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Κλειστό Λόγω...“Θέρους”

"…Σαν Τα Θερινά Τα Σινεµά..."
σελ.10

Θέσ4ις: Ο Πρώτος Ηθο4οιός...
σελ.8

“Cosmos: A Personal Voyage”
σελ.7

Συνέδριο Οµοσ4. Κινηµατογραφικών Λεσχών Στην Κώ
σελ.5
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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 ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος
Cube, Όπισθεν Carrefour Mikro Theatro, Ολύµπου κ’ Ερυθρού Σταυρού
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 :

Inception
Σκηνοθεσία: Christopher Nolan
Πρωταγωνιστές: Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Ellen Page \

Ο Leonardo DiCaprio στην νέα ταινία του Christopher Nolan που από πολλούς χαρακτηρί-
ζεται η ταινία της δεκαετίας. Ο Dom Cobb (DiCaprio) υποδύεται έναν «κλέφτη» µυστικών από το υπο-
συνείδητο των θυµάτων του. Κυνηγηµένος από τύψεις για την µέχρι τώρα ζωή του αναλαµβάνει µια
τελευταία αποστολή ελπίζοντας να κερδίσει την συγχώρηση για τις µέχρι τώρα πράξεις του.

http://www.imdb.com/title/tt1375666/
Predators

Σκηνοθεσία: Nimród Antal
Πρωταγωνιστές: Adrien Brody, Laurence Fishburne, Topher Grace (Full Cast)

Ένας από τους διασηµότερους «κακούς» εξωγηινους της µεγάλης οθόνης επιστρέφει σε
ρόλο πρωταγωνιστή, ελπίζοντας να κερδίσει περισσότερους οπαδούς από τον µεγάλο του αντίπαλο της
σειράς του Alien. Ας ελπίζουµε πως δεν θα είναι µόνο η εµφάνιση του Predator που θα µας µείνει µετά
το τέλος της ταινίας.

http://www.imdb.com/title/tt1424381/
Salt

Σκηνοθεσία:: Phillip Noyce
Πρωταγωνιστές: Angelina Jolie (Full Cast)

Η Evelyn Salt (Jolie), υπάλληλος της CIA. προσπαθεί να αποφύγει την σύλληψη όταν
ένας πρώην Ρώσος κατάσκοπος την κατηγορεί για προδοσία. Ίσως µία από της καλύτερες ταινίες κα-
τασκοπίας, µετά το The Long Kiss Goodnight.

http://www.imdb.com/title/tt0944835/

The Expendables
Σκηνοθεσία: Sylvester Stallone
Πρωταγωνιστές: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li

Μια οµάδα µισθοφόρων µε αποστολή στην Νότια Αµερική για την ανατροπή ενός δι-
κτάτορα. Είναι να απορεί κανείς πως ο Stallone δεν ονόµασε την νέας του ταινία Rambo 5. ∆εν απέχει
άλλωστε και πολύ από το κεντρικό θέµα των ταινιών της σειράς Rambo.

http://www.imdb.com/title/tt1320253/

The Last Exorcism
Σκηνοθεσία: Daniel Stamm
Πρωταγωνιστές: Patrick Fabian, Ashley Bell

¨Ένα ευαγγελιστής κληρικός δίνει την άδεια τους σε µια κινηµατογραφική οµάδα να πα-
ρευρίσκεται στον τελευταίο του εξορκισµό. Ένα ακόµη πείραµα της Lionsgate να µετατρέψει µια ταινία
χαµηλού προϋπολογισµού µε άγνωστους ηθοποιούς σε µεγάλη επιτυχία.

http://www.imdb.com/title/tt1320244/



Θερινό Σινεµά «Μύλος» Λάρισα
Καλοκαίρι 2010

• 26 – 30/07/2010 , Νήσος,
Σκηνοθεσία : Χρήστος ∆ήµας

• 02 – 06/08/2010, ∆ύο Έρωτες
Σκηνοθεσία : Τζέιµς Γρές

• 09 – 13/08/2010, I Love Karditsa
Σκηνοθεσία : Στράτος Μαρκίδης

• 16 – 20/08/2010, Αόρατος Συγγραφές
Σκηνοθεσία : Ρόµαν Πολάνσκι

• 23 – 27/08/2010, Η Γυµνή Αλήθεια
Σκηνοθεσία : Ρόµπερτ Λουκέτιτς

• 30/08 – 03/09/2010, Και Αν Σου Κάτσει;
Σκηνοθεσία : Γούντι Άλεν

• 06 10/09/2010, Πληγές Του Φθινοπώρου
Σκηνοθεσία : Τόµρις Γκιριτλιογλου
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Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δηµο-
σιεύσουν το δικό τους άρθρο ή που επιθυµούν να κάνουν οποιαδή-
ποτε πρόταση ως προς τα θέµατα που θα ήθελαν να διαβάζουν στο
έντυπο του Cineπαρµένου, να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική δι-

εύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

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

Για το έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Τζαµπούρα Χαρούλα

Νέα - Ειδήσεις



Το θερινό σινεµά πάντα µου άρεσε. Θυµάµαι τον εαυτό µου, εδώ και πολλά καλοκαί-
ρια, στο θερινό του Μύλου κάτω απ’ τα αστέρια, ο Βοζαλής να προλογίζει µε στυλ Ρα-
φαηλίδη, το κοινό να χειροκροτεί, να παρακολουθεί ταινίες, να δροσίζεται το σώµα, να
χαλαρώνει το µυαλό και να ρουφάει τη δροσιά των ταινιών σαν παγωµένη γρανίτα. Ο Αλ-
µαδοβάρ µου αρέσει πολύ. Τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους ευρωπαίους δηµι-
ουργούς του σινεµά. Ξέρει να κάνει σκηνή από το πουθενά και να σου βγάζει συναίσθηµα
από εκεί που δεν το περιµένεις. Ανατρεπτικός, απρόσµενος, εκκεντρικός, παράδοξος.
Και λέω παράδοξος διότι αν και έχει δηλώσει ανοιχτά ότι είναι οµοφυλόφιλος εντούτοις
στις ταινίες του υµνεί τη γυναίκα. Έχοντας βρει τη µούσα του στο πρόσωπο της χαρι-
σµατικής ηθοποιού Πενέλοπε Κρουζ κάνει ταινίες- ποιήµατα, ωδές στην ερωτικότητα της
γυναίκας, πλέκει το εγκώµιο της γυναικείας φύσης και εκθειάζει αυτό το µοναδικό πλά-
σµα που έχει κυριεύσει όλον τον κόσµο.

Ο θερινός έπαιζε τις προάλλες την ταινία «Ραγισµένες καρδιές» του Αλµαδοβάρ. Η
βραδιά ήταν ζεστή και γλυκιά οπότε την ταινία την ευχαριστήθηκα ακόµη περισσότερο.
Και µιας και επρόκειτο για ερωτική ταινία, ο Βοζαλής στον πρόλογό του έδωσε ρέστα. Ο
έρωτας είναι το φόρτε του Μπαρµπή οπότε µας παρουσίασε την ταινία που θα παρακο-

λουθούσαµε µε το δικό του χιουµοριστικό στυλ και τα πικάντικα του σχόλια. Παρέλειψε όµως να µας απαγγείλει το ερω-
τικό του ποίηµα «Νανά» το οποίο ταίριαζε µε το στυλ της ταινίας. Ο καθένας στον τοµέα του. Ο Αλµαδοβάρ µε την Κρουζ
και ο Βοζαλής µε τη Νανά. Έκαστος εφ’ω ετάχθη …

∆ιάτοRος
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Ταινίε
ς

Σινεµά στο ποτάµι
Ο πολιτιστικός σύλλογος cineπαρµένος από την

πρώτη του συµµετοχή στο φεστιβάλ Πηνειού κάνει κινη-
µατογραφικές προβολές κάτω από τη σκιά των δέντρων
της κοίτης του ποταµού αλλά και στο νυχτερινό περιβάλ-
λον της γιορτής.

Ας αρχίσουµε, όµως, από ένα δεδοµένο στην
πόλη. Το θερινό σινεµά του Μύλου, που χρόνια στηρίζει ο
cineπαρµένος. Το θερινό σινεµά του Μύλου έχει καθιερω-
θεί στη ζωή των Λαρισαίων και µε ποικιλία κινηµατογρα-
φικών ταινιών, είναι εδώ και χρόνια µια ποιοτική (και φτηνή
εκτός των άλλων) έξοδος και µία µοναδική ψυχαγωγική
πρόταση στην κάψα του καλοκαιριού. Πλήθη συρρέουν
κάθε βράδυ, ακούν τον Μπαρµπή, αγοράζουν και κάτι δρο-
σερό από το κυλικείο, παίρνουν και το έντυπο του
cineπαρµένου για το διάλλειµα και απολαµβάνουν νυχτε-
ρινό, θερινό σινεµά όλοι µαζί. Μοναδική εµπειρία κάθε
βράδυ!

Στο φεστιβάλ Πηνειού (που ελπίζουµε κάποτε να
είναι ένας θεσµός ζωντανός όλο το χρόνο) οι προβολές
στην κοίτη του ποταµού είναι µια πρόταση που προβάλ-
λεται σταθερά από το σύλλογό µας. Στόχος µας είναι η δυ-
νατότητα των πολιτών να µπορούν να κάνουν προβολές
και να βλέπουν κινηµατογραφικές ταινίες κάτω από το δέ-
ντρα και µέσα στη φύση, παρά να κάθονται στο σαλόνι του
σπιτιού τους (αν βέβαια υπάρχει καλή παρέα και δροσιά
καλύτερη από το ποτάµι, καλό είναι και το σαλόνι ή η αυλή
ή η βεράντα του σπιτιού). Εφ’όσον το ποτάµι θέλουµε να
µπει στη ζωή των Λαρισαίων σε µόνιµη και ποιοτική βάση,
δεν πρέπει να αφήσουµε έξω το σινεµά και τη δυνατότητα
ελεύθερων προβολών από τους Λαρισαίους.

Υπάρχουν οµάδες µαθητών που θέλουν να προ-
βάλουν ερασιτεχνικές ταινίες µικρού µήκους, σύλλογοι που

θέλουν να κάνουν µια εκδήλωση σε φυσικό περιβάλλον
και να προβάλουν υλικό από το διαδίκτυο και πολλοί άλλοι
– από ερασιτεχνικές οµάδες µέχρι επιστηµονικούς συλλό-
γους, που θα χρησιµοποιούσαν ένα χώρο στο ποτάµι για
να προβάλουν κάτι και να χαρούν και τη φύση του ποτα-
µού.

Προτείνουµε στο ∆ήµο να κάνει µία µόνιµη εγκα-
τάσταση προβολής για projector στα πλαίσια της περαι-
τέρω αξιοποίησης της κοίτης του ποταµού προς τη ∆ΕΥΑΛ
που έχει ανακοινωθεί. Το κόστος για το ∆ήµο είναι µηδα-
µινό αλλά το όφελος τεράστιο για συλλογικότητες ή συλ-
λόγους ή και παρέες πολιτών που δεν θα χρειάζεται να
έχουν και να µεταφέρουν πανί προβολής και καθίσµατα.
∆εν χρειάζονται πολλά. Ένας διακριτικός λευκός τοίχος
2Χ2, πίσω από τον οποίο µπορούν όποιοι θελήσουν να το
γεµίσουν µε graffiti σχετικό µε τον κινηµατογράφο και τρεις
πάγκους των 10 ατόµων. Αν ο ∆ήµος έχει λεφτά να κάνει
κάτι πιο ολοκληρωµένο µε σεβασµό στο περιβάλλον … ας
το κάνει.

Αλλά όσο πιο διακριτική και απρόσµενη είναι η
παρουσία του κινηµατογράφου µέσα στη φύση, τόσο η µα-
γεία του µεγαλώνει ! Υπάρχει άπειρο ερασιτεχνικό κινηµα-
τογραφικό υλικό για να επιλέξει κανείς και να προβάλει
δωρεάν. Εµείς κάθε φορά κάνουµε µια επιλογή που µπο-
ρεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον των περαστικών της γιορ-
τής και να καθίσει να ξεκουραστεί στις πλαστικές µας τις
καρέκλες απολαµβάνοντας ένα φιλµάκι µικρού µήκους. Αν
και κανείς δεν κατεβαίνει σήµερα στο ποτάµι για να δει
ερασιτεχνικές προβολές ταινιών µικρού µήκους ή φιλµά-
κια του internet, εµείς προβάλλουµε την ιδέα του «σινεµά
στο ποτάµι» ως µόνιµη υποδοµή προς χρήση για όλους
τους πολίτες!

Καλό κινηµατογραφικό καλοκαίρι στο δηµοτικό,
θερινό κινηµατογράφο του Μύλου !

Θεόφιλος

«Αλµαδοβάρ στον θερινό»
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Συνέδριο Νο 24 φέτος
στην Κω µε εξτρά επί-
σκεψη στη Νίσυρο.
Τώρα, για τις παρουσίες
ανθρώπων του κινηµα-
τογράφου είπαµε στην
εφηµερίδα «Ελευθερία»
αµέσως µετά την επι-
στροφή µας απ’ το νησί
Ένα µαγευτικό τετραή-
µερο αλλά και η συνά-
ντηση µε τους φίλους
προέδρους των άλλων
κινηµατογραφικών λε-
σχών όλης της Ελλάδος.
Όµως, σε κάθε συνά-
ντησή µας έχουµε και
ένα θέµα που το αναλύ-
ουν άνθρωποι επαγγελ-

µατίες του κινηµατογράφου, όπως η Χρυσάνθη
Σωτηροπούλου, ο Στάθης Βαλούκος, ο Ροβήρος Μανθού-
λης κ α.

Το ντοκυµαντέρ, λοιπόν, είναι το είδος του κινηµατογρά-
φου που φροντίζει να βρίσκεται σε κάθε σηµείο της γης, ν’
ανοίγει τα πάντα στο φως και να λέει την αλήθεια και µόνο
την αλήθεια. Καυτά θέµατα όπως η υπερθέρµανση του
πλανήτη, η ρύπανση του αέρα, ο θάνατος των δασών, τα
πυρηνικά, βιοµηχανικά και άλλα απόβλητα, η εκµετάλ-
λευση των ειδών που οδηγούν στην καταστροφή του πε-
ριβάλλοντος είναι θέµατα που απασχόλησαν και
απασχολούν το ντοκυµαντέρ. Όλα αυτά θα µας τα δώσει
µε την κάµερά του ο ντοκυµαντερίστας που τρέχει σε όλα
τα σηµεία του πλανήτη για να κινηµατογραφήσει εκ του φυ-
σικού την κατάσταση. Ακόµα και ταξιδιωτικά ντοκυµαντέρ
έχουν την αξία τους γιατί τα πολλά εκατοµµύρια των αν-
θρώπων της γης αδυνατούν να ταξιδεύσουν σε µακρινά
πολυδάπανα ταξίδια και φυσικά γνωρίζουν τον κόσµο από
τα ειδικά ντοκυµαντέρ. Πιο παλιά, προ 40 ετών περίπου,
υπήρχαν Έλληνες που δε γνώριζαν ή µάλλον δεν είχαν δει
ποτέ θάλασσα. Άσε για το κολύµπι που ακόµα πνιγόµαστε.
Βέβαια, τώρα, κάπως ο κόσµος είναι καλύτερα, ακόµη και
θρησκευτικός τουρισµός βοήθησε µε τις επισκέψεις σε µο-
ναστήρια και την Παναγία της Τήνου.

Το ντοκυµαντέρ, ας πάµε λίγο και στα θεωρητικά µας, δι-
αιρείται σε κατηγορίες τις οποίες σας παραθέτουµε:

1. πρόσωπα και µύθοι, πχ ντοκυµαντέρ για τον Τσε µε
τίτλο:»ο έρωτας, η πολιτική και η επανάσταση», ακόµα και
η ζωή του µεγάλου ποδοσφαιριστή Μαραντόνα,

2. ενότητα το περιβάλλον, πχ τα ταξιδιάρικα πουλιά και οι
πάγοι της Ανταρκτικής,

3. κοινωνία, πχ καρχαρίες στο δωµάτιο και µέσα στο βαθύ
λαρύγγι, µε βάση τη γνωστή ταινία που άφησε το στίγµα
µιας εποχής
4. βραβείο από τον τόπο σου ταινία «η αγέλαστος πέτρα»
που προβάλαµε κι εµείς στη Λάρισα
5. ανθρωπολογία, πχ η ιστορία της γκαµήλας που δά-
κρυσε και στη συνέχεια ανάβαση στα Ιµαλάια και γνωριµία
µε τους κατοίκους,
6. ιστορία, πχ «η γραµµατέας του Χίτλερ» και «ΗΠΑ ενα-
ντίον Τζον Λένον»,
7. πολιτική… Ακήρυκτος πόλεµος και αυτή η ταινία είναι
ακατάλληλη, επίσης η ταινία «η σύντοµη ζωή του Χοσέ
Αντώνιο Γκουτιερέζ».

Κατάλαβαν λοιπόν την αξία του ντοκυµαντέρ και τα µε-
γάλα διεθνή φεστιβάλ κινηµατογράφου και όχι µόνον αρχί-
ζουν να το περιλαµβάνουν στο διαγωνιστικό τους
πρόγραµµα αλλά και να το τιµούν µε τα µεγάλα τους βρα-
βεία. Τώρα πώς ο Τζον Λένον έγινε επικίνδυνος για τις
ΗΠΑ είναι µια ιστορία που εγώ δεν µπορώ να καταλάβω.
Ευτυχώς έχουµε τον Τσε Γκεβάρα, τον θρύλο της επανά-
στασης και τον Μαραντόνα, τον θρύλο του ποδοσφαίρου,
αγκαλιά µε την αιώνια νεότητα και την ποίηση των γηπέ-
δων µέσα κι έξω απ’ τις δεξαµενές του πετρελαίου.
Έχουµε, λοιπόν, ιστορίες προσωπικές και φυλετικές, ιστο-
ρίες πολιτικές και οικολογικές, µε άλλα λόγια η ίδια αναζή-
τηση της κοινής αλήθειας σε τοπία της πολιτικής ιστορίας,
της ανθρωπολογίας, της µυθολογίας. ∆ε διεκδικούν τα ντο-
κυµαντέρ τη µοναδική αλήθεια, αρκεί να καλλιεργούν την
επιθυµία της προσέγγισης, την ανατροπή των βεβαιοτή-
των και την ανατίναξη των εφησυχασµένων συνειδήσεων.
Απέναντί τους έχουν φυσικά το υπερθέαµα και ειδικά εφέ
αλλά και την τηλεόραση του προχείρου ρεπορτάζ µε τις
εντυπώσεις και τις οφθαλµαπάτες της TV. ∆ιπλή λοιπόν
αντιπαράθεση, η µία ανάµεσα στη δήθεν αναπαράσταση
και στην άµεση λήψη και η δεύτερη ανάµεσα στο δήθεν συ-
νταρακτικό περιεχόµενο και την έντιµη επεξεργασία. Μα-
κρυά, όµως, απ’ τις σειρήνες των αποκαλυπτικών θεµάτων
το ντοκυµαντέρ δεν πρέπει να εκλαµβάνεται σαν απειλή
γιατί πλαγιοκοπεί την αισθητική της µυθοπλασίας στην ίδια
ακριβώς οθόνη και εκθέτει την κοινωνική πραγµατικότητα.
Στην παγκόσµια σκηνή παραγωγής και διακίνησης αγαθών
και κεφαλαίων το σύγχρονο πανίσχυρο εργαλείο αυτών
των πολυεθνικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που
αποκαλύπτει ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΟΜΟΣΠ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩ
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ
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Φεστιβάλ



Το Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου αποτελούσε µέρος του
Ασκληπιείου της Επιδαύρου, ένα από τα µεγαλύτερα πα-
νελλήνια ιερά της Αρχαιότητας. Η λατρεία του Ασκληπιού,
πλαισιωνόταν µε αθλητικούς και καλλιτεχνικούς αγώνες και

παραστάσεις δράµατος.
Άρα οι εκδηλώσεις (µουσι-
κοί, ωδικοί αγώνες, θεατρι-
κές παραστάσεις) στο
θέατρο της Επιδαύρου
αποτελούσαν αναπόσπα-
στο µέρος των εορταστικών
δρώµενων προς τιµή του
ιατρού θεού.

Σύµφωνα µε τον Παυσανία το θέατρο κατασκευάστηκε το
340π.Χ. από τον Αργείο αρχιτέκτονα Πολύκλειτο και είναι
το καλύτερα διατηρηµένο κτίσµα του Ασκληπιείου. Γενικά
το ελληνικό θεατρικό οικοδόµηµα αποτελούνταν από την
ορχήστρα, που ήταν ένα κυκλικό πλάτωµα για τις κινήσεις
του χορού, την σκηνή, ένα επίµηκες κτίσµα που χρησίµευε
για φόντο και για αλλαγή σκηνικών, απεικόνιζε συνήθως
ανάκτορο ή ναό, και το κοίλον, µια αµφιθεατρική πλαγιά
που προορίζονταν για τους θεατές και αργότερα διαµορ-
φώθηκε µε κερκίδες. Και το θέατρο της Επιδαύρου αποτε-
λείται από το κοίλον, µε δύο µέρη που χωρίζονταν µεταξύ
τους µε περιµετρικό διάδροµο, το κατώτερο µε 34 σειρές
εδωλίων και το ανώτερο µε 21. Η ορχήστρα ήταν κυκλική
µε δάπεδο από πατηµένο χώµα και πίσω της υψωνόταν
το διώροφο κτήριο της σκηνής. Η όψη του δευτέρου ορό-
φου αρθρωνόταν σε µεγάλα ανοίγµατα για την υποδοχή
ζωγραφιστών πινάκων (σκηνικών). Η χωρητικότητα του θε-
άτρου ανέρχεται σε περίπου 14.000 θεατές. Η άριστη
ακουστική του οφείλεται στην τέλεια γεωµετρία του σχε-
διασµού του. Τις παραστάσεις παρακολουθούσαν οι ασθε-
νείς και οι προσκυνητές που προσέρχονταν στο ιερό. Με
βεβαιότητα δεν ξέρουµε πάντως τη σύνθεση του κοινού
στις αρχαίες παραστάσεις. Πολύ συχνά έχει αµφισβητηθεί
η παρουσία γυναικών και παιδιών στο θέατρο. ∆ιάφοροι
όµως υπαινιγµοί των κωµικών φαίνεται ότι προϋποθέτουν
και τις δύο αυτές οµάδες. Τουλάχιστον δεν πρέπει να
υπήρχε νόµος που να απαγόρευε την είσοδο τους στο θέ-
ατρο, όπως π.χ. συνέβαινε µε τους Ολυµπιακούς αγώνες,
που ήταν κλειστοί για τις γυναίκες. Τελικά είναι πολύ πιθα-
νόν ο κάθε οικογενειάρχης να αποφάσιζε αν θα έπαιρνε

µαζί του στο θέατρο την οικογένεια του, ανάλογα µε το
είδος της παράστασης.
Το θέατρο της Επιδαύρου λειτούργησε επί αρκετούς αιώ-
νες. Επειδή όµως ήταν αρκετά µεταγενέστερο από την πε-
ρίοδο της µεγάλης άνθησης του αρχαιοελληνικού δράµατος
είναι πολύ πιθανό οι παραστάσεις που δόθηκαν εκεί να
ήταν απλές αναβιώσεις ή επαναλήψεις των µεγάλων
έργων της Κλασικής Περιόδου. Το 395µ.Χ. Γότθοι που ει-
σβάλλουν στην Πελοπόννησο προκαλούν σοβαρές ζηµιές
στο Ασκληπιείο. Το 426µ.Χ. o αυτοκράτορας του Βυζαντίου
Θεοδόσιος απαγορεύει µε διάταγµα την λειτουργία των
Ασκληπιείων και το ιερό της Επιδαύρου κλείνει οριστικά
µετά από 1000 χρόνια λειτουργίας του. Φυσικές κατα-
στροφές και ανθρώπινες επεµβάσεις ολοκληρώνουν την
ερήµωση του χώρου. Το 1881 η αρχαιολογική εταιρεία αρ-
χίζει συστηµατικές ανασκαφές στον χώρο. Το 1988 το
Ασκληπιείο και το θέατρο εντάσσονται στον κατάλογο Μνη-
µείων Παγκόσµιας Κληρονοµιάς της UNESCO. Το 1955
ιδρύεται το θερινό φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και στα
55 χρόνια λειτουργίας του η σκηνή του διάσηµου αρχαίου
θεάτρου έχει φιλοξενήσει όλα τα κορυφαία ονόµατα παλιό-
τερων και νεότερων ηθοποιών του ελληνικού θεάτρου.
Το «τιµώµενο» πρόσωπο φέτος στο φεστιβάλ της Επιδαύ-
ρου είναι ο κωµικός ποιητής Αριστοφάνης (περίπου 445 -
385π.Χ), αφού τα περισσότερα έργα που παρουσιάζονται
είναι δικά του. Ο Αριστοφάνης ήταν ειρηνόφιλος και στις
κωµωδίες του έχει στόχο εκείνους που αλλοίωναν την ει-
κόνα ενός ήρεµου κόσµου, όπως τον οραµατιζόταν ο
µέσος Αθηναίος αστός: τους στρατιωτικούς, που επιζού-
σαν µόνο µε τον πόλεµο, µε ολέθριες για τον απλό πολίτη
συνέπειες, τους τολµηρούς πολιτικούς, που γοήτευαν επι-
κίνδυνα τις µάζες, τους φιλόσοφους, που δίδασκαν νέες
µεθόδους επικίνδυνης πειθούς, τους τραγικούς, που ερευ-
νούσαν απαγορευµένες ζώνες της ανθρώπινης ψυχής και
ανέτρεπαν καθιερωµένες αξίες. Απέναντι σε όλους αυτούς
ο Αριστοφάνης αντιπαρατάσσει τον απλοϊκό Αθηναίο µι-
κροαστό, να παλεύει µε άνισες δυνάµεις, να προβάλλει
ισχνά τα αιτήµατα του και, όταν δεν κατορθώνει να πείσει,
να ακολουθεί τον δρόµο της φυγής σε ένα κόσµο φαντα-
στικό, όπου όλα τα προβλήµατα του θα λυθούν.

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ
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� Είναι λοιπόν ένας τίτλος ντοκυµαντέρ στον οποίο αναλύονται µε εφιαλτικές λεπτοµέρειες και πειστικότητα αυτός ο ισχυρότερος δε-
σµός της εποχής µας, ενσάρκωση του πλέον αχαλίνωτου καπιταλισµού. Η ταινία ερευνά µια σειρά από ερωτήµατα για το ποιες θα είναι οι συ-
νέπειες για τον άνθρωπο, το περιβάλλον, τη δηµοκρατία και αυτήν την ίδια την επιβίωση του πλανήτη. Ταυτόχρονα, όµως, αναφαίνονται και τα
αρνητικά δεδοµένα αυτού του τεράστιου ρίσκου που αναλαµβάνουν για την ίδια τη διατήρησή τους και τη δική τους επιβίωση αυτές οι εταιρείες
δεινόσαυροι. Το Ντοκ Ενρον, ήτοι καρχαρίες στο δωµάτιο, έχουµε τη σκιά του φόβου ενός παγκόσµιου οικονοµικού κραχ, επαναφέρεται στο
προσκήνιο της επικαιρότητας µε προφητική προκλητικότητα ακριβών την εκδοχή των ισόποσων και την ισχύ τους και των κινδύνων αυτές οι τε-
ράστιες επιχειρήσεις να οδηγηθούν στο σκάσιµο της φούσκας, οδηγώντας στην οικονοµική απόγνωση χιλιάδες ανύποπτους επενδυτές που βά-
ζουν τα περισσεύµατα των χρηµάτων τους στις τράπεζες. «SUPER SIZE» µε ντοκυµαντέρ για τα Μακ Ντόναλντ όπου ο ίδιος ο ντοκυµαντερίστας
έγινε πειραµατόζωο τρώγοντας τα γνωστά προϊόντα τους και τις επιπτώσεις που είχε στην υγεία του µ’ αυτό το διατροφικό µοντέλο. Οι γιατροί
όλου του κόσµου ξέρουν την κατάσταση αλλά δε µιλάνε. Υπάρχει µεγάλο ρεπερτόριο ντοκυµαντέρ µε ζητήµατα διατροφής, όπως «Ο άρτος ηµών
ο επιούσιος» του Αυστριακού Νικ Κέυρατλερ, το «Τι ταϊζουµε τον κόσµο», πάλι Αυστρία και το «Αποδοµώντας το δείπνο» της Καναδής Μαριάνε
Κάπλεϋ.
Γεγονός που τονίστηκε ιδιαίτερα από τους οµιλητές είναι ότι το ντοκυµαντέρ αγωνίζεται να ξυπνήσει τον κόσµο σε όλη την οικουµένη.

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ

Θέατρο
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Με την ελληνική λέξη
«Κόσµος» ο Carl Sagan
έγραψε και συνδηµιούργησε
µια τηλεοπτική σειρά 13 επει-
σοδίων στις αρχές της δεκαε-
τίας του 80. Με παρουσιαστή
τον ίδιο, η σειρά ασχολήθηκε
µε την προέλευση της ζωής
στην Γη και την θέση µας σε
αυτό το αχανές «σπίτι» που
κατοικούµε και που ονοµά-
ζουµε «συµπάν – cosmos».

Ο Carl Sagan γεννήθηκε
στο Brooklyn της Νέας Υόρκης

το 1934 και έµελλε να γίνει ένας από τους µεγαλύτερους
αστροφυσικούς και κοσµολόγους της εποχής µας. Γνωστός
στο εύρυ κοινό από το βιβλίο του «Contact – Η Επαφή»
που µεταφέρθηκε και στην µεγάλη οθόνη ένα χρόνο µετά
τον θάνατο του, συνέβαλε σηµαντικά σε πολλές από τις µη
επανδρωµένες αποστολές στους πλανήτες του ηλικιακού
µας συστήµατος. Ήταν ο εµπνευστής του χρυσού δίσκου
που ταξιδεύει ακόµη µε τα µη επανδρωµένα σκάφη Voy-
ager 1 και 2 και µεταφέρει πληροφορίες για την θέση του
πλανήτη µας, την βιολογία του είδους µας και πολλά ακόµη
που θα µπορούσαν να βοηθήσουν ένα εξωγήινο ανα-
πτυγµένο τεχνολογικά πολιτισµό να µας εντοπίσει και να
κάνει το βήµα για µια πιθανή επικοινωνία. Εµπνεύστηκε
την γαιοποίηση του Άρη και της Αφροδίτης και ήταν αυτός
που πίεσε και κατάφερε πολλά από τα ραδιοτηλεσκόπια
του πλανήτη να αρχίσουν να αναζητούν ραδιοσήµατα εξω-
γήινης ευφυΐας, δίνοντας έτσι νέα ώθηση στο πρόγραµµα
SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence).

Θα µπορούσαµε να
γράψουµε πολλά ακόµη για
την επιστηµονική του καριέρα
και την προσωπική του ζωή.
Πρέπει όµως να µένουµε
στην φιλοσοφία της ζωής του
που τόσο όµορφα και έξυπνα
ενσωµάτωσε στα λίγα επεισό-
δια της τηλεοπτικής σειράς
«Cosmos». Πολλά έχουν αλ-
λάξει εδώ και τριάντα χρόνια. Πολλές επιστηµονικές θεω-
ρίες έχουν απορριφθεί και πολλές έχουν επεκταθεί και
ανανεωθεί. Κάνεις δε θα περίµενε ότι θα µπορούσε σήµερα
µέσα από αυτή τη σειρά να ενηµερωθεί και να µάθει αρχές
και νόµους της φυσικής που πιθανόν να µην ισχύουν αυτή
την στιγµή. ∆εν είναι αυτός ο λόγος που κάποιος σήµερα
θα διέθετε αρκετές ώρες για κάτι που πλέον σήµερα µπο-
ρεί να µην ισχύει. Με ένα εφιέστατο τέχνασµα ο Sagan κα-
ταφέρνει να δηµιουργήσει ένα µοναδικό τηλεοπτικό ταξίδι
από την αρχή της δηµιουργίας τους σύµπαντος, τα πρώτα
βήµατα της επιστηµονικής σκέψης και ανάλυσης και να ορί-
σει τα όρια και τη θέση του ανθρώπινού είδους στον κόσµο
που τον περιβάλλει, αλλά και της µεγάλης ευθύνης που κα-
θένας από εµάς έχει ως προς την διατήρηση της ζωής στον
πλανήτη που δεν είναι µόνο δικός µας.

Βασισµένος στην γνωστή εξίσωση του Drake, που

µε µαθηµατικούς όρους αποδεικνύει πως ο γαλαξίας µας
είναι γεµάτος από εκατοµµύρια νοήµονες πολιτισµούς,
υποστήριζε πως ένας από τους πιθανούς λόγους που κα-
νείς δεν έχει έρθει σε επαφή µαζί µας είναι ότι κάθε τεχνο-
λογικά αναπτυγµένος πολιτισµός φτάνει κάποτε σε ένα
κρίσιµο σηµείο που είτε αυτοκαταστρέφεται είτε εξελίσσεται
και ακµάζει. Ο ανθρώπινος πολιτισµός έχει φτάσει σε ένα
τέτοιο κρίσιµο σηµείο όπου µένει να κάνει µια απλή επι-
λογή. Μπορεί να σταµατήσει να καταστρέφει καθηµερινά
τον πλανήτη και τον εαυτό του και να επιδείξει την απα-
ραίτητη ωριµότητα για να κληροδοτήσει στα παιδιά του ένα
καλύτερο και πιο βιώσιµο πολιτισµό.

∆εν απέρριπτε αλλά και δεν συµφωνούσε µε την
εικόνα του θεού που η θρησκεία προπαγανδίζει προς τους
πιστούς της. Σε µια συνέντευξη του είπε « µου είναι αδια-
νόητο να πιστέψω πως κάποιου υπάρχει ένα ηλικιωµένος
µε µεγάλη άσπρη γενειάδα που ελέγχει την µοίρα των αν-
θρώπων, όπως µου είναι αδιανόητο να αρνηθώ την
ύπαρξη των φυσικών νόµων». Πότε δεν είπε ότι είναι άθεος
γιατί όπως συχνά έλεγε «Ο άθεος για να είναι άθεος πρέ-
πει να ξέρει πολλά περισσότερα από εµένα για το σύµπαν
που µας περιβάλλει
για να υποστηρίζει
κάτι τέτοιο».

Ότι και να
ήταν, ότι και να έκανε
στην προσωπική του
ζωή αυτό που πρέπει
να κρατήσουµε είναι
η πίστη του και το
πάθος του για την
ελεύθερη, χωρίς προ-
καταλήψεις, σκέψη,
επιστηµονική και όχι µόνο, και η προσπάθεια του να προσ-
διορίσουµε την θέση µας στον πλανήτη και σε ολόκληρο
το συµπάν, µακριά από το υπάρχον ανθρωποκεντρικό σύ-
στηµα που µόνο αποξένωση και εγωισµό µπορεί να φέρει.
Ήταν αυτός που λίγο πριν ο Voyager αφήσει το ηλιακό σύ-
στηµα, πρότεινε να γυρίσει η κάµέρα προς την γη και να
τραβήξει την πρώτη και µοναδική φωτογραφία του πλα-
νήτη µας από µια τέτοια απόσταση. Μια µικρή µπλε κου-
κίδα στο µέγεθος καρφίτσας µέσα σε ένα αχανές σκοτεινό
συµπάν.

elessar

“Cosmos: A Personal Voyage”

Αφιέρωµα
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Ο Θέσπις έκανε κάτι φοβερά επαναστατικό στην εποχή του : υπήρξε το πρώτο µη
µυηµένο πρόσωπο, δηλαδή ιερέας ή βασιλιάς, που τόλµησε να υποδυθεί θεό... Αποσπάει,
λοιπόν, τον εαυτό του από τον χορό και µε τη µορφή θεού ή ήρωα διαλέγεται µαζί του...
Γίνεται έτσι ο πρώτος ηθοποιός. Πλέον, ο δρόµος ανοίγει για την ανεξάρτητη εξέλιξη τόσο
του ηθοποιού, όσο και ενός χώρου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ο Θέσπις µε
το χορό του ταξιδεύει από τη γενέτειρα του, την Ικαρία, προς την Αθήνα, κουβαλώντας τις
αποσκευές του πάνω σε ένα κάρο, το πίσω µέρος και το πάτωµα του όποιου µπορούσε
να µετατρέπεται σε αυτοσχέδια σκηνή. ∆ικαίως, λοιπόν, ο Θέσπις θεωρείται ο διαµορ-
φωτής του αρχαίου Ελληνικού θεάτρου...

Βέβαια στην εποχή του όλους τους ρόλους τους έπαιζαν άντρες, δεν υπήρχαν γυναί-
κες ηθοποιοί... Άλλα αυτό δεν είχε ιδιαίτερη σηµασία, γιατί όλοι τους φορούσαν µάσκα,

προσωπείο. Και η εφεύρεση της µάσκας αποδίδεται στον Θέσπη. Η κάθε µάσκα - υπολογίζεται ότι υπήρχαν πάνω από
30 τύποι δήλωνε όχι µονάχα την ηλικία, την κατάσταση και το φύλο του χαρακτήρα, αλλά και το κυρίαρχο συναίσθηµα
που τον κατείχε (π.χ. τρόµο, οργή).

Ο ηθοποιός, µην έχοντας περιθώρια να κάνει χρήση της εκφραστικής του προσώπου του και µην µπορώντας,
περιορισµένος από το κουστούµι, να κάνει πλατιές, άπλετες χειρονοµίες, ήταν αναγκασµένος να βασιστεί στην κλίµακα
και στην αποφασιστικότητα της φωνής του για να πετύχει το απαιτούµενο υποκριτικό του αποτέλεσµα.
Ακόµα και στη σύγχρονη εποχή το βασικότερο προσόν για να «παίξει» ένας ηθοποιός αρχαίο ελληνικό δράµα, που είναι
το δυσκολότερο είδος, είναι η φωνή. ..

TΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

ΘΕΣΠΙΣ: Ο ΠΡΩΤΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣ...

Αντί να λέµε δηµοτικό θέατρο Λάρισας καλύτερα είναι να
λέµε η ξεφτίλα της Λάρισας γιατί αυτού έχουµε καταντήσει.
Έτσι που πάν τα δηµοτικά µας πράγµατα πάµε γι’ άλλα
εκατό χρόνια … µοναξίλας, άνευ θεάτρου ήθελα να πω.
Βέβαια, το πόσο αγαπώ και πονώ για το έρµο το δηµοτικό
θέατρο είναι γνωστό τοις πάσι. Μόλις πάτησα το πόδι µου
στη Λάρισα µετά τις εν τη οδοντιατρική σπουδές µου και τη
θεατρόφιλη φοιτητική µου ζωή είπα και άρχισα να γράφω
για το δηµοτικό θέατρο, το όνειρο κάθε θεατρόφιλου. Εκτός
από τις γραφές πλησίασα και τους τότε δηµάρχους Λάρι-
σας, αειµνήστους όλους τώρα, και εξέθετα το θέµα να γίνει
δηµοτικό θέατρο στην πόλη µας. Όλοι ήταν στο «ναι µεν»
αλλά δε θέλω να αναφέρω τι είπε ο καθένας. Πάντως,
χωρίς όνοµα, αναφέρω σκεπτικό τότε δηµάρχου:«άσε κατά
µέρος το θέατρο, εδώ µας τρώει η σκόνη το καλοκαίρι και
η λάσπη το χειµώνα, άσε να κάνουµε κάναν δρόµο
άσφαλτο να γλυτώσουµε». Και έγιναν οι δρόµοι, τα χρόνια
περνούσαν πότε έτσι και πότε αλλιώς, πέρασε η εκατο-
νταετία 1900 έως 2000, τότε που η µεγάλη πρωταγωνί-
στρια του θεάτρου Μαρίκα Κοτοπούλη που ήρθε το 1910
στη Λάρισα για παραστάσεις µίλησε στους ταγούς για δη-
µοτικό θέατρο για να µην παίζει θέατρο µέσα στο καφενείο
«Πανελλήνιον» στην πλατεία.

Τώρα πώς γινόταν οι παραστάσεις είναι άλλη ιστορία,
πράγµατα που έχουν γραφτεί από τον φίλο µου, αείµνηστο
δηµοσιογράφο, Κ. Περραιβό που έκανε την εποχή εκείνη
και τον κριτικό του θεάτρου. Όλοι λοιπόν οι άρχοντες της
Λάρισας απάντησαν µ’ ένα στόµα «για χάρη σας κυρία Μα-
ρίκα εντός πενταετίας θα έχουµε δηµοτικό θέατρο». ∆υ-
στυχώς η πενταετία πέρασε, πέθανε η Μαρίκα, πέθαναν
και τα Καλουτάκια και πάµε και για άλλη εκατονταετία, δη-
λαδή 2000 έως 2100. Βέβαια έβαλα κι εγώ το χεράκι µου
και έγινε αυτό το κτίσµα που µ’ έκανε να γίνω φίλος µε τον
δήµαρχό µας, τον κ. Τζανακούλη. Τα λεφτά, όπως γίνεται

µε όλα τα δηµόσια έργα, δεν έφτασαν για την ολοκλήρωση
του θεάτρου. Τουλάχιστον στην αρχή της δεύτερης εκατο-
νταετίας και ο δήµαρχος, λογικά σκεπτόµενος, «αφού δεν
φτάνουν για καθίσµατα και για τη σκηνή ας κάνω το φουα-
γιέ που δε θέλει καθίσµατα και τάσι στα όρθια» εγκαινίασε
το φουαγιέ αντί για το θέατρο… Ψοφάµε για εγκαίνια και
χαβαλέ. Τώρα για τα υπόλοιπα ας περιµένουν τα πρόβατα
ακόµη µια εκατονταετία οπότε αυτοί που φωνάζουν σήµερα
θα έχουν πεθάνει, η δε νέα γενιά τότε θα ασχολείται µε
άλλα προβλήµατα πχ. επιβίωσης οπότε τι να το κάνουµε το
θέατρο άµα δε θα έχουµε περιβάλλον για να ζήσουµε και
νερό για να πιούµε.

Και το τραγικό είναι πως έρχονται εκλογές, κάποιοι και-
νούργιοι ετοιµάζονται για να διαδεχθούν τον κ. Τζανακούλη,
όµως κανένας δε µίλησε µέχρι στιγµής γι’ αυτό το έρµο το
δηµοτικό θέατρο Λάρισας που θα καταντήσει σαν της
Άρτας το γιοφύρι. Εκτός αν ο φίλος µου, διευθυντής της
∆ΕΥΑΛ κ. Μπαλογιάννης, αποφασίσει να φτιάξει τουλάχι-
στον την σκηνή κι εµείς στα όρθια να βλέπουµε παραστά-
σεις…

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ

Το ∆ηµοτικό θέατρο Λάρισας

Θέατρο
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Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
Είµαι ακόµα εδώ!! Έστω και

µε χέρι µουδιασµένο, µε µυαλό αδει-
ανό και βλέµµα(φοβάµαι) συµπαθούς
αγελαδίτσας σε καλοκαιρινή αποχαύ-
νωση… Κανονικά δεν θα σου έγραφα,
πείσθηκα όµως ότι και το να γράφεις
είναι µια µορφή αντίστασης. Ένα -τρό-
πον τινά- όχι στη µαυρίλα που µας
βοµβαρδίζει από παντού. Ένα «δεν
θα πεθάνουµε ποτέ κουφάλα νεκρο-
θάφτη».

Το τελευταίο διάστηµα κυκλο-
φορώ αλλά προσπαθώ να µη βλέπω.
Και τούτο διότι γύρω µου κυκλοφο-
ρούν φαντάσµατα. Και τα φοβάµαι τα
ρηµάδια… Φαντάσµατα µε άδειες κόγ-
χες στη θέση των άλλοτε γυαλιστερών
µατιών, µε τρύπες που χάσκουν εκεί
που άλλοτε υπήρχαν στόµατα που
τραγουδούσαν, σφύριζαν, γελούσαν.
Και πουκάµισα αδειανά εκεί που κά-
ποτε υπήρχαν σώµατα όλο ζωντάνια,
ενέργεια και σφρίγος. Έστω και από
µαταιοδοξία κινούµενα, υπήρχαν
όµως. Τώρα;

Σου είπα ότι δεν βλέπω. Όταν
όµως ξυπνάει µέσα µου ο µαζοχιστής,
παρατηρώ. Αυτό που παρατηρώ δε,
είναι πρωτόγνωρο. Μια µουγκαµάρα,
ένα σφίξιµο, µια στάση αναµονής.
Όλοι κάτι περιµένουν. Και νοµίζω πως
νιώθουν όπως ο µελλοθάνατος που
έχει στηθεί στο τοίχο και περιµένει το
«πυρ κατά βούληση» από το εκτελε-
στικό απόσπασµα. Αυτό ίσως να είναι
µια κάποια λύση… Αφού δεν καταφέ-
ραµε να αποφύγουµε τη βύθιση, η
µόνη περίπτωση να ξαναβγούµε στον
αφρό, είναι να πιάσουµε πάτο. Όλοι
λοιπόν περιµένουν το αναπόφευκτο,

µπας κι έρθουν οι καλύτερες µέρες.

Με ανησυχεί όµως που όλοι
τις περιµένουµε αλλά δεν µιλάµε για
αυτές. Πότε θα ‘ρθουν, µε ποιο τρόπο,
τι θα µας δώσουν πίσω και τι µαντάτα
θα κοµίζουν για τα παιδιά µας; Έστω
ότι οι βάρβαροι θα φύγουν. Τι θα απο-
γίνουµε άραγε χωρίς βαρβάρους;
Αυτοί είναι µια κάποια λύση… Για να
µην µε παρεξηγήσεις, εννοώ πως µια
ωραία πρωία θα βγούµε από την επι-
τήρηση της τρόικας. Θα αλλάξει κάτι
προς το καλύτερο; Θα σηµάνουν χαρ-
µόσυνα οι καµπάνες για τον κατακτητή
που αφού προσκαλέσαµε, θα έχει
φύγει; Και ποιος θα µετρήσει τις απώ-
λειες; Τι θα έχουµε διδαχθεί;

Λένε πως ό,τι δεν σε σκοτώ-
νει σε κάνει πιο δυνατό. Εφόσον επι-
βιώσουµε από τους "βάρβαρους
δυνάστες", θα γίνουµε καλύτεροι; Θα
πάρουµε το µάθηµά µας; ∆εν είµαι και
πολύ αισιόδοξος… Ίσως κάποτε η πε-
ριβόητη κρίση περάσει και θα εξέλ-
θουµε από την οικονοµική στενωπό.
Μην ξεχνάς πως µια µεγάλη µερίδα
του πληθυσµού βρίσκεται σε κρίση και
οικονοµική ανέχεια χρόνια τώρα. Ο
εργασιακός µεσαίωνας δεν είναι και-
νούριο φαινόµενο. Απλά τώρα που-
λάει… Όταν λοιπόν αυτό
τελειώσει(λέµε τώρα), µε την κρίση
αξιών τι θα γίνει;;

Έχω την αίσθηση πως µόλις
σηµάνει λήξη συναγερµού, θα ξεχα-
στούν όλα και θα γυρίσουµε στις πα-
λιές καλές µας συνήθειες. Μόλις
αρχίσουν οι µεγαλόστοµες διακηρύ-
ξεις για ανάπτυξη και καλύτερες
µέρες, θα γίνουµε πάλι οι γνωστοί
ωχαδερφιστές. Ξέρω, θα µε πεις απαι-
σιόδοξο, αλλά εγώ λέω πως είµαι
απλά ρεαλιστής. Κανένα ∆ΝΤ και
καµία τρόικα δεν θα µας βγάλει από
την κρίση αξιών, που είναι κατ’ εµέ ση-
µαντικότερο θέµα. Κανείς δεν µιλάει
για την πανανθρώπινη ηθική, για
αρχές, έννοιες και ιδανικά που ξεχά-
σαµε λες και δεν υπήρχαν ποτέ. Κα-
νείς δεν µας προετοιµάζει για την
επόµενη µέρα. Κανείς δεν φροντίζει
ώστε οι επόµενες γενιές να µην έχουν

τα δικά µας χάλια και κατ’ επέκταση τα
ίδια και χειρότερα προβλήµατα.

Όλοι οι µεγαλόσχηµοι προ-
τείνουν λύσεις για το πρόβληµα. Μάλ-
λον δεν το έχουν καν εντοπίσει…
Κάποιοι πάλι µιλάνε για πολιτισµό.
Αδυνατώ να καταλάβω πως γίνεται να
προαχθεί ο πολιτισµός σε µια εποχή
πνευµατικού κανιβαλισµού όπως αυτή
που διανύουµε. Να ξέρεις, λίγο θέλει
για να γίνεις γραφικός…

∆εν πιστεύω να σε µαύρισα.
Πήγαινε βόλτα µε το cabrio του τίµιου
µεροκαµατιάρη και βαριά χτυπηµένου
απ’ τη κρίση µπαµπά σου, κάνε τα
µπάνια σου, πιες τα ουζάκια σου, φάε
τις ψαρούκλες σου, φτιάξε µαύρισµα
στα beachοµπαρα να χεις να πορεύε-
σαι το φθινόπωρο κι έχει ο θεός. Στο
κάτω-κάτω αν και µε τη λογική απαι-
σιόδοξος, κάπου βαθιά µέσα µου
υπάρχει µια σπίθα αναιτιολόγητης αι-
σιοδοξίας. Ελπίδα τη λένε θαρρώ…
Να ‘µαστε καλά να τα ξαναπούµε από
φθινόπωρο. Αν όχι, θα σηµαίνει πως
ο τρελός πήρε τα βουνά και τα λαγκά-
δια να σωθεί!!!

Καληνύχτα και όνειρα (θερι-
νής νυκτός) 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 »Στήλες
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Λένε πως την πρώτη φορά δεν την ξεχνάς. Πράγµατι, η πρώτη µου φορά σε θε-
ρινό σινεµά µου έχει µείνει αξέχαστη. Μέσα δεκαετίας '90, µε το ∆ηµήτρη και τη Βαρ-
βάρα, φοιτητές ανέµελοι τότε, παρακολουθήσαµε τον "Άγγλο ασθενή".

Το σκηνικό εντελώς ξένο για όλους µας, χωρίς καµιά σχέση µε την αισθητική µας
και την άποψή µας περί κινηµατογραφικής αίθουσας. Μόνο από κάτι ταινίες ή τρα-
γούδια ξέραµε ότι υπήρχανε θερινά σινεµά. Μέχρι εκεί όµως.

Η ταινία δεν µε τρέλανε. Η ατµόσφαιρα όµως, µου άρεσε τόσο που την ερωτεύτηκα
κεραυνοβόλα! Καρέκλες σιδερένιες που µετακινούσες κατά βούληση. Χαλικάκι κάτω,
χωρίς κυλικείο, µια χύµα κατάσταση, χωρίς dress code, χωρίς τίποτα. Μου θύµισε τα
καλοκαίρια στο χωριό που οι µαθητές οργανώνανε θεατρική παράσταση στην αυλή
του ∆ηµοτικού σχολείου.

Παρά τις ελλείψεις σε ανέσεις και µοντέρνες πολυτέλειες, κανείς δεν παραπονιό-
τανε. Έβλεπες στα µάτια όλων τη χαρά και τη προσµονή. Στο τέλος καταλήξαµε όλοι µια µεγάλη παρέα, κοινωνοί εκ-
στασιασµένοι της κινηµατογραφικής µυσταγωγίας.

∆εν γνωρίζω πότε άρχισε να λειτουργεί το θερινό σινεµά. Γνωρίζω όµως ότι δεν θέλω να κλείσει. Κάτι τέτοιο θα ήτανε
µεγάλο πισωγύρισµα και καίριο πλήγµα όχι µόνο για τους σινεφίλ αλλά και για το πρεστίζ ενός µεγάλου µητροπολιτικού
∆ήµου όπως ο δικός µας. Την εποχή της hi-tech αίθουσας προβολής µε τις µεγάλες πολυθρόνες, τα εκπληκτικά ηχεία
και την τελευταίας τεχνολογίας οθόνη, του αποστειρωµένου περιβάλλοντος µε την ελεγχόµενη θερµοκρασία κ.λ.π., πι-
στεύω και ελπίζω πως υπάρχει χώρος και για το ταπεινό θερινό σινεµά.

Το τσίγκινο τραπεζάκι, το οποίο µοιράζεσαι µε κάποιον ξένο στα σκοτάδια, µε τη µπύρα και το τσιγαράκι σου. Η άβολη
καρέκλα που ποτέ δεν θα αγόραζες για το µουράτο µπαλκόνι σου. Τα έντοµα που λαµπυρίζουν καθώς πετάνε µπροστά
από τον προτζέκτορα για να γίνουν πρωταγωνιστές για δυο δευτερόλεπτα. Ο θόρυβος του ΚΤΕΛ και των αεροπλάνων.
Το αεράκι που σε χαϊδεύει και σε κάνει ν' ανατριχιάζεις. Η µυρωδιά των λουλουδιών(δεν ξέρω αν είναι γιασεµί ή αγιό-
κληµα, δεν τα πάω και πολύ καλά µε αυτά). Όλα αυτά καµία άλλη αίθουσα προβολής δεν µπορεί να στα δώσει. Το πόσο
τα χρειαζόµαστε, θα το καταλάβουµε ίσως µόνο αν –παρ' ελπίδα- πάψει να λειτουργεί το θερινό. Στο κάτω-κάτω, δεν ενο-
χλεί κανέναν. Αν ο πολιτιστικός οργανισµός θεωρεί πως δεν του αποφέρει έσοδα, ας µπει και λίγο µέσα βρε αδελφέ!
Την εποχή που όλοι αναζητούµε κάτι γνήσιο και ανεπιτήδευτο(από τη διατροφή µέχρι τις ανθρώπινες σχέσεις), το θε-
ρινό αντιστέκεται και προσφέρει τη διαφορετικότητα. Ακόµη και ο Μπαρµπής που τα πρώτα µου χρόνια στο θερινό έλεγα
πότε θα τελειώσει την δήθεν παρουσίαση, θεωρώ πως είναι must και το κατάλαβα όταν πρωτοείδα ταινία χωρίς να την
προλογίσει…

Εάν δε ο χώρος στο µύλο οι υπεύθυνοι θεωρούν πως χαραµίζεται, προ διετίας ο cineπαρµένος είχε προτείνει οι προ-
βολές να γίνονται στο ποτάµι. Πιστεύω ακράδαντα πως θα ταίριαζε γάντι στο χώρο η προβολή ταινιών(εµείς το δοκιµά-
σαµε) και θα ενέτασσε τον Πηνειό στη ζωή µας για τα καλά.

Όπως και να 'χει, οφείλουµε όλοι να το στηρίξουµε. Με θλίβει πολύ το ότι δεν δύναµαι να βρίσκοµαι σε κάθε προβολή
όπως παλιότερα. Θέλω να ξέρω όµως ότι υπάρχει, ότι αντιστέκεται και προσφέρει µια εναλλακτική άποψη για την πα-
ρακολούθηση ταινιών. Ας το κρατήσουµε ζωντανό για τα παιδιά µας, για να µην µάθουν για την ύπαρξή του από κάποιο
ντοκιµαντέρ ή από κάποιο µελαγχολικό τραγούδι όπως αυτό του Κηλαηδόνη στην επικεφαλίδα για τα καλύτερά µας χρό-
νια…

Μ. Σίµος

Σινεµ
ά

"…ΣΑΝ ΤΑ ΘΕΡΙΝΑ ΤΑ ΣΙΝΕΜΑ..."

«Ευγενής Απατεώνες»
Άκου τις φωνές που πληθαίνουν. Άκου τους ήχους

των βηµάτων, έρχονται για εµάς, άξεστοι κολίγοι, δούλοι
και εργάτες χωρίς τάξη και αξιώµατα. Έρχονται για µας,
νοµίζουν ότι µπορούν να συγκριθούν µαζί µας, µπορούν
να µας φτάσουν σε εξουσία και πλούτη. Εµείς είµαστε οι
αφέντες τους, µε ποιο δικαίωµα σηκώνουν κεφάλι, ποιοι
νοµίζουν ότι είναι. Οι αριθµοί είναι µε το µέρος τους, είναι
περισσότεροι και η πείνα τους οδηγεί. Πρέπει να φερθούµε
έξυπνα, ήµασταν ηλίθιοι, χάσαµε τον έλεγχο και τώρα είναι
πλέον αργά. Έπρεπε να πέσουν περισσότερα κεφάλια
όταν ήταν ακόµη νωρίς, Τώρα πρέπει να φερθούµε έξυ-
πνα, πρέπει να τους δώσουµε προνόµια, πρέπει να τους
κάνουµε να πιστέψουν ότι νίκησαν, πρέπει να τους κά-
νουµε να πιστέψουν ότι µας κέρδισαν. Και όταν τα χρόνια
περάσουν και οι επόµενες γενιές ξεχάσουν τότε θα τα πά-

ρουµε ένα - ένα πίσω, και την γη που θα τους δώσουµε και
τα χρήµατα που θα νοµίζουν ότι τους ανήκουν και η δήθεν
ευηµερία τους σιγά – σιγά θα χάνεται και όταν θα θεωρούν
την σκλαβιά τους φυσιολογική τότε εµείς θα επιστρέψουµε,
όταν θα νοµίζουν ότι για την φτώχεια τους φταίνε οι ίδιοι
και η επιλογές τους τότε θα επιστρέψουµε, όταν δεν θα
έχουν προνόµια γιατί οι ίδιοι θα τα έχουν εγκαταλείψει, τότε
θα επιστρέψουµε, γιατί η ράτσα µας είναι αθάνατη, γιατί οι
ευγενείς δεν θα χαθούν ποτέ. Οι µέρες πλησιάζουν και ότι
κερδίθηκε θα επιστραφεί χωρίς αντίρρηση

Από το βιβλίο των “Αθανάτων“
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Καλοκαιρινή πεζοπορία λόγω της ταινίας Mama mia
Μάµα µία (Mama mia) – Η ταινία γυρίστηκε κυρίως στη Σκόπελο και έκανε ξακουστό ένα βράχο κι ένα εκκλη-

σάκι µε αποτέλεσµα να κάνει τους ξένους και πολλούς Έλληνες (που πήγαιναν µέχρι πέρσι στη Σαντορίνη για γάµο κο-
σµοπολίτικο) να ονειρεύονται τον γάµο τους στο βράχο της Σκοπέλου. Τελικό αποτέλεσµα είναι να µη βρίσκεις άδειο ταξί
στο νησί, όταν γίνεται γάµος στο «βράχο», εφόσον όλο το σόι τα έχει µπλοκάρει για να µετακινηθεί από την µια µεριά
του νησιού στην άλλη.

Κατά συνέπεια …. Μετά από δυόµιση ώρες πεζοπορία κάτω από τον ήλιο της Σκοπέλου για να πάω από το
συσκευαστήριο µελιού (όπου είχα δουλειά) στο λιµάνι για καφέ, είχα την ευκαιρία να θυµηθώ ορισµένες πεζοπορίες της
ζωής µου.

Ας ξεκινήσω από πολύ παλιά …
— Τρελή πορεία κάναµε µε τον Κώστα στον Πλαταµώνα, όταν το ηρωικό του δίκυκλο όχηµα µας άφησε κάτι

χιλιόµετρα µακριά κι όσο κι αν σπρώχναµε δεν έπαιρνε µπροστά.

— Καλοκαίρι µε Χρήστο και Βαγγέλη στη Νάξο περπατήσαµε το 1/4 της περιµέτρου του νησιού. Αλλά έτσι γνώ-
ρισα την πιο τέλεια παραλία που έχω δει ποτέ. Στην Αγία Άννα της Νάξου ! Φέτος γίνεται εκεί το αντιρατσιστικό camp-
ing της YRE (Youth Against Racism in Europe) .

— Καλοκαίρι στην Κω µε τον Πάπαντων είχα την ευκαιρία για ολοήµερη πορεία στη Λέρο από τη µια µεριά
του νησιού στην άλλη (το ψυχιατρείο να είναι καλά).

— Ατέλειωτα βράδια καλοκαιριού στη Θεσσαλονίκη µε βρίσκουν να πηγαίνω από τη Βενιζέλου στο σπίτι µε
τα πόδια (κάπως έτσι έµαθα ιστορία και ψυχολογία).

— Καλοκαίρι 2000 στη Τρίπολη µε τους σµηνίτες κάναµε δύσκολες πορείες µέσα στον ήλιο και τη σκόνη, µε
φουλ εξάρτηση. Αλλά ξέραµε ότι ένας µήνας είναι και θα περάσει. Και πέρασε … κι έχασα και δέκα κιλά που δεν τα
ήθελα.

— Από το 2004 και µετά έκανα πολλές πορείες. Ατέλειωτα χιλιόµετρα διαδηλώσεων (κι ας λένε κάποιοι ότι τόσα
χρόνια κανείς δεν µιλούσε για την κατάντια της χώρας που βλέπαµε να έρχεται γοργά στα κεφάλια µας). Αλλά για να
µην αδικήσω και προηγούµενες καταστάσεις, µπορώ να πω ότι έχω κάνει άπειρα χιλιόµετρα διαµαρτυρίας από το 2001
που θυµάµαι πολιτικά τον εαυτό µου. Και που είσαι ακόµα …. θα µου πεις!

— Καλοκαίρι στο Παρίσι περπατούσαµε ασταµάτητα (νοµίζω) για µία εβδοµάδα (έτσι είναι ο έρωτας).

— Πέρσι το καλοκαίρι κάναµε συνεχείς πορείες µέσα στο σπίτι πρωί βράδυ µε την Αφροδίτη αγκαλιά (πλέον
δεν απορούµε για το πώς έµαθε αγκαλιά αυτό το υπέροχο παιδί!)

Μάµα µία (Mama mia). Η ταινία που έκανε ξακουστό ένα βράχο της Σκοπέλου και εµένα πεζοπόρο µέσα στο
καλοκαίρι. Αλλά το χάρηκα τελικά, όπως πάντα! Τώρα την ταινία θα την ξαναδώ µε άλλο µάτι…

Θεόφιλος

Σκέψεις

Άρνηση πληρωµής των χρεών
Άρνηση πληρωµής των χρεών των χωρών της Νότιας

Ευρώπης, της Βαλκανικής και της Τουρκίας. Με αυτό θα
έπρεπε να ασχολείται η διεθνής σοσιαλδηµοκρατία και όχι
να έχει αναλάβει τη διοίκηση του ∆ΝΤ και να πουλάει κε-
φάλαια. Αλλά που µυαλό ο Γιώργος και οι Γάλλοι φίλοι του!
Αντί µε µια κίνηση να ενώσει όλη τη Μεσόγειο κατά των
διεθνών κεφαλαιοκρατών και να βγουν µε µια φωνή και να
πουν «∆εν τους πληρώνουµε! Αρκετά έχουν κλέψει τις
χώρες µας και τον πλούτο µας τόσες δεκαετίες!» … κάθε-
ται και επιβάλλει στο λαό άδικα µέτρα (όπως τα χαρακτη-

ρίζει ο ίδιος). Αλλά κι η αριστερά ακόµα να ορθώσει µια
καθαρή φωνή κατά της πληρωµής των χρεών όλων των
κρατών της Μεσογείου. ∆εν είναι επαναστατική πρόταση
αυτή. Είναι η απλή λογική των αριθµών. Παίξατε και χά-
σατε κύριοι του διεθνούς κεφαλαίου. Η Μεσόγειος δεν σας
χρωστάει τίποτα, γιατί δεν έχει τίποτα που να µπορεί να
σας δώσει.

Θεόφιλος



Το Φεστιβάλ Πηνειού τέλειωσε.
Να δούµε πότε θα γίνει θεσµός ζωντανός
όλο το χρόνο. Ο ∆ήµος δεν πρέπει να
στρέφεται προς τις συλλογικότητες της
πόλης µόνο για λίγες µέρες το χρόνο
αλλά να διατηρεί θεσµικά ζωντανή την
επικοινωνία στα πλαίσια ενός πετυχηµέ-
νου θεσµού όπως το Φεστιβάλ Πηνειού.
∆εν έχει κόστος, οργάνωση χρειάζεται.

Θεόφιλος

Ο cineπαρµένος είναι
υπερήφανος που παρείχε τεχνική
υποστήριξη (projector) σε όλες τις
εκδηλώσεις για την διεθνιστική κι-
νηµατική δράση «Ένα καράβι για
τη Γάζα» που έγιναν την άνοιξη-
στην πόλη µας στο αµφιθέατρο της
Ιατρικής.

Cineπαρµένος

Πέρασαν κιόλας 25
χρόνια από το Live Aid, τη µεγα-
λύτερη(µετά το Woodstock) µου-
σική εκδήλωση. Συναυλία για τα
παιδιά της Αφρικής. Η αφρό-
κρεµα της µουσικής να µοιράζε-
ται την ίδια σκηνή! ∆είτε την
οπωσδήποτε. Θα θυµηθείτε οι
παλιοί(µεγαλώσαµε) και θα µά-
θετε οι νέοι…

Μ. Σίµος

Μου άρεσε το Bara
party στο Συκούριο. Ωραίος
χώρος, προσιτή τιµή(5 ευρώ).
Αρκεί να πας χορτάτος διότι
το σουβλάκι είχε 2 ευρώ.

∆ιάτοRος

Ως
πότε θα ανεχόµαστε να πλη-

ρώνουµε τα κλεµµένα και οι διεθνείς
τοκογλύφοι να ορίζουν το µέλλον µας;
Όπως λέει και µια τούρκικη παροιµία : «το

µέλλον του αφέντη είναι γραµµένο στο
µέτωπο του σκλάβου του ! »

Θεόφιλος
Όποιος

νοµίζει
ότι σε αυτή τη χώρα δεν

παράγουµε τίποτα που να µπορεί να µας στη-
ρίξει µε αξιοπρέπεια στο κόσµο και χωρίς τα δεκανί-
κια του ∆ΝΤ και των συνενόχων του, είτε δεν έχει
καµιά σχέση µε τον κόσµο της εργασίας και της πα-
ραγωγής, είτε θέλει να κρύψει τον παραγόµενο
πλούτο από τα µάτια των πολιτών του ελληνικού

κράτους για να τους έχει υποτελείς.
Θεόφιλος

Οι νεοσύστατες ΗΠΑ πάτησαν στα πόδια τους διαγράφοντας τα
χρέη τους προς τους Βρετανούς. Μερικά χρόνια αργότερα, ο
Τόµας Τζέφερσον απαντούσε σ' όσους έτρεµαν την ιδέα της δια-
γραφής του χρέους ως εξής: «∆εν ανήκω σ' εκείνους που φοβού-
νται το λαό. Αυτός και όχι οι πλούσιοι αποτε¬λούν την εγγύηση
µας για διαρκή ελευθερία. Και για να προστατεύ¬σουµε την ανε-

ξαρτησία του δεν θα πρέπει να επιτρέψουµε στους κυ-
βερνώντες να µας φορτώσουν µε διαρκές

χρέος...»
Θεόφιλος

Η
ιδέα «Σινεµά στο

Ποτάµι» µε την έννοια της
σταθερής δοµής προβολών
στην κοίτη του Πηνειού θα

αναδεικνύεται σταθερά από
το έντυπό µας.

Θεόφιλος

Άρνηση πληρωµής των
χρεών των χωρών της Νότιας Ευ-
ρώπης, της Βαλκανικής και της
Τουρκίας. Η µόνη βιώσιµη λύση
εξόδου από την κρίση!

Θεόφιλος

Το
σκυλάκι το µικρό παί-

ζει στην αυλή κρυφτό και τα
άλλα κουταβάκια να το βρούνε

δεν µπορούν κάνει «γαβ» κι
όλοι γελούν !

Αφροδίτη

Κάθε
Παρασκευή θα πραγµα-

τοποιείται συναυλία στην πλα-
τεία Λαµπρούλη, στο Φρούριο από
νέους καλλιτέχνες. Σωστή κίνηση,

πάντα τέτοια.
∆ιάτοRος

Μπανακί Μανακί, µπα-
νακί να βουλώσουνε τα λούκια
µανάκι…. Μόνο ο Μπουλάς θα

µπορούσε µε απλά λόγια να
περιγράψει την µεγάλη ψυχή

του Έλληνα που εδώ ο κόσµος
χάνεται και ο λαός τα µπάνια

του. Αθάνατη Ελλάδα…….
elessar

Όσο
µεγαλύτερη, τόσο καλύ-

τερα… Η βουβουζέλα, βε-
βαίως βεβαίως!!!

Μ. Σίµος


