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Κώστας Γαβράς

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν



2η
Σε

π
τέ

μβ
ρι

ος
 2

01
4

Τε
ύχ

ος
 5

1
Εκδότης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας
«Cineπαρμένος»

Αρθρογράφοι
Μπαρμπής Βοζαλής
Παπαγεωργίου Θεόφιλος
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Σημεία Διανομής
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
ΤΕΙ Λάρισας

(Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων)
STAGE

(Ήρας και Φιλίππου 8)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
Μέθεξις

(Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23)
“Μύλος”
Θερινός Κινηματογράφος
Victoria
Κινηματογράφος

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

Τα άρθρα του τεύχος εκφράζουν τις
προσωπικές απόψεις των αρθογράφων του
και με κανένα τρόπο την επίσημη άποψη
του εντύπου «Cineparmenos».

The Equalizer
Σκηνοθεσία: Antoine Fuqua

Πρωταγωνιστές: Denzel Washington, Marton Csokas,
Chloë Grace Moretz, David Harbour

Fury
Σκηνοθεσία: David Ayer

Πρωταγωνιστές: Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman,
Michael Peña

Interstellar
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan

Πρωταγωνιστές: Matthew McConaughey, Anne Hathaway,
Jessica Chastain, Bill Irwin

Dumb and Dumber To
Σκηνοθεσία: Bobby Farrelly | Peter Farrelly

Πρωταγωνιστές: Jim Carrey, Jeff Daniels, Laurie Holden,
Angela Kerecz

The Hunger Games: Mockingjay - Part 1
Σκηνοθεσία: Francis Lawrence

Πρωταγωνιστές: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth, Woody Harrelson

Μερικές από τις ταινίες είτε προβάλλονται
αυτές τις ημέρες στους κινηματογράφους,

είτε πρόκειται να έρθουν προσεχώς, είτε
αξίζει πραγματικά να τις περιμένετε

Άρθρα Τεύχους

• Το Cineπαρμενο Δίκτυο. Ανταποκρίσεις και Κινηματογραφικά Δρώμενα
• Βενετία, 71ο κινηματογραφικό φεστιβάλ
• «Ο Θεός μαζί της» του Στούαρτ Μέρντοκ (2014)
• September Blue
• Βραδία του Ερευνητή 2014 στη Λάρισα
• Κώστας Γαβράς. Ο Σκηνοθέτης του Πολιτικού Κινηματογράφου
• Αθήνα 2004 Α.Ε. ... 10 χρόνια μετά 
• Το Ταξίδι μας με το Θερινό Κινηματογράφο
• «Το Ημερολόγιο ενός Τρελού»
• Η «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη. Υποψήφια για Όσκαρ
• Της Λαρίσης το παζάρι
• Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου
• Νέο τραγούδι για τον Στέλιο Καζαντζίδη
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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

The Matrix Revolutions (2003)
Σκηνοθεσία: The Wachowski Brothers, The Wachowski Brothers

Πρωταγωνιστές: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving

Βασισμένο σε μια ιδέα από την επιτυχημένη αμερικάνικη τηλεοπτική σείρα «Big Bang Theory», μερικές
από τις ταινίες που «σκότωσαν» το franchise τους.

Νέα

Το Cineπαρμενο Δίκτυο
Ανταποκρίσεις και Κινηματογραφικά Δρώμενα

(Εθνικό, Παμβαλκανικό και Διεθνές δίκτυο)

Για δέκα και πλέον χρόνια έχουμε επαφές σκόρπιες με ανθρώπους που αγα-
πούν τον κινηματογράφο σε όλον τον κόσμο. Οι επαφές ήταν τυχαίες μέσω

διαδικτύου, χωρίς συνοχή ή συνέχεια και αφορούσαν κινηματογραφικά νέα ή
κριτικές με διάφορες αφορμές που περιελάμβαναν κινηματογραφικά δρώμενα. 

Σε εθνικό δίκτυο, σε πολλές πόλεις, λόγω της δημιουργίας πολλών κι-
νηματογραφικών εκδηλώσεων τα τελευταία δέκα χρόνια, έχουμε μιλήσει με πολ-
λούς και κατά καιρούς μάς έχουν στείλει άρθρα ή και ταινίες ή και προτάσεις
συνεργασίας, που άλλες υλοποιήθηκαν και άλλες όχι. Τα χρόνια που έρχονται
αναμένεται μια έκρηξη από κινηματογραφικές δημιουργίες σε εθνικό δίκτυο ως
αποτέλεσμα της μέχρι τώρα … σποράς. Μπορεί η ποιότητα μερικές φορές να
είναι χαμηλή και άλλες μπορεί να μας εκπλήξει η ποιότητα ομάδων αγνώστων
μέχρι σήμερα. Σίγουρο είναι ότι ο κινηματογραφικός πλούτος σε εθνικό πλαίσιο τώρα αναπτύσσεται και δίνει νέους και
πολλούς καρπούς. 

Σε βαλκανικό δίκτυο έχουμε λάβει προσκλήσεις τα τελευταία δέκα χρόνια από διάφορες πόλεις να πάμε να πα-
ρακολουθήσουμε τοπικά φεστιβάλ (όχι μόνο κινηματογραφικά) χωρίς να έχουμε μέχρι τώρα καταφέρει να παραβρε-
θούμε. Μας έχουν στείλει δελτία τύπου και από ταινίες νέες που δεν προβλήθηκαν ποτέ στην Ελλάδα και που τα χάσαμε
και εμείς … στη μετάφραση. Σε όλες τις μεγάλες πόλεις των Βαλκανίων υπάρχουν κινηματογραφικές ομάδες και πα-
ραγωγές που αναπτύσσονται ραγδαία και άλλες που έχουν αντέξει και αποδείξει ότι θα αντέχουν να δημιουργούν, κό-
ντρα σε κάθε οικονομική ή ηθική κρίση των κοινωνιών. 

Το ότι τα Βαλκάνια είμαστε ένα (και η Ουγγαρία μαζί) αποδεικνύεται από το πάθος των ευρωπαϊκών συμφε-
ρόντων των πλουσίων να μας έχουν διαμελισμένους και οικονομικά εξαρτημένους. Αυτό το «πάθος» έχει δυστυχώς
αποδειχθεί ιστορικά με τόνους αίμα να ρέει στα συντρίμμια των βομβαρδισμένων (με διάφορους τρόπους) πόλεών
μας. Ο κινηματογράφος έχει καταγράψει πολλά, αλλά κυρίως το Φώς των Βαλκανίων σε διάφορες εκδοχές του. Και είτε
το θέλουν είτε όχι … ο Ήλιος θα ανατέλλει για τον Δυτικό κόσμο πάντα, από τα Βαλκάνια. Την επόμενη δεκαετία ο κι-
νηματογράφος των βαλκανικών χωρών αναμένεται να κάνει θαύματα. Ίσως, ο Ρήγας Φεραίος αν ζούσε σήμερα θα
έκανε και θα έλεγε τα ίδια όπως τότε αλλά επιπλέον θα είχε πάντα μαζί του και μια οπλισμένη κάμερα που κατά και-
ρούς θα ήταν on line στο internet.    

Σε διεθνές δίκτυο θελήσαμε να πάμε σε όλα τα μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου και έχουμε σκοπό μέχρι να πε-
θάνουμε να καταφέρουμε να πάμε σε όλα. Αλλά τα «λουκούμια» της ζωής είναι πολλά και αναπάντεχα και δεν νομί-
ζουμε ότι θα επιτύχουμε το στόχο μας. Αλλά το πάθος για κινηματογράφο δεν χρειάζεται ταξίδια για να ικανοποιηθεί.
Η τεχνολογία έφερε τον κόσμο στο δωμάτιό μας. Έφερε τα φεστιβάλ στον υπολογιστή μας και κυρίως στις μεγάλες οθό-
νες της πόλης ανά πάσα στιγμή. Η ιντερνετική επανάσταση συνεχίζεται και μας επηρεάζει σε κάθε μας
βήμα. Ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα. Αλλά τουλάχιστον καταλάβαμε ότι πολλοί σκέφτονται σαν εμάς σε
όλο τον κόσμο. Και όλους μας ενώνει μια διεθνής γλώσσα κόντρα … «σε ότι μας καίει και τυραννά την
ψυχή». Ο κινηματογράφος…   

Όλα τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται και θα καταγράφονται δύο φορές το χρόνο σε ειδική 8σέ-
λιδη έκδοση που θα διανέμεται δωρεάν ως «το cineπαρμένο δίκτυο».  
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Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Σκηνοθεσία: Rob Marshall

Πρωταγωνιστές: Johnny Depp, Penélope Cruz, Ian McShane, Geoffrey Rush

Φεστιβάλ Βενετία
71ο κινηματογραφικό φεστιβάλ

Χρυσό Λιοντάρι στην κωμω-
δία «Ένα περιστέρι κάθισε

στο κλαδί, διαλογιζόμενο για την
ύπαρξη», του Σουηδού σκηνο-
θέτη Ρόι Αντερσον. Η ταινία πε-
ριλαμβάνει διάφορα επεισόδια
που διακωμωδούν σκηνές από
την καθημερινή ζωή της σύγ-
χρονης αστικής κοινωνίας. Από
δηλώσεις του σκηνοθέτη :
«…Μου αρέσει να πηγαίνω και
να κάθομαι σε διάφορα καφέ και

άλλα μέρη και να σημειώνω διάφορα πράγματα που
βλέπω. Από τα απλά αυτά επεισόδια μπορείς να φτιάξεις
καταπληκτικά πράγματα…». Η ταινία δίνει το στίγμα της
από τις πρώτες κιόλας σκηνές, όπως όταν δυο γιοι μιας
ετοιμοθάνατης σε νοσοκομείο προσπαθούν να της απο-
σπάσουν με το ζόρι τη τσάντα με τα κοσμήματα και τα λεφτά
της, που κρατάει με πείσμα στην αγκαλιά, θέλοντας να τα
πάρει μαζί της στον άλλο κόσμο. Σ’ αυτό το πνεύμα κινείται
και η υπόλοιπη ταινία, με επεισόδια που τονίζουν το παρά-
λογο και παράδοξο της ανθρώπινης συμπεριφοράς.

Υπόλοιπα βραβεία του φεστιβάλ :
• Αργυρός Λέων, βραβείο Σκηνοθεσίας: Αντρέι Κο-
ντσαλόφσκι για το “Postman’s White Nights” (Ρωσία)
• Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: “The Look of Si-
lence”, του Τζόσουα Οπενχάιμερ (ΗΠΑ)
• Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής: “Sivas”, του Κάαν
Μουτσντέτσι (Τουρκία)

• Βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού: Ανταμ Ντράιβερ για
το “Hungry Hearts” (ΗΠΑ)
• Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού: Αλμπα Ρορβάχερ
για το “Hungry Hearts” (ΗΠΑ)
• Βραβείο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι για τον καλύτερο
νέο  ηθοποιό: Ρομέν Πολ για το “Le Dernier Coup de
Marteau” της Alix Delaporte (Γαλλία). Η ερμηνεία του μι-
κρού Romain Paul, είναι σίγουρα αξιοσημείωτη. Ο μικρός
αν και δεν είναι επαγγελματίας ηθοποιός, δίνει μια πολύ
καλή ερμηνεία, ταιριαστή με το ύφος της ταινίας. Σενάριο :
Το αγόρι που ζει σε ένα τροχόσπιτο με την ετοιμοθάνατη
μητέρα του, προσπαθώντας να βοηθήσει την μητέρα του,
πάει να βρει τον πατέρα του που είναι ένας μεγάλος μου-
σικός. Ο μικρός θα αναπτύξει με τον πατέρα του μια φιλική
σχέση που θα έπρεπε να είχαν αρχίσει χρόνια πριν, υπό
άλλες συνθήκες.
• Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου: “Ghesseha” της
Rakhshan Banietemad (Ιράν). Η ταινία είναι μια ιστορία
αγάπης ανάμεσα σε μητέρες και γιους, σε άνδρες και γυ-
ναίκες στους οποίους η αγάπη και το πάθος τους δίνει την
ελπίδα να ξεπεράσουν τις δυσκολίες. Έτσι βρίσκουν τη δύ-
ναμη να συνεχίσουν τους αγώνες τους για μια καλύτερη
ζωή. Από δηλώσεις της σκηνοθέτιδας : «…η ταινία είναι ένα
πανόραμα της ανθρώπινης μοίρας και
των κοινωνικών συνθηκών των τριών τε-
λευταίων δεκαετιών…».Τα πρόσωπα της
ταινίας έχουν ένα κοινό: Είναι όλοι πα-
θιασμένοι και σημαδεύονται από την
αγάπη. 

«Ο Θεός μαζί της»
του Στούαρτ Μέρντοκ (2014)

Πρώτη σκηνοθετική από-
πειρα του Μέρντοκ με

ένα απολαυστικό μιούζικαλ
με φόντο ένα ηλιόλουστο κα-
λοκαίρι στη Γλασκώβη.
Υπόθεση : Η Ιβ νοσηλεύεται
σε νοσοκομείο για ανορεξία
και ξεκινά να γράφει μουσική
για να ξεπεράσει τα προβλή-

ματά της. Ένα βράδυ που το σκάει, γνωρίζει τον Αντόν,
έναν σέξι μουσικό που παίζει σε τοπικό μπαρ. Όμως αυτός
που θα την περιθάλψει είναι ο Τζέιμς, ένας άλλος μουσικός
που γιουχάρεται από το κοινό. Το ερωτικό τρίγωνο έχει δη-
μιουργηθεί, η υπέροχη μουσική υπογραμμίζει τα δρώμενα.

Από τις λίγες ταινίες που καταφέραμε να δούμε στις Νύχτες
Πρεμιέρας της Αθήνας και που σίγουρα ξεχωρίζει για το νε-
ανικό ρυθμό και το κέφι για ζωή και ανατροπή. Ας μην ξε-
χνάμε ότι η Γλασκώβη είναι η μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας
όπου σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά υπέρ της ανε-
ξαρτητοποίησης από την Αγγλία. Η νεολαία βράζει και διεκ-
δικεί. Παρότι το όνειρο δεν γίνεται πραγματικότητα, το ταξίδι
συνεχίζεται με πάθος και έμπνευση. Συνειδήσεις πλάθο-
νται, ανεξάρτητες προσωπικότητες γεννούνται και η κάθε
γενιά ζει και γράφει τη δική της ιστορία. 
Υπέροχη η Γλασκώβη, ελπίζω κάποτε να επισκεφτούμε και
τον Χρήστο (που είναι καθηγητής πλέον σε
πανεπιστήμιο εκεί κοντά και να συνεχί-
σουμε την συζήτηση που είχαμε ένα βράδυ
στο στέκι εδώ στη Λάρισα.)  
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Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
Σκηνοθεσία: Jonathan Mostow

Πρωταγωνιστές: Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Kristanna Loken, Claire
Danes

September BlueΜουσική
September blue, υπέροχο μελαγχολικό κομμάτι, όπως είναι και

η αρχή του Φθινοπώρου(και ΟΧΙ του Χειμώνα), όπως απλά
υπέροχος είναι και ο CHRIS REA. 

Ο Βρεττανός Chris Rea, γεννημένος το '51 ντεμπουτά-
ρισε το 1978 με τον δίσκο whatever happened to Benny Santini.
Ο τίτλος, το Benny Santini δλδ, ήτανε το ψευδώνυμο που του είχε
προτείνει η δισκογραφική του εταιρία. Απο τον πρώτο κιόλας δίσκο
έκανε αίσθηση η χαρακτηριστικά μπάσα και αισθησιακή φωνή του
και το εξαιρετικό παίξιμο της κιθάρας, με εναν ήχο που έχει γίνει
σήμα κατατεθέν για τους όσους ασχολούνται και γνωρίζουν. Ο
πρώτος αυτός δίσκος είχε και το πρώτο hit. Fool if you think its
over και το ταξίδι προς την καταξίωση και την τέρψη ημών έχει
ήδη ξεκινήσει.

Αφού πέρασε μια δύσκολη περίοδο κατά την οποία ο πα-
ραγωγός του ήθελε να φέρει τον ήχο του Rea κοντά σε αυτόν του
Elton John, καθώς ο μπλουζ ήχος θεωρούσε πως δεν του ταί-
ριαζε(!!!!), ο Βρεττανός γνωρίζει την επιτυχία αναπάντεχα με το I
can hear your heartbeat(σουξεδάκι για τα δεδομένα και το ταλέντο
του). Με το Josephine, στα μέσα των '80s “υπέγραψε συμβόλαιο”
με την αναγνώριση και την καταξίωση στην Ευρώπη. Ακολούθησε
το on the beach, μια ακόμη εξαιρετική δουλειά, το '89 όμως με το
road to hell(δίσκος-σταθμός) αναγνωρίστηκε πλέον παγκοσμίως
ως καλλιτέχνης και απο τους πλέον δύσπιστους. Στα χνάρια του
βάδισε και η επόμενη σπουδαία δουλειά του, το auberge. Τέλη
των '90s κυκοφορεί μια μεστή, ώριμη δουλειά, το blue cafe, που
στα αυτιά μου ηχούσε πάντα σαν απόσταγμα εμπειριών και σαν
κάτι που ήθελε να κάνει απο χρόνια.

Το 2001 έκανε επέμβαση στο πάγκρεας λόγω καρκίνου
και υποσχέθηκε στον εαυτό του πως αν το ξεπερνούσε, θα έκανε

ενα δίσκο στον οποίο θα γυρνούσε στις
blues καταβολές του. Ευτυχώς, όλα
πήγαν κατ' ευχήν και το blue guitars έγινε
πραγματικότητα χαρίζοντας σε όλους
εμάς τους fans των blues μια δουλειά
που βάζει σε κίνηση το δεξί σου πόδι εν-
στικτωδώς, από τις πρώτες της νότες! Αν
και είχε δηλώσει πως σταματά να κάνει
solo δουλειές, αναίρεσε ευτυχώς τη δή-
λωσή του αυτή και επανήλθε με το driving home for Christmas, το
οποίο συνέθεσε πολλά χρόνια πριν το κυκλοφορήσει. Το santo
spirito blues απέδειξε πως ο Chris έχει ακόμη να δώσει πολλά.
Συναυλίες sold out σε όλο τον πλανήτη (όχι εδώ. Εδώ έχουμε lady
gaga...)δείχνουν και σήμερα που βρίσκεται σε tour πως οι θαυ-
μαστές του γουστάρουν τρελά!

Μετά την περιπέτεια με τον καρκίνο(που δεν ήτανε η
μόνη καθώς μετά την αφαίρεση παγκρέατος έγινε διαβητικός) ο
Rea δήλωσε “αν ο καρκίνος δεν με είχε σχεδόν σκοτώσει, θα
ήμουν απλά ακόμη ενας εγωπαθής celebrity”. Δυο απ' τα τρα-
γούδια του το Julia και Josephine τα έγραψε για τις δυο κόρες του,
ενώ το driving home for Christmas το εμπνεύστηκε καθώς γυρ-
νούσε σπίτι του για Χριστούγεννα με τη γυναίκα του που πήγε να
τον πάρει μετά απο tour καθώς ήτανε ακριβότερο να γυρίσει με το
τρένο απ' ότι με το ταπεινό τότε ΙΧ του.

Η μουσική του Chris Rea αποτελεί μια
απο τις καλύτερες μουσικές παρέες για όλες τις
εποχές. Ανακαλύψτε την blue πλευρά του για
τον επερχόμενο χειμώνα και αφεθείτε στη μα-
γεία του...

Βραδία του Ερευνητή 2014
στη Λάρισα – οι ταινίες

Συγχαρητήρια στους διοργανωτές! Η Βραδιά του Ερευνητή
(που αποτελεί μέρος Ευρωπαϊκού Προγράμματος) και πραγ-

ματοποίησε στη Λάρισα το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (κυρίως)
περιελάμβανε εκδηλώσεις με στόχο την ευαισθητοποίηση και
προσέγγιση του πολίτη (και ίσως μελλοντικό επιστήμονα) στο
έργο του ερευνητή ώστε αυτό να αναδειχθεί καθώς και ο ρόλος
του στην ζωή, την επιστήμη και την ανάπτυξη, όπως αναφέρεται
και σε σχετική ανακοίνωση.

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων προβλήθηκαν από 22
μέχρι 26 Σεπτεμβρίου στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη «Κων-
σταντίνος Κούμας» οι ταινίες : «Kinsey»,  «Gattaca»,  «Τα παι-
διά των ανθρώπων» και «The story of Louis Pasteur» με Master
class από τον κριτικό κινηματογράφου Νίκο Αρτινό και τέλος, στο
Μύλο έγινε προβολή του ντοκιμαντέρ με την αναβίωση του
μύθου του Δαίδαλου και βράβευση του κ. Κανελλόπουλου, του

ανθρώπου που έκανε ποδή-
λατο στους ουρανούς. 

Ελπίζουμε η διοργά-
νωση αυτή να είναι το έναυσμα
(και όχι απλά ένα πυροτέχνημα)
ώστε να έχουμε κάθε χρόνο
στην πόλη μας προβολές από
ταινίες με επιστημονικό περιε-
χόμενο και γιατί όχι … να κά-
νουμε μια σταθερή συνεργασία με το φεστιβάλ επιστημονικού
κινηματογράφου που γίνεται κάθε χρόνο στην Αθήνα (προβάλ-
λονται δεκάδες νέες ταινίες που εκλαϊκεύουν τις ανακαλύψεις και
την επιστημονική πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο) και να έχουμε
και εδώ τις καλύτερες ταινίες του είδους.  Θα
μπορούσε να γίνει και σε συνεργασία με το Τε-
χνικό Επιμελητήριο και το Πανεπιστήμιο και το
Δήμο βέβαια. (Εμείς έχουμε κάνει μια επαφή …
και είμαστε στη διάθεση όποιου ενδιαφέρεται).



Μια  από  τις  ταινίες  που
απολαύσαμε  στο  θε-

ρινό  «Σινέ  Μύλος  2014»
ήταν  «Το  Κεφάλαιο»  του
πολυβραβευμένου  Κώστα
Γαβρά.  Ο  Κ. Γαβράς  (Αρκα-
δία  1933)  σπούδασε  Συ-
γκριτική  Φιλολογία  στη
Σορβόνη  και  κινηματογράφο
στην  IDHEC.  Εργάστηκε  ως
βοηθός  σε  διάφορες  παρα-

γωγές  και συνεργάστηκε  με  τον  Κλερ  και  τον  Κλεμάν,
πριν  σκηνοθετήσει  το  1965  την  πρώτη  του  ταινία  «Δια-
μέρισμα Δολοφόνων».  Καθιερώθηκε  με  μία  σειρά  πολιτι-
κών  θρίλερ  που  αποκάλυψαν  το  βίαιο πρόσωπο  των
δικτατορικών  καθεστώτων,  μέσα  από  προσωπικές  τρα-
γωδίες  ασυμβίβαστων  ανθρώπων.  Ο  Γαβράς  ήταν  υπο-
ψήφιος  για  Όσκαρ  Καλύτερης  Ξένης  Ταινίας  το  1969
(«Ζ»)  και  κέρδισε  το  Όσκαρ  Σεναρίου  το  1982  («Ο αγνο-
ούμενος»).  Κέρδισε  επίσης  Χρυσό  Φοίνικα  φεστιβάλ  Καν-
νών  το  1982  («Ο αγνοούμενος»),  Ειδικό  Βραβείο  Κριτικής
Επιτροπής  Φεστιβάλ  Καννών  το  1975  («Ειδικό δικαστή-
ριο»),  Χρυσή  Άρκτο  Φεστιβάλ  Βερολίνου  το  1990  («Μου-
σικό κουτί»),  Βραβείο  César  καλύτερου  σεναρίου  το 2003
(«Αμήν»).
Αναλυτικά  οι  ταινίες  του  Γαβρά :
• 1958: Les Rates (ταινία μικρού μήκους) 
• 1965: Compartiment tueurs - Διαμέρισμα δολοφό-
νων 
• 1967: Un homme de trop - Μακί, τα λιοντάρια της
κολάσεως 
• 1969: Z 
• 1970: L'Aveu - Η Ομολογία 
• 1973: État de siège - Κατάσταση Πολιορκίας 
• 1975: Section spéciale - Ειδικό δικαστήριο 
• 1979: Clair de femme - Η λάμψη μιας γυναίκας 
• 1982: Missing - Ο Αγνοούμενος 
• 1983: Hanna K 
• 1986: Conseil de famille 
• 1988: La main droite du diable (Betrayed) - Το
στίγμα της προδοσίας 
• 1989: Music box - Το μουσικό κουτί 
• 1991: Pour Kim Song-Man 
• 1991: Contre l'oubli 
• 1992: La Petite Apocalypse 
• 1995: Lumière et Compagnie 
• 1995: À propos de Nice, la suite 

• 1997: Mad City 
• 2002: Amen - Αμήν 
• 2005: Le Couperet - Το τσεκούρι 
• 2009: Eden à l'ouest - Παράδεισος στη Δύση 
• 2012: Le Capital - Το Κεφάλαιο

Αξίζει  να  αναφερθούμε  στις  δυο  τελευταίες  ται-
νίες.  Ο  «Παράδεισος στη Δύση»,  μια  πολύ  ανθρώπινη
ταινία,  αφηγείται  την  ιστορία  του  Ηλία,  ενός  μετανάστη
που  ταξιδεύει  από  την  Ανατολή  στη  Δύση  αναζητώντας
μια  νέα  ζωή.  Θα  περιπλανηθεί  σε  στεριές  και  θάλασσες,
θα  γνωρίσει  διάφορους  ανθρώπους,  θα  έρθει  αντιμέτω-
πος  με  καταστάσεις  τις  οποίες  μέχρι  τότε  αγνοούσε…
Δεν  ξεχνάει  όμως  ποτέ  τον  σκοπό  του :  να  πάει  στο  Πα-
ρίσι  και  να  φτιάξει  εκεί  τη  ζωή  του.  Ο  Γαβράς  θίγει  με
έξυπνο  τρόπο  τις  αντιφάσεις,  τις  προκαταλήψεις  και  τους
κινδύνους  του  Δυτικού  Παραδείσου.  Και  με  χιούμορ  σαρ-
κάζει  και  στηλιτεύει  τη  σύγχρονη  πολιτική  και  κοινωνία.      

Με  την τελευταία του ταινία  «Το Κεφάλαιο»  επι-
στρέφει  στον  πολιτικό  κινηματογράφο,  που  τον  γνωρίζει
όσο  λίγοι  σκηνοθέτες.  Η  ταινία  έκανε  παγκόσμια  πρε-
μιέρα  τον  Σεπτέμβρη  του  2012  στο  Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου  του  Τορόντο,  ενώ  στην  Ελλάδα  προβλήθηκε  στο
53ο  Φεστιβάλ  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Ο  Μαρκ  Τουρνέιγ  (Γκαντ  Ελμαλέχ)  είναι  ένας  ευτυχι-
σμένος  οικογενειάρχης.  Αναλαμβάνει  όμως  τη  διεύθυνση
σε  μια  από  τις  πιο  ισχυρές  τραπεζικές  μονάδες  της Ευ-
ρώπης  και  η  καριέρα του  ξαφνικά  απογειώνεται.  Τοπο-
θετείται  έτσι  αυτόματα  στο  επίκεντρο  των  γεγονότων  του
διεθνούς χρηματοτραπεζικού  συστήματος.  Καλείται να  πα-
λέψει  και  να  βγει  νικητής  σε  μια  αρένα,  που  οι κανόνες
αλλάζουν  ανάλογα  με  τους  δείκτες  των  χρηματιστηρίων.
Ο  φιλόδοξος  Μαρκ  θα  ανέλθει με την  ίδια  ευκολία  και
στα  σαλόνια  μιας  μοντέρνας  αριστοκρατίας,  τα εύσημα
της  οποίας  είναι η οικονομική  κυριαρχία  και  η  εξουσία. Σε
ένα  σύστημα  που  καταρρέει,  ένας  άνθρωπος  θα προ-
σπαθήσει  να  αναρριχηθεί  και  να  κερδίσει. 

Για  ακόμη  μια  φορά  ο  Γαβράς  ασκεί  πετυχη-
μένα  δηλητηριώδη  κριτική  στο  διεθνές  οικονομικό  σύ-
στημα  και  αποκαλύπτει  τα  πιο  καλά  κρυμμένα  μυστικά
των  υποκινητών  της  απανταχού  εξουσίας  και  της  οικο-
νομικής  τρομοκρατίας.

Ο  Γαβράς,  ένας  σκηνοθέτης  με
πολύ  ιδιαίτερη  «φωνή»  και  οπτική,  απο-
τελεί  παρουσία  σημαντική  και  αναντικα-
τάστατη  στο  χώρο  του  κινηματογράφου!
Ας  είμαστε  περήφανοι  που  κατάγεται
από  την  Ελλάδα  μας!
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Spider-Man 3 (2007)
Σκηνοθεσία: Sam Raimi

Πρωταγωνιστές: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Topher Grace, Thomas Haden 

Κώστας Γαβράς
Ο Σκηνοθέτης του Πολιτικού ΚινηματογράφουΑφιέρωμα
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Die Another Day (2002)
Σκηνοθεσία: Lee Tamahori

Πρωταγωνιστές: Pierce Brosnan, Halle Berry, Rosamund Pike, Toby Stephens

Αθήνα 2004 Α.Ε. ... 10 χρόνια μετά 

Δέκα χρόνια πριν, μόλις είχε τελειώσει το δαπανηρό
όνειρο της αστικής τάξης της χώρας μας που θα το πλη-

ρώνουμε για δεκαετίες ακόμα (έτσι θέλουν). Το «όνειρο»
ήταν οι ολυμπιακοί αγώνες της Αθήνας 2004 ή αλλιώς Αθήνα
2004 Α.Ε. Στην πραγματικότητα, βέβαια, δεν ήταν όνειρο
αλλά ο εφιάλτης των χρεών και της οικονομικής εξαθλίωσης
μιας ολόκληρης χώρας. Δηλαδή, επειδή η αστική τάξη της
Ελλάδας έπρεπε να κάνει την αρπαχτή του αιώνα (μόλις μά-
λιστα αυτός ξεκινάει) έπρεπε η χώρα να καταστραφεί. Για να
το πετύχουν έριξαν στο τραπέζι τη θολή «εθνική υπερηφά-
νεια» που δυστυχώς η πλειοψηφία των συμπολιτών μας τσί-
μπησε (ανέκαθεν το κάνει) γιατί βολεύει να νιώθεις
υπερηφάνεια χωρίς να κάνεις τίποτα άλλο από το να κουνάς
σημαία ή απλά να βλέπεις στην τηλεόραση να τρέχουν οι
άλλοι. 

Είναι εύκολο κάποιος άλλος να τρέχει και να βάζει
την υγεία του σε κίνδυνο με τα αναβολικά και εσύ να νιώθεις
εθνικά υπερήφανος. Είναι εύκολο να δίνεις στη νεολαία μια
κοινωνία με 52% ανεργία και μετά να λες τρέξτε τώρα και
φάτε φάρμακα για να νιώσω υπερηφάνεια εθνική. Βάλανε
μια ολόκληρη γενιά νέων να τρέχει και να ασχολείται με τον
πρωταθλητισμό για να κάνουν τη βρώμικη δουλειά τους και
τώρα λένε στην επόμενη γενιά νέων να πάει στην ανεργία ή
στο εξωτερικό γιατί η χώρα χρεοκόπησε. 

«Νέοι, μην αναζητάτε κανενός είδους ευημερία στη
χώρα μας, φάγαμε τα λεφτά των επόμενων 4 γενεών, η
χώρα χρεοκόπησε. Καλή σας τύχη στην ξενιτιά!» μας λέει η
αστική μας τάξη που θέλει μάλιστα να «συνεργαστούμε»
όλοι μαζί σε κοινό πλαίσιο για να πάει ο τόπος μπροστά. Και
βέβαια τα συστημικά ΜΜΕ, μάς το λένε κάθε μέρα ότι πρέ-
πει να συνεργαστούμε όλοι μαζί με τους ντόπιους μεγαλοα-
στούς για το καλό των παιδιών μας. Οι μεγαλοαστοί δεν
έκαναν σοβαρές επενδύσεις τον καλό καιρό της καπιταλιστι-
κής ανάπτυξης θα τους εμπιστευτούμε τώρα; Αλλά τι να κά-
νουν και οι υπάλληλοι δημοσιογράφοι … υπάρχει και
ανεργία στον κλάδο της δημοσιογραφίας.  

Αυτή ήταν «η εθνική υπερηφάνεια» που υπηρέτησε
ο λαός πριν δέκα χρόνια και τα αποτελέσματά της (που ξέ-
ραμε εδώ και δέκα χρόνια ότι έρχονται) τα γευόμαστε και θα
τα γευόμαστε (έτσι θέλουν). 

Λένε, βέβαια, ότι δεν φταίει μόνο η σπάταλη Αθήνα
2004 για την κατάντια του ελληνικού κράτους και της οικο-
νομίας μας, αλλά φταίνε και πολλά άλλα. Όμως, αν συνεχί-
σουμε να μιλάμε στα πλαίσια του συστήματος, κάνουν
λάθος. Αν δεν είχε γίνει αυτή η βλακεία το 2004, η οικονομία
θα είχε σταθεί αναγκαστικά σε άλλη βάση μετά την ένταξή
μας στο ευρώ. Αν δεν υπήρχε αυτή η εύκαιρη μηχανή σπα-
τάλης (κάτι σαν τη γυναίκα του Τσοχατζόπουλου σε επίπεδο

κράτους), αυτό το
όργιο αναβολικών,
μίζας και μπετόν, η
αστική τάξη θα είχε
αναγκαστεί να ασχολη-
θεί, τουλάχιστον, με
κάτι πιο παραγωγικό.
Προτίμησαν το εύκολο
και σίγουρο φαγοπότι
της σπατάλης με πρό-
σχημα την «εθνική υπερηφάνεια». Ενώ έπρεπε να γίνουμε
η ατμομηχανή των Βαλκανίων (σύμφωνα με τους καπιταλι-
στές πάντα), γίναμε ο πύραυλος της σπατάλης με ευθύνη
της αστικής τάξης και των κεντροδεξιών πολιτικών υπαλλή-
λων της και με τους εθνικά «υπερήφανους» πολίτες να χει-
ροκροτούν (κάποιοι από αυτούς έγιναν σήμερα και
εθνικιστές από την μεγάλη κατανάλωση υπερηφάνειας). 

Δέκα χρόνια πέρασαν και πρέπει να έρθει η ώρα
αυτό το φαγοπότι να το πληρώσει η αστική μας τάξη με
υπερφορολόγηση και αναδιανομή του πλούτου προς όφε-
λος των φτωχών και της νεολαίας. Η αστική μας τάξη δεν
ξέρει από επενδύσεις, γιατί αν ήξερε θα τις έκανε τότε το
2004 και σήμερα θα τους είχε η κοινωνία ως ευεργέτες (εγώ
θα τους είχα απλά ως έξυπνα πιόνια του καπιταλισμού).
Απέδειξαν όμως την ανεπάρκειά τους (και ίσως τη βλακεία
τους), όπως και οι πολιτικοί της κεντροδεξιάς. Τώρα τα μέσα
παραγωγής και η διαχείρισή τους πρέπει να περάσουν στο
κράτος (υποχρεωτικά και πραγματικά σοσιαλιστικό), προς
όφελος των φτωχών και της νεολαίας. Πιο σίγουρο βέβαια
θα ήταν να τα διεκδικήσουν και να τα πάρουν στα χέρια τους
οι εργαζόμενοι και η νεολαία, γιατί τίποτα δεν χαρίζεται ειδικά
όταν χάνεις εξουσία αλλά που να βρουν χρόνο οι εργαζόμε-
νοι … δεν αδειάζουμε από το facebook, το internet, την τη-
λεόραση και τις υπόλοιπες «σοβαρές» ενασχολήσεις μας. 

Και πώς θα ικανοποιήσουμε αυτούς που έχουν ανά-
γκη να είναι «εθνικά υπερήφανοι» χωρίς να κουνήσουν το
δαχτυλάκι τους; (για να είμαστε δίκαιοι, το δάκτυλο το κου-
νάν, τουλάχιστον στο τηλεκοντρόλ). Νομίζω ότι μετά την ανα-
κάλυψη στην Αμφίπολη του τάφου του Μ. Αλεξάνδρου ή της
μάνας του ή κάποιου άλλου ιστορικού προγόνου μας, θα
χορτάσουν υπερηφάνεια για πενήντα χρόνια και θα ψηφί-
ζουν το όποιο αστικό κόμμα για το καλό που τους έκανε.
Άλλο ένα δώρο των αρχαίων προγόνων στη
σύγχρονη Ελλάδα. 
Δώρο που τουλάχιστον δεν θα είναι σπά-
ταλο όπως το άλλο των ολυμπιακών αγώ-
νων που μας τσάκισε οικονομικά (και όχι
μόνο) πριν από δέκα χρόνια.

Κοινωνία
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Star Trek: Nemesis (2002)
Σκηνοθεσία: Stuart Baird

Πρωταγωνιστές: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner

Το  φετινό  καλοκαίρι  η  πόλη  μας  δεν  άδειασε…  Πολ-
λοί  εργαζόμενοι  δεν  μπόρεσαν  να  φύγουν  ούτε  για

ολιγοήμερες  έστω  διακοπές…  Η  οικονομική  κρίση,  το
άγχος  και  η  κατάθλιψη  «ευθύνονται»…  Δυστυχώς…
Επειδή  όμως  δεν  έχουμε  το  μαγικό  ραβδάκι  για  να  τα
εξαφανίσουμε,  πρέπει  να  βρούμε  τρόπους  και  διεξό-
δους,  για  να  μην  πάθουμε  όλοι  μας  νευρική  κρίση…. 

Ευτυχώς  μια  οικονομική,  πρακτική  και  αποτελε-
σματική  διέξοδος  είναι  ο  θερινός  κινηματογράφος  «Σινέ
Μύλος»  2014  με  προβολές  από  16/6/2014  μέχρι
19/9/2014!  Διασκέδαση  και  παράλληλα  ψυχαγωγία!  Δια-
σκέδαση  όχι  μοναχική,  όπως  είναι  η  τηλεόραση,  αλλά
συλλογική  και  περιεκτική!  Διασκέδαση  που  συνοδεύεται
από  συζήτηση  και  ανταλλαγή  απόψεων  για  την  ταινία
και  δεν  περιορίζεται  στην  απλή,  μοναχική  παρακολού-
θηση  της,  όπως  συμβαίνει  με  το  «χαζοκούτι»  (τηλεό-
ραση)!  Κάθε  ταινία  μας  μεταφέρει  σε  μια  άλλη  εποχή,
μια  άλλη  χώρα  και  εισερχόμαστε  σε  μια  διαφορετική  κα-
τάσταση…  Παρακολουθούμε  και  συμπάσχουμε…  Ξε-
χνάμε  έτσι  τους  πολιτικούς,  τους  φόρους,  την
καθημερινότητα,  τον  καύσωνα…  Το  ταξίδι  αρχίζει… 

Δυο  ταινίες  με  γοήτευσαν :  «Captain  Phillips»
και  «Μια  βραδιά  στον  Σαιν  Τροπέ»!  «Το  «Captain
Phillips»,  αν  και αμερικανική  παραγωγή,  δεν  ήταν  ευ-
τυχώς  «αμερικανιά»!  Βασισμένο  σε  αληθινή  ιστορία,  το
φορτηγό  πλοίο  Alabama  μάς «ταξίδεψε»  στα  ανοικτά
της  Σομαλίας.  Ο  Τομ  Χανκς,  εξαιρετικός  στο  ρόλο  του
καπετάνιου  του  πλοίου  που  καταλαμβάνεται  από  πει-
ρατές.  Ακολουθεί  η  αντιπαράθεση  του  με  τους  πειρα-
τές,  που  τον  πιάνουν  όμηρο,  αλλά  οι  ειδικές  δυνάμεις
τελικά  τον  ελευθερώνουν.  Ο  σκληρός  αγώνας  για  επι-
βίωση  κυριαρχεί  σε  όλη  την  ταινία.  Πρέπει  να  πεθάνει
κάποιος  για  να  ζήσει  κάποιος  άλλος…  Το  δύσκολο  και
επικίνδυνο  επάγγελμα  του  ναυτικού.  Οι  ικανότητες  που
πρέπει  να  διαθέτει  ένας  καπετάνιος  για  να  μπορεί  να
διαχειριστεί  το  πλήρωμα  του  και  να  κρατάει  τις  εσωτε-
ρικές  ισορροπίες.  Η  απληστία  και  η  πλεονεξία  που  κυ-
ριεύει  πολλές  φορές  τον  άνθρωπο…  Μια  ταινία  που
την  παρακολουθήσαμε  όλοι  μας  με  τόσο  ενδιαφέρον
και  αγωνία  σαν  να  ανήκαμε  και  εμείς  στο  πλήρωμα  του
Alabama!!

Και  από  τη  Σομαλία  «ταξιδέψαμε»  στο  κοσμο-
πολίτικο  Σαιν  Τροπέ  με  τη  Γαλλική  ταινία  «Μια  βραδιά
στον  Σαιν  Τροπέ»!  Δυο  αδέλφια  Εβραϊκής  καταγωγής,
ο  ένας  έμπορος  και  ο  άλλος  μουσικός,  έχουν  τελείως
διαφορετικό  χαρακτήρα  και  τρόπο  ζωής.  Η  κόρη  του

ενός  παντρεύεται  και  η
γυναίκα  του  άλλου  πε-
θαίνει  σε  ατύχημα,  που
ο  ίδιος,  άθελα  του  προ-
κάλεσε.  Οι  συνθήκες
αναγκάζουν  να  γίνει  ο
γάμος  και  η  κηδεία  την
ίδια  μέρα!!  Οι  σχέσεις
των  δυο  αδελφών  αντί  να  αποκατασταθούν  από  αυτήν
τη  συγκυρία  χειροτερεύουν.  

Το  τραγικότερο,  όμως,  είναι  ότι  η  κόρη  του  μου-
σικού,  μουσικός  και  η  ίδια,  ερωτεύεται  τυχαία  το  γα-
μπρό!!  Δεν  το  αποκαλύπτει,  φυσικά  και  ο  γάμος  γίνεται
κανονικά!  Ένα  χρόνο  μετά  θα  βρεθούν  όλοι  μαζί,  τυ-
χαία,  στο  Σαιν  Τροπέ! Ο  γαμπρός  και  η  μουσικός  περ-
νούν  τη  βραδιά  μαζί  και  συνειδητοποιούν  πόσο
ερωτευμένοι  είναι  μεταξύ  τους!  Η  απρόσμενη  όμως
εγκυμοσύνη  της  νύφης  τους  χωρίζει  για  άλλη  μια  φορά.
Η  μουσικός  προσπαθεί  να  τον  ξεχάσει  και  αρραβωνιά-
ζεται…  Λίγους  μήνες  όμως  αργότερα  στο  εορταστικό
τραπέζι  των  γενεθλίων  του  παππού  τα  μυστικά  απο-
καλύπτονται!  Όλοι  αντικρίζουν  κατάπληκτοι  τον  γαμπρό
να  φιλιέται  με  την  ξαδέλφη  της  νύφης!!  Οι  δυο  ξαδέλ-
φες  συνομιλούν  μυστικά  και  η  ταινία  έχει  ευχάριστο
τέλος,  όλοι  παντρεύονται  αυτόν  που  αγαπούν  και  ται-
ριάζουν  μαζί  του…

Οι  αντιθέσεις  που  αναπόφευκτα  κάποια  στιγμή
«βγαίνουν»  στην  επιφάνεια  και  διαλύουν  και  τους  πιο
επιτυχημένους  φαινομενικά  γάμους,  τα  διαφορετικά
«θέλω»  των  ανθρώπων,  οι  επιλογές  ζωής  και  το  τι  ο
καθένας  μας  θεωρεί  σημαντικό  και  ανεκτό  για  τη  ζωή
του,  η  αντίθεση  ανάμεσα  στο  εικόνα  και  την  πραγμα-
τικότητα,  η  ζωή  που  επαναφέρει  τον  άνθρωπο,  παρά
τις  τραγωδίες  που  έχει  περάσει…
Ακολουθούν  πολλές  ενδιαφέρουσες  ακόμη  ταινίες….

Το  μόνο  λυπηρό  στο  φετινό  «Σινέ  Μύλος»  2014
είναι  η  απουσία  του  κ. Μπαρμπή  Βοζαλή,  που  για
πολλά  χρόνια  ήταν  η  ψυχή  του  χειμερινού  και  θερινού
κινηματογράφου!  Να  οργανώνει,  να  προλογίζει,  να
εμπνέει…  Ένα  πρόβλημα  υγείας  του  τον  κρατάει  μα-
κριά  μας.  Του  ευχόμαστε  περαστικά  και
ελπίζουμε  να  επιστρέψει  σύντομα  κοντά
μας!
Το  ταξίδι  δεν  έχει  τελειώσει  ακόμη

Το  Ταξίδι μας με το Θερινό ΚινηματογράφοΣινεμά
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“Ένας ΘΑνάσης στη χώρα του ΘΑ”
Δεν χρειάζεται να προσπαθήσω ιδιαίτερα για να θυμηθώ τι είχα

γράψει στο αντίστοιχο περυσινό τεύχος.Ακόμη θυμάμαι άλ-
λωστε τα χρώματα της ανατολής και του ηλιοβασιλέματος που
είχα τη τύχη να θαυμάσω. Όχι μόνο πέρυσι, αλλά και παλιότερα
χρόνια. Περίεργο πράγμα η μνήμη τελικά..Μπορεί να μην θυμά-
σαι όντως τι έφαγες χθες αλλά να θυμάσαι σαν τώρα, σαν να το
βιώνεις ξανά, κάτι που είδες ή   έζησες πριν πολλά χρόνια...

Γεννημένος του Αγ. Αθανασίου, με παππού Θανάση, οι
δικοί μου αποφάσισαν να μου δώσουν άλλο όνομα! Για το παρόν
κείμενο όμως, θα φανταστώ πως είμαι ο ΘΑνάσης (το μόνο φα-
νταστικό) κι οτι ζω στη χώρα του ΘΑ.

Με 4 δεκαετίες σχεδόν στη καμπούρα μου, όσες και η
δημοκρατία που “αποκαταστάθηκε”, θα δοκιμάσω ενα flashback
στην πολιτική ζωή του τόπου για να προβλέψω τα μελλούμενα. Τα
πρώτα μου βιώματα και αναμνήσεις είναι απο τη γενιά της “αλ-
λαγής”, των παιδιών με τα ζιβάγκο, τις φαβορίτες, τον πράσινο
ήλιο που έγινε τραγούδι κλπ. Θυμάμαι οικογενειακές συγκε-
ντρώσεις με πασόκους, δεξιούς και κομμουνιστές να παθιάζονται
και να επιχειρηματολογούν όλοι για το δίκιο των απόψεών τους
και την ιδεολογία του κόμματος. Απ' όσο θυμάμαι, όλες είχανε
πλεονεκτήματα, στο δια ταύτα όμως(επί του πρακτέου) ο θιασώ-
της της κάθε ιδεολογίας, έμενε εν πολλοίς εκτεθειμένος....

Ο Ανδρέας ΘΑ έφερνε την αλλαγή που όλοι περιμένανε
και (δικαίως) ποθούσανε. Τον λαό στην εξουσία και την Ελλάδα
στους Έλληνες. Χωρίς εξαρτήσεις απο ΝΑΤΟ και άλλους ιμπε-
ριαλιστικούς οργανισμούς. Όλα αυτά που ΘΑ ερχόντουσαν κάπου
στην πορεία χάθηκαν στους μεγάλους γιακάδες των ζιβάγκο και
ενα μούδιασμα, μια αμηχανία άρχισε να κυριεύει τους πράσι-
νους...Τίποτα δεν θα ήτανε ίδιο μετά το '89. Ο Κώστας, ο “ψηλός”
΄ΘΑ έφερνε την κάθαρση απο τα σκάνδαλα, τις μεταρρυθμίσεις,
τις ιδιωτικοποιήσεις και την πρόοδο αν και παρέλαβε “καμμένη
γη” και άδεια ταμεία...Αντί για την κάθαρση που απαιτούσε ο λαός
μετά το “βρώμικο” '89 που ΘΑ έφερνε, μας έφερε καινούρια μπου-
μπούκια, ένα εξ' αυτών η ίδια του η παράταξή το θεωρούσε προ-
δότη, μέχρι που το ψήφισε για πρωθυπουργό, κόντρα στην κόρη
του προδομένου... Η σκυτάλη παραδόθηκε εκ νέου στον Ανδρέα
μπας και ολοκλήρωνε (έμπειρος και σοφός πια) την αλλαγή που
ΘΑ έφερνε, αλλά η αγαπησιάρα του καρδιά τον πρόδωσε...

Ένας άλλος Κώστας, ο “κινέζος”, μας έταξε εκσυγχρονι-
σμό, μας μίλησε για την ΟΝΕ και υποσχέθηκε κι αυτός μια Ελ-
λάδα που ΘΑ ευημερούσε στην αγκαλιά του ευρώ, μέσα απο την
ανάπτυξη και τις επενδύσεις που ΘΑ έρχονταν στην ισότιμη με
τους βορειοευρωπαίους ψωροκώσταινα... Και 'μεις γελούσαμε
σαν τα παιδιά την πρώτη μέρα, που λέει κι ο ποιητής....Γελού-
σαμε και καμαρώναμε με το νέο νόμισμα ως γνήσιοι αρχοντοχω-
ριάτες και πιστεύαμε οτι η Ελλάδα πράγματι ΘΑ ευημερούσε..
Αφού χορτάσαμε ευημερία και εκσυγχρονισμό, δώσαμε μια στον
“κινέζο” και φέραμε τον Κωστάκη να κάνει παιχνίδι(στην κυριολε-

ξία με το playstation). Ο Κωστά-
κης ΘΑ προχωρούσε κι αυτός σε
μεταρρυθμίσεις, ΘΑ φρόντιζε για
την απασχόληση και την ανά-
πτυξη και διάφορα άλλα χαριτω-
μένα. Θύμα των διαπλεκόμενων
και του Μπαιρακτάρη, τον στεί-
λαμε στη Ραφήνα για διακοπές
χωρίς άγχος...

Μετά την ταχύτατη ανα-
δρομή, και αφού θυμηθήκαμε
μέλη του θεάτρου σκιών(λέγε με
και κυβέρνηση) και αφού αβρόχοις ποσί ως χώρα νομίζαμε οτι
ξεμπλέξαμε απο τους γραφικούς, προ του κοινού κινδύνου οι Έλ-
ληνες ενωμένοι δώσαμε τα κλειδιά στον Γιωργάκη(αντί να πέ-
σουμε στο γκρεμό). Ο γιος και εγγονός πρωθυπουργού ΘΑ μας
έδειχνε που υπάρχουν τα λεφτά. ΘΑ αναμόρφωνε το κράτος(η
μεταρρύθμιση δεν ακουγόταν καλή τώρα πια) και ΘΑ έβαζε το μα-
χαίρι στο κόκκαλο. Μάλλον στο λαιμό μας το έβαλε και τον στεί-
λαμε να κάνει επί πληρωμή διαλέξεις για το πως πηδάς μια χώρα.
Επειδή το δις εξαμαρτείν... αποφασίσαμε με ωριμότητα και σο-
βαρότητα να εμπιστευθούμε το μέλλον ημών και των παιδιών μας
στον Αντώνη. Όχι τον βαρκάρη τον σερέτη(εκείνος καλύτερα θα
τα πήγαινε) αλλά τον απόγονο της Πηνελόπης Δέλτα, τον “προ-
δότη”(κατά δήλωση των ψηφοφόρων του) που γράφαμε στην
αρχή... Ο Αντώνης λοιπόν ΘΑ επαναδιαπραγματευόταν τα μνη-
μόνια, ΘΑ έφερνε επενδύσεις ΘΑ μείωνε την ανεργία ΘΑ ενίσχυε
τους οικονομικά ασθενείς, ΘΑ έκανε εξεταστικές για σκάνδαλα κ.α
που αν δεν ήτανε για κλάματα, θα προκαλούσαν γέλια...

Τι με έπιασε τώρα και τα γράφω όλα αυτά θα μου πεις
ημερολόγιό μου.. Επειδή διδάχθηκα πως η ιστορία κάνει κύκλους
και εννίοτε επαναλαμβάνεται ως φάρσα αλλά και επειδή λαός που
ξεχνά την ιστορία του δεν έχει μέλλον, εν όψει της nouvelle vague
της πολιτικής που μου θυμίζει (με ανατριχίλα) κάτι απο τα ανω-
τέρω, θα 'θελα να δω πραγματική αλλαγή επιτέλους. Όλα τα πα-
ραπάνω με κάνανε πολύ επιφυλακτικό και πρέπει να δω πολλά
για να πεισθώ. Τα “έτσι και γιουβέτσι” και οι κωλοτούμπες δύ-
σκολα πείθουν έναν άπιστο Θωμά και εν προκειμένω Θανάση!
Εαν λοιπόν τα μειράκια της πολιτικής αποκαταστήσουν την με-
ταξύ πολιτών και πολιτικών σχέση και εισάγουν ήθος στην πολι-
τική ζωή, ΘΑ τους επιβραβεύσω. Ως τότε...Χαιρετίσματα που
τραγουδούσε κι ο Βασίλης στα '80s!

υ.γ: από όλα τα ΘΑ, το πιο πετυχημένο το 'χει πει ο
Μαυρογιαλούρος. Ήταν  όμως και το πιο ειλι-
κρινές, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος τις
προσπάθειες όλων των “σωτήρων” μας. ΘΑ
σας εξαφανίσουμε!!! Αυτό άλλωστε προσπάθη-
σαν εκόντες άκοντες όλοι...

Καληνύχτα και όνειρα γλυκα(και προ-
εκλογικά;) ημερολόγιό μου.

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

X-Files: I Want To Believe (2008)
Σκηνοθεσία:  Chris Carter

Πρωταγωνιστές: David Duchovny, Gillian Anderson, Billy Connolly 
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Naked Gun 33 1/3: The Final Insult (1994)
Σκηνοθεσία: Peter Segal

Πρωταγωνιστές:  Leslie Nielsen, Priscilla Presley, George Kennedy

Η «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη είναι η επίσημη
υποβολή της Ελλάδας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσ-

σης Ταινίας στα 87α Βραβεία της Ακαδημίας Κινηματογράφου.
Η «Μικρά Αγγλία», σε σενάριο της Ιωάννας Καρυστιάνη

- και βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της, κυκλοφόρησε στις κι-
νηματογραφικές αίθουσες τον Δεκέμβριο του 2013 και καθήλωσε
σχεδόν 400.000 θεατές σε ολόκληρη την Ελλάδα. Τον περα-
σμένο Απρίλιο, η ταινία του Παντελή Βούλγαρη απέσπασε 6
βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με σημα-
ντικότερο αυτό της καλύτερης ταινίας. Βραβεύτηκε, επίσης, για τα
σκηνικά, τα κοστούμια, τη φωτογραφία, τον ήχο και το μακιγιάζ.
Δύο μήνες αργότερα, το 17ο Διεθνές Φεστιβάλ της Σαγκάης επε-
φύλασσε για την ταινία τριπλή βράβευση: καλύτερης ταινίας,
σκηνοθεσίας και γυναικείας ερμηνείας για την πρωταγωνίστρια
Πηνελόπη Τσιλίκα (στο ρόλο της Όρσας).

Μέχρι στιγμής, 24 χώρες έχουν υποβάλει υποψηφιό-
τητα για το Όσκαρ καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας με καταλη-
κτική ημερομηνία την 1η Οκτωβρίου. Η διαδικασία προβλέπει
αρχική επιλογή των ταινιών που πληρούν τις προϋποθέσεις
μέσα στον Οκτώβριο του 2014, ενώ τον Ιανουάριο του 2015  θα
καταρτιστεί η λίστα των εννιά φιναλίστ και στα τέλη του ίδιου
μήνα η τελική πεντάδα που θα διαγωνιστεί για το πολυπόθητο
χρυσό αγαλματάκι. Τελευταία φορά που ελληνική ταινία βρέθηκε
στην πεντάδα των υποψήφιων ταινιών για το Όσκαρ Καλύτερης
Ξενόγλωσσης Ταινίας ήταν το 2010,  με τον «Κυνόδοντα» του
Γιώργου Λάνθιμου.

Το μυθιστόρημα «Μικρά Αγγλία» (έτσι αποκαλούνταν

το νησί της Άνδρου, λόγω
των εφοπλιστικών συναλλα-
γών αλλά και της αντιπαλό-
τητας με την πανίσχυρη
αγγλική ναυτιλία), εκδόθηκε
το 1997. Αμέσως κέρδισε
την αγάπη του κοινού, απέ-
σπασε το κρατικό βραβείο
λογοτεχνίας (το 1998) και μεταφράστηκε σε πολλές ξένες γλώσ-
σες. 

Το βιβλίο και η ταινία αφηγούνται μια γεμάτη πάθος
ιστορία τεσσάρων ανθρώπων που πλέουν ακυβέρνητοι στο πέ-
λαγο του έρωτα, της μοίρας, των συνθηκών, της ζωής που τους
έλαχε, αλλά μαζί χτίζει μια μεγαλύτερη εικόνα της εποχής, της
Ελλάδας, της ανθρώπινης ψυχής, των αντοχών της, και του ση-
μείου που ραγίζει.

Πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί: Πηνελόπη Τσιλίκα, Σοφία
Κόκκαλη, Αννέζα Παπαδοπούλου, Βασίλης Βασιλάκης, Ανδρέας
Κωνσταντίνου, Μάξιμος Μουμούρης, Χρήστος Καλαβρούζος,
Κατερίνα Αντωνακάκη, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Αγγελική Παπα-
θεμελή, Κλέα Σαμαντά, Μιράντα Ζησιμοπού-
λου, Ιωάννα Πιάτα, Ρεγγίνα Λεβεδιάνου,
Ειρήνη Ιγγλέση.

Ελπίζουμε  να  είναι  τελικά  υποψή-
φια  και  φυσικά  να  κερδίσει  το  Όσκαρ,  γιατί
πραγματικά  πρόκειται  για  μια  καταπληκτική
ταινία!

Η «Μικρά Αγγλία» του Παντελή Βούλγαρη
Υποψήφια για Όσκαρ

Της Λαρίσης το παζάρι
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και

φέτος, στις 24 του Σεπτέμ-
βρη ανοίγει τις πύλες της η εμπο-
ροπανήγυρη της πόλης μας,  το
παζάρι της Λαρίσης, όπως το
ξέρει όλος ο κόσμος. Ένας θε-
σμός ο οποίος κρατά πάνω από
δύο αιώνες και ήταν το γεγονός
της χρονιάς για την ευρύτερη πε-
ριοχή. Ο χαρακτήρας ήταν κα-

θαρά εμπορικός, μιας και μπορούσε να βρει οτιδήποτε ήθελε η
ελληνική οικογένεια, από ρούχα και παπούτσια μέχρι γεωργικά
μηχανήματα και ζώα, καθώς λειτουργούσε και ζωοπανήγυρη. Βέ-
βαια, κοντά σ’ όλα αυτά, υπήρχαν και οι παράγκες πώλησης
χαλβά Φαρσάλων, το λούνα παρκ και τα παιχνίδια,  καθώς και τα
σουβλατζίδικα με τους πλανόδιους οργανοπαίχτες. Ήταν, εν ολί-
γοις, μια λαϊκή διασκέδαση.

Φτάνουμε, όμως, στο σήμερα και ο χαρακτήρας  της
εμποροπανήγυρης έχει αλλάξει. Ο Λαρισαίος δεν περιμένει το πα-
ζάρι για να αγοράσει φτηνά ρούχα και παπούτσια, αυτά τα βρίσκει
πλέον στις λαϊκές αγορές και στα κινέζικα καταστήματα. Και η ζω-

οπανήγυρη δεν υπάρχει, μιας και δεν υπάρχει πλέον ζήτηση. Ο
Λαρισαίος πηγαίνει στο παζάρι για να χαζέψει ή ακόμη κι από συ-
νήθεια, αφού το κάνει τόσα και τόσα χρόνια. Φυσικά, τα παιχνίδια
και το λούνα παρκ εξακολουθούν να έχουν πέραση σε μικρούς και
μεγάλους, όπως και ο ζεστός χαλβάς Φαρσάλων.

Ο απερχόμενος δήμαρχος έκανε και εγκαίνια  της εμπο-
ροπανήγυρης με συναυλίες δημοφιλών λαϊκών τραγουδιστών, θέ-
λοντας να προσδώσει έναν λαϊκό και μαζικό παλμό στην όλη
κατάσταση. Ο καινούργιος δήμαρχος, πιάνοντας πιστεύω τον
παλμό του Λαρισαίου και τον χαρακτήρα του θεσμού τού σήμερα,
δεν κάνει ούτε εγκαίνια ούτε συναυλίες, μένοντας καθαρά στον
εμπορικό χαρακτήρα του παζαριού.

Ο Έλληνας, ως γνωστόν, έχει το ένα πόδι στην Ανατολή
και το άλλο στη Δύση. Το παζάρι είναι θεσμός ανατολίτικος, δεν
είναι ένας δυτικός θεσμός, όπως η έκθεση Θεσσαλονίκης, φερ’ ει-
πείν, όπου εκθέτουν εμπορικά προϊόντα αντι-
προσωπιών και ευρεσιτεχνίες. Παρ’ όλα αυτά,
το παζάρι θα συνεχίζει να υπάρχει για πολλά
χρόνια ακόμη, επειδή μάς βγάζει τον ανατολί-
τικο και ρέμπελο εαυτό μας, αλλά και επειδή
είναι η ατραξιόν των παιδικών μας χρόνων.

Σινεμά
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John Carter (2012)
Σκηνοθεσία:  Andrew Stanton

Πρωταγωνιστές:  Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe

Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου
Από την εποχή του λίθου έως και τη νέα χιλιετία
του Χάρμαν Κρις (μετάφραση: Αστερίου Ελένη)

Ηπρώτη ιστορία που εξετάζει την παγκό-
σμια πορεία του Ανθρώπου από την

πλευρά των αδυνάτων. Καμία άλλη παγκό-
σμια ιστορία δεν πραγματοποιεί αυτόν τον
άθλο τόσο συναρπαστικά, τόσο τεκμηριω-
μένα και με τόσο πρωτότυπη μέθοδο.

Πώς έφτασε η ανθρώπινη κοινωνία
στο δυσοίωνο σημείο που βρίσκεται σήμερα;
Πώς διαμορφώθηκαν και πώς εγκαθιδρύθη-
καν, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφη-
λίου, οι αυταρχικές εξουσίες, οικονομικές,

πολιτικές, ιδεολογικές; Πώς οι εξουσίες αυτές υποχρέωσαν εκα-
τομμύρια ανθρώπους, που με τον μόχθο τους οικοδόμησαν την
πρόοδο, να έχουν ελάχιστα δικαιώματα, ελάχιστο μερίδιο στο ίδιο
τους το έργο;

Η Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου είναι η Ιστορία όλων των
λαών του κόσμου από τα προϊστορικά χρόνια μέχρι τις μέρες
μας. Η πρώτη ιστορία στο είδος της που διαλύει με τεκμήρια τον
μύθο για τον «ανώτερο» δυτικό πολιτισμό, η πρώτη ιστορία που
επίσης αποσείει την ευρωκεντρική ματιά στην εξέλιξη του πολι-
τισμού, η πρώτη ιστορία που αποδεικνύει ότι παρόμοιες περι-

βαλλοντικές και τεχνολογικές συνθήκες συντέλεσαν στο να συ-
γκροτηθούν παρόμοιες κοινωνίες στην Ελλάδα, την Ινδία, την
Κίνα.
Η Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου ανατρέπει όλα τα γνωστά στερεό-
τυπα για τη φεουδαρχία, το Βυζάντιο, το Ισλάμ, τους λαούς και
τους πολιτισμούς στην Αφρική και φυσικά για την αποικιοκρατία.
Και με εξίσου τολμηρή, πρωτότυπη σκέψη διαπραγματεύεται όλη
τη νεότερη Ιστορία, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επαναστά-
σεις του εικοστού αιώνα, στους δύο παγκόσμιους πολέμους και
στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Η Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου
είναι αυτό που ορίζει ο τίτλος της. Δίχως να απαιτεί εξειδικευμέ-
νες γνώσεις από τον αναγνώστη, ζωντανεύει τις βαθύτερες τά-
σεις της ανθρωπότητας, εκείνες που κινούνται κάτω από την
επιφάνεια των εκάστοτε κοινωνιών –γεγονός που κατορθώνει με
γλαφυρή, συναρπαστική γλώσσα.
Σημείωση : Χάρμαν Κρις (1942-2009) - Βρετανός σοσιαλιστής,
ακτιβιστής και διακεκριμένος ιστορικός. Υπήρξε διευθυντής της
εφημερίδας Socialist Worker και εκδότης του περιοδικού Inter-
national Socialism.

www.toposbooks.gr

Νέο τραγούδι για τον 
Στέλιο Καζαντζίδη

Κυκλοφόρησε από λαρισαίους δημιουργούς

Ένα νέο τραγούδι για τον Στέλιο Καζα-
ντζίδη έγραψαν o σινεπαρμένος στι-

χουργός  Θωμάς Αστερίου-Μπαγιαντέρας
και ο λαρισαίος μουσικοσυνθέτης Στάθης
Σταμελόπουλος του μουσικού σχήματος
«Νόστος». 

Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον
αξέχαστο Στέλιο Καζαντζίδη, υπό τον τίτλο
«Για τον Στέλιο Καζαντζίδη – Με σένα μεγα-
λώσαμε» και ερμηνεύει ο επίσης λαρισαίος

Ζάχος Καραμπάσης.
Συμμετέχουνε οι καλλιτέχνες : 
μπουζούκια : Θ. Παπαρίζος, κιθάρες: Σ.Καβαλλιεράτος, κρου-
στά: Θ.Κακάτσιος, ακορντεόν: Κ.Εβταλιτσίδης, ηχοληψία-μίξη-
μπάσο : Αχ.Μοχλούλης, επεξεργασία βίντεοκλιπ : Ε.Κοτσιλιάνος. 

Μην ξεχνάμε ότι ο Στέλιος Καζαντζίδης έχει εμφανιστεί
ως τραγουδιστής σε δεκάδες ταινίες του παλιού  ελληνικού κινη-
ματογράφου και αγαπούσε ιδιαίτερα τον ελληνικό αλλά και τον
διεθνή κινηματογράφο. 
Μπορείτε να δείτε το βίντεο και ακούστε το τραγούδι στο You
Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=qe1oe2Scz2g#t=10

Για τον Στέλιο Καζαντζίδη - Με σένα μεγαλώσαμε
Στέλιο μοναδική φωνή

στα ξένα , στην Ελλάδα
με λαϊκά διασκέδαζες
τους Έλληνες αράδα.

Με σένα μεγαλώσαμε
και πάντα σαν γλεντάμε
Στελάρα θα φωνάζουμε
όταν θα τραγουδάμε.

Οι πονεμένοι σ’ άκουγαν
κάθε στιγμή και ώρα

και θα σ’ ακούν για μιά ζωή
κι ας έχεις φύγει τώρα.

Κι όπως σωστά το είχες πει
μες΄ στα τραγούδια υπάρχεις

κι όσο υπάρχει ο λαός
αιώνια μνήμη θα έχεις.

Θωμάς Αστερίου-Μπαγιαντέρας (στιχουργός), 
Στάθης Σταμελόπουλος (μουσικοσυνθέτης), 

Ζάχος Καραμπάσης (ερμηνεία)
μουσικό σχήμα «Νόστος»

Βιβλίο



Καθηγητής Φυσικής : Ποια είναι η πιο
μεγάλη δύναμη που ασκείται στους ανθρώπους
πάνω στη Γη;  Μαθητής : Αν αναφέρεστε στην Ελ-
λάδα, η πιο μεγάλη δύναμη είναι η Αδράνεια.
Κάθε φορά που πάει να γίνει κάτι καλό σε αυτόν
τον τόπο οι δυνάμεις τις αδράνειας αποδεικνύο-
νται οι πιο ισχυρές, δυστυχώς !   Καθηγητής Φυ-
σικής : Υπομονή λίγους μήνες ακόμα, παιδί μου…

Θεόφιλος

Ανεξαρτήτως καιρού,
δυο πράγματα σηματοδοτούν
την αρχή της νέας σεζόν. Το
άνοιγμα των σχολείων και το φε-
στιβάλ της ΚΝΕ!

Μ. Σίμος

Μπο-
ρεί μετά από χρόνια να άλλαξε η δη-

μοτική αρχή, η νοοτροπία ορισμένων
υπαλλήλων όμως όχι. Τόσο που η “διαθεσιμότητα”
να έρχεται στο μυαλό και στα χείλη σου ως ευχή

αβίαστα μόλις τους βλέπεις. Το νου σου δή-
μαρχε...

Μ.Σίμος

Εσείς που λέτε καλό χειμώνα μετά το δεκαπενταύγουστο, λέτε καλό
καλοκαίρι μετά την Καθαρή Δευτέρα;;;

Μ.Σίμος

Γλώσσα
λανθάνουσα: γου και α=γα, του και α=τα, όλο

μαζί:«κατούσια», έλεγαν οι Βλάχοι!
ΔιάτοRος

Σ ε
ένα από αυτά τα έγκριτα ρεπορ-

τάζ τον μεγάλων καναλιών, παρουσιάζε-
ται ο αγαπητός κ. Γεωργιάδης στο γραφείο του

με πρες παπιέ μια περικεφαλαία....δυστυ-
χώς δεν είναι του βλάκα.

elessar

Κά-
ποιοι λένε πως ο τάφος στην

Αμφίπολη είναι της Ρωμαικής περιό-
δου. Εαν ισχύει, κρίνοντας απ' το μέγεθος,

τότε ανήκει σίγουρα σε εναν μεγάλο
άντρα. Τον Οβελίξ!

Μ.Σίμος

Πέρσι τέτοια εποχή ο σκηνο-
θέτης Κώστας Γαβράς μιλώντας για τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα από
μέλος της Χρυσής Αυγής, είπε ότι θα
ήθελε να κάνει μια ταινία για τη Χρυσή
Αυγή και το ρόλο της στη Ελλάδα του
μνημονίου. Περιμένουμε…  Μέχρι τότε το
ελληνικό ντοκυμαντέρ «Φασισμός Α.Ε.»
είναι αποκαλυπτικό…  

Θεόφιλος

Μ ε
δύο πράγματα ταυτίζεται ο Λαρι-

σαίος, με το παζάρι και με την Α.Ε.Λ.!
ΔιάτοRος

Δήλωση νεαρής νηπιαγω-
γού προς γονείς στη Λάρισα στην
αρχή της σχολικής περιόδου : "Να μά-
θετε τα παιδιά σας να σέβονται τη Δα-
σκάλα τους, ώστε στο μέλλον να
ξέρουν να σέβονται και τον Εργοδότη
τους!" Ανατριχιαστικό και ασχολίαστο! 

Θεόφιλος

με την ευγενική χορηγία του 


