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Franco Zeffirelli

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

Όλα τα προβλήματα του κόσμου προκαλούνται από ανθρώπους που δεν ακούνε.
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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».

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw
Σκηνοθεσία: David Leitch

Πρωταγωνιστές: Dwayne Johnson, Vanessa Kirby, Eiza
González, Jason Statham 

It Chapter Two 
Σκηνοθεσία: Andy Muschietti

Πρωταγωνιστές: James McAvoy, Jessica Chastain, Bill
Skarsgård, Finn Wolfhard 

Rambo: Last Blood 
Σκηνοθεσία: Adrian Grunberg

Πρωταγωνιστές: Sylvester Stallone, Paz Vega, Óscar
Jaenada, Louis Mandylor 

Dora and the Lost City of Gold
Σκηνοθεσία: James Bobin

Πρωταγωνιστές: Isabela Moner, Eva Longoria, Benicio Del
Toro, Danny Trejo 

Skin
Σκηνοθεσία: Guy Nattiv

Πρωταγωνιστές: Jamie Bell, Danielle Macdonald, Daniel
Henshall, Bill Camp 

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Ηχώ γέλιου!
• «Κινηματογραφική ομάδα Ιατρικής-Βιοχημείας»
• Καλοκαίρι 2019 
• Το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU)
• Ένα ταξίδι στο έργο του Θ. Αγγελόπουλου 
• θερινός κινηματογράφος «Μπαρμπής Βοζαλής»
• Βασίλης Κεκάτος ,  «Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι
Εμάς»
• «Το Ασυνόδευτο» - Θέατρο των Οδοιπόρων 
• Θεωρίες συνωμοσίας Δημήτρης Χορν, "Μια ζωή την έχουμε"
• Ερωτευμένα άλογα 
• Όπου κι αν πας ακούς καψουροτράγουδα 
• Η σημασία της ψήφου
• Αρκάς, η ζωή μετά …

• Ο θρίαμβος του πολιτισμού 
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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

Callas Forever
(2002)

Fanny Ardant, Jeremy Irons, Joan Plowright

Franco Zeffirelli : Μερικές από τις δημιουργίες του 

Ηχώ γέλιου!

Οι ζεστές ημέρες του καλοκαιριού καραδοκούν επικίν-
δυνα...Γι' αυτό και η διάθεση απαιτεί δροσιά μέσα

από χαλαρωτικές κινηματογραφικές στιγμές. Το σημερινό
αφιέρωμα εστιάζει σε κωμωδίες της τελευταίας πενταετίας
που χαρίζουν άφθονο γέλιο, ευχάριστη διάθεση και απο-
στασιοποίηση από τη ρουτίνα. 

Το L ' ora legale (Τα παράπονα
στον δήμαρχο, 2017) διαδραματίζεται σε
ένα γραφικό χωριό της Σικελίας. Οι πο-
λίτες απηυδισμένοι από την ασυδοσία
του νυν δημάρχου αποφασίζουν να ψη-
φίσουν έναν άμεμπτου ηθικής ιδεαλιστή
εκπαιδευτικό, που υπόσχεται πάταξη της
διαφθοράς. Τι θα συμβεί όμως όταν ο
καινούριος δήμαρχος λειτουργεί σύμ-
φωνα με το γράμμα του νόμου; Μήπως η τυφλή υπακοή
δεν συνάδει τελικά με τη μη νομοταγή φύση των κατοίκων
της περιοχής; Τα αστεία σκηνικά και οι μεστές ερμηνείες
των πρωταγωνιστών υπόσχονται ένα απολαυστικό έργο. 

Στο Supercondriaque (Σουπερ-
χόνδριος, 2014) ο Ρομάν πάσχει από αρ-
ρωστοφοβία. Η φοβία για τα μικρόβια
τείνει να γίνει εμμονή και η ιδιαιτερότητά
του αυτή θα παίξει καίριο ρόλο στη δου-
λειά, στις σχέσεις με τους συνανθρώπους
του και σε αυτές με το άλλο φύλο. Τι είναι
αυτό που τελικά θα αποτελέσει τη θερα-
πεία; Ένας νέος έρωτας θα σταθεί αρω-

γός σύμφωνα με τον γιατρό του ή μήπως η ακούσια
εμπλοκή του σ΄ ένα καθεστώς ενάντια σε μια δικτατορία
αλλοδαπών; Ο Ντάνι Μπουν, που υπογράφει σενάριο και
σκηνοθεσία σκιαγραφεί με τραγελαφικό τρόπο τη φυσιο-
γνωμία του υποχόνδριου μεσήλικα. 

Στο Knock (Ο γιατρός βλάπτει σοβαρά την υγεία,
2017), ένας πρώην κακοποιός υποδυόμενος τον γιατρό

φτάνει σε μια επαρχιακή πόλη. Με την ευ-
φυΐα του δεν θα αργήσει να αυξήσει την
πελατεία του, αφού «συμμαχήσει» με τον
φαρμακοποιό. Και αυτό θα επιτευχθεί όχι
γιατί οι ασθενείς του φέρουν έκδηλα συ-
μπτώματα, αλλά γιατί τους πείθει γι΄ αυτό.
Τι θα συμβεί όταν κάποιος από το παρελ-
θόν θα προσπαθήσει να αποκαλύψει την
ταυτότητά του και όταν ερωτευτεί μια
πραγματικά άρρωστη κοπέλα; Οι κωμικοτραγικές φιγού-
ρες των ηρώων από τον παπά και τη χήρα έως τους υπό-
λοιπους κατοίκους στον χωροχρόνο ενός χωριού των
Άλπεων τη δεκαετία του ΄50, δημιουργούν ένα ευχάριστο
κωμικό φιλμ που γεννά ταυτόχρονα και προβληματισμό
στον θεατή. 

Στο Quo Vado (Πού πάω Θεέ
μου; 2016) ένας δημόσιος υπάλληλος
προκειμένου να μη χάσει τη μόνιμη θέση
του και μη υποκύπτοντας σε χρηματι-
κούς εκβιασμούς δέχεται μία αδιάκοπη
κινητικότητα μεταθέσεων στα πιο απί-
θανα μέρη στην Ιταλία. Τελικά, σε μια
επιστημονική ιταλική βάση στη Νορβη-
γία, θα κληθεί να υπερασπιστεί τους

ερευνητές από τις επιθέσεις των πολικών αρκούδων! Και
εκεί που σκέφτεται την παραίτηση...μέσα σε μια σειρά από
ευτράπελα στιγμιότυπα και ξεκαρδιστικές καταστάσεις ο
έρωτας θα είναι αρκετός να του αλλάξει τη γνώμη. 

Δες τις ταινίες σε ένα άνετο περιβάλλον, με καλή
παρέα...Έτσι, απλά...για να δραπετεύσεις από την καθη-
μερινότητά σου. Είναι αρκετό να συμβεί... μέσα σε μια ηχώ
γέλιου από οικεία πρόσωπα!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Σινεμά
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Sparrow
(1993)

Angela Bettis, Johnathon Schaech, Eva Alexander

Αφιέρωμα

Ένα ταξίδι στο έργο του Θ. Αγγελόπουλου 

Βιντεοπαρουσίαση & συζήτηση στο 26ο κάμπινγκ
Antinazizone-YRE 

Δρέπανο Θεσπρωτίας, 26 Ιουλίου - 4 Αυγούστου

ΟΒασίλης Ραφαηλίδης αναφέρει στο βιβλίο του Ταξίδι
στον Μύθο, ότι ο Αγγελόπουλος είναι ο μόνος ο

οποίος περιέγραψε την Ελληνική ιστορία όσο σκοτεινή και
ομιχλώδεις όσο πραγματικά είναι. Ο Θόδωρος Αγγελό-
πουλος στην πρώτη του τριλογία, στην λεγόμενη Τριλογία
της Ιστορίας [ Μέρες του ’36 (1972), Ο Θίασος (1975), Οι
Κυνηγοί (1977)] και στον Μεγαλέξανδρο (1980) ασχολείται
με την ιστορική περίοδο 1936-1977. Όπως είναι γνωστό
από τους Ιστορικούς η επίσημη ιστορία γράφεται από τους
νικητές. Ο Αγγελόπουλος όμως ήθελε να υπογραμμίσει
μια ιστορική αλήθεια η οποία ήταν κρυμμένη από τον λαό
με στόχο την αφύπνιση της συλλογικής μνήμης. Όπως
αναφέρει η Στάθη: ‘Ο Αγγελόπουλος προβληματιζόταν
από το γεγονός πως μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα βρί-
σκεται συνεχώς κάτω από την απειλή μιας δικτατορίας’.
Με αυτή την σκέψη ο Αγγελόπουλος ξεκίνησε την παρα-

γωγή των πρώτων ταινιών του. Πώς όμως το μοναδικό
του στιλ και η σύνδεση του με θεατρικές τεχνικές τον πα-
ρόπλισε ώστε να μεταφέρει τον πολιτικό του σχολιασμό
μέσα από τα δύσκολα χρόνια της Δικτατορίας των συ-
νταγματαρχών (1967-1974); 

Στην παρουσίαση θα αναλυθούν μέσα από πα-
ραδείγματα το πώς ο Αγγελόπουλος χρησιμοποίησε το
στιλ και τις τεχνικές του σαν εργαλεία αφύπνισης της συλ-
λογικής μνήμης κατά την περίοδο της πρώτης Τριλογίας
του και του Μεγαλέξανδρου (1980).

Επιμέλεια-παρουσίαση: Ιάκωβος Παναγόπουλος | Film-
maker-Researcher |, PhD Candidate, University of Cen-
tral Lancashire, U.K. – www.iakovospanagopoulos.com

Περισσότερα : www.campingYRE.gr (Δρέ-
πανο Θεσπρωτίας, 26 Ιουλίου - 4 Αυγού-

στου)

Φράνκο Τζεφιρέλι

Γεννήθηκε στα περίχωρα
της Φλωρεντίας, με μη-

τέρα σχεδιάστρια μόδας και
πατέρα έμπορο μαλλιού
από το Vinci (μακρινή συγ-
γένεια με τον Λεονάρντο ντα
Βίντσι;). Όταν ήταν 6 ετών,
η μητέρα του πέθανε και ο
ίδιος συνεπώς μεγάλωσε

υπό την φροντίδα της αγγλικής κοινότητας μεταναστών. 
Αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών το

1941, πήγε στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας όπου
σπούδασε αρχιτεκτονική και τέχνη. Στο Β' Παγκόσμιο Πό-
λεμο, πολέμησε ως αντάρτης προτού συναντηθεί με τους
βρετανούς στρατιώτες της 1ης Φρουράς και γίνει διερμη-
νέας. Μετά τον πόλεμο αποφάσισε να ασχοληθεί με το θέ-
ατρο και τον κινηματογράφο. 

Ενώ εργαζόταν ως ζωγράφος τοπίου στην Φλω-
ρεντία, γνωρίστηκε με τον Λουκίνο Βισκόντι. Οι μέθοδοι
του Βισκόντι είχαν επιρροή στο έργο του Τζεφιρέλι. Επι-
πλέον, συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως ο Βιττόριο ντε

Σίκα, ο Αντονιόνι και ο Ρομπέρτο Ροσελίνι. Την δεκαετία
του 1960, ο Τζεφιρέλι ξεκίνησε να γράφει και να σκηνοθε-
τεί παραστάσεις στο Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη και μετά
στον κινηματογράφο. Έγινε φίλος και συνεργάτης με την
Μαρία Κάλλας και έγινε σκηνοθέτης μεγάλων παραγωγών
όπερας

Θρησκευτικές ομάδες άσκησαν σκληρή κριτική
στον Τζεφιρέλι, ισχυριζόμενες ότι στις ταινίες του γινόταν
"μια βλάσφημη εκπροσώπηση των βιβλικών φιγούρων".
Ο Τζεφιρέλι ήταν αρκετά συντηρητικός ρωμαιοκαθολικός
και υπηρέτησε στην ιταλική γερουσία ως μέλος του κε-
ντροδεξιού κόμματος του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Το 1996 ο
Τζεφιρέλι αποκάλυψε ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Τα τελευταία
χρόνια της ζωής του είχε σχέση με τον σκηνοθέτη Λουκίνο
Βισκόντι. Ο Τζεφιρέλι αποτέλεσε ξανά θέμα αντιδράσεων
όταν δήλωσε σε μια εφημερίδα το 2006 ότι δεν είχε υπο-
φέρει όταν έπεσε θύμα βιασμού από
έναν ιερέα όταν ήταν παιδί. Ο Τζεφιρέλι
πέθανε στο σπίτι του στην Ρώμη στις 15
Ιουνίου 2019, σε ηλικία 96 ετών.
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Romeo and Juliet
(1968)

Leonard Whiting, Olivia Hussey, John McEnery

Υποψηφιότητα για Όσκαρ Σκηνοθεσίας (κέρδη $14.5 εκατ. στο box
office της βορείου Αμερικής το 1969, επανακυκλοφόρησε το 1973

και είχε κέρδη $1.7 εκατ. στην βόρεια Αμερική)

5η
Το Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel (MCU)

Πίσω στο 2008 όταν
η πρώτη ταινία,

αυτού που σήμερα ονο-
μάζουμε "Marvel Cine-
matic Universe", το Iron
Man βγήκε στις κινημα-
τογραφικές αίθουσες,
κανείς δεν μπορούσε να
φανταστεί, ίσως ούτε
και οι δημιουργοί του,
που θα οδηγούσε και

πως μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια δεν θα συζητάμε
μόνο για τις ταινίες που πέρασαν αλλά και πως πρόκειται
να συνεχιστεί.

Όπως σωστά μας περιέγραψε και ο Kevin Feige
παραγωγός και πρόεδρος των κινηματογραφικών στού-
ντιο της Marvel από το 2008 και μέχρι σήμερα παρακο-
λουθήσαμε την ιστορία ενός ευφυή ανθρώπου, του Tony
Stark (Robert Downey Jr.).

Ενός ευφυή αλλά καθημερινού ανθρώπου, με τα
προβλήματα του, τους εθισμούς του, την αναπηρία του και
την λάθος αντίληψη για τον κόσμο και τον ρόλο του σε
αυτόν. Παρακολουθήσαμε έναν εγωιστή και μέθυσο play-
boy, κατασκευαστή οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνο-
λογίας και εθισμένο στην έξαλλη ζωή γεμάτη αλκοόλ και
εφήμερες απόλαυσης, να μεταμορφώνεται σε έναν άν-
θρωπο έτοιμο να θυσιάσει την ζωή του για το κοινό καλό.

Πρέπει εδώ να τονίσουμε πως για μια ακόμη
φορά η προπαγάνδα που δυστυχώς υπάρχει σε αρκετές
ταινίες του αμερικάνικου κινηματογράφου δεν λείπει. Η με-
τουσιώσει ενός χαρακτήρα όπως αυτός δομήθηκε μέσα
από τις ταινίες του MCU όσο όμορφες και ελπιδοφόρες
φαίνονται δεν αποτελούν παρά μια μυθοπλασία. Πόσο
ηθική να μπορέσεις να βρεις σε ένα χαρακτήρα που φτιά-
χνει την περιουσία του πουλώντας όπλα στον Αμερικανικό
Στρατό για να φέρει την ειρήνη στον κόσμο και να πιστεύ-
εις πως αυτό σε κάνει σωστό και έντιμο. Πόσο αφελής και
ταυτόχρονα ιδιοφυείς μπορεί να είσαι  και να μην γνωρίζεις
ότι τα όπλα που κατασκευάζεις δεν θα καταλήξουν και
στην αντίπαλη όχθη με σκοπό να διαιωνίσουν ένα πρό-
βλημα και να διατηρήσουν την κερδοφορία αλλά και την
ανάγκη για εξέλιξη των οπλικών συστημάτων.

Κλείνοντας την παρένθεσή πρέπει να αναφέ-

ρουμε πως το όραμα του Stan Lee όταν δημιούργησε τον
χαρακτήρα του Iron Man ήταν να θίξει το θέμα της ανα-
πηρίας και πως κάθε άνθρωπος με παθολογικά προβλή-
ματα υγείας και προβλήματα εθισμών, με την κατάλληλοι
βοήθεια, είτε μέσω της τεχνολογίας είτε με την βοήθεια
των δικών του ανθρώπων, μπορεί να βρει την δύναμη να
τα ξεπεράσει και να πετύχει σε ότι μπορεί να φανταστεί.

Ο χαρακτήρας του Iron Man θα παλέψει με τον
εθισμό στο αλκοόλ, με τον εγωισμό του, με το πρόβλημα
υγείας που θα τον φέρει κοντά στον θάνατο και θα βρει
την δύναμη στην τελευταία ταινία, το Avengers: Endgame,
να θυσιάσει την ζωή του για το κοινό καλό και για να έχει
η κόρη του μια ευκαιρία να ζήσει την ζωή της όπως αυτή
θέλει. Η τελευταία σκηνή στην κηδεία του Tony Stark, συ-
γκεντρώσει όλους του χαρακτήρες που μας μάγεψαν στα
παιδικά μας χρόνια, μας θυμίσει πως ότι έχει αρχή πρέπει
να έχει και ένα τέλος και πως κάθε τέλος είναι ευκαιρία για
κάτι νέο έχοντας όμως την τεράστια εμπειρία όσον έχουμε
περάσει μέχρι τώρα.

Το MCU δεν έχει τελειώσει. Η τέταρτη φάση πρό-
κειται να ξεκινήσει. Νέα πρόσωπα, ίδιοι χαρακτήρες με
πολύ πιθανών την ενσωμάτωση των X-Men στο υπερη-
ρωικό πάνθεον. 
Καλές προβολές.

Υ.Γ. Πολύ μας άρεσε η εμ-
φάνιση στο Avengers:
Endgame του Thor με την
μπύροκοιλία. Ένας μι-
κρός φόρος τιμής σε
όλους εμάς που από τα-
πεινότητα και μόνο δεν
θέλουμε να έχουμε τους
κοιλιακούς ενός θεού. 

Αφιέρωμα
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Otello
(1986)

Plácido Domingo, Katia Ricciarelli, Justino Díaz

Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας
(γυρίσματα στο Ηράκλειο Κρήτης) 
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Αφιέρωμα «Κινηματογραφική ομάδα Ιατρικής-Βιοχημείας»

Κινηματογράφος: Στο άκουσμα αυτής της λέξης τι μας έρχε-
ται στο μυαλό; Για κάποιους ταινία, στιγμές όμορφες με

παρέα, ποπ κορν, διασκέδαση, ηθοποιοί, εικόνες, ηχητικά εφέ.
Για άλλους πολιτική , ζωή, ταύτιση με προσωπικά τους βιώματα,
αξίες , έμπνευση. Ότι και να έρθει σαν πρώτη λέξη στον κάθε
νου ο Κινηματογράφος ή 7η τέχνη  τυλίγει στο πέπλο του χιλιά-
δες έννοιες, σκέψεις, συναισθήματα, βιώματα και σίγουρα δια-
χρονικά έχει αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος της ψυχαγωγίας
όλων μας. Ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι  εξέφραζε ότι: ”Αν διάλεξα να
είμαι κινηματογραφιστής και όχι μόνο συγγραφέας ,είναι επειδή
προτίμησα αντί να εκφράζω την πραγματικότητα με σύμβολα,
όπως είναι οι λέξεις, να εκφράζω μέσω του κινηματογράφου την
πραγματικότητα με την πραγματικότητα. Σίγουρα όλοι ταυτιζό-
μαστε λίγο ή πολύ με την άποψη ότι ο κινηματογράφος είναι
μέσο που «σπέρνει» στο μυαλό όλων μας την πραγματικότητα
με τα ιδιαίτερα μέσα του, μια πραγματικότητα που άλλοτε μιλάει
για την ιστορία μας ,για κοινωνικά φαινόμενα και άλλοτε για τον
ίδιο τον άνθρωπο , τους φόβους του ,τα συναισθήματα του , τις
αρχές και αξίες που τον διέπουν. 

Ας περάσουμε όμως τώρα στην ομάδα μας που προ-
σπαθεί από το 2004 να προσφέρει με τις δυνάμεις στον φοιτη-
τικό κόσμο της Λάρισας και όχι μόνο το δικαίωμα στο
Κινηματογράφο και σε ότι αυτός περικλείει. Το όνομα μας «Κι-
νηματογραφική ομάδα Ιατρικής-Βιοχημείας» και αποτελού-
μαστε από 6 μέλη. Από την ομάδας μας έχουν περάσει αρκετά
δεκάδες μέλη που αγαπούσαν και ήθελαν να ασχοληθούν στα
φοιτητικά τους χρόνια με τον κινηματογράφο και να μπορούν να
μεταδώσουν και να παρέχουν την πρόσβαση σε αυτόν ιδίως
στον φοιτητικό κόσμο της Λάρισας. Έτσι κάθε Τετάρτη από
αρχές Οκτωβρίου μεχρι τέλη Μαίου στο κτίριο Κατσίγρα εδώ
και 15 περίπου χρόνια  (στην πλατεία Ταχυδρομείου, στη Λα-

ρισα) και ώρα 9 μμ περιμένουμε τον κόσμο μας και προβάλ-
λουμε μια ταινία ενώ συχνά πυκνά ακολουθεί και συζήτηση γύρω
από την ταινία στο πέρας της προβολής. Ο κόσμος μας αποτε-
λείται από φοιτητές αλλα και από όσους αγαπούν τον Κινηματο-
γράφο ,χωρίς καμία διάκριση, και θέλουν να περάσουν ένα
όμορφο βράδυ βλέποντας μια ταινία. Ως ομάδα είμαστε μη κερ-
δοσκοπική και μη πολιτική και η μόνη πολιτική που ασκούμε
είναι να «δραστηριοποιούμε» την σκέψη του θεατή σε όσες ται-
νίες μας επιτρέπεται. Στόχος μας αποτελεί η ψυχαγωγία και όχι
μόνο η διασκέδαση του θεατή. Θέλουμε, εκτός από το να περά-
σει όμορφα ο θεατής βλέποντας μία ταινίας με τους φίλους του,
να ταυτιστεί, να ασκήσει κριτική, να σκεφτεί, να δει τα τεκταινό-
μενα προηγούμενων γενεών , να αποκτήσει αρχές ,αξίες και γε-
νικότερα να προβληματιστεί. Πολλές φορές τα καταφέρνουμε με
τις επιλογές μας ,κάτι που μας κάνει να προσπαθούμε και όλα
αυτά τα χρόνια. Στις προβολές μας κατά μέσο όρο έρχονται 50 με
60 άτομα και οι περίοδοι που σταματάμε τις προβολές είναι αυτές
της εξεταστικής. Κάθε Κυριακή αναρτούμε στην ομάδα μας στο
facebook «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - ΒΙΟΧΗ-
ΜΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ)» την προσεχή ταινία της
Τετάρτης. Οι προβολές μας θα αρχίσουν πάλι την φετινή χρονιά
στις αρχές Οκτωβρίου στο κτίριο Κατσίγρα και θα χαρούμε να
συμμετάσχουν στην ομάδα μας όλο και περισσότερα άτομα που
αγαπούν τον Κινηματογράφο .Μέχρι τότε καλό καλοκαίρι, με
πολύ κινηματογράφο στη ζωή σας 

Με εκτίμηση
Κινηματογραφική ομάδα Ιατρικής-Βιοχημείας

Καλοκαίρι 2019 

Φεύγει και δεν το προλαβαίνουμε … 

Αλλά με τόσα πολλά που έχουν γίνει και θα γίνουν, που
είδαμε και θα δούμε στη συνέχεια, πού να καταλάβουμε το χρόνο
που ρέει. Με ευρωεκλογές και πολιτικές συζητήσεις μπήκαμε δυ-
ναμικά και την Πρωτοψάλτη στο Κηποθέατρο δεν την είδαμε (την
είχαμε δει πέρσι στο λιμάνι του Αγιοκάμπου). Μετά έκλεισαν τα
σχολεία με πολλές γιορτές και διασκέδαση και ήρθαν οι γιορτές
Πηνειού με απογεύματα γεμάτα βόλτες. Ακούσαμε λίγο από Κα-
τσιμίχα και χειροκροτήσαμε την «Πόλη στο προσκήνιο» και το
«Ιούνιος στο θέατρο» και κυρίως «Το Ασυνόδευτο» με τον φο-
βερό Γιώργο Παπαδόπουλο. Οι «Χαϊνηδες» απερίγραπτοι και το
μυαλό μας στις προβολές στο θερινό «Μπαρμπής Βοζαλής». Και
πάλι εκλογές και πάλι πολιτικές συζητήσεις … και μη χειρότερα
(κοίτα που θα έρθουν και τα χειρότερα…) 

Τουλάχιστον ας εμπνευστούμε από κινηματογράφο και θεατρικά
όπως το «Άρης» με τον Τάσο Σωτηράκη, το «Οιδίπους Τύραν-
νος» με τον Δημήτρη Λιγνάδη και το «Προμηθέας Δεσμώτης» του
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με τον Νικήτα Τσακίρογλου αλλά και «Το
χώμα βάφτηκε κόκκινο» του Θεσσαλικού Θεάτρου που όλο το
καλοκαίρι κάπου θα το ξαναδούμε. 
Καλύτερες προβολές στο θερινό το «Ρόμα» (σκην.: Αλφόνσο Κο-
ναρόν) και «Η παρείσφρηση» (σκην.: Σπάικ Λι). Όσο περισσό-
τερο θερινό τόσο καλύτερα. Βέβαια, αν μας αφήσουν οι δουλειές,
τα παιδιά με τις παραλίες και οι εκλογές και οι
πολιτικές αλλαγές και προβληματισμοί, θα τε-
λειώσουμε και κάποιο από τα βιβλία που
έχουμε ξεκινήσει. Κάμπιγκ … του χρόνου. 
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La Traviata
(1983)

Teresa Stratas, Plácido Domingo, Cornell MacNeil

Υποψηφιότητα για Όκσαρ, νικητής βραβείο BAFTA

7η
θερινός κινηματογράφος «Μπαρμπής Βοζαλής»

Από 10/6/2018 έως
09/8/2018 ώρα 22:00

Από 19/8/2018 έως
20/9/2018 ώρα 21:30

Είσοδος 4 ευρώ

Δευτέρα 10 Ιουνίου – Παρασκευή 14 Ιουνίου
"Το Πράσινο Βιβλίο" Δραματική κομεντί 2018, σκηνοθεσία

Πίτερ Φαρέλι με τους: Βίγκο Μόρτενσεν, Μαερσάλα Αλί,
Λίντα Καρντελίνι. Όσκαρ 2019 Καλύτερης Ταινίας, Β΄ Ανδρι-

κού Ρόλου (Μαερσάλα Άλι) και Πρωτότυπου Σεναρίου.

Δευτέρα 17 Ιουνίου έως Παρασκευή 21 Ιουνίου 
"Σινεμά ο Παράδεισος" Ιταλο-γαλλική ταινία, σκηνοθεσία
Τζουζέπε Τορνατόρε με τους: Φιλίπ Νουαρέ, Ζακ Περέν,

Μάρκο Λεονάρντι, Σαλβατόρε Κάσιο.

Δευτέρα 24 Ιουνίου έως Παρασκευή 28 Ιουνίου 
"Transit" Γερμανο-γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Κρίστιαν Πέ-
τζολντ, με τους: Φραντζ Ρογκόφσκι, Πάουλα Μπιρ, Γκόντε-

χαρντ Γκίζε

Δευτέρα 1 Ιουλίου έως Πέμπτη 4 Ιουλίου 
"Γυναίκες με τα Όλα τους" Δραματική κομεντί 2017, Ελβε-

τική ταινία, σκηνοθεσία Πέτρα Μπιοντίνα Βόλπε με τους:
Μαρί Λεουνμπέργκερ, Μαξιμίλιαν Σιμόνιστσεκ, Ράκελ Μπρά-

ουνσβαϊγκ

Δευτέρα 8 Ιουλίου έως Τετάρτη 10 Ιουλίου 
και Παρασκευή 12 Ιουλίου 

"10 Μέρες Χωρίς τη Μαμά" Κωμωδία 2017, Αργεντίνικη
ταινία, σκηνοθεσία Άριελ Γουίνογκραντ με τους: Ντιέγκο Πε-

ρέτι, Κάρλα Πέτερσον, Μάρτιν Λακούρ

Δευτέρα 15 Ιουλίου έως Παρασκευή 19 Ιουλίου
"Το Βιβλιοπωλείο της Κυρίας Γκριν" Δραματική 2017,

Αγγλο-ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Ιζαμπέλ Κοϊξέτ με τους:
Έμιλι Μόρτιμερ, Μπιλ Νάι, Πατρίσια Κλάρκσον

Δευτέρα 22 Ιουλίου έως Παρασκευή 26 Ιουλίου 
"Ρόμα" Δραματική 2018, Αμερικανο-μεξικανική ταινία, σκηνο-
θεσία Αλφόνσο Κουαρόν με τους: Γιαλίτζα Απαρίσιο, Μαρίνα

ντε Ταβίρα, Νάνσι Γκαρσία, Χόρχε Αντόνιο Γκερέρο

Δευτέρα 29 Ιουλίου έως Παρασκευή 2 Αυγούστου
"Η Παρείσφρηση" Αστυνομική 2018, Aμερικανική ταινία,

σκηνοθεσία Σπάικ Λι με τους: Άνταμ Ντράιβερ, Τόφερ Γκρέις,
Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Λόρα Χάριερ

Δευτέρα 5 Αυγούστου έως Παρασκευή 9 Αυγούστου
"Καπερναούμ" Κοινωνική 2018, Λιβανο-γαλλική ταινία, σκη-
νοθεσία Ναντίν Λαμπακί με τους: Ζαΐν Αλ Ραφία, Γιορντάνος

Σιφερό, Μπολουατίφ Τρέζορ Μπανκολέ

Δευτέρα 19 Αυγούστου έως Παρασκευή 23 Αυγούστου
"Ο Γιατρός Έχει Τρεχάματα” Κωμωδία 2017,  Ιταλική ται-
νία, σκηνοθεσία Φρανσέσκο Αμάτο με τους: Τόνι Σερβίλο,

Λούκα Μαρινέλι, Βερόνικα Ετσέγκουι

Δευτέρα 26 Αυγούστου έως Παρασκευή 30 Αυγούστου
"Μια Αγάπη Ανέφικτη" Αισθηματική 2018, Γαλλο-βελγική
ταινία, σκηνοθεσία Κάθριν Κορσίνι με τους: Κοραλί Ρουσιέ,
Βιρτζινί Εφίρα, Τζένι Μπεθ, Σάιμον Μπάκλους, Νηλς Σνάι-

ντερ, Σάιμον Πουλέιν, Ιλιάνα Ζάμπεθ

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου έως Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 
"Αμάντα" Δραματική 2018,  Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μι-
καέλ Ερς με τους: Βενσάν Λακόστ, Στέισι Μάρτιν, Ιζόρ Μουλ-

τριέ
Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου έως  Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου

"Ιστορίες Αγάπης που δεν Ανήκουν σ’ Αυτόν τον
Κόσμο" Δραματική κομεντί 2017,  Ιταλική ταινία, σκηνοθεσία

Φραντσέσκα Κομεντσίνι με τους: Λουτσία Μασίνο, Τόμας
Τραμπάκι, Βαλεντίνα Μπελέ

Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου έως  Παρασκευή 20 Σεπτεμ-
βρίου

"Οι Αγώνες μας" Κοινωνική 2018, Γαλλο-βελγική ταινία,
σκηνοθεσία Γκιγιόμ Σενέ με τους: Ρομέν Ντιρίς, Λετισιά Ντος,

Λουσί Ντεμπέ

Σινεμά
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The Taming of the Shrew
(1967)

Elizabeth Taylor, Richard Burton, Cyril Cusack

«Το Ασυνόδευτο» - Θέατρο των Οδοιπόρων 

Το Θέατρο των Οδοιπόρων εγκαινίασε την εφηβική
σκηνή του, με το έργο του Ανδρέα Φλουράκη ‘’Το Ασυ-

νόδευτο’’ σε σκηνοθεσία Άκυ Μιτσιούλη στις αρχές Μαρ-
τίου και με πολλές παραστάσεις που δόθηκαν για όλη την
πόλη σε πολλούς χώρους και την παρακολούθησαν και
μαθητές Η παράσταση έκανε αίσθηση στη νεολαία.

Ένα αγόρι κι ένα κορίτσι (Γιώργος Παπαδόπου-
λος και Έλενα Αστερινού), αποφασίζουν να φιλοξενήσουν
στο σπίτι τους, κρυφά από τους γονείς τους, ένα ασυνό-
δευτο αγόρι από την Συρία. Αρχίζει μια καθημερινή περι-
πέτεια με συγκρούσεις και πολλές απρόβλεπτες
καταστάσεις. Μέσα από αυτά αναδεικνύεται η δοκιμαζό-
μενη ελληνική οικογένεια, στην εποχή της οικονομικής κρί-

σης,  με φόντο το κρίσιμο ζήτημα του μεταναστευτικού. Οι
γονείς απόντες, τα αδέλφια στην εφηβεία, γίνονται γονείς
για το ασυνόδευτο αγόρι και έρχονται αντιμέτωποι με τα
δικά τους αδιέξοδα, την απουσία ορίζοντα και προοπτικής
και τελικά, αντιλαμβάνονται ότι «είμαστε όλοι ασυνόδευ-
τοι». 

Σκηνικά και καλλιτεχνική επιμέλεια : Γιώργος Πα-
παδόπουλος,  Παραγωγή : Θέατρο των Οδοιπόρων

Βασίλης Κεκάτος ,  «Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς»

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους στο 72ο Φεστιβάλ
Καννών

Οσκηνοθέτης κατάφερε
να ξεχωρίσει ανάμεσα

στις 11 ταινίες που διαγωνί-
σθηκαν σε σύνολο 4.240
ταινιών που κατατέθηκαν
από όλο τον κόσμο ! 
Η υπόθεσή της μικρού μή-
κους ταινίας αφορά δύο
άγνωστους νεαρούς άντρες

οι οποίοι συναντιούνται αργά τη νύχτα σε ένα ξεχασμένο
βενζινάδικο της παλιάς Εθνικής Οδού. Ο ένας έχει σταμα-
τήσει για να βάλει βενζίνη στην μηχανή του. Ο άλλος έχει
ξεμείνει εκεί. Για να γυρίσει στην Αθήνα του λείπουν 22,50
ευρώ. Όσο ακριβώς κοστίζει η απόσταση που τους χωρί-
ζει από τον ουρανό.
Σημείωση : Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είχε χρη-
ματοδοτήσει και την παραγωγή της προηγούμενης βρα-
βευμένης ταινίας του Βασίλη Κεκάτου «Η σιγή των ψαριών
όταν πεθαίνουν» στο Πρόγραμμα Παραγωγής Ταινιών Μι-
κρού Μήκους, η οποία απέσπασε διακρίσεις και σημείωσε

σημαντική πορεία σε διεθνή
φεστιβάλ.
Την ταινία μικρού μήκους
«Η σιγή των ψαριών όταν
πεθαίνουν» την είδαμε και
στη Δράμα και στη Λάρισα
ως βραβευμένη από τη
Δράμα. Η υπόθεση : Ο
Μάκης εργάζεται σε ένα επαρχιακό ιχθυοτροφείο. Ενα
πρωί, καθ'οδόν για τη δουλειά του, πληροφορείται πως
πέθανε την προηγούμενη μέρα. Yστερα από μερικές απο-
τυχημένες απόπειρες να αποδείξει πως είναι ζωντανός,
αποδέχεται την κατάσταση του με απάθεια και αποφασίζει
να ξοδέψει την τελευταία μέρα του προσπαθώντας να εξα-
σφαλίσει την επιβίωση των δύο αγαπημένων του καναρι-
νιών, μέχρι τη στιγμή της κηδείας του. Αν δεν την είδατε …
μην στεναχωριέστε. 
Η νέα ταινία του Βασίλη Κεκάτου σαφώς θα μας συνεπά-
ρει και την περιμένουμε.

Σινεμά
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The Champ
(1979)

Jon Voight, Faye Dunaway, Ricky Schroder

Θεωρίες συνωμοσίας
Δημήτρης Χορν, "Μια ζωή την έχουμε"

Χωρίς να είμαστε οπαδοί θεω-
ριών συνομωσίας, υπάρχει

κάπου εκεί έξω στο  διαδίκτυο
μια περίεργη θεωρία που μας
άρεσε.

Στην ταινία του Δημήτρη
Χορν "Μια ζωή την έχουμε" του
1958, ο πρωταγωνιστής "κλέβει"
από την τράπεζα στην οποία ερ-
γάζεται το πόσο των
1.101.101,10 δραχμών και τα
σπαταλά μέσα σε λίγες μέρες. 

Αν αφαιρέσουμε από το 1.101.101,10 τις τελείες
και την υποδιαστολή, έχουμε τον αριθμό 110110110.
Όπως εύκολα μπορούμε να δούμε, ο αριθμός που προ-
κύπτει αποτελείτε από τρεις ομάδες του ίδιου αριθμού
(110)(110)(110). 

Ας θεωρήσουμε τώρα πως ο αριθμός αυτός (110)
είναι στο δυαδικό σύστημα και ας των μετατρέψουμε στον
αντίστοιχο του στο δεκαδικό. Δεν θα μπούμε στον μαθη-
ματικό τρόπο της μετατροπής. Μπορείτε άλλωστε να

βρείτε εύκολα στο διαδίκτυο ένα
μετατροπέα. Βλέπουμε έτσι πως
το αντίστοιχο του δυαδικού αριθ-
μού (110) στο δεκαδικό σύστημα
είναι το (6). Κάνοντας την αντικα-
τάσταση για κάθε ομάδα έχουμε
το (6)(6)(6), τον αριθμό του δια-
βόλου όπως αυτός εμφανίζεται
στην Αποκάλυψη.

Ήθελαν έτσι, ο ευφυέ-
στατος Χορν και o σκηνοθέτης
Γιώργος Τζαβέλλας σε συνεργα-
σία με τον Αλέκο Σακελάριο, να μας προϊδεάσουν για την
ταινία "Αλλοίμονο στους Νέους" που προβλήθηκε δυο
χρόνια μετά (1961), όπου ο πρωταγωνιστής κάνει μια
συμφωνία με το διάβολο για να ξαναγίνει νέος; Ήθελαν να
μας εκφράσουν την άποψη τους για το
χρήμα και πως αυτό μπορεί να διαφθείρει
κάθε έντιμη προσωπικότητα; Ήταν απλά
ένα παιχνίδι του μυαλού; Κανείς δεν μπο-
ρεί να ξέρει.

Σινεμά

Θεατρική παράσταση της Ελένης Ευθυμίου  (κολε-
κτίβα «Εν δυνάμει») 

Τι είναι ο έρωτας; Πώς
τον βιώνουμε; Έχουμε

όλοι πρόσβαση σε αυτόν;
Τρίτο μέρος της τριλογίας
Το Άλλο το Κανονικό, η
οποία προέκυψε από την
ανάγκη των νέων καλλιτε-
χνών, με και χωρίς αναπη-
ρία, της κολεκτίβας «Εν

δυνάμει» να μοιραστούν ανοιχτά προσωπικές ιστορίες και
να ερευνήσουν οικουμενικές πτυχές της ανθρώπινης ιδιαι-
τερότητας, η παράσταση Ερωτευμένα άλογα, σε σκηνοθε-
σία Ελένης Ευθυμίου, είναι μια παράσταση για τον έρωτα,

αυτή την «αναπηρία» που εξουσιάζει, τορπιλίζει, δυναμιτί-
ζει, τρελαίνει, φλέγει. 
Μια παράσταση-ύμνος στην πηγαία ζωτικότητα, στη γενε-
τήσια ορμή, σε όλες τις αισθήσεις που έχουν περιχαρακω-
θεί από μια αυστηρά ορθολογιστική αντίληψη της ζωής.
Μια παράσταση που ξεπερνά τους κοινωνικούς φραγμούς
και παραμερίζει εμπόδια για να μιλήσει για το ά-λογο, το
ένστικτο, το απαγορευμένο, τη φαντασία, την ψυχή που τε-
λικά επιμένει στην αναζήτηση του ολοκληρωτικού και αμ-
φίδρομου έρωτα.

http://greekfestival.gr
τυχεροί όποιοι το παρακολουθήσουν 

Ερωτευμένα άλογα 
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Endless Love
(1981)

Brooke Shields, Martin Hewitt, Shirley Knight

10η
Όπου κι αν πας ακούς καψουροτράγουδα 

Βρέθηκα με ένα φίλο στις διακοπές του Πάσχα και μου
είπε ότι έκανε έρευνα σε όλους τους χώρους διασκέ-

δασης διαφορετικού τύπο όπως καφετέριες, μπαρ, ταβέρ-
νες, κέντρα διασκέδασης, μπουζούκια και ανακάλυψε το
εξής : το 95% των τραγουδιών που συντροφεύουν τους
πελάτες αναφέρονται σε «αγάπες και λουλούδια» ή σε κα-
τεστραμμένες αγάπες ή χαμένες καψούρες και γενικά σε
έρωτες μεταξύ άντρα και γυναίκας υμνώντας την ευτυχία
ή κλαίγοντας για την αποτυχία. 

Ο συγκεκριμένος φίλος είχε μόλις χωρίσει και είχε
αποφασίσει για ένα διάλειμμα από συναισθηματικές σκέ-
ψεις. Αλλά όπου πήγαινε και ότι άκουγε δεν τον άφηναν
ήσυχο. Στο ραδιόφωνο το ποσοστό έφτανε στο 98%. Έκ-
πληξη ήταν στα μπουζούκια όπου οι πελάτες είναι άντρες
λαϊκοί και σκληροί αλλά η καψούρα και τα τραγούδια για
αυτή φτάνουν στο 100% και βέβαια το αλκοόλ είναι
άφθονο. Ίσως τα καψουροτράγουδα αυξάνουν την κατα-
νάλωση αλκοόλ, οπότε συμφέρει τους επιχειρηματίες.
Αλλά και στις συναυλίες ακόμα και στα ροκ ή καψούρα
είναι στο πρώτο πλάνο αν όχι στο αποκλειστικό. 

Σκέφτηκα κι εγώ πόσα τραγούδια έχω ακούσει

από μικρός που να μην αναφέρονται σε αγάπες και λου-
λούδια και νομίζω ότι είναι λιγότερα από το 30%. Μου το
είχε πει το 1998 ένας συνάδελφος από την Ιορδανία που
φιλοξενούσαμε : «Εδώ στην Ελλάδα όλοι είστε ερωτευμέ-
νοι και τραγουδάτε συνέχεια για την αγάπη. Εμείς στην
Ιορδανία δεν δίνουμε τόση σημασία στα … «γυναικεία»
συναισθήματα». Δεν είχα δώσει σημασία. Θυμάμαι και
εμένα στη σκοπιά όταν ήμουν το 2001 να ψάχνω για ώρες
στο ράδιο μουσική που να μην αναφέρεται σε αγάπες και
δεν έβρισκα, με αποτέλεσμα να ακούω στο Τρίτο Πρό-
γραμμα κλασική μουσική. 

Πάλι καλά που από τον καιρό που άρχισα να δου-
λεύω δεν ψάχνω στο ραδιόφωνο, γιατί με έχουν κερδίσει
κατά κράτος οι ειδήσεις. Ο φίλος μου όμως που δεν ακούει
κλασική μουσική και δεν τον ενδιαφέρουν οι ειδήσεις (το
κακό να είσαι «απολιτικ») ήταν έτοιμος να πέσει στα χάπια
από τα συναισθηματικά αδιέξοδα. Εγώ του
πρότεινα να κατέβει κάπου υποψήφιος για
να ξεχαστεί. Του το είπα για πλάκα … αλλά
εκείνος το έκανε… 

Σκέψεις

Η σημασία της ψήφου

Χρονιά εκλογών η φετινή και ο λαός -έστω και με με-
γάλη αποχή- ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα. Σύμ-

φωνα με το ελληνικό Σύνταγμα, δικαίωμα ψήφου έχουν
όλοι ανεξαιρέτως οι Έλληνες πολίτες άνω των 17 ετών. Ο
νομοθέτης λέγει, αλλά ορθώς λέγει;

Δεδομένω ότι με τη ψήφο μας επιλέγουμε τους
ανθρώπους που θα χαράξουν την πορεία και τις τύχες
ενός ολόκληρου λαού, η ψήφος έχει βαρύνουσα σημασία
και πολύ μεγάλη ευθύνη για αυτόν που ψηφίζει, πολλές
φορές ελαφρά τη καρδία και άνευ επίγνωσης αυτής. Η
ψήφος δεν έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρά μόνο πο-
σοτικά. Το ποιόν όμως αυτού που ψηφίζει ποιος θα το κρί-
νει; Στο δικαστήριο εξετάζουν το ποιόν του μάρτυρος η
μαρτυρία του οποίου θα κρίνει την τύχη ενός ανθρώπου,
αλλά στις εκλογές δεν εξετάζουν το ποιόν του ψηφοφόρου
που θα κρίνει την τύχη ενός ολόκληρου λαού. Κουφό; Οξύ-
μωρο; Δεν ξέρω. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο ψηφοφόρος
θα πρέπει να κρίνεται προτού κρίνει το μέλλον μας. Δεν
μπορεί να ψηφίζει κάποιος υπογραμμίζοντας το όνομα του
βουλευτή αντί να βάζει σταυρό. Δεν μπορεί επίσης κά-
ποιος άλλος να βάζει σταυρό στις επαναληπτικές δημοτι-

κές εκλογές που επιλέγουμε μόνο δήμαρχο. Σημαίνει ότι
αυτός ο ψηφοφόρος, κοινώς, δεν ξέρει τι του γίνεται.

Η δική μου πρόταση, την οποία και καταθέτω από
το βήμα αυτό, είναι ότι θα μπορούσαμε να ψηφίζουμε
μέσω υπολογιστή. Θα πηγαίνουμε στο εκλογικό κέντρο και
θα μπαίνουμε στο σύστημα του υπουργείου Εσωτερικών
με τους κωδικούς taxis ή με κάποιο άλλο τρόπο που θα
στηρίζει το αδιάβλητο της εκλογής. Για να ανοίξει όμως το
σύστημα θα πρέπει να απαντάμε σε κάποιες ερωτήσεις, οι
οποίες θα διασφαλίζουν ότι ο ψηφοφόρος είναι ικανός να
εκλέξει τους αντιπροσώπους του. Αν ο ψηφοφόρος είναι
«γκάου μπίου» που λέει και η νέα γενιά, το σύστημα θα
τον πετάει όξω. Σύστημα δίκαιο και δημοκρατικό. Το θέμα
είναι τι τύπου ερωτήσεις θα είναι αυτές, δηλαδή ποιος θα
αξιολογήσει τους αξιολογούντες; Αυτό είναι ένα άλλο θέμα
στο οποίο θα απαντήσω συν τω χρόνω…

* Όπως λέει κι ένας φίλος μου με θεσμικό
ρόλο και έγκριτη άποψη «η ψηφοφορία και
η οδήγηση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας
δεν πρέπει να είναι δικαίωμα του καθενός».
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η11η

Jesus of Nazareth
(1977)

Robert Powell, Olivia Hussey, Laurence Olivier

Αρκάς, η ζωή μετά …

Δεν αναφέρομαι στη συγκε-
κριμένη σειρά του Αρκά,

αλλά τι θα γίνει μ’ εμάς τους φα-
νατικούς αναγνώστες του όταν
αυτός κάποια μέρα σταματήσει
να γράφει. Τη σκέψη αυτή την
έκανα όταν μού είπε η γυναίκα
μου να φέρω κόμικ στον οκτά-
χρονο γιο μου να διαβάσει που
να ταιριάζει φυσικά στην ηλικία
του. Καθότι η γυναίκα τυγχάνει
δασκάλα και για να αποφύγω

την … παιδαγωγική της γκρίνια, έπρεπε να βρω κάτι που
θα ικανοποιούσε πρωτίστως την ίδια και φυσικά να μπο-
ρεί να κατανοήσει και ο γιος μου. 

Στην αρχή σκέφτηκα να του φέρω μίκι μάους, ένα
κλασικό κόμικ με το οποίο μεγάλωσε η γενιά μου και το
γνωρίζει και ο ίδιος από την τηλεόραση και τα dvd που
βλέπει κατά καιρούς (προσωπικά. παλιά διάβαζα ποπάυ,
τιραμόλα, σεραφίνο, Μπλεκτα οποία από ότι ξέρω δεν κυ-
κλοφορούν σήμερα). Το μυαλό μου όμως περιφερόταν
γύρω από τον Αρκά. Ο Αρκάς είναι ένας συγγραφέας
κόμικ που μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, πολλά έχουν
ειπωθεί γι΄αυτόν. Το γεγονός ότι κανείς δε γνωρίζει την

ταυτότητα του (παρά μόνο ότι κατάγεται από την Αρκαδία,
εξού και Αρκάς) έχει κάνει πολλούς να πιστεύουν ότι ο
Αρκάς δεν είναι ένας, αλλά ότι πίσω του βρίσκεται ομάδα
γραφιάδων, η οποία συνεχώς ανανεώνεται (γι’ αυτό και η
πληθώρα τόσων διαφορετικών ιστοριών όπως ισοβίτης,
η ζωή μετά, στο βάθος κύτος κτλ).

Το σίγουρο είναι ότι ο Αρκάς διαθέτει μια ασύλλη-
πτη ευφυϊα, ένα βιτριολικό χιούμορ κι ένα σπάνιο χάρισμα
να κατακρίνει τα κακώς κείμενα και όλες τις παθογένειες
της κοινωνίας μας  με το δικό του μοναδικό τρόπο, άλλοτε
σαν πρόζα (χαμηλές πτήσεις) και άλλοτε σαν επιθεώρηση
(η παιδική ηλικία ενός πρωθυπουργού). Αυτό για το οποίο
αμφιβάλλω είναι αν μπορεί ένα μικρό παιδί, όπως ο υιός
μου, να καταλάβει το χιούμορ και τη σάτιρα του Αρκά, όχι
φυσικά στα απαγορευμένα του, όπως «ανώμαλοι συν-
δυασμοί» και «ο κόκορας», αλλά στα πιο light  του Αρκά,
τα πιο νηστίσιμα, όπως «χαμηλές πτήσεις».

Βέβαια, ότι και να φέρω στο γιο μου, θα περάσει
πρώτα από τη λογοκρισία της γυναίκας μου για να πάρει
την τελική έγκριση προς ανάγνωση. Διότι ή
είμεθα άντρες ή δεν είμεθα, νομίζω;

Σκέψεις

Ο θρίαμβος του πολιτισμού 

Οθρίαμβος στα πολιτιστικά της Λάρισας συνεχίζεται. Χι-
λιάδες πολίτες δημιουργούν σε όλα τα επίπεδα του

πολιτισμού και επαγγελματικά και στα πλαίσια του ερασι-
τεχνισμού με υψηλές προδιαγραφές. Νέες γενιές συνεχί-
ζουν να έρχονται σε επαφή με δράσεις πολιτισμού και με
εικόνες και εμπειρίες που εμπλουτίζουν ποιοτικά την κα-
θημερινότητά τους και υποστηρίζουν την ψυχική τους
ισορροπία. 

Την τελευταία δεκαετία η πόλη λάμπει, ακτινοβο-
λεί και χτίζει για το μέλλον μια κοινωνία ελεύθερη και δη-
μοκρατική, χωρίς ταμπού και ρατσιστικές διαθέσεις.
Παράλληλα, δυστυχώς ένα κύμα σκοταδισμού, υποκουλ-
τούρας, ρατσιστικό και διχαστικό αναμένει ώστε να πέσει

βαριά στην κοινωνία και να ανακόψει τη δράση και τις δια-
θέσεις των χιλιάδων λαρισαίων πολιτών του πολιτιστικού
θριάμβου. 

Η εγρήγορση και η αντίσταση πρέπει να είναι δε-
δομένη και να ενισχυθεί, τώρα μάλιστα που οι αντικειμενι-
κές συνθήκες σε επίπεδο κράτους υποστηρίζουν καθαρά
τις αντιδραστικές πολιτικές.



Ερώτηση κρίσεως, τα
φρικιά που έχουν πίρσιγκ και
σκουλαρίκια στα πιο απίθανα
σημεία του σώματός τους, όπως
στη γλώσσα, τη βάλανο, τις
θηλές, το αιδοίο, μπορούν να
κάνουν μαγνητική;

ΔιάτοRος

Σε λίγα χρόνια η Λάρισα θα
είναι «γαλατικό χωριό» αντίστασης,
αν συνεχίζει έτσι να «βαθαίνει το
μπλε» στη χώρα μας και στα μυαλά
των ψηφοφόρων. Η Πάτρα είναι
πρωτοπόρος σε μερικά πράγματα,
ενώ ο Βόλος είναι πλέον η «μπέο-
λαντ» (όπως λένε πολλοί βολιώτες
την πόλη τους με καμάρι!) και δεν θα
ξεμπλέξουν εύκολα. 

Θεόφιλος

Τελικά η «κλοτσιά
της Δικαιοσύνης» θα
δοθεί στους νεοναζί επί
κυβερνήσεως ΝΔ, όπως
και άρχισε ; 

Θεόφιλος

Πάρκο
ΟΣΕ στην πόλη. Πράσινο,

χώρος για καφέ, παιχνίδι και εκθέ-
ματα για την ιστορία του σιδηρόδρομου.

Σπεύσατε!
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Μο-
ναδικό φεστιβαλικό γε-

γονός στης 11/7 στο Μύλο του
Παπά. Συναυλία με τους 1000mods,

ελληνική Metal μπάντα με διεθνή
απήχηση. Κρίμα που δεν θα είμαι

εδώ, καλοκαιρινές διακοπές ,
σκ#@#!$%α.

elessar

Τυχεροί όσοι παρακολούθησαν
τα μαθήματα της Ομάδας Μελέτης Ιστορίας

Κοινωνικών Αγώνων με έμφαση στην αποτύ-
πωση των γεγονότων της τοπικής (Θεσσαλι-
κής) ιστορίας. Τα μαθήματα γίνονταν κάθε
Πέμπτη περίπου στη Λέσχη-Στέκι του Αυτοορ-
γανωμένου Αθλητικού Συλλόγου «ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ», που βρίσκεται στην διασταύρωση
των οδών Δροσίνη και Σολωμού (Πλατεία
Λαού). Από Φθινόπωρο ελπίζω να παρακο-
λουθήσω περισσότερα. 

Θεόφιλος 

Βρέ-
θηκα σε υπέροχες παιδικές συ-

ναυλίες στο ωδείο, στην αίθουσα «Ήβη
Βοζαλή». Παρακολούθησα κινηματογράφο στο θε-

ρινό «Μπαρμπής Βοζαλής». Είδα θεατρική παρά-
σταση στο θέατρο «Κώστας Τσιάνος». Αυτή η πόλη

έχει ιστορία και πολιτισμό με ονοματεπώνυμο
… και ο θρίαμβος συνεχίζεται. 

Θεόφιλος 

Πολύ κωλόπαιδο
ο Κυριάκος"

Στάθης Ψάλτης

«Κι όμως είμαι
ακόμα εδώ, κι αυτό το
καλοκαίρι…» Παύλος
Παυλίδης στο φεστιβάλ
Πηνειού. Γουστάρω,
Ξύλινα σπαθιάfor ever!

ΔιάτοRος

Παραλία, δροσερό αε-
ράκι, παγωμένη μπυρίτσα. Μο-
ναδικές στιγμές. Κυριολεκτικά
στιγμές, μέχρι που αρχίζει το
"φούσκωμα", μπρατσάκια,
πλαστικό στρώμα, πλαστική
βαρκούλα.....Είπαμε στιγμές, τi
δεν καταλάβατε.

elessar


