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“Κυνόδοντας”
ο ελληνικός κινηµατογράφος ξαναδείχνει µετά την “Ιφιγένεια” του ‘78 τους κυνοδοντές του στο Χολυγουντ!

«ΤΟ ∆ΙΚΙΟ» του Νικόλαου Αραπάκη
σελ. 8

Από το Ποδήλατο στο Υπερελαφρο
σελ.6

Γιωργος Τζαβελας
σελ.4

Θέατρο Τεχνών – Άννα και Μαίρη
σελ.2

Artfools Video Festival
σελ.7
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Σηµεία διανοµής του "Cineπαρµένος"
HOBO, Παλαιστίνης & Λέσβου Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
ΑΖΥΜΟ, Φρίξου 3 Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 και Καραθάνου
Κανέλλα , Απόλλωνος 4 ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων
STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8 Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου
Cube, Όπισθεν Carrefour Mikro Theatro, Ολύµπου κ’ Ερυθρού Σταυρού
Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23

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

Season of the Witch
Σκηνοθεσία: Dominic Sena
Πρωταγωνιστές: Nicolas Cage, Ron Perlman, Claire Foy

Σε µια όχι και πολλά υποσχόµενη ταινία, ο Nicolas Cage στο ρόλο ενός σταυροφόρου
που επιστρέφει στην πατρίδα του που καταδυναστεύεται από επιδηµία πανούκλας. Πρόκειται για µια
ακόµη προσπάθεια του Cage να δώσει νέα πνοή στην καριέρα και ίσως η συνεργασία του µε τον Do-
minic Sena δίνει κάποιες µικρές εγγυήσεις.

The Company Men
Σκηνοθεσία: John Wells
Πρωταγωνιστές: Ben Affleck, Chris Cooper, Tommy Lee Jones

Τρεις συνάδελφοι και οικογενειάρχες (Affleck, Cooper, Jones) προσπαθούν να οργα-
νώσουν την ζωή τους όταν απολύονται από την εταιρίας τους. Ο τηλεοπτικός δηµιουργός John Wells
("ER", "The West Wing") προσπαθεί να αποδείξει την αξία του και στον χώρο των µεγάλων ταινιών του
Hollywood

Unknown
Σκηνοθεσία: Jaume Collet-Serra
Πρωταγωνιστές: Liam Neeson, Diane Kruger, January Jones

Ο Dr Martin Harris (Neeson) ξυπνά από κώµα µόνο και µονό για να ανακαλύψει πως
κάποιος έχει πάρει την θέση του και ζει την ζωή του. Το συγγραφικό δίδυµο (Oliver Butcher και Stephen
Cornwell) αλλά και η επιτυχηµένη συνεργασία Neeson και Diane Kruger εγγυώνται µια πολύ καλή ταινία.

Rango
Σκηνοθεσία: Gore Verbinski
Πρωταγωνιστές: : Johnny Depp, Isla Fisher, Timothy Olyphant

Η ιστορία ενός chameleon µε κρίση ταυτότητας µπορεί να µην λέει πολλά, αλλά η
πρώτη ταινία κινουµένων σχεδίων µε την φωνή του Johnny Depp ίσως είναι αρκετό.

The Adjustment Bureau

Σκηνοθεσία: George Nolfi
Πρωταγωνιστές: Matt Damon, Emily Blunt

Ο συνδηµιουργός του Bourne Ultimatum σκηνοθετεί για πρώτη φορά τον Matt Damon
σε µια ταινία µυστηρίου. Στο ρόλο ενός πολιτικού ο Damon ερωτεύεται µια µπαλαρίνα. Περίεργες όµως
συνθήκες τους κρατούν χωριστά.
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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
διεύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

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

Για το έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Ευανθία Μπεκίρη, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Τζαµπούρα Χαρούλα,
Κώστας Σοφός, Αίγλη Μότσιου

Θέατρο

Singing in the rain
“Singing in the rain” έγραφε το πρόγραµµα

στο Χατζηγιάννειο κι
εγώ ενθουσιάστηκα.
Την ταινία αυτή αν και
κλασική κι από τις
πλέον γνωστές δεν
έτυχε να τη δω ποτέ
στην τηλεόραση. Πήγα
λοιπόν στο
Χατζηγιάννειο διότι
άλλο να τη βλέπεις στο
πανί και άλλο στην
µικρή οθόνη. Η ταινία
µε ενθουσίασε. Αν και γυρίστηκε το 1952
έκρυβε επιµελώς τα χρόνια της. Έβγαζε µια
φρεσκάδα, µια νεότητα, έναν ενθουσιασµό, ένα
µπρίο. Το θέµα της ταινίας γνωστό, το πέρασµα
από το βουβό στον οµιλούντα κινηµατογράφο.
Μία κινηµατογραφική εταιρία προσπαθεί να
γυρίσει µία οµιλούσα ταινία µε ατού έναν
µεγάλο πρωταγωνιστή της εποχής και την
παρτενέρ του η οποία δεν είναι καθόλου
καλλίφωνη και η φωνή της ντουµπλάρεται από
µία άσηµη ηθοποιό. Ο έρωτας του
πρωταγωνιστή για την άσηµη ηθοποιό δε θα
αργήσει να φωλιάσει στην καρδιά του και
φυσικά θα αποκαλυφθεί το ντουµπλάρισµα της
διάσηµης παρτενέρ του από την καλλικέλαδη
αλλά άσηµη ηθοποιό η οποία και θα καθιερωθεί
στο κινηµατογραφικό στερέωµα. Η ταινία είναι
πληµµυρισµένη από µουσικές, χορογραφίες και
τραγούδια µε αποκορύφωµα το τραγούδι το
οποίο έδωσε και το όνοµα στην ταινία. Στο
«singing in the rain” ο Τζιν Κέλι τραγουδά µες
στη βροχή και όπως διάβασα κάπου στις
σταγόνες νερού είχαν προσθέσει και γάλα για
να γράφει καλύτερα στην κάµερα.

Μια κλασική ταινία στο πανί είναι ότι καλύτερο
για έναν σινεφίλ και πιστεύω πως το φετινό
πρόγραµµα του Χατζηγιαννείου µε το
συνδυασµό παλιών κλασικών φιλµ µε
καινούργιες και βραβευµένες ταινίες καλύπτει
όλα τα γούστα των Λαρισαίων σινεφίλ. Αυτό
άλλωστε αποτυπώνεται και στην προσέλευση
του κοινού.

∆ιάτοRος

Θέατρο Τεχνών – Άννα και Μαίρη
Συγγραφέας ο Βαγγέλης Κολώνας, δικός µας άνθρωπος, Λα-

ρισαίος που τον ξέρω από µικρό παιδί όταν έκανε την τελευταία τάξη
του γυµνασίου µας εδώ στην Λάρισα.
Αγαπούσε το θέατρο γι’ αυτό σπούδασε
δραµατική τέχνη, δούλεψε ως ηθοποιός
στην Αθήνα, πλάι στους µεγαλύτερους
δασκάλους της θεατρικής τέχνης, όπως
ο ∆. Μυράτ και η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
Έκτοτε δούλεψε και σε άλλους θιάσους
αλλά είχε το πάθος της γραφής. Εξέδωσε αφού φυσικά έγραψε αρ-
κετά µυθιστορήµατα. Θυµάµαι µόνο το πρώτο του «Τα δάκρυα είναι
ουδέτερου γένους». Το πάθος του όµως ήταν η θεατρική γραφή που
είχε µια ιδιαίτερη κλίση. Γι’ αυτό σήµερα παίρνοντας αφορµή από την
παράσταση του έργου του «Άννα και Μαίρη» που παρουσιάζεται στο
θέατρο τεχνών, είπαµε αυτά τα λίγα για τον Βαγγέλη Κολώνα που
είναι ένα θεατρικό κεφάλαιο για την Λάρισα που όµως µέχρι στιγµής
δεν το χρησιµοποιήσαµε. Γι’ αυτό όσοι αµφιβάλουν για αυτά που
γράφω δεν έχουν παρά να επισκεφτούν το µικρό µας θεατράκι των Τε-
χνών και να απολαύσουν παράσταση και τον θεατρικό λόγω του Βαγ-
γέλη Κολώνα. Έχουµε λοιπόν την ιστορία δύο γυναικών, της Άννας και
της Μαίρης που λέει και ο τίτλος του έργου. Συµµαθήτριες και κολλη-
τές φίλες στο γυµνάσιο. Η µία, η Άννα παντρεύτηκε και έµεινε στην
Λάρισα όπου έκανε οικογένεια µε παιδιά που φύγανε και αυτά µε την
παντρειά τους. Χήρα η Άννα µόνη, θυµήθηκε την φίλη της την Μαίρη
και την καλεί µια παραµονή Χριστουγέννων να έρθει στην Λάρισα και
να κάνουν παρέα. Με τις θύµισες του παρελθόντος κάνουµε ένα φλας
µπακ σε όλη τους την ζωή και στον αείµνηστο σύζυγο της Άννας που
µαθαίνουµε ότι τον αγαπούσαν και οι δύο φίλες. Το πώς και τι µας το
λένε η Άννα και η Μαίρη µε ένα σπαραχτικό τρόπο. Βγαίνουν στην
φόρα χωρίς να το θέλουν µυστικά και ψέµατα για να µάθουµε στο
τέλος και την αλήθεια.

Τον ρόλο το δραµατικότερο ερµηνεύουν δυο πραγµατικά τα-
λέντα του Θεάτρου Τεχνών, η Βασιλική ∆ούφα και η Βάνα Καταραχία.
Παίξιµο µεγάλων ηθοποιών. Σηµειώνω ιδιαίτερα το ταλέντο της Βα-
σιλικής ∆ούφα που σε αιχµαλωτίζει και νιώθεις ότι αυτό το κορίτσι είναι
γεννηµένο για ηθοποιός. Παίζει τόσο φυσικά που λες ότι δεν υποκρί-
νεται τον ρόλο της αλλά ζει την πραγµατική της ζωή και µας ανοίγει την
ψυχή της.

Όλοι µας όταν καµία φορά βρεθούµε σε κατάσταση να πρέπει
να ψυχαναλυθούµε βγάζουµε στην φόρα όλα µας τα εσώψυχα… Και
όλα αυτά να γίνονται µια παραµονή Χριστουγέννων σε ένα σπίτι στην
Λάρισα. Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι του ιδίου του συγγραφέα
του Κολώνα που κατόρθωσε από δυο απλά κορίτσια να βγάλει µια
ερµηνεία επιπέδου πραγµατικού Θεάτρου Τέχνης.

Μπαρµπής Βοζαλής
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Με αφορµή το θάνατο του
µεγάλου σκηνοθέτη Γ. ∆αλιανίδη,
αποφάσισα να γράψω για τον δηµι-
ουργό της αγαπηµένης µου ταινίας,
«η δε γυνή να φοβείται τον άντρα»,
τον σπουδαίο Γ. Τζαβέλα.

Γεννηµένος στην Αθήνα το
1916, απόγονος του ήρωα του ’21
Λάµπρου Τζαβέλα, αποφοίτησε από
τη Νοµική Αθηνών για χάρη του δη-
µοσιογράφου πατέρα του. Το πάθος

του όµως ήτανε ο κιν/φος και σε αυτόν τελικά αφοσιώθηκε.

Η πρώτη ταινία του Τζαβέλα είναι το 1944 τα «χει-
ροκροτήµατα» όπου για πρώτη και µοναδική φορά πρω-
ταγωνιστεί ο Αττίκ. Πέραν αυτού, η εν λόγω ταινία έχει
ιδιαίτερη αξία για έναν ακόµη λόγο. Πλάι στον Αττίκ πρω-
τοεµφανίζεται ο ∆. Χορν και σε ρόλο κοµπάρσου ο Α. Αλε-
ξανδράκης! Το 1950 σκηνοθετεί τον «µεθύστακα» µε τον
Ο. Μακρή στον οµώνυµο ρόλο, που αποτέλεσε σταθµό
στη καριέρα του. Η ταινία αυτή καθιέρωσε τον Τζαβέλα ως
σκηνοθέτη στο καλλιτεχνικό στερέωµα. Τα πάνω από
300.000 εισιτήριά της, έµεινε ρεκόρ ακατάρριπτο για
πολλά χρόνια. Ακολουθούν ο «γρουσούζης» µε Ο. Μακρή,
Γ. Βασιλειάδου, Μ. Φωτόπουλο και το «σωφεράκι» µε Φω-
τόπουλο και Σµ. Γιούλη.

Φτάνουµε στο 1953, τη χρονιά που ο Τζαβέλας
σκηνοθετεί τη πρώτη ελληνική σπονδυλωτή ταινία, την
αξεπέραστη «κάλπικη λίρα» µε ∆. Χορν, Ε. Λαµπέτη, Β.
Λογοθετίδη, Μ. Φωτόπουλο, Σπ. Βρανά κ.α. Η «κάλπικη
λίρα» συγκαταλέγεται ως σήµερα στις 100 καλύτερες ται-
νίες όλων των εποχών παγκοσµίως… Η συγκεκριµένη διά-
κριση αποκτά µεγαλύτερη αξία αν σκεφτεί κανείς τι τεχνικά
µέσα διέθεταν εκείνη την εποχή οι Έλληνες σκηνοθέτες.
Ακολουθούν ο «ζηλιαρόγατος» µε Λογοθετίδη, Λιβυκού και
το «µια ζωή την έχουµε» µε Χορν στα καλύτερά του στο
ρόλο του ταµία της τράπεζας Κλέωνα µε την αξέχαστη
ατάκα(;) 1.101.101,10 και στο πλάι του την Ελληνοιταλίδα
Υβόν Σανσόν(Μπιµπή) που η φωνή της ντουπλαρίστηκε
καθώς τα ελληνικά της ήτανε σπαστά.

Το 1965 ο Τζαβέλας γυρίζει την τελευταία του ται-
νία, που έµελλε να είναι ένα διαχρονικό αριστούργηµα
πάνω στις σχέσεις των δυο φύλλων, το «η δε γυνή να φο-

βείται τον άντρα». Ο Γ. Κωνσταντίνου ως Αντωνάκης στην
καλύτερη ερµηνεία των -λίγων είναι η αλήθεια- κιν/φων ται-
νιών του. Πλάι του η ωραιότερη Ελληνίδα ηθοποιός, η Μ.
Κοντού ως κα. Ελένη. Πλαισιωµένοι οι δυο τους από ένα
πετυχηµένο cast µε ∆. ∆ιαµαντίδου (µπεµπέκα), Στ. Ξε-
νίδη(ο τσεκουράτος στρατιωτικός), ∆. Καλυβωκά (ο δια-
πρεπής παρλαπίπας) Ν. Κεδρακά (ο σπάγκος
φαρµακοποιός) αποτυπώνουν την αθηναϊκή κοινωνία της
εποχής µε τρόπο µοναδικό, καθοδηγούµενοι από τον
σπουδαίο Έλληνα σκηνοθέτη.

Το 1969 πεθαίνει η σύζυγος του Τζαβέλα και όπως
έλεγε ο ίδιος συγκλονισµένος απ’ το χαµό της «µαζί της
πέθανε και ο κιν/φος». Κάτι που όπως αποδείχθηκε το εν-
νοούσε καθώς µετά το θάνατο της συντρόφου του έχασε
κάθε ενδιαφέρον για οτιδήποτε δηµιουργικό. Το 1976 πέ-
φτουν οι τίτλοι τέλους και ο Τζαβέλας πάει να ανταµώσει
την αγαπηµένη του σύζυγο.

Στις λίγες ταινίες που σκηνοθέτησε, ήτανε ταυτό-
χρονα και σεναριογράφος. ∆εν σκηνοθετούσε κατά παραγ-
γελία, ήθελε οι ταινίες του να είναι απ’ την αρχή ως το τέλος
δικές του. Να έχει την απόλυτη ευθύνη για το αποτέλεσµα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο µοντάζ της «κάλπικης λίρας»
βλέποντας µια
σκηνή του Φωτό-
πουλου µε τη Βρανά
που δεν του αρέσει,
αναγκάζει όλο το
συνεργείο να την ξα-
ν α γ υ ρ ί σ ο υ ν ε ! ! !
Φρονώ πως ο Τζα-
βέλας δεν έτυχε της
αναγνώρισης και
εκτίµησης που του
άξιζε. Ίσως έπαιξε
ρόλο το µικρό (πο-
σοτικά) καλλιτεχνικό
του αποτύπωµα. Το παρόν φιλοδοξεί να µην είναι τίποτα
παραπάνω από ένας ελάχιστος φόρος τιµής που νιώθω
ότι χρωστάµε σε ένα σκηνοθέτη τουλάχιστον ισάξιο των
Σακελάριου ή ∆αλιανίδη για παράδειγµα, που είναι σαφώς
πιο καταξιωµένοι στη συνείδηση των θεατών.

Μ. Σίµος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΒΕΛΑΣ

Αφιέρωµα στο
Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ & Αναπηρία «EMOTION PICTURES»

Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 18:00 :
Αµφιθέατρο του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λάρισας. Ανθίµου Γαζή και Κουµουνδούρου.

Κατάλογος ταινιών
• ∆ε χρειάζονται φτερά για να πετάξεις Gessica Gox 3:37’’
• Κάθε ηµέρα µετά τις 4 Άγγελη Ανδρικοπούλου Αργύρη Τσεπελίκα 11: 21΄΄
• Το όνειρό µου 44:03
• Αριέλ 51:17΄΄

[….. Ο αγώνας των αναπήρων όπου γης είναι πολυµέτωπος. Και ο κινηµατογράφος,το ντοκιµαντέρ, είναι ένα κοµµάτι
αυτού του αγώνα, όπως και τα φεστιβαλ σαν το δικό µας, που βάζουν το δικό τους λιθαράκι για έναν καλύτερο κόσµο…]

Μαρία Χατζηµιχάλη-Παπαλιού (Καλλιτεχνική ∆ιευθύντρια του 4ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ-ντοκιµαντέρ + Αναπηρία)
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Θέατρο

Χειµώνας 2001 στην Λάρισα και ευτυχώς µιας και δεν έχουµε ∆ηµοτικό Θέα-
τρο και τον ρόλο αυτόν ανέλαβε να τον παίζει το Θεσσαλικό Θέατρο του φίλου
µου Κώστα Τσίανου που δίνει παραστάσεις στο γνωστό µικρό µας θεατράκι του
Μύλου που έγινε ως βοηθητικός χώρος θεάτρου ώσπου να γίνει το µεγάλο των
700 θέσεων στην Νοµαρχία. Τι να κάνουµε, από το ολότελα που λέει ο λαός
καλή και η παναγιώταινα. Η έκπληξη φέτος του κ. Τσίανου είναι το ανέβασµα
έργων νέων συγγραφέων µοντέρνων, όπως τώρα µε το έργο του Άκη ∆ήµου και
µε τον τίτλο «Απόψε Τρώµε στης Ιοκάστης».

Πεπειραµένος ο κ. Τσίανος και οι παραστάσεις του φέρουν την σφραγίδα της
τελειότητας και φυσικά η έκπληξη, το πρόγραµµα παρουσίασης περιέχει ολό-

κληρο το κείµενο που έγραψε ο Άκης ∆ήµου και που ακούµε στην παράσταση, οπότε µπορούµε πηγαίνοντας στο σπίτι
να το ξαναδιαβάσουµε και να καταλάβουµε καλύτερα το έργο. Αυτή η έκπληξη είναι του φίλου µου Γιάννη Σολδάτου που
έχει στην Αθήνα τον εικαστικό οίκο «Αιγόκερος».

Ο ∆ήµου είναι ο νέος θεατρικός συγγραφέας που αιφνιδίασε την θεατρική πιάτσα και έχει γράψει µέχρι στιγµής
20 παρακαλώ θεατρικά έργα. Μέχρι και ο θεατρικός κριτικός κ. Γεωργοσόπουλος του αφιερώνει ολόκληρα κατεβατά µε
επαίνους γιατί διεισδύει σε βαθιές πτυχές ακόµη και σε σπηλιές της ανθρώπινης κατάστασης, ειρωνικός και κυνικός
συχνά µε έναν άγριο λυρισµό και έχει αδυναµία στην αποκάλυψη των αινιγµάτων της γυναικείας ιδιοσυστασίας.

Αυτή είναι και η Ιοκάστη η πρωταγωνίστρια του έργου που βλέπουµε στον Μύλο που είναι νέα χήρα γιατί ο σύ-
ζυγος της εργοστασιάρχης σκοτώθηκε πρόσφατα σε αεροπορικό δυστύχηµα. Όµως βρίσκεται ακόµη στο σπίτι του, όχι
σαν πτώµα γιατί θα βροµούσε, αλλά σαν φάντασµα που είναι κάτι το άϋλο και δεν βροµάει… Παράδειγµα το φάντασµα
του πατέρα του Άµλετ που τον σκότωσε ο αδελφός του για να του φάει την γυναίκα… και την βασιλεία. Ο Σαίξπηρ τα
λέει ταύτα και φυσικά εµπλέκεται ο αρχαίος τραγικός µας ποιητής ο Σοφοκλής µε την Κλυταιµνήστρα του Αγαµέµνονα
και την Ιοκάστη.

Όλα ταύτα τα αρχαία σε µοντέρνο στυλ µε την χήρα να έχει εργοστάσιο, τον συνέταιρο του συζύγου της που
θέλει να το µεταφέρει στην Βουλγαρία για να δίνει φτηνά µεροκάµατα, έχει ένα γιο γκέι και ένα κορίτσι που δεν ξέρει τι
είναι και καταλυτής του έργου είναι ένα µετανάστης από την Εσθονία µε το όνοµα Γιούρι που προσλαµβάνεται για υπη-
ρέτης στο σπίτι και ξέρει τα πάντα γύρω από την οικογένεια και φυσικά θα αναλάβει να τακτοποιήσει σεξουαλικά µάνα
και κόρη.

Τώρα πως γίνονται όλα αυτά, µόνο αν παρακολουθήσετε το έργο επί σκηνής µε τους άριστους ερµηνευτές την
Ελένη Ουζουνίδου ως Ιοκάστη – εύθυµη χήρα, των Περικλή Καρακωνσταντόγλου σαν φάντασµα του εργοστασιάρχη
Ρωµύλου Παπαδάµου, την Αλίκη Τσάκου σαν κόρη, τον Αλέξανδρο Μπαλαµωτή σαν γιό, τον δικό µας Χρήστο Χαλβα-
ντζάρα σαν συνέταιρο µε το όνοµα Κοσµάς Λεοντίδης και τον καταλύτη Εσθονό µπάτλερ που κάνει όλες τις δουλειές
και βολεύει όποιο θηλυκό του πέσει. Μια τρελή οικογένεια και µια παράσταση υπόδειγµα που δικαιώνει τον συγγραφέα
µε τα 20 παρακαλώ θεατρικά έργα που έχει γράψει και που όλα έχουν κάνει πάταγο στην Αθήνα ακόµη και στην Κύπρο.

Μπαρµπής Βοζαλής

Θεσσαλικό Θέατρο - Απόψε Τρώµε στης Ιοκάστης

Λάµπρος Τσάλµας
Ένας καλός φίλος της κινηµατογραφικής λέσχης Λάρισας έφυγε από κοντά µας στης αρχές του 2011. Τακτικός

στις προβολές µας, έρχονταν µέχρι που δεν µπορούσε να περπατήσει και τον συνόδευε ένας προσωπικός του φίλος.
Γνωστός στην κοινωνία της Λάρισας ξεκίνησε από οικοδοµικά υλικά και έγινε βιοµήχανος µαρµάρων. Αγαπούσε

ιδιαίτερα το παλιό χολιγουντιανό κινηµατογράφο της εποχής του Έρολ Φλύν και του Γκάρυ Κούπερ.

Έσδρας Μωυσης
Λάτρης και αυτός του κινηµατογράφου, µόνο που όπως µου έλεγε δεν µπορούσε την κλειστή αίθουσα και έρ-

χονταν µόνο το καλοκαίρι στο θερινό µας σινεµά του Μύλου.
∆ιανοούµενος συγγραφέας ερασιτέχνης, έγραψε πολλά πράγµατα για τους Ισραηλίτες της Λάρισας που εξέ-

δωσε σε βιβλία τα οπόια χάρισε και στην Κινηµατογραφικής µας Λέσχη. Ένας διανοούµενος φίλος µας έφυγε πλήρης
ηµερών. Αγαπηµένη του ταινία «Ο Βιολιστής στην Στέγη».

Μπαρµπής Βοζαλής
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Είχα την ηλικία που ο ιδρώτας έτρεχε χωρίς προ-
βληµατισµό, η αντοχή µεγαλύτερη, τα µάτια και τα αυτιά
ορθάνοιχτα, η φωνή δυνατή και το παιχνίδι µε το ποδή-
λατο, είτε µε συνοµηλίκους είτε µόνος, ήταν πάντα κορυ-
φαίο.
Τα πόδια δίνανε και παίρνανε και καθώς τρέχαµε στους
χωµατόδροµους αφήναµε πίσω ίχνη σκόνης. Όσο πιο
γρήγορα γυρίζανε τα πηδάλια τόσο περισσότερο αύξανε η
ταχύτητα και ακόµα περισσότερο η απόλαυση.
Βέβαια τα γόνατα κι άλλα µέρη του σώµατος ήταν σηµαδε-
µένα, αλλά τι σηµασία είχε µπροστά στην απόλαυση που
σου’ δινε το ποδήλατο καθώς πηγαίναµε από τη µια συ-
νοικία στην άλλη και η µία βόλτα διαδέχονταν την άλλη.
Όταν δε, πατούσες µε τα πέλµατα στα πηδάλια και σηκω-
νόσουνα από τη σέλα, ανοίγοντας τα χέρια σαν φτερά,
τότε αισθανόσουν σα να πέταγες. Μια απελευθέρωση που
έβγαινε από µέσα σου, µια µικρόχρονη απόδραση. Και
πάλι προσγειωνόσουν στη σέλα κι απολάµβανες τον
έλεγχο και πάντα µια θεαµατική τούµπα σε περίµενε ως
µερίδιο και τίµηµα αυτής της ανεµελιάς.

Και να, µια µέρα απ΄ τις πολλές, εκεί στην παρέα
µε τ΄ άλλα παιδιά, κάποιος είχε την ιδέα, την οποία δανεί-
στηκε από αλλού κι ο άλλος από αλλού και πάει λέγοντας,
χωρίς να είναι γνωστή η καθεαυτού αρχή της. Είχε, λοιπόν,
την ιδέα να πάρουµε και να κόψουµε σκληρά χαρτονάκια
και µαζί µε ξύλινα µανταλάκια, που τα πήραµε από τη µη-
τέρα µας, τα συνδέσαµε στο σκελετό του ποδηλάτου και
τα σκληρόχαρτα ακουµπούσαν στις ακτίνες.
Τι το θες! Η απόδραση σ΄ άλλον κόσµο ήταν πλέον εφικτή!
Η ρόδα γυρνούσε και όσο αυξάνονταν η περιστροφή της
τόσο αυξάνονταν το τάκα-τάκα-τάκα. Ένας ήχος που µου
αποτυπώθηκε στο µυαλό, ένας υπέροχος φασαριόζικος
ήχος που κάτι µου θύµιζε όσο περνούσαν τα χρόνια και
µεγάλωνα.
Στην αρχή αυτόν τον έντονο µεταλλικό ήχο τον συνδύαζα
µε διάφορα πράγµατα. Όταν όµως, όταν όµως λέω
άκουσα το πέρασµα ελικοπτέρου ψηλά στον ουρανό, λέω:
να µε τι µοιάζει αυτός ο ήχος πιο πολύ, νάτος ο ήχος που
κάνουν οι ρόδες του ποδηλάτου µου!

Το κεφάλι στράφηκε ψηλά, το στόµα και τα µάτια
άνοιξαν διάπλατα και όλες οι αισθήσεις έµειναν εκστασια-
σµένες καθώς παρακολουθούσαν αυτή την πτητική µη-
χανή µέχρι που χάθηκε πέρα µακριά στον ορίζοντα. Τώρα
ούτε που θυµάµαι πώς ήταν: αν είχε απαλά ή έντονα χρώ-
µατα, αν είχε λίγα ή πολλά σύννεφα στον ουρανό, αν φυ-
σούσε ή όχι αεράκι. Θυµάµαι µόνο τον ήχο από το
πέρασµα της πτητικής µηχανής.
Μήπως υποσυνείδητα είχε γραφτεί κάτι; Μήπως ο εγκέφα-
λος το κατέγραψε και το έβαλε σ΄ ένα µικρό κουτάκι και το
άφησε σε µια γωνιά;

Το µικρό αγόρι µετά τις σπουδές στη µηχανολογία
έγινε µεγάλο και ήρθε η ώρα να εκπληρώσει το καθήκον
του , όπως οι περισσότεροι, προς την Πατρίδα µας, την
όµορφη Ελλάδα. Ήρθε η ώρα να παρουσιαστεί ως στρα-
τιώτης στο Κέντρο Τεχνικού στην Πάτρα. Αφού τελείωσε η
βασική εκπαίδευση στο Κέντρο και περάσανε οι πρώτες
δυσκολίες, ήρθε η στιγµή όπου ως τεχνικοί θα παίρναµε
τις ειδικότητές µας. Προς το τέλος της ανακοίνωσης
άκουσα το όνοµά µου µαζί µε κάποιων άλλων: ειδικότητα
«ΤΣΕΠ». «Όχου», λέω από µέσα ου, «δε φτάνει η ταλαι-
πωρία µας, δε ξέρω και τι στο καλό είναι τώρα αυτό και
πού θα βρεθώ». Ήρθε η στιγµή, αφού τέλειωσαν όλα, να
το µάθω: Τεχνίτης Συντηρητής Ελικοπτέρων! Τι πράγµα;!
∆εν το πιστεύω! Πώς συνέβη αυτό; Μετά το πρώτο σοκ
ήρθε η χαρά και µετά η αγωνία: τι θα συναντήσω και αν
θα τα καταφέρω. Πήγα στο στρατόπεδο, εκπαιδεύτηκα και
άρχισα άµεσα να προσφέρω τις υπηρεσίες µου. Ε, τι τα
θες! Όταν έµαθα ότι ως τεχνικός µπορούσα κάποιες φορές
να πετάω, άρχισα ήδη να µην πατώ στα πόδια µου! Περ-
νώντας από γιατρούς και παίρνοντας την επιβεβαίωση,
άρχισαν πρώτα οι τοπικές εκπαιδευτικές πτήσεις και στη
συνέχεια οι µακρινές αποστολές.

Τώρα αρχίζει το όνειρο: η πτήση µαγεία, η αδρε-
ναλίνη στα ύψη, τα συναισθήµατα της ευχαρίστησης του
κινδύνου και της απόλαυσης διαδέχονται το ένα το άλλο.

Ήταν ένας πραγµατικός έρωτας που αποζητούσες
να επαναλαµβάνεται γιατί σου πρόσφερε µια ξεχωριστή
ηδονή, που έλουζε ολόκληρο το είναι σου. Άκουγες τον κυ-
βερνήτη και τον συγκυβερνήτη να σου λένε: «φοβάσαι
µικρέ; Τώρα θα δεις τι θα πάθεις!», και συ να απαντάς
«όχι! ∆ε φοβάµαι! Συνεχίστε µ΄αρέσει!» και συ να σφίγγε-
σαι στο κάθισµα.
Ήταν ένας εναέριος έρωτας µεταξύ ανθρώπων και µηχα-
νών. Και στο έδαφος τα είχα σαν δικά µου παιδιά, τα Χιούι,
τα φρόντιζα, τα περιποιούµουνα, τα ετοίµαζα για τις πτή-
σεις. Ξάφνου µου ήρθε στο µυαλό ο ήχος των χαρτονιών
του ποδηλάτου, ο ήχος που είχε υποσυνείδητα γραφτεί και
που τώρα βγήκε απ΄ το κουτάκι του και που ήρθε πάλι στα
αυτιά µου.

Πήρα µια βαθιά ανάσα, πολύ βαθιά, και την κρά-
τησα µέχρι που απολύθηκα, µέχρι που άφησα την ονειρε-
µένη δουλειά να τη συνεχίσουν άλλοι.

Τα χρόνια πέρασαν, το βιοποριστικό επάγγελµα
δεν είχε καµιά σχέση µε τα πτητικά µέσα και όταν παραµε-
γάλωσα ανέβηκα σε µεγαλύτερα αεροπλάνα, ως επιβάτης
πια. Πάλι τα συναισθήµατα ανάµεικτα, πάλι τα γέλια να συ-
νοδεύονται µε δάκρυ, πάλι η απόλαυση να εναλλάσσεται
µε το φόβο, πάλι η ουράνια οµορφιά να συµπληρώνει την
επίγεια.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ ΣΤΟ ΥΠΕΡΕΛΑΦΡΟ
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Τα σύννεφα να διακόπτουν το απέραντο γαλάζιο, το φως να µπερδεύεται ανάµεσά τους, πότε να δεσπόζει ο
ήλιος και πότε το φεγγάρι. Άλλοτε να επικρατεί απόλυτη νηνεµία και άλλοτε τα κουνήµατα του ανέµου να σε κρα-
τάνε σε ετοιµότητα.

Πάλι άγγιζα το όνειρα, µέσα και έξω από την Πατρίδα µου, πάνω στα µεγάλα µεταλλικά πουλιά, που σε µεταφέρουν
χιλιόµετρα ψηλά και σε κάνουν να παίζεις µε το νου, τη φαντασία και την πραγµατικότητα: συνεχίζεις να παίζεις σα
µικρό- µεγάλο παιδί! Η περιστροφή της προπέλας στα ελικοφόρα αεροσκάφη έφερνε στο µυαλό ξανά και ξανά το θό-
ρυβο της ρόδας του ποδηλάτου κι ένα γλυκό χαµόγελο αντικαθιστούσε τη σκέψη.
Ο χρόνος άσπλαχνα πάλι περνούσε και ως διέξοδος από µια δύσκολη κατάσταση υγείας ήρθε το simulator. Ο Προσο-
µοιωτής πτήσεων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Ένα νέο όνειρο, ένα νέο ξεκίνηµα στο οποίο δοκιµαζόσουν ως νέος εικονικός χειριστής. Ώρες ατέλειωτης ψυχαγωγίας
και εκµάθησης – απόκτησης βασικών γνώσεων γενικής αεροπορίας και γεωγραφίας. Σιγά-σιγά εξελισσόσουν ως πι-
λότος στην εικονική πραγµατικότητα µε άπειρες αποπροσγειώσεις σε ανά τον κόσµο αεροδρόµια ώσπου, ως απόλυτη
διέξοδος απ΄όλα όσα µας ταλαιπωρούν και µας κουράζουν, ήρθε η εγγραφή στην αερολέσχη Λάρισας. Και µε την
ίδρυση της σχολής και µετά από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, ήρθε η απόκτηση του πτυχίου χειριστή ΥΠΑΜ
και περιορισµένου πτυχίου Ραδιοτηλεφωνίας.

Ζούσα µες το όνειρο, που ήταν κοινό όνειρο των συσπουδαστών µου. Ένα όνειρο που δειλά-δειλά εξελισσόταν και
συνοδεύονταν από µια απερίγραπτη ποικιλία συναισθηµάτων, µέσα στα οποία εντάσσονταν και οι καινούργιες φιλίες
µε άτοµα που ξεχώριζες. Ο εκπαιδευτής µας Στέλιος, ο συνταξιδιώτης και συµπορευτής Θωµάς, φίλοι µε τους οποίους
πετάω και εµπιστεύοµαι. Ζούµε κοινό όνειρο, αγγίζουµε κοινό στόχο.
Τώρα ήµουν χειριστής του µικρού αεροσκάφους και το µοιραζόµουν µαζί τους, όπως µοιραζόµουν τη χαρά, την αγωνία
το «γέµισµα» της πτήσης. Τις θύµησες, τις εµπειρίες, τα συναισθήµατα πάνω ψηλά στον αέρα, εκεί που τα χρώµατα
µπερδεύονται, που το βλέµµα απλώνεται χωρίς να συναντά εµπόδια, που το µυαλό ανοίγει, που η καρδιά χτυπά δυνατά
και η αδρεναλίνη εκτοξεύεται στα ύψη.

Και πάλι το µυαλό ήρθε στο ποδήλατο, σ΄αυτό το γύρισµα των πηδαλιών και της ρόδας, σ΄αυτόν τον ήχο που κάνουν
τα σκληρόχαρτα όταν χτυπούν στις ακτίνες. Τότε, µικρά παιδιά, πεταγόµαστε από συνοικία σε συνοικία από γειτονιά σε
γειτονιά και την εξερευνούσαµε. Τώρα µεγάλα παιδιά πεταγόµαστε από πεδίο σε πεδίο από πόλη σε πόλη και βιώνουµε
µια νέα εµπειρία. Τώρα , το πάτηµα στα πηδάλια και το σήκωµα µε τα χέρια ανοιχτά, είναι το σήκωµα του αεροπλάνου
µε τα φτερά του και για µας συµβολίζουν και τα δυο την απελευθέρωση, την απόδραση προς ένα ηλιοβασίλεµα ή µια
αυγή, το ξέσκασµα και τη διέξοδο από µια αποπνικτική καθηµερινότητα.

Αχ, να µπορούσα να το κάνω και µε µεγάλα αεροσκάφη! Αχ, να µπορούσα να µην πατώ στη γη συχνά, να µπορούσα
να φτάνω µε τα φτερά τους καινούριους κόσµους!

Ποιος το περίµενε λοιπόν; Ποιος το πίστευε; Ποιος το φανταζόταν;
Απ΄το ποδήλατο στο υπερέλαφρο! Ναι το πιστεύω τώρα!!!
Υ.Γ. Τα βλέµατά µας διασταυρώθηκαν και σε διπλή γραµµή συναντήθηκαν. Μια σκέτη χειραψία µέχρι τώρα ήταν το

µόνο µέσο ένα να γινούµε. Κι όσες εικόνες βλέπανε τα µάτια µες ήταν η µόνη µας εξάπλωση!!! - Τζων Ντάν, «Η έκ-
σταση»

Κώστας Σοφός
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ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ "artfools video festival"
Για τρίτη συνεχή χρονιά και συγκεκριµένα από 21 µέχρι και 26 Φεβρουαρίου 2011 πραγµατοποιείται στην πόλη

µας το Artfools video-festival (3ο Νεανικό Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους Λάρισας).
Η οµάδα του Artfools διευρύνεται και η διοργάνωση που ετοιµάζεται πολλά υποσχόµενη… Η οργανωτική επι-

τροπή αλλά και οι εθελοντές του φεστιβάλ ετοιµάζονται πυρετωδώς µε στόχο να είναι το φετινό φεστιβάλ ανάλογο των
µεγάλων ελληνικών φεστιβάλ και να εδραιωθεί στην πόλη µας ένα µεγάλο γεγονός Νεανικού Σινεµά χαµηλού κόστους
αλλά υψηλών απαιτήσεων.

Προκρίθηκαν και θα προβληθούν στο διαγωνιστικό τµήµα του φεστιβάλ συνολικά 29 ελληνικές και 21 ξένες ται-
νίες µικρού µήκους από διάφορες ευρωπαϊκές και µη χώρες. Πολύ σηµαντική για τους διοργανωτές είναι και η δυνατότητά
µετά από την σηµαντική προσφορά του Ξενοδοχειακού συγκροτήµατος της πόλης µας, ΕΛΕΝΑ, να φιλοξενηθούν αρκετοί
από τους µη Λαρισαίους δηµιουργούς ταινιών που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν την προβολή των ταινιών τους.

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα διαδραµατιστούν και ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ που πρέπει να παρακολουθή-
σουµε, όπως το εξαιρετικό αφιέρωµα στις ταινίες µικρού µήκους του Φεστιβάλ emotion pictures, ταινίες µάλιστα που
έχουν γίνει από άτοµα µε ειδικές δεξιότητες, αφιέρωµα στο Γαλλόφωνο Κινηµατογράφο, εκθέσεις φωτογραφίας, έκ-
θεση κινηµατογραφικής αφίσας, εισηγήσεις σχετικές µε τον κινηµατογράφο, µουσική παράσταση µε τίτλο « Γιώργος Φού-
ντας, το σκληρό πρόσωπο του ελληνικού σινεµά» και πολλά άλλα.

Τα περαιτέρω….για όποιον ενδιαφέρεται θα τα διαβάσουµε στα ενηµερωτικά φυλλάδια του artfools που θα δια-
νεµηθούν σε πολλά κεντρικά σηµεία της πόλης και το µεγάλο ραντεβού…4ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ 24 -26 Φε-
βρουαρίου. Εύη Μπεκίρη

Αφιέρωµα
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«ΤΟ ∆ΙΚΙΟ» του Νικόλαου Αραπάκη

«ΤΟ ∆ΙΚΙΟ» του Νικόλαου Αραπάκη, που είναι βασισµένο, σε πολύ µεγάλο βαθµό, στα
πραγµατικά ιστορικά περιστατικά εκείνης της εποχής. ∆ιαδραµατίζεται στη Καλαµάτα κατά
την περίοδο της γερµανικής κατοχής και στις αρχές του εµφυλίου. Από την πρώτη σελίδα
η ιστορία ξεκινά πολύ δυνατά. Μια ιστορία που περιγράφει µε λεπτοµέρεια το µεγαλείο
των Ελλήνων αλλά και τη µικροψυχία τους. Σκληρότητα, µάχες, µπλόκα, πολιτικά πάθη,
κτηνωδία, παραλογισµός, µικροψυχία, αλτρουισµός, µεγαλείο ψυχής, αγάπη, ροµαντι-
σµός, τρυφερότητα, ανεκπλήρωτος έρωτας, φιλία, οµορφιά, ελπίδα, αλλά και πόνο, πολύ
πόνο. Ένας συνεχής αγώνας για επιβίωση.
Η γραφή του συγγραφέα είναι απλή, ζωντανή και γεννά δυνατά συναισθήµατα. Ο συγγρα-
φέας προσπαθεί να κρατήσει µια ουδέτερη στάση και να παρουσιάσει αντικειµενικά τα γε-
γονότα, όσο τουλάχιστον αυτό είναι δυνατόν. Όµως, όσο και αν δεν παίρνει θέση στο
θέµα, φαίνονται καθαρά οι ευθύνες των ακροδεξιών και φιλοβασιλικών οµάδων µε τη
βοήθεια των Άγγλων και φαίνονται και κάποια ιστορικά λάθη που έκανε η τότε ηγεσία του
ΚΚΕ. Πρόκειται για ένα καλογραµµένο βιβλίο και µια καλή προσπάθεια να φανούν τα
λάθη που έγιναν εκείνη την περίοδο στη χώρα µας.
Σε ένα σηµείο το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας ο Μηνάς συζητά µε τον φίλου του τον

Κώστα:
-Κώστας : …. Ποιος έχει δίκιο τελικά; Εγώ κι εσύ, αυτοί, οι απέναντι;-Μηνάς: Κανείς µας δεν έχει δίκιο. Ή µάλλον όλοι
έχουµε και δίκιο και άδικο. Τούτες τις µέρες σκέφτηκα πολύ’ θυµήθηκα τις µέρες στο βουνό, τις µάχες, το ξύλο που φά-
γαµε στην ασφάλεια, τη φυλακή … Ξέρεις ποιοι φταίνε τελικά; Οι άνθρωποι. Εγώ, εσύ, ο ∆ιονύσης, ο καπετάνιος. Εµείς
τα κάναµε σκατά. Μπορεί να µη φταίµε όλοι το ίδιο’ άλλος έριξε µια κλοτσιά, άλλος δυο, άλλος δέκα, µα η ουσία είναι
πως κλότσα ο ένας και κλότσα ο άλλος, ρηµάδι η Ελλάδα, την αποτελειώσαµε. Μάθαµε να γκρεµίζουµε – κατάλαβες;-
κι όχι να χτίζουµε. Και το γκρέµισµα ειν’ εύκολο, σ΄ όλους αρέσει. Το χτίσιµο όµως είναι ζόρι, θέλει µαστοριά, υποµονή,
αγάπη… Μα που να βρεθεί αγάπη σήµερα; Μίσος, µίσος, µίσος… Να πεθάνουν αυτοί, να ζήσουµ΄ εµείς. Αντί να ζητάµε
χέρια να πιαστούµε, ζητάµε χέρια να κόψουµε. Κόψαµ’ εµείς, κόψαν οι άλλοι, ξανακόψαµ’ εµείς, ξανακόψαν οι άλλοι,
φτάσαµε να είµαστε όλοι ανάπηροι. Γιατί να ξέρεις, δεν κόβαµε χέρια και κεφάλια, τις ψυχές µας κόβαµε, τις κάναµε
κολοβές κι ανάπηρες. Τώρα το µόνο που µας νοιάζει πια είναι να σκοτώσουµε ο ένας τον άλλον.
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου:
''Κάθε που µετρούσε τα παιδιά του ο µπαρµπα-Γιώργης ο Μαυράκος τα έβρισκε εννιά, εφτά αγόρια, δυο κορίτσια. Μα
ήρθε κάποτε ο πόλεµος και η γερµανική κατοχή ` αριθµοί άλλαξαν, η φαµελιά του φυλλορροούσε σαν τα πλατάνια στην
καρδιά του χειµώνα. Πολλά άλλαξαν... Ο ένας γιος του, ο Μηνάς, σήκωσε παντιέρα κι έβαλε στόχο να εκδικηθεί τους
αδικοχαµένους αδερφούς. Μάνιασε ο γέρος και τον έδιωξε από το σπίτι. Κι ύστερα... δίνη ο πόλεµος, λαίλαπα η ζωή,
που τον παρέσυρε στο διάβα της. Βγήκε στο βουνό και έγινε αντάρτης µε τον ΕΛΑΣ. Η καρδιά του στην πόλη, έξω από
το σπίτι της Κρινιώς, να παραφυλάει µήπως και τη δει. Μα στεκότανε µακριά, πολύ µακριά, τόσο, ώστε να µην κινδυ-
νεύει από τον ∆ιονύση, τον ορκισµένο εχθρό του και αδερφό της''.

ΑΙΓΛΗ ΜΟΤΣΙΟΥ

Η δύναµη του «κώλ(ου)µας»
Μέχρι τώρα υποστηρίζονταν από καταξιωµένες επιστηµονικές οµάδες σε παγκόσµιο επίπεδο
πως η µεγαλύτερη δύναµη που ασκείται πάνω στον άνθρωπο είναι η βαρύτητα. Νέα δεδοµένα
όµως έρχονται στο φως µετά το χτύπηµα της οικονοµικής κρίσης και τα πρώτα αποτελέσµατα
του πειράµατος «Μνηµόνιο» στον ένδοξο Ελληνικό λαό που είχε το κουράγιο και το σθένος να
γίνει εθελοντικά το «ποντικάκι-πειραµατόζωο». Με δέος σας παρουσιάζουµε µέσα από τις σε-
λίδες του Cineparmenos την νέα δύναµη του «κώλ(ου)µας».
Από ότι δείχνουν τα πρώτα αποτελέσµατα η νέα αυτή δύναµη υπήρχε εδώ και χρόνια. Ο ελλη-
νικός λαός γνώστης των ιδιοτήτων της προσπάθησε µε λαϊκές ρήσεις να περιγράψει ίσως

κάπως αφελέστατα αυτές τις ιδιότητες. Για παράδειγµα η νέα δύναµη είναι περισσότερο αποθετική παρά ελκτική. Λέµε
λοιπόν «µακριά από τον κώλο µου και ας είναι και στού γείτονα». Σοφό µεν επιστηµονικά, µη τεκµηριωµένο δε.

Σε αντίθεση µε την βαρύτητα που η µακροχρόνια επίδραση της προκαλεί επιπτώσεις στο σκελετικό ιστό του αν-
θρώπινου οργανισµού, η δύναµη του «κώλ(ου)µας» έχει ευεργετικές ιδιότητες. Και εδώ η Ελληνική παράδοση δείχνει
µε σαφή τρόπο αυτό που χρόνια όλοι ξέρανε: «ο κώλο σου να είναι καλά και µην στεναχωριέσαι».

Οι ιδιότητες της δύναµης του «κώλ(ου)µας» φαίνεται πως επιδρούν περισσότερο σε άτοµα που ασκούν κάποιο
είδος πολιτικής εξουσίας και συµµετέχουν στην λήψη σηµαντικών αποφάσεών. Τα αποτελέσµατα της είναι κυρίως κοι-
νωνικά (υπέρογκο κρατικό χρέος, απαξίωση κοινωνικών δοµών, απαράδεκτες εργασιακές συµβάσεις και πολλά αλλά).
Η µακροχρόνια έκθεση στην νέα δύναµη, πέρα από τα «οφειλή» που δηµιουργεί οδηγεί πολύ συχνά σε παραλήρηµα
και παραισθήσεις. Εκφράσεις της µορφής «Τα φάγαµε όλοι µαζί» δηλώνει άτοµα µε οξεία κώλ(ου)µαστιτιδά και συνιστάτε
ο άµεσος εγκλεισµός επ’ αόριστον.

Τέλος θέλουµε να ευχαριστήσουµε τον ελληνικό λαό και κυρίως τους πολιτικούς για την µακροχρόνια ερευνά τους
που συντέλεσε στην ανακάλυψη της καταπληκτικής δύναµης του «κώλ(ου)µας».
«Όλοι για έναν και ο ένας για τον κώλο του». elessar

Βιβλίο
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Μετά τα κλισέ των εορτών τύπου
«πως τα περάσατε », «έβαλα 2κιλά
στις γιορτές, κοµµένα τα γλυκά»,
«κρίση στην αγορά, δεν κουνιέται
φύλλο»(µε τα λογής-λογής µπαράκια
και µπουζούκια να βογκάνε γιατί «η
φτώχεια θέλει καλοπέραση»), τις γλυ-
κανάλατες, χιλιοειπωµένες ευχές που
υποκριτικά ανταλλάσσονται και τα
αγκυλωµένα χαµόγελα που επέβαλλε
το savoir vivre στα πλαίσια της αγαπη-
σιάρικης διάθεσης των ηµερών(και της
εκεχειρίας που αυτή συνεπάγεται στις
µεταξύ µας σχέσεις), επιστρέφουµε
στην καθηµερινότητά µας…

Αναρωτιέµαι πως προσεγγίζεις το
κέντρο αυτής της πόλης, των Μεσογει-
ακών αγώνων, του τρίτου πόλου ανά-
πτυξης, της µητρόπολης της
περιφέρειας Θεσσαλίας, αν βρίσκεσαι
σε καροτσάκι…Στα πεζοδρόµια λακ-
κούβες, σπασµένα πλακάκια, ράµπες
ανύπαρκτες ή κατειληµµένες, µηχανά-
κια κι αυτοκίνητα καθώς και κάθε
λογής άλλο εµπόδιο βάζει ο νους σου.
Οι πεζόδροµοι, χώροι ελεύθερης
στάθµευσης ή αυλές για να βάζουν οι
αδυσώπητα χτυπηµένοι απ’ τη κρίση
καφετεριούχοι τα τραπεζοκαθίσµατα
που γεµίζουµε ευχαριστηµένοι που
βρήκαµε «πρώτο τραπέζι πίστα».
Αλλά η πολιτεία είναι στο πλευρό σου.
Σε στηρίζει για να µη νιώθεις µειονε-
κτικά, σε κατανοεί και φροντίζει για την

απρόσκοπτη µετακίνησή σου… Μπο-
ρεί να ακουστεί ως κακία αλλά ίσως
όλοι όσοι συµβάλλουν και συνέβαλλαν
σε αυτό το χάλι, να έπρεπε να βρε-
θούν για λίγο έστω στη θέση των συ-
νανθρώπων µας µε κινητικές
δυσκολίες. Ίσως έτσι καταλάβαιναν το
µέγεθος της γαϊδουριάς τους και συνε-
τίζονταν και προσπαθούσαν ειλικρινά
να κάνουν το αυτονόητο, τη µετακί-
νηση δηλαδή, λίγο πιο εύκολη.

Θα µου πεις, από µια Πολιτεία που
αποφάσισε να βάλει φράκτη στα σύ-
νορα για να σώσει τον περιούσιο λαό
από τους «κακούς» µετανάστες που
έρχονται για να φάνε το ψωµάκι και να
κλέψουνε το βιος του τίµιου µεροκα-
µατιάρη, τι περιµένεις.. Μ’ αρέσει που
ο ΓΑΠας µε υπερηφάνεια αναφέρει
παντού ότι είναι Έλλην του εξωτερικού
κι ότι η οικογένειά του είναι οικογένεια
µεταναστών, που έζησε χρόνια στο
εξωτερικό!!! Τη ξέρει τη προσφυγιά
καλά. Εκεί που ζούσε, έτσι του φερό-
ντουσαν. Ρε, «ρούφα τα’ αυγό σου»
που άκουγε κι ο «τσεκουράτος» ο Ξε-
νίδης…

Η ίδια λοιπόν αυτή πολιτεία έχει ως
νο.2 ένα τύπο που θεωρεί κοπρίτες
όλους όσους βόλεψε σε κρατικές θέ-
σεις η κλίκα του. ∆ιεφθαρµένους και
ζώα όσους πηγαίνανε στους φουκα-
ράδες τίµιους πολιτικούς και τους πιέ-
ζανε για µια πρόσληψη, µια µαϊµού
αναπηρική σύνταξη κ.λ.π, αναγκάζο-
ντάς τους να διαφθαρούν! Τη συνε-
νοχή ο εν λόγω τύπος, την
αναγνωρίζει µόνο στη µάσα, καθότι
«µαζί τα φάγαµε». Εγώ δηλαδή κι όλοι
όσοι µε κ α ν έ ν α τρόπο δε φάγαµε
ούτε ψίχουλο, είµαστε µαλάκες!!!
Βάστα µόνο µη ζητήσουµε κι εµείς το
µερτικό µας απ’ το φαγοπότι…

Όλους αυτούς, αφοδευµένους τους

έχω από καιρό. Απλά το θυµήθηκα και
είπα να στο αναφέρω, να γελάσει το
χειλάκι σου. Την ΑΕΛάρα µας σκέφτο-
µαι, που αν συνεχίσει έτσι, τη βλέπω
να τραβάει ηρωικά προς την Football
League(είδες µεγαλεία; Άµα έχεις χλι-
δάτο πρωτάθληµα…). Βλέπω να ‘ρχο-
νται στο Arena η Ηλιούπολη ,η ∆όξα
Κρανούλας και η Καλλονή και να µη
θέλουν να τελειώσει ο αγώνας! Όταν
όµως φωνάζαµε, ήµασταν κακοί και
πεσιµιστές. Περαστικά µας τώρα. Να
που οδηγούν τα πασαλείµµατα…
Όταν δέχεσαι να σε αντιµετωπίζουν
σαν ιθαγενή που θαµπώνεται µε κα-
θρεφτάκια, εκεί καταλήγεις.

Άσχετο, αλλά ό,τι κι αν λένε, µπράβο
στο Γκλέτσο! Έδειξε ότι τα παντελόνια
τα φοράει γιατί έχει «καλαµπαλίκια».
Άλλοι δήµαρχοι τι θα κάνουν άραγε; Κι
αν οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι των 8
πέσανε να τον φάνε γιατί παρανοµεί,
κακό του κεφαλιού τους! Σου είχα πει
τη προηγούµενη φορά ότι όσο φέρο-
νται έτσι, τέτοια δωράκια θα παίρ-
νουν… Κι αν θεωρείς πως το συµβάν
είναι ανάξιο λόγου, θα σου αντιτείνω
ότι κι αυτό είναι µια πράξη αντίστασης.
Ότι είµαστε ζωντανοί κι όχι ζώα βρε
αδερφέ! Και στις µέρες µας, κάθε
πράξη αντίστασης, είναι καλοδεχού-
µενη, µπας και αφυπνίσει τα αντανα-
κλαστικά της βαθιά κοιµώµενης
κοινωνίας µας.

Για το 2011, τι να ευχηθώ; Να εξαφα-
νιστούν δια παντός οι καλικάτζαροι και
να φύγει η κατήφεια από τους ανθρώ-
πους που πραγµατικά πλήττονται και
προβληµατίζονται για την κατάσταση.
Από αυτούς που δεν µιλάνε και σκύ-
βουν το κεφάλι…

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

13ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης
11 - 20 Μαρτίου 2011
Το Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου Αιώνα πραγµατοποιείται κάθε Μάρτιο στη
Θεσσαλονίκη από το 1999. H γιορτή, της ανήσυχης, σε διαρκή αναµόρφωση και εγρήγορση, τέχνης
του ντοκιµαντέρ, παρουσιάζει τις εικόνες εκείνες της κοινωνικής, ιστορικής, πολιτικής και, πάνω από
όλα, ανθρώπινης πραγµατικότητας του νέου αιώνα, που λειτουργούν ως εφαλτήριο για περιπετειώδεις
κινηµατογραφικές περιπλανήσεις.

www.filmfestival.gr Θα είµαστε κι εκεί …. Θεόφιλος
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Θέατρο

Το θΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ θα µας κρατήσει
συντροφιά αυτόν τον δύσκολο χειµώνα για δέκατη συνε-
χόµενη χρονιά, µε ένα ενδιαφέρον πρόγραµµα θεατρικών
παραστάσεων και παράλληλων καλλιτεχνικών εκδηλώ-
σεων. Θα παρουσιάσει 6 συνολικά αξιόλογες εναλλακτι-
κές θεατρικές παραστάσεις, που θα παίζονται όλη την
εβδοµάδα, µε το προσιτό εισιτήριο των 10 ευρώ. Οι πα-
ραστάσεις είναι: «Ο Θεoµπαίχτης», «Το νυφικό κρεβάτι»,
«∆ελησταύρου και υιός», «Η Άννα και η Μαιρη», «ΕΙµαι
χάλια...» και «Ένας ∆ον Ζουάν ... παρθένος».

Πρώτη παράσταση που θα παρουσιαστεί είναι
«Ο Θεoµπαίχτης», µε έναρξη στις 15 Οκτωβρίου 2010.
Πρόκειται για µια σύγχρονη διασκευή του κλασσικού
έργου του Μολιέρου «Ταρτούφος», που έκανε και σκηνο-
θέτησε ο Στέλιος Ντικούλης, σε µουσική επένδυση του Γι-
ούρι Στούπελ. Μια ξεκαρδιστική κωµωδία, µε πολύ καλές
ερµηνείες από όλους τους ηθοποιούς, που ταυτόχρονα
προβληµατίζει και διασκεδάζει.

Σε αυτό το σηµείο βέβαια πρέπει να γίνει µια ανα-
φορά στον Μολιέρο. Ο Μολιέρος (το κανονικό του όνοµα
ήταν 'Ζαν - Mπαπτίστ Ποκελέν, Παρίσι 1622-1673), ήταν
Γάλλος θεατρικός συγγραφέας, διευθυντής θεάτρου και
ηθοποιός. Οι Γάλλοι τον θεωρούν ως τον καλύτερο κλασ-
σικό ποιητή τους, ενώ για πολλούς είναι και ο καλύτερος
Γάλλος λογοτέχνης. Έφερε την κωµωδία σε ίση θέση µε
την τραγωδία, και αυτό είναι το µεγαλύτερο κατόρθωµά
του. Και σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι ήταν και ο ίδιος ηθο-
ποιός, όπως και ο Σαίξπηρ, ίσως γι' αυτό τα έργα του είναι
τόσο ζωντανά, επίκαιρα και διαχρονικά.

Θρύλος έγινε η τελευταία στιγµή της ζωής του
Μολιέρου. ∆εν πέθανε, όπως πιστεύεται, πάνω στη
σκηνή. Κατά τη διάρκεια της παράστασης «Ο Κατά Φα-
ντασίαν Ασθενής» κατέρρευσε στην σκηνή βήχοντας και
αιµορραγώντας και παρά τις πιέσεις του βασιλιά Λουδο-
βίκου XIV για ξεκούραση, εκείνος συνέχισε να παίζει µέχρι
το τέλος του έργου. Πέθανε λίγες ώρες αργότερα στο σπίτι
του. Επειδή όµως ήταν ηθοποιός απαγορευόταν από τον
νόµο να ταφεί στο ιερό χώµα ενός νεκροταφείου µε χρι-
στιανική κηδεία. Η σύζυγός του ζήτησε από το βασιλιά να
επιτρέψει µια απλή τελετή αργά τη νύχτα. Εκείνος δέχτηκε

και ο Μολιέρος τοποθετήθηκε στο µέρος του νεκροτα-
φείου που προοριζόταν για τα αβάπτιστα βρέφη. Σε εκείνη
την µυστική κηδεία παραβρέθηκαν πάνω από 800 άτοµα.
Το 1792 τα οστά του µεταφέρθηκαν στο µουσείο µνη-
µείων της Γαλλίας και το 1817 στο νεκροταφείο Le Pere
Lachaise. Λέγεται πως τη νύχτα που πέθανε, ο Μολιέρος
φορούσε πράσινα ρούχα και έκτοτε υπάρχει η προκατά-
ληψη πως το πράσινο χρώµα φέρνει κακοτυχία στους
ηθοποιούς.

Ο «Ταρτούφος» είναι η κωµωδία που έχει σηµει-
ώσει το µεγαλύτερο αριθµό παραστάσεων από όλα τα
κλασικά έργα (έχει παιχτεί πάνω από 2.654 φορές στην
Κοµεντί Φρανσέζ). Γράφτηκε το 1664 προκαλώντας τις
έντονες αντιδράσεις των θρησκόληπτων της Αυλής του
Λουδοβίκου Ι∆ ως σάτιρα εναντίον της ευλάβειας, µε απο-
τέλεσµα την απαγόρευση παρουσίασης του και την πε-
ντάχρονη δίωξη του Μολιέρου. Η νόµιµη πρεµιέρα του
έργου θα πραγµατοποιηθεί τελικά 5 χρόνια αργότερα
γνωρίζοντας τεράστια εµπoρική επιτυχία και Καλλιτεχνική
δικαίωση. Η υπόθεση του έργου αφορά τον Ταρτούφο
έναν υποκριτή - ευσεβή κληρικό που καταχθόνια και επι-
καλούµενος την «αρετή» του, καταφέρνει να κυριαρχήσει
στη ζωή του πλούσιου αστού κ. Οργκόν. Εκµεταλλευόµε-
νος την ευπιστία και την αφέλεια του Οργκόν προσπαθεί
να κατακτήσει όχι µόνο την περιουσία του αλλά και την
ίδια του τη σύζυγο, την οποία έχει κατά βάθος ερωτευτεί.
Μάταια προσπαθούν τα παιδιά και οι υπηρέτες του να τον
πείσουν για τη φαυλότητα και την υποκρισία του ευνοού-
µενου του. Θα καταφέρει ο αφελής Οργκον να συνέλθει
και να ξεγύγει από τη σφαίρα επιρροής του Ταρτούφου;

«ο θεοµπαίχτης», µια σύγχρονη εκδοχή του
«Ταρτούφου», είναι µια παράσταση που αξίζει να παρα-
κολουθήσουµε όλοι µας. Συγχαρητήρια αξίζουν στο Θέα-
τρο Τεχνών Λάρισας που µας κρατάει θεατρική συντροφιά
όλα αυτά τα χρόνια!

Και ας µην ξεχνάµε ότι το θέατρο αποτελεί το µο-
ναδικό φάρο γνώσης, αφύπνισης, κριτικής και ουσιαστικά
το τελευταίο καταφύγιο της σκέψης, στη θολή πορεία µας,
µέσα σε εποχές σκοτεινές και δυσνόητες....

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 2010-2011

Πρόγραµµα προβολών του artfools v.f. 2011
Αµφιθέατρο 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Λάρισας.Κουµουνδούρη και Ανθίµου Γαζή.
Πέµπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 ΄Εναρξη : 17:00΄΄

Βραβευµένες ταινίες από το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και Πολιτισµού
Πάτρας. ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό - Ελληνικό ∆ιαγωνιστικό

Παρασκευή: 25 Φεβρουαρίου 2011 . ΄Εναρξη 16:30΄΄
Προβολή ταινιών από το Thess short Film Festival
∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό - Ελληνικό ∆ιαγωνιστικό

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου ΄Εναρξη 10:00΄π.µ. ( πρωί)
- Προβολή Βραβευµένων ταινιών ∆ηµοτικού και Γυµνασίου από το 1ο Φεστιβάλ
Ελληνικού Μαθητικού Κινηµατογράφου Μελβούρνης, σε συνεργασία µε το
www.greekfilmfestival.com.au/melboune .

- Προβολή ταινιών από το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για
παιδιά και νέους, ( Camera zizanio) Μαθητικές ταινίες. ∆ιαγωνιστικό.

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου Έναρξη 16:30΄ (Απόγευµα)
Μαθητικές ταινίες. ∆ιαγωνιστικό - ∆ιεθνές ∆ιαγωνιστικό 17:30΄΄
Ελληνικό ∆ιαγωνιστικό 18:45΄΄ - Τρία λεπτά στην ανεργία

Απονοµή. 20:00
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Για τα ερασιτεχνικά έντυπα
Να ξεκινήσω µε την παρατήρηση ότι το έντυπο «exit» του ΚΕΘΕΑ – ΕΞΟ∆ΟΣ παραµένει στην πρώτη θέση της ποιό-
τητας από πολλά έντυπα που διανέµονται δωρεάν σε όλη την Ελλάδα. Εντάσσεται στα επαγγελµατικά έντυπα πολιτι-
στικού περιεχοµένου µε ποιότητα και ύφος που το ζηλεύουν όλοι.
Ο cineπαρµένος παραµένει το µοναδικό έντυπο το οποίο από το 2002 παρουσιάζει σταθερά και µε τον δικό του τρόπο
θέµατα πολιτισµού κι άλλα στους λαρισαίους. Ελπίζαµε και σε άλλες προσπάθειες ερασιτεχνικού και όχι εµπορικού χα-
ρακτήρα να παρουσιαστούν και να εµπλουτίσουν µε έκφραση και ζωντάνια τα πολιτιστικά και τα νεανικά στέκια της
πόλης.
Τελικά ούτε οι εµπορικού χαρακτήρα προσπάθειες δεν άντεξαν. Γνωρίζουµε ότι πολλοί σκέφτονται να εκφραστούν µέσα
από ερασιτεχνικά έντυπα και τους προτρέπουµε να το κάνουν. Οι δύσκολοι καιροί που έχουν έρθει για όλους (ακόµα
και για εκείνους που δεν το γνωρίζουν) επιβάλλει να σταµατήσουµε να γράφουµε µόνο στα blοgs του διαδυκτίου και
στις κλειστές οµάδες και να εκθέσουµε απόψεις και καταστάσεις και σε κοινό που δεν το ξέρουµε και δεν µας ξέρει.
Ελπίζω να βρούµε σύντοµα δίπλα στο cineπαρµένο να διανέµονται δωρεάν τα δύο ερασιτεχνικά έντυπα που σχεδιά-
ζονται από οµάδες πολιτών.

Θεόφιλος

Η όµορφη πόλη … όµορφα πορεύεται
Το «τεράστιο» έργο του δηµάρχου και του πρώην βουλευτή επιβράβευσαν οι πολίτες και τους έχρησαν άρχο-

ντες της τοπικής κοινωνίας για τα επόµενα χρόνια.
Σίγουρα θα δούµε µε χαρά κι άλλα έργα βιτρίνας, σίγουρα θα δούµε χαιρετούρες και χαµόγελα επιτυχίας για

τα «γιγάντια» σε ποιότητα και ανταποδοτικότητα έργα που θα υλοποιήσουν. Σίγουρα θα δούµε να καταγγέλλουν το κε-
ντρικό κράτος για τα λεφτά που δεν µας δίνει. Σίγουρα θα δούµε την ανεργία να καλπάζει, το κυκλοφοριακό και τη µό-
λυνση να σκοτώνει την καθηµερινότητα και την ζωή µας και να διαφηµίζουν ότι είµαστε πόλη πρότυπο και πράσινη
πόλη. Σίγουρα δεν θα λύσουν ούτε ένα κοινωνικό πρόβληµα και σίγουρα όλα θα τα ρίχνουν στην κακή οικονοµική συ-
γκυρία.
Αλλά πάλι καλά για εκείνους που έχουν την αντιπολίτευση εκεί για να κάνει κριτική και να δείχνει έναν «άλλο» δρόµο
και έτσι να πείθει τους πολίτες να ψηφίσουν τα ίδια και τα ίδια (από την τελευταία φράση εξαιρούνται ελάχιστοι και σί-
γουρα ένας).

Θεόφιλος

Σκέψεις

Αναπολώντας
Το 2010 έφυγε και η αρχή του 2011 µε βρήκε να αναπολώ στιγµές από το παρελθόν. Στο παρόν άρθρο θα

αναφερθώ σε στιγµές που έχουν να κάνουν µε τον πολιτισµό. Έχουµε και λέµε: Αναπολώ …

• Το καλοκαίρι στο κηποθέατρο να παρακολουθώ το Βέγγο στην «Ειρήνη» του Αριστοφάνη
• Κάθε βδοµάδα να στήνοµαι στην τηλεόραση για να δω τους 10 µικρούς Μήτσους
• Στο κηποθέατρο και πάλι να «χτυπιέµαι» σε συναυλία του Β. Παπακωνσταντίνου
• Στο «Μικρό Θέατρο» να παρακολουθώ θεατρική παράσταση µε τον Ηλία Λογοθέτη στο «Αµάρτηµα της µητρός
µου» στην καθαρεύουσα παρακαλώ
• Στο δηµοτικό ωδείο να βλέπω Μαύρο θέατρο της Πράγας
• Τον τελευταίο αγώνα της ΑΕΛ τη χρονιά που ανέβηκε από τη Γ’ εθνική στη Β’, το «κύµα» που κάναµε στις κερ-
κίδες και τη φιέστα που ακολούθησε
• Τον Τσακίρογλου στην παράσταση «Φιλοκτήτης» στο Β’ αρχαίο θέατρο
• Τον Χρυσικάκο στην παράσταση «Οθέλλος» στο θέατρο Λυκαβηττού
• Τη συναυλία των Rolling Stones στην παραλία Κόπα καµπάνα στη Βραζιλία µε 1 εκατοµµύριο θεατές που είδα
στην τηλεόραση(και θα ’θελα να ’µουν εκεί!)

Θα µπορούσα να γράψω κι άλλα πολλά όµως δεν υπάρχει λόγος να σας κουράζω. Τα κρατώ βαθιά µέσα µου
και τα ανακαλώ σε στιγµές που θέλω να ταξιδέψω, να επιστρέψω στο παρελθόν ή να σταµατήσω το χρόνο. Αυτή
είναι η µαγεία του πολιτισµού. Ή µάλλον κ α ι αυτή! ∆ιάτοRος



9 Μαρτίου Χατζηγιάννειο, εκδή-
λωση αφιερωµένη στην ποίηση µε απαγγε-
λίες 20 Λαρισαίων Γυναικών! Γιατί η
ποίηση είναι τέχνη. Είναι εικόνα, ήχος, µυ-
ρωδία. ∆εν είναι µόνο η ανακάλυψη του
νοήµατος αλλά και η ανακάλυψη του
“Εγώ”....

Ευανθία Μπεκίρη

Όσους φράκτες κι αν
υψώσετε, τα όνειρα και η ελπίδα
δεν φυλακίζονται.

Μ. Σίµος

Κεκτηµένα δικαιώµατα
28ετών(βλ. ποδόσφαιρο),που κα-
νείς και καµία δεν τόλµησε να µου
αµφισβητήσει ποτέ, ήρθε µια
«κουτσουλιά» 52 πόντων και
4κιλών και το κατάφερε. Μαγκιά
της, αλλά δε θα της περάσει!

Μ. Σίµος

Άρχοντες της πόλης, ανα-
καινίστε µια παλιά αποθήκη και
δώστε δωρεάν χώρο και υποδοµές
για πολιτιστικές οµάδες και νεανι-
κές δηµιουργίες.

Θεόφιλος

Το σύνθηµα του Γκόρτσου:«η
µαγκούρα στη βουλή» είναι πιο επί-

καιρο από ποτέ, να πάρεις µια µαγκούρα
να µπεις στη βουλή και να τους αρχίσεις

όλους, πάνω χεράκι, κάτω χεράκι …
∆ιάτοRος

Από
ι δ ι ω -

τ ι κ έ ς
πρωτοβουλίες και

οµάδες πολιτών έχει καταφέρει η πόλη να έχει
πολλές καλλιτεχνικές διαδροµές. Υπάρχουν θεάµατα,
προβολές, εκθέσεις που είναι αξιόλογες και κακώς τις
χάνουν όσοι τις χάνουν. Χρόνο να έχει κανείς να συµ-

µετέχει και να παρακολουθεί.
Θεόφιλος

Το νιώσαµε όλοι στο πετσί µας, κάποιοι ίσως περισσότερο, τώρα
κανείς δεν ξέρει τη πρέπει να κάνει, δυστυχώς το Big Brother τελεί-
ωσε. Ας ασχοληθούµε και λίγο µε την κρίση….οικονοµική την εί-
παµε?

elessar

Κε.
Αντιπρόεδρε, µιας

και µαζί τα φάγαµε και
βαρυστοµαχιάσαµε, να
κεράσω µια σόδα;

Μ. Σίµος

Τώρα που τα ενοίκια έχουν
φτάσει στον πάτο µπορεί κάθε γειτο-
νιά να έχει το δικό της πολιτιστικό
στέκι.

Θεόφιλος

Στην Ελλάδα που όλα
ανεβαίνουν, το µόνο πράγµα

που πέφτει είναι οι µπάρες στα
διόδια. Ε, ρε, Γκλέτσος που σας

χρειάζεται …
∆ιάτοRος

Κα-
λωσορίσουµε το κοριτσάκι

του Μάνου και της Κατερίνας και το
αγοράκι του Γιάννη και της Ρίτσας.

cineparmenos

Είπανε να βάλουµε και
ένα φράχτη. ∆εν µας είπαν αν
είναι για να µην φύγουν οι Έλ-
ληνες ένας – ένας.

elessar

Μεσογειακοί αγώνες: οι
µόνοι που τους θέλουν είναι οι κα-
τασκευαστικές εταιρίες.

∆ιάτοRος


