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Σημεία Διανομής
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)
Mikro Theatro

(Ολύμπου κ’ Ερυθρού Σταυρού)
Μέθεξις

(Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23)

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

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

Olympus has fallen
Σκηνοθεσία: Antoine Fuqua

Πρωταγωνιστές: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan
Freeman, Angela Bassett

The Croods
Σκηνοθεσία: Kirk De Micco, Chris Sanders

Πρωταγωνιστές: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma
Stone, Catherine Keener

G.I. Joe: Retaliation
Σκηνοθεσία: Jon M. Chu

Πρωταγωνιστές: Channing Tatum, Dwayne Johnson, Ray
Park, Bruce Willis

jOBS
Σκηνοθεσία: Joshua Michael Stern

Πρωταγωνιστές: Ashton Kutcher, Josh Gad, Annika
Bertea, J.K. Simmons

Scary Movie 5
Σκηνοθεσία: Malcolm D. Lee

Πρωταγωνιστές: Simon Rex, Ashley Tisdale, Charlie
Sheen, Lindsay Lohan

Μερικές από τις ταινίες είτε προβάλλονται
αυτές τις ημέρες στους κινηματογράφους,

είτε πρόκειται να έρθουν προσεχώς, είτε
αξίζει πραγματικά να τις περιμένετε

Άρθρα Τεύχους
•  «Κλειώ» - Γυμνάσιο Οιχαλίας 2013 Του «δικού μας» Μάκη Φωτόπουλου
•  Μικροί Φαρισαίοι
•  «Ο Έμπορος της Βενετίας»του W. Shakespeare
•  «Η Δεκαετία μέσα από τα πρωτοσέλιδα του CINEPARMENOS»
•  The Bourne Legasy
•  Το Μπαλέτο μας «Καλησπέρα Μεσιέ Πετιπά»
•  Γιάννης Γκαράς Ο Καρκινολόγος
•  50 χρόνια κινηματογραφικό αρχείο Μπαρμπή Βοζαλή
•  Προβολές και δράσεις
•  «Ευρυδίκη» :  «Ένα  μιούζικαλ  στον  Άδη»
•  «Το ημερολόγιο ενός τρελού»
•  Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2013
•  «Οι Φανφάρες»
•  Πίσω από την μάσκα
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Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δημοσιεύσουν το
δικό τους άρθρο ή που επιθυμούν να κάνουν οποιαδήποτε πρόταση ως
προς τα θέματα που θα ήθελαν να διαβάζουν στο έντυπο του Cineπαρμένου
να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

"Κλειώ" - Γυμνάσιο Οιχαλίας 2013
Του «δικού μας» Μάκη Φωτόπουλου

"Κλειώ" - Γυμνάσιο Οιχαλίας Τρικάλων 2013.
Η 6η κατά σειρά δημιουργία σχολικής ταινίας.

1ο βραβείο καλύτερης μαθητικής ταινίας στο 5ο νεανικό φεστιβάλ ται-
νιών μικρού μήκους Artfools. Λάρισα 14-17 Φεβρουαρίου 2013.
1ο βραβείο καλύτερης ταινίας Β/θμιας Εκπ/σης στον 3ο Πανελλήνιο δια-
γωνισμό ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτης.... μια ευκαιρία» με 380
συμμετοχές και 281 ταινίες από όλη την Ελλάδα και την Ομογένεια που
συνδιοργανώνουν η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η ΕΡΤ, το Φε-
στιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και η Δ/νση Εκπ/κής Ραδιοτηλεόρασης.

Με λίγα λόγια: Η ταινία πραγματεύεται τη ζωή μιας μαθήτριας, της Κλειώς, που ζει με τη γιαγιά της, καθώς
οι γονείς της είναι μετανάστες στη Γερμανία. Αν και πρόκειται για ταινία μικρής διάρκειας, ζεις έντονα τις

συναισθηματικές διακυμάνσεις που βιώνει η Κλειώ στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στην καθημερινότητά της, το δυ-
νατό συναίσθημα της φιλίας, την μοναξιά και εγκατάλειψη, την αγάπη. Η καταπληκτική φυσιογνωμία της γιαγιάς Βαγ-
γελιώς, ξεδιπλώνει συναισθήματα, ενώ περνάει και το μήνυμα της στοργής προς την τρίτη ηλικία.

Υπεύθυνοι καθηγητές του προγράμματος:
Φωτόπουλος Θωμάς ΠΕ 18.40 Εμπορίας & Διαφήμισης (Marketing)
Μπελόγια Παρασκευή ΠΕ 06 Αγγλικής Φιλολογίας

"Πίσω από τις κάμερες": Στην 6η ταινία μας αποφασίσαμε να προβληματίσουμε το θεατή με το επίκαιρο
πρόβλημα της μετανάστευσης καθώς η περιοχή (Οιχαλία) είναι πολύπαθη εξαιτίας αυτού. 

Έχοντας ως προϋποθέσεις ότι: α) στην ταινία θα παίξουν μαθητές, β) δεν μπορούμε να έχουμε νυχτερινά γυ-
ρίσματα διότι οι μαθητές είναι μικρής ηλικίας και οι μετακινήσεις δύσκολες, και γ) τα γυρίσματα να γίνουν σε ώρες κυ-
ρίως σχολικού ωραρίου, φάνηκε ως η καλύτερη επιλογή να αναδείξουμε τις επιπτώσεις του νέου μεταναστευτικού
κύματος στα παιδιά τόσο μέσα στο σχολείο όσο και στην καθημερινότητά τους. 

Η Άννα (μαθήτρια - πρωταγωνίστρια) αμέσως την άλλη μέρα μας έφερε την πρώτη μορφή σεναρίου. Τροπο-
ποιώντας ύστερα από μερικές ημέρες και θέλοντας να αρχίζει η ταινία μας δραματικά (η σκηνή του εφιάλτη), καταλή-
ξαμε στο τελικό σενάριο με αίσιο τέλος (ως συνήθως σε όλες μας τις ταινίες). Το ντεκουπάζ έγινε περιγραφικά χωρίς
σχήματα λόγω έλλειψης χρόνου. Τροποποιήσαμε και λιγάκι το μικρόφωνο (boom) και σε συνδυασμό με περισσότερα
φίλτρα ήχου από τη «μονταζιέρα» καταφέραμε να βγάλουμε πιο καθαρό και ομαλό ήχο μεταξύ των σκηνών. Η πλοκή
«ρέει» ομαλά και μεστά. Τα νοήματα διαδέχονται αβίαστα το ένα το άλλο. Η άψογη ερμηνεία της Άννας
και η αυθεντικότητα της γιαγιάς Βαγγελιώς που άγγιξε καρδιές, επενδυμένα με την κατάλληλη μουσική,
έβγαλαν το συναίσθημα που θέλαμε εξ αρχής. 

Φέτος μεταφράσαμε και το σενάριο σε δύο γλώσσες (Αγγλικά και Γερμανικά) και εισαγάγαμε
τους διαλόγους με υπότιτλους.

Σημείωση: στο τέλος των γυρισμάτων της τελευταίας σκηνής δεν έμεινε καθόλου τούρτα...

“10 Χρόνια Cineπαρμένος”

Δεκέμβριος 2012 Έτος 10ο Τεύχος 44ο

“Μισός Αιώνας Rolling Stones”

Σεπτέμβριος 2012 Έτος 10ο Τεύχος 43ο

θα σας “Εξαφανίσουμε”....

Ιουνίος 2012 Έτος 10ο Τεύχος 42ο

Νέα



Θέατρο
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Στο γύρισμα αναλάθονται όλα...

Φεβρουάριος 2012 Έτος 10ο Τεύχος 41ο

“Παπαδημό...Santas” Xo...Xo...Xo...

Δεκέμβριος 2011 Έτος 10ο Τεύχος 40ο

Πενθώ τόν ήλιο καί πενθώ...

Σεπτέμβριος 2011 Έτος 9ο Τεύχος 39ο

Οι  «Μικροί Φαρισαίοι» είναι η παράσταση που
ανέβασε φέτος τον χειμώνα το Θεσσαλικό Θέ-

ατρο με πολύ μεγάλη επιτυχία, τόσο εισπρακτική κρίνοντας
από την προσέλευση του κόσμο ο οποίος πάντα το στήριζε
και το ένοιωθε αναπόσπαστο κομμάτι της πόλης του, όσο
και καλλιτεχνική βλέποντας το τελικό αποτέλεσμα. Τα εχέγ-
γυα γι’ αυτήν την μεγάλη επιτυχία είναι πολλά: Δημήτρης
Ψαθάς ο συγγραφέας, Κώστας Τσιάνος ο σκηνοθέτης, πα-
ραγωγή ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Λαρίσης, κοινό στο οποίο απευθύνε-
ται λαρισαϊκό, ένα κοινό ευαισθητοποιημένο, ένα κοινό το
οποίο ζυμώθηκε με τη μαγιά του Θεσσαλικού,  γαλουχή-
θηκε και μεγάλωσε μαζί του, ανέπνευσε τη δημιουργική
πνοή του και ως εκ τούτου θεωρείται και είναι μέρος του
DNA του.

Τους «Μικρούς Φαρισαίους» τους έχουμε γνωρίσει
από την κινηματογραφική ταινία με τίτλο: «Να πεθερός, να
μάλαμα» με τον Ντίνο Ηλιόπουλο στο ρόλο του γκαντέμη
γαμπρού, ρόλο τον οποίο υποδύεται  στην παράσταση ο
Νικολαϊδης. Η ιστορία της παράστασης γνωστή: Ένας φαύ-
λος και διεφθαρμένος μεσήλικας υπό το προσωπείο του
προέδρου  φιλανθρωπικού σωματείου ο οποίος έχει κατα-
ληστέψει το ταμείο του συλλόγου και συν τοις άλλοις έχει
και ερωμένη, ξεσκεπάζεται από μία σωρεία συμπτώσεων ή

ανείπωτης γκαντεμιάς
από τη μεριά του μελλο-
ντικού γαμπρού του.

Το θεατρικό αυτό,
αν και γράφτηκε πάνω
από μισό αιώνα πριν, πα-
ραμένει πάντα επίκαιρο
διότι πραγματεύεται ένα
από τα μεγαλύτερα πάθη του ανθρώπου, τη διαφθορά που
συνεπάγεται η εξουσία, ένα πάθος που θα εκλείψει μόνο
όταν εκλείψει και το ανθρώπινο είδος. Το θέατρο το μόνο
που μπορεί να κάνει είναι να σατιρίσει τη διαφθορά και τη
ρεμούλα, δεν μπορεί όμως να την πατάξει διότι είναι στο
DNA του ανθρώπου. Όποιος ισχυρίζεται ότι με τον πολιτι-
σμό και την παιδεία, εν γένει, μπορούμε να χτυπήσουμε τη
διαφθορά πλανάται πλάνην οικτρά, απλά την  περιορίζουμε
ανεπαίσθητα, ακροθιγώς. Όσο γι’ αυτούς
που οραματίζονται έναν καλύτερο κόσμο
χωρίς διαφθορά, σκάνδαλα και ατασθαλίες
πάσης φύσεως ας περιμένουν λιγάκι …
υπομονή κι ο ουρανός θα γίνει πιο γαλα-
νός που λέει κι ο ποιητής

«Ο Έμπορος της Βενετίας»του W. Shakespeare
(Σκηνοθεσία: Αντρέας Ανδρεόπουλος)

Χορίαμβος / 5 με 28 Απριλίου

Για μένα ο Shakespeare είναι η φωνή της ψυχής μου. Ο μύχιος και ανώτερος κόσμος μου. Ο ευνοημένος πα-
λατιανός του 16ου αιώνα, που γίνεται η βίβλος των αιρετικών του 21ου. 

Στη Βενετία εκείνης της εποχής συντελείται μια ιστορική για την Ευρώπη μεταπολίτευση. Από τις μεσαιωνικές ηγε-
μονίες μεταβαίνουμε σε ένα είδος ηγεμονικής δημοκρατίας. Πολίτευμα που τόσο γοήτευσε τους Ευρωπαίους. Έτσι από
τις ανώνυμες καταγγελίες και συνοπτικές εκτελέσεις, περνάμε στα ανοιχτά – με ακροατήριο δικαστήρια. 

Στην παράστασή μας, ο Εβραίος τοκογλύφος Σάυλοκ, πιστεύει ότι με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό θα μπορούσε να
τα βάλει με τους «μεγάλους». Έχει την υπέροχη ιδέα να πολεμήσει το σύστημα που τον αδικεί, μέσα από το ίδιο το σύ-
στημα. Δεν έχει όμως ούτε τα μέσα, ούτε τη γνώση. Έτσι λοιπόν οι μορφωμένοι αριστοκράτες τον περιμένουν ως ερίφιο
προς σφαγή ενώ πιστεύει πως σφαγέας είναι ο ίδιος. Άγει λοιπόν στο δικαστήριο έναν ευγενή και έντιμο άνθρωπο που
απλώς αγαπούσε τους φίλους του : τον έμπορο της Βενετίας, Αντόνιο. Στο πρόσωπό του αντικρίζουμε τη φλογερή ματιά
της Αναγέννησης, το νέο άνθρωπο που ανατέλλει από το σκοτάδι του μεσαίωνα. Τον άνθρωπο που ορίζει τον εαυτό του
μέσα από τα αισθήματα, τη λογική και τις επιθυμίες του. 

Ο μαγικός λόγος του Shakespeare θεραπεύει τον άνθρωπο από τον μισανθρωπισμό και την αμάθεια. Κι αυτός
ο λόγος θα ακουστεί από 5/4/2013 με 28/4/2013 στον “ΧΟΡΙΑΜΒΟ”, Γαληνού 5, ένα πολυχώρο πολιτι-
σμού, που θα μετατραπεί σε θέατρο για τις ανάγκες της παράστασης. 

Στόχος μας η αμεσότητα του λόγου και της εικόνας. Τα στολίδια του λόγου του Shakespeare, ο
ρυθμός και το μέτρο, κρατήθηκαν από τον μεταφραστή θεατρολόγο Τηλέμαχο Μουδατσάκι, που ήταν η
βάση και το αίτιο της παράστασής μας. Στο ρόλο του Σάυλοκ, ο Θανάσης Ζέρβας.

Μικροί Φαρισαίοι
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The Bourne Legasy
Αν και τα πρώτα 40 λεπτά της

ταινίας έδειχναν πως το “The
Bourne Legasy” θα είναι καλύτερο
από την τριλογία με τον Matt Damon,
η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη. Ο
Jeremy Renner, για πολλούς ο νέος
ήρωας ταινιών δράσης (πολύ υποστη-
ρίζουν ότι θα είναι ο επόμενος πρωτα-
γωνιστής στις «Επικίνδυνες

αποστολές» μετά τον Tom Cruise), παίζει τον ρόλο ενός
«αναβαθμισμένου» γενετικά  κατασκόπου που παίρνει
μέρος σε ένα απόρρητο κυβερνητικό πρόγραμμα που ευ-
ελπιστεί να δημιουργήσει ικανότερους πολεμιστές από ότι
ο Jason Bourne.

Το σενάριο της ταινίας προσπαθεί και δίνει απα-
ντήσεις σε πολλά από τα ερωτήματα της τριλογίας και κυ-

ρίως του The Bourne Ultimatum (2007), αλλά μετά το
πρώτο μισάωρο κάνει «κοιλιά». Πολλά από τα σημεία που
έκαναν τον Jason Bourne να ξεχωρίσει, όπως τα «κυνη-
γητά» και η ευρηματική ευφυΐα του ήρωα στο να ξεγλιστρά
από μπλοκά και ενέδρες υστερούν αρκετά και σου δίνουν
την εικόνα ενός remake και όχι  μιας νέας ταινίας. Ο επί-
λογος έρχεται πολύ απότομα και σε ξενερώνει ελαφρώς.
Μένεις με την αίσθηση πως παρακολουθείς σίριαλ και
πως έχεις δει το τελευταίο επεισόδιο της σαιζόν και θα
πρέπει να περιμένεις την επόμενη χρονιά.

Σε γενικές γραμμές η παρουσία του Jeremy Ren-
ner μας ικανοποίησε και όλα δείχνουν πως θα τον δούμε
σε αρκετές ταινίες ακόμη. Αναμένουμε την
επόμενη συνέχεια του The Bourne Legacy
με την ελπίδα ότι το σενάριο θα είναι δια-
φορετικό και ίσως πιο πρωτότυπο. Καλή
προβολή.

«Ο Θανάσης άφησε το όπλου του.»

Ιούνιος 2011 Έτος 9ο Τεύχος 38ο

Κι ας είν’ ο κόσµος ζόρικος...

Απρίλιος 2011 Έτος 9ο Τεύχος 37ο

“Κυνόδοντας”

Φεβρουάριος 2011 Έτος 9ο Τεύχος 36ο

Στο κατώφλι της νέας μας δεκαετίας, σκεφτήκαμε μια αναδρομή στα πρωτοσέλιδά μας αυτά τα 10 χρόνια
τόσο για να μάθουν οι νέοι, όσο και για να θυμηθούν οι παλιοί(κι εμείς, βεβαίως βεβαίως…). Σε όλους εμάς

που ασχολούμαστε με το έντυπο που διαβάζετε, το flashback(που λέμε και στη χώρα μας) ξύπνησε μνήμες, καθώς κάθε
πρωτοσέλιδο υπήρξε αποτέλεσμα σκέψης και προβληματισμού της συντακτικής ομάδας, μιας και θέλαμε κάθε φορά
να μεταφέρει και κάποιου είδους μήνυμα προς τους αναγνώστες μας που να σχετίζεται με κάποιο τρόπο με τη δεδο-
μένη στιγμή.

Γυρνώντας λοιπόν πίσω το χρόνο, διαπιστώσαμε ότι μαζί με το έντυπο εξελιχθήκαμε και εμείς. Πέτρα που κυ-
λάει δε χορταριάζει άλλωστε..Εξελίχθηκε η θεματολογία του, η μορφή του και η αισθητική του. Αυτό που δεν έχει αλ-
λάξει είναι η διάθεση για βελτίωση. Όσο υπάρχει, παρά τις δεδομένες δυσκολίες(ενίοτε μοιάζουν ανυπέρβλητες), αυτός
ο μικρός πυρήνας ανθρώπων με διαφορετικά πιστεύω, αντιλήψεις και προσλαμβάνουσες, θα δίνει το παρόν στην πόλη
μας αδιαφορώντας αν γίνεται αρεστός. Θα παρέχει βήμα σε κάθε άποψη και θα υπάρχει σε πείσμα διαφόρων…

Κάποια από τα εξώφυλλα μας παιδέψανε. Τόσο στη σύλληψη της ιδέας, όσο και στην εφαρμογή της στο χαρτί.
Κάποια πυροδότησαν αντιδράσεις ως προς τη θεματολογία τους. Κάποια άλλα μας έδωσαν ταμπέλες κομματικές. Δια-
πιστώσαμε ότι έχουμε ασχοληθεί με το δημοτικό θέατρο της πόλης-για το οποίο φωνάζαμε από την πρώτη μας στιγμή-
μέχρι και τον Παπαδήμο Άι Βασίλη που μας έφερε δώρα από τις Βρυξέλλες… Ασχοληθήκαμε με τους Μεσογειακούς
Αγώνες που θα γινόντουσαν σε Λάρισα-Βόλο. Με το Μεσογειακό Φεστιβάλ νέων κιν/στών, με το Φεστιβάλ Πηνειού, το
πειραματικό Φεστιβάλ θεάτρου, το Artfools(εξελίχθηκε σε θεσμό). Έχουμε φιλοξενήσει τους Ρίτσο, Βέγγο, Αγγελό-
πουλο, Ρασούλη, Ελύτη. Ανθρώπους του πνεύματος, που από το μετερίζι του ο καθένας πήγε την Ελλάδα ένα βήμα
παραπέρα, μας έκαναν να νιώθουμε περήφανοι για την καταγωγή μας, να τους αναπολούμε… Αστέρες πρώτου με-
γέθους της παγκόσμιας μουσικής σκηνής όπως οι Stones και o F. Mercury. Ασχοληθήκαμε αρκετά(πώς αλλιώς;) και
με πολλούς τρόπους με τους πολιτικούς μας. Αγαπημένο θέμα, δίνει δυστυχώς αφορμές να ασχο-
λείσαι συνεχώς μαζί τους.

Τα εξώφυλλα λειτουργούν σαν ένα είδος λευκώματος. Το γράφεις και μετά από χρόνια το ξε-
φυλλίζεις και βλέπεις τι ένιωθες, τι σε προβλημάτιζε και ποια ήτανε η επικαιρότητα μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή. Είθε να ‘μαστε καλά και να το ξανακάνουμε στα 20 χρόνια Cineparmenos, κι ας ακού-
γεται υπεραισιόδοξο. Ευχή είναι, ποιος μπορεί να απαγορεύσει τα όνειρα;;

«Η Δεκαετία μέσα από τα πρωτοσέλιδα 
του CINEPARMENOS»

10 Χρόνια



Δεν ξέρω τί γνώμη έχετε για τον κλασσικό χορό αλλά εγώ επειδή αγαπώ τον κινηματογράφο αγαπώ κι
όλες τις άλλες καλές τέχνες. Στην πόλη μας την Λάρισα δεν είχαμε ιδέα περί κλασσικού μπαλέτου οπότε

επί Δημαρχίας Λαμπρούλη αποφάσισαν κι έγινε το Θεσσαλικό μας μπαλέτο. Καλά έγινε αλλά ποιος θα δίδασκε τα παιδιά χορό;  Δεν
υπήρχε κανένας όσο και να έψαχναν, οπότε έφεραν το δάσκαλο χορευτή κύριο Γκες Μίχωφ. Έγινε η σχολή, πήγαν τα κοριτσάκια, άρ-
χισε η διδασκαλία στον ΜΥΛΟ στις γνωστές αποθήκες που τις ανασκευάσαμε σε αίθουσες ευπρεπείς.

Έκτοτε πέρασαν τα χρόνια η σχολή δυνάμωσε κι εγώ είμαι κοντά τους από τα πρώτα τους βήματα  πάνω στην σκηνή στις
επιδείξεις όπως λέμε. Όμως από κοντά με είχε η Βίκυ Μπασιάκου σ ι ν ε φ ί λ και μόνιμη θαμών της κινηματογραφικής Λέσχης και μου
έλεγε να μην χάνεις τις παραστάσεις μας  για να κρίνεις την πρόοδο μας. Στέλεχος φυσικά του μπαλέτου η κοπέλα και καλή χορεύτρια
παρέα με την Καμέλια Δαμαλή που έγινε μια υπέροχη χορογράφος.

Φτάσαμε λοιπόν στο 2013 και πήγα στην τελευταία τους παράσταση στις 15 του Μάρτη και έμεινα κατάπληκτος. Η σκηνή τους
έγινε τεράστια με αστραφτερό παρκέτο, φωτισμοί και ακουστικά συστήματα φοβερά και ό δικός μου ο πιανίστας ο Ντόριαν Πίρβου στο
πιάνο να συνοδεύει την μισή παράσταση.

Βέβαια το σωστό θα ήταν να υπήρχε και ζωντανή ορχήστρα αλλά ας μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Σιγά σιγά κι εδώ που φτά-
σαμε είναι μεγάλο επίτευγμα για την Λάρισα που δεν ξέραμε τί θα πει κλασσικός χορός εκτός των τουριστών που πήγαιναν στην
Αθήνα, στο Παρίσι, στην Μόσχα για να δουν τον ΝΟΥΡΕΓΙΕΦ αυτό το ιερό τέρας του Χορού που κατέπληξε την οικουμένη. Στα δικά
μας τώρα … 

Στην παράσταση που ήταν αφιερωμένη στο Γάλλο χορογράφο Μεσιέ Πετιπά μέτρησα στην σκηνή να χορεύουν άψογα 19
μικρά κοριτσάκια και στο ρόλο του Μάριους Πετιπά τον Κώστα Φρίγγα. Στο πρόγραμμα των μεγάλων κοριτσιών που
έχουν πολλά χρόνια εκπαίδευση και είναι τέλειες μπαλαρίνες, χόρεψαν με μουσική του Λ Μινκους και με χορογρα-
φία υπέροχη της Καμελιας Δαμαλή. Μέτρησα 12 και 12 ίσον 24 κορίτσια να χορεύουν όπως στα φημισμένα μπαλέτα
στα έργα του Δον Κιχώτη, της Μπαγιαντέρας του Κουρσάρου κλπ και να βλέπεις με τί χάρη στέκονταν στο μεγάλο
δάχτυλο του δεξιού ποδιού στριφογυρίζοντας με τον ρυθμό της κλασσικής μουσικής. 

Μια βραδιά ονειρική και πιστεύω πως όταν αποκτήσουμε και άντρες χορευτές θα κάνουμε θαύματα. Τώρα
γιατί δεν πάνε στο μπαλέτο τα παιδιά να χορέψουν … αυτό είναι άλλη ιστορία. 
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Σου Έχω Ένα Δωράκι...

Νοέμβριος 2010 Έτος 8ο Τεύχος 35ο

Κλειστό Λόγω...“Θέρους”

Ιούλιος 2010 Έτος 8ο Τεύχος 34ο

Άννα Καλουτά «Η Μεγάλη Θεατρίνα»

Απρίλιος 2010 Έτος 8ο Τεύχος 33ο

Θέατρο

Γιάννης Γκαράς 
Ο Καρκινολόγος

Προ ημερών στην Αθήνα
έφυγε από τον μάταιο

τούτο κόσμο ο παιδικός μας φίλος
και συμμαθητής του Β΄ Γυμνασίου
Αρρένων Λάρισας. Φίλος καλός από
τα μαθητικά χρόνια είχε το πάθος της
προσφοράς για τον συνάνθρωπο.
Όταν τελειώσαμε το Γυμνάσιο ενώ
εμείς ταλαντευόμασταν τι επιστήμη
να ακολουθήσουμε ο Γιάννης το είχε
δηλώσει καθαρά και ξάστερα … εγώ

θα γίνω γιατρός και θα κοιτάξω όσο μπορώ να βοηθήσω την επι-
στήμη μου να πάει μπροστά γιατί δεν μπορώ να βλέπω να πε-
θαίνουν κάθε μέρα άνθρωποι από καρκίνο χωρίς να μπορούν οι
γιατροί να κάνουν τίποτα. 

Θα μου πείτε όνειρα θερινής νυκτός υποψήφιου φοιτητή
της Ιατρικής. Μπήκαμε όμως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών η παρέα
του Β’ Γυμνασίου Λάρισας που αποφάσισε να σπουδάσει. 

Στην Αθήνα οι πατριώτες συμμαθητές συναντιόμασταν,
τα λέγαμε, πηγαίναμε σε κανένα κινηματογράφο ή ταβέρνα. Όμως
τον φίλο μας τον Γιάννη Γκαρά τον είχαμε χάσει. Όσοι τον αναζή-
τησαν στ σπίτι του ή στα αμφιθέατρα στις ιατρικές παραδόσεις
και τον ρώτησαν γιατί χάθηκε από την συντροφιά μας, έπαιρναν

την απάντηση ότι … για μένα δεν υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από
το διάβασμα. 

Έτσι τράβηξε την Ιατρική, πήρε ειδικότητα – την γνωστή
πορεία όλων των γιατρών. Τελειώσαμε κι εμείς και φύγαμε από
την Αθήνα και ήρθαμε στην πόλη μας να εξασκήσουμε το επάγ-
γελμά μας. Μπήκαμε λοιπόν στη σειρά των επαρχιακών γιατρών
με … εργασία και παντρειά. Ο Γιάννης όμως έμεινε στη Αθήνα,
πέρασε όλες τις βαθμίδες του Πανεπιστημίου, βοηθός επιμελητή
κ.λπ. και μια μέρα λαμβάνω μια πρόσκληση – ήταν θυμάμαι πε-
ρίοδος της χούντας ακόμα – με τον τίτλο του Νοσοκομείου του
Αγίου Σάββα και από κάτω την υπογραφή του διευθυντή … που
ήταν ο Γιάννης ο Γκαράς. 

Με καλούσε εμένα και τους άλλους Λαρισαίους συμμα-
θητές να παρακολουθήσουμε ένα παγκόσμιο καρκινολογικό συ-
νέδριο που έγινε τότε στην Αθήνα. Φυσικά ομιλητής ήταν και ο
ίδιος ο φίλος μας ο Γιάννης ανάμεσα στις παγκόσμιες ιατρικές πα-
ρουσίες καθηγητών πανεπιστημιακών και ερευνητών στη μάχη
για τον καρκίνο. Φυσικά εμείς οι φίλοι του καθίσαμε όλοι μαζί, τον
θαυμάσαμε και τον χειροκροτήσαμε στη σχετική ομιλία του. 

Συνέδριο λοιπόν παγκόσμιο στην Αθήνα (σπάνιο
πράγμα) που έφερε την σφραγίδα του φίλου
μας και συμμαθητή Γιάννη Γκαρά και είμαστε
περήφανοι για αυτόν. Έδωσε κι αυτός μάχες
για την επάρατη νόσο τον καρκίνο που δυστυ-
χώς ακόμα η ιατρική δεν μπόρεσε να τον νική-
σει. Ίσως κάποτε βρεθεί ένας άλλος Γιάννης
που θα κάνει το όνειρο πραγματικότητα.

Το Μπαλέτο μας «Καλησπέρα Μεσιέ Πετιπά»
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“Χρόνια μας πολλά!!”

Φεβρουάριος 2010 Έτος 8ο Τεύχος 32ο

God save the QUEEN”

Δεκέμβριος 2009 Έτος 7ο Τεύχος 31ο

100 χρόνια Γιάννης Ρίτσος

Σεπτέμβριος 2009 Έτος 7ο Τεύχος 30ο

Αφιέρωμα
Μια εισαγωγή

Οκινηματογράφος ήταν απαγορευμένη διασκέ-
δαση όταν ο Μπαρμπής ήταν μαθητής. Έτσι

έβλεπε κρυφά στον κινηματογράφο τα πρώτα φίλμ στα γαλ-
λικά ή στα αγγλικά με ποικίλη θεματολογία όπως ιστορικά
ή κωμωδίες. Στη Σχολή Οδοντιάτρου στην Αθήνα, ο Μπαρ-
μπής ήρθε σε επαφή με τις αίθουσες κινηματογράφου. Οι
αίθουσες ήταν επιβλητικά πλαισιωμένες με τις γιγαντοαφί-
σες στην είσοδο που διαφήμιζαν την ταινία που προβάλλο-
νταν. Οι γιγαντοαφίσες έχουν αφήσει ιστορία για την
καλλιτεχνία τους και το μεράκι των τότε δημιουργών τους
αλλά και τις κόντρες για το πρώτο όνομα. 

Η Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών ήταν τότε ένας
θεσμός και με την Αγλαΐα Μητροπούλου ως πρόεδρο έκανε
πραγματικότητα την κινηματογραφική παιδεία στην Αθήνα
και κατ’ επέκταση σε όλη τη χώρα. Σε άμεση σχέση με τη
γαλλική ταινιοθήκη (και με τη γαλλική παιδεία συνολικά) τα
στελέχη της κινηματογραφικής λέσχης Αθηνών έκαναν
προβολές κάθε Κυριακή πρωί στον κινηματογράφο ΑΣΤΥ
της Αθήνας με αναλυτικούς προλόγους και συζητήσεις αλλά
και με παρουσία πολλών που ήταν ή έγιναν στη πορεία οι
‘Προσωπικότητες’ του ελληνικού κινηματογράφου. 

Με δεδομένο πως ότι κι αν κάνει κανείς χρειάζεται
την Ιστορία ως γνώση και αρωγό για το παρόν και το μέλ-
λον, ο Μπαρμπής διάβασε αρχικά την ιστορία του κινημα-
τογράφου με μανία. Τα περισσότερα βιβλία ήταν τότε στα
γαλλικά όπως και οι περισσότερες κριτικές κινηματογρά-
φου. Αλλά σταδιακά άρχισαν να μεταφράζονται και στα ελ-
ληνικά και να εξαντλούνται από τις πρώτες μέρες της
έκδοσής τους. Με την επιστροφή του Μπαρμπή στη Λά-

ρισα, η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας έγινε πραγματι-
κότητα το 1956. 

Ως αντιπρόσωπος της ταινιοθήκης Αθηνών λάμ-
βανε και πρόβαλε στη Λάρισα ταινίες με κουλτούρα και
άποψη, ταινίες για τέχνη «που δεν τραβούσε». Προβλή-
ματα με τις αίθουσες κινηματογράφου υπήρχαν κατά και-
ρούς (υπήρχαν και περίοδοι χωρίς λειτουργία της λέσχης)
αλλά οι προβολές έχουν φιλοξενηθεί με επιτυχία σε πολ-
λούς κινηματογράφους της τότε Λάρισας, όπως στο Πάλ-
λας, στο Γαλαξία, στο Ακροπόλ, στον Αλέξανδρο που τώρα
δυστυχώς δεν υπάρχουν.  

Οι αιθουσάρχες της Λάρισας γενικά βοήθησαν την
Κινηματογραφική Λέσχη. Έτσι κι αλλιώς οι ταινίες που προ-
βάλλονταν τότε στον εμπορικό κινηματογράφο ήταν αυτές
που ο περισσότερος κόσμος είχε τότε ανάγκη. Διψούσε για
κωμωδία! Ο λαός ήταν καταρρακωμένος, δεν ήθελε άλλα
δράματα και φώναζε με τον τρόπο του «λίγη κωμωδία ρε
παιδιά!». Η δημοτική αρχή της πόλης στήριξε σε γενικές
γραμμές τη λέσχη και οι πρόεδροι του πολιτιστικού οργανι-
σμού έδειχναν ένα επιφανειακό ενδιαφέρον για τη λειτουρ-
γία της λέσχης. Συμβολικά πρέπει να αναφερθεί, ότι κανείς
(μα κανείς!) πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού του
Δήμου Λάρισας όλες αυτές τις δεκαετίες δεν έχει έρθει να
καθίσει και να δει μια ταινία της λέσχης.
Με όλα αυτά τα 50 και πλέον χρόνια το κι-
νηματογραφικό αρχείο του Μπαρμπή είναι
τόσο πλούσιο που για την ανάδειξή του θα
χρειαστούν … άλλα 10 χρόνια
cineπαρμένος (τουλάχιστον). Εδώ ήταν
μόνο μια εισαγωγή…

50 χρόνια κινηματογραφικό αρχείο Μπαρμπή Βοζαλή

Προβολές και δράσεις
Μια μέρα στην κινηματογραφική λέσχη στο Χατζηγιάννειο, μια μέρα στο Stage, μια μέρα στην ομάδα κινη-

ματογράφου της Ιατρικής, μια μέρα στις προβολές στο στέκι της Φαρμακίδου, οι ευκαιρίες για ψυχαγω-
γία με κινηματογραφικές προβολές είναι πλέον καθημερινή υπόθεση στη Λάρισα. Χρόνο να έχει κανείς να πηγαίνει.   
Το μεγάλο κακό είναι που έκλεισε ο κινηματογράφος “Βικτώρια” και μείναμε χωρίς αίθουσες κινηματογράφου μέσα
στην πόλη μας. Βέβαια έχουμε τις αίθουσες που βρίσκονται ένα τέταρτο με το αυτοκίνητο … (προσέξτε τα pop corn,
ρωτήστε πόσο κάνουν πριν τα αγοράσετε). Παρεπιπτόντως η ιστορία του “Βικτώρια” είναι θησαυρός για
την πόλη μας. Κάποιος πρέπει να κάνει ένα ντοκυμαντέρ. 

Προβολές οικολογικού περιεχομένου θα έχουμε τον Απρίλιο σε συνεργασία με την κινηματο-
γραφική Λέσχη της Πάτρας καθώς και προβολές αντιρατσιστικού περιεχομένου στο Stage και στο στέκι
της Φαρμακίδου. Αλλά πριν από όλα θα παρακολουθήσουμε και φέτος το Μεσογειακό Φεστιβάλ νέων
κινηματογραφιστών ταινιών μικρού μήκους της πόλης μας στο Χατζηγιάννειο, όπου θα τιμηθεί ο Μπαρ-
μπής Βοζαλής με φωτογραφική έκθεση.     
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Η ιστορία  αρχίζει  πριν
από  πολλούς  αιώνες :

σύμφωνα  με  την  αρχαία  Ελληνική
Μυθολογία  ο  Ορφέας  ήταν  ένας
από  τους  σημαντικότερους  μουσι-
κούς  της  αρχαιότητας  και  ο  εφευ-
ρέτης  ή  αυτός  που  τελειοποίησε  τη
λύρα.  Με  τη  δύναμη της  μουσικής
και  του  τραγουδιού  του  μπορούσε
να  γοητεύσει  τα  άγρια  ζώα, να
εμπνεύσει  χορό  στα  δέντρα  και
τους  βράχους  και  να  σταματήσει
ακόμα  τη  ροή  των  ποταμών.  Ήταν
στενά  συνδεδεμένος  με  τη  θρη-
σκευτική  ζωή,  αφού  ο  ίδιος   ήταν
οιωνοσκόπος  και  μάντης.  Θεωρείται
επίσης  πρωτεργάτης  του  πολιτι-
σμού,  γιατί  δίδαξε  στην  ανθρωπό-
τητα  τις  τέχνες  της  φαρμακευτικής,
της  γραφής  και  της  γεωργίας.  

Συμμετείχε  στην  Αργοναυ-
τική  εκστρατεία,  της  οποίας  ηγείτο  ο
Ιάσoνας,  που  είχε πληροφορηθεί
πως  μόνο  με  τη  βοήθεια  του
Ορφέα  θα  μπορούσαν  να  περά-
σουν άθικτοι  από  τις  Σειρήνες.  Οι
Σειρήνες  κατοικούσαν  σε  τρία  μικρά,
βραχώδη  νησιά και  τραγουδούσαν
όμορφα  τραγούδια  προσελκύοντας
τους  ναυτικούς  κοντά  τους. Έπειτα
όμως  έτρωγαν  τους  ναυτικούς.
Όταν  ο  Ορφέας  άκουσε  τις  φωνές
τους, έπαιξε  με  τη  λύρα  του  μια
ομορφότερη  μουσική,  πνίγοντας  τη
δικιά  τους.  Έτσι  γλίτωσε  τους  Αρ-
γοναύτες.  

Ο  Ορφέας  ήταν  παντρεμέ-
νος  με  την  Ευρυδίκη,  την  οποία
όμως  δάγκωσε  ένα ερπετό  και  πέ-
θανε.  Αλλόφρων  ο  Ορφέας  έπαιξε
τόσο  συγκινητικά  τραγούδια  και τρα-
γούδησε  τόσο  θρηνητικά  που  όλες
οι  νύμφες  και  οι  θεοί  έκλαψαν  και
τον συμβούλευσαν  να  κατεβεί  στον
Κάτω  Κόσμο.  Πράγματι  ο  Ορφέας
κατέβηκε  στον Κάτω  Κόσμο  και  με

τη  μουσική  του  απάλυνε  την  καρδιά
του  Άδη  και  της  Περσεφόνης  (το
μόνο  άτομο  που  τα  κατάφερε  ποτέ)
και  δέχτηκαν  η  Ευρυδίκη  να  επι-
στρέψει  μαζί  του  στη  γη.  Ο  Ορφέας
έπρεπε  όμως  να  περπατά  μπροστά
από  αυτήν  και  να  μην  κοιτάξει
πίσω  μέχρι  να  φτάσει  στον  πάνω
κόσμο.  Ήταν  τόσο  μεγάλη  όμως  η
λαχτάρα  του  που  γύρισε  και  την
κοίταξε  και  έτσι  η  Ευρυδίκη εξαφα-
νίστηκε  για  πάντα...

Ο  Ορφέας  στο  τέλος  της
ζωής  του  περιφρόνησε  την  λατρεία
όλων  των  θεών εκτός  από  του
ήλιου,  τον  οποίο  αποκαλούσε  Απόλ-
λωνα.  Ένα  πρωινό  ανέβηκε  το όρος
Παγγαίον,  για  να  χαιρετήσει  τον  θεό
κατά  την  ανατολή,  αλλά  σκοτώθηκε
από  τις  Θρακικές  Μαινάδες,  επειδή
δεν  τιμούσε  τον  πρώην  προστάτη
του,  τον  θεό  Διόνυσο.  Του  έριξαν
ραβδιά  και  πέτρες,  ενώ  έπαιζε,
αλλά  η  μουσική  του ήταν  τόσο  σα-
γηνευτική,  που  ακόμα  και  οι  πέτρες
και  τα  κλαδιά  αρνιόταν  να  τον χτυ-
πήσουν.  Εξαγριωμένες  οι  Μαινάδες
τον  έσκισαν  σε  κομμάτια. 

Το  κεφάλι  και  η  λύρα  του,
τραγουδώντας  ακόμα  θρηνητικά
τραγούδια,  μετέφερε  ο  ποταμός
Έβρος  στη  Λεσβιακή  ακτή,  όπου  οι
κάτοικοι  έθαψαν  το  κεφάλι  του.  Η
λύρα  του  μεταφέρθηκε  στον  ουρανό
από  τις  Μούσες  και  τοποθετήθηκε
ανάμεσα  στα αστέρια.  Οι  Μούσες
συνέλεξαν  και  τα  κομμάτια  του  κορ-
μιού  του  και  τα  έθαψαν  κάτω  από
τον  Όλυμπο  και  στον  τάφο  του  κε-
λαηδούσαν  αηδόνια.  Η  ψυχή  του
επέστρεψε  στον  Κάτω  Κόσμο  και
ενώθηκε  για  πάντα  με  την  αγαπη-
μένη  του Ευρυδίκη…

Από  αυτόν  τον  συγκινητικό
μύθο  εμπνεύστηκε  η  υποψήφια  για
βραβείο  Πούλιτζερ  συγγραφέας

Σάρα  Ρουλ  (Sarah  Rulh)  και
έγραψε  την  «Ευρυδίκη»  στη  μνήμη
του  πατέρα  της, τον  οποίο  έχασε  το
1994,  όταν  ήταν  είκοσι  χρόνων.  Θέ-
λησε  ουσιαστικά  να  μοιραστεί  με  το
κοινό  την  ανεκπλήρωτη  επιθυμία
της  να  επικοινωνήσει  με  τον  πατέρα
της...  Κατάφερε  έτσι  να  φτιάξει  ένα
έργο  που  πραγματεύεται  με  χιού-
μορ  και  ευαισθησία  το  θέμα  της
παντοτινής  αγάπης  και  τα  λεπτά
όρια  που  χωρίζουν  την  ζωή  από
τον  θάνατο.
Η  ιστορία  αρχίζει  με  ένα  ερωτευ-
μένο  ζευγάρι :  ο  Ορφέας  και  η  Ευ-
ρυδίκη σκοπεύουν  να  παντρευτούν.
Κατά  τη  διάρκεια  όμως  του  γάμου
η  νύφη  βγαίνει  λίγο  έξω  για  να  πιει
ένα  ποτήρι  νερό.  Εκεί  συναντά  έναν
άνδρα  που  την  πληροφορεί  ότι  έχει
γράμμα  από  τον  πατέρα  της.  Απο-
φασίζει  τότε  να  τον  ακολουθήσει
στο  διαμέρισμα  του,  στην  πορεία
όμως  πέφτει  και  σκοτώνεται...  Έτσι
η  Ευρυδίκη  πηγαίνει  στον  Κάτω
Κόσμο,  όπου  συναντά  τον  πατέρα
της,  που  προσπαθεί  να  της θυμίσει
όλα  όσα  η  μνήμη  της  έχει  ξεχάσει...
Και  όταν  θα  εμφανισθεί  ο  Ορφέας
να  τη σώσει,  η  Ευρυδίκη  θα  πρέπει
να  πάρει  μια  δύσκολη  απόφαση...
Ο  Δ. Τάρλοου  σκηνοθέτησε  αυτήν
την  εξαιρετική  παράσταση  και  πρω-
ταγωνιστεί  η  Κόρα
Καρβούνη  σε  μια
εξαιρετική  ερμηνεία.
Το  έργο  παρουσιάζε-
ται  στο  θέατρο  «Πο-
ρεία»  μέχρι  τις  17
Φεβρουαρίου  2013!

«Ευρυδίκη» :  «Ένα  μιούζικαλ  στον  Άδη»

Ιούνιος 2009 , Έτος 7o, Τεύχος 29o Απρίλιος 2009 , Έτος 7o, Τεύχος 28o Μάρτιος 2008 , Έτος 6o, Τεύχος 27o
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Αγαπητό μου ημερολόγιο, καιρό τώρα με τρώει
το χέρι να σου γράψω όσα ακολουθούν. Δί-

σταζα γιατί φοβόμουν την αντίδρασή σου. Επειδή όμως
δεν κρατιέμαι άλλο, θα σου τα πω ένα χεράκι και «γαία
πυρί μειχθήτω»!

Μαζί λοιπόν τα φάγαμε, όπως διατείνεται ο τέως
αντιπρόεδρος της τέως σοσιαλιστικής κυβέρνησης; Η απά-
ντησή είναι ΝΑΙ, όσο κι αν αντιπαθώ τον εγγονό του δικτά-
τορα και το συνάφι του. Αναγκάζομαι λοιπόν(με πολύ βαριά
καρδιά)να δώσω δίκιο στον ακατονόμαστο, γιατί η πραγ-
ματικότητα διαψεύδει πανηγυρικά και διαχρονικά κάθε αντί-
θετη σκέψη στο φτωχό μου μυαλό. Εκτός κι αν
πρεσβεύουμε το «αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί
μας, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα».

Εξηγούμαι λοιπόν κι ας παρεξηγούμαι. Απ’ τη με-
ταπολίτευση και μετά(αλλά και παλιότερα εξ’ όσων γνω-
ρίζω- βλ. Μαυρογιαλούρος) ο Έλληνας είχε την τάση να
βάζει το δάχτυλο στο μέλι, στα πλαίσια μιας ομερτά με τους
πολιτικούς ταγούς, δημιουργώντας ένα σύστημα που εξυ-
πηρετούσε αλλήλους. Άλλος διορίστηκε, άλλος μετατέθηκε,
άλλος αργόμισθος, άλλος έφαγε από τον δημόσιο κορ-
βανά, άλλος φοροδιέφευγε, πάντα με τη βοήθεια ή ανοχή
του πολιτικού προσωπικού το οποίο έκλεινε πονηρά το
μάτι στους ψηφοφόρους δημιουργώντας μια ανίερη συμ-
μαχία με σκοπό την οικονομική εξαθλίωση και πρωτίστως
την ηθική κατάπτωση μιας κοινωνίας που τα στραβά της
τα έσπρωχνε κάτω απ’ το χαλί, μέχρι που σκόνταψε στο
χαλί κι έπεσε.

Δεν περίμενα τα τελευταία γεγονότα και το ντόρο
που έγινε για να τα διαπιστώσω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τα
συνειδητοποίησα από την τρυφερή ηλικία των 8 ετών,
απλά όταν το άκουσα «από επίσημα χείλη», μου βγήκε αυ-
θόρμητα ένα «να ‘γιάσει το στόμα σου»! Έβλεπα γύρω μου
τόσα φαινόμενα, που αναρωτιόμουνα γιατί οι γονείς μου
είναι τόσο μαλάκες και κάθονται στην απ’ έξω. Εντάξει,
προφανώς και τους μακαρίζω για τις αρχές που με διδά-
ξανε κι ας είναι ρομαντικές ή αταίριαστες με την εποχή.

Αφορμή για το παρόν είναι η υποκρισία γύρω μου
και η ευθιξία ανθρώπων που πορεύτηκαν αγκαλιά με το
υπάρχον καθεστώς, οι οποίοι ξαφνικά διαμαρτύρονται σε
βαθμό που σε αναγκάζουν να τους απαντήσεις «καλά να
πάθετε». «Εγώ ένα διορισμό ζήτησα, μια μετάθεση, από-
σπαση, μια νομιμοποίηση αυθαιρέτου, αυτοί φάγανε εκα-

τομμύρια, δεν είναι το ίδιο, η
μόνιμη επωδός στα χείλη
τους». Ανταπαντώ ότι αυτές
είναι φτηνές δικαιολογίες, για
να κοιμούνται ήσυχοι τα βρά-
δια. Αυτά κάνανε, γιατί για
τόσα τους έπαιρνε. Γιατί
ήτανε «ψιλικατζήδες». Και
προκειμένου να γίνει το δικό
τους ανέχονταν τα όργια των
άπληστων πολιτικών. Αφού
βολεύτηκα, όχι μόνο δεν θα
τον τιμωρήσω, αλλά θα τον στείλω εκ νέου στη Βουλή γιατί
του ‘χω υποχρέωση!!!!! Λυπάμαι αλλά η σιωπή(για οιον-
δήποτε λόγο) είναι συνενοχή. Τέλος. 

Αν θέλουμε να γίνουμε Σκανδιναβοί στον τρόπο
λειτουργίας του κράτους, ας διαμορφώσουμε την ανάλογη
νοοτροπία. Ο Σκανδιναβός υποθέτω δεν ζητάει ρουσφε-
τάκι. Αν το αντιληφθεί, στέλνει στην καλύτερη τον πολιτικό
σπίτι του, εξηγώντας σ’ όλους τους τόνους ότι εδώ είναι
κράτος πολιτισμένο, δίκαιο και τσιφλίκι κανενός. Εδώ εφαρ-
μόζουμε το «law & order» που λέμε και στη χώρα μας, δεν
αστειευόμαστε! 

Αν θέλουμε τέτοια χώρα, εμείς θα την οικοδομή-
σουμε, εμείς θα επιλέξουμε τα υλικά και τους μαστόρους.
Δυστυχώς μέχρι σήμερα, φαίνεται πως αυτούς έχουμε γιατί
αυτούς θέλουμε(και μας αξίζουν φοβάμαι…). Από τον «έξυ-
πνο» που σου κλέβει τη σειρά στην ουρά της δημόσιας
υπηρεσίας, μέχρι τον μεγαλοεργολάβο που τρώει με
χρυσά κουτάλια, η νοοτροπία είναι ίδια και μας έφερε εδώ.
Θα μου πεις ότι οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται την ανάγκη
του κοσμάκη για δουλειά κλπ μπούρδες. Εμείς προσφέ-
ρουμε δουλοπρεπώς και πουλάμε όσο-όσο την αξιοπρέ-
πειά μας και τους επιτρέπουμε να μας θεωρούν
«κοσμάκη». Αν την ενέργεια που ξοδεύουμε για να τρέ-
χουμε σε πολιτικά γραφεία την ξοδεύαμε διεκδικώντας κοι-
νωνία ίσων ευκαιριών και αξιοκρατίας, θα ‘τανε καλύτερα
τα πράγματα. Σκασίλα μας όμως. Ότι φάμε, ότι πιούμε κι
ότι αρπάξει ο κώλος μας… Τις συνέπειες αυτών των πρά-
ξεων τις βλέπουμε ή θα τις δούμε στα παιδιά μας. Τα
άνεργα, τα εξαθλιωμένα, τα παιδιά που μετανα-
στεύουν… Βέβαια και σ’ αυτή την περίπτωση, δεν
φταίμε εμείς, αλλά ο….Χατζηπετρής!!! 

« Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Ε Ν Ο Σ  Τ Ρ Ε Λ Ο Υ »Στήλες

Δεκέμβριος 2008 , Έτος 6o, Τεύχος 26o Οκτώβριος 2008 , Έτος 6o, Τεύχος 25o Αύγουστος 2008 , Έτος 6o, Τεύχος 24o

8



Και για να σ’ αφήσω ήσυχο ημερολόγιό
μου, μια(ρητορική)ερώτηση. Αν όλοι αυτοί οι ψιλι-
κατζήδες είχανε την ευκαιρία των πολιτικών για

όργια, θα την άφηναν ανεκμετάλλευτη; Γιατί, επειδή θα θε-
ωρούσαν ότι δεν πρέπει; Πως μετριέται σ’ αυτή τη χώρα
το λάθος; Όταν το μέλι είναι ξένο, δεν βάζεις χέρι μέσα. Αν
φας μια κουταλιά ενώ δεν πρέπει, είναι σαν να έχεις φάει
όλο το βάζο. Γιατί αν έχεις τη δυνατότητα να το φας όλο
χωρίς επιπτώσεις, θα το κάνεις, δεν θα σταματήσεις. Γιατί
έτσι έμαθες, γιατί είσαι έξυπνος και μάγκας! Δεν με ενδια-
φέρει αν μια πράξη είναι νόμιμη και κάποιος εκμεταλλεύε-
ται την ευκαιρία για να βολευτεί. Στο κάτω-κάτω, η κοινωνία
της διαπλοκής ορίζει κατά καιρούς τι είναι νόμιμο, ώστε να
μπορεί να λειτουργεί απρόσκοπτα το σύστημα. Μου αρκεί
που κάτι είναι ανήθικο. Ανήθικη η διασπάθιση δημόσιου
χρήματος, ανήθικο και το κάθε ρουσφέτι. Δεν με ενδιαφέρει
πόσο ζημίωσε τη χώρα ο καθένας από όσους διαμαρτύ-
ρονται, μου αρκεί που το έκανε. Τόσο μπορούσε, τόσο ζη-
μίωσε. Και οι πολιτικοί που σήμερα αναθεματίζουμε(ουδείς
αχαριστότερος του ευεργετηθέντος) τόσα μπορούσανε,
τόσα έκαναν. Κανείς ποτέ δεν τους είπε ΣΤΟΠ, ΑΡΚΕΤΑ.
Αφού βολευόμαστε αμφότερες οι πλευρές, κανένα πρό-

βλημα. Κάνε πως δεν βλέπεις και θα κάνω πως δεν
ακούω. Και μόλις ήρθανε τα μνημόνια και η τρόικα να μας
ξεβολέψει, τρώμε τις σάρκες μας! Η νοοτροπία πολιτικού
και ψηφοφόρου είναι η ίδια, ο τρόπος σκέψης μας είναι η
γενεσιουργός αιτία των δεινών που υφιστάμεθα. 

Όταν ζητάς ψίχουλα και προσφέρεις ως αντάλ-
λαγμα ολόκληρο λουκούλλειο γεύμα, είσαι άξιος της μοί-
ρας σου. Μην κατηγορείς αυτόν που δεν σε ταΐσε κανονικά.
Ψίχουλα ζήτησες, ψίχουλα πήρες. Λογικό είναι ο άλλος να
καταβροχθίσει τα πάντα αφού έχει την έγκρισή σου. 

Και κάτι τελευταίο σχετικά με το νόμιμο και ηθικό.
Οι μόνες έκνομες ενέργειες που επικροτώ είναι όσες πη-
γάζουν από καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Προτιμώ και
επιδοκιμάζω αυτόν που θα κλέψει(παράνομο) για να ταΐσει,
ντύσει, ζεστάνει το παιδί του παρά το λαμόγιο που εκμε-
ταλλεύεται τα νομικά τερτίπια και προβαίνει σε ανηθικότη-
τες και αίσχη υπό τον μανδύα της
νομιμότητας, λέγοντας «αφού επιτρέπεται,
γιατί να μην το κάνω»; 
Καληνύχτα και όνειρα γλυκά…
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Στήλες

Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2013
Μεταξύ άλλων, η παρακάτω ταινία έκανε αίσθηση στο

φετινό φεστιβάλ …

Το χρονικό μιας καταστροφής / Σκην. : Χρύσα Τζελέπη ,
Άκης Κερσανίδης 

Ο Χορτιάτης είναι ένα από τα πολλά χωριά-θυσιαστήρια της περιόδου της Γερμανικής Κατοχής κατά τον B΄ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. Η ταινία προσπαθεί να αναπαραστήσει το Ολοκαύτωμα του Χορτιάτη, μέσα από μαρ-
τυρίες ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα από κοντά και να τονίσει τη σημασία του να διατηρηθεί
ζωντανή η ιστορική μνήμη. Το παζλ της ιστορίας διαμορφώνεται όχι μόνο από τις επίσημες ιστορικές
πηγές, αλλά και από τις διαφορετικές οπτικές θέασεις των γεγονότων και μέσα από τα προσωπικά βιώ-
ματα των καθημερινών ανθρώπων. Η βιωμένη ιστορία δίνει άλλη διάσταση στα ιστορικά γεγονότα.

…..Ένα αφιέρωμα στη Χρύσα και τον Άκη δεν είναι κακή ιδέα να γίνει κάποτε στην πόλη μας …. Θα το
δρομολογήσουμε. 

« Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Ε Ν Ο Σ  Τ Ρ Ε Λ Ο Υ »
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«Κρείττον σιωπάν ή λαλείν μάτην» έλεγε ο Φι-
λωνίδης, δηλαδή καλύτερα να σιωπάς παρά

να μιλάς άσκοπα. Οι πρόγονοί μας λέγανε επίσης «κρείτ-
τον σιγάν»… Αντιλαμβάνεται λοιπόν κανείς πως τα μεγάλα
λόγια, οι φανφάρες, μας απασχολούσαν ως λαό από την
αρχαιότητα, δεν είναι σύμπτωμα της εποχής μας.

Όλους μας ενοχλούν, αλλά όλοι καταφεύγουμε σε
αυτές. «Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό κα-
λάθι». «Η σιωπή είναι χρυσός». «Τα πολλά λόγια είναι
φτώχεια». Το φαινόμενο έχει ταλαιπωρήσει και τη μουσική.
«Τα λόγια τα μεγάλα που ‘χω πει» οι αφοί Κατσιμίχα, «big
mouth strikes again» οι Smiths κ.ο.κ. 

Τι είναι όμως αυτό που μας ωθεί σε δηλώσεις,
που τις περισσότερες φορές ξέρουμε εκ των προτέρων ότι
δεν θα υλοποιήσουμε; Είναι η ανάγκη να γίνουμε αρεστοί,
δηλώνοντας αυτό που θέλει ο άλλος να ακούσει; Είναι η
αδυναμία να χαλάσουμε χατίρι; Προφανώς είναι όλα αυτά
και επιπλέον η ψευδαίσθηση που δίνουμε στον εαυτό μας
ότι «ναι, θα γίνει αυτό». Υπάρχουν βέβαια και οι περι-
πτώσεις της ιδιοτέλειας, όπου οι μεγαλόσχημες υποσχέ-
σεις που δίνουμε επιδρούν ευεργετικά στον λήπτη τους,
κάνοντάς τον να μας εμπιστευθεί, ερωτευτεί, ανοίξει την
καρδιά του. Αν πιθανολογούμε αυτή την εξέλιξη αλλά επι-
μένουμε, έχουμε πρόβλημα. Αν δε, την επιδιώκουμε κιό-
λας, δεν έχουμε, αλλά είμαστε πρόβλημα…

Προτιμότερο λοιπόν να λες «λίγα λόγια και καλά»,
παρά λόγια του αέρος. Γιατί μερικές φορές μπορείς να μι-
λήσεις με τη σιωπή σου και το βλέμμα σου και να πεις τα

πάντα… Αν φοβάσαι πως η σιωπή σου δεν είναι κατα-
νοητή, ούτε τα λόγια σου θα είναι. Η σιωπή δε είναι η απά-
ντηση των σοφών, όπως έλεγε ο Ευριπίδης. Κλείσε το
λοιπόν το ρημάδι, ή προτού μιλήσεις, όπως μου ‘χε μάθει
η μάνα μου, «να βουτάς τη γλώσσα σου στο μυαλό», που
κι αυτή το ‘χε μάθει από τη μάνα της.   

Τα λόγια τα μεγάλα και οι υποσχέσεις βέβαια απο-
κτούν άλλη σημασία και δυναμική στα πλαίσια του έρωτα.
Σ’ αυτή την περίπτωση, αφού περάσει η οδύνη για την
απώλεια του άλλου, μένει μια γλυκιά μελαγχολία και ένα
χαμόγελο στα χείλη για λόγια μεγάλα που είπες ή σου εί-
πανε, αλλά η ρημάδα η ζωή είχε άλλα σχέδια για τους
άμοιρους, απελπισμένους, ερωτευμένους. Γιατί ο έρωτας
σε κάνει ανίκητο, αισιόδοξο και σίγουρα σε αποβλακώνει!!!
Εκεί λοιπόν, δεν πρέπει να κακίζεις τον άλλο καθώς είχε
τις καλύτερες προθέσεις όταν τα έλεγε. Αντίθετα, πρέπει
να νιώθεις τυχερός που κάποτε, σε κάποιον, ενέπνευσες
αισθήματα που οδήγησαν σε μεγάλες κολακευτικές δηλώ-
σεις.

Ας λέμε λοιπόν λιγότερα κι ας κάνουμε περισσό-
τερα. Ας αφήσουμε τις πράξεις μας να μιλάνε για μας.
Όσοι μπορούν να καταλάβουν, θα καταλάβουν. Για τους
υπόλοιπους, μάταιος κόπος όσα κι αν
πούμε. Μην μιλάς, πράξε. Ποτέ δεν είναι
αργά. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
Για ένα διάστημα της ζωής μου τα έκανα
μάλλον και τα δυο πολύ. Ώρα να ξανα-
βρούμε λοιπόν το μέτρο….

«Οι Φανφάρες»

Νοέμβριος 2007 , Έτος 5o, Τεύχος 20o Σεπτέμβριος 2007 , Έτος 5o, Τεύχος 18o Ιούνιος 2007 , Έτος 5o, Τεύχος 17o

Σκέψεις

Πίσω από την μάσκα
Ηέκθεση Φωτογραφίας  "Πίσω από την μάσκα» του Αποστόλη Ντόμαλη

έκανε μετά τον Τύρναβο και την  Φλώρινα τον τρίτο της σταθμό στην Λά-
ρισα στον πολιτιστικό χώρο του Χορίαμβου.

Οι Λαρισαίοι είχαν την ευκαιρία να την επισκεφτούν και να ταξιδέψουν στην
πρόσφατη ιστορία του Τυρναβίτικου καρναβαλιού καθώς και του Μπουρανί, μέσα από
την ζωντάνια και την ματιά του φωτογράφου που ανελλιπώς επί
πολλά έτη απαθανατίζει ακολουθώντας τον σφυγμό, την σάτιρα και τα
διονυσιακά και σκωπτικά δρώμενα που έχουν πανάρχαιες ρίζες στις
διονυσιακές γιορτές της αμπέλου και του οίνου και τις προϊστορικές

αρχέγονες γιορτές της αναγέννησης και της γονιμότητας!
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Μαρτίου κάνουν πρεμιέρα οι  «Δαίμονες», η
ροκ όπερα του Καρβέλα. Τελικά στην Ελλάδα
του σκυλάδικου, των κουτσουμπολίστικων με-
σημεριανών και των τούρκικων σίριαλ συμ-
βαίνουν και ενδιαφέροντα πράγματα.

ΔιάτοRος

Τα ριάλια, ριάλια, και πού
‘ ν τα,  οι κλεφταράδες τα βάλαν
στην πούγκα!!!

Μ. Σίμος

Στο φετινό μεσογειακό
φεστιβάλ τιμώμενο πρόσωπο με
φωτογραφική έκθεση είναι ο
Μπαρμπής Βοζαλής. Ο αγώνας
τώρα δικαιώνεται.

ΔιάτοRος

Θερμά συγχαρητήρια στα παιδιά
της ερασιτεχνικής σκηνής «Ανδρέας Τσα-
τσαρής» που ανέβασαν την παράσταση
«Εγώ δεν είμαι εγώ» του Ξενόπουλου. Άρτιο
το αποτέλεσμα και με εισιτήριο 3 ευρώ.

ΔιάτοRος

Για
τους εκπαιδευτικούς

Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο ένα συνέ-
δριο για τη συμβολή του εκπαιδευτικού στην ελ-

ληνική κοινωνία και οικονομία για να καταλάβουν
όλοι ότι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να πληρώνονται κα-
λύτερα και ότι χρειάζονται προσλήψεις και όχι απο-

λύσεις μονίμων εκπαιδευτικών. 
Άντε λίγους μήνες ακόμα υπομονή …

Θεόφιλος

Bond
δίχως Moneypenny, είναι

σαν φαγητό χωρίς αλάτι!!!
Μ. Σίμος

Η επιτυχία του Μάκη Φωτόπουλου στη δημιουργία αξιόλογων
μαθητικών ταινιών μικρού μήκους είναι διαχρονική ! Μπράβο στο

δάσκαλο !
Cineπαρμένος 

Δεν
θα πρωτοτυπήσω. Ο Θωμάς Φωτόπου-

λος μας κάνει υπερήφανους. Πολλά μπράβο στον
αποδεδειγμένα (για τυχόν δύσπιστους) ταλαντούχο δημι-

ουργό. Η φήμη του δικαίως εξαπλώνεται από Αττική
μέχρι Μακεδονία…

Μ. Σίμος

Μπαρμπής …. Ωραίο
όνομα! 

Αφροδίτη

Τον
Απρίλιο οι κινηματογρα-

φικές προβολές και το θέατρο
έχουν την τιμητική τους στην πόλη

μας.Επιπλέον, πραγματοποιούνται πολλές
αντιφασιστικές εκδηλώσεις που πλαισιώνουν
πολλοί νέοι. Και μη χάσετε το νέο ντοκυμαντέρ
του Στέλιου Κούλογλου, «Νεοναζί: Το Ολο-
καύτωμα της Μνήμης». Μακάρι να το δουν

όσοι έκαναν τη βλακεία στις προηγού-
μενες εκλογές και ξεστραβωθούν 

Θεόφιλος 

Ελ-
λάδα, η χώρα που κληρο-

δότησε στην ανθρωπότητα τις
επιστήμες, την φιλοσοφία και την δη-
μοκρατία, αλλά κληρονομήθηκε

από μια αγέλη ηλιθίων.
elessar

Συγχαρητήρια στο artfools
video festival ! Ευχαριστούμε για τον
πλούτο των κινηματογραφικών εικό-
νων που μας χαρίζουν στην αρχή
κάθε έτους ! 

Θεόφιλος 

Αδά-
μου Αδάμου, βουλευτής

ΑΚΕΛ σε τηλεφωνική φάρσα στο
Ελληνοφρένεια γιατί ψήφισε «όχι» στην
τρόικα απάντησε «…θα σου πω που

την γράφω την καγκελάριο».  
Elessar

Ο Κατίδης δεν ήξερε
ότι χαιρετά ναζιστικά; Πώς
λοιπόν του ‘ρθε να υψώσει τε-
ντωμένο το κουλό του;;;

Μ. Σίμος


