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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».

In the Heart of the Sea
Σκηνοθεσία: Ron Howard

Πρωταγωνιστές: Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Bren-
dan Gleeson, Ben Whishaw 

Legend (2015)
Σκηνοθεσία: Brian Helgeland

Πρωταγωνιστές: Tom Hardy, Emily Browning, Taron
Egerton, Colin Morgan 

The Big Short (2015)
Σκηνοθεσία: Adam McKay

Πρωταγωνιστές: Christian Bale, Steve Carell, Ryan
Gosling, Brad Pitt 

Deadpool (2016)
Σκηνοθεσία: Tim Miller

Πρωταγωνιστές: Morena Baccarin, Ryan Reynolds, Gina
Carano, Ed Skrein 

Risen (2016)
Σκηνοθεσία: Kevin Reynolds

Πρωταγωνιστές: Tom Felton, Joseph Fiennes, Cliff Curtis,
Peter Firth 

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

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

Άρθρα Τεύχους
• I am cycling in the rain...!!!
• H Ζυλιέτ Μπίνος υποδύεται την Καμίλ Κλοντέλ…
• Spectre
• Πολιτισμός σημαίνει …ΦΩΣ
• «Οράματα σε τιμή ευκαιρίας»
• «Οι Ιππείς της Πύλου»
• "Ξεχασμένη" ανάμνηση
• Κ.Θεοτόκης «Οι Σκλάβοι στα δεσμά τους» (Πόσοι σκλάβοι
υπάρχουν τελικά;…)
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• Αναζητώντας το πνεύμα των Χριστουγέννων…
• Κουβαλώντας δέματα για πρόσφυγες
• Δέμα το δέμα – Ιστορία μετακομίσεων 
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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

Οι Ατσίδες με τα Μπλε

The Blues Brothers

«Χαμένοι» στην μετάφραση. Το δράμα των Ελλήνων μεταφραστών και οι απελπισία των
σινεφίλ. Όταν η μετάφραση του τίτλου μιας ξενόγλωσσης ταινίας μοιάζει περισσότερο με

εμπνευσμένο ανέκδοτο.

I am cycling in the rain...!!!

Σε δύο τροχούς εγώ... και έξω να βρέχει. Το σκουφί μου
στραβά, το κασκόλ μου τυλιχτά και μια μπλε ομπρέλα

για ουρανό. Μέσο μεταφοράς, μέσο εξάρτησης, μέσο από-
δρασης; Πείτε το όπως θέλετε... Ο δίκυκλος πρωταγωνι-
στής της ζωής μου είναι και ο "κεντρικός'' χαρακτήρας των
τριών ταινιών που ακολουθούν:

"Το απαγορευμένο ποδήλατο''
ή Wadjda(Σαουδική Αραβία, Γερμα-
νία 2012):Ο επιθετικός προσδιορι-
σμός απλά μας γνωστοποιεί όλα
εκείνα τα ''απαγορευμένα'': κλειστοί κι-
νηματογράφοι για πάνω από τριάντα
χρόνια στη Σαουδική Αραβία, η ανικα-
νότητα μιας γυναίκας να μιλά, να αντι-
μιλά, να ψηφίζει, να οδηγεί
αυτοκίνητο...ακόμη και ποδήλατο!
Είναι η πρώτη ταινία εξ ολοκλήρου γυ-
ρισμένη στην περιοχή και μάλιστα

από γυναίκα σκηνοθέτη! Η δεκάχρονη ηρωίδα του έργου
αποτελεί μια επαναστάτρια με αιτία... δεν φορά την αμπά-
για της, αλλά παπούτσια σταράκια, έχει βαμμένα νύχια,
ακούει ροκ, ο καλύτερος της φίλος είναι ένα αγόρι ...και
λατρεύει ένα ποδήλατο που θα κάνει τα πάντα για να το
αποκτήσει! Το αντικείμενο αυτό θα προκαλέσει τα όρια της
σεξιστικής θρησκευτικής ηθικής. Η Γ. Μοχάμεντ που εν-
σαρκώνει τον κεντρικό ρόλο εκφράζει με το ενστικτώδες
παιχνιδιάρικο θράσος της μια ολόκληρη χώρα έτοιμη ν'
ανασάνει...

''To παιδί με το ποδήλατο''
(Legaminauvelo, Βέλγιο, Γαλλία,
2011): Το παιδί είναι ο δωδεκάχρο-
νος Σιρίλ, ο οποίος έχει εγκαταλει-
φθεί  από τον πατέρα του στο
ορφανοτροφείο και το ποδήλατο η
ζωή με τις ανηφόρες και τις κατηφό-
ρες, η εκβιαστική ενηλικίωση, η από-
τομη αλλαγή. Και κάπου εκεί η
Σαμάνθα, μια κομμώτρια που τον
κρατά τα Σαββατοκύριακα, θα προ-
σπαθήσει να κατευνάσει τα ''γιατί''

του μικρού μέσα από αμέτρητες βόλτες και ξέγνοιαστες
συζητήσεις. Οι ρόδες του μικρού τρέχουν με την ίδια τα-
χύτητα που τρέχουν και τα συναισθήματα του: οργή,
πόνος, λήθη, αγάπη. Όλα δοσμένα μέσα από τη λυτρω-
τική, δωρική και ανθρωπιστική οπτική που μόνο οι Νταρ-
ντέν μπορούν να δώσουν.

''Κλέφτης ποδηλάτων
(LadridiBiciclette, Ιταλία, 1948):
Ένας φτωχός και άνεργος πατέρας
βρίσκει δουλειά αφισοκολλητή για την
οποία είναι απαραίτητη η κατοχή πο-
δηλάτου. Παίρνει τη δουλειά προ-
σποιούμενος πως πληροί όλες τις
προδιαγραφές, ενώ το ποδήλατό του
είναι ενέχυρο. Τελικά, στην πρώτη
μέρα της δουλειάς και ενώ κολλά μια
αφίσα της Ρ. Χέιγουρθ, του κλέβουν το
ποδήλατο. Ακολουθεί ένα ασθματικό
κυνηγητό και μια ατέρμονη μάταιη περιπλάνηση στην
πόλη- και όλα αυτά στο φόντο των συντριμμιών που
άφησε ο Β' παγκόσμιος- μαζί με το γιο του για την εύρεση
του κλέφτη. Αναγκαστικά, ο απελπισμένος πατέρας θα
κλέψει ένα ποδήλατο. Οι Λ. Ματζοράνι και ο μικρός Σ.
Λεόνε απλά άλλαξαν με την υποκριτική τους τέχνη τα κι-
νηματογραφικά δεδομένα της εποχής. Γροθιά στο δέκτη,
τα χαστούκια που δέχεται στο τέλος από τους άνδρες που
τον συλλαμβάνουν και τα δάκρυα του μικρού...ωστόσο,
δεν παύουν να είναι ασήμαντα μπροστά στον αγώνα για
επιβίωση.

Τι σημασία έχει λοιπόν ο καιρός; Ε και...λίγες στα-
γόνες είναι μόνο για παρέα! Η ουσία βρίσκεται σ' αυτούς
τους δίτροχους άξονες...Ίσως, γιατί πολύ καλά μέσα σου
ξέρεις πως μπορείς και εσύ να προσπεράσεις τα πράγ-
ματα για να μην σε προσπερνούν μόνο αυτά... Όχι φρένο
σε ό,τι μας απελευθερώνει...

Info: ετυμολογία: ποδήλατο <ου-
σιαστικοποιημένο   ουδέτερο του επιθέτου
ποδήλατος < αρχαία ελληνική ποδ- (<
πούς) + -ήλατο (< ελαύνω: προχωρώ).

Σινεμά
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Άδωξοι μπάσταρδη

Inglourious Basterds

Εμπνευσμένη  από  τη  ζωή  της  Γαλλίδας  γλύπτριας
Καμίλ  Κλοντέλ  (1864  -  1943)  είναι  η  βιογραφική

ταινία  «Καμίλ  Κλοντέλ  1915»  (Γαλλία 2013)  σε  σκηνο-
θεσία  του Μπρούνο  Ντιμόντ  με  πρωταγωνίστρια  την  Ζι-
λιέτ  Μπινός.

Η  Καμίλ  ήταν  αδελφή  του Γάλλου  ποιητή  και  δι-
πλωμάτη  Πωλ  Κλοντέλ.  Από  πολύ  νεαρή  ηλικία δείχνει
ιδιαίτερη  κλίση  στη  γλυπτική και  αρχίζει  σπουδές  σχε-
δίου  και  ανατομίας  στην  ιδιωτική  Ακαδημία  Colarossi στο
Παρίσι,  που  ήταν  μία  από  τις  λιγοστές  σχολές  που  γι-
νόταν  αποδεκτές  και  γυναίκες  σπουδάστριες. Νοικιάζει
ένα  εργαστήριο,  όπου  μπορεί  να  επεξεργαστεί  τα  έργα
της  και    γνωρίζεται  με  τον  κορυφαίο γλύπτη  Ωγκύστ  Ρο-
ντέν…  Ερωτικές  επιστολές  του  Ροντέν  προς  την Κλο-
ντέλ,  γραμμένες  την  Άνοιξη  του  1883,  αποδεικνύουν
πως  μεταξύ  τους αναπτύχθηκε  μια  πολύ  στενή  σχέση.
Σύντομα  από  μαθήτρια  του  Ροντέν,  με  τον οποίο  συ-
νεργάζεται  στενά  στο  εργαστήριο  του,  ως  μαθητευό-
μενή  του  και μοντέλο,  γίνεται  τον  επόμενο  χρόνο
επίσημα  συνεργάτιδα  του.  Την  περίοδο  αυτή και  τα  επό-
μενα  χρόνια  θα  αποτελέσει  σημαντική  πηγή  έμπνευσης
για  τον  Ροντέν και  είναι  βέβαιο  πως  μεταξύ  τους  υπάρ-
χει  μεγάλη  αλληλεπίδραση.  Η  σμίλη της  Κλοντέλ αρχίζει
πια να αποκαλύπτει έργα μεγαλύτερων διαστάσεων,
σαφώς επηρεασμένων από την τεχνοτροπία του μεγάλου
δασκάλου. Η παθιασμένη εκφραστικότητα και η έμφαση
που δίνει στο γυμνό απαθανατίζονται σε  πολλά  αριστουρ-
γήματα αυτής της περιόδου, όπως το εμβληματικό «Βαλς»,
στο οποίο αποκαλύπτεται ιδιαίτερα  το ταλέντο και η πλα-
στική της δεινότητα.  Η  Κλοντέλ  μένει  τελικά γνωστή για
την αποτύπωση της στιγμής, τον εγκλωβισμό της φευγα-
λέας εντύπωσης μιας χειρονομίας ή ενός νεύματος.

Παράλληλα εξελίσσεται η ταραχώδης ερωτική
σχέση τους, που εμπλέκεται όμως  από το γεγονός της πα-
ράλληλης και σταθερής σχέσης του Ροντέν με την σύ-
ντροφό του Rose Beuret. Κάποια στιγμή βέβαια η  Κλοντέλ
συνειδητοποίησε ότι ζούσε στη σκιά του κορυφαίου γλύπτη,
με τον ανδροκρατούμενο κόσμο της τέχνης να συνεχίζει να
την αντιμετωπίζει, παρά το ταλέντο και τις εμβληματικές της
συνθέσεις, σαν τη μαθήτρια μόνο του Ροντέν. Έτσι  διακό-
πτει  τη σχέση της μαζί  του.  Ακολουθεί  τότε μια ανεξάρ-
τητη καλλιτεχνική πορεία με σημαντικά έργα και διακρίσεις.
Εκθέτει έργα της σε διάφορα Σαλόν, αλλά οι συμμετοχές
της διακόπτονται ξαφνικά το 1905, χρονιά που παρατηρεί-
ται μία έντονη απομόνωση της Κλοντέλ και ψυχολογικές της

διαταραχές, που την οδηγούν
στη συστηματική καταστροφή
πολλών έργων της  και κατηγο-
ρίες εναντίον του Ροντέν για
κλοπή δικών της ιδεών. Στα-
διακά απομονώνεται ολοένα και
περισσότερο, ενώ η οικονομική
της κατάσταση είναι πλέον πολύ
κακή. Μετά από υποκίνηση του
αδελφού της, η Κλοντέλ εισάγε-
ται σε ψυχιατρική κλινική. Τα
επόμενα χρόνια μεταφέρεται σε
διάφορα ιδρύματα και άσυλα,
ενώ δέχεται επισκέψεις μόνο από τον αδελφό της. Πεθαίνει
το  1943 μετά από τριάντα χρόνια εγκλεισμού της σε ψυ-
χιατρικές κλινικές. Δεν θα ξαναδημιουργήσει κανένα έργο.
Το μοναδικά δημιουργικό μυαλό της θα σβήσει σιγά-σιγά
μέσα στη μοναξιά και την υπαρξιακή απορία.

Ο Ντμόντ παρακολουθεί την Κλοντέλ στο άσυλο
φρενοβλαβών στην Αβινιόν, σε  μια ταινία που δεν φιλοδο-
ξεί να γίνει ευχάριστη ή συγκαταβατική  και  αντιπαρατάσ-
σει τα χριστιανικά άλλοθι του πολύ θρήσκου συγγραφέα
αδερφού της Πολ  Κλοντέλ με τη θυματοποίηση μιας βα-
σανισμένης ψυχής σε μια κοινωνία που δεν έδινε περιθώ-
ρια αυτονομίας στις γυναίκες. Η συναναστροφή της Μπινός
με πραγματικούς ασθενείς και ο ακραίος νατουραλισμός
του σκηνοθέτη έχουν εντυπωσιακά  αποτελέσματα. Διάχυτη
στην ταινία είναι η  πεποίθηση της Κλοντέλ ότι ο Ροντέν, ο
παλιός της εραστής και ανταγωνιστής της, επιθυμεί  να την
δηλητηριάσει, η οργή της για την αρνητική στάση της μητέ-
ρας της και ο θρήνος της για την αταίριαστη παρουσία της
ανάμεσα σε καταφανώς πιο άρρωστους ανθρώπους, που
δεν είχαν τις δικές της καλλιτεχνικές ανησυχίες. Αποκαλύ-
πτεται έτσι μια άνιση, διαταραγμένη προσωπικότητα, που
ενώ πάει να κερδίσει τον θεατή με την αδικία που της έχει
συμβεί, γρήγορα τον απομακρύνει με την αδιαπέραστη
αγωνία της. Παράλειψη του σκηνοθέτη η παρουσίαση στην
ταινία κάποιων έργων της Κλοντέλ, γιατί η προσωπικότητα
ενός καλλιτέχνη δεν  μπορεί να παρουσιαστεί ανεξάρτητη
από το έργο του. Η ερμηνεία της  Μπινός, που είναι  βρα-
βευμένη με  Όσκαρ, Σφαίρα και βραβεία
από τα τρία μεγάλα φεστιβάλ, είναι εξαιρε-
τική, παρά το ότι δεν τιμήθηκε με το βρα-
βείο από το  Φεστιβάλ του Βερολίνου...

H Ζυλιέτ Μπίνος υποδύεται την
Καμίλ Κλοντέλ…
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O Κατάσκοπος που γύρισε από το τρίο

Austin Powers: International Man Of Mystery

5η
Spectre

Οι ταινίες με θέμα τους τον γνω-
στό ήρωα του IanFleming

JamesBond ανέκαθεν γοήτευαν τους
σινεφίλ. Προσωπικά δεν έχω διαβά-
σει πολλά επικριτικά σχόλια για τις 24
μέχρι σήμερα ταινίες που έχουν κυ-
κλοφορήσει, με εξαίρεση ίσως μία ται-
νία στην οποία τον βασικό ρόλο
κατείχε για μία και τελευταία φορά ο
George Lazenby στην ταινία του
1969 On Her Majesty’s Secret Serv-

ice, την οποία προσωπικά βρίσκω πολύ καλή, όπως και
την ερμηνεία του βασικού ρόλου.

Η 24η ταινία με τίτλο SPECTRE θα έλεγα ότι ισο-
πεδώνει όλες τις προηγούμενες. Δεν είναι απλά ο απί-
στευτος Daniel Craig που ίσως είναι ο καλύτερος όλων,
δεν είναι η καταιγιστική δράση, είναι κυρίως το σενάριο.
Το σενάριο που αποκαλύπτει στον θεατή κάποιες πτυχές
από την προσωπική ζωή του James Bond οι οποίες δια-
τηρούνταν μυστικές στις προηγούμενες ταινίες. Σε αυτή
την ταινία θα δούμε αναφορές στους χαρακτήρες των
κακών των ιστοριών των προηγούμενων ταινιών στις
οποίες πρωταγωνίστησε ο Craig και πώς όλοι αυτοί «δέ-
νουν» μεταξύ τους, κάτω από έναν σούπερ εγκέφαλο που
σκοπό έχει να εξαφανίσει τον Bond για κάποιους προσω-
πικούς λόγους.

Η ταινία μας ταξιδεύει αρχικά στο Mexico City,μετά
στη Ρώμη, όπου συναντούμε την εκρηκτική Μόνικα Μπε-
λούτσι που η ομορφιά και ο ερωτισμός της αντέχουν στο

χρόνο και ακολούθως στην εξωτική Ταγγέρη και μετά Λον-
δίνο. Φωτογραφία εξαιρετική, το τραγούδι των τίτλων μού
άρεσε πολύ, η ερμηνεία του Craig στα γνωστά αναμενό-
μενα καλά επίπεδα και ίσως θα περίμενα μια καλύτερη
επιλογή στον ηθοποιό που ενσαρκώνει τον κακό της ιστο-
ρίας, αντί του Christoph Waltz. Το «κορίτσι» του Bond, η
απίστευτα ερωτική Lea
Seydoux είναι απλά από
άλλον πλανήτη.

Η διάρκεια της ται-
νίας είναι οριακά μεγάλη
ώστε να γίνει κουραστική
για την κύστη μας, αλλά
αφήνοντας την κινηματο-
γραφική αίθουσα δεν πολυνοιάζεσαι για αυτό. Ένα μει-
δίαμα είναι χαραγμένο στα χείλη σου και είσαι σίγουρος
πια ότι το αντίτιμο του εισιτηρίου έπιασε τόπο.

Αγαπητοί φίλοι αναγνώστες, μην κατεβάζετε πα-
ράνομα ταινίες και σειρές. Δεν είναι μόνο η παραβίαση της
σχετικής νομοθεσίας. Είναι ο κίνδυνος να πάψουν να πα-
ράγονται τέτοια κινηματογραφικά διαμάντια δράσης, να
μείνουν άνεργοι τόσοι και τόσοι άνθρωποι, όχι μόνο στις
χώρες παραγωγής των ταινιών, αλλά και
στις χώρες διανομής τους όπως η δική μας.

Σίγουρα πάντως η απόλαυση μιας
θέασης ταινίας σε κινηματογράφο είναι
ασύγκριτα μεγαλύτερη από αυτή σε μια τη-
λεόραση ή χειρότερα ακόμα σε ένα άψυχο
monitor υπολογιστή.

Πολιτισμός σημαίνει …ΦΩΣ

«Ηθοποιός σημαίνει φως» τραγουδούσε κάποτε ο
Χορν, όμως και πολιτισμός σημαίνει φως, σημαίνει

πανδαισία. Ο πολιτισμός, αν και είναι άυλη έννοια, εν τού-
τοις στοιχειοθετείται ως πολυπαραγοντική συνιστώσα εν-
νοιών και αξιών. Ο πολιτισμός, για να το συνδέσουμε και
με τον τίτλο του άρθρου, είναι σαν το άπλετο φως που πέ-
φτει σε ένα ζοφερό υπόγειο και αμέσως το ζεσταίνει, διώ-
χνοντας τη μούχλα και την υγρασία. Ο πολιτισμός είναι ο
ζωοδότης ήλιος που γεμίζει τις ψυχές μας θαλπωρή, ζε-
στασιά και… ως γνωστόν όπου πίπτει φως φεύγει το κακό.
Ο πολιτισμός μάς κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είναι
γνώση, είναι καλλιέργεια, είναι παιδεία. 
Όμως πολιτισμός δεν είναι μόνο η ενασχόληση και η μέ-
θεξη με τα του πολιτισμού, στην στενή της έννοια. Ο πο-
λιτισμός έχει να κάνει και με την καθημερινότητα μας,

απαντάται σε κάθε έκφανση του κοινωνικού γίγνεσθαι και
χαρακτηρίζει κάθε άνθρωπο. Πολιτισμός σημαίνει ότι δεν
πετώ σκουπίδια όπου βρεθώ, δεν παρκάρω πάνω σε ρά-
μπες αναπήρων, δεν τοποθετώ τραπεζοκαθίσματα πάνω
σε οδηγούς τυφλών. Πολιτισμός σημαίνει, πάνω απ’ όλα
σεβασμός προς το περιβάλλον και τον συνάνθρωπό μας.
Διότι ο πολιτισμένος άνθρωπος είναι πεπαιδευμένος άν-
θρωπος.
Αυτή είναι μια παράμετρος που δεν έχει τύχει της δέου-
σας προσοχής από τους ανθρώπους του
οργανισμού διεκδίκησης «Λάρισα-Πολιτι-
στική πρωτεύουσα 2021».



Σκέψεις
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Ένας προφήτης, μα τι προφήτης

Life of Brian
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«Οράματα σε τιμή ευκαιρίας»

Ανέκαθεν οι άνθρωποι αναζητούσαν τους οραματιστές,
στους οποίους θα απέθεταν τις ελπίδες τους για να βελ-

τιωθεί το παρόν τους. Εξάλλου ένα πολλά υποσχόμενο
όραμα αποτελεί τη δυναμογόνο ενέργεια, το εφαλτήριο για
την προσέγγιση της ανατροπής, το κύμα της αλλαγής. Μα
είναι γεγονός πως η ανθρωπότητα συνεχώς πλήττεται από
επίδοξους «οραματιστές», από ηγέτες που εμφανίζονται ως
σωτήρες των λαών, στην πραγματικότητα ως άλλοι δημα-
γωγοί και λαοπλάνοι εγκλωβίζουν τις ελπίδες των ανθρώ-
πων σε συνθήματα, τα οποία παρουσιάζονται ως οράματα.

Τότε είναι που ο πολιτικός ακολουθεί την πεπατη-
μένη οδό χρησιμοποιώντας την ίδια φρασεολογία, προσαρ-
μοσμένη βέβαια στις επιταγές τις επικαιρότητας, που με
επιτυχία σπιλώνει την πολιτική των αντίπαλων κομμάτων,
γοητεύει, παρασύρει και μετατρέπει τους πολίτες – στόχους
σε πιθανούς μελλοντικούς ψηφοφόρους. Το κυριότερο,
όμως είναι ότι δίχως φειδώ και δίχως συστολή μοιράζονται
υποσχέσεις, τις οποίες ο λαός αντιλαμβάνεται ως σανίδα
σωτηρίας, που πρόκειται να άρουν την απογοήτευση και το
αίσθημα δυσφορίας μέσα στην κοινωνία και να τα αντικατα-
στήσουν με την βελτίωση της ποιότητας της ζωής του.

Μα στην ουσία, οι υποσχέσεις αυτές δεν είναι παρά
εύθραυστες δεσμεύσεις που απαρέγκλιτα αποσκοπούν στο
να διασφαλίσουν την εξουσία στον εκφραστή τους. Το πο-
λυφορεμένο όραμα, λοιπόν, για ένα «καλύτερο μέλλον», γί-
νεται έρμαιο στην ευτέλεια της μικροπολιτικής και όλες οι
προσπάθειες, όλα τα ξύλινα λόγια, περιστρέφονται γύρω
από την ανάδηξη κάποιων προσώπων, από την εξασφά-
λιση των προνομίων που απλόχερα προσφέρει η κατοχή
ισχύος. Τελικά, η δημοκρατία κλυδωνίζεται στην δίνη οικο-

νομικοπολιτικών συμφερόντων και σκοπιμοτήτων, και ανα-
πόφευκτη κατάληξη γίνεται η εκπορνευσή της.

Το παράδοξο όλων είναι ότι εκείνοι που αρχικά αυ-
τοπαρουσιάστηκαν ως «εκπρόσωποι της κοινής γνώμης»,
που γέμισαν τους πολίτες με έντονες προσδοκίες και ελπι-
δοφόρα οράματα, συγχρόνως ήταν και οι ίδιοι που προχώ-
ρησαν στην βίαιη επιταξή τους. Μ’ αυτόν τον τρόπο, η ίδια
η κυβέρνηση ασκεί τρομοκρατία σε βάρος του λαού της, πα-
γιδευοντάς τον στον λαβύρινθο του ψεύδους, η νέα γενιά ευ-
νουχίζεται, καθώς προπορεύεται σε ένα μέλλον δυσοίωνο
και οι πολίτες μετατρέπονται σε ετεροκατευθυνόμενα όντα,
επιρρεπή σε κενολογίες, δονκιχωτισμούς και υποσχέσεις
χτισμένες σε σαθρά θεμέλια από τους υποψηφίους που επι-
θυμούν να διορθώσουν τα λάθη των προηγούμενων ηγε-
τών.

Μα αυτό που έχουν ανάγκη όλοι οι λαοί, εκείνο που
αποτελεί το εφόδιο για την αυτοπροστασία του, είναι το να
έχουν παρωπίδες στα «θα» της κάθε κυβέρνησης και στην
κινδυνολογία της κάθε αντιπολίτευσης. Δεν χρειάζονται ονει-
ροπόλους και θεατρίνους που τους παρουσιάζουν οράματα
σε τιμή ευκαιρία και κραυγαλέες ιδέες. Χρειάζονται ανθρώ-
πους οξυδερκείς με προγράμματα συγκροτημένα, εκσυγ-
χρονιστικά και κυρίως εφικτά. Αυτοί οι άνθρωποί, οι
γενεσιουργές δυνάμεις φυσικά και δεν προκύπτουν ξαφνικά,
αλλά βρίσκονται μέσα στους ίδιους τους
λαούς σε καταστολή. Αυτό που απομένει,
λοιπόν, είναι να απαρνηθούν τα δεσμά της
αδράνειας και να αποτελέσουν το παρόν
και το μέλλον κάθε τόπου. 

Ταινίες με θέμα την μετανάστευση, εσωτερική ή εξωτερική
«Ελληνικός Κινηματογράφος»

• Κοράκια (Το παράπονο του νεκροταφείου): Τάκης Σπετσιώτης, 1991.
• Βερύκοκκα στο καλάθι: Τάκης Τουλιάτος, 1992.
• Απ’ το χιόνι: Σωτήρης Γκορίτσας, 1993.
• Η σφαγή του κόκορα: Ανδρέας Πάντζης,  1995.
• Μιρουπάφσιμ: Χρήστος Βούπουρας- Γιώργος Κόρρας, 1997.
• Βαλκανιζατέρ: Σωτήρης Γκορίτσας, 1997.
• Σινασός-Τοπογραφία της μνήμης: Τίμων Κουλμάσης & Ηρώ Σιαφλιάκη, 1997. 
• Από την άκρη της πόλης: Κωνσταντίνος Γιάνναρης, 1998.
• Το καναρινί ποδήλατο: Δημήτρης Σταύρακας, 1999. 
• Κλειστοί δρόμοι:  Σταύρος Ιωάννου, 2000.
• Ο 7ος ήλιος του έρωτα:  Βαγγέλης Σερντάρης, 2001.                                                                           1/3
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η

Αλεξίσφαιροι ντετέκτιβ

Rush Hour

7η
«Οι Ιππείς της Πύλου»

Το πρώτο πράγμα που μου
κίνησε το ενδιαφέρον,

ήτανε το εξαιρετικό cast. Κα-
λογερόπουλος πρωταγωνι-
στής, συνθέτης,
σεναριογράφος και σκηνοθέ-
της. Αδυναμία μου από την
εποχή του «κάμπινγκ» της
ΕΡΤ. Και δίπλα του μια σειρά

πολύ καλών ηθοποιών. Λογοθέτης, Καμπερίδης, Κιμούλης,
Σπυριδάκης, Μπάρμπα, Καλογρίδη κ.α.

Η ταινία ξεκίνησε να γυρίζεται το 2007, στα χρόνια
της ευημερίας, όταν όμως βγήκε στις αίθουσες το 2011,
ήτανε τόσο επίκαιρη, σαν να είχε μόλις γράψει το σενάριο
ο «Μάιμος». Στην πρώτη του σκηνοθετική προσπάθεια ο
ταλαντούχος ηθοποιός, μέσα από μια αλληγορική κωμω-
δία, περιγράφει τον Νεοέλληνα που δεν την παλεύει άλλο,
που έκανε κι αυτός τα δικά του για να φτάσουμε ως εδώ..
Με ατάκες φαρμακερές, που αν μη τι άλλο προβληματίζουν,
ειδικά αν σκεφτεί κανείς πως το σενάριο υπήρχε στο μυαλό
του την εποχή που ο ουρανός ήτανε ανέφελος, πριν ξε-
σπάσει η μπόρα της κρίσης. Πράγμα που δείχνει ότι ανέ-
καθεν, κάποιοι προβληματίζονταν με τη λάθος περπατησιά
μας και στηλιτεύανε καθένας με τον τρόπο του και από το
μετερίζι του, το modusvivendi του νεοέλληνα, με το οποίο
ασχολήθηκα πολλάκις και σε βαθμό (ευτυχώς) ενοχλητικό..

Ένας αποτυχημένος, μεσήλικας ηθοποιός, ρίχνει
πέντε φάσκελα στην Αθήνα και φεύγει για ένα μεσσηνιακό
εγκαταλελειμμένο κάστρο και γνωρίζει μια σειρά από απί-

θανους τύπους. Ο Τηλέμαχος λοιπόν, για να γλυτώσει από
χρέη, τράπεζες κλπ, φεύγει άρον άρον για το άγνωστο, με
σκουπιδιάρα και χωρίς ελπίδα. Έτσι ανέστιος, απελπισμέ-
νος, απογοητευμένος, φτάνει με τη βοήθεια φίλων στο κά-
στρο όπου θα γνωρίσει μια άλλη πραγματικότητα, θα μπει
σε ένα σύμπαν παράλληλο με αυτό που ήξερε τόσα χρόνια
στην πρωτεύουσα…

Βλέποντας την ται-
νία, πέρναγαν από μπροστά
μου εμβληματικές, χαρακτη-
ριστικές μορφές από όλη τη
διαδρομή του Έλληνα μέσα
στην ιστορία. Αριστοφάνης,
Αισχύλος, Κων/νος Παλαιο-
λόγος,  Καραισκάκης, Μακρυγιάννης, Καραγκιόζης,
Βαμβακάρης, Τσαρούχης, Ρίτσος. Σαν σε αφήγηση, έβλεπα
μπροστά μου την αρχαία αγορά, την Επίδαυρο, την Πόλη,
τα ανεμοδαρμένα τείχη της Μονεμβασιάς, τα υπόγεια ρε-
μπετάδικα, τους τεκέδες με τους αργιλέδες, τον Εμφύλιο,
τα σκυλάδικα, την Αθήνα των Ολυμπιακών του 2004…. Σαν
να είχα πιεί κι εγώ απ τα τσιγάρα που κέρναγε ο Σπυριδά-
κης τον Καλογερόπουλο καθ’ οδόν για την Πύλο!!! Δεν ξέρω
αν ήτανε πρόθεση του σκηνοθέτη, αλλά ένα υπέροχο διδα-
κτικό ταξίδι στον ελληνικό χωροχρόνο στο
χαρίζει και με το παραπάνω. Είναι από τις
ταινίες που ή θα λατρέψεις ή θα μισήσεις..
Σίγουρα θα σου δώσει αφορμή για συζή-
τηση και προβληματισμό.. Αυτό από μόνο
του συνιστά επιτυχία.

Ταινίες με θέμα την μετανάστευση, εσωτερική ή εξωτερική
«Ελληνικός Κινηματογράφος»

• Αλέξανδρος και Αϊσέ: Δημήτρης Κολλάτος, 2001.
• Και το τρένο πάει στον ουρανό:  Γιάννης Ιωάννου, 2001.
• Οι απ’ εκεί: Μαρία Μαυρικίου, 2001. 
• Το σχολείο: Μαριάννα Οικονόμου, 2001.
• Lilly’s story: Ροβήρος Μανθούλης, 2002. 
• Το τραγούδι της ζωής: Τώνης Λυκουρέσης, 2002. 
• Ο δρόμος προς τη δύση: Κυριάκος Κατζουράκης, 2003. 
• Χορεύοντας με το Raidel-El Vecino Cubano: Αλέξης Τσάφας, 2002
• Πολίτικη Κουζίνα: Τάσος Μπουλμέτης, 2003. 
• Νύφες: Παντελής Βούλγαρης, 2004.
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8η

To Αδελφάτο των Ιπποτών 
της Ελεεινής Τραπέζης

Monty Python And The Holy Grail

"Ξεχασμένη" ανάμνηση

Λένε πως για να γράψει κανείς ένα έργο  αριστουργηματικό,
πρέπει να είναι ένα βήμα πριν την τρέλα ή το θάνατο. Κάτι τέ-

τοιο επιβεβαιώθηκε, τις περασμένες δεκαετίες, καθώς, συγγρα-
φείς και ποιητες, παγκόσμια αναγνωρισμένοι, τερμάτισαν τη ζωή
τους, αποκλείοντάς μας από μια κληρονομιά μεγαλύτερη, από
την υπάρχουσα.

Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ, κάτοχος Πούλιτζερ, συγγραφέας
των γνωστών "Αποχαιρετισμός στα  όπλα" και "Ο γέρος και η
θάλασσα", μετά από προσωπικές και οικογενειακές δυσκολίες,
αλκοολικός πια, αυτοκτονεί, με το κυνηγετικό του όπλο, λίγες
ημέρες μετά την έξοδό του από κλινική απεξάρτησης.

Η Σύλβια Πλαθ, ικανή αρθρογράφος, ταραγμένη, όμως,
ποιήτρια, μετά από μια θυελλώδη σχέση, που οδήγησε σε έναν
ανεπιτυχή γάμο και την απόκτηση δύο παιδιών, πεθαίνει, ει-
σπνέοντας φυσικό αέριο, από το φούρνο του σπιτιού της, αφού,
προηγουμένως, έχει ετοιμάσει το φαγητό κα το γάλα των παι-
διών της.

Ο Τένεσι  Ουίλιαμς, Αμερικανος θεατρικός  συγγρα-
φέας, γνωστός για τα έργα του " Λεωφορείον ο πόθος" και " Λυσ-
σασμένη γάτα", βραβευμένος με Πούλιτζερ, καταθλιπτικός,
κυριευμένος από το φόβο, πως θα οδηγηθεί στην παράνοια,
όπως η αδερφή του, δεν καταφέρνει να ξεφύγει από τους δαίμο-
νές του και καταλήγει νεκρός, σε δωμάτιο ξενοδοχείου, έχοντας

σφηνωμενο, στο λαιμό του, έναν φελλό.
Η Βιρτζίνια Γουλφ, κακοποιημενη, σε παιδική ηλικία,

από τα ετεροθαλή αδέρφια της, καταφέρνει να θεωρηθεί ένας
επιφανής άνθρωπος της διανόησης. Γράφει την "Κύρια Νταλο-
γουει", τον " Φάρο" κ.α. Βαθιά μελαγχολική, με νευρικούς κλονι-
σμούς, στο ιστορικό της, έχοντας χάσει πολλά οικεία της
πρόσωπα και φοβούμενη τον κίνδυνο, που διέτρεχε ο Εβραίος
σύζυγος της, από τους Ναζί, την περίοδο του Β παγκοσμίου πο-
λέμου, αυτοκτονεί, γεμίζοντας τις τσέπες της με πέτρες και πέ-
φτοντας, στη συνέχεια, σε ποτάμι.

Η λίστα είναι μεγάλη και ο νους του ανθρώπου που τη
διαβάζει, αδυνατεί να καταλάβει τους λόγους, που οδηγούν κά-
ποιον στην πρόκληση τού θανάτου του, την απελπισία, την από-
γνωση, τη μοναξιά, την παραφροσυνη που νιώθει. Όσο
άρρωστο κι αν είναι ένα μυαλό, όσο βαριά κι αν είναι μια συνεί-
δηση, όσο κοντινή κι αν είναι μια "ξεχασμένη" ανάμνηση, τίποτα
δεν μπορει να εξισώσει τη ζωή με το θάνατο. Πάντα υπάρχουν
διέξοδοι και οφείλουμε, στον εαυτό μας και
στους άλλους, να μην τις παραβλέπουμε. Ίσως,
χρειάζεται θάρρος, για να παραιτηθεί κανείς
από τη ζωή, τερματίζοντάς τη, όμως, "μερικές
φορές, ακόμα και το να ζεις, είναι μια πράξη
θαρραλέα", σύμφωνα με τον λατίνο Σενέκα.

Κ.Θεοτόκης «Οι Σκλάβοι στα δεσμά τους»
(Πόσοι σκλάβοι υπάρχουν τελικά;…)

Ηταινία  «Οι  σκλάβοι  στα  δεσμά  τους»  (2008)  σε  σκηνο-
θεσία του  Τώνη Λυκουρέση κέρδισε 10 βραβεία στο Φεστι-

βάλ  Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης του  2008 και  απέσπασε
καλές  κριτικές.  Βεβαία  στις  κινηματογραφικές αίθουσες  έμεινε
για  πολύ  μικρό  χρονικό  διάστημα  και  έτσι  στο  ευρύ  κοινό
παρέμεινε  άγνωστη.  Πολλές  αξιόλογες ελληνικές  ταινίες  δυ-
στυχώς  «πνίγονται»,  επειδή  δεν  γίνονται  εμπορικές  επιτυχίες
με  μεγάλο  αριθμό  εισιτηρίων!

Η  ταινία  εμπνεύστηκε  από  το  τελευταίο  μυθιστό-
ρημα  του  Κωνσταντίνου  Θεοτόκη  που  κυκλοφόρησε το  1922.
Ο Θεοτόκης  (1872  -  1923)  καταγόμενος  από  αριστοκρατική
οικογένεια  της  Κέρκυρας,  μεγάλωσε  στο  κοσμοπολίτικο πε-
ριβάλλον  του  νησιού  του,  απέκτησε  σημαντική  μόρφωση
(σπούδασε  στο  Παρίσι  φιλολογία,  φιλοσοφία  και μαθηματικά
και  μιλούσε  αγγλικά,  γαλλικά,  ιταλικά,  λατινικά  και  σανσκρι-
τικά!!)  και  ταξίδεψε  πολύ.  Στη  Γερμανία θα  υιοθετήσει  σο-
σιαλιστικές  ιδέες  και  τα  έργα  του  θα  αποκτήσουν κοινωνικούς
προβληματισμούς.

Στους  Σκλάβους  η  δράση  έχει  τοποθετηθεί  στην
Κέρκυρα  σε  μια  εποχή  (αρχές  του  εικοστού  αιώνα) ανακα-
τατάξεων  στην  κοινωνική  ζωή :  η  παλιά  αριστοκρατική  τάξη
προσπαθεί  να  διατηρήσει  ένα  σχήμα  ζωής ξεπερασμένο  πια
και  αδικαίωτο,  η  αστική  τάξη  είναι   και  αυτή  ξεπερασμένη,
ενώ  αριβίστες  από  τη  λαϊκή  τάξη εκβιάζουν  με  το  χρήμα
τους  για  να  «ανέβουν»  κοινωνικά  -  όλοι  σκλάβοι  στα  δεσμά
της  μοίρας  τους  και  της ανάγκης  που  την  κυβερνά  το  χρήμα.

Συγκεκριμένα  η  αρχοντική  οικογένεια  των  Οφιομά-
χων  αναγκάζεται  να παντρέψει  την  κόρη  τους  Ευλαλία  με  το
γιατρό  και  υποψήφιο  βουλευτή Αριστείδη  Στεριώτη.  Η  νεαρή
Ευλαλία  ωστόσο  είναι  ερωτευμένη  με  τον διανοούμενο Άλκη
Σωζόμενο.  Στόχος  των  Οφιομάχων  είναι  με  το  γάμο  να ξε-
φύγουν  από  το  οικονομικό  αδιέξοδο  στο  οποίο έχουν  πε-
ριέλθει.  Οι  προσδοκίες  τους  όμως  δεν  επαληθεύονται.
Τραγική  φιγούρα  είναι  ο  Άλκης,  ο  νέος  ιδεολόγος με  τις  αν-
θρωπιστικές  και  σοσιαλιστικές  ιδέες,  που  είναι  όμως  ανί-
σχυρος  και  τελικά  νικημένος.

Η  ταινία  γυρίστηκε  στην  Αθήνα και  στην  Κέρκυρα,
τον  φυσικό  τόπο  του μυθιστορήματος.  Επιβλητική  είναι  η  πα-
ρουσία  του  Γιάννη  Φέρτη  στο  ρόλο  του  κόντε  Οφιομάχου.

Παρακολουθώντας  την  ταινία  οι  παραλληλισμοί  γί-
νονται  αυτόματα :  ο  άνθρωπος  που  δεν  μπορεί  να  ξεφύγει
ποτέ  από  τη  μοίρα  του,  που  δεν  είναι  ελεύθερος  γιατί  οι
βιοποριστικές  του  ανάγκες  είναι  συνθλιπτικές  και  οι  κοινω-
νικές  συμβάσεις  δεν  του  επιτρέπουν  κάτι  διαφορετικό.
Μήπως  όλοι  μας  τελικά  είμαστε  σκλάβοι  στα  δεσμά  μας;;
Και  ζούμε  μόνο  για  να  πληρώνουμε  -  ειδικά
στη  σύγχρονη  εποχή  της  οικονομικής  κρίσης
-  με  ελαχιστότατες  «οάσεις»  χαράς  και  ευ-
τυχίας;;   Η  μόνη  μας  ελπίδα  ίσως  είναι  το
ελεύθερο  πνεύμα…  Και  η  Τέχνη…
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Τελευταία έξοδος Ρίτα Χέιγορθ

The Shawshank Redemption

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

Η Λάρισα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα;;;;;;;;

Όταν το άκουσα πρώτη φορά αγαπητό μου ημερολόγιο,
το θεώρησα αστείο και μάλιστα πετυχημένο κι έξυ-

πνο.. με τον καιρό όμως κατάλαβα ότι αυτοί που το σκέ-
φτηκαν, το εννοούσαν!!! Αίφνης, οργή, αγανάκτηση, θυμός
κι άλλα τέτοια με κατέλαβαν, καθώς θεωρώ πως για να
σκεφτείς κάτι τέτοιο, πρέπει να ‘σαι τουλάχιστον θρασύς
για να μην πω κάτι βαρύτερο χρονιάρες μέρες.. Θα δικαι-
ολογούσα τους ιθύνοντες νόες της ιδέας, μόνο αν αποδε-
δειγμένα μας ψεκάζουν…

Γιατί οργίζομαι θα με ρωτήσεις. Δεν είναι σπουδαίο
η πόλη σου να αναδειχθεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευ-
ρώπης, όπου ανήκει και η χώρα μας, κοιτίδα του δυτικού
πολιτισμού; Οργίζομαι για μια σειρά από λόγους. Θα σου
θυμίσω κατ’ αρχήν πόσο αγαπώ αυτή την πόλη. Μια πόλη
που οι παιδικοί μου φίλοι εγκατέλειψαν κι έμεινα ως Ντ Αρ-
τανιάν να την προσέχω, απόντων των τριών σωματοφυ-
λάκων (οι παιδικοί φίλοι που σου έλεγα). Μια πόλη που κι
εγώ είχα την ευκαιρία να εγκαταλείψω μετά τις σπουδές,
έκλεισα όμως τα αυτιά μου στις επαγγελματικές-και όχι
μόνο-σειρήνες, για να γυρίσω «στο χωριό μου». Κι αν χρει-
αστεί να την εγκαταλείψω ποτέ, παραποιώντας τον στίχο,
«αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται εδώ πέρα, η άλλη μισή
στη Λάρισα θα βρίσκεται… Επειδή λοιπόν την αγαπώ, γι’
αυτό οργίζομαι.

Θα προτιμούσα την Λάρισα, πόλη ανθρώπινη,
πρωτεύουσα ανθρωπισμού κι όχι δήθεν πολιτισμού. Κα-
μάρι για εμάς, παράδειγμα για τους άλλους. Επειδή εδώ
ζεις κι εσύ, απλά θα σου θυμίσω την καθημερινότητα κι αν
αυτά που ζούμε όλοι εδώ, μπορούν να μας ανακηρύξουν
πολιτιστική πρωτεύουσα…

Η Λάρισα λοιπόν, με τον Πηνειό σήμα κατατεθέν.
Με το λιμάνι του… Με τις γιορτές Πηνειού για να εντάξουμε
το ποτάμι στη ζωή μας, να το μάθουν και οι άλλοι… Η Λά-
ρισα με το αρχαίο θέατρο.. που τόσο διαφημίζουμε, αλλά
όποιος ξένος το επισκεφθεί, απογοητεύεται. Γιατί; Για πολ-
λούς λόγους. Αφενός, γιατί τα μάρμαρά του προσφέρονται
ωραιότατα για καθίσματα παρακείμενων καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος με την ανοχή της δημοτικής
αρχής χρόνια τώρα. Γιατί η αισθητική του περιβάλλοντος
χώρου το πνίγει, δεν το αφήνει να αναδειχθεί. Μοιάζει πα-

ράταιρο ανάμεσα σε κτήρια
ερειπωμένα, μισογκρεμισμένα,
άσχημα, εγκαταλελειμμένα για
διάφορους λόγους. Ακουμπι-
σμένο στους πρόποδες του
λόφου που φιλοξενεί ταβέρνες,
μπαρ, κλπ, μοιάζει ανήμπορο
να μας μεταδώσει λίγη από την
ιερότητα του χώρου, τη μυστα-
γωγία, τη μαγεία που ενώνει το
χθες με το σήμερα, το δέος
που θα ‘πρεπε να νιώθουμε αντικρίζοντας το.

Η Λάρισα, με το παζάρι, μέρος του πολιτιστικού γί-
γνεσθαι, της κουλτούρας μας. Η καφεδούπολη, οι πλατείες
και οι πεζόδρομοι της οποίας αποτελούν υπαίθριους χώ-
ρους στάθμευσης για την τζιπάρα του κάθε νεόπλουτου
φελού και χώρους ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, λες και
είναι αυλή και τσιφλίκι του καθενός. Με τις μονίμως μπλο-
καρισμένες ράμπες αναπήρων, την άναρχη δόμηση, με τα
κακοσυντηρημένα πεζοδρόμια και τους υποτιθέμενους πο-
δηλατόδρομους, που αν τους δείξεις στο εξωτερικό, θα
σκάσουν απ’ τα γέλια. Προσπάθησα πολύ να σκεφτώ λό-
γους να πείσουμε ότι δικαιούμαστε να φέρουμε τον τίτλο
της πολιτιστικής πρωτεύουσας… Σοβαρός και πειστικός
ούτε ένας, έχοντας επισκεφθεί πόλεις Ευρωπαικές και κά-
νοντας τις αναπόφευκτες συγκρίσεις.. Γι’ αυτό σου μίλησα
για θράσος στην αρχή και για κακόγουστο αστείο..

Όλα αυτά (και πολλά άλλα) τα συντηρούμε εμείς
οι ίδιοι. Τα ανεχόμαστε με τη συμπεριφορά μας. Δεν περι-
μένω συνεπώς να γίνουμε άξιοι για τον τίτλο αυτό, ούτε ελ-
πίζω να γίνει η πόλη που αγαπώ όπως σου προείπα, πόλη
ανθρώπινη, καμάρι και παράδειγμα. Όσο δεχόμαστε αυτή
την εικόνα και κάνουμε ο,τι μπορούμε για να μην αλλάξει με
την γαιδουρινή συμπεριφορά ο καθένας μας, ελπίδα δεν
έχω.. Την αγαπάω όμως με τα στραβά της. Έτσι είναι οι
μεγάλες αγάπες, πέρα από τη λογική. Αγαπάς για τους δι-
κούς σου, ανεξήγητους στα μάτια των πολλών λόγους. Και
επειδή ακριβώς αγαπάς, δικαιούσαι να σε παίρνει το πα-
ράπονο καμιά φορά και να «τα χώνεις»..
Καληνύχτα κι όνειρα ανθρώπινα, γλυκά…
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Ο Κινέζος θα σφυρίξει τρεις φορές

Shanghai noon

10η
Αναζητώντας το πνεύμα των Χριστουγέννων…

Από μικρό παιδί , όσο θυμάμαι τον εαυτό μου , η αγα-
πημένη μου γιορτή ήταν τα Χριστούγεννα.     Τα Χρι-

στούγεννα , όπως τα ένιωθα και τα πίστευα σαν παιδί.
Για μένα Χριστούγεννα ήταν τα κλειστά σχολεία

(γιούπι!!!!), οι ατέλειωτες ιστορίες της γιαγιάς για τον Αη –
Νικόλα ( και όχι Αη Βασίλη) που ερχόταν φορτωμένος με
χιόνι   και δώρα για όλα τα  ( καλά!!!)  παιδιά, τα κάλαντα
στην γειτονιά   και φυσικά η μυρωδιά της κανέλλας και
πολύ πολύ… άχνη!!!

Και επειδή το κρύο και το χιόνι μας κρατούσε
κλεισμένους μέσα , άλλαζα χιλιάδες φορές θέση τα στολί-
δια στο χριστουγεννιάτικο δέντρο … για να μην μείνει κα-
νένα παραπονεμένο(!!!), έκλεινα τα φώτα για να βλέπω τα
φωτάκια του δέντρου στο σαλόνι και …ονειρευόμουν!!!

Κάπου εκεί στην παιδική μου ηλικία , είδα για
πρώτη  φορά  , ναι σε παιδικό , καλά  διαβάσατε, με τον
Μίκυ και τον Ντόναλντ, την ιστορία του Charles Dickens :

A Christmas Carol,  .   Λίγες μέρες
μετά , μέσα στα πρωτοχρονιάτικα
δώρα που είχε με το όνομά μου  κάτω
από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ,
υπήρχε και  το βιβλίο « Η Χριστου-
γεννιάτικη Ιστορία » του Κάρολου Ντί-
κενς.

Και κάπου εκεί , στην παιδική
απλότητα , έμαθα το  νόημα των Χρι-
στουγέννων  που είναι και το πιο ση-

μαντικό μάθημα  της ζωής  μου: την έννοια της προσφο-
ράς , την έννοια του «δίνω».

Την ανιδιοτελή έννοια της αγάπης , την έμπρακτη
έγνοια του ενός για τον άλλο, το συναίσθημα του “δίνω”
χωρίς να περιμένω αντάλλαγμα.Το θαύμα των Χριστου-
γέννων που έγκειται όχι στα πλούσια τραπέζια  και στα
στολίδια βουτηγμένα στην ασημόσκονη, αλλά στην
αγάπη.

Η τσιγκουνιά του Σκρουτζ δεν έγκειται μόνο  στο
πάθος απόκτησης και διαφύλαξης των χρημάτων του,
αλλά επεκτείνεται και σε όλη την ύπαρξη του. Ο Σκρουτζ
έχει τσιγκουνιά συναισθημάτων, τσιγκουνιά αγάπης για
τον συνάνθρωπο, γεγονός το οποίο τον κάνει αντικοινω-
νικό .

Δεν έχει σημασία εάν ο άνθρωπος έχει χρήματα ή
όχι . Ένας άνθρωπος μπορεί να μην είναι πλούσιος σε
χρήματα ,αλλά να είναι πλούσιος και δοτικός σε αγάπη για
τους άλλους .   Να δίνει και τον εαυτό του για τους άλλους
και να “επενδύει”στην αγάπη.

Αυτά τα Χριστούγεννα λοιπόν , ας  «επενδύ-
σουμε» στην αγάπη, η οποία μοιράζεται και πολλαπλα-
σιάζεται. Σίγουρα  τα γιορτινά στολίδια, τα ακριβά
εδέσματα θα σβήσουν μέσα στην λήθη του
χρόνου, αλλά η αγάπη που ο άνθρωπος
έχει μοιραστεί και έχει δώσει στον συνάν-
θρωπό του θα συνεχίζει να ζει για
πάντα….

Ταινίες με θέμα την μετανάστευση, εσωτερική ή εξωτερική
«Ξένος Κινηματογράφος»

• Ο Χασάν στην ξενιτιά (Lyckliga VI): Τουντζέλ Κουρτίζ (1979, Σουηδία).  
• Ο αραμπάς (The bus): Μπέι Οκάν (1976, Ελβετία, Σουηδία).
• Ο φόβος τρώει τα σωθικά (Angst Essen Seele Auf): Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ (1974, Γερμανία). 
• Γερμανοί αστυνομικοί (Deutsche Polizisten): Aysum Bademsoy (1999, Γερμανία).
• Άνθρωποι από μακριά (D’une brousse a l’autre):  Jacpues Kebadion (1997, Γαλλία).
• Arrivedetci Millwall: Τσαρλς Μακ Ντάουγκαλ (1989, Βρετανία).
• Μαθήματα αμερικανικής ιστορίας (American History X): Tony Kaye (ΗΠΑ).
• Παιχνίδι ελιγμών: Αμπνελατίφ Κεσίς (2003, Γαλλία).
• Ο αληθινός φασισμός: Μιχαήλ Ίλιτς Ρόμ (1966, Σοβιετική Ένωση).
• Ο χορός των τεράτων (Monster’s Ball): Μαρκ Φόρστερ (2001, ΗΠΑ)
• Wattstax: Mell Stuart (2003, ΗΠΑ).
• Far from Heaven (Ο Παράδεισος είναι μακριά): Τόντ Χέινς (2003, ΗΠΑ).
• Ταξί: Κάρλος Σάουρα (1996, Ισπανία).
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Οι Υπέροχοι Ληστές Και Τα Κουλουβάχατα
Της Ιστορίας

Time Bandits

Δέμα το δέμα – Ιστορία μετακομίσεων 

Δέματα για πρόσφυγες και μετανάστες κουβάλησα πρώτη
φορά από μια αποθήκη της Νομικής του ΑΠΘ στη Θεσ-

σαλονίκη. Ήταν μια δράση που είχε γίνει το 1999 (τελευταία
μου χρονιά στη Θεσσαλονίκη) και συμμετείχε και η «Άρσις»,
οπότε μαζί με 100 περίπου άτομα μεταφέραμε για μια ολό-
κληρη μέρα ρούχα που είχαν μαζευτεί για προώθηση σε με-
τανάστες και πρόσφυγες των κατεστραμμένων Βαλκανίων.
Τότε ο ιμπεριαλισμός είχε βάλει τα Βαλκάνια στο μάτι του.
Τώρα ξανά την Μέση Ανατολή και την Ελλάδα και η ιστορία
συνεχίζεται …

Τότε ο ώμος δεν με είχε πονέσει γιατί ήμουν νέος και
γιατί η μετακόμιση (ως φοιτητές που ήμασταν) ήταν συνεχώς
στην επικαιρότητα. Μόνο οι δικές μου μετακομίσεις με το
Σταύρο ήταν 6 μέσα στην επταετία της Θεσσαλονίκης. Αν
προσθέσουμε τις μετακομίσεις του Γιάννη, της Τασούλας, της
Κατερίνας και της Αγγελικής, των γραφείων της Άρσις και της
δημιουργίας του Μουσουργείου, της Χριστίνας, της Κλεονί-
κης, της Κορίνας και της Σοφίας, της Χαρούλας, του Θωμά
και της Πίτσας, της Βιβής και της Ντίνας, φτάνουμε στις 25
μεγάλες μετακομίσεις σε 7 χρόνια. Δηλαδή είχαμε μια μετα-
κόμιση κάθε δύο μήνες περίπου. Αν βάλουμε και τις μικρές
μετακομίσεις λόγω των μεγάλων πάρτυ που γίνονταν σε σπί-
τια (που έπρεπε να αδειάσουν πριν και να ξαναγεμίσουν
μετά), τότε μπορούμε απλώς να αναρωτηθούμε … γιατί πα-

λεύαμε να τελειώσουμε το πο-
λυτεχνείο και δεν ανοίγαμε μια
εταιρεία μεταφορών και μετα-
κομίσεων.

Τελικά η μετακόμιση
είναι τρόπος ζωής. Αρκεί να
σκεφτεί κανείς ότι και την επό-
μενη δεκαετία (2000-2010)
συμμετείχα σε άλλες 25 μεγά-
λες μετακομίσεις. Όμως, αν εξαιρέσουμε τις δράσεις για με-
τανάστες και πρόσφυγες, μπορώ να διακρίνω μια καλή
παράμετρο σε αυτή την ιστορία των μετακομίσεων. Από το
1999 και μετά τα περισσότερα φορτία είναι βιβλία και βιβλιο-
θήκες.

(για να μην ξεχνιόμαστε) Σχετική ταινία του 1986 :
The money pit – Το κελεπούρι με τον Τομ Χανς νέο, όπου ένα
νεαρό ζευγάρι παίρνει στην κατοχή του ένα παλαιό σπίτι στην
αμερικάνικη εξοχή (πραγματικό ερείπιο), και προσπαθώντας
να το συμμαζέψουν και όπως όπως να μετα-
κομίσουν στο σπίτι, αυτό πέφτει ολόκληρο.
Κλασική σκηνή με τον Τον Χανς εγκλωβι-
σμένο σε μια τρύπα στο πάτωμα ή η στιγμή
που καταρρέει η εσωτερική σκάλα. Καλή κω-
μωδία.

Κουβαλώντας δέματα για πρόσφυγες

Ακόμα με πονάει ο ώμος και το χέρι από το κουβάλημα
500 δεμάτων και κουτιών που έκανα μαζί με άλλους φί-

λους στις 26 Σεπτεμβρίου το πρωί. Μόνιμη βλάβη αλλά άξιζε
τον κόπο. Η οργανωτική συνέλευση του αντιρατσιστικού φε-
στιβάλ της Λάρισας δεν περίμενε τέτοια ανταπόκριση από
τους συμπολίτες μας. Παρά τη βροχή, ο κόσμος έφερε τόσα
πράγματα που γέμισε με δέματα όλο το στέκι της Φαρμακίδου
και μια επιπλέον αποθήκη του δήμου που τελευταία στιγμή
μας παραχωρήθηκε. Ευχαριστώ και τον οδηγό του δήμου
που ήταν συνεργάσιμος και αλληλέγγυος στον αγώνα. Μπο-
ρεί, λοιπόν, εκείνο το πρωί να μην έπλυνα ένα χαλί του σπι-
τιού μου, αλλά συνέβαλα ώστε να έχουν αυτή την ώρα
κάποιοι πρόσφυγες και τα παιδιά τους κάποια απαραίτητα
ρούχα για την πορεία τους προς το βορρά.

Λίγες μέρες μετά το φεστιβάλ, παραπάνω από 50
άτομα έδωσαν ένα χεράκι ώστε τα πράγματα (ταξινομημένες
κούτες κ.λπ.) να φορτωθούν σε νταλίκα και να παν προς διά-
θεση σε πρόσφυγες και μετανάστες που περνούσαν από Ει-
δομένη. Αυτή η κινητοποίηση είναι μοναδική για την πόλη,
είναι ένα σημείο καμπής στο τοπικό κίνημα και έχει ανοίξει
ήδη νέους δρόμους αγώνα και αλληλεγγύης.

Το βράδυ που η νταλίκα έφυγε γεμάτη με κουτιά στα-

μπαρισμένα από τον ιδρώτα της κούρασης των αγοριών και
των κοριτσιών της αντιρατσιστικής και άλλων αλληλέγγυων
του στεκιού, έγινε και συνέλευση όπου ενημερωθήκαμε για
την Ειδομένη. Όσοι πήγαν στα σύνορα βίωσαν ένα απίστευτο
κλίμα με τραγικές στιγμές και ιστορίες των προσφύγων, που
προσπάθησαν να μας το περιγράψουν. Η αλληλεγγύη και η
πραγματική δράση στο προσκήνιο, όχι μόνο θεωρεία και
καλά λόγια! Εκεί στην Ειδομένη το κίνημα της αλληλεγγύης σε
πρόσφυγες και μετανάστες έγραψε ιστορία. Μακάρι το δράμα
του πολέμου να το διαχειριστεί όλη η ελληνική κοινωνία όπως
εκείνη η ομάδα εκείνο το Σαββατόβραδο στα σύνορα. Η πα-
ρουσία τέτοιων ομάδων από Θεσσαλία και Βόρεια Ελλάδα
στην Ειδομένη είναι σχεδόν καθημερινή.

Ας ετοιμαστεί ο Λαρισαίος να δείξει ξανά την αλλη-
λεγγύη του αγκαλιάζοντας τις δράσεις της αντιρατσιστικής και
της πρωτοβουλίας αγώνα & αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
και μετανάστες που θα είναι πολλές. Επιπλέον, ας ετοιμα-
στούμε να αγκαλιάσουμε τους ίδιους τους
πρόσφυγες και μετανάστες που σε λίγο –
εφόσον δεν θα μπορούν να φύγουν για βό-
ρεια – θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια
μαζί με τα παιδιά τους δίπλα μας.



“6 χρόνια στο Δημοτικό, 6
χρόνια στο Γυμνάσιο, 6 χρόνια στο Πο-
λυτεχνείο, 6 χρόνια στο εξωτερικό και 6
χρόνια μέχρι να πάω σχολείο, 30.
Μέχρι τα 36 που είμαι, λείπουν 6 χρό-
νια...τι γίναν τα 6 χρόνια;;;” κλασσική
περίπτωση βλάβης!!

Μ.Σίμος

Κάτι φαίνεται να έχει
κάνει όμορφη και την οδό
Τζαβέλα. Για να δούμε ... 

Θεόφιλος

Αναρωτιέμαι γιατί
όποιος είναι gay ή άθεος
ακόμη και στον 21ο αιώνα
πρέπει να έχει την έγκριση
των άλλων για το πως θα
ζήσει ή θα πεθάνει"

Μ.Σίμος

Καλό είναι η πόλη να θέλει να επενδύσει στον πολιτι-
σμό. Αλλά πριν αποκτήσει πολιτιστική ταυτότητα να θέλει
να είναι πολιτιστική πρωτεύουσα είναι ... ας πούμε ...

υπερβολή! 
Θεόφιλος 

Η
Λάρισα μες στην ομίχλη

μοιάζει μαγική και παραμυθένια.
Στρίβεις με το αυτοκίνητο και προσέ-

χεις μην πατήσεις καμιά νεράιδα! 
ΔιάτοRος

Είναι
ο καφές πολιτισμός; Είναι

κουλτούρα ενός λαού ή απλά μια συ-
νήθεια, τεμπελιά και σύμπτωμα της σημερι-
νής ανίερης εποχής μας; Μήπως δεν έχει

και τόση σημασία τελικά;
elessar

Star
Wars ή Starterk;. Φέτος ο

ίδιος σκηνοθέτης για τους δύο με-
γαλύτερους αντιπάλους στο χώρο της
επιστημονικής φαντασίας. Και η δια-

μάχη συνεχίζεται. Νικητής σίγουρα
ο Σινεφίλ.

elessar

Καλός ο Τζέιμς Μποντ,
αλλά η παρουσία της Μπελούτσι
ήταν πολύ σύντομη. Κρίμα, για
τους θιασώτες του κινηματογρά-
φου και της Μπελούτσι!

ΔιάτοRος

Αυ-
τούς που τα Χριστού-

γεννα τους πιάνει κατάθλιψη
χωρίς (φαινομενικά) να υπάρχει
λόγος, να τους αγαπάτε λίγο περισ-

σότερο, είναι ευαίσθητα παιδιά!
Μ. Σίμος

Θέατρο ΑΤΤΙΣ  (Αθήνα, Νέος
Χώρος, Λεωνίδου 12 - πλησίον μετρό Με-
ταξουργείου) Παράσταση : «Εμείς», του Γιε-
βγκιένι Ζαμιάτιν (ως τις 17 Ιανουαρίου 2016)
Απόσπασμα από το έργο :
" Πώς μπορεί να υπάρξει τελευταία επανά-
σταση; Δεν υπάρχει. Οι επαναστάσεις είναι
άπειρες. Άκου τελευταία! Αυτό είναι για τα
παιδιά. Το άπειρο τρομάζει τα παιδιά και τα
παιδιά πρέπει να κοιμούνται καλά το
βράδυ." (για να μπορούν και οι γονείς τους
να οργανώνουν την επόμενη επανάσταση)

Θεόφιλος


