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*, Banksy, «Season's Greetings», 2018
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Εκδότης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας

«Cineπαρμένος»
Αρθρογράφοι - Συνεργάτες
Θεόφιλος Παπαγεωργίου
ΔιάτοRος
soffi.sam@hotmail.com
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
Χαρά Τζαμπούρα
Μ. Σίμος
Εξάρχου Κατερίνα
elessar

E-Mail
cinepamenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
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».

Holmes & Watson (2018)
Σκηνοθεσία: Etan Cohen

Πρωταγωνιστές: Will Ferrell, John C. Reilly, Ralph Fi-
ennes, Lauren Lapkus 

Stan & Ollie (2018)
Σκηνοθεσία: Jon S. Baird

Πρωταγωνιστές: John C. Reilly, Steve Coogan, Shirley
Henderson, Stephanie Hyam 

Replicas (2018)
Σκηνοθεσία: Jeffrey Nachmanoff

Πρωταγωνιστές: Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas
Middleditch, Emily Alyn Lind 

Glass (2019)
Σκηνοθεσία: M. Night Shyamalan

Πρωταγωνιστές: Bruce Willis, Luke Kirby, Anya Taylor-Joy,
James McAvoy 

Captain Marvel (2019)
Σκηνοθεσία: Anna Boden | Ryan Fleck

Πρωταγωνιστές: Brie Larson, Gemma Chan, Jude Law,
Mckenna Grace 

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Συνέδριο ΥΠΕΡΙΑ 2018 και 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Αμοργού
• «Κορίτσι» , Σκηνοθεσία: Lukas Dhont 
• Ιωάννα Τσοκοπούλου, Είναι ο γίος μου
• Stan Lee
• «Ο Δρόμος μας»
• Κάνε το ερωτηματικό...θαυμαστικό ψυχή μου...!
• Oscars 2019
• Φεστιβάλ Αντιναζιστικού-Αντιφασιστικού Κινηματογράφου
• «Το Δέντρο»
• Η πρώτη ταινία για το Brexit 
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• "Μέρες" της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη
• Όταν ο Αι Βασίλης … ήπιε κόκα κόλα.



Λάρισα, Δεκέμβριος 2018  Έτος 16ο   Τεύχος 70ο

3η
Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δημοσιεύσουν το
δικό τους άρθρο ή που επιθυμούν να κάνουν οποιαδήποτε πρόταση ως
προς τα θέματα που θα ήθελαν να διαβάζουν στο έντυπο του Cineπαρμένου
να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

Fantastic Four #1

(1961)

Stan Lee (Stanley Martin Lieber) 1922 - 2018, Μερικά από τα καλύτερα του κόμικς,

Συνέδριο ΥΠΕΡΙΑ 2018 και 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Αμοργού:
Γνωρίζοντας καλύτερα την Ελλάδα και τον κόσμο

Ταξιδεύοντας προς το
νοτιοανατολικό άκρο

των Κυκλάδων συναντάμε
την Αμοργό. Ένα νησί που
λόγω της αυθεντικότητας
και της απλότητας που
αναδίδει έχει συγκινήσει
πολλούς καλλιτέχνες, χα-
ρίζοντάς μας έτσι την
«Αμοργό» του Νίκου Γκά-
τσου, αλλά και το «Απέρα-

ντο Γαλάζιο» του Luc Besson. Το πλέον ευχάριστο είναι ότι η
Αμοργός εξακολουθεί να αποτελεί σημείο συνάντησης και έκ-
φρασης διαφόρων καλλιτεχνών, συμβάλλοντας στην προώ-
θηση τόσο του χαρακτήρα και των εθίμων του νησιού, όσο και
γενικά του πολιτισμού της Ελλάδας.

Σημαντικό παράδειγμα στέκεται το Διεθνές Συνέδριο
ΥΠΕΡΙΑ, το οποίο πραγματοποιήθηκε για 16η φορά φέτος στην
Αιγιάλη της Αμοργού, από τις 31 Οκτωβρίου έως και τις 5 Νο-
εμβρίου. Διοργανωτές ήταν ο Εξωραϊστικός Πολιτιστικός Σύλ-
λογος Γυναικών Αμοργού, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και ο Δήμος
Αμοργού, ενώ το Aegialis Hotel & Spa αποτέλεσε το χώρο φι-
λοξενίας του.

Η κύρια θεματική του ήταν Γαστρονομία- Πολιτισμός &
Τουρισμός, και δόθηκε η δυνατότητα σε κινηματογραφιστές, δη-
μοσιογράφους και φοιτητές να το παρακολουθήσουν.
Για τους συμμετέχοντες οργανώθηκε επίσης πλήθος παράλλη-
λων δράσεων και εξορμήσεων, ώστε να έρθουν σε επαφή με τα
τοπικά, παραδοσιακά στοιχεία της Αμοργού, μέσα από την αλ-
ληλεπίδραση με τους ντόπιους, τις πεζοπορίες, τις επισκέψεις
στους οικισμούς και στα πιο σημαντικά μέρη του νησιού, και
φυσικά την μαγειρική.

Μαζί με το Συνέδριο διεξήχθη το 9ο Φεστιβάλ Ταινιών
Αμοργού για τον Τουρισμό, κατά το οποίο διαγωνίστηκαν 200
συνολικά ταινίες στις κατηγορίες: Ελληνικές Ταινίες, Ντοκιμα-
ντέρ και Τουριστικές Ταινίες, με διάφορες υποκατηγορίες για την
κάθε μια αντίστοιχα. Η κριτική επιτροπή, που αριθμούσε μέλη
από πέντε χώρες (Ελλάδα, Πολωνία, Ολλανδία, Πορτογαλία,
Αγγλία), ψήφισε και βράβευσε 35 ταινίες των τριών κατηγοριών.
Κυρίαρχος σκοπός του Φεστιβάλ κάθε χρόνο είναι η δημιουρ-

γία μιας διεθνούς πλατφόρμας που θα στοχεύει τόσο στη στή-
ριξη και την ενίσχυση του παγκόσμιου τουρισμού, όσο και στην
ανάδειξη και προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό.

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν αποτύπωσαν δημιουργικά
τον τόπο, που η κάθε μία ήθελε να προβάλλει, είτε μέσω της
παρατήρησης είτε της ενεργούς συμμετοχής. Συνετέλεσαν σί-
γουρα στην κατασκευή ενός βήματος ανταλλαγής απόψεων,
ιδεών και συνένωσης πολιτισμών.

Από την ζούγκλα της Κόστα Ρίκα (Escape to Costa
Rica- Jungle story, Libor Spacek) και τα βουνά του Καζακστάν
(Kazakhstan- Kyrgyzs-
tan, Guillaume Juin), οι
θεατές περιηγήθηκαν
μέσα από την οθόνη στα
πλακόστρωτα δρομάκια
της Κέρκυρας (Corfu-
Gift of the Gods, Irina
Khangosvill), έκαναν
βόλτα με άλογα στις πα-
ραλίες της Αμοργού
(Magic Island Screener,
Dimitris Katsimiris), για
να καταλήξουν να χορεύουν φλαμένκο στην ισπανική Μαδρίτη
(Flamenco Madrid, Santiago Alcázar) και τελικά να δειπνήσουν
στη Γεωργία (Dinner with Georgia, Dima Chkheidze).

Και μπορεί οι δημιουργοί των ταινιών να προέρχονταν
από διαφορετικές χώρες, μα οι ταινίες είχαν κάτι το οικουμε-
νικό. Διακρίνονταν από το ίδιο πάθος για το ταξίδι, την εξερεύ-
νηση, την ανακάλυψη ενός τόπου, αλλά και την καταγραφή της
μοναδικότητας και της ομορφιάς του μέσα από το ίδιο μέσο, την
κάμερα.

*Το Συνέδριο και το Φεστιβάλ φιλοξένησαν την ιδιαί-
τερη ενότητα Νέοι, Γυναίκες & Εργασία.

*Η ταινία Greece- A 365 Day Destination του Θεοχάρη
Κιούκα έχει κερδίσει αναγνώριση και βραβεία σε διεθνείς δια-
γωνισμούς και φεστιβάλ, ενώ συνεχίζει τη δυ-
ναμική της πορεία.

*Στο Φεστιβάλ ξεχώρισε συνολικά και
έκλεψε τις εντυπώσεις η ταινία El Amor Existe,
Santiago del Teide του Carlos Hernández.

Φεστιβάλ



Λάρισα, Δεκέμβριος 2018  Έτος 16ο   Τεύχος 70ο

4η

Fantastic Four #5

(1962)

Stan Lee (Stanley Martin Lieber) 1922 - 2018, Μερικά από τα καλύτερα του κόμικς,

«Κορίτσι» , Σκηνοθεσία: Lukas Dhont 

Ηθοποιοί: Victor Polster, Arieh
Worthalter, Katelijne Damen,

Valentijn Dhaenens 
Η δεκαπεντάχρονη Λάρα είναι απο-
φασισμένη να γίνει επαγγελματίας
μπαλαρίνα και προσπαθεί με κάθε
τρόπο να υπερπηδήσει διάφορα
εμπόδια: τον σκληρό, ανταγωνιστικό
κόσμο του χορού, την ανασφάλεια
της εφηβείας και –κυρίως– το γεγο-
νός πως γεννήθηκε αγόρι. Έχοντας
την αμέριστη υποστήριξη του πα-

τέρα της και αγνοώντας το υποτιμητικό βλέμμα των πολ-
λών, βαδίζει χορεύοντας προς το ανέφικτο. Σ’ αυτή την

ελεύθερη μεταφορά της πραγματικής ιστορίας μιας διεμ-
φυλικής έφηβης που γκρέμισε κάθε στερεότυπο για το κοι-
νωνικό και βιολογικό φύλο, η πειθαρχία του μπαλέτου
γίνεται μεταφορά για το ειδικό βάρος όλων των σωμάτων
με σημασία.
Βραβεία/Διακρίσεις: Βραβείο FIPRESCI του τμήματος
«Ένα κάποιο βλέμμα», Καλύτερος Ηθοποιός, Χρυσή Κά-
μερα, Queer Φοίνικας – Cannes Film Festival 2018 Χρυ-
σός Δούκας για την Καλύτερη Ερμηνεία – Odessa IFF
2018 Χρυσός Πύργος για την Καλύτερη
Ταινία – Palic FF 2018 
Ταινία λήξης στο 59ο Φεστιβάλ Κινημα-
τογράφου Θεσσαλονίκης

Σινεμά

Ιωάννα Τσοκοπούλου, Είναι ο γίος μου
ΕΚΔΟΣΕΙΣ : ΤΟΠΟΣ 

1η αναθεωρημένη έκδοση:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΜΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΙΔΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ «ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ» 

Ήρωας κανένας δεν γεννιέται.
Ήρωας γίνεται από ανάγκη,

και το τίμημα είναι πολύ ακριβό.
Χρειάζεται δύναμη, κόπο…

Στο βιβλίο αυτό, που έχει γνωρίσει
ήδη τέσσερις εκδόσεις στο παρελθόν, η Ιωάννα Τσοκο-
πούλου καταγράφει τις εμπειρίες της από το μεγάλωμα
του γιου της Λεωνίδα. «Από σένα θα εξαρτηθεί αν θα πάει
καλά» ήταν η φράση του παιδίατρού της στην πρώτη του
επίσκεψη, φράση φορτίο, που όχι μόνο τη στοίχειωσε
αλλά καθόρισε και τη μετέπειτα διαδρομή της. 
Ο Λεωνίδας γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1959 με σύν-
δρομο Down, σε μια εποχή που οι υποδομές είναι ανύ-
παρκτες και οι ιατρικές γνώσεις ελλιπείς. Απεγνωσμένοι
οι γονείς του αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν τη ζωή
του παιδιού τους, ενώ στην αναζήτηση ενός φιλόξενου
σχολείου προσκρούουν πάνω σε άκαμπτους συλλόγους
γονέων που αρνούνται να αυλίζονται εκείνα τα παιδιά με
τα υπόλοιπα.

Σε αυτή την εποχή και με αυτές τις συνθήκες, η Ιωάννα
παίρνει την πρωτοβουλία και το κάνει σκοπό της ζωής της
να δημιουργήσει ένα πρότυπο σχολείο που να μπορεί να
παρέχει την «παραπανιστή αγάπη και ειδική στοργή» που
χρειάζονται τα παιδιά αυτά στο μεγάλωμά τους. «Μετου-
σίωσε τη λύση ενός οικογενειακού προβλήματος σε συλ-
λογική, μεγέθυνε τη μητρική αγκαλιά της σε αγκαλιά που
αγκάλιασε και αγκαλιάζει δεκάδες παιδιά», γράφει ο Ιά-
κωβος Καμπανέλλης.
Με λόγο άμεσο, ειλικρινή, που αγγίζει τις βαθύτερες χορ-
δές του αναγνώστη, η Ιωάννα Τσοκοπούλου καταθέτει το
βίωμά της εμπνέοντας αισιοδοξία και κουράγιο σε κάθε
γονιό, σε κάθε άνθρωπο.

Η Ιωάννα Τσοκοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Εργά-
στηκε στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 26 χρόνια, από
το 1951 ως το 1977. Το 1977 παραιτήθηκε από την Εθνική
Τράπεζα και αφιερώθηκε στη δημιουργία του Εργαστηρίου
Ειδικής Αγωγής «Μαργαρίτα» για νέους και νέες με νοη-
τική αναπηρία, με κίνητρο τον δεύτερο γιο της, τον Λεω-
νίδα, που γεννήθηκε με σύνδρομο Down.

Επιπλέον στοιχεία για το βιβλίο θα
βρείτε στο toposbooks.gr
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Amazing Fantasy #15

(1962)

Stan Lee (Stanley Martin Lieber) 1922 - 2018, Μερικά από τα καλύτερα του κόμικς,

5η
Stan Lee

ΟStan Lee για τους περισσό-
τερους ήταν συγγραφέας,

εκδότης και ο συν-δημιουργός για
πολλούς από τους φανταστικούς
ήρωες της Marvel, όπως οι Spi-
derMan, Fantastic 4, Iron Man, X-
Men, Hulk, Thor, DareDevil και
Doctor Strange.

Για την σημερινή γενιά των
σαράντα και κάτι ένας ακόμη πα-
ραμυθάς των νεανικών μας χρό-
νων δεν είναι πια μαζί μας. Δεν

είναι τόσο η απώλεια ενός ακόμη ανθρώπου της τέχνης που
μας συγκινεί αλλά η συνειδητοποίηση πως εκείνα τα χρόνια της
ανεμελιάς έχουν περάσει χωρίς επιστροφή και μόνο οι ανα-
μνήσεις μένουν. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που σε μια προ-
βολή ταινίας με ήρωες του Stan Lee ο μέσος όρος ηλικία είναι
οριακά λίγο κάτω από τα 35.

Σαν Παιδί φτωχών ευρωπαίων μεταναστών στην Αμε-
ρική, προσπάθησε με τους ήρωες που δημιουργούσε να απο-
τυπώσει και να στηλιτεύει τα προβλήματα και τις δυσκολίες
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων μέσα στην συντηρητική
αμερικανική κοινωνία.

Έτσι δημιούργησε τον "Μαύρο Πάνθηρα" θέλοντας να
θίξει τον τρόπο αντιμετώπισης των έγχρωμων αμερικανών και
τα στερεότυπα που κακώς υπήρχαν την δεκαετία του 60. Στα
χνάρια του "Hulk" δημιούργησε μια θηλυκή έκδοση του χαρα-
κτήρα θέλοντας να καυτηριάσει την θέση της γυναικάς και το
πως είναι εξίσου δυναμικές και ενεργητικές με τους άντρες. Οι
ομάδα των X-Men αγγίζει τους ανθρώπους με κινητικά προ-
βλήματα και ειδικές ικανότητες. Ο καθηγητή Τσαρλς Εξέβιερ
είναι καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι ενώ οι υπόλοιποι
X-Men αντιμετωπίζονται σας άτομα του περιθωρίου και κατα-
διώκονται από τους "φυσιολογικούς" ανθρώπους. Τέλος σε ένα

τεύχος του Spiderman ο Stan Lee θέλησε να δείξει την μάχη
του ήρωα με τα ναρκωτικά και να δώσει έτσι ένα μήνυμα κατά
της χρήσης τους από την νεολαία. Το τεύχος όμως λογοκρίθηκε
και τα λίγα τεύχη που μπόρεσαν να τυπωθούν είναι πλέον συλ-
λεκτικά.

Θα μας λείψει η μόνιμη παρουσία τους σε κάθε ταινία
της Marvel και η συχνές συνεντεύξεις με κρυφές και αδημοσί-
ευτες ιστορίες από τα παρασκήνια και από την εποχή που με
ένα μολύβι έπλαθε ιστορίες και χαρακτήρες. 

Δεν μπορούμε όμως και να αγνοήσουμε το γεγονός
πως οι ιστορίες με υπερηρωες με την πρώτη μάτια ίσως, έχουν
να μας δείξουν μόνο βία και καταστροφή. Μια ατελείωτη μάχη
του καλού με το κακό, χωρίς πολλές φορές τα όρια να είναι δια-
κριτά. Πολλές φορές ο "κακός" χαρακτήρας μπορεί να είναι πιο
ελκυστικός από τους "καλούς" αλλά και μπορεί πολλές φορές
να επικροτούνται κινήσεις και συμπεριφορές που δεν θα
έπρεπε. Θυμάμαι ακόμη την αντίδραση των γονέων και τον φυ-
σιολογικό τους φόβο ότι μπορεί τα συγκεκριμένα κόμιξ να οδη-
γήσουν σε ανάρμοστες και περίεργες συμπεριφορές. Είναι
όμως πολύ πιθανό ότι παρόμοια θα είναι η αντίδραση κάθε
γονέα για όποια εποχή αναφερθούμε, όταν κάποιο από τα παι-
δία του κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που
έκανε εκείνος στην ίδια ηλικία, κάτι που έχει
αυτός δοκιμάσει και έχει επιφέρει συγκεκρι-
μένα αποτελέσματα. Δυστυχώς κάνεις δεν έχει
τον οδηγό ανατροφής ενός παιδιού και κανείς
δεν μπορεί να ξέρει με ποιο τρόπο κάθε χαρα-
κτήρας πλάθεται και δημιουργείται.

"Πρέπει κάθε άνθρωπός να βρίσκει αυτό που του
ταιριάζει και να ασχολείται με αυτό που τον παθιάζει και τον
ευχαριστεί. Μόνο τότε η δουλειά γίνεται η ζωή σου και είναι
αυτό που σε συγκινεί και σε εξελίσσει." 

Stan Lee (1922 - 2018)

Αφιέρωμα

«Ο Δρόμος μας»

Σε κινηματογραφικές αίθουσες
όλης της χώρας ξεκίνησε να

προβάλλεται το Ντοκιμαντέρ για τα
100 χρόνια του ΚΚΕ, με τίτλο «Ο
Δρόμος μας». Στα 100 λεπτά του
έργου συμπυκνώνεται η ιστορία
των 100 χρόνων δράσης του Κόμ-
ματος, μέσα από ντοκουμέντα, αρ-
χειακό οπτικοακουστικό υλικό,
μαρτυρίες και δραματοποίηση με-
ρικών από τις πιο σημαντικές

«Στιγμές» της.

Στη Λάρισα προβλήθηκε για τρεις ημέρες με με-
γάλη επιτυχία, στον κινηματογράφο «Victoria».  
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Journey Into Mystery  #83

(1962)

Stan Lee (Stanley Martin Lieber) 1922 - 2018, Μερικά από τα καλύτερα του κόμικς,
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Κάνε το ερωτηματικό...θαυμαστικό ψυχή μου...!

Χριστούγεννα 2018. Σα-
κούλες γεμάτες ψώνια

παντού. Βιτρίνες γεμάτες
στολίδια παντού. Μπαλκόνια
γεμάτα φωτάκια παντού. Γε-
μάτες ψυχές;

Φάε όσες γλυ-
κές λιχουδιές έφτιαξες ή σου
πρόσφεραν άλλοι. Άκου

ξανά και ξανά εορταστικές μελωδίες με το γρέζι του Σινά-
τρα. Αγόρασε το τελευταίο άρωμα που έχει προσφορά
40%. Διασκέδασε ως το πρωί σε οποιοδήποτε στέκι, με
οποιαδήποτε άτομα, οποιοδήποτε ποτό. Φωτογραφίσου
σε κάθε χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

ΩΣΤΟΣΟ...Νιώσε τη μοναξιά που υπάρχει τρι-
γύρω. Όπως τη μοναχική Λούσυ στο While you where
Sleeping (1995), που ανήμερα των Χριστουγέννων προ-
τιμά να την περάσει στο νοσοκομείο, μιλώντας σε έναν
άγνωστο άνθρωπο που έσωσε και είναι σε κώμα. Αφου-
γκράσου την απόγνωση ενός ανθρώπου που θέλει να
δώσει τέλος στη ζωή του. Όπως τον απελπισμένο Τζορτζ

στο It' s a wonderful life (1946), που αν και τα χρέη τον
πνίγουν δεν συνειδητοποιεί πόσο αναγκαίος είναι για τους
γύρω του. Θυμήσου τον άνεργο άνθρωπο. Όπως τον
απογοητευμένο Τζακ στο Homeless for the Holidays
(2009), που πέρα από τη δουλειά του κινδυνεύει να χάσει
τα πάντα για την οικογένειά του λίγο πριν τις γιορτές. Σκέ-
ψου το ορφανό παιδί. Όπως τον κατατρεγμένο Νικόλα στο
Α Christmas Story (1983), που μετά το ατύχημα των γο-
νιών του υιοθετείται από τις οικογένειες μιας μικρής κοι-
νότητας και για αντάλλαγμα στην φροντίδα τους, χαρίζει
παιχνίδια στα παιδιά τους κάθε Πρωτοχρονιά. Άκου προ-
σεκτικά τον παραβάτη. Όπως τη βασανισμένη Λι, στο Re-
member the Night (1940) που θα συλληφθεί λίγο πριν τα
Χριστούγεννα για κλοπή σε ένα κατάστημα και ο διώκτης
της θα αλλάξει γνώμη λίγο πριν τη δίκη της. 

Στην εκπνοή του χρόνου και όμως...Προλαβαίνεις
ψυχή μου! Ιανουάριος 2019. Αγκαλιές γε-
μάτες συγχώρεση χρειάζονται. Φιλιά γε-
μάτα αγάπη χρειάζονται. Λόγια γεμάτα
συμπόνια χρειάζονται. Γεμάτες ψυχές!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου. 

Αφιέρωμα

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2018
Μερικά από τα βραβεία που

δόθηκαν φέτος Δεκέμβριο
18 στην Σεβίλλη :

Καλύτερη Ταινία
Ψυχρός πόλεμος
Σκηνοθεσία: Pawel Paw-
likowski

Σενάριο: Pawel Pawlikowski, Janusz Glowacki
Καλύτερη Κωμωδία

Ο Θάνατος του Στάλιν
Σκηνοθεσία: Armando Iannucci
Σενάριο: Armando Iannucci, David Schneider & Ian Martin

Βραβείο της Fipresci- Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη 
Κορίτσι
Σκηνοθεσία: Lukas Dhont
Σενάριο: Lukas Dhont & Angelo Tijssens

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ
Μπέργκμαν: Ένας Χρόνος μια Ζωή
Σκηνοθεσία: Jane Magnusson
Παραγωγή: Fredrik Heinig & Mattias Nohrborg

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Another Day of Life των Ραούλ ντε λα Φουέντε και Ντέιμιαν
Νένοφ

Καλύτερος Σκηνοθέτης
Paweł Pawlikowski  για την ταινία Ψυχρός πόλεμος

Καλύτερη Ηθοποιός
Joanna Kulig  στην ταινία Ψυχρός πόλεμος

Καλύτερος Ηθοποιός
Marcello Fonte στην ταινία Dogman

Καλύτερος  Σεναριογράφος
Paweł Pawlikowski για την ταινία Ψυχρός πόλεμος
Τιμητικό βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινημα-

τογράφου
Κώστας Γαβράς

Βραβείο Eurimages Co-Production
Γιώργος Καρναβάς και Κωνσταντίνος Κοντοβράκης

Βραβείο Κοινού (People’ s Choice
Award)

Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου
Σκηνοθεσία: Luca Guadagnino
Σενάριο: James Ivory, Luca Guadagnino
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Strange Tales #110

(1963)

Stan Lee (Stanley Martin Lieber) 1922 - 2018, Μερικά από τα καλύτερα του κόμικς,

7η
Φεστιβάλ

Αντιναζιστικού-Αντιφασιστικού Κινηματογράφου

«Το γεγονός πως  σε ολόκληρη
την Ευρώπη αναβιώνει εφιαλ-

τικά ο φασισμός και ο ναζισμός, ως
αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης δια-
δικασίας που υπερβαίνει κατά πολύ
τα στενά χρονικά πλαίσια της οικο-
νομικής κρίσης, δεν επιτρέπει κανέ-
ναν εφησυχασμό». Με αυτή την
πρόταση κατέληγε στο δελτίο τύπου
ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρι-
σης και Προστασίας των δικαιωμά-
των των Παραγωγών

Κινηματογραφικών Έργων ΕΡΜΕΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ που διορ-
γάνωσε το Φεστιβάλ Αντιναζιστικού-Αντιφασιστικού Κινη-
ματογράφου αναδεικνύοντας προβληματισμούς και
σκέψεις για ένα φαινόμενο που μας απασχολεί παραπάνω
από 20 χρόνια και τελευταία όλο και περισσότερο.

Από τις 10 έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2018, στην
Αθήνα στην Αίθουσα Τέχνης Στούντιο (Σταυροπούλου 33,
πλατεία Αμερικής) προβλήθηκαν με ελεύθερη είσοδο 10
ταινίες  προσφέροντας όχι μόνο τροφή για σκέψη και προ-
βληματισμό αλλά και δυνατότητα πρόσβασης σε σπάνια
έργα που άφησαν το δικό τους στίγμα. Το Φεστιβάλ
έκλεισε τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου, με την συζήτηση «Μια
προσέγγιση στον αντιναζιστικό, αντιφασιστικό κινηματο-
γράφο». Ομιλητές οι πανεπιστημιακοί Γιώργος Ανδρίτσος,
Λιζιάννα Δελβερούδη, Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Μαρίνα
Μαροπούλου και ο κριτικός κινηματογράφος Νίνος Μικε-
λίδης. Προβλήθηκε και η ταινία του Τάκη Κανελλόπουλου
«Ουρανός».

Ταινίες από το Πρόγραμμα προβολών
«Ρώμη, Ανοχύρωτη Πόλη» του Ρομπέρτο Ροσελίνι /

103’
Ρώμη 1944. Η πόλη είναι υπό γερμανική κατοχή

και οι πολίτες της βιώνουν τη βάρβαρη συμπεριφορά των
Γερμανών. Οι κατακτητές αναζητούν τον Τζόρτζιο Μαν-
φρέντι, με την υποψία ότι είναι μέλος μιας ομάδας της Αντί-
στασης. Εκείνος ζητά βοήθεια από τον φίλο του
Φραντσέσκο, που πρόκειται να παντρευτεί τη χήρα Πίνα.
Η Πίνα κι ο ιερέας Δον Πιέτρο Πελεγκρίνι προσπαθούν να

βοηθήσουν τον Τζόρτζιο να φύγει από την πόλη το συ-
ντομότερο δυνατόν με νέα ταυτότητα. Κάποιος, όμως, από
το περιβάλλον του Τζόρτζιο δίνει πληροφορίες στους Γερ-
μανούς, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων. Παίζουν: Άννα
Μανιάνι, Άλντο Φαμπρίτσι, Μαρτσέλο Παλιέρο.
«Τα παιδιά της Ρώμης, Ανοχύρωτης Πόλης» της Λά-

ουρα Μουσκαρντίν / 53΄
Εξήντα χρόνια μετά τα γυρίσματα της αριστουρ-

γηματικής ταινίας του Ρομπέρτο Ροσελίνι «Ρώμη, Ανοχύ-
ρωτη Πόλη» επιστρέφουμε στα μέρη που γυρίστηκε η
ταινία και ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο και τις αναμνήσεις,
με οδηγό τον  Βίτο Ανικιάρικο, που υποδυόταν στην ταινία
τον γιο της Άννα Μανιάνι.

«Ο γιος του Σαούλ» του Λάζλο Νέμεθ / 107’
Άουσβιτς, 1944. Ο κρατούμενος Σαούλ Όσλαντερ

είναι εξαναγκασμένος να θάβει τα σώματα των συναν-
θρώπων του σε ένα από τα κρεματόρια. Μέχρι που κά-
ποια στιγμή, έρχεται η ώρα να θάψει το πτώμα ενός
παιδιού, που πιστεύει ότι είναι ο γιος του.  Παίζουν: Γκέζα
Ρόχινγκ, Λεβέντε Μολνάρ, Ουρς Ρεχν.

Επιπλέον προβλήθηκαν οι παρακάτω ταινίες :  
• «Με τη λάμψη στα μάτια» του Πάνου Γλυκοφρύδη
/ 80’
• «Η Σιωπή της Θάλασσας» του Ζαν Πιερ Μελβίλ /
88’
• «Η Προδοσία» του Κώστα Μανουσάκη / 96’
• «Το Μπλόκο» του Άδωνι Κύρου / 90’

Σημείωση : σε λίγους μήνες περιμένουμε και στην πόλη
μας το 2ο διήμερο αντιρατσιστικών – αντιφασιστικών ται-
νιών, όπως και πέρσι διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία. 

Φεστιβάλ
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X-Men #1

(1963)

Stan Lee (Stanley Martin Lieber) 1922 - 2018, Μερικά από τα καλύτερα του κόμικς,

«Το Δέντρο»Αφιέρωμα

Τέλεια ήταν η μουσικοχορευτική
υπερπαραγωγή στο Δημοτικό

μας Ωδείου, με έργα Bach, Mozart,
Chopin, Debussy, Γιάννη Κωνσταντι-
νίδη, Ντίνου Κωνσταντινίδη, Ευρ.
Μπέκου και μουσική διεύθυνση Χρή-
στου Κτιστάκη. Με την Συμφωνική
Ορχήστρα Λάρισας, με την ομάδα
χορού InAct και συμμετοχή της Ανώ-
τερης Επαγγελματικής Σχολής του
Δήμου, με σολίστ την Ελένη Παππά,

την Φρόσω Κτιστάκη, την Δέσποινα Πούρικα, με χορογρα-
φία της Αθηνάς Μανώλη και της Δέσποινας Μπουνίτση, με
κουστούμια της Ελένης Ψύρρα και σκηνικά του Γιάννη Γε-
ωργιάδη, με ποίηση της Αναστασίας Μανώλη και με τα νιάτα
να χορεύουν στη σκηνή … το «Μπράβο!» είναι λίγο.     

Ελπίζω να την είδαν πολλοί. Εγώ πάντως την πρό-
τεινα σε 100 άτομα. Με κεντρικό σκηνικό ένα δέντρο, ξεχύ-
νονταν στη σκηνή οι νέες σαν νεράιδες και χόρευαν γύρω
από τον μοναδικό χορευτή που του αξίζουν πολλά συγχα-
ρητήρια. Η μουσική από κάτω ήταν η κατάλληλη για να δη-
μιουργήσει το κλίμα το ονειρικό και να συνοδέψει το νέο
ζευγάρι στη μάχη των συναισθημάτων. Μια μάχη που είναι
αναπόφευκτη για όποιον αγαπά πραγματικά και με πάθος
… και μετά έρχεται ο χειμώνας με ένα άσπρο πέπλο όπως
στην παράσταση (… όχι δεν είναι το πέπλο του νυφικού του
γάμου που κάποιοι είπαν ότι φέρνει τον πάγο των συναι-
σθημάτων, είναι το πέπλο του χιονιά του χειμώνα).  

Όλη η παράσταση ήταν εκπληκτική – παρά το στρί-
μωγμα των μουσικών καλλιτεχνών μπροστά από μια σκηνή
που θα έπρεπε να ήταν λίγο πιο ψηλή, ώστε τα δοξάρια από
τα βιολιά να μην τρυπώνουν στο βλέμμα των θεατών που
απολάμβαναν τις χορεύτριες και τον ήρωα. Η επιλογή της
μουσικής και η απόδοσή της την χαρακτήρισαν όλοι (και σί-

γουρα αυτοί που κάτι ξέρουν παραπάνω) άψογη. Τελικά το
ωδείο και οι ομάδες χορού και το μπαλέτο της πόλης έχουν
μοναδικό επίπεδο που τουλάχιστον εμάς τους απλούς πο-
λίτες μας ενθουσιάζουν. Πώς να μην ενθουσιασθεί κανείς
με τέτοιες φωνές και με τέτοιες μουσικές ; 

Ποιος θα φανταζόταν ότι ο «σπόρος» της δεκαετίας
του 80΄ , όταν κάποιοι με πάθος και με έμπνευση υποστή-
ριζαν τους θεσμούς του πολιτισμού, θα οδηγούσε στο να ξε-
προβάλει (μια παράσταση σαν) «Το Δέντρο». Αν σκεφτούμε
πόσοι «σπόροι» φυτεύτηκαν την τρέχουσα δεκαετία, μπο-
ρούμε να φανταστούμε τι υπέροχα πράγματα έχουμε να πα-
ρακολουθήσουμε τα επόμενα χρόνια. Η μαγεία της
παράστασης μου θύμισε το «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας»
που είχα δει στα τέλη της δεκαετίας του 80΄ με τον Αρζόγλου
στο θέατρο «Γαλαξίας». 
Ελπίζω να είδαν την παράσταση στο ωδείο όσοι ήθελαν …
αν και ξέρω κάποιους που λόγω υποχρεώσεων δεν πρόλα-
βαν και περιμένουν πιθανή επανάληψη των παραστάσεων. 

Συγχαρητήρια στους συντελεστές ! 

Αιρετικές σημειώσεις : κάποιοι είπαν ότι ο ήρωας
μετά από το σκηνή της «αμαρτίας» του με τις νεράιδες θα
έπρεπε να πάει προς την κοπέλα του και όχι η κοπέλα του
προς τον ήρωα,. Άλλοι είπαν ότι ο ήρωας δεν έπρεπε να κά-
θεται ακίνητος δίπλα από την αγαπημένη του στο τέλος της
παράστασης αλλά να φύγει απελευθερωμένος χορεύοντας
με τις νεράιδες (αλλά αυτή είναι μια άλλη προσέγγιση του
happy end που δεν ταιριάζει με το ύφος της παράστασης). 

Όπως κατάλαβα, η παράσταση
συζητήθηκε σε πολλές παρέες λαρισαίων
και αυτό από μόνο του είναι τεράστια επι-
τυχία. 

Η πρώτη ταινία για το Brexit 

Το HBO έδωσε στη δημο-
σιότητα το πρώτο τρέιλερ

στο οποίο ο Μπένεντικτ Κά-
μπερμπατς εμφανίζεται ως
Ντόμινικ Κάμινγκς και επικε-
ντρώνεται στον τρόπο με τον
οποίο η επίσημη εκστρατεία
«Vote Leave» δαπάνησε

πάνω από 2,7 εκατομμύρια αγγλικές λίρες στοχεύοντας σε
συγκεκριμένες ομάδες ατόμων στο Facebook.

Το σενάριο υπογράφει ο θεατρικός συγγραφέας του
Ink και του This House Τζέιμς Γκράχαμ.

H ταινία έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις στο Twitter.
«Αγαπητό HBO - είναι λίγο ανεύ-

θυνο να κυκλοφορεί μια ταινία καταστρο-
φής όταν βρισκόμαστε ακόμα εν μέσω
καταστροφής», έγραψε ένας χρήστης.

https://www.koutipandoras.gr
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Avengers #4

(1964)

Stan Lee (Stanley Martin Lieber) 1922 - 2018, Μερικά από τα καλύτερα του κόμικς,

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

Αγαπητό μου ημερολόγιο, φεύγει ακόμη ενας χρόνος. Με
απρόοπτα, ευχάριστα ή άσχημα. Ένας χρόνος που μας κου-

βάλησε; τον κουβαλήσαμε; Ποιος ξέρει. Σημασία έχει πως ήμα-
σταν εδώ, αφήσαμε εκόντες άκοντες το αποτύπωμά μας και
φέτος. Μια δυνατότητα που δεν έχουν όλοι, καθώς φεύγουν και
μένουμε οι υπόλοιποι εν ίδει απουσιολόγου να μετράμε απουσίες
ή παρουσίες.
Στα καθ’ ημας λοιπόν, κάποια πράγματα μου χουν καρφωθεί στο
μυαλό και νομίζω τώρα μπορώ να σου τα πω. Πριν κάποιο διά-
στημα το τοπικό ποίμνιο έχασε τον ποιμένα του. Το κοπάδι το
βοσκό του. Κι έμειναν τα άμοιρα προβατάκια να πηγαίνουν στα
τυφλά. Κλαυθμός, οδυρμός, βελάσματα για τον βοσκό. Δεν ασχο-
λήθηκα ιδιαίτερα, αλλά ως θέμα συζήτησης για μέρες, έμαθα κά-
ποια δεδομένα κι αν δε σου  πω τις σκέψεις μου θα σκάσω. 
Ο περι ου ο λόγος έπασχε από μια ασθένεια που για κάποιο λόγο
μόνο στο εξωτερικό μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Το ίδιο διά-
στημα η μικρή Ελένη (και πολλές άλλες Ελένες) αντιμετώπιζαν
ανίατες ασθένειες με δυσβάσταχτο κόστος θεραπείας. Από τον
θρησκευτικό ηγέτη θα περίμενα άλλη συμπεριφορά. Ως εκπρό-
σωπος του Θεού στη γη, περίμενα να έχει εμπιστοσύνη στο Δη-
μιουργό και αφού τον κάλεσε, να δεχτεί με χαρά την κλήση.
Έζησε το βίο του με τον τρόπο που προτρέπουν και το ποίμνιο να
κάνει, οπότε μπορούσε να ναι έτοιμος για «καλήν απολογία» και
χαρούμενος για αυτή την ευκαιρία! Αντ’ αυτού όμως, γραπωμένος
από τη ζωή, να κερδίσει λίγα χρόνια ακόμη στον ποιμαντικό του
θρόνο. Συγκεντρώθηκαν τα απαραίτητα χρήματα (πολλά) για να
πάει έξω, αρνούμενος να υπακούσει στα κελεύσματα του Κυρίου

του. Τι παράδειγμα δίνει άραγε
αυτή η συμπεριφορά; Τη στιγμή
μαλιστα που τόσες Ελένες θα πε-
θάνουν επειδή δεν έχουν τη δική
του δυνατότητα την οικονομική.
Ελένες που συνέδραμε το ποίμνιό
του, παιδάκια ανοίξαν τους κου-
μπαράδες τους για να σωθεί η
κάθε μικρή Ελένη. Γι αυτά τα παι-
διά βέβαια ήταν θέλημα Κυ-
ρίου…….
Ο νεκρός δεδικαίωται κλπ τα
ακούω βερεσέ. Πόσο θα θελα να πει πως ευχαριστεί όλους για το
ενδιαφέρον τους αλλά τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν για τη
θεραπεία του να διατεθούν για τις θεραπείες μικρών παιδιών, που
είναι η ελπίδα και το μέλλον. Να πει πως για μένα ο Κύριος απο-
φάσισε να φύγω και πλήρης και με καθαρή συνείδηση είμαι έτοι-
μος να τον συναντήσω. Αυτόν που μια ζωή υπηρέτησα… Η
σταυρική θυσία άραγε τους λέει κάτι γαμώτο;;;;;;;;;;;;
Ποιος ειμαι βέβαια εγώ που κρίνω θα πεις… ο αναξιότερος όλων
είμαι σου απαντώ. Αλλα το ρημάδι το μυαλό δε
σε ρωτάει. Δουλεύει από μόνο του και ταξιδεύει
όπου θέλει. Τι τα σκαλίζεις θα μου πεις και με το
δίκιο σου. Έτσι ήταν πάντα κι έτσι θα ‘ναι ξανά
που λέει κι ο Φοίβος.
Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά σαν μελομακάρονα.

Στήλες

"Μέρες" της ΟΠΛΑ στη Θεσσαλονίκη  
Βιβλίο της  Σοφία Ηλιάδου – Τάχου

(εκδόσεις «Επίκεντρο»)

Ησυλλογή στοιχείων για την ιστορία
της κατοχικής ΟΠΛΑ στη Θεσσα-

λονίκη, είναι και παραμένει μέχρι σή-
μερα  εξαιρετικά κρίσιμη υπόθεση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ότι
πρόκειται για θέμα που εξακολουθεί να
διχάζει,  αποτελεί και το γεγονός ότι
ακόμα και το ακρωνύμιο ΟΠΛΑ έχει
δεχτεί κατά καιρούς διαφορετικές ερ-
μηνείες ή αναγνώσεις που απηχούν
διαμετρικά αντίθετες ιδεολογικές προ-

σεγγίσεις των εννοιών «λαϊκοί αγωνιστές» και «λαϊκοί αγώνες». 
Το βιβλίο αποτελεί μοναδική στο είδος της μελέτη

καθώς στηρίζεται σε πρωτογενές υλικό για τη λειτουργία της
ΟΠΛΑ, συγκεκριμένα στο αρχείο του Ν. Τσιρώνη, στελέχους της
ΟΠΛΑ Θεσσαλονίκης. Η συγγραφέας διασταύρωσε το υλικό του
αρχείου με τα δεδομένα του αρχείου του ΚΚΕ, όπου υπήρχαν
καθοριστικές αναφορές για τη δράση του ΕΑΜ στην Θεσσαλο-
νίκη. Επιπρόσθετα στοιχεία για τα γεγονότα της εποχής δια-

σταυρώθηκαν και με το Ιστορικό Αρχείο του Δήμου Θεσσαλονί-
κης, αλλά και με το Αρχείο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου
Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για μία μελέτη που φωτίζει γεγονότα των χρό-
νων του εμφυλίου που ως σήμερα παρέμεναν απρόσιτα για τον
ερευνητή εξαιτίας της κυριαρχούσας μέχρι σήμερα ιδιότυπης
ομερτά στους κύκλους των μελών της ΟΠΛΑ. Μιας σιωπής η
οποία υπαγορεύτηκε από το ψυχροπολεμικό μετεμφυλιακό κλίμα
και έγινε στη συνέχεια νοοτροπία και τρόπος ζωής. 

Η Σοφία Ηλιάδου-Τάχου είναι Αναπληρώτρια Καθηγή-
τρια της Ιστορίας της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγω-
γικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη
διαχρονική συγκρότηση της ελληνικής εκπαίδευσης,  εντός και
εκτός των ορίων του ελλαδικού κράτους, με
την ιστορία των παιδαγωγικών αντιλήψεων,
καθώς και με την ιστορική διάσταση της εκ-
παιδευτικής πολιτικής. 
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Daredevil #1

(1964)

Stan Lee (Stanley Martin Lieber) 1922 - 2018, Μερικά από τα καλύτερα του κόμικς,

10η
Κινηματογράφος και "πειρατεία"

Πριν εξετάσουμε το κατά πόσο η
"πειρατεία", η διάθεση δηλαδή

ψηφιακού υλικού χωρίς την άδεια
του δημιουργού και της εταιρίας πα-
ραγωγής, επηρεάζει την βιομηχανία
του κινηματογράφου, να τονίσουμε
πως κάθε δημιουργός πρέπει να
αμείβεται για το έργο του και να
αναγνωρίζεται η συμμετοχή του
στην τέχνη του κινηματογράφου.

Δεν συμφωνούμε φυσικά με την "δωρεάν" διάθεση ψη-
φιακού υλικού αλλά με την "ελεύθερη". Αυτό σημαίνει πως
κάθε δημιουργία είναι διαθέσιμη προς όλους με την κατα-
βολή ή όχι κάποιου αντιτίμου, όπως αυτό αποφασιστεί
από τον δημιουργό.
Ας δούμε όμως πρώτα κάποια νούμερα:

Σύμφωνα με ιστότοπο που ασχολείται με νέα από
την δωρεάν διάθεση ψηφιακού υλικού, οι πιο δημοφιλείς
ταινίες αυτή την στιγμή είναι:

Venom
Κόστος παραγωγής: $100,000,000

Είσπραξης USA: $212,969,264
Mission: Impossible - Fallout

Κόστος παραγωγής: $178,000,000
Είσπραξης USA: $220,159,104

The Equalizer 2
Κόστος παραγωγής: $62,000,000
Είσπραξης USA: $102,084,362

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι παραπάνω ταινίες δεν
ζημιώθηκαν, οικονομικά τουλάχιστον, από την δωρεάν
διάθεση ταινιών. Ίσως γιατί όταν μιλάμε για κινηματο-
γράφο έχουμε να κάνουμε με ένα διαφορετικό "προϊόν"
που δεν αφορά μόνο την ταινία που προβάλεται. Έχει να
κάνει με το σύνολο της εμπειρίας της προβολής μέσα σε
μια κινηματογραφική αίθουσα. Έχει να κάνει με την ποιό-
τητα της εικόνας, με το σύστημα ήχου, με τις 3D προβολές
αλλά και με την ψευδαίσθηση ότι για λίγες ώρες ανήκεις σε
μια ομάδα ατόμων που εκείνη την στιγμή έχουν ένα κοινό
στοιχειό. Τους ενώνει η αγάπη για τον κινηματογράφο και
για την ταινία που ετοιμάζονται να απολαύσουν.

Θα επαναλάβουμε για μια ακόμη φορά πως οι δη-
μιουργοί ψηφιακού υλικού θα πρέπει να αμείβονται για το
έργο τους. Ίσως όμως πρέπει να βρεθεί ένας διαφορετικός

τρόπος χρηματοδότησης, είτε απευθείας από τους σινε-
φίλ που θα αποφασίσουν να στηρίξουν το έργο ενός δη-
μιουργού είτε μέσω ηλεκτρονικών εργαλείων όπου ο
δημιουργός ζητά οικονομική στήριξη για το έργο του από
ανθρώπους που θα ενθουσιαστούν με το όραμα του. 

Υπάρχουν καλλιτέχνες στην μουσική βιομηχανία
που αποφάσισαν να διαθέσουν τα έργα τους απευθείας
στους θαυμαστές τους δίνοντας τους την δυνατότητα να
αγοράσουν μόνο εκείνα τα τραγούδια που τους αρέσουν
και αφού τα ακούσουν και αποφασίσουν να στηρίξουν την
προσπάθειας του. .

Υπάρχουν σκηνοθέτες σε μικρές ανεξάρτητες πα-
ράγωγες που διαθέτουν τα έργα τούς δωρεάν με σκοπό
να διαδοθούν γρήγορα και να γίνουν γνωστά, ζητώντας
από τους θεατές μια δωρεά, από ένα(1) ευρώ και πάνω.

Υπάρχουν παραγωγές τηλεοπτικών σειρών που
δεν θα επιβίωναν αν τα άτομα, που το είδαν χωρίς την
άδεια της παραγωγής, δεν φανατίζονταν μαζί της. Τα ίδια
αυτά άτομα πλήρωσαν συνδρομές σε δικτυακές πλατ-
φόρμες τηλεοπτικών παραγώγων για να στηρίξουν και να
απαιτήσουν με την σειρά τους την συνέχιση της αγαπη-
μένης τους σειράς.

Το ερώτημά μας δεν είναι λοιπόν αν η λεγόμενη
"πειρατεία" σκοτώνει τον κινηματογράφο. Το ερώτημα είναι
αν οι εταιρίες παραγωγής και κατά συνέπεια οι δημιουργοί
είναι έτοιμη να στηρίξουν τον "καταναλωτή" του έργου
τους. Να κατανοήσουν την "ανάγκη" του για "πειρατεία"
αλλά και την επιθυμία του να επικροτήσει οικονομικά τον
κάθε δημιουργό. 

Αξίζει τέλος να αναφέρουμε πως σε όσες χώρες η
γνωστή πλατφόρμα του Netflix άρχισε να λειτουργεί, τα
ποσοστά της "πειρατείας" μειώθηκαν σημαντικά. Μια λο-
γική μηνιαία χρέωση με απεριόριστες ώρες προβολών και
ο μέσος θεατής δεν έχει κανένα λόγο να στραφεί προς την
"πειρατεία".

Σκέψεις
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Fantastic Four #48

(1966)

Stan Lee (Stanley Martin Lieber) 1922 - 2018, Μερικά από τα καλύτερα του κόμικς,

Όταν ο Αι Βασίλης … ήπιε κόκα κόλα
(παραμύθι για παιδιά < 7 ετών)

Κάποτε στην Καππαδο-
κία της Μικράς Ασίας

τα πράγματα δεν ήταν εύ-
κολα για τους κατοίκους.
Όχι ότι τώρα είναι καλύτερα
αλλά τουλάχιστον υπάρ-
χουν κάποιες βασικές υπο-
δομές που προέρχονται
από το τουρκικό κράτος.
Τότε όμως που η περιοχή

ανήκε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, υπήρξε έναν άνθρω-
πος που ξεχώρισε. Εφάρμοσε ένα σύστημα οργάνωσης
της κοινωνίας σε τοπικό επίπεδο που στηρίζονταν στην
αλληλεγγύη, στην αληθινή φροντίδα και υποστήριξη όσων
είχαν ανάγκη, στηριζόμενος στις δυνάμεις της τοπικής κοι-
νωνίας χωρίς να περιμένει τη βοήθεια της Κωνσταντινού-
πολης ή οποιουδήποτε άλλου. Στηρίχτηκε στις ικανότητες
τις δικές του και άλλων και πρόσφερε βάσει των αντικει-
μενικών αναγκών των πολιτών. Κάπως λένε αυτόν τον
τρόπο οργάνωσης αλλά δεν είναι της ώρας … έτσι κι αλ-
λιώς δεν έχουν σημασία οι ταμπέλες. 

Έλυσε πολλά κοινωνικά θέματα και η φήμη του
έφτασε πολύ μακριά…. Μέχρι το βόρειο πόλο! Εκεί ένας
νέος που εμπνεύστηκε από το έργο του Βασίλη από την
Καππαδοκία του έκανε μια πρόταση. Του είπε ότι έχει για
εκείνον ένα απόλυτο δώρο ζωής. Ένα ποτό που αν το πιει
ο καλύτερος άνθρωπος στον κόσμο, όχι μόνο θα σταμα-
τήσει να γερνάει αλλά θα αποκτήσει και υπερδυνάμεις που
μόνο ένας άνθρωπος καλός σαν κι εκείνον μπορεί να απο-
κτήσει. Όσοι έπιναν από αυτό το ποτό δεν τους επηρέαζε
καθόλου εκτός από μια ζέστη που ένιωθαν και ένα ευχά-
ριστο γαργάλημα στο λαιμό. Ο Βασίλης όταν έλαβε το
γράμμα ήταν 49 ετών και είχε αρρωστήσει βαριά. Άφησε
στο πόστο του έναν βοηθό που είχε εμπιστοσύνη στο να
συνεχίσει το έργο του στην Καππαδοκία και ξεκίνησε το
ταξίδι για τον βόρειο πόλο. Το ταξίδι κράτησε περίπου ένα
χρόνο, με πολλές περιπέτειες και κακουχίες. Ο Βασίλης
έφτασε στον βόρειο πόλο εξαντλημένος και αξύριστος με
μεγάλα άσπρα γένια και μακριά άσπρα μαλλιά. 

Οι κάτοικοι τον είδαν και κατάλαβαν αμέσως ποιος
ήταν. Τον περίμεναν με ονειρεμένη χαρά και με χίλια δώρα
μόνο για εκείνον. Τους ευχαρίστησε και είπε ότι το πρώτο
πράγμα που έπρεπε να γίνει ήταν να μοιραστούν τα δώρα
σε παιδιά που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και λαχτάρα.

Εκείνοι του είπαν ότι θα το κάνει ο ίδιος. Ο Βασίλης γέ-
λασε με ένα μοναδικό τρόπο λέγοντας : «Χο, χο, χο! Εγώ
είναι ένας γέρος και αδύναμος, δεν μπορώ να κάνω τέτοια
δουλειά». Ο αρχηγός του χωριού του θύμισε ότι το ποτό
που θα του έδινε μπορούσε μόνο σε εκείνον που είναι ο
καλύτερος άνθρωπος του κόσμου να αναδείξει υπερφυσι-
κές ιδιότητες. Ήπιε το ποτό και απογειώθηκε στην κυριο-
λεξία. Ο μύθος ήταν αληθινός ! 

Ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου θα απο-
κτούσε υπερφυσικές δυνάμεις που θα μπορούσε να τις
χρησιμοποιήσει για λίγες ώρες κάθε χρόνο ξεκινώντας
από εκείνη τη στιγμή. Ένα πράγμα σκέφτηκε να κάνει,
αυτό που έκανε σε όλη του τη ζωή. Να μοιράζει τα υπάρ-
χοντά του σε όποιον τα έχει ανάγκη. Άρπαξε τα χίλια δώρα
και μέσα σε λίγα λεπτά τα είχε μοιράσει σε χίλια παιδιά της
κοντινής πόλης. Τρελάθηκε από τη χαρά του. Αποφάσισε
να κάνει το ίδιο κάθε χρόνο αλλά για περισσότερα παιδιά
και αν γινόταν για όλα τα παιδιά του κόσμου. Κάποιοι λένε
ότι τα καταφέρνει! 

Μετά από χρόνια πέρασε από την Καππαδοκία κι
έμαθε ότι τον θεωρούσαν νεκρό από τα 49 χρόνια του που
έφυγε για τον βόρειο πόλο και μάλιστα τον ανακήρυξαν
άγιο. Πολλοί προσπάθησαν να αντιγράψουν το ποτό που
είχε πιεί και κάποιοι το έδωσαν και όνομα με μεγάλη εμπο-
ρική επιτυχία. Μάταια όμως ! Μάταια περιμένει ο Βασίλης
που έχει παραμένει στα 49 του χρόνια κάποιον που θα
είναι καλύτερος άνθρωπος από εκείνον και θα πιει το ποτό
ώστε να τον αντικαταστήσει. Κανείς δεν υπήρξε πιο καλός
από εκείνον και αν υπήρξε δεν είχε την ευκαιρία να πιει το
ποτό. Στον σημερινό κόσμο, μάλιστα, οι πιθανότητες να
βρεθεί τέτοιος άνθρωπος έχουν ελαχιστοποιηθεί. 

Άγιε μου Βασίλη δεν πεθαίνεις ποτέ, όπως και η
ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο, βέβαια. 

Σημείωση : αυτό το παραμύθι το είπα στα μικρά μου παι-
διά όταν ήμασταν κολλημένοι στο μποτιλιάρισμα της Κύ-

πρου και της Ολύμπου.

Κοινωνία



Μεγάλη επιτυχία η «Ρεμπέτικη
Παρέα» στον Χορίαμβο. Ωραία τραγούδια με
καλή ορχήστρα και φωνές. Ο Χορίαμβος και ο
Σαμαρίνας συνεχίζει σταθερά να μας ψυχαγω-
γεί με μοναδικές παραγωγές. Αν είχα και χρόνο
για χορό με το τμήμα του Μεταξιώτη θα ήταν τέ-
λεια.        

Θεόφιλος

Πήγα στην έκθεση για τα 500
χρόνια από τη γέννηση του Λεονάρντο
ντα Βίντσι που γίνεται στην Αθήνα και
είδα από κοντά το μεγαλειώδες έργο του
σε τόσα επίπεδα της επιστήμης και της
τέχνης. Καλό θα ήταν να την επισκεφτούν
όλα τα σχολεία … (ας αφήσουν τουλάχι-
στον για φέτος τις επισκέψεις στα μονα-
στήρια)

Θεόφιλος  

Ήρωας κανένας δεν
γεννιέται. Ήρωας γίνεται
από ανάγκη, και το τίμημα
είναι πολύ ακριβό. Χρειάζε-
ται δύναμη, κόπο…

Ιωάννα

Δεκέμβρης. Ενδοσκόπηση και Ενσυναίσθηση χρει-
άζονται. Όσα τα έψιλον του. Και όλα θα πάνε καλά!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου.

Ήπια
κυκλοφορία δε χαμπαριάζει ο Λαρισαίος.

Ήπια θα περνάει από τον πεζόδρομο με το κωλάμαξο
να πιει τον καφέ του και να κόψει δρόμο. Ήπια θα

απλωθούν και τα τραπεζάκια..
Μ. Σίμος

Ζήσε
σαν να είναι η τελευ-

ταία σου μέρα, μάθε σαν
να μην πεθάνεις ποτέ.

ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ

Σ ε
ένα κόσμο που

σου μαθαίνει να παίρ-
νεις, πήγαινε κόντρα και
μάθε στα παιδιά να δί-

νουν.
Μ. Σίμος

Πώς γίνεται να μην βρίσκεις
ένα καλό καφέ στην Αθήνα ; Από τους

δέκα καφέδες που πήρα στους δρόμους
της Αθήνας μόνο οι δύο πίνονταν. Οι
άλλοι ήταν για πέταμα. Δεν είναι τυχαίο
πως τους δύο καφέδες τους αγόρασα
από καταστήματα της γνωστής αλυσίδας
καφέ της Λάρισας, που έχουν ανοίξει
υποκαταστήματα και στην Αθήνα. Η
Θεσσαλονίκη έμαθε τον κόσμο να τρώει
γύρο και να χορταίνει και η Λάρισα να
πίνει καφέ και όχι νεροζούμια…. Κατά τα
άλλα βέβαια, φοβερή πόλη η Αθήνα και
όλοι έχουμε να μάθουμε από αυτή.

Θεόφιλος

Vil-
lage Cinemas, δυστυχώς έχει

αίθουσες μια κλάση ανώτερες από τα Vic-
toria Cinemas. Μας ενθουσίασε η ανακαίνιση

του Victoria αλλά σε κάποιες ταινίες δεν τίθεται
θέμα επιλογής. Είχα καιρό να απολαύσω τόσο

δυνατό μπάσο που έκανε και τις καρέκλες να
τρίζουν.

elessar

4 χρόνια δεν υπήρχε
μία για έργα στην πόλη. Σαν
έφτασε όμως η χρονιά των εκλο-
γών, τρέχουν τα γιούρα από τα
μπατζάκια του Δήμου.

Μ. Σίμος

Και εκεί που ελπίζαμε
ότι θα καταργούσαν τα Χριστού-
γεννα, πάλι μια από τα ίδια.
Δώρα, γλυκά και κάτι που μοιά-
ζει με την "ευτυχία"...

elessar

Ρεμπέτικη βραδιά στον Χο-
ρίαμβο, ντοκιμαντέρ στη Βικτώρια, ταινία
στο Χατζηγιάννειο, παραστάσεις στο ωδείο,
παρουσιάσεις βιβλίων και παραμυθιών, συ-
ζητήσεις για το Δεκέμβρη του Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλου και βιβλία προς σκέψη και
προβληματισμό, εκλογές στο σύλλογο γο-
νέων, φοβερή παράσταση του Θεσσαλικού
Θεάτρου, διήμερο στην πολυπολιτισμική
Αθήνα … 
Μάλλον, η χρονιά που έρχεται θα είναι
καλή. 

Θεόφιλος


