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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 :

Unstoppable
Σκηνοθεσία : Tony Scott
Πρωταγωνιστές : Denzel Washington, Chris Pine, Rosario Dawson

Ένα χρόνο µετά την προβολή του Pelham 1 2 3 ο Tony Scott και ο Denzel Washington
είναι πάλι µαζί. Σε αυτή την ταινία ο Washington µαζί µε τον Pine προσπαθούν να σταµατήσουν ένα
τραίνο που κατευθύνεται επικίνδυνα προς µια πόλη. Βασισµένος στην παλιά συνταγή των ταινιών πε-
ριπέτειας µε γρήγορες και επικίνδυνες σκηνές ο Tony Scott ελπίζει πως δηµιουργήσει το blockbuster που
επιθυµεί.

Megamind
Σκηνοθεσία : Tom McGrath
Πρωταγωνιστές : Will Ferrell, Jonah Hill, Brad Pitt

Έχοντας πλέον εδραιωθεί στον χώρο των ταινιών κινουµένων σχεδίων, η DreamWorks,
µε τουλάχιστον τρεις ταινίες κάθε χρονιά και χωρίς το άγχος για έσοδα και διακρίσεις µπορεί πλέον να
δηµιουργεί όµορφες ιστορίες ελεύθερη από πιέσεις και αυστηρές προθεσµίες. Αυτή την φορά ένας συ-
µπαθής κακός υπερήωρας αναγκάζεται να χρησιµοποιήσει τις δυνάµεις του για το καλό, όταν ο µαχη-
τής του καλού και άσπονδος εχθρός του, βγαίνει στην σύνταξη.

Due Date
Σκηνοθεσία : Todd Phillips
Πρωταγωνιστές : Robert Downey Jr., Zach Galifianakis, Michelle Monaghan

Όταν ο Downey Jr. αναγκάζεται να κάνει οτοστόπ για να προλάβει τα γενέθλια του γιου
του πέφτει πάνω στο ανερχόµενο ηθοποιό Ethan Tremblay (Galifianakis). Ένα από τα καλύτερα κινη-
µατογραφικά ζευγάρια της χρονιάς σε µια τρελή κωµωδία δρόµου.

Hereafter
Σκηνοθεσία : Clint Eastwood
Πρωταγωνιστές : Damon, Cécile De France, Bryce Dallas Howard

Οι ζωές τριών διαφορετικών ανθρώπων διασταυρώνονται παράξενα µέσα από το άγ-
γιγµα του θανάτου. Πρόκειται για µία σπάνια επιδροµή του Clint Eastwood στον χώρου του υπερφυσι-
κού που δυστυχώς αγνοήθηκε από τους κριτικούς. Μένει να δούµε αν η γνώµη θεατών και κριτικών θα
είναι για µια ακόµη φορά διαφορετική.

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1

Σκηνοθεσία : David Yates
Πρωταγωνιστές : Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint

Η περιπέτεια του Harry Potter φτάνει επιτέλους στο τέλος της, ή µήπως όχι; Το µεγα-
λύτερο από τα βιβλία της σειράς θα προβληθεί σε δυο µέρη κάνοντας ακόµη πιο µεγάλη την αγανά-
κτηση των θεατών για το πότε επιτέλους θα δούµε το τέλος αυτής της ταινίας. Ίδιος σκηνοθέτης, ίδιοι
ηθοποιοί, η ίδια σκοτεινή ατµόσφαιρα, µια πολλή καλή ταινία παρόλα αυτά.



3η

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

Αντί
editorial

«Σου έχω ένα δωράκι..»
Αφορµή για το παρόν αποτέλεσε η αίσθηση µερικών µελών της συντακτικής οµάδας ότι το εξώφυλλο είναι

ασαφές. Αποφασίσαµε λοιπόν ολίγες διευκρινήσεις, αν και µας άρεσε αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή ο καθένας το ερµηνεύει
κατά το δοκούν.

Το τελευταίο διάστηµα έγινε µόδα η ανταλλαγή «δώρων». Στα καθ' ηµάς, πάει περίπου ένας χρόνος που
λάβαµε το πακέτο βοηθείας που µας πρόσφεραν(απ' τη καλή τους τη καρδιά.)διάφοροι που κόπτονται για τη σωτηρία
µας.

Τρόικα, ∆ΝΤ, ΕΚΤ και λοιπά αρκτικόλεξα µας προσφέρανε το κουτί της Πανδώρας κι εµείς το ανοίξαµε,
απελευθερώνοντας δεινά που είχαµε δεκαετίες να δούµε. Ως ήρωες του Peyote χαρήκαµε µε το δωράκι, ξεχάσαµε
όµως ότι ο Χαχανούλης είναι φαρσέρ και γελάει µε την αφέλειά µας. Το πακέτο που µε χαµόγελο µας προσφέρανε θα
το πληρώσουµε ακριβά. Κάποιοι το µυρίστηκαν πριν συµβεί. Κάποιοι άλλοι το σκεφτήκανε ως ενδεχόµενο, αναλάβανε
όµως το ρίσκο. Οι υπόλοιποι.µόλις πέσανε οι µάσκες και φάνηκε το βλοσυρό βλέµµα των δυνάµεων κατοχής,
δυσφόρησαν. ∆εν λέω αγανάκτησαν ή επαναστάτησαν, επί τούτου. Γιατί όταν σου παίρνουν και το σώβρακο, δεν
µπορεί να αντιδράς τόσο αναιµικά. Εκτός κι αν είµαστε πλέον έθνος ραγιάδων και µας αρέσει το κολάρο στο λαιµό. Άλλη
εκδοχή; Να µας χρειάζεται όντως ο βούρδουλας, απλά να µην το παραδεχόµαστε.

Στα πλαίσια λοιπόν της ανταλλαγής «δώρων», µια οµάδα νεαρών έστειλε πακέτα µε παραλήπτες κάποιους
Ευρωπαίους ηγέτες κρατών.Αίφνης η Ευρώπη πανικοβλήθηκε για τη νέα µορφή τροµοκρατίας. Σιγά τα αυγά! Λυπάµαι
µόνο τους άµοιρους υπαλλήλους που θα 'πρεπε να τ' ανοίξουν, όπως συνέβη µε τον ανθυπασπιστή του πρώην
υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης(!!!). Απορώ µε αυτούς που σκέφτηκαν αυτή την υποτιθέµενη µορφή πάλης. Προφανώς
είναι άνοες και αφελείς. Η µαζικότητα «νοµιµοποιεί» την αντίδραση. Η πάλη εναντίον των πραγµατικά υπεύθυνων
προσδίδει ηθικό υπόβαθρο στις κινητοποιήσεις. Η αποστολή τέτοιων «δώρων» ούτε αποτέλεσµα έχει, ούτε εκφράζει
το κοινό περί δικαίου αίσθηµα. Γεννά µόνο αθώα θύµατα, ανθρώπους της διπλανής πόρτας.

Εν πάση περιπτώσει, εάν τα πακέτα µιας οµάδας πιτσιρικάδων θορύβησαν τους Ευρωπαίους πολίτες, τι θα
'πρεπε να νιώσουµε για τους πραγµατικούς τροµοκράτες, αυτούς που δυναµιτίζουν το µέλλον µας; Ποιοι είναι άραγε
πιο επικίνδυνοι, οι κακόβουλοι, «δήθεν» επαναστάτες, ή οι ηγέτες των χωρών που είτε οι ίδιοι είτε τρίτοι εξ' ονόµατός
τους επιβάλλουν µια novus ordo seclorum; ∆εν είναι άραγε τροµοκράτες όσοι ενδύονται τον δηµοκρατικό µανδύα αλλά
φοράνε τις µπότες του κατακτητή και προσπαθούν να µας µετατρέψουν σε άβουλα, φοβισµένα ανθρωπάρια, κλέβοντας
την ελπίδα, την προοπτική και την αξιοπρέπειά µας;

Κλείνοντας, θα κάνουµε απλή µνεία του µηνύµατος που ως δωράκι στείλαµε στους εγχώριους τοποτηρητές στις
πρόσφατες εκλογές. Βέβαια, δεν το ανοίξανε γιατί ξέρανε τι περιέχει το πακέτο. Την επόµενη φορά όµως ίσως και να
εκραγεί το «δώρο» µεσ' στα µούτρα τους.. Εάν συνεχιστεί το ψευτοενδιαφέρον και ο υποκριτικός προβληµατισµός για
τους συνειδητά απέχοντες, θα δούµε σκηνές απείρου κάλλους.

Όσο λοιπόν τέτοια δωράκια µας κάνουν, τέτοια δωράκια θα παίρνουν φοβάµαι!!!

Η συντακτική οµάδα



Φεστιβάλς
4η

∆ιεθνές Φεστιβάλ
Κινουµένων Σχεδίων

&
Φόρουµ αnimasyroς 3.0

Η Σύρος ήταν για άλλη µια χρονιά πόλος έλξης για δηµιουργούς και επαγγελµατίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσµο
και σηµείο διεθνούς συνάντησης, ανταλλαγής γνώσεων, ιδεών και δικτύωσης στον τοµέα των ταινιών κινουµένων σχε-
δίων. Οι εργασίες του Φόρουµ ολοκληρώθηκαν στις 3 Οκτωβρίου.
Τα κινούµενα σχέδια εµφανίστηκαν στις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ η τέχνη της εµψύχωσης- animation είναι σήµερα ένα
καθιερωµένο είδος κινηµατογραφικής καταγραφής και για πολλούς η «νέα µυθοπλασία». ∆ιεθνώς εξελίσσεται µε γοργούς
ρυθµούς φεστιβάλ & επαγγελµατικά φόρουµ δηµιουργούνται ως πόλοι έλξης δηµιουργών, ταινίες µε ποικίλο περιεχό-
µενο βασίζονται αποκλειστικά σε αυτό το κινηµατογραφικό είδος και βραβεύονται σε µεγάλα διεθνή κινηµατογραφικά φε-
στιβάλ, ενώ καταξιωµένοι ηθοποιοί δανείζουν τις φωνές τους σε χαρακτήρες κινουµένων σχεδίων.
Η τέχνη της εµψύχωσης σε συνδυασµό µε τα νέα ψηφιακά µέσα δίνουν την δυνατότητα στον δηµιουργό να απελευθε-
ρωθεί πλήρως και να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τους συµβατικούς περιορισµούς του ψηφιακού ή του ακαδηµαϊκού
κινηµατογράφου όπως µέχρι σήµερα τον γνωρίζουµε.
Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινουµένων Σχεδίων & Φόρουµ αnimasyroς 3.0 ασχολείται µε την προβολή και την ανάδειξη όλων
των σύγχρονων τάσεων της τέχνης της εµψύχωσης.

Το «Μέγα Βραβείο»
Οι ισπανίδες «∆ίδυµες της οδού Ηλιοβασιλέµατος» των Marc Ribas & Anna Solanas απέσπασε το Μέγα Βραβείο από
τη διεθνή κριτική επιτροπή του animasyros 3.0 ∆ιεθνούς φεστιβάλ + φόρουµ κινουµένων σχεδίων. Πρόκειται για την ιστο-
ρία των αδερφών Enriqueta και Ramoneta που κλειδαµπαρωµένες σε ένα σπίτι φτιάχνουν ελιξίρια και αλοιφές... Σκλη-
ρές καταστάσεις και δυνατά συναισθήµατα σε ασπρόµαυρο φόντο, δοσµένα µοναδικά µέσα από την τέχνη του animation,
που συγκίνησε και σόκαρε.

http://www.animasyros.gr/ ήµασταν εκεί ! cineπαρµένος

51o Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης

3 - 12 ∆εκεµβρίου
2010

To καθιερωµένο ραντεβού της
µεγαλύτερης κινηµατογραφικής
γιορτής µε το κοινό, το Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης,
θα πραγµατοποιηθεί φέτος τον
∆εκέµβριο.

Η αυλαία του 51ου Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης θα ανοίξει στις 3 ∆εκεµβρίου
2010, µεταµορφώνοντας για δέκα ηµέρες την πόλη της
Θεσσαλονίκης σε έναν τόπο ανακάλυψης των πρωτοποριακών
κινηµατογραφικών τάσεων, αλλά και ένα σηµείο διάδρασης και
επικοινωνίας, σε µια νεανική κυψέλη ζωής και δηµιουργικής
συναναστροφής.

Το κινηµατογραφικό δεκαήµερο θα περιλαµβάνει προβολές
ταινιών από όλο τον κόσµο, σηµαντικούς προσκεκληµένους της
σύγχρονης κινηµατογραφικής σκηνής, αφιερώµατα, master-
classes, ανοιχτές συζητήσεις και παράλληλες εκδηλώσεις.

http://www.filmfestival.gr/ θα είµαστε εκεί ! cineπαρµένος
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Ταινίε
ς

Φέτος συµπληρώθηκαν 40 χρόνια από την προ-
βολή της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου «ΑΝΑΠΑ-

ΡΑΣΤΑΣΗ» (1970) που
γυρίστηκε στο Ζαγόρι
της Ηπείρου και αποτε-
λεί την αφετηρία του
Νέου Ελληνικού Κινη-
µατογράφου. Η ταινία
απέσπασε το Α' βρα-
βείο στο Φεστιβάλ Κι-
ν η µ α τ ο γ ρ ά φ ο υ
Θεσσαλονίκης (1970)

και πολλά άλλα βραβεία. Με αυτήν την αφορµή πραγµα-
τοποιήθηκε στα Κάτω Πεδινά Ζαγορίου στις 8 Αυγούστου
2010 η εκδήλωση µε θέµα: «Θόδωρος Αγγελόπουλος:
«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» 40 χρόνια», την οποία τίµησε µε την
παρουσία του ο ίδιος ο κ. Αγγελόπουλος. Η εκδήλωση άρ-
χισε µε τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας από ταινίες
του Θ. Αγγελόπουλου των φωτογράφων και συνεργατών
του Α. Σινάνου: «ο Θίασος» και ∆. Σοφικίτη: «Το λιβάδι που
δακρύζει». Συνεχίστηκε µε τιµητική εκδήλωση για το σύ-
νολο του έργου του Θ. Αγγελόπουλου και προβολή της ται-
νίας «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ», που θεωρείται από πολλούς η
καλύτερη και η πιο ανθρώπινη ταινία του. Ο Αγγελόπουλος
- τότε µόλις 35 χρονών - αναποδογυρίζει τον Ντοστογιέφ-
σκι στο «Έγκληµα και Τιµωρία» και ταυτόχρονα εκτινάσσει
ένα συνηθισµένο αστυνοµικό συµβάν στα όρια της Αρ-
χαίας Τραγωδίας. Μια ταινίας που ειδικά τους Ζαγορίσι-
ους µας άγγιξε ιδιαιτέρα, µε τόσες οικείες σκηνές σε µας,
τα βουνά, τα χωριά, τα σπίτια µας. . ..

Η υπόθεση τραγική: σε ένα χωριό του Ζαγορίου
ένας µετανάστης από τη Γερµανία γυρίζει στο σπίτι του
µετά από πολλά χρόνια. Το µικρότερο παιδί του δεν τον
αναγνωρίζει καν... Η γυναίκα του όµως και ο εραστής της
τον δολοφονούν, τον θάβουν στον. κήπο και φυτεύουν
κρεµµυδάκια πάνω του. ∆ιαδίδουν ότι έφυγε ξανά για τη
Γερµανία.. . Στο χωριό όµως λέγονται πολλά, η Αστυνοµία
φτάνει, κάνει ανακρίσεις και τελικά τους συλλαµβάνει. .. Η
Ελένη κάνει αναπαράσταση του φόνου... Και το παράξενο
είναι ότι αυτή η ιστορία διαδραµατίζεται σε ένα µικρό χωριό
πολλά χρόνια πριν, ενώ εκεί θα περίµενε κανείς µια κοι-
νωνία αγγέλων. Αλλά νοµίζω ότι αυτή ακριβώς η αντίθεση
κάνει την ιστορία περισσότερο δραµατική και τους πρωτα-
γωνιστές της ακόµα πιο τραγικές φιγούρες. Και αποδει-
κνύει τελικά πως η ανθρώπινη φύση είναι ίδια παντού και
πάντα. Σίγουρα καλλιεργείται, αλλά τα βασικά της χαρα-
κτηριστικά παραµένουν αναλλοίωτα στους αιώνες.

Η Ελένη, που διαπράττει τον φόνο µε φοβερή ψυ-
χραιµία, δεν µας θυµίζει την Κλυταιµνήστρα; Και το παρά-
ξενο είναι πως ποτέ δεν εξηγεί τους λόγους που την
οδήγησαν να κάνει τον φόνο. Ίσως δεν τον σκότωσε για
να ζήσει ανενόχλητη µε τον εραστή της, αλλά γιατί ήθελε
την ελευθερία της και δεν µπορούσε να ανεχτεί την πα-
ρουσία του στη ζωή της...

Και µε φόντο αυτήν την τραγική ιστορία ο Θ. Αγ-
γελόπουλος θίγει έµµεσα και το ζήτηµα της µετανάστευ-

σης, που ήταν πραγµατική αιµορραγία για τα χωριά µας. ..
Και γενικότερα προβάλλει τα ήθη, τα έθιµα και την νοο-
τροπία µιας εποχής και µιας κοινωνίας....Και το θετικό είναι
ότι την ταινία παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον και πολλοί
νέοι. Γιατί πρέπει επιτέλους οι νεότεροι να στραφούν προς
τον ποιοτικό ελληνικό κινηµατογράφο και να µην αρκού-
νται στα πλαστικά παραµύθια εισαγωγής Χόλυγουντ.

Ο Θ. Αγγελόπουλος είναι ένας αξεπέραστος σκη-
νοθέτης, που προβάλλει µε το δικό του ιδιαίτερο τρόπο τα
νεότερα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας και τα συνδέει µε
παλιότερα γεγονότα της ιστορίας µας.

Ταινίες του Θ. Αγγελόπουλου

• Η Εκποµπή (1968),
• Αναπαράσταση (1970),
• Μέρες του '36 (1972),
• Ο Θίασος (1975),
• Οι Κυνηγοί (1977),
• Ο Μεγαλέξανδρος (1980),
• Αθήνα, επιστροφή στην Ακρόπολη (1983),
• Ταξίδι στα Κύθηρα (1984),
• Ο Μελισσοκόµος (1986),
• Τοπίο στην Οµίχλη (1988),
• Το Μετέωρο Βήµα του Πελαργού (1991),
• Το βλέµµα του Οδυσσέα (1995),
• Μια αιωνιότητα και µια µέρα (1998),
• Τριλογία - 1. Το λιβάδι που δακρύζει (2003),
• Τριλογία - 11. Η σκόνη του χρόνου (2008).

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

Θόδωρος Αγγελόπουλος «ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» 40 χρόνια



Πρόκειται για δυο από τα παλιότερα µέλη της
Kινηµατoγραφικής Λέσχης Λάρισας, τον Μάκη Λαχανά και
τον Κώστα Λιαπόπουλο Ας αρχίσω από τον παλιότερο
τον Μάκη τον Λαχανά πού δεν ήταν µόνο σινεφίλ άλλα και
καλός λογοτέχνης πού έγραφε εξίσου καλά πρόζα και ποί-
ηση µέχρι ,πού εξέδωσε και τα µικρού σχήµατος λογοτε-
χνικό περιοδικό ΣΠΑΡΜΟΣ που εξέδιδε και έγραφε
σχεδόν µόνος του. Μόνο που δεν έβαλε µέσα κινηµατο-
γράφο κι για αυτό του έλεγα τότε όταν ζούσε και µού απα-
ντούσε µε τον δικό του ιδιόρρυθµο τρόπο «!! Βοζαλή τον
κινηµατογράφο τον αφήνω για σένα!!»

Φυσικά όταν ήταν στην Λάρισα γιατί έλειπε συχνά
σε ταξίδια επιστηµονικά στην Γερµανία όπου µετά το Πα-
νεπιστήµιο των Αθηνών πού έγινε γιατρός στην Γερµανία
και µάλιστα στα Τυµπυγκεν πήρε την ειδικότητα του νευ-
ρολόγου ψυχιάτρου και εκεί στο Βερολίνο στην, Αλεξάντερ
πλάτς γνώρισε και τον µεγάλο Γερµανό σκηνοθέτη του κι-
νηµατογράφου τον Φασµπίντερ πού έφυγε κι αυτός από
την ζωή γρήγορα.

Αγαπούσε λοιπόν ο Μάκης µε πάθος τον κινηµα-
τογράφο και µάλιστα συνήθιζε µετά τις προβολές των ται-
νιών στην λέσχη µας να µε φωνάζει και να µού λέει
«Ωραία απολαύσαµε απόψε "Κουλτούρ άκτιβιτέ"».
Την εποχή της Χούντας κάναµε προβολές στο 'Ωδείο το
παλιό και αναγκαστήκαµε να αγοράσουµε µηχανή προ-
βολής εµείς ή Λέσχη. Βέβαια το ποσόν ήταν µεγάλο αλλά
ο Μάκης µας είπε «µαζέψτε τι λεφτά µπορείτε και τα υπό-
λοιπα όσα και να είναι τα βάζω εγώ» και έτσι και έγινε. Πή-
ραµε την µηχανή προβολής κι αρχίσαµε..

Αµ δε, µετά από δυο τρεις µέρες θυµάµαι ήρθε ή

αστυνοµία µε το πρόσχηµα ότι η αίθουσα ήταν ακατάλ-
ληλη για κινηµατογράφο γιατί δεν είχε εξόδους κινδύνου
και δεν θυµάµαι τι άλλα. Οπότε σταµατήσαµε και την µη-
χανή προβολής πού ήταν µεταχειρισµένη την πήγαµε
στο Γκαράζ του ∆ήµου µας για αποθήκευση οπότε την ξε-
χάσαµε και πήγε χαµένη για παλιοσίδερα....
θα τελειώσω µε τον Μάκη µε τα δικά του λόγια πού
έγραψε στον ΣΠΑΡΜΟ «κάθε µέρα αλείβω το πρόσωπο
µου βάσανα ... µε ρυτίδες .. µε γηρατειά.
.

Ο δεύτερος δικός µας που έφυγε για τον άλλο
κόσµο ήταν ό δικηγόρος Κώστας Λιαπόπουλος από τους
πιο πιστούς κι αυτός σινεφίλ. Ταχτικότατος δεν άφηνε να
του ξεφύγει καµία ταινία. ∆εν διάλεγε, όλες του άρεσαν.
‘Οταν τον ρωτούσα «καλά κύριε Κώστα δεν κάµεις καµιά
επιλογή».. µου απαντούσε ότι όλες οι ταινίες πού προβά-
λει η λέσχη είναι ενδιαφέρουσες και κάτι έχουν να µας
πουν. Καλά βέβαια συνέχιζε, αγαπώ ιδιαίτερα µόνο τον
ΧΙΤΣΚΟΚ επειδή του µοιάζω, ήταν χοντρούλης όπως εγώ
και µε το αριστούργηµα του την «ΨΥΧΩ" µε έκανε να δω
όλες του τις ταινίες όπου προβάλλοντας, ακόµη και σε
DVD.

Έφυγε λοιπόν και ο Κώστας αφού περίµενε να τε-
λειώσουν οι θερινές µας προβολές στον Μύλο και µάλι-
στα την τελευταία ταινία το «ΛΟΥΛΟΥ∆Ι ΤΗΣ ΕΡΗΜΟΥ»
ήρθε και την είδε δυο φορές.
Θα τους θυµόµαστε για πάντα.

Μπαρπής Βοζαλής
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Ο Σινεφίλ Ορειβάτης «Μίµης Αγοραστίδης»
Με το άνοιγµα του οδοντιατρείου µου στην Λάρισα τον πρώτο συνάδελφο που γνώρισα ήταν Ο Μίµης Αγοραστίδης γιατί χρηµάτισε αρ-

κετά χρόνια Γραµµατέας του οδοντιατρικού συλλόγου Λάρισας και αναγκαστικά από αυτόν περνούσαµε και παίρναµε ότι χαρτί µας χρειαζόταν
για την επαγγελµατική µας ταχτοποίηση. Γίναµε λοιπόν φίλοι γιατί µε άρεσε ο ήσυχος τύπος του και η αγάπη του για το βουνό και πειράζαµε ο
ένας των άλλων...Εγώ θα σε κάνω ορειβάτη έλεγε ο Μίµης και εγώ τον έλεγα ότι θα σε κάνω σινεφίλ όπως και έγινε αλλά περιστασιακός όταν
ήθελε να ξεκουραστεί από τις βουνίσιες εξορµήσεις του.

Φυσικά σε όλους τους Λαρισαίους είναι γνωστό ότι ανέλαβε από το 1955, αν θυµάµαι καλά την «Υπαίθρια Ζωή» ένα από τα πολλά
τότε εκδροµικά σωµατεία που υπήρχαν στην Λάρισα και κατόρθωσε να το διατηρήσει µέχρι τώρα το 2010 διότι τα άλλα εκδροµικά σωµατεία έπα-
ψαν να υπάρχουν µε την διάδοση του αυτοκινήτου που τα χρησιµοποιούµε ακόµα για τις κυριακάτικες εξόδους µας στα Βουνά και στα λαγκά-
δια. Πρόεδρος λοιπόν πενήντα χρόνια της Υπαίθρου κάθε κυριακή πήγαινε στο βουνό µε το λεωφορείο και µε την υπόλοιπη συντροφιά και µετά
αφού έφταναν στα Πριόνια του Ολύµπου ας πούµε όσοι ήθελαν καθόταν στο εκεί εστιατό¬ριο και ο Μίµης µε τους πιο φαν περπατούσαν µε τις
ώρες τα µονοπάτια του βουνού. 60 χρόνια γύρισε όλα τα βουνά της Ελλάδος αλλά η αγάπη του ήταν ο Όλυµπος το θεϊκό βουνό όπως το έλεγε
γιατί σε αυτό γεννήθηκε, στους πρόποδες φυσικά στο χωριό Ραψάνη.

Το περιστατικό όµως που συνεκλώννισε τό Πανελλήνιο που έγινε και που γράφουν ακόµα όλες οι εφηµερίδες της χώρας µας έγινε το
87 όταν ξεκόπηκε από την συντροφιά του και χάθηκε στο βουνό. Οι φίλοι του όλοι όπως και εγώ ξέραµε ότι ο Μίµης γνώριζε τον Όλυµπο πιθαµή
προς πιθαµή και δεν ανησυχούσαµε. ¨Όµως το βουνό είναι βουνό και καµιά οµίχλη που λέµε, καµιά βροχούλα. Χάθηκε λοιπόν ο παλιός ορει-
βάτης δυο µέρες και κανένας δεν περίµενε ότι θα τον βρουν ζωντανό τα συνεργεία διάσωσης που χτένιζαν τον Όλυµπο. Και όµως ο φίλος µας ο
Μίµης άντεξε. Τον βρήκαν ταλαιπωρηµένο µεν αλλά αισιόδοξο γιατί όπως δήλωσε την φύση άµα την αγαπάς πολύ ποτέ δεν σε προδίδει. Βέβαια
ταλαιπωρήθηκα και ταλαιπώρησα και εσάς που µε αναζητούσατε αλλά θα συνέλθω και όσο ζω θα εξακολουθήσω να κάνω τις βόλτες µου στον
Όλυµπο το βουνό που αγαπώ µε πάθος.

Μόνο να αναφέρω ότι ανέβηκε στην κορυφή του Ολύµπου 50 φορές. Είναι ας το πούµε ένα ρεκόρ άξιο θαυµασµού.
Εµείς όµως οι φίλοι του της κινηµατογραφικής λέσχης Λάρισας τον θέλουµε τώρα να αφήσει τον Όλυµπο για τους νέους κι αυτός µαζί µας να αφο-
σιωθεί στην άλλη του αγάπη τον Κινηµατογράφο.

Μπαρµπής Βοζαλής

Οι ∆ύο Σινεφίλ που έφυγανΑφιέρωµα
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Ελένη Παπαδάκη: µια
ηθοποιός απαράδεκτα λη-
σµονηµένη από τη νεότερη
γενιά και ελάχιστα τιµηµένη
από το θεατρικό χώρο γενι-
κότερα. ∆εν υπάρχει ούτε
µια σκηνή που να φέρει το
όνοµα της, ούτε ένα φεστι-
βάλ που να έχει οργανωθεί
προς τιµή της. Κι όµως ήταν
µια από τις πιο αξιόλογες
ηθοποιούς της γενιάς της.
Γεννηµένη το 1908 στην
Αθήνα και µεγαλωµένη σε
ένα περιβάλλον όπου η µά-
θηση, η πνευµατική και ψυ-
χική καλλιέργεια

θεωρούνταν υποχρέωση του ατόµου προς τον εαυτό του.
Είχε πολύπλευρη παιδεία και πολλές γνώσεις σε θέµατα
λογοτεχνίας, θεάτρου, µουσικής και ζωγραφικής, µιλούσε
τέσσερεις γλώσσες, έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε θαυ-
µάσια. Ήταν παθιασµένη µε το θέατρο και θα αφιέρωνε τη
ζωή της σ' αυτό. Μια ηθοποιός που η ακτινοβολία της προ-
σωπικότητας της ξεπερνούσε τη σκηνή και γέµιζε µε φως
και πάθος τους θεατές. Που έδινε φωνή στις πέτρες της
Επιδαύρου, σαν µια φωνή βγαλµένη από τα βάθη των αι-
ώνων. . .. Που οι ηρωίδες που ενσάρκωνε ταρακουνούσαν
τις συνειδήσεις της εποχής της Η σκηνική της παρουσία
ήταν απαράµιλλη, έµοιαζε µε αερικό που µεταµορφώνεται
συνεχώς, ανάλογα µε τις ανάγκες του ρόλου της. Το κοινό
την είχε αποθεώσει σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με την είσοδο
της όµως στο νεοσύστατο Εθνικό Θέατρο το 1932, γνώ-
ρισε τον φθόνο και τον παρασκηνιακό πόλεµο που της κή-
ρυξαν οι ίδιοι οι συνάδερφοί της, µε αποτέλεσµα να της
δίνονται δευτερεύοντες ρόλοι ή ρόλοι ακατάλληλοι για την
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της. Το διαφορετικό και το
ανώτερο πάντα επισύρουν τον υπαρξιακό τρόµο των µε-
τριοτήτων που ξέρουν ότι δεν µπορούν να το φτάσουν και
γι' αυτό το πνίγουν.

Τη συλλαµβάνουν, λοιπόν, το 1944 µε αιτιολογία
τη φιλογερµανική στάση της, αν και είχε σώσει δεκάδες αρι-
στερούς και δεξιούς και είχε κρύψει πολλούς Εβραίους.
Έτσι το ∆εκέµβριο του 1944 η Ελένη Παπαδάκη θα παίξει
τον τελευταίο ρόλο της ζωής της. Στη σκηνή είχε θυσιαστεί
πολλές φορές ως Κλυταιµνήστρα ή Αντιγόνη. Τώρα θα θυ-
σιάσει την ίδια της τη ζωή στο βωµό ενός παράλογου µί-
σους... Για το θάνατό της πολλά είναι τα αναπάντητα
ερωτήµατα. Πολιτική δολοφονία ή «θεατρική» δολοφονία
για λόγους θεατρικών αντιζηλιών; Σίγουρα όµως δολοφο-
νία µε τον πιο απάνθρωπο τρόπο. ∆ικαιολογείται όµως
αυτή η απίστευτη βία στο πιο ευαίσθητο χαρακτηριστικό
της συνοχής ενός λαού, που δεν είναι άλλο από τον πολι-
τισµό και τους εκπροσώπους της; Ας σεβόταν τουλάχιστον

την ιδιότητα της ως ηθοποιού και εκπροσώπου της Τέχνης.
Γιατί από έναν καλλιτέχνη πρέπει να «µένει» κυρίως το
έργο του και όχι η ζωή του. Αυτό τον αντιπροσωπεύει, αυτό
τον αποκρυσταλλώνει. Για την καλλιτεχνική ακτινοβολία της
Ελένης Παπαδάκη κανείς ποτέ δεν έχει εκφράσει την πα-
ραµικρή ακτινοβολία. Και πρέπει να γίνει παράδειγµα
στους νεότερους ηθοποιούς, γιατί λάτρεψε το θέατρο, το
υπηρέτησε µε ενθουσιασµό και υπευθυνότητα και δηµι-
ούργησε ιδανικές ερµηνείες σε όλα τα θεατρικά είδη που
έπαιξε.

Κι όµως εκτελείται αδίστακτα από κοµµουνιστές
πολιτοφύλακες του τµήµατος Πατησίων του ΕΑΜ κατά το
κίνηµα των ∆εκεµβριανών το 1944 στα διυλιστήρια της ΟΥ
ΛΕΝ. Αργότερα βέβαια, µετά την καταστολή του κινήµατος,
έγινε µια µεγαλοπρεπής κηδεία της, στην οποία ο θάνατος
της, ως ανεκτίµητο κεφάλαιο του ελληνικού θεάτρου, θρη-
νήθηκε ως εθνική απώλεια. Ήταν όµως πολύ αργά για δά-
κρυα. . .

Τότε ο Α. Σικελιανό ς έγραψε τους στίχους:

Μνήσθητι Κύριε: Για την ώρα που η λεπίδα του φονιά
άστραψε

Κι όλος ο θεός της τραγωδίας εφάνει.
Μνήσθητι Κύριε: για την ώρα που άξαφνα, κι οι εwιά

αδελφές
εσκύψαν να της βάλλουνε των αιώνων το στεφάνι....

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ
ΟΤΑΝ ΕΠΑΙΖΕ Η ΣΚΗΝΗ ΓΕΜΙΖΕ ΦΩΣ...

Θέατρο
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Μάριο Βάργκας Λιόσα
Αφιέρωµα

Ο Χόρχε Μάριο Πέδρο Βάργκας Λιόσα (Αρεκίπα, 28 Μαρτίου 1936) είναι Περουβιανός συγγραφέας. Ο Βάργκας
Λιόσα είναι ένας από τους σηµαντικότερους µυθιστοριογράφους και δοκιµιογράφους
της Λατινικής Αµερικής, όπως και ένας από τους πιο διακεκριµένους συγγραφείς της
γενιάς του.

Ο Βάργκας Λιόσα πρωτοέγινε γνωστός στη δεκαετία του 1960 µε µυθιστορή-
µατα όπως τα La ciudad y los perros (Η πόλη και οι σκύλοι) (1963), La casa verde
(Το πράσινο σπίτι) (1965), και το µνηµειώδες Conversación en La Catedral (Συζή-
τηση στον Καθεδρικό ναό) (1969). Σήµερα παραµένει πολυγραφότατος σε µια ευρεία
γκάµα λογοτεχνικών ειδών και στη δηµοσιογραφία. Το λογοτεχνικό του έργο περι-
λαµβάνει κοµωδίες, αστυνοµικά, ιστορικά και πολιτικά µυθιστορήµατα. Πολλά από
αυτά, όπως το Pantaleón y las visitadoras (Ο Πανταλέων και οι επισκέπτες (1973)
και το La tía Julia y el escribidor (Η θεία Χούλια και ο σεναριογράφος) (1977), δια-
σκευάστηκαν και µεταφέρθηκαν στον κινηµατογράφο.

Πολλά από τα έργα του Βάργκας Λιόσα είναι επηρεασµένα από την αντίληψη
του συγγραφέα για την περουβιανή κοινωνία και από τις εµπειρίες του ως Περουβιανός. Ωστόσο, όλο και περισσότερο
επεξέτεινε το ρεπερτόριό του και καταπιάστηκε µε θέµατα από διαφορετικά σηµεία του κόσµου.

Όπως και άλλοι λατινοαµερικάνοι συγγραφείς, ο Βάργκας Λιόσα υπήρξε πολιτικά ενεργός στο µεγαλύτερο µέρος
της πορείας του. Ήταν υποψήφιος πρόεδρος του Περού το 1990 µε το κεντροδεξιό κόµµα ∆ηµοκρατικό Μέτωπο (FRE-
DEMO).

Τον Οκτώβριο του 2010 η Σουηδική Βασιλική Ακαδηµία τίµησε τον Λιόσα απονέµοντάς του το βραβείο Νόµπελ
Λογοτεχνίας για το Έτος 2010. Σύµφωνα µε το σκεπτικό της, το βραβείο απονέµεται στον Λιόσα «για την χαρτογράφηση
του των δοµών της εξουσίας και τις διεισδυτικές του εικόνες της ατοµικής αντίστασης, εξέγερσης και ήττας»

cineparmenos

«Χατζηγιάννειου»
Χειµερινές Προβολές

Η ταινία θα προβάλλεται µια φορά την εβδοµάδα
κάθε Τρίτη και οι ώρες προβολών θα είναι 7 µ.µ. και 9:30
µ.µ. και το εισιτήριο παραµένει στην τιµή των 4 ευρώ.

Οι ταινίες που αυτό τον χειµώνα θα προβληθούν είναι:

Τρίτη 9/11/2010: «Ένας άντρας µια γυναίκα»
Σκηνοθεσία: Κλόντ Λελούς.
Παίζουν: Ανούκ Αίµε, Ζαν Λουί Τρεντινιάν.

Τρίτη 16/11/2010:«Η λυσσασµένη γάτα»
Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Μπούκς.
Παίζουν: Ελίζαµπεθ Τέιλορ, Πολ Νιούµαν.

Τρίτη 23/11/2010:«Ο Πρωτάρης»
Σκηνοθεσία: Μάικ Νίκολς.
Παίζουν: Ντάστιν Χόφµαν, Ανν Μπάκφορντ.

Τρίτη 30/11/2010:«Σκλάβοι στα δεσµά τους»
Σκηνοθεσία: Τώνης Λυκουρέσης.
Παίζουν: Γιάννης Φέρτης, Άκης Σακελλαρίου.

Τρίτη 7/12/2010:«Η εξοµολόγηση ενός οικονοµικού
δολοφόνου»

Σκηνοθεσία: Στέλιος Κούλογλου.
Παίζουν: Κωνσταντίνος Βελέντζας, Ναταλία Λιο-

νάκη.
Τρίτη 14/12/2010:«Ραντεβού στο Παρίσι»

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Ντόνεν.
Παίζουν: Κάρι Γκραντ, Όντρι Χέµπουρν.

Τρίτη 21/12/2010:«Τραγουδώντας στη βροχή»
Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Ντόνεν.
Παίζουν: Τζιν Κέλι, Ντόναλντ Ο' Κόνορ.

Τρίτη 11/1/2011:«Η Νύχτα των ηλιοτροπίων»
Σκηνοθεσία: Χόρχε Σαντσεθ.
Παίζουν: Καρµέλο Γκόµεζ, Τζούντιθ Ντιακατέ.

Τρίτη 18/1/2011:«Γόµορρα»
Σκηνοθεσία: Ματέο Γκαρονε.
Παίζουν: Σαλβατόρε Αµπρουτσέζε, Σιµον Σακε-

τίνο.
Τρίτη 25/1/2011:«Τα κόκκινα παπούτσια»

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Σκορσέζε.
Παίζουν: Μόιρα Σίρερ, Άντον Γουόλµπρουκ.

Τρίτη 1/2/2011:«Σύντοµη συνάντηση Ντ Λίν»
Σκηνοθεσία: Ντεϊβιντ Λιν.
Παίζουν: Σίλια Τζόνσον, Τρέβορ Χάουαρντ.

Τρίτη 8/2/2011:«Η Πτώση της Λόλα Μοντές»
Σκηνοθεσία: Μαξ Οφιλς.
Παίζουν: Μάρτιν Κάρολ, Πίτερ Ουστίνοφ.

Τρίτη 15/2/2011:«Η Στρέλλα»
Σκηνοθεσία: Πάνος Χ. Κούτρας.
Παίζουν: Γιάννης Κοκιασµένος, Μίνα Ορφανού.

Τρίτη 22/2/2011:«Ο Κυνόδοντας»
Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιµος.
Παίζουν: Γιώργος Λάνθιµος, Εύθυµης Φιλίππου.

Τρίτη 1/3/2011:«Υπόθεση Τοµας Κράουν»
Σκηνοθεσία: Νόρµαν Τζούισον.
Παίζουν: Στιβ Μακ Κουίν.

Τρίτη 8/3/2011:«Γυµνοί στον Ήλιο»
Σκηνοθεσία: Ρενέ Κλεµάν.
Παίζουν: Αλαίν Ντελόν, Μαρί Λαφορέτ.

Τρίτη 15/3/2011:«Ο Χριστός ξαναστρώνεται»
Σκηνοθεσία: Ζυλ Ντασέν.
Παίζουν: Μελίνα Μερκούρη, Μωρίς Ρονέ.
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Μια φίλη ήρθε χθες απ’ τα
παλιά φορτωµένη µε νέα (αναµνήσεις
δεν ανακαλέσαµε, φαινόντουσαν στο
βλέµµα) που µ’ έκαναν να χαρώ (γι’
αυτή) και να µελαγχολήσω (για µένα).
Μετανάστρια δεύτερης γενιάς σε
χώρα της Ε.Ε. (στην οποία απ’ όσο
ξέρω ανήκουµε κι εµείς) από ανάγκη.
Η τύχη της τελικά ήτανε να ανοίξει σπι-
τικό και να φτιάξει φαµίλια στα ξένα.
Γέννησε λοιπόν πρόσφατα (τέτοια
γλύκα στο βλέµµα της είχα χρόνια να
δω…) και µου µίλησε για την εµπειρία
της αυτή.

Νοσοκοµείο δηµόσιο (οι κλινι-
κές είναι η εξαίρεση) µε δωµάτια µο-
νόκλινα και φοβερή ηχοµόνωση. Μια
νοσοκόµα stand by και µε το που χτυ-
πούσε το κουδούνι εµφανιζότανε. Όχι,
δεν ήταν εξτρά, όλα συµπεριλαµβάνο-
νταν στη τιµή. Πόσο κόστισε συνολικά
η υπόθεση γεννάω; 30ευρώ!!! Από
την πρώτη επίσκεψη στον γυναικο-
λόγο όταν έµαθε πως είναι έγκυος,
µέχρι και τη νοσηλεία του µικρού για
δυο µέρες σε εξειδικευµένο νοσοκο-
µείο αποκλειστικά για νεογνά… Φακε-
λάκι; Ούτε για αστείο. Ούτε σαν δώρο
στους γιατρούς και στις νοσοκόµες
που τη φρόντισαν. Άσε που την κοι-
τούσανε σαν εξωγήινη, σαν να τους
πρόσβαλλε…

Κατά τη λοχεία, λόγω καισαρι-
κής (ναι, κι αυτή στην τιµή) δυσκολευ-
ότανε να µετακινηθεί σε υπηρεσίες
όπως ληξιαρχεία, πρόνοια κ.λ.π. την
εξυπηρέτησαν παντού τηλεφωνικά,
ευγενέστατα και άµεσα… επί ένα µήνα
την επισκεπτότανε µαία στο σπίτι για
να της µάθει να φροντίζει το µωρό.

Προτού µείνει έγκυος εργαζότανε στον
ιδιωτικό τοµέα και τώρα το κράτος για
τρία χρόνια θα της δίνει επίδοµα ώστε
να µην εργαστεί και να ασχοληθεί µε
το παιδί της. Ο σύζυγος (ιδιωτικός
υπάλληλος) λόγω τέκνου είδε τις
ασφαλιστικές του εισφορές να µειώνο-
νται κατά 500ευρώ(το µήνα, ποιον
χρόνο!). Μετά την τριετία ο ΟΑΕ∆ σου
βρίσκει δουλειά. Για όσο καιρό δεν
σου βρίσκει, υποχρεούται να σου κα-
ταβάλλει το επίδοµα.

Το µαρτύριο δεν σταµατάει
εδώ. Για το παιδί προβλέπεται µέχρι
τα 18 του επίδοµα κι αν σπουδάσει,
µέχρι το πέρας των σπουδών. Το επί-
δοµα κατατίθεται απευθείας και ανά
µήνα σε τραπεζικό λογαριασµό στο
όνοµά του,(έχουν ήδη αρχίσει οι κατα-
θέσεις) µε επιτόκιο 6,5%! Το εφάπαξ
επίδοµα τοκετού (ναι, έχει και τέτοιο
για να αγοράσεις τα απαραίτητα όπως
καρότσι, κούνια, παιδικό κάθισµα
κ.λ.π.) µπήκε στον τραπεζικό λογα-
ριασµό της φίλης µου, ενηµερώθηκε
δε τηλεφωνικά…Όλα αυτά για µια µε-
τανάστρια, µια ξένη, που τρώει το
ψωµί του ντόπιου κι αυξάνει την
εγκληµατικότητα(µε εννοείς φαντάζο-
µαι…).

Το µεγάλο της παράπονο τα
χρόνια που µένει στο εξωτερικό είναι
(σωστά µάντεψες) η συµπεριφορά
στο ελληνικό προξενείο. Μια στοίβα
χαρτιά για το παραµικρό, δέκα υπο-
γραφές, µια βδοµάδα καθυστέρηση,
καµιά-εννοείται- τηλεφωνική εξυπηρέ-
τηση και για µια σφραγίδα που
έπρεπε να βάλουν σε ένα έγγραφο
που χρειαζότανε, ζητήσανε και
60ευρώ.

Της λείπει ο ήλιος, η θά-
λασσα, οι χαλαροί ρυθµοί και 5-
10άτοµα. Τόσο, που αρχικά ήθελε να
επιστρέψει. Τώρα; Με τη σύνταξη και
αν, όπως µου είπε…

Σου θυµίζει κάτι όλο αυτό που
σου διηγήθηκα; Εµένα πάλι τίποτα.
Μου γεννά απλώς µια απέραντη
θλίψη και µελαγχολία καθώς συνειδη-
τοποιώ ξανά ότι εµείς εδώ κάτω είµα-

στε παιδιά ενός κατώτερου θεού. Οι
πολιτικάντηδες µας δουλεύουν ανερυ-
θρίαστα, µοιράζουν επιδόµατα τρο-
φής, έγκαιρης προσέλευσης,
µεταφοράς φακέλου κ.α. στα ληγούρια
που κάνουν τεµενάδες για το ξερο-
κόµµατο και µετά είναι υπόδουλοι κα-
θενός που ξετσίπωτα µας λέει «µαζί
τα φάγαµε τα λεφτά» κι εµείς απ’ το
απύθµενο θράσος, µένουµε κάγκελο.

Ή µήπως κάποιοι δεν αντι-
δράνε γιατί µε κάποιο τρόπο βάλανε
χεράκι στο βάζο µε το µέλι;; Όχι, άλλη
φορά θα σου πω για τους ξετσίπω-
τους και αφιλότιµους, µη µε πιέζεις.
Ώρα για το απαγορευµένο πλέον (τρο-
µάρα τους) τσιγάρο.

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 »Στήλες
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Συνέ
ντευ

ξη

Πολλά ακούγονται και λέγονται, για την εργασιακή ασφάλεια του ∆ηµοσίου, όταν η µάστιγα της ανεργίας απει-
λεί το µεγαλύτερο µέρος των εργαζοµένων στον ιδιωτικό τοµέα. Ευνοούµενοι τεµπέληδες ή θύµατα της πολιτικής ανι-
κανότητας πολλών τοπικών και µη αρχόντων τα τελευταία χρόνια; Πήραµε το θάρρος να θέσουµε σε ένα σχετικά νέο
δηµόσιο υπάλληλο (εµπειρία τεσσάρων ετών), κάποια από τα ερωτήµατα που αποτελούν την αιχµή του δόρατος για
την έντονη αντιπαράθεση µεταξύ εργαζοµένων του ιδιωτικού και του δηµοσίου χώρου.

Cineparmeno: Λέγεται πως το µεγαλύτερο πρόβληµα του ∆ηµοσίου είναι ο µεγάλος αριθµός των διορισµένων υπαλ-
λήλων. Ποια είναι η άποψη σας.

Είναι αλήθεια πως η πελατειακή πολιτική όλων των κοµµάτων υπερφόρτωσε πολλούς φορείς του δηµόσιο µε
περισσότερους υπαλλήλους από ότι θα απαιτούνταν από µια αντίστοιχη ιδιωτική επιχείρηση. Μάλιστα αναφέρθηκε ότι
στον χώρο της υγείας υπάρχουν πάνω απο 1500 περισσότερη διοικητική υπάλληλοι από ότι σε µια χώρα του εξωτε-
ρικού. Μήπως η έλλειψη νοσηλευτών δικαιολογεί το υπεράριθµο διοικητικό προσωπικό; Μήπως η εκάστοτε πολιτικές
αποδυναµώσαν κοµµάτια του δηµόσιο για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους; Ίσως µια σωστή και οργανωµένη ανακατα-
νοµή θα έλυνε πολλά από τα προβλήµατα έλλειψης προσωπικού.

Cineparmeno: Πολλοί επίσης αναφέρονται και στην έλλειψη ποιότητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη. Υπάρχει δη-
λαδή µια σχετικά µεγάλη ψαλίδα ως προς τα χρήµατα που καταναλώνονται και ως προς τις υπηρεσίες που προσφέ-
ρονται, που δυστυχώς δεν είναι ούτε κατά το ελάχιστο κοντά στα προβλεπόµενα επίπεδα. Πως το σχολιάζεται.

Τώρα όσων αφορά τις υπηρεσίες, αυτές είναι σε πολύ άσχηµο επίπεδο. Αρκετοί παλαιότεροι υπάλληλοι επι-
δεικνύουν µια αυστηρότητα και ασέβεια προς αυτούς που είναι στην ουσία το «αφεντικό» τους. Η «εξουσία» που τους
δίνει η µονιµότητα, η ψευδαίσθηση της ανωτερότητας αλλά και η σαθρή νοοτροπία πως «εγώ είµαι δηµόσιο υπάλλη-
λος και δεν είµαι υποχρεωµένος να δουλεύω και να εξυπηρετώ κάθε τυχαίο», οδηγεί ακόµη και νεότερους υπαλλήλους
στην κατρακύλα των ηµερών µας. Μου είναι δύσκολο να βρω µια λύση για κάτι µου είναι καθαρά θέµα αρχών και αν-
θρωπιάς. Η απειλή της απόλυσης ίσως είναι µια λύση, αλλά και πάλι είναι καθαρά θέµα παιδείας. Τέλος η ανικανότητα
και η αδιαφορία των µέχρι τώρα υπουργών και διευθυντών να οργανώσουν έστω και τα πιο απλά έρχεται να συ-
µπληρώσει την αιτία για την παρακµή του δηµοσίου. Μην ξεχνάµε πως η νοοτροπία του δηµοσίου δεν είναι προνόµιο
των υπαλλήλων αλλά και των ανώτερων στελεχών, υπουργών, υφυπουργών, διοικητών, όλων εκείνων που κατανα-
λώνουν το δηµόσιο χρήµα.

Cineparmenos:Με αφορµή την απειλή της απόλυσης που µόλις αναφέρατε, πιστεύεται πως ο αυτός ο φόβος θα µπο-
ρέσει να λύσει το πρόβληµα; Μήπως είναι καιρός να γίνουν κάποιες απολύσεις;

∆εν είναι καλό σε µια κοινωνία να δηµιουργούνται ανισότητες και διακρίσεις µεταξύ πολιτών. Αυτές οι αδικίες
οδηγούν συνήθως σε παράπονα και συγκρούσεις που αποκρύπτουν την ουσία του προβλήµατος. Σαφώς και η µονι-
µότητα είναι µεγάλη αδικία και κακός υπάρχει. Ναι, είναι πιθανό ο φόβος της απόλυσης να λύσει κάποια από τα προ-
βλήµατα, ναι, ίσως µε µια ικανότερη διοίκηση και µια καλύτερη αξιοποίηση των υπάλληλων να βελτιώσει τις υπηρεσίες.
Θέλω όµως να αντιστρέψω της ερώτηση σας και να σας ρωτήσω. Γιατί να µην ισχύει η µονιµότητα και στον ιδιωτικό
τοµέα. Προς θεού, δεν λέω πως ένας τεµπέλης υπάλληλος δεν θα µπορεί να απολυθεί, αλλά γιατί να µην προστατεύ-
ονται οι ευσυνείδητοι και εργατικοί από τα γούστα και την απληστία του κάθε επιχειρηµατία. Γιατί να επιτρέπονται τα
φτηνά µεροκάµατα και όχι το δικαίωµα του υπαλλήλου σε µια αµοιβή που θα του επιτρέψει να ζήσει µε αξιοπρέπεια.
Μιλάµε για τον δηµόσιο και ιδιωτικό υπάλληλο λες και είναι δυο διαφορετικοί κόσµοι. Πιστεύω σε ένα ενιαίο εργατικό
πλαίσιο στο οποίο δεν θα υπάρχουν διακρίσεις, οι φιλότιµοι και εργατικοί θα αµείβονται καλύτερα, οι ανίκανοι θα απο-
βάλλονται ή θα προσαρµόζονται και η άπληστη και αλόγιστη κερδοφορία δεν θα είναι το κριτήριο για την επιβίωση ή
όχι της παρεχώµενης υπηρεσίας.

Cineparmenos: Θα θέλαµε να σας ευχαριστούµε πολύ για τον χρόνο που µας διαθέσατε.

Συνέντευξη µε ένα ∆ηµόσιο Υπάλληλο
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Για την Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας και
το αντιρατσιστικό φεστιβάλ του Σεπτεµβρίου.

Οργανώθηκε και υλοποιήθηκε και φέτος το Σεπτέµβριο το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Λά-
ρισας στην κεντρική πλατεία της πόλης. Στο 7ο αντιρατσιστικό φεστιβάλ από την Αντι-
ρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρισας συµµετείχαν πολλοί φορείς και συλλογικότητες όπως
κάθε χρόνο. Είναι ένα φεστιβάλ για το οποίο η πόλη πρέπει να είναι υπερήφανη που το
έχει, ως κεντρική εκδήλωση της συνεχής δράσης της Αντιρατσιστικής Πρωτοβουλίας.
Το θετικό είναι ότι η πρωτοβουλία είναι ενεργή όλο το χρόνο και το φεστιβάλ δρα ως κο-
ρύφωση ή και ως αφετηρία δράσεων και παρεµβάσεων. Ο κόσµος που έχει δραστηριο-
ποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι εκατοντάδες και πολύ χαίροµαι που φέτος – χωρίς να
έχω χρόνο να ασχοληθώ µε τα οργανωτικά του φεστιβάλ – οι γενικές συνελεύσεις είχαν
δεκάδες πολίτες που συµµετέχουν σε επιτροπές και τοµείς ανά θεµατολογία.
Ανατρέχοντας για δευτερόλεπτα στο παρελθόν, προσωπικά νιώθω υπερήφανος που
συµµετείχα στην πρώτη συνέλευση της Πρωτοβουλίας – κάπου το 2003 στη Λάρισα –
όταν είχαν τεθεί οι στόχοι για το πρώτο φεστιβάλ του 2004 στην πόλη µας. Από τότε έγι-

ναν πολλές δράσεις και πολλά γεγονότα στα οποία η αντιρατσιστική πρωτοβουλία Λάρισας ήταν στην πρώτη γραµµή.
Το αρνητικό είναι ότι ακόµα και σήµερα η κατοχύρωση όλων των κοινωνικών, πολιτικών, πολιτιστικών και θρησκευτι-
κών δικαιωµάτων για τους µετανάστες δεν είναι δεδοµένη, το αίτηµα για άµεση νοµιµοποίηση όλων των µεταναστών
χωρίς όρους και προϋποθέσεις παραµένει µε τις κυβερνήσεις να είναι απαθείς ακόµα και σε ζητήµατα ασύλου και
στέγης για τους πρόσφυγες, ενώ τα λεφτά από την Ευρώπη για την «ένταξη» των µεταναστών ξέρουν να τα παίρνουν.
Υπάρχουν κι άλλα αρνητικά στην πολιτική της Ευρώπης όπως το Σύµφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η
Συνθήκη Σένγκεν κ.λπ. αλλά ας µην επεκταθώ.
Η αντιρατσιστική πρωτοβουλία Λάρισας µέσα στα χρόνια που πέρασαν έχει ασχοληθεί και αναλύσει τα προβλήµατα
που γεννούν και διατηρούν στο θεσµικό και στο κοινωνικό επίπεδο το ρατσισµό που τελικά σε πολιτικό επίπεδο κα-
ταλήγουν σε εφαρµογή απάνθρωπων πρακτικών καταστολής και βιασµού των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στο όνοµα
της «φιλήσυχης» και «ευηµερούσας» ζωής των πολιτών της χώρας µας και της Ευρώπης φρούριο.
Η αλληλεγγύη είναι η απάντηση στη σύγχρονη βαρβαρότητα. Αυτό κάνει πράξη η Αντιρατσιστική Πρωτοβουλία Λάρι-
σας εδώ και χρόνια µε τις δράσεις και τις παρεµβάσεις της. Ο αγώνας συνεχίζεται! Και η συµβολή όλων (µικρή ή µε-
γάλη) είναι ευπρόσδεκτη. (Η τελευταία πρόταση απευθύνεται κυρίως σε εµένα που ελπίζω στην επόµενη γενική
συνέλευση να είµαι επιτέλους παρόν.)

Θεόφιλος

Πρώτη φορά που πήγαν σε κινηµατογράφο ο Κωνσταντίνος, η Μαρία και η Αφροδίτη. Όχι για να δουν ταινία
αλλά για βόλτα σε αίθουσα προβολής. ∆εν έχουν παρακολουθήσει ακόµα κανένα παιδικό έργο στο σινεµά, γιατί είναι
ακόµα πολύ µικρά. Αλλά µε την πρώτη ευκαιρία που είχα µε τα ανίψια και την κόρη µου να µπούµε σε αίθουσα δεν την
έχασα.

Η αλήθεια είναι ότι ενθουσιάστηκαν µε το που µπήκαν στο χώρο υποδοχής και στους διαδρόµους. Τα έντονα
χρώµατα και οι µεγάλες αφίσες δεν αφήνουν αδιάφορα τα παιδιά. Οι υπεύθυνοι του κινηµατογράφου µου είπαν αν
θέλω να µπω και σε αίθουσες που δεν είχαν προβολές για να δουν τα παιδιά αλλά και σε µία όπου υπήρχε προβολή
αλλά για λίγο. Έτσι κι αλλιώς για λίγο θα µπαίναµε αν µπαίναµε, γιατί δεν υπάρχει ακόµα υποµονή για παρακολούθηση
ταινίας. Για κανένα θεατρικό ή κουκλοθέατρο κάτι γίνεται.
Μόλις µπήκαµε σε αίθουσα όπου δεν υπήρχε προβολή και είδαν το αµφιθέατρο και τις σειρές µε τις καρέκλες τις ανα-
παυτικές, κατάλαβα ότι θα ήταν δύσκολο να φύγουµε. Ο Κωνσταντίνος µε τη Μαρία κατευθύνθηκαν κατευθείαν στη
σκηνή και απέδωσαν µε πάθος τα ποιήµατα που είχαν για την γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. Η µικρή Αφροδίτη ενθου-
σιάστηκε µε τα πολλά σκαλοπάτια µε το έντονο χρώµα και ήθελε να ανεβοκατεβαίνει συνέχεια. Ο µόνος τρόπος για να
φύγουµε ήταν να τους δελεάσω µε την αίθουσα όπου γινόταν προβολή. ∆έχτηκαν χωρίς άλλο την πρόκληση να µπούµε
µέσα στην σκοτεινή αίθουσα.

Με αγκαλιά την Αφροδίτη, στο άλλο χέρι τη Μαρία και αρχηγό τον Κωνσταντίνο που µας άνοιξε την πόρτα της
αίθουσας µπήκαµε µέσα. Ο Κωνσταντίνος µπήκε διστακτικά αλλά τελικά µε θάρρος και παρακολούθησε και τρία λεπτά
ταινία (µια κινουµένων σχεδίων) και ήταν ενθουσιασµένος µε την µεγάλη οθόνη και το είχε και το έλεγε για µέρες. Η
Μαρία την τελευταία στιγµή δίστασε και φοβήθηκε να µπει από τον προθάλαµο στην σκοτεινή αίθουσα. Προτίµησε να
τρέξει προς την µαµά της που έρχονταν από πίσω µας. Με αυτά όµως που έλεγε ο Κωνσταντίνος µας είπε ότι την άλλη
φορά θα µπει εκείνη πρώτη. Η Αφροδίτη δεν αντέδρασε µπροστά στην µεγάλη οθόνη µε ενθουσιασµό και ούτε φοβή-
θηκε. Μικρή για αντιδράσεις τέτοιου τύπου, µόλις βγήκαµε από την αίθουσα µε την προβολή ήθελε να πάει και πάλι
στα πολλά τα σκαλοπάτια που της άρεσαν πολύ. Εννοείται ότι της έκανα το χατίρι.
Με την ευκαιρία, να σηµειώσω ότι ενώ και τα τρία παιδιά ενθουσιάστηκαν µόλις µπήκαν από την είσοδο του κινηµα-
τογράφου και πριν κάνουµε τα πρώτα βήµατα τα είχε κερδίσει ο χώρος, αντιθέτως σε µια άλλη στιγµή που µε την
Αφροδίτη µπήκαµε στο χώρο του ∆ηµοτικού Ωδείου έβαλε τα κλάµατα και ησύχασε µόλις βγήκαµε έξω. Ψυχρό περι-
βάλλον; Της θύµισε το γιατρό; Ας βάλει κάποιος καµιά πινελιά καλλιτεχνική να φτιάξει κάπως η αισθητική του χώρου
του Ωδείου και να καταλαβαίνει κάποιος ότι µπαίνει σε χώρο πολιτισµού…

Θεόφιλος

Πρώτη φορά στον κινηµατογράφο
Σκέψεις



Η πρώτη συνεδρίαση για
τη νέα οργανωτική οµάδα του κινηµατο-
γραφικού διηµέρου οικολογίας θα γίνει
µέσα ∆εκεµβρίου. Αν θέλετε να παραβρε-
θείτε ενηµερώστε µας στο cinepar-
menos@yahoo.gr.

Θεόφιλος

Ευχαριστούµε για τα
σχόλια, την ενηµέρωση, τα άρθρα
που µας στέλνετε στο cinepar-
menos@yahoo.gr.

Θεόφιλος

Μεγάλος νικητής
η αποχή. Μεγάλος ηττηµένος ο
λαός. Με αφορµή την απόχη τα
λαµόγια πήραν την εξουσία.
Μάλλον το µήνυµα της απόχη το
γράψανε στα παλιά τους τα πα-
πούτσια. Αυτός ο καναπές δεν
λέει να σπάσει.

elessar

Αν η σανίδα είναι βρεγ-
µένη, είναι σίγουρο ότι δεν
σπάει ;

Μ. Σίµος

Κανό,
ποδήλατο, µαραθώνιος. Όσο και

να προπονείσαι, άµα σε πάρουν στο κυ-
νήγι, δεν σε σώζει τίποτα!!

Μ. Σίµος

«Ταξίδι στη Μυτιλήνη» λέγεται η νέα ταινία του
Λάκη Παπαστάθη την οποία θα δω οπωσδήποτε και
τη συνιστώ µε κλειστά µάτια. Παπαστάθης γαρ …

∆ιάτοRος

Ο Ηλίας Λογοθέτης άλλη µία φορά έρχεται στη Λάρισα µε την
παράσταση: «το αµάρτηµα της µητρός µου» του Γ. Βιζυηνού
στο mikro theatro. Η παράσταση ανέβηκε και πέρυσι αποσπώ-
ντας άριστες κριτικές.

∆ιάτοRος

Ευτυχώς υπάρχει
και ο Ρούλης (Με το δεξί)

και φτιάχνει και κανένα σπίτι.
Ρίχνει χρήµα στην αγορά και

βρίσκει και κανένα φτωχα-
δάκι λίγοι χαρά.

elessar

∆ιεξαγωγή δηµοτικών εκλο-
γών κάθε χρόνο. Μόνο έτσι γίνονται
(τα όποια) έργα και υπάρχει περί-
πτωση να δούµε Θεού πρόσωπο.

Μ. Σίµος

Τέλος η Ευρωπαϊκή
Ένωση ή τέλος εµείς από την

Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και
να έχει ίσως είναι καλύτερα.

elessar

∆υο υποψήφιοι για
τον δήµο Λάρισας. ∆υο νικητές,

ένας ηττηµένος. Και το τσίρκο καλά
κρατεί.

elessar

Προβολές στο
Χατζηγιάννειο µόνο Τρίτη. Αρχί-
σανε και οι περικοπές από τον
πολιτισµό;

Θεόφιλος

Επί-
δοµα για µανικιούρ πως

και δεν διεκδίκησαν τόσα χρό-
νια οι συνδικαλιστές; Με τόσο ξύ-
σιµο, φθείρεται το νυχάκι, πώς να

το κάνουµε.
Μ. Σίµος


