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Σαν παλίο σινεμά.....

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».

Οι εκδικητές: Η εποχή του Ultron
Σκηνοθεσία: Joss Whedon

Πρωταγωνιστές: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark
Ruffalo, Chris Hemsworth 

Mad Max: Ο δρόμος της οργής
Σκηνοθεσία: George Miller

Πρωταγωνιστές: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas
Hoult, Zoë Kravitz 

Σταχτοπούτα
Σκηνοθεσία: Kenneth Branagh

Πρωταγωνιστές: Lily James, Hayley Atwell, Helena
Bonham Carter, Richard Madden

The Gunman
Σκηνοθεσία: Pierre More

Πρωταγωνιστές: Sean Penn, Idris Elba, Javier Bardem,
Ray Winstone 

The Age of Adaline
Σκηνοθεσία: Lee Toland Krieger

Πρωταγωνιστές: Blake Lively, Harrison Ford, Michiel Huis-
man, Amanda Crew 

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας
• Νέο ξεκίνημα
• PK “Ο Πιωμένος” Μία ταινία του Bollywood
• Λαρισαίοι καλλιτέχνες παντού 
• «Αν…»
• «Χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ είναι σαν μια οικογένεια χωρίς φωτογραφίες» 
• Αν οι νότες ντύνονταν με λέξεις
• Πολίτικη Κουζίνα
• Οι Αφανείς Ήρωες του Παλίου Ελληνικού Κινηματογράφου
• Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας “Οι  προβολές συνεχίζονται δυναμικά”
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• “Μια σχολική γιορτή”
• Η «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση
• Το «μέτρο της κωλοτούμπας»
• Η πρώτη βιβλιοθήκη κόμικς στην Αθήνα



Νέο ξεκίνημα 
Χρειαζόμαστε τη λέσχη ως σημείο αναφοράς για τους σι-
νεφίλ της Λάρισας. Ερασιτέχνες και επαγγελματίες, θεα-
τές και δημιουργοί χρειάζονται μια λέσχη που να είναι
ανεξάρτητη και αυτόνομη και να στηρίζεται από τα μέλη
της και από τη δημοτική Αρχή (χωρίς προϋποθέσεις). Πρέ-
πει θεσμικά να αποδεικνύει τη χρησιμότητα και την απο-
τελεσματικότητά της, διαχρονικά. Χρήσιμη, γιατί θα μπορεί
να συντονίζει τα κινηματογραφικά της πόλης και τους σι-
νεφίλ σε κοινές δράσεις. Αποτελεσματική, γιατί ως θεσμός
της πόλης θα εμπνέει περισσότερους ώστε να ασχολη-
θούν με τον κινηματογράφο και θα αναβαθμίζει τις κινη-
ματογραφικές προβολές μετατρέποντάς τες  από μια απλή
έξοδο στη νυχτερινή πόλη σε πολιτιστικό γεγονός τακτι-
κής βάσης. 

Έτσι η λέσχη θα συνεχίζει να αναβαθμίζει την ποι-
ότητα της ψυχαγωγίας των πολιτών, όπως τόσα χρόνια
αγωνίζονταν ο Μπαρμπής. Γιατί μια προβολή στη λέσχη
πρέπει  να είναι κοινωνικό γεγονός και όχι απλώς μια

βόλτα στο σινεμά. Δράσεις κινηματογραφικές και ώθηση
στην ψυχαγωγία ποιότητας με διαρκή χαρακτήρα μόνο μια
λέσχη ανοιχτή στα μέλη και στο κοινό μπορεί να καταφέ-
ρει, μια λέσχη που να προκαλεί τους πολίτες να συμμετέ-
χουν στις αποφάσεις για επιλογή ταινιών, για επιλογή
αφιερωμάτων σε κλασικούς σκηνοθέτες, για αφιερώματα
και προώθηση του ελληνικού κινηματογράφου. 

Αν προταθεί σε κάθε μέλος της λέσχης να αφιε-
ρώνει ένα απόγευμα το μήνα σε δράσεις κινηματογραφι-
κές (εκτός της θέασης των προβολών), τότε η λέσχη θα
κάνει θαύματα. Υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να συ-
ζητηθούν σε γενικές και ανοιχτές συνελεύσεις της λέσχης
σχετικές με έντυπο, με site, με ανάδειξη και αξιοποίηση
αρχείων, με ανατροφοδότηση από φεστιβάλ κινηματο-
γράφου σε όλη τη χώρα και στο εξωτερικό,
με στέκι για τη λέσχη, με δημιουργία ντο-
κιμαντέρ και ταινιών μικρού μήκους….  

Καλό ξεκίνημα στο νέο ΔΣ της κι-
νηματογραφικής λέσχης Λάρισας. 

Λάρισα, Μάρτιος 2015  Έτος 13ο   Τεύχος 53ο

3η
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

Κώστας Δούκας

Οι Αφανείς Ήρωες του Παλίου Ελληνικού Κινηματογράφου

Νέα

Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας
Μετά από χρόνια σιωπής, οι Λαρισαίοι σινεφίλ προχώρησαν στην ανασύσταση της ιστορικής Κι-

νηματογραφικής Λέσχης Λάρισας, έπειτα από προτροπή και της καινούριας Δημοτικής Αρχής,
η οποία στέκεται αρωγός στο νέο αυτό ξεκίνημα. Στις αρχές του Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν
οι εκλογές και αναδείχθηκε το νέο συμβούλιο της Λέσχης: Πρόεδρος: Θεοδώρα Μουκούλη, Αντι-
πρόεδρος: Δημοσθένης Χαρούλης, Γραμματέας: Θάνος Μουκούλης, Ειδικός Γραμματέας: Δέ-
σποινα Τριανταφυλλίδου, Ταμίας: Φρόσω Νιβολιανίτη, Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Σούλα
Παραφέστα, Έφορος Οργανωτικών Θεμάτων: Θόδωρος Καρυώτης. Εξελεγκτική Επιτροπή: Ελ-
πίδα Αναστασίου, Χαρούλα Ζούκη, Ρέτα Κουτσοκώστα.

Από την πρώτη στιγμή πλήθος Λαρισαίων αγκάλιασε την Κινηματογραφική Λέσχη, καθώς
η Λέσχη ήρθε για να καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στη Λάρισα τα τελευταία χρόνια, προβάλλοντας ταινίες κλασικές,
ταινίες σταθμούς στην ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, αλλά και ταινίες σύγχρονες απ’ όλο τον κόσμο, ταινίες που ο
κινηματογραφόφιλος δεν έχει την ευκαιρία να δει αλλού και να γνωρίσει τις νέες τάσεις και ρεύματα στο σύγχρονο σινεμά.

Εκτός από τη μόνιμη συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών και την Αντιδημαρχία Παιδείας, Νε-
ολαίας και Αθλητισμού, η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας ξεκίνησε μία συνεργασία και με το Γαλλικό Ινστιτούτο Λάρισας στα
πλαίσια της οποίας προβλήθηκαν με δωρεάν είσοδο για το κοινό σημαντικές γαλλικές ταινίες. Φέτος για πρώτη φορά η Λέσχη
στηρίζει το Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας / artfools. Στόχος του νέου συμβουλίου της Κινηματογραφικής Λέσχης
Λάρισας είναι οι συνεργασίες αυτές να συνεχιστούν και να πολλαπλασιαστούν. Παράλληλα ετοιμάζουμε αφιερώματα σε με-
γάλους σκηνοθέτες, διήμερο αφιέρωμα στους αδελφούς Ταβιάνι και στον Μίκαελ Χάνεκε και στα τέλη Μαρτίου ένα μεγάλο τε-
τραήμερο αφιέρωμα στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Οι προβολές γίνονται κάθε Τρίτη στο Χατζηγιάννειο στις 7.00 και στις 9.30 το βράδυ. Επίσης στο face book λειτουρ-
γεί σελίδα της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας από όπου μπορείτε να ενημερώνεστε για τα νέα της.

Καλή Κινηματογραφική Χρονιά, Θεοδώρα Μουκούλη
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Απόστολος Αυδής

Οι Αφανείς Ήρωες του Παλίου Ελληνικού Κινηματογράφου

PK “Ο Πιωμένος” Μία ταινία του Bollywood

Ξαφνιάστηκα ευ-
χάριστα βλέπο-

ντας την καινούργια
ταινία του  Rajkumar
Hirani (Ινδός σκηνο-
θέτης, σεναριογρά-
φος και παραγωγός
ταινιών). Μια κωμω-
δία  με στοιχεία δρά-

ματος και  φαντασίας. Η καλή ερμηνεία των ηθοποιών και
η σκηνοθεσία έρχονται να συμπληρώσουν το ανθρώπινο
και μεστό σενάριο.

Περίληψη της πλοκής του έργου: 

Ένας εξωγήινος κατεβαίνει στη γη με ερευνητικό
σκοπό. Του κλέβουν όμως το τηλεχειριστήριο  που έχει για
να επικοινωνεί με το διαστημόπλοιό του και αμέσως ξεκι-
νάει η προσπάθειά της επανάκτησής  του, μιας κι είναι το
μοναδικό μέσο επιστροφής στον πλανήτη του. Από το ση-
μείο αυτό και μετά αναλαμβάνει το κωμικό στοιχείο, αφού ο
άτυχος πρωταγωνιστής (Aamir Khan) δεν κατέχει ούτε χρή-
ματα, αλλά ούτε την γλώσσα και τα έθιμα του τόπου. 

Στην προσπάθειά του για την ανεύρεση του πολυ-
τιμότερου για αυτόν αντικείμενο, αντιλαμβάνεται πως οι κά-
τοικοι του πλανήτη στον οποίο βρίσκεται, όταν χρειάζονται
βοήθεια απευθύνονται στο Θεό. Έτσι, όπως είναι λογικό,
πηγαίνει στα μέρη λατρείας, πρώτα του Ινδουισμού (μιας κι
είναι στην Ινδία) και ύστερα των υπολοίπων θρησκειών και
αντιγράφει ότι φαινομενικά ζητάει ο κάθε Θεός δια μέσω της

θρησκείας που τον αντιπροσωπεύει στη γη . Καταλυ-
τική στην έρευνα-αναζήτηση του εξωγήινου - Πι Κεϊ, όπως
τον αποκαλούν – είναι η συνάντησή του με μια δημοσιο-
γράφο (Anushka Sharma). Είναι ο πρώτος άνθρωπος που
εμπιστεύεται κι ο δέκτης των αποριών του γύρω από τις
θρησκείες. Η παιδική περιέργειά του γεννά συνεχώς ερω-
τήσεις που όσο αθώες είναι τόσο ένοχες φαίνονται στα
μάτια των θρησκευτικών
κεφαλών. Η συνήθεια,
που έρχεται με το πέρα-
σμα των αιώνων, πα-
ράλληλα με τον
εγωισμό, που δεν μας
αφήνει να αφήσουμε μια
ήδη υιοθετημένη ιδέα,
δημιουργεί δόγματα όχι
μόνο αστεία , αλλά κι επικίνδυνα .      

Εδραιωμένες απόψεις ανατρέπονται από τις πιο
ταπεινές απορίες ,που συνήθως όσοι τις κάνουν λαμβά-
νουν τα κοσμητικά επίθετα πιωμένος ή εξωγήινος.  Ο
ήρωας της ταινίας ακούει στο πρώτο, είναι το δεύτερο κι
έχει γήινα χαρακτηριστικά. Ερωτεύεται την δημοσιογράφο ,
η οποία είχε έναν δυνατό μα άτυχο δεσμό. Το ρομαντικό και
δραματικό στοιχείο δεν λείπει και κορυφώ-
νεται στην τηλεοπτική αντιπαράθεση του
ΠΚ και ενός Ινδού γκουρού.    

Είναι μία  καλοφτιαγμένη απολαυ-
στική ταινία. Πρεμιέρα 19 Δεκεμβρίου 2014
(Ινδία) .

Λαρισαίοι καλλιτέχνες παντού 
Δεν είναι τυχαίο που αυτή η πόλη έχει δώσει καλλιτέχνες που βρίσκονται σε όλη τη χώρα αλλά και στο εξωτε-

ρικό. Λαρισαίοι καλλιτέχνες υπάρχουν παντού. Η νέα γενιά Λαρισαίων καλλιτεχνών είναι εκατοντάδες. Επιπλέον, δεν
είναι τυχαίο που η πόλη της Λάρισας είναι γεμάτη με καλλιτεχνικά δρώμενα, από θέατρα, προβολές, εικαστικά και πολλά
άλλα. Υπάρχουν στιγμές που δεν ξέρεις που να πρωτοπάς. 

Είναι οι θεσμοί και οι καλλιτέχνες και ο κόσμος που τους πλαισίωσε τα τελευταία 30 χρόνια που μας έφεραν εδώ.
Είναι το θεσσαλικό θέατρο, το ωδείο, οι κινηματογράφοι, οι λέσχες φωτογραφική και κινηματογραφική,  η πινακοθήκη,  η
βιβλιοθήκη και πόσες άλλες δημοτικές και ιδιωτικές πρωτοβουλίες πολιτισμού. Όταν οι θεσμοί του πολιτισμού ενισχύο-
νται, τότε οι επόμενες γενιές είναι πλούσιες σε εικόνες και παραστάσεις και ετοιμάζονται για να δώσουν πλέον τον δικό
τους πνευματικό πλούτο στην κοινωνία. 

Ίσως να μην το έχουμε ακόμα καταλάβει (ή τεκμηριώσει) αλλά είμαστε η πρώτη επαρχιακή πόλη της ανατολικής
Ευρώπης σε αριθμό, ποιότητα και ποικιλία πολιτιστικών δρώμενων. Να σημειώσω ότι η ανάδειξη της πο-
λιτιστικής δραστηριότητας μέσα από τις τοπικές εφημερίδες και τα ραδιόφωνα παίζει κυρίαρχο ρόλο. Είναι
αυτό που έλεγε και ο Μπαρμπής, να γράφουμε και να αναδεικνύουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού
του τόπου μας ακόμα και μέσα από το cineπαρμένο, γιατί έτσι οι καλλιτέχνες παίρνουν το χειροκρότημα
στο σπίτι τους. Έτσι μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς – έστω και ελάχιστα – στην ανατροφοδότηση
της δύναμής τους για δημιουργία πολιτισμού.

Σινεμά
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Ταϋγέτη Μπασούρη

Οι Αφανείς Ήρωες του Παλίου Ελληνικού Κινηματογράφου

Ποιος άραγε δεν έχει αναρωτη-
θεί. Αν είχα πει, αν είχα κάνει,

αν μου έλεγε, αν δεν…. Αν, αν, αν…
Κλασσικό το ερώτημα, αναπάντητο
βέβαια, καθώς απ’ όσο ξέρω, δεν
μπορούμε να αντιστρέψουμε την
πορεία των πραγμάτων. Αν πάλι
μπορούμε, παρακαλώ ενημερώστε
με.
Μ’ αυτό το «αν» λοιπόν καταπιάνε-
ται κι ο Χ. Παπακαλιάτης στην ομό-
τιτλη ταινία. Αν ο
Δημήτρης(Παπακαλιάτης) έκανε το

χατίρι στη Μοναξιά, τη σκυλίτσα του κι έβγαινε από το σπίτι
του μια συγκεκριμένη ώρα μιας συγκεκριμένης βραδιάς, θα
γνώριζε τον μεγάλο έρωτα, τη Χριστίνα(Καλογήρου). Αν πάλι
όχι, θα τραβούσε τα χίλια δυο, πέρα από τον έρωτα που δεν θα
γνώριζε(ή μήπως θα τον γνώριζε ούτως ή άλλως;). Μια τυ-
χαία(;) επιλογή και η ζωή σου μπορεί να αλλάξει πορεία 180ο
. 

Πιασάρικο το θέμα, σου κινεί την περιέργεια να δεις
την ταινία. Εφόσον λοιπόν κάνεις την επιλογή να μπεις στη
σκοτεινή αίθουσα, θα παρατηρήσεις διάφορα παρακολουθώ-
ντας την. Κατ’ αρχήν αναμενόμενα καλό soundtrack, καθώς ο
Παπακαλιάτης έχει προ πολλού αποδείξει ότι όλες τις δουλειές
του τις ντύνει πολύ καλά με μουσική. Αρκετά καλή επίσης η
φωτογραφία, με την Πλάκα και τα πανέμορφα σοκάκια της να
βοηθάνε τον σκηνοθέτη στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο.
Ένα από τα ατού της ταινίας που πρέπει να τονιστεί είναι η εμ-
φάνιση μετά από σχεδόν μισό αιώνα του λατρεμένου μου ζευ-
γαριού, του «Αντωνάκη» και της «Ελενίτσας», που

παραμένουν ερωτευμένοι μετά τόσα χρόνια και αναλαμβάνουν
ρόλο αφηγητή. Το γεγονός ότι μοιάζει να δανείζεται στοιχεία
από Γ. Άλεν και Κισλόφσκι δεν ενοχλεί αφενός μεν γιατί παρ-
θενογέννεση τώρα πια δύσκολο να υπάρξει αφετέρου δε γιατί
το κάνει διακριτικά, σεβόμενος τη δουλειά τους.

Τι ενοχλεί; Υπερβολική ίσως και αχρείαστη η Αθήνα
της κρίσης σε ένα τέτοιο love story, τρυφερό, που παλεύει να
ζήσει παρά την απόγνωση που το «πνίγει». Ακόμη και αισθη-
τικά οι συγκεκριμένες σκηνές είναι αταίριαστες με την υπό-
λοιπη ταινία, γεγονός απολύτως λογικό. Θα ‘θελα επίσης να
τολμήσει και να «τσαλακώσει» λίγο περισσότερο τους χαρα-
κτήρες. Να εστιάσει και να αναδείξει πιο πολύ όσα συμβαίνουν
μέσα τους. Να τους φέρει πιο κοντά μας, να τους κάνει πιο «γή-
ινους».  Έχω την αίσθηση πως με ένα τέτοιο θέμα, θα μπο-
ρούσε να κάνει καλύτερη δουλειά. Φέρνω φερ’ ειπείν στο νου
μου τις σκηνές από τον Μπένζαμιν Μπάτον, όπου η Κ. Γουίν-
σλετ μετά από μια σειρά τυχαίων γεγονότων, χάνει την πολλά
υποσχόμενη καριέρα της ως χορεύτρια. Λίγα λεπτά ήτανε αρ-
κετά για να φωτίσουν συναισθήματα και να προκαλέσουν στο
θεατή τόση φόρτιση, που ολόκληρη η ταινία του Παπακαλιάτη
δεν μπόρεσε. Τις σκηνές αυτές, ακόμη και μετά από τόσο
καιρό τις θυμάμαι σαν χθες. Αντίστοιχες από
το «αν» δεν υπάρχουν, ώστε να σου μείνει
αξέχαστη η ταινία. Καλλιτεχνικά τουλάχι-
στον….

Δυο παράλληλες ζωές λοιπόν, καθο-
ρισμένες από δυο τυχαίες επιλογές. Δυο και
τα σενάρια για το τέλος, με κοινό παρανομα-
στή το «κάρμα». Γιατί μερικά πράγματα είμαστε καταδικασμέ-
νοι να τα ζήσουμε…

5η«Αν…»
Σινεμά

«Χώρα χωρίς ντοκιμαντέρ
είναι σαν μια οικογένεια χωρίς φωτογραφίες» 

Ηπαραπάνω διάσημη ρήση του Χιλιανού Πατρίσιο Γκουσμάν εξηγεί σχεδόν όλη τη φιλοσοφία του γύρω από το τι σημαίνει
«τεκμηρίωση» σε μια χώρα όπως η Χιλή και έναν κόσμο σαν αυτό που ζούμε. Από τους διασημότερους ντοκιμαντερίστες

του πλανήτη και εμβληματική προσωπικότητα στη Χιλή από την εποχή της προεκλογικής εκστρατείας του Σαλβαντόρ Αλιέντε,
ο Γκουσμάν έζησε όλη την ταραγμένη ιστορία της πατρίδας του, και μετά από δεκαετίες είναι ο χρονογράφος της μνήμης της
Χιλής. 

Φέτος στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου 2015, το Βραβείο Σεναρίου πήγε στον Πατρίσιο Γκουσμάν για το ντο-
κυμαντέρ "El Botón de Nácar" (το μαργαριταρένιο κουμπί).
Με όχημα ένα μαργαριταρένιο κουμπί, ο Guzmán επιχειρεί να αναζητήσει το παρελθόν με αφορμή το νερό και τις απέραντες
όχθες χιλιάδων μιλίων που αποτελούν την ακτογραμμή της Χιλής. Ο Guzmán ξεκινά από το… νερό και την αχανή τοπογραφία
της Χιλής για να οδηγηθεί σταδιακά στην εξαφάνιση την γηγενών φυλών, στα φαντάσματα της δικτατορίας Πι-
νοσέτ, στους αγνοούμενους-θύματα της πολιτικής και, τελικά, στην επίδραση που έχουν όλα αυτά στην εθνική
ταυτότητα.

Περισσότερα για το φεστιβάλ του Βερολίνου στο www.flix.gr
Δεν προλάβαμε να παραβρεθούμε φέτος στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Μισό εκατομμύριο άνθρωποι

τα κατάφεραν! Τόσα εισιτήρια έκοψε το φεστιβάλ. Τουλάχιστον θα τα καταφέρουμε να πάμε στο Φεστιβάλ Ντο-
κυμαντέρ Θεσσαλονίκης το Μάρτιο. 
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Κώστας Παπαχρήστος
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Πόσες  μα πόσες φορές ήθελα να το
κάνω αυτό…και πιστεύω πώς το ήθε-

λαν και το θέλουν και πολλοί από εσάς. Στιχουργική μανία; όρεξη
για δημιουργία; λατρεία για έμπνευση; Πείτε το όπως εσείς θέ-
λετε! Σίγουρα πάντως κάθε μελωδία δεν είναι απαραίτητο να συ-
νοδεύεται από στίχους. Υπάρχουν και εκείνες οι μελωδίες που
θέλουν το δικό τους χώρο, που εκτοπίζουν μολύβια, χαρτιά και
ρίμες και που επιθυμούν να αποτελούν μια μοναδική υπόσταση
στο μουσικό σύμπαν. Ναι, και καλά κάνουν! Γιατί είναι ο μόνος
τρόπος η φαντασία του δέκτη- ακροατή να οραματιστεί τα πράγ-
ματα όπως ακριβώς νομίζει ότι είναι…

Ακούγοντας λοιπόν το «La redécou-
verte» του Yann Tiersen, από την ται-
νία Le Fabuleux  Destin  d'Amélie
Poulain  βάφτισα αυτό το κομμάτι
Άνοιξη! Κάθε φορά που η μελωδία
του φτάνει ως τα αυτιά μου με σκέ-
φτομαι ως ένα μικρό κορίτσι με μα-

κριές πλεξούδες –η μία πάντα ατημέλητη- να τρέχω βιαστικά να
συναντήσω μια καλή μου φίλη (πόσο τέλειο είναι εκείνο το κί-
τρινο φόρεμά της με τους φιόγκους!) και έπειτα από λίγα παρα-
κάλια και με λίγο χαρτζιλίκι να αγοράζουμε από εκείνο το
πολύχρωμο μαγαζί με τα ζαχαρωτά (τώρα πια δεν υπάρχει) κα-
ραμέλες, και γλειφιτζούρια και σοκολατάκια με γέμιση ξηρό

καρπό.
Ο καιρός περνά…και το Μinor swing

της Rachel Portman από την ταινία
Chocolat, είναι εκεί για να σου θυμίζει
πως ήρθαν οι καλοκαιριάτικες ξυπό-
λητες μέρες, το ρούμι με φίλους που
γίνεται προκλήσεις για σφηνάκια και οι
εκδρομές της τελευταίας στιγμής,

αυτές όπου δεν έχεις ούτε μία βαλίτσα μαζί σου, παρά μόνο τα
απαραίτητα: χαμόγελα, χαμόγελα, χαμόγελα…

Μια ακόμη εποχή αλλά-
ζει. Φθινόπωρο. Πόσα συναισθή-
ματα μου προξενεί το «And Just
Like That» των Abel Korzeniowski
& Shigeru Umebayashi από την
ταινία A  Single  Man. Ο πρώτος
γαλλικός- τόσο σφιχτά ανάμεσα
στα χέρια μου για να μην πάει
πουθενά-, η πρώτη ζακέτα στους ώμους, οι πρώτες σταγόνες
βροχής στην ομπρέλα μου…και εκείνο το επίμονο, έντονο, εντε-
ταμένο άρωμα από μανταρίνι και κάστανο, μάλλον από κάτι ξε-
χασμένες φλούδες του χτες.

Το ημερολόγιο ανα-
κουφίζεται σιγά- σιγά από τα
φύλλα του. Χειμώνας…και με
το «Griet's Theme» του
Alexandre Desplat  από την
ταινία Girl with a Pearl Earring
νομίζω πως βλέπω νιφάδες,
τόσο λευκές νιφάδες που από το παραπανίσιο χρώμα τους βα-
ραίνουν και στροβιλίζονται αδέξια, την ίδια στιγμή που οι τροχοί
του ποδηλάτου μου κάτι θέλουν να πουν με τα σχέδια που αφή-
νουν πίσω τους. Κάτι σαν νοσταλγία και αναπόληση…

Κάπως έτσι φαντάστηκα εγώ τις μου-
σικές εποχές μου. Κάπως έτσι ίσως να τις φα-
νταστήκατε και εσείς…αλλά και έτσι να μην
έγινε, αφεθείτε σ’ εκείνη τη μαγεία της αποκρυ-
πτογράφησης του μυστικού μουσικού κώδικα.
Αφεθείτε ελεύθερα.

Αν οι νότες ντύνονταν με λέξεις
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Μουσική

Πολίτικη Κουζίνα
Την Πόλη , την είπαν Πόλη, γιατί ήταν

η πιο όμορφη Πόλη  του κόσμου…
Πόλη,   Κωνσταντινούπολη,   Ιστα-
μπούλ.  …….  Όπως και να  την ονομά-
σεις  , τα ίδια συναισθήματα σε
κατακλύζουν όταν μιλάς για αυτήν, τα
ίδια  αρώματα , οι γεύσεις , τα τραγού-
δια…. Σε αυτήν την πόλη , την «ερω-

μένη της ιστορίας» ,  αναδύεται ένα κράμα πολλών μουσικών
αρωμάτων…… Ποιά δικά τους τραγούδια , αρώματα , μουσικές ,
φαγητά και ποια δικά μας; Ειλικρινά δεν ξέρω πόσα τους πήραμε
και πόσα μας πήραν ΄...Άραγε μπορεί κανείς να τα ξεχωρίσει;….

Στην πολίτικη κουζίνα , στην ταινία , σε όλη την διάρκεια
της , μπορείς να γευτείς και να μυρίσεις όλα  τα πολίτικα μπαχα-
ρικά…  Τα μπαχαρικά δεν είναι ένα απλό υλικό, αλλά ολόκληρη η
φιλοσοφία και η κουλτούρα ενός λαού. Είναι η ιστορία του ,   οι
άνθρωποί της, τα χαμόγελα  τους , οι πίκρες τους,  τα διπλωματικά

παιχνίδια ,οι παιδικοί έρωτες που δεν ξεχάστηκαν ποτέ …. Τα
μπαχαρικά  έχουν καλά κρυμμένο ένα μυστικό, ένα άρωμα , που
πρέπει να το ανακαλύψεις.  Και αφού μυηθείς σε αυτήν την μυ-
στικιστική φιλοσοφία  , ανακαλύπτεις  το σύμπαν… Γιατί όλα
είναι μέρος του ίδιου του σύμπαντος , του ίδιου μας  του εαυτού,
αφού η γαστρονομία  περιέχει την  λέξη αστρονομία!

Σε αυτήν λοιπόν την ταινία  το μουσικό άρωμα της Πόλης
είναι ένα συνοθύλευμα από πατριαρχική ψαλμωδία  με  το τύ-
μπανο του Ραμαζανιού, την φωνή του Ιμάμη και το Τη Υπερ-
μάχω…Η μουσική είναι η μόνη που δεν χωρίζει τους  λαούς και
μάλιστα γειτονικούς  με τόσες χιλιάδες χρόνων συνύπαρξη. …
Εκεί λοιπόν που σμίγει η Δύση με την Ανατολή , εκεί αναδύεται το
άρωμα της Πόλης , ένα άρωμα κανέλλας… Και  η κανέλλα συμ-
βολίζει την Αφροδίτη. Η Αφροδίτη ήταν η πιο όμορφη γυναίκα , γι’
αυτό και η κανέλλα  είναι και πικρή και γλυκειά όπως όλες οι γυ-
ναίκες. Και η Πόλη έχει άρωμα κανέλλας!!!  Τυχεροί όσοι αισθά-
νονται και απολαμβάνουν στο σύμπαν το άρωμα της Πόλης!!!                                                                                                       

Η μικρή Σμυρνιά
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Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με ταινίες του παλιού ελ-
ληνικού κινηματογράφου, έχουμε γελάσει, έχουμε

κλάψει, έχουμε συγκινηθεί, έχουμε διασκεδάσει. Οι ταινίες
αυτές μάς θυμίζουν τα παιδικά μας χρόνια και μάς φέρ-
νουν στο μυαλό στιγμές ξενοιασιάς και ανεμελιάς. Όλοι
μας έχουμε γελάσει με τον Βέγγο, έχουμε θαυμάσει τα
κάλλη της «φρεγάδας», όπως την αποκαλούσε ο Χατζη-
χρήστος στην ταινία «Λαός και Κολωνάκι, Ρίκας Διαλυνά
και τα πανέμορφα μάτια της Καρέζη και όλοι έχουμε ανα-
φέρει την ατάκα του Καλογήρου:«Είναι πολλά τα λεφτά
Άρη».

Εκτός, όμως, από τους λαμπερούς πρωταγωνι-
στές, υπάρχουν και οι δευτεραγωνιστές, τα δεύτερα ονό-
ματα που επισκιάζονται πάντα από τα πρώτα και δεν
γνωρίζουμε ούτε το όνομά τους. Όλοι μας έχουμε ταυτι-
στεί και έχουμε αναφέρει κάποια στιγμή ατάκες του Ζήκου,
αλλά δεν ξέρουμε το όνομα του αφεντικού του Ζήκου, του

κυρ-Παντελή. Όλοι, πάλι,
έχουμε γελάσει με την ατάκα
«Ετελείωσε» του βουλευτού Κα-
λοχαιρέτα, αλλά ποιος γνωρίζει
το όνομά του;
Σε όλους αυτούς, λοιπόν, τους
αφανείς ήρωες θα αναφερθούμε
σήμερα, θα αποτίσουμε φόρο
τιμής στο ταλέντο τους και θα
τους ευχαριστήσουμε εκ βάθους
καρδίας για το γέλιο και τη συ-
γκίνηση που μας έχουν προ-
σφέρει. Τους αφανείς ήρωες

που καμιά μαρκίζα δεν τους φιλοξένησε και κανένας προ-
βολέας δε φώτισε το όνομά τους.
Τα ονόματα πολλά, από ποιον να αρχίσεις και σε ποιον να
τελειώσεις…

Κώστας Δούκας, ο κυρ-Παντελής στην ταινία «Της
κακομοίρας» που όταν απείλησε τον Ζήκο ότι θα προβεί
σε ωμότητες, ο Ζήκος του απάντησε ότι θα προβεί σε ψη-
μενότητες. Απόστολος Αυδής, ο βουλευτής Καλοχαιρέτας
στην ταινία «Στουρνάρα 288», Ταϋγέτη, η «άσχημη» του
παλιού σινεμά που στην ταινία «Ο παπατρέχας» απει-
λούσε να αυτοκτονήσει αν δεν της έβρισκε γαμπρό ο Βέγ-
γος.

Αθηνά Μερτύρη, η επίσης «άσχημη» που στην
ταινία «Μην είδατε τον Παναή» όταν τη ρώτησε η ανιψιά
της αν τη φίλησε ποτέ άντρας αυτή απάντησε:«μόνο ένας,

ο παππούς μου όταν πήγαινα
να μεταλάβω».
Επίσης, ο Κώστας Παπαχρή-
στος που έπαιζε πάντα τον έν-
στολο αστυνομικό. Είχε, δε,
μεγάλο πάθος με τις στολές και
διατηρούσε συλλογή από αυτές,
τις οποίες χάρισε σε ένα μου-
σείο. Ήταν παντρεμένος με την
Λαρισαία ηθοποιό Δήμητρα Σε-
ρεμέτη.

Το όνομα Δήμος Σταρέ-
νιος οι περισσότεροι δεν το ξέ-
ρουν, αν όμως ακούσουν «Γερολαδάς» αμέσως θα τους
έρθει στο μυαλό ο απεχθής προδότης και συνεργάτης των
Γερμανών, ταυτόσημος επίσης με τον δοσίλογο Αρτέμη
Μάτσα που έλεγε:«Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας».

Νίκος Φέρμας, ο δημοφιλέστερος μάγκας του ελ-
ληνικού σινεμά, Γιάννης Φέρμης, ο Λαρισαίος ηθοποιός
που η διαπεραστική και στεντώρεια φωνή του ήταν αντι-
στρόφως ανάλογη του σωματοτύπου του (κοντούλης και
λεπτούλης γαρ).
Αθηνόδωρος Προύσαλης, ο ηθοποιός που αποκαλούσε
την Κοντού «τριριμπίμ-τσιριμπόμ» στην ταινία «Μια Ιτα-
λίδα απ’ την Κυψέλη», ο Ζαννίνο ή Γιάννης Παπαδόπου-
λος που έπαιζε τον εκπαιδευτή του πράκτορος Θου-Βου,
Άρης Μαλλιαγρός και Γιώργος Γαβριηλίδης που έπαιζαν
πάντα τους αριστοκράτες, Πόπη Λάζου, η σέξι ηθοποιός
που στη ταινία «Ο Κλέαρχος, η Μαρίνα και ο κοντός»
έκανε τον Αυλωνίτη να τρέχει ξοπίσω της στα Καμένα
Βούρλα, Φίλιος Φιλιππίδης (που έλεγε κανόνες καλής συ-
μπεριφοράδος) και Γιάννης Σπαρίδης (που έλεγε το νευ-
ρικό μου σύστημας), αμφότεροι υποδύθηκαν τον Αγκόπ,
τον Αρμένη γκαφατζή, η σούπερ-σέξι Γκιζέλα Ντάλι που
με μια ναζιάρικη κίνηση έκανε τον αντρικό πληθυσμό να
παραμιλά, Άλκης Γιαννακάς, ο ντελικανής, το ρεμάλι της
Φωκίωνος Νέγρη, που ξετρέλαινε τις γυναίκες και τόσοι
άλλοι που μου είναι αδύνατον να τους θυμηθώ και να τους
καταγράψω όλους.

Όλους αυτούς, λοιπόν, που μάς
είναι τόσο οικείοι, αλλά δεν γνωρίζουμε ή
δεν συγκρατούμε το όνομά τους, τους ευ-
χαριστούμε απείρως για τις ωραίες στιγμές
που μας έχουν χαρίσει και επαξίως κερδί-
ζουν τον σεβασμό και την ευαρέσκειά μας.

Οι Αφανείς Ήρωες 
του Παλίου Ελληνικού ΚινηματογράφουΑφιέρωμα
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Αφιέρωμα

Ο Μπαρμπής  λείπει  σε  όλους  μας!  Αν  όμως  μας
παρακολουθεί  από  κάπου  σίγουρα  θα  χαίρεται

διαπιστώνοντας  ότι  η  κινηματογραφική  λέσχη  Λάρισας
δεν  έχει  διαλυθεί,  αντίθετα  συνεχίζει  τις  προβολές  της
δυναμικά!  Μετά  από  κάποιες  συναντήσεις  και  με  προ-
σωρινό  συμβούλιο  άρχισαν  οι  προβολές  τον  Νοέμβριο
του  2014  στο  Χατζηγιάννειο  Πνευματικό  Κέντρο  Λάρι-
σας.  Συγκεκριμένα  η  πρώτη  προβολή  πραγματοποιή-
θηκε  στις  11  Νοεμβρίου  2014  με  την  ταινία  Γόμορρα
(2008)  του Ματέο  Γκαρόνε.  Από  τότε  οι  προβολές  συ-
νεχίζονται  κανονικά  κάθε  Τρίτη  στο  Χατζηγιάννειο
Πνευματικό  Κέντρο  με  δυο  προβολές  μια  στις  7.00
και  μια  στις  9.30  με  συμβολικό  εισιτήριο  4ευρώ.  Κά-
ποιες  ταινίες  που  ακολούθησαν  ήταν :  «Μυστικά  και
ψέματα»  (1996)  του  Μαικ Λι,  «Ψεύτης  Ήλιος»  (1994)
του  Νικίτα  Μιχάλκοφ,  «Λολίτα»  (1962)  του  Στάνλεϊ  Κι-
ούμπρικ.  

Διαφορετική  ήταν  η  πολύ  πετυχημένη  προβολή
της  ταινίας  «Ο  Χειμώνας»  (2014)  του  Λαρισαίου  σκη-
νοθέτη  Κωνσταντίνου Κουτσολιώτα  που  πραγματοποι-
ήθηκε  στις  20  Ιανουαρίου  2015  στον  κινηματογράφο
Βικτώρια.  Η  ταινία  «Ο  Χειμώνας»  ήταν  το  ιδιαίτερα
αξιόλογο  σκηνοθετικό ντεμπούτο  του  Κουτσολιώτα.
Εμπνευσμένη  από  τις  προσωπικές  μνήμες  του σκηνο-

θέτη  και  εικόνες  που  ξεπήδησαν  μέσα  από  τις  σελί-
δες  αγαπημένων του  συγγραφέων.

Η  ιστορία  της  ταινίας  ακολουθεί έναν ρομαντικό
συγγραφέα από το Λονδίνο πίσω στο εγκαταλελειμμένο
πατρικό του σπίτι, σ' ένα απομακρυσμένο ορεινό χωριό
της Ελλάδας. Κατατρεγμένος από τους πιστωτές του και
περιτριγυρισμένος από φαντάσματα  του παρελθόντος, ο
Νίκος πρέπει να ξεδιαλύνει το μυστήριο γύρω από τον θά-
νατο του πατέρα του και να επανακτήσει επαφή με την
πραγματικότητα.

Είναι  πολύ  ενθαρρυντικό  το  γεγονός  ότι  όλες
οι  προβολές  της  Κινηματογραφικής  λέσχης  έχουν  πολ-
λούς  θεατές  και  αυτό  δείχνει  ότι  το  κινηματογραφικό
κοινό  της  Λάρισας  μπορεί  να  παρακολουθήσει  και  κάτι
πιο  ποιοτικό  και  διαφορετικό  από  το  κλασικό  και  «εύ-
πεπτο»  Αμερικάνικο  Χόλυγουντ!

Συγχαρητήρια στο νέο ΔΣ της Λέσχης και καλή
επιτυχία στις προσπάθειες  τους. 

Ο  κινηματογράφος  μας  ταξιδεύει
και  μας  μαγεύει !! Γι  αυτό  ο  Μπαρμπής
τον  αγαπούσε  τόσο  πολύ.  Ας  γίνει  για
όλους  μας  τρόπος  διασκέδασης  και
ζωής!!

Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας
“Οι  προβολές συνεχίζονται δυναμικά”

“Ένα παιδί μετράει τ' άστρα”
του Μ. Λουντέμη (εκδ. Πατάκη)

Πίσω απο εναν τίτλο γεμάτο γαλήνη και αθωό-
τητα, κρύβεται ένα μυθιστόρημα βαθιά βιωματικό, μεστό
απο συναισθήματα και εικόνες. Με κύριο άξονα την αγάπη
του για την μόρφωση, ενα αγόρι, ο Μέλιος, ανακαλύπτει
τον κόσμο, την καλοσύνη και τη σκληρότητα, που αυτός
επιδεικνύει στην καθημερινότητά του, και βιώνει τον πόνο
και την αγάπη για τους ανθρώπους και τα γράμματα.

Ο Λουντέμης, με τη γραφή του, αναδεικνύει την
ομορφιά και τη ζωή, τον πόνο, το φόβο και την απόγνωση.
Ζοφερός στη περιγραφή συναισθηματων, “αναγκάζει” τον
αναγνώστη να συμπορευτεί με τον Μέλιο, και καταλήγουν
και οι δυο να νιώθουν όσα ο συγγραφέας, επιδέξια, απο-
καλύπτει στις σελίδες του. Ο Λουντέμης δεν χρειάζεται επι-
τηδευμένες φράσεις για να γοητεύσει. Η γραφή του είναι

αληθινή και, παρά το γεγονός οτι αμφισβητήθηκε για την
τεχνική του, ο λυρισμός του, ο οποίος εμφανίζεται, άλλοτε
περισσότερο και άλλοτε λιγότερο, στα κείμενά του, εκ-
πλήσσει με τη γνησιότητά του.

Πίσω απο κάθε λέξη κρύβεται μια εικόνα και κείνη,
με τη σειρά της,αποκαλύπτει συναισθήματα. Ένα αγόρι
που ακολούθησε το όνειρό του πηγαίνοντας στην πόλη για
να μορφωθεί, δεν ανταμείφθηκε απο τη ζωή και τους αν-
θρώπους, ανάλογα. Οι προσδοκίες του δεν εκπληρώθη-
καν και η πορεία του υπήρξε αβέβαιη, μοναχική και
δύσκολη, με ελάχιστα δείγματα ανθρωπιάς απο τον περί-
γυρο. Παράλληλα με τα γράμματα, στη ζωή του Μέλιου
μπαίνει και ο έρωτας, όμως και οι δυο επιθυμίες του δεν
έχουν χώρο να αναπτυχθούν, μιας και το
κλίμα της εποχής δε βοηθά προς αυτή την
κατεύθυνση. Παρά τις δυσκολίες όμως, ο
ήρωας δε σταματά ποτέ να μετρά τ' άστρα
του.
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«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ»

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, παραφράζοντας τον Μαρσέλ
Προυστ που αναζητούσε τον χαμένο χρόνο, θα σου μιλήσω

για την αναζήτηση του ποιοτικού χρόνου.
Αισθάνομαι πως όλους τους κατατρύχει ο χρόνος. Σου χα μιλή-
σει άλλωστε κατά το παρελθόν για το θέμα αυτό αρκετά διεξο-
δικά. Αυτή τη φορά, με αφορμή μια παρόρμηση προ ημερών,
θέλω να σου πω τις σκέψεις μου για την ποιότητα του χρόνου.

Όσο είσαι νέος, έχεις περίσσευμα χρόνου. Αυτό το πλε-
ονέκτημα δεν είσαι σε θέση να το εκτιμήσεις δεόντως τη δεδο-
μένη στιγμή, μπορείς όμως κάλλιστα να τον ξοδεύεις αλόγιστα,
μιας και η κλεψύδρα είναι ακόμη γεμάτη. Εκεί γύρω στα δεύτερα
–άντα όμως, στα μισά του δρόμου θεωρητικά, αρχίζεις να βλέ-
πεις την κλεψύδρα να αδειάζει. Τότε, μέσα σου δημιουργείται η
θρυαλλίδα-ή τουλάχιστον θα ‘πρεπε να δημιουργείται-κι αρχίζεις
ν’ αναρωτιέσαι αν ξόδεψες το χρόνο σου συνετά και πως θα αξιο-
ποιήσεις τον εναπομείναντα μέχρι τον τελευταίο χορό…

Κάπου εκεί αρχίζει η αυτοκριτική. Ταυτόχρονα όμως-και
ποιο σημαντικό-αρχίζει η αναζήτηση της ποιότητας. Ερωτήσεις
τύπου «ποιον θα θελα να δω, αν είχα μια μόνο μέρα» ή «ποιοι
μου έλειψαν» μέσα από τις αδηφάγες διαδρομές της καθημερι-
νότητας, γίνονται βασανιστικές, απαιτούν απαντήσεις και μάλιστα
γρήγορα, μιας και το εναπομείναν περιεχόμενο της κλεψύδρας
αρχίζει να ξεφτίζει και δεν καταλαβαίνεις πόσο σου απομένει. Βα-
σιζόμενος λοιπόν στο ένστικτο και από την ελπίδα ορμώμενος,
ξεκινάς να κατακτήσεις τον ποιοτικό χρόνο.

Ως δια μαγείας, τα πράγματα γίνονται ξαφνικά ξεκά-
θαρα. Σου μοιάζει δε τόσο αυτονόητο, που απορείς γιατί δεν το’
κανες νωρίτερα! Οι γονείς, τα παιδιά, τα’ αδέρφια, ένας ξεχασμέ-

νος φίλος, μια παλιά αγάπη. Στον
καθένα εμφανίζονται τα πρόσωπα
που πραγματικά χρειάζεται, πρό-
σωπα με τα οποία δεν περνά την
ώρα του, δεν τη σπαταλά, αλλά
αντίθετα, υπο το νέο πρίσμα, του
δίνουν αυτό ακριβώς που χρειά-
ζεται και που δεν είχε εκτιμήσει εν-
δεχομένως. Ποιότητα! Ένα φιλί
στο μάγουλο από το παιδί, μια
αγκαλιά από τη μάνα, ένα γέλιο κι
ένα hi-5 από τον ξεχασμένο κολ-
λητό, ένα χάδι κι ένα φιλί από την παλιά αγάπη, αποκτούν άλλες
διαστάσεις τώρα πια… Ταυτόχρονα, πρόσωπα που δυνάστευαν
την καθημερινότητά σου, είτε από συνήθεια είτε λόγω συμβατι-
κών υποχρεώσεων, μικραίνουν στα μάτια σου, αποκτούν την
υπόσταση και το μέγεθος που τους αξίζει…

Αυτή η διαδικασία, αποκτά συν τω χρόνω θεραπευτικές
ιδιότητες, διώχνει από πάνω σου ένα βάρος ανεξήγητο, δυνα-
μώνει και πάλι το ενσυναίσθημα που είχες κάποτε με αυτούς τους
ανθρώπους, προτού αρχίσεις να σπαταλιέσαι…
Τα στερνά τιμούν τα πρώτα λένε, και να ένας τρόπος να επιβε-
βαιώσει κανείς το ρηθέν. Διαλέγοντας για το δεύτερο μισό ή όσο
νωρίτερα γίνεται, να το μοιραστείς με ανθρώ-
πους που δίνουν ουσία και νόημα στην υπό-
στασή σου. Αποβάλλεις-επιτέλους-τα
καρκινώματα από τη ζωή σου και ξαλαφρωμέ-
νος, αναγεννημένος, ανασαίνεις ελεύθερα!
Καλή σου νύχτα ημερολόγιό μου και όνειρα
γλυκά και ποιοτικά!!!

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

Γιάννης Φέρμης

Οι Αφανείς Ήρωες του Παλίου Ελληνικού Κινηματογράφου

“Μια σχολική γιορτή”
Πριν τις γιορτές παρευρέθηκα σε μια σχολική “χριστου-

γεννιάτικη” γιορτή. Και γράφω τη λέξη χριστουγεννιάτικη μέσα
σε εισαγωγικά, γιατί παρέπεμπε περισσότερο σε καρναβάλι,
παρά σε Χριστούγεννα.

Άλλα παιδιά ήταν ντυμένα Κινέζοι με κιμονό και τα χα-
ρακτηριστικά καπέλα, κάποια κορίτσια ήταν Σπανιόλες με φρου-
φρου φορέματα που χόρευαν φλαμένγκο, ορισμένα παρίσταναν
τα Αμερικανάκια με καπέλο, μπαστούνι και γάντια του μπέιζμπολ,
άλλα φορούσαν κιλτ και έπαιζαν γκολφ, όπως οι Σκωτσέζοι, με-
ρικά υποδύονταν τους πιγκουίνους απο την Αλάσκα και μια τάξη
ήταν Αφρικανοί.

Μόνο το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της γιορτής, που διάρ-
κεσε δυόμιση ώρες, ήταν αφιερωμένο σε ελληνικά έθιμα. Μετά
απο αυτό, σχεδόν δεν ξανακούστηκε η ελληνική γλώσσα.

Για ποιο λόγο; μήπως δεν έχουμε σε κάθε γεωγραφικό
διαμέρισμα της Ελλάδας διαφορετικές και ενδιαφέρουσες παρα-

δόσεις; γιατί θεωρούν οι δάσκαλοι πιο σημαντικό να μιλήσουν
τα παιδιά κινέζικα, παρά να τραγουδήσουν τα κάλαντα των Επτα-
νήσων ή της Πελοποννήσου;

Φανταστείτε πως ένιωσαν οι γονείς, που ήρθαν να κα-
μαρώσουν τα παιδιά τους στη γιορτή των Χριστουγέννων και
αντίκρυσαν τις κόρες τους με μαγιό, να ξαπλώνουν πάνω σε πε-
τσέτες θαλάσσης.

Ολη αυτή η πολυπολιτισμικότητα, εκτός απο βαρετή,
ήταν και εντελώς άκυρη. Ίσως θα έπρεπε ορισμένοι δάσκαλοι να
ασχοληθούν σοβαρά με τις σχολικές γιορτές-τουλάχιστον με
όσες παρουσιάζουν στους γονείς-και να μην αναθέτουν την ευ-
θύνη στους νεώτερους συναδέλφους τους των
ειδικοτήτων.

Με τέτοια τακτική, τα παιδιά μας δεν
θα μάθουν τα ήθη και τα έθιμά μας, και σιγά-
σιγά θα ξεχάσουμε ποιοι είμαστε. Γιατί οι λαοί
που δεν έχουν μνήμη δεν έχουν μέλλον.
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Αθηνόδωρος Προύσαλης

Οι Αφανείς Ήρωες του Παλίου Ελληνικού Κινηματογράφου

Η «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση

Το  πραγματικό  του  όνομα  ήταν  Δη-
μήτριος  Ροδόπουλος,  έμεινε  όμως

γνωστός  με  το  λογοτεχνικό  ψευδώ-
νυμο  Μίτια  Καραγάτσης  ( 1908 −
1960).   Το  Καραγάτσης  προήλθε από
το  δέντρο  καραγάτσι,  κάτω από  το
οποίο  συνήθιζε  να  διαβάζει,  που  βρι-
σκόταν στον  περίβολο  της  εκκλησίας
του  χωριού  Ραψάνη  Θεσσαλίας, όπου
περνούσε τα περισσότερα  εφηβικά  κα-
λοκαίρια  του.  Το  «Μ.»  του  ψευδωνύ-
μου  του  προήλθε πιθανότατα  από  το

ρώσικο  όνομα  «Μίτια»  (ρωσική  εκδοχή  του  Δημήτρης),  με
το οποίο  τον  αποκαλούσαν  φίλοι  και  συμφοιτητές  του,
λόγω  της  μεγάλης  του  αγάπης για  τον  Φιοντόρ  Ντοστο-
γιέφσκι  και  ιδιαίτερα  για  το  έργο  Αδερφοί  Καραμάζοφ. 

Τα  τρία  πρώτα  μυθιστορήματά  του,  Συνταγμα-
τάρχης  Λιάπκιν,  Χίμαιρα,  Γιούγκερμαν, αποτελούν  μια  τρι-
λογία  με  τίτλο  Εγκλιματισμός  κάτω  από  τον  Φοίβο.  Κοινό
τους θέμα  είναι  η  αποτυχημένη  προσπάθεια  τριών  ξένων,
που  βρέθηκαν  στην  Ελλάδα,  να προσαρμοστούν.  Η  αμ-
φιθυμία  επίσης  των  Ελλήνων  απέναντι  στη  Δύση  και  η
σύγκρουση  ανάμεσα  στους  δύο  πολιτισμούς,  της  Ανατο-
λής  και  της  Δύσης,  της εκκοσμικευμένης  Ευρώπης  με  τα
ελληνικά  χριστιανικά  ήθη.

Στη  Χίμαιρα  παρακολουθούμε  την  ιστορία  μιας
Γαλλίδας,  της  Μαρίνας  Μπαρέ,  που  παντρεύεται  έναν
Έλληνα  εφοπλιστή  και  μεταβαίνει  από  τη  Γαλλία  στην
αστική  Σύρο.  Είναι  παθιασμένη  με  την  ελληνική  κλασσική
παιδεία,  αυτές  ήταν  άλλωστε  και  οι  σπουδές  της,  ερχό-
μενη  όμως  σε  επαφή  με  την  ίδια  την  χώρα  των  ονείρων
της, συναντά  τις  δικές  της  Χίμαιρες:  το  δραματικό  τοπίο
τραχύ,  κι  αισθησιακό ταυτόχρονα,  την  παρασύρει  σε  μια
μοιραία  δίνη  πάθους,  πυροδοτεί  τα  παλιά ψυχολογικά  της
τραύματα  και  τη  οδηγεί  στην  αυτοκαταστροφή.  Η  βαριά
σκιά  της  πεθεράς  της,  το  σπίτι  που  ζουν  μαζί,  συντη-
ρητικό  και  στείρο,  καταπιέζει  την  ίδια  της  τη  φύση.  Σε
αντίθεση  με  την  ίδια, που  είναι  γεμάτη  σεξουαλισμό  και
όλο  ζωή,  το  συντηρητικό  περιβάλλον  και  ο περίγυρος  του
ναυτικού  άνδρα  της  δεν  επιτρέπουν  πειραματισμούς  και
ελευθερίες.  Οι οικονομικές  του  περιπέτειες  δημιουργούν
ένα  άνοιγμα  και  σε  άλλα  ψυχικά  σκοτάδια,  με  αποτέλε-
σμα  το  ερωτικό  της  ατόπημα   ένα  βράδυ  στο  λιμάνι,  που
οδηγεί  τελικά  στον  θάνατο  της  κόρης  της  και  στην  προ-
σωπική  της  καταστροφή. 

Η  σχέση  του  Καραγάτση  με  την  Ελλάδα  ήταν
πάντα  αμφίθυμη¬:  υμνούσε  το τοπίο,  έβριζε  όμως  τη  ¬νο-
οτροπία  των  κατοίκων  της.  Ο  εγγονός  του  Δημή-
τρης  Τάρλοου,  που  είναι  και  ο  σκηνοθέτης  της

παράστασης,  συμφωνεί  και  δηλώνει  χαρακτηριστικά :
«Πάντα  πίστευα  πως  η  Ελλάδα  πάσχει  από  υπαρκτό
επαρχιωτισμό.  Περπατάμε ανάμεσα  σε  αρχαία  μάρμαρα
και  είμαστε  άξεστοι  και  κτηνώδεις.  Αυτό  συναντά  και  η
Μαρίνα,  η  Γαλλίδα  ηρωίδα  του.  Ερωτεύεται  έναν  Συριανό
και  τον  ακολουθεί  στο νησί  του  για  να  ανακαλύψει  πόσο
δύσπιστοι,  αφιλόξενοι  κι  επιφυλακτικοί  είναι  όλοι με τους
ξένους. Το έχω  ζήσει  κι  εγώ  με  τον  πατέρα  μου  [ο Αμε-
ρικανός  ζωγράφος  Φίλιπ  Τάρλοου].  Η  Ελλάδα  έχει  αυτό
το  εκτυφλωτικό  φως  που  πυρπολεί  τις  ψυχές  και  τα
μυαλά  κι  έναν  σορόκο  που  εξάπτει  τις  φαντασιώσεις  και
τα  σεξουαλικά  ένστικτα.  Θαρρείς  κι  ο τόπος  μας,  αυτός
ο  διαβολότοπος,  φέρει  κάτι  το  μοιραίο,  την  ποίηση  και
μαζί  την τραγωδία.  Δεν  είναι  τυχαίο  που  εδώ  γεννήθηκε
η  τελευταία… Είμαστε  πλασμένοι  για  να ζούμε  και  να  γρά-
φουμε  τραγωδίες  μεγάλης  δραματικής  ομορφιάς.»  

Στο  Επισκοπειό  της  Σύρου  πιστεύουν   πάντα  ότι
η  ιστορία  είναι  πραγματική  και  δείχνουν  ακόμα  το  Κοκ-
κινόσπιτο,  το  σπίτι  που  διαδραματίστηκε.  Θεωρούν  ότι
έχει  στοιχειώσει  και  τις  νύχτες  ακούγονται  φωνές  και  κλά-
ματα.  Δεν  είναι  απίθανο  ο  κοσμοπολίτης  Καραγάτσης  να
είχε  πάει  στη  Σύρο,  που  ήταν  κοσμικό  κέντρο  της  επο-
χής,  να  άκουσε  την  ιστορία,  να  εμπνεύστηκε  και  να
έγραψε  τη  «Μεγάλη  Χίμαιρα».  Γνωρίζει  άλλωστε  πολλές
λεπτομέρειες  για  το  νησί  και  τις  συνήθειες  των  κατοίκων
του,  που  μόνο  κάποιος  που  το  είχε  επισκεφτεί  μπορούσε
να  τις  γνωρίζει.  Όσοι  απέμειναν  από  την  οικογένεια,  μετά
την  αυτοκτονία  της  Μαρίνας  και  του  αδερφού  του  άντρα
της,  μετακόμισαν  στην  Αθήνα,  για  να  αποφύγουν  τα  σχό-
λια  και  την  κατακραυγή  του  κόσμου.  Χρόνια  αργότερα  κά-
ποιοι  απόγονοι  από  το  δεύτερο  γάμο  του  Συριανού
εφοπλιστή  επέστεψαν  στη  Σύρο  με  άλλο  όμως  όνομα,  γι’
αυτό  και  η  τεράστια  ακίνητη  περιουσία  της  οικογένειας
δεν  διεκδικήθηκε  ποτέ.

Η  ομώνυμη  παράσταση  είναι  συμπαραγωγή  του
Φεστιβάλ  Αθηνών  2014  και  του  θεάτρου  Πορεία  στην
Αθήνα.   Η  σκηνοθεσία  είναι  του  Δημήτρη  Τάρλοου  και
πρωταγωνιστούν  η  Αλεξάνδρα Αϊδίνη,  ο  Νίκος  Ψαρράς
και  ο  Όμηρος  Πουλάκης. 

Μια  παράσταση  τόσο  συγκλονιστική  και  τόσο  συ-
γκινητική,  που  όποιοι  την  είδαν  την  σκεφτόταν  πολλές
μέρες  μετά!  Χωρίς  υπερβολές  και  ρητορισμούς  ζωντα-
νεύει  την  ατμόσφαιρα  αυτής  της  εποχής  στη  Σύρο  και
μας  παρασύρει  στην  ψυχολογία  των  πρωταγωνιστών
της!!  Συμπάσχουμε  με  αυτούς,  ζούμε  τα
πάθη  τους  και  στεναχωριόμαστε  για  την
τραγική  τύχη  τους!!  Αν  βρεθείτε  στην
Αθήνα  μην  παραλείψετε  να  δείτε  αυτήν
την  εξαιρετική  παράσταση!

Βιβλίο
10η
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Σκέψεις

Το λεξικό λέει για την κωλοτού-
μπα ότι είναι η τούμπα, η

οποία πραγματοποιείται με το κε-
φάλι προς τα κάτω και τα πόδια
προς τα πάνω και μεταφορικά,
είναι η υπαναχώρηση από τις αρ-
χικές απόψεις ή θέσεις σε σχέση
με όσα πριν υποστήριζε κάποιος. 

Όταν τα παιδιά ακούν τη
λέξη κωλοτούμπα τους έρχεται χα-

μόγελο στα χείλη και σπεύδουν να την κάνουν και να γελάσουν
με τα κατορθώματά τους. Μέχρι να μας φέρουν το μνημόνιο, το
άκουσμα της κωλοτούμπας έκανε χαρούμενους συνειρμούς στο
μυαλό όλων των Ελλήνων. Σήμερα έχουμε ταυτίσει τη λέξη με
τη μεταφορική της έννοια λόγω των μεγάλων πολιτικών ψεμά-
των που μας έχουν αραδιάσει. Με ψέματα και κοροϊδίες κατά
του λαού έχουν καταφέρει να εφαρμόζουν μνημόνια και αντι-
λαϊκές πολιτικές. Τρέμουμε ακόμα και σήμερα μήπως η κυβέρ-
νηση εθνικής σωτηρίας (που πλέον τη λένε) δεν θα έχει καμία
σχέση με τη κυβέρνηση της αριστεράς (που έλεγαν ότι θα φτιά-
ξουν).     

Αλλά ας μην είμαστε όμως, μίζεροι! Έτσι κι αλλιώς, κά-
ποιοι θέλουν να μας πείσουν πως η πολιτική κωλοτούμπα είναι
θετική στο πολιτικό παιχνίδι γιατί είναι , λένε, στροφή των ονει-
ροπόλων προς τον ρεαλισμό της σημερινής πολιτικής ισορρο-
πίας στα πλαίσια του παγκόσμιου καπιταλισμού. Συνεπώς, για
να ξεμπερδέψουμε τα πράγματα πρέπει να ορίσουμε ένα
μέτρο. Στη ζωή και κυρίως στην πολιτική δεν ορίζονται όλα με
ένα ναι ή με ένα όχι. Θέλει μέτρο και σύγκριση. Επιπλέον, θέλει
δοκιμή και σφάλμα. 

Αν θέλουμε να ορίσουμε το μέτρο της κωλοτούμπας,
θα δίναμε τον εξής ορισμό : Μία κωλοτούμπα (1 ΚΛΤ) είναι η

αναίρεση μιας κεντρικής πολιτικής θέσης ενός εκλεγμένου πο-
λιτικού από το φιλολαϊκό – φιλοεργατικό πλαίσιο προς το νεο-
φιλελεύθερο πλαίσιο. Για να καταλαβαινόμαστε, το απόλυτο
παράδειγμα μέχρι σήμερα είναι ο Σαμαράς που θα μπορού-
σαμε να τον θέσουμε ως ΚΛΤ-ΜΑΧ: 100. Έτσι θα μπορούσαμε
να κάνουμε μια κλίμακα από 1 μέχρι 100 σε μονάδες ΚΛΤ και
να βάλουμε (για τη μέχρι σήμερα εμπειρία) στο 100 τον Σαμαρά
και στο 1 το Κόμμα. Στο 0 δεν μπορούμε να θέσουμε κανέναν,
εφόσον όλοι ρίχνουν λίγο νερό στο κρασί των απόψεών τους με
σκοπό την όποια σύγκλιση και συμπόρευση. 
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το μέτρο ΚΛΤ (μ-ΚΛΤ) δεν εφαρ-
μόζεται σε πολίτες ή στη ζωή γενικά, γιατί στη ζωή μπορεί κα-
νείς να δρα κατά περίπτωση βάσει της δικής του
προσωπικότητας και αναθεωρώντας ή επιβεβαιώνοντας τις
αντιλήψεις του για τα πράγματα αναλαμβάνοντας κάθε φορά
τις ευθύνες και τις συνέπειες των πράξεών του. Αλλά στους
εκλεγμένους πολιτικούς υπάρχει το πρόγραμμα του κόμματος
και οι αρχικές εξαγγελίες ως βάση για τη μέτρηση. 

Αν θέλαμε να μιλήσουμε για την μέχρι σήμερα εμπει-
ρία του μ-ΚΛΤ, θα βάζαμε τη Δεξιά της χώρας μας στη στάθμη
70-100 ΚΛΤ, το Κέντρο στα 70-95 ΚΛΤ και την Αριστερά στα 1-
40 ΚΛΤ (ανάλογα με την Αριστερά που αναφερόμαστε). Στο
πρώτο εξάμηνο του 2015 ελπίζω το μ-ΚΛΤ να μην χρειάζεται
άρδην αναθεώρηση (π.χ. να μην φτάσει ο Τσίπρας να είναι
ΚΛΤ-ΜΑΧ:1000). 
Μακάρι τώρα με την ευκαιρία της «επιστρο-
φής» της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε
την κωλοτούμπα ως μέτρο πολιτικής ανυπο-
ληψίας και να τη θυμόμαστε ως απλές ταρζα-
νιές των παιδιών.

Το «μέτρο της κωλοτούμπας»

Η πρώτη βιβλιοθήκη κόμικς στην Αθήνα
Με 80 ευρώ ετήσια συνδρομή ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε πε-

ρισσότερους από 2.000 διεθνείς και εγχώριους τίτλους comics και graphic novels αλλά και
12.000 ψηφιακούς τίτλους που θα είναι πολύ σύντομα διαθέσιμοι, καθώς εγκαινιάζεται σήμερα στην
Αθήνα η πρώτη δανειστική βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη, με την επωνυμία Athens Comics Library, στο
Impact Hub Athens επί της οδού Καραϊσκάκη 28 στην περιοχή του Ψυρρή, είναι αποτέλεσμα της σύ-
μπραξης δύο ομάδων. Της Comicdom Press, διοργανώτριας του διεθνούς φεστιβάλ Comicdom Con
Athens που πραγματοποιείται εδώ και δέκα χρόνια, και του δικτύου κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Impact Hub Athens.
Η βιβλιοθήκη η οποία θα λειτουργεί από τις 11 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και αρχικά καταλαμβάνει έκταση 70 τ.μ.,

φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης, προσβάσιμο σε ερευνητές, φανατικούς, αλλά
και περιστασιακούς φίλους της 9ης Τέχνης. "Στόχος", σύμφωνα με όσα δήλωσε στην "Αυγή" η κ. Λήδα Τσενέ, "είναι η δημι-
ουργία ενός μικρού ερευνητικού κέντρου που θα μπορεί να προχωρά και σε ανταλλαγές και φιλοξενία με διεθνούς φήμης κο-
μίστες".

athenscomicslibrary.gr
Μάνια Ζούση



Σε ένα μήνα δεν μπορεί να
βγάλει κανείς  συμπεράσματα αλλά
για τη φτώχεια και την 
ανεργία πρέπει άμεσα να απαιτή-
σουμε και  να δούμε έργα και αποτε-
λέσματα. 

Θεόφιλος

Ο, τι κι αν λέτε, ο Πάκης
είναι ο καταλληλότερος για να
υπηρετήσει έναν ευνουχισμένο,
άοσμο, άχρωμο θεσμό.

Μ. Σίμος

Υπουργό
Οικονομικών, «Άσχετο» είχαμε,

«Φυτευτό» είχαμε, αλλά «Celebrity» ποτέ
ξανά. Δεν ξέρω αν είναι η Μεσόγειος ή το Ελ-
ληνικό ταμπεραμέντο αλλά αυτή η χώρα έχει

πολύ χιούμορ. Ποτέ δεν βαριέσαι τελίκα.
elessar

Κινηματογραφικά φεστιβάλ από artfools, θεατρική άνοιξη από το
Θεσσαλικό Θέατρο, αφιερώματα από την κινηματογραφική λέσχη
και δεκάδες εκδηλώσεις στην πόλη μας ! Είναι ωραίο να ζεις και να
μεγαλώνεις σε μια πόλη που στηρίζει την ανάπτυξή της

στον πολιτισμό και στους ανθρώπους της.
Θεόφιλος

Δή-
μαρχε πες αλεύρι, μια πόλη σε γυρεύει…

Μ. Σίμος

Η
εφιαλτική νύχτα των μνημο-

νίων πέρασε. Κάτι ακούγεται ακόμα
μέσα από το χρονοντούλαπο της Ιστορίας

αλλά ... ας κοιτάξουμε το μέλλον. Οργάνωση και
διεκδίκηση με νέους  όρους πλέον, με σκληρές

και ουσιαστικές  αντιπαραθέσεις και κρι-
τική από τα αριστερά.

Θεόφιλος

Ο
ΣΥΡIΖΑ μνημονιακό, η ΝΔ και

το ΠΑΣΟΚ Αντι-μνημονική. Ο κόσμος
ανάποδα. Σταθερή αξία τελικά το ΚΚΕ;

elessar

Χώρα χωρίς ντοκυμα-
ντέρ είναι σαν μια οικογένεια
χωρίς φωτογραφίες.

Πατρίσιο Γκουσμάν 

Η
απόλυτη μαλ… (θου κύριε)

ατάκα από το σίριαλ Ρουά-ματ:«έκα-
νες έρωτα με τον Ηρόδοτο»; Οποία κα-

τάπτωσις…
ΔιάτοRος

Παλιά είχαμε το «Λούνα-
παρκ», μετά- επί ιδιωτικής τηλε-
όρασης- ήρθε η «Τόλμη και
γοητεία», μετά η «Λάμψη» και ο
Θεοχάρης (όρα σκουλήκι), μετά
τα βραζιλιάνικα, τα μεξικάνικα,
και τώρα το «Ρουά-ματ» και η
«Δικαίωση». Τελικά, τι ισχύει,
κάθε πέρσι και καλύτερα ή όταν
παίρνω φόρα, φόρα κατηφόρα;

ΔιάτοRος


