
Λάρισα, Φεβρουάριος 2012 Έτος 10ο Τεύχος 41ο ∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ
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Ένας ηθοποιός αφιερωµένος στην κωµωδία .
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Στο γύρισµα ανα�λάθονται όλα µε βάση την καινούργια
�ραγµατικότητα. Ηθο�οιοί, α�ρόβλε�τα, ευτυχή ή ατυχή,

ξαφνικές ιδέες. Κι όµως, η αρχή έχει �ροηγηθεί. Καιρό
�ριν. Τότε �ου α�ό το τί�οτα γεννιέται η ιδέα µιας ταινίας.
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Σηµεία διανοµής του "Cineπαρµένος"

HOBO, Παλαιστίνης & Λέσβου Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
ΑΖΥΜΟ, Φρίξου 3 Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος 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 :

Being Flynn
Σκηνοθεσία: Paul Weitz
Πρωταγωνιστές: Paul Dano, Robert De Niro, Julianne Moore, Olivia Thirlby

Ο Robert De Niro στον ρόλο ενός προβληµατικού – εγκληµατία πατέρα που προσπαθεί να τα ξαναβρεί µε το γιό
του. Ένας γιος που προσπαθεί να αποφασίσει αν πρέπει να δώσει µια δεύτερη ευκαιρία στον πατέρα του. Ίσως µια ευκαιρία
για τον Robert De Niro να αποδείξει την µεγάλη του υποκριτική τέχνη.

Salmon Fishing in the Yemen
Σκηνοθεσία: Lasse Hallström
Πρωταγωνιστές: Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked, Kristin Scott Thomas

Ένας επαγγελµατίας ψαράς προσλαµβάνεται από ένα σεΐχη για να υλοποιήσει το όραµα του. Να φέρει το ευγενές
άθληµα του ψαρέµατος σολοµού στην έρηµο της Υεµένης. Μένει να δούµε αν η νέα ταινία της CBS θα της αποφέρει την
επιτυχία που θέλει µετά από αρκετές αποτυχίες τον τελευταίο καιρό.

21 Jump Street
Σκηνοθεσία: Phil Lord | Chris Miller
Πρωταγωνιστές: Jonah Hill, Channing Tatum, Ice Cube, Jake M. Johnson

Η επιτυχηµένη τηλεοπτική σειρά που έκανε διάσηµο τον Johnny Depp επιστρέφει στην µεγάλη οθόνη. Αν και η
πρωτοβουλία για την επαναφορά της 21 Jump Street ανήκει στον Jonah Hill, ο Johnny Depp κάνει µια µικρή εµφάνιση ως
φόρο τιµής στην σειρά που τον ανέδειξε. Για την ιστορία, δυο αστυνοµικοί διεισδύουν σε ένα λύκειο για να αποκαλύψουν
ένα δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.

The Kid with a Bike
Σκηνοθεσία: Jean-Pierre Dardenne | Luc Dardenne
Πρωταγωνιστές: Thomas Doret, Cécile De France, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione

Υποψήφιο για το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας και βραβευµένο µε το βραβείο Grand Prix στο φεστιβάλ
Καννών, η νέα Βελγική ταινία διηγείται την περιπέτεια του νεαρού Thomas Doret που αναγκάζεται να ζήσει µε την Cécile De
France όταν ο πατέρας του Jérémie Renier τον εγκαταλείπει.

Wrath of the Titans
Σκηνοθεσία: Jonathan Liebesman
Πρωταγωνιστές: Sam Worthington, Liam Neeson, Rosamund Pike, Ralph Fiennes

Για µια ακόµη φορά η Ελληνική µυθολογία αποτελεί πηγή έµπνευσης για τον σκηνοθέτη Jonathan Liebesman. Ο
Περσέας προσπαθεί να σώσει τον ∆ια από την προδοσία του Άρη και του αδελφού του Άδη. Ας ελπίσουµε πως η νέα ταινία
θα µπορέσει να δηµιουργήσει την επική ατµόσφαιρα που η προηγούµενη απέτυχε να µας δώσει.
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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,
Πάλλας Νικόλαος
Τα άρθρα του τεύχος εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων του και µε κανένα τρόπο την επίσηµη άποψη του εντύπου «Cineparmenos».

Νέα

14ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσ-
σαλονίκης

Από της 9 µέχρι της 18 Μαρτίου ξεκινά στην Θεσ-
σαλονίκη το 14ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ. Κυρίαρχο θέµα δεν
θα µπορούσε να είναι άλλο από το κίνηµα τον αγανακτι-
σµένων που σάρωσε την Ευρώπη αλλά και την Αµερική µε
το αντίστοιχο κίνηµα του «Occupy Wall Stree». Η ταινία
έναρξης του φεστιβάλ είναι το «Indignados» του Τόνι Γκάτ-
λιφ µε θέµα µια Αφρικανή µετανάστρια που ταξιδεύει στην
Ελλάδα, στη Γαλλία και στην Ισπανία και συναναστρέφεται
µε τα θύµατα της Ευρωπαϊκής λιτότητας άστεγους, οικονο-
µικούς µετανάστες και συζητά µε τους αγανακτισµένους
που παλεύουν για µια καλύτερη και δικαιότερη κοινωνία.
Στις παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ περιλαµβάνεται
µια σειρά συζητήσεων, όπου επαγγελµατίες του κινηµατο-
γραφικού χώρου θα δώσουν χρήσιµες συµβουλές στους
Έλληνες και ξένους ντοκιµαντερίστες, καθώς και µια έκθεση
φωτογραφίας µε τίτλο «Urban Survivors» µε θέµα τις πα-
ραγκουπόλεις υποανάπτυκτων χωρών.

Επίσης, το Φεστι-
βάλ Κινηµατογράφου Θεσ-
σαλονίκης σε συνεργασία
µε το Εργαστήριο Ηλεκτρα-
κουστικής και Τηλεοπτικών
Συστηµάτων του Α.Π.Θ., το
Ιόνιο Πανεπιστήµιο και
άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύµατα συνεργάζονται για
την ζωντανή µετάδοση (live-
streaming µέσω του πανε-
πιστηµιακού δικτύου
GRNET) των ταινιών του
14ου Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ
της Θεσσαλονίκης στην Κέρκυρα, καθώς και σε άλλες πό-
λεις της Ελλάδας και της Κύπρου.

Cineparmenos

Μπράβο στους µαθητές του 16ου Γυµνασίου Λάρισας
Το ECOMOBILITY ζητά κάθε χρόνο από µαθητές να ερευνήσουν τα

προβλήµατα της περιοχής τους σε τοπικό επίπεδο (δήµος, γειτονιά, χωριό,
νησί) που δηµιουργούνται από όλα τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Να εντοπί-
σουν ελλείψεις, κακοτεχνίες, να κάνουν έρευνα στο σχολείο, στο σπίτι για τα
προβλήµατα που παρατηρούν γύρω τους, να σκεφτούν λύσεις/προτάσεις
που θα βοηθήσουν σηµαντικά την περιοχή που ζούνε και πηγαίνουν σχο-
λείο. Η εργασία τους παρουσιάζεται στο κοινό στη διάρκεια ειδικής εκδήλω-

σης που πραγµατοποιείται στον δήµο τους σε συνεργασία µε το Ecocity. Οι µαθητές πρέπει µόνοι τους και χωρίς
επέµβαση ενηλίκων, να παρουσιάσουν το έργο τους. Παράλληλα, η εργασία µπορεί να συνοδεύεται από θεατρικό
δρώµενο, τραγούδι, στίχους, διάφορες κατασκευές, µακέτες, ζωγραφική, έντυπα ή ό,τι όλο θα δηµιουργήσει η φα-
ντασία τους.

Συγχαρητήρια στα παιδιά του 16ου Γυµνασίου Λάρισας και στον καθηγητή τους κο Ιωαννίδη που συµµετεί-
χαν φέτος στο ecomobility µε ένα πρωτότυπο θεατρικό και µια παρουσίαση των προβληµάτων της πόλης όσον αφορά
την οικολογική µετακίνηση. Στην αξιολόγηση της εργασίας συµµετείχαν εκπρόσωποι από την ένωση φυσικών και από
τον σύλλογο χηµικών µηχανικών Λάρισας. Η συζήτηση που ακολούθησε απέδειξε ότι οι µαθητές γυµνασίου έχουν
άποψη για θέµατα οικολογίας σε µεγαλύτερο βάθος από ότι είχαµε εµείς ως γυµνασιόπαιδα και µας κάνει να είµαστε
αισιόδοξοι για τη νέα γενιά.

Περισσότερα για το ecomobility στο www.ecomobility.gr
Θεόφιλος
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«The Artist», η Γαλλική ταινία σε σκηνοθεσία Μισέλ Χαζαναβίσιους µε τους:
Ζαν Ντιζαρντέν, Τζον Γκούντµαν, Τζέιµς Κρόµγουελ,Μπερενίς Μπεγιό, παρουσιάζεται
στις κινηµατογραφικές αίθουσες αυτό το διάστηµα.

Η βράβευση της ταινίας στις Κάννες για την ερµηνεία του Ντιζαρντέν ήταν η
αρχή µιας αποθεωτικής φεστιβαλικής και εµπορικής πορείας, η οποία συνεχίστηκε µε
τα βραβεία των Αµερικάνων κριτικών (Νέας Υόρκης, Βοστόνης, Ουάσιγκτον, Σαν Ντιέ-
γκο), µε τις έξι υποψηφιότητες για χρυσή σφαίρα και τις υποψηφιότητες για τα επερ-
χόµενα Όσκαρ.

Το 1927 στο Χόλυγουντ ο γοητευτικός Τζορτζ Βαλεντίν, ένας από τους µεγαλύ-
τερους αστέρες του βωβού κινηµατογράφου, αρχίζει να συνειδητοποιεί πως η έλευση
του ήχου στον κινηµατογράφο θα σηµάνει αναπόφευκτα το τέλος της καριέρας του. Την
ίδια στιγµή, η Πέπι Μίλερ, µια όµορφη και φιλόδοξη νεαρή χορεύτρια, την οποία ο Βα-
λεντίν είχε βοηθήσει στα πρώτα βήµατα της καριέρας της, θα αρπάξει την ευκαιρία να κάνει το όνειρο της πραγµατι-
κότητα, καθώς αναπάντεχα θα βρεθεί στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, ως µια από τις πλέον υποσχόµενες
εκπροσώπους του οµιλούντος κινηµατογράφου. Έτσι ο Βαλεντίν βλέπει την καριέρα της να απογειώνεται, ενώ η δική
του παίρνει την κατιούσα. Την δύσκολη όµως αυτή στιγµή της ζωής του η Πέπι Μίλερ είναι αυτή που θα του σταθεί και
θα τον βοηθήσει να ορθοποδήσει ξανά, ανταποδίδοντας του έτσι τη βοήθεια που της είχε δώσει κάποτε.

Μια ταινία που µας δείχνει πως ο άνθρωπος πρέπει πάντα να είναι σεµνός και ταπεινός και να µην έχει
υπέρµετρη περηφάνια, γιατί στην ανθρώπινη ζωή υπάρχουν πολλές ανατροπές ευχάριστες, αλλά και δυσάρεστες. Που
µας δείχνει επίσης πως, ακόµα κι αν βρεθούµε σε πολύ δύσκολες στιγµές, υπάρχει κάποιος που µπορεί να µας βοη-
θήσει, γι' αυτό δεν είναι κακό να δεχόµαστε τη βοήθεια των ανθρώπων. Και όπως υποστηρίζει και η φιλοσοφία της
γιόγκα «σηµασία δεν έχει πόσες φορές πέφτεις αλλά πόσες φορές σηκώνεσαι ... ».
Μια ταινία που αξίζει να παρακολουθήσουµε όλοι µας!

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

«Τhe Artist»
Μια Πολυβραβευµένη Ταινία

Όσκαρ 2012
Έγινε και φέτος η απονοµή των βραβείων Όσκαρ χωρίς εκπλήξεις και

ανατροπές αφού η επιλογή του «The Artsist» ήταν µακράν η αναµενόµενη
όπως και το βραβείο του Α’ ανδρικού ρόλου που απονεµήθηκε στον Jean
Dujardin πρωταγωνιστή του «The Artist». Η ταινία «Hugo» του Martin Scors-
ese δεν µπορούσε να µείνει εκτός, αν και τα βραβεία που κέρδισε αφορούν
αποκλειστικά το τεχνικό κοµµάτι χωρίς καµία αναφορά στην σκηνοθεσία του
Martin. Ίσως το πείραµα του Scorsese να ξίνισε τους διοργανωτές των
Όσκαρ. Η απονοµή του Β’ ανδρικού ρόλου στον Christopher Plummer ήταν
κάτι που χαροποίησε ιδιαιτέρα αλλά και η αφιέρωση, σε άπταιστα ελληνικά,
του Alexander Payne προς την µητέρα του ήταν µια από τις ευχάριστες εκ-

πλήξεις της βραδιάς. Αναλυτικά τα βραβεία είναι :
• Καλύτερης ταινίας - The Artist
• Α' γυναικείου ρόλου - Meryl Streep για την ταινία The Iron Lady
• Α’ ανδρικού ρόλου - Jean Dujardin για την ταινία The Artist
• Σκηνοθεσίας - Michel Hazanavicius για την ταινία The Artist
• Καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων µικρού µήκους - The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore
• Καλύτερου ντοκιµαντέρ µικρού µήκους - Saving Face
• Καλύτερης ταινίας µικρού µήκους - The Shore
• Πρωτότυπου σεναρίου - Woody Allen για το Midnight in Paris
• Καλύτερου διασκευασµένου σεναρίου -The Descendants Alexander Payne
• Καλύτερου τραγουδιού - Man or Muppet για την ταινία The Muppets
• Καλύτερης µουσικής επένδυσης - Ludovic Bource για το The Artist
• Β’ ανδρικού ρόλου - Christopher Plummer για το Beginners
• Ειδικών εφέ – Hugo
• Καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων – Rango
• Καλύτερου ντοκιµαντέρ – Undefeated
• Μίξης ήχου – Hugo
• Sound editing – Ηugo
• Μακιγιάζ - The Iron Lady
• Καλύτερου µοντάζ - The Girl with the Dragon Tattoo
• Β' γυναικείου ρόλου - Octavia Spencer για το The Help
• Ξενόγλωσσης ταινίας - A Separation του ιρανού Ασγάρ Φαρχαντί
• Κοστουµιών - The Artist
• Καλλιτεχνικής ∆ιεύθυνσης – Hugo
• Φωτογραφίας και σκηνικών - Hugo cineparmenos
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Το Πλοίο της Ελπίδας – Μια Νεανική Ταινία

Ήταν τυχεροί όσοι παραβρέθηκαν στις 13 του
Φλεβάρη στο Χατζηγιάννειο όπου έγινε προβολή της ται-
νίας το «Πλοίο της Ελπίδας». Η αίθουσα για να απολαύ-
σουν τις φίλες και τους φίλους τους που δούλεψαν πάρα
πολύ για να αποτυπώσουν σε DVD µια φάση από την νε-
ανική τους ζωή. Την δουλειά την ανάλαβε ο Σίµος Τσεκού-
ρας, δικός µας παιδί της κινηµατογραφικής λέσχης Λάρισας
και η συντροφιά που θα δείτε παρακάτω, τον ακολούθησε.
Τα στιγµιότυπα ήταν ανεπανάληπτα και είναι τυχερά τα
δέκα παιδιά και κορίτσια που τόλµησαν να έχουν κάτι να
θυµούνται στα γεράµατα τους γιατί ως γνωστόν τα νιάτα
ποτέ δεν είναι δυο φορές. Ο γράφων έχω να δώσω µια
συµβουλή στον Σίµο. Η δουλειά του είναι πρωτότυπη γι’
αυτό πρέπει να απολαύσουν την ταινία όσο το δυνατόν πε-
ρισσότεροι σινεφίλ.

Τα γυρίσµατα της ταινίας έγιναν εδώ στην Λάρισα
και στο καλοκαιρινό παραθαλάσσιο Αγιόκαµπο µε σενάριο
που έγραψε ο Σίµος Τσεκούρας. Έτσι λοιπόν έστησε µπρο-
στά στον φακό της µηχανής λήψεων, 5 νεανικά ζευγάρια
που αποτελούνται από τους εξής. Κορίτσια: Μαρία Γρηγο-
ριάδου, ∆ηµ. Ζαγανίδου, Ελένη Καλπενίδου, Κατερίνα Σα-
πουνά και Βίκυ Σταυρίδη. Αγόρια: Ο Edison Capani,
∆ιονύσης Λεµόνας, Γιάννης Μηλιώνης, ο ίδιος ο σκηνοθέ-
της και Guest ο Μιλτιάδης Γρεκός.

Με µπόλικο νεανικό κέφι και µε την κάµερα επ’
ώµου ο Μιλτ. Γρεκός ξεκινά για τον Αγιόκαµπο όπου περνά
µια αξέχαστη µέρα στην παραλία µε χορό, µπάνιο στην θά-
λασσα και πάρα πολύ κέφι. Μάλιστα µια κοπέλα της συ-
ντροφιάς µε συνοδεία κιθάρας θα µας πει και ένα τραγούδι
της Μελίνας Μερκούρη, το «Αγάπη που έγινες δίκοπο µα-
χαίρι».

Έτσι λοιπόν για µια µέρα το
πλοίο της Ελπίδας θα σαλπάρει για
των ερώτων το νησί µε χλωµό πιλότο
το ίδιο το φεγγάρι και µε πλήρωµα
την δεκαµελή συντροφιά του 2012 και
προορισµό των ερώτων το νησί…

Φυσικά όλοι µας άλλος λιγό-
τερο και άλλος περισσότερο περά-
σαµε από αυτή την φάση των
νεανικών ερώτων πριν µπούµε στην
ρουτίνα της ζωής του µεροκάµατου
και της οικογένειας που είναι το τελικό ζητούµενο. Όµως
καλό είναι να αποτυπώνονται στο σελιλοϊντ αυτή η περίο-
δος της ζωής µας για να έχουµε κάτι να θυµόµαστε και
στα… γεράµατα µας και έτσι ανακυκλώνονται οι γενιές. Το
δισκάκι αυτό που είδαµε στην οθόνη του Χατζηγιάννειου
θα έχει ανεκτίµητη αξία ύστερα από 30 χρόνια και βάλε.
Στην δική µου γενιά δεν υπήρχε το DVD παρά µόνο η
ασπρόµαυρη φωτογραφία και δεν µπορούσαν να γίνουν
τέτοια πράγµατα που να ξυπνούν τις αναµνήσεις µε ζω-
ντάνια, παρά µόνο ασπρόµαυρες φωτογραφίες.

Τα παιδιά και τα κορίτσια, αν και ερασιτέχνες, στά-
θηκαν µε άνεση µπρος στον φακό και απλά και φυσικά
υποδύθηκαν τους εαυτούς τους µε κέφι και άνεση. Έτσι λοι-
πόν της φαντασίας το καράβι µε την συντροφιά της οµά-
δας του Σίµου να συνεχίζει τα ταξίδια ώσπου να βρουν
πραγµατικά τα Κύθηρα τα µυθικά και που αυτό είναι το ζη-
τούµενο γιατί, ως γνωστόν από την λογοτεχνία, εκεί βρί-
σκεται η ευτυχία.

Μπαρµπής Βοζαλής

Σινεµ
ά

« Α π ο κ λ ε ι σ µ ό ς: η ουσία είναι η ένταξη».
∆ιαγωνισµός τηλεοπτικού σποτ µε θέµα τον κοινωνικό αποκλεισµό πραγµατοποιείται στα πλαίσια του επι-

δοτούµενου προγράµµατος « Νέα γενιά σε δράση – ∆ράση 1: Νεολαία για την Ευρώπη – Υπο – δράση 1.2: Πρωτο-
βουλίες Νέων» µε διοργανωτές το ΚΕΘΕΑ-ΕΞΟ∆ΟΣ, την ΑΜΚΕ ARTFOOLS, το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας και το
Σύνδεσµο Φιλολόγων Ν. Λάρισας. Το όλο εγχείρηµα απευθύνεται σε όλους τους νέους, και στοχεύει στην ευαισθητο-
ποίηση σχετικά µε τον αποκλεισµό ευάλωτων κοινωνικών οµάδων όπως χρήστες ναρκωτικών, µετανάστες, τσιγγά-
νους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες, αστέγους, νεόπτωχους κ.α. µε στόχο την προβολή των δυσκολιών που συναντούν οι
οµάδες αυτές στην ένταξή τους αλλά και δράσεων / προτάσεων άρσης του αποκλεισµού και επιτυχούς ένταξης τους
στην κοινότητα. Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει τα καλύτερα σποτ, τα οποία και θα προβληθούν σε ειδική εκδήλωση
που θα πραγµατοποιηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο την Πέµπτη 22/3/2012 και ώρα 19:30.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
1. Η διάρκεια των σποτ πρέπει να είναι από 20 sec έως και 60 sec .
2. Το σποτ µπορεί να είναι σε όποιο ύφος/κατηγορία οι συµµετέχοντες επιλέξουν (µυθοπλασία, animation, video
art κ.λ.π.)
3. Τα τηλεοπτικά σποτ πρέπει να κατατεθούν σε ψηφιακή µορφή (DVD, VIDEO CD, αρχεία avi, mpeg, mpeg4
, mkv, tape DV, κλπ.)
4. Τα έργα θα αξιολογηθούν από κριτική επιτροπή τα µέλη της οποίας θα προέρχονται από το χώρο των γραµ-
µάτων και των τεχνών.
5. Στους τρεις πρώτους νικητές του διαγωνισµού θα απονεµηθούν βραβεία και ανάλογα δώρα καθώς και έπαι-
νοι σε όλες τους συµµετέχοντες.
6. Οι συµµετοχές (σποτ) θα πρέπει να κατατεθούν έως τη ∆ευτέρα 19 Μαρτίου 2012 ηλεκτρονικά στο
educ@kethea-exodos.gr, µέσω ταχυδροµείου ή αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ΕΞΟ∆ΟΣ, (2ο χλµ
Λάρισας – Γιάννουλης, ΤΚ 41500, Λάρισα).

Πληροφορίες στα τηλ. 2410251853, 6932578888, 6942939008 και στο www.kethea-exodos.gr και e-mail επικοινω-
νίας: educ@kethea-exodos.gr
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Αφιέρωµα

Για την µεγάλη απώλεια που έπληξε τον Ελληνικό
Κινηµατογράφο δεν είναι ανάγκη να σας πω εγώ. Το βλέ-
πετε στις καθηµερινές εφηµερίδες και όχι µόνο στην πα-
τρίδα µας την Ελλάδα αλλά και στα διεθνή φύλλα όπου µε
πρωτοσέλιδα κάνουν λόγο για την µεγάλη απώλεια. Πε-
ριττό να αναφέρω ότι οι σινεφίλ όλου του κόσµου έχουν δει
και έχουν θαυµάσει τις υπέροχες ταινίες του.

Φυσικά γνωστά τα βραβεία των κινηµατογραφικών
φεστιβάλ και ιδίως του Χρυσού Φοίνικα των Καννών. Την
γνωριµία µε το έργο του έκανα εγώ µε την πρώτη του ται-
νία την «Αναπαράσταση» που την πρόβαλε τότε επί Χού-
ντας, νοµίζω ο κινηµατογράφος της πόλης µας
«Απόλλων». Με παίρνει τηλέφωνο ο αιθουσάρχης και µου
λέει «Βοζαλή έλα να παρουσιάσεις τους πρωταγωνιστές
της ταινίας του Αγγελόπουλου, την Τόλια Σταθοπούλου και
τον δικό µας από την Νίκαια Γιάννη Τότσικα» Έτσι και έγινε.
Ο κόσµος γέµισε την αίθουσα για να δει τον συµπατριώτη
µας τον Γιάννη Τότσικα που έκανε τον αγροφύλακα του χω-
ριού ο οποίος µαζί µε την ερωµένη του σκότωσαν τον σύ-
ζυγο της και φυσικά έχουµε την αναπαράσταση του
εγκλήµατος από τις αρχές. Έµεινα κατάπληκτος µε το θέµα
και την σκηνοθεσία, ο δε Τότσικας µου είπε για τον Αγγε-
λόπουλο ότι πρόκειται για µια µεγάλη προσωπικότητα του
Κινηµατογράφου. Βγήκε αληθινός.
Η προσωπική µας γνωριµία έγινε στο πρώτο Μεσογειακό
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στα «Ολύµπια» όπου ήταν
πρόεδρος της κριτικής επιτροπής. Συνεχίσαµε την φιλία
µας µε την βοήθεια του αείµνηστου Βασίλη Ραφαηλίδη που
αποτελούσαν ένα πραγµατικό φιλοσοφικό δίδυµο. Μαρξι-
στής ο ένας, Φροϋδιστής ο άλλος και φυσικά παθιασµένοι
µε τον Κινηµατογράφο. Έρχονταν ο Αγγελόπουλος στα συ-
νέδρια των Κινηµατογραφικών Λεσχών που γινόταν κάθε
χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ελλάδος. Σε ένα από αυτά

τα συνέδρια στην
Καστοριά ήταν στο
πάνελ τον οµιλη-
τών και οι δυο, ο
Αγγελόπουλος και
ο Ραφαηλίδης, σε
ένα διάλογο που
έµοιαζε Σωκρατι-
κός και Πλατωνι-
κός, όπως θέλετε
πείτε τον, µε κινη-
µατογραφικούς ορισµούς, σχετικά µε τον κινηµατογράφο
και την κοινωνία. Αν θυµάµαι, πέρασαν ώρες και δεν θέ-
λαµε να τελειώσουν ποτέ.

Ακόµα την αγάπη του για την Λάρισα την έδειξε
όταν έφερε εδώ το κινηµατογραφικό του συνεργείο και γύ-
ρισε σκηνές της ταινίας του µε κοµπάρσους από την δική
µας κινηµατογραφική λέσχη. Μάλιστα δε µε τον συνεργάτη
µου Θάνο Μουκούλη έγιναν κουµπάροι γιατί βάφτισε τις
δυο του κόρες.
Οι ταινίες του είναι γνωστές και καλά θα κάνουµε, έστω και
σε DVD, να τις προµηθευτούµε για να θυµόµαστε την σκη-
νοθετική µεγαλοφυΐα αυτού του ανθρώπου κάτι που πρώτα
οι ξένοι πήραν µυρουδιά, (που λέµε), και ενδιαφέρθηκαν
για τις ταινίες του και κατόπιν εµείς οι Έλληνες και το λεγό-
µενο Ελληνικό Κέντρο Κινηµατογράφου. Τώρα πια δεν ζει
ο Μέγας Αλέξανδρος του Ελληνικού Κινηµατογράφου
όπως είναι και ο τίτλος µιας από τις υπέροχες ταινίες του.

Εµείς σαν Κινηµατογραφική Λέσχη θα προβάλ-
λουµε το καλοκαίρι όλες του τις ταινίες. Φίλε Αγγελόπουλε
τώρα στο υπερπέραν θα τα λέτε πια µε τον φίλο σου τον
Βασίλη Ραφαηλίδη. Η Ελλάδα και στον κινηµατογράφο
έδωσε ένα παγκόσµιο κολοσσό.

Θεόδωρος Αγγελόπουλος – Όπως τον Γνώρισα

Η Τραγωδία Της Ελλάδας
Σε άλλη σελίδα του εντύπου θα διαβάσετε πώς γνώρισα σαν σινεφίλ τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Τότε στα

πρώτα φεστιβάλ κινηµατογράφου που κάναµε στη Λάρισα στο δείπνο του φεστιβάλ που πλήρωνε ο ∆ήµος Λάρισας
µου έλεγε για την τραγωδία µας όπως την έδωσε µε τις ταινίες του. Βέβαια, κάθε σκηνοθέτης έχει µια ταινία σταθµό
όπως ο Όρσον Ουέλς τον «Πολίτη Κέην», έτσι κι ο Αγγελόπουλος – όπως µου έλεγε –αγαπούσε τον «Θίασο» την 2η
ταινία του. Θύµησες φοβερές. Στην διπλανή αυλή την Ηλέκτρα είχαν σκοτώσει οι Γερµανοί, τον φίλο του Βασίλη τον
είχαν στην Μακρόνησο, ο Πάνος έκανε το δεύτερο αντάρτικο για να καταλήξει στην Τασκένδη. Μια Ελλάδα κουρέλια
Μια Ελλάδα ξεσκισµένη, ξεπουληµένη…

Οι µεγαλύτεροι που είχαν ζήσει τα χρόνια της φωτιάς, εξήγηση ψάχνανε και εξήγηση δεν βρίσκανε για την ήττα.
Προς τι τόσοι πεθαµένοι; Η Αθήνα γέµισε σακάτηδες και τα νησιά εξόριστους … Προς τι το δεύτερο µακελειό, ανα-
ρωτιόταν ο Αγγελόπουλος. Πώς γινόταν να έχουµε προδοθεί από όλους, και από φίλους και από εχθρούς; «Για αυτό,
µου έλεγε, µε τη σκοτωµένη ελπίδα σαν αποσκευή πήγα στο Παρίσι για νοµικά αλλά έµπλεξα µε τον κινηµατογράφο.»

Μαζί µε τους κλασικούς του Μαρξισµού γνώρισε και τον Γκοντάρ κι ήρθε στην Ελλάδα να κάνει κινηµατο-
γράφο. Έπεσε πάνω στη Χούντα και στην Ελλάδα των «Ελλήνων Χριστιανών». Έκανε την πρώτη του ταινία την «Ανα-
παράσταση» - που παρουσίασα εγώ εδώ στην Λάρισα … σαν αλληγορία για να µην πάρουν χαµπάρι.

Και φτάνουµε στο «Θίασο». Ευτυχώς του δίνουν άδεια αλλά πέφτει πάνω στο
Πολυτεχνείο. Τη νύχτα της σφαγής ήταν στα κάγκελα της σχολής. Για να γλυτώ-
σει, χώθηκε σε µια πολυκατοικία στη Στουρνάρα. Φίλοι του τον πήραν την επο-
µένη και τον έκρυψαν. Το κινηµατογραφικό συνεργείο του βρέθηκε στο Χαϊδάρι
και στο ΚΕΣΑ. Ο «Θίασος» γυρίστηκε µε απίθανα τεχνάσµατα ξεγελώντας τις
αρχές πως τάχα γυρίζει πολεµικό σίριαλ για την TV, µε αµείωτο µόχθο και αυτο-
θυσία σπάνια των ηθοποιών και του συνεργείου. Τα γυρίσµατα κράτη-
σαν ένα χρόνο. �
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Λιλιπούπολη
Το 1975 ο Μάνος Χατζιδάκις ανέλαβε τη διεύ-

θυνση του Τρίτου Προγράµµατος της Ελληνικής Ραδιο-
φωνίας. Ανάµεσα στα σχέδιά του ήταν η δηµιουργία µιας
παιδικής εκποµπής, τη δηµιουργία της οποίας ανέθεσε
στη προσωπική του φίλη Ρεγγίνα Καπετανάκη. Η τελευ-
ταία, µε τη βοήθεια της παιδοψυχολόγου Ελένης Βλάχου,
κατασκεύασαν ένα αρχικό πλάνο του κόσµου της «Λιλι-
πούπολης», τον οποίο οργάνωσαν και παρουσίασαν στον
Χατζιδάκι. Ο Χατζιδάκις ενθουσιάστηκε µε την ιδέα και
έδωσε την άδεια και την προστασία του στη νέα σειρά,
που ξεκίνησε να εκπέµπεται το 1976.

Η εκποµπή, η οποία ήταν καθηµερινή, ήταν µου-
σικά επενδυµένη µε τραγούδια ευρηµατικότατων στίχων.
Η Μαριανίνα Κριεζή ήταν η στιχουργός των τραγουδιών
και µια σειρά νέων καλλιτεχνών ∆ηµήτρης Μαραγκόπου-
λος, Λένα Πλάτωνος, Νίκος Κυπουργός και Νίκος Χρι-
στοδούλου συνέθεταν τις µουσικές, τα οποία
τραγουδούσαν οι Σπύρος Σακκάς, Σαβίνα Γιαννάτου,
Αντώνης Κοντογεωργίου και Νένα Βενετσάνου.

«H Λιλιπούπολη ξεκίνησε σαν µια εκποµπή για
να µαθαίνουν τα πολύ µικρά παιδιά τι είναι το κόκκινο
χρώµα, τι το πράσινο, τι είναι το κοντά, τι το µακριά, το
µικρό, το µεγάλο...», αναφέρει η Μαριανίνα Κριεζή. Αρ-
χικά η σειρά µπορούσε να χαρακτηριστεί σαν αποτυχία,
καθώς το σοβαρό κοινό του Τρίτου Προγράµµατος έκρινε
αυστηρά την προσπάθεια αυτή και η ακροαµατικότητα
ήταν χαµηλή. Η ίδια η δηµιουργός της θεωρούσε πως
έπρεπε να σταµατήσει. Η ιδέα αυτή έβρισκε αντίθετό τον
ίδιο τον Χατζιδάκι, ο οποίος θεωρούσε την σειρά αξιό-
λογη.

Εκείνη την περίοδο εισχώρησε στην συγγραφική
οµάδα της σειράς η Άννα Παναγιωτοπούλου, η οποία
προσέφερε έναν πιο θεατρικό λόγο στα κείµενα. Την πε-
ρίοδο εκείνη η εκποµπή αρχίζει να ανεβαίνει σε ακροα-
µατικότητα, ενώ το ακροατήριό της άρχισε να διευρύνεται
σε διάφορες ηλικιακές κατηγορίες. Ταυτόχρονα ο χαρα-
κτήρας της γινόταν περισσότερο πολιτικός. Η Μαριανίνα
Κριεζή αναφέρει χαρακτηριστικά πως «...άρχισαν οι
ήρωες να αποκτούν χαρακτήρα. Άρχισε να αλλάζει η θε-
µατολογία. Η "Λιλιπούπολη" πήρε πολιτική διάσταση, συ-
νέβαιναν γεγονότα, γίνονταν εκλογές όπως τις κάνουν οι
µεγάλοι». Μικρά και µεγάλα παιδιά λάτρεψαν τον κόσµο
της Λιλιπούπολης και τα καµώµατα των κατοίκων της. Η
Λιλιπούπολη ήταν µια "παιδική" (όχι όµως παιδιάστικη)
εκποµπή, καµωµένη "για παιδιά και έξυπνους µεγάλους",
η οποία λατρεύτηκε, αλλά και πολεµήθηκε, ίσως επειδή

ασκούσε κριτική χωρίς διακρίσεις σε πρόσωπα και θε-
σµούς.

Ανάµεσα στους ηθοποιούς που ακούγονταν στην
σειρά ήταν οι Βασίλης Μπουγιουκλάκης, Άννα Παναγιω-
τοπούλου, Σταµάτης Φασουλής, Λευτέρης Βογιατζής,
Σαπφώ Νοταρά, Λυδία Κονιόρδου, Αλέκα Παΐζη, Μίρκα
Παπακωνσταντίνου, Ράνια Οικονοµίδου, Πέπη Οικονο-
µοπούλου, Μίνα Αδαµάκη, Θόδωρος Μπογιατζής, Νίκος
Τσιλούνης, Σταύρος Μερµήγκης, Λάµπρος Τσάγκας και
Μίµης Χρυσοµάλλης.

Σύµφωνα µε τον ∆ηµήτρη Μαραγκόπουλο, «...Η
Λιλιπούπολη υπήρξε ένα πρόγραµµα τολµηρό και ανα-
τρεπτικό για την εποχή του σε όλα τα επίπεδα, απ' το πο-
λιτικό µέχρι το οικολογικό...».
Την περίοδο εκείνη, σύµφωνα
µε το σενάριο της σειράς, ο ∆υ-
στροπόπιγκας, ένας από τους
ήρωες της σειράς, αποφάσισε
να διεκδικήσει την εξουσία της
Λιλιπούπολης από τον δή-
µαρχό της Χαρχούδα. Η εξέλιξη
αυτή προκάλεσε πολιτικά προ-
βλήµατα. Ο Χαρχούδας συνδέ-
θηκε µε τη ∆εξιά Κυβέρνηση
ενώ ο ∆υστροπόπιγκας µε την
Αριστερά αντιπολίτευση. Τα
κόµµατα, κυρίως η τότε Κυβέρνηση, και µία µερίδα του
Τύπου άρχισαν να σχολιάζουν έντονα την σειρά, κατηγο-
ρώντας την ως κοµµουνιστική προπαγάνδα. Η αντίδραση
από τους Τσαλδάρη και Λαµπρία ήταν έντονη, ενώ ο Αβέ-
ρωφ είχε δηλώσει: «Ακούµε τη "Λιλιπούπολη" και νοµί-
ζουµε ότι ακούµε Ράδιο Μόσχα!». Ο Χατζιδάκις
προστάτευε τόσο οικονοµικά όσο και πολιτικά την εκπο-
µπή.

Η σειρά τελικά άντεξε µέχρι το 1980. Από τις εκ-
ποµπές 3 χρόνων διασώθηκαν µόνο 74. Στα τέλη της
ίδιας χρονιάς κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ο δίσκος µε
τα τραγούδια της. Ερµηνεύουν οι Σπύρος Σακκάς, Αντώ-
νης Κοντογεωργίου, Σαβίνα Γιαννάτου και Μαριέλλη Σφα-
κιανάκη. Οι συνθέσεις ανήκουν στους Λένα Πλάτωνος,
∆ηµήτρη Μαραγκόπουλο και Νίκο Κυπουργό, σε στίχους
Μαριανίνας Κριεζή συνοδευόµενες από τα µουσικά σύ-
νολα της ΕΡΤ.

Πηγή : βικιπαιδεία Ακούστε τα τραγούδια της Λι-
λιπούπολης και στο διαδίκτυο (http://www.stixoi.info).

Επιπλέον, οι νέοι που θέλουν να ξενιτευτούν για
να βρουν ένα καλύτερο µέλλον στο εξωτερικό, ας ακού-
σουν το «Αντίο Λιλιπούπολη» πρώτα και µετά ας το ξα-

νασκεφτούν…

Έξω από την Ελλάδα ο θρίαµβος γνωστός και µε το πέρασµα του χρόνου ήρθε η ανταµοιβή µε το Χρυσό Φοί-
νικα στο Φεστιβάλ Καννών. Για το «Θίασο» του χρωστούσαν το Χρυσό Βραβείο. Ένα φιλµ ποταµός! Ένα πο-
λυώροφο και πολυσήµαντο µνηµείο στην προδοµένη γενιά της Αντίστασης. Είναι η άποψη του λαού, της

βαθύτερης λαϊκής συνείδησης σε µια καίρια ιστορική περίοδο 1939 – 1952 όπως µπορεί να την συλλάβει και να την
εκφράσει ένας µεγάλος σύγχρονος ποιητής εικόνων.

Η ταινία δεν κάνει ιστορία, δεν αραδιάζει γεγονότα αλλά συνοψίζει, µεταπλάθει, συµπυκνώνει καταστάσεις
και στάσεις και αναπαριστά αφαιρετικά τα γεγονότα µε την βοήθεια θεατρικών αρχέτυπων, ιδιαζόντων µουσικών ση-
µείων, εικαστικά µοναδικών τοπίων και χώρων ιστορικά και κοινωνικά φορτισµένων. Έτσι ο «Θίασος» είναι ένα κινη-
µατογραφικό έπος λαϊκό, εθνικής οπτικής µε 30 θέµατα ηρωικά και πένθιµα, τρεις απελπισµένους µονολόγους και ένα
ποίηµα που λέει «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΗ, ΠΑΛΙ ΣΑΣ ΤΑΖΟΥΝ» ….

Μπαρµπής Βοζαλής

�
Αφιέρωµα



8η
«Ερωτόκριτος»

Το Αριστούργηµα της Κρητικής Λογοτεχνίας
Σε Σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού

Ο «Ερωτόκριτος», το
εµβληµατικό έργο της Κρητικής
λογοτεχνίας, διαχρονικό και επί-
καιρο, επιλέχθηκε ως το εναρ-
κτήριο έργο στο πλούσιο και
πολυδιάστατο πρόγραµµα του
θεάτρου Ακροπόλ για τη θεα-
τρική χρονιά 2011-12. Τον
«Ερωτόκριτο» έγραψε ο ποιητής
Βιτσέντζος Κορνάρος τα χρόνια
ανάµεσα στα 1626 και 1646. Για
τη χρονολογία της γέwησης και
του θανάτου του ποιητή, καθώς
και για τα άλλα γνωρίσµατα της

προσωπικότητας του, δεν υπάρχουν ακριβείς πληροφο-
ρίες.

Γνωρίζουµε µόνο όσα στοιχεία µας δίνει ο ίδιος
στον επίλογο του έργου του, το όνοµα του και τον τόπο
καταγωγής του, που ήταν η Σητεία της Κρήτης. Στους πο-
λυάριθµους στίχους του «Ερωτόκριτου» (πάνω από
10000 στίχους) εξιστορούνται οι φάσεις που πέρασε η
αγάπη δύο νέων του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας
µέχρι να καταλήξει στο γάµο τους. Το έπος του «Ερωτό-
κριτου» ήταν πολύ αγαπητό τον 17ο αιώνα και κυκλοφο-
ρούσε σε πολλά αντίγραφα, µάλιστα το 1713 τυπώθηκε
στη Βενετία. Παραµένει ιδιαίτερα δηµοφιλές µέχρι
σήµερα, έχει µελοποιηθεί και τραγουδιέται, ενώ έχει πα-
ρουσιαστεί και σε πολλές θεατρικές σκηνές.

Ως χώρος δράσης επιλέγεται η αρχαία Αθήνα, όχι
όµως όπως τη γνωρίζουµε από την ιστορία. Στον «Ερω-
τόκριτο» τα γεγονότα διαδραµατίζονται σε έναν κόσµο αό-
ριστο ιστορικά, συµβατικό και παραµυθένιο. Η Αρετούσα
είναι κόρη του βασιλιά Ηρακλή και ερωτεύεται τον Ερω-
τόκριτο. Όταν όµως ανακοινώνουν στον βασιλιά την επι-
θυµία τους να παντρευτούν, αυτός γίνεται έξαλλος µε το
θράσος του Ερωτόκριτου, γιατί τον θεωρεί πολύ κατώτερο

από την Αρετούσα, τον εξορίζει και αποφασίζει να την πα-
ντρέψει µε τον πρίγκιπα του Βυζαντίου. Στην άρνηση της
την κλείνει στην φυλακή. Ο Ερωτόκριτος προλαβαίνει
όµως πριν φύγει να αρραβωνιαστεί µε την Αρετούσα. Τότε
ο βασιλιάς των Βλάχων εισβάλλει στο βασίλειο του Ηρα-
κλή και έτσι ξεσπάει πόλεµος. Στην αποφασιστική µάχη ο
Ερωτόκριτος µεταµορφωµένος σε Σαρακηνό νικάει τους
εχθρούς και ο βασιλιάς από ευγνωµοσύνη τάζει το µισό
του βασίλειο στον άγνωστο σωτήρα του. Εκείνος αρνείται
και ζητά ως αντάλλαγµα να παντρευτεί την Αρετούσα. Ο
βασιλιάς δέχεται, αλλά εκείνη αρνείται ως τη στιγµή που
ο Ερωτόκριτος αποκαλύπτει την ταυτότητα του.

Έτσι το έργο έχει αίσιο τέλος και για άλλη µια
φορά θριαµβεύει η ακατανίκητη δύναµη της αγάπης και
της ανθρώπινης θέλησης. Παράλληλα ο ποιητής θίγει και
άλλα θέµατα, όπως την σκληρότητα και την αδιαλλαξία
της εξουσίας, τη σηµασία της φιλίας, τη δύναµη που είχαν
τα µαγικά ξόρκια και κυρίως τις εναλλαγές που υπάρχουν
στην ανθρώπινη ζωή.

Αυτό το µαγικό παραµύθι, το τόσο σκοτεινό και
φωτεινό ταυτόχρονα, θα ζωντανέψει στη σκηνή του θεά-
τρου Ακροπόλ µε µεγάλη επιτυχία ο σκηνοθέτης Στάθης
Λιβαθινός µε τη βοήθεια πολλών αξιόλογων συνεργατών
και ηθοποιών, όπως της Μαρίας Ναυπλιώτου, του ∆ηµή-
τρη Ήµελου και του Στέλιου Ιακωβίδη.

Μια «δυνατή» παράσταση που αξίζει να παρα-
κολουθήσουµε όλοι µας και σίγουρα µετά από αυτήν θα
φύγουµε πολύ διαφορετικοί.

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

Θέατρο

Καρναβάλι στον κινηµατογράφο
□ Η Επιχείρηση Κεραυνός (Thunderball, 1965) (πράκτορας 007, James Bond µε Sean Connery). Ένα από τα
σκηνικά είναι το καρναβαλικό φεστιβάλ Junkanoo στις νήσους Μπαχάµες.
□ Ο Ξένοιαστος Καβαλάρης (Easy Rider, 1969) (Peter Fonda, Dennis Hopper, Jack Nicholson). Τελικός προο-
ρισµός το Mardi Gras ή «Λιπαρή Τρίτη», η αµερικάνικη εκδοχή του καρναβαλιού, το ξεφά-
ντωµα πριν τη νηστεία της Σαρακοστής. Ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, δυστυχώς, για τους
µηχανόβιους µε τις chopper λόγω των παραισθησιογόνων.
□ Σε Τεντωµένο Σχοινί (Tightrope, 1984) (Clint Eastwood, ο ντετέκτιβ). Μία ταινία µε
φόντο το καρναβάλι στη Νέα Ορλεάνη, ένας κατά συρροή βιαστής – στραγγαλιστής, αντί-
θεση µεταξύ της καρναβαλικής Νέας Ορλεάνης και του υπόκοσµου, αποθήκη µε άρµατα
καρναβαλιού αλλά και πτώµατα και ο κλόουν που προσφέρει µπαλόνια στις κόρες του Clint
Eastwood φοράει τα ίδια παπούτσια µε τον δολοφόνο.
□ Για το «Γάµος αλά ελληνικά» δεν χρειάζεται να γράψουµε κάτι, την γνωρίζουν και
οι πέτρες τις χώρας µας …

cineparmenos
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Αγαπηµένο µου ηµερο-
λόγιο, ακούς ξαφνικά το κλικ.
Ένα βεγγαλικό σκάει µπρος
στα µάτια σου, η λάµψη του
εκτυφλωτική και το φως που
απλόχερα σε λούζει, νιώθεις
πως σε ξαναβαπτίζει, λυτρώ-
νοντάς σε από το αµάρτηµα
της σκέψης.

Λίγες στιγµές, ικανές να
διαρκέσουν στο διηνεκές.
Τολµάς να είσαι ειλικρινής,

άρα ενοχλητικός..…Αποφασίζεις εποµένως -χωρίς τύψεις-
να ξεγελάσεις τον καθένα, για να ψάξεις σιωπηλός, ανενό-
χλητος, µε το άδειο βλέµµα που επιβάλλει η περίσταση, το
βάλσαµο για µια πληγή που µόνος σου άνοιξες µετά από
χρόνια. Μακαρίζεις τις στιγµές που γίνανε µάθηµα. ∆εν κα-
κίζεις το δάσκαλο, αντιθέτως, λόγω µιας ανεξήγητης δύνα-
µης, καταλυτικά παρεµβατικής, τον ευχαριστείς ως
ανώτερος άνθρωπος που ποτέ δεν υπήρξες.

∆έχεσαι µε χαρά τη τιµωρία σου που άνοιξες το
κουτί της Πανδώρας, που έζησες την κατά Πλάτωνα αµαρ-
τία. Η Νέµεσις λυτρωτική, καθαγιάζει κάθε τι µιαρό µέσα
σε ορµητικό χείµαρρο. Βρίσκεις για λίγο ένα µικρό κοµµάτι
άδειο στο νου και το γεµίζεις µε τον αγαπηµένο σου πί-
νακα. Το άγγιγµα του Θεού. Βυθίζεσαι στην απόγνωση.
Πάντοτε, τόσο κοντά και συνάµα τόσο µακριά. Προαιώνια
ανώφελη προσπάθεια ενοποίησης µε το Θείο. Προσπαθείς
να τη διαχειριστείς σιωπώντας. Όµως η σιωπή σου πιο δυ-
νατή και από κραυγή απελπισίας. Η στιγµή ένοχη, σταµατά
το χρόνο και τον στέλνει σε άλλη διάσταση.

Οι σκέψεις σα ριπές ανέµου σε µαστιγώνουν, επι-
µένουν να σε κρατάνε βυθισµένο στην ανυπαρξία, που
παίρνει υπόσταση φτιάχνοντας µορφές απόκοσµες, που
δραπετεύουν από σύννεφα πληµµυρισµένα µε φως χειµε-

ρινής πανσέληνου. Κάτι τέτοιες νύχτες ντύνεσαι µικρός
πρίγκιπας. Κάνεις ευχές στα πεφταστέρια κι όταν δε βγαί-
νουν, πανικοβάλλεσαι και µαλώνεις µε την αγάπη. Έχεις
όµως ήδη προδώσει όσα από καιρό αποζητούσες να αι-
σθανθείς. Μπορεί τελικά να µην είσαι αστέρι, είσαι όµως
αξιόλογος άνθρωπος…

Μια συγκυρία σατανική, µια καρµική σύµπτωση
και αλλάζεις τη κυκλική πορεία των πραγµάτων, χαλάς την
ισορροπία του ασήµαντου σύµπαντος. Ξαφνικά, η µαύρη
τρύπα που σε ρουφά µεταµορφώνεται σε ζωοδότη ήλιο
που σε καλεί σε ένα χορό, µέρος µιας τελετουργίας µυστι-
κής, σχεδόν παγανιστικής… Ερωτεύεσαι το φως, µεθάς
καθώς η παλέτα των χρωµάτων ζωντανεύει το µουντό οµι-
χλώδες τοπίο.

Επαναλαµβάνεις στο µυαλό σου τις σκηνές της
ταινίας που παίχτηκε µπρος στα µάτια σου. Σκηνικά, ατά-
κες, βλέµµατα, µουσικές, ξανά και ξανά. Ρουφάς κάθε
σκηνή σε αργή κίνηση. Μάταια προσπαθείς να αναβάλλεις
το αναπόφευκτο. Όπως και να ‘χει, µαρτύριο δυσβάστα-
χτο. Ματαιωµένη αυλαία σε αδειανό θέατρο και οι κο-
µπάρσοι ενοχλητικοί. Το τέλος συνεχώς εµπλουτίζεται και
αλλάζει, σε απόλυτη αρµονία µε την κυκλοθυµία σου, να
ακυρώνει τη δήθεν αποφασιστικότητά σου…

Κρεµάς επιτέλους τη συµβιβασµένη σου ύπαρξη
στην αγχόνη και φιλιώνεσαι µε αυτόν που νόµιζες εχθρό.
Ανίερη συµµαχία για παραπλάνηση των επικίνδυνα άσχε-
των. Νιώθεις το αίµα σου ζεστό, ζωντανό και πρόθυµο. Πε-
ριµένεις, απαιτείς, ο συνοδοιπόρος να µην ξεχάσει, να µην
παραπλανηθεί, να µην αµφιβάλλει. Να τολµήσει ίσως, να
αφεθεί να τον οδηγήσεις χωρίς ενδοιασµούς. Ο κύκλος αν
δεν σπάσει, πάντα θα σε φέρνει στα ίδια και τα ίδια. Ποτέ
µη λες ποτέ…
Καληνύχτα και καλή χρονιά.

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

Κάποιες προτάσεις για µια Λάρισα
που δεν πρέπει να την αφήσουµε να γίνει «βάρβαρη»

□ Όλο το κέντρο ένας πεζόδροµος µε πρόσβαση µέχρι τα πάρκιγκ και δωρεάν χρήση µικρών λεωφορείων εντός
της πόλης

□ Φεστιβάλ Πηνειού ενεργό όλο το χρόνο

□ Φεστιβάλ κινηµατογράφου ενεργό όλο το χρόνο

□ Στοά πολιτισµού µε δωρεάν στέγη για κάθε πολιτιστικό σύλλογο

□ Οργανωµένο κάµπιγκ για ένα µήνα στις όχθες του Πηνειού ανοικτό σε επισκέπτες και δραστηριότητες

□ Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα σε όλους τους λαρισαίους πολίτες και δεδοµένη ιατροφαρµακευτική κάλυψη

□ Πολιτικές αναδιανοµής των κερδών των επιχειρήσεων (γενναίες χορηγίες) µε στόχο τη βιώσιµη πόλη και
ανάπτυξη

□ Ένα πανελλήνιο επιστηµονικό συνέδριο ετησίως (τουλάχιστον)

□ Παύση πληρωµών χρεών του ∆ήµου προς τις τράπεζες όταν έχουµε στο νοµό αρνητικό βαθµό ανάπτυξης

Θεόφιλος
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Αφιέρωµα

Γεννήθηκε το 1942 στη Θεσσαλονίκη . Ήταν το
πρώτο παιδί της οικογένειας, που απέκτησε ακόµη δύο
κόρες. Ο πατέρας του ήταν έµπορος και τους παρείχε µια
άνετη ζωή . Η διασκέδαση της οικογένειάς του ήταν το θέ-
ατρο , εξασφαλίζοντας σχεδόν πάντα την πρώτη θέση σε
όλες τις παραστάσεις της συµπρωτεύουσας είτε µικρές ,
είτε µεγάλες .

Σχολείο πήγαινε στο κολέγιο της
Θεσσαλονίκης . Την εποχή εκείνη τα
σχολεία δεν ήταν µεικτά , όπως σή-
µερα . Αγόρια και κορίτσια βρισκό-
ντουσαν µόνο στις εξωσχολικές
δραστηριότητες . Ο νεαρός Βασίλης
επέλεξε να ενταχθεί στην θεατρική
οµάδα , διότι εκεί υπήρχαν τα ωραιό-
τερα κορίτσια , όπως έχει ο ίδιος πει.

Εκεί υποδύθηκε τον πρώτο του ρόλο , τον Ιωσήφ , στη
Χριστουγεννιάτικη παράσταση . Στο τέλος της παράστα-
σης , η αποδοχή , το χειροκρότηµα και η µετέπειτα ανα-
γνωρισιµότητα στο σχολικό χώρο ήταν αρκετά για να
τρυπώσει µέσα του το µικρόβιο του ηθοποιού .

Η απόφαση να ασχοληθεί µε το χώρο του θεά-
τρου στεναχώρησε σε µεγάλο βαθµό τον πατέρα του. Για
το λόγο αυτό έδωσε εξετάσεις και πέρασε αγγλική φιλο-
λογία ,νοµική και οικονοµικές και πολιτικές επιστήµες . Μο-
ναδικός του σκοπός είναι να κάνει γνωστό πως δεν ήταν
κανένας τεµπέλης ή ανίκανος , αλλά πραγµατικά επιθυ-
µούσε να ακολουθήσει το επάγγελµα , που τόσο θα τον
καταξίωνε αργότερα .

Αφήνει λοιπόν το πανεπιστήµιο για να κατεβεί
στην Αθήνα και να ασχοληθεί επαγγελµατικά πλέον µε την
υποκριτική . Η πρώτη απόπειρα έγινε µε το Θέατρο Τέ-
χνης , όµως τον απέρριψε ο Κάρολος Κουν . Μάλιστα του
είπε να ξαναδώσει εξετάσεις , αλλά και πάλι η τελική του
απόφαση ήταν η ίδια . Σπούδασε τελικά στη σχολή υπο-
κριτικής του Πέλου Κατσέλη .

Έκανε την πρώτη του εµφά-
νιση στο θέατρο το 1965, στη Νέα
Ιωνία. Είχε την τύχη να συνεργαστεί
µε πολλούς µεγάλους καλλιτέχνες της
εποχής . Από την αρχή κιόλας της
σταδιοδροµίας του, έπαιξε µε την
Έλλη Λαµπέτη στο θέατρο . ∆ύο χρό-
νια αργότερα, ο Κάρολος Κουν τον καλεί στο Θέατρο Τέ-
χνης . Η είσοδό του στον κινηµατογράφο έγινε µε την
ταινία «Η θεία µου η χίπισσα» , µε τη Ρένα Βλαχοπούλου

Από το 1972 µπήκε η τηλεόραση στο πρόγραµµά
του , έπειτα νυχτερινά κέντρα και διαφηµίσεις τόσο στο
εσωτερικό , όσο και στο εξωτερικό .

Η µεγαλύτερη αγάπη του όµως ήταν και θα πα-
ρέµενε το Θέατρο . Σύζυγός του έγινε η πρόζα, που την
απατούσε καµιά φορά µε την επιθεώρηση. Με άλλα θεα-
τρικά είδη δεν ασχολήθηκε , διότι όπως έλεγε «στη ζωή
µου έκανα ότι µε ευχαριστούσε , έχοντας το πλεονέκτηµα
πως δεν είχα ποτέ πρόβληµα δουλειάς» και «θέλω να
είµαι µια γωνιά που θα προσφέρει χαρά, ευτυχία και δύ-
ναµη, µια ανάσα ζωής για τις επόµενες µέρες». Τα κατά-
φερε εξαιρετικά, µε όπλα την τροµερή επικοινωνία του µε
τον κόσµο και τον αµείωτο πόθο για την εργασία του

(έπαιξε τέσσερις παραστάσεις µε καθετήρα).
Η πραγµατική του σύζυγος Αλίκη Τσιβιλίκα, πτυ-

χιούχος νοµικής, άφησε το δικό της επάγγελµα για να
αφιερωθεί στην οικογένειά της. «Ο γιος µου Γιάννης και η
κόρη µου Έλλη δεν θα είχαν γίνει τόσο καλά παιδιά αν
δεν ήταν η γυναίκα µου» είχε πει ο ίδιος σε µια συνέντευξη
. Η αγάπη ήταν αµφίδροµη, για αυτό κι ήταν από τους ελά-
χιστους ανθρώπους του χώρου του µε τόσο πετυχηµένη
οικογενειακή ζωή, όπως άλλωστε µαρτυρούν τα 45 χρό-
νια γάµου.

Άνθρωπος καλλιεργηµένος και πάντα µε άποψη.
«Η δουλειά των ηθοποιών, των δηµοσιογράφων και κυ-
ρίως των πολιτικών είναι να παρεµβαίνουν. Να λένε τι είναι
σωστό κι ας πληγώνονται » λόγια του. « Όλα τα επαγ-
γέλµατα, όταν δεν γίνονται σωστά, έχουν κόστος. Εσείς
έχετε εφεύρει το επάγγελµα που δεν έχει κόστος » απευ-
θυνόµενος µε έντονο ύφος προς πολιτικούς σε εκποµπή
της τηλεόρασης .

Είχε ακόµη σκεφτεί τι θα έκανε, όταν θα αποσυ-
ρόταν. Ο χρόνος του θα γέµιζε µε φίλους, που πάντα
λόγω έλλειψης χρόνου δεν τους έβλεπε αρκετά. Ταξίδια
σε καµιά πενηνταριά πόλεις µε ιστορική σηµασία, αλλά και
διάβασµα βιβλίων που αγόραζε κατά καιρούς και τα έβαζε
σε ειδικό ράφι. ∆υστυχώς δεν µπόρεσε να τα υλοποιήσει
µιας και η καρδιά του τον πρόδωσε την Τετάρτη 29 Φε-
βρουαρίου 2012 σε ηλικία 70 ετών. Μέχρι την τελευταία
στιγµή έπαιζε στο θέατρο, στην παράσταση «Η Ζωή πο-
δήλατο» .
Συµµετείχε επίσης σε :
Κινηµατογράφος : «Η θεία µου
η χίπισσα (1970)» , «Ζητείται
επειγόντως γαµπρός (1971)» ,
«Ο κατεργάρης (1971)» , «Η
Ρένα είναι «οφ-σάιντ» (1972)» ,
«Ο µάγκας µε το τρίκυκλο
(1972)» , «Ο κύριος σταθµάρχης (1972)» , «Ψυχή και
σάρκα (1974)» , «Πάλι... τρέλλα πουλάς (1980)»
Τηλεόραση : «Το θέατρο της ∆ευτέρας (1970)» , «Αξιω-
µατικός υπηρεσίας (1972)» , «Εν τούτω Νίκα (1973)» ,
«Βίβα Κατερίνα (1973)» , «Ατσίδες (1976)» , «1000 χρό-
νια πριν (1977)» , «Βράδια επιθεώρησης (1984)» , «Χάι
Ροκ (έκτακτη εµφάνιση, 1992)» , «Μπέϊµπι Στάϊλ (2001)»
Θεατρικές παραστάσεις : «Πως να κλέψετε τους κλη-
ρονόµους σας», «Όχι τώρα αγαπούλα» , «Μεθυσµένα
κουφέτα» , «Κοίτα ποιος ήρθε!» , «Πόσα κεράκια έχει η
τούρτα;» , «Καληνύχτα και φρόνιµα» , «Πάω για δήµαρ-
χος» , «Χρήµατα φαντάσµατα» , «Ούτε γάτα ούτε ζηµιά»
, «Πυροτεχνήµατα στο τσεπάκι µου» , «Όλοι στο κόλπο»
, «Ό,τι πείτε υπουργέ µου» , «Τανγκό για πέντε» , «Και ο
Σηµίτης θέλει το Γερµανό του» , «Αθήνα 2000...µε τα τέσ-
σερα» , «Τρεις πάνω δύο κάτω» , «Σκάει νύφη...ΣΚΑΪ γα-
µπρός» , «Μποµπ και Μαίρη» , «Και µαζί και µόνος» .

Συνήθως έκλεινε τις συνεντεύξεις του µε τα εξής
λόγια : «Ευχαριστώ τον κόσµο για όσα µου έχει δώσει »
και µας παρότρυνε µε τον δικό του µοναδικό τρόπο «
Βάλτε το θέατρο στη διασκέδασή σας. Το γέλιο κάνει
καλό. Όπως καταλάβατε είναι θέµα υγείας »

Πάλλας Νικόλαος

Βασίλης Τσιβιλίκας
Ένας ηθοποιός αφιερωµένος στην κωµωδία .



η11η

Σκέψεις

Κρίσης απότοκος
Πολύς λόγος γίνεται τελευταία για την κρίση και

τις συνέπειές της στην καθηµερινότητά µας. Εγώ θα
ασχοληθώ µε µία άλλη κρίση, την πολιτιστική, για την
οποία δε γίνεται καθόλου λόγος.

Έχει ειπωθεί ότι η Ρωµαϊκή αυτοκρατορία έπεσε
λόγω της έκλυσης των ηθών. Λάθος, βεβαίως, διότι είναι
γνωστό ότι µια αυτοκρατορία πεθαίνει όταν δεν παράγει
πλούτο. Μόλα ταύτα, η Ελλάδα, καίτοι δεν είναι αυτοκρα-
τορία, πλούτο παράγει γι’ αυτό και δεν πεθαίνει άλλωστε.
Είναι, όµως, γεγονός πως η πολιτιστική κρίση έχει χτυ-
πήσει προ πολλού την πόρτα µας. Η διαφθορά που διέ-
πει το δηµόσιο βίο είναι απότοκος της πολιτιστικής κρίσης.
Η έλλειψη παιδείας, επίσης. Η καταστροφή δηµοσίων
χώρων, το ίδιο. Παραδείγµατα µπορούµε ν’ αναφέρουµε
άπειρα. Όλα, όµως, έχουν το ίδιο γενεσιουργό αίτιο, το έλ-
λειµµα πολιτισµού.

Ο πολιτισµός δεν είναι κάτι το αόριστο, ούτε κάτι
το οποίο απευθύνεται σε λίγους, τους πιο «κουλτουριά-
ρηδες», τρόπον τινά, αν µπορούµε να τους ονοµάσουµε
έτσι. Ο πολιτισµός απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Αυτή είναι
η απάντηση στο ρητορικό ερώτηµα: «η τέχνη για την
τέχνη ή η τέχνη για τον άνθρωπο»; Κοινωνίες που είχανε
οικονοµική άνθηση χωρίς την ανάλογη πολιτισµική δεν
προχώρησαν. Προσωπικώς, είµαι θιασώτης του λαϊκού
πολιτισµού. Οι πιο εξειδικευµένες µορφές πολιτισµού οι

οποίες απαιτούν ειδικές γνώσεις και ως εκ τούτου απευ-
θύνονται στους ολίγους δε µ’ αγγίζουν. Όλες οι καλλιτε-
χνικές τεχνοτροπίες και ρεύµατα που είναι ευρέως
αποδεκτά, εξ αρχής απευθύνθηκαν στους πολλούς.

Ο πολιτισµός καλλιεργεί και εξυψώνει τον άν-
θρωπο, του δείχνει το δρόµο της άνθησης και της ανά-
πτυξης σε όλα τα επίπεδα, δοµείται όµως εξ απαλών
ονύχων, ανεβαίνοντας ένα-ένα τα επίπεδα για να µπο-
ρούµε να κάνουµε κτήµα µας και τις πιο εξειδικευµένες
φόρµουλες και τάσεις. «Όταν χτίζεις ένα σχολείο γκρεµί-
ζεις µια φυλακή» έλεγε ο Κοραής. Εγώ θα προσέθετα σή-
µερα, τηρουµένων των αναλογιών πάντα, ότι: « όπου
χτίζεις ένα θέατρο», εν προκειµένου δηµοτικό στα τα της
πόλης µας, «βγάζεις από την πρίζα τις συσκευές τηλεό-
ρασης της ευρύτερης περιοχής». Το ερώτηµα, όµως, δεν
είναι αν θέλεις να χτίσεις ένα θέατρο αλλά αν θέλεις να
βγάλεις από την πρίζα τις τηλεοράσεις και να τους χαλά-
σεις τον ύπνο και την αποχαύνωση.

Εν κατακλείδει, για να ξεπεράσουµε την κρίση
πρέπει να δώσουµε έµφαση στην ανάπτυξη. Η οικονο-
µική ανάπτυξη, όµως, προϋποθέτει την πολιτιστική ανά-
πτυξη. Όλα τ’ άλλα είναι ηµίµετρα.

∆ιάτοRος

Ο Αγγελόπουλος µπορεί να µην είχε ξεκαθαρίσει την πολιτική του άποψη ή πρόταση (αν κανείς λάβει υπόψη τις
τελευταίες του συνεντεύξεις) αλλά βοήθησε πολλούς συντρόφους να διαµορφώσουν άποψη για την πορεία αυτού του
τόπου σε ένα δρόµο προόδου.

Όταν για παράδειγµα έβαζε έναν νέο µε µια κόκκινη σηµαία µετά από πορεία να κοιµάται σε µια θέση λεωφο-
ρείου απέναντι από έναν µετανάστη µε χίλια δυο προβλήµατα, κατάφερε να στρέψει πολλούς νέους σε οργανώσεις αντι-
ρατσιστικές ή και κοινωνικής αλληλεγγύης άµεσης δράσης. Καλός, έλεγε, ο πολιτικός και ιδεολογικός προσανατολισµός
αλλά χρειάζεται και να υπάρχουν λύσεις σε προβλήµατα σήµερα και όχι αύριο!

Και τα δύο χρειάζονται µε µέτρο και οργάνωση. Το ένα δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάει το άλλο. Αν κάνει κανείς µόνο
το ένα θα αποκτήσει ιδεολογικές παρωπίδες, ενώ αν κάνει µόνο το άλλο θα ξυπνήσει ένα πρωί µετά από χρόνια και θα
καταλάβει ότι τα προβλήµατα φυτρώνουν σαν λερναία ύδρα και επιβάλλονται χτυπήµατα στη ρίζα τους. Κι όλα αυτά
µε ένα συµβολικό κινηµατογραφικό πλάνο!

Τέτοιου τύπου συζητήσεις γίνονταν κάποτε µετά από ταινίες του Αγγελόπουλου στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλο-
νίκης όπου στις προβολές γινόταν το αδιαχώρητο (τουλάχιστον στην αρχή των προβολών του Αγγελόπουλου). Σε αυτές
τις προβολές άλλοι πήγαιναν για ψυχαγωγία, κάποιοι γιατί ήταν τσάµπα, κάποιοι για ιδεολογικούς λόγους, κάποιοι για
καλλιτεχνικούς, κάποιοι απλά για γκόµενες, κάποιοι για όλα αυτά κι άλλα τόσα… Σηµασία έχει ότι καµιά πενηνταριά
άτοµα στο τέλος συζητούσαν και ανέλυαν θέµατα των ταινιών (θυµάµαι ήταν 1998 µε 99 µε το κουτάκι της µπύρας να
κάνει 100 δραχµές στο αµφιθέατρο).

Καλύτερα αντιφασιστικά µαθήµατα για την ελληνική κοινωνία µέσα από τις ταινίες του Αγγελόπουλου, νοµίζω δεν
υπάρχουν. Για αυτό ο Αγγελόπουλος είναι πιο επίκαιρος από ποτέ. Τώρα που οι καλοντυµένοι τραπεζίτες θέλουν να µας
πείσουν ότι το σύστηµά τους δεν είναι µια καρναβαλίστικη «χούντα» αλλά µια αναγκαία «δηµοκρατική» διεργασία πρέ-
πει να απαντήσουµε ενισχύοντας το αντιφασιστικό κίνηµα.

Μην ξεχνάµε ότι τα υπερσυντηρητικά και ακροδεξιά αισθήµατα στα µυαλά των πολιτών ξυπνούν µε την πείνα
και την δυστυχία, εκτός αν προλάβουν να κατανοήσουν ότι η δεξιά ή ακροδεξιά πολιτική παίζει τον ίδιο ρόλο στο σύστηµα
µε αυτό της κεντροδεξιάς, απλά µε πιο σκληρό και απάνθρωπο τρόπο.

Θεόφιλος

Ο Αγγελόπουλος επίκαιρος όσο ποτέ



Αν νοµίζει η νεολαία ότι θα
ενοχλήσει το Σύστηµα που τους µε-
ταβάλλει σε δούλους µε κινήσεις
όπως οι Πειρατές ή οι ΚΟΤΕΣ και
όχι µε καταλήψεις, απεργίες, σύ-
γκρουση στους χώρους δουλειάς,
τότε η ελπίδα για ανατροπή έχει
χαθεί…

Θεόφιλος

Αυτό που δεν ξέρουν όποιοι θα
ψηφίσουν για µια δεξιά συγκυβέρνηση
είναι ότι έτσι κι αλλιώς θα είµαστε εντός
ευρώ µόνο για την αποπληρωµή του εξω-
τερικού χρέους, ενώ για τα εσωτερικά θα
έχουµε ή άλλο νόµισµα ή 300ευρώ για δη-
µοσίους και εθελοντισµό για ένα πιάτο φα-
γητό για ιδιωτικούς και ελεύθερους
επαγγελµατίες. Τουλάχιστον ας προετοι-
µάζονται. Τη λύση στο πρόβληµα την
έχουµε πει…

Θεόφιλος

Η κοπή πίτας του cineπαρµένου για το
2012 έγινε το χιονισµένο Σάββατο βράδυ της πόλης
µας σε κλειστό κύκλο (30 άτοµα) στον Χορίαµβο µε τον
Μπαρµπή να δίνει … τα ρέστα του µε ποίηση, οµιλία,
χορό…

Θεόφιλος

Όταν
κάνει ζέστη θέλουµε κρύο. Όταν

κάνει κρύο θέλουµε ζέστη. Τελικά, ο Έλ-
ληνας θέλει θερµοκρασία 25 βαθµούς, υγρασία
50% και ταχύτητα ανέµου 3 µποφόρ. Με οτι-

δήποτε άλλο γκρινιάζει.
∆ιάτοRοςΟύτε

η Χού-
ντα δεν

τόλµησε να παύ-
σει τις εκλεγµένες πρυτανικές αρχές ! Η κυρία

∆ιαµαντοπούλου προφανώς θέλει όλη την φοιτητική κοινό-
τητα στο πόδι όταν δεν θα είναι στο υπουργείο. Πολλούς
έκαψε το µνηµόνιο αλλά αυτή κάηκε µόνη της από την πο-
λιτική της ανικανότητα. Αλλά ως “υπάλληλος” ξένων επεν-

δυτών κάπου θα βρει να διδάξει στο εξωτερικό.
Θεόφιλος

«Η ζωή αλλάζει δίχως να κοιτάζει τη δικιά σου µελαγχολία κι έρ-
χεται η στιγµή για ν’ αποφασίσεις µε ποιους θα πας και ποιους θα

αφήσεις» (από το «οι παλιοί µας φίλοι» του Σαββόπουλου)….
Μ. Σίµος

Η
«αγαπητή» υπουργός παι-

δείας καλύτερα να κοιτάξει το ήθος του
υπουργείου της και όχι το ήθος των µαθη-

τών στην παρέλαση των Ιωαννίνων. Σε ένα δη-
µοκρατικό καθεστώς η ελευθερία λόγου

είναι θεµελιώδες δικαίωµα.
elessar

Προφανώς και δεν θα είναι,
ελπίζω όµως το 2012 να το αντιµετω-
πίσουµε σαν να ήτανε η τελευταία
µας χρονιά…

Μ. Σίµος

Στην
ταινία «Υπάρχει και φιλό-

τιµο» του 1965 µε την ατάκα « φά-
γανε, φάγανε, φάγανε…» η µούντζα
έπεφτε σύννεφο. Εν έτει 2012 συµβαίνουν

ακριβώς τα ίδια. Τελικά, όντως η ιστο-
ρία επαναλαµβάνεται.

∆ιάτοRος

Είναι
στην ευχέρεια του εργο-

δότη αν θα µειώσει τους µισθούς
ή όχι στον ιδιωτικό τοµέα. Χα χα χα ,
καλό! , το άλλο µε τον τοτο το ξέ-

ρεις;
elessar

Η έξοδος από την κρίση
είναι τόσο µακρινή και δύσκολή
όσο δύσκολή είναι και η πιθανό-
τητα να ενωθεί η αριστερά για το
καλό της χώρας.

elessar

Συγ-
χαρητήρια στον κ.

Τσιάνο που έβαλε γενική τιµή
εισιτηρίου 10 ευρώ στο Θεσσαλικό.
Περιµένουµε ανάλογες κινήσεις και

από τις άλλες θεατρικές σκηνές
της πόλης µας.

∆ιάτοRος


