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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ»
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 2008

Ο πολιτιστικός µας σύλλογος «cineπαρµένος» κατάφερε εντός του
2008 να εκδόσει και να διανείµει δωρεάν 6 τεύχη του εντύπου «cineπαρµένος»
µε πλούσιο υλικό για θέµατα κινηµατογράφου, θεάτρου και άλλων πολιτιστι-
κών ή πολιτισµικών ζητηµάτων.

Τα άρθρα γράφτηκαν από µέλη ή φίλους του συλλόγου και το κόστος
των εκδόσεων καλύφθηκε αποκλειστικά από το σύλλογο. ∆εν υπήρχε καµιά
καταχωρηµένη διαφήµιση και δεν λάβαµε καµιά χορηγία από µη µέλη του συλ-
λόγου.

Καταφέραµε αρχές του 2008 να ολοκληρώσουµε την µορφή της 1ης

ταινίας µικρού µήκους. Κάναµε την αυτοκριτική µας για την ταινία µικρού µή-
κους και συζητήσαµε αναλυτικά σε συνελεύσεις µας τα θετικά και τα αρνη-
τικά του όλου εγχειρήµατος.

Είχαµε σταθερά στην ηµερήσια διάταξη θέµατα σκηνοθεσίας και µο-
ντάζ ερασιτεχνικών ταινιών µικρού µήκους.

Παρακολουθήσαµε ειδικά σεµινάρια στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ενη-
λίκων για θέµατα Σκηνοθεσίας – Φωτογραφίας.

Αναµορφώσαµε την ιστοσελίδα του συλλόγου. ∆ώσαµε νέα µορφή
και προσθέτουµε συνεχώς νέα δεδοµένα µε κεντρική παρουσία του εντύπου
και της ταινίας µικρού µήκους σε ηλεκτρονική µορφή.

∆ηµιουργήσαµε ιστοσελίδα στο facebook και λαµβάνουν ηλεκτρο-
νική πληροφόρηση πλέον των 300 φίλων από όλη τη χώρα και το εξωτερικό.

Πήραµε µέρος στις Γιορτές Πηνειού µε προβολές ταινιών και διεξα-
γωγή συζητήσεων στο stand του συλλόγου για τα µεγάλα προβλήµατα πολι-
τισµού, περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής στην πόλη µας.

Βιντεοσκοπήσαµε παρουσιάσεις του Προέδρου της Κινηµατογρα-
φικής Λέσχης Λάρισας, του Μπαρµπή Βοζαλή στα πλαίσια της προβολής ται-
νιών στον θερινό κινηµατογράφου του Μύλου σε συνεργασία µε σκηνοθέτη
της πόλης για περαιτέρω αξιοποίηση του υλικού.

Σχεδιάσαµε την υλοποίηση νέας ταινίας µικρού µήκους του συλλό-
γου µας µε εξαντλητικές συζητήσεις για την τελική µορφή του σεναρίου και ξε-
κινήσαµε τον σχεδιασµό των πλάνων και της σκηνοθεσίας της νέας µας
ερασιτεχνικής δηµιουργίας. Η προσπάθεια συνεχίζεται.

Ήρθαµε σε συνεννόηση µε το διαδικτυακό περιοδικό artfools και γί-
ναµε συνδιοργανωτές του 1ου φεστιβάλ µαθητικών και νεανικών ταινιών µι-
κρού µήκους που θα γίνει στις 9 και 10 Μαρτίου 2009 στην πόλη µας. Με
τακτικές συνελεύσεις στα πλαίσια της οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ
προωθούµε σταθερά την ιδέα της ενασχόλησης κάθε πολίτη µε τον κινηµατο-
γράφο όχι απλώς ως θεατής αλλά και ως ερασιτεχνικός δηµιουργός.

Με την ευκαιρία οργάνωσης του φεστιβάλ πρόσφατα διοργανώσαµε
µε το artfools σεµινάριο για σκηνοθεσία και µοντάζ στις εγκαταστάσεις της
Φωτογραφικής Λέσχης µε συµµετοχή και του καλλιτεχνικού διευθυντή του Θεσ-
σαλικού Θεάτρου και µεγάλη ανταπόκριση. Μέλος του συλλόγου µα ανέπτυξε
διεξοδικά την τεχνική του µοντάζ.

Μέλη του συλλόγου παραβρέθηκαν στα περισσότερα φεστιβάλ κι-
νηµατογράφου και ντοκιµαντέρ ανά την Ελλάδα και είχαµε ανταποκρίσεις από
πολλές θεατρικής παραστάσεις στη Λάρισα και αλλού.

Υποστηρίζουµε και αποδεικνύουµε σταθερά και φέτος ότι η ενεργή
και οµαδική ενασχόληση µε τον κινηµατογράφο και µε τα πολιτιστικά της
πόλης ακόµα και σε ερασιτεχνικό επίπεδο, δίνει άλλο τόνο στην καθηµερινό-
τητα και στη ζωή των πολιτών πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες έκφρασης
και αυξάνοντας τις ευκαιρίες παρέµβασης σε µια κοινωνία που φέτος απέδειξε
ότι «βράζει» για κάτι καινούριο.

για το 2009 :
έκδοση 6 εντύπων του ¨cineπαρµένος¨
συνδιοργάνωση µε το artfools του φεστιβάλ µαθητικών και νεανικών ταινιών
µικρού µήκους

συνεργασία µε τους bookcrossers και την ενεργή συµµετοχή στο πα-
νελλήνιο συνέδριο των bookcrossers που θα γίνει την Άνοιξη στην
Λάρισα.
∆ιήµερο προβολών των βραβευµένων ταινιών του ∆ιεθνούς Φεστι-
βάλ Ερασιτεχνικού Κινηµατογράφου της Πάτρας

συµµετοχή στις Γιορτές Πηνειού µε προβολή ταινιών για τα προβλήµατα της
πόλης
ολοκλήρωση της 2ης ταινίας µικρού µήκους
έναρξη της 3ης ταινίας µικρού µήκους
αναµόρφωση της ιστοσελίδας του συλλόγου

Η Πίτα της
Κινηµατογραφικής Λέσχης

Καιρό έχουµε να µιλήσουµε για την Κινηµατο-
γραφική µας Λέσχη, παρόλο ότι και η παρούσα έκδοση
του «Σινεπαρµένου», έχει να κάνει µε την Λέσχη και την
αγάπη για τον κινηµατογράφο. Και µόνο το γεγονός ότι
συνεχίζει τόσα χρόνια, χειµώνα - καλοκαίρι την προβολή
ταινιών και να παρεµβαίνει σε όλα τα πολιτιστικά δρώ-
µενα της πόλης µας είναι κάτι που το έχει καταλάβει όλος
ο κόσµος. Εξ άλλου το πρόγραµµα προβολής των ταινιών
µας είναι τέτοιο που έρχονται και παρακολουθούν τις
προβολές µας άνθρωποι που δεν θα πήγαιναν πότε σι-
νεµά και που αρκούνται να κάθονται στο σπίτι και να πα-
ρακολουθούν τα τηλεοπτικά προγράµµατα. Ένας τέτοιος
φίλος µου, µου έλεγε τις προάλλες ότι ερχόµαστε κ. Βο-
ζαλή για εσάς εκτός φυσικά από την ταινία, για την ει-
σήγηση που κάνετε προ της προβολής της ταινίας και
που πουθενά αλλού στην Ελλάδα δεν γίνεται. Είµαι εµπο-
ρικός αντιπρόσωπος και γιρύζω όλη την Ελλάδα για τη
δουλεία µου. Βρίσκω τον τρόπο και πάω όταν πέσω να
έχει προβολή η λέσχη, πχ στην ∆ράµα. Όταν δεν έχει,
ρωτώ για την λειτουργία και την λεπτοµέρεια της εισήγη-
σης που δεν έχουν ιδέα.

Εν πάσει περιπτώσει, ο κινηµατογράφος είναι
µια τέχνη που χρειάζεται πάντα κάποιος να σου πει ορι-
σµένα πράγµατα, που να προσέξεις κλπ. Φυσικά υπάρ-
χουν τώρα πια ειδικά περιοδικά και οι εφηµερίδες των
Αθηνών που µιλάν για ταινίες. Κάποτε ένας άλλος φίλος
µε ρώτησε καλά γιατί οι εφηµερίδες των Αθηνών γρά-
φουν. Μα εκεί γίνονται οι πρεµιέρες των ταινιών κάθε
εβδοµάδα και οι εφηµερίδες έχουν την υποχρέωση να
ενηµερώνουν το αναγνωστικό τους κοινό για το περιεχό-
µενο κλπ. Εµείς εδώ στην επαρχεία είµαστε δεύτερη προ-
βολή που λέµε….

Αλλά είπαµε και για την πίτα που κάθε χρόνο
γίνεται αυτή η µικρή τελετή µε την κοπή και στην συνέ-
χεια κουβεντούλα ώσπου να βρεθεί το νόµισµα που ο τυ-
χερός έχει δωρεάν είσοδο και παρακολούθηση όλων των
προβολών της Λέσχης για ένα χρόνο. Αυτό το κάνουµε
για σύσφιξη σχέσεων µεταξύ µας και φυσικά την αγονία
και το ψάξιµο ώσπου να βρεθεί η χρυσή λίρα που φυ-
σικά δεν είναι χρυσή…. ¨όµως ο πολιτιστικός οργανισµός
του ∆ήµου Λάρισας µε τον όποιο συνεργάζοµαι αλλάζει
κάθε χρόνο πρόεδρο και ώσπου ο καινούριος πρόεδρος
να κατατοπιστεί και να παραγγείλει την πίτα, συµβαίνουν
και µερικά λάθη και η πίτα πάει αλλού σε άλλη γη και σε
άλλα µέρη. Όµως ευτυχώς είναι πράγµατα που διορθώ-
νονται και την άλλη ∆ευτέρα έρχεται στην Λέσχη µια φρέ-
σκια και λαχταριστή πίτα.

Οι φετινές λοιπόν προβολές πάνε καλά και µια
που µπαίνουµε στον Μάρτη πια όπως ξέρετε από το πρό-
γραµµα µας κρατήσαµε για το τέλος της χειµερινής σαι-
ζόν το βαρύ πυροβολικό, τα Μπλοκµπάστερ που λένε οι
Αµερικάνοι, δηλαδή τα φιλµ «Η Αλίκη στις πόλεις» του
Βιµ Βεντερς, «Τον Πολίτη Κέην» του µεγάλου Όρσον Γου-
έλς και το «Λεωφορείο ο πόθος» του Καζάν µε τον Μάρ-
λον Μπράντο….

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ
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Ξεσκονίζοντας… τον χρόνο

Εν όψει της προβολής της καινούργιας ταινίας του Θεόδωρου
Αγγελόπουλου « η σκόνη του χρόνου» στις κινηµατογραφικές αί-
θουσες από τις 12 Φεβρουαρίου, θα ήθελα να κάνω µια µικρή
αναφορά στον σπουδαίο αυτό δηµιουργό.

Είναι κοινή διαπίστωση πως ο Αγγελόπουλος έχει ή φανατι-
κούς φίλους ή φανατικούς εχθρούς. Οι τελευταίοι τον κατηγο-
ρούν για εξαιρετικά αργούς ρυθµούς στις ταινίες του, για
ανύπαρκτους διαλόγους, για κινηµατογραφικά πλάνα µεγάλης
χρονικής διάρκειας άνευ ουσίας και άλλα παρεµφερή. Υπάρχουν,
όµως, και οι φανατικοί φίλοι του, στους οποίους ανήκω και εγώ,
που υποστηρίζουν µε µεγάλη θέρµη το έργο του, αντιπαραβάλ-
λοντας ότι είναι ο µοναδικός Έλληνας σκηνοθέτης που έχει δια-
κριθεί στο φεστιβάλ του Βερολίνου.

Προσωπικώς πιστεύω πως ο Αγγελόπουλος κάνει όντως κι-
νηµατογράφο. Οι ρυθµοί του, δε, δεν είναι αργοί, αλλά κινηµα-
τογραφικοί. Είναι γεγονός πως η τηλεόραση έχει επιβληθεί
πλήρως απαξιώνοντας κάθε µορφή τέχνης, στη σηµερινή της
µορφή (φυσικά δε φταίει η τηλεόραση, της οποίας είµαι οπαδός,
αλλά η λανθασµένη χρήση).
Το κοινό έχει εθιστεί στους ταχείς τηλεοπτικούς ρυθµούς µε
αποτέλεσµα να περιµένει ταχύτητα και στον κινηµατογράφο. Η
τέχνη του κινηµατογράφου, όµως, είναι διαφορετική. Εδώ ο σκη-
νοθέτης θα παίξει µε το πλάνο και τη φωτογραφία, θα εστιάσει
στην έκφραση του ηθοποιού αφήνοντάς τον να διαµορφώσει τη
µανιέρα του. Αυτές οι τεχνικές έχουν τους δικούς τους ρυθµούς
και χρόνους, όχι κατ΄ ανάγκην αργούς αλλά καθαρά κινηµατο-
γραφικούς. Και επειδή ο Αγγελόπουλος κατέχει πολύ καλά το
αντικείµενό του αλλά αρνείται πεισµατικά να ενδώσει στις τηλε-
σειρήνες έχει διαπρύσιους κήρυκες αλλά και άσπονδους φίλους.

∆ιά του λόγου το αληθές, σχετικά µε τον τηλεοπτικό εθισµό του
κοινού, παρατηρώντας το box office των ελληνικών ταινιών του
2008 διαπίστωσα πως στις ταινίες µε τα περισσότερα εισιτήρια
έπαιζαν ηθοποιοί που πρωταγωνιστούσαν σε τηλεοπτικά σίριαλ,
η δε θεµατολογία και οι ρυθµοί ήταν παρεµφερή µε αυτά των σί-
ριαλ. Στην ουσία επρόκειτο για κινηµατογραφικά σίριαλ, αν
µπορώ να χρησιµοποιήσω αυτόν τον αδόκιµο όρο.

Κλείνοντας, θα σας συνιστούσα ανεπιφύλακτα να παρακο-
λουθήσετε την τελευταία ταινία του Αγγελόπουλου. Είδα την
προηγούµενη ταινία της τριλογίας και έφυγα κατενθουσιασµένος.
Καλή θέαση!

∆ιάτο®ος

“KINKY BOOTS”
Βράδυ ∆ευτέρας, αρχές

Φλεβάρη. Γυρνώντας από την
δουλειά και έχοντας µια φοβερή
ατονία, ψάχνω στην εφηµερίδα το
πρόγραµµα της τηλεόρασης. Tο
µάτι µου πέφτει στην ΝΕΤ: “KINKY
BOOTS”, κωµωδία βρετανικής
παραγωγής, 2005. Αυτό ήτανε και

το µόνο σχόλιο για την ταινία. Στρογγυλοκάθοµαι µε την προοπτική να
κοιµηθώ νωρίς αλλά ξανασηκώνοµαι για ένα γρήγορο τσιγάρο στο
διάλειµµα για τις ειδήσεις! ∆υνατή ταινία, µε καλό καστ και σκηνοθεσία
ενδιαφέρουσα..

Νέος, επαρχιώτης, φτάνει στο Λονδίνο µε την
αρραβωνιαστικιά του για µόνιµη εγκατάσταση. ∆έχεται όµως ένα
τηλεφώνηµα που τον πληροφορεί ότι ο πατέρας του απεβίωσε,
αφήνοντάς του την διαχείριση του εργοστασίου κατασκευής αντρικών
παπουτσιών που είχε ιδρύσει ο προπάππος του. ∆ύσκολες εποχές για
τον άπειρο εργοστασιάρχη Τσάρλυ Πράις, αφού η αγορά µε τις φτηνές
εισαγωγές µειώνει τις παραγγελίες και τον οδηγεί σε απολύσεις. Μια
νεαρή προς απόλυση υπάλληλος(Λόρεν), τσιµπηµένη και
αγανακτισµένη µαζί του, του δίνει την ιδέα να στραφεί σε νέα είδη. Ο
Τσάρλυ νιώθοντας τύψεις για τις απολύσεις και για την ανικανότητά
του να κρατήσει την οικογενειακή επιχείρηση, προσπαθεί να βρει µια
λύση.

Σε ένα καβγά στο Λονδίνο, γνωρίζει έναν τραβεστί, τη Λόλα
και αποφασίζει να ζητήσει τη βοήθειά της για να κατασκευάσει µπότες
για «διαφορετικούς» άντρες, εµπνεόµενος από το τακούνι της γόβας
της το οποίο σπάει υπό το βάρος του αντρικού σώµατος! Οι δυο φίλοι
και η Λόρεν ξεκινούν µε ενθουσιασµό το σχεδιασµό και τη παραγωγή
της κολεξιόν, κλείνοντας για την παρουσίασή της την κεντρική
πασαρέλα στο Μιλάνο. Έξοδα, υποθήκες, άγχος και επιπλέον, η
αρραβωνιαστικιά του Τσάρλυ που δεν συµµερίζεται την ιδέα του και
το προσωπικό του στοίχηµα να κερδίσει την εκτίµηση των υπαλλήλων
του, τον αφήνει. Από την άλλη η Λόλα, που µόλις εκδήλωσε την
γυναικεία φύση της απορρίφθηκε από τον πατέρα της, παλεύει για να
µην απορριφθεί ξανά εξαιτίας της«ιδιαιτερότητάς» της. Κερδίζει λοιπόν
µε την εξυπνάδα, το ταλέντο, την αξιοπρέπειά της και το δυνατό της
χαρακτήρα µια θέση στη καρδιά των ανθρώπων που µε τη βοήθειά της
κρατούν ακόµη τις δουλειές τους.

Φινάλε στη πασαρέλα στο Μιλάνο µε µια απολαυστική(στο
παρά πέντε) παρουσίαση της συλλογής KINKY BOOTS από τραβεστί
και κυρίαρχο µοντέλο την drag queen Λόλα µέσα στις ψηλές
κατακόκκινες µπότες της να τραγουδάει “these boots are made for
walking”. Το ριψοκίνδυνο σχέδιο πέτυχε!

Πρόκειται για ταινία που εντάσσεται στη κατηγορία
κοινωνικές, µε δόσεις απολαυστικού χιούµορ και αισιόδοξα µηνύµατα.
Η ταινία είναι των παραγωγών του «άντρες µε τα όλα τους» και
«κορίτσια του ηµερολογίου», αν σας λέει κάτι. Η Λόλα, ο Chiwetel Ejofor
δηλαδή που την υποδύεται, εξαιρετικός µε µια λέξη. ∆εν συνεργάστηκε
τυχαία άλλωστε µε W. Allen, Sp. Lee, St. Friars, St. Spielberg, Al.
Cuaron, ούτε τυχαία ήτανε υποψήφιος µεταξύ άλλων και στα βραβεία
Bafta. Το soundtrack δε θα µπορούσε να υπολείπεται της ταινίας, οι
παραγωγοί της δε έχουν δείξει και στο παρελθόν πόση σηµασία δίνουν
στη µουσική επένδυση της δουλειάς τους. Από Bowie και Baccara έως
J. Brown και N. Simone λοιπόν..

Όσοι δεν την έχετε δει, σπεύσατε! ∆ε θα το µετανιώσετε
στιγµή. Μια πολύ καλή δουλεία από τον σκηνοθέτη Julian Jarrold, µια
ταινία που θα σας κάνει αν µη τι άλλο, να χαµογελάσετε µε την πλοκή
της, τις ανατροπές της και τις ανθρώπινες στιγµές των ηρώων της.

Η Μπυρολόγα
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“Σενάριο”

Το σενάριο, ο θεµέλιος λίθος
κάθε κινηµατογραφικής ταινίας,
κάθε τηλεοπτικής σειράς. Είναι η

βάση πάνω στην οποία θα στηριχτεί όλη µας η
προσπάθεια για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσµα.
Καθορίζει τους χαρακτήρες των πρωταγωνιστών
αλλά και των κοµπάρσων, αποφασίζει για την
έκβαση κάθε σκηνής, δένει τις διάφορες καταστάσεις
µεταξύ τους και είναι αυτό που θα µας οδηγήσει σε
ένα συµπέρασµα, άλλοτε συγκεκριµένο και άλλοτε
αφηρηµένο, αφήνοντας χώρο για σκέψης και
προβληµατισµούς.

Μερικοί υποστηρίζουν πως υπάρχουν
ελάχιστοι καλή σεναριογράφοι στις µέρες µας. Πως
αρκετοί από αυτούς αντιγράφουν πετυχηµένες ιδέες
του εξωτερικού και παραµένουν σε µια απλή
µετατροπή στα δεδοµένα της χώρας που
απευθύνονται. Άλλοι υποστηρίζουν πως θέλει
ταλέντο και αρκετή φαντασία για να ξεκινήσεις έστω
µια µικρή προσπάθεια. Άλλοι πως µέσα από την
εµπειρία και την δοκιµή µπορεί σιγά – σιγά να
προκύψει µια καλή ιδέα και αυτή στην συνέχεια να
µετατραπεί σε σενάριο ή έστω σε µια µικρή ιστορία
για κάποια ταινία.

Όλα πολύ πιθανά και πολύ σωστά. Πως
µπορούµε όµως να αγνοήσουµε την πιθανότητα ότι
κάθε ένας από εµάς είναι ικανός να σχεδιάσει τον
σκελετό ενός σεναρίου στο µυαλό του και ότι αυτό
γίνεται καθηµερινά χωρίς να γίνεται αντιληπτό;

Οι περισσότεροι, αν όχι όλοι µας έχουµε
συναντήσει περιπτώσεις όπου έπρεπε να δώσουµε
µια εξήγηση για κάποια κατάσταση που
συναντήσαµε, να δώσουµε µια µικρή ερµηνεία για
την συµπεριφορά ενός ατόµου, να θέσουµε τα
βήµατα και τα στάδια που τον οδήγησαν µέχρι εκεί.
Να δηµιουργήσουµε µια θεωρία συνωµοσίας για
κάποιες παράνοµες δραστηριότητες, να
αποφασίσουµε για τις επόµενες κινήσεις µας
δηµιουργώντας στο µυαλό µας όλες τις πιθανές
εκδοχές µε πρωταγωνιστή των εαυτό µας.

Όλες µικρές ιστορίες µε ένα ή
περισσότερους πρωταγωνιστές, µε καταστάσεις και
εκβάσεις, µε αρχή, µέση και τέλος, ίσως µε όλα τα
στοιχεία που συνθέτουν ένα καλό σενάριο.

Μα πως είναι δυνατόν η ίδια η ζωή και η
καταστάσεις τις να αποτελούν µια ιστορία, θα
µπορούσε κάποιος να υποστηρίξει. Ποιος όµως
µπορεί να ισχυριστεί ότι πιστεύει ακριβώς τα ίδια µε
ένα δεύτερο άτοµο. Ο καθένας µας έχει
δηµιουργήσει ήδη ένα σενάριο στο µυαλό µε
πρωταγωνιστή τον εαυτό του και έχει βιώσει
καταστάσεις, έχει βγάλει συµπεράσµατα, έχει θέσει
ρόλους, έχει ορίσει το σκηνικό, απλά το τέλος δεν
έχει ακόµη γραφεί.

Γιατί είναι δύσκολο να γραφεί µια
ιστορία, ένα σενάριο από κάποιον από εµάς; Γιατί
είναι πολλές φορές δύσκολο να
συνειδητοποιήσουµε πως υπάρχουν και άλλες
ιστορίες γύρω µας; Μα γιατί έχουµε ήδη αποφασίσει
για τον ρόλο µας και τον χαρακτήρα µας σε αυτή την
ταινία και αυτό δεν αλλάζει εύκολα, παρά µόνο µε
την επέµβαση του σεναριογράφου. Και ίσως να µην
θέλει να το κάνει….

elessar

Μαθήµατα
Σκηνοθεσίας

Μικρός χαιρετισµός.

Είµαι ο Αναστογιάννης Αριστείδης.
Είµαι ενεργό άτοµο στον καλλιτεχνικό χώρο
µε ταινίες µικρού µήκους, vidoclip και ντοκυ-
µαντέρ στο ενεργητικό µου. Πήρα την από-
φαση να κάνω ένα µικρό βήµα και να σας
ενηµερώνω σχετικά µε το τι είναι σκηνοθεσία
και ποιος ο ρόλος του σκηνοθέτη και άλλων
συντελεστών. Ελπίζω όλα αυτά να µην σας
κουράσουνε και να µπορέσω να βοηθήσω
όλους εσάς που θα θέλατε να µαθαίνετε για
τον κινηµατογράφο και την τηλεόραση.

Λίγα λόγια για την θέση του σκηνοθέτη

Ο σκηνοθέτης είναι ο καλλιτεχνικός
ηγέτης στην παραγωγική εργασία στον κινη-
µατογράφο, στην τηλεόραση και στο θέατρο
και χρεώνεται τη µεταφορά του σεναρίου
(screenplay) στην οθόνη. Ο σκηνοθέτης εµ-
φανίζεται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής
εργασίας (production) όπου κατευθύνει τις δη-
µιουργικές ενέργειες του συνόλου µιας παρα-
γωγής. Μπορεί επίσης να συµµετέχει και στη
προ-παραγωγή (pre-production) και στη µετά-
παραγωγή (post-production).

Για να δηµιουργηθεί µία ταινία πρέ-
πει να υπάρχει το σενάριο(για το σενάριο θα
πούµε την άλλη φορά). Το σενάριο το διαβά-
ζει πρώτα ο παραγωγός και αφού το εγκρίνει
το δίνει σε κάποιο σκηνοθέτη για να το ανα-
λάβει. Το διαβάζει και ο σκηνοθέτης και αν
εγκρίνει και αυτός τότε αρχίζει η διαδικασία
για να δηµιουργηθεί η ταινία.

Η ταινία απαιτεί κάποια πράγµατα.
Απαιτεί πρώτα απ’ όλα το συνεργείο που θα
είναι καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, ηθο-
ποιούς που θα παίξουν τους ρόλους, χώρους,

σκηνικά, κοστούµια και τέλος την τεχνική του
σκηνοθέτη. Το συνεργείο αποτελείται απο τον
∆. Φωτογραφίας, τον οπερατέρ, τον µοντέρ,
τον ηχολήπτη, τις µακιγιέρ και πολλούς άλ-
λους ακόµη που θα συµµετέχουν. Ο σκηνοθέ-
της αναλαµβάνει να βρει τους χώρους, αυτό
λέγεται ρεπεράζ.

Το ρεπεράζ θα το κάνει µαζί µε τον
βοηθό σκηνοθέτη, ∆. φωτογραφίας, τον ηχο-
λήπτη και τον ηλεκτρολόγο. ο βοηθός σκηνο-
θέτης χρειάζεται για να καταγράφει όλες τις
πληροφορίες του χώρου, αν είναι εξωτερικό ή
εσωτερικό το γύρισµα και ότι άλλο του πει ο
σκηνοθέτης. Ο ∆. φωτογραφίας χρειάζεται για
να δει τους χώρους και σε συνεννόηση µε τον
σκηνοθέτη να πει τι φακό θα χρησιµοποιή-
σουν. Ο ηχολήπτης θα χρειαστεί για να ελέγ-
ξει τους ήχους που υπάρχουν στο χώρο για
να µη δηµιουργηθεί πρόβληµα στην πορεία
της ταινίας. Και ο ηλεκτρολόγος, θα χρειαστεί
για να δει από πού θα πάρει ρεύµα εάν το γύ-
ρισµα είναι εξωτερικό. Απαραίτητο εφόδιο
κατά τη διάρκεια του ρεπεράζ είναι µία φω-
τογραφική µηχανή ή µία βιντεοκάµερα για να
καταγράψει το χώρο και να κάνει πλάνα τα
οποία έχει στο µυαλό του. Επίσης θα πρέπει
να καταγράψει τη θέση του ήλιου κατά τη
διάρκεια της ηµέρας ώστε εάν έχουµε ηµερή-
σιο γύρισµα να προσαρµοστεί ανάλογα µε το
φως το πρόγραµµα του γυρίσµατος.

Μετά το ρεπεράζ ο σκηνοθέτης θα
κάνει µετά το ντεκουπάζ (shooting script).
Το ντεκουπάζ είναι η τελική επεξεργασία του
σεναρίου που σκοπό έχει να καταγραφούν
όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες
για το γύρισµα.. Το ντεκουπάζ γίνεται µε δύο
τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι ο εξής : ζωγρα-
φίζουµε την κάτοψη του χώρου όπου θα γίνει
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το γύρισµα και τοποθετούµε την κάµερα ανά-
λογα µε τη λήψη που θέλουµε να κάνουµε και
την αριθµούµε και γράφουµε ότι θα είναι ΓΕ-
ΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ. Πάµε µετά στο σενάριο και ση-
µειώνουµε αριθµητικά ότι το γενικό πλάνο
αρχίζει από την αρχή και φτάνει σε ένα σηµείο.
(βλ. εικόνα 1). Ένα άλλο είδος ντεκουπάζ είναι
το storyboard (βλ. εικόνα 2). Το storyboard
είναι σχεδιασµός σκίτσων. Ο σχεδιασµός είναι
µια οπτική προσέγγιση για το πώς ο σκηνοθέ-
της σκοπεύει να γυρίσει τη σκηνή.

Φυσικά δεν τελειώσαµε ακόµη και θα
υπάρξει και συνέχεια. Την επόµενη φορά θα σας

πούµε για το σενάριο. Σκοπός µας είναι να σας
φέρουµε πιο κοντά στη µεγάλη οθόνη και να µην
σνοµπάρουµε τον ελληνικό κινηµατογράφο µιας
και υπάρχουνε αρκετοί καλοί και αξιόπιστοι σε-
ναριογράφοι και σκηνοθέτες. Ας τους δώσουµε
όλους µια ευκαιρία για να δηµιουργήσουνε. Τα
ξένα σενάρια δεν είναι καλύτερα από τα ελλη-
νικά… Τι λέτε; Ας δώσουµε ένα κίνητρο στον ελ-
ληνικό κινηµατογράφο και να κάνουµε µία ένεση
θάρρους σε όλους αυτούς που προσπαθούνε
να µας φέρουνε πιο κοντά στις ελληνικές ταινίες.

Αναστογιάννης Αριστείδης
(σκηνοθέτης)

ΟΡΦΕΑΣ Του Νικόλα Ντάβα
ΠΡΕΜΙΕΡΑ: Παρασκευή 16 Ιανουαρίου
Σπουδή στην τρέλα και στα ιδρύµατα που υποθετικά την καταπολεµούν. Όσο θυµούµαι
τον εαυτό µου τον θυµούµαι εθισµένο σε πρόσωπα και πράγµατα που µου υπόσχο-
νταν χαρά αλλά µ’ οδηγούσαν πάντα στη δυστυχία. ∆εν αποµακρύνθηκα ποτέ µου από
αυτά όχι γιατί θέλω να είµαι δυστυχισµένος αλλά γιατί δεν ξέρω άλλο τρόπο να ζω
παρά µόνο µέσα από αυτόν τον εθισµό. Ο Ορφέας είµαι εγώ. Στο θεατρικό ο Ορφέας
ξυπνά στον τύµβο του. Ο τύµβος είναι το ίδρυµα. Εκεί µέσα η ζωή κυλά αργά κι αυτό
που αποκαλούν γιατρειά είναι η δολοφονία της Ευρυδίκης. Αυτό το πάθος µέσα µου για
µια ζωή τελεία δίχως σκοπό, δίχως εθισµό, δίχως τίποτα. Μια ζωή που µε ξεπερνά και
τους φοβίζει όλους γιατί είναι ελεύθερη.

Νικόλας Ντάβας, Αθήνα 2008
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ Παρασκευή και Σάββατο
Νικόλας Ντάβας: Κείµενο - Σκηνοθεσία στις 21:00 µµ
Ρούλα Καραφέρη: Ερµηνεία ΤΟΠΟΣ: ΥΠΟΓΕΙΟ

Κολοκοτρώνη 57, τηλ, 2114000863

Το 1973 επί σκηνής η Καρέζη είπε ότι τα
λόγια που τρελαίνονται γίνονται στίχοι και ποί-
ηση και το ποίηµα που τρελαίνεται γίνεται τρα-
γούδι και το τραγούδι που τρελαίνεται γίνεται
χορός. Κι όλα αυτά τα κάνουν οι άνθρωποι για να
µην τρελαίνονται και να µπορούν να κρατούν
ισορροπίες µέσα στην κοινωνία.

Ειδικά µέσα σε κοινωνίες όπου οι πολιτικές δια-
φορές και οι οικονοµικές αδικίες και αποκλεισµοί διευρύ-
νονται, η ανάγκη για την παραπάνω πορεία της τρέλας

εντείνεται.
Απαραίτητο στοιχείο για τα παραπάνω είναι το γεγονός να υπάρχει κάποιος που να

λέει όλα αυτά που πρέπει να ειπωθούν, κάποιος που να φτιάξει στίχους πάνω στα λόγια, κά-
ποιος που να φτιάξει τραγούδι στους στίχους και κάποιος που να κάνει χορό στο τραγούδι.

Βέβαια, η Καρέζη εκτός των άλλων είχε κι έναν Ξυλούρη δίπλα της στην παράσταση
και θεωρούσε ότι «υπήρχε φως στην άκρη του τούνελ». Ήταν … κάπως τυχερή.

Τώρα που το τούνελ είναι µακρύ και η κοινωνία είναι βαθιά νυχτωµένη για να δει
φως στην άκρη του, πρέπει να έχουµε συνεχώς δίπλα µας τον πολιτισµό όπως η Καρέζη µας
είπε για να µην τρελαινόµαστε. Αλλά κι ο πολιτισµός πρέπει να σχεδιάζεται από ανθρώπους
που νιώθουν τα λόγια της Καρέζη…

Θεόφιλος

“ Το Μεγάλο Μας Τσίρκο “
Το «Μεγάλο µας τσίρκο» φέρει την υπογραφή των Ιάκωβου Καµπανέλλη και Σταύρου Ξαρχά-
κου. Ένα έργο-σταθµός στη νεότερη ιστορία της ελληνικής µουσικής, καθώς η οµώνυµη θεα-
τρική παράσταση και τα τραγούδια της σηµατοδότησαν µια ολόκληρη γενιά και ταυτίστηκαν µε
τον αντιδικτατορικό αγώνα και τα γεγονότα του Πολυτεχνείου.

Στο «Μεγάλο µας τσίρκο» ο συγγραφέας Ιάκωβος Καµπανέλλης κατέγραψε όλη την ιστορία
της νεότερης Ελλάδας, ενώ ο Σταύρος Ξαρχάκος προσέθεσε τη µελοποίηση και ο Νίκος Ξυ-
λούρης συνέβαλε µε τη µοναδική ερµηνεία του, ξεσηκώνοντας το κοινό.
Το έργο ανέβηκε το 1973 από το θίασο της Τζένης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου στο θέατρο
«Αθήναιον». Εκτός από τον Νίκο Ξυλούρη, τα τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου απέδιδαν και
τα µέλη του θιάσου.
Πρωταγωνιστικούς ρόλους είχαν και οι ∆ιονύσης Παπαγιαννόπουλος, Στέλιος Κωνσταντό-
πουλος, Νίκος Κούρος, Τίµος Περλέγκας.
Μαζί τους τραγουδούσαν και όλοι οι θεατές: «Φίλοι κι αδέλφια» (Ν. Ξυλούρης, Τ. Περλέγκας),
«Καλήν εσπέραν», «Τ’ Ανάπλι», (Νίκος Ξυλούρης), «3η Σεπτεµβρίου» (Καζάκος - Καρέζη), το
περίφηµο «Προσκύνηµα» µε τον Νίκο ∆ηµητράτο κ.ά.

http://oedipushouse.blogspot.com
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The Wrestler – Ο Πα-
λαιστής. Αξιολόγηση
8.5/10

Η καινούργια ταινία του
Darren Aronofsky, ο ο-

ποίος έδωσε τα διαπιστευτήρια του στις ται-
νίες Π, Ρέκβιεµ για ένα όνειρο, The Fountain
µε πρωταγωνιστή τον Mickey Rourke στον
ρόλο ενός παλαιστή που έχει αποσυρθεί α-
πό την ενεργό δράση πριν από πολλά χρό-
νια και προσπαθεί να βάλει σε µια τάξη την
ζωή του όταν δέχεται την πρόκληση – πρό-
σκληση να αντιµετωπίσει τον µεγάλο του α-
ντίπαλο πίσω στην δεκαετία του ‘80.

Gran Torino. Αξιολό-
γηση 8.5/10

Ο Clint Eastwood σκη-
νοθετεί και πρωταγωνι-

στεί σε αυτή την ταινία που έχει να κάνει µε

έναν βετεράνο του πολέµου της Κορέας ο ο-
ποίος είχε τιµηθεί µε το παράσηµο “Gran
Torino” (εξ ου και ο τίτλος της ταινίας) που
είναι και το µόνο που του έχει αποµείνει. Ό-
ταν ένας µικρός γειτονάς του προσπαθεί να
του κλέψει το παράσηµο, αυτός αποφασίζει
να τον συµµορφώσει αλλά ταυτόχρονα α-
νακαλύπτει ότι η συµπεριφορά του νεαρού
οφείλεται στην δράση των συµµοριών στην
γειτονιά του και αποφασίζει να αντιµετωπί-
σει το πρόβληµα ο ίδιος. Πρεµιέρα 5 Μαρτίου.

Defiance – Η εναντίω-
ση. Αξιολόγηση 7.5/10

Ενδιαφέρον καστ
(Daniel Craig, Liev
Schreiber, Jamie Bell)

σε µια ταινία που διαδραµατίζεται στα χρό-
νια του Β’ παγκοσµίου πολέµου όπου τέσ-
σερα αδέρφια εβραϊκής καταγωγής στην υ-
πό γερµανική κατοχή ανατολική Ευρώπη, κα-
ταφεύγουν στα δάση της Λευκορωσίας όπου
ενώνονται µε τους µαχητές της ρωσικής α-
ντίστασης και φτιάχνουν ένα χωριό για να
προστατέψουν τους εαυτούς τους και τον ε-
βραϊκό άµαχο πληθυσµό της περιοχής. Πρε-
µιέρα 12 Φεβρουαρίου.

How to lose friends
and alienate people –
Πώς να χάσεις τους
φίλους σου. Αξιολό-
γηση 7/10

Μια κωµωδία µε πρωταγωνιστή τον Simon
Pegg ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε κά-
ποιες καλές ταινίες στο παρελθόν (Hot Fuzz,
Run Fatboy Run, Big Nothing). Η ταινία έχει
να κάνει µε τον σοφιστικέ εκδότη ενός ε-
ναλλακτικού περιοδικού που συνήθως χλευ-
άζει τα µέσα ενηµέρωσης που κυνηγούν τους
διάσηµους αλλά και ότι είναι στην “µόδα” γε-
νικά και που δέχεται µια προσφορά για δου-
λειά σε ένα µεγάλο περιοδικό όπου τα πά-
ντα είναι εκ διαµέτρου αντίθετα από τα πι-
στεύω του.

Push.

Ο σκηνοθέτης Paul
McGuigan (του εξαιρετι-
κού Lucky Number
Slevin) γυρίζει µια ταινία

δράσης και επιστηµονικής φαντασίας που α-
φορά µια οµάδα νεαρών Αµερικανών µε υ-
περφυσικές ικανότητες (τηλεκίνηση, µα-
ντεία) οι οποίοι ενώνονται για να φέρουν εις
πέρας µια αποστολή που θα τους απαλλά-
ξει οριστικά από την κυβερνητική υπηρεσία
που τους καταδιώκει. Στην ταινία πρωτα-
γωνιστεί ο Chris Evans (Fantastic 4) και η
Dakota Fanning. Πρεµιέρα 26 Φεβρουαρίου.

The International.

Μια ενδιαφέρουσα ταινία
δράσης που λαµβάνει χώ-
ρα σε διάφορες τοποθε-
σίες ανά την υφήλιο, µε
δυνατό κάστ (Naomi

Watts, Clive Owen) και από τον σκηνοθέτη
του εξαιρετικού Perfume Story of a murderer.
Θέµα της, η προσπάθεια ενός πράκτορα της
Interpol και µιας αντι-εισαγγελέως από την
Νέα Υόρκη να φέρουν στο φως τις ατασθα-
λίες µιας πανίσχυρης παγκόσµιας τράπεζας,
η οποία εµπλέκεται σε παράνοµες δραστη-
ριότητες όπως ξέπλυµα χρήµατος, εµπόριο
όπλων και αποσταθεροποίηση κυβερνήσε-
ων. Πρεµιέρα 19 Μαρτίου.

Two Lovers. Αξιολόγηση 8/10

Μια ροµαντική ταινία µε εξαί-
ρετους πρωταγωνιστές (Joaquin Phoenix,
Gwyneth Paltrow) και σκηνικό της την Νέα
Υόρκη. Η ταινία αφορά ένα νέο άντρα ο ο-
ποίος µετά από ένα χωρισµό επιστρέφει στο
σπίτι των γονιών του και βρίσκεται αιω-
ρούµενος ανάµεσα σε µια σχέση µε την κό-
ρη ενός οικογενειακού φίλου των γονιών του
και της γειτόνισσας του που µόλις µετακόµισε
στο κτίριο του µε την ευγενική χορηγία του
παντρεµένου µε τον οποίο έχει σχέση

v a s g k o

Μερικές από τις
ταινίες που

προβάλλονται αυτές τις
ηµέρες στους

κινηµατογράφους, είτε
πρόκειται να έρθουν

προσεχώς, είτε αξίζει
πραγµατικά να τις

περιµένετε:



7η

Στης 22
Φεβρουαρίου του 2009

Πραγµατοποιήθηκε η
81η απονοµή των

βραβείων Όσκαρ για την
χρονιά που πέρασε. Οι

Cineπαρµένοι θυµούνται
και σας προτείνουν να

δείτε, µερικές από τις
ταινίες που απέσπασαν

το βραβείο Καλύτερης
Ταινίας.

The Godfather (1972, Francis
Ford Coppola)
Αν ο Don Vito Corleone ήταν
υπαρκτό πρόσωπο, θα ήταν ο
Marlon Brando. Απλά λοιπόν,

γιατί είναι ο Νονός.
Μ. Σίµος

The Lord of the Rings, The
Return of the King (2003,
Peter Jackson)
Ο Viggo Mortensen στο ρόλο
του Aragorn, ίσως ένας από

τους καλύτερους ηρωικούς χαρακτήρες των
τελευταίων χρόνων δια χειρός J.R.R. Tolkien.
elessar

Platoon (1986, Oliver Stone)
Η καλύτερη αντιπολεµική ταινία
όλων τον εποχών µε τον Willem
Dafoe στα καλύτερα του.
Μπάµπης

The Sting (1973, George Roy
Hill)
Σενάριο για µικροαπατεώνες
αλλά και ταλαντούχους
απατεώνες της πόλης, ενώ οι

Newman και Redford δίνουν τον ορισµό της
''καλής ερµηνείας''. ∆ιαχρονική ταινία … όσο
και το τραγούδι της που «σφυρίζεται» ακόµη.
Θεόφιλος

Lawrence of Arabia (1962,
David Lean)
Στο απέραντο και µαγικό
σκηνικό της ερήµου, η ιστορία

του Λόρενς της Αραβίας δεν θα µπορέσει να
σας αφήσει ασυγκίνητους.
elessar

Casablanca (1943, Michael
Curtiz)
Ένα κλασσικό αριστούργηµα,
δύο αθάνατοι πρωταγωνιστές.
∆ιάτο®ος

A Beautiful Mind (2001, Ron
Howard)
Το κουράγιο της ανθρώπινης
ψυχής είναι ικανό πολλές
φόρες να µας βγάλει µέσα από

το οµιχλώδες µονοπάτι της ανθρώπινης
λογικής.
Elessar

Kramer vs. Kramer (1979,
Robert Benton)
Ο αγώνας δύο ανθρώπων για
το σωστό ίσως κάποιες φορές

έρχεται σε σύγκρουση χωρίς αρχή και τέλος.
Μια ιστορία που σίγουρα θα µπορούσε να
είναι και αληθινή.
Φαίδων “ο νεότερος»

Amadeus (1984, Milos For-
man)
Η ζήλια και ο φθόνος δεν ήταν
ικανά να καταστρέψουν το

µεγαλείο και την µαγεία της µουσικής ενός
από τους µεγαλύτερος συνθέτες κλασικής
µουσικής.
Elessar

5M2
(∆εν υπάρχουν λόγια για να
περιγράψουν αυτή την ταινία)!
tomasfotop

The sound of music (1965,
Robert Wise)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥ∆ΩΝΑΣ
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20 χρόνια χωρίς

τον Νικόλα...

Νικόλας Άσιµος
1949 – 1988

Ο τραγουδοποιός
Νικόλας Άσιµος

γεννήθηκε στις 20 Αυγούστου του 1949 στη
Θεσσαλονίκη. Το πραγµατικό του όνοµα ήταν
Νικόλαος Ασιµόπουλος. Οι γονείς του ήταν από
την Κοζάνη, όπου ο Νικόλας έζησε τα παιδικά
του χρόνια και τελείωσε το σχολείο. Ως έφηβος,
ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό. ∆ιακρίθηκε στο
άλµα εις ύψος, καταλαµβάνοντας την τρίτη θέση
στους µαθητικούς αγώνες σχολείων της Μακε-
δονίας το 1965, καθώς και στο ποδόσφαιρο.
Μάλιστα, του έγινε επίσηµη πρόταση από την
οµάδα της Κοζάνης, αλλά τελικά η συµφωνία
ναυάγησε.

Στα δεκαοχτώ του έφυγε για τη Θεσ-
σαλονίκη, για να σπουδάσει στο Νεοελληνικό
Τµήµα της Φιλοσοφικής Σχολής. Αρχικός στό-
χος του ήταν να περάσει στο τµήµα δηµοσιο-
γραφίας, την οποία άσκησε ερασιτεχνικά
παράλληλα µε τις σπουδές του. Σε κάποιο
άρθρο του σε εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης
χρησιµοποίησε για πρώτη φορά το ψευδώνυµο
Άσιµος κι έκτοτε το καθιέρωσε. Παράλληλα,
ασχολήθηκε και µε το θέατρο. Έφτιαξε ένα φοι-
τητικό θεατρικό εργαστήρι, παίζοντας Αριστο-
φάνη, Μένανδρο, Μολιέρο.Τότε αγόρασε και την
πρώτη του κιθάρα. Σχεδόν από την Α’ Γυµνα-
σίου έγραφε στιχάκια και ποιήµατα, αλλά ποτέ
δεν είχε εκδηλώσει καµία έφεση προς τη µου-
σική. Αυτοδίδακτος µουσικός, άρχισε εµφανί-
σεις σε µικρές µπουάτ. Ανυπότακτος, αγνόησε
όλες τις προειδοποιήσεις της λογοκρισίας για
τα τραγούδια του και τα λεγόµενά του.

Συνελήφθη και κρατήθηκε στην
Ασφάλεια. Όταν τον άφησαν, η ταυτότητά του
είχε χαθεί. ∆εν έβγαλε άλλη, παρά µόνο 18 χρό-
νια αργότερα, οπότε κατάφερε να του εκδώσουν
µία ταυτότητα στο όνοµα Άσιµος, µε τη «διευ-
κρίνιση» στο σηµείο του θρησκεύµατος: Άνευ
θρησκεύµατος.

Το 1973, και χωρίς πτυχίο, κατέβηκε
στην Αθήνα. Εµφανίστηκε σε αρκετές µπουάτ
στην Πλάκα, σε συνεργασία µε τραγουδιστές,
ηθοποιούς και συνθέτες, παρουσιάζοντας ένα
πρόγραµµα µε µουσική, κείµενα, σκετς και ντο-
κουµέντα κόντρα στο κατεστηµένο: «5η εποχή»,
«11η εντολή», «Χνάρι», «Μουσικό Θέατρο Φτώ-
χειας», «Σούσουρο». Ανάµεσα στους τότε συ-
νεργάτες του, πολλά και γνωστά ονόµατα:
Γκαϊφύλιας, Τραντάλης, Πανυπέρης, Φινίκης,
Μουζακίτης, Σπυρόπουλος κ.α.Το 1975 κυκλο-
φόρησε τα πρώτα του τραγούδια σ’ ένα δισκάκι
45 στροφών (Ρωµιός- Μηχανισµός).

Παράλληλα άρχισε την έκδοση «πα-

ράνοµων» κασετών, που ηχογραφούσε και δια-
κινούσε µόνος του στα Προπύλαια, στο Πολυ-
τεχνείο, στα Εξάρχεια, στο Μοναστηράκι, στο
Λυκαβηττό. ∆ηµιούργησε την «Exarchia Square
Band» και συµµετείχε σε συναυλίες, κοινωνικο-
πολιτικές εκδηλώσεις, µουσικοθεατρικά σχή-
µατα, θέατρο του δρόµου, διάφορα δρώµενα.
Κατά καιρούς, συνεργάστηκε µε πολλά σχή-
µατα και καλλιτέχνες.

Το 1977 φυλακίστηκε για δύο µήνες,
µαζί µε άλλους πέντε εκδότες - συγγραφείς, µε
επίσηµη κατηγορία: «εξέχουσες προσωπικότη-
τες που επηρεάζουν αρνητικά το κοινωνικό σύ-
νολο». Το 1981 έγραψε το βιβλίο «Αναζητώντας
Κροκανθρώπους» και το 1982 κυκλοφόρησε
τον πρώτο του µεγάλο δίσκο, µε τίτλο «Ξαναπές
το», σε τέσσερα τραγούδια του οποίου συµµε-
τείχαν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου και η Χα-
ρούλα Αλεξίου.Περίπου ένα χρόνο αργότερα
άνοιξε ένα µαγαζάκι στα Εξάρχεια, στην οδό
Καλλιδροµίου. Ήταν ο «Χώρος Προετοιµασίας»
όπως το ονόµασε, αλλά και διαµονής, αφού
αυτό ήταν και το σπίτι του. Εκεί έγραφε, συνέ-
θετε τα τραγούδια του, πουλούσε βιβλία, παι-
χνίδια για παιδιά, πρόχειρα κοσµήµατα
κατασκευής γνωστών του, κασέτες δικές του κυ-
ρίως, φωτιστικά, πήλινα, κάρτες παλιές και
πολλά άλλα.

Το 1987 οδηγήθηκε βιαίως σε ψυχο-
θεραπευτική κλινική και λίγο αργότερα στις φυ-
λακές Κορυδαλλού, µε την κατηγορία του
βιασµού. Αποφυλακίστηκε µε χρηµατική εγ-
γύηση, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη µε-
γάλη του πίκρα γι’ αυτή την αβάσιµη κατηγορία,
που δεν τεκµηριώθηκε ποτέ. Η εκκρεµούσα
δίκη, µαζί µε τ’ άλλα προβλήµατα που ήταν
πολλά, συσσωρεύτηκαν µέσα του... Μετά από
δύο ανεπιτυχείς απόπειρες αυτοκτονίας, στις 17
Μαρτίου του 1988 βρέθηκε κρεµασµένος στο
σπίτι του.

Μετά θάνατον, κυκλοφόρησαν δύο
ακόµη δίσκοι του: «Το φανάρι του ∆ιογένη» µε
τη συµµετοχή της Σωτηρίας Λεονάρδου και το
«Γιουσουρούµ - Στο φαλιµέντο του κόσµου», µε
τη συµµετοχή του Βασίλη Παπακωνσταντίνου.

Σχετική Βιβλιογραφία
∆ίχως Καβάντζα Καµιά: Βίος και Πολιτεία του
Νικόλα Άσιµου, του Γιώργου Αλλαµανή (Εκδό-
σεις Λιβάνης Α.Α., 2000) ISBN 9601401741.
Ο ∆ιάσηµος Νικόλας Άσιµος, του ∆ηµήτρη
Μπαγέρη (Εκδόσεις Σιγαρέττα - Οδός Πάνος,
1999) ISBN 960771637Χ.
Ελληνικό ροκ Μανώλης Νταλούκας (Εκδόσεις
Άγκυρα, 2006) ΙSBN 9604223860.

http://gortynios.blogspot.com/2008/03/1949-
1988-20-1949.html

Eυτυχία
Πρόσφατα, βρέθηκα να πίνω καφέ και
να συζητώ µε φίλους που είχαν για
χρόνια χαθεί από τη ζωή µου. Κάποια
στιγµή, τέθηκε επάνω στο στρογγυλό
τραπεζάκι το ερώτηµα: είµαστε
ευτυχισµένοι;

Η αντίδρασή µου σε µια
ερώτηση που µου φάνηκε παιδιάστικη
ήταν ένα πικρόξινο χαµόγελο. ∆εν
άργησα να καταλάβω, όµως, πως το
µειδίαµά µου οφειλόταν στο γεγονός ότι
δεν ήξερα την απάντηση! Στην
επιστροφή για το σπίτι µου, το ίδιο
εκείνο βράδυ, σκεφτόµουν πολύ έντονα
την ερώτηση. Ποια ήταν, όµως, η
απάντηση; Πόσους από µας απασχολεί
άραγε; Εγώ ως τώρα, δεν είχα το
θάρρος ή το χρόνο να σκεφτώ; Άρχισα,
λοιπόν, να δηµιουργώ πιθανές
απαντήσεις και να τις παρουσιάζω
στον εαυτό µου.

Έτσι κατέληξα: η ευτυχία
είναι µία Ευρυδίκη! Τη χάνουµε
αµέσως µόλις θελήσουµε να την
κάνουµε δική µας. Ζει όταν τη
φανταζόµαστε. Πεθαίνει όταν τη
διεκδικούµε. Κάθε ευτυχία που θέλουµε
να γίνει κτήµα µας, να την
οικειοποιηθούµε και να την
ποδοπατήσουµε τελικά – γιατί ποτέ,
µέχρι το τέλος της ‘‘ζωής της’’, δε θα την
εκτιµήσουµε – µετατρέπεται σε
απουσία αβάσταχτη. Κι όλα αυτά διότι
εξαρτάται από το ‘‘φαίνεσθαι’’ και όχι
από το ‘‘είναι’’.

Πόσο εύκολο ή πόσο
δύσκολο είναι να κατακτήσουµε κάτι
τόσο αυτονόητο, όπως η προσωπική
ευτυχία, θα µιλήσω ειλικρινά δεν
ξέρω…
Με σιγουριά, όµως, µπορώ να
επαναλάβω τα λόγια του Λατίνου
Σενέκα ‘‘Είµαστε δυστυχισµένοι στο
βαθµό που το πιστεύουµε’’.

Σοφία Αθαν. Σαµαρά
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Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
Σηκώθηκα µε µια ανε-
ξήγητα καλή διάθεση.
Με λαχτάρα σχεδόν να
ρουφήξω κάθε στιγµή
του υπέροχου πρωι-
νού. Ένας παιχνιδιά-
ρης ήλιος µε καλούσε

και δεν µπόρεσα να του αντισταθώ. Τα αυτιά
µου πληµµύρισαν µελωδίες πουλιών τέτοιες που
ακόµη και µένα, που ξέρεις πως αυτά δεν τα
προσέχω και δεν µε συγκινούν, µε κάνανε να τις
ακούω εκστατικός. Είχα ξεχάσει πόσο όµορφο-
σχεδόν θεραπευτικό- είναι ένα κελάηδισµα…

Στα χείλη µου ανέβηκε ένα παλιό,
αγαπηµένο τραγούδι της Τάνιας Τσανακλίδου,
το «αλλιώτικη µέρα». Για λίγη ώρα αποφάσισα
να συνοψίσω στο µυαλό µου τις σηµειώσεις που
συγκέντρωσα από την παρατήρηση της συµπε-

ριφοράς µας και του τρόπου που αντιµετωπί-
ζουµε την ίδια µας τη καθηµερινότητα.

Συνειδητοποίησα ότι γκρινιάζουµε κα-
θηµερινώς και αδιαλείπτως, σαν να είναι αυτή η
µιζέρια µέρος ενός τελετουργικού που τηρούµε
ευλαβικά. Σκέφτηκα πως πιθανότατα ως άλλοι
φον Μαζόχ, ηδονιζόµαστε µε την κατάσταση
αυτή και πως εµείς τη συντηρούµε. ∆εν µπορώ
µε όρους λογικής(δικής µου τουλάχιστον) να το
εξηγήσω αλλιώς. Εάν δεν µας αρέσει, τι κάνουµε
άραγε για να τη διορθώσουµε;

Η καθηµερινότητα και η ζωή µας εν
γένει, ίσως να είναι τελικά αυτή που έστω και
ασυναίσθητα επιλέγουµε να έχουµε. Παραπο-
νιόµαστε για όλα γύρω µας, τα πρόσωπά µας
είναι συνήθως σκυθρωπά, κατηφή και αναρω-
τιόµαστε γιατί. Πως περιµένουµε να αλλάξει ο
περίγυρός µας ή ό,τι τέλος πάντων ενοχλεί τον
καθένα µας, αν δεν τον δούµε πρώτα εµείς µε
άλλα µάτια; Αν δεν πλάσουµε στο µυαλό µας τη

ζωή όπως την ονειρευόµαστε, αν δεν ξεκαθαρί-
σουµε µέσα µας τι ακριβώς επιθυµούµε, τι αλή-
θεια περιµένουµε να µας φέρει;

Ο,τι πιστεύουµε, αυτό τελικά γίνεται.
Σου µοιάζει παράλογο, αλλά η ξεκάθαρη, αλη-
θινή και αταλάντευτη πίστη, η αισιόδοξη θεώ-
ρηση των πραγµάτων και η προσήλωση στα
όνειρά µας(ακόµη και στα πιο τρελά), πιστεύω
πως είναι µια καλή αρχή για να πραγµατοποιή-
σουµε αυτά που επιθυµούµε. Σου τονίζω όµως
ότι η πίστη πρέπει να είναι ισχυρή και αληθινή.
Σε επόµενη συνάντησή µας ίσως σου δώσω
αποδείξεις, αν τις αντέχεις…

Τίποτα δεν είναι αδύνατο. Ζήτα και θα
σου δοθεί. Πιστεύεις τούτο;;; καληνύχτα κι
όνειρα γλυκά.

Μ. Σίµος

«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ»

∆ΩΡΟ ΖΩΗΣ

Αφορµή για αυτό που διαβάζετε στάθηκε ένα
βιβλίο που διάβασα πρόσφατα για τη δωρεά
οργάνων. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα µπει ποτέ
στη διαδικασία να σκεφτώ αν θα έκανα κάτι τέ-
τοιο. Αποφεύγω να σκέφτοµαι το θάνατο γενι-
κώς , όπως και πολλοί από εσάς φαντάζοµαι.
Στο άκουσµά του αρχίζουµε να φτύνουµε και
να χτυπάµε ξύλο. Γιατί το κάνουµε αυτό, δεν το
κατάλαβα ποτέ. Ξέρετε ; Φτου φτου , µακριά
από εµάς και τέτοια όµορφα.

Η Ελλάδα σε σχέση µε άλλες χώρες της
δύσης στη δωρεά οργάνων είναι από τις τε-
λευταίες και αναρωτιέµαι .. υπάρχει κάτι που
να είµαστε πρώτοι ; Φυσικά στο κάπνισµα και
στη διασκέδαση. Πώς λοιπόν να σκεφτόµαστε
το θάνατο και ακόµη χειρότερα πώς θα διαθέ-
σουµε το σώµα µας όταν φύγει από τον µάταιο
τούτο κόσµο. Μακάβριο θέµα θα µου πείτε διά-
λεξα αυτή τη φορά , αλλά έχετε σκεφτεί πόσοι
συνάνθρωποί µας θα είχαν σωθεί αν η δωρεά
οργάνων ήταν πιο διαδεδοµένη στη χώρα µας
; Αλήθεια έχετε σκεφτεί ποτέ τι είναι αυτό που
µας κάνει να φοβόµαστε ν’ αφήσουµε πίσω σε
συνανθρώπους µας πράγµατα που δε θα µας
είναι χρήσιµα πια εκεί που θα πάµε στο νέο

µας ταξίδι ; Και που σε κάποιους άλλους θα
είναι ίσως η ίδια η ζωή..

Το ξέρω ότι αυτά που διαβάζετε τώρα σας
φαίνονται ωµά και κυνικά. Συµφωνώ. Απ’ την
άλλη σκέφτεστε να βρισκόταν κάποιος δικός
σας ή εσείς οι ίδιοι (ξαναχτυπάω ξύλο , δεν
έχω αφήσει τραπέζι για τραπέζι σήµερα) σε µια
τέτοια θέση ; ∆ιάβαζα που λέτε τις απόψεις των
ανθρώπων που αποφάσισαν να γίνουν δωρη-
τές και πραγµατικά εντυπωσιάστηκα. Οι πε-
ρισσότεροι λένε ότι ο φόβος τους έσπρωξε να
πάρουν µια τέτοια απόφαση. Φόβος για ποιο ;
Μα δε θέλουν όταν «φύγουν» και τους θάψουν
να σαπίσουν και να αποσυντεθούν (χρησιµο-
ποιώ ωµά λόγια , αλλά έτσι πρέπει να γίνει).
Έχουν συνάψει διαθήκες µάλιστα όπου ζητούν
να δοθούν τα όργανά τους και προσωπικά το
βρίσκω πολύ γενναιόδωρο. Σε µια εποχή που
ο καθένας κοιτάζει τον εαυτούλη του και µόνο
και αδιαφορεί για ο,τιδήποτε , τούτοι οι άν-
θρωποι είναι τουλάχιστον ήρωες επιλέγοντας
να πράξουν κάτι τέτοιο.

Υπάρχουν βεβαίως και οι άνθρωποι , των
οποίων οι συγγενείς αποφασίζουν να δωρί-
σουν τα όργανά τους και σκεφτείτε πως µέσα
στον πόνο τους αυτοί οι άνθρωποι θρηνώντας
το χαµό κάποιου δικού τους, τολµούν να δωρί-
σουν τα όργανά του για να σωθούν κάποιοι
άλλοι. Αυτό κι αν είναι µεγαλείο ψυχής.

Λίγη ενηµέρωση από το κράτος δεν θα έβλα-
πτε , µάλλον θα µας άνοιγε τα µάτια για ένα
θέµα που µας αφορά όλους. Θα µου πείτε – και
δικαίως – πότε ενηµερωθήκαµε σοβαρά για κά-
ποια πράγµατα σ’ αυτή τη χώρα για να γίνει και
τώρα ; Σας προτρέπω λοιπόν να διαβάζετε και
να ενηµερώνεστε για ο,τιδήποτε , διότι ο άν-
θρωπος που έχει γνώση µπορεί να διαθέσει το
µυαλό του και το σώµα του όπως αυτός θέλει.

ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΡΑ

Γιατί δεν
χαµογελάµε;
Αυτό ακριβώς σκέπτοµαι την ώρα που
περιµένω στην ουρά….. και φαντάσου
…είναι Χριστούγεννα….
Μα πώς να χαµογελάσουµε; Όλοι και
όλα έχουν συνωµοτήσει εναντίον του
χαµόγελου…
Η ουρά που περιµένω έχει συνωµοτή-
σει…….
Η τράπεζα που πρέπει να πληρώσω,
έχει συνωµοτήσει….
Το µποτιλιάρισµα και ερώτηµα «που
θα παρκάρω;», έχει συνωµοτήσει…..
Η τηλεόραση που µόλις την ανοίξω µε
τροµοκρατεί ,έχει συνωµοτήσει….
Η οικονοµική κρίση που τόσο «διαφη-
µίζεται», έχει συνωµοτήσει……
Ο µισθός που όσο και να τον τραβήξω
δεν φτάνει, έχει συνωµοτήσει….
Η γκρίνια στη δουλειά αλλά και στην
οικογένεια έχει συνωµοτήσει……
Ωχ, θεέ µου, κουράστηκα να µετράω
το πόσα έχουν συνωµοτήσει……
Υπάρχει κάποιος ή κάτι που να µην
έχει συνωµοτήσει εναντίον του χαµόγε-
λου;;;;
Μα τι στην ευχή έφταιξε αυτό το χαµό-
γελο και το διώξαµε από τα χείλη
µας;;;;

Ανθή
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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 ισχύει αυτό που λένε, η λαϊκή
ρήση«Θεςν’αγιάσειςκαιδεσεαφήνουν».Τι εννοώ
; Για άλλη µια φορά είχα σκεφτεί µε το ταπεινό µυα-
λουδάκιπουδιαθέτωνααναφερθώσεκάποιοθέµα
που θα είχε να κάνει µε την µουσική, αλλά όταν η
χώρα πάει κατά διαόλου πώς να αναφερθείς σε κά-
ποιο θέµα πολιτισµού..∆ηλαδή όλα είναι θέµα προ-
τεραιοτήτων και την παρούσα χρονική στιγµή
προσωπικάθεωρώότιµιααναφοράστηνκοινωνική
πραγµατικότητα είναι πιο πάνω από τα πολιτιστικά
κι ας µε συγχωρήσουν οι φίλοι της τέχνης που πρέ-
πει να ξέρουν ότι εγώ µαζί τους είµαι.

Η Εκκλησία λοιπόν για άλλη µια φορά βρέθηκε
στην επικαιρότητα µε το σκάνδαλο του Βατοπεδίου
ή Βατοπαιδίου (δεν έχω καταλάβει ακόµη ποιο είναι
το σωστό και ποσώς µε ενδιαφέρει). Το συγκεκρι-
µένο σκάνδαλο είναι λίγο πολύ γνωστό και ο καθέ-
νας έχει εξάγει τα συµπεράσµατά του για το ποιος
φταίει , δε θα µιλήσουµε πολύ για αυτό ,για ποινικές
–πολιτικέςευθύνες,δενείναιδικήµαςδουλειάαυτό,
αλλού είναι το ζουµί. Τι µαθαίνουµε για άλλη µια
φορά λοιπόν από το γεγονός αυτό ; Αυτό που δια-
πιστώνουµε είναι ότι ο διαχωρισµός Κράτους – Εκ-
κλησίας κρίνεται ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΣ.

Συµφωνώ απόλυτα ότι το σύνολο της εκκλησίας
δενείναιδιεφθαρµένο.∆έχοµαιότι ταπρόσωπατων
µοναχών που εµπλέκονται δεν είναι ένοχα, εξάλλου
η ∆ικαιοσύνη δεν έχει αποφανθεί ακόµη. Ε και ; Θα
πρέπει να µην υπάρξει διαχωρισµός επειδή η εκ-
κλησίαείναιάψογηστιςυποχρεώσειςτης ;Τοσπου-
δαιότερο επιχείρηµα εκείνων που λένε όχι στον
διαχωρισµό είναι ότι θα είµαστε λιγότερο πιστοί αν
συµβεί κάτι τέτοιο. Ότι θα αποκοπούµε από την εκ-
κλησία και τις δραστηριότητες της, τα µυστήριά της
και εν γένει βρε αδερφέ θα πάµε στην κόλαση. Το
σπουδαιότεροόµωςγνώρισµααυτώνπουυποστη-
ρίζουναυτέςτιςθέσειςείναιοφανατισµόςκαιέχουµε
διδαχτείαπότην Ιστορίαότιόπουφανατισµόςβλέπε
πρόβληµα.

Αυτήτηνστιγµήαλλάκαιπαλαιότερα ,διαχρονικά
δηλαδή,βλέπειςτηνεκκλησίαµπροστάσου.Γιαπα-
ράδειγµα , πας στρατό και όταν έρχεται η ώρα να
ορκιστείς , ορκίζεσαι πίστη στο Σύνταγµα και τους
Νόµους.Σωστό!Αλλάέλαπουστουπαγορεύει ένας
ρασοφόρος δεσπότης. Σας φαίνεται λογικό ; Εµένα
όχι.Κάνουµελοιπόντηνεξίσωσηκαισεχρόνοµηδέν
διαπιστώνουµε ότι ο ∆εσπότης είναι άρρηκτα συν-
δεδεµένος µε το Σύνταγµα και τους Νόµους. Και αν
είναιέτσισεµιαστιγµή ,πουέχει τυπικόχαρακτήρα,

σκεφτείτε τι γίνεται καθηµερινά στην πράξη. Και για
νακαταλάβετε τι εξουσίαέχει έναςεκπρόσωποςτου
Θεού,τοναγνωρίζειςκάποιονδεσπότηαποτελείένα
από τα καλύτερα βίσµατα στο στρατό. Επιπλέον, οι
µάρτυρες στα δικαστήρια ορκίζονται στο Ευαγγέλιο
και όχι στην τιµή και στην υπόληψή τους. Για εµάς
τουςΧ.Ο.όλακαλά,εξάλλουείµαστετόσοκαλοίχρι-
στιανοί που και ψέµατα να ορκιστούµε δεν τρέχει τί-
ποτα. Το ίδιο και για τους ανθρώπους που
πιστεύουνσεάλληθρησκεία,αφούδεχρειάζεταινα
ορκιστούν στο Ευαγγέλιο. Τι γίνεται όµως για τους
Έλληνεςπουείναιάθεοι;Πώςυπερασπίζονταιτοκα-
τοχυρωµένοδικαίωµατούτοότανόλοι τουςαναγκα-
στικά ορκίζονται στο Ευαγγέλιο, για να µην
προκαλέσουντηνέκπληξηκαι τασχόλιατωνάλλων;
Το συγκεκριµένο παράδειγµα έχει αναφερθεί πολ-
λές φορές και έχει γίνει αντικείµενο συζήτησης κατά
κόρον σε νοµικούς κύκλους, ως απτό παράδειγµα
υποβάθµισης της ανθρώπινης προσωπικότητας.

Τογνωστόσκάνδαλοκαταδεικνύει τηδύναµηπου
έχει η εκκλησία, το πόσο βαθιά έχει διεισδύσει στην
κρατική εξουσία. Το θέµα είναι όµως ότι έχει διεισ-
δύσει και στην τσέπη µας και αυτό είναι που πονάει
καισεκάνειναλες,«ώπααδερφέ,υπάρχουνκαικά-
ποια όρια». Τις προάλλες διάβαζα στην εφηµερίδα
ότι εξαιτίας του σκανδάλου παραπονιούνται οι κλη-
ρικοί ότι έχει µειωθεί ο οβολός των πιστών στο πα-
γκάρι της εκκλησίας. Τι λέτε ρε παιδιά ; Μέγα
σκάνδαλοαυτό !Καιπωςθαανεγείρουµετώρανέες
εκκλησίες ; Πώς θα ανακαινίσουµε τις ήδη υπάρ-
χουσες;; Αναρωτιέµαι ρητορικά που στο καλό γρά-
φει ότι ο πιστός είναι υποχρεωµένος να προσφέρει
τον οβολό του όταν εισέρχεται στην εκκλησία. Ανα-
ρωτιέµαι επίσης αν έχει γίνει ποτέ κάποιος έλεγχος
για το που πάνε αυτά τα χρήµατα. Και στην τελική ,
αυτό τους ένοιαξε. Το γεγονός ότι µειώθηκαν τα
έσοδα των εκκλησιών.

Τοσυµπέρασµαείναισυγκεκριµένο,οριοθετηµένο
καισαφές.ΛόγωτουµηδιαχωρισµούΚράτους–Εκ-
κλησίας,τοκράτοςδενελέγχει τίποτα.Αντιθέτωςηεκ-
κλησίασέρνειαπόπίσωτηςόλητηνκρατικήµηχανή
(και φυσικά και τα πολιτικά πρόσωπα), την πατρο-
νάρει, την παρκάρει όπου και όποτε θέλει, εν τέλει
διαχειρίζεται το κράτος ως έναν κερδοφόρο λογα-
ριασµόσεµιαoffshoreεταιρία.Οέλεγχοςπουασκεί
ηεκκλησίαστουςκόλπουςτηςείναιπληµµελέστατος.
Και δεν µπορεί αλλά ίσως και δε θέλει. Γιατί αν ήταν
διαφορετικά τα πράγµατα , όλο αυτό το σκάνδαλο
το ίδιο το σώµα της εκκλησίας θα το είχε αντιµετω-

πίσει αποτελεσµατικά.
Και για να µην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Θεωρώ

τον εαυτό µου πιστό άνθρωπο. Το γεγονός ότι πι-
στεύωστονδιαχωρισµόΚράτους–Εκκλησίαςδεµε
κάνει λιγότερο χριστιανό από εκείνους που άκριτα
καιαποσβολωµέναδέχονταιό,τι τουςπασάρουν.Το
γεγονός ότι θέλω να ξέρω που πάνε τα λεφτά που
αφήνουµε στο παγκάρι επίσης δε µε κάνει λιγότερο
χριστιανό. Το γεγονός ότι στη χώρα µας υπάρχουν
περισσότερες εκκλησίες από νοσοκοµεία, το γεγο-
νόςότιηπεριουσίατηςελληνικήςεκκλησίαςείναι τε-
ράστια και τους νοιάζει ότι µειώθηκε ο οβολός των
πιστών δε µε κάνει πολέµιο και αµφισβητία της πί-
στης. Η πίστη µου είναι καθαρά προσωπικό θέµα
καιωςπροσωπικόζήτηµαδενχρειάζεταινατηνεπι-
δεικνύω σε κανέναν αλλά και ούτε να την αποδει-
κνύωκαιπόσοµάλλοννααπαιτείταιναδηλώσωτην
πίστη µου στις καθηµερινές µου δραστηριότητες µε
κρατικά και πολιτειακά όργανα. Παράλληλα , το
άρθρο µου αυτό δεν σχετίζεται σε καµία περί-
πτωση µε κάποιο κοµµατικό υπονοούµενο ή
υπαινιγµό. Είµαστε πολιτικά όντα (βλ. Αριστοτέλη)
καιόχιάκριτοιπαρατηρητές-θεατές τηςπραγµατικό-
τητας όπως αυτή διαµορφώνεται στις µέρες µας.

Ο διαχωρισµός είναι επιτακτικός όσο ποτέ άλλοτε.
Μεαυτόντοντρόποθαέχειεπιτευχθείένασηµαντικό
βήµαώστεοικακοί ιερωµένοιναµηβρίσκουνάνετη
πρόσβαση στα γρανάζια της κρατικής µηχανής.
Αλλά και η ίδια η εκκλησία θα ενισχυθεί, βελτιώνο-
νταςτηνεικόνατης,ασχολούµενηαποκλειστικάµετα
του οίκου της. Ο αριθµός των πιστών δεν πρόκειται
να µειωθεί, ούτε θα γίνουµε αλλόθρησκοι. Η πίστη
είναι βιωµατική και δυνατή µέσα µας , δεν έχει να
κάνει µε τις υλικές απολαβές που αποκοµίζουν οι
κακοί ιερωµένοι.

Τελειώνοντας , σαφώς και δεν πιστεύω ότι το σύ-
νολο του κλήρου είναι διαβρωµένο. Υπάρχουν κλη-
ρικοί που συµφωνούν µε τα προαναφερθέντα, που
ζούνε πράγµατι σεµνά και ταπεινά, γιατί απλώς δεν
τουςενδιαφέρεικαµίακοσµικότητα.Ηεκκλησίαπρέ-
πεινακατανοήσει τούτο :οαπλόςκόσµος,οκόσµος
πουπιστεύει,θέλειναδει ένανέοπρόσωπότης.Πε-
ντακάθαρο, αποκοµµένο από ο,τιδήποτε έχει να
κάνει µε υλικά αγαθά, διεκδικήσεις, περισσότερα
χρήµατα. Ο εν λόγω διαχωρισµός είναι µια καλή
αρχή και το επιχείρηµα ότι θα κλονιστεί η εκκλησία
είναι απλώς ένα παραµύθι για µωρά..

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥ∆ΩΝΑΣ

« Η Ε Κ Κ Λ Η Σ Ι Α Α Π Ε Ν Α Ν Τ Ι Σ Τ Ο Κ Ρ Α Τ Ο Σ »
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Σηµεία διανοµής του
"Cineπαρµένος"

Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23
Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 και Καραθάνου

Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου
ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων
Βικτώρια ODEON Multicinema, Λάµπρου Κα-
τσώνη & Κούµα
STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8
StarBucks Coffee, Πλ. Ταχυδροµείου
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος
Cube, Όπισθεν Carrefour

Café Stretto, Έναντι ∆ικαστικού Μεγάρου, Κε-
ντρική Πλατεία
Cafe Fersh , Έναντι ∆ικαστικού Μεγάρου, Κε-
ντρική Πλατεία
Quattro Dum cafe, Φαρσάλων και Παλαιολόγου
Σύλλογος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Τέρµα
Χαλκιοπούλου, Αβέρωφ

Ο Ν. Καζαντζάκης (1883 - 1957)
ήταν µυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρι-
κός συγγραφέας. Είναι ο περισσότερο µετα-
φρασµένος σύγχρονος Έλληνας
συγγραφέας. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της
Κρήτης το 1883, το οποίο εκείνη την -εποχή
αποτελούσε ακόµα µέρος της Οθωµανικής
Αυτοκρατορίας. Μετά το γυµνάσιο εγκατα-
στάθηκε στην Αθήνα, όπου ξεκίνησε νοµικές
σπουδές. Συνέχισε µεταπτυχιακές σπουδές
στα Νοµικά στο Παρίσι. Έκανε πολλά ταξίδια
και τιµήθηκε µε το Βραβείο Ειρήνης στη
Βιέννη. Τα σηµαντικότερα έργα του είναι:
Όφις και κρίνο (1906), Βίος και πολιτεία του
Αλέξη Ζορµπά (1946), Ο Καπετάν Μιχάλης
(1953), Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (1954),
Ο τελευταίος πειρασµός (1955), Ο Φτωχού-
λης του Θεού (1956), Ο Βραχόκηπος (1960),
Αναφορά στον Γκρέκο (1961), Οι Αδερφοφά-
δες (1963).

Ο ίδιος ο Καζαντζάκης το 1950 περιγρά-
φει τον εαυτό του ως εξής: «Με θαρρούν
λόγιο, διανοούµενο, γραφιά. Τα δάχτυλά µου,
όταν γράφω, δεν µελανώνονται, αιµατώνο-
νται. Θαρρώ δεν είµαι παρά τούτο: µια απρο-
σκύνητη ψυχή...».

Η ψυχοσύνθεση, το ήθος, ο τρόπος σκέ-
ψης και ζωής ενός συγγραφέα φαίνονται στο
έργο του. Γιατί σ’ αυτό καταθέτει την ψυχή
του. Μόνο διαβάζοντας τον Καζαντζάκη µπο-
ρούµε να τον καταλάβουµε. Και κάθε του έργο
είναι διαφορετικόκαι µας αποκαλύπτει και κά-

ποια άλλη πλευρά του χαρακτήρα του.
Μας ξαφνιάζουν οι αντιφάσεις που υπάρχουν
στα γραπτά του. Πώς µπορεί στον «Καπετάν
Μιχάλη» να επαναλαµβάνει πολλές φορές τη
φράση «Τούρκοι σκυλιά» και στην «Αναφορά
στον Γκρέκο» να υποστηρίζει πως «Όσο πιο
πολλή σάρκα ο άνθρωπος µετουσιώνει σε
αγάπη, σε παλικαριά κι ελευθερία, τόσο πε-
ρισσότερο γίνεται Γιός του Θεού...». Τίποτε
όµως στο έργο του Καζαντζάκη δε θεωρείται
δεδοµένο, τα πάντα αµφισβητούνται, κρίνο-
νται και επανατοποθετούνται. Όλοι οι ήρωες
του αναµετρώνται µε τον εαυτό τους, όπως
και ο ίδιος ο Καζαντζάκης αναµετριόταν µε
τον εαυτό του σ’ όλη του τη ζωή. Η πάλη µε το
Θεό και τον ∆αίµονα είναι κοινός τόπος.
Και φυσικά ο Καζαντζάκης ήταν πρώτα απ’
όλα και πάνω απ’ όλα Κρητικός. Η Κρήτη κυ-
ριαρχεί σ’ όλο το έργο του, ως αναπόσπάστο
µέρος του εαυτού του. Την περιγράφει, τη
θαυµάζει, την επαινεί, τοποθεσίες και αν-
θρώπους της. Η «Κρητική Ματιά» είναι βα-
σική έννοια, µαζί ύλη και πνεύµα, ενέργεια
και λάµψη. Η γλώσσα γραφής του είναι πλού-
σια σε Κρητικές εκφράσεις, που την κάνουν
πιο ζωντανή και παραστατική .
Ο Καζαντζάκης πνεύµα ελεύθερο και ανή-
συχο…….Άνθρωπος σκεπτόµενος, που δίνει
µεγάλη σηµασία στην εσωτερική και εξωτε-
ρική ελευθερία, στον άνθρωπο που τολµά,
που ζει. Που στα περισσότερα βιβλία του
υπάρχει το µήνυµα της ειρήνης. Που δεν κρί-
νει τον Χριστιανισµό, αλλά τους ιερωµένους

και τους πιστούς που δεν τον εφαρµόζουν
σωστά, χαρακτηριστική είναι η φράση του
από τις «Αδερφοφάδες»: «Ν α καταγγείλω
τον κόσµο στον Θεό...».
Αξίζει να διαβάσετε ορισµένα αντιπροσω-
πευτικά αποσπάσµατα από το έργο του:
«Οι άνθρωποι λιποψυχούν, φοβούνται να
σταυρωθούν, και δεν ξέρουν πως η σταύ-
ρωση είναι ο µόνος δρόµος της ανάστασης.
Άλλον δεν έχει. . .» «<Αναφορά στον
Γκρέκο»).
Τέσσερα στάθηκαν τ’ αποφασιστικά σκαλο-
πάτια στο ανηφόρισµά µου, και το καθένα
φέρει ένα ιερό όνοµα: Χριστός, Βούδας,
Λένιν, Οδυσσέας. ..» «Αναφορά στον
Γκρέκο»)
«Πώς πρέπει να αγαπάµε τον Θεό; Αγαπώ-
ντας τους ανθρώπους...» («ο

Χριστός ξανασταυρώνεται»)
«∆εν βρίσκει κανένας ποτέ παρά ό,τι ζητάει...
Εµείς θα βρούµε το Θεό, όχι όπως τον παρι-
στάνουν όσοι δεν τον είδαν ποτέ τους, ένα
ροδοµάγουλο γέρο, που κάθεται µακάρια σε
πουπουλένια σύννεφα και προστάζει, µα σα
µικρή φωνή που τινάζεται από τα. σωθικά
µας και σηκώνει πόλεµο...» («ο Χριστός ξα-
νασταυρώνεται» ).

Ο τάφος του στο Ηράκλειο της Κρήτης
φέρει έναν απλό ξύλινο σταυρό και πάνω την
επιγραφή: «∆εν φοβάµαι τίποτε, δεν ελπίζω
τίποτε, είµαι ελεύθερος... .»

Τζαµπούρα Χαρά

‘‘Πώς να µιλάµε για βι-
βλία που δεν έχουµε δια-

βάσει’’
Ο τίτλος βασίζεται στο οµώνυµο βιβλίο του
Pierre Bayard, Γάλλου λογοτέχνη και ψυχανα-
λυτή και αντικατοπτρίζει µια ολόκληρη σχολή
που διδάσκεται σε λογοτεχνικές σχολές και σε
σχολές βιβλιοθηκονοµίας και συνίσταται στην
απόρριψη της σύγχρονης πολιτισµικής θεώρη-
σης που υπερµάχεται της αναγκαιότητας ανά-
γνωσης βιβλίων ως µέσο απόκτησης
πνευµατικής καλλιέργειας.

Συνοπτικά, θεωρείται λοιπόν, ότι η µη
ανάγνωση επιτρέπει µια ανοιχτή αντιπαράθεση
µε τα βιβλία απαλλαγµένη από εσωτερικευµένες
εντυπώσεις και ασυνείδητους περιορισµούς
που επιβάλλει η ανάγνωσή τους. Επιπλέον, η
ενασχόληση µε ένα βιβλίο αντιστοιχεί σε µια κί-
νηση απόρριψης και κλεισίµατος όλων των πι-

θανά επιλεγέντων και απείρων σε αριθµό βι-
βλίων, ενώ η πραγµατική καλλιέργεια έγκειται
στην πληρότητα γνώσης γύρω από τα βιβλία µε
µια προσπάθεια κατανόησης των συνδέσεων
και των ανταποκρίσεων ανάµεσα σε αυτά και
την τοποθέτηση του ενός σε συνάρτηση µε το
άλλο (συλλογική βιβλιοθήκη) και όχι στην «συσ-
σώρευση αποσπασµατικών γνώσεων», που
προκαλεί η πλήρης ενασχόληση µε το περιεχό-
µενο λίγων βιβλίων, όσων προλαβαίνει να δια-
βάσει σε όλη του τη ζωή ένας άνθρωπος.

Ψήγµατα αυτής της θεωρίας απαντώ-
νται στους Βαλερύ, Προύστ, Ουµπέρτο Έκο,
Μπαλζάκ και στον Όσκαρ Ουάιλντ που τόνισε
‘‘Ποτέ δεν διαβάζω ένα βιβλίο όταν πρόκειται να
γράψω την κριτική του. Επηρεάζεται κανείς τόσο
πολύ!’’.

Αυτή τη φορά προτιµώ να µην σχολιάσω τίποτα
σχετικά! Απλά σας αφήνω να το επεξεργαστείτε.

Ευη Μπεκίρη

Ν Ι Κ Ο Σ Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Α Κ Η Σ : Μ Ι Α Α Π Ρ Ο Σ Κ Υ Ν Η Τ Η Ψ Υ Χ Η . . . .

«Η θέα»
Ξεκινήσαµε τη βόλτα µας στο πιο µικρό
µέρος της υπόφυσης. Από την έπαρση
της πρώτης καταγγελίας, µεταφερθή-
καµε στο αύριο. Το έχουµε σίγουρο,
γιατί µε ξέρεις χρόνια τώρα, γιατί δε
σου έκρυψα καµία αδυναµία µου, γιατί
διέγραψα τον αριθµό του τηλεφώνου
σου και σου το είπα…

Αν ποτέ ξεπεράσουµε το πα-
ρελθόν, αν ποτέ έρθει η στιγµή της
συγχώρεσης, αν βρεθούµε µόνοι στο
δωµάτιο, τότε δε θα υπάρχει ο συνεχής
συναγερµός απροσπέλαστης πραγµα-
τικότητας.

Οδυσσέας



Οικονοµική κρίση, ακρίβεια,
χαµηλοί µισθοί και οι κατά τα άλλα

µορφωµένοι δηµοσιογράφοι µας φέρ-
νουν στο χείλος της καταστροφής

σχεδόν κάθε µέρα. Είναι να απορεί
κανείς αν ζούµε ή µας έχουν πεθάνει.
Ευτυχώς στην Λάρισα υπάρχει και ο

καφές……
elessar

5 ευρώ εισιτήριο σε µα-
θητικό φεστιβάλ κινηµατογράφου.

Γιατί; (φάτε µάτια τζάµπα)
∆ιάτο®ος

Η κρίση της οικονο-
µίας είναι καιρός να µας

φωτίσει το δρόµο προς «τα
αριστερά» !
Θεόφιλος

( Από συνέντευξη της Ρένας
Πιττακή-ηθοποιό του Εθνικού Θεά-

τρου):
∆εν παρακολουθώ τηλεόραση. Τα νέα τα

διαβάζω την εποµένη στις εφηµερίδες
(Παράδειγµα προς µίµηση!)

∆ιάτο®ος

Παπάς δεν δέχτηκε
έναν κουµπάρο σε γάµο

γιατί αυτός είχε κάνει πολιτικό
γάµο. Η σέκτα των ρασοφόρων

καλά κρατεί.
elessar

Υπάρχει σκέψη για κλείσιµο
των γραφείων εργασίας του ΟΑΕ∆

που εξυπηρετούν ειδικές κοινωνικές οµάδες.
Έτσι κι αλλιώς, χεσµένους τους έχουν..

Μπράβο στη πολιτεία µε τις ευαισθησίες
της!!

Μπυρολόγα

Το Θέατρο Τεχνών συνεχίζει την
προσφορά του στον πολιτισµό της

Λάρισας µε πλούσιο πρόγραµµα και
για θέατρο και για κινηµατογράφο.

Μη χάνετε παράσταση!
Θεόφιλος

Η υπόθεση της Κωνσταντίνας
Κούνεβα έδειξε καθαρά τη σχέση
κεφαλαίου και εργαζοµένων, όταν
οι εργαζόµενοι προσπαθούν να

διεκδικήσουν µε σθένος τα δικαι-
ώµατά τους και να µην υποτα-
χθούν στην τροµοκρατία της

εργοδοσίας.
Θεόφιλος

Χαρούµενοι η κάθε
ρουβίτσα για το κουκλοθέ-
ατρο της Eurovision. Εδώ ο

κόσµος χάνεται και ο ρουβάς
χτενίζεται.

elessar

Με τα µπλόκα των αγροτών
µου ήρθε στο µυαλό ένα σύνθηµα

των οπαδών του ΠΑΟΚ όταν σε παλιό-
τερα χρόνια είχαν εγκλωβιστεί στα

Τέµπη. “Αγρότη Πεινάς;
ΝΑΙ……Αγρότη Πείνας; ΝΑΙ…..,
Αγρότη πεινάς γα…. Ο Πειραιάς.

elessar

Η
πολιτεία χρωστά στους προ-

µηθευτές της κι αυτοί αναζητούν µε-
ταξύ τους την πολιτική ευθύνη! Ο βλάκας,
όταν του δείχνεις το δάσος, κοιτάζει το δά-

χτυλο…
Μ. Σίµος

Αν
το όνοµα µου ήταν “Λή-

σταρχος Νταβέλης” και σας ζη-
τούσα 28 ∆ις και κάτι ψιλά, µε σκοπό

να τα δώσω σε φτωχούς σας συµπολί-
τες, θα µε πιστεύατε;

elessar

Να παρακολουθή-
σουµε το συνέδριο των
bookcrossers που θα

γίνει στην πόλη µας τον
Απρίλιο.
Θεόφιλος


