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Σηµεία διανοµής του "Cineπαρµένος"
Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59 Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23
Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14 ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 και Καραθάνου
Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων
STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8 StarBucks Coffee, Πλ. Ταχυδροµείου
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος Cube, Όπισθεν Carrefou
Quattro Dum cafe, Φαρσάλων και Παλαιολόγο
Κανέλλα , Απόλλωνος 4

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

Planet 51
Σκηνοθεσία: Jorge Blanco Javier Abad
Πρωταγωνιστές: Dwayne Johnson, Seann William Scott, Jessica Biel
Οι κάτοικοι του πλανήτη 51 ζουν µε το φόβο της εξωγήινης εισβολής. Η άφιξη ενός αστροναύτη από την γη θα προ-

καλέσει τον πανικό και την παράνοια. Βασισµένο σε µια ιστορία ενός από τους συγγραφείς του Shrek και η συνεργασία τριών
σκηνοθετών µε εµπειρία στη σκηνοθεσία βιντεοπαιχνιδιών έχουν ως αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας αρκετά απολαυστικής
ταινίας κινουµένων σχεδίων.

http://www.imdb.com/title/tt0762125/
A Christmas Carol

Σκηνοθεσία: Robert Zemeckis
Πρωταγωνιστές: Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth
Η γνωστή σε όλους ιστορία του Ebenezer Scrooge, επιστρέφει στη µεγάλη οθόνη σε µια ταινία κινουµένων σχε-

δίων, µε τον Jim Carrey στο ρόλο του τσιγκούνη και φιλάργυρου γέρου. Ένα ακόµη επίτευγµα της τρισδιάστατης τεχνολογίας
γραφικών όπου η φυσιογνωµία του Jim Carrey έχει µεταφερθεί και επεξεργαστεί ψηφιακά. Μένει να δούµε αν ο εκρηκτικός
Jim έχει µεταφέρει µέρος της ενέργειας του στον ψηφιακό κόσµο, αλλά και αν ο Robert Zemeckis έχει καταφέρει να συνδυά-
σει µια καθαρά χριστουγεννιάτικη ιστορία µε την ελαφρώς ανατριχιαστική του φαντασία.

http://www.imdb.com/title/tt1067106/
The Road [11/25]

Σκηνοθεσία : John Hillcoat
Πρωταγωνιστές: Viggo Mortensen, Charlize Theron, Kodi Smit-McPhee
Ο Viggo Mortensen στο ρόλο ενός πατέρα που µαζί µε το γιο του προσπαθεί να επιβιώσει σε έναν κόσµο που έχει

καταστραφεί ολοκληρωτικά. Βασισµένο σε µια ιστορία του Cormac McCarthy, πατέρας και γιος προσπαθούν να τιθασεύσουν
τα πρωτόγονα ενστικτά τους σε έναν αγώνα ζωής και θανάτου.

http://www.imdb.com/title/tt0898367/

Everybody's Fine
Σκηνοθεσία: Kirk Jones
Πρωταγωνιστές: Robert De Niro, Kate Beckinsale, Sam Rockwell

Ο χήρος De Niro προσπαθεί να διορθώσει τη σχέση του µε τα παιδιά του που έχουν πλέον µεγαλώσει,
µόνο και µόνο για να ανακαλύψει ότι οι ζωές τους δεν είναι και τόσο τέλειες. Πρόκειται για το remake µιας παλιότερης ιταλι-
κής ταινίας µε πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει κάποιο από τα Όσκαρ της νέας χρονιάς.

http://www.imdb.com/title/tt0780511/

Invictus
Σκηνοθεσία: Clint Eastwood
Πρωταγωνιστές: Morgan Freeman, Matt Damon
Με θέµα την ζωή του Nelson Mandela µετά την πτώση του apartheid, ο Morgan Freeman πείθει τον Clint Eastwood

να συνεργαστούν σε µια ταινία που ο ίδιος αναπτύσσει εδώ και χρόνια. Με την σκηνοθεσία του Eastwood να έχει ξεπερά-
σει καταξιωµένους σκηνοθέτες όπως ο Cameron και το µεγάλο ταλέντο του Freeman, µένει να δούµε πως θα ανταποκριθεί ο
Damon στην συνεργασία του µε δύο µεγαθήρια του Hollywood.

http://www.imdb.com/title/tt1057500/
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Κινηµατογραφική Λέσχη
Λάρισας - Χατζηγιάννειο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
(Νοέµβριος 2009-Μάρτιος 2010)

«Η σκόνη του χρόνου» 23-24/11
«Γυµνή αλήθεια» 30/11-1/12
«Γύρνα πίσω» 8-9/12
«Κακή εκπαίδευση» 14-15/12
«οι τρεις ταφές του Μελκιάδες Εστράδα» 4-5/1/2010
«Το πείραµα» 11-12/1/2010
«Μαζί ποτέ» 18-19/1/2010
«Η άκρη του ουρανού» 25-26/1/2010
«Μέρες θυµού» 1-2/2/2010
«Ανάµεσα στους τοίχους» 8-9/2/2010
«το Σύµπλεγµα baader meinhof s.e» 16-17/2/2010
«Η επιστροφή» 22-23/2/2010
«Για πάντα µαζί» 8-9/3/2010

Οι100Καλύτερεςταινίεςτιςδεκαετίας
Οι συντάκτες του Times Online ψήφισαν και επέλεξαν τις 100 κα-

λύτερες ταινίες της τελευταίας δεκαετίας. Με αρκετές εκπλήξεις, όπως η απου-
σία Ελληνικών ταινιών από την λίστα, αλλά και ταινίες µε αρκετά Όσκαρ, όπως
ο «Μονοµάχος» και ο «Άρχοντας τον ∆αχτυλιδιών» που δεν τα κατάφεραν
µέχρι την πρώτη δεκάδα, η τελική κατάταξη είναι η παρακάτω:

10. Hunger
Η ταινία του 2008 σε σκηνοθεσία Στιβ ΜακΚουίν καταπιάνεται µε

την απεργία πείνας του Μπόµπυ Σαντς και άλλων µελών του IRA το 1981.
9. The Queen
Σε σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς και την Έλεν Μίρεν στο ρόλο της βα-

σίλισσας Ελισάβετ η ταινία αποκαλύπτει τι έγινε µετά την είδηση του θανάτου
της Λαίδης Νταϊάνα µέσα στο παλάτι.

8. Casino Royale
Μία ακόµη ταινία του Τζέιµς Μποντ αυτή τη φορά µε ξανθή κόµη

και τον Ντάνιελ Γκρεγκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο.
7. The Last King of Scotland
Η ταινία του Κέβιν ΜακΝτόναλτ καταπιάνεται µε τη ζωή του IdiAmin,

δικτάτορα της Ουγκάντα, και ο Φόρεστ Γουίτακερ δίνει την πιο συγκλονιστική
ερµηνεία της ζωής του.

6. Slumdog Millionaire
Η ινδο-βρετανική ταινία που σάρωσε τα περσινά Όσκαρ µε σκη-

νοθέτη τον Ντάνι Μπόιλ, βρέθηκε στην έκτη θέση, µε τη βοήθεια των συγκλο-
νιστικών ερµηνειών και εικόνων από την καθηµερινότητα στο Μουµπάι.

5. Team America: World Police
Μια διαφορετική σειρά κινούµενων σχεδίων του Τρέι Πάρκερ µε

πολλή βία, φονικές ατάκες και αναπόφευκτα αρκετά αστεία.
4. Grizzly Man
Πρόκειται για ένα δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ σχετικά µε την ζωή

και το θάνατο του Τίµοθι Τρέντγουϊλ, παρατηρητή αρκούδων.
3. No country for old men
Η ταινία των αδελφών Κοέν που έκανε τον Χαβιέ Μπαρδέµ ευρύ-

τερα γνωστό βρέθηκε στην τρίτη θέση της λίστας. Ένας δολοφόνος µε ένα
ακόµα πιο δολοφονικό κούρεµα.

2. The Bourne supremacy / The Bourne Ultimatum
Ο Ματ Ντέιµον στα καλύτερα του στις δύο ταινίες - το Ultimatum

είναι το sequel - του Πολ Γκρίνγκρας. Πρόκειται για ταινίες δράσης ενός πρώην
κυβερνητικού κατασκόπου. Η πιο επιτυχηµένη εκδοχή µιας αντι-Μποντ ται-
νίας.

1. Hidden (Cache)
Η γαλλική ταινία του Αυστιακού Μάικλ Χάνεκε µε πρωταγωνιστές

τη Ζιλιέτ Μπινός και τον Ντάνιελ Οτίλ. Ένα ζευγάρι εισέρχεται στον κόσµο του
Μεγάλου Αδελφού και µία απίστευτη ιστορία µε εξαιρετικές κριτικές εξελίσσε-
ται και φθάνει µέχρι το νούµερο ένα του Τimes Online.

http://www.forthnet.gr/templates/newsPosting.aspx?p=278450

Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρµένος».

E-mail: cineparmenos@yahoo.gr

Για το παρόν έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Φαίδων «ο νεότερος», Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Τζαµπούρα Χαρούλα, tomasfotop...

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

To 1o Νεανικό Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους µε τη µεγάλη
επιτυχία και τη µαζική συµµετοχή δηµιουργών και κοινού, µας δηµι-
ούργησε 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 διοργάνω-
σης αλλά και η µαγεία αυτού που ζήσαµε και εισπράξαµε.

Το 2ο artfools video festival θα γίνει στη Λάρισα, το πρώτο
10ήµερο του Μαρτίου 2010( σε ηµεροµηνία και ηµέρες που θα ανα-
κοινωθούν έγκαιρα).

Το 2ο artfools video festival θα περιλαµβάνει δύο 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 ταινίας, µέχρι 30
Νοεµβρίου 2009
Πληροφορίες για τους όρους συµµετοχής και η αίτηση συµµετοχής στο
www.artfools.gr ( Blog artfools video Festivall).

www.artfools.gr
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«Ψυχή Βαθιά» του Π. Βούλγαρη
«Ψυχή Βαθιά» ήταν το σύνθηµα το ∆ηµοκρατικού στρατού στον Εµφύλιο Πόλεµο…. Ο Π. Βούλγαρης µ’αυτήν την ταινία θέλει

να θυµίσει σε όλους µας µια ξεχασµένη, ηθεληµένα άραγε, και µατωµένη σελίδα της ιστορίας µας, τον Εµφύλιο Πόλεµο.
Τους τελευταίους µήνες του πολέµου στα πανέµορφα και µατωµένα βουνά, Γράµµος και Βίτσι, της ∆υ-

τικής Μακεδονίας δυο αδέρφια µεγαλωµένα στα βουνά της περιοχής, ο Ανέστης 17 χρονών και ο Βλάσης 14 χρονών έχουν
επιστρατευτεί σαν οδηγοί από τον Εθνικό και ∆ηµοκρατικό στρατό αντίστοιχα. Μαζί µ’ αυτούς δεκάδες στρατιώτες και
αντάρτες, όλοι τους πολύ νέοι, σκοτώνουν και σκοτώνονται σ’ αυτόν τον παράλογο πόλεµο. Στο στόµα όλων όµως υπάρ-
χει το ερώτηµα «πότε θα γυρίσουµε στα σπίτια µας;». Και σηµαντικότερο από το πότε είναι το «ποια θα είναι η ζωή µας
µετά από όλα;» Πως θα ζήσουµε µε ανθρώπους που µέχρι χτες πυροβολούσαµε; Πως θα ξεχάσουµε αυτά τα µίση τόσο
εύκολα;

Ο Π. Βούλγαρης ξέρει ότι ο πόλεµος ανατρέπει τη φυσική ροή της ζωής και αυτό προβάλλει επιτυχώς
στην ταινία του. Μάνες χωρίζονται από τα παιδιά τους, γυναίκες από τους άντρες τους, χωριά ερηµώνονται, σπίτια καί-
γονται. Παντού εικόνα ερήµωσης και εγκατάλειψης…… Παντού κυριαρχεί το µίσος, ο φόβος και η πείνα. Και ενώ ο άν-
θρωπος καταστρέφει ηθεληµένα και παράλογα τη ζωή του, η φύση µένει πάντα όµορφη. Και αυτή η αντίθεση (φύση –
πόλεµος) που κυριαρχεί παντού στην ταινία τονίζει ακόµη περισσότερο τον παραλογισµό του πολέµου….

Συγκινητικές σκηνές µε κορυφαία τη σκηνή που ο Θ. Βέγγος σαν χαροκαµένος παππούς πηγαίνει στο
στρατόπεδο, για να παρακαλέσει να του δώσουν το σώµα του σκοτωµένου εγγονού του, λέγοντας χαρακτηριστικά «το σπίτι µου κάηκε, ας έχω τουλάχιστον
ένα τάφο να πηγαίνω….». Είναι η ίδια σκηνή που κατά τον Τρωικό Πόλεµο ο βασιλιάς της Τροίας Πρίαµος πηγαίνει στο Αχιλλέα για να τον παρακαλέσει να
του δώσει το σώµα του σκοτωµένου γιου του Έκτορα, να το θάψει µε όλες τις τιµές. Τελικά αλλάζει ποτέ η ανθρώπινη φύση;

Στο τέλος της ταινίας ο Βλάσης διαπράττει ύβρη, µε την αρχαία ελληνική έννοια, αλαζονεία, λέγοντας «δε φοβάµαι τίποτα»…. Τότε τον
αιχµαλωτίζει ο στρατός και ο αδελφός του ο Ανέστης παρακολουθεί την εκτέλεση του χωρίς να µπορεί να κάνει τίποτα…. Η ταινία «κλείνει» µε την αισιόδοξη
σκηνή αγάπης ανάµεσα σε µια νεαρή ανταρτίνα και τον Ανέστη….

Στο πόλεµο ουσιαστικά δεν υπάρχουν νικητές και νικηµένοι, νικητής είναι µόνο ο θάνατος. Και να κάποιοι θεωρούν τους ευατούς τους
νικητές, το κόστος αυτής της «νίκης», ηθικό και υλικό, είναι πολύ µεγαλύτερο από το όφελος της. Πρέπει λοιπόν να µεγαλώσουµε τα παιδία µας µαθαίνοντας
τα να µισούν τον πόλεµο. Ας κοιτάξουµε πια τον κόσµο µε πανανθρώπινα µάτια. Κι αν το σύνθηµα τότε ήταν «Ψυχή Βαθιά», µήπως τώρα θα πρέπει να είναι
«Ψυχή ανοικτή και ελεύθερη»;

Σας προτείνουµε να δείτε την ταινία και γενικά να παρακολουθείτε τους «ποιοτικούς», Έλληνες σκηνοθέτες!
Τζαµπούρα Χαρά

Ιστορίες Κινηµατογράφου
• Ο πρώτος κινηµατογράφος της Αθήνας κατασκευάστηκε το 1908 από τον Ευάγγελο Μαυροδηµάκη και µετά το 1911 άρχισαν να εµ-

φανίζονται πολλές αίθουσες προβολών µε πλήθος κόσµου να παρακολουθεί ταινίες κυρίως ιταλικής, γαλλικής ή αµερικάνικης προέλευσης.

• Η πρώτη έγχρωµη ελληνική ταινία ήταν η ταινία µικρού µήκους «Κως» (1949-50) του Πρόδροµου Μεραβίδη.
Cineπαρµένος

50oΦεστιβάλΚινηµατογράφουΘεσσαλονίκης
Το φεστιβάλ τράβηξε και φέτος πολλύ κόσµο στις προβολές, τις

εκδηλώσεις αλλά και στα παράλληλα
δρώµενα. Πήγα στη Θεσσαλονίκη για λίγο
και είδα µερικές ταινίες (όχι όσες θα ήθελα).
Γύρισα στη Λάρισα για να τρέξω στην κόρη
µου που µου έλλειψε, της είπα τις
υποθέσεις των ταινιών που είδα και
κοιµήθηκε άνετα (ξεκουράζοντας και τη
µαµά της). Στη Θεσσαλονίκη πήγα µε τρένο
γιατί µε αυτοκίνητο είναι τρέλα να πας
(διόδια, κυκλοφοριακό χάος … ). Το
ξεχωριστό εκτός των άλλων ήταν «ο
κινηµατογράφος στους δρόµους της
πόλης». ∆ιαβάζουµε από το
http://www.filmfestival.gr/

Ο κινηµατογράφος στους δρόµους της πόλης
Αν τύχει να περιµένετε στην ουρά της εφορίας σας και ξαφνικά

δείτε ένα ζευγάρι βγαλµένο από τη δεκαετία του ’50 να χορεύει δαιµονισµένα
στους ρυθµούς κινηµατογραφικών swing, αν οδηγείτε και δείτε µπροστά σας
µια ροζ Κάντιλακ µε ακίνητες ροζ βαµπ να σας γλυκοκοιτούν, αν πάτε να

µπείτε στην πολυκατοικία της και τη δείτε µεταµορφωµένη σε σινεµά µην
ξαφνιαστείτε. Βρίσκεστε απλά στην Θεσσαλονίκη και το Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου ξεκίνησε!

Θέλοντας να ξανασκεφτούµε τη σχέση του Φεστιβάλ µε την πόλη,
και του κινηµατογράφου µε την πραγµατικότητα και το όνειρο, βάλαµε στόχο
µας φέτος να επικοινωνήσουµε το Φεστιβάλ µε τρόπους πρωτότυπους που
θα µετατρέψουν την ίδια την πόλη σε κινηµατογράφο. Στόχος µας είναι να
βγάλουµε τον κινηµατογράφο στο δρόµο. Ο κινηµατογράφος παντού. Το
σινεµά να ξεπηδάει αναπάντεχα από την πραγµατικότητα. Σαν µια ρωγµή
εκεί που δεν το περιµένεις. Μέσα από οτιδήποτε, οποιαδήποτε στιγµή µέσα
στην πόλη. Ακόµη και σε σηµεία που το Φεστιβάλ δύσκολα φτάνει.

«Για να παραµείνει ο κινηµατογράφος ζωντανός θα έπρεπε να
επινοεί τα πάντα από την αρχή», έλεγε ο Ρενουάρ.

Ακολουθώντας τη φράση του, που βρίσκεται στον πυρήνα του
σκεπτικού της φετινής 50ής διοργάνωσης, απευθύναµε µια ανοιχτή
πρόσκληση σε καλλιτεχνικές οµάδες της πόλης ζητώντας τους να
εµπνευστούν από το φετινό γενέθλιο θέµα του Φεστιβάλ και να
δηµιουργήσουν κινηµατογράφο εκεί που δεν το περιµένεις µε τον πιο
αναπάντεχο τρόπο. Εικαστικοί, performers, µουσικοί, street artists και
χορευτές, µια βδοµάδα πριν και κυρίως κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ
ξεχύνονται στη Θεσσαλονίκη δηµιουργώντας ένα παράδοξο
κινηµατογραφικό χάρτη.

Θεόφιλος
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Στις 24 Νοεµβρίου 1991, στα 45 του, ο δηµιουργός του καλύτερου(κα-
τόπιν ψηφοφορίας που µε βρίσκει απόλυτα σύµφωνο) τραγουδιού όλων
των εποχών, του BOHEMIAN RHAPSODY, η σπουδαιότερη φωνή της
ροκ, ο FREDDIE MERCURY «έφυγε» από βρογχοπνευµονία που προ-
κλήθηκε από τον ιό του AIDS.
Ο Farok Bulsara(όπως ήτανε το πραγµατικό του όνοµα) ήρθε στη ζωή
στις 5 Σεπτεµβρίου 1946 στη Ζανζιβάρη όπου ο πατέρας του δούλευε
για την αγγλική κυβέρνηση. Το 1964 και µετά από περιπλάνηση στην
Ινδία και ξανά στη Ζανζιβάρη, η οικογένεια Bulsara εγκαταστάθηκε στην
Αγγλία όπου ο Farok είχε ραντεβού µε το πεπρωµένο. Από µικρός είχε
δείξει την αγάπη του για τη µουσική, έπρεπε όµως από τον Ινδικό Ωκε-
ανό να φτάσει στις ανατολικές ακτές του Ατλαντικού για να µεγαλουρ-
γήσει. Στη διάρκεια των σπουδών του ως γραφίστας ο Farok έγινε φίλος
µε τον συµφοιτητή του Tim Staffel ο οποίος ήτανε µπασίστας του συ-
γκροτήµατος Smile µε κιθαρίστα τον Brian May και drummer (κατόπιν
οντισιόν) τον Roger Taylor. Ένα βράδυ ο Farok ακολούθησε την µπά-
ντα του φίλου του η οποία θα έκανε support σε ένα συγκρότηµα ονό-
µατι…Pink Floyd! Εκείνο το βράδυ λοιπόν αποφάσισε να ασχοληθεί
συστηµατικά µε τη µουσική ο νεαρός από τη Ζανζιβάρη.
Μετά από πειραµατισµούς και αποτυχηµένες προσπάθειες µε διάφορα
συγκροτήµατα, το 1970 συναντώνται οι δρόµοι του Farok µε τους ενα-
ποµείναντες Smile(ο Staffel είχε αποχωρήσει) May και Taylor και απο-
φασίζουν να ενώσουν το µεράκι τους για τη µουσική. Στα πλαίσια της
νέας προσπάθειας η µπάντα µετονοµάζεται σε QUEEN(µαντέψτε ποιος

το πρότεινε) και ο Farok γίνεται FREDDIE MERCURY. Σε αναζήτηση
µπασίστα πέφτουν πάνω στον χαµηλών τόνων και απόµακρο(ακριβώς
το αντίθετο απ’ τους άλλους τρεις)John Deacon και εγένετο η µεγαλύ-
τερη µπάντα ever!
Παρά τα πρώτα αποθαρρυντικά µηνύµατα(κάποτε εµφανίστηκαν µπρο-
στά σε έξι θεατές) οι QUEEN δεν πτοήθηκαν χάρις στην αισιοδοξία και
το πείσµα του Freddie και ηχογραφούν διάφορα ντέµο µέχρι που το
1973 η ΕΜΙ κυκλοφορεί τον πρώτο τους δίσκο µε τίτλο QUEEN. Την
επόµενη χρονιά κυκλοφορεί το QUEEN II και κάπως έτσι άρχισε µια
υπέρλαµπρη πορεία.
Ο πολυτάλαντος και εκκεντρικός Mercury(δεν οδηγούσε, δεν χρησιµο-
ποιούσε ΜΜΜ κ.λ.π.) δεν φοβήθηκε ποτέ να πειραµατιστεί και να τολ-
µήσει. Από το hard rock και το thrash metal των πρώτων δίσκων που
ήτανε και ο ασφαλής δρόµος για την επιτυχία εκείνη την εποχή, τόλ-
µησε στη πορεία µε jazz, country, funky, electro pop και πολλές άλλες
µίξεις µουσικών ειδών που ακόµη κι όταν αρχικά ξένιζαν, στη πορεία
κέρδιζαν και πάλι την αναγνώριση όλων ως δηµιουργίες µιας µουσι-
κής ιδιοφυΐας. Σε συνέντευξή του όταν τον ρωτήσανε γιατί κάνει τόσους
µουσικούς πειραµατισµούς, ο Freddie απάντησε λέγοντας πως το κάνει
επειδή απλώς είναι µια πόρνη της µουσικής!

“GOD SAVE THE QUEEN”
Η σπουδαιότερη φωνή της ροκ, ο FREDDIE MERCURY
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Σπεράντζα Βρανά
Προ ηµερών έφυγε από τον µάταιο

τούτο κόσµο µια πασίγνωστη ηθοποιός του
θεάτρου και της Ελληνικής Επιθεώρησης.
Γράφω λοιπόν τούτες τις θύµησες για την αξέ-
χαστη Σπεράντζα γιατί είχα την τύχη να την
γνωρίσω εδώ στην πόλη µας, τη Λάρισα που
έκανε το θεατρικό της ντεµπούτο στον κατο-
χικό θίασο του Μυλωνά Τσάκωνα που έδινε
παραστάσεις το τελευταίο καλοκαίρι της Γερ-
µανικής κατοχής στη χώρας µας εδώ στο θε-
ρινό θέατρο που ήταν στην αρχή της
Παναγούλη και απέναντι από το ζαχαροπλα-
στείο του Κωνσταντινίδη γωνία µε το στενό
ονόµατι οδός Παλαµά.

Τότε ήταν όλα µάντρες και εµείς πι-
τσιρίκια µόλις τελειώσαµε το ∆ηµοτικό, σκαρ-
φαλώναµε στη µάνδρα και βλέπαµε
παραστάσεις και περιµέναµε πως και πώς να
βγει στη σκηνή η Σπεράντζα γιατί εκτός που
ήταν «αλανιάρα» και µπριόζα είχε και τα τέ-
λεια µπούτια σαν γυναίκα τόσο την είχα…..
ερωτευτεί εγώ ώστε κατόρθωσα να βρω µια
φωτογραφία της µεγέθους 6/9 που λέγαµε τότε
για να την βλέπω και να την δείχνω στους φί-
λους µου…..

Όµως ήρθε ο Οκτώβρης του 1944
και οι Γερµανοί πήραν τον ανήφορο για την
Γερµανία νικηµένοι από τα συµµαχικά στρα-

τεύµατα και οι ηθοποιοί πήραν τον κατήφορο
για την Αθήνα για την πατρίδα τους. Φοιτητής
µετά εγώ την ξαναβρήκα να µεσουρανεί στην
επιθεώρηση του Ακροπόλ δίπλα στον Β. Αυ-
λωνίτη, τον «µεθύστακα» Μακρή, την Βασι-
λειάδου, τον Ρίζο, τον Μαυρέα και τον
Χατζηχρίστο. Ήταν η δεκαετία που άρχισε το
1950 και την είπαν δεκαετία της Σπεράντζας.
Φαινόµενο ηθοποιού είχε επιβάλει την πα-
ρουσία της στην επιθεώρηση το είδος της αλα-
νιάρας γκόµενας που βασίλευε τότες στα
Αθηναϊκά θέατρα. Ήταν µια παρουσία τόσο
πληθωρική που ξεπερνούσε τις µπάρες της
σκηνής κι έφτανε µέχρι την πλατεία, τα φουα-
γιέ και τους δρόµους ακόµα. Οι κοπέλες χτενί-
ζονταν και ντυνόταν σαν κι αυτήν, οι λαϊκές
τραγουδίστριες αντέγραφαν τις κινήσεις της.
Η Σπεράντζα έγινε το σύµβολο του Σεξ σε µια
εποχή που κυριαρχούσε η εύθραυστη οµορ-
φιά της κοκκινοµάλλας Τζίλντα ήτοι Ρίτα Χαί-
ηγουωρθ. Άφησε λοιπόν η φτωχούλα
Σπεράντζα εποχή στο Ελληνικό Θέατρο γιατί
όπως γράφει και η ίδια στο αυτοβιογραφικό
της βιβλίο µε τίτλο «Τολµώ» δε γνώρισε πα-
τέρα.

Στο Ακροπόλ πήγαινα τακτικά, όταν
άλλαζε επιθεώρηση µόνο και µόνο για την
Σπεράντζα Βρανά. Αλλά που να την δω µετά
την παράσταση, πάντοτε περιτριγυρισµένη
από ένα κύκλο θαυµαστών και άλλων που
έβαζαν µέσον για να πάρουν ένα αυτόγραφο

τις. Η θεατρική της πορεία γνωστή σε όλη την
Ελλάδα γιατί ακόµη και σήµερα παίζονται από
την TV οι ταινίες της. Εγώ φοιτητής όπως είπα
στην Αθήνα κατόρθωσα µόνο να την πλη-
σιάσω στο σινεµά ΑΣΤΥ ως µέλος της κινη-
µατογραφικής λέσχης Αθηνών που ήταν µαζί
µε τον Λογοθετίδη και άλλους στην αβάν πρε-
µιέρα της ταινίας «Κάλπικη Λίρα» όπου της
θύµισα την Λάρισα και δάκρυσε.

Τελειώνω µε τα λόγια της, «Έφτασα
στην κορυφή χωρίς να ξαπλώσω σε κανένα
κρεβάτι, χωρίς να γλείψω κανέναν. Με την
αξία µου γαµώτο….» Σπεράντζα άξιζες όχι
µόνο σαν γυναίκα αλλά και σαν ηθοποιός και
συγγραφέας…..

Μπαρµπής Βοζαλής

Το µέγιστο µουσικό του επίτευγµα είναι βεβαίως η σύνθεση του bohemian rhapsody το οποίο επανειληµµένα έχει ψηφιστεί ως κοµµάτι
της χιλιετίας. Μια οπερετική σύνθεση που κυκλοφόρησε το 1975 µε στίχους που ο Freddie ποτέ δεν ξεκαθάρισε
πώς τους εµπνεύστηκε, µε φωνητικά που χρειάστηκαν µια εβδοµάδα για να ηχογραφηθούν και ανέβασαν τον
πήχη της µουσικής δηµιουργίας σε δυσθεώρητα ύψη. Να τονίσουµε δε πως συνεργάστηκε µε τον David Bowie στο
τραγούδι Under Pressure καθώς και µε την ντίβα της όπερας Monserrat Caballe, στον δίσκο Barcelona, το οµώ-
νυµο δε κοµµάτι αποτέλεσε τον ύµνο των Ολυµπιακών της Βαρκελώνης το 1992.
Αεικίνητος, εξαιρετικός χορευτής µε αέρινες κινήσεις, ο Freddie ήτανε πραγµατικός showman, ο frontman που
άξιζε στην καλύτερη µπάντα ever. Η εµφάνιση τους στο live aid το 1985 θεωρείται από πολλούς ως η καλύτερη live
παρουσία συγκροτήµατος όλων των εποχών. Σε ένα live του συγκροτήµατος στο Hyde Park συνέρευσαν
200.000(!!!)άνθρωποι για να απολαύσουν τους Queen και τον Mercury να τρέχει και να χοροπηδά ακατάπαυστα,
είτε ηµίγυµνος, είτε µε λαµέ και φτερά είτε ακόµη και µε το στέµµα της βασίλισσας και το βασιλικό µανδύα στους
ώµους του, συµπεριφερόµενος ως η βασίλισσα της µουσικής…
Από τις προσωπικές του δουλείες (όταν οι Queen γεµίζανε µπαταρίες) αξίζει να αναφερθεί το Mr. Bad Guy το 1985
όπου περιέχεται το love kills (για το soundtrack µιας διασκευής του Metropolis του Fritz Lang) και µεταξύ άλλων
µια διασκευή του Great Pretender των Platters. Εξαιρετικός δίσκος, µπροστά από την εποχή του… Με τους Queen

ηχογράφησε τραγούδια για τις ταινίες Highlander, Iron Eagle, Flash Gordon.
Κύκνειο άσµα του Mercury υπήρξε ο δίσκος Innuendo που ηχογραφήθηκε ενώ ο Freddie γνώριζε για την ανίατη ασθένειά του, όχι όµως και τα
υπόλοιπα µέλη του γκρουπ. Παρ’ όλα αυτά, έγραψε και ερµήνευσε το (αισιόδοξο και προφητικό) πασίγνωστο Show must go on, µε πάθος που
θα ζήλευαν πολλοί υγιείς τραγουδιστές. Το 1994 κυκλοφόρησε το Made in Heaven(…)που περιλαµβάνει τις τελευταίες ηχογραφήσεις του Fred-
die όταν ήτανε πια καταβεβληµένος και είχε αποσυρθεί στο ησυχαστήριό του στο Montreaux της Ελβετίας. Ο ίδιος ο τραγουδιστής είχε ζητήσει
να κυκλοφορήσει αυτή η δουλειά. Απλά δεν πρόλαβε ποτέ να την ακούσει ολοκληρωµένη καθώς τον προλάβανε τα γεγονότα… Με ψηφιακή επε-
ξεργασία όµως οι τελευταίες ηχογραφήσεις του Freddie δόθηκαν στο κοινό και είναι να απορεί κανείς µε τους αισιόδοξους στίχους που ερµή-
νευσε(it’s a beautiful day…I feel good…)
Κατηγορήθηκε για τον έκλυτο βίο του(ζήτω ο πουριτανισµός!), του προσάπτουνε δε ότι ενώ ήτανε gay φρόντιζε να το κρύβει. Η αλήθεια είναι πως
ο Freddie ουδέποτε έκρυψε τις επιλογές του. Αλήθεια είναι επίσης πως ο µεγάλος έρωτας της ζωής του ήτανε µια κοπέλα που γνώρισε ως φοι-
τητής και συζήσανε για πολλά χρόνια, η Mary Austin. Στη διαθήκη του της κληροδότησε το σπίτι του στο οποίο η Mary µετακόµισε και ζει έως σή-
µερα…
Ειρωνεία της τύχης, εντυπωσιακό φινάλε ενός supernova της µουσικής, όπως κι αν το δει κανείς, ο Mercury ανακοίνωσε την ασθένειά του εικο-
σιτέσσερις ώρες πριν πεθάνει… Η σωρός του αποτεφρώθηκε ενώ εικασίες υπάρχουν µόνο για την τύχη της. Οι εναποµείναντες τρεις των Queen
για το δίσκο Queen Rocks συνέθεσαν το Οnly the good die young ως το δικό τους ύστατο χαίρε, ως το δικό τους φόρο τιµής στον επί 21 χρόνια
φίλο και συνεργάτη τους Freddie Mercury.
“One by one, only the good die young…”. Long live the Queen.

Μ. Σίµος
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Επικίνδυνες Σχέσεις
Να που ύστερα από 200 χρόνια που γράφτηκε το βιβλίο «Επι-

κίνδυνες Σχέσεις» του Γάλλου Ανθ/γού τότε του γαλλικού στρατού προ της
Γαλλικής Επανάστασης. Συγγραφέας λοιπόν, που έγραψε τις ερωτικές του
περιπέτειες για να διασκεδάσει µε τους φίλους του, έγινε µέγας και τρανός
χωρίς να το πάρει χαµπάρι. Κάτι το εκπληκτικό στην ιστορία της παγκό-
σµιας λογοτεχνίας.

Το βιβλίο λοιπόν επί διακόσια χρόνια είναι διαρκώς ένα µπέστ
σέλερ κι αυτή την τύχη δεν την γνώρισε κανένα βιβλίο από υπάρξεως τυ-
πογραφίας. Το όνοµα του συγγραφέα Πιέρ Σαντερλό ντε Λακλό. Λίγο µε-
γάλο καθότι ευγενής, ο άνθρωπος αξιωµατικός του Γαλλικού Στρατού που
έφτασε µέχρι το βαθµό του στρατηγού. Φυσικά το έργο µετά διασκευάστηκε
σε θεατρικό και το παρέλαβε και ο κινηµατογράφος µε τελευταίο τον Στίβεν
Φρίαρς. Στη Λάρισα δεν είχαµε ιδέα για τον ντε Λακλό και τα ερωτικά του
παιχνίδια. Ευτυχώς υπάρχει και το Θέατρο Τεχνών και µας τον έφερε και
στη Λαρισινή επικαιρότητα. Γιατί ακόµα προσπαθούν οι λογοτέχνες πα-
γκοσµίως να ξεδιαλύνουν και να καταλάβουν το πώς και γιατί αυτής της
διαρκούς επιτυχίας του µυθιστορήµατος που αγάπησαν οι αριστοκράτες,
οι αστοί, οι µικροαστοί, ακόµα και οι προλετάριοι. Ο Ντοστογιέφσκι για πα-
ράδειγµα ο πιο διαβασµένος στον κόσµο ολόκληρο συγγραφέας… µετά
τον Λακλό έρχεται δεύτερος, πράγµα σκανδαλώδες για µένα και το σκάν-
δαλο συνίσταται στην επαµφοτερίζουσα «τραβεστί» ιδεολογία αυτού του
µυθιστορήµατος. Οι περισσότεροι το εισπράττουν σαν ένα ερωτογράφηµα
προγονικό των σηµερινών «πορνό», οι δε µελετητές εντοπίζουν την όποια
αξία του στην αντιµετώπιση της εξουσίας σαν παιγνίδι.

Ο Βαλµόν, ο θρυλικός ήρωας του βιβλίου και του θεατρικού που
παρακολουθούµε στο Θέατρο Τεχνών δεν είναι ένας ∆ον Ζουάν αλα γαλ-
λικά, είναι ένας κατακτητής µε την καθαρή στρατιωτική έννοια της λέξης.
Όλη η υπόθεση είναι οργανωµένη σαν µια στρατιωτική εκστρατεία που
έχει σαν στρατηγικό στόχο την πτώση της ενάρετης Μαντάµ ντε Τουρβίλ
που την υποδύεται η Εύα Τριανταφύλλου, πράγµα που γίνεται δυνατό στα
σχέδια µια γυναίκας στρατηγού, της Μαρκησίας ντε Μερτέϊγ που παίζει η
Στέλλα Τσιάτσου και καθοδηγεί την επιχείρηση σαν επιτελικός αξιωµατικός.
Ένα παιγνίδι λοιπόν είναι η ίντριγκα αυτού του έργου κάτι σαν σκάκι που
τα πιόνια του τα κινεί πολύ έξυπνα ο συγγραφέας που όπως ξέρουµε κι-
νούσε και τον εαυτόν του πολύ έξυπνα στη µατωµένη σκακιέρα της Γαλλι-
κής Επανάστασης.

Το έργο που µας απασχολεί θα µπορούσε να έχει τίτλο «Η πολύ
ελαφρά ελαφρότητα του είναι ως τρόπος ύπαρξης του ελαφρού είναι» έτσι

λένε οι σοβαροί οπαδοί του δικού µας λαϊκού σορολόπ και του όσα πάνε
και όσα έρθουν. Η αύξουσα παιδαριώδια είναι σήµερα κυρίαρχη τάση και
στην σοβαρή σκέψη και στην λαϊκή περί πολιτισµού άποψη. Οι Επικίνδυ-
νες σχέσεις προµήθευσαν ήδη τρία σενάρια στον κινηµατογράφο. Πρώτη
µεταφορά έγινε µε τον Ρόζε Βαντίµ το 1959 µε τους Ζερόρ Φιλίπ και την
Ζάν Μορό και το 1988 ο Εγγλέζος πουριτανός σκηνοθέτης Στιβέν Φρίααρς,
είναι αυτός που ρίχνει πάρα πολύ διακριτικές µατιές από την κλειδαρό-
τρυπα για να µην τον πουν πορνογράφο, όπως παλιά τον Βαντίµ, αλλά και
να φέρει στην κινηµατογραφική αίθουσα όλους τους σεµνότυφους και τους
µη σεµνότυφους για να απολαύσουν ερωτικές σκηνές. Ακόµα και ο Μίλος
Φόρµαν καταπιάστηκε και η ταινία του έχει τίτλο Βαλµόν (1989) που είναι
το όνοµα του κυρίου ήρωα και που εδώ στο θέατρο τον υποδύεται ο Αίας
Μανθόπουλος. Νανσενί είναι ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος, τρίτος άνδρας του
έργου είναι ο καµαριέρης Αζολάν που υποδύεται χαριτωµένα ο Στέλιος Ντι-
κούλης ενώ άλλες κυρίες είναι η περιβόητη πανέµορφη Σεσίλ που κάνει η
Σοφία Καφέ, κυρία ντε Βολάνς είναι η Φάνη Χουλίαρα, κυρία ντε Τουρβίλ
είναι η Εύα Τριανταφύλλου, κυρία ντε Ροσµόντ είναι η Βάνα Καταραχία
µόνιµο και αναντικατάστατο στέλεχος του Θεάτρου Τεχνών και έµεινε για το
τέλος η Τζούλια που κάνει….. έρωτα ο καµαριέρης και την ερµηνεύει µε
µπρίο ο Βασιλική ∆ούφα.

Και οι άλλοι συντελεστές της παράστασης έδωσαν τον καλύτερο
ευατό τους όπως ο Γιούρι Στούπελ µε την µουσική του που µόνο αυτή φτά-
νει για να κάνει ένα θεατρικό έργο επιτυχία, τα σκηνικά τα έκανε η Ελ. ∆ρίβα
τα δε κουστούµια (φορέµατα), κυρίως των γυναικών η Στελλά Τσιάτσιου
γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι έργο εποχής Μαρίας Αντουανέτας και οι
δαντέλες και τα µακριά φορέµατα δεν είναι για τα δικά µας περιορισµένα
επαρχιακά βαλάντια, ακόµα χρειάζονται περούκες γιατί τότε οι αριστοκρά-
τες φορούσαν τις γνωστές περούκες που βλέπουµε στον κινηµατογράφο
κυρίως, αλλά εµείς εδώ θα βάλουµε την φαντασία µας να δουλέψει, φτάνει
που έχουµε όπως ήδη καταλάβατε πρώτο θεµατικόν άξονα τον έρωτα και
όχι τον απλό αλλά τον Γαλλικό Έρωτα απογυµνωµένο από κάθε ανθρώπινη
«πλήρη» µορφή του.

Μια παράσταση που θα συζητηθεί πολύ και θα µας κάνει να γυ-
ρίσουµε πίσω στην εποχή του Ροβεσπιέου και της Μαρίας Αντουανέτας
που την κρέµασαν οι προλετάριοι Γάλλοι και που στην βαλίτσα της βρέθηκε
ένα αντίτυπο του βιβλίου για το οποίο κουβεντιάζουµε σήµερα εν έτη
2009…..

Μπαρµπής Βοζαλής

“ ΠΟΥΘΕΝΑ” by dimitris papaioannou
Τέλη Οκτώβρη βρέθηκα στην Αθήνα και πήγα να παρακολουθήσω την

παράσταση «Πουθενά» στο Εθνικό το οποίο ξαναλειτουργεί µετά από 8 χρόνια,
λόγω ανακαινίσεως. Μια παράσταση που δε στηρίχτηκε στο µεγάλο όνοµα ενός
ηθοποιού, παίζανε 26 νέοι ηθοποιοί, ταλαντούχοι και µαεστρικά καθοδηγηµένοι
από τον σκηνοθέτη ∆ηµήτρη Παπαιωάννου. Το σκηνικό τελείως λιτό αλλά και
εντυπωσιακό. Μία τεράστια µεταλλική σκαλωσιά που ανεβοκατέβαινε στην
σκηνή και καθώς ήταν δεµένη µε πλαστικό σχοινί, σαν πετονιά, που δε φαινό-
τανε , έδειχνε σαν να αιωρείται στο χώρο. Η παράσταση ήταν χωρίς κείµενο, δεν
είχε λόγια, απλά κάποιες φορές άκουγες µια µουσική υπόκρουση πιάνου. Είχε
όµως κίνηση, συνεχή κίνηση που έµοιαζε µε το περπάτηµα ενός χορευτή. Οι ηθο-

ποιοί κινούνταν είτε πάνω στην σκηνή είτε πάνω ή και µέσα στην σκαλωσιά, µερικές δε φορές άνοιγε µια καταπακτή και πέφτανε ξαφνικά µέσα
σε σηµείο που τρόµαζαν-τρόπον τινά- οι θεατές. Η παράσταση είχε σαν θέµα τη θέση του σύγχρονου ανθρώπου στο κοινωνικό γίγνεσθαι και
τα γρανάζια της σκληρής καθηµερινότητας.

Το κλου της βραδιάς ήταν όταν προς στο τέλος της παράστασης ένας ηθοποιός, µιµούµενος ένα ωδικό πουλί, καλούσε τους υπό-
λοιπους ηθοποιούς κοντά του, η σκηνή πληµµύρισε από καµιά διακοσαριά άτοµα (αργότερα κατάλαβα πως ήταν οι θεατές της επόµενης πα-
ράστασης).Και επειδή πολύς ντόρος έγινε για το γυµνό, πιστεύω πως τέτοιου είδους ζητήµατα στην τέχνη είναι όχι µόνο ξεπερασµένα και
αναχρονιστικά αλλά ουτοπικά, εκ των ων ουκ άνευ, κάτι σαν κυνήγι µαγισσών. Παρ’ όλα αυτά η σκηνή του ξεγυµνώµατος την ηθοποιών από
ένα χέρι το οποίο αποτελούνταν απ’ όλα τα χέρια των υπολοίπων ενωµένα σε ένα, κάτι σαν νοητή επέκταση του ενός, ήταν τόσο εµπνευσµένη
που το λιγότερο που θα σκεφτόταν ένας θιασώτης του θεάτρου ήταν πως ο σκηνοθέτης ήθελε να σοκάρει.
Εν ολίγοις, πρόκειται για µία άρτια παράσταση µε απόλυτες ερµηνείες, εµπνευσµένη, έξυπνη και πρωτοποριακή, µία παράσταση που µόνο
το Εθνικό Θέατρο θα µπορούσε να ανεβάσει.

∆ιάτο®ος
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2012
Σε δυο χρόνια από τώρα η ανθρωπότητα όπως την

ξέρουµε θα πάψει να υπάρχει. Μια
σειρά φυσικών καταστροφών θα
αφανίζει το µεγαλύτερο µέρος του
ανθρώπινου είδος και µόνο οι
πλούσιοι και οι τυχεροί θα µπορέ-
σουν να γλιτώσουν από την µανία
της φύσης. Συνοψίζοντας έτσι σε
λίγες γραµµές το σενάριο και την
πλοκή της τελευταίας επιστηµονικής
ταινίας καταστροφών και προσθέ-
τοντας ένα «µάτσο» από εντυπω-
σιακά ειδικά οπτικά εφέ, το «2012»
αποτελεί την τελευταία µόδα στις κι-
νηµατογραφικές αίθουσες. Σε σκη-
νοθεσία Roland Emmerich,
βασισµένο σε σενάριο των Harald

Kloser και Roland Emmerich, µε τον John Cusack στον πρωταγωνιστικό
ρόλο, θα µπορούσε να είναι απλά µια καλή ταινία αν δεν συνδεόταν µε
του Μαγιά και το ηµερολόγιο τους που προβλέπει το τέλος του κόσµου.

Ως θαυµαστής ταινιών αυτού του είδος απόλαυσα
τις εκπληκτικές σκηνές καταστροφής, τα τεράστια τσουνάµι, την θεα-
µατικότερη έκρηξή ηφαιστείου των τελευταίων χρόνων και την πτώση
ολόκληρων πόλεων στην «αγκαλιά» του εγκέλαδου. Μόνο το µέγεθος
της καταστροφής σε έκανε να αµφιβάλεις για την γνησιότητα αυτών που
έβλεπες. Μια απολαυστική ταινία που µόνο σε µια αίθουσα του Σινεµά
µπορεί κανείς να απολαύσει σε όλο της το µεγαλείο. Αλλά….Πολλά τα
σηµεία που δυστυχώς «ξίνισαν» και απογοήτευσαν, φορτίζοντας ίσως
αρνητικά το όλο δηµιούργηµα. Η ελάχιστη αναφορά στο ηµερολόγιο
των Μάγια και τον πολιτισµό τους, που θα µπορούσε να παραληφθεί

χωρίς κανείς να το παρατηρήσει. Η σύνδεση της επικείµενης κατα-
στροφής µε τους Μάγια έγινε αφού οι επιστήµονες είχαν ήδη ανακαλύ-
ψει το µέγεθος του προβλήµατος και δεν πρόσφερε κανένα στοιχείο για
την εξέλιξη του έργου. Η διαπίστωση του ήρωα για την καταστροφή που
του έχουν κρύψει βασίζεται σε απλή τύχη και όχι ίσως στην µελέτη κά-
ποιων αρχαίων συγγραµµάτων που θα έπειθε περισσότερο. Η µεγα-
λοψυχία του Αµερικανού Προέδρου στο τέλος της ταινίας, να πεθάνει µε
τον λαό του «µασηµένη» τροφή και ο ηρωικός λόγος του επιστήµονα
για να πείσει τους παγκόσµιούς ηγέτες να βοηθήσουν τους υπόλοιπους
αποµείναντες συνανθρώπους τους, έρχεται να µας θυµίσει «Μέρες ανε-
ξαρτησίας» που ο καλός Αµερικανός Πολίτης θέλει το καλό του πλα-
νήτη αλλά οι κακοί πολιτικοί τους δεν τους αφήνουν. Στοιχεία τα όποια
έχουν πλέον κουράσει και δεν έχουν θέση στον σηµερινό σινεµά.
∆είτε την ταινία, απολαύστε την µαγεία των τρισδιάστατών οπτικών εφε
και περάστε ευχάριστα δυο ώρες περίπου. Εκτός αν για εσάς το 2012
είναι πολύ κοντά και έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε τα τελευταία χρόνια
της ανθρωπότητας. Για την ιστορία, στης 21 ∆εκεµβρίου του 2012 το
κεντρό του γαλαξιά τέµνει κάθετα την τροχία του ήλιο και σχηµατίζει ένα
υποθετικό στραυρό. Το γεγονός αυτό για τους Μάγια ήταν η αρχή και
το τέλος ένος αστρολογικού κύκλου και τίποτα παραπάνω. Κλείνει απλά
ένας γαλαξιακός χρόνος. Το µυστήριο δεν είναι τι θα συµβεί τότε αλλά
πως ένας πρωτόγονος πολιτισµός όπως πιστεύεται πως ήταν οι Μάγια,
χωρίς επιστηµονικά όργανα, τηλεσκόπια και λοιπά, µπόρεσαν και εντό-
πισαν τη θέση του πλανήτη µέσα στον γαλαξία, πως ο γαλαξίας αυτός
περιστρέφεται και πως έχει µια συγκεκριµένη διάρκεια περιστροφής. Η
χαµένη γνώση αυτών των πολιτισµών είναι ίσως το πιο σηµαντικό στοι-
χείο που πρέπει να ανακαλυφθεί και όχι το τέλος του κόσµου που όταν
έρθει µόνο οι πλούσιοι και οι πολιτικοί θα είναι αυτοί που θα την γλι-
τώσουν στην τελική. Άραγε, ποιος πολιτισµός θα δηµιουργηθεί µετά το
τέλος του κόσµου όταν οι µόνοι που θα έχουν επιβιώσει θα είναι ίσως
οι όχι και το καλύτερο αντιπροσωπευτικό δείγµα του ανθρωπίνου εί-
δους;

Elessar

Ιστορία :
Το 2002 από έναν πυρήνα 5 ανθρώπων µε κοινά ενδιαφέροντα και ανησυχίες ως προς τα πολιτιστικά δρώµενα της πόλης γεννήθηκε το έντυπο
«cineπαρµένος». Ο αρχικός πυρήνας χρόνο µε το χρόνο βρήκε και άλλους υποστηρικτές ως αρθογράφους στο έντυπο και η παρέα των
cineπαρµένων µεγάλωσε και µπολιάστηκε µε φρέσκιες ιδέες. Το έντυπο έγινε γνωστό στην πόλη µέσω της διανοµής του στα ΤΕΙ και ΑΕΙ, σε
στέκια νεολαίας και στις προβολές της κινηµατογραφικής λέσχης Λάρισας. Το 2006 προέκυψε η σκέψη για τη δηµιουργία ενός πολιτιστικού
συλλόγου που να σχετίζεται και µε άλλες δραστηριότητες πέραν του εντύπου.
Ο σύλλογος έγινε πραγµατικότητα το 2007 µε το όνοµα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ «CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ» από έναν πυρήνα 30 νέων
ατόµων από την πόλη µας.

Παρόν :
Οι δραστηριότητες του συλλόγου σήµερα πέρα από την έκδοση του εντύπου «CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ» (φτάσαµε στο 31ο τεύχος) είναι πλέον διευ-
ρυµένες και περιλαµβάνουν τη δηµιουργία ερασιτεχνικών ταινιών µικρού µήκους, σεµινάρια µοντάζ, σεναρίου και σκηνοθεσίας, εθελοντικές δρά-
σεις, οργάνωση κινηµατογραφικών προβολών και φεστιβάλ κινηµατογράφου, σχεδιασµός και ανάπτυξη ιστοχώρων πολιτιστικού και
καλλιτεχνικού περιεχοµένου, οργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα και διάδοσης της κουλτούρας του κινηµατογράφου µέσα από ανοι-
χτές συνεργασίες µε άλλους πολιτιστικούς φορείς της πόλης και όχι µόνο.
Μπορείτε να µας βρείτε στο cineparmenos@yahoo.gr και στις προβολές της κινηµατογραφικής λέσχης (µαζί µε τον Μπαρµπή) και να διαβά-
σετε τα παλιά τεύχη στο www.cineparmenos.gr

Μέλλον : Λαµπρό ! (τα υπόλοιπα στις γενικές συνελεύσεις µαζί µας)

Cineπαρµένος
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Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
Για να ζεις σε µπουρδέλο(σε τέτοιο ζούµε εδώ
και χρόνια), ή πουτάνα θα είσαι, ή τσατσά..
Απλά δεν έχω καταλάβει το ρόλο που έχω(ή
µήπως φοβάµαι να τον παραδεχτώ;). ∆εν έχω
τίποτα µε τη συµπαθή τάξη των εκδιδοµένων
γυναικών, απλά ο ρόλος δεν µου ταιριάζει, δεν
τον έχω επιλέξει, γι’ αυτό και ενοχλούµαι. Απ’
όσο ξέρω, στους οίκους ανοχής µπαίνει ο πε-
λάτης, «κάνει τη δουλειά του», πληρώνει και
φεύγει. Στη περίπτωσή µας, µας χώσανε µε το
ζόρι σε ένα τέτοιο σπίτι, έρχονται οι πελάτες,
εκτονώνονται και φεύγουν χωρίς να πληρώ-
σουν! Με τέτοιες συνθήκες θα κλείσει το µα-
γαζί, δεν υπάρχει περίπτωση! Η λύση είναι
µια. Κατεβάζουµε ρολά και εξηγούµε ευγενικά
στους επίδοξους πελάτες ότι στη µπανανία οι
πόρνες (µε την έννοια που µας θέλουνε) τελει-
ώσανε. Αν δεν µας πάρουν στα σοβαρά, κα-
ταφεύγουµε στη παλιά δοκιµασµένη µέθοδο
της καρπαζιάς. Η Χαλιµά και τα παραµύθια
της τελειώσανε! Αν δεν αντιδράσουµε και
τώρα, µας βλέπω σαν άλλες Σουλιώτισσες να

φουντάρουµε στο γκρεµό πιασµένοι χεράκι-χε-
ράκι.

Εκτιµώ όλο και περισσότερο τη χρη-
σιµότητα της ωτοασπίδας. Κλάξον, κοµµένες
εξατµίσεις σε δίκυκλα, ηχοσυστήµατα σε Ι.Χ.
τα οποία λειτουργούν ως κινητά σκυλάδικα ή
club, φωνές και καβγάδες στα τηλεπαράθυρα
χωρίς ουσία, κραυγές πρωτόγονων που θέ-
λουν απλά να σε πανικοβάλλουν. Οι µόνοι
που δεν ακούγονται είναι όσοι έχουν κάτι να
µας πουν. Ίσως επειδή ο ήχος της σιωπής
είναι τελικά ο πλέον εκκωφαντικός… Ώρες –
ώρες εύχοµαι να υπήρχε ένα τηλεχειριστήριο,
να πατάω το mute και αυτοµάτως να γαληνεύ-
ουν όλα.
Μιας και σου ‘λεγα για φωνές. Ακούω τους
stagers του ∆ηµοσίου να διαµαρτύρονται γιατί
δεν µονιµοποιούνται. Αλήθεια, τους κορόιδεψε
κανείς κι αν ναι, ποιος. Όταν υπογράφεις µια
σύµβαση και αυτή τηρείται, γιατί να φωνάζεις;
Μήπως επειδή όλοι αυτοί φίλησαν κατουρη-
µένες ποδιές για να µπουν στα stage σκεπτό-
µενοι όπως ο Βουτσάς στη ταινία, ότι το θέµα
είναι να τρουπώσουν; Γιατί δεν αντέδρασαν
όταν οι συµβάσεις τους ανανεώνονταν αυτό-
µατα και δεν απαίτησαν οριστική λύση; Γιατί
δεχόντουσαν τον εµπαιγµό και την οµηρία; ∆εν
παραδειγµατίστηκαν από τις στρατιές συµβα-
σιούχων; Να δεχτώ ότι αυτό που κάνανε δεν
ήτανε µαθητεία αλλά κανονική προσφορά ερ-
γασίας, ανασφάλιστης και κακώς αµειβόµενης
µάλιστα. ∆έχοµαι ότι οι κυβερνήσεις βολεύο-
νται µε το σύστηµα αυτό χρόνια τώρα(µην ξε-

χνάµε τους συµβασιούχους) εµείς όµως γιατί
το επιτρέπουµε; Κι αν όλοι αυτοί διοριστούν, οι
αντίστοιχοι stagers του ιδιωτικού τοµέα δεν
πρέπει να νιώθουν ριγµένοι; Πολύ θα θελα να
πιστέψω ότι οι κυβερνώντες έχουν αγαθές
προθέσεις, δεν πείθοµαι όµως…Η µια κυβέρ-
νηση διόριζε συµβασιούχους, η άλλη stagers
και οι δυο όµως έπαιξαν µε το συνταγµατικά
κατοχυρωµένο δικαίωµα στην εργασία. Το
κράτος που κόπτεται για την εισφοροδιαφυγή
και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων, είναι το
πρώτο που τα καταστρατηγεί. Αν έκανε το ίδιο
ένας ιδιώτης, θα του ‘κοβαν τον κώλο. Το
µπουρδέλο λοιπόν που σου ‘λεγα στην αρχή,
ταιριάζει και εδώ… Για άλλη µια φορά βάζουν
τη µια κοινωνική τάξη απέναντι στην άλλη
ώστε να αλληλοεξοντωθούµε, να κοιτάξουµε τη
πάρτη µας και να µην νοιαστούµε για το πρό-
βληµα του διπλανού. Όλοι έχουνε δίκιο, όσο
όµως κοιτάµε το τυρί, χάνουµε τη φάκα και
λύση δεν θα υπάρξει. Αρκετά σου είπα και η
πολύ σκέψη µε νύσταξε.
Καληνύχτα κι όνειρα 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 »

Εσύ είσαι στο Facebook

Ένα µεγάλο µέρος των νέων ανθρώπων στη σηµερινή κοινωνία ασχολείται καθηµερινά λίγο
ή πολύ µε το Facebook.

Τι είναι το Facebook.
Με λίγα λόγια το Facebook είναι ένας κοινωνικός ιστοχώρος δικτύωσης που ξεκίνησε πριν

από πέντε χρόνια περίπου από κάποιον φοιτητή του Πανεπιστηµίου του Χάρβαρντ, µε σκοπό την επικοινωνία µεταξύ συµφοιτητών του και για
να γνωριστούν καλύτερα οι νεοεισερχόµενοι φοιτητές.

Στη συνέχεια αυτό επεκτάθηκε και σε περισσότερα πανεπιστήµια και ακολούθως επεκτάθηκε σε όλο τον κόσµο µε αποτέλεσµα σή-
µερα να χρησιµοποιείται από έναν τεράστιο αριθµό ανθρώπων κυρίως, νεαρής ηλικίας.

Σε αυτόν τον ιστοχώρο µπορεί ο καθένας να δηµιουργήσει ένα προφίλ του χαρακτήρα του άσχετα αν δεν ανταποκρίνεται στην πραγ-
µατικότητα, να ανεβάζει φωτογραφίες και διάφορα άλλα προσωπικά δεδοµένα, πάντα µε τη θελησή του.

Μπορεί να ανεβάσει, επίσης, διάφορα βιντεάκια και να τα µοιραστεί µε διάφορους φίλους του που έχει κάνει µέσα σ’ αυτή τη δι-
κτύωση.

Στην ουσία το Facebook αποτελεί ένα ηλεκτρονικό φακέλωµα εθελοντικό. Παλιότερα υπήρχε το φακέλωµα από τους άλλους, τώρα το
κάνεις µόνος σου, µε ευχαρίστηση θα έλεγα κιόλας.

Πολλοί χρήστες βρίσκουν την ηρεµία τους µέσα σ’ αυτόν τον κυβερνοχώρο, χαλαρώνουν από την καθηµερινότητα τους, ξεφεύγουν κατά
κάποιο τρόπο από τη ρουτίνα τους παίζοντας διάφορα παιχνίδια κάνοντας διάφορα τεστ, εφαρµογές και συνοµιλώντας µε άλλους χρήστες.

Κλείνοντας, θέλω να επισηµάνω κατά την ταπεινή µου άποψη, ότι ο λόγος που οδηγεί όλα αυτά τα άτοµα στη χρήση αυτών των ιστο-
χώρων είναι η έλλειψη επικοινωνίας και συνοµιλίας κατά πρόσωπο, κάτι το όποιο τείνει να γίνει µάστιγα της σηµερινής κοινωνίας.

Φαίδων «ο νεότερος»
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Υπάρχει ποιοτικός ελληνικός κινηµατογράφος;

Τα τελευταία χρόνια οι έλληνες θεατές ‘‘βοµβαρδίζονται’’ διαρκώς από αµερικάνικες ταινίες παραγωγής Χόλυγουντ. Κάποιες είναι αξιόλογες,
κάποιες όχι. Πιστεύω όµως ότι υπάρχουν και πολλές ελληνικές ταινίες αξιόλογες, που οι Έλληνες θεατές δυστυχώς αγνοούν, κυρίως γιατί δεν
έχει γίνει η κατάλληλη προβολή τους, ίσως και γιατί αντιµετωπίζουν µε καχυποψία και αµφιβολία τον σύγχρονο ελληνικό κινηµατογράφο.

Για να τους αποδείξω όµως ότι έχουν άδικο θα αναφερθώ σε δύο πολύ καλές ελληνικές παραγωγές που παρακολούθησα φέτος:
την ταινία ‘‘Παράδεισος στη δύση’’ του Κ. Γαβρά και το ‘‘Ο Αριβίστας και ο Άγγελος’’ της Ε. Αλεξανδράκη.

Ο ‘‘Παράδεισος στη δύση’’ (2009) είναι µια πολύ ανθρώπινη ταινία που αφηγείται την ιστορία του Ηλία, ενός µετανάστη που ταξι-
δεύει από την Ανατολή στη ∆ύση αναζητώντας µια νέα ζωή. Θα περιπλανηθεί σε στεριές και θάλασσες, θα γνωρίσει διάφορους ανθρώπους,
θα έρθει αντιµέτωπος µε καταστάσεις τις οποίες µέχρι τότε αγνοούσε….. ∆εν ξεχνάει ποτέ όµως τον σκοπό του· να πάει στο Παρίσι και να
φτιάξει εκεί τη ζωή του.
Σε αυτή την ταινία ο Κ. Γαβράς θίγει µε έξυπνο τρόπο τις αντιφάσεις, τις προκαταλήψεις και τους κινδύνους του ‘’∆υτικού Παραδείσου’’. Με
χιούµορ σαρκάζει και στηλιτεύει τη σύγχρονη κοινωνία. Σε όλες τις σκηνές της ταινίας διαφαίνεται η ανησυχία και ο προβληµατισµός του
σκηνοθέτη που παρά τα 76 του χρόνια δεν δείχνει καθόλου σηµάδια κόπωσης.
Από την άλλη, ο ‘‘Ο Αριβίστας και ο Άγγελος’’ (2008) είναι ένα πρωτότυπο σενάριο που έγραψε η Ε. Αλεξανδράκη και στο οποίο χρησιµο-
ποιούνται εµβόλιµα τρεις ιστορίες: ‘‘Η φωνή του δράκου του Α. Παπαδιαµάντη, ‘‘Στην άκρη του Αιγαίου’’ της Νισύριας Π. Καρπαθάκη και ‘‘
Departs’’ (Αναχωρήσεις) της Κ. Τιβέλ. Η ταινία είναι γυρισµένη σε ένα από τα οµορφότερα και πιο ιδιαίτερα νησιά της ∆ωδεκανήσου, τη Νί-
συρο. Ένα συµβόλαιο δένει τον ντόπιο φύλακα του ηφαιστείου της Νισύρου, που έχει το παρατσούκλι «Αρσιβαρίστας» µε τον Άγγελο, αθη-
ναίο παραγωγό που θέλει να στήσει ένα πολυθέαµα µέσα στον κρατήρα του ηφαιστείου. Η παρουσία του Άγγελου αναστατώνει σταδιακά τη
ζωή του «Αρσιβαρίστα» που ζει ‘’ειδυλλιακά’’ µε την αγαπηµένη του Μαργαρίτα σε ένα λιλιπούτειο σπιτάκι µέσα στην τεράστια κοιλάδα του
ηφαιστείου. Κατά τη διάρκεια της προετοιµασίας του πολυθεάµατος οι συγκρούσεις των δυο αντρών κλιµακώνονται ώσπου µε αφορµή µια
παλιά ιστορία της Νισύρου να συµβεί ένα µοιραίο ατύχηµα… Μέσα από σκοτεινές διαδροµές έρχεται στο φως ένα καλά κρυµµένο µυστικό
που το βάρος του συντρίβει… Πολύ καλές επίσης είναι και οι υπόλοιπες ταινίες της Ε. Αλεξανδράκη, ‘‘Σταγόνες στον ωκεανό’’ (1996), ‘‘Μυ-
ρίζει Πάσκα’’ (2000) και ‘‘Η νοσταλγός’’ (2004).
Ας στραφούµε λοιπόν στον ποιοτικό ελληνικό κινηµατογράφο….

Τζαµπούρα Χαρά

Μία νέα θεατρική σκηνή άνοιξε τις πύλες της στη Λάρισα, το Mikro
Theatro. Ένα θέατρο που όπως µας λέει ο εµπνευστής, δηµιουργός και
ιδιοκτήτης του, ο ∆ηµήτρης Καράτζιος, … δε βιάζεται να µεγαλώσει.
Πρόκειται για έναν χώρο προσεγµένο και καλαίσθητο που δηµιουρ-
γήθηκε µε µεράκι, έµπνευση και καλλιτεχνική θωριά. Ο δηµιουργός
όλων αυτών, ο ∆ηµήτρης ο Καράτζιος, καίτοι αθλητής του µπάσκετ
που θα περίµενε κανείς ν’ ανοίξει ένα κατάστηµα αθλητικών ειδών ή
κάτι παρεµφερές, προτίµησε να ασχοληθεί µε µία θεατρική σκηνή µε-
τουσιώνοντας την αγάπη του και το µεράκι του για την τέχνη σε έναν
χώρο πολιτισµού.
Στο εξωτερικό του θεάτρου κυριαρχεί ένα µολυβί χρώµα που θυµίζει
κάτι αναπαλαιωµένα κτήρια στο Μάντσεστερ της Αγγλίας. Ο χώρος
υποδοχής µαζί µε το µπαράκι και το φουαγιέ αποπνέει µια ζεστασιά
και µια αίσθηση καλλιτεχνικής δωρικότητος (ειδικά το γλυπτό µε τον
σαξοφωνίστα όλα τα λεφτά). Η κεντρική σκηνή καλαίσθητη µε ανα-
παυτικά καθίσµατα (από τις λίγες φορές που παρακολούθησα παρά-
σταση σε µικρή θεατρική σκηνή και δεν πιάστηκε ο κ…., έλα
αξιοπρέπεια!).Τα καµαρίνια άνετα και υπερσύγχρονα, διαθέτοντας
ακόµη και ντουζιέρα, κάτι όχι και τόσο συνηθισµένο γι’ αυτού του εί-
δους τους χώρους.
Στην πόλη, λοιπόν, όπου δηµιουργήθηκε το Θεσσαλικό θέατρο, τέ-
τοιοι θεατρικοί χώροι λείπουν, γι’ αυτό και βρίσκουν πρόσφορο έδα-
φος και έχουν µεγάλη απήχηση στον κόσµο. Χώροι στέγασης της
κουλτούρας και του πολιτιστικού γίγνεσθαι της περιοχής µας.

∆ιάτο®ος

Για τον Κινηµατικό Κινηµατογράφο
……Σαφώς και το εντάσσουµε στη γενικότερη κατηγορία του πολιτικού
κινηµατογράφου. Σαφώς και υπάρχει στράτευση, θέση, κοινωνική και
πολιτική προσέγγιση. Εκείνο όµως το στοιχείο που κάνει, κατά την
άποψή µου αυτό το σινεµά να ξεχωρίζει, είναι η χρήση του µέσου και
αναφέροµαι κυρίως στη χρήση των νέων τεχνολογιών, δηλαδή της µι-
κρής κάµερας, η οποία πηγαίνει όπου θέλει και κατ’ επέκταση στην
µείωση του κόστους.
Σήµερα, µπορείς να κάνεις µια ταινία µε ελάχιστο κόστος.
Ερχόµαστε λοιπόν σε εκείνο που κάποτε ονοµάστηκε «άµεσος κινη-
µατογράφος» (σινεµά ντιρέκτ), ο οποίος συνίσταται στην απευθείας
σύλληψη, µε τη βοήθεια ελαφρού εξοπλισµού, απελευθερωµένου από
κάθε στατικότητα, των οπτικοαουστικών φαινόµενων, έτσι όπως προ-
κύπτει απροειδοποίητα, χωρίς άλλη παρέµβαση, εκτός από την ελεύ-
θερη δουλειά του εικονολήπτη.
Το σινεµά ντιρέκτ αναπτύχθηκε κυρίως στη δεκαετία του ’60, και έχει
άµεση σχέση µε τον «κινηµατογράφο-αλήθεια» και τον «κινηµατο-
γράφο-µάτι» των Ζαν Ρους και Τζίγκα Βερτόφ.
Ο κινηµατικός κινηµατογράφος, λοιπόν, είναι πολλά πράγµατα, και
κυρίως ανήκει σε αυτό που ονοµάζουνε ντοκιµαντέρ, χωρίς όµως αυτό
να είναι περιοριστικό. Για να γίνουµε πιο συγκεκριµένοι, αν και αυτό
δε σηµαίνει τίποτε, αφού όλα µπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγµή,
έχουµε: ντοκιµαντέρ, µε χρήση φορητής κάµερας, και µε ένα πολιτικό
θέµα.
Ένα, άκρως ενδιαφέρον στοιχείο, όµως, είναι ο τρόπος παραγωγής
τέτοιων ταινιών, µέσα από την οποία –την παραγωγή- ο όρος «κίνηµα»
και «κινηµατικός» αποκτά την πραγµατική του διάσταση. ∆ηλαδή οµά-
δες ανθρώπων ισότιµα συνεργαζόµενων, µε µία συνεταιριστική οικο-
νοµική βάση, παράγουν µια ταινία µε ένα πολιτικό θέµα.
Ένα παράδειγµα τέτοιο έχουµε το ντοκιµαντέρ που έγινε το 2001 στη
Γένοβα, όταν πολλοί γνωστοί Ιταλοί σκηνοθέτες, ανέλαβαν να κινη-
µατογραφήσουν τα γεγονότα, αφού προηγουµένως είχαν συνεννοη-
θεί, και στη συνέχεια µοντάρισαν το υλικό τους και έδωσαν µια ταινία.

http://kersanidis.wordpress.com/2007/12/15/cp/
Στράτος Κερσανίδης
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Με αφορµή την έναρξη διαµονής ιδρυτικού µέλους του συλλόγου του
cineπαρµένου στο νησί Χάλκη (λόγω του διορισµού του εκεί), βρήκαµε
µια πολύ αξιόλογη ταινία που γυρίστηκε στο νησί της Χάλκης και έχει
βραβευτεί σε πολλά φεστιβάλ από το 2000.

Σκηνοθέτης: Βασίλης Ντούρος
Σενάριο: ∆έσποινα Τοµαζάνη
Πρωταγωνιστούν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Βίκυ Βολιώτη, Ελισάβετ Να-
σλίδου, Βλαδίµηρος Γολοσίνσκι Τσερνόφ, ∆ηµήτρης Μαυρόπουλος,
Μπάµπης Χατζιδάκης, Στέλλα Γιάννη, Άλκης Κούρκουλος
Πρώτη προβολή: 2000
∆ιάρκεια: 92 λεπτά

«Το φως που σβήνει» είναι µια σύγχρονη δραµατική ταινία που εστιά-
ζεται στη βαθιά φιλική σχέση µεταξύ ενός φαροφύλακα και ενός παιδιού
µε προβλήµατα όρασης, το οποίο όµως διαθέτει ένα εκπληκτικό ταλέντο
στη µουσική. Το σενάριο είναι εµπνευσµένο από τη συνέντευξη ενός
µικρού µουσικού µε πρόβληµα όρασης, όταν κέρδισε µουσικό βραβείο

«Θα βλέπω µέσα από τη µουσική». Ο µικρός Βλαδίµηρος Γολοσίνσκι
πριν επιλεχθεί να πρωταγωνιστήσει στην ταινία, ήταν πλανόδιος µου-
σικός και έπαιζε βιολί µε τη µητέρα του σε ταβέρνες.

Υπόθεση

Η ταινία διαδραµατίζεται στη Χάλκη, όπου ένας δωδεκάχρονος ζει µε τη
χωρισµένη µητέρα του. Ο µικρός χάνει την όρασή του, από µία σπάνια
αρρώστια, αλλά αναπτύσσει µια ιδιαίτερη ακουστική ευαισθησία ικανή
να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στη µουσική. Στο πρόσωπο του γέρου
φαροφύλακα του νησιού βρίσκει κατανόηση και δηµιουργείται µια
βαθιά φιλική σχέση µεταξύ τους. Ο φαροφύλακας, αυτοδίδακτος µου-
σικός ο ίδιος, αντιλαµβάνεται το ταλέντο του µικρού και τον καθοδηγεί
ως «πνευµατικός δάσκαλος». Η µητέρα του αγοριού που είναι αντιµέ-
τωπη µε τη δύσκολη
καθηµερινότητα ενο-
χλείται από αυτήν την
σχέση. Ωστόσο, ο ερ-
χοµός στο νησί µιας
νέας δασκάλας θα αλ-
λάξει το σκηνικό. ∆εί-
χνει µεγάλο ενδιαφέρον
για τις ικανότητες του
µικρού ήρωα και µε
δική της πρωτοβουλία ο µικρός λαµβάνει µέρος σε ένα µουσικό διαγω-
νισµό που διοργανώνεται στην Αθήνα.

Ο Ονούφριος και οι σηµερινοί παπάδες
«…Ο όσιος Ονούφριος είναι ένας από τους µεγαλύτερους ασκητές της Ορθόδο-
ξης Εκκλησίας. Καταγόταν από την Περσία και έζησε ασκητικά σε µια από τις αι-
γυπτιακές ερήµους. Σε νεαρή ηλικία έµενε σε Κοινόβιο Μοναστήρι, όπου υπόµενε
για αρκετά χρόνια στην άσκηση και την υπακοή. Αργότερα αποσύρθηκε στην
έρηµο. Εκεί συνάντησε τον ερηµίτη Ερµία, ο οποίος τον οδήγησε σε µια καλύβη
κάτω από έναν πελώριο φοίνικα κοντά στον οποίο υπήρχε πηγή καθαρού νερού.
Εκεί στην ησυχία επεδόθη σε µεγαλύτερα πνευµατικά γυµνάσµατα και προσευ-
χόταν αδιαλείπτως για όλη την οικουµένη...»

∆ιαβάζοντας αυτά τα λίγα για τον Ονούφριο, σκέφτοµαι τον ξεπεσµό των σηµε-
ρινών αρχηγών των παπάδων, για τους οποίους πάνω από όλα είναι η διαχείριση
της εκκλησιαστικής περιουσίας και η εξουσία που εκπορεύεται από αυτή. Φτά-
νουν στο σηµείο πλέον να απειλούν ότι η όποια φορολόγηση της περιουσίας τους

(έτσι την θεωρούν) θα τους αναγκάσει να κόψουν τις παροχές προς τους φτωχούς και άπορους της κοινωνίας µας. Ο Ονούφριος θα έκοβε
από το δικό του φαγητό (ή µάλλον νερό) και όχι από αυτό των φτωχών. Αλλά αυτός έγινε όσιος, ενώ οι σηµερινοί παπάδες είναι ήδη
στην «απέναντι όχθη»…

Σηµειώνω εδώ πως τον Ονούφριο τον θυµήθηκα στα πλαίσια σίτισης της κόρης µου (η οποία τρέφεται αποκλειστικά µε γάλα και ριζά-
λευρο) µε την προτροπή «φάε, βρε, µην γίνεις σαν τον Ονούφριο!». Αλλά βλέποντάς την µάλλον τον Βούδα µου θυµίζει.

Για το νησί Χάλκη της Ρόδου (“Το φως που σβήνει»)



Mikro theatro, ένας
όµορφος χώρος πολιτισµού, ας

τον στηρίξουµε!
∆ιάτο®ος

«5Μ^2» Νο 2, η νέα ται-
νία του cineπαρµένου σύντοµα

κοντά σας. Τα γυρίσµατα συνεχί-
ζονται!

∆ιάτο®ος

Όταν βρέχει, φταίει η
βροχή που γίνεσαι µούσκεµα

κι όχι που δεν κρατάς
οµπρέλα…
Μ. Σίµος

Για τους αριστερούς που
διαµαρτύρονται για παραποίηση της

ιστορίας στην ταινία «Ψυχή βαθιά» του
Παντελή Βούλγαρη έχω να τους πω πως

πρόκειται για µια πολύ καλή ταινία µε άρι-
στες ερµηνείες και όχι για ιστορικό ντο-

κουµέντο.
∆ιάτο®ος

«Είµαστε λίγο πριν από τα
όρια της Πτώχευσης», ευτυχώς

γιατί άρχισα να ανησυχώ. Νόµιζα ότι
ήµασταν ήδη εκεί.

elessar
Ζη-
τάµε
από

το ∆ήµο χώρο-στέγη για όλες τις πολιτιστικές –
καλλιτεχνικές οµάδες – οργανώσεις – συλλόγους της πόλης

που δρουν και λειτουργούν ως κύτταρα πολιτισµού και αυθόρµητης
έκφρασης των λαρισαίων πολιτών. Για παράδειγµα η ανακαίνιση πα-
λιών και ανεκµετάλλευτων κρατικών αποθηκών ή κτιρίων και η προ-
σφορά τους σε συλλογικότητες της πόλης ως µόνιµη στέγη δεν είναι

τίποτα σπουδαίο για εσάς στα πλαίσια και των µεσογεια-
κών (σας) αγώνων. Θεόφιλος

“Το ραντεβού των 7:30», Οι πέντε ήρωες του
5Μ2 επιστρέφουν. Νίκος «ο άχρηστος», Μπάµπης «ο
εραστής», Βαγγέλης «ο γρήγορος», Μάνος «ο παραµυ-
θάς», Κώστας «ο κακοµοίρης», σε νέες περιπέτειες. Σύ-

ντοµα στις οθόνες σας…….
Φαίδων «ο νεότερος»

«Είµαστε µια νέα
Ισλανδία, έτσι µας χαρα-

κτήρισαν οι αρχηγοί της Ευ-
ρωπαϊκής Οικονοµίας. Λες να
πέσει και η τιµή του Irish Cof-

fee ως τοπικό προϊόν και
καλά;

elessar

Να εµβολιστώ, να µην
εµβολιαστώ, ιδού η απορία. Αν δεν το

κάνω θα µε πούνε ανεύθυνο, αν το
κάνω θα µε πούνε ηλίθιο. Πορτοκαλάκι

και πάλι πορτοκαλάκι.
elessar

Έχω µια απορία, κά-
ποιοι σχολιαστές ραδιοφωνι-

κών εκποµπών όταν τελειώνουν
την εκποµπή τους αναφέρουν κλείνο-

ντας «πίσω από τα µικρόφωνα ήταν ο
τάδε…..», κανονικά δεν είναι µπροστά
από τα µικρόφωνα;; Αν είναι πίσω από

το µικρόφωνο πώς µπορείς να ακού-
γεσαι;

Φαίδων «ο νεότε-
ρος»

Ακόµα
καίνε ελεύθερα και ανε-

ξέλεγκτα πετ-κοκ οι βιοµηχανίες
της περιοχής, κυρία υπουργέ περι-

βάλλοντος! Ως πότε ; (ελπίζω να µην γί-
νετε και εσείς υπουργός µόλυνσης του

περιβάλλοντος όπως οι προηγούµε-
νοι)

Θεόφιλος

Γρίπη τον
πουλερικών, των χοίρων,
νόσος των τρελών αγελά-
δων, µα τι σκατά έµεινε να
νοσήσει ακόµη; Καλά κά-
νουν οι Κινέζοι και τρώνε

ακρίδες και φίδια.
elessar


