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∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Πενθώ τόν ήλιο καί -ενθώ τά χρόνια -ου έρχονται
Χωρίς εµάς καί τραγουδώ τ'άλλα -ού -έρασαν
Ο Σκηνοθέτης -ου έφυγε.
Μιχάλης Κακογιάννης
σελ.5

Jeff Beck
σελ.6

10 ηµέρες µε … τον Θερβάντες
σελ. 8

“Σκηνοβάτες”
σελ.9
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Μερικές από τις ταινίες είτε προβάλλονται αυτές τις ηµέρες στους
κινηµατογράφους, είτε πρόκειται να έρθουν προσεχώς, είτε αξίζει
πραγµατικά να τις περιµένετε :

Seven Days in Utopia
Σκηνοθεσία: Matt Russell
Πρωταγωνιστές: Lucas Black, Robert Duvall, Melissa Leo
Ο Robert Duvall συνεργάζεται ακόµη µια φορά µε τον Lucas Black. Ένας αποτυχηµένος παίχτης του
γκολφ βρίσκει στο πρόσωπο του Duvall την εµψύχώση και την αυτοπεποίθηση που είχε χάσει. Και όλα αυτά σε µια αποµακρυσµένη περιοχή του Τέξας µε όνοµα Ουτοπία.

Contagion

Σκηνοθεσία: Steven Soderbergh
Πρωταγωνιστές: Matt Damon, Kate Winslet, Jude Law
Αν και η ιστορία του επικίνδυνου ίου που θα αφανίσει ολόκληρο τον πληθυσµό του πλανήτη είναι χιλιοειπωµένη, η παρουσία του Matt Damon, της Kate Winslet και του Jude Law δηµιουργούν µια αρκετά ενδιαφέρουσα ταινία. Για µια ακόµη φορά καµία κυβέρνηση δεν παίρνει την ευθύνη, «έστω και κινηµατογραφικά», για την εξάπλωση του ιού
και το σενάριο επικεντρώνεται περισσότερο στην δράση και όχι στα λόγια.

Moneyball

Σκηνοθεσία: Bennett Miller
Πρωταγωνιστές: Brad Pitt, Robin Wright, Jonah Hill
Οι παραγωγοί του Social Network προσπαθούν να εφαρµόσουν την φόρµουλα των computerized στατιστικών διαλόγων σε µια καθαρά αθλητική ταινία όπου ο γενικός διευθυντής µιας οµάδας baseball επιλέγει τους παίκτες του
βασισµένος σε ένα πρόγραµµα υπολογιστών στατιστικών επιδόσεων των παιχτών.

Dolphin Tale

Σκηνοθεσία: Charles Martin Smith
Πρωταγωνιστές: Morgan Freeman, Ashley Judd, Harry Connick Jr
Ένα πληγωµένο δελφίνι που χάνει την ουρά του κερδίζει την φιλία ενός αγοριού που θα προσπαθήσει
να του βρει µια νέα. Μια καθαρά οικογενειακή ταινία µε όλα εκείνα τα στοιχειά της αµερικάνικης οµονοίας και συµπαραστάσης
που µερικές φορές σου φέρνουν αηδία. Παρόλα αυτά η παρουσία του Morgan Freeman είναι αρκετή για να δώσει ένα άλλο
στίγµα στην όλη προσπάθεια.

The Thing

Σκηνοθεσία: Matthijs van Heijningen Jr
Πρωταγωνιστές: Mary Elizabeth Winstead, Joel Edgerton, Ulrich Thomsen
Πρόκειται για το prequel της κλασικής πλέον ταινίας τρόµου του 1982 σε σκηνοθεσία John Carpenter. Η
ταινία µας τοποθετεί χρονικά πριν τα γεγονότα του 1982 και εξιστορεί την ιστορία µια επιστηµονικής οµάδας στην Ανταρκτική που ανακαλύπτει έναν αιµοδιψή εξωγήινο. Ελπίζουµε ότι η παρουσία του σεναριογράφου Ronald D Moore που αναβίωσε το "Battlestar Galactica" να έχει κρατήσει κάποια από τα στοιχειά της αρχικής ταινίας.

Σηµεία διανοµής του "Cineπαρµένος"

HOBO, Παλαιστίνης & Λέσβου
ΑΖΥΜΟ, Φρίξου 3
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος
Κανέλλα , Απόλλωνος 4
STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8
Cube, Όπισθεν Carrefour
Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23

Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 και Καραθάνου
ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων
Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου
Mikro Theatro, Ολύµπου κ’ Ερυθρού Σταυρού
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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

∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και Πολιτισµού Πάτρας
13ο ∆ιεθνές Πανόραµα 1/10 - 8/10/2011

Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και Πολιτισµού Πάτρας συνεχίζει φέτος την επί 13 χρόνια πορεία του, σταθερό στην φιλοσοφία να αποτελεί ενα πόλο έλξης Τέχνης και Πολιτισµού. Να
στέκεται ως το πεδίο όπου δηµιουργός, έργο και θεατής βρίσκονται σε συνεχή διάλογο. Να είναι ο
παράγοντας που αναζητεί και προβάλλει το νέο, το καινούριο µέσα από το πρωτότυπο έργο τέχνης,
το κινηµατογραφικό έργο και όχι µόνο. Ένας φορέας τέχνης και πολιτισµού που επιβραβεύει την
κινητοποίηση της ελεύθερης έκφρασης και του πνευµατικού διαλόγου παράλληλα µε την έξοδο
απο την πνευµατική αδράνεια και την εξατοµίκευση.
http://www.independent.gr/

Στο Φεστιβάλ Βενετίας ο Λάνθιµος µε την ταινία «ΆΛΠΕΙΣ»

Βραβείο Σεναρίου στην 68η Μόστρα για τον Γιώργο Λάνθιµο και την ταινία Άλπεις . Το σενάριο συνυπογράφουν οι Ευθύµης Φιλίππου και Γιώργος Λάνθιµος.
Το σενάριο µε λίγα λόγια :
Ένας τραυµατιοφορέας, µια νοσοκόµα, , µια αθλήτρια ρυθµικής γυµναστικής αλλά
και ο προπονητής της έχουν δηµιουργήσει µια οµάδα. Η οµάδα ονοµάζεται Άλπεις και ο
αρχηγός της είναι ο τραυµατιοφορέας. ∆ουλειά της είναι να αντικαθιστά νεκρούς ανθρώπους. Προσλαµβάνονται από τους φίλους και τους συγγενείς των νεκρών. Τα µέλη της
οµάδας είναι υποχρεωµένα να λειτουργούν σύµφωνα µε κάποιους κανόνες που έχει ορίσει ο αρχηγός. Αλλά η νοσοκόµα δεν υπακούει !
Περισσότερα στις κινηµατογραφικές αίθουσες από 27 Οκτωβρίου µε ηθοποιούς Αριάν Λαµπέντ, Αγγελική Παπούλια, Άρης Σερβετάλης
Θεόφιλος

Θερινό Σινεµά

Η Κινηµατογραφική Λέσχη Λάρισας συνέχισε και φέτος µε τον ∆ήµο Λάρισας και οι θερινές µας προβολές άρεσαν στο κοινό µας. Από τα 16 φίλµ που προβάλλαµε, όλα άρεσαν, άλλα
εντυπωσίασαν, όπως «Ο Λόγος του Βασιλιά» για την αξεπέραστη δηµιουργία του Κόλιν Φέρθ
σαν Εγγλέζος Βασιλιάς του 1940. Μετά ο «Μαύρος Κύκνος» µε την Νάταλι Πόρτµαν σαν χορεύτρια µπαλέτου. Μετά ήρθε το «Match Point» του Γούντι Άλλεν µε την Σκάρλετ Γιοχανσόν να αναστατώνει την Εγγλέζικη αριστοκρατία. Ο σκηνοθέτης Κρις Νόλαν και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο
έδωσαν ρέστα στην ταινία επιστηµονικής φαντασίας «Inception» και η Νικόλ Κίντµαν µε την ταινία «Η Τρυπά του Κουνελιού» µας έδωσε µια αξέχαστη ερµηνεία. Το ίδιο έγινε και µε τον Ματ
Ντέµον στο φιλµ του Κλίντ Ίστγουντ «Ζωή Μετά» για την οποία όµως έχω µαύρα µεσάνυχτα για
την οποία µόνο οι µάρτυρες του Ιεχωβά γνωρίζουν αλλά δεν µας λένε.
Η Αντζελίνα Τζολί έγινε το ….. αλάτι του καλοκαιριού µε την ταινία «Salt» και η Τζούλια Ρόµπερτς µε την ταινία «Eat Pray Love» µας µετέφερε από την Ρώµη στην Ινδία και από εκεί στο
Μπαλί για να βρει τον έρωτα στο πρόσωπου του Ξαβιέ Μπαρδέµ. Το «Κοινωνικό ∆ίκτυο» µια ταινία για το Facebook και
το πώς ένας αµερικάνος φοιτητής µε µία ιδέα του έγινε εκατοµµυριούχος. Φυσικά ταύτα γίνονται µόνο στις ΗΠΑ.
Οι Σινεφίλ λοιπόν απολαµβάνουν κινηµατογράφο και τον πρόλογο σε κάθε ταινία από τον γράφων αυτές τις αράδες.
Μπαρµπής Βοζαλής
Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρµένος».

Για το έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Ευάγγελος Κουδωνάς, Σάββας
Στρούµπος
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«Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ»

Όταν σκεφτώ τον
Ελύτη, ασυναίσθητα, µου ‘ρχονται στο νου εικόνες από το
απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου,
λουσµένο σε ένα εκτυφλωτικό
φως, τα πάλλευκα ξωκλήσια
των Κυκλάδων, καθώς και µυρωδιά απ’ την αρµύρα της θάλασσας. Μάλλον γιατί έχω
ταυτίσει µέσα µου τον Αλεπουδέλη (πραγµατικό επώνυµο του Ελύτη) µε την Ελλάδα που
αγάπησα…
Γεννηµένος πριν ένα αιώνα στο Ηράκλειο, ο Ελύτης έδειξε από µικρή ηλικία τις λογοτεχνικές του ανησυχίες. Μαθητής γυµνασίου, συνεργάστηκε µε το λογοτεχνικό
περιοδικό «η διάπλαση των παίδων». Όπως ο ίδιος αναγνωρίζει, σηµαντική στιγµή στη µετέπειτα πνευµατική πορεία του ήτανε η γνωριµία µε τον Ανδρέα Εµπειρίκο. Στο
µεταξύ, άρχισε να εκδίδεται το περιοδικό «Νέα Γράµµατα»,
στο οποίο ο Ελύτης δηµοσιεύει τα πρώτα του ποιήµατα.
Ακολουθεί η γνωριµία του µε τον Γκάτσο και τον Σεφέρη,
ενώ ο πόλεµος του ’40 στον οποίο πήρε µέρος, του ενέπνευσε το σπουδαίο «άσµα ηρωικό και πένθιµο για το χαµένο ανθ/γο της Αλβανίας».
Ταξίδεψε στο εξωτερικό µετά τον πόλεµο και είχε
την ευκαιρία να γνωριστεί µε προσωπικότητες παγκόσµιου
βεληνεκούς όπως οι Ελυάρ, Καµύ, Μιρό, Ματίς, Σαγκάλ
και Πικάσο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και αφού ακολούθησαν κάποια ακόµη χρόνια λογοτεχνικής σιωπής,
τέλη δεκαετίας του ’50 ο ποιητής µας χαρίζει το σπουδαιότερο έργο του, το «άξιον εστί», έργο που µελοποίησε λίγο
αργότερα ο Θεοδωράκης, δίνοντας σε κάθε Έλληνα την
ευκαιρία, ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου, να γνωρίσει και να ανατριχιάσει µε τους στίχους του Ελύτη(όπως
άλλωστε συµβαίνει και µε τον γράφοντα ακόµη και σήµερα…).
Λόγω της δικτατορίας, ο Ελύτης φεύγει για το Πα-

ρίσι, απ’ όπου επιστρέφει 2 χρόνια αργότερα και αρνείται
να παραλάβει το «µεγάλο βραβείο λογοτεχνίας» που του
απένειµε το καθεστώς… Λογοτεχνικά ακολουθούν τα «ο
ήλιος ο ηλιάτορας», «το µονόγραµµα», «τα ρω του έρωτα»
κ.α. Το 1979 έρχεται (όχι
πως το είχε ανάγκη) το
βραβείο Νόµπελ και η
παγκόσµια αναγνώριση.
Έργα του ιδίου που θα
‘πρεπε να έχουµε αναγνώσει άπαντες πέραν
των προαναφερθέντων,
είναι κατά τη ταπεινή
γνώµη ενός ανίδεου
όπως ο γράφων τα «µικρός ναυτίλος», «τρία ποιήµατα µε
σηµαία ευκαιρίας», και «δυτικά της λύπης». Με εξαίρεση
το τελευταίο που εξεδόθη αφού τέλειωσα το λύκειο (και δεν
έχω γνώµη), γνωρίζω πως για τα υπόλοιπα ελάχιστες αναφορές γίνανε κατά τα 12 έτη υποχρεωτικής φοίτησης µου
στα νεοελληνικά σχολεία. Κι αναρωτιόµαστε γιατί ξεπέφτουµε πνευµατικά…
Χαρακτηριστική του τρόπου που χειριζότανε και
έπλαθε τις λέξεις ο Ελύτης είναι µια µελέτη που έδειξε πως
για την ποίησή του ο ποιητής χρησιµοποίησε 8.000(!) λέξεις ενώ ο εξίσου σπουδαίος Σεφέρης µόλις….3.500!
Αυτό δεν το γνώριζα κι ούτε ήτανε λόγος να
αφήσω την καρδιά µου να γεµίσει από στίχους δικούς του
και µερικών άλλων όπως του Ρίτσου και του Καβάφη. Αυτό
που ξέρω είναι πως από την πρώτη µου επαφή µε το έργο
του µέσα από το «ο ήλιος ο ηλιάτορας», µέχρι και σήµερα
µε τελευταία στάση τα «τρία ποιήµατα µε σηµαία ευκαιρίας» µε ενδιάµεσους σταθµούς (µακράς παραµονής) τα
«ρω του έρωτα» και το «µονόγραµµα», η ποίηση του
Ελύτη µε πληµµυρίζει πάντα χρώµα, φως, µυρωδιές και
έρωτα…
Μ. Σίµος

Ξένες ταινίες µε θέµατα ρατσισµού

«Σκιές και σιωπή» (1962) του Ρόµπερτ Μάλιγκαν, µε τον Γκρέγκορι Πεκ στο ρόλο ενός φιλελεύθερου, στο
πνεύµα του Λίνκολν, δικηγόρου, σε µια µικρή πόλη του Νότου στη δεκαετία του '30, που αναλαµβάνει την υπεράσπιση
ενός µαύρου που κατηγορείται άδικα για το βιασµό ενός κοριτσιού.
«Η ιστορία ενός εγκλήµατος» (1967) του Νόρµαν Τζιούισον, ο ρατσιστής σερίφης του Ροντ Στάιγκερ αρνείται αρχικά να συνεργαστεί µε τον µαύρο πράκτορα του FBI (Σίντνεϊ Πουατιέ) που στέλλεται σε µια επαρχιακή πόλη του
Νότου για να τον βοηθήσει στην εξιχνίαση ενός ρατσιστικού εγκλήµατος.
«Μάντεψε ποιος θα 'ρθει το βράδυ» (1967) του Στάνλεϊ Κρέιµερ ο φιλελεύθερων απόψεων Σπένσερ Τρέισι
τα βρίσκει σκούρα όταν το φυλετικό πρόβληµα εισβάλλει στο δικό του σπίτι µε τη µορφή ενός νεαρού µαύρου (έστω
και πολύ µορφωµένου) που θέλει να παντρευτεί την κόρη του...
«Η ιστορία του στρατιώτη» (1984), ο Νόρµαν Τζιούισον στέφεται τη φορά αυτή στον αµερικανικό στρατό, παρουσιάζοντας το µαύρο λοχαγό τού Χάουορντ Ρόλινς να φτάνει σε µια πόλη του Νότου για να ερευνήσει τη δολοφονία
ενός µαύρου στο στράτευµα...
«Ο Μισισιπής καίγεται» (1988) του Αλαν Πάρκερ, βασισµένη σε αληθινά γεγονότα, δυο πράκτορες του FBI
(Τζιν Χάκµαν και Γουίλεµ Νταφόε) στέλνονται στην καρδιά του ρατσισµού, µια µικρή πόλη του Μισισιπή, για να διαλευκάνουν τη µυστηριώδη δολοφονία τριών πρακτόρων τους κι έρχονται αντιµέτωποι µε την Κου Κλουξ Κλαν που έχει
αναλάβει να τιµωρεί τους µαύρους (αλλά και τους συµπαθούντες) που σηκώνουν κεφάλι.
«Το στίγµα της προδοσίας» του Κώστα Γαβρά, ο ρατσισµός µεταφέρεται στο Σικάγο, όταν η Ντέµπρα Γουίνγκερ ανακαλύπτει ότι ο άντρας της είναι αναµεµειγµένος σε µια συνωµοσία ακροδεξιών λευκών εναντίον των µαύρων.
cineπαρµένος
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Ο Σκηνοθέτης που έφυγε.
Μιχάλης Κακογιάννης

5η

Ένας από τους µεγαλύτερους Έλληνες σκηνοθέτες του κινηµατογράφου
αλλά και του Θεάτρου έφυγε από κοντά µας τον µήνα που µας πέρασε και το
έτος 2011. Ταυτά για την ιστορία γιατί ο Κακογιάννης δεν ήταν µόνο ο καλλιτέχνης
που δόξασε την Ελλάδα αλλά και φιλάνθρωπος ευεργέτης ο οποίος µε τα δικά
του χρήµατα έκανε το Πολιτιστικό Κέντρο «Μιχάλη Κακογιάννη» στην οδό Πειραιώς στην Αθήνα µε αίθουσες προβολής ταινιών, Θεάτρου και διαλέξεων. Ήταν
µόνο ένας άνθρωπός, ενώ εµείς εδώ στη Λάρισα µια ολόκληρη πόλη δεν µπορούµε να κάνουµε εδώ και εκατό χρόνια τώρα το ∆ηµοτικό µας Θέατρο. Α’ ξέχασα, το κάναµε καραγιαπί που λέµε και θα είναι έτσι για καµία εκατοστή χρόνια.
Κακογιάννης λοιπόν, τον γνώρισα προσωπικά σε συνέδριο δικό µας,
των κινηµατογραφικών λεσχών. Μάλιστα φωτογραφηθήκαµε µαζί γιατί όπως µου
είπε αγαπά την Λάρισα γιατί την πόλη σας έζησε ευτυχισµένα χρόνια η Μελίνα
Μερκούρη στον πρώτο της γάµο µε τον κτηµατία Χαροκόπο. Ότι και να γράψω
για τον Κακογιάννη είναι λίγο…. Ποιος θα ξεχάσει την ταινία του «Στέλλα» το
1955 µε την όµορφη Μελίνα και τον Γιώργο Φούντα να λέει την κλασική ατάκα
«Φύγε Στέλλα, κρατάω µαχαίρι» που έµεινε στο ελληνικό λεξιλόγιο. Ας θυµηθούµε λοιπόν τις ταινίες του : «Το Κορίτσι µε τα Μαύρα» µε την περίφηµη θεατρίνα την Έλλη Λαµπέτη. Στην συνέχεια έχουµε την ταινία «Eroica” και στην συνέχεια την τραγωδία «Ηλέκτρα», που
έφτασε να αποκαλούµε τον Κακογιάννη µαθητή του Σοφοκλή. Τέτοια ήταν η εντύπωση µε το θαυµάσιο δέσιµο της αρχαίας αυτής τραγωδίας.
Ακόµη πρέπει να πούµε ότι η φιλία του µε τον αείµνηστο µεγάλο µουσικό µας Μάνο Χατζιδάκι που την µουσική
του είχε στις περισσότερες ταινίες δίνει µια φανταστική αίσθηση. Στην συνέχεια έχουµε την ταινία «Έτσι Έσβησε η Αγάπη
µας» για να φθάσουµε στην αποθέωση του σκηνοθέτη Κακογιάννη µε τον «Αλέξη Ζορµπά» το Καζαντζάκη και τον Άντονι
Κουϊν τον µεγάλο αυτόν Αµερικανό ηθοποιό, να κάνει έναν «Ζορµπά» που µιλάνε γι’ αυτόν γενιές και γενιές Ελλήνων
και ξένων, διότι η ταινία έκανε παγκόσµια καριέρα και το συρτάκι του «Ζορµπά» την Ελλάδα γνωστή σε ολόκληρο τον
κόσµο. Ακόµη και ο ίδιος ο Άντονι Κουϊν µε τόσος ταινίες στο ενεργητικό του µιλάει µε πάθος για τον ρόλο του ως «Ζορµπάς» του Καζαντζάκη.
Συνεχίζει όµως ο Κακογιάννης µε τραγωδία πάλι, τις «Τρωάδες» του Ευριπίδη, για να φτάσουµε στο 1974 και
να µας δώσει τον «Αττίλα ‘74». Ξεκουράζεται, τρόπον τινά ο σκηνοθέτης µε την ταινία «Όταν τα ψάρια βγήκαν στην στεριά» το 1976 και τον άλλο χρόνο µας δίνει άλλη µια τραγωδία, την «Ιφιγένεια». Ύστερα από χρόνια σιωπής επανέρχεται µε την ταινία του «Γλυκιά Πατρίδα», και το 1999 µας δίνει τον «Βυσσινόκηπο» του Τσέχωφ, µια αξέχαστη ταινία, ένας
φόρος τιµής για αυτό τον µεγάλο Ρώσο συγγραφέα.
Και τελείωσε την κινηµατογραφική του σταδιοδροµία µε την ταινία «Μια Ζωή Μια Εποχή» το 2001 για να ασχοληθεί µε το πολιτιστικό του κέντρο πράγµα που δεν κατάφερε κανένας να κάνει στην Ελλάδα µας που βρίσκεται ακόµη
σε πολιτιστικό Μεσαίωνα.
Μπαρµπής Βοζαλής

«Bamboozled» του Σπάικ Λι

Ίσως η πιο ανατρεπτική ταινία του Αµερικανού σκηνοθέτη Σπάικ Λι, σχετικά µε τις
φυλετικές διαφορές στις ΗΠΑ και πως αυτές θα µπορέσουν κάποια στιγµή να ξεπεραστούν.
Ο έγχρωµος σκηνοθέτης καταπιάνεται µε τους οµόφυλούς του, σε µια προσπάθεια να
καυτηριάσει τα κλισέ αλλά και τη «λευκοποίηση» των οµοεθνών του µέσα από την ιστορία
ενός µαύρου συγγραφέα-παραγωγού της τηλεόρασης που δηµιουργεί ένα τηλεοπτικό
πρόγραµµα µε λευκούς µουσικούς που υποδύονται τους µαύρους - ένα σόου, δηλαδή,
βασισµένο στις ιδέες που έχει σχηµατίσει γι' αυτούς η κοινότητα των λευκών.
Η ταινία, που δεν προβλήθηκε ποτέ στις ελληνικές αίθουσες, αποτελεί εκτός από
κοινωνική κριτική σάτιρα στα κυρίαρχα µίντια. Ένα ιλαροτραγικό σχόλιο για τη σηµερινή
κατάσταση της τηλεόρασης και τις αποκρουστικές ιδέες που προωθούν στο κοινό οι
παραγωγοί της, µε έπαθλο την τηλεθέαση.
kinimatografika.blogspot.com
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JEFF BECK

∆ΙΣΚΟΣ: BLOW BY BLOW (1975)
MΟΥΣΙΚΟ ΕΙ∆ΟΣ: Jazz fusion, instrumental rock, blues, funk.

Tον Jeff Beck, όσο παράξενο κι αν ακούγεται,τον άκουσα προσεκτικά για πρώτη φορά,
µέσα από µια συµµετοχή του στον προσωπικό δίσκο του Brian May (κιθαρίστας των
Queen) “Another World” (1998) και στο κοµµάτι µε τίτλο “The Guv’nor”, το οποίο ο Μay είχε
γράψει για τον J.Beck και τον είχε προσκαλέσει να παίξει τη lead κιθάρα. Mέχρι τότε ήξερα
λίγα πράγµατα για αυτόν. Ήξερα πως είχε περάσει από τους Yardbirds, αλλά ο 60’s ήχος
τους ήταν λίγο ελαφρύς για κάποιον σαν εµένα που στην εφηβεία του, του άρεσε πιο πολύ
το ροκ των Zeppelin στα 70’s, γι αυτό και δεν είχα δώσει περισσότερη σηµασία τότε.
Ακούγοντας όµως τη συµµετοχή του στον δίσκο του May, µου δόθηκε η ευκαιρία να
γνωρίσω καλύτερα τον µουσικό Jeff Beck.
Σύντοµα «έπεσα πάνω» στον δίσκο “Blow by Blow” , έναν δίσκο που αποτελείται από
instrumental µόνο κοµµάτια και κατά την ταπεινή µου γνώµη είναι ένα µουσικό
αριστούργηµα. Το “ Blow by Blow” κυκλοφόρησε το 1975 και µε τη συµµετοχή ανθρώπων, όπως του George Martin («o
πέµπτος» Beatle) στην παραγωγή και του Μax Middleton στα πλήκτρα δε θα µπορούσε να είναι κάτι λιγότερο. Εκτός
όµως από αυτούς, ως κερασάκι στην τούρτα (και τι κερασάκι), ο Stevie Wonder έδωσε 2 τραγούδια του στον Beck, τα
“Thelonius” & “ Cause we’ve ended as lovers”. Το δεύτερο χρήζει ειδικής µνείας , για αυτό θα ανοίξουµε µια µικρή
παρένθεση.
Το “Cause we’ve ended as lovers” είχε κυκλοφορήσει τον προηγούµενο χρόνο από την Syreeta Wright (τότε
σύζυγο του Wonder) στον δίσκο "Stevie Wonder Presents Syreeta". Πιστέψτε µε όµως πως αν ακούσετε τη διασκευή
του Beck στο κοµµάτι αυτό, θα ξεχάσετε αµέσως την πρώτη εκτέλεση.. Προσωπικά το θεωρώ ως ένα από τα καλύτερα
instrumental κοµµάτια που έχουν γραφτεί ποτέ.Με τους ήχους της κιθάρας του, του έδωσε άλλη διάσταση και ενώ η
πρώτη αυθεντική εκτέλεση είναι µια γαλήνια (ίσως και λίγο αδιάφορη) µπαλάντα, η εκδοχή του Beck είναι η σκοτεινή
αφήγηση µιας ιστορίας δύο εραστών, της οποίας γινόµαστε θεατές και καθώς προχωράει το τραγούδι , τους «βλέπουµε»
να ερωτεύονται, τους «ακούµε» να διαφωνούν και να µαλώνουν, να ξεγυµνώνονται συναισθηµατικά και στο τέλος να
χωρίζουν. Το “Blow by blow” αξίζει να βρίσκεται στη δισκοθήκη σας µόνο και µόνο για αυτό το κοµµάτι τουλάχιστον.
Με την εξαίρεση των παραπάνω 2 τραγουδιών, του πανέµορφου επίσης “Diamond Dust” του Βernie Holland και
της διασκευής του “She’s a woman” (Lennon/McCartney), τα υπόλοιπα πέντε τραγούδια είναι συνθέσεις κυρίως των
Beck/Middleton.
O Jeff Beck έχει συνεργαστεί στα 47 περίπου χρόνια της µουσικής του καριέρας µε όλον τον καλό κόσµο της
µουσικής (πάρα πολλοί για να τους αναφέρω) και το 2009 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame.
Ευάγγελος Κουδωνάς

Goodbye Lenin ... ή µήπως Στάλιν;

«Goodbye Lenin» Σκηνοθεσία: Wolfgang Becker
Μια ταινία που καταπιάνεται για πρώτη φορά, αν
και λίγο ετεροχρονισµένα, µε την περίπτωση της πρώην
Ανατολικής Γερµανίας και της πτώσης του τείχους του
Βερολίνου. Αν και η ταινία είναι µία ανάλαφρη κοµεντί και
δεν µπορεί να θεωρηθεί πολιτική ταινία µε την στενή έννοια
του όρου, αφού αντιµετωπίζει την πολιτική κατάσταση
επιφανειακά, δηµιουργούνται πολιτικές απορίες αλλά και
θίγονται κάποια ζητήµατα που πολύς κόσµος αγνοεί.
Το πρώτο µέρος της ταινίας παρουσιάζει την Ανατολική
Γερµανία του χθες: Μία χώρα που κρατά οµήρους τους
πολίτες της. Τα παιδιά από µικρή ηλικία εντάσσονται στους
"πιονέρους", την αντίστοιχη κοµµουνιστική νεολαία της Α.
Γερµανίας,
γίνονται
εντυπωσιακές
στρατιωτικές
παρελάσεις και µοιράζονται παράσηµα στους "καλύτερους
σοσιαλιστές πολίτες" (βλέπε κοµµατικά στελέχη απόλυτα
υποταγµένα στο κόµµα και την κεντρική εξουσία). Η
πρόοδος και νίκη του σοσιαλισµού εντοπίζεται στην
αποστολή του πρώτου Γερµανού κοσµοναύτη στο
σοβιετικό διαστηµικό πρόγραµµα.
Παράλληλα όποιος τολµήσει να λοξοκοιτάξει τη ∆ύση,
πόσο µάλλον να αυτοµολήσει, αλίµονο του. Ο µόνος
τρόπος που µπορεί να σωθεί η οικογένεια ενός ανθρώπου
που έφυγε στη δύση, είναι να γίνουν υπέρµαχοι του
σταλινικού καθεστώτος, να απαρνηθούν τον ίδιο τους τον
εαυτό και να γίνουν ένα από τα γρανάζια της καθεστωτικής
καταπίεσης. Σε αυτό συµβάλει ενίοτε και µια µικρή

παραµονή σε ένα ...ψυχιατρείο, όπως συνήθιζαν εκείνα τα
καθεστώτα, που ήταν κατ' όνοµα σοσιαλιστικά και στην
πράξη σταλινικά.
Ο λαός στη συνέχεια εξεγείρεται, το τείχος πέφτει
και ...Hello Capitalism! Η αντικατάσταση του σταλινισµού
από τον καπιταλισµό δίνει άλλη προοπτική στους πολίτες
της πρώην "λαϊκής δηµοκρατίας": οι πολίτες αυτοί είναι β΄
κατηγορίας, απόφοιτοι οικονοµικού πανεπιστηµίου γίνονται
ταµίες σε φαστφουντάδικα, ο κόσµος ψάχνει στα σκουπίδια
για το φαγητό της ηµέρας, η παρηγοριά των συνταξιούχων
είναι ο αλκοολισµός, η νεολαία βρίσκει µόνη διασκέδαση
τα ναρκωτικά. Το Τραµπάντ (µάρκα αυτοκινήτου), που
έπρεπε να περιµένεις 10 χρόνια από τη στιγµή που έκανες
αίτηση, αντικαθίσταται από άµεσα διαθέσιµες Μερσεντές,
BMW και Audi που κανείς βεβαίως δεν έχει τη δυνατότητα
να αγοράσει. Οι οικονοµίες µιας ζωής µετατρέπονται σε
παλιόχαρτα και τα αγάλµατα των Μαρξ, Έγκελς και Λένιν
αντικαθίστανται από σβάστικες των νεοναζί.
Το Goodbye Lenin είναι µία πολύ συµπαθητική
ταινία που κρίνει και παραλληλίζει δύο πολιτικά συστήµατα,
τον σταλινισµό και τον καπιταλισµό, εξού και η άσχηµη
κριτική που απέσπασε από τον Ο∆ΗΓΗΤΗ (της ΚΝΕ), που
εξακολουθεί µέχρι σήµερα να θεωρεί τα κράτη αυτά
παράδεισο και θεωρεί ότι η ταινία προπαγανδίζει την
σοσιαλδηµοκρατία!
Σάββας Στρούµπος
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Ένας ελεύθερος κόσµος
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Ο Κεν Λόουτς τολµάει και προσεγγίζει τον κινηµατογράφο µε τα υλικά ενός στρατευµένου-επαναστάτη καλλιτέχνη, προσφέροντάς µας ταινίες ζωντανές, παλλόµενες µες στις οποίες καταδεικνύονται µείζονα κοινωνικοπολιτικά ζητήµατα. Καλεί το θεατή µε τρόπο δυναµικό και άµεσο
να σκεφθεί πάνω σ’ αυτά, ακόµα και να πάρει µια αγωνιστική θέση απέναντι τους.
Στην ταινία “Είναι ένας ελεύθερος κόσµος”, καταπιάνεται µε το σηµαντικό πρόβληµα
εκµετάλλευσης, αποξένωσης και αποµόνωσης των οικονοµικών και πολιτικών µεταναστών στα
µεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης. Η ταινία προβάλλει µετανάστες από το Ανατολικό µπλοκ και
τον Αραβικό κόσµο στον αγώνα τους για εύρεση εργασίας, να αντιµετωπίζονται ως άψυχα εµπορεύµατα, που υποβάλλονται στις πλέον εξαντλητικές και απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.
Η απόγνωση, ο ανθρώπινος πόνος, η εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο διαπερνούν την ταινία σαν κόκκινη γραµµή. Το πρόβληµα φωτίζεται µέσα από µια ουσιαστική ταξική
προσέγγιση, η οποία προβάλλει τους σκληρούς και απάνθρωπους µηχανισµούς του καπιταλισµού, σύµφωνα µε τους οποίους άνθρωποι εκµεταλλεύονται συνανθρώπους τους που παλεύουν απεγνωσµένα να ζήσουν αξιοπρεπώς, ακριβώς για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους στενά κερδοσκοπικά συµφέροντα.
Ο Κεν Λόουτς µας εισάγει σ’ έναν κινηµατογράφο ζωντανό, που δε φοβάται να ονοµαστεί “πολιτικός”,
αναδεικνύοντας τα βασικά προβλήµατα των καταπιεζόµενων στρωµάτων των σύγχρονων πόλεων. Καλεί τον καθένα από
µας σε συστράτευση στον αγώνα για τη δηµιουργία ενός κόσµου όπου η διαφορετικότητα δε θα είναι ελάττωµα, όπου
ο καθένας θα µπορεί να ζει, να εργάζεται και να αναπτύσσεται ως οντότητα µε αξιοπρέπεια και ελευθερία...αλλά και σε
αλληλεγγύη µε τους συνανθρώπους του.

“The Day The Earth Stood Still”
«Η Μέρα που η Γη σταµάτησε».

Σάββας Στρούµπος

Βασισµένο σε ταινία του 1951, σκηνοθεσίας Robert Wise και σενάριο Edmund H. North η
οµώνυµη ταινία του 2008 προσπαθεί να αφυπνίσει οικολογικά έναν ολόκληρο πλανήτη. Είναι να
απορεί κανείς πως ένα µερικώς προσαρµοσµένο σενάριο στα σηµερινά δεδοµένα καταφέρνει να
µεταφέρει οικολογικά µηνύµατα µετά από 57 χρόνια. Φυσικά η απειλή δεν είναι πλέον τα πυρηνικά
όπλα αλλά η λανθασµένη βιοµηχανική συµπεριφορά των τελευταίων 60 χρόνων. Μόνη σταθερή
αξία η πλήρης αδιαφορία και ο εγωιστικός ανθρωποκεντρισµός.
Ένας µέτριος Keanu Reeves στο ρόλο ενός εξωγιήνου που έρχεται να µας µεταφέρει ένα απλό
µήνυµα. «∆εν µπορέσατε να προστατέψετε την ζωή σε αυτό τον πλανήτη και έτσι θα
αφανιστείτε». Απλό και ουσιώδες. Φυσικά η Αµερικανική κυβέρνηση ως εκπρόσωπος ολόκληρου
του πλανήτη αποφασίζει να τον γράψει στα παλιά της τα παπούτσια και να τον φυλακίσει. «Ίσα
µωρή χαµου…..» θα µπορούσε να απαντήσει ο φίλος εξωγιήνος που µε την βοήθεια ενός
πανύψηλου robot µας δείχνει ποιος είναι το αφεντικό. Η µουσική και η ανθρώπινη αγάπη θα τον κάνουν να αλλάξει
γνώµη και να µας δώσει µια παράταση.
Τελικά η Γη δεν σταµάτησε να κινείται. Είναι άλλωστε αδύνατο. Πολύ συχνά παρασυρµένη από την άκρως λανθασµένη ανθρωποκεντρική αντίληψη που µας θέλει κυριάρχους αυτού του κόσµου νιώθουµε ότι
όλα γίνονται για εµάς. Ο πλανήτης κινείται χαµένος µέσα στους αιώνές και η ζωή αλλάζει συνεχώς µορφές αδιαφορώντας για την ύπαρξη µας, όσο σηµαντική µπορεί εµείς εγωιστικά να την θεωρούµε.
Το µόνο που µπορεί να τρέχει ή απλά να µένει ακίνητο είναι η κοινωνία που έχουµε δηµιουργήσει. Μεταλλασσόµενη και µεταβαλλόµενη, συνήθως από πολιτικές και κοινωνικές αποφάσεις, µπορεί να τρέχει εξυµνώντας τις αρετές µια εικονικής οικονοµικής ανάπτυξής ή απλά να
µένει ακίνητη αδιαφορώντας για την οικονοµική εξαθλίωση κοινωνιών στον βωµό αυτής της εικονικής οικονοµικής πραγµατικότητας.
Και η βάση όλου αυτού του οικοδοµήµατος, ο καθένας από εµάς, ατοµικές οντότητες που
παράγουν υπηρεσίες και αγαθά για την υποστήριξη ενός συστήµατος που απέχει έτη φωτός από
τον κόσµο που µας περιβάλλει.
Παραφράζοντας τον τίτλο «Η µέρα που η Γη σταµάτησε να κινείται» σε «Η µέρα που η ανθρωπότητα σταµάτησε να κινείται», ατενίζοντας µε δέος και απορία την κοινωνία ηλιθίων που δηµιούργησε, όπου ένα παιδί υποσιτίζεται
στον ίδιο µέρος που η παιδική παχυσαρκία θεωρείται ασθένεια.
Elessar
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10 ηµέρες µε … τον Θερβάντες

Όταν η Χαρούλα µου
έκανε δώρο µια βιογραφία του
Θερβάντες (*) έκανα λάθος και
είπα απλώς ένα «ευχαριστώ».
Θεώρησα απλώς ότι είχα µια ευκαιρία να διαβάσω κάτι διαφορετικό και να θυµηθώ και τον
∆ον Κιχώτη που µικρός είχα
κάπως διαβάσει ως αναγνώστης στα πρώτα του βήµατα.
Πλέον, Χαρούλα πρέπει να πω
100 φορές ευχαριστώ για το βι-

βλίο που µου χάρισες.
Ο Θερβάντες είχε µια απίθανη και απίστευτη ιστορία και ζούσε σε µια δύσκολη εποχή που ο βιογράφος του
µας την παρουσιάζει σε όλες τις διαστάσεις της. Αναδεικνύεται µέσα στο βιβλίο το µεγαλείο του Θερβάντες ως
συγγραφέα και η τραγικότητα της ζωής του. Το βιβλίο σχολιάζει πολλές από τις βιογραφίες που έχουν γραφτεί για
τον Θερβάντες προσπαθώντας να καταρρίψει µύθους για
τη ζωή του και να αποδείξει ότι µέσα από τα µειονεκτήµατα
της προσωπικότητά του και τις δυσκολίες της ζωής
άντλησε της έµπνευση και το πάθος για να γράψει εκτός
των άλλων έργων του και τον ανεπανάληπτο και αιώνιο
∆ον Κιχώτη.
Η πολυτάραχη ζωή του Θερβάντες µε την µια
αδελφή καλόγρια και την άλλη πόρνη πολυτελείας, µε
παππού και πατέρα να µην έχουν στεριώσει πουθενά και
οικονοµικά κατεστραµµένους, είχε από την αρχή ένα
σπουδαίο χαρακτηριστικό … το πάθος για το διάβασµα!
Ότι και να έκανε στη ζωή του παράλληλα διάβαζε.
Φεύγει άρον άρον από την Ισπανία ώστε να γλυτώσει την φυλακή και πηγαίνει στο τότε κέντρο του πολιτισµού, την Ιταλία. Γνωρίζει και ζει σε όλα τα πνευµατικά και
αστικά κέντρα της Ιταλίας και παράλληλα ετοιµάζεται και
παίρνει µέρος στην ιστορική ναυµαχία της Ναυπάκτου
αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η µοίρα των λαών της Μεσογείου είναι κοινή. Στην ναυµαχία χάνει το αριστερό του
χέρι. Παρεµπιπτόντως, στην Ιταλία µάλλον απόκτησε ένα
παιδί το οποίο εγκατέλειψε στη µητέρα του χωρίς σκέψη
και αναστολές για να συνεχίσει την τραγική και πολύπαθη
ζωή του. Συνεχίζει τη ζωή του στις γαλέρες ώσπου πειρα-

Ελληνικές ταινίες µε θέµατα ρατσισµού

2002.

Οι απ’ εκεί: Μαρία Μαυρικίου, 2001.
Το σχολείο: Μαριάννα Οικονόµου, 2001.
Lilly’s story: Ροβήρος Μανθούλης, 2002.
Το τραγούδι της ζωής: Τώνης Λυκουρέσης,

Ο δρόµος προς τη δύση: Κυριάκος Κατζουράκης, 2003.
Η σφαγή του κόκορα: Ανδρέας Πάντζης, 1995.
Μιρουπάφσιµ: Χρήστος Βούπουρας- Γιώργος
Κόρρας, 1997.
Από την άκρη της πόλης: Κωνσταντίνος Γιάνναρης, 1998.
Το καναρινί ποδήλατο: ∆ηµήτρης Σταύρακας,
1999.
Κλειστοί δρόµοι: Σταύρος Ιωάννου, 2000.
Κοράκια (Το παράπονο του νεκροταφείου):

τές τον φυλακίζουν στο Αλγέρι ζητώντας λεφτά για να τον
ελευθερώσουν. Για πέντε χρόνια διακινδύνευσε πολλές
φορές την ζωή του προσπαθώντας να δραπετεύσει. Τον
απελευθερώνουν µετά από αγώνα και αγωνία µοναχοί
από την Ισπανία µε λεφτά που µάζεψε η πόρνη αδελφή
του.
Στην Ισπανία και πάλι φτωχός είπε να φτιάξει τη
ζωή του και γίνεται φοροεισπράκτορας του βασιλιά για τις
ανάγκες του πολέµου µε την Αγγλία. Όσο πέτυχε ο βασιλιάς να νικήσει την Αγγλία, τόσο πέτυχε ο Θερβάντες να
φτιάξει τη ζωή του. Κατηγορείται για διασπάθιση δηµοσίου
χρήµατος ενώ τα λεφτά τα είχαν φάει άλλοι και ο ίδιος παραµένει φτωχός, αποτυχηµένος οικονοµικά και φυλακίζεται
κιόλας. Επιτέλους … είχε έρθει η ώρα για τον ∆ον Κιχώτη!
Όπως λέει και ο συγγραφέας, απέτυχε να βγάλει
λεφτά µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και το µόνο που του
έµεινε ήταν να προσπαθήσει να βγάλει λεφτά γράφοντας
και πουλώντας µυθιστορήµατα. Ο Θερβάντες για αυτό
ήταν γεννηµένος και κακώς αντιστέκονταν στη µοίρα του
τόσα χρόνια. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια διάβαζε, έγραφε
και είχε εκδώσει και κάποια πράγµατα αξιόλογα. Αλλά
έπρεπε να πάει φυλακή στη χώρα του για να στρωθεί αποκλειστικά στη συγγραφή
και να καταλάβει ότι ήταν µάταιο για εκείνον να κυνηγάει τη ζωή που θα του έδινε
πλούτη – ή έστω κάποιες ανέσεις που από µικρό παιδί δεν
τις είχε. Έπρεπε να καταλήξει στη φυλακή για να σταµατήσει να κυνηγά να φτιάξει τη ζωή του στα πλαίσια της τότε
κοινωνίας και να καταλάβει ότι η µοίρα του ήταν να ζήσει
αιώνια µέσα από τον ∆ον Κιχώτη.
Αλλά όλα αυτά που έζησε και βίωσε µε πάθος, τα
σωστά του και τα µεγάλα του λάθη στη ζωή, του έδωσαν
έµπνευση για το απόλυτο µυθιστόρηµα του ∆ον Κιχώτη.
Όλα αυτά για τον πρώτο τόµο του µυθιστορήµατος.
Για την πορεία του Θερβάντες προς τον δεύτερο
τόµο που είναι συναρπαστική, θα τα πούµε στον επόµενο
cineπαρµένο. Πάντως, µόνο για τον Θερβάντες αξίζει κανείς να πάει να µάθει Ισπανικά.
(*) ΑΝΤΡΕΣ ΤΡΑΠΙΕΓΙΟ «ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ, ο συγγραφέας
πίσω από τον ήρωα», εκδόσεις Μεταίχµιο.
Θεόφιλος

Τάκης Σπετσιώτης, 1991.
Βερύκοκκα στο καλάθι: Τάκης Τουλιάτος, 1992.
Απ’ το χιόνι: Σωτήρης Γκορίτσας, 1993.
Πολίτικη Κουζίνα: Τάσος Μπουλµέτης, 2003.
Νύφες: Παντελής Βούλγαρης, 2004.
Θεόδωρος Αγγελόπουλος
Αναπαράσταση, Ταξίδι στα Κύθηρα, Το Βλέµµα του Οδυσσέα, Αιωνιότητα και µια µέρα, Λιβάδι που δακρύζει
Αλέξανδρος και Αϊσέ: ∆ηµήτρης Κολλάτος, 2001.
Και το τρένο πάει στον ουρανό: Γιάννης Ιωάννου, 2001.
Βαλκανιζατέρ: Σωτήρης Γκορίτσας, 1997.
Σινασός-Τοπογραφία της µνήµης: Τίµων Κουλµάσης & Ηρώ Σιαφλιάκη, 1997.
Ο 7ος ήλιος του έρωτα: Βαγγέλης Σερντάρης,
2001.
Χορεύοντας µε το Raidel-El Vecino Cubano:
Αλέξης Τσάφας, 2002
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«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ»

Φθινοπωρινό µου ηµερολόγιο,
Καλώς σε βρήκα! Αρχές
Σεπτέµβρη και κάνω ό,τι
µπορώ για να κρατήσω λίγο
ακόµη το καλοκαίρι ζωντανό(σε πείσµα όσων θέλουν ντε και καλά να µε
βάλουν σε χειµερινή διάθεση). Μπάνιο στις υπέροχες
Σεπτεµβριανές θάλασσες,
ωράριο ολίγον τι χαλαρό,
αταξία στο µυαλό είναι η δική µου αντίσταση στην «καλό
χειµώνα» διάθεση που κυκλοφορεί και κολλάει σαν επιδηµία.
Ξεµύτισα ο καηµένος το πρωί εµφορούµενος από
την προαναφερθείσα διάθεση και έπεσα θαρρείς πάνω
στις ορδές του Αννίβα! Μποτιλιάρισµα που είχα να δω από
την άνοιξη, κλάξον, εξατµίσεις, επικίνδυνοι ελιγµοί και φάτσες άγριες, βαµµένες στα χρώµατα του πολέµου που ξεκινά κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Με βήµα γοργό κρύφτηκα
στο καβούκι µου κι ήρθα να σου τα πω, όσο ακόµα είµαι
χαλαρός…
Είπα για αντίσταση και θυµήθηκα τους «αγανακτισµένους». Σου’ χα πει πως θα αναφερθώ σ’ αυτούς διεξοδικά την επόµενη φορά, αλλά απαξιώ. ∆εν θα σε ζαλίσω
µε ένα θέµα που µάλλον(όπως περιµέναµε κάποιοι) έχει
ήδη ατονήσει. Μόνο αν η λαϊκή οργή γίνει πράγµατι ορµητικό ποτάµι, θα το πιάσω το θέµα, το υποσχέθηκα στον
εαυτό µου, όσο κι αν µε γαργαλάει το χέρι να τα γράψω
ένα χεράκι…
Στο µεταξύ οι ταγοί του (ο Θεός να το κάνει) ποδοσφαίρου µας, µας χάρισαν στιγµές απείρου κάλλους, τέτοιες που µας κάνανε να κρατάµε τις ευτραφείς κοιλιές µας
απ’ τα γέλια. Εξαγγελίες για κάθαρση, τιµωρία των υπευθύνων, υποβιβασµός όσων εµπλέκονται σε στηµένα µατς
κι άλλα πετυχηµένα που και σεναριογράφος κωµικής σειράς δεν θα τολµούσε να γράψει. Όχι ότι µου κάνει εντύπωση, αλλά µε πείραξε απλά η ξετσιπωσιά, το απύθµενο
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θράσος και η υποκρισία. ∆εν µπορεί ο καρπαζοεισπράκτορας να αρχίσει τις σφαλιάρες, θα γελάσει ακόµα και το
παρδαλό κατσίκι!
Ακούς ότι ξεκινάει πόλεµος. Βλέπεις τα δυο αντιµαχόµενα στρατόπεδα, ακούς τα ονόµατα που τα απαρτίζουν και βλέπεις τις φάτσες τους. Απ’ τη µια, άνθρωποι που
θυµίζουν µέλη της camorra, που θα ‘παιζαν πολύ πειστικά
ρολάκι στο «νονό» του Κόπολα κι απ’ την άλλη κάτι τύπους
σαν τον ∆ον Κιχώτη και τον Σάντσο Πάντσα να εφορµούν
κατά των ανεµόµυλων(τους φέρνουν και σε µέγεθος όσο
να ‘ναι). Έχεις αµφιβολίες για την έκβαση της µάχης;
Νοµιµοποίηση αυθαιρέτων: η κυβέρνηση θα εισπράξει έσοδα από παράνοµες δραστηριότητες, τα εγγράφει στον προϋπολογισµό, τα διαφηµίζει και προς τα
έξω! Έχει όραµα για τον τόπο και προγραµµατισµό, είναι
µεθοδική και εργατική, ξέρω, ξέρω! Αν αρχίσω να πουλάω
ναρκωτικά και όπλα και δηλώσω τα εισπραχθέντα, θα έχω
πρόβληµα; Κάτι για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, το ‘χει ακουστά; Κι αν τη ρωτήσουν,
πόθεν έσχες, τι θα πει; Νοµιµοποίησα παράνοµα κτίσµατα;
Με κάτι τέτοιες αλχηµείες φτάσαµε στο σηµείο να πηγαίνεις σε παραθαλάσσιο οικισµό και να µη βλέπεις θάλασσα,
αφού όλα ήτανε φραγµένα µέχρι την άµµο. Και µάλιστα µε
την ανοχή του δηµάρχου ο οποίος µένει ακριβώς απέναντι
από την χτισµένη και καταπατηµένη ακτή και φαντάζοµαι
καµαρώνει για την ανάπτυξη της περιοχής! Ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες; Τα ψηφαλάκια να ‘ναι καλά. Στο κάτω
κάτω, όλοι στην εν λόγω περιοχή έχουν τελικά ιδιωτική παραλία. Από ενοικιαζόµενα και ταβέρνες µέχρι…περίπτερο!!!
Πριν σ’ αφήσω να σου ευχηθώ καλή σχολική χρονιά µε
φωτοτυπίες και dvd αντί για βιβλία και δασκάλους αποσπασµένους να ξύνουν τα απαυτά τους οπουδήποτε
αλλού, εκτός από τις σχολικές αίθουσες. Και οι συνδικαλιστές να ζητάνε προσλήψεις αντί να καταργηθούν οι αποσπάσεις και άπαντες οι αποσπασµένοι να µπουν στην
αίθουσα και επιτέλους να διδάξουν! Ζήτω η µεταρρύθµιση
στη παιδεία!
Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά…
Μ. Σίµος

“Σκηνοβάτες”

Φέτος, είναι η πρώτη φορά που παρακολούθησα ελάχιστες θεατρικές παραστάσεις λόγω πατρότητος-για την ακρίβεια είδα µόνο µία(αιδώς, ∆ιάτορε για να διασκευάσουµε λίγο τη γνωστή ρήση)- την παράσταση «Σκηνοβάτες» και φαίνεται ότι ο
θεός ∆ιόνυσος µε λυπήθηκε και φρόντισε να µε αποζηµιώσει προσφέροντάς µου µία
άρτια παράσταση. Την παράσταση ανέβαζε το Εθνικό, άρα αυτό και µόνο αποτελούσε
εχέγγυο για µια καλή και προσεγµένη δουλειά.
Το θέµα της παράστασης ήταν η διαδροµή του θεάτρου ανά τους αιώνες..
Τρία µπουλούκια επιδίδονται σε έναν άτυπο διαγωνισµό για το ποιος είναι ο καλύτερος θίασος, το δε ρεπερτόριό τους περιλαµβάνει έργα από αρχαία τραγωδία µέχρι
Σαίξπηρ, πραγµατεύεται δηλαδή το θεατρικό διηνεκές. Μεστός λόγος, πολύ καλό επιτελείο ηθοποιών µε το Νίκο Κουρή
να ξεχωρίζει ιδιαιτέρως, διεισδυτική σκηνοθεσία, άριστη παράσταση.
Οι παραστάσεις του Εθνικού ανέκαθεν µου άρεσαν και πάντα ήταν πρώτες στην προτίµησή µου. Το Εθνικό
πάντα επέλεγε ότι καλύτερο σε ηθοποιούς, σκηνοθέτες, τεχνικό προσωπικό. ∆ιέθετε χρήµα(απαραίτητο για να έχεις καλό
αποτέλεσµα), τεχνογνωσία, πλούσιο βεστιάριο(20.000 κοστούµια), εµπεριστατωµένο αρχείο, γενικά έχει όλες τις εγγυήσεις για άριστες θεατρικές παραστάσεις.
Το επόµενο καλοκαίρι, που θα ’χει µεγαλώσει λίγο ο γιος µου, υποσχέθηκα στον εαυτό µου ότι θα δω περισσότερο θέατρο για να ρεφάρω για τη φετινή θεατρκή αποχή. Θα έχω µάλιστα και πολύ καλή παρέα …
∆ιάτοRος
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Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας
εσ
(19 µε 24 Σεπτεµβρίου 2011)
Φ

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας ξεκίνησε το 1978 ως
πρωτοβουλία της Κινηµατογραφικής Λέσχης της ∆ράµας. Η ανταπόκριση τόσο των κινηµατογραφιστών όσο και του κοινού ήταν µεγάλη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του. Έπειτα από µερικά χρόνια, το Φεστιβάλ υιοθετήθηκε από τον ∆ήµο της
∆ράµας και στα µέσα της δεκαετίας του 80’ από την Πολιτεία.
Η πορεία του θεσµού έδειξε την επιτακτική ανάγκη της ύπαρξης ενός
χώρου παρουσίασης και προβολής της ταινίας µικρού µήκους ως αυτοτελούς καλλιτεχνικής έκφρασης. Η πείρα του παρελθόντος βοήθησε στην βελτίωση των συνθηκών
διεξαγωγής του Φεστιβάλ.
Τα τελευταία χρόνια, το Φεστιβάλ ∆ράµας έχει καθιερωθεί στη συνείδηση τόσο του κινηµατογραφικού κόσµου όσο και στη συνείδηση του κοινού, ως ο
χώρος ανάδειξης των κινηµατογραφικών ταινιών µικρού µήκους, ως ο χώρος παρουσίασης όλων αυτών που θα αποτελέσουν ή θα συµπληρώσουν στο µέλλον ένα βασικό
κοµµάτι του πολιτισµού µας. ….
Η ζεστή φιλοξενία των κατοίκων της όµορφης ∆ράµας, που αγκάλιασαν το θεσµό από την πρώτη στιγµή, το φιλικό περιβάλλον και η επαφή ανάµεσα σε
καλλιτέχνες από διάφορα µέρη του κόσµου, συντελούν στη δηµιουργία µιας ξεχωριστής ατµόσφαιρας, όπου το σηµαντικό δεν είναι τόσο η βράβευση, όσο η συµµετοχή
και η επαφή µε οµοτέχνους. Το Φεστιβάλ δίνει ιδιαίτερη σηµασία όχι µόνο στην προβολή των ταινιών αλλά και στην δηµιουργία φιλικής ατµόσφαιρας. Θεωρεί πως οι καλλιτέχνες δεν είναι αποκοµµένοι από τον κόσµο αλλά ζουν, αναπνέουν και πρέπει να διασκεδάσουν… Αυτό δεν είναι άλλωστε και ο κινηµατογράφος; ….
Το Φεστιβάλ έρχεται σε επαφή µε άλλα αντίστοιχα ∆ιεθνή Φεστιβάλ, καλεί ανθρώπους του διεθνούς κινηµατογράφου, οι οποίοι µεταδίδουν την γνώση και την πείρα τους στους νέους κινηµατογραφιστές, διοργανώνει αφιερώµατα
σε διεθνείς κινηµατογραφίες, ανοίγοντας έτσι το δρόµο για καλλιτεχνική ενηµέρωση αλλά και στην αναγκαία κρίση και
σύγκριση.
Έτσι, σήµερα πλέον το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας, τόσο το ∆ιεθνές όσο και το Ελληνικό, έχει
εξελιχθεί σε έναν πολιτιστικό οργανισµό, τόσο εθνικής όσο και διεθνούς εµβέλειας.
www.dramafilmfestival.gr
ήµασταν εκεί ………… cineπαρµένος

Γύρος του θανάτου

Από πιτσιρικάς θυµάµαι, περίµενα µε αγωνία πότε το ηµερολόγιο θα δείξει
24 του Σεπτέµβρη για το παζάρι της Λαρίσης, όχι τόσο για το χαλβά, τα κάστανα, και
τα παιχνίδια όσο για το γύρο του θανάτου και συγκεκριµένα το ακροβατικό συγκρότηµα του Βερούτη. Ο Βερούτης στα παιδικά µου µάτια φάνταζε µια µορφή µυθική,
ψηλός, µε κοτσίδα, ντυµένος µε µαύρο δερµάτινο παντελόνι και γιλέκο, βλέµµα που
εξέπεµπε κίνδυνο και ρίσκο, µπρατσαράς,«τυπάς».
Μόλις πλησίαζα, µαζί µε τον πατέρα µου, τον τεράστιο κύλινδρο µε τα φώτα,
άκουγα τον Βερούτη, σε ρόλο κράχτη, να καλεί τον κόσµο από µικροφώνου και το
υπόλοιπο τιµ να επιδίδεται σε σούζες, προϊδεάζοντάς τον για τη συνέχεια εντός του
κυλίνδρου. Όταν περνούσα µέσα η καρδιά µου πήγαινε να σπάσει, εκκρίνοντας περισσή αδρεναλίνη, λες και συµµετείχα κι εγώ στα ακροβατικά. Φυσικά, τα πιο επικίνδυνα νούµερα και το περιβόητο «σάλτο µορτάλε», δηλαδή το πήδηµα του θανάτου, το έκανε ο Βερούτης, ο δάσκαλος, ο παππούς και όχι οι νεότεροι ακροβάτες. Το θέαµα διαρκούσε
πάντα 8 λεπτά(το µετρούσα µε το ρολόι) αλλά η χρονική διάρκεια που διαρκούσε το αποτύπωµα που άφηνε στην νεανική µου καρδιά διαρκούσε µέχρι τον επόµενο Σεπτέµβρη που θα τον ξανάβλεπα…
Από φέτος που έγινα πατέρας θα έχω παρέα τον γιο µου, περνώντας έτσι στην τρίτη γενιά πωρωµένων θεατών του γύρου του θανάτου. Ο Βερούτης παραµένει εκεί, µε τα χρόνια να έχουν περάσει και να έχει µία µικράν κάµψη
λόγω της πολυετούς δράσεώς του αλλά παραµένοντας ο ίδιος ριψοκίνδυνος τυπάς…
∆ιάτοRος
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Παράσταση στο θέατρο «Καλοκαιρινή Βεράντα»
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Στα πλαίσια µιας βαβούρας από τις φωνές 8 µικρών παιδιών σε µια βεράντα
στον Αγιόκαµπο και µε µια µπύρα στο χέρι, µπαίνω στο κέντρο του όµορφου χάους τους
και φωνάζω : «Τώρα θα παίξουµε θέατρο!».
Όλοι έµειναν κόκαλο και αµέσως µετά ξέσπασαν σε φωνές ενθουσιασµού πιο
έντονες από πριν. Τα πιτσιρίκια ήταν από 2 έως 7 ετών. Τα µεγάλα αναρωτήθηκαν «και
τώρα τι θα κάνουµε, δηλαδή;». Τους είπα να διαλέξουν ποιο παραµύθι θα παίξουµε και
σε λίγα δευτερόλεπτα µου είπαν 20 τίτλους από παραµύθια. Αποφάσισα να διαλέξω εγώ
και είπα να ανεβάσουµε στη σκηνή το παραµύθι «Ο λύκος και τα 3 γουρουνάκια».
Σε τρία από τα κορίτσια έδωσα ως ρόλο τα 3 γουρουνάκια, µαµά γουρουνίτσα έκανα το
µεγαλύτερο κορίτσι, λύκο έκανα το ένα µεγάλο αγοράκι και το άλλο µεγάλο αγοράκι της παρέας το έχρησα βοηθό µου
προσφέροντάς του µια θέση δίπλα µου, γιατί ήξερε τους διαλόγους του παραµυθιού καλύτερα από όλους και είχε
άποψη και για τα σκηνικά. Στα δύο µικρότερα κοριτσάκια έδωσα το ρόλο των θεατών και τους είπα ότι έπρεπε να κάνουν δυνατά παλαµάκια για να δίνουν θάρρος στους ηθοποιούς. Έτσι ήταν όλοι ευχαριστηµένοι και ενθουσιασµένοι θα
έλεγα αλλά κυρίως προσηλωµένοι στην απόδοση του ρόλου τους.
Κάναµε ένα πρόχειρο σκηνικό και η παράσταση ανέβηκε επί σκηνής του θεάτρου «καλοκαιρινή βεράντα». Οι
ηθοποιοί τα πήγαν άψογα και µε κέφι και γέλια ολοκλήρωσαν την παράσταση. Όλοι ήταν χαρούµε και υπερήφανοι και
το χειροκρότηµα του κοινού δυνατό. Στο τέλος είπα στο κοινό να χειροκροτήσει και τον βοηθό µου που του ευχήθηκα
να γίνει ένας καλός σκηνοθέτης κάποτε αν το θελήσει.
Όλη η διαδικασία κράτησε περίπου 45 λεπτά χαρούµενης βαβούρας, µε γέλια και πειράγµατα, σκηνοθετικές
προτάσεις και παρεµβάσεις κάθε είδους από τα πιτσιρίκια και βέβαια χειροκροτήµατα κι ενθουσιασµό.
Η Αφροδίτη χειροκρότησε µε πάθος και το βράδυ πριν κοιµηθεί είπε για πρώτη φορά στη ζωή της τη λέξη «θέατρο».
Θεόφιλος
Είσαι πολύ µίζερος και µάλλον ένας από τους πιο
αγενείς ανθρώπους που έχω συναντήσει! Όταν σε πλησιάζω, γυρίζεις την πλάτη και υποκρίνεσαι ότι δεν είµαι
εκεί, µέχρι να νιώσεις εσύ έτοιµος να µε αντιµετωπίσεις.
Προσπάθησα χιλιάδες φορές να σε κάνω να χαµογελάσεις κι εσύ άλλες τόσες να µην το κάνεις.
Τρέµω τώρα τη στιγµή που θα σε αντιµετωπίσω. Προσπάθησα ακόµη να έρθω άλλη ώρα αλλά εσύ είσαι εκεί
όλες τις ώρες.
Το σκληρό και ατσάλινο πρόσωπό σου παραµένει ανέγγιχτο και στιφό όλες τις µέρες, όλες τις ώρες και
όλες τις εποχές. Ένα "ωραία µέρα σήµερα'' µετατρέπεται
σε γκρίνια.
Το ''Γεια σου, τι κάνεις;'' πάντα ανταποδίδεται µ'
ένα "Τα ίδια".
Έχω παραιτηθεί από σένα, είµαι θυµωµένος µαζί
σου, σκέφτηκα ακόµη να παραπονεθώ στον διευθυντή για
σένα αλλά συγκρατήθηκα και δεν το έκανα.
Μια µέρα όµως έπιασα τον εαυτό µου να συµπεριφέρεται όπως εσύ και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να
το σταµατήσω. Αποφάσισα τελικά και κατάλαβα το γεγονός ότι, είσαι αυτός που είσαι και δε µπορώ να σε αλλάξω.
Είσαι κοµµάτι της ζωής µου και πρέπει να ζήσω µ' αυτό,
τα κατάφερες!
Τη µία µέρα που επέτρεψα στον εαυτό µου να
ανταποδώσει το κενό, την αγενή συµπεριφορά, άσχηµη
στάση και σιωπηρή αντιµετώπιση, είπες κάτι. Με ρώτησες: "Είσαι καλά;" Έµεινα αποσβολωµένος! Ένιωσα το
θυµό να µε συνεπαίρνει επειδή ρώτησες.
"Είµαι καλά;" Είπα µε δισπιστία.

"Ναι" απάντησες, "συνήθως είσαι τόσο ζωηρός και χαρούµενος".
Έµεινα έκπληκτος και ανήµπορος να καταλάβω
τι συνέβαινε...
Με κοίταξες τότε και είπες: "Βασίζοµαι σε σένα να
µε κάνεις να χαρώ λίγο κάθε φορά που έρχεσαι. ∆ουλεύω
3 δουλειές, οι λογαριασµοί συσσωρεύονται, τα παιδιά µου
χρειάζονται ρούχα για το σχολείο, η γυναίκα µου µε παράτησε και 3 βδοµάδες µετά έµαθα ότι έχω καρκίνο".
Έµεινα άναυδος!!!
"και σήµερα έρχεσαι κι εσύ µ' αυτή τη συµπεριφορά", µου
είπε. Ζήτησα συγγνώµη
Ποτέ δε σκέφτηκα ότι είσαι κάτι πολύ περισσότερο από ένας υπάλληλος. Ποτέ δεν προσπάθησα να καταλάβω ότι πίσω απ' αυτό το πρόσωπο υπήρχε
προσωπικός πόνος, προβλήµατα ζωής και απώλεια.
Οπωσδήποτε θα έπρεπε να διαχωρίζεις δουλειά
και προσωπικά αλλά καµιά φορά η ζωή σε ''σκάβει'' βαθιά,
σε πληγώνει και καταλήγεις να νιώθεις σαν να φοράς ένα
πανάσχηµο ρούχο, που σου κάνει και είναι στο νούµερό
σου αλλά κανείς δε θέλει να το βλέπει!
Ξέροντας τώρα πόσο δύσκολη είναι η ζωή σου
θα προσπαθήσω να σε βλέπω µέσα από τα µάτια της
αγάπης.
Η αγάπη είναι κάτι παραπάνω από ροµαντισµός.
Η αγάπη είναι συµπονετική, συγχωρεί, βλέπει πέρα από
τον πόνο.
"Σήµερα έµαθα να σ' αγαπώ''
αναδηµοσίευση απο το blog "success and wisdom"

Φρέσκο, φρέσκο και γίνεται ...χαµός!
"Τηλεφωνήµατα στα Ελληνικά Ταχυδροµεία καταγγέλλουν ότι τα γραµµατόσηµα µε το πρόσωπο του Γ.
Παπανδρέου δεν κολλάνε στους φακέλους.

Κάποιοι µίλησαν για προβοκάτσια κατά του πρωθυπουργού και τα ΕΛΤΑ έκαναν άµεσα έρευνα. Το πόρισµα κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι ...
τα γραµµατόσηµα δεν κολλάνε διότι οι πολίτες φτύνουν από την µπροστινή πλευρά κι όχι από
πίσω..."

65 χρόνια από τη γέννηση του Freddie Mercury. Αναρωτιέµαι
πόσα έχασε η µουσική µε την απώλεια του µεγαλύτερου ταλέντου
της ever(υποκειµενισµός, εντάξει), ειδικά βλέποντας τους δεινόσαυρους Stones να θεωρούνται από ειδικούς (τροµάρα τους)
ότι ακόµη «τα σπάνε».
Μ. Σίµος

Ελάτε
στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ στην κεντρική πλατεία
στα τέλη Σεπτεµβρίου. Ο
cineπαρµένος θα είναι εκεί µε κάµερα και θα έχει και προβολές.
Θεόφιλος

Βενιζέλος, Μπαγκαλός και λοιποί παχύσαρκοι. Ποίο είναι το τέλος για τα
κινητά σας τετραγωνικά; Αν δεν πληρώσετε θα σας κόψουµε το φαϊ.
elessar
Όποιος
πολιτικός πεθαίνει θάβεται
µε δηµόσια δαπάνη, δηλαδή µας
αποµυζούν και ζωντανοί και πεθαµένοι.
∆ιάτοRος

Το µαύρισµα των πολιτικών το 15Αύγουστο, ήταν από το solarium
στα
γραφεία
όπου
ξεκαλοκαίριασαν;;;
Μ. Σίµος
Πολλές ευχές στον σκηνοθέτη και φίλο Μάκη για το νέο µέλος
της οικογένειας. Ίσως ένας νέος Κόπολα µόλις γεννήθηκε.
elessar
Η ∆.Ε.Θ θα έπρεπε να
µετονοµαστεί στο ∆.Ε.Μ. (∆)εν
(Ε)χει άλλο (Μ)πάρπα.
elessar

Καηµένη ΠΑΣΠ και ∆ΑΠ
σας πρόδωσαν οι παππούδες σας. Πάντα πελάτες ήσασταν για εκείνους! ∆εν µας
ακούγατε όµως.
Θεόφιλος

Εξίσωση για δυνατούς
λύτες. Ένα εκατοµµύριο δηµόσιοι
υπάλληλοι ταλαιπωρούν δέκα εκατοµµύρια Έλληνες, κατά τον Λοβέρδο. 300 βολευτές πόσο κόσµο
ταλαιπωρούν;
∆ιάτοRος

Ωραίο
το ανατολικό 2ο πόδι
της Χαλκιδικής, αλλά τόση
ελεύθερη κατασκήνωση –στην κυριολεξία χέστα κι άστα- σε κάνει
να εκτιµάς τα δικά µας παράλια!
Μ. Σίµος

Κι όµως κάποιοι έριξαν
λεφτά στο Χρηµατιστήριο τον Ιούνιο γιατί ήταν στα χαµηλά. ∆ιαβάστε καµιά αριστερή εφηµερίδα και
απαλλαχθείτε από τη γάγγραινα
του Χρηµατιστηρίου, επιτέλους!
Θεόφιλος

Ο
ΓΑΠ πιστεύει πως ο εργάτης
δεν προστατεύεται από τις συλλογικές
συµβάσεις και πως οι επιχειρησιακές είναι
ότι καλύτερο θα µπορούσε να του συµβεί. Κάποιος πρέπει να του πει να βγει από την εικονική πραγµατικότητα που ζει.
elessar

Από
τη µία
λένε ότι
οι νέοι πρέπει να είναι ενεργοί και δραστήριοι και
να συµµετέχουν σε ότι αφορά την ζωή τους και από την
άλλη τους πετάν από τη ∆ιοίκηση των πανεπιστηµίων γιατί
πλέον τους θεωρούν πελάτες και όχι συµµέτοχους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τι υποκρισία!
Θεόφιλος

