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τελικά οι κερασιές ανθίσανε και φέτος...

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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(Κενταύρων 2)
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
ΤΕΙ Λάρισας

(Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων)
STAGE

(Ήρας και Φιλίππου 8)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
Μέθεξις

(Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
Victoria

(Κινηματογράφος)
Χορίαμβος

(Γαληνού 5)
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».

Η χώρα του αύριο
Σκηνοθεσία: Brad Bird

Πρωταγωνιστές: George Clooney, Britt Robertson, Hugh
Laurie, Raffey Cassidy 

Omoide no Mânî
Σκηνοθεσία: Hiromasa Yonebayashi

Πρωταγωνιστές: Sara Takatsuki, Kasumi Arimura, Nanako
Matsushima, Susumu Terajima 

Jurassic World
Σκηνοθεσία: Colin Trevorrow

Πρωταγωνιστές: Chris Pratt, Judy Greer, Ty Simpkins,
Bryce Dallas Howard 

Terminator Genisys
Σκηνοθεσία: Alan Taylor

Πρωταγωνιστές: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke,
Jai Courtney, Jason Clarke 

Irrational Man
Σκηνοθεσία: Woody Allen

Πρωταγωνιστές: Emma Stone, Joaquin Phoenix, Parker
Posey, Jamie Blackley 

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Θέατρο Εμπρός
• Οι Πιγκουίνοι της Μαγαδασκάρης
• O Άρχοντας των Μυγών
• Παράξενα-πρωτότυπα ονόματα μουσικών συγκροτημάτων
• 70 Χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
• Ένα Θλιμένο Απόγευμα Κυριακής
• Μουσικό Σχολείο Λάρισας
• Άρωμα μικρού μήκους ταινιών από τη Θεσσαλονίκη!
• Τάβλι, Μοτέρ και Πάμε!
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• Αρκάς - Χαμηλές Πτήσεις"
• Tο Mονόγραμμα
• Ταινιόραμα 2015
• «Μάντεψε πόσο σ’ αγαπώ»
• Leonard Nimoy - “Spock” (1937-2015)
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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

Avatar (2009)
2,79 δις δολάρια

Tαινίες με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών

Νέα

Θέατρο Εμπρός

Ελεύθερο αυτοδιαχειριζόμενο θέατρο
(Ψυρρή, Αθήνα)

Το ιστορικό κτίριο της
οδού Ρήγα Παλαμήδη

2, στην περιοχή του Ψυρρή
με την εμβληματική επι-
γραφή «Εμπρός», κατα-
σκευάστηκε το 1933, και
στέγασε το τυπογραφείο
της ιστορικής εφημερίδας
«Εμπρός» ως το 1985. Το
1988 η Κτηματική Εταιρεία

του Δημοσίου το μίσθωσε στον ηθοποιό και σκηνοθέτη
Τάσο Μπαντή, ο οποίος στέγασε παραστάσεις του θεα-
τρικού οργανισμού «Μορφές» και στη συνέχεια της Εται-
ρείας Θεάτρου «Εμπρός» ενώ το 1989 χαρακτηρίστηκε
από το υπουργείο Πολιτισμού τον Ιούλιο του 1989 ιστο-
ρικό διατηρητέο μνημείο. Μετά το θάνατο του Τάσου Μπα-
ντή το 2007 το κτίριο σταμάτησε να χρησιμοποιείται και
εγκαταλείφθηκε. Το υπουργείο Πολιτισμού, επί υπουργίας
Παύλου Γερουλάνου, είχε διερευνήσει τη δυνατότητα να
παραχωρηθεί ο χώρος σε θεατρικές ομάδες για παρα-
στάσεις ωστόσο η πρωτοβουλία αυτή δεν ολοκληρώθηκε.
Το 2011 μετά από σχεδόν 5 χρόνια που είχε μείνει κλει-
στός ο χώρος, επανενεργοποιήθηκε από πρωτοβουλία
καλλιτεχνών (Κίνηση Μαβίλη) ως πολυδύναμος καλλιτε-
χνικός χώρος σύγχρονης έκφρασης.

Το αντιφασιστικό φεστιβάλ παραστατικών τεχνών
ήταν πλήρες. Έχει τα πάντα, συζητήσεις, θέατρο, μουσική,
ποίηση, εικαστικά, προβολές, κινηματογράφο και κυρίως
διακίνηση ιδεών. 

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου το απόγευμα παρα-
κολούθησα την ανοιχτή συζήτηση: «Το πνεύμα και η γε-
νεαλογία του ναζισμού και του φασισμού. Ρίζες και
προτάγματα της ναζιστικής και φασιστικής αφήγησης.»
Αναλύθηκαν τα ερωτήματα όπως : ποιες οι αιτίες αλλά και
οι ρίζες μέσα από τις οποίες το ναζιστικό και το φασιστικό

μόρφωμα εμφάνισε το σκοτεινό του πρόσωπο στον
Κόσμο; Ήταν κάποιο ειδικό προϊόν μονάχα της Ιταλίας και
της Γερμανίας όπου πρωτοεμφανίστηκε; Ήταν απλά συ-
μπαιγνία των μεγαλοαστών ή αντιθέτως χρησιμοποίησε
απλά το φόβητρο της προέλασης του κομμουνισμού για
να εκφράσει ένα νέο αντιδραστικό πρόταγμα που συνθέ-
τει ετερόκλητα χαρακτηριστικά στην τελική μορφή που
ονομάστηκε «ολοκληρωτισμός»; Ποιές οι σχέσεις του με
τον ρομαντισμό, την τεχνοκρατία και τον μοντερνισμό; 

Τέλος η συζήτηση έχει να κάνει και με τις βαθύτε-
ρες ρίζες από τις οποίες το φασιστικό τέρας, συνεχίζει να
εμφανίζεται και μάλιστα με
μαζικότητα στις κοινωνίες
του 21ου αιώνα, ρίζες που
εάν δεν γίνουν κατανοητές
δεν μπορεί να συγκροτηθεί
θεωρία και δράση ικανή να
πολεμήσει με ουσιαστικούς
όρους ενάντια στα φασι-
στικά και ναζιστικά μορφώ-
ματα. 

Ομιλητές από την συλλογικότητα Κενό Δίκτυο
ήταν ο Γιάννης Ραουζαίος (αρθρογράφος, συγγραφέας),
ο Γιώργος Σπυρόπουλος (διδάκτωρ Πολιτικών Επιστη-
μών) και σύντροφοι από άλλες συλλογικότητες.

Το βράδυ της Παρασκευής μέχρι αργά παρακο-
λούθησα παραστατικές τέχνες με ποίηση, θέατρο, μουσική
όπως από το Κενό Δίκτυο «Οπλισμένες Λέξεις ενάντια
στον φασισμό», Μulti media δράση ποίησης με Ποίηση
από  τη Σίσσυ Δουτσίου, Γιάννη Ραουζαίο, Τάσο Σαγρή,
Oρέστη Μπατάκη, Στέλλα Καλογήρου,  Κατερίνα Ζησάκη,
Πηνελόπη Δ.

Έφυγα κατά τις 2 το βράδυ, συ-
γκλονισμένος !
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Titanic (1997)
2,19 δις δολάρια

Tαινίες με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών

Σινεμά Οι Πιγκουίνοι της Μαγαδασκάρης

Από το Σάββατο προετοίμαζα τον τετράχρονο γιο μου για την
επόμενη ημέρα και την κυριακάτικη προβολή της παιδικής

ταινίας: «Οι πιγκουίνοι της Μαγαδασκάρης». Ήταν η πρώτη φορά
που θα πήγαινε στον κινηματογράφο και με ρωτούσε, έμπλεος
απορίας, για το πώς θα ήταν εκεί μέσα, για το μέγεθος της οθό-
νης-καθώς του είχα πει ότι η ταινία θα προβληθεί σε μια πολύ με-
γάλη οθόνη-και για πολλά άλλα θέματα που η παιδική του
φαντασία τα είχε πλάσει μαγικά και παραμυθένια, σαν τα παρα-
μύθια που του διαβάζω τα απογεύματα.

Όταν έσβησαν τα φώτα και άρχισε η προβολή, ο μικρός, περι-
χαρής, παρακολουθούσε ενεός την ταινία στη γιγάντια οθόνη, την
απείρως μεγαλύτερη από την  οθόνη της τηλεόρασης που έβλεπε
μέχρι τώρα, στο τέλος, δε, της ταινίας ήταν κατενθουσιασμένος.
Δεν μπορούσα, όμως, να πω κι εγώ το ίδιο. Η ταινία δεν μου
άρεσε καθόλου, ούτε η φωτογραφία, ούτε η θεματολογία, ούτε η
πλοκή. 

Η αλήθεια είναι ότι παραμένω θαυμαστής των ταινιών του Ντίσ-
νεϊ, μεγάλωσα με τους χαρακτήρες του Ντόναλντ, του Μίκι, του
Γκούφη, διάβαζα κόμικς Μίκι μάους. Αυτομάτως, έκανα την σύ-
γκριση των ταινιών του Ντίσνεϊ με τις σημερινές ταινίες κινουμέ-
νων σχεδίων, όπως: «Μπομπ ο σφουγγαράκης», «Ποκαχόντας»,
«Οι πιγκουίνοι της Μαγαδασκάρης» κτλ.

Θυμάμαι, τέλη δεκαετίας του
’90, είδα την ταινία του Ντίσνεϊ
«Φαντασία» στον κινηματο-
γράφο, διότι εκεί βλέπεις μια ται-
νία στην πραγματική της
διάσταση και όχι στην τηλεό-
ραση, και έφυγα μαγεμένος.
Ήταν μία άρτια ταινία με τέλεια
φωτογραφία, διανθισμένη με
κλασσική μουσική. Ένας τρόπος
να μυήσεις τα μικρά παιδιά-και όχι μόνο-στην καλαισθησία, την
έννοια του Ωραίου («εστέτ», όπως θα έλεγαν σήμερα οι επαϊο-
ντες) και την κλασσική μουσική.

Οι σημερινές ταινίες κινουμένων σχεδίων-πλην ελαχίστων εξαι-
ρέσεων- μ’ αφήνουν παγερά αδιάφορο. Επειδή, όμως, δεν
μπορώ να μην αφήνω το παιδί μου να παρα-
κολουθεί σημερινά κινούμενα σχέδια, θα προ-
σπαθήσω να του δείξω και την άλλη μεριά του
φεγγαριού, να δει και κάποια άλλα πράγματα,
να έχει και άλλα ερεθίσματα και βιώματα και να
μπορεί να κάνει μόνος του την σύγκριση. Πότε;
Όποτε 

O Άρχοντας των Μυγών,
Γουίλιαμ Γκόλντινγκ,

1954,
εκδόσεις Καστανιώτη

Ανακάλυψα πριν λίγους μήνες αυτό το μικρό βιβλίο του νο-
μπελίστα Γουίλιαμ Γκόλντινγκ, με τίτλο Ο Άρχοντας των

Μυγών, σε ένα μίνι μάρκετ στην τιμή των ?4,50. Από περιέργεια
αρχικά λόγω τίτλου, θες, λόγω του ότι ο συγγραφέας τιμήθηκε με
το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1983, το αγόρασα και την περασμένη
εβδομάδα το διάβασα.

Μικρό σε έκταση, μόλις 222 μικρές σελίδες, αλλά αρκετά
δυνατό. Ο Γκόλντινγκ (1911-1993) γεννήθηκε στην Κορνουάλη
της Αγγλίας και το έργο αυτό, που κυκλοφόρησε το 1954, τον κα-
θιέρωσε σαν μεγάλο λογοτέχνη. Το βιβλίο θεωρείται πως ανήκει
μέσα στα 100 καλύτερα της αγγλικής λογοτεχνίας και δικαίως θα
έλεγα. Με βάση το βιβλίο αυτό γυρίστηκε και η ομώνυμη, σπάνια,
σήμερα, ασπρόμαυρη ταινία του 1963 («The Lord Of The
Flies», με ελληνικό τίτλο «Το σκοτάδι μέσα στον άνθρωπο»)
που προβλήθηκε από την ΕΤ1 το 2009 από την Κινηματογρα-
φική Λέσχη.

Μια παρέα παιδιών (καμιά δεκαριά ως δεκαπέντε),
αφού εγκαταλείπουν το Λονδίνο με ένα αεροπλάνο,  βρίσκονται
σε ένα έρημο νησί συνεπεία της πτώσης του, χωρίς όμως ούτε
έναν ενήλικα ζωντανό. Ανακαλύπτουν αρχικά με ενθουσιασμό
πως βρίσκονται σε νησί και αρχίζουν να το διασκεδάζουν. Σύ-
ντομα όμως ανακαλύπτουν τα πρακτικά προβλήματα επιβίωσης
και σαν το Ροβινσώνα Κρούσσο θα ψηφίσουν τον Ραλφ σαν αρ-

χηγό τους, με τον επίδοξο μνηστήρα Τζακ που είναι ειδικός στο
κυνήγι γουρουνιών που αφθονούν στο νησί, να καραδοκεί για τη
θέση.

Αυτοί οι δύο δωδεκάχρονοι θα παλέψουν ώστε να επι-
βάλλουν τις απόψεις τους περί της διαβίωσής τους με διαφορετι-
κές μεθόδους και οπαδούς. Σιγά σιγά δημιουργούνται δύο ομάδες
που μάχονται μεταξύ τους. Η διαμάχη αυτή μόνο αθώα δεν είναι.
Στο βιβλίο θα δείτε και θανάτους μικρών παιδιών, ένα τέρας που
καραδοκεί και τους παρακολουθεί, την αγωνία για τη φωτιά που
πρέπει να καίει συνεχώς μήπως και φανεί το πλοίο που θα τους
σώσει και τέλος μαθαίνουμε ποιός είναι αυτός ο Άρχοντας των
Μυγών.

Αλληγορικός ο Γκόλντινγκ, με την ιστορία του να αφορά
μικρά παιδιά μεν, αλλά να μας δείχνει ξεκάθαρα ότι το κακό δεν
κοιτά ηλικίες και καταστάσεις. Αν έδινα σε κάποιο μικρό παιδί του
δημοτικού αυτό το βιβλίο θα τρομοκρατούνταν από τις δυσκολίες
που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν τα μικρά παιδιά του νησιού. Τα
σημερινά κακομαθημένα και υπερπροστατευμένα παιδιά δεν θα
μπορούσαν όχι φωτιά να άναβαν, αλλά ούτε πού να πάνε να αφο-
δεύσουν στο νησί.

Η αγωνία μου για την κατάληξη των μικρών παιδιών με
έκανε να θέλω να το διαβάσω μέχρι το τέλος. Με κούρασαν λιγάκι
ορισμένες περιγραφές από το νησί με τις οποίες ο συγγραφέας
προσπάθησε να μας κάνει να καταλάβουμε την
μορφολογία του. Θεμιτό, δε λέω, μα και αρκετά
δύσκολο.

Η τελική εντύπωση είναι καλή και δεν
θεωρώ ότι σπατάλησα το χρόνο μου. Αν το
βρείτε το συνιστώ.
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The Avengers (2012)
1,51 δις δολάρια

Tαινίες με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών
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Παράξενα-πρωτότυπα ονόματα

μουσικών συγκροτημάτων

Για την πετυχημένη πορεία μιας μπάντας, την αναγνώ-
ριση και την καθιέρωσή της στα μουσικά πράγματα,

απαιτούνται διάφορα. Αυτονόητα λίγο-πολύ. Ταλέντο,
έμπνευση, κλπ. Με τα χρόνια, υποθέτω πως αυτό που σί-
γουρα δεν χρειάζεται είναι ένα «καλό» όνομα. Κι αν σας
φαίνεται περίεργη η σκέψη μου, αναρωτηθείτε γιατί τα συ-
γκροτήματα δίνουν τόση έμφαση στο όνομά τους; Αφού
κανείς δεν αγαπά στο κάτω-κάτω ένα συγκρότημα για το
όνομά του. Πλείστα είναι τα παραδείγματα στην εγχώρια
και παγκόσμια μουσική σκηνή με μπάντες που έκαναν κα-
ριέρα με ονόματα περίεργα, πρωτότυπα, προκλητικά.

Στα καθ’ ημάς για παράδειγμα, χρειάζεται τουλά-
χιστον κότσια(;) για να παρουσιαστείς στο κοινό με το
όνομα ΤΕΡΜΙΤΕΣ. Γιατί όχι μυρμήγκια ή ακρίδες;  Τι σκε-
φτότανε άραγε ο «νονός» του συγκροτήματος ΤΡΥΠΕΣ
και πως έπεισε τα υπόλοιπα μέλη; Αν αποφάσιζαν να
πουν το συγκρότημα λακούβες, δεν θα ‘χανε τόση επιτυ-
χία; Επίσης, οι ΠΥΞ ΛΑΞ. Θα πει βέβαια κανείς, ότι αν
τους λέγανε π.χ. κλωτσοπατινάδες, μπορεί να μην τους
άκουγε το κοινό. Ισχύει όμως κάτι τέτοιο; Για τους λάτρεις
του είδους, τι ρόλο έπαιξαν τα ονόματα ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΣ,
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ, στο να αγοράζουμε τους
δίσκους τους; Προσωπικά κανένα! Είτε μονοδάκτυλος, είτε
Αργυρούλα, είτε όσιος Πατάπιος, πάλι θα τους άκουγα.
Όπως και τους ΠΕΛΟΜΑ ΜΠΟΚΙΟΥ ή τους 2002 GR.
Τώρα τελευταία εμφανίστηκαν κάτι συγκροτήματα ΜΕ-
ΛΙΣΣΕΣ και ΚΟΚΙΝΑ ΧΑΛΙΑ απ’ όσο ξέρω, ο λόγος που
δεν ασχολούμαι μαζί τους όμως δεν είναι το όνομα.

Φρονώ πως αν η μουσική της μπάντας σου αρέσει, και
πολύχρωμα καλαμάκια να τη λένε, δεν θα σε νοιάξει. 

Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάζεται και σε συγκρο-
τήματα με παγκόσμια καριέρα και απήχηση. Χωρίς να παι-
δευτώ ιδιαίτερα(το ομολογώ) μου ‘ρχονται στο μυαλό
ονόματα όπως DOORS, BEATLES, KISS, ROLLING
STONES, POLICE. Αν σας λέγανε ότι μπάντα με όνομα
πόρτες ή σκαθάρια ή φιλί ή πέτρες που κυλάνε και αστυ-
νομία θα κάνανε επιτυχία, πιθανόν να γελούσατε. Ίσως
και ο γράφων. Έχω κι άλλα αν θέλετε. GUNS N’ ROSES,
RED HOT CHILLI PEPPERS, BLACK EYED PEAS,
SCORPIONS, ANIMALS. Φανταστείτε ένα εφηβικό κορι-
τσίστικο δωμάτιο απ’ όπου ακούγονται τραγούδια του συ-
γκροτήματος μαυρομάτικα φασόλια!!!!! Ένα αντίστοιχο
αγορίστικο να δονείται από τη μουσική των όπλα και τρια-
ντάφυλλα ή των σκορπιών ή των κόκκινων καυτερών πι-
περιών….

Τα ονόματα αυτά είναι τελείως ενδεικτικά. Ο κατά-
λογος δεν έχει τέλος φοβάμαι. INXS, QUEEN, WHO,
STONED JESUS, A-HA, SMASHING PUMPKINS, EU-
ROPE, CRANBERRIES, μερικά ακόμη «περίεργα» ονό-
ματα. Το μόνο που μπορεί να καταφέρει ένα όνομα είναι
ίσως να σου κεντρίσει το ενδιαφέρον για
να ασχοληθείς με ένα συγκρότημα για
πρώτη φορά. Το αν θα σε κερδίσει όμως
μια μπάντα, εξαρτάται από πολλά πράγ-
ματα, το όνομα όμως δεν είναι ένα εξ’
αυτών.

Μουσική

70 χρόνια 
από την αντιφασιστική νίκη των λαών

Φεστιβάλ Κινηματογράφου
H9η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Ημέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών κατά

το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι ταυτόχρονα και μέρα μνήμης και τιμής για
τα εκατομμύρια των νεκρών του πολέμου. Η New Star θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη
αυτών των ανθρώπων, πραγματοποιεί φεστιβάλ κινηματογράφου από 7 έως 13
Μαΐου στους κινηματογράφους Αλκυονίς new star art cinema και Studionew star art
cinema.
Aπό 7/5/2015 έως 13/5/2015
STUDIO  new star art cinema 

ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 33 ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
περοσσότερα στην ηλεκτρονική σελίδα :

http://www.koutipandoras.gr/article/139831/70-hronia-apo-tin-antifasistiki-niki-ton-laon-festival-kini-
matografoy
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Ένα Θλιμένο Απόγευμα Κυριακής

Μοναξιά. Μια λέξη τόσο γεμάτη και τόσο άδεια… Γιατί οι άν-
θρωποι ενώ είμαστε περιτριγυρισμένοι από τόσους πολλούς

ανθρώπους που μας αγαπούν, είμαστε τόσο μόνοι; Γιατί ενώ τα
έχουμε όλα νιώθουμε ότι δεν έχουμε τίποτα;  Ποια είναι η πηγή
αυτού του συναισθήματος; Μήπως ένα θλιμμένο απόγευμα Κυ-
ριακής, που έχουμε κάνει τον απολογισμό όλης της εβδομάδας,
μας έχει κάνει να νιώθουμε έτσι; Πως τα πήγαμε στη δουλειά μας,
στην οικογένεια, στις φιλικές μας σχέσεις. Τι κάναμε καλά και τι
όχι. Τι μας κάνει αποδεκτούς και τι όχι. Μήπως έπρεπε να κά-
νουμε κάτι διαφορετικό απ’ όσα κάναμε για να γίνουμε αρεστοί;
Μήπως πληγώσαμε κάποιον;

Όλα αυτά αρκούν για να βυθιστούμε σε σκέψεις και να
αισθανόμαστε μόνοι; Η μήπως το να έχεις τα πάντα σημαίνει να
είσαι πραγματικά ευτυχισμένος; Πολλές φορές αυτοί που νομί-
ζουν ότι έχουν τα πάντα(φίλους, δουλειά, οικογένεια)στην πραγ-
ματικότητα δεν έχουν τίποτα. Μήπως τους λείπει μια κινητήριος
δύναμη για να αισθανθούν αποδεκτοί; Μήπως στην πραγματικό-
τητα τους λείπει ένα χάδι, ένα άγγιγμα από αυτά που θα τους κά-
νουν να νιώσουν όπως ποτέ άλλοτε; 

Γι’ αυτό νιώθουμε μόνοι. Γιατί δεν έχουμε αυτό το κάτι

που θα μας αλλάξει όλη μας τη ζωή, θα μας πάει στον ουρανό.
Μπορεί και να μας ρίξει απότομα, αλλά αξίζει! Όλοι οι άνθρωποι
ερχόμαστε δυστυχώς και φεύγουμε μόνοι από αυτή τη ζωή. Σε
όλα τα σημαντικά γεγονότα κυρίως της λύπης είμαστε όλοι μόνοι
μας. Όσο και να λένε κάποιοι πως μας αγαπούν, μας νιώθουν,
μας καταλαβαίνουν, κανείς δε μπορεί να νιώσει πραγματικά τα
βαθύτερα συναισθήματα πόνου που περνάμε. Μόνοι βιώνουμε
τον πόνο, τη θλίψη, την απόρριψη και αυτό αν και είναι ίσως αδι-
κία, έχει ως απώτερο σκοπό να μπορούμε να ξεχωρίσουμε το
καλό απ’ το κακό, να γινόμαστε πιο δυνατοί και να ξανασηκωνό-
μαστε. Γιατί έτσι είναι ο άνθρωπος. Το μεγαλύτερο θηρίο που όλα
τα καταπολεμά και άλλωστε πάντα αυτή η ανώτερη δύναμη που
μας προστατεύει μας δίνει τόσα όσα μπορεί ο καθένας να αντέ-
ξει. Μόνο που η μοναξιά δεν αντέχεται με τίποτα… Σου τρυπά το
μυαλό και την ψυχή, σου τρώει τη σάρκα σαν
αρρώστια. Η χειρότερη ψυχοσωματική αρρώ-
στια για τον άνθρωπο….

Ένα απόγευμα θλιμμένο Κυριακής,
αρκεί για να νιώσεις τη μοναξιά….

Μουσικό Σχολείο Λάρισας
Δύο Εκδηλώσεις Εμπνευσμένες από τη Μουσική και τη

Ζωγραφική

Το  Μουσικό  σχολείο  Λάρισας  εμπνεύστηκε  από  τη  μουσική
και  τη  ζωγραφική  και  πραγματοποίησε  δυο  πολύ  αξιόλο-

γες  εκδηλώσεις.  Στις  8  Μαρτίου  στο  αμφιθέατρο  του  σχολείου
παρουσιάστηκε  το  αφιέρωμα  στον  μουσικοσυνθέτη  Γιάννη
Κωνσταντινίδη  με  έργα  του  εμπνευσμένα  κυρίως  από  τις  πα-
ραδοσιακές  μελωδίες  των  Δωδεκανήσων.    
Και  στις  10  Μαρτίου,  στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας για
τη γιορτή της γυναίκας,  σε συνεργασία με  τη Δημοτική Πινακο-
θήκη Λάρισας-Μουσείο Γ.Ι Κατσίγρα,  εκδήλωση  για  τη ζωή της
πρώτης Ελληνίδας ζωγράφου του 19ου αιώνα, της  Ελένης
Μπούκουρη- Αλταμούρα.  
Η  ζωή  της  ήταν  σαν  μυθιστόρημα  ίσως  γι’ αυτό  εμπνεύστηκε
η  Ρέα Γαλανάκη  και  έγραψε  το μυθιστόρημα της «Ελένη ή ο Κα-
νένας». 
Η Ελένη Μπούκουρα-Αλταμούρα γεννήθηκε  στις  Σπέτσες το
1821,  ήταν  κόρη του καπετάν Γιάννη Μπούκουρα, του μετέπειτα
πρώτου θεατρώνη της Αθήνας. Από  πολύ  μικρή  έδειξε  το  τα-
λέντο  της  στη  ζωγραφική,  αφού  έκλεβε αποκέρια και ζωγρά-
φιζε τις  φίλες της, που της πόζαραν στην αυλή του
παρθεναγωγείου. Ο πατέρας της, αναγνωρίζοντας το ταλέντο της,
προσέλαβε για  δάσκαλο της  τον καθηγητή του Σχολείου των Τε-
χνών. Με συστατική επιστολή του, η Ελένη έφυγε στην Ιταλία το
1848 για σπουδές.
Στην Ιταλία, παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στην Νεά-
πολη, στην Ρώμη και ίσως στην Φλωρεντία, μεταμφιεσμένη σε
άντρα. Ερωτεύθηκε τον ιταλό ζωγράφο και γαριβαλδινό επανα-
στάτη Φραντσέσκο Σαβέριο Αλταμούρα  και  ασπάστηκε τον κα-

θολικισμό προκειμένου να νομιμοποιήσει την σχέση της μαζί  του.
Παντρεύονται  και αποκτούν  τρία παιδιά: τον Ιωάννη, την Σοφία
και τον Αλέξανδρο.  Ο σύζυγός της όμως το 1857 την εγκατέλειψε
και έφυγε με την ερωμένη του, την αγγλίδα φίλη της ζωγράφο
Τζέιν Μπένμαν Χέυ, παίρνοντας μαζί του τον μικρότερο γιο τους,
τον Αλέξανδρο.
Η Ελένη  τότε επέστρεψε στην Ελλάδα με τον Ιωάννη και την
Σοφία και άρχισε να παραδίδει μαθήματα ζωγραφικής σε κοπέλες
της Αθήνας. Το 1872 αρρώστησε όμως  από φυματίωση η κόρη
της και αναγκάστηκε να πάει στο σπίτι του αδελφού της στις Σπέ-
τσες  για  καλύτερες  κλιματολογικές  συνθήκες. Τελικά, η Σοφία
πέθανε στα τέλη του 1872 σε ηλικία μόνον 18 ετών. Μετά τον θά-
νατο της κόρης της η  Ελένη  επέστρεψε στην Αθήνα.
Το 1876 ο γιος της και ανερχόμενος ζωγράφος Ιωάννης Αλτα-
μούρας ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Κοπεγχάγη και επέ-
στρεψε στην Αθήνα γεμίζοντας με χαρά τη  μητέρα  του. Η χαρά
της όμως διήρκεσε πολύ λίγο• ο Ιωάννης προσβλήθηκε και αυτός
από φυματίωση και πέθανε τον Μάιο του 1878. Η απώλεια των
δύο νέων προκάλεσε νευρικό κλονισμό στην μητέρα τους και την
οδήγησε στην τρέλα. Σε ηλικία 60 ετών περίπου  επέστρεψε στις
Σπέτσες.  Σε  μια  κρίση  της  έκαψε όλα — ή σχεδόν όλα — τα
ζωγραφικά της έργα. Πεθαίνει  λίγα  χρόνια  μετά  σχεδόν άγνω-
στη στις Σπέτσες. 
Η  ζωή  της  ήταν  τραγική,  κατάφερε όμως  να ανατρέψει όλες
τις ισχύουσες συμβάσεις της εποχής της. Διεκ-
δίκησε με πάθος την  πρόσβαση και το  δικαί-
ωμα στη γνώση για  όλες  τις γυναίκες  με  την
φοίτηση  τους  στις  Ακαδημίες Τεχνών και στα
Πανεπιστήμια.  Μια  πολύ  ιδιαίτερη  παρουσία
που  αξίζει  να  προβληθεί  και  να  τιμηθεί.

Σκέψεις
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Άρωμα μικρού μήκους ταινιών από τη Θεσσαλονίκη!

Μια δημιουργική ομάδα παραγωγής ταινιών με έδρα τη
Θεσσαλονίκη, μόλις ολοκλήρωσε τα γυρίσματα της τρί-

της κατά σειρά μικρού μήκους ταινίας της, και ήδη σχεδιάζει
το επόμενο βήμα της. Σεναριογράφος και παραγωγός είναι ο
Σωτήρης Πετρίδης, απόφοιτος του Τμήματος Κινηματογρά-
φου, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης και Υποψήφιος Διδάκτορας, του ιδίου
τμήματος, σκηνοθέτης η Ναταλία Λαμπροπούλου επίσης
απόφοιτος του τμήματος, ενώ τον βασικό κορμό της ομάδας
αποτελούν φοιτητές, απόφοιτοι, υποψήφιοι διδάκτορες του
Τμήματος Κινηματογράφου και εξωτερικοί συνεργάτες.

Η αρχή της επιτυχημένης πορείας
τους έγινε με τη δραματική μικρού
μήκους ταινία «Το Μπαλόνι» (The
Ballon, 2013). Τους βασικούς ρόλους
κρατούν οι Τζόυς Ευείδη, Δημήτρης
Κολοβός και Δάφνη Μιχοπούλου. Η
Νικολέτα (Τζόυς Ευείδη) μόλις έχασε
τον άντρα της. Η μικρή της κόρη, η
Δάφνη (Δάφνη Μιχοπούλου), μη
μπορώντας να συνειδητοποιήσει το
τι γίνεται, πιστεύει ότι ο πατέρας της
είναι ακόμη παρών. Η παρουσία
ενός μπαλονιού θα κάνει την κατά-
σταση ακόμη πιο περίπλοκη...Η ται-

νία έχει λάβει μέρος σε δεκαεπτά εγχώρια και ξένα
κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως στο Διεθνές Φεστιβάλ Αθη-
νών Νύχτες Πρεμιέρας 2013, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρου
2013, στο Διεθνές Φεστιβάλ Νάουσας 2014, λαμβάνοντας
την Εύφημο Μνεία της κριτικής επιτροπής, στο Διεθνές Φε-
στιβάλ Artfools Λάρισας 2014, στο Φεστιβάλ Ψηφιακού Κι-
νηματογράφου Μικρού Μήκους Αθήνας Short FILM Festival
2014, στο οποίο η Τζόυς Ευείδη τιμήθηκε με το βραβείο ερ-
μηνείας, στο Διεθνές Φεστιβάλ Random της Σουηδίας 2013,

στο WAM! Boston Film Festival
2015 των Η.Π.Α., στο CMS Inter-
national Children’s Film Festival
της Ινδίας 2015 κ.ά. (IMDb To
Mpaloni 2013) 

Ακολούθησε το επιστημο-
νικής φαντασίας «e-social»
(2015), με πρωταγωνιστές τους
Ματίνα Κουλουριώτη, Τζόυς Ευ-
είδη και Χρήστο Παπαδημητρίου.
Η ταινία διαδραματίζεται στο 2035.
Η εταιρεία e-A&Ω δημιουργεί τα
ολογράμματα ανθρώπων που

έχουν αποβιώσει. Η Άννα (Ματίνα Κουλουριώτη) έχει χάσει
τον άντρα της (Χρήστος Παπαδημητρίου) και αποφασίζει να
αποκτήσει το ολόγραμμά του. Μέχρι σήμερα το «e-social»
έχει συμμετάσχει στα εξής φεστιβάλ: Granite Planet Interna-
tional Film Festival του Καναδά, αποσπώντας το βραβείο Κα-
λύτερης Ταινίας Επιστημονικής Φαντασίας, Original Narrative
- Student Short Film Festival των Ηνωμένων Αραβικών Εμι-
ράτων,  Nevada Women's Film Festival και BoVi: Boise Stu-
dent Int'l Video Festival των Η.Π.Α., Cluj Shorts International
Short Film Festival της Ρουμανίας και Tlanchana Fest του
Μεξικού. (Επίσημη ιστοσελίδα ταινίας http://e-socialfilm.wee-
bly.com/ )

Η πιο πρόσφατη παρα-
γωγή της ομάδας είναι το «White
Collar», ένα suspense θρίλερ,
που αφορά σε μια δυστοπική,
αλλά όχι εντελώς απίθανη, εκδοχή
της σημερινής κοινωνίας, κατά
την οποία οι πολίτες είναι διαθέσι-
μοι να φτάσουν στα άκρα προκει-
μένου να αποκτήσουν μία θέση
εργασίας...Η ταινία βρίσκεται στη
διαδικασία του post-production
και στους πρωταγωνιστικούς ρό-
λους θα δούμε τους Κυριάκο Δα-
νιηλίδη, Αναστάση Ροϊλό, Ιωάννα
Λαμνή και Τάσο Μπαρνιά. (IMDb
www.imdb.com/title/tt4559540/  ) Το μυστικό που κινεί αυ-
τούς τους κινηματογραφιστές και ενισχύει το ενδιαφέρον τους
για την Έβδομη Τέχνη, είναι η ομαδικότητα και η συνεργασία.
Πέρα από τη σχέση σεβασμού και τη συλλογικότητα, η αγάπη
και το μεράκι για τον κινηματογράφο, για την ενασχόληση με
τον μαγικό κόσμο της μεγάλης οθόνης, είναι αυτό που
«δένει» την ταλαντούχα ομάδα. Όλα τα μέλη της εργάζονται
αφιλοκερδώς, διατηρώντας αμείωτη τη δίψα για έκφραση.
Μέσα σε μια πραγματικότητα που αμφισβητεί τη νέα ματιά,
συνεχίζουν και δίνουν διέξοδο στο όνειρο για έναν καλύτερο
ελληνικό κινηματογράφο, με θέση, ευκαι-
ρίες και προοπτικές για τους νέους, αλλά
όχι άπειρους, δημιουργούς.

Δέσποινα Τριανταφυλλίδου, 
Φιλόλογος, 

Υπ. Διδάκτορας, Τμήμα Κινηματογράφου
Α.Π.Θ.

Αφιέρωμα
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Αφιέρωμα Τάβλι, Μοτέρ και Πάμε!

Ένα παιχνίδι με ιστορία, μία διαμάχη που ξυπνά τα αίματα,
μία αναμέτρηση ευκαιρία για ελληνικό με λουκουμάκι και

ουζάκι (τα καλύτερα συνοδευτικά). Πώς θα μπορούσε το τάβλι
να απουσιάζει από τα κινηματογραφικά πλατό του ελληνικού
σινεμά, πώς θα γινόταν ζάρια και πούλια να μη λαμβάνουν
θέση συμπρωταγωνιστή δίπλα από λαμπρά ονόματα, εφόσον
-αν και άψυχα-  πάντοτε κάτι έχουν να πουν. 

Σκηνή στο καφενείο στο «Η θεία απ’ το Σικάγο». 
Μακρής -Μυστήριο πράγμα λοιπόν!Καμιά φορά το ζάρι λες
και το κάνει επίτηδες!

Ζερβός  -Ε!ζάρι είναι αυτό στρατηγέ μου!Ότι θέλει
κάνει!Ούτε στρατηγούς λαμβάνει υπόψη του ούτε διαταγάς δέ-
χεται από κανένα!

Δύο φίλοι μοιράζονται τις σκέψεις, τις ανησυχίες και
τα καθημερινά άγχη τους πάνω από ένα παιχνίδι τάβλι. Και
όπως φαίνεται το ζάριείναι εκεί για να αφουγκραστεί την ψυ-
χολογία τους. Ο συντηρητικός στρατηγός Ο. Μακρής χάνει
πάντα από τον ανοιχτόμυαλο Ξενοφώντα Π.Ζερβό. Τα πράγ-
ματα όμως θα αλλάξουν όταν μία προς μία οι ανύπαντρες
κόρες του πρώτου παντρευτούν…Η ευτυχία στη ζωή γίνεται
συνώνυμο της καλής ζαριάς. 

Ζερβός   -Λοιπόν στρατηγέ μου ευχαριστημένος;
Μακρής -Ρωτάς Ξενοφών μου; Ρωτάς; Πρώτη φορά

που και μένα μου ήρθαν …εξάρες!

Σκηνή στο μπακάλικο στο «Της κακομοίρας». 
Δούκας  –Αϊ στο διάολο…
Χατζηχρήστος- –Να πας, να πας, να πας τεμπελ-

χανά!πας για τάβλι πάλι… Σουρουκλεμέ έ σουρουκλεμέ!
Ανάμεσα στους ατελείωτους καυγάδες μεταξύ αφεντικού- Πα-
ντελή και υπαλλήλου- Ζήκου είναι και αυτός που το ξεμωρα-
μένο αφεντικό φεύγει δήθεν για μια δουλειά και αφήνει
υπεύθυνο στο μαγαζί το φιλότιμο μπακαλόγατο. Στην πραγ-
ματικότητα πάει να παίξει τάβλι. Και όπως φαίνεται το παιχνίδι
γίνεται εδώ ένα είδος ανεμελιάς, ψυχαγωγίας και αποφόρτι-
σης από τον κόπο του μεροκάματου. 

Σκηνή στο σπίτι στο «Τζένη Τζένη».
Καρέζη -Αααα…εξάρες!βγή-κα!
Μπάρκουλης –Έχασα, πάμε για ένα τέταρτο;

Η ώρα έχει πάει 3.30 το πρωί. Το ζευγάρι περνά την πρώτη
νύχτα του υμεναίου του παίζοντας τάβλι, καπνίζοντας τσιγάρα
και επιθυμώντας ένα καφεδάκι. Ένας γάμος με πολιτικά συμ-
φέροντα. Και όπως φαίνεται το τάβλι εδώ αποτελεί προσπά-
θεια παρηγοριάς, ροή δευτερολέπτων και διωγμό της
αμηχανίας που έχει κατακλύσει τους ψεύτικους εραστές.

Το τάβλι όμως λαμβάνει χώρα όχι μόνο στην τέχνη

του σινεμά αλλά και σε αυτή της λογοτεχνίας και του θεάτρου.
Αξίζει να διαβάσει κανείς «Το Τάβλι» του Δημήτρη Κεχαΐδη
από τις εκδόσεις Κέδρος, ένα θεατρικό έργο που έχει ανέβει
και ανεβαίνει με επι-
τυχία εδώ και λίγες
χρονιές ακόμη και σε
ερασιτεχνικές παρα-
στάσεις. Κουνιάδος
και γαμπρός παίζουν
το παιχνίδι χωρίς να
συνειδητοποιούν ότι
οι ίδιοι είναι «πού-
λια»στην παρτίδα της ζωής. Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε
στο Θέατρο Τέχνης το 1972 σε σκηνοθεσία Κάρολου Κούν. Οι
δύο ρόλοι του κομπιναδόρου Φώντα και του μεροκαματιάρη
Κόλλια δείχνουν πως το τάβλι αν και στο φόντο εκπροσωπεί
το μέσο ώστε να περάσει αβίαστα μέσα από την καθημερινή
απλή συνήθεια ένα σχέδιο –τελικά ανεκπλήρωτο- συνυφα-
σμένο με τη σήψη της κοινωνίας: το δουλεμπόριο ατόμων. 
Αισθάνομαι πως το τάβλι είναι σαν τη ζωή. Πάντα μου άρεζε
να φτιάχνω με το χαρτί και το στυλό μου πρόσωπα και το ένα
να έχει στα χείλη του λίγο παράπονο. Να κρύβεται στα λόγια
του μία αιτία. Έτσι η ηρωίδα μου με ανακατεμένα μαλλιά, τη
μάσκαρα να τρέχει και ένα ποτό που μόλις ήπιε μονορούφι
δίπλα της -κάπως κλισέ- θα έλεγε:

«Ασσόδυομπορεί…διπλές ποτέ δεν φέραμε…ίσως
γιατί ποτέ δεν μοιάσαμε…ίσως γιατί εγώ σκεφτόμουν για
δύο…έμενε το για έναν…έτσι του είχα πει…».

Εξωτερίκευση, τέρψη, χρονοτριβή, ταύτιση; Ό,τι και
αν είναι, όπως και αν το νιώθετε, παίξτε τάβλι!Και μην ξεχνάτε,
πως έρχεται καλοκαιράκι! Και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο
από ένα τάβλι γεμάτο κόκκους άμμου που κολλάει μπύρα!
___________________________________
Info: Το τάβλι είναι ίσως το αρχαιότερο παιχνίδι. Μαρτυρίες
θέλουν το πρώτο τάβλι στη Μεσοποταμία, το 2900 με 1800
π.Χ.Ένα παρόμοιο παιχνίδι φαίνεται πως παιζόταν και στην
Αρχαία Αίγυπτο, το Senet ή «Παιχνίδι των τριάντα τετραγώ-
νων», κατόπιν το Περσικό Τακτέ Νάρντ ή
«Μάχη σε ξύλο». Αργότερα, εμφανίζεται στην
Ελλάδα, οι λεγόμενοι«Πεσσοί» και στη Ρω-
μαϊκή Αυτοκρατορία ως «Παιχνίδι των δώ-
δεκα γραμμάτων».
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Αγαπητό μου ημερολόγιο, πρώτη φορά που δεν θέλω
να σου μιλήσω. Δεν έχω άλλωστε κάτι να σου πω…

Να σου πω για την κατάσταση στη χώρα; Τα
‘χουμε πει τόσες φορές στο παρελθόν. Για την αύρα που
‘φερε ο Γενάρης, τις προσδοκίες για κάτι καλύτερο που
γέννησε η αλλαγή; Στα βλέμματα γύρω μου βλέπω μια επι-
φυλακτικότητα όσο περνά ο καιρός, ένα «τι έγινε ρε παι-
διά;» που ‘λεγε κι ο Σπύρος στους «Απαράδεκτους». Όταν
φεύγει η αισιοδοξία, σκούρα τα πράγματα… Θυμάμαι την
ατάκα ενός 60χρονου πριν λίγες μέρες και το βλέμμα του.
«Αν δεν τα καταφέρουν κι αυτοί, τι κάνουμε;;; Από ποιον να
περιμένουμε μετά;;; Απ’ τη Χ.Α;;;;». Θυμάμαι επί λέξει τι
είπε. Θυμάμαι επίσης ότι δεν είχα κάτι να απαντήσω.

Ώρες-ώρες, η χώρα μου θυμίζει τον Δον Κιχώτη
και τον Σίσυφο. Απ’ τη μια να κυνηγάει τους ανεμόμυλους
και να σκίζει τον αέρα με το κοντάρι της παλεύοντας με κάτι
αφηρημένες έννοιες όπως τρόικα, θεσμοί, ανθρωπιστική
κρίση, πρωτογενές πλεόνασμα. Κι απ’ την άλλη, για να ξε-
μπλέξει και να λυτρωθεί απ’ όλα αυτά, κουβαλάει ένα
βράχο από θυσίες στο βουνό, ο οποίος όμως ξανακυλάει
και ξανά απ’ την αρχή η προσπάθεια. Αέναα, αδιάλειπτα…

Γι’ αυτό σου είπα, δεν θέλω να σου μιλήσω. Δεν
έχω την παραμικρή όρεξη για κουβέντα. Θα ‘θελα μόνο
ησυχία, στον κήπο του πατρικού, να χάνομαι στα πανέ-
μορφα χρώματα του δειλινού και τις μυρωδιές της άνοιξης,
πράγματα που ‘χω ξεχάσει στη ζούγκλα της μεγαλούπο-
λης. Και συντροφιά, τη φωνή του Richard Ashcroft να με
πηγαίνει σε τόπους ασφαλείς, γαλήνιους, τέτοιους που
φτιάχνει το μυαλό του «τρελού» όποτε θέλει να δραπετεύ-
σει…

Να δραπετεύσει από τη Μεσόγειο που πνίγει τα
παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Απ’ τη Μεσόγειο στην οποία
θα κάνουμε τα μπανάκια μας, με μάτια και αυτιά κλειστά,

για να μη δούμε το κόκκινο
από το αίμα της θάλασσας και
ακούσουμε τίποτα «περίεργα»
για λαθρομετανάστες που
σκυλοπνίγονται και μας βγει
ξινό το mohito και μας κάτσει
βαρύ το καλαμαράκι που μυρί-
ζει ορυκτέλαιο…

Να δραπετεύσει από
τους Οικονομόπουλους που
θες βύσμα για να βρεις τρα-
πέζι να τους δεις στην επαρχία που «μαστίζεται» 5 χρόνια
απ’ την ύφεση και τις Πάολες. Να βρεθεί βράδυ παρά θίν’
αλός, με παρέα μερακλήδικη, πλάι στη φωτιά, και με ένα
τσιγάρο κι ένα μπουκάλι στο χέρι να τραγουδάει επί ώρες
τραγούδια που ημερεύουν την καρδιά, που σκοτώνουν το
θεριό που όλοι θρέφουμε μέσα μας, εκόντες άκοντες. Μα-
κριά, πολύ μακριά από beach bar που παίζουν την 20η έκ-
δοση του café del mar, μακριά από γραμωμένους
φουσκωτούς με μούσια και τατού, μακριά από πλαστικές
γκόμενες που πάνε θάλασσα για να εξαργυρώσουν με
βλέμματα θαυμασμού την πείνα και τη στέρηση του χει-
μώνα. Γυναίκες με κουλτούρα καφενείου αποτυπωμένη
στο απαραίτητο αξεσουάρ για παραλία που είναι ο Dan
Brown..  

Γι’ αυτό δεν θέλω να σου μιλήσω. Προτιμώ να το
βουλώσω και να ξαπλώσω στην αποκομμένη απ’ όλους
παραλία στο Καψάλι στα Κύθηρα, πάνω
στα βότσαλα γυμνός και την αρμύρα του
Αιγαίου να με κάνει να ζητάω ένα δροσερό
φιλί για να ξεδιψάσω….

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

Transformers
Dark Of The Moon (2011)

1,12 δις δολάρια

Tαινίες με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών

Αρκάς - Χαμηλές Πτήσεις"
Ένας επίλογος που δεν δημοσιεύτηκε ποτέ"... Αυτό είναι το σχόλιο του Αρκά, στο σκίτσο που δημοσίευσε στη σε-

λίδα του στο Facebook, βάζοντας τέλος σε ένα από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα μας, σκίτσα του.
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The Lord of the Rings
The Return of the King (2003)

1,12 δις δολάρια

Tαινίες με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών

Βιβλίο
10η

Tο Mονόγραμμα

Είναι νωρίς ακόμη μες στον
κόσμο αυτόν, μ’ ακούς

Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα, μ’
ακούς
Επειδή το αδοκίμαστο και το απ’
αλλού φερμένο
Δεν τ’ αντέχουν οι άνθρωποι κι

είναι νωρίς, μ’ ακούς
Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν αγάπη μου
Να μιλώ για σένα και για μένα

Το Μονόγραμμα του μεγάλου Έλληνα ποιητή
είναι ένα μοναδικό ποίημα - ύμνος  στην αγάπη, στον
έρωτα, στην ανθρώπινη επιθυμία.

Σε αυτόν τον ερωτικό ύμνο ο Ελύτης κατορθώνει
ν αποδώσει τέλεια το ερωτικό συναίσθημα. Στο πρόσωπο
της αγαπημένης του – της γυναίκας της ζωής του- βρίσκει
το αναγκαίο  συμπλήρωμα της ζωής του , το άλλο του
μισό.

Όμως ο «κόσμος»  δεν είναι έτοιμος να δεχτεί
έναν έρωτα τέτοιας έντασης και αγνότητας . Πάντα μπρο-
στά μας ο κόσμος που έρχεται σε σύγκρουση  με την επι-
θυμία του κάθε ανθρώπου να ζήσει έναν έρωτα μοναδικό.
Και αυτό γιατί οι άνθρωποι ό,τι μέχρι τώρα δεν έχει ξανα-
συμβεί, ό,τι οι ίδιοι δεν το έχουν ζήσει και δεν έχουν γνω-
ρίσει την ομορφιά του, δεν μπορούν να το κατανοήσουν

και να το αποδεχτούν.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην

έχει ταυτιστεί με το ερωτευμένο ζευγάρι. Πολλές φορές ο
κόσμος κρίνει έναν έρωτα αρνητικά ́   αλλά ο έρωτας αυτός
όσο κι αν κρίθηκε από τον κόσμο ανάρμοστος υπήρξε πά-
ντοτε αγνός.

Σε αυτήν την αγνή αγάπη, ο ποιητής αποδίδει τέ-
λεια την θέληση του κάθε ερωτευμένου να ξεφύγει από
τους περιορισμούς και τα όρια της πραγματικότητας και
αποδίδει άριστα το συναίσθημα των ερωτευμένων  που
νιώθουν ότι είναι  ικανοί να κάνουν τα πάντα για το αγα-
πημένο τους πρόσωπο.

Μέσα σε όλο αυτό το μεγαλείο του έρωτα ο ποιη-
τής προβαίνει σε μια υπέροχη δήλωση αγάπης, που ση-
μαίνει πως για εκείνον, η ομορφιά της αγαπημένης του, η
ευλογία της παρουσίας του υπήρξε αρκετή, ώστε ό,τι έχει
συμβεί, όλα τα χρόνια που έχουν περάσει, να έχουν απο-
κτήσει μια νέα αγνότητα, μια πηγαία αθωότητα. Ό,τι έχει
ζήσει μέχρι τώρα έχουν όλα σβηστεί  , έχουν εξαγνιστεί
όλα, όσο κακά και άσχημα  και εάν ήταν…

«θα γυρίσει αλλού τις χαρακιές
της παλάμης η μοίρα, σαν κλειδούχος μια
στιγμή θα συγκατατεθεί ο Καιρός. Πως αλ-
λιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι…»

.

Ταινιόραμα 2015

Για ακόμη μια χρονιά, η γιορτή του σινεφίλ που μετράει 25 χρόνια σηκώνει αυλαία στον κι-
νηματογράφο Άστυ και γεμίζει τις ημέρες μας με τη μαγεία και τη νοσταλγία των φιλμ.

Το Tαινιόραμα της ΑΜΑ Films με ακόμη έναν μαραθώνιο σπάνιων και αριστουργηματικών
ταινιών υποδέχεται το φετινό καλοκαίρι από τις 14 Μαΐου και για 8 ολόκληρες εβδομάδες (έως
τις 8 Ιουλίου) με τρεις προβολές ημερησίως. 

Στο φετινό Ταινιόραμα θα θυμηθείτε ξανά τον Ερμάνο Όλμι και τον εκπληκτικό του Χρυσό
Φοίνικα, «Το δέντρο και τα τσόκαρα», τα ξεχασμένα διαμάντια όπως το «Κανάλ» του Βάιντα,
το «Ημερολόγιο ενός κλέφτη» του Ναγκίσμα Όσιμα και η «Απομόνωση» του Κάρλος Σάουρα.
Επιπλέον, το «Ήταν ένας τραγουδιστής κότσυφας» του Οτάρ Ιοσελιάνι, τα «Μαύρα μάτια»
(του Νικίτα Μιχάλκοφ), κ.α. 
Τιμές εισιτηρίων:
Αξίζει να σημειωθεί ότι θα υπάρχει ενιαίο ημερήσιο εισιτήριο των 7 ευρώ,
μειωμένο των 6 ευρώ, ενώ θα διατεθεί περιορισμένος αριθμός καρτών
διαρκείας και για τις 8 εβδομάδες αξίας μόνο 45 ευρώ.

Κινηματογράφος Άστυ, Πεζόδρομος Κοραή 4, Αθήνα
Αναλυτικό Πρόγραμμα: http://issuu.com/amafilmspress/docs/program

Περισσότερα στο:http://entertainment.in.gr/html/ent/315/ent.179315.asp
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Skyfall (2012)
1,1 δις δολάρια

Tαινίες με τις υψηλότερες πωλήσεις όλων των εποχών

«Μάντεψε πόσο σ’ αγαπώ»

Ηπατρότητα/μητρότητα, φέρνει μια σειρά από αλλαγές στους
γονείς, για τις οποίες όσα κι αν έχεις ακούσει, όσο καλά κι αν

είσαι προετοιμασμένος στη θεωρία, η πραγματικότητα σίγουρα
θα σε ξεπεράσει. Επειδή, πέρα από όλα τα άλλα, τα αυτονόητα,
αρχίζεις και ασχολείσαι με πράγματα που κανονικά δεν θα σε
απασχολούσαν. Έτσι πίστευα τουλάχιστον, ώσπου «αναγκά-
στηκα» να θυμηθώ παραμύθια που άκουγα μικρός, να φτιάχνω
παραμύθια για να αφηγηθώ στα βλαστάρια μου και να εμπλου-
τίζω τη συλλογή μου με καινούρια. Ένα παραμύθι λοιπόν έχω για
σήμερα. Είναι του Σαμ Μακμπράτνευ και έχει τίτλο «μάντεψε
πόσο σ’ αγαπώ». Για το Μαράκι και το Μητσάρα λοιπόν.

«Μάντεψε πόσο σ’ αγαπώ» είπε. «Ω! δε νομίζω ότι
μπορώ να το μαντέψω αυτό!» είπε ο Μεγάλος Καστανός Λαγός.
«Τόσο πολύ»!, είπε το Μικρό Καστανό Λαγουδάκι, ανοίγοντας τα
χέρια του όσο πιο πλατιά μπορούσε. Ο Μεγάλος Καστανός Λαγός
είχε μεγαλύτερα χέρια. «Εγώ όμως αγαπώ ΕΣΕΝΑ τόσο πολύ!»
είπε. Χμ, αυτό είναι πολύ, σκέφτηκε το Μικρό Καστανό Λαγου-
δάκι. «Σ’ αγαπώ τόσο, όσο ψηλά μπορώ να φτάσω»! είπε το
Μικρό Καστανό Λαγουδάκι. Κι εγώ σ’ αγαπώ τόσο, όσο ψηλά
μπορώ ΕΓΩ να φτάσω!» είπε ο Μεγάλος Καστανός Λαγός. Αυτό
είναι αρκετά ψηλά, σκέφτηκε το Μικρό Καστανό Λαγουδάκι. «Θα
ήθελα κι εγώ να είχα χέρια τόσο μεγάλα». Τότε το λαγουδάκι είχε
μια καλή ιδέα. Στηρίχτηκε στο έδαφος με τα χέρια του και έφτασε

με τα πόδια του όσο πιο ψηλά μπορούσε στον κορμό του δέ-
ντρου. «Σ’ αγαπώ μέχρι τα πόδια μου», είπε. «Κι εγώ σ’ αγαπώ
μέχρι τα πόδια σου», είπε ο μεγάλος λαγός σηκώνοντας το μικρό
λαγουδάκι πάνω από το κεφάλι του. «Σ’ αγαπώ τόσο όσο μπορώ
να πηδήξω» είπε γελώντας το μικρό λαγουδάκι πηδώντας πάνω
κάτω. «Αλλά εγώ σ’ αγαπώ όσο μπορώ ΕΓΩ να πηδήξω», χα-
μογέλασε ο μεγάλος λαγός και πήδηξε τόσο ψηλά που τα αυτιά
του άγγιξαν τα κλαδιά του δέντρου. Πολύ ψηλό πήδημα, σκέφτηκε
το μικρό λαγουδάκι. Μακάρι να πηδούσα κι εγώ τόσο ψηλά!

«Σ’ αγαπώ από δω ως το ποτάμι» φώναξε το μικρό λα-
γουδάκι. «Σ’ αγαπώ και μετά από το ποτάμι, πάνω από τους λό-
φους»! φώναξε ο μεγάλος λαγός. Είναι πράγματι πολύ μακριά,
σκέφτηκε το μικρό λαγουδάκι. Είχε νυστάξει πολύ για να σκεφτεί
περισσότερο. Τότε κοίταξε μέσα από τους θάμνους τη μεγάλη
μαύρη νύχτα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο μακριά από
τον ουρανό. «Σ’ αγαπώ μέχρι το φεγγάρι» σκέφτηκε και τα μάτια
του έκλεισαν. «Ω, αυτό είναι πολύ μακριά, πολύ
μακριά», σκέφτηκε ο μεγάλος λαγός. Πήρε το
μικρό λαγουδάκι και το έβαλε στο κρεβάτι του.
Έσκυψε και το φίλησε στο μέτωπο. Μετά ξά-
πλωσε δίπλα του και ψιθύρισε με χαμόγελο: «Σ’
αγαπώ μέχρι το φεγγάρι και ΠΙΣΩ ΞΑΝΑ»….

Leonard Nimoy
“Spock” (1937-2015)

Αν και έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές με τον φίλο tomasfo-
top για το αν ένας κινηματογραφικός ήρωας είναι δημιουργία

του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη και όχι τον ηθοποιού που
ενσαρκώνει ένα χαρακτήρα στην μικρή ή στην μεγάλη οθόνη, η
περίπτωση Leonard Nimoy - Spock δεν είναι τόσο απλή. Ο χα-
ρακτήρας του εξωγήινου Spock έκανε την εμφάνιση του, για
πρώτη φόρα, στην τηλεοπτική σειρά «Startrek» το 1966 και είναι
αποτέλεσμα της μεγάλη φαντασίας του Gene Roddenberry,
εμπνευστή και δημιουργού της δημοφιλέστερης τηλεοπτικής σει-
ράς επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών.

Ο Gene οραματίστηκε έναν κάτοικο του πλανήτη Vul-
can, χωρίς συναισθήματα φόβου, χαράς και λύπης μόνο με την
μαθηματική λογική να οδηγεί τις πράξεις του και την ζωή του. Η
επιτυχία ήταν τεράστια και ο φανατισμός του τηλεοπτικού κοινού
της σειράς μεγάλος και συχνά επικίνδυνος. Πολλές φορές ο
Nimoy κυνηγήθηκε για ένα αυτόγραφο από ομάδα φανατικών.
Όπως ο ίδιος αφηγήθηκε, κάποτε έκανε το λάθος να εμφανιστεί
με την στολή του Spock σε εκδήλωση προς τιμή της σειράς. Είναι
από τις λίγες φορές που φοβήθηκε για την ζωή του.

Γεγονότα σαν αυτό τον αναγκάσαν να γράψει το 1975 το
βιβλίο «I am not Spock – Δεν είμαι ο Spock», προσπαθώντας να
εξηγήσει το αυτονόητο. Πως είναι ένας ηθοποιός και πως καμιά
σχέση δεν έχει με το φανταστικό χαρακτήρα του Spock. Στην πο-
ρεία και έχοντας σκηνοθετήσει την τέταρτη κατά σειρά ταινία

«Startrek», «Star Trek IV: The Voyage Home(1986)», και έχοντας
εμπλουτίσει τον χαρακτήρα
του Spock δινοντάς του
βάθος, ψεγάδια συναισθημά-
των και δημιουργώντας μια
ολόκληρη φιλοσοφία ζωής
μόνο και μόνο για ένα χαρα-
κτήρα που δεν είναι καν αν-
θρώπινος, ανασκεύασε τις
απόψεις του. Το 1995 έγραψε το δεύτερο βιβλίο του με τίτλος «I
am Spock – Είμαι ο Spock». Είναι εξάλλου και ο εμπνευστής του
χαιρετισμού των κατοίκων του πλανήτη Vulcan αλλά και της μο-
ναδικής ικανοτητάς τους να εξουδετερώνουν τον αντίπαλο με ένα
τσίμπημα στον ώμο.

Ελάχιστες φορές φανταστικοί χαρακτήρες έχουν ταυτι-
στεί με την εικόνα ενός ηθοποιού. Ο Nimoy είναι και θα είναι για
τους θαυμαστές της επιστημονικής φαντασία ο Spock. Ακόμη και
ο ίδιος όταν τον κάλεσαν να συμμετάσχει στην ταινία «Star Trek
Generations(1994)», σεβόμενος τα λόγια του Spock στην ταινία
«Star Trek VI: The Undiscovered
Country(1991)» ότι «Δεν πρόκειται ποτέ να τα-
ξιδέψω ξανά με ένα αστροσκάφος που φέρει το
όνομα Enterprise», αρνήθηκε να πάρει μέρος.
Και αυτό το κράτησε για όλες τις επόμενες ται-
νίες, όπου πάντα έκανε την εμφάνιση του αλλά
πότε σαν επιβάτης του «Enterprise».

Live Long and Prosper

Σκέψεις



Το καλοκαίρι ήρθε ξαφνικά.
Καιρός για μπύρες και δροσιά. Δια-
πραγμάτευση και παπαριές, χρέος και
Δ.Ν.Τ., μην ασχολείστε τώρα με αυτά.
Εδώ είναι Ελλάδα και όχι κάποια χώρα
του Βορρά. Από Σεπτέμβρη και βλέ-
πουμε. Και εσείς θεσμοί, τρόικα ή όπως
σας λένε τώρα πια, άντε….γεια!!! Γιατί
είμαι και καλό παιδί.

elessar

Ο επίλογος του Αρκά
για το «Χαμηλές Πτήσεις» βρί-
σκεται κάπου εκεί έξω. Αξίζει
να το ψάξετε.

elessar

Ζούμε
μέσα στον μικρό μας κόσμο, με τους

φόβους μας, τα μνημόνια μας, τις κολοτού-
μπες μας, τα Grexit και τα ομόλογα μας, ξεχνώντας

ότι η φύση και ο κόσμος γύρο μας αλλάζει και αδιαφο-
ρεί πλήρως για εμάς. Η «μπότα» της φύσης μπορεί να

μας συνθλίψει αν πάσα στιγμή. Τελικά οι κερασιές
θα ανθίσουν και φέτος με ή χωρίς εμάς

cineparmenos

Στην ταινία: «Οι πιγκουίνοι της Μαγαδασκάρης» το εισιτήριο δεν
ήταν σε χρήματα, αλλά σε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο.

Πάντα τέτοια!
ΔιάτοRος

Στο
θερινό σινεμά του Μύλου θα δούμε

φέτος αρκετές ποιοτικές ταινίες. Αλλά, ελπίζουμε
να δούμε και την μετονομασία του σε "Σινέ Μπαρ-

μπής". 
Θεόφιλος

Χαι-
ρετίζουμε τη καινούργια προσπά-

θεια της σκηνής «Ονείρων θαύματα» με το
ανέβασμα της θεατρικής παράστασης «Οι κλη-

ρονόμοι της Καλλιρρόης».
ΔιάτοRος

Όσο
κι αν προσπαθείς, ό,τι κι αν σου

πουν, το νερό πάντα κυλάει μέσα απ' τα
χέρια σου και δεν μπορείς να το πιά-

σεις...
Μ.Σίμος

Δημοψήφισμα:
α. Να πληρώσουμε τους δίκαιους μισθούς και συντάξεις
ή τα παράνομα δανεικά των δανειστών ; Οι νεοέλληνες σε
αυτό έχουν αποφασίσει.
β. Πάση θυσία Ευρώ ή πάση θυσία Δημοκρατία ; Οι νε-
κροί Ήρωες αυτού του τόπου έχουν ήδη αποφασίσει. Οι
νεοέλληνες ακόμα διαπραγματεύονται ;    

Θεόφιλος

Πα-
ραλίγο να είχαμε νέο παιδό-

τοπο κάπου στην Ασκληπιού... Αλλά
οι "κακοί" εμπόδισαν τα σχέδια για ένα

χώρο ελεύθερης έκφρασης.
Θεόφιλος

Έκεί που θα κάνετε τις
απλωτές σας στα παράλια και θα
βγάζετε selfie, να θυμάστε οτι για
να μην διαταραχθεί η ευημερία
μας, πνίγηκαν χιλιάδες άνθρωποι
το τελευταίο διάστημα σε αυτά τα
νερά...

Μ.Σίμος


