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Ένας στόχος για την
πόλη – που πολλοί Λαρισαίοι
τον είχαν θέσει από παλιά ήταν
ένα φεστιβάλ ταινιών µικρού µή-
κους από ντόπιους ερασιτέχνες,
παραγωγούς ή/και καλλιτέχνες.

Ήρθε η ώρα και το φε-
στιβάλ οργανώνεται! Αρχές Μαρ-
τίου του 2009 το φεστιβάλ θα
πραγµατοποιηθεί στο κέντρο της
πόλης µας.

Η εµπειρία πολλών
από την συµµετοχή ως κοινό σε
φεστιβάλ κινηµατογράφου που
γίνονται στην πόλη µας αλλά και
σε πολλές άλλες πόλεις της

χώρας ή και του εξωτερικού (για όποιον µπόρεσε και πήγε) έχει πλέον
εδώ και καιρό µπολιάσει την ιδέα να κάνει ο καθένας µας µε την παρέα
του ή µε κάποια ερασιτεχνική οµάδα ή και σε συνεργασία µε καλλιτέ-
χνες µια ταινία µικρού µήκους ή ένα ντοκιµαντέρ. Αρκετοί πολίτες έχουν
κάνει κινηµατογραφικές προσπάθειες που µένουν στα αζήτητα και δεν
είχαν την ευκαιρία να προβληθούν χωρίς λογοκρισία και χωρίς αυ-
στηρά καλλιτεχνικά κριτήρια.

Επιπλέον, είναι γεγονός ότι παλιά δεν υπήρχαν τα µέσα (κά-
µερες κ.λπ.) ή ήταν αρκετά δύσκολα να τα αγοράσει κανείς ή και να τα
χειριστεί. Τώρα η νέα γενιά (και όχι µόνο) έχει πλέον εξοικειωθεί µε την
τεχνολογία – ακόµα και µε το µοντάζ – και επιπλέον, το κόστος του εξο-
πλισµού έχει πέσει ραγδαία, σε σηµείο που µια µικρή οµάδα παιδιών
να µπορεί να αγοράσει και να κατέχει όλα τα µέσα για τη δηµιουργία
µιας ταινίας µικρού µήκους και χαµηλού κόστους. Τελικά η δηµιουργία
και η επεξεργασία µιας ταινίας είναι πολύ εύκολη υπόθεση αρκεί αρ-
χικά να έχει κανείς χρόνο και όρεξη να ασχοληθεί.

Στη συνέχεια, αυτό που πρέπει κανείς να αγωνιστεί για να
βρει είναι οι συνεργάτες που όλοι µαζί θα δουλέψουν σαν παρέα για
ένα σκοπό καλλιτεχνικό, βάσει της δικής τους συλλογικής αισθητικής
και βεβαίως, µια καλή ιδέα για ταινία ή ένα καλό θέµα για ντοκιµαντέρ
που αξίζει να το δει και κάποιος άλλος εκτός από αυτούς που το φτιά-
χνουν, δηλαδή έχει να πει κάτι στο κοινό.

Βασικός στόχος µας είναι το φεστιβάλ να γίνει µια γιορτή του
κινηµατογράφου και να έχει στο επίκεντρο ντόπιους δηµιουργούς. Πα-
ρακολουθώντας τόσα χρόνια φεστιβάλ στην πόλη, όλοι πλέον έχουµε
την αίσθηση για την δηµιουργία µιας ταινίας ή ενός ντοκιµαντέρ. Μπο-
ρεί στην ποιότητα να µην καταφέρει κάποιος υψηλό επίπεδο αλλά όταν
µια ιδέα και µια προσπάθεια είναι συλλογική τότε σηµασία έχει η συµ-
µετοχή και η κατάθεση της αισθητικής µας και όχι απαραίτητα η συνο-
λική καταξίωση ή αποδοχή του κοινού.

Η επιτυχία του καθενός µας είναι η συµµετοχή στο φεστιβάλ.
Γιατί η συµµετοχή προϋποθέτει ιδέα, χρόνο, κέφι, συνεργασία, αισθη-
τική και άποψη του χωροχρόνου ώστε να προκύψει το όποιο αποτέλε-
σµα στην µεγάλη οθόνη.
Ιδέες υπάρχουν, παρέες υπάρχουν, όρεξη για συλλογική δουλειά υπάρ-
χει, ο εξοπλισµός υπάρχει ή τον βρίσκει κανείς … απόφαση χρειάζεται!

Ποια η ιδέα, ποιο το σενάριο, ποιος ο σκηνοθέτης, ποιοι οι
ηθοποιοί, πότε και που τα γυρίσµατα … και ξεκινάµε ! Τροποποιήσεις
και παρεµβάσεις στο σκηνικό, κατάλληλη µουσική και φωτισµός. Ότι
καταγραφεί µπαίνει σε υπολογιστή, ένα πρόγραµµα για µοντάζ (αν δεν
έχετε σας δίνουµε σε cd) και όρεξη για επεξεργασία των γυρισµάτων για
όσες ώρες αντέχετε!

∆εν µιλάµε πλέον απλά για «καλή διασκέδαση!» αλλά για
Ψυχαγωγία, για κατάθεση απόψεων και για καλλιέργεια της αισθητικής
µας µε δική µας πρωτοβουλία και δικά µας κριτήρια.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

1ο Μαθητικό-Νεανικό φεστιβάλ
ταινιών µικρού µήκουςΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

“Ένας στο χώµα, χιλιάδες στον αγώνα”. Αυτό το σύν-
θηµα ήρθε στο µυαλό µας µε αφορµή τα συµβάντα των τελευ-
ταίων ηµερών. Η ειρωνεία δε είναι πως η απόφαση του ∆.Σ.
του συλλόγου για µια αναφορά στα θλιβερά συµβάντα των
οποίων γίναµε µάρτυρες, υλοποιήθηκε την παγκόσµια ηµέρα
ανθρωπίνων δικαιωµάτων…

Είµαστε σχεδόν βέβαιοι πως η µεγάλη πλειοψηφία
των νεαρών που αυθόρµητα διαδήλωσαν, βρήκαν την αφορµή
στον άδικο χαµό του µικρού Αλέξη να διαµαρτυρηθούν για όσα
πνίγουν την ελληνική κοινωνία εδώ και χρόνια. Μια κοινωνία
που τα δικαιώµατα των µελών της καταστρατηγούνται καθηµε-
ρινά, πολλάκις και ποικιλοτρόπως. Μια κοινωνία που κουρά-
στηκε από την υποκρισία των πολιτικών της ταγών οι οποίοι
χωρίς αιδώ αφαιµάσσουν και οικειοποιούνται (αυτοί και οι ηµέ-
τεροί τους) τα εισοδήµατα, επιτίθενται στα εργασιακά δικαιώ-
µατα, κοροϊδεύουν κατάµουτρα τους ίδιους τους ψηφοφόρους
τους και αδιαφορούν προκλητικά για ό,τι συµβαίνει έξω από τη
γυάλα που ζουν.

Τα µηνύµατα σαφή εδώ και χρόνια. Η αλαζονεία των
πολιτικών δυνάµεων δεν τους επέτρεπε να τα δούνε. Οι µαζικές
και µε πάθος διαδηλώσεις αποτελούν τα επίχειρα των ενερ-
γειών τους τα 35χρόνια µεταπολιτευτικής δηµοκρατίας. Πολύ
φοβόµαστε πως τους 15άρηδες που κατακεραυνώνουν γιατί ξε-
σπάσανε επί δικαίων και αδίκων, θα τους ξαναβρούν µπροστά
τους µιας και απέδειξαν (οι πολιτικάντηδες) παντοιοτρόπως ότι
είναι αδιόρθωτοι…

Η βία γεννάει βία. Το “οφθαλµόν αντί οφθαλµού”, όσο
κι αν θέλουµε να το εξαφανίσουµε από την “πολιτισµένη δηµο-
κρατία” µας, πρέπει να παραδεχτούµε πως είναι ενστικτώδης
αντίδραση κάθε όντος που βλάπτεται αδίκως. “Όπου δεν πί-
πτει λόγος, πίπτει ράβδος”, µας µαθαίνανε οι µεγαλύτεροι.
Όταν λοιπόν ο κοινωνικός διάλογος είναι προσχηµατικός και
υποκριτικός, αυτές είναι οι ενέργειες µιας γενιάς που µας εξέ-
πληξε ευχάριστα δείχνοντας κοινωνικά ανακλαστικά που οι πε-
ρισσότεροι δεν πιστεύανε πως διέθετε.

Εν κατακλείδι, στους ξερόλες που µε ύφος χιλίων καρ-
διναλίων και ποµπώδεις εκφράσεις κατηγόρησαν τα παιδιά για
βίαιες και απαράδεκτες συµπεριφορές, θα θυµίσουµε ότι είναι
παιδιά όλων µας και για τις πράξεις τους φταίµε εµείς που δεν
φροντίσαµε για το µέλλον τους. Θα τους θυµίσουµε την ατιµω-
ρησία των πολιτικών που εξοργίζει και ωθεί τους έφηβους να
στρέφουν τη πλάτη στο σαθρό πολιτικό σύστηµα που συντη-
ρούµε δεκαετίες απαθείς. Θα τους τονίσουµε και υπενθυµί-
σουµε πως τα φαινόµενα αυτά θα συµβούν µε µεγαλύτερη
ένταση στο µέλλον. Ας αναλογιστούν-αν έχουν τα κότσια-ποιος
όπλισε τα νεανικά χέρια µε καδρόνια και µολότωφ…Αν το πρά-
ξουν και έχουνε µέσα τους ίχνος αξιοπρέπειας (πολύ αµφιβάλ-
λουµε) θα σκύψουν τα άδεια κεφάλια τους και θα βγάλουν
επιτέλους το σκασµό, αφήνοντας τις κοινωνικές οµάδες ακηδε-
µόνευτες να παλέψουν για το µέλλον που οραµατίστηκαν.

Το ∆.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ
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Την Θεσ/νικη την γνώρισα µέσω των
πανηγυριών. Μαθητής ακόµα δηµοτικού µε
έστελναν οι γονείς µου στην θεία (αδελφή της
µητρός µου) που έµενε µόνιµα εκεί. Προηγή-
θηκε η εξής συνεννόηση. “ Στείλε το παιδί
καµιά βδοµάδα να δει την έκθεση και να έχω
και εγώ συνοδό όταν πάω µαζί του” Έτσι πήγα
είδα την ∆ιεθνή εµπορευµατική έκθεση Θεσ-
σαλονίκης κάτι φανταστικό για εκείνη την
εποχή και για την Λάρισα που ήταν ακόµη
χωριό. Περιττό να σας πω ότι θάµπωσαν τα
παιδικά µου µάτια από τα φώτα, τον κόσµο και
γενικά την λαµπρότητα. Όταν γύρισα στη Λά-
ρισα έφερα γεµάτη την βαλίτσα µου ... χαρτιά
από τις διαφηµίσεις που µας έδιναν στα περί-
πτερα και τις πήρα να τις µελετήσω στη Λά-
ρισα και για να δείξω στους φίλους µου τα
θαυµαστά πράγµατα που είδα.

Τα χρόνια πέρασαν µεγάλωσα πια
και έγινα σινεφίλ. Τώρα πια η έκθεση
Θεσ/νικης έχασε την πρώτη... γκλαµουριά την
οποία όµως µεταβίβασε στο κινηµατογραφικό
φεστιβάλ. Έτσι λοιπόν προ εικοσαετίας µπήκα
και στο δρόµο για το φεστιβάλ µέσω των Κι-
νηµατογραφικών λεσχών, που φρόντισαν οι
αρµόδιοι να µας καλούν κάθε χρόνο. Έτσι ξε-
κίνησα προ εικοσαετίας την κινηµατογραφική
µου περιπέτεια στην Θεσ/νικη. Ο θεσµός του
φεστιβάλ είναι Ρωµαϊκός, από την Ρώµη. Η λα-
τινική λέξη Φεστιµπούς δηλώνει ότι και η Ελ-
ληνική εµποροπανήγυρη. ∆ηλαδή πανηγύρι,
γιορτή, όµως αυτό που προέχει δεν είναι η δια-
σκέδαση αλλά το εµπόριο. Τα προϊόντα του
φεστιβάλ είναι οι ταινίες που παράγονται, για
να πουληθούν όπως όλα τα προϊόντα που λέ-
γαµε παραπάνω της έκθεσης. Και εδώ η δο-
σοληψία θα γίνει βάση µιας ποιότητας που για
τον παραγωγό καθορίζεται από την έννοια
εµπορικότητα. Όµως οι ταινίες είναι και καλλι-
τεχνικό προϊόν που εκτός από την εµπορική
έχει και µια αισθητική, µια κοινωνική, µια ιστο-
ρική και µια πολιτική ποιότητα. Όµως οι «ποι-
ότητες» που ανέφερα πιο πάνω µπλέκονται
µεταξύ τους, έτσι που να µπερδεύονται οι ειδι-
κοί και φυσικά εµείς οι σινεπαρµένοι.

Τα εθνικά κινηµατογρα-
φικά φεστιβάλ είναι ένας πολύ χρήσιµος θε-
σµός αφού µπορεί κανείς να δει
συγκεντρωµένη ολόκληρη σχεδόν την κινηµα-
τογραφική «σοδειά» ενός κινηµατογραφικού
έτους που είναι περίπου όπως το σχολικό
έτος. Έτσι λοιπόν κάθε φθινόπωρο έχουµε την
µάζωξη του φεστιβάλ µε τζάµπα ξενοδοχείο για
µια εβδοµάδα και ηµιδιατροφή, όπως λένε τα
τουριστικά γραφεία.

Έτσι εκτός από τους Έλ-
ληνες σκηνοθέτες παραγωγούς , ηθοποιούς,

δηµοσιογράφους, που είναι απαραίτητοι για
να διαφηµίσουν µε τις εφηµερίδες τους τα
προϊόντα του φεστιβάλ, ήτοι τις ταινίες. Φυ-
σικά ως γνωστόν όλα ταύτα τα πληρώνει το
Ελληνικό κράτος, δεν ξέρω πόσα εκατοµµύρια
ευρώ στοιχίζει ένα τέτοιο πανηγύρι, αλλά
όποιος ενδιαφέρεται µπορεί να το µάθει από
τα «Ψιλά» των εφηµερίδων και από τα σχετικά
έντυπα που κυκλοφορούν στην Θεσ/νίκη το δε-
καήµερο του φεστιβάλ. Εγώ σηµείωσα ότι έρ-
χονται περίπου 400 ξένοι κινηµατογραφιστές
που φιλοξενούνται στο ξενοδοχείο «ΜΑΚΕ∆Ο-
ΝΙΑ» και «ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΑΣ». Τώρα βάλτε να
στοιχίζει ο καθένας 200 ευρώ ηµερησίως. Τα
ποσά που ξοδεύει το κράτος είναι τεράστια.
Βέβαια οι καλεσµένοι δεν πρόκειται ποτέ των
ποτών να δουν ταινίες αλλά µόνο να παρα-
βρεθούν στην προβολή της δικής τους ταινίας
και φυσικά στις πρες κονφερενς, στις βραβεύ-
σεις, δεξιώσεις κλπ. προς τιµή κλπ.

Εµείς οι σινεπαρµένοι πάµε να
δούµε ταινίες και φυσικά από µακριά τους πα-
ράγοντες, σκηνοθέτες, ηθοποιούς κλπ. Ταινίες,
όπως είναι γνωστό από τα ενηµερωτικά
έντυπα, προγράµµατα, προβάλλονται περίπου
200 στις 7 αίθουσες προβολής του φεστιβάλ
που είναι γνωστές σε όλους. Οι ντόπιοι σινε-
φίλ κανονίζουν τις ταινίες που τους ενδιαφέ-
ρουν και πάνε και τις βλέπουν, κυρίως όπως
είδα αυτά τα χρόνια είναι νεολαία, φοιτητές
που λεν, ας πάµε να δούµε καµία ταινία και να
πάρουµε µια γεύση φεστιβάλ. Είµαστε όµως
και εµείς οι επαρχιώτες σινεφίλ που πάµε
όπως και εγώ για µια εβδοµάδα στην Θεσ/νίκη
να δούµε ταινίες. Καταρχήν πρέπει να βρεις
ένα καλό ξενοδοχείο γιατί πρέπει να είσαι ξε-
κούραστος για να δεις όπως εγώ, είκοσι χρό-
νια τώρα, έξη ταινίες την ηµέρα, δηλαδή από
τις 2 το πρωί µέχρι την µία τα µεσάνυχτα.
Όµως εδώ είναι το ερώτηµα, που λέει ο Άµλετ
του Σαίξπηρ. Τι θα διαλέξεις από τις 200 . Και
εξηγούµαι στις 200 είναι οι εξής κύκλοι ταινίων.

1)∆ιεθνές διαγωνιστικόν. 2)Ειδικές
προβολές, 3)Ελληνικές ταινίες του 2008, 4)Τι-
µητικές εκδηλώσεις, 5)Ηµέρες ανεξαρτησίας,
6)Πειραµατικό Φόρουµ. 7)Master Classes,
8)Ματιές στα Βαλκάνια, 9)Αφιέρωµα στην
Μέση Ανατολή, 10)Ελλάδα η επόµενη γενιά,
11)Εκτός συναγωνισµού, 12)Αφιέρωµα στον
φίλο µου Μάνο Ζαχαρία και στους Βέλγους
σκηνοθέτες Ζαν και Λυκ Νταρντεν.

Όµως φέτος υπήρχαν και µπόλικα
µάστερκλας µε παρουσία Όλιβερ Στοούν, του
Εµ. Κουστουρίτσα και του Γιαπωνέζου Τακέσι
Κιτάνο Στην συνέχεια έχουµε ανοιχτές συζη-
τήσεις µε κινηµατογραφικά θέµατα και τέλος
παράλληλες εκδηλώσεις, όπως αφιέρωµα

στον Ζυλ Ντασσέν και την ταινιοθήκη της Ελ-
λάδος.

Περίπου αυτή ήταν η εικόνα του φε-
στιβάλ όλα τα χρόνια που το παρακολουθώ
ανελλιπώς ως καλεσµένος. Έφυγα υπέρ ενη-
µερωµένος αλλά και µε υπερκόπωση αφού
ήθελα µια εβδοµάδα στην Λάρισα για να συ-
νέλθω. Αλλά τι να γίνει µια που είµαι υγιής…
άρρωστος µε το θέµα, που το θεωρό αναγκαίο
όπως το ψωµί. Ίσως οι θεµατικές επαναστά-
σεις του µέλλοντος να µην γίνονται πια για το
ψωµί αλλά για το θέαµα. Οι Ρωµαίοι άρχοντες
το είχαν καταλάβει αυτό, πριν από 1500 χρό-
νια, αυτό που δεν κατάλαβαν ακόµη οι Ρω-
µαίοι Άρχοντες οι δικοί µας δηλαδή. Έτσι οι
εξουσιαστές δεν δώσουν άρτο και θεάµατα
έχουν χαµένο το παιχνίδι της εξουσίας. Οι κι-
νηµατογραφιστές, δηλαδή οι άνθρωποι που
παράγουν το κατεξοχήν λαϊκό και καταναλω-
τικό θέαµα είναι τόσο αναγκαίοι όσο και οι
φουρνάρηδες. Οι κινηµατογραφιστές γνωρί-
ζουν την δύναµη τους, καιρός να την αναγνω-
ρίσει και το επίσηµο κράτος. Και να πάψει να
παίζει το φιλανθρωπικό του ρόλο αφ΄ υψηλού
ή από του χαµηλού, από τα παρασκήνια δη-
λαδή, τον προστάτη του κινηµατογράφου. Η
τέχνη του κινηµατογράφου δεν έχει ανάγκη
από νταβατζήδες..... αλλά από ανθρώπους
που πραγµατικά αντιλαµβάνονται τον ανα-
γκαίο κοινωνικό ρόλο του κινηµατογράφου.
Ενώ τώρα έχουµε χρηµατοδότηση από το Ελ-
ληνικό κέντρο κινηµατογράφου και αυτοί που
είναι στην επιτροπή για να δώσουν τα χρή-
µατα δεν ξέρουν ή δεν αγαπούν τον κινηµατο-
γράφο και έχουν µπερδέψει τον ρόλο ελεύθερη
τέχνη και ελεύθερη οικονοµία. Όµως η οικονο-
µία του Ελληνικού Κινηµατογράφου δεν είναι
ακόµη ελεύθερη.

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ

ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ
ΑΧΑΛΙΝΩΤΟΥ

ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΜΑΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ

Θεόφιλος
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∆εν ξέρω πώς είχε φαντα-
στεί τον ήρωα του ο ‘Ιαν Φλέµινγκ,
δεν έχει δε και καµία ιδιαίτερη σηµα-
σία πλέον. Σηµασία έχει να δούµε
την εξέλιξη του βρετανού πράκτορα
και πως φαντάστηκε η οµάδα της
παραγωγής τον Ντάνιελ Κρεγκ να εν-
σαρκώνει τον θρυλικό Μποντ.

Ο τελευταίος 007 θυµίζει περισσό-
τερο φονικό όπλο, στυγνό δολοφόνο, µηχανή
καταστροφής, παρά τον φλεγµατικό βρετανό
που συνηθίσαµε να βλέπουµε στις προηγούµε-
νες βερσιόν του. Εάν αυτή ήτανε και η επιθυµία
των παραγωγών, αναρωτιέµαι γιατί να µην δω
τις «επικίνδυνες αποστολές», το «πολύ σκλη-
ρός για να πεθάνει» ή τέλος πάντων µια άλλη
περιπέτεια µε ανθρωποκυνηγητό, καταστροφή
supercars,ξύλο, αίµα κ.λ.π. αλλά τον Μποντ της
νέας εποχής;

Τι έχει ο Κρεγκ που τον αποµακρύνει
από το αρχέτυπο; Είναι πολύ «τσαλακωµένος»,
αιµατοβαµµένος, µοχθηρός, σφιγµένος και αγέ-
λαστος. ∆ολοφονεί µε τρόπο βάρβαρο, σχεδόν
πρωτόγονο, λειτουργεί σαν µια µηχανή θανά-
του. Είναι αισθηµατίας, καταδιώκεται από µια
µανία εκδίκησης για το χαµό της αγαπηµένης
του και εµφανίζεται ως τιµωρός(όπως ο Τσαρλς
Μπρόνσον στα φιλµ των 70’ς), ως αγρίµι στο
κλουβί, µε βλέµµα αιµοβόρο και συµπεριφορά
βαµπίρ, αφού µοιάζει να τρέφεται από το αίµα.

Τι δεν έχει η νέα εκδοχή του 007; ∆εν
έχει(πέρα από τη πρώτη σκηνή)τη θρυλική
Aston Martin, αλλά αντ’ αυτής έχει…Ford!(άτι-
µοι διαφηµιστές).∆εν πίνει µαρτίνι, αλλά ένα κο-
κτέιλ πρωτόγνωρο για τα δεδοµένα του
πράκτορα. ∆εν έχει τα απίθανα και ευφάνταστα
gadgets του Mr. Q. ∆υστυχώς, ο Μποντ δεν έχει

ούτε τις ατάκες των προκατόχων του όταν ετοι-
µαζόντουσαν να εξολοθρεύσουν τον αντίπαλο,
αλλά ακόµα και τις στιγµές που τους αγκάλιαζε
ο χάρος. ∆εν έχει τη φινέτσα, την εκνευριστική
µπροστά στον επικείµενο θάνατό τους ψυχραι-
µία, το βρετανικό φλέγµα, δεν είναι µπον-βιβέρ,
δεν φλερτάρει, δεν γοητεύει. Ο 007 δεν είναι κο-
σµοπολίτης, δεν συνδυάζει το τερπνόν(γυναι-
κεία τρόπαια)µετά του ωφελίµου(ολοκλήρωση
αποστολής). Ακόµη και την αιωνίως γοητευµένη
µαζί του Μάνιπένυ, για πρώτη φορά την αφή-
νει δίχως τα γνωστά του πειράγµατα. Είναι δε
και αγενέστατος, αφού για πρώτη φορά, σε
αντίθεση µε ο, τι επιβάλλουν οι καλοί τρόποι σε
ένα τζέντλεµαν όπως ο Μποντ, δεν συστήνεται
στο κοινό και στα µελλοντικά του θύµατα, στε-
ρώντας µας την θρυλική του ατάκα!!!

Οφείλω να αναγνωρίσω ότι εισπρα-
κτικά η νέα ταινία ήτανε η αποδοτικότερη όλων.
Αυτό σηµαίνει ότι την παρακολούθησαν πολ-
λοί. Θα είχε όµως ενδιαφέρον µια έρευνα των
ποιοτικών χαρακτηριστικών των θεατών της.
Και η γνώµη όσων µεγάλωσαν µε τον βρετανό
σε κάποιο τοίχο του δωµατίου τους. ∆έχοµαι ότι
ο Μποντ σε κάθε εποχή αντιπροσώπευε κάτι
διαφορετικό. Είναι άραγε ο αιµοδιψής Κρεγκ
µια εκδοχή του 007 που αντικατοπτρίζει την
εποχή µας; Εάν η παραγωγός εταιρία θέλει να
προσελκύσει νέο κοινό, να ξεγυµνώσει τον
ήρωα από τα χαρακτηριστικά που έκαναν γε-
νιές σινεφίλ να τον αγαπήσουνε και να τον µε-
ταλλάξει σε φονικό όπλο, µένει να το δούµε.

Θεωρώ κακή παρένθεση την παρου-
σίαση του Μποντ µε τον συγκεκριµένο τρόπο. Ο
πράκτορας 007, πάντα στη υπηρεσία της αυτού
µεγαλειότητος, για την επικράτηση του καλού
απέναντι στις δυνάµεις που υπονοµεύουν την
παγκόσµια τάξη, θα πρέπει να πίνει µαρτίνι-
ανακατεµένο, όχι χτυπηµένο- και πάντα να συ-
στήνεται µε το δικό του, µοναδικό τρόπο. Στο
κάτω κάτω, his name is Bond, James Bond.

Μ. Σίµος

Από τη σύλληψη
στη δηµιουργία

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι
να καταδείξει την ευκολία της δηµιουργίας µιας
ερασιτεχνικής ταινίας αλλά και να δώσει το
ερέθισµα στα νέα παιδιά να καταπιαστούν µε
αυτήν, εν όψει του 1ου µαθητικού φεστιβάλ
ταινιών µικρού µήκους που διοργανώνει το
ηλεκτρονικό περιοδικό Artfools και στο οποίο
συµπράττει και ο Cineparmenos. Από τη µεριά
µας θα σας παρουσιάσουµε τη δική µας
εµπειρία από την πρώτη µας ταινία µε τίτλο
«5Μ2».

Εν αρχή ην η ιδέα. Κατατέθηκαν,
λοιπόν, αρκετές ιδέες στο τραπέζι µε ποικίλη
θεµατολογία απ’ την καθηµερινότητά µας, από
επιθυµίες µας που θα θέλαµε να γίνουν πράξεις
µέσα από µια ταινία, από αποκυήµατα της
φαντασίας µας, από ερεθίσµατα για τα κακώς
κείµενα που συµβαίνουν γύρω µας και µας
αφορούν όλους.
Ερεθίσµατα τα οποία µας προτρέπουν να τα
στηλιτεύσουµε µετουσιώνοντάς τα σε ταινία
σαν φωνή διαµαρτυρίας

Τελικά, προκρίθηκε µία ιδέα από την
καθηµερινότητά µας. Πρόκειται για µια παρέα
5 φίλων οι οποίοι σχεδιάζουν να παίξουν
µπάλα. Σαν θεµατολογία είναι απλή, όµως
µέσα από τους ήρωες σκιαγραφούµε
χαρακτηριστικούς τύπους της διπλανής πόρτας
, όπως τον καταδυναστευµένο σύζυγο, τον
κοµπορρήµων γυναικοκατακτητή, τον τεµπέλη
νέο, τον βιοπαλαιστή ντιλιβερά κτλ.

Έπειτα, πρέπει να γραφτούν οι
διάλογοι. Μία εύκολη, σχετικά, διαδικασία. Οι
διάλογοι πρέπει να αποδοθούν όπως ακριβώς
λαµβάνουν χώρα στις καθηµερινές µας
συναλλαγές, χωρίς µεγαλοστοµίες και
βερµπαλισµούς αλλά µε λέξεις απλές και
κατανοητές.

Μετά, ακολουθεί το γύρισµα. Μια
βιντεοκάµερα αρκεί. Καταγράφει αρκετά καλά
και ικανοποιεί τις ανάγκες του σκηνοθέτη. Για
τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία, όπως γύρισµα,
γωνίες λήψης, µοντάζ κτλ. µπορείτε να
ενηµερωθείτε από τα σεµινάρια που θα
υλοποιήσει ο Cineparmenos στα πλαίσια του
µαθητικού φεστιβάλ για τα οποία θα
ενηµερωθείτε απ’ την ιστοσελίδα µας

Εν κατακλείδι, η δηµιουργία µιας
ταινίας δεν είναι κάτι δύσκολο, τουλάχιστον όχι
τόσο όσο ακούγεται. Χρειάζεται φαντασία,
µεράκι και στοιχειώδεις γνώσεις σκηνοθεσίας.
Παρακολουθήστε, λοιπόν, ταινίες στην οθόνη
σας όχι όµως πάντα των άλλων αλλά και τις
δικές σας! Από µας, καλά γυρίσµατα.

∆ιάτο®ος



5η

“Από την αυγή του χρόνου προερ-
χόµαστε, µετακινούµαστε σιωπηλά από
αιώνα σε αιώνα. Κανείς δεν γνώριζε ότι
υπήρχαµε ανάµεσα σας, µέχρι αυτή την
στιγµή……”

Με την φράση αυτή, ειπωµένη από
την βαθιά και σαγηνευτική φωνή του Sean
Connery ξεκινούσε µια από τις πιο κλασικές
πλέον ταινίες φαντασίας της δεκαετίας του 80’,
το “Highlander ο αθάνατός”, σε σκηνοθεσία
Russell Mulcahy και βασισµένο σε µια ιστορία
του Gregory Widen.

O Connor MacLeod (Christopher
Lambert) ζει στα Highlands της Σκωτίας κάπου
στο 1536. Πληγωµένος θανάσιµα στην διάρ-
κεια µιας µάχης µεταφέρεται στο χωρίο του
όπου απλά διαπιστώνεται ο θάνατος του. Ως
εκ θαύµατος αναρρώνει πλήρως. Κυνηγηµένος
από τους συγγενείς του µε τη κατηγορία ότι έχει
συνάψει συµφωνία µε τoν Σατανά, φεύγει µα-
κριά και ζει αποµονωµένος χωρίς να γνωρίζει
το τι πραγµατικά είναι. ∆έχεται τότε την επί-
σκεψη του Juan Sanchez Villa-Lobos Ramírez
(Sean Connery) που του φανερώνει την αλή-

θεια. Είναι αθάνατος, δεν µπορεί να πεθάνει,
εκτός και αν κάποιος του πάρει το κεφάλι.
Υπάρχουν χιλιάδες όµοιοι του που µάχονται
µεταξύ τους µε σκοπό να µείνει µόνο ένας. Έχει
έρθει να τον εκπαιδεύσει για να µπορέσει να
αντιµετωπίσει τον δυνατότερο και πιο αδίστα-
κτο από όλους τους αθάνατους, τον The Kurgan
(Clancy Brown),

Ένα αδύναµο σενάριο µε πολλά
κενά και ερωτήµατα στα οποία δεν δόθηκε ποτέ
απάντηση και ένας αδύναµος Lambert, που
είναι να απορεί κανείς πως µπόρεσε και έγινε
ηθοποιός είναι τα στοιχεία που οδήγησαν σε
µια γενικά µέτρια ταινία. Αντίθετα η ερµηνεία
του Sean Connery, τα αξέχαστα τραγούδια των
Queen, η σκηνοθετική πρωτοτυπία της µετα-
φοράς από το παρελθόν, όπου βλέπουµε το ξε-
κίνηµα της ζωής του ήρωα, προς το µέλλον,
όπου ζει στην σύγχρονη Νέα Υόρκη και η απο-
µυθοποίησης του δώρου της αθανασίας µέσα
από τις προσωπικές στιγµές του Connor
MacLeod είναι αυτά που κράτησαν ζωντανό το
µύθο του αθάνατου έως σήµερα.

Το δώρο της αθανασίας, πολλές
ζωές να “σκοτώσεις” και ο χρόνος δεν είναι
πλέον εχθρός σου αλλά ένας περαστικός που
δεν µπορεί να σε αγγίξει. Πολλές οι δυνατότη-
τες και πολλά να δεις που µια ζωή δεν θα ήταν
αρκετή. Αλλά ο χρόνος κυλάει για όλους τους
άλλους, για τους φίλους σου, για την γυναίκα
που αγάπησες και που την βλέπεις µέρα µε την
µέρα να γερνά και κάποια στιγµή σε αφήνει
για πάντα. Τότε ο χρόνος στέλνει τον καλύτερο
του φίλο την µοναξιά να σου θυµίσει πως κα-
νείς δεν µπορεί να ξεφύγει. Και το δώρο γίνεται
κατάρα.

“Who wants to live forever” τραγουδά
ο Freddie Mercury καθώς ο ήρωας βλέπει την
γυναικά του να γερνά, την κρατά στην αγκαλιά
του όταν αφήνει την τελευταία της πνοή και
φεύγει µακριά παραδίνοντας στις φλόγες το
σπίτι του, το παρελθόν του.

Ακολούθησε το Highlander II: The
Quickening(1991) η δεύτερη συνέχεια και το

Highlander: The Final Dimension(1994) η τρίτη
και τελευταία ταινία µε πρωταγωνιστή τον
Lambert, ο οποίος δε θέλησε να παίξει σε τη-
λεοπτική σειρά µε κεντρικό θέµα την ζωή του
Highlander στην σύγχρονη εποχή. Ο Duncan
MacLeod (Adrian Paul) πήρε την θέση του και
επιτέλους ο ήρωας µπόρεσε να κρατήσει το
σπαθί του σαν πραγµατικός µονοµάχος. Στην
τέταρτη ταινία µε πρωταγωνιστή των Adrian
Paul, µε τίτλο Highlander: Endgame, ο Connor
MacLeod πεθαίνει οικιοθελώς, κουρασµένος
και απογοητευµένος από την άσκοπη ζωή του
έχοντας πάντα στο µυαλό του αγαπηµένους αν-
θρώπους που είχε αποχαιρετήσει εδώ και
πολλά χρόνια. Τελικά ο χρόνος µπορεί να άρ-
γησε αλλά τελικά τον έφτασε….

Το 2007 προβλήθηκε το Highlander:
The Source, η πέµπτη συνέχεια ενώ ανακοι-
νώθηκε πως σχεδιάζεται το Remake της πρώ-
της ταινίας του 1986. Τέλος τον ∆εκέµβριο του
2008 η Eidos θα κυκλοφορήσει ένα παιχνίδι
εµπνευσµένο από τις ταινίες αλλά και την τη-
λεοπτική σειρά του Highlander.

“elessar”

ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ
Κοινωνική – Γαλλία 2008, Σκηνοθεσία: Laurent Cantet, Σενάριο:
FrancoisBegaudeau, Ηθοποιοί: Francois Begaudeau ∆ιάρκεια: 128΄

Χρυσός Φοίνικας σε γαλλικό πολυφυλετικό σχολείο µε µια
ταινία γροθιά στο ρατσισµό αλλά και στο δικό µας εκπαιδευτικό σύ-
στηµα. Βλέπουµε ένα σχολείο µε ενεργούς µαθητές, εκπαιδευτικούς, γο-
νείς και µια κοινωνία που προσπαθεί να καταλάβει τα στραβά της και
προβληµατίζεται µε τα λάθη της προσπαθώντας να βρει το δρόµο της
οµαλής και δίκαιης συνύπαρξης των πολιτών της χωρίς διακρίσεις ή
πρακτικές ένδειξης ρατσισµού. Βλέπουµε καθηγητές να ενδιαφέρονται
για την εξέλιξη και την πρόοδο των µαθητών τους, βλέπουµε µαθητές να
συµµετέχουν στη ζωή του σχολείου τους και να διαµαρτύρονται ευθέως
για τα στραβά της κοινωνίας µέσα και έξω από το σχολείο χωρίς να κλεί-
νουν τα µάτια τους σε αδικίες και αποκλεισµούς. Βλέπουµε ενεργούς
τους γονείς στο σχολείο να συζητούν σε τακτικές συνελεύσεις µε καθη-
γητές και παιδιά. Οι καθηµερινές καταστάσεις και τα προβλήµατα του µα-
θητικού κόσµου παρουσιάζονται µε ρεαλισµό και καλή σκηνοθεσία αλλά
και µε τους νεαρούς ηθοποιούς – µαθητές να αποδίδουν άψογα.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ



6η

Changeling – H ανταλλαγή.
Η καινούργια ταινία του

Clint Eastwood (σκηνοθεσία)
µε πρωταγωνίστρια την
Angelina Jolie. Η ταινία αναµέ-
νεται να είναι υποψήφια για

µερικά από τα γνωστότερα κινηµατογρα-
φικά βραβεία που έρχονται. ∆ιαδραµατί-
ζεται στο Λος Άντζελες του 1920, όπου
µια γυναίκα ξαναβρίσκει τον χαµένο γιό
της αλλά έχει πλέον σοβαρές αµφιβολίες
για το αν είναι πράγµατι το δικό της
παιδί. Εξ’ αιτίας αυτών των αµφιβολιών,
οδηγείται για νοσηλεία σε ένα ψυχιατρικό
ίδρυµα. Όντας πεπεισµένη ότι κρύβεται
κάποια κυβερνητική διαπλοκή πίσω από
την όλη ιστορία, οδηγεί την υπόθεση στα
δικαστήρια.

Four Christmases – Χριστούγεννα στα
τέσσερα.

Η ταινία αφορά ένα ζευγάρι
(Vince Vaughn – Reese
Witherspoon) που θέλει να ξεφύ-
γει από την υποχρέωση να επι-
σκεφτεί τους γονείς του τις

ηµέρες των Χριστουγέννων και ετοιµάζε-
ται να “αποδράσει” σε κάποιο εξωτικό
προορισµό. Για κακή τους τύχη, το αερο-
δρόµιο κλείνει λόγω κακοκαιρίας και απο-
καλύπτεται το σχέδιο τους. Σαν να µην
έφτανε αυτό δεν έχουν να επισκεφτούν
µόνο δύο σπίτια αλλά …τέσσερα, καθότι
οι γονείς τους είναι χωρισµένοι και µε
νέες οικογένειες. Φυσικά κάθε οικογένεια
έχει τα δικά της περίεργα χαρακτηρι-
στικά…. Κωµωδία που δεν ενθουσιάζει

Bolt.
Μια ταινία της Walt Disney για όλη

την οικογένεια. Πρωταγωνι-
στής της ταινίας είναι ένας
διάσηµος σκύλος και συν-πα-
ρουσιαστής ενός τηλεοπτικού
σόου που καταγράφει υψηλά

νούµερα τηλεθέασης χάρις στα απίστευτα
κόλπα του. Κατά λάθος όµως χάνει το
αφεντικό του και βρίσκεται να περιφέρε-
ται στους δρόµους της Νέας Υόρκης. Εκεί
θα πρέπει µε την βοήθεια των καινούρ-
γιων τετράποδων φίλων του, να ξαναβρεί
το σπίτι του και να επιστρέψει στο αφε-
ντικό του.

Madagascar 2 Escape 2 Africa.
Η συνέχεια της εκπληκτι-

κής ταινία κινουµένων σχεδίων
µε ήρωες τον Alex το λιοντάρι
και την παρέα του οι οποίοι ξε-
κινούν να φύγουν από την Μα-

δαγασκάρη αλλά καταλήγουν στην άγρια
Αφρική. Εκεί ο Alex θα συναντήσει την
υπόλοιπη οικογένεια του και θα ανακαλύ-
ψει µέσα από πολύ αστείες καταστάσεις
τι σηµαίνει “επιστροφή στις ρίζες”. Μια
ταινία που αποτελεί “νόµιµη” δικαιολογία
για έναν ενήλικο που θέλει να παρακο-
λουθήσει µια παιδική ταινία αλλά ντρέπε-
ται. Πρεµιέρα 18 ∆εκεµβρίου.

RockNRolla
Ένας ρώσος µαφιόζος

στήνει µια κοµπίνα µε ακίνητα
η οποία ελκύει διάφορα µέλη
του υπόκοσµου του Λονδίνου
που είναι αποφασισµένα να

διεκδικήσουν µέρος της πίτας. Ανάµεσα
τους ένας διάσηµος σταρ βουτηγµένος
στα ναρκωτικά (Gerald Buttler). Ο Guy
Ritchie µας συνήθισε σε εκπληκτικές ται-
νίες µε θέµα τον βρετανικό “υπόκοσµο”
(Snatch, ∆υο καπνισµένες κάνες). Οι θαυ-
µαστές του θα επιλέξουν την ταινία ελπί-
ζοντας να “τριτώσει” το καλό µε τις ταινίες
του είδους. Πρεµιέρα 4 ∆εκεµβρίου

The Spirit
Ο πασίγνωστος πλέον

Frank Miller (300, Sin City) ανα-
λαµβάνει για πρώτη φορά και
την σκηνοθεσία σε ταινία που
βασίζεται στα comics του. Σε

αυτήν του την προσπάθεια, βασίζεται σε
ένα εκπληκτικό καστ (Samuel L. Jackson,
Scarlett Johanson, Eva Mendez). Η
πλοκή της ταινίας περιστρέφεται γύρω
από ένα πρωτάρη αστυνοµικό που χάνει
την ζωή του, αλλά επιστρέφει από τους
νεκρούς για πολεµήσει το έγκληµα στις
σκιές του Central City, µε κύριο αντίπαλο

του µια εγκληµατική φυσιογνωµία µε το
όνοµα Octopus (Samuel L. Jackson). Οι
πιστοί του είδους θα ικανοποιηθούν από-
λυτα.

Valkyrie
Πρόκειται για µια εξαιρε-

τικά ενδιαφέρουσα ταινία από
ιστορική κυρίως άποψη, καθότι
βασίζεται στην αληθινή ιστορία
της πιο γνωστής απόπειρας

δολοφονίας κατά του Χίτλερ. Ένας αξιω-
µατικός του γερµανικού στρατού (τον
υποδύεται ο Tom Cruise) επιλέγεται για
να οργανώσει και να εκτελέσει ένα σχέδιο
δολοφονίας. Η απόπειρα πραγµατοποιή-
θηκε στις 20 Ιουλίου του 1944 στο υπαί-
θριο στρατηγείο του Χίτλερ κατά την
διάρκεια µιας συνάντησης µε το επιτελείο
του, αλλά ήταν ανεπιτυχής, στερώντας
από τους πολιτικούς του αντιπάλους την
δυνατότητα να τον ανατρέψουν και να
τερµατίσουν τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο.

The curious case of Benjamin Button
Ο ήρωας της ταινίας (Brad

Pitt) γεννήθηκε κάτω από ασυ-
νήθιστες καταστάσεις. Καθώς
όλοι γύρω του γερνάνε, αυτός
µεγαλώνει ανάποδα (γίνεται

νεότερος!) µε αποτέλεσµα να δυσκολεύε-
ται να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της
καθηµερινής του ζωής. Μια ταινία σε σκη-
νοθεσία του εξαιρετικού David Fincher
(Se7en, Fight Club) µε πρωτότυπο σενά-
ριο, πράγµα εξαιρετικά σπάνιο στον κι-
νηµατογράφο πλέον και εκπληκτικά
οπτικά εφέ στο πρόσωπο του πρωταγω-
νιστή, που αξίζει να δείτε.

Seven Pounds
Ο πρωταγωνιστής της

ταινίας βρίσκεται στα πρό-
θυρα της αυτοκτονίας, εξ’ αι-
τίας της εµπλοκής του σε ένα
ατύχηµα που στοίχισε τις

ζωές εφτά ανθρώπων. Στο πρόσωπο µιας
γυναίκας (Rosario Dawson) που θέλει να
τον βοηθήσει να ξεπεράσει την θλίψη του,
βρίσκει ένα λόγο για να µην το κάνει.
Γιατί να την δείτε; Απλούστατα, τον τε-
λευταίο καιρό ο Will Smith έχει πρωταγω-
νιστήσει σε παταγώδεις αποτυχίες (I am
Legend, Hancock) µε µεγάλη αµοιβή
όµως. Ευκαιρία για εξιλέωση, µε µια σο-
βαρή ταινία λοιπόν από τον σκηνοθέτη
της ταινίας Pursuit of Happyness (Το κυ-
νήγι της ευτυχίας). Πρεµιέρα 26 Φεβρου-
αρίου

vasgko

Μερικές από τις
ταινίες που προβάλλονται

αυτές τις ηµέρες στους
κινηµατογράφους, είτε

πρόκειται να έρθουν
προσεχώς, είτε αξίζει

πραγµατικά να τις
περιµένετε :
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Τις ηµέρες των
Χριστουγέννων οι µέρες

αργίας είναι αρκετές ώστε
να τις εκµεταλλευτούµε και

να δούµε κάποιες ταινίες
που έχουν σχέση µε τα

Χριστούγεννα.
Γι’ αυτό οι

Cineπαρµένοι θυµούνται και
προτείνουν ταινίες µε

άρωµα Χριστουγέννων.

A Christmas Carol (1984), µε τον George
C. Skot
Μεταφορά του κλασικού µυθιστορήµατος
του Ντίκενς µε τον Skot να ενσαρκώνει
υποδειγµατικά τον κακόψυχο Σκρούτζ.
Ελπιδοφόρο µήνυµα για όσους βλέποντας
τον πρωταγωνιστή, θα θυµηθούν κάτι από
τον εαυτό τους.

Μ. Σίµος

Το κοριτσάκι µε τα σπίρτα (2006)
Μια συγκινητική µικρού µήκους ταινία
κινουµένων σχεδίων της Disney βασισµένη
στο κλασσικό παραµύθι του Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν. Προβληµατίζει για την
περιθωριοποίηση και αποµόνωση
συνανθρώπων µας που αυτές τις ηµέρες το
βιώνουν πιο έντονα. Σχεδιάστηκε αρχικά για
την “Φαντασία 2006», αλλά τελικά δεν
συµπεριλήφθηκε.

tomasfotop

Muppets Christmas Carols (1992)
Οι γνωστές πάνινες κούκλες του Muppet
Show σε µια ακόµη ξεκαρδιστική ταινία µε
τον Gonzo και το µικρό ποντικάκι Rizo στα
καλύτερα τους.

elessar

Γκρέµλινς (1984)
Η ταινία που µου έρχεται στο µυαλό πάντα
τα Χριστούγεννα είναι τα «Γκρεµλινς». Αν
και δεν έχει σχέση µε τα Χριστούγεννα
σίγουρα θα λατρέψετε και θα γελάσετε µε τα
«χαριτωµένα» αυτά πλασµατάκια.

Μπάµπης

Love Actually (2003) του Richard Curtis
Είναι µια γλυκιά και ευαίσθητη ταινία που
βλέπεται ευχάριστα από όλη την οικογένεια
αλλά κυρίως για το φοβερό της soundtrack.

Ευη Μπεκίρη

Ο Τσάρλυ και το εργοστάσιο σοκολάτας
του Willy Wonka (2005)
Μια «γλυκιά» ιστορία για όσους αγαπούν
την σοκολάτα και θέλουν για λίγο να
νιώσουν µικρά παιδιά.

Θεόφιλος

Χριστουγεννιάτικος Εφιάλτης (1993)
Μια ιστορία κινουµένων σχεδίου του Tim
Burton, όπου ο βασιλιάς της πόλης του Hal-
loween ανακαλύπτει την πόλη των
Χριστουγέννων.

elessar

Scrooged (1988)
Η κλασική χριστουγεννιάτικη ιστορία σε µια
πιο σύγχρονη εποχή µε τον Bill Murray στον
ρόλο ενός κακού παραγωγού τηλεόρασης.

∆ιάτο®ος

It's a Wonderful Life (1946)
Μια από τις καλύτερες χριστουγεννιάτικες
ιστορίες, σε σκηνοθεσία Φρανκ Κάπρα, µε
τον Τζέιµς Στιούαρτ στο ρόλο ενός
απογοητευµένου από την ζωή
επιχειρηµατία.

elessar

Το Πολικό Express (2004)
Την παραµονή των Χριστουγέννων, ένα
τεράστιο ατµοκίνητο τρένο σταµατάει έξω
από την πόρτα ενός αγοριού που έχει πάψει
να πιστεύει στον Αϊ Βασίλη.

Έυα
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Τι είναι Τέχνη ;

Φαντάζοµαι πως οι περισσότεροι άν-
θρωποι , όταν ακούν την λέξη τέχνη , έχουν στο
µυαλό τους κάτι συγκεχυµένο . Όµως είναι σί-
γουροι πως σε αυτήν περιλαµβάνεται το θέατρο
, η µουσική , η ζωγραφική και η λογοτεχνία .

-Αυτός που ασχολείται µε την τέχνη
πως ονοµάζεται ;

-Ηθοποιός ; Ζωγράφος ; Λογοτέχνης
; Σκηνοθέτης ;

-∆εν θα έπρεπε η ενοποίηση των «τε-
χνών» σε µία λέξη , που προφανώς έγινε για
πρακτικούς λόγους, να προκαλούσε και τη δη-
µιουργία µιας λέξης γι’ αυτούς που ασχολούνται
µαζί της ;

-Υπάρχει .Είναι τεχνίτης .
-Είναι ο τραγουδιστής τεχνίτης ;
Πως συµβαίνει και αντιδράει το σκε-

πτικό µας σε κάτι τόσο απλό . Πώς γίνεται µέσα
µας , τέχνη να σηµαίνει δύο πράγµατα ταυτό-
χρονα ; Από τη µία έχουµε το παραγόµενο
προϊόν από έναν µάστορα και από την άλλη την
«διανοούµενη» δηµιουργία την οποία καλούµε
τέχνη (το επίτευγµα ενός επιστήµονα δεν µας έρ-
χεται καθόλου στο νου ). Η ακρίβεια στην ελλη-
νική γλώσσα , όπως και η δυναµική της
δηµιουργίας κατάλληλων λέξεων µας δείχνουν
πως υπάρχει µοναδική αντιστοιχία µεταξύ λέ-
ξεων και ερµηνείας αυτών . Άρα, είναι επιβεβλη-
µένο ένα ξεκαθάρισµα .

Τη σηµερινή εποχή αποκαλούµε
«καλές τέχνες» ένα µικρό µέρος από το σύνολο
των τεχνών . Γιατί όµως ξεχωρίζουν κάποιες , οι
οποίες ονοµάζονται «καλές», εις βάρος κάποιων
άλλων ; Θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε πως
κάποιοι «καταξιωµένοι» έκαναν µε βάση ορθά
κριτήρια το διαχωρισµό . Όµως και παλιότερα
υπήρχαν άλλοι διαχωρισµοί που δεν είναι ίδιοι
. Με την επικράτηση του χριστιανισµού στο Βυ-
ζάντιο γύρω στον 6ο αιώνα µ.Χ. φτιάχτηκε ένα
άλλο υποσύνολο τεχνών που το αποκαλούσαν
«Εφτά ελευθέριες τέχνες» . Αποτελούνταν από
τη Γραµµατική , τη Ρητορική ,τη ∆ιαλεκτική ,την
Αριθµητική , τη Γεωµετρία , την αστρονοµία και
τη Μουσική .Χωρίστηκαν από τον Κασσιόδωρο
και τον Βοήθιο στο λεγόµενο Trivium οι τρεις
πρώτες και Quatrivium οι τέσσερις τελευταίες .
Σίγουρα υπάρχουν κι άλλοι διαχωρισµοί .Ποιος
είναι ο πιο σωστός ;

Ας προσπαθήσουµε να απαντήσουµε
δίνοντας έναν ορισµό για την τέχνη . Αρχικά πρέ-
πει να µάθουµε τι σηµαίνει τέχνη . Η λέξη αυτή
προκύπτει από το ρήµα τίκτω , το οποίο σηµαί-
νει γεννάω , παράγω , δηµιουργώ , βγάζω κάτι
από µέσα µου .
Οπότε τέχνη είναι οποιαδήποτε δραστηριότητα
δηµιουργεί κάτι .
( «ποιείν τι κατά κανόνα » έγραφε ένα ετυµολο-
γικό λεξικό )

Μήπως πρέπει να τη χωρίσουµε σε

δύο κατηγορίες ανάλογα µε το αν το παραγόµενο
αποτέλεσµα είναι πνευµατικός µόχθος ή σωµα-
τικός ; (δεν αναφέρω χειρονακτικός , γιατί υπάρ-
χουν δηµιουργήµατα χωρίς την ανάµιξη χεριών
) ∆εν υπάρχει διαφωνία , η κατηγοριοποίηση
συµβάλει στην καλύτερη αντιµετώπιση των επι-
µέρους τµηµάτων . Το σηµαντικό είναι ότι και τα
δύο κοµµάτια προέρχονται από κοινή πηγή .

Επίσης θα ήταν ωφέλιµη µία κατηγο-
ριοποίηση των προϊόντων της τέχνης µε βάση το
πέρασµα στην ανθρωπότητα ορθών ή όχι µη-
νυµάτων µέσα απ’ αυτά .Ή ακόµα αν θα έπρεπε
ή όχι να περνάνε µηνύµατα και τι είδους . Θα
ήταν για παράδειγµα , τέτοια ώστε να διαµορ-
φώσουν το ήθος των ανθρώπων ; το πατριωτικό
τους σθένος ; την πολιτική τους άποψη (π.χ.
στρατευµένη λογοτεχνία) ;

Ήδη , όπως καταλάβατε ή γνωρίζετε
υπάρχει µία κατηγοριοποίηση ( πως θα µπο-
ρούσε να µην υπάρχει ). Το να διευρυνθεί φα-
ντάζοµαι πως είναι µία επίπονη διαδικασία ,
που απαιτεί συνεργασία πολλών ανθρώπων
από διαφορετικές τέχνες . Βέβαια είναι ένα εντε-
λώς άλλο θέµα , αν µια τέλεια κατηγοριοποίηση
θα ήταν ωφέλιµη τόσο στις ίδιες τις τέχνες , όσο
και στους ανθρώπους .

∆εν είναι λίγο περίεργο πως έχουν
γραφτεί αρκετές γραµµές περί τέχνης και δεν έχει
αναφερθεί ακόµα η οµορφιά , το ωραίο ; Η τέχνη
από µόνη της είναι µία πορεία .Όσο πιο πολύ
την ακολουθούµε , τόσο κατακτούµε τη µία
γραµµή µετά την άλλη στη διαβάθµιση του
ωραίου . Ο άνθρωπος έχει µέσα του τη δηµι-
ουργία και την κρίση περί άσχηµου και όµορ-
φου , η οποία κατευθύνεται από τον πολιτισµό
που αυτός ζει . Άρα όταν φτιάχνει κάτι προσπα-
θεί , όταν δεν επεµβαίνουν άλλοι παράγοντες
π.χ. εξαναγκασµός , το δηµιούργηµα του να είναι
όσο το δυνατόν πιο τέλειο . ∆εν µπορώ να φα-
νταστώ κάποιον που θέλει να φτιάξει κάτι , π.χ.
έναν κήπο , να φυτεύει άτακτα δέντρα , οπωρο-
φόρα και λουλούδια µαζί ή κάποιον που θέλει
να ζωγραφίσει να πετάει απλά τα χρώµατα

πάνω στον καµβά .
Η απορία που εύλογα θα υπάρξει

είναι : πώς και δεν βγαίνουν υπέροχα όσα κά-
νουµε ; Η απάντηση βασίζεται στην δυσκολία
επίτευξης του στόχου . Πρώτα πρώτα πρέπει σε
πολλές περιπτώσεις να συναγωνιστούµε και να
ξεπεράσουµε ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί
πριν από εµάς . Επίσης είναι απαραίτητο να
γνωρίζουµε τα χαρακτηριστικά του ωραίου . (αν
κάποιοι δυσπιστούν και αναφέρουν πως δεν
υπάρχουν «συνταγές» για να είναι κάτι όµορφο,
ας διαβάσουν τα στοιχεία κατασκευής του Παρ-
θενώνα ή τον τρόπο µε τον οποίο χώρισε ο Πυ-
θαγόρας τους εύηχους από τους άλλους ήχους .
∆έχοµαι ότι δεν γνωρίζουµε όλα τα χαρακτηρι-
στικά της οµορφιάς , όµως ξέρουµε αρκετά και
µπορούµε να βρούµε κι άλλα) Ακόµα χρειάζεται
να έχουµε τη δεξιοτεχνία , το συναισθηµατικό
πλούτο , την τέλεια συλλογιστική , την καλλιφω-
νία ή άλλα χαρακτηριστικά που είναι συνυφα-
σµένα µε συγκεκριµένες τέχνες . Επιπρόσθετα
,τις περισσότερες φορές χρειάζεται να µπουν σε
εφαρµογή στοιχεία του χαρακτήρα , όπως η
υποµονή , η επιµονή , η επιπολαιότητα , ο αυ-
θορµητισµός , προσήλωση και άλλα , ώστε να
φανεί το εγχείρηµα .

Ένα παράδειγµα θα διαφωτίσει
κάπως την κατάσταση . Ας υποθέσουµε πως ο
Κώστας θέλει να φτιάξει ένα άγαλµα από µάρ-
µαρο , το οποίο να παριστάνει έναν άνδρα
γυµνό. Προϋπόθεση είναι να γνωρίζει την επε-
ξεργασία του µαρµάρου . Να µπορεί να κάνει
υπολογισµούς , ώστε να αποδώσει σωστά τις
αναλογίες του σώµατος , όπως επίσης και για
να στηρίζεται αυτό όρθιο . Χωρίς να είµαι γλύ-
πτης , νοµίζω πως έτσι θα κατασκευαστεί ένα
τετριµµένο άγαλµα . Ποια είναι εκείνα τα στοι-
χεία που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη , ώστε
το κατασκεύασµα του Κώστα να είναι πολύ πιο
όµορφο και να ξεχωρίζει από τα άλλα ; Μήπως
θα έπρεπε να σκαλίσει την πέτρα µε µεγαλύτερη
δεξιοτεχνία ; Μήπως θα έπρεπε να ασχοληθεί µε
την ανατοµία του ανθρώπινου σώµατος ;
Μήπως θα έπρεπε να γνωρίζει κατάλληλες ανα-
λογίες ,π.χ. τη χρυσή τοµή ; Εκτός από τη γνώση
θα χρειαζόταν και κατάλληλη εφαρµογή . ∆η-
λαδή θα ήταν απαραίτητο να γνωρίζει σχετικά
καλά αρκετές επιστήµες όπως τις έχουµε χωρί-
σει σήµερα και η εξάσκηση να είναι εφάµιλλη
των γνώσεών του . Όλα τα παραπάνω µπορούν
να δώσουν ένα πολύ καλό αποτέλεσµα . Για τη
δηµιουργία ενός αριστοτεχνήµατος απαιτείται
και κάτι παραπάνω .

Συνοψίζοντας , τέχνη είναι η δηµιουρ-
γία . Ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι µε αυτή .
Λίγοι έχουν το µεράκι και ονοµάζονται καλλιτέ-
χνες , είτε αυτοί είναι µαραγκοί , είτε φυσικοί ,
είτε τραγουδιστές , είτε οτιδήποτε άλλο . Όµως
ελάχιστοι έχουν την εσωτερική δύναµη , τις γνώ-
σεις και την ιδιοφυΐα για να αφήσουν αρι-
στουργήµατα.

Nikos
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ΜΗ∆ΕΙΑ
Χοροθέατρο
Σκηνοθ.-χορογρ: ∆. Παπαϊωάννου
Χορεύουν: Ευαγγ. Ράντου, Γ. Νικολαΐδης,
‘Α. Σερβετάλης, Κ. Λιόντου, Φ. Παπαδό-
πουλος.
Σκην.: Ν. Αλεξίου.
Σχεδ. & σύνθεση ήχων: Coti K.
Art direction-κοστ.:
∆. Παπαϊωάννου, Θ. Παπαστεργίου.
Γλυπτική: Ν. ∆ιονυσάτος.
Φωτισ.: Αλ. Γιάνναρος.
∆ιάρκεια 80’

Ότι και να πει κανείς για το χορο-
θέατρο του Παπαϊωάννου θα είναι λίγο. Πα-
ρακολούθησα στο ΠΑΛΛΑΣ ( Βουκουρεστίου
5, Αθήνα ) µια παράσταση γεµάτη συµβολι-
σµούς που ξεχείλιζε έµπνευση και µαγεία,
πάθος και ευαισθησία. Οφείλω να αναφέρω
ότι ήταν ένα έργο τέχνης παγκόσµιας εµβέ-
λειας. Καθένας που γνωρίζει την ιστορία της
Μήδειας δεν µπορεί παρά να υποκλιθεί στον
δηµιουργό της παράστασης. Με την πρωτα-
γωνίστρια να ενσαρκώνει µια Μήδεια που
ταλαντεύεται µε εκπληκτική χορογραφία µε-
ταξύ του απόλυτου πάθους – που ποτέ δεν
άγγιξε εν ζωή – και του εχθρικού και επικίν-
δυνου χαρακτήρα της που πάντα έκρυβε
µέσα της, µένεις άφωνος από την ευρηµατι-
κότητα και τη φαντασία του Παπαϊωάννου.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Χαρακτηρίστηκε η Ελληνίδα P.J. Harvey, η Ελληνίδα Lilly Allen. Είναι η δική µας Monica,
Μόνικα Χριστοδούλου. Η νέα αποκάλυψη της ελληνικής σκηνής. Πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα 7’’
split single στη Θεσσαλονικιώτικη Gracetone Recordings και είχαµε την τύχη να την ακούσουµε εδώ
στην πόλη µας στον Μύλο. Ερωτικοί οι στίχοι των τραγουδιών της και µαγευτικοί οι ήχοι τους γε-
µάτοι µε πνευστά και έγχορδα συνοδευόµενα από µια πολύ δουλεµένη αλλά και χαρισµατική φωνή
από µια αγνή και εύθραυστη ψυχή. Περιµένουµε µε αγωνία τις νέες της δουλειές.

Μπεκίρη M
o

n
ic

a

“ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ”

Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
Μπροστά στο φάσµα της

επερχόµενης κατά τα ειωθότα
µελαγχολίας, αδυνατώ να συγκροτήσω
τις σκέψεις µου και να τις βάλω σε σειρά.
Το ευκολότερο θα ήτανε να κάνω ένα
απολογισµό της χρονιάς που φεύγει, µιας
και οι ανασκοπήσεις είναι της µόδας,

αλλά δεν θα πέσω στη παγίδα. Στο κάτω κάτω, δεν υπάρχει λόγος να
“κλαίµε πάνω από γάλα που χύθηκε”..

Με το πέρασµα των ετών και αφού έγινα φίλος µε τη
µελαγχολία που µε επισκέπτεται τέτοιες µέρες, ανακάλυψα ότι έχω
µαντικές ικανότητες κατά τη περίοδο των εορτών. Επειδή όµως δεν µε
πιστεύεις, θα σου απαριθµήσω τι πρόκειται να συµβεί το προσεχές
διάστηµα, ώστε να πάψεις να µε λοιδορείς.

Στα τηλεοπτικά πράγµατα, περιµένω ρεβεγιόν κονσέρβα από
µεγάλη αθηναϊκή πίστα. Ταινίες γλυκανάλατες µε θέµα τα Χριστούγεννα
και ανασκόπηση των γεγονότων που σηµάδεψαν το 2008. Στις ειδήσεις,
ρεπορτάζ για την πληρότητα των ξενοδοχείων, για το κόστος του
εορταστικού γεύµατος και για το πού θα ξεφαντώσουν οι(χτυπηµένοι
από την κρίση) νεοέλληνες. Επίσης, θα µάθουµε ότι ο 13ος µισθός
εξανεµίστηκε προτού καν εισπραχθεί και ότι η κίνηση στα εµπορικά
είναι 20% πεσµένη σε σχέση µε πέρυσι.

Στη καθηµερινότητα, θα αρχίσουν οι παρέες να
κουβεντιάζουν για το πού θα κάνουνε ρεβεγιόν Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς, που θα εκδράµουνε οι προνοµιούχοι και τι ρούχα θα
ψωνίσουνε για τις άγιες µέρες.. Τα καζίνο, οι τσόχες και οι ρουλέτες θα

αναστενάξουνε από βιοπαλαιστές που θα προσπαθούν να κερδίσουν
τη δόση του στεγαστικού και οι τράπεζες µε το πρόβληµα ρευστότητας
θα διαφηµίζουν εορτοδάνεια.

Τις “άγιες µέρες” θα τις περάσουµε µε µεγάλες ποσότητες
χοιρινού, γαλοπούλας, αλκοόλ και γλυκών(“µια φορά το χρόνο είναι,
δεν πειράζει”) και αµέσως µετά θα µετανιώσουµε για την λαιµαργία µας
και θα καταφύγουµε σε δίαιτες εξπρές για να χάσουµε τα κιλά των
εορτών(τροµάρα µας…).

Θα δεχτούµε χιλιοειπωµένες ευχές, θα ανταποδώσουµε µε
πλαστικό χαµόγελο για λόγους ευγένειας και θα µπλοκάρουµε τα δίκτυα
κινητής τηλεφωνίας µε εκατοµµύρια εξυπνακίστικα και κακόγουστου
χιούµορ sms.

Όχι, δεν τα βλέπω όλα µαύρα καλό µου ηµερολόγιο. Απλά
εκνευρίζοµαι γιατί αυτές τις µέρες πασπαλιζόµαστε µε χρυσόσκονη για
να κάνουµε πιο φανταχτερή τη µιζέρια µας και λουζόµαστε στο φως
πολυάριθµων πολύχρωµων λαµπιονιών για να θαµπώσουµε τη γύµνια
µας και το κενό µας. Με αυτό τον τρόπο, ικανοποιούµε -φευ- την
µαταιοδοξία µας, αποκτούµε µια ψευδαίσθηση ευµάρειας και
υποκρινόµαστε (ως στρουθοκάµηλοι) πως όλα είναι καλώς καµωµένα,
αποφεύγοντας (από φόβο) να ακούσουµε τον πλησίον µας, να τον
κοιτάξουµε στα µάτια, να ‘ρθουµε κοντά του, µην τυχόν και στο βλέµµα
του αντικρίσουµε την αντανάκλαση της κενότητάς µας.

Το παρήγορο και συνάµα ελπιδοφόρο αυτές τις µέρες, είναι
το αθώο βλέµµα των παιδιών που ακόµη πιστεύουν στον Αϊ Βασίλη,
περιµένουν µε λαχτάρα το δώρο τους κάτω από το δέντρο και
τραγουδάνε πρωί-πρωί, από πόρτα σε πόρτα, µε τις ευχάριστα
ενοχλητικές φωνές τους τα κάλαντα.

Όσοι δε, σε πείσµα των καιρών, θυµόµαστε ότι υπάρχει
πάντα ένα παιδί µέσα µας, ας τραγουδήσουµε δυνατά το στίχο του
∆εληβοριά “..ευτυχές (και στο χέρι µας) το νέο έτος...”. Καληνύχτα και
όνειρα γλυκά.

Μ. Σίµος
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Αυτό µόνο µπόρεσα να
πω µόλις είδα τη πλεκτή ζακέτα
που µου έφτιαξε. Τριανταφυλλί
χρώµα µε σχέδιο ψαροκόκαλο
που λέει και η ίδια. Εκείνη τη
στιγµή που φόρεσα τη ζακέτα
αντιλήφθηκα το αποτέλεσµα
της σύνθεσης των ακατανόη-
των για µένα πλεκτών κοµµα-
τιών που την έβλεπα να
φτιάχνει τις προηγούµενες
ηµέρες.

Και η πρώτη ερώτηση
που µου έρχεται στο µυαλό είναι:

-«Καλά ρε γιαγιά, πως
στην ευχή ξέρεις να πλέκεις όλα
αυτά τα κοµµάτια και µετά να τα
ράβεις για να βγει ένα ρούχο;»

Γελάει και απαντάει
«απλά ξέρω».

Άντε να βγάλεις άκρη,
σκέφτοµαι, από το απλά ξέρω.

-«Ποιος σε έµαθε να πλέκεις;» τη ρωτάω.
-«Ο αδερφός µου, γιατί η µάνα µου µας µάλωνε εµένα και την

αδερφή µου που δεν µαθαίναµε γρήγορα» , απαντάει.
-«Και τι πλέκατε;» ξαναρωτάω.
-«Τα πάντα», απαντάει. «Κάλτσες, φανέλες, µπλούζες ,ζακέτες.»
Μου λέει: «Για να παντρευτεί µια κοπέλα έπρεπε να έχει πλέξει

σαράντα ζευγάρια κάλτσες για να τα δωρίσει στο σοι του γαµπρού. Και
αν δεν της «φτουρούσε» το πλέξιµο τότε έπρεπε να τη βοηθήσουν οι
αδελφές, αν είχε, ή οι φίλες της. »

Και συνεχίζει να µου απαριθµεί την τάδε και τη δείνα συγχωριανή
για την οποία έπλεξε τις κάλτσες του γάµου.

Κοίτα ρε παιδί µου σκέπτοµαι, σήµερα θέλουµε πτυχία και ξένες
γλώσσες και τότε η προκοµµένη γυναίκα ήταν αυτή που ήξερε να πλέκει.

-«Και τι είδους πλέξεις ρε γιαγιά πλέκατε;» τη ρωτάω.
-«Λαστιχένιο, τσερεπένιο, σκέτο, ψαροκόκαλο» µου απαντάει.
Άντε να καταλάβω τι είναι αυτά! Αυτονόητα για τη γιαγιά µου αλλά

κινέζικα για µένα.
-«Και τις βελόνες για το πλέξιµο από πού τις αγοράζατε;» τη

ρωτάω.
-«Βέργες» µε διορθώνει.
- «Βέργες φτιάχναµε από σύρµα. Μετά αγοράζαµε όταν πλέον

βγήκαν στη αγορά» απαντάει.
-«Σήµερα κυκλοφορούν και περιοδικά για να µάθει κάποιος να

πλέκει» της λέω.
Γελάει.
-«Τότε ούτε να διαβάσουµε ξέραµε αλλά ούτε και περιοδικά εί-

χαµε. Ότι σχέδιο βλέπαµε σε καµία άλλη αυτό πλέκαµε.»
-« Και τη µάνα µου εσύ την έµαθες να πλέκει;» τη ρωτάω.
-«Εγώ» απαντάει.
-«Αλλά σήµερα δεν έχετε ανάγκη εσείς οι νέοι να πλέξετε τα ρούχα

σας. Όλα έτοιµα τα αγοράζετε από τα µαγαζιά. Εµείς τότε έπρεπε να πλέ-
ξουµε για να έχουν αλλαξιές ο άντρας και τα παιδιά µας. Ήταν ανάγκη για
µας.»

Αλλαξιές έχω, της λέω. Αλλά πλεκτά σαν τα δικά σου κανένας
οίκος µόδας δεν πρόκειται να ράψει!

Γεια στα χέρια σου γιαγιά µου!
Ανθή

Γειασταχέριασου,γιαγιάµου!

Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρµένος».
E-mail: cineparmenos@yahoo.gr
Ιδρυτικά µέλη συλλόγου:
Κουκλωµένος Μάνος, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Ξενόπουλος Γιώργος, Ντάσιος Γιάννης,Τσιλίκη Κατερίνα, Μπεκίρη Ευη, ∆ηµητρίου

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, ∆ιάτο®ος, Μπυρολόγα, Ευανθία Μπεκίρη, Φαίδων «ο νεότερος», Σταύρος Λ., Mπάµπης, Vasgko,

Kalliopi, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Βαγγέλης K., Τζαµπούρα Χαρούλα, tomasfotop, Λαµπρινή Α., Νέρο, saco, Ανθή, Νίκος..

«Τελικά στα πιο απίθανα µέρη µπο-
ρείς να βρεις πολύ «ωραίους» αν-
θρώπους. ∆εν είχα φανταστεί ποτέ
ότι υπό συνθήκες εργασίας και χα-
µένος στον κόσµο µου, θα γνώριζα
στη Σκιάθο τον Ντέµοκρατ Ανα-
στάσι - ή αλλιώς ∆ηµοκράτη, έναν
Αλβανό κύριο που έχει φάει τη ζωή
µε το κουτάλι και που στον ελεύθερο
χρόνο του ,του αρέσει να γράφει
µικρά ποιήµατα, ποιηµατάκια δη-
λαδή.. Και µάλιστα έχει εκδόσει
µέσα στα χρόνια πολλά από αυτά.
Με την άδειά του λοιπόν αλλά και µε
χαρά συνάµα , δηµοσιεύω ένα
µικρό κοµµάτι της δουλειάς του, του
ίδιου του εαυτού..»

Ευάγγελος Κουδωνάς

«ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΣΚΙΑΘΟΣ»

Θάλασσα τραγουδιστής, άσπρα
σπιτάκια

Με παράθυρα σαν µάτια.
Η πόλη σαν παλιά γιαγιά και κα-

λωπισµένη νύφη
Φεγγάρι σαν Αγία Μαρία βαφτίζει

τ’ αστέρια
Αυτή είναι η Σκιάθος, µε θάλασσα,

ελιές κι άνθρωποι,
Βασίλειο της ειρήνης

«ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΖΩ»

Μη µου κόβετε το δρόµο
Στην πλάτη του φίλου µου

Θέλω να περπατήσω
Θέλω να κινούµαι

∆ιαφορετικά
Πώς µπορώ να λέω πως ζω

Και δεν έχω πεθάνει

«ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ»

Στη γλάστρα µεγαλώνουν λουλού-
δια

Βασιλικά και κλαδοσταθιά
Μη ξεχνάτε ρε άνθρωποι
Οι ρίζες τους είναι στη γη

«ΕΜΕΙΣ ΟΙ ∆ΥΟ»

Όταν είµαστε µακριά, έχουµε πόθο
Όταν τυγχάνουµε κοντά φιλονι-

κούµε
Και πάλι σφαζόµαστε µε φιλιά

Τι συµβαίνει µε µας;!
Εσύ ο περαστικός άγγελος,

Εγώ φωτιά και ζεµατάω.
Κι οι δυο µας το ξέρουµε

Η αγάπη δεν είναι πάντοτε ησυχία.

«ΕΧΩ ΕΡΘΕΙ ΣΤΗ ΖΩΗ»

Έχω έρθει σ’αυτή τη ζωή
Για να είµαι ελεύθερος,

Για τους ανθρώπους να κάνω κάτι
Στα παιδιά να µείνει

Το όνοµα ενός καλού ανθρώπου
Που δε ζήτησε

Πιο πολλά απ’όσα έδωσε

«ΑΣΠΡΙΣΑΜΕ»

Ασπρίσαµε,φίλε µου,ασπρίσαµε
Σε µοιρολόι µας πέρασε η ζωή

Καταραµένοι σ’αυτόν τον κόσµο
υπήρξαµε
Έκπληκτοι

∆ε γονατίσαµε ποτέ
∆ε χάσαµε την ελπίδα

Για τα παιδιά µας σαν περιουσία
∆εν αφήσαµε βίλες

Αλλά το σεβασµό ως κληρονοµιά

«ΖΩΗ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΣ»

Ο θάνατος
Πικρός

Με πόνο
Τροµαγµένος

Μη µου µιλάτε γι’ αυτόν
Είµαι ερωτευµένος µε τη ζωή.

Την ηµέρα του θανάτου θέλω να
την έχω

Μακριά , πολύ µακριά.
Για την αγάπη , για τη ζωή

Θέλω να σας µιλήσω
Και να µου µιλάτε κάθε στιγµή..

(Όλα τα αποσπάσµατα και µικρά
ποιήµατα έχουν γραφτεί από τον
Ντέµοκρατ Αναστάσι)

“ΛέγεµεκαιΝτέµο”
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Σηµεία διανοµής του
"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 - Τρικά-
λων
Σύλλογος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας,
τέρµα Χαλκιοπούλου, Αβέρωφ
Ιταλικό Ινστιτούτο, Κοραή 5
Βενζινάδικο Ιωαννίδη, Αεροδροµίου, Νέα
Σµύρνη

ΑΡΩΓΗ Κέντρο Αποκατάστασης, Νίκαια,
Λάρισας
Videorama 1ο Κούµα 19, 2ο Ηρ. Πολυτε-
χνείου 131
Μουσικές ∆ιαδροµές, Κύπρου & Σκ. Σού-
τσου
STAGE, Ήρας & Φιλίππου 8
Streto Έναντι ∆ικαστικού

Ένα από τα παλαιότερα έθιµα, που
οι ρίζες του βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα,
είναι τα κάλαντα. Υπήρχε τότε µια γιορτή προς
τιµή του θεού ∆ιονύσου, τα Ανθεστήρια. Κατά
τη διάρκεια της γιορτής, οµάδες ατόµων γυρ-
νούσαν από σπίτι σε σπίτι, και έψαλαν ύµνους
προς τιµή του θεού. Μαζί τους είχαν και ένα
οµοίωµα πλοίου, που συµβόλιζε την άφιξη του
θεού ∆ιονύσου.

Στην ρωµαϊκή εποχή συναντάµε τις
«Καλένδες», γιορτές που γινόταν στην αρχή
κάθε σεληνιακού µήνα, από τις οποίες φαίνεται
να πήραν το όνοµά τους τα κάλαντα.

Στα χρόνια του Βυζαντίου οι Καλέν-
δες µετονοµάστηκαν σε «Άσµατα Αγερµού». Μι-
κροί και µεγάλοι, οι λεγόµενοι «Αγύρται»,
γύρναγαν από σπίτι σε σπίτι και τραγουδούσαν
για τη γιορτή που ερχόταν. Ανάλογα µε την
γιορτή, κρατούσαν στα χέρια τους µουσικά όρ-
γανα, κρόταλα, κουδούνια, χελιδόνες και βάγια.
Οι «Αγύρται» εµφανιζόταν τις γιορτές του ∆ω-
δεκαήµερου, την Αποκριά, το Πάσχα, του Αγίου
Ιωάννη, του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας και
του Σταυρού.

Ξεκίνησαν στην Αρχαία Ελλάδα,
πήραν το όνοµα τους στη Ρώµη και εκχριστια-
νίστηκαν στο Βυζάντιο... Έτσι έφτασαν σε εµάς
τα κάλαντα. Ξεκινούν συνήθως µε χαιρετισµό,
µετά αναγγέλλουν τη µεγάλη χριστιανική εορτή
που φτάνει και καταλήγουν σε ευχές. Επειδή
υπάρχουν πολλές παραλλαγές τους, διακρί-
νουµε τα κάλαντα σε εθνικά και τοπικά. Στα Χρι-
στουγεννιάτικα κάλαντα µόνο έχουν
καταµετρηθεί περισσότερες από τριάντα πα-
ραλλαγές στην Ελλάδα. Από τα ωραιότερα είναι

τα κάλαντα της Ηπείρου και των ∆ωδεκανήσων:
ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ( ∆Ω∆ΕΚΑΝΗ-

ΣΩΝ)
Αυτή είναι η ηµέρα όπου ήλθ’ ο Λυτρωτής

από Μαριάµ Μητέρα εκ Παρθένου γεννηθεις.
(2)

Άναρχος αρχήν λαµβάνει και σαρκούται ο
θεός

Aγέννητoς γεννάται εις την φάτνην ταπεινός.
(2)

Άγγελοι το νέο λέγουν εις ποιµένας και βο-
σκούς

ο Αστήρ το θαύµα δείχνει εις τους µάγους και
σοφούς.(2)

Οι τρεις µάγοι ξεκινάνε τ” άστρο έχουν βοηθό
τη σπηλιά ψάχνουν να βρούνε µε τον άγιο

θεό. (2)
Λίβανο χρυσό και σµύρνα να του παν’ επιθυ-

µούν
τη µικρή γλυκιά µορφή του σκύβουν και την

προσκυνούν. (2)
‘Όσοι έχετε στα ξένα να δεχτείτε µε καλό ευτυ-

χία
να σας δίνει το Θεό παρακαλώ. (2)

KAΛANΤΑ ΗΠEIPΩΤIKA
Ελάτε εδώ γειτόνισσες

Και εσείς γειτονοπούλες,
Τα σπάργανα να φτιάξουµε και το χριστό ν’

αλλάξουµε.
Τα σπάργανα για το χριστό,

Ελάτε όλες σας εδώ.(δις)
Να πάµε να γυρίσουµε

Και βάγια να σκορπίσουµε,
Να βρούµε και την Παναγιά
οπού µας φέρνει τη χαρά.

κοιµάται στα τριαντάφυλλα
γεννιέται µες στα λούλουδα.

Παλαιότερα τα παιδιά στα κάλαντα
κρατούσαν ένα οµοίωµα καραβιού, σε συσχετι-
σµό µε το πλοίο των Ανθεστηρίων της Αρχαιό-
τητας, ενώ τα τελευταία χρόνια κρατάνε
τριγωνάκια.

Ένα άλλο αγαπηµένο έθιµο των Χρι-
στουγέννων, το οποίο έχει όµως ∆υτική προέ-
λευση, είναι το στόλισµα του
Χριστουγεννιάτικου δέντρου. Οι πρόγονοι του
µπορούν να αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά
έθιµα της λατρείας των δέντρων, που τα στόλι-

ζαν µέσα στα σπίτια, για να εξασφαλίσουν καλή
σοδειά τον επόµενο χρόνο. Λέγεται ότι ο Μαρ-
τίνος Λούθηρος (1483 - 1546, Γερµανός µονα-
χός και θεολόγος, ηγέτης της εκκλησιαστικής
µεταρρύθµισης στη Γερµανία και θεµελιωτής
του Προτεσταντισµού) ξεκίνησε την παράδοση
των αναµµένων λαµπών στο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο στη Γερµανία τον 16ο αιώνα. Η εικόνα
ενός πράσινου δέντρου την παραµονή των Χρι-
στουγέννων, µε τα αστέρια να λάµπουν στον
ουρανό από πάνω του, του έκανε µεγάλη εντύ-
πωση κι έτσι τοποθέτησε ένα παρόµοιο δέντρο,
διακοσµηµένο µε αναµµένα κεριά, µέσα στο
σπίτι του. Στα µέσα του 18ου αιώνα το έθιµο
αυτό είχε επεκταθεί σε όλο τον κόσµο. ∆υτική
προέλευση επίσης έχει και το έθιµο της γαλο-
πούλας στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ελλη-
νικό έθιµο είναι η πίτα που ετοιµάζεται µε τον
ερχοµό του νέου έτους, η Βασιλόπιτα, που πε-
ριέχει ένα φλουρί, που πιστεύεται ότι φέρνει
τύχη σε όποιον το βρει.

Παράδοση στην πατρίδα µας είναι
και οι Καλικάντζαροι. Στα χωριά ειδικά υπάρ-
χουν πολλοί θρύλοι για τους καλικάντζαρους.
Μένουν στα έγκατα της γης και πριονίζουν το
δέντρο που τη στηρίζει. Ανεβαίνουν πάνω κάθε
Χριστούγεννα και αγαπηµένα τους µέρη είναι οι
µύλοι, τα γεφύρια, τα ποτάµια και τρίστρατα.

Θεωρούνται κακά πνεύµατα, µαλ-
λιαρά και άσκηµα... Κάποιες νύκτες τρυπώνουν
στα σπίτια από τις καµινάδες και κλέβουν φα-
γητά. Μετά το φαγητό τους αρχίζουν να χορεύ-
ουν. Ξαναγυρίζουν κάτω από τη γη µετά τη
γιορτή των Φώτων και εµφανίζονται πάλι τα
επόµενα Χριστούγεννα.

Τα έθιµα είναι αυτά που κάνουν τις
γιορτινές ηµέρες να ξεχωρίζουν από τις υπόλοι-
πες. Ειδικά τα κάλαντα, ένα έθιµο τόσο παλιό
και όµορφο, πρέπει να τα τραγουδάµε πάντα.
Είναι τόσο ωραία η αίσθηση να ξυπνάς µε τις
γλυκές φωνές των µικρών παιδιών που ζεσταί-
νουν τα σπίτια µας τις γιορτινές ηµέρες! Άλλω-
στε τα Χριστούγεννα γινόµαστε κατά κάποια
έννοια όλοι µας παιδιά... Κι ας προσπαθήσουµε
τα φετινά Χριστούγεννα να τα γιορτάσουµε πε-
ρισσότερο πνευµατικά και λιγότερο υλικά... Κι
ας κάνουµε και κάποια καλή πράξη, για να βιώ-
σουµε έµπρακτα αυτές τις «µέρες της αγά-
πης»....

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ....



Στην αγορά της πόλης δεν
κυκλοφορεί άνθρωπος, τα ταξιδιω-
τικά γραφεία χτυπάνε µύγες, τα χιο-

νοδροµικά κέντρα έχουν αναδουλειές,
οι καφετερίες και τα νυχτερινά κέντρα

κλείνουν το ένα µετά το άλλο.
Τελικά έχουν δίκιο, υπάρχει κρίση.

Μπάµπης

“Φάτε σκατά, κερνάει το κράτος.”
Από γκράφιτι σε τοίχο.

Μ. Σίµος

“Βαριά που είναι η
φυλακή σαν ξηµερώνει Κυ-
ριακή”, αλληλεγγύη στο κί-
νηµα των φυλακισµένων.

Θεόφιλος

Οι Έλληνες έχουν αποκτήσει
συνείδηση και ήθος. ∆εν πετάνε

σκουπίδια στις παραλίες και έχουν το
µεγαλείο του εθελοντισµού. Μπορούµε
λοιπόν να µην φοροδιαφεύγουµε!!!. Κά-

ποιος έχει ανακαλύψει την εικονική
πραγµατικότητα και δεν µας το λέει.

elessar

Μακάρι αυτό το τραγικό
λάθος της αστυνοµίας να ήταν

και το τελευταίο της.

Θεόφιλος

Έχω 100 ευρώ στην άκρη, λέω να κάνω κάτι
καλό σήµερα, να βοηθήσω µια φτωχή τρά-

πεζα……, χα χα χα,……, το άλλο µε τον
τοτο το ξέρεις;

elessar

“Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν µο-
νάχοι….“ Φέτος στης γιορτές ας θυ-

µηθούµε να ανοίξουµε τη πόρτα
όσων είναι µόνοι και ας τους χαµο-

γελάσουµε. Το καλό που θα κάνουµε
είναι ανεκτίµητο.

Μ. Σίµος

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης: ανύ-
ψωση αισθητικής, µύηση στη µα-

γεία του κινηµατογράφου,
διάδοση ιδεών, µέθεξη πολιτι-

σµού, τιµή εισιτηρίου 7 ευρώ από
5 που ήταν πέρυσι (απαράδεκτον

για (εισ-) πράκτορες, που θα
΄λεγε και ο φαλακρός πράκτωρ

ΘΟΥ-ΒΟΥ).
∆ιάτο®ος

Το νέο Prince of
Persia βγαίνει µέσα στον

∆εκέµβρη. Νέος χαρακτήρας,
διαφορετική ιστορία, ίσως µια

νέα τριλογία.
elessar

Για τις ακριβές τιµές στην
αγορά φταίει ο καταναλωτής!!, γιατί

κυρά µου θέλεις το ακριβό το Armani;
Τράβα στο L(αϊκή) Α(γορά) για φτηνό

και καλό.
(Αποδείξεις,ΑΝΤ1,3/12/08,Εκπρόσω-

πος Εµπόρων).
elessar

10
ευρώ εισιτήριο για να δεις

πειραµατισµούς στο 1ο φεστιβάλ
πειραµατικού θεάτρου που διοργάνωσε το

∆Η.ΠΕ.ΘΕ. µας. ∆ηλαδή, αν δε βλέπαµε
πειραµατισµούς πόσο θα πληρώναµε;

∆ιάτο®ος

- “Ήταν ήσυχη γειτονιά.
∆εν είχε πολλούς πυροβολι-

σµούς.”
Ειπώθηκε από αµερικανό πολίτη που

του κατέ(σ)χεσαν το σπίτι οι τραπεζίτες
εξαιτίας της τραπεζικής κρίσης.

tomasfotop

Μην ξεχάσετε να
παρακολουθήσετε τις

παραστάσεις του Θεσ-
σαλικού θεάτρου.

Θεόφιλος


