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Τα Πάθη του Χριστού στην 7η Τέχνη

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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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».

Muppets Most Wanted
Σκηνοθεσία: James Bobin

Πρωταγωνιστές: Tina Fey, Ricky Gervais, Ty Burrell, Tom
Hiddleston

Noah
Σκηνοθεσία: Darren Aronofsky

Πρωταγωνιστές: Russell Crowe, Jennifer Connelly,
Anthony Hopkins, Emma Watson 

Captain America: The Winter Soldier
Σκηνοθεσία: Anthony Russo | Joe Russo

Πρωταγωνιστές: Chris Evans, Frank Grillo, Sebastian
Stan, Scarlett Johansson 

Rio 2
Σκηνοθεσία: Carlos Saldanha

Πρωταγωνιστές: Anne Hathaway, Rodrigo Santoro, Jesse
Eisenberg, Leslie Mann 

The Amazing Spider-Man 2 
Σκηνοθεσία: Marc Webb

Πρωταγωνιστές: Andrew Garfield, Emma Stone, Jamie
Foxx, Paul Giamatti 

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Δώσε μου λίγο ουρανό
• «Τα πάθη του Χριστού στην 7η τέχνη»
• Άλεν Ρενέ
• «Ας Περιμένουν οι Γυναίκες»
• Μικρά Αγγλία
• «Δράματα» επί της οθόνης.
• Η Τελική Αποπληρωμή
• Λάρισα : Από «Άχρωμη» Πόλη 1996 σε «Πράσινη Πρωτεύουσα» της
Ευρώπης 2016
• Αρτηρία Λευκάδας
• Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού
• Μουσικοχορευτική παράσταση Αφιέρωμα στον αξέχαστο  Αλέκο Σα-
κελλάριο
• Οπερέτα και Επιθεώρηση Σακελλαρίδης και Σακελλάριος
• 16o Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Θεσσαλονίκης (14-23 /03/2014)
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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

The Passion of the Christ (2004)

Σκηνοθεσία: Mel Gibson
Πρωταγωνιστές: Jim Caviezel, Monica Bellucci, Maia Morgenstern

«Δώσε μου λίγο ουρανό»
ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας

3η θέση στο 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμο ται-
νιών μικρού μήκους 

«ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ  ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ»

Αυτός είναι ο τίτλος
της νέας ταινίας

μικρού μήκους του
ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας,
το οποίο μετά τις τε-
λευταίες του διακρί-
σεις έχει ανεβάσει
ψηλά τον πήχυ, περ-
νώντας και πάλι από

πάνω. Η νέα του ταινία, δημιουργεί προσδοκίες για πορεία
ανάλογη με αυτή της προηγούμενης δουλειάς, χωρίς αυτό
να είναι αυτοσκοπός για το επιτελείο της. Ένα επιτελείο με
σταθερά τον καθηγητή Θωμά Φωτόπουλο, υπό την επί-
βλεψη και σκηνοθετική καθοδήγηση του οποίου γυρίστηκε
η ταινία, με πλειάδα συνεργατών εμπρός και πίσω από τις
κάμερες.

Το σενάριο και σ’ αυτή την ταινία είναι μαθητικής
εμπνεύσεως και συγκεκριμένα αποτέλεσμα ομαδικής δου-
λειάς 4 μαθητριών του ως άνω ΕΠΑΛ. Πάντα επίκαιρο και
εύστοχο, καταπιάνεται με ένα θέμα που μας αφορά, άμεσα
ή έμμεσα όλους. Την κρίση και τις επιπτώσεις της στην κα-
θημερινότητα του δι-
πλανού μας. 

Αξιέπαινη η
προσπάθεια όλων
καθώς μέσα σε 13
λεπτά, η ταινία προλα-
βαίνει αφενός να μας
δείξει με χαρακτηρι-
στικό τρόπο, τις συνθήκες που μπορεί να βιώσει μια οικο-
γένεια λόγω της ανέχειας και αφετέρου να μας αφήσει μια
νότα αισιοδοξίας μέσω της αλληλεγγύης και της ανθρω-
πιάς, που είναι το κυρίαρχο και διαχρονικό μήνυμα της ται-
νίας. 

Εν προκειμένω, οι μα-
θητές καταφέρνουν να διδά-
ξουν όλους εμάς πως με
απλούς και σχεδόν ανέξοδους
τρόπους μπορούμε-εφόσον
σκύψουμε για λίγο πάνω από
τα προβλήματα του «πλησίον»
μας- να βοηθήσουμε, κάνοντας
διπλό καλό. Τόσο στον διπλανό
μας, όσο και στην ψυχή μας.
Και αυτό ακριβώς είναι το με-
γαλείο της προσφοράς.

Το κινηματογραφικό
έργο πήρε την 3η θέση στον 4ο
πανελλήνιο διαγωνισμό μαθητικών ταινιών μικρού μήκους
«Ένας πλανήτης … μια ευκαιρία που συνδιοργανώνει η Δι-
εύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το Φεστι-
βάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και η Διεύθυνση
Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων.

Έπαιξαν: Αχιλλέας Δουρδούρης, Αθανασία Μπα-
κλαβά, Στεργίου Ανθή, Αράρ Δαβίδ, Αλεξόπουλος Βασίλης,
Θεανώ Μανάφα, Ευριδίκη Χασιώτη, Νάτσινας Στέφανος
του Αντωνίου, Τσιάμης Κώστας, Λέτσιος Γιώργος, Καψιώ-
χας Βασίλειος, Παπάς Ηλίας, Λέτσιος Νίκος Νάτσινας Στέ-
φανος του Ηλία, Ξάνθου Ελπίδα, Ευθυμίου Άννα, Γκαγκάς
Κωνσταντίνος, Τριανταφύλλου Ιωάννα, Νικολάου Μιχαήλ
Σενάριο: Λέτσιου Δήμητρα, Πολυγένη Κατερίνα, Τριαντα-
φύλλου Ιωάννα, Ευριδίκη Χασιώτη
Εικονοληψία: Τσάτσος Ιωάννης, Ευθύμης Μητρουλιάς
Ηχοληψία (boom)- κλακέτα: Χασιώτης Ευάγγελος
Photo’s – Video (making off): Παπαδόπουλος Αλέξανδρος,
Νικατσιός Σταμάτης
Επιμέλεια Σεναρίου – Οργάνωση Παραγωγής: Φωτόπου-
λος Θωμάς, Στεργίου Ανθή.
Σκηνοθεσία: Φωτόπουλος Θωμάς

Η ταινία είναι αναρτημένη στο
www.youtube.com στο κανάλι tomasfotop

http://youtu.be/tiOCkx0amzg.

Αφιέρωμα
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Jesus of Nazareth (1977)

Σκηνοθεσία: Franco Zeffirelli
Πρωταγωνιστές: Robert Powell, Olivia Hussey, Laurence Olivier

Το Θείο δράμα απασχόλησε τον κιν/φο από πολύ νωρίς.
Τόσο νωρίς, που η πρώτη ταινία δημιουργήθηκε το

1903(!), χωρίς ωστόσο να διεκδικεί δάφνες. Η ζωή και τα
πάθη του Χριστού δεν απασχόλησαν σκηνοθέτες και παρα-
γωγούς με ανεπτυγμένο το θρησκευτικό συναίσθημα απα-
ραίτητα. Η πρόκληση να μεταφέρεις στην οθόνη τα πάθη του
Θεανθρώπου, ακόμη κι αν δεν πιστεύει κανείς σε Αυτόν,
υπήρξε πάντα μεγάλη, απαιτούσε δε ιδιαίτερες ερμηνευτικές
ικανότητες από τους ηθοποιούς που Τον υποδύθηκαν.

Η πρώτη αξιομνημόνευτη ταινία δημιουργήθηκε από
τον πρωτοπόρο Σεσίλ ντε Μιλ, στη δεκαετία του ’20. Ο τίτλος
της «Ο Βασιλεύς των Βασιλέων». Η ταινία ξαναγυρίστηκε
αρχές του ’60, δεν ξεπέρασε όμως το επίπεδο της αρχικής.
Στα μέσα του ’60, ο Μαξ Φον Σίντοφ υποδύθηκε το Χριστό
στη ταινία «η μεγαλύτερη ιστορία του κόσμου», χωρίς την
αναμενόμενη επιτυχία. Την ίδια περίπου εποχή, ο Παζολίνι,
δημιουργεί με το «κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο», την πρώτη ται-
νία για τη ζωή του Χριστού με μια προσέγγιση διαφορετική
από την Χολυγουντιανή που συνηθιζότανε ως τότε, με σκη-
νικό του Θείου δράματος τα χωριά του φτωχού Ιταλικού
Νότου. Αρχές του ’70 έχουμε την πρώτη ροκ όπερα «jesus
Christ superstar», με πρωταγωνιστή έναν… μαύρο Ιούδα!
Ταινία-σταθμός έως και σήμερα, για διάφορους λόγους.

Η πιο ολοκληρωμένη(και καλύτερη)παραγωγή για τη
ζωή και τα πάθη του Χριστού υπήρξε το «ο Ιησούς από τη
Ναζαρέτ» του 1977 από τον Φ. Τζεφιρέλι. Ο Ρ. Πάουελ σε μια
ερμηνεία για πολλά όσκαρ, αποτελεί ακόμη και σήμερα, το
ερμηνευτικό αρχέτυπο του Ιησού, για πάρα πολλούς ανθρώ-
πους. Σε αφήνει να τον παρακολουθείς άναυδος. Αν ο Χρι-
στός ήρθε στη γη, έτσι πρέπει να ήτανε! Παρά το προφανές
ταλέντο του, δυσκολεύτηκε να κάνει καριέρα από κει και
έπειτα, καθώς οι σκηνοθέτες διστάζανε να δώσουν στο «Χρι-
στό» άλλους, «γήινους» ρόλους. Η ειρωνεία είναι ότι ο Τζε-
φιρέλι προόριζε τον Πάουελ για το ρόλο του Ιούδα,

προκρίνοντας ως «Χριστό» τον Πατσίνο ή τον Χόφμαν.
Στα τέλη του ’80 ήρθε η πολυσυζητημένη ταινία του

Σκορτσέζε «ο τελευταίος πειρασμός» βασισμένη στο ομότιτλο
βιβλίο του Καζαντζάκη, που παρά την εξαιρετική ερμηνεία του
Γ. Νταφόε, έμεινε στην Ιστορία για τους λάθος λόγους. Πριν
10 χρόνια προβλήθηκε η τελευταία ταινία για τα πάθη του
Χριστού. Ο Μ. Γκίμπσον σκηνοθετεί έναν σπουδαίο Τ. Κα-
βιέζελ να υποδύεται τον Χριστό με ένα βλέμμα και μια στωι-
κότητα μπρος στα πάθη, αξέχαστη. Ο σκηνοθέτης
χρησιμοποιεί τη μητρική γλώσσα του Χριστού, τα αραμαικά,
ενώ οι σκηνές ωμής βίας ανατριχιάζουν πραγματικά.

Μικρή αναφορά στα πάθη του Χριστού κάνουν και οι
αξεπέραστοι Monty Python στη «ζωή του Μπράιαν», χωρίς –
όλως παραδόξως- να διακωμωδούν το πάθος του όσο θα πε-
ριμέναμε.

Πολλά συνεργεία ταλαιπωρήθηκαν στα γυρίσματα
όπως αυτό στο «η ωραιότερη ιστορία του κόσμου» όπου
σφοδρή χιονοθύελλα χτύπησε δυο φορές την Αριζόνα μετά
από 50 χρόνια, αναγκάζοντας το να συνεχίσουν σε στούντιο.
Ο Φον Σίντοφ πάντως, δεν έπαθε τίποτα. Σε αντίθεση με τον
δ/ντη φωτογραφίας που πέθανε από ανακοπή στα γυρί-
σματα. Κάποιοι ηθοποιοί πέθαναν επίσης ανεξήγητα(λέγε-
ται)όπως ο Χριστός στο «ο βασιλεύς των βασιλέων» του Ντε
Μιλ και ο Χριστός των Μόντυ Πάιθον. Τα πάνδεινα τράβηξε ο
Καβιέζελ, που χτυπήθηκε δυο φορές από κεραυνό ενώ ο ου-
ρανός ήτανε πεντακάθαρος! Αρκετοί ηθοποιοί δεν έκαναν την
αναμενόμενη καριέρα και σίγουρα αρκετοί(κατά δήλωσή
τους)το μετάνιωσαν. Είτε πιστεύει κανείς ότι κάτι «μυστήριο»
συμβαίνει σε όσους ασχολούνται με τη με-
ταφορά του Θείου δράματος στη μεγάλη
οθόνη είτε όχι, είναι γεγονός πως τα πάθη
Του θα εξακολουθούν να συγκινούν δημι-
ουργούς και θεατές. Καλή Ανάσταση!

«Τα πάθη του Χριστού στην 7η τέχνη»

Άλεν Ρενέ
«Ακόμη Δεν έχετε δει τίποτε» 2012 

ΟΡενέ βάζει τον Ντ' Αντάκ (τον συγγραφέα της «Ευρυδίκης») να συγκεντρώνει γύρω του όλους
τους φίλους του κι όλοι μαζί να παρακολουθούν ένα ανέβασμα του έργου από ένα νεανικό θίασο.

Βλέποντας την παράσταση, ο Ντ' Αντάκ και οι φίλοι του συζητούν για το αν έννοιες όπως η αγάπη,
η ζωή, ο θάνατος και η αγάπη μετά τον θάνατο έχουν ακόμη θέση στη σκηνή ενός θεάτρου.

«Ο Πόλεμος τελείωσε» 1966 (με τους Ιβ Μοντάν και  Λιβ Ούλμαν)

Ασπρόμαυρο φιλμ. Βραβεύθηκε και αρχικά γνώρισε απαγορεύσεις. Πέρα από τη σκηνοθετική τε-
λειότητα, το φιλμ θέτει ένα σύνθετο, ιδεολογικό πρόβλημα- δίλημμα: Ποια είναι η

διαφορά επαναστατικής δράσης και τρομοκρατίας ; Ο Ρενέ είναι εξαιρετικά διεισδυτι-
κός.
Σημείωση : Ότι και να γράψει κανείς για τον Αλέν Ρενέ είναι λίγο. Με αφορμή τον θά-

νατο στα 91+ χρόνια στο Παρίσι του σκηνοθέτη του «Χιροσίμα, αγάπη μου» απλά αναφέρουμε δύο από τις ται-
νίες του που πρέπει να δούμε … και να ξαναδούμε. 

 

Σινεμά



Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας (1998) της οποίας το σενάριο και τη σκηνοθεσία
υπογράφει ο Σταύρος Τσιώλης.

Δυο μπατζανάκια βιοπαλαιστές από τη Σαλονίκη, ο Πάνος (Ζουγανέλης) και ο Μιχάλης (Μπα-
κιρτζής), Παοκτζήδες και Νεοδημοκράτες, ξεκινάνε για διακοπές στη Θάσο. Εκεί τους περιμένει ο τρίτος
μπατζανάκης ο Αντώνης (Μπουλάς), πολιτευτής και σημαίνον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Πελοποννήσιος (χα-
μουτζής κατά Ζουγανέλη) στην καταγωγή, που έχει «φορτωθεί» και τις τρεις οικογένειες. Πάνω λοιπόν στη
διαδρομή Σαλονίκη-Θάσος, στήνεται μια ιστορία με ευτράπελα, ανατροπές και μεγάλες αλήθειες. 

Καθ’ οδόν για Θάσο, στη Βόλβη, ο Μιχάλης με τον Πάνο έχουνε μια δίλεπτη συνάντηση με το πεπρωμένο, μια συνάντηση μοι-
ραία και καταλυτική για τους τρεις πρωταγωνιστές. Το «πεπρωμένο» είναι η λαική αοιδός Αγγελική Ηλιάδη, την οποία ο Πάνος ερωτεύ-
εται κεραυνοβόλα και τόσο σφόδρα, που πέφτει του θανατά στα λουτρά της Ν. Απολλωνίας. Τα λουτρά είναι το βασικό σκηνικό στο οποίο
διαδραματίζεται το μεγαλύτερο κομμάτι της ταινίας. Με αφορμή την μελαγχολία του Πάνου λόγω του αδιέξοδου έρωτα του για την νεαρά,
που τον οδηγεί σε μια αστεία απόπειρα αυτοκτονίας, η άφιξη στη Θάσο αναβάλλεται μέχρι να «αναλάβει δυνάμεις» ο Πάνος.  

Ο Αντώνης που βαρέθηκε να φροντίζει γυναίκες, γέρους και παιδιά, σπεύδει στην Ν. Απολλωνία για να δει τι συμβαίνει. Εκεί
ερωτεύεται τη νοσοκόμα που κουράρει τον Πάνο και η άφιξη στη Θάσο αναβάλλεται εκ νέου, λόγω του ρομάντζου που ζει ο Μπουλάς
με τη νοσοκόμα! Ας περιμένουν λοιπόν οι γυναίκες των τριών νεοελλήνων μικροαστών όσο αυτοί ασχολούνται με τον εσωτερικό τους
κόσμο. Οι αδιέξοδοι έρωτες των δυο εκ των πρωταγωνιστών είναι προφανώς προφάσεις εν αμαρτίαις για την διαρκή άρνησή τους να
εκπληρώσουν το καθήκον και να πάνε στις οικογένειές τους. 

Σπουδαία ταινία, γεμάτη με Σαλονικιώτικη μουσική (Ρέμος, Τερζής, Μελάς) με συνεχείς εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ Πάνου
και Αντώνη, μέσα από τις οποίες όμως φαίνεται η μεγάλη αγάπη του ενός προς τον άλλο. Και στη μέση, η (χαρακτηριστική από τους «χει-
μερινούς κολυμβητές») φωνή της λογικής και του καθήκοντος του Μπακιρτζή που φροντίζει για όλους και όλα. 

Οι φιγούρες και οι χαρακτήρες των πρωταγωνιστών γνώριμες, οικείες. Θα σε κάνουν να χαμογελάσεις, να βγάλεις αναστε-
ναγμό και σε μερικές στιγμές, κάποιοι άντρες θα ταυτιστείτε μαζί τους. Οι δυο καλοσυνάτες κυρίες που κάνουν τα ιαματικά μπάνια τους
στη Ν. Απολλωνία και εκτελούν χρέη dj, μένουν αξέχαστες. Όπως και δυο τουλάχιστον ατάκες, ειπωμένες από τον αγα-
πημένο ηθοποιό του Τσιώλη, τον Μπακιρτζή. «οι άνθρωποι δεν συγχωρούν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε» και «οι
άνθρωποι όταν ζουν στη προσωπική τους ευτυχία δεν σκέφτονται τους άλλους»…

Όσο για το αν τελικά οι πρωταγωνιστές φτάνουν στη Θάσο όπως επιβάλλει το καθήκον προς τις οικογένειές
τους, είναι ένα ερώτημα στο οποίο εξυπνότατα ο σκηνοθέτης αφήνει τον κάθε θεατή να απαντήσει κατά τη γνώμη ή την
προσωπική του επιθυμία…
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Jesus (1999) 

Σκηνοθεσία: Roger Young
Πρωταγωνιστές: Jeremy Sisto, Debra Messing, Armin Mueller-Stahl

«Ας Περιμένουν οι Γυναίκες»
Σινεμά

Μικρά Αγγλία
Το πρώτο πράγμα που μου ‘ρθε

στο μυαλό, συνειρμικά, ακού-
γοντας τον τίτλο της νέας ταινίας
του Παντελή Βούλγαρη, ήταν
Μικρά Ασία, δηλαδή κάτι απ’ το με-
γαλείο του ελληνισμού της Μικράς

Ασίας. Όμως, η ταινία αναφέρεται στους ναυτικούς της Άνδρου της
δεκαετίας του ’30, στους καημούς τους, στους έρωτες τους, στη ζωή
των γυναικών που τους περίμεναν υπομονετικά και φυσικά στα παι-
χνίδια που αρέσκεται να παίζει η μοίρα με τις ζωές και τα συναι-
σθήματα των ανθρώπων. 

«Μικρά Αγγλία» είναι το όνομα ενός πλοίου που αγόρασε,
με πολύ κόπο, ένας ναυτικός, με αποτέλεσμα από πληβείος να γίνει
πατρίκιος, δηλαδή από απλός ναυτικός να γίνει καπετάνιος και πλοι-
οκτήτης και όλα αυτά,  όπως αφήνει να εννοηθεί ο Βούλγαρης, για
μια γυναίκα.

Το στόρι, το οποίο βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο της γυ-
ναίκας του Βούλγαρη, της Ιωάννας Καρυστιάνη, έχει ως εξής: μια
γυναίκα ναυτικού της Άνδρου έχει δύο κόρες τις οποίες μεγάλωσε
μόνη της, καθότι ο σύζυγος έλειπε για χρόνια. Όταν ένας νεαρός
της ζήτησε την μεγάλη της κόρη, αυτή τού την αρνήθηκε, διότι ήταν
φτωχός και αδημιούργητος και την έδωσε σε άλλον. Τότε ο φτωχός
νεαρός πληγώθηκε, πήγε στα καράβια, δημιουργήθηκε κάπως και
μετά από χρόνια ζήτησε την μικρή της κόρη, την οποία και η μάνα

τού την έδωσε ασμένως. Έτσι, αρχίζει η μοίρα να εξυφαίνει τον ιστό
της, καθώς οι δύο αδελφές μένουν σε ένα διώροφο σπίτι, με απο-
τέλεσμα όταν ο ήρωας της ταινίας επιστρέφει απ’ τα ταξίδια του και
συνουσιάζεται μετά της συζύγου του στον επάνω όροφο, η αδελφή
της ακούγοντας το σουμιέ να τρίζει,  της σκίζεται η καρδιά, καθότι
ερωτευμένη με τον γαμπρό της. Στο σημείο αυτό, ο Βούλγαρης
έδωσε μια πινελιά γέλιου, κάτι σπάνιο γ’ αυτόν, μιας και οι ταινίες του
είναι λίγο «βαριές». Στο τέλος ο πλοιοκτήτης της «Μικράς Αγγλίας»
πνίγεται, η κουνιάδα του φανερώνει τον έρωτα της για τον γαμπρό
της, μην μπορώντας να καταπνίξει το συναίσθημα του αδόκητου
χαμού του αγαπημένου της, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μία
αφόρητα ντροπιαστική κατάσταση για την οικογένεια στην κλειστή
κοινωνία της Άνδρου, η δε μοίρα να κάθεται στην προβλήτα του λι-
μανιού και να μειδιά σαρδόνια.
Ο Βούλγαρης, για άλλη μια φορά, αποδεικνύει ότι κατέχει το κινη-
ματογραφείν. Δούλεψε με νέα παιδιά και τα κατάφερε. Η ταινία του
πήγε πολύ καλά εισπρακτικά, παρ’ όλο που δεν έπαιζαν γνωστοί
ηθοποιοί, δείγμα του ότι ο κόσμος πήγε να δει, όχι το μεγάλο όνομα,
αλλά τον μεγάλο σκηνοθέτη. Πολύ καλή η φωτογραφία, δίνοντας
έναν μελαγχολικό τόνο και υποβάλλοντας ένα αδι-
ευκρινίστως «εν τω σκότει» συναίσθημα στον
θεατή, βγάζοντας εν τέλει έναν διάχυτο λυρισμό. 
Παντελής Βούλγαρης, λοιπόν, «Μικρά Αγγλία» και
καλό ταξίδι στα νερά του  ελληνικού κινηματογρά-
φου…



Εμείς οι σινεπαρμένοι έχουμε χορτάσει τρόπον τινά δρά-
ματα που τελούνται επί της οθόνης. Βέβαια, πρώτα τε-

λούνται στην ζωή μας και μετά μεταπηδούν στην οθόνη.
Όμως για να φτιάξει ένα δράμα ένας σκηνοθέτης χρειάζεται
δύο και μόνο πράγματα. Χαρακτήρες και καταστάσεις, εντός
των οποίων θα κινηθούν και θα διαμορφωθούν οι χαρακτή-
ρες. Κανείς δραματουργός δεν θα μπορούσε να βεβαιώσει
με σιγουριά αν μια συγκεκριμένη του δουλειά ξεκίνησε από
την μελέτη των χαρακτήρων ή από την έρευνα των κατα-
στάσεων. Κι αυτό γιατί οι καταστάσεις βγάζουν τους χαρα-
κτήρες, αλλά και οι χαρακτήρες δημιουργούν καταστάσεις.
Δεν μπορούμε να εννοήσουμε την ύπαρξη χαρακτήρων που
είναι ξεκομμένοι από τις καταστάσεις, τα γεγονότα, δηλαδή
τις πράξεις και τις συμπεριφορές. 

Δεν μπορούμε ακόμα, και στην περίπτωση που το
δράμα δεν έχει να κάνει με μια άμεση αναφορά στην αν-
θρώπινη πράξη, μπορεί όμως αυτή η πράξη να εξυπακούε-
ται πάντα. Ακόμα και αν έχουμε υπόψιν μας την περίπτωση
ενός ντοκυμαντέρ από το οποίο να απουσιάζει εντελώς ο άν-
θρωπος. Εξυπακούεται, ακόμα κι αν το δράμα αναφέρεται
σε μυθικές ή υπερανθρώπινες οντότητες. Γιατί η αναφορά
σε αυτές θα έχανε το νόημά της αν οι άνθρωποι δεν διαφο-
ροποιούσαν την συμπεριφορά τους όταν στοχάζονται πάνω
σε αυτές τις μυθικές οντότητες. 

Ο Θεός, για παράδειγμα, μπορεί για πολλούς να
είναι μια μυθική οντότητα, ωστόσο η στάση των ανθρώπων
απέναντι σε αυτή την οντότητα είναι απολύτως καθοριστική
για την συμπεριφορά του και τον χαρακτήρα του. Ξέρουμε
πως τούτος ο μεγάλος μύθος δημιούργησε ένα κολοσσιαίο
σε ποιότητα και ποσότητα έργο. Μπορεί λοιπόν ο Θεός να
είναι ανύπαρκτος, όμως οι μεγαλειώδεις καθεδρικοί ναοί
είναι βέβαια υπαρκτοί. Το ίδιο και η θρησκευτικής έμπνευ-

σης ζωγραφική, το ίδιο και η υμνούσα τον Θεό μουσική…. Η
ύπαρξη και μόνο αυτών των εξαρτώμενων από τους μύθους
υπαρκτών πραγμάτων είναι αρκετή για να επηρεάσει την συ-
μπεριφορά των χαρακτήρων ολικά αδιάφορων για τους μύ-
θους. 

Μπορεί δηλαδή ο Θεός να μη με αφορά προσω-
πικά, με αφορούν όμως τα δημιουργήματα των ανθρώπων
τα εμπνευσμένα και καθοδηγούμενα από την πίστη τους
προς τον Θεό. Ακόμα έχουμε και αγιογράφους που θεωρούν
την εικόνα αγίου που φτιάχνουν «αχειροποίητη» δηλαδή
όταν ζωγράφιζε, το χέρι του το καθοδηγούσε ο Θεός… 
Όμως η περίπτωση της μουσικής του Μπαχ είναι ένα τυπικό
παράδειγμα που θα μπορούσε να φέρει ο καθένας. Μπορεί
λοιπόν ο Μπαχ να λατρεύει τον Θεό και η μουσική που
έγραψε είναι συνέπεια αυτής της λατρείας, εμείς όμως αγα-
πάμε τον Μπαχ μόνο για την μουσική που έγραψε και την
ακούμε συνήθως από ξένες ορχήστρες στην τηλεόραση της
Βουλής. 

Βέβαια το κανάλι της Βουλής έχει εκτός από μου-
σική και τους λόγους των βουλευτών και λέμε ότι σήμερα στη
Βουλή η συζήτηση ήταν πολύ ρεαλιστική και εννοούμε πως
σήμερα παίχτηκε στη Βουλή ένα δράμα από θεατρίνους που
είχαν την ικανότητα να παίζουν ως βουλευτές. 

Έτσι λοιπόν από τις καταστάσεις της ζωής μας οι
σκηνοθέτες του κινηματογράφου διαλέγουν
περιπτώσεις τις οποίες με την βοήθεια του
σεναρίστα δραματοποιούν και φυσικά με
ηθοποιούς, οπερατέρ κ.λπ. κάνουν τις ται-
νίες που παρακολουθούμε εμείς οι σινεφίλ
στην σκοτεινή αίθουσα. 

Μπαρμπής Βοζαλής    
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The Last Temptation of Christ (1988)

Σκηνοθεσία: Martin Scorsese
Πρωταγωνιστές: Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey

«Δράματα» επί της οθόνης.

«Η Τελίκη Αποπληρωμή» του Αλέξανδρου Λεονταρίτη 
Πρωταγωνιστούν: Γρηγόρης Τερζάκης, Γιώργος Γιαννόπουλος, Γιάννης Μποσταντζόγλου,
Ελένη Φιλίνη, Χρήστος Θεοφιλάτος, Αργύρης Θανάσουλας, Μαρίνα Τσιγονάκη, Βαγγέλης
Μουρίκης.
Υπόθεση : Ένας πρώην μποξέρ, o Γρηγόρης, έχει εγκαταλείψει το όνειρό του εδώ και καιρό.
Ακολουθεί πια στη ζωή του τους κανόνες του υποκόσμου, δουλεύοντας για τον Μάρκο.  Μαζί
με τον συνεργάτη του Χρήστο έχει αναλάβει τον δύσκολο ρόλο να συλλέγει χρωστούμενα από
ανθρώπους που αδυνατούν να πληρώσουν το χρέος τους Μέσα από μία περιπετειώδη ζωή
που περιλαμβάνει απειλές, καταδιώξεις και ληστείες, ο Γρηγόρης θα γνωρίσει τη Νεφέλη, μια
νεαρή ηθοποιό την οποία ερωτεύεται. Όμως, ένα καλά κρυμμένο μυστικό από το παρελθόν του

Γρηγόρη θα τον κάνει να αναθεωρήσει τη ζωή του και να συγκρουστεί με όλους και με όλα για να κάνει την τελική αποπληρωμή.
Βραβεία : Βραβείο Κοινού στο 8o Διεθνές Φεστιβάλ της Κύπρου.

Είναι μια νέα ελληνική ταινία, ένα σύγχρονο νουάρ της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας (οικονομική κρίση κ.λπ.),
μια περιπέτεια με επιρροές ταινιών αστυνομικής δράσης.                                                                                www.filmboy.gr 

Κοινωνία
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King of Kings (1961)

Σκηνοθεσία: Nicholas Ray
Πρωταγωνιστές: Jeffrey Hunter, Siobhan McKenna, Hurd Hatfield

Αφιέρωμα Λάρισα : Από «Άχρωμη» Πόλη 1996 σε
«Πράσινη Πρωτεύουσα» της Ευρώπης 2016

Όταν το καλοκαίρι του
1996 βρίσκονταν στην

πόλη μας τη Λάρισα τέσ-
σερις φοιτητές ξένων πο-
λυτεχνείων, ένας από
Ρωσία, άλλος από Ουγγα-
ρία, άλλος από Ιορδανία
και άλλος από Τατζικιστάν
είχα πρόβλημα με τα ανύ-

παρκτα αξιοθέατα της πόλης που με ρωτούσαν αν υπήρχαν
για να τα δουν. Αυτοί οι φοιτητές (που πλέον είναι μηχανικοί
στις χώρες τους) είχαν έρθει στη Λάρισα στα πλαίσια ανταλ-
λαγής φοιτητών Πολυτεχνείων (I.A.E.S.T.E. για όσους γνω-
ρίζουν). Έμειναν δύο μήνες στην πόλη μας σε κεντρικό
ξενοδοχείο και ήμουν υπεύθυνος φιλοξενίας τους. Κάθε με-
σημέρι, απόγευμα και βράδυ τριγυρνούσαμε και μάθαιναν τι
είναι η πατρίδα μας με έδρα δράσης τη Λάρισα. 

Το σίγουρο είναι ότι έμαθαν αρκετές λέξεις ελληνικό-
τατες και πολλά καλά φαγητά. Ειδικά δύο τραπέζια που ορ-
γανώσαμε με φαγητά της μάνας μου χαρακτηρίστηκαν από
μέρους τους ως «ιστορικής» αξίας και πραγματικής διαφήμι-
σης της ελληνικής κουζίνας. Αλλά εκτός από τα φαγητά (που
πρώτη φορά έβλεπαν τέτοια ποικιλία και αφθονία) και το ξε-
σάλωμα στη νυχτερινή Λάρισα (που ακόμα θυμούνται τις γυ-
ναίκες να χορεύουν πάνω στα τραπέζια) στα νυχτερινά
«πολιτιστικά» κέντρα εκείνης της εποχής, τι άλλο είχε να δεί-
ξει κανείς;

Έδειξα μια εκκλησία στο λόφο, ένα άλογο (που απο-
ρούσαν γιατί ήταν κάπως κατεστραμμένο), ένα μικρό (για
εκείνους) πάρκο με δέντρα που κατέληγε σε ένα γήπεδο, κά-
ποια σιντριβάνια σε πλατείες. Άντε, τους είπα και για το βιο-
λογικό καθαρισμό, το ΧΥΤΑ για τα σκουπίδια, τη βιομηχανική
περιοχή, το αποχετευτικό (όλα αυτά ως αναπτυξιακό προφίλ),
για την Ιατρική στο κέντρο της πόλης, για το Χατζηγιάννειο,
για τα ΤΕΙ, για το Ωδείο. Τίποτα από αυτά δεν ήταν να το επι-
σκεφτούν. Ήταν και καλοκαίρι. Πάλι καλά πήγαν στις παρα-
λίες μας για μπάνια και σε ορισμένες συναυλίες στο
Κηποθέατρο. Δεν υπήρχε ακόμα Πινακοθήκη, δεν υπήρχε
Πηνειός επισκέψιμος ούτε φεστιβάλ, δεν υπήρχε θερινός κι-
νηματογράφος, δεν υπήρχε Αρχαίο Θέατρο, δεν υπήρχε Ια-
τρική σχολή επισκέψιμη, δεν υπήρχε μεγάλο νοσοκομείο
(άσχετο, αλλά πάλι καλά δεν χρειάστηκε κανείς να πάει παρά
την κατανάλωση άφθονων κρασιών από τους δύο χριστια-
νούς μόνο – γιατί οι άλλοι δύο ήταν μουσουλμάνοι και δεν
έπιναν αλκοόλ).       

Έμαθαν πολλά για την πραγματικότητα της Ελλάδας
και κατέληξαν πως είμαστε τυχεροί εμείς οι Λαρισαίοι για τον
τόπο μας παρότι η πόλη μας δεν έχει κάτι ιδιαίτερο να δείξει

στους ταξιδιώτες. Δεν είχαν βρει καν έναν τουριστικό οδηγό
για την πόλη. Δήλωσαν ότι η πόλη δεν έχει ένα δικό της
«χρώμα», κάτι που να τους θυμίζει τη Λάρισα όταν θα γυρί-
σουν στις πόλεις τους. Μου είπαν ότι αν θα πήγαινα στις
δικές τους πόλεις θα με πήγαιναν σε χίλιες δυο τοποθεσίες
που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κι είχαν δίκιο. Η πόλη
μας η Λάρισα το 96 δεν είχε καμία σχέση με την σημερινή
μας πόλη. Σήμερα έχει πολλά να δείξει κανείς … αλλά και
πάλι το ιδιαίτερο «χρώμα» λείπει. Ίσως για αυτό είναι στόχος
να γίνουμε «Πράσινη Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2016»
μπας και το χρώμα που θα μένει στους επισκέπτες της πόλης
μας να είναι το πράσινο. 

Δεν ξέρω τι κάνουν τώρα οι συνάδελφοι στις χώρες
τους, ξέρω όμως ότι η Θεσσαλία είναι από τις πιο φτωχές πε-
ριφέρειες της Ε.Ε. Δεν ξέρω τι όραμα έχουν για τη Λάρισα οι
υποψήφιοι Δήμαρχοι, αλλά ξέρω ότι δεν έχουμε ακόμα Δη-
μοτικό Θέατρο (που οι συνάδελφοί μου είχαν ήδη στις πόλεις
τους). Ξέρω ότι έχουμε λίγους πεζοδρόμους σε σχέση με αυ-
τούς που χρειαζόμαστε, ξέρω ότι οι σιδηροδρομικές γραμμές
κόβουν ακόμα την πόλη στα δύο, ξέρω ότι η ανεργία έχει χτυ-
πήσει τους Λαρισαίους, ξέρω ότι περπατάω σε δρόμους με
κλειστά και άδεια εμπορικά καταστήματα, ξέρω ότι το 2014
με τα οικονομικά μέτρα κατά των αγροτών η οικονομία της
πόλης θα πέσει πολλά επίπεδα (ακόμα και καφετέριες θα αρ-
χίσουν να κλείνουν… είναι τραγικό!).

Δύσκολη δουλειά για  τον Δήμαρχο, όποιος κι αν
είναι. Εκτός βέβαια αν θέλει να διαχειριστεί σε επίπεδο συ-
ντήρησης της πόλη (που είναι εύκολη δουλειά), οπότε σε λίγα
χρόνια θα καταντήσουμε να είμαστε μια μικρή Θεσσαλονίκη
που είναι πλέον αβίωτη για τους πολίτες της που στην πλει-
οψηφία τους είναι και άνεργοι. Χρειάζεται όραμα, γνώση,
αποφασιστικότητα, αλληλεγγύη, επιμονή, ενεργούς πολίτες,
συμμετοχή, διευρυμένες συνεργασίες.

Η πόλη μας είναι καλύτερη από το 1996 και θα είχα
πολλά πλέον να δείξω και να πω στους τότε φιλοξενούμε-
νους συναδέλφους. Αυτό το αποδεικνύει και μια πρόσφατη
επίσκεψη ξένων φοιτητών από πολλές χώρες που τους
πήγαν σε πολλά σημεία και αξιοθέατα. Παρόλα αυτά, αυτό
που θα έμενε σε εκείνους τους συναδέλφους αν ξανάρχονταν
τώρα, θα ήταν και πάλι τα άφθονα γεύματα και οι γεύσεις των
φαγητών που θα έφτιαχνε η κυρία Δέσποινα. Τα τοπικά αγρο-
τικά βιολογικά προϊόντα ελπίζω να είναι στα σχέδια της «πρά-
σινης» πρωτεύουσας της Ευρώπης, για
όποια Δημοτική αρχή κι αν προκύψει. 

Τέλος για να μην ξεχνιόμαστε …
Δώστε (τελειωμένο) στο λαό Θέατρο Δημο-
τικό. 
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The Greatest Story Ever Told (1965)

Σκηνοθεσία: George Stevens, David Lean
Πρωταγωνιστές: Max von Sydow, Dorothy McGuire, Charlton Heston

Έναρξη  με  κινηματογραφικό
αφιέρωμα  στον  σκηνοθέτη

Λουι  Μπουνιουελ
Στην  πόλη  της  Λευκάδας

λειτουργεί  ένας  πολύ  αξιόλογος  πολυχώρος  η  «Αρτηρία»
με  πολλές  δράσεις.  Η  έναρξη  της  χρονιάς  πραγματοποιή-
θηκε  με  ένα  κινηματογραφικό  αφιέρωμα  στον  Ισπανό  σκη-
νοθέτη  Λουι  Μπουνιουελ  στις  23 - 26 Σεπτεμβρίου  2013. 

Ο  Λουις  Μπουνιουέλ,  σεναριογράφος  και  συγγρα-
φέας,  είναι  ο  σημαντικότερος εκπρόσωπος  του  σουρεαλι-
σμού  στον  κινηματογράφο.  Στην  διάρκεια  των  σπουδών
του  στη  Μαδρίτη  γνώρισε  το  ζωγράφο  Σαλβαντόρ  Νταλί,
τον  ποιητή  Φεντερίκο Γκαρθία  Λόρκα  και  άλλους  καλλιτέ-
χνες,  που  έστρεψαν  το  ενδιαφέρον  του,  στην ποίηση  και
στον  κινηματογράφο. 

Oι  βασικοί  θεματικοί  άξονες  που  διατρέχουν  το
έργο  του  είναι :
α) Μία  έντονη  και  ειρωνική  κριτική  της  αστικής  τάξης,  του
καθωσπρεπισμού  και της  υποκρισίας  της
β) ένας  επίσης  έντονος  αντικληρικαλισμός,  μια  απέχθεια
δηλαδή  προς  τους  ιερείς  και  την  οργανωμένη  Εκκλησία
και
γ) μια  εμμονή  με  τον  έρωτα  και  τον  θάνατο.  Ένας  ακα-
τάσχετος  και  γοητευτικά συγκαλυμμένος  ερωτισμός  υπάρ-
χει  σε  όλες  τις  ταινίες  του,  μαζί  με  μία προσκόλληση  στο
γεγονός  του  θανάτου.

O  ίδιος  έλεγε  χαρακτηριστικά :
"Σχεδόν  όλες  μου  οι  ταινίες  θίγουν  αυτό  το  θέμα,  τη  στέ-
ρηση:  αστοί  που  δεν μπορούν  να  βγούν  από  ένα  δωμά-
τιο,  άνθρωποι  που  θέλουν  να  δειπνήσουν  και  τους
εμποδίζουν,  ένας  τύπος  που  προσπαθεί  να  σκοτώσει  και
δεν  μπορεί,  οι  εραστές  που δεν  μπορούν  να  αγκαλιαστούν.
H  στέρηση  είναι  η  απόσταση  ανάμεσα  στον  πόθο  και την
πραγματικότητα" 
Στο  αφιέρωμα  παρουσιάστηκαν  οι  ταινίες :
-  Το  ημερολόγιο  μιας  καμαριέρας  (1963) :  η  πρώτη  γαλ-
λική  ταινία  του  Μπουνιουέλ,  βασισμένη  στο  ομώνυμο  μυ-
θιστόρημα  του  Μιρμπό,  με  πολιτικό  του  στόχο  τους
σοβινιστές  και  τους  αντιδραστικούς  δεξιούς.  Παράλληλα
περιγράφει  την  επαρχιώτικη  αστική  οικογένεια,  ένα  κατά-
λοιπο  της  τάξης  των  παλαιών  γαιοκτημόνων,  σαν  ένα συ-
νονθύλευμα  καθολικών,  παρακμασμένων  και  γελοίων
ανθρώπων.  Σκιαγραφεί  τα  αφεντικά  και  το  υπηρετικό  προ-
σωπικό,  όλους  βυθισμένους  στις  ίδιες  αντιδραστικές,  δε-
ξιές  ιδέες,  σαν  ένα  μικρόκοσμο  μαλθακών,  παρακμιακών
και  συντηρητικών  ατόμων. Προβάλει  έτσι  την  απατηλή  αρ-
μονία  της  αστικής  τάξης  διαμέσου  της  προβληματικής  αστι-
κής  οικογένειας.

-  Η  ωραία  της  ημέρας  (1967) :  Μια  ταινία  για  τη  γυναι-
κεία  επιθυμία  και  τον ερωτισμό  της  αστικής  τάξης,  στην
οποία  όμως  δεν  υπάρχει  ούτε  ένα  πλάνο  γυμνού. Παρου-
σιάζει  τη  διαστροφή  και  το  φετιχισμό  που  χαρακτηρίζουν
τη  σεξουαλικότητα των  αστών  και  υπονομεύουν  έτσι  την
απόλαυση  της  γενετήσιας  πράξης.  Σαρκάζει  όμως  παρά
καταγγέλλει,  αποδεχόμενος  και  ταυτιζόμενος  εν  μέρει  με
αυτόν  τον κόσμο  των  φετίχ  και  του  ερεθισμού  από  μεμο-
νωμένες  αισθήσεις.  Πάντα  συνεπής στην  παράδοση  του
σουρεαλισμού,  ειρωνεύεται  την  ιδέα  της  ελευθερίας  του
ανθρώπου  και  εξετάζει  κατά  πόσο  ασυνείδητες  και  κοινω-
νικά  επίκτητες συμπεριφορές  του  επιτρέπουν  να  δρα  ανε-
ξάρτητα.  Με  το  πλαίσιο  αυτό  του  παιχνιδιάρικου  κυνισμού
η  ταινία  γίνεται  δημοφιλής  στα  τέλη  του  1960  στα ανερ-
χόμενα  τότε  κινήματα  που  ασκούσαν  σκληρή  κριτική  στην
παρηκμασμένη αστική  ηθική.  Η  μεγαλύτερη  εμπορική  επι-
τυχία  του  σκηνοθέτη  με  την  Κατρίν Ντενέβ  στον  πρωτα-
γωνιστικό  ρόλο  μιας  νεαρής  αστής,  που  το  πρωί  είναι
πιστή  και σεμνή  σύζυγος  και  το  βράδυ  πόρνη  σε  οίκο
ανοχής. 
-  Η  κρυφή  γοητεία  της  μπουρζουαζίας  (1972) :  η  εξι-
στόρηση  τεσσάρων  γευμάτων μιας  παρέας  που  ακυρώνο-
νται,  αναβάλλονται,  υπονομεύονται  από  το  τυχαίο,  το
θάνατο,  το παράλογο,  βρίσκονται  σε  μια  παρατεταμένη  εκ-
κρεμότητα – μοιάζει  να  ελλοχεύει  ένας  πειθαναγκασμός  ψυ-
χαναλυτικού  τύπου.  Ο  Μπουνιουέλ  δανείζεται  και
χρησιμοποιεί  με  έξοχο  τρόπο,  ένα  από  τα  πιο  ισχυρά
όπλα  των  αστών:  την ειρωνεία,  διακινδυνεύοντας  (και  κερ-
δίζοντας)  μια  ισορροπία  ανάμεσα  στον νατουραλισμό,  το
γελοίο  και  το  παράλογο.  Η  ταινία  βραβεύτηκε  με  Όσκαρ
καλύτερης  ξενόγλωσσης  ταινίας.
- Το  σκοτεινό  αντικείμενο  του  πόθου  (1977) : μια  ται-
νία  πλημμυρισμένη  από ερωτισμό  που  φέρνει  στην  επι-
φάνεια  την  εμμονή  του  σκηνοθέτη  με  τη  σκοτεινή  πλευρά
του  πόθου  και  αποπειράται  να  εκφράσει  τις  αντιφάσεις
του  χαρακτήρα  του ανθρώπου  και  της  ζωής,  άλλοτε  απο-
τυπώνοντας  την  πραγματικότητα  και  άλλοτε υπερβαίνοντάς
την.  Οι  επιρροές  του  Μπουνιουέλ  και  οι  αισθητικές  του  κα-
ταβολές  από  το γοτθικό  μυθιστόρημα,  τον  έρωτα,  την  πο-
λιτική,  τον  αθεϊσμό,  τον  αναρχισμό  και  κυρίως  τη
χιουμοριστική  του  διάθεση  συνθέτουν  ένα  έργο  πολύ-
πλευρο  και ανεξάντλητο.  Με  ανατρεπτική  διάθεση  ο  σκη-
νοθέτης  χρησιμοποιεί  δύο  διαφορετικές ηθοποιούς  στον
πρωταγωνιστικό  ρόλο  της  Κοντσίτα.
Συγχαρητήρια  αξίζουν  στην  Αρτηρία  για
την  πολύπλευρη  δράση  της  και  μακάρι  να
ακολουθήσουν  και  άλλα  τέτοια  αξιόλογα
αφιερώματα.

«Αρτηρία Λευκάδας»Φεστιβάλ
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«Δώδεκα και μισή. Πώς πέρασεν η ώρα. Δώδεκα και μισή.
Πώς πέρασαν τα χρόνια». Στίχοι του Καβάφη, που δεί-

χνουν ότι ο πανδαμάτωρ –κατά τον Οβίδιο- χρόνος μας απα-
σχολεί όλους. Και έχει πράγματι απασχολήσει φιλοσόφους,
συγγραφείς, ζωγράφους, ποιητές, γλύπτες, θρησκείες, τον κιν/φο,
τη μουσική κ.λ.π. Παραδείγματα, άπειρα, ων ουκ έστιν αριθμός. 

Ο χρόνος. Δυνάστης ή φίλος; Γιατρός ή αρρώστια; Η
απάντηση φρονώ πως είναι εντελώς υποκειμενική. Ακόμη και ο
ίδιος άνθρωπος, αναλόγως των περιστάσεων, είναι δυνατό να
αλλάξει γνώμη. Όπως και να ‘χει, η επίδρασή του στη ζωή μας
είναι καταλυτική. Αρχίζει από τα γενοφάσκια μας όπου τα βρέφη
πρέπει να τηρούν πρόγραμμα ύπνου, γευμάτων κ.ο.κ. Το ίδιο
μαρτύριο συνεχίζεται με αυξανόμενη ένταση στα σχολικά χρόνια.
Τα παιδάκια παλεύουν να στριμώξουν στο 24ωρο σχολείο, με-
λέτη, παιχνίδι, εξωσχολικές δραστηριότητες, ανάπαυση κ.λ.π.
Στην εφηβεία, μέσα σ’ όλα αυτά, να ερωτευτούν, να ετοιμαστούν
για το πέρασμα στην ενηλικίωση (εσωτερικά και εξωτερικά). Ως
ενήλικες, ο «εχθρός» αποκτά νέα προσωπεία. Να βιαστείς για τη
δουλειά, να κάνεις οικογένεια όσο είναι καιρός, να βιάσεις τα παι-
διά σου να μεγαλώσουν, να πάρουν το δρόμο τους κ.ο.κ…. Έτσι
μέχρι το γήρας, όπου η κλεψύδρα πλέον αδειάζει και τότε συνή-
θως εύχεσαι να μπει ένα φρένο στο χρόνο…

Μια μεγάλη φενάκη, αυτό είναι ο χρόνος. Τα γνωμικά
που μάθαμε ως μαθητές, «σπεύδε βραδέως», «χρόνου φείδου»,
«οι καιροί ου μενετοί» κ.λ.π. είναι μέρος μιας παγίδας που στή-
νουμε ή μας στήνουν, μα που όλοι τελικά πέφτουμε μέσα της. 

Φαντάσου να μπορούσες για μια στιγμή να σταθείς ακί-

νητος και να φέρεις μπροστά σου
σε αργή κίνηση τη ζωή σου. Δε θα
‘θελες κάπου να ‘χες σταματήσει
περισσότερο; Δεν θα προτιμού-
σες να μην ήσουν υποχρεωμένος
να βιαστείς την τάδε ή τη δείνα
στιγμή; Να μείνεις παραπάνω
παιδί, φοιτητής ή ότι αρέσει στον
καθένα; Να κράταγε κι άλλο
εκείνο το φιλί ή το παιχνίδι με τα
παιδιά σου; Να είχες τα μαλλιά
σου, ή το χρώμα που είχανε; Το
πρόσωπο που έλαμπε πριν το ξεθωριάσει ο χρόνος;

Γλιστράει μέσα από τα χέρια μας χωρίς να το αντιλη-
φθούμε. Κι όταν το συνειδητοποιήσουμε, είναι συνήθως αργά.
Βιαζόμουνα να μεγαλώσω, πόσο βλάκας! Είναι γεγονός πως
σοφία και χρόνος είναι αντιστρόφως ανάλογα μεγέθη. Όταν έχεις
μπροστά σου το χρόνο, δεν έχεις τη σοφία να τον διαχειριστείς.
Κι όταν αποκτήσεις τη σοφία, δεν έχεις το χρόνο να τη χρησιμο-
ποιήσεις…

Ας πάρουμε το δώρο της κάθε μέρας στα χέρια μας λοι-
πόν, γιατί όταν αντιληφθούμε τη ματαιότητα πολλών από τα
πράγματα που μας αγχώνουν και μας βιάζουν,
θα ‘ναι μάλλον αργά. Περισσότερα pause και λι-
γότερα fast forward συνεπώς γιατί όπως λέει και
η λαική σοφία «μη βιάζεσαι, θα γεράσεις γρή-
γορα»…..

Καληνύχτα κι 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

Judas (2004)

Σκηνοθεσία: Charles Robert Carner
Πρωταγωνιστές: Johnathon Schaech, Jonathan Scarfe, Tim Matheson

Μουσικοχορευτική παράσταση
Αφιέρωμα στον αξέχαστο  Αλέκο Σακελλάριο

Tην Δευτέρα 3/2/2014  στο δημοτικό ωδείο της Λάρισας πραγματοποιήθηκε  μια μαγική μουσικο-
χορευτική παράσταση με τίτλο «Λες και ήταν χθες» για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Αλέ-

κου Σακελλάριου σε  σύμπραξη και συνεργασία του ΔΩΛ , της ομοσπονδίας συλλόγων Ελασσονιτών"
ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ" και του πολιτιστικού συλλόγου Καρυωτών Λάρισας  "Ο ΖΕΥΣ"

Μία αξέχαστη  βραδιά έζησαν  όσοι  βρέθηκαν στην εκδήλωση τιμής και μνήμης  με την
οποία η Λάρισα με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο θυμήθηκε και τίμησε  τον σπουδαίο θεατρικό συγ-
γραφέα , σκηνοθέτη και στιχουργόΑλέκο Σακελλάριο 100 χρόνια από τη γέννησή του , με τη συμμε-
τοχή χορευτών,ηθοποιών,της Παιδικής Χορωδίαςκαι  των εξαιρετικών μουσικών-σολίστ της Μουσικής Σχολής Ελασσόνας του
ΔημήτρηΤσιαβέ .

Στην  εκδήλωση συμμετείχαν 80 και πλέον συντελεστές, ακούστηκαν αξέχαστα τραγούδια του Αλέκου Σακελλάριου με τις
σπουδαίες φωνές της Ε.Ντούλα και του Δ.Τσιαβέ με χορογραφίες, εικόνες και κείμενα. Οι θεατές με συγκίνηση ,νοσταλγία αλλά και
άφθονο γέλιο παρακολούθησαν αποσπάσματα  με τις καλλύτερες στιγμές από τις κινηματογραφικές επιτυχίες  του Αλέκου Σακελ-
λάριου. 

Για τη ζωή και το έργο του Αλέκου  Σακελλάριου  και τη μεγάλη του προσφορά στο θέατρο και στα Ελλη-
νικά Γράμματα, μίλησε  ο γνωστός  θεατρικός συγγραφέας Ελασσονίτης στην καταγωγή κ. Κώστας Παπαπέτρος
,ως εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, ενώ παρουσιάστηκαν  σε σχετικό βίντεο όμορφα
στιγμιότυπα από τη ζωή του αξέχαστου θεατράνθρωπου .

Τα έσοδα από την εκδήλωση  θα δοθούνε  για την βοήθεια  συνανθρώπων μας σε φάρμακα και τρόφιμα.
Επιμέλεια κειμένου θωμάςΚ.Σ. Αστερίου ερευνητής της ελληνικής μουσικής 
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Jesus Christ Superstar (1973)

Σκηνοθεσία: Norman Jewison
Πρωταγωνιστές: Ted Neeley, Carl Anderson, Yvonne Elliman

Φεβρουάριος του 2014
και το δημοτικό Ωδείο Λάρισας
είχε την τιμή να φιλοξενήσει
δύο παραστάσεις που άφησαν
εποχή.  

Η πρώτη, πρόκειται για
το αφιέρωμα στον θεατρικό
συγγραφέα Σακελλάριο που
μας παρουσίασε η Ελασσόνα.
Σακελλάριος, γνωστός αείμνη-

στος συγγραφέας με 500 θεατρικά έργα και 1000 ελαφρά
τραγουδάκια, είχε την τύχη να τον θυμηθούν η μουσική
σχολή Ελασσόνας και σε συνεργασία με ερασιτέχνες τρα-
γουδιστές ηθοποιούς χορευτές κ.λπ. να μας παρουσιά-
σουν μια ξεκαρδιστική επιθεώρηση και να μας θυμίσουν
τις μεγάλες επιτυχίες των τραγουδιών του που έκαναν την
Αλίκη Βουγιουκλάκη διάσημη και που τα τραγουδάμε
ακόμα πχ «Έχω ένα μυστικό μες στης καρδιάς τα βάθη»,
«Άσ’τα τα μαλλάκια σου ανακατωμένα», «Πάμε σαν άλ-
λοτε πάμε σαν άλλοτε», «ντράγκα ντρουγκ το καμπανάκι
να μας πάει κούτσα κούτσα στο φτωχό μας το τσαρδάκι»,
το τραμ το τελευταίο δηλαδή. Ακόμα, “παλιά γειτονιά το
δρομάκι το στενό σου” κ.λπ. κ.λπ. Τραγουδισμένα από
υπέροχες φωνές και από την ίδια την δασκάλα της παιδι-
κής χορωδίας. Ακόμα, σολίστ ήταν και μικρά κοριτσάκια 8
και 9 ετών από την χορωδία. 

Δεύτερη έκπληξη ήταν το γειτονικό μας Συκούριο
νυν Δήμος Τεμπών, που έκανε το μεγάλο σάλτο και ανέ-
βασε επί σκηνής την οπερέτα του Σακελλαρίδη (αείμνη-
στος) τον ΒΑΦΤΙΣΤΙΚΟ. Πασίγνωστη φυσικά σε όλη την
Ελλάδα αλλά στα χωριά μας μόνο τα τραγούδια είναι γνω-
στά από την TV. Τώρα ο θεατρόφιλος χωρικός έβαλε τα
καλά ρούχα και ήρθε στο Ωδείο Λάρισας να δει τον Βαφτι-
στικό ζωντανό από τα δικά του παιδιά με την βοήθεια φυ-
σικά του μαέστρου Χρ. Κτιστάκη και άλλων παραγόντων
που θα πούμε στην συνέχεια. 

Το στόρυ γνωστό, φυσικά, αφορά τα ερωτικά
μπερδέματα δύο κυριών, της αθηναίας Βιβίκας και της
φίλης της Κικής που οι άντρες τους υπηρετούσαν στο μέ-
τωπο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τότε ήταν της μόδας οι
κυρίες των Αθηνών να αλληλογραφούν με φαντάρους του
μετώπου για να τους δίνουν θάρρος να πολεμούν και μά-

λιστα για να κάνουν εφέ τον έλεγαν ο «Βαφτιστικός μου».
Εξ ου και ο τίτλος της οπερέτας με τα αθάνατα τραγούδια
που τραγουδιούνται εκατόν περίπου χρόνια, όπως «Τον
παλιό εκείνο τον καιρό… Ψηλά στο Μέτωπο περνάμε τον
καιρό μας και τον προαιώνιο να διώξουμε εχθρό μας»
κ.λπ. 

Καμιά φορά καταφτάνει με άδεια από το Μέτωπο
βαφτιστικός για να γνωρί-
σει την κυρία που αλληλο-
γραφούσε. Βέβαια τα
γράμματα ήταν τόσο
ωραία γραμμένα αλλά τα
έγραφε ένας συμπολεμι-
στής του βαφτιστικού που
ήταν αρχιτέκτων. Έρχεται
στο σπίτι στην Αθήνα να
τον περιποιηθούν και η Βι-
βίκα τον ερωτεύεται. Λένε
αξέχαστα τραγουδιστικά
ντουέτα : 

«Σφίξε με κι ενωμένα τα χείλη ας μένουν, Φίλα με
τα φιλιά και νεκρούς ανασταίνουν, 

Σφίξε με δώσ’μου κι άλλα φιλιά κι ας πεθάνω στην
θερμή αγκαλιά σου επάνω 

με έναν πόθο που τον νιώθω βαθιά στην καρδιά».

Όμως καταφθάνει και ο συνταγματάρχης διοικη-
τής του συντάγματος θείος της Βιβίκας και στο τέλος κα-
ταφτάνει τυχαία και ο πραγματικός Βαφτιστικός που τον
υποδύεται ο φίλος μου Βασίλης Καρμίρης ο οποίος κάνει
και την σκηνοθεσία όλου του έργου. 

Φωνές υπέροχες Μαρία Ρουκά,
Στ. Τσέτσιλας, Αμαλία Σδρόλια, Δημ. Λα-
πούσης, Γ. Δργαζής και Γ. Γκανάς. Χορός
από την Νικολέτα Μπατζαλέξη και φυσικά
όλη η χορωδία του Συκουρίου επί σκηνής. 

Μπαρμπής Βοζαλής    

Οπερέτα και Επιθεώρηση
Σακελλαρίδης και ΣακελλάριοςΑφιέρωμα
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The life of Brian (1979)

Σκηνοθεσία: Terry Jones
Πρωταγωνιστές: Graham Chapman, John Cleese, Michael Palin

16o Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Θεσσαλονίκης
(14-23 /03/2014)

Αναφέρουμε παρακάτω νέα
ντοκυμαντέρ με τεχνολογικό

περιεχόμενο που έκαναν αίσθηση
στο φετινό φεστιβάλ. Τα ντοκυμα-
ντέρ αυτά τεκμηριώνουν την επί-
δραση της τεχνολογίας στο
περιβάλλον και στον άνθρωπο
και αναδεικνύουν τα αδιέξοδα στα
οποία οδηγούνται ολόκληρες κοι-
νωνίες  όταν οι τεχνικές εφαρμο-
γές δεν λαμβάνουν υπόψη τον
ανθρώπινο παράγοντα (τον
οποίο, υποτίθεται, ήρθαν να υπη-
ρετήσουν).

128 Κερατέα: Μια πραγματική
ιστορία (Βάιος Σύρρος, Γρηγόρης
Οικονομίδης, 70΄, 2013)

Το ντοκιμαντέρ «128 Κερα-
τέα: μια πραγματική ιστορία» καταγράφει την τιτάνια προ-
σπάθεια των κατοίκων μιας μικρής αγροτικής πόλης ν’
ανατρέψουν την πολιτική απόφαση που ήθελε τη δημιουρ-
γία μιας τεράστιας χωματερής σε δασική περιοχή ιδιαίτε-
ρου φυσικού κάλλους, μέσα σε αρχαιολογικό χώρο. Για 128
μέρες, όσες ήταν κι οι μέρες που κράτησε η βίαιη αντιπα-
ράθεση των κατοίκων της Λαυρεωτικής με την κεντρική
εξουσία, η κάμερα των δημιουργών του ντοκιμαντέρ βρέ-
θηκε δίπλα στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές και αποτύ-
πωσε με ρεαλιστικό τρόπο τις ακραίες συνθήκες
σύγκρουσης που διαμορφώθηκαν στους κόλπους μιας συ-
ντηρητικής κοινωνίας, όπου η επικίνδυνη κλιμάκωση της
βίας προκάλεσε το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Πρόσωπα που
πρωταγωνίστησαν τότε καταθέτουν σήμερα τη δική τους
μαρτυρία για τα αιματηρά γεγονότα, αλλά και για τις ανοι-
χτές πληγές που άφησαν στον ψυχισμό της τοπικής κοι-
νωνίας.

Αγωγός (Βιτάλι Μάνσκι, 117΄,
2013)

Ένα φιλμ για την Ευρώπη του σή-
μερα, για τις δύο άκρες της ή, για την
ακρίβεια, για τα δύο άκρα της. Μια
ταινία για την Ευρώπη, που εκτείνε-

ται από την άγονη γη της Σιβηρίας με τους ατέλειωτους χει-
μώνες, μέχρι τον Βισκαϊκό Κόλπο, όπου ακόμα και οι νόμοι
της φύσης διαμορφώνουν εντελώς διαφορετικά μοντέλα για

την ανθρώπινη ύπαρξη. Τι μπορεί να συνδέει αυτές τις,
φαινομενικά διαφορετικές, ζωές; Ο χειροπιαστός σύνδε-
σμος περνάει μέσα από τον αγωγό «Δυτική Σιβηρία-Δυτική
Ευρώπη». Ωστόσο, ο αγωγός αυτός δεν έχει απλώς συν-
δέσει, αλλά έχει άρρηκτα συγχωνεύσει «αυτήν» τη Ρωσία
με «εκείνη» την Ευρώπη.

Λευκή γη  (Τζέι Κρίστιαν Τζένσεν,
19΄, 2013)

Χιλιάδες απελπισμένες ψυχές κα-
ταφθάνουν στην περιοχή Northern
Plains των ΗΠΑ (το βόρειο κεντρικό

κομμάτι της χώρας), ψάχνοντας δουλειά στις πετρελαιο-
πηγές. Η ιστορία μιας πετρελαϊκής έκρηξης, ιδωμένης μέσα
από μια ιδιαίτερη ματιά. Τρία παιδιά και μια μετανάστρια
μητέρα αντιμετωπίζουν θαρραλέα έναν σκληρό χειμώνα και
εξερευνούν τις έννοιες της αθωότητας, του σπιτιού και του
αμερικανικού ονείρου.
Ταξίδι στο πιο ασφαλές μέρος του
κόσμου (Έντγκαρ Χάγκεν, 100΄,
2013)

Η εξεύρεση ενός τελικού
χώρου ταφής των φονικών, υψηλών σε επίπεδα ραδιενέρ-
γειας πυρηνικά αποβλήτων είναι μία από τις μεγαλύτερες
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, και γι’ αυτό
οι εμπειρογνώμονες ερευνούν ασφαλείς, γεωλογικά στα-
θερές περιοχές ανά τον κόσμο. Η Ελβετία βρίσκεται στα
πρόθυρα του να βρει μια κοινότητα που θα δεχτεί να ανα-
λάβει έναν τέτοιο χώρο. Γερμανοί ακτιβιστές μάχονται την
κατασκευή μιας προσωρινής εγκατάστασης στο Γκόρλε-
μπεν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι κοινότητες που γειτνιάζουν
με τη μονάδα επεξεργασίας του Σέλαφιλντ αρνούνται να
γίνει εκεί το τελικό αποθετήριο. Ωστόσο, στη Σουηδία, μια
τοπική κοινότητα δέχεται να αναλάβει το ρίσκο, και στο Νέο
Μεξικό ένας δήμαρχος προσβλέπει σε πιθανά έσοδα για
την πόλη του.

Για 35 χρόνια, ο Ελβετοβρετανός πυρηνικός φυσι-
κός Τσαρλς ΜακΚόμπι αναζητά ένα τελικό αποθετήριο πυ-
ρηνικών αποβλήτων, δουλεύοντας ως κορυφαίος ειδήμων
σε διεθνείς οργανισμούς σ’ ολόκληρο τον
κόσμο. Ο σκηνοθέτης Έντγαρ Χάγκεν εξε-
τάζει τους περιορισμούς και τις αντιφάσεις
αυτής της παγκόσμιας αναζήτησης.

Για περισσότερα …
http://tdf.filmfestival.gr/

Φεστιβάλ



-«Είμαστε εντολοδόχοι του ελληνικού
λαού και όχι της τρόικας», είπε ο Σαμαράς. -
«Μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξουρίσεις»,
απάντησε ο θυμόσοφος ελληνικός λαός.

ΔιάτοRος

Ελληνική Τηλεόραση, «Πρω-
ινό (Λιάγκας, Κοστόπουλος), Μεσημέρι
(ΦΜ, Μενεγάκη, Τατιανά), Απόγευμα
(Τουρκικά, Ευαγγελάτος), Βράδυ (Κλεμ-
μένα Όνειρα, Κάτι Ψήνεται). Αν μας ψε-
κάζουν, νομίζω ότι πρέπει να
σταματήσουν. Τζάμπα λεφτά δίνουν. Με-
γαλύτερη αποβλάκωση από τα παρα-
πάνω δεν υπάρχει. 

elessar 

Περιμένοντας την ΑΝΑ-
ΣΤΑΣΗ !

Θεόφιλος

Ποτάμι, Ελιά, κίνηση των 58, κί-
νηση των 128 κλπ. Τώρα και η κίνηση των
«τριών» με  σύνθημα «Πάρτε τα τρία μου»,
με «ένσημα» από ενός έτους. Μήπως να βγώ
στην σύνταξη με «αναπηρική»;

elessar 

Φο-
βερό το artfools video festival της

πόλης μας τον Φεβρουάριο. Κάθε χρόνο και
καλύτερο! Φοβερός και ο Αβρανάς με τον χαρα-

κτήρα του και την ταινία του. Αληθινή και σκληρή
πραγματικότητα στο Miss Violence. Η αλήθεια

είναι ότι δεν θα μπορούσα να την ξαναδώ. 
Θεόφιλος

Ν έ α
ροκ όπερα ανεβάζει ο Καρβέ-

λας τον επόμενο χειμώνα (για
τους φαν του είδους).

ΔιάτοRος

Ρωσία και Ε.Ε. ερίζουν για το ποιος θα δέσει στο άρμα του την
Ουκρανία και οι Ουκρανοί θυσιάζονται στο βωμό της ευημερίας.

Η ιστορία κύκλους κάνει.
Μ. Σίμος

Ο
μήνας αντιφασιστικής δράσης από 21/3

έως 21/4 έχει πλούσιο πρόγραμμα σε όλη τη Θεσσαλία
αλλά και σε όλη τη χώρα. Δυναμικές, ελπιδοφόρες, πολ-

λές μαθητικές συμμετοχές.
Θεόφιλος

Τ ο
«ποτάμι» και η «ελιά» είναι συνι-

στώσες των Οικολόγων-Πράσινων;
Μ. Σίμος

«Με-
λαγχόλησες. Νιώθεις πεταμέ-

νος, μεσ’ στην πόλη σου σα ξένος, βρε
παιδί μου αμάν! Στην καρδιά βάλε πατίνια

και δυο ρουλεμάν….» 
Μ. Σίμος

Μπράβο στο Θέατρο Τεχνών
που φιλοξένησε για ένα διήμερο το Φε-
στιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δρά-
μας.   

Θεόφιλος

Με-
γάλες στιγμές και φοβερά

ντοκυμαντέρ στη Θεσσαλονίκη
φέτος. Δεν είδαμε όσα θα θέλαμε αλλά
πήραμε μια γεύση από φεστιβάλ ντο-

κυμαντέρ.  
Θεόφιλος

Το τελευταίο διάστημα η
στενότερη επαφή που έχω με την τέχνη
σε οποιαδήποτε μορφή, είναι τα επει-
σόδια του peppa the pig που παρακο-
λουθώ!

Μ. Σίμος


