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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
Η Θεία e_Λένα

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

Τζαβέλα & Εργατικής Πρωτομαγιάς
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».

Black Panther: Wakanda Forever
Σκηνοθεσία: Ryan Coogler

Ηθοποιοί: Martin Freeman , Letitia Wright , Angela Bassett

Savage Salvation
Σκηνοθεσία: Randall Emmett

Ηθοποιοί: Robert De Niro , Willa Fitzgerald , Dale Dickey

Avatar: The Way of Water
Σκηνοθεσία: James Cameron

Ηθοποιοί: Zoe Saldana , Kate Winslet , Michelle Yeoh

Violent Night
Σκηνοθεσία: Tommy Wirkola

Ηθοποιοί: David Harbour , Beverly DAngelo , John
Leguizamo

Babylon
Σκηνοθεσία: Damien Chazelle

Ηθοποιοί: Brad Pitt , Margot Robbie , Jean Smart

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Στο Φεστιβάλ Δράμας 
• Το «Ζωντανό Όνειρο» του κυρ Θόδωρου
• Η λίστα είναι ωραία..Πιανίστα!
• Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 
• Γκόλφω 
• «Οι επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου»
• Κατ’ Εντολή (2021): Ένα ντοκιμαντέρ της Μαρίας Χουρδάρη
• Κι Ας Είμαστε Γυναίκες
• Η Απολογία της Μαρί Κιουρί
• Για μια πλατεία στον Ιπποκράτη ! 
• Στο 19ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΣΑΣ
• Το Κρασί του κυρ΄ Κώστα 
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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

Ηalloween
Η «Νύχτα με τις Μάσκες» (Ηalloween) γυρίστηκε το 1978 κι είναι η δημιουργία του

Τζον Κάρπεντερ. Μέχρι τότε ο αμερικανός μουσικός και σκηνοθέτης είχε δώσει κάποια
αξιόλογα δείγματα γραφής, ειδικά με το κλασικό πλέον «Επίθεση στο σταθμό 13» που
είχε φτιάξει δύο χρόνια νωρίτερα. Καμιά ταινία του όμως δεν θα είχε την επιτυχία που γνώ-
ρισε με το Halloween. Η ταινία επικεντρώνεται στην ιστορία του Μάικλ Μάγιερς και την αι-
ματοβαμμένη δράση του.
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Στο Φεστιβάλ Δράμας 

Η Κούρσα ,  του Γιώργου Λεοντακιανάκου

ΟΦρίξος θέλει να τελειώσει τη βάρδια στο ταξί πιο γρή-
γορα σήμερα για να δει μαζί με τον κολλητό τον

αγώνα της ΑΕΚ στην τηλεόραση. Η τελευταία διαδρομή
της ημέρας όμως θα τον βρει αντιμέτωπο με την Ελλη, μια
ηλικιωμένη κυρία που «δεν βιάζεται», που θέλει να δια-
σχίσει το κέντρο της πόλης για να θυμηθεί τα μέρη στα
οποία έζησε τις ωραιότερες στιγμές της και να δει τη θά-
λασσα. Δύο διαφορετικοί κόσμοι συναντιούνται σε μια
διαρκώς μυθολογικά αναπάντεχη σύγχρονη Αθήνα,
καθώς ο Φρίξος θα επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότη-
τές του και αυτή η κούρσα θα του αλλάξει τη ζωή. Δεν συμ-
βαίνει το ίδιο με το θεατή που βρίσκεται αντιμέτωπος με
ένα μεν ειλικρινές και καλοπαιγμένο (από τον Μάκη Πα-
παδημητρίου και την Εφη Παπαθεοδώρου) φιλμ που εξα-
ντλείται στις (υπερβολικά) καλές του προθέσεις,
προκρίνοντας την εύκολη συγκίνηση και ένα εύκολο μή-
νυμα χωρίς διάθεση για κάτι περισσότερο.

Μανώλης Κρανάκης,  https://flix.gr/

Οι μαθητές της Δράμας «διαβάζουν cinema»

«Η ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ»
5ο Νηπιαγωγείο Δράμας, 1ο Νηπιαγωγείο Προσοτσάνης

και Νηπιαγωγείο Παρακοίλων Λέσβου.

Η συνεργασία για τη δημιουργία της ταινίας με-
ταξύ των τριών νηπιαγωγείων έγινε στο πλαίσιο ενός ευ-

ρωπαϊκού eTwinning προ-
γράμματος με τίτλο «Euro-
pean P.L.A.N». Στο
πρόγραμμα πραγματοποι-
ήθηκαν συνεργατικές δρά-
σεις που ενέπλεκαν
διάφορες μορφές τέχνης
όπως ζωγραφική, φωτο-
γραφία, λογοτεχνία, κινη-
ματογράφο μέσα όμως,
από μια περιβαλλοντική
οπτική.

Με την τεχνική
Stop Motion Animation οι
μαθητές παρουσίασαν την
πιο εύκολη και πετυχημένη συνταγή για ένα καλύτερο μέλ-
λον στον πλανήτη μας. Τα συστατικά της τόσο απλά που
μπορεί να τα βρει ο καθένας! Σπόρος , Χώμα , Νερό, Ήλιο
και Αγάπη! Όποιος την εκτελέσει θα έχει πραγματοποιή-
σει μια απλή Πράξη Ζωής. Γιατί η διατήρηση της υγείας
του πλανήτη μας συνυπάρχουν με την αναγκαιότητα της
επιβίωσης μας!

Η ταινία συμμετείχε στον ετήσιο διεθνή μαθητικό
διαγωνισμό δημιουργίας ταινίας μικρού μήκους «Cin-
ema… διάβασες;» 2022 όπου απέσπασε το 1ο βραβείο
Animation νηπιαγωγείων τoν περασμένο Σεπτέμβριο.

dramafilmfestival.gr

Φεστιβάλ
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Jaws
Ο Σπίλμπεργκ για την δεύτερη ταινία του επέλεξε ένα βιβλίο του Πίτερ Μπέντσλεϊ

με σκοπό να περιγράψει ένα σκηνικό τρόμου που θα ερχόταν με ορμή από το βυθό.Η ται-
νία κατέρριψε κάθε ρεκόρ εισπράξεων στο box-office (σχεδόν 240 εκατομμύρια δολάρια),
ενώ ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Καλύτερου φιλμ.Το «Jaws» είναι το πρώτο blockbuster
στην ιστορία του κινηματογράφου αλλά και ταινία-φαινόμενο καθώς παραμένει αξεπέραστη
σε επίπεδο κινηματογραφικής δεξιοτεχνίας αλλά και σε επίπεδο αφήγησης.
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Το «Ζωντανό Όνειρο» του κυρ Θόδωρου

Διερευνώντας κανείς τα είδη του ελληνι-
κού μεταπολεμικού κινηματογράφου, σί-

γουρα δεν μπορεί να παραβλέψει τις
πραγματικές κοινωνικές, οικονομικές και πο-
λιτιστικές συνθήκες, που συνέβαλλαν στη
διαμόρφωση της κινηματογραφικής παρα-
γωγής, ως συνέχεια της μεγάλης θεατρικής
επιτυχίας, που ακολουθούσε τα έργα την εποχή αυτή. Η
πετυχημένη θεατρική παράσταση σε συνδυασμό με την
ανταπόκριση του κοινού, λειτουργούσε ως φίλτρο για οι-
κονομική επένδυση σε αυτή και τη μεταφορά της στο πανί.
Με βάση το παραπάνω μοτίβο το θεατρικό έργο Οι Γερ-
μανοί ξανάρχονται έγινε ταινία από την εταιρία του Φίνου,
αφού προηγήθηκε η επιτυχία του έργου από τον θίασο
Κοτοπούλη το 1947. Ο Φίνος έπεισε τον Αλέκο Σακελλά-
ριο, που είχε ήδη θεατρική σκηνοθετική εμπειρία, να το
σκηνοθετήσει και έτσι ξεκίνησε η μακρόχρονη συνεργασία
τους, η οποία έδωσε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες. 

Ο Αλέκος Σακελλάριος υπήρξε ένας
επαγγελματίας του γέλιου και της ευθυμίας,
ήταν δεξιοτέχνης στη φάρσα, στη χρονο-
γραφική και ηθογραφική απεικόνιση, στο
σκετς και στο ευφυολόγημα, τόλμησε όμως
μαζί με τον συνεργάτη του Χρήστο Γιαννα-
κόπουλο να βάλουν το μαχαίρι βαθύτερα
στην πληγή του κοινωνικού σώματος με

έργα όπως το Οι Γερμανοί Ξανάρχονται το 1947. Στο έργο
λαμβάνουν χώρα οι πολιτικές αψιμαχίες της εποχής, όχι
μόνο με γλωσσικούς διαξιφισμούς, αλλά με βία και ένο-
πλη αντιπαράθεση. Ο αγώνας ανάμεσα στους «αγγλόφι-
λους» και τους «ρωσόφιλους» για την κατάκτηση της
εξουσίας, παρουσιάζεται από τους σεναριογράφους με
ασήμαντους τους λόγους που οδηγούν στις συγκρούσεις.
Ανάμεσα στις δύο φατρίες υπάρχουν και φιλήσυχοι άν-
θρωποι, που επιθυμούν τον τερματισμό της εμφύλιας δια-
μάχης και την οριστική επικράτηση της ειρήνης. Σκοπός
των δημιουργών να δείξουν πως αυτό που συμβαίνει κα-
θημερινά στους δρόμους της Αθήνας, είναι απλώς παρά-
λογο.

Το έργο παρουσιάζεται όταν η Ελλάδα μετεωρί-
ζεται σε ένα δυσοίωνο σκηνικό εμφυλίου πολέμου, λίγο
πριν τη γενίκευσή του. Σε αυτό το ρευστό περιβάλλον,
που ανταγωνίζονται και συνυπάρχουν οι μνήμες του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής, του έπους της Αντί-
στασης, τα γεγονότα του Δεκέμβρη ’44, αλλά και η ζοφερή
πραγματικότητα της «λευκής τρομοκρατίας», το έργο κα-

τορθώνει με την πλοκή και τους χαρακτήρες του να δώσει
το μήνυμα του κατευνασμού και της εθνικής συμφιλίωσης,
δίχως να θίγει το θέμα της πραγματικής πολιτικής ισχύος
μετά τα Δεκεμβριανά. Στη μεταπολεμική Αθήνα ένας φι-
λήσυχος νοικοκύρης ο κυρ Θόδωρος, αγανακτισμένος
από την εμφύλια φαγωμάρα που διαδέχεται την απελευ-
θέρωση από τους Γερμανούς, σε έναν μεσημεριανό
υπνάκο στην αυλή του, ονειρεύεται πως οι Γερμανοί ξα-
νάρχονται. Ένα ζωντανό όνειρο που εξελίσσεται σε πραγ-
ματικό εφιάλτη και τον ξαναγυρίζει στην αγριότητα της
Κατοχής και στις μέρες που άκουγε κρυφά ραδιόφωνο, το
οποίο φύλαγε καλά κρυμμένο στο πηγάδι.

Στο έργο αναδεικνύονται οι σατιρικές αρετές της
δυάδας, καθώς και η
ικανότητά τους να εκ-
μεταλλεύονται τα στοι-
χεία της
επικαιρότητας. Δημι-
ουργούν χαρακτήρες
που αντιπροσωπεύ-
ουν τον μέσο άν-
θρωπο της εποχής
και θίγουν προβλή-
ματα, που δεν αφο-
ρούν μόνο τους ήρωες, αλλά και το κοινό τους. Τα κωμικά,
δραματικά και σατιρικά στοιχεία της ταινίας αναδεικνύο-
νται τόσο στην ταινία (1948), όσο και στο θεατρικό (1977),
υποταγμένα να σαρκάσουν και να γελοιοποιήσουν τους
υπαίτιους για τον εφιάλτη του Εμφυλίου. Η σκηνή του ρα-
διοφώνου σχετίζεται με τα «εγκώμια» των Συμμάχων και
τη στάση της Βουλγαρίας, εμπνέεται από αισθήματα πι-
κρίας, θυμού και αγανάκτησης, ενώ το πηγάδι στην αυλή
που αποτελεί την κρυψώνα του, εξυπηρετεί το κρυφό
άκουσμα των νέων από τις δυνάμεις της συμμαχίας. Το
κλουβί με το καναρίνι παραπέμπει στη φυλακή, ενώ η
συμβολική κίνηση της απελευθέρωσής του από τον πρω-
ταγωνιστή στον επίλογο κρύβει την επιθυμία όλων των
Ελλήνων για ελευθερία και ειρήνη, όπως και το δίδαγμα
του έργου που επαναλαμβάνεται στο τέλος δύο φορές με
διαφορετικούς αποδέκτες. Η πρώτη «Ετούτο εδώ το
όνειρο θα πρέπει να το δούνε όλοι οι Έλληνες», η οποία
απευθύνεται στους συγκατοίκους της αυλής και έμμεσα
στους θεατές και η δεύτερη «Προς τι το μίσος και ο αλλη-
λοσπαραγμός; Προς τι η αλληλοεξόντωσις;» απευ-
θύνεται στο καναρίνι και έμμεσα σε όλους τους
Έλληνες.  8

Αφιέρωμα
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The Woman King
Οι μαχήτριες Αγκότζι ζούσαν για να υπηρετούν, να υπερασπίζονται και να προστα-

τεύουν το Βασίλειο της Δαχομέης. Το βασίλειο ήταν ένα από τα πιο πλούσια του καιρού
του και οι Αγκότζι ήταν οι πιο τρομαχτικές μαχήτριες στη Δυτική Αφρική, στο σημερινό
Μπενίν. Η κουλτούρα της Δαχομέης, που τιμούσε ιδιαίτερα τις γυναίκες, ήταν πολύ προ-
οδευτική και οι αξιωματούχοι ήταν άντρες και γυναίκες. Το σύστημα της ισότητας μεταξύ
των δύο φύλων ίσχυε και για όσους κατείχαν σημαντικές θέσεις δίπλα στον βασιλιά, από
τη στρατιωτική μέχρι τη θρησκευτική ηγεσία, ενώ ο βασιλιάς απένειμε τον τίτλο της Ποΐτο
—ή αλλιώς της Γυναίκας Βασιλιά— στη γυναίκα που βασίλευε μαζί του.
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Τα κωμικά και σατιρικά στοιχεία που διανθίζουν
το έργο είναι άμεσα ή έμμεσα πολιτικής σημασίας

όπως, ο αρραβώνας της κόρης του κυρ Θόδωρου με τον
Άγγλο στρατιώτη ο οποίος επικροτείται από τον κοινωνικό
περίγυρο, εκτός από τους «αμετανόητους» οπαδούς του

ΚΚΕ, η κόρη που
παρουσιάζεται σε
παρένθετη σκηνή
να αποστρέφεται
τους Γερμανούς
στρατιώτες αποκα-
λώντας τους «γου-
ρούνια», και η
στιχομυθία του κυρ
Θόδωρου με τον
Χάρρυ που αφορά
σε αυτά που «ξέχα-

σαν» οι Σύμμαχοι. Επίσης, στη σεκάνς του ψυχιατρείου
το δραματικό μήνυμα συμφιλίωσης, ενισχυμένο από το
σατιρικό – κωμικό πνεύμα του τεχνάσματος της αντιστρο-
φής των ρόλων, εκφέρεται από τον τρελό: «Άνθρωποι, άν-
θρωποι … Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός; Προς
τι η αλληλοεξόντωσις;», σε αντίθεση με τον πραγματικό
«σύνδεσμο», στο πρόσωπο του οποίου διακωμωδείται ο
αριστερός καθοδηγητής με την ξύλινη και ακατανόητη
γλώσσα του και τη στείρα αναζήτηση ιδεολογικής καθα-
ρότητας.  
Στην ταινία δε σχολιάζεται το γεγονός της συνεργασίας κά-
ποιων Ελλήνων με τους Γερμανούς, αλλά ως αιτία της
σύλληψής τους φαίνεται να είναι το ραδιόφωνο με τις πα-
ράνομες εκπομπές των Συμμάχων, καθώς και το κρύψιμο
του Άγγλου στρατιώτη – αρραβωνιαστικού. Από την άλλη,
ο πρωταγωνιστής κρατά επιφυλακτική θέση απέναντι στις
δύο παρατάξεις, γι’ αυτό αποφεύγει να διαβάσει εφημερί-
δες και καταφεύγει σε περιοδικά «ποικίλης ύλης»: 

ΞΕΝ: Θόδωρε, θέλεις «Ελεύθερη Ελλάδα»;
ΘΟΔ: Να μένει το βύσσινο ….
ΖΗΣ: Θέλεις μήπως «Νέα»; 
ΘΟΔ: Μωρέ δε θέλω εφημερίδες … Άσε με χάμω

με δαύτες … Ουρανία, το «Θησαυρό», μάνα μου … Φέρε
μου το «Θησαυρό», ωχ αδερφέ! … Εδώ, εδώ, τη Χοντρή
κι Άγιος ο Θεός! 

Από τα παραπάνω γίνεται εμφανές πως τα σο-
βαρά προβλήματα της κοινωνίας του ’40 και του ’50 εκ-
φράζονται στο έργο μέσα από τα κωμικά, δραματικά και

σατιρικά του στοιχεία, με τόνο που αρμόζει στην κωμω-
δία. Το χιούμορ, τα αστεία, είναι παρόντα κυρίως στους
διαλόγους και στις καταστάσεις, αλλά και στις λύσεις που
συνήθως αναγκάζονται να υιοθετήσουν οι ήρωες, προκει-
μένου να βγουν από τα αδιέξοδά τους. Παρόλα αυτά δε
λείπει και το δραματικό στοιχείο, αυτό που θα συγκινήσει
το θεατή, και που θα τον κάνει να συνειδητοποιήσει τον
τρόπο ζωής του, τις συνέπειές του και την επιτα-
κτική ανάγκη να τον βελτιώσει. 

Η σατυρική κωμωδία σε περίοδο πολιτικής έξα-
ψης ενείχε κινδύνους και ο παραμικρός αδέξιος χειρισμός
θα προκαλούσε είτε αποξένωση μεγάλης μερίδας του κοι-
νού, είτε ανεπιθύμητη παρέμβαση των οργάνων της πο-
λιτείας. Για να έχουν λοιπόν τύχη τα έργα τους, έπρεπε
όσο γινόταν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις από τις αντι-
μαχόμενες παρατά-
ξεις για να μην
εμπλακούν στις έρι-
δές τους. Η πολιτική
θέση της ταινίας εκ-
φέρεται από τον ίδιο
τον πρωταγωνιστή,
ο οποίος είναι και ο
φορέας των από-
ψεων του συγγραφι-
κού διδύμου. Ο
πρωταγωνιστής αρνείται να αυτο-προσδιορίσει την πολι-
τική του τοποθέτηση και θεωρεί τον εαυτό του «ουδέτερο»
προς τις πολιτικές διαμάχες, επικαλούμενος τις ζωντανές
εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος. Με αυτό το τέ-
χνασμα πετυχαίνει τον πολιτικό του αποχρωματισμό και
αντιπαραθέτει τα δικά του ζητούμενα, όπως ομοψυχία,
προσωπική ασφάλεια, καρτερία, σεβασμός, και λειτουρ-
γεί ως εκπρόσωπος της «κοινής» λογικής, της οποίας φο-
ρέας είναι ιστορικά η μεσαία τάξη. Είναι λοιπόν φανερή η
πεποίθησή τους, ότι προσπάθησαν να εκφράσουν την κα-
θολική συνείδηση του λαού της Αθήνας, που στην πλειο-
ψηφία του στάθηκε αμέτοχος παρατηρητής μπροστά στον
άγριο αγώνα για την κατάκτηση της εξουσίας.

«Η Θεία e_Λένα»

8

Το «Ζωντανό Όνειρο» του κυρ ΘόδωρουΑφιέρωμα
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Triangle of Sadness
Ο τίτλος είναι δανεισμένος από ένα όρο που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία της

ομορφιάς και περιγράφει τις ρυτίδες που σχηματίζονται ανάμεσα στα φρύδια. Αυτή είναι η
βασική αρχή του σεναρίου που μιλάει για την εμμονή της εποχής μας πρωταρχικά με την
εμφάνιση, ενώ η εσωτερική αρμονία μπαίνει σε δεύτερη μοίρα.

Newsletter - Κωνσταντίνος Καϊμάκης - Κρητικός Κινηματογράφου

Λάρισα, Οκτώβριος 2022  Έτος 20ο   Τεύχος 82ο

Η λίστα είναι ωραία..Πιανίστα!Σινεμά

Τρεις ταινίες με κοινή θεματογραφία. Τρεις ταινίες που
απεικονίζουν με τον πιο αιχμηρό, γλαφυρό και συγκι-

νητικό τρόπο το Ολοκαύτωμα. Τρεις ταινίες που αποτυ-
πώνουν με τα πιο νατουραλιστικά χρώματα εκείνα τα
χρόνια της στέρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Στη Λίστα του Σίντλερ (αγ-
γλικά: Schindler'sList) 1993 παρου-
σιάζεται η ιστορία της
επανατοποθέτησης των Εβραίων της
Πολωνίας στο Γκέτο της Κρακοβίας
λίγο μετά την έναρξη του Β' Παγκο-
σμίου Πολέμου. Κεντρικό πρόσωπο ο
Όσκαρ Σίντλερ(πραγματικό πρόσωπο) ένας Γερμανός
επιχειρηματίας που φτάνει στην πόλη ελπίζοντας να κάνει
περιουσία από τον πόλεμο. Ο Σίντλερ δωροδοκεί την Βέρ-
μαχτ και τους αξιωματικούς των Ες Ες και έτσι αγοράζει
ένα εργοστάσιο για την παραγωγή εφοδίων του στρατού.
Σ' αυτό προσλαμβάνει μόνο Εβραίους, καθώς κοστίζουν
λιγότερο, αφού οι μισθοί τους πηγαίνουν στην Ες Ες. Μά-
λιστα, οι εργάτες του Σίντλερ επιτρέπεται να βρίσκονται
και εκτός του γκέτο και πλαστογραφούνται έγγραφα για να
διασφαλιστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι Εβραίοι
ώστε να σωθούν από τη μεταφορά σε στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης αλλά και από το θάνατο. Ο σκηνοθέτης Στί-
βεν Σπίλμπεργκ σε σενάριο Στίβεν Ζαϊλίαν σε άσπρα και
μαύρα καρέ - ίσως η αντίθεση ανάμεσα στην ελπίδα που
δεν χάνεται και στην ανείπωτη κτηνωδία - τονίζει πως
ακόμα υπάρχουν άνθρωποι για να αλλάξουν τον κόσμο
και 7 Όσκαρ που πήρε η ταινία, το επικροτούν. 

Στο Η Ζωή Είναι Ωραία (ιταλικά:
La Vita è Bella, αγγλικά: LifeisBeautiful)
του  1997 ο ΡομπέρτοΜπενίνι πρωτα-
γωνιστεί, σκηνοθετεί και γράφει το σε-
νάριο με τον ΒιντσέζοΤσέραμι. Η ταινία
αφηγείται την ιστορία ενός Ιταλού
Εβραίου, του Γκουίντο, που κρατείται

στο ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Μπέργκεν-
Μπέλζεν με τον γιο του τον οποίο κρύβει από τους ναζί.
Προκειμένου το μικρό παιδί να μην κατανοήσει τι συμβαί-
νει ο πατέρας του τον πείθει ότι το στρατόπεδο είναι ένα
παιχνίδι, στο οποίο ο νικητής θα κερδίσει ένα τανκ. Το
παιδί υπακούει τον πατέρα του και μαθαίνει να μην κλαίει,
να μην παραπονιέται, να μη ζητά φαγητό και  τη μαμά του,
για να μη χάσει. Τρία Όσκαρ στις κατηγορίες Καλύτερης
Ξενόγλωσσης Ταινίας, Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμη-

νεία του Μπενίνι και Καλύτερης Μουσικής δικαιώνουν το
γεγονός πως η ταινία αποτέλεσε εισπρακτική επιτυχία. Το
υποδειγματικό πρότυπο του Πατέρα Μπενίνι, η θυσία, η
μουσική της ταινίας, ύμνος στην ίδια τη ζωή φανερώνουν
τι συμβαίνει όταν η αισιοδοξία ξεπερνά την απόγνωση.
Όταν η αγάπη νικά τον φόβο. 

Στον  Πιανίστα (ThePianist) του
ΡόμανΠολάνσκι, 2002 η ιστορία αναφέ-
ρεται σε πραγματικά γεγονότα. Ο Βλα-
ντισλάβΣπίλμαν, ένας γνωστός
Εβραιοπολωνός πιανίστας δουλεύει
στον ραδιοφωνικό σταθμό της Βαρσο-
βίας, και έρχεται αντιμέτωπος με την ει-
σβολή των Γερμανών στην Πολωνία, τον Σεπτέμβριο του
1939. Με τη βοήθεια ενός συγγενή δεν στέλνεται στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για χρόνια περιφέρεται στην
πόλη νεκροταφείο βιώνοντας την πείνα, την καταδίωξη και
τον εξευτελισμό από τους Ναζί. Όσο ζει κρυμμένος αγγί-
ζει τον θάνατο λόγω αρρώστιας. Η Μπαλάντα του Σοπέν
σε Σολ Μινόρε που παίζει σε ένα εγκαταλελειμμένο πιάνο
θα του σώσει τη ζωή. Ένας Γερμανός ένστολος λάτρης
της μουσικής θα τον βοηθήσει σ' αυτή τη δύσκολη στιγμή.
Η σκηνή έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που ο Β.Ουγκώ
είπε σοφά «Η μουσική είναι ο θόρυβος που σκέφτεται». Η
ταινία κέρδισε τρία όσκαρ: καλύτερης σκηνοθεσίας (με τον
σκηνοθέτη να δραπετεύει όντας παιδί από στρατόπεδα
συγκέντρωσης μικρός), διασκευασμένου σεναρίου και Α’
Ανδρικού Ρόλου, με τον Άντριαν Μπρόντυ να αποτελεί το
νεαρότερο ηλικιακά ηθοποιό που λαμβάνει αυτό το βρα-
βείο και να χάνει14 κιλά για τον ρόλο. Μάλιστα, ήταν η
πρώτη ταινία που βραβεύτηκε ως η καλύτερη της χρονιάς
στα Βραβεία Σεζάρ, χωρίς να ακούγεται σε αυτή ούτε μια
γαλλική λέξη! Τα έσοδα από την ολλανδική πρεμιέρα της
ταινίας χαρίστηκαν στο σπίτι της Άννας Φρανκ. Στην ται-
νία κάνει μια εμφάνιση και ο εγγονός του πραγματικού
Σπίλμαν.

Το κίτρινο αστέρι, ο θάλαμος αερίων, τα κατανα-
γκαστικά έργα, οι εν ψυχρώ δολοφονίες. Εικόνες για δά-
κρυα. Εικόνες για περισυλλογή. Δεν θα ξεχωρίσω κάποια!
Θα σου πω απλά να βάλεις στο βίντεο το:
«Η λίστα...είναι ωραία Πιανίστα!».

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
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One Flew Over the Cuckoo's Nest
Για να πετύχει τον ρεαλισμό που επιδίωκε ο σκηνοθέτης Μίλος Φόρμαν πέρασε αρ-

κετές εβδομάδες στο Κρατικό Ψυχιατρικό Νοσοκομείο του Όρεγκον στο Σάλεμ δουλεύο-
ντας το σενάριο με τους Λόρενς Χάουμπεν και Μπο Γκολντμαν. Μάλιστα στα γυρίσματα
χρησιμοποίησε πολλούς από τους ασθενείς, βοηθούς και γιατρούς του ψυχιατρείου, τόσο
μπροστά στην κάμερα όσο και στο προσωπικό και το συνεργείο. Ήταν μια σπάνια συλ-
λογική προσπάθεια που τελικά άγγιξε βαθιά κάθε άτομο που σχετίζεται με την παραγωγή.
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Στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης 

Άκουσέ με
Σκηνοθεσία: Μαρία

Ντούζα
Οικονομικές δυ-

σκολίες αναγκάζουν την
κωφή έφηβη Βαλμίρα να
αφήσει το σχολείο Κωφών
στην Αθήνα και να επι-
στρέψει στο νησί του πα-
τέρα της όπου βρίσκεται
αντιμέτωπη με τον κίνδυνο
της αδιαφορίας και της
απομόνωσης – όχι μόνο
εξαιτίας των προκαταλή-
ψεων του χωριού, αλλά κυ-
ρίως των δικών της. Η
ταινία παρουσιάστηκε στην
πρωτοβουλία του Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης Thessaloniki

Goes to Cannes. Με τους: Ευθαλία Παπακώστα, Δημήτρη Κίτσο,
Γιώργο Πυρπασόπουλο, Yoana Bukovska Davidova, Νίκο
Κουκά, Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη.

Black Stone
Σκηνοθεσία: Σπύρος Ιακωβίδης

Δύο κινηματογραφιστές πέφτουν τυχαία πάνω στη Χα-
ρούλα, μία απελπισμένη, υπερπροστατευτική Ελληνίδα μάνα, η
οποία αναζητά τον γιο της. Όταν αυτός κατηγορείται για απάτη,
η Χαρούλα ξεκινάει, μαζί με τον άλλο, ανάπηρο γιο της και έναν
Ελληνο-αφρικανό ταξιτζή για να τον φέρει πίσω στο σπίτι... αντι-
μέτωπη για πρώτη φορά με το ποιος πραγματικά είναι. Με τους:
Ελένη Κοκκίδου, Julio Γιώργο Κατσή, Αχιλλέα Χαρίσκο, Kevin
Zans Ansong.

Καθαρτήριο
Σκηνοθεσία: Βασίλης Μαζωμένος

Ένας μοναχός ηγείται μιας πομπής. Ένα κορίτσι δια-
σώζεται από την πορνεία. Δύο κολεγιόπαιδα γίνονται δράστες
βίαιων περιστατικών. Ένας ηλικιωμένος πέφτει θύμα μιας αστυ-
νομικού. Ένα ζευγάρι προσπαθεί να αποκαταστήσει τη σχέση
του. Μια γυναίκα εκφράζει τον θυμό της σε έναν δημόσιο υπάλ-
ληλο. Ένας άνδρας απάγει τον καλύτερο του φίλο. Επτά διαφο-
ρετικές ιστορίες για την αγάπη στη σύγχρονη Ελλάδα, από
ανθρώπους που την αναζητούν, τη βρίσκουν, τη χάνουν. Πρω-
ταγωνιστούν: Μαρία Ζορμπά, Γιάννης Κοκιασμένος, Ανδρέας
Νάτσιος, Αγγελική Καρυστινού, Κώστας Μπάρας, Θόδωρος Κα-
τσαφάδος, Νεφέλη Κουρή, Ηλέκτρα Γεννατά.

Φαντάσματα της Επανάστασης

Σκηνοθεσία: Θάνος Αναστόπουλος
Ένας Έλληνας σκηνοθέτης βρίσκεται στην Τεργέστη,

κινηματογραφώντας ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τα βήματα
του Ρήγα Φεραίου στην Ευρώπη του Διαφωτισμού. Όταν επι-
σκέπτεται το ελληνορθόδοξο νεκροταφείο, μια ομάδα φαντα-
σμάτων του 18ου αιώνα αποφασίζει να τον ακολουθήσει στην
πόλη. Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά ιστο-
ρικά γεγονότα. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Χωραφάς, Πηνελόπη
Τσιλίκα, Paolo Rossi, Αινείας Τσαμάτης, Νίκος Γεωργάκης, Θε-
οδώρα Τζήμου, Γιώργος Συμεωνίδης, Rade Serbedja, Αλέξαν-
δρος Βαρδαξόγλου, Έκτωρ Λιάτσος, Γιάννης Αναστασάκης, Ivan
Zerbinati, Laura Busani, Max Sbarsi, Ariella Reggio

Iman
Σκηνοθεσία: Κόριννα Αβρααμίδου, Κυριάκος Τοφαρίδης

Ο Αμπντάλλα, ένας Άραβας μουσουλμάνος πολιτικός
μηχανικός, πρέπει να πάρει την ευθύνη για την κατάρρευση ενός
οικισμού που προκάλεσε τον θάνατο επτά ανθρώπων. Η Ιμάν
κι η Λεϊλά ριζοσπαστικοποιούνται και φτάνουν στην Κύπρο σε
μια μυστική αποστολή. Η Μισιέλ, μια μοναχική έφηβη, ερωτεύε-
ται τον Άγγελο, έναν αυταρχικό νεαρό με ρατσιστικά πιστεύω.
Τρεις ιστορίες ξεδιπλώνονται παράλληλα, με ήρωες που αναζη-
τούν τη λύτρωση από το παρελθόν, από τις ενοχές και από τη
μοναξιά τους. Πρωταγωνιστούν: Stephanie Atala, Rita Hayek,
Αντρέας Τσέλεπος, Μαργαρίτα Ζαχαρίου.

Το Παρίσι είναι στο Χάρλεμ
Σκηνοθεσία: Χριστίνα Κάλλας

Την παραμονή της κατάργησης του αμφιλεγόμενου
νόμου "No Dancing" της Νέας Υόρκης, ένα βίαιο επεισόδιο σε
ένα ιστορικό τζαζ μπαρ του Χάρλεμ θα αλλάξει για πάντα την
ζωή των θαμώνων του. Το Παρίσι είναι στο Χάρλεμ είναι μια
συμφωνική ιστορία αφιερωμένη στο τραγούδι της Αμερικής του
σήμερα –ένα τραγούδι χωρισμού, διχασμού και σύγχυσης. Ένας
κόσμος που απέτυχε στα λόγια, ένας κόσμος όπου μόνο η μου-
σική μπορεί να μας μεταφέρει σ’ ένα μέρος όπου «όλα θα πάνε
καλά». Πρωταγωνιστούν: Vandit Bhatt, Leon Addison Brown,
Ellie Foumbi, Laura Pruden, Souleymane Sy Savane, Lauren
Sowa, Stephen Vause, Chris Veteri.

Μερικά από αυτά που θα δούμε στην Θεσσαλονίκη

Φεστιβάλ
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Elvis
Η ιστορία του Έλβις Πρίσλεϊ (ή Πρέσλι όπως προφέρεται σωστά το όνομα του) δο-

σμένη μέσα από την πληθωρική ματιά του περφεξιονιστή εικονολάτρη Μπαζ Λούρμαν. Η
μόνη φράση που αποκτά πολιτική βαρύτητα στο φιλμ είναι αυτή που ακούει ο Έλβις κι απο-
φασίζει να κάνει μότο στη ζωή του όταν ο κλοιός της λογοκρισίας και ο κυρίαρχος ηθο-
πλαστικός λόγος της συντηρητικής αμερικανικής κοινωνίας σφίγγει γύρω του: «Όταν δεν
επιτρέπεται να μιλήσεις, τραγούδα».
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Γκόλφω 

Το Θέατρο Τεχνών με
την «ΓΚΟΛΦΩ» (του

Σπυρίδωνος Περεσιάδη),
στα περισσότερα Θερινά
Θέατρα του Νομού της Λά-
ρισας αλλά και ολόκληρης
της Θεσσαλίας

Η Γκόλφω αγαπάει με
την ψυχή της, αγαπάει
απόλυτα και αληθινά και
έρχεται σε ευθεία σύ-
γκρουση με έναν κόσμο
που προσπαθεί να της επι-
βάλλει μια «αρμόζουσα»
ζωή. Μια ζωή σύμφωνη με
τους κοινωνικούς κανόνες

που επιτάσσουν την καθυπόταξη της φύσης της. Η
Γκόλφω ξεμπροστιάζει με το νεανικό, ατίθασο πνεύμα της
μια ολόκληρη κοινωνία κομφορμιστών, συμφεροντολό-
γων, ανθρώπων υποταγμένων στο χρήμα που θεοποιούν
μια ανούσια και άδεια ζωή και είναι έτοιμοι προκειμένου
να την κατακτήσουν, να προδώσουν, να γίνουν άτιμοι, να
εξευτελίσουν και να εξευτελιστούν. Και όταν ο Τάσος θα
ξεπουληθεί και θα μεταβεί από τον κόσμο τον δικό της
στον κόσμο των άλλων, η Γκόλφω θα καταρρεύσει.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ:
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ – ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: 

Ανδρέας Ζυγογιάννης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΣΚΗΝΙΚΑ:

Μαρία Μπακαρού
ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ:

Αγησίλαος Ιωακείμ, Μαρία Μπακαρού
ΚΡΟΥΣΤΑ:

Δημήτρης Τσατσανάκος  
ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΜΟΥΣΙΚΗ:

Δημήτ.Τσατσανάκος – Θοδωρ. Κανάκης – Ανδρ.
Ζυγογιάννης
ΤΡΑΓΟΥΔΙ:

Έλενα Γράβαλου – Θοδωρής Κανάκης – Βασιλική
Δούφα
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Aνδρ.Ζυγογιάννης,-Θοδωρ.Κανάκης, Δημήτ.Τσα-
τσανάκος,Έλενα Γράβαλου.

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ:
Βάνα Καταραχιά 

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΜΟΥΣΙΚΗΣ:
Θάνος Φλωράς

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΗΝΙΚΩΝ:
Στέλιος Μπουρλής

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΚΗΝΙΚΩΝ
Ο θίασος

ΗΘΟΠΟΙΟΙ:
Βασιλική ΔΟΥΦΑ, Θοδωρής ΚΑΝΑΚΗΣ, Κων-

σταντίνος Μπίσαλας, Έλενα Γράβαλου, Δημήτρης Τσα-
τσανάκος, Βάνα Καταραχιά, ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ,
Αποστόλης Δεδούσης.

Είδαμε την παράσταση στο γεμάτο Κηποθέατρο
στη Λάρισα και μας μάγεψε με τις ερμηνείες και μας ζέ-
στανε την καρδιά … παρά το κρύο εκείνη την νύχτα

Οι συντελεστές της «ΓΚΟΛΦΩ» στο Κηποθέατρο
με το χαμόγελο της επιτυχίας μετά την θριαμβευτική πο-
ρεία του καλοκαιριού. 

Θέατρο
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Top Gun: Maverick
«Όλα αυτά τα χρόνια σκεφτόμουν για μια συνέχεια του “TopGun”», λέει ο Κρουζ για

την επιστροφή του ως πρωταγωνιστής και παραγωγός στον ίσως πιο εμβληματικό ρόλο
της καριέρας του.«Ο κόσμος ζητούσε ένα σίκουελ για δεκαετίες. Δεκαετίες. Και το πρώτο
πράγμα που είπα στο στούντιο ήταν: “Αν είναι να το κάνω ποτέ αυτό, θα το γυρίσουμε
πρακτικά. Θα μπω σεF/A-18.Τέλος.
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«Οι επισκέπτες του Δεκαπενταύγουστου»

Κοινωνικό δράμα της Άννας Ετιαρίδου στο «Θέατρο
Τεχνών» Λάρισας.

«Ελλάδα 1957. Δεκαπε-
νταύγουστος. Έξι γυναί-
κες, εντελώς διαφορετικές
μεταξύ τους, δουλεύουν
σ’ ένα μικρό εργοστάσιο
κλωστοϋφαντουργίας και
κατοικούν στις ετοιμόρρο-
πες παράγκες που τους
παραχωρεί ο ιδιοκτήτης
του εργοστασίου. Τρόμος
επικρατεί στην καθημερι-
νότητά τους, καθώς στην

παραμικρή αντίδραση απέναντι στο αφεντικό διακυβεύεται
η παραμονή τους στο εργοστάσιο και στη στέγη που τους
προσφέρει. Διακυβεύεται η επιβίωσή τους. Ώσπου μια
σειρά από αναπάντεχα γεγονότα φέρνει τις έξι εργάτριες
σε αδιέξοδο και ο μόνος δρόμος που τους μένει είναι η
κατά μέτωπο σύγκρουση με το αφεντικό. Στη διάρκεια
ενός έτους, η μία ανατροπή διαδέχεται την άλλη και μέχρι
τον επόμενο Δεκαπενταύγουστο τίποτα δεν είναι το
ίδιο...».

Εγκλωβισμένοι άνθρωποι, ψευδαίσθηση ελευθε-
ρίας, αποφασιστικότητα, οργάνωση, ανάστημα στην εξου-
σία …  

ΠΑΙΖΟΥΝ (!) με αλφαβητική σειρά οι ΗΘΟΠΟΙΟΙ (!) :
Αντιγόνη Δραγώγια, Ειρήνη Κοταρέλα, Καλλιόπη

Λαγκούρα, Στεφανία Μακρή, Αναστάσια Μιχαλούδη,
Σταυρούλα Σδράνη, Στέλιος Τσίφτσης 
Σκηνοθεσία (!) : ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΜΙΡΗΣ  
Σκηνικά – κοστούμια: Βασίλης Λαναράς 
Φωτισμοί – ήχος: Θάνος Φλωράς

Στο Θέατρο Τεχνών ήμασταν τυχεροί που παρα-
κολουθήσαμε την καλύτερη ίσως παράσταση του 2022
στη Λάρισα. 

Στις φωτο με την Βάσω Χονδρονάσιου (οργά-
νωση παραστάσεων/ταμείο) στο ταμείο και με τον Σκηνο-
θέτη Βασίλη Καρμίρη που συνεχίζει να
γράφει τη δική του Ιστορία στα θεατρικά
πράγματα της πόλης μας.

Θέατρο

Κατ’ Εντολή (2021): Ένα ντοκιμαντέρ της Μαρίας Χουρδάρη

Οαγώνας στο εδώλιο. Ένα ντοκιμαντέρ της Μαρίας
Χουρδάρη, για τις ναρκομαφίες στα Εξάρχεια, τη δο-

λοφονία ενός εμπόρου ουσιών και τη δίωξη κατά του
Νίκου Ματαράγκα και του Γιώργου Καλαϊτζίδη.

Σύνοψη :  Οδός Θεμιστοκλέους, αριθμός 88. Στις
7 Ιουνίου του 2016 πέφτει νεκρός από σφαίρες αγνώστων
ένας διακινητής ναρκωτικών, γνωστός ως «Χαμπίμπι».
Ενώ οι διαρροές της ΕΛ.ΑΣ και τα Μέσα Ενημέρωσης

«δείχνουν» προς την εκδοχή του ξεκαθαρίσματος λογα-
ριασμών μεταξύ συμμοριών, τέσσερα χρόνια μετά, οι
έρευνες, ξαφνικά, στρέφονται προς τον αντιεξουσιαστικό
χώρο. Στο στόχαστρο των Αρχών μπαίνουν ο Νίκος Μα-
ταράγκας και ο Γιώργος Καλαϊτζίδης, μέλη της συλλογι-
κότητας «Ρουβίκωνας».

Το ντοκιμαντέρ «Κατ’ Εντολή», μέσα από συνε-
ντεύξεις, επιχειρεί να διερευνήσει το φαινόμενο της διακί-
νησης ναρκωτικών στο κέντρο της Αθήνας και τα Εξάρχεια
από τη δεκαετία του ‘80 και έπειτα, τον
(πραγματικό) ρόλο των διωκτικών Αρχών,
αλλά και τις εκδικητικές διώξεις ανθρώπων
που το μόνο τους «αδίκημα» ήταν ο αγώ-
νας.
Όλο το ντοκιμαντέρ στο διαδίκτυο 



Λάρισα, Οκτώβριος 2022  Έτος 20ο   Τεύχος 82ο

Μαγνητικά πεδία
«Παράδοξο εντελώς, αλλά τα "Μαγνητικά Πεδία" οφείλονται κατά πολύ στη βοήθεια

της πανδημίας, στα κλειστά θέατρα και μαγαζιά, τη διάθεση για φυγή και τους άδειους
δρόμους της Κεφαλονιάς από την απαγόρευση κυκλοφορίας, που χωρίς αυτά, πρακτικά
δε θα μπορούσαμε ποτέ να την κάνουμε. Εύχομαι να μην την ξαναχρειαστούμε ποτέ».

Γιώργος Γούσης
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10η
Κι Ας Είμαστε Γυναίκες

Αυτό το βιβλίο γεννήθηκε
για να προσδώσει ένα

πρόσωπο και μια αιτία σε
ένα σημείο συνάντησης.
«Στο κομάντο συμμετείχε
KAI μια γυναίκα». Αυτός
ήταν ένας συνηθισμένος τίτ-
λος εφημερίδων που χρονο-
λογούνται αρκετές δεκαετίες
πίσω. 

«Και» 
Ένας ολόκληρος κόσμος

περιλαμβάνεται μέσα σε μια
λέξη για να υπογραμμίσει
την εξαίρεση και να μηδενίσει
την αξιοπρέπεια μιας επιλο-
γής. Είναι κάτι εντελώς αρνη-

τικό. Για έναν κοινό νου μια γυναίκα παίρνει τα όπλα λόγω
της αγάπης της για έναν άντρα ή επειδή έκανε κακές πα-
ρέες. Ποτέ αυτοβούλως.
Το βιβλίο αφηγείται τις ιστορίες δέκα αγωνιστριών που,
από τη δεκαετία του 1970 μέχρι τις αρχές της νέας χιλιε-
τίας και κατά κύριο λόγο στην Ιταλία, έκαναν την επιλογή
των όπλων, πραγματοποίησαν παράνομες ενέργειες –
συμμετέχοντας σε διάφορες οργανώσεις και χώρους της
επαναστατικής αριστεράς– και θυσίασαν τη ζωή τους
καθώς έκαναν πράξη τις επιλογές τους».

Συγγραφέας: Πάολα Στατσόλι, (μετά-
φραση: Ηλίας Διάμεσης)

REDn’NOIR 

Βιβλίο

Η Απολογία της Μαρί Κιουρί

Θέατρο Αποθήκη, Σαρρή 40, Ψυρρή, Αθήνα

Ηάγνωστη, στο ευρύ κοινό, ιστορία μιας σημαντικής γυ-
ναίκας της παγκόσμιας Ιστορίας. Τα όνειρα, η κα-

ριέρα, το αποτύπωμά της στην Επιστήμη, οι έρωτες και η
σχέση με τις κόρες της. Ένα ερωτικό σκάνδαλο, στο Πα-
ρίσι του 1911, γίνεται αφορμή για να κινδυνέψει μια επι-
στήμονας, να μην πάρει ένα Νόμπελ.

Πρωταγωνιστές σ’ αυτό το σκάνδαλο, η Μαρί Κι-
ουρί και ο Πωλ Λανζεβάν, επίσης επιστήμονας, παλιός
μαθητής του άντρα της, Πιέρ Κιουρί, και παντρεμένος. Ο
γαλλικός Τύπος αποσιώπησε τη δεύτερη απονομή του
Νόμπελ Χημείας στην επιστήμονα και η γαλλική κοινωνία
την κατέκρινε ξεχνώντας την μεγαλειώδη προσφορά της.
Αυτό το πραγματικό γεγονός, γίνεται εφαλτήριο για μια πα-
ράσταση που διαδραματίζεται σε μια δικαστική αίθουσα.
Εκεί διεξάγεται η φανταστική δίκη της Μαρί και της δίνεται
η ευκαιρία για μια απολογία. Και η καλύτερη απολογία δεν
είναι άλλη από τη διήγηση της ζωής της. Τα πρώτα χρό-
νια στην υπό τσαρική κατοχή Βαρσοβία, οι σπουδές στη
Σορβόνη, η ραδιενέργεια, το πρώτο Νόμπελ…

Η Μαρί στο εδώλιο, σε μια συνθήκη κατάφωρης
αδικίας, ξετυλίγει με συγκίνηση και ένταση τη δική της

προσωπική ιστορία αποδεικνύοντας πως ο δρόμος των
ιδεολόγων του πλανήτη, ειδικά των γυναικών, δεν είναι
στρωμένος με ροδοπέταλα.

Το κείμενο της Ευσταθίας παίρνει ως αφορμή τη
βιογραφία της Μαρί Κιουρί, που είναι γραμμένη από την
κόρη της Εύα, συγκεντρώνοντας παράλληλα καταγε-
γραμμένες πληροφορίες της ιστορικής πραγματικότητας
σε συνδυασμό με στοιχεία μυθοπλασίας, που αναδεικνύ-
ουν, με ευαισθησία, τις άγνωστες πτυχές μιας προσωπι-
κότητας (ερευνήτριας, επαγγελματία, συζύγου, μητέρας,
ερωμένης). Μια ιστορία, η οποία μας αφορά ακόμη και σή-
μερα. Μιας γυναίκας, που ήδη, στις αρχές του περασμέ-
νου αιώνα, προσπάθησε να απαλλαγεί από τα
στερεότυπα που η κοινωνία θέλησε για την ίδια.

Ταυτότητα Παράστασης:
Σκηνοθεσία: Κίρκη Καραλή, 
Στο ρόλο της Μαρί Κιουρί, η Πέγκυ Τρικαλιώτη
Επιστημονική Σύμβουλος: Παρή Ράπτη
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Operation Mincemeat
Ο Μπεν Μακιντάιρ, ο συγγραφέας του οποίου το ομώνυμο βιβλίο είναι η βάση της

ταινίας, εξηγεί γιατί αυτό το απίθανο γεγονός ήταν μία καταλυτική στιγμή στον Δεύτερο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. «Η Επιχείρηση Κιμάς ήταν ίσως η πιο επιτυχημένη στρατιωτική επιχεί-
ρηση αποπροσανατολισμού που έγινε ποτέ. Οι ιθύνοντες έπρεπε να πείσουν τους
Γερμανούς ότι το μαύρο ήταν άσπρο και ότι το άσπρο ήταν μαύρο. Και το διεκπεραίωσαν
με καταπληκτικό τρόπο».
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Το Κρασί του κυρ΄ Κώστα 

Τελικά τα καταφέραμε παρά τις μικρές
μας δυνάμεις ! 

Στο κτήμα του κυρ Κώστα έγινε
παραγωγή του πρώτου κρασιού από τα
σταφύλια του μικρού μας αμπελιού. 

Γιώργος, Θεόφιλος, Σταύρος και
Αλέξης με λίγες ρίζες και ερασιτεχνικά
αλλά με πολύτιμες συμβουλές από παλι-
ούς και από εργαστήριο οινολογίας της
πόλης μας, φτιάξαμε το πρώτο κρασί για

την προσωπική μας κατανά-
λωση. 

Εις Υγείαν  !

Το κρασί  ….
Καταναλώθηκε
ήδη κάποιο
Σάββατο …  

Για μια πλατεία στον Ιπποκράτη ! 

Και τι δεν έχουν κάνει οι τοπι-
κοί σύλλογοι γονέων του Ιπ-

ποκράτη για να κρατούν
επίκαιρο το αίτημα για την κατα-
σκευή πλατείας μπροστά στα
σχολεία της οδού  Ηρακλεια-
νού!... 
• Παράσταση διαμαρτυ-
ρίας στο δημοτικό συμβούλιο, 
• δελτία τύπου, 
• χιλιάδες υπογραφές κα-
τοίκων, 
• πανό στην πλατεία και στα σχολεία, σχετικά συν-
θήματα, 
• μπλουζάκια να το αίτημα για πλατεία, 
• συμβολική φύτεμα κάκτων στην μελλοντική πλα-
τεία, 
• μαθητική έκθεση ζωγραφικής για την πλατεία, βί-
ντεο με τραγούδι για την πλατεία, 

• έκδοση εντύπου με σχετική αναφορά στην πλα-
τεία.... 
• Και πόσες παρεμβάσεις στους αρμόδιους του
Δήμου.... 

Με τόση
έμπνευση και δημιουργία
από κοινού που δίνει το
αίτημα για την κατασκευή
της πλατείας στην οδό
Ηρακλειανού στον Ιππο-
κράτη, θα έπρεπε να ονο-
μαστεί «Πλατεία Λαϊκής
Καλλιτεχνικής Έκφρασης», αν και νομίζω ότι κάποιο
όνομα παλαιότερου       Δημάρχου της Λάρισας λείπει από
πλατεία της πόλης μας.

Για να δούμε αν το πρόσφατο πρωτοσέλιδο της
«Ελευθερίας» θα διαψευσθεί  και οι υποσχέσεις του
Δήμου κάνουν το αίτημα να φτάσει να γίνει 31 χρονών …  

Κοινωνία

Στο 19ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΣΑΣ

Το 19ο ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ στην
κεντρική πλατεία της πόλης στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε

για άλλη μια φορά πολλά να πει και άλλες τόσες σκέψεις
και συζητήσεις να προκαλέσει. 

Οι Renovatio  (βλέπε φωτο) … στα καλύτερά τους
και φέτος !



Μπορεί να μην το ήπιαμε
παρέα, ενέπνευσες όμως και δί-
δαξες άλλους, νέους μερακλήδες.
Θα το πιούμε «στην υγεία σου»!!!!

elessar

20 χρόνια cineπαρμένος !
Έχουμε δώσει και τα 80 τεύχη σε 30 αγα-
πημένα μας πρόσωπα στην πόλη μέχρι
τώρα. Θα πάμε άλλες δέκα 80άδες και σε
θεσμούς αυτής της πόλης. Ένα μουσείο κι-
νηματογραφικής δράσης θα το κάνουμε ;
Τόσα αρχεία για τον πολιτισμό του κινημα-
τογράφου που έχουν πολλοί συμπολίτες
μας ελπίζουμε να μην καταλήξουν στην
ανακύκλωση...      

Θεόφιλος 

Κουπόνια και δελτία πα-
ντού. Στην βενζίνη, στο ρεύμα και
τώρα και στα τρόφιμα. Έτσι απλά
σου πατάνε κάτω την αξιοπρέπεια.
«Εμείς» θα σου λέμε τι θα τρως και
τι δουλεία θα κάνουν τα παιδία
σου.  

elessar

Όχι στον πόλεμο! Ο καπιταλισμός και οι εσωτερικές του κό-
ντρες οδηγούν τους λαούς στον όλεθρο. Τα μονοπώλια και οι
υπάλληλοί τους θέλουν να διατηρήσουν τα κέρδη τους, την επιρ-
ροή τους και πατούν επί πτωμάτων. Ώρα να οργανωθούμε μα-

ζικά και να αντισταθούμε 
Θεόφιλος 

Πολ-
λές από τις σειρές μυθοπλασίας τη

φετινή τηλεοπτική σεζόν ξεπερνούν κάθε προσ-
δοκία…Μήπως να κυκλοφορήσει τεύχος

Sirialπαρμένος;
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Γα-
λανόλευκο τσίρκο και

φέτος, με άβολους και αγχω-
μένους μικρούς και μεγάλους  πα-
λιάτσους. Ανέραστοι πολιτικάντηδες
με σημαία τους το πρασινόλευκο

πλαστό πασαπόρτι.
elessar

«αρχι……δια
καπαμά», εκλεκτό έδεσμα

και πανάκριβο. Σερβίρονται
ζεστά αλλά μερικοί τα προτιμούν
και κρύα. Για τους υπόλοιπους, μα-
καρονάκι Νο 6 και γαλατάκι «Μα-

ράτα». 
elessar

Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλο-
νίκης, Νύχτες πρεμιέρας στην Αθήνα (και όχι μόνο),

Φεστιβάλ κινηματογράφου στη Λάρισα , στη Σύρο an-
imation, Φεστιβάλ μικρού Μήκους στην Δράμα, Φε-
στιβάλ στην Χαλκίδα, στα Χανιά, στην Ολυμπία  … ....
Φεστιβάλ Κινηματογράφου στις Κάννες, στο Βερο-
λίνο, στο Τορόντο, στο Λονδίνο, στη Βαρκελώνη, στη
Βενετία … Πάλι καλά που προλαβαίνουμε να δούμε
κάτι διαδικτυακά … μέχρι να έρθει εκείνη η χρονιά να
πάμε από κοντά σε όλα τα κινηματογραφικά φεστιβάλ.
Θα έρθει κάποτε, cineπαρμένοι ! 

Θεόφιλος

Πολύ
κωλόπαιδο ο Κυριάκος

Στάθης Ψάλτης

Φεστιβάλ comix, Φεστιβάλ
ποίησης (κορυφαίο), θερινός κινηματο-
γράφος του Μπαρμπή, θέατρο και συ-
ναυλίες στο κηποθέατρο και στα
παράλια, πλατείες γεμάτες κόσμο, εκδη-
λώσεις του ωδείου, παραστάσεις στο θέ-
ατρο Τσιάνου η μία καλύτερη από την
άλλη, λογοτεχνική γωνιά .... πολιτιστικός
κατάλογος χωρίς τέλος 

Θεόφιλος 

Sirialπαρμένος - καλή
ιδέα. Ας την αφήσουμε να
ωριμάσει στο μυαλό μας για
λίγο και το ξαναβλέπουμε.

elessar

Θεσσαλονίκη, Αμφί-
πολη, Καβάλα, Θάσος (μο-
ναδική) , Φιλίππους,
Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Κα-
τερίνη, Αγιόκαμπος. Όλοι οι
δρομοι του καλοκαιριού
οδηγούν στον Αγιοκαμπο !
Αρκεί να μην έχει κύμα... 

Θεόφιλος


