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Από την στιγµή που
ανακάλυψα την µαγεία του

κινηµατογράφου, όταν
ερχόταν το φθινόπωρο,
προσπαθούσα να βρω

πληροφορίες σχετικά µε τις
ταινίες που θα παίζονταν

στην νέα κινηµατογραφική
σεζόν. Μέσα από ένθετα,

οδηγούς κ.α., διάβαζα
“συνεπαρµένος” για τις νέες
ταινίες αδηµονώντας για το

πότε θα προβληθούν µερικές
από αυτές. Κάνοντας µια

µικρή έρευνα επέλεξα λίγες
ταινίες από τις εκατοντάδες
που θα προβληθούν φέτος

.
Η παράθεση των ταινιών είναι εν-

δεικτική και σίγουρα θα απουσιάζουν ταινίες
που θα αποδειχθούν σπουδαίες και θα βρί-
σκονται άλλες που θα είναι απαράδεκτες
αλλά στην τελική το τι αρέσει στον καθένα
από εµάς είναι καθαρά προσωπικό. Οι ται-
νίες που επέλεξα είναι:
Quantum of Solace: ∆ύο χρόνια µετά το
“Casino Royale” ο Ντάνιελ Κρέγκ επιστρέφει
ως Τζέιµς Μπόντ, πιο ανθρώπινος από πότε.
Η ταινία ξεκινάει από εκεί που τελείωσε η
προηγούµενη.
Ο παλαιστής: Η επιστροφή του ειδώλου των

80s Μίκι Ρουρκ που συναρπάζει στον ρόλο
ενός παλαιστή που προσπαθεί να κάνει
“comeback”, καθιστώντας τον ως φαβορί για
Όσκαρ.
Che: Η βιογραφία του Τσε Γκεβάρα, µια από
τις σηµαντικότερες φιγούρες του περασµένου
αιώνα, από τον Soderbergh µε πρωταγωνι-
στή ένα εξαίσιο Benicio Del Toro. Άγνωστο
παραµένει αν η ταινία προβληθεί σε 2 µέρη ή
στην 4ώρη εκδοχή του.
Vicky Cristina Barcelona: Η Πενέλοπε
Κρούζ και η Σκάρλετ Γιόχανσον παραθερί-
ζουν στην Βαρκελώνη και ερωτεύονται των
ζωγράφο Jevier Bardem. Σκηνοθέτης ο
Woody Allen που µας υπόσχεται καυτές σκη-
νές.
StarTrek: Η ταινία µας µεταφέρει στα νεανικά
χρόνια του James T. Kerk και το Mr. Spok.
Τους υποδύονται ο Chris Pine και ο Zachary
Quinto αντίστοιχα, ενώ στην σκηνοθεσία
είναι ο J. J. Abrams.
X – Men Origins, Wolverine: Ο Χίου Τζάκ-
µαν επιστρέφει στο ρόλο του Wolverine, των
δηµοφιλέστερο µεταλλαγµένων της γνωστής
οµάδας ηπερηρώων.
The Mummy, Tomb of the Dragon Em-
peror: Η τρίτη συνέχεια της “Μούµιας” µε το
Brendam Freser να συνεχίζει να µας διασκε-
δάσει µε τις περιπέτειες του ως αρχαιολόγος.
Australia: Η καινούρια ταινία του Ban Lour-
men µας µεταφέρει στης Αυστραλία στις
αρχές του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου µε πρω-
ταγωνίστρια την Nicol Kidman. Η ταινία ανα-
µένεται να πρωταγωνιστήσει στα Όσκαρ.
Ταξίδι στο κέντρο της Γής: Ένα από τα πιο
αγαπηµένα µυθιστορήµατα του Ιουλίου Βερν
επιστρέφει στην µεγάλη οθόνη και µας υπό-
σχεται δράση και εντυπωσιακά εφέ, µε τον
Brendan Freser στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
“Σκόνη του Χρόνου”: Το δεύτερο µέρος της
τριλογίας του Θ. Αγγελόπουλου θα βγει τον
χειµώνα µε πρωταγωνιστές την Ιρεν Ζακορη,
τον Γουίλιαµ Νταφόε, Μισελ Πικολί κ.α.

Υ.Γ. Τον Νοέµβρη να µην ξεχνιόµαστε, έχουµε
και το φεστιβάλ Κινηµατογράφου Θεσσαλο-
νίκης.

Το πρώτο Νεανικό –
Μαθητικό Φεστιβάλ ταινιών µικρού
µήκους , αποτέλεσµα της συνεργασίας
του διαδικτυακού περιοδικού artfools και
του Οντεόν Βικτώρια είναι γεγονός. ΄Εχει
προγραµµατισθεί για το πρώτο δεκαή-
µερο του Μαρτίου 2009- η ακριβής ηµε-
ροµηνία θα ανακοινωθεί προσεχώς- και
θα γίνει στις κινηµατογραφικές αίθουσες
του Οντεόν Βικτώρια.

Το φεστιβάλ απευθύνεται σε
νέους άνω των 15 χρόνων και οι ταινίες
που καλούνται οι επίδοξοι κινηµατογρα-
φιστές να αποστείλουν, είναι: Ταινίες Μυ-
θοπλασίας, Ντοκιµαντέρ και Ταινίες από
κινητό. Η διάρκεια των ταινιών για τις δυο
πρώτες κατηγορίες είναι έως και 35
λεπτά, για δε τις ταινίες από κινητό, έως
και 15 λεπτά. Ηµεροµηνία αποστολής των
ταινιών 15 έως 25 Φεβρουαρίου 2009 .

Φιλοδοξία µας είναι, εκτός από
τις συµµετοχές των νέων ανθρώπων, το
artfools video festival να αποτελέσει µια
γιορτή νεανικού σινεµά, όπου θα προ-
βληθούν και ταινίες βραβευµένες σε άλλα
φεστιβάλς. Για το σκοπό αυτό είµαστε σε
επαφή µε άλλα σχετικά φεστιβάλς.

Πληροφορίες και αίτηση συµµε-
τοχής θα βρουν οι ενδιαφερόµενοι στο
site του www.artfools.gr

www.artfools.gr

Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρµένος».
E-mail: cineparmenos@yahoo.gr
Ιδρυτικά µέλη συλλόγου:
Κουκλωµένος Μάνος, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Ξενόπουλος Γιώργος, Ντάσιος Γιάννης,Τσιλίκη Κατερίνα, Μπεκίρη Ευη, ∆ηµητρίου

Μπάµπης, Λαµπρίδης Σταύρος, Καραβαγγέλη Καλλιόπη, Γκουντουµάς Βασίλης, Ξενόπουλος Βαγγέλης, Τζαµπούρα Χαρούλα,
Φωτόπουλος Θωµάς, Ψαρρή Νατάσσα, Μεταξούδη Χρύσα , Παπαγεωργίου Στέλιος.
Για το παρόν έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Μπυρολόγα, Ευανθία Μπεκίρη, Φαίδων «ο νεότερος», Σταύρος Λ., Mπάµπης, Vasgko,

Kalliopi, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Βαγγέλης K., Τζαµπούρα Χαρούλα, tomasfotop, Λαµπρινή Α., Νέρο, saco.
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Hancock
Υπάρχουν ήρωες, υπάρχουν σούπερ ήρωες και υπάρχει και

ο Hancock. Τι είναι λοιπόν αυτός ο Hancock (Will Smith). Είναι
σίγουρα ένας ήρωας γιατί πολεµάει το έγκληµα και είναι στο πλευρό
κάθε πολίτη που η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Για να βγάλει σε
πέρας αυτό το δύσκολο έργο διαθέτει και υπερφυσικές δυνάµεις,
µπορεί δηλαδή να πετά µε υπερηχητική ταχύτητα, είναι άτρωτος και
αθάνατος, είναι ένας σούπερ ήρωας.

Θα ήταν µια συνηθισµένη ταινία αν ο ήρωας µας δεν είχε
ένα ακόµη χαρακτηριστικό. Η προσωπική του ζωή έχει καταστραφεί,
δεν θυµάται τίποτα από το παρελθόν του και έχει εθιστεί στο αλκοόλ.
Ζει στους δρόµους και κοιµάται στα παγκάκια σαν άστεγος. Μόνο από
συνήθεια συνεχίζει το έργο του ήρωα και αυτό πολλές φόρες µε βαριά
καρδιά, προκαλώντας περισσότερη καταστροφή από αυτή που έτρεχε
να εµποδίσει.

Μέχρι που εµφανίζεται ο Ray Embrey (Jason Bateman). Ο
Ray χρωστά την ζωή του στον Hancock Το παραλίγο θύµα
αναλαµβάνει να βελτιώσει την κοινωνική εικόνα το ήρωα και να τον
βοηθήσει να αποτοξινωθεί. Η γνωριµία του όµως µε την γυναίκα του
Ray, Mary (Charlize Theron) θα είναι άκρως αποκαλυπτική. Ο
Hancock ανακαλύπτει ότι διαθέτει και η ίδια υπερφυσικές δυνάµεις,
ήταν παλιότερα µαζί του και γνωρίζει τον λόγω της αµνησίας του αλλά
και την καταγωγή του.

Ένας ήρωας ξεπεσµένος, ένας αντιήρωας που έχει σαν
µεγαλύτερο εχθρό του τον ίδιο του τον εαυτό, χωρίς σκοπό ζωής που
απλά ζει την µέρα του και την βλέπει να περνά αδιάφορα. Είναι ίσως
και το µόνο στοιχείο που θα σας κάνει να δείτε την ταινία. Χωρίς
ιδιαιτέρα ειδικά εφέ και µε µικρή διάρκεια (δεν ξεπερνά τα 90 λεπτά)
µπορείτε άνετα να την δείτε στο προσωπικό σας σινεµά όταν µε το
καλό κυκλοφορήσει σε DVD και στην Ελλάδα. ∆είτε λοιπόν τον
Hancock, ίσως να βλέπετε έναν από τους θεούς του Ολύµπου σε
δράση!!!!!

“elessar”

Έγινε από 15 έως 20 Σεπτεµβρίου
2008 το 31ο Φεστιβάλ Ελληνικών
Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας

και 14o ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους µε 33 ελληνικές

ταινίες στο Εθνικό ∆ιαγωνιστικό ,
25 διαγωνιστικό (digi 2008) , 20

στο πληροφοριακό τµήµα

Μεταξύ άλλων ….

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΙΡΛΑΝ∆ΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-
ΤΟΓΡΑΦΟ

Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ρά-
µας σε συνεργασία µε το Network Ireland
Television – η οποία αντιπροσωπεύει τώρα
περισσότερες από 500 ταινίες µικρού µήκους,
το 85% των οποίων είναι ταινίες live action
και οι υπόλοιπες είναι ταινίες animation- και
το Ιρλανδικό Ινστιτούτο Κινηµατογράφου
πραγµατοποίησαν αφιέρωµα στον Ιρλανδικό
Κινηµατογράφο.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟΙ ΚΑΙ ΙΣΟΙ

Ένα πρόγραµµα του Goethe-Institut και του
Ιδρύµατος «Erinnerung, Verantwortung und
Zukunft» παρουσιάζεται στο ∆ιεθνές Φεστι-
βάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας σε
συνεργασία µε το Παράρτηµα του Ινστιτούτου
Γκαίτε στην Ελλάδα. Με αφορµή τη συµπλή-
ρωση 60 χρόνων από την ψήφιση της ∆ιακή-
ρυξης των Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων το

2008, το Ίδρυµα «Erinnerung, Verantwortung
und Zukunft/Μνήµη, Ευθύνη και Μέλλον» σε
συνεργασία µε το Goethe Institut διεξήγαγε
ένα διεθνή διαγωνισµό ταινιών µικρού µή-
κους. Φοιτητές Ανώτατων Σχολών Κινηµατο-
γράφου και Καλών Τεχνών από τη Γερµανία,
την Εσθονία, το Ισραήλ, τη Λετονία, τη Λι-
θουανία, την Πολωνία, τη Ρωσία, την Τσεχία,
την Ουκρανία και τις Η.Π.Α. κλήθηκαν να δώ-
σουν καλλιτεχνική έκφραση στη δική τους κρι-
τική άποψη. Οι βραβευµένες παραγωγές
προβλήθηκαν σε µια ειδική εκδήλωση του
∆ιεθνούς Φεστιβάλ των Ανώτατων Σχολών
Κινηµατογράφου στο Μόναχο τον Νοέµβριο
του 2007. Μια επιλογή παρουσιάστηκε επί-
σης και σε παράλληλο πρόγραµµα της
Βerlinale 2008.

2ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 2008

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα προβληθηκαν
βραβευµένες ταινίες του 2ου ∆ιεθνούς Φεστι-
βάλ. Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ EMOTION
PICTURES διοργανώνεται από Γενική Γραµ-
µατεία Επικοινωνίας - Γενική Γραµµατεία
Ενηµέρωσης σε συνεργασία µε το Ελληνικό
Κέντρο Κινηµατογράφου.

31ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους ∆ράµας και
14o ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΓΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Τελικά ο κινηµατογράφος

είναι από τα λίγα πράγµατα που µπο-
ρούν µετά τον έρωτα να διασώσουν την
φαντασία του ανθρώπου στα πλαίσια
της αστικοποίησης και «της ζούγκλας»
του συστήµατος. Για αυτό θα πρέπει να
γίνει µάθηµα από το ∆ηµοτικό και να
εκλείψουν µαθήµατα που υπνωτίζουν
τους µαθητές και τους χαρίζουν πα-
ρωπίδες για να έχουν άλλοθι κάποιοι
άλλοι όταν κάνουν real estate.

Πρέπει µέσα από την εκ-
παίδευση οι νέοι να ξέρουν ότι µε µια

κάµερα νέας τεχνολογίας στο χέρι µπορούν να κάνουν θαύµατα και να
καταγράψουν την φαντασία τους µε τρόπο και αισθητική που ολοένα
και θα βελτιώνεται από σκηνή σε σκηνή. Έτσι θα υπάρχει και λόγος ύπαρ-
ξης της φαντασίας (που είναι και βασική διεργασία εξέλιξης του αν-
θρώπινου εγκεφάλου) που βάλλεται από παντού στις µέρες µας, κυρίως
µε τον βοµβαρδισµό των πολιτών «µε super ενηµέρωση, τροφή και δια-
σκέδαση».
Επιπλέον, αν σκεφτεί κανείς µια παρέα ανθρώπων να σχεδιάζει και να
κάνει πραγµατικότητα ένα σενάριο οµαδικό µε µια σκηνοθεσία τρο-
φοδοτούµενη από ιδέες όλων, µπορεί να φανταστεί την εδραίωση µιας
κουλτούρας παρέµβασης σε θέµατα που βρίσκονται δίπλα µας και δεν
τα δίνουµε σηµασία θεωρώντας ότι ο καθένας έχει τα προβλήµατά του,
άρα ας ασχοληθεί µε αυτά…

… Άρα, έχοντας στο νου µας την άποψη πως «όταν δεν πε-
θαίνουµε ο ένας για τον άλλο είµαστε ήδη νεκροί» ή - πιο ανάλαφρα
– «ζωή που δεν µοιράζεσαι είναι ζωή χαµένη» θα έπρεπε ήδη να έχου-
µε κάνει δώρο στους µαθητές µια κάµερα και έξτρα µαθήµατα µοντάζ
και όχι το δώρο µας για ακόµα µια χρονιά να είναι αίθουσες των 30 ατό-
µων, µε δασκάλους κάτω από τα όρια της φτώχιας και µε χρήµατα για
την Παιδεία τα λιγότερα σε όλη την ευρωζώνη και σε λίγο σε όλα τα Βαλ-
κάνια. Θα έπρεπε να έχουµε κάνει δώρο στους µαθητές ένα ολοήµερο
σχολείο σαν αυτά που υπάρχουν στην Γαλλία και που δεν προλάβα-
µε να φτιάξουµε εδώ. Ποτέ δεν είναι αργά να φανταστεί κανείς παιδιά
να κάνουν εργασίες στο δηµοτικό µε multimedia.

Οι επόµενες γενιές δεν πρέπει να είναι απλά καταναλωτές κι-
νηµατογράφου αλλά και δηµιουργοί. Και όταν λέµε να βάλουµε τον κι-
νηµατογράφο στη ζωή µας δεν εννοούµε µόνο να βλέπουµε καλές ται-
νίες και να παρακολουθούµε φεστιβάλ αλλά και να καταγράφουµε την
προσωπική µας φαντασία σε δικές µας και ακόµα καλύτερα σε οµαδικές
πρωτοβουλίες κινηµατογραφικών παραγωγών ταινιών µικρού µήκους.
Για αυτό χαιρετίζουµε και την διοργάνωση φεστιβάλ µαθητικών ταινιών
στην πόλη µας.

Τέλος, ας θυµηθούµε µια δήλωση του υπουργού Παιδείας, Στυ-
λιανίδη σε συνέντευξή του στη ΝΕΤ : «Η επανάσταση είναι πράξη συ-
νείδησης, δηλαδή φτάνει κάποιος να σηκώσει το κεφάλι για να στείλει
κάποια µηνύµατα στην κοινωνία, επειδή τα πιστεύει και επειδή θέλει
να τα επικοινωνήσει στο κοινωνικό σύνολο». Η νέα σχολική χρονιά θα
έχει πολύ ενδιαφέρον…

Θεόφιλος

Βασιλικός στην
πόρτα µας

Τ
ο θέατρο «Μέθεξις» είναι ένα σχήµα που δηµι-
ουργήθηκε πριν από µερικά χρόνια από έναν ηθο-
ποιό ο οποίος για να ζήσει αναγκάστηκε να γίνει

υπάλληλος γνωστού οργανισµού. Το θέατρο όµως είναι κάτι σαν
το µεγάλο µας έρωτα που όσο κι να περνάν τα χρόνια δεν σβήνει
µέχρι που να πεθάνουµε.

Πρόκειται λοιπόν για τον Γιάννη Μαγκούτα ο οποίος
φρόντισε να παντρευτεί ηθοποιό την Κατερίνα Γκουνέλα. Αφού
έφτιαξαν και δυο τρία παιδιά λεν «δεν κάνουµε τώρα και ένα θεα-
τρικό σχήµα αφού ξέρουµε την δουλειά και τον κόσµο να ψυχα-
γωγούµε και εµείς να βελτιώσουµε τα οικονοµικά µας». Έτσι κι
έγινε η αρχή και όλη η Θεσσαλία έχει να λέει για το θέατρο «Μέ-
θεξις» . Επιτυχηµένες κωµωδίες σε άρτιες παραστάσεις που έκα-
ναν όλα τα χωριά της Θεσσαλίας να διασκεδάζουν έστω και µια
φορά το χρόνο. Αυτό φυσικά γινόταν τα καλοκαίρια που µπορού-
σαν να δίνονται παραστάσεις στις πλατείες των χωρίων.

Εγώ είχα την τύχη λόγω γνωριµίας µου µε τον ηθοποιό
και σκηνοθέτη στη συνέχεια να παρακολουθήσω όλη την πορεία
του σχήµατος και µάλιστα ο Γιάννης Μαγκούτας εκτιµώντας την
προσφορά µου στο θέατρο και γενικά στην κουλτούρα αυτής της
πόλης µε βράβευσε µε τιµητική πλακέτα κάνοντας µια αναδροµή
της προσφοράς µου. Κάθε χρόνο λοιπόν και µετά την περιοδεία
του στα χωριά δίνει µαζί µια τελευταία παράσταση στα µέσα του
Σεπτέµβρη του τελειώνει η καλοκαιρινή σεζόν στο Κηποθέατρο
Λάρισας για να δουν και οι συµπολίτες τη δουλεία του. Για τις τε-
λευταίες παραστάσεις του θα µιλήσουµε άλλη φορά που θα γίνει
κάποιο αφιέρωµα για την προσπάθεια την τεράστια του θεάτρου
«Μέθεξις» .

Φέτος ο «Βασιλικός στην πόρτα µας» ήταν µια παρα-
µυθένια σάτιρα µε αφήγηση και διάλογο που έβγαινε µέσα από
τα εξής γνωστά µας παραµύθια: 1. Η µυλωνού , 2. Βρεγµένη να’ναι
για ξερά, 3. Το στοίχηµα , 4. Ο βοσκός και ο διάβολος, 5. Το θεριό
είναι ο άνθρωπος, 6. Ο κατεργαρόπαπας, 7. Ο φουρνάρης και ο
κατής που δεν πρόκανε.

Αυτός ήταν ο καµβάς και πάνω σε αυτόν οι ηθοποιοί
Γιώργος Ακριτίδης, Βαγγέλης Ανυφαντής, η σύζυγος του Γιάννη
Κατερίνα Γκουνέλα , ο ίδιος ο συνδετικός κρίκος και ο πανταχού
παρών Γιάννης Μαγκούτας και οι δύο όµορφες κοπέλες η Κατε-
ρίνα Μπουνέλα και η Φανή Χουλιάρα τραγούδησας, χόρεψαν,
παίξαν πραγµατικά λαϊκό θέατρο και στο τέλος παραµύθιασαν
τους θεατές και νοερώς τους κάναν όλους παιδιά. Σε αυτό συνέ-
βαλε και ο µουσικός τραγουδιστής Σάκης Κατσής µε την κιθάρα
του και τα υπέροχα ηχητικά συνόδευε όλη την δίωρη παράσταση
κάνοντας όλα τον κόσµο να τραγουδά µαζί µε τους ηθοποιούς.
Όλοι τραγουδούσαν φωναχτά ενώ οι παράφωνοι ψιθύριζαν , όλοι
όµως διασκέδασαν µε την ψυχή τους. Η απόδοση όλων ήταν υψη-
λού επιπέδου και δεν µπορούσε να είναι αλλιώς γιατί εκτός από
τον Γιάννη Μαγκούτα ήταν ο πεπεισµένος φίλος µου ηθοποιός
Γιώργος Ακριτίδης που έκανε εναλλάξ καµιά δεκαριά ρόλους. Ένα
θέατρο που τιµά την πόλη µας και µας θυµίζει πως ο αρχαίος µας
θεατράνθρωπος Αριστοφάνης βρίσκεται ατόφιος στις ψυχές των
νεοελλήνων.

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ
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Τα µαθηµατικά

στην υπηρεσία του
θεάτρου

Τέλη Αυγούστου παρακολούθησα
στο κηποθέατρο τη θεατρική παράσταση
«Λοκαντιέρα» του Γκολντόνι. Πρόκειται για
µια εκ των καλυτέρων και των πλέον γνωστών
κωµωδιών, παγκοσµίως, του Γκολντόνι για
αυτό κι εγώ περίµενα ένα κατάµεστο
κηποθέατρο. Η έκπληξή µου όµως ήταν
µεγάλη όταν µπαίνοντας στο χώρο δέκα
λεπτά προ της ενάρξεως είδα µόνο πέντε
θεατές (!) ∆εν µπορεί, σκέφτηκα, κάποιο
λάθος θα έγινε, αποκλείεται σε µια τέτοια
παράσταση να βρίσκονται µόνο πέντε θεατές.
Τελικά µε την έναρξη της παράστασης µόλις
και µετά βίας οι θεατές έγιναν πενήντα. Κι
όµως υπήρχαν όλα τα εχέγγυα για µαζική
προσέλευση του κοινού: κωµωδία, που ο
θεατής τις παρακολουθεί περισσότερο,
Γκολντόνι, από τους πλέον γνωστούς
συγγραφείς, δουλειά ∆Η.ΠΕ.ΘΕ., άρα πιο
προσεγµένη και ποιοτική, σκηνοθέτης ο,
αρκετά γνωστός στους θεατρόφιλους και µε
άψογα δείγµατα δουλειάς.

Το µοναδικό στοιχείο που έλειπε κι
όπως απεδείχθη ήταν και ο λόγος για τη
µειωµένη προσέλευση του κόσµου, ήταν που
δεν συµµετείχε ένας τηλεοπτικός αστήρ, µια
φίρµα κοινώς, της τηλεόρασης και να παίξει
το ρόλο του κράχτη και στη θεατρική
παράσταση.

Φτάσαµε λοιπόν στο σηµείο που ο

κάθε ηθοποιός θα παίζει σε ένα
χρηµατιστήριο δηµοφιλίας και
αναγνωρισιµότητος και θα εξαργυρώνει την
προβολή που του δίνει η τηλεόραση
γεµίζοντας τις θεατρικές αίθουσες και τα
ανοιχτά θέατρα στις καλοκαιρινές του
περιοδείες ;

Το θέατρο είναι ένας χώρος
διαφορετικός και υπόκειται στους δικούς του
νόµους. ∆εν επηρεάζεται και δεν πρέπει να
επηρεάζεται από τους εφήµερους νόµους της
αδηφάγου για το χρήµα και αδιάφορης για την
τέχνη τηλεόρασης. Στο σανίδι ανδρώνεται ο
ηθοποιός, εκεί δείχνει την αξία του κι εκεί
λαµβάνει χώρα η επικοινωνία του µε το κοινό.
Η τηλεόραση πάλι λειτουργεί διαφορετικά.
Μαζική διασκέδαση, πιο εύπεπτη και άκρως
επικερδής. Στην τηλεόραση αν µια δουλειά
δεν πάει καλά εµπορικά, κόβεται αµέσως. Στο
θέατρο υπάρχει ο τύπος ν+2, όπου ν : ο
αριθµός των συντελεστών. Αυτό σηµαίνει ότι
αν σε µια παράσταση οι συντελεστές είναι
δέκα και οι θεατές δώδεκα η παράσταση θα
γίνει.

«Λοκαντιέρα» λοιπόν µια εξαιρετική
δουλειά µε άριστες ερµηνείες, µουσική
υπόκρουση Vivaldi, κοστούµια εποχής. Μια
δουλειά που δεν έτυχε της ανάλογης
προσοχής του κόσµου λόγω έλλειψης
δηµοφιλούς ηθοποιού. Ευτυχώς για τους
θεατρόφιλους που ισχύει ο τύπος ν+2 και η
παράσταση δεν µαταιώθηκε. Το αποτέλεσµα
µας δικαίωσε µε το παραπάνω!

∆ιάτο®ος

«ΠΕΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ»

Το θέατρο θα διαµορφωθεί στην
εποχή των τυράννων , όµως στην ουσία
είναι θρέµµα της ∆ηµοκρατίας, αφού κα-
θορίζει τον τρόπο λειτουργίας του και ακ-
µάζει µέσα σε έναν αιώνα ταυτόχρονα µε
το πολίτευµα. Στην αρχαιότητα το θέατρο
δεν ήταν µια µορφή τέχνης , αλλά κοινω-
νικός θεσµός που διαµόρφωνε συνειδή-
σεις και ασκούσε κριτική στην πολιτική
ζωή.

Από τότε πέρασαν πάρα πολλά
χρόνια κι ερχόµαστε κάπου στα 1800 όταν
το θέατρο θα λειτουργήσει και ως όργανο
διάδοσης των µηνυµάτων της εποχής από
τη Φιλική Εταιρία , όταν αποφασίζουν οι
Έλληνες να διαδόσουν το πνεύµα της
Επανάστασης και απελευθέρωσης της
υπόδουλης Ελλάδας.
Κατόπιν ένα είδος συνέχειας του θεάτρου
µπορεί να θεωρηθεί η Επιθεώρηση, η
οποία ακµάζει γύρω στα 1900 , και φυ-
σικά θα πρέπει να αναφερθώ και στο Θέ-
ατρο του Βουνού, όπως λεγόταν οι
παραστάσεις που παίζονταν εκτός Αθη-
νών σε διάφορα χωριά στα χρόνια της κα-
τοχής σατυρίζοντας κυρίως τους
κατακτητές.

Μερικά χρόνια αργότερα µια
µικρή οµάδα ηθοποιών αποφασίζει να
πάρει κι αυτή τα βουνά, αλλά για άλλο
λόγο τούτη τη φορά. Η Άννα Βαγενά , ο
Κώστας Τσιάνος και ο Γιώργος Ζιάκας
παίρνουν την µεγάλη απόφαση να εγκα-
ταλείψουν την Αθήνα και ξεκινούν να κά-
νουν το όνειρό τους πραγµατικότητα.
Επιστρέφουν λοιπόν στη Λάρισα και δη-
µιουργούν το πρώτο Περιφερειακό Θέα-
τρο στην Ελλάδα.

Ύστερα από οκτώ χρόνια λει-
τουργίας του κι αφού θα δοθούν παρα-
στάσεις σε κάθε χωριό της περιοχής, οι
συνθήκες θα αλλάξουν κι έτσι δηµιουργεί-
ται το ∆ηµοτικό Περιφερειακό Θέατρο ,
όπου επιχορηγείται πια από τον ∆ήµο Λά-
ρισας και το Υπουργείο Πολιτισµού , κα-
ταφέρνοντας να ανεβάσει µεγάλα
θεατρικά έργα, όντας το ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ∆Η-
ΠΕΘΕ που έχει πάρει µέρος σε φεστιβάλ
του εξωτερικού.

Όλα όµως αυτά τα χρόνια δεν
είχε ποτέ µια στέγη που να του αξίζει
πραγµατικά. Ευτυχώς σύντοµα πρόκειται
να εγκατασταθεί «σπίτι του» και είµαι σί-
γουρη ότι θα απολαύσουµε πολύ ωραίες
παραστάσεις. Και µην ξεχνάτε ποτέ ότι
πρέπει να στηρίζουµε τους ανθρώπους
που υπηρετούν την τέχνη µε µεράκι και
αξιοπρέπεια..!

ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΡΑ

Εισιτήρια προπωλούνται από 6
Οκτωβρίου στο Χατζηγιάννειο

Πνευµατικό Κέντρο (10.30- 13.00)

10 Οκτωβρίου 21:00 `Ο Πλανήτης’ Οµάδα
Abovo
11 Οκτωβρίου 21:00 `Η Μπλε Γραµµή’
Οµάδα Πλεύσις
12 Οκτωβρίου 21:00 `Golfo 2.3 Beta’

Εταιρεία Θεάτρου Χώρος
13 Οκτωβρίου 21:00 `Golfo 2.3 Beta’
Εταιρεία Θεάτρου Χώρος
14 Οκτωβρίου 21:00 `Anorexia socialis’
Οµάδα Σύγχρονου Χορού Αερίτες
15 Οκτωβρίου 11:00 `Ένα µπαλόνι µυστικά’
Θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο ∆έντρο,
Θα ακολουθήσει σεµινάριο Θεατρικού Παι-
χνιδιού
16 Οκτωβρίου 21:00 `Αίµα Κακό’ Άρης
Ρέτσος
17 Οκτωβρίου 21:00 `Αίµα Κακό’ Άρης
Ρέτσος
18 Οκτωβρίου 19:00 `Της µουσικής τα
νήµατα’ Κουκλοθέατρο Ανταµαπανταχού,
Θα ακολουθήσει σεµινάριο Κατασκευής
Μουσικών Οργάνων
19 Οκτωβρίου 19:00 `Η ωραία κοιµωµένη’
∆ηµοτικός Κουκλοθίασος ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ
21:00 `Η Ιώ στους δρόµους’ του Θανάση
Κριτσινιώτη Θεατρικό Αναλόγιο
Παράλληλες Εκδηλώσεις- Εργαστήρια

Πρόγραµµα Φεστιβάλ Πειραµατικού
Θεάτρου Λάρισας
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Έτσι απλά και συνάµα βαρύγδουπα
τιτλοφορείται ο καινούριος δίσκος των
Queen µε τον Paul Rodgers. ∆εκαεπτά

χρόνια µετά τον τελευταίο δίσκο των
Queen , το ”INNUENDO” , οι Brian May &

Paul Rodgers συνεργάζονται
δισκογραφικά πλέον , αφού είχε

προηγηθεί η περιοδεία τους το 2005 και
καθώς κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχηµένη, το

επόµενο λογικό βήµα ήταν να
ακολουθήσει και ο δίσκος.

Με τον Freddie Mercury στην µπάντα του ου-
ρανού και τον µπασίστα John Deacon να έχει
αποσυρθεί εδώ και 10 χρόνια από την ενεργό
δράση , οι May & Taylor δεν έµειναν καθόλου
στα αυγά τους όλα αυτά τα χρόνια. Με πά-
µπολλες εµφανίσεις στη σκηνή είτε ως σόλο
είτε ως Queen αλλά και µε άλλα συγκροτήµατα
(βλ. Foo Fighters) , µε το απόλυτα επιτυχηµένο
και άψογο µιούζικαλ «We will rock you” να
εκτείνεται σε αρκετές χώρες της γηραιάς ηπεί-
ρου , µου φαίνεται τελείως αναµενόµενη όλη
αυτή η πορεία τους στη νέα δισκογραφική τους
προσπάθεια. Το µόνο που χρειαζόταν ήταν να
βρούνε έναν τραγουδιστή ικανό να ανέβει στο
όχηµα που λέγεται Queen. Αυτός ήταν ο Paul
Rodgers , για τον οποίο δεν χρειάζονται ιδιαί-
τερες συστάσεις.

∆ε σας κρύβω ότι συναντώ µια δυσκολία να
ασκήσω κριτική σε τούτο το δισκογραφικό εγ-
χείρηµα. Ο λόγος είναι απλός. Οι Queen είναι
το αγαπηµένο µου συγκρότηµα (από το 1989
τους ακούω τους άτιµους στην τρυφερή ηλικία
των 11) και σαν να µην έφτανε αυτό , τελείως
υποκειµενικά και αναξιοκρατικά , γιατί έτσι
θέλω στην τελική, θεωρώ ότι µαζί µε τους Bea-
tles υπήρξαν τα µεγαλύτερα συγκροτήµατα
στον πλανήτη.. Όσο για τον Freddie , ας µη γε-
λιόµαστε, είναι η µεγαλύτερη φωνή του αιώνα,
είτε σας αρέσει είτε όχι..

Τώρα όµως τα πράγµατα είναι διαφορετικά.
Οι Queen εδώ είναι κατά το ήµισυ και αν µε
ρωτήσετε , ακόµη δε ξέρω αν έπρεπε να χρη-
σιµοποιηθεί ο τίτλος «Queen”. Από τη µια , οι
May & Taylor υπήρξαν ισότιµα µέλη στην µπά-
ντα και γράψανε σπουδαία τραγούδια, άρα
έχουν κάθε δικαίωµα να χρησιµοποιούν το
όνοµα µε το οποίο γίνανε παγκοσµιώς γνω-

στοί. Από την άλλη, κατά πολλούς οι Queen
τελειώσανε το 1991 και δε µπορείς να διαφω-
νήσεις µε αυτή την άποψη. Αλλά , ας αφή-
σουµε τα ψιλά λόγια και ας περάσουµε να
δούµε τα σηµαντικά , το παρόν..

Το “The Cosmos Rocks” αποτελείται από 14
νέα τραγούδια και κυκλοφόρησε στις 15/9/08,
ενώ αυτή τη στιγµή το συγκρότηµα περιοδεύει
ανά την Ευρώπη. Μετά από δέκα περίπου συ-
νεχή ακούσµατα κατέληξα ότι ο δίσκος δεν
είναι κακός. Ίσα ίσα ακούγεται πολύ ωραίος
και το σηµαντικό είναι ότι κάθε τραγούδι έχει
κάτι να πει. Οι Q&P.R είναι έντιµοι απέναντι
στο κοινό τους, ο δίσκος σε καµία περίπτωση
δεν είναι «ξεπέτα» , κάτι το οποίο θα µπορού-
σαν να πράξουν άνετα. Το σηµαντικό είναι
πως ο Rodgers συµµετέχει απολύτως ισότιµα.
Τι εννοώ µε αυτό; Ο δίσκος κουβαλάει όλη την
blues-rock κληρονοµιά και νοοτροπία του και
νιώθεις κάποιες στιγµές έντονα ότι τα τραγού-
δια γράφτηκαν στα µέτρα του ! Αυτό όµως δεν
είναι αναπόσπαστο κοµµάτι ενός κανονικού
ροκ συγκροτήµατος; Φυσικά! Αυτό λοιπόν που
µας λένε εδώ είναι ότι «Εµείς είµαστε κανονική
µπάντα και όχι 2 µέλη των Queen µε τον
πρώην τραγουδιστή των Free & Bad Com-
pany”.

Ο Rodgers βρίσκεται σε απίστευτη φόρµα,
θα έλεγα ακούγεται καλύτερα και από τις ηµέ-
ρες του µε τις παλιές του µπάντες. Φωνή µε τε-
ράστιο εύρος µπολιασµένη µε τα καλύτερα
στοιχεία του blues. Και εδώ βρίσκεται το κλου
της βραδιάς! Οι Queen ακούγονται και παί-
ζουν blues..! ∆εν τους ήταν δύσκολο όµως ,
γιατί παρόλο που σε όλη την καριέρα τους ,
ελάχιστα άγγιξαν τα blues , η αλήθεια είναι ότι
µεγάλωσαν µε αυτά , όπως εξάλλου όλοι οι µε-
γάλοι στα τέλη των 60΄s & αρχές 70’s. Ο Μay
παράµενει αυτό που είναι: ένας από τους
σπουδαιότερους κιθαρίστες όλων των εποχών
,βρίσκεται παντού και πάντα γεµίζοντας τον
ήχο µε την κιθάρα του - οµορφαίνοντας τα τρα-
γούδια -κολακεύοντάς τα τόσο µοναδικά όπως
αυτός µόνο ξέρει να κάνει. Όσο για τον Taylor
, µετά από τόσα χρόνια , του έχω τόση µεγάλη
αδυναµία, που ό,τι και αν κάνει το βρίσκω πα-
νέµορφο. Τεράστιος ντράµερ..

Τι θυµίζει λοιπόν τους παλιούς Queen στα
καινούρια τραγούδια; Όχι πολλά.. Λίγο τα φω-
νητικά τους στα ρεφρέν και οι στίχοι που τρα-
γουδάνε µόνοι τους εναλλάξ οι May & Taylor
στο «Say it‘s not true» , που γράφτηκε από τον
Taylor και αναφέρεται στη µάστιγα του αιώνα
, το AIDS. Ας πάρουµε τα τραγούδια µε τη
σειρά για να εντοπίσουµε και τυχόν αρνητικά
σηµεία..
1.Cosmos Rockin’ - Γρήγορο , ρυθµικό , µου
θύµισε το «Rockin‘ all over the world» των Sta-
tus Quo. Ό,τι πρέπει για εναρκτήριο κοµµάτι
2.Time to shine - Κλασικό ροκ κοµµάτι που
ταιριάζει απόλυτα στη φωνή του Rodgers , όχι
κάτι το ιδιαίτερο όµως
3.Still Burnin’ - Βαρύ blues µε γευστικές κιθά-

ρες, γραµµένο από τον May. Ωραίο..
4.Small - H πρώτη µπαλάντα , ανέµελη και
γλυκιά. Όµορφο τραγούδι
5.Warboys (A prayer for peace) - Γραµµένο
από τον Rodgers , αντιπολεµικό τραγούδι ,
που όµως µου θύµισε κάτι από 80’s αλλά σε
άσχηµο φόντο. ∆ε µου λέει και πολλά δυστυ-
χώς..Καλές κιθάρες από τον Brian
6.We believe - H δεύτερη µπαλάντα που µόλις
την άκουσα , στο µυαλό µου ήρθε το «The liv-
ing years» των Mike & The Mechanics! Κλα-
σικό τραγούδι του Μay , µέτριο προς καλό.
7.Call me - Ανάλαφρο τραγούδι , θα µπορού-
σαν άνετα να το είχαν πει οι Free.Το σόλο της
κιθάρας είναι 100% Queen σηµείο κατατεθέν,
καλό τραγούδι.
8.Voodoo- Blues , blues & πάλι blues..Μαζί
τους είναι και ο J. Hendrix..Σούπερ.. Highlight
του δίσκου.
9.Some things that glitter- Mπαλάντα κοµ-
µένη και ραµµένη στα µέτρα του Rodgers,
ακούγεται πολύ ευχάριστα.
10.C-lebrity- Το πρώτο single.Αναφέρεται σε
όλά εκείνα τα ποπ αστέρια που χάνονται εν
µία νυκτί..Έχουµε πολλούς από δαύτους και
εδώ. Αντανακλά το γενικότερο κλίµα της επο-
χής που θέλει τους «καλλιτέχνες» να γεννιού-
νται στην Τιβι.Backing vocals και από τον
Taylor Hawkins(Foo Fighters)
11.Through the night - Η πιο ωραία µπαλά-
ντα του δίσκου. Πολύ αξιόλογο κοµµάτι.
12.Say it’s not true - Eκτός από αυτά που
είπα πιο πάνω, πρωτοακούστηκε στη συναυ-
λία προς τιµήν του Νέλσον Μαντέλα και εδώ
στην τελική του µορφή, ξαναδουλεµένο, είναι
πολύ καλό.
13.Surf’s up…School’s out - Πρώτη φορά
ακούµε φυσαρµόνικα (Rodgers γαρ) σε τρα-
γούδι των Queen!Eνώ αρχίζει ωραία κάπου
µετά µου τα χαλάει και τελικά µε αφήνει µε µια
ηµιτελή αίσθηση.Καλό είναι , θα µπορούσε να
ήταν καλύτερο..
14.Small reprise - Η instrumental version του
οµώνυµου τραγουδιού. ∆ε ξέρω αν έγινε
εσκεµµένα , αλλά το τελευταίο αυτό κοµµάτι
ακούγεται 100% QUEEN..Πανέµορφο..
H κύρια ανησυχία µου ήταν µήπως θα άκουγα
έναν δίσκο «πατάτα». ∆ιαψεύστηκα τελείως
ευτυχώς. ∆ε ξέρω κατά πόσο το συγκρότηµα
θα προσελκύσει καινούριους οπαδούς και σε
τελική ανάλυση δε µε πολυνοιάζει. Μου αρκεί
ότι παρέµειναν έντιµοι στο κοινό που τους
ακούει τόσα χρόνια , το κοινό των Queen και
το αντίστοιχο του Rodgers. Κακά τα ψέµατα ,
δε µιλάµε για έναν δίσκο αριστούργηµα, αλλά
αυτό το ξέραµε ήδη πριν κυκλοφορήσει. Μι-
λάµε όµως για έναν δίσκο που τα καλά , αξιό-
λογα στοιχεία του είναι υπερδιπλάσια από τα
αντίστοιχα αδύναµα.. Ο Mercury µπορεί να
κοιµάται ήσυχος , αλλά και περήφανος..

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥ∆ΩΝΑΣ

«THE COSMOS ROCKS»
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“ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ”

Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
Ανέκαθεν προσέγγιζα το θέµα των εποχών και του χρό-

νου γενικότερα µε ένα τρόπο διαφορετικό, που ίσως σου φανεί πα-
ράξενος.

Για µένα η αρχή του έτους θα ‘πρεπε να είναι η πρώτη
Σεπτεµβρίου κι όχι η µέρα που συµβατικά έχουµε καθορίσει για την
αλλαγή του χρόνου και θα σου εξηγήσω το γιατί.

Κάθε Σεπτέµβρη αλλάζουµε εποχή µπαίνοντας από το κα-
λοκαίρι στο φθινόπωρο. Η µέρα µικραίνει, η θερµοκρασία πέφτει
κ.λ.π. Αλλαγή εµφανής τόσο στη φύση όσο και στο βιορυθµό του
καθενός. Κάτι ανάλογο δεν συµβαίνει τη πρωτοχρονιά. Το φθινό-
πωρο βλέπεις βλέµµατα µελαγχολικά, που αναπολούν το καλοκαίρι
που έφυγε και τους ανθρώπους σκυθρωπούς, µε βαριά καρδιά να
ρίχνονται στη µάχη της σεζόν που ξεκινά.

Αρχές φθινοπώρου ανοίγουν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα
κάθε βαθµίδας, παρατηρείται µετακίνηση πληθυσµών και µια γενι-
κότερη κινητικότητα. Οι νησιώτες επιστρέφουν στο κλεινόν άστυ,
οι φοιτητές φεύγουν για άλλες πολιτείες. Ανταµώνουν οι παρέες,
σµίγουν οι συνάδελφοι, ζωντανεύουν οι πόλεις που θυµίζουν έρηµα
τοπία του far west. Και έχουν όλοι να πουν τόσα πολλά για τις λίγες
µέρες της απουσίας τους, σαν να σταµατά ο χρόνος τον Αύγουστο.
Κι όµως παραδοσιακά ο τελευταίος µήνας στο δικό µου καλαντάρι,
απορυθµίζει τους πάντες µε τη θέλησή τους. Όλοι αφήνουν για λίγο
έστω τη καθηµερινότητα πίσω και οι λίγες µέρες που κυλούν σε δια-
φορετικό ρυθµό, µοιάζουν αιώνες..

Τα καταστήµατα αλλάζουν βιτρίνες, η µόδα επιτάσσει νέα
κολεξιόν, αρχίζουν τα ποδοσφαιρικά πρωταθλήµατα, το νέο πρό-
γραµµα των τηλεοπτικών διαύλων και τόσα άλλα. Ο Αύγουστος
είναι κατ’ εµέ ο µήνας που τελειώνει ο χρόνος. Η κούραση ψυχολο-
γική και σωµατική που συσσωρεύουµε άπαντες για 11µήνες προσ-
δοκούµε να φύγει στα µπάνια του λαού και ταυτόχρονα ελπίζουµε
να γεµίσουµε τις µπαταρίες για τη χρονιά που ξεκινά.

Όλες οι µεγάλες αποφάσεις αναβάλλονται επίσης για το
Σεπτέµβρη. Και τούτο επειδή δήθεν τον Αύγουστο ξεκουράζεσαι,
καθαρίζει το µυαλό σου και είσαι έτοιµος και ώριµος να επιφέρεις
αλλαγές στη ζωή σου. Από Σεπτέµβρη θα αλλάξω σπίτι, δουλειά,
γκόµενα, αυτοκίνητο. Το Σεπτέµβρη θα ζητήσω αύξηση, θα πάω γυ-
µναστήριο, θα κάνω δίαιτα, θα κόψω το τσιγάρο κ.ο.κ.

Κάτι άλλο εκνευριστικό αλλά συνάµα δηλωτικό της πα-
ραδοχής πως το φθινόπωρο αρχίζουν όλα, είναι η ευχή που δέχε-
σαι από κάθε βλάκα που τέλειωσε τις διακοπές του νωρίτερα από
σένα, ακόµη και αν είναι καύσωνας, για καλό χειµώνα!! Και τούτο
γιατί προσπαθεί να πείσει πρωτίστως τον εαυτό του πως µέχρι εδώ
η ανεµελιά και η ξεκούραση, τώρα τα κεφάλια µέσα. Και λέγε λέγε,
θα το πιστέψει και θα προσαρµοστεί στις αλλαγές που επιβάλλει ο
Σεπτέµβρης.

Εάν όλες αυτές οι αλλαγές γίνονται αντιληπτές οποιαδή-
ποτε άλλη εποχή, δέχοµαι να γελάσεις µαζί µου και να µε λοιδορή-
σεις. Εάν όµως όλα αυτά κάτι σου θυµίζουν, δέξου τις ευχές µου
για καλή χρονιά. Να µας έχει ο θεός γερούς, πάντα να ανταµώνουµε
και να ξεφαντώνουµε όπως τραγουδά ο µεγάλος Σαββόπουλος.

Καληνύχτα και όνειρα γλυκά.
Μ. Σίµος

Λάρισα...
Αυτοκίνητα vs Ποδηλάτων

Κακοµοιριά vs Εξυπνάδας! ! !

Ειλικρινά … δεν µπορώ
να καταλάβω πως µερικοί αρ-
µόδιοι που ψηφίζονται και
εκλέγονται από εµάς, τους κα-
τοίκους αυτής της πόλης, για
να µας κάνουν τη ζωή πιο εύ-
κολη, πιο ευχάριστη και µε λι-
γότερο άγχος καταφέρνουν να
µας κάνουν τη ζωή… αυτοκί-
νητο!!! Γιατί µακάρι να µπο-
ρούσαν να µας κάνουν τη ζωή
µας ποδήλατο! Θα ήθελα πολύ
να υπάρξει ένας ∆ήµαρχος σ’
αυτή την πόλη που θα κινηθεί
µε τρόπο µεγαλόπνοο και όχι
µε την κοντόφθαλµη λογική
έργων που θα του εξασφαλί-

σει την άµεση επανεκλογή του την επόµενη τετραετία! Και φυσικά
όσον αφορά την αλλαγή της νοοτροπίας σε πιο οικολογικούς τρό-
πους µετακίνησης το µόνο σίγουρο είναι πως δεν βοηθά σε καµιά
περίπτωση η αλλαγή των πεζοδροµίων σε δρόµους –το ακούσαµε
και αυτό !- αλλά ούτε δύο υποτυπώδεις βαµµένες λωρίδες πεζο-
δροµίου που κάνουν χρήση οι πάντες και ονοµάζονται από την
∆ηµοτική αρχή ποδηλατόδροµοι!

Όλοι όσοι χρησιµοποιούµε ποδήλατο θέλουµε ποδηλατο-
δρόµους που να προστατεύουν και να διευκολύνουν τον αναβάτη!
Οι ποδηλατόδροµοι που υπάρχουν αυτή την στιγµή στη πόλη µας
είναι κατεστραµµένοι, οι περισσότεροι χρησιµοποιούνται ως πε-
ζοδρόµια, πάρκινγκ, ως χώροι φόρτωσης-εκφόρτωσης εµπορευ-
µάτων, ως προεκτάσεις µαγαζιών και πολλές άλλες χρήσεις! Οι
περισσότεροι µε τα οχήµατα τους κλείνουν τις εισόδους των πο-
δηλατοδρόµων (Ας κάνει µια βόλτα η ∆ηµοτική αστυνοµία π.χ
στην οδό Θέτιδος για να συνειδητοποιήσει τι πραγµατικά συµ-
βαίνει!). Ο ποδηλάτης που ξεκινά να φτάσει στο προορισµό του σί-
γουρα παίρνει το χρυσό µετάλλιο στο αγώνισµα του δρόµου µετ’
εµποδίων! & η ∆ηµοτική αρχή… χρησιµοποιεί τους ποδηλατό-
δροµους –και όχι µόνο- σαν βιτρίνα και αξιοποιεί µάλλον µε άλλο
τρόπο την χορηγία από «ψηλά»!

Εποµένως η επόµενη λύση για µας τους ποδηλάτες είναι η
χρήση των δρόµων µε κάποια επίπτωση φυσικά στην ασφάλεια
µας! Εκεί που αν και τελειώνει ο «δρόµος µετ’ εµποδίων» ταυτό-
χρονα αρχίζει η ζούγκλα! Εκεί που κανένας δεν σε υπολογίζει,
που περνάει δίπλα σου και σε σέρνει µε το καθρέπτη µέτρα ολό-
κληρα και σε κατηγορεί γιατί κυκλοφορείς ακόµη µε αυτό το παι-
δικό παιχνίδι ενώ έχεις µεγαλώσει!

Και ενώ όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι απολαµβάνουν εδώ και δε-
καετίες τα πλεονεκτήµατά του ποδηλάτου εµείς ακόµη το βλέπουµε
το πολύ για εξάρτηµα σε εκδροµές! Εδώ όσα πιο πολλά λεφτά
έχεις ξοδέψει για το µεταφορικό σου όχηµα, και όσο πιο πολύ βεν-
ζίνη καίει, τόσο πιο πάνω είσαι στη ταξική κλίµακα. Άµα έχεις και
τζιπ απολαµβάνεις και extra προνόµια, όπως για παράδειγµα να
παρκάρεις στους ποδηλατόδροµους και να καυχιέσαι γι’ αυτό!

Ακούγοµαι γραφική; Τότε και οι Βερολινέζοι, οι Παριζιάνοι, οι
κάτοικοι του Άµστερνταµ είναι και αυτοί γραφικοί…

Λαµπρινή .Α
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Το χαµόγελο

ενός κατώτερου
Θεού...

“Eντυπωσιακά έσοδα” ήταν ο τίτλος
άρθρου σε εφηµερίδα πρόσφατα, και αφο-
ρούσε βέβαια την πώληση των κοσµηµάτων
της Χριστίνας Ωνάση… 8.615.000 ευρώ συ-
νολικά, εκ των οποίων τα 4.032.000 ευρώ ήταν
µόνο για ένα διαµάντι 38 καρατίων παρα-
καλώ… 275 εκ. δολάρια (!) εισέπραξε η Όπρα
Γουίνφρεϊ το 2007, όντας πρώτη σε µια µεγάλη
λίστα ανθρώπων (κυρίως καλλιτεχνών) που ει-
σέπραξαν «τρελά» ποσά την περασµένη χρο-
νιά… Για να µην αναφέρουµε τα ποσά των
διεθνών ποδοσφαιριστών - ποδοσφαιρικών
οµάδων και άλλων, πολλών! Μόνο για τον Ρο-
νάλντο της Μάντσεστερ, η Ρεάλ δίνει
80.000.000 ευρώ! Και ούτε ξέρει κανείς (προ-
φανώς ούτε οι ίδιοι), πόσα εισέπραξαν οι µε-
γαλοβιοµήχανοι, οι εφοπλιστές, oι
πετρελαιοπαραγωγοί, οι νόµιµοι µεγαλέµπο-
ροι (για τους παράνοµους ούτε λόγος…) και
ένα σωρό άλλοι, πλουσιοκράτορες ανά τον
κόσµο… Και παραδίπλα, στο φύλλο της εφη-
µερίδας, φάνταζε αχνός, µουντός µπροστά στη
λαµπρότητα του προηγούµενου, ο τίτλος «Πε-
θαίνουν παιδιά λόγω υποσιτισµού…».

Τουλάχιστον 21 παιδιά πέθαναν
από υποσιτισµό, εξαιτίας της φτώχιας και της
έλλειψης τροφίµων, ενώ τουλάχιστον 100 νο-
σηλεύονται για τον ίδιο λόγο σε νοσοκοµεία
της ανατολικής επαρχίας Νούσα Τενγκάρα
στην Ινδονησία, ενώ παράλληλα οι αρχές εκεί
εκφράζουν τον φόβο ότι ο αριθµός των κρου-
σµάτων υποσιτισµού θα αυξηθεί κατά πολύ
τους ερχόµενους µήνες, λόγω της ανεπαρκούς
σοδιάς αλλά και των περιορισµένων πόρων
που κατανέµονται στην επαρχία, που είναι
από τις λιγότερο ανεπτυγµένες της ασιατικής
χώρας. Συνολικά καταγράφηκαν 512.400 υπο-
σιτισµένα παιδιά, και αυτό µόνο για τους πρώ-
τους έξι µήνες της χρονιάς που διανύουµε…

Λίγες µέρες πριν πάλι, διαβάζαµε
στις εφηµερίδες ότι πάνω από 60.000 παιδιά
στην Αφρική κινδυνεύουν από υποσιτισµό και
ασθένειες (αφού λόγω της κακής και ανεπαρ-
κούς διατροφής γίνονται ταυτόχρονα και πιο
ευάλωτα), διότι η βοήθεια που τους δινόταν
στράφηκε σε περιοχές που είχαν άµεση ανά-
γκη και είχαν υποστεί φυσικές καταστροφές
(κυκλώνας Ναργκίς στο Μιανµάρ- σεισµός
στην Κίνα). Αποτέλεσµα ήταν, αυτά τα παιδιά
να αντιµετωπίζουν και πάλι την πείνα και τις
αρρώστιες… Τα παιδιά ενός κατώτερου
Θεού…

Πόσο άσχηµα φαντάζει όµως για
εµάς όλη αυτή η κατάσταση, αυτή η µεγάλη
ανισότητα που υπάρχει και που καθηµερινά,

αντί να µειωθεί αυξάνεται και µάλιστα µε τα-
χύτατους ρυθµούς? Πως καταντήσαµε η αν-
θρωπότητα έτσι? Πως το αφήσαµε αυτό να
συµβεί και ακόµα χειρότερα, πως το αφήνουµε
και διαιωνίζεται χωρίς να κάνουµε κάτι? ∆ε-
σµεύτηκαν λέει οι αρχηγοί των κρατών να εξα-
λείψουν την φτώχεια σιγά – σιγά… Τι ακριβώς
σκοπεύουν να κάνουν όµως και πότε, το ξέ-
ρουν µόνο οι ίδιοι!

Ξέρω πως σαν λαός, έχουµε τα δικά
µας προβλήµατα… Η ακρίβεια, η ανεργία, η
φτώχεια που πλησίασε απειλητικά και τη δική
µας χώρα πλέον… Τα δικά µας φτωχά παιδιά
που πολλές φορές φτάνουν να περνούν στην
ίδια αυτή κατηγορία των «τριτοκοσµικών»,
παιδιά που µερικές φορές καταλήγουν νεκρά
όχι από υποσιτισµό τροφής ακόµα, αλλά από
υποσιτισµό αγάπης και ανθρώπινου ενδιαφέ-
ροντος. Σαν τα δυο αγγελούδια που χάθηκαν
πρόσφατα µέσα στο ασανσέρ του εγκαταλειµ-
µένου κτιρίου. Εγκαταλελειµµένα και αυτά, όχι
µόνο από τους γονείς τους, αλλά και από την
πολιτεία, και από όλους εµάς….

Υπάρχει και στην Ελλάδα η
φτώχια… Φτώχια όχι τόσο στην
τροφή (ακόµα…), όσο στις συνειδή-
σεις µας και στο µεγαλείο της ψυχής
µας…

Και τα λέω όλα αυτά όχι µόνο για να
προσπαθήσω να αφυπνίσω συνειδήσεις (µαζί
µε άλλων και την δική µου), αλλά και για να
καταλήξω στο εξής, µεγάλο ερώτηµα: Γιατί τους
ανεχόµαστε όλους αυτούς τους «κοσµικούς»
που βγαίνουν στις τηλεοράσεις προς επίδειξη
του πλούτου τους? Γιατί δεχόµαστε άλλοι να
µην ξέρουν τι έχουν κυριολεκτικά, και άλλοι να
µην ξέρουν αν θα βρουν τροφή για να ταΐσουν
τα παιδιά τους σήµερα? Γιατί δεν βγαίνουµε
όλοι στους δρόµους να φωνάξουµε για την
ανακατανοµή του πλούτου της γης, παρά κα-
θόµαστε και τους παρακολουθούµε αποσβο-
λωµένοι να επιδεικνύονται µε θρασύτητα,
αδιαφορώντας για το τι συµβαίνει γύρω τους?
Γιατί δεν βγαίνουµε στους δρόµους να φωνά-

ξουµε, να πιέσουµε τους αρχηγούς των κρα-
τών να κάνουν κάτι εδώ και τώρα? Τα παιδιά
που πεθαίνουν ανά τον κόσµο, δεν µπορούν
να περιµένουν άλλο την ελεηµοσύνη στα
αγαθά που δικαιωµατικά τους ανήκουν, αφού
κι αυτά όπως και τα δικά µας παιδιά, γεννή-
θηκαν πάνω σε αυτόν τον πλανήτη…

Ο «χαµογελαστός Βούδας» του
Ωνάση πουλήθηκε για 1.380.000 ευρώ. Τόση
ήταν η αξία του… Άραγε ο Θεός των παιδιών
στην Αφρική, στις χτυπηµένες από τον τυφώνα
περιοχές της Μιανµάρ, στην σεισµόπληκτη
Κίνα, στην Ινδονησία , στις Φιλιππίνες και σε
τόσες πολλές ακόµα φτωχές και χτυπηµένες,
ξεχασµένες πολλές φορές, µεριές αυτού του
πλανήτη, πότε θα καταφέρει να χαµογελάσει?
Το χαµόγελο αυτού, του κατώτερου Θεού, πότε
θα το δούµε επιτέλους?

Ελένη Ανδριοπούλου

Σηµεία διανοµής του
"Cineπαρµένος"

Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
Μέθεξις, Βιβλιοπωλείο Υψηλάντου 19-23
Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 & Καραθάνου
Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου
ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας - Τρι-
κάλων
Σύλλογος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας,
τέρµα Χαλκιοπούλου, Αβέρωφ
Ιταλικό Ινστιτούτο, Κοραή 5
Βενζινάδικο Ιωαννίδη, Αεροδροµίου, Νέα
Σµύρνη
ΑΡΩΓΗ Κέντρο Αποκατάστασης, Νί-
καια, Λάρισας
Videorama 1ο Κούµα 19, 2ο Ηρ. Πολυτε-
χνείου 131
Μουσικές ∆ιαδροµές, Κύπρου & Σκ. Σού-
τσου
STAGE, Ήρας & Φιλίππου 8
Streto Έναντι ∆ικαστικού



9η
Μέσα από τις σελί-
δες ενός προσωπι-
κού ηµερολογίου.
(κείµενο 2, σελ. 33 , 01:37 µ.µ. 22/06/07)

Τελικά το παρελθόν είναι ένα πα-
ράξενο µέρος. Το επισκέπτεται κανείς συχνά
– πυκνά για διαφορετικούς λόγους ο καθένας.

Μερικοί καταφεύγουν σε αυτό για
να µπορέσουν να δούνε κάποια από τα λάθη
που έχουν κάνει, µε σκοπό να αποφύγουν
παρόµοια στο µέλλων. Άλλοι πάλι επειδή στο
παρελθόν ζήσανε ωραίες στιγµές, τις αναπο-
λούν µε λαχτάρα ίσως επειδή στο παρόν δυ-
σκολεύονται να πραγµατοποιήσουν ξανά
τέτοιου είδους χαρές.

Πολλές φορές όµως και η σκέψη,
από µόνη της σε οδηγεί στα παράξενα µονο-
πάτια του παρελθόντος όπως και κάποια γε-
γονότα του παρόντος σε στέλνουν θέλοντας
και µη, πίσω.

Ένα τρύπιο λάστιχο στο ποδήλατο
ενός 4 χρόνου αγοριού και η επισκευή του,
από τον γράφοντα, ήταν αρκετή για να µε τα-
ξιδέψει αρκετά χρόνια πίσω, όταν η παιδική
φαντασία και οι ατελείωτες ώρες ανεµελιάς
µας έδιναν το δικαίωµα να κάνουµε πράγ-
µατα που σήµερα ίσως στα µάτια κάποιων
να µοιάζουν περίεργα. Ίσως επειδή έχουν αλ-
λάξει οι καιροί. Ίσως επειδή τα σηµερινά παι-
διά έχουν, λόγω ανάπτυξης της τεχνολογίας
άλλους τρόπους παιχνιδιού και διασκέδασης.

Οι ανέµελες βόλτες µε τα ποδήλατα
και τα ατελείωτα χιλιόµετρα που κάναµε
στους γύρω δρόµους ήταν απαραίτητα σε κα-
θηµερινή βάση.

Αν υπήρχαν “κοντέρ” για ποδήλατα
τότε, σίγουρα θα τα είχαµε µηδενίσει και
“φτου” από την αρχή.

∆εν θα ξεχάσω ποτέ την συλλογή
που κάναµε από καπάκια αναψυκτικών και
ποτών µε σκοπό να αποτελέσουν “ντεκόρ”
ανάµεσα στις ακτίνες των τροχών του ποδη-
λάτου σχηµατίζοντας κάποιο είδος ζάντας.

Όπως επίσης τα χαρτόνια από τα
κουτιά των τσιγάρων (κυρίως τσιγάρα – κα-
σετίνες), που µε την βοήθεια ενός από τα µα-
νταλάκια της µαµάς καρφώνονταν στο πίσω
µέρος του τροχού και από την επαφή µε τις
ακτίνες και την περιστροφή δηµιουργούταν
ένας θόρυβος σαν µηχανή. Γρήγορες πηδα-
λίες, περισσότερος θόρυβος.

Η αλήθεια είναι ότι ένιωσα χαρά
όταν είδα την ευτυχία ζωγραφισµένη στο
πρόσωπο του 4 χρόνου πιτσιρικά όταν το πο-
δήλατο του επισκευάστηκε και ήταν έτοιµος
να ξεχυθεί στους δρόµους «σκορπίζοντας»
παντού αµέτρητες πηδαλίες.

Όπως αλήθεια είναι ότι κάπου
µέσα µου είχα και ένιωσα µια πικρόγλυκη
γεύση συναισθηµάτων. Πικρή γιατί αυτά που
έκανα µικρός δεν µπορώ να τα επαναλάβω
και γλυκιά γιατί είχα την τύχη να ζήσω αυτά
τα απλά, οµολογηµένος, σύµβαντα που για
µένα όµως είχαν και έχουν µεγάλη αξία

Φαίδων «ο νεότερος»

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ
Α∆ΙΕΞΟ∆Α

Ένα ίσως απο τα κυριό-
τερα προβλήµατα που µαστίζει
τις ανεπτυγµένες κοινωνίες,
αλλα παρόλα αυτά ακόµα µέχρι
και σήµερα αποτελεί ταµπού
για το µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού, είναι τα ψυχολο-

γικά προβλήµατα. Απο το ανάγνωσµα και
µόνο της λέξης πολλοί είναι αυτοί που τροµά-
ζουνε στην ιδέα οτι κάποιος δικός τους ή
ακόµα και οι ίδιοι µπορούνε να έρθουνε σε
αυτή την δυνή θέση. Πολλοί µάλιστα πιστεύ-
ουνε οτι όποιος αντιµετωπίζει κάποιες απο τις
ασθένεις της ψυχής ισως να αποτελεί µίασµα
για το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον
µε αποτέλεσµα να το κρατούνε επτασφράγι-
στο µυστικό κάνοντας έτσι µεγαλύτερο κακό
στον πάσχων.

Κάποτε ήµουνα και εγώ έτσι...∆εν
ήξερα τι θα πει «Κρίση πανικού», «∆ιαταραχή
πανικού», «Αγοραφοβία»...Όλα αυτά πίστευα
οτι ήτανε πολύ µακριά απο µένα και κατέληξαν
να είναι τόσο κοντά µου, που θέλοντας και µη
αναγκάστηκα να ζήσω σε όλο του το βάθος
ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουνε χιλιάδες
άνθρωποι αλλά ελάχιστοι έχουνε το θάρρος
να το οµολογήσουν. Με αφορµή λοιπόν αυτή
την περιπέτεια ενός πολύ κοντινού µου αν-
θρώπου, ήθελα να δώσω την ευκαιρία και σε
άλλους ανθρώπους να αναγνωρίσουνε και να
κατανοήσουνε ένα πρόβληµα που κάποια
στιγµή ίσως χτυπήσει και την δική τους
πόρτα...

Τι είναι όµως οι κρίσεις πανικού; Αν
θέλαµε να δώσουµε ένα ορισµό θα λέγαµε ότι
είναι από τις πιο συχνές ψυχικές παθήσεις
κατά την οποία ο ασθενής παρουσιάζει αιφ-
νίδια και απρόσµενα επεισόδια έντονου
φόβου και άγχους στα οποία εµφανίζονται
τέσσερα ή και περισσότερα συµπτώµατα
όπως : ταχυκαρδία , εφίδρωση, τρόµο, αί-
σθηµα ασφυξίας, πόνο στον θώρακα, ναυτία
ή τάση για έµετο, ζάλη ή τάση για λιποθυµία,
φόβο απώλειας του ελέγχου ή «τρέλας», φόβο

θανάτου, µουδιάσµατα ή ακόµη µία αίσθηση
«µη πραγµατικού».

Ωστόσο οι επανειληµµένες κρίσεις
πανικού, οι οποίες ακολουθούνται από έντονη
ανησυχία ότι θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες
κρίσεις, χαρακτηρίζονται ως ∆ιαταραχή πανι-
κού. Βέβαια σε αυτό το σηµείο πρέπει να το-
νίσουµε οτι ένα άτοµο που θα πάθει µια κρίση
πανικού στην ζωή του, τις περισσότερες
φορές δεν θα αντιµετωπίσει ξανά παρόµοιο
πρόβληµα. Όµως όταν παρουσιάζονται του-
λάχιστον 4 από τα συµπτώµατα σε 4 επεισό-
δια κατά τη διάρκεια 4 εβδοµάδων, θεωρούµε
ότι το άτοµο πάσχει από διαταραχή πανικού.

Κάνοντας λοιπόν µια σύντοµη περι-
γραφή των πιο συχνών ψυχικών παθήσεων
θα πρέπει να αναφέρουµε οτι αυτές αρκετά
συχνά συνοδεύονται και απο Αγοραφοβία, το
φόβο δηλαδή του ατόµου να βρεθεί µόνο του
ή και µε συνοδεία σε ανοικτούς χώρους, ανά-
µεσα σε πλήθος ή γενικά έξω από το σπίτι
του. Ο φόβος αυτός πηγάζει κυρίως από τη
σκέψη ενός επικείµενου πανικού σε τέτοιους
χώρους – µακρυά από την ασφαλή περιοχή
του σπιτιού- διότι θα τον βρεί απροετοίµαστο
και αβοήθητο. Φυσικά το αποτέλεσµα αυτής
της φοβίας είναι ο κοινωνικός αποκλεισµός
και η έλλειψη αυτοεκτίµησεις και αυτοπεποί-
θησεις.

Ίσως όλα αυτά να φαίνονται ως
ένας ατελείωτος αγώνας, µια διαρκής µάχη
επιβίωσης....Και ίσως έτσι να είναι διότι πρέ-
πει κάποιος να παλέψει για να βγει απο το
ψυχολογικό αδιέξοδο αλλά δεν είναι µόνος
του. Υπάρχουνε αρκετοί τρόποι αντιµετώπι-
σης, οπως η χορήγηση φαρµάκων (αντικατα-
θλιπτικών, ηρεµιστικών, αγχολυτικών) , µε
ψυχοθεραπεία (γνωσιακή - συµπεριφορική) ή
ο συνδιασµός και των δυο που πολλοί υπο-
στηρίζουν οτι έχει µεγάλα ποσοστά επιτυχίας.
Ακολοθόντας λοιπόν ,κάποιες απο τις παρα-
πάνω µεθόδους ξεκινάει ένα ταξίδι....Το πόσο
θα κρατήσει το ταξίδι εξαρτάται απο την ιδιο-
συγκρασία και τη θέληση του ασθενούς, αλλά
όσο και να κρατήσει, κάποια στιγµή θα ξανα-
βρεί την Ιθάκη του.

Αρετή Μπανιά

Μπράβο στους αθλητές των παραολυµπιακών για τις
προσπάθειές τους και την επιλογή τους να µην παραιτηθούν από
τη Ζωή εξαιτίας του όποιου προβλήµατος. Αλλά αλίµονο στις κοι-

νωνίες του δυτικού κόσµου που για να αποδεχθούν πως όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δι-
καιώµατα και πως πρέπει να γίνουν παρεµβάσεις σε δοµές και θεσµούς για να
διασφαλιστούν αυτά τα δικαιώµατα σε όλους, δεν αρκεί το δηµοκρατικό τους φρόνηµα
αλλά η εικόνα των παραολυµπιακών.

Θεόφιλος

ΠΑΡΑ- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΚΑ Ι ∆ ΙΚΑ ΙΩΜΑΤΑ



10η
Λάρισα ...
Τυνησία

Για κάθε ταξίδι µάς χρειάζεται ένα
ερέθισµα. θυµάµαι τον παλιό γιατρό σεξολόγο
Άγγελο ∆όξα. που . όπως έγραφε στα δυο του
βιβλίο µε τίτλους «Στον ίλιγγο της Αµερικής»
και «Στη γοητεία των τροπικών», αποφάσισε
να κάνει το µακρινό ταξίδι Αµερική – Χονο-
λουλού, έχοντος για ερέθισµα ένα τραγουδάκι
που έλεγε: «Στη Χονολουλού. στη Χονολου-
λού. εκεί θα πάει η τρέλα δεν πάει αλλού»...

Έτσι και γω. πήγα στην Τυνησία και
το ερέθισµα ήταν ένας….Τυνήσιος ξεναγός, ο
Αµπντάλα. τον οποίο γνώρισα εδώ στη Λά-
ρισα. Τώρα πώς βρέθηκε εδώ θα τα πούµε µια
άλλη φορά. Γεγονός είναι ότι µε ξεµυάλισε µε
το λίγα που µου είπε και περισσότερο θα στα
πω στην Τυνησία αν πάρεις την απόφαση,
µου λέει.

Την πήρα. λοιπόν, την απόφαση και
σ” αυτό συνετέλεσε και το πρακτορείο της κ.
Κουφοδήµου. που µου λέει «τζάµπα είναι το
ταξίδι των 7 ηµερών. Με 100 ευρώ την ηµέρα
έχεις ξάπλα σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, µάσα
τρεις φορές την ηµέρα και περιήγηση στην
χώρα µε το πούλµαν και τον ξεναγό µια βδο-
µάδα. Καλά. λέω. πώς θα πάω; Από τη Θεσ-
σαλονίκη µου λέει, µε αεροπλάνο τσάρτερ. Και
αυτό µέσα λέω είναι στα 100 ευρώ; Κι αυτό
µέσα µου λέει η Τέρη.

Ξεκινάµε λοιπόν µε τ’ αυτοκίνητο στη
Θεσσαλονίκη στο αεροδρόµιο «Μακεδονία-,
όπου. όπως σε όλα τα αεροδρόµια του κό-
σµου, γίνεται της κακοµοίρας. Όµως. σε καµιά
ώρα µπαίνουµε στο αεροπλάνο της «Σέβεν Αι-
ρεγό» και καµία ογδονταριά άλλοι συνταξιδιώ-
τες µου από τη Βόρειο Ελλάδα Σε δυο ώρες
φτάνουµε στην Τύνιδα Εκεί µας περίµενε ο
φίλος µας ξεναγός Αµπτάλα και µας παρέλαβε
για τα περαιτέρω. Αλλά προτού φτάσουµε στα
περαιτέρω, ας πούµε λίγα πράγµατα για την
Τυνησία.

Εµείς οι Έλληνες την Τυνησία την ξέ-
ρουµε ως µια χώρα τής βόρειας Αφρικής,
χωρίς να έχουµε ιδιαίτερες παρτίδες µαζί της.
Μόνο ξέραµε την Καρχηδόνα µια µεγάλη αρ-
χαία αυτοκρατορία µε το διάσηµο αυτοκρά-
τορα Αννίβα που έφτασε µέχρι των πυλών της
Ρώµης και πέρασε και τις Άλπεις µε ελέφαντες

και καµήλες. HANIBALADE PORTAS όπως λέ-
γαµε στα λατινικά Φυσικά, όπως λέει η ιστο-
ρία, οι Ρωµαίοι δεν συγχώρεσαν τα νταηλίκια
του Αννίβα και κατέλαβαν και ισοπέδωσαν την
Καρχηδόνα, τόσο που µόνο κάτι χωµάτινα
σπίτια (µε πλιθιά που λέµε στη Θεσσαλία) σώ-
ζονται σήµερα. Όµως. έµεινε ο ωραίος µύθος
για την πόλη αυτή, ότι την έχτισε µια πριγκί-
πισσα από την Τύρο, η ωραία ∆ιδώ. που
έδωσε τέλος στη ζωή της όταν ο αγαπηµένος
της Αινίος την εγκατέλειψε ασπλάχνως.

Η Καρχηδόνα απετέλεσε επίσηµη
αποικία των Φοινίκων της εποχές εκείνης, που
αναζητούσαν µια στρατηγική θέση στη Μεσό-
γειο. Έτσι έγινε τον 6ο αιώνα π.Χ. η τεράστια
Καρχηδονική Αυτοκρατορία, που περιλάµβανε
όλη τη Βόρεια Αφρική, τη Σικελία. Όµως,
ακόµα και οι αυτοκρατορίες πεθαίνουν, όχι µό-
νο οι άνθρωποι. Αλλά ας έρθουµε στην εποχή
µας. την εποχή του τουρισµού.

Μέσα στα καραβάνια των τουριστών
και εµείς. Μας παραλαµβάνει ο Αµπντάλα και
γραµµή για µάσα. καθότι, λέει. δύο ώρες αε-
ροπορικό ταξίδι ανοίγει την όρεξη και φυσικά
η ιστορία της µάσας συνεχίστηκε όλη την εξαή-
µερη παραµονή µας. Πρωινό, µεσηµεριανό,
βραδινό και τι µάσα,. απ’ όλα τα αγαθά του
Αβραάµ και του Ισαάκ, που λέµε. µόνο που
εδώ. επειδή οι κάτοικοι είναι Αραβες, λέµε του
Μωάµεθ. Έτσι λοσιόν φτάσαµε να λέµε ΣΤΟΠ
βρε παιδιά, δεν θέλουµε άλλο να φάµε. Αυτά
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, σαν το δικό µας το
Ιµπέριαλ, µε διπλά κρεβάτια και µπουρνούζια
για τις πισίνες για όλους.

Το πούλµαν, ο ξεναγός µας και οι
Έλληνες τουρίστες ξεκινάµε για τη γνωριµία
της αραβικής Τυνησίας. Πρώτος σταθµός το
τεράστιο Κολοσιαίον, το τρίτο στον κόσµο και
µετά πάµε προς νότον. Σεληνιακά τοπία, βερ-
βερίνοι και ζέστη. Περάσαµε την Ε’ Τζεµ τη
Ματµάτα και αράξαµε στην Ντουζ. Από κει πή-
ραµε µια γεύση τής Σαχάρας, ανεβήκαµε κα-
βάλα στις καµήλες µε δανικές κελεµπίες για τη
σχετική φωτογράφηση. Φυσικά. την καµήλα
µας την κρατούσε από το καπίστρι ιθαγενής
καµηλιέρης. γιατί πού να ξέρουµε εµείς τις ιδιο-
τροπίες των ζώων αυτών, που πάνε σιγά -
σιγά να εκλείψουν. Ευτυχώς τα κρατάνε ακόµα
γιατί τα νεαρά ζώα έχουν νόστιµο κρέας, το
οποίο δοκιµάσαµε και εµείς.

Μετά Τοζέρ που δεν σας λέει τίποτα,
αλλά εκεί υπάρχει µία από τις λίγες. Εναπο-
µείναντες οάσεις. Εκεί φτάνουµε µε το πούλ-
µαν και µε τα πόδια περνάµε την πύλη της
όασης, και ενώ έξω η ζέστη ήταν ανυπόφορη,
αµέσως µπαίνοντας νιώθεις σαν να βρίσκεσαι
σ’ ένα δροσερό φθινοπωρινό απόγευµα στην
Ελλάδα. Έξω από την όαση βλέπουµε ερείπια
χωµάτινα από ένα χωριό που χάθηκε ολό-
κληρο σε µια ανεµοθύελλα προ ετών.

Όµως. είχαµε και τη βραδινή δια-
σκέδασή µας σε ένα τεράστιο κέντρο, όπου
πήραµε γεύση από µια βεδουίνικη βραδιά,

που περιλάµβανε ασκήσεις πάνω σ’ άλογα σε
ριγκ µε άµµο, γόητες φιδιών της ερήµου και
µουσική γνωστή αραβική που συνόδευε το
χορό από πανέµορφες µελαµψές κοπέλες και
µάλιστα κατά γενική απαίτηση µας χόρεψαν
και χορό της κοιλιάς.

Συνταραχτικό θέαµα ήταν την άλλη
µέρα που επισκεφτήκαµε το παλάτι, όπου έλα-
βαν χώρα οι χίλιες και µία νύχτες της Χαλιµάς.
Ο πασάς, η Χαλιµά και τ’ άλλα πρόσωπα των
ανακτόρων ήταν κέρινα οµοιώµατα, αλλά βαλ-
µένα τρόπον τινά σε χώρο που έλεγες πως
ήταν πραγµατικά ανάκτορο της εποχής και ότι
η Σεχραζάτ θα σου έλεγε και σένα ένα από τα
γοητευτικά της παραµύθια.

Ένα από τα προϊόντα που εξάγει σε
όλο τον κόσµο η Τυνησία είναι και ο ορυκτός
φώσφορος, τον οποίο παίρνουν από ορυχεία
που βρίσκονται σ’ ένα σεληνιακό τοπίο µε κρα-
τήρες και απόκρηµνο βουνά, όγκοι χωµάτινοι.
Η επίσκεψη µας έγινε µε την κόκκινη σαύρα
ένα παλιό αλλά καλά συντηρηµένο τρενάκι
που κατασκεύασαν τότε οι Γάλλοι κατακτητές
της Τυνησίας για να παίρνουν το φώσφορο
που γίνεται ένα από τα καλύτερα γεωργικό λι-
πάσµατα

Αραβική, λοιπόν, ατµόσφαιρα, αρα-
βικά έθιµα και εκκλησίες. Η παρέα η δική µας
που ζήσαµε µαζί το αραβικό όνειρο αποτε-
λούνταν από διάφορα ανοµοιογενή στοιχεία
Προσπάθησε ο ξεναγός να µας κάνει µια
παρέα και σχετικά το κατάφερε, όµως είχαµε
και νιόπαντρα ζευγάρια που έκαναν ταξίδι του
µέλιτος και είχαν... άλλα γούστα

Εγώ βρήκα κάτι συναδέλφους για-
τρούς από τη θεσσαλονίκη και κάναµε συ-
ντροφιά, ακόµα βρήκα κι ένα ηθοποιό τού
Κρατικού θεάτρου Βορείου Ελλάδος, που πε-
ρισσότερο έκανε ρεπορτάζ για µια ταινία που
πρόκειται να συνεργαστεί και έχει σχέση µε
την Αραβία και τις χίλιες και µία νύχτες. Είχαµε
στη συντροφιά µας και µια δεσποινίδα, πρώην
σταρ Ελλάς, βέβαια ποιου έτους δεν µας το
είπε. αλλά µας ξετρέλανε µε της τολµηρές εν-
δυµατολογικές αλλαγές της. Γενικά ήταν µια
αξέχαστη εµπειρία και γνωριµία µε µια αρα-
βική χώρα που δεν ξεχνιέται εύκολα..

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ
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ΒΛΕΠΟΥΝ ΠΙΑ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ...

«Τα παιδιά που δεν βλέπουν πια Καραγκιόζη.. » Που τους
µιλάς για φτώχεια και πόλεµο και δε συγκινούνται. Που οι γιορτές των
Εθνικών Επετείων τους αφήνουν τραγικά αδιάφορους. ∆εν περι-
µένω φυσικά να καταλάβουν, είναι άλλη γενιά. Θεωρώ
όµως πως θα έπρεπε τουλάχιστον να σεβαστούν την
έννοια πατρίδα, τον χωροχρόνο, τους συµµαθητές,
τους καθηγητές τους. Που µισοδιαβάζουν αγγαρεία
τα σχολικά βιβλία και δε διαβάζουν καθόλου εξω-
σχολικά και παραµύθια... Έτσι όµως δε µαθαί-
νουν να σκέφτονται, να κρίνουν, να
αµφισβητούν. ∆εν αναπτύσσουν τη φαντασία
τους και αντίθετα γίνονται πεζά, «ρηχά» και
χωρίς ευαισθησίες... Που βλέπουν ταινίας βίας
και τα κυριότερα παιχνίδια τους είναι πολεµικά
παιχνίδια στο play - station και στο κινητό τους. Παι-
χνίδια καθόλου ειρηνικά και δηµιουργικά. Που το µόνο
που τους «αγγίζει» τελικά είναι τα υλικά αγαθά και ανα-
πόφευκτα θα συµπληρώσουν την προσωπική τους εξίσωση της
ευτυχίας µε το χρήµα.

Έτσι όµως δε µεγαλώνουν και το κυριότερο δε σκέφτονται
σαν παιδιά, αλλά σαν µικροµέγαλα. ∆ε βιώνουν όπως θα έπρεπε την
παιδική και εφηβική τους ηλικία, που κανονικά θα έπρεπε να είναι γι’
αυτά ηλικία αθωότητας, ξενοιασιάς, παιχνιδιού…..Θεωρώ όµως ότι οι
άνθρωποι που στερούνται αυτήν την ηλικία µεγαλώνοντας θα γίνουν
σκληροί και απάνθρωποι.

Φταίνε όµως τα παιδιά που µεγαλώνουν έτσι; Μήπως φταίµε
εµείς που τα µεγαλώνουµε έτσι; Μήπως και εµείς έχουµε ξεχάσει τον
Καραγκιόζη; Και αναφέρω τον Καραγκιόζη, γιατί είναι ένα από τα πιο
αυθεντικά είδη, που µας διασκεδάζει και µας κάνει να γελάµε.

Καραγκιόζης στα τούρκικα σηµαίνει µαυροµάτης. Είναι κα-
µπούρης και περιστοιχίζεται από την οικογένεια του, το φίλο του Χα-
τζηαβάτη, το θείο του Μπάρµπα - Γιώργο και άλλους χαρακτήρες. Ζει
σε παράγκα, είναι ξυπόλυτος και µένει απέναντι “από το σαράι του Βε-
ζίρη. Η γέννηση δεν είναι απόλυτα εξακριβωµένη και έχουν διατυπωθεί
πολλές απόψεις πάνω στο θέµα αυτό. Η ιστορία της δηµιoυργίας του
βασίζεται σε προφορικές παραδόσεις από τις οποίες η πιο διαδεδο-
µένη αναφέρεται στο γνωστό θρύλο του Καραγκιόζη και του Χατζηα-
βάτη που ζούσαν στην Προύσα.

Ο Χατζηαβάτης ήταν εργολάβος οικοδοµών και είχε αναλά-
βει να χτίσει το σαράι του πασά της Προύσας µε αρχιµάστορα τον Κα-
ραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης όµως έλεγε αστεία στους µαστόρους και
γελούσαν, µε συνέπεια το σαράι να “αργεί να τελειώσει. Έτσι ο πασάς
τον θανάτωσε. Όλοι αγανάκτησαν µε τον άδικο σκοτωµό του Kαρα-
γκιόζη κι ο πασάς για να ηµερέψει τον λαό έχτισε ένα ωραίο µνηµείο
στην Προύσα κι τον έθαψε εκεί µε µεγάλες τιµές. Η αδικία όµως αυτή κό-
στισε πολύ στον πασά κι αρρώστησε βαριά. Οι άλλοι αγάδες για να
διασκεδάσουν τον πασά έφεραν τον Χατζηαβάτη στο σαράι να του λέει
τα χωρατά του Καραγκιόζη. Μια µέρα ο Χατζηαβάτης έκοψε έναν χάρ-
τινο Καραγκιόζη, τέντωσε ένα πανί που το φώτισε κι έδωσε παράσταση
Καραγκιόζη. Ο πασάς ευχαριστήθηκε τόσο που του έδωσε άδεια να
παίζει παραστάσεις όπου θέλει.

Υπάρχει όµως και ακόµη ένας θρύλος που αναφέρεται στην
ιστορία ενός Έλληνα από την Ύδρα, του Γ. Μαυροµάτη και τοποθετεί-
ται χρονολογικά περίπου τον 18ο αιώνα. Ο Μαυροµάτης λέγεται ότι ήρθε
στην Τουρκία από την Κίνα µε το θέατρο σκιών του. Αποφασίζοντας
να εγκατασταθεί πλέον µόνιµα στην Πόλη, προσάρµοσε το θέατρο στα
ήθη των Τούρκων και ονόµασε τον πρωταγωνιστή του Καραγκιόζη. Είχε
βοηθό του τον Γ. Μπράχαλη, που έφερε τον Καραγκιόζη στην Ελλάδα.

Οι πρώτες βεβαιωµένες ιστορικά πληροφορίες είναι για τον
Καραγκιόζη της Επανάστασης του 1821 όπου το θέατρο χρησίµευε σαν
τόπος συνάντησης των αρχηγών της που κατέστρωναν εκεί τα σχέδιά
τους χωρίς να τους υποψιαστούν οι Τούρκοι. Μετά την Απελευθέρωση
ο Καραγκιόζης εγκαθίστανται µόνιµα στην Ελλάδα.

Ο εξελληνισµός του ξεκίνησε από την Ήπειρο και από τις
αρχές του 1900 µιλάµε για καθαρά ελληνικό Καραγκιόζη. Το 1924 ιδρύε-

ται στην Eλλάδα το Σωµατείο Ελλήνων Καραγκιοζοπαιχτών που
αποτελούνταν από 120 µέλη. Με την εισβολή του έγχρω-

µου κινηµατογράφου η τέχνη του Καραγκιόζη έτεινε να
εκλείψει, ωστόσο η προσπάθεια του Ε. Σπαθάρη τον

ξαναζωντάνεψε. Πρόκειται όµως για µια κληρονο-
µιά, πολύτιµη που δεν πρέπει να χαθεί, γιατί ο
Καραγκιόζης είναι ο καθρέφτης της γνήσιας ελ-
ληνικής ψυχής.

Ευτυχώς µας τον «θύµισε» µε µεγάλη
επιτυχία. µια παράσταση του ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Βο-

ρείου Αιγαίου µε τίτλο: «ο Μέγαs Αλέξανδρος και
ο καταραµένος δράκος» σε σκηνοθεσία του Αβδε-

λιώτη ∆ήµου. Ο ∆ήµος Αβδελιώτης είναι ένας πολύ
αξιόλογος σκηνοθέτης από τη Χίο, φοβερά ευαίσθητος

και σκεπτόµενος (δείτε επίσης τις ταινίες του «Το δέντρο
που πληγώναµε» και η «Εαρινή Σύναξη των Αγροφυλάκων»).

Μια παράσταση µε ηθοποιούς και φιγούρες, µε φοβερά κουστούµια,
πολύ πετυχηµένους φωτισµούς και άψογα συνδυασµένη µουσική υπό-
κρουση. Φέτος παρουσιάστηκε στην Πάτρα, τη Χίο και για µερικές πα-
ραστάσεις στην Αθήνα. Ελπίζουµε του χρόνου να «φιλοξενηθεί» στην
Αθήνα για περισσότερες παραστάσεις, γιατί αξίζει να τη δουν µικροί
και µεγάλοι.

Άλλωστε ο Καραγκιόζης δεν έχει ηλικία, γιατί και το γέλιο δεν
έχει ηλικία. Και στη ζωή η φαντασία και το γέλιο είναι απαραίτητα....

Τζαµπούρα Χαρά



Καλές οι τέχνες και ο πολιτι-
σµός , δε λέω. Αλλά δε χορταίνεις µε
αυτά. Και δυστυχώς η χώρα πλέον

είναι ένα µε την αναξιοκρατία , τη δια-
φθορά, τις µίζες και τα λαµόγια πα-
ντός καιρού. Και ας µη µιλήσουµε

περί πολιτικής µε αυτούς που µας εκ-
προσωπούν. Κρίµα..

Ευαγγ. Κουδωνάς

Μια από τις ταινίες που
είδα το καλοκαίρι και µου άρεσε

πολύ ήταν ο Batman ως “Σκοτεινός
Ιππότης”, αν και ο Τζόκερ ήταν τε-

λικά όλα τα λεφτά.

“Μπάµπης”

Λάρισα -Θεσσαλονίκη-
Λάρισα..14 ευρώ περίπου διόδια
για ένα εθνικό δίκτυο κακοφτιαγ-
µένο, άθλιο και επικίνδυνο. Μας
κοροϊδεύουν µπροστά στα µάτια
µας, ζητώντας χρήµατα προκατα-
βολικά για ένα έργο που δεν έγινε

ακόµη..
Ευαγγ. Κουδωνάς

Να ζήσετε παιδιά ,
ό,τι καλύτερο..(έχει πέσει

επιδηµία..).Καλούς απογό-
νους τώρα..

Ευαγγ. Κουδωνάς

Αν είστε κατά βάθος, αλλά πολύ
βάθος, ένας κλέφτης αυτοκινήτων
ή ένας µικροαπατεώνας αλλά φο-

βάστε τον νόµο, υποµονή. Το
Grand Theft Auto IV κυκλοφορεί

τον Νοέµβριο και σε PC. “για τους
φίλους των PC Games” .

“elessar”

Συγχαρητήρια σε όλους τους
αθλητές που πήραν µέρος στους

Ολυµπιακούς και τους Παρά Ολυµπια-
κούς αγώνες του Πεκίνου, γιατί άσχετα
αν κέρδισαν κάποιο µετάλλιο, η συµµε-
τοχή και µόνο είναι σηµαντικότερη από

οποιοδήποτε χρυσό.
“Μπάµπης”

Κάνε
το ποδήλατο ζωή σου

και όχι τη ζωή σου ποδήλατο!
Σοκολάτες έχουµε πολλές… απο-

θέµατα πετρελαίου όχι!
Λαµπρινή .Α

Να ευχηθούµε το
«ως ευ παρέστης» στον

κόσµο ετούτο στην καρούλα
του Σταύρακα..

∆ιάτο®ος

Έχω
ένα χρυσόβουλο από

τον αυτοκράτορα Κωνστα-
ντίνο Παλαιολόγο µε το οποίο

µου παραχωρεί το λόφο της Ακρό-
πολης, την αρχαία αγορά και το ιερό
του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Να τα
δηλώσω στο κτηµατολόγιο, κι αν

ναι, µε ποιο τρόπο;;;
Μ. Σίµος

Η µικρή Κατερίνα ήρθε στον
κόσµο του µπαµπά της και της µαµάς

της αυτό το καλοκαίρι. Είναι ίδια ο µπαµπάς
της αλλά µε µύτη της µαµάς της! Ευχόµαστε
«η ταινία της ζωής της» να είναι γεµάτη χα-
µόγελα και «το σενάριο» και «η σκηνοθε-

σία» να είναι της πρωταγωνίστριας. Όλος ο
cineπαρµένος σε αγαπάει!

Θεόφιλος

∆εν µου άρεσε η θεατρική παρά-
σταση «Ελένη» µε τον Αθερίδη.
Σαν να έβλεπα την Ντάλια και το

«παρά 5» στο θέατρο.
∆ιάτο®ος

Ράνια,
Σταύρο, να σας ζήσει το νέο
µέλος της οικογένειας και να το δείτε

όπως επιθυµείτε.

Μ. Σίµος

Όταν δεν βρέχει λέµε: αµάν δε θα
έχουµε νερό να πιούµε. Και όταν
βρέχει λέµε: γιατί βρέχει και δεν
µπορούµε να βγούµε έξω! Τά’ χει
παίξει ο καιρός, τά’ χει παίξει κι ο

...θεός µαζί µας.
tomasfotop

Συγχαρητήρια
στους Έλληνες αθλη-

τές των παραολυµπιακών
που µας χάρισαν πολλά

µετάλλια και που µας κατέ-
πληξαν µε την δύναµη της

ψυχής τους.

“elessar”

Το ζευγάρι που πριν λίγες
µέρες επέστρεψε από την Ρώµη του

ευχόµαστε να είναι πάντα χαµογελα-
στό όπως την ηµέρα του γάµου τους.
Μάνο και Κατερίνα, καλούς απογό-

νους!
Θεόφιλος

Μου
άρεσε ο Καρακατσάνης στον

«Ταρτούφο». Ένας ηθοποιός µε την ιδιό-
τητα του αειθαλούς.

∆ιάτο®ος

Ελπίζω κάποτε αυτό το
κράτος να πάρει πίσω όλα τα

προνόµια των ντοπαρισµένων ολυ-
µπιονικών µας που ήθελαν να γίνουν

και παραδείγµατα για την νεολαία.
Θεόφιλος

Συγχαρητήρια στις δεκά-
δες χιλιάδες των νέων της χώρας
που δεν δέχθηκαν να συµµετέχουν
στον πρωταθλητισµό κατανάλωσης
αναβολικών ώστε να πάρουν µέρος
ή µετάλλια (βλέπε Χρήµα) στην ολυ-
µπιάδα της ντόπας.

Θεόφιλος


