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Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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Μουσικές Διαδρομές

(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)
“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».

Annihilation
Σκηνοθεσία: Alex Garland

Πρωταγωνιστές: Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh,
Tessa Thompson, Oscar Isaac

Red Sparrow
Σκηνοθεσία: Francis Lawrence

Πρωταγωνιστές: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Mary-
Louise Parker, Jeremy Irons

Rampage
Σκηνοθεσία: Brad Peyton

Πρωταγωνιστές: Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan,
Malin Akerman, Joe Manganiello

Avengers: Infinity War
Σκηνοθεσία: Anthony Russo | Joe Russo

Πρωταγωνιστές: Karen Gillan, Dave Bautista, Chris
Hemsworth, Scarlett Johans

Solo: A Star Wars Story
Σκηνοθεσία: Ron Howard

Πρωταγωνιστές: Emilia Clarke, Alden Ehrenreich, Woody
Harrelson, Paul Bettany

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Ένα Τραγούδι για το Χειμώνα
• Μια φορά κι έναν καιρό στο 1ο  artfools video festival (Μάρτιος 2009)
• «Γιουγκοσλαβία, η άλλη πλευρά του καθρέφτη»
• I will survive 
• Οι Λαοί των Βαλκανίων
• O  «Πύργος» του Τατλιν και το Χριστουγεννίατικο Δέντρο των Ιωαν-
νίνων
• 3  Ντοκιμαντέρ Ιστορίας της Επιστημονικής Επανάστασης 
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• Ένα αυτοκίνητο στο Διάστημα!!!!
• Κινηματογραφική Λέσχης Λάρισας - Χειμερινές Προβολές
• Τα Μωρά είναι άνθρωποι της Νύχτας
• Athens Dark
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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

Disco Tsoutsouni

Πρώτη κυκλοφορία: 1980 (Κασέτα) 
Εκδότης: Opera 

Copyright: Opera 
Παραγωγή: Μουσικές Ταξιαρχίες

Ένα Τραγούδι για το Χειμώνα

Λίγο πριν τα μέσα των
‘80s στο παζάρι στο

Αλκαζάρ, έπεσε το μάτι
μου σε μια κασέτα με πε-
ρίεργο εξώφυλλο και
τίτλο «ντίσκο τσου-
τσούνι». Την αγόρασα
χωρίς δεύτερη σκέψη.
Κεραυνοβόλος έρωτας
λοιπόν ο Τζιμάκος και με
διάρκεια έως και σήμερα.

Με θυμάμαι να σκύβω μπρος στο κασετόφωνο
και να ακούω ξανά και ξανά τις κασέτες του. «μουσικές τα-
ξιαρχίες», «αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν» κλπ. Η φωνή
του, στεντόρεια,  μου θύμιζε ψάλτη. Οι στίχοι του ανατρε-
πτικοί, προκλητικοί, ειρωνικοί, να με εκφράζουν απόλυτα.
Τραγουδούσε όσα δεν είχα τα κότσια να πω-παιδί γαρ.
Στην εφηβεία βέβαια, έχοντας καταλάβει πόσο «κόντρα»
πήγαινε στο ρεύμα, εκμεταλλευόμενος το στερεοφωνικό
με τα 100ρια ηχεία που χα αποκτήσει, έβαζα στη διαπα-
σών τις δουλειές του και ιδίως το «ερωτικό» και θυμάμαι τη
μάνα μου να ρχεται στο δωμάτιο με βλέμμα απελπισίας,
τύπου «τι θα πει η γειτονιά για αυτά που ακούς»!!!!. Αν
κρίνω από τα βλέμματα που μου ριχναν οι γειτόνοι, είχε
δίκιο κι εγώ το απολάμβανα!!!!Δήλωνα με το δικό μου
τρόπο ότι δεν ανήκω «στους κοπαδίτες, τους μουγγούς
τους σιωπηλούς πλειοψηφούντες». 

Αυτός λοιπόν ο αριστοφανικός καλλιτέχνης-λες
και μας έκανε πλάκα ακόμα και μ’ αυτό- δούλεψε για δυο
περίπου χρόνια ως υπάλληλος σε τράπεζα απ’ όπου πα-
ραιτήθηκε με μια μοναδική επιστολή!!! Ενοχλητικός σαν
αλογόμυγα, καυστικός, αθυρόστομος, παρεξηγημένος
από τους συντηρητικούς, τους «καθώς πρέπει», ήτανε δυο
προσωπικότητες σε ένα σώμα. «δεν είμαι εγώ, είναι ο
κρυμμένος μου εαυτός ο μίστερ Χάιντ».  Χλεύαζε την εκ-
κλησία την ίδια στιγμή που νήστευε, προσευχόταν συμμε-
τείχε στη θεία λειτουργία και εξομολογούνταν. Ευγενής και

γλυκομίλητος, μοίραζε όμως δονητές στις κυρίες που πή-
γαιναν να δουν την παράστασή του. Αυτή η πληθωρική
persona εκτός σκηνής μεταμορφωνόταν σε έναν εσω-
στρεφή, χαμηλών τόνων άνθρωπο που απέφευγε τα
δήθεν, να προκαλεί ή να τραβάει πάνω του τα φώτα.
Οι δουλειές του λογοκρίθηκαν, τον οδήγησαν στις δικα-
στικές αίθουσες πολλές φορές, αλλά αυτός συνέχιζε
απτόητος. Αγαπούσε τη πατρίδα και γι’ αυτό στηλίτευε τον
νεοέλληνα και τους πολιτικούς. Ανένταχτος αριστερός, δεν
έχανε ευκαιρία να ειρωνευτεί την πορεία και τις επιλογές
της αριστεράς. Δεν είναι τυχαίο ότι το βιντεο κλιπ του «νε-
οέλληνα» ξεκινά  με την παράδοση των όπλων του ΕΛΑΣ
και τους Ελασίτες να κλαίνε….. 

Πνεύμα ανήσυχο, με πολλές ευαισθησίες, που
φωνάζανε μέσα από τα τραγούδια του. «γυφτάκι», «νεο-
έλληνας», «ένα τραγούδι για το χειμώνα», «ανακωχή», «ο
λάκκος με τα αστεία», «ερωτικό», «κάγκελα παντού» κλπ.
Άνθρωπος που σεβόταν την παράδοση και το δειχνε σε
κάθε live και όχι μόνο. Στο πρόγραμμά του τραγουδούσε
την «κανελόριζα», τον «εφιάλτη της περσεφόνης», «αγρί-
μια κι αγριμάκια», «χρώματα κι αρώματα» κλπ.

Ευπρεπής, συνεσταλμένος, καθαρός, ανέντα-
χτος, παρεξηγημένος και προικισμένος με πλούσιο και
σπάνιο ταλέντο. Κοντά 40 χρόνια κράτησε η «θητεία» του.
Παραστάσεις, βιβλία, ραδιοφωνικές εκπομπές, μια ταινία,
κι εγώ, να ανυπομονώ πάντα για το επόμενο βήμα του.
Ίσως γιατί ο Τζιμάκος δε με αφήνει να ξεχάσω το παιδί
που υπήρξα, τις ιδέες και τα όνειρα………

Τώρα που τελειώσανε οι 15.000 και μία και ο Τζι-
μάκος στραβάδια απολύθηκε, ελπίζω πάνω απ’ του τάφου
του το κυπαρίσσι μαύρη χελώνα να μη τον έχει κατουρή-
σει.

Αφιέρωμα
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Μουσικές Ταξιαρχίες

Πρώτη κυκλοφορία: 1982 (LP 064-71244)
Εκδότης: EMIAL S.A.

Copyright: EMIAL S.A.
Παραγωγή: Τζίμης Πανούσης - Μάνος Ξυδούς

Μια φορά κι έναν καιρό στο 
1ο  artfools video festival (Μάρτιος 2009)

Φεστιβάλ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ARTFOOLS & CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ

Βρεθήκαμε με την Άντα στο καφέ «αλομπαρ» της Δευ-
καλίωνος για να πούμε τις σκέψεις μας για κάποιο φε-

στιβάλ μαθητικών ταινιών μικρού μήκους. Μιλήσαμε για
ένα δίωρο και κατάλαβα ότι η Άντα ήταν διατεθειμένη να
κάνει πραγματικότητα αυτό που χρόνια συζητούσαμε με
τους cineπαρμένους και που προφανώς το συζητούσαν
και οι artfools. Είπαμε για ταινίες μικρού μήκους από μα-
θητές αρχικά και βλέπουμε… 

Η Άντα δραστήρια και οργανωτική μέσα από το
ηλεκτρονικό περιοδικό του Artfools έκανε το κάλεσμα. Ήρ-
θαμε σε συνεννόηση με τη Βικτώρια και τον αγαπημένο
Τζερζαϊλίδη και αφού ορίσαμε ένα πλαίσιο συνεργασίας
άρχισαν να έρχονται και οι πρώτες συμμετοχές. Μαζεύτη-
καν αρκετά DVD με κάθε είδους ταινίες και όχι μόνο μα-
θητικές. Κάποιες καλές, κάποιες πολύ καλές για
ερασιτεχνικές προσπάθειες, κάποιες κακές από τεχνικής
άποψης, κάποιες με δεδομένο … το θράσος των δημι-
ουργών για να ζητούν να εμφανιστούν σε ένα φεστιβάλ
μπροστά στο κοινό αλλά με έναν αγνό ενθουσιασμό που
πώς μπορείς να τους αρνηθείς. 
Με τους cineπαρμένους μαζευτήκαμε στο σπίτι μου και τα
είδαμε όλα, ώστε να ορίσουμε μια σειρά στις προβολές και
να δούμε αν κάποια ταινία … «δεν βλέπονταν». Με την
ομάδα των cineπαρμένων (καμιά 15αριά άτομα τότε) πε-
ράσαμε πολύ καλά βλέποντας τις προσπάθειες των μα-
θητών αλλά και των υπόλοιπων στα πρώτα βήματα σε
δικές τους ταινίες. Με δεδομένο ότι κάποιες ταινίες δεν
ήταν για προβολή … αποφασίσαμε να μην κάνουμε λογο-
κρισία σε κανέναν και να προβληθούν τα πάντα. Η αλή-
θεια είναι ότι μερικές ταινίες μικρού μήκους που
παραλάβαμε ήταν εκπληκτικές και βραβεύτηκαν στο
τέλος. 

Βάλαμε σε μια σειρά τις ταινίες, τις ταξινομήσαμε
και αποφασίσαμε την ακολουθία των προβολών ώστε να
υπάρχει μια ισορροπία για τους θεατές. Πρέπει να ήπιαμε,
είναι η αλήθεια, πολλές μπύρες και κρασί (με μεζέδες φά-
γαμε) εκείνο το ιστορικό Σαββατοκύριακο με τους
cineπαρμένους αλλά μια συλλογική διαδικασία επιλογής
πρωτογενούς υλικού για φεστιβάλ δεν μπορεί να είναι αλ-
λιώς. Με δεδομένη πλέον την απόφαση ότι θα προβά-
λουμε τα πάντα και με απόφαση για τη σειρά προβολών,
πήρε τη σκυτάλη ο cineπαρμένος Γιώργος για τη δημι-

ουργία των τελικών DVD που χρειάστηκε καμιά εβδομάδα
εθελοντισμού. 

Παράλληλα εγώ συνεργαζόμουνα με τον Τζερζαϊ-
λίδη του κινηματογράφου Βικτώρια και ορίσαμε τις αίθου-
σες, τη θέση του projector για τις προβολές, τα απαραίτητα
καλώδια για ρεύμα και ήχο. Η προβολές έγιναν από τον
(ιστορικό και πλέον χαλασμένο) projector που είχα. Με τον
φοβερό Τζερζαϊλίδη μιλήσαμε για ώρες για αυτά τα τεχνικά
θέματα αλλά κυρίως για την ιστορία του κινηματογράφου
στη Λάρισα, για την ιστορία της Βικτώρια, για τις επιτυχίες
και τις αγωνίες που είχε ζήσει, για τη σχέση του με τον
Μπαρμπή και πολλά άλλα. Χαρούμενος, ευγενικός και δη-
μιουργικός άνθρωπος !     

Η Άντα είχε αυτό το δημιουργικό άγχος για την
επιτυχία του πρώτου φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους
αλλά ξέραμε ότι μόνο χαρά και ενθουσιασμό είχαν να μας
προσφέρουν οι μαθητές από σχολεία που θα έρχονταν να
δουν τις ταινίες τους στη μεγάλη οθόνη. Και φτάσαμε ….

Με συμμετοχές 11 για μαθητικό, 4 για ντοκιμαντέρ
και 30 για νεανικό, με βραβεία A,Β,Γ, καλύτερης ταινίας και
άλλες ειδικές διακρίσεις κατά την κρίση της επιτροπής, με
σχεδιασμό βραβείων από τον εικαστικό Κώστα Μωϋ-
σιάδη, με 400 άτομα θεατές για τις δύο ημέρες στη Βικτώ-
ρια και με 7 φιλοξενούμενους δημιουργούς … ένας θεσμός
είχε μόλις γεννηθεί ! 

Οι cineπαρμένοι ήμασταν βέβαιοι ότι η Λάρισα θα
αγκάλιαζε το φεστιβάλ, γιατί η δίψα της πόλης ήταν ολο-
φάνερη δίπλα μας και μέσα στις αίθουσες προβολών. Για
αυτό, άλλωστε, είχαμε την άποψη ότι δεν χρειαζόμασταν
την στήριξη ούτε του Δήμου, ούτε της Περιφέρειας, ούτε
μεγάλων χορηγών. Αρκεστήκαμε απλώς σε μια καλύτερη
τιμή για ξενοδοχείο σε αυτούς που θα έρχονταν και σε κά-
ποιους γνωστούς μας επαγγελματίες που θα πλήρωναν
για να αγοραστούν τα βραβεία που κέρδισαν οι διαγωνι-
ζόμενοι. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν ξέρω αν ο τότε δήμος
ή ο περιφερειάρχης θα μας έδινε χορηγία αν τη ζητού-
σαμε. Μπορεί και να μας έδιναν. Αλλά δεν τη θέλαμε. Ας
μην ξεχνάμε ότι όλα προετοιμάστηκαν το φθινόπωρο του
2008 και τον Δεκέμβριο 2008 του Γρηγορόπουλου… Δεν
συμμερίζομαι την άποψη κάποιων ότι το φεστιβάλ ήταν
παιδί του Δεκέμβρη … ως δημιουργική έκφραση και εκτό-
νωση της νεολαίας της πόλης. 
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Κάγκελα Παντού

Πρώτη κυκλοφορία: 1986 (LP 064-1701011)
Εκδότης: EMIAL S.A.

Copyright: EMIAL S.A.
Παραγωγή: Τζίμης Πανούσης για την EMI
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Θεωρώ απόλυτα ότι το φεστιβάλ ανήκει στη Λά-
ρισα και σε αυτούς που κάθε χρόνο εργάζονται και

αγωνιούν για την βελτίωσή του και την επιτυχία του. Και το
πρώτο φεστιβάλ ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία τον
Μάρτιο του 2009. Ήρθαν νομίζω και παιδιά από 3 σχολεία
εκτός Λάρισας, η κριτική επιτροπή λειτούργησε με επαγ-
γελματισμό, δόθηκαν βραβεία, μέχρι και ο Μπαρμπής
ήρθε και μίλησε, παρόλο που οι προβολές γίνονταν με
προτζέκτορα και μάλιστα δείχναμε ερασιτεχνικές ταινίες.
Ο Μπαρμπής βαριόταν και απέφευγε διακριτικά τις ερασι-
τεχνικές προσπάθειες στον κινηματογράφο λέγοντας ότι
κάποιος πρέπει να μάθει πρώτα κινηματογράφο και μετά
να πιάσει την κάμερα. Αλλά ήξερε ότι όλοι αυτοί που πιά-
νουν κάμερα στα χέρια τους, αργά ή γρήγορα θα αγαπή-
σουν τον κινηματογράφο και αν είναι δίπλα τους και μια
κινηματογραφική λέσχη που να λειτουργεί τότε θα αγαπή-
σουν και τον καλό κινηματογράφο. Κάπως έτσι μας τα είπε
και τότε από το μικρόφωνο … που εκ τον προτέρων  ξέ-
ραμε πως αποκλείεται να έχανε την ευκαιρία να μας μιλή-
σει παρά τους ενδοιασμούς του.

Έφυγε και το άγχος από το Γιώργο που είχε την
ευθύνη των DVD, έφυγε και το άγχος της Άντας, έφυγε και
η αγωνία από όλους μας που είχαμε αναλάβει τα οργα-
νωτικά και συνειδητοποιήσαμε ότι το φεστιβάλ … είχε
κάνει κιόλας το πρώτο του βήμα!    

Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο 2009 για τους 13
cineπαρμένους από τους 15, έκανε το πρώτο βήμα και το
πρώτο τους παιδί. Άντε τώρα με ένα νεογέννητο να τρέχεις

για την οργάνωση του φε-
στιβάλ (και ταυτόχρονα να
τρέχεις και με όλες τις υπο-
χρεώσεις σε μια αγορά
που τη βλέπαμε να χώνε-
ται στην κρίση). Ήμουν βέ-
βαιος ότι η Άντα θα μας
καταλάβαινε, γιατί ως καλή
φιλόλογος και μάνα …
ξέρει ! Εμείς απλώς χειρο-
κροτήσαμε αρχικά την Εύη
και μετά την Δέσποινα ως
συνεργάτες της Άντας. 
Αποδείχθηκε από το 2ο
κιόλας φεστιβάλ ότι η οργανωτική της δυνατότητα ήταν εγ-
γύηση για την επιτυχία του θεσμού. Οδήγησε το φεστιβάλ
σε μεγάλες επιτυχίες και τώρα έχουμε στην πόλη μας ένα
διεθνές φεστιβάλ και η Άντα έχει μια ομάδα συνεργατών
που πολλά άλλα φεστιβάλ θα ζήλευαν. Η Λάρισα αγκά-
λιασε το φεστιβάλ και πολλοί φορείς και τοπικοί άρχοντες
το ίδιο (δεν μπορούσαν να κάνουν κι αλλιώς μπροστά σε
μια τέτοια επιτυχία).

Ευχαριστούμε την ομάδα artfools
και όσους εμπλέκονται στην δημιουργία
του 10ου διεθνούς φεστιβάλ κινηματογρά-
φου Λάρισας!
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Μια φορά κι έναν καιρό στο 
1ο  artfools video festival (Μάρτιος 2009)

Φεστιβάλ

«Γιουγκοσλαβία, η άλλη πλευρά του καθρέφτη»

Ιστορικό ντοκιμαντέρ, παρα-
γωγής Arte France – Zeta Pro-

ductions 2016

Στη σύγχρονη ευρωπαϊκή Ιστο-
ρία, δημιουργήθηκε και διαλύ-

θηκε ένα κράτος: η
Γιουγκοσλαβία.

Το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ καλύπτει τη χρο-
νική περίοδο από το 1918 έως το 1980 που πέθανε ο
στρατάρχης Τίτο, και διερευνά τις συνθήκες που συνέβα-
λαν στην ίδρυση της Γιουγκοσλαβίας και τον κομμουνισμό
του Τίτο. Το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ αναφέρεται

στην περίοδο από το 1980 έως το 2001, και εξετάζει τις
καταστρεπτικές συνθήκες και περιστάσεις που οδήγησαν
από την κατάρρευση του κομμουνισμού στον εμφύλιο
σπαραγμό, σε πέντε αδελφοκτόνους πολέμους. 

Τι συμβαίνει σήμερα στα κράτη της πρώην Γιου-
γκοσλαβίας και τι συγκρίσεις μπορούν να γίνουν με Ου-
κρανία και αλλού;

Προβλήθηκε τον Αύγουστο 2017
στην ΕΡΤ και όποιοι το είδαν και κατάλα-
βαν, βλέπουν τους γείτονές μας με μεγα-
λύτερο αίσθημα αλληλεγγύης. 
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I will survive 

“I will survive”, τραγουδούσε
το 1978 η Gloria Gaynor,

λαμβάνοντας το βραβείο
Grammy το 1980 και κερδίζο-
ντας παγκόσμια καταξίωση,
έκτοτε δε, το τραγούδι μνημο-
νεύεται ως σύμβολο της γυ-
ναικείας δύναμης και της

δύναμης του χαρακτήρα, εν γένει. Τι σχέση μπορεί να έχει
το τραγούδι αυτό με την εκπομπή “Survivor” που προ-
βάλλεται από κανάλια της ελληνικής ιδιωτικής τηλεόρα-
σης, σημειώνοντας μάλιστα μεγάλα ποσοστά τηλεθέασης;
Καμία. Απλά, το τραγούδι αυτό μου ήρθε συνειρμικά στο
μυαλό τις προάλλες, που είχα μια επιχειρηματολογία με
έναν φίλο μου σχετικά με το «ποιόν» της εκπομπής, μιας
κι εγώ υποστήριζα πως η εκπομπή “Survivor” δεν είναι και
ότι καλύτερο έχει να επιδείξει η ελληνική τηλεόραση.

Το όνομα της εκπομπής παραπέμπει σε μαχητές,
οι οποίοι αγωνίστηκαν για κάτι το Ωραίον και το Ευγενές
και στο τέλος δικαιώθηκαν, αποτελώντας ίσως και παρά-
δειγμα προς μίμηση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι παί-
κτες αγωνίζονται σε δοκιμασίες ευτελείς, χωρίς φαντασία
και δημιουργικότητα, κερδίζοντας στο τέλος χρηματικά
ποσά, μια ψευδεπίγραφη δημοσιότητα για μία σεζόν και
ίσως-ίσως κανένα συμβόλαιο για διαφήμιση ή καμιά εκ-
πομπή για ένα φεγγάρι. Μετά, επαναφορά στην προτε-
ραία κατάσταση, δηλαδή αφάνεια και παντελής έλλειψη
του στίγματος τους, χωρίς να μείνει τίποτε ούτε γι’ αυτούς,
αλλά το κυριότερο, ούτε στο κοινό που τους παρακολου-
θούσε επί μία σεζόν. Για προσπαθήστε να βρείτε πού βρί-

σκεται σήμερα η Μαίρη με τα μεγάλα «τσιτσία» και ο Πρό-
δρομος από το “Big brother”. Γεννήθηκαν απ’ το μηδέν και
χάθηκαν στη μαύρη τρύπα του τίποτα.

Ο σκοπός της τηλεόρασης, πέρα από ψυχαγωγι-
κός, οφείλει να είναι και παιδευτικός. Η τηλεόραση, λόγω
της τεράστιας δύναμης της εικόνας, δημιουργεί πρότυπα
τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους. Τα πρότυπα, όμως,
πρέπει να είναι δημιουργικά και υγιή, πρότυπα προς μί-
μηση και παραδειγματισμό κι όχι πρότυπα προς αποφυ-
γήν, κακέκτυπα του τίποτα. Τα μικρά παιδιά χρειάζονται
πρότυπα που θα αποτελέσουν ορόσημο γι’ αυτά, πρό-
τυπα που θα προσπαθήσουν να μιμηθούν και ίσως να
ταυτιστούν μαζί τους. Πρόσωπα λαγαρά και ευγενικά, που
έπεσαν στο στίβο μάχης και βγήκαν νικητές, διαπρέπο-
ντας στη μάθηση, στις επιστήμες, στις τέχνες, στον φίλα-
θλο και υγιή αθλητισμό. Πρότυπα που καταξιώθηκαν στο
μυαλό και τη συνείδηση όλων μας και άφησαν το στίγμα
τους στο ελληνικό και παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η τηλεόραση,
δημόσια και ιδιωτική, πρέπει να κινείται με γνώμονα τον
πολίτη και τη σμίλευση και διαμόρφωση του χαρακτήρα
του, καθώς και ως θεματοφύλακας αξιών.

Μέχρι τότε λοιπόν, που θα συμβούν όλα αυτά στη
ελληνική τηλεόραση, ιδίως στην ιδιωτική, μιας και η δημό-
σια δίνει κάποια καλά δείγματα γραφής, εγώ θα συνεχίζω
να τραγουδώ το τραγούδι της Gloria Gaynor, προς απά-
ντηση στον φίλο μου με τον οποίο είχα τη
διένεξη-επιχειρηματολογία που ανέφερα
προηγουμένως.

Κοινωνία

Οι Λαοί των Βαλκανίων

Τα Βαλκάνια ονομάστηκαν «πυρι-
τιδαποθήκη της Ευρώπης». Και

οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή δίνουν
περισσότερη σημασία στην πυρίτιδα
που υπάρχει εδώ παρά στο όνομα
της πυριτιδαποθήκης. Τα ονόματα
δεν κάνουν ζημιά, παρά μόνο σ’ αυ-
τούς που τα χάνουν και δεν έχουν να
εμπορευτούν τίποτα άλλο εκτός από
ονόματα. Που, όσο πιο ένδοξα είναι,
τόσο πιο καλή τιμή πιάνουν στη
μαύρη αγορά των ονομάτων. Τα

Σκόπια θέλουν το όνομα Μακεδονία, για τον ίδιο λόγο που

δεν τους το δίνουμε εμείς. Ξέρουν πως θα μπορούσαν να
το εμπορευτούν, όπως εμείς εμπορευόμαστε το ένδοξο
όνομα Ελλάδα, που αν δεν το είχαμε κανείς δεν θα μας
δάνειζε, τέτοιοι αχαΐρευτοι που είμαστε. Το όνομα μας είναι
η τραπεζική μας εγγύηση. Λέμε: δώστε κάτι στον αόμματο!
Μη βλέπετε που είναι ανάπηρος. Οι πρόγονοί του όμως,
είχαν κάτι μάτια, να! Διαπερνούσαν τα ουράνια και έφτα-
ναν εκεί που βρίσκονταν κρυμμένες από
κάθε βέβηλο βλέμμα αδαούς και ηλιθίου
οι Ιδέες του Πλάτωνα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛΙΔΗΣ 
….πάντα επίκαιρος  … 
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O  «Πύργος» του Τατλιν 

και το Χριστουγεννίατικο Δέντρο των Ιωαννίνων

Τα  Χριστούγεννα
του  2017 ένα

ασυνήθιστο Χριστου-
γεννιάτικο  δέντρο,
κ α τ α σ κ ε υ α σ μ έ ν ο
από  τους  φοιτητές
της  Σχολής  Καλών
Τεχνών,  στόλισε  την
κεντρική  πλατεία
των  Ιωαννίνων.  Η

υποδοχή του όμως από τους Γιαννιώτες  δεν  ήταν  η  ανα-
μενόμενη  -  η εορταστική εκδήλωση του Δήμου Ιωαννιτών
στην κεντρική πλατεία είχε  κύριο χαρακτηριστικό την απου-
σία των δημοτών. Οι κάτοικοι της πόλης δεν είχαν καμία διά-
θεση να «θαυμάσουν», αντί του παραδοσιακού
Χριστουγεννιάτικου δέντρου, κάτι  διαφορετικό. Υπήρξε μά-
λιστα η πρόταση  να τοποθετηθεί μόνιμα σε κάποια άλλη
πλατεία του Δήμου ή στην παραλίμνια περιοχή, όπου υπάρ-
χουν κι άλλα πρωτοποριακά έργα τέχνης. Το δέντρο αυτό
είναι  εμπνευσμένο  από  τον  «Πύργο»  του  Τάτλιν.

Ο Τάτλιν (1885 - 1953) ήταν Σοβιετικός ζωγράφος
και αρχιτέκτονας,  σημαντική μορφή στο καλλιτεχνικό κίνημα
της  Ρωσικής Πρωτοπορίας του 1920 -  με πιο γνωστό του
έργο τον «Πύργο»  ή  Μνημείο της Τρίτης  Διεθνούς (ανάθεση
το 1919).  Ο  «Πύργος» σχεδιάστηκε,  αλλά  έμεινε στο στά-
διο της μακέτας, γιατί  ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί με
τα μέσα της εποχής. Το ύψος  του θα ήταν 400 μέτρα και θα
στηνόταν στις δύο όχθες του Νέβα στο Λένινγκραντ.  Ο εξω-
τερικός σιδερένιος του σκελετός θα στήριζε τρία γυάλινα θερ-
μομονωμένα τμήματα της Διεθνούς. Το κατώτερο τμήμα με
μορφή κύβου θα έκανε μια πλήρη περιστροφή στη διάρκεια
ενός χρόνου και θα φιλοξενούσε την Αίθουσα Συνεδρίων.

Από πάνω μια πυραμίδα θα στέγαζε τις διοικητικές
δραστηριότητες περιστρεφόμενη ανά μήνα, ενώ στην κο-
ρυφή, ένας κύλινδρος θα αποτελούσε το κέντρο πληροφο-
ριών με τηλεγραφεία, ραδιοφωνικούς σταθμούς, εκδοτικές
δραστηριότητες και θα εκτελούσε μια περιστροφή σε 24ωρη
βάση. Η όλη κατασκευή θα είχε κλίση 23,5 μοίρες, ταυτιζόταν
με την κλίση του άξονα της Γης κι έδειχνε τον πολικό αστέρα.
Ο  διπλός έλικάς του ερχόταν σε αποφασιστική ρήξη με την
πλήρως καθετοποιημένη αντίληψη που είχε η, ξεπερασμένη
για τους Ρώσους επαναστάτες, αρχιτεκτονική της αστικής
εποχής.

Το έργο αναπαριστά τη σπειροειδή εξέλιξη της ιστο-
ρίας, την αδιάκοπη πορεία προς τα μπρος παρά τα προσω-
ρινά πισωγυρίσματα. Αποτελεί ένα σπάνιο και μεγαλοφυές
δείγμα καλλιτεχνικής δημιουργίας και ενσάρκωσης σύνθετων

εννοιών της διαλεκτικής. Θα πραγμάτωνε και από αρχιτεκτο-
νική άποψη «την έφοδο στον ουρανό» και μια «απάντηση»
στον Πύργο του Άιφελ που θεωρούνταν το κύριο σύμβολο της
νεωτερικότητας.

Ο σοβιετικός κριτικός Βίκτορ Σκλόφσκι λέγεται ότι το
έχει ονομάσει μνημείο «από χάλυβα, γυαλί και επανάσταση».
Ο Βλαντίμιρ Βλαντίμιροβιτς Μαγιακόφσκι (Ρώσος ποιητής και
θεατρικός συγγραφέας, ένας από τους κατεξοχήν εκπροσώ-
πους του Ρωσικού Φουτουρισμού ) το χαιρέτισε ως το
«πρώτο Οκτωβριανό αντικείμενο», ενώ ο Ιλιά Έρενμπουργκ
(Σοβιετικός δημοσιογράφος, συγγραφέας και ποιητής) δή-
λωσε, «Είχα την εντύπωση πως έριξα μια ματιά από μια χα-
ραμάδα και είδα τον 21ο  αιώνα». 

Το  εγχείρημα αγκαλιάστηκε από τους δημιουργούς
της νέας κοινωνίας  -  στην πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση
του 1923 οι εργάτες της Μόσχας διαδηλώνουν κρατώντας
στα χέρια τους τη μακέτα του Πύργου, το ίδιο  και το 1926
στην πορεία της Πρωτομαγιάς στο Λένινγκραντ.

Έτσι,  με  έμβλημα τον «Πύργο»,  αποδεικνύονταν
οι προοπτικές και η δυναμική που ήδη παρουσίαζε η νεαρή
επανάσταση, η οποία σε πείσμα των δύσκολων οικονομικά
καιρών και εν μέσω εμφυλίου πολέμου, δεν έπαυε ποτέ να
οραματίζεται μια κουλτούρα πανανθρώπινης προοπτικής και
εμβέλειας, την οποία ήθελε να καταστήσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα εφαρμόσιμη και εμπράγματη.

Στην εποχή μας υπάρχουν μοντέλα του Πύργου Τάτ-
λιν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στη Στοκχόλμη της Σου-
ηδίας, στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ στη Μόσχα και στο Musée
National d’Art Moderne στο Παρίσι. Ένα μοντέλο 1:42 κατα-
σκευάστηκε στη Βασιλική Ακαδημία Τεχνών του Λονδίνου το
Νοέμβριο του 2011. Το Σεπτέμβριο του 2017, το ίδιο μοντέλο
1:42 ανεγέρθηκε ως μέρος της «Ρωσικής Εποχής» στο Κέ-
ντρο Πλαστικών Τεχνών Sainsbury στο Νόργουιτς. Αναμένε-
ται να γίνει μόνιμο έκθεμα του «πάρκου γλυπτικής» του
πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας μόλις κλείσει η έκθεση
τον Φεβρουάριο του 2018.

Ίσως,  λοιπόν,  όλοι  μας  θα  πρέπει να αντιμετωπί-
σουμε διαφορετικά    το  Χριστουγεννιάτικο  δέντρο  των  Ιω-
αννίνων  -  που δεν  ξέρουμε  τι  θα  απογίνει  τελικά…   

Κοινωνία
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3  Ντοκιμαντέρ Ιστορίας της Επιστημονικής Επανάστασης 

Το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει μέσα από τρία ντο-
κιμαντέρ τους πιο κρίσιμους διανοητικούς σταθμούς

της Επιστημονικής Επανάστασης. Η παραδοσιακή αφε-
τηρία της Επιστημονικής Επανάστασης σηματοδοτείται
από την έκδοση του έργου του Νικόλαου Κοπέρνικου Περί
των Περιστροφών των Ουρανίων Σφαιρών (1543), ενώ η
ολοκλήρωσή της από την έκδοση των Μαθηματικών
Αρχών της Φυσικής Φιλοσοφίας (1687) του Ισαάκ Νεύ-
τωνα. 

Τα ντοκιμαντέρ αξιοποιούν ερμηνευτικούς άξονες
από την πλούσια παράδοση της ιστορίας και φιλοσοφίας
των επιστημών. Διανοητές, όπως ο Γαλιλαίος, ο Κέπλερ,
ο Νεύτων και αρκετοί άλλοι ήρθαν σε ρήξη με τις επικρα-
τούσες απόψεις της εποχής τους, παρά το μεγάλο προ-
σωπικό κόστος και όλες τις αρνητικές συνέπειες, και
συγκρότησαν μια διαφορετική, σε σχέση με την προϋ-
πάρχουσα, εικόνα για τον κόσμο.

Νεύτων: Η Δύναμη του Θεού
Το 1642, μέσα στις φλόγες του Αγγλικού εμφυλίου

πολέμου, γεννήθηκε ο Ισαάκ Νεύτων. Ήταν αυτός που θα
ένωνε τον Ουρανό με τη Γη. Φυσικός φιλόσοφος, μαθη-
ματικός, θεολόγος και αλχημιστής, με αστείρευτη υπομονή
και επιμονή, ο Νεύτων αναζητούσε σε όλη του τη ζωή πώς
το Σχέδιο του Θεού αποτυπωνόταν στη φύση. Σφυρηλα-
τημένος σε δύσκολα παιδικά χρόνια, προκλητικός και αλύ-
γιστος, συγκρουσιακός και μοναχικός, ατελείωτη πηγή
έμπνευσης και δημιουργικότητας, ο Νεύτων σφράγισε με
το έργο του ολόκληρο τον 18ο αιώνα.

Το Ίδρυμα Ευγενίδου ολοκληρώνει την αφήγηση
της Επιστημονικής Επανάστασης με την τρίτη του παρα-
γωγή, ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το
έργο του Σερ Ισαάκ Νεύτωνα. Οι πολιτικές και κοινωνικές
διαμάχες της εποχής, η ίδρυση της Βασιλικής Εταιρείας, οι
διαρκείς αλλαγές στην πολιτική εξουσία και οι ιδιαιτερότη-
τες της προσωπικότητας του Νεύτωνα προσφέρουν μια
ολοκληρωμένη εικόνα των συνθηκών που οδήγησαν στην
ανάδυση του έργου του. 

Γαλιλαίος: Η Μάχη στην Αυγή της Σύγχρονης Επι-
στήμης

Ο Γαλιλαίος αποτελεί μία από τις πιο εμβληματι-
κές φυσιογνωμίες στην ιστορία της επιστήμης. Το Ίδρυμα
Ευγενίδου αποδίδει τον δικό του φόρο τιμής στον σπου-

δαίο μαθηματικό και αστρονόμο με τη δημιουργία του ντο-
κιμαντέρ «Γαλιλαίος: Η Μάχη στην Αυγή της Σύγχρονης
Επιστήμης».

Η Ιταλία της Αναγέννησης ήταν ένας από τους πιο
σημαντικούς σταθμούς για την περίοδο που οι ιστορικοί
ονομάζουν «Επιστημονική Επανάσταση». Σε αυτό το ντο-
κιμαντέρ παρουσιάζεται η ζωή και το έργο του Γαλιλαίου,
οι διαμάχες του και το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο
αναδείχτηκε. Ο Γαλιλαίος χρησιμοποίησε μια νέα μέθοδο
στη φυσική φιλοσοφία και αστρονομία βασιζόμενος τόσο
στα μαθηματικά και στο πείραμα, όσο και στις κοινωνικές
και πολιτικές του συμμαχίες. Η αλήθεια του μαθηματικού
και αστρονόμου Γαλιλαίου ήρθε σε σύγκρουση με την αλή-
θεια των σημαντικότερων φιλοσόφων του 17ου αιώνα και
η σύγκρουση αυτή υπήρξε κομβική για ένα πλήθος αλλα-
γών.

Το ηλεκτρονικό βιβλίο "Γαλιλαίος: Η Μάχη στην
Αυγή της Σύγχρονης Επιστήμης" βασίζεται στο ομώνυμο
ντοκιμαντέρ και σας μεταφέρει στην Ιταλία της Αναγέννη-
σης, περιγράφοντας εκτενέστερα τη ζωή και το έργο του
Γαλιλαίου.

Κοπέρνικος, Μπράχε, Κέπλερ: Τρεις σπουδαίοι
Αστρονόμοι!

Η ζωή και οι περιπέτειες των τριών σπουδαιότε-
ρων αστρονόμων όλων των εποχών. Ξεκινώντας από το
16ο αιώνα και φτάνοντας στις αρχές του 17ου παρακο-
λουθούμε τις ζωές τριών μεγάλων αστρονόμων, του Κο-
πέρνικου, του Μπράχε και του Κέπλερ! Ανακαλύψτε τη
συναρπαστική αυτή εποχή, όπου ένας παλιός κόσμος πέ-
θανε και ένας νέος γεννήθηκε μέσα από τις στάχτες των
αστεριών!

Προτάσεις για την εκπαιδευτική τους αξιοποίηση και
πολλά άλλα  …. 

http://www.eugenfound.edu.gr/

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

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, έχουμε πολύ καιρό να τα
πούμε, το ξέρω. Δεν είχα όμως τίποτα να σου πω κι ως

γνωστόν, η σιωπή είναι χρυσός.
Το τελευταίο όμως διάστημα έχω κάποιους προβληματι-
σμούς που ήθελα να μοιραστώ μαζί σου. Παρακολουθώ-
ντας τα πρώτα βήματα ενός μελλοντικού ολυμπιονίκη στη
γυμναστική, θυμήθηκα αθλητές όπως Μάρας, Πετρούνιας,
Μελισσανίδης, Κορακάκη κι όσους άλλους δεν ανήκουν στα
λαοπρόβλητα αθλήματα. Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω
πραγματικά ότι με τις αντιξοότητες που αντιμετώπιζαν, οι
νίκες τους είναι αληθινοί άθλοι! 
Βλέποντας τις συνθήκες που επικρατούν στα εκκολαπτή-
ρια πρωταθλητών, αναρωτιέμαι που βρίσκανε τη δύναμη
όλοι αυτοί και δεν τα παρατούσανε. Έλλειψη θέρμανσης,
κακοσυντηρημένα όργανα, εγκαταστάσεις άθλιες και ντρο-
πιαστικές. Πόσο αγαπάει κάποιος αυτό που κάνει ώστε
παρά τις δυσκολίες να επιμένει να συναγωνίζεται με αθλη-
τές χωρών που προπονούνται με τα πιο σύγχρονα μέσα
και τις καλύτερες συνθήκες. 
Καταλαβαίνω τους ίδιους και τους γονείς τους που κραυ-
γάζουν-όποτε τους δίνεται το μικρόφωνο-για την έλλειψη
στήριξης από την Πολιτεία που τρέχει να φωτογραφηθεί
δίπλα τους σε κάθε επιτυχία. Την Πολιτεία που δεν τους πα-
ρέχει ούτε τα στοιχειώδη, αλλά ξέρει να καμαρώνει πλάι
τους σάμπως και τους βοήθησε με οποιονδήποτε τρόπο.
Μια Πολιτεία που αντί να τους δεξιώνεται στο Προεδρικό
Μέγαρο και στο Μαξίμου και να τους ευχαριστεί, θα ‘πρεπε
να ζητά συγγνώμη και να ερυθριά που τους εγκαταλείπει
στη μοίρα τους. Που τους θυμάται μόνο μπροστά στις κά-
μερες και στο μεσοδιάστημα από μια επιτυχία ως την επό-
μενη τους έχει προκλητικά γραμμένους στα ακριβά της
λουστρίνια.

Ένα μεγάλο respect σε όλα
αυτά τα παιδιά που βουρκώ-
νουν όποτε ακούγεται εξ αιτίας
τους ο εθνικός μας ύμνος, ίσως
ενθυμούμενοι τι έχουν τραβήξει
για να φτάσουν στον Όλυμπο
της δόξας. Θα ντρεπόμουν να
μαι πρωθυπουργός, πρόεδρος
δημοκρατίας, υπουργός αθλητι-
σμού κλπ και να τους συγχαίρω
ένω ξέρω ότι δεν έχω βοηθήσει
καθόλου στις προσπάθειές τους. Θα ντρεπόμουν να τους
αντικρύσω κατάματα, ενώ ξέρω ότι οι δηλώσεις στήριξης
θα μείνουν και πάλι δηλώσεις. Βέβαια, αν ντρεπόντουσαν
δε θα ‘τανε στην πολιτική. Αυτό είναι άλλη συζήτηση…
Κατά τα άλλα, ο Αλέκσης αποφασισμένος να μείνει στην
ιστορία, άνοιξε το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, θεω-
ρώντας a priori θετική μια λύση που να περιλαμβάνει τον
όρο Μακεδονία με κάποιο τρόπο……Απ’ την άλλη βρήκαν
ευκαιρία οι συμπολιτευόμενοι κι αντιπολιτευόμενοι να φω-
νασκούν ως κύμβαλα αλαλάζοντα. Ούτε λόγος δε για χά-
ραξη εθνικής στρατηγικής, από τη στιγμή που όσες φωνές
ακούστηκαν, δε μπορούν να συμφωνήσουν. Ημερολόγιό
μου, εθνική ήττα μυρίζομαι και πάλι. Αυτοί όλοι θα ξεκου-
μπιστούν μια μέρα, οι μαλακίες τους όμως θα ταλαιπωρή-
σουν τις επόμενες γενιές κι αυτοί θα χουν και πάλι άποψη
ως Νέστορες της πολιτικής. Γι’ αυτό σου χω πει, εγώ τελεί-
ωσα με δαύτους όλους και λέγε ο,τι θες, δε
με απασχολεί πια. 
Έρχονται Απόκριες, αλλά «μάσκα δεν έχω
να γυρνώ στο καρναβάλι ετούτο»… Καλό
ξημέρωμα κι όνειρα γλυκά.

Στήλες

Ένα αυτοκίνητο στο Διάστημα!!!!

Οπολυεκατομμυριού-
χος Elon Musk γνω-

στός από την συμμετοχή
του στην γνωστή πλατ-
φόρμα ηλεκτρονικών πλη-
ρωμών paypal και στην
συνέχεια ιδρυτής της
πρώτης ιδιωτικής εταιρίας
διαστημικών αποστολών ,

της spacex σκέφτηκε και υλοποίησε μια από τις ποιο τρέλες
του ιδέες που δυστυχώς ή ευτυχώς τα πολλά λεφτά κάνουν

εφικτό.
Στα πλαίσια ενός πειράματος για να απόδειξη πως

τα συστήματα της spacex μπορούν να στείλουν στο διά-
στημα μεγάλο σε βάρος φορτίο, αποφάσισε να στείλει το
παλιό του αυτοκίνητο, ένα κόκκινο Tesla Roadster's (φτώ-
χια καταραμένη), με μια κούκλα αστροναύτη
στην θέση του οδηγού με το όνομα "star-
man" και το ραδιόφωνο να παίζει το τρα-
γούδι του David Bowie's "Life on Mars".
Περίεργος, τρελός ή απλά εκκεντρικός.  
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Κινηματογραφική Λέσχης Λάρισας - Χειμερινές Προβολές

Το πρόγραμμα των ταινιών που θα προβάλλει η Αντι-
δημαρχία Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κινηματο-

γραφική Λέσχη Λάρισας κάθε Τρίτη στις 19:00 και στις
21:00 στο Χατζηγιάννειο.

13/2/2018
Χωρίς αγάπη του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ,
Δραματική 127΄, Ρωσία-Γαλλία 2017.

20/2/2018
Πόρτο του Γκέιμπ Κλίνγκερ, Ρομαντικό
δράμα 76΄, Πορτογαλία 2016.

04/03/2018 με 11/03/2018
Πανόραμα Ελληνικού Κινηματογράφου
«Θ. Αγγελόπουλος»

13/3/2018
Η λιακάδα μέσα μου της Κλερ Ντενί,
Κομεντί 94΄, Γαλλία 2017.

20/3/2018
Happy End του Μίκαελ Χάνεκε, Δραμα-
τική 107΄, Γαλλία-Αυστρία 2017.

27/3/2018
Η καλή σύζυγος της Μιριάνα Καράνοβιτς,
Δραματική 94΄, Σερβία 2016.

17/4/2018
Καρδιά Βουνό, του Νταγκούρ Κάρι,
Δραματική Κωμωδία, Ισλανδία 2016,
93΄.

24/4/2018
Ο άνδρας που αγαπήθηκε πολύ, του
Αντρέ Τεσινέ, Δραματική, Γαλλία 2014,
116΄, με τους Γκιγιόμ Κανέ, Κατρίν Ντε-
νέβ, Αντέλ Ενέλ.

3/5/2018
Όταν τελειώσει ο έρωτας του Χοακίμ
Λαφός, Δραματική 100΄, Γαλλία 2016.

Σινεμά
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Βιβλίο Τα Μωρά είναι άνθρωποι της Νύχτας

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Εκδότης: ΤΟΠΟΣ
(ΜΟΤΙΒΟ ΕΚΔΟΤΙΚΗ)

Με τόσα βιβλία που κυκλοφο-
ρούν και μαθαίνουν στους

γονείς πώς να "εκπαιδεύσουν" το
μωρό τους να κοιμάται μόνο του
όλη τη νύχτα, αφήνοντάς το να
κλαίει, ήταν απαραίτητο να υπάρ-
χει ένα βιβλίο που υπερασπίζεται
τα μωρά που δεν κοιμούνται όλη

τη νύχτα, σύμφωνα με την επιθυμία και το πρόγραμμα των
γονιών και των παιδιάτρων τους. Όπως, επίσης, να υπε-
ρασπίζεται και εκείνους τους γονείς που διαφωνούν με τη
σκληρότητα των μεθόδων αυτών, αλλά ωστόσο πρέπει,
με κάποιο τρόπο, να κατανοήσουν και να "χειριστούν"
αυτή τη δύσκολη κατάσταση, για να καταφέρουν τελικά κά-
ποτε να κοιμηθούν και οι ίδιοι... 

Διαλύοντας το ταμπού του κοινού ύπνου, το βι-
βλίο αυτό εξηγεί αναλυτικά πού, πώς και κυρίως πόσο κοι-
μούνται τα μωρά και τα νήπια, με βάση τι θεωρείται
φυσιολογικός ύπνος για το ξεκίνημα της ζωής τους, και
προτείνει ήπιες μεθόδους για να διευκολυνθεί ο ύπνος
τους, χωρίς όμως να θέσουμε σε κίνδυνο τη σωματική,
ψυχική και συναισθηματική τους υγεία.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εμπεριστατωμένη
πραγματεία για το θέμα του ύπνου των μωρών και των μι-
κρών παιδιών. Κατά κύριο λόγο, όμως, η συγγραφέας
οδηγεί στην ενεργοποίηση του συναισθήματος και της
σκέψης των νέων γονιών, με αστείρευτο, κατανοητό λόγο
και χαρισματική γραφή. Τα μωρά είναι άνθρωποι της νύ-
χτας είναι ένας "οδηγός ύπνου" ενάντια στη θεωρία του
Προκρούστη, που πρεσβεύει σε ένα και μοναδικό μοντέλο
ανθρώπου. Βοηθά τους νέους γονείς να αντιληφθούν ότι
το μωρό δεν λέει ποτέ ψέματα για τις βιολογικές και ψυ-
χολογικές του ανάγκες. 

Αναγνωρίζει και υποστηρίζει το δικαίωμα του βρέ-
φους και του νηπίου στη μοναδικότητα ενώ προσφέρει
όλες, μα όλες τις πληροφορίες που ένας νέος γονιός χρει-
άζεται για την κοινή ζωή του με το ανθρωπάκι που έφερε
στον κόσμο. Τον καθοδηγεί, επί της ουσίας, να λειτουργή-
σει με γνώμονα τον σεβασμό και την αγάπη, γιατί τα
μωρά... είναι άνθρωποι... (Από την παρουσίαση στο οπι-
σθόφυλλο του βιβλίου)

Athens Dark

Ηπρώτη Action Hor-
ror σειρά στο ελλη-

νικό διαδίκτυο, αλλά και
την ελληνική τηλεό-
ραση είναι γεγονός από
το Netwix. Μια παρα-
γωγή που εμπνέεται
από κλασικά του εί-
δους, όπως το "Blade",
το "Underworld" και το

"True Blood", όπου επιστρατεύονται μοναδικά οπτικά εφέ,
πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα. Το Athens Dark
αποτελείται από 8, 10λεπτα επεισόδια, τα οποία βασίζο-

νται σε ένα συναρπαστικό σενάριο που «γεννάει» έναν
ολόκληρο κόσμο με αναφορές από κλασικές ταινίες του εί-
δους, μέχρι την αρχαία ελληνική μυθολογία και μπλέκει με
αριστοτεχνικό τρόπο τα οπτικά εφέ, με τις πιο εντυπωσια-
κές χορογραφίες μάχης και εξωτερικά γυρίσματα σε κε-
ντρικά σημεία στην πόλη, που κάνουν τον θεατή να νιώθει
πως αυτά που παρακολουθεί πράγματι συμβαίνουν στη
σημερινή Αθήνα. Athens Dark: Αποκλει-
στικά στο NETWIX, σε δωρεάν stream,
από Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2018, με 8
επεισόδια



Και Διεθνές φεστιβάλ κι-
νηματογράφου τον Φεβρουάριο
αλλά και Πανόραμα κινηματο-
γραφικό τον Μάρτιο από την κι-
νηματογραφική λέσχη ! 

Θεόφιλος

Σε συλλαλητήρια για
εθνικά θέματα κεντρικοί ομι-
λητές παπάδες; Ή παπάς-
παπάς ή ζευγάς-ζευγάς!

ΔιάτοRος

Χαρήκαμε με την
επιστροφή του Μητσικώ-
στα στην ΕΡΤ. Μένει να
δούμε αν θα κρατήσει την
υπόσχεση του να σατιρί-
ζει τους πάντες και τα
πάντα.

elessar

Το διαβάσαμε και αυτό : ο Μάρλον Μπρά-
ντο κι ο Ρίτσαρντ Πράιορ ήταν εραστές. 

elessar

Κλεί-
νει και το MEGA. Τώρα μένει να πάρει

πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ για να ολοκληρωθεί το
έργο της αριστεράς!!! Τουλάχιστον κάποιοι ζήτησαν

συγνώμη.....
elessar

Να
είμαστε η πόλη του καφέ με

πανευρωπαϊκό τίτλο και κανείς να
μην έχει τολμήσει ακόμα να τυποποιήσει
έναν καφέ ως "Λαρισεσπρέσο" ;  Τόσες
επενδύσεις γίνονται ... έρχεται και η ανά-

πτυξη ...
Θεόφιλος

Χαμός
με τα Σκόπια και το

όνομα, πανικός στην πολιτική
με μίζες και ρος βαλιτσάκια, offshore

και paradise papers.  Ενώ στον πραγματικό κό-
σμος οι τράπεζες αίματος δεν έχουν
επαρκεί αποθέματα και μεταγγίσεις ακυ-
ρώνονται για πόλους συμπολίτες μας. 

elessar

Ήρθε και η μέρα που
ήταν καλύτερα να διαβάζεις "Μίκη"
Μάους από το να βλέπεις "καρα-
γκιόζη" ! Μερικοί άνθρωποι ξέρουν
και αποσσύρονται από την δημο-
σιότητα όταν τους πιάσει το "αλ-
τσχάιμερ¨. 

Θεόφιλος

Τζί-
μης Πανούσης, εκκεντρικός

και αριστοφανικός, ίσως η αλογό-
μυγα που ενοχλούσε και κέντριζε αν-
θρώπους και ζώα, κατά τον

Σωκράτη.
ΔιάτοRος

Η βίλα του Ιόλα εντά-
χθηκε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ
με σκοπό την πλήρη ανάδειξή
της σε κέντρο πολιτισμού.
Ποιος ήταν ο Ιόλας; Μα, ο
Έλλην Άντι Γουόρχολ!

ΔιάτοRος

Έξω από ξενυχτάδικο
της Λάρισας, Παρασκευή βράδυ
στις 11, ουρά από 30 νεαρά άτομα
με γούνες και κουστούμια, έτοιμα
να διασκεδάσουν με τα 100ευρα
στο χέρι ... η λιτότητα καλά κρατάει
(για μερικούς) ... 

Θεόφιλος


