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Μεσόγειος ...”νεκρών”...Θάλασσα

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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Εκδότης

Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας
«Cineπαρμένος»

Αρθρογράφοι - Συνεργάτες
Θεόφιλος Παπαγεωργίου
Elessar
Μ. Σίμος
Διάτο®ος
Χαρά Τζαμπούρα
Μπυρολόγα
Σ. Ντόμαλης
Κύρος
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
soffi.sam@hotmail.com

E-Mail
cinepamenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
Αρισμαρί

(Κενταύρων 2)
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 - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
Victoria

(Κινηματογράφος)
Χορίαμβος

(Γαληνού 5)
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».

Everest
Σκηνοθεσία: Baltasar Kormakur

Πρωταγωνιστές: Jake Gyllenhaal, Elizabeth Debicki, Keira
Knightley, Robin Wright 

About Ray
Σκηνοθεσία: Gaby Dellal

Πρωταγωνιστές: Naomi Watts, Elle Fanning, Susan
Sarandon, Tate Donovan 

The Hunger Games: Mockingjay - Part 2
Σκηνοθεσία: Francis Lawrence

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

Spectre
Σκηνοθεσία: Sam Mendes

Πρωταγωνιστές: Daniel Craig, Christoph Waltz, Ralph
Fiennes, Lea Seydoux 

The Martian
Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Πρωταγωνιστές: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen
Wiig, Kate Mara 

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Πολιτιστικά στην πόλη 
• «Φιλομένα Λι»
• Παιδικό Θέατρο
• Mission Impossible - Rogue Nation (2015)
• His name is Sean. Connery Sean
• Άλλοι στον Πλούτωνα και άλλοι στον «Χάροντα»
• Ο τρελός ζητιάνος και τα βουστάσια
• Όταν η υποκειμενικότητα συναντά την αντικειμενικότητα!
• Πρόταση για ταινία Ένα πρόσωπο – Μια ταινία: Εβίτα Περόν
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• ''Αν...'' , Τζ. Ράντγιαρτν Κίπλινγκ
• Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι ( Οδυσσέας Ελύτης)
• Τελευταίο αντίο στον Αντάρτη Αλκιβιάδη Ζαμπακά
• Στην «πετυχημένη», Λόγω καλής εφαρμογής του μνημονίου – Ιρλανδία , σήμερα
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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 Last Exorcism
(Ο Τελευταίος Εξορκισμός)

70 εκ. δολ εισπράξεις / 1.8 εκ. δολ. προϋπολογισμός

Οι  πιο κερδοφόρες ταινίες τις τελευταίας πενταετίας.
Και είναι όλες ταινίες τρόμου.

Νέα

Πολιτιστικά στην πόλη 

Διαφορετικό αυτό το καλοκαίρι και για τα πολιτιστικά
πράγματα. Ο πολιτισμός όμως αντέχει και έχει πολλά

να μας δώσει από τον Σεπτέμβριο. Όλοι οι άλλοι θα μας τα
παίρνουν.

Οι «φωτογραφικές συναντήσεις» της άνοιξης στην
πόλη μας έκαναν εγκαίνια στα τέλη Απριλίου στο Μύλο του
Παππά που φιλοξένησε 13 φωτογραφικές λέσχες κι ομά-
δες φωτογραφίας από όλη τη χώρα. Η οργάνωση από τη
φωτογραφική λέσχη Λάρισας ήταν άψογη (μπράβο στον
Δημήτρη). Ξεκίνησε έτσι ένας θεσμός που θα καθιερωθεί
και θα συμβάλει στην φωτογραφική μας Παιδεία και στην
αισθητική μας. Είδαμε πολλές και καταπληκτικές φωτο-
γραφίες σε όλους τους χώρους έκθεσης που ήταν διά-
σπαρτοι στην πόλη και χαιρόμαστε που η φωτογραφική
λέσχη της πόλης μας είναι στην πρωτοπορία.

Στις αρχές καλο-
καιριού (12-14 Ιουνίου)
έγινε στα Τρίκαλα με με-
γάλη επιτυχία το συνέδριο
της Ομοσπονδίας Κινη-
ματογραφικών Λεσχών
Ελλάδας. Η Κινηματογρα-
φική Λέσχη Τρικάλων
είναι  άξια συγχαρητη-
ρίων. Στο ξεκίνημα του

συνεδρίου έγινε αφιέρωμα στον δικό μας Μπαρμπή Βο-
ζαλή με λόγο του Θάνου Μουκούλη όπου αναγνωρίζονταν
η αξία και η μοναδική προσφορά του Μπαρμπή και έγινε
και προβολή του νέου βίντεο του Νίκου Θεοδοσίου με
πρωταγωνιστή τον Μπαρμπή. Το βίντεο δεν έχει προβλη-
θεί δημοσίως στη Λάρισα και προγραμματίζεται να γίνει
προβολή στα τέλη Οκτωβρίου (στα πλαίσια του 2ου διή-
μερου των αποφοίτων της σχολής κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης που θα γίνει στην πόλη μας όπως και πέρσι το
Νοέμβριο – φέτος ελπίζουμε με μεγαλύτερη επιτυχία).  Στο
συνέδριο των λεσχών που είχε κεντρικό θέμα «το ελλη-
νικό τοπίο ως ντεκόρ στον κινηματογράφο» παραβρέθη-
καν  αντιπροσωπίες από όλη την Ελλάδα και η

οικοδεσπότης Μαρία Χαρίση της λέσχης των Τρικάλων
ικανοποίησε με το πρόγραμμα που είχε φτιάξει και τους
πιο απαιτητικούς. 

Στο σινέ «Μπαρπής» στο
θερινό του Μύλου καταφέραμε και
είδαμε μεταξύ άλλων (μέχρι σή-
μερα) το «Ιστορίες για αγρίους» του
Ντάμιαν Σιφρόν, την ταινία «η ζωή
της Αντέλ» με την Αντέλ Εξαρχό-
πουλος και την παρουσίαση της
ερωτικής της σχέσης σε όλο της το
μεγαλείο, το «Μια χρονιά ακόμα»
του Μάικλ Λι που δεν θα το ξαναέ-
βλεπα … και οι προβολές συνεχίζο-
νται. Θα ήταν καλύτερο να ακούμε
και πέντε πράγματα πριν την έναρξη της ταινίας … γιατί το
θερινό σινεμά δεν είναι εμπορική επιχείρηση αλλά κοινω-
νικό γεγονός και η αμεσότητα του οικοδεσπότη με τον φι-
λοξενούμενο (και όχι πελάτη) πρέπει κάπως να
τεκμηριώνεται.

Μεγάλη επιτυχία το «Κάποτε στην Σμύρνη» του
θεσσαλικού θεάτρου με εκατοντάδες θεατές. Πολλές εκ-
δηλώσεις έγιναν και στα παράλια κοντά στην Λάρισα.
Καλή ήταν και η παράσταση από τους «Οδοιπόρους».

Κάποιοι ετοιμάζουν να στείλουν έργα στο διεθνές
φεστιβάλ ψηφιακού κινηματογράφου της Αθήνας που θα
γίνει τον Δεκέμβριο, κάποιοι για το 15ο Camera Zizanio,
κάποιοι για το artfools  της Λάρισας που θα γίνει στις
αρχές του '16. Οι κινηματογραφικές ομάδες είναι σε δράση
και η έμπνευση και η δημιουργικότητα πολλών σε οργα-
σμό.

Για το καλοκαίρι που έφυγε, μια απορία μας γεν-
νήθηκε και ένα ειλικρινές και πονηρό χαμόγελο … πώς θα
προλόγιζε άραγε ο Μπαρμπής την ταινία
«Η ζωή της Αντέλ» που περιελάμβανε
10λεπτο λεσβιακό σεξ και βραβεύτηκε για
αυτό στις Κάννες ;
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Annabelle

250 εκ. δολ εισπράξεις / 6.5 εκ. δολ προϋπολογισμός

Οι  πιο κερδοφόρες ταινίες τις τελευταίας πενταετίας.
Και είναι όλες ταινίες τρόμου.

Σινεμά «Φιλομένα Λι»

Επιτέλους μετά από πολύ καιρό κατάφερα να βρεθώ
στο θερινό σινεμά του Μύλου και να παρακολουθήσω

την υπέροχη δραματική ταινία «ΦΙΛΟΜΕΝΑ ΛΙ», βρετανι-
κής παραγωγής με πρωταγωνιστές τους Τζ. Ντεντς και Στ.
Κουγκαν.

Βασισμένη στο βιβλίο «thelostchildofPhilome-
naLee», διηγείται την έρευνα ενός βρετανού δημοσιογρά-
φου πάνω στην αληθινή ιστορία της ΦιλομεναΛι που
αναγκάστηκε από το μοναστήρι που ήταν έγκλειστη να
δώσει για υιοθεσία το παιδί της, μισό αιώνα πριν. Ψάχνο-
ντας τα ίχνη του, θα φτάσουν μαζί μέχρι την άλλη άκρη
του Ατλαντικού, ανακαλύπτοντας την απροσδόκητη αλή-
θεια.

Η Φιλομενα λοιπόν σπάει τη σιωπή της και εκμυ-
στηρεύεται στην κόρη της ότι έχει έναν αδελφό που γεν-
νήθηκε πριν 50 χρόνια και θέλει να τον βρει. Ένας
απολυμένος δημοσιογράφος του BBC θα δεχτεί να την
βοηθήσει και να ασχοληθεί πρώτη φορά με ένα κοινωνικό
θέμα, με αντάλλαγμα την δημοσιοποίηση της ιστορίας. Ξε-
κινώντας την κοινή τους πορεία από το μοναστήρι της Ιρ-
λανδίας που αρνείται να δώσει στοιχεία, λέγοντας ότι τα
αρχεία κάηκαν σε πυρκαγιά, οι γνωριμίες του δημοσιο-
γράφου τους οδηγούν στην Αμερική, όπου το παιδί, μαζί 
με άλλα πολλά, δόθηκε για υιοθεσία.

Κάνοντας το υπερατλαντικό ταξίδι η αγωνία της
Φιλομενα για τις συνθήκες διαβίωσης του γιου της κορυ-

φώνεται. Μαθαίνουν
πολύ γρήγορα ότι
απεβίωσε πριν λίγα
χρόνια έχοντας μια
καταξιωμένη καριέρα
δικηγόρου και νομι-
κού συμβούλου του
προέδρου των ΗΠΑ
Τζ. Μπους! Συνεχείς ανατροπές στέλνουν τους 2 πρωτα-
γωνιστές στην τελευταία κατοικία του χαμένου παιδιού,
που δεν είναι άλλη από το μέρος που γεννήθηκε…

Η ταινία θα μπορούσε να είναι ένα δακρύβρεχτο
μελόδραμα, όμως το χιούμορ δε λείπει από ένα καλο-
γραμμένο σενάριο (Στ. Κουγκαν, Τ. Ποουπ, Μ. Σιξμιθ) και
αποδίδεται μέσα από απλούς και αυθεντικούς διαλόγους
απ τους 2 πρωταγωνιστές. Υποψηφιότητες πολλές, όπως
αυτή της καλύτερης ταινίας και α’ γυναικείου ρόλου για την
Ντενς.

Εξαιρετικό φιλμ που αφήνει το θεατή να βγάλει τα
συμπεράσματά του πάνω σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα και
να προβληματίσει για την ψυχική δύναμη
που κρύβει η πράξη της συγχώρεσης
ακόμη και ανθρώπων που δεν έχουν μετα-
νιώσει για τα δεινά που προκάλεσαν.
Απλά, δείτε τη…

Παιδικό Θέατρο
Μια παράσταση παιδικού

θεάτρου που είδα τελευ-
ταίως, ήταν «Ο Μορμόλης»,
που ανέβασε ο “Tιριτόμπα”. Η
θεατρική σκηνή παιδικού θεά-
τρου «Τιριτόμπα», είναι ένα με-
γάλο κεφάλαιο για την μύηση
των παιδιών στο θέατρο και

την καλλιτεχνική τους αναβάθμιση και περιποιεί τιμή για την
Λάρισα. Έχει ανεβάσει παραστάσεις με έργα όλων των με-
γάλων παραμυθάδων, έχει κάνει περιοδείες εντός και εκτός
νομού Λαρίσης, έχει μετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ, μεταφέρο-
ντας τη φωνή και τον παλμό των δρώμενων της πόλης μας,
αφήνοντας το στίγμα της στο διεθνές θεατρικό στερέωμα. Συν
τοις άλλοις, πρωτοστάτησε στην ίδρυση του θεάτρου κούκλας
στον χώρο του «Μύλου», όπου τα παιδιά- μικρά και μεγάλα,
καλή ώρα ο γράφων- έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά
τους πρωταγωνιστές των παραστάσεων , τις κούκλες, δη-

λαδή, που έχουν παίξει σε παλαιότερα έργα, όχι φυσικά για
αυτόγραφο, αλλά για να υπεισέλθουν στο πνεύμα της παρα-
μυθά και τον ζωτικό χώρο της παράστασης. 

Το παιδικό θέατρο μπορεί να «υποτιμάται» από κά-
ποιους, θεωρώντας πως δεν μπορεί να είναι εφάμιλλο της
τραγωδίας π.χ. ή του αρχαίου δράματος, όμως θεωρώ πως
είναι από τα δυσκολότερα είδη θεάτρου. Απευθύνεται σε ένα
απαιτητικό κοινό, ευαίσθητο και με μεγάλες προσδοκίες που
για να υπεισέλθεις στον ψυχικό του κόσμο και να κερδίσεις το
χειροκρότημά του, πρέπει να καταβάλλεις εργώδη προσπά-
θεια. Όταν όμως βλέπεις να σχηματίζεται το χαμόγελο στα
παιδικά προσωπάκια, αυτομάτως ο καλλιτέχνης αισθάνεται
μια καλλιτεχνική ωριμότητα και ικανοποίηση και ότι επέτυχε
πλήρως του σκοπού του.

Ο Μορμόλης πάντως ήταν μια πα-
ράσταση που μου έμεινε. Ακόμη τραγουδάω
το τραγούδι του Μορμόλη στον γιο μου: «Ο
Μορμόλης, ο Μορμόλης είναι το στοιχειό της
πόλης …».
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Chernobyl Diaries

38 εκ. δολ εισπράξεις / 1 εκ. δολ. προϋπολογισμός

Οι  πιο κερδοφόρες ταινίες τις τελευταίας πενταετίας.
Και είναι όλες ταινίες τρόμου.

5ηMission Impossible - Rogue Nation (2015)

Σκηνοθεσία: Christopher McQuarrie 
Σενάριο: Christopher McQuarrie
Πρωταγωνιστές: Tom Cruise, Rebecca Ferguson, Jeremy
Renner
Πρώτη Προβολή: 31 Ιουλίου 2015 (USA)
Μη επίσημος τίτλος: M:i 5
Προϋπολογισμός: $150,000,000 
Πρώτη Εβδομάδα: $55,520,089 (USA) 
Υπέρβαση: $180,386,692 (USA) (4 Σεπτεμβρίου 2015) 
Διάρκεια: 131 λεπτά

Ηπέμπτη συνέχεια του «Mission Impossible» είχε λίγο από
όλα. Λίγο από «Jason Bourne», «The Bourne Legacy»

με τον «Jeremy Renner» και λίγο από «James Bond» με τον
«Daniel Craig». Βρετανικές και Αμερικάνικες Μυστικές Υπη-
ρεσίες, «ΜΙ6, CIA», γρήγορες σκηνές δράσεις, ένας ιδιοφυής
«κακός» και ένας «Ethan Hunt» «ηττημένος» και εκδικητικός.
Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει και η γυναικεία παρου-
σία, δυναμική αλλά και ανίσχυρη που πρέπει, για μια ακόμη
φορά, ο Ethan να προστατέψει με κίνδυνο της ζωής του.

Θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε την νέα ταινία του
Tom Cruise και ως φανατικοί πλέον οπαδοί των sequels να

την δούμε και να την προ-
σπεράσουμε. Παρόλα
αυτά η ταινία κύλησε γρή-
γορα, δεν έκανε την πα-
ραμικρή «κοιλιά» σε
ένταση και ενδιαφέρον,
μπήκε από τα πρώτα
λεπτά δυναμικά και καθη-
λωτικά και η πλοκή, αν
και αναμενόμενη, σε «κρατούσε», αναμένοντας με αγωνία
την ανατροπή. Η πλήρης επικράτηση του Ethan ως ο από-
λυτος πράκτορας με τετράγωνη λογική και απαράμιλλο θάρ-
ρος και θράσος ολοκληρώνει μια καλή ταινία αυτού του είδους
που εύκολα θα μπορούσαμε να δούμε και δεύτερη φορά.

Δεν μας άρεσε η μικρή συμμετοχή του «Jeremy Ren-
ner» που περιορίστηκε σε ένα ρόλο «γραφει-
οκράτη» μακριά από την εικόνα ενός πολλά
υποσχόμενου πρωταγωνιστή ταινιών δράσης
και οι ελάχιστες μεταμφιέσεις που αποτελούν
το σήμα κατατεθέν της ταινίας.

Καλή προβολή.

Σινεμά

His name is Sean. Connery Sean
Όλοι οι σινεφίλ φαντάζομαι λίγο-πολύ

έχουμε αγαπημένους χαρακτήρες,
ηθοποιούς και ταινίες. Ένας λατρεμένος
κινηματογραφικός χαρακτήρας για τον
γράφοντα είναι ο James Bond. Καθορι-
στικό ρόλο έπαιξε ο Sir Thomas Sean
Connery, ο καλύτερος Bond ever δίχως

δεύτερη σκέψη. 
Ο 85χρονος ηθοποιός (αυτές τις μέρες, στις 25.8,

γιόρτασε τα γενέθλιά του) γεννημένος στη Σκωτία, φρονώ
πως ενσάρκωσε στη μεγάλη οθόνη τον χαρακτήρα του Φλέ-
μινγκ πιο πειστικά από κάθε συνάδελφό του. Καμία σύγκριση
με τον Ρ. Μουρ, τον Ντ. Κρεγκ ή τον Π. Μπρόσναν. Εκτός συ-
ναγωνισμού οι Λέιζενμπυ και Ντάλτον…

Μέσα δεκαετίας του ’80 η πρώτη φορά που με κα-
θήλωσε ως Bond στον καναπέ. Το αστείο είναι πως οι παρα-
γωγοί της ταινίας επέλεξαν τον Connery αναγκαστικά, επειδή
το budget της ταινίας ήτανε μικρό και αυτός ήταν άγνωστος
και κατά συνέπεια φθηνός! Ο ίδιος δε ο Φλέμινγκ δε χάρηκε
ιδιαίτερα με την επιλογή, καθώς πίστευε πως λόγω σωματο-
δομής, ο Σκωτσέζος δεν θα έπειθε ως πράκτορας 007. Μέχρι
που είδε βέβαια την πρώτη ταινία….

Η φωνή, το βλέμμα, η σκωτσέζικη προφορά, η γοη-

τεία και η αρρενωπότητα είναι μερικά από τα στοιχεία που
βοήθησαν την καριέρα του. Και η καριέρα
του δεν είναι διόλου αμελητέα. Είναι ίσως
ο μόνος Bond που δεν ταυτίστηκε με τον
χαρακτήρα και μπόρεσε να κάνει σπου-
δαία πράγματα, αν και υποδύθηκε τον
007 σε 7 ταινίες, γεγονός δύσκολο αν
αναλογιστούμε πόσοι ηθοποιοί ταυτίστη-
καν με ένα ρόλο.

Μερικές από τις αξιομνημόνευ-
τες συμμετοχές του είναι αυτές στις ται-
νίες «το όνομα του ρόδου», «ανακαλύπτοντας τον
Φόρεστερ», «οι αδιάφθοροι» για τους οποίους κέρδισε όσκαρ
β’ αντρικού ρόλου, «Highlander1&2». Το 2000 χρίστηκε ιπ-
πότης από την Ελισσάβετ.

Έχω την αίσθηση πως τόσο οι fan του βρετανού
πράκτορα, όσο και οι παραγωγοί των ταινιών, οφείλουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ στον Sir Connery που έδωσε στον θρυ-
λικό ήρωα ένα «αέρα» που ακόμη και σήμερα, αναδύεται στις
ταινίες του και μας κάνει κάθε φορά να θέ-
λουμε μια βότκα martini, “shaken, not
stirred”!!! Στο κάτω-κάτω, his name is Bond,
James Bond, όσο κανενός άλλου…
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Insidious 2
(Παγιδευμένη Ψυχή: Κεφάλαιο 2)

162 εκ. δολ εισπράξεις / 5 εκ. δολ προϋπολογισμός

Οι  πιο κερδοφόρες ταινίες τις τελευταίας πενταετίας.
Και είναι όλες ταινίες τρόμου.
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Άλλοι στον Πλούτωνα και άλλοι στον «Χάροντα»

Ο τρελός ζητιάνος και τα βουστάσια

Εγώ είχα αρχίσει να πιστεύω 
στην ιστορία,ήταν τόσο πειστικός

όπως μιλούσε ,ένας τρόμος μυστικός
τον συγκλόνιζε

Μα αργότερα, όταν έμαθα απόμεινα
με το στόμα ανοιχτό, ήταν δραπέτης
ενός φρενοκομείου αυτός ο επαίτης

και αλώνιζε
την πόλη λέγοντας πάντοτε τα ίδια
πως η μανούλα του έβγαλε αρχίδια

πώς να τον φαρμακώσουν πολεμούσαν
και αυτός έφευγε κι «αυτοί»  τον κυνηγούσαν

Είχε μια λάμψη πόνου μές στα μάτια

που πονούσες κι εσύ όταν τα κοιτούσες
και είχε στα λόγια του μια περίεργη λαχτάρα

που σε έπιανε αγαθοεργή τρομάρα
έδινες τα λεφτά κι έλεγες ,ώ Θεέ μου

ο κόσμος τι τραβάει εγώ είμαι πολύ φίνα
και ο τρελός τα έλεγε για αυτό και μόνο

έντυνε ωραία μασκαρά τον πόνο
κι εσύ καμάρωνες μες στη βιτρίνα

της ευτυχίας σου κι έδινες μια δραχμή
άχ ο τρελός γνώριζε την αιχμή
της δυστυχίας του ανθρώπου

που με την σύγκριση αισθάνεται θαυμά-
σια

--όλα τα σπίτια τα ένιωθε βουστάσια
Σ.Ντόμαλης

Σήμερα που γράφω αυτό το σημείωμα,  και σε λίγες
ώρες το διαστημικό όχημα New Horizons θα ολοκλη-

ρώσει το ταξίδι του μέχρι τον Πλούτωνα, το πιο μακρινό
ουράνιο σώμα στο Ηλιακό μας σύστημα. Κατά τη διέλευσή
του σε απόσταση μερικών μόνο εκατοντάδων χιλιάδων χι-
λιομέτρων και ταξιδεύοντας με 52.000km/ώρα περίπου
θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για αυτό το μακρινό
ουράνιο σώμα καθώς και τους δορυφόρους του ένας εκ
των οποίων είναι ο Χάροντας. 

Βλέποντας και διαβάζοντας την εξέλιξη αυτού του
εγχειρήματος από εργατικούς και επιφανείς επιστήμονες
της NASA δε μπορώ παρά να θλίβομαι που εδώ ζούμε το
ακριβώς αντίθετο της ανάπτυξης, όπως την εννοεί ο κα-
θένας. Οι άνθρωποι εκεί μεγαλουργούν στον επιστημο-
νικό τομέα και εμείς εδώ ψάχνουμε για μια δουλίτσα των
570 € η οποία δεν αρκεί ούτε για τα στοιχειώδη.

Τα προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν
χιλιάδες ανθρώπων και όχι μόνο στην Ελλάδα έρχονται σε
εκκωφαντική αντίθεση με την ανάπτυξη και τον πλούτο
που συμβαίνει σε πολλά σημεία του πλανήτη. Ένας δια-
στημικός επισκέπτης φτάνοντας λίγο έξω από τον γαλάζιο
πλανήτη μας θα δει παρά μόνο την γαλανόλευκη ομορφιά
του. Αυτή η σκέψη όμως όσο ρομαντική και αν ακούγεται
δεν μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο και τη δυστυχία εκα-
τομμυρίων ανθρώπων (στην πλειοψηφία τους στην
Αφρική) που μαστίζονται από φτώχια και στερήσεις.

Ο άνθρωπος κυριάρχησε πάνω στον πλανήτη Γη,

μα δεν κατόρθωσε να μικρύνει την ψαλίδα μεταξύ των
φτωχών και πλουσίων.

Με τα παραπάνω θέλω να καταλήξω στην εξής
σκέψη: δέχομαι το γεγονός πως ο έξυπνος, ο τυχερός και
ο εργατικός άνθρωπος να έχει όχι μία αλλά δέκα πισίνες,
όχι ένα, αλλά δέκα σπίτια, όχι ένα, αλλά χίλια χιλιάρικα
στην τράπεζα. Μπράβο του. Θα προτιμούσα όμως να κα-
τοχυρώνονταν μέσω των κυβερνήσεων  ένα στοιχειώδες
επίπεδο διαβίωσης για όλους, στέγη, τροφή, νερό, ηλε-
κτρικό ρεύμα και μια έστω υποτυπώδη τουλάχιστον απα-
σχόληση. Μια μικρή διοχέτευση του πλούτου προς τα
κάτω δηλαδή με κριτήρια τέτοια που ούτε θα μεταβάλλουν
δραματικά την μεγάλη περιουσία των πλουσίων χωρών
και ατόμων και παράλληλα θα δίνουν ελπίδα για ένα μέλ-
λον των παιδιών των φτωχότερων λαών που δεν έτυχε να
ζουν σε πλουτοπαραγωγικά εδάφη. Μια αναδιανομή του
πλούτου προς ανακούφιση των ανήμπορων να μεγα-
λουργήσουν. Δεν είμαι κομμουνιστής, εάν σας περνούν τέ-
τοιες σκέψεις. Λειτουργώ πάντα με την κοινή λογική και με
αίσθημα αλληλεγγύης όπου μπορώ. 

Οι σκέψεις αυτές μπορεί να ακούγονται ουτοπι-
κές, θεωρώ όμως πως βρίσκονται στο
μυαλό όλων, ακόμα και σε αυτούς που
έχουν και δεν βοηθούν κανέναν. Η αλλη-
λεγγύη σώζει ζωές και δίνει ελπίδα. Είναι
ίσως το τελευταίο μας όπλο πάνω στον
πλανήτη Γη.

Σκέψεις
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The Purge

91 εκ. δολ εισπράξεις / 3 εκ. δολ προϋπολογισμός

Οι  πιο κερδοφόρες ταινίες τις τελευταίας πενταετίας.
Και είναι όλες ταινίες τρόμου.

7η
Όταν η υποκειμενικότητα συναντά την αντικειμενικότητα!

της  Ανδρομάχης Παπαγεωργίου

Βλέπεις μια ταινία. Αν πεις μετά το τέλος της «τι λες
τώρα;», αν τα μάτια σου γεμίσουν μια υγρή υποψία,

αν τρέξεις ξυπόλυτος να μοιραστείς από το πρώτο ως το
τελευταίο καρέ την υπόθεση με κάποιο μέλος του σπιτιού,
αν τη συζητάς για χρόνια μετά, αν αισθανθείς έστω και για
λίγα δευτερόλεπτα ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ…τότε ναι,
η έβδομη τέχνη έχει κάνει το θαύμα της!

Για τέτοιου είδους συναι-
σθήματα ψάξτε σε ταινίες «αρι-
στουργήματα» όπως αυτές στα
τέλη της δεκαετίας του 80, που
αποτελούν και το παρόν σημείο
αναφοράς. Για αρχή δύο ονό-
ματα: ΓκλενΚλόουζ1και Μάι-

κλΝτάγκλας μπλέκονται σε μια Ολέθρια Σχέση κατά την
ομότιτλη ταινία (FatalAttraction, 1987, υποψήφια για
Όσκαρ). Και είναι πράγματι ολέθρια, αφού ο έρωτας και
το πάθος ενός Σαββατοκύριακου μετατρέπονται σε ψυχα-
ναγκαστική τρέλα και παράνοια.Πέρα από τα
σενάριο/πλοκή και σκηνοθεσία, η ατμόσφαιρα και οι συ-
ναισθηματικές μεταβάσεις είναι άρτια δομημένες και δο-
σμένες.Η ταινία έγινε τεράστια εισπρακτική επιτυχία και
αποτέλεσε κοινωνικό φαινόμενο,  για το οποίο ξοδεύτηκαν
σελίδες και χρόνος πολλών μελετών. 

Στην ταινία οι Κατηγο-
ρούμενοι (TheAccused, 1988)
οιΤζόντιΦόστερ2 (το θύμα του
βιασμού) και ΚέλιΜακΓκίλις (η
εισαγγελέας) παραδίδουν μα-
θήματα του τι σημαίνει να ζεις
στο περιθώριο, να ζητάς μια

ζωή γεμάτη αξιοπρέπεια, να εγκλωβίζεσαι στην εικόνα και
στην προκατάληψη, να αποζητάς την αλήθεια και να την
κατακτάς. Η βασική σκηνή, που είναι και το κεντρικό θέμα
που διέπει όλο το έργο, δόθηκε με έναν αψεγάδιαστο, γλα-
φυρό και ρεαλιστικό σκηνοθετικό τρόπο. 

Ο Μόργκαν Φρίμαν ως
ο σοφέρ της κυρίας Ντέιζι της
Τζέσικα Τάντι3(DrivingMiss-
Daisy, 1989, Όσκαρ καλύτερης
ταινίας) νοηματοδοτούν με κω-

μικοτραγικές αποχρώσεις μια μακροχρόνια σχέση φιλίας,
αγάπης και κατανόησης ως τα βαθειά γεράματα. Η ψυχο-
σύνθεση της πρωταγωνίστριας γεμάτη συναισθηματικές
μεταπτώσεις και το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του Φρίμαν
δικαιώνουν την υποψηφιότητα της ταινίας για 10 Όσκαρ. 

Τα Ξυπνήματα(Awak-
enings, 1990, υποψήφια για
Όσκαρ) με τους RobertDeNiro4
και Robin Williams επιβεβαιώ-
νουν το γιατί αυτοί οι δύο άν-
δρες ποιούν ήθος. Η σχέση
ενός ασθενή, που πάσχει από
εγκεφαλικό λήθαργο και ενός αφοσιωμένου νευρολόγου
μέσα από χιουμοριστική και συνάμα δραματική οπτική
αφυπνίζουν κάθε είδους συναίσθημα. Το θαύμα δεν είναι
η προσωρινή καλυτέρευση της υγείας ορισμένων ασθε-
νών∙ το θαύμα είναι η αποδοχή του διαφορετικού, η αγάπη
προς το συνάνθρωπο.

Δίδυμα πάθους, δικαιοσύνης, στοργής, αλληλο-
σεβασμού. Ό,τι και αν είναι…ο στόχος απλά επιτεύχθηκε.
Η υποκειμενικότητα καταφέρνει να συναντήσει την αντι-
κειμενικότητα.

__________________________________
Info:
1. Η Κλόουζ ήταν υποψήφια για Όσκαρ, αλλά έχασε το
αγαλματίδιο από την Cher!

2. Η μόνη υποψηφιότητα της ταινίας από την Ακαδημία
ήταν για τον πρώτο γυναικείο ρόλο,τον οποίο και η Φό-
στερ κέρδισε. Μάλιστα ήταν τελευταία επιλογή για το ρόλο
μετά τις  ΚιμΜπέισινγκερ, ΜέλανιΓκρίφιθ, ΝτάριλΧάνα,
ακόμα και τη συμπρωταγωνίστριά της Κέλι Μακ Γκίλις!

3. Η Τάντι κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ για τη συγκεκρι-
μένη ταινία σε ηλικία 80 ετών! 

4. Ο Ντε Νίρο, αν και υποψήφιος για το αγαλματάκι, ηττή-
θηκε από τον JeremyIrons!

Σινεμά
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Paranormal Activity 3
(Μεταφυσική Δραστηριότητα 3)

202 εκ. δολ. εισπράξεις / 5 εκ. δολ. προϋπολογισμός

Οι πιο κερδοφόρες ταινίες τις τελευταίας πενταετίας.
Και είναι όλες ταινίες τρόμου.

Πρόταση για ταινία
Ένα πρόσωπο – Μια ταινία: Εβίτα Περόν

Πέθανε  πολύ  νέα  -  μόλις  33  χρονών  -  αγαπήθηκε
όμως  πολύ!  Η  Εβίτα  Περόν  εξακολουθεί  να  «ζει»

στην  ιστορική  μνήμη  και  στη  μνήμη  του  απλού  λαού
ιδιαίτερα  της  Αργεντινής.  

Η Μαρία Εύα Ντουάρτε ντε
Περόν (1919 - 1952) ήταν η δεύτερη
σύζυγος του προέδρου της Αργεντι-
νής Χουάν  Περόν (1895-1974) και
Πρώτη Κυρία της Αργεντινής από το
1946 μέχρι το θάνατο της το 1952.
Από  τη  θέση  αυτή  υπερασπίστηκε
τα εργατικά δικαιώματα, διηύθυνε τα
υπουργεία Εργασίας και Υγείας,

ίδρυσε και διηύθυνε το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Εύα Περόν,
πάλεψε για τα δικαιώματα των γυναικών στην Αργεντινή
και ίδρυσε και διηύθυνε το πρώτο γυναικείο πολιτικό
κόμμα μεγάλης κλίμακας της χώρας, το Γυναικείο Περο-
νικό Κόμμα. Στη δική της συμβολή οφείλεται κατά ένα με-
γάλο μέρος η νομοθετική κατοχύρωση τους δικαιώματος
ψήφου των γυναικών. Το μήνυμά της, που  δήλωνε σε συ-
νεντεύξεις, ομιλίες και δημόσιες εμφανίσεις, ήταν: «Πα-
λεύουμε για να έχουμε λιγότερους πλούσιους και
λιγότερους φτωχούς. Πρέπει να κάνετε το ίδιο». Μεγάλη
υποστήριξη  είχε  από  τους   χαμηλόμισθους Αργεντινούς
και  τα μέλη της εργατικής τάξης (γνωστούς ως ντεσκαμι-
σάντος, «χωρίς πουκάμισο»). Αντιπολίτευση της  ήταν  οι
στρατιωτικοί   και η υψηλή κοινωνία. Αυτό  που  τη  «νί-
κησε»  όμως  ήταν  η  ίδια  η  υγεία  της  -  αρρωσταίνει
από  καρκίνο  και  πεθαίνει  σε  ηλικία  33  ετών!

Εμπνευσμένη  από  τη  ζωή
της η ταινία Εβίτα (1996) αποτελεί
μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του
ομώνυμου μιούζικαλ των Άντριου
Βέμπερ (μουσική) και Τιμ Ράις (στί-
χοι) και σκηνοθετήθηκε από τον
Άλαν Πάρκερ με πρωταγωνιστές τη
Μαντόνα  και τον Αντόνιο Μπαντέ-
ρας.

Η ταινία έτυχε θερμής υπο-
δοχής από τους κριτικούς και προ-
τάθηκε για πέντε βραβεία Όσκαρ. Τελικά κέρδισε αυτό του
Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού για το «You Must
Love Me». Επίσης προτάθηκε για πέντε Χρυσές Σφαίρες
και κέρδισε τις τρεις: Καλύτερης Ταινίας – Κωμωδία ή Μι-
ούζικαλ, Καλύτερου Πρωτότυπου Τραγουδιού («You Must

Love Me») και Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμωδία ή Μιού-
ζικαλ (Μαντόνα).

Η ταινία, επίσης, κατέχει το ρεκόρ αλλαγής κου-
στουμιών για την πρωταγωνίστρια. Η Μαντόνα φόρεσε 85
κοστούμια, 39 καπέλα, 45 ζευγάρια παπούτσια και 56 ζευ-
γάρια σκουλαρίκια. Όλα βασισμένα σε πραγματικά ενδύ-
ματα της Eva Peron, μερικά από τα οποία φυλάσσονται
ακόμη και σήμερα στην Αργεντινή. Το προηγούμενο ρεκόρ
αλλαγής κοστουμιών ανήκε στην ηθοποιό Ελίζαμπεθ Τέι-
λορ για την ταινία «Κλεοπάτρα». Ο σκηνοθέτης της ται-
νίας, Άλαν Πάρκερ, κάνει και αυτός ένα μικρό πέρασμα
από την ταινία υποδυόμενος έναν οργισμένο σκηνοθέτη.

Παγκόσμια επιτυχία
έγινε  το  τραγούδι «Don’t Cry
for Me Argentina», που βασί-
στηκε στο επίγραμμα που
υπάρχει στον τάφο της: «Μην
κλαις για μένα Αργεντινή. Η
αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν θα
σε εγκαταλείψω». Και  μάλι-
στα η  Μαντόνα πέτυχε η σκηνή που η Εβίτα τραγουδά
αυτό το τραγούδι  να κινηματογραφηθεί στο μπαλκόνι της
Casa Rosaria, από όπου η πραγματική Εβίτα μιλούσε στα
πλήθη. 

Αφηγητής του έργου είναι ένας νεαρός με το
όνομα «Τσε», ένας χαρακτήρας βασισμένος σε υπαρκτή
ιστορική προσωπικότητα, τον Αργεντίνο Τσε Γκεβάρα. Δεν
υπάρχει ωστόσο, ιστορική απόδειξη πως η Εύα Περόν συ-
ναντήθηκε ποτέ με τον Γκεβάρα, η εμφάνισή του σαν χα-
ρακτήρα είναι καθαρά συμβολική και προσωποποιεί τον
ανώνυμο Αργεντίνο πολίτη. Σε όλο το έργο ο Τσε είναι
αυτός που αντιμετωπίζει πότε με χιούμορ και πότε με ελα-
φρά ειρωνεία της πράξεις της Εύας, κατά την άνοδό της
στην κοινωνική κλίμακα. Στο τέλος του έργου, οι δύο χα-
ρακτήρες συναντώνται σε ένα όνειρο και έρχονται αντιμέ-
τωποι ιδεολογικά, ενώ χορεύουν βαλς.

Συγκινητικό  είναι  ότι η Εύα στο τέλος της ζωής
της αντιλαμβάνεται πως ο Περόν την αγαπά αληθινά γιατί
είναι αυτή που είναι κι όχι για όσα μπορεί να προσφέρει
στην πολιτική του καριέρα…

Σινεμά
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Με το ελληνικό καλοκαίρι καλά να κρατεί, παρά τις ευχές
μίζερων και γρουσούζηδων για «καλό χειμώνα» μετά

τον 15αύγουστο, δεν ήθελα και πολύ για να αποφασίσω
αγαπημένο μου ημερολόγιο τι θα σου πω.

Έχουν περάσει κιόλας 22 ολόκληρα καλοκαίρια
από τότε που έμαθα τα ευχάριστα για την εισαγωγή μου
«με την πρώτη» που λένε στη σχολή των (τότε) ονείρων
μου.. Κι όμως, θυμάμαι αρκετά καλά τις στιγμές. Όχι για
τον προφανή λόγο. Να σου αναφέρω πως τα αποτελέ-
σματα τα έμαθα μαζί με ένα φίλο αδερφικό. Εκείνος γού-
σταρε Ικάρων, εγώ Νομική. Εκείνος όχι, εγώ ναι. Αυτό που
θυμάμαι είναι το βλέμμα του. Είχα το προνόμιο να ζήσω το
απόλυτο contrast. Ούτε σκέψη για χαρά. Η στενοχώρια για
το φίλο που κόπιασε, το αγαπούσε, σκέπασε κάθε εύλογη
διάθεση για πανηγύρια. Είδα και ενοχή πέρα από τα άλλα.
Ενοχή που εξαιτίας του δεν μπορούσα να χαρώ το
θρίαμβο, ενοχή που δεν τα κατάφερε… 17 χρονών παλι-
καράκια…

Αφορμή για τις σκέψεις αυτές αποτέλεσαν οι συ-
νηθισμένες κάθε χρόνο τέτοια εποχή αντιδράσεις. Οι επι-
τυχόντες και οι γονείς τους να τρίβουν στη μούρη όσων δεν
πέτυχαν το θρίαμβό τους. Να περιφέρουν τη χαρά τους
ανερυθρίαστα. Και να σου τα μπράβο, τα εύγε και τα συγ-
χαρητήρια. The winner takes it all… Και από τύψεις, από
κοινωνικό εξαναγκασμό κι όχι εσωτερική ανάγκη, δυο λόγια
παρηγορητικά σαυτόν που δεν τα κατάφερε. Και συμβου-
λές τύπου, «μη στενοχωριέσαι, δεν είναι και το τέλος του
κόσμου», «δεν έγινε και τίποτα βρε αδερφέ, μια μάχη είναι,
όχι ο πόλεμος» και άλλα τέτοια εμετικά κλισέ. Ακόμη και
από δασκάλους που διδάξανε και τους μεν και τους δε.
Που μοιραστήκανε-υποτίθεται-το άγχος και την πίεση…

Αναρωτιέμαι ο χαζός, αφού είναι έτσι, γιατί καμα-
ρώνετε «σαν γύφτικα σκεπάρνια» ρε κοθώνια;;; Γιατί δεν
μπαίνετε λίγο στη θέση αυτού που προσπάθησε, αλλά για
διάφορους λόγους δεν;;; Ακόμη και μια προσποιητή έστω
συστολή, θα ταίριαζε περισσότερο στη περίπτωση. Θα
εξύψωνε στα μάτια της κοινωνίας τον επιτυχόντα που θα
επεδείκνυε ήθος και θα συμπαραστεκόταν σε αυτόν που
ατύχησε. Τώρα βέβαια, θα μου πεις σε ποια κοινωνία, αυτή
που αμέριμνη βγάζει selfies και πίνει mojito εκεί που το Αι-
γαίο ξεβράζει πτώματα νηπίων;;;;;

Δυστυχώς, στα έχω
ξαναπεί… Δυστυχώς, παραμέ-
νει επίκαιρο, εξελίσσεται δε σε
μείζον-όπως αναμενόταν-
θέμα. Αναρωτηθήκαμε άραγε
ποτέ γιατί όλοι αυτοί θαλασσο-
πνίγονται για να φτάσουν στη
«γη της επαγγελίας»;;; Γιατί η
Ευρώπη που οι κάτοικοί της
θεωρούμε προβληματική, θεωρείται από τους πρόσφυγες
παράδεισος; “Eden is West”, όπως η ταινία του Γαβρά…

Έχω ακούσει διάφορα από τους ενοχλημένους
απογόνους του Ξένιου Διός. «γιατί οι δειλοί δεν κάθονται να
πολεμήσουν», «που βρίσκουν τόσα λεφτά για τους δουλέ-
μπορους οι ξεβράκωτοι», «μας γεμίσανε αρρώστιες οι
άπλυτοι» και άλλα ωραία, πετυχημένα… Δεν χαλαλίζω για
να τους απαντήσω ούτε σάλιο (θα το χαλάλιζα για άλλο
λόγο στη μούρη τους..), ούτε μελάνι. Θα αναφέρω κάτι που
είδα σε γκράφιτι και μας αφορά ως λαό. «οι παππούδες
μας πρόσφυγες, οι γονείς μας μετανάστες κι εμείς ρατσι-
στές…».

Όσο αγαπημένο μου ημερολόγιο δεν αφοπλίζουμε
τα χέρια που σκοτώνουν «τους άπλυτους εκεί κάτω», τόσο
αυτοί θα έρχονται στη «φιλόξενη» αγκαλιά μας. Όσο δεν
απαιτούμε να σταματήσουν τα δεινά που τους ωθούν στη
ξενιτιά, τόσο θα «ενοχλούν» την αισθητική μας και θα «μο-
λύνουν» τον καθαρό αέρα μας. Αν και, τα πτώματα των
παιδιών που ξεβράζονται στις αμμουδερές παραλίες μας
αποτελούν εξαιρετικό και σπάνιο φόντο για τις φωτό των
διακοπών μας… Βρε, μήπως τελικά είναι καλύτερα να τους
αφήνουμε να ‘ρχονται, απλά να φροντίζουμε να βουλιάζουν
σε κατάλληλες για καρτ-ποστάλ τοποθεσίες; Καληνύχτα κι
όνειρα γλυκά και αβασάνιστα…

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

Unfriended

48 εκ. δολ εισπράξεις / 1 εκ. δολ. προϋπολογισμός

Οι  πιο κερδοφόρες ταινίες τις τελευταίας πενταετίας.
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Paranormal Activity 2

177 εκ. δολ εισπράξεις / 3 εκ. δολ. προϋπολογισμός

Οι  πιο κερδοφόρες ταινίες τις τελευταίας πενταετίας.
Και είναι όλες ταινίες τρόμου.

10η

Ένας πατέρας, λίγο μετά το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, στην προσπάθειά του
να νουθετήσει το γιο του, καταλήγει να γράψει ένα ποίημα μεγαλειώδες και διαχρονικό (και,

ίσως, για κάποιους, το τελευταίο του δείγμα αψεγάδιαστης γραφής).  Ένα ποίημα, που μαρ-
τυρά την αγωνία του γονιού για την πορεία του παιδιού του, για το μέλλον του, την ηθική του
και τις αξίες, που θα το διέπουν.

Ένα ποίημα, που από τον τίτλο του, μας δίνει να καταλάβουμε πως δεν πρόκειται να ακου-
στούν υποδείξεις, αλλά προτροπές, παραινέσεις και στοργικές συμβουλές. Κάθε ''αν'' κρύβει
αγάπη και αγωνία. Κάθε στίχος είναι μία στάση ζωής. Οι λέξεις του, που όταν τις διαβάζεις, φα-
νερώνουν ηρεμία και νηφαλιότητα, σε παρακινούν να φανείς δυνατός και ορθολογιστής. Να

νιώσεις πως μπορείς να κατακτήσεις το άπιαστο και να γίνεις ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος. Να μην παραιτηθείς,
να μην αλλοτριωθείς, να παλέψεις, να νικήσεις και, αν πέσεις, να ξανασηκωθείς. Να εκτιμάς, να επιλέγεις, να είσαι ο
εαυτός σου και να είσαι γεμάτος εμπειρίες, συναισθήματα και κριτική σκέψη.

Ο Κίπλινγκ λέει στο γιο του, όσα όλοι θέλουμε να πούμε στα παιδιά μας και τα λέει χρησιμοποιώντας λέξεις που
αναδεικνύουν νοήματα βαθιά, μα τόσο διαυγή. Το πέρασμα του χρόνου, με τις τόσες αλλαγές, που έχουν συντελεστεί,
δεν έκανε τον κοινό τόπο ν'αλλάξει. Κι αυτός δεν είναι άλλος από την αγάπη του γονιού προς το παιδί.

Το ποίημα κλείνει με τους (αδικημένους, ως προς τη μετάφραση) στίχους :
''Δική σου είναι η γη και ό,τι της ανήκει

και πάνω απ'όλα, γιε μου, Άνθρωπος θα'χεις γίνει.''
soffi.sam@hotmail.com

Με την πρώτη σταγόνα της βροχής σκοτώθηκε το καλοκαίρι 
( Οδυσσέας Ελύτης) 

Μπήκε ο Σεπτέμβρης και μια γλυκειά μελαγχολία έχει απλωθεί στην ατμόσφαιρα…. Ο
ήλιος κρύβεται από νωρίς, τα πιτσιρίκια μαζεύονται νωρίτερα από τις αλάνες και τις

γειτονιές και σιγά σιγά κάθε κατεργάρης γυρίζει στον πάγκο του.
Το χρώμα που επικρατεί είναι το γκρίζο, ο μουντός καιρός και η υγρασία που

πλημμυρίζει την ατμόσφαιρα .Το κόκκινο και το καφέ των φύλλων που πέφτουν στην γη
και όπως έλεγε η γιαγιά μου : τα φύλλα ντύνονται χρυσά πριν πεθάνουν..

Είναι ο μήνας που ξεκινάνε τα σχολεία. Τα πρωτάκια με τις καινούριες σχολικές
τους τσάντες γεμάτα αγωνία για το «άγνωστο»  αλλά και καμάρι, η  μυρωδιά των βιβλίων , της κιμωλίας και της γομο-
λάστιχας.

Είναι ο μήνας που ο Πλούτωνας έκλεψε την Περσεφόνη για να την πάει στον κάτω κόσμο και η Δήμητρα πεν-
θεί το χαμό της.  Η Φύση νεκρώνεται και  τα φύλλα περνάνε στην άλλη ζωή , στο χώμα , εκεί που γεννήθηκαν και από
εκεί που θα ξαναγεννηθούν και θα ξαναγεννηθούν και θα ξαναγεννιούνται και θα παίζουν τον κύκλο το δικό τους μαζί

με τον κύκλο της ζωής.
Έτσι λοιπόν  μέσα σε αυτήν την φθινοπωρινή ιεροτελεστία  ξεκινάει μία νέα αρχή , μία

νέα ζωή …  Ένας ασταμάτητος κύκλος η ζωή που είναι ρυθμισμένος ώστε η
μία εποχή να διαδέχεται την άλλη , η μία γενιά να διαδέχεται την άλλη  και την
επόμενη που θα έρθει . 

Καθώς η φύση βάζει τις τελευταίες της πινελιές στο φθινοπωρινό τοπίο
,  σκέφτομαι την αξία του κύκλου της ζωής και πώς σε κάθε πράσινο φύλλο
που θα αντικρύσω την άνοιξη ζει κάθε κίτρινο φύλλο που λησμόνησα…

Αφιέρωμα ''Αν...'' , Τζ. Ράντγιαρτν Κίπλινγκ
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Insidious
(Παγιδευμένη Ψυχή)

100 εκ δολ εισπράξεις / 1.5 εκ. δολ προϋπολογισμός

Οι  πιο κερδοφόρες ταινίες τις τελευταίας πενταετίας.
Και είναι όλες ταινίες τρόμου.

Τελευταίο αντίο στον Αντάρτη Αλκιβιάδη Ζαμπακά

Έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 χρονών, ένας από του
τελευταίους επιζώντες της Εθνικής Αντίστασης και συ-

ναγωνιστής του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ, Άρη Βελου-
χιώτη, μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας, ο Αλκιβιάδης
Ζαμπακάς. 

Ο Αλκιβιάδης Ζαμπακάς του Γεωργίου και της
Μηλιάς, γεννήθηκε το 1926 στο Βαλτινό των Τρικάλων και
δόθηκε από μικρός στον αγώνα ξεκινώντας με την οργά-
νωσή του στην ΕΠΟΝ στα χρόνια της Αντίστασης και στη
συνέχεια στο ΚΚΕ. 

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας
ακολούθησε μαζί με άλλους συγχωριανούς του τον Άρη
Βελουχιώτη, παρά την αντίθετη στάση της ηγεσίας του
ΚΚΕ. Και πλήρωσε κι αυτός ακριβά το τίμημα της τήρη-
σης του όρκου του ΕΛΑΣ, να μην παραδώσει το όπλο του
πριν ο λαός γίνει νοικοκύρης στον τόπο του. 

Κυνηγήθηκε από το κράτος της δεξιάς και της
αντίδρασης, από τους φυγόμαχους και από το μετεμφυ-
λιακό κράτος και πλήρωσε με φυλακές και εξορίες για 17
ολόκληρα χρόνια τους αγώνες του για λευτεριά, Εθνική
ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη και λαϊκή κυριαρχία. 

Φυλακίστηκε στις φυλακές των Τρικάλων, της
Κέρκυρας, του Ιντζεδίν και αλλού. Συνελήφθη και φυλακί-
στηκε και από την δικτατορία. 

Πρόσφατα εκατοντάδες Τρικαλινοί πολίτες πήραν
την πρωτοβουλία για την απόδοση τιμής στον Άρη Βε-
λουχιώτη, στο πλαίσιο εκδηλώσεων για τα 70 χρόνια από
τον θάνατο του Άρη. Απόδοση τιμής που αρνήθηκε ο Δή-
μαρχος και η πλειοψηφία του ΔΣ του Δήμου Τρικκαίων. 

Η Επιτροπή Τρικαλινών για την απόδοση τιμής
στον Άρη Βελουχιώτη βιντεοσκόπησε την μαρτυρία του
Αλκιβιάδη Ζαμπακά για την συμμετοχή του στην Εθνική
Αντίσταση και στο πλευρό του πρωτοκαπετάνιου του
ΕΛΑΣ, τον οποίο τιμούσε μέχρι τα στερνά του. Η μαρτυρία
του αυτή, η οποία προβλήθηκε σε ανοιχτή εκδήλωση στις
5/6/2015 στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, σαν φόρος τιμής
στον αντάρτη Αλκιβιάδη Ζαμπακά, αποτελεί παρακατα-
θήκη για το κίνημα και όλους εμάς, για τους αγώνες που
έρχονται, μέχρι να γίνει ο λαός νοικοκύρης στον τόπο του. 
Συλλυπούμαστε τους δικούς του ανθρώπους για την απώ-
λεια τους. 

Αντίο Αντάρτη, κομμουνιστή, επαναστάτη, Αλκι-
βιάδη Ζαμπακά! Οι αγώνες σου για λευτεριά, Εθνική ανε-
ξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη και λαϊκή και κυριαρχία,
θα βρουν δικαίωση!  
Η Επιτροπή Τρικαλινών για την απόδοση τιμής στον Άρη

Βελουχιώτη 

Στην «πετυχημένη»
Λόγω καλής εφαρμογής του μνημονίου – Ιρλανδία , σήμερα

• Μείωση του εισοδήματος των λαϊκών νοικοκυριών κατά τουλάχιστον 20%
• το 58% των φτωχών δεν έχει σχέση με την αγορά εργασίας, καθώς είναι συνταξι-
ούχοι, φοιτητές, παιδιά ή ανάπηροι
• Το 16% των ενηλίκων που έχει δουλειά είναι χαμηλόμισθοι που αδυνατούν να εξα-
σφαλίσουν τα βασικά για την επιβίωση
• Αύξηση της ημι-απασχόλησης και εντατικοποίηση των ελαστικών σχέσεων εργα-
σίας
• Το ένα τέταρτο του πληθυσμού στερείται, πριν και μετά το μνημόνιο, σημαντικές βα-
σικές υπηρεσίες και αγαθά λόγω φτώχειας
• Οι κατασχέσεις πρώτης κατοικίας εντείνονται παρά το σπάσιμο της φούσκας των ακινήτων
• Σκληρή μοίρα των χιλιάδων αστέγων
• Αύξηση των ενοικίων κατά περίπου 15%, ενώ το 25% των ενοικιαστών φοβάται πως θα χάσει τη στέγη που έχει
σήμερα λόγω ακρίβειας ή ανεργίας
• Διευρύνθηκαν ακόμη περισσότερο οι ταξικές ανισότητες
• και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό …

και όλα αυτά τα έκανε μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, όπως έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε και εμείς
(συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΠΟΤΑΜΙ - ΝΔ προ των πυλών). Αυτοοργάνωση κοινωνική … αλλιώς χαθήκαμε

Αφιέρωμα



Όλοι έλεγαν ότι ο Αλέξης θα μας προ-
δώσει κάποτε και μακάρι να προλάβει να κάνει 2

από τα 10 που υποσχέθηκε. Αλλά τέτοια «κωλοτού-
μπα του αιώνα» και ο ίδιος ο Σόιμπλε δεν περίμενε.
Ο λαός ρίσκαρε λέγοντας ένα γενναίο ΟΧΙ  και ο
Αλέξης αποφάσισε το ξεκαθάρισμα του κόμματος
από τους αριστερούς. Η σκέψη και μόνο για δραχμή
και ανεξαρτησία θα μας πουν σε λίγο ότι είναι πα-
ράνομη. Ίσως την πέτρα που κρατάμε δεν πρέπει να
την ρίχνουμε πλέον στην θάλασσα. Διέξοδος μόνο
από τα αριστερά … και όχι «συντεταγμένα».

Θεόφιλος

Βαρέθηκα να περι-
μένω. Όλο τα ιδία και τα ίδια.
Πότε επιτέλους θα βγει η νέα
ταινίας της………Barbie!!!!.

Elessar

Πρέπει να έχω κάψει σί-
γουρα εγκεφαλικά κύτταρα. Έχω πιά-
σει τον εαυτό μου να βλέπω στην
τηλεόραση «Τήλε κύβο». Εκείνη την εκ-
πομπή με το γκομενάκι που πρέπει να
βρεις μια λέξη που μόνο ο Μπαμπινιώ-
της ξέρει. Ή εγώ έχω καεί ή ο γιαλός
στραβά αρμενίζει!!!.

Elessar

Μετά τη νεκρά θάλασσα, τώρα έχουμε και τη
Μεσόγειο, τη νεκρών θάλασσα...

Μ. Σίμος

Τε-
λικά πίσω από τις λέξεις (του μνημονίου) έρχε-

ται ο Αλέξης. Τραγικό!  Αλλά η κωμωδία ότι όλα γίνονται στο
όνομα της «αριστεράς», ας σταματήσει. Υπέρ μιας κεντροδεξιάς πολιτι-

κής είναι οι ψηφοφόροι, αν και ξέρουν ότι μπροστά υπάρχει η βεβαιότητα της
αποτυχίας και η επανέναρξη του πιθανού grexit με όρους Σόιμπλε. Όλοι ξέ-

ρουν ότι η «ασφάλεια» της υπογραφής/υποταγής Τσίπρα δεν θα λύσει
προβλήματα αλλά θα προσθέσει πολλά άλλα. Αδιέξοδο; Η Δη-

μοκρατία δεν έχει. Το ευρώ πάντα θα έχει …
Θεόφιλος 

“Ανή-
κομεν εις τη Δύση”, οπότε, σκα-

σίλα μας αν πνίγονται έγκυες και νήπια
από την Ανατολή...

Μ.Σίμος

Πάλι
εκλογές; Όχι άλλο

κάρβουνο 
ΔιάτοRος

Το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της
Δράμας το κάνουμε γι’ αυτό το ανέσπερο φως που λάμπει
στα μάτια των νέων κινηματογραφιστών, των νέων σκη-
νοθετών και των συνεργατών τους, που θα γίνουν κάποια
στιγμή, εάν δεν είναι ήδη, τα μάτια, τα αυτιά και η ψυχή
της ελληνικής κοινωνίας, που θα καταγράψουν τα μελλο-
ντικά όνειρά της, οδηγώντας την στην έξοδο του τούνελ»

Αντώνης Παπαδόπουλος Καλλιτεχνικός διευθυντής του
Φεστιβάλ Δράμας

1 1
+ 1 αντιρατσιστικά φεστι-

βάλ γιατί
…ο ρατσισμός κι ο φασισμός δεν είναι ει-

κόνες στις ειδήσεις
…στα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα βρίσκεται
η ελπίδα

…τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε
ζήσει ακόμη

Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία 

Το πολιτικό προσω-
πικό της χώρας έχει βαλθεί
σύσσωμο να μας αποδείξει
ότι δεν φτάσαμε ακόμη
στον πάτο..Συνεχίστε παι-
διά, είστε σε καλό δρόμο!

Μ.Σίμος 


