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Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας
«Cineπαρμένος»

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

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

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».

Cyrano
Σκηνοθεσία: Joe Wright

Ηθοποιοί: Haley Bennett, Peter Dinklage, Ben Mendel-
sohn, Kelvin Harrison Jr.

Morbius
Σκηνοθεσία: Daniel Espinosa

Ηθοποιοί: Jared Leto, Michael Keaton, Adria Arjona, Jared
Harris 

Uncharted
Σκηνοθεσία: Ruben Fleischer

Ηθοποιοί: Tom Holland, Mark Wahlberg, Antonio
Banderas, Tati Gabrielle 

The Batman
Σκηνοθεσία: Matt Reeves

Ηθοποιοί: Peter Sarsgaard, Barry Keoghan, Robert
Pattinson, Colin Farrell 

The Lost City
Σκηνοθεσία: Aaron Nee | Adam Nee

Ηθοποιοί: Sandra Bullock, Brad Pitt, Daniel Radcliffe,
Channing Tatum 

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

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

Άρθρα Τεύχους\

• Shorta (Δανία, 2020) 
• «tick, tick…Boom! Όταν το σινεμά και το θέατρο συνυπάρχουν»
• Λουίς Σεπούλβεδα «Δεν με νίκησε ο Πινοσέτ, θα με νικήσει ο
ιός;»
• «K-φαινόμενο: Πώς το νοτιοκορεάτικο κύμα σαρώνει τον πλα-
νήτη»
• Το τρίτο στεφάνι - Θέατρο Παλλάς
• Πικραλίδα
• Δανειστική βιβλιοθήκη Λάρισας
• Masterclass Ρόλαντ Βάις
• Los buenos antifascistas
• Ο Κόσμος – η Γη
• Το Θέατρο Τεχνών … πάλι κοντά μας
• Camera Zizanio 

• Επιτραπέζιο παιχνίδι – «Ζαπατιστική Αυτονομία»
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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

Nomadland
Μια γυναίκα στα εξήντα της, αφού έχασε τα πάντα στη Με-
γάλη Ύφεση, ξεκινά ένα ταξίδι στην αμερικανική Δύση, ζώ-

ντας ως μια σύγχρονη νομάδα.

Σκηνοθεσία: Chloé Zhao
Ηθοποιοί: Frances McDormand, David Strathairn,

Linda May
Κινηματογραφική Ανασκόπηση 2021

Παγιδευμένοι - Shorta (Δανία, 2020) 

61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νίκης
Βραβείο Σκηνοθεσίας – Βραβείο Διεθνούς Ένωσης Κρι-

τικών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Σκηνοθεσία: Φρέντερικ Λούις Χβιντ, Αντερς Ολχολμ

«Δεν μπορώ να αναπνεύσω»
φωνάζει ο 19χρονος μετανά-

στης Talib Ben Hassi που βρίσκεται
κάτω από αστυνομικές μπότες. Έτσι
ξεκινά αυτή η εκρηκτική ταινία από
την Δανία. Η αστυνομία υποτίθεται
ότι ξεκινά ένορκη διοικητική εξέταση
αλλά επί της ουσίας γίνεται προ-
σπάθεια συγκάλυψης. Η αστυνομική
αυθαιρεσία, βλέπετε, δεν αποτελεί
ελληνικό προνόμιο.

Η γειτονιά ή καλύτερα το γκέτο όπου ζούσε το
θύμα όμως δε θα κάτσει με σταυρωμένα τα χέρια. Δεν
μπορεί να ανεχτεί άλλη βία, εξευτελισμό και μια ζωή χωρίς
προοπτική. Βράζει, φλέγεται και εξεγείρεται. Η σταγόνα
που θα ξεχειλίσει το ποτήρι δε θα αργήσει. Ο Andersen
και ο Hoyer, δύο αστυνομικοί που έχουν περιπολία εκείνη
την μέρα, παρακάμπτουν τις κεντρικές οδηγίες και απο-
φασίζουν να εισέλθουν στην γειτονιά. Και σα να μην
έφτανε αυτό, ο ακροδεξιός Andresen προκαλεί, χλευάζει
και ρίχνει συνεχώς λάδι στην φωτιά. Ο πιο διαλλακτικός
Hoyer στέκεται, παρατηρεί αλλά δεν αντιδρά. Στο ραδιό-
φωνο του αυτοκινήτου ανακοινώνεται έκτακτη είδηση κι
εκείνη τη στιγμή οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν. 
Οι θηρευτές γίνονται θηράματα. Στο κέντρο του κύκλου
βρίσκονται πλέον οι δύο αστυνομικοί, γύρω τους οι εξε-
γερμένοι. Και ο κλοιός ολοένα και στενεύει. Το ανθρωπο-
κυνηγητό ξεκινά και ξετυλίγεται μπρος στα μάτια μας ένα
αστυνομικό θρίλερ με περίτεχνη πλοκή και συνεχώς κλι-
μακούμενη ένταση.

Η ταινία αποτελεί σε πρώτη ανάγνωση ένα κατη-
γορώ προς τις αυταρχικές μεθόδους καταστολής. Αποτε-
λεί επίσης ένα σχόλιο σχετικά με την περιθωριοποίηση
μεταναστών και προσφύγων, μια κριτική απέναντι στα
στερεότυπα και τον ρατσισμό. Αλλά δεν μένει εκεί. Σκάβει
κάτω από την επιφάνεια. Ο αγώνας των αστυνομικών για
επιβίωση μας οδηγεί όλο και πιο βαθιά στο γκέτο αλλά και
πιο βαθιά στην ψυχοσύνθεση των ηρώων. Οι εσωτερικές
συγκρούσεις και οι ανατροπές είναι καταιγιστικές, οι συμ-
μαχίες αλλάζουν συνεχώς. Η βοήθεια αλλά και η προδο-
σία έρχονται από εκεί που δεν το περιμένουν και
ανατρέπονται κατεστημένες απόψεις και στερεότυπα.
Υπάρχει η μερίδα των κατοίκων που αντιλαμβάνεται ως
μονόδρομο –προφανώς αδιέξοδο– την ατομική τρομο-
κρατία. Διψούν για εκδίκηση. Υπάρχουν και άλλοι που
αναζητούν τρόπους να σπάσουν τον κύκλο του αίματος,
που επιθυμούν διακαώς μια ζωή ειρηνική και προσπα-
θούν να κερδίσουν την αποδοχή και τον σεβασμό. Διψούν
για δικαιοσύνη.

Το Shorta στα αραβικά σημαίνει «αστυνομία» και
γυρίστηκε πριν από την δολοφονία του George Floyd.
Αυτό κάνει την ταινία δραματικά προφητική και επίκαιρη.

Θανάσης Μαρίνης 
https://xekinima.org

Σινεμά
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Dune
Διασκευή μεγάλου μήκους του μυθιστορήματος επιστημονικής
φαντασίας του Frank Herbert για τον γιο μιας ευγενούς οικογέ-

νειας στην οποία έχει ανατεθεί η προστασία του πιο πολύτι-
μου αγαθού και του πιο ζωτικού στοιχείου στον γαλαξία.

Σκηνοθεσία: Denis Villeneuve
Ηθοποιοί: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya

«tick, tick…Boom!
Όταν το σινεμά και το θέατρο συνυπάρχουν»

Βρισκόμαστε στη Νέα Υόρκη
την δεκαετία του 1990 σε ένα

ταπεινό διαμέρισμα με μια υπέ-
ροχη συλλογή από κασέτες μου-
σικής, όπου τα ράφια λυγίζουν
από το βάρος των βιβλίων και τα
βρώμικα πιάτα στοιβάζονται στον
νεροχύτη γιατί δεν υπάρχει χρό-
νος να πλυθούν. Κάτοικος αυτού

του διαμερίσματος είναι ένας μποέμ και ασυμβίβαστος νε-
αρός θεατρικός συνθέτης, που προσπαθεί να γράψει το
επόμενο μεγάλο αμερικανικό μιούζικαλ, ελπίζοντας ότι
έτσι θα του ανοίξει ο δρόμος για τις σημαντικότερες θεα-
τρικές σκηνές, ενώ δουλεύει ως σερβιτόρος στο Moon-
dance Diner.

Όμως, δεν πρόκειται για έναν οποιονδήποτε θεα-
τρικό συνθέτη, αλλά για τον Jonathan Larson, τον μονα-
δικά ταλαντούχο θεατράνθρωπο, τον δημιουργό του
«Rent»,που απέσπασε δεκατρία βραβεία -ανάμεσά τους
το Tony καλύτερου μιούζικαλ και το Pulitzer καλύτερου
δραματικού θεατρικού έργου-,την πρεμιέρα και την επα-
κόλουθη τεράστια επιτυχία του οποίου ως τραγική ειρω-
νεία δεν πρόλαβε, βέβαια, να δει, καθώς πέθανε από
ανεύρυσμα αορτής στα 35 του χρόνια. 

Την καλλιτεχνική αυτή προσωπικότητα φέρνει στο
σινεμά ο Lin-Manuel Miranda, ένας, επίσης, άνθρωπος
του θεάτρου που μας έχει χαρίσει έργα όπως το βραβευ-
μένο με Tony «In the Heights» και το «Hamilton». Ο Mi-
randa είχε παρακολουθήσει το «Rent» στα 17α γενέθλιά
του και η εμπειρία αυτή τον καθόρισε και επηρέασε την
μελλοντική καλλιτεχνική του πορεία, γεγονός που φαίνεται
και από τον τρόπο που διηγείται την ιστορία του Larson.
Η ταινία είναι βασισμένη σε ένα αυτοβιογραφικό έργο, που
αφηγητής είναι ο ίδιος ο Larson. Είναι ένα μιούζικαλ για το
πώς γράφεται ένα μιούζικαλ. Είναι ένας φόρος τιμής στον
κόσμο του Broadway και σε αυτό το ιδιαίτερο θεατρικό
είδος, αλλά πολύ περισσότερο είναι ένα εγκάρδιο ευχαρι-
στώ από τον Miranda στον Larson, τον οποίο στην ταινία
ενσαρκώνει υπέροχα ο Andrew Garfield. 

Το έργο που γράφει ο Larson είναι το «Superbia»,
ένα πρωτότυπο δυστοπικό ροκ μιούζικαλ επιστημονικής
φαντασίας, που αφιέρωσε 8 χρόνια για να ετοιμάσει και
σύμφωνα με την ατζέντισσά του είναι «πολύ κουλτουριά-
ρικο για το Broadway». Όσο παλεύει να γράψει ένα τρα-

γούδι που λείπει από την δεύτερη πράξη του μιούζικαλ,
τον βλέπουμε να βρίσκεται σε μία κρίση ηλικίας. Σε λίγες
ημέρες θα γίνει 30 και νιώθει πως τα χρονικά όρια για να
δημιουργήσει κάτι που θα κάνει πάταγο καλλιτεχνικά όσο
είναι ακόμη νέος στενεύουν απειλητικά. Ο χρόνος κυλάει
και η ζωή μοιάζει με κούρσα, με αγώνα δρόμου. Είναι αυτό
το τρομακτικό ερώτημα «τι έχω καταφέρει μέχρι τώρα στη
ζωή μου;» που πλανάται στον αέρα και πιέζει από όλες
τις πλευρές. Κάθε δευτερόλεπτο και ένα «τικ» που οδηγεί
πιο κοντά στην μεγάλη έκρηξη. 

Σε αυτή την εσωτε-
ρική πίεση που βιώνει προ-
στίθεται και η εξωτερική. Ο
Larson δεν έχει χρήματα,
απλήρωτοι λογαριασμοί συσ-
σωρεύονται και δυσκολεύεται
να βρει συγκρότημα για το
έργο του, ο καλύτερός του φίλος και συγκάτοικος φεύγει
από το σπίτι για να μετακομίσει σε ένα μεγαλύτερο και κα-
λύτερο διαμέρισμα, κάτι που μπορεί να κάνει λόγω της
δουλειάς του στη διαφήμιση, και η κοπέλα του σκέφτεται
να δεχτεί μια δουλειά μακριά από το κέντρο της Νέας Υόρ-
κης. Στην ατελείωτη και εξαντλητική καθημερινότητά του
διαρκώς προκύπτουν διλήμματα. Συμβιβασμός ή επιμονή;
Χρήματα ή τέχνη; Έρωτας ή τέχνη; Την ίδια στιγμή ανοί-
γει μια παράλληλη συζήτηση στην ταινία για το AIDS και
το πόσο στιγματισμένοι ήταν οι φορείς του HIV εκείνη την
περίοδο με αφορμή έναν φίλο του Larson που βρίσκεται
στο νοσοκομείο. 

Η ερμηνεία του Garfieldείναι ιδιαίτερα συγκινητική,
καθώς μεταφέρει με συγκλονιστικό τρόπο το άγχος, την
αγωνία, την απελπισία, τον φόβο, την πνευματική και σω-
ματική εξουθένωση, τη δύναμη της φιλοδοξίας, το πηγαίο
ταλέντο και την σπίθα της δημιουργίας. Την παρουσία του
Garfield αναδεικνύει η σκηνοθετική προσέγγιση του Mi-
randa, ο οποίος με ευαισθησία και με πρωτότυπο και με-
λωδικό τρόπο φωτίζει τις πτυχές της προσωπικότητας του
Larson, τις θυσίες που χρειάζεται να κάνει για την τέχνη,
το βίωμα της απόρριψης και την ελπίδα ότι τίποτα δεν έχει
τελειώσει ακόμη για αυτό το μοναδικό
είδος ανθρώπων και καλλιτεχνών που,
όπως ακούγεται και στην ταινία, φαίνεται
να «είναι υπό εξαφάνιση».

Σινεμά
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1971
The Year That Music Changed Everything

Οι μουσικοί και τα soundtrack που διαμόρφωσαν την κουλ-
τούρα και την πολιτική του 1971.

Ηθοποιοί: Elton John, Graham Nash, Ringo Starr

5η
Λουίς Σεπούλβεδα

«Δεν με νίκησε ο Πινοσέτ, θα με νικήσει ο ιός;»

«Δεν με νίκησε  ο Πινοσέτ, θα με
νικήσει ο ιός;»  -  αυτό  πίστευε

ο  ΛουίςΣεπούλβεδα, αλλά θα  δια-
ψευσθεί.  Τον Φεβρουάριο του
2020έχοντας  τον  άγνωστο  ιό  Covid-
19  νοσηλεύεται  σε νοσοκομείο στοΟ-
βίδεοτης  Ισπανίας  και  πεθαίνει
τελικά  τον  Απρίλιο  του 2020..
Έζησε  περιπετειώδη  ζωή!!  Ήταν
συγγραφέας, σκηνοθέτης, δημοσιο-

γράφος και πολιτικός ακτιβιστής.  Γεννήθηκε  στηΧιλή
(1949)  και  σπούδασε θεατρική σκηνοθεσία στο Εθνικό
Πανεπιστήμιο. Τα χρόνια των σπουδών  του  διατέλεσε
ηγέτης του φοιτητικού κινήματος  - όντας μέλος του Κομ-
μουνιστικού κόμματος της Χιλής.  Στην  κυβέρνηση  του
Σαλβαδόρ Αλιέντευπήρξε στέλεχος στο τμήμα των πολιτι-
στικών θεμάτων  και  ήταν υπεύθυνος για μια σειρά από
φθηνές εκδόσεις για το ευρύ κοινό. 
Μετά το πραξικόπημα του 1973, που έφερε στην εξουσία
τον ΑουγούστοΠινοσέτ και την δικτατορία του, φυλακί-
στηκε για 2,5 χρόνια και στη συνέχεια, αφού αποφυλακί-
στηκε υπό όρους μετά από τις πολλές προσπάθειες του
γερμανικού παραρτήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, κρα-
τήθηκε σε κατ΄ οίκον περιορισμό. Κατάφερε να δραπετεύ-
σει και έζησε παράνομα για ένα χρόνο περίπου. Με τη
βοήθεια ενός φίλου, ο οποίος ήταν επικεφαλής της
AlianceFrançaise στο Βαλπαραΐσο, έστησε μια θεατρική
ομάδα που έγινε η πρώτη πολιτιστική εστία αντίστασης.
Ο ίδιος συνελήφθη εκ νέου και καταδικάστηκε σε ισόβια
κάθειρξη για προδοσία και ανατροπή του πολιτεύματος.
Η ποινή αργότερα μειώθηκε σε 28 χρόνια.

Το γερμανικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας πα-
ρενέβη πάλι το 1977 και η ποινή του μετατράπηκε σε οκτώ
χρόνια εξορίας. Φεύγοντας από τη Χιλή για τη Σουηδία
(τον τόπο που είχε αποφασιστεί να εξοριστεί), όπου θα δί-
δασκε ισπανική λογοτεχνία, στην πρώτη του στάση στο
Μπουένος Άιρες δραπέτευσε και κατάφερε να πάει στην
Ουρουγουάη. Επειδή όμως οι πολιτικές συνθήκες στην
Αργεντινή και την Ουρουγουάη ήταν παρόμοιες με αυτές
στην πατρίδα του, ο ΛουίςΣεπούλβεδα πήγε στο Σάο
Πάολο στη Βραζιλία, και στη συνέχεια στην Παραγουάη.
Αναγκάστηκε να φύγει πάλι, λόγω του τοπικού καθεστώ-
τος και εγκαταστάθηκε τελικά στο Κίτο του Εκουαδόρ,
όπου σκηνοθέτησε για το θέατρο AllianceFrançaise και
ίδρυσε μια θεατρική εταιρεία. Έλαβε επίσηςμέρος σε μια

εκστρατεία της UNESCO με  θέμα  την αξιολόγησης του
αντίκτυπου του αποικισμού στους Ινδιάνους Σουάρ
(Shuar).
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας μοιράστηκε τη ζωή των
Σουάρ για επτά μήνες και κατανόησε τη Λατινική Αμερική
ως μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική ήπειρο όπου
ο Μαρξισμός μπορεί να ισχύσει για ένα αγροτικό πληθυ-
σμό που εξαρτάται από το γύρω του φυσικό περιβάλλον.
Εργάστηκε σε στενή επαφή με τις ινδιάνικες οργανώσεις
και συνέταξε το πρώτο σχέδιο διδασκαλίας γραμματισμού
για την ομοσπονδία των αγροτών Ιμπαμπούρα (Im-
babura) των Άνδεων.

Το 1979 εντάχθηκε στη Διεθνή Ταξιαρχία που
αγωνιζόταν στη Νικαράγουα και μετά τη νίκη της επανά-
στασης εκεί άρχισε να εργάζεται ως δημοσιογράφος. Ένα
χρόνο αργότερα έφυγε για την Ευρώπη και πήγε στο Αμ-
βούργο  εξαιτίας  του θαυμασμού του για τη γερμανική λο-
γοτεχνία (έμαθε τη γλώσσα στη φυλακή). Στην Γερμανία
εργάστηκε ως δημοσιογράφος ταξιδεύοντας πολύ στη Λα-
τινική Αμερική και την Αφρική. Το 1982 ήρθε σε επαφή με
την Greenpeace και εργάστηκε μέχρι το 1987 ως μέλος
πληρώματος σε ένα από τα πλοία τους. Αργότερα λει-
τούργησε ως συντονιστής μεταξύ των διαφόρων κλάδων
της οργάνωσης.
Μέχρι  που  τον  συνάντησε  ο  Covid-19….

Σημαντικότερα  έργα  του :  «Ο κόσμος του τέλους
του κόσμου»  (1989)  -  Πεζογράφημα για το ανελέητο κυ-
νήγι των φαλαινών, την ζωή και το θάνατο αυτού του ευ-
φυούς θηλαστικού.

«Ένας γέρος που διάβαζε ιστορίες αγάπης»
(1989)  -Το πρώτο του μυθιστόρημα και από τα δημοφι-
λέστερά του, εμπνευσμένο από την γνωριμία του με τους
Ινδιάνους Σουάρ. Μια ομάδα λευκών κυνηγών σε αναζή-
τηση ενός άγριου αιλουροειδούς στον Αμαζόνιο.

«PatagoniaExpress»(1995)  -  Η αυτοβιογραφία του Σε-
πούλβεδα
«Η ιστορία του γάτου που έμαθε σ' ένα γλάρο να πε-
τάει»(1996)  - Διήγημα για παιδιά

Αφιέρωμα
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The Father
Ένας άντρας αρνείται κάθε βοήθεια από την κόρη του καθώς

γερνάει. Καθώς προσπαθεί να κατανοήσει τις μεταβαλλόμενες
περιστάσεις του, αρχίζει να αμφιβάλλει για τα αγαπημένα του
πρόσωπα, το δικό του μυαλό και ακόμη και για την πραγματι-

κότητα.

Σκηνοθεσία: Florian Zeller
Ηθοποιοί: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Λάρισα, Δεκέμβριος 2021, Έτος 19ο, Τεύχος 80ο

«K-φαινόμενο: Πώς το νοτιοκορεάτικο κύμα σαρώνει τον
πλανήτη»

K-pop, K-drama, K-cinema, K-
beauty, K-fashion, K-BBQ.

Το ότι έννοιες όπως αυτές γί-
νονται όλο και πιο γνώριμες

αποδεικνύει πως το hallyu ή αλ-
λιώς Korean Wave έχει συνεπάρει τον πλανήτη και πως η
Νότια Κορέα ανάγεται πλέον σε μια πολιτιστική υπερδύ-
ναμη. Το hallyu, το πολυδιάστατο, δηλαδή, φαινόμενο ευ-
ρείας διάδοσης και απήχησης των κορεάτικων
πολιτιστικών προϊόντων, ξεκίνησε, αρχικά, από την νοτιο-
ανατολική Ασία και την Κίνα στα τέλη της δεκαετίας του
1990 και από τις αρχές του 21ου αιώνα βρήκε τον δρόμο
του προς τη Δύση, στρέφοντας τα φώτα -και δικαίως- στο
νότιο μέρος της κορεάτικης χερσονήσου και δημιουργώ-
ντας μια ισχυρή πολιτιστική βιομηχανία που γίνεται πόλος
έλξης όλο και περισσότερων επενδύσεων χάρη στην αυ-
ξανόμενη ζήτηση για το περιεχόμενό της. 

Η Νότια Κορέα αν και για πολλά χρόνια ήταν
μπλεγμένη στη δίνη της δικτατορίας, της λογοκρισίας, της
σύγκρουσης και της καλλιτεχνικής ανελευθερίας, σταδιακά
από το 1987 και έπειτα έπαυσε να αποτελεί απλώς έναν
καταναλωτή της δυτικής κουλτούρας και να είναι γνωστή
μόνο για την αυτοκινητοβιομηχανία και τα κινητά τηλέ-
φωνα. Πλέον εχει δημιουργήσει ένα τέτοιο εξαγώγιμο
προϊόν, το οποίο δεν περιορίζεται στη μουσική, τον κινη-
ματογράφο και τις τηλεοπτικές
σειρές. Αντίθετα, επεκτείνεται
μέχρι τη γαστρονομία και την
ομορφιά, κάνοντας πλήθος κό-
σμου να δοκιμάζει με ενθου-
σιασμό κίμτσι και τόκποκι, και
να αγοράζει κορεάτικα καλλυντικά από μεγάλα καταστή-
ματα της βιομηχανίας της ομορφιάς. Χαρακτηριστικό είναι,
επίσης, το γεγονός πως το ενδιαφέρον για την εκμάθηση
της γλώσσας έχει εκτοξευθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ το
λεξικό της Οξφόρδης πρόσθεσε στην τελευταία του έκ-
δοση 26 νέες λέξεις κορεάτικης προέλευσης.

Πηγαίνοντας μερικά χρόνια πίσω στο 2012, ήταν
το Gangnam Style του PSY το πρώτο τραγούδι που
έφτασε -και ξεπέρασε μετά από λίγο καιρό- το ταβάνι των
ενός δισεκατομμυρίων θεάσεων στο YouTube, και το
οποίο έστρωσε καθώς φαίνεται με ροδοπέταλα τον δρόμο
για την έλευση της κορεάτικης δημοφιλούς κουλτούρας.
Από τότε η K-pop διαπρέπει, με τον γρήγορο ρυθμό, τις

χορογραφίες και το πιασάρικο περιεχόμενο, με εμφανίσεις
λάμψης και ανεμελιάς τόσο στα βίντεο κλιπ όσο και on
stage, αλλά και με boy bands όπως οι BTS που έχουν δη-
μιουργήσει μια ισχυρότατη κοινότητα από αμέτρητους
φανς, η οποία έχει τη δύναμη να γελοιοποιεί ακόμη και τον
Donald Trump, όπως αποδείχτηκε με τo μποϊκοτάρισμα
της προεκλογικής του εκστρατείας στην Oklahoma.

Τα Κ-dramas περιλαμβάνουν διάφορα είδη: από
μελοδράματα μέχρι σειρές μυστηρίου και
θρίλερ. Πιο δημοφιλή είναι τα ιστορικά
δράματα, τα μελοδράματα και οι ρομαντι-
κές κωμωδίες. Αποτελούν ως επί το πλεί-
στον σήριαλ μικρής διάρκειας (16-20
επεισοδίων), διακρίνονται συνήθως από
ανάλαφρες ερωτικές ιστορίες, στον πυ-
ρήνα τους τίθενται οι ανθρώπινες σχέ-
σεις, ενώ η πλοκή τους δίνει ιδιαίτερη
έμφαση σε αξίες όπως η αγάπη, η οικο-
γένεια, η αφοσίωση. Παρόλο που ο χα-
ρακτήρας τους δεν μπορεί να θεωρηθεί αρκετά
συμπεριληπτικός, υπάρχουν και σειρές με queer χαρα-
κτήρες, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο ορατότητα στη ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κοινότητα, έστω και σε περιορισμένο βαθμό. Αν και
τα νοτιοκορεάτικα σήριαλ στην πλειονότητά τους γνωρί-
ζουν παγκόσμια απήχηση, η σειρά που ανέτρεψε τις ισορ-
ροπίες και μπορεί να χαρακτηριστεί παγκόσμια εμμονή
είναι το «Squid Game» (2021) ή στα ελληνικά «Το Παι-
χνίδι του Καλαμαριού», με δημιουργό τον Hwang Dong-
hyuk, ένα δυστοπικό δράμα, το οποίο μπλέκει την
ελεύθερη βούληση και την ανάγκη για επιβίωση με τα παι-
δικά παιχνίδια. 

Tο «Squid Game» ακολούθησε την εκρηκτική επι-
τυχία που είχε σημειώσει η ταινία «Parasite» (2019), του
Bong Joon Ho, η οποία πραγματεύεται το χάσμα μεταξύ
πλουσίων και φτωχών και ήταν η πρώτη μη αγγλόφωνη
ταινία που κατάφερε να αποσπάσει το Βραβείο Καλύτε-
ρης Ταινίας στην 92η Απονομή των Βραβείων Όσκαρ. Στο
K-cinema οι ήρωες είναι συνήθως βαθιά «ανθρώπινοι»,
καθημερινοί, γεμάτοι ελαττώματα, πάθη και αδυνα-
μίες, μπλεγμένοι πολλές φορές σε απίθανες κατα-
στάσεις. 

Πολιτισμός
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Quo Vadis, Aida?
Η Aida είναι μεταφράστρια για τον ΟΗΕ στη μικρή πόλη της
Σρεμπρένιτσα. Όταν ο σερβικός στρατός καταλαμβάνει την
πόλη, η οικογένειά της είναι μεταξύ των χιλιάδων πολιτών

που αναζητούν καταφύγιο στον καταυλισμό του ΟΗΕ.

Σκηνοθεσία: Jasmila Zbanic
Ηθοποιοί: Jasna Djuricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler

7η

Οι ταινίες επικεντρώνονται στην ταξική ανισό-
τητα, την απελπισία, την ανεργία, την κοινωνική

αδικία, την ανέχεια, ενώ δεν διστάζουν να φανερώσουν
την ανθρώπινη ροπή προς την αυτοκαταστροφή, όπως
συμβαίνει με το Oldboy (2003), του Park Chan-Wook. Το
βαθύ σκοτεινό κοινωνικό σχόλιο που τις κάνει να ξεχωρί-
ζουν δεν αποτελεί καινούργιο φαινόμενο, αλλά μπορεί να
βρει τις ρίζες του στις διαμαρτυρίες και τα κινήματα της δε-
καετίας του 1970 και 1980 για τη δημοκρατία.

Η προσέγγιση της κορεάτικης κοινωνίας και κουλ-
τούρας μέσα από την τέχνη και τα πολιτιστικά προϊόντα
που εξάγει δεν πρέπει να γίνεται μονοδιάστατα. Η λα-
μπερή και τεχνολογικά εξελιγμένη Νότια Κορέα, είναι και
η Νότια Κορέα των άπιαστων προτύπων ομορφιάς, των
πλαστικών επεμβάσεων και του υψηλού αριθμού αυτο-
κτονιών. Επίσης, το ότι η ποπ κουλτούρα της δεν περιο-
ρίζεται πια στους κανόνες της εγχώριας αγοράς, αλλά έχει
διεισδύσει για τα καλά στους πολιτισμούς άλλων χωρών,
δε φαίνεται να επηρεάζει όλα τα κράτη με τον ίδιο τρόπο.
Από την μία, οι Η.ΠΑ. εμφανίζονται πιο δεκτικές, ίσως διότι
αναγνωρίζουν εν μέρει ψήγματα της δικής τους ποπ κουλ-

τούρας στη νοτιοκορεάτικη, αποδεικνύοντας πως η αλλη-
λεπίδραση των πολιτισμών δεν μπορεί να θεωρηθεί αμε-
λητέα. Από την άλλη, χώρες στην Ασία, όπως η Κίνα, η
Ιαπωνία και η Ταϊβάν δείχνουν να ανησυχούν μπροστά
στην τόσο ταχεία και ευρεία εξάπλωση της νοτιοκορεάτι-
κης κουλτούρας. 

Το hallyu, όμως, σαρώνοντας τα πάντα έχει κερ-
δίσει τόσο μεγάλο έδαφος στη Δύση και κατάφερε να ξε-
περάσει την διχοτομία δυτικής-ανατολικής κουλτούρας. Η
εκτίμηση και αναγνώριση της κορεάτικης κουλτούρας με
έναυσμα τις ταινίες, τις σειρές και τη μουσική της είναι ένα
σημαντικό βήμα προς την εδραίωση της ανεκτικότητας για
άτομα διαφορετικών εθνοτικών ταυτοτήτων και την αντι-
μετώπιση των διακρίσεων και του μίσους που βιώνουν χι-
λιάδες μετανάστες από την Ασία σε χώρες της Δύσης.

«K-φαινόμενο: Πώς το νοτιοκορεάτικο κύμα σαρώνει τον πλανήτη»

Το τρίτο στεφάνι - Θέατρο Παλλάς

Δυο γυναίκες. Οι ιστορίες τους. Παιδιά. Πόνος. Από-
γνωση. Θυμός. Λάθη. Πολλά λάθη. Και μια αλήθεια

τραγική, που δύσκολα την πιστεύεις, δύσκολα την ξεστο-
μίζεις και ποτέ δεν την ξεχνάς. Χαρακτήρες γυναικών που
κάνουν τα συναισθήματα του θεατή να εναλλάσσονται και
από τη συμπόνια, να περνούν στην έκπληξη και την απο-
ρία, ποτέ, όμως, στην απέχθεια.

Γνωρίζοντας τον πόνο που έζησαν οι ήρωες, δε
μπορείς παρά να διάκεισαι φιλικά απέναντί τους. Άνθρω-
ποι δέσμιοι, ανίκανοι να ξεφύγουν από το εγώ τους και
από τον κόσμο γύρω τους. Πορεύονται σε μία πραγματι-
κότητα σκληρή και άδικη, βρίσκουν και χάνουν την αν-
θρωπιά τους. Κοιτούν μπροστά και αστειεύονται, για να
ξορκίσουν το κακό, να βρουν τη δύναμη να συνεχίσουν.
Πόλεμος, θάνατοι, φτώχεια, συμπλέγματα ακατανόητα και
βιώματα τούς οδηγούν. Και η ανάγκη να θάψουν τα πε-
θαμένα τους όνειρα, τους κάνει να κρατηθούν από ένα

ψέμα και να παλέψουν για να ζήσουν. Μέσα στην πίκρα
τους, καταλαβαίνουν πως η ζωή δεν προχωρά με λύπες
και φαντάσματα.

Ο Ταχτσής, για πολλούς, έγραψε έναν ύμνο στη
γυναίκα. Δεν την κολακεύει, την απογυμνώνει, χωρίς να
την εκθέτει. Μιλά για την αλήθεια της και αυτή, είναι μια κί-
νηση, που δείχνει να τον απελευθερώνει. Κι όπως ο ίδιος
λέει : ‘’Κι όχι μόνο έγινε η ζωή μας πιο αληθινή και πιο ει-
λικρινής από άλλοτε, αλλά πήρε και ένα χρώμα που δεν
είχε πριν.’’

soffi.sam@hotmail.com

Θέατρο
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Parallel Mothers

Η ιστορία δύο μητέρων που γεννούν την ίδια μέρα.

Σκηνοθεσία: Pedro Almodóvar
Ηθοποιοί: Penélope Cruz, Rossy de Palma,

Aitana Sánchez-Gijón

Πικραλίδα

Αχνιστός καφές.
Ξημέρωμα στη θάλασσα.

Χελιδονιών φτερουγίσματα.
Νήδυμα όνειρα.

Ουράνιου τόξου χρώματα.
Λυτρωτικά δάκρυα.
Σκεπτόμενες νότες.

Ενδόμυχη εξομολόγηση.
Έτερων δαχτύλων άγγιγμα.

Πολυδιαβασμένο βιβλίο.
Στιγμές ενδοσκόπησης.

Ακρώρεια θέα.
ΚΑΙ ΑΛΛΑ…ΑΝΕΙΠΩΤΑ…

Ο κάθε ανθός μίας πικραλίδας.
Πολλών πικραλίδων.
Σε λιβάδι ατέρμονο

που ο αέρας χαϊδεύει τα άνθη τους.
Απαλά.

Μισαλλόδοξα λόγια.
Απόβλητα εργοστασίων.

Ξυπόλητοι άστεγοι.
Σημάδια μωλώπων.

Πολέμου αντίκτυπος.
Καλημέρες της αλλοτρίωσης.

Ανήκεστη μοναξιά.
Στέρηση αλφαβητισμού.
Ψηφιακή αποχαύνωση.

Επίπλαστων αναγκών αγορές.
Ρέουσα παθογένεια.

Ιθυνόντων υποσχέσεις.
ΚΑΙ ΑΛΛΑ…ΔΥΣΕΙΠΩΤΑ…

Οι ανθοί μίας πικραλίδας.
Χιλιάδων πικραλίδων.
Σε χωράφι ατελείωτο

που τούς σκόρπισε ένα παιδί.
Μ α κ ρ ι ά.

Διαλέγω το λιβάδι με τις πικραλίδες
ή γίνομαι το παιδί.

Δεν υπάρχει δίλημμα στη διάζευξη.

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Σκέψεις

Δανειστική βιβλιοθήκη Λάρισας

Ηδανειστική βιβλιοθήκη Λά-
ρισας «Κωνσταντίνος Κού-

μας» βρίσκεται επί της οδού
28ης Οκτωβρίου σε ένα καλαί-
σθητο και λειτουργικό κτήριο.
Έχει ευρύχωρες αίθουσες και
χώρους για εκπαιδευτικές δρά-
σεις για μαθητές νηπιαγωγείων
και δημοτικών σχολείων. Επί-

σης στο αίθριο, όπου βρίσκεται και ένα μικρό αμφιθέατρο,
γίνονται κατά καιρούς ομιλίες και ενδιαφέρουσες εκδηλώ-
σεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων. Επειδή τα τελευταία
χρόνια δανείζομαι βιβλία από τη βιβλιοθήκη, παρατηρώ
ότι έχει βιβλία με πλούσια θεματολογία που καλύπτει και
τους απαιτητικούς αναγνώστες, (δεδομένω πάντα ότι μι-
λάμε για μια δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη, «μην είμαστε

και πλεονέκτες» που έλεγε κι ο Χατζηχρήστος).
Συνιστώ λοιπόν στους φίλους του βιβλίου να κά-

νουν μια επίσκεψη στη βιβλιοθήκη, να εξερευνήσουν τα
βιβλικά μονοπάτια της και να δανειστούν έναν Αρκά για
τον εαυτό τους, έναν Ιούλιο Βερν για τα παιδιά τους, ένα
βιβλίο του Λομπρόζο για την πεθερά τους, το βιβλίο του
Ψαθά «Εξοχικόν κέντρον Ο Έρως», με τη γνωστή μέθοδο
«Στρείβειν διά του αρραβώνος» για την μνηστή τους, το
«Κατακτήστε την απάθεια» γραμμένο από τους μοναχούς
του Αγίου Όρους, για να αντιμετωπίσουν τις αβρότητες της
συζύγου τους, το «Κάμα Σούτρα» για τη
γειτόνισσά τους ή ότι άλλο επιθυμούν και
το οποίο θα βρουν στα ράφια της Δανει-
στικής βιβλιοθήκης …
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The Hand of God
Στη Νάπολη της δεκαετίας του 1980, ο νεαρός Fabietto κυ-

νηγά τα όνειρα του στο ποδόσφαιρο καθώς μια οικογενειακή
τραγωδία τον χτυπά, διαμορφώνοντας έτσι το αβέβαιο αλλά

πολλά υποσχόμενο μέλλον του ως σκηνοθέτης.

Σκηνοθεσία: Paolo Sorrentino 
Ηθοποιοί: Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo

Masterclass Ρόλαντ Βάις
Αποδομώντας τον κινηματογραφικό ήχο 

Στο 62ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟ-
ΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4-

14/11/2021
Ρόλαντ Βάις

«Οήχος σε μια ταινία μάς
κάνει να συνδεθούμε με

περισσότερα πράγματα από αυτά
που βλέπουμε. Αρχικά, το πρώτο
κομμάτι αφορά τη φωνή και το
πώς μπορούμε να την αιχμαλωτί-
σουμε, γιατί είναι πολύ σημαντική
για τη σύνδεση του κοινού με την
ταινία. Μετά τα γυρίσματα της ται-

νίας, αρχίζει η επεξεργασία της, εκεί που ο ήχος αποτελεί τη
“γλώσσα” της ταινίας. 
Ο κόσμος του ήχου, είναι ένας κόσμος τεχνολογίας, αισθη-
τικής και δημιουργίας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλά-
βουμε την τεχνική πλευρά της δημιουργίας του ήχου και το
πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ιστορίας της ταινίας με
αυτόν. Όταν αρχίζουμε την επεξεργασία, πάντα μιλάμε με
τον σκηνοθέτη για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή η ταινία.
Η επεξεργασία του ήχου χωρίζεται σε διάφορα μέρη. Το ένα
από αυτά αφορά τη δημιουργία των ήχων, ένα άλλο το πώς
τους χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε την ατμό-

σφαιρα, τα εφέ, όλους γενικότερα τους ήχους της ταινίας,
καθώς όλοι οι ήχοι που ακούτε έχουν συνήθως δημιουργη-
θεί σε στούντιο. Όλα αυτά τα βήματα είναι απαραίτητα και
πάρα πολύ σημαντικά».
«Μπορούμε να χτίσουμε ατμόσφαιρα με ήχους από διά-

φορες πηγές: από τις “βιβλιοθήκες”, το αρχείο ήχων που
φτιάχνεις καθώς δουλεύεις, αλλά και από τις εμπορικές “βι-
βλιοθήκες”. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αιχμα-
λωτίσουμε ήχους από τοποθεσίες ή ήχους που θα
λειτουργήσουν σωστά σε ορισμένες τοποθεσίες. Επίσης,
πολύ σημαντική είναι και η δημιουργία αφηρημένων ήχων
που θα μας βοηθήσουν να εξηγήσουμε τι συμβαίνει στην
οθόνη. 
Όλα αυτά μπορούν να γίνουν με πάρα πολλούς τρόπους,
είναι μια πολύ παραγωγική διαδικασία, στην οποία παίζει
σπουδαίο ρόλο η προσωπικότητα, η αισθητική και οι επι-
λογές του κάθε ανθρώπου. Στο τέλος, έρχεται η επιλογή της
μουσικής, ένα πολύ δύσκολο σημείο, γιατί η μουσική δεν
λέει ψέματα, ενώ μπορεί να εκμεταλλευτεί
τα συναισθήματα του κοινού. Πρόκειται
για ένα σημείο που οι σκηνοθέτες γνωρί-
ζουν και στο οποίο έχουν μεγάλη ευαι-
σθησία».

Φεστιβάλ

Los buenos antifascistas
Η ιστορία των ελλήνων εθελοντών

του ισπανικού Εμφυλίου μέσα από τα
άγνωστα αρχεία των Διεθνών Ταξιαρ-

χιών  
Γιάννης Παντελάκης     (εκδόσεις Θε-
μέλιο)

Τελευταία χρόνια του Μεσοπολέμου.
Ενώ το φάντασμα του φασισμού σκε-

πάζει πολλές χώρες της Ευρώπης, οι
Ισπανοί αντιστέκονται στα σχέδια του στρατηγού Φράνκο
που απειλεί τη Δημοκρατία τους. Τότε θα συμβεί κάτι εντυ-
πωσιακό. Πολλές χιλιάδες άνθρωποι από πενήντα τρεις
χώρες πηγαίνουν στην Ισπανία για να σταθούν πλάι στους
Δημοκρατικούς. Θα πολεμήσουν μαζί τους και αρκετοί θα
αφήσουν τις ζωές τους στην Ιβηρική. Ανάμεσά τους και με-
ρικές εκατοντάδες Έλληνες και Κύπριοι που θα συμμετά-
σχουν σε αυτό το πρωτόγνωρο ραντεβού διεθνισμού και
αλληλεγγύης.

Το βιβλίο ανοίγει τα άγνωστα αρχεία των Διεθνών
Ταξιαρχιών του ισπανικού Εμφυλίου. Ποιοι ήταν, τι τους
οδήγησε στην Ισπανία, γιατί πολέμησαν για τη Δημοκρατία
μιας ξένης χώρας, ποιες ήταν οι πολιτικές, κοινωνικές και
οικονομικές τους αναφορές, πόσοι άφησαν τις ζωές τους
πολεμώντας σε μια χώρα που δεν ήταν η δική τους; 

Η ιστορία των ελλήνων εθελοντών, των buenos an-
tifascistas, όπως τους χαρακτήριζαν συχνά οι Ισπανοί και
αποτέλεσαν σημείο αναφοράς από τον Ernest Hemingway,
καταγράφεται μέσα από την αφήγηση της Anastasia
Tsackos Moratalla, μιας ογδοντάχρονης γυναίκας από το
Albacete, στα νοτιοανατολικά της Ισπανίας: «Είμαι κόρη
μιας ισπανίδας και ενός έλληνα brigadista,
μέλους των Brigadas Internacionales,
που πολέμησε τον ισπανικό εθνικισμό.
Είχαν μια συναρπαστική ζωή και θέλω να
σας μιλήσω γι’ αυτήν».

http://themelio-ekdoseis.gr



Με την κωμωδία του Λε-
ωνίδα Τσίπη  «ΔΙΧΩΣ

ΦΡΕΝΑ…Η ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΙΟΚΑΣΤΗΣ» σε σκηνοθεσία
Χρήστου Δημητριάδη ξεκί-
νησε και πάλι η λειτουργία
του αγαπημένου μας θεά-
τρου σε νέες εγκαταστάσεις.
Πρέπει να σημειώσω ότι όλοι
και όλες ήταν υπέροχοι αλλά
ο Πάρης Μποντικούλης
έκανε φοβερή ερμηνεία. 

Περιμένουμε τώρα να
δούμε την παράσταση

Μ.Α.Μ. που για την ώρα είναι … στο γύψο. Περαστικά
στον Βασίλη Καρμίρη.    … η Τέχνη … «στο γύψο» … για ένα μήνα 

Λάρισα, Δεκέμβριος 2021, Έτος 19ο, Τεύχος 80ο

Digger
Ένας πατέρας και ένας γιος έχουν χαθεί εδώ και καιρό. Μέσα
από αγάπη και μίσος, σκάβουν βαθιά στη λάσπη για να βρουν
τις ρίζες τους. Εκδίκηση και Λύτρωση. Ένα γουέστερν ελληνι-

κού τύπου.

Σκηνοθεσία: Georgis Grigorakis
Ηθοποιοί: Vangelis Mourikis, Argyris Pandazaras,

Sofia Kokkali

10η
Ο Κόσμος – η Γη

Ηαλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε
τόσα λίγα πράγματα για την

ζωή, ώστε να μην γνωρίζουμε
ποια είναι τα καλά και ποια τα
άσχημά της. Αυτό που γνωρί-
ζουμε απόλυτα είναι ότι ενερ-
γούμε ενάντια στην φύση και

αυτό γιατί έχουμε χάσει την ταυτότητά μας μέσα στα μπετά
και τα σίδερα. Αυτό το ξέκομα από τις ρίζες μας. Μήπως
αυτό, πολλά χρόνια τώρα, γέννησε μέσα μας τραυματικές
καταστάσεις που έγιναν τύψη και καημός για λύτρωση
που τίποτα ως τώρα δεν μας την έδωσε ; 

Φτιάξαμε «φελλούς» να στείλουμε στο διάστημα
ενώ ότι μπορείς να μάθεις και να διορθώσεις βρίσκεται
ΕΔΩ. Ικανοποιώντας την ακόρεστη δίψα για κτηνωδία της
φύσης οδηγούμαστε τέλος στην κτηνωδία την δική μας –
της ανθρώπινης. 

Αισθανόμαστε μόνοι ακριβώς επειδή απομα-
κρυνθήκαμε από τη δική μας τη φύση. Ξεχάσαμε το ρήμα
αγαπώ, βοηθώ, στηρίζω, φροντίζω. Φτιάξαμε κόσμο γε-

μάτο άρπαγες και ιδιοτελείς που καταστρέφουν τον πα-
ράδεισό μας. 

Η λύση δεν είναι η φήμη ή το χρήμα ή οποιοσδή-
ποτε πρόσκαιρος εξωραϊσμός. Η μοναδική επανάσταση
που μπορεί πραγματικά να αλλάξει τον κόσμο είναι αυτή
της συνείδησής μας. Πρέπει να πάψουμε στην ιδέα ότι ο
κόσμος είναι εργοστάσιο που πραγματοποιεί ευχές. Όμως
η παραδοχή των λαθών μας είναι αυτό που μας κάνει να
ξεχωρίζουμε από την μάζα και το μόνο που μας χαρίζει
μια αίσθηση αρχοντιάς και αγαλλίασης. Πρέπει να ενθαρ-
ρύνουμε τον υγιή ανταγωνισμό με γνώμονα και βάσει
πάντα το καλό της γης. Ας μην ξεχνάμε, λοιπόν, ότι αυτοί
που με την ελευθερία της σκέψης και της ψυχής τους ανα-
ζητούν τη γνώση, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον
κόσμο, τον εαυτό τους και τις πράξεις τους είναι φωτεινά
αστέρια που μας οδηγούν. 

Τίποτα δεν καίγεται δύο φορές !  
Αντωνίου Νίκος

antoniounikos434@gmail.com

Σκέψεις

Το Θέατρο Τεχνών … πάλι κοντά μας
(διεύθυνση : Εργατικής Πρωτομαγιάς και Τζαβέλλα) 
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Another Round
Τέσσερις καθηγητές γυμνασίου καταναλώνουν αλκοόλ σε κα-
θημερινή βάση για να δουν πώς επηρεάζει την κοινωνική και

επαγγελματική τους ζωή.

Σκηνοθεσία: Thomas Vinterberg
Ηθοποιοί: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,

Magnus Millang

Camera Zizanio 

Το 1ο βραβείο στην ταινία
του 132ου Δημοτικού Σχο-
λείου (συγκρότημα Γκρά-

βας)

Στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση
Νεανικής Οπτικοακουστι-

κής Δημιουργίας – Camera
Zizanio που λειτουργεί στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, τη
διάκριση φέτος στο ελληνικό διαγωνιστικό απέσπασε η
ταινία του 132ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας «Μη φοβά-
σαι, μίλα!». 

Η ταινία είναι αποτέλεσμα τρίμηνων εργαστηρίων
με τα παιδιά και εκφράζει τους φόβους και τις αγωνίες των
μαθητών της 6ης τάξης, που συνδέονται με το άγχος της
μετάβασης από το δημοτικό στο γυμνάσιο αλλά και το
άγχος της οικονομικής κρίσης και των κοινωνικών και οι-
κογενειακών προβλημάτων που τα ίδια βιώνουν. Παράλ-
ληλα, στην ταινία τα παιδιά εκφράζουν και τρόπους
αντιμετώπισης των φόβων και των δυσκολιών τους. Τα
περισσότερα παιδιά είναι μεταναστόπουλα.
Μπορείτε να την παρακολουθήσετε στην διεύθυνση :
https://youtu.be/sg1K3o5Uyk4
Παρά τις αυξανόμενες οικονομικές δυσκολίες, εντυπω-
σιακή ήταν η μεγάλη συμμετοχή των παιδιών και των εκ-
παιδευτικών απ’ όλα τα μέρη της Ελλάδας στην προβολή

των ταινιών. Στα θετικά σημεία του φεστιβάλ επίσης ήταν
η Κριτική Επιτροπή που φέτος είχε πολύ μεγάλη και
ενεργή συμμετοχή νέων, μαθητών και φοιτητών του Πύρ-
γου.
Αρκετές ταινίες των παιδιών περιείχαν προβληματισμό για
την κρίση, την αγωνία για τα οικονομικά και κοινωνικά
προβλήματα που συνδέονται με αυτήν, αλλά και την αγω-
νιστικότητα και προτάσεις έμπρακτης κοινωνικής αλλη-
λεγγύης.

Στην Camera Zizanio παρουσιάζονται και διαγω-
νίζονται έργα που έχουν δημιουργήσει παιδιά και νέοι έως
20 χρόνων. Εκατοντάδες παιδιά και εκπαιδευτές από την
Ελλάδα, την Ευρώπη  αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο συ-
ναντώνται κάθε χρόνο στον Πύργο της Ηλείας για να πα-
ρουσιάσουν έργα που παρήχθησαν είτε σε
κινηματογραφικά εργαστήρια είτε ατομικά, για να ανταλ-
λάξουν ιδέες, να συνεργαστούν και να αναπτύξουν κοινή
δράση. Σήμερα είναι η μεγαλύτερη Συνάντηση  οπτικοα-
κουστικής δημιουργίας των νέων ανθρώπων στην Ευ-
ρώπη.

Περισσότερες πληροφορίες για
την Camera Zizanio μπορείτε να βρείτε
στο http://camerazizanio.net

Φεστιβάλ

Επιτραπέζιο παιχνίδι – «Ζαπατιστική Αυτονομία»

Ηανοιχτή συνέλευση Σπορά
στήριξε από τη πρώτη στιγμή

και με ποικίλους τρόπους, το ταξίδι
των Ζαπατίστας και στη "δική μας"
γεωγραφία. Το συλλογικά σχεδια-
σμένο συνεργατικό επιτραπέζιο
παιχνίδι "Autonomía Zapatista" τυ-
πώθηκε ξανά και είναι έτοιμο να
φτάσει και πάλι σε όλες τις γωνιές

της SLUMIL K´AJXEMK´OP - Ανυπότακτης Γης! 
Στόχος του παιχνιδιού είναι η συλλογική οικοδόμηση της
αυτονομίας, εκπληρώνοντας τα 13 ζαπατιστικά αιτήματα
και ακολουθώντας τις 7 αρχές του "διοικώ υπακούοντας".

Για πληροφορίες και παραγγελίες μπορείς να έρ-

θεις σε επαφή μαζί μας μέχρι τις 9 Γενάρη 2022.
Η παράδοση των παιχνιδιών θα γίνει μέσα Φλεβάρη στη
Λάρισα, θα υπάρξει ανακοίνωση με ημερομηνίες και το-
ποθεσία.

Πώς παίζεται; Διάβασε τις οδηγίες στα ελληνικά:
https://cutt.ly/NYBw8aB  ή δες το βίντεο (στα ισπανικά):
https://www.youtube.com/watch?v=CJ65enrBDHI
Κόστος: 40 ευρώ , τα έσοδα θα διατεθούν για την οικονο-
μική στήριξη των επόμενων "κυμάτων"
και σταθμών του Ταξιδιού για τη Ζωή

Ανοιχτή Συνέλευση Σπορά
www.facebook.com/steki.paratodos



Μικρά φασιστάκια
και φασιστοειδή έχουν ξε-
προβάλει από τις τρύπες
τους. Ας μην ξεχνούν … το
αντιφασιστικό κίνημα είναι
στις επάλξεις ! 

Θεόφιλος 

Επί της οδού Οικονόμου εξ
Οικονόμων 50, έξω από τον χώρο σί-

τισης των φοιτητών του πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, υπάρχει ταμπέλα που γρά-
φει: «ΕΣΤΙΑΤΟΡΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».
Κύριοι του πανεπιστημίου, κύριε πρύ-
τανη, μήπως θα έπρεπε να διορθωθεί
το ορθογραφικό λάθος που βγάζει μάτι;
Είμαστε τριτοβάθμια εκπαίδευση, μη
γυρίσουμε πάλι στην Α’ δημοτικού να
μαθαίνουμε ορθογραφία, σωστά;

ΔιάτοRος

Κάποιοι σκέφτονται
στην Λάρισα να κάνουν μια
γιορτή στην συνοικία Ιππο-
κράτη για να θυμήσουν
στον Δήμο ότι ακόμα δεν
έχουν πλατεία στη γειτονιά.
Την άνοιξη τα νεότερα  

Θεόφιλος 

Περίπου 30% των πολιτών ελπίζουν το 2022
να μην αλλάξουμε κυβέρνηση. Το άλλο 70% περίπου ελ-
πίζει το 2022 να προκύψει μια άλλη. Με δεδομένο ότι ο
συγκεκριμένος πρωθυπουργός μας ευχήθηκε για άλλη μια
φορά «Καλή Χρονιά!», καταλαβαίνετε τι μας έρχεται …      

Θεόφιλος

Τ ι
έχετε να μας ευχηθείτε για τον και-

νούριο χρόνο – από επιδημιολογική σκοπιά;
Από επιδημιολογική σκοπιά, μάλλον τίποτα – δεν είμαι

σίγουρος ότι είναι σκόπιμο να συζητάμε «επιδημιολογικά»
με βάση τις επιθυμίες μας. Αλλά γενικότερα θα ευχόμουν να κυ-

ριαρχήσει ο ιδιαίτερος και κινητοποιός εκείνος συνδυασμός
ορθού λόγου και μέριμνας για τον συνάνθρωπο που χρειάζεται

για να βγούμε από τις δυσκολίες και να δούμε το αύριο με
μεγαλύτερη ηρεμία και αίσθηση προοπτικής.

Τάκης Παναγιωτόπουλος, καθηγητής δημόσιας
υγείας (www.reportersunited.gr)

Θεσ-
σαλικό Θέατρο "Ο καλός άν-

θρωπος του Σετσουάν" . Όσοι
πρόλαβαν να το δουν, μίλησαν για ένα υπέ-

ροχο έργο και μια φοβερή παράσταση. Όσοι δεν
πρόλαβαν λόγω της αναβολής των παραστάσεων, πε-
ριμένουν με αγωνία να το απολαύσουν. Μέχρι τότε
μπορούν να περάσουν από την εκπληκτική έκθεση

φωτογραφίας "Σύρματα Ηλεκτρισμού" του Γιάννη
Χατζηαντωνίου που διεξάγεται στην Connec-

tiva (Βενιζέλου 133, Λάρισα).
ΘεόφιλοςΔε-

κέμβρης: ο μήνας
της ενδοσκόπησης και

ενσυναίσθησης!Όσα και τα
Ε που διαθέτει. Καιρός να τα
διαθέτουμε και εμείς!
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Δεν ξέρω αν υπήρχε
και πέρυσι, αλλά το google
έχει ζωντανή ιχνηλάτηση (live
tracking) την πορεία του ΑΙ
Βασίλη από το Βόρειο Πόλο
σε όλο τον κόσμο. Άντε τώρα
να πείσεις τα μικρά πως δεν
υπάρχει ο Άγιος !!!

elessar

Πολύ
κωλόπαιδο ο Κυριάκος

Στάθης Ψάλτης

Πρώτα πανδημία, μετά
σεισμός και πριν από λίγες μέρες
ο μετεωρίτης «4660 Nηρέαs» πέ-
ρασε πολύ κοντά από τον πλα-
νήτη ΓΗ. Τη άλλο μας περιμένει με
τον «κούλη». Ίσως οι εξωγήινοι
αλλά μάλλον θα την κάνουν και
αυτοί μόλις δουν τι παίζει εδώ
κάτω.

elessar

Προσοχή στη μετάλ-
λαξη “Ο”, κρούουν τον κώδωνα
οι ειδικοί. Την Μπουτσουάννα
μου μέσα…

ΔιάτοRος

« Η ζωή είναι χαοτική. Ο
άνθρωπος έχει τις δυνάμεις να προ-
σαρμόζεται σε κάθε δυσκολία και να
το παλεύει. Από την άλλη το ανθρώ-
πινο μυαλό αγαπά την σταθερότητα
και δεν του αρέσουν οι αλλαγές. Μια
ψευδαίσθηση που πρέπει να «σπά-
σει»». Αυτά είπε ένας υπέρ μαρα-
θωνοδρόμος, λίγο πριν «φύγει» από
την ασθένεια του Parkinson στα 45.

elessar


