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Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

**“Peace On Earth” & “Angels” Banksy στην Βηθλεέμ
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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».

Maze Runner: The Death Cure
Σκηνοθεσία: Wes Ball

Πρωταγωνιστές: Rosa Salazar, Thomas Brodie-Sangster,
Dylan O'Brien, Kaya Scodelario

Black Panther
Σκηνοθεσία: Ryan Coogler

Πρωταγωνιστές: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan,
Lupita Nyong'o, Danai Gurira

Tomb Raider 
Σκηνοθεσία: Roar Uthaug

Πρωταγωνιστές: Alicia Vikander, Hannah John-Kamen,
Walton Goggins, Dominic West

Ready Player One (2018)
Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Πρωταγωνιστές: Olivia Cooke, Hannah John-Kamen, T.J.
Miller, Ben Mendelsohn

Death Wish
Σκηνοθεσία: Eli Roth

Πρωταγωνιστές: Bruce Willis, Vincent D'Onofrio, Elisabeth
Shue, Dean Norris

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Fences(2016)
• Για την ταινία «Τελευταίο σημείωμα» του Βούλγαρη
• Τα Ε...του Δεκέμβρη!
• «Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς» (του Raoul Peck)
• «Κάθε Τραγούδι και Καημός»
• Το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο” Nina George
• Η θεατρίνα εστέτ Κωνσταντίνα Μιχαήλ
• «Επώνυμο: Λακόμπ - Ονομα: Λυσιέν»
• Φεστιβάλ Μουσικότροπο
• «Είμαστε τρελοί κι ευτυχισμένοι» Φωτογραφίζοντας την άγρια
πλευρά της δεκαετίας του ’80
• Star Wars - The Last Jedi
• «Θα βοσκήσω το μαύρο»
• Neil deGrasse Tyson
• Το εκπαιδευτικό σύστημα των ονείρων μας   
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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 Empire Strikes Back

"Luke, I am your father."

Το σωστό

"No, I am your father."

Aτάκες του σινεμά που έχουν περάσει στη συλλογική μας μνήμη διαφορετικά από τον τρόπο που ειπώθηκαν
http://www.oneman.gr/pop-code/t/cinema/listes/famous-movie-quotes-we-misremember.4774148.html

Fences(2016)

ODenzel Washington  σκηνο-
θετεί και έχει τον A’ ρόλο σε

αυτό το καταπληκτικό δημιούρ-
γημα, βασισμένο σε θεατρικό
έργο του August Wilson.
Ο πρωταγωνιστής εργάζεται ως

σκουπιδιάρης στα μέσα των ‘50’s
και έχει δύο γιους, ο ένας εξ
αυτών, 35 ετών από παλιότερη
σχέση του,  μένει μακριά από το
σπίτι του, ο δε μικρός γιος αγα-
πάει το baseball, αλλά ο αυταρχι-
κός πατέρας δεν τον αφήνει να

ακολουθήσει επαγγελματική πορεία όπως έκανε ο ίδιος
παλιότερα. 

Ο Denzel (ως Τρόϊ Μάξον) φαίνεται πως έχει τον
απόλυτο έλεγχο στην οικογένειά του, εργάζεται με ζήλο,
δίνει τα λεφτά της εβδομάδας στην γυναίκα του που τα δια-
χειρίζεται και προσπαθεί να φροντίσει τον αδερφό  του
που πάσχει από εγκεφαλικό νόσημα . Ο συνάδελφός του
Τζιμ αντιλαμβάνεται πως ο Τρόϊ απατά την σύζυγό του με
την Αλμπέρτα, μία γυναίκα που γνώρισε σε ένα μπαρ και
αφού αρχικά το αρνείται, αναγκάζεται να το ομολογήσει σε
όλους όταν αυτή μένει έγκυος στο παιδί του. Η γυναίκα του
τον αφήνει, αλλά τελικά δέχεται να μεγαλώσει το νεογέν-
νητο κορίτσι, καθώς η βιολογική του μητέρα πεθαίνει στη
γέννα.

Ο Τρόϊ κλεισμένος στα πρότυπα με τα οποία θε-
ωρεί πως πρέπει να μεγαλώνει ο γιος του αλλά και το πώς
θα ζει ο μεγάλος του γιος, φέρεται πολύ αυστηρά σε
όλους, μαλώνει με τα παιδιά του και γενικά δεν συμβιβά-
ζεται σε κάτι που δεν συνάδει με τις αρχές με τις οποίες
έζησε τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, ως θύμα ρατσισμού
κυρίως.

Η Ρόουζ, η γυναίκα του,  παλεύει να κρατήσει
ισορροπίες και παρά την απιστία του άντρα της, ξεπερνά
τον θυμό της και υιοθετεί το νεογέννητο της Αλμπέρτα που
πέθανε στη γέννα όπως αναφέραμε, αλλά την ίδια στιγμή
απορρίπτει τον Τρόϊ ως άντρα της.

Χρόνια μετά ο Τρόϊ πεθαίνει και στην κηδεία του ο
μικρός γιος (πεζοναύτης πια) αρνείται να παραστεί σε
αυτή. Ακόμα και τότε όμως η Ρόουζ τον πείθει να αλλάξει
γνώμη. Έτσι ξεκινά μια νέα αισιόδοξη περίοδος για την οι-
κογένεια.

Το fences φυσικά είναι αλληγορική λέξη, αλλά ταυτόχρονα
και κυριολεκτική έννοια στην ταινία, μιας και η οικογένεια
προσπαθεί να κατασκευάσει έναν φράχτη στην αυλή της.
Ταυτόχρονα υφίσταται και ένας εσωτερικός φράχτης ανά-
μεσα στην πραγματική ζωή του Τρόϊ και των εσωτερικών
του δαιμόνων. Από τη μια παλεύει να κρατήσει τις αρχές
και τα πιστεύω του, από την άλλη δεν μπορεί να ξεκόψει
από την παράνομη σχέση του, η οποία και θα διαλύσει την
συνοχή της οικογένειάς του.

Μια υπέροχη ανάλυση χαρακτήρων και αντιθέ-
σεων στο Πίτσμπεργκ των μέσων της δεκαετίας του ’50
ξετυλίγεται με τη  μαεστρία του συγγραφέα του θεατρικού
έργου August Wilson και ο θεατής παρακολουθεί την κάθε
φράση των διαλόγων με απόλυτη προσοχή. Αυτό είναι και
το ατού αυτής της ταινίας.

Το  σενάριο είναι εξαιρετικό, λίγο αργός ο ρυθμός
της ταινίας, αλλά αυτό  εξισορροπείται από τις ερμηνείες
του καστ.

Η μουσική του  Marcelo Zarvos μού άρεσε πάρα
πολύ και βάζει τον θεατή βαθύτερα στα συναισθήματα των
χαρακτήρων.

Παρά την μεγάλη της διάρκεια 139’ η ταινία βλέ-
πεται χωρίς να σε κουράσει.

Βαθμολογία : 8/10
Κύρος

http://kyroskopio.wordpress.com/

Σινεμά
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Casablanca

"Play it again, Sam."

Το σωστό

"You played it for her, you can play it for me. If she can stand it, i can.
Play it!"

Για την ταινία «Τελευταίο σημείωμα» του Βούλγαρη

Για εμένα όλη η ταινία ήταν μια αγω-
νιώδης προσπάθεια να καταγράψει

κανείς σε λίγη ώρα όλες τις περιπέ-
τειες και ηρωικές στιγμές που έχουν
ζήσει οι κομμουνιστές στη χώρα μας.
Η Ελλάδα τους κυνήγησε όσο τίποτα
άλλο και τους τιμώρησε για δεκαετίες
για την αντίσταση και το πάθος για μια
πιο δίκαιη κοινωνία μακριά από φασι-
σμό και δικτατορίες, μακριά από κοι-

νωνική αδικία και οικονομική εκμετάλλευση. Η ιστορία του
Ναπολέοντα Σκουκατζίδη αντιπροσωπεύει τον ηρωισμό
των κομμουνιστών της χώρας μας και ο Βούλγαρης κατά-
φερε ένα αποτέλεσμα πολύ ικανοποιητικό από κάθε
άποψη.  

Ο Βούλγαρης έβαλε ως τελευταία λόγια του ήρωα
τα εξής : «εγώ όμως θέλω να ζήσω, γιατί αγαπάω!» σε
αντιπαράθεση ίσως με τα λόγια του μέντορά του πριν τον
πυροβολήσουν ο οποίος είπε με την γροθιά σηκωμένη :
«έζησα ως κομμουνιστής και πεθαίνω ως κομμουνιστής».
Αυτή η διαφορετική προσέγγιση μπροστά στο εκτελεστικό
απόσπασμα είναι τροφή για συζήτηση. Αλλά εξαιτίας και
της τελευταίας του φράσης ο Σουκατζίδης φαίνεται και
είναι απόλυτα συνειδητοποιημένος και εκτελείται από τους
ναζί αφήνοντας τον ηρωισμό του ως πα-
ρακαταθήκη και χρέος για τις γενιές που
ήρθαν και έρχονται … όπως δηλώνει και το
αινιγματικό ύφος της συντρόφισσάς του
στο τέλος της ταινίας.

Σινεμά

Τα Ε...του Δεκέμβρη!

Οπρώτος του χειμώνα και δωδέκατος μήνας του χρό-
νου ήρθε. Μαζί με αυτόν και όλα τα χρώματα των Χρι-

στουγέννων. Το σκούρο πράσινο του έλατου, το κόκκινο
των κεριών στολισμένων με γκι, το πορτοκαλί της πύρινης
φωτιάς στο τζάκι, το αφράτο λευκό του χιονιού και το επι-
βλητικό χρυσό των αστεριών. Ο μήνας που αναπολείς το
απώτερο... όταν ήσουν μικρό παιδί και ο μήνας που αι-
σθάνεσαι το ενδεχόμενο...πιο έντονα, πιο έκδηλα και πιο
ώριμα από ποτέ.

Το κλείσιμο του Δεκέμβρη το φαντάζεσαι σαν μια
στιγμή εξομολόγησης ανείπωτων σκέψεων και απαρχής
μιας καινούριας κοινής πορείας, συνοδευόμενη από ένα
λαχανιασμένο και λυτρωτικό φιλί...όπως αυτό που αντάλ-
λαξαν ο Χάρι και η Σάλι στην ομώνυμη ταινία του (1989). 

Για σένα η πνοή του Δεκέμβρη μοιάζει με ένα
ζεστό, απαλό, πράσινο πουλόβερ με σχέδιο έναν τεράστιο
γελοίο τάρανδο... σαν αυτόν που φορούσε ο Κόλιν Φέρθ
στο «Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς» (2001). Και ας
σε ανάγκασαν άλλοι να το βάλεις...η εκκεντρικότητά του
μπορεί να αποτελέσει το ξεκίνημα μιας νέας γνωριμίας.

Στο λυκόφως αυτού του χρόνου ονειρεύεσαι πως
γίνεσαι επιβάτης σε ένα τρένο μαγικό για να ανακαλύψεις
τη χαμένη σου πίστη...σε οτιδήποτε έχει χαθεί...όπως ο μι-
κρός Μπίλι  στο «Πολικό Εξπρές» (2004) που ψάχνει το

μύθο του γενειοφόρου αγίου με τα κόκκινα.
Είναι το τέλος μιας εποχής που θα νιώσεις τι θα

πει ανακωχή, αδελφοσύνη και ειρήνη...εντός και εκτός
σου... όπως στο «Joyeux Noel» (2005) όπου στα χαρα-
κώματα το Δεκέμβρη του 1914 οι τρεις αρχηγοί των στρα-
τευμάτων αποφασίζουν να αντικαταστήσουν - για μία μόνο
νύχτα-  τις εχθροπραξίες με μουσική, φαγητό και χορό.

Οι τελευταίες ημέρες του Δεκέμβρη...είναι η ανά-
γκη για γαλήνη, ασφάλεια και θαλπωρή...μέσα σε μια αυ-
τοσχέδια σκηνή από σεντόνια και χριστουγεννιάτικα
φωτάκια φτιαγμένη από παιδικά χεράκια... όπως αυτής
στο «The Holiday» (2006) με ξαπλωμένους τον Τζουντ Λο,
τις κόρες του και το νέο έρωτα, την Κάμερον Ντίαζ.

Ναι λοιπόν. Ο Δεκέμβρης είναι ο μήνας της ενδο-
σκόπησης και της ενσυναίσθησης. Στη λήξη του αφου-
γκράζεσαι ποιος ήσουν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς και
ταυτόχρονα μάχεσαι να καταλάβεις το τι και το πως για
τους άλλους...Να... αυτό σημαίνουν τα δύο Έψιλον...στο
Δεκέμβρη.  

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
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Dirty Harry

"Do you feel lucky, punk?"

Το σωστό

"You've got to ask yourself one question: "Do i feel lucky?" Well, do ya
punk?"

5η
«Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς»

(του Raoul Peck)

Ηταινία ξεκινάει τον Απρίλη του 1843,
που βρίσκει τον Κάρολο Μαρξ στην

Κολωνία να συλλαμβάνεται εξαιτίας της
κυβερνητικής λογοκρισίας που επιβλή-
θηκε στην εφημερίδα όπου ήταν αρχι-
συντάκτης, της Rheinische Zeitung
(Εφημερίδα του Ρήνου) και τελειώνει το
Φλεβάρη του 1848 με την έκδοση του
Κομμουνιστικού Μανιφέστου λίγες ημέ-
ρες πριν τη Φεβρουαριανή Επανάσταση
στο Παρίσι 24 Φεβρουαρίου 1848. 

Βλέπουμε εικόνες τόσο από την ιδιω-
τική ζωή της εργατικής τάξης όσο και

από τη ζωή της μέσα στα εργοστάσια και τις φάμπρικες που
υπήρχαν στα μέσα του 19ου αιώνα, καθώς επίσης και στιγμές
από την οικογενειακή ζωή των ηρώων της ταινίας ενώ υπάρχουν
και easter eggs (κρυφά μηνύματα) με αναφορές στο έργο του
Μαρξ (για παράδειγμα τον στοιχειώνει στην ταινία ένα όνειρο
όπου αστυνομικοί καταδιώκουν κλέφτες ξυλείας και γνωρίζουμε
ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν το αντικείμενο ενός από τα πρώτα
του άρθρα που προκάλεσαν αίσθηση την εποχή που γράφτηκε).
Επιπλέον το φινάλε είναι πραγματικά όμορφο με την εισαγωγή
του Κομμουνιστικού Μανιφέστου και τον Ντιλαν να ντύνει μου-
σικά εικόνες ταξικών συγκρούσεων από τον Μαρξ μέχρι σήμερα.
Σε αυτό το σημείο όμως, δηλαδή σε ότι αφορά το ιστορικό υπό-

βαθρο, τελειώνουν τα καλά λόγια για το φιλμ. Η ταινία είναι
φλύαρη και δεν έχει να επιδείξει εικαστικά κάτι άξιο λόγου. Η δύ-
ναμη του περιεχομένου της είναι ικανή να σε κρατήσει μπροστά
στην εικόνα καθηλωμένο για δύο ώρες αλλά η δύναμη της εικό-
νας δεν είναι ανάλογη της δύναμης του λόγου. Από αυτή την
άποψη μια βιογραφία που έλειπε από τον κινηματογράφο βρίσκει
το δρόμο προς το σελιλόιντ αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να μι-
λήσουμε για ένα σπουδαίο φιλμ, αφού ενώ η ζωή και το έργο των
δύο στοχαστών ήταν σπουδαία η συγκεκριμένη απεικόνιση δεν
ανταποκρίνεται σ’ αυτό το επίπεδο.

Φυσικά ο Raoul Peck μπορεί να πάρει με τους Pascal
Bonitzer και Pierre Hodgson (που συνυπογράφουν το σενάριο) τα
εύσημα για την έρευνα και τη μεταφορά του λόγου των δύο θεω-
ρητικών στον κινηματογράφο. Και σίγουρα αυτό που θέλει το πε-
τυχαίνει αφού οι μαρξιστές που θα τη δουν θα περάσουν ένα
ευχάριστο δίωρο ενώ κάποιος που δεν έχει τριβή με τις μαρξιστι-
κές ιδέες, δεδομένου ότι έχει περιέργεια (γιατί αλλιώς δε θα
έβλεπε ένα έργο με τέτοιο τίτλο) ίσως παρακινηθεί να γνωρίσει
τον λόγο των Μαρξ και Ένγκελς μέσα από το
ίδιο τους το έργο – το σπουδαίο αυτό έργο
που στιγμάτισε την σκέψη και τη δράση γε-
νικά της ανθρωπότητας.

Γιάννης Παπαϊωάννου-Μανδηλαράς
Όλη η κριτική στο …

https://net.xekinima.org/

Σινεμά

«Κάθε Τραγούδι και Καημός»

Βιβλίο του στιχουργού Λευτέρη Χαψιάδη,
εμπνευσμένο από 25 γνωστά ελληνικά

λαϊκά τραγούδια (εκδόσεις «Χειρόγραφο»).
Θα το βρείτε μέσω τηλέφωνου στο
2310723010 ή μέσω e-mail :
xeirografo@gmail.com και θα το αγαπή-
σετε. 

Και για όποιον δεν γνωρίζει ότι γνω-
ρίζει τα τραγούδια του Χαψιάδη, ας θυμη-
θούμε τα παρακάτω:  Μία είναι η ουσία
(Χαρούλα Αλεξίου), Αυτός ο έρωτας , αυτό
το αγόρι (Ρίτα Σακελλαρίου), Πήγα σε μά-
γισσες (Γλυκερία), Πίκρα και άδικο (Στέλιος

Καζαντζίδης), Φαντασία μου πλανεύτρα (Πασχάλης Τερζής) ….
Σημείωμα του Λευτέρη Χαψιάδη:

Είμαι στιχουργός πεντακοσίων πενήντα τραγουδιών και
συγγραφέας τριών βιβλίων. Γεννήθηκα στις Φέρες του νομού
Έβρου τον Οκτώβρη του 1953. Οι γονείς μου ποντιακής καταγω-
γής και οι δύο. Ο πατέρας μου από τα Σούρμενα του Πόντου και
η μητέρα μου από τη Σαμψούντα. Μεγάλωσα στα Κοίλα των
Φερών, μέσα σε μια ευτυχισμένη οικογένεια και ήμουν το μικρό-
τερο παιδί μετά τις δυο αδερφές μου, που με λάτρευαν. Στα 12
μου, ήρθαμε στην Αλεξανδρούπολη (στο περίπτερο της χήρας

μάνας και ο Λευτέρης με ένα ραδιοφωνάκι) , όπου και τελείωσα το
Γυμνάσιο. Η αγάπη μου για το τραγούδι ήρθε από πολύ νωρίς στη
ζωή μου, αλλά στη Αλεξανδρούπολη ανακάλυψα το πικάπ και τους
δίσκους βινυλίου (συλλέκτης παλιών δίσκων). Ο Λευτέρης Παπα-
δόπουλος είναι ο άνθρωπος που με μάγεψε. Η ζωή μου καθορί-
στηκε κυριολεκτικά από τους στίχους του και η αγάπη μου γι’
αυτόν με τράβηξε προς την Αθήνα. Ως φοιτητής στη Βιολογική
σχολή του πανεπιστημίου Πάτρας, ασχολήθηκα με τη μελέτη του
ρεμπέτικου τραγουδιού και ευτύχησα να γνωρίσω τους περισσό-
τερους εκπροσώπους του. Θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό που βρέ-
θηκα σε μια γενιά, που συνάντησε τόσους σημαντικούς
ανθρώπους. Πρόλαβα και είδα τον Τσιτσάνη ζωντανό και το Μίκη
Θεοδωράκη με το Μάνο Χατζιδάκι να οδηγούν το τραγούδι στον
ουρανό. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος όμως, ήταν για μένα ο δημι-
ουργός του Σύμπαντος. Ως στιχουργός στο τραγούδι μπήκα εντε-
λώς τυχαία το 1983. Μπήκα να κάνω μία βόλτα στο μακρύ δρόμο
του λαϊκού τραγουδιού. Τραγούδια μου τρα-
γούδησαν οι πιο πολλοί Έλληνες τραγουδι-
στές  (Καζαντζίδης, Νταλάρας, Αλεξίου,
Γλυκερία, Τερζής, Αγγελόπουλος και τόσοι
άλλοι).

Πηγή : http://www.pontos-news.gr
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Snow White and the Seven Dwarfs

"Mirror, mirror, on the wall - who is the fairest of them all?"

Το σωστό

"Magic mirror, on thewall - who is the fairest one of all"
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Η θεατρίνα εστέτ Κωνσταντίνα Μιχαήλ

Την Κωνσταντίνα Μιχαήλ το ευρύ
κοινό τη γνώρισε από το σίριαλ

«Love sorry», στο οποίο υποδύονταν
την ξενέρωτη γιατρίνα που έκανε την
υπέρβαση και αγάπησε έναν υδραυλικό
(θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι τότε είχαν
ανέβει κατακόρυφα οι μετοχές των

υδραυλικών στο χρηματιστήριο του… έρωτα). Ένα σίριαλ
που έκανε μεγάλη επιτυχία, καθότι πραγματεύονταν τη σύ-
ζευξη των κοινωνικών τάξεων και καθιέρωσε, ως πρωτα-
γωνίστρια, τη Μιχαήλ.

Η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, πριν γίνει ευρέως γνωστή,
είχε ασχοληθεί με το μόντελιγκ. Ψηλή, όμορφη, εντυπω-
σιακή, είχε όλα τα εχέγγυα που απαιτεί ο συγκεκριμένος
χώρος. Η Μιχαήλ, όμως έχει κάτι παραπάνω. Κατατάσσε-
ται, κατ’ εμέ, στους τύπους εστέτ, στους λάτρεις του Ωραίου,
με το ωραίο ως ύψιστο αγαθό, ως ωραιότητα ψυχής και
πνεύματος, ως θεατρική Καρυάτιδα. Οι Καρυάτιδες έχουν
μείνει στην αιωνιότητα, όχι απλά επειδή ήταν όμορφες,
αλλά λόγω της συμμετρίας και της αρμονίας που εξέπε-
μπαν. Διάβαζα, τις προάλλες, μια συνέντευξη της Μιχαήλ

που έλεγε πως η καλύτερη ηλικία για τις γυναίκες είναι μετά
τα πενήντα, στα εξήντα, δε,  φτάνουν στην απόλυτη ακμή
τους. Η ίδια, ούσα πενήντα, βρίσκεται όντως στην καλύτερη
ηλικία της, την πιο ώριμη, την πιο αποδοτική και αυτό βγαί-
νει προς τα έξω. Έχοντας αφήσει την τηλεόραση, στράφηκε
αποκλειστικά στο θέατρο με όλη της την ενέργεια που της
δίνει η ωριμότητα, καθώς και η λαγαρή της σκέψη και αυτό
αποτυπώνεται στο στίγμα που αφήνει στο θεατρικό γίγνε-
σθαι.  

Τύποι εστέτ δεν ήταν  μόνο η Κωτοπούλη, ο Ιόλας
και ο Γουόρχολ. Τύποι εστέτ είναι και η Μπελούτσι, ηΚαρα-
μπέτη και η Μιχαήλ. Απλά, ο άνθρωπος έχει την τάση να
τοποθετεί και να κατατάσσει τους διαπρέποντες σε κάθε
χώρο, συνήθως μετά θάνατον. Ίσως είναι στη ιδιοσυγκρα-
σία του, ίσως περιμένει να δει το συνολικό έργο κάποιου
και το ίχνος που αφήνει σε όλη του τη ζωή.
Όλοι κρίνουμε τους άλλους και όλοι κρινό-
μαστε από αυτούς. Το αν διαπρέψαμε ο κα-
θείς, στον περίγυρο και την καθημερινότητα
μας  ή αν απλά ήμασταν άχθος αρούρης, θα
το απαντήσει το αύριο…

“Το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο”
Nina George

Ένας τίτλος πολλά υποσχόμε-
νος. Ένα βιβλίο με εκατομμύ-

ρια αναγνώστες. Μια συγγραφέας,
που επιχειρεί να συνδέσει τη ζωή
με το θάνατο. 
Η ιστορία αφορά έναν άνδρα και
ένα γράμμα, το οποίο, τυχαία, θα
ξαναβρεθεί στα χέρια του, είκοσι
χρόνια μετά την πρώτη του παρά-
δοση, γραμμένο από την τότε αγα-
πημένη του. Τα όσα διαβάζει δεν
είναι τα αναμενόμενα, για εκείνον
και έτσι, ξεκινά ένα ταξίδι, για να

ανακαλύψει τις αλήθειες, που δε γνώριζε και, τελικά, τον
ίδιο του τον εαυτό.

Στο ταξίδι αυτό, που γίνεται με ένα πλωτό βιβλιο-
πωλείο, η Γαλλία ζωγραφίζεται με λέξεις και τα συναισθή-
ματα εναλλάσσονται, διαρκώς. Ο ήρωας του βιβλίου ψάχνει
για μια λύτρωση, γνωρίζοντας καλά, πως μπορεί να μην
έρθει ποτέ. Ψάχνει για μια σκιά, που θα τον βγάλει από το
σκοτάδι, ψάχνει τη μέρα, που θα έρθει μετά τη νύχτα. Ανα-
ζητά το πιο βαθύ “εγώ” του, που αν είναι τυχερός, θα το
ανακαλύψει. 

Η αυτοκριτική είναι ο συνδετικός κρίκος. Αυτή φέρ-
νει την ισορροπία και, τελικά, την ευτυχία. Με αυτή εξαγνί-
ζεται το κακό, χάνεται το σκοτάδι, τα φαντάσματα γίνονται
λιγότερο εχθρικά και το χαμόγελο, αν υπάρξει, το αποδει-
κνύει. Τα ανάμεικτα συναισθήματά του ξεκαθαρίζουν. Ο οί-
κτος για τον εαυτό του και τους άλλους, η αποδοχή των
αποφάσεων, που πάρθηκαν ερήμην του, όλα δείχνουν πως
επιλέγει, στη ζωή του, να δώσει χώρο στο “γκρι” και να
πάψει να κινείται στο “άσπρο” ή στο “μαύρο”, όπως έκανε
τα προηγούμενα χρόνια. Δε διαγράφει το παρελθόν. Το
αποδέχεται, το κρατά μέσα του και προχωρά. Η προσδοκία,
πολλές φορές, ξεπερνά την πραγματικότητα και, έτσι, με
βοήθεια ή χωρίς, ζητά, απεγνωσμένα, να ανακαλύψει πως
η ζωή είναι μπροστά και γεμάτη από ανθρώπους, απόψεις,
αγάπη, συμπόνια, όλα όσα χρειάζεται ένας άνθρωπος, για
να νιώσει πλήρης, μεστός και ήρεμος. 

Το βιβλίο κινείται στο μεταίχμιο  καλού κακού, ζωής
θανάτου, αγάπης μίσους.  Παίρνοντας την απόφαση να ξε-
καθαρίσει τα πράγματα, μέσα του, φανερώ-
νει τη δύναμη του ανθρώπου και την ανάγκη
του για αλήθεια. Και αν πιστέψουμε το Μο-
λιέρο, “ η αμφιβολία είναι σκληρότερη από
τη χειρότερη αλήθεια”. 

Βιβλίο
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The Silence of the Lambs

"Hello, Clarice."

Το σωστό

"Good evening, Clarice"

7η
«Επώνυμο: Λακόμπ - Ονομα: Λυσιέν»

Το 1974 o  Λουι  Μαλ  σκηνο-
θετεί την ταινία «Επώνυμο:

Λακόμπ - Ονομα: Λυσιέν». Το
2017 εξακολουθεί να είναι μια ται-
νία διαχρονική και επίκαιρη, γιατί
θέτει ένα ουσιώδες ερώτημα : αν
ο άνθρωπος γεννιέται με κάποια
βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία

σε κατάλληλες συνθήκες μπορούν να «αφυπνιστούν», να πα-
ρουσιαστούν και να εκδηλωθούν με ανάλογη συμπεριφορά ή αν
οι συνθήκες και οι καταστάσεις υπαγορεύουν μια συγκεκριμένη
συμπεριφορά σε έναν άνθρωπο χωρίς να έχει ανάλογα στοιχεία
χαρακτήρα.     

Στη Γαλλία του 1944 ο 18χρονος Λισιέν έχει πλήρη σύγ-
χυση για ό,τι συμβαίνει γύρω του και έναν τυφλό θυμό λόγω εφη-
βείας. Η Αντίσταση δεν τον θέλει ισότιμο μέλος της, άντρα με
όπλο, και ο Λυσιέν, που έχει ανάγκη τη δράση, γίνεται συνεργά-
της της Γκεστάπο - χωρίς να έχει ωστόσο ξεκάθαρη συνείδηση
για το τι ακριβώς συμβαίνει γύρω του. Μεθυσμένος από την αί-
σθηση εξουσίας που γεύεται, θα αρχίσει να καταδίδει τους συ-
μπατριώτες του. Η ζωή όμως περιπλέκεται, όταν ερωτεύεται την
κόρη ενός πλούσιου Εβραίου ράφτη. την οποία και σώζει από
τους ναζί λίγο πριν το στρατοδικείο τον παρτιζάνων την στήσει
στον τοίχο. 

Συνακόλουθα ερωτήματα : Πώς αποφασίζει κάποιος να
ενστερνιστεί τη φασιστική ιδεολογία; Και πόσο απόλυτα συνει-
δητή μπορεί να είναι μια τέτοια απόφαση για μια αποπροσανα-
τολισμένη νεολαία σε περιόδους σύγχυσης και ανέχειας;

Σε μια από τις πρώτες ταινίες που τόλμησαν να ασχο-
ληθούν ανοιχτά με το θέμα της συνεργασίας μερίδας Γάλλων πο-

λιτών με τους Γερμανούς κατακτητές κατά τη διάρκεια του Β’ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, ο Λουί Μαλ προσεγγίζει θαρραλέα μια από
τις πιο σκοτεινές σελίδες στην ιστορία της Γαλλίας, σκιαγραφώ-
ντας με ψυχραιμία το σύνθετο ψυχολογικό πορτραίτο του πιο αμ-
φιλεγόμενου χαρακτήρα της φιλμογραφίας του και συνάμα μιας
ολόκληρης χώρας υπό την απειλή διχασμού.

Ο Λουί Μαλ γεννήθηκε το 1932 και θεωρείται ένας από
τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της γενιάς του. Σπούδασε
στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Σπουδών Κινηματογράφου στο Παρίσι.
Ήδη το 1956 ο Ζακ Υβ Κουστό διέκρινε τα πρώτα δείγματα της
καλλιτεχνικής του ιδιοφυίας και τον επέλεξε για βοηθό του στο
υποβρύχιο φιλμ "Ο κόσμος της σιωπής". Το 1957 (εμφανίζεται η
νουβέλ βαγκ - νέο γαλλικό κύμα) ο Μαλ γύρισε ένα ατμοσφαι-
ρικό θρίλερ, το "Ασανσέρ για δολοφόνους", με ρεαλιστική φωτο-
γράφιση των φυσικών χώρων του Παρισιού και υποβλητική
μοντέρνα μουσική του Μάικλ Ντέιβς.

Ο Μαλ από τότε έμεινε προσανατολισμένος στο μο-
ντερνισμό. Κάποτε με μια επιφανειακή και ίσως επιπόλαιη έν-
νοια των νέων τρόπων και της τρέχουσας κατάστασης που
απαιτούσε η μόδα της εποχής και άλλοτε με μια οδυνηρή και συ-
νειδητή διείσδυση των σημείων της κρίσης του ατόμου και της
σύγχρονης κοινωνίας. 

Αναζητούσε διαρκώς την αισθητική του πάθους, τις συ-
νέπειες του απαγορευμένου έρωτα και τις παρεκκλίσεις των αι-
σθήσεων.

Ο Λουί Μαλ (πέθανε το 1995) υπήρξε
ερωτικός, αισθησιακός, τρυφερός, νοσταλγός
της αθωότητας, σαρκαστής των φαντασμάτων
του παρελθόντος, αφηγηματικός, ρομαντικός και
ρεαλιστής, επικός και λυρικός την ίδια στιγμή. 

Σινεμά

Φεστιβάλ Μουσικότροπο
Σάββατο 20/1/2018

με
Κυριακή 11/2/2018

Το φεστιβάλ Μουσικότροπο απο-
τελείται από τέσσερις συναυλίες

που είναι και το κέντρο αυτής της
γιορτής.

Οι συναυλίες πλαισιώνο-
νται από παράλληλες δράσεις οι
οποίες αποτελούνται από επιμορ-
φωτικά σεμινάρια-εργαστήρια για
μουσικούς, εκπαιδευτικούς, παιδα-
γωγούς, εμψυχωτές όλων των βαθ-

μίδων σε επαγγελματική ή μη βάση, από προγράμματα για
παιδιά, καθώς και έκθεση Εικαστικών Τεχνών.

Οι συναυλίες παρουσιάζονται τα βράδια του Σαββάτου,

ενώ τα επιμορφωτικά προγράμματα τα πρωινά του Σαββάτου
και Κυριακής. Σε τέσσερις συνεχόμενες εβδομάδες.

Τα προγράμματα για παιδιά στοχεύουν στην εξοικείωση
των μαθητών με το συναυλιακό χώρο, τη γνωριμία τους με τα
μουσικά όργανα, καθώς και με το μουσικό πολιτισμό, την από-
κτηση μουσικών ακουσμάτων άλλων χωρών ώστε να δούνε πως
οι μουσικές των λαών μπορούν να αλληλοεπιδράσουν, να συ-
νυπάρξουν αλλά και να συνεργαστούν.
Εισιτήρια Για τις συναυλίες:

Στη Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, 9.00-
13.00 εργάσιμες μέρες (τηλ: 2410 536886).
Τις ημέρες πραγματοποίησης των συναυλιών

Για τα σεμινάρια/εργαστήρια: Στη
Γραμματεία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας,
9.00-13.00 εργάσιμες μέρες (τηλ: 2410
536886). Τις ημέρες πραγματοποίησης των
σεμιναρίων-εργαστηρίων
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The Wizard of Oz

"I don’t think we’re in Kansas anymore."

Το σωστό

"I've feeling we're not in Kansas anymore"

«Είμαστε τρελοί κι ευτυχισμένοι»
Φωτογραφίζοντας την άγρια πλευρά της δεκαετίας του ’80

βιβλίο του φωτογράφου Γιώργου Νικο-
λαΐδη

Αν η δεκαετία του ’70 ήταν το πρό-
ταγμα μιας επανάστασης, η δεκαε-

τία του ’80 ήταν μια ζωντανή και
διαρκώς ανανεούμενη διαδικασία εξέ-
γερσης. Είναι η εποχή που η μαζική
κουλτούρα αποικίζεται από ένα σαφώς
αντιεξουσιαστικό πρόταγμα -όχι όμως
με την έννοια μιας ορισμένης πολιτικής
ταυτότητας, αλλά ως μια διάχυτη άρ-
νηση σχεδόν αποκλειστικά της νεο-
λαίας. Η μητρόπολη της Αθήνας είναι το

πεδίο όπου νέες υποκουλτούρες (αδιανόητες τότε για τον συ-
ντηρητισμό του Έλληνα) βρίσκουν έδαφος για να αναπτυχθούν,
ώστε λίγο αργότερα να εξυψωθούν συνειδησιακά μέσα από μια
πολεμική σύγκρουση που κηρύσσει το Κράτος και οι πρόθυμοι
σύμμαχοί του, τα Μ.Μ.Ε. εναντίον τους. Τα Εξάρχεια, ως το κε-
ντρικό σημείο αναφοράς στον πόλεμο για το έδαφος που κή-
ρυξε η εξουσία, γίνονται το σημείο εκείνο όπου οι αυτόνομες
νεανικές ταυτότητες συντίθενται για να δημιουργήσουν όχι μόνο
το σύγχρονο αντιεξουσιαστικό/αναρχικό χώρο, αλλά και «υπό-
γειες» μουσικές υποκουλτούρες όπως το punk, το new και το
dark wave, αλλά και το garage-punk. 
Το 1984, οι εφημερίδες της εποχής «ανακαλύπτουν» το «νέο
εσωτερικό εχθρό»: τους punks. «Αφορμή» τα επεισόδια έξω
από το Πολυτεχνείο, το οποίο η Πανσπουδαστική, η φοιτητική
οργάνωση του ΚΚΕ, αποφάσισε ξαφνικά να «περιφρουρήσει»
προκειμένου να μην πραγματοποιηθεί μια punk συναυλία αλ-
ληλεγγύης σε πολιτικούς κρατούμενους. 

Την επόμενη μέρα ενδεικτικά είναι τα ρεπορτάζ του
τύπου («οι πανκς τα σπάνε», «πανκς καίνε την Αθήνα» κ.α.), τα
οποία στην ουσία προανήγγειλαν την αστυνομική επιχείρηση
Αρετή σε βάρος του αναρχικού/ακροαριστερού χώρου.
Αυτή η εποχή αποτυπώνεται γυμνή και άγρια όπως ήταν και
χωρίς κανένα ίχνος «εφηβικής νοσταλγίας» (και κατασκευα-
σμένα αναδρομικής «έκθεσης-memorabilia») της δεκαετίας του
’80, στο βιβλίο του φωτογράφου Γιώργου Νικολαΐδη, Είμαστε
τρελοί κι ευτυχισμένοι.* – Φωτογραφίζοντας την άγρια πλευρά
της δεκαετίας του ’80. Ο Γιώργος είναι η ματιά πίσω από την ει-
κόνα, η οποία στέκεται πίσω από τη σωστή πλευρά των οδο-
φραγμάτων -άνθρωπος του κινήματος και ο ίδιος, εκτός από
φωτορεπόρτερ- καταγράφοντας την ιστορία μίας εποχής και
μίας γενιάς για την οποία η κυριαρχία της εποχής και οι φωνές
των μέσων της δεν φειδόταν χαρακτηρισμών. Μια γενιά, τα

μέλη της οποίας χαρακτηρίστηκαν «ρεμάλια, αλήτες, πρεζάκη-
δες, υπόκοσμος, πούστηδες, πουτάνες και άπλυτοι». Μια γενιά
την οποία προσπάθησαν να τη τσακίσουν με κάθε μέσο και
τρόπο που είχαν στη διάθεσή τους.

Την ιστορία αυτής της γενιάς διηγείται ο Γιώργος Νι-
κολαΐδης μέσα από τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες του, οι
οποίες δεν αποτελούν συνοδευτικά τεκμήρια μιας ιστορικής
αφήγησης που μένει να γραφτεί και σε καμία περίπτωση δεν
συγκροτούν ένα αναμνηστικό λεύκωμα της νεότητας κάποιων.
Μέσα από τον ρεαλισμό και την ωμότητά τους γίνονται οι ίδιες
η αφήγηση μαζί με μερικά κείμενα-μαρτυρίες, σκιαγραφώντας
εκείνες τις πολύ ζωντανές μέρες και νύχτες επιθυμίας και δρά-
σης. Από τις punk και new wave συναυλίες σε πανεπιστημιακά
ιδρύματα και σχολικά κτήρια, το Rock in Athens τον Ιούλη του
’85, τους θαμώνες της πλατείας Εξαρχείων, τους punks και την
αντικουλτούρα τους, μέχρι τις μεγαλειώδεις και λυσσασμένες
συγκρούσεις: στο Χημείο το Μάη του ’85 και στην Επιχείρηση
«Αρετή», στο Κάραβελ το ’84 ενάντια στην επίσκεψη του Γάλ-
λου φασίστα Λεπέν, αμέσως μετά τη δολοφονία του 15χρονου
Μιχάλη Καλτεζά τον Νοέμβρη του ’85… Όλον αυτό τον «άγριο
χορό του ονείρου των εγκλωβισμένων» ** που στηνόταν τελε-
τουργικά στους γκρίζους και βρώμικους δρόμους της Αθηναϊκής
μητρόπολης, οι οποίοι με το παραμικρό μεταμορφώνονταν σε
θαλάμους αερίων από τα δακρυγόνα και τις φλεγόμενες τρά-
πεζες.

Και για να τελειώνω, καθώς εδώ δεν γράφω κανένα
μνημονικό λόγο που θα απαγγελθεί σε κάποιο γκαλά διανοου-
μενίστικης αφήγησης, η ιστορία της δεκαετίας του ’80 στην Ελ-
λάδα, όπως γράφει και στον πρόλογο του βιβλίου ο Γιάννης
Κολοβός, δεν είναι επ’ ουδενί «pop». Είναι η εικονογραφημένη
ιστορία κάποιων ανθρώπων που προσπάθησαν να διαχειρι-
στούν το όραμά τους και ταυτόχρονα η πολιτική ιστορία του
Κράτους και της κυβέρνησής του, που προσπάθησε να τους
καταστείλει και να τους ποδοπατήσει. Ο θόρυβος από τις τζα-
μαρίες που σπάνε και οι φωτιές που τυφλώνουν ενίοτε τον
φακό είναι οι λεπτομέρειες. Η ουσία βρίσκεται μέσα στο ίδιο το
άγριο και εντυπωσιακό σκηνικό της σύγκρουσης, με «λύσσα
και συνείδηση» ενάντια στη βαρβαρότητα του Κράτους και του
συντηρητισμού του Έλληνα μικροαστού. Είναι η αφήγηση μιας
γενιάς, της δικής μου γενιάς, η οποία κραυ-
γάζει και αντιστέκεται ως το πιο ζωντανό
κομμάτι του πολεοδομικού ιστού της Αθή-
νας. Και όπου υπάρχει ζωή, «ο θάνατος δεν
θα έχει πια εξουσία».

Αντώνης Ζήβας

Βιβλίο
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…And Justice For All

“I’m out of order! You’re out of order! This whole court is out of order!” 

Το σωστό

"You're out of order! You're out of order! The whole trial is out of order!
They're out of order"

Star Wars - The Last Jedi

Ηνέα ταινία Star Wars The
Last Jedi ήρθε να λύσει

πολλές από τις απορίες του
The Force Awakens, να αφήσει
εκκρεμότητες, να δημιουργήσει
νέα ερωτήματα αλλά και να δι-
χάσει τους φανατικούς θαυμα-
στές για το αν έμεινε πιστή στην
φιλοσοφία και την μυθολογία
που κάποιοι ευλαβικά πιστεύ-
ουν πως πρέπει να τηρηθεί και
σε αυτή την νέα τριλογία.

Χαρακτηριστική είναι η
δυσαρέσκεια του Μαρκ Χάμιλ (Luke Skywalker) για την
τροπή που παίρνει ο χαρακτήρας του στην νέα ταινία. Δεν
αρμόζει στον Luke να προσπαθεί να δολοφονήσει τον
Kylo Ren σε μικρή ηλικία, ούτε και η αδιαφορία που δείχνει
προς τους υπόλοιπους επιλέγοντας να ζει απομονωμένος
μακριά από όλα. Παρόλα αυτά σεβάστηκε την απόφαση
του σκηνοθέτη και μας έδωσε μια από τις καλύτερες ερ-
μηνείες στην μυθολογία του Star Wars.

Είναι ολοφάνερη η προσπάθεια της Disney ακόμη
και από το Force Awakens με το θάνατο του Han Solo, να
αποδομήση την παλιότερη μυθοπλασία του George Lukas
με σκοπό ίσως να οικοδομηθεί ένας νέος φανταστικός κό-
σμος με περισσότερες δυνατότητες επέκτασης, νέους χα-
ρακτήρες και φυσικά προσφέροντας την δυνατότητα για
περισσότερες ταινίες και κατά συνέπεια περισσότερα
κέρδη.

Έτσι έχουμε την αποκάλυψη πως η Rey δεν έχει
καμία συγγένεια με κάποιον από τους παλαιότερους χα-
ρακτήρες και ότι ο καθένας μπορεί να έχει την δυνατότητα
να κατέχει την "δύναμη" χωρίς απαραίτητα να ανήκει σε
κάποια ισχυρή οικογένεια όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Ο
θάνατος του Luke σαν τον τελευταίο ισχυρό Jedi της οικο-
γένεια του Anakin Skywalker δίνει την δυνατότητα σε
νέους άγνωστος χαρακτήρες να αναδυθούν και να διεκδι-
κήσουν την θέση τους στο τεράστιο σύμπαν που πλέον
έχει δημιουργηθεί. 

Είναι αυτονόητο πως η ταινία προσπαθεί να προ-
σελκύσει νέο κοινό, να εμπνεύσει νέες ιστορίες και να ξε-
κινήσει ένα νέο κερδοφόρο franchise για την Disney μετά
την επιτυχία των Πειρατών της Καραϊβικής. 

Χωρίς πολύ σκέψη πρόκειται για μια αρκετά καλή
ταινία που προσθέτει και δημιουργεί ένα νέο κόσμο έτοιμο
να εξερευνηθεί και να μας ταξιδέψει.

Καλή προβολή.
Υ.Γ

Ο Μαρκ Χάμιλ σε μια
από τις τηλεοπτικές του συνε-
ντεύξεις για την προώθηση της
νέας ταινίας Star Wars The Last
Jedi, χρησιμοποίησε τον όρο
"Escape Entertainment" για να
περιγράψει το είδος τις ταινίας
στην οποία συμμετέχει.

Θέλησε έτσι να μιλήσει
και να εκφράσει ταυτόχρονα και
την απορία του για όλους εκεί-
νους που προσπαθούν μέσω
μιας ταινίας να διαφύγουν,
έστω και προσωρινά, από την πραγματικότητα που τους
περιβάλλει. Δεν μπορεί να κατανοήσει το πως εκατομμύ-
ρια άτομα περιμένουν και αγωνιούν για το μέλλον κάποιου
φανταστικού χαρακτήρα, πως πλάθουν σενάρια και προ-
σπαθούν να μαντέψουν πως θα προχωρήσει η ιστορία ξε-
χνώντας πως δεν πρόκειται για πραγματικά γεγονότα
αλλά για την φαντασία του σκηνοθέτη που αφηγείται μια
ιστορία. Δείχνουν συμπάθεια και αγωνιούν για την τύχη
των πρωταγωνιστών. Θρηνούν και μελαγχολούν για το θά-
νατο αγαπημένων ηρώων σαν να ήταν δική τους άνθρω-
ποι που μεγάλωσαν και πορεύτηκαν μαζί για πολλά
χρόνια.

Είναι τόσο σκληρή η πραγματικότητα που μας πε-
ριβάλει που αναζητούμε στιγμές διαφυγής, μικρές προ-
σωπικές δόσεις ενός άλλου κόσμου που είναι μαγικός,
γοητευτικός και συνήθως προβλέψιμος; Χαμένη μέσα
στους καταναλωτικούς πειρασμούς, αναζητούμε καθημε-
ρινά το "fix" μας σε ταινίες, αγορές, διασκέδαση. Εθισμένη
σε ένα φαύλο κύκλο, αγνοούμαι την πραγματικότητα που
μας προσπερνά, τα χρόνια και τις στιγμές που δεν επι-
στρέφουν. 

Σινεμά
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Tarzan the Ape Man

"Me Tarzan, you Jane."

Το σωστό

"Jane. Tarzan. Jane. Tarzan.

10η

«Θα βοσκήσω το μαύρο»

Οκ. Θωμάς Ψύρρας, μετά τα
δύο μυθιστορήματα του -

τον “Πυκνό καιρό”  και το
“Μαράν Αθά”, εμφανίζεται ξανά
στη λογοτεχνία με το νέο βιβλίο
του «Θα βοσκήσω το μαύρο».

Η παρουσίαση του βι-
βλίου πραγματοποιήθηκε στο
Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέ-
ντρο Λάρισας στις 20 Οκτώ-
βριου 2017. Το βιβλίο
παρουσίασε ο ποιητής Κώστας

Λάνταβος και ο Λαρισαίος συγγραφέας Κωνσταντίνος Τζα-
μιώτης. 

Ο ίδιος ο συγγραφέας δήλωσε για το «Θα βο-
σκήσω το μαύρο» :

«Το βιβλίο περιέχει δεκατρία αφηγήματα απλών
ανθρώπων, σαν αυτά που ακούγονται από προικισμένους
αφηγητές στα καφενεία, εκεί όπου η μεγάλη ιστορία
εμπλέκεται αναστοχαστικά με την προσωπική ιστορία και
την περιπέτεια της ζωής των αφηγητών. Εκεί όπου ο λαϊ-
κός λόγος και η αυθορμησία δεν έρχονται να δικαιολογή-
σουν εκ των υστέρων επιλογές βίου αλλά
χρησιμοποιούνται ως μέσα που συμβάλουν στη συλλο-
γική κατανόηση της ιστορικής και προσωπικής μοίρας.

Οι κρίσιμες και “μαύρες” στιγμές της Ιστορίας που
καθορίζουν τις ζωές – άσχετα από τη βούληση και τις επι-
διώξεις των ανθρώπων – αποτελούν το στέρεο υλικό της
πραγματικότητας και πάνω τους κτίζεται ο μύθος του κα-
θενός αφηγητή. Τα δεκατρία αφηγήματα καλύπτουν την
ιστορία της Ελλάδας από τις αρχές του 20ου αιώνα έως τις
μέρες μας (πόλεμος, εμφύλιος, δικτατορία, μετανάστευση,
μεταπολίτευση, καταναλωτισμός, περιθώριο, τρομοκρα-
τία, κρίση). Όμως δεν πρόκειται μόνο για μια σπουδή στην
Ιστορία όπως την εσωτερικεύουν οι άνθρωποι στην καθη-
μερινότητά τους. Οι αφηγήσεις αναδεικνύουν πώς το
“μαύρο” της Ιστορίας έχει τον τρόπο να τρυπώνει στις ζωές
και να κατευθύνει τις επιλογές, πώς χρόνια μετά τα “ση-
μαντικά” ιστορικά γεγονότα οι αφηγητές ακόμα βόσκουν
στο “μαύρο” του παρελθόντος, να τρέφονται αθέλητα από
αυτό, να δηλητηριάζουν τον εαυτό τους και τους γύρω

τους, να μαθαίνουν πως να διαχειρίζονται τα τραύματά
τους και να ζουν μ’ αυτά. Όμως δεν πρόκειται για διηγή-
ματα με την αυστηρή έννοια του όρου. Δεν είναι “φέτες
ζωής”, δηλαδή αναπτύξεις ενός κορυφαίου συμβάντος
που σφραγίζει τη ζωή του αφηγητή, αλλά απλωμένες
ζωές, που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν αυτόνομα η
καθεμία ως νουβέλες ή ως μυθιστορήματα.

Τα δεκατρία αφηγήματα  αποτελούν προσωπικές
μυθιστορίες• από την μια πατούν γερά στην πραγματικό-
τητα και το αναπόδραστο των ιστορικών γεγονότων και
από την άλλη είναι κατασκευασμένοι μύθοι, δηλαδή αφη-
γημένες προσωπικές μαρτυρίες. Ο ιστορικός χρόνος εκτεί-
νεται μέσα στον τόπο. Η Λάρισα, ο Τύρναβος, ο κάμπος
γίνονται το σκηνικό όπου εδράζεται κι απ’ όπου εκκινεί η
αφήγηση για να εκτιναχθεί στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη,
το Βερολίνο, το Βουκουρέστι, τα Τίρανα δημιουργώντας
ένα δίκτυο μυθοποιημένων χώρων  στους οποίους κινού-
νται οι ήρωες. Και είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά
χρόνια που παρουσιάζεται στη λογοτεχνία μας ως επίκε-
ντρος χώρος δράσης ο κάμπος και οι άνθρωποί του.

Πρόκειται ουσιαστικά για μυθιστορίες που μπο-
ρούν  να εκληφθούν ως υποτιθέμενα σενάρια ταινιών μια
και βιο-γραφούν  με τρόπο σχεδόν κινηματογραφικό
ήρωες και κυρίως καταστάσεις μέσα στις οποίες τα πρό-
σωπα υπάρχουν, ως δεσμώτες, που στοχάζονται και ανα-
στοχάζονται για την κατάστασή τους δίχως να μπορούν να
σπάσουν τα δεσμά τους.

Τελικά το βιβλίο δεν αφορά τη βίωση της Ιστορίας,
αλλά πως η μεγάλη Ιστορία επηρεάζει τις μικρές ιστορίες
των απλών ανθρώπων ως δυσβάσταχτο βάρος και ως δυ-
νατότητα (ή ως αδυναμία) να το υπερβούν. Έτσι η αφή-
γηση γίνεται μέσο κάθαρσης και πρόσκαιρης (;)
λύτρωσης».

Περισσότερα στο ίδιο το βιβλίο «Θα βοσκήσω το
μαύρο»!!!!!

Βιβλίο
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Hondo

"A man's gotta do what a man's gotta do."

Το σωστό

"A man oughta do what he thinks is best"

Το εκπαιδευτικό σύστημα των ονείρων μας   

Τα παιδιά μας μέχρι να φτάσουν στην 4η δημοτικού
έχουν καταφέρει κάποια πράγματα που σε άλλες

χώρες (και εντός Ευρώπης) δεν είναι εφικτά. Ξέρουν τέ-
λεια ανάγνωση, ορθογραφία, γραφή, μαθηματικές πράξεις,
κάποια αγγλικά, μαθαίνουν να έχουν θάρρος μπροστά σε
κοινό, να παρουσιάζουν παραστάσεις και θέματα σε κοινό,
έχουν κατακτήσει τεχνικές για να αφομοιώνουν γνώση και
ευαισθησία και έχουν βάλει βάσεις για να μάθουν γεωγρα-
φία, ιστορία, λογοτεχνία. Όλα αυτά στο βαθμό που κάθε
παιδί επιθυμεί να φτάσει σε επίπεδο ποιότητας της αρε-
σκείας του ή των δυνατοτήτων του χωρίς αποκλεισμούς και
διακρίσεις (εκτός ίσως αν είναι παιδί προσφύγων και με-
ταναστών που έχουμε κάνει ως κοινωνία μόνο το ένα βήμα

από τα δέκα που χρειάζονται). 
Βέβαια υπάρχουν και κάποια αρνητικά όπως ο δι-

ευθυντής ενός δημοτικού που πουλάει χριστιανικά περιο-
δικά εντός σχολείου, κάποιος που επιτρέπει να βάφουν
εντός σχολείου και τα παιδιά να περνούν κάτω από σκα-
λωσιές, κάποιος που τρομοκρατεί μικρούς μαθητές από το
μικρόφωνο χωρίς καν να έχει ενημερώσει τους γονείς….

Τελικά μπορούν να γίνουν πολλά
για να βελτιωθεί η διαχείριση της σχολικής
μονάδας αλλά το περιεχόμενο του εκπαι-
δευτικού προγράμματος είναι ομολογουμέ-
νως πολύτιμο. 

Neil deGrasse Tyson

Αμερικανός αστροφυσικός, κο-
σμολόγος, συγγραφέας και επι-

στημονικός επικοινωνιολόγος.
Διευθυντής στο Πλανητάριο Χέιντεν
που βρίσκεται στο Αμερικανικό Μου-
σείο Φυσικής Ιστορίας στη Νέα
Υόρκη. Από το 2006 είναι ο παρου-
σιαστής του επιστημονικού, εκπαι-
δευτικού προγράμματος NOVA
scienceNOW στο μη-κερδοσκοπικό

αμερικανικό κανάλι PBS. Το 2014 παρουσίασε την εκπο-
μπή ντοκιμαντέρ σχετικά με το διάστημα, που αποτελεί συ-
νέχεια της κλασικής εκπομπής Cosmos: A Personal Voyage
του Καρλ Σαγκάν, με το όνομα Cosmos: A Spacetime
Odyssey. Είναι τέλος συνυπεύθυνος για τον υποβιβασμό
του Πλούτωνα από πλανήτη σε πλανήτη "Νάνο". Στα πλαί-
σια μιας τηλεοπτικής συνέντευξης του έθεσαν την ερώτηση:

«Ποια βιβλία πρέπει να διαβάσει κάθε ευφυές άτομο στον
πλανήτη;».

και αυτά είναι:
Βίβλος

«Για να μάθετε πως είναι ευκολότερο να σκέφτεστε
και να πιστεύετε ό,τι σας λένε οι άλλοι, παρά να σκεφτείτε
οι ίδιοι για τον εαυτό σας.»

Το Σύστημα του Κόσμου (The System of The World)
Ισαάκ Νεύτων

«Για να μάθετε πως το σύμπαν είναι ένα γνωστό
μέρος.»

Η Καταγωγή των Ειδών (On the Origin of Species)
Κάρολος Δαρβίνος

«Για να μάθετε τη συγγένειά μας με όλα τα άλλα
είδη ζωής στη Γη.»

Τα Ταξίδια του Γκιούλιβερ (Gulliver’s Travels)
Τζόναθαν Σουίφτ

«Για να μάθετε, μεταξύ άλλων σατυρικών μαθημά-
των, πως τον περισσότερο καιρό οι άνθρωποι είναι Γιαχού
(σ.σ. χαρακτήρες του βιβλίου).»

Η Εποχή της Λογικής (The Age of Reason)
Τόμας Πέιν

«Για να μάθετε πώς η δύναμη των λογικών σκέ-
ψεων είναι η πρωταρχική πηγή της ελευθερίας στον
κόσμο.»

Ο Πλούτος των Εθνών (The Wealth of Nations)
Άνταμ Σμιθ

«Για να μάθετε πως ο καπιταλισμός είναι η οικονο-
μία της απληστίας, μια δύναμη της φύσης από μόνος του.»

Η Τέχνη του Πολέμου (The Art of War)
Σουν Τσου

«Για να μάθετε πως η πράξη του να σκοτώνεις συ-
νανθρώπους σου, μπορεί να εξελιχθεί σε τέχνη.»

Ο Ηγεμών (The Prince)
Νικολό Μακιαβέλι

«Για να μάθετε πως οι άνθρωποι που δεν βρίσκο-
νται σε θέση δύναμης, θα κάνουν ό,τι μπο-
ρούν για να την αποκτήσουν, και πως οι
άνθρωποι με δύναμη, θα κάνουν ό,τι μπο-
ρούν για να τη διατηρήσουν.»

Βιβλίο



Μπαίνει εργολάβος στο
Δημοτικό θέατρο Λάρισας. Ο
αγώνας τώρα δικαιώνεται …

ΔιάτοRος

Για μια ακόμη φορά το
πνεύμα το Χριστουγέννων δεν με
ακούμπησε. Ευτυχώς που κυκλοφό-
ρησε και το ATARI Box. Νοσταλγία
παιδικών χρόνων αλλά φοβάμαι πως
η μαγιά έχει εδώ και καιρό χαθεί.

elessar

Ο κινηματογράφος και το
θέατρο θα συνεχίζει να είναι στο επί-
κεντρο των αναζητήσεών μας και για
το 2018. Προβολές και παραστάσεις
σε πολλά σημεία στην πόλη, φεστιβάλ
κινηματογράφου σε όλη τη χώρα αλλά
και στην πόλη μας. Έχουν εκδοθεί και
καμιά δεκαριά φοβερά βιβλία που έχω
βάλει στο μάτι ... Καλά θα περάσουμε
και φέτος ... 

Θεόφιλος 

Πάρκο των ευχών-μύλος των ξωτικών,
σημειώσατε Χ !

ΔιάτοRος

Είστε
μόνος σας και βιώνετε τη μονα-

ξιά των εορτών; Παντρευτείτε! Έτσι θα
πέσετε σε βαθιά μελαγχολία για όλον το

χρόνο …
ΔιάτοRος

Α ν
αποσυνθέσεις τα Χριστού-

γεννα, στο τέλος θα δεις να σου
απομένουν ένα ρόδι, ένας σάκος με δώρα
και μια ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Που
σημαίνει: με άλλα τόσα τα ξαναφτιάχνεις.

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Όταν
βγήκαν τα πρώτα ριάλιτι

σόου, ανησυχούσα για το ποιον
του ευάριθμου κοινού που παρακο-

λουθούσε αυτές τις «εκπομπές». Τώρα που
αβγάτεψαν οι «εκπομπές» και είδαμε τις
πομπές τους, αρχίζω να αμφιβάλλω για
ολάκερη την ελληνική κοινωνία και το

φιλοθεάμον κοινό της. 
ΔιάτοRος

Το Θεσσαλικό Θέατρο σε μεγάλες
στιγμές !  Η Αγγελική Λεμονή στο "Ζωή ... χα-

ρισάμενη" του Τσιάνου έγραψε Ιστορία και
έκανε μάθημα ερμηνείας. Το κείμενο ήταν πολύ
δυνατό ... και μου θύμισε ένα βιβλίο ... που
πλέον δεν το βρίσκεις στα ράφια... Όσο για την
κωμωδία του Λαζόπουλου "Το Κτήμα"  δεν πρέ-
πει να το χάσουμε ! Και βέβαια ας μην ξεχά-
σουμε  ... ΚΑΛΗ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΠΑΝΟΥ !  

Θεόφιλος 

Όσο
και να νομίζουν κάποιοι ότι η

Ιστορία "σταμάτησε" ή ότι η κρίση πέρασε
και δεν μας άγγιξε (;) ... ο αγώνας για τον τερμα-

τισμό της φτώχειας και της ανισότητας, από το Πα-
κιστάν μέχρι την Ιρλανδία και από τις ΗΠΑ μέχρι

την Ελλάδα, συνεχίζεται ... και δείχνει το
δρόμο.

Θεόφιλος 

Λοταρία αποδεί-
ξεων. Ο τζόγος και επί-
σημα με τις ευχές του
κράτους. 

elessar

Το Πάρκο των Ευχών.
Καμιά πρωτοτυπία, κανένα στοιχείο
που να το κάνει ξεχωριστώ από τα
υπόλοιπα, κανένα στοιχείο που να το
συνδέει με την Λάρισα. Χριστούγεννα
- δώρα και κατανάλωση.

elessar

«Δως μου μια ελιά και
ένα αμπέλι και σου ανασταίνω την
Ελλάδα», έλεγε ο ποιητής. Σήμερα
που ο πρωτογενής τομέας είναι σε
μαρασμό και καταναλώνουμε στα-
φύλια εισαγωγής, τι θα μπορούσε
να αναστήσει την Ελλάδα;

ΔιάτοRος


