
Λάρισα, Οκτώβριος 2018  Έτος 16ο   Τεύχος 69οΤο παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν



2η
Ο

κτ
ώ

βρ
ιο

ς 
20

18
Τε

ύχ
ος

 6
9

Εκδότης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας

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

E-Mail
cinepamenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

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)
Εντροπία

(Κενταύρων 8)

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».

Creed II
Σκηνοθεσία: Steven Caple Jr.

Πρωταγωνιστές: Tessa Thompson, Sylvester Stallone,
Michael B. Jordan, Dolph Lundgren 

Robin Hood
Σκηνοθεσία: Otto Bathurst

Πρωταγωνιστές: Taron Egerton, Jamie Dornan, Ben
Mendelsohn, Paul Anderson 

Mary Queen of Scots
Σκηνοθεσία: Josie Rourke

Πρωταγωνιστές: Margot Robbie, Gemma Chan, Guy
Pearce, Joe Alwyn

Spider-Man: Into the Spider-Verse
Σκηνοθεσία: Bob Persichetti Peter Ramsey Rodney

Rothman
Πρωταγωνιστές: Hailee Steinfeld, Nicolas Cage, Jake

Johnson, Liev Schreiber 
Aquaman

Σκηνοθεσία: James Wan
Πρωταγωνιστές: Amber Heard, Jason Momoa, Nicole Kid-

man, Dolph Lundgren

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Υπάρχουν...και λέγονται θαύματα!!!
• Παζάρι με Γκόραν Μπρέγκοβιτς
• Απολαύσεις της καθημερινότητας στη Λάρισα
• «Voluntouring αλά Ελληνικά»
• Και μη χειρότερα … 
• «Nα σκέπτονται με την καρδιά»! H βασική επιδίωξη των αρχαίων Αι-
γυπτίων 
• «Ο Αληθινός Φασισμός» Ντοκυμαντέρ / Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Ρομ
• ΦantastiCon 2018
• «Της Γερακίνας Γιοι»
• Βραβεία του Animasyros 11 
• Φωτογραφικό εργαστήρι Χορίαμβου
• Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2018
• Έχει πεθαίνει η Rock;
• ΛΑΜΚΕ «3η Ανάβαση Ελασσόνας
• Victoria Cinemas Μέσα από τα μάτια ενός σινεφίλ
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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

Monty Python and the Holy Grail
(1975)

Σκηνοθεσία: Terry Gilliam, Terry Jones
Σενάριο: Graham Chapman, John Cleese

Πρωταγωνιστές : Graham Chapman, John Cleese, Eric
Idle

Υπάρχουν...και λέγονται θαύματα!!!

Στο σημερινό αφιέρωμα οι
πρωταγωνιστές των ταινιών

είναι πρόσωπα μυθοπλασίας
αλλά και υπαρκτά. Ωστόσο, όλοι
αποδίδουν με τον πιο μαγευτικό,
συγκινητικό και καθηλωτικό
τρόπο τη μαγεία της δισύλλαβης
λέξης: θαύμα.

Στην ταινία «Θαύμα»
(Wonder , 2017) ο Όγκι είναι ένα
δεκάχρονο αγόρι, έξυπνο, δυνα-
μικό, με αίσθηση του χιούμορ,
αλλά με μια ιδιαιτερότητα: γεννή-
θηκε με μια κρανιακή παραμόρ-

φωση. Αν και έχει υποβληθεί σε πολλαπλά χειρουργεία το
πρόσωπό του είναι δύσμορφο και έτσι λόγω του εύθραυ-
στου σωματικού και ψυχικού του κόσμου οι γονείς επιμε-
λούνται τη μόρφωσή του σπίτι. Τι θα γίνει όταν ο
μικρούλης φορέσει την αγαπημένη μάσκα του αστροναύτη
- σύμβολο απόκρυψης της ταυτότητάς του - και πάει για
πρώτη φορά σχολείο; Τα 113 λεπτά της ταινίας αρκούν για
να σκιαγραφήσουν την εσωτερική αγωνία των γονιών
Τζούλια Ρόμπερτς και Όουεν Γουίλσον, την περηφάνια της
μεγαλύτερης υγιούς αδερφής, την περιφρόνηση, τον οίκτο,
την απορία, την έκπληξη, την ειρωνεία, την κοροϊδία κά-
ποιων από τους συμμαθητές, αλλά και τον θαυμασμό, την
αποδοχή, την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό και την αλλη-
λεγγύη από άλλους συνομηλίκους, καθώς επίσης καθη-
γητές και γονείς. Πώς είναι άραγε να διαφέρεις από τους
άλλους; Να περιθωριοποιείσαι και να γίνεσαι το επίκεντρο
της προσοχής; Να είσαι ο υπερπροστατευμένος αδύνα-
μος γιος ή η παραμελημένη υγιής κόρη; Να είσαι ο ανή-
συχος γονιός για το αν έκανες όλα όσα και όταν έπρεπε
για τα παιδιά σου; Να μετατρέπεις τον φόβο σε αυτοεκτί-
μηση!

Στο έργο «Αναπνέω» (Breathe, 2017) στη Βρε-
τανία  του '58, ο δραστήριος, αθλητικός και γοητευτικός

Robin Cavendish /Andrew Garfield, (λίγο μετά τον γάμο
του και πριν τη γέννηση του γιου του αρρωσταίνει από πο-
λιομυελίτιδα σε ηλικία 28 ετών. Παραλύει από το λαιμό και
κάτω και αναπνέει με τη βοήθεια αναπνευστήρα. Οι πρώ-
τες εβδομάδες στο νοσοκομείο φαντάζουν δύσκολες, τη
στιγμή που οι γιατροί του δίνουν λίγους μόλις μήνες ζωής.
Η γυναίκα του Diana παρά τις αντιρρήσεις της διεύθυνσης
αποφασίζει να τον πάρει σπίτι. Και μια νέα απρόσμενη
ζωή για τον Robin ξεκινά. Μια ειδικά διαμορφωμένη καρέ-
κλα, η αστείρευτη τρέλα των φίλων του, ο γιος που μεγα-
λώνει, η απερίγραπτη
αγάπη της συζύγου, τα
ταξίδια στην άκρη του
κόσμου και οι διαλέξεις
του σε ιατρικά συνέδρια
αλλάζουν την αρχική
κατάθλιψη σε δίψα για
ζωή. Η ταινία αποτελεί
βιογραφία του Robin
Cavendish και την πα-
ραγωγή μάλιστα ανέλαβε ο γιος του! Σε καθιστά εκείνο τον
θεατή που συνειδητοποιεί πως οι εκπλήξεις είναι περισ-
σότερες από όσες νομίζουμε στις στιγμές - πολλές ή λίγες
δεν έχει σημασία- που αναπνέουμε.

Αναντίρρητα, είτε έχεις άφθονο το συναίσθημα
είτε όχι...θα χρειαστείς χαρτομάντιλα. Καιρός λοιπόν στις
δύσκολες εποχές που ζούμε να «αναπνεύσουμε θαύ-
ματα»!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Σινεμά
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Life of Brian 
(1979)

Σκηνοθεσία: Terry Jones
Σενάριο : Graham Chapman, John Cleese

Πρωταγωνιστές : Graham Chapman, John Cleese, Michael
Palin

Παζάρι με Γκόραν Μπρέγκοβιτς

Κάθε χρόνο, ως είθισται, στην
εμποροπανήγυρη Λαρίσης,

της Λαρίσης το παζάρι όπως το
αποκαλεί ο πολύς κόσμος, στην
τελετή έναρξης γίνεται μια μεγάλη
συναυλία. Φέτος αρκετοί ξαφνιά-
στηκαν όταν έμαθαν ότι στο πα-
ζάρι θα δώσει συναυλία ο
Μπέγκοβιτς, θεωρώντας ότι είναι
πολύ «κουλτούρα» και δεν συνά-

δει με το ύφος και το γενικότερο πνεύμα του παζαριού, δηλαδή μια
υπαίθρια αγορά με χώρους ψυχαγωγίας και εστίασης και με έντονα
λαϊκό χρώμα και υπόσταση. Πολλοί περισσότεροι δε, εκτιμούσαν
ότι στο ύφος του παζαριού  θα ταίριαζε ένας καλλιτέχνης του στυλ
Λε-Πα, Φουρέιρα, Πάολα ή κάτι συναφές τρόπον τινά.

Όπως πάντα, ο Έλλην έχει γνώμη για όλους και για όλα.
Επικριτικός και με δριμύτητα επιτίθεται κατά παντός του επιστητού,
θεωρώντας ότι μόνο η δική του γνώμη είναι έγκυρη και σωστή και
πως όλοι οι άλλοι είναι άσχετοι και off. Ο Μπρέγκοβιτς κατέδειξε
πως η μουσική είναι μία, πολυδιάστατη μεν αλλά μία οντότητα. Οι
πινακίδες και οι ταμπέλες που της βάζουμε, τύπου εμπορική, ποι-

οτική κτλ. είναι λάθος. Η μουσική είναι μια παγκόσμια γλώσσα που
τη μιλούν όλοι οι άνθρωποι της οικουμένης, απλά ο στίχος με τον
οποίο τη ντύνουμε απευθύνεται σε συγκεκριμένους λαούς, χωρίς
αυτό να σημαίνει πως ο στίχος σε γλώσσα που δεν καταλαβαί-
νουμε δεν μπορεί να μας διεγείρει συναισθήματα. Η μουσική του
Μπρέγκοβιτς συγκίνησε τον κόσμο στη συναυλία του παζαριού, μια
μουσική έθνικ, χάλκινα με βαλκανικό ηχόχρωμα, ξεσήκωσε τους
παραβρισκόμενους και κατέδειξε τις βαλκανικές καταβολές που
μάς διέπουν και πόσο κοντά μουσικά – και όχι μόνο - είμαστε με
τους γειτονικούς μας λαούς.

Παζάρι λοιπόν με Μπέγκοβιτς, σουβλάκι, χαλβά Φαρσά-
λων, μπαλαρίνα, διάθεση στα ύψη, χωρίς μεμψιμοιρίες και γκρί-
νιες. Στο κάτω κάτω το παζάρι είναι στοιχείο της πολιτιστικής
ταυτότητας της πόλης μας …

Πολιτισμός

Απολαύσεις της καθημερινότητας στη Λάρισα

Μπορούμε να αρχίσουμε την ημέρα μας βλέποντας ή
ακούγοντας τον Τσίπρα ή μέλη της κυβέρνησης να το

παίζουν «αριστεροί». Συνεχίζουμε ακούγοντας λίγο στο
ΣΚΑΪ να λένε ότι είναι αντικειμενικό κανάλι. Τα παραπάνω
είναι … για «λίγο», σαν ένα μικρό χαπάκι γέλιου κάθε
πρωί. Το παραπάνω βλάπτει στα νεύρα. 

Μετά ως γνήσιοι λαρισαίοι, ανοίγουμε το δημοτικό
ραδιόφωνο ή άλλο τοπικό σταθμό και βέβαια την «Ελευ-
θερία» ή και κάποιο τοπικό site για πολύπλευρη ενημέ-
ρωση. Η ενημέρωση τελειώνει πάντα με θέματα
πολιτισμού και θεαμάτων, ώστε να ξέρουμε τι μπορούμε
να προλάβουμε από όλα αυτά που γίνονται στην πόλη
μας.

Συνεχίζουμε τις απολαύσεις βλέποντας τους αγα-
πημένους μας πελάτες ή προϊσταμένους και αποδίδοντας
τα μέγιστα στην δουλειά μας που κάθε μέρα μας δίνει απο-
λαύσεις … που δεν θες να ανταλλάξεις, ούτε με μια μέρα
άδεια. Αλλά καλύτερα αυτές οι απολαύσεις παρά οι απο-
λύσεις (ένα Α η διαφορά). 

Το μεσημέρι ή και το απόγευμα οι απολαύσεις κο-
ρυφώνονται με τα παιδιά στο σπίτι μετά από το σχολείο,

όπου σαν αγγελούδια αποδεικνύουν κάθε στιγμή πως κά-
ναμε το σωστό όταν αποφασίσαμε να κάνουμε οικογένεια
και να αναπαράγουμε το ανθρώπινο είδος και (ακόμα κα-
λύτερα!)το κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Ένα καφέ !… 
Ένας καφές την ημέρα στην «πόλη του καφέ» είναι κάτι
που επιβάλλεται. Σε ένα από τα εκατοντάδες καφέ μπο-
ρούμε να απολαύσουμε την κίνηση του κόσμου, την ομορ-
φιά μιας πλατείας ή ενός πεζοδρόμου(*), τις συζητήσεις με
τους φίλους. Μπορούμε να κάνουμε βόλτα με τα πόδια ή
με το ποδήλατο και να νιώσουμε ευεξία, μπορούμε το
βράδυ να πιούμε μια μπύρα ή ένα τσίπουρο (καλύτερα το
μεσημέρι) και να ωθήσουμε το μυαλό μας και το σώμα μας
σε άλλες διαδρομές (μουσικές κ.λπ.). 

Αλλά η καλύτερη απόλαυση είναι η παρέα και το
βιβλίο που μας περιμένει. Δεν ξεχνάμε τις δράσεις αλλη-
λεγγύης και πολιτικής … αλλά αυτές δεν εντάσσονται στις
απολαύσεις της καθημερινότητας, είναι
απολαύσεις σε άλλη διάσταση. 

(*) όταν γίνει ο πεζόδρομος, δη-
λαδή μετά από μήνες σκόνης 
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Monty Python's Flying Circus
(1969–1974) 

Creators: Graham Chapman, Eric Idle, Terry Jones
Πρωταγωνιστές : Graham Chapman, John Cleese, Terry

Gilliam

«Voluntouring αλά Ελληνικά»

Μία πρωτότυπη για τα ελ-
ληνικά δεδομένα πρωτο-

βουλία έγινε πράξη το φετινό
καλοκαίρι στο Παράλιο Άστρος
Κυνουρίας, στην Πελοπόν-
νησο. Ο Πολιτιστικός Φιλοζωι-
κός Σύλλογος Τρίπολης
εισήγαγε την έννοια του εθελο-
τουρισμού (voluntouring), για

πρώτη φορά με τόσο μεγάλη ανταπόκριση, στην ελληνική
κοινωνία.

Πλήθος εθελοντών από την Ελλάδα, καθώς και
από το εξωτερικό δήλωσαν συμμετοχή στο νέο πιλοτικό
πρόγραμμα του Συλλόγου. Εξασφάλισαν δωρεάν διαμονή
και διατροφή, και συγκεκριμένα δωρεάν διακοπές στο γρα-
φικό Άστρος, σε μία τοποθεσία λίγα μόλις μέτρα μακριά
από τη θάλασσα, ως αντάλλαγμα για τις εθελοντικές υπη-
ρεσίες που θα πρόσφεραν.

Για κάποιες ώρες μέσα στη μέρα αναλάμβαναν τη
φροντίδα των 130 αδέσποτων, που φιλοξενούνται από το

Σύλλογο, και συμμετείχαν σε μικρές κατασκευές για την
ανάπλαση του χώρου, με στόχο την καλύτερη και ευκολό-
τερη διαβίωση των ζώων.

Μέσα σε ένα κλίμα αλτρουισμού, προσφοράς και
αλληλεγγύης, οι εθελοντές ήρθαν σε επαφή με τα ζώα, με
τη φύση, ενώ ταυτό-
χρονα γνώρισαν νέους
ανθρώπους και πέρα-
σαν ένα διαφορετικό και
δημιουργικό καλοκαίρι.

Το πρόγραμμα
ολοκληρώθηκε τις τε-
λευταίες μέρες του Σε-
πτεμβρίου, ενώ τα μέλη του Συλλόγου γεμάτα χαρά για
την μεγάλη κινητοποίηση και ανταπόκριση του κόσμου
σχεδιάζουν ήδη να το επαναλάβουν το ερ-
χόμενο καλοκαίρι.

Κοινωνία

Και μη χειρότερα … 

Μας έλεγαν οι πιο μεγάλοι ότι έζησαν μια χούντα και
ένα Πολυτεχνείο. Θα λέμε κι εμείς ότι ζήσαμε σε Μνη-

μόνια, ένα κίνημα Αγανακτισμένων, μια Ανατροπή πολιτι-
κού σκηνικού και ένα σύντομο καλοκαίρι του 15΄. Το να
επιζείς και να βγαίνεις αλώβητος από δύσκολες πολιτικο-
κοινωνικές αναταράξεις είναι πείρα ζωής. Αρκεί βέβαια να
προκύπτουν συμπεράσματα και να λαμβάνονται μέτρα
αποτροπής μη προοδευτικών κατευθύνσεων για το μέλ-
λον. 

Για παράδειγμα δεν νομίζω κάποιος να ξανατολ-
μήσει να κλείσει την ΕΡΤ (μόνο ένας τρελός θα το ξανά-
κανε), δεν νομίζω να ξαναπιστέψει κανείς πολιτικούς σαν
τον Σαμαρά ή σαν τον Τσίπρα  που πάντα θα ξεπροβάλ-
λουν και θα ζητούν την ψήφο μας, δεν νομίζω να μιλήσει
κανείς για αυτόνομη ελληνική πολιτική και ανεξαρτησία αν
δεν μιλήσει για έξοδο από το Ευρώ, δεν νομίζω κάποιος
επιχειρηματίας που στηρίζεται σε κρατικές επιχορηγήσεις
ή φοροαπαλλαγές να βρίζει ταυτόχρονα το κράτος και τους

δημόσιους υπαλλήλους, δεν νομίζω κάποιος δημόσιος
υπάλληλος να θεωρεί ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες
κλέβουν το κράτος κ.λπ. 

Αλλά όταν το 9% του ΑΕΠ πάει στον τζόγο (πρό-
σφατα στοιχεία) νομίζω ότι δεν έχουμε δει τα χειρότερα.
Μόνο η αλληλεγγύη (καμιά σχέση με την Εκκλησία) ίσως
μπορέσει να αντισταθεί στην επόμενη κρίση του καπιταλι-
σμού. Όταν μάλιστα όλη η Βουλή (πλην ΚΚΕ) είναι στην
γερμανική γραμμή για οικονομικά ζητήματα και σε αμερι-
κάνικη γραμμή για θέματα γεωπολιτικά, τότε το μόνο ρόλο
που θα έχουμε σε επικείμενη κρίση και σύγκρουση των
«βουβαλιών», είναι αυτή των «βατράχων». 

Να οργανωθούμε ρε παιδιά, να
οργανωθούμε … 
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The Meaning of Life
(1983)

Σκηνοθεσία: Terry Jones, Terry Gilliam
Σενάριο : Graham Chapman, John Cleese

Πρωταγωνιστές : John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle
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«Nα σκέπτονται με την καρδιά»!
H βασική επιδίωξη των αρχαίων Αιγυπτίων 

Αφιέρωμα

ΗΨυχοστασία ή «Ζύ-
γισμα της Καρδιάς»

ήταν η τρίτη στάση στο
μεταθανάτιο ταξίδι  της
ψυχής στον αρχαίο Αιγυ-
πτιακό πολιτισμό και
αποτελεί τη σημαντικό-

τερη  μαρτυρία για τις αντιλήψεις που είχε αυτός ο μυστη-
ριακός πολιτισμός για τον θάνατο.

Οδηγός  της ψυχής στο δύσκολο ταξίδι της στον
Κάτω Κόσμο και βοηθός της στην παρουσίασή της ενώπιον
του Δικαστηρίου ήταν ένα βιβλίο από πάπυρο, που οι πα-
λαιότερες εκδόσεις του χρονολογούνται τον 16ο π.Χ. αιώνα.
Οι αιγυπτιολόγοι  το έχουν ονομάσει «Βίβλος των Νεκρών». 

Η τελετή της ψυχοστασίας γινόταν στην Αίθουσα
των Δύο Αληθειών ή της Διπλής Μαάτ. Η μία Μαάτ ήταν  η
συνείδηση του νεκρού και η άλλη, η Κοσμική Μαάτ
προΐστατο στο ζύγισμα της καρδιάς, που τοποθετούταν
στον αριστερό δίσκο, ενώ στον δεξί δίσκο βρισκόταν το
φτερό της Μαάτ.

Οι 42 δικαστές άρχιζαν τις ερωτήσεις.  Αν η Ψυχή
απαντούσε αρνητικά «Δεν υπήρξα οκνηρός! Δεν λιποψύ-
χησα! Δεν έκανα κανέναν να κλάψει! Δεν εξαπάτησα κανέ-
ναν!... » δεν υπήρχε πρόβλημα. Αν όμως απαντούσε
θετικά, ο δίσκος που ήταν η καρδιά βάραινε όλο και περισ-
σότερο και το τέρας Αμμίτ περίμενε να την καταβροχθίσει.
Τότε η ψυχή δεν θα μπορούσε να συνεχίσει το μεταθανάτιο
ταξίδι προς το φως και θα ήταν αναγκασμένη να ενσαρκω-
θεί και πάλι, για να ελαφρώσει η καρδιά. 

Για τους Αιγύπτιους η καρδιά ήταν πιο σημαντική
από το μυαλό και από όλα τα εσωτερικά όργανα του αν-
θρώπου. Ήταν το κέντρο της ανθρώπινης συνείδησης και η
πηγή κάθε συγκίνησης. Επίσης είχε την ικανότητα μνήμης,
μιας ειδικής μνήμης όλων των σημαντικών στιγμών της
ζωής ενός ανθρώπου. Μόνο η καρδιά θεωρούνταν ικανή
να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας, ενώ ο νους θα μπερ-
δευόταν με άχρηστες σκέψεις και αμφιβολίες. Γι’ αυτό, μετά
τη διαδικασία της ταρίχευσης, τοποθετούσαν στο μέρος της
καρδιάς μια πέτρα με μορφή σκαραβαίου. Είχε πάνω της
γραμμένη την παράκληση του νεκρού, που πριν απαντή-
σει στις ερωτήσεις των δικαστών απευθυνόταν στη δική του

καρδιά, ζητώντας της να μη μιλήσει εναντίον του. Η καρδιά
«μιλούσε» τη γλώσσα της αλήθειας και της δικαιοσύνης, αλ-
λάζοντας το βάρος της ανάλογα με τις απαντήσεις 

Γι’ αυτό η βασική επιδίωξη των Αιγυπτίων ήταν «να
σκέπτονται με την καρδιά»! Ο νους παράγει τις σκέψεις, τα
επιχειρήματα, τις αμφιβολίες, άλλα μόνο η καρδιά μπορεί
να ζυγίσει, να αποφασίσει, να μιλήσει τη γλώσσα της δικαι-
οσύνης και της αλήθειας, δηλαδή της Μαάτ. Μόνο η καρδιά
μπορεί να συνειδητοποιήσει το λάθος, να το δεχτεί και να
επιτρέψει τη διόρθωσή του. Μόνο η καρδιά κάνει κάθε δι-
σταγμό να παραμεριστεί, γιατί εκεί ενώνεται η γνώση με την
αγάπη και μετατρέπεται σε πείρα και σοφία. Μόνο με την
καρδιά μπορεί να βιώσει κανείς τη ζωή και όχι με το να τη
σκέπτεται!

Ο Πάπυρος του Άνι χρονολογείται γύρω στο 1240
π.Χ. κατά τη 19η δυναστεία του νέου βασιλείου της Αρχαίας
Αιγύπτου. Σήμερα βρίσκεται στο Βρεττανικό Μουσείο.

1. Το χελιδόνι με ανθρώπινο κεφάλι συμβολίζει το
ΒΑ, τη συνείδηση του ανθρώπου, τη Μάατ μέσα του. Δίπλα
του ο άνθρωπος-κύβος συμβολίζει την υλική του υπόσταση

2. Ο θεός Θωθ, ως μπαμπουίνος είναι ο γνώστης
του παρελθόντος και εγγυητής των σταθμών της ζυγαριάς

3. Μέρος από τους 42 δικαστές
4. Η νεκρή πίσω και μπροστά το ΚΑ της, η φωτεινή

ψυχή της παρακολουθούν το ζύγισμα
5. Η Μεσκενέτ ήταν η θεά της στιγμής της γέννη-

σης και προετοίμαζε το Κα του παιδιού για τη νέα γέννηση
και τη μοίρα του. Στέκεται μαζί με τη θεά Ρεενουτέτ (θεά
τροφό) και εποπτεύουν το ζύγισμα της καρδιάς

6. Ο θεός Ανουβις, με το χέρι στον δείκτη της ζυ-
γαριάς, είναι εγγυητής της Αλήθειας.

7. Ο Θωθ με κεφάλι ίβιδας γράφει τα όσα συμβαί-
νουν

8. Το τέρας Αμμίτ, με κεφάλι κροκοδείλου, περιμέ-
νει για να καταβροχθίσει την άδικη καρδιά.
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The Man Who Killed Don Quixote
(2018)

Σκηνοθεσία: Terry Gilliam
Σενάριο : Terry Gilliam, Tony Grisoni

Πρωταγωνιστές : Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan
Skarsgård

7η
«Ο Αληθινός Φασισμός»

Ντοκυμαντέρ / Σκηνοθεσία: Μιχαήλ Ρομ

Ηπιο «δημοφιλής» αντιπο-
λεμική ταινία όλων των

εποχών, αποτελεί μια καυστική
καταδίκη του φασισμού όχι
μέσα από μια «ψυχρή», κοινω-
νιολογική προσέγγιση αλλά
μέσα από την ανάδειξη παρεί-
σφρησης της φασιστικής νοο-
τροπίας στην καθημερινότητα
του μικροαστού, μέσα από τον
εύκολο συναισθηματισμό. Το
ντοκιμαντέρ, με υλικό από πο-
λεμικά αρχεία της ΕΣΣΔ, της
Γερμανίας και της Πολωνίας,

αλλά και από τα απόρρητα αρχεία του χιτλερικού υπουρ-
γείου προπαγάνδας και ταινίες της Λένι Ρίφερνσταλ, δεν
μένει ωστόσο σε μια ξερή παράθεση ιστορικών ντοκουμέ-
ντων. Αντίθετα, μέσα από μια ψυχολογική περισσότερο
ερμηνεία, αγγίζει ουσιαστικά το ζήτημα του φασισμού που
βίωσαν πρόσφατα οι άνθρωποι, οι οποίοι, φαίνεται, δεν
ήταν άμοιροι ευθυνών σε αυτή τη μαζική παραπλάνηση

στην οποία οδηγήθηκαν. 
Ωστόσο η ταινία δεν αφηγείται ιστορικά γεγονότα.

Τη γέννηση, την πορεία και την ήττα του Φασισμού. Αυτό
έχει γίνει ήδη από πολλούς. Η φωνή του Ρόμ – που συν-
δέει αυτά τα κεφάλαια – εξηγεί, σχολιάζει και συγχρόνως
συζητάει με το θεατή, τον βοηθάει να βγάλει τα δικά του
συμπεράσματα, να σκεφτεί, τι είναι τέλος πάντων αυτό
που ονομάζουμε Φασισμός, σε τι έδαφος αναπτύχθηκε,
τίνος συμφέροντα εξυπηρετεί, με τι μεθόδους εξαπατάει
τον άνθρωπο, πώς μεταβάλλει τον άνθρωπο σε κτήνος, τι
πρέπει να γίνει, ώστε ο άνθρωπος να παραμείνει άνθρω-
πος. Μιχαήλ Ρομ : «Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ταινία
μου, αναφέρεται σε γεγονότα περασμένης εποχής.
Ωστόσο, μονάχα κατά ένα μέρος. Γιατί αυτή η ιστορική
ανάλυση της ψυχολογίας του φασισμού, η ψυχολογική
ανάλυση των ειδώλων του, με δύο λόγια,
όλος ο κύκλος των προβλημάτων της
ταινίας – είναι ο κύκλος των πιο καυτών
προβλημάτων που κρατάνε σε αγωνία
το σημερινό άνθρωπο.» 

https://atexnos.gr/

ΦantastiCon 2018

Το φεστιβάλ "ΦαντάστiCon 2018" για τέταρτη συνεχή
χρονιά γέμισε τους ορόφους της Ελληνοαμερικανικής

Ένωσης με ξωτικά, ιππότες,
ορκς, και πλάσματα από έναν
κόσμο παραμυθένιο και... φα-
νταστικό. Πρόκειται για το μο-
ναδικό μέχρι σήμερα φεστιβάλ
fantasy στη χώρα μας, ένα εγ-
χείρημα που ξεκίνησε δειλά το
2015 και κατάφερε σήμερα να
θεωρείται από τις πιο ενδιαφέ-
ρουσες και cult εκδηλώσεις του
φθινοπώρου στην πρωτεύ-
ουσα.

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Φίλων Φανταστικού είναι ένα
σωματείο μη κερδοσκοπικού

χαρακτήρα (νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου – ΝΠΙΔ),
που ιδρύθηκε το 2014, και έχει ως σκοπό την διάδοση και

την καλλιέργεια του Φανταστικού σε όλες του τις εκφρά-
σεις (λογοτεχνία, μουσική, κινηματογράφος, κλπ) στην Ελ-
λάδα, καθώς και την προώθηση αντίστοιχων Ελληνικών
παραγωγών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο σύλλογος έχει συγκεκριμένη δομή και οργά-
νωση ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του και
αποτελείται από επιφανή μέλη με μακροχρόνια παρουσία
στο χώρο (συγγραφείς, εκδότες, καλλιτέχνες, δημιουρ-
γούς, κλπ) τα οποία συμμετέχουν ενεργά και εθελοντικά
στην επίτευξη των σκοπών του.

Το ΦantastiCon 2018 πραγμα-
τοποιήθηκε στην Ελληνοαμερική
Ένωση (Μασσαλίας 22, Αθήνα) στις 6
και 7 Οκτωβρίου.

https://www.news247.gr/

Ντοκιμαντερ
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Monty Python Live at the Hollywood Bowl
(1982)

Σκηνοθεσία: Terry Hughes, Ian MacNaughton
Σενάριο : Graham Chapman, John Cleese

Πρωταγωνιστές : John Cleese, Michael Palin, Eric Idle

«Της Γερακίνας Γιοι»

Νέα  παραγωγή του Πολιτιστικού Συλλόγου «Χορίαμβος», με
τίτλο «Της Γερακίνας Γιοι», σε σενάριο - σκηνοθεσία Νίκου

Σαμαρίνα. Πρόκειται για ένα λαϊκό χορόδραμα που διαδραματί-
ζεται στην μετεμφυλιακή Ελλάδα, εμπνευσμένο από σκόρπια κεί-
μενα του Νίκου Τσιφόρου και ιστορίες που διηγούνται οι στίχοι
γνωστών λαϊκών και ρεμπέτικων τραγουδιών. Όσοι παρακολου-
θήσουν την παράσταση θα απολαύσουν ένα πλούσιο θέαμα με
πολύ χορό, μουσική και απολαυστικά σατυρικά σκετσάκια. Την πα-
ράσταση θα πλαισιώνει ζωντανή ορχήστρα και συνολικά αποτε-
λείται από 20μελή θίασο.

Βοηθός σκηνοθέτη: Παπαδοπούλου Ζωή, 
Θεατρική διδασκαλία: Παπαδούλη Δώρα, Παπαδοπούλου Ζωή, 
Χορογραφίες – χορευτική διδασκαλία: Σαμαρίνας Νίκος, Σαρα-
φείδου Ζωή, 
Μουσική διδασκαλία: Σαμαρίνα Ελένη

Παίζουν και χορεύουν με αλφαβητική σειρά:
Αστερινού Έλενα (Ταβερνιάρισσα 1,2), Βλάνδος Δημήτρης (Του-
ρίστας, Μόρτης, Νοματάρχης), Γεωργάκης Λάζαρος (Ασφαλίτης,
Μπάρμαν), Γκονέλα Χρύσα (Χορεύτρια, Χωριατοπούλα), Ζέρβας
Γιάννης (Δάσκαλος, Χορευτής, Μόρτης), Καραλή Βάσια (Τραγου-
δίστρια), Μακαντάση Αγγελική (Χορεύτρια, Γυναίκα, Χωριατο-
πούλα), Μπούσια Σοφία (Τουρίστρια, Γυναίκα), Ντόμαλης

Αποστόλης (Τουρίστας, Τζέντλεμαν, Μαχαραγιάς)Παπαδοπούλου
Ζωή (Αφηγήτρια)Σαμαρίνας Νίκος (Ανακριτής, Πάτερ, Αλέκτωρας,
Χωριάτης)Σαραφείδου Ζωή (Χορεύτρια, Γυναίκα, Χωριατοπούλα),
Σδράνη Σταυρούλα (Χορεύτρια, Σοφάκι, Χωριατοπούλα), Τζήμας
Γιώργος (Χορευτής, Αμερικάνος, Χωριάτης), Τσιάρα Άννα (Τουρί-
στρια, Πολυξένη, Χωριάτισσα), Τσιούγκου Τζένη (Παπαδιά, Δε-
σποινίς, Ινδή), Χαρχαντής Νίκος (Χορευτής, Μόρτης, Φακίρης),
Χατζηλιάδου Λένα (Τουρίστρια, Δεσποινίς, Χορεύτρια)

Ορχήστρα:
Γκονέλας Σωτήρης (Κρουστά), Πατούλιας Δημήτρης (Ακορντεόν,
Τραγούδι, Κονφερανσιέ), 
Σαμαρίνα Ελένη (Κιθάρα, Τραγούδι), Τσιαπλές Βαγγέλης (Μπου-
ζούκι, Τραγούδι)

Ενδυματολογική επιμέλεια: Παπαδούλη Δώρα, 
Σκηνικά: Βασδέκη Εύα, 
Φωτισμοί: Παπαδούλη Δώρα 
Βοηθός: Λουίζα Ίρις, 
Φωτογραφίες: Ντόμαλης Αποστόλης

Παραγωγή: Πολιτιστικός Σύλλογος Χο-
ρίαμβος 2018

Νέα

Βραβεία του Animasyros 11 

Μεγάλο βραβείο της κατηγορίας του Διεθνούς Διαγωνιστικού
Τμήματος απονεμήθηκε στην ταινία “Αρνητικός Χώρος” (Neg-

ative Space (FR)) των Max Porter & Ru Kuwahata, “μια θαυμάσια
σχεδιασμένη και κομψή ταινία που γέμισε και τις μικρότερες ρωγ-
μές της καρδιάς μας με την γλυκόπικρη μελαγχολία της, την ανα-
ζωογονητική αφήγησή της και τον ζωντανό συναισθηματικό
πυρήνα της. Μια ειλικρινή και πρωτότυπη ταινία που ξεδιπλώνε-
ται σαν σκηνές από το μέλλον για κάθε συχνό ταξιδιώτη”. 

Ειδική Μνεία στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του Ani-
masyros 11 δόθηκε στο (OO) του Oh Seo ro (KR), “Μία πανέξυ-
πνη ταινία που μιλάει σε όλους μας, θυμίζοντάς μας πως τα πιο
οικουμενικά συναισθήματα μπορούν να βρεθούν σε κάτι τόσο
ήπιο όσο ένα αεράκι όσο και σε κάτι άγριο όσο ένα φτάρνισμα”. 

Πρώτο βραβείο του Φοιτητικού Διαγωνιστικού Τμήματος,
απονεμήθηκε στην ταινία “Το Βορειοανατολικό Βασίλειο" (“The
Northeast kingdom”- (US)) του Alan Jennings, “μια ταινία που
μπορεί να δείχνει απλή στην πρώτη ματιά, αλλά έχει γίνει μεγάλη
προσπάθεια για να φανεί έτσι. Αστεία, κυνική, όμορφα εκτελε-
σμένη, με πολυδιάστατους χαρακτήρες και μια μεγάλη ιστορία”. 

Ειδική μνεία απονεμήθηκε στην ταινία "Το Βαθύ Τέλος”
(Le Grand Bain / The Big End (FR)) της Elise Augarten, “μια ται-
νία που δεν «προδίδει» ποτέ τις σκέψεις του χαρακτήρα, αλλά μοι-
ράζεται με τον θεατή την ίδια συναισθηματική πορεία”. 

Πρώτο βραβείο στην κατηγορία Τηλεοπτικών και Κατά
Παραγγελία Ταινιών (TV & Commissioned Films) απονεμήθηκε

στην ταινία “Η Ιστορία μας” (“La nostra storia / Our Story” – (ΙΤ)),
του Lorenzo Latrofa, “μια ταινία που μιλάει για ένα πιεστικό θέμα
υπογραμμίζοντας έξυπνα την αδιάκοπη επικαιρότητα του. Μια
ιστορία τόσο παλιά όσο τα εδάφη που κατοικούμε, αλλά πιο επεί-
γουσα τώρα από ποτέ. Πρόκειται για μια ιστορία που, όπως υπο-
νοεί ο τίτλος της ταινίας, μας αφορά όλους”.

Ειδική μνεία στην ίδια κατηγορία, έλαβε το μουσικό βί-
ντεο “The Lovely Thing Suite” (MX) των Diego Haucuja T. και Car-
los Lopez Estrada, “Ένα λεπτεπίλεπτα δομημένο, μουσικό βλέμμα
στο ψυχικό σθένος και τον πόνο που ενέχει ο αγώνας που ονο-
μάζουμε ανθρώπινη κατάσταση, που παραμένει ωστόσο υπέ-
ροχη”.

Βραβείο Ελληνόφωνης Ταινίας απονεμήθηκε στην ταινία
“Παγόβουνα” (Icebergs) της Ειρήνης Βιανέλλη, “μια εξαιρετική ται-
νία που χρησιμοποιεί έξυπνα την εικαστική τραχύτητα για να συν-
δέσει τους θεατές με την ένταση των κρυμμένων συναισθημάτων
της απομόνωσης και της μοναξιάς. Ο παραλογισμός σε συνδυα-
σμό με το αίσθημα του να μην γίνεσαι κατανοητός έναντι της μη
κατανόησης είναι το κλειδί του σεναρίου”.

Βραβείο Κοινού του Διαγωνιστικού
Τμήματος Μεγάλου Μήκους, απονεμήθηκε
στην ταινία “Η Βιοπαλαίστρια” (“The Bread-
winner” – (IR)) της Nora Twomey, σε παρα-
γωγή του Cartoon Saloon.
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Time Bandits
(1981)

Σκηνοθεσία: Terry Gilliam
Σενάριο : Michael Palin, Terry Gilliam

Πρωταγωνιστές : Sean Connery, Shelley Duvall, John
Cleese

Φωτογραφικό εργαστήρι Χορίαμβου

Φωτογραφικό εργαστήρι Χορίαμβου με τμήματα  για προχω-
ρημένους και αρχάριους από μέσα Οκτώβρη του 2018  .

Μαθήματα Φωτογραφίας  για αρχάριους  και  προχωρημένους
διοργανώνονται και φέτος στον πολιτιστικό πολυχώρο του ΧΟ-
ΡΙΑΜΒΟΥ με εισηγητή τον Φωτογράφο –Φωτορεπόρτερ Απο-
στόλη Ντόμαλη . 

Τα μαθήματα   θα γίνονται  σε 2 διδακτικές ώρες την
εβδομάδα  με  θεωρία και  η πρακτική  εξάσκηση  σε φωτογρα-
φικές εξορμήσεις κατά  τακτά χρονικά διαστήματα. Τα τμήματα
που ορίστηκαν θα είναι κάθε Τρίτη 17:30 – 19:30 και Πέ-
μπτη18:00-20:00. Το φωτογραφικό εργαστήρι απευθύνεται   σε
κάθε ενδιαφερόμενο αρχάριο ή ήδη ερασιτέχνη  φωτογράφο που
διαθέτει  τουλάχιστον  απλή φωτογραφική μηχανή ή για αρχή
ακόμη και το κινητό του. 

Τα μαθήματα  διοργανώνονται με βάση τις ανάγκες της
εποχής μας συνταιριάζοντας   την ιστορία , την θεωρία  και  την
πρακτική της Φωτογραφίας .Φιλοδοξεί να δώσει το έναυσμα για
μια καλύτερη σχέση με την εικόνα και την τεχνική της λήψης .
Συνδυάζουμε  εκείνες τις βασικές γνώσεις που θα απελευθερώ-
σουν δημιουργικά και τον πιο αδαή ,αλλά και θα εμπνεύσουν τον
νέο ερασιτέχνη για περαιτέρω εξέλιξη ,ανακαλύπτοντας  τις  κρυ-
φές δυνατότητες τους,για μια σειρά από  θέματα που συναντάμε

στην  καθημερινότητά μας ή ακόμη και στην φαντασία μας
Μόνο η βαθιά γνώση των κανόνων και μυστικών της

φωτογραφίας  μπορεί να οδηγήσει στην ανατροπή τους , ανα-
πτύσσοντας μια προσωπική ματιά με  βάση την αντίληψη μας
και  την αισθητική μας. Μαθαίνουμε το πρόγραμμα της μηχανής
προκειμένου εμείς να έχουμε τον πλήρη έλεγχο της εικόνας . Αλ-
λάζουμε την θέαση της πραγματικότητας με την ματιά μας  και
την αντίληψη μας , εμπλουτίζοντας τις  γνώσεις μας,ανακαλύ-
πτοντας  τον κόσμο της φωτογραφίας , της ιστορικής εξέλιξης ,
της τεχνικής , βοηθώντας σε μια  αισθητική προσέγγιση, χρησι-
μοποιώντας την δύναμη της εικόναςκαι αξιοποιώντας την δύ-
ναμη του φωτογραφικού μέσου.

Άλλο να κοιτάς , άλλο το να βλέπεις . Η οπτική αντίληψη
είναι μια διαδικασία που συνεχώς εξελίσσεται. Ζούμε στην εποχή
της εικόνας, βομβαρδιζόμαστε με πληροφορίες, ας προετοιμα-
στούμε κατάλληλα ως πομποί, αλλά και ως
δέκτες!

Πληροφορίες Γαληνού 5 και Φαρ-
μακίδου, τηλ   2411101963 

Χορίαμβος

Νέα

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας 2018

Μερικά από τα Βραβεία 41ου Φεστιβάλ
σε ελληνικές παραγωγές :    

• ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ  στην ταινία
«Άβανος» σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη
Χαραμή
• ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ στην ταινία
«Εκτορας Μαλό-Η τελευταία μέρα της χρο-

νιάς» σε σκηνοθεσία της Ζακλίν Λένζου
• Βραβείο «Σωκράτης Δημητριάδης» για την καλύτερη
ταινία της κατηγορίας ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην ταινία
«Calling» σε σκηνοθεσία  της Άρτεμις Αναστασιάδου
• Βραβείο Ντοκιμαντέρ στην ταινία « La ultima hija  » σε
σκηνοθεσία της Εύης Καραμπάτσου
• Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας στην ταινία
«Πολυέλαιος» σε σκηνοθεσία του Αντώνη Γλαρού
• Βραβείο Τώνια Μαρκετάκη για την καλύτερη γυναικεία
σκηνοθετική παρουσία στην ταινία «En partie» σε σκηνοθεσία
της  Αναστασίας Μελία Ελευθερίου  
• Ειδικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη. «ΝΤΙ-
ΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ» στην ταινία «Νάρκη» σε σκηνοθεσία του
Δημήτρη Τσαλαπάτη
• Ειδικό Βραβείο Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή στην
ταινία «Τέταρτος τοίχος» σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Γκότση
• Τιμητική Διάκριση Σεναρίου στον Παναγιώτη Χαραμή

για το σενάριο της ταινίας  «Άβανος» την οποία και σκηνοθέτησε
• Τιμητική διάκριση Φωτογραφίας στον Claudio Bolivar -
GSC για την φωτογραφία στην ταινία  «Άβανος», σε σκηνοθεσία
του  Παναγιώτη Χαραμή
• Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στη
Σοφία Κόκκαλη  για την ερμηνεία της στην ταινία «Μόλλυ 6-8» σε
σκηνοθεσία του Ευθύμη Μιχελουδάκη
• Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στον
Κίμωνα Κουρή για την ερμηνεία του στην ταινία «Άβανος» σε
σκηνοθεσία του  Παναγιώτη Χαραμή
• Ειδικό Βραβείο στον Βασίλη Κεκάτο για την ταινία «Η
σιγή των ψαριών όταν πεθαίνουν» για την ανατρεπτική ιδέα και
τη σαρκαστική διάθεση έναντι στο θάνατο.
• Βραβείο Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελ-
λάδας στην ταινία «37 ΜΕΡΕΣ» της Νικολέτας Λεούση γιατί με
αμεσότητα, αφηγηματική αρτιότητα, κριτική ρεαλιστική ματιά, φα-
ντασία, χιούμορ και ζωντανή αποτύπωση του κεντρικού γυναι-
κείου χαρακτήρα, που ερμηνεύει δυναμικά η
Έλλη Τρίγγου, αναδεικνύει την αγωνία των
νέων για την εξασφάλιση του δικαιώματος
στην εργασία και την ανάγκη δυναμικής διεκ-
δίκησής του .

https://dramafilmfestival.gr
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A Liar's Autobiography: The Untrue Story of Monty
Python's Graham Chapman

(2012)

Σκηνοθεσία: Bill Jones, Jeff Simpson
Σενάριο : Graham Chapman (book), David Sherlock (book)

Πρωταγωνιστές : Graham Chapman, John Cleese, Terry
Jones 

10η

Έχει πεθαίνει η Rock;

Με το παραπάνω ερώτημα, περισσότερο ίσως σαν δια-
πίστωση, ξεκίνησε η κουβέντα για το είδος της μου-

σικής που θα παίζει ένα νυχτερινό μαγαζί "bar" στην μικρή
κοινωνίας της πόλης μας με σκοπό να προσελκύσει εκείνο
το "target group" που θα επιφέρει την μεγαλύτερη προσέ-
λευση, άρα και το μεγαλύτερο κέρδος για την επιβίωση της
επιχείρησης.

"Το rock έχει πλέον πεθάνει και μόνο κάποιοι
45δες και βάλε, ακούνε αυτού του είδος την μουσική".
Σκληρή κουβέντα αλλά μας οδηγεί αμέσως σε μερικά προ-
φανή συμπεράσματα και ίσως ο φίλος μας να έχει ένα
μικρό δίκιο σε αυτό που λέει

Ναι το rock όπως το γνώρισε εκείνη η γενιά την
δεκαετία του 70 και 80 δεν είναι το ίδιο με την μουσική που
δημιουργούν νέα συγκροτήματα, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.

Δυστυχώς για τους 45 και άνω, ο χρόνος που δια-
θέτουν για την μουσική δεν είναι ο ίδιος με τον χρόνο που
υπάρχει διαθέσιμος στην ηλικία των 20 και 30. Πολοί
έχουν πλέον σταματήσει να αναζητούν νέα ακούσματα και
μένουν, νοσταλγικά, εκεί όπου το αυτί τους έχει συνηθίσει
και προτιμά να απολαμβάνει. Ίσως για κάποιους είναι κου-
ραστικό να αναζητούν νέα συγκροτήματα και νέες φωνές.
Οι λίγες ώρες που μένουν ελεύθερες μέσα στην καθημε-
ρινότητα δεν είναι ιδανικές για νέες αναζητήσεις. Το παλιό
και το γνώριμο είναι πάντα μια εύκολη επιλογή.

Ναι το rock δεν είναι πλέον το ίδιο. Κάτι ζωντανό
και έντονο όπως η μουσική rock πρέπει και αυτή να εξελι-
χθεί, να μεταβληθεί και ή θα μετατραπεί σε κάτι νέο ή θα

πάψει να υπάρχει, γιατί
απλά δεν θα εξυπηρετεί
την νέα γενιά, τόσο των
μουσικών, όσο και του
κοινού που ψάχνει συνέ-
χεια για κάτι νέο να τον
εκφράσει. Η γένια εκεί-
νων τον δεκαετιών θέ-
λησε να κάνει μια επανάσταση ιδεών, ιδεολογιών και
αξιών και έτσι προέκυψε αυτό που σήμερα ονομάζουμε
rock, metal κλπ.  

Ίσως το Rock τελικά για κάποιους να αποτελεί πα-
ρελθόν. Ίσως όταν πλέον χάνεις την επαφή, τότε σίγουρα
και αυτό θα σε αφήσει. Νέα όμως συγκροτήματα και νέες
μουσικές προκύπτουν συνεχώς. Ακόμη και στην Ελλάδα,
της "καψούρας" και του "σκυλάδικου" το Rockwave Festi-
val κάθε καλοκαίρι είναι γεμάτο από νεαρούς, τρελαμένους
με την Rock μουσική. Οι "Planet of Zeus" και "1000mods"
κάνουν καριέρα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η "VolBeat" ένα
Δανέζικό συγκρότημα, άνοιξε την συναυλία τον Iron
Maiden το καλοκαίρι που μας πέρασε.

Το Rock έχει προχωρήσει, έχει αλλάξει σε κάτι
άλλο, αλλά η ιδεολογία του παραμένει ιδία. 

Μουσική

ΛΑΜΚΕ «3η Ανάβαση Ελασσόνας
3 και 4 Νοεμβρίου 2018

ΗΛ.Α.Μ.Κ.Ε μετά από
έγκριση της Ο.Μ.Α.Ε

διοργανώνει την 3η Ανά-
βαση Ελασσόνας στις 3-4
Νοεμβρίου 2018. Ο αγώ-
νας είναι ενταγμένος στο
Ελληνικό Ημερολόγιο

Αγώνων 2018 και προσμετρά βαθμολογικά στο Κύπελλο
Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

καθώς είναι ο τελευταίος αγώνας του θεσμού, όπου θα
κριθούν οι τίτλοι και τα κύπελλα. 

Η διαδρομή της ανάβασης είναι το τμήμα της Ε.Ο.
Ελασσόνας-Κοζάνης και βρίσκεται δύο
χιλιόμετρα από την Ελασσόνα με κατεύ-
θυνση προς Κοζάνη. Το μήκος της δια-
δρομής είναι 3,8 χλμ. 
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Not the Messiah: He's a Very Naughty Boy
(2010)

Σκηνοθεσία: Aubrey Powell
Σενάριο : Eric Idle, John Du Prez

Πρωταγωνιστές : Eric Idle, Michael Palin, Terry Jones

Victoria Cinemas
Μέσα από τα μάτια ενός σινεφίλ

Αφιέρωμα

Στις αρχές του κα-
λοκαιριού με έκ-

πληξη αλλά και
αγωνία, διαπιστώ-
σαμε πως το Cinema
Victoria σταμάτησε τις
προβολές ταινιών.
Στην αρχή θεωρή-
σαμε πως η διακοπή

θα ήταν μόνιμη και πως ήταν πολύ πιθανό η πόλη της Λά-
ρισας να μην διάθετε ούτε ένα σινεμά. Ευτυχώς ο λόγος
της διακοπής λειτουργίας ήταν η ολική ανακαίνιση των αι-
θουσών και τον μηχανημάτων προβολής. Οι σινεφίλ της
Λάρισας είχαν τον θερινό Σινεμά "Μπαρμπής Βοζαλής" για
να ικανοποιήσουν την δίψα τους για κινηματογράφο, πα-
ραβλέποντας το γεγονός πως κάποια από τα blockbuster
του καλοκαιριού δεν θα προβάλλονταν στην Λάρισα.

Το καλοκαίρι πέρασε και στις αρχές του Σεπτέμ-
βρη η διεύθυνσης του Victoria Cinemas ανακοίνωσε την
έναρξη των προβολών στις νέες ανακαινισμένες αίθουσες.
Η περιέργεια μεγάλη. Ήταν όντως μια ριζική ανακαίνιση ή
απλά ένα "πασάλειμμα" και πάλι μια από τα ίδια. Δεν
έμεινε τίποτα άλλο από το να αποφασίσουμε την ταινία
που θα βλέπαμε και πως θα μπορούσαμε να βρίσκαμε
ένα κενό στο στριμωγμένο από άποψη χρόνο καθημερινό
μας πρόγραμμα.

Ευχάριστη έκπληξη η μεταφορά των εκδοτηρίων
στο ισόγειο του κτιρίου. Λογική απόφαση και πολύ καλή
στιλιστικά. Στον πρώτο όροφο συναντήσαμε το κυλικείο
του σινεμά. Μας θύμισε πολύ την διαρρύθμιση των μεγά-
λων σινεμά που βρίσκουμε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Μας εντυπωσίασε ευχάριστα το τεράστιο σαλόνι αναμο-
νής μπροστά από τις αίθουσες τρία (3) και τέσσερα (4).
Όλα αυτά ντυμένα σε γκρίζα απόχρωση με χαμηλό φωτι-
σμό, ενισχύοντας έτσι την συνολική διάθεση για προβολή.

Στην αίθουσα προβολών όμως θα κριθεί, με αυ-
στηρότητα από τον θεατή, η επιτυχία ή όχι ενός κινηματο-
γράφου συνολικά. Οι αίθουσες πλέον είναι τέσσερις (4),
δύο (2) σε κάθε όροφο, με τις μεγαλύτερες να βρίσκονται
στον δεύτερο. Μπορέσαμε και επισκεφτήκαμε τις τρείς (3)
από αυτές. Στην αρχή η οθόνης προβολής μας φάνηκε και
πιθανών είναι, μικρότερη από τις παλαιότερες. Η ανάλυση

και η ποιότητα της εικόνας πολύ καλή και σου δίνει την
εντύπωση πως βρίσκεσαι μπροστά σε μια μεγάλη τηλεό-
ραση. 

Όσο όμως καλή και αν είναι η εικόνας και ο ήχος
μια αίθουσας προβολών, εκείνο που τελικά θα μετρήσει
περισσότερο είναι με
πόση άνεση μπόρεσε ο
θεατής να παρακολου-
θήσει την ταινία της επι-
λογής του. Το πρώτο
που θα προσέξει με το
που θα καθίσει στην
καρέκλα είναι ο ελεύθε-
ρος χώρος που έχει
μπροστά του. Στην αί-
θουσα ένα (1) αυτός ο
ελεύθερος χώρος είναι ικανοποιητικός, στην αίθουσα τρία
(3) είναι "ότι πρέπει", αλλά στην αίθουσα δυο (2) είναι αρ-
κετά μικρός. Είναι να παρακαλάς να υπάρχει δίπλα σου
κενή θέση για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις άνετα
την προβολή. Δεύτερο και επίσης σημαντικό είναι η πιθα-
νότητα να βρεθεί μπροστά σου κάποιος ψηλότερος. Είναι
σχεδόν σίγουρο πως αρκετά από τα σημεία της ταινίας
δεν θα είναι ορατά. Αυτό συμβαίνει και στις τρεις (3) αί-
θουσες που επισκεφτήκαμε. 

θεωρούμε, σαν σινεφίλ, πως έγινε μια παρά πολύ
καλή δουλεία στην ανακαίνιση του Victoria. Ίσως θα
έπρεπε να "θυσιαστούν" μια με δυο σειρές καθισμάτων με
στόχο την άνεση του θεατή και πως μια ελαφρώς κλίση
στα καθίσματα θα ήταν το ιδανικό για να κλείσει έτσι μια
όμορφη κινηματογραφική εμπειρία. Ο θεσμός του 1+1 ει-
σιτηρίου πρέπει να συνεχιστεί και ο ψυχολογικός αντίκτυ-
πος του εισιτηρίου τον 7.50 ευρώ, ίσως θα μπορούσε να
μετριαστεί με κάποια μικρή πρόσφορα από το κυλικείο.

Καλές προβολές.



Ο Σεφερλής γέμισε ασφυκτικά
το κηποθέατρο «Αλκαζάρ». Τηλεόραση
– θέατρο σημειώσατε 1 …

ΔιάτοRος

Από θέατρο καλά πήγαμε τον
Αύγουστο. «Η νεράιδα του φεγγαριού»

για τα παιδιά ήταν καλό αλλά το «Χάνσελ
& Γκρέτελ» της Ρουγγέρη καλύτερο. Η
«Ηλέκτρα» με την Λένα Παπαληγούρα κο-
ρυφαίο κορυφαίο και οι παραστάσεις στην
"Αυλή του Μύλου" η μία καλύτερη από την
άλλη. Σημείωση : είναι πρόκληση τα παι-
διά να τρώνε ποπ κορν στην «Ηλέκτρα»
και οι γονείς τους να μη λένε τίποτα!

Θεόφιλος

Κάθε Τρίτη απόγευμα ή
βράδυ στο Χατζηγιάννειο με την Κι-
νηματογραφική Λέσχη για προβο-
λές αλλά και κάθε Τετάρτη βράδυ
στην Ιατρική στο κτίριο Κατσίγρα με
την Κινηματογραφική Ομάδα Βιοχη-
μείας-Ιατρικής. Κάποια από τα υπό-
λοιπα βράδια στον Χορίαμβο για
χορό με τον Μεταξιώτη και φωτο-
γραφία με τον Ντόμαλη

Θεόφιλος

Φανταστείτε τι έχει να γίνει αν του χρόνου στο
παζάρι έχουμε συναυλία κλασικής μουσικής. Ε,
ρε, γλέντια!

ΔιάτοRος

Έργο
το Bansky αυτοκαταστρά-

φηκε λίγο μετά την δημοπρασία του.
Δεν μεταφράζονται όλα σε χρήμα, τι να κά-
νουμε. Κάποιοι καλλιτέχνες το κάνουν γιατί

γουστάρουν και όχι για τα λεφτά.
elessar

Πή-
γαμε και στο 15ο Αντιρα-

τσιστικό Φεστιβάλ Λάρισας που
έγινε στην κεντρική πλατεία με μεγάλη

επιτυχία. Οι συζητήσεις καλές, το μουσικό
πρόγραμμα κορυφαίο! 

Αλλά και τα σουβλάκια ήταν καλά … και τα τί-
μησαν και οι κοπελίτσες που έφευγαν Παρα-
σκευή βράδυ από την μετανάστρια Φουρέιρα
που τραγούδησε στην πλατεία Ταχυδρομείου

… ως support στο αντιρατσιστικό.
Θεόφιλος

Ένα συνεχές τρέξιμο με τα
παιδία. Από το διάβασμα στο ωδείο και
από εκεί χορός και ζωγραφική. Κάπου
εκεί πρέπει να στριμώξεις και τον
cineparmeno. Δύσκολο πρόγραμμα αλλά
πρέπει να βγει. Καλή σχολική χρονιά.

elessar

Η
Εμποροπανήγυρη αλ-

λιώς! Με χάλκινα και τον υπέροχο
Γκόραν Μπρέγκοβιτς.!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Για τη δραματική κατάσταση
στη Γάζα και στην Υεμένη δεν υπάρ-
χουν ρεπορτάζ. Όταν γίνονται μπίζνες
και μάλιστα με τα πετρέλαια, δεν μιλάει
κανείς. «Πώς γίνεται μια σφεντόνα να
απειλεί τον πιο σύγχρονο στρατό του
κόσμου;» αναρωτιέται ο φωτογράφος
Σπύρος Τσακίρης. Μόνο που το σκέ-
φτεται κανείς αυτό, αντιλαμβάνεται την
αξία της αντίστασης ακόμα και στις
μέρες μας.

Θεόφιλος

Η Λάρισα ένα απέραντο
εργοτάξιο. Άλλοι γκρινιάζουν που οι
δρόμοι τους θα αλλάξουν, άλλοι περι-
μένουν να δουν το τελικό σχέδιο του
δημάρχου. Ένας χαμός γενικά. Ας πε-
ριμένουμε και βλέπουμε. Κάθε αλ-
λαγή και δύσκολη. 

elessar


