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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
cineparmenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
Μικρός Κόσμος

(Μανδηλαρά 5Α)
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)
Local Comics Shop

(Τζαβέλα & Ηπείρου)

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».

F9: The Fast Saga (2021)
Σκηνοθεσία: Justin Lin

Ηθοποιοί: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brew-
ster, Tyrese Gibson

The Ice Road (2021)
Σκηνοθεσία: Jonathan Hensleigh

Ηθοποιοί: Liam Neeson, Marcus Thomas, Laurence
Fishburne, Amber Midthunder

The Boss Baby: Family Business (2021)
Σκηνοθεσία: Tom McGrath

Ηθοποιοί: Alec Baldwin, James Marsden, Amy Sedaris,
Ariana Greenblatt

Black Widow (2021)
Σκηνοθεσία: Cate Shortland

Ηθοποιοί: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David
Harbour, Rachel Weisz

Space Jam: A New Legacy (2021)
Σκηνοθεσία: Malcolm D. Lee

Ηθοποιοί: LeBron James, Zendaya, Don Cheadle,
Sonequa Martin-Green

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Κούλης Στολίγκας
• Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου Κιλελέρ
• Θερινός Κινηματογράφος “Μπαρμπής Βοζαλής” 2021
• Τα καλυτέρα μας… τηλεοπτικά χρόνια!
• “Do not go gentle”
• Ντοκυμαντέρ …  που πρέπει να δούμε όλοι
• Σσυλλογική εμπειρία του covid-19
• Ας κρατήσουν οι χοροί
• Σοφία Δαρτζάλη    « Έχεις λίγο χρόνο ; » 
• Pint of Science - online
• “Ο,τι θυμάμαι, χαίρομαι” από το Θεσσαλικό Θέατρο
• THEOFANIDIS
• Bruce  Springsteen -- Dancing In The Dark
• 3.3.3. ή  Σεισμός – Λάρισα 03.03.21
• Ένα … ωραίο 5μηνο
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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

"Digger"
Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Τζώρτζη Γρηγοράκη είναι χτισμένη σε δύο θε-

ματικές βάσεις. Από τη μια υπάρχει η σχέση ενός πατέρα και του γιου του, που επιχει-
ρούν να βρουν κοινό σημείο επαφής ώστε να  ξαναπιάσουν το νήμα της σχέσης που είχε
διακοπεί πριν από αρκετά χρόνια κι από την άλλη  υπάρχει ένας κοινωνικοπολιτικός
σχολιασμός γύρω από τη δράση μιας βιομηχανικής εταιρείας που επεκτείνεται επιθε-
τικά διαταράσσοντας την άγρια φύση και απειλώντας τους πρωταγωνιστές. 
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Κούλης Στολίγκας

ΟΚούλης Στολίγκας, με πραγμα-
τικό όνομα Ιωάννης Σίσκος,

ήταν ένας πολύ αγαπητός ηθοποιός
του θεάτρου και του κινηματογρά-
φου. Με χαρακτηριστική παρουσία
και πηγαίο χιούμορ, διακρίθηκε ιδι-
αίτερα στην οπερέτα, στην επιθεώ-
ρηση και στις κινηματογραφικές
κωμωδίες. 

Γεννήθηκε το 1909 στη Δράμα
και μαθητής ακόμα, ακολούθησε ένα

περιοδεύοντα θίασο οπερέτας. Μετά τη στρατιωτική του
θητεία ήρθε στην Αθήνα οριστικά και ασχολήθηκε με το
θέατρο, παίζοντας αρχικά σε οπερέτες, με πρώτη εμφά-
νιση του το 1939 στην οπερέτα του Φράντς Λέχαρ «Η Εύ-
θυμη Χήρα». Από τότε, συνέχισε να παίζει σε θιάσους
οπερέτας αλλά σιγά-σιγά άρχισε να στρέφεται και στην
επιθεώρηση. Το 1942 συγκρότησε θίασο με τον Νίκο
Σταυρίδη. Μέχρι το 1955 έπαιζε σε παραστάσεις επιθεώ-
ρησης αλλά και οπερέτας. 

Στην καριέρα του δημιούργησε αρκετές φορές
δικό του θίασο και έγινε συνθιασάρχης με εκλεκτούς ηθο-
ποιούς. Συνεργάστηκε με τον Βασίλη Λογοθετίδη, τις
αδελφές Καλουτά, την Καλή Καλό, τον Τάκη Μηλιάδη, τον
Κώστα Χατζηχρήστο και την Ντιριντάουα κ.α. Στο θέατρο
πρόζας έπαιξε λίγες φορές με σημαντικότερες συμμετο-
χές του στο έργο του Σαίξπηρ «Όνειρο Θερινής Νύκτας»
με το θίασο του Νίκου Χατζίσκου το 1956 και στη «Δικη-
γορίνα» με το θίασο του Δημήτρη Μυράτ το 1958. 

Πρώτη ουσιαστική εμφάνισή του στον κινηματο-
γράφο ήταν το 1946 στην ταινία της Φίνος Φιλμ «Πρό-
σωπα Λησμονημένα». Από τότε και μέχρι το τέλος της
καριέρας του έπαιξε σε περισσότερες από 50 ταινίες μέσα
από τις οποίες αγαπήθηκε από το κοινό. 

Τελευταία εμφάνιση του στο  θέατρο ήταν το 1979
στην επιθεώρηση του Νίκου Αθερινού «Κουπόνια και
μονά-ζυγά», και στον κινηματογράφο το 1982 στην  κω-

μωδία του Κώστα Καραγιάννη «Παπασούζας Φαντομάς».
Έχει συμμετάσχει και σε τρεις τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ.

http://finosfilm.com
Κούλης Στολίγκας - μερική φιλμογραφία : 
Εκείνες που δεν πρέπει ν’ αγαπούν (1951),  Οι παπατζή-
δες (1954), 3 τρελλοί ντετέκτιβς (1957), Η φτώχεια θέλει
καλοπέραση (1958), Μια ζωή την έχουμε! (1958), Χαρού-
μενοι αλήτες (1958), Η μουσίτσα (1959), Σουσουράδα
(1960), Έξω οι κλέφτες (1961),  Βασιλιάς της γκάφας
(1962), Ο εμίρης και ο κακομοίρης (1964), Ου κλέψεις
(1965), Το ρομάντσο μιας καμαριέρας (1965), Εισπρά-
κτωρ 007 (1966), Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση (1966),
Ο ανακατωσούρας (1967), Ο φαλακρός μαθητής (1979),
Βέγγος ο τρελλός καμικάζι (1980)

Ένα σύγχρονο «αστέρι της κωμωδίας» … χάθηκε !

Κάποτε οι γονείς δεν ήθελαν να γίνουν τα παιδιά
τους ηθοποιοί, ακόμα και αν ήταν ολοφάνερο το αστείο
παρουσιαστικό και είχαν έμφυτη την υποκριτική ικανότητα.
Ακόμα κι αν το παιδί φαίνονταν ότι θα ξεπερνούσε σε
γέλιο τον Στολίγκα, εκείνοι ήθελαν να τον δουν πολιτικό,
υπουργό (το λιγότερο), ακόμα και πρωθυπουργό (αν του
κάτσει…). 

Το σίγουρο κωμικό αστέρι του ελληνικού κινημα-
τογράφου δεν μπορούσε να αντισταθεί (αν και από μωρό
στην … αντίσταση). Ακολουθήσει τη μοίρα που του έγρα-
ψαν άλλοι. Η οικογένεια και οι συγκυρίες (βλέπε διαπλοκή
και ΜΜΕ) τον έφτασαν εκεί που ήθελαν. Εκείνος ποτέ δεν
ξέχασε. 

Μίσησε το αντικείμενο του χαμένου πάθους. Μί-
σησε το πεπρωμένου που η φύση του έταξε κι εκείνος δεν
άγγιξε. Αφού δεν έγινε ο καλύτερος κωμι-
κός ηθοποιός της γενιάς του, αποφάσισε
να καταστρέψει τα θέατρα και τους ηθο-
ποιούς με όποιο τρόπο μπορούσε. Η ευ-
καιρία δεν άργησε.  

Αφιέρωμα
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"Ντίλαν"
Η πρώτη του εμφάνιση στο σινεμά είναι το 1967 όταν ο ντοκιμαντερίστας Ντον Α. Πε-

νεμπέικερ τον ακολουθεί στην βρετανική περιοδεία του τον προηγούμενο χρόνο και το
υλικό αποτυπώνεται χωρίς τάση αγιοποίησης στο "Don’t Look Back" (1967) όπου μεταξύ
άλλων γινόμαστε μάρτυρες των τσακωμών του με την Τζόαν Μπαέζ και τον Ντόνοβαν.
Εδώ υπάρχει και η περίφημη σκηνή με τον Ντίλαν να αλλάζει τις κάρτες με λέξεις από
τους στίχους του τραγουδιού «Subterranean Homesick Blues» στη μέση ενός δρόμου
ενώ ανακαλύπτουμε και το τσαμπουκαλίστικο ύφος του στις διαπραγματεύσεις με δια-
φημιστές και τηλεοπτικούς παραγωγούς.
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Θερινός Κινηματογράφος “Μπαρμπής Βοζαλής” 2021
Από Δευτέρα 12 Ιουλίου έως Σάββατο

17 Ιουλίου
ώρα προβολής 22.00

Ο Άνθρωπος που Πούλησε το
Δέρμα του

Δραματική 2020, Διάρκεια: 104΄
Τυνησιακή ταινία, σκηνοθεσία

Κάουτερ Μπεν Χάνια, με τους: Γιάχια
Μαχάινι, Ντία Λέαν, Κουν Ντε Μπάου,

Μόνικα Μπελούτσι.

Από Δευτέρα 19 Ιουλίου έως Σάβ-
βατο 24 Ιουλίου

ώρα προβολής 22.00
Nomadland

Δραματική 2020, Διάρκεια: 107 ‘
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία

Κλόι Ζάο, με τους: Φράνσις Μακ
Ντόρμαντ, Ντέιβιντ Στράδερν, Λίντα

Μέι, Σαρλίν Σουόνκι, Μπομπ Γουέλς.

Κινηματογραφική Λέσχη Δήμου ΚιλελέρΣινεμά
Χώρος: Νηπιαγωγείο Νίκαιας
Ώρα έναρξης προβολών: 21:30
Είσοδος ελεύθερη.

1) 30/06    "Ολοκαίνουργια Διαθήκη" (Σε συνεργασία
με το Γαλλικό Ινστιτούτο)

(Βέλγιο, Γαλλία,2015,  Ζακό Βαν Ντορμέλ, 113΄)
Σουρεαλιστική κωμωδία όπου ο Θεός παρουσιάζεται σαν
ένα υπαρκτό, καθημερινό πρόσωπο με οικογενειακά προ-
βλήματα που ζει στις βαρετές Βρυξέλλες. Επίσημη συμ-
μετοχή στο Φεστιβάλ Καννών 2015, βραβείο κοινού στο
Διεθνές Φεστιβάλ Νορβηγίας.

2)  07/07      "1968"                                     
(Ελλάδα, 2018, Τάσος Μπουλμέτης, 94’) 

Το 1968 ήταν η χρονιά όπου η αναπάντεχη νίκη μιας ομά-
δας με ψυχή ανακήρυξε για πρώτη φορά στην ιστορία του
ελληνικού αθλητισμού την Ελλάδα κυπελλούχο Ευρώπης
στο μπάσκετ. Μια νοσταλγική επιστροφή στην Ελλάδα του
1968, μια ταινία πάνω στην εθνική μνήμη και την αξία της
συλλογικής προσπάθειας.

3) 14/07     "Ραντεβού στο Belle Epoque"  
(Γαλλία, 2019,  Νικολά Μπεντός, 115΄)

Δραματική κομεντί  που ψηλαφεί την ανάγκη των ανθρώ-
πων κάποιας ηλικίας να επιστρέφουν νοσταλγικά στην
ασφάλεια του παρελθόντος και  των αγαπημένων ανα-
μνήσεων  για να μπορέσουν να κάνουν μια καινούργια
αρχή.

4) 21/07     "Πλαγίως"
(ΗΠΑ, 2004, Αλεξάντερ  Πέιν, 124’)  

Ένας επίδοξος συγγραφέας και λάτρης του κρασιού, και
ένας ημιαποτυχημένος ηθοποιός που παντρεύεται σε
λίγες μέρες, ξεκινούν για κρασοκατάνυξη στους αμπελώ-
νες της Σάντα Μπάρμπαρα. Βραβείο Όσκαρ σεναρίου.

5) 28/07     "Καλωσήρθατε στο Νότο"      
(Ιταλία, 2010,  Λούκα Μινιέρο, 102’) 

Ξεκαρδιστική ιταλική κωμωδία που σατιρίζει κοινωνικά θέ-
ματα και αξίες, τονίζοντας τις διαφορές μεταξύ Βορρά και
Νότου.

6) 25/08     "Γλυκιά Πατρίδα"                      
(Αυστραλία, 2017, Γ. Θόρντον, 113΄) 

Βασισμένο σε αληθινή ιστορία, το έργο είναι ένα μοντέρνο,
απόλυτα επίκαιρο γουέστερν που σκιαγραφεί την κατα-
πιεστική και βίαιη συμπεριφορά ενός λευκού έναντι ενός
Αβορίγινου στην Αυστραλία του 1920. Βραβεία στα φε-
στιβάλ Βενετίας και Τορόντο.

7)  01/09      "Ένα τραγούδι για το ηλιοβασίλεμα" 
(Αγγλία, 2015, Τ. Ντέιβις, 135΄) 

Ενώ ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος πλησιάζει, η Κρις, παρά
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τον σκληρό και αυ-
ταρχικό πατέρα της, επιλέγει να παραμείνει στη γη της
Σκοτίας και να αντλήσει από αυτήν κουράγιο και δύναμη.
Επίσημη συμμετοχή στα Φεστιβάλ του
Σαν Σεμπαστιάν, του Τορόντο και του
Λονδίνου. 

https://www.facebook.com/Κινηματο-
γραφική-Λέσχη-Δήμου-Κιλελέρ
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"Κάννες"
Στις 18 Μαΐου 1968 οργισμένοι επώνυμοι κινηματογραφιστές σαν τους Μίλος Φόρ-

μαν, Φρανσουά Τριφό, Ζαν Λικ Γκοντάρ, Κλοντ Σαμπρόλ ορμάνε στη σκηνή του Palais
που ετοιμάζεται να προβάλει την ταινία «Pepermint Frappe» του Κάρλος Σάουρα και
μαζί με τον ίδιο το σκηνοθέτη απαιτούν να μην προβληθεί η ταινία του. Ο λόγος φυσικά
είχε να κάνει με τον Μάη του ’68, την κορύφωση των ταραχών σε όλη την Γαλλία που
ξεκίνησαν με την εξέγερση μαθητών και φοιτητών πριν ακολουθήσουν στην πλειοψηφία
τους τα εργατικά συνδικάτα- παρά την αμήχανη αν όχι αντίθετη ως προς τις κινητοποι-
ήσεις αυτές στάση της ηγεσίας του κομμουνιστικού κόμματος- εκφράζοντας με αυτό τον
τρόπο τις αντιρρήσεις τους για την πολιτική της συντηρητικής κυβέρνησης Ντε Γκωλ. 
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Από Δευτέρα 26 Ιουλίου έως Σάββατο
31 Ιουλίου

ώρα προβολής 22.00
Μια Βροχερή Μέρα στη Νέα Υόρκη
Ρομαντική Κομεντί 2019, Διάρκεια: 92′

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία
Γούντι Άλεν,με τους: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ελ

Φάνινγκ, Λιβ Σράιμπερ, Σελένα Γκό-
μεζ.

Από Δευτέρα 2 Αυγούστου έως Σάβ-
βατο 7 Αυγούστου

ώρα προβολής 22.00
Άντε Γεια Δήμαρχε!

Κωμωδία 2019, Διάρκεια: 100′
Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία

Άσλερ Αλτούνα και Τέλμο Εσνάλ, με
τους: Έλενα Ιρουρέτα, Ιμπάν Γκά-
ρατε, Μικέλ Λασκουρέιν, Πάκο Σα-

γκαρζαζού, Άν Γκαμπαρέιν.

Από Δευτέρα 9 Αυγούστου έως Παρα-
σκευή 14 Αυγούστου
ώρα προβολής 22.00

Ο Πατέρας
Δραματική 2020, Διάρκεια: 97′

Αγγλική ταινία, σκηνοθεσία Φλο-
ριάν Ζελέρ,με τους: Άντονι Χόπκινς,

Ολίβια Κόλαμν, Μαρκ Γκάτις,  Ιμοτζέν
Πουτς, Ρούφους Σίγουελ, Ολίβια Γουί-

λιαμς.

Από Δευτέρα 23 Αυγούστου έως Πέ-
μπτη 26 Αυγούστου

ώρα προβολής 21.30
Ηρωικά Χαμένοι

Δραματική κομεντί 2019, Διάρκεια:
116′

Αργεντινο-ισπανική ταινία,
σκηνοθεσία Σεμπαστιάν Μπορεν-
ζτάιν, με τους: Ρικάρντο Νταρίν,

Λουίς Μπραντόνι, Ρίτα Κορτέζε, Βε-
ρόνικα Λίνας.

Από Δευτέρα 30 Αυγούστου έως Πα-
ρασκευή 3 Σεπτεμβρίου
ώρα προβολής 21.30

Άσπρο Πάτο
Δραματική Κομεντί 2020, Διάρκεια:

117′
Δανέζικη ταινία, σκηνοθεσία

Τόμας Βίντερμπεργκ, με τους: Μαντς
Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μά-
γκνους Μίλαγκ, Λαρς Ρανθε, Μαρία

Μποναβί.

Από Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου έως Σάβ-
βατο 11 Σεπτεμβρίου
ώρα προβολής 21.30

Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα
Δραματική 2018, Διάρκεια: 100 ‘

Μεξικανο-ισπανική ταινία, σκηνο-
θεσία Φερνάντα Βαλαντές, με τους:
Μερσέντες Ερνάντες, Νταβίντ Ιγιέ-

σκας, Χουάν, Χεσούς Βαρέλα.

Από Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου έως  Πα-
ρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

ώρα προβολής 21.30
Στα Μαχαίρια

Μυστηρίου 2019, Διάρκεια: 130′
Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία

Ράιαν Τζόνσον με τους: Ντάνιελ Κρεγκ,
Κρις Έβανς, Άνα ντε Άρμας, Τζέιμι Λι

Κέρτις, Τόνι Κολέτ.

Θερινός Κινηματογράφος “Μπαρμπής Βοζαλής” 2021Σινεμά
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"Θανάσης"
Ο πρώτος του ρόλος στην «Μαγική πόλη» είναι αυτή του πλανόδιου πωλητή λεμο-

νιών στη λαχαναγορά που προσπαθεί να σώσει το φορτηγάκι του από τους δανειστές.
Ένας βιοπαλαιστής με το πραγματικό του όνομα («Θανάση» τον φωνάζουν όλοι) που ζει
στο Δουργούτι, μια φτωχοσυνοικία της Αθήνας και συχνάζει με την παρέα του – ο πρω-
ταγωνιστής Γιώργος Φούντας είναι ο κολλητός του- στο «Magic city» ένα χώρο λαϊκής ψυ-
χαγωγίας στο κέντρο της Αθήνας, «ένα κομμάτι της Αμερικής στην καρδιά της Αθήνας, της
τελευταίας λέξης του πολιτισμού», όπως μας ενημερώσει ο εκφωνητής του φιλμ. Από την
πρώτη κιόλας ταινία του ο Βέγγος υποδύεται τον εαυτό του. Είναι ο αντιήρωας που θα
προσπαθήσει να αλλάξει την μοίρα του με μοναδικά του όπλα την πίστη του στην καλο-
σύνη και την αεικίνητη, εύθυμη αύρα του να τον συνοδεύει ακόμη και στις χειρότερες των
περιστάσεων. 
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Τα καλυτέρα μας… τηλεοπτικά χρόνια!

Μια καινούρια εποχή
στα τηλεοπτικά δεδο-

μένα αρχίζει. Ο λόγος για
τη σειρά της Ερτ1 «Τα κα-
λύτερά μας χρόνια». Και
εκεί που σκέφτεσαι ότι το
τηλεοπτικό πρόγραμμα
είναι κατάμεστο από ριά-
λιτι, καθημερινές σαπου-
νόπερες και εκπομπές

ανάδειξης ταλέντων αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να υπάρξει
σκηνοθεσία υψηλού επιπέδου, προσεγμένο με ιστορικές ανα-
φορές σενάριο, σκηνογραφία και ενδυματολογία με άρωμα
εποχής και παλιοί αλλά και νέοι ηθοποιοί που ερμηνεύουν
αισθανόμενοι κάθε τους ατάκα. 

Τι να πει κανείς γι’ αυτό το τηλεοπτικό διαμαντάκι
που έκανε πρεμιέρα στην Ερτ1 τον περασμένο Οκτώβρη.
Χρόνος δράσης η Ελλάδα τέλη της δεκαετίας του ΄60 και
αρχές του ΄70 με επίκεντρο την πολιτική κατάσταση της πε-
ριόδου: δικτατορία. Χώρος μία μικρή γειτονιά της Αθήνας.
Πρωταγωνιστές η μεσοαστική οικογένεια Αντωνόπουλοι, ο
Στέλιος, η Μαίρη (Μελέτης Ηλίας και Κατερίνα Παπουτσάκη)
τα δύο ενήλικά τους παιδιά, Ελπίδα και Αντώνης (Εριφύλη
Κιτσόγλου και Δημήτρης Καπουράνης), η γιαγιά Ερμιόνη
(Υβόννη Μαλτέζου) και ο μικρός γιος της οικογένειας, Άγγε-
λος (Μανώλης Γκίνης) που αποτελεί και τον αφηγητή της
ιστορίας σε προχωρημένη ηλικία μέσα από τη φωνή του Βα-
σίλη Χαραλαμπόπουλου. 

Όλα ξεκινούν όταν οι γονείςφέρουν στο σπίτι μία
ασπρόμαυρη τηλεόραση. Το αρχείο της ΕΡΤ αξιοποιείται σε
κάθε επεισόδιο και οι θεατές έχουν την ευκαιρία να ενημε-
ρωθούν μέσα από ρεαλιστική οπτική για τα γεγονότα της πε-
ριόδου. Οι σεναριογράφοι Νίκος Απειρανθίτης και Κατερίνα
Μπέη ξέρουν τον τρόπο να μας μεταφέρουν σε εκείνα τα χρό-
νια αναδύοντας αξίες: τον θεσμό της οικογένειας, τον κόπο
του μεροκάματου, τις ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις μέσα
από τη γειτονιά, ανθρώπους που τάσσονται πειθήνια στο
όραμα της εποχής, κρυφούς και φανερούς αντιφρονούντες,
τα όνειρα της αλλαγής, τα ιδανικά για έναν καλύτερο, ελεύ-
θερο και δημοκρατικά σκεπτόμενο κόσμο. Ένα έργο - αφύ-
πνιση για το πόσο άλλαξαν αλλά και το πόσο ίδια - καλώς ή
κακώς - μένουν κάποια πράγματα μέσα από τη σκηνοθετική
μαεστρία της Όλγας Μαλέα.

Το τραγούδι της σειράς σε μουσική Γιάννη Χριστο-
δουλόπουλου ερμηνεύουν οι Ελπίδα, Δάκης και Κατερίνα
Παπουτσάκη. Η σειρά θα συνεχιστεί και την ερχόμενη τηλε-
οπτική σεζόν ενώ, το 58ο επεισόδιο της φετινής έκλεισε με
τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. 

Ένα τηλεοπτικό προϊόν ούτε αμιγώς κωμωδία, ούτε
δράμα. Μία ιστορία για να μαθαίνουν οι μικροί και να μην ξε-
χνούν οι μεγάλοι. Πάντως είναι από εκείνες
τις στιγμές που λες ότι η τηλεόραση αν
θέλει…με ταλέντο, μεράκι και σωστή δουλειά
μπορεί να είναι στα καλύτερά της!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Τηλεόραση

“Do not go gentle”

Με την εκπληκτική φωνή του Michael
Caine, στην ταινία “Interstellar’, το

ποίημα του Dylan Thomas «λέει» σε ένα
γερασμένο πολιτισμό, πως πρέπει να συ-
νεχίσει να παλευεί. Αν και η πιθανότητες
δεν είναι με το μέρος του και η πραγματι-
κότητα δείχνει ένα αύριο χωρίς μέλλον, με

οργή και δύναμη πρέπει να παλέυουμε συνεχώς.
Αγώνας,προσωπικός, κοινωνικός, πολιτικός, «against the
dying of the light».

Do not go gentle into that good night,
“Μην πηγαίνεις ήσυχα σε εκείνη την όμορφη νύχτα”

Old age should burn and rave at close of day
“Τα γηρατειά πρέπει να καίγονται ουρλίαζοντας στο τέλος

της ημέρας”

Rage, rage against the dying of the light.
“Οργή, οργή ενάντια στο θάνατο του φωτός”

Though wise men at their end know dark is right,
“Αν και οι σοφοί στο τέλος γνωρίζουν ότι το σκοτάδι είναι το

σωστό”

Because their words had forked no lightning they
“Επειδή τα λόγια τους δεν έχουν πάντα δίκιο”

Do not go gentle into that good night.
“Μην πηγαίνεις ήσυχα σε εκείνη την όμορφη

νύχτα”

Rage, rage against the dying of the light.”
“Οργή, οργή ενάντια στο θάνατο του φωτός”
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"Nomadland"
Στην απονομή του όσκαρ καλύτερης ταινίας η Μακ Ντόρμαντ που είναι συμπαρα-

γωγός του «Nomadland» όταν παρέλαβε το χρυσό αγαλματίδιο έβγαλε την κραυγή λύκου
αναγκάζοντας τους υπόλοιπους συντελεστές της ταινίας να την χειροκροτήσουν εμφανώς
συγκινημένοι. Αυτό που ήξεραν εκείνοι και αγνοούσαμε όλοι οι υπόλοιποι, ήταν πως η
κραυγή αυτή «ήταν ένας φόρος τιμής στον ηχολήπτη μας, τον «Λύκο» (σ.σ. o 36χρονος
Μάικ Γουλφ Σνάιντερ που έφυγε από την ζωή πριν από ένα μήνα) που δεν είναι σήμερα
μαζί μας παρά μόνο στο In Memoriam αφιέρωμα» όπως εξήγησε η Κλόι Ζάο.
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Ντοκυμαντέρ …  που πρέπει να δούμε όλοι

Παιδί της φύσης / Child of Nature
(ΗΠΑ - Βραζιλία, 2020)

Σκηνοθεσία: Μάρκους Νεγράου / Marcos Negrão.
Έγχρωμο, 85΄

Ο κόσμος μπορεί να γίνει ένα αφι-
λόξενο μέρος – και ειδικότερα για τα
παιδιά, που είναι τα μεγαλύτερα θύ-
ματα του πολέμου, της φτώχειας, της
πείνας και της κακοποίησης. Ωστόσο,
τα παιδιά έχουν μεγάλη αντοχή και
πολλά από αυτά μετατρέπουν τις
επώδυνες εμπειρίες τους σε έναυσμα
για ένα νέο ξεκίνημα. Μέσα από την
αφήγηση ενός νεαρού δημοσιογρά-
φου από την Ινδία, η ταινία ακολουθεί
τη διαδρομή παιδιών από την Κένυα,

τις Φιλιππίνες, τη Συρία και τον Καναδά, τα οποία, παρά τις
αντιξοότητες, φέρνουν την αλλαγή στη ζωή τους και στις κοι-
νότητές τους. Ένα επικό ταξίδι θάρρους, ελπίδας και γεν-
ναιοδωρίας, που θα συνεπάρει το μυαλό και θα αγγίξει την
καρδιά.

Κλιματική έξοδος / Climate Exodus (Ισπανία, 2020)
Σκηνοθεσία: Νταβίντ Μπαούτε / David Baute.

Έγχρωμη, 63΄
Η τραγωδία τριών γυναικών

που έχασαν τα πάντα εξαιτίας της κλι-
ματικής αλλαγής και τώρα αναγκάζο-
νται να μεταναστεύσουν για να
ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Η μια τους
παλεύει καθημερινά να βρει τα τελευ-
ταία αποθέματα νερού για να επιβιώ-
σει στην Τουρκάνα της Κένυας, όπου
έχει σταματήσει να βρέχει. Η δεύτερη
έχασε μια ολόκληρη σοδειά στην Γκο-
ραμάρα της Ινδίας, εξαιτίας της ανό-
δου της στάθμης της θάλασσας. Τυφώνες και θεομηνίες
μαστίζουν τον Άγιο Μαρτίνο της Καραϊβικής, όπου μια τρίτη
γυναίκα έχει μείνει άστεγη, ενώ οι γείτονές της έχουν χάσει
τη ζωή τους. Μια συγκλονιστική σύνθεση για την άρρηκτη
σχέση ανάμεσα στη φύση και στον πολιτισμό.

Σημείωση : Τα ντοκιμαντέρ, προβλήθηκαν
στην online πλατφόρμα του 23ο Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (online.film-
festival.gr)  (βλέπε  … www.filmfestival.gr)

Ντοκιμαντερ

Ψηφιδωτό μικρών αφηγήσεων διηγήματος, ποίησης και κόμικς που
καταγράφει τη συλλογική εμπειρία του covid-19.  

Εκδόσεις :  RED N’  NOIR  ,  
Χρονολογία έκδοσης: Ιούνιος 2021  ,
Αριθμός σελίδων: 480
Συγγραφέας: Συλλογικό

Ανακοίνωση RED N’ NOIR

Κατά την διάρκεια του πρώτου λο-
κντάουν (23 Μαρτίου 2020 – 4

Μαΐου 2020) στην προσπάθεια μας
για μια αρχική και δειγματοληπτική
καταγραφή της συλλογικής εμπειρίας
του covid-19 και των πολυεπίπεδων
επιπτώσεων του διοργάνωσαμε το

#covid19_sudden_fiction_contest.
Σκοπός δεν ήταν να παραχθούν ούτε να εκδοθούν αρι-
στουργήματα παρότι πιστεύουμε ότι κάποιες συμμετοχές
έχουν πολύ μεγάλη λογοτεχνική αξία.
Σκοπός ήταν να δημιουργηθεί ένα ψηφιδωτό μικρών αφη-
γήσεων διηγήματος, ποίησης και κόμικς. Μια σύνθεση που
θα μπορεί να περιγράψει την συλλογική εμπειρία των συ-

νολικών, κυρίως κοινωνικών και πολιτικών, επιπτώσεων σε
παρόντα χρόνο. Ένα σημείο αναφοράς στο οποίο θα μπο-
ρεί να ανατρέχει κανείς στο μέλλον για να καταλάβει ποια
ήταν η αρχική πρόσληψη και τι συνέβαινε τότε, όταν ακόμα
η κατάσταση ήταν πρωτόγνωρη και πριν περάσει το πρώτο
σοκ. Με άλλα λόγια να μπορεί να ψηλαφήσει το πώς διά-
βαζαν οι άνθρωποι το παρόν και πως προέβλεπαν το μέλ-
λον. Νομίζουμε ότι τα καταφέραμε.
Ωστόσο, πραγματικά ευχόμαστε μετά από όλο αυτό το χάος
να μην ξεχάσαμε κάποια συμμετοχή! Αν κάτι τέτοιο συνέβη
θα επανορθώσουμε με μπίρες μέχρι συγχωρήσεως στο red
n’ noir bookstore cafe bar (Δροσοπούλου 52, Κυψέλη).
Καλή απόλαυση 
Παραγγελίες στα βιβλιοπωλεία ή στην
https://rednnoir.gr/product/covid19-sud-
den-iction-contest/ 

Σημείωση : Υπάρχουν και ιστορίες Λαρι-
σαίων.
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"Μάνος Χατζιδάκις"
Πριν από 60 χρόνια ο Μάνος Χατζιδάκις κέρδισε το Όσκαρ. Στις 17 Απριλίου 1961

πραγματοποιήθηκε στη Σάντα Μόνικα η 33η απονομή των βραβείων της αμερικανικής
βιομηχανίας του θεάματος. Η ηθοποιός Jayne Meadows ανοίγοντας το φάκελο στην κα-
τηγορία του καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, διαβάζει το όνομα του νικητή. Καθώς
κανείς δεν ανεβαίνει στην σκηνή ρωτά από το μικρόφωνο «αν υπάρχει ο κύριος Χατζι-
δάκις στην αίθουσα» και καθώς δεν παίρνει καμιά απάντηση ο μόνιμος τότε οικοδεσπό-
της της τελετής, ο δημοφιλής κωμικός Μπομπ Χόουπ βρίσκει την ευκαιρία να κάνει
πλακίτσες τύπου «αυτή την στιγμή πάντα την περίμενα» αρπάζοντας το όσκαρ ή για το
πόσο μακριά βρίσκονται τα Βαλκάνια και η Γιουγκοσλαβία (!)  θεωρώντας ότι ο νικητής
βρίσκεται καθ’ οδόν με το λεωφορείο.  
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Ας κρατήσουν οι χοροί

Το παρόν άρθρο αναφέ-
ρεται στο επαιτειακό

βίντεο κλιπ για τα 200 χρό-
νια από την ελληνική επα-
νάσταση (1821-2021) που
το είδα και μου άρεσε
πάρα πολύ. Είναι το βίντεο

κλιπ για το τραγούδι «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Διο-
νύση Σαββόπουλου. Ο Νιόνιος δε χρειάζεται συστάσεις,
γνωστός τοις πάσι για το έργο του και τη συμβολή του
στην ελληνική μουσική, από τους πρωτοπόρους του ελ-
ληνικού ροκ με αμέτρητα τραγούδια χιλιοτραγουδισμένα
στα χείλη μας. Ένα απ’ αυτά και το «Ας κρατήσουν οι
χοροί» με στίχους-ποίηση που παρουσιάσει πολύ εύ-
στοχα το ελληνικό γίγνεσθαι και την ψυχοσύνθεση του νε-
οέλληνα. 

Πρωτίστως, θα αναφερθώ στην εξαιρετική δου-
λειά του σκηνοθέτη Γιάννη Χριστοδουλόπουλου. Μπό-
ρεσε να συντονίσει αυτό το αμέτρητο πλήθος στο
Καλλιμάρμαρο με μαεστρία και απόλυτη ακρίβεια. Άν-
θρωποι όλων των ηλικιών, μικρά παιδιά, έφηβοι, μεσήλι-
κες, πρόσωπα λαγαρά, εκφραστικά, φυσιογνωμίες
καλλιτεχνικές που ζωγραφίζουν στον φακό και περιγρά-
φουν  με σαφήνεια αυτό που θέλει να βγάλει προς τα έξω
ο σκηνοθέτης σε ένα βίντεο κλιπ επαιτείου ενός γεγονότος

ορόσημο για έναν ολόκληρο λαό. Επίσης, ο σκηνοθέτης
το διάνθισε με εντυπωσιακά εφέ και γραφικά με τους
ήρωες της ελληνικής επανάστασης που δένουν απόλυτα
με το το επαιτειακό αυτό γεγονός. Πετυχημένη παρέμβαση
η είσοδος της μπάντας  με τα τύμπανα στο Καλλιμάρμαρο
και πολύ όμορφη πινελιά η τρεχάλα του μικρού Άλκη μέσα
από το πλήθος του σταδίου  που του ανοίγει δρόμο για να
περάσει και να τρέξει προς το φως (να κι ο Άλκης ο μικρός
μας). Κάτι άλλο, επίσης πολύ όμορφο, η είσοδος των μι-
κρών παιδιών που τρέχουν και με τις παιδικές φωνούλες
τους ξεσηκώνουν τα μάρμαρα του φωτισμένου με μπλε
χρώμα σταδίου, το χρώμα που έχει πρόσημο θετικό, το
χρώμα που ξεκουράζει και χαλαρώνει,  το χρώμα της θά-
λασσας, το χρώμα της ελληνικής σημαίας, το χρώμα της
Ελλάδος (και με μάτια κλειστά τραγουδούν αγκαλιά εθνική
Ελλάδος γεια σου).

Καταπληκτικό το τραγούδι, άριστο το βίντεο κλιπ,
άρτιο το αποτέλεσμα, 200 χρόνια Ελλάδος, 200 χρόνια ελ-
ληνισμού, κρίμα που ο κορονοϊός μάς στέ-
ρησε και μάς κράτησε μακριά από τις
εκδηλώσεις και τα events που έχει σχεδιά-
σει η πρόεδρος της επιτροπής για τα 200
χρόνια από την ελληνική επανάσταση.

Αφιέρωμα

ΕΙΚΟΝΕΣ : ΣΑΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΟΥ

ΕΚΔ.: ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

Αν έχεις λίγο χρόνο, μπορείς να
ακούσεις τους χτύπους του ρο-

λογιού. Και πίσω από αυτούς έναν
μικρό κούκο από εκείνους που ζουν
μέσα στα ρολόγια του τοίχου. Εκεί-
νους που ορίζουν τον χρόνο. Ένας
μικρός κούκος είναι το δώρο του
παππού στον εγγονό του. Ένας

κούκος, που νοιάζεται σε κάθε μελωδικό κου-κου, κάθε
ώρα και κάθε λεπτό, θα γίνει η συντροφιά του μικρού από

την πρώτη στιγμή της γέννησής του. Μετρά τις στιγμές, τις
χαρές, τις απογοητεύσεις, επαινεί, υπενθυμίζει, δένεται�
μέχρι που καταλαβαίνει τον πραγματικό ρόλο του: να
μετρά τον χρόνο. Κι όταν θελήσει να σταματήσει να μετρά,
άραγε ο χρόνος θα υπακούσει;

Μια φτερωτή ιστορία, γεμάτη στιγμές, λεπτά,
ώρες και χρόνια, πολλά κου-κου, αγάπη, τέλος και αρχή
αλλά κυρίως συνέχεια.

Βιβλίο για μικρά και μεγάλα παι-
διά 

Σοφία Δαρτζάλη    « Έχεις λίγο χρόνο ; » 
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"Ντε Γκωλ"
Στη ταινία του Γκαμπριέλ Λε Μπομάν που βγήκε στις γαλλικές αίθουσες λίγο πριν

από το πρώτο lockdown, οι χρονικοί συμβολισμοί έρχονται να προσδώσουν μεγαλύτερη
αίγλη στην κινηματογραφική άποψη της ιστορίας του Σαρλ Ντε Γκωλ, καθώς το 2020 συ-
μπληρώθηκαν 130 χρόνια από τη γέννηση και 50 από το θάνατο του. Ο Ντε Γκωλ γεν-
νήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1890 ενώ έφυγε από τη ζωή στις 9 Νοεμβρίου 1970 σε ηλικία
80 ετών. Στο πρόσωπο του Ντε Γκωλ τον οποίο υποδύεται ο Λαμπέρ Γουιλσόν, απει-
κονίστηκε η γαλλική αντίσταση που ξεκίνησε μέσα από τους πύρινους λόγους του στο ρα-
διόφωνο του BBC από την πρώτη κιόλας μέρα που οι ναζί κατέλαβαν το Παρίσι τον Ιούνιο
του 1940.
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Pint of Science - onlineΑφιέρωμα

Είδαμε μεταξύ άλλων …. 

"Επιστημονικές’ γκάφες στη
διαχείριση μιας πανδημίας.

Τι μάθαμε;”

Γιατί σαπουνίζει ακόμη ο γείτονας τα ψώνια του; Γιατί
να βάλω μέσα τη μύτη μου; Θα μου αλλάξουν τελικά το DNA
τα εμβόλια; Πώς να αντέξω την καταπίεση του στυλεού στα
ρουθούνια μου; Ένας χρόνος πανδημίας. Μπορεί συνολικά η
πανδημία ακόμη να καλπάζει στον πλανήτη, αλλά σαν Δύση
έχουμε πλέον τα εργαλεία που μας επιτρέπουν να βλέπουμε
με κάποια αισιοδοξία το μεσοπρόθεσμο μέλλον. Τα εμβόλια
πλέον σηκώνουν ισχυρότατα τείχη, τα τεστ έχουν πέσει στη
μάχη της πληροφορίας για τα καλά και η εποχικότητα στην
επόμενη φάση θα είναι σύμμαχος.

Παρά το θετικό momentum, έχουμε κάνει και μεγάλα
λάθη, η ανάλυση των οποίων έχει μεγάλη ερμηνευτική αξία.
Αυτά τα μεγάλα λάθη της πανδημίας στην Δύση θα προσπα-
θήσω να συνοψίσω, αφού πρώτα αναφέρω σε γενικές γραμ-
μές ποια είναι η δική μας συμμετοχή στην έρευνα για την
αντιμετώπιση της πανδημίας (χωρίς εννοείται να αναφέρω τα
δικά μας μεγάλα λάθη :) ).

Πρασσάς Ιωάννης – Department of Pathology, Mount Sinai
Hospital and University of Toronto, Canada

“Covid + δημοσιογραφία: η πανδημία της παραπληρο-
φόρησης”

Ο κορονοϊός ανάγκασε ρεπόρτερ μη εξειδικευμένους
σε επιστημονικά θέματα να καλύψουν ένα σοβαρό θέμα
υγείας με περίπλοκους όρους και έννοιες, πολλούς άγνω-
στους παράγοντες, στατιστικά και διαρκείς εξελίξεις. Αυτό που
ακολούθησε, σε συνδυασμό με την κυκλοφορία φημών και
παραπληροφόρησης, ήταν μία από τις μεγαλύτερες προκλή-
σεις για τη διεθνή δημοσιογραφία με τεράστιες επιπτώσεις στη
δημόσια υγεία. Από την αρχή της πανδημίας -καταραμένες
νυχτερίδες, ή μήπως όχι;- ως τα εμβόλια και τις πιθανές πα-
ρενέργειές τους -τελικά είναι μία στις 100,000 ή στο ένα εκα-
τομμύριο;- θα σας μιλήσω για την τεράστια πρόκληση του να
καλύπτει κανείς τον κορονοϊό και τις επιπτώσεις του.
Ματίνα Στεβή-Γκρίντνεφ  - Ανταποκρίτρια στις Βρυξέλλες για

τους New York Times
Πηγή :  https://pintofsciencegr.wixsite.com/2020/pint2021

Μπορούμε να δούμε τις παρα-
πάνω διαλέξεις από έλληνες επιστήμονες
με διδακτορικά (δηλώνουν «τεμπέληδες»
με περηφάνια) που στα πλαίσια του 3ημέ-
ρου είπαν πολλά … πίνοντας μπύρα . Πα-
ραπάνω , προτείνουμε τις 2 καλύτερες.

“Ο,τι θυμάμαι, χαίρομαι” από το Θεσσαλικό Θέατρο

Ηπαράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου δίνεται από 6 Ιου-
λίου 2021, στις 21:15, στο θέατρο της «Αυλής του

Μύλου», καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή μέχρι
τέλη Ιουλίου και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου σε ση-
μαντικούς θεατρικούς χώρους του νομού και της θεσσαλικής
περιφέρειας.

Σκηνοθεσία: ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΝΟΣ, Σκηνικά – Κοστού-
μια: ΑΣΗ ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ , Μουσική Επιμέλεια, Δι-
δασκαλία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΩΝΑΣ , Φωτισμοί: ΜΑΚΗΣ
ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, Βοηθός Σκηνοθέτη: ΕΙΡΗΝΗ
ΖΓΟΥΡΗ , Προβολές: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΥ , Κατασκευή Κο-
στουμιών: ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΙΣΗ, Κατασκευή Σκηνικού: ΧΡΗ-
ΣΤΟΣ ΚΑΡΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Φωτογραφίες παράστασης: ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΓΓΛΟΠΟΥΛΟΣ,

Τρέιλερ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΛΛΑΣ Life of Film productions,
Αφίσα: Μουτζούρα

Παίζουν με αλφαβητική σειρά οι ηθοποιοί: Βασίλης
Καρμίρης, Χρήστος Κορδελάς, Μαρσέλα Λένα, Δέσποινα Πο-
λυκανδρίτου, Αθηνά Σακαλή, Ηρακλής Τζαφέτας, Παναγιώ-
της Τόλιας, Θάλεια Χαραρά.
Υπεύθυνος Παραγωγής : ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ

Στην παράσταση παίζουν ζωντανά μουσική οι ηθο-
ποιοί: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΜΙΡΗΣ Μαράκες, ΗΡΑΚΛΗΣ ΤΖΑΦΕ-
ΤΑΣ Σαξόφωνο, ΘΑΛΕΙΑ ΧΑΡΑΡΑ Πιάνο, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΟΛΙΑΣ Φλάουτο και ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΩΝΑΣ Κιθάρα και
Τραγούδι.

Στην ηχογράφηση της μουσικής έπαιξαν: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Ακορντεόν και Τρομπόνι,
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ Πιάνο, ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΒΑΛΛΙΕΡΑΤΟΣ Κιθάρα, ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑ-
ΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Κρουστά, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΣΙΑΠΛΕΣ Μπουζούκι.
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"Άλφρεντ Χίτσκοκ"
Τον Απρίλιο του 1980 έφυγε από τη ζωή ο Χιτς όπως τον αποκαλούσαν φίλοι και συ-

νεργάτες. Με αφορμή τα 41 χρόνια από το θάνατο του η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κι-
νηματογράφου (ΠΕΚΚ) εξέδωσε πρόσφατα ένα καλαίσθητο βιβλίο-οδηγό γύρω από τον
μάγο του σασπένς με τίτλο το όνομα του. Το «Άλφρεντ Χίτσκοκ/ Alfred Hitchcock» που
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΟΞΥ) είναι μια έκδοση αναψηλαφιτική των ταινιών του, όπως
διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο, που επιβάλλεται λόγω της εποχής. Σκεφτείτε μόνο τούτο.
Τα «Πουλιά» η μόνη μεταφυσική ταινία του λονδρέζου δημιουργού, έγιναν τώρα ιοί και ο
τρόμος από ψηλά ή από τον αέρα δεν είναι πλέον υπόθεση μόνο του σινεμά. 
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THEOFANIDIS
O πολυβραβευμένος ελληνοαμερικανός συνθέτης, Θεοφανίδης στα Grammy’s

Στα φετινά βραβεία, καλύτερο
τραγούδι ψηφίστηκε το “I can’t

breathe”. 
Παρακάτω στη λίστα συναντή-

σαμε ως καλύτερο κλασικό σόλο
τη μουσική του Θεοφανίδη.

Πριν από τρία χρόνια, τον Φε-
βρουάριο του 2018, τον είχαμε ακούσει στην Ελλάδα με
αφορμή την παρουσίαση μουσικής του στο Μέγαρο Μου-
σικής Θεσσαλονίκης.  

Στη λίστα με τους νικητές των φετινών Grammy’s
βλέπουμε 
• Δίσκος της χρονιάς: Billie Eilish-EVERYTHING I
WANTED
• Αλμπουμ της χρονιάς: Taylor Swift- FOLKLORE
• Καλύτερο τραγούδι: Her -I can’t breathe

Καλύτερο κλασικό άλμπουμ: David Frost & Char-
lie Post-
SHOSTAKOVICH: SYMPHONY NO. 13, 'BABI YAR'
• Καλύτερο κλασικό σόλο: Richard O'Neill; David
Alan Miller- THEOFANIDIS: CONCERTO FOR VIOLA
AND CHAMBER ORCHESTRA 

Ακούστε εκπληκτική μουσική του Θεοφανίδη στην  διεύ-
θυνση : https://youtu.be/uDNHI0rV4U4

Μουσική

«Η πένα μου δεν σπάει, τα σύνορα είναι που θα σπάσουν»

Όταν η πρόσβαση σε μαρτυρίες
από τα στρατόπεδα κράτησης

μεταναστών γίνεται όλο και πιο δυ-
σχερής, η Παρβάνα Αμίρι, προ-
σφύγισσα από το Αφγανιστάν,
γίνεται η φωνή των φυλακισμένων
του στρατοπέδου της Μόριας. Αλ-
λάζοντας ταυτότητες (ηλικίες,
φύλα, εθνότητες) αποδεικνύεται η
πλέον αρμόδια ανταποκρίτρια των
φρικαλεοτήτων που διαπράττονται
σ' αυτή και κάθε αντίστοιχη φυ-
λακή. Η Παρβάνα ως η αδιαμεσο-

λάβητη φωνή των φυλακισμένων μεταναστών καταγγέλλει
τη βία, την ανισότητα, την ανελευθερία και τον ρατσισμό
και επιτίθεται στη Δύση και τους θεσμούς της. Τα γράμ-
ματά της συνιστούν θαρραλέα, οργίλα και, φυσικά, συγκι-
νητικά κείμενα-ντοκουμέντα για τη μεγαλύτερη θηριωδία

των τελευταίων δεκαετιών. (Από την παρουσίαση στο οπι-
σθόφυλλο του βιβλίου)

«Δεν καις το καταφύγιό σου αν δεν νιώθεις ότι σε
αλυσοδένουν σ' αυτό. Η ζωή ήταν αφόρητη - και με το
πρόσχημα να προστατευθεί ο γενικός πληθυσμός στην
πανδημία, χειροτέρεψε. Αλλά τι γίνεται με τη δική μας
ασφάλεια; Ας δούμε τι συμβαίνει ακόμη και στη Ριτσώνα:
δίνουν εκατομμύρια για τείχη και δεν φροντίζουν για εκ-
παίδευση, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορικά μέσα, ψυ-
χολογική υποστήριξη».

Παρβάνα Αμίρι
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"Μάρλον Μπράντο"
Ο Μπράντο αρνήθηκε να παραλάβει το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του («Το λι-

μάνι της αγωνίας», 1954) και τους λόγους τους εξήγησε στο έκπληκτο κοινό η ινδιανικής
καταγωγής Σατσίν AΛιτλφέδερ (μικρό φτερό) που κρατούσε στα χέρια της την δακτυλο-
γραφημένη απάντηση του σταρ στο Χόλιγουντ. Η επιστολή διαμαρτυρίας 15 (κατά άλλους
30 ή και 40) σελίδων που είχε γράψει ο ηθοποιός και ανέλυε λεπτομερώς την αρνητική
και ψεύτικη εικόνα των ινδιάνων που είχε κατασκευάσει όλα αυτά τα χρόνια ο αμερικα-
νικός κινηματογράφος, δεν διαβάστηκε ποτέ καθώς η Απάτσι Σατσίν – που αργότερα
έγινε γνωστό ότι πρόκειται για ηθοποιό ονόματι Μαρία Κρουζ- πιέστηκε από τους διορ-
γανωτές να μην εξαντλήσει το ενός λεπτού ομιλίας που είχε στη διάθεση της.
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3.3.3. ή  Σεισμός – Λάρισα 03.03.21

Στην Λάρισα τέτοιο σεισμό 
ποτέ δεν έχω ζήσει 

και η κάθε του ανάμνηση 
με τσίπουρο θα σβήσει. 

Στους έξι δρόμους τα ‘πινα, 
στο στέκι αναρχίας 

και λίγο πριν απ΄ τον σεισμό
στο τέλος μιας Πορείας 

Με κορονοϊό  και με σεισμό 
σε Τύρναβο, Δαμάσι

και να ξεχνάς τη πίκρα σου

με τσίπουρο Καρδάση. (… έμμεση διαφήμιση)
Λάρισα τόσες …ομορφιές 

ποτέ αλλού δεν είδα, 
γι’ αυτό σ’ αγάπησα και σ’ αγαπώ

σα δεύτερη πατρίδα. (…δηλαδή ώρα να ψάχνω για
πρώτη)

Σκέψεις

Ένα … ωραίο 5μηνο 

Αρχίσαμε με τον Κυριάκο να μας λέει «καλό χρόνο να
έχουμε» και καταλήξαμε με τον Κυριάκο να μας λέει

μεταξύ άλλων το ντροπιαστικό “150 ευρώ στους νέους για
να εμβολιαστούν”.

Με τον καπιταλισμό να βλέπει τον εμβολιασμό ως
εμπόριο και τους δεξιούς ψεκασμένους να αναζητούν
πεδίο δράσης για οπισθοδρόμηση, με τρελαμένους για τη
δημοσιότητα γιατρούς να έχουν πει απίστευτες αρλού-
μπες και ακροδεξιούς πολιτικούς να βρίσκουν ευκαιρία να
εφαρμόσουν φασιστικές πρακτικές … μας ήρθε και ο σει-
σμός. Και μετά, κλειστά τα σχολεία για δύο μήνες. 

Είχαμε τις δουλειές και τις οικονομικές υποχρεώ-
σεις να μας περιμένουν και να μας τρέχουν, βλέπαμε την
ανεργία να διογκώνεται γύρο μας, βλέπαμε την αστυνο-
μική βία να μας κατεβάζει χιλιάδες στο δρόμο, βλέπαμε
τους νέους να κάθονται ώρες στις οθόνες των υπολογι-
στών, βλέπαμε τους καθηγητές και τους δασκάλους να
αντιστέκονται στο κύμα της ημιμάθειας και του εμπορίου
της Παιδείας που επιβάλλει το υπουργείο. 

Βλέπαμε άδειες τις επιχειρήσεις εστίασης και
απλήρωτους προμηθευτές, βλέπαμε επιχειρήσεις να προ-
σπαθούν μάταια να καταλάβουν τα λόγια του Κυριάκου :
«η οικονομία στηρίχθηκε και άντεξε, γι' αυτό και η μεσαία
τάξη ανασαίνει. Οι μειώσεις φόρων βλέπετε ότι συνεχίζο-
νται».

Βλέπαμε (και συνεχίζουμε) το δεξιό κράτος να
αδιαφορεί για τους σεισμόπληκτους, να αδιαφορεί για τους

ανέργους, να αδιαφορεί για τους ανθρώπους και τις υπο-
δομές της Δημόσιας Υγείας και της Δημόσιας Παιδείας, να
αδιαφορεί για τα δημοκρατικά δικαιώματα των πολιτών,
να αδιαφορεί για τα μαφιόζικα εγκλήματα, να αδιαφορεί …
ακόμα και για το «άγιο φως» των πιστών του ψηφοφόρων.
Αλλά για τα κέρδη των μεγαλοεπιχειρηματιών να σκίζεται
και να περνά τροπολογίες ακόμα και νύχτα. 

Τουλάχιστον βλέπαμε τον κόσμο να περπατάει,
να περιμένει τις πολιτιστικές εκδηλώσεις πως και πως, να
γεμίζει (με κάποιες αποστάσεις ελπίζω) τις πλατείες, να
αναθεματίζει τις δεξιές πολιτικές (από όπου κι αν προέρ-
χονται), να αναπολεί τον σοσιαλισμό (ακόμα κι αν δεν τον
έχει δει από την καλή), να γελάει και να χορεύει με κάθε
ευκαιρία, να βλέπει ταινίες και να περιμένει με λαχτάρα τις
κινηματογραφικές προβολές, να γυρνάει την πλάτη σε δη-
μοσιογράφους και κανάλια της κακιάς (και ξεπουλημένης)
ώρας, να διαβάζει, να κοροϊδεύει την εξουσία σε καθημε-
ρινή βάση, να περιμένει την κατάλληλη στιγμή για αντεπί-
θεση…. 



Χάσαμε το «Κήπο» μας
έμεινε το «Θέατρο». Πάει το
αγαπημένο μας αναψυκτήριο.
Άλλη μια καφετέρια στη Λά-
ρισα. Σουβλάκια και καλαμάκια
μπερδεύονται … κάπως άχαρα.  

Θεόφιλος 

Τώρα, πια, που η
μουσική επιτρέπεται στην
εστίαση, παίζει πολύ το
«Λουλακί», το χρώμα που
δεν χαμπαριάζει ούτε από
τον κορονοϊό.

ΔιάτοRος

Αυτοί είναι ικανοί
να μοιράσουν το Αιγαίο
και να προσπαθήσουν να
πείσουν τους δεξιούς ψη-
φοφόρους ότι νίκησαν
κατά κράτος την Τουρκία.
….  Ό,τι  πει ο ΣΚΑΪ.

Θεόφιλος 

2021 / 200 χρόνια :
“Τρίζουν τα κόκκαλα του Μακρυ-
γίαννη”, 

Τζίμης Πανούσης

Επι-
στροφή στις ρίζες «κυριολε-

κτικά». Ίσως αυτό που κάνει τα
αγαθά της Γής πιο νόστιμα, δεν είναι
μόνο ο σπόρος αλλά και ο κόπος που

χρειάζεται μέχρι το τελικό προϊόν.
elessar

Τρί-
βουν τα χέρια τους

οι βιομήχανοι με το νο-
μοσχέδιο «ανατίναξης του

8ώρου» που έφερε η κυβέρ-
νηση. Η δράση όμως φέρνει
Αντίδραση και οι εργαζόμενοι
θα βγουν στους δρόμους. 

Θεόφιλος 

Έκατσα και έκανα μια
λίστα. Τι θέλω να κάνω, τι πρέπει
να κάνω, πώς θέλω να τα κάνω.
Ένα το συμπέρασμα. Δεν θα μου
φτάσουν ούτε δυο ανθρωπινές
ζωές. Δεν υπάρχει χρόνος τελικά
για όλα. Ίσως να μην χρειάζεται
κιόλας.

elessar

ΕΡflix:
η απόδειξη πως ποιότητα,

δυνατότητα επιλογών σε σειρές, ται-
νίες και εκπομπές μπορούν να «αναμετρη-

θούν» με διεθνείς ψηφιακές πλατφόρμες του
είδους! Ακόμη να το ανακαλύψετε; 

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Παρά τις εκκλήσεις και τις πα-
ραινέσεις ιατρών και επιστημόνων, αρκε-
τοί συμπολίτες μας αρνούνται να
εμβολιαστούν. Μήπως θα έπρεπε η επι-
τροπή λοιμωξιολόγων να αναθέσει στον
Καρβέλα να γράψει κανένα τραγούδι για να
τους ταρακουνήσει λιγάκι; (χρειάζεται κάτι
πολύ πιο επιθετικό από το «Λουλακί» και
… με το γνωστό ύφος του Καρβέλα)

ΔιάτοRος

Όχι άλλο μεσαί-
ωνας … όχι άλλο δε-
ξιές απόψεις, πάω με
βιβλίο στη θάλασσα,
εμβολιασμένος. Θα
γυρίσω.

Θεόφιλος 

Στο συρτάρι της ζωής,
έξυσα τον πάτο ελαφρά. Βρήκα
αναμνήσεις, επιθυμίες, υποσχέ-
σεις. Κάτι δεν μου μύρισε καλά.
Τα σκέπασα με τα τρέχοντα, τα
σημερινά και έκλεισα το συρτάρι
ξανά.  Που χρόνος για αυτά.
Αύριο που θα έχω περισσότερο
χρόνο....

elessar

Πολύ κωλόπαιδο
ο Κυριάκος

Στάθης Ψάλτης


