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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
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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)
“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».

«Η ΑΕΛ ου αντιστέκεται,
η ΑΕΛ ου ειµένει»

µια ολη, µια οµαδα

Το παρόν έντυπο διανέµεται δωρεάν

1988

2016
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Batman v Superman: Dawn of Justice

Σκηνοθεσία: Zack Snyder

Πρωταγωνιστές: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams,
Jesse Eisenberg

My Big Fat Greek Wedding 2
Σκηνοθεσία: Kirk Jones

Πρωταγωνιστές: Nia Vardalos, John Corbett, Michael

Constantine, Lainie Kazan
The Jungle Book

Σκηνοθεσία: Jon Favreau

Πρωταγωνιστές: Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill

Murray, Ralph Ineson

Captain America: Civil War

Σκηνοθεσία: Anthony Russo | Joe Russo

Πρωταγωνιστές: Elizabeth Olsen, Scarlett Johansson,

Chris Evans, Robert Downey Jr.

Άρθρα Τεύχους
•
Όσκαρ 2016.
•
Στην Αλεξάνδρεια του 4ου αιώνα μ.Χ. Μας μεταφέρει η ταινία «Agora».
•
Στο άσπρο και στο μαύρο.
•
Πολιτιστική Πρωτεύουσα … Τέλος!
•
«Κανένα μωρό σε κελί».
•
Η συνέχεια της ΡΟΚ μουσικής σήμερα.
•
Ευγένιος Τριβιζάς.
•
«Η ΑΕΛ που αντιστέκεται, η ΑΕΛ που επιμένει»
•
The Revenant.
•
«Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού».
•
Star Trek the Ultimate Voyage
•
Γιάννης Καλαϊτζής – Βιογραφικό (1945 – 2016).
•
Θάλεια Φλώρα - Καραβία.
•
Λαϊκες Ιστορίες.
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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

Όσκαρ 2016

ι νικητές της 88ης απονομής των βραβείων Oscars
για το 2016, με τη σειρά ανακοίνωσης, είναι :

Όσκαρ οπτικών εφέ: Μαρκ Γουίλιαμς, Σάρα Μπένετ,
Πολ Νόρις, Άντριου Γουάιτχερστ (Ex Machina)
Όσκαρ animation μικρού μήκους: Bear Story
Όσκαρ animation ταινίας: Inside Out

Όσκαρ Β’ ανδρικού: Μαρκ Ράιλανς (Bridge of Spies)
Όσκαρ ντοκιμαντέρ: Amy

Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου: Τομ ΜακΚάρθι, Τζος
Σίνκγερ (Spotlight)

Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου: Άνταμ ΜακΚί,
Τσαρλς Ράντολφ (The Big Short)
Όσκαρ Β’ γυναικείου: Αλίσια Βικάντερ (The Danish Girl)

Όσκαρ κουστουμιών: Τζένι Μπίβαν (Mad Max: Fury
Road)

Όσκαρ Production Design: Κόλιν Γκίμπσον, Λίσα Τόμπσον (Mad Max: Fury Road)

Όσκαρ μέικ απ και hairstyling: Λέσλι Βάντερβαλτ, Έλκα
Βαρντέγκα, Ντέμιαν Μάρτιν (Mad Max: Fury Road)
Όσκαρ φωτογραφίας: Εμάνουελ Λουμπέζκι (The
Revenant)

Όσκαρ ντοκιμαντέρ μικρού μήκους: A Girl in the River
Όσκαρ ταινίας μικρού μήκους: Stutterer

Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας: Son of Saul

Όσκαρ μουσικού score: Ένιο Μορικόνε (Hateful Eight)

Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού: Σαμ Σμιθ (Spectre)

Όσκαρ σκηνοθεσίας:
Revenant)

Αλεχάντρο

Ινιαρίτου

(Τhe

Όσκαρ Α’ γυναικείου: Μπρι Λάρσον (The Room)

Όσκαρ Α’ αντρικού: Λεονάρντο Ντι Κάπριο (The
Revenant)
Όσκαρ καλύτερης
ταινίας:

Όσκαρ μοντάζ: Μάργκαρετ Σίξελ (Mad Max: Fury Road)

Spotlight

Όσκαρ Sound Editing: Μαρκ Μανγκίνι, Ντέιβιντ Γουάιτ
(Mad Max: Fury Road)

Όσκαρ Sound Mixing: Κρις Τζένκινς, Γκρεγκ Ρούντλοφ,
Μπεν Όσμο (Mad Max: Fury Road)

Οι ταινίες που έχουν κερδίσει τα περισσότερα Όσκαρ

Ο «Αρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά» («Lord of the
Rings: Return of the King») του Πίτερ Τζάκσον το 2003
ο «Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον το 1997

και το «Ben-Hur» του Γουίλιαμ Γουάιλερ(1959)
έχουν κερδίσει από 11 Όσκαρ.

Βραβεία Όσκαρ: Τα παράξενα ρεκόρ των Όσκαρ
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Στην Αλεξάνδρεια του 4ου αιώνα μ.Χ.
Μας μεταφέρει η ταινία «Agora»

την Αλεξάνδρεια του 4ου αιώνα
μ.Χ., η μαθηματικός και αστρονόμος Υπατία προσπαθεί να λύσει το
μυστήριο της κίνησης των πλανητών
του ηλιακού συστήματος, όταν δεν διδάσκει τους μαθητές της στη βιβλιοθήκη του πατέρα της.
Οι αναταραχές όμως που ξεσπούν
από τους Χριστιανούς που θέλουν να
επιβάλουν τη μονοθεϊστική πίστη
τους στους Ρωμαίους και τους Εβραίους θα θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο
την έρευνά της, αλλά και την ίδια τη

ζωή της…
Ο πολυτάλαντος Ισπανός δημιουργός Alejandro
Amenábar, μετά τις ταινίες του «Άνοιξε Τα Μάτια», «Οι Άλλοι»
και «Η Θάλασσα Μέσα Μου», στρέφεται με την ταινία του
«Agora» στην ιστορική βιογραφία, με την Rachel Weisz να
υποδύεται την Υπατία.
Ο Amenábar επιχείρησε -με την ιστορία της Υπατίαςνα προβάλει ουσιαστικά την έλευση του χριστιανικού σκοταδισμού, που περιόρισε τις επιστήμες, τη γνώση και τη φιλοσοφική αναζήτηση, για να επιβάλει τις δογματικές του αντιλήψεις
με τη βία και να οδηγήσει το δυτικό κόσμο στο Μεσαίωνα.
Προσπαθεί όμως να ενσωματώσει στο «Agora» πολύ
περισσότερα στοιχεία (όπως τη σημασία της Υπατίας για την
αστρονομία, τις πολιτικές αναταραχές, τις θρησκευτικές διαμάχες και ένα ερωτικό τρίγωνο) απ’ όσα μπορεί να αντέξει η διάρκεια και η ανάπτυξή της ταινίας με αποτέλεσμα να παραμένει
στην επιφάνεια της αφήγησής του. Κάποιοι κριτικοί θεώρησαν
επίσης ότι δεν προετοίμασε επαρκώς τους ηθοποιούς του και
τους άφησε να παραδώσουν τυποποιημένες ερμηνείες. Επιτυχημένη χαρακτηρίστηκε η αναπαράσταση της Αλεξάνδρειας «ζωντανεύει» πραγματικά μια εποχή και μια πόλη..
Αναλυτικότερα η Υπατία (370-415μ.Χ.) ήταν Ελληνίδα
νεοπλατωνική φιλόσοφος, αστρονόμος και μαθηματικός. Έζησε
και δίδαξε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου και δολοφονήθηκε από όχλο φανατικών χριστιανών.
Κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνα, έλαβε
πολύ καλή εκπαίδευση και ταξίδεψε πολύ. Υπήρξε πολυγραφότατη, δυστυχώς όμως κανένα από τα έργα της δεν σώζεται
και έχουμε μόνο αναφορές για αυτά.
Αν και οι Ρωμαίοι υποχρέωναν τις κατακτημένες περιοχές να ακολουθούν τους δικούς τους νόμους, οι κατακτημένοι είχαν μια σχετική αυτονομία, με αποτέλεσμα το δίκαιο να
είναι ένα μείγμα από τοπικούς και ρωμαϊκούς νόμους - ειδικά
στην Αλεξάνδρεια συγχέονταν ελληνικοί, ρωμαϊκοί και αιγυπτιακοί νόμοι. Η Υπατία είχε τη δυνατότητα να επιλέξει να ακο-

λουθεί τους ελληνικούς ή τους αιγυπτιακούς νόμους χωρίς κάποια παρέμβαση των ρωμαϊκών. Έτσι μπορούσε να κατέχει γη
και να έχει μία δική της επιχείρηση χωρίς κάποιον επιβλέποντα, να διδάσκει και να δίνει συμβουλές σε άνδρες και να μετακινείται στην πόλη χωρίς κάποιον να την επιβλέπει. Το περίεργο
είναι ότι με αυτές τις ενέργειες δεν προκαλούσε, οι κάτοικοι της
κοσμοπολίτικης Αλεξάνδρειας πρέπει να ήταν συνηθισμένοι σε
τέτοιες καταστάσεις.
Πολλοί από τους μαθητές της ανήκαν στους ανώτατους κύκλους της αριστοκρατίας της πόλης και έγιναν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο επίσκοπος Κυρήνης Συνέσιος και
ο έπαρχος της Αλεξανδρείας Ορέστης. Η Υπατία σχολίασε την
Αριθμητική του Διόφαντου, έγραψε τον Αστρονομικό Κανόνα
και τελειοποίησε τον Κώνο του Απολλώνιου. Βοήθησε επίσης
τον μαθητή της Συνέσιο στην κατασκευή ενός αστρολάβου και
ενός υδρομέτρου. Ήταν αγαπητή στους μαθητές της. Είχε φυσική ομορφιά και φορούσε απλά ρούχα. Έδινε δημόσιες διαλέξεις και ίσως διατηρούσε κάποιου είδους δημόσιο γραφείο.
Ανέπτυξε τη Νεοπλατωνική φιλοσοφία. Θεωρείται άλλωστε ότι
υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στην Νεοπλατωνική Φιλοσοφία
και τα Μαθηματικά. Γιατί η φύση των μαθηματικών είναι το να
δημιουργούν ιδέες παρμένες από υλικά αντικείμενα.
Για τον θάνατό της
(415μ.Χ.) υπάρχουν πολλές θεωρίες για το ποιος
ήταν υπεύθυνος και με ποια
κίνητρα, με επικρατέστερη
αυτή που θεωρεί υπεύθυνο
τον Αρχιεπίσκοπο Αλεξάνδρειας Κύριλλο. Οι χριστιανοί τη θεώρησαν υπαίτια
για τη μη συμφιλίωση του
με τον έπαρχο Ορέστη, με
τον οποίο βρίσκονταν σε
διένεξη. Την αποκάλεσαν
ειδωλολατρική μάγισσα και ιέρεια, την έγδυσαν και την έσυραν
μέχρι τον Καθεδρικό ναό, όπου την σκότωσαν γδέρνοντας και
διαμελίζοντας την με κοφτερά όστρακα. Το διαλυμένο σώμα της
το έκαψαν.
Ο αστεροειδής 238 Υπατία, που ανακαλύφθηκε το
1884, πήρε το όνομά του από την ιστορική αυτή μορφή.
Για περισσότερα στοιχεία δείτε την ταινία!!

Οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες
Το «Όλα για την Εύα» («All About Eve») του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς το 1950
«Τιτανικός» του Τζέιμς Κάμερον το 1997
είχαν από 14 υποψηφιότητες.
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Στο άσπρο και στο μαύρο

ένε ότι ο έρωτας έχει πολλά χρώματα. Σίγουρα κάποιος
θα κοιτάξει και τα άκρα αυτής της παλέτας. Τη φωτεινή
απόχρωση της ονειροπόλησης, του πάθους και της αμοιβαιότητας αλλά και τη σκοτεινή της ζήλιας, της εμμονής και της
αυτοκαταστροφής. Το σημερινό αφιέρωμα θα εστιάσει σε
έρωτες που γεννήθηκαν στην ασπρόμαυρη μεγάλη οθόνη.
Στην πρώτη ταινία Όσο
υπάρχουν άνθρωποι (From
Ηere Τo Εternity, 1953) οι λοχίας Μπαρτ Λάνκαστερ και η γυναίκα του διοικητή Ντέμπορα
Κερ αφήνουν στην ''αιωνιότητα''
το πασίγνωστο αλμυρό φιλί ενός
έρωτα απαγορεύσεων στο φόντο
των κυμάτων της Χαβάης σε μια
χρονική περίοδο πριν την καταστροφή του Περλ Χάρμπορ.
Πέρα από το προαναφερθέν τρυφερό ενσταντανέ, αλησμόνητη παραμένει η ερμηνεία του στρατιώτη -και δίκαια βραβευμένου με αγαλματίδιο δεύτερου ανδρικού- Φρανκ
Σινάτρα.
Στο Διακοπές στη
Ρώμη (Roman Holiday, 1953)
οι Γκρέγκορι Πεκ και Όντρεϊ
Χέπμπορν αποτελούν ως δημοσιογράφος και πριγκίπισσα
Άννα τους ''συντουρίστες'' σε
μια μη ταυτοποιημένων ρόλων
αναπάντεχη περιπλάνηση στο
Κολοσσαίο, στον Άγιο Πέτρο,
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στην Φοντάνα και σε όλες τις Πιάτσες της Αιώνιας Πόλης.
Ένα πρωτόκολλο που καταρρίφθηκε, ένα ηρεμιστικό και ένα
παγκάκι είναι ικανά για τα απρόσμενα. Αξιοσημείωτο πως ο
γυναικείος ρόλος προοριζόταν για την Ελίζαμπεθ Τέιλορ και
δόθηκε εν τέλει στην τρισχαριτωμένη Χέπμπορν που άξια
κέρδισε και το όσκαρ πρώτου ρόλου για την ερμηνεία της!
Στην ταινία η Γκαρσονιέρα (The Apartment, 1960) οι
Τζακ Λέμον και Σίρλεϊ Μακ Λέιν
"ένοικοι'' σ' έναν έρωτα μετά από
ανεκδιήγητες κωμικές καταστάσεις, ατέρμονες παρεξηγήσεις,
καταστρεπτικά λάθη, επίμονες
προσπάθειες και αφυπνισμένες
συνειδήσεις. Αξέχαστο θα παραμείνει πέρα από την τριπλή νίκη στην απονομή (ταινία, σκηνοθεσία, πρωτότυπο σενάριο) το σουρωτήρι- ρακέτα τένις
του πρωταγωνιστή και η τελευταία σκηνή: μια ανολοκλήρωτη
ερωτική εξομολόγηση των πρώην συναδέλφων πάνω από το
παιχνίδι των τραπουλόχαρτων!
Αναμειγνύοντας τα άκρα πολλές φορές οδηγείσαι σε
ανεκπλήρωτα γκρι, φευγαλέα ασπρόμαυρα και φαιά ανεξίτηλα. Απλά λοιπόν κινηματογραφικά ή ρεαλιστικά. Έρωτας.
Έξι γράμματα, πολλά συναισθήματα: το
κάδρο του παράλογου στον τοίχο του ανεξήγητου...

Πολιτιστική Πρωτεύουσα … Τέλος!

ελικά δεν θα γίνουμε πρωτεύουσα του πολιτισμού ! Ένα
«Ουφ! Πάλι Καλά!» ακούστηκε από πολλούς λαρισαίους
που αναγνώριζαν ότι μια πόλη χωρίς συγκεκριμένη πολιτιστική ταυτότητα μπορεί απλώς να εκτεθεί αν γίνει πρωτεύουσα του πολιτισμού.
Και θα είχαμε εκτεθεί, όπως εκτέθηκε όλη η χώρα με
τους ολυμπιακούς αγώνες του 2004 (μας έμειναν τα χρέη
αλλά και κάποια κτίρια για να φιλοξενούμε πρόσφυγες.. πάλι
καλά), όπως θα είχαμε εκτεθεί αν είχαμε τους μεσογειακούς
αγώνες (θα μας είχαν μείνει χρέη στο δήμο αλλά βέβαια θα είχαμε και κάποιο κτίριο για τους μετανάστες - από να τους φιλοξενούμε σε σκηνές). Πώς γίνεται κάθε δημοτική αρχή του
τόπου μας να την ελκύουν οι «μεγάλες ιδέες»; Αλλά υπάρχει
και ένα καλό. Δεσμεύτηκαν όλοι ότι θα επενδύσουν στον πο-

λιτισμό για τα χρόνια που έρχονται.
Οπότε περιμένουμε για την αξιοποίηση του Αρχαίου
Θεάτρου (για να μην αξιοποιείται μόνο από κάποιους που
απολαμβάνουν το ποτό τους το βράδυ στα εξωτερικά μάρμαρά του), για την ολοκλήρωση του δημοτικού θεάτρου και
συνολικά για μια συγκροτημένη πολιτιστική ταυτότητα για την
πόλη, μακριά από αυτό το «λίγο από όλα» που βιώνουμε σήμερα. Έχουμε πολλά στην πόλη μας και ορισμένα είναι διαμάντια πολιτισμού που χάνονται σε αυτό το «λίγο από όλα».
Ίσως μια πινελιά από τον προσφυγικό πολιτισμό να ενώσει όλα τα κομμάτια
των πολιτιστικών δράσεων και η πόλη μας να
αναδειχθεί τελικά ως πολιτιστική πρωτεύουσα της προσφυγιάς.

Οι ταινίες με τις περισσότερες υποψηφιότητες
που δεν κέρδισαν ούτε ένα Όσκαρ
Το «Πορφυρό Χρώμα» («The Color Purple»)
του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 1985

«Κρίσιμη Καμπή» («The Turning Point») του Χέρμπερτ Ρος το 1977
με 11 υποψηφιότητες.
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«Κανένα μωρό σε κελί»

Να καταργηθεί η φυλάκιση για τον κηδεμόνα βρέφους ή νηπίου έως 3 ετών

α καταργηθεί η φυλάκιση για
τον κηδεμόνα βρέφους ή νηπίου έως 3 ετών
Εδώ και λίγους μήνες έχει
καταργηθεί η φυλάκιση ανηλίκων
έως 15 ετών, με εξαίρεση όσους
ανήλικους έχουν διαπράξει αδίκημα που επισείει ισόβια ποινή
και έχουν συμπληρώσει το 15ο
έτος της ηλικίας τους. Η καμπάνια
της Πρωτοβουλίας για τα Δικαιώματα των Κρατουμένων «Κανένα παιδί σε κελί» έχει το δικό
της μερίδιο σε αυτή την πολύ σημαντική νίκη.
11 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα του Παιδιού, ξεκινήσαμε νέα καμπάνια με τίτλο «Κανένα μωρό σε κελί». Η ελληνική νομοθεσία επιτρέπει στις μητέρες βρεφών και νηπίων
έως 3 χρονών, να έχουν τα παιδιά τους μαζί στη φυλακή.
Έτσι, σήμερα 12 μωρά βρίσκονται στις φυλακές της
Θήβας μαζί με τις μητέρες τους και δύο έγκυες γυναίκες. Μεγαλώνουν σε κελιά χωρίς ορίζοντα, είναι κρατούμενοι από
κούνια. Αυτά τα παιδιά στερούνται, χωρίς να έχουν κανένα μερίδιο ευθύνης, την παιδική τους ηλικία.
Στόχος μας είναι να καταργηθεί η φυλάκιση για
τον κηδεμόνα βρέφους ή νηπίου έως 3 ετών και να αντικατασταθεί είτε:
•
Με την τοποθέτηση των κηδεμόνων σε ανοιχτές

δομές εντός του ιστού της πόλης, που δεν θα θυμίζουν σε τίποτα φυλακή, όπου οι κηδεμόνες θα έχουν το κλειδί του διαμερίσματος και θα μπορούν να συνοδεύουν τα παιδιά τους
στο σχολείο, το γιατρό ή σε άλλες δραστηριότητες. Η Ισπανία έχει εφαρμόσει αυτό το σύστημα με μεγάλη επιτυχία από
το 2008. Ακόμα το έχουν εφαρμόσει η Ολλανδία και η Σουηδία.
•
Με αναστολή εκτέλεσης της ποινής του κηδεμόνα
και επανεξέταση της αναγκαιότητας κράτησης μετά το πέρας
αυτής. Εφαρμόζεται ήδη στη Ρωσία.
•
Με κατ’ οίκον περιορισμό του κηδεμόνα, με διάθεση
μηνιαίου ποσού κάλυψης των απαραίτητων εξόδων και παροχή της κάρτας αλληλεγγύης.

ίγες μέρες μετά την είσοδο της νέας χρονιάς (2016) άρχισαν να «φεύγουν» μεγάλα ονόματα της ροκ μουσικής για
το μεγάλο ταξίδι. David Bowie, Glenn Frey, Black , Lemmy.
Για μερικούς νέους ίσως αυτά τα ονόματα ηχούν
κάπως θολά και αόριστα, για μας τους παλιότερους όμως που
μεγαλώσαμε στα 70’s ακούγοντας τα πρώτα μας τραγούδια
από κασέτες και δίσκους γειτόνων ή φίλων (για όσους δεν
είχαν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν τον εξοπλισμό) ο χαμός αυτών των καλλιτεχνών σημαίνει και την αρχή
του τέλους των εκπροσώπων της παλιάς καλής ροκ μουσικής.
Όλοι τους εκεί, μεταξύ 65 και 75 ετών, αργά ή γρήγορα και οι
υπόλοιποι θα ακολουθήσουν αφήνοντας την μουσική ακόμα
πιο φτωχή.
Μού προκαλεί θλίψη και μόνο θλίψη το γεγονός ότι
φεύγοντας θα αφήσουν τον δρόμο στη νέα γενιά του «ροκ» το
οποίο απέχει πολύ από αυτό που γνωρίσαμε. Μια βόλτα στα
σημερινά ραδιόφωνα και θα καταλάβετε πόσο χαμηλά έχει
πέσει η μουσική σήμερα.

Οι ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις μουσικών που παλεύουν να αναδειχτούν σκοντάφτουν σε τοίχους «ραδιοφωνικών παραγωγών» που είναι υποχρεωμένοι, λόγω των
διαφημίσεων» να παίζουν ότι τους λένε να παίζουν, δηλαδή
κακές απομιμήσεις παλιότερων τραγουδιών (μιας και οι νέες
συνθέσεις είναι σπάνιο γεγονός πια) πασπαλισμένες με παράξενους και «φανταιζί» ήχους που μοιάζουν με χτυπήματα σε
χαλασμένες πόρτες ερημωμένων σπιτιών. Τα ακούσματα αυτά
έχουν προφανώς ημερομηνία λήξης λίγων μηνών και κανείς
δεν θα τα θυμάται μετά. Αυτό δείχνει και την κατάντια της ροκ
μουσικής, εάν βέβαια μπορούμε να πούμε ότι εξακολουθεί να
ζει ακόμα η ροκ μουσική.
Υπό αυτές τις συνθήκες θα συνεχίσω
να ακούω τα αγαπημένα μου τραγούδια και
πάντα θα ελπίζω για την εμφάνιση παρόμοιων
μουσικών δημιουργών ακόμα και σήμερα.
Η μουσική ελπίδα πεθαίνει τελευταία.

Λ

Στις παραπάνω προτάσεις ζητούμε τη διεύρυνση του
ορίου ηλικίας στα 6 χρόνια του παιδιού.
Συλλέγουμε υπογραφές για την κατάργηση της
κράτησης των κηδεμόνων με παιδί έως 3 ετών. Η νίκη
αυτής της καμπάνιας θα σημαίνει πως τα μόνα κάγκελα
που θα έχει δει κάθε παιδί θα είναι τα κάγκελα της κούνιας του.
υπογραφές στην ιστοσελίδα
http://www.tokeli.gr/

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Η συνέχεια της ΡΟΚ μουσικής σήμερα

Η ταινία με τα περισσότερα Όσκαρ
που δεν έχει κερδίσει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας
Το «Cabaret» του Μπομπ Φόσι το 1972.

Κέρδισε 8 συνολικά Όσκαρ, όχι όμως και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
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Αφιέρωμα
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Ευγένιος Τριβιζάς

ον έχουν αποκαλέσει ''εθνικό παραμυθά''. Η βρετανική Independent
έγραψε πως είναι ''ο Έλληνας Άντερσεν''.
Ο ίδιος προτιμά το χαρακτηρισμό του
Μπαμπινιώτη ''ποιητής παραμυθιών''.
Όπως και να τον αποκαλέσει κανείς, ο
Ευγένιος Τριβιζάς είναι ο συγγραφέας της
δικής μας γενιάς και της επόμενης. Ποιος
έχει ξεχάσει τις περιπέτειες του Πίκου Απίκου, στη μακρινή ''Φρουτοπία''; Ποιος
αγνοεί την ύπαρξη του μπεστ-σέλερ ''Τα
3 μικρά λυκάκια''; Ποιος δε θα διαβάσει
στο παιδί του, κάποια στιγμή, ''Το λυπημένο αρκουδάκι'';
Ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει γράψει τόσα πολλά παραμύθια, θεατρικά, διηγήματα και μυθιστορήματα, που, δικαίως, θεωρείται πολυγραφότατος, αφού τα βιβλία του ξεπερνούν τα εκατό.
Είναι βραβευμένος σε Ελλάδα και εξωτερικό και κείμενά του διδάσκονται σε σχολεία, ανά τον κόσμο. Οι ιστορίες του είναι γεμάτες φαντασία, αισιοδοξία, αγάπη και μεστές από εικόνες. Τι

Τ
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τον κάνει τόσο ξεχωριστό και αγαπητό συγγραφέα, δεν είναι δύσκολο να απαντηθεί, αν αναλογιστούμε το περιεχόμενο και τη
γραφή των έργων του, που καθηλώνουν τα παιδιά και το ύφος
παραίνεσης, που κάθε γονιός επιθυμεί, το παιδί του να λαμβάνει,
από ένα βιβλίο.
Για πολλούς θεωρείται αντιφατικό, ένας εγκληματολόγος να γράφει ιστορίες για παιδιά. Διαβάζοντάς τον, όμως, φαίνεται η έκδηλη αγάπη του, για το παιδί, η αβίαστη προσπάθεια,
για προσοχή στη λεπτομέρεια, η ανάγκη για διδαχή, η δημιουργικότητα και η φαντασία, που ποτέ, μα ποτέ, δεν τελειώνουν.
Δίνει την αίσθηση, πως για να γράψει, του αρκεί και μόνο μία
λέξη, ένα σχήμα, ένα συναίσθημα. Και έτσι, το παραμύθι ξεκινά
και όταν τελειώσει, το διαβάζεις πάλι και πάλι...
Ο ίδιος, όταν ρωτήθηκε, τι τον ώθησε
στη συγγραφή παραμυθιών, απάντησε: '' Αυτή
η λαχτάρα, να μην τελειώνει, ποτέ, ένα παραμύθι, που μου αρέσει, έγινε αφoρμή να αρχίσω
να γράφω τα δικά μου.''

«Η ΑΕΛ που αντιστέκεται, η ΑΕΛ που επιμένει»

έτοιες μέρες το μακρινό 1988, 16 Μάρτη συγκεκριμένα, η
αθλητική δικαιοσύνη, με μια εξωφρενική, άδικη και προκλητική απόφαση δηλώνει ουσιαστικά πως η ΑΕΛ απαγορεύεται να
πάρει πρωτάθλημα. Απαγορεύεται να στερήσει από τους μόνιμους μνηστήρες του τίτλου, αυτό που με κόπο, ιδρώτα και χωρίς
υπόγειες συναλλαγές κερδίζει ως εκείνη τη στιγμή στους αγωνιστικούς χώρους, αφήνοντας άφωνη την ποδοσφαιρική Ευρώπη.
Για όσους δεν γνωρίζουν αφορμή είναι η υπόθεση Τσίγκοφ. Ενός παίκτη που πιάστηκε ντοπαρισμένος, με συνέπεια
να τιμωρηθεί η ομάδα με αφαίρεση βαθμών που θα της στερούσαν το πρωτάθλημα που έληγε σε λιγότερο από δυο μήνες… Λογάριαζαν όμως χωρίς τον ξενοδόχο. Συνέπεια της προκλητικής
απόφασης ήτανε η οργή του κόσμου που είχε ως αποτέλεσμα
το κλείσιμο της εθνικής οδού, καταστημάτων και υπηρεσιών. Η
Ελλάδα κομμένη στα δυο, η Λάρισα οχυρωμένη να ανεμίζει τη
σημαία της αντίδρασης ενάντια στο άδικο, η Λάρισα, πόλη φάντασμα…
Είχα την τύχη να γνωρίσω και να αγαπήσω την ΑΕΛ
από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και συμμετείχα στις κινητοποιήσεις τελειόφοιτος δημοτικού τότε. Ακόμη θυμάμαι την ομόνοια, την σύμπνοια των Λαρισαίων. Δεν είχα ξαναδεί κάτι
παρόμοιο, ούτε και έχω δει ως σήμερα. Όλες οι ηλικίες, οι κοινωνικές τάξεις, ο κλήρος, οι ντόπιοι πολιτικοί, στο πλευρό της
αγαπημένης μας ΑΕΛ, να βροντοφωνάζουμε το «ως εδώ και μη
παρέκει»για την αδικία που έπληττε την ομάδα ΜΑΣ. Μια κίνηση
που επιδοκίμασε όλη η επαρχία, βλέποντας στις κινητοποιήσεις
μας μια αντίδραση των αδυνάτων, των επαρχιωτών, απέναντι

στο αθηνοκεντρικό κράτος με προεκτάσεις αν θέλετε και πέρα
από το ποδόσφαιρο. Ποιος ξεχνάει αλλωστε το σλόγκαν της εποχής, «Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα» που στα αυτιά της ελληνικής περιφέρειας ως ανέκδοτο ακουγότανε…
30 χρόνια μετά, 29.1.2016, η ΑΕΛ ακούγεται και πάλι
στα πέρατα της οικουμένης, με αναφορές στην κίνηση των παικτών από όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία(CNN, BBC
κλπ). Στον ποδοσφαιρικό αγώνα στο γήπεδό μας με αντίπαλο
τον Αχαρναικό, οι παίκτες των δυο ομάδων τηρούν 2 λεπτών
σιγή με ταυτόχρονη καθιστική διαμαρτυρία στη μνήμη των εκατοντάδων προσφυγόπουλων που χάνουν κάθε μέρα τη ζωή τους
στο Αιγαίο, ένεκα «της στυγερής αδιαφορίας της Ε.Ε. και της
Τουρκίας», όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή της η θεσσαλική
ΠΑΕ. Μια είδηση, μια κίνηση που έκανε τον γύρο του κόσμου,
δείχνοντας ξανά την ευαισθησία της ομάδας μας διαχρονικά απέναντι στο άδικο. Μια ομάδα που σε κάθε ευκαιρία φωνάζει την
διαφορετικότητά της, στηρίζει με τον τρόπο της τον αδικημένο,
περιθωριοποιημένο και αδύναμο. Η ομάδα που δεν κοιτάζει μόνο
το συμφέρον της, φωνάζει για τα δικαιώματα όλων, ακόμη κι αν
αυτοί της είναι ξένοι, ακόμη κι αν κάποιο θέμα δεν άπτεται της
ποδοσφαιρικής πραγματικότητας. Η ΑΕΛ είναι εδώ, παρούσα
στο πλευρό των αδικημένων, των αποσυνάγωγων. Ένας από τους πάμπολους λόγους να
είσαι περήφανος για την ΑΕΛ. Την ΑΕΛ που
αντιστέκεται, την ΑΕΛ που επιμένει. Κι όποιος
δεν καταλαβαίνει…

Η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες
που κέρδισε όλα τα Όσκαρ για τα οποία ήταν υποψήφια

Ο «Αρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Επιστροφή του Βασιλιά» («Lord of the
Rings: Return of the King») του Πίτερ Τζάκσον
11 Όσκαρ το 2003.
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Σινεμά
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The Revenant

Leonardo DiCaprio κατόρθωσε να αποσπάσει το Βραβείο πρώτου
αντρικού ρόλου στα φετινά
βραβεία Οσκαρ. Ένα βραβείο που πολλοί λένε πως η
ακαδημία κινηματογράφου
θα έπρεπε ήδη να του έχει
δώσει εδώ και αρκετό καιρό.
Αν και φέτος δεν κέρδιζε,
τότε εύλογες θα ήταν οι
φήμες πως η ακαδημία των
Όσκαρ δεν τον πολυσυμπαθεί. Αρκετές φόρες στο παρελθόν ο DiCaprio δεν είχε
εκφραστεί και με τα καλύτερα λόγια για τα μέλη της κριτικής επιτροπής, που ίσως,
πεισματικά του αρνούνταν το μικρό χρυσό αγαλματάκι.
Και τι δεν έκανε ο Leonardo για να μας δείξει σε
αυτή την ταινία το μεγάλο υποκριτικό του ταλέντο. Κατασπαράχτηκε από μια μεγάλη αρκούδα, σύρθηκε στο χιόνι
ανήμπορος να περπατήσει, έφαγε ωμό κρέας βουβάλου,
κοιμήθηκε γυμνός μέσα στην κοιλιάενός αλόγου για να ζεσταθεί, έπεσε από γκρεμούς και κολύμπησε σε ορμητικά
νερά και καταρράκτες. Είναι μερικά από τα στοιχεία της
ταινίας που, πάντα σύμφωνα με την γνώμη των κριτικών
των βραβείων Όσκαρ ήταν αρκετά για να του χαρίσουν την
νίκη.
Λίγο πριν τους τίτλους τέλους δεν μπορείς παρά
να σκεφτείς πως κάτι περίεργο υπάρχει στο ευτυχισμένο
βασίλειο των Όσκαρ. Δεν μπορείς να συγκρατήσεις ένα
σύνολο από απορίες που ξαφνικά κατακλύζουν το μυαλό
σου και ζητούν αγωνιωδώς μια απάντηση.
• Είναι το The Revenant η ταινία που ο DiCaprio
μας δείχνει το μεγάλο του ταλέντο; Shutter Island, Blood
Diamond, The Departed, Django Unchained, The Wolf of
Wall Street μερικές από τις ταινίες που το υποκριτικό του
ταλέντο ξεδιπλώνεται, αποδεικνύοντας την ποιότητα του
ως ηθοποιός και την αντοχή του στο χρόνο.
•
Μήπως αυτό που βλέπουμε θυμίζει έντονα
εκείνα τα Ντοκιμαντέρ του Skai με τους επιζήσαντες από
ατυχήματα και δύσκολες καταστάσεις; Ιδίως εκείνο το σημείο όπου ο ήρωας σέρνεται στο χιόνι ανήμπορός να περπατήσει κάπου το έχω ξαναδεί.

• Μήπως ο ήρωας θυμίζει κάτι από υπερήρωα;
Τον κατασπαράσσει μια μεγάλη αρκούδα, πέφτει από καταρράκτες, ορμητικά νερά και γκρεμούς πάνω σε δέντρα
και βράχους. Και όμως είναι εκεί, όρθιος και δυνατός, έτοιμος να ζήσει ακόμη μια μέρα.
• Μήπως η ταινία στερείται συναισθηματικού βάθους; Αν εξαιρέσουμε την ένταση και την αποστροφή από
τις ωμές σκηνές βίας και τις σκληρές σκηνές επιβίωσης,
είναι δύσκολο να ταυτιστείς και να συμπάσχεις με το
δράμα του ήρωα και να νιώσεις ως θεατής την λύτρωση
που οφείλει κάθε ταινία να δίνει τόσο στον ήρωα της, όσο
και στον θεατή που αναζητά μια καλοσχεδιασμένη ιστορία
για να ζήσει, έστω και από την άνετη πολυθρόνα ενός κινηματογράφου.
Παρόλα αυτά δεν πρέπει να παραλείψουμε να
αναφέρουμε την καταπληκτική φωτογραφία με τις πανέμορφές τοποθεσίες και την σωστή σκηνοθετική προσέγγιση μιας εποχής που θεωρώ πως η Αμερική προσπαθεί
να ξεχάσει. Την απάνθρωπη συμπεριφορά του ανθρώπινου είδος προς τον ίδιο του τον εαυτό, που δυστυχώς η
καταστάσεις που ζούμε αυτές τις μέρες αποδεικνύουν πως
το μόνο που άλλαξε από τότε είναι η γραβάτα, το κουστούμι και τα κούφια λόγια που κρύβουν κάτω από τόνους
υποκρισίας και θεατρινισμού, την σκληρή πραγματικότητα,
πως δεν διαφέρουμε
και παρά πολύ από
μια αγέλη λύκων. Την
καταπληκτική ερμηνεία του Tom Hardy
στον
ρόλο
του
"κακού" που δεν μπορείς να μην δικαιολογήσεις κάπως την
συμπεριφορά
του
όταν ο ανθρωπινός
ψυχισμός και η λογική σου δοκιμάζονται σε εχθρικά και
αφιλόξενα μέρη όπου όλοι μπορεί να έχουν δίκιο και άδικο
μαζί, όπου ο αγώνας για επιβίωση δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό, απλά είναι ο αγώνας που πρέπει
να τερματίσει.
Καλή προβολή;

Οι ταινίες που έχουν κερδίσει τα πέντε σημαντικότερα Όσκαρ
(Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου,
Α’ Ανδρικού και Α’ Γυναικείου Ρόλου)

«Συνέβη Μια Νύχτα» («It Happened One Night»), Φρανκ Κάπρα το 1934
«Στη Φωλιά του Κούκου» («One Flew Over the Cuckoo’s Nest»),
Μίλος Φόρμαν το 1975
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«Η Σιωπή των Αμνών» («Silence of the Lambs»),
Τζόναθαν Ντέμι το 1991.

Στήλες

Α

«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ»

γαπητό μου ημερολόγιο, «αν έστω και ένα ΠΑΙΔΙ....σε κάποια άκρη του κόσμου ΠΕΘΑΙΝΕΙ από την πείνα ή από
τον πόλεμο....τότε ο πολιτισμός μας έχει ΑΠΟΤΥΧΕΙ ΟΙΚΤΡΑ»
....τάδε έφη ο Ν. Καζαντζάκης. Θα το προχωρήσω λίγο παραπέρα. Αν ένα παιδί στερείται το όνειρο, το δικαίωμα σε ένα
μέλλον ανθρώπινο, αξιοπρεπές. Αν στερείται τα χρειώδη. Την
αγάπη, τη στοργή, την παιδεία, το παιχνίδι, το χαμόγελο… Αν
στερείται αυτά και πολλά άλλα, τότε έχουμε αποτύχει. Είμαστε υπόλογοι για τις πράξεις ή παραλείψεις μας και οφείλουμε
τουλάχιστον μια συγγνώμη σε όλα αυτά τα παιδιά..
Ας μην τα ξέρουμε. Ας μην τα έχουμε δει. Ας ζούνε
κάπου μακριά, σε μια κουκίδα του χάρτη που δεν θα επισκεφτούμε ποτέ. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο καθένας να
παλεύει με τον τρόπο του να εξασφαλίσει ένα κόσμο καλύτερο
για αυτά τα παιδιά. Αν δεν προβληματιστείς για αυτά, ούτε για
τα γειτονόπουλα θα σε νοιάζει. Αν μπορείς και μένεις ασυγκίνητος στο βλέμμα των ανέστιων, ξυπόλητων, νηστικών και
παγωμένων παιδιών, τίποτα δεν θα σε συγκινήσει.
Δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά που χρειάζονται στήριξη. Είναι το παιδί που τρώει σφαλιάρα απ το μαλάκα επειδή
του λέρωσε την αλκαντάρα στο κωλάμαξο. Είναι το παιδί που
υφίσταται λεκτική βία επειδή χαλάει το ραχάτι η οτιδήποτε
άλλο των γονέων… Είναι η ψυχούλα που κάθεται μόνη στο
σπίτι και εισπράττει αδιαφορία γιατί οι γονείς είναι στην κοσμάρα τους ασχολούμενοι με τα «γούστα» και τα «μεράκια»
τους… Είναι το παιδί θύμα σωματικής και σεξουαλικής κακο-
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ποίησης για το οποίο οι γείτονες
δεν έχουν αντιληφθεί το παραμικρό…. Το παιδί με τους μώλωπες, τα σημάδια από κάφτρες
τσιγάρων, με το φοβισμένο
βλέμμα, που τρέμει και τη σκιά
του…
Ένα παιδί που νιώθει
ευγνωμοσύνη απλά και μόνο με
ένα χάδι, μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο. Όταν τα κακομαθημένα
της «καθώς πρέπει» κοινωνίαςέχουν τα πάντα και θέλουν κι
άλλα, υπάρχουν εκεί έξω παιδιά που με μια αγκαλιά, ένα μεταχειρισμένο απλό παιχνίδι, ένα ρουχαλάκι, λίγο φαγητό, θα
νιώθουν προνομιούχα και τυχερά..
Δεν χρειάζεται να κοιτάξεις στην Ειδομένη που όλοι
(σχεδόν) τη μάθαμε τώρα, για να τα βρεις. Μπορεί να βρίσκονται πολύ πιο κοντά σου για να δεις. Τόσο κοντά, που ίσως
εκπλαγείς. Αρκεί να ανοίξεις μάτια και αυτιά. Και χέρια να τα
αγκαλιάσεις… Δοκίμασέ το και δες το βλέμμα ενός τέτοιου
παιδιού. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανταμοιβή ημερολόγιο μου,
πίστεψέ με..
Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά, όπως
θα ‘πρεπε να ‘ναι για τα όνειρα για κάθε
παιδί…

Star Trek the Ultimate Voyage

ασισμένο σε μια ιδέα του Τζάστιν Φρίερ επικεφαλή της
CineConcerts, μιας εταιρίας που ειδικεύεται στην παραγωγή μουσικών θεμάτων για ταινίες, η μουσική 50 χρόνων ταινιών και τηλεοπτικών σειρών StarTrek παντρεύεται
με την συμφωνική μουσική σε μια συναυλία - παράσταση
που έχει ήδη ξεκινήσει την παγκόσμια περιοδεία της από
την Βόρια Αμερική και αναμένεται προς το τέλος της και
σε κάποιες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν είναι ένας από αυτούς του προορισμός, προς
απογοήτευση των ελλήνων Trekkies.
Με την βοήθεια μιας συμφωνικής ορχήστρας και
με την προβολή σε υψηλή ανάλυση αποσπασμάτων από
τις ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές, μουσικά θέματα που
έχουν γράψει συνθέτες όπως ο Τζέρι Γκόλντσμιθ, ο Τζέιμς
Χόρνερ, κι ο Μάικλ Τζιακίνο αποδίδονται με ένας ξεχωριστό ήχο που δεν έχει ακουστεί πότε ξανά.

Αν και η
παράσταση απευθύνεται περισσότερο σε φανατικούς
θαυμαστές, η μέχρι
τώρα
συναυλίες
έχουν σημειώσει
μεγάλη επιτυχία.

Περισσότερα στο http://startrekultimatevoyage.com

Η πρώτη «ακατάλληλη» ταινία που κέρδισε
το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Ο «Καουμπόι του Μεσονυκτίου» («Midnight Cowboy»)
του Τζον Σλέσιντζερ το 1969.

Ηταν η πρώτη επίσης «ακατάλληλη» ταινία που προτάθηκε ποτέ για το
Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.
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Αφιέρωμα

Γιάννης Καλαϊτζής – Βιογραφικό (1945 – 2016)

Μ

εγάλωσα στο καφενείο
του πατέρα μου στην
Κοκκινιά. Πάνω στα τραπέζια
κυκλοφορούσαν δύο-τρεις
εφημερίδες. Γελοιογραφικά
σκίτσα κάνω από μωρό.
Ήμουν παρατηρητικό και
κακό και το ‘δειχνα. Το περιβάλλον μου ένοιωσε την
απειλή. Χάριν εξευμενισμού μου διέθεσε μια αποδοχή
διαρκείας. Το να επιδοθώ στην πολιτική σάτιρα ήταν αυτονόητο. Ήμασταν αριστεροί, το κράτος μας έκανε και ρατσιστές.

Η δεξιά, η εξουσία, οι αρχές ήταν έξω από την κοινωνία μας, ήταν το ξένο, το άλλο. Μου την είχε στημένη
στο νηπιαγωγείο. Κατανάγκαζαν εμένα το σκιτσογράφο να
πλέκω καλαθάκια και να κεντάω με μπρισίμι μηλαράκια σε
χαρτόνι. Για να με σπάσουν. Δε μίλησα. Καταδικάστηκα σε
δωδεκαετή εκπαίδευση. Μου’ριξαν και έναν χρόνο επιπλέον ως μη συνεργάσιμο. Δραπέτευσα πριν εκτίσω την
ποινή.

σιστικά με έναν δικό τους συνεταιρισμό».
Γιάννης Καλαϊτζής

Για τη Γαλέρα ….

O Γιάννης δεν χασομέρησε ούτε στιγμή για να κοιτάξει τη μοίρα του. Συνέχισε, όπως πάντα, να παλεύει με
το μολύβι, θεριό ανήμερο, ως την τελευταία στιγμή. Όχι
πως του ήταν και δύσκολο• ήταν στη φύση του να παλεύει
τις ουτοπίες, να τους δώσει σάρκα και οστά. Όπως όταν
έστησε τη «Γαλέρα». Που κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούσε να βγει ένα τέτοιο περιοδικό στην Ελλάδα. Κι όμως
αυτός, παρότι απόμακρος από παρέες, όμως τόσο αγαπητός και σεβαστός, ένα νεύμα έκανε. Κι αυτό έφτασε για
να συγκεντρώσει δίπλα του όλους τους γελοιογράφους,
κομιξάδες κι αρθρογράφους, και να βγάλουν εθελοντές
όλοι τους τη «Γαλέρα».
Γιάννης Ιωάννου, Σκιτσογράφος

Ακολούθησε ο κατήφορος. Από τα χαμαιτυπία της
Αριστεράς στα καταγώγια των Καλών Τεχνών. Έμαθα κινηματογράφο στους κινηματογράφους, θέατρο στο θέατρο, μουσική την νύχτα και εικόνες στο πεζοδρόμιο.
«Πανσπουδαστική», «Δρόμοι της Ειρήνης», «Αυγή».

Ακολουθεί μια χούντα που επί 40 χρόνια παραμένει 7 ετών. Σκιτσάρω αγωνιόντας να κατανοήσω το προηγούμενο. «Αντί», «Ελευθεροτυπία», «Σχολιαστής»,
«Ντέφι», «Βαβέλ», «ΔΗΩ» και «Τσιγγάνικη ορχήστρα»,
«Το μαύρο είδωλο της Αφροδίτης», «Τυφών», «Γιαταλεφτά Νοέμβρη», «2000 στα 4». Γαλέρα στους πέρα κάμπους.
Για την «Εφημερίδα των Συντακτών»

«Αυτό που έχει πετύχει ο συνεταιρισμός των εργαζομένων στην «Εφ.Συν.» είναι πολύ μεγάλο και πολύ
σπουδαίο και πολύ μοναδικό πείραμα για όλη την Ευρώπη. Το μόνο που με στεναχωρεί είναι ότι δεν έγινε και
μια κατάληψη σε ένα από τα κλειστά εργοστάσια από τους
απολυμένους εργάτες που θα το λειτουργούσαν αποφα-

Οι μοναδικοί ηθοποιοί που έχουν κερδίσει Όσκαρ
για τον ίδιο ρόλο
Ο Μάρλον Μπράντο και ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο.

Ο πρώτος κέρδισε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου στο «Νονό» το 1972
με το ρόλο του Βίτο Κορλεόνε
και ο Ντε Νίρο Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου στο «Νονός 2» το 1974
παίζοντας το νεαρό Βίτο Κορλεόνε.
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Θάλεια Φλώρα - Καραβία

Η ζωγράφος που απεικόνισε και την ανθρώπινη πλευρά του πολέμου.

επικαιρότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής. Η
Τέχνη, ως μέρος της ζωής του ανθρώπου, εμπνέεται
από την επικαιρότητα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Θάλεια Φλωρά
- Καραβία, μια ζωγράφος με ιδιαίτερη προσωπικότητα που
πρωτοπόρησε σε πολλούς τομείς. Έζησε σε μια εποχή που
η γυναίκα αγωνίζονταν για το δικαίωμα στη μόρφωση. Την
ίδια η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Κωνσταντινούπολης αρνήθηκε να τη δεχθεί ακριβώς επειδή ήταν γυναίκα.
Έτσι σπούδασε ζωγραφική στο Μόναχο κοντά στον Γύζη
και στον Ιακωβίδη και κατόπιν στο Παρίσι. Στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου παντρεύτηκε τον εκδότη της Ελληνικής
εφημερίδας Εφημερίς και ίδρυσε και διηύθυνε σχολή ζωγραφικής, που είχε σημαντική απήχηση στην ελληνική παροικία της πόλης. Έζησε γενικά σε σπουδαία κέντρα του
Ευρωπαϊκού πολιτισμού, αποκτώντας έτσι έναν κοσμοπολιτισμό και ένα ελεύθερο πνεύμα.
Στους Βαλκανικούς πολέμους ακολούθησε τις εκστρατείες του Ελληνικού στρατού ως ανταποκρίτρια της εφημερίδας του συζύγου της και απεικόνισε πολλά πολεμικά
στιγμιότυπα σε σχέδια με κάρβουνο, κιμωλία και παστέλ.
Ακολούθησε επίσης τον ελληνικό στρατό στην Μικρά Ασία
(1918 - 1922) και αποθανάτισε σκηνές και από τον Ελλη-
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νοϊταλικό πόλεμο του
1940 - 1941. Πολύ ιδιαίτερο είναι το σκίτσο
που παρουσιάζει έναν
Έλληνα στρατιώτη που
ξεκουράζεται
σε
μια
ανάπαυλα της μάχης
κρατώντας πάντα το
όπλο του στο χέρι, προβάλλοντας έτσι με πολύ
ευαισθησία και την ανθρώπινη πλευρά του πολέμου.
Γενικά το έργο της εντάσσεται στη λεγόμενη «Ακαδημαϊκή Σχολή του Μονάχου», αλλά οι πίνακες της έχουν
πολύ από το φως και το χρώμα που χαρακτηρίζει τους
ιμπρεσιονιστές. Στρέφεται όμως και προς τον εξπρεσιονισμό,
ειδικά στα τελευταία της έργα μετά τον πόλεμο. Η ίδια για
την Τέχνη της έλεγε χαρακτηριστικά : «Εκείνη την εποχή σημείωνα με λόγια και εικόνες τις εντυπώσεις
μου…».
Μια σχετικά άγνωστη Ελληνίδα ζωγράφος με έργο όμως πολύ σημαντικό και
διαχρονικό!

Λαϊκες Ιστορίες

ταν τριγυρίζω έξω, μου αρέσει να παρατηρώ αυτά που είναι
γραμμένα και ζωγραφισμένα οπουδήποτε, στους τοίχους,
στα κτήρια, κάτω από γέφυρες, στα πεζοδρόμια. Εκεί διαβάζεις
οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, όπως συνθήματα για ποδοσφαιρικές ομάδες (Αελάρα είσαι μαστούρα), κοινωνικά μηνύματα
(όπου δεν φτάνει το γκλομπ του μπάτσου φτάνει το ψέμα του δημοσιογράφου), ερωτικά μηνύματα (Σούλα I love you) και πολλά
πολλά άλλα. Επίσης, μπορείς να δεις ζωγραφιές και γκράφιτι
σωστά αριστουργήματα.
Τι μπορεί όμως να ωθήσει κάποιον να εκφραστεί τοιουτοτρόπως; Πάντα ο άνθρωπος είχε την ανάγκη να εκφράσει
δημόσια αυτά που είχε μέσα του, ερεθίσματα που τα μετουσίωνε
σε τέχνη, αδικίες που τον έτρωγαν και ήθελε να τα μοιραστεί με
τον συμπολίτη του, έστω και ανωνύμως, να καυτηριάσει τα
κακώς κείμενα από ένα αόρατο βήμα ή μερικές φορές να κάνει
τον τόσο ψυχοθεραπευτικό του χαβαλέ. Θα μπορούσε κάνεις να
αναφέρει άπειρους λόγους για τους οποίους κάποιος επιλέγει
αυτή τη μορφή έκφρασης και επικοινωνίας. Πάντως, κάθε σύνθημα και κάθε γκράφιτι, είναι ένα μήνυμα προς όλους μας, είναι
μια μικρή ιστορία που κάτι θέλει να μας περάσει και απηχεί τον
παλμό της κοινής γνώμης (καμιά φορά και τη χαζομάρα της…)
Άλλωστε, ποιος από μας δεν έχει γράψει κάτι στο θρανίο ως μαθητής, αδιαφορώντας για τις νουθεσίες των δασκάλων

ότι αυτό είναι καταστροφή δημόσιας περιουσίας και σημάδι
κακής ανατροφής;
Σταχυολογώ κάποια μηνύματα που διάβασα και αναφέρονται σε διάφορα επίκαιρα θέματα, όπως μεταναστευτικό, οικονομική κρίση κτλ. αλλά και κοινωνικά.

• Να απελαθεί η θεία απ΄το Σικάγο
• Οι παππούδες μας πρόσφυγες, οι γονείς μας μετανάστες, εμείς ρατσιστές;
• Λεφτά υπάρχουν αλλά μόνο στα θησαυροφυλάκια
• Το Αιγαίο ανήκει στα ψάρια του
• Αν οι εκλογές άλλαζαν κάτι θα ήταν παράνομες
• Τα πτυχία copies κτώνταιΧιλιάδες τηλεοράσεις αναμμένες κρατούν χιλιάδες ανθρώπους σβηστούς
• Τώρα που μας πήραν και τα σώβρακα ήρθε ο καιρός να πάρουν και τ΄ αρχ…. μας
• Η πιο ωραία καμπύλη στο σώμα σου είναι το χαμόγελό σου
• Όσα ρούχα κι αν αγοράζεις εγώ θα
σε φαντάζομαι πάντα γυμνή

Η μοναδική φορά που ηθοποιός κερδίζει Όσκαρ
παίζοντας έναν ηθοποιό που έχει κερδίσει Όσκαρ
Η Κέιτ Μπλάνσετ με το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου
που κέρδισε υποδυόμενη την Κάθριν Χέπμπορν
στο «Aviator» του Μάρτιν Σκορσέζε.
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Το κίνημα των αντιεξουσιαστών το έλεγε το σύνθημα εδώ και
15 χρόνια για το μεταναστευτικό "Στους φράκτες της Ευρώπης,
στο πάτο του Αιγαίου, κρίνεται ο πλούτος του κάθε Ευρωπαίου".
Τώρα δεν υπάρχει κανείς που να μην το έχει καταλάβει.
Θεόφιλος

Άνοιξα
το παλιό, σκονισμένο
μου PC. Αγκομαχώντας, εκείνη
η μαύρη πλαστική δισκέτα των
5.25'', φορτώνει ένα από τα αγαπημένα
μου ηλεκτρονικά παιχνίδια της δεκαετίας
του 90. Μετά από 10 λεπτά το έκλεισα. Η
μαγεία έχει χαθεί, άνοιξα την ριμάδα την
smart TV και χάθηκα στο internet
αναπολώντας χαμένες, ξέγνοιαστες ήμερες.
elessar

Τόσο
δυνατή η υποψηφιότητα
της Λάρισας για πολιτιστική πρωτεύουσα, που την απέκλεισε και η
Ελευσίνα;;;;
Μ. Σίμος

Για δεκαετίες, η Λάρισα έχει καταφέρει να ζήσει με μετανάστες, με Μικρασιάτες στη Νέα Σμύρνη, με Αλβανούς στον
Ιπποκράτη, με Πακιστανούς σε όλα τα
χωριά ... δεν θα τα καταφέρει με 10.000 Σύριους και Αφγανούς ; Αλληλεγγύη σε πρόσφυγες και μετανάστες !
Θεόφιλος

Ευρώπη της αλληλεγγύης, των λαών, των ελεύθερων συνόρων, Ευρώπη my
ass!!
elessar
Σε σας τους καλούς Χριστιανούς που νηστεύετε, απλά να
θυμίσω πως η νηστεία είναι δοκιμασία, στέρηση και αποχή από ότι μας
ευχαριστεί… όλα τα άλλα τα ακούω
βερεσέ!
Μ. Σίμος

Στενοχωριέμαι με αυτούς που
τα βάζουν με τους πρόσφυγες, αλλά
μετά θυμάμαι ότι το ’22 τους παππούδες
μάς που ΄ρθανε από απέναντι τους αποκαλούσανε Τούρκους και «έρχομαι στα ίσια
μου»…
Μ. Σίμος

Το
μπουκαλάκι εμφιαλωμένου νερού
στοιχίζει 2 ευρώ στο Κολοσσαίο της
Ρώμης, στο ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετάνια»
και στα Τέμπη.
ΔιάτοRος

Ο αγαπητός κ. Peter επέστρεψε στην συχνότητα του Alpha,
για να μας δείξει ότι "η γριά κότα έχει
το ζουμί". Μόνο που αυτή η κότα τόσα
χρόνια έστρωνε τον ποπό της σε πούπουλα. Kαι τώρα που τα πούπουλα
έγιναν άχυρα μας το παίζει επαναστάτης και τίμιος. Άντε κλώσα κανένα
αυγό κυρ Peter.
elessar
"ΤΑ ΨΗΛΑ ΒΟΥΝΑ"
μια παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου που γράφει ιστορία.
Θεόφιλος
Τα σκίαστρα της βιοκλιματικής ζώνης στο Φρούριο, δημιούργησαν θέσεις στάθμευσης με σκιά παρακαλώ - για τους οδηγούς της υποψήφιας πολιτιστικής
πρωτεύουσας της Ευρώπης.
ΔιάτοRος

