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Το μεγάλο μας τσίρκο
σελ. 8

“insert coin to continue”
σελ. 10

Γιάννης Φέρμης ή Κάγκας
σελ. 4

Ο Μολιέρος, ο Τσιάνος και το θερινός μας θέστρο
σελ. 7

“Μισός Αιώνας Rolling Stones”
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Σημεία διανομής του "Cineπαρμένος"

HOBO, Παλαιστίνης & Λέσβου                                           Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
ΑΖΥΜΟ, Φρίξου 3                                                               Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΛΟΜΠΑΡ, Δευκαλίωνος 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 :
Total Recall

Σκηνοθεσία: Len Wiseman 
Πρωταγωνιστές: Colin Farrell, Bokeem Woodbine, Bryan Cranston, Kate Beckinsale 

O Colin Farrell's επιστρέφει μετά από αρκετό καιρό έστω και στο remake της  cult αρχικής ταινίας του 1990 σε
σκηνοθεσία Paul Verhoeven και πρωταγωνιστή τον μοναδικό Arnold Schwarzenegger. Αν και το remake δεν έχει τίποτα το
καινούριο να προσθέσει και πιθανόν να αφήσει αδιάφορους πολλούς σινεφίλ, το πολλά υποσχόμενο κάστ δίνει μία άλλη
νότα στην όλη δημιουργία.

Craigslist Joe 
Σκηνοθεσία: Joseph Garner 
Πρωταγωνιστές: Kristos Andrews, Joseph Garner, Gina Keatley, 357 Magnumm 

Σε μια παραγωγή του Zach Galifianakis ο Kristos Andrews σε αυτό το ντοκυματέρ, προσπαθεί να επιβιώσει στις
μεγαλούπολεις της Αμερικής αποκλειστικά και μόνο μέσα από τις ευκαιρίες για δουλειά που προσφέρει μια πολύ γνωστή
ιστοσελίδα, η Craigslist. Ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να αποδείξει ότι η αμερικανική κοινωνία δεν έχει χάσει ακόμη την
αλληλεγγύη της και την ανθρωπιά της.

The Bourne Legacy 
Σκηνοθεσία: Tony Gilroy 
Πρωταγωνιστές: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Scott Glenn 

Ο Jeremy Renner, ο νέος action hero του Hollywood, στη συνέχεια της τριλογίας του Jason Bourne. Βασισμένο σε
μυθιστόρημα του Robert Ludlum's ο Renner θα προσπαθήσει επάξια να γίνει καλύτερος από τον Damon και να επιβιώσει,
όταν όλοι θέλουν να τον δουν νεκρό.

Dredd 3D 
Σκηνοθεσία: Pete Travis 
Πρωταγωνιστές: Karl Urban, Olivia Thirlby, Lena Headey, Rachel Wood 

Ο δικαστής Dredd επιστρέφει. Μετά την αποτυχημένη ταινία με πρωταγωνιστή τον Stalone, που θύμιζε περισσότερο
καρικατούρα του ομωνύμου κόμιξ, ο Karl Urban υποδύεται επάξια τον αδίστακτό Dredd στο κυνήγι ενός εμπόρου ναρκωτικών.
Ας ελπίσουμε πως η νέα ταινία θα αντιγράψει αρκετά καλά τον σκοτεινό κόσμο της Μεγαλούπολης Ένα.

Trouble with the Curve 
Σκηνοθεσία: Robert Lorenz 
Πρωταγωνιστές: Clint Eastwood, Amy Adams, John Goodman, Justin Timberlake 

Ένας βετεράνος του baseball ταξιδεύει με την κόρη του και αναζητά για τελευταία φορά νέα ταλέντα. Η σκηνοθεσία
του Robert Lorenz και η παρουσία του John Goodman αποτελούν εγγύηση για μια αρκετά καλή ταινία.
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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, Διάτο®ος, Τζαμπούρα Χαρούλα

Τα άρθρα του τεύχος εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων του και με κανένα τρόπο την επίσημη άποψη του εντύπου «Cineparmenos».

Νέα

35ο  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ
Σε δελτίο τύπου αναφέρεται ….

Ο αριθμός των ταινιών που υποβλήθηκαν φέτος στο Φεστιβάλ - 209 συνολικά - ξεπέρασε κάθε προηγούμενο
όχι μόνο σε αριθμό αλλά και σε μέση διάρκεια.  Όπως διαπίστωσαν τα μέλη της Προ-
κριματικής Επιτροπής, η ποσοτική αυτή έκρηξη συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα  αισιό-
δοξα ποιοτικά χαρακτηριστικά αφού, τόσο από αισθητική όσο και από
κατασκευαστική άποψη, το επίπεδο ενός μεγάλου αριθμού οπτικοακουστικών έργων
αποδείχτηκε πολύ ικανοποιητικό. 

Το ελπιδοφόρο αυτό φαινόμενο ωστόσο, δεδομένης και της πεπερασμένης
διάρκειας του   φεστιβάλ, δυσκόλεψε ιδιαίτερα τη διαδικασία της πρόκρισης, η οποία
υπήρξε μακρόχρονη και επίπονη σε μια προσπάθεια, με τρόπο δίκαιο και αποτελε-
σματικό, να περιληφθούν στο Διαγωνιστικό Τμήμα όσο το δυνατόν περισσότερες
από τις αξιόλογες ταινίες που υποβλήθηκαν. Χάρη και στη συμβολή του Διευθυντή
του Φεστιβάλ, ο οποίος δέχθηκε να ξεπεραστούν τα προβλεπόμενα όρια και να αυξηθεί κατά πολύ ο αριθμός των προ-
γραμμάτων προβολής, έγινε δυνατή η ένταξη στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ 85 συνολικά ταινιών που αποτε-
λούν συμμετοχή-ρεκόρ για τα δεδομένα του θεσμού.

Η Προκριματική Επιτροπή, ολοκληρώνοντας το έργο της, εκφράζει την ευχή το φετινό φαινόμενο της ισορρο-
πημένης ποσοτικής και ποιοτικής παραγωγής ταινιών μικρού μήκους στη χώρα μας να συνεχιστεί και να παγιωθεί, εύ-
χεται σε όλους τους νέους δημιουργούς που δήλωσαν συμμετοχή στη φετινή διοργάνωση καλή επιτυχία και καλή
συνέχεια στο έργο τους και, τέλος, εκτιμώντας τις προσπάθειες πολλών σκηνοθετών σπουδαστικών ταινιών που δεν
προκρίθηκαν στο Διαγωνιστικό Τμήμα, τους παροτρύνει να προβάλλουν την αξιόλογη δουλειά τους στο πλαίσιο του
ανοιχτού «Σπουδαστικού Πανοράματος» του Φεστιβάλ της Δράμας.

http://www.dramafilmfestival.gr

"The Designer"
Το «The Designer» μια ταινία του Γιώργου Παπανικολάου σε μουσική Νίκου

Σαλωνίτη γυρίστηκε στην Άρτα και με σχεδόν μηδενικά έξοδα αποτελεί ένα πολύ καλό πα-
ράδειγμα πως το πάθος και η διάθεση πολλές φορές είναι αρκετά για την δημιουργία αξιό-
λογων ταινιών.

Το trailer της ταινίας είναι γυρισμένο στα αγγλικά και μπορείτε να το δείτε στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση «http://www.tlife.gr/Article/news-thedesigner/0-9-35613.html»

H υπόθεση της ταινίας:
Ο Νίκος, ένας διάσημος σχεδιαστής αυτοκινήτων, μετακομίζει με την γυναίκα

του στην πόλη όπου μεγάλωσε. Εκεί θα συναντήσουν τον παιδικό του φίλο. Σύντομα θα ανα-
καλύψουν ότι η πόλη έχει ένα σοβαρό πρόβλημα με μία συμμορία που διοργανώνει παρά-
νομους αγώνες αυτοκινήτων. Η τραγωδία χτυπά το ζευγάρι όταν η γυναίκα του Νίκου πέφτει
θύμα τροχαίου από την συμμορία. Λίγο αργότερα πέφτει σε κώμα. Ο Νίκος τώρα, με την βοή-
θεια του φίλου του, θα προσπαθήσει να εκδικηθεί για τον χαμό της γυναίκας του όμως πολ-

λές εκπλήξεις περιμένουν να αποκαλυφθούν.
cineparmenos



4η

Γιάννης Χαρούλης
Ο Γιάννης Χαρούλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο χωριό Έξω

Λακώνια του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη. Πρώτος του δάσκαλος στη
μουσική στάθηκε ο πατέρας του, άνθρωπος με καλλιτεχνικό μεράκι και
ο ίδιος καθώς συγκεντρώνει τις ιδιότητες του γλύπτη, του ζωγράφου, του
λυράρη. Σε ηλικία οχτώ ετών ο μικρός Γιάννης ανακαλύπτει τη μαγεία
της μουσικής ενώ εξασκείται στο μαντολίνο τις μοναχικές ώρες που φυ-
λάει τα πρόβατα του πατέρα του. 

Λίγο αργότερα γνωρίζει και ερωτεύεται τον ήχο του λαούτου που
έμελλε να γίνει πιστός σύντροφος στη μετέπειτα μουσική του πορεία και
στο όνειρο. Σε ηλικία 15 ετών παίζει επαγγελματικά σε πανηγύρια στην Κρήτη όπου ξεχωρίζει όχι στο χορευτικό αλλά
στο ακουστικό μέρος. Ψάλτης στην εκκλησία του χωριού του εκστασιάζεται στο άκουσμα των βυζαντινών ύμνων αν και
μερικές φορές, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, δεν κατανοούσε το περιεχόμενό τους. 

Το καλοκαίρι του 2001 γνωρίζει στον Άγιο Νικόλαο τον άνθρωπο που θα άνοιγε το δρόμο που οδηγούσε στο θαυ-
μαστό κόσμο της μουσικής, το Χρήστο Θηβαίο. Ένα χρόνο αργότερα ο Χρήστος Θηβαίος καλεί το “μικρό του αδελφό”
να συμμετάσχει σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβηττό προς τιμήν του Νίκου Ξυλούρη παραχωρώντας του τα δύο από
τα τρία τραγούδια που επρόκειτο να ερμηνεύσει. 

Ο νεαρός καλεσμένος με την ώριμη όμως φωνή και τη συγκινητική ερμηνεία γνωρίζει την αποθέωση του κοι-
νού και δεν διστάζει να ξεσπάσει ακόμα και σε κλάματα.

Το ταξίδι του νεαρού Γιάννη προς την επιτυχία έχει ξεκινήσει.                                       http://www.mygreek.fm

Δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλες πόλεις αλλά εμείς
εδώ στην Λάρισα έχουμε το ελάττωμα να μην τιμάμε τους
δικούς μας ανθρώπους της τέχνης παρόλο ότι στην

Αθήνα διέπρεψε στο Θέατρο, τον
κινηματογράφο και έγινε ένας
πρωταγωνιστής αξιόλογος. Τώρα
πια δεν είναι κοντά μας για να
διαβάσει αυτά που του γράφω.
Έφυγε από αυτήν την ζωή το
1999 σε ηλικία 78 χρονών εδώ
στην πόλη του, τη Λάρισα, όπου
μεγάλωσε και έβγαλε το Γυμνάσιο
Λάρισας. Τότε, στον καιρό του,
υπήρχε μόνο ένα Γυμνάσιο στην

Λάρισα και μάλιστα στεγαζόταν σε ένα παλιό διώροφο
oίκημα πίσω από την Εθνική τράπεζα της Λάρισας, στην
κεντρική μας πλατεία, με Γυμνασιάρχη τον αείμνηστο Κα-
ραπατέα. Η οικογένεια του, παραδοσιακοί  χασάπηδες
της Νέας Αγοράς της Λάρισας, δεν ήθελαν με κανένα
τρόπο να γίνει θεατρίνος μέχρι που τον απειλούσαν ότι
θα τον σφάξουν. 

Γι’ αυτό και ο νεαρός τότε Γιάννης το σκάει και
πάει στην Αθήνα. Για να χάσουν τα ίχνη του οι δικοί του,
αλλάζει το όνομα του και από Κάγκας γίνεται Φέρμης.
Πάει στο εθνικό θέατρο για να δώσει εξετάσεις  εισαγωγι-
κές και τον κόβουν για την Λαρισαϊκή προφορά του. Ευ-
τυχώς όμως που βρέθηκε η γνωστή μας ηθοποιός
Σπεράντζα Βρανά πού είχε κάνει στη κατοχή στην Λάρισα
με τον θίασo Μυλωνά Τσακωνα. Αυτή τον στρώνει ένα
μήνα μέσα στο σπίτι της και τον βγάζει πια ξεφτέρι με
προφορά σαν νεαρός Αλέξης Μινωτής. Φυσικά, πέρασε
στο Εθνικό θέατρο και όχι μόνο πέρασε, αλλά έγινε και
ένας αριστούχος ηθοποιός. Μια από τις πρώτες του δου-
λειές ήταν με τον θίασο που είχε ή Φωφώ Λουκά μετά από
την απελευθέρωση από την κατοχή στο σπίτι του στρα-
τιώτη στην οδό Κοραή στην Αθήνα που και εγώ σαν φοι-
τητής περνούσα και έβλεπα με τους φαντάρους

παραστάσεις και φυσικά τον μικροκαμωμένο Γιάννη
Φέρμη που μας έκανε να ξελιγωνόμαστε στα γέλια. Εκεί
έμαθα ότι είναι Λαρισαίος πήγα συστήθηκα και μου λέει
ότι από δω και πέρα δεν θα έχεις πρόβλημα εισόδου, θα
λες ότι είσαι ο ξαδελφός μου. 

Έτσι πέρασαν τα χρόνια, ο Γιάννης ανέβαινε
επαγγελματικά και έλαβε μέρος σε πολλές Ελληνικές ται-
νίες αρχής γινομένης με την ταινία "Της νύχτας τα καμώ-
ματα" με τον διάσημο Βασίλη Αυλωνίτη. Στην συνέχεια
ήρθε η ταινία "Σουσουράδα" με τον Κούλη Στόλιγκα και
τον Νίκο Σταυρίδη που έγινε τρόπον τινά ο προστάτης του
γιατί ο Φέρμης μικροσκοπικός όπως ήταν δεν τον δέχο-
νταν οι θιασάρχες. Ο Σταυρίδης, όμως, τον βοήθησε αφά-
νταστα γιατί είχε την
ικανότητα να οσφραίνεται τα
ταλέντα και ο Φερμης ήταν
ταλεντάρα μόνο που όμως
το ταλέντο του δεν χρησιμο-
ποιήθηκε όπως έπρεπε. Βέ-
βαια καθιερώθηκε στο
θέατρο δούλεψε χρόνια στο
ΑΚΡΟΠΟΛ του Β. Μπουρνέλη όπου πήγαινα σαν φοιτη-
τής και έβλεπα όλες τις επιθεωρήσεις … τζάμπα, λέγο-
ντας πότε ξάδερφος και πότε αδερφός του Γιάννη Φέρμη
μια που η οικογένεια του δεν ήθελε να τον ξέρει και οι θε-
ατρικοί παράγοντες δεν ξέρανε κανέναν συγγενή του
παρά μονό εμένα, μάλιστα με είχε συστήσει και στην
πρωταγωνίστρια τότε Σπεράντζα Βρανά που για να την
πλησιάσεις  έπρεπε να είχες….. μέσον. Έτσι, άφησε την
σφραγίδα του στον Ελληνικό κινηματογράφο και θέατρο ο
Γιάννης και εδώ στην Λάρισα τον τιμήσαμε ένα χρόνο
προτού πεθάνει με το Μεσογειακό φεστιβάλ που δώσαμε
τιμητική πλακέτα για την προσφορά του. 'Ήταν όμως τόσο
άδυνατος από την αρρώστια  που με το ζόρι στεκόταν  στα
πόδια του. 

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟ2ΑΛΗΣ 

Γιάννης Φέρμης ή Κάγκας
Σινεμ

ά
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ΦεστιβάλΔιεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτρας
14ο Διεθνές Πανόραμα

30/09 - 6/10/2012
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάτρας σηκώνει φέτος αυλαία για 14η φορά, σε μια χρονική συγκυρία

ιδιαίτερα κρίσιμη και φορτισμένη πολιτικά αλλά και οικονομικά.
Οι προηγούμενες διοργανώσεις απέδειξαν ότι το Φεστιβάλ είναι ένας φορέας

πολιτισμού που προβάλλει το καινούργιο ενώ ταυτόχρονα αναζητά τον διάλογο με τον
θεατή. Επεκτείνοντας τις δραστηριότητές του τα τελευταία χρόνια, πέρα από την κινη-
ματογραφική δημιουργία, σε πεδία όπως το θέατρο, η φωτογραφία, το κόμικς αγκά-
λιασε περισσότερους δημιουργούς και άγγιξε περισσότερους θεατές και δέκτες
πολιτισμού.

Σε περιόδους κοινωνικής και οικονομικής κρίσης η ανάγκη σύνδεσης πολιτι-
σμού και κοινωνίας γίνεται επιτακτικότερη. Η ενασχόληση με τον πολιτισμό δεν αποτε-
λεί πολυτέλεια αλλά μπορεί να παρέχει διέξοδο στην κοινωνική κατήφεια και
εσωστρέφεια. Πιστό, συνεπώς, σε αυτή την φιλοσοφία το Φεστιβάλ καλωσορίζει τις δη-
μιουργίες που αναδεικνύουν τον προβληματισμό, την αγωνία αλλά και τις αντοχές και
την αγωνιστικότητα του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου. Φιλοδοξεί να ενεργοποιή-
σει περισσότερους θεατές σε συμμετοχή και διάλογο και να διατηρήσει τον διεθνή του
χαρακτήρα αναδεικνύοντας την ύπαρξη κοινών προβληματισμών σε ανθρώπους δια-
φορετικών διαδρομών και καταβολών.

Ελπίζοντας πως το φθινόπωρο θα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και ως χώρα,
θα πραγματοποιήσουμε το φεστιβάλ μας "...γιατί εκτός από ψωμί θέλουμε και τριαντάφυλλα..."

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μήπως έχουμε φτάσει στον
βυθό της ύπαρξης μας;
Το 1902 ο Μαξίμ Γκόρτι γράφει ένα θεατρικό έργο

με τίτλο «Στον βυθό». Ένα άγνωστο σχετικά έργο στο
εύρη κοινό και ελάχιστα «παιγμένο», στην εποχή μας,

όμως επίκαιρο όσο ποτέ.
Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι το

συγκεκριμένο έργο το έγραψε ο
Μαξίμ Γκόρκι. Το βιογραφικό του το
δείχνει ξεκάθαρα. Γεννήθηκε το 1868
στην Ρωσία και το πραγματικό του
όνομα ήταν Αλεξέι Μαξίμοβιτς Πέ-
τσκοφ. Ορφανός από 11 χρονών,
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το
σχολείο και να εργαστεί σκληρά σε
διάφορα επαγγέλματα γνωρίζοντας
από κοντά την αθλιότητα, την ανέ-

χεια και τον κατατρεγμό. Στις περιπλανήσεις του, όντας
περίεργος και διορατικός, μορφώθηκε μόνος του, σπού-
δασε καλά την λαϊκή ψυχή και πίστεψε πως κατά βάθος ο
λαός ήταν καλός μα αμόρφωτος.

Άρχισε να γράφει σε εφημερίδες και περιοδικά μα
και διηγήματα, προσπαθώντας να μορφώσει τον λαό.

Οι μεγάλες κοινωνικό – πολιτικές αλλαγές βρή-
καν τον Γκόρντι στο πλευρό του καταπιεσμένου Ρώσου
και η συμμετοχή του στην επανάσταση του 1905 έγινε
αιτία για την σύλληψη και την φυλάκιση του. Συγκρού-
στηκε  τόσο με την άρχουσα τάξη, όσο και με την τάξη των
μικροαστών. Καθιερώθηκε ως πρωτεργάτης του σοσιαλι-
στικού ρεαλισμού και της νέας Σοβιετικής λογοτεχνίας, κτί-
ζοντας με το έργο του μια γέφυρα ανάμεσα στην παλιά
και την νέα Ρωσία. Πέθανε αιφνίδια στην Ρωσία το 1936
κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. 

«Στον βυθό» η υπόθεση διαδραματίζεται σε ένα
άθλιο υπόγειο στο οποίο έχουν βρει καταφύγιο άνθρωποι

πάμπτωχοι και περιθωριακοί, ένας κλειδαράς με την ετοι-
μοθάνατοι γυναίκα του, ένας μέθυσος αποτυχημένος ηθο-
ποιός, ένας ξεπεσμένος βαρόνος, ένας μυστηριώδης
προσκυνητής. Αναμεσά τους η γυναίκα του ηλικιωμένου
ιδιοκτήτη που προσπαθεί να πείσει τον εραστή της να την
βοηθήσει να ξεφύγει από το κολαστήριο της, σκοτώνο-
ντας τον άντρα της. Το μέλλον των ηρώων φαίνεται προ-
δικασμένο. Πόσο εφικτό είναι  να υπάρξει άλλη διαφυγή
εκτός απ’ αυτή του θανάτου.

Ουσιαστικά ο Γκόρκι σε αυτό το έργο του πραγ-
ματεύεται τα θέματα που απασχολούν αιώνια τον άν-
θρωπο, τον θάνατο, την αρρώστια, τον πόνο. Ταυτόχρονα
όμως τον έρωτα, την ελπίδα την ανθρωπιά, την αξιοπρέ-
πεια, κυρίως την ανθρώπινη ψυχή που είναι αυτή που
κάνει την διαφορά. Ότι κάνει ο άνθρωπος και βάζει σε
αυτό την ψυχή του, τότε αυτό θα είναι ιδιαίτερο και ξεχω-
ριστό.

Αξίζει να αφήσουμε το ίδιο το κείμενο να «μιλή-
σει» από μόνο του: «Όταν η δουλειά είναι ευχαρίστηση
τότε η ζωή είναι καλή! Όταν η δουλειά γίνεται από υπο-
χρέωση τότε η ζωή είναι κάτεργο.»
«Τα αγαπημένα μας πράγματα είναι η ίδια μας η ψυχή».
«Αν πιστεύεις υπάρχει, αν δεν πιστεύεις δεν υπάρχει. Ότι
πιστεύεις αυτό υπάρχει».
«Η φυλακή δεν σε μαθαίνει τίποτα καλό, ούτε και η Σιβη-
ρία. Ένας άνθρωπος μπορεί να σου διδάξει την ανθρω-
πιά».
« Ο άνθρωπός είναι ελεύθερος. Για όλα πληρώνει ο ίδιος,
για την πίστη, για την απιστία, για την αγάπη, για το
μυαλό. Ο άνθρωπος πληρώνει για όλα ο ίδιος και γι’ αυτό
είναι ελεύθερος».

Στους δύσκολούς καιρούς που ζούμε η ανθρωπιά
και η ψυχή μας δοκιμάζονται. Γι’ αυτό θα πρέπει να
βρούμε τρόπους «αντίστασης». Και σήμερα το θέατρο και
η τέχνη γενικότερα αποτελεί ένα ισχυρό τρόπο «αντίστα-
σης» και πνευματικής ανάτασης του ανθρώπου.

Τζαμπούρα Χαρά.
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Μουσική

Μέλη
Μικ Τζάγκερ φωνή, κιθάρα
Κιθ Ρίτσαρντς κιθάρα και φωνητικά
Τσάρλι Γουάτ κρουστά
Ρον Γουντ κιθάρα
Ντάρυλ Τζόουνς μπάσο

Πρώην μέλη
Μπράιαν Τζόουνς κιθάρα (1962–1969)
Μικ Τέιλορ κιθάρα (1969–1974)
Μπιλ Ουάιμαν μπάσο (1962–1993)
Ίαν Στιούαρ Πιάνο

“ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ROLLING STONES”

“Πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει” λέει ο λαός
μας. Βέβαια όποιος το σκέφτηκε δεν είχε κατά νου τους

Rolling Stones, η βρετα-
νική μπάντα των Τζάγκερ,
Ρίτσαρντς, Γουντ και Γου-
ότς όμως επιβεβαιώνει
απόλυτα την ως άνω
ρήση. Και τούτο διότι οι
“κυλιόμενες πέτρες” επί
πενήντα συναπτά έτη βρί-
σκονται με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο στην επικαι-

ρότητα, όντας ήδη διαχρονικοί και κλασσικοί, αν και “εν
ενεργεία”, θέτοντας μια απ’ τις λίγες εξαιρέσεις στον κανόνα
περί μετά θάνατον αναγνώρισης.

Φλυαρώ ήδη ενοχλητικά, αλλά τί να γράψεις για
τους Stones; Το όνομά τους προέρχεται απο ενα blues
κομμάτι του σπουδαίου bluesίστα Μάντι Γουότερς. Ένα
από τα στοιχεία που έδεσαν τη μπάντα είναι η αγάπη των
Τζάγκερ και Ρίτσαρντς (συμμαθητές σε δημοτικό του Λον-
δίνου, που χάθηκαν για μια δεκαετία αλλά ξανασυναντή-
θηκαν τυχαία και μετά από λίγο δημιουργήσανε τους
Stones!!!) για τα blues.

Στα πρώτα τους live
στο Λονδίνο(1962) κατάφε-
ραν να συγκινήσουν ακόμη
και τους Beatles! Με αυτό το
δεδομένο, μετά την πρώτη
περιοδεία στην άλλη όχθη του
Ατλαντικού το 1964, άρχισε
όπως αναμενότανε η ανα-
γνώριση για τους Stones των
21χρονων(γεν. 1943) Τζά-
γκερ και Ρίτσαρντς. Σ' αυτά τα
50 χρόνια, έχουν κυκλοφορή-
σει πάνω από 50 δίσκους, με
πωλήσεις άνω των 200 εκατομμυρίων αντιτύπων. Οι δε
συναυλίες τους, ακόμη και σήμερα είναι talk of the town,
όπου κι αν εμφανιστούν.

Ισχυρές προσωπικότητες, εκκεντρικοί όπως “επι-
βάλλεται” να είναι οι ροκ σταρ, εθισμένοι σε διάφορες «μη
πολιτικά ορθές» συνήθειες, μια εκ των οποίων οδήγησε κά-
ποτε τον Ρίτσαρντς σε κλινική αποτοξίνωσης από το σεξ!
Πέρα από αυτά, οι Stones είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι. Εν-
δεικτικά, λέγεται πως ο Ρίτσαρντς συνέθεσε το “satisfac-
tion” κυριολεκτικά στον ύπνο του!!! Τι μας αφήνουν
μουσικά; Τραγούδια όπως τα “brown sugar”, “paint it

black”, “sympathy for the devil”, “Angie” “satisfaction”, “time
is on my side”, “time waits for no one”, και πραγματικά
πάρα πολλά ακόμη αριστουργήματα που σημάδεψαν το
γνήσιο, ανόθευτο, ατόφιο, πρωτόλειο σχεδόν  rock 'n roll.

Οι Stones είχανε εξ' αρχής τα απαραίτητα όχι μόνο
για να μείνουνε στην ιστορία, αλλά να τη συνδημιουργή-
σουν με κάποια ακόμη
συγκροτήματα. Τε-
τράδα, Βρετανοί, με
ένα ντουέτο απίστευτης
χημείας-κι όχι μόνο
μουσικά-, στέκονται
στο ίδιο επίπεδο με
κουαρτέτα παρόμοιων
χαρακτηριστικών όπως
οι Beatles(Lennon- Mc-
Cartney), Queen(Mer-
cury-May), Pink Floyd(Waters-Gilmore). Οι Stones είναι
ροκ απ' τη κορφή ως τα νύχια. Παλιομοδίτικο, κλασσικό,
macho rock. Ο τρόπος ζωής τους, οι φυσιογνωμίες, τα
ρούχα, οι στίχοι και η μουσική τους. Γέμισαν εφηβικά δω-
μάτια με αφίσες, έφεραν επανάσταση στη μουσική, προ-
κάλεσαν με τις επιλογές τους, αλλά δικαιώθηκαν.
Φανταστείτε το σοκ για τη βαθιά συντηρητική, μεταπολε-
μική Βρετανία, που μόλις κατάφερε να αποδεχθεί τους τε-
ράστιους Beatles, να σου και οι Stones να εξυμνούν το
Σατανά και τα ναρκωτικά!!! Εάν τα Σκαθάρια ήτανε οι
άντρες που ήθελε κάθε μάνα για τη κόρη της, οι Πέτρες
ήτανε οι άντρες που οι μανάδες θέλανε για πάρτη τους…

Όσοι λατρέψαμε το rock ‘n roll ως μουσικό είδος,
τρόπο σκέψης και modus vivendi, χρωστάμε τουλάχιστον
αρκετά και στους Rolling Stones. Κακά τα ψέματα, ο αχα-
λίνωτος ερωτισμός τους, η ψυχεδέλεια και ο σαρκασμός
που περιέφεραν ξεδιάντροπα στις εμφανίσεις τους, σε συν-
δυασμό με τις απίστευτες συνθέσεις και το πάθος τους, μας
κάνανε να ζηλεύουμε και να θέλουμε να βρεθούμε μαζί
τους τουλάχιστον on
stage. Long line rock
‘n roll λοιπόν, long
live Rolling Stones.

I’m “going
home”, να βυθιστώ
στον πρώτο δίσκο
των Stones που
αγόρασα, το “Exile
on Main street.” ένα δίσκο που μετράει 40 χρόνια ζωής και
παραμένει ανυπέρβλητος στο σύνολό του.

Μ. Σίμος



η7η

Θέατρο

8

Θερινό θέατρο στη Λάρισα
δεν είχαμε. Βέβαια, υπάρχει το
γνωστό μας κηποθέατρο στο
Αλκαζάρ αλλά αυτό ενδείκνυται
για θερινές συναυλίες συγκρο-
τημάτων που επισκέπτονται
όλες τις πόλεις της Ελλάδος
κατά τη θερινή σεζόν. Βέβαια,
γίνονται και θεατρικές παρα-
στάσεις αλλά η ακουστική του
τσιμεντένιου κατασκευάσματος
είναι φρικτή, εξ’ άλλου ο Δήμος
Λάρισας που διαχειρίζεται το
κηποθέατρο θέλει να ικανοποιεί
όλα τα γούστα και να παραχω-

ρεί, έναντι αμοιβής φυσικά, τον χώρο περισσότερο για τραγου-
διστικές φίρμες που πληρώνουν αδρά παρά για θεατρικές
παραστάσεις. Προ του κηποθέατρου υπήρχε μέσα στην πόλη
μας στην αρχή της οδού Παναγούλη, απέναντι από το ζαχαρο-
πλαστείο Κων/δη, θερινή σκηνή από το 1940 ονόματι ΔΙΑΝΑ το
οποίον όπως θυμάμαι στην περίοδο της Γερμανικής κατοχής της
χώρας μας λειτουργούσε όλη την τετραετία σαν θερινή σκηνή
των θιασαρχών Μυλωνά και Τσάκωνα όπου ανέβαζαν κυρίως
επιθεωρήσεις της εποχής. Μάλιστα από την Λάρισα ξεκίνησε την
καριέρα του και ο αείμνηστος κωμικός μας Χατζηχρήστος που
τότε πιτσιρίκος έκανε το γκαρσόνι στο καφενείο του θεάτρου και
επειδή ήξερε όλους τους ρόλους απ' έξω όταν κανένας ηθοποιός
εξαντλημένος από την πείνα δεν μπορούσε κανένα βράδυ να
παίξει τον ρόλο του τον αντικαθιστούσε ο Χατζηχρήστος. 

Ο φίλος μου ο Κώστας
Τσιάνος είναι ένας δικός μας θεα-
τράνθρωπος που τιμά την πόλη
αφού προΐσταται του θεσσαλικού
θεάτρου με την μεγάλη του ιστο-
ρία που όλοι γνωρίζουμε. Βέβαια
έχει την χειμερινή θεατρική του
στέγη στον χώρο του ΜΥΛΟΥ του
Παπά που έγινε το πιο ιστορικό
στέκι της πόλης μας. Το χειμώνα
είχε την σκηνή του και τη γνωστή
θεατρική του δραστηριότητα αλλά
σαν θεατράνθρωπος δεν μπο-
ρούσε να ησυχάσει ανεβάζοντας
μόνο μια αρχαία τραγωδία που
έκανε περιοδεία σε όλη την χώρα.
Όμως, έτσι, άφηνε τη Λάρισα χωρίς θέατρο και έτσι δίπλα από
την χειμερινή του σκηνή στην αυλή να πούμε  δημιούργησε και
την υπέροχή θερινή του σκηνή ξεκινώντας τις παραστάσεις του
φέτος το 2012 τον Ιούλιου με την κωμωδία του Μολιέρου «ΓΙΑ-
ΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ».

Ο Μολιέρος είναι ο γνωστός Γάλλος κωμωδιογράφος
και ηθοποιός του 17 ου αιώνα του οποίου τα έργα παίζονται και
ξαναπαίζονται αιώνες τώρα και τέρπουν τους θεατρόφιλους όλης
της οικουμένης. Έτσι περνώντας οι γενιές, οι θιασάρχες και οι

ηθοποιοί ξαναθυμούνται τον Μολιέρο και τον ανεβάζουν για να
τον γνωρίζουν και οι νεότεροι θεατρόφιλοι. Ο γράφων γνώρισε
προ πεντηκονταετίας τον Μολιέρο όταν φοιτητής στην Αθήνα
πήγα στο θέατρο του αείμνηστου κωμικού μας Βασίλη Αργυρό-
πουλού που έπαιζε και φυσικά πρωταγωνιστούσε ο ίδιος στην
Μολιερική κωμωδία «Ο ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ». Έκτοτε θαυμαστής του
μεγάλου αυτού Γάλλου είδα όλα του τα έργα στην Αθήνα, στην
Θεσσαλονίκη και από περιοδεύοντες θιάσους στην πόλη μας.
«ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ» είναι μια από τις Μολιερικές κω-
μωδίες που παίζεται συχνότερα γιατί είναι κωμωδία που βγάζει
πολύ γελιο. Φυσικά όλα το έργα του Μολιέρου  ανεβαίνουν στη
σκηνή με σκηνικά και κουστούμια της εποχής του 1666 περίπου.
Βέβαια αυτό
απαιτεί η θεα-
τρική παρα-
γωγή…..να έχει
χρήματα μπόλικα
για το ανέβασμα.
Όμως τώρα με
την κρίση που
μαστίζει τη χώρα
μας ο φίλος μου ο
Τσιάνος σαν
καλός σκηνοθέτης την ανέβασε επί σκηνής στο θερινό θέατρο
που δημιούργησε στον ΜΥΛΟ και που θα μείνει για να βλέπουμε
θέατρο τους καλοκαιρινούς μήνες στη Λάρισα φυσικά ταύτα έγι-
ναν και με την οικονομική βοήθεια του θεατρόφιλου Δημάρχου,
μας του κ. Τζανακούλη. 

Παράσταση άψογη γιατί τώρα πια ο Τσιάνος, ώριμος
ξέρει να κάνει θέατρο, αφού θυμάμαι προ ετών όταν το Θεσσα-
λικό θέατρο στεγαζόταν στον ΓΑΛΑΞΙΑ ανέβασε την κωμωδία
του Μολιέρου ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ μια παράσταση που άφησε εποχή
γιατί τότε υπήρχαν λεφτά και η δημοτική αρχή διέθεσε τόσα όσα
χρειαζόταν για να ανεβεί η παράσταση με κουστούμια επoχής
και με πρωταγωνιστή τον κύριο Αρζόγλου.

Τώρα, μια παράσταση για να ανεβεί επί σκηνής χρειά-
ζεται κείμενο και το κείμενο είναι μετάφραση του αντίστοιχου
Γαλλικού στα Ελληνικά. Φυσικά, όλες οι κωμωδίες του Μολιέρου
έχουν μεταφρασθεί από Αθηναίους μεταφραστές και που για
πάρει κανείς το κείμενο χρειάζεται να πληρώσει συγγραφικά δι-
καιώματα. Έτσι στης ακρίβειας τον καιρό δεν είμαστε για τέτοια,
σκέφτηκε ο Τσιάνος και κάθισε και έγραψε μια δική του μετά-
φραση, διασκευή τρόπον τινά της κωμωδίας κι έτσι δεν έχουμε
κανέναν ανάγκη και φυσικά έδειξε και το μεγάλο ταλέντο του
στην διασκευή βάζοντας μέσα φράσεις δικές μας, της εποχής
μας δηλαδή, που κάνουν τους θεατές να ξεστρίβονται στα γέλια
και όχι μόνο αυτό αλλά φρόντισε το κείμενο της παράστασης να
το βάλει στο πρόγραμμα μέσα ολόκληρο, ούτως ώστε ο θεατής
να μπορεί, πηγαίνοντας σπίτι του, να το διαβάσει και να ξανα-
γελάσει με την πλoκή και τα αστεία της παράστασης.  Μάλιστα
δε είχε την έμπνευση να βάλει και μουσική με τραγούδι πού θύ-
μιζε την αείμνηστη τραγουδίστρια Σοφία Βέμπο.

Ο Μολιέρος, ο Τσιάνος και το θερινός μας θέστρο
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Το μεγάλο μας τσίρκο
Βραδάκι Δευτέρας ροβό-

λησα για το Κηποθέατρο. Στην
ερώτηση της γυναίκας μου: «Πού
πας;» απάντησα πως πάω να με-
λετήσω ιστορία. Όταν είδα σε αφί-
σες προ δεκαημέρου πως θα
παιζόταν στη Λάρισα η παρά-
σταση «Το μεγάλο μας τσίρκο»,
κάτι μέσα μου σκίρτησε. Αν και
έχω παρακολουθήσει αρκετές θε-
ατρικές παραστάσεις έως τώρα
και δηλώνω φαν του θεάτρου είναι
μερικά έργα που ήθελα διακαώς

να τα δω. Ένα απ’ αυτά είναι και το προαναφερθέν.

Το πρωί σήμερα το πέρασα στο ίντερνετ ψάχνο-
ντας στοιχεία για τη συγκεκριμένη παράσταση, παρακο-
λουθώντας μικρά αποσπάσματα, χαρακτηρισμένα ως
ντοκουμέντα, ακούγοντας τα τραγούδια από τον Ξυλούρη,
εδώ ομολογώ πως κάποιες στιγμές ανατρίχιασα στο άκου-
σμα της δωρικής φωνής του και σε τραγούδια-σταθμός
όπως  έχουν χαρακτηρισθεί από πολλούς. Στα βιντεάκια
που είδα με την Καρέζη και τον Καζάκο στους πρωταγωνι-
στικούς ρόλους, είναι αλήθεια πως αναθεώρησα κάποια
πράγματα για τους συγκεκριμένους ηθοποιούς και κυρίως
για την Καρέζη. Για τον Καζάκο είχα σχηματίσει την άποψη
από τους κινηματογραφικούς του ρόλους πως ήταν απλά
ένας καλός ηθοποιός. Τον είχα δει όμως μία φορά στην
Αθήνα να παίζει Σέξπιρ (Όθελλο, συγκεκριμένα) και ανέ-
βηκε λίγο παραπάνω στην εκτίμησή μου, καθότι έπαιζε και
δύσκολο ρόλο. Τη, δε, Καρέζη την ήξερα αποκλειστικά και
μόνο από τον κινηματογράφο, όπου είχε δώσει πολύ καλά
δείγματα τόσο σε ρόλους κωμικούς (π.χ. «Μια τρελή-τρελή
οικογένεια», «Τζένη-Τζένη») όσο και σε δραματικούς
(«Κόκκινα φανάρια»). Στην εν λόγω παράσταση όμως, κυ-
ριολεκτικά κεντούσε. Είχε πάρει το ρόλο της και τον είχε
απογειώσει στους ουράνιους θεατρικούς ατραπούς και σε
ύψη δυσθεώρητα.

Η ιστορία της παράστασης γνωστή. Ανέβηκε το
1973 στο θέατρο «Αθήναιον» με τους Παπαγιαννόπουλο,
Καζάκο, Καρέζη στους πρωταγωνιστικούς ρόλους αλλά
φαίνεται ότι ενόχλησε το καθεστώς διότι περνούσε αντιδι-
κτατορικά μηνύματα, κατέβασε την παράσταση και συνέ-
λαβε τους ηθοποιούς. Η Καρέζη, μάλιστα, φυλακίστηκε για
τρεις μήνες.

Εκείνο το βράδυ, λοιπόν, ένοιωθα το ειδικό βάρος
όλων αυτών των γεγονότων και είχα προϊδεάσει τον εαυτό
μου για μια μεγαλειώδη, τουλάχιστον, παράσταση και δεν
έπεσα έξω. Αποζημιώθηκα με το παραπάνω. Η ζωντανή
μουσική και μάλιστα υπό τις οδηγίες του Ξαρχάκου στη
σκηνή, ήταν συγκλονιστική. Μοιραία, όμως, και έχοντας τε-
λειώσει η παράσταση δεν μπορείς να μην κάνεις τη σύ-
γκριση των τότε συντελεστών με τους σημερινούς. Ο
Νούσιας που έπαιζε
τον αντίστοιχο ρόλο
του Καζάκου απέ-
δωσε πολύ καλά το
ρόλο του και έδειξε
ότι είναι γεννημένος
για τα δύσκολα. Η
Ασλάνογλου που
είχε το ρόλο της Καρέζη ήταν λίγη, δεν μπόρεσε να αντε-
πεξέλθει στις δύσκολες απαιτήσεις του ρόλου και κινήθηκε
στη μετριότητα. Ο Καρούνης, ο τραγουδιστής της παρά-
στασης ήταν καλός αλλά δεν μπορούσε επ’ ουδενί να συ-
γκριθεί με τον Ξυλούρη.

Συγχαρητήρια στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλά-
δος για την επιλογή του ν’ ανεβάσει  το συγκεκριμένο έργο,
δίνοντας έτσι την ευκαιρία και στη νέα γενιά να παρακο-
λουθήσει ποιοτικό λαϊκό θέατρο.  

ΔιάτοRος

Και τώρα ερχόμαστε στους κατεξοχήν Μολιερικούς συνεργάτες του Τσιά-
νου, ηθοποιούς που ταυτίστηκαν με το πνεύμα του έργου και για δυο ώρες ζω-
ντάνεψαν τους ήρωες του. Πρώτος λοιπόν και καλύτερος ο Σγαναρέλος ένας

απλός ξυλοκόπος που το έφερε η μοίρα του να γίνει •••• γιατρός με το στανιό που λέει ο τίτ-
λος και τον ερμήνευσε με μπρίο ο Σταύρος Νικολαϊδης. Για να γίνει όμως "γιατρός" συνε-
τέλεσε και η Σταματίνα, η σύζυγος του, ένα διαβολοθήλυκο που μας παρουσίασε η
ηθοποιός Ελένη Ουζουνίδου και που είχε την ιδέα να πει στον Παπαρδέλα και στον Μπο-
μπάρδα που έψαχναν να βρουν καλό γιατρό ότι είναι ο συζυγός της που όμως δεν το λέει
σε κανέναν παρά μόνο αν φάει ένα γερό ξύλο γίνεται ο διάσημος φωστήρας της ιατρικής
που μπορεί να γιατρέψει πάσα νόσον κα’…..μαλακίαν και να σώσει την κόρη του πλουσίου
Μαστραποστόλου που δεν μιλάει. Παπαρδέλας είναι ο Χάρης Φλέουρας σωστός στον ρόλο του και Μπομπάρδας ο Λαρισαίος
φίλος μου Βασίλης Γιαβρής, ένας ηθοποιός που ακόμα δεν βρήκε την ευκαιρία να μας δείξει όλο το πλούσιο υποκριτικό του τα-
λέντο γιατί προσωπικά πιστεύω ότι ο Γιαβρης έχει πολλά να δώσει στο θέατρο της πατρίδας του της Λάρισας. Οι υπόλοιποι ρόλοι
της κωμωδίας είναι η κοπέλα που την έκανε καλά ο ψευτογιατρός, η Ευανθία πού την υποδύεται με νάζι η Ιωάννα Δημακοπού-
λου και ο γαμπρός που την αγαπά παράφορα ο Ανδρέας που ερμηνεύει α Αλ. Μπαλαμωτης. Ακόμα, έχουμε τον Περικλή Καρα-
κωσταντογλου, η κολώνα και ο στυλοβάτης του θεσσαλικού θεάτρου, όπως και η Άννα Γκλέτσου σαν Ζαμπέτα.

Μπαρμπής Βοζαλής.
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Αφήνοντας κατά μέρος-
άγνωστο για πόσο-τη «σκο-
τεινή» περίοδο(ας όψεται ο
Διάτορος) θα σου πω τούτο:
Αν ο Ο. Έκο ζούσε στην Ελ-
λάδα, θα το ξανασκεφτόταν
προτού γράψει ότι τον Αύ-
γουστο δεν υπάρχουν ειδή-
σεις.

Θα έμαθες φαντάζομαι
ότι η χώρα επιτέλους απέκτησε αξιόπιστο, σοβαρό, τρι-
κομματικό γκουβέρνο! Θα μπορούσε βέβαια να το έχει απ’
το Μάιο(όπως καταλάβαινε ο καθένας), αλλά για κάποιο
λόγο(;) επέμεναν σε δεύτερες εκλογές, αυτοί που φώναζαν
ότι η Ελλάς δεν μπορεί να είναι ακυβέρνητο καράβι!!! Το
ως άνω φιλελεύθερο, σοσιαλιστικό, αριστερό γκουβέρνο
λοιπόν, πιστό στις προεκλογικές του εξαγγελίες(προς τη
τρόικα) δεν προχώρησε σε νέες περικοπές μισθών, συ-
ντάξεων, προνοιακών επιδομάτων. Μερίμνησε για την
υγεία, την παιδεία, την πάταξη της φοροδιαφυγής και την
ανάπτυξη! Φρόντισε για θέσεις εργασίας, αφού αποφάσισε
να διώξει τους κακούς λαθρομετανάστες που μας έπαιρ-
ναν τις δουλειές, πάταξε τη διαφθορά και διαπραγματεύ-
θηκε με πυγμή τους επαχθείς όρους του
«προγράμματος»(τέλος τα μνημόνια..)!!!

Αν νομίζεις ότι σου τα λέω υπό την επήρεια ου-

σιών, μπορεί να ‘χεις και δίκιο, γιατί πως αλλιώς να την πα-
λέψεις με όσα ακούς και βλέπεις χωρίς να πάρεις μέντα…
Κι αν εγώ παίρνω ουσίες, όλοι αυτοί που ψήφισαν(σεβα-
στή καθ’ όλα η επιλογή τους) τον επιτυχημένο πιτσαδόρο
στις ΗΠΑ Antoine, τον ρήτορα Ευάγγελο και τον αριστερό
Καρατζαφέρη ας μας πουν τι πίνουν και δε μας δίνουν(γεια
σου Έλλη) επιτέλους!!!

Ήρθε λοιπόν ο Αύγουστος, ο πρωθυπουργός
έγινε δεκτός από τους εταίρους(καμιά σχέση με τις εταίρες
μήπως;) κι ο cool Alexis έφαγε πόρτα! Νικήθηκε επομένως
το lobby της δραχμής! Ο πρόεδρας της κυβέρνησης υπο-
σχέθηκε πως τα μέτρα είναι τα τελευταία-για νιοστή φορά
εδώ και δυο χρόνια- και εγγυήθηκε προσωπικά πως η
χώρα μας θα εξοφλήσει τα δανεικά. Αλήθεια, αν η χώρα τε-
λικά δεν μπορέσει, θα τα πληρώσει απ’ τη τσέπη του;

Επειδή όσο σκέφτομαι, τόσο τρελαίνομαι, θα σου
πω για το τέλος ότι διώξαμε από την ολυμπιακή αποστολή
την πιτσιρίκα Παπαχρήστου για ένα απροβλημάτιστο τιτί-
βισμα ώστε να δείξουμε ότι η Ελλάδα δεν ανέχεται φαινό-
μενα ρατσισμού. Και βάλαμε στη Βουλή τη Χρυσή Αυγή…

Ο θεός να μας φυλάει μ’ αυτούς που μπλέξαμε!!!
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

“Spiderman”
Λένε πως η ιστορία δεν πρέπει να επαναλαμβάνεται, πόσο μάλλον στον κινηματο-

γράφο όπου το «remake» μιας παλιότερης ταινίας πολλές φορές καταλήγει σε παταγώδη
αποτυχία, έχοντας αποτύχει να κερδίσει τους σινεφίλ, που μοιραία θα κάνουν την σύγκριση
με την αρχική έκδοση. Η βιομηχανία του κινηματογράφου, με αφορμή την οικονομική κρίση,
τα τελευταία χρόνια μας έχει συνηθίσει σε πολλά «remake» όπως το «The Think» που το
2011 προσπάθησε να ξεπεράσει την ταινία του 1982 σε σκηνοθεσία John Carpenter με τον
Kurt Russell και το «Total Recall» του 1990 με τον Arnold Schwarzenegger που πρόκειται
να βγει φέτος στις κινηματογραφικές αίθουσές. Φαίνεται πως όταν μια ταινία περνά στο
πάνθεον των «cult» ταινιών, ένα «remake» μπορεί να ενθουσιάσει αλλά πότε δεν θα ξεπε-
ράσει την γοητεία της αρχικής.

Όταν το 2002 το πρώτο Spiderman κυκλοφόρησε, κανείς δεν μπορούσε να προ-
βλέψει πως μετά το τέλος της τριλογίας θα ακολουθούσε μια νέα ταινία. Εκτός από το ανα-
νεωμένο cast ηθοποιών και έναν νέο εχθρό του Spiderman, ήταν σχεδόν σίγουρο πως ο
κανόνας των «remake» θα ίσχυε και σε αυτήν την περίπτωση.

Η τριλογία όμως με τον Tobey Maguire είχε αρκετούς  επι-
κριτές, κυρίος ανάμεσα στους φανατικούς αναγνώστες του ομώνυμου κομιξ που θεώρησαν
πως πολλά σημεία της ταινίας θα έπρεπε να ειπωθούν διαφορετικά. Ένα από τα πιο κραυγα-
λέα σημεία είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Spiderman πετούσε το δίχτυ. Στην πρώτη τριλογία
το δίχτυ έβγαινε από τους καρπούς του ήρωα σαν να ήταν πραγματική αράχνη. Στο εικονο-
γραφημένο περιοδικό ο Peter Parker κατασκεύασε μια χημική ουσία που όταν έρχονταν σε
επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον μετασχηματίζοντας σε δίχτυ και το πετούσε με την χρήση
μιας συσκευή που έδενε στον καρπό του. Πολλές φορές ο Spiderman αναγκάζονταν να επι-
στρέψει με τα πόδια γιατί ο ιστός του είχε τελειώσει. 

Η λεπτομέρεια αυτή τηρήθηκε στην νέα ταινία που έρχεται να διορθώσει πολλά από
τα λάθη της προηγούμενης τριλογίας φέρνοντας ικανοποίηση σε πολλούς φανατικούς ανα-
γνώστες. Πρόκειται για μια από της λίγες περιπτώσεις όπου το «remake» είναι καλύτερο από
την πρώτη ταινία και ελπίζουμε να αποτελέσει την αρχή για μια νέα τριλογία. 

elessar
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Για την Θεσσαλία που παράγει 
Ζούμε στον επίγειο παράδεισο της Θεσσαλίας, με φρέσκο γάλα και

τυρί, φρούτα, φρέσκα κρέατα, σιτηρά και άλευρα, λαχανικά, μέλι, ξηρούς καρ-
πούς, ψάρια, ελιές και λάδι, αρωματικά φυτά και πόσα άλλα. Άνθρωποι κάθε
λογής, εικόνες βουνού, πεδιάδας, παραλίας να είναι δίπλα μας. Καινούριες με-
ταποιητικές μονάδες οικογενειακού χαρακτήρα προβάλλουν στην ύπαιθρο. Δί-
κτυα συνεργασίας απλώνονται με διάθεση αυτονομίας και ποιότητας. Νέοι που
δεν θέλουν να στηρίζονται σε ψεύτικα πόδια χρεών προς τράπεζες τοκογλύ-
φους.  

Ένα τέτοιο μέρος, όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν έχει
ελπίδα παρά μόνο χρέη και στο βάθος χρεοκοπία, δεν θα τα καταφέρουν. Ας κάνει ακόμα ένα πικρό ταξίδι στην από-
γνωση ο κόσμος … και πάλι θα έχει την ευκαιρία να χαράξει πορεία. Μπορούμε να περιμένουμε για λίγο ακόμη. Έτσι
κι αλλιώς ζούμε σε επίγειο παράδεισο και καλούμε αυτούς που ζουν στην επίγεια κόλαση της Αθήνας να αποκεντρώ-
σουν τη σκέψη τους και τη ζωή τους και να έρθουν εδώ ως εσωτερικοί μετανάστες. Ελπίζω αυτοί που έχουν γενικό-
τερο πρόβλημα με τους μετανάστες να μην έχουν πρόβλημα και με την εσωτερική μετανάστευση. 

Με την ευκαιρία μπορώ να πω ότι είναι τελείως χυδαίο να υποδεχόμαστε πρόσφυγες του πολέμου της Συρίας
με φράκτες στον Έβρο. Πάλι καλά που στη Θεσσαλία … παράγουμε και αντιρατσιστικά φεστιβάλ σε ετήσια βάση σε
όλες τις πόλεις πλέον. Στη Λάρισα έχουμε φεστιβάλ στα τέλη Σεπτεμβρίου στην κεντρική πλατεία, όπως κάθε χρόνο.
Ο cineπαρμένος, όπως και χιλιάδες πολίτες, θα είναι εκεί. 

Θεόφιλος 

Υπήρχε κάποτε μια εποχή όπου ο μόνος «fredo»
ήταν ο Φραπές (σκέτος, με γάλα, με παγωτό) και οι καφε-
τέριες ήταν απλές, λιτές και λιγότερες στον αριθμό. Η νε-
ολαία της εποχής «σκότωνε» την ώρα της πίνοντας το
φραπεδάκι της και ξοδεύοντας χρόνο και χρήμα στα «ηλε-
κτρονικά – ουφάδικα». Ήταν η εποχή που σε κάθε πλα-
τεία κάθε πόλης έβρισκες κακόγουστα στέκια με κίτρινους
τοίχους από τον καπνό του τσιγάρου και αγχωμένους
νέους να ουρλιάζουν πάνω από μια σκονισμένη παιχνι-
δομηχανή, κουνώντας με λύσσα τον μοχλό που καθοδη-
γούσε τον ήρωα του παιχνιδιού, μετρώντας σε κάθε
αποτυχία τα εικοσάδραχμα ή τα πενηντάδραχμα που του
είχαν απομείνει. Ήταν η εποχή που Ιαπωνικές και Κινεζι-
κές εταιρίες παραγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών όπως
η SEGA και η TAITO πλημμύρισαν την Ελληνική αγορά με
υπερμεγέθει παιχνιδομηχανές δίνοντας μια εναλλακτική
μορφή διασκέδασης στους νεαρούς και πονοκέφαλο
στους γονείς που αγωνιούσαν για το μέλλον των παιδιών
τους. 

Τα χρόνια πέρασαν, «fredo» πλέον είναι ο
espresso και ο cappuccino, οι καφετέριες διαθέτουν de-
sign και γκλαμουριά, ο καφές έγινε επιχείρηση με μεγάλα
κέρδη και τα ηλεκτρονικά έχουν δώσει την θέση τους στα

Internet Cafe. Τα ηλε-
κτρονικά παιχνίδια
έχουν γίνει υπερπαρα-
γωγές και η εξάπλωση
του Internet έχει δημι-
ουργήσει πολλές επι-
λογές τόσο για
διασκέδαση όσο και
για ενημέρωση. Η
εποχή των «coin ups»
πέρασε ανεπιστρεπτί.

Κατάφερε όμως να δημιουργήσει μια γενιά που «κόλλησε»
με τα video games και ποτέ δεν τα έβγαλε από την καθη-
ερινότητα της. Οι αμετανόητοι gamers των τριάντα και κάτι

χρόνων δεν έπαψαν πότε να
παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια.
Αγνοώντας τον χλευασμό, με
φράσεις του τύπου «πότε θα
ωριμάσεις……», «ως πότε θα
φέρεσαι σαν παιδί……»,
εντρύφησαν στους ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές, στις παιχνι-
δομηχανές νέας γενιάς (play station, Xbox), στο Internet
και τώρα τελευταία στα κινητά τηλέφωνα νέου τύπου
(smart phones). Με λίγα λόγια όπου μπορούσε να βρεθεί
video game υπήρχε και μια ευκαιρία για ένα νέο high
score. 

Τα υψηλά γραφικά, η άρτια μουσική επένδυση και
η κινηματογραφική πλοκή των σύγχρονων video games
δεν ήταν αρκετά για να σβήσουν την ανάμνηση των pac-
man, Tetris, Shinobi, Ghost & Goblins και χιλιάδων ακόμη
παιχνιδιών. Η εμφάνιση των προσομοιωτών, όπως το
«Mame32» για τα «coin ups», ο «CCS64» για τον «Com-
modore 64» αλλά και το «ScummVM» για παιχνίδια σε λει-
τουργικό MS-DOS, έδειξε πως κάπου εκεί έξω υπάρχει
ένα τεράστιο πλήθος φανατικών που δε θέλει να ξεχάσει.
Οι πιο τολμηροί προχώρησαν και στην δημιουργία μιας
υπερμεγέθους κονσόλας για «coin ups» με τη χρήση ενός
ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η αγωνία για το χαμένο πενηντάδραχμο μετά από
μια λάθος κίνηση και η ικανοποίηση όταν περνούσαμε επι-
τυχώς στο επόμενο επίπεδο (level) δεν μπορεί με κανένα
τρόπο να ξαναϋπάρξει. Οι εποχές άλλαξαν, η τεχνολογία
προχωρά γρήγορα και μαζί της η βιομηχανία των ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών προσφέρει μεγαλύτερες και εντο-
νότερες συγκινήσεις. Κάπου όμως εκεί έξω ο PacMan θα
τρέχει ακόμη.

elessar

“insert coin to continue”

Αφιέρωμα



η11η
Για το απίστευτο φθινόπωρο που μας περιμένει 

Ένα ιστορικό τετράμηνο μέχρι το τέλος του ‘12 μας εγγυάται η όμορφη πατρίδας μας και το μνημονιακό της κρά-
τος – εξουσία. Αφού έχουν καταφέρει πολλά είναι σίγουρο πως θα τα δουν όλα! 
Αφού τη βόλεψαν καλά με το «κλείσιμο» της υπόθεσης siemens και τις δήθεν νέες επενδύσεις που θα κάνουν στη χώρα
(η siemens πάντα ήταν εδώ και έριχνε λεφτά και το ίδιο ήθελε να συνεχίσει να κάνει δηλαδή να μας έχει πελάτη και μά-
λιστα τώρα χωρίς μίζες (;) ακόμα καλύτερα για τα κέρδη της), αφού το μόνο που φταίει για εκείνους για τη καμένη γη στη
Χίο και σε όλη τη χώρα είναι οι εμπρηστές και όχι η ανυπαρξία δασοπυρόσβεσης και πυροπροστασίας, αφού έχουν
πείσει ένα 10% ανεγκέφαλων (και ίσως στα όρια της ψυχοπαθολογίας) συμπολιτών μας πως για όλα φταίνε οι μετανά-
στες σε αυτή τη χώρα, αφού έχουν εκτινάξει την ανεργία των νέων στο 60%, αφού …  
…. μάλλον έφεραν την κοινωνία εκεί που την θέλουν. 

Θα τους κάνει όμως τη χάρη ο λαός και θα σκύψει το κεφάλι φοβισμένος, σαν σκλάβος που περιμένει να θαφτεί
(όπως μας είπε και ο Καμπανέλης μέσα από «το Μεγάλο μας Τσίρκο» που είδαμε πολλοί Λαρισαίοι με ενθουσιασμό τον
Ιούλιο στο Κηποθέατρο) ;

Το τετράμηνο θα έχει πολλά. Από τη ΔΕΘ και τις μεγάλες συγκεντρώσεις μέχρι τις κινητοποιήσεις σε σχολεία και
πανεπιστήμια, από τον μπαμπούλα της χρεοκοπίας και τη φάρσα της αναδιαπραγμάτευσης μέχρι τα ψίχουλα που θα
ρίξουν στην αγορά και όποιος προλάβει πρόλαβε (οι υπόλοιποι στην πρόνοια – που πλέον δεν υπάρχει), από εκατο-
ντάδες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε όλη τη χώρα προς συμπολίτες μας παλιούς και νέους (νέοι
συμπολίτες μας είναι αυτοί που κάποιοι λεν «λαθραίους») μέχρι δεκάδες κινήσεις αντίστασης στο ξεπούλημα μιας χώρας
που δεν θέλει να πουληθεί. Από κινητοποιήσεις σε χρεοκοπημένους Δήμους και ασφαλιστικά ταμεία μέχρι μαθητικές εκ-
δηλώσεις μνήμης για τον παλιό Νοέμβρη και το νέο Δεκέμβρη. Από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μέχρι το ξεφού-
σκωμα της Κινέζικης ανισσόροπης οικονομικής πρωτοκαθεδρίας. 
Όλα αυτά και πόσα άλλα θα έχει το τελευταίο τετράμηνο του 12. Οι  πολίτες πρέπει να νιώθουν ότι έχουν ένα όπλο …
την Αλληλεγγύη! Η Ευρώπη τον λαών και όχι των τραπεζιτών έχει ξεφυτρώσει ως πολιτική και έχει δέσει γερά σε όλες
τις χώρες (αλλά μέχρι να γίνει δέντρο έχουμε πολύ δουλειά).           

Θεόφιλος

Γκαντεμιά !
Βροχή και στις διακοπές !

Μεγάλη ατυχία να τύχεις βροχή όταν είσαι διακο-
πές Πόσο γκαντέμης μπορεί να είμαι;
Στο Ποσείδι, θυμάμαι κάπου στο ‘97 όπου για τρεις μέρες
μας έφαγε η υγρασία, η βροχή και το κρύο στο κάμπιγκ.
Στην Ασπροβάλτα, θυμάμαι κάπου στο ‘99 βροχή για
μέρες και κρύο μέσα στη σκηνή. Πάντα το sleeping bang
μαζί μας στις διακοπές, γιατί η γκαντεμιά είναι δεδομένη,
ιδιαίτερα σε διακοπές στη βόρεια Ελλάδα τον Αύγουστο.
Στην Καβάλα πήγα τρεις φορές … ε και τις τρεις φορές να
βρέχει! Για τρεις μέρες πήγα στη Χίο (2004), την μία μέρα
έβρεχε καταρρακτωδώς ! Τότε αναγκάστηκα και είδα λίγο
από ολυμπιακούς της Αθήνας. Στο Πήλιο θυμάμαι για 4
μέρες και τις 2 έβρεχε! Στη Βλάστη σε ένα φεστιβάλ με
σκηνή στο βουνό μας έφαγε η βροχή για μια μέρα ! Για τις

«γιορτές Γης» πήγαμε και
τελικά κάναμε γιορτές πα-
γωνιάς! Στην Αμμολιανή
για μία εβδομάδα εκ των
οποίων τις δύο μέρες
έβρεχε! Εννοείται ότι στον
Αγιόκαμπο μια βροχή θα
τη ρίξει τον Αύγουστο.
Αλλά στο Παρίσι που πήγαμε Αύγουστο και για δύο μέρες
έβρεχε. Αλλά εκεί ήμασταν στα μουσεία μέσα και δεν εί-
χαμε πρόβλημα. Άλλα μας έτυχαν…! Η αλήθεια είναι ότι
όποτε πήγα Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα δεν έβρεξε ποτέ. 

Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και οι μέρες τις βροχής
και των σποραδικών καταιγίδων σε διακοπές είναι ευκαι-
ρία για άλλα πράγματα… Σκέψου… σκηνή, βροχή, βιβλίο,
παρέα, ράδιο με καλή μουσική…

Θεόφιλος

Το τιμωρό χέρι του λαού … (Χανδρινός Ιάσονας, Θεμέλιο, 2012)
Από το οπισθόφυλλο του βιβλίου διαβάζουμε «…Η όξυνση της ναζιστικής τρομοκρατίας σε

συνδυασμό με την πολιτική πόλωση που κορυφώθηκε κατά την τελευταία φάση της Κατοχής (1943-
1944) οδήγησε σε έναν αιματηρό κύκλο εκτελέσεων, ανοιχτών μαχών και δολοφονιών στο κέντρο
και τις συνοικίες της πρωτεύουσας ανάμεσα στις ελληνόφωνες κατοχικές δυνάμεις (Χωροφυλακή,
Ασφάλεια, Τάγματα Ευζώνων) και τους "αντάρτες πόλης" του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ που κλήθηκαν να
περιφουρήσουν ανοιχτά τις εαμικές και κομματικές οργανώσεις, αναλαμβάνοντας παράλληλα "μυ-
στικά" καθήκοντα πληροφοριών, κατασκοπείας και εξόντωσης στελεχών του κατοχικού μηχανισμού.

Στο βιβλίο του «Το Τιμωρό Χέρι του Λαού», ο ιστορικός Χανδρινός Ιάσονας περιγράφει Προ-
δότες και εγκληματίες, τους "γερμανοτσολιάδες", Το 1ο Σύνταγμα Ευζώνων Αθηνών, το σαμποτάζ
στο αμαξοστάσιο της Καλλιθέας (24.8.1943), τη ναζιστική τρομοκρατία το φθινόπωρο του 1943, τη

πρώτη μάχη: Φάρος Νέας Σμύρνης, 5 Ιανουαρίου 1944, την τριήμερη μάχη στην Κοκκινιά (6-8 Μαρτίου 1944), το
μπλόκο της Καλογρέζας (15.3.1944), τις συγκρούσεις σε ανατολικές και νοτιοανατολικές συνοικίες (Απρίλιος 1944), τη
μάχη της Καισαριανής (15-16.6.1944), το Μπλόκο της Κοκκινιάς (17.8.1944), την "κατάκτηση" του Παγκρατίου, τη προ-
στασία των υποδομών της πρωτεύουσας και άλλα τόσα που για πρώτη φορά εξετάζονται με καθαρά ιστορική κι όσο
γίνεται αντικειμενική ματιά. 

Θεόφιλος

Σκέψεις



Να σε πιάνουν να φορο-
διαφεύγεις και να κυνηγάς κι από
πάνω τους ελεγκτές, γίνεται και σε
άλλες τριτοκοσμικές χώρες;

Μ. Σίμος 

Το δίλημμα «Ρόλιγκ Στό-
ουν ή Μπιτλς» του ’60 μου θυμίζει
το αντίστοιχο «κιθαρίστας ή ντρά-
μερ»

ΔιάτοRος

Έκαεν και το Τσάμπα-
σιν κι επέμναν τα τουβάρε αμάν
αμάν.....τρανοί, μικροί, φτωχοί,
ζεγκίν, ουλ κάθουνταν και κλαίνε
όι αμάν αμάν" . 90 χρόνια από το
"συνωστισμό" στο λιμάνι της
Σμύρνης.... 

Μ. Σίμος

Διάβασα σε δημοσκόπηση ότι οι
Ελληνίδες απαντάνε «Ναι» στην επιμήκυνση
του χρέους. Μήπως αντί για  χρέος ακού-
σανε π…..;

ΔιάτοRος

«Δεν
έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λε-

βέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάνα
γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και

οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου
γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρ-
χαίων παλιάτσοι.» Απλά κάτι που θυμήθηκα.

elessar
Ελλάς,

Ελλάς, σου ‘λαχε και ο Σα-
μαράς…

Μ. Σίμος

35ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στις 17 με 22 Σε-
πτεμβρίου 2012. Θα είμαστε εκεί ; Δύσκολα για τον cineπαρμένο
με τόσα γεννητούρια ! Ελπίζω να έχουμε μια ανταπόκριση από
Δράμα ή έστω να δούμε κάποιες βραβευμένες σε φεστιβάλ

της πόλης μας.
Θεόφιλος

Ο ι
δημόσιοι υπάλληλοι και πάλι στα

θρανία. Εξετάσεις αξιολόγησης, έτσι λέμε
σήμερα την απόλυση – εφεδρεία. Είναι δίκαιο και
σωστό λένε πολλοί αλλά δεν ξέρω τελικά τι είναι

σωστό και τι λάθος όταν μιλάμε για ανεργία
από όπου και αν αυτή προέρχεται.  

elessar

Ο ελληνικός αθλητισμός σε
απόλυτη αρμονία με την γενικότερη πο-
ρεία της χώρας. Τιτανικός λέμε!

Μ. Σίμος

Σ ί -
γουρα δεν είναι τυχαίο το

γεγονός ότι από τους ολυμπιακούς
αγώνες του Λονδίνου και από τις τελετές
έναρξης και λήξης (όπως ονόμασαν τα
πάρτυ) απουσίαζαν παντελώς οι “Rolling

Stone”. Για αυτό είναι το καλύτερο
συγκρότημα όλων των εποχών.

Θεόφιλος

Δεν
ξέρω αν ο πρωθυπουργός

πρέπει να γίνεται θυσία για το
λαό του, αλλά ζητιάνος για δανεικά
από το βρακί της Ευρώπης σί-

γουρα όχι.
elessar

Η νεολαία έχει … ανάψει !
Κι έρχεται χειμώνας δύσκολος με
ανεργία στο 50% και βάλε για τους
νέους! Αυτή τη διαβασμένη νεολαία
της χώρας δεν μπορείς να την κοροϊ-
δέψεις ή να τη διαλύσεις  πλέον …
ούτε καν με άρματα μάχης ! Καλή μας
δύναμη και τύχη από φθινόπωρο.   

Θεόφιλος

Τ ο
2013 ανεβαίνουν οι Δαίμο-

νες. Νικολάκι, ελπίζω να’ ναι στην
αρχή του ’13 και όχι στο τέλος του.

Ανυπομονούμε…
ΔιάτοRος

His name is Bolt.
Usain Bolt…

Μ. Σίμος


