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Μικρός Κόσμος
(Μανδηλαρά 5Α)
Μουσικές Διαδρομές
(Κενταύρων 2)
HOBO
(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο
(Ρούσβελτ 59)
Θέατρο Τεχνών

ΑΛΟΜΠΑΡ
(Δευκαλίωνος)
Ιατρική Σχολή
(Πλατεία Ταχυδρομείου)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”
(Θερινός Κινηματογράφος)
"Εντροπία"
(Κενταύρων 8)
Local Comics Shop
(Τζαβέλα & Ηπείρου)

Ηθοποιοί: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson,
Zendaya, Oscar Isaac

Eternals (2021)

Σκηνοθεσία: Chloé Zhao

Ηθοποιοί: Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden,

Gemma Chan

Ghostbusters: Afterlife (2021)
Σκηνοθεσία: Jason Reitman

Ηθοποιοί: Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Carrie Coon,

Sigourney Weaver

Survive the Game (2021)

Σκηνοθεσία: James Cullen Bressack

Ηθοποιοί: Bruce Willis, Chad Michael Murray, Sarah Roemer, Donna D'Errico
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Τα άρθρα του τεύχος εκφράζουν τις

Άρθρα Τεύχους\

προσωπικές απόψεις των αρθογράφων του
και με κανένα τρόπο την επίσημη άποψη

του εντύπου «Cineparmenos».
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Μαχαίρια … όξω
«Ένας κόσμος χωρίς δουλειές;» (Jobless world?)
ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ
Οι πανδημίες εμπνέουν τους ανθρώπους της τέχνης
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Σεπτέμβριος 2021)
Πολιτιστικό καλοκαίρι 2021
Βιβλία για την αναπηρία και την Πολιτική
James Bond, ήξερες ότι…..
«Εγκλωβισμένος»
Ζωή με ημερομηνία λήξης

Σινεμά

3η

Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δημοσιεύσουν το
δικό τους άρθρο ή που επιθυμούν να κάνουν οποιαδήποτε πρόταση ως
προς τα θέματα που θα ήθελαν να διαβάζουν στο έντυπο του Cineπαρμένου
να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

“K

Μαχαίρια … όξω

nives out” ο πρωτότυπος τίτλος
της ταινίας που είδα τώρα τελευταία στο θερινό σινεμά του Μύλου
και μου άρεσε πάρα πολύ. Μια ταινία
με γνωστά ονόματα του Hollywood,
όπως Ντάνιελ Κρεγκ (ο γνωστός
Τζέιμς Μποντ), Τζέιμι Λι Κέρτις, Ντον
Τζόνσον (οι σκληροί του Μαϊάμι).
Μια ενδιαφέρουσα ταινία μυστηρίου, με τον Ντάνιελ Κρεγκ σε στυλ
Ηρακλή Πουαρό να προσπαθεί να
διελευκάνει μια υπόθεση δολοφονίας ενός πάμπλουτου
ηλικιωμένου συγγραφέως, τον οποίο άπαντα τα μέλη της
οικογενείας του επιθυμούν να κληρονομήσουν. Ένα φιλμ
ατμοσφαιρικού μυστηρίου, διανθισμένο με πνευματώδες
εγγλέζικο χιούμορ, με πολύ καλές ερμηνείες (ειδικά του
Ντάνιελ Κρεγκ και της νεαρής αλλοδαπής υπηρέτριας), με
φωτογραφία που παραπέμπει σε Αγκάθα Κρίστι και μια
μεγάλη εμπορική επιτυχία (312 εκατομμύρια δολάρια στο
box office).
Η ταινία στηλιτεύει την υποκρισία που διέπει τον

βρώμικο κόσμο του χρήματος και τις λυκοφιλίες που αναπτύσσονται, προκειμένου κάποιοι να επωφεληθούν από
έναν σικέ αγώνα χωρίς κανόνες και με χτυπήματα κάτω
από τη ζώνη. Στο τέλος όμως οι μάσκες πέφτουν, οι υποκριτές απεκδύονται του προσωπείου
τους
και
ξεγυμνωμένοι παρακολουθούν τη Νέμεση να χρίζει νικήτρια αυτού του παράτυπου
αγώνος την καλόψυχη αλλοδαπή υπηρέτρια.
Επιγραμματικά, πρόκειται για μια πολύ καλή και
αξιόλογη ταινία που δε σε κουράζει, παρά τη μεγάλη της
διάρκεια και σου κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον ως το
τέλος. Αν μάλιστα την παρακολουθείς και κάτω από τ’
αστέρια του υπέροχου λαρισινού ουρανού,
η ταινία σού αφήνει ακόμη μεγαλύτερη αίσθηση ευχαρίστησης και ψυχαγωγίας.

Σκηνοθεσία: Philippe Borrel
Ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής
Cinétévé France 5/ TECHNOLOGY/ ROBO/ IA/ UBER,
2018
Η εργασία πλήρους
απασχόλησης φαίνεται να
είναι το σύμβολο μιας άλλης
εποχής. Οι έξυπνες μηχανές,
πιο αξιόπιστες και λιγότερο δαπανηρές από τους ανθρώπους, βρίσκονται στη διαδικασία αντικατάστασής μας, ενώ
η ανάπτυξη αλγορίθμων συμβάλλει στην διαρκώς αυξανόμενη αυτοματοποίηση της εργασίας. Ο επόμενος στό-

χος αυτής της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης είναι
υπάλληλοι γραφείου, ο πυρήνας της μεσαίας τάξης. Η ταινία «Ένας κόσμος χωρίς δουλειές;» διερευνά αυτό το πολυφημισμένο τέλος της «εργασίας».
Η ταινία ξεκινά να συναντήσει ερευνητές, επιχειρηματίες και καταγγέλτες στην καρδιά αυτού του νέου κόσμου που βρίσκεται μπροστά σε ένα μοναδικό
τεχνολογικό και κοινωνικό χάσμα.
Το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ «Ένας κόσμος χωρίς δουλειές» (Jobless world?)
προβλήθηκε στην ΕΡΤ3 και μπορείτε να το
δείτε στο youtube.

«Ένας κόσμος χωρίς δουλειές;» (Jobless world?)

Αλέξης Ζορμπάς (1964)

Το γνωστότερο και πιο αναγνωρίσιμο παγκοσμίως μουσικό κομμάτι όχι μόνο του
συνθέτη, αλλά και της ελληνικής μουσικής (μαζί με τα «Παιδιά του Πειραιά») είναι το
συρτάκι «Ο χορός του Ζορμπά». Ουσιαστικά πρόκειται για μία ένωση των «Στρώσε το
στρώμα σου για δυο» και «Κρητικού χορού» που συμπεριλήφθηκαν στην ταινία «Συνοικία τ’ όνειρο» του Αλέκου Αλεξανδράκη. Μαζί με το ορχηστρικό «The Fire Inside», η
ένταση και ο γρήγορος ρυθμός του μουσικού σκορ κατάφερε να μεταδώσει στο κοινό το
κεφάτο ελληνικό πνεύμα του ατίθασου πρωταγωνιστή.
www.athinorama.gr
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Στήλες

«ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ»

ΤΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ ΝΑ ΤΗΝ ΚΛΑΙΣ

Όταν έχει τέτοιες απώλειες, ναι, μπορείς να την
κλαις, μπορεί και δικαιούται
να κλαίει. Γιατί ο Μίκης δεν
είναι απώλεια για εμάς μόνο,
αλλά για όλο τον κόσμο, καθότι παγκόσμιος. Γιατί ο
Μίκης ήτανε κομμάτι της
ιστορίας μας από την κατοχή
ως και προχθές. Γιατί η δράση και η προσφορά του ήτανε
τόσο μεγάλη κι εγώ τόσο μικρός για να την καταγράψω.
Άλλωστε, δε χρειάζεται. Είναι γνωστή τοις πάσι. Κι εσύ
αναγνώστη, αν ψάχνεις εδώ για βιογραφικα και λοιπές
πληροφορίες, άσε το κείμενο αυτό και πήγαινε στα επόμενα....
Η μόνη σχολική γιορτή που με χαρά συμμετείχα
στο δημοτικό σχολείο ήταν αυτή που γινότανε κάθε χρόνο
για να τιμήσουμε την 17η Νοέμβρη. Πέρα από τους προφανείς λόγους, σημαντικό ρόλο έπαιζε η μουσική της κάθε
εκδήλωσης. Μουσική σχεδόν αποκλειστικά του Θεοδωράκη. Έτσι λοιπόν τον αγάπησα. Τραγουδώντας για τη δοξαστική Μυρσίνη, τον νοητό ήλιο της δικαιοσύνης, τις
καμπάνες, τον Αντρεά που χτυπάνε στην ταράτσα, το γελαστό παιδί, για το ένα χελιδόνι και την ακριβή άνοιξη
κλπ... Άρχισα να βλέπω αφιερώματα και συναυλίες του
στην τηλεόραση. Τα χρόνια ήταν ακόμη ευαίσθητα πολιτικά και η μεταπολίτευση δεν είχε ξεφτίσει. Έβλεπα λοιπόν
έναν γίγαντα με τεράστια χέρια, φουντωτό μαλλί και στεντόρεια φωνή να τραγουδάει με τόσο πάθος τα τραγούδια
του και στάδια ολόκληρα γεμάτα από κόσμο που δε σταματούσε να χειροκροτά.
Άρχισα να μαθαίνω για τη ζωή του, ενώ η μουσική
του είχε ήδη χαραχτεί ανεξίτηλα στον παιδικό μου νου. Μια
ζωή μυθιστορηματική θα έλεγα. Αγώνες, εξορίες, διώξεις,
γνωριμία με σπουδαίες προσωπικότητες. Γνωστά όλα
αυτά, δε θα αναφερθώ περαιτέρω. Ο Μίκης αγωνιστής,
πολιτικός. Ο “συμφωνικός” Μίκης, ο “ερωτικός” Μίκης, ο
“κινηματογραφικός” Μίκης, ο Μίκης που μας έμαθε τους
μεγάλους ποιητές. Σεφέρη, Ελύτη, Ρίτσο, Αναγνωστάκη,
Νερούδα κλπ.. Ο παγκόσμιος Μίκης που έργα του παίζονται από την κόκκινη πλατεία και την Γερμανία, ως τη Σουηδία, Ισπανία, Κούβα, Κίνα, Λατινική Αμερική... πριν τρεις
μήνες περίπου, ακούγοντας μια δουλειά του, έπιασα τον

εαυτό μου να αναρωτιέται φωναχτά : “πόσα έχει γράψει ο
π.....ης!”
Θα ‘θελα να γράψω
πάρα πολλά ακόμη. Άλλωστε,
υπάρχει τόσο υλικό, όταν μιλάμε για τον Θεοδωράκη. Για
soundtrack; Σέρπικο, Φαίδρα,
Ζορμπάς, Συνοικία το όνειρο
και πόσες ακόμη.. Για τραγουδιστές; Μπιθικώτσης, Φαραντούρη, Μελίνα, Καζαντζίδης, ΕντίθΠιαφ, Μπιτλς, ων ουκ
έστι αριθμός... αν και ιδεολογικά αριστερός, ο Μίκης είχε
πάντα το θάρρος της γνώμης του, όντας ουσιαστικά υπερκομματικός, ιδίως σε κρίσιμες για εθνικά θέματα στιγμές.
Μέλημα του πάντα η ενότητα των Ελλήνων. Αυτό διατυμπάνιζε σε κάθε ευκαιρία, χωρίς να νοιάζεται να γίνει αρεστός. Τελευταία δημόσια παρέμβαση, ο λόγος του στη
πλατεία Συντάγματος στα συλλαλητήρια με αφορμή το
Σκοπιανό και το όνομα της Μακεδονίας. Εκεί λοιπόν βρήκαν ευκαιρία να τον λοιδορήσουν, να τον πουν ακροδεξιό.
Λες και το να έχεις άποψη και να υπερασπίζεσαι την πατρίδα σου είναι φασισμός, εθνικισμός. Λες και το εαμελας
από τους κόλπους του οποίου ξεκίνησε ο Μίκης και τόσοι
άλλοι αγωνιστές αριστεροί, ηταν ακροδεξιά οργάνωση...
λες και ο πατριώτης έχει ιδεολογική ταμπέλα και δη ακροδεξιά! Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε...
Η πολυσχιδής προσωπικότητα, η πολυεπίπεδη
προσφορά και το έργο του, είναι τόσο λαμπερά, που όσο
κι αν προσπαθούν, δε μπορούν να το κηλιδώσουν, να το
αμαυρώσουν τέτοιες προσπάθειες. Κι αν εμείς ως είθισται,
τρώμε τα παιδιά μας, υπάρχει ενας ολόκληρος πλανήτης
που αναγνωρίζει την προσφορά του και θα συνεχίσει να
αγκαλιάζει και να κρατάει ζωντανό το έργο του. Αναντικατάστατος; ίσως. Δεν αναρωτιέμαι όμως πως θα είμαστε
πλέον χωρίς τον Μίκη, αλλά πως θα ήμαστε αν δεν είχε
γεννηθεί σε τούτα ‘δω τα χώματα....

Σέρπικο (1973)

Η ιστορία του αστυνομικού Φρανκ Σέρπικο ξετυλίγεται υπό την συνοδεία μίας ιδιαίτερης μουσικής ενορχήστρωσης. Εδώ επιτυγχάνεται η ανάμειξη του παραδοσιακού ήχου
του μπουζουκιού με πιο μοντέρνα ακούσματα, εμπνευσμένα από την τζαζ μουσική. Περιοδεύοντας από πόλη σε πόλη, ο Θεοδωράκης παίζει ήχους στο πιάνο τους οποίους
συνθέτει ο παραγωγός Μπομπ Τζέιμς, εντάσσοντας στο σάουντρακ τρομπέτες, κλαρινέτα και βιολιά με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της Νέας Υόρκης. Η επιλογή του συνθέτη ήταν του ίδιου του Λιούμετ, ο οποίος τον «επέβαλε» στον παραγωγό Ντίνο ντε
Λαουρέντις, με τον Θεοδωράκη να προσφέρει ουσιαστικά μόνο το βασικό θέμα. Στο οποίο
θα προσθέσει στίχους και θα το εντάξει στον δίσκο «Μπαλάντες» με τον τίτλο «Δρόμοι
παλιοί».
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Οι πανδημίες εμπνέουν τους ανθρώπους της τέχνης

ι πανδημίες δεν είναι σύγχρονο φαινόμενο, ούτε
φυσικά ελληνική αποκλειστικότητα. Η ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια των αιώνων έχει υποφέρει από
πολλές επιδημίες - κάποιες από αυτές πήραν και τις
διαστάσεις πανδημίας. Ας θυμηθούμε πανούκλα, χολέρα, τύφος, ισπανική γρίπη κ.λ. Οι άνθρωποι της
Τέχνης - λογοτέχνες κυρίως - εμπνέονται από αυτές,
μεταφέρουν και ζωντανεύουν με τα έργα τους τις
μακρινές εκείνες εποχές.
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης
(Έλληνας λογοτέχνης - Σκιάθος
1851 -1911) αφουγκράζεται τη δυστυχία που έχει προκαλέσει στους
ανθρώπους η επιδημία της χολέραςκαι δημοσιεύει το 1893 το διήγημα του «Βαρδιάνος στα σπόρκα».
Το διήγημα τοποθετείται χρονικά
το 1865, όταν η χολέρα έπληττε θανάσιμα την Ευρώπη. Η επιδημία είχε
ξεκινήσει από την Ινδία το 1839 και
εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο, πλήττοντας τη Μέση Ανατολή, τη Ρωσία, τη Δυτική Ευρώπη
αλλά και Αμερική, για να φτάσει, το 1854, στην Ελλάδα και
την Τουρκία, από γαλλικά στρατεύματα που επέστρεφαν
από τον πόλεμο της Κριμαίας. Όπως ήταν φυσικό η χολέρα προκάλεσε στον κόσμο μεγάλο τρόμο. Η τότε ελληνική κυβέρνηση έλαβε αυστηρά μέτρα προφύλαξης για
την προστασία του πληθυσμού.
Ο «Βαρδιάνος στα σπόρκα»διηγείται την ιστορία
της γρια-Σκεύως, που μεταμφιέζεται σε άντρα και γίνεται
βαρδιάνος (φύλακας) στα σπόρκα (μολυσμένα, επιχόλερα
καράβια), προκειμένου να σώσει το γιο της... Η μητέρα του

Τ

βρίσκεται στο καράβι ως άντρας, ρισκάροντας τη ζωή της.
Θέλει να δει τον γιο της καλά και είναι διατεθειμένη να
κάνει τα πάντα για να το πετύχει. Τον φροντίζει, μέχρι να
δει ξανά το χαμόγελο στα χείλη του. Ύστερα από πολλές
περιπέτειες και κινδύνους, ο Σταύρος θεραπεύεται, η καραντίνα λήγει και επιστρέφουν, ευτυχισμένοι, στη Σκιάθο.
Παρά το θλιβερό του θέμα - τη χολέρα, η κατάληξη του διηγήματος είναι ευτυχής! Η Ακρόπολις
(13.8.1893) που το φιλοξένησε εύστοχα είχε επισημάνει
στο σχετικό σημείωμα της ότι το διήγημα δεν αναδίδει
οσμή θανάτου. Η απελπισία και το πένθος της χολέρας είναι κατά μια έννοια το υπόβαθρο για να προβάλει ο συγγραφέας θέματα που τον συγκινούν, όπως
η αφοσίωση και η αυτοθυσία της μάνας και η θέση
της γυναίκας στην κοινωνία. Τις δυσάρεστες σκηνές,
αναπόφευκτες λόγω θέματος, ακολουθούν άλλες ευχάριστες. Μήπως τελικά ο Βαρδιάνος είναι ένα εύθυμο
αντίρροπο κατά του φόβου και της λύπης, που προκαλεί
πάντα μια πανδημία ;
«Βαρδιάνος στα σπόρκα» λέγεται και η νέα σειρά
της ΕΡΤ που ζωντανεύει στη μικρή οθόνη το ομότιτλο διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη.
Πάρα πολύ επίκαιρο καθώς και εμείς βιώνουμε
ανάλογες συνθήκες με αυτές που περιγράφει ο Παπαδιαμάντης στο διήγημα του - αγωνία, πένθος, ανατροπή της συνηθισμένης μας καθημερινότητας,
καραντίνα…
Ας «οπλιστούμε», λοιπόν, με
υπομονή και επιμονή για να κερδίσουμε
τη δύσκολη «μάχη» με την πανδημία!

James Bond, ήξερες ότι…..

ο όνομα «Τζέιμς Μποντ» προήλθε στην πραγματικότητα από ένα βιβλίο παρατήρησης πουλιών που είχε
στην κατοχή του ο Ιαν Φλέμινγκ όταν αναζητούσε ένα
όνομα «όσο το δυνατόν πιο κοσμικό» για τον ήρωα του. Ο
μεγαλύτερος Βρετανός κατάσκοπος πήρε το όνομά του
από τον ορνιθολόγο Δρ Τζέιμς Μποντ.
Το όνομα της 17ης ταινίας του Μποντ, Goldeneye, προήλθε από μια περιοχή στην Τζαμάικα όπου ο Ιαν
Φλέμινγκ έγραψε 14 από τα μυθιστορήματά του.

Οι αγνοούμενοι 00s - 002, 003, 004 και 009 έχουν
όλοι σκοτωθεί σε διαφορετικές ταινίες. Ο υποτιθέμενος νεκρός 006 επιστρέφει ως ο κακός στο Goldeneye. Ενώ ο
001 και 005 δεν έχουν αναφερθεί ποτέ, ο 008 αναφέρεται
σε διάφορα σημεία ως αντικαταστάτης
του Μποντ σε περίπτωση θανάτου του ή
απομάκρυνσης του από μια αποστολή σε
περίπτωση ανυπακοής.

Luna de Miel (1959)

Η ταινία είναι πλημμυρισμένη από το πασίγνωστο πλέον μουσικό θέμα «Honeymoon», το οποίο αργότερα θα συνοδευτεί από τους στίχους του Νίκου Γκάτσου ως «Αν
θυμηθείς στ’ όνειρό μου». Το τραγούδι γοήτευσε τον Πολ Μακάρτνεϊ, ο οποίος το ηχογράφησε μαζί με τους Beatles στα πλαίσια μίας ραδιοφωνικής εκπομπής του BBC τον
Ιούλιο του 1964. Ο Θεοδωράκης έγραψε μία ακόμη μελωδία για την ταινία του Πάουελ,
η οποία διασκευάστηκε στο τραγούδι «Όμορφη πόλη», που το 1962 ερμήνευσε η ανεπανάληπτη Εντίθ Πιάφ ως «Les amants de Teruel».
www.athinorama.gr
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Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
(Σεπτέμβριος 2021)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – 2021

o
ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ στην ταινία «Brutalia, Days
of Labour» σε σκηνοθεσία του Μανώλη Μαυρή
o
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ «ΤΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΑΚΗ» στον Νίκο Τσεμπερόπουλο για την ταινία «Soul
Food»
o
ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
στις ταινίες: «Horsepower» του Σπύρου Σκάνδαλου, ,
«Το Βανκούβερ» της Άρτεμης Αναστασιάδου
o
ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ στην ταινία «Every
Sunday» σε σκηνοθεσία της Καίτης Παπαδήμα
o
DRAMA QUEER AWARD στην ταινία «A Summer Place» της Αλεξάνδρας Ματθαίου
o
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕΝΑΡΙΟΥ στην Βαγγελιώ Σουμέλη
για την ταινία «Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα»
o
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ στην ταινία «Motorway
65» της Εύης Καλογηροπούλου
o
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ στον Jouvany Guirguis για την ερμηνεία του στην ταινία «Souls
all unaccompanied» σε σκηνοθεσία του Γιώργου Τελτζίδη

Ο

o
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ στην Μαίρη Μηνά για την ταινία «A Summer Place» σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Ματθαίου
o
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗΣ
ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ στον Βασίλη Κουτσογιάννη για την ταινία
«Το Βανκούβερ» της Άρτεμης Αναστασιάδου και στον
Απόλλωνα Σαρρή για την ταινία «Soul Food» του Νίκου
Τσεμπερόπουλου
o
ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ στον
Θωμά Τσιφτελή για την ταινία «Ηorsepower» του Σπύρου Σκάνδαλου
ΒΡΑΒΕΙΑ SHORT & GREEN 2021
Πράσινο Βραβείο της Δράμας στην ταινία ΑΝΤΙΚΛΙΝΟ του Joao Gil από την Πορτογαλία
1η Πράσινη Μνεία στην ταινία ΑΠΕΡΑΝΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ του Massoni Laurenzo από τη Γαλλία
2η Πράσινη Μνεία στην ταινία ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ των
Hugo Caby, Antoine Dupriez, Aubin Kubiak, Lucas
Lermytte, Zoé Devise από τη Γαλλία.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ 2021
απονέμεται στην ταινία «Από το Μπαλκόνι» του Άρη
Καπλανίδη
Σημείωση : παραπάνω αναφέρουμε μερικά από τα βραβεία που δόθηκαν στο φεστιβάλ φέτος. Περιμένουμε να τα
δούμε όλα και να παρακολουθήσουμε τις βραβευμένες
ταινίες της Δράμας, όταν με το καλό έρθουν στην πόλη
μας, όπως κάθε χρόνο.
(Ο απεσταλμένος μας στην Δράμα είδε
φέτος λίγες από τις ταινίες, γιατί μετά
την covid εποχή θέλησε να τα πιεί λίγο
παραπάνω με τους φίλους του εκεί.
Τον συγχωρέσαμε ήδη)

ι πόρτες του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους άνοιξαν για πρώτη φορά το 1978, για ελληνικές ταινίες μόνο. Έχοντας αποκτήσει πείρα ετών, το 1995 το Φεστιβάλ διεθνοποιήθηκε και, σιγά αλλά
σταθερά, κατάφερε να κερδίσει αναγνώριση και φήμη. Η Δράμα εξελίσσεται, προοδεύει, αναπτύσσεται και
μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς της 7ης Τέχνης.

Συνοικία το Όνειρο (1961)

Μια ταινία ορόσημο για τον ελληνικό κινηματογράφο, η οποία διακρίθηκε για τη μοναδική της μουσική επένδυση και τραγούδια που προσθέτουν στην ήδη μελαγχολική
ατμόσφαιρα του φιλμ. Ξεχωρίζει το ορχηστρικό «Ο χορός του Ρίκο», αλλά κυρίως το πολυδιασκευασμένο «Βρέχει στη φτωχογειτονιά» σε στίχους του Τάσου Λειβαδίτη με πρώτη
ερμηνεία από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση σε μία από τις διασημότερες σκηνές της ταινίας.
Το τραγούδι θα ερμηνευτεί στη συνέχεια από τους Νανά Μούσχουρη, Γιάννη Πουλόπουλο και Δημήτρη Μητροπάνο, ανάμεσα σε πολλούς άλλους.
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«Brutalia, Εργάσιμες Μέρες»
του Μανώλη Μαυρή

Αδυνατώντας, ωστόσο, να συναινέσει στη βιαιότητα που την περιβάλλει,
καταδικάζεται
στην
ανομοιότυπα
κορίτσια απόλυτη μοναξιά και οδηγείται σε
ντυμένα με στρατιωτικά μία ριζική απόφαση.
«Μπιούτι»
ρούχα εργάζονται κοπιωδώς. Μια
του Θάνου Λυμπερόπουλου
μητριαρχική οικογένεια. Μια ολιγαρχικήκοινωνία. Τι θα γινόταν αν
αντικαθιστούσαμε τις μέλισσες με
Κάλλη, μια νεαρή άνεργη κοανθρώπους; Η Άννα, μια εργάτρια
πέλα που ζει με την καταπιεμέλισσα που ακόμα βρίσκεται στο στική μητέρα της, βρίσκει διέξοδο
στάδιο της εκπαίδευσης, παρακολουθεί το σύμπαν της κυ- στον γεμάτο γκλίτερ, μα σκληρό, κόσμο του YouTube και
ψέλης μέσα στο οποίο ζει. Προσπαθεί να κατανοήσει τους των καλλυντικών, ώσπου θα φτάσει στα άκρα για να ικακανόνες μιας κοινωνίας σκληρής και ανταγωνιστικής, να νοποιήσει τους λιγοστούς subscribers, διατηρώντας την
ενταχθεί στο σύνολο και να υπηρετήσει το "κοινό καλό". τέλεια εικόνα της.

Π

Η

Βραβείο Πανελλήνιας Ενωσης Κριτικών Κινηματογράφου - Π.Ε.Κ.Κ.

Το βραβείο της Π.Ε.Κ.Κ. απονέμεται στο «Βανκούβερ» της Αρτεμις Αναστασιάδου..

«Η Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου ξεχώρισε και βραβεύει μια ταινία με ερασιτέχνες ηθοποιούς,
η οποία προσαρμόζει τη νεορεαλιστική γραφή στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Η Άρτεμις Αναστασιάδου καταγράφει με την κάμερά της τα νεκρά άλλοτε βιομηχανικά τοπία, τα κοινωνικοοικονομικά αδιέξοδα, την ανεργία, τη μετανάστευση, τις διαρκείς απώλειες.»

Σ

«Α Summer Place»

την πόλη που φιλοξενεί τους
ολιγάρχες του πλανήτη, το
καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ.
Μέσα στο ασφυκτικό της τοπίο, η
Τίνα αποφασίζει να εγκαταλείψει
τα πάντα την ημέρα των γενεθλίων της. Μια απροσδόκητη συνάντηση θα της αλλάξει τη ζωή.

Το «Α Summer Place» είναι μια
συμπαραγωγή Κύπρου και Γαλλίας και συμμετείχε το 2019 στο
Euro-Connection Co-Production Forum του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Clermont-Ferrand καθώς και στο

Brussels Short Film Co-Production Forum. H Αλεξάνδρα
Ματθαίου είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Σπούδασε
αρχικά Νομική στο King's College London στο οποίο ολοκλήρωσε και τις Μεταπτυχιακές της σπουδές, και στη συνέχεια αποφοίτησε από το UCL με μεταπτυχιακό στον
Κινηματογράφο (MA in Film Studies). Έχει γράψει και σκηνοθετήσει άλλες δύο ταινίες μικρού μήκους κι ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Εργάστηκε για χρόνια στο Λονδίνο
ως Script Reader σε εταιρείες παραγωγής και διανομής, και πιο πρόσφατα, ως
Programming Coordinator για το τηλεοπτικό δίκτυο The Discovery Channel

Les Amants de Teruel (1962)

Στις αρχές του ’60 ο μύθος των εραστών της επαρχιακής πόλης Τερουέλ της Ισπανίας, μία πένθιμα ερωτική ιστορία, διασκευάζεται για τη μεγάλη οθόνη. Εμπνευσμένος
από τον μύθο, ο Θεοδωράκης έγραψε ένα μπαλέτο το οποίο κατέληξε να συνοδεύει μουσικά την ταινία. Η μελωδία της «Όμορφης πόλης» που αποτέλεσε το κύριο μουσικό της
θέμα, υπήρξε αφορμή για την συνεργασία του Θεοδωράκη με την Εντίθ Πιάφ. Τους γαλλικούς στίχους έγραψε ο Ζακ Πλαντ και η ερμηνεία της Γαλλίδας τραγουδίστριας διασφάλισε την επιτυχία του. Το τραγούδι κυκλοφόρησε μαζί με το «Quatorze Juillet» σε
ένα 45άρι δισκάκι.
www.athinorama.gr
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Πολιτιστικό καλοκαίρι 2021

ο παρακάναμε φέτος το
καλοκαίρι. Όχι μόνο
παρακολουθήσαμε σχεδόν
όλες τις προβολές του θερινού «Μπαρμπή Βοζαλή»,
όχι μόνο παρακολουθήσαμε το θεσσαλικό θέατρο
και αρκετά άλλα στο κηποθέατρο αλλά είχαμε κι επίσκεψη
σε
πέντε
αρχαιολογικούς χώρους κι αντίστοιχα μουσεία.
Αρχίσαμε οικογενειακώς με Θερμοπύλες, μετά Νεμέα, πήγαμε στην Επίδαυρο, μετά στις Μυκήνες και τέλος στην
Ολυμπία. Περιήγηση 4 ώρες στα αρχαία και στα μουσεία
κάθε ημέρα και το βράδυ παράσταση στην Επίδαυρο. Θα
μπορούσα να το χαρακτηρίσω σαν «πολιτιστική βόμβα»
(ειδικά για τα παιδιά).
Η τραγωδία που παρακολουθήσαμε στην Επίδαυρο ήταν ο «Ορέστης» του Ευριπίδη με τον Σερβετάλη.
Αν έβλεπα την παράσταση στο κηποθέατρο μπορεί να
Μην είχα την ίδια άποψη. Αλλά το όλο κλίμα στην Επίδαυρο δεν σε αφήνει να πεις κάτι λιγότερο από … Φοβερή
Εμπειρία. Νομίζω ότι και οι ηθοποιοί τα δίνουν όλα στην
Επίδαυρο. Η επιβλητικότητα όλου του αρχαιολογικού
χώρου και της Ιστορίας του δεν αφήνει περιθώρια στους
ηθοποιούς. Ούτε, βέβαια, αφήνει περιθώρια σε κανένα
θεατή. 3000 θεατές και δεν ακουγόταν «κιχ».
Με την ευκαιρία θα ήθελα να καταγγείλω τον
θεατή στο Κηποθέατρο της πόλης μας (δεν ξέρω ποιος
ήταν) που σε τραγωδία που παρακολούθησα στα τέλη του
καλοκαιριού και συγκεκριμένα την «Αντιγόνη», όταν ο
Κρέοντας που τον υποδύονταν ο φοβερός Παπαγεωργίου
έλεγε τον πόνο του, άνοιξε χωρίς ντροπή ένα κουτάκι
μπύρα που ακούστηκε χαρακτηριστικά. Ελπίζω ο Κρέοντας να μην το άκουσε.
Για τους αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα. Λίγο να νιώσει κανείς το μεγαλείο της Ιστορίας και να διαβάσει κάτι από τις
επιγραφές και να θαυμάσει έργα τέχνης της αρχαιότητας,
ακόμα και «ζώο» να είναι, γίνεται άνθρωπος. Μοναδικός
και αξεπέραστος ο ρόλος του Ασκληπιείου στην Επίδαυρο
σε συνδυασμό με το ψυχοθεραπευτικό θέατρο.
Και το Ναύπλιο όμορφο, δεν είχε και πολλούς
τουρίστες αρχές Ιουλίου. Δεν είχαν αρχίσει και οι φωτιές

και η φύση σε όλη την Αργολίδα και την Κορινθία ήταν
υπέροχη. Κάθε χωριό και μια έκπληξη. Για παράδειγμα,
σε ένα κεφαλοχώρι υπάρχει το σινεμά «ό,τι προκύψει…»
που κάθε Σάββατο απόγευμα μαζεύονται νεολαία με παππούδες και γιαγιάδες και βλέπουν κάποια ελληνική ταινία
αλλά … ξαφνικά μπαίνει εμβόλιμα μια σκηνή από πορνό
… για να σπάσει ο πάγος. Θεσμός στο κεφαλοχώρι.
Φέτος, βέβαια, μπορεί να μην ολοκληρώθηκαν οι
προβολές, γιατί άρχισαν οι φωτιές. Από όπου περάσαμε,
μέχρι τέλη Ιουλίου είχε καεί. Μόνο στο Παλαμήδι και την
Ακροναυπλία δεν έφτασε η φωτιά.
Με τις φωτιές εμείς ήμασταν στον Αγιόκαμπο.
Μετά από τα μπάνια του λαού στον Αγιόκαμπο και την
αποχαιρετιστήρια παιδική παράσταση, η επιστροφή στην
Λάρισα συνεχίστηκε με προβολές στο θερινό και με το εκπληκτικό φεστιβάλ κόμιξ που προετοίμασε και μας παρουσίασε το «Project Ιππόκαμπος». Και τι δεν είχε το
φεστιβάλ κόμιξ ! Κυρίως είχε μεγάλη συμμετοχή και νεολαία. Τι άλλο θέλει ένα φεστιβάλ ; Μέχρι και η υπόθεση
της «Αμάλ» προέκυψε και ορισμένοι ακροδεξιοί άκουσαν
καλά το σύνθημα που φώναζαν εκατοντάδες Λαρισαίοι :
«ούτε στη Λάρισα, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασίστες
σε κάθε γειτονιά».
Γεμάτο το πολιτιστικό καλοκαίρι.
Έκλεισε μετά τον θάνατο του
Αθάνατου Μίκη Θεοδωράκη (τι
να πρωτοπείς… ), με το φεστιβάλ
της ΚΝΕ που είχε μεγάλη επιτυχία φέτος, με την συναυλία του
Δημοτικού μας Ωδείου με κινηματογραφικές μουσικές και εκπληκτική παρουσία όλων και με το
ετήσιο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Λάρισας στην κεντρική πλατεία
που είχαν ενδιαφέρον και οι συζητήσεις και η αφίσα.
Η αφίσα και ορισμένες εισηγήσεις θύμισαν σε
όλους ότι το τέλος αυτής της περιόδου δεν βρήκε ζωντανά
τα θύματα των γυναικοκτόνων. Ο αγώνας κατά των τεράτων συνεχίζεται...

Φαίδρα (1962)

Εδώ ο Θεοδωράκης αποδεικνύει το τεράστιο εύρος των ικανοτήτων του, καθώς η
μουσική της ταινίας ακολούθησε μία πιο τζαζ κατεύθυνση, ενώ εκείνη την περίοδο ο ίδιος
είχε μελοποιήσει τον «Επιτάφιο» και είχε κάνει τη μετάβασή του στο λαϊκό είδος. Αν και
οι μελωδίες είναι μαγευτικές, περισσότερο ξεχωρίζουν τα δύο τραγούδια σε ερμηνεία της
Μελίνας Μερκούρη: το «Love theme from Phaedra» που έγινε γνωστό ως «Αστέρι μου
φεγγάρι μου» και το «Σε πότισα ροδόσταμο». Το συνθετικό ταλέντο του Θεοδωράκη είναι
εδώ ικανό να χειραγωγήσει τον θεατή, άλλοτε συγκινώντας τον και άλλοτε σοκάροντάς
τον.
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Βιβλία για την αναπηρία και την Πολιτική

Η αναπηρία στην Ελλάδα
της κρίσης
Καραγιάννη Γιώτα

Με την παρούσα μελέτη επιχειρείται η κατανόηση των τρόπων με
τους οποίους ανανοηματοδοτήθηκε η
αναπηρία ως κοινωνική κατηγορία, την
τελευταία πενταετία, την περίοδο της
οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα. Δίνεται έμφαση στην επιδοματική πολιτική, την κοινωνική και
πολιτική ρητορική καθώς και στους τρόπους που χρησιμοποιήθηκε η γνώση μέσα σε ένα πλαίσιο γραφειοκρατικού
εξορθολογισμού
και
βιοϊατρικοποιημένων
διαδικασιών για την απονομιμοποίηση του αναπηρικού
status χιλιάδων ανθρώπων και τον επανακαθορισμό των
ταυτοτήτων τους.
Αναπηρία και Πολιτική
Michael Oliver

Το συγκεκριμένο βιβλίο, από
έναν συγγραφέα που είναι ο ίδιος ανάπηρος, μελετά την εξατομικευμένη και
ιατρικοποιημένη οπτική της αναπηρίας και περιγράφει τον τρόπο που
αυτή παράγεται κοινωνικά. Προσκαλεί σε μια καινούργια
θεώρηση των ζητημάτων της αναπηρίας, αναλύει τις δυνατότητες για την επίτευξη πολιτικής αλλαγής στη σύγχρονη εποχή του ύστερου καπιταλισμού και τη
σπουδαιότητα της εμφάνισης του κινήματος της αναπηρίας ως μέρους αυτής της διαδικασίας αλλαγής. Είναι ου-
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σιαστικό ανάγνωσμα για όποιον επιθυμεί να κατανοήσει
την αληθινή φύση της αναπηρίας.
Εργασία, εργασιακές σχέσεις και
πολιτικές των ατόμων
με αναπηρία
Παπακωνσταντίνου, Δόξα Κ.

Το βιβλίο "Εργασία, Εργασιακές Σχέσεις και Πολιτικές Απασχόλησης των Ατόμων με Αναπηρία"
καλύπτει επιστημονικά και πολυπρισματικά το ζήτημα της εργασιακής
ένταξης των ατόμων με αναπηρία σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Το βιβλίο πραγματεύεται τις εννοιολογικές
προσεγγίσεις της αναπηρίας και της εργασίας, την εργασιακή πραγματικότητα των ατόμων με αναπηρία, την αντιμετώπιση της εργασίας τους, τις εργασιακές σχέσεις, την
ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή τους στο εργασιακό¬κοινωνικό γίγνεσθαι, τις μορφές απασχόλησης, όπως και
τις λοιπές σχετικές υποστηρικτικές ρυθμίσεις και δράσεις
σε κρατικό επίπεδο. Η έκδοση απευθύνεται σε φοιτητές,
στα άτομα με αναπηρία, στους εργοδότες, στους κρατικούς φορείς αλλά και σε κάθε αναγνώστη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί επί του θέματος. Στόχος της
συγγραφέως είναι το βιβλίο να αποτελέσει τη βάση για μία
εν δυνάμει αλλαγή στην εργασιακή αλλά και στην ευρύτερη κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία, μέσω της ολοκληρωμένης γνώσης
που έχει τη δυναμική να αλλάζει στάσεις,
αντιλήψεις και πρακτικές.

James Bond, ήξερες ότι…..

τα μυθιστορήματα, ο Τζέιμς Μποντ έγινε 007 στα 38.
Από τους διάφορους ηθοποιούς που έχουν παίξει τον
ρόλο, ο Ντάνιελ Κρεγκ είναι ο μόνος που έχει κερδίσει την
ιδιότητα του «00» στην ίδια ηλικία.
Ένας από τους διάφορους κατασκόπους στους
οποίους βασίστηκε ο Φλέμινγκ για τον πρωταγωνιστή των
βιβλίων του, ήταν και ο Άγγλος Τζον Ντι που έζησε τον
16ου αιώνα. Ο Ντι υπέγραφε τις επιστολές του προς τη
βασίλισσα Ελισάβετ με μια σφραγίδα που έγραφε «007»

για να δηλώσει ότι ήταν μόνο για τα μάτια της
Ο Πιρς Μπρόσναν ήταν ο πιο θανατηφόρος
Μποντ. Μόνο στο Goldeneye σκότωσε 47 ανθρώπους.
Αντίθετα, ο Roger Moore σκότωσε μόνο ένα άτομο στην
ταινία The Man with the Golden Gun, την
ταινία με τον χαμηλότερο αριθμό θανάτων.

Ηλέκτρα (1962)

Η συγκλονιστικά λιτή σκηνοθεσία του Κακογιάννη συνδυάζεται με την πρωτοποριακή
για την εποχή μουσική του Θεοδωράκη, η οποία αξιοποιεί με δημιουργικό τρόπο μια
πρωτότυπη ενορχήστρωση, αλλά ακόμα και φυσικούς ήχους, για να συνθέσει το σάουντρακ της «Ηλέκτρας». Αναμφίβολα από τα πιο σπουδαία του έργα, καθώς υπηρετεί με
αυστηρότητα και συνέπεια την εικόνα χωρίς μελωδικές ευκολίες. Βραβείο μουσικής στο
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
www.athinorama.gr

Λάρισα,Σεπτέμβριος 2021 Έτος 19ο Τεύχος 79ο

10η

Σινεμά

James Bond, ήξερες ότι…..
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Krystyna Skarbek (γνωστή και ως Christine
Granville), η Βρετανό-Πολωνή πράκτορας του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η έμπνευση πίσω από
τον χαρακτήρα του Vesper Lynd στο Casino Royale.
Παρά το γεγονός ότι έπαιξε σε επτά ταινίες του
Μποντ, ο Ρότζερ Μουρ υποφέρει στην πραγματικότητα
από οπλοφοβία, φόβο για τα πυροβόλα όπλα.
Ο Sean Connery ξεκίνησε να χάνει τα μαλλιά του
σε ηλικία 21 ετών, πράγμα που σήμαινε ότι έπρεπε να φορέσει περούκα όταν έπαιζε τον ρόλο του Μποντ.
Οι γονείς του Μποντ είναι ο Άντριου Μποντ, ένας
Σκωτσέζου ιδιοκτήτης μιας εταιρεία όπλων και η Μονίκ
Ντελακρουά, με καταγωγή από την Ελβετία. Και οι δύο πέθαναν όταν ο Μποντ ήταν 11 ετών μετά από ατύχημα
αναρρίχησης. Κατέληξε να ζει με τη θεία του και σπούδασε
στο Εδιμβούργο πριν στρατολογηθεί από το Βασιλικό
Ναυτικό.
Στο Casino Royale, μαθαίνουμε πως τα γενέθλια
του Μποντ είναι στις 13 Απριλίου 1968. Η ηλικία του έτσι
είναι 47 ετών. Τυχαίνει το 1968 να είναι η χρόνια που κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα Casino Royale αλλά και η
χρόνια που γεννήθηκε ο Daniel Craig.
Ο Πρόεδρος John F. Kennedy είδε μια πρώτη
προβολή της ταινίας «Από τη Ρωσία με αγάπη» στον
Λευκό Οίκο στις 21 Νοεμβρίου 1963. Ήταν και η τελευταία

Ε

ταινία που είδε ποτέ πριν
σκοτωθεί την επόμενη
μέρα στο Ντάλας.
Ο Ντάνιελ Κρεγκ
έχει το προνόμιο να
πάρει οποιοδήποτε μοντέλο της Aston Martin
από το εργοστάσιο και
να το οδηγεί για το υπόλοιπο της ζωής του!
Ο Ian Fleming
είχε πολλά κοινά με τον φανταστικό του χαρακτήρα. Όχι
μόνο του άρεσε το Martini, αλλά ήταν και κατάσκοπος. Ο
Ian στρατολογήθηκε στο Ναυτικό και έγινε προσωπικός
βοηθός του ναυάρχου John Godfrey. Φαίνεται ότι η εμπειρία του αυτή του ενέπνευσε τον 007.

«Εγκλωβισμένος»

Σκηνοθεσία : Γιαρόν Σανί
δώ και 15 χρόνια, ο Ρασί περιπολεί τους δρόμους του Τελ
Αβίβ. Έμπειρος αστυνομικός, βρίσκεται αντιμέτωπος με σκληρές
καταστάσεις: έναν πατέρα που
συστηματικά κακοποιεί τους ανήλικους γιους του, έναν άλλον που
δολοφονεί τα παιδιά του για να εκδικηθεί την πρώην γυναίκα του,
έφηβους στα δημόσια πάρκα που
πουλούν ναρκωτικά σε πιτσιρίκια.
Αυτή η τελευταία κλήση θα σταθεί μοιραία για τον Ρασί.
Συλλαμβάνοντας τους έφηβους μαθητές ως ύποπτους για
διακίνηση, τούς αναγκάζει στο τμήμα να γδυθούν για να

τους ψάξει. Κι εκείνοι, με μέσο τους ισχυρούς, πλούσιους
γονείς τους, τον καταγγέλουν για σεξουαλική κακοποίηση.
Οι ανώτεροί του τον θέτουν σε διαθεσιμότητα κι έτσι ο
Ρασί μένει σπίτι. Εκεί όπου διαδραματίζεται το δικό του
δράμα. Νιόπαντρος με την Αβιγκεϊλ, έχουν μόλις χάσει το
παιδί που περίμεναν. Ενώ, ταυτόχρονα, η 13χρονη Γιασμίν, η κόρη της από τον πρώτο της γάμο, κάνει την εφηβική της επανάσταση και συγκρούεται κατά μέτωπο με την
αυταρχική του συμπεριφορά.

Z (1969)

Η συνεργασία του Θεοδωράκη με ξένους συνθέτες και καλλιτέχνες του έδωσε την ευκαιρία να ανανεώσει τους ήχους του και να έρθει σε επαφή με νέα είδη μουσικής. Αυτές
οι επαφές του οδήγησαν στη δημιουργία της μουσικής για το «Ζ», τη δραματοποιημένη
ιστορία της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Ως εξόριστος στη Ζάτουνα, ο Θεοδωράκης δεν ασχολήθηκε τόσο με την ενορχήστρωση των συνθέσεών του και έτσι ο καλλιτεχνικός διευθυντής του δίσκου Φιλίπ Μπουτέ γράφει κιθαριστικά σόλα για κομμάτια όπως
το «La course De Manuel» και το «Café rock». Οι πιο ροκ ήχοι του άλμπουμ ήταν κάτι το
απρόσμενο για το ύφος του θρυλικού συνθέτη, του οποίου το τελευταίο έργο για τη δεκαετία του ’60 κυκλοφορεί με δημιουργίες που ως επί το πλείστον δεν οφείλονται αποκλειστικά στον ίδιο.
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Ζωή με ημερομηνία λήξης

ταν μια από εκείνες τις
δύσκολες μέρες. Αυτές
που έρχονται ξαφνικά και αργούν να τελειώσουν. Ο χρόνος
μεγαλώνοντας λένε πως
περνά πιο γρήγορα. Όχι όμως
πάντα.

Κάθισα στο κλείσιμο της
ημέρας. Δεν άνοιξα τηλεόραση, δεν έβαλα μουσική.
Άφησα τον νου μου να βαρεθεί, να τρέξει χωρίς προορισμό. Γέμισα ένα ποτήρι από εκείνο το κρασί που του
άρεσε. Όχι από τα ακριβά και «ποιοτικά» των μεγαλοαστών. Ένα από εκείνα που βρίσκεις στα κάτω ράφια. Σε
πλαστικό και όχι γυάλινο μπουκάλι. «Να μου πάρεις
εκείνο το ρόζε. Και κοίτα να μην είναι πολύ ακριβό». Έτσι
μεγάλωσε αυτή η γενιά. Μπορούσε να αγοράσει ένα
ακριβό κρασί; Σίγουρα, κάποιες φορές. Αλλά για κάποιο
παράξενο λόγο οι καλύτερες αναμνήσεις κούμπωσαν με
την ανέχεια. Ένα φτηνό κρασί θα μας δώσει ακόμη ένα
την επόμενη μέρα. Και έτσι έγινε η φτώχια καλοπέραση
και η φτήνια απόλαυση.

«Πώς το έπινε αυτό το δηλητήριο» σκέφτηκα. Συνέχισα στην δεύτερη και τρίτη γουλιά. Και έτσι έγινε το
«φάρμακο» όπως το έλεγε και δικό μου βάλσαμο. Άργησα
να τον γνωρίσω. Αυτές η μικρές κρασοκατανύξεις μου
έδειξαν κάποιον που δεν ήξερα αρκετά. Κάποιες φορές
δυνατό με όλες τις λύσεις, όπως τον θυμόμουν, αλλά και
έναν αδύναμο, φοβισμένο βιοπαλαιστή, που ήλπιζε πως
κάπου εκεί έξω θα έρθει η δικαίωση και η ανταμοιβή.

καθαρά. Πού είσαι, πώς έφτασες και κυρίως τι δεν έκανες
σωστά. Θέλει ψυχή για να σταθείς όρθιος. Και ο χρόνος
είναι αμείλικτος. Δεν συγχωρεί, δεν επιστρέφει. Το σώμα
επίσης δεν ξεχνά. «Αυτό δυστυχώς ήταν το γραμμένο
σου» του έλεγα καμία φορά. Ίσως η πίστη του να του έδινε
μια παρηγοριά, είπα μέσα μου. «Τα γραμμένα είναι αυτά
που γράφουμε εμείς από την μέρα που γεννιόμαστε. Δεν
υπάρχει κάτι άλλο». Εκεί λοιπόν, ανοίγεται μπροστά σου
η σοφία όλης του της ζωής. Όχι από κάποιον ψευδόαστό
που πέρασε την ζωή του στα γραφεία και στις κολακείες.
Από ένα φτωχό και πλανεμένο που πάλεψε στωικά.
«Να μου προσέχεις τις μικρές» μου είπε. «Θα
βάλω ένα παγωμένο «παπά» και θα ξαπλώσω». Είχε μια
ηρεμία στην φωνή του. «Θα τα πούμε αύριο» του απάντησα.

Θα περάσω μια από τις επόμενες μέρες να πιούμε ξανά στην υγεία σου με εκείνη την παρέα που μαζευόμασταν κάθε άνοιξη. Και μην ανησυχείς. Δεν θα φέρω
εκείνον τον «ξυδιά» που σε «κέρασε» εκείνος ο αξύριστος
για το κατευόδιο. Θα σου φέρω εκείνο το ροζέ από το
κάτω ράφι. Από το φτηνό όπως μου είπες. Και αν βρεις
την μητέρα εκεί που θα είσαι, μην αρχίσετε πάλι τα μαλώματα. Τι θα πει η γειτονία;

Κατέβασα την τελευταία γουλιά και έκλεισα τα
μάτια. «Πώς τον έπαιρνε ο ύπνος στην καρέκλα» σκέφτηκα. Ίσως είναι νωρίς ακόμη. Ίσως με τα χρόνια. Θα τον
ρωτήσω όταν τα ξαναπούμε.

Στο δεύτερο ποτήρι άρχισαν να ξεπηδούν ιστορίες. Πρόσφατες, μακρινές, καταστάσεις που είχα ξεχάσει,
αιώνες και όμως δεν ήταν παρά λίγα χρόνια πριν. Πάντα
έλεγε πως αν θέλεις να μάθεις έναν άνθρωπο τι «κουμάσι
είναι» μόνο στο κρασί θα σου φανερωθεί. Ο πράος θα νυστάξει και θα αναζητήσει τον ύπνο της λύτρωσης. Ο πονηρός θα αρχίσει τις φωνές και τις προσβολές. Συχνά τον
έπαιρνε ο ύπνος στην καρέκλα. Μια κατηγορία από μόνος
του.
Για όλους «έχει» μια ημερομηνία λήξης. Λίγοι την
μαθαίνουν, ευχή και κατάρα μαζί. Και τότε βλέπεις πλέον

Κατάσταση Πολιορκίας (1972)

Εξόριστος λόγω των αντισυμβατικών πολιτικών καταστάσεων στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1970, ο Μίκης Θεοδωράκης κυκλοφορεί ένα ολιγόλεπτο σάουντρακ με δύο
μόνο κομμάτια, τα οποία ερμηνεύουν οι Μαρία Φαραντούρη και Αντώνης Καλογιάννης.
Αν και ο Γαβράς είχε συμφωνήσει σε ένα αρκετά μεγαλύτερο έργο, τελικά αποφάσισε να
το κόψει διότι απέπνεε έναν επικό τόνο που ο σκηνοθέτης ήθελε να αποφύγει. Η γενικότερη ενορχήστρωση είναι εμπνευσμένη από προσωπικές εμπειρίες του Θεοδωράκη στη
Χιλή του Αλιέντε, όπου γυρίστηκε και η ταινία. Αργότερα κυκλοφόρησαν εκδόσεις με την
ολοκληρωμένη μουσική που προοριζόταν για την ταινία, ένα πλαισίωμα παραδοσιακών
ήχων των Άνδεων με τη συνοδεία των φωνητικών των Los Calchakis, Χιλιανής φυλής.
www.athinorama.gr
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Αρτέμης ΜάτσαςΜπογδάνος σημειώσατε 2.
ΔιάτοRος

Πολύ
κωλόπαιδο ο Κυριάκος
Στάθης Ψάλτης

Άντε να δούμε πότε και
πώς θα λειτουργήσει το Αρχαίο
μας θέατρο στο κέντρο της πόλης.
Και μην ξεχνάμε ότι στο Δημοτικό
Θέατρο ακόμα να ξεκινήσουν εργασίες. Εδώ και πέντε χρόνια το
έργο ξεκινάει. Το Δημοτικό Θέατρο
Λάρισας είναι κάτι σαν το Μετρό
Θεσσαλονίκης.
Θεόφιλος

Πολλές παραστάσεις και συναυλίες φέτος στη Λάρισα, αλλά το
εισιτήριο ακρίβυνε και κυμάνθηκε στο
20ευρο. Μήπως ήρθε η ανάπτυξη και δεν
το πήραμε πρέφα; (Εμένα, πάντως ο
μισθός μου έμεινε στάσιμος).
ΔιάτοRος

Πέθανε ο μοναδικός Κώστας Ξενόπουλος.
Ωραίες συγκεντρώσεις
κάναμε. Μάθαμε πολλά ...
Θεόφιλος

Μετά
τις δηλώσεις του
αστείου πλέον Πέτσα
για τον mad clip, προτείνω
5ημερο εθνικό πένθος, η
μέρα του θανάτου του να
γίνει επίσημη αργία και οι
στίχοι του να διδάσκονται
στα δημοτικά σχολεία.
Μ. Σίμος

Δρόμοι ήπιας(;;;;;;;) κυκλοφορίας για αγριεμένους κατοίκους των οδών που ψάχνουν
απελπισμένοι πλέον να παρκάρουν τα ι.χ. τους κοντά στα σπίτια τους…
Μ. Σίμος

Περιμένουμε με
ανυπομονησία τη νέα
ταινία
του
Κλιντ
Ίστγουντ “Cry Macho”.
ΔιάτοRος
Αλληλεγγύη στους
δασκάλους και στους καθηγητές ! Είναι Ήρωες ! Αλληλεγγύη στους υγειονομικούς
! Η διχόνοια και η διάσπαση
δυνάμεων που προωθεί η
κυβέρνηση να μην περάσει !
Θεόφιλος

Μικρά
φασιστάκια και
φασιστοειδή έχουν κάνει εμφάνιση σε κάποιες γειτονιές. Ο φασισμός στις γειτονιές
μας ; Ποτέ ξανά ;
Θεόφιλος

Κέρδισαν οι ντιλιβεράδες μετά από μαζικές κινητοποιήσεις, απεργία σε όλη τη
χώρα, ενέργειες, δράση και
συνεργασία από τη βάση
μέχρι και την ομοσπονδία.
Όπως και με τη νίκη κατά της
αστυνομίας στα Πανεπιστήμια,
ο λαός είναι σε εγρήγορση.
Θεόφιλος

