Λάρισα, Φεβρουάριος 2010 Έτος 8ο Τεύχος 32ο

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

“Χρόνια µας πολλά!!”

Ο Λαρισαίος σκηνοθέτης
Τζον Κασαβέτης
σελ.5
Νή «σος»
σελ.6
«Το αµάρτηµα της µητρός µου»
σελ.7
Το πίο παράξενο µυστικό του
κόσµου
σελ.10
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Μερικές από τις ταινίες που προβάλλονται αυτές τις ηµέρες στους
κινηµατογράφους, είτε πρόκειται να έρθουν προσεχώς, είτε αξίζει
πραγµατικά να τις περιµένετε :
The Wolfman

Σκηνοθεσία: Joe Johnston
Πρωταγωνιστές: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt
Ο Benicio Del Toro στο ρόλο του Lawrence Talbot που επιστρέφει στην πατρίδα του για να αναζητήσει
τον χαµένο του αδελφό, όπου ένα τέρας της νύχτας σκοτώνει τους συµπατριώτες του. Μια µετρηµένη ταινία τρόµο που
αποτελεί και ένα στοίχηµα των στούντιο της Universal αν θα µπορέσει να προσεγγίσει το τηλεοπτικό κοινό που έχει πλέον
συνηθίσει σε πιο µοντέρνες εκδόσεις ταινιών του είδους.
http://www.imdb.com/title/tt0780653/
Valentine's Day
Σκηνοθεσία: Garry Marshall
Πρωταγωνιστές: Julia Roberts, Jamie Foxx, Anne Hathaway
Μια οµάδα νεαρών προσπαθούν στο Los Angeles να βρουν το άλλο τους µισό λίγες µέρες πριν τη µέρα
του Αγίου Βαλεντίνου. Μια συνεργασία της New Line Cinema και των Warner Bros σε µια ανευ πλοκής ταινία και µε την
πιθανότητα µιας συνέχειας στις αρχές του 2011 να µας αφήνει αδιάφορους.
http://www.imdb.com/title/tt0817230/

Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief
Σκηνοθεσία: Chris Columbus
Πρωταγωνιστές: Logan Lerman, Kevin McKidd, Steve Coogan
Οι θεοί του Ολύµπου επιστρέφουν, όχι πως είχαν φύγει δηλαδή. Και φυσικά δεν έχουν ξεχάσει το
γκοµενιλικί µε της θνητές. Αυτή τη φόρα ο Ποσειδώνας έχει ένα γιο που φυσικά δεν ξέρει της δυνάµεις του. Ο ∆ίας είναι σε
διαµάχη µε τον Άδη και ο γιος του Ποσειδώνα θα λύσει της διαφορά. Ο Chris Columbus σκηνοθετεί τους ολύµπιους θεούς
σε µια προσπάθεια να απογειώσει την καριέρα του ενώ το Hollywood αναζητά τον διάδοχο του Harry Potter
http://www.imdb.com/title/tt0814255/
Shutter Island

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese
Πρωταγωνιστές: Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, Mark Ruffalo
Για µια ακόµη φορά ο Martin Scorsese εµπιστεύεται τον Leonardo DiCaprio στο ρόλο ενός αστυνοµικού
που προσπαθεί να σύλλαβοι µια ψυχωτική δολοφόνο (Emily Mortimer) πριν είναι πολύ αργά. Μια πολλά υποσχόµενη ταινία
µε την επανένωση του DiCaprio και του Scorsese να έχει ανεβάσει τον πήχυ για τη δηµιουργία µιας ωραίας ταινίας.
http://www.imdb.com/title/tt1130884/
Alice in Wonderland
Σκηνοθεσία: Tim Burton
Πρωταγωνιστές: Mia Wasikowska, Johnny Depp
Η 19 χρόνη Αλίκη επιστρέφει στο µαγικό της κόσµο, επανενώνεται µε τους παλιούς της φίλους και
ανακαλύπτει το πεπρωµένο της. Ο καταπληκτικός Tim Burton καταφέρνει για µια ακόµη φορά να δηµιουργήσει ένα
παραµυθένιο κόσµο πολύ κοντά στο κόσµο του βιβλίου της Αλίκης αλλά µέσα από το παράξενο πολλές φορές βλέµµα του
Tim, µε την παρουσία του Johnny Depp να αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα.
http://www.imdb.com/title/tt1014759/

Σηµεία διανοµής του "Cineπαρµένος"

Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου
STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8
Cube, Όπισθεν Carrefou
Κανέλλα , Απόλλωνος 4

Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23
ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 και Καραθάνου
ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος
Mikro Theatro, Ολύµπου κ’ Ερυθρού Σταυρού

3η

∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
∆ιεθνές Πανόραµα Ανεξάρτητων ∆ηµιουργών Φιλµ & Βίντεο
∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΧΡΙ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
12o ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - 1/10 - 9/10/2010

Το ΠΑΝΟΡΑΜΑ στην αιχµή της τεχνολογίας αγκάλιασε από την πρώτη στιγµή όλες τις ταινίες ανεξάρτητα από τη φόρµα και την ποιότητα τους. Έκανε δόγµα την αµφίδροµη σχέση δηµιουργού και θεατή συνθέτοντας το πρόγραµµα του από
ένα µωσαϊκό ήχων και εικόνων διαφορετικών µεταξύ τους. Το ΠΑΝΟΡΑΜΑ θέλει να εξερευνήσει τα όρια της εικόνας και του ήχου. Όλες οι τάσεις που αναπτύσσονται σε όλα τα γεωγραφικά µήκη και πλάτη θα αποτελέσουν ένα ζωντανό εργαστήρι για την τέχνη της εικόνας, δηµιουργώντας ένα µεγάλο παζλ µε αντιφάσεις και συνθέσεις.
Η ταινία οφείλει να βρει το φυσιολογικό της δρόµο που είναι η προβολή. Σε µια εποχή που τα κινηµατογραφικά µέσα είναι πιο
πολλά ο δηµιουργός καλείται να εµφανίσει την ουσία των πραγµάτων µε κύριο σκοπό τον προβληµατισµό, την ψυχαγωγία και εύρεση µέσω
από τους νέους δηµιουργούς της ανθρώπινης διάστασης της εποχής µας. Η καταγραφή µε ψηφιακά µέσα µπορεί να είναι πιο εύκολη αλλά η
δυσκολία της ενδοσκόπησης στην τέχνη χρειάζεται την απρόσκοπτη διάθεση για δηµιουργία. Ο ∆ηµιουργός ξέροντας ότι το έργο του θα βρει
το δρόµο του ακολουθώντας τη φυσιολογική ροή, θα συναντήσει το θεατή και θα δηµιουργηθεί ένας γόνιµος διάλογος. Στην ουσία ωριµάζει ο
ίδιος αλλά και το έργο του. Γίνεται πράξη ο κινηµατογράφος!
Αυτός ο ιδιαίτερος θεσµός αγκαλιάζεται από τους σκηνοθέτες της Ελλάδας και όλης της γης. Έχοντας είδη µια πορεία 11 χρόνων ο
στόχος παραµένει ο ίδιος, φιλοδοξεί να γίνει εφαλτήριο ανταλλαγής απόψεων, θέαση νέων τάσεων.
Ο δηµιουργός καλείται να προβάλει το έργο του, η συµµετοχή είναι είδη µία νίκη του ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ και των σκηνοθετών, οι ταινίες βρίσκουν δρόµο για την προβολή τους αλλά και οι θεατές καλούνται να στηρίξουν αυτή την σχέση. Καλλιτέχνες, Σκηνοθέτες, Φωτογράφοι ακόµη και ερασιτέχνες καλούνται να καταθέσουν τα δικά τους έργα. Νέα φαινόµενα, τάσεις, εµπειρίες που δοκιµάζονται.... ένα µεγάλο
ανοιχτό εργαστήρι εικονοπλασίας σε αντίθεση µε την τάση της καταναλωτικής εποχής που αντιµετωπίζει τον κινηµατογράφο ως προϊόν και
τους δηµιουργούς ως κατασκευαστές.
∆ίνεται η δυνατότητα να ονειρευτούµε ξανά µαζί µε τον κινηµατογράφο, το δικό µας ΠΑΝΟΡΑΜΑ, στη δική µας σκοτεινή αίθουσα
µε πρωταγωνιστές όλους εσάς... τους δηµιουργούς και τους Θεατές.

http://www. independent.gr

2ο Νεανικό ΦεστιβάλΤαινιώνΜικρούΜήκους
Λάρισα1-2Μαρτίου2010

Ολοκληρώθηκαν οι συµµετοχές στο 2ο Νεανικό Φεστιβάλ
ταινιών µικρού µήκους Λάρισας , του 2ου Artfools Video Festival ,
όπως είναι γνωστός πλέον ο τίτλος του, και τώρα οδεύουµε προς τις
αίθουσες προβολών. Πολλές οι συµµετοχές ,πυρετώδεις οι
προετοιµασίες, και σύντοµα θα ανακοινωθεί ο κατάλογος και η σειρά
των ταινιών, που θα φθάσουν στο κοινό.
H προκήρυξη του 2ου Νεανικού Φεστιβάλ ταινιών µικρού
µήκους Λάρισας, θα γίνει το µεγάλο γεγονός της πόλης, ξεπερνώντας
και τη µεγάλη επιτυχία και τη µαζική συµµετοχή δηµιουργών και
κοινού, στο 1o Νεανικό Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους τον
περασµένο Μάρτη στη Λάρισα.
Το 2ο Artfools Video Festival Λάρισας, θα γίνει και φέτος
από την Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία artfools , το διαδικτυακό
περιοδικό artfools.gr και µε την συνεργασία των κινηµατογράφων
Οdeon –Βικτώρια, στην πόλη της Λάρισας, στις 1 και 2 Μαρτίου 2010
http://artfoolsvideofestival.gr/

"Balkans Beyond Borders"

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση στο χώρο της
µικρής ταινίας έρχεται να δώσει η πρωτοβουλία "Balkans Beyond Borders" που οργανώνει ∆ιαδικτυακό ∆ιαγωνισµό
µικρού µήκους ταινιών µε θέµα «∆ιαβαλκανική Συνεργασία».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιµες στον
διαδικτυακό τόπο του "Balkans Beyond Borders" στην
διεύθυνση www.balkansbeyondborders.eu

Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δηµοσιεύσουν το δικό τους άρθρο ή που επιθυµούν
να κάνουν οποιαδήποτε πρόταση ως προς τα θέµατα που θα ήθελαν να διαβάζουν στο έντυπο του Cineπαρµένου,
να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρµένος».
Για το παρόν έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Φαίδων «ο νεότερος», Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Τζαµπούρα Χαρούλα, kalliop, ΕΛΕΝΕΞΕΛΙΞΕΙ,
george_atha...
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∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας
6 - 9 Μαΐου 2010

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας είναι µια περιπλάνηση σε έναν κόσµο γεµάτο
εικόνες, χρώµατα, µουσικές, ζωντάνια, χαµόγελα, δηµιουργικότητα. Κινηµατογραφιστές από όλη
τη γη στρέφουν τον φακό τους στη
Νάουσα και µας καλούν να ταξιδέψουµε µε οδηγό την εικόνα σε ένα ονειρικό ταξίδι στον κόσµο του
σινεµά. Από τις 6 έως τις 9 Μαΐου 2010 ο πολιτισµός γιορτάζει στη
Νάουσα. Λάβετε θέσεις και απολαύστε το σινεµά στα καλύτερα του!
Προφίλ Φεστιβάλ

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας αποτελεί µια µοναδική εκδήλωση. Μια εκδήλωση πρωτοποριακή, καινοτόµο, νεανική,
δυναµική, ζωντανή, ποιοτική.
Για το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας η υιοθέτηση της
ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί µια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή.
Μια επιλογή που το φέρνει στην πρώτη σειρά των εξελίξεων στη νέα
ψηφιακή εποχή του κινηµατογράφου και συµβάλλει στη διαµόρφωση
του διακριτού του χαρακτήρα.
Μέσω των τεχνολογικών καινοτοµιών και της διάθεσης των ανθρώπων του το Φεστιβάλ αγκαλιάζει όλους τους δηµιουργούς, τους πα-

12ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης
12 - 21 Μαρτίου 2010

Το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα
πραγµατοποιείται κάθε Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη από το 1999. H γιορτή, της
ανήσυχης, σε διαρκή αναµόρφωση και
εγρήγορση, τέχνης του ντοκιµαντέρ, παρουσιάζει τις εικόνες εκείνες της κοινωνικής, ιστορικής, πολιτικής και, πάνω
από όλα, ανθρώπινης πραγµατικότητας
του νέου αιώνα, που λειτουργούν ως
εφαλτήριο για περιπετειώδεις κινηµατογραφικές περιπλανήσεις.
http://www.filmfestival.gr/

ρέχει βήµα, τους ενισχύει, επιδεικνύοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον για
τον δηµιουργό και το έργο του.
Η ποιότητα, η ζωντάνια, η ποικιλία, η πρωτοτυπία και ο επαγγελµατισµός που διακρίνουν κάθε επιµέρους κοµµάτι του Φεστιβάλ το έχουν
καθιερώσει στη συνείδηση δηµιουργών και κοινού ως µια πραγµατική
γιορτή του πολιτισµού.
Μια γιορτή όπου άνθρωποι από όλο τον κόσµο, υψηλής ποιότητας
ταινίες, εκδηλώσεις µοναδικού ενδιαφέροντος, σηµαίνοντα πρόσωπα
του καλλιτεχνικού χώρου, δραστηριότητες για τα παιδιά, ονειρικά µουσικά ταξίδια, µαζί µε το χαµόγελο των εθελοντών συνθέτουν ένα εντυπωσιακό µωσαϊκό χρωµάτων, εικόνων, ήχων, πολιτισµού, χαράς και
δηµιουργίας.
Επιπρόσθετα, το Φεστιβάλ καθίσταται πόλος περιφερειακής ανάπτυξης µε την υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού σχεδιασµού συνυφασµένου µε δράσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού και
τουριστικού χαρακτήρα. Το Φεστιβάλ προκαλεί ανάπτυξη, συνδράµει
τις τοπικές κοινωνίες και συµβάλλει καθοριστικά στην αναγέννηση της
περιφέρειας.
Οι άνθρωποι του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Νάουσας δεσµευόµαστε να συνεχίσουµε να εργαζόµαστε µε ζήλο και συστηµατικότητα για την προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας, τη
συµβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάδειξη της διοργάνωσης στο σπουδαιότερο κινηµατογραφικό Φεστιβάλ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
http://www.naoussafilmfestival.gr

Για το artfoolos video festival

Μαθαίνουµε ότι το artfoolos video festival έχει οργανωθεί
πλέον πολύ καλύτερα από πέρσι
και αναµένεται να έχει τροµερή
επιτυχία. Πέρσι που συµµετείχαµε
στην οργανωτική επιτροπή είχαµε
καταλάβει ότι αρκεί ένα έναυσµα για να δηµιουργηθεί ένας θεσµός όπως
το φεστιβάλ ερασιτεχνικών ταινιών µικρού µήκους και να αγκαλιαστεί
από την πόλη µας.
Νιώθουµε υπερήφανοι που συµµετείχαµε στην οργανωτική
του 1ου artfools video festival. Όπως γνωρίζω και είµαι σίγουρος η οµάδα
που το οργανώνει και το υποστηρίζει φέτος είναι αχτύπητη και πάντα
δηµιουργική. Το artfoolos video festival είναι … καταδικασµένο να γίνει
ένας από τους καλύτερους θεσµούς της πόλης και λόγω του
περιεχοµένου του και λόγω των ανθρώπων του.
Ο cineπαρµένος κι εγώ προσωπικά θα είµαστε εκεί να
παρακολουθήσουµε τα προφεστιβαλικά και το φεστιβάλ ταινιών µικρού
µήκους (παρότι δεν έχουµε χρόνο για τα οργανωτικά) και να
χειροκροτήσουµε την σίγουρη επιτυχία του.
Θεόφιλος

Κοπή πίτας

Το Σάββατο 23 Γενάρη, στο «στέκι της Μαρίας» στην οδό Περραιβού, ο cineπαρµένος έκοψε την
πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Η βραδιά ξεκίνησε µε οµιλία του Μπαρµπή Βοζαλή, ο οποίος µίλησε για τον
κινηµατογράφο και για το τι αυτός αντιπροσωπεύει στην κλίµακα των ιδεωδών στην τέχνη και στον άνθρωπο, εν
γένει. Έκλεισε, δε, τη γλαφυρή του οµιλία µε την απαγγελία γηθοσύνου ποιήµατος, το οποίο έγραψε ο ίδιος. Στη
συνέχεια, έγινε ο απολογισµός της χρονιάς που µας πέρασε καθώς και ο προγραµµατισµός των νέων δράσεων
για το 2010, όπως η καινούργια ταινία, η βελτιστοποίηση του εντύπου, ο επανασχεδιασµός της ιστοσελίδας κ.α
Η βραδιά έκλεισε µε τραγούδι από τα µέλη του cineπαρµένος (καραόκε), χορό, χάπενιγκ και ποικίλο
πρόγραµµα. Το φλουρί βρήκε ο πρόεδρος του συλλόγου Μάνος Κουκλωµένος και κέρδισε ένα βιβλίο για τον
κινηµατογράφο. Και του χρόνου!
∆ιάτο®ος

Ο Λαρισαίος σκηνοθέτης Τζον Κασαβέτης
Προ µηνών πέθανε στην Νέα Υόρκη ο διάσηµος Ελληνοαµερικανός σκηνοθέτης τους κινηµατογράφου Τζον Κασαβέτης. Εµείς οι
σινεφίλ τον ξέραµε και τον αγαπήσαµε από το κινηµατογραφικό του
έργου. Τις ταινίες του τις έχουµε προβάλει στην Κινηµατογραφική
Λέσχη. ∆εν ξέραµε όµως ότι η ρίζα του κρατάει από την πόλη µας. Το
µάθαµε από το περιοδικό «ΣΙΝΕΜΑ» το οποίο στο τεύχος 176 έχει µεγάλο αφιέρωµα για τον Κασαβέτη και ξεκινάει µε τη φράση «Ο Λαρισαίος πατέρας του Νίκος Ιωάννου Κασαβέτης είχε µεταναστεύσει στην
Αµερική το 1908 αλλά δεν ξέρουµε για ποιους λόγους επέστρεψε στην
Ελλάδα φέρνοντας µαζί του και την σύζυγο του που αγάπησε και παντρεύτηκε. Ήρθε στην πόλη µας όπου και η γυναίκα του γέννησε τον
γιο του στον οποίο έδωσε το όνοµα του πατέρα του Γιάννη, που αργότερα έγινε Τζον για τους Αµερικανούς. Τα ελληνικά τα έµαθε στη
Λάρισα. Πληροφορίες για την οικογένεια Κασαβέτη έχουµε από τον
δικό µας ηθοποιό Βαγγέλη Κολώνα, ο οποίος στην Αθήνα µέσω της
Αµερικάνικης πρεσβείας των Αθηνών, βρήκε τον γιό του Τζον Κασαβέτη και την γυναίκα του την Τζίνα Ράουλαντς. ∆ηλαδή την χήρα του
αείµνηστου σκηνοθέτη Τζον. Την Τζίνα Ράουλαντς την ξέρουµε από τις
ταινίες του που έµειναν στην ιστορία του Κινηµατογράφου. Με τον Κολώνα µίλησαν για τη Λάρισα και έδειξαν ενδιαφέρον για να επισκεφτούν µια µέρα την πόλη και φυσικά να µας γνωρίσουν, µια που
έµαθαν ότι εδώ έχουµε και κινηµατογραφική λέσχη, οπότε θα γίνει και
ένα αφιέρωµα στις ταινίες της οικογένειας Κασαβέτη και να διαφωτίσουµε την περίοδο που έζησε στην πόλη µας, προτού φύγει ξανά για
της ΗΠΑ όπου και παρέµεινε µέχρι το θάνατο του.

Εγώ προσωπικά θυµάµαι σαν όνειρο, κοντακιανό υπάλληλο
του ∆ηµοσίου Ταµείου Λάρισας που στεγάζονταν τότε σε µια διώροφη
οικοδοµή στην πλατεία του Αγίου Κων/νου όπου σήµερα βρίσκεται
ένα Σούπερ Μάρκετ Βερόπουλος. Ο Κασαβέτης αυτός αδελφός του
πατέρα του ή απλώς συνωνυµία αναστάτωσε τότε την µικρή κοινωνία
της Λάρισας µε ένα σεξουαλικό σκάνδαλό που βγήκε όταν ελεγκτής
του ∆ηµοσίου διαπίστωσε ότι ο εισπράκτωρ υπάλληλος του ταµείου
υπεξαίρεσε χρήµατα του δηµοσίου. Φυσικά τον έβαλαν φυλακή αλλά
µετά απεδείχθη ότι τα χρήµατα δεν τα έπαιρνε για τον εαυτό του αλλά
για λογαριασµό του προϊσταµένου του τότε ∆ιευθυντή του Ταµείου
που είχε µια όµορφη και φιλάρεσκη γυναίκα µε την οποία ήταν πλατωνικά ερωτευµένος ο Κασαβέτης. Μάλιστα, για να διατηρήσει την
οµορφιά της η κυρία, τον είχε πείσει ότι πρέπει κάθε πρωί να κάνει
µπάνιο …. µε γάλα και ο φουκαράς ο ερωτευµένος, µίσθωσε ένα γαλατά από το Μπαϊσλάρι που εκείνη την εποχή αυτό το χωριό τροφοδοτούσε την πόλη µας µε γάλα που έφερναν κάθε πρωί µε δυο
γκιούµια που ήταν φορτωµένα στην ράχη ενός γαϊδάρου και έκαναν
φυσικά διανοµή στα σπίτια της πόλεως.

Στο σπίτι του προϊσταµένου ο γαλατάς άφηνε και τα δυο γκιούµια για το λουτρό της κυρίας που έφερε το αρχαίο όνοµα Θέτις. Ανακαλύφθηκε λοιπόν η υπόθεση και ο ερωτευµένος Κασαβέτης πήγε
φυλακή χωρίς να φταίει, όπως έλεγαν µετά που ξαναέγινε δικαστήριο, διότι όπως απεδείχθη η κυρία είχε άλλον εραστή που την γούσταρε αν την απολαµβάνει σαν …. γαλακτοµπούρεκο. Τα
γαλακτοµπούρεκα τα πλήρωσε ο πλατωνικός ερωτευµένος εισπράκτορας του ταµείου που πίστεψε ότι η κυρία εκτιµώντας τα γαλακτόλουτρα που της προσέφερε θα έπεφτε και κάποτε στην αγκαλιά του.
Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι αυτός ο κύριος που πίστεψε στον έρωτα
της όµορφης κυρίας και διεψεύσθη τόσο σκληρά, ας υποθέσουµε λέω
ξανά ότι ήταν ο Κασαβέτης, πατήρ του Τζον, ήταν φυσικό να µην µπορούσε να παραµείνει άλλο στην κοινωνία της Λάρισας ύστερα από

5η

το γαλακτοσκάνδαλο και την φυλακή και τα µάζεψε και ξαναέφυγε για
την Αµερική, όπου µεγάλωσε ο γιος του Τζον Κασαβέτης και έδωσε
στον Κινηµατογράφο ταινίες που έµειναν στην ιστορία ακόµα και το
υπέροχο παίξιµο του ως πρωταγωνιστής στην ταινία του Ροµάν Πολάνσκι «Το µωρό της ροζµάρι», πέρασε στο πάνθεον των µεγάλων
πρωταγωνιστών του Σινεµά.

Η ιστορία που ανέφερα µάλλον θα αφορά τον παππού του
Τζον γιατί µαθαίνουµε ότι γεννήθηκε το 1929 στην Νέα Υόρκη αλλά
αναφέρουν ότι ήταν Ελληνικής Καταγωγής και σπούδασε στην Αµερικάνικη Ακαδηµία Κινηµατογραφικής Τέχνης. Άρχισε σαν ηθοποιός
το 1950 και µετά µπήκε στον κινηµατογράφο. Τις αµοιβές του από την
δουλειά του τις χρησιµοποίησε για παραγωγή ανεξάρτητων ταινιών
εκτός του κυκλώµατος του Χόλυγουντ και αναδείχτηκε σε µεγάλη
µορφή του Αµερικάνικου Πρωτοποριακού Κινηµατογράφου και εµψυχωτή του κινήµατος που έγινε γνωστό σαν σχολή της Νέας Υόρκης.
Πήρε χρυσό λιοντάρι στο φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία «Γκλόριο»
µε την Τζίνα Ραόυλαντς, και χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο για την ταινία
του «Ερωτική Θύελλα». Μια ζωή γεµάτη κινηµατογράφο µε 15 ταινίες
µεγάλου µήκους και συµµετοχή σε τηλεοπτικά σήριαλ και φυσικά σαν
ηθοποιός παρέα µε τον φίλο του τον Μπαρτ Λάγκαστερ.

Μπαρπής Βοζαλής
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What the Bleep Do We Know!? (2004) & The Secret (2006)

Μοίρα, πεπρωµένο ή καθαρή τύχη και έξυπνες αποφάσεις, αρπάζοντας ή αφήνοντας µια ή περισσότερες
ευκαιρίες. Ζούµε έτσι τις ζωές µας χωρίς πότε να ξέρουµε αν συµβαίνει το ένα από τα δυο ή και τα δυο µαζί. Η
µοίρα, µια κρυφή ελπίδα για πολλούς όταν κάτι πάει στραβά και δεν µπορούµε να ξέρουµε το γιατί, η τύχη για
όσους τα έχουν καταφέρει και έχουν πετύχει ότι η σηµερινή κοινωνία προστάζει, λεφτά και αναγνώριση κυρίως
και φυσικά οι έξυπνες επιλογές για όσους από περηφάνια και εγωισµό δεν θέλουν να τους πουν απλά τυχερούς. Για κάποιους φιλόσοφους είναι και τα δυο. Η µοίρα υπάρχει για όλους, είναι εκεί και περιµένει, αλλά είναι
θέµα τύχης αν θα µπορέσουµε πότε να την ακολουθήσουµε.
∆υο κινηµατογραφικές ταινίες, διαφορετικές από ότι έχουµε συνηθίσει µέχρι τώρα, µε την µορφή ενός ντοκιµαντέρ – έρευνας, προσπαθούν να προσεγγίσουν το µεγάλο αυτό ερώτηµα και να κερδίσουν οπαδούς για τους
δικούς τους σκοπούς οι κάθε µια. Ανήκουν και οι δύο στην «New Age Philosophy» γενιά ταινιών που προσπαθούν να διδάξουν µια διαφορετική µατιά του κόσµου που µας περιβάλει και το πώς ο κάθε άνθρωπος
αλληλεπιδρά µε αυτόν. Πρόκειται για τα «What the Bleep Do We Know!? (2004)» και «The Secret (2006)».
Η κεντρική τους ιδέα είναι ότι ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να επηρεάσει τον κόσµο γύρω του, να
προκαλέσει καταστάσεις να συµβούν, όπως να βρει µια καλή δουλεία, να κερδίσει χρήµατα, να βελτιώσει τις
σχέσεις του µε τους συνανθρώπους του και πολλά ακόµη. Το µόνο που έχει να κάνει είναι να το ζητήσει. Το
«The Secret» εισάγει µια νέα έννοια, το νόµο της προσελκύσης «The Law of Attraction», βασισµένο σε µια µεταφυσική θεωρία που υφίσταται
όπως και οι υπόλοιποι νόµοι της φύσης, ενώ το «What the Bleep Do We Know!?» βασίζεται στην κβαντική µηχανική και στην αλληλεπίδραση
των σωµάτων και το αντικειµένων µέσα στους νόµους αυτής της φυσικής.
Ίσως για πολλούς να φαντάζει εξωπραγµατικό και ελαφρώς ηλίθιο σαν ιδέα αλλά και οι δυο ταινίες
έχουν δηµιουργήσει το δικό τους φανατικό κοινό και πολλές διαλέξεις έχουν γίνει, κυρίως στην Αµερική, για
όσους θέλουν να µυηθούν και να ακολουθήσουν τον τρόπο ζωής που προωθούν αυτές οι ταινίες.
Πέρα από αυτό που ο καθένας θα αντιληφθεί από τις δυο αυτές θεωρίες, ίσως ένα στοιχείο που θα
πρέπει να δώσουµε µια κάποια προσοχή είναι ότι ο καθένας µας µπορεί να αλλάξει τις συνθήκες της ζωής του.
Έχετε σίγουρα ακούσει εκφράσεις του τύπου «έχουµε την κοινωνία που µας αξίζει», «έχουµε µπλέξει µόνοι µας
τη ζωή µας», «η ζωή θα µπορούσε να είναι πιο απλή» και πολλές άλλες. Οικονοµική κρίση, ανεργία, φτώχεια
και πείνα, δεν είναι φυσικές καταστροφές, ούτε και ανίατες ασθένειες, είναι συνθήκες που εµείς έχουµε
δηµιουργήσει, που εµείς έχουµε επιτρέψει να υπάρχουν. Πώς είναι δυνατόν σε κάποια µεριά αυτού του πλανήτη
κάποιοι να µην έχουν πόσιµο νερό και κάπου αλλού ο δυτικός πολίτης να πλένει το βρόµικο αυτοκίνητό του µε
τόση ποσότητα νερού όση θα κατανάλωσει ένας και µόνο άνθρωπός σε µια εβδοµάδα; Π;vς γίνεται να είναι
γεµάτα τα ράφια στα πολυκαταστήµατα από αγαθά και λίγα µέτρα πιο έξω ένας ζητιάνος να πεθαίνει της
πείνας; Και όµως είναι προτιµότερο να χαλάσουν παρά να σώσουν κάποιες ζωές.
Αναζητήστε τις δυο ταινίες, δείτε τον κόσµο µε άλλο µάτι, ζητήστε και διεκδικήστε µια καλύτερη κοινωνία για όλους. Την κοινωνία εµείς
την φτιάχνουµε και όχι αυτή εµάς.

Νή «σος»

Νή «σος» λέγεται η καινούρια ταινία του Χρήστου ∆ήµα, η
οποία γυρίστηκε στο υπέροχο
νησί της Σίφνου. Οι ηθοποιοί
πολλοί και αξιόλογοι. Συγκεκριµένα, όλοι είχαν τόσο ξεχωριστό
όσο
και
πρωταγωνιστικό ρόλο. Η µουσική και η σκηνοθεσία ξεχώρισαν και ανέδειξαν τα τοπία του
νησιού.

Η ιστορία της ταινίας εστιάζεται σε µια κλειστή
κοινωνία ενός νησιού όπου
όλα κυλούσαν οµαλά, µέχρι
τον αιφνίδιο θάνατο του άρχοντα του τόπου τους. Ο Θεµιστοκλής ∆ίκαιος, ήταν ο
άρχοντας του τόπου, ο οποίος
φεύγοντας από τη ζωή, αφήνει
πίσω του µια τεράστια περιουσία, η οποία µοιράζεται στις
τέσσερις εξουσίες του χωριού( καθώς ήταν άκληρος), τον πρόεδρο
της κοινότητας, τον αστυνοµικό διευθυντή, τον δάσκαλο του χωριού
και τον ιερέα της εκκλησίας. Ο όρος όµως της διαθήκης, αναφέρει
πως για να πάρουν όλοι τα λεφτά στα χέρια τους, οι «κληρονόµοι»
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του , θα πρέπει να δεχτούν να διαβαστούν δηµοσίως, στην πλατεία
του χωριού τέσσερις επιστολές, µε περιεχόµενο το οποίο γνωρίζει
µόνο ο αποθανών.
Από τότε αρχίζει το δίληµµα και στους τέσσερις, αν θα πρέπει να ανοιχτούν οι φάκελοι και τι θα περιέχουν καθώς και οι τέσσερις είχαν µια πολυτάραχη ζωή. Ο αστυνόµος µε την αγάπη στην
αρχαιοκαπηλία, ο πρόεδρος µε τους φόνους και την κατάχρηση χρηµάτων, ο δάσκαλος λάτρης της βόµβας και ο ιερέας λάτρης των ανδρών. Με αφορµή αυτών, καταστάσεις και γεγονότα περιπλέκονται
και εξελίσσονται σε τραγελαφικά γεγονότα.
kalliopi

«Το αµάρτηµα της µητρός µου»
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Προ ηµερών παρακολούθησα την παράσταση «Το αµάρτηµα της µητρός µου» του Βιζυηνού µε τον Ηλία Λογοθέτη στο mikro theatro. Το κείµενο είναι γραµµένο στην καθαρεύουσα και αυτό µπορεί να ξενίζει µερικούς, σίγουρα όµως δεν αποτρέπει κάποιον απ’ το να πάει
να δει την παράσταση, µιας και τις 2 ηµέρες που παιζόταν τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί.
Είναι αλήθεια πως αρχίζοντας η παράσταση θέλεις κάποιο χρόνο για να εξοικειωθείς µε τον λόγο στην καθαρεύουσα, στην ουσία κάνεις
µετάφραση από την καθαρεύουσα στα νέα ελληνικά. Προϊόντος του χρόνου, όµως, το αφτί συνηθίζει στο νέο άκουσµα και αφήνεται στη µαγεία
του κειµένου του Βιζυηνού και της αφηγηµατικής ροής του Λογοθέτη.
Στα της παραστάσεως τώρα, είδα ένα σκηνικό λιτό µε χαµηλό φωτισµό που αποτύπωνε τέλεια το χώρο ενός φρενοκοµείου και κατ’
επέκτασιν τη σκοτεινή ψυχή της µητρός που έκρυβε ανοµολόγητα µυστικά. Το συγκεκριµένο έργο του Βιζυηνού είναι ένα ψυχογράφηµα µιας
γυναίκας που η µοίρα την έχει χτυπήσει σκληρά και που προσπαθεί να ξεφύγει και να φτάσει στην εξιλέωση.
Το µεγάλο ατού της παράστασης είναι ο Ηλίας Λογοθέτης. Ένας ηθοποιός µε πολύ µεγάλες υποκριτικές ικανότητες και µε µια
κελαριστή µουσικότητα στη φωνή του, επτανήσιος γαρ, ο οποίος αποδίδει άριστα στο διπλό ρόλο του αφηγητή και του µεγάλου υιού της
αµαρτωλής µητρός. Ο Λογοθέτης φαίνεται πως εξελίσσεται σε έναν ακραιφνώς «Βιζυηνικό» ηθοποιό καθώς είχε παίξει και στην ταινία του
Λάκη Παπαστάθη «το µόνο της ζωής µου ταξείδιον» η οποία πραγµατεύονταν τη ζωή του Βιζυηνού και είχε αποσπάσει άριστες κριτικές.
∆ιάτο®ος

Θεσσαλικό Θέατρο Λάρισας : «Η ∆ιαθήκη»

Το Θεσσαλικό Θέατρο Λάρισας παρουσίασε µε µεγάλη επιτυχία την παράσταση «Η ∆ιαθήκη» σε σκηνοθεσία του Κ. Τσιάνου.
Η υπόθεση βασίζεται στο διήγηµα του ∆. Χατζή «Η ∆ιαθήκη του Καθηγητή» που δηµοσιεύτηκε στη συλλογή «Το τέλος της µικρής µας
πόλης» )1963). Ο ∆. Χατζής (Ιωάννινα 1913 – Αθήνα 1981) έζησε
πολλά χρόνια της ζωής του εξόριστος από πολιτικά καθεστώτα, δικτατορία του Μεταξά, Χούντα, σε Φολέγανδρο, Ικαρία, Ουγγαρία,
Παρίσι, Βουδαπέστη… Στην εξορία του σπούδασε Ελληνική Φιλολογία. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1975. Τα χρόνια 1975 – 1980
είναι χρόνια άνθησης του πολιτιστικού κινήµατος Ο Χατζής δίνεται
ολόψυχα σε κάθε αδέσµευτη πολιτιστική κίνηση – δίνει σε όλη την
Ελλάδα διαλέγεις, µαθήµατα, παίρνει µέρος σε συζητήσεις… Σηµαντικότερα έργα του : «¨Το τέλος της µας πόλης», «Η φωτιά», «Οι
Ανυπεράσπιστοι», «∆ιπλό Βιβλίο».

Η πεζογραφία του είναι στρατευµένη, η γραφή του ρεαλιστική. Κέντρο της πάντα ο άνθρωπος, «η δυστυχία των ανθρώπων
στα τέσσερα πέρατα του κόσµου και τότε και πρώτα και πάντα. Και
η ελπίδα. Και πως λουλουδιάζει και γίνεται θέληση των ανθρώπου
να τραβήξει η ζωή παραπέρα…» (Μαργαρίτα Περδικάρη, «Το τέλος
της µικρής µας πόλης»). Στηλιτεύει αµείλικτα πρόσωπα και καταστάσεις, «Η Μαργαρίτα άκουσε και έµαθε για τις κλεψιές στη Μητρόπολη, στις εκκλησίες, στο δηµαρχείο, για την ατιµία που
βασίλευε παντού. Εκκλησία, δικαιοσύνη, διοίκηση, αρχές και αρχοντικά, γκρεµίζονται όλα, όλος ο κόσµος της – αυτός που ήξερε και
ήταν παιδί του…» (Μαργαρίτα Περδικάρη, «Το τέλος της µικρής µας
πόλης»). Οι ήρωες του είναι µορφές που έπλασε µε αγάπη, συµπορεύεται και αγωνία µαζί τους και µεταφέρει στους αναγνώστες του
το ίδιο συναίσθηµα της συµπάθειας και της συµπαράστασης. Και
σε όλα τα έργα του είναι διάχυτη µια µελαγχολία, όπως η µελαγχολία, όπως η µελαγχολία που πλανάται πάνω από την πατρίδα του,
τα Γιάννενα, εξαιτίας της λίµνης, της οµίχλης που πέφτει βαριά
πάνω από την πόλη και των φαντασµάτων της Φροσύνης και των
άλλων 17 αδικοπνιγµένων γυναικών… Κι αν κάποιοι σκεφτούν ότι
τα βιβλία του Χατζή έχουν παλιώσει, αιφνιδιάζονται από το µαστίγωµα της γραφής του. Όχι µόνο γιατί η αγωνία της παλαιάς κοινωνίας που υποχωρεί µπροστά στον «νέο κόσµο» που έρχεται είναι
πάντα εξίσου διαβρωτική, αλλά και χάρη στην δύναµη της τεχνικής
του.

Η «∆ιαθήκη» αρχίζει µε το θάνατο ενός καθηγητή Ελληνικών σε µια µικρή επαρχιακή πόλη. Αρχικά ο θάνατος του είναι αδιάφορος για όλους, όταν όµως µαθαίνεται ότι έχει αφήσει ένα
σηµαντικό χρηµατικό ποσό στην τράπεζα, του οποίου ο δικαιούχος
ορίζεται στην διαθήκη του, όλοι θορυβούνται. Ποιος είναι ο κληρονόµος; Ο δήµος, η νοµαρχία, η εκκλησία; Αποφασίζουν να του κάνουν µια ωραία κηδεία, µε επικήδειους λόγους όλων των πολιτικών

παραγόντων της πόλης. Ο θάνατος ενός ανθρώπου γίνεται αντικείµενο πολιτικής εκµετάλλευσης…. Έτσι ο Χατζής σκιαγραφεί χαρακτήρες και κοινωνικούς ρόλους, στηλιτεύει αµείλικτα πρόσωπα και
καταστάσεις. Συµφέροντα, ρουσφέτια, µικροπρέπειες και δολοπλοκίες προβάλλονται και επικρίνονται αυστηρά… Κι αν πει κανείς ότι

εκείνη η κοινωνία είναι διαφορετική από τη σηµερινή, σίγουρα πλανάται…

Η διαθήκη τελικά ανοίγεται και όλους τους περιµένει µια έκπληξη. Ο καθηγητής ορίζει ως κληρονόµους του τα παιδία, «γιατί
κανένα άλλον σε αυτή την πόλη δεν εµπιστεύεται…». Με τα χρήµατα αυτά όριζε να σπουδάζει ένας νέος από την πόλη φιλολογία
«και να µην είναι µόνο δάσκαλοι αυτοί που θα σπουδάσουν, αλλά
να είναι και άντρες στην ψυχή και στο νου τους. Βέβαια όταν έγιναν
οι µεγάλες φασαρίες στην Ελλάδα, έκτακτο στρατοδικείο κληροδότηµα Ραλλίδη, µε την κατηγορία ότι επιβουλεύτηκε την τάξη, την τιµή
και την αρετή της πόλης. Και ο δάσκαλος απάντησε πως ήθελε να
είναι δάσκαλος και άντρας µαζί και µια τέτοια τάξη στ’ αλήθεια επιβουλεύτηκε. Αυτόν βέβαια τον σκότωσαν. Μα τα παιδία – δεν το πιστεύω πότε , να παραιτηθούν από εκείνη την διαθήκη.»

Και ειδικά σε αυτό το διήγηµα ο Χατζής δίνει µια απάντηση
σε όσους αναρωτιούνται για το αν αξίζει να φέρει κανείς παιδία σ΄
αυτόν τον κόσµο, ότι αξίζει, ακριβώς για να κάνουν τον κόσµο καλύτερο.

Τζαµπούρα Χαρά
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Ο cineπαρµένος είναι τρόπος ζωής

Η οµάδα του cineπαρµένου έχουµε σταθερή ενασχόληση µε την πολιτιστική έκφραση από το 2002 µέχρι σήµερα µέσα από το έντυπο
και άλλες δράσεις που αποφασίζουµε κατά καιρούς. Κάνουµε έτσι πράξη το γεγονός ότι η ενασχόληση µε τον πολιτισµό είναι τρόπος ζωής
και δεν πρέπει να είναι ένας άλλος τρόπος κατανάλωσης από τον οποίο κάποιοι θα µετρούν κέρδη οικονοµικά και µόνον (πόσο µάλλον όταν
αναφερόµαστε στον κινηµατογράφο).

Για αυτό χαιρετίζουµε τις κινηµατογραφικές προβολές στο STAGE και στην Ιατρική Σχολή που έχουν κάνει την πόλη µας µοναδικό
φαινόµενο καθηµερινής δυνατότητας παρακολούθησης κινηµατογραφικών ταινιών ποιότητας µε µηδενικό εισιτήριο ! Σε καµιά πόλη της
Ελλάδας δεν υπάρχει τόσο πλούσιο κινηµατογραφικό δωρεάν πρόγραµµα για όλους τους πολίτες.
Επιπλέον, χαιρόµαστε που αναπτύσσονται και άλλες πολιτιστικές οµάδες µε επιτυχίες και µεγάλες προοπτικές πολιτιστικής έκφρασης (ακόµα
κι αν κάποιες έχουν κάποια επαγγελµατική κατεύθυνση).

Εµείς παραµένουµε σύλλογος (ούτε καν Μ.Κ.Ο.) και καταφέρνουµε να εκφραζόµαστε (αλλά κυρίως να χαιρόµαστε και να δηµιουργούµε
χωρίς άγχος) µέσα από το έντυπο, τις ερασιτεχνικές ταινίες (δύο σε εξέλιξη), των επαφών µε την κινηµατογραφική λέσχη, την παρακολούθηση
φεστιβάλ ανά την Ελλάδα (να δούµε πότε θα πάµε και στο Βερολίνο για το φεστιβάλ), τη συµµετοχή µας στις γιορτές Πηνειού, την
παρακολούθηση ή την παροχή σεµιναρίων κινηµατογράφου και µοντάζ, την ανάπτυξη ιστοσελίδων πολιτιστικού περιεχοµένου, την ανάπτυξη
συνεργασιών µε άλλες οµάδες στην πόλη και … κυρίως του µεταξύ µας σχολιασµού ταινιών και παραστάσεων στα πλαίσια των συνελεύσεών
µας (εδώ γίνεται η «ζύµωση» και ο σχεδιασµός εξέλιξης).
Συνεχίζουµε µε πάθος και πείσµα …

Ένας για όλους και όλοι για έναν.

Ακόµα ένας χρόνος πέρασε γεµάτος από συναισθήµατα φόβου και ανασφάλειας για το µέλλον.
Όλοι εύχονται ο νέος χρόνος να είναι καλύτερος, περιµένοντας από τρίτους (πχ. κυβέρνηση, αφεντικά, µέλη οικογένειας), να κάνουν ό,τι µπορούνε για να βελτιωθεί η
κατάσταση.
∆εν ξέρουν όµως πως η κατάσταση µπορεί να
βελτιωθεί µόνο αν την πάρουν αυτοί στα χέρια τους.
Ασχέτως τι λένε οι άλλοι, είναι προς όφελός µας
και ταυτόχρονα επιτακτική ανάγκη, για την ευτυχία µας,
να ακολουθήσουµε την καρδιά µας. Αρκεί να την ακούµε
όταν µας µιλάει µε το συναίσθηµα.
Μόνο τότε βαδίζουµε προς τη σωστή κατεύθυνση
στη ζωή µας.Η δύναµη έιναι µέσα µας.
Ο γνωστός 'αλχηµιστής' του Πάουλο Κοέλο µας
λέει πως το σύµπαν θα συνωµοτήσει για να µας φέρει
αυτά που ζητάµε.
Όµως πρέπει και εµείς να δράσουµε όταν και σίγουρα θα
εµφανιστεί η ευκαιρία, 'Συν Αθηνά και χείρα κίνει' δηλαδή.
Έτσι και µε τον σύλογο Cineparmenos που η ταινία που
γυρίζουν αργεί γιατί δεν συµφωνούν τα µέλη στις ώρες
του γυρίσµατος.
Ακόµα και το τεύχος, βγαίνει σε χρόνο ανύποπτο
γιατί οι περισσότεροι έχουνε την νοοτροπία "Αυτός ο σύλλογος χάνεται από την αδιαφορία, αλλά εµένα τι µε νοιάζει".
Ένα σωστό απόφθεγµα που θα µας βοηθούσε σαν
Cineparmenos, και όχι µόνο, είναι από τους 'Τρεις σωµατοφύλακες ' " Ένας για όλους και όλοι για έναν".
ΕΛΕΝΕΞΕΛΙΞΕΙ

Πλούσιος και όµως Φτωχός

Θεόφιλος

Ένας πατέρας µε οικονοµική άνεση, θέλοντας να διδάξει
στο γιό του τι σηµαίνει φτώχεια, τον πήρε µαζί του για να περάσουν
λίγες σε ένα χωρίο, σε µια οικογένεια που ζούσε στο βουνό.
Πέρασαν τρεις µέρες και δυο νύχτες στην αγροικία. Καθώς
γυρνούσαν στο σπίτι τους, µέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας ρωτά
τον γιό.
--- Πως σου φάνηκε η εµπειρία;
--- Ωραία απάντησε ο γιος
--- Και τι έµαθες; συνέχισε επίµονα ο πατέρας
--- Εµείς έχουµε ένα σκύλο, αυτοί τέσσερις,
Έχουµε πισίνα που φτάνει µέχρι την µέση του κήπου, αυτοί
ένα ποτάµι δίχως τέλος µε κρυστάλλινο νερό.
Εµείς ανάβουµε φαναράκια για να φωτίσουµε τον κήπο,
αυτοί φωτίζονται από το φεγγάρι και τα αστέρια.
Η αυλή µας φτάνει µέχρι τον φράχτη, η δική τους ως τον
ορίζοντα.
Εµείς αγοράζουµε το φαγητό µας, αυτοί σπέρνουν και
θερίζουν γι’ αυτό.
Εµείς ακούµε Cd’s, αυτοί απολαµβάνουν µια απέραντη
συµφωνία από πουλιά, βατράχια και άλλα ζώα. Και όλα αυτά
διακόπτονται από το ρυθµικό τραγούδι του γείτονα που εργάζεται
στο χωράφι.
Εµείς µαγειρεύουµε στην ηλεκτρική κουζίνα, αυτοί στα
ξύλα.
Εµείς για να προστατευτούµε ζούµε περικυκλωµένοι από
ένα τοίχο µε συναγερµό, αυτοί ζούνε µε ορθάνοιχτες τις πόρτες
προστατευµένοι από την φιλία των γειτόνων τους.
Εµείς είµαστε «καλωδιωµένοι» µε το κινητό, τον
υπολογιστή, την τηλεόραση. Αυτοί «συνδέονται» µε την ζωή, τον
ουρανό, τον ήλιο, το νερό, το πράσινο, τα ζώα, την γη, την οικογένεια
τους ….
Και ο γιος τελείωσε µε την φράση.
--- Σε ευχαριστώ µπαµπά που µας δίδαξες πόσο φτωχοί είµαστε.
Φαίδων «ο νεότερος»
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« Τ Ο Η Μ Ε Ρ ΟΛΟ Γ Ι Ο Ε Ν Ο Σ Τ Ρ Ε ΛΟΥ »
τώρα) και φοβόµουνα να παραδεχτώ. Με
αφορµή το κίνητρο λοιπόν, σκέφτηκα
πράγµατα που µας φθείρουν και µας
ρουφάνε σαν µαύρες τρύπες. Για να θυµηθώ
την ατάκα από την ταινία «άνθρωποι,
άνθρωποι, προς τι το µίσος και ο
αλληλοσπαραγµός;»

Αγαπητό µου ηµερολόγιο
Μέρες τώρα µπροστά στην οθόνη
στύβω το µυαλό µου να σκεφτώ τι θα σου
γράψω. Κι εκεί που λέω «εύρηκα» να σου να
πατάω το delete και φτου κι απ’ την αρχή.
Νιώθω σαν τον Σίσυφο, να παλεύω να
γεµίσω τις σελίδες και ξάφνου αυτές να
αδειάζουν.

Σκέφτηκα να σου γράψω για τους
καρνάβαλους που τώρα έχουν την τιµητική
τους και µπορούν να κυκλοφορούν
απροκάλυπτα και ανενδοίαστα(σάµπως τον
υπόλοιπο καιρό έχουν ενδοιασµούς;) να
κάνουν ό,τι θέλουν. Να σου γράψω για τους
γραφικούς πλέον αγρότες και για την ετήσια
επαιτεία τους. Για τους µετανάστες που
γεννιούνται και ζουν εδώ κι εµείς οι
προοδευτικοί,
ανεκτικοί
δηµοκράτες
αναρωτιόµαστε αν πρέπει να ‘ναι Έλληνες ή
όχι. Για τα Τέµπη και την ύποπτη σιωπή. Για
τις περίφηµες ατάκες «αλλάζουµε ή
βουλιάζουµε» και «υπάρχουν τα λεφτά» που
εν
µια
νυκτί
κατάντησαν
κρύο
ανέκδοτο…µάταια όµως. ∆εν βρίσκω λόγο
να το κάνω.
Μια παρέα καλών φίλων (δικοί µου
άνθρωποι)µε έκανε να συνειδητοποιήσω
αυτό που φοβόµουνα. ΚΙΝΗΤΡΟ. Η µαγική
λέξη που χρειάζεσαι για να δηµιουργείς και
να προχωράς, αυτό που δεν έχω(µήνες

Αυτό που ξεχάσαµε πόσο ουσιώδες
είναι και τελικά µας λείπει είναι ο έρωτας, η
αγάπη. Όχι µε την κλασσική έννοια του όρου
απαραίτητα. Έρωτας για τη δουλεία σου, για
το χόµπι σου, για την οµάδα σου ή οτιδήποτε
άλλο. Αγάπη πραγµατική και άδολη για τον
άνθρωπό σου, για το φίλο σου, για τον
πλησίον σου…Καθόµαστε και σιχτιρίζουµε
ο ένας τον άλλο, πετάµε φαρµάκι µε κάθε
ευκαιρία,
κατακρίνουµε
και
κουτσοµπολεύουµε. Αντί να ζητάµε να
αποκτήσουµε κι εµείς, παρακαλάµε να
ψοφήσει ο γάιδαρος του γείτονα. Τρώµε τις
σάρκες µας. ∆εν βλέπουµε την καµπούρα
µας(εµείς δεν έχουµε, µόνο οι άλλοι) και
στηλιτεύουµε µε ύφος χιλίων καρδιναλίων τα
λάθη των άλλων.

Όταν τα συνειδητοποιώ, αυτοµάτως
χάνω το κίνητρο, το µεράκι να δηµιουργήσω.
Είµαι λίγος. Γεµάτος λάθη, πάθη και λογής
λογής στραβά. Πρέπει να ζητάω απ’ τους
άλλους να µε κατανοήσουν, να µε
συγχωρήσουν και να µε δεχθούν µε τις
αδυναµίες µου. Πρέπει όµως πρώτα να το
κάνω εγώ για τους άλλους. Να τους δείξω
έµπρακτα την αγάπη µου, τη συντριβή για
την κενή µου ύπαρξη και την ανάγκη που έχω
για βοήθεια και στήριξη προκειµένου να
διορθωθώ. Έχω επιλέξει ποιοι άνθρωποι
είναι «δικοί µου». Το έκανα µε τα δικά µου
κριτήρια, για τους δικούς µου λόγους. ∆εν
δικαιούµαι εποµένως να τους κρίνω. Τους
αγαπώ γι’ αυτό που είναι. Αν δεν το κάνω,
αµφισβητώ εµένα τον ίδιο. Αντιθέτως, έχω

υποχρέωση να τους ζητώ να βοηθήσουν να
γίνω καλύτερος, ώστε να είµαι αντάξιος της
εµπιστοσύνης και της αγάπης τους. Της
πραγµατικής και ειλικρινούς αγάπης. Που
δεν περιµένει τίποτα, απλά δίνει απλόχερα
έτσι, δίχως λόγο.

Έχω καθήκον να διορθώσω και να
βελτιώσω εµένα. Κανέναν άλλο. Αν γίνω
καλύτερος και χρησιµότερος, υπάρχει ελπίδα
να γίνουν όλοι. Όσο κοιτάζω τι κάνουν οι
άλλοι, είµαι σε λάθος κατεύθυνση. ∆εν
βλέπω µπροστά µου επειδή φοράω τις
παρωπίδες της τελειότητάς µου και
συνεπακόλουθα θα πέσω στο γκρεµό. Αν µε
αλλάξω, θα δω τους άλλους µε άλλο µάτι, θα
τους αγαπήσω και θα τους δεχτώ µε τα
στραβά τους. Τότε, θα αποκτήσω ξανά
µεράκι και κίνητρο. Θα πάψει ίσως και το
µαρτύριο του Σίσυφου.
Αγαπάτε αλλήλους πρέπει να λέµε
καλό µου ηµερολόγιο και να προσπαθούµε
να το κάνουµε πράξη. Να µην είµαστε
συνεχώς µε την πέτρα στο χέρι, έτοιµοι να
την πετάξουµε στους άλλους. Αν κάποιος
πρέπει να φάει τη πέτρα µπας και ξυπνήσει,
είναι ο εαυτός µας ο ίδιος.
Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά…

Με αφορµή τις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές

Μ. Σίµος

Θυµάµαι συζητήσεις που κάναµε ως αριστεροί φοιτητές µε συµφοιτητές µας της ∆ΑΠ για τις πρυτανικές εκλογές πριν από 12 χρόνια περίπου. Ένα από τα επιχειρήµατα κάποιου για την ψήφο σε πρύτανη ήταν το πρόγραµµα για κατασκευαστικά έργα στην πανεπιστηµιούπολη της Θεσσαλονίκης (κτήρια, δρόµους, χώροι στάθµευσης κ.λπ.) που θα διευκόλυναν τη ζωή της πανεπιστηµιακής κοινότητας. Θυµάµαι
ότι τέτοια επιχειρήµατα αναλύονταν από κάθε είδους φοιτητή το πολύ πέντε λεπτά. Όλοι προσεγγίζαµε την ουσία της προοπτικής του εκπαιδευτικού έργου και της συνολικής ποιοτικής αναβάθµισης φοιτητών, καθηγητών, βιβλίων, βιβλιοθηκών κ.λπ. µέσα από το πρόγραµµα κάθε
υποψήφιου πρύτανη.
Έχω την αίσθηση ότι ο ∆ήµαρχος υποβαθµίζει το ρόλο του όταν αναφέρεται σε έργα από µπετόν και µόνο. Είναι σαν να είναι υπερήφανος ένας πρύτανης για τα τεχνικά του έργα, ενώ έχει παραµελήσει κάθε τι που νοείται ως ποιότητα ζωής. Οι φοιτητές σε έναν τέτοιο υποθετικό πρύτανη θα έριχναν πολύ φτύσιµο. Οι Λαρισαίοι έναν τέτοια δήµαρχο θα τον έκαναν 12 χρόνια ακλόνητο αρχηγό της πόλης τους.
Για εµένα ένας δήµαρχος αξίζει όταν έχει σχέδιο για ποιοτική αναβάθµιση κάθε πτυχής της ζωής του Λαρισαίου. Είναι υποτιµητικό να απευθύνονται στους πολίτες λες και αυτοί έχουν ανάγκες µόνο για τεχνικά έργα. Ελπίζω τα προγράµµατα των δηµάρχων στις εκλογές που έρχονται να περιέχουν µόνο 10% αναφορές σε τεχνικά έργα. Θέλουµε επιτέλους προγράµµατα µε ποιοτικούς στόχους για κάθε πτυχή της ζωής
µας στη Λάρισα.
Θεόφιλος
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ΤΟ ΠΙΟ ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
του Earl Nightingale

Θέλετε να ξέρετε τι θα γίνουν 100 άνθρωποι που αρχίζουν τη ζωή τους στην ηλικία των 25 ετών, και οι οποίοι πιστεύουν ότι
θα γίνουν πετυχηµένοι; Μέχρι την ηλικία των 65, µόνο 5 από τους 100 θα πετύχουν υψηλή βαθµολογία! Γιατί όµως τόσοι πολλοί
αποτυγχάνουν; Τι απέγινε η φλόγα που υπήρχε µέσα τους στην ηλικία των 25; Τι απέγιναν τα όνειρά τους, οι ελπίδες τους, τα σχέδιά τους...και γιατί υπάρχει τόσο µεγάλο χάος και διαφορά µεταξύ των όσων ήθελαν να πετύχουν εξαρχής και του τι τελικά πέτυχαν;
Πριν µερικά χρόνια, ο βραβευµένος µε Nobel Dr. Albert Schweitzer ρωτήθηκε από ένα δηµοσιογράφο, «Γιατρέ, τι συµβαίνει
µε τους ανθρώπους σήµερα, ποιο είναι το πρόβληµα;». Ο µεγάλος αυτός γιατρός σιώπησε για λίγη ώρα και µετά αποκρίθηκε: «Οι
άνθρωποι απλά δεν σκέφτονται!»
Γι’ αυτό θα ήθελα να σας µιλήσω. Σήµερα ζούµε σε µια χρυσή εποχή. Είναι µια εποχή την οποία η ανθρωπότητα προσδοκούσε ανέκαθεν, ονειρεύτηκε και δούλεψε γι’ αυτή την εποχή επί χιλιάδες έτη. Ζούµε στην πλουσιότερη εποχή που υπήρξε ποτέ
στο πρόσωπο της γης...σε µια κοινωνία µε αφθονία ευκαιρών για τον καθένα µας.
Παρόλα αυτά, εάν παρατηρήσετε 100 ανθρώπους που ξεκινούν στην ηλικία των 25, έχετε µήπως καµιά ιδέα τι θα γίνουν
αυτοί οι άνθρωποι µέχρι την ηλικία των 65; Αυτοί οι 100 άνθρωποι πιστεύουν ότι θα γίνουν πετυχηµένοι. Έχουν ζήλο για τη ζωή,
υπάρχει µια σπίθα ζωντάνιας στο βλέµµα τους, µια ορθοστασιά στο περπάτηµά τους και η ζωή µοιάζει γι’ αυτούς µια ενδιαφέρουσα
περιπέτεια.
Μέχρι να γίνουν 65 χρονών, µόνο ένας θα είναι πλούσιος, τέσσερις θα είναι οικονοµικά ανεξάρτητοι, πέντε θα δουλεύουν
ακόµη και πενήντα τέσσερις θα είναι απένταροι-εξαρτώµενοι σε άλλους για τις ανάγκες της ζωής. Μόνο πέντε από τους εκατό περνούν τις εξετάσεις! Γιατί όµως τόσοι πολλοί αποτυγχάνουν; Τι απέγινε η φλόγα που υπήρχε µέσα τους στην ηλικία των 25; Τι απέγιναν τα όνειρά τους, οι ελπίδες τους, τα σχέδιά τους...και γιατί υπάρχει τόσο µεγάλη ανισότητα µεταξύ των όσων ήθελαν να
πετύχουν εξαρχής και του τι τελικά πέτυχαν;

Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Πρώτα απ’ όλα, θα πρέπει να καθορίσουµε τι είναι επιτυχία και εδώ βρίσκεται ο καλύτερος ορισµός της που µπόρεσα να
βρω: «Επιτυχία είναι η σταδιακή πραγµατοποίηση ενός αξιόλογου στόχου».

ΣΤΟΧΟΙ

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι εργάζονται
σκληρά χωρίς να επιτυγχάνουν ποτέ τίποτα συγκεκριµένο, και γιατί άλλοι
δε φαίνεται να προσπαθούν ιδιαίτερα αλλά κερδίζουν περισσότερα; Φαίνεται ότι κατέχουν το «µαγικό άγγιγµα». Έχετε ακούσει να λένε για µερικούς: «Ό,τι αγγίζει γίνεται χρυσός». Έχετε παρατηρήσει ποτέ ότι αυτός
που έγινε πετυχηµένος τείνει να γίνεται περισσότερο πετυχηµένος; Αντιθέτως, έχετε παρατηρήσει ότι κάποιος που είναι αποτυχηµένος τείνει να
γίνεται περισσότερο αποτυχηµένος;
Η διαφορά µεταξύ αυτών είναι η ύπαρξη στόχων. Οι άνθρωποι
που έχουν στόχους πετυχαίνουν γιατί ξέρουν που βαδίζουν. Είναι τόσο
απλό. Από την άλλη πλευρά, οι αποτυχηµένοι πιστεύουν ότι η ζωή τους
ορίζεται από τις περιστάσεις και τις συνθήκες...από αυτά που γίνονται καθηµερινά δίπλα τους...από εξωτερικές δυνάµεις. Σκεφτείτε για λίγο ένα
πλοίο, µε έναν πλήρη χάρτη πλοήγησης και προγραµµατισµένο δροµολόγιο. Ο καπετάνιος και το πλήρωµα γνωρίζουν επακριβώς που πηγαίνει το
πλοίο και το χρόνο που θα πάρει – υπάρχει ένας συγκεκριµένος σκοπός.
9.999 χιλιάδες φορές από τις 10.000 θα φτάσει στον προορισµό του.
Τώρα πάρτε ένα άλλο πλοίο – όπως το πρώτο – αλλά αυτή τη
φορά δεν υπάρχει πλήρωµα ούτε καπετάνιος στο τιµόνι του. Μην του δώσετε τόπο προορισµού, ούτε σκοπό ή προορισµό, ανάβουµε τις µηχανές
και ξεκινάµε. Νοµίζω όλοι θα συµφωνήσετε ότι µόλις βγει έξω από τα λιµάνι, είτε θα βυθιστεί είτε θα καταλήξει σε κάποια ερηµική στεριά – ένα
ναυάγιο. ∆εν µπορεί να πάει πουθενά γιατί δεν έχει ούτε προορισµό αλλά
ούτε και καθοδήγηση.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στον άνθρωπο. Παρόλα αυτά όµως, η
ανθρώπινη φύση είναι αµετάβλητη, δε σταµατά τον ισχυρό να νικήσει
αλλά βοηθάει τον αδύνατο να µη χάσει. Η σηµερινή κοινωνία µοιάζει µε
µια ναυτική φάλαγγα σε καιρό πολέµου. Ολόκληρη η κοινωνία αργοβαδίζει προκειµένου να προστατέψει τον πιο αδύναµο κρίκο της, όπως ακριβώς η ναυτική φάλαγγα οφείλει να έχει τέτοια ταχύτητα που θα επιτρέψει
το βραδύτερο σκάφος να παραµείνει µέσα στο σχηµατισµό.
Γι’ αυτό το λόγο είναι πολύ εύκολο να επιβιώσει εύκολα κανείς σήµερα. ∆ε χρειάζεται ιδιαίτερο µυαλό ή ταλέντο να βγάλει κανείς τα προς το
ζην και να συντηρήσει µια οικογένεια. Έχουµε µια κατάσταση αποκαλούµενης «ασφαλείας». Έτσι, για να πετύχουµε, χρειάζεται µόνο µια απόφαση πόσο ψηλότερα στοχεύουµε από την κατάσταση αυτή (της
ασφάλειας και µετριότητας).
Σε ολόκληρη την ιστορία, οι µεγάλοι σοφοί και διδάσκαλοι, οι φιλόσοφοι και οι προφήτες διαφώνησαν µεταξύ τους σε πολλά πράγµατα.
Μόνο σε ένα σηµείο τα βρήκαν και είχαν πλήρη συµφωνία – το κλειδί για
την επιτυχία ή την επιτυχία έγκειται στο εξής:
αναδιµοσίευση από george_atha

50 χρόνια από τον θάνατο του Καµύ

Πενήντα χρόνια συµπληρώνονται στις αρχές Ιανουαρίου
από το θάνατο του Αλµπέρ
Καµύ.
Οι Εκδόσεις Καστανιώτη, οι
οποίες µετά από συµφωνία
µε τον εκδοτικό οίκο Γκαλιµάρ
έχουν την αποκλειστικότητα
της µετάφρασης στα ελληνικά
των έργων του Καµύ (κυκλοφορούν ήδη 8 τίτλοι σε νέες
µεταφράσεις της Νίκης
Ντουζέ και της Μαρίας Κασαµπάλογλου-Ροµπλέν, ενώ
µέσα στο 2010 θα κυκλοφορήσει και ο Ευτυχισµένος
θάνατος) γιορτάζουν την επέτειο εκδίδοντας τη γνωστότερη βιογραφία του Καµύ µε τίτλο "Αλµπέρ Καµύ:
µια ζωή" (µετ. Ρίτα Κολαΐτη), καρπός πολυετούς µελέτης και έρευνας του δηµοσιογράφου και συγγραφέα
Ολιβιέ Τοντ.
Γράφοντας αυτή που θεωρείται η καλύτερη και πληρέστερη βιογραφία του Αλµπέρ Καµύ, ο Ολιβιέ Τοντ καταφέρνει, χωρίς να µεγαλοποιεί ή να απαλείφει τις
αρετές ή τα ελαττώµατα του ανθρώπου και του συγγραφέα, να συνταιριάξει άψογα τη ζωή, το έργο και τις
ηθικές αρχές του δηµιουργού του Ξένου, της Πανούκλας κ.ά, συνθέτοντας παράλληλα µια εξαιρετική τοιχογραφία της εποχής και των πρωταγωνιστών της.
Μεγάλες µορφές των γραµµάτων και των τεχνών, της
πολιτικής, και της µαχόµενης Αριστεράς ενσαρκώνουν
ιδέες, κοσµοθεωρίες, οράµατα, ελπίδες. Από το Οράν
ως τη Σουηδική Ακαδηµία, ο δρόµος του Καµύ ήταν
µακρύς και επίπονος, ανεπανάληπτος και συγκλονιστικός.
Θεόφιλος

Προσέξτε τις σκέψεις σας,
γιατί γίνονται λέξεις…
Προσέξτε τις λέξεις σας,
γιατί γίνονται πράξεις…
Προσέξτε τις πράξεις σας
γιατί γίνονται συνήθειες…
Προσέξτε τις συνήθειές σας
γιατί γίνονται ο χαρακτήρας σας…

Η Κοροϊδία µε τα Τέµπη

Προ ενός µηνός και
βάλε έπεσαν βράχια και
έκλεισε η εθνική οδός
της Ελλάδος στα
Τέµπη….. Εθνική οδός,
που αν ήταν σε άλλη
χώρα της Ευρωπαϊκής
‘Ένωσης που λέµε,
έπρεπε να γίνει επανάσταση, διότι εθνική
οδός σηµαίνει ότι ενδιαφέρει ολόκληρο το έθνος. Αντί λοιπόν να ενδιαφερθούµε όλοι οι Έλληνες και να πάρουµε τα σκουπόξυλα και να
πλακώσουµε στο ξύλο την περιβόητη εταιρία που κατασκευάζει την
σήραγγα των Τεµπών και φυσικά, από τα κέρδη θα εξασφαλιστούν
για να µην εργάζονται δυο µε τρεις γενιές των µεγαλοεργολάβων, διότι
ούτε την δουλεία τους κάνουν για να οικονοµήσουν περισσότερα µε
το εξής σενάριο που δεν το πήραν χαµπάρι ούτε οι αρµόδιοι υµέτεροι.
∆ηλαδή µε το τελείωµα ας πούµε της σήραγγας, θα λειτουργήσουν
τσουχτερά διόδια για να περάσει το ΙΧ. Όµως θα υπάρχει και ο έξω
δρόµος (κλειστός τώρα λόγω βράχων) για να πάνε οι ιθαγενείς στα
χωριά τους και στις εξοχικές τους καλύβες στα Μεσάγγαλα κλπ. Όµως
σου λένε οι µεγαλοεργολάβοι, κάτσε να βγάλουµε τον φυσικό δρόµο,
την παλιά εθνική οδό που πάει και στην Αγία Παρασκευή ότι είναι
επικίνδυνος για πτώση πιθανών βράχων και έτσι όλοι να περνάνε και
να ρίχνεται για την εταιρία το κανονισµένο διόδια κανένα δεκάρικο
Ευρώ.
Όµως η ΑΛΗΘΕΙΑ είναι ότι ΑΥΤΟΙ ήξεραν για την πτώση των
βράχων που είναι ακόµα στο δρόµο λόγω των δυναµιτών που βάζουν
για την δουλειά τους, το άνοιγµα του Τούνελ δηλαδή. Γι΄αυτό θυσίασαν και µια ζωή, τον Ιταλού µηχανικού τους, ο οποίος ήξερε την περίπτωση και πήγε απ’ έξω από το τούνελ στο επικίνδυνο σηµείο για
έλεγχο και ευτυχώς φρόντισε να κόψει την κυκλοφορία εκείνη την ώρα
για τον έλεγχο που όµως δυστυχώς έπεσε έξω γιατι δεν περίµενε να
πέσουν τόσο µεγάλα τεµάχια βράχων και έπεσε θύµα του καθήκοντος.
Ας είναι το κρίµα στο λαιµό της εταιρίας που ταλαιπωρεί αυτή
την στιγµή όλη την Ελλάδα. Γνωστά πράγµατα από την ειδησεογραφία των εφηµερίδων και του σεβαστού µας Υπουργείου που δυστυχώς
κοιµάται ύπνο βαθύ. Αντί για δράση έπεσαν σε συσκέψεις σε επιτροπές και µάλιστα κάλεσαν και ειδικούς καθηγητές πανεπιστηµίων,
να αποφανθούν για την σταθερότητα τάχα του εδάφους οι οποίοι για
να τα πάρουν κι αυτοί εξέτασαν τάχα το έδαφος και τα πετρώµατα αν
ήταν ασβεστολιθικά ή όχι ενώ είµαι βέβαιος πως ήξεραν ότι από τους
δυναµίτες τους, το τούνελ έγινε η πτώση των βράχων, Όµως δεν µίλησαν ούτε και οι δικοί µας άρχοντες και βουλευταί βγήκαν να διαφωτίσουν τον κόσµο και τους πληγέντες άµεσα και έµεσα.
Εδώ έχουµε καταστροφή επαγγελµατιών που δουλεύαν στην
Αγία Παρασκευή πουλώντας γλυκίσµατα και αναµνηστικά δώρα κλπ.
Επίσης οι κάτοικοι των γύρω χωριών και φτάσαµε στην µεγάλη κατηγορία των αυτοκινήτων φορτηγών και µη που είναι υποχρεωµένοι να
κάνουν διπλάσια χιλιόµετρα για να πάνε στον προορισµό τους στην
Θεσ/νικη κλπ. Όλα αυτά είναι γνωστά από τις εφηµερίδες, όµως το
κράτος τι κάνει, έβαλε τους τροχονόµους να διοχετεύουν την κυκλοφορία από τον Αγιόκαµπο και την Ελασσώνα, επιβαρύνοντας τα αυτοκίνητα µε διπλάσια έξοδα. Πάλι από τις εφηµερίδες οι οποίες όµως

11η
περιορίζονται στην ειδησεογραφία, αντί κάθε µέρα να υπάρχει κύριο
άρθρο για την φριχτή κατάσταση που δηµιουργήθηκε, καθαρά τριτοκοσµική. Αν ήταν η διακοπή οδού στις ΗΠΑ θα έπεφταν µηνύσεις για
διαφυγόντα κέρδη από τους αυτοκινητιστές και τα συνδικάτα που η
εταιρεία βούλιαζε οικονοµικά, γι’ αυτό φρόντιζε να ανοίξει το δρόµο
µε οποιοδήποτε οικονοµικό κόστος για να γλυτώσει από τις δικαστικές αποζηµιώσεις που σίγουρα θα έπαιρναν οι κάνοντας χρήση του
δρόµου. Εδώ λοιπόν φτάσαµε στο αδικαιολόγητο να µιλάµε για τετράµηνο κλείσιµο της Εθνικής Οδού και κανένας δεν λέει κουβέντα.
Όπως καταλάβατε από αυτά που είπα παραπάνω είναι καταφάνερο ότι η εταιρεία είναι υπεύθυνη και ήξερε για την κατάσταση
ακόµη και ξέρει πως µπορούσε να ανοίξει τον δρόµο σε 24 ώρες αν
ήθελε…. ∆υστυχώς επικράτησε η ιδέα του δεν βαριέσαι, άφησε τους
να παιδεύονται να ζηµιώνουν για να µην γκρινιάζουν µετά όταν τους
βάλουµε υπέρογκα ποσά για τα διόδια να περάσουν το τούνελ που
κατασκευάζουµε.
Τώρα ήρθε να δούµε… έχουµε κράτος ή δεν έχουµε, Εδώ προ
ετών στην Νικηταρά της Λάρισας κατασκευάζοντας οικοδοµή έκλεισα
τον δρόµο για δέκα λεπτά και αµέσως ήρθαν οι µπάτσοι και µου έκαναν µήνυση απλώς για να ξεφορτώσω υλικά οικοδοµής. Όχι ΕΘΝΙΚΗ
Ο∆Ο για εξάµηνο….. Όµως δεν τελειώσαµε µε τα …. βράχια. Προ πεντηκονταετίας ο αείµνηστος τότε πρωθυπουργός Κ. Καραµανλής είχε
την φαεινή ιδέα να κάνει ένα µεγάλο καλό σε αυτή την έρµη χώρα..
Σκέφτηκε λοιπόν να ανοίξει τα Τέµπη µε τον …. στρατό, αφού λεφτά
πάντα δεν υπάρχουν στην Ελλάδα. Ήταν τότε η ΜΟΜΑ, στρατιωτική
υπηρεσία για το άνοιγµα των δρόµων για τις ανάγκες του στρατού.
Ήταν µετά το τέλος του Εµφυλίου Πολέµου και η Αµερική µας είχε στείλει άφθονα µηχανήµατα, Μπουλντόζες, φορτηγά, κοµπρεσέρ, κλπ. Οι
φαντάροι χειριστές έιχαν γίνει ξεφτέρια στην χρήση τους. Εµπρός να
σώσουµε την Ελλάδα να την κάνουµε Ευρώπη. Άνοιξαν τον δρόµο
στα Τέµπη µε ηρωϊκες πράγµατι προσπάθειες. Τα γράφω αυτά για
τους νεότερους διότι εγώ τα έζησα τον καιρό εκείνο. Πενήντα χρόνια
λοιπόν και η Εθνική Οδός δούλευε ρολόι χωρίς πτώσεις βραχών κλπ
και ήταν καµάρι µας γιατί έρχονται και οι ξένοι και µας έδιναν συγχαρητήρια.
Ακόµη πιο παλιά από την κατασκευή της Εθνικής Οδούς από
τον Στρατό, υπήρχε φυσικός δρόµος κάτω, δίπλα στο ποτάµι, χωραφόδροµος τρόπον τινα, που περνούσαν όµως αυτοκίνητα µόνο το καλοκαίρι γιατί τον χειµώνα που κατέβαζε νερό το ποτάµι πληµµύριζε
και ο δρόµος και δεν µπορούσενα περάσει αυτοκίνητο. Τα καλοκαίρι
πηγαίναµε στο Στόµιο µε αυτοκίνητο για µπάνιο γιατί για τον Πλαταµώνα δεν υπήρχε δρόµος και έγινε µε την διάνοιξη των Τεµπών. Αυτόν
τον παλιό δρόµο που έγινε µε την διάνοιξη των Τεµπών. Αυτόν τον
παλιό δρόµο ύµνησε ο λογοτέχνης γιατρός Καρκαβίτσας στο µυθιστόρηµα του « Ο Ζητίανος». Βράχια δεν έπεφταν για χιλιάδες χρόνια
γιατί αν θα έπεφταν θα σκότωναν µια Θεά Αφροδίτη που έκανε µπάνιο στης γνωστές πηγές της Αφροδίτης.
Μπαρµπής Βοζαλής

«Σεµινάριο βλακείας».Μια καλή-σχετικάπαράσταση µε τον Πιατά «να δίνει ρέστα»
µε άριστη ερµηνεία. Αν τον βοηθούσε λίγο
παραπάνω και το κείµενο
∆ιάτο®ος
Πώς αλλιώς να νιώσω
τι είναι η ζωή αν δεν είµαι για
µήνες µε την κόρη µου µαζί !
Θεόφιλος

Τι
έγινε το πόρισµα
για τα Τέµπη;; Αφού
φταίει η βροχή, να τη συλλάβουνε!!
Μ. Σίµος

Συγχαρητήρια στο
STAGE για τις προβολές κινηµατογραφικών ταινιών ποιότητας
Θεόφιλος

Στην
κοπή πίτας του
cineπαρµένος το φλουρί
έπεσε στον πρόεδρο,ως είθισται. ∆εν πιστεύω να
«παίχτηκε» τίποτα, έτσι
πρόεδρε;
∆ιάτο®ος

Ως
πότε Λαρισαίοι θα ζείτε στα
στενά µε ∆ηµαρχείο βιτρίνα , για
έργα από µπετά !
Θεόφιλος
Οι άνθρωποί που γράφουν
το κάνουν επειδή νιώθουν µόνοι και
διαβάζουν για να µη νιώθουν µόνοι.
Είναι η ανάγκη που τους ωθεί για να
γράφουν.
Φαίδων «ο νεότερος»

Τελικά, υπάρχουν ή
δεν υπάρχουν τα λεφτά;;
Μ. Σίµος

Θυµάται κανείς τη "νέα
γρίπη";;
Μ. Σίµος

∆εν
µπορείς να φτάσεις την αγάπη,
αλλά είναι πιθανό να την πληρώσεις
ακριβά.
Φαίδων «ο νεότερος»

Η αγάπη είναι µια φωτιά.
Αλλά ποτέ δεν ξέρεις αν θα ζεστάνει
την καρδιά του ή θα του κάψει το
σπίτι.
Φαίδων «ο νεότερος»
Οργανώνεται διήµερο φεστιβάλ πολιτικού ντοκυµαντέρ για
τον Απρίλιο στην πόλη µας.
Θεόφιλος
«Η διαθήκη» στο
∆Η.ΠΕ.ΘΕ. µας, σε σκηνοθεσία Τσιάνου µε τον
Χρυσικάκο σε µεγάλα
κέφια. ∆είτε την οπωσδήποτε!
∆ιάτο®ος

Ουαί υµίν, υποκριτές. Αν ξέρεις να βάζεις τη
µπάλα στο πλεκτό ή να σηκώνεις βάρη, γίνεσαι Έλληνας σε
µια νύχτα. Αν όµως απλά (επί χρόνια) σηκώνεις το βάρος της
καθηµερινότητας και µετέρχεσαι της παρεχόµενης(λέµε τώρα)
παιδείας, είσαι απλά λαθροµετανάστης. Eden is west…
Μ. Σίµος

