Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

Λάρισα, Μάρτιος 2018 Έτος 16ο Τεύχος 66ο

2η

Μερικές από τις ταινίες είτε προβάλλονται
αυτές τις ημέρες στους κινηματογράφους,
είτε πρόκειται να έρθουν προσεχώς, είτε
αξίζει πραγματικά να τις περιμένετε

Εκδότης

Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας
«Cineπαρμένος»

Αρθρογράφοι - Συνεργάτες
Θεόφιλος Παπαγεωργίου
ΔιάτοRος
soffi.sam@hotmail.com
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
Χαρά Τζαμπούρα
Μ. Σίμος
Εξάρχου Κατερίνα
elessar

Η ενοχή του Κένεντι

Σκηνοθεσία: John Curran

Πρωταγωνιστές: Kate Mara, Clancy Brown, Olivia Thirlby,

E-Mail

Jason Clarke

cinepamenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα

Borg vs McEnroe

www.cineparmenos.gr

Μάρτιος 2018

Τεύχος 66

Σημεία Διανομής

Μουσικές Διαδρομές
(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».

Σκηνοθεσία: Janus Metz

Πρωταγωνιστές: Sverrir Gudnason, Shia LaBeouf, Stellan
Skarsgard, Tuva Novotny

Deadpool 2

Σκηνοθεσία: David Leitch

Πρωταγωνιστές: Morena Baccarin, Josh Brolin, Ryan

Reynolds, Bill Skarsgard
Ocean's 8

Σκηνοθεσία: Gary Ross

Πρωταγωνιστές: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne

Hathaway, Matt Damon

Jurassic World: Το βασίλειο έπεσε

Σκηνοθεσία: J.A. Bayona

Πρωταγωνιστές: Bryce Dallas Howard, Chris Pratt, Jeff
Goldblum, Ted Levine

Άρθρα Τεύχους

••
Έτερος Έγω
•
The Game Changers του Louie Psihoyos
•
Lucky του John Caroll Lynch
•
Δόν Κιχώτης
•
Διήμερο Προβολών από αντιρατσιστική και κινηματογραφική ομάδα
Βιοχημείας-Ιατρικής
•
Μάρεϊ Μπούκτσιν «Ελευθεριακές διαδρομές - Επιλεγμένα κείμενα»
•
Πατέρες και γιοι / Of Fathers and Sons
•
Σελεστέν Φρενέ «Ένας δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται»
•
Έτσι είναι... αν έτσι νομίζετε!!!
•
StarTrek , Μαθαίνοντας την γλώσσα των Κλίνγκον
•
«Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
•
Ένα πραγματικό, επικαιρό παραμύθι
•
Μαικήνες
•
«Η Ζωή μέσα από τα μάτια του άλλου»

Σινεμά

3η

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

Δ

Έτερος Έγω

υο (αρχικά) λόγοι με οδήγησαν
να δω την ταινία. Ο πρώτος το
γεγονός ότι αποσύρθηκε (κακώς)
από τις αίθουσες προβολής με
πρωτοβουλία του δημιουργού της
Σωτήρη Τσαφούλια επειδή ο δολοφόνος ενός ταξιτζή στην Κηφισιά
φέρεται να εμπνεύστηκε τον τρόπο
τέλεσης του εγκλήματός του από
την ταινία. Ο δεύτερος, ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, από τους αξιολογότερους ηθοποιούς της γενιάς του.
Ένα αστυνομικό θρίλερ, καλογυρισμένο, με πολύ
καλή μουσική επένδυση, κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον
από τα πρώτα λεπτά, καθώς ξεκινά με μια σκηνή σοκαριστική, που δεν περιμένει κανείς σε αυτό το χρονικό σημείο. Η δε ένταση που προκαλεί, μένει αξέχαστη. Με τη
μέθοδο in mediam res, ο καθηγητής εγκληματολογίας Δαδακαρίδης, βοηθά την αστυνομία στην εξιχνίαση μιας σειράς φόνων-ασύνδετων φαινομενικά- που έχουν όμως ένα
κοινό χαρακτηριστικό, τους φίλιους αριθμούς του Πυθαγόρα και ρητά του.
Η ταινία μου θύμισε ένα από τα αγαπημένα μου
του είδους, το seven. Χωρίς να αντιγράφει, ο Τσαφούλιας
με τα πλάνα το ρυθμό και τις ερμηνείες φτιάχνει μια ταινία
που άξιζε μεγαλύτερης προβολής και που άνετα θα μπορούσε να σταθεί στο εξωτερικό. Μια ταινία που δείχνει ότι
υπάρχει ελληνικό σινεμά και άνθρωποι με ιδέες και ταλέντο.
Ο καθηγητής Λαίνης, συμμετέχει στην εξιχνίαση
των πέντε φόνων αφενός λόγω της παράκλησης του δασκάλου του Δ. Καταλειφού και αφετέρου για προσωπικούς
λόγους που καλύτερα να δει κάποιος στην οθόνη παρά να
διαβάσει σε ένα κείμενο… Επαναφέρει όμως ένα πανάρχαιο δίλημμα που πρωτοσυναντάμε στην Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σε τι οφείλουμε να υπακούμε; Στους νόμους της
πολιτείας ή στην εσωτερική φωνή, στον προσωπικό μας
κώδικα αξιών; Όπως η Αντιγόνη πήγε κόντρα στη διαταγή

του Κρέοντα και θέλησε να θάψει τον αδερφό της Πολυνείκη, έτσι κι ο καθηγητής Λαίνης όταν ανακαλύπτει το
δράστη και τα κίνητρά του(αυτοδικία), ταλανίζεται ανάμεσα
στο «πρέπον» που είναι η αποκάλυψη της ταυτότητάς του
στις αρχές και στο «χρέος» προς τον εαυτό του, που –δεδομένων των προσωπικών λόγων που προαναφέρθηκανεπιδοκιμάζει την αυτοδικία με την προσωπική του ηθική…
Μετά την πρώτη του ταινία, τον «κοινό παρανομαστή» που είχε κάποιο ενδιαφέρον, ο Τσαφούλιας επανέρχεται σαφώς βελτιωμένος, καταπιάνεται με κάτι πολύ
πιο δύσκολο και τα καταφέρνει μια χαρά. Πέρα από τους
προαναφερθέντες, ένα μικρό πέρασμα από την ταινία
κάνει κι ο σπουδαίος Φρανσουά Κλουζέ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Δαδακαρίδης στην ταινία έχει μια ελαφρά
μορφή αυτισμού. Αν κάποιος δε γνωρίζει τη λεπτομέρεια
αυτή, πιθανόν να βρει την ερμηνεία του υποτονική. Με δεδομένη όμως την ασθένεια, ο Πυγμαλίωνας είναι πειστικότατος, πράγμα διόλου εύκολο για προφανείς λόγους. Ο
σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας είχε ανακοινώσει από
τα γυρίσματα ακόμη πως όλα τα έσοδα θα πηγαίνανε στη
βοήθεια παιδιών με αυτισμό. Το λιγότερο αξιέπαινη η πρόθεσή του.
Δε γνωρίζω πόσοι την έχετε δει, όσοι δεν το κάνατε όμως σπεύστε, καθώς πλέον κυκλοφορεί «ελεύθερη»
στο you tube. Όσοι αρέσκεστε σε ταινίες του είδους δε θα
θέλετε να τελειώσει. Θα σας κρατήσει βιδωμένους στις καρέκλες σας. Προσοχή στο τι θα πίνετε κατά την προβολή
γιατί στη σοκαριστική σκηνή στην αρχή της ταινίας μου
‘φυγε ο καφές από το στόμα!

"The Simpsons" (1999)
Στο επεισόδιο "They saved Lisa's brain"
υποδυόμενος τον εαυτό του.
Stephen Hawking, ένας μεγάλος επιστήμονας αλλά και ένας άνθρωπος με χιούμορ και ευαισθησίες.
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Ντοκιμαντερ

Τ

The Game Changers
του Louie Psihoyos

ο ντοκιμαντέρ The Game
Changers – Αλλάζοντας τους
κανόνες του παιχνιδιού, που προβλήθηκε στο φετινό 20ο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, ξεχώρισε μεταξύ άλλων του ίδιου είδους και εξέπληξε σίγουρα
ευχάριστα το κοινό που το παρακολούθησε. Πραγματεύεται την
πορεία του James Wilkis, αθλητή των MMA και προπονητή στις Ειδικές Δυνάμεις, ο οποίος συναντώντας ολυμπιονίκες,
επιστήμονες,
ερευνητές,
στρατιώτες,
πυροσβέστες, καταρρίπτει έναν από τους πιο ισχυρούς
μύθους: ότι το κρέας ειναι απαραίτητο και αναπόσπαστο
κομμάτι της διατροφής του ανθρώπου για πρόσληψη
πρωτεΐνης, δύναμη και υγεία.
Πρόκειται για ένα διαφορετικό ντοκιμαντέρ, καθώς
στόχος του δεν είναι να κάνει κήρυγμα, αλλά να ενημερώ-

Ο

σει και να προβληματίσει για το πώς ο άνθρωπος μπορεί
να αγγίξει το 100% των δυνατοτήτων του και η υγεία του
να φτάσει στο βέλτιστο σημείο. Και αυτό το πετυχαίνει
τόσο μέσα από πλήθος ερευνών, όσο και χάρη στην ποικιλία των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν (A.
Schwarzenegger, Patrick Baboumian, Dotsie Bausch,
Damien Mander, Morgan Mitchell, Kendrick Farris), οι
οποίοι μοιράζονται την προσωπική τους εμπειρία με την
χορτοφαγική διατροφή και τα οφέλη της. Βλέπεται ευχάριστα και ξεκούραστα, μα συγχρόνως είναι σοκαριστικό και
διαφωτιστικό και δίχως αμφιβολία θα αλλάξει τη σχέση μας
με το φαγητό, τον τρόπο με τον οποίο το καταναλώνουμε
και αντιμετωπίζουμε τα όσα σχετίζονται με
αυτό, καθώς και τον ορισμό μας για την
πραγματική δύναμη και ευρωστία του ανθρώπου.

Lucky

του John Caroll Lynch

John Caroll Lynch σκηνοθετεί τον Harry Dean Stanton,
ως Lucky, ο οποίος χαρίζει μία βαθύτατα ειλικρινή και συγκινητική
ερμηνεία, σε μία δραματική ταινία
γεμάτη χιούμορ και παράδοξα,
που φωτίζει τόσο την συμπεριφορά και τις αντιδράσεις, όσο και
τα αναπόσπαστα κομμάτια της
καθημερινότητας του πρωταγωνιστή, το τσιγάρο και το ποτό, αλλά
και το ατομικό πνευματικό ταξίδι

στο οποίο οδηγείται.
Γενικά, στην ταινία υπάρχει το στοιχείο του επαναλαμβανόμενου. Ένα συνεχές μοτίβο ρουτίνας που βρίσκει τους
ηθοποιούς στα ίδια μέρη, με τις ίδιες παρέες, κινήσεις,
προτιμήσεις και συνήθειες, και τον πρωταγωνιστή να είναι
καθαρό κομμάτι αυτού του μοτίβου μέσω της καθημερινότητας που επιλέγει να ζει, παρέα με τα σταυρόλεξά του και
τα σόου της τηλεόρασης. Η ταινία δίνει την εντύπωση πως
κινείται νωχελικά, πως βρίσκεται σε αργή κίνηση.
Μα κόντρα σε όλη αυτή την στατικότητα έρχεται η κινητι-

κότητα των θεματικών που θίγονται, αγγίζοντας πράγματι
ένα μεγάλο εύρος προβληματισμών. Αναδύονται τα θέματα της μοναξιάς και μοναχικότητας, της ανάγκης για
γνήσια επαφή και σύνδεση μέσω της συντροφιάς των
άλλων ανθρώπων, της συγκόλλησης και της ταύτισης του
εαυτού με κάτι έξω από αυτόν, ακόμα κι αν ανορθόδοξα
πρόκειται για μια γέρικη χελώνα, της φθοράς και της κατάργησης της ανεξαρτησίας που το ίδιο το σώμα επιβάλλει καθώς γερνάει.
Όσο έντονα φαίνεται η κενότητα και η ματαιότητα μιας ανθρώπινης ζωής, το ίδιο έντονα φαίνεται και η εσωτερική
ώθηση για προσωπική αναζήτηση και η ανάγκη για αλλαγή, που ποτέ δεν είναι αργά για να αναδυθεί στην επιφάνεια. Το ερώτημα που παραμένει και διατρέχει όλη την
ταινία είναι αν ο Lucky καταφέρνει να συνδιαλλεγεί και να
αντιμετωπίσει το προσωπικό του χάος και αν φτάνει τελικά
σε κάποια εσωτερική κάθαρση.

Star Trek: The Next Generation (1993)

Το 1993 στην τηλεοπτικής σειράς επιστημονικής φαντασίας Υποδύεται τον εαυτό του να παίζει σκάκι με τον
Ισαάκ Νεύτωνα και τον Άλμπερτ Αϊνστάιν.
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Stephen Hawking, ένας μεγάλος επιστήμονας αλλά και ένας άνθρωπος με χιούμορ και ευαισθησίες

Θέατρο

Δόν Κιχώτης

Α

θήνα. Θέατρο Παλλάς.
Μια αίθουσα γεμάτη
από γονείς και παιδιά. Και
μια παράσταση φτιαγμένη
να εντυπωσιάσει και να συγκινήσει.
Ο Δον Κιχώτης, του Μιγκέλ
ντε Θερβάντες, “ ο πιο
αγνός εραστής και ο πιο γενναίος ιππότης “, κατά το δημιουργό του, καβάλα στο άλογό του, ταξιδεύει τον εαυτό
του και εμάς σε κόσμους φανταστικούς. Σκοπός της ζωής
του είναι να προστατέψει τους αδύναμους, να προσφέρει
την ασφάλεια και την ειρήνη, που στο μπερδεμένο του
μυαλό, χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι, που βρίσκονται στο
δρόμο του. Ένας ήρωας μεγαλόψυχος, όσο και ονειροπόλος, που εθελοτυφλεί. Βαθιά μέσα του γνωρίζει την αλήθεια, προτιμά, όμως, να τη ζει με το δικό του τρόπο.
Ερωτευμένος με τη Δουλτσινέα, τη βλέπει να τον θαυμάζει, να τον ενθαρρύνει και να τον αγαπά και η ανύπαρκτη
υπόστασή της δεν τον ενοχλεί, αντιθέτως, τον ευχαριστεί,
καθώς έτσι μπορεί να τη φαντάζεται όπως και όποτε την
έχει ανάγκη.
Πιστός ακόλουθος του αθεράπευτου αυτού ιππότη είναι ο
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Σάντσο Πάντσα, ιπποκόμος ευγενικός, φιλεύσπλαχνος με
το αφεντικό του, που διαθέτει τα γνωρίσματα των γνήσιων
ιπποτών της εποχής. Ο Θερβάντες, ίσως και να τον αγαπά
περισσότερο από τον κεντρικό του ήρωα. Άλλωστε, σκοπός του είναι να πλήξει τον “κλάδο” των ιπποτικών μυθιστορημάτων, ως κακών προτύπων, που δεν αντανακλούν
την πραγματικότητα και επιβάλλεται να γίνουν παραδείγματα προς αποφυγή. Δημιουργώντας, όμως, τον Δον Κιχώτη, καταφέρνει να κάνει το αντίθετο. Μας παρουσιάζει
έναν ήρωα συμπαθή, ρομαντικό, με ανίατη πεποίθηση στο
όνειρο, στην αγάπη για τους ανθρώπους και στον αλτρουισμό. Ο ορθολογισμός δε χωρά στον κόσμο του Δον
Κιχώτη.
Ο ιππότης αυτός, με τα ιδανικά, τις αρχές και τις αξίες του,
που ήθελε να κάνει έναν κόσμο καλύτερο, ανάμεσα σε
άλλα, μας διδάσκει και αυτό: πως η αγάπη για κάτι μας
κάνει να το βλέπουμε όμορφο, ακόμα κι αν δεν είναι, μας
κάνει να το θεωρούμε υπαρκτό, ακόμα κι αν δεν υπάρχει,
στ΄αλήθεια. Αυτή τη στάση ζωής ακολούθησε ο Δον Κιχώτης, ως το τέλος της ζωής
του. Και ήταν μια ζωή γεμάτη περιπέτεια,
γεμάτη μαθήματα ήθους και ανθρωπιάς,
γεμάτη όνειρα.

Διήμερο Προβολών

από αντιρατσιστική και κινηματογραφική ομάδα Βιοχημείας-Ιατρικής

Μ

εγάλη επιτυχία είχε το διήμερο
προβολών που έγινε στις 13 και
14 Μαρτίου με αντιρατσιστικό περιεχόμενο. Το “ΑNTI rascist – ANTI fascist CINEMA” έγινε στο Στέκι
paratod@s και στο Δημοτικό Θέατρο
(θέατρο ΟΥΗΛ) και είχε μεγάλη προσέλευση από νέους της πόλης.
Υπεύθυνοι της οργάνωσης και των
προβολών ήταν η αντιρατσιστική
πρωτοβουλία Λάρισας και η κινηματογραφική ομάδα βιοχημείας-ιατρικής και προβλήθηκαν
μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες που είχαν πλούσιο
υλικό για συζητήσεις στα πλαίσια του αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο αγώνας των αντιρατσιστικών
πρωτοβουλιών σε όλη τη χώρα τα τελευταία 20 χρόνια είχε
θαυμαστό αποτέλεσμα στην ελληνική κοινωνία και συνέβαλε μαζί με άλλους παράγοντες στη διαμόρφωση αντιστάσεων κατά του νεοναζισμού αλλά και υπέρ του
κινήματος αλληλεγγύης σε μετανάστες και πρόσφυγες.
Ελπίζουμε τέτοια διήμερα να οργανώνονται σε τακτική
βάση (π.χ. ετήσια τουλάχιστον) και ο δυναμισμός, όρεξη
και γνώση αυτών των ομάδων να παραμένει … για το
καλό και της πόλης.

Futurama (2000)

Συμμετέχει στην σειρά του δημιουργού των Simspsons, Matt Groening, στο επεισόδιο “Anthology of Interest”

Stephen Hawking, ένας μεγάλος επιστήμονας αλλά και ένας άνθρωπος με χιούμορ και ευαισθησίες
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Βιβλίο

Μάρεϊ Μπούκτσιν

«Ελευθεριακές διαδρομές - Επιλεγμένα κείμενα»

Επιλογή, επιμέλεια, εισαγωγή:
Τζάνετ Μπίελ, Πρόλογος στην
ελληνική έκδοση: Δημήτρης
Ρουσσόπουλος , Μετάφραση:
Θοδωρής Καρυώτης – Γιώργος
Στεφανίδης, εκδ.: «οι εκδόσεις
των συναδέλφων»

Α

υτή η συλλογή επιλεγμένων
κειμένων μάς δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα της σκέψης
του Μάρεϊ Μπούκτσιν, ενός από
τους σημαντικότερους διανοητές
του ελευθεριακού ρεύματος. Ευρύτερα γνωστός από τη συσχέτιση οικολογίας και ριζοσπαστικής πολιτικής σκέψης, ο
Μπούκτσιν ήταν ο πρώτος που εισήγαγε, στο σώμα των
ιδεών που ονόμασε «κοινωνική οικολογία», την πρόταση
ότι μια ελευθεριακή κοινωνία θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και οικολογική. Τα κείμενά του καλύπτουν πέντε δεκαετίες και ένα μεγάλο εύρος θεμάτων• ειδικότερα εκείνα
πάνω στην επαναστατική φιλοσοφία, την πολιτική και την
ιστορία, παρ’ ότι είναι λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό,
αξίζουν τη μέγιστη προσοχή μας. Παρ’ όλη την κριτική του
στάση τόσο απέναντι στον μαρξισμό όσο και απέναντι
στον αναρχισμό, η πολιτική του φιλοσοφία –γνωστή ως
ελευθεριακός δημοτισμός– συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία του μαρξισμού και του αναρχισμού για τη δημιουργία
των αναγκαίων χειραφετητικών εργαλείων με σκοπό το
χτίσιμο μιας ελευθεριακής εναλλακτικής.

Συστατικό στοιχείο όλου του έργου του είναι η
αναζήτηση δρόμων για την αντικατάσταση του σημερινού
απάνθρωπου καπιταλιστικού συστήματος από μια κοινωνία πιο ορθολογική και ανθρώπινη.

Ο Μάρεϊ Μπούκτσιν (Murray Bookchin) γεννήθηκε
το 1921 στη Νέα Υόρκη και πέθανε το 2006 στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ. Μαρξιστής αρχικά, πέρασε από τον
τροτσκιστικό χώρο στο ελευθεριακό ρεύμα, ασκώντας παράλληλη κριτική τόσο στον μαρξισμό όσο και στον αναρχισμό. Εμπνευστής της «κοινωνικής οικολογίας» και του
«ελευθεριακού δημοτισμού», θεωρείται ως ένας από τους
κύριους διανοούμενους του ελευθεριακού ρεύματος ιδεών.
Οι ιδέες του επηρέασαν βαθιά το ριζοσπαστικό οικολογικό
κίνημα, αλλά και, προσφάτως, τον αγώνα των Κούρδων
στην περιοχή της Ροζάβα όπου και εφαρμόζεται το,
εμπνευσμένο από τον ίδιο, πείραμα του «δημοκρατικού
συνομοσπονδισμού».
«οι εκδόσεις των συναδέλφων»
(με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου στο στέκι “paratodas”)
Κατεβάστε δωρεάν τα βιβλία του Μπούκτσιν από την
ιστοσελίδα http://eranistis.net

Πατέρες και γιοι / Of Fathers and Sons

Έ

του Ταλάλ Ντερκί
νας Σύρος σκηνοθέτης
επιστρέφει στη γη των
προγόνων του, κερδίζει την
εμπιστοσύνη μιας οικογένειας
τζιχαντιστών και παρακολουθεί
την καθημερινότητά της για δύο
χρόνια. Μια ανατριχιαστική αλλά και λυρική εκ των ένδον

ματιά στο τι σημαίνει να μεγαλώνεις στο χαλιφάτο, η οποία
προσπαθεί να αποτυπώσει τον χειρότερο εφιάλτη μας
προκειμένου να τον δαμάσει.
Ένα από τα βραβευμένα ντοκιμαντέρ
του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
cineπαρμένος

"Big Bang Theory" (2012)

Το 2012 συμμετείχε για πρώτη φορά σε επεισόδιο της
κωμικής σειράς προκαλώντας την λιποθυμία του Σέλντον όταν ανακαλύπτει το λάθος τους στους μαθηματικούς του υπολογισμούς.
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Stephen Hawking, ένας μεγάλος επιστήμονας αλλά και ένας άνθρωπος με χιούμορ και ευαισθησίες

Αφιέρωμα

Τ

Σελεστέν Φρενέ

«Ένας δάσκαλος που άφηνε τα παιδιά να ονειρεύονται»

α τελευταία χρόνια η κατάσταση στην Ελλάδα
είναι δύσκολη. Οι Έλληνες,
μικροί και μεγάλοι, έχουν γίνει
αγχώδεις και νευρικοί. Τα
«περιστατικά βίας» έχουν
πληθύνει ανησυχητικά. Και η
βία δεν είναι μόνο σωματική,
είναι και λεκτική. Και δυστυχώς τα «περιστατικά βίας» έχουν πολλαπλασιαστεί και στο
σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές μιμούνται και αντιγράφουν
τη βία. Γιατί η βία παράγει τη βία. Πρόβλημα που πρέπει να
αντιμετωπιστεί. Στα πλαίσια, λοιπόν, ευαισθητοποίησης η 6η
Μαρτίου έχει οριστεί ως «Ημέρα κατά της σχολικής βίας».
Προτεινόμενη ταινία: «Ένας δάσκαλος που άφηνε τα
παιδιά να ονειρεύονται», εμπνευσμένη από τη ζωή του Σελεστέν Φρενέ.
Ο Σελεστέν Φρενέ (1896 - 1966) ήταν διακεκριμένος Γάλλος παιδαγωγός και εκπαιδευτικός μεταρρυθμιστής.
Οι δικές του σχολικές μέρες ήταν δύσκολες – ίσως αυτό επηρέασε τις μεθόδους διδασκαλίας και την επιθυμία του για μεταρρύθμιση. Το 1915 στρατολογήθηκε από τον γαλλικό
στρατό και τραυματίστηκε στον πνεύμονα, εμπειρία που τον
έκανε ειρηνιστή.
Το 1920 έγινε δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο γαλλικού χωριού. Τότε άρχισε να αναπτύσσει τις μεθόδους της διδασκαλίας του. Νυμφεύτηκε την Elise Lagier το 1926.
Στην πρώτη του διδακτική εμπειρία βρίσκεται ανάμεσα σε
μαθητές ανέκφραστους και ακούνητους, πειθαρχημένους
υπό τον φόβο του ξυλοδαρμού, βαριεστημένους και άκεφους. Ελεύθερο πνεύμα ο ίδιος επιθυμεί να αλλάξει αυτήν
τη δυσάρεστη κατάσταση.
Παρατηρεί πόσο χαρούμενα και αφοσιωμένα είναι
στο διάλειμμα και αποφασίζει να το μεταφέρει και μέσα στην
τάξη! Αλλάζει τη διαρρύθμιση των θρανίων φτιάχνοντας ομάδες, στις οποίες τα παιδιά θα βλέπουν το ένα το άλλο και θα
συνεργάζονται. Οι ιστορίες που ακούγονται στην αυλή και
ό,τι άλλο ενδιαφέρει τους μαθητές θα γίνουν τα νέα βιβλία. Η
συνταγή με τα σαλιγκάρια της γιαγιάς, οι καλοκαιρινές διακοπές στην Αλγερία, η δουλειά του βοσκού μετατρέπονται
σε πλούσιο και ενδιαφέρον υλικό, πάνω στο οποίο τα παιδιά
θα συνεργαστούν και θα εργαστούν έχοντας τη βοήθεια του
λεξικού και της βιβλιοθήκης. Η μάθηση αποκτά νόημα, γιατί
συνδέεται με την καθημερινότητα και τη ζωή των παιδιών.
Υπέρμαχος των δημοκρατικών διαδικασιών θέλει οι
μαθητές του να σκέφτονται και να συμπεριφέρονται ελεύ-
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θερα, ώριμα και ισότιμα. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται
συλλογικά με ψηφοφορία και ο ίδιος δε ντρέπεται ακόμη και
να παραδεχτεί τα λάθη του. Δημιουργεί ασταμάτητα ερεθίσματα για μάθηση.
Τολμά να κινηθεί έξω από τα πλαίσια και όρια του
σχολείου. Οργανώνει επισκέψεις στα διάφορα εργαστήρια,
για να ενημερωθούν και να παρατηρήσουν οι μαθητές τα
αντίστοιχα επαγγέλματα. Επικοινωνεί με βιομήχανο στο Παρίσι που έχει τυπογραφικό εξοπλισμό και είναι διατεθειμένος
να τον αγοράσει με δικά του χρήματα, για να δημιουργήσει
στα παιδιά περισσότερες και πιο ενδιαφέρουσες ευκαιρίες
για μάθηση. Η μία ιδέα φέρνει την άλλη και τα παιδιά σκέφτονται να τυπώσουν τη σχολική εφημερίδα του χωριού με
τις ιστορίες και τα κατορθώματά τους!
Η αρχή της συνεργασίας κυριαρχεί στην τάξη του
και στην προσωπική του ζωή. Αλληλογραφεί με συναδέλφους του σε όλο τον κόσμο ανταλλάσσοντας αμφιβολίες για
τις μεθόδους, σκέψεις για τις εναλλακτικές, ιδέες για επινόηση τεχνικών με τα υπάρχοντα μέσα. Με βάση την αλληλογραφία των δασκάλων επιτυγχάνεται και η διασχολική
αλληλογραφία. Οι μαθητές του ανταλλάσσουν γράμματα με
μαθητές άλλων σχολείων μαθαίνοντας για το φυσικό περιβάλλον του τόπου και προσωπικές πληροφορίες για τους
νέους τους φίλους, στέλνουν δέματα με τοπικά προϊόντα και
βιβλία. Με τη βιωματική μάθηση τα παιδιά εφοδιάζονται με
συναισθήματα, αναμνήσεις και σταθερές γνώσεις για τη ζωή.
Ο Φρενέ δημιούργησε επίσης το συνδικαλιστικό όργανο των εκπαιδευτικών (1924), από το οποίο προήλθε το
γαλλικό κίνημα των εκπαιδευτικών - «Κίνημα του Μοντέρνου
Σχολείου». Στόχος του ήταν να αλλάξει από το εσωτερικό τη
δημόσια εκπαίδευση με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών.
Ο Φρενέ σκεφτόταν και δρούσε πολύ πιο μπροστά
από αυτά καταλάβαινε και αποδεχόταν η εποχή του. Κάποιοι
τον θαύμασαν, άλλοι τον φθόνησαν, τα παιδιά σίγουρα τον
αγάπησαν.
Οι μέθοδοι διδασκαλίας του σύντομα ήρθαν σε
αντίθεση με την επίσημη πολιτική του Εθνικού Συμβουλίου
Παιδείας. Παραιτήθηκε το 1935 για να ξεκινήσει τη δική του
μικτή σχολή για όλα τα παιδιά του λαού.
Το σχολείο του έγινε ζωντανό εργαστήρι της παιδαγωγικής
επιστήμης στα μετέπειτα χρόνια και πρότυπο για να χτιστούν
τα περισσότερα σχολεία σε όλο τον κόσμο.

Microsaft Winblows (1998)

Σε ένα video game παρωδία τον Windows 95 της Microsoft, τηλεφωνεί στην τεχνική υποστήριξη της Microsoft για να παραπονεθεί για την ποιότητα του
προϊόντος.
Stephen Hawking, ένας μεγάλος επιστήμονας αλλά και ένας άνθρωπος με χιούμορ και ευαισθησίες
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Σινεμά

Έτσι είναι... αν έτσι νομίζετε!!!

Κ

αι εκεί που πιστεύεις πως η ταινία η οποία σου κρατά
συντροφιά 105 λεπτά και κάτι...είναι υπέροχη ερμηνευτικά, φωτογραφικά, σεναριακά, σκηνοθετικά...νιώθεις
και κάτι παραπάνω από ευφυΐα που προέβλεψες μια - δύο
ανατροπές, πρόσεξες και κάτι ανεπαίσθητες λεπτομέρειες... έρχεται το φινάλε να σε καθηλώσει και να αναφωνήσεις: «Ε όχι... αυτό δεν γίνεται»!
Το σημερινό αφιέρωμα εστιάζει
σε δύο σκηνοθετημένες ταινίες από
τον Ισπανό Oriol Paulo. Στο El
cuerpo 2012 (σενάριο του ίδιου και
της Lara Sendim) το νεκρό σώμα
μιας πλούσιας και δυναμικής γυναίκας εξαφανίζεται από το νεκροτομείο μέσα στη νύχτα. Ένας
αστυνομικός και η ομάδα του εξετάζουν την υπόθεση εξαφάνισης
της σορού τη στιγμή που οι υποψίες σκιαγραφούν ως ένοχο τον νεαρότερο σύζυγό της. Καθετί που εμπλέκεται στην ιστορία
διαδραματίζει και έναν ιδιάζοντα ρόλο: από τα πρόσωπα,
μέχρι...ένα φάκελο, τα κινητά τηλέφωνα, τις κάμερες

ασφαλείας και ένα ποτήρι κρασί...

Στο Contratiempo 2016
(σε σενάριο των προαναφερθέντων) ο θεατής προσπαθεί να συνειδητοποιήσει τι όντως συνέβη
στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου
όταν ένας νεαρός επιχειρηματίας
ξυπνά δίπλα από το πτώμα της
ερωμένης του. Θα μπορέσει μια
κορυφαία στο είδος της δικηγόρος
που έχει προσλάβει να τον βοηθήσει να πείσει για την αθωότητά του; Αλήθεια, τι σχέση μπορεί να έχει ένα ελάφι στην εξέλιξη όλης αυτής της ιστορίας;
Και οι δύο ταινίες απαιτούν να δεις τα πράγματα
μέσα από ένα πολλαπλό πρίσμα. Να αντιληφθείς πως η
κάμερα έχει απαθανατίσει και την αντίθετη οπτική, πως το
χέρι των σεναριογράφων έχει γράψει και
την άλλη εκδοχή. Να σκεφτείς... πως έτσι
είναι...αν έτσι νομίζεις!

StarTrek , Μαθαίνοντας την γλώσσα των Κλίνγκον

Γ

ια όλους τους "φανατικούς" φαν τις μυθοπλασίας του StarTrek οι Klingon
είναι η "κακοί" εξωγήινοι, που
μας παρουσιάστηκαν για
πρώτη φορά στην τηλεοπτική σειρά του 1960 Star
Trek: The Original Series και
αποτελούν τους φανατισμένους εχθρούς της ανθρωπότητας, μέχρι τα γεγονότα της σειρά StarTrek: The Next Generation που πλέον απότελούν τους σημαντικότερους
συμμάχους της "Ομοσπονδίας Πλανήτων".
Το πιο σημαντικό όμως στοιχειό που προκαλεί
εντύπωση είναι ότι η γλώσσα των Κλίνγκον σχεδιάστηκε
προσεγμένα από τον Μαρκ Όκραντ για να μοιάζει με "εξωγήϊνη" και έχει ένα αριθμό από τυπολογικά ασυνήθιστα χαρακτηριστικά. Ο βασικός ήχος της γλώσσας, μαζί με
μερικές λέξεις, επινοήθηκε για πρώτη φορά από τον ηθοποιό Τζέιμς Ντούχαν ("Scotty") για το Star Trek: The Motion
Picture. Αυτή η ταινία σηματοδότησε την πρώτη φορά που
ακούστηκε η γλώσσα στην οθόνη. Σε όλες τις προηγούμε-

νες εμφανίσεις οι Κλίνγκονς μιλούσαν Αγγλικά. Στην συνέχεια η Κλίνγκον εξελίχθηκε από τον Όκραντ σε μια πλήρως
αναπτυγμένη γλώσσα.
Μέχρι σήμερα, τη γλώσσα μιλούσαν ορισμένοι φανατικοί με τον κόσμο του Σταρ Τρεκ. Ωστόσο μπορεί
όποιος το επιθυμεί να ξεκινήσει μαθήματα στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα Duolingo.
Τα μαθήματα Κλίνγκον ξεκίνησαν ήδη να "παραδίδεται" στην ιστοσελίδα της εφαρμογής που διδάσκει ξένες
γλώσσες, άνευ διδασκάλου, ενώ σύντομα, θα ενσωματωθεί και στις εφαρμογές για Android και Apple κινητά.
Η Κλίνγκον δεν είναι η μόνη κατασκευασμένη
γλώσσα που προσφέρεται από την πλατφόρμα της
Duolingo. Σε αυτή μπορεί κανείς να ξεκινήσει μαθήματα
Desperado, αλλά και Βαλυριανά από τον κόσμο του Game
Of Thrones.
http://www.news247.gr/technologia/toeksypno-kinhto-soy-se-mathainei-thglwssa-toy-star-trek.6579022.html

Monty Pythons (2014)

Έλαβε μέρος σε ένα από τα επετειακά σόου για την επανένωση των Monty Pythons, υποδυόμενος για μία
ακόμη φορά τον εαυτό του που έρχεται σε σύγκρουση
με τον Brian Cox, άγγλο αστροφυσικό και φίλος του
Stephen Hawking, ένας μεγάλος επιστήμονας αλλά και ένας άνθρωπος με χιούμορ και ευαισθησίες
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Στήλες
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«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ»

γαπημένο μου ημερολόγιο, το ‘χω διαπιστώσει χρόνια
τώρα πως ο Μεγάλος έχει εξαιρετικό χιούμορ. Το υπενθυμίζει δε με κάθε ευκαιρία. Με αυτά που συνέβησαν τις
τελευταίες μέρες αρχικά εξοργίστηκα, αλλά αργότερα κατάλαβα πως όλα τούτα είναι αφορμές για πολύ γέλιο. Μάθε
λοιπόν τα τελευταία μας κατορθώματα και γέλα με την καρδιά σου.
Το ΄ξερες ημερολόγιό μου ότι η Δικαιοσύνη ξαγρυπνά για το δίκιο και ανατρέπει αποφάσεις στη μία το
πρωί;;;Το ‘ξερες ότι αν πετάξεις στο κεφάλι κάποιου με δύναμη ένα ρολό ταμειακής, είσαι αθώος;;;Το ‘ξερες ότι η εφορία διανυκτερεύει για την εξυπηρέτησή σου;;;Κι όμως! Αν
έχεις μια μεγάλη ΠΑΕ και η δικαιοσύνη σε αβαντάρει μέσα
στα μαύρα μεσάνυχτα, και η εφορία θα ανοίξει και η Πολιτεία θα ανοίξει-τα πόδια της-για να ικανοποιήσει τον πελάτη στο μπουρδέλο. Κι ο πελάτης, αφού του μάθανε να
λειτουργεί ασύδοτα, όταν μια βδομάδα ακριβώς αργότερα,
δε μένει ευχαριστημένος από τις (kinky)υπηρεσίες που του
παρέχει η «κοπέλα», μπουκάρει στο μπουρδέλο και απειλεί την τσατσά με το κουμπούρι του. Κι αυτή, αντί να τον
πετάξει έξω, το κλείνει το μαγαζάκι, τιμωρώντας και όσους
δε φταίνε….Να σε ενημερώσω πως ο ίδιος κακομαθημένος
πελάτης, πριν κανά δίμηνο είχε επισκεφτεί άλλη πόλη
όπου τα έκανε γης μαδιάμ, στα πλαίσια του γαμάω και
δέρνω κυριολεκτικά, αφού ξέρει πως συνέπειες ΔΕΝ θα
έχει…

Τι έκανε για όλα αυτά η Πολιτεία, η τσατσά του
μπουρδέλου που λέγεται ελληνικό ποδόσφαιρο;;; Διακόπτει το πρωτάθλημα των 16 ομάδων, τιμωρώντας ουσιαστικά όσες ομάδες συμπεριφέρονται κόσμια, επειδή ένας
από τους μετέχοντες κάνει ο,τι γουστάρει χωρίς να λογαριάζει κανέναν και νιώθει και αδικημένος! Για να δείξει δε ότι
θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο(χαχαχαχαχαχαχαχα),
απειλεί με αποκλεισμό των ομάδων μας από τις ευρωπαικές διοργανώσεις. Όχι τον υπαίτιο, όλες τις ομάδες!!!!! Πλακώνονται δηλαδή δυο πιτσιρίκια στο σχολείο κι αντί να
αποβληθούν αυτά τα δυο, αποβάλλεται όλο το τμήμα!!! Οι
πατριώτες δε οπαδοί της ομάδας που συμμετείχαν στα
συλλαλητήρια για το Μακεδονικό, απειλούν την Πολιτεία
ότι αν γίνει πόλεμος, αυτοί δε θα πολεμήσουν «για την Ελλάδα σας» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους…..Το τερμάτισαν; Χμμμ….επιφυλάσσομαι γιατί
δε ξέρω τι άλλο μπορεί να μας σκαρώνει ο Μεγάλος για να
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γελάσει…

Όσο κι αν γελάει πάντως, είμαι βέβαιος πως με τα
καμώματα του Αμβρόσιου και
της Δικαιοσύνης, είναι τουλάχιστον οργισμένος. Έμαθες ίσως
για το κήρυγμα μίσους και την
προτροπή σε βία κατά των
ομοφυλόφιλων του «εκπροσώπου του Θεού στη γη»… Ο
αμετανόητος ρατσιστής, φασίστας, ο κήρυκας του «αγαπάτε αλλήλους», αθωώθηκε από τα ελληνικά δικαστήρια,
καθώς δε βρήκαν τίποτε μεμπτό στη συμπεριφορά και τα
λόγια του. Τα δικαστήρια που δείχνουν την πυγμή τους και
εξαντλούν την αυστηρότητά τους σε κάθε φουκαρά και ταλαίπωρο, θεωρούν με την απόφασή τους ότι δεν έκανε κάτι
κακο ο Αμβρόσιος. Αναρωτιέμαι αν πω τα ίδια για οποιαδήποτε κατηγορία ανθρώπων δε γουστάρω, επαγγελματική, ποδοσφαιρική, ιδεολογική ή οτιδήποτε δε γουστάρει ο
καθένας, αν θα ναι ίδια η αντιμετώπιση από τα δικαστήρια… Βέβαια και κατά το παρελθόν έχει εκφραστεί με ανατριχιαστικό τρόπο για όποιον δε γουστάρει και –ω του
θαύματος- πάλι δεν είχε γίνει τίποτα. Κι αναρωτιούνται οι
υποκριτές γιατί οι νέοι δε δείχνουν εμπιστοσύνη ούτε στη
δικαιοσύνη ούτε στην εκκλησία…

Μέρες που είναι, έχω να σου πω πως δε περιμένω
τη Σταύρωση. Αυτή είναι διαρκείας. Την Ανάσταση προσδοκώ που κι αυτή ίσως μας γύρισε την πλάτη-και με το
δίκιο της-.
Καληνύχτα κι όνειρα ειρηνικά και γαλήνια…

Pink Floyd

"Keep Talking" (1994)
"Talkin Hawkin (2015)

Η φωνή Hawkings χρησιμοποιήθηκε στο τραγούδι και
στο ορχηστρικό κομμάτι " για το album The Endless
River.
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Ένα πραγματικό, επικαιρό παραμύθι

εννήθηκε κάποτε ένα παιδάκι και μια γυναίκα μόνη
έπρεπε να αποφασίσει εκ των προτέρων τι θα κάνει …
Να το μεγαλώσει μόνη της σε μια άγρια κοινωνία ή να είναι
τουλάχιστον με ένα γέρο ξυλουργό που θα τους δώσει στέγη
και θα μάθει την τέχνη στο μικρό γιο της ; Πήρε την απόφασή
της λοιπόν, και με γενναιότητα και δυναμισμό γέννησε το
παιδί της μαζί με τον νέο άντρα της.
Το παιδομάζωμα όμως ήταν μια τακτική που απάνθρωπα συνέχιζαν οι κατακτητές και δυνάστες της περιοχής.
Ήθελαν παιδιά για όλες τις δουλειές και μετά να τους κάνουν
στρατιώτες ώστε στην πρώτη γραμμή να πεθαίνουν για να
διαιωνίζεται η καταπίεση και η εκμετάλλευση.
Η μόνη διέξοδος για μια έξυπνη και αποφασιστική
μάνα και γυναίκα ήταν να γεννήσει κρυφά και να μην απογράψει το νέο γιό της. Και αν μπορούσε να το μεγαλώσει σαν
να ήταν κορίτσι και να το προστατέψει από τους κατακτητές,
ακόμα καλύτερα. Αυτό έκανε η ηρωίδα μάνα.
Ο γιος της γεννήθηκε χωρίς απογραφή, κρυφά και
μεγάλωσε στο ξυλουργείο μαθαίνοντας τη τέχνη από τον συνετό πατριό του που ήθελε έτσι κι αλλιώς ένα βοηθό που να
μη φεύγει από κοντά του και να μην λέει και πολλά πολλά σαν
παιδάκι που κρύβονταν για να μην πάρει κανείς είδηση ότι
ήταν το μοναδικό ίσως αγοράκι της ηλικίας του που δεν είναι
σε στρατόπεδα των κατακτητών. Ο μικρός αναλαμβάνοντας
αυτόν τον ρόλο και καταλαβαίνοντας τις αποφάσεις της μητέρας του δεν είχε άλλη επιλογή από το να γίνει πανέξυπνος.
Δέκα και πλέον χρόνια κατάφερε να μεγαλώσει κρυφά δίπλα
σε ένα μάστορα και αλλάζοντας συχνά τόπο με τη μάνα του
ώστε να μη δίνει στόχο. Ένα έξυπνο παιδί εκείνης της εποχής
ήταν ξεχωριστό και ίσως μοναδικό και όταν έφτασε στα 15
χρόνια και μπορούσε να μην κρύβεται, τότε ήρθε η ώρα να
πει όλα αυτά που σκέφτονταν και δεν μπορούσε τόσα χρόνια να πει. Αντιλαμβάνονταν τη ζωή με πολλές διαστάσεις και
είχε την καλύτερη άποψη για τη γυναίκα που είχε άντρας
εκείνη την εποχή. Και οραματίζονταν μια διαφορετική θέση
της γυναίκας σε μια μελλοντική κοινωνία. Βρήκε τη στοργή
και τον κρυμμένο αντρισμό του, όπως όλοι εκείνη την εποχή
στις πόρνες, στις οποίες ήταν ιδιαίτερα αγαπητός για την ξεχωριστή του προσέγγιση στο θέμα των γυναικών.
Η κρυφή παιδική του ζωή βρήκε διέξοδο στο διάβασμα, κάτι σπάνιο εκείνη την εποχή. Τελικά η απόφαση της
μάνας του να μην τον απογράψει και να τον προφυλάξει απόλυτα από τους κατακτητές δημιούργησε έναν πνευματικό
άντρα μοναδικό για την εποχή του. Σε λίγα χρόνια το άστρο
του έλαμπε και ο λόγος του ήταν γνωστός στις γύρο περιοχές.
Ο λόγος του ήταν πλούσιος σε έννοιες και σε νοήματα που
μόνο ελάχιστοι γραμματιζούμενοι κατείχαν αλλά και αυτοί οι
ελάχιστοι δεν είχαν τη διάθεση να κατέβουν μέσα στα πλήθη

και να μιλήσουν έτσι, είτε από φόβο είτε από ρατσισμό κατά
των φτωχών και καταπιεσμένων. Αλλά ο νέος ήρωας της εποχής ήταν ήδη μέσα στα πλήθη των καταπιεσμένων και ήταν
ακόμα πολύ νέος και είχε όνειρα και γνώσεις για να βελτιώσει τα άσχημα που έβλεπε και βίωνε. Μπορούσε όχι μόνο να
ονειρευτεί αλλά και να περιγράψει τα όνειρά του για μια άλλη
κοινωνία απαλλαγμένη από την καταπίεση.
Δεν τον ενδιέφεραν οι επαναστάσεις και οι ένοπλες
συγκρούσεις γιατί δεν έζησε ποτέ μαζί με στρατοκράτες ή σε
στρατώνες όπως όλοι οι νέοι της γενιάς του. Ταυτόχρονα, η
τέχνη του ξυλουργού επέβαλε την συχνή μετακίνηση για αναζήτηση πρώτων υλών αλλά ήταν και μια δουλειά που οδηγούσε σε οικονομική αυτονομία. Τι άλλο να έχει κανείς ;
μιλούσε ωραία όταν οι περισσότεροι δεν ήξεραν να διαβάζουν, αναφέρεται στην απελευθέρωση της γυναίκας και σε
μια κοινωνία χωρίς βία και πολέμους, είναι οικονομικά ανεξάρτητος, μιλάει για τα παιδιά που πρέπει να διδάσκονται και
όχι να μεγαλώνουν σε στρατόπεδα μακριά από τους γονείς
τους και όλα αυτά σε μια κατεχόμενη περιοχή. Ήταν ένα κινητό πανεπιστήμιο της εποχής.
Γύρω του δεκάδες να τον ακούν και ίσως και να τον
ακολουθούν σε μετακινήσεις που έτσι κι αλλιώς γίνονταν ομαδικά εκείνη την εποχή (και όχι μόνο δώδεκα). Αλλά ας μην ξεχνάμε και τον συμβολικό αριθμό 12. Το 12 ήταν η βάση του
μετρητικού συστήματος και ο αριθμός που όλοι αναφέρονταν
και κυρίως οι ξυλουργοί που δημιουργούσαν τα μέτρα της
εποχής στην ενιαία μορφή τους. «Ένας διανοούμενος έμπορος ξύλου με ζήλο για το κοινό καλό να είναι παράδειγμα και
να συνδράμει στο διαφωτισμό των συμπολιτών του»! Αυτοί
οι άνθρωποι είναι η αρχή και η βάση της Γαλλικής Επανάστασης, είναι οι άνθρωποι που στηρίχθηκε και εδραιώθηκε η
επανάσταση σύμφωνα με τους πρωταγωνιστές της Κομπέρ
και Λεζάντρ που ενδιαφέρονταν για την εκλαΐκευση του περιεχομένου της. Αν φανταστούμε τώρα όλα αυτά να συμβαίνουν περίπου 1600 χρόνια πριν …. Ε πραγματικά ο
άνθρωπος αυτός ήταν «θεός».
Κάθε επανάσταση όμως έχει και νεκρούς και πολύ
αίμα και όταν νικά η αντεπανάσταση, η ιστορία γράφεται από
τους νικητές και γράφεται σίγουρα με τελείως στρεβλό τρόπο.
Με τρόπο όχι μόνο που να μην προκαλεί καμιά αναταραχή η
θύμησή της αλλά κι αν σκέφτονται κάποιοι στο μέλλον να αλλάξουν κάτι, να σκέφτονται υποχρεωτικά με τη λογική της
αντεπανάστασης. Αν ζούσε σήμερα ένας ξυλουργός επαναστάτης το λιγότερο που θα
έκανε θα ήταν να έφτυνε τα σύμβολα της συντήρησης και της εξουσίας (βλέπε εξώφυλλο)
… και βέβαια δεν θα σταματούσε στο «λιγότερο».

The Theory of Everything (2014

Χρησιμοποιήθηκαν πολλά κομματία από την παράξενη
ρομποτική φωνής του.
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Μαικήνες

Μ

αικήνες ήταν οι πλούσιοι προστάτες των τεχνών και
του πολιτισμού, κάτι σαν τους σημερινούς χορηγούς.
Ο πολιτισμός χωρίς τους Μαικήνες παλιά και χωρίς τους
χορηγούς σήμερα, δε θα μπορούσε να προχωρήσει και να
εδραιωθεί, διότι πολιτισμός άνευ χρημάτων, δυστυχώς, δε
γίνεται. Η Πολιτεία, λοιπόν, καλείται να δίνει χρήματα και να
υποστηρίζει τον πολιτισμό, στα πλαίσια της καλλιέργειας
και του εξευγενισμού των πολιτών της, είτε συντηρώντας
τις υπάρχοντες δομές είτε αναδεικνύοντας κάποιες καινούργιες. Όμως, είτε γιατί κάποιες φορές τα χρήματα δε
φτάνουν, είτε γιατί ο πολιτισμός δεν «πουλάει» τόσο πολύ
όσο π.χ. κάποια έργα βιτρίνας, η πολιτεία δεν υποστηρίζει
όσο θα ‘πρεπε τον πολιτισμό. Το κενό λοιπόν αυτό καλείται
να καλύψει ο χορηγός, ο Μαικήνας, ο οποίος χρηματοδοτεί
κάποιες δράσεις με αντίτιμο τη διαφήμιση και την προβολή
του. Όπως λοιπόν στο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι στοιχείο
του λαϊκού μας πολιτισμού, οι χορηγοί δίνουν χρήματα και
διαφημίζονται στις φανέλες των ομάδων, το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και σε κάποιες πολιτιστικές δράσεις ή μνημεία. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, όταν προ ετών πήγα στη
Ρώμη, δίπλα στο Κολοσσιαίο είχε τοποθετηθεί ένα τεράστιο
πανό της coco-cola, αν δε με απατά η μνήμη μου. Βέβαια,
κάποιος θα ξιφουλκήσει, λέγοντας ότι προσβάλλει την αισθητική ενός αρχαιολογικού μνημείου μία τεράστια διαφήμιση. Συμφωνώ κι εγώ, όμως προτιμώ τη συντήρηση,
αξιοποίηση και ανάδειξη του, έστω και με ένα τεράστιο
πανό, από τη μερική ή ολική εγκατάλειψή του λόγω της ελλιπούς χρηματοδότησης.
Στα καθ’ ημάς, για το Α’ αρχαίο θέατρο Λαρίσης

υπάρχει πλάνο πλήρους αποκάλυψης του και ενοποίησης
με την κεντρική πλατεία και τον υπόλοιπο αρχαιολογικό
χώρο του Φρουρίου. Τα χρήματα που απαιτούνται για την
απαλλοτρίωση των ακινήτων, το υπουργείο Πολιτισμού
τόσα χρόνια δεν τα διέθεσε. Προσωπικώς, δε θα μου χαλούσε καθόλου την αισθητική η πλήρης αποκάλυψη και
ανάδειξη του θεάτρου και του περιβάλλοντος χώρου, έστω
έχοντας δίπλα ένα τεράστιο διαφημιστικό πανό με το όνομα
του χορηγού. Μέχρι πριν κάποια χρόνια η φανέλα της
Μπαρτσελόνα δεν είχε χορηγό διότι οι φίλαθλοι αντιτίθονταν
σ’ αυτό, μιας και η φανέλα αντιπροσώπευε γι’ αυτούς κάτι
πολύ παραπάνω από μία ομάδα. Όταν όμως οι ιθύνοντες
διαπίστωσαν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στον
ανταγωνισμό, αναγκάστηκαν να τοποθετήσουν το όνομα
χορηγού στη φανέλα και δημιούργησαν μία ομάδα ασυναγώνιστη, φέρνοντας στην ομάδα παίκτες εγνωσμένης
αξίας, με ακριβά όμως κασέ. Διότι όπως στο ποδόσφαιρο,
έτσι και στον πολιτισμό χωρίς χρήμα δεν κάνεις τίποτα.
Η Λάρισα αρχίζει δειλά-δειλά και μπαίνει στους τουριστικούς προορισμούς, έχοντας ως ατού τρεις σημαντικούς παράγοντες, πρώτος και κυριότερος η γεωγραφική
της θέση, δεύτερος το διαχρονικό της μουσείο και τρίτος το
αρχαίο θέατρο. Ένα αρχαίο θέατρο όμως που είναι αδήριτη
ανάγκη να ολοκληρωθεί η πλήρης αποκάλυψή του με
σκοπό να αναδειχθεί το μεγαλείο του στην
πραγματική του διάσταση. Τώρα για το αν
τα χρήματα θα είναι της Πολιτείας ή ενός
Μαικήνα ποσώς μ’ ενδιαφέρει …

«Η Ζωή μέσα από τα μάτια του άλλου»

Π

αρουσίαση ταινιών μικρού
μήκους και φωτογραφιών δημιουργημένες από νέους πρόσφυγες και Έλληνες

«………….επιχειρούμε,
μέσα
από κάποιες συναντήσεις που γίνονται στο Τμήμα Κινηματογράφου, να διαμορφώσουμε μικρές
δημιουργικές ομάδες που αποτελούνται από νέα παιδιά. Από τη
μια μεριά ένας πρόσφυγας κι από

την άλλη ένα Ελληνόπουλο που πάει σχολείο. Στόχος ήταν
να κάνει κάθε δημιουργικό ζευγάρι, με την επίβλεψη των
δικών μας φοιτητών, μια ταινία μικρού μήκους, όπου θα
μπορεί ο ένας να σκιαγραφεί το πορτρέτο του
άλλου……….»
Απόστολος Καρακάσης (επίκουρος καθηγητής του τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ)
Μη χάσετε την έκθεση στην Δημοτική
Πινακοθήκη Λάρισας
μέχρι 12 Απριλίου 2018

Stephen William Hawking

8 January 1942 - Oxford, England
14 March 2018 (ετών 76) - Cambridge, England
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24 Μάρτη και το Run Greece Λάρισα 2018 ήταν γεγονός! Και όπως
πάντα μοναδικοί οι ξεχωριστοί δρομείς του: μπαμπάδες εν δράσει
με τα παιδιά στα καρότσια, χαριτωμένα σκυλάκια με ζωηρές ουρές,
υπερήλικες πιο γρήγοροι και από έφηβους...Και του χρόνου!
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Ο
Βλαδίμηρος αποκάλεσε τη
γείτονα "Μακεδονία", στον Σουλτάνο κουβέντα για τους δύο. Και περιμένουν κάποιοι το Ξανθό Γένος να
μας σώσει...ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ.
Μ. Σίμος

Αλίσια Βικάντερ, η νέα Λάρα
Κροφτ. Σαφώς υποδεέστερη της
Αντζελίνα Τζολί σε ερμηνεία, δυναμισμό, ακόμη και σε … στήθος, μιας και
έπαιξε πολύ σε διάφορα σάιτ.
ΔιάτοRος

Η Καλαμάτα απελευθερώθηκε από τους Τούρκους
στις 23 Μαρτίου. Γιατί τότε
γιορτάζουμε την επανάσταση
του 1821 στης 25 Μαρτίου;
elessar
Μιας
και έρχεται Πάσχα,
προσδοκούμε τη νεκρανάσταση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Βέβαια, για να κάνεις ομελέτα πρέπει
να σπάσεις αβγά, έστω κι αν είναι
κόκκινα, κάτι που η Πολιτεία δε
θέλει και δεν τολμά.
ΔιάτοRος

Αυτός ο δρόμος της Ηπείρου στη
Λάρισα ... να θέλει ολόκληρο μήνα για να μεγαλώσουν τα πεζοδρόμια ; Να δούμε πόσο θα κρατήσουν τα έργα της Μανδηλαρά. Σίγουρα
πάντως την ταλαιπωρία του Βόλου σε είσοδο και
έξοδο από την πόλη δεν την έχουμε. Εκεί τα έργα
κρατάνε δύο χρόνια. Αν καίει και η ΑΓΕΤ σκουπίδια, τότε είναι οι βολιώτες για μετανάστευση. Όχι
στην καύση σκουπιδιών στη Θεσσαλία !
Θεόφιλος

Make
love, not war ... τουλάχιστον για τις γιορτές.
Θεόφιλος

Κονδύλια εδώ, κονδύλια εκεί, για το Αισθητικό Άλσος θα γίνει κάτι ή θα παραμείνει
κλειδωμένος παρατημένος λαχανόκηπος.
Μ. Σίμος

Η κατάχρηση της
λέξης Ήρωας και παλληκάρι
τυχαία;;;;
Μ. Σίμος

Μέσα σε μία περίοδο συλλαλητηρίων και ξέφρενων εθνικών παροξυσμών έχει μεγάλο ενδιαφέρον να
παρατηρείς όσα μπορούν να ενώσουν
και να χωρίσουν έναν λαό, καθώς αποκαλύπτουν πολλά για τον πολιτισμό του.
Εξάρχου Κ.

H τελευταία επιθυμία του
Στίβεν Χόκινγκ ήταν να εξασφαλίσει
ένα πλούσιο γεύμα την ημέρα του
Πάσχα για τους άστεγους του Cambridge. 'Ένας μοναδικός άνθρωπός.
elessar

Τόσα χιλιόμετρα ανηφόρες στη Λάρισα δεν μπορούσα να
φανταστώ ότι βρίσκουν και ανεβαίνουν καθημερινά λαρισαίοι. Κι όμως
… στα γυμναστήρια της πόλης ο
διάδρομος είναι σταθερά σε κλίση 5
για πολλούς συμπολίτες μας που τα
καταφέρνουν μια χαρά.
Θεόφιλος

