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Ο Χριστός
Ξανασταυρώνεται

σελ. 8

13ο Φεστιβάλ Ντοκιµα-
ντέρ Θεσσαλονίκης

σελ.6

Το µετρό του Παρισιού µε τα µάτια
του Luc Besson

σελ.5

«Τρελός κι Αδέσ2οτος»
σελ.4

«Παραλογές»
σελ.11

Κι ας είν’ ο κόσµος ζόρικος, κι ας είµαι τόσο µοναχός,
το νιώθω: εγώ θ’ αντέξω. Γιατί είµαι ορκισµένος να ζω 2άντα µαζί µ’ αυ-

τούς 2ου λένε αλήτες, µ’ αυτούς 2ου ξέρουν τι θα 2ει
να ζει κανείς ή να µη ζει.
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Σηµεία διανοµής του "Cineπαρµένος"
HOBO, Παλαιστίνης & Λέσβου Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
ΑΖΥΜΟ, Φρίξου 3 Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 και Καραθάνου
Κανέλλα , Απόλλωνος 4 ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων
STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8 Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου
Cube, Όπισθεν Carrefour Mikro Theatro, Ολύµπου κ’ Ερυθρού Σταυρού
Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23

Μερικές από τις ταινίες είτε προβάλλονται αυτές τις ηµέρες στους
κινηµατογράφους, είτε πρόκειται να έρθουν προσεχώς, είτε αξίζει
πραγµατικά να τις περιµένετε :

Scream 4
Σκηνοθεσία: Wes Craven
Πρωταγωνιστές: Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette

Ενώ η περισσότερες ταινίες αυτή την εποχή επιστρέφουν σε δοκιµασµένες συνταγές
της δεκαετίας του ‘80, οι αδελφοί Weinstein επιστρέφουν στην επιτυχηµένη τους συνταγή του ‘90 για µια
γερή δόση «χρηµάτων». Εν µέρει συνέχεια της προηγούµενης ταινίας και εν µέρει µια αναδηµιουργία
της πρώτης. Το µόνο που µένει να δούµε είναι αν θα µπορέσουν να αποκτήσουν και νέους θαυµαστές.

Source Code
Σκηνοθεσία: Duncan Jones
Πρωταγωνιστές: Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga

Ο στρατιώτης Colter Stevens επιστρέφει στο παρελθόν για να αποτρέψει µια τροµοκρα-
τική επίθεση σε ένα τρένο. Αν και η πλοκή αποτελεί ένδειξη για µια ταινία επιστηµονικής φαντασίας η
ερµηνεία του Jake Gyllenhaal και της Michelle Monaghan δηµιουργεί µια όµορφη ροµαντική ιστορία.

Fast Five
Σκηνοθεσία: Justin Lin
Πρωταγωνιστές: Paul Walker, Vin Diesel, Dwayne Johnson

Πρόκειται ίσως για την πρώτη ταινία µια νέας σειρά ταινιών της µορφής των “Fast and
the Furious” που αναγέννησαν την καριέρα του Vin Diesel. Ίσως συµβεί κάτι παρόµοιο και µε τον
Dwayne Johnson. Ένας πράκτορας του FBI, ένας πρώην αστυνοµικός και ένας πρώην εγκληµατίας σε
ένα αγώνα αυτοκινήτων µε έπαθλο την ελευθερία τους.

Thor
Σκηνοθεσία: Kenneth Branagh
Πρωταγωνιστές: Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman

Ο θεός Thor εξορίζεται στην γη και ερωτεύεται. Ένας ακόµη ήρωας από τον φανταστικό
κόσµο των υπερηρώων της Marvel έρχεται στην ζωή. Η επιλογή όµως του Kenneth Branagh για την
σκηνοθεσία της ταινίας δηµιουργεί ανησυχίες για το πως ένα καταξιωµένος σκηνοθέτης σε δραµατικές
ταινίες µπορεί να δηµιουργήσει µια αξιόλογη ταινία δράσης.

The Beaver
Σκηνοθεσία: Jodie Foster
Πρωταγωνιστές: Mel Gibson, Jodie Foster, Anton Yelchin

Σε µια ταινία περισσότερο κατάλληλη για τηλεόραση ο Mel Gibson στον ρόλο ενός συ-
ναισθηµατικά ασταθή χαρακτήρα που προσπαθεί να τα ξαναβρεί µε τον εαυτό του και την οικογένειά του.
Μένει να ελπίζουµε πως µέσα από την παρουσία µιας πάνινης κούκλας, όπου ο Mel βρίσκει την λύ-
τρωση, να προκύψει και µια καλή ταινία.
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Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δηµο-
σιεύσουν το δικό τους άρθρο ή που επιθυµούν να κάνουν οποιαδή-
ποτε 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 έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Ευανθία Μπεκίρη, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Τζαµπούρα Χαρούλα,
Γεώργας Σάββας, Αργυρώ Μανουσάκη

Νέα

Μιχάλης Μανωλιός - “Αίθρα”
Η “Αίθρα”, το διήγηµα του Μιχάλη Μανωλιού κατέλαβε την πρώτη θέση στον διαγωνισµό Aeon Awards 2010. Tον

Έλληνα συγγραφέα ακολούθησαν ένας Αµερικανός κι ένας Ιρλανδός, οι οποίοι κατέλαβαν την δεύτερη και τρίτη θέση. Στα
πέντε χρόνια του θεσµού Aeon πρόκειται για την πρώτη φορά που απονέµεται βραβείο σε µη αγγλόφωνο συγγραφέα.

Ο Μιχάλης Μανωλιός, κέρδισε την πρώτη του διεθνή διάκριση χάρη στο διήγηµα του “Αίθρα”. Το διήγηµα ανήκει
στη Συλλογή “... και το Τέρας”, ενώ πρωτοδηµοσιεύτηκε πριν από δέκα περίπου χρόνια στο περιοδικό “9” της Ελευθερο-
τυπίας. «Θέµα του διηγήµατος “Αίθρα” είναι η συνείδηση και η αξία της ανθρώπινης ζωής. Η Αίθρα είναι µια καλλιτέχνης
που έχει επιπλώσει και διακοσµήσει το σπίτι της µε ζωντανούς κλώνους του εαυτού της, κάποιοι από τους οποίους πι-
στεύουν ότι είναι η πρωτότυπη Αίθρα. Ένας αστυνοµικός καλείται να διαλευκάνει έναν φόνο, αλλά βρίσκεται µπροστά σε
µερικά πολύ ασυνήθιστα διλήµµατα», δηλώνει στην εφηµερίδα της πόλης του ο Μιχάλης Μανωλιός. Η συλλογή των διη-
γηµάτων κυκλοφόρησε σε βιβλίο το 2009 από τις εκδόσεις Τρίτων. Πρόκειται για τη δεύτερη συλλογή του συγγραφέα, ο
οποίος έκανε το ντεµπούτο του στον χώρο µε “Το Σάρκινο Φρούτο” το 1999.

cineparmenos

6ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝTΑΣΙΑΣ & ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΥ

ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
6ο SFF-rated Athens

Με πρωτοφανή επιτυχία ολοκληρώθηκε την Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011 το 6ο SFF-
rated Athens που διεξήχθη στον κινηµατογράφο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟ FILMCENTER το διά-
στηµα 10-16 Μαρτίου 2011. Με την απονοµή των Βραβείων Κοινού και την κλήρωση για
τα δώρα Κοινού έπεσε η αυλαία για το 6ο SFF-rated Athens, ενώ το πάρτυ που ακολού-
θησε µε άφθονο αψέντι Xenta Absenta κράτησε µέχρι αργά, επισφραγίζοντας τον εν-
θουσιασµό του κοινού για τη φετινή διοργάνωση.

Το ∆ιεθνές Κινηµατογραφικό Φεστιβάλ Επιστηµονικής Φαντασίας & Φανταστικού της
Αθήνας που διοργανώνεται από την Αθηναϊκή Λέσχη Επιστηµονικής Φαντασίας (ΑΛΕΦ)
δικαίωσε φέτος το κοινό που το ακολουθεί πιστά τα τελευταία πέντε χρόνια, πετυχαίνο-

ντας στην 6η διοργάνωσή του την πιο εντυπωσιακή µαζική συµµετοχή κοινού.
Η απονοµή των Βραβείων Κοινού έλαβε χώρα την Τετάρτη 16 Μαρτίου στον κινηµατογράφο ΜΙΚΡΟΚΟΣΜΟΣ

FILMCENTER αναδεικνύοντας τις καλύτερες συµµετοχές ταινιών σύµφωνα µε τις 6 ειδικές κατηγορίες βραβείων του
φεστιβάλ. Η µεγάλου µήκους ταινία “8th Wonderland”, η οποία µας έδειξε µε εντυπωσιακό όσο και προκλητικό τρόπο
τι θα µπορούσε να συµβεί αν τα κοινωνικά δίκτυα στο Internet εξελίσσονταν σε …εικονικές χώρες, αναδείχτηκε η µε-
γάλη αγαπηµένη του Κοινού, καθώς κέρδισε τόσο το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, όσο και το Βραβείο Σεναρίου.

Το Ελληνικό Κοινό αναγνώρισε τη µαεστρία του Sean Branney, χαρίζοντάς του το Βραβείο Σκηνοθεσίας για
την ταινία «The Whisperer In Darkness». Tο Βραβείο ∆ιχογνωµίας Κοινού, η παγκόσµια αποκλειστικότητα του SFF-
rated Athens, µε το οποίο βραβεύεται η ταινία που συγκέντρωσε τις πιο αντίθετες και ακραίες γνώµες, κέρδισε η ελ-
ληνική παραγωγή «Ο Θάνατος που Ονειρεύτηκα» του πολλά υποσχόµενου σκηνοθέτη Παναγιώτη Κράββα.

Περισσότερα στη διεύθυνση …………….. http://www.alef.gr.
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Συγχωρείστε µου τη
παραλλαγή που τιτλοφορεί το
άρθρο, «εµπνευσµένη» από
τους στίχους ενός εκ των κορυ-
φαίων(κι αγαπηµένων µου)στι-
χουργών. ∆εν ήθελα ως
επικεφαλίδα κάτι τετριµµένο και
χιλιοειπωµένο, γιατί ο Ρασού-
λης απεχθανόταν-όπως ονοµά-
ζεται ο δεύτερος δίσκος του το
1979 σε µουσική Ν. Ξυδάκη-
«τα δήθεν».

Μας συστήνεται µουσικά αρχές δεκαετίας του ’70
όπου τραγουδά στο δίσκο του Λοίζου «τα νέγρικα» µε τη
Μ. Φαραντούρη. Η επόµενη συνεργασία των δυο θα έρθει
το 1979 στον κλασσικό πλέον δίσκο «τα τραγούδια της Χα-
ρούλας», όπου ο Ρασούλης ντύνει µε στίχους τη µουσική
του Λοίζου. Η πρώτη βέβαια παρουσία του στη δισκογρα-
φία στιχουργικά ήτανε το 1978, σε ένα δίσκο-ορόσηµο για
την ελληνική µουσική, την «εκδίκηση της γυφτιάς» σε µου-
σική Ν. Ξυδάκη. Πέραν των προαναφερθέντων, συνεργά-
στηκε µε Νικολόπουλο, Κουγιουµτζή, Βαγίοπουλο,
Παπάζογλου κ.α. Έγραψε στίχους για τραγούδια όπως
«όλα σε θυµίζουν», «οι µάγκες δεν υπάρχουν πια», «τί-
ποτα δεν πάει χαµένο», «πότε Βούδας πότε Κούδας», «αχ
Ελλάδα σ’ αγαπώ» και πολλά ακόµη.

Συστηνότανε ως αναζητητής της αλήθειας και δή-
λωνε Καζαντζακικός, Καζαντζιδικός και οπαδός του ΟΦΗ.
Μοναδικά ταλαντούχος στιχουργός, πεταγόταν µε µεγάλη
ευκολία από τα χαβαλεδιάρικα «γεια σου κυρ-εισαγγελέα»
και «το κοτλέ παντελονάκι» στο βαθιά πολιτικοποιηµένο
«τίποτα δεν πάει χαµένο» και ως το απίστευτα τρυφερό
και σπαραξικάρδιο «όλα σε θυµίζουν». Στα µάτια µου έµοι-
αζε να έχει ξεπηδήσει απευθείας από τους παλιούς ρεµπέ-
τες και να έχει φτάσει µεµιάς στους µεγάλους,
αυτοκαταστροφικούς συνήθως ρόκερ.

Η πρώτη µας «επαφή», αρχές του ’80 ήτανε κατα-
στροφική. Στο σπίτι ακουγόντουσαν συχνά τραγούδια του
Ρασούλη µε τη φωνή του Παπάζογλου και µε θυµάµαι να
απεχθάνοµαι παθιασµένα τον γραφικό τύπο µε τα µούσια
και τη ρεπούµπλικα και τον άλλο µε το κόκκινο µαντήλι και
την περίεργη φωνή. Τόσο, που άλλαζα δωµάτιο για να µην
τους ακούω! Με όσο πάθος τους απεχθανόµουν αρχικά,
µε άλλο τόσο τους αγάπησα και τους εκτίµησα στη συνέ-
χεια. Τέλος του ’80 τακίµιασα µε το Βαγγέλη και θυµάµαι
σαν τώρα το δωµατιάκι στης κυρα-Ρένας όπου καβγαδί-
ζαµε πολλάκις για το ταλέντο και την ποιότητα του Ρα-

σούλη. Τα αναγνώρισα, εντέλει κι έγινα φανατικός της δου-
λειάς του, µυώντας και άλλους στο µεγαλείο του. ∆εν θα
ξεχάσω το ταπεινό κασετόφωνο που λιώσαµε από τη
χρήση ακούγοντας τραγούδια του(κυρίως και φανατικά τη
«ρωγµή του χρόνου»), το οποίο µάσαγε την ταινία της κα-
σέτας και πασχίζαµε να τη σώσουµε για να συνεχίσουµε
να ρουφάµε τους στίχους του, ταξιδεύοντας ώρες ατελείω-
τες µαζί του σε όνειρα και φιλοδοξίες, έχοντάς τον όµως
και συντροφιά στα πρώτα σκιρτήµατα και τις εσωτερικές
µας αναζητήσεις…

Με τα τραγούδια του Ρασούλη έχω(όπως και πά-
µπολλοι Έλληνες) χορέψει, φλερτάρει, κλάψει, µεθύσει,
ανατριχιάσει. Έχω κάνει γλέντια µε άφθονο τσίπουρο και
κρασί παρέα µε κολλητούς και το Ρασούλη να µας χαµο-
γελάει πονηρά. Πέραν όλων των άλλων, για τον γράφοντα
ο Ρασούλης παραµένει σηµείο αναφοράς, µια γέφυρα επι-
κοινωνίας µε τους φίλους, µια πόρτα ανοιχτή για µια επι-
στροφή σε ένα παρελθόν γοητευτικό, µαγικό…

Ο Ρασούλης ήτανε ο πρώτος που πίστεψε στο τα-
λέντο των Κατσιµιχαίων, γι’ αυτό κι ανέλαβε την παραγωγή
του πρώτου τους δίσκου, «ζεστά ποτά». Αιρετικός, χωρίς
να µασάει τα λόγια του. Αρνήθηκε τη πρόσκληση της Μ.
Μερκούρη να καταθέσει τις προτάσεις του για το «Αθήνα,
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης», καθώς πίστευε
πως η πόλη των Αθηνών δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις
για να γίνει πολιτιστική πρωτεύουσα. Έκτοτε, µπήκε για τα
καλά στο µάτι του υπουργείου.. Ακολούθησε ένας «πόλε-
µος» σε βάρος του µε αποκορύφωµα την κατηγορία περί
συµµετοχής του στην
τροµοκρατική οργάνωση
17Ν(!) και µάλιστα ως
ηγετικό στέλεχος, ενώ
ακολούθησε λίγο πριν το
τέλος το «κόψιµο» της
ραδιοφωνικής εκποµπής
που είχε επί 6 χρόνια στο
Ά πρόγραµµα της ΝΕΤ
105,8.

Η απουσία του
θα φανεί σε όλο της το µεγαλείο τα επόµενα χρόνια. Είθι-
σται βέβαια να αναγνωρίζεται η προσφορά και το ταλέντο
κάποιου µετά θάνατον… Στη ταφόπλακά του είχε ζητήσει
να γράψουνε «πέθανε πλήρης ιδεών». Τουλάχιστον τώρα
πια, δε χρειάζεται να κρύβεται «στη ρωγµή του χρόνου»,
καθώς δεν κινδυνεύει από το µαχαίρι κανενός Ηρώδη

Μ. Σίµος

«ΤΡΕΛΟΣ ΚΙ Α∆ΕΣΠΟΤΟΣ»

Ας είναι ο κόσµος ζόρικος

Μου λένε φίλοι και γνωστοί,
µου δίνουνε µια συµβουλή:

Τους δρόµους πια ν’ αφήσω•
να φτιάσω σπίτι και ζωή,
να ’χω γυναίκα και παιδί
χαρά για ν' αποχτήσω.

Μα εγώ είµαι ορκισµένος
να ζω πάντα µαζί

µ’ αυτούς που λένε αλήτες,
µ’ αυτούς που ξέρουν τι θα πει

να ζει κανείς ή να µη ζει.

∆εν ξέρω πια τι να τους πω,
µ’ αγάπη τούς χαµογελώ

όταν µε βγάζουν έξω.
Κι ας είν’ ο κόσµος ζόρικος,
κι ας είµαι τόσο µοναχός,
το νιώθω: εγώ θ’ αντέξω.

Γιατί είµαι ορκισµένος
να ζω πάντα µαζί

µ’ αυτούς που λένε αλήτες,
µ’ αυτούς που ξέρουν τι θα πει

να ζει κανείς ή να µη ζει.

Θα ζητιανεύω το ψωµί,
θα κρυφοκλέβω το φιλί
δίχως λεφτά κι ανέσεις.

Κι εσύ, καηµένε µου εαυτέ,
ίσως µε νιώσεις κάποτε
και θα µε συγχωρέσεις.

Εγώ είµαι ορκισµένος
να ζω πάντα µαζί

µ’ αυτούς που λένε αλήτες,
µ’ αυτούς που ξέρουν τι θα πει

να ζει κανείς ή να µη ζει.



5η

Ήταν η τελευταία µας ταινία που προβάλαµε στην κινηµατογραφική λέσχη Λάρισας τον
φετινό χειµώνα. Όµως όχι µόνο άρεσε αλλά συζητήθηκε επίµονα από αυτούς που είχαν την
τύχη να τη δουν ή να την ξαναδούν ύστερα από χρόνια αλλά κι από άλλους σινεφίλ που την
πήραν µυρωδιά … κατόπιν εορτής – που λέµε – και θέλουν και επιµένουν να την ξαναπρο-
βάλουµε το καλοκαίρι στον Μύλο. Θα προσπαθήσουµε να το κάνουµε γιατί, εκτός που µας
έφερε στην επικαιρότητα τον συγγραφέα Νίκο Καζαντζάκη που σαν Έλληνες είµαστε περή-
φανοι για αυτόν, είχαµε την τύχη να δούµε … ζωντανή µια υπέροχη Μελίνα Μερκούρη.

Φυσικά η σκηνοθεσία του Ζυλ Ντασέν άφησε εποχή έστω κι αν είχε και Γάλλους ηθο-
ποιούς γιατί στο ελληνικό … Χόλιγουντ δεν µπορούσε να βρει τις µορφές των ηρώων όπως
αυτός τους φανταζόταν και φυσικά βρήκε κι έγινε αυτή η κλασική πια ταινία που όταν τότε το
έτος 1957 έκανε πρεµιέρα στην Αθήνα η λογοκρισία βρήκε πως ο Καζαντζάκης ήταν … κοµ-
µουνιστής γιατί στο µυθιστόρηµα και στην ταινία είναι υπέρ των φτωχών κατοίκων ενός χω-
ριού της Ανατολίας που ξεκλήρισαν οι Τούρκοι και τους διώξαν από το χωριό τους και
περιπλανιόνταν νηστικοί µε τον παπά τους επικεφαλής και που κρατώντας το Ευαγγέλιο ανά

χείρας αναζητούσαν τόπο για να βρουν να κάνουν χωριό καινούριο και τόπο να καλλιεργήσουν για να µπορέσουν να
ζήσουν.

Ζήτησαν βοήθεια από την πλούσια Λυκόβρυση και φυσικά εδώ έχουµε όλη τη σύγκρουση των φτωχών µε τους
πλούσιους λυκοβρυσιώτες. Ακόµη και η τότε ιερά σύνοδος (της δικής µας) αφόρισε τον Καζαντζάκη για τις αντιθρησκευ-
τικές του ιδέες … που όταν όµως είδαν την ταινία άνοιξαν οι … οφθαλµοί τους και είδαν ότι ο Καζαντζάκης ήταν ο πιο
χριστιανός από τους δικούς µας ιερωµένους, πράγµα που µπορεί να διαπιστώσει όποιος διαβάσει το µυθιστόρηµα και
που θα διαβάζεται όσο υπάρχουν Έλληνες σε αυτή τη γη. Φυσικά υπάρχει και µεταφρασµένο στα Γαλλικά για να µπο-
ρέσει ο Ζυλ Ντασέν να διαβάσει και να το κάνει σενάριο και ταινία.

Μες στο βιβλίο που έχω στη βιβλιοθήκη µου και ξαναδιάβασα για να θυµηθώ σχετικά µε το στόρυ της ταινίας
ύστερα από 40 χρόνια που το είχα πρωτοδιαβάσει, βρήκα κι ένα απόκοµµα εφηµερίδας των Αθηνών της εποχής που
είχε ένα άρθρο του αείµνηστου δηµοσιογράφου και κινηµατογραφικού κριτικού Κ. Σταµατίου που απαντούσε στον συγ-
γραφέα Γ. Θεοτοκά που πήγε να παραστήσει τον … κινηµατογραφικό κριτικό και να κατηγορήσει τον Ζυλ Ντασέν και φυ-
σικά τον Καζαντζάκη που λεν στη ταινία (µέσω φυσικά των ηρώων του µυθιστορήµατος) ότι αν ξαναγύριζε ο Χριστός στη
γη οι παπάδες που τώρα κάνουν λειτουργίες και διαβάζουν το Ευαγγέλιο θα τον … ξανασταύρωναν, γιατί δεν θα πήγαινε
µαζί τους αλλά θα πήγαινε µε τους φτωχούς, τους ταλαιπωρηµένους και θα έκανε µια βόλτα στα πεδία των µαχών στην
Γη και θα έλεγε τη γνωστή φράση πάλι από ταινία … Γιατί σκοτώνεστε άνθρωποι µεταξύ σας, προς τι το µίσος και ο αλ-
ληλοσπαραγµός. Μπρος, ζήστε αδελφωµένοι και ειρηνικά τη µικρή ζωούλα σας κι αγαπάτε αλλήλους γιατί τίποτα άλλο
δεν µένει παρά µόνο η ΑΓΑΠΗ … όπως µας δείχνει η χήρα του χωριού η Κατερίνα που υποδύεται η Μελίνα και πηγαίνει
σαν αµνός επί σφαγή στον Αγά (την εξουσία του χωριού) και του λέει «εγώ σκότωσα τον υπασπιστή σου, το Γιουσουφάκι
σου».

Φυσικά άλλος το είχε σκοτώσει αλλά ο Αγάς δεν µπορούσε να βρει τον δολοφόνο και ήθελε στην τύχη να σκο-
τώσει τον Μανωλιό τον αθώο και ονειροπαρµένο που θα παρίστανε τον Χριστό στο δράµα που θα ανέβαζε το χωριού
(δηλαδή την αναπαράσταση της σταύρωσης του Χριστού µε τους αποστόλους κοντά και φυσικά µε την Μαρία την Μα-
γδαλινή που θα έκανε η Μελίνα). Αυτή η µαγδαλινή πάει τον Αγά και του λέει ΕΓΩ ΤΟ ΣΚΟΤΩΣΑ και σώζει τον Μανωλιό
που αγαπούσε αλλά ο Αγάς πιάνει την χατζάρα και της παίρνει το όµορφο κεφάλι όπως το αρνί το Πάσχα.

Για αυτό θα τελειώσω µε το λόγια του πτωχού παπα-Φώτη που λέει «Άδικα Άδικα Χριστέ µου … πέρασαν δυο
χιλιάδες χρόνια κι ακόµα σε σταυρώνουν. Πότε θα ξαναγεννηθείς Χριστέ µου να µην σταυρωθείς πια και να ζεις µαζί µας
ΑΙΩΝΙΑ».

Μπαρµπής Βοζαλής

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ

Αποσπάσµα από ποίηµα του Νίκου Παπά
Ο Νίκος Καζαντζάκης

Καθώς ο Κήτς διαβάζοντας τον 'Όµηρο του Tσαπµαν
Έβλεπε πέρα. να περνούν τα πλοία. των Αχαιών

κι' άκουγε για τον 'Έκτορα και τις Κυκλάδες,
έτσι κι' εγώ στο θρύλο σου περπάτησα. µικρός

από την 'Οδύσσεια.», τη «Poυσία» και τον «Πρωτoµά-
στoρα».

Κόντα σου είδα. όνειρα. κι &.ανθρώπους
µικρούς κινέζους να σου γλείφουνε τα χέρια.

την αγωνία. σου όξω απ' τα τείχη της Μαδρίτης
όταν ρωτούσες τι απογίνε ο Χιµένεθ

τις αλλαγές του Φράνκο που την έσφιγγαν

Είδα καλόγερους του Έσκoριαλ να σου µιλάν σαν γύφτι-
σες,

γέρους από το Θιβέτ και τα Ιµαλάϊα
και Ουκρανούς χωριάτες

να σου µαθαίνουν τι θα πει ευτυχία.
Είδα τον Φεντερίκο Λόρκα και τα ποιήµατα του

από το χέρι σου ξαναγραµµένα.
και µια γυναίκα βαθειά µες στην Ασία

να την αφήνεις κάτω από ένα. δέντρο ολοµόναχη
µε µια χούφτα αραποσίτι στην ποδιά της.

Άκουσα το ραβδί σου να χτυπά.
Στην ερηµιά της Ποµπηϊας

τις οµοβροντίες της Μόσχας όταν όριζες
όξω από το Κρεµλίνο ραντεβού µε τον Γιασένιν

Μπαρµπής Βοζαλής
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«ΜΙΑ ΥΠΕΡΟΧΗ ΖΩΗ»
«It’s a wonderful life»

Παρακολούθησα αυτή την ταινία 66 χρόνια µετά την έκδοσή της και οµολογώ ότι µε άγγιξε
περισσότερο από κάθε ταινία που έχω δει, γιατί είδα τη ζωή που θα ήθελα να ζήσω, τις µάχες που
θα ήθελα να έχω το θάρρος να δώσω και τα ιδανικά που θα ήθελα να είχα.
Ο Στιούαρτ υποδύεται ένα νεαρό (Τζορτζ Μπεϊλι ) που αποφασίζει να αυτοκτονήσει παραµονή Χρι-
στουγέννων, όταν όλα στη ζωή του δείχνουν να πηγαίνουν στραβά. Ένας άγγελος έρχεται στη γη
µε σκοπό να σώσει τον ήρωα µας δείχνοντας του πως θα ήταν η ζωή για τον περίγυρο του χωρίς
αυτόν.

Ο Στιούαρτ είναι ένας βιοπαλαιστής ο οποίος δεν καταφέρνει µεν να πραγµατοποιήσει τα
όνειρα του και να γνωρίσει το κόσµο αλλά πετυχαίνει να γίνει ο πιο αγαπητός σύζυγος, πατέρας,
γείτονας και συµπολίτης και να συνεισφέρει στο γενικό καλό της κοινότητας που ζει. Η ανιδιοτέλεια
είναι το απλό και εµφανές νόηµα της ταινίας. ∆εν µετράει τη ζωή του µε υλικά αγαθά και δεν παρεκ-
κλίνει ούτε όταν του δίνεται η ευκαιρία να ζήσει µε αυτά. Η συνολική ευτυχία και δικαιοσύνη είναι οδηγός του σε όλες
του τις επιλογές. Πώς θα ήταν άραγε η ζωή µας αν αυτός ήταν ο γνώµονας του καθένα µας?

Η Ριντ είναι επίσης αξιαγάπητη. Η επιτοµή της γλυκιάς, αφοσιωµένης συζύγου και µητέρας που παίζει διεξοδικό
ρόλο στην έκβαση της ταινίας βοηθώντας το σύζυγο της να µαζέψει τα χρήµατα που χρειάζεται για να µη µπει στη φυ-
λακή.

Το ταλέντο του Κάπρα είναι εµφανές σε όλη τη ταινία. “Ο πλουσιότερος άντρας της πόλης” όπως τον αποκαλεί
ο αδελφός του σε µια από τις τελευταίες σκηνές της ταινίας είναι πράγµατι ο Τζορτζ Μπεϊλι! Τα συναισθήµατα εκείνη τη
στιγµή είναι τόσο έντονα και αυθεντικά. Το ‘’καλό’’ υπερνικά το ‘‘κακό’’. Οι αξίες, τα πιστεύω και η αγάπη κερδίζουν τη
διαφθορά, τον υλισµό, την επιφάνεια. Απεικονίζεται η ζωή που θα θέλαµε να ζούµε. Τα ιδεώδη που θα έπρεπε να
έχουµε. Μπορεί να χαρακτηριστεί άνετα ως αντίδοτο για την µελαγχολία και την απαισιοδοξία που κυριαρχεί στην
εποχή µας. Μία ταινία που δεν είχε απήχηση στο κοινό της εποχής της, επειδή υπεράσπιζε τις παραδοσιακές αξίες.
∆άκρυα ευτυχίας προκαλούν οι τελευταίες σκηνές που όλοι µαζί συνεισφέρουν για να µη µπει ο ήρωας στη φυλακή. Η
«Υπέροχη Ζωή» προσφέρει µια διαχρονική ιστορία και ένα παγκόσµιο µήνυµα το οποίο όλοι χρειαζόµαστε για να συ-
νειδητοποιήσουµε τη µεγάλη διαφορά που µπορεί να κάνει η µικρή µας ζωή. Αργυρώ Μανουσάκη

Το µετρό του Παρισιού µε τα µάτια του Luc Besson

Βρισκόµαστε στο 1985 και ο άσηµος ακόµη Besson αποφασίζει να γυρίσει τη δεύτερη
µεγάλου µήκους ταινία του. Ο λόγος για το ‘‘Μια Νύχτα στον υπόγειo’’ όπου πρωταγωνιστούν
ο Christopher Lambert, η Isabelle Adjani και ο Jean Reno.

∆ιανύουµε τη δεκαετία του ’80, µια από τις πιο σπάταλες του κινηµατογράφου όπου
οι παραγωγοί δεν διστάζουν να ξοδέψουν µεγάλα ποσά προκειµένου να ικανοποιήσουν τα
απωθηµένα τους (είχε ήδη κάνει µεγάλη ζηµιά ο Spielberg µε τα Indiana Jones και E.T). Σε µια
εποχή εποµένως (ακόµη και για τον γαλλικό κινηµατογράφο) που η µόδα επιτάσσει υψηλά
budgets, σεναριακές φλυαρίες και φαντασµαγορικά εφέ, εµφανίζεται αυτός ο συµπαθής Γάλλος
και µας παραδίδει µια ταινία απλή, σχεδόν αποκλειστικά γυρισµένη σε κλειστό χώρο, χωρίς
εντυπωσιακά σκηνικά αλλά επενδυµένη µε πλούσιο ταλέντο.

Ο Φρεντ (Lambert) είναι ένας όχι και τόσο συνηθισµένος ληστής που βρίσκει καταφύ-
γιο στο µονίµως βρώµικο µετρό του Παρισιού. Έχει µόλις ληστέψει την Ελένα (Adjani), µια πά-
µπλουτη αλλά δυστυχισµένη µεγαλοαστή που προσπαθεί µάταια να αποδράσει από την
καθηµερινότητα και να ζήσει το παραµύθι που στερήθηκε. Αυτή τον καταδιώκει στον παρακ-

µιακό υπόγειο κόσµο της γαλλικής πρωτεύουσας, πλαισιωµένη από αµέτρητες γκροτέσκες φιγούρες. Η Ελένα απαιτεί
να της επιστραφούν κάποια πολύτιµα έγγραφα και ο Φρεντ είναι πρόθυµος να της τα επιστρέψει µε µοναδικό αντάλ-
λαγµα την καρδιά της. Ο Besson γρήγορα αντιλαµβάνεται ότι ο ροµαντισµός ακόµα και σε ένα τόσο σουρεαλιστικό πε-
ριβάλλον, είναι αναπόφευκτος και δεν χάνει την ευκαιρία να εστιάσει στο γοητευτικό πρωταγωνιστικό δίδυµο.

Η στιγµιαία χηµεία των δυο, τυλιγµένη µε τον αλλόκοτο κόσµο του µετρό, αποτελεί το δυνατό χαρτί της ταινίας.
Ο Φρεντ µε το ανεξήγητο, στυλάτο χτένισµα του και το µαύρο κοστούµι είναι η επιτοµή του cool ληστή και από την άλλη
η Ελένα µε τη µόνιµη θλίψη ζωγραφισµένη στο πρόσωπό της φαντάζει το άλλο του µισό, το κοµµάτι που λείπει για να
συµπληρωθεί αυτός ο σκοτεινός και προβληµατικός κατά τα άλλα χαρακτήρας.

Το πρωτότυπο σενάριο, το σαρκαστικό χιούµορ και η υποβλητική ατµόσφαιρα συντελούν στο να γίνει η ταινία
αξέχαστη. Η νευρώδης σκηνοθεσία του Besson και η ευφυής µουσική του Eric Cerra δεν αφήνουν εύκολα τον θεατή
να πλήξει ενώ η ταύτιση του γενικά ξύλινου και ατάλαντου Lambert µε τον ήρωα που υποδύεται βοηθάει την ταινία να
ανέβει ένα ακόµη σκαλοπάτι. Το ‘‘Μια νύχτα στον υπόγειο’’ έκοψε τελικά από ‘κει που δεν το περίµενε κανείς 3.000.000
εισιτήρια και παραµένει ακόµη και σήµερα µια από τις µεγαλύτερες και κριτικά αποδεκτές δηµιουργίες του γαλλικού κι-
νηµατογράφου. Τη συνιστώ ανεπιφύλακτα.

Γεώργας Σάββας
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Για το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης 2011
Για άλλη µια φορά πολυδιάστατο και µαγευτικό το φεστιβάλ ντοκιµαντέρ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως πάντα, δεν κατάφερα να παρακολουθήσω τα ντοκιµαντέρ που είχα σηµειώσει και δεν ήθελα
να χάσω. Τα ελληνικά «Άβατον» για την περιοχή των Εξαρχείων και «Οργισµένος ∆εκέµβρης» για
την εξέγερση του ∆εκέµβρη 2008, τα είδε κόσµος και κυρίως νεολαία και έγινε συζήτηση στο τέλος.
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε επίσης το ελληνικό «Πρώτη ύλη» που παρουσιάζει ένα αντιπροσωπευτικό
δείγµα των «αθλίων» της χώρας µας (µετανάστες κ.λπ.) που ανακυκλώνουν µέταλλα και τα προ-
ωθούν προς τις χαλυβουργίες, αλλά και λοιπά ντοκιµαντέρ για µετανάστες ή για τη ζωή στη Μέση
Ανατολή.

Πολλά ντοκιµαντέρ αφορούσαν νευρολογικές παθήσεις παιδιών και αναπηρίες και πολλά ει-
πώθηκαν και στη συζήτηση «Έτσι είµαι: Ανατρέποντας προκαταλήψεις» που ο κόσµος δεν χω-
ρούσε στο µεγάλο αµφιθέατρο.

Και οικολογικά ντοκιµαντέρ είχε πολλά. Ελπίζω να καταφέρουµε να δούµε και στη Λάρισα κάποια µέσα στο
2011.

Θεόφιλος
Μερικά από τα Βραβεία του 13ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ : Το µωρό µου φτάνει του Αλέξη Πόνσε και Βιβής Ζωγράφου, ∆άκρυα της Γάζας
(Νορβηγία) του Βίµπεκε Λέκεµπεργκ

• ΒΡΑΒΕΙΟ FIPRESCI : Μόνο οι λέξεις συνεχίζουν της Καλλιόπης Λεγάκη,
«Ξενοδοχείο “Ο παράδεισος”» (Βουλγαρία) της Σοφίας Τζαβέλλα

• ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΤ3 : Ένα µέλλον χωρίς πετρέλαιο της Λετισιά Μορό (Γαλλία) (Όταν το 2007 ο πρόεδρος
του Ισηµερινού, Ραφαέλ Κορρέα, ανακοινώνει ότι δεν θα εκµεταλλευτεί τα κοιτάσµατα πετρελαίου του Αµαζονίου αν σε
αντάλλαγµα λάβει χρηµατικές αποζηµιώσεις για τη συµβολή της χώρας του στη µείωση εκποµπών CO2 από τις ανα-
πτυγµένες βιοµηχανικά χώρες, η απόφασή του µοιάζει παράτολµη. Η ταινία καταγράφει µια περίοδο τριών ετών, κατά
την οποία µία επιστηµονική οµάδα προσπαθεί να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι τόσο ο βορράς όσο και ο νότος θα
βγουν κερδισµένοι υποστηρίζοντας αυτό το µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης της µετα-πετρελαϊκής εποχής).

• ΒΡΑΒΕΙΟ WWF : Κοντά στον ουρανό (Γερµανία – Ρουµανία) του Τίτους Φασίνα (Ο Ντουµίτρου Στάν-
σιου είναι ένας απ’ τους τελευταίους ορεσίβιους βοσκούς της Ευρώπης. Ζωντανές ιστορίες και φανταστικοί µύθοι, µακριά
απ’ τον σηµερινό κόσµο, µας παρουσιάζονται µέσα από µια κινηµατογραφική αφήγηση στη διάρκεια ενός χρόνου. Αυτό
είναι το τελευταίο καταφύγιο στην Ευρώπη ενός ξεχασµένου επαγγέλµατος σ’ έναν κόσµο χωρίς βιασύνη).

http://www.filmfestival.gr/
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“Κυνόδοντας»
∆εν τα κατάφερε τελικά ο «Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθιµου. Η παρουσία όµως

από µόνη της στην βραδιά των Όσκαρ και η παγκόσµια προβολή ενός Έλληνα δηµιουργού
στην µεγαλύτερη γιορτή του κινηµατογράφου είναι πλέον γεγονός.

Αλληγορική κατά πολλούς, απαράδεκτη και αρρωστηµένη για κάποιους άλλους.
Μέσα από το πλαίσιο της οικογένειας ο Λάνθιµος προσπάθησε να δείξει τον καθηµερινό
«φασισµό» όπου κανόνες και αξίες προσπαθούν να επιβάλουν ένα «τέλειο» και «αµόλυντο»
τρόπο ζωής, αγνοώντας τις επιταγές της ανθρώπινης φύσης και των αναγκών της. Ένα
όντως σηµαντικό και ουσιώδες πρόβληµα της σηµερινής κοινωνίας που αγωνιωδώς ζητά
την επίλυση του.

Πολλές διαφωνίες προέκυψαν για τον τρόπο που επέλεξε ο Λάνθιµος να παρουσιά-
σει τον προβληµατισµό του. Η καταπιεσµένη σεξουαλικότητα των παιδίων της οικογένειας
και ο τρόπος που αυτή εκδηλώθηκε και παρουσιάστηκε προκάλεσε έντονα το τρίπτυχο «πα-
τρίδα, θρησκεία, οικογένεια» που για πολλούς είναι και ο θεµέλιος λίθος της Ελληνικός κοι-
νωνίας. Ίσως θα µπορούσε να υπάρξει ένας διαφορετικός τρόπος παρουσίασης. Ίσως για
να αναγνωριστεί το ταλέντο του σκηνοθέτη από την «κουλτουροκάστα» των Όσκαρ έπρεπε
να προκαλέσει αντιδράσεις, κανείς δεν µπορεί να ξέρει ποιο είναι ακριβώς το σκεπτικό πίσω από µια δηµιουργία.

Το δυσάρεστο είναι πως έπρεπε να υπάρξει υποψηφιότητα για Όσκαρ για να µάθουµε για τον «Κυνόδοντα».
Μην ξεχνάµε πως η ταινία είναι του 2009. Η Έλλειψη προβολής των Ελλήνων δηµιουργών από τα ΜΜΕ είναι το µεγάλο
αγκάθι στην σηµερινή κοινωνία της ελεύθερης διακίνησης ιδεών και απόψεών και όχι ο «άρρωστος» ψυχισµός του
σκηνοθέτη. Ας γίνει ο καθένας από εµάς κριτής του δικού του γούστου και ας συµφωνήσει ή όχι µε την άποψη του κάθε
«Λάνθιµου».
Όπως και να έχει αξίζουν συγχαρητήρια στην προσπάθεια του Λάνθιµου και το σίγουρο είναι πως έχουµε πολλά να πε-
ριµένουµε από αυτόν.

elessar
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Μεγάλη ποικιλία θεατρικών παραστάσεων τη φε-
τινή θεατρική σαιζόν 2010 ¬2011. Προτείνουµε όµως τέσ-
σερεις παραστάσεις που πιστεύουµε ότι αξίζουν να τις
παρακολουθήσετε.

Οι δυο είναι σκηνοθετηµένες από τον πολύ ταλαντούχο
σκηνοθέτη Αβδελιώδη ∆ήµο: «Το µόνον της ζωής του τα-
ξείδιον» και οι «Ιχνευτές».

Ο ∆ήµος Αβδελιώδης έκανε τη θεατρική διασκευή
του διηγήµατος του Γ. Βιζυηνού «Το µόνον της ζωής του
ταξείδιον». Ο Βιζυηνός (Ανατολική Θράκη 1849 - Αθήνα
1896) σε ηλικία δέκα ετών στέλνεται από τους γονείς του
στην Κωνσταντινούπολη κοντά σε έναν θείο του για να
µάθει ραπτική. Το βίωµα του αυτό τον εµπνέει να γράψει
το διήγηµα «Το µόνον της ζωής του ταξείδιον» (1884). Το
γοητευτικό παραµύθι του ραφτόπουλου µε τη Νεράιδα /
Μητέρα Τέχνη που τον εµπνέει και τον καθοδηγεί να ολο-
κληρώσει σε µια νύχτα το υπεράνθρωπο έργο που του
ανέθεσε ο βασιλιάς, ώστε να φανεί αντάξιος του έρωτα της
βασιλοπούλας και να γλιτώσει το θάνατο. Η ιδέα του έρωτα
που ρυθµίζει το πάθος της δηµιουργίας.. . Παράλληλα το
διήγηµα αποτελεί και µια παραβολή της λειτουργίας και του
σκοπού της τέχνης. ∆ιασκευή - σκηνοθεσία Αβδελιώδης
∆ήµος, ερµηνεύουν (εναλλακτικά) Μαρίνα Αργυρίδου - Νι-
κόπουλος Γιώργος.

Η δεύτερη παράσταση είναι οι «Ιχνευτές» (Σάτυ-
ροι), βασισµένη στο οµώνυµο αποσπασµατικά σωζόµενο
σατυρικό δράµα του Σοφοκλή - έχει σωθεί µόνο το πρώτο
µέρος (393 στίχοι). Ο µύθος είναι γνωστός: Ο νήπιος
Ερµής, νόθος γιος του ∆ία και της Μαίας, ανατρέφεται σε
µια σπηλιά από τη νύµφη Κυλλήνη. Νήπιος, αλλά µε πρό-
ωρο σωµατικό γιγαντισµό, κλέβει τα βόδια του Απόλλωνα.
Ο θεός του φωτός οργισµένος, επιστρατεύει το ένστικτο
και την όσφρηση κυνηγού των Σατύρων και του πατρός
τους Σειληνού, για να ανακαλύψει τον κλέφτη. Οι Σάτυροι,
αφού παραπλανηθούν από τα κόλπα του εφευρετικού
Ερµή, φτάνουν τελικά στο σπήλαιο από τα έγκατα του
οποίου εκπέµπεται µια πρωτάκουστη ηχητική αρµονία. Η
νύµφη Κυλλήνη, που προσπαθεί να προστατέψει τον κλέ-
φτη, δεν αποκαλύπτει στους Σατύρους πως το νήπιο έχει
κατασκευάσει µε το καύκαλο µιας χελώνας ένα µουσικό
όργανο, τη λύρα, το οποίο παράγει τον ήχο που µαγεύει
τους ενστικτώδεις και θηριώδεις Σατύρους. Εντέλει ο
Ερµής αποδέχεται την κλοπή, επιστρέφει τα βόδια στον
Απόλλωνα και ως δώρο του χαρίζει τη λύρα, ενώ οι Σάτυ-
ροι ηµερωµένοι και εξανθρωπισµένοι δοξάζουν τη Μου-
σική. Με αφορµή αυτόν τον µύθο ο µεγαλοφυής Σοφοκλής
φιλοσοφεί πάνω στην ουσία του πολιτισµού. Θεωρεί ότι η
Μουσική εξηµερώνει τα ζώα, το ζωώδες, το ενστικτώδες
και οδηγεί το υποκείµενο στη γοητεία της, από το σώµα
στην ψυχή, από τον θόρυβο στον ρυθµό, από τον ρυθµό
στη µελωδία και τελικά στον συµπαντικό ρυθµό. Και δρα
πάντα ανατατικά στην ψυχή του ανθρώπου....

Η µετάφραση - διασκευή έγινε από τον Γιάγκο Αν-
δρεάδη και η σκηνοθεσία ¬χορογραφία από τον ∆ήµο
Αβδελιώδη.

Η τρίτη παράσταση είναι «Η τριλογία του παραθε-

ρισµού» του Κάρλο Γκολντόνι από το Εθνικό Θέατρο. ∆ύο
αδέλφια προετοιµάζονται πυρετωδώς να αναχωρήσουν
για την εξοχή. Οι κοινωνικές συµβάσεις επιβάλλουν έναν
πολυτελή τρόπο ζωής, στον οποίο όµως δυσκολεύονται να
ανταποκριθούν, αφού τα χρέη τους από παλιότερα δάνεια
τους έχουν πνίξει. Η απόφαση για µια πολυέξοδη διαµονή
στην εξοχή θα διογκώσει ακόµη περισσότερο τα οικονο-
µικά τους προβλήµατα και θα τους οδηγήσει στο δρόµο
του συµβιβασµού. Με άφθονο χιούµορ και πικρή ειρωνεία
ο Γκολντόνι καυτηριάζει το πάθος των συµπατριωτών του
για αυτοπροβολή. Και από τα µέσα του 18ου αιώνα που
γράφηκε το έργο µέχρι τις µέρες µας ορισµένες νοοτροπίες
παραµένουν ίδιες, υπονοµεύοντας διαχρονικά την αξιο-
πρέπεια και ταπεινώνοντας την ανθρώπινη υπόσταση.
Την επίκαιρη αυτή κωµωδία σκηνοθετεί ο Νίκος Μαστορά-
κης, διαθέτοντας ένα σπουδαίο επιτελείο συνεργατών. Πα-
ραστάσεις µέχρι τις 15/5/2011 στη Νέα Σκηνή «Νίκος
Κούρκουλος» του Κτιρίου Τσίλλερ του Εθνικού Θεάτρου.

Τελευταία παράσταση ο «Γλάρος» του Αντόν Τσέ-
χωφ. Ο Αντόν Τσέχωφ (1860 - 1904) ήταν Ρώσος συγγρα-
φέας διηγηµάτων, θεατρικών έργων και µυθιστορηµάτων.
Το 1895 γράφει τον «Γλάρο», που κάνει την εντελώς απο-
τυχηµένη πρεµιέρα του το 1896, ωστόσο είχε πιο επιτυ-
χηµένη πορεία στη συνέχεια. Ο Τσέχωφ πεθαίνει το 1904
στη Γερµανία, όπου έχει πάει για ανάπαυση, λόγω της επι-
δείνωσης της υγείας του. Το κωµικό, όµως, δεν τελειώνει
µε τον θάνατό του. Η σορός του µεταφέρεται στη Ρωσία
σε ένα βαγόνι µε στρείδια κι από λάθος οι παριστάµενοι
ακολουθούν έναν άλλο νεκρό στρατιωτικό µε τη συνοδεία
µπάντας. Πάνω από τον τάφο του, στο κοιµητήρι Νοβο-
ντέβιτσι, υπάρχει µια κερασιά...

Στον «Γλάρο», όπως σε όλα τα έργα του, κυριαρ-
χεί το ανανταπόδοτο στον έρωτα, ο πόνος που προκαλεί
η απουσία αγάπης στους οικογενειακούς δεσµούς, η θυσία
της ζωής των ηρώων του σ' έναν σκοπό, που αρνείται να
δικαιώσει την ύπαρξή τους, οι µορφές και ο σκοπός της
Τέχνης....

Ο «Γλάρος» παρουσιάζεται στο ∆ιάχρονο Θέατρο,
σε µετάφραση του Λυκούργου Καλέργη και διδασκαλία του
Γιάννη Μόρτζου, µέχρι τις 27 / 3 / 2011.

Ας παρακολουθήσουµε, λοιπόν, κάποια από
αυτές τις παραστάσεις και ας µην ξεχνάµε πως το ποιοτικό
θέατρο συµβάλλει στην προσωπική καλλιέργεια του αν-
θρώπου και στην εσωτερική του µεταµόρφωση...

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

Τέσσερεις Θεατρικές Παραστάσεις
που Αξίζει να Παρακολουθήσετε.
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Αγαπητό µου ηµερολόγιο,

για τους περισσότερους
ανθρώπους η ευτυχία είναι
προ των πυλών. Για να τη
βρούνε χρειάζεται απλά να
πάρουν το πτυχίο τους, να
βρούνε δουλειά, να βγάλουν
φράγκα.. Κάποιοι την εντοπί-
ζουν στο γάµο και στην από-
κτηση παιδιών. Και είναι

σίγουρα ευχαριστηµένοι όταν καταφέρουν να βγουν στη
σύνταξη. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται η ευτυχία τους.
Αν και κοµµάτι µακάβριο να ολοκληρώνεται η ευτυχία µε
τη συνταξιοδότηση, γιατί ξέρεις τι κάνουν στα άλογα όταν
γεράσουν…

Ο Alfred D’ Souza είπε : «για ένα µεγάλο χρονικό
διάστηµα µου φαινόταν ότι η ζωή ήταν έτοιµη ν’ αρχίσει.
Αλλά πάντα υπήρχε κάποιο εµπόδιο στο δρόµο. Κάτι που
πρέπει να γίνει πρώτα, ορισµένες εκκρεµότητες να διευθε-
τηθούν ή ένα χρέος που πρέπει να καταβληθεί. Μετά θα
αρχίσει η ζωή. Επιτέλους, τότε συνειδητοποίησα ότι αυτά
τα εµπόδια ήταν η ζωή µου». Ο J. Lennon το είχε θέσει µε
παρόµοιο τρόπο: «η ζωή είναι αυτό που συµβαίνει ενώ κά-
νετε άλλα σχέδια».

Το θέµα είναι ότι η ζωή συµβαίνει τώρα. Αν θέ-
λουµε να πάρουµε την ικανοποίηση πως τα καταφέραµε
και να ολοκληρωθούµε κατά πως ονειρευόµαστε, πρέπει
να µάθουµε να αντλούµε την ευχαρίστηση και τη χαρά από
ό,τι συµβαίνει σε µας αλλά και γύρω µας, διότι αυτές οι
εµπειρίες είναι η πεµπτουσία της ζωής µας. Όσο πιο εύ-
κολα και γρήγορα κατανοήσουµε ότι η ζωή είναι το ταξίδι κι
όχι ο προορισµός, όπως εύστοχα παρατηρεί ο µεγάλος Κα-
βάφης, τόσο πιθανότερο είναι να επωφεληθούµε τα µέγι-
στα και να απολαύσουµε τη διαδροµή…

Συνεπώς, αν υπάρχουν πράγµατα που θέλουµε
να κάνουµε, ας αρχίσουµε τώρα, αλλιώς ας αποδεχτούµε
πως µπορούµε να είµαστε ευτυχισµένοι και χωρίς να µας
συµβούν.

Η ευτυχία δεν είναι ante portas. Είναι ή τώρα ή
ποτέ. Το παρήγορο είναι πως έχουµε όλα όσα χρειαζόµα-
στε για να είµαστε ευτυχισµένοι. Φιλόσοφοι, ποιητές, επι-
στήµονες και άνθρωποι του πνεύµατος εν γένει,
συµφωνούν ότι δεν έρχεται η ευτυχία µε τα χρήµατα, την
εξουσία ή το κύρος. Η ευτυχία δεν είναι µια κατάσταση,
είναι νοοτροπία. Το µόνο που χρειάζεται είναι ευγνωµο-
σύνη(για το παρελθόν και το παρόν) και αισιοδοξία(για το
µέλλον).

Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά.
Μ. Σίµος

Υ.Γ: µε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον «g.atha»

« Τ Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ν Ο Σ Τ Ρ Ε Λ Ο Υ »

Camera Zizanio
Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας

Ελληνικό ∆ιαγωνιστικό Τµήµα
ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ∆εκέµβριος 2010

Α’ κατηγορία:
Βραβείο: Ανατροπές – 4ο ∆ηµ. Σχολείο Πύργου
Μνεία: Όλοι µαζί µπορούµε – ∆ηµ. Σχολείο Βελβεντού

Β’ κατηγορία:
Βραβείο: Μαζί – Εκπαιδευτήρια Γείτονα
Μνεία: Smash -η οµάδα ήταν ανώνυµη, αναφέρεται µόνο το όνοµα του αποστολέα (Ανδρέας Μόργκαν-

Μασούρης)
Γ’ κατηγορία:

Βραβείο: Παράθυρο στη φύση – Κων/νος Χαλιάσας
Μνεία: Αγάπη χωρίς σύνορα – ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας

ΕΙ∆ΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
□ Μου είπαν ότι είναι σχολείο - 41ο Γ.Ε.Λ. Αθήνας
□ Όλοι παρέα – Οµάδα Ψυχοδράµατος του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ηλείας (Κέντρο Εκπαίδευσης, Κοινωνικής

Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόµων µε Αναπηρίες)
□ Smash -η οµάδα ήταν ανώνυµη, αναφέρεται µόνο το όνοµα του αποστολέα (Ανδρέας Μόργκαν-Μασούρης)

http://camerazizanio.net/
Συγχαρητήρια στο ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας !!!

Ο cineπαρµένος θα προβάλει την ταινία του ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας στα πλαίσια
διηµέρου αντιρατσιστικών προβολών

cineπαρµένος

Στήλες
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Θέατρο
Οι «ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ» είναι µια πολύ αξιόλογη θεα-

τρική παράσταση σε σκηνοθεσία του Γιάννη Καλαβριανού.
Το κείµενο της βασίζεται στις ιστορίες τεσσάρων παραλο-
γών: «Η µάνα η φόνισσα», «Της σκοτωµένης», «Τα αγα-
πηµένα αδέρφια και η κακή γυναίκα» και «Η γυναίκα
βοσκός». Τα κενά σχετικά µε τα κίνητρα και τις συνθήκες
του γεγονότος έχουν «γεµίσευ» µε τα αναπάντητα µετα-
φυσικά ερωτήµατα του ποιητή Τάσου Λειβαδίτη. Έχουν
χρησιµοποιηθεί στίχοι από τα έργα: «Μικρό βιβλίο για µε-
γάλα όνειρα», «Νυχτερινός επισκέπτης», «Σκοτεινή
πράξη», «ο διάβολος µε το κηροπήγιο», «Βιολί για µονό-
χειρα», «Ανακάλυψη», «Βιολέτες για µια εποχή». Η ιδέα
της σκηνοθεσίας προέκυψε από το συνδυασµό της αφη-
γηµατικής παράδοσης των δηµοτικών τραγουδιών και
ενός είδους λαϊκών θεαµάτων της µεταγενέστερης αρχαι-
ότητας και των πρώτων χριστιανικών χρόνων, κατά τα
οποία ένα ή δύο πρόσωπα (υποκριτές) παρίσταναν απο-
σπάσµατα παλιότερων έργων και τραγωδιών.

Η παράσταση δηµιουργείται κάθε φορά για τον
συγκεκριµένο χώρο που πρόκειται να παρουσιασθεί, αλ-
λάζοντας τη σειρά των ιστοριών και τη µουσική και χρησι-
µοποιώντας τα υπάρχοντα αρχιτεκτονικά ή σκηνικά
συστατικά του. Έχουν παρουσιαστεί πέντε διαφορετικές
εκδοχές της. Η πρώτη το 2009 σε µια περιοδεία σε µη θε-
ατρικούς χώρους ανά την Ελλάδα (π.χ. Στρατώνες του Κα-
ποδίστρια στο Άργος), η δεύτερη το 2010 στους
εσωτερικούς χώρους του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρο-
νης Τέχνης Θεσσαλονίκης, η τρίτη το 2010 στο Φεστιβάλ
Αθηνών και η τέταρτη το χειµώνα 2010 - 2011 στο Βίος.
Φέτος η πέµπτη εκδοχή της παράστασης περιοδεύει στην
Ελλάδα. Στη Λάρισα θα παρουσιαστεί στις 8 και 9 Απρι-
λίου 2011 στο Θέατρο του Μύλου.

Και εδώ σίγουρα πρέπει να γίνει λόγος για τον
πολύ αξιόλογο ποιητή Τάσο Λειβαδίτη (Αθήνα 1922 -
Αθήνα 1988). Ο Λειβαδίτης σπούδασε στη Νοµική Σχολή
του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όµως τον κέρδισε η λογοτε-
χνία και συγκεκριµένα η ποίηση. Ανέπτυξε έντονη πολιτική
δραστηριότητα στο χώρο της αριστεράς µε συνέπεια να
εξοριστεί από το 1947 έως το 1951 στο Μούδρο, στη Μα-
κρόνησο, στον Αϊ Στράτη κι από κει στις φυλακές Χατζηκώ-
στα στην Αθήνα, απ' όπου αφέθηκε ελεύθερος το 1951.
Το «Φυσάει στα σταυροδρόµια του κόσµου» θεωρήθηκε
«κήρυγµα ανατρεπτικό» και κατασχέθηκε. Τελικά το δικα-
στήριο τον απάλλαξε λόγω αµφιβολιών.

Στίχοι του έχουν µελοποιηθεί από τον Μίκη Θεο-
δωράκη, τον Μάνο Λοϊζο, τον Γιώργο Τσαγκάρη και από το

συγκρότηµα Όναρ. Συνυπέγραψε ακόµη µε τον Κώστα
Κοτζιά τα σενάρια των ελληνικών ταινιών «ο θρίαµβος»
και «Η συνοικία το όνειρο» σε σκηνοθεσία του Αλέκου Αλε-
ξανδράκη. Τα ποιήµατά του έχουν µεταφραστεί σε πολλές
ξένες γλώσσες. Έχει τιµηθεί µε πολλά βραβεία ποίησης.
Σηµαντικότερα έργα του: «Φυσάει στα σταυροδρόµια του
κόσµου», «Νυχτερινός επισκέπτης», «ο διάβολος µε το
κηροπήγιο», «Βιολί για µονόχειρα», «Βιολέτες για µια
εποχή», «Μικρό βιβλίο για µεγάλα όνειρα».
Αξίζει να παραθέσω τους στίχους από το αγαπηµένο µου
και πολύ επίκαιρο ποίηµα του:

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος...

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
δεν θα πάψεις ούτε στιγµή ν’ αγωνίζεσαι

για την ειρήνη και για το δίκιο.
Θα βγεις στους δρόµους, θα φωνάξεις

τα χείλη σου θα µατώσουν απ' τις φωνές.
Το πρόσωπό σου θα µατώσει απ' τις σφαίρες

µα δε θα κάνεις ούτε βήµα πίσω.
Κάθε κραυγή σου θα ' ναι µια πετριά

στα τζάµια των πολεµοκάπηλων.
Κάθε χειρονοµία σου θα 'ναι
για να γκρεµίζει την αδικία.

∆εν πρέπει ούτε στιγµή να υποχωρήσεις,
ούτε στιγµή να ξεχαστείς.

Είναι σκληρές οι µέρες που ζούµε.
Μια στιγµή αν ξεχαστείς,

αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται
στη δίνη του πολέµου,
έτσι και σταµατήσεις.

για µια στιγµή να ονειρευτείς
εκατοµµύρια ανθρώπινα όνειρα
θα γίνουν στάχτη απ' τις φωτιές.

∆εν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου
αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.
Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος

µπορεί να χρειαστεί και να πεθάνεις
για να ζήσουν οι άλλοι.

Θα πρέπει να µπορείς να θυσιάζεσαι
ένα οποιοδήποτε πρωινό.

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος
θα πρέπει να µπορείς να στέκεσαι

µπρος στα ντουφέκια!

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

«Παραλογές»

48η ∆ιεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου Μπολόνιας
Η Ελλάδα στην 48η ∆ιεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου Μπολόνιας (28 µε 31 Μαρτίου).

Η έκθεση θεωρείται η µεγαλύτερη παγκοσµίως στο είδος της, αφού το 2010 συµµετείχαν1.300
εκθέτες από 67 χώρες και 4.763 επαγγελµατίες του παιδικού βιβλίου. Από το 2011, αρµόδιος
φορέας για την οργάνωση του Εθνικού Περιπτέρου στις ∆ιεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου στο εξω-
τερικό είναι το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) µε ανάθεση από το Υπουργείο Πολιτισµού και
Τουρισµού. Με γνώµονα τον καθαρά επαγγελµατικό χαρακτήρα της Έκθεσης Μπολόνιας, το
Ελληνικό περίπτερο, παρουσιάζει περισσότερους από 600 τίτλους παιδικού και εφηβικού περιεχοµένου, χωρισµένους
σε πέντε θεµατικές ενότητες:

-Έκθεση βιβλίων ανά ηλικία , -Έκθεση µεταφρασµένων βιβλίων, -Προβολή των δύο Ελλήνων υποψηφίων για
το Βραβείο Άντερσεν, -Θεµατική έκθεση µε θέµα «Η γάτα στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία», -«Γωνιά των Εκδοτών»

Θεόφιλος
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Νανούρισµα για τα παιδιά των µεταναστών και προσφύγων
Σηµείωση:

Τα παιδιά των µεταναστών και προσφύγων δεν ξέρουν από κυκλώµατα δουλεµπόρων Ελλήνων ή και ξένων
που εκµεταλλεύονται τους γονείς τους για να φτάσουν και να µπουν στην Ευρώπη. Ξέρουν όµως ότι έφτασαν εδώ για
ένα καλύτερο αύριο που τους στέρησε η πατρίδα τους. Κι όλοι ξέρουµε ότι το σύστηµα του δυτικού πολιτισµού και η
πολιτική σε διεθνές επίπεδο που υπηρετεί η Ευρώπη και η χώρα µας είναι µία από τις βασικές αιτίες που προκαλεί και
επιβάλει στερήσεις σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας.

Η παρακάτω διασκευή παιδικού νανουρίσµατος αφιερωµένη στα παιδιά των µεταναστών

ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΑΚΙ

Φεγγαράκι µου λαµπρό φέγγε µου να περπατώ
Απ τις βόµβες να ξεφύγω και τις νάρκες να αποφύγω
Τη µαµά µου να αγκαλιάσω και το κρύο να ξεχάσω

Φεγγαράκι µου λαµπρό φέγγε µου να περπατώ
Και τους φράκτες να πηδήσω και το δίκιο µου να βρω

Την Ελλάδα να αποφύγω κι άσυλο αλλού να βρω
Φεγγαράκι µου λαµπρό φέγγε µου να περπατώ

Μες στις λάσπες πώς να ζήσω και τι όνειρα να δω
Απ τις βόµβες να ξεφύγω και τις νάρκες να αποφύγω

Φεγγαράκι µου λαµπρό φέγγε µου να περπατώ
Η Ελλάδα δεν µε θέλει κι ούτε άσυλο θα βρω

Κι αν ποτέ βρεθώ Ευρώπη … να ξέρεις Ελλάδα … δεν ξεχνώ!

Θεόφιλος

Κοπή πίτας cineπαρµένων 2011

Κόβουµε πίτα κάθε χρόνο από το 2003
… και συνεχίζουµε δυναµικά !

Μνηµόνιο και ∆Η.ΠΕ.ΘΕ.
Μία είδηση που πέρασε στα «ψιλά» της ειδησεογραφίας είναι η παύση της χρηµατοδότησης των ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. όλης της
χώρας και το πέρασµα αυτών στους ∆ήµους. Αυτό, φυσικά περιλαµβάνει και το δικό µας ∆Η.ΠΕ.ΘΕ, το «Θεσσαλικό»,
, το οποίο έκλεισε πρόσφατα τα 35 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας και προσφοράς στην πολιτιστική ανύψωσης της
πόλης µας. Στα πλαίσια, λοιπόν, των περικοπών που κάνει η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να αγγίξει και τον πο-
λιτισµό, σκεπτόµενη ότι θα έχει την µικρότερη αντίδραση. «Εδώ, σου λέει, κόβουµε µισθούς και συντάξεις, επιδόµατα
και υγειονοµικές παροχές που αγγίζουν το σύνολο του ελληνικού λαού και θα µας κράξουν για τον πολιτισµό που, υπο-
τίθεται, αφορά τους λίγους»;
Κύριοι υπεύθυνοι, επιτρέψτε µου να διαφωνήσω. Ο πολιτισµός αφορά - και πρέπει- να αφορά όλο τον κόσµο. Ο
κάθε λαός ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους από τον πολιτισµό του. Το επίπεδο της οικονοµικής ανάπτυξης κάθε κρά-
τους εµπεριέχει και την πολιτιστική του ανύψωση. Χώρες οι οποίες παρουσίασαν αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου
χωρίς να συµβαδίζει µε την πνευµατική τους άνοδο παρουσίασαν οικονοµική ύφεση. Απαιτούµε, λοιπόν, από την ηγε-
σία του υπουργείου πολιτισµού την απρόσκοπτη χρηµατοδότηση των ∆Η.ΠΕ.ΘΕ όλης της χώρας, πολύ δε, περισ-
σότερο του «Θεσσαλικού» το οποίο υπήρξε ένα πρότυπο θέατρο καθώς και ο προποµπός για το θεσµό των
περιφερειακών θεάτρων.

∆ιάτοRος

Σκέψεις



Η ζωή έχει πολλά κοινά µε ένα
µαραθώνιο δρόµο και µια µεγάλη διαφορά.
Στη ζωή δεν υπάρχει τερµατισµός, µόνο
δρόµος. (Από την ταινία του Λευτέρη
Φυλακτού «The Road to Here”).

cineparmenos

∆ΝΤ εσείς; ∆ΓΜ εµείς!!!
Μ. Σίµος

… τον Μάρτιο το φεστι-
βάλ του artfools και τον Απρίλιο
το Μεσογειακό Φεστιβάλ νέων Κι-
νηµατογραφιστών. Αν τον Μάιο
γίνει διήµερο αντιρατσιστικών
προβολών και τον Ιούνιο κάνουµε
προβολές στο ποτάµι, τότε πάµε
για ρεκόρ σε αυτή την πόλη!

Θεόφιλος

Για να πανηγυρίζεις για
µια επιµήκυνση, πρέπει να ‘σαι ή
µικροτσούτσουνος, ή κοπελιά ατυ-
χήσασα που θα δει χαρά επιτέ-
λους! Εµείς τι απ’ τα δυο είµαστε;

Μ. Σίµος

Κού-
γιας : «Με πήρε τηλέφωνο ο

Μπέος και µου είπε την λέξη που ξεκινά
από Μ… και τελειώνει σε …Πάνο.» Μήπως
«Μ..ητρο..Πάνος».

Ελληνοφρένεια

Η ζωή πρέπει να είναι
όχι ανέφελη και χωρίς δυσκολίες. Αλλά γεµάτη χι-

ούµορ και αποφασιστικότητα. (Από την ταινία του
Jan Tenhaven “Φθινοπωρινό Χρυσάφι»).

cineparmenos

Επειδή πολλά ακούγονται για ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ … πάτε µια
εβδοµάδα στη ΣΚΟΠΕΛΟ στα ενοικιαζόµενα δωµάτια του ΣΤΑ-
ΜΑΤΙΟΥ µε απίστευτη θέα στο πράσινο και φιλοξενία ποιότητας
και ξανανιώσετε στη µοναδική παραλία. Πάρτε τηλέφωνο στον σι-
νεφίλ Γιώργο (6972.304237) (…αν υπάρχει κανένα σαββατο-

κύριακο που να µην έχει κλείσει, θα είστε
τυχεροί)

Θεόφιλος

Π α -
πακωνσταντίνου :

«Είµαστε ο χώρα που σύ-
ναψε το µεγαλύτερο δάνειο πα-
γκόσµιος». Τελικά, όρια στην

βλακεία δεν υπάρχουν.
elessar

Αν δεν γελιέµαι, ο Καντάφι
δεν ήταν µέχρι προχθές, σύµµαχος
και φίλος µε τους δυτικούς;

Μ. Σίµος

Η
έκφραση «χύµα στο

κύµα» θα πρέπει να διαφορο-
ποιηθεί και να γίνει «χύµα στο

ΧΥΤΑ»
∆ιάτοRος

Όπως
κι αν έχει το ζήτηµα, κλεί-

σιµο σχολείων είχαµε να δούµε από
την τουρκοκρατία απ’ όσο ξέρω…

Μ. Σίµος

«Παν – Καλέ», πολλά
µας είπες, ένα ακόµη δεν µας
είπες. Πότε θα µας πάρεις …..
«πίτες».

elessar

∆η-
λαδή, τώρα που πετύ-

χαµε µεγαλύτερο χρόνο
αποπληρωµής και µικρότερο επιτό-
κιο, πρέπει να ξεχυθούµε στους

δρόµους και να πανηγυρίζουµε;
∆ιάτοRος


