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“Miss Violence”

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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Εκδότης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας
«Cineπαρμένος»

Αρθρογράφοι
Μπαρμπής Βοζαλής
Παπαγεωργίου Θεόφιλος
Elessar
Μ. Σίμος
Διάτο®ος
Τζαμπούρα Χαρούλα

E-Mail
cinepamenos@yahoo.gr
Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
ΑΖΥΜΟ

(Φρίξου 3)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
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».

Gravity (2013)
Σκηνοθεσία:Alfonso Cuarón 

Πρωταγωνιστές: Sandra Bullock, George Clooney, Ed
Harris, Eric Michels 

Captain Phillips (2013)
Σκηνοθεσία:Paul Greengrass 

Πρωταγωνιστές: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman, Catherine Keener

Escape Plan (2013)
Σκηνοθεσία:Mikael Håfström 

Πρωταγωνιστές: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, 50 Cent, Vincent D'Onofrio

Thor: The Dark World (2013)
Σκηνοθεσία:Alan Taylor 

Πρωταγωνιστές: Chris Hemsworth, Natalie Portman,
Christopher Eccleston, Anthony Hopkins

The Wolf of Wall Street (2013)
Σκηνοθεσία:Martin Scorsese 

Πρωταγωνιστές: Leonardo DiCaprio, P.J. Byrne, Jon
Favreau, Spike Jonze

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας
• Ο σκαντζόχοιρος που ξέχασε να φοβηθεί
• Για τον δημοσιογράφο Αχιλλέα Παναγούλη
• Καλοκαιρινές Μουσικές
• Οι Κινηματογραφικές Αίθουσες ΒΙΚΤΩΡΙΑ
• Σχολείο   2013 Μάθημα ή Μπείμπι – Σίτιγκ;
• 10ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Λάρισας (Σεπτέμβριος 2013)
• Αγγελάκας 
• "Κλειώ"-Γυμνάσιο Οιχαλίας 2013
• «Το Ημερολόγιο ενός Τρελού»
• Συναισθήματα,  Οι γεύσεις τις ζωής
• Ενδόμυχος
• Ο ηθοποιός Στέλιος Ντικούλης
• Ταινίες του Καλοκαιριού
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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

6 Σεπτεμβρίου 2013

Τελευταίος τεύχος και
τέλος εποχής για μια ολόκληρη
γενιά αναγνωστών.

1 Ιουλίου 1966

Το πρώτο Ελληνικό
Κόμιξ με ήρωα τον Μίκυ
Μάους

Ευτυχώς συνεχίζει την δύ-
σκολη πορεία της με συ-

νεργασία του πολιτιστικού
οργανισμού του Δήμου Λάρι-
σας. Ο χειμώνας 2012-2013
στο Χατζηγιάννειο κάθε Τρίτη
ήταν βάσανο. Ευτυχώς που
ήρθε το καλοκαίρι με τη θε-
ρινή μας οθόνη στο «ΜΥΛΟ»

και μπορέσαμε να δώσουμε στους φίλους μας – που μας
ακολουθούν χρόνια στην δύσκολη πορεία μας – μια σειρά
ταινιών που άφησαν εποχή.

Σημειώνω μόνο την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή
«Ο Θεός αγαπά το χαβιάρι» που θύμισε τις καλές εποχές
του κινηματογράφου, αφού κάθε βράδυ γινόταν το σώσε
από τους θεατές που ήθελαν να δουν την πορεία του εθνι-

κού αυτού ευεργέτη, του Γ. Βαρβάκη, που από πειρατής
στο Αιγαίο γνώρισε την Αυτοκράτειρα πασών των Ρω-
σιών, την Αικατερίνη και τον έκανε Ρώσο αξιωματικό γιατί
βοήθησε τον Ρώσο Ναύαρχο Ορλώφ να σπάσει μια πο-
λιορκία στα Δαρδανέλια… Ρεκόρ κάθε βράδυ, μέχρι όρθι-
ους είχαμε, που θύμισαν εποχές του 1940 που οι
κινηματογραφικές αίθουσες σε όλη την Ελλάδα κάναν
προβολές από τις 2 το μεσημέρι μέχρι την 12ην νυχτερινή. 

Ακόμη και οι άλλες ταινίες μας
άρεσαν, όπως η «Άννα Καρένινα» του
Τολστόϊ, «Οι Άθλιοι» του Βίκτωρα Ουγκώ
και ο «Τζάνγκο» του Ταραντίνο που καθά-
ρισε όλους τους βασανιστές μαύρων δού-
λων στον Αμερικανικό Νότο …

Μπαρμπής Βοζαλής

Σινεμά

Ο σκαντζόχοιρος που ξέχασε να φοβηθεί

ΟΟδυσσέας είναι ένα μικρό σκαντζοχοιράκι που έρχεται στον κόσμο και είναι
πολύ χαρούμενο! Όμως, σύντομα γνωρίζει το φόβο, που του «κλέβει» τη

χαρά. Μάλιστα, ως αντάλλαγμα για κάθε φοβική στιγμή ,  του χαρίζει ένα αγκάθι
στη μικρή του πλάτη… 

Ενώ , λοιπόν,  οι φόβοι πληθαίνουν και τα αγκάθια ασχημαίνουν την άλ-
λοτε τρυφερή πλάτη του μικρού σκαντζόχοιρου, εμφανίζεται ξαφνικά η Μυρτώ,
μια όμορφη πεταλούδα, που με τη συντροφιά της απαλείφει τους φόβους του
Οδυσσέα  και τον βοηθά να ανακτήσει τη χαρά για τη ζωή! 

Μια πολύ τρυφερή ιστορία για «γενναία» παιδιά και ακόμη πιο «γενναί-
ους» γονείς ξεδιπλώνεται από την Ιωάννα Γιαννακοπούλου με θέμα τη φιλία, ως πολύτιμο όπλο ενάντια στις άσχημες εκ-
φάνσεις της ζωής και μεταμορφώνεται σε ένα υπέροχο παραμύθι  μέσα από τις μαγικές εικόνες της Ζωής Σεϊτάνη.

Η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας
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Βαβούρα (1981)             Αντιριξ και Συμφωνιξ (1972)

Παράνοια και παραλογισμός σε ισχυρές δόσεις γέλιου.

Για τον δημοσιογράφο Αχιλλέα Παναγούλη

ΟΑχιλλέας σκο-
τώθηκε σε αυ-

τοκινητιστικό έξω
από την ΕΡΤ στις 3
του Σεπτέμβρη. 

Αχιλλέα, δεν
πρόλαβα να σε συ-
ναντήσω και φέτος

σε κάποια συγκέντρωση ή κάποια πορεία που τα τελευταία
χρόνια βρισκόμασταν τυχαία και τα λέγαμε. Ήμουν βέβαιος
ότι θα ήσουν καθημερινά στο ραδιομέγαρο και ήμουν σί-
γουρος ότι αν κατάφερνα κι ερχόμουν μέσα στο καλοκαίρι
κάποια στιγμή από την ΕΡΤ για αλληλεγγύη στον αγώνα
των συναδέλφων σου, θα σε έβρισκα εκεί. 

Δυο χρόνια της εφηβείας μας μαζί φροντιστήριο,
καφέδες και tetris, ένα χρόνο συγκάτοικοι στη Θεσσαλονίκη
του 93-94, περάσαμε όμορφες και δύσκολες στιγμές. Τη χα-
ρήκαμε την συγκατοίκηση των τεσσάρων που κατέληγε να
είναι των οκτώ ή και των δέκα κάποιες μέρες και νύχτες. Το
πάθος σου για τη δημοσιογραφία και την Αριστερά προκα-
λούσε κάθε βράδυ συζητήσεις, κόντρες και ευκαιρίες για
διάλογο ωρών, είτε με αλκοόλ, είτε με καφέ.  

Μου είχες πει κάποτε ότι αν συνεχίζαμε αυτή τη συ-
γκατοίκηση δεν πρόκειται να τελείωνα  ποτέ το Πολυτεχνείο
… και είχες δίκιο. Ήξερες ότι έπρεπε ο καθένας να τραβή-

ξει το δρόμο του και ήξερες να χαίρεσαι με τις επιτυχίες και
τις χαρές των άλλων, ακόμα κι αν εκείνη η στιγμή για εσένα
δεν ήταν κατάλληλη. Ήξερες να είσαι φίλος και να το δεί-
χνεις. 

Ακούγοντας τραγούδια των Πυξ Λαξ,  έλεγες ότι
πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ζούμε ώστε να μην επα-
ληθευτούν σε εμάς οι στίχοι από την εικόνα του χειμώνα  (Η
εικόνα του χειμώνα - Φ.Πλιάτσικας Μ.Ξυδούς, 1993)
«…σ'ενα τασάκι βρίσκονται σβησμένα τα όνειρα σου, σ’ένα
μπουκάλι με ποτό η ίδια σου η ζωή...». 

Και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα πέρασες δύ-
σκολες ώρες, συναισθηματικά και οικονομικά. Δεν το έβα-
λες κάτω. Είναι βέβαιο ότι το πάθος σου για μια άλλη
κοινωνία πιο δίκαιη και πιο δημοκρατική που να ανταμείβει
τον εργάτη και όχι τον κλέφτη που κατέχει κεφάλαιο, κρα-
τούσε ζωντανό το χαμόγελο και την δημιουργικότητά σου.
Κατάφερνες πάντα από την μελαγχολία να περνάς δυνατά
στη δράση. 

Στη φάμπρικα της δημοσιογραφίας που ήσουν για
μια δεκαετία, τα έδωσες όλα. Σίγουρα το ΕΘΝΟΣ έχασε
έναν ακούραστο επαγγελματία. Σίγουρα το Κίνημα έχασε
έναν γνήσιο αγωνιστή. Σε εσένα, όσα χρόνια έζησες Θεσ-
σαλονίκη και Αθήνα, «η εικόνα του χειμώνα» δεν επαλη-
θεύτηκε !   

Οι παρακάτω στίχοι του Άσιμου (μέρος του τραγουδιού «ΔΕΝ ΠΑ ΝΑ ΜΑΣ ΧΤΥΠΑΝ») είναι αφιερωμένοι στον
αδικοχαμένο, φίλο, δημοσιογράφο, αγωνιστή  Αχιλλέα Παναγούλη.  

Δεν είναι αυτή ζωή κι από τ’ αφεντικά μας
Δεν είναι ανθρώπινα τα μεροκάματά μας
Αυτοί καλοπερνούν και `μεις αγωνιάμε

Αν θά `χουμε δουλειά για να `χουμε να φάμε

Το δίκιο μας εμπρός να βγάλουμε στους δρόμους
Μπουρλότο και φωτιά σε κράτος κι αστυνόμους

Τον ξέρουμε καλά της γης μας τον αφέντη
Μας έμαθε πολλά το αίμα του Νοέμβρη

Ο Άσιμος ήταν από τους αγαπημένους μας στην συγκατοίκηση του 93-94

Αφιέρωμα
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Μικρός Σερίφης     –     Μικρός Κάου-μποϋ (19262 – 1991)

Αμιγώς Ελληνικό περιοδικό με 1468 εκδοθέντα τεύχη

Πέρα από πολλά μπάνια(που δυστυχώς ποτέ δεν είναι αρκετά), άκουσα
πολύ μουσική(που επίσης ποτέ δεν είναι αρκετή). Μια ανασκόπηση λοιπόν

στις μελωδίες του καλοκαιριού η οποία συνάμα αποτελεί και μουσική πρόταση
για τη σαιζόν. 

Πέρα από τα αναμενόμενα (Queen, C. Rea, Smiths, Δεληβοριά, Πα-
νούση, Λοίζο, Μητροπάνο, B. Ferry, Χατζηδάκη) φέτος για διάφορους λόγους
άκουσα ξανά ή ανακάλυψα καλλιτέχνες που με ενθουσίασαν. Γυρνώντας πολύ
πίσω το χρόνο, θυμήθηκα τον J. Mellencamp, έναν macho ρόκερ με country(;)
αναφορές, ό,τι πρέπει για on the road καταστάσεις. Επειδή δεν τρελαίνομαι με
τη μουσική της από κει πλευράς του Ατλαντικού, έρχομαι στη Βρετανική σκηνή
και τους Charlatans και Inspiral carpets, δυο εκρηκτικές indie rock μπάντες και
τους Joy division, μια μπάντα που αν και με μικρή χρονική παρουσία(περίπου
5 έτη)έκανε σπουδαία πράγματα μεσούσης της punk και άφησε τελικά στίγμα
ανεξίτηλο στα μουσικά πεπραγμένα, κυρίως λόγω του τραγουδιστή της, του ταλαντούχου I. Curtis. 

Τα χρόνια της αθωώτητας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους Smokies, μια μπάντα που τις καλύτερες δουλειές
της έκανε στα ‘70s, με επιρροές rock και κομμάτια όπως το «living next door to Alice». Κάποια από τις ωραιότερες επο-
χές της ζωής μου, είναι συνδεδεμένη με D. Summer, Hot chocolate, P. Mc Cartney. Η (Αμερικανή) βασίλισσα της ντί-
σκο έκανε καριέρα στα ‘70s και ‘80s, οι H.C, ένα βρετανικό ποπ γκρουπ που είχε επιτυχίες συνεχώς στα ‘70s και στα
μισά των ‘80s και εξ’ αιτίας του οποίου έκανα μερικές από τις καλύτερες χορευτικές μου φιγούρες….Για τον sir Mc-
Cartney δεν έχω να πω τίποτα, απλά ο δίσκος που «έλιωσα» το καλοκαίρι είναι ο flaming pie, ακούστε τον, μικρό
δείγμα τεράστιου ταλέντου! Το αγγλόφωνο ρεπερτόριο κλείνει με B. Withers, έναν τραγουδοποιό με σπουδαία φωνή,
που για το ain’t no sunshine και μόνο, θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια. Δεν τρελαίνομαι προανέφερα για την Αμε-
ρικάνικη μουσική, ο B. Dylan όμως είναι άλλη ιστορία. Από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς, έχει πάντοτε ένα είδος
θεραπευτικής επίδρασης επάνω μου, ακόμη κι όταν τον ακούω με παρεμβολές από την fisher price εξαιτίας του Μη-
τσάρα!  

Στα καθ’ ημάς, ασχολήθηκα κυρίως με τις ταλαντούχες Monica και Marietta Fafouti, δυο παρουσίες ελπιδοφό-
ρες για την ελληνική μουσική, που άνετα κάνουν καριέρα εκτός συνόρων και ουδεμία σχέση έχουν με τη σαβούρα που
ταλαιπωρεί τ’ αυτιά μας! Κοντά σ’ αυτές μου άφησε πολύ καλές εντυπώσεις ο Γ. Χαρούλης και με καθήλωσε πραγμα-
τικά ο Vassilikos. Εξαίρετος στη solo καριέρα που ξεκίνησε, αναμενόμενο μέχρις ενός σημείου καθώς δείγματα γρα-
φής είχε δώσει με τους πολύ καλούς Raining pleasure. Ακούστε τον να διασκευάζει Τσιτσάνη, δεν θα χάσετε. Σας το
εγγυώμαι ως λάτρης του μοναδικού, ανεπανάληπτου Τρικαλινού συνθέτη..

Το καλοκαίρι εκών-άκων άκουσα και ενημερώθηκα για τα νέα σουξέ και τα φυντάνια της εγχώριας μουσικής.
Παντελίδης, Πάολα, Χαντζίδου, Τσάμπα κ.λ.π. Πολλοί οι γάμοι, τα παράθυρα ανοιχτά, έφτασα να τραγουδάω «δε ται-
ριάζετε σου λέω» , «φωτιά με φωτιά», «δε σου κάνω τον άγιο» και βέβαια τα «καγκέλια»! Ως σχόλιο
δανείζομαι έναν από τους στίχους του: πωπωπωπωπωπω αρε θα τρελαθωωωωωωώ!!!!

Ακούστε ό,τι θέλετε, όλα σεβαστά, αλλά το καλύτερο που έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου, η τε-
λειότερη μελωδία, είναι το γέλιο των παιδιών μου……

Καλοκαιρινές ΜουσικέςΜουσική



Ποιος θα το φανταζόταν ότι, εν έτη
2013, η Λάρισα θα έμεινε για ένα

χρόνο χωρίς κινηματογραφική αίθουσα προβολής κινημα-
τογραφικών ταινιών. Κι όμως, μείναμε έναν χρόνο χωρίς
την αγαπημένη μας ΒΙΚΤΩΡΙΑ που με τέσσερις αίθουσες
όλα τα περασμένα χρόνια φρόντιζε να μας παρουσιάζει όλη
την σύγχρονη κινηματογραφική παραγωγή. 

Είναι οι αίθουσες αυτές δημιούργημα του πρωτο-
πόρου Λαρισαίου κινηματογραφιστή Μιχάλη Τζερζαϊλίδη
που από τον περασμένο αιώνα (1930 αν θυμάμαι καλά)
έμαθε τους Λαρισαίους να βλέπουν κινηματογράφο και να
έρχονται κατά κάποιον τρόπο σε επαφή με το παγκόσμιο
πνεύμα (Χόλυγουντ και Ευρωπαϊκός κινηματογράφος με τα
Γαλλικά επίκαιρα – που σε έφερναν κατά κάποιο τρόπο σε
επαφή με τα παγκόσμια γεγονότα). Την πορεία του πατρός
συνέχισαν τα παιδιά του Χρίστος και Κώστας Τζερζαϊλίδης
μέχρι που με τον ξαφνικό θάνατο του Χρίστου, το βάρος
των επιχειρήσεων έπεσε στον Κώστα που δεν μπόρεσε να
το σηκώσει κι έμεινε η Βικτώρια κλειστεί για ένα χρόνο. 

Ευτυχώς βρέθηκαν δύο νέοι άνθρωποι κινηματο-
γραφιστές, ο δικός μας Κώστας Κουκουράβας και ο φίλος
του από την Καβάλα Στάθης Μοσχίδης και ανέλαβαν την
συνέχεια της ιστορίας των Τζερζαϊλίδων. Φυσικά  όπως δια-
βάσατε στον καθημερινό Τύπο έγινε ριζική ανακαίνιση με
όλες τις μοντέρνες προδιαγραφές για αίθουσες προβολών
που οι Λαρισαίοι σινεφίλ θα είναι υπερήφανοι. Για το μεράκι
και την κινηματογραφική κουλτούρα των δύο συνεταίρων
θα βρούμε ευκαιρία να τα πούμε όλο το χειμώνα με τις προ-
βολές των ταινιών που θα επακολουθήσουν. 

Όμως, η επαναλειτουργία των ανωτέρω αιθουσών
που δεν υπάρχει σινεφίλ που να μην τις έχει επισκεφθεί συ-
νέπεσε να έχουμε μια κινηματογραφική έκπληξη για την
πόλη μας που δεν μπορούσαμε ούτε να το φαντασθούμε –
το αργυρό βραβείο του φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία του
Λαρισαίου Αλέξανδρου Αβρανά με τίτλο MISS VIOLENCE.
Φυσικά, όπως μας πληροφορούν οι εφημερίδες, ο Αβρα-
νάς είναι το πρόσωπο της χρονιάς και την ταινία την ζητάν
από όλες τις χώρες του κόσμου και ειδικά η Γαλλία, η Ιτα-
λία και η Τυνησία που τον  καλούν να σκηνοθετήσει και δικά
τους σενάρια. 

Ο Αβρανάς γεννήθηκε το 1977 στην πόλη μας και
αφού τελείωσε σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα συνέχισε
τις κινηματογραφικές του σπουδές στην Γερμανία. Πρόε-
δρος της επιτροπής στην Βενετία ήταν ο γνωστός μας
Μπερνάντο Μπερτολούτσι που έβαλε τον αείμνηστο Μάρ-
λον Μπράντο να χορέψει το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι με
την Μαρία Σνάϊντερ. Για την ταινία όμως του Αβρανά θα

έχουμε να πούμε πολλά όταν εντός του χειμώνα θα μπο-
ρέσουμε να την δούμε κι εμείς στη Λάρισα. 

Έτσι δικαιώνεται και ο αείμνηστος μέγας σινεφίλ
Βασίλης Ραφαηλίδης που μέσα στην αίθουσα της Βικτώ-
ριας προ ετών μαζί με το φίλο του Αγγελόπουλο μου έδωσε
ένα χαρτί με το … κινηματογραφικό του πιστεύω και μου
είπε φρόντισε Βοζαλή να το μάθεις απ΄ έξω. Σας το παρα-
θέτω για να το μάθετε κι εσείς για την αισθητική του κινη-
ματογράφου :
• ΕΠΕΙΔΗ η αισθητική είναι η ηθική του μέλλοντος, 
• ΕΠΕΙΔΗ η αισθητική δεν είναι η ηθική του παρό-
ντος, επειδή η ηθική του Ελληνικού παρόντος είναι η απάτη,
επειδή η αισθητική δεν έχει παρόν εδώ στην Ελλάδα,
επειδή στην Ελλάδα παρόν είναι το παρελθόν, επειδή τούτο
το παρελθόν ΔΕΝ έχει μέλλον, επειδή το μέλλον γενικώς
είναι αόριστο παντού στον κόσμο πλην της Ελλάδος όπου
είναι οριστικό καθότι θανατερό, 
• ΕΠΕΙΔΗ η τέχνη είναι μια παρηγοριά κι ένα κατα-
φύγιο από τη μιζέρια και την αθλιότητα, 
• ΕΠΕΙΔΗ η μιζέρια και η αθλιότητα περίσσεψαν τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, επειδή η πολιτική στερείται
αισθητικής διότι στερείται ηθικής, επειδή πολλοί καλλιτέχνες
στερούμενοι ουσιαστικής αισθητικής παιδείας επιχειρούν
να ασχοληθούν με την πολιτική για να χάσουν και τη λιγο-
στή αισθητική παιδεία που έχουν, επειδή θέλουμε να τους
προφυλάξουμε από αυτή την συμφορά 

για όλα αυτά τα ΕΠΕΙΔΗ  και για πολλά άλλα, η
ενασχόληση με την τέχνη στην Ελλάδα καθίσταται πρό-
βλημα επείγον …. 

Κι ένα δικό μου … Επειδή αν στην Λάρισα δεν εί-
χαμε Κινηματογραφική Λέσχη που χρόνια τώρα ο γραφών
προφορικά προ της προβολής της ταινίας
φροντίζει να δίνει στους σινεφίλ μερικά μα-
θήματα στοιχειώδους κινηματογραφικής
αισθητικής διότι πιστεύει μαζί με τον Β. Ρα-
φαηλίδη ότι η αισθητική είναι η ηθική του
μέλλοντος. 

Μπαρμπής Βοζαλής
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Τιραμόλα (1970)
Ένας ήρωας από καου-

τσούκ? Και όμως….

Σεραφίνο (1969)
Ένας μοναχίκοςμ, νηστικός,
καλόκαρδός αλήτακος

Οι Κινηματογραφικές Αίθουσες ΒΙΚΤΩΡΙΑΑφιέρωμα



Ένας έρωτας γέννησε την αντιρατσιστική πρωτοβουλία Λάρισας. Αν ο Γ. δεν ήταν ερωτευμένος
με την Ι. ίσως η αντιρατσιστική Λάρισας να μην είχε σχηματισθεί τότε και σίγουρα δεν θα είχε

τόσο δυνατό ξεκίνημα. 
Βέβαια η κινηματική διαδικασία ήταν εκείνη που έδωσε τελικά στην πόλη ένα θεσμό που πα-

ράγει όλο το χρόνο, για 10 χρόνια, με κορύφωση το ετήσιο φεστιβάλ στο κέντρο της Λάρισας. Πα-
ρέμβαση και αγώνας τόσα χρόνια για τα δικαιώματα των μεταναστών, για τη διάχυση απόψεων
αντιρατσισμού, για την ανάδειξη προβλημάτων συμπολιτών μας, για την πολιτική παρέμβαση κόντρα
στο ρατσισμό και τον εκφασισμό της κοινωνίας. 

Το 10ο φεστιβάλ βρίσκει την αντιρατσιστική πρωτοβουλία Λάρισας απόλυτα ανανεωμένη και δυναμική με πα-
λαιότερα και νεότερα μέλη, με γενικές συνελεύσεις μαζικές, με την όρεξη και το κέφι της νεολαίας. Βγάζω το καπέλο σε
όσους δεν έχουν λείψει από κανένα φεστιβάλ όλα αυτά τα χρόνια, με ενεργή παρουσία και διαρκή προσφορά στο κίνημα.
Βγάζω το καπέλο στους νέους της αντιρατσιστικής που ενώ βάλλονται πανταχόθεν (με βασικό εχθρό το 60% ανεργίας)
διοχετεύουν την ανάγκη για αγώνα και παρέμβαση σε πολιτικές θέσεις για μια δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία (κό-
ντρα στη βία της εξουσίας). Σε λίγο καιρό ελπίζω να είμαι κι εγώ ενεργά κοντά τους (και όχι μόνο με την κάμερα, αν και
το υλικό που έχει συλλεχθεί έχει πολύ ενδιαφέρον).       

Χιλιάδες πολίτες περνούν κάθε χρόνο από το φεστιβάλ, χιλιάδες νέοι έχουν χορέψει στους ρυθμούς της μουσι-
κής στην κεντρική πλατεία, εκατοντάδες βιβλία έχουν δοθεί με αντιρατσιστικό περιεχόμενο. Το δυνατό χαρακτηριστικό
της αντιρατσιστικής είναι η διαρκής παρέμβαση στην πόλη όλο το χρόνο και σίγουρα σε κάθε γεγονός ρατσισμού ή πρό-
κλησης από φασίζουσες νοοτροπίες. Δυστυχώς, τα κοινωνικά προβλήματα και ο ρατσισμός δεν έχουν
τέλος. Συνεπώς, κάθε πολίτης οφείλει να ενισχύει όσο μπορεί τον αγώνα και το κίνημα. 

Το 10ο φεστιβάλ παρεμβαίνει πολιτικά και πολιτιστικά από το κέντρο της πόλης και χιλιάδες συ-
μπολίτες το αγκαλιάζουν … κι έτσι κάποιοι έρωτες δεν πεθαίνουν ποτέ. 
Σημείωση : την τυπική άδεια κατάληψης της πλατείας για το φεστιβάλ τη δίνει για 10 χρόνια η ίδια δημο-
τική αρχή (λέτε και στο 20ο φεστιβάλ να είναι οι ίδιοι άρχοντες;) 
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Κάπτεν Μαρκ & Όμπραξ (1983)

Αμερική, σύνορα Καναδάς και Μεξικό, πόλεμος. Ένα
όμορφο κόμιξ παρόλα αυτά.

10ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Λάρισας (Σεπτέμβριος 2013)

Σχολείο   2013 Μάθημα ή Μπείμπι – Σίτιγκ;
Τα σχολεία  αρχίζουν  σε  λίγες  μέρες

και  όλοι  οι  εκπαιδευτικοί  αναρω-
τιόμαστε  «τι  θα  κάνουμε  φέτος  στις  τάξεις :  μάθημα  ή
απλά  μπέιμπι – σίτιγκ»;  Ο  προβληματισμός  βέβαια  αυτός
έχει  προκύψει  από  μια  σειρά  μέτρων  που  έχει  πάρει  το
Υπουργείο  Παιδείας,  που  στοχεύουν  μεθοδικά  να  υποβι-
βάσουν  το  δημόσιο  σχολείο  και  να  απαξιώσουν  το  πολύ
σημαντικό,  αλλά  και  ευαίσθητο,  επάγγελμα  του  εκπαι-
δευτικού.  Τα  μέτρα  αυτά,  που  να  σημειωθεί  ότι  τα  πε-
ρισσότερα  τα  πήρε  το  Υπουργείο  στο  τέλος  της
προηγούμενης  σχολικής  χρονιάς  και  μέσα  στο  καλο-
καίρι(!),  περιλάμβαναν  αύξηση  του  διδακτικού  ωραρίου,
που  είχε  σαν  συνέπεια  δραματική  μείωση  των  κενών,
ελάχιστες  μεταθέσεις  και  αποσπάσεις,  κατάργηση  πολ-
λών  ειδικοτήτων  στα  ΕΠΑΛ,  διαθεσιμότητα  και  απολύσεις
2.500  εκπαιδευτικών  διαφόρων  ειδικοτήτων!!!  Και  το  χει-
ρότερο  είναι  ότι  το  Υπουργείο  σχεδιάζει  και  άλλες  αλλα-
γές  στη  δημόσια  εκπαίδευση!!  Αν  μπορούμε  βέβαια  πια
να  μιλάμε  για  δημόσια  εκπαίδευση…  Γιατί  ένας  εκπαι-
δευτικός  για  να  κάνει  σωστό  μάθημα  πρέπει  πρώτα  από
όλα  να  είναι  απερίσπαστος  και  αφοσιωμένος  στο  λει-
τούργημα  του.  Πώς  όμως  μπορεί  να  συμβεί  αυτό,  όταν

καθημερινά  αντιμετωπίζει  τόσα  οικονομικά  προβλήματα,
αφού  ο  μισθός  του  έχει  μειωθεί  δραματικά  και  το  Υπουρ-
γείο  του  συμπεριφέρεται  τόσο  απαξιωτικά;  Και  με  ποια
διάθεση  και  ψυχολογία,  όταν  αισθάνεται  ότι  τα  τόσα  χρό-
νια  κόπων  του  και  σπουδών  του  δεν  έχουν  πια  κανένα
πρακτικό  και  ηθικό  αντίκρισμα;  Και  δυστυχώς  οι  υπόλοι-
πες  κοινωνικές  ομάδες  δεν  το  καταλαβαίνουν  αυτό,  γιατί
θεωρούν  ότι  οι  εκπαιδευτικοί  είναι  προνομιούχα  ομάδα!
Αυτή  η  κατάσταση  πρέπει  σίγουρα  να  αλλάξει  και  να  συ-
νειδητοποιήσουμε  επιτέλους  όλοι  μας  ότι  οι  εκπαιδευτικοί
κρατάμε  στα  χέρια  μας  το  μέλλον  της  Ελλάδας  και  πρέ-
πει  να  μας  συμπεριφέρονται  με  μεγαλύτερο  σεβασμό.
Και  σε  όλους  τους  μελλοντικούς  αγώνες  πρέπει  να  εί-
μαστε  όλοι  ενωμένοι.  Ας  θυμηθούμε  αυτό  που  είχε  γρά-
ψει  ο  Μπ. Μπρεχτ : 

«Αν  μείνουνε  τα  πράγματα  όπως  είναι  είσαστε
χαμένοι.  Φίλος  σας  είναι  η  αλλαγή,  η
αντίφαση  είναι  σύμμαχος  σας.  Από  το  τί-
ποτα  πρέπει  κάτι  να  κάνετε,  μα  οι  δυνα-
τοί  πρέπει  να  γίνουνε  τίποτα.  Αυτό  που
έχετε,  απαρνηθείτε  το  και  πάρτε  αυτό
που  σας  αρνιούνται…».

Κοινωνία
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Αγόρι (1987)                                              Τρουένο (1980)

Αυτοτελείς ίστορίες περιπέτειας. “Δικαστής Ντρεντ”, δεν
πρέπει να πούμε τίποτα παραπάνω,

Στο πρώτο μεγάλο
αντιρατσιστικό φε-

στιβάλ της Θεσσαλονί-
κης που γίνονταν τότε
στην πλατεία με το
άγαλμα του Βενιζέλου
πάνω από την Εγνα-
τία, ο Αγγελάκας τα είχε
δώσει όλα. Ο κόσμος
είχε κατακλύσει όλη την
πλατεία και από κά-
ποια ώρα και μετά είχε

κλείσει η Εγνατία. Εμείς ήμασταν εκεί με τραπεζάκι της
«Άρσις» Θεσσαλονίκης. Η πλειοψηφία του κόσμου ήταν με-
τανάστες και κυρίως Αλβανοί. Η Θεσσαλονίκη ήταν και τότε
η πρωτεύουσα της πολυπολιτισμικότητας. Παρούσες ήταν
όλες οι πολιτικές πλευρές της Αριστεράς (όχι το ΚΚΕ που
έκανε σε άλλο χρόνο το δικό του δυναμικό φεστιβάλ). Ομά-
δες φασιστοειδών υπήρχαν (αλλά ελάχιστες) τότε στη Θεσ-
σαλονίκη και υπήρχε και η άποψη να βγουν τα γραφεία
τους παράνομα λόγω βίαιων πράξεων. Μη δίνετε σημασία
… έλεγαν κάποιοι … τώρα θα έχουμε το ευρώ και θα σβή-
σουν από τον χάρτη οι φασίστες. Ξέραμε ότι κάνανε λάθος
και ξέραμε και την αναγκαιότητα των αντιρατσιστικών φε-
στιβάλ. Αλλά την Αριστερά κανείς δεν την άκουγε.

Εκείνο το βράδυ στη Θεσσαλονίκη με τον Αγγελάκα
ήταν επαναστατικό. Της γης οι κολασμένοι (οι μετανάστες)
και η νεολαία της πόλης χόρευαν ασταμάτητα, με τον Αγγε-
λάκα να ξεσηκώνει και να ξεσηκώνεται για τέσσερις ώρες.
Σε κάποια φάση σηκώθηκε και αλβανική σημαία, την οποία
οι ίδιοι άνθρωποι την έκαψαν αργότερα. Πολλοί μετανάστες
στη Θεσσαλονίκη αντιλήφθηκαν από πού έρχονταν (π.χ.

ήταν Αλβανοί) και που άνηκαν πραγματικά (π.χ. στην ερ-
γατική τάξη και μόνο). Εκείνο το βράδυ το είδαμε συμπυ-
κνωμένο το φαινόμενο της ταξησυνειδησίας μπροστά μας.
Το κακό είναι ότι η δουλειά που κάναμε τότε με την «Άρσις»
είναι ακόμα χρήσιμη, καθώς η κοινωνική συνοχή θα είναι
πλέον ανέκδοτο σε λίγο καιρό στη χώρα μας. Το καλό είναι
ότι ακόμα στη Λάρισα δεν έχουμε ομάδες φασιστοειδών
που να τολμούν να βγουν από το καβούκι τους χωρίς την
συνδρομή λεωφορείων ομοϊδεατών τους από Αθήνα. Επι-
πλέον, ο φασισμός φοράει πλέον πολιτικά κουστούμια και
είναι προσεκτικός στις κινήσεις του για να μη χάσει καμιά
ψήφο από τους φιλήσυχους, ανιστόρητους ψηφοφόρους
του.

Ο Αγγελάκας στη Λάρισα, μετά από δέκα και βάλε
χρόνια έχει ακόμα τη δύναμη να ξεσηκώνει τα πλήθη και να
ξεσηκώνεται και αυτός. Στο κηποθέατρο Λάρισας δεν τρα-
γούδησε το «είναι ωραία στον παράδεισο» λέγοντας χαρα-
κτηριστικά και με ειρωνεία σε αυτούς που του το ζήταγαν
ότι με αυτά που καπνίζετε ακόμα και στη φυλακή είναι
ωραία. Κάποιος άλλος από το πλήθος φώναξε ότι οι πα-
ραγγελιές προς τον καλλιτέχνη τραγουδιστή είναι στέρηση
ελευθερίας… Γενικά το κοινό στο κηποθέατρο ήταν ολοζώ-
ντανο και ένιωθε τον Αγγελάκα σαν δικό του φίλο. Ζωντανό
το πλήθος, αθάνατος ο Αγγελάκας, μας χάρισε την πιο δυ-
νατή συναυλία του καλοκαιριού στην πόλη.
Τυχεροί όσοι παρακολούθησαν την συ-
ναυλία (ακόμα και αυτοί που την είδαν
μισή)… Τυχερές και η Δέσποινα και η
Αφροδίτη που τελικά είχαν δίπλα την μαμά
τους για να κοιμηθούν.

Αγγελάκας 
(Ιούλιος 2013 Λάρισα / Ιούλιος 1999 Θεσσαλονίκη)Μουσική

"Κλειώ"-Γυμνάσιο Οιχαλίας 2013 Του «δικού μας» Μάκη Φωτόπουλου
Ηπροκριματική επιτροπή του 36ου Φεστιβάλ Ελληνικών  Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας από τις 184 ελληνικές ται-

νίες μικρού μήκους που υποβλήθηκαν φέτος, πρόκρινε 43 για το διαγωνιστικό τμήμα του 36ου Εθνικού Φεστιβάλ
που φέτος θα  διεξαχθεί 16-21 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για 37 ταινίες μυθοπλασίας, 3 animation και 3 ντοκιμαντέρ.

Η ταινία “ΚΛΕΙΩ” επιλέχθηκε από την 6μελή προκριματική επιτροπή να συμμετάσχει στο επίσημο διαγωνιστικό
τμήμα του Φεστιβάλ. Παρ’ όλα αυτά επειδή η ταινία “ΚΛΕΙΩ” προβλήθηκε δημόσια το Φεβρουάριο στο Φεστιβάλ «Art-
Fools» στη Λάρισα η ταινία αδυνατεί να συμπεριληφθεί στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Πιο συγκεκρι-
μένα, η ταινία δεν πληροί τον όρο του άρθρου 2α , όπως προκύπτει από τον κανονισμό συμμετοχής
του Φεστιβάλ Δράμας

Όμως η ταινία θα προβληθεί ούτως ή άλλως  στο πρόγραμμα  των βραβευμένων μαθητικών
ταινιών «Ένας πλανήτης μια ευκαιρία».

Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στον κ. Μάκη Φωτόπουλο που με πενιχρά μέσα δημιούργησε
κάτι μοναδικό. Αναμένουμε την επόμενη ταινία και ευχόμαστε καλή επιτυχία.
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Αγαπητό μου ημερολόγιο, αυτές οι

σκέψεις ήρθαν στο μυαλό μου ένα
καλοκαιρινό δειλινό on the beach, που λέμε. Βέβαια, η χρο-
νική απόσταση ανάμεσα στη γέννηση και την καταγραφή
της σκέψης καθιστά εκ προοιμίου δύσκολη την προσπά-
θεια, οι εικόνες όμως και τα συναισθήματα ήτανε τόσο
έντονα που αξίζει μια προσπάθεια, κάτι σαν tribute στο φε-
τινό καλοκαίρι.

Σε θέρετρο της περιοχής, φορτωμένος πρωί-από-
γευμα με jumboσακούλες (όπως πολλοί άλλοι συναγωνι-
στές πατεράδες) κατάφερα να μου χαρίσω λίγες ώρες
απομόνωσης. Ήτανε οι μοναδικές εκτός από αυτές πριν
την ανατολή του ήλιου πραγματικά δικές μου. Οι ορδές των
λουομένων εγκαταλείπουν την παραλία η οποία αίφνης
αποκτά την ομορφιά μυστηριώδους γυναίκας. Σιωπηλή,
πολλά υποσχόμενη, γοητευτική και παιχνιδιάρα. Το κάλε-
σμα της θάλασσας ακαταμάχητο και χωρίς δεύτερη σκέψη,
βυθίζομαι μέσα της, παραδομένος στη σαγήνη της. 

Λίγες στιγμές με μάτια κλειστά και νιώθω ταξιδιώ-
της του σύμπαντος. Ως αμετανόητος συλλέκτης εμπειριών,
αρνούμαι να τα ανοίξω για να μη χάσω την απερίγραπτη
αίσθηση. Κι όμως, μόλις τολμώ την επαναφορά, μια λέξη
μου καρφώθηκε, την οποία-δυστυχώς-δεν συνηθίζουμε να
λέμε. Ευτυχία! Με πλάτη στο Αιγαίο, ατενίζω τον Όλυμπο.
Το μούχρωμα τον ντύνει με χρώματα σπάνια, εξαίσια, χα-
ρίζοντάς μου ένα έργο τέχνης φτιαγμένο από την παλέτα
του μεγαλύτερου ζωγράφου. Εν τω μεταξύ η παραλία έχει
αδειάσει και το μόνο που ακούγεται είναι ο παφλασμός των
κυμάτων τα οποία έρχονται και σβήνουν στην ακρογιαλιά,

ως το ιδανικό ηχητικό υπόστρωμα της μεγαλειώδους εικό-
νας. Αν μπορούσα ο άσχετος
να περιγράψω τα χρώματα,
θα έλεγα πως είδα βιολετί, κί-
τρινο, κόκκινο και πορτοκαλί.
Αυτά αναγνώρισα εγώ, γιατί ο
καλλιτέχνης μεγαλουργούσε
βάζοντας στον καμβά και πολ-
λές άλλες αποχρώσεις που
δεν μπορώ να ονομάσω, θυ-
μάμαι όμως ότι με άφησαν
ενεό.
Χωρίς να καταλάβω πως, όλα αυτά τα χρώματα έδωσαν
τη θέση τους στο μαύρο της νύχτας. Ένα μαύρο που στό-
λιζαν σαν πυγολαμπίδες φώτα θαμπά από τους Ν.Πόρους
ως τους Ν.Επιβάτες. Το κάστρο «στη καρδιά του Πλατα-
μώνα» επιβλητικό, σε ρόλο παρατηρητή, να ατενίζει τα
σκοτεινά νερά του Αιγαίου ψάχνοντας θαρρείς ακόμη για
κουρσάρους. «Ευτυχία» σκέφτηκα ξανά μπροστά στο με-
γαλείο της εικόνας και αποχώρησα όσο πιο διακριτικά μπο-
ρούσα. 

Πίσω στη μεγαλούπολη οι εικόνες και οι ήχοι ξε-
θωριάζουν. Για κάθε φορά όμως που τα μάτια και τα αυτιά
μου θα βρωμίζουν από υποκριτικές οιμω-
γές και φάτσες κακορίζικες, τώρα πια έχω
ένα ακόμη καταφύγιο. Καληνύχτα και
όνειρα γλυκά.

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

Μπλέκ (1969)

Μετά από τόσα χρόνια και
είναι ακόμη εδώ.

Φαντόμ (1975)

Μασκοφόρος εκδικη-
τής αγνώστου προελεύσεως.
Και όμως υπάρχει και ταινία
(The Phantom -1996)

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ,  ΟΙ ΓΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
Περνώντας από το βιβλιοπωλείο του κ. Αγναντή για να αγοράσω γραφική ύλη, βρήκα την φίλη μου, την κυρία Μαρία

Αράπκουλε να κρατά ένα βιβλιαράκι με ποιήματα και να μου λέει : «Κύριε Βοζαλή, σας αφιερώνω την ποιητική μου
συλλογή και θέλω τη γνώμη σας για το ότι αν κάνω για ποιήτρια ή όχι». Μόλις έπιασα στα χέρια μου τη συλλογή και έριξα
μια ματιά, αμέσως της είπα:  «Κυρία μου, αφού κατορθώσατε τα συναισθήματά σας να τα κάνετε ποίηση είστε ήδη ποι-
ήτρια… ». Χαμογέλασε και μου είπε εντάξει διαβάστε τα και μετά τα ξαναλέμε.  

Πρέπει να σημειώσω με την ευκαιρία ότι ποτέ σε όλη μου τη ζωή που γράφω δεν προσπάθησα να κάνω τον …
κριτικό. Απλώς γράφω μόνο τις σκέψεις μου και τα … συναισθήματα που προκαλούν και σε μένα τον ταπεινό αναγνώ-
στη. 

Ξεκινά λοιπόν η Μαρία από τον έρωτα, την αλήθεια, τα όνειρα και πέφτει σε σκέψεις για το τι είναι η ψυχή, επη-
ρεάζεται από την αρετή ή από την κακία και γιατί να υπάρχει εν τω κόσμω η κακία. Ευτυχώς που υπάρ-
χει φιλία και φυσικά ο Λόγος που μας φέρνει σε αυτογνωσία, για τα πράγματα που αναζητά, επιθυμίες
που ποθεί και όνειρα που εκλιπαρεί να έρθουν αλλά δεν έρχονται και έτσι μένει με τη λαχτάρα. Πιστεύει
ότι έχουμε άγνοια αρχών της ζωής μας, μετά έρχεται ο πόνος μόνιμος και ανεξιχνίαστος, αξιοθρήνητος
και σκοτεινός, μετά έρχεται η ηδονή στην απελπισία των θνητών … για λίγη Ελευθερία. Καταλήγει λοι-
πόν η καλή μας Μαρία πως όρια δεν υπάρχουν στον κύκλο της ζωής, μόνο κοινά σημεία.

Μαρία, συνέχισε την ποιητική σου διαδρομή. Νομίζω ότι έχεις πολλά ακόμη να μας πεις.            Μπαρμπής Βοζαλής
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Μανίνα (1972)                                          Κατερίνα (1973)

Όποιος έιπε ότι το «αδύναμο» φύλο δεν διαβάζει κόμιξ, κάνει
λάθος.

Σκέψεις

Έφτασε  ο Σεπτέμβριος, ο μήνας του τρύγου, των με-
τεξεταστέων, των γάμων, της εμποροπανήγυρης, της

ισημερίας. Είχε γράψει σε παλαιότερο άρθρο του ο πρόε-
δρος του συλλόγου ότι η χρονιά θα έπρεπε να ξεκινά την
πρώτη του Σεπτέμβρη. Συμφωνώ απόλυτα με τον πρόε-
δρο. Μαζί, βέβαια, με τον πρόεδρο συμφωνούσαν και οι
Βυζαντινοί, καθώς την πρώτη του Σεπτέμβρη ξεκινούσε
και η Ινδικτυών, το δικό τους έτος, με απαρχή την πρώτη
Σεπτέμβρη του 312 μ.χ. 

Για μένα ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της ενδο-
σκόπησης. Μιας και ο καιρός είναι ακόμη ζεστός κάνω
ακόμη βουτιές, όχι όμως στον Αγιόκαμπο αλλά μέσα μου,
στη δική μου θάλασσα, τη φουρτουνιασμένη, την οποία
σαρώνουν θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 9 μποφόρ και
βάλε. Πέφτω, λοιπόν, στα άσπρα κύματα της Μαύρης μου
θάλασσας και προσπαθώ να κολυμπήσω. Κάνω πετα-
λούδα, κάνω κρόουλ, κάνω ανάσκελο αλλά τίποτα. Αδυ-
νατώ να επιπλεύσω. Μια ρουφήχτρα με τραβά προς τα
κάτω. Παίρνω βαθιά ανάσα και αφήνομαι στην καθοδική
πορεία προς το βυθό. Μόλις φτάσω στον πάτο (της θα-
λάσσης; τον δικό μου;) ανοίγω τα μάτια μου και μένω
ενεός. Βλέπω πράγματα αλλά τι πράγματα, πράγματα και
θαύματα! Βλέπω στρείδια ν’ ανοίγουν και από μέσα να ξε-

προβάλουν  πανέμορφες γυναίκες. Στο κεφάλι τους έχουν
διάδημα και από τον έναν ώμο τους μέχρι τον χιαστί γοφό
τους έχουν μια κορδέλα στις οποίες είναι γραμμένη από
μια λέξη, ελπίδα, αισιοδοξία, γηθοσύνη. Πρόκειται για
εστεμμένες, η μις  ελπίδα, η μις αισιοδοξία κτλ. Στο χέρι
τους κρατάνε από ένα σκήπτρο και φοράνε χιτώνες με
χρώματα που δεν τα ‘χω ματαδεί, πέρα από τα χρώματα
της ίριδος. Τις πλησιάζω και προσπαθώ να συνεννοηθώ
μαζί τους με τα λίγα βλαχοαμερικάνικα που γνωρίζω.
Ανοίγω το στόμα μου αλλά βγαίνουν μπουρμπουλήθρες.
«Λόγια του αέρα», σκέφτομαι. Μπροστά σε τέτοιο μεγα-
λείο τα λόγια δε χρειάζονται. Η σιωπή είναι επικοινωνία.
Το συναίσθημα είναι η γλώσσα εσπεράντο την οποία κα-
ταλαβαίνουν άπαντες. Σκεπτόμενος όλα αυτά, νιώθω το
σώμα μου να αλαφραίνει. Δίνω μια μικρή ώθηση με τα
πόδια μου και βγαίνω αμέσως στην επιφάνεια. Τώρα η
θάλασσα έχει γαληνέψει, έχει γίνει λάδι.
Παίρνω μια βαθιά ανάσα, όχι για ν’ απο-
βάλω το διοξείδιο του άνθρακα που συσ-
σωρεύτηκε στους πνεύμονές μου. Είναι
ανάσα ανακούφισης!

ΕΝΔΟΜΥΧΩΣ

Ο ηθοποιός Στέλιος Ντικούλης
Πασίγνωστος από το Θέατρο Τεχνών και τις παραστάσεις στον Τύρναβο και σε όλη

την ύπαιθρο Θεσσαλίας. Ταλαντούχος ηθοποιός σε στυλ κωμικού που θυμίζει τον
μεγάλο της Ελληνικής σκηνής ηθοποιό Β. Λογοθετίδη. Ο Ντικούλης με φοβερό ταλέντο
αποστήθισης κάνει τα θεατρικά κείμενα με τα κρεμμυδάκια. Απολαυστικός, τον βλέπεις
και γελάς και δεν είναι μόνο ηθοποιός αλλά και … συγγραφέας αφού έχει και ευχέρεια
γραφής … θεατρικής, κείμενα επιθεωρησιακά που τα κυκλοφόρησε και σε βιβλίο με τον
τίτλο «Τα επί σκηνής σατυρικά». 

Μερικοί τίτλοι :  μέρες μνημονίου … Το ενοικιοστάσιο … Ο κατά πεθερά ασθε-
νής … Απόκρυφα και μυστικά … Ευτυχισμένη δυστυχία … Οι ηλικίες
του ενδύματος … Ο κανένας και η Δ/νίς καμία … Τα φυτοφάρμακα

κ.λπ.
Τώρα, ότι να γράψουμε είναι λίγο για τον Στέλιο, πρέπει να πάτε να τον δείτε σε μια παράσταση

και τότε θα με δικαιολογήσετε που γράφω για ένα ταλέντο που θα αφήσει εποχή στη Λάρισα και ύστερα
από χρόνια όταν θα γίνει και το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ του Τζανακούλη ο Ντικούλης θα είναι ο Θιασάρ-
χης. 

Μπαρμπής Βοζαλής
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Κράνος (1969) Τάνκς (1969)

Βρετανικές, ασπρόμαυρες, αυτοτελής ιστορίες πολέμου. !!!

Πολλές και φέτος το καλοκαίρι οι κι-
νηματογραφικές προβολές. Αν και

ο ελεύθερος χρόνος είναι πλέον αρκετά περιορισμένος, με
την «οικονομική» και «ψυχολογική» υποστήριξη του φίλου
Μπάμπη, μπορέσαμε και είδαμε κάποιες από αυτές.  

Man of Steel
Η επανεκκίνηση του θρυλικού Su-

perman, ίσως η καλύτερη ταινία από
τις μέχρι τώρα προηγούμενες κινημα-
τογραφικές μεταφορές του ηπερήρωα
από τον πλανήτη Κρύπτον. Με πολλές
αναφορές και αρκετά λεπτά της ιστο-
ρίας να διαδραματίζονται στον πλα-
νήτη Κρύπτον η μυθολογία του
Superman έδεσε καλυτέρα, με μελανό
σημείο το τέλος της ταινίας όπου σχε-

δόν ολόκληρη η πόλη της Νέας Υόρκης κατεδαφίστηκε από
την μανία των δυο αντιπάλων. Η πατροπαράδοτη υπερ-
βολή της Αμερικάνικης κουλτούρας.

Star Trek into the Darkness
Πρόκειται για το Remake της

δεύτερης ταινίας Star trek του 1982
«Η οργή του Khan». Για τους φανατι-
κούς της μυθολογίας του Star trek οι
πολλές παραπομπές στη πρώτη τη-
λεοπτική σειρά του 1966 «χρύσωσε
το χάπι» για μια ταινία που δεν εν-
θουσίασε με τον χαρακτήρα του
Khan να μην μπορεί να αποδώσει
στο μέγιστο την φιλοσοφία της πρώ-
της ταινίας.

Oblivion
Μια μέτρια ταινία χωρίς

πολλές εκπλήξεις και με
ένα σχεδόν αναμενόμενο
τέλος. Η προβολή του από
το Θερινό Σινεμά «Μύλος»
στα μέσα του καλοκαιριού
ήταν ότι έπρεπε για μια

όμορφη θερινή κινηματογραφική βραδιά με την ταινία να
πέρνα σε δεύτερη μοίρα.   

Wolverine
Όλα δείχνουν πως

οι κινηματογραφικές μέρες
του Wolverine έχουν τελει-
ώσει. Ένας κουρασμένος
Hugh Jackman σε μια ται-
νία με πολλές αναφορές
στα Iron Man και Robocop
και πολλές ασύνδετές σκη-
νές που δεν είχαν να προ-
σθέτουν τίποτα στην πλοκή του έργου. Μένει να
περιμένουμε την επόμενη ταινία X-Men με περισσότερες
προσδοκίες για έναν καλύτερο Wolverine. 

Elysium
Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό

από τον Neill Blomkamp. Μια ακόμη ται-
νία επιστημονικής φαντασίας μετά το
District 9 που ασχολείται με κοινωνικά
προβλήματα της εποχής μας. Αυτή την
φόρα η μεγάλη ψαλίδα μεταξύ φτωχών
και πλουσίων, με τον Matt Damon να
προσπαθεί να επαναφέρει την ισορρο-
πία.

Iron Man 3
Ίσως μια από τις μεγαλύτε-

ρες απογοητεύσεις της φετινής χρο-
νιάς, κυρίως για τους αναγνώστες
του ομώνυμου κόμιξ. Η παρωδία με
τον χαρακτήρα του Μανδαρίνου που
δεν πλησίασε στο ελάχιστο την
έντυπη έκδοση αλλά και η υπερβο-
λική προπαγάνδα των «καλών Αμε-
ρικανών» και των «κακών Αράβων»
κατάστρεψε μια, κατά τα άλλα, καλή
περιπέτεια με άφθονη δράση και πλούσια ειδικά εφέ.

Η χρόνια δεν έχει ακόμη τελείωσει. Τους επόμε-
νους μήνες αναμένονται στις αίθουσες πολλά υποσχόμενες
ταινίες, όπως το «Thor 2 The Dark World», «The Hobbit 2
The Desolation of Smaug», «Captain
Phillips» και πολλές άλλες.  Κάποιες θα
μας αρέσουν και κάποιες όχι, είναι παρ’
όλα αυτά μια καλή ευκαιρία για μας τους
σινεφίλ, να επισκεφτούμε μια αίθουσα του
σινεμά χωρίς πάντα να κερδίσουμε αυτά
που ελπίζουμε.

Ταινίες του Καλοκαιριού
Σινεμά



«Η πληρότητα του Γενικού Νοσοκο-
μείου Λάρισας μειώνεται. Δεν είναι πλέον αντα-
ποδοτικό και πρέπει να κλείσει.» Από πότε η υγεία
ή όχι ενός λαού αποτελεί οικονομικό μέγεθος και
κριτήριο κόστους και ζημίας; Πρέπει δηλαδή ο κό-
σμος της Λάρισας να αρρωσταίνει να γεμίζει το
Νοσοκομείο για να μην το κλείσει η Τρόικα και τα
συντρόφια της; 

elessar

Ήρθαν 3 ΦΑΠ(ες) σε 4
μέρες, περιμένω φόρο εισοδήματος
και ο παιδ. σταθμός ζητά να προ-
πληρωθεί τα τροφεία του καλοκαι-
ριού 2014. Μα θα έχω φύγει
μετανάστης μέχρι τότε!

Μ. Σίμος

Διώχνουν τους οίκους
ανοχής από το Φρούριο. Μην ξε-
χνάτε πως οι αρχαίοι ημών πρό-
γονοι, δίπλα από τα
θεραπευτήρια, είχαν μαζί με τα
θέατρα και τα ιερά με τις ιερό-
δουλες.

ΔιάτοRο

Πόσο παραπάνω γραφικοί και γε-
λοίοι πρέπει να γίνουν οι ακροδεξιοί βου-
λευτές για να πέσουν πάλι στο 1% της
εκλογικής δύναμης;

Θεόφιλος

Κ ι -
νηματογραφικές σκηνές που θα

μας μείνουν από τον φετινό θερινό του
Μύλου:  από τους ΑΘΛΙΟΥΣ : το τεράστιο οδό-

φραγμα  στο τέλος της ταινίας με όλους τους αγω-
νιστές νεκρούς και ζωντανούς να τραγουδούν
αγωνιστικά ανεμίζοντας τις κόκκινες σημαίες, από

το ΤΖΑΝΓΚΟ : να βάζει ο Ταραντίνο τον ήρωα της
ταινίας του να σκοτώνει τον γελοίο αρχηγό

της τοπικής Κου Κουξ Κλαν 
Θεόφιλος

Π α -
ράσταση στο

αρχαίο θέατρο Λαρίσης μετά
από δύο χιλιετίες. Καλή αρχή!

ΔιάτοRο

Η παράσταση «Ποιος τη ζωή μου» που αναφέρεται στη ζωή του
Μίκη Θεοδωράκη έκανε αυλαία στη Μακρόνησο. Η απάντηση του

Μίκη προς τους βασανιστές της Ελλάδος μετά από μισό
αιώνα.

ΔιάτοRο

Νέα
ερμηνεία στην έννοια διαδραστικό θέατρο: Η σο-

πράνο στις κερκίδες και οι θεατές στην ορχήστρα…
Μ. Σίμος

Όταν
φωνάζαμε ότι πρώτα φτιά-

χνεις ομάδα και μετά γήπεδο, πέφτατε
να μας φάτε. Τώρα, ούτε ομάδα, ούτε γήπεδο.
Σας μοιράζανε καθρεφτάκια και σεις χοροπη-
δούσατε σαν ιθαγενείς! Σήκω ρε βυσσινί άτι

ν’ αρχίσεις τις κλωτσιές!
Μ. Σίμος

Τ α
ραδιόφωνα και οι τηλεο-

ράσεις της ΕΡΤ σε όλη την Ελ-
λάδα συνεχίζουν να εκπέμπουν

σταθερά όπως όλο το καλοκαίρι. Όσοι δεν τα
ακούνε … απλά χάνουν το 70% της ενημέ-
ρωσης (η προπαγάνδα στα άλλα ΜΜΕ

είναι απόλυτη).Το καλοκαίρι 2013 ο
αυθεντικός ελληνικός πολιτισμός

είναι η ΕΡΤ.
Θεόφιλος

Χωρίς υγεία, χωρίς παιδεία,
χωρίς τηλεόραση. Τώρα που ο καναπές
έχει χάσει την αίγλη του με τόσα τούρ-
κικα, ίσως βγούμε και στους δρόμους.
Αλλά ξέχασα, εδώ στην Λάρισα έχουμε
και το «Μικελ». 

elessar

Είναι
η ώρα για ένα πολιτικό … ευτύ-
χημα, επιτέλους! 

Θεόφιλος

Ο υπουργός υγείας βάζει
στοίχημα ότι δεν θα γίνουν απολύσεις
στα νοσοκομεία, θεωρώντας ότι η πο-
λιτική είναι τζόγος. Ποτέ δεν περίμενα
καλύτερο επίπεδο από τον Άδωνη. Τα
χειρότερα έρχονται! 

Θεόφιλος


