάρε το βιβλίο Γιώργο γιατί πολλά αντίτυπα
δεν έχουμε, γράφτο σε ένα τετράδιο κα να αρχίσουμε
να κάνουμε πρόβες. Παίρνει το βιβλίο και την
επομένη το βράδυ που είχαμε πρόβα έρχεται μου
δίνει το βιβλίο και πάει και κάθεται με τα άλλα παιδία
που είχαν τα χαρτιά στα χέρια και περίμεναν να
αρχίσουμε.
-Καλά, του λέω, που είναι το δικό σου το
τετράδιο του ρόλου σου, δεν είπαμε να το γράψεις
όπως όλοι;
-Εντάξει, μου απαντάει, κ. Βοζαλή ξεκίνα, εγώ
τον έμαθα απ' έξω. Ξεκινάω λοιπόν, φτάνω σε αυτόν
και βλέπω να τα λέει τα λόγια νεράκι απ’ έξω.
-Καλά, του λέω, τι γίνεται με εσένα , μέσα σε
ένα εικοσιτετράωρο έμαθες τον ρόλο απ' έξω που
ούτε επαγγελματίας ηθοποιός δεν μπορεί.
-Κύριε Βοζαλή, μου απαντά, έχω μια ευχέρεια
στην αποστήθιση αλλά και για να σας ευχαριστήσω
ξενύχτησα χτες το βράδυ και κάθισα και τον έμαθα.
Έτσι έγινε η ιστορική εκείνη παράσταση στο παλιό
τότε Ωδείο αλλά μου λέει,
-Δεν είναι σκηνή για Θέατρο αυτό που το λένε
αίθουσα του Ωδείου. Φρόντισε εσύ που ασχολείσαι
να κάνουμε το Δημοτικό Θέατρο Λάρισας για να
γίνονται σωστές παραστάσεις.
Έκτοτε ερχόταν πότε πότε όταν του άρεσε
καμία ταινία που προβάλαμε στην κινηματογραφική
λέσχη. Λίγες μέρες προ του θανάτου του τον
συνάντησα έξω από την Νομαρχία και κοιτάζαμε μαζί
τους εργάτες που δούλευαν για την ανέγερση του
Δημοτικού μας Θεάτρου.
-Ωραία, μου λέει, αφού έφτασε μέχρι εδώ θα
γίνει αλλά ίσως δεν θα είμαστε εδώ για να
παραστούμε στα εγκαίνια του.
Που να το φανταζόταν όταν σε λίγες μέρες θα
άφηνε τον μάταιο τούτο κόσμο και τα όνειρα για το
Δημοτικό Θέατρο Λάρισας. Τώρα λέει ο Δήμαρχος
μας κ. Τζανακούλης θέλουμε δεν θέλουμε θα γίνει μια
μέρα, αλλά πόσοι θα είμαστε από την παλιά γενιά
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Κάθε Πέμπτη, ταινία
ποιότητας στο

Βρέθηκα καλεσμένος σε ένα καινούριο
νυχτερινό κέντρο, το STAGE που βρίσκεται
στην περιοχή της λαϊκής της Τετάρτης και στην
γωνία Ήρας και Φιλίππου 8. Σκοπός της
επίσκεψης να παρακολουθήσω την ταινία του
Αντονιόνι «Επάγγελμα Ρεπόρτερ», φυσικά
από projector. Συμπαθητικό το μαγαζί και η
προσπάθεια να δώσουν κάθε Πέμπτη μια
ταινία τέχνης στο σινεφίλ κοινό. Με ενθουσίασε
και θα είναι τρόπον τινά σαν συμπλήρωμα της
κινηματογραφικής λέσχης.
Έτσι λοιπόν οι σινεφίλ εκτός από
Δευτέρα ή Τρίτη των δικών μας προβολών θα
μπορούν να βλέπουν ακόμη μια ταινία. Η
καλλιτεχνική υποστήριξη η δική μου είναι
δεδομένη γιατί πρέπει τέτοιες προσπάθειες να
τις ενθαρρύνουμε και να τις βοηθάμε. Μπράβο
στα παιδιά που εκτός από κινηματογράφο θα
έχουν και ζωντανή μουσική.
ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ
των θεατρόφιλών για να παραστούμε στα εγκαίνια και
να δούμε την πρώτη θεατρική παράσταση. Ο
“Συνεπαρμένος” έδωσε αγώνες και μάχες τρόπο τινά
για την ανέγερση αυτού που λέγεται Δημοτικό
Θέατρο.
Αυτή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές
άρχισε να παίρνει την οριστική του μορφή. Πρέπει
όμως να λάβουν μέρος και οι ηθοποιοί του
Θεσσαλικού Θεάτρου, να σπρώξουν και αυτοί την
κατάσταση γιατί το Θεσσαλικό βασικά θα στεγαστεί
και θα καμαρώνει για την αίθουσα και φυσικά στην
συνέχεια θα στεγαστούν στον Μύλο τα ερασιτεχνικά
συγκροτήματα μαζί με το νέο δυναμικό του Θεάτρου
μας, τις αδελφές Καλουτά, συγνώμη τις αδελφές
Μουκούλη ή έλα να πω που είναι το μέλλον του
Θεάτρου αυτής της πόλης αρκεί να βρουν τα σωστά
θεατρικά μονοπάτια για να περπατήσουν. Ταλέντο
έχουν. Η Λάρισα του θεάτρου περιμένει πολλά από
αυτές τις κοπέλες.
ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ

www.cineparmenos.gr

Απόψεις

Σταύρος Παπαγιάννης
Ένας από τους πρώτους
συνεργάτες μου στην ίδρυση της
κινηματογραφικής λέσχης Λάρισας
ήταν ο τότε νεαρός δικηγόρος
Σταύρος Παπαγιάννης. Τότε ήμουν
«τεκνό» κι εγώ που λέει ο φίλος μου
ο Κολώνας. Ο Σταύρος, λοιπόν, δεν
«σταδιοδρόμησε» όπως εγώ στον
κινηματογραφικό τομέα,
σταδιοδρόμησε όμως σαν
συγγραφέας και μάλιστα
συγγραφέας μαχητικός κρατώντας
μαζί με την πένα του.. φραγγέλιο
για να ξυπνήσει κοιμισμένες
συνειδήσεις και να θυμίσει στους νεότερους την ιστορία
την τοπική και τα κατοχικά μας πάθη και τους … δυστυχώς
προδότες εκείνης της εποχής, τους βλάχους της βλάχικης
λεγεώνας και τους εγκληματίες του ΕΑΣΑΔ (Εθνικός
Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσης) που
δημιουργήθηκε από τα στρατεύματα κατοχής της χώρας
μας τους Γερμανούς της εποχής 41-44 για να σκοτώνουν
τους Έλληνες αντιστασιακούς (κομμουνιστές) και να μην
απασχολούνται οι Γερμανοί. Όλα αυτά είναι γνωστά στους
απομείναντες ζωντανούς από την εποχή εκείνη αλλά και
από τα βιβλία ανάμνησης που γράφτηκαν για την εποχή
εκείνη.
Έτσι λοιπόν, ο Σταύρος ξεκίνησε μια …
σταυροφορία γράφοντας για τα φοβερά εγκλήματα της
τότε βλάχικης ρωμαϊκής λεγεώνας με τίτλο του πρώτου του
βιβλίου «Τα παιδιά της λύκαινας», βιβλίο 650 σελίδων που
καταγράφει σαν δικηγόρος τις δικαστικές αποφάσεις μετά
την κατοχή και τα στοιχειώδη δικαστήρια που έγιναν (γιατί
όπως όλοι θυμούνται, οι φασίστες πάσης Ελλάδος έγιναν
τα αγαπημένα παιδιά του … Κράτους διότι παρουσίαζαν
περγαμηνές αντικομμουνιστικής δράσης).
Βέβαια, σκοπός μου εμένα ως σινεφίλ δεν είναι να
αναλύσω τα βιβλία του που μπορεί ο καθένας να τα
διαβάσει, αλλά τιμήσω τον φίλο μου Σταύρο Παπαγιάννη
για τους κόπους που κατέβαλε και καταβάλει. Μάλιστα του
έλεγα σε μια κουβέντα που κάναμε πως ανα ήμουν
σκηνοθέτης να μου έδινε την άδεια να κινηματογραφήσω
την περίπτωση του μεγάλου εγκληματία Βλάχου του
Ραπουτίκα που σκότωσε δεν ξέρω κι εγώ πόσους και
πόσα χωριά έβαλε φωτιά, ξέχωρα τις παρθένες
κοπελίτσες που βίασε γιατί ήταν αδελφές ανταρτών.
Ευτυχώς όμως υπάρχει δίκης οφθαλμός. Την εκδίκηση την
πήρε ο ΕΛΑΣ (οι αντάρτες) με τον εξής τρόπο. Ο
αρχιεγκληματίας είχε μια φοβερή αδυναμία στις γυναίκες.
Είχαμε λοιπόν μια πανέμορφη επονίτησα τότε (δεν ξέρω
αν ζει ακόμη) τη Λίτσα. Παίρνει εντολή να πλησιάσει τον
Ραπουτίκα με σκοπό να καταφέρει να τον πάρει από την
κεντρική πλατεία που είχαν δώσει ραντεβού … δια τα
περαιτέρω και να τον φέρει ως την εκκλησία του αγίου
Νικολάου. Έτσι κι έγινε. Τον καταφέρνει με τα νάζια κ.λπ.
να τον φέρει εκεί που είναι τα φανάρια της τροχαίας όπου
τον βουτάνε τρεις ένοπλοι επονίτες … κι αυτό ήταν. Την
επόμενη μέρα τον πήγαν στα χωριά του κάμπου που βίασε
και σκότωσε και τα ίδια τα κοριτσάκια τον έκαναν
κομματάκια. Ιστορία για ταινία, αλλά λογαριάσαμε ότι
χρειάζονταν πολλά χρήματα.
Διαβάστε τα βιβλία του Σταύρου.
Φοβερά ντοκουμέντα.
ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ
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Κοπή πίτας

Το Σάββατο, 12 Ιανουαρίου
ο Cineparmenos έκοψε την
καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη
πίτα του. Ήταν μια ήσυχη και
γλυκιά βραδιά κατά την οποία
συγκεντρώθηκαν όλα τα μέλη
του αναγνωρισμένου πλέον και
με την βούλα σωματείου μας.
Τυχερός της βραδιάς ήταν ο “Φαίδων ο
νεότερος” που βρήκε το φλουρί το οποίο
αντιστοιχούσε σε δωρεάν είσοδο στις προβολές
της κινηματογραφικής λέσχης Λάρισας για το
υπόλοιπο της φετινής σεζόν. Μετά την κοπή της
πίτας ακολούθησε η προβολή της ταινίας μας.
Επρόκειτο για την avant premier της
πρώτης κινηματογραφικής ταινίας του
πολιτιστικού σωματείου του Cineparmenos με
2
τίτλο “5Μ ”. Η ταινία αυτή η οποία είναι μικρού
μήκους παρουσιάζει τις δυσκολίες και τις
περιπέτειες που περνούν πέντε πρόσωπα της
καθημερινότητας προκειμένου να συναντηθούν
και να πράξουν κάτι το πολύ απλό για τους
περισσότερους, να παίξουν ποδόσφαιρο, καθ'
ότι τύποι αθλητικοί και ποδοσφαιρόφιλοι. Έλα
όμως που η γκαντεμιά τους άλλα σχεδιάζει και
δεν θέλει να τους αφήσει ήσυχους.

Με το πέρας της προβολής ακολούθησε
αυστηρή αλλά εποικοδομητική κριτική και
συζητήθηκαν πλάνα για την επόμενη ταινία το
σενάριο της οποίας δουλεύεται επιμελώς.
Ακολούθησε δεξίωση και δόθηκε υπόσχεση
στην επόμενη κοπή πίτας του Cineparmenos να
λάβει χώρα κάποιο άλλο happening.
Και του χρόνου.

6η
Απόψεις
Μια μικρή ταινία - μια
Ποιότητα Ζωής:
μεγάλη εμπειρία
Δουλειά μέχρι
θανάντου
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μπει στο αυλάκι». Έτσι κι έγινε. Ένα προσχέδιο γράφτηκε
στο χαρτί.
Πάντα για ένα επιτυχημένο εγχείρημα είναι
απαραίτητα δύο στοιχεία: ο ενθουσιασμός και ο
σχεδιασμός (το συναίσθημα και η λογική). Χωρίς
ενθουσιασμό δεν ξεκινάει τίποτα, αλλά και χωρίς σχέδιο
δεν φτάνει τίποτα πουθενά.
Συντάχτηκε λοιπόν ένα κείμενο γεμάτο
ενθουσιασμό και φαντασία, που έκρυβε μέσα του την
αγωνία για ένα νέο ξεκίνημα, για μια καινούργια εμπειρία,
για δημιουργία.
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n

Η δημιουργία μιας δικής μας ταινίας η ταινία των
«cineπαρμένων», δουλεύονταν στο μυαλό μας από πολύ
καιρό. Συχνά στις τυπικές αλλά και στις άτυπες
συνεδριάσεις μας, “ρίχνονταν” στο τραπέζι η πρόταση να
φτιάξουμε κι εμείς μια ταινία.
Ο καθένας μας το έβλεπε από τη δική του σκοπιά
και σήμαινε κάτι διαφορετικό: «να παίξω», «να δω από
κοντά πως γίνεται», «να δω τους δικούς μου ανθρώπους
να παίζουν» και πολλά ακόμη. Όμως η βαθύτερη σκέψη σε
όλους συνειδητά ή ασυνείδητα ήταν: «να γίνω ενεργός
παράγοντας, να δημιουργήσω και όχι πάντα να είμαι απλά
ένας θεατής».
Για το σενάριο ιδέες διάφορες. Και καθώς ήταν και
καλοκαίρι, οι δροσερές βραδιές κάτω από τα δέντρα στις
πλατείες της πόλης, ενέπνευσαν πολλούς από εμάς. Η
ιδέα που μας άγγιξε σταδιακά αποσαφηνίστηκε. Κάποιος
όμως έπρεπε να δώσει την αρχική ώθηση ώστε «το νερό
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Υπήρχε κάποτε η άποψη ότι η
ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών
της παραγωγής θα είχε ως ένα
αποτέλεσμα - από τα πολλά θετικά στο επίπεδο της ποιότητας ζωής των
ε ρ γ α ζο μ έ ν ω ν , τ η μ ε ί ω σ η τω ν
συνολικών ετών εργασίας. Δηλαδή,
περίμενε ο εργαζόμενος ότι χρόνια με
τα χρόνια θα ήταν καλύτερα τα πράγματα και το
μεροκάματο θα ήταν πιο εύκολο και τα χρόνια προς τη
σύνταξη θα μειώνονταν - άντε στη χειρότερη τα παιδιά
του θα δούλευαν λιγότερο από αυτόν και θα
απολάμβαναν εκείνα καλύτερη και πιο άνετη ζωή. Αλλά
που να ξέρει ο εργαζόμενος ότι χρόνια με τα χρόνια του
έστηναν μια όμορφη παγίδα ώστε όχι μόνο να δουλεύει
αλλά και ποτέ να μην τελειώνει. Και που να φανταζόταν
ότι τα παιδιά του όχι μόνο θα δούλευαν σε χειρότερες
συνθήκες από εκείνον (ανασφάλιστα και με το τέρας της
ανεργίας από πάνω τους) αλλά ούτε σύνταξη δε θα
πάρουν πριν τα 70 χρόνια τους.
Στους δρόμους του αγώνα , λοιπόν… μήπως και
ανατρέψουμε την κατάσταση.

Θεόφιλος
Η κεντρική ιδέα άρχισε να εμπλουτίζεται και να
αναπτύσσεται, να έχει δομή και νοηματική συνέχεια. Οι
περιγραφές προσώπων, πραγμάτων και καταστάσεων
έγιναν περισσότερο λεπτομερείς. Η ιστορία μας
καταχωρίστηκε σε οπτικοακουστικές ενότητες και με πολύ
μεράκι και προσπάθεια γράφτηκαν οι διάλογοι. Η απλή
αφήγηση της μισής σελίδας μεταμορφώθηκε σε τεσσάρων
σελίδων σενάριο.
Από εκεί και ύστερα έγινε η κατανομή των ρόλων
στους υποψήφιους υποκριτές. Αρκετοί δίστασαν εξαρχής.
Άλλοι, πρωτοστάτες του εγχειρήματος αναδιπλώθηκαν και
προσπάθησαν να κάνουν πίσω. Όμως το «ρέμα» είχε ήδη
«κατεβάσει αρκετό νερό» και μας παρέσυρε όλους
εμπρός.
Στα γυρίσματα: πολλοί τη δόξα αγάπησαν, την
εργασία... δύσκολα! Δύο λεπτά ταινίας πέντε ώρες
δουλειάς. Πάντα όμως στο τέλος ξεχνάμε πόσο κοπιάσαμε
και μένουμε στο τελικό δημιουργικό αποτέλεσμα που μας
ανταμείβει.
Γέλιο, απορία, τρακ, ντροπή ειδικά στις
εξωτερικές σκηνές. Οι κάμερες τα κατέγραψαν όλα. Όλοι
ανησυχούσαμε για το τελικό αποτέλεσμα. Ήταν η σειρά
του μοντάζ. Ξεχωρίζοντας τα καλύτερα πλάνα και
ενώνοντάς τα, βάση σεναρίου, βάλαμε σε μια σειρά τα
τούβλα και τη λάσπη και χτίσαμε το οικοδόμημα. Νιώσαμε
εντυπωσιασμό και συγκίνηση, τη χαρά της δημιουργίας. Κι
όσο για τη μουσική, «ήρθε κι έδεσε». Ήταν το κερασάκι στη
τούρτα.
Η πρώτη ταινία του συλλόγου «cineπαρμένος»
έγινε πραγματικότητα. Μέσα από τις προσπάθειες και τα
λάθη μας γνωρίσαμε τα όρια και τις ικανότητές μας.
Πλησιάσαμε την αυτογνωσία. Και σιγά σιγά ανοίγουμε
νέους ορίζοντες καλλιτεχνικής και πολιτιστικής
ευαισθητοποίησης.

tomasfotop

www.cineparmenos.gr

Κοινωνία

Στη μπάντα του
ουρανού
Δεκέμβριος. Ο μήνας με τον
οποίο ρίχνει αυλαία ο
χ ρ ό ν ο ς , ο μ ή ν α ς τω ν
Χριστουγέννων, της
πολύχρωμης διακοσμητικής
φωταψίας.. Δεκέμβριο και
συγκεκριμένα στις αρχές του
έκαναν το ταξίδι προς την
αιωνιότητα δυο μορφές που
χαράξανε ανεξίτηλα το
όνομά τους η μεν μια στη παγκόσμια μουσική σκηνή,
η δε άλλη στην εγχώρια. Περί J. Lenon και Π.
Σιδηρόπουλου επομένως το ανάγνωσμα.
Ο Βρετανός Lenon, μέλος και ψυχή των
θρυλικών Beatles, τάραξε τα ύδατα της παγκόσμιας
μουσικής σκηνής με συνθέσεις ιδιοφυείς και
μελωδίες αξεπέραστες. Με τον Mc Cartney
αποτέλεσε ένα από τα καλύτερα ντουέτα όλων των
εποχών(Mercury-May Queen, Jagger-Richards
Stones κ.λ.π.) αποτελώντας μουσικά ο ένας το
έτερον ήμισυ του άλλου. Χαρακτηριστικό ότι η πορεία
του Mc Cartney μετά τους Beatles πλην εξαιρέσεων,
πήρε τη κατιούσα.
Προσωπικότητα αμφιλεγόμενη. Εκκεντρικός,
ναρκομανής, εγωιστής μερικοί από τους
χαρακτηρισμούς που του προσάπτουν. Από την
άλλη, τρυφερός, ευαίσθητος, πράος, ιδιοφυής θα
αντιτείνουν οι πολυπληθείς θαυμαστές του.
Προκάλεσε πλείστες όσες αντιπάθειες όταν
εγκατέλειψε τη σύζυγό του για τη μετέπειτα μούσα
του Yoko Ono. Υπέρμαχος της ειρήνης ανά τον
πλανήτη, στην ώριμη περίοδο της καριέρας του
συνέθεσε τραγούδια και με πολιτικά μηνύματα,
αφήνοντας πίσω τη μουσική εφηβεία των σαχλών
κατά πολλούς επιφωνημάτων(βλ. yes, yes!) τα οποία
ήτανε αφορμή της χρήσης στα καθ' ημάς της λέξης
γιεγιές.
Ουδείς αναντικατάστατος θα πείτε,
προσωπικότητα μουσική που να προκαλεί τόσο
έντονα θετικά και αρνητικά συναισθήματα, που να
δύναται να επηρεάσει όσο λίγοι την εξέλιξη της
μουσικής βιομηχανίας και να συνθέσει τραγούδι
αντίστοιχο του “imagine”, προσπαθώ αλλά εν ζωή
δυσκολεύομαι να σκεφτώ κάποια…
Κάτι ανάλογο-τηρουμένων των αναλογιώνισχύει και για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Εκ των
σημαντικότερων ροκ συνθετών-τραγουδιστών της
εγχώριας μουσικής παραγωγής, είχε ως modus
vivendi το τρίπτυχο sex drugs &rock 'n roll. Σε μια
εποχή που το ελληνικό ροκ ακουγότανε ως ανέκδοτο,
καθώς ελάχιστοι το τολμούσαν και ακόμα λιγότεροι
καταφέρνανε να διαπεράσουνε τα στεγανά της
μεταπολιτευτικής μουσικής μας κουλτούρας, ο
Σιδηρόπουλος έδειξε το δρόμο.
Γαλουχημένος με το μότο “ζήσε έντονα,

7η

πέθανε νέος”, αυτοκαταστροφικός όπως τόσοι άλλοι,
φλέρταρε με το θάνατο μέχρι που πέτυχε αυτό που
ήθελε. Ο κοινός μας φίλος Γιώργος Λ. στις ατέρμονες
βραδινές μας συζητήσεις για τον εκλιπόντα, μου
εκμυστηρεύτηκε το φόβο του Σιδηρόπουλου για τα
γηρατειά και τη γοητεία που ασκούσανε επάνω του οι
θρύλοι της ροκ που πεθαίνανε νέοι, στον Κολοφώνα
της δόξας τους. Γι' αυτό και στην επιμονή των φίλων
του να ξεκόψει από τη βραδυφλεγή βόμβα του
λευκού θανάτου απαντούσε πως δεν πρόκειται να
γεράσει, απολαμβάνοντας την ιδέα και μόνο να έχει
τη τύχη των ειδώλων του.
Η βραχνάδα της φωνής του, το πηγαίο και
γνήσιο πάθος της ερμηνείας του, οι εξαιρετικές του
συνθέσεις(αυτοβιογραφικές οι περισσότερες) από τα
ρεμπέτικων επιρροών “μπλουζ του πρίγκιπα” μέχρι
τα ψυχεδελικά “voodoo child” και “η ώρα του stuff”,
δεν απαντώνται πλέον στη μουσική μας
πραγματικότητα.
Έδινε την εντύπωση πως ήρθε για να δώσει
μια γροθιά στο μικροαστικό κατεστημένο, να
χλευάσει τους χαρτογιακάδες και φρονώ πως το
πέτυχε. Το “μπλουζ του αποχωρισμού” ηχεί στα
αυτιά μου κάθε φορά που θα σκεφτώ τον τρόπο που
επέλεξε να φύγει. Οι “συνεχιστές” του έργου του, του
οφείλουν εν πολλοίς τη μουσική τους ύπαρξη, αν και
κάθε σύγκριση μαζί του αποβαίνει μοιραία για όλους
όσοι δήθεν ροκάρουν ελληνικά.
Θυμώνω όταν συνειδητοποιώ πως οι
περισσότεροι των μουσικών που με επηρεάσανε
φύγανε νωρίς. Από την άλλη, σκέφτομαι πως
γίνονται μέλη της καλύτερης μπάντας, αυτής του
ουρανού και πως η μοίρα αποφάσισε να μη φθείρει
τους τραγουδοποιούς αυτούς, χαρίζοντάς τους την
αθανασία της φήμης…
Μ. Σίμος
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Λάτρης των ταινιών αυτού του είδους
σκέφτηκα να κάνω μια μικρή αναφορά σε μερικές
από αυτές ξεκινώντας από τη δεκαετία του 70 με μια
από τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών, τον
“Νονό” του κόπολα. Αξέχαστη τόσο η μουσική, όσο
και ο Μάρλον Μπράντο ως “Δον Κορλεόνε”. Στις
αρχές του 80 ο Σέρτζιο Λεόνε υπογράφει το
αριστούργημα “Κάποτε στην Αμερική” με τον
Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, στην
συνέχεια έχουμε τον “Σημαδεμένο” με τον Αλ
Πατσίνο, μια από τις πιο βίαιες ταινίες του 80. Το
1990 είναι η χρονιά της θρυλικής ταινίας “Τα καλά
παιδιά” του Σκορσέζε με έναν εκπληκτικό Τζο Πέσι να
κλέβει την παράσταση. Ο Αλ Πατσίνο ως
πορτορικανός μαφιόζος “Καρλίτο Πρικόντε” μένει
αξέχαστος και κλείνω με τον “Πληροφοριοδότη” του
Μάρτιν Σκορσεζέ και τον Τζακ Νίκολσον ως
αρχιμαφίοζο να κερδίζει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας
το 2005.
Εκτός από τις παραπάνω υπάρχουν πολλές
άλλες με θέμα τη μαφία και τους γκάνγκστερς από
κωμωδίες, δράματα, παρωδίες μέχρι και τηλεοπτική
σειρά έχει γυριστεί με θέμα την καθημερινή ζωή μιας
οικογένειας μαφιόζων (Σοπράνος).
Γεγονός είναι ότι μερικοί από τους
καλύτερους ηθοποιούς δεν δίστασαν να παίξουν
τους μαφιόζους που ζουν μέσα στην παρανομία και
το έγκλημα και εκτός από το ότι οι ερμηνείες τους θα
μείνουν βαθιά χαραγμένες στη μνήμη μας είμαι
σίγουρος ότι σε πολλούς από εμάς μας προκάλεσαν
την συμπάθεια ώστε στο τέλος της ταινίας να
θέλουμε να την γλιτώσουν τα “Καλά Παιδιά”. Γιατί
άραγε;
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Τις ημέρες των Χριστουγέννων μια από τις
ταινίες που είδα ήταν το “American Gangster”, μια
γκανγκστερική ταινία που βασίζεται σε πραγματικά
γεγονότα και συγκεκριμένα στη ζωή ενός
αφροαμερικάνου εμπόρου ναρκωτικών που τον
υποδύεται ο Ντένζελ Γουάσιγκτον.
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Ας είναι καλά τα
περιστέρια του
μέλλοντός μας!
Ας σκεφτούμε ότι στη θέση του κεφαλιού στο
άγαλμα του Ιπποκράτη θα βρεθεί κάποτε το κεφάλι του κ.
Τ ζα ν α κ ο ύ λ η ω ς μ ε γ ά λ ο υ η γ έ τ η κ α ι τ ρ α ν ή ς
προσωπικότητας του τόπου μας.

Ας σκεφτούμε ότι στο χώρο του αρχαίου θεάτρου
θα γίνονται δεξιώσεις των νεόπλουτων του τόπο μας αντί
για παραστάσεις αρχαίου δράματος ή αριστοφανικής
κωμωδίας.
Ας σκεφτούμε ότι το τελευταίο πολιτιστικό προϊόν
της πόλης μας θα θεωρούμε ότι είναι ο Λαζόπουλος, ο
οποίος χρόνια ζει στην Αθήνα και κάθε Τρίτη βράδυ στην
τηλεόραση μάς κάνει περήφανους πως δήθεν η πόλη της
Λάρισας παράγει ακόμα πολιτισμό.
Ας σκεφτούμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι που
υπάρχει το Θεσσαλικό Θέατρο και αντιγράφει τηλεοπτικές
σειρές (οι οποίες τα τελευταία χρόνια λέγονται θεατρικά
σενάρια) και ότι η ταμπέλα έξω από το Μύλο έχει μόνο ένα
ορθογραφικό λάθος (για όποιους το πρόσεξαν).
Ας σκεφτούμε ότι κανένα τηλεοπτικό μέσο του
τόπου μας δε θα προσπαθήσει ποτέ να στηρίξει μια
σοβαρή τηλεοπτική σειρά με ντόπιους καλλιτέχνες.
Ας σκεφτούμε ότι κανένας Δήμος και κανένας
πλούσιος της Λάρισας δεν θα ασχοληθεί σοβαρά με τον
πολιτισμό αυτού του τόπου.
Ας σκεφτούμε ότι στο τοπικό ραδιόφωνο δεν θα υπάρχει
ποτέ εκπομπή με μουσική τζαζ.
Ας σκεφτούμε ότι τα παιδιά του ωδείου δε θα τα
ακούσουν παρά μόνο οι συμμαθητές τους και καμιά
μουσική σκηνή δε θα είναι ικανή να τα ανεχτεί.
Ας σκεφτούμε ότι οι απόφοιτοι των μουσικών σπουδών θα
προτιμούν να είναι χαμηλόμισθοι υπάλληλοι ιδιωτικών
εταιριών ειδών συσκευασίας παρά να ενταχθούν στο
αδίστακτο και ισοπεδωτικό σύστημα εκπαίδευσης και να
διδάσκουν μουσική σε παιδάκια χαμένα στην κατανάλωση
και στα του υπολογιστή παιχνίδια χωρίς όρια.
Αλλά ως εδώ …. ας μην σκεφτούμε τίποτα άλλο παρά το
γεγονός ότι κάποτε θα κάνουμε τον Τζανακούλη άγαλμα
και θα τον κουτσουλάνε τα περιστέρια.

Θεόφιλος

9η
Hot Space
Ένας αμερικάνος
Σύγχρονος Τρόπος
σαμουράι...
Ζωής - Σύγχρονοι
Παιδότοποι
Είμαι τυχερή που βρήκα

www.cineparmenos.gr

χρόνο αυτές τις μέρες να δω μια
ποιοτική πολεμική ταινία. «O
τελευταίος Σαμουράι» που με
εντυπωσίασε με τα καταπληκτικά
τοπία της Ιαπωνικής υπαίθρου,
γυρίστηκε το 2003 σε σκηνοθεσία
Έ Ν Τ Ο ΥΑ Ρ Ν Τ Ζ Ο Υ Ι Κ μ ε
πρωταγωνιστή τον ταλαντούχο
ΤΟΜ ΚΡΟΥΖ.
Η ταινία μας μεταφέρει στην Ιαπωνία του 1876
και στην προσπάθεια του αυτοκράτορα να
εκσυγχρονίσει τη χώρα ξεκινώντας από τον στρατό του.
Οι σαμουράι, πιστοί μέχρι τότε φρουροί του, αντιδρούν
και τον εγκαταλείπουν. Κάτω από αυτές τις συνθήκες
και υπό την πίεση των φιλοδυτικών συμβούλων του
αποφασίζει να δημιουργήσει νέο στράτευμα με
σύγχρονα όπλα και νέες τεχνικές, για την εκπαίδευση
του οποίου προσλαμβάνει τον αμερικανό λοχαγό
Νέιθαν. Η διαμάχη με τους σαμουράι δεν θα αργήσει να
μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο μέχρι την τελική τους
εξόντωση.
Ο Νέιθαν νικηφόρος λοχαγός των αμερικανών
ενάντια στους ινδιάνους και γεμάτος τύψεις από τις
σφαγές αμάχων ταξιδεύει στην Ιαπωνία για να βρει τη
λύτρωση που δεν μπορεί να βρει στο ποτό. Μετά από
μία άνιση μάχη με τους νέους ΄΄εχθρούς΄΄ του,
αιχμαλωτίζεται και αναγκάζεται να ζήσει μαζί τους και να
γνωρίσει τον κόσμο τους. Η απλότητα στον τρόπο ζωής
των Σαμουράι μέσα στη φύση, ο αλληλοσεβασμός και
οι αξίες τους τον βοηθούν να βρει την ηρεμία του, να
τους μελετήσει μέσα από τα έθιμα και τον τρόπο σκέψης
τους και τελικά να αλλάξει στρατόπεδο.
Αυτό με λίγα λόγια είναι το σενάριο της ταινίας
που είναι γεμάτη ανατροπές, δράση και σκληρές μάχες,
ντυμένη από μια υπέροχη φωτογραφία που
αναδεικνύει την ομορφιά της φύσης όλες τις εποχές του
χρόνου. Παράλληλα όμως ασχολείται και με το τεράστιο
πρόβλημα που προκάλεσε η ραγδαία ανάπτυξη στις
κοινωνίες που η παράδοση και η τήρηση των ηθών και
εθίμων ήταν άρρηκτα δεμένη με την καθημερινότητά
τους. Καθαρό λοιπόν το μήνυμα της ταινίας που
αναφέρεται στους τελευταίους διαλόγους ότι δεν πρέπει
να ξεχνάμε ποιοι είμαστε και από που ήρθαμε έστω και
αν έχουμε βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης,
επικοινωνίας και ότι άλλο μας βοηθάει να ζούμε
καλύτερα.
Θέλω να κλείσω την αναφορά μου στην ταινία,
που κατά τη γνώμη μου πάντα, αξίζει να τη δείτε, με την
κορυφαία ατάκα της που είναι η απάντηση στην
ερώτηση: πιστεύεις ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει
την μοίρα του;
Πιστεύω ότι ο άνθρωπος κάνει ό,τι μπορεί μέχρι
να του αποκαλυφθεί η μοίρα...

Η ΜΠΥΡΟΛΟΓΑ

Ήταν ένα βροχερό απόγευμα Πέμπτης, η
αγορά της πόλης κλειστή. Η κίνηση στους δρόμους
λόγω ώρας και βροχής λιγοστή. Καθώς περπατούσα
πηγαίνοντας στο σπίτι, το μάτι μου “έπεσε” πάνω σε
έναν από τους πολλούς νέους χώρους που τώρα
τελευταία αυξάνονται τάχιστα στην πόλη.
Τι ήταν αυτός ο χώρος; Ένας τεχνητός
παιδότοπος!
Κοντοστάθηκα λίγα δευτερόλεπτα κοιτώντας
τους γονείς που έφερναν τα παιδιά τους, τα μικρά
παιδιά τους, για να παίξουν σε αυτό τον ειδικά
διαμορφωμένο χώρο με πολλές μπάλες,
τσουλήθρες, κούνιες, τραμπάλες και πολλά άλλα
παιχνίδια.
Συνέχισα τον δρόμο μου προς το σπίτι αλλά η
αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα πότε έφτασα. Σε όλη
την διαδρομή το μυαλό μου είχε γυρίσει αρκετά
χρόνια πίσω. Στα χρόνια εκείνα που η γενιά μου
μεγάλωσε σε αλάνες, σε πάρκα, στους δρόμους.
Εκεί όπου μπορούσες να παίξεις άνετα, να τρέξεις
άφοβα με απεριόριστο χρόνο και χώρο.
Ο σημερινός τρόπος ζωής δυστυχώς μας
καθηλώνει όλους, γονείς και παιδιά,
και έχει
αναγκάσει τους μεν, να μην έχουν πολύ χρόνο στην
διάθεση τους για τα παιδιά τους πρώτιστα και κατά
δεύτερον για τους εαυτούς τους, και τους δε να μην
έχουν “κυρίως” φυσικούς χώρους απόδρασης για να
κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν σαν παιδιά,
δηλαδή να παίζουν και να τρέχουν ανέμελα.
Έτσι αναγκάζονται να ασχοληθούν με άλλους
τρόπους και είδη παιχνιδιού (βλέπε internet, dvd,
video games, κ.τ.λ.)
Φαίδων “ο νεότερος”
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Ο ελληνάρας
οικολόγος!!!
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Οι τοίχοι μιλάνε

Ένα παραμύθι χωρίς φαντασία...
Μια φορά και έναν καιρό... ήταν (και δυστυχώς
παραμένει) ένας άνθρωπος
που θεωρεί το θέμα της
οικολογίας μια εκκεντρικότητα
και αυτό το αποδεικνύει
πολλές στιγμές μέσα στην
καθημερινότητά του. Αυτός ο
άνθρωπος ήταν (και είναι) ο
ελληνάρας!!!
Έτσι λοιπόν, μη
μπορώντας να κατανοήσει
ούτε στο ελάχιστο το θέμα της οικολογίας με φέρνει στη
δυσάρεστη θέση να αναφέρω κάποια από τα οποία
πολλοί μπορεί να τα έχουμε δει και πολλοί περισσότεροι
να τα έχουμε σχολιάσει.
Ο ελληνάρας οικολόγος λοιπόν για μια βόλτα στη
πόλη ανεβαίνει στο πολυτελές αυτοκίνητό του και γυρίζει
στο κέντρο της πόλης ( το έχει δείξει πολλές φορές αλλά
δεν κατάφεραν να το θαυμάσουν όλοι!!!). Εκεί όμως
συναντάει απίστευτη κίνηση και θυμώνει με όσους έχουν
πάρει το αυτοκίνητο τους για να κάνουν τις δουλειές τους
και δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς (γιατί
τα λεωφορεία γι' αυτόν είναι ένα μέσο που το
χρησιμοποιούν μόνο αυτοί που δεν κατάφεραν να
πλουτίσουν και δεν έχουν το πολυτελές αυτοκίνητο να το
κάνουν διαφήμιση)! Επίσης, γι' αυτόν το νέφος και η
ρύπανση δεν είναι κάτι σημαντικό… είναι απλά κάτι που
χάνεται στον αέρα, στο σύμπαν, δεν το βλέπει άρα δεν
είναι και κάτι βλαβερό! Και τα σκουπίδια στους δρόμους
βρίσκονται για να τα μαζεύουν οι υπάλληλοι του δήμου και
γι' αυτό χωρίς δισταγμό ανοίγει το παράθυρο του και
πετάει έξω τις γόπες που τον ενοχλούν και ότι άλλο
βρομίζει το πανάκριβο αυτοκίνητο του!!!
Βέβαια ας μην γίνομαι τόσο σκληρή… ας
υποθέσω πως βγαίνει έξω και χωρίς αυτοκίνητο… ναι
βέβαια όταν κάνει την βόλτα του με το σκύλο του που
ρυπαίνει κάθε γωνιά του πεζοδρομίου και των ακάλυπτων
χώρων… όχι δεν θυμώνω με το σκυλάκι, θυμώνω με τον
ιδιοκτήτη του γιατί επίσης ξεχνάει τον νόμο που του
υποχρεώνει να έχει φτυαράκι και σακουλίτσα να τα μαζεύει
για να μπορούμε και εμείς να περπατάμε με το κεφάλι…
ψηλά!
Όσον αφορά το θέμα της ανακύκλωσης αυτό
παραμένει ( επίσης) μια ουτοπία στο μυαλό του! Άσε δε
που τους μπλε κάδους τους θεωρεί ένα στυλ διακόσμησης
και αλλαγής χρωμάτων! Ίσως πιστεύει ακόμη ότι ο Δήμος
δεν τα στέλνει για ανακύκλωση οπότε δεν βρίσκει λόγο να
μην πετάει όλα του τα σκουπίδια εκεί μέσα.
Μια ακόμη τραγική συμπεριφορά είναι στον τομέα
της ενέργειας όπου και εκεί πάλι παίρνει το 1ο βραβείο (
αναισθησίας και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος). Και
αυτό γιατί προσπαθεί να αλλάξει κάθε λεπτό την εποχή
που ζει! Δηλαδή στη περίοδο του καλοκαιριού προτιμά
κάτι σε 14ο C με 17 ο C για να μπορεί να κοιμάται με μια
κουβερτούλα το μεσημέρι και ένα παπλωματάκι το βράδυ)
γι'αυτό και το air condition δουλεύει ασταμάτητα για να
κατέβει σ' αυτή τη θερμοκρασία. Κατά την περίοδο του
χειμώνα προτιμά κάτι σε Σεϋχέλλες (…χωρίς τρέλες
φυσικά αφού με τόση ζέστη τον πιάνει συχνά ο ύπνος…)
για να κυκλοφορεί άνετα με το φανελάκι έστω και αν έξω

Κάνοντας μια βόλτα στην πόλη, εάν είσαι λίγο
προσεχτικός και παρατηρητικός, θα συναντήσεις αρκετά
σημεία πάνω στα οποία αναγράφονται κάποια
μηνύματα.
Αυτά τα σημεία είναι διάφορες πινακίδες,
στάσεις λεωφορείων αλλά κυρίως τοίχοι, σχολείων ή
άλλων κτιρίων.
Από μια πρόχειρη καταγραφή που κάναμε
διαπιστώσαμε ότι τα μηνύματα αυτά έχουν κυρίως
κοινωνικό χαρακτήρα, δείχνουν τον προβληματισμό για
τα δεδομένα της σημερινής κοινωνίας. Άλλα πάλι έχουν
πολιτικό περιεχόμενο, αθλητικό περιεχόμενο και άλλα
είναι συνθηματικού τύπου.
Επίσης από αυτά τα μηνύματα όποιο και αν είναι
το περιεχόμενο τους καταλαβαίνουμε ότι κάποιοι
άνθρωποι έχουν κάποιους προβληματισμούς κι
αναζητήσεις, κι ότι τους αφορά ότι γίνεται γύρω τους
άσχετα αν συμφωνούν ή όχι με αυτό.
Ας δούμε λοιπόν τι έχουν να μας πουν μερικοί
από τους τοίχους αυτούς:

!Ο κόσμος δεν ξέρει να ζει, κατέβα να πάμε πεζοί.
!Τα συμφέροντα κάψανε τα δάση.
!Το σύστημα νοσεί ……….. ας πεθάνει.
!Βία στην βία της εξουσίας
!Μαρία σ' αγαπώ for ever.
!Μια ζωή Α.Ε.Κ. 21.
!Δουλεύεις για να ζεις ή ζεις για να δουλεύεις.
!Ξύπνα παράσιτο
!Στο όραμα της εθνικής ενότητας είμαστε όλοι
προδότες.

Φαίδων “ο νεότερος”
έχει χιόνι! Γι' αυτό λοιπόν δεν σταματά όλη μέρα
παίζοντας… με το θερμοστάτη του καλοριφέρ του!
Τέλος, κατά τις πράξεις του υπάρχουν κάποιες
συσκευές που δεν σβήνουν ποτέ όπως για παράδειγμα ο
θερμοσίφωνας ( μην ιδρώσει εκεί που κοιμάται με την
κουβερτούλα ή που κυκλοφορεί με το φανελάκι και δεν
μπορεί να κάνει αμέσως μπάνιο! ), και ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής που πρέπει να κατεβάζει τραγούδια μέχρι να
συνειδητοποιήσει ότι τα σουξέ αλλάξανε και έτσι… φτού
και από την αρχή! Και έτσι έζησε αυτός καλά και εμείς…
χειρότερα!!!
Και επειδή η ελπίδα πεθαίνει πάντα
τελευταία… όσο ελπίζω ζώ!!!

Λαμπρινή .Α (L.A)
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Βιβλίο

Συγχαρητήρια στο
θέατρο τεχνών Λάρισας
Το « Θ έ α τ ρ ο Τε χ ν ώ ν »
Λάρισας άνοιξε για πρώτη φορά την
αυλαία του το Νοέμβριο του 2002.
Σ ή μ ε ρ α α ποτ ε λ ε ί το δ ε ύ τ ε ρ ο
μεγαλύτερο θέατρο της πόλης της
Λάρισας. Η δράση του όλα αυτά τα
χρόνια είναι πλούσια και πολυποίκιλη.
Έχει ανεβάσει πολύ πετυχημένες
παραστάσεις, όπως «Βρικόλακες»
του Ε. Ίψεν (2004), «το Φιόρο του
Λεβάντε» του Γ. Ξενόπουλου (2005
2006), «οι πεταλούδες ελεύθερες
πετούν» του Π. Γκρες (2006 2007)
κ.α. Παράλληλα με τις θεατρικές
παραστάσεις έχει φιλοξενήσει μια
σειρά από θεατρικά, μουσικά και χορευτικά σχήματα, αλλά
και παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες και λογοτεχνικές βραδιές.
Φέτος παρουσιάζει «Το φιντανάκι» του Παντελή
Χορν. Ο Παντελής Χορν (1881 1941) έγραψε «Το φιντανάκι»
το 1921, είναι όμως ένα έργο διαχρονικό και επίκαιρο. Αυτό,
άλλωστε, αποδεικνύει και το ταλέντο ενός θεατρικού
συγγραφέα, το να παραμένει διαχρονικός και επίκαιρος,
ανεξάρτητα από πότε ζει και πότε γράφει, όπως ο Ο.
Σαίξπηρ. Στο «Φιντανάκι» ο Παντελής Χορν προβάλει τον
άνθρωπο, τα προβλήματα και τις επιλογές του. Και η
ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει, καλλιεργείται μεν, τα βασικά
της όμως χαρακτηριστικά παραμένουν αναλλοίωτα στους
αιώνες. Περιγράφει, λοιπόν, με σχεδόν φωτογραφική
πιστότητα τους κοινωνικούς μηχανισμούς ενός απάνθρωπου
κοινωνικού κατεστημένου που οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια τα άτομα στην καταστροφή. Το έργο διαδραματίζεται
σε μια πλακιώτικη αυλή, με πρωταγωνιστές τον Αντώνη, την
Τούλα, τον Γιάγκο, την κυρα- Κατίνα.
Π ρ ο β λ η μ α τ ί σ τ η κα πα ρ α κολο υ θ ώ ν τα ς τ η ν
παράσταση όταν συνειδητοποίησα πόσες ομοιότητες έχει
εκείνη η εποχή με τη σημερινή και πόσο ελάχιστα έχει αλλάξει
η νοοτροπία και ο τρόπος σκέψης των τότε ανθρώπων με
τους σύγχρονου.
Τα σκηνικά και τα κουστούμια της παράστασης είναι
απόλυτα εναρμονισμένα με την εποχή που υποτίθεται ότι
διαδραματίζεται. Πολύ καλή η σκηνοθεσία από τον κ. Αντώνη
Μπαμπούνη, με πολύ πετυχημένες κάποιες «βουβές»
σκηνές που χωρίς λόγια προκαλούν πολλά συναισθήματα
στους θεατές. Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλο το θίασο και στον
πρόεδρο του «Θεάτρου Τεχνών» κ. Συμεωνίδη Κυριάκο. Μια
πολύ καλή παράσταση που πρέπει οπωσδήποτε να δείτε !
Το θέατρο, άλλωστε, μας ψυχαγωγεί και ταυτόχρονα
μας προβληματίζει και μας κάνει πιο σκεπτόμενους
ανθρώπους.
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Η Κασετίνα

Μια πολλή αξιόλογη παράσταση είναι η “Κασετίνα”,
που παίζεται στο θέατρο Κάππα από το Εθνικό θέατρο στην
Αθήνα. Η “Κασετίνα” είναι του Καρλ Στέρνχαϊμ σε σκηνοθεσία
του Β. Αδρίττη με τους Κ. Γρηγοριάδη, Θ. Δήμου κ.α.

Η ζωή των ενοίκων στο σπίτι του Κρουλ θ' αλλάξει για πάντα,
όταν η θεία της οικογένειας θα εμφανιστεί ξαφνικά με μια
παράξενη κασετίνα, με άγνωστο περιεχόμενο. Κάποιοι θα το
περιφρονήσουν, κάποιοι άλλοι θα το μισήσουν, θα υπάρξουν
όμως και κάποιοι που θα χάσουν τον ύπνο τους για να γίνουν
φύλακες και ιδιοκτήτες της. Προσωπεία πέφτουν,
στρατηγικές αναπτύσσονται, κρυμμένοι άσοι
αποκαλύπτονται, ηθικές αναστολές μπαίνουν στην άκρη.
Ποιος θα καταφέρει τελικά να κερδίσει το παιχνίδι και να
καρπωθεί το μυστικό που κρύβει μέσα της η μυστηριώδης
κασετίνα; και με ποιο τίμημα;
Είναι το έργο ενός συγγραφέα σχεδόν άγνωστου
στην Ελλάδα, που σκανδαλίζει το ευρωπαϊκό κοινό της
εποχής του και καταδιώχθηκε από το Ναζιστικό καθεστώς.
Ουσιαστικά είναι ένα οξύτατο σχόλιο για το χρήμα
και την επιρροή του, θέμα διαχρονικό και πάντα επίκαιρο.
Στην εποχή μας ακόμη περισσότερο, που το χρήμα
λατρεύεται ως ο ύψιστος θεός, που αλλάζει τον άνθρωπο και
τον κάνει σκληρό και απάνθρωπο. Σίγουρα το χρήμα είναι
κινητήριος δύναμη, είναι όμως ένα μέσο και δεν πρέπει να
γίνεται αυτοσκοπός. Είναι ανώφελο να έχω χρήματα να
αγοράσω 10 βιβλία, αλλά να μην έχω χρόνο να τα διαβάσω.
Προτιμώ να έχω τα χρήματα και το χρόνο να διαβάσω ένα
βιβλίο.
Γενικά ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να
συνειδητοποιήσει ότι εκτός από την ύλη υπάρχει και το
πνεύμα και η καρδιά, που στην εποχή μας τα έχει
παραμελήσει αισθητά, καθώς ο αγώνας για το κέρδος δεν του
αφήνει χρόνο και περιθώρια. Μήπως πρέπει όλοι μας να
επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες και τις αξίες μας;

Τζαμπούρα Χαρά

Τζαμπούρα Χαρά

10 Λόγοι να αλλάξετε τη ζωή σας το νέο έτος
ΓΙΑΤΙ έχουμε πλατύτερους δρόμους, αλλά στενότερες αντιλήψεις.
ΓΙΑΤΙ αγοράζουμε πολλά, αλλά έχουμε λίγα.
ΓΙΑΤΙ έχουμε μεγαλύτερα σπίτια, αλλά μικρότερες οικογένειες.
ΓΙΑΤΙ έχουμε περισσότερες ανέσεις, αλλά λιγότερο χρόνο.
ΓΙΑΤΙ έχουμε περισσότερους πτυχιούχους, αλλά λιγότερο λογικούς ανθρώπους.
ΓΙΑΤΙ έχουμε περισσότερη γνώση, αλλά λιγότερη κρίση.
ΓΙΑΤΙ πολλαπλασιάσαμε τα υπάρχοντα μας, αλλά μειώσαμε τις αξίες μας.
ΓΙΑΤΙ κρίνουμε τους ανθρώπους, ενώ θα έπρεπε να τους αγαπάμε.
ΓΙΑΤΙ έχουμε ξεχάσει ότι είναι σημαντικότερο να βρούμε αυτά που μας ενώνουν και όχι αυτά που μας χωρίζουν από τους ανθρώπους.
ΓΙΑΤΙ έχουμε ξεχάσει ότι η σημαντικότερη λέξη είναι το “εμείς” και η πιο ασήμαντη το “εγώ”.

Τζαμπούρα Χαρά
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cineνοησίες
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Ένα πράγμα που με ενοχλεί αφάνταστα,
είναι το γεγονός ότι όταν έξω ρίχνει βροχή
καταρρακτωδώς κι εσύ είσαι βρεγμένος ως
το κόκαλο. μπαίνοντας σε κάποιο εσωτερικό
χώρο, κάποιοι σε ρωτούν με ύφος “Α..
βρέχει έξω;”.
Φαίδων “ο νεότερος”

Κυκλοφόρησε εδώ και λίγες μέρες το DVD
της ταινίας του Cineπαρμένου από χέρι σε
χέρι.. Αναζητείται ο διακομιστής του DVD
για να του απαγγελθούν κατηγορίες. Η
φήμες λένε ότι περιέχει υβριστικές φράσεις,
σκηνές κακοποίησης ενός συζύγου και
γίνεται προσπάθεια προσηλυτισμού ατόμων
ηλικίας πάνω από 30 στο απεχθές άθλημα
του 5χ5 που πιθανώς οδηγεί σε σοβαρούς
τραυματισμούς.
“elessar”

www.cineparm
e n os

.gr

Απαγορεύτηκε το κυνήγι για δυο
μέρες και πήγα να χαρώ. Αλλά μετά
το γενικό ξεσηκωμό των βαρβάρων
και μπροστά στο πολιτικό κόστος, η
κυβέρνηση “ντρίπλαρε” την
απόφαση του Σ.Τ.Ε. και άντε πάλι,
βουρ στο ψαχνό. Παρακαλάω να
'ρθει η μέρα που τα θηράματα θα
πάρουν τις καραμπίνες, θα πάρουν
στο κατόπι τους “οικολόγους”
κανίβαλους με τα δολοφονικά
ένστικτα και θα δούμε τότε πόσα
απίδια χωράει ο σάκος…
Μ. Σίμος

Είμαι περίεργος να δω αν η
τελευταία κοπή πίτας από κάποιο
σωματείο θα γίνει άνοιξη ή
καλοκαίρι!!!
Μπάμπης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΚΥ
Συγχαρητήρια στον Άκυ Μιτσούλη για τη
θέση του στο Θεσσαλικό. Εγώ είμαι
σίγουρος ότι Άκυς έχει καλές προθέσεις
και πολλά όνειρα για τον Πολιτισμό.
Εγώ τον είχα δάσκαλο σε θεατρικό
παιχνίδι στην Νίκαια και πέρασα
υπέροχα όσες φορές πήγα. Θεωρώ ότι
έχει και καλές προθέσεις και όρεξη και
ταλέντο και γνώσεις για τη θέση που
ανέλαβε. Καλή επιτυχία Άκυ και όπως
λέγαμε και τότε σημασία έχει ο
πολιτισμός …. από τα κάτω !
Θεόφιλος

Το Υπουργείο Υγείας προειδοποιεί:
κρατάτε τις αποστάσεις, κυκλοφορούν
ιώσεις!
ΜΠΥΡΟΛΟΓΑ

“Όλα τριγύρω αλλάζουνε κι
όλα τα ίδια μένουν…”
επίκαιρος περισσότερο από
κάθε άλλη φορά ο Ρασούλης
δια στόματος Παπάζογλου
Μ. Σίμος
Υπέροχο το soundtrack
της ταινίας “Το γαμήλιο
πάρτι” του Μάνου
Πυροβολάκη, αλλά μόνο
αυτό!!!!
Kalliopi

Αυτό πάλι με την νοοτροπία
κάποιον υπαλλήλων σε
δημόσιες υπηρεσίες έχει γίνει
κουραστικό. Δεν μπορεί
κάποιοι επειδή καταλαμβάνουν
κάποια θέση και επειδή δεν
τους ελέγχει κανείς μα κανείς,
να συμπεριφέρνονται με
αναίδεια, θράσος, ειρωνεία και
ωχαδερφισμό απέναντι στους
υπόλοιπους πολίτες που στο
κάτω κάτω, αν το καλοσκεφτείς
εμείς τους πληρώνουμε για να
κάνουν αυτό που κάνουν ή
μάλλον για να κάνουν αυτό που
πρέπει να κάνουν.
Φαίδων “ο νεότερος”

Ο χαβαλές και η
σάτιρα είναι καλά,
αρκεί να μη γίνει
απόλυτη στάση ζωής
και να μην
μονοπωλούν τον
τρόπο σκέψης μας,
Θέμο. Γιατί, μετά
γινόμαστε στόχος της
κακιάς μας τύχης
αλλά .... και "αυτών
που αποτελούνε τον
εθνικό κορμό".
Θεόφιλος

Μόνο Γυμνάσιο έχει
τελειώσει ένας στους τρεις
Έλληνες 30-40 ετών. Έτσι
εξηγούνται οι πολλές
κουτσομπολίστικες
εκπομπές τα μεσημέρια
και το επίπεδο των
δελτίων ειδήσεων στην
χώρα που γέννησε τον
πολιτισμό.
“elessar”

Μου ψιθύρισαν ότι το
“I am legend” είναι το
ριμέικ του “The
omega man (1971)”
με τον Charlton
Heston. Για ψάξτε το
και αν είναι καλύτερο,
δείτε το παλιό….
Kalliopi

