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16 Μεσογειακό
Φεστιβάλ Νέων
Κινηματογραφιστών

ο

Αφορμή για να γράψω αυτό το άρθρο
στάθηκε μία πρόσφατη παράσταση παιδικού
θεάτρου που παρακολούθησα. Κατ΄ αρχήν να
επισημάνουμε πως το παιδικό θέατρο, αντίθετα
απ' ότι πιστεύει ο πολύς κόσμος, είναι από τα
π λ έ ο ν δ ύ σ κ ολ α ε ί δ η θ ε ά τ ρ ο υ . Λ ί γ ο ι
θεατράνθρωποι καταπιάνονται μ' αυτό το είδος
θεάτρου. Τα παιδιά, κατά γενική ομολογία, είναι
οι πιο αυστηροί κριτές και για να υπεισέλθει
κάποιος στην ψυχολογία τους και να κεντρίσει
την περιέργεια και το ενδιαφέρον τους πρέπει να
σκεφτεί διαφορετικά , να δει τα πράγματα μέσ'
απ' τα μάτια ενός παιδιού. Καλύτεροι
θεατράνθρωποι, συνήθως, είναι αυτοί που δεν
έ χο υ ν πα ι δ ι ά . Ί σ ω ς , δ ι ότ ι ο ι γ ο ν ε ί ς
θεατράνθρωποι εντρυφούν στο κείμενο,
πρωτίστως, όπως θα ήθελαν να το περάσουν
στα δικά τους παιδιά. Το παιδικό θέατρο
χρειάζεται σπουδή, μεράκι, εφευρετικότητα και
διευρυμένους ορίζοντες, αλλά κυρίως φαντασία
.Ίσως, εκεί έγκειται και η δυσκολία του. Να,
λοιπόν, μία καινοτόμος ιδέα! Θα μπορούσαμε
κάπου-κάπου, κι εμείς οι μεγάλοι, να
παρακολουθούμε μια παράσταση παιδικού
θεάτρου. Θα ήταν ένα μάθημα, όχι απ΄ τους
μεγάλους προς τα παιδιά, αλλά μία προσφορά ,
ένα ταξίδι φαντασίας απ΄ τους μικρούς προς
εμάς. Διότι ο κόσμος, έτσι όπως τον έχουμε
διαμορφώσει εμείς οι μεγάλοι, νομίζω ότι
στερείται φαντασίας.

Ξεκινά και φέτος το 16 Μεσογειακό Φεστιβάλ
που θα γίνει στην Λάρισα, στην αίθουσα
προβολών του “Χατζηγιάννειου Πνευματικού
Κέντρου”, από 31 Μαρτίου έως 3 Απριλίου
(προφεστιβαλικές εκδηλώσεις) και από 4 έως
6 Απριλίου (κυρίως φεστιβαλικές
εκδηλώσεις).
Φέτος, με το “Χρυσό Ίππο Καριέρας” θα
τιμηθεί ο διάσημος Γάλλος σεναριογράφος Ζαν
Κλοντ Καριέρ και ο γνωστός Έλληνα
σκηνοθέτης Κώστας Φέρρης.
Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα
παρουσιάσει η ηθοποιός Μαρία Κορνάρου,
ενώ το Σάββατο 5 Απριλίου στις 17:30, θα
πραγματοποιηθεί στο “Χατζηγιάννειο”
συνέντευξή τύπου με τον Ζαν Κλοντ Καριέρ

*Παρεμπιπτόντως, θερμά συγχαρητήρια
στον δάσκαλό μου και καλλιτεχνικό διευθυντή
του «Θεσσαλικού» Άκυ Μητσιούλη για το
ανέβασμα της παράστασης « η Αλίκη στη χώρα
των θαυμάτων» με την παιδική σκηνή του
«Θεσσαλικού. Ο Άκυς έκανε πράγματι εξαίρετη
δουλειά.

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.

www.cineparmenos.gr

Θέατρο

They Live (1988)
Βασισμένος σε δυο ιστορίες κόμικς, το “Eight O'
Clock in the Morning” του Ray Nelson που
δημοσιεύτηκε το 1960 στο περιοδικό “The
Magazine of Fantasy and Science Fiction” και το
"Nada" μια μικρή ιστορία του περιοδικού κόμικς
“Alien Encounters”, ο σκηνοθέτης John
Carpenter's το 1988 δημιούργησε την ταινία “Ζουν
Ανάμεσα μας (The Live)”.
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“Το Oρφανοτροφείο”
του Χουάν Αντόνιο
Μπαγιόνα

Από τα καλύτερα θρίλερ που έχω καταφέρει
να δω. Καταλαβαίνει κανείς μέσα από την ταινία τον
τρόμο που βιώνει μια μάνα μπροστά στις τύψεις
που νιώθει από τον θάνατο του παιδιού της όταν
αυτός μπορεί να προέρχεται από δικές της
υποτιθέμενες πράξεις ή επιρροές. Καταλαβαίνει
κανείς τον αγώνα της μάνας με τον εαυτό της και το
μυαλό της μπροστά στα προβλήματα ή τον θάνατο
του παιδιού της και όλες τις φοβίες και την σύγχυση
με την φαντασία και την πραγματικότητα να
μπερδεύονται μπροστά στον αγώνα με τις τύψεις
για τα υποτιθέμενα λάθη της. Ένας ύμνος στην
μητρότητα πολύ καλύτερος από το «Οι άλλοι», πριν
λίγα χρόνια.
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Πρόκειται για την ιστορία του “John Nada (Roddy
Piper)” ενός άνεργου Αμερικανού που φτάνει στο “Los
Angeles” ψάχνοντας για εργασία και καταλήγει να
δουλεύει σε οικοδομές χωρίς ασφάλιση και κάπου να
μείνει. Εκεί συναντά τον “Frank Armitage (Keith David)”
που τον οδηγεί σε ένα καταυλισμό αστέγων οπού μπορεί
να βρει φαγητό και μια προσωρινή στέγη. Ελέγχοντας
κάποιες παράξενες κινήσεις σε μια διπλανή εκκλησία
βρίσκει ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά με την βοήθεια των
οποίον βλέπει ένα διαφορετικό κόσμο από αυτόν που
ήξερε τόσο καιρό. Τα πάντα γύρω του είναι ασπρόμαυρα,
στα περιοδικά και στις διαφημίσεις υπάρχουν στην
πραγματικότητα υποσυνείδητα μηνύματα της μορφής
“Υπακούστε”, “Καταναλώστε”, “Παρακολουθήστε
Τηλεόραση”, “Κοιμηθείτε” και στα χαρτονόμισμα υπάρχει
το μήνυμα “Αυτός είναι ο θεός σου”. Η πιο τρομακτική
διαπίστωση που κάνει είναι ότι ανάμεσα μας
κυκλοφορούν εξωγήϊνοι που ελέγχουν την ζωή μας, μας
έχουν σαν σκλάβούς για να ικανοποιήσουν τις δικές τους
ανάγκες και το χειρότερο είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι
που συνεργάζονται μαζί τους για να αποκομίσουν οφέλη.
Ξεκινά έτσι ένα αγώνα να βγάλει την ανθρωπότητα από
τον λήθαργο της, αγώνας που θα του στοιχήσει την ίδια
του τη ζωή στο τέλος της ταινίας.
Αν και δεν κατάφερε να κάνει τις μεγάλες
εισπράξεις η ταινία έγινε cult και σήμερα είναι πιο επίκαιρη

από ποτέ. Η ιδέα για την ταινία ξεκίνησε από μια
διαπίστωση του John Carpenter, ότι τα πάντα στην
τηλεόραση αλλά και γύρω μας προσπαθούν να μας
πουλήσουν κάτι. Προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο να
πάρουν τα λεφτά μας και πάντα με την θέληση μας. Στην
υπέρ καταναλωτική κοινωνία που ζούμε καθημερινά
βομβαρδιζόμαστε από διαφημίσεις και προσφορές που
θα κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη με ένα μικρό αντίτιμο,
μας προσφέρουν ευκαιρίες δανεισμού με ευκολίες
αποπληρωμής για να μας έχουν δέσμιους για μια ζωή. Με
θεωρίες συνωμοσίας ή όχι είναι γεγονός ότι καθημερινά
ψάχνουμε τρόπος να κάνουμε αγορές και τρόπους να
εξασφαλίσουμε χρήματα για ακόμη περισσότερες. Το
ανησυχητικό είναι ότι η μανία αυτή του καταναλωτισμού
και η σύντομη ικανοποίηση που προσφέρει θεωρείτε
φυσιολογικό για πολλούς από εμάς. Δεν μπορούμε να
ξέρουμε αν όλα αυτά είναι μέρος ενός μεγάλου σχεδίου. Το
σίγουρο είναι ότι κάποιοι επωφελούνται και συντηρούν το
όλο σύστημα εις βάρος απλών ανθρώπων. Ποιος είναι
άλλωστε ο πιο ευτυχισμένος, ο σκλάβος που ξέρει για την
σκλαβιά του ή ο σκλάβος που δεν γνωρίζει τίποτα για
αυτήν.
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Τραβιάτα
Μάλιστα καλά διαβάσατε……η Τραβιάτα, η
πιο διάσημη Όπερα του Γκιουζέπε Βέρντι στην
Λάρισα το σωτήριων έτος 2008 φυσικά. Τώρα εδώ
που τα λέμε, μόνο καλλιτεχνικό θαύμα μπορεί να
ονομασθεί η προσπάθεια και φυσικά όλη η
παράσταση. Ή μικρή αυτή εφιμεριδούλα που κρατάτε
στα χέρια σας και ο γράφων αυτές τις γραμμές
δικαιώθηκαν πλήρως με την παράσταση για την
οποία μιλάμε και θα μιλάμε για αρκετό καιρό. Προ
εκατονταετίας και βάλε, μια αείμνηστη Ελληνίδα, η
ηθοποιός Μαρίκα Κοτοπούλη που ήρθε στις αρχές
του 1900 στην πόλη μας και έδωσε θεατρικές
παραστάσεις, είπε στους θεατρόφιλους. Κάντε ένα
δημοτικό θέατρο για την Λάρισα που το αξίζει. Φυσικά
τα χρόνια περνούσαν και οι δημοτικές αρχές έδινα σε
άλλα έργα προτεραιότητα. Δημοτικό θέατρο θα
κοιτάμε τώρα, ας φτιάξουμε κανένα άσφαλτο εντός
πόλεως που μας έφαγε η
σκόνη και άλλα πολλά. Το
μόνο που κάναμε ήταν το
κτήριο του δημοτικού
ωδείου και έτσι ακούγαμε
καμία συναυλία. Τώρα
γιατί τα λέμε όλα αυτά και
τη σχέση έχουν με την
Τραβίατα αποδειχθεί ότι
έχουν και παρέχουν.
Φεβρουάριος
λοιπόν του 2008 και
ημερομηνίες σημαδιακές
22-24-26 και 29,
τέσσερις παραστάσεις
της όπερας του Βέρντι.
Όπως ξέρετε λοιπόν
Λαρισαίοι και μη μουσικόφιλοι, η παράσταση ήταν
δίκη μας παραγωγή, του Ωδείου μας και το
φοβερότερο ήταν ότι ο κόσμος κατάλαβε από τις
προδημοσιεύσεις, περί τίνος επρόκειτο και έτρεξε να
αγκαλιάσει την παράσταση και το πρωτοφανές αυτό
γεγονός το οποίο έγινε στην Λάρισα μια πανελλήνια
πρωτιά, γιατί καμία άλλη πόλη δεν έχει από όσο ξέρω
κάνει παράσταση όπερας με δικά της μέσα. Έτρεξε
λοιπόν ο κόσμος στο φουαγιέ του δημοτικού θεάτρου
για εισιτήρια. Μάλιστα τιμή 30 ευρώ αλλά σε μια ώρα
και οι τέσσερις παραστάσεις είχαν προπωλήσει τα
εισιτήρια τους και ο κόσμος φώναζε. Οι αρμόδιοι ας
τους πούμε της διοίκησης που δεν έχουν ιδέα
μουσικής, έτριβαν τα μάτια τους. Ακόμα και ο
δήμαρχος που γκρινιάζουμε κάθε μέρα για το έρμο το
Δημοτικό Θέατρο (που τώρα γίνεται το καρά γιαπί)
έλεγε κι αυτός “Βέβαια έχετε δίκαιο, για μια σωστή
παράσταση χρειάζεται και η σωστή αίθουσα μετά
σκηνής ικανής να χωρέσει και ολόκληρη συμφωνική
ορχήστρα γιατί το δημοτικό ωδείο έγινε για να
καλύψει μαθητικές συνήθως συναυλίες και
παραστάσεις. Κι όμως το θαύμα έγινε και είδε η
Λάρισα, δηλαδή αυτοί που κατόρθωσαν και βρήκαν
εισιτήριο για την Τραβίατα.

Τούτο οφείλετε σε δυο ονόματα τα γράφω για
την ιστορία. Στον μαέστρο Χρήστο Κτιστάκην και
στην Σοπράνο Μυρτώ Παπαθανασιού….. Βεβαία
όπως είναι γνωστό, μια όπερα έχει ανάγκη….
εκατοντάδων συντελεστών, όπως οι σολίστες που θα
είναι στην σκηνή και θα τραγουδούν αυτά που
έγραψε των καιρό εκείνων ο Βέρντι και η ορχήστρα με
τις ομάδες των οργάνων όπως τα βιολιά, 15 των
αριθμών, 3 βιόλες, 3 βιολοντσέλα 3 κοντραμπάσο
κ.λ.π και φτάνουμε στην χορωδία με 44 άτομα, την
μαθητική ορχήστρα του ΔΩΛ με 21 άτομα και το
θεσσαλικό μπαλέτο με 5 χορεύτριες. Όλοι αυτοί να
χορεύουν για την Μυρτώ, την Λαρισαία Σοπράνο ή
οποία εξελίσσετε στα ίχνη της Κάλλας. Τέτοια φωνή,
τέτοια γλύκα και τέτοιο πάθος στο ρόλο της
περίφημης Παριζιάνας Βιολέτας που την έκανε
αθάνατη ο Βέρντι και που αγάπησε με πάθος ο
Αλφρέντο . Στην Τραβίατα συμμετείχαν επίσης οι
Γίαννης Χριστόπουλος,
Δ η μ ή τ ρ η ς Π λα τα ν ί α ς ,
Ελένη Διώνα, Στέργιος
Τσέτσιλας, Βάσκα Πόζιδού,
Κ. Ρασιδάκης, Γρ.
Πυριαλάκος, Κ. Καπέτας,
Χρ. Γιακούδης, Γ. Δραγάζης
και Χρ. Ζαχαρακούλης.
Φυσικά σκοπός του
παρόντος δεν είναι να κάνω
μουσική παρουσίαση και
….κριτική, γιατί εδώ μιλάμε
για ένα μουσικό γεγονός
που γίνεται … κάθε εκατό
χρόνια στην επαρχία και το
κουράγιο του μαέστρο και
με εμπνευστή των Χρ.
Κτιστάκη δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντέξει το
βάρος μια νέας όπερας. Κοντά του στάθηκαν στην
σκηνοθεσία ο Κώστας Λαμπρούλης που κίνησε
άψογα στην σκηνή το πλήθος των συντελεστών, των
κομπάρσων τρόπον τινά, που ήταν τα μέλη της
χορωδίας και τα λοιπά σκηνικά της παράστασης,
δηλαδή την σκηνογραφία που την έκανε ο Κώστας
Βαρνας, τόσο πρωτότυπη και ωραία, που φίλος μου
Αθηναίος που είχε δει την Τραβίατα στην Αθήνα και
στο εξωτερικό, έτριβε τα μάτια του. Μάλιστα
μονολογώντας ο Βαρνάς στην Λάρισα έδωσε ρέστα
στους Αθηναίους μαιτρ. Όμως για να τελειώνουμε,
συγκρατήστε εσείς που διαβάζετε τον “Σινεπαρμένο”,
αυτά τα τέσσερα ονόματα, Χρ. Κτιστακής, Κ.
Λαμπρούλης, Κ.Βαρνάς και Μυρτώ Παπαθανασίου.
Όταν τελειώσει το δημοτικό θέατρο με του
μεγάλους χώρους για όπερα, τότε θα μπορέσετε και
εσείς να ακούσετε την φωνή της Μυρτώς.
ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ

www.cineparmenos.gr

Απόψεις

“Δικαστής Ντρεντ”
Πραγματικό Όνομα :
Γνωστός και ως :
Κοινωνική Τάξη :
Τόπος γέννησης :
Επάγγελμα :
Συγγενής :
Πρώτη Εμφάνιση :

Joe Dredd
"Old Stoney Face"
Judge
Mega-City One
Senior Judge
Rico Dredd ( Brother,deceased ),
Vienna Dredd ( niece )
Prog 2 ( 5th March 1977 )
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Μόλις Χώρισα

Η καινούργια ελληνική ταινία
που παίζεται στους
κινηματογράφους από την
μέρα του Αγίου Βαλεντίνου.
Σημαδιακό; Την ημέρα του
Αγίου Βαλεντίνου που όλοι
γιορτάζουν των έρωτα, η
Ηλέκτρα (Ζέτα Μακρυπούλια)
ετοιμάζεται να χωρίσει χωρίς
να το γνωρίζει. Έχοντας χρόνια
σχέση με τον Πέτρο (Γιάννη
Τσιμιτσέλη), θα χωρίσει με ένα
μήνυμα στην τηλεφωνητή και
μάλιστα την ημέρα των γενεθλίων της. Οι φίλοι της
που το ακούνε προσπαθούν να της το κρύψουν για
λ ί γ η ώ ρ α , μ έ χ ρ ι πο υ το μ α θ α ί ν ε ι κα ι
μεταμορφώνεται σε “μαρινέλλα” και τραγουδάει
υπέροχα το “Νύχτα στάσου”.
Από εκεί και έπειτα τα πράγματα
αρχίζουν να μπερδεύονται υπερβολικά, οι
ηθοποιοί κάτι πίνουν και δεν μας το δίνουν…..και
εσείς μην δώσετε τα euro σας για μια καλούτσικη
ταινία χωρίς χιουμοριστικά στοιχεία.
kalliopi

Ο “Δικαστής Ντρέντ”, όπως τον διαβάσαμε
πριν πολλά χρόνια και στην Ελλάδα, είναι ο πιο
δημοφιλής και ο πιο μακροχρόνιος χαρακτήρας που
εμφανίστηκε ποτέ στο βρετανικό περιοδικό
επιστημονικής φαντασίας 2000AD.
Οι σχεδιαστές του “Δικαστής Ντρέντ” ήταν οι
John Wagner και Carlos Ezquerra. Η πρώτη ιστορία
δημιουργήθηκε από τον John Wagner αλλά το τέλος
της κρίθηκε πάρα πολύ “σκληρό» για τα δεδομένα
της εποχής, ακολούθησε μια ιστορία του Carlos
Ezquerra με μεγάλη και περίπλοκη πλοκή που δεν
άρεσε και τόσο και τέλος ήταν η ιστορία του Peter
Harris που κατάφερε να φτάσει μέχρι το πιεστήριο. Ο
John Wagner επέστρεψε στον δυναμικό της 2000AD
και συνεργάστηκε με τον Alan Grant για να
δημιουργήσουν και να εμβαθύνουν περισσότερο τον
κόσμο του “Δικαστή Ντρέντ”. Μερικές από της
σημαντικότερες ιστορίες, που αποτελούν και την
ουσία αυτού του φανταστικού κόσμου είναι τα "The
Robot Wars", "The Cursed Earth", "Block
Mania/Apocalypse War", "Judge Child Quest/The
city of the Damned".
Η ιστορία τοποθετείτε περίπου 122 χρόνια
στο μέλλον, το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη έχει

ερημώσει και ο πληθυσμός έχει συγκεντρωθεί σε
τεράστιες μεγαλουπόλεις. Ο Joe Dredd είναι ένας
αστυνομικός του μέλλοντος με την δύναμη να
συλλαμβάνει, να δικάζει και να εκτελεί την ποινή επί
τόπου. Κλώνος ενός από τους μεγαλύτερους
δικαστές, του Eustace Fargo, είναι ο πιο δημοφιλής
και ο πιο αδίστακτος δικαστής, έτοιμος να εκτέλεση
εν ψυχρό τους παραβάτες του νόμου.
Ακολούθησε το 1995 μια ταινία με
πρωταγονιστη των Sylvester Stallone, ή οποία
έπιασε στο ελάχιστο την φιλοσοφία και την
ατμόσφαιρα του σκοτεινού κόσμου του Δικαστή
Ντρέντ.
Στην Ελλάδα τον γνωρίσαμε μέσα από το
περιοδικό “Αγόρι” και ήταν μια από τις ιστορίες που
ξεχώριζαν σε κάθε τεύχος. Το αγέλαστό κρυμμένο
κάτω από το κράνος πρόσωπό, η αφοσίωση του
στους νόμους της μεγαλούπολης η σκληρή πολλές
φόρες δικαιοσύνη του ήταν τα στοιχεία του
χαρακτήρα του ηρώα που μας γοήτευαν σαν
πιτσιρικάδες αλλά και σαν “ώριμους» πλέον
ενήλικες.
“I Am The Law”
“elessar”
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Περιδιαβαίνοντας τις κεντρικές
οδούς της πόλης, έγινα μάρτυς μιας
σκηνής στην οποία δυο εξηντάρηδες
κοιτούσανε περιφρονητικά μια παρέα
νέων παιδιών που “χασκογελούσε”
κατά τη γνώμη των παρατηρητών της,
οι οποίοι ως εμπειρογνώμονες
απεφάσισαν πως κι αυτή είναι άλλη μια
χαμένη γενιά χωρίς ιδανικά, σκοπό στη ζωή της και άλλα
γνωστά τετριμμένα και χιλιοειπωμένα. Αίφνης
αναρωτήθηκα αν αυτό πιστεύανε και για μας οι
γηραιότεροι και αν ναι, κατά πόσον ισχύει.
Ανήκουμε σε μια γενιά που δεν γνώρισε
στερήσεις, κακουχίες, που δεν χρειάστηκε να δώσει
κοινωνικούς αγώνες, που έμαθε τους αγωνιστές
απανταχού της γης για κοινωνική ισότητα, ελευθερία κ.λ.π.
από τα βιβλία. Γεννημένοι σε μια εποχή και μια περιοχή
όπου οι κοινωνικές αναταραχές βρισκόντουσαν σε ύφεση,
βρεθήκαμε να κουβαλάμε τη ρετσινιά της άνευρης,
βολεμένης, δίχως ταυτότητα, όνειρα και αγωνιστική
διάθεση γενιάς. Λες και όλοι όσοι στο παρελθόν
συγκρούστηκαν με το κατεστημένο και διεκδίκησαν
πράγματα, γεννήθηκαν φορώντας τον μπερέ του Τσε και
κραδαίνοντας μια μολότοφ..
Οι νεολαίοι σε κάθε εποχή, ασχολούνται εκ
φύσεως με τα “εφήμερα”. Διασκέδαση, ντύσιμο, χαβαλές,
έρωτες, καβγάδες, μουσική, δείγματα ζωντάνιας και
όρεξης για ζωή. Έχοντας την αισιοδοξία(και το
πλεονέκτημα) ότι η ζωή είναι μπροστά, καταπιάνονται με
πράγματα δήθεν ανούσια και μάταια, αφήνοντας τα
“σπουδαία” και τα “μεγάλα” για όταν το καλέσουν οι
περιστάσεις. Είναι κι αυτός ένας τρόπος να επαναστατήσει
κανείς, να χλευάσει τα κατορθώματα των καθεστωτικών
πρεσβυτέρων, καθώς αυτοί, έχοντας ξεχάσει τη νιότη
τους, χρειάζονται κάποιον να τους τη θυμίζει.
Οι γενιές με αγωνιστική διάθεση και όρεξη για
κοινωνικούς αγώνες δεν γεννιούνται, γίνονται.
Ζυμώνονται μέσα στο κλίμα της εποχής και πράττουν κατά
πως απαιτούν οι περιστάσεις. Μη ξεχνάς ότι η “γενιά του
Πολυτεχνείου και του 114” αν δεν συνέβαινε το
πραξικόπημα, θα είχε περάσει στη λήθη, και το μόνο που
θα τη χαρακτήριζε θα ήτανε τα περίεργα μαλλιά, τα μούσια,
οι μίνι φούστες, οι κόθορνοι, οι μεγάλοι γιακάδες και η
σαχλή μουσική των '70s. Οι χαρακτηρισμοί που αναφέρω
είναι αυτοί που οι γηραιότεροι χρησιμοποιούσανε για τους
απογόνους τους και μετέπειτα αγωνιστές. Μέχρι τα
γεγονότα εκείνα, η γενιά τους ήτανε απαξιωμένη και οι νέοι
της εποχής, τεντιμπόηδες, ρέμπελοι, αιώνιοι φοιτητές,
επιπόλαιοι κ.λ.π.
Η αγωνιστικότητα, η διάθεση για κατακτήσεις
νέων κορυφών, η αέναη μάχη ενάντια σε κάθε τι
συντηρητικό, καθεστωτικό και μουχλιασμένο, δεν
απαιτούν απαραίτητα κοινωνικές αναταραχές για να
εμφανιστούν. Είναι προσωπική υπόθεση, κρύβονται στο
καθαρό, σπινθηροβόλο βλέμμα, στο μάτι που γυαλίζει,
στη φωνή που βγαίνει στεντόρεια. Καλά και άγια τα
extreme sprorts και το clubbing μέχρι πρωίας, δείχνουν
φυσικές αντοχές(υποβοηθούμενες ενίοτε), οι εσωτερικές
διεργασίες του εγκεφάλου όμως είναι αυτές που κρατάνε
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Κοινή δράση!
Πως και γιατί ;
(με λίγα λόγια)
Για να ασχοληθείς με μια κοινή κοινωνική δράση
θα πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι ποτέ δεν θα
περάσει το δικό σου και ποτέ δεν θα εφαρμοστεί μια δική
σου ιδέα ή άποψη έτσι όπως την φαντάζεσαι. Το
ζητούμενο είναι η κατάθεση της άποψή σου και μετά η
σύνθεση με αυτές των υπολοίπων, αλλιώς τι κοινή
δράση θα είναι ; Αν για αρκετό καιρό περνάει το δικό σου
σε μια ομάδα, τότε να ανησυχείς για το μέλλον της. Αν
βλέπεις να πέφτουν πολλές ιδέες και να γίνεται σύνθεση,
τότε …ετοίμασε ενημερωτικά έντυπα για νέα μέλη που
μοιραία θα προκύψουν. Η άνεση και η ζεστασιά μιας
κοινωνικής ομάδας είναι η απάντηση στην άνεση και την
ζεστασιά του «καναπέ» μπροστά σε τηλεόραση ή
υπολογιστή.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

κάποιον σε εγρήγορση, όπως ο δρομέας αγώνα
ταχύτητας στο βατήρα, στιγμές πριν την εκκίνηση.
Ωραίοι οι καναπέδες. Μοντέρνοι, κλασσικοί,
γωνιακοί, με στρογγυλάδες, σκαλιστοί, όλοι τους χρήσιμοι
και αναπαυτικοί. Και η ξάπλα επάνω τους απαραίτητη και
εποικοδομητική, όταν όμως είναι προσωπική επιλογή, ίσα
για να ξεκουράσει ο αγωνιστής σώμα και μυαλό και όχι
όταν αυτό γίνεται από συνήθεια και καταντάει τρόπος
ζωής.
Αρνούμαι να δεχτώ ότι έχουμε βλέμμα θαμπό σαν
μπαγιάτικης σαρδέλας. Ότι τα όνειρά μας φτάνουν μέχρι το
διορισμό σε μια καλή θεσούλα. Ότι ξεχάσαμε να μιλάμε και
να ακούμε. Κυρίως να ακούμε.. Ότι γυρνάμε τη πλάτη στο
σπίτι του γείτονα που καίγεται, αφού δεν είναι το δικό μας,
αν και είναι σχεδόν αξίωμα πως από τη φωτιά που καίει
δίπλα σου, ο επόμενος που θα καεί, είσαι εσύ.. Ότι μας
ενδιαφέρουν όσα συμβαίνουν γύρω μας μόνο όσο αυτά
προβάλλονται στις ειδήσεις και όσο τα διαβάζουμε σε
πηχυαίους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λες
και η ζωή αρχίζει κάθε βράδυ στις οκτώ, τελειώνει μια ώρα
μετά και τα μόνα που συμβαίνουν είναι όσα μας
πλασάρουν καναλάρχες και μεγαλοεκδότες. Ότι είμαστε ο
αντικατοπτρισμός σε ραγισμένο καθρέπτη μιας γενιάς που
ο καναπές μας, πήρε το σχήμα του κώλου μας από
συνήθεια, από συνεχή και έντονη χρήση..
Φοβάμαι όμως (κι ελπίζω να διαψευστώ οικτρά)
πως όταν έρθει η ώρα να βγούμε απ' τα καβούκια μας θα
δυσκολευτούμε γιατί θα 'χουμε βουλιάξει στο
προαναφερθέν-συμπαθές και χρήσιμο κατά τ' άλλαέπιπλο και θα καθυστερήσουμε γιατί θα προσπαθούμε
εναγωνίως να βγάλουμε τις πιζάμες και να βρούμε τις
παντόφλες μας που θα βρίσκονται κάτω από το καναπέ,
αραχνιασμένες από την αχρησία…

Μ. Σίμος

www.cineparmenos.gr
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Το Γιν και το Γιανγκ
Πολλές φορές
διαβάζοντας συνέχεια για
τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό «ξεχνάμε»
κάποιους άλλους αρχαίους
πολιτισμούς. Ένας από τους
πιο αξιόλογους είναι ο
αρχαίος Κινέζικος
πολιτισμός, που η ιστορία
του αρχίζει το 1500π.Χ. Για
τους Κινέζους το ανθρώπινο σώμα αποτελεί
μικρογραφία του σύμπαντος. Σε κάθε μέρος του
σώματος αντιστοιχεί ένα στοιχείο του κόσμου. Το
κεφάλι είναι ο ουρανός. Τα πόδια είναι η γη. Το στήθος
και η αριστερή πλευρά του σώματος είναι το Γιάνγκ. Η
πλάτη και η δεξιά πλευρά είναι το Γιν. Τα χέρια και τα
πόδια είναι οι τέσσερις εποχές. Τα μάτια είναι ο ήλιος και
η σελήνη. Η ανάσα είναι ο άνεμος. Το αίμα είναι η
βροχή… Όταν ένας άνθρωπος δεν τρώει καλά ή δεν
κοιμάται αρκετά, αποκλίνει από το ρυθμό της φύσης.
Για την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, λοιπόν, η
αρρώστια είναι διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ του
ανθρώπινου σώματος και του συμπαντος. Άρα πρέπει
να αποκατασταθεί μια σχέση αρμονίας μεταξύ τους. Οι
Κινέζοι γιατροί χρησιμοποιούσαν τον βελονισμό, που
συνίσταται στο πέρασμα βελονών στο δέρμα, επάνω
σε μια από τις 12 γραμμές του σώματος, όπου
κυκλοφορεί η ενέργεια. Η άκρη της βελόνας, που κρατά
ο γιατρός, χρησιμεύει στη σύλληψη των κοσμικών
δυνάμεων, ενώ η μύτη της στη μετάδοσή τους στον
άρρωστο.
Η έννοια της ισορροπίας γενικά ήταν πολύ
σημαντική για τους Κινέζους. Ένα από πιο
χαρακτηριστικά σύμβολα του Κινέζικου πολιτισμού, το
Γιν και το Γιάνγκ, αυτό συμβολίζει. Για τους Κινέζους το
Γιν και το Γιάνγκ αποτελούν δύο αντίθετες και
συμπληρωματικές δυνάμεις που δημιουργούν την
αρμονία του σύμπαντος. Η ενέργεια Γιν (μαύρο)
βρίσκεται στο σκοτάδι, το κρύο, το χώμα, ,το φεγγάρι, τη
γυναίκα. Η ενέργεια Γιάνγκ (άσπρο) στο φως, τη ζέστη,
τον ουρανό, τον ήλιο, τον άντρα. Όλα μαζί
εξασφαλίζουν την ισορροπία του κόσμου.
Ένας από τους σημαντικότερους δασκάλους
του Κινέζικου πολιτισμού ήταν ο Κομφούκιος (591 - 479
π.Χ.). Γεννήθηκε από φτωχή οικογένεια. Ορφανός από
πατέρα στα τρία του χρόνια, ανατράφηκε από την
μητέρα του με σεβασμό στην παράδοση και τα παλιά
έθιμα. Έζησε σε μια εποχή βίας, προδοσίας και
ψεύδους. Όταν ενηλικιώθηκε, αισθάνθηκε θλίψη
βλέποντας το χάος και θέλησε να διδάξει μια νέα σοφία
για να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν καλύτεροι.
Η σοφία του προϋποθέτει οκτώ συμπεριφορές:
σεβασμός των άλλων, ανοχή, συγνώμη, πίστη,
εμπιστοσύνη, καθήκον και λατρεία των προγόνων.
Έτσι ο άνθρωπος γίνεται καλός, τίμιος και ενάρετος. Ο
Κομφούκιος διέσχισε όλη την Κίνα. Επισκέφτηκε
φεουδαρχικά παλάτια και βασιλικές αυλές.
Προσπάθησε να εισακουσθεί η φωνή της λογικής, ώστε
οι άνθρωποι να γίνουν καλύτεροι. Στην αρχή κανένας

Λόγια του καναπέ
ή του αέρα
Κι εφόσον όταν γυρνάει
κανείς πίσω από τη δουλειά
ή από την ολοήμερη
περιπλάνηση με την
αγχοτική καθημερινότητα
βρίσκει ένα ζεστό και γεμάτο
ανέσεις σπίτι, πώς γίνεται να σηκωθεί από «τον
καναπέ του» ; Αν μπει στον δικό του χώρο που τον
εκφράζει και τον αντιπροσωπεύει γίνεται να σκεφτεί
ότι θα τον αφήσει, θα τον απαρνηθεί ;
Βεβαίως, ένα από τα όνειρα ενός
σύγχρονου, αστικοποιημένου Έλληνα πολίτη είναι
να κάθεται σε έναν άνετο καναπέ απέναντι από μια
μεγάλη οθόνη βλέποντας Χατζηνικολάου και
λοιπούς ή αν είναι κάπως πιο προβληματισμένος
… άντε να βλέπει και Λαζόπουλο ή αν είναι πιο
κουλτουριάρης ακόμα και Κούλογλου.
Το σκηνικό του ονείρου ολοκληρώνεται με
μια ή δύο εφημερίδες στο τραπέζι μπροστά από τον
καναπέ και σε περίπτωση νέας έκδοσης
αστικοποιημένου Έλληνα πολίτη αντί εφημερίδας
να υπάρχει ο φορητός υπολογιστής συνδεδεμένος
με conn-x για άνετη, γρήγορη και πολύπλευρη
πληροφόρηση.
Άντε μετά να πείσεις έναν πιτσιρικά πως
πρέπει να δίνει βάση στην παιδεία και στον
αθλητισμό.
Πώς γίνεται να υπάρχουν όλα αρμονικά με
στόχο την πρόοδο της κοινωνίας ; Ή μήπως όλα δεν
γίνεται να υπάρχουν ταυτόχρονα και απλά πρέπει
να διαλέξουμε; Λες η ελληνική κοινωνία να έχει ήδη
διαλέξει, να έχει κάνει ήδη τις επιλογές της και η νέα
γενιά απλά να παραμείνει στο ρόλο που την έχουν
τάξει … του θεατή των εξελίξεων;
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

πρίγκιπας δεν ήθελε να ακούσει τις συμβουλές του.
Απογοητευμένος επιστρέφει στην επαρχία του και
ιδρύει μια σχολή. Ο ίδιος ο Κομφούκιος δεν άφησε
γραπτά. Οι μαθητές και οπαδοί του διέδωσαν τις ιδέες
του. Πολύ αργότερα, οι αυτοκράτορες υιοθετούν τη
σκέψη του, η οποία για περισσότερους από 20 αιώνες
επηρεάζει την κινέζικη κοινωνία.
Οι Κινέζοι είχαν εφεύρει και χρησιμοποιούσαν
πολλές τεχνικές (π.χ. το νερόμυλο, το τιμόνι) πριν από
τους Ευρωπαίους. Για πολλούς αιώνες ξεπερνούσαν
τους άλλους λαούς σε επινοητικότητα και
επιστημονικές γνώσεις. Ο Κινέζικος πολιτισμός γενικά
είναι πολύ ιδιαίτερος και αξίζει να τον μελετήσουμε!

Χαρούλα Τζαμπούρα
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Ένας μαγικός κόσμος στον οποίο το θαύμα επιτρέπεται αν
δεν επιβάλλεται. Ήρωες, βασιλόπουλα, πριγκίπισσες,
δράκοι, μάγισσες, γίγαντες, νάνοι, αερικά αλλά και ιπτάμενα
σκουπόξυλα και φλύαροι καθρέπτες. Στα παραμύθια τα
αδύνατα γίνονται δυνατά για χάρη των καλών ηρώων τους
οποίους βασανίζουν οι κακοί! Το πανάρχαιο αυτό είδος
λαϊκού λόγου αποτελεί γέφυρα με το παρελθόν και οι
καλύτερες πρέσβειρες που γαλούχησαν γενιές και γενιές με
τις ίδιες ιστορίες… οι γιαγιάδες μας!
Κάποτε η μαγεία του παραμυθιού ξετυλιγόταν σαν κουβάρι
και κράταγε τα παιδιά κρεμασμένα από τα χείλη της γιαγιάς
που έβαζε όλη της τη μαεστρία για να κρατήσει αμείωτο το
ενδιαφέρον.
Τι γίνεται όμως όταν τα παιδιά σήμερα δεν ακούν
παραμύθια; Όταν οι γιαγιάδες έχουν πάψει να είναι πια οι
γραφικές φιγούρες δίπλα στο τζάκι, όταν η τηλεόραση και ο
Η/Υ έχουν εισβάλλει στην παιδική καθημερινότητα
εκτοπίζοντας το μαγικό στοιχείο;
Σήμερα η προφορική λαϊκή παράδοση σβήνει γιατί έχουν
αλλάξει οι συνθήκες της καθημερινής ζωής που παρήγαγαν
τα προφορικά παραμύθια. Με την έκρηξη της τεχνολογίας τα
παραδοσιακά παραμύθια απειλούνται από τον κατακλυσμό
των ξενόφερτων κόμικς και των προκατασκευασμένων
ηρώων και συνεπώς χάνεται και η ελευθερία που είχε ο κάθε
παραμυθάς να αφηγείται τις ιστορίες του, προσθέτοντας ή
αφαιρώντας όσα φανταστικά στοιχεία εξυπηρετούσαν την
ευχαρίστηση του κοινού του. Ιστορίες γοητευτικές που δίνουν
την ευκαιρία σε μικρούς και μεγάλους να χαμογελάσουν, να
ονειρευτούν και ίσως να φιλοσοφήσουν. Διαβάζοντας ένα
παραμύθι κλείνεις για λίγο τα μάτια και ταξιδεύεις μαζί του, σε
κόσμους ηρωικούς, φανταστικούς και αληθινούς μαζί, σε
κόσμους που το κείμενο σου επιτρέπει να σχεδιάσεις όπως
εσύ θέλεις τον ήρωα σου και το σκηνικό του.
Η αξία των παραμυθιών είναι τεράστια και αποτελούν
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Μία φορά κι έναν καιρό ... ήταν τα παραμύθια, οι
ιστορίες που λέγανε τα βράδια γύρω από το τζάκι οι γιαγιάδες
πριν την εποχή της αποκοίμησης μπροστά στην τηλεόραση!
Τα παραμύθια λέγονται από την εποχή που δημιουργήθηκε
ο άνθρωπος. Με το πέρασμα των αιώνων προστίθενται νέα
στοιχεία ή διαφοροποιούνται και προσαρμόζονται σε
νεότερες εποχές ή ακόμη στα ήθη και έθιμα των λαών.
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«…Κόκκινη κλωστή
δεμένη στην ανέμη
τυλιγμένη …»
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«Γράμματα στη Μυρτώ!»
του
Νικόλα Ντάβα
Αφιερωμένο στη μνήμη του Βασίλη Παππασταϊκούδη
Θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ
Ακαδημίας 3, Αθήνα
τηλ, 210-3636144

Σκηνοθεσία : Νικόλας Ντάβας, Σκηνικά Κοστούμια :
Φαίδων Παπαμιχαήλ
Μουσική :Γιάννης Μακρίδης
Παίζουν: Νατάσα Μαρματάκη, Γιάννης Κουμούνδρος,
Θεοδόσης Ζάννης, Αντώνης Κρόμπας,
Δημήτρης Καπετανάκης και Νικόλας
Ντάβας
Λίγα λόγια για το έργο:
Δυο παιδιά ερωτεύονται μες τα δύσκολα χρόνια της
κατοχής. Δυο παιδιά που προέρχονται από εντελώς
διαφορετικούς πολιτικούς κόσμους. Η οικογένεια της
Θάλειας με αριστερές πεποιθήσεις, ονειρεύεται μια λεύτερη
πατρίδα.
Από την άλλη η οικογένεια του Κέσαρη συμπράττει με τους
Γερμανούς.
Όταν η Θάλεια μένει έγκυος, οι δυο οικογένειες δρουν
άμεσα χωρίζοντας τους. Τα γράμματα που της στέλνει ο
Κέσαρης δεν τα παίρνει ποτέ αφού τα λογοκρίνει ο πατέρας
της.
Ο πόλεμος τελειώνει. / Ο εμφύλιος αρχίζει! Η Θάλεια φέρνει
στον κόσμο τη Μυρτώ!
Ακολουθεί η εξορία, αφού η Θάλεια αρνείται να υπογράψει
«δήλωση».
Εκεί θα ξαναβρεθεί με τον Κέσαρη. Αυτή κρατούμενη,κι
εκείνος με τους «άλλους».
Υπάρχει άραγε τρόπος να επιζήσουν οι αθώοι σε ένα
κόσμο ένοχο, δολοφόνο;
κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9μ.μ
τιμή εισιτηρίων : 20 + 15 ευρώ
Την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα, η τιμή του εισιτηρίου
στην κρίση του θεατή

προσφιλέστατο παιδικό ανάγνωσμα. Καλλιεργούν τη
φαντασία και φέρνουν το παιδί σε επαφή με τη λαϊκή
παράδοση.
Αιώνες οι γενιές των νέων ανθρώπων ακούνε τις ίδιες
ιστορίες, μαγεύονται από τις περιπέτειες των ίδιων ηρώων
και παραμένουν προσηλωμένοι στα ίδια πρότυπα. Τα λαϊκά
παραμύθια αποτελούν ίσως τον πιο φυσικό δρόμο για να
χτίσουν τα παιδιά αγάπη, σεβασμό και γνώσεις για τη λαϊκή
μας παράδοση και τα δημιουργήματα του λαϊκού μας
πολιτισμού.
Μέσα στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης το παραμύθι
ίσως είναι από τα μοναδικά στοιχεία που πρωτοπόρησε και
γι΄ αυτό το λόγο δεν θα πρέπει να αφήσουμε να χαθεί η μαγεία
του…μέσα στον πολιτισμό της τηλεόρασης!

Λαμπρινή .Α
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Hot Space
μπήκα στην αίθουσα , ήταν ψιλοάδεια και σκέφτηκα αν τα
“ ROCK AND ROLL
2000 καθίσματα θα γέμιζαν πόσο βλάξ ήμουν η συναυλία
ήταν ήδη sold out. O μέσος όρος ηλικίας ήταν στα 40 45
χρόνια , πράγμα απολύτως φυσικό αν σκεφτούμε πως ο
TONIGHT”
Rea είναι στα 56 του πλέον.

www.cineparmenos.gr

Η φετινή ημερομηνία
της 14 Φεβρουαρίου του
2008 υπήρξε ξεχωριστή για
τον γράφοντα. Ένα μεγάλο
όνειρο έγινε πραγματικότητα.
Περί μουσικής ο λόγος , δύο
όνειρα είχα , το πρώτο να
μπορούσα να δω τους Queen
με τον ανυπέρβλητο Freddie
Mercury (που εκ των πραγμάτων δε θα γίνει ποτέ) και το
δεύτερο να δω τον Chris Rea κάπου στην Ευρώπη κατά
την περιοδεία του. Στην Ελλάδα δυστυχώς ούτε αυτή τη
φορά υπήρχε περίπτωση να παίξει (μιλήσαμε για Ευρώπη
πριν.. και στην Ευρώπη περιλαμβάνονται και η Βουλγαρία
, η Λευκορωσία , η Τσεχία , αυτές οι ανατολικές χώρες που
θεωρούμε εμείς οι Έλληνες ότι είμαστε ανώτεροι ,αλλά οι
συγκεκριμένες χώρες έχουν την τιμή να φιλοξενούν τον
συγκεκριμένο καλλιτέχνη.)
Οι περισσότεροι εξ υμών γνωρίζετε τον C.Rea
από συγκεκριμένα κομμάτια , όπως τα “Let's dance ,
Josephine, Road to hell , Fool if you think it's over”
κ.λ.π. Αν δε γνωρίζετε ούτε αυτά , τότε είμαι βέβαιος πως
ξέρετε το “Driving home for Christmas”, που παίζει
συνεχώς στα ραδιόφωνα, καφέ ,καταστήματα στην
περίοδο των Χριστουγέννων. Ο Rea όμως τα τελευταία 5
χρόνια έχει αλλάξει πορεία στη μουσική του διαδρομή και
από το εμπορικό ποπ ροκ ύφος (το οποίο είναι ποιοτικά
υψηλότατο) έχει περάσει στο μονοπάτι των blues ,το οποίο
έκτοτε υπηρετεί πιστά (έτσι κι αλλιώς είναι τεράστιος
κιθαρίστας , οπότε δεν είχε μεγάλο πρόβλημα).
Το 2005 τελειώνοντας την περιοδεία του με το
γενικό τίτλο “The road to hell and back” είχε ανακοινώσει
ότι θα έπαυε να περιοδεύει ως Chris Rea και θα άρχιζε τις
νέες περιοδείες υπό τον τίτλο “(Chris Rea and)The
Fireflies”. Η συγκεκριμένη τότε τουρνέ κάλυψε 48 πόλεις
σε 11 χώρες συμπίπτοντας με την κυκλοφορία του
αριστουργήματος των 11 δίσκων υπό τον τίτλο “Blue
Guitars” (μια αναδρομή στην ιστορία των μπλουζ όπως
αυτά άρχισαν από την Αφρική και κατόπιν πέρασαν στη
Λουιζιάνα- Νέα Ορλεάνη , Σικάγο , Τέξας , στα γκόσπελ της
Motown κ.λ.π. ). Παρόλ' αυτά , η φετινή περιοδεία φέρει
τον τίτλο “The return of the fabulous Hofner Bluenotes” και
χωρίζεται συναυλιακά στο πρώτο μισάωρο στους
Delmonts και το υπόλοιπο στους Hofner Bluenotes. Η
καινούρια στούντιο δουλειά αποτελείται από 2 βινύλια και
3 cd και συνοδεύεται από ένα καλαίσθητο illustration
βιβλίο, το οποίο αναφέρει την ιστορία των 2 παραπάνω
ονομάτων που ανέφερα , ενώ το βρήκα να τιμάται σε
γνωστή αλυσίδα πολυκαταστήματος στο Ντύσελντορφ
49.95 ευρώ.
Επιστρέφοντας όμως στα όνειρα , η 14-2-08 με
βρήκε να «χτυπάω» το εισητήριό μου στην κεντρική
είσοδο του Dortmund Westhalle 3A , όπου
παρεπιμπτόντως είχα πάει για να παρακολουθήσω τον
C.Rea στα πλαίσια της περιοδείας του , που είχε σταθμό
τη Γερμανία. Αφού αγόρασα το μπλουζάκι μου και βρήκα
τη θέση μου (4η σειρά , χρυσοπληρωμένο , αλλά ζούμε
μόνο μια φορά) , προσπάθησα να συνειδητοποιήσω το
όνειρο που γινόταν πραγματικότητα και αν στο τέλος το
όνειρο θα παρέμενε όνειρο (τα όνειρα είναι πολύ
ξεχωριστά και δεν πρέπει να τα χάνουμε ποτέ).Όταν
ης

Η συναυλία άρχιζε στις 20.00 και ο Rea ως
γνήσιος Βρετανός ήταν πάνω στη σκηνή στις 20.05 .Δε θα
σχολιάσω τι ένιωσα βλέποντας τον αγαπημένο μου
καλλιτέχνη σε απόσταση 10 μέτρων , γιατί απλώς μου
είναι δύσκολο να αποτυπώσω συναισθήματα
πρωτόγνωρα στην οθόνη του υπολογιστή. Ας το
αφήσουμε αυτό λοιπόν και να πάμε στη μουσική. Πρώτα
άρχισαν οι Delmonts (να μη σας μπερδεύει , είναι η ίδια
μπάντα με δύο ονομασίες) με instrumental 60's κομμάτια.
Ενδεικτικά αναφέρω πως έπαιξαν τα “ Indian Summer ,
BB was a Commanche (αναφορά στον B.B. King) , 008
Jimmy Bond , Dirty New Town , It's Behind you κ.λ.π.
Μετά το πέρας της πρώτης μισής ώρας , ήταν η στιγμή για
τους Hofner Bluenotes πάρουν τη σκυτάλη και να
αρχίσουν να μας «πυροβολούν» με τα μπλουζ τους :
“Legacy blues , Can't wait for love” και επιστροφή στο
παρελθόν του Chris Rea με το ”Josephine” , όπου ο Rea
παίζει μπάντζο. Συνεχίσαμε με μια φοβερή ηλεκτρική
εκτέλεση του “Julia” , μετά ακολούθησαν τα “ Stony
Road” και “Easy Rider” , όπου η slide κιθάρα του Rea
έβγαλε φωτιές αναγκάζοντάς μας να χειροκροτήσουμε τα
σόλο του. Είχε έρθει η ώρα να σηκωθώ από την καρέκλα
μου και να αρχίσω να λικνίζομαι όπως όλοι στους ήχους
του “Stainsby Girls” , all time favorite των οπαδών του
Chris Rea. Η δεκάλεπτη εκτέλεση του τραγουδιού ήταν
ανάμεσα στα highlights της συναυλίας και πραγματικά
απόλαυσα το κάθε δευτερόλεπτο του τραγουδιού , όπου
κλείνοντας τα μάτια σου , άκουγες μια μπάντα να ροκάρει
ανελέητα με έναν αξεπέραστο συμπαγή ρυθμό. Θέλει
ταλέντο και μαγκιά να μετατρέψεις ένα ποπ-ροκ τραγούδι
του 1985 σε ένα βαρύ κιθαριστικό γρήγορο μπλουζ ύμνο!
Φτάνοντας στο encore μετά το “Road to Hell”
παρακολούθησα ζαλισμένος τη jazz-blues εκδοχή του
“On the beach” (αντιλαμβανόμενος την τεράστια αξία
των μουσικών που συνοδεύουν τον C.Rea) και φτάνοντας
στο τέλος , χορεύοντας στο “Let's Dance” , επειδή έτσι
ακριβώς προστάζει το τραγούδι. Αυτό ήταν και το τέλος
μετά από 2 περίπου ώρες και πολλά τραγούδια , μολονότι
2000 άτομα όρθιοι παρακαλούσαμε τους μουσικούς να
ξαναβγούν.
Το γερμανικό κοινό ήταν ενθουσιώδες και πάρα
πολύ ζεστό , γεγονός απόλυτα φυσιολογικό , αφού ο
C.Rea είναι γνωστός στη Γερμανία από το 1983 , και
πάντοτε εμφανίζεται στη χώρα τους σε αρκετά tour
dates.Κάλλιστα αντιλαμβανόσουν πόσο άνετα νιώθει στη
συγκεκριμένη χώρα (την επόμενη βραδιά έπαιζε στο
Βερολίνο) , ενώ ευτυχές ήταν το γεγονός ότι η μπάντα ήταν
δεμένη και μεστή , έχοντας παίξει ήδη σε αρκετές αίθουσες
(συγκεκριμένα πληροφορήθηκα μέσω Ίντερνετ πως
παίξανε καλύτερα από το Olympia στο Παρίσι αλλά και
από την εμφάνισή τους στην Ολλανδία).
Συνειδητοποιώντας μετά από 2 ημέρες ότι
πράγματι είδα τον αγαπημένο μου καλλιτέχνη και δεν
ονειρεύτηκα , μπορώ να πω πλέον πως ανέβηκα το δικό
μου Έβερεστ και απόλαυσα τη θέα...

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ.
(vankoud@gmail.com)
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Τον τελευταίο καιρό , τους τελευταίους μήνες θα
έλεγα , έχω παθιαστεί με ορισμένα τραγούδια από κάποιους
καλλιτέχνες αποκλειστικά του παρελθόντος , σε βαθμό
εξάρτησης θα μπορούσα να πω , που πιστεύω πως θα ήταν
καλό να μνημονευτούν από τη στήλη αυτή , την οποία με τόσο
κόπο και αίμα έχω κατακτήσει. Η αναφορά μου θα είναι σε
συγκεκριμένα πρόσωπα, εκ των οποίων άλλοι είναι
περισσότερο γνωστοί , άλλοι ελάχιστα και κάποιοι παντελώς
άγνωστοι.
Η πρώτη μας στάση θα είναι ο Andy Gibb , ένας από
τους αδερφούς Gibb των Bee Gees. Όταν τον πρωτοάκουσα,
θεώρησα δεδομένο ότι άκουγα κάποιο τραγούδι τους , και
όταν το έψαξα καλύτερα (ο Θεός να έχει καλά το Ίντερνετ)
ανακάλυψα ότι ο εν λόγω καλλιτέχνης συμμετείχε σε
τραγούδια των Bee Gees μόνο ως guest και η επιτυχία που
έκανε οφείλεται στην αποκλειστικά σόλο καριέρα του. Με το
τραγούδι του “Shadow Dancing” να καταλαμβάνει το Νο 1
στο Billboard το 1979 , o A.Gibb εξέδωσε μερικά πάρα πολύ
ωραία τραγούδια. Αξίζει να μνημονεύσουμε τα “Time is
time”, “Love is thicker than water”, “ I just wanna be your
everything”. Η μουσική του πατούσε στην τότε δημοφιλή
ντίσκο αλλά με ροκ-ποπ αποχρώσεις. Εν κατακλείδι ,
μελωδικότατη και ανέμελη μουσική.
Συνεχίζω με τον Christopher Cross , έναν
καλλιτέχνη που βημάτισε στα μονοπάτια της ροκ ποπ
μουσικής , κερδίζοντας το 1981 το Grammy για το “Arthur's
Theme” (το soundtrack της ταινίας “Arthur”) , αλλά δεν έμεινε
μόνο εκεί. Έγραψε το υπέροχο “Sailing” , το ρυθμικό ροκ
“Allright” και τον ύμνο “Ride like the wind” , το οποίο
διασκεύασε αργότερα με επιτυχία το μέταλ (!!!) συγκρότημα
SAXON. Σεμνός και μετριοπαθής καλλιτέχνης άφησε πίσω
του ποιοτικότατη μουσική.
Όταν οι Dire Straits τελείωσαν το 1981 τον δίσκο
“Making movies” , ο αδερφός του Mark Knopfler (ο
M.Knopfler είναι οι D.Straits), David Knopfler, αποφασίζει
να εγκαταλείψει το συγκρότημα προφανώς για να μη ζει υπό
τη σκιά του πολυτάλαντου αδερφού του. Έπραξε ορθά , γιατί
αφενός οι D.Straits δεν είχαν την ανάγκη του για να
εξελιχθούν σε super group και αφετέρου ο D.Knopfler το 2004
βγάζει τον εξαιρετικό pop-rock δίσκο “Ship of Dreams” ,
όπου κάνουν αίσθηση τα τραγούδια “All I want is you”,
”Rabbit song”, ”Easy Street” και η υπέροχη μπαλάντα
“Tears fall”. Καλλιτέχνης χαμηλών τόνων μέχρι σήμερα
περιοδεύει σε κλαμπς και μικρές αίθουσες.
Πάλι στα 1981 , ο Bertie Higgins γράφει τα
πανέμορφα τραγούδια “Key Largo” και “Casablanca” , τα
οποία από την άποψη του easy listening άνετα
χαρακτηρίζονται ως διαμάντια. Απορώ πραγματικά γιατί ο
συγκεκριμένος καλλιτέχνης δεν «περπάτησε» στη συνέχεια.
Δεν μπορώ να μη κάνω μια αναφορά στην
πολυαγαπημένη μου disco , με την επισήμανση ότι υπήρξαν
καλλιτέχνες που πραγματικά έκαναν τη διαφορά. Ξεχνώντας
την εύπεπτη και καθ'όλα αξιόλογη χορευτική μουσική των
πασίγνωστων καλλιτεχνών της ντίσκο , στο δεύτερο μισό των
70's έδρασαν κάποιοι ιδιαίτεροι δημιουργοί. Υποκλίνομαι
λοιπόν στον Alec R. Constandinos και στο 12λεπτο έπος
του “Romeo and Juliet” , στον Cerrone και στα
τραγούδια του “Hysteria”, “Black is black” ,
“Supernature” ,”Love in C minor” ,στους Voyage και στα
“Souvenirs” και “From East to West” , στους El Coco με
το “Cocomotion”.Η κύρια διαφορά των παραπάνω
καλλιτεχνών είναι ότι παντρεύουν αρμονικά τη ντίσκο
μουσική και ρυθμό με ολόκληρες ορχήστρες(κάτι που είχαν
ξεκινήσει το 1973 οι Love Unlimited Orchestra με το “Love's
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Theme” ,αλλά οι παραπάνω το ανέβασαν σε άλλο επίπεδο
μη συγκρινόμενο).Κάπου εκεί συναντάμε και τον Giorgio
Moroder να μας χαρίζει απλόχερα τραγούδια, όπως το
“From here to eternity” και “I wanna funk with you
tonight”. Στη συνέχεια (αρχές της δεκαετίας του 80)
υπογράφει το soundtrack της ταινίας «Εξπρές του
Μεσονυχτίου» και του «Αμέρικαν Ζιγκολό» και μετέπειτα
ακολουθεί καριέρα μουσικού παραγωγού.
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στον Frank Stallone
(ναι ναι , ο αδερφός του Sylvester Stallone!!!) ,ο οποίος
στα 1981 και μέσα από το soundtrack του “Staying Alive” (το
οποίο όλως τυχαίως σκηνοθετεί ο S.Stallone..) καταθέτει το
απόλυτα ραδιοφωνικό disco-rock και πιασάρικο κομμάτι “Far
from over” , με αποτέλεσμα να δει τον εαυτό του να
φιγουράρει στο Νο. 93 του καταλόγου του Billboard της τότε
χρονιάς.
Το pop-rock συγκρότημα των Tears for Fears
μεσουράνησε στη 10ετία του 80 με τραγούδια-σταθμούς
,όπως τα “Shout”, “Sowing the seeds of love” και
“Everybody wants to rule the world”. Και σα να μην
έφταναν αυτά, το φοβερό “Woman in chains” απέδειξε τη
σπουδαιότητα του παραπάνω καλλιτεχνικού διδύμου.
Επίσης στα 80's , 2 καλλιτέχνες με το όνομα Hall
and Oates κυκλοφορούν το κομμάτι “Maneater” που
γίνεται τεράστια επιτυχία κυρίως στην Αμερική. Εκτός από
αυτό το τραγούδι , το 1982 ακούγεται το “I can't go for that”
,του οποίου η μουσική και κάποιοι στίχοι υπάρχουν στο
“Sunrise” των Simply Red. Δύο τραγούδια που προσωπικά τα
θεωρώ επιτομή της αστραφτερής pop (με αμερικάνικο ήχο)
των 80's. Λίγο αργότερα ,στα 1987, ένα άλλο συγκρότημα
ονόματι Double υπογράφει το κομμάτι “The captain of her
heart” ,αλλά στη συνέχεια δεν καταφέρνει να κάνει και πολλά
πράγματα , με αποτέλεσμα να του ταιριάζει γάντι ο τίτλος
“One hit wonders”. Όσον αφορά το παραπάνω τραγούδι
,είναι pop κορυφαίας αισθητικής και έμπνευσης.
Την ίδια χρονιά φοβερή επιτυχία κάνει το τραγούδι “Just
for tonight” με αγγλικό στίχο , από τον τυφλό Γάλλο
τραγουδιστή Gilbert Montagne ,ο οποίος το είχε βγάλει
πρώτα με γαλλικό στίχο και με τον τίτλο “On va' saimer”
.Πριν από την επιτυχία του αυτή , άλλα 2 τραγούδια
«έπαιξαν» πολύ, τα “The fool” και “Sous se lei de
tropiques” ,όλα κινούμενα σε pop ήχο.
Τέλος , θα αναφερθώ στη μεγάλη ντίβα Grace
Jones , μοντέλο ,ηθοποιό και τραγουδίστρια , που κατά την
ταπεινή μου άποψη ,έχει κάνει την καλύτερη διασκευή στο
“La vie en rose” της Edith Piaf. Η συγκεκριμένη επτάλεπτη
διασκευή ,όχι μόνο σε ταξιδεύει νοερά σε άγνωστους τόπους
,αλλά αναδεικνύει το τεράστιο εύρος της φωνής της. Τεράστιο
επιπλέον τραγούδι είναι και το “Slave to the Rhythm ” που
σε συνεπαίρνει με το πρώτο άκουσμα. H G.Jones με τα
τραγούδια της κινήθηκε σε μοτίβα reggae και disco,αλλά με
πιο underground στυλ και ήχο.
Υπάρχουν δεκάδες επίσης τραγούδια από αξιολογότατους
καλλιτέχνες συγκροτήματα , που μπορούν αβίαστα να βρουν
περίοπτη θέση στη συγκεκριμένη αναφορά που κάναμε
παραπάνω. Δυστυχώς , η έλλειψη χώρου, με αναγκάζει να
βάλω μια άνω τελεία ,μιας και επιφυλάσσομαι σε ένα
μελλοντικό αφιέρωμα τέτοιου τύπου σε κάποιο προσεχές
άρθρο

ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ.
(vankoud@gmail.com)

www.cineparmenos.gr

Βιβλίο

Το ΕΠΑ.Λ. Φαρκαδόνας
ξαναχτυπά…!
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συγκρούσεις είναι τα θέματα που θίγονται κατά
τη διάρκεια της μικρής αυτής ταινίας.
Μια παρέα παιδιών που δεν τα πάει καλά
με τους υπόλοιπους από τη μια πλευρά και από
την άλλη ο κεντρικός ήρωας του έργου, που με
τη συμπεριφορά του προβληματίζει και δίνει το
έναυσμα για την τελική συμφιλίωση όλων τους.
Το έργο γυρίζεται και μοντάρεται εντός
των ημερών και αναμένεται να προβληθεί στα
πλαίσια της σχολικής Πολιτιστικής Εβδομάδας
στο Πνευματικό Κέντρο Τρικάλων από 7 έως 14
Απριλίου.
Νέοι κινηματογραφιστές σπεύσατε για
αναζήτηση νέων υποκριτικών ταλέντων!!!

Το ΕΠΑ.Λ. Φαρκαδόνας μετά τη μεγάλη
περυσινή επιτυχία του κινηματογραφικού του
έργου «ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ», επανέρχεται
δυναμικά με ένα νέο έργο μικρού μήκους,
γέννημα θρέμμα των μαθητών από την αρχική
σύλληψη έως την τελική ολοκλήρωση.

Η ιστορία εκτυλίσσεται εντός των χώρων
του σχολείου και καταπιάνεται με τις σχέσεις των
μαθητών όπως διαμορφώνονται μέσα στο
σχολικό περιβάλλον. Κρυφοί έρωτες, φιλίες και

Σημεία διανομής του εντύπου Cineπαρμένος
Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
Μέθεξις, Βιβλιοπωλείο Υψηλάντου 19-23
Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 & Καραθάνου
Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδρομείου
ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας - Τρικάλων
Σύλλογος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, τέρμα Χαλκιοπούλου, Αβέρωφ
Ιταλικό Ινστιτούτο, Κοραή 5
Βενζινάδικο Ιωαννίδη, Αεροδρομίου, Νέα Σμύρνη
ΑΡΩΓΗ Κέντρο Αποκατάστασης, Νίκαια, Λάρισας
ο
ο
Videorama 1 Κούμα 19, 2 Ηρ. Πολυτεχνείου 131
Μουσικές Διαδρομές, Κύπρου & Σκ. Σούτσου
STAGE, Ήρας & Φιλίππου 8
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Μας άρεσε ο Χρήστος Καλαβρούζος στην
«απολογία του Σωκράτη». Μεστός λόγος,
εξαίρετη ερμηνεία, σωστό στήσιμο.
ΔιάτοRος

Θεατρική παράσταση που ΔΕΝ πρέπει να
δείτε
Απογοητευτική η Ράντου στο θεατρικό που
είδα τελευταία στην Αθήνα το «Νύχτα
Ραδιο…Φόνων». Από μια παράσταση
παιδική πιο πολλά πράγματα παίρνει κανείς
και αισθάνεται. Θα σας πρότεινα ότι αν δεν
έχετε κάτι χειρότερο να κάνετε … και πάλι
να μην πάτε να την δείτε. Ούτε ερμηνείες,
ούτε διάλογοι, ούτε κωμωδία, ούτε
παρωδία, ούτε σενάριο … Παράσταση για
κλάματα ! Έκλαψα και τα 25 ευρώ για να
την δω και τον χρόνο που έχασα.
Θεόφιλος

www.cineparm
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Πόσο ηλίθιος μπορεί να είναι κανείς..
κατεβάζοντας το σκουπιδαριό του
στους δρόμους παρά την απεργία τι
κερδίζει; Αποφεύγει τις μεταδοτικές
ασθένειες; Τη δυσωδία; Και στους
δρόμους που τα πετάει, ποιος
κυκλοφορεί; Ο ίδιος, τα παιδιά του,
οι φίλοι του. Και μετά, διαμαρτύρεται
κιόλας!!
Μ. Σίμος

Ζητήσανε από παιδιά Δημοτικού να
ζωγραφίσουνε μια αγελαδίτσα. Κι αυτά τα
αθεόφοβα, ζωγραφίσανε
όλα…μπριζόλες!!! Ω καιροί, ω ήθη…
Μπυρολόγα
Δεν μας άρεσε το ντοκυμαντέρ για το
παζάρι της Λαρίσης. Κούραζε τον θεατή και
στερούνταν ωριμότητας.
ΔιάτοRος

Μας άρεσε η ολοκλήρωση, σχεδόν,
της κατασκευής της πίστας
σκέιτμπορντ. Κάλλιο αργά, παρά ποτέ!
ΔιάτοRος

Η πραγματικότητα της ζωής
κάποιες φορές μας καταθλίβει
και εμείς λαχταράμε κάποτε να
ζήσουμε και χωρίς αυτήν,
πλάθοντας παραμύθια…

Η ρητή απαγόρευση της χρήσης κρυφής
κάμερας(αλλά και πάσης φύσεως υποκλοπής) που
προωθείται με σχέδιο νόμου (πιθανόν όταν θα
διαβάζετε αυτό, να έχει ήδη ψηφιστεί) επιτέλους θα
βάλει ένα τέλος στις εκπομπές που έχουν ως κύριο
τρόπο άσκησης δημοσιογραφικής έρευνας το μέσο
της κρυφής κάμερας, παράλληλα και ως λόγο
ύπαρξής τους. Είμαι περίεργος πως θα επιβιώσουν
οι εκπομπές αυτές , φαντάζομαι ότι θα
αναζητήσουν τυχόν παραθυράκια στο νόμο ,
φορώντας για άλλη μια φορά τη στολή του
μασκοφόρου εκδικητή που μάχεται για το καλό της
κοινωνίας (βλ. ΖΟΡΟ).
ΒΑΓΓΕΛΗΣ Κ.
(vankoud@gmail.com)

Λαμπρινή .Α

Μας ευχαρίστησε η είδηση ότι
στο φετινό Μεσογειακό
Φεστιβάλ Κινηματογράφου η
είσοδος θα είναι ελεύθερη.
Απανταχού Cineπαρμένοι
ετοιμαστείτε.
Μπάμπης

και για τους pc gamers
που μας διαβάζουν. Το
Assassins Greed
κυκλοφόρησε και για PC.
Ας πάρουν φωτιά τα
gamepads!!!
“ellesar”

Με τις διακοπές της ΔΕΗ βρήκαμε την
ευκαιρία να πούμε και καμία κουβέντα τα
βράδια με τις οικογένειες μας.
“ellesar”

Για πρώτη φορά φέτος δεν μπόρεσα να
πάω ούτε μια μέρα στο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
Θεόφιλος

Καφετερία της πόλης μας,
σερβίριζε φραπέ χτυπητό
(ανακατεμένο με νερό) σε
διακοπή της ΔΕΗ. Ας πούμε
εντάξει για τους πελάτες, δεν
είχανε πρόβλημα, θα
μπορούσε όμως ο υπεύθυνος
να μειώσει την τιμή του καφέ,
έτσι για το καλό. Τι μας πέρασε,
μ……, άντε μη λερώσω το
στόμα μου.
“ellesar”

Το
www.cineparmenos.gr
άλλαξε μορφή. Έγινε
πιο σκοτεινό, πιο
κινηματογραφικό.
Σχόλια και συμβουλές
στο www.araxtos.gr.
“ellesar”

Η ζωή χωρίζεται σε τρεις
φάσεις: επανάσταση,
περισυλλογή, τηλεόραση.
Ξεκινάς να αλλάξεις τον
κόσμο και καταλήγεις να
αλλάζεις κανάλια!
Λαμπρινή .Α

Μόνο συγχαρητήρια μπορεί
να πει κανείς για το
φεστιβάλ των γυναικών
σκηνοθετών που οργάνωσε
για άλλη μια φορά πριν
λίγες μέρες το Θέατρο
Τεχνών. Όλα ήταν τέλεια και
η ποιότητα των ταινιών στα
ύψη. Όποιος το έχασε …
έχασε !
Θεόφιλος

