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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 Θερινό Σινεµά “Μύλος”

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

X-Men: First Class
Σκηνοθεσία: Matthew Vaughn
Πρωταγωνιστές: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence

∆έκα χρόνια µετά την εµφάνιση του πρώτου Χ-ΜΕΝ, µια νέα ταινία έρχεται να µας διη-
γηθεί την ιστορία του καθηγητή Charles Xavier (James McAvoy) και του Erik Lensherr (Michael Fass-
bender). Σε µια προσπαθειά τους να σώσουν τον κόσµο οι δυο φίλοι γίνονται οι µεγαλύτεροι εχθροί. Το
κινηµατογραφικό σύµπαν της Marvel εµπλουτίζεται ακόµη περισσότερο.

Cars 2
Σκηνοθεσία: John Lasseter Brad Lewis

Ο αγαπηµένος ήρωας Lightning McQueen και η παρέα του επιστρέφουν για να συµ-
µετάσχουν σε ένα παγκόσµιο αγώνα που θα λάβει χώρα σε Ιαπωνία, Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία και Αγ-
γλία. Η πολυαναµενόµενη συνέχεια γίνεται επιτέλους πραγµατικότητα για µικρούς και µεγάλους.

A Better Life
Σκηνοθεσία: Chris Weitz
Πρωταγωνιστές: James McAvoy Demián Bichir, José Julián

Ο Chris Weitz µετά τα The Golden Compass και New Moon φαίνεται πως προσπαθεί
να αποµακρυνθεί από τις ταινίες φαντασίας µε την νέα του δραµατική ταινία όπου ένα παράνοµος µε-
τανάστης προσπαθεί να εξασφαλίσει µια καλύτερη ζωή στον γιό του. Μένει να δούµε αν το ρίσκο του
Chris Weitz καταµεσής της σεζόν των blockbuster θα αποδώσει καρπούς.

Larry Crowne
Σκηνοθεσία: Tom Hanks
Πρωταγωνιστές: Tom Hanks, Julia Roberts

Ο Tom Hanks και η Julia Roberts σε µια νέα ταινία βασισµένη σε σενάριο της Nia Varda-
los. Μετά την όχι και τόσο καλή απήχηση του Charlie Wilson's War η νέα συνεργασία των δυο πρωτα-
γωνιστών φαίνεται πως έχει κάποια ρίσκα. Μετά την απόλυση του ο Larry Crowne (Hanks) ξεκινά
σπουδές στο τοπικό κολέγιο. Εκεί βρίσκει µια θέση στην οµάδα των περιθωριακών του κολεγίου και
αναπτύσσει σχέση µε µια καθηγήτρια που έχει χάσει το πάθος της για ζωή.

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2
Σκηνοθεσία: David Yates
Πρωταγωνιστές: Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

Επιτέλους µετά από δέκα χρόνια και οκτώ ταινίες ο Harry Potter τελειώνει µε τις σπου-
δές του στο Hogwarts. Αν και οι περισσότεροι γνωρίζουµε το τέλος της ταινίας, η τελική µάχη των δυο
εχθρών ελπίζουµε πως θα µας καθηλώσει. Μπορεί η µαγεία του Harry Potter να έχει κάπως εξασθενήσει
και σε κάποιους από τους µικρούς οπαδούς του συναισθήµατα λύπης να εµφανίζονται, σκεφτείτε όµως
πως θα πρέπει να αισθάνεται η Warner Bros που χάνει ένα από τα χρυσά παιδιά της.
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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,
Κατερίνα Μανιάτη, Ελένη Αθαν. Σαµαρά

Νέ
α

18ο camping YRE
Κεφαλονιά - 29 Ιουλίου µε 7 Αυγούστου

Για 18η συνεχή χρονιά η Νεολαία Ενάντια στο Ρατσισµό στην Ευρώπη (Y.R.E.) διοργανώνει κάµπινγκ. Αυτή τη χρονιά
προορισµός είναι η Κεφαλονιά από την Παρασκευή 29/7 µέχρι και την Κυριακή 7/8. Το κάµπινγκ βρίσκεται κοντά στο
Αργοστόλι, στην περιοχή Φανάρι, σε µία έκταση που καλύπτει 35 στρέµµατα, δίπλα στη θάλασσα και διαθέτει πολύ καλή
σκιά. Για όσους θέλουν να πάρουν µία γεύση µπορούν επισκεφτούν το site του κάµπινγκ στο www.campingargostoli.gr
Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει συζητήσεις, προβολές ταινιών και ντοκιµαντέρ, µουσικές βραδιές και πάρτι είτε στο
χώρο του κάµπινγκ, είτε στην παραλία, ολοήµερη εκδροµή και διάφορες άλλες δραστηριότητες.
Οι συζητήσεις θα περιλαµβάνουν πολιτικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα ώστε να καλυφτούν όσο γίνεται πε-
ρισσότερο τα ενδιαφέροντα των συµµετεχόντων.

http://yregreece.blogspot.com

Αναβολή του ecofilms της Ρόδου για το
2011

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Οικολογικού Κινηµατογράφου Ρόδου, γνωστό ως
Ecofilms, ανακοίνωσε την αναβολή, σε πρώτη φάση, της φετινής διοργά-
νωσης, που ήταν προγραµµατισµένη για το διάστηµα 21-26 Ιουνίου 2011.
Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι ο ∆ήµος Ρόδου, και βασικός χρηµατο-
δότης του Φεστιβάλ, αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της διοργάνωσης,
οπότε ραντεβού το 2012... και βλέπουµε…
Θύµα των ασφυκτικών δηµοσιονοµικών µέτρων ο πολιτισµός…

cineπαρµενος

Τέλος Ιουνίου 2011 η νέα διεθνής αποστολή
για τη Λωρίδα της Γάζας

Η Πρωτοβουλία «Ένα Καράβι για τη Γάζα» συµµετέχει και πάλι στην νέα
διεθνή πρωτοβουλία «Freedom Flotilla – Stay Human» µια νέα, ευρύτερη, ριζικά
αναβαθµισµένη, διεθνή αποστολή στην οποία συµµετέχουν, εκτός από την Ελ-
λάδα, εκπρόσωποι κινηµάτων και πρωτοβουλιών από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την
Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία, τη Σκωτία, την Σουηδία, τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Τουρ-
κία, την Αλγερία, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, την Μαλαισία, την Ινδονησία, καθώς και οργανώσεις των Παλαιστινίων της
διασποράς.

Στο τέλος Ιουνίου 2011, µια νέα διεθνής αποστολή µε 10 σκάφη που θα µεταφέρουν φορτίο χιλιάδων τόνων αν-
θρωπιστικής βοήθειας και πάνω από 1000 επιβαίνοντες, ανάµεσά τους ευρωβουλευτές, συγγραφείς, δηµοσιογράφους,
εκπροσώπους θρησκευτικών δογµάτων, ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισµού και ακτιβιστές, προερχόµενους από
περισσότερες από 50 χώρες, θα πλεύσει για µια ακόµα φορά προς τη Λωρίδα της Γάζας, µεταφέροντας και πάλι βοή-
θεια και µήνυµα αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους. http://www.shiptogaza.gr/
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Σίγουρα πολλοί από εσάς σιγοτραγουδάτε το τελευταίο διάστηµα ένα τραγούδι µε τον
δελεαστικό τίτλο “Φίλα µε ακόµα” των Πάνο Μουζουράκη και Κωστή Μαραβέγια. Πόσοι όµως
ξέρετε ότι το συγκεκριµένο τραγούδι είναι µια διασκευή του ιταλικού τραγουδιού του Jovan-
otti “ Baciami ancora”;

Tο κοµµάτι ακούστηκε για πρώτη φορά στο τελευταίο επεισόδιο της τηλεοπτικής σει-
ράς «Τέσσερις» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Στην Ιταλία ακούγεται στην πραγµατικά υπέ-
ροχη ταινία του Gabriele Muccino “Baciami ancora” η οποία βγήκε στις αίθουσες το 2010 και
αποτελεί το sequel της ταινίας “L’ultimo bacio”(2001) [ελληνική µετάφραση: Το τελευταίο φιλί]
του ίδιου σκηνοθέτη. Η πρώτη ταινία κέρδισε το βραβείο κοινού για τον παγκόσµιο κινηµα-
τογράφο το 2002 (Audience Award for World Cinema).

Το «L’Ultimo Bacio» πραγµατεύεται τις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς της γενιάς
που έχει µόλις πατήσει τα 30. Μια παρέα από τέσσερις 30ρηδες που αισθάνονται πολιορκη-
µένοι από τις έννοιες του γάµου, της οικογένειας, της καθηµερινότητας και των δεσµεύσεων.
O Carlo, ο Adriano, ο Alberto και ο Paolo και οι προβληµατισµοί τους είναι οι πρωταγωνιστές

της ταινίας. Στην δεύτερη ταινία πόσο έχει αλλάξει η ίδια παρέα µετά από 10 χρόνια; Η προδοσία και η καθηµερινότητα
της ζωής µπόρεσαν να κλονίσουν τις σχέσεις τους; Η συνέχεια στις οθόνες.

Κατερίνα Μανιάτη

Βaciami ancora ή «Φίλα µε ακόµα»

Εµείς που γράφουµε στο
περιοδικό που έχετε στα χέρια
σας και διαβάζετε να ξέρετε από
χρόνια ότι είµαστε ροµαντικοί ερα-
στές της 7ης τέχνης του κινηµατο-
γράφου, εξ ου και
….cineπαρµενοι. Ζούµε λοιπόν
για τον κινηµατογράφο και µε την
φαντασία µας νοµίζουµε ότι
έχουµε συντροφιά τους ήρωες
που ξέρετε όλοι σας και σινεφίλ
της αίθουσας, δηλαδή που βλέ-
πεις µια ταινία και πραγµατικά ζεις

την ταινία που διαδραµατίζεται στο πανί. Αλλά απευθυνό-
µαστε και στους υπόλοιπους φίλους µας που ξέρουν µόνο
τηλεόραση, όπως µου συνέβη πέρσι το καλοκαίρι στο
ΜΥΛΟ. Εκεί που καθόµουν στην πόρτα, βλέπω ένα πιτσι-
ρικά 10 µε 12 χρονών να µε κοιτά περίεργα. Του πιάνω
κουβέντα και τον ρωτώ περί κινηµατογράφου για να δω τι
ξέρει. Απάντηση «ΤΙΠΟΤΑ, µόνο τηλεόραση έχω δει στο
σπίτι µου». Του λέω, γιατί δεν έρχεσαι εδώ σε εµάς και µου
απαντά πως δεν έχει λεφτά. Εντάξει του λέω, απόψε θα
δεις τσάµπα την ταινίας µας για να σε κάνουµε φίλο…Μετά
το τέλος της ταινίας ήρθε δακρυσµένος και µου λέει «Από
εδώ και πέρα δεν θα αφήσω ταινία για ταινία» και συνέ-
χισε να έρχεται σε κάθε αλλαγή φιλµ.

Η ταινία που τον µάγεψε κυριολεκτικά ήταν «Οι Γέ-
φυρες του Μαντισον», µια ροµαντική ταινία του Κλίντ
Ιστγουντ που όλοι ξέρουµε, που µε την Μέριλ Στριπτ για
παρτενέρ µας έδωσε την έννοια του ροµαντικού έρωτα µε
όλη την µεγαλοπρέπεια, την λεπτότητα, την τρυφερότητα
και τα ακυρωµένα όνειρα µας, που δυστυχώς πάνε χα-
µένα, όπως και οι σύντοµες ζωές µας, ασχέτως αν πεθά-
νουµε πλήρεις ηµερών που λένε, πάλι νοµίζουµε ότι κάτι

δεν µπορέσαµε να δούµε και να φτιάξουµε στην ζωή µας.
Η Μέριλ Στριπ της ταινίας, µια απλή επαρχιώτισσα

νοικοκυρά που έφαγε την ζωή της µεταξύ µαγειρέµατος,
µπουγάδας και µεγαλώνοντας τα παιδία της συναντά τυ-
χαία τον Κλίντ Ϊστγουντ που είναι και ο πρωταγωνιστής,
που µε την φωτογραφική του µηχανή στο χέρι, ζητά µια
πληροφορία για της γέφυρες που φωτογράφιζε. Αυτό
ήταν, ένας µεγάλος έρωτας γεννήθηκε, εκείνη βρήκε τον
άντρα που είχε στα όνειρα της και εκείνος την γυναίκα των
ονείρων του. Άνοιξε ο ορίζοντας, άλλαξε ο κόσµος µέσα
τους, είδαν πως οι ζωές τους πήγαιναν χαµένες. Αλλά
ήταν αργά, τίποτα γεν έγινε και τίποτα δεν µπορούσε να
γίνει. Εκείνη έµεινε µε την οικογένεια και τα παιδία της και
εκείνος πήρε το τραίνο για την Νέα Υόρκη. Αυτό ήταν µια
σύντοµη συνάντηση ενός έρωτα µεγάλου που υποβοσκέ
µέσα τους µια ζωή. Όµως ήταν αργά, τίποτα δεν έγινε και
τίποτα δεν µπορούσε να γίνει τώρα πια Βλέπουµε τις µί-
ζερες ζωές τους σε φλάς µπακ και διερωτόµεθα πόσες χα-
µένες ζωές και πόσοι κατεστραµµένη έρωτες υπάρχουν σε
αυτό τον πλανήτη.

Οι παλιότεροι από εµάς τους Σινεφίλ θυµούνται
και την «Σύντοµη Συνάντηση» του Εγγλέζου του Ντείβιντ
Λίν που ευτυχώς ξαναείδαµε τώρα τελευταία σε νέα κοπιά
µε την συνάντηση των δυο παντρεµένων εραστών µόνο
για λίγο, όσο κρατά ή αναµονή στο σταθµό του Λονδίνου
ώσπου να έρθει το τραίνο για να πάει ο καθένας στον προ-
ορισµό του, στο σπίτι του και στην αιώνια ρουτίνα. Ακόµη
θυµήθηκα την «Ατέλειωτη Αγάπη» µε την Μπρούκ Σίλντζ
σε σκηνοθεσία του Ιταλού Τζεφιρέλι και θέµα τον απεγνω-
σµένο έρωτα ενός 17χρονού µε µια συνοµήλικη του. ∆υ-
νατό µελό προς τριακονταετίας µε εντυπωσιακή µουσική
που έγινε της µόδας για τους νέους όλης της γης και που
το χόρευαν στης πίστες όλων των κλαµπ.

Μπαρπής Βοζαλής

Ροµαντικοί έρωτες στο ΣινεµάΤαι
νίες
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Zeitgeist Moving Forward

“Σε µια παρακµάζουσα κοινωνία, η τέχνη εάν είναι
ειλικρινής, θα πρέπει επίσης να αντανακλά την παρακµή.

Και, εκτός αν θέλει να προδώσει την κοινωνική της
λειτουργία η Τέχνη πρέπει να παρουσιάζει τον κόσµο ως

ευµετάβλητο. Και να βοηθάει στην αλλαγή του.
-Ernst Fischer-”

Το «Zeitgeist Moving Forward» είναι η τρίτη ταινία
της σειράς «Zeitgeist» του Peter Joseph. Στης 26
Ιανουαρίου του 2011 αναρτήθηκε στον ιστοχώρο YouTube
και µέσα σε 24 ώρες είχε 300.000 εποσκέψεις. Μέσα στους
πρώτους δυο µήνες έφτασε τα 4,5 εκατοµµύρια. Για τους
µη µυηµένους ή ταινία αποτελεί ένα αµάλγαµα από
συνεντεύξεις, αφηγήσεις και αρκετές σκηνές µε ειδικά εφέ
µε κύριο στόχο να παρουσιάσει την πραγµατικότητα πίσω
από το σηµερινό τραπεζικό – κοινωνικό σύστηµα, τον
τρόπο λειτουργία του οικονοµικού χρέους των κρατών που
στα χέρια των αδίστακτων τραπεζιτών οδηγούν χώρες και
κοινωνίες στην φτώχεια και την εξαθλίωση.

Προτείνει την δικία του «ουτοπική» κοινωνία µε µια
οικονοµία βασισµένη στην αντίληψη πως οι πόροι του
πλανήτη είναι περιορισµένοι και πως είναι απαραίτητη η
σωστή διαχειρισή τους για ένα καλύτερο µέλλον. Προτείνει
την χρήση της τεχνολογίας για την παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων µε µεγαλύτερη διάρκεια ζωής που θα οδηγήσει
σε µείωση των απορριµµάτων, δηµιουργία προϊόντων που
δεν θα κάνουν αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και θα
εξυπηρετούν µόνο τις ανάγκες των καταναλωτών και όχι
το κέρδος κάποιου επιχειρηµατία και φυσικά καθολική

χρήση ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας. Υποστηρίζει πως η
ανεργία θα αυξάνεται
συνεχώς εφόσον ο
αυτοµατισµός της
βιοµηχανίας καταργεί θέσεις
εργασίας. Σκοπός µας λοιπόν
θα πρέπει να είναι η µείωση
της εργασίας από ανθρώπινα
χέρια και αντικατάσταση
αυτής από µηχανές. Το
επόµενο βήµα θα είναι η
κατάργηση του χρήµατος και
η διάθεση προϊόντων και
υπηρεσιών ελευθέρα.

Αν και για πολλού ο τρόπος που παρουσιάζει το
σηµερινό οικονοµικό σύστηµα είναι αρκετά αφελής και πως
στερείται σοβαρής πρότασης για τον τρόπο µετάβασης
στην «ουτοπική» κοινωνία που υποστηρίζει, ο τρόπος µε
τον οποίο παρουσιάζει τον διαχωρισµό της πραγµατικής
οικονοµίας / παραγωγής µε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
που δεν παράγει κάτι πραγµατικό αλλά δηµιουργεί κέρδος
και χρήµα από το µηδέν είναι καταπληκτικά απλοϊκός και
κατανοητός.

Στους χαλεπούς καιρούς που η σηµερινή κοινωνία
αναγκάζεται να επιβιώνει δεν θα µπορούσε να είναι πιο
επίκαιρο. Κρατήστε ανοιχτό µυαλό και πάντα µε µια δόση
καχυποψίας δείτε αλλά µην ταυτιστείτε. Εξάλλου η
κοινωνία των ανθρώπων ωριµάζει και µεταβάλλεται από
τους απλούς και µη γραβατωµένους «κυρίους» που δεν
κυκλοφορούν σε φανταχτερα σαλόνια. elessar

Ται
νίες

Θερινό Σινεµά ΜΥΛΟΣ
(ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2011)

∆ευτέρα 20 έως Παρασκευή 24 Ιουνίου
«Ο Αµερικάνος» / The American. Σκηνοθεσία: Άντον
Κόρµπιν Παίζουν: Τζορτζ Κλούνεϊ, Θέκλα Ρόιτεν, Μπρους
Όλτµαν
∆ευτέρα 27 / 6 έως Παρασκευή 1 Ιουλίου
«Κουζίνα µε ψυχή» / Soul Kitchen. Σκηνοθεσία: Φατίχ
Ακίν Παίζουν: Μόριτζ Μπλάιµπτροϊ, Μπίρολ Ουνέλ, Άνταµ
Μπουσδούκος
∆ευτέρα 4 έως Παρασκευή 8 Ιουλίου
«Ο Λόγος του Βασιλιά». Σκηνοθεσία: Τοµ Χούπερ
Πρωταγωνιστούν: Κόλιν Φέρθ, Έλενα Μπόναµ Κάρτερ,
Τζέφρι Ρας, Γκάι Πιρς
∆ευτέρα 11 έως Παρασκευή 15 Ιουλίου
«Μαύρος κύκνος» / Black Swan. Σκηνοθεσία: Ντάρεν
Αρονόφσκι Παίζουν: Νάταλι Πόρτµαν, Μίλα Κούνις, Ουι-
νόνα Ράιντερ, Βενσάν Κασέλ
∆ευτέρα 18 έως Παρασκευή 22 Ιουλίου
«Ζητείται ψεύτης» . Σκηνοθεσία: Ιεροκλής Μιχαηλίδης
Παίζουν: Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ζέτα Μακρυπούλια
∆ευτέρα 25 έως Παρασκευή 29 Ιουλίου
«Match point». Σκηνοθεσία: Γούντι Άλεν Παίζουν: Τζόνα-
θαν Ρις Μέγιερς, Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπράιαν Κοξ, 'Εµιλι
Μόρτιµερ.
∆ευτέρα 1 έως Παρασκευή 5 Αυγούστου
«Inception». Σενάριο - Σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν
Παίζουν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Κεν Γουαταναµπε, Τζό-

ζεφ Γκόρντον- Λεβίτ
∆ευτέρα 8 έως Παρασκευή 12 Αυγούστου
«Απώλεια» / Rabbit hole, Σκηνοθεσία Τζον Κάµερον Μί-
τσελ, Παίζουν: Νικόλ Κίντµαν, Άαρον Έκχαρτ, Νταϊαν Γου-
ϊστ .
∆ευτέρα 15 έως Παρασκευή 19 Αυγούστου
«Η Ζωή µετά» / Herpofter. Σκηνοθεσία: Κλιντ Ιστγουντ,
παίζουν: Ματ Ντέιµον, Σέσιλ Ντε Φρανς, Φράνκι Κια,
Τζορτζ Μακλάρεν
∆ευτέρα 22 έως Παρασκευή 26 Αυγούστου
«Salt». Σκηνοθεσία: Φίλιπ Νόις
Παίζουν: Αντζελίνα Τζολί, Λιφ Σράιµπερ, Τσίβετελ Ετζοφόρ
∆ευτέρα 29 Αυγούστου έως Παρασκευή 2 Σεπτεµβρίου
«Eat Pray Love». Σκηνοθεσία: Ράιαν Μέρφι
Παίζουν: Τζούλια Ρόµπερτς, Τζέιµς Φράνκο, Χαβιέ Μπαρ-
δέµ
∆ευτέρα 5 έως Παρασκευή 9 Σεπτεµβρίου
«Social Network» / Κοινωνικό ∆ίκτυο. Σκηνοθεσία: Ντέι-
βιντ Φίντσερ Παίζουν: Τζέσι Άιζενµπεργκ, Τζάστιν Τιµπερ-
λέικ, Άντριου Γκάρφιλντ
∆ευτέρα 12 έως Παρασκευή 16 Σεπτεµβρίου
«Μπάτσοι από τον πάγκο» / The other guys. Σκηνοθε-
σία: Άνταµ Μακ Κέι Παίζουν: Γουίλ Φέρελ, Μαρκ Γουόλ-
µπεργκ, Έυα Μέντες, Μαίκλ Κίτον, Στιβ Κούγκαν,
Σάµιουελ Τζάκσον, Ντουέιν Τζόνσον
∆ευτέρα 19 έως Παρασκευή 23 Σεπτεµβρίου
«Ο Τουρίστας» / The tourist. Σκηνοθεσία: Φλόριαν Χέν-
κελ Φον Ντόνερσµαρκ Παίζουν: Τζόνι Ντέπ, Αντζελίνα
Τζολί, Πολ Μπέτανι, Τίµοθι Ντάλτον
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«Εάν όντως ηθοποιός σηµαίνει
φως, ο Θανάσης Βέγγος είναι η µε-
γαλύτερη απόδειξη για το αληθές
αυτής της φράσης. Να ‘σαι καλά,
καλέ µου άνθρωπε…» Με αυτή τη
φράση έκλεινε το άρθρο που δηµο-
σιεύθηκε στον cineπαρµένο τον
Ιούνιο του ’07. Εκείνες τις στιγµές
αναρωτιόµουνα τι θα έγραφα αν

έφευγε από κοντά µας… Τραγική ειρωνεία; Ακριβώς 4 χρό-
νια µετά, ήρθε η στιγµή που απευχόµουν.

Πριν 25 περίπου χρόνια, ένας δάσκαλός µου, µου
αφηγήθηκε ένα περιστατικό που του συνέβη στη Γερµανία.
Αρχές δεκαετίας του ’70 είχε βρεθεί για αναψυχή στο Βε-
ρολίνο, αλλά περνούσε χάλια. Μπουχτισµένος, µια βραδιά
ανακαλύπτει ότι σε ένα σινεµά προβαλλότανε ταινία του
Βέγγου! «Μανωλάκη δεν φαντάζεσαι πόση χαρά και πε-
ρηφάνια ένιωσα µόλις είδα τις αφίσες!» µου είπε. Μπήκε
χωρίς δεύτερη σκέψη, περιχαρής που θα ‘παιρνε «µυρω-
διά» από πατρίδα και µάλιστα απ’ τις πιο εκλεπτυσµένες…
Ο άνθρωπος έπαθε πολιτισµικό σοκ, συνειδητοποιώντας
ότι η ταινία ήτανε µεταγλωττισµένη κι αντί του Βέγγου
άκουγε ένα γερµαναρά να κακοποιεί τη χαρακτηριστική
φωνή του µεγάλου µας ηθοποιού. Όταν ρώτησα γιατί δεν
έφυγε, µου απάντησε ότι κόλλησε, ότι δεν µπορούσε να
αντισταθεί στην έλξη του Βέγγου, ακόµη κι αν τον κακοµε-
ταχειρίζονταν οι αχρείοι! Τα υπόλοιπα κοσµητικά δεν
µπορώ να τα γράψω…

Για τον γράφοντα ο Βέγγος µεταξύ πολλών άλλων,
ασκούσε µια έλξη τρόπον τινά ερωτική, που µε οδηγούσε
µε χαρά να ακυρώνω ακόµη και οργιώδεις φοιτητικές κραι-
πάλες προκειµένου να τον απολαύσω για πολλοστή φορά!
∆εν υπήρξε ίνδαλµα(δεν ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία
µου), αλλά πολύ περισσότερα. ∆εν υποδυόταν ρόλους,
ήταν ρόλος ο ίδιος. Ένιωθα ανέκαθεν θαυµασµό και συ-
νάµα έτρεφα απέραντο σεβασµό για τον Βέγγο, τέτοιο που
του συγχωρούσα ακόµη και κάποιες «πατάτες» στις οποίες
συµµετείχε.

Θεωρώ ότι χαρακτηρίζοντας το Βέγγο κωµικό ηθο-
ποιό, τον υποτιµάµε. Υπήρξε ταλέντο γνήσιο, πηγαίο και
πολύπλευρο. ∆εν δέχοµαι ότι επειδή η πλειοψηφία των ται-
νιών του είναι κωµωδίες(κι αυτό µε επιφύλαξη), ο ίδιος είναι
απλά ένας κωµικός ηθοποιός. Έβλεπα πάντα στα µάτια
του µια µελαγχολία και µια τραγικότητα που δεν µε άφηνε
αδιάφορο. Φρονώ πως ο κριτικός του µέλλοντος θα µε δι-
καιώσει, αν και µικρή σηµασία έχει.
Ο «καλοί µου άνθρωποι» δεν θα λησµονηθεί καθώς θα τον
κρατά µέσα µου ζωντανό το πλήθος των ταινιών του. Άλ-
λωστε, όπως λένε, κανείς δεν πεθαίνει όσο τον µνηµονεύ-
εις και ασχολείσαι µαζί του. Στην αυλαία λοιπόν ο
αεικίνητος Θανάσης άφησε το όπλο του και πήγε να πάρει
τον πρώτο αντρικό ρόλο σε ένα άλλο θίασο. Κλείνοντας,
παραθέτω µια δήλωση που έκανε σε µια εκδήλωση προς
τιµήν του. «Στης ζωής µου τη γαλέρα τράβηξα άγριο
κουπί»…

Μ. Σίµος

Ο δικός µου Θανάσης Βέγγος
Στο άκουσµα της είδησης του θανάτου του Θανάση Βέγγου πέρασαν από το

µυαλό µου διάφορες σκέψεις. «Τώρα, λέω, θα αρχίσουν από τα Μέσα Μαζικής Απο-
βλάκωσης(στα ΜΜΕ αναφέροµαι, το προηγούµενο είναι δικός µου ορισµός) να προ-
βάλλονται αφιερώµατα για τη ζωή και το έργο του Βέγγου, για το παρελθόν του και
το βίο του στη Μακρόνησο, αφιερώµατα-νεκρολογίες, εν ολίγοις. Εµένα, όµως, όλα
αυτά δε µου λένε τίποτα, µου ακούγονται σαν κενοί λόγοι πολιτικών στην επέτειο
του Πολυτεχνείου.

Ο Βέγγος , µαζί µε τον Αυλωνίτη, ήταν οι αγαπηµένοι µου ηθοποιοί του ελ-
ληνικού κινηµατογράφου. Με τις ταινίες τους δε διασκέδαζα απλά, «ξέφευγα».
«Πού;» θα ρωτήσει κάποιος. Ξέφευγα σε άλλους κόσµους, στο δικό µου µικρόκοσµο των παιδικών ονείρων, στη δική
µου φαντασίωση της αγνότητας του ιδεατού, όπου ο Βέγγος κρατούσε τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο άνθρωπος µερι-
κές φορές εξιδανικεύει αυτό που δε ζει. Ο Βέγγος, λοιπόν, λειτουργούσε για µένα σαν µηχανή του χρόνου που µε µε-
τέφερε όποτε εγώ επιθυµούσα να ξεφύγω από καταστάσεις δύσκολες, στο εξιδανικευµένο, κατ’ εµέ, παρελθόν της
εποχής του ’50 και του ’60, στην εποχή της ασπρόµαυρης αγνότητας που κάλυπτε την σηµερινή έγχρωµη µιζέρια.

Ο Βέγγος είχε χαθεί τα τελευταία χρόνια από την επικαιρότητα. Λογικό, θα πει κάποιος για έναν ηθοποιό 85
ετών. ∆ε χάθηκε όµως από τη δική µου επικαιρότητα καθώς συχνά-πυκνά χρησιµοποιώ ατάκες του από ταινίες στον
καθηµερινό µου λόγο. Ίσως είναι το δικό µου καθηµερινό αφιέρωµα στον δικό µου Βέγγο, τον φίλο µου Θανάση…

∆ιάτοRος

«O ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ»
Αφι
έρω
µα
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Παγκόσµιο Συνέδριο Ποιητών
στη Λάρισα

(29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου στη
∆ηµοτική Πινακοθήκη)

Ο σύλλογος «artfools» και η Θ.Ο.Ε.ΛΑ. στο 22ο Πα-
γκόσµιο Συνέδριο Ποιητών στη Λάρισα.

Το Παγκόσµιο Συνέδριο Ποιητών διεξάγεται από
το 1969, σε διάφορες χώρες του κόσµου, αποτελεί διεθνώς
αναγνωρισµένο πολιτιστικό γεγονός και διοργανώνεται
κάθε 2 χρόνια από την «∆ιεθνή Ένωση Τιµηµένων Ποιη-
τών» (United Poets Laureate International), που είναι ένας
από τους πιο σηµαντικούς διεθνείς ποιητικούς οργανι-
σµούς του κόσµου. Στόχος του θεσµού είναι η προώθηση
της «Παγκόσµιας Αδελφοσύνης και Ειρήνης µέσω της Ποί-
ησης», χωρίς διακρίσεις φυλής, θρησκεύµατος, εθνικότη-
τας.

Στο φετινό συνέδριο τόσο οι Έλληνες όσο και οι
ξένοι ποιητές (που µέχρι στιγµής προέρχονται από 30
χώρες του κόσµου), θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
τη Λάρισα και τη Θεσσαλία µέσα από επισκέψεις σε Αρ-
χαιολογικά, Ιστορικά, Θρησκευτικά µνηµεία, αλλά και µνη-
µεία φυσικού κάλλους.

Το 22ο Παγκόσµιο Συνέδριο Ποιητών, το οποίο διεξάγεται
για πρώτη φορά στην Ελλάδα και µάλιστα στην πόλη της
Λάρισας, από τις 29 Ιουνίου έως τις 3 Ιουλίου 2011.

Η Καλλιτεχνική Οµάδα του «artfools.gr» σε συ-
νεργασία µε τη Θ.Ο.Ε.ΛΑ. (Θεατρική Οµάδα Εκπαιδευτι-
κών Λάρισας) συµµετέχουν στο Συνέδριο µε την
παρουσίαση ενός αφιερώµατος στα ποιήµατα του προέ-
δρου και διοργανωτή του Συνεδρίου, ∆ηµήτρη Κρανιώτη,
µε ένα ιδιαίτερο µίγµα απαγγελίας ποίησης, µουσικής, χο-
ροκίνησης, βίντεο και παρουσίασης φωτογραφιών σε ανοι-
χτή για το κοινό εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στο
αµφιθέατρο της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Λάρισας, την Πα-
ρασκευή 1 Ιουλίου 2011, µετά τις 7:00 µ.µ.

Συµµετέχουν στην εκδήλωση οι: Βάσω Αρσενίου,
∆έσποινα Πατσιατζή, Βασιλική Ψαριανού, Ελένη ∆ιβάνη,
Γλυκερία Βουλάγκα, Στέλλα Λιάκου, Κωνσταντίνος Κλη-
µατσίδας, Μαριέττα Χαρταλάµη, Στέλλα Μπέλτσιου, Αρ-
γυρώ Μανουσάκη, Εύη Μπεκίρη, Χρυσούλα
Μπαλή-Μαστοροδήµου, Θανάσης Μπακαλούλης, Μάρα
Ασλάνη και ∆ηµήτρης Κατσαούνης. Την επιµέλεια της εκ-
δήλωσης έχει αναλάβει ο εκπαιδευτικός Αργύρης Γιου-
ρούκης και τη µουσική έχει γράψει η Ντίνα Σδράλλη.

Εύη Μπεκίρη

Φε
στιβ
άλ

1ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Το L.A. Short Film Festival φιλοδοξεί να καθιερώσει ένα τόπο συνάντησης των δηµιουργών και των θεατών του

ψηφιακού κινηµατογράφου, µε προβολές και άλλες εκδηλώσεις, σε χώρους που δεν είναι κατ’ ανάγκη κινηµατογραφι-
κές αίθουσες, αλλά που προσφέρονται για το διάλογο µε νέους δηµιουργούς και όχι µόνο, απ’ όλη την Ελλάδα.
Το 1o Φεστιβάλ, διάρκειας τριών ηµερών, θα διεξαχθεί 7, 8 & 9 Ιουλίου στην Αθήνα, στους χώρους 8∆υτικά και στο
Ίδρυµα «Μιχάλης Κακογιάννης» προωθώντας την ιδέα του ψηφιακού κινηµατογράφου.

Περισσότερα ….. www.latheater.gr

Θα είµαστε εκεί … cineπαρµένος

∆ιαβάστε …
∆ύο βιβλία διαβάζω αυτό τον καιρό και τα προτείνω σε όλους.

Το βιβλίο του Ματθαίου Γιωσαφάτ «Μεγαλώνοντας µέσα στην ελληνική οικογένεια» ως αφορµή
για σκέψη και συζήτηση αλλά όχι ως απόλυτο εγχειρίδιο ανάλυσης της ψυχολογίας των παιδιών.
Έχω διαβάσει και καλύτερα αλλά αυτό διαβάζεται άνετα και έχει µια αµε-
σότητα.

Το βιβλίο του Σπύρου Μαρκέτου «Πώς φίλησα τον Μουσσολίνι! Τα
πρώτα βήµατα του ελληνικού φασισµού» που αγόρασα σε µια πολύ καλή
εκδήλωση της αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας στη Λάρισα. Το βιβλίο το
προτείνω σε όσους θέλουν να µάθουν για τις φασιστικές ή φασίζουσες
πολιτικές που εφαρµόστηκαν στην χώρα µας και για να καταλάβει τεκ-

µηριωµένα ότι όποτε ο φασισµός έβαζε (ή βάζει) πόδι στην κοινωνία µας έφερνε (ή φέρνει) την
καταστροφή.

Θεόφιλος
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ....
Σίγουρα όλοι µας έχουµε µια ιδιαίτερη σχέση µε τον χρόνο. Ειδικά στην σύγχρονή εποχή, που «τρέχει» µε απί-

στευτα γρήγορα ρυθµούς, όλοι «κυνηγάµε» τον χρόνο και ποτέ δεν προλαβαίνουµε... Επιπλέον φοβόµαστε τη φθορο-
ποιό δύναµη του, που προκαλεί απώλεια της δύναµης µας και του σωµατικού µας κάλλους. Ο φόβος αυτός είναι ιδιαίτερα
έντονος στην εποχή µας, που έχει θεοποιήσει την οµορφιά και αντίθετα έχει υποβαθµίσει το πνεύµα... Και αν ο χρόνος
σίγουρα αφαιρεί τα νιάτα και την οµορφιά µας, τις ψυχικές µας όµως δυνάµεις και τη ελευθερία του πνεύµατος µας δεν
µπορεί να την αφαιρέσει ποτέ. Γιατί αυτά αποκτώνται µε τον χρόνο, τις εµπειρίες, τα βιώµατα και την διαρκή πνευµατική
µας καλλιέργεια...

Αυτή η σκέψη µε παρηγορεί.. . Και µε παρηγόρησε επίσης ένα απίστευτο σονέτο του Σαίξπηρ, που για µένα είναι
ο καλύτερος θεατρικός συγγραφέας όλων των εποχών... Πιστεύω ότι όλοι αξίζει να το διαβάσουµε:

Ο. ΣΑΙΞΠΗΡ, ΣΟΝΕΤΟ XV
Όταν συλλογιστώ για καθετί που αυξαίνει

πως στην ακµή του στέκει µόνο µια στιγµή,
πως τούτη η θεόρατη σκηνή µόνο ίσκιους παρασταίνει,
που τα άστρα τους σχολιάζουνε µε επήρεια µουσική,
όταν θωρώ πως οι άνθρωποι σαν τα φυτά ωριµάζουν

µε τη στοργή κι οργή του ίδιου αυτού ουρανού,
καυκιόνται οσά 'χουν νέους χυµούς, ακµάζουν, παρακµάζουν

κι η ωραία στολή τους πάει της λησµονιάς και του χαµού,
τότε, όταν πιάνει ο νους µου αυτή την άστατη σειρά,

στην όψη µου σε φέρνει νιότη πάµπλουτη,
κι ο χαλαστής ο χρόνος συζητάει µε τη φθορά

να κάµει την αυγή σου νύχτα ζοφερή.
Μα εγώ για την αγάπη σου θα πολεµάω τον χρόνο,

και ό,τι σου παίρνει αυτός εγώ θα σου το αναπληρώνω....
ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

Ένας γιατρό εξοµολογείται
Τα µικρά κείµενα του Αλέκου

Πρόκειται για ένα µικρό βιβλιαράκι µε τις σκέψεις
του φίλου µου και συµµαθητή µου γιατρού Αλέξανδρου Ρα-
χωβίτη όπως γράφει ο ίδιος. Πείρα 40 χρόνων µόνο σε 80
σελίδες µέσα. Όλη η ζωή ενός γιατρού, όλη η φιλοσοφία
από τους χιλιάδες ασθενείς που πέρασαν από το ιατρείο
του. Παιδικός φίλος, το σπίτι του στην οδό Κούµα, έναντι
της Γαλλικής Ακαδηµίας (Ινστιτούτο) το είχαµε για στέκι.
Μόλις τελειώναµε τα µαθήµατα µαζευόµασταν σπίτι του
Αλέκου για να παίξουµε και να σχολιάσουµε τα µαθήµατα
µας γιατί τις παιδικές µας απορίες πάντα στο Αλέκο τις
εµπιστευόµασταν και αυτός κατάφερνε και µας έδινε λύ-
σεις.

Τώρα το ισόγειο σπίτι του Αλέκου µε την αυλή δεν
υπάρχει πια. Στην θέση του υπάρχει µια απρόσωπη πο-
λυκατοικία. Ο φίλος µου υπηρέτησε την ιατρική 40 χρόνια.
Στο βιβλιαράκι λοιπόν που έχω µπροστά µου µας δίνει ένα
σκαρίφηµα της δουλείας του γιατρού, αρχίζοντας από την
Λάρισα της µνήµης και ξεκινά µε την σχέση γιατρού και
αρρώστου στην εποχή µας που δυστυχώς δεν είναι όπως
παλιά, µε τον οικογενειακό γιατρό που ήξερε τα πάντα για
τους πελάτες του, και όταν τον φώναζες για την ασθένεια
κάποιου µέλους της οικογένειας σου, ήξερε προτού µπει
στο σπίτι και δει τον άρρωστο και τον ακροαστεί µε τα
ακουστικά του, πια ήταν η αιτία του πυρετού του. Συνεχί-
ζει µε θέµατα ιατρικής δεοντολογίας, µε τον όρκο του Ιπ-
ποκράτη που δίνει κάθε γιατρός και τώρα οι νέοι τον
αγνοούν, ενώ πρέπει να βρίσκεται καδραρισµένος µέσα
σε κάθε ιατρείο, για να περάσει στο θέµα της ευθανασίας

και το τι γίνεται και τι δεν γίνεται σε άλλες χώρες.
Ακόµη ασχολείται µε την ζωή µας πριν από την

γέννηση µας, την γενετική τροποποίηση και διερωτάται αν
είναι πρόοδος ή ύβρις, όπως ακόµη αν έγινε ο άνθρωπος
ευτυχέστερος µε τα αγαθά της σύγχρονης εποχής και φυ-
σικά µε την πρόοδο της ιατρικής µε τις πολλές εργαστη-
ριακές εξετάσεις και τα πολύπλοκα σύγχρονα µηχανήµατα
που γέµισαν τα Νοσοκοµεία και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.
Όλα αυτά έγιναν βεβαία για το καλό των ανθρώπων, για να
απαλύνουν τον πόνο και να µακρύνουν την ζωή µας µε το
πλήθος των ειδικών γιατρών που ναι µεν ξέρουν πάρα
πολλά αλλά και πάρα πολύ λίγα. Έτσι χάθηκε ο σοφός για-
τρός τον παλιότερων χρόνων και αντικαταστάθηκε από τον
ειδικευµένο επιστήµονα.

Έτσι ο φίλος µου ο Αλέκος αφού στην µακρά ια-
τρική του πορεία αντιµετώπισε χιλιάδες περιστατικά και
φυσικά ήρθε αντιµέτωπός και µε τον θάνατο και δικαιολο-
γηµένα διερωτάται τι γίνεται µετά. Αλλά απάντηση στο
ερώτηµα δίνεται µόνο µέσω της φιλοσοφίας µε τις απόψεις
του Γκαίτε, του Αριστοτέλη, του Ρίλκε, του Ντοστογιεφσκι,
του Νίτσε και του Εγγλέζου Πόπερ και φτάσαµε στον Νίτσε
µε το Τάδε Έφη Ζαρατούστρα στα πράγµατα που για να
καταλάβουµε πρέπει να µελετήσουµε τα συγγράµµατα των
παραπάνω φιλοσόφων.

Ευτυχώς για να γίνεται η ζωή ωραία υπάρχει και η
µουσική από τις κλασικές σονάτες µέχρι τα σηµερινά τρα-
γουδάκια και τις δυο πόρτες που έχει η ζωή µας.

¨Ένα βιβλιαράκι που αξίζει να το διαβάσει ο καθέ-
νας µας και µακάρι αυτό που έκανε ο Αλέκος Ραχωβίτης να
το κάνουν και άλλοι γιατροί. Μπαρµπής Βοζαλής

Βιβ
λίο
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Αγανακτισµένο µου ηµερολό-
γιο,

Καλώς βρεθήκαµε! Αφού
είσαι εδώ, πάει να πει πως
είσαι καλά. Και γιατί να µην
είσαι, θα ρωτήσεις; Έλα ντε!
Το καλοκαίρι ήρθε και φέτος
(σε πείσµα των µουρτζούφλη-
δων), στα καφέ οι καρέκλες
αυξάνονται, τα ρούχα των γυ-
ναικών µειώνονται, οπότε,

όλα καλά! Τι άλλο θέλει ο ελληνάρας, εκτός από άρτο και
θεάµατα;; φοβάµαι πως τίποτα…

Βγήκανε το λοιπόν κάµποσες χιλιάδες αγανακτι-
σµένοι στους δρόµους και διαµαρτύρονται. Οργανώθηκαν
λέει µέσω facebook!!! Ναι, καλά. Κι ο Ντοµινίκ γλίστρησε κι
έπεσε πάνω στη καµαριέρα. Ρε ούστ! Ξέρεις τη γνώµη µου
για την «σελίδα κοινωνικής δικτύωσης», ας µην τη µάθουν
κι άλλοι. Αλήθεια, όλοι αυτοί, πού ήτανε τόσα χρόνια; Με
ποιο τρόπο αντιδρούσαν κατά του συστήµατος; Ποιο είναι
άραγε το «σύστηµα»; Ποιοι το δηµιούργησαν και το συ-
ντηρούν έως και σήµερα; Θα µου πεις κάλλιο αργά παρά
ποτέ. Συγγνώµη, αλλά τώρα δεν είναι απλά αργά. ∆εν εί-
µαστε στο παρά πέντε, αλλά στο και πέντε. Κλωτσιά λοι-
πόν κι όξω απ’ τη πόρτα! Θα παραµείνω επιφυλακτικός
µέχρι νεοτέρας. Μακάρι να µε διαψεύσει το κίνηµα του «
κάνε like» και πρώτος θα χαρώ και θα επικροτήσω. Μέχρι
τότε όµως…

Θα σου ‘λεγα κι άλλα, µα υποσχέθηκα να είµαι χα-
λαρός. Από Σεπτέµβρη λοιπόν τα σπουδαία. Αλήθεια, που
θα πας φέτος διακοπές; Πουθενά, λόγω κρίσης; Και πως

αναµένεται αύξηση του τουρισµού; Κατάλαβα, θα πήξουµε
στις τουρίστριες (greek καµάκια αµοληθείτε) µιας και φέτος
οι τιµές θα είναι µειωµένες και οι παροχές αναβαθµισµέ-
νες. Καλό, το άλλο µε τον Τοτό, το ξέρεις; Θα µου πεις απ’
την άλλη, η φτώχια θέλει καλοπέραση. Βρε άσε τι θέλει, τι
µπορεί, αυτό είναι το θέµα!

Εσύ το φροντίζεις το πράσινο; Εγώ πάλι όχι, γιατί
δεν το βλέπω. Είναι µάλλον απ’ την αχρωµατοψία που διέ-
γνωσε δωρεάν ο γιατρός του ταµείου µου. Ναι, µου ‘γραψε
κάτι χάπια για την πίεση και είπε θα περάσει. Όχι η
πίεση(αυτή ανεβαίνει), η αχρωµατοψία! ∆εν βοηθάνε αυτά
τα χάπια; ∆εν ξέρω, απ’ αυτά είχε περίσσευµα, αυτά µου
έγραψε.

Για δες καιρό που διάλεξε ο γάµος να µε πάρει!
Όταν πριν χρόνια η Μ. Τανάγρη τραγουδούσε «βυζάκια
έξω λοιπόν», ποιος να της το ‘λεγε ότι θα ‘τανε σήµερα
τόσο επίκαιρη! Βυζάκια, µπουτάκια, όλα σε κοινή θέα, ανα-
γκάζοντας τον αντρικό πληθυσµό σε ασκήσεις αυτοσυ-
γκράτησης! Εσείς κυρίες µου που νοµίζετε πως ο δικός σας
δεν τα βλέπει, αλλάξτε πλευρό γιατί σ’ αυτό θα πιαστείτε!
Τώρα λοιπόν που ‘γινε η θάλασσα γιαούρτι, δεν έχουµε
κουτάλια!

Τέλος το παραλήρηµα προ της θερινής ραστώνης.
Σ’ αφήνω µε την ευχή να απολαύσεις άφθονες παγωµένες
µπύρες(που θα στερηθώ ελέω Μαρίας), υπέροχες κινηµα-
τογραφικές βραδιές και βιβλία, που είναι ο καλύτερος προ-
ορισµός για κάθε εποχή… Ραντεβού το Σεπτέµβρη(θεού
θέλοντος).

Καληνύχτα κι όνειρα δροσερά και γλυκά.
Μ. Σίµος

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

Στή
λες

Μια βόλτα στο Μουσείο
Ένα πολιτισµικό επί-
τευγµα της εποχής µας,
που προκαλεί περηφά-
νια και θαυµασµό, είναι
η δηµιουργία του Μου-
σείου της Ακρόπολης. Το
Μουσείο χωρίζεται σε
τρία επίπεδα και διαθέτει
χώρο πολυµέσων, χώρο

επισήµων, αναγνωστήριο και εξώστη µε θέα την Ακρό-
πολη.

Από το γυάλινο πάτωµα της εισόδου ο επισκέ-
πτης µπορεί να δει κατάλοιπα της αρχαίας αθηναϊκής συ-
νοικίας και όταν τελειώσουν οι εργασίες των αρχαιολόγων,
οι επισκέπτες θα µπορούν να περπατήσουν ανάµεσα στα
ευρήµατα της ανασκαφής.

Στο ισόγειο βρίσκεται η «Αίθουσα των Κλιτυών
της Ακρόπολης». Εκεί ο επισκέπτης µπορεί να δει µια
πληθώρα ευρηµάτων από τα ιερά και τον οικισµό. Οινο-
χόες, λήκυθοι, ειδώλια, πινάκια, λεκάνες, περόνες, γου-
διά, χύτρες, και άλλα αντικείµενα µε ολοφάνερα τα ίχνη
χρήσης και χρόνου.

Στον πρώτο όροφο βρίσκεται η «Αίθουσα Αρχαϊ-

κών έργων». Γλυπτά από παριανό µάρµαρο, χαραγµένα
αετώµατα σε µάρµαρο Υµηττού, µελανόµορφα αγγεία,
κόρες έτοιµες –θαρρείς- να βλεφαρίσουν και άλογα που
νοµίζεις ότι από στιγµή σε στιγµή θα καλπάσουν.
Στο τρίτο επίπεδο είναι η «Αίθουσα του Παρθενώνα». Στις
δύο πλευρές τοποθετηθήκαν σε βάθρα οι παραστάσεις
των δύο αετωµάτων. Το ανατολικό αέτωµα παριστάνει τη
γέννηση της Αθηνάς από το κεφάλι του ∆ία, και το δυτικό
τη διαµάχη µεταξύ Αθηνάς και Ποσειδώνα για την πόλη
της Αθήνας.

Τέλος, θα αναφερθώ σε τρία εκθέµατα που µε
εντυπωσίασαν: πρώτον, στο ιερό της «Ουρανίας Αφρο-
δίτης» - τα νεαρά ζευγάρια που επιζητούσαν την εύνοια
της θεάς καλούνταν να ρίξουν µια ασηµένια αττική
δραχµή στη χαραµάδα ενός πέτρινου σκεύους, δεύτερον,
σε ένα βυζαντινό θησαυρό του 7ου µ.Χ. αι. από 234
χρυσά νοµίσµατα που δεν πρόλαβαν να κυκλοφορήσουν,
όπως δηλώνει η άριστη διατήρησή τους και τρίτον στις
πέντε Καρυάτιδες (η έκτη αποσπάστηκε από τον Έλγιν
και βρίσκεται στο Βρετανικό µουσείο), που κατέχουν πε-
ρίοπτη θέση και των οποίων η συντήρηση γίνεται µε λέι-
ζερ µπροστά στους επισκέπτες.

Ελένη Αθαν. Σαµαρά



Η «ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ»
ΤΟΥ Π. ΜΑΤΕΣΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριµένης παράστασης του Εθνικού Θεάτρου έγκει-
ται στο ότι δεν βασίζεται σε ένα «καθαρά» θεατρικό έργο, αλλά σε ένα λογοτεχνικό
βιβλίο: στη «Μητέρα του σκύλου» του Π. Μάτεσι. ∆εν είναι όµως τυχαίο ότι ο Μάτε-
σις σπούδασε θέατρο και είχε πτυχίο ηθοποιού, όπως και ο Σαίξπηρ...

Κατά τον Μάτεσι, ένας από τους στόχους της τέχνης είναι η πρόκληση έκ-
σταση στον αναγνώστη ή τον θεατή. Και την έκσταση αυτή την πετυχαίνειΓι' αυτό
το έργο του είναι πολύχρωµο. Μοιάζει µε τον νευτώνειο δίσκο. Όταν ο δίσκος ακι-
νητεί, βλέπεις καθαρά τις πτέρυγες του, γεύεσαι ή αναλύεις τους κατ' ιδίαν χρωµατισµούς, εκτιµάς τις µεταξύ τους γειτ-
νιάσεις και σχέσεις.

Γενικά το έργο του Μάτεσι, έντονα σαρκαστικό και αιχµηρό, τολµηρό στις θέσεις του σε σχέση µε τη θρησκεία,
την ιστορία, τη σύγχρονη πραγµατικότητα, κυριαρχείται από τη µίξη πραγµατικότητας και φαντασίας. Υπερβαίνοντας
τα σύνορα εθνικότητας και θρησκείας και επηρεασµένος από την αρχαία φιλοσοφία, και ιδιαίτερα από τον Αριστοτέλη
και τους προσωκρατικούς, τον Ηράκλειτο, τον Πρωταγόρα και τον ∆ηµόκριτο, ο Μάτεσις συγχωνεύει στο έργο του τις
θέσεις για τον άνθρωπο, τη φύση, την ψυχή και το σώµα, τον πόνο.

Φέτος ο Παύλος Μάτεσις «ξαναγράφει» σε θεατρική µορφή το αριστουργηµατικό του µυθιστόρηµα «Η µητέρα
του σκύλου» και καταθέτει µε το δικό του µοναδικό τρόπο, πότε δηκτικό και πότε χιουµοριστικό, πότε δραµατικό και πότε
σουρεαλιστικό, την οπτική του για ένα µέρος της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Συγκεκριµένα στη «Μητέρα του σκύ-
λου» περιγράφει γεγονότα της δεκαετίας του , 40 και της µεταπολεµικής εποχής. Ο συγγραφέας όµως αποστασιοποι-
είται από τα γεγονότα αυτά, σαρκάζει και χλευάζει την κάθε αλήθεια µε τρόπο ανατρεπτικό, για να καταλήξει «σε µια
βαθιά τραγικότητα, αυτή που αντιπροσωπεύει το κεντρικό πρόσωπο, η Ραραού». Χρησιµοποιεί ποικίλες αφηγηµατικές
φωνές και διαφορετικές οπτικές γωνίες αφήγησης που στοχεύουν στην ανάδειξη των πολλαπλών όψεων της αλήθειας,
αυτό είναι και το ζητούµενο του µυθιστορήµατος.

Η ζωή της Ραραού, «µεγάλης φίρµας της επιθεώρησης», όπως η ίδια αυτοσυστήνεται, ζωντανεύει στη σκηνή
µέσα από το φλας µπακ εικόνων µιας κοινωνίας που προσπαθεί να τα «βολέψει» σε συνθήκες ανέχειας. Από την Κα-
τοχή έως σήµερα, η πορεία της Ραραού, όπως αντίστοιχα και η πορεία της Ελλάδας, την οποία διατρέχει µε τις ανα-
µνήσεις της, είναι µια µάχη επιβίωσης. Ο αγώνας της είναι αδιάκοπος, κι εκείνη θα χρησιµοποιήσει όλα τα µέσα για να
βγει αλώβητη από αυτόν. Ακόµη κι αν χρειαστεί να αποδράσει σε µια δική της πραγµατικότητα.

Η εµβληµατική Ραραού γίνεται το σύµβολο του ανθρώπου που δε θα σταµατήσει ποτέ να παλεύει στον καθη-
µερινό στίβο της ζωής. Το Εθνικό Θέατρο έχει προσκαλέσει τον καταξιωµένο Σέρβο σκηνοθέτη Νικίτα Μιλιβόγεβιτς,
γνωστό από παλαιότερες επιτυχίες του στην Ελλάδα, να ζωντανέψει τον ιδιαίτερο κόσµο του Μάτεσι.

Σπουδαίοι πρωταγωνιστές, όπως η Θέµις Μπαζάκα, η Ηρώ Μπέζου, ο Αντώνης Φραγκάκης, αλλά και νεότε-
ροι συνεργάτες του Εθνικού Θεάτρου, έχουν κληθεί για να ενσαρκώσουν τους ήρωες του Έλληνα συγγραφέα.

Μια εξαιρετική παράσταση που θα πρέπει να προβληµατίσει τον κάθε θεατή της. . . Να τον κάνει να σκεφτεί
πως ο πόλεµος εξαγριώνει τα ήθη, αλλάζει τον άνθρωπο και τον κάνει απάνθρωπο, πως «βγάζει» στην επιφάνεια
όλους τους εγωισµούς, τις ζήλιες και τις µικροψυχίες που είχε «κρυµµένες» µέσα του... Να στοχαστεί πάνω στην έν-
νοια της αφοσίωσης, της αφοσίωσης προς την πατρίδα, την οικογένεια και τελικά προς τον ίδιο µας τον εαυτό... Να συ-
νειδητοποιήσει πως το σηµαντικότερο στον άνθρωπο είναι να διατηρεί πάντα την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά του..
. Και τελικά να αποδεχτεί την κινούµενη άµµο του ανθρώπινου πεπρωµένου...

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

10η

Θέα
τρο

Το 1ο ΕΠΑΛ Τυρνάβου, ο Πολιτιστικός Οργανισµός
του ∆ήµου Τυρνάβου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του
1ου ΕΠΑΛ Τυρνάβου και το βιβλιοπωλείο «Ιδέες» του Τάσου
Ψύρρα, µε αφορµή τη λήξη του σχολικού έτους 2010-2011 και
στα πλαίσια του προγράµµατος Αγωγής Υγείας «Ρατσισµός &
Ξενοφοβία», παρουσίασαν το αντιρατσιστικό – αντιπολεµικό
θεατρικό δρώµενο: «Φοβού τους ξένους;»

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε από 12 µαθητές και 2 κα-
θηγητές του σχολείου, στο Θέατρο «Μαξίµ» Τυρνάβου.

cineπαρµένος

Θεατρικό ∆ρώµενο: «Φοβού τους ξένους;»
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∆εν είµαι «αγανακτισµένος πολίτης», είµαι Αριστερός
Η αριστερά στην Ελλάδα ήξερε και φώναζε για τα χάλια της οικονοµίας µας από τη δεκαετία του ΄90. Έχω εφη-

µερίδες µε αναλύσεις για τη φούσκα της ελληνικής οικονοµίας πριν ακόµα σκάσει η φούσκα του ελληνικού χρηµατι-
στηρίου. ∆εν καταλαβαίνω αυτούς που λένε ότι δεν γνώριζαν. Όπως δεν µπορούσα να καταλαβαίνω πριν δέκα χρόνια
αυτούς που φώνάζαν για τα λεφτά που έχασαν στο χρηµατιστήριο.

Γιατί τα κόµµατα της Αριστεράς πάντα φώναζαν για µια άλλη κατεύθυνση που πρέπει να πάρει η ελληνική πα-
ραγωγή και οικονοµία και να µη στηρίζεται σε βλακείες όπως «Ολυµπιακοί Αγώνες» της µίζας, της διαφθοράς και της
«εθνικής» περηφάνιας, όπως σπατάλη πόρων και ανθρώπινου δυναµικού για γραφειοκρατικό λαβύρινθο και όχι για
πραγµατική οικονοµία, στηµένη φοροδιαφυγή βιοµηχάνων µε την απειλή των απολύσεων εργαζοµένων, διόγκωση του
δηµοσίου χωρίς σχέδιο προς ικανοποίηση µικροαστικών παρωπίδων…. και πόσα άλλα από επαγγελµατίες κλέφτες
του «κέντρου» και της «δεξιάς» της χώρας µας.

Όλα ήταν γνωστά και το µόνο που µπορεί να ξεπλύνει τις κεντροδεξιές κυβερνήσεις της χώρας µας είναι µια
καθοριστική αναδιανοµή του πλούτου προς όφελος των εργαζοµένων. Τρόποι υπάρχουν πολλοί …
Μετά από όλα αυτά, είναι ολοφάνερο ότι οι πλατείες καλό είναι να γεµίζουν από πολίτες που θέλουν µια αριστερή
λύση στα πράγµατα. Βέβαια το κίνηµα των “Αγανακτισµένων” µπορεί να σταµατήσει αλλά τουλάχιστον κάποιοι κατά-
λαβαν ότι καλό και το Facebook αλλά στο δρόµο γεννίουνται συνειδήσεις και έκει κρίνονται όλα.

Θεόφιλος

"ο cineπαρµένος δεν µπορούσε να µην περάσει από το Σύνταγµα (εκτός από πολιτικό γεγονός για όλη τη χώρα, είναι
και αυθεντικό πολιτιστικό γεγονός για την Αθήνα). Πάντως είναι αλήθεια ότι από τον συνολικό δανεισµό της δεκαετίας
προτού ξεσπάσει η κρίση (δηλ. 2000-9) περίπου το 7% των δανείων πήγε στην κάλυψη εσωτερικών αναγκών. Το υπό-
λοιπο 93% πήγε για να αποπληρώσει τα προηγούµενα δάνεια. Σχεδόν το 100% του δανεισµού της χώρας γίνεται για
να ξοφληθούν τα προηγούµενα χρέη στους τραπεζίτες, Έλληνες και ξένους, ώστε αυτοί να µπορούν να συνεχίσουν να
βγάζουν κέρδη την ώρα που ο ελληνικός λαός εξοντώνεται και η ανεργία στους νέους θα φτάσει σε λίγο το 50%."

Θεόφιλος

Σκέ
ψεις



Ο ∆εκέµβριο του 2011 θα είναι
Ιστορικός!Να το θυµάστε …

Θεόφιλος

Επιτέλους, κατάλαβαν κά-
ποιοι ότι οι µετανάστες δεν φταίνε
για τα χάλιατης οικονοµίας µας.
Καιρός πλέον να τους δώσουµε και
δκαιώµατα.

Θεόφιλος

Οι προβολές στον Θε-
ρινό Σινεµά θα ικανοποιήσουν
τους περισσότερους. Η ατµο-
σφαιρά του Θερινού όλους. Μην
χάσετε ταινία όλο το καλοκαίρι! Ο
Μπαρµπής αλλά και η κάµερα του
Cineπαρµένου θα είναι εκεί.

Θεόφιλος

Στηρίξτε το «χαµόγελο του
παιδιού». Γιατί όταν απ’ το παιδί
κλέβεις την ελπίδα και το χαµό-
γελο, βράσε ρύζι…

Μ. Σίµος

Μιας και γιουχάρουν και πετούν
αβγά στους βολευτές, ας φροντίσουν τα
αβγά να είναι στρουθοκαµήλου

∆ιάτοRος

Αγα-
ν α κ τ ι -

σµένος και
εγώ. Αλλά πως γίνεται να περιµένουµε από αυ-

τούς που µας “πηδάνε” να σεβαστούν την αγανάκτηση µας
και να µας λύσουνε τα προβλήµατα. ∆εν θέλω να µε “πηδάνε”
λιγότερο, θέλω να σηκωθούν και να φύγουν.

Elessar

Ως απάντηση σε κάποιους που θέλουν να µας πείσουν
ότι δεν δουλεύουµε και δεν µπορούµε σε αυτή τη χώρα, να ανα-
φέρω ότι το 8ο συνέδριο Χηµικής Μηχανικής που έγινε το Μάιο στη
Θεσσαλονίκη περιλάµβανε 30 σελίδες πρόγραµµα παρουσιάσεων
έρευνας και εφαρµογής από επιστήµονες του τόπου µας.

Θεόφιλος

Αγανακτισµένοι πο-
λίτες, επαναπαυµένοι πο-

λιτικοί. Μια σχέση πάγια και
κραταιή που κρατάει χρόνια
και µόνο η αλλαγή νοοτροπίας

µπορεί να την διασαλεύσει.
∆ιάτοRος

Οι πράξεις και η στάση
ζωής του κοµµουνιστή Λάκη Σάντα
πρέπει να µας οδηγεί όλους

Θεόφιλος

Πόσο
άδικο είναι για τη νέα

γενιά να µεγαλώνει µε τον
άχαρο Παπακωνσταντίνου ενώ
εµείς µεγαλώσαµε µε τον φαντα-

στικό Βασίλη…
Θεόφιλος

Τε-
λικά µεγάλε οπαδέ της

ΑΕΛ, κατάφερες να πληγώσεις
το περήφανο θεσσαλικό άτι και να το
κάνουν όλοι γαργάρα. Ας είναι καλά

οι κλακαδόροι. Για πόσο ακόµη
δεν ξέρω…

Μ. Σίµος

Το θέµα δεν είναι πότε
θα βγούµε στις αγορές, αλλά να
είναι περίοδος εκπτώσεων µπας
και ψωνίσουµε γιατί αλλιώς…

Μ. Σίµος

Από
πότε ονοµάζεται γιορτή βι-

βλίου η υπαίθρια εκδοχή των βι-
βλιοπωλείων για µια εβδοµάδα;

Μ. Σίµος


