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Σηµεία δια-
νοµής του
"Cineπαρµέ

νος"

Χατζηγιάννειο
, Ρούσβελτ 59
Μέθεξις – Βι-
βλιοπωλείο,
Υψηλάντου 19-
23
Θέατρο Τε-
χνών, Πηνειού
14
ΑΡΣΙΣ, Σκουφά
27 και Καρα-
θάνου
Ιατρική Σχολή,
Πλατεία Ταχυ-
δροµείου
ΤΕΙ Λάρισας,
Περιφ. Οδός
Λάρισας – Τρι-
κάλων
Βικτώρια
ODEON Multi-
cinema, Λά-
µπρου
Κατσώνη &
Κούµα
STAGE, Ήρας
και Φιλίππου 8
StarBucks
Coffee, Πλ. Τα-
χυδροµείου
ΑΛΟΜΠΑΡ,
∆ευκαλίωνος
Cube, Όπισθεν
Carrefour
Café Stretto,
Έναντι ∆ικα-
στικού Μεγά-
ρου, Κεντρική
Πλατεία
Cafe Fersh ,
Έναντι ∆ικα-
στικού Μεγά-
ρου, Κεντρική
Πλατεία
Quattro Dum
cafe, Φαρσά-
λων και Παλαι-
ολόγου
Σύλλογος
Σκλήρυνσης
κατά Πλάκας,
Τέρµα Χαλκιο-
πούλου, Αβέ-
ρωφ

Θεατρικό καλοκαίρι
2009

Το καλοκαίρι που µας πέρασε εί-
χαµε την ευκαιρία να παρακολουθήσουµε στο
κηποθέατρο πολλές θεατρικές παραστάσεις
ευρέος ρεπερτορίου. Ο cineπαρµένος παρα-
κολούθησε τις περισσότερες εξ αυτών και θα
σας κάνει µια µικρή παρουσίαση και κριτική.

Αρχίζουµε µε τις «Χοηφόρες» του
∆.Η.Π.Ε.Θ.Ε. µας, µiα εξαιρετική δουλειά του
Τσιάνου, µε µiα Κονιόρδου που κεντούσε
αλλά και έναν Ψαρά εφάµιλλο, αν όχι καλύ-
τερο.

Συνεχίζουµε µε την «Όπερα της
πεντάρας», µία πολύ κακή παράσταση µε
φτωχές ερµηνείες παρ’ όλο το καλό τιµ ηθο-
ποιών, όπως Μάινας, Καραµπέτη. Μοναδική
εξαίρεση, φάρος στο σκοτάδι της παράστα-
σης, ο φέρελπις ηθοποιός Μπουρδούµης.

Έπειτα είδαµε τις «Θεσµοφοριά-
ζουσες» µε τον Τσιβιλίκα στον πρωταγωνι-
στικό ρόλο. Έχουµε επανειληµµένως τονίσει
ότι ο Τσιβιλίκας είναι από τα µεγάλα κεφάλαια
του ελληνικού θεάτρου µε πλήρη επίγνωση
του ρόλου που διαδραµατίζει στα θεατρικά
δρώµενα.

Είδαµε, επίσης, «Αι δύο ορφαναί».
Γνωρίζαµε ότι ο Χρυσικάκος ,παιδί του Εθνι-
κού, είναι ένας εξαίρετος ηθοποιός. Στην πα-
ράσταση αυτή διαπιστώσαµε ότι είναι και
εξαίρετος σκηνοθέτης. Έστησε και κατηύθυνε
µε µεγάλη µαεστρία την παράσταση και τους
ηθοποιούς. Μοναδική παραφωνία ο Βούρος
που έβγαζε µια νεύρωση στην απόδοση της
ηλικιωµένης την οποία υποδύετο.

Στην παράσταση «Ο κουρέας της
Σεβίλης» είδαµε έναν Παρτσαλάκη κατώτερο
των περιστάσεων καθώς και τον σκηνοθέτη
της παράστασης Θανάση Θεολόγο να παίζει
ξανά στην σκηνή µετά από 16 χρόνια, αρκετά
καλά µάλιστα, αντικαθιστώντας τον ∆αδινό-
πουλο λόγω προβλήµατος υγείας.

Τέλος, παρακολουθήσαµε το «Συ-
µπέθεροι από τα Τίρανα» των Παπαθανα-
σίου-Ρέππα. Ήταν ακριβώς ότι περιµέναµε,
µία τηλεοπτική παράσταση, ένα σίριαλ στο
σανίδι. Το κείµενο ρηχό και οι ερµηνείες µι-
κρές, αν και γενικά πρόκειται για ηθοποιούς
που έχουν δώσει θετικά δείγµατα σε προη-
γούµενες δουλειές τους. Η Σταυροπούλου ξε-
φώνιζε σαν νευρωτική, ο Μαυρόπουλος ήταν
εκτός ρυθµού. Αν δε σε βοηθάει και το κεί-
µενο…

Και έπεται συνέχεια µε «Το θαύµα
της Άννυ Σάλιβαν», «Λεωφορείο ο πόθος»
κτλ.
Τελικά το καλοκαίρι το ‘χουµε συνδυάσει µε
όµορφες θεατρικές βραδιές δίπλα στο ποτάµι
και κάτω από τα’ αστέρια. «Το αγαπώ το κα-
λοκαίρι» που έλεγε και ένα παλιό τραγούδι …

∆ιάτο®ος

Μερικές από τις
ταινίες που
προβάλλονται αυτές
τις ηµέρες στους
κινηµατογράφους, είτε
πρόκειται να έρθουν
προσεχώς, είτε αξίζει
πραγµατικά να τις
περιµένετε :

Halloween II

Ο Rob Zombie σκηνοθετεί και ολοκληρώνει το
όραµα του για τον θρύλο του Halloween στην
δεύτερη συνέχεια της οµώνυµης ταινίας όπου ο
Michael Myers επιστρέφει στο to Haddonfield
για να σπείρει τον τρόµο.

http://www.imdb.com/title/tt1311067/

The Final Destination

Χωρίς πολλά υποσχόµενα η νέα ταινία του David
R Ellis όπου µια οµάδα νεαρών προσπαθεί να
γλιτώσει από την µακάβρια µοίρα του θανάτου.
Αναµενόµενη πλοκή και αναµενόµενο τέλος
χωρίς κάτι ιδιαίτερο και διαφορετικό από ταινίας

αυτού του είδους.
http://www.imdb.com/title/tt1144884

/
The Time Traveler’s Wife

Ο «κακός» της τελευταίας ταινίας StarTrek, Eric
Bana σε ένα ροµαντικό δράµα ενός ανθρώπου
που άθελα του ταξιδεύει στο χρόνο και των επι-
πλοκών που δηµιουργούνται στον γάµο του
από αυτή του την ικανότητα. Μένει να δούµε

πόσο καλά ο Robert Schwentke µπόρεσε να δέσει την
επιστηµονική φαντασία µε το ροµαντικό στοιχείο.

http://www.imdb.com/title/tt0452694/

Gamer

Σε ένα πιθανό µελλοντικό κόσµο τα MOG (Mas-
sive Online Games) έχω αλλάξει µορφή. Οι παί-
κτες πλέον µπορούν και ελέγχουν πραγµατικούς
ανθρώπους ως χαρακτήρες των παιχνιδιών. Τι
γίνεται όταν ένας από αυτούς αποφασίζει να

διεκδικήσει την ανεξαρτησία του;
http://www.imdb.com/title/tt1034032

/
Love Happens

Μια αξιαγάπητη αλλά τετριµµένη Jennifer Anis-
ton βοηθά τον Aaron Eckhart να ξεπεράσει τον
θάνατο της γυναίκας του. Μένει να δούµε αν η ερ-
µηνεία του Eckhart και η σκηνοθεσία του Bran-
don Camp µπορεί να κάνει την διαφορά.

http://www.imdb.com/title/tt0899106/
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Highlander
vs. Wolverine

Το δώρο της αθανασίας, πολύ το
αναζήτησαν αλλά κανείς, από όσο τουλάχι-
στον ξέρουµε δεν το βρήκε. Στον κόσµο όµως
του σινεµά δυο είναι πλέον οι πιο δηµοφιλείς
αθάνατοι ήρωες που ο καθένας για λόγους
που δεν γνωρίζουµε, απόκτησε, χωρίς την θέ-
ληση του, το χάρισµα ή την κατάρα της αθά-
νατης ζωής.

Με αφορµή την τελευταία ταινία της
σειράς X-MEN, το “X-MEN Origin: Wolverine”
ας θυµηθούµε και ας συγκρίνουµε δυο κινη-
µατογραφικούς ήρωες που πολλοί έχουν ζηλέ-
ψει για την µοναδική τους ιδιότητα. Μιλάµε
φυσικά για τον Connor MacLeod που πρω-
τοεµφανίστηκε το 1986 στην ταινία
Highlander σε σκηνοθεσία Russell Mulcahy
βασισµένο σε µια ιστορία του Gregory Widen.
Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Christopher
Lambert και δίπλα του ο µοναδικός Sean
Connery. Και επίσης για τον James Howlett
– Wolverine – Logan τον γνωστό X-MEN της
Marvel Comics µε τον Hugh Jackman στο
ρόλο του αιµοδιψούς µεταλλαγµένου, σε σκη-
νοθεσία Gavin Hood.

Ηλικία, Καταγωγή
Ο Connor MacLeod είναι σήµερα

491 ετών και όπως είναι φυσικό χαίρει µακράς
υγείας, ενώ ο “πιτσιρικάς” Logan δεν έχει ούτε
τα µισά του χρόνια αφού είναι µόλις 164 ετών.
Ο µεν πρώτος από τα Highlands της Σκωτίας
και ο δεύτερος γεννηµένος σε µια µικρή πόλη
του Καναδά.

Αθανασία
Μετά από θανάσιµο τραυµατισµό σε

µάχη µε µια αντίπαλή φυλή ο Connor τραυµα-
τίζεται σοβαρά και πεθαίνει έτσι για πρώτη
φορά. Αυτή η στιγµή είναι και η αρχή της αθά-
νατης ζωής του, η ηλικία του θα παραµείνει
σταθερή συµφωνά µε τον µύθο του Highlander,
όπου η ηλικία ενός αθάνατου έχει να κάνει µε
την ηλικία που είχε στον πρώτο του θάνατο.
Έτσι έχουµε την περίπτωση ενός 15 χρόνου
αθανάτου, όπως παρουσιάστηκε σε ένα επει-
σόδιο της οµώνυµη τηλεοπτικής σειράς. Τώρα,
βεβαία, αν κάποιος έχει τα φόντα να γίνει αθά-
νατος αλλά για κακή του τύχη δεν πέθανε ποτέ
η ιστορία δε λέει περισσότερα.

Για τον Logan ισχύουν διαφορετικά
γεγονότα. Γεννήθηκε µε την µεταλλαξή του και
µόνο µια έντονη συναισθηµατική φόρτιση θα
µπορούσε να την ενεργοποιήσει. Ο θάνατος
του πατέρα του σε νεαρή ηλικία και το γεγονός
ότι συνέχισε να µεγαλώνει µέχρι κάποια ηλι-
κία προβληµατίζει και µας αφήνει µε την απο-
ρία, “γιατί σταµάτησε να µεγαλώνει όταν έγινε
ενήλικας και όχι όταν ήταν πιστιρικάς;”. Τώρα

βεβαία η µεταλλαξη του µπορεί να έχει αυτή
την παρενέργεια!. Με την ιδιότητα της ίασης
του οργανισµού του εξηγείται πολύ όµορφα
πως κατορθώνει και επιβιώνει από σφαίρες
και άσχηµες πτώσεις, κάτι που πότε δε µας
απασχόλησε στον µύθο του Connor (It’s a king
of magic).

Πορεία Ζωής
Και οι δυο ήρωες ζουν µοναχικές

ζωές αποφεύγοντας τα πολυσύχναστα µέρη
και διατηρώντας πάντα ένα χαµηλό προφίλ
χωρίς να γίνεται αντιληπτό το µοναδικό τους
χάρισµα. Ο Connor στο ρόλο ενός συλλέκτη
αρχαιοτήτων ενώ ο Logan ένας ταπεινός ξυλο-
κόπος κάπου στα καναδικά δάση. Βασανι-
σµένοι από τις αναµνήσεις της πολυτάραχης
ζωής τους, γεµάτη από πολέµους και δυστυ-
χία, προσπαθούν υποµονετικά να ξεχάσουν
και ίσως να ζήσουν, όσο τον δυνατόν φυσιο-
λογικά.

Ο “αριστοκράτης” Connor έχει εξα-
σφαλίσει περισσότερες ανέσεις έχοντας επεν-
δύσει στο µέλλον του από πολύ νωρίς.
Φανταστείτε αν σήµερα έκανα κατάθεση ένα
σηµαντικό πόσο σε µια τράπεζα και µετά από
200 χρόνια και κάτι µέρες, έπαιρνα πίσω τους
τόκους. Ο “φτωχούλης” Logan δεν έχει κατα-
φέρει και πολλά. Ένα εξοχικό στο βουνό και
µια επίπονη εργασία για να βγάζει τα προς το
ζην. Το νεαρό της ηλικίας του τον δικαιολογεί
εν µέρει.

Ο Connor, ο αριστοκράτης πολεµι-
στής µε άριστες γνώσεις στις πολεµικές τέχνες
και άριστος ξιφοµάχος, ατρόµητος, γοητευτι-
κός, οπαδός του καλού κρασιού και της κλα-
σικής µουσικής µε άρτια φυσική κατάσταση
χωρίς ιδιαιτέρες καταχρήσεις. Εκτός από ένα
παραστράτηµα του πριν από χρόνια στο Πα-
ρίσι την εποχή της αναγέννησης. Σαν όπλο του
χρησιµοποιεί ένα σπαθί σαµουράι που πολ-
λές φορές έχεις την απορία πως µπορεί και το
κρύβει µέσα στο παλτό του. Πάθος του τα γρή-
γορα αυτοκίνητα. Είναι κάτοχος µια διθέσιας
πόρσε.

Ο Logan ο αιµοδιψής πολεµιστής
που οδηγείται από το ένστικτό του, ατρόµητος
αλλά και γοητευτικός πολεµά από ένστικτό βα-
σισµένος στη σωµατική του δύναµη και λιγό-
τερο σε κάποια πολεµική τέχνη. Προτιµά το
ουίσκι και δείχνει µεγάλη αδυναµία σε ένα
καλό πούρο. Όπλο του τα τροµερά του νύχια
φτιαγµένα από το άθραυστο αδαµάντιο.
Πάθος του οι γρήγορες µηχανές. ∆εν είχε την
τύχη να αποκτήσει µια δικιά του και την βγάζει
µε δανεικές.

Σε γενικές γραµµές οι δυο ήρωες δεν
έχουν µεγάλες διαφορές. Το σκηνικό είναι που
αλλάζει κάθε φορά. Η αρχή και η πορεία τους
ακολουθεί το ίδιο µοτίβο. Αποκτούν την αθά-
νατη ζωή χωρίς της θέληση τους, τους εξορί-
ζουν από τον τόπο τους, ερωτεύονται και
χάνουν την µοναδική τους αγάπη, ζητούν εκ-
δίκηση και την παίρνουν. Το προφίλ του αθά-
νατου ήρωα δεν έχει αλλάξει και πολύ µε το
πέρας των χρόνων. Αν και ο χαρακτήρας του
Wolverine δηµιουργήθηκε πολλά χρόνια πριν,
από τους σχεδιαστές της Marvel, (να θυµίσω
στους παλιούς αναγνώστες των Marvel
Comics την κίτρινή στολή του Logan και το
όµοιο µε λύκο παρουσιαστικό του) η µεταφορά
του στο Σινεµά έχει υποστεί κάποιες µετατρο-
πές για να γίνει πιο αρεστός και πιο ανθρώπι-
νος. Ισχυρό πνεύµα, χωρίς αγωνία για το
µέλλον και το άγνωστο, έξυπνο χιούµορ, ατρό-
µητος και απείθαρχος, µε σίγουρες αποφάσεις
και µε πίστη στο εαυτό του, είναι ότι θα ήθελε
ο καθένας από εµάς να διαθέτει. Και ίσως ένας
από τους λόγους που βλέπουµε ταινίες µε
ηρωικούς χαρακτήρες είναι γιατί θα θέλαµε να
δούµε κάποια από τα χαρακτηριστικά τους σε
εµάς. Όσο δύσκολη, επικίνδυνη και εξωπραγ-
µατική είναι η ζωή τους, υπάρχει κάτι που δεν
µπορούµε να εξηγήσουµε, που µας συναρπά-
ζει και µας οδηγεί πολλές φορές να το µιµη-
θούµε. Τα πρότυπα χρειάζονται καθηµερινά
στην ζωή µας και επιδιώκουµε να τα βρούµε,
αλλά όταν αυτά είναι κατευθυνόµενα και συ-
γκεκριµένα τότε ίσως συγκεκριµένη είναι και η
συµπεριφορά µας. Η επίδραση των προτύπων
αλλά και της ανάγκης µας για αυτά είναι ένας
τρόπος που η σκέψη µας αντιδρά σε κατα-
στάσεις και απαντά σε ερωτήµατα που επιτα-
κτικά ζητούν απάντηση, µας βοηθούν να δούµε
τον κόσµο που µας περιβάλλει και ορίζουν τον
τρόπο που αλληλεπιδρούµε µε τους γύρω µας.
Ίσως σε αυτά οφείλεται εν µέρει η µορφή της
σηµερινής κοινωνίας, µε τα καλά και τα
στραβά της.

Εν κατακλείδι δύο κατα-
πληκτικές ταινίες µε πολλά παράλογα και πα-
ράξενα που πρέπει να δείτε. Η ιστορία του
Logan δεν έχει τελειώσει και σίγουρα θα δούµε
και την συνέχεια της σύντοµα. Φήµες λένε ότι
η πρώτη ταινία του Highlander θα ξαναγυρι-
στεί. Καλή προβολή!

elessar
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Το παρόν

έντυπο εκδίδεται
και διανέµεται
δωρεάν από τον
Πολιτιστικό
Σύλλογο Λάρισας
«Cineπαρµένος».
E-mail:
cineparmenos@y
ahoo.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, Ανθή,

Νίκος..

∆ιοργάνωση: Αστική µη κερδοσκοπική εταιρία «art-
fools» .
Τόπος διοργάνωσης: Λάρισα, κινηµατογράφος Οντεόν-
Βικτώρια.
Χρόνος 1ο δεκαήµερο Μαρτίου 2010.
∆ηλώσεις συµµετοχής : Μέχρι 30 Νοεµβρίου 2009.

To 1o Νεανικό Φεστιβάλ ταινιών µικρού µή-
κους µε τη µεγάλη επιτυχία και τη µαζική συµµετοχή δη-
µιουργών και κοινού, µας δηµιούργησε µια εξίσου
µεγάλη υποχρέωση και ευθύνη. Την προκήρυξη του 2ου

Νεανικού Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους , δηλαδή του
2ου artfools video festival. Εφόδια σε αυτό το 2ο artfools
video festival είναι η πρώτη µας εµπειρία και επαφή µε
τα προβλήµατα µιας διοργάνωσης αλλά και η µαγεία
αυτού που ζήσαµε και εισπράξαµε.

Το 2ο artfools video festival θα γίνει στη Λά-
ρισα, το πρώτο 10ήµερο του Μαρτίου 2010( σε ηµερο-
µηνία και ηµέρες που θα ανακοινωθούν έγκαιρα).

Το 2ο artfools video festival θα περιλαµβάνει
δυο τµήµατα.
Το µαθητικό τµήµα όπου γίνονται δεκτές ταινίες µικρού
µήκους από µαθητές, µεµονωµένα ή συλλογικά, κατά
τµήµατα ή και κατά σχολείο, και το νεανικό τµήµα όπου
γίνονται δεκτές ταινίες µικρού µήκους από νέους µέχρι
και 30 χρόνων. Μέγιστος χρόνος ταινίας : 20΄

Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής της ται-
νίας, µέχρι 30 Νοεµβρίου 2009
Πληροφορίες για τους όρους συµµετοχής και η αίτηση
συµµετοχής στο www.artfools.gr ( Blog artfools video
Festivall).

www.artfools.gr

Κάθε καλοκαίρι τα δηµοτικά
θέατρα πάσης της Ελλάδος µαζί µε τα
δυο µας Εθνικά θέατρα αποφασίζουν
και ανεβάζουν επί σκηνής αρχαίες τρα-
γωδίες και οι ελεύθεροι θίασοι κωµωδίες
του Αριστοφάνη.

Ο φίλος µας, ο κ. Τσίανος
µετά από απουσία ετών από την πα-
τρίδα του, την Λάρισα, επιστρέφοντας
στα πάτρια εδάφη, αποφάσισε να αρχί-
σει την συνεργασία του µε τηn τραγωδία
του Αισχύλου τις Χοηφόρες. Βεβαία,
στην επιλογή συντέλεσε και η πρωτα-
γωνίστρια του, η Λύδια Κονιόρδου, ανα-
κάλυψη του Τσιάνου προ ετών. Φυσικά,
ο Τσιάνος έχει µεγάλη πείρα στης τρα-
γωδίες, είναι εξάλλου και ο ανανεωτής
αυτής, αφού αυτός πρώτος κατήργησε
τις χλαµύδες κ.τ.λ. αρχαία ενδύµατα που
ξέρουµε από τα αγγεία που βρήκαν οι
αρχαιολόγοι. Ανανεωτής ο Τσιάνος σκέ-
φτηκε, για να φέρω πιο κοντά στον
κόσµο το αρχαίο θέατρο αντί για χλαµύ-
δες θα ντύσω τους ηρωές µου µε σύγ-
χρονα ρούχα και αυτό κάνει. Ειδικά ο
χώρος των γυναικών είναι κανονικές κα-
ραγκούνες, η δε Λύδια Κονιόρδου κάνει
διπλό ρόλο δηλαδή της Ηλέκτρας και της
Κλυταιµνήστρας.

Ο Ορέστης, για να λέµε τα
πράγµατα µε το ονοµά τους είναι ο φο-
νιάς της µάνας τους και του εραστή της
του Αιγίσθου, γιατί τι να έκανε δέκα χρό-
νια χωρίς άνδρα η Κλυταιµνήστρα, µια
που ο σύζυγος της βρισκόταν στην
Τροία και πολεµούσε για την ωραία
Ελένη. Καλά λοιπόν πέρασαν δέκα χρό-
νια αλλά ήρθε η ώρα και γύρισε ο σύζυ-

γος, όποτε λέει η Κλυταιµνήστρα στον
εραστή της “ ∆εν τον καθαρίζουµε και να
συνεχίσουµε τον ερωτά µας;”. Αυτό και
έγινε, τον έφαγαν τον βασιλιά Αγαµέ-
µνονα µέσα στο λουτρό. Η κόρη της Κλυ-
ταιµνήστρας, Ηλέκτρα, γνώστης όλης της
καταστάσεως φυσικά, κλαίει και οδύρε-
ται για τον θάνατο του πατέρα της. Ευ-
τυχώς που υπάρχει ο αδελφός της ο
Ορέστης, που βρίσκονταν στο εξωτερικό
τρόπον τινά και αφού επισκέφτηκε µα-
ντεία και µάντες, που τον ενηµέρωσαν
για τον φόνο του πατέρα του και ότι πρέ-
πει να πάρει εκδίκηση άσχετα αν πρέ-
πει να σκοτώσει και την µάνα του µαζί
µε τον εραστή της. Γυρίζει λοιπόν στην
πατρίδα τους, τις Μυκήνες, µαζί µε τον
φίλο του τον Πυλάδη παρέα. Βρίσκει την
αδελφή του στον τάφο του πατρός και
αφού τα κουβεντιάζουν του λέει και η
Ηλέκτρα ότι πρέπει να εκδικηθεί τον θά-
νατο του πατέρα τους. Και τούτο γίνεται

µέσα στα ανάκτορα των Μυκηνών, γιατί
ο Ορέστης σαν βασιλόπουλο γύριζε
ελευθέρα.

Πρώτα σκοτώνει τον Αίγισθο
τον οποίο βλέπει νεκρό η µάνα και τρέχει
να ζητήσει τον λόγο από τον γιο της που
σκότωσε των εραστή της, αλλά η µοίρα
της είναι να πάει στον άλλο κόσµο µε το
ίδιο ξίφος που σκότωσε τον εραστή της.
Για µια στιγµή δείλιασε ο Ορέστης αλλά
ο φίλος του ο Πυλάδης του θυµίζει τον
όρκο που έδωσε στους θεούς να εκδικη-
θεί τον θάνατο του Αγαµέµνονα. Μόνη
ελπίδα του Ορέστη είναι πια οι καθαρµοί
που θα γίνουν και θα διώξουν το µοία-
σµα της µητροκτονίας.

Η τραγωδία τελειώνει µε τα
πτώµατα των σκοτωµένων και τον χορό
των γυναικών µε την Ηλέκτρα να κλαίνε
απαρηγόρητα…

Μπαρµπής Βοζαλής

Θεσσαλικό Θέατρο – «Χοηφόρες του Αισχύλου»
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Η πρώτη του ποιητική συλλογή φέρει τον τίτλο ΤΡΑΚΤΕΡ και
δηµοσιεύεται το 1934. Ακολουθούν µε καταιγιστικό ρυθµό συλλογές
όπως ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ κ.α µέχρι την περίοδο της εθνικής αντίστασης η
οποία βρήκε τον µεγάλο µας ποιητή να µάχεται «υπέρ βωµών τε και
εστιών» . Κατά τη διάρκεια του εµφυλίου (αριστερός γαρ) εξορίζεται σε
Μακρόνησο, Άγιο Ευστράτιο κ.λ.π. απελευθερώνεται δε το 1952 µετά
από διεθνείς πιέσεις προσωπικοτήτων όπως ο Π. Νερούντα και ο Π.
Πικάσο. Η περίοδος της εξορίας του δεν τον επηρέασε-λογοτεχνικά του-
λάχιστον-καθώς συνέχισε απτόητος να γράφει.

Η αξία και το συγγραφικό ταλέντο του µεγάλου µας ποιητή
έχει ήδη αναγνωριστεί από τους σύγχρονούς του, µεταξύ αυτών και από
τον Κ. Παλαµά… Η επταετία της χούντας σηµαίνει καινούρια «εκπαι-
δευτικά ταξίδια» για τον Ρίτσο όπως στη Γυάρο και τη Λέρο. Κάποια
στιγµή το 1970 οι «πεφωτισµένοι» συνταγµατάρχες κατόπιν διεθνών
πιέσεων, άρουν τον κατ’ οίκον περιορισµό του αλλά για να του χορη-
γήσουν διαβατήριο του ζητούν να πάψει να επικρίνει το καθεστώς. Ο Ρί-
τσος αρνείται να υποκύψει στις πιέσεις και τιµωρείται µε εκ νέου κατ’
οίκον περιορισµό. Νέες αντιδράσεις, νέα άρση του περιορισµού του.
Είναι προφανές πως το αδούλωτο πνεύµα του δεν λογαριάζει απειλές…

Το παράδοξο είναι πως η επαίσχυντη επταετία είναι η δηµι-
ουργικότερη του ποιητή. Επιπλέον, αρχίζει και η διεθνής αναγνώριση
µε σειρά βραβεύσεων. Βέλγιο 1972, Βουλγαρία και Γαλλία 1975, Ιταλία

1976, βραβείο Λένιν για την ειρήνη 1977. Υπενθυµίζω πως το 1968
προτάθηκε για βραβείο Νόµπελ.

Το έργο του Ρίτσου επηρεάστηκε σε µεγάλο βαθµό από τις
πολιτικές αναταράξεις και ζυµώσεις που ήτανε έντονες στη µεγαλύτερη
διάρκεια της ζωής του. Παρόλα αυτά ο χαρακτηρισµός του ως πολιτι-
κού ποιητή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην πραγµατικότητα. Το ευρύ
κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τα έργα του και από τη µελοποί-
ησή τους από τους Χ. Λεοντή, Θ. Μικρούτσικο και κυρίως τον Μ. Θεο-
δωράκη, καθώς ο µεγάλος ποιητής µας έκανε τη χάρη να µας αφήσει να
τραγουδήσουµε στίχους από τα µεγάλα του έργα(µεταξύ αυτών τα ΕΠΙ-
ΤΑΦΙΟΣ και ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ-κατά τη ταπεινή µου γνώµη τα δυο συγκλο-
νιστικότερα-) απαντώντας µε τον καλύτερο τρόπο στο ψευδοδίλληµα: η
τέχνη για την τέχνη ή η τέχνη για τον άνθρωπο;

Το 1990 ο ποιητής µας πεθαίνει και ενταφιάζεται στη γενέ-
τειρά του τη Μονεµβασιά. Το πατρικό του σπίτι σώζεται ως σήµερα
λιτό, απέριττο και ταπεινό, µε µια προτοµή του ποιητή να ατενίζει το
απέραντο γαλάζιο. Τίποτα δε µαρτυρά πως εδώ ανατράφηκε ένας µε-
γάλος του πνεύµατος, ίσως γιατί καµιά προτοµή ή επιγραφή δεν µπο-
ρεί να περιγράψει τη φωτιά που άναψε κι ακόµη ανάβει στις καρδιές
αυτών που διαβάσανε έστω κι ένα από τα έργα του.

Μ. Σίµος

100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ Γ. ΡΙΤΣΟΥ

Η φετινή χρονιά ονοµά-
στηκε έτος Γ. Ρίτσου. Και τούτο
διότι πριν 100 χρόνια σε αυτά τα
χώµατα, συγκεκριµένα στη Μο-
νεµβασιά είδε το πρώτο φως ένα
από τα αξιότερα τέκνα του πολι-
τισµού µας, ο ποιητής του ΕΠΙ-
ΤΑΦΙΟΥ, της ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ, της
ΕΑΡΙΝΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ, της ΣΟ-
ΝΑΤΑΣ ΤΟΥ ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ και
τόσων άλλων, ο πολυγραφότα-
τος και προτεινόµενος για Νό-
µπελ το 1968 Γ. Ρίτσος.
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Εθνικό Θέατρο :

Ευρυπίδη, Άλκηστη
“ Νεκρή να την πεις
ή ζωντανή το ίδιο

είναι…”
Ο Ευρυπίδης το 438 π.χ. κερδίζει

στους δραµατικούς αγώνες το β’ βραβείο µε
την τετραλογία : Κρήσσαι, Αλκµέων ο δια Ψω-
φίδος Τήλεφος Άλκηστης, που είναι το αρχαι-
ότερο από τα σωζόµενα δράµατα. Είναι η
ιστορία της γυναίκας που δέχτηκε να πεθάνει
στη θέση του άντρα της και επανήλθε στην
ζωή από τον Ηρακλή. Ο Άδµητος, βασιλιάς
των Φερών, παντρεύεται την Άλκηστη, την
κόρη του βασιλιά της Ιωλκού Πελία. Ξεχνάει
όµως να προσφέρει τις απαιτούµενες τιµές
στην Άρτεµη, γι’ αυτό τη βραδιά του γάµου,
όταν άνοιξαν τον νυφικό θάλαµο, τον βρήκαν
γεµάτο φίδια. Ο Απόλλωνας εξευµενίζει την
Άρτεµη και πείθει τις Μοίρες ν’ αναβάλλουν το
θάνατο του, αν δεχτεί κάποιος άλλος να πάρει

την θέση του. Οι γονείς του αν και είναι ηλι-
κιωµένοι αρνούνται και η µόνη που δέχεται να
πεθάνει αντί γι’ αυτόν είναι η Άλκηστη.

Αυτή λοιπόν την τραγωδία επέλεξε
να παρουσιάσει φέτος το Εθνικό Θέατρο. Μια
πολύ καλή παράσταση µε τους διαλόγους
όπως είναι στο αρχαίο κείµενο µεταφρασµένο
µε άψογη µουσική επένδυση.

Η Άλκηστη συνειδητά επιλέγει να
πεθάνει στη θέση του άντρα της γιατί δεν µπο-
ρεί να φανταστεί τη ζωή της χωρίς αυτόν. Στο
αρχαίο Ελληνικό δράµα βεβαία δεν παριστά-
νονταν ποτέ µπροστά στους θεατές πράξεις
βίας, δολοφονίες ή αυτοκτονίες. Στους θεατές
το γεγονός ανήγγειλε ο άγγελος (=αγγελιοφό-
ρος), ο εξάγγελος ή κάποιο άλλο σχετικό πρό-
σωπο. Συνειδητά οι Αρχαίοι Έλληνες
απέφευγαν τις σκηνές βίας για να µην εθι-
στούν οι θεατές σ’ αυτές. Γιατί πίστευαν ότι
όταν κάποιος εθίζεται στην βία είναι πολύ εύ-
κολο να την αναπαράγει. Κάτι που δυστυχώς
δεν συµβαίνει στην σύγχρονη Ελληνική Τηλε-
όραση που βρίθει από σκηνές βίας. Αντίθετα ο
θάνατος της Άλκηστης παριστάνεται µπροστά
στους θεατές για να τονιστεί έτσι η αυτοθυσία

της και να συµπάσχουν πιο άµεσα και ουσια-
στικά µαζί της.

Ο Άδµητος µετά την κηδεία της συ-
νειδητοποιεί την µαταιότητα της δικής του
ύπαρξης, αφού έχει χάσει την ευτυχία και την
τιµή του. Η θυσία στράφηκε εναντίον εκείνου
που την δέχτηκε. Ο χορός προσπαθεί µε τον
παρηγορήσει υπενθυµίζοντας του ότι µε το
θρήνο ποτέ κανένας νεκρός δεν γύρισε πίσω.
Τον συµβουλεύει επίσης να έχει µέτρο στο
πένθος του και στην οδύνη του ( το µέτρο των
Αρχαίων Ελλήνων πάντα και παντού…). Τότε
φτάνει στο παλάτι ο Ηρακλής, τον όποιο ο Άδ-
µητος φιλοξενεί όπως αρµόζει µε όλες τις τιµές,
παρά το βαρύ πένθος του. Σαν αντάλλαγµα ο
Ηρακλής επαναφέρει στην ζωή την Άλκηστη.
Έχει όµως όντως η τραγωδία αίσιο τέλος; Η
παράσταση του Εθνικού Θεάτρου “κλείνει” µε
τον Άδµητο να προσπαθεί να αγκαλιάσει µια
άλαλη Άλκηστη…

Μια πολύ καλή παρά-
σταση που αξίζει να δείτε.!

Τζαµπούρα Χαρά

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΡΟ∆ΟΥ
Βραβεύουµε την ταινία Εµπορευόµενοι το Μέλλον “Trading the Future” by b.h. Yael (Καναδά) γιατί δείχνει την αντίθεση ανάµεσα σε δύο πι-
θανούς κόσµους. Από τη µια µεριά, αποκαλυπτικές, θρησκευτικές θεωρίες για το αναπόφευκτο τέλος του κόσµου, που προωθούν τη µοιρολατρία
και την αδράνεια, από την άλλη, η πεποίθηση ότι τίποτε δεν έχει χαθεί για τον πλανήτη και τους ανθρώπους, αρκεί να υπάρξει συνειδητοποίηση,
πίστη και αγώνας για να αλλάξει ο κόσµος.
Βραβεύουµε επίσης την ταινία “Pachamama” by Toshifumi Matsusita (Ιαπωνία), για τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατεύεται τις σχέσεις που
αναπτύσσονται ανάµεσα στα µέλη µιας αποµονωµένης κοινότητας και τις αξίες που διέπουν αυτές τις σχέσεις. Πρόκειται για ένα έργο άρτιο ει-
καστικά και µε ένα ξεκάθαρο οικολογικό µήνυµα.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
RAW, The Netherlands, Annoelek Sollart
Επειδή ο σκηνοθέτης κατάφερε να τονίσει µε ευαισθησία τον κόσµο ενός πολύ ιδιαίτερου παιδιού και να δώσει αφορµή µέσα από την ταινία
του για διάλογο πάνω σε σηµαντικά κοινωνικά θέµατα.

∆ΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
THE BIG ASK, Belgium, Nic Baltazaar
∆ιότι κατάφερε να µεταδώσει µε δύναµη την επικείµενη καταστροφή του περιβάλλοντος και να ενθαρρύνει τον κόσµο να πάρει θέση.

http://www.ecofilms.gr

Στο έντυπο του cineπαρµένου αναφέρουµε ορισµένα από τα βραβεία του ecofilms της Ρόδου. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το site του
φεστιβάλ που είναι ζωντανό όλο το χρόνο.

Θα θέλαµε να βλέπαµε κάποιες ταινίες του φεστιβάλ και στην πόλη µας.
Ελπίζουµε οι προσπάθειες που γίνονται για αυτό το σκοπό να έχουν αποτέλεσµα.

cineπαρµένος
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Ο αλχηµιστής του
διαφορετικού –

Λεωνίδας Χρηστάκης
Ήταν ένας παράξενος φίλος που άφησε

την σφραγίδα του στην eλληνική κουλτούρα. Τον
γνώρισα φοιτητής στις πρωινές προβολές στο
ΑΣΤΥ των Αθηνών που η Αγλαΐα Μητροπούλου
τότε µας µάθαινε τι εστί καλός κινηµατογράφος.
Πέθανε η Αγλαΐα, πέθανε και ο φίλος Χρηστάκης
πλήρες ηµέρων (81 ήµερων). Ο Χρηστάκης, όπως
µάθαινα τις σπάνιες φορές που τον συναντούσα
στην Αθήνα, άλλαξε καµιά εικοσαριά επαγγέλµα-
τα στην ζωή του. Τότε ήταν ζωγράφος της σχολής
Kαλών Tεχνών και µάλιστα έκανε και µια έκθεση
στην φοιτητική µας λέσχη στην οδό Ιπποκράτους.
Στους πίνακες του ήταν και ένας αρκετός µεγάλος
2 µέτρα επί 1 και η τιµή του φυσικά ήταν ακριβή.
Τον πούλησε ας πούµε 1000 δραχµές, εγώ είχα
κατοστάρικο στην τσέπη και έτσι στα αστεία του
λέω “Λεωνίδα θα σου δώσω εκατό δραχµές, µου
τον δίνεις; … εντάξει µου λέει, φέρε ένα πριόνι να
σου κόψω ένα κοµµάτι…”. Αργότερα παράτησε
την ζωγραφική και εξέδιδε το αναρχικό περιοδικό
Ι∆ΕΟ∆ΡΟΜΙΟ το οποίο αγόραζα όταν πήγαινα
στην Αθήνα το οποίο πουλιόταν µόνο στην πλα-
τεία Κάνιγγος.

Παραβατικός από φύση και ιδεολογία δή-
λωνε ότι τον συγκινούσαν οι ληστές οι πόρνες και
οι αλήτες. Καλός αναρχικός, πάντα συγγραφέας, δού-
λεψε και ως δηµοσιογράφος σε εφηµερίδες, αλλά µα-
νία είχε µε τα αναρχικά περιοδικά Κούρος Παντερ-
µα και το Ι∆ΕΟ∆ΡΟΜΙΟ που ανέφερα παραπάνω.
Επηρέασε τις νεότερες γενιές που αναζητούσαν
κάτι το διαφορετικό αλλά και το εναλλακτικό.

Ο Χρηστάκης γεννήθηκε στην Θεσσαλο-
νίκη το 1928. Σπούδασε στην παιδαγωγική ακαδη-
µία και στην σχολή καλών τεχνών και σε ωδείο την
µουσική γιατί έπαιζε καλό βιολί. Στην κατοχή ήταν
Επονίτης ενώ δεν γλύτωσε την εξορία όταν ήρθε η
Χούντα. Στο αστυνοµικό τµήµα που τον πήγαν
πρώτα τον ρωτάει ο ∆ιοικητής “αν είναι κοµµουνι-
στής” και αυτός απαντά ότι “είναι αναρχικός, που ση-
µαίνει έλλειψη αρχής υποστηρίζω λέει ένα κράτος
χωρίς κεντρική διοίκηση και να δείτε λέει ο κόσµος
τi ωραία θα ζούσε”. “Άρα του λέει ο ∆ιοικητής εί-
σαι κοµµουνιστής χωρίς να το ξέρεις, για αυτό κά-
τσε λίγο µέσα για να µπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τις
ιδέες σου”.

Όταν πια βγήκε πάλι στην Αθήνα, έκανε
τροµερή κριτική στους λογοτέχνες µας που δεν µπό-
ρεσαν να καταλάβουν το χαµένο και προδοµένο παι-
γνίδι της δεξιάς που µας κυβερνά και των διεθνών
συµφωνιών. Η προσωπική ήττα του καθένα στάθη-
κε σαν αρχή έκφρασης. Σε ένα από τα γραπτά του
λέει για τον σκηνοθέτη τον αριστερό, τον Θ. Αγγε-
λόπουλο που βρέθηκε στην ανάγκη και πήρε λεφτά
από Αµερικάνους. Μετάνιωσε όµως µετά και έλεγε
ότι “ήταν ένας λάθος που πήρε λεφτά από την χο-
ρηγία Φορντ αλλά δυστυχώς δεν µπορώ να τα επι-
στρέψω γιατί είχα την οικογένεια και τα παιδιά µου”.

Ταύτα, λοιπόν, έλεγε στα γραπτά του ο αεί-
µνηστος φίλος Λεωνίδας Χρηστάκης. Όσοι τον
γνώρισαν θα τον θυµούνται για πάντα…

Μπαρµπής Βοζαλής

∆ιακοπές µε οικογένεια
Είναι µια περίο-

δος της ζωής που την περ-
νάνε πολλά παιδιά και την
θυµούνται για πάντα κάθε
καλοκαίρι. Είναι από τις πιο
ανέµελες διακοπές που τί-
ποτα δεν σε απασχολεί και
κανείς δεν έχει να περιµένει
από εσένα. Μπροστά έχεις
µόνο διακοπές και νέους
προορισµούς να επισκε-
φτείς. Σε αυτές τις διακοπές το µόνο που κάνεις είναι να απολαµβάνεις. ∆εν
χρειάζεται να σκέφτεσαι για το που, πώς, γιατί, πότε, πόσα… Μπορεί να µην
είναι αυτοδιαχειριζόµενες διακοπές αλλά έχεις την σιγουριά πως οι γονείς
σου θα σου προσφέρουν ότι καλύτερο µπορούν για τον δεδοµένο χωροχρόνο.
Το µόνο που κάνεις είναι να χαίρεσαι και να παίζεις µε τα αδέλφια σου και
τη θάλασσα όλη µέρα.

Με τους γονείς και τα αδέλφια µου ήµασταν τυχεροί που κάναµε το
γύρο σχεδόν όλης της χώρας. Και που δεν ταξιδέψαµε µε το κόκκινο kadet !
Από Καβάλα – Θάσο και Κύµη – Σκύρο µέχρι Ωροπό και Γαλαξίδι και το γύρο
της Πελοποννήσου … Από Κέρκυρα και Πάργα και Λευκάδα µέχρι Καλλιθέα
Χαλκιδικής και Ασπροβάλτα και Κάρυστο Εύβοιας … Από Πάτρα και Επί-
δαυρο µέχρι Πήλιο και Βέροια –Νάουσα και πάλι Χαλκιδική… Σε όλους αυ-
τούς τους προορισµούς φτάσαµε περισσότερες από µία φορά στις δύο
πρώτες δεκαετίες της ζωής µου και πηγαίναµε είτε µόνοι µας είτε µε οικογε-
νειακούς φίλους. Οι εµπειρίες ήταν αξέχαστες και πάντα οι συζητήσεις ήταν
µεγάλες, γεµάτες γνώση και παιδεία. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα !

∆ιακοπές µε φίλους
Οι παρέες του

χειµώνα πάνε διακοπές το
καλοκαίρι. Και όταν οι πα-
ρέες είναι σταθερές για αρ-
κετό καιρό βλέπεις και
θυµάσαι καθαρά πώς από
παιδί έγινες έφηβος. Κι αν
δεν το θυµάσαι, µπορούν οι
φίλοι σου να σου θυµίσουν
τι έλεγες τότε και τι λες
τώρα. Η ιδιοµορφία των
διακοπών µε φίλους στην
εφηβεία είναι ότι τους βλέ-
πεις για ολόκληρες µέρες
και µέσα από την ολοήµερη
παρέα καταλαβαίνεις και
γνωρίζεις τους φίλους σου
αλλά κυρίως τον εαυτό σου
µέσα από τους φίλους σου.
Ειδικά όταν είσαι έφηβος
και αναζητάς την διαφορετι-
κότητα στην προσωπικότητά σου, οι καλοκαιρινές διακοπές µε φίλους είναι
ιδανικές.

Εγώ κατάφερα µε φίλους να πάω Νεστόριο, Σαντορίνη, Πάρο,
Νάξο, Ίο, Κω. Πάντα camping και πάντα αναζητώντας τον εαυτό µου, τις
αντοχές µου και πολλές φορές τους φίλους µου … Καλοκαιρινές διακοπές για
πάντα !

∆ιακοπές ως φοιτητής
Οι φοιτητικές παρέες είναι πολλές και διαφορετικές. Όµως, οι δια-

κοπές όταν είσαι φοιτητής έχουν κοινό παρονοµαστή το πανεπιστήµιο, τις
εξεταστικές, τη διαµονή στην πόλη της Θεσσαλονίκης και το σύντοµο παρελ-
θόν και µέλλον από αυτό που λένε φοιτητική ζωή (το περιεχόµενο που

Ταξιδεύοντας µακριά από Λάρισα -
Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα !

�
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βάζει ο καθένας ποικίλει). Όλα ξεκινάν µε το τέλος της εξεταστικής
του Ιουνίου και τελειώνουν µε την αρχή για το διάβασµα της εξετα-

στικής του Σεπτεµβρίου.
Με ορµητήριο τη Θεσσαλονίκη και µε φοιτητικές παρέες από

όλες τις σχολές του πανεπιστηµίου είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω για
διακοπές σε Καβάλα, Καστοριά, λίµνη Κερκίνης, Αµµολιανή, Σέρρες,
Πυργαδίκια, Ασπροβάλτα, Λέρο, Ταξιάρχη Χαλκιδικής, Χιλιοµόδι Κο-
ρινθίας, Λουτράκι, Βλάστη, Καταράκτης Ιωαννίνων, Πύλη Τρικάλων,
Πάρο, Τήνο, Χίο, Σάµο, Λευκάδα … Και επειδή οι φοιτητικές µου πα-
ρέες είχαν έντονο το πολιτικό στοιχείο µέσα τους, οι διακοπές ήταν γε-
µάτες µε ατέλειωτες συζητήσεις (µε επιχειρήµατα και κόντρες) που
συνοδεύονταν µε φαγητό σε ταβέρνες ή καφενεία και άφθονο κρασί.
Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα !

∆ιακοπές σε πολιτικά camping
Τέτοιου είδους διακοπές είναι ξεχωριστές. Όταν ξέρεις πως

στις διακοπές σου θέλεις να βρεις άφθονο χρόνο για διάβασµα πολι-
τικών βιβλίων και να εντρυφήσεις σε πολιτική της αρεσκείας σου µε
συντρόφους και συντρόφισσες, τότε πας σε camping µε πολιτικό πε-
ριεχόµενο, ως απόλυτη επιλογή. Αν µάλιστα το camping είναι διεθνι-
στικό και η πολιτικοποίηση έντονη, το κέρδος είναι πολλαπλάσιο. Από
τέτοιες διακοπές βγαίνεις άλλος άνθρωπος.

Είχα την ευκαιρία ως φοιτητής και µετά να πάω σε πολιτικά
camping σε Σύρο, Πάρο, Σάµο και Λευκάδα. Απόλαυσα για καιρό την
ελευθερία ενός οργανωµένου camping και την δυνατότητα να διαβάσω
πολιτικά βιβλία που πάντα ήθελα αλλά το χειµώνα δεν προλάβαινα.
Και µάλιστα να τα διαβάσω κάτω από δέντρα και να αναλύω πολιτικές
και κινηµατικές δράσεις µε συντρόφους που έχουν την ίδιες ανησυχίες
σε πολιτικό επίπεδο. Και κάθε βράδυ να έχει πάρτυ και µουσική στην
παραλία µε φωτιά. Σε κάποιες περιπτώσεις µετά τα πολιτικά camping
συνέχισα τις διακοπές µου σε αυτά τα νησιά µε παρέες που βρήκα εκεί.
Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα !

∆ιακοπές µε διάφορες αφορµές
Σε όλη τη διάρκεια του έτους και µε διάφορες αφορµές κατα-

φέρνει κανείς να ταξιδέψει µακριά από την εστία του και να χαρίσει
στον εαυτό του σύντοµες διακοπές ή στιγµές ανάπαυσης από την κα-
θηµερινότητα.

Με αφορµή την ενασχόλησή µου µε την κινηµατογραφική
λέσχη είχα την ευκαιρία µε τον Μπαρµπή να πάω σε Καλαµάτα και
Λήµνο για τα συνέδρια των λεσχών. Μοναδικές εµπειρίες … και µε
οδηγό τον Μπαρµπή. Αξέχαστες στιγµές πολιτισµού, κουλτούρας και
γνωριµιών µε τον κόσµο των κινηµατογραφικών λεσχών.

Στα πλαίσια της δουλειάς µου είχα την ευκαιρία να γνωρίσω
κάπως την Τρίπολη, την Ελευσίνα και για αρκετό καιρό την Αθήνα
όπως και τη Σκόπελο, τη Σκιάθο, την Αλόννησο.

∆ιακοπές σήµερα
Αλλά τα τελευταία χρόνια και φέτος οι διακοπές έχουν άλλη,

µοναδική οµορφιά. Πρώτον γιατί έχω καταφέρει να πάµε µε τη γυναίκα
µου σε Αµοργό, Κουφονήσια, Πάρο, Φλώρινα, Σκιάθο, Αλόννησο, Καλ-
λιθέα Χαλκιδικής, Θήβα, Κατερίνη, Λίµνη Ευβοίας, ∆ελφούς, Αιδηψό,
Ξάνθη, Σέρρες, Αριδαία, Παρίσι και δεύτερον γιατί φέτος δεν πήγαµε
πουθενά εφόσον κάνουµε διακοπές στο σπίτι µε την κόρη µας. Άλλες
διακοπές αυτές ….

Θεόφιλος

�

Αποσκευές, επισκευές…συνειρµοί παράξενοι.
Ο άγνωστος, απρόσµενος επισκέπτης
πλανιέται στα συντρίµµια της µαταιωµένης συνάντη-
σης.
Από την αίθουσα αναµονής και το check-in των αφί-
ξεων, στα απολεσθέντα.
Βίαιο, πρωτόγνωρο κι αθέλητο ταξίδι στη γη της επαγ-
γελίας, τον αποκαλούµενο προορισµό.
Κι αν δεν τον βρεις; Αν δεν είσαι για εκεί;
Οι υποθέσεις και τα ερωτηµατικά θέλουν να γίνουν
αµείλικτα,
να µεταµορφωθούν σε Ερινύες και χαιρέκακα να σε
καταδιώκουν.
Ο Σίσυφος είναι όµως παρελθόν και οίκτο µην αποζη-
τάς για δεν σου πρέπει.
Σε ξέρω πιο καλά και από µένα, κι ας µου κρύβεσαι.
Σαν φοίνικας θα αναγεννηθείς από τις στάχτες τις αυ-
τοπυρπόλησής σου και θα ‘ρθεις πάλι λυτρωµένος να
µας σώσεις.

«αγνώστου πατρός»

Ταινίες από τη Σερβία
και την Ελλάδα σάρωσαν στις
20/8, τα σηµαντικότερα βραβεία
του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
του Σαράγεβο. Το βραβείο Κα-
λύτερης Ταινίας έλαβε η ταινία
του Σέρβου σκηνοθέτη Βλάντι-
µιρ Πέρισιτς “Κοινοί Άνθρω-
ποι“ (Common People), ενώ η
ταινία “Κυνόδοντας“ του Γιώρ-
γου Λάνθιµου έλαβε το ειδικό
βραβείο της επιτροπής του φε-
στιβάλ. Αίσθηση προκάλεσαν
και οι πρωταγωνίστριες του
“Κυνόδοντα”, Αγγελική Πα-
πούλια και Μαίρη Τσώνη, οι
οποίες µοιράστηκαν το βρα-
βείο Καλύτερης Ηθοποιού για
τους ρόλους τους στην ταινία
αυτή.

Στο επίσηµο διαγωνι-

στικό τµήµα του φεστιβάλ µε-
τείχαν δέκα ταινίες από την
Κροατία, τη Βουλγαρία, τη Σερ-
βία, τη Ρουµανία, την Τουρκία,
την Ελλάδα, την Ουγγαρία και
τη Σλοβενία.

Το φεστιβάλ έκλεισε
µε την προβολή του “Παλαι-
στή“, µε τον αστέρα του Χόλι-
γουντ Μίκι Ρουρκ, ο οποίος
ήταν επίτιµος προσκεκληµένος
του Σαράγεβο, όπως και ο
αστέρας της σειράς X-Files Γκί-
λιαν Άντερσον.

Κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ προβλήθηκαν συνο-
λικά 232 ταινίες -οι 71 από
αυτές µεγάλου µήκους- από 53
χώρες.

http://www.ert.gr/cinema/
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Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
είχα δεν είχα, πάλι εδώ... Να βλέπω στους
γύρω µου να ξεθωριάζει το καλοκαιρινό χρώµα
που µε κόπο απέκτησαν απλωµένοι σαν λια-
στές ντοµάτες σε βράχια και παράλια απαντα-
χού της επικράτειας. Να βλέπω να θαµπώνει
το καλοκαιρινό φως στα µάτια τους και να δίνει
τη θέση του στη κατήφεια του επερχόµενου χει-
µώνα…

Απέφυγα και φέτος να δεχτώ τις
ευχές για καλό χειµώνα και να κρατήσω µέσα
µου τη χρωµατική αρµονία της φύσης την ώρα
που ο ήλιος έγερνε πίσω απ’ το βουνό στο Κα-
λαµάκι της Ζακύνθου ενώ άφηνα για πολλο-

στή φορά τη θάλασσα να µε κάνει δικό της.
Ποτέ δεν κατάλαβα τι είναι ο Σε-

πτέµβριος. Το τέλος του καλοκαιριού ή η αρχή
του φθινοπώρου; Ούτε γιατί (τουλάχιστον στα
µάτια µου) οι άνθρωποι µοιάζουν σκυθρωποί
µόλις επιστρέφω στην ωµή πραγµατικότητα.
Νοµίζω πως το καλοκαίρι ο χρόνος κυλά δια-
φορετικά, δεν µας καταδυναστεύει, σαν να
αδιαφορεί για τις µίζερες υπάρξεις µας και
απλά µας προκαλεί να τον προλάβουµε για να
γεµίσουµε εικόνες και µυρωδιές που θα µας
λείψουν το χειµώνα. Ώρες ώρες µακαρίζω τις
αρκούδες που πέφτουν σε χειµερία νάρκη και
αποφεύγουν τη φθορά που νοµοτελειακά ακο-
λουθεί το καλοκαίρι.

Εντάξει, ξέρω διψάς για ενηµέρωση,
αν και τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις…
Είχαµε όµως πρωτοφανή πράγµατα εφέτος!
Κάηκε άλλος ένας πνεύµονας πρασίνου στην
Αττική(πόσους έχει άραγε;) και έφταιγαν
τα…πεύκα!!! Όσοι δε αυθαιρέτως έχτισαν στα
δάση (αλλά νοµίµως έχουνε ρεύµα, νερό, δρό-
µους κ.λ.π.) δεν θα αποζηµιωθούν! Το παρή-
γορο είναι ότι οι πολιτικοί µας έβαλαν µυαλό
από τα πρωτοφανή γεγονότα και συµφώνησαν

πως πρέπει να παρθούν µέτρα και όπου ήταν
δάσος, να ξαναγίνει δάσος. Το καλό µε τις
πυρκαγιές ήτανε πως εξαφανίστηκε η νέα
γρίπη, οπότε µπορούµε ελεύθερα να βήχουµε
και να φτερνιζόµαστε, δεν είναι πια θανατη-
φόρος. Μας προτρέπουν βέβαια (για το καλό
της φαρµακοβιοµηχανίας) να εµβολιαστούµε
µε ένα εµβόλιο αµφίβολης αποτελεσµατικότη-
τας και αγνώστων παρενεργειών, αλλά αν δεν
θυσιαστούνε µερικοί, πως θα προχωρήσει η
επιστήµη; Εξάλλου, δεν θα αναγράφει στη συ-
σκευασία το πασίγνωστο «not animal tested»,
οπότε, ας το κάνουµε χωρίς τύψεις!

Αρκετά σε ζάλισα και δεν είχα
τέτοια πρόθεση. Πήγαινες γυρεύοντας όµως.
Για να ζηλέψεις, θα σε αφήσω να φαντάζεσαι
τη µαγεία της στιγµής που η πλάση ακόµη κοι-
µάται και εµένα µε τύλιγε η δροσερή πρωινή
αύρα στο Τσιλιβή καθώς ο ήλιος έβαφε µε
έντονο πορτοκαλί τον ουρανό καθώς αγουρο-
ξυπνηµένος κι αυτός σιγά-σιγά ανέτελλε.

Καληνύχτα και όνειρα(θερινής νυ-
χτός)γλυκά..

Μ. Σίµος

« Τ Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ν Ο Σ Τ Ρ Ε Λ Ο Υ »

Για να υπάρξει σενάριο πρέπει να υπάρχει και η
ιδέα. Οποιαδήποτε ιδέα. Το επόµενο βήµα είναι να κάνουµε
µία περίληψη την ιδέα µας και να φτιάξουµε ένα χαρα-
κτήρα και µία σύγκρουση. Ο χαρακτήρας δεν πρέπει
απαραιτήτως να είναι ένας. Μπορούµε να βάλουµε πάρα
πολλούς. Αρκεί να δώσουµε σε κάποιους πρώτους ρόλους,
δεύτερους, τρίτους και σε κάποιους να δώσουµε το ρόλο
του κοµπάρσου. Επόµενο βήµα είναι να καταγράψουµε τον
χαρακτήρα. Π.χ. σκληρός και κατά βάθος ευαίσθητος, πα-
ντρεµένος, τι δουλεία κάνει, κ. α. Πρέπει να δώσουµε σε
όλους τους χαρακτήρες κάποια χαρακτηριστικά και όταν
γίνει αυτό πρέπει να έχουµε και µια πλούσια δράση για να
συνεχίσουµε.

Αφού ξεκαθαρίσουµε µε τα πρόσωπα και βρούµε
τη δράση θα δούµε πως θα πρέπει να δώσουµε χώρο για
να κινηθούνε οι χαρακτήρες και κάποιο χρόνο για να δρά-
σουνε. Για να γίνει όλο αυτό σενάριο θα πρέπει να έχουµε
υπόψη και το χωροχρόνο µέσα στον οποίο τοποθετείται η
δράση να απαντήσουµε σε έξι ερωτήµατα: Που (έγινε),
Πότε (έγινε), Ποιος (το έκανε), Γιατί (το έκανε), Τι
(έκανε), Πώς (το έκανε). Η λειτουργικότητα των ερωτηµά-
των χωρίζονται σε τρεις ενότητες. Που και Πότε (χωρο-
χρόνος/περιβάλλον), Ποιος και Γιατί
(ήρωας/χαρακτήρας ήρωα), Τι και Πως (µύθος/δράση).

Η αφήγηση του σεναρίου πρέπει να έχει σκηνή και
σεκάνς. Η σκηνή είναι το ελάχιστο τµήµα της δράσης του
σεναρίου όπου υπάρχει η λειτουργική ενότητα του χώρου
και του χρόνου. Κάθε σκηνή αριθµείται κατά αύξοντα
αριθµό και πρέπει να είναι σύντοµη και περιεκτική. Επίσης
πρέπει να γράφουµε αν η σκηνή είναι ηµερήσια ή νυχτε-
ρινή και αν είναι εσωτερική ή εξωτερική. Σκηνές που ανα-

φέρονται σε παρελθόν έξω από τη χρονική αφηγηµατική
ενότητα που εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια της δράσης
ονοµάζονται Flash back. Η σεκάνς είναι µία µεγαλύτερη
ενότητα που περιλαµβάνει ένα σύνολο συνεχόµενων σκη-
νών που έχουν ενότητα δράσης..

Τα είδη του κινηµατογράφου χωρίζονται σε τρεις
κόσµους. Τον ρεαλιστικό, τον θαυµαστό και τον φαντα-
στικό. Σε αυτά τα είδη υπάρχουνε και υποκατηγορίες. Στον
ρεαλιστικό κινηµατογράφο ανήκει το δράµα, η περιπέ-
τεια, το έπος, η κωµωδία, η κοµεντί, η φάρσα, το µελό το µι-
ούζικαλ. Στον φανταστικό κινηµατογράφο ανήκουν τα
επιστηµονικής φαντασίας και στον θαυµαστό ανήκουν τα
κόµικς.

Εάν όλα αυτά τα λάβουµε υπόψη µας τότε η ιστο-
ρία που είχαµε δηµιουργήσει στο µυαλό µας γίνεται σιγά–
σιγά σενάριο. ΠΡΟΣΟΧΗ όµως για να γίνει ένα σενάριο θα
πρέπει να υπάρχει αυτό που λέµε δράση – αντίδραση. Αν
δεν υπάρχει η δράση δεν υπάρχει η αντίδραση και έτσι
έχουµε ένα flat σενάριο το οποίο κουράζει.

Είναι µια καλή αρχή για να ξεκινήσουµε να γρά-
φουµε µικρές ιστορίες και να τις δώσουµε κίνηση. Σκέφτηκα
πως θα µπορούσα να βοηθούσα και εγώ για να γράψετε
ένα καλό σενάριο και να το κάνουµε κάτι σαν διδασκαλία.
Εάν χρειαστείτε βοήθεια µπορείτε να γράψετε στο mail µου
και εγώ να σας δώσω απαντήσεις.

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α
Αναστογιάννης Αριστείδης

(Σκηνοθέτης)
e-mail___Ar.anast@yahoo.gr

Μαθήµατα Σεναρίου
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Φιλµογραφία
Αλέξανδρος και Αϊσέ (2001)
Θηλυκη Εταιρια (1999)Σταµάτα
Φοβου τους Ελληνες (1999)Γιαγιά Μαρία
Παταγονία (1998)
Χαµένες νύχτες (1997)
Προς την Ελευθερια (1996)
∆ονουσα (1992)
Ο γιος µου ο Στέφανος (1975) .... Ζωή
Αναζήτησις (1972) .... Νατάσσα
Η Αµαρτια της Οµορφιας (1972)Βλαστού
Πιο Τρελλοι και απ` τους Τρελλους (1972)
Φρενίτις (1971) ... Ρέα
Μια τρελη τρελη Σαρανταρα (1970) Αιµιλία
Σαλβερή-Καρακονταξή
Η ∆ικη ενος Αθωου (1969)
Η Κραυγη µιας Αθωας (1969)Λέλα Παπα-
δήµα
Κυνηγηµενη Προσφυγοπουλα (1969)
Ξυπνα Βασιλη (1969)Κυρία Φαρλάκου
Φιλησε µε πριν φυγεις για παντα (1969)
Ας µε κρινουν οι Γυναικες (1968)
Καπεταν Φαντης Μπαστουνι (1968)Βασιλική
Γιαµαλή
Ολγα Αγαπη µου (1968)Έλενα Παναγιωτίδου

Πολυ αργα για ∆ακρυα (1968)Κατακουζηνού
∆ακρυα Οργης (1967)Μητέρα Μάνου
Η Αχαριστη (1966)
Κοινωνια Ωρα µηδεν (1966)
Μαζι σου για παντα (1966)
Στεφανία (1966)∆ιευθύντρια φυλακών
Χαµένη Ευτυχία (1966)
Αγγελοι χωρίς Φτερά (1965)
Η δε Γυνη να φοβήται τον Ανδρα
(1965)Αγλαία Παπαµήτρου
Ιστορία µιας Ζωής (1965)Ελένη Παπαδήµα
Ο Μετανάστης (1965)
∆ύσκολοι δρόµοι (1965)Μητέρα Αντρίκου
Ενας µεγαλος Ερωτας (1964)Αθηνά
Ο Τριτος ∆ρόµος (1963)
Φαίδρα (1962)
Το Κλωτσοσκούφι (1960) Ουρανία Βένγκελη
Ερόικα (1960)
Το Μεγάλο Κόλπο (1960)
∆ιακοπές στην Αιγινα (1958)....Τιτίνα
Καταδικασµενη κι απ` το παιδι της (1955)
Στελλα (1955)....Αδελφή του Αλέκου
Κυριακατικο Ξυπνηµα (1954)....Λίζα Καρα-
γιάννη

Tηλεόραση
Ο σπαγκοραµµένος
Ταβέρνα
Ο χήρος, η χήρα και τα χειρότερα (ANT1,
1991-93)
Γίγας µοτέλ (Mega Channel, 1993-94)
Ανίσχυρα ψεύδη (ΕΤ1, 1999-2000)
Παππούδες εν δράσει (ΕΤ-1, 2000-01)
Για µια γυναίκα και ένα αυτοκίνητο (ANT1,
2001-02)

http://www.cine.gr/

Την Τασσώ Καβαδία την θυµήθηκα
λόγω µιας γειτόνισσάς µου, η συµπεριφορά
της οποία είναι ίδια και χειρότερη µε τους ρό-
λους της εκπληκτικής µας ηθοποιού. Βέβαια, η
γειτόνισσά µου δεν έχει ταλέντο ηθοποιού
αλλά απλά είναι µια ατάλαντη, κακή και δύ-
στροπη γειτόνισσα. Και σκεφτόµουν τους τε-
λευταίους µήνες … βρε τι µου θυµίζει , τι µου
θυµίζει !

Θεόφιλος

Τασσώ Καβαδία
Η Τασσώ Καβαδία γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1921 στην Πάτρα. Σπούδασε πιάνο στην

Αθήνα,ζωγραφικήκαιδιακόσµησηστοΠαρίσι,σκηνογραφίακαιενδυµατολογίακοντάστοΓιάννηΤσα-
ρούχηκαιυποκριτικήστη∆ραµατικήΣχολήτουΘεάτρουΤέχνηςκοντάστονΚάρολοΚουν.Απότο1954
ως το 1967 εργάστηκε στο ραδιόφωνο ως δηµιουργός και εκτελέστρια. Από το 1955 ως το 1969 εργά-
στηκε σε εφηµερίδες και περιοδικά ως συντάκτρια του ελεύθερου και καλλιτεχνικού ρεπορτάζ. Επίσης,
ασχολήθηκε µε λογοτεχνικές και άλλες µεταφράσεις. Έχει συµµετάσχει από το 1954 σε ελληνικές και
ξένεςπαραστάσειςκαιέργαστοθέατροκαιτονκινηµατογράφο,ενώέχειεµφανιστείκαιστηντηλεόραση.
Χαρακτηρίζεταισυνήθωςωςη“κακιά”τουελληνικούκινηµατογράφου,καθώςλόγωτου“βλοσυρού”πα-
ρουσιαστικού της ερµήνευε “αυστηρούς” ρόλους, όπως της κακιάς γειτόνισσας, αδελφής κ.λπ. Στο θέα-
τροέπαιξερόλουςπουκάλυπτανσχεδόνόλητηνγκάµατουρεπερτορίου,εκτόςαπόαρχαίατραγωδία.7

ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ
Το ίδιο κράτος που δεν ξέρει «που παν τα τέσσερα» σε όλα τα επίπεδα,

θέλει να µας πείσει ότι ο νόµος της τσιγαροαπαγόρευσης είναι άξιος σεβασµού.
Εγώ δηλώνω αντικαπνιστής από τότε που θυµάµαι τον εαυτό µου και επι-

πλέον δηλώνω ότι αυτό το κράτος πάντα σκέφτονταν εισπρακτικά όταν νοµοθε-
τούσε, από τότε που το θυµάµαι.

Το πρώτο που θα πρέπει να κάνουν για τη υγεία µας (για την οποία κό-
πτονται) είναι να επιστρέψουν τα κλεµµένα και τα χρέη στα ταµεία των εργαζοµέ-
νων και να κάνουν το Ε.Σ.Υ. έτσι όπως πρέπει να είναι.

Επιπλέον, για το τσιγάρο αρκεί να εφαρµόσουν µια απλή νοµοθεσία για
την ποιότητα του αέρα σε όλους τους κλειστούς δηµόσιους χώρους, χωρίς απαγο-
ρεύσεις. Υπάρχουν πολλές ευρεσιτεχνίες πλέον για να µην υπάρχει καπνός στον
αέρα ακόµα και ενός τεκέ. Αλλά τι τους νοιάζει ; ∆εν θα εισπράξουν τίποτα από
έναν επαγγελµατία εστιάτορα που έχει εγκαταστήσει ειδικά καπνοδεσµευτικά δο-
χεία σε κάθε τραπέζι καπνιστών.

Θεόφιλος
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του ΠΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση: ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Το βιβλίο ήταν υποψήφιο για το βραβείο του περιοδικού ∆ΙΑΒΑΖΩ

Στο σχολείο του Άλκη ήρθε ένας καινούριος µαθητής που δεν κατάγεται από την Ελ-
λάδα. Λέγεται Ναβίντ και έφτασε εδώ µε τη µητέρα του, έπειτα από ένα µεγάλο και επικίνδυνο
ταξίδι. Τι ήρθε όµως να κάνει στην Ελλάδα και πού βρίσκεται ο µπαµπάς του; Σίγουρα δεν
ήρθε για διακοπές, γιατί, αν ήταν έτσι, δε θα γραφόταν στο σχολείο, θα πήγαινε στα νησιά.
Άλλωστε, δεν έχουν σχολεία στη χώρα του;

Και, καλά, το σχολείο δεν είναι και τόσο ωραίο πράγµα. ∆εν έχουν όµως όλα τα
άλλα ωραία που έχουµε κι εδώ, όπως τηλεόραση, µπάλα, µπαµπάδες, ίντερνετ, παγωτά;
Και, αν τα έχουν, γιατί έφυγε ο Ναβίντ;

Μέσα από τις σχολικές του εκθέσεις ο Άλκης θα προσπαθήσει να βρει απάντηση
σε όλα αυτά τα ερωτήµατα και θα ανακαλύψει ότι η χώρα του φίλου του, του Ναβίντ, έχει όλα
τα παραπάνω, αλλά και πολλά διαφορετικά από την Ελλάδα. Είναι µια χώρα µαγική, ωστόσο
βασανίζεται από ένα µεγάλο πρόβληµα...

Ένα βιβλίο για το ρατσισµό και την ξενοφοβία, ένα βιβλίο για όλους τους Ναβίντ
που ζουν δίπλα µας. Ο συγγραφέας έχει παραχωρήσει όλα τα δικαιώµατα από την πώληση
του βιβλίου στο Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες. Αγοράζοντάς το, συµβάλλετε στην
ενίσχυση και προστασία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.

θεόφιλος

Ο ΝΑΒΙΝΤ ∆ΕΝ ΗΡΘΕ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΠΕΣ

Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους της ∆ράµας

Συνεπές και στο φετινό ραντεβού του το Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας υποδέχεται τους ερα-
στές του «µικρού» στις 21 Σεπτεµβρίου. 32ο Ελληνικό µε
38 συµµετοχές, 15ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ µε 71 ταινίες από 43
διαφορετικές χώρες και digi2009, το νεότερο τµήµα των
ψηφιακών ελληνικών ταινιών µε 46 συµµετοχές.

Από τις 21 έως τις 26 Σεπτεµβρίου η ∆ράµα συ-
γκεντρώνει τα κινηµατογραφικά βλέµµατα, ξεδιπλώνει τα
καρέ, διαχέει τους ήχους, σκορπίζει τις εικόνες.

Πλούσια σε περιεχόµενο, η φετινή διοργάνωση
αγκαλιάζει τις νέες τάσεις στην ελληνική αλλά και διεθνή
κινηµατογραφία, αναδεικνύει τις πτυχές της πειραµατικής
κινηµατογραφίας, και παροτρύνει µε νέες δράσεις την κι-
νηµατογραφική δηµιουργία κατά τη διάρκεια του Φεστι-
βάλ.

ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Το Φεστιβάλ ∆ράµας για δεύτερη συνεχή χρονιά συµµετέχει στην
εκστρατεία της ΕΕ «Για τη διαφορετικότητα. Κατά των διακρί-
σεων». Το πρόγραµµα συµπεριλαµβάνει σειρά εκδηλώσεων σε
σχολεία της ∆ράµας, Ειδικό κινηµατογραφικό αφιέρωµα µε τίτλο
«Για την διαφορετικότητα. Κατά των διακρίσεων», Λειτουργία
περιπτέρου της εκστρατείας «Για τη διαφορετικότητα και την κα-
ταπολέµηση των διακρίσεων» στο χώρο του Φεστιβάλ ∆ράµας,
και διανοµή έντυπου υλικού.

http://www.dramafilmfestival.gr/

Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ
Λάρισας

Μέσα Οκτωβρίου (µάλλον 16-17 Οκτωβρίου – αν ο καιρός
είναι καλός) στην κεντρική πλατεία της Λάρισας θα γίνει
και φέτος το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ από την Αντιρατσι-
στική Πρωτοβουλία Λάρισας µε πολλοί κόσµο σε δράση,
πλούσιο πρόγραµµα και ενδιαφέρουσες συζητήσεις για
αντιρατσιστικά θέµατα και προβλήµατα ρατσισµού στην
ελληνική κοινωνία.

Θεόφιλος



«Μας εκτελούνε µε σφαίρες
«ντουµ – ντουµ» κι εµείς ξεπουλιό-
µαστε στο Γιοσουρούµ για ένα κου-

στούµ» µας λέει ο Άσιµος.
Οφείλουµε ένα ραντεβού στην εξου-

σία στις «µέρες του Αλέξη» το ∆εκέµ-
βριο …

Θεόφιλος

…και επειδή το χει-
µώνα θα την βγάλουµε σπίτια µας,
για τους gamers κυκλοφόρησαν τα
Far Cry 2 και το νέο Castle Wolfen-
stein για όλους τους παλιούς νο-

σταλγούς της εποχής το χ289.
elessar

Κηποθέατρο Αλκα-
ζάρ, ένας χώρος µε κάκιστη
ακουστική αλλά µε ωραίες

µυρουδιές. Αρχαίο δράµα µε
συνοδεία τσίκνας. Άρτος και

θέαµα, όπως και οι ηµών
πρόγονοι.
∆ιάτο®ος

Εκλογές, κόµµατα, µε φρου-
φρου κι αρώµατα..

Μ.Σίµος

Ο
cineπαρµένος ξανά

στην κορυφή (όχι της επιτυ-
χίας, αυτή είναι δεδοµένη, αλλά

του Κισσάβου).
Μια διαδροµή που την συνιστούµε
ανεπιφύλακτα. Η θέα θα σας απο-

ζηµιώσει.
∆ιάτο®ος

Όλο και περισσότερο οι νέοι την
βγάζουν στα Internet Cafe. Μα και

που να πάνε, κέντρο νεότητας της προκοπής
δεν υπάρχει, αλλάνες για παιχνίδι ελάχι-
στες, το 5χ5 δεν είναι για πιτσιρίκια, δεν

υπάρχει επιλογή. Εκτός αν έχουν ανακαλύ-
ψει τις γκόµενες και την βγάζουν στην καφε-

τέρια. Μέχρι τότε όµως….
elessar

Μωραίνει κύριος ον βούλεται απω-
λέσαι

Μ.Σίµος

…και για όλα φταίει
η φωτιά που φυτρώνει εκεί

που δεν την σπέρνουν. Ανά-
θεµα στον πρωτόγονο που την

ανακάλυψε!.
elessar

Ταραντίνο-Μπραντ Πιτ-Χίτ-
λερ, µία εξίσωση για δυνατούς κινηµα-

τογραφόφιλους που περιµένουµε να
λύσουµε στις σκοτεινές αίθουσες.

∆ιάτο®ος

Κώ-
στας Φλωκατούρας, ένας

εξαίρετος ηθοποιός που µας κατέ-
πληξε στην παράσταση «Αι δύο ορφαναί».
Άρτια ερµηνεία και χορευτική δεινότητα. Ει-

δικά, το σπαγγάτο στο τέλος, όλα τα
λεφτά.

∆ιάτο®ος

Η
σύγχρονη ελληνική µέθο-

δος δασοπυρόσβεσης θυµίζει κάτι
από γυναικείο παρκάρισµα: «όπου στα-

µατήσει - όπου σβήσει!»
tomasfotop

Φωτιά στα δάση,
εµποδίζουν την ανοικο-

δόµηση της άγριας
φύσης, Όχι άλλο οξυ-

γόνο. «Επιτροπή Υπέρ
το Μπετόν».

elessar


