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Η λογοκριμένη αφίσα που δεν κυκλοφόρησε για το φεστιβάλ Ρόδου 2019
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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)
"Εντροπία"

(Κενταύρων 8)
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».

Terminator: Dark Fate
Σκηνοθεσία: Tim Miller

Πρωταγωνιστές: Arnold Schwarzenegger, Mackenzie
Davis, Edward Furlong, Linda Hamilton 

The Irishman
Σκηνοθεσία: Martin Scorsese

Πρωταγωνιστές: Robert De Niro, Anna Paquin, Al Pacino,
Joe Pesci 

Harriet
Σκηνοθεσία: Kasi Lemmons

Πρωταγωνιστές: Jennifer Nettles, Joe Alwyn, Cynthia
Erivo, Janelle Monáe 

Doctor Sleep
Σκηνοθεσία: Mike Flanagan

Πρωταγωνιστές: Rebecca Ferguson, Ewan McGregor,
Jacob Tremblay, Cliff Curtis 

Frozen II
Σκηνοθεσία: Chris Buck | Jennifer Lee

Πρωταγωνιστές: Kristen Bell, Jonathan Groff, Evan
Rachel Wood, Jason Ritter 

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Φωτογραφικό Εργαστήρι του Χορίαμβου
• Bruce Springsteen «Western Stars» 
• Joker, του Τοντ Φίλιπς
• Ενήλικος στην Αίθουσα κινηματογράφου,  μόνος.
• Η λίστα είναι ωραία..Πιανίστα!
• Once Upon a Time... in Hollywood, του Quentin Tarantino
• Γιώργος Ζωγράφος Ο τραγουδιστής του «Νέου Κύματος»
• Κωλοτούμπες2 (στο τετράγωνο) ή «ΚούληΤούμπες»
• Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας
• «Το Ανάκτορο στην Άνω Τούμπα»
• Λογοκρισία στην αφίσα της 31ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών
Θιάσων Αιγαίου
• Στην κορυφή του Ολύμπου
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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

Tony Montana
(Al Pacino)

Scarface (1983)

Κινηματογραφική και όχι μόνο χαρακτήρες με το τσιγάρο "στο χέρι". 

Νέα

Το φωτογραφικό εργα-
στήρι αποτελείται από

θεωρία,τεχνική και αισθητική
(2 ώρες τη βδομάδα) καθώς
και  επιπλέον πρακτική  εξά-
σκηση  με φωτογραφικές
εξορμήσεις κατά  τακτά χρο-
νικά διαστήματα .

Οι συναντήσεις   διοργα-
νώνονται με βάση τις ανάγκες της εποχής μας συνταιριά-
ζοντας   την ιστορία, την θεωρία  και  την πρακτική της
Φωτογραφίας. Φιλοδοξούν να δώσουν το έναυσμα για μια
καλύτερη σχέση με την εικόνα μέσω της τεχνικής της
λήψης και της αισθητικής. Συνδυάζουν εκείνες τις βασικές
γνώσεις που θα απελευθερώσουν δημιουργικά τον νεοει-
σερχόμενο  και  θα εμπνεύσουν τον νέο ερασιτέχνη φω-
τογράφο για περαιτέρω εξέλιξη, με βάση  τα προσωπικά
του ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του.

Μόνο η βαθιά γνώση των κανόνων και μυστικών
της φωτογραφίας  μπορεί να οδηγήσει στην ανατροπή
τους. Μαθαίνουμε τους κανόνες της φωτογραφίας και αι-
σθητικής  για να  έχουμε τον πλήρη έλεγχο της εικόνας ,
προκειμένου να τους παραβιάσουμε δημιουργικά.

Είναι μια ευκαιρίνα να φρεσκάρουμε την ματιά
μας, τις γνώσεις μας και να επαναπροσεγγίσουμε τον
κόσμο της φωτογραφίας ,καλλιεργώντας  την  δική μας
αντίληψη και  την αισθητική προσέγγιση  μεταμορφώνο-
ντας την  καθημερινότητα.

Την ευθύνη των κύκλων εκμάθησης  του  εργα-
στηρίου φωτογραφίας έχει ο φωτογράφος –φωτορεπόρ-
τερ  Αποστόλης
Ντόμαλης.(τηλ.6973303592)

Οι εγγραφές συνεχίζονται. 
Χορίαμβος: Γαληνού 5 και Φαρμακίδου,

Λάρισα

Φωτογραφικό Εργαστήρι του Χορίαμβου

Bruce Springsteen
«Western Stars» 

ΟSpringsteen πρόβαλε σε πα-
γκόσμια πρεμιέρα της ταινίας

του «Western Stars»  στο Φεστιβάλ
Κινηματογράφου του Τορόντο. Η
ταινία σηματοδοτεί την πρώτη σκη-
νοθεσία για τον Springsteen και
συν-διευθύνεται από τον πολυετή
συνεργάτη του Thom Zimny. Η ται-
νία δείχνει τον Springsteen με την
μπάντα και την πλήρη ορχήστρα
που εκτελεί τη μουσική από το άλ-

μπουμ σε ένα ζωντανό κοινό.
Ο Cameron Bailey, καλλιτεχνικός διευθυντής του

φεστιβάλ, είπε για την ταινία: «Έχουμε το σκηνοθετικό ντε-
μπούτο του Bruce Springsteen στο φεστιβάλ. Νομίζω ότι
έχει μεγάλο μέλλον μπροστά του. Το άλμπουμ και η ταινία
αναφέρεται σε αυτό το ξεθωριασμένο δυτικό κινηματο-

γραφικό αστέρι που κοιτάζει πίσω στη ζωή του και στις
αποφάσεις που έχει πάρει. Αυτή η αφήγηση και ο χαρα-
κτήρας διαμορφώνουν όλα τα τραγούδια.. Ο Bruce μιλάει
πραγματικά για αυτόν τον χαρακτήρα, για την ιστορία που
έγραψε, για το πώς αντανακλά πίσω στη ζωή του καθώς
μεγαλώνει, για τα άλλα είδη αφηγήσεων που είχε στα
προηγούμενα άλμπουμ του.»

Η ταινία και όλα τα νέα τραγούδια από τις 25
Οκτωβρίου 2019  … έτοιμα να τα «κατεβάσουμε» … συ-
γνώμη, να τα αγοράσουμε ήθελα να πω. 

Ακόμα θυμάμαι πριν 30 χρόνια, τον αδελφό μου
να μπαίνει στο σπίτι μας έχοντας στα χέρια
τον θρυλικό δίσκο βινυλίου «Born in the
U.S.A.». Πολλά από τα τραγούδια του δί-
σκου τα παίζαμε τότε από τον «πειρατικό»
σταθμό.
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James Bond
(Sir Sean Connery)

Dr. No (1962)

Joker, του Τοντ Φίλιπς

ΟJoker του Τοντ Φίλιπς ξεφεύ-
γει από την κόμικ διάσταση

του χαρακτήρα και από εκείνον
του Κρίστοφερ Νόλαν, τον οποίο
σκέπαζε ένα πέπλο άγνοιας, αο-
ριστίας και φαντασίας, ενώ ανα-
τρέπει όσα γνωρίζαμε έως τώρα
για αυτόν. Τον κάνει συγκεκρι-
μένο και απόλυτα ρεαλιστικό.
Δομεί από την αρχή και με πρω-
τόγνωρο βάθος τον ήρωα και,
συγχρόνως, τον αποδομεί και τον
απομυθοποιεί. Του προσδίδει αν-
θρώπινη διάσταση και την ίδια
στιγμή τον κάνει κομμάτι του κό-
σμου, όσο και αν η κοινωνία πα-
σχίζει με νύχια και με δόντια να

τον αποβάλλει. Ξεσκεπάζει το ¨Κακό”. Το εξηγεί, το κάνει οικείο
και το φέρνει πιο κοντά στο θεατή απ' όσο θα μπορούσε κανείς
να φανταστεί. Η ταινία πρόκειται για μία μεθοδική ψυχοπαθο-
λογική ανάλυση, μία ενδελεχή ανατομία χαρακτήρα, έτοιμη να
αφαιρέσει το μυστήριο που κάλυπτε μέχρι τώρα τον Joker.

Ο Joker πρώτα απ' όλα είναι ο Άρθουρ Φλεκ, ορφανός
από πατέρα και με μία νευρωτική σχέση με τη μητέρα του. Πα-
λεύει με τους δικούς του δαίμονες και μια διαταραχή, που τον
εξωθεί σε ένα ιδιότυπο γέλιο. Όσο ο Άρθουρ, αυτός ο έκπτω-
τος κλόουν, γελάει με μανία και κάνει βίαιη βουτιά στις ψευδαι-
σθήσεις του, γύρω του τον συντροφεύει ένα σκηνικό
απελπισίας και θλίψης, μία ατμόσφαιρα μελαγχολική και σκο-
τεινή. Η Γκόθαμ είναι ένα καζάνι που βράζει, έτοιμη να ανατι-
ναχτεί ανά πάσα στιγμή. Στους υγρούς δρόμους της υπάρχουν
σκουπίδια, βρωμιά, φτώχια, αναστάτωση, διαμαρτυρίες, οργή.
Ο Άρθουρ από την αρχή της ταινίας γεύεται τη βία της πόλης,
η οποία τον χαστουκίζει
και τον θέτει στο περιθώ-
ριο. Οι αδικημένοι δεν
έχουν θέση εκεί. Δεν
είναι κανενός ανησυχία,
παρά μόνο δική τους.

Είναι δυνατόν,
όμως, να συμπονέσει
κανείς τον Joker; Στην
ταινία θες να τον αγκαλιάσεις και να τον παρηγορήσεις. Να του
πεις “εγώ σε βλέπω”, ακόμη και αν για την κοινωνία παραμένει
αόρατος, τουλάχιστον μέχρι να βάλει τη μάσκα του και να κάνει
το δικό του ξέσπασμα, τη δική του καταγγελτική δήλωση. Ο Φί-
λιπς τον δικαιώνει απόλυτα. Παίρνει από πάνω του την ευθύνη
και την επιρρίπτει σε εξωγενείς παράγοντες.

Το ιδιαίτερο με την ταινία είναι πως ο Joker δεν εισά-

γει το “Κακό” σε έναν κόσμο που διαπρέπει το “Καλό”, αλλά σε
έναν κόσμο που είναι ήδη ένα βίαιο, άδικο και αφιλόξενο μέρος.
Από αντίδραση ή εκδίκηση προς τους κοινωνικά ευνοημένους
της Γκόθαμ γίνεται το σύμβολο των καταφρονεμένων, οι οποίοι
στη μάσκα του παλιάτσου αναγνωρίζουν την ευκαιρία να επι-
βάλλουν τη δική τους “τάξη” στην πόλη.

Ο Χοακίν Φίνιξ, που ενσαρκώνει τον Joker, είναι κα-
θηλωτικός στον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τον ρόλο του.
Απόλυτα αρμονικός με την αισθητική της ταινίας αφήνεται στην
τραγικότητα του βασανισμένου χαρακτήρα και τον υπηρετεί με
ανατριχιαστική συνέπεια σε κάθε σύσπαση του προσώπου,
κάθε μορφασμό, κάθε κουβέντα που βγαίνει από το στόμα του.
Επιδίδεται με το κοκαλιάρικο κορμί του σε έναν δραματικό
χορό, ανάλογο της προσωπικότητας του Joker, ενώ το υστε-
ρικό του γέλιο γίνεται τελικά το κύκνειο άσμα μιας κοινωνίας σε
αποσύνθεση.

Η ταινία, γενικά, ενώ φλερτάρει έντονα με την πάλη
των τάξεων και με τη
ρίξη του καπιταλιστικού
συστήματος που γεννά
την ανασφάλεια, την
αθλιότητα, τις κοινωνι-
κές ανισότητες και στη
συγκεκριμένη περί-
πτωση ωθεί έναν άν-
θρωπο- απόβλητο στο
να βγει έξω από ηθικούς
κανόνες και να θέσει
τους δικούς του όρους
“δικαιοσύνης”, ίσως τε-
λικά να αποτελεί ακριβώς την εικόνα της επανάστασης και της
εξέγερσης, όπως τη φαντάζεται και την παράγει το ίδιο το σύ-
στημα. Γεμάτη θόρυβο και χάος, άφθονη καταστροφή, ανεξά-
ντλητη βία και θόρυβο, με έλλειψη κάθε είδους οργάνωσης και
αυτοοριοθέτησης. Στην ταινία δεν μάχεται το “Καλό” με το
“Κακό”, δύο υπερφυσικές και εξωκοσμικές δυνάμεις. Πρόκειται
περισσότερο για μία μάχη που ξεκινάει και τελειώνει από τον
ίδιο τον ανθρώπο, ο οποίος κρατάει στα χέρια του τα μέσα για
την όποια επερχόμενη ανατροπή. 

Ίσως ο Joker να μας τρομάζει και να μας συναρπάζει
τόσο γιατί είναι ένα είδος καθρέφτη και γιατί μας υπενθυμίζει
στοιχεία της καθημερινότητας που έχουμε βιώσει. Ποιος δεν
έχει αισθανθεί αόρατος μέσα στο πλήθος; Ποιος δεν έχει υπο-
κριθεί, δεν έχει κρύψει πίσω από μία μάσκα,
από ένα γέλιο την ανασφάλεια, την αμηχανία,
το θυμό, τον πόνο απέναντι σε μια κοινωνία
που εξαντλεί και εξοντώνει; Ίσως να μας τρο-
μάζει γιατί στην τελική “we are all clowns”,
απλώς με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο.

Σινεμά
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Tony Soprano
(James Gandolfini)

The Sopranos (1999-2007)
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Ενήλικος στην Αίθουσα κινηματογράφου,  μόνος.

Τρίτη βράδυ σε κινηματογράφο
εκτός Λάρισας. Παίρνοντας εισι-

τήριο για την αίθουσα την κινηματο-
γραφική για να δω την νέα ταινία του
Γαβρά, με ενημέρωσαν ότι η προ-
βολή θα είναι ιδιωτική και αποκλει-
στικά για εμένα. Κανείς άλλος δεν
υπήρχε στον κινηματογράφο εκείνη
την ώρα. Όλη η αίθουσα δική μου,
δεν ήξερα που να καθίσω. 
Η ταμίας με ενημέρωσε ότι έτσι κι

αλλιώς θα προβάλλονταν η ταινία
ακόμα κι αν δεν ήταν κανένας και
εκείνη θα ήταν παρούσα για να κλεί-

σει τον κινηματογράφο μέχρι αργά, ακόμα κι αν δεν ερχό-
μουνα. Νομίζω ότι είπε ψέματα για να μην νιώθω άσχημα που
εξαιτίας μου θα περίμενε μέχρι τη 1μιση το βράδυ αλλά της
εξήγησα ότι δεν μπορούσα άλλη ώρα ή μέρα να έρθω και ότι
ήταν να έρθουν και ακόμα δύο άτομα μαζί μου αλλά τελικά
αποφάσισαν να κάνουν κάτι καλύτερο από το να δουν αυτήν
την ταινία. Και είχαν δίκιο …. 

Δεν βαρέθηκα καθόλου καθώς έβλεπα την ταινία. Σε
κάθε σκηνή απορούσα για την απλοϊκότητα που παρουσιάζο-
νταν το δραματικό εκείνο εξάμηνο του 2015. Ίσως επειδή ο
Γαβράς τα ζούσε από την Γαλλία, δεν ήξερε για τις αγωνίες,
για τα πάθη της εποχής, για την κατάσταση του κινήματος, για
τις απόψεις των νεοφιλελεύθερων, για την προπαγάνδα μέγι-
στου βαθμού από τα συστημικά ΜΜΕ, για τις μάχες που γί-
νονταν σε ιδεολογικό επίπεδο, για τα πρωτοσέλιδα των
εφημερίδων, για την εντύπωση που είχε ο κόσμος για τους
πρωταγωνιστές και πόσα άλλα… Δεν αναφέρθηκαν στην ται-
νία ούτε στο ελάχιστο. 

Πάντως από την μεριά των πρωταγωνιστών, όποιος
και να είναι, αν το δει, θα εξοργισθεί. Μπορεί να θέλουν να κά-
νουν μήνυση στον Γαβρά, από την γυναίκα του Βαρουφάκη
που την εμφανίζει σαν μια άσχετη με την πολιτική που δεν κα-
ταλαβαίνει την κατάσταση της χώρας και τη θέση του άντρα
της και έχει απορίες που τις εκφράζει με ηλίθιο τρόπο, μέχρι
τον Τσίπρα που τον εμφανίζει σαν ένα παιδάκι που χωρίς
σκέψη και πολιτική άποψη να παρακολουθεί τα γεγονότα πε-
ριμένοντας το μοιραίο και τελικό μπούλιγκ. 

Και ενώ όλη η ταινία είναι δοσμένη με τρομερή απλοϊ-
κότητα και απογοητευτικό ρεαλισμό σε σημείο που θύμιζε ντο-
κιμαντέρ (με πεζούς διαλόγους χωρίς καμιά σκηνοθετική
παρέμβαση), βάζει στο τέλος και ξαφνικά ένα θεατρικό (!) για
να προσομοιάσει τις πιέσεις των αρχηγών κρατών προς τον
Τσίπρα … που τελικά κάνει το έργο κωμωδία.    

Αν είχε ζήσει κανείς τα γεγονότα του 2015 μέσα από

τη μάχη της ζωής και της καθημερινότητας και μέσα από το
κίνημα, τότε η ταινία του Γαβρά θα του φανεί τραγικά … λίγη.
Επιπλέον, αν αυτά που ζούσε ο Βαρουφάκης ήταν αυτά που
δείχνει η ταινία, τότε ήταν σαν ένα παιδάκι να μπαίνει το λύκειο
χωρίς να έχει περάσει καν από το νηπιαγωγείο. Τον εμφανίζει
σαν έναν άσχετο που δεν περίμενε ψυχρό κλίμα στο eu-
rogroup, δεν είχε κανένα σχέδιο και απλά περίμενε πότε θα
τον αδειάσουν πολιτικά. Από μεριάς του Βαρουφάκη, εγώ θα
περιμένω μήνυση στον Γαβρά για διαστρέβλωση της πραγ-
ματικότητας. Όσο για το υπουργικό συμβούλιο αλλά και το eu-
rogroup το παρουσιάζει σαν μια συνέλευση άσχετων και
κουφών που απλά έχουν εμμονές και όχι συμφέροντα. Ήταν,
λοιπόν, για τον Γαβρά θέμα ψυχοθεραπείας και όχι ζήτημα …
πώς να το πω αλλιώς … καπιταλιστικής διαχείρισης.     

Αν οι μελλοντικές γενιές δουν την ταινία δεν θα μά-
θουν τίποτα για το εξάμηνο του 2015 που οδήγησε στο δημο-
ψήφισμα, στο ΟΧΙ του ελληνικού λαού και στην … στροφή στο
ρεαλισμό του Τσίπρα. Μπορώ να δικαιολογήσω την παρα-
γωγή της ταινίας μόνο για το τελείως πρακτικό: Έτρεχε η χρη-
ματοδότηση και έπρεπε να ολοκληρωθεί η ταινία όπως όπως
για να πληρωθεί η παραγωγή. Η εργασία και οι ηθοποιοί πρέ-
πει να πληρώνονται άσχετα με το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.
Αυτό είναι σωστό και το δέχεται και ο Βαρουφάκης. Οι ηθο-
ποιοί μπορώ να πω ότι ήταν καλοί και έκανα πολλά για να θυ-
μίζουν τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. 

Στην αρχή της ταινίας δόθηκε (όπως πάντα) η προ-
ειδοποίηση στους θεατές (δηλαδή μόνο σε εμένα) ότι απαγο-
ρεύεται η μαγνητοφώνηση έστω και μέρους της ταινίας και οι
παραβάτες θα υποστούν κυρώσεις. Εντωμεταξύ, η ταινία στη-
ρίχθηκε στην παράνομη και χωρίς άδεια μαγνητοφώνηση από
μεριάς του Βαρουφάκη. Τουλάχιστον σε αυτή την ταινία
έπρεπε να επιτρέπεται η «πειρατεία». Αλλά η ώρα πέρασε και
έφτασε 1και χωρίς να το καταλάβω…           

Η υπάλληλος του κινηματογράφου με καληνύχτισε
καθώς έφευγα (αν και θα με έβριζε από μέσα της, με το δίκιο
της) και βγήκα στις έρημες εγκαταστάσεις στην υγρασία για
να πάω στο μόνο αυτοκίνητο του parking. Το σκηνικό ήταν για
ταινία. Πλούσιες εγκαταστάσεις και φωταγωγημένες αλλά  τε-
λείως άδειες και μόνες μέσα στην κρύα νύχτα με έναν εργα-
ζόμενο να κλειδώνει και έναν θεατή να φεύγει. 

Τώρα που το σκέφτομαι, άλλο αυτοκίνητο ή μηχανάκι
δεν θυμάμαι να υπήρχε έξω, οπότε η εργαζόμενη μπορεί να
έφυγε με ποδήλατο. Ελπίζω να μην έφυγε με το πόδια. Πά-
ντως, αν ήταν εκεί ο Βαρουφάκης θα πρότεινε
στην εργαζόμενη να την μεταφέρει με τη μη-
χανή του. Δεν ξεχνάμε ότι όλα έγιναν στο
πρώτο εξάμηνο του 2015 για το καλό των ερ-
γαζομένων... 

Σινεμά



6η

Wolverine
(Hugh Jackman)

X-Men (2013)
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Η λίστα είναι ωραία..Πιανίστα!

Τρεις ταινίες με κοινή θεματογραφία. Τρεις ταινίες που
απεικονίζουν με τον πιο αιχμηρό, γλαφυρό και συγκινη-

τικό τρόπο το Ολοκαύτωμα. Τρεις ταινίες που αποτυπώνουν
με τα πιο νατουραλιστικά χρώματα εκείνα τα χρόνια της στέ-
ρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Στη Λίστα του Σίντλερ (αγ-
γλικά: Schindler's List) 1993 παρου-
σιάζεται η ιστορία της
επανατοποθέτησης των Εβραίων
της Πολωνίας στο Γκέτο της Κρακο-
βίας λίγο μετά την έναρξη του Β' Πα-
γκοσμίου Πολέμου. Κεντρικό
πρόσωπο ο Όσκαρ Σίντλερ (πραγ-
ματικό πρόσωπο) ένας Γερμανός
επιχειρηματίας που φτάνει στην
πόλη ελπίζοντας να κάνει περιουσία
από τον πόλεμο. Ο Σίντλερ δωροδο-
κεί την Βέρμαχτ και τους αξιωματι-
κούς των Ες Ες και έτσι αγοράζει ένα εργοστάσιο για την
παραγωγή εφοδίων του στρατού. Σ' αυτό προσλαμβάνει
μόνο Εβραίους, καθώς κοστίζουν λιγότερο, αφού οι μισθοί
τους πηγαίνουν στην Ες Ες. Μάλιστα, οι εργάτες του Σίντλερ
επιτρέπεται να βρίσκονται και εκτός του γκέτο και πλαστο-
γραφούνται έγγραφα για να διασφαλιστούν όσο το δυνατόν
περισσότεροι Εβραίοι ώστε να σωθούν από τη μεταφορά σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης αλλά και από το θάνατο. Ο σκη-
νοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ σε σενάριο Στίβεν Ζαϊλίαν σε
άσπρα και μαύρα καρέ - ίσως η αντίθεση ανάμεσα στην ελ-
πίδα που δεν χάνεται και στην ανείπωτη κτηνωδία - τονίζει
πως ακόμα υπάρχουν άνθρωποι για να αλλάξουν τον κόσμο
και 7 Όσκαρ που πήρε η ταινία, το επικροτούν. 

Στο Η Ζωή Είναι Ωραία (ιταλικά: La
Vita è Bella, αγγλικά: Life is Beautiful)
του  1997 ο Ρομπέρτο Μπενίνι πρω-
ταγωνιστεί, σκηνοθετεί και γράφει το
σενάριο με τον Βιντσέζο Τσέραμι. Η
ταινία αφηγείται την ιστορία ενός Ιτα-
λού Εβραίου, του Γκουίντο, που κρα-
τείται στο ναζιστικό στρατόπεδο
συγκέντρωσης Μπέργκεν-Μπέλζεν με
τον γιο του τον οποίο κρύβει από τους
ναζί.  Προκειμένου το μικρό παιδί να
μην κατανοήσει τι συμβαίνει ο πατέ-
ρας του τον πείθει ότι το στρατόπεδο
είναι ένα παιχνίδι, στο οποίο ο νικητής

θα κερδίσει ένα τανκ. Το παιδί υπακούει τον πατέρα του και
μαθαίνει να μην κλαίει, να μην παραπονιέται, να μη ζητά φα-

γητό και  τη μαμά του, για να μη χάσει. Τρία Όσκαρ στις κα-
τηγορίες Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας, Α' Ανδρικού
Ρόλου για την ερμηνεία του Μπενίνι και Καλύτερης Μουσικής
δικαιώνουν το γεγονός πως η ταινία αποτέλεσε εισπρακτική
επιτυχία. Το υποδειγματικό πρότυπο του Πατέρα Μπενίνι, η
θυσία, η μουσική της ταινίας, ύμνος στην ίδια τη ζωή φανε-
ρώνουν τι συμβαίνει όταν η αισιοδοξία ξεπερνά την από-
γνωση. Όταν η αγάπη νικά τον
φόβο. 

Στον  Πιανίστα (The Pi-
anist) του Ρόμαν Πολάνσκι, 2002 η
ιστορία αναφέρεται σε πραγματικά
γεγονότα. Ο Βλαντισλάβ Σπίλμαν,
ένας γνωστός Εβραιοπολωνός πια-
νίστας δουλεύει στον ραδιοφωνικό
σταθμό της Βαρσοβίας, και έρχεται
αντιμέτωπος με την εισβολή των
Γερμανών στην Πολωνία, τον Σε-
πτέμβριο του 1939. Με τη βοήθεια
ενός συγγενή δεν στέλνεται στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για χρόνια περιφέρεται στην
πόλη νεκροταφείο βιώνοντας την πείνα, την καταδίωξη και
τον εξευτελισμό από τους Ναζί. Όσο ζει κρυμμένος αγγίζει
τον θάνατο λόγω αρρώστιας. Η Μπαλάντα του Σοπέν σε Σολ
Μινόρε που παίζει σε ένα εγκαταλελειμμένο πιάνο θα του
σώσει τη ζωή. Ένας Γερμανός ένστολος λάτρης της μουσι-
κής θα τον βοηθήσει σ' αυτή τη δύσκολη στιγμή. Η σκηνή έρ-
χεται να επιβεβαιώσει αυτό που ο Β.Ουγκώ είπε σοφά «Η
μουσική είναι ο θόρυβος που σκέφτεται». Η ταινία κέρδισε
τρία όσκαρ: καλύτερης σκηνοθεσίας (με τον σκηνοθέτη να
δραπετεύει όντας παιδί από στρατόπεδα συγκέντρωσης μι-
κρός), διασκευασμένου σεναρίου και Α’ Ανδρικού Ρόλου, με
τον Άντριαν Μπρόντυ να αποτελεί το νεαρότερο ηλικιακά ηθο-
ποιό που λαμβάνει αυτό το βραβείο και να χάνει 14 κιλά για
τον ρόλο. Μάλιστα, ήταν η πρώτη ταινία που βραβεύτηκε ως
η καλύτερη της χρονιάς στα Βραβεία Σεζάρ, χωρίς να ακού-
γεται σε αυτή ούτε μια γαλλική λέξη! Τα έσοδα από την ολ-
λανδική πρεμιέρα της ταινίας χαρίστηκαν στο σπίτι της Άννας
Φρανκ. Στην ταινία κάνει μια εμφάνιση και ο εγγονός του
πραγματικού Σπίλμαν.

Το κίτρινο αστέρι, ο θάλαμος αερίων, τα καταναγκα-
στικά έργα, οι εν ψυχρώ δολοφονίες. Εικόνες για δάκρυα. Ει-
κόνες για περισυλλογή. Δεν θα ξεχωρίσω
κάποια! Θα σου πω απλά να βάλεις στο βί-
ντεο το: «Η λίστα...είναι ωραία Πιανίστα!».

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Σινεμά
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The Man with No Name
(Clint Eastwood)

Dollars Trilogy (1964,1965,1966)
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Ηταινία “Once Upon a
Time... in Hollywood” πρό-

κειται για μία μεγάλη βόλτα. Ο
Tarantino επισκέφτεται το Λος
Άντζελες του 1969 και προσεγ-
γίζει έντεχνα τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο, συνθέτοντας
τα στοιχεία που την κάνουν
πολιτισμικά γεμάτη. Είναι η
εποχή που όλα αλλάζουν τόσο
πολιτικά, κοινωνικά, όσο και
καλλιτεχνικά. Ο κινηματογρά-
φος περνάει τη δική του κρίση
ταυτότητας στο Hollywood, ο
πόλεμος μαίνεται στο Βιετνάμ,
οι χίπις ήδη από τα μέσα της

δεκαετίας του '60 απορρίπτουν σθεναρά την υπάρχουσα
αμερικανική κουλτούρα και σε συνδυασμό με την υπόθεση
του Charles Manson και την αιματηρή επιδρομή των οπα-
δών του καθιστούν αυτήν την ιδιαίτερη περίοδο εύκολα
αναγνωρίσιμη.

Στη βόλτα, λοιπόν, της ταινίας πίσω στο χρόνο συ-
ναντάμε τον Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) και τον Cliff
Booth (Brad Pitt). Ο Rick είναι ηθοποιός, ο οποίος συνήθιζε
να ενσαρκώνει ρόλους κακών, αλλά τώρα πια η καριέρα
του έχει αρχίσει να παραπαίει. Για να μπορέσει να διασώ-
σει όση φήμη του ανα-
λογεί δοκιμάζεται σε
γουέστερν δεύτερης δια-
λογής, ενώ θα αναζητή-
σει την τύχη του και στο
εξωτερικό, και συγκεκρι-
μένα σε ιταλικές ταινίες.
Στον χαρακτήρα του κα-
ταγράφεται η ανασφά-
λεια, η ματαιοδοξία, η
ανάγκη για αναγνωρισι-
μότητα από τη βιομηχα-
νία του κινηματογράφου, αλλά και από το κοινό, ο
αλκοολισμός, η αίσθηση της ανεπάρκειας και η βίαιη συ-
νειδητοποίηση του εγκλωβισμού στο “μέτριο” και “εύκολο”.
Η κατοικία του Rick είναι ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό της
επιθυμητής αίγλης ενός ηθοποιού. Διαμένει κάτω από τους
λόφους του Hollywood, ενώ γείτονές του είναι ο Roman

Polanski και η σύζυγός του, η νέα υποσχόμενη ηθοποιός,
Sharon Tate.

Από την άλλη, ο Cliff είναι ένας κασκαντέρ γεμάτος
ικανότητες και δυνα-
μισμό. Έχει υποστη-
ρικτικό ρόλο
απέναντι στον Rick
και είναι συγχρόνως
συνεργάτης, φίλος,
σοφέρ, ψυχολόγος,
μάστορας. Τον βοη-
θάει και τον προστα-
τεύει κυρίως από
τους προσωπικούς του εθισμούς και τον εαυτό του που γί-
νεται το μεγαλύτερο εμπόδιο. Η τόσο πιστή και αδελφική
σχέση που αναπτύσσουν, η οποία ξεφεύγει φανερά από
τα επαγγελματικά όρια και τα προσχήματα, διατρέχει την
ταινία στο σύνολό της.

Ο  Tarantino ρίχνεται σε ένα σύνθετο αφηγηματικό
παιχίδι. Συνδυάζει φετιχιστικά διαφορετικές ιστορίες, θίγει
πολλές από τις πλευρές εκείνης της περιόδου, μπλέκει τα
πραγματικά στοιχεία με τα φανταστικά. Υπάρχει αίμα,
ένταση, βία, φωτιά, αλκοόλ. Υπάρχουν στιγμές που σε σο-
κάρουν και συγχρόνως σε κάνουν να γελάς. Ένα πολλές
φορές μαύρο χιούμορ, που όμως έχει τη δύναμη να σε
κρατά καθηλωμένο και να ζητάς κι άλλο. Για ορισμένες
σκηνές σε κάνει να αναρωτιέσαι αν όντως χρειάζονταν ή
αν ήταν περιττές. Σε φέρνει σε αμηχανία και την ίδια στιγμή
χάρη στον τρόπο που ταξιδεύει το φιλμ σού κρατάει άσβε-
στο το ενδιαφέρον. Τα χρώματα ξεχειλίζουν σε εκείνη τη
βόλτα στο Hollywood κάτω από τις φωτεινές επιγραφές,
στα drive in και στα μπαρ. Η ταινία γίνεται τελικά μια συ-
νολική ανάμνηση και αποπνέει νοσταλγία για μια εποχή
που ενώ φαντάζει τόσο μακρινή μιας και έχουν περάσει 50
χρόνια από τότε, έχει σημαδέψει καθοριστικά με τον δικό
της τρόπο την ιστορία.

Σινεμά Once Upon a Time... in Hollywood,
του Quentin Tarantino
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Captain Steve Hiller
(Will Smith)

Independence Day (1996) 

Γιώργος Ζωγράφος
Ο τραγουδιστής του «Νέου Κύματος»

ΟΓιώργος Ζωγράφος (4
Αυγούστου 1936 – βρέ-

θηκε νεκρός στις 12 Αυγού-
στου 2005) ήταν Έλληνας
ηθοποιός και τραγουδιστής,
από τους πιο σημαντικούς
εκπροσώπους του «Νέου
Κύματος». Πατέρας του ήταν
ο ηθοποιός του Εθνικού θε-

άτρου Νίκος Ζωγράφος και μητέρα του η ηθοποιός της Λυ-
ρικής Σκηνής Αλίκη Ζωγράφου. Ο ίδιος ήταν απόφοιτος της
Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. 

Η πρώτη του εμφάνιση στην μουσική έγινε στην
μπουάτ της Μυκόνου «Θαλάμη». Στη συνέχεια εμφανίστηκε
σε όλες τις μπουάτ της Πλάκας (και στις 16 μπουάτ), ανά-
μεσά τους και η μπουάτ «Συμπόσιο» όπου την περίοδο
1962-63 τραγουδούσε μαζί με τους Δήμο Μούτση, Ντόρα
Γιαννακοπούλου και Διονύση Σαββόπουλο. Μερικές από τις
πιο γνωστές μπουάτ που τραγούδησε : «Συμπόσιο»,
«Εσπερίδες», «Τετράδιο», «Τιπούκειτος», «Απανεμιά».

Συνεργάστηκε με γνωστούς Έλληνες συνθέτες της
εποχής του. Ανάμεσα στα γνωστά τραγούδια που ερμήνευσε
είναι το «Άκρη δεν έχει ο ουρανός» του Νότη Μαυρουδή, το
«Πέρα από τη θάλασσα» του Γιάννη Μαρκόπουλου, το «Ο
Ιρλανδός κι ο Ιουδαίος» του Μάνου Χατζιδάκι, τα «Μαουτ-
χάουζεν» και «Γράμματα από τη Γερμανία» του Μίκη Θεο-
δωράκη, τα «Συλλογή ποιητών» και «Μπολιβάρ» του Νίκου

Μαμαγκάκη, το «Μικρό παιδί σαν ήμουνα» του Λίνου Κόκο-
του και άλλα. Επίσης είχε λάβει μέρος στο θρυλικό θεατρικό
έργο του Μάνου Χατζιδάκι «Οδός Ονείρων», που ανέβαινε
στο θέατρο «Metropolitan», με συμμετοχή στο τραγούδι «Οι
Αδελφές Τατά» μαζί με τις Μάρω Κοντού, Ζωή Φυτούση,
Σούλα Μπάστα και Νίκη Λεμπέση. Συνεργάστηκε με σημα-
ντικούς καλλιτέχνες του νέου κύματος και της πρώτης φάσης
του ελληνικού ροκ, όπως Αρλέτα, Λάκης Παππάς, Θανάσης
Γκαϊφύλλιας, Καίτη Χωματά, κ.ά. 

Ο Ζωγράφος βρέθηκε νεκρός, μετά από δεκαπέντε
μέρες όπου δεν είχε δώσει σημεία ζωής, στις 12 Αυγούστου
του 2005, σε διαμέρισμα όπου έμενε μόνος τα τελευταία χρό-
νια της ζωής του. Είχε ήδη αποσυρθεί από το τραγούδι πε-
ριμένοντας μια τιμητική σύνταξη που δεν ήρθε ποτέ.
Κηδεύτηκε με δημοτική δαπάνη στο νεκροταφείο Καισαρια-
νής.

«Πρωτοπόρος στο είδος του, συνέβαλε στην εδραί-
ωση των μπουάτ της Πλάκας ως χώρων γνήσιας λαϊκής μου-
σικής ψυχαγωγίας. Ως χώρων συνάντησης των νέων της
εποχής, με αφορμή το τραγούδι, την ποί-
ηση και τον έρωτα για την τέχνη γενικά»,
γράφει ο συνθέτης Μιχάλης Τερζής.

Περισσότερα ….  efsyn.gr, atexnos.gr

Αφιέρωμα

Κωλοτούμπες2 (στο τετράγωνο) ή «ΚούληΤούμπες»

Κατάφερε τελικά ο Κ.Μ. (ο Κυριάκος) να απογοητεύσει
τους δεξιούς ψηφοφόρους και να μιλούν και αυτοί για

κωλοτούμπα ή ̈ ΚούληΤούμπα». Τα γύρισε για τη Βόρεια Μα-
κεδονία, τα γύρισε για το Μάτι, τα γύρισε για την οικονομία
(που μια χαρά τα είχε στρώσει ο Τσίπρας), τα γύρισε για το
προσφυγικό (αφού πρώτα τον ψήφισαν και οι ακροδεξιοί).
Βέβαια, το ότι τα γύρισε δεν σημαίνει ότι έκανε καμιά προο-
δευτική στροφή, απλά εφαρμόζει κάποιες από τις πολιτικές
του Τσίπρα που τις πολέμησε μέχρι να πάρει τη δεξιά ψήφο.
Αφού πήρε την εξουσία όλες οι σημαίες έπεσαν (μακεδονικό,
Μάτι, προσφυγικό, οικονομία) και ακούς στο ΣΚΑΙ (αν κάνεις
ακόμα το λάθος να βλέπεις αυτόν τον σταθμό) να κάνει το
μαύρο άσπρο και να εκθειάζει πολιτικές που έβριζε πριν λί-
γους μήνες. 

Ακούν οι ψηφοφόροι του Κ.Μ. να λέει στη Βουλή ότι
εφαρμόζει πολιτικές ώστε οι κοινωνία μας να γίνει πολυπο-

λιτισμική και τον δεξιό περιφερειάρχη ότι οι μετανάστες πρέ-
πει να έρθουν στο κέντρο των πόλεων σε ξενοδοχεία προς
ανακαίνιση και τρελαίνονται. Ειδικά αν γίνει το δεύτερο, τότε
θα πρέπει το αντιρατσιστικό κίνημα να κάνει … άγαλμα τον
περιφερειάρχη. Θα τον αποκαλούμε «περιφερειάρχη των με-
ταναστών» για να … γλυκαίνουμε τους ψηφοφόρους του. 

Ανατρέχοντας σε αντίστοιχο άρθρο για τις κωλοτού-
μπες του Τσίπρα σε έντυπο του 2015, λίγα έγραψα για τους
σημερινούς. Αλλά νομίζω ότι τα πράγματα με τους δεξιούς
είναι τόσο σοβαρά που δεν χωράει πολύ πλάκα. Έχουν
απλώσει τα χέρια τους σε πολλά και θα χρει-
αστούν πλέον πολλές εργατοώρες στο κί-
νημα για να αντισταθεί επί της ουσίας. Πάλι
καλά ανέλαβε και η Γιάννα τα διακόσια χρό-
νια από την επανάσταση για να γελάμε και
λίγο.
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9η

James Bond
( Pierce Brosnan)

Die Another Day (2002)

Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Λάρισας

Το Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης στεγά-

ζεται στο κτίριο των πα-
λαιών φυλακών
Λάρισας (παλαιά πυρι-
τιδαποθήκη), που βρί-
σκεται επί της οδού
Ιουστινιανού και συγκε-
κριμένα στον αύλειο

χώρο του σχολικού συγκροτήματος του 5ου Γυμνασίου -
Λυκείου. Είναι κτίσμα του 18ου αιώνα και χαρακτηρισμένο
ιστορικό - διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με απόφαση του
Υπουργείου Πολιτισμού. 

Στους χώρους του Μουσείου υπάρχει η μόνιμη έκ-
θεση, καθώς και ειδική αίθουσα για τη φιλοξενία προσω-
ρινών εκθέσεων και εκδηλώσεων. Η μόνιμη έκθεση του
Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας έχει τον τίτλο:
«1941 - 1944: Η Θεσσαλία αντιστέκεται». Πραγματεύεται
τον τρόπο με τον οποίο οι Θεσσαλοί οργανώθηκαν προ-
κειμένου να απελευθερώσουν την πατρίδα από τις δυνά-
μεις του Άξονα.

Τα αντικείμενα της έκθεσης αφορούν την περίοδο
του ελληνοϊταλικού πολέμου, της Κατοχής και της Εθνικής
Αντίστασης (1940 - 1944). Περιλαμβάνονται: χάρτες, έντυ-
πος αντιστασιακός τύπος, φωτογραφικό υλικό, γραφομη-
χανές που χρησιμοποιήθηκαν από τον ΕΛΑΣ και την
ΕΠΟΝ καθώς και στολές του Γ. Σαράφη.

Το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, φάρος ιδεών και
αγώνα ενάντια στο φασισμό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη
διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, στα ιδανικά της Ελευ-
θερίας, της Δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και
της Εθνικής κυριαρχίας.

Πληροφορίες στο 2410 280220 και στον Δήμο Λαρι-
σαίων.

κάτι πολύ καλό ετοιμάζουν 
για αρχές του 2020… 

Πολιτισμός

«Το Ανάκτορο στην Άνω Τούμπα»
του Παναγιώτη Μέντη , με την Ελένη Γερασιμίδου

Όταν στην ιστορία σου, σαν
έθνος, ράτσα, μονάδα, DNA,

έχει γράψει η μετανάστευση, η
φυγή, ο ξεριζωμός, τότε η ευχή, η
λαχτάρα, ο αγώνας για ένα λιμάνι,
ένα καταφύγιο, ένα κεραμίδι
πάνω απ’ το κεφάλι σου, γίνεται
συνειδητά ή ασυνείδητα το όνειρο
και ο στόχος, χωρίς να νοιάζεσαι
για το μάταιο ή το σκλάβωμα για
την απόκτησή τους. 
Στην ιστορία που κρύβει το "Ανά-

κτορο στην Άνω Τούμπα", τρεις γενιές καταθέτουν τις οι-
κονομίες και την λαχτάρα για να κτιστεί. Πόλεμοι και
ανακατατάξεις και ανταλλαγές πληθυσμών, θα φέρουν την
πρώτη γενιά στις προσφυγικές γειτονιές της Θεσσαλονί-
κης. Τα σχέδια για μια καλύτερη ζωή θα οδηγήσουν τους
απογόνους της στην κατάθεση κόπων και οικονομιών για
να στηθεί ένα νοικοκυριό που θα τους δίνει την ασφάλεια

μιας ιδιοκτησίας για τους ίδιους και τα παιδιά τους. 
Μα οι συνθήκες που φέρνει απροειδοποίητα η

ζωή θα φέρνουν πάντα στο προσκήνιο την επανάληψη της
φυγής. Θα κτιστεί το "Ανάκτορο" της λαχτάρας τους, μα
δεν θα υπάρχει ποτέ ο χρόνος να το χαρούνε ξέγνοιαστοι.
Να περπατήσουν στα δωμάτιά του, να απολαύσουν τη βε-
ράντα του.

Συγγραφέας: Παναγιώτης Μέντης 
Σκηνοθεσία:  Αγγελική Ξένου 

Εικαστική επιμέλεια:  Κώστας Βελινόπουλος 
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Τοκμάκη 

Φωτογραφίες: Δημήτρης Λυκουρέζος 
Αφίσα: Ελένη Κανιώτη
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Disney

Pinocchio
(1940) 

10η
Πολιτισμός Λογοκρισία στην αφίσα της 

31ης Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ DUENDE
Άγιος Πολύκαρπος Ραχών Ικαρίας

Ηομάδα μας μετά από απόφαση της Γενικής της Συνέ-
λευσης που έγινε την Πέμπτη 17/10/2019 αποφάσισε

να μη συμμετάσχει στη 31η συνάντηση της Ρόδου.

Καταλαβαίνουμε ότι το Δ.Σ. της ομοσπονδίας μας
βρέθηκε τις τελευταίες μέρες μπροστά σε δύο τεράστιες
υποχρεώσεις. Από τη μια να πραγματοποιηθεί με όποιο
κόστος η ετήσια συνάντηση των θιάσων στη Ρόδο, ένας
θεσμός ανυπολόγιστης πολιτιστικής αξίας, ο μεγαλύτερος
πολιτιστικός θεσμός στο Αιγαίο, η συνάντηση είναι αναμ-
φίβολα ο τροφοδότης και ο εμπνευστής για κάθε ερασιτε-
χνική θεατρική ομάδα, μικρή ή μεγάλη, καινούρια ή παλιά.
Από την άλλη να ξεπεραστεί το εμπόδιο που η γενική
γραμματέας και η οργανωτική επιτροπή του υπουργείου
έφερε την τελευταία στιγμή, η μη έγκριση της αφίσας με
τη μάσκα ελαφιού, πρωτόγνωρη στα χρονικά ενέργεια με
ενστάσεις που εκθέτουν τους ίδιους και κατ’ επέκταση τους
πολιτικούς τους προϊσταμένους, ενστάσεις που προδίδουν
άγνοια, ανικανότητα, αμορφωσιά, αυταρχικότητα, και αντι-
δημοκρατικότητα στην καλύτερη περίπτωση.

Καταλαβαίνουμε πολύ καλά το βάρος του διλλή-
ματος, το Δ.Σ. της ΟΕΘΑ επέλεξε να μη συγκρουστεί και
κινδυνεύσει η ίδια η διοργάνωση. Σεβόμαστε την από-
φαση όμως εμείς διαφωνούμε. Πιστεύουμε ότι μία έγκαιρη
ενημέρωση θα μας είχε όλους συσπειρωμένους γιατί ο
σκοπός μας θα ήταν ξεκάθαρος. Να αντισταθούμε στην
απαράδεκτη λογοκρισία να υποστηρίξουμε τον τρόπο που
οργανώνεται το φεστιβάλ.

Γνωρίζουμε ότι η μη συμμετοχή μας θα φέρει κά-
ποιες μικρές ή μεγάλες δυσκολίες στη διοργάνωση λόγω
του χρόνου της ανακοίνωσής μας. Αν είχαμε έγκαιρα και
επίσημα ενημερωθεί τότε θα μπορούσαμε να συμβάλ-
λουμε πιο ενεργά στην ανάδειξη του θέματος και στην κα-
λύτερη οργάνωση της διαμαρτυρίας μας. Αυτή είναι η
ελάχιστη και η πρώτη μορφή διαμαρτυρίας που αποφασί-
σαμε.

Δε θα μπορούσαμε με τη συμμετοχή μας να απο-
δεχθούμε αυτή τη χοντροκομμένη λογοκρισία, να κάνουμε
πως δεν καταλαβαίνουμε, ούτε, και αυτό είναι το σημαντι-
κότερο για εμάς, να σιωπήσουμε. Αυτό που ονομάζεται
«βασικός χρηματοδότης μας» είναι ένας κρατικός φορέας,

υπόκειται σε δημόσια κρι-
τική, οι αποφάσεις του
έχουν πολιτικό βάρος και
πρέπει να έχουν και το
απαραίτητο πολιτικό κό-
στος.

Αναλαμβάνουμε
πλήρως το βάρος της από-
φασής μας, το κόστος των
κλεισμένων αεροπορικών
είναι το ελάχιστο, το ότι θα
είμαστε φέτος μακριά από
τις υπόλοιπες ομάδες το
μέγιστο, όμως θεωρούμε
ότι πράττουμε το σωστό
όπως σωστά έπραξε και η
ομάδα της Κω και όποια
άλλη αποφασίσει να δια-
μαρτυρηθεί με όποιο τρόπο κρίνει αυτή κατάλληλο.

Ξέρουμε ότι οι μάχες είναι μπροστά μας για τη
διατήρηση της οργάνωσης του θεσμού ίσως και για τον
ίδιο τον θεσμό, πιστεύουμε ότι θα αναγκαστούμε να τις
δώσουμε από χειρότερη πλέον θέση, όμως θα τις δώ-
σουμε και η DUENDE θα είναι παρούσα.

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι:

Τα κέρατα της λογοκριμένης αφίσας συνδέονται
και με τις δύο θεότητες της αρχαίας Ικαρίας, με την Άρτεμη
και τον Διόνυσο και υπάρχουν και στη σφραγίδα της ομά-
δας μας.

Οι απόψεις μέσα στην ομάδα μας όπως και σε
όλες τις ομάδες είναι πολλές και αντικρουόμενες, ο καθέ-
νας μέσα από το δημόσιο διάλογο έχει το δικαίωμα να εκ-
φράζει τις προσωπικές απόψεις του, η άποψη όμως της
DUENDE είναι η απόφαση της γενικής της συνέλευσης.

https://www.koutipandoras.gr
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η11η

Lucky Luke

Comic
(1946)

Στην κορυφή του Ολύμπου

Δεν είναι εύκολη απόφαση να ξυπνήσεις ένα πρωί και
να πεις πως θα ανέβω στην κορυφή του Ολύμπου.

Είναι δύσκολο να νικήσει ο Λαρισαίος την βαρεμάρα του
και να αφήσει τον καφέ και τον καναπέ. Αν, το να αποφα-
σίσεις να πας για τρέξιμο, για ποδόσφαιρο 5χ5 και γενι-
κώς να αθληθείς, είναι τρομερά επίπονο, τότε το να
ανέβεις στον Μύτικα είναι απλά ένας άθλος.

Το υ λ ά χ ι σ τ ο ν
αυτό ισχύει για τον γρά-
φον. Κοίτα να δεις που
καμιά φορά όταν η ζωή
σου αλλάζει ξαφνικά,
συνειδητοποιείς πως
συνεχώς αναβάλεις
πράγματα, νομίζοντας
πως θα βρεθεί εκείνη η
κατάλληλη στιγμή και
πως όταν οι συνθήκες

θα είναι ιδανικές, θα κάνεις αυτά που σκέπτεσαι εδώ και
αρκετά χρόνια. Η εμπειρία λέει πως αν δεν το κάνεις εκείνη
την στιγμή, τότε πιθανόν δεν θα το κάνεις ποτέ. Οι τυχεροί
το γνωρίζουν από καιρό. Για μερικούς απαιτείται κάτι πιο
ισχυρό που θα τους δώσει, ίσως, την ώθηση που χρειά-
ζονται.

Έτσι λοιπόν βρέθηκα με το καθημερινό μου τζιν,
το μπουφάν της μηχανής και ένα σακίδιο στην πλάτη με
λίγο νερό και κάτι για την "λιγούρα" στο δρόμο για τον Μυ-
τικά. Δεν με παρέσυραν ούτε με ξεγελάσανε. Αφορμή, μια
καλή παρέα και μια ευκαιρία για μια απλή βόλτα στην
έξοχη. Έτσι νόμιζα τουλάχιστον. 

Το πέρασμα μέσα από το στρατόπεδο έφερε με-
ρικές από εκείνες τις λίγες ευχάριστες αναμνήσεις της
άχρηστης στρατιωτικής θητείας. Όλα καλά, ο δρόμος
ίσιωμα, χαλαρή κουβεντούλα και "χαζευτίρι". Ήρθε όμως
μετά την στροφή, εκείνη η ανηφόρα του "διαβόλου". Πέτρα
και χαλίκι. Στα πρώτα 100 μέτρα η φύση πήρε την εκδί-
κηση της για όλα εκείνα τα χρόνια που την άραζα για καφέ
και μπύρα. Όσες ανάσες και να έπαιρνα για κάποιο λόγο
δεν ήταν αρκετές. Μόνη μου λύση να την αράξω και να τα
παρατήσω. Δεν το έβλεπα για πάρα πέρα. 

Σαν από μηχανής ο κολλητός και αδελφός "Διά-
τορος", έμπειρος ορειβάτης, μου έδωσε τα βοηθητικά του
στηρίγματα και μερικές καλές συμβουλές για το πως να
προχωρήσω από δω και πέρα. Αργά και σταθερά οι ανα-

πνοές μπήκαν σε ρυθμό και  οι πορεία συνεχίστηκε.
Ο δρόμος μέχρι την κορυφή μακρύς. Φτάσαμε

στην "Κακία Σκάλα". Εκεί έπρεπε να πάρουμε μια από-
φασή. Η το τερματίζουμε και γυρίζουμε ή το πάμε μέχρι τέ-
λους. Ότι και να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή και σε
εκείνο το σημείο,  δεν έχει την παραμικρή σημασία. Το
μέρος σε έχει ήδη ανταμείψει. Η θέα, τα σύννεφα που
μπορείς στην κυριολεξία να αγγίξεις, είναι αρκετά. Πες το
η περιέργεια, πες το η κούραση της ανάβασης, η ελάχιστη
πιθανότητα να ξανά βρεθώ εκεί ψηλά για δεύτερη φορά
και η σιγουριά του κολλητού πως η κορυφή δεν είναι και
πολύ μακριά με έπεισαν να συνεχίσω.  

Τα τελευταία μέτρα δύσκολα. Συχνές στάσεις για
αναπνοές. Δεν περπατάς, σκαρφαλώνεις, κρέμεσαι από
βράχια και συρματόσκοινα. Φτάνεις στην "κακόσκαλα",
κάτι σαν σκαλιά που έχει σμιλέψει  η βροχή, το χιόνι, ο
αέρας και όχι ο Δίας ή κάποιος θεϊκός Ολύμπιος αρχιτέ-
κτονας, σε οδηγούν
στην κορυφή.  Η κο-
ρυφή δεν σε απογοη-
τεύει αλλά ούτε και σε
συγκινεί. Γυμνά, κρύα
κομμάτια βράχου. Λίγα
λεπτά να ατενίσεις το
άπειρο και να συνειδη-
τοποιήσεις που βρίσκε-
σαι και ξεκινά ο δρόμος
της επιστροφής.  

Τι είναι αυτό που νομίζεις ότι έχεις καταφέρει; Τι
είναι αυτό που πιστεύει ότι έχεις πετύχει; Είναι τα προσω-
πικά σου όρια που έχεις ξεπεράσει, αυτό είναι που κατα-
κτάς. Είναι μια επιβεβαίωση ότι μπορείς να τα καταφέρεις.
Μπορείς να θέσεις νέα όρια, νέους στόχους   Δεν ξέρω αν
η Μαρία από την Νέα Υόρκη ή ο Νίκος από την Δράμα
βρήκαν τους Θεούς εκεί ψηλά. Δεν χρειάζεται να ντύσεις
τον Όλυμπο με μυθικές εισόδους και κοσμικές ενέργειες
για να μαγευτείς από την απόκοσμη ομορφιά του τοπίου.   

Εκείνη η γλυκιά κούραση στο δρόμο της επιστρο-
φής ήταν η μίση ανταμοιβή αυτού του μικρού ταξιδιού.

Σκέψεις



Απογοητευμένος ο Θεό-
φιλο από την τελευταία ταινία
του Γαβρά. Αναμενόμενο; "Είναι
πολλά τα λεφτά Άρη". Γιατί
όμως να ρισκάρει έτσι ένας κα-
ταξιωμένος σκηνοθέτης; Θα
μπορούσε και καλύτερα.

elessar

Μετά την ταινία του Γαβρά,
για να έρθω στα καλά μου, πρέπει
να παρακολουθήσω όλο το πρό-
γραμμα της σεζόν της κινηματογρα-
φικής λέσχης Λάρισας στο
Χατζηγιάννειο, της κινηματογραφικής
ομάδας βιοχημικού-ιατρικής, τις εκ-
δηλώσεις του paratodas, τις παρα-
στάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου ...
Πάλι καλά που ο κατάλογος είναι ανε-
ξάντλητος σε αυτή την πόλη.

Θεόφιλος

Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού Δικαίο  πρέπει να γί-
νουν τα Νοσοκομεία. Να μπο-
ρεί δηλαδή να νοικιάζει το
Δημόσιο τους χώρους και το
προσωπικό σε ιδιωτικές εται-
ρίες. Αν έτσι είπε η πλειοψηφία
έτσι πρέπει να είναι το σωστό. 

elessar

Στην
κορυφή του Ολύμπου με τον

κολλητό σου. Δεν βρήκαμε ούτε τον
Δια ούτε και την Ήρα. Μόνο κάτι τουρί-

στριες από New York. Χαλάλι τα χι-
λιόμετρα. 

elessar

Μας
την είπες και ο Scors-

ese ότι η ταινίες τις Marvel δεν
είναι σινεμά, είναι κάτι άλλο, κάτι

σαν ένα θεματικό πάρκο αναψυχής. Οκ,
αλλά και γιατί πρέπει να το αναλύσουμε παρα-
πάνω. Και ο κινηματογράφος δεν είναι δια-
σκέδαση; Εκτός και αν κάποιες ταινίες
προορίζονται για την εκπαιδευτική τηλεό-
ραση και κάποιες για μετά το φαγητό,

κατί δηλαδή σαν γλυκό του κουτα-
λιού. Μπερδεύτηκα.

elessar

Είναι τραγικό να βλέπεις εναρ-
κτήρια συνεδρίαση του περιφερειακού

Θεσσαλίας εντός του Αρχαίου Θεάτρου Λά-
ρισας. Το χειρότερο είναι ότι σχεδόν όλοι το
θεώρησαν φυσιολογικό και συμμετείχαν
χωρίς ντροπή σε αυτό το "ιστορικό γεγο-
νός". Γέλασε όλη η Ελλάδα που το είδαν.
Ελπίζω όταν θα αναδεικνύουν και θα δια-
φημίζουν παγκόσμια το Αρχαίο Θέατρο να
μην ξεχάσουν να περιλάβουν και αυτό το ...
"ιστορικό γεγονός". Ας δώσουν την ευκαι-
ρία για ένα παγκόσμιο χαμόγελο.    

Θεόφιλος

Κάτω
τα χέρια από το

ΚΕΘΕΑ, κάτω τα χέρια από τις
απεργίες και τα εργατικά δικαιώ-

ματα ! Πολύ άπλωσε τα χέρια ο
Κ.Μ.

Θεόφιλος

Η μικρή Γκρέτα από τη Σουηδία
έχει γράψει τη δική της ιστορία στο παγκόσμιο οι-
κολογικό κίνημα και είναι αναμενόμενο να θέλουν
να την καπελώσουν από κάθε μεριά της πολιτι-
κής. Μπορεί και να το καταφέρουν. Αυτό που έχει
μεγαλύτερη σημασία είναι τα εκατομμύρια του κό-
σμου που κατέβηκαν στους δρόμους να συνειδη-
τοποιήσουν (με την αρωγή και της Αριστεράς που
δεν πρέπει να είναι απούσα) τις πραγματικές αι-
τίες της κλιματικής αλλαγής και τον ενδεδειγμένο
δρόμο που πρέπει να ακολουθηθεί για τη σωτη-
ρία του πλανήτη που περνάει μέσα από τον σο-
σιαλισμό.  

Θεόφιλος

Το ξέρουμε πως εκεί
στο America έχουν ξεμείνει
από σενάρια και μας στέλνουν
στα Fast Food χαμηλού κό-
στους και μεγάλου κέρδους,
αλλά και τα 7,5 ευρώ για να δω
τον Γαβρά δεν τα δίνω. Θα
προτιμήσω το "Black Widow"
με την Scarlett Johansson.
Είναι και αυτό μια άποψη.

elessar

Τώρα που φθινοπώ-
ριασε βγες στην πόλη με πο-
δήλατο. Είναι η καλύτερη
εποχή για ποδηλασία. Δες τα
χρώματα. Τα πεσμένα φύλλα.
Τα πουλιά που φεύγουν. Μύ-
ρισε στον αέρα τη βροχή. Και
προσοχή στα λάστιχα!!!

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου


