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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)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
"Εντροπία"

(Κενταύρων 8)
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».

Bad Boys for Life 
Σκηνοθεσία: Adil El Arbi | Bilall Fallah

Πρωταγωνιστές: Vanessa Hudgens, Will Smith, Alexander
Ludwig, Joe Pantoliano 

Dolittle
Σκηνοθεσία: Stephen Gaghan

Πρωταγωνιστές: Kumail Nanjiani, Robert Downey Jr., Tom
Holland, Emma Thompson 

Sonic the Hedgehog
Σκηνοθεσία: Jeff Fowler

Πρωταγωνιστές: Jim Carrey, James Marsden, Neal
McDonough, Tika Sumpter 

The Way Back 
Σκηνοθεσία: Gavin O'Connor

Πρωταγωνιστές: Ben Affleck, Michaela Watkins, Janina
Gavankar, Hayes MacArthur 

Mulan
Σκηνοθεσία: Niki Caro

Πρωταγωνιστές: Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li, Li Gong 

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

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

Άρθρα Τεύχους

• 2ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής Δημι-
ουργίας
• Ντενί Βιλνέβ: Σκηνοθέτης της δεκαετίας
• Star Wars - The Rise of Skywalker
• Η ιστορία του Jazz fm – Athens.
• «Το Ξέπλυμα» του Στίβεν Σόντεμπεργκ 
• Ο Μεγάλος Μικρούτσικος
• Θάνος Μικρούτσικος :  «Λέγε ο ένας, λέγε ο άλλος»
• Νίκος Καρβέλας … χωρίς τίτλο
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• H CAMERA ZIZANIO με λίγα λόγια
• Ο πολιτισμός της καταστολής 2019 … 2020
• Ταινίας μικρού μήκους … προς ολοκλήρωση
• «Ασκός του Αιόλου»

• Υπάρχει τελικά ο Αϊ Βασίλης;
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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

Star Wars: Episode IX
The Rise of Skywalker

(2019)

Σκηνοθεσία: J.J. Abrams
Πρωταγωνιστές: Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver

2ος Διεθνής Μαθητικός Διαγωνισμός
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας

ΗΕκπαιδευτική Ραδιοτηλεό-
ραση του Υπουργείου Παι-

δείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων σε συνεργασία
με το Αρχείο της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. διορ-
γανώνουν το 2ο Διεθνή Μαθη-
τικό Διαγωνισμό
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας
«Τα σχολεία εκπέμπουν στην
ΕΡΤ» για τους/τις μαθητές/μαθή-
τριες όλων των εκπαιδευτικών

βαθμίδων της Ελλάδας και της Ομογένειας, δημόσιων και
ιδιωτικών.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η αξιοποίηση και
χρήση των οπτικοακουστικών τεκμηρίων του Αρχείου της
ΕΡΤ στη δημιουργία μαθητικών ταινιών μικρού μήκους
ώστε να αναδειχθεί η οπτικοακουστική μας κληρονομιά με
τη ματιά των νεότερων γενεών και να προβληθεί το οπτι-
κοακουστικό περιεχόμενο της ΕΡΤ ως ένα επιπλέον δυ-
ναμικό μαθησιακό εργαλείο για τους μαθητές και τους

εκπαιδευτικούς.
Το Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρα-

σης [ΕΡΤ Α.Ε.] διαχειρίζεται περισσότερα από 1.000.000
τεκμήρια, στα οποία έχουν καταγραφεί τα σημαντικότερα
ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα της Ελλάδας
από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι σήμερα. Στόχος του
Αρχείου της ΕΡΤ είναι η διάσωση, διατήρηση και διάχυση
στην κοινωνία των πολύτιμων αυτών αρχείων, που απο-
τελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας και
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Μέσα από το διαδικτυακό τόπο του Αρχείου της:
http://archive.ert.gr/, το περιεχόμενο του οποίου διαρκώς
εμπλουτίζεται και ανανεώνεται εφαρμόζοντας όλες τις σύγ-
χρονες ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές, η ΕΡΤ δια-
σφαλίζει την καλύτερη πρόσβαση των
πολιτών στον πολύτιμο αυτό εθνικό οπτι-
κοακουστικό πλούτο.

Για περισσότερες πληροφορίες
και όρους συμμετοχής www.ert.gr

Νέα

Ντενί Βιλνέβ: Σκηνοθέτης της δεκαετίας

ΗΈνωση Κριτικών του Χό-
λυγουντ ανακήρυξε τον

Γαλλο-καναδό δημιουργό ται-
νιών Ντενί Βιλνέβ, σκηνοθέτη
της δεκαετίας.

Η Ένωση που εδρεύει
στο Λος Άντζελες ανακοίνωσε
ότι θα απονείμει την τιμητική

διάκριση στον σκηνοθέτη, σεναριογράφο και παραγωγό
Βιλνέβ σε τελετή, στις 9 Ιανουαρίου.

Ο 52χρονος Βιλνέβ ήταν πίσω από μία σειρά κι-
νηματογραφικών έργων μεγάλου ενδιαφέροντος τα τελευ-
ταία χρόνια, συμπεριλαμβανομένου της sci-fi noir ταινίας
«Blade Runner 2049», η οποία κέρδισε δύο Όσκαρ -ένα ο
Ρότζερ Ντίκινς ως διευθυντής φωτογραφίας και ένα άλλο

για τα οπτικά εφέ.
Το 2016, γύρισε στη γενέτειρά του, το Κεμπέκ, την

ταινία με θέμα την εισβολή εξωγήινων, «Arrival», η οποία
ήταν υποψήφια για Όσκαρ και κέρδισε ένα στην κατηγορία
Καλύτερου Ήχου. Το οικογενειακό δράμα του 2010, «In-
cendies», προτάθηκε για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης
Ταινίας.

Τα επόμενα πρότζεκτ του είναι η μεταφορά στη
μεγάλη οθόνη του μυθιστορήματος του Τζο Νέσμπο «The
Son» και η νέα εκδοχή της επικής ταινίας
επιστημονικής φαντασίας «Dune».

https://www.koutipandoras.gr
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Star Wars: Episode VIII
The Last Jedi

(2017)

Σκηνοθεσία: Rian Johnson
Πρωταγωνιστές: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill 

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του
J.J. Abrams , σκηνοθέτη της

τελευταίας ταινίας της τελευταίας
τριλογίας ταινιών Star Wars κάτω
από την "τεράστια" ομπρέλα της
Disney, η συγκεκριμένη ταινία θα
ολοκληρώσει την ιστορία που ξεκί-
νησε ο Gorge Lucas 42 χρόνια
πριν και θα αποτελεί ένα φόρο
τιμής για τους χιλιάδες οπαδούς
του φανταστικού κόσμου του Star
Wars.

Μεγάλα λόγια που δύ-
σκολα, όπως πολύ θαυμαστές
αυτής της μυθοπλασίας έλεγαν, θα

μπορούσε να γίνει και πραγματικότητα. Πως άλλωστε θα
μπορέσεις με μια ταινία να ικανοποιήσεις όλους εκείνους που
απογοητεύτηκαν με τις δυο προηγούμενες. Όλους εκείνους
που θεωρούν ότι η Disney δεν ενδιαφέρεται πλέον να διηγη-
θεί μια όμορφή ιστορία, δε δίνει σημασία σε ένα καλό σενά-
ριο και δεν ασχολείται γενικώς με το να προσφέρει ένα καλό
και ποιοτικό αποτέλεσμα, όχι μόνο από ειδικά εφέ, αλλά και
από πλοκή και σενάριο. Με μόνο κριτήριο το κέρδος με χα-
μηλό κόστος παραγωγής και έχοντας εξασφαλίσει την δέ-
σμευση εκατομμύριων θαυμαστών του Star Wars που θα
γεμίσουν όπως και να έχει τις κινηματογραφικές αίθουσες,
είναι λογικό να παράγονται τέτοιου είδους ταινίες.

Έχοντας στο νου τα παραπάνω η τελευταία ταινία
Star Wars είναι μια αρκετά καλή ταινία. Προσπαθεί να λειάνει
την απογοήτευση που δημιουργήθηκε από την προηγού-
μενη, "The Last Jedi" και ποντάροντας στην νοσταλγία των
θεατών, δημιουργεί ένα μικρό Remake του "Return of the

Jedi" του 1983. Ο κακός αυτοκράτορας Palpatine επιστρέφει
από τον "θάνατο" μόνο και μόνο για να νικηθεί από την Rey.
Η Rey είναι η εγγονή!! του κακού αυτοκράτορα που όμως δεν
θα ακολουθήσει τα βήματα του "παππού" της και δεν θα
πάρει την θέση του στον θρόνο.

Δυνατό σημείο της ταινίας ο τρόπος που παρουσιά-
στηκε η Carrie Fisher που υποδύεται την πριγκίπισσα Leia.
Η  Carrie Fisher απεβίωσε πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα για
το "The Rise of Skywaker". Χρησιμοποιήθηκαν παλιότερες
σκηνές από τις δυο προηγούμενες ταινίες και σε λίγα μόνο
σημεία έγινε χρήση ειδικών εφέ. Θέλοντας έτσι να τιμηθεί η
μνήμη της, ο σκηνοθέτης της ταινίας έδωσε ένα πιο ουσια-
στικό ρόλο στον χαρακτήρα της. Η πριγκίπισσα Leia είναι
αυτή που τελικά θα δώσει την ευκαιρία στην Rey να νικήσει
τον κακό Kylo Ren και είναι αυτή που θα τον οδηγήσει πάλι
πίσω στο παλιό του εαυτό. Έτσι ο Kylo Ren θα μπορέσει να
συμφιλιωθεί με τις τύψεις για το θάνατο  του πατέρα του και
να δώσει στο τέλος την ζωή του για να σώσει την Rey.

Μια ευχάριστη και γρήγορη ταινία με αρκετά σημεία
νοσταλγίας και ευχαρίστησης. Δεν υπάρχει λόγος να αναζη-
τήσουμε εκείνα να σημεία που δεν "τιμούν" την ιστορία του
Star Wars, δεν έχει νόημα να δυσανασχετούμε για το πώς
αποδόθηκε ένας χαρακτήρας και πώς θα ήταν καλύτερα
αν..... Το γεγονός ότι ο J.J. Abrams θέλησε να ικανοποιήσει
όσους περισσότερους θεατές μπορούσε, στέρησε την ταινία
από το βάθος που θα έπρεπε να είχε. Πολλά τα κενά και τα
ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν. Είναι μια
ταινία που θα ήταν καλό να δούμε με λιγότερη
λογική, χωρίς να προσπαθούμε να δικαιολο-
γήσουμε το κάθε τι που συμβαίνει.

Καλή προβολή..

Η ιστορία του Jazz fm – Athens.
(Επίσημη Συμμετοχή 21ο Διεθνές Φε-

στιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
2019) 

Πώς ένας ραδιοφωνικός σταθμός
άλλαξε τον πολιτιστικό ιστό μιας

πόλης στα 90’s.
Ο Jazz fm ξεκίνησε τo 1991, όταν

ακόμη στο ραδιόφωνο δεν υπήρχαν
play lists και «αιθέριες» φωνές, αλλά
συναισθήματα και παρέες με όνειρα.
Άρχισε, δειλά – δειλά, να εκπέμπει

κάθε βράδυ από τις 00:00 μέχρι τις 04:00 και μετά από ένα
χρόνο ήταν στον αέρα όλο το 24ωρο. Με την αρωγή και συ-
νεχή καθοδήγηση του Κώστα Γιαννουλόπουλου (1948-1997),

η ομάδα του σταθμού μυήθηκε στην jazz και με τη σειρά της
μύησε τους ακροατές της πόλης.

To ντοκιμαντέρ εξετάζει πώς ο Jazz fm επηρέασε
τους μουσικούς, τους χώρους που τους φιλοξενούσαν που
αυξήθηκαν κατά πολύ, την ελληνική jazz παραγωγή, τον πε-
ριοδικό τύπο και τα ωδεία. Επίσης, πώς το όραμα 5-6 αν-
θρώπων έγινε μέρος της καθημερινότητας για χιλιάδες
άλλους επί 5,5 χρόνια.

Αποσπάσματα από το βιβλίο του
Μάκη Μαλαφέκα Miles Davis – Εκτός Κλί-
μακας (Εκδόσεις Μελάνι) ακούγονται στην
ταινία, διαβασμένα από τον ίδιο τον συγ-
γραφέα .

Πηγή : www.danaoscinema.gr
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Star Wars: Episode VII
The Force Awakens

(2015)

Σκηνοθεσία: J.J. Abrams
Πρωταγωνιστές: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac
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Ομυστικός κόσμος των πλυντη-
ρίων του καπιταλισμού

Η τελευταία ταινία του Σό-
ντεμπεργκ δε βρήκε τον δρόμο για τις
αίθουσες στην Ελλάδα παρόλες τις
καλές κριτικές που πήρε στα διάφορα
φεστιβάλ που παρουσιάστηκε, οπότε
όποιος ενδιαφέρεται θα πρέπει να τη
δει μέσω της ιδιωτικής συνδρομητικής
τηλεόρασης. Πρόκειται για την κωμω-
δία «The Laundromat» ή «Το Ξέ-
πλυμα», όπως έγινε γνωστό στα
ελληνικά και αφορά την ιστορία των
Panama Papers. 

Υπόθεση
Η ταινία στηρίζεται στο βιβλίο του

Τζέικ Μπερνστάιν με τον τίτλο «Secrecy World: Inside the Panama
Papers Investigation of Illicit Money Networks» (Παγκόσμια Μυ-
στικά: Η έρευνα για τα δίκτυα παράνομων χρημάτων στο σκάν-
δαλο “Panama Papers”) που παρουσιάζει τον κόσμο των Panama
Papers, έναν κόσμο παράνομου χρήματος, πολιτικής διαφθοράς,
απάτης και εγκλήματος σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Σόντεμπεργκ
επιλέγει να το παρουσιάσει σαν μια κωμωδία αλλά η ταινία είναι
μια εκλαΐκευση του τεράστιου σκανδάλου, μια εισαγωγή στον
κόσμο των 2.000 δισεκατομμυριούχων πάνω στη γη ή έστω στον
κόσμο των μόλις 15.000.000 εκατομμυριούχων. 
Χρησιμοποιεί για όχημα μια θεατρική σχεδόν αφήγηση του διδύ-
μου Γκάρι Όλντμαν και Αντόνιο Μπαντέρας που υποδύονται τους
Γιούργκεν Μόσακ και Ραμόν Φονσέκα, συνιδρυτών και ιδιοκτητών
της Mossack-Fonseca, της πρωταγωνίστριας εταιρίας στο σκάν-
δαλο των Panama Papers, μιας εταιρίας που ίδρυσε και διεύθυνε
215.000 offshore εταιρίες. 

Η ταινία ξεκινάει εισάγοντας μας στον κόσμο του χρήμα-
τος, στη συνέχεια στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και από αυτά τα
απλά στον μυστικό κόσμο διάφορων πανέμορφων νησιών όπως
η Κύπρος, τα Σαμόα, το Νιούε, η Τορτόλα, οι Σευχέλες και στις off-
shore εταιρείες που εδρεύουν σε αυτά. Συγκεκριμένα, όπως μας
λένε οι συνιδρυτές στην ταινία, αν είσαι κάποιος δισεκατομμυρι-
ούχος ή έστω εκατομμυριούχος, αρχικά πηγαίνεις σε μια τράπεζα,
βρίσκεις ένα σύμβουλο και

«Εκθέτεις τους φόβους σου: φόροι εισοδήματος, φόρος
κληρονομιάς, φόρος κεφαλαιουχικών κερδών. Ο σύμβουλος κα-
ταλαβαίνει. Προτείνει να ιδρύσεις μια υπεράκτια εταιρεία όπου η
περιουσία σου θα διαφύγει του ελέγχου. Κι εδώ μπαίνουμε εμείς.
Σε εφοδιάζουμε με μια εικονική εταιρεία που διακρατεί την περι-
ουσία σου. Δεν είσαι εσύ η εταιρεία, έστω κι αν η εταιρεία είσαι
εσύ. Μπερδεύτηκες; Δίνουμε στην εταιρεία ένα όνομα. “New Cen-
tury Enterprises”, ας πούμε. Δεν χρειάζεσαι χώρο γραφείου. Δεν
χρειάζεσαι υπαλλήλους. Υπάρχει μόνο στα χαρτιά. Και τι φτιάχνει
αυτή η εταιρεία; Τι αγαθά ή υπηρεσίες προσφέρει; Ιδιωτικότητα.
Είναι απλώς μια διεύθυνση μέιλ και μια ταχυδρομική θυρίδα σε

μια χώρα όπου οι νόμοι ευνοούν τους χρηματοοικονομικούς στό-
χους σου. Και πού θα βρεις τέτοια χώρα; Συνήθως στη μέση του
ωκεανού».

Ανάμεσα στις κατατοπιστικές αφηγήσεις του διδύμου,
διάφορα μικρότερα σκετσάκια μας δείχνουν ιστορίες πολιτικής δια-
φθοράς, ιστορίες παράνομης μετακίνησης χρήματος, διάφορων
απατών και εγκλημάτων που πάντα συνδέονται με περισσότερους
από έναν τρόπους με το πλουσιότερο μέρος του παγκόσμιου πλη-
θυσμού. Παρελαύνουν Ρώσοι εγκληματίες, Αφρικανοί μεγιστάνες,
Κινέζοι αξιωματούχοι του καθεστώτος του Σι ακόμα και η θεολογία
της απελευθέρωσης. 

Κεντρική φιγούρα που διατρέχει το μεγαλύτερο μέρος
της ιστορίας των Μόσακ και Φονσέκα, η Μέριλ Στριπ στο ρόλο
μιας γυναίκας που προσπαθεί να αντιληφθεί το πως δουλεύει
αυτό το κομμάτι του συστήματος ενώ δε θα μπορούσε να λείπει το
μανιφέστο του Τζον Ντο του ανθρώπου που διέρρευσε τα Panama
Papers 

«Οι απόψεις μου είναι αυστηρά προσωπικές, όπως κι η
απόφασή μου να διανείμω τα έγγραφα. Καλώ την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και το Βρετανικό Κοινοβούλιο, το Κογκρέσο των ΗΠΑ κι όλα
τα κράτη να δώσουν τέλος στην αθρόα, διάχυτη διαφθορά! Σ’ αυτό
το σύστημα, το δικό μας σύστημα, οι σκλάβοι αγνοούν τόσο τη
δική τους θέση όσο και των αφεντικών τους, που ζουν σε άλλον
κόσμο κι όπου τα δεσμά είναι κρυμμένα μέσα σε στοίβες από ακα-
τανόητα νομικίστικα. Αυτό είναι όντως αποτέλεσμα της αθρόας,
διάχυτης διαφθοράς του νομικού κλάδου. Όταν χρειάζεται πληρο-
φοριοδότης να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, υπάρχει λόγος
ν’ ανησυχούμε πιο πολύ. Επειδή δείχνει ότι οι έλεγχοι και οι ισορ-
ροπίες της δημοκρατίας απέτυχαν κι ότι τρομερή αστάθεια μπορεί
να βρίσκεται προ των πυλών. Τώρα, λοιπόν, είναι ώρα για πραγ-
ματική δράση. Αρχίζει με τη διατύπωση ερωτημάτων. Η φοροδια-
φυγή δεν διορθώνεται όσο εκλεγμένοι αξιωματούχοι εκλιπαρούν
για χρήματα τις ίδιες ελίτ που έχουν τα ισχυρότερα κίνητρα να φο-
ροδιαφύγουν σε σχέση με άλλα τμήματα του πληθυσμού. Αυτές οι
πολιτικές πρακτικές έκλεισαν τον κύκλο τους και είναι ασύμβατες.
Η μεταρρύθμιση του σαθρού αμερικανικού συστήματος χρηματο-
δότησης προεκλογικών εκστρατειών δεν μπορεί να περιμένει».

Επίλογος
Η ταινία με κινηματογραφικούς όρους δεν είναι κάτι αξιο-

μνημόνευτο, αν ιδωθεί όμως ως μια κωμωδία-εισαγωγή στον
κόσμο των offshore είναι παραπάνω από απολαυστική ενώ, όπως
είναι λογικό, ενόχλησε αφού οι Μόσακ και Φονσέκα μήνυσαν την
παραγωγό εταιρεία απαιτώντας να μην προβληθεί η ταινία καθώς
η υπόθεση τους βρίσκεται υπό έρευνα του FBI και όπως υποστή-
ριξαν είναι πιθανό να επηρεάσει τη δίκη τους.
Λογικό αφού όπως μας λέει ο υπότιτλος της
ταινίας βασίζεται σε πραγματικά μυστικά. Με
νούμερο ένα μυστικό κατά την αφήγηση: Οι
φτωχοί την πάτησαν. 

Γιάννης Παπαϊωάννου-Μανδηλαράς
http://net.xekinima.org

Σινεμά «Το Ξέπλυμα» του Στίβεν Σόντεμπεργκ 
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Star Wars: Episode III
Revenge of the Sith

(2005)

Σκηνοθεσία: George Lucas
Πρωταγωνιστές: Hayden Christensen, Natalie Portman,

Ewan McGregor
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Ο Μεγάλος Μικρούτσικος

Το «αντίο» των σκιτσογράφων στον... κύριο Θάνο

Πάντα σκεφτόμουνα
πόσο ειρωνικό είναι

να σε λένε Μικρούτσικο
και να έχεις ένα τόσο με-
γάλο μουσικό έργο. Και
το πάντα το εννοώ,
καθώς ο Μικρούτσικος
έγινε από τους αγαπη-

μένους μου συνθέτες απ’ τις αρχές των ‘80s, όταν άκουσα
το «ερωτικό» και ανατρίχιασα. Μετά ανακάλυψα το
«σταυρό του νότου», τις «γραμμές των οριζόντων», ένα
από τα δεκα αγαπημένα μου ελληνικά άλμπουμ, φυσικό
κι επόμενο λοιπόν να κολλήσω.

Φυσικό κι επόμενο ήτανε κι ο Μικρούτσικος να
κάνει τόσα σπουδαία έργα, αφού 4ετών άρχισε να μυείται
από μια θεία του στο πιάνο, στιγμή που κατά δήλωσή του
τον άφησε αποσβολωμένο. Δεν έχει νόημα να αναφερθώ
στις δουλειές του. Πέραν του ότι έμαθε στους περισσότε-
ρους την ποίηση του Καββαδία( διαβάζεται διαφορετικά
πριν και μετά τη μελοποίηση του)και μελοποίησε Μ.

Μπρεχτ, Ν. Χικμέτ, συνεργάστηκε με Ελευθερίου, Αλκαίο,
Νικολακοπούλου και άλλους. Όσο δε για ερμηνευτές; Μη-
τσιά, Αλεξίου, Κούτρα, Νταλάρα, Παπακωνσταντίνου, Κα-
τσιμίχα, Θηβαίο, Δημητριάδη, Μητροπάνο κλπ…

Μορφή χαρακτηριστική, με τα γυαλιά και την
πίπα, να πάλλεται ολόκληρος, να παθιάζεται κάθε φορά
που διεύθυνε, που τραγουδούσε τα τραγούδια του, έμοι-
αζε να περνάει σε άλλη διάσταση, να εκσταζιάζεται.  Αγα-
πητός σε όλες τις ηλικίες, από έφηβους ως ηλικιωμένους,
διαπερνούσε όλη τη διαστρωμάτωση της ελληνικής κοι-
νωνίας παρά τα συγκεκριμένα πολιτικά του φρονήματα. 

Το αποτύπωμά του στην μουσική θα μείνει ανεξί-
τηλο, καθώς άφησε μια μεγάλη σε ποσότητα και ποιότητα
παρακαταθήκη. Ξέρω ότι τα τραγούδια του θα συνεχίσουν
να με συντροφεύουν όπως κάνουν εδώ και πάνω από 30
χρόνια. Στο τελευταίο του ταξίδι που του
έτυχε ναύλος για τον άλλο κόσμο, φαντά-
ζομαι θα είναι κάπου ψηλά και θα ατενίζει
τις γραμμές των οριζόντων..

«Η Αλίκη βρήκε το ονομά της»

Ένα παραμύθι από τη μονα-
δική  ΙΩΑΝΝΑ  ΓΙΑΝΝΑ-

ΚΟΠΟΥΛΟΥ με εικονογράφηση
από την αξεπέραστη ΖΩΗ ΣΕΪ-
ΤΑΝΗ και Εκδόσεις : Ακυβέρ-
νητες Πολιτείες 

Μια μέρα ήρθε η Αλίκη.
Ήρθε χωρίς αποσκευές. Θα

μπορέσει να νιώσει ξεχωριστή; Θα μπορέσει να νιώσει μια
από εμάς; (από το οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Άξιζε η αναμονή για το δεύτερο
παραμύθι τους. Μη το χάσει κανένα παι-
δάκι και κανένας γονέας!
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Star Wars: Episode II
Attack of the Clones

(2002)

Σκηνοθεσία: George Lucas
Πρωταγωνιστές: Hayden Christensen, Natalie Portman,

Ewan McGregor

7η
Θάνος Μικρούτσικος :  «Λέγε ο ένας, λέγε ο άλλος»

Μια έκδοση βιβλίο + cd, γεμάτη πρωτό-
τυπα παραμύθια, μουσικές και τρα-

γούδια και στο τιμόνι ο Θάνος
Μικρούτσικος!  Ο ίδιος πίστευε ότι η καλή
παιδική τέχνη πρέπει ν’ αντιμετωπίζεται σο-
βαρά και χωρίς εκπτώσεις. Η Μαρία Παπα-
γιάννη έγραψε τρεις ιστορίες, τρία
παραμύθια για τα μικρά θαύματα που κρύ-
βονται στα μεγάλα όνειρα, αλλά και στην
κάθε μέρα.

«Σ’ αυτούς τους δύσκολους και-
ρούς αυτό που πρέπει να καταλάβουν τα παιδιά είναι η ανάγκη
να τα μοιράζονται όλα. Ένα πιάτο ζεστή σούπα, αλλά και μια
λαχταριστή ιστορία. Λένε πως στην άκρη του κόσμου εκεί που
όλα τελειώνουν υπάρχει το πανδοχείο του Μεσιάν που φτιά-
χνει μια σούπα βάλσαμο για όλους τους πονεμένους, αλλά και
τους πολυταξιδεμένους. Κάθε μέρα σ΄ αυτή τη μυστική γωνιά
του κόσμου φτάνουν πολλοί και διαφορετικοί κι όλοι ξέρουν ότι
θα δοκιμάσουν μόνο αν πούνε μια ιστορία».

Συντελεστές : Μαρία Παπαγιάννη ( παραμύθια, στί-
χοι), Πέτρος Χριστούλιας (εικονογράφηση), Μίλτος Πασχαλί-
δης, Κώστας Θωμαΐδης, Άννα Λινάρδου, Ηλίας Μπενέτος
(τραγούδι) και Θάνος Μικρούτσικος μουσική σε όλες τις ιστο-
ρίες
….  αλλά και ….

ΘΑΝΟΣ  ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ & ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΛΑΚΗ 
Το 1983 η Αλίκη Βουγιουκλάκη ανέβασε στο θέατρό

της το έργο «Βίκτωρ και Βικτώρια». Το έργο ήταν επίκαιρο μετά
το remake του Blake Edwards και την ταινία «Victor Victoria»
(1982), με πρωταγωνίστρια τη Julie Andrews και τη μουσική
του Henry Mancini για την οποία και βραβεύτηκε με Όσκαρ.

Η μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη, η παρουσία του
Γιώργο Παυριανού στους στίχους και
η «πειστικότητα» της Αλίκης λειτούρ-
γησαν ώστε ο Θάνος Μικρούτσικος
να δεχτεί να γράψει τη μουσική, τα
τραγούδια του έργου. Η ιστορία το-
ποθετείται σ' ένα καμπαρέ του μεσο-
πολεμικού Βερολίνου. Η σκηνοθεσία
ήταν του Γιώργου Ρεμούνδου. 

Στο δίσκο που προέκυψε από την
παράσταση τραγούδησαν οι συμμετέχοντες στην παράσταση
Αλίκη Βουγιουκλάκη, Βλάσης Μπονάτσος, Γιώργος Μούτσιος,
Ηλίας Λογοθέτης και Σάκης Μπουλάς.

Μαζί τους κορυφαίοι μουσικοί, όπως ο ίδιο ο Θάνος
Μικρούτσικος (πιάνο), ο Σωκράτης Άνθης (τρομπέτα), ο Ηλίας
Κολοβός (κλαρινέτο), ο David Lynch (σαξόφωνο) κ.λπ. Ξεχώ-
ρισαν τα τραγούδια : «Ο άντρας της ζωής
μου», «Γαρύφαλλο» .

Δύο ξεχωριστές δουλειές του με-
γάλου Μικρούτσικου

Πηγή : www.ogdoo.gr

Βιβλίο

“Τον Θανάση ∆ήµου, απ’ όσο θυµάµαι, τον συνάντησα µάλ-
λον ως παιδί-θαύµα σε κάποιο βιβλικό επεισόδιο να υπο-

δύεται τον ανιψιό του εξαρτώµενου από την ιδιότυπη
περµανάντ του Σαµψών ζωγραφίζοντας την κυρία ∆αλιδά πριν
του κόψει τα µαλλιά αλά γκαρσόν. Αυτό συνέβη προτού ο Άσω-
τος Γιος αποκτήσει ιδιόκτητη Κυριακή κάνοντας πρώτα βού-
κινο την περίφηµη µετάνοιά του. Τότε ακόµη η µετάνοια και η
συγχώρεση (που θεωρούνταν παρενέργειες συναισθηµατικές)
δεν ήταν και τόσο της µόδας. …
…Παράλληλα ένα επιβλητικό πτηνό, γνωστό ως Γαλοπούλα
στη χώρα µας, πετώντας πανικόβλητο από Χριστούγεννα σε
Χριστούγεννα και σε ηµέρες των Ευχαριστιών στας Αµερικάς,
έκανε καριέρα θλιβερή σαν κρέας υγιεινό µε ελάχιστα λιπαρά.
∆ηλαδή παυσιλιπαρή περίπτωση. Σκέφθηκα λοιπόν πόσο αδι-
κηµένο πουλί υπήρξε από τη µοίρα παρά το φυσικό του κάλ-
λος. Ο Θανάσης ∆ήµου, όταν του εξήγησα το δράµα της
Γαλοπούλας, ξέσπασε σε λυγµούς. Φυσικά τον παρηγόρησα
λέγοντάς του πως εµείς οι δυο θα µπορούσαµε (σαν ένα είδος

άτυπης ΜΚΟ) να την αποκαταστήσουµε, τουλάχιστον ηθικά,
κάνοντάς την ηρωίδα µας. …
Οι εκδόσεις «Ελληνικά Γράµµατα», που µε συνδέει µαζί τους
βαθύτατη φιλία και κουµπαριά, άκουσαν µε ευλάβεια τις δυο
ιστορίες µας και συµφώνησαν πως έπρεπε να δουν το φως
της ηµέρας αποτελώντας παρακαταθήκη ευαισθησιών και κυ-
ρίως δηµιουργικής ασάφειας για τις επόµενες γενιές Ασώτων,
Σώτων και καταναλωτών κρεάτων χαµηλών λιπαρών. Πάνω
απ' όλα όµως βρήκαν το θάρρος σε τούτους τους άκεφους και-
ρούς να τις εκδώσουν, σε µια εποχή που ο κόσµος εµπιστεύ-
εται παθητικά την ύποπτη τεχνολογία από τη µια και από την
άλλη βρίσκει άλλοθι σε φιλέτα γαλοπούλας,
αγνοώντας τα δραµατικά σενάρια που τις
οδήγησαν σε κρεµατόρια και επιφανείς συ-
σκευασίες.”
Πρόταση για βιβλίο της πρωτοχρονιάς από

το 
cineπαρμένο

Βιβλικοί ήρωες με χαμηλά λιπαρά
Γιάννης Ξανθούλης  (Εικογράφηση:Θανάσης Δήμου)
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Star Wars: Episode I
The Phantom Menace

(1999)

Σκηνοθεσία: George Lucas
Πρωταγωνιστές: Ewan McGregor, Liam Neeson, Natalie

Portman

Το παρόν άρθρο είναι αφιερω-
μένο στο Νίκο Καρβέλα και μά-

λιστα χωρίς τίτλο, για να μπορεί ο
καθείς να δώσει έναν τίτλο της αρε-
σκείας του. Αν ρωτήσεις εκατό αν-
θρώπους να δώσουν έναν τίτλο και
να σου πουν τη γνώμη τους για τον
Καρβέλα, οι ενενήντα πιστεύω θα
τον βρίσουν, ενώ οι δέκα θα τον εκ-
θειάσουν. Πάντως, κανείς δε θα
αδιαφορήσει. Ο Καρβέλας είναι
ένας ιδιαίτερος καλλιτέχνης, γι’ αυτό
και έχει μεγάλες συμπάθειες αλλά

και μεγάλες αντιπάθειες. Είναι ο τραγουδοποιός με τον
οποίο η κοινή γνώμη, αν και δεν είναι συστημικός, ασχο-
λείται πάντα μαζί του. Είναι σαν το παιδί που ενώ δε θέλεις
να κάνει παρέα το δικό σου παιδί, πάντα τον παρακολου-
θείς με την άκρη του ματιού σου και πάντα στήνεις αφτί  ν’
ακούσεις τι θα πει. Διότι ο Καρβέλας πάντα έχει κάτι έχει να
πει. Ο Καρβέλας μπορεί να πει τα πάντα, είναι στο απυ-
ρόβλητο, έχει ένα μυστηριώδες άβατο, μπορεί να χρησι-
μοποιεί όποια γλώσσα θέλει, και του σαλονιού, αλλά
κυρίως του πεζοδρομίου και κανείς δεν μπορεί να τον πει-
ράξει, γιατί απλά δε θέλει να τον πειράξει. Θέλει να ακούει
τα απαγορευμένα, αυτά που θέλει να πει κι ο ίδιος, αλλά
δεν τολμά. Γι’ αυτό και οι περισσότεροι τον βρίζουν, αλλά
ίσως και να τον θαυμάζουν ενδομύχως, έστω κι αν οι ίδιοι
δε θέλουν να το παραδεχτούν. Ποιος δεν έχει ακούσει
κρυφά απ’ τη γυναίκα του «Τα μεγάλα στήθια» ή κρυφά απ’
τους γονείς του «Το σπίτι μου το πατρικό»;

Εγώ είμαι βέρος καρβελικός. Μεγάλωσα με Καρ-
βέλα. Στην εποχή μου, δεκαετία ‘80 και ‘90 δε νοούνταν
πάρτι χωρίς να ακουστούν «Τα πρόστυχα τα μαύρα τα
εσώρουχά σου», το «Καλοκαιρινές διακοπές», «Το τσιγάρο
ή εγώ», το «Σέξι θεία Λόλα», το «Άντε τώρα τζους», το «Δέ-
σποινα γύρνα ξανά», το «Μούρη με έχεις κάνει καψούρη»
και πολλά πολλά άλλα. Αυτό πάντως που μου έκανε πολύ
μεγάλη εντύπωση και με έκανε ακόμη περισσότερο καρ-
βελικό ήταν οι «Δαίμονες» που τους παρακολούθησα live
στο θέατρο Παλλάς, στην Αθήνα, το 2013. Μία κατάμεστη
αίθουσα, πλέον των χιλίων ανθρώπων, με συμφωνική ορ-
χήστρα, με σκηνικά εξωπραγματικά, με χορούς ψυχεδελι-
κούς, μία μεγαλειώδης παράσταση. Νόμιζα ότι ήμουν στη
Σκάλα του Μιλάνου, στο Κόβεντ Γκάρντεν του Λονδίνου,
στο Μπροντγουέι, κάπου εκεί τέλος πάντων.

Όπως έχω πει σε έναν φίλο (από αυτούς που τον
βρίζουν) ο Καρβέλας υπάρχει σε κάθε έκφανση και κάθε
στυλ του πενταγράμμου. Ότι και να ακούσεις ή τραγουδή-
σεις  εμπεριέχει Καρβέλα, είτε ως τραγουδιστή είτε ως συν-
θέτη. Αν ακούς λαϊκά θα τραγουδήσεις Ρίτα Σακελλαρίου
«Είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα», Στανίση «Συγγνώμη
κύριε ποιος είστε;», Κοντολάζο, Πανταζή «Είναι αστείο
εμείς οι δύο να μη μηλιόμαστε». Αν ακούς απαγορευμένα
«Σαβουρογάμη πούτσε μου», «Τα μεγάλα στήθια». Αν
ακούς τραγούδια για χαβά «Βας-βας ο Παρασκευάς», αν
ακούς ροκ και αμφισβητείς τους πάντες και τα πάντα «Ο
διάβολας είναι από την Ελλάδα», αν ακούς όπερα «Δαί-
μονες», αν ακούς καλή ποπ τα τραγούδια της Βίσση. 

Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του μιλούν για έναν
άνθρωπο εκκεντρικό αλλά ευφυή, ευγενικό, με χιούμορ, ευ-
αισθησίες και τρυφερή καρδιά. Ο Καρβέλας ξέρει να προ-
καλεί, αλλά ξέρει να βάζει και όρια. Είναι στο απυρόβλητο,
αλλά δεν το εκμεταλλεύεται. Δεν ασχολείται με τη σάτιρα,
που θα ήταν και πιο εμπορική, γι’ αυτό και δεν επέλεξε να
γίνει εμπορικός και να παρουσιάζεται παντού, εν είδει μαϊ-
ντανού. Απόδειξη ότι ένα θαυμάσιο ντουέτο με τον Λάκη
Παπαδόπουλο, το «Όλα είναι μες στο μυαλό» δεν ακού-
στηκε καθόλου στα μίντια.

Τα τελευταία χρόνια, μας έδειξε και μια άλλη έκ-
φανση του πολύπλευρου ταλέντου του, αυτή του συγγρα-
φέα. Έχει γράψει το δοκίμιο «Πιστεύω», στο οποίο γράφει
μεγάλες αλήθειες που θίγουν τα κακώς κείμενα εκκλησίας,
πολιτείας κτλ. Έχει γράψει μυθιστορήματα, όπως «Η ευτυ-
χία του Πάκο» και «Ο τρίτος δρόμος», 
που κατά τη γνώμη μου θα μπορούσαν να αποτελέσουν
σενάρια για ταινίες ψυχολογικού θρίλερ.   

Η πένα του είναι πάντα έτοιμη να πυροβολήσει,
όπως άλλωστε και το πιάνο του το οποίο το έχει σπάσει
επί σκηνής, καθ’ ότι είχε πωρωθεί αγρίως και ρόκαρε σαν
τρελός, καταπώς κάνουν κατά καιρούς κι άλλοι ροκ σταρς.

Τον Καρβέλα πολλοί τον κατηγορούν για ψώνιο,
για τρελάρα και πολλά άλλα κοσμητικά επίθετα. Κανείς
όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει το μεγάλο του ταλέντο,
ακόμη κι αν το χρησιμοποιεί με αντισυμβατικό τρόπο, τις
ευαισθησίες του και την ευφυϊα του. Άλλωστε η τρέλα και η
ευφυϊα είναι δίδυμα αδελφάκια, οι δύο
πλευρές του ίδιου νομίσματος, νομίζω;

Αφιέρωμα Νίκος Καρβέλας … χωρίς τίτλο
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Star Wars: Episode VI
Return of the Jedi

(1983)

Σκηνοθεσία: Richard Marquand
Πρωταγωνιστές: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie

Fisher

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

«ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ»

Αγαπητό μου ημερολόγιο, κάθε χρόνο την ίδια
ατάκα. Έρχονται στιγμές που αναρωτιέμαι γιατί. Δε νομίζω
όσοι την εκστομίζουν να συμφωνούν με τον Φοίβο (όποιος
είπε και του χρόνου θα εννοεί πως δεν τελειώσαμε φέτος).
Τι ακριβώς δεν τελειώσαμε; Τι το δημιουργικό και χρήσιμο
έκανε η αφεντιά μας που θέλει να το συνεχίσει;

Θα μου πεις, η ζωή είναι ωραία. Προσυπογράφω
φαρδιά πλατιά και χωρίς αστερίσκους. Επειδή ακριβώς
είναι ωραία, θα έπρεπε να τη ζούμε κι όχι να κυλάει σα
νερό μέσα από τα χέρια μας. Κοιμόμαστε, ξυπνάμε, υπάρ-
χουμε, αλλά δε ζούμε. Δε δημιουργούμε, δεν απολαμβά-
νουμε. Σαν ζόμπι, κινούμαστε μηχανικά, τυποποιημένα,
συμβατικά. Μαμ, κακά και νάνι. Γιατί λοιπόν και του χρό-
νου; Για να συνεχιστεί το μοτίβο; Κάνε αυτή την ερώτηση
σε όσους θες. Θα χει μεγάλο ενδιαφέρον η απάντηση,
όπως και ο χρόνος που θα μεσολαβήσει…

Δε ξέρουμε ουσιαστικά γιατί θέλουμε να είμαστε
εδώ και του χρόνου. Για να κάνουμε όσα δε προλάβαμε
φέτος;;; και γιατί δε προλάβαμε; Δεν είχαμε χρόνο! Χρόνος
λοιπόν ποτέ δε θα υπάρχει, γιατί δεν υπάρχει θέληση,

όρεξη. Κάθε χρόνο τρώμε τις
σάρκες μας, τρωγόμαστε με
τον εαυτό μας τον ίδιο, παρα-
μυθιαζόμαστε ότι ΘΑ κάνουμε
το ένα και το άλλο. Λυπάμαι,
αλλά ο χρόνος είναι τώρα.
Όπως λένε, το χθες δε σε θυ-
μάται, το αύριο δε σε ξέρει. Το
μόνο που έχεις είναι τώρα. Αν
η παραμονή μας στον πλα-
νήτη εξαρτιόταν από ένα είδος
εξετάσεων με θέμα την επίμαχη ερώτηση, οι περισσότεροι
θα μέναμε μετεξεταστέοι…

Μακάρι να είμαστε εδώ και του χρόνου και του πα-
ραχρόνου και πολλά ακόμη χρόνια να κουβεντιάζουμε τις
εξελίξεις, να ανταλλάσουμε απόψεις. Όνειρα γλυκά λοιπόν
και του χρόνου…

H CAMERA ZIZANIO με λίγα λόγια

ΗΕυρωπαϊκή Συνάντηση Νεανι-
κής Οπτικοακουστικής Δημιουρ-

γίας – Camera Zizanio ξεκίνησε το
2001 σαν μια πρωτοβουλία του ΝΕ-
ΑΝΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ στα πλαίσια του
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους.

Στην Camera Zizanio παρουσιά-
ζονται και διαγωνίζονται έργα που
έχουν δημιουργήσει παιδιά και νέοι
έως 20 χρόνων. Εκατοντάδες παιδιά
και εκπαιδευτές από την Ελλάδα,

την Ευρώπη  αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο συναντώνται
κάθε χρόνο στον Πύργο της Ηλείας για να παρουσιάσουν
έργα που παρήχθησαν είτε σε κινηματογραφικά εργαστή-
ρια είτε ατομικά, για να ανταλλάξουν ιδέες, να συνεργα-
στούν και να αναπτύξουν κοινή δράση. Σήμερα είναι η
μεγαλύτερη Συνάντηση  οπτικοακουστικής δημιουργίας
των νέων ανθρώπων στην Ευρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πάρετε
αν τηλε φωνήσετε στα γραφεία στην Αθήνα 0030 210
8664470  ή αν γράψετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις
c a m e r a z i z a n i o @ o l y m p i a f e s t i v a l . g r ,
camerazizanio@gmail.com .

Από το φεστιβάλ Νο-
εμβρίου-Δεκεμβρίου  2019
μεταξύ άλλων δείτε στο διαδί-
κτυο   «Το Μαγικό Δάσος της
Αγάπης», Solidarity Now,
από το Κέντρο Προστασίας
Παιδιού και Οικογένειας Φιλο-
ξενίας Προσφύγων Οινοφύτων, Κέντρο Προσφύγων. 
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Star Wars: Episode V
The Empire Strikes Back

(1980)

Σκηνοθεσία: Irvin Kershner
Πρωταγωνιστές: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

10η
Ο πολιτισμός της καταστολής 2019 … 2020

Καταστολή σε όλα τα επίπεδα φαίνεται να είναι το σύν-
θημα και το σχέδιο που εφαρμόζουν τον τελευταίο

καιρό. Καπνίζεις ; Την πάτησες !  Έχεις καφέ που καπνί-
ζουν ; Την πάτησες !  Διαμαρτύρεσαι και κάνεις και πορείες
; Δεν σου αρέσει ο νεοφιλελευθερισμός τους ; Την πάτησες
! Δεν έχεις φιλοκυβερνητικές ειδήσεις να πεις ; Δεν έχεις ει-
δήσεις ! Δεν είσαι ευχαριστημένος από την αύξηση των
ασφαλιστικών εισφορών σου για να παίρνεις την ελάχιστη
σύνταξη ; Είσαι τρελός ! Δεν είσαι υπέρ των φυλακών για
τους μετανάστες και δεν λες ότι οι μετανάστες είναι «λα-
θρομετανάστες»; Δεν ξέρεις τι σου γίνεται ! Δεν έχεις κάτι
καλό να πεις για τον περιφερειάρχη της καρδιάς μας ; Την
πάτησες ! Είσαι συνδικαλιστής και μάλιστα όχι κυβερνητι-
κός ; Είσαι τεμπέλης !  Θέλεις και να λειτουργεί το σωμα-
τείο σου ; Κάνεις κουβέντα για εργασιακά δικαιώματα ;
Είσαι … άνεργος !  Κάνεις κουβέντα για καλύτερη Δημο-
κρατία ; Την πάτησες, μάλλον θα πας και φυλακή ! Νομί-
ζεις ότι η Ιστορία δεν τελείωσε και τα πάντα μπορούν να
ανατραπούν και να αλλάξουν ; Είσαι τρελός ! 

Καταστολή και ακραίος συντηρητισμός εφαρμο-
σμένος από έναν απλό καπνιστή μέχρι … έναν αναρχικό.
Εφαρμόζουν καταστολή από έναν απλό επαγγελματία,
μέχρι το συνδικαλιστικό κίνημα, καταστολή όπου τους
παίρνει ή όπου νομίζουν ότι τους παίρνει. Είναι όμως γα-
τάκια μπροστά στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, στους τραπεζί-
τες (της πλάκας που έχουμε στην Ελλάδα), γατάκια
μπροστά στους «…επενδυτές» και «…εθνοσωτήρες».
Σκληροί στους μετανάστες, γατάκια στους υπεύθυνους
του ΝΑΤΟ. Σκληροί στους ιδιοκτήτες καφετεριών, γατάκια

στον άρχοντα του Πειραιά ή του Βόλου. Σκληροί με τη ΔΕΗ
και τους καταναλωτές της, γατάκια και πάλι με τις τράπε-
ζες ή τις βιομηχανίες που καίνε σκουπίδια. Σκληροί με τον
μικροέμπορο, γατάκια μπροστά στον ιμπεριαλισμό της
Κίνας και τις αυθαιρεσίες της στο λιμάνι. 

Όλα καλά με την καταστροφή του περιβάλλοντος
και της υγείας με το χρυσό της Χαλκιδικής, όλα καλά με
την καταστροφή περιοχών natura για τα βιομηχανικά αιο-
λικά πάρκα … αλλά καταστολή στον απλό καπνιστή, γιατί
ενδιαφέρονται για την υγεία του. 

Ο κατάλογος της καταστολής, δυστυχώς δεν έχει
τέλος και θα δούμε πολλά προσπαθώντας να μας πείσουν
… ότι δεν βλέπουμε καλά. 

Μνημείο καταστολής και υποκρισίας! Κάποια τέ-
τοιου είδους «μνημεία» αξίζουν την καταστροφή τους…
Ξέρουν ότι το 2020 θα είναι η χρονιά των απεργιών, του

αγώνα, του κινήματος και θέ-
λουν με τον «πολιτισμό της
καταστολής» να μας σταμα-
τήσουν. 

Και κλείνουμε … ή μάλ-
λον αρχίζουμε με το τρα-
γούδι «Μικρόκοσμος» σε

στίχους Ναζίμ Χικμέτ, που μελοποίησε ο
Θάνος Μικρούτσικος :«…το πιο εκπλη-
κτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και
πιο μεγάλο, είναι ένας άνθρωπος που τον
μποδίζουν να βαδίζει, είναι ένας άνθρωπος
που τον αλυσοδένουνε.»

Ταινίας μικρού μήκους … προς ολοκλήρωση

Σημειώσεις για το σενάριο : «Αρχές του σχολικού έτους
αποφασίζεται ομόφωνα από κάποιο σύλλογο γονέων

δημοτικού σχολείου να ανεβεί μια θεατρική παράσταση
από τα παιδιά για το τέλος της σχολικής χρονιάς. Η σχε-
τική με το θέμα φιλόλογος και εθελόντρια θεατρολόγος
αποφασίζουν να καλέσουν όσα παιδιά ενδιαφέρονται.
Μετά από διαβούλευση και συζήτηση με τα παιδιά απο-
φασίζουν να ανεβάσουν μια παράσταση σατιρική που τα
παιδιά θα συμμετέχουν και θα γελάσουν. Ήταν μια σάτιρα
διασκευή θεατρικού που αναφέρονταν στον Ηρακλή, τον
μυθικό ήρωα. 

Μόλις μαθαίνει ένα μέλος του συλλόγου και παπ-
πάς ότι η παράσταση είναι σάτιρα και μάλιστα αναφέρεται
στον Ηρακλή και στο δωδεκάθεο(;) αντιδρά ανορθόδοξα.

Μετά από διάφορες πιέσεις που περιλαμβάνουν ακόμα και
απειλές για απόλυση, η θεατρική παράσταση που είχε
αποφασισθεί να ανεβάσουν οι μαθητές ακυρώθηκε.

Η πρόταση να μη λογοκριθεί η σάτιρα και η αρ-
μόδια θεατρολόγος και τα παιδιά να δημιουργήσουν ανε-
νόχλητα δεν πέρασε για μία ψήφο που εξαναγκάσθηκε να
αλλάξει.» 

Το παραπάνω σενάριο μας ενημέρωσαν ότι είναι
εμπνευσμένο από την καθημερινότητα στη
ζωή της Λάρισας του 1920 (ή του 2020;).
Ως ταινία θα είχε κάποιο ενδιαφέρον αλλά
ως πραγματικότητα θα ήταν θλιβερό, αν
όχι εξοργιστικό.     



Ντοκιμαντερ
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Star Wars: Episode IV
A New Hope

(1977)

Σκηνοθεσία: George Lucas
Stars: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

...και αν δεν υπάρ-
χει, γιατί υπάρχει
αυτή η επιθυμία

σε αρκετούς γονείς να δημι-
ουργήσουν για τα παιδία τους
ένα τόσο χονδροειδές ψέμα;

Είναι αυτή η παιδικότητα
που πρέπει να διαφυλάξουμε

για τα παιδία μας. Ένα όμορφο παραμύθι για να έχουν
όμορφα παιδικά χρόνια. Ακόμη όμως και αν βασίζεται σε
σαθρά θεμέλια προσπαθούμε να το υποστηρίξομε με ακόμη
μεγαλύτερα ψέματα όταν οι ερωτήσεις των παιδιών, μας
φέρνουν και πολύ σωστά κάνουνε, σε αδιέξοδο.

Πώς να απαντήσεις στην ερώτηση "πώς θα μπει
στο σπίτι ο Αϊ Βασίλης αφού δεν έχουμε καμινάδα", "πώς θα
μας βρει αφού δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα στο σπίτι μας",
"μα πώς θα προλάβει σε μια μέρα να γυρίσει όλο τον κόσμο".
Η ψυχολογία λέει πως όταν πεις ένα μικρό ψέμα καλό είναι
να το φανερώσεις νωρίς γιατί το ένα μικρό ψέμα μετά το άλλο
θα σε παρασύρουν σαν χιονοστιβάδα. Και όμως συνειδητά
συνεχίσουμε να το υποστηρίζουμε ακόμη και όταν το μικρό
μας παιδί γυρίσει μια μέρα από το σχολείο και μας πει πως
μάλωσε με ένα άλλο παιδάκι που έλεγε πως δεν υπάρχει Αϊ
Βασίλης. 

Τι θα κάνεις τότε. Θα συνεχίσεις το ψέμα μέχρι το
παιδί να το καταλάβει από μόνο του, θα του το πει με κίν-
δυνο να του πληγώσεις την αυτοπεποίθηση; Δεν έχω ιδέα.

Ένα παντός είναι το σίγουρο. Πως κάθε παιδί που
μαθαίνει για την μη ύπαρξη του Αϊ Βασίλη, παίρνει ένα από
τα καλύτερα μαθήματα ζωής. Πως ακόμη και οι γονείς σου
δεν είναι τέλειοι. Από την στιγμή που και αυτοί σου έχουν πει
συνειδητά ψέματα τότε δεν μπορεί να είναι οι μικροί θεοί που
έχεις στο μυαλό σου. Κάνουν λάθη, λένε ψέματα, άρα
μπορώ και πρέπει να τους αμφισβητήσω. Μπορώ να τους
μιλήσω πλέον λίγο διαφορετικά. 

Ένα μάθημα ωριμότητας για το κάθε παιδί. Ένα μά-
θημα που θα ήταν ίσως καλύτερα να διδαχτεί μέσα από τον
διάλογο, την κριτική σκέψη και κατά συνέπεια μέσα από την
αυτογνωσία που αναπόφευκτα θα έρθει για κάθε παιδί.
Νωρίς ή αργά δεν έχει σημασία. 

Θα έπρεπε ο γονέας να είχε μπει σε μια τέτοια δια-
δικασία; Υπάρχει λόγος για κάτι τόσο "κουτό"; Μα γιατί να
του στερήσεις την παιδικότητα τους, ο αντίλογος. Φυσικά και
δεν θέλουμε να τα στερήσουμε την παιδικότητά τους, ούτε
και ο γονιός που βλέπει το παιδί του να ζει σε μια σκηνή κυ-
νηγημένο από τον πόλεμο, ούτε και ο γονιός που δεν έχει
χρήματα για δώρα, θέλει κάτι τέτοιο. 

Όλοι θέλουμε το καλύτερο για τα παιδία μας, αλλά
πάνω από όλα πρέπει να τους βοηθήσουμε
να κατανοήσουν  την κοινωνία στην οποία
μεγαλώνουν, όχι όμως μέσα από τον σάκο
του Αϊ Βασίλη αλλά μέσα από την ίδια την
πραγματικότητα όσο δύσκολη και αν είναι.

Υπάρχει τελικά ο Αϊ Βασίλης;

«Ασκός του Αιόλου»

Έτος παραγωγής: (2016) ,
Σκηνοθεσία: Νασίμ Αλα-

τράς ,  Διάρκεια: 83’

Ο«Ασκός του Αιόλου»
είναι ένα ντοκιμαντέρ

που ερευνά το θέμα της Αι-
ολικής ενέργειας στην Ελλάδα. και δίνει πληροφορίες στον
μη μυημένο θεατή για τις ανεμογεννήτριες, τη λειτουργία
τους και το ρόλο τους σε αυτό που ονομάζουμε «Πράσινη
Ανάπτυξη».
Η παρουσία πολυάριθμων ανεμογεννητριών που φυτεύο-
νται αλόγιστα στο όνομα της «πράσινης  ενέργειας» σε
ανεκτίμητες περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελ-
λάδας αποτέλεσε το έναυσμα για μια έρευνα που κράτησε
σχεδόν δυόμισι χρόνια. Το ντοκιμαντέρ φέρνει στην επι-
φάνεια τις πραγματικές περιβαλλοντικές, οικονομικές και

κοινωνικές συνέπειες της εφαρμογής αυτής της πολιτικής
και τις «παρενέργειες» τον αποκαλούμενων «στρατηγικών
επενδύσεων» που επιδοτούνται αδρά από κάθε περιφε-
ρειάρχη και βέβαια και από την περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Ο Ασκός του Αιόλου εστιάζει στους αγώνες που κάνουν οι
τοπικές κοινωνίες για να αποτρέψουν τη μετατροπή του
οικοσυστήματος που τις περιβάλει σε βιομηχανικές πε-
ριοχές και ερευνά τις διαδρομές του χρήματος από τα πο-
λιτικά γραφεία μέχρι τις κορυφές των βουνών. Το
ντοκυμαντέρ έχει στόχο να φωτίσει το μέγεθος της εμπλο-
κής εθνικών και πολυεθνικών εταιριών καθώς και του πο-
λιτικού συστήματος της χώρας στην
«Πράσινη Ανάπτυξη», να δώσει στοιχεία
για το τί είναι η Αιολική Ενέργεια και
ποιος είναι ο περιβαλλοντικός, οικονομι-
κός και πολιτικός ρόλος στις τοπικές κοι-
νωνίες.



Θα δούμε πολλές ταινίες για αρχή
του έτους. Ταινίες στο Χατζηγιάννειο από την
Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας, ταινίες στην
Πινακοθήκη από "Το Σινεμά των Εικαστικών",
ταινίες στην Ιατρική από την κινηματογραφική
ομάδα φοιτητών ιατρικής-βιοχημείας, ταινίες
στο στέκι paratodas και βέβαια θα δούμε και
το "Ευτυχία" του Άγγελου Φραντζή για την Ευ-
τυχία Παπαγιαννοπούλου και περιμένοντας το
"Μουσικότροπο" στο Ωδείο.

Θεόφιλος

Στο 12ο Διεθνές Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου
Λάρισας στις 16-22 Μαρτίου
2020,  θα δούμε πολλά !
Καλή δύναμη και καλή επι-
τυχία στην οργανωτική επι-
τροπή και τους εθελοντές
που ήδη εργάζονται εντα-
τικά ! 

Θεόφιλος

Κάπου έπεσε και η
πρόταση να προσευχηθούμε
ομαδικά για τις φωτιές στην Αυ-
στραλία. Είναι επιστημονικά
αποδεδειγμένο πως έτσι σβή-
νονται οι φωτιές. Μήπως να το
κάνουμε και για μερικά ακόμη;
Έχω μια μικρή λίστα να στείλω.

elessar

Ο
Πάπας έδειρε μια πιστή γιατί

τον έπρηξε...εκεί μακριά στην Ρώμη.
Και εδώ στην Λάρισα ένας δικός μας

παπάς έδειρε μια πιστή γιατί ζήτησε και δεύ-
τερο αντίδωρο. Ο Πάπας ζήτησε συγ-

γνώμη, ο δικός μας ακόμη το
σκέπτεται. 

elessar

«Μ’
αρέσουν οι γυναίκες

με μεγάλα στήθια, για μένα
όλα τ’ άλλα είναι κολοκύθια».

Και για μας Νικόλα, όλα τα άλλα
κολοκύθια είναι (γεια σου Καρ-
βέλα με τα ωραία σου. Όλοι οι

άντρες είναι μαζί σου).
ΔιάτοRος

«Η ΣΤΕΛΛΑ ΜΕ ΤΑ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ», του Ιάκωβου
Καμπανέλλη, από το Θεσσαλικό
Θέατρο … μια παράσταση που
δεν πρέπει να χάσει κανείς ! Ο
Ηρακλής Τζαφέτας στα καλύτερά
του.

Θεόφιλος  

Μην
χάσουμε την τελευταία

αποκλειστική είδηση από το
ΣΚΑΙ : «Για τις πυρκαγιές και την
οικολογική καταστροφή στην Αυ-

στραλία υπεύθυνος είναι ο Τσί-
πρας»

Θεόφιλος

Τρομερός ο Βασίλης Καρμί-
ρης στη θεατρική παράσταση ‘’Η απο-
λογία ενός ερωτευμένου φασίστα’’ σε
σκηνοθεσία του Ανδρέα Ανδρεόπουλου
στο ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ. Το έργο, βασι-
σμένο στο θεατρικό μονόλογο του Νίκου
Κούνδουρου ‘’Η απολογία του Θεόφιλου
Τσάφου’’, κατέπληξε το κοινό στις λίγες
παραστάσεις του Νοεμβρίου στην
πόλη,. Πολλοί ζητούν από το Βασίλη να
τον ξαναδούν στο ρόλο σύντομα. 

Θεόφιλος 

Αλλαγή χρόνου
στο Φρούριο με τους
«Μπλε» με frond woman
την Τζόρτζια, την καλύ-
τερη γυναικεία ροκ φωνή
της Ελλάδος.

ΔιάτοRος

Στο Χονγκ Κονγκ οι νέοι
αποφάσισαν να γιορτάσουν την
αλλαγή του χρόνου στην πλατεία
των διαδηλώσεων για ένα καλύ-
τερο μέλλον για όλους. Αγνοώ-
ντας την αστυνομική παρουσία
ευχήθηκαν για μια καλύτερη ζωή
που κανένας Αϊ Βασίλης δεν μπο-
ρεί να τους φέρει. 

elessar


