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Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας
«Cineπαρμένος»

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

E-Mail
cineparmenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
Μικρός Κόσμος

(Μανδηλαρά 5Α)
Μουσικές Διαδρομές

(Κενταύρων 2)
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
"Εντροπία"

(Κενταύρων 8)
Local Comics Shop

(Τζαβέλα & Ηπείρου)

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».

The Father
Σκηνοθεσία: Florian Zeller

Ηθοποιοί: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss,
Olivia Williams

Godzilla vs. Kong
Σκηνοθεσία: Adam Wingard

Ηθοποιοί: Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown,
Rebecca Hall, Brian Tyree Henry

Black Widow
Σκηνοθεσία: Cate Shortland

Ηθοποιοί: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David
Harbour, Rachel Weisz

Free Guy
Σκηνοθεσία: Shawn Levy

Ηθοποιοί: Ryan Reynolds, Jodie Comer, Taika Waititi, Joe
Keery

Boogie
Σκηνοθεσία: Eddie Huang

Ηθοποιοί: Taylor Takahashi, Pamelyn Chee, Jorge Lende-
borg Jr., Taylour Paige

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

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

Άρθρα Τεύχους

• «Never Rarely Sometimes Always»
• Κατάχρηση εξουσίας
• Δημοτικός Κουκλοθίασος «Τιριτόμπα»
• 13ᵒ Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας
• “Comic ‘N’ Play”
• Δ. Χατζής
• «Ο θάνατος είναι ζόρικη δουλειά»: του Χάλιντ Χαλίφα
• «Τα δικά μας χρόνια»: του Χόρχε Γκαλάν
• «Κυρία Μενδώνη, αυτόν τον Πολιτισμό σας τον χαρίζω. Θα κρα-
τήσω τον δικό μου»
• Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια των Οθωμανών
• 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
• «Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες» 
• ΣΑΟΣ : Παντομίμα Φαντασμάτων

• Ελεύθεροι αγωνιζόμενοι πολίτες
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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

A Vigilante (2018)

Σκηνοθεσία: Sarah Daggar-Nickson

Ηθοποιοί: Olivia Wilde, Morgan Spector, Kyle Catlett 

«Never Rarely Sometimes Always»
• πώς να στριμώξεις την ζωή σου σε τέσσερις λέξεις

Σκηνοθέτις: Eliza Hittman
Σεναριογράφος: Eliza Hittman
Είδος: Δράμα
Διάρκεια: 1 ώρα και 41 λεπτά

Ηταινία ξεκινάει με μια σχολική
παράσταση. Όσο η δεκαεφτά-

χρονη Ότομ (Sidney Flanigan) τραγουδάει παρέα με την κι-
θάρα της, ένα αγόρι από το κοινό φωνάζει δυνατά την λέξη
«πόρνη». Τα δευτερόλεπτα εκείνα που την παγιδεύουν στην
μοναξιά και τη σιωπή πάνω στη σκηνή μέχρι να ακουστεί και
πάλι το τραγούδι της, είναι αρκετά για να αποκαλύψουν τον
χαρακτήρα της, αλλά και το σκληρό πρόσωπο μιας κοινω-
νίας, που κάνει ό,τι μπορεί για να στιγματίσει τις γυναίκες.

• Χίτμαν μάς εισάγει σταδιακά στην ιστορία της Ότομ, μίας
έφηβης, η οποία βρίσκεται ξαφνικά εγκλωβισμένη σε μία ανε-
πιθύμητη εγκυμοσύνη και θέλει να κάνει έκτρωση. Ακριβώς
όπως οι προηγούμενες ταινίες της, «It Felt Like Love» και
«Beach Rats», έτσι και το «Never Rarely Sometimes Al-
ways» πραγματεύεται με τραχύ και ωμό τρόπο το άχαρο και
γλυκόπικρο ταξίδι από την εφηβεία στην ενηλικίωση.

• χειμωνιάτικη και χιονισμένη Πολιτεία της Πενσυλβάνια, η
οποία συμβάλλει στη δημιουργία ενός ψυχρού, μουντού και
μελαγχολικού σκηνικού, καθιστά αδύνατη την έκτρωση για
την Ότομ, καθώς σύμφωνα με τον νόμο απαιτείται να γίνει
μόνο με την συγκατάθεση των γονιών της. Αφού, αρχικά,
προσπαθεί να προκαλέσει μόνη της μια αποβολή και δεν τα
καταφέρνει, αποφασίζει με την φίλη και ξαδέλφη της, Σκάι-
λαρ (Talia Ryder), να πάρουν το λεωφορείο, ώστε να πάει σε
μία κλινική στη Νέα Υόρκη.

Οι δύο κοπέλες καλούνται να βρουν ένα μέρος για
να μείνουν το βράδυ, καθώς και ένα μέρος για να φάνε τη
στιγμή που δεν έχουν αρκετά χρήματα. Η απόγνωση, η ψυ-
χική και η σωματική εξάντληση εντείνονται στην χαώδη, βρο-
χερή και απρόσωπη μεγαλούπολη, ενώ η Ότομ φαίνεται να
κουβαλάει στους ώμους της ένα ασήκωτο βάρος- όσο ασή-
κωτη είναι και η βαλίτσα με τα πράγματά τους που σέρνουν
παντού μαζί τους.

Στην κλινική η Ότομ έρχεται αντιμέτωπη με μία τυ-

πική, γραφειοκρατική διαδικασία, όπου η σύμβουλος που έχει
αναλάβει να της μιλήσει, της ζητάει να απαντήσει σε ένα ερω-
τηματολόγιο σχετικά με την υγεία της, τις ερωτικές της σχέ-
σεις και τους συντρόφους που είχε. «Ποτέ, σπάνια, μερικές
φορές, πάντα» είναι οι μοναδικές τέσσερις απαντήσεις που
μπορεί να δώσει. Με ένα γκρο πλάνο η Χίτμαν αιχμαλωτίζει
τις εκφράσεις της Ότομ, η οποία όσο προχωράει το ερωτη-
ματολόγιο λυγίζει όλο και περισσότερο. Εύθραυστη, ευάλωτη
και αμήχανη, εκτίθεται όσο έχει απέναντί της αυτές τις τέσ-
σερις απαντήσεις, τις οποίες η σύμβουλος επαναλαμβάνει
ψυναγκαστικά έπειτα από κάθε ερώτηση, μην τυχόν και η κο-
πέλα ξεχάσει τις επιλογές της.

• Χίτμαν προσεγγίζει μινιμαλιστικά την ταινία. Οι διάλογοι,
αν και διακρίνονται από φυσικότητα, απλότητα και σαφήνεια,
έχουν εμφανώς δευτερεύοντα ρόλο. Το λιτό σενάριο μαρτυρά
την πρωτοκαθεδρία της οπτικής αφήγησης, η οποία έχει ως
αποκλειστικό χρόνο το παρόν. Η πλοκή εκτυλίσσεται γραμ-
μικά, ενώ η Χίτμαν δεν ενδιαφέρεται να φωτίσει περισσότερο
το παρελθόν της Ότομ πέρα από τη σκηνή με το ερωτημα-
τολόγιο. Καμία σημασία δεν έχει, άλλωστε. Στο επίκεντρο τί-
θεται το ζήτημα της ελεύθερης επιλογής χωρίς να υπάρχει
καμία απολογητική διάθεση.

Επιπλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
χαρακτήρες αρσενικού φύλου της ταινίας. Από τον πατέρα
της Ότομ, τον προϊστάμενο στο σούπερ μάρκετ όπου δου-
λεύουν οι δύο κοπέλες μέχρι τον άντρα στο μετρό της Νέας
Υόρκης που τις κοιτάει και βάζει το χέρι μέσα στο παντελόνι
του, όλοι είναι η ενσάρκωση της αλαζονείας και της τοξικής
αρρενωπότητας. Η θέση ισχύος δημιουργεί και το αίσθημα
ιδιοκτησίας απέναντι στις δύο κοπελές.

Γενικά, η ρεαλιστική σκηνοθεσία της Χίτμαν και η
επιλογή της να αφήνει τον θεατή να συμπληρώνει τα «κενά»
όπου χρειάζεται προσδίδει βάθος στην ταινία, ενώ οι εξαιρε-
τικές ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστριών την αναδεικνύουν
και την ολοκληρώνουν. Η ταινία είναι ένα χαμηλόφωνο
δράμα, που πραγματεύεται ένα θέμα που δεν
παύει να είναι επίκαιρο· το δικαίωμα μιας κο-
πέλας να αποφασίζει μόνη της για το σώμα
της σε μία εποχή που αυτό το δικαίωμα εξα-
κολουθεί να αμφισβητείται.

Σινεμά
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Gerald's Game (2017)

Σκηνοθεσία: Mike Flanagan

Ηθοποιοί: Carla Gugino, Bruce Greenwood, Chiara Aurelia

Κατάχρηση εξουσίας

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στο θέμα που είναι στην
επικαιρότητα, που συνέβαινε πάντα και που είναι και-

ρός να το θίξουμε, με απώτερο σκοπό να εκλείψει, μιας
και τώρα που γίνεται τόσος ντόρος, λόγω των καταγγε-
λιών που ξεκίνησε από την αθλήτρια Μπεκατώρου και
στάθηκε η αφορμή και η θρυαλλίδα να ανοίξουν πολλά
στόματα. Πολλοί που μέχρι τώρα δεν περνούσε καν από
το μυαλό τους ότι μπορούν και πρέπει να το βγάλουν από
μέσα τους, να κατονομάσουν τους θύτες και αν όχι να τους
οδηγήσουν στη Δικαιοσύνη, τουλάχιστον να χλευαστούν,
να λοιδορηθούν ώστε να το σκεφτεί σοβαρά ο επόμενος
που θα θελήσει να το ξανακάνει, να έχει υπ’ όψιν του ότι
υπάρχει και ένα στοπ, μια φραγή που θα ορθώσουν τα
θύματα, μέχρι πρότινος, αλλά που τώρα η δύναμή τους
είναι μεγάλη. «Η ισχύς εν τη ενώσει», έλεγαν και οι αρ-
χαίοι ημών πρόγονοι. Και πράγματι, έτσι είναι. Αν καταγ-
γείλλει ένας, η φωνή του δεν ακούγεται. Αν όμως
καταγγείλουν πολλοί, η φωνή τους αποκτά άλλη χροιά, γί-
νεται πιο δυνατή, γίνεται στεντόρεια, φτάνει ίσαμε τα αφτιά
της Δικαιοσύνης και μπορεί να ξυπνήσει τη Νέμεση από
την ύπνωση που την είχαν υποβάλλει οι νταβατζήδες της.

Διότι περί κατάχρησης εξουσίας πρόκειται, όταν
κάποιος που έχει το πάνω χέρι και που από αυτόν εξαρ-
τάται η συνέχεια ή η απόρριψη μιας συνεργασίας στο ερ-
γασιακό σου περιβάλλον, χρησιμοποιεί την εξουσία αυτή

με σκοπό να ικανοποιήσει τις πάσης φύσεως ορέξεις του.
Αυτό συμβαίνει όχι μόνο στο χώρο του θεάματος και του
αθλητισμού, που υπάρχει προβολή και δημοσιότητα, συμ-
βαίνει και σε άλλα εργασιακά περιβάλλοντα τα οποία δεν
τυγχάνουν της ιδίας προβολής. Μπορεί να συμβεί και σε
μια επιχείρηση όπου ο προϊστάμενος θα απαιτήσει από
την υφισταμένη του να αποδεχθεί τη σεξουαλική του βία
και διαστροφή προκειμένου να ανελιχθεί ή απλά να δια-
τηρήσει τη θέση της. Ακόμη, θα μπορούσε να συμβεί προ-
κειμένω να προσληφθεί κάποιος/κάποια σε μια εταιρεία.
Κατακριτέο σε όλες τις περιπτώσεις και όχι μόνο στο χώρο
του θεάματος, όπου εκεί εστιάζεται το σύνολο των καταγ-
γελιών, λόγω δημοσιότητος.

Το μήνυμα, λοιπόν, που θέλει να περάσει τούτη η
στήλη, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες και περιστατικά
που τα πληροφορείται κάποιος από τα πρωϊνάδικα και τα
κουτσομπολίστικα έντυπα, είναι το εξής: μη φοβάστε,
ανοίξτε το στόμα σας και μιλήστε. Όταν ακουστεί δυνατά
η φωνή σας κάποιοι άλλοι θα χάσουν τη δική τους. Μαζί
με τη φωνή τους όμως, θα χάσουν και τα
σώβρακα, που τα κατέβαζαν τόσο εύκολα
και ανερυθρίαστα, χωρίς να σκέφτονται τα
ψυχικά τραύματα που δημιουργούσαν στα
θύματά τους.

Σκέψεις

Δημοτικός Κουκλοθίασος «Τιριτόμπα»

«Κουκλοκαμώματα» 8ο επεισόδιο
Από Κυριακή 14 Φεβρουαρίου

Έτοιμο να το απολαύσετε το 8ο επεισόδιο του διαδι-
κτυακού κύκλου «Κουκλοκαμώματα» του Δημοτικού

Κουκλοθίασου Τιριτόμπα, με μικρές ιστορίες, αποσπά-
σματα από παραστάσεις, σχολιασμούς της επικαιρότητας,
τραγούδια και πολλές ιδέες για κουκλοθέατρο, κατασκευές
και κουκλοπαιχνίδια.

Τα «Κουκλοκαμώματα» στο Μουσείο Κούκλας
έχουν ξεφύγει πια από τα στενά όρια του προαυλισμού.
Τις κούκλες, τους πήρε τα μυαλά, το ποτάμι! Χώθηκαν ένα
πρωινό σε μια βαλίτσα για να γυρίσουν το επεισόδιο 8,
αφού πρώτα, γύρισαν το ποτάμι… ανάποδα!

Με αρχηγό τον κυνηγό, την ακρίδα Τόινκ και σύμ-

βουλο τον Σοφό βάτραχο, κύλησαν σαν σιγανά ποταμά-
κια, πέρασαν γιοφύρια και μονοπάτια και ξεχύθηκαν σαν
χείμαρρος.

Στο ποτάμι συνάντησαν επιτέλους, κανονικούς
ανθρώπους, αλλά σε ακανόνιστες συνθήκες τύπου sms
6, να κοπανάνε το νερό με το γουδί για να περάσει η ώρα
τους! 

Όπως καταλαβαίνετε, τα τραγούδια και τα καμώ-
ματα του Τιριτόμπα, έδωσαν μία χαρούμενη οπτική στην
καθημερινότητά τους. Ακολούθησαν πο-
ταμο-καμώματα άνω ποταμών! 

Θέλετε να μάθετε τι συνέβη εκεί;
Άντε ας το πάρει το ποτάμι...

https://www.facebook.com/tiritompa/
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Dangerous Intentions (1995)

Σκηνοθεσία: Michael Toshiyuki Uno

Ηθοποιοί: Donna Mills, Corbin Bernsen, Allison Hossack

5η
13ᵒ Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας

Μάρτιος - Απρίλιος 2021

Με χαρά ανακοινώνουμε πως
η αντίστροφη μέτρηση για

τη διεξαγωγή του Διεθνούς Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Λάρι-
σας, που φέτος κλείνει τα 13
χρόνια ζωής, έχει ξεκινήσει. 
Η προκριματική επιτροπή της φε-
τινής διοργάνωσης, αποτελού-
μενη από τους Ρόμπυ Εκσιέλ,

κριτικό κινηματογράφου, Αποστόλη Καραμπάση, μουσι-
κοσυνθέτη, και ́ Ακυ Μητσούλη, σκηνοθέτη, επέλεξε, μέσα
ένα σύνολο 308 συμμετοχών από όλο τον κόσμο, 34 ελ-
ληνικές και 42 διεθνείς μικρού μήκους ταινίες, καθώς και
25 μικρού μήκους animation, για να διαγωνιστούν στο επί-
σημο πρόγραμμα του 13ου ΔΦΚΛ, το οποίο έχει προ-
γραμματιστεί για το διάστημα από 27 Μαρτίου έως 7
Απριλίου 2021. 

Με δεδομένες τις ειδικές συνθήκες που επιβάλλει
η πανδημία, όλες οι προβολές θα πραγματοποιηθούν δια-
δικτυακά μέσα από τον ιστότοπο του φεστιβάλ iffl.gr, με
τον οποίο έχουν ήδη εξοικειωθεί οι σινεφίλ από την περυ-
σινή διοργάνωση. Ωστόσο, η μεγάλη κινηματογραφική
γιορτή της Θεσσαλίας έχει προβλέψει μια δια ζώσης πα-
ρουσίαση των βραβευμένων φιλμ, σε ειδική προβολή που
προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο του 2021, σε ημερο-
μηνίες που θα ανακοινωθούν. Προσεχώς θα ανακοινωθεί
και η κριτική επιτροπή του επίσημου διαγωνιστικού προ-
γράμματος.

Επίσης διαδικτυακά θα παρουσιαστεί τον ερχό-

μενο Μάρτιο το κεντρικό αφιέρωμα της 13ης έκδοσης με
τίτλο «Η Ελληνική Επανάσταση στη Θεσσαλία», ενώ έχει
προγραμματιστεί σχετική θεματική ημερίδα που θα λάβει
χώρα με φυσικό τρόπο, στο πλαίσιο των διά ζώσης εκδη-
λώσεων του επόμενου Οκτωβρίου. 

Το πολυποίκιλο επετειακό αφιέρωμα, που εντάσ-
σεται στον γενικό εορτασμό για τα 200 χρόνια της ελληνι-
κής επανάστασης «Ελλάδα 2021» και θα συνδυάζει την
ιστορική έρευνα και το εθνολογικό στοιχείο με την καλλι-
τεχνική έκφραση, θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στοι-
χεία και μαρτυρίες της εποχής, σύντομα βίντεο με
συνεντεύξεις και διαδικτυακές διαλέξεις από ιστορικούς και
μελετητές, προκήρυξη διαγωνισμού για τα σχολεία της
Θεσσαλίας με θέμα τη δράση του Ρήγα Φεραίου, ζωγρα-
φικές και ενδυματολογικές εκθέσεις, παρουσιάσεις δημο-
τικών τραγουδιών για τους ήρωες της Επανάστασης,
όπως και μια καθαρά κινηματογραφική ενότητα πάνω
στην αντιμετώπιση του εμβληματικού αγώνα του 1821
από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Να σημειώσουμε πως η παρακολούθηση όλων
των διαδικτυακών ή δια ζώσης εκδηλώσεων του Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λάρισας, που επιστρέφει και
φέτος δυναμικά κόντρα στις δυσκολίες των καιρών, είναι
ελεύθερη για το κοινό.

Διπλό, λοιπόν, το ραντεβού μας
για το 2021!              Μείνετε συντονι-
σμένοι          Και, προπαντός, ασφαλείς

Περισσότερα  ………    https://iffl.gr

Φεστιβάλ

“Comic ‘N’ Play”

Το “Comic ‘N’ Play” είναι το
αποτέλεσμα της κοινής προ-

σπάθειας των φίλων των κόμικς
και των επιτραπέζιων παιχνιδιών
στο να διαδώσουν την ιδιαίτερη
τους αγάπη για αυτά τα δύο αντι-
κείμενα.

Ο σύλλογος Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ. από το 1993, αλλά και η
εκδοτική «Ένατη Διάσταση» από το 2001 έως και σήμερα,
για ένα διάστημα και σε συνεργασία με την ανεξάρτητη

ομάδα δημιουργών κόμικς Inkorrekt (2007-2015), έχουν
οργανώσει, συμμετάσχει και υποστηρίξει δεκάδες εκδη-
λώσεις, εκθέσεις και ημερίδες, σε συνεργασία με άλλους
φορείς ή και αυτόνομα, υποστηρίζοντας το αντικείμενο
τους ο καθένας ξεχωριστά.

Η είσοδος στην διοργάνωση
ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΗ για το κοινό!

https://www.comic-n-play.gr/
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Private Violence (2014)

Σκηνοθεσία: Cynthia Hill

Ηθοποιοί: Kit Gruelle, Deanna Walters, Stacy Cox
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Δ. Χατζής
Ο Γιαννιώτης συγγραφέας που προβάλει των αγώνα και την ελπίδα

των ανθρώπων… 

ΟΔ.Χατζής  (Ιωάννινα 1913 - Αθήνα 1981) έζησε
πολλά χρόνια της ζωής του εξόριστος από πολιτικά

καθεστώτα (δικτατορία του Μεταξά, Χούντα) σε Φολέγαν-
δρο, Ικαρία, Ουγγαρία, Παρίσι, Βουδαπέστη… Στην εξο-
ρία σπούδασε Ελληνική Φιλολογία. Επιστέφει στην
Ελλάδα το 1975 – τα χρόνια 1975- 1980 είναι χρόνια άν-
θησης του πολιτιστικού κινήματος. Ο Χατζής δίνεται ολό-
ψυχα σε κάθε αδέσμευτη πολιτιστική κίνηση – δίνει σε όλη
την Ελλάδα διαλέξεις, μαθήματα, παίρνει μέρος σε συζη-
τήσεις… Παράλληλα γράφει : «Το τέλος της μικρής μας
πόλης» (1963), «Η φωτιά», «Οι Ανυπεράσπιστοι», «Διπλό
Βιβλίο».

Η πεζογραφία του είναι στρατευμένη, η γραφή του
ρεαλιστική. Κέντρο της πάντα ο άνθρωπος, «η δυστυχία
των ανθρώπων στα τέσσερα πέρατα του κόσμου και τότε
και πρώτα και πάντα. Και η ελπίδα. Και πως λουλουδιάζει
και γίνεται θέληση των ανθρώπων να τραβήξει η ζωή πα-
ραπέρα…»  («Το τέλος της μικρής μας πόλης»). Στηλι-
τεύει αμείλικτα πρόσωπα και καταστάσεις – «Η Μαργαρίτα
άκουσε και έμαθε για τις κλεψιές στη Μητρόπολη, στις εκ-
κλησίες, στο δημαρχείο, για την ατιμία που βασίλευε πα-
ντού. Εκκλησία, δικαιοσύνη, διοίκηση, αρχές και
αρχοντικά, γκρεμίζονταν όλα, όλος ο κόσμος της – αυτός
που ήξερε και ήταν παιδί του…» («Το τέλος της μικρής
μας πόλης»). Οι ήρωες του είναι μορφές που έπλασε με
αγάπη, συμπορεύεται και αγωνιά μαζί τους, μεταφέροντας
στους αναγνώστες του το ίδιο συναίσθημα της συμπά-
θειας και της συμπαράστασης. Και μια μελαγχολία διά-
χυτη… Σαν αυτή που πλανάται στα Γιάννενα από την
ομίχλη που πέφτει βαριά πάνω στην πόλη και τη λίμνη με
την Φροσύνη και τις άλλες 17 αδικοπνιγμένες…

Κι αν κάποιοι σκεφτούν ότι τα έργα του Χατζή
έχουν ξεπεραστεί, αιφνιδιάζονται από το μαστίγωμα της
γραφής του.  Ένα από πιο «δυνατά» διηγήματα του είναι
«Η Διαθήκη του Καθηγητή» (από το «Το τέλος της μικρής
μας πόλης»). «Η Διαθήκη» αρχίζει με το θάνατο ενός κα-
θηγητή Ελληνικών σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Αρχικά
ο θάνατος του αφήνει όλους αδιάφορους, όταν όμως μα-

θαίνεται ότι έχει αφήσει ένα σημαντικό ποσό στην τρά-
πεζα, του οποίου ο δικαιούχος ορίζεται στη διαθήκη του,
όλοι θορυβούνται. Ποιος είναι ο κληρονόμος; Ο δήμος, η
νομαρχία, η εκκλησία; Αποφασίζουν να του κάνουν μια
ωραία κηδεία με επικήδειους λόγους όλων των πολιτικών
παραγόντων της πόλης. Ο θάνατος ενός ανθρώπου γίνε-
ται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης…  Έτσι ο Χατζής
σκιαγραφεί χαρακτήρες και κοινωνικούς ρόλους και στη-
λιτεύει αμείλικτα πρόσωπα και καταστάσεις. Συμφέροντα,
ρουσφέτια, μικροπρέπειες και δολοπλοκίες ξεσκεπάζονται
και επικρίνονται αυστηρά… Κι αν πιστεύει  κανείς ότι
εκείνη η κοινωνία διαφέρει από τη σημερινή, σίγουρα πλα-
νάται…   

Η διαθήκη τελικά ανοίγεται και όλους τους περι-
μένει μια έκπληξη!! Ο καθηγητής όριζε  ως κληρονόμους
του τα παιδιά – «γιατί κανέναν άλλον σε αυτήν την πόλη
δεν εμπιστεύεται…»! Όριζε να σπουδάζει με αυτά τα χρή-
ματα ένας νέος από την πόλη φιλολογία «και να μην είναι
μόνο δάσκαλοι αυτοί που θα σπουδάσουν, αλλά να είναι
και άντρες στην ψυχή και στο νου τους. Βέβαια όταν έγι-
ναν οι μεγάλες φασαρίες στην Ελλάδα, έκτακτο στρατοδι-
κείο καταδίκασε σε θάνατο τον πρώτο καθηγητή που είχε
σπουδάσει με το κληροδότημα, με την κατηγορία ότι επι-
βουλεύτηκε την τάξη, την τιμή και την αρετή της πόλης.
Και ο δάσκαλος απάντησε πως ήθελε να είναι δάσκαλος
και άντρας μαζί και μια τέτοια τάξη στ΄ αλήθεια την επι-
βουλεύτηκε. Αυτόν βέβαια τον σκότωσαν. Μα τα παιδιά -
δεν το πιστεύω ποτέ, να παραιτηθούν από εκείνη τη δια-
θήκη…».

Ο Χατζής δίνει μια απάντηση σε όσους αναρωτι-
ούνται για το αν αξίζει να φέρει κανείς παιδιά σε αυτόν τον
κόσμο….
Αξίζει, ακριβώς για να κάνουν αυτόν τον κόσμο, καλύ-
τερο…

Αφιέρωμα



Λάρισα,Φεβρουάριος 2021  Έτος 19ο   Τεύχος 77ο

η

Poor Cow (1967)

Σκηνοθεσία: Ken Loach (as Kenneth Loach)

Ηθοποιοί: Terence Stamp, Carol White, John Bindon
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«Ο θάνατος είναι ζόρικη δουλειά»: του Χάλιντ Χαλίφα

Χάλιντ Χαλίφα

«Ο θάνατος είναι ζόρικη δουλειά»

Μτφρ: Αγγελική Σιγούρου

Εκδόσεις Καστανιώτη

σελ. 208

Όταν δεσμεύεται κάποιος να εκ-
πληρώσει την τελευταία επιθυ-

μία ενός αγαπημένου του προσώπου, το κάνει
περισσότερο για τον ίδιο ή για τον νεκρό; Όντως βοηθάει
στην ανάπαυση της ψυχής ή είναι ένας τρόπος για να ξορ-
κίσει ο ζωντανός τις όποιες τύψεις μπορεί να έχει;

• Ο καθηγητής Αμπντελατίφ λίγο πριν αποβιώσει εκμυ-
στηρεύεται στον γιο του, Μπούλμπουλ, την ύστατη επιθυ-
μία του· θέλει να ταφεί στον γενέθλιο τόπο του. Αμέσως
μετά το θάνατό του, ο Μπούλμπουλ πείθει τα άλλα δύο
αδέλφια του, τον Χουσέιν και τη Φάτιμα, να συνοδέψουν
τη σορό του πατέρα τους μέχρι την τελευταία του κατοι-
κία. Η συγκεκριμένη επιθυμία ίσως να ήταν εύκολα υλο-
ποιήσιμη, αν η οικογένεια δεν έπρεπε να διασχίσει την
καθημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο Συρία. Ένα βαν,
λοιπόν, μετατρέπεται σε νεκροφόρα και ξεκινάει ένα
μακρύ ταξίδι από τον νότο στον βορρά, από τη Δαμασκό
στην Αναμπίγια, κατά τη διάρκεια του οποίου θα αποδει-
χθεί ότι τα τρία αδέρφια δεν κουβαλούσαν μαζί τους μο-
νάχα το σώμα του νεκρού πατέρα τους, αλλά πολλά
περισσότερα.

Ήδη από την αρχή του ταξιδιού έρχονται αντιμέ-
τωποι με μια πληθώρα οδοφραγμάτων, τα οποία διαδέ-
χονται το ένα το άλλο. Άλλοτε ελέγχονται από
φιλοκυβερνητικούς, άλλοτε από τον Ελεύθερο Συριακό
Στρατό, άλλοτε από εξτρεμιστικές οργανώσεις. Ατελείω-
τες οι ουρές των αυτοκινήτων. Εξίσου ατελείωτες και οι
ώρες αναμονής. Γρήγορα θα συνειδητοποιήσουν πως τα
πτώματα συλλαμβάνονται, τιμολογούνται, γίνονται εμπο-
ρεύματα. Για το κράτος δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά
μια στοίβα από χαρτιά, ενώ πολλές φορές κινδυνεύουν να
γίνουν βορά των άγριων σκυλιών. Μέσα στην ταλαιπωρία
του ταξιδιού ο Μπούλμπουλ φτάνει στο σημείο να ανα-
φωνήσει πως όλα θα ήταν πιο εύκολα αν το πτώμα δεν

ήταν τίποτα άλλο παρά ένα σακί κύμινο.
Όσο ο θάνατος καραδοκεί παντού και ο αδηφάγος πόλε-
μος λυσσομανά γύρω τους, καταργείται η «ψευδαίσθηση
της μοναδικότητας». Τι το ιδιαίτερο έχει ένας νεκρός όταν
πεθαίνουν εκατοντάδες καθημερινά;
Το μυθιστόρημα «Ο θάνατος είναι ζόρικη δουλειά» είναι
το πρώτο βιβλίο του Σύρου μυθιστοριογράφου, σεναριο-
γράφου και ποιητή, Χάλιντ Χαλίφα, που κυκλοφορεί στα
ελληνικά.

• Η γραφή του Χάλιντ Χαλίφα είναι ρεαλιστική χωρίς
ακραίους συναισθηματισμούς, χωρίς υπερβολές, χωρίς να
υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει μελό. Από την άλλη, όμως,
είναι και τρυφερή, ευαίσθητη, συγκινητική, με ισχυρές δό-
σεις μαύρου χιούμορ, που κάνουν το στομάχι του ανα-
γνώστη να σφίγγεται. Μέσα από μια γλώσσα απλή και
άμεση ξεπροβάλλουν τα μεγάλα ερωτήματα της ζωής, τα
οποία μάλλον τις περισσότερες φορές μένουν αναπά-
ντητα. Στο μυθιστόρημα παρόν και παρελθόν διαπλέκο-
νται. Οι πρωταγωνιστές χάνονται πολλές φορές μέσα στις
ονειροπολήσεις, τους φόβους και τις επιθυμίες τους. Όσο
ισχυρή είναι η έννοια του καθήκοντος και του χρέους απέ-
ναντι στον πατέρα, άλλο τόσο είναι και η νοσταλγία, η
οποία βαραίνει περισσότερο την ψυχή των πρωταγωνι-
στών όταν πρόκειται για κάτι που δεν κατάφεραν να ζή-
σουν.

Δυνατές εικόνες διατρέχουν κάθε σελίδα, ενώ ο
Χάλιντ Χαλίφα προσεγγίζει με έναν ανθρώπινο τρόπο την
τραγωδία της πατρίδας του. Με τον ίδιο ανθρώπινο τρόπο
προσεγγίζει και τους γεμάτους πάθη και αδυναμίες χαρα-
κτήρες του. Ενεργοποιεί τις αισθήσεις του αναγνώστη, ο
οποίος άλλοτε θα νιώθει τη μυρωδιά της κολόνιας να πα-
λεύει με τη μυρωδιά του πτώματος σε αποσύνθεση, ενώ
άλλοτε θα έχει στο στόμα του τη γεύση από τις πίκλες,
που τόσο αγαπάει ο Μπούλμπουλ.

Τη στιγμή που μονάχα μια λεπτή γραμμή χωρίζει
τον μάρτυρα από τον εγκληματία, οι δεσμοί αίματος δεν
είναι σίγουρο αν αρκούν για να κρατήσουν ενωμένη μια
οικογένεια και να τη σώσουν από τις εντάσεις, ειδικά αν
κάθε μέλος της καλείται να παλέψει με τους δικούς του
δαίμονες. Τότε είναι που αποδεικνύεται το πόσο ζόρικη
δουλειά είναι η ζωή. Οπότε, ποιος μπορεί
παράλογα να απαιτήσει κάτι διαφορετικό
από το θάνατο;

Βιβλίο
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Dolores Claiborne (1995)

Σκηνοθεσία: Taylor Hackford

Ηθοποιοί: Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh, Christopher
Plummer 

«Τα δικά μας χρόνια»: του Χόρχε Γκαλάν

Χόρχε Γκαλάν
«Τα δικά μας χρόνια»
Μτφρ: Αχιλλέας Κυριακίδης
Εκδόσεις Ψυχογιός
Σελ. 400

Το μυθιστόρημα «Τα δικά μας χρό-
νια» είναι η απόδειξη πως η σα-

γήνη του μαγικού ρεαλισμού δε
σταματάει ούτε στην Κολομβία του

Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες, ούτε στην Αργεντινή του Χού-
λιο Κορτάσαρ, αλλά κυλάει στις φλέβες όλης της Λατινι-
κής Αμερικής. Ο πολυγραφότατος Χόρχε Γκαλάν παίρνει
τον αναγνώστη από το χέρι και μέσα από την ποιητικό-
τητα της γραφής του, παρέα με μύθους, κατάρες, παρά-
ξενους θανάτους, μαύρη μαγεία και θαύματα, του διηγείται
έναν ολόκληρο αιώνα σαλβαδοριανής ιστορίας. Σε αντί-
θεση με το προηγούμενο βιβλίο του, τον «Νοέμβριο», που
πρόκειται για ένα ιστορικό μυθιστόρημα, «Τα δικά μας
χρόνια» ακροβατούν ανάμεσα στο όνειρο και την πραγ-
ματικότητα δίχως, ωστόσο, να κρύβουν τις κοινωνικοπο-
λιτικές τους προεκτάσεις.

• Ο αναγνώστης βρίσκει τον πρωτοπρόσωπο αφηγητή
του στον χαρακτήρα του Ναύτη-μάταια θα περιμένει μέχρι
το τέλος του βιβλίου να ανακαλύψει το όνομα που κρύβε-
ται πίσω από αυτό το ψευδώνυμο-, ο οποίος αν και πάντα
χαμογελαστός και ευγενικός, σιχαίνεται τις αδιάκριτες ερω-
τήσεις για την ζωή του και προτιμά την ηρεμία της σιω-
πής. Όπου και να πάει κουβαλάει μαζί του το βάρος του
παρελθόντος, ενώ δεν παύει να τον βασανίζει ένα μονάχα
ερώτημα: Πού είναι η Μερσέδες;

Για εκείνη, λοιπόν, «την οπτασία που είχε έρθει
από τη θάλασσα», γεμίζει καναρόσπορους τους δρόμους
του Σαν Σαλβαδόρ, με την ελπίδα ότι με αυτόν τον τρόπο
οι κουκουβάγιες θα την φέρουν πίσω κοντά του. Εκτός
από την Μερσέδες, άλλα δύο πρόσωπα θα καταλάβουν
μία ιδιαίτερη θέση στην ζωή του.

• Ο Μαξιμιλιάνο, αυστηρός, σοβαρός αξιωματικός και,
παράλληλα, δεινός μποξέρ, γίνεται μια πατρική φιγούρα
στη ζωή του Ναύτη και οι δυο τους αναπτύσσουν μια ιδιό-
μορφη σχέση. Ο Μαξιμιλιάνο, όμως, δεν είναι απλώς ο
Μαξιμιλιάνο. Πρόκειται για υπαρκτό πρόσωπο, τον Μαξι-

μιλιάνο Ερνάντες Μαρτίνες, δικτάτορα του Ελ Σαλβαδόρ
την περίοδο 1931-1944, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία
κατά την διάρκεια ενός ανακτορικού πραξικοπήματος. Ο
Χόρχε Γκαλάν μέσα από τη διήγηση για το καθεστώς του
Μαξιμιλιάνο, φέρνει στο φως του παρόντος ένα αποτρό-
παιο γεγονός του 1932, την βίαιη καταστολή της σαλβα-
δοριανής αγροτικής επανάστασης με την δολοφονία
χιλιάδων ιθαγενών, το οποίο έμεινε γνωστό ως «La
Matanza» (μτφρ: Η σφαγή).

• Ναύτης, όμως, θα γνωρίσει και την Γκρεγκόρια Μέ-
ντες, μια γυναίκα δυναμική, εργατική, που έχτισε μόνη της
το μέλλον της και δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο όχι τόσο
για την εξωτερική της εμφάνιση όσο για τις τρανές ικανό-
τητές της ως εμπόρισσα. Μαζί θα βιώσουν μία σχέση γε-
μάτη από αγάπη και την ίδια στιγμή άδεια από έρωτα,
αλλά εξίσου απαραίτητη και για τους δύο, η οποία θα γεν-
νηθεί μέσα στο σκοτάδι και τη σιγή της νύχτας.

• Χόρχε Γκαλάν φαίνεται ότι αγαπάει τις λέξεις όσο αγα-
πάει και το Ελ Σαλβαδόρ. Βασίζεται στην προφορική πα-
ράδοση για να ξυπνήσει ακόμη και εκείνη τη φαντασία που
βρίσκεται στον πιο βαθύ λήθαργο και να παρασύρει τον
αναγνώστη σε ένα γαϊτανάκι αλλόκοτων και δυσερμήνευ-
των γεγονότων, παράξενων ονείρων και αναμνήσεων.
Ζωντανές περιγραφές ορίζουν το σκηνικό, αποκαλύπτουν
ήθη και έθιμα, καθώς και την τραγωδία μιας χώρας που
παλεύει να επανακτήσει την ιστορική της μνήμη, ενώ, πα-
ράλληλα, οι ιστορίες των ζωντανών και των πεθαμένων
φτιάχνουν ένα όμορφο ψηφιδωτό.

Όσο ο αναγνώστης συνεχίζει να αναρωτιέται και
πασχίζει να καταλάβει τι είναι τελικά πραγματικότητα και τι
παραμύθι, σε κάποιο σαλόνι απέναντι από τη θάλασσα
ένα πικάπ συνεχίζει να παίζει ξανά και ξανά τον στίχο
«Muere mi alma de esperar» (μτφρ: Λιώνει η ψυχή μου
περιμένοντας) από το τραγούδι «Vereda tropical», που
τόσο αγαπούσε η Γκρεγκόρια.

Βιβλίο
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Tyrannosaur (2011)

Σκηνοθεσία: Paddy Considine

Ηθοποιοί: Peter Mullan, Archie Lal, Jag Sanghera

«Κυρία Μενδώνη, αυτόν τον Πολιτισμό σας τον χαρίζω.
Θα κρατήσω τον δικό μου»

Κυρία Υπουργέ του Πολιτισμού, χτες
υπέβαλα στις αρμόδιες υπηρεσίες

του ΥΠΠΟΑ την αίτησή μου για επιχο-
ρήγηση του Θεάτρου Στοά για τη νέα
περίοδο.

Σήμερα επιθυμώ να δηλώσω δη-
μοσίως ότι την αποσύρω, επειδή, μετά
από πενήντα χρόνια έντιμου και εξα-
ντλητικού αγώνα για ένα καλύτερο θέα-
τρο, αισθάνομαι ότι προδίδω τον αγώνα

μου, αν η χώρα μου με κρίνει ικανό για επιχορήγηση με
μια απόφαση που θα φέρει την υπογραφή σας, και που θα
προέρχεται από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει, δεν έχει
πληροφορηθεί, δεν είναι δουλειά του να ξέρει, δεν έχει
καμία ευθύνη, που εξαπατάται από άτομα που κατοικούν
στον κόρφο του, που απαξιώνει τόσο εύκολα την τέχνη
της υποκριτικής (προφανώς συγχέοντας την με αυτήν της
υποκρισίας) και που για όλα φταίνε οι άλλοι, οι απέναντι,
οι πρώην, οι πολιτικοί του αντίπαλοι κλπ.

Πιστεύω, κυρία, ότι ο Άρχων ενός Υπουργείου
που ασχολείται με τον Πολιτισμό πρέπει βασικά να ανήκει
στους πνευματικούς ανθρώπους και για μένα ο πνευματι-
κός άνθρωπος είναι ταυτόχρονα και πολιτισμένος και ευ-
αίσθητος και έντιμος και κυρίως αναλαμβάνει τις όποιες
ευθύνες του αναλογούν, έστω κι αν οι προϊστάμενοι-του
του φορτώνουν και τις δικές τους.

Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν αρνείται τις υποχρε-

ώσεις του, δεν λέει ασύστολα ψεύδη, δεν καταφεύγει σε
φτηνές δικαιολογίες, ξεπουλώντας π.χ. τόσο φτηνά –
έλεος, κυρία! – τον χθεσινό του φίλο, δεν του φέρεται έτσι
άνανδρα κρεμώντας τον ‘στα μανταλάκια’, δεν τον πετάει
σαν στυμμένη λεμονόκουπα μόλις δει τα σκούρα επειδή ο
φίλος αποδείχτηκε κάλπης.

Δεν υπερασπίζομαι τον άθλιο που σας εξαπά-
τησε, αλλά στις πράξεις του, ως εκ της θέσεώς σας, κα-
θρεφτίζεστε κι εσείς και χωρίς να το θέλετε, σχεδόν
υποχρεωτικά, γίνεστε το ίδιο ‘επικίνδυνη’ όπως κι εκείνος.
Και μοιάζει να το αποδέχεστε τώρα που προσπαθείτε ‘να
την κάνετε’ με μικρά πηδηματάκια, πηδώντας πρώτη από
το καράβι. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να ηγείται
καμιάς δημόσιας αρχής, πόσο μάλλον ενός Υπουργείου
Πολιτισμού.

Δεν επιθυμώ να γίνω εκλεκτός ενός τέτοιου
Υπουργείου που έχει χάσει εντελώς τη σοβαρότητά του
και το οποίο δεν μπορώ να έχω σε καμία εκτίμηση. Όχι
ότι το είχα και ποτέ, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, αλλά
τώρα αισθάνομαι ότι, εξ αιτίας σας, έχει πλέον γελοιοποι-
ηθεί τελείως κι εγώ δεν επιθυμώ να λάβω καμία βοήθεια,
αν προέκυπτε, από ένα γελοιοποιημένο
υπουργείο Πολιτισμού.

Κυρία Μενδώνη, αυτόν τον Πο-
λιτισμό σας τον χαρίζω. Θα κρατήσω
τον δικό μου».

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κοινωνία

Η Ελληνική Επανάσταση μέσα από τα μάτια των Οθωμανών

Ηπαρούσα μελέτη επιχειρεί να φω-
τίσει μια σχετικά άγνωστη πτυχή

της Ελληνικής Επανάστασης: Τις αντι-
δράσεις και τον τρόπο με τον οποίο οι
Οθωμανοί προσέλαβαν και ερμήνευ-
σαν το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα
των Ελλήνων.

Aπευθύνεται τόσο στο εξειδικευ-
μένο κοινό όσο και στον απλό ανα-
γνώστη που επιθυμεί να κατανοήσει
πληρέστερα τους κλυδωνισμούς και τις
συνέπειες της Eπανάστασης καθώς

και της συνακόλουθης ίδρυσης του ανεξάρτητου κράτους στο
εσωτερικό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. 

Οι αναγνώστες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθή-

σουν την εξέλιξη των γεγονότων της Επανάστασης μέσα από
την οπτική της οθωμανικής πολιτικής ελίτ της Κωνσταντινού-
πολης, των χρονικογράφων της Πύλης και των Οθωμανών
αξιωματούχων από περιοχές της περιφέρειας οι οποίες βρέ-
θηκαν στο επίκεντρο των πολεμικών συγκρούσεων.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να αποτελέσει συμβολή στην
ανάδειξη ορισμένων πλευρών του 1821 και να δώσει νέα
ώθηση στην ιστορική έρευνα, μέσα από το «μονοπάτι της νη-
φαλιότητας και του αναστοχασμού», στοιχείων που αποτελούν
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατα-
νόηση ενός μείζονος γεγονότος όπως είναι
η πράξη δημιουργίας του ελληνικού κρά-
τους. 
Συγγραφέας: ΜΟΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
Εκδόσεις : ΤΟΠΟΣ
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The Color Purple (1985)

Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Ηθοποιοί: Danny Glover, Whoopi Goldberg, Oprah Winfrey

10η
23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Προορισμός: Ταξίδι      
4 με 14 Μαρτίου 2021 μέσα
από την ψηφιακή πλατφόρμα
του Φεστιβάλ. Το 23ο ΦΝΘ
μάς ταξιδεύει μέσα από ένα με-
γάλο αφιέρωμα

Γιατί ταξιδεύουμε; Τι
αναζητούμε στις περιπλανήσεις μας; Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκι-
μαντέρ Θεσσαλονίκης βάζει προορισμό το ίδιο το ταξίδι και
επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την έννοιά του μέσα από ένα
μεγάλο και συναρπαστικό αφιέρωμα με τίτλο Προορισμός: Τα-
ξίδι. 

Σε μία εποχή που το ταξίδι έχει μετατραπεί από ανα-
ζήτηση σε υπαρξιακή επιβεβαίωση, το Φεστιβάλ, μέσα από
19 ντοκιμαντέρ και δύο ταινίες μυθοπλασίας, εξερευνά τη σύγ-
χρονη εμπειρία του ταξιδιού και τη σχέση μας μαζί του. Η παν-
δημία έχει οδηγήσει σε μια επιστροφή στα βασικά,
καθιστώντας την ανάγκη μας για εξερεύνηση και αναζήτηση
πιο επιτακτική από ποτέ. Την ανάγκη αυτή εξερευνούν και οι
ταινίες του αφιερώματος, οι οποίες μας μεταφέρουν από την
Ινδία στην Αλάσκα, σε σταθμούς και στάσεις με τρένα και λε-
ωφορεία που δεν έρχονται και από το Τελ Αβίβ στα σχεδόν
«απάτητα» μέρη του κόσμου, όπως η Παταγονία και η Γροι-
λανδία. Πραγματοποιούν ταξίδια πραγματικά, ακολουθώντας,
παράλληλα, εσωτερικές διαδρομές με πυξίδα τις αναμνήσεις,

την πίστη, την ανθρωπιά, τη σχέση μας με τους άλλους και
με τον εαυτό μας.

Το αφιέρωμα θα συνοδεύεται από μία δίγλωσση ει-
δική έκδοση, στην οποία άνθρωποι του σινεμά, καλλιτέχνες
και ακαδημαϊκοί προσεγγίζουν τις διαφορετικές πτυχές του τα-
ξιδιού. Η έκδοση θα είναι διαθέσιμη στο eshop του Φεστιβάλ,
καθώς και στα βιβλιοπωλεία, σε συνεργασία με τις εκδόσεις
Νεφέλη.

Ένα από τα ντοκιμαντέρ του αφιερώματος:
Η γη των φαντασμάτων / Ghostland
των Κατένια Λέρμερ και Ζίμον Στάντλερ, Γερμανία, 2016, 85΄

Ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς στον πλα-
νήτη μας υφίσταται τεράστια αλλαγή. Οι άνθρωποι της φυλής
Τζου/Χοανσί στη Ναμίμπια διασχίζουν την έρημο Καλαχάρι
και ταξιδεύουν στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό που αρχίζει
ως ματιά στον συναρπαστικό πολιτισμό τους γίνεται μια
ακόμη πιο συναρπαστική ματιά στον δυτικό τρόπο ζωής μας.
Ένας ζεστός και χιουμοριστικός στοχασμός πάνω στις συνή-
θειές μας μέσα από τα μάτια ανθρώπων που ετοιμάζονται να
εγκαταλείψουν παραδόσεις εκατομμυρίων
ετών.

https://www.filmfestival.gr

Φεστιβάλ

«Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες» 
Στίχοι:   Μάνος Ελευθερίου
Μουσική:  Ηλίας Ανδριόπουλος

Μόνο να γράφεις τ’ όνομά σου,
κι εκείνο το ’μαθες μισό,

μα συλλαβίζεις τα όνειρά σου
στο Άργος και στον Ιλισό.

Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες
τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς
και τσικουδιά στους καφενέδες

τα παλληκάρια να κερνάς.

Του κόσμου το στενό γεφύρι
θα το περάσουμε μαζί,

θα ’ναι η καρδιά σου παραθύρι,
τα λόγια σου παλιό κρασί.

Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες

τρεις του Σεπτέμβρη να περνάς
και τσικουδιά στους καφενέδες

τα παλληκάρια να κερνάς.

θα ακούμε και θα θυμόμαστε τον
Αντώνη Καλογιάννη 

Και λίγο από ελληνική Ιστορία. «Ο
Μάνος Ελευθερίου έγραψε τους στί-
χους του παραπάνω τραγουδιού το 1979 προς τιμήν του
ήρωα της Επανάστασης του 1821, στρατηγού Μακρυγιάννη.
Ο Μακρυγιάννης ίδρυσε το 1840 μια παράνομη οργάνωση
(παράνομη για το καθεστώς του τότε μονάρχη) με σκοπό την
επιβολή Συντάγματος. Οπότε ήταν ο εμπνευ-
στής και διοργανωτής του κινήματος της 3ης
Σεπτέμβρη 1843 που ανάγκασε τον βασιλιά
Όθωνα στην παραχώρηση του πρώτου Συ-
ντάγματος».
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Edge of Madness (2002)

Σκηνοθεσία: Anne Wheeler

Ηθοποιοί: Caroline Dhavernas, Frank Adamson, Wayne Nick-
las 

Ελεύθεροι αγωνιζόμενοι πολίτες

Και μέσα σε αυτή την καταχνιά που έχει επιβάλλει η
Δεξιά αυτής της χώρας, βλέπουμε την νεολαία, τις ορ-

γανώσεις και τα κόμματα της Αριστεράς να κάνουν συ-
γκεντρώσεις κάτω από τη μύτη της αστυνομίας σε όλη τη
χώρα και να σπάνε την απαγόρευση που προσπαθεί να
επιβάλλει η κυβέρνηση Χρυσοχοϊδη - Μητσοτάκη. Βλέ-
πουμε ανθρώπους να στέκονται (με 2 μέτρα απόσταση
και μάσκες) αποφασισμένοι με προσωπικό κόστος να δια-
μαρτύρονται ενάντια στο κυβερνητικό μπάχαλο. Βλέπουμε
στελέχη κομμάτων να αποδεικνύουν την αλληλεγγύη τους
απέναντι σε άλλες αριστερές οργανώσεις απαιτώντας από
τις αστυνομικές δυνάμεις να αφήσουν τον κόσμο να φύγει
(… η ελπίδα για ενότητα - έστω στη δράση - στην Αρι-
στερά ποτέ δεν πεθαίνει). Βλέπουμε ανθρώπους να ανοί-
γουν τα σπίτια τους για να περιθάλψουν και να κρύψουν

κυνηγημένους διαδηλωτές. 
Βλέπουμε ανθρώπους να μάχονται για αξιοπρέ-

πεια με περηφάνια και στα μάτια τους να μην υπάρχει
μόνο ο φόβος για το αύριο που θέλει να επιβάλλει η Δεξιά
και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές του καπιταλισμού αλλά
να υπάρχει αποφασιστικότητα για αντίσταση και διεκδί-
κηση μιας δίκαιης και δημοκρατικής κοινωνίας (τουλάχι-
στον). Όλα αυτά είναι εκεί έξω, στο δρόμο και στον αγώνα.
Το ξέρουμε γιατί τα βλέπουμε όταν μπορούμε και τα νιώ-
θουμε όταν δεν μπορούμε να είμαστε εκεί έξω μαζί τους.
Ο αγώνας συνεχίζεται … 

«Όταν ένας απεργός πείνας επι-
βάλλει την ατζέντα του σε ένα κράτος , το
κράτος ξέρει ότι έχασε.»

ΣΑΟΣ : Παντομίμα Φαντασμάτων

Μια και την εποχή του κορω-
νοιού απαγορεύτηκαν οι πολ-

λές βόλτες, οι επισκέψεις, οι
καφέδες και τα ξενύχτια, έχουμε ,
θεωρητικά τουλάχιστον, περισσό-
τερο ελεύθερο χρόνο για να διαβά-
ζουμε λογοτεχνία ή ποίηση. Βεβαία
το βιβλίο είναι ακριβό σπορ, αφού
τα λογοτεχνικά βιβλία έχουν αρ-
κετά  υψηλές τιμές. Μπορούμε
όμως να αγοράσουμε αντί για 5 βι-

βλία 2 βιβλία, για να μειώσουμε κάπως το κόστος και να
ανταπεξέλθουμε έτσι και στις υπόλοιπες μας οικονομικές
υποχρεώσεις. Λοιπόν, ένα βιβλίο που διάβασα πρόσφατα
είναι το «Σάος : Παντομίμα φαντασμάτων»  του Γ. Καλ-
πούζου. Δεν είναι το μοναδικό του έργο, κυκλοφορούν
επίσης τα «Ιμαρέτ»,  Σερά», «Ουρανόπετρα» κ.α.  Το
«Σάος» όμως διαφέρει, με ασυνήθιστη υπόθεση, πολλές
ανατροπές και απροσδόκητη εξέλιξη.  

Το νησί ύστερα από έναν τρομερό σεισμό βυθίζε-
ται προοδευτικά. Οι άνθρωποι ανεβαίνουν ολοένα ψηλό-
τερα για να σωθούν.

Η κανονικότητα της ζωής του Παρασκευά, της
αγαπημένης του εγγονής Θαρρενής, μα και όλων των κα-

τοίκων ανατρέπεται απότομα. Έρχονται αντιμέτωποι με
τον κίνδυνο, τον φόβο, την απόγνωση και τον θάνατο, ενώ
θ' αναμετρηθούν με ανομολόγητα μυστικά, πόθους και
πάθη.

Στην ανάβαση προς το βουνό Σάος περιπλέκο-
νται μια αινιγματική διαθήκη, πολιτικοί-καρικατούρες, βια-
στές και δολοφόνοι, ηγέτες-νάνοι, καθημερινοί
άνθρωποι-γίγαντες, το καθήκον, η αλληλεγγύη και ο φι-
λοτομαρισμός, η μετάλλαξη των χαρακτήρων σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο, ο έρωτας που φυτρώνει σαν λου-
λούδι στη ραγισματιά της ασφάλτου, ο πλούτος και η φτώ-
χεια των ψυχών, η ηθική και συναισθηματική κατάπτωση,
η αποκτήνωση, η ελπίδα, το ίδιο το νησί, που θα μπο-
ρούσε να είναι η Ελλάδα ή ο κόσμος ολόκληρος.

Κατά κάποιο τρόπο βρήκα το βιβλίο επίκαιρο, ει-
δικά στο σημείο μετάλλαξης των χαρακτήρων σε ατομικό
και συλλογικό επίπεδο. Δεν αντιμετωπίζουμε κίνδυνο από
σεισμό και βύθιση, αλλά από μολυσματική ασθένεια…
Μπορεί να διαφέρει ο κίνδυνος, ο τρόπος
όμως αντίδρασης  των ανθρώπων σε κιν-
δύνους που τον απειλούν ίσως παραμένει
ο ίδιος….   

Αν διαβάσετε το βιβλίο θα βρείτε
πολλές ομοιότητες!!!

Βιβλίο



Πολύ κωλό-
παιδο ο Κυριάκος

Στάθης Ψάλτης

Το Πάσχα που θα εί-
μαστε εμβολιασμένοι, θα
μπορούμε να ψήσουμε αρνί
στο χωριό μας ή θα μας φάει
πάλι η βεράντα στο διαμέρι-
σμα με διπλή μάσκα (μία για
τον κορονοϊό και μία για την
τσίκνα και την κάπνα);

ΔιάτοRος

Θα τα δούμε
όλα στο 23ο Φεστι-
βάλ Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης 
… και δυστυχώς
χωρίς να είμαστε εκεί. 

Θεόφιλος 

Ελ-
λ η -

ν α ρ ά δ ε ς
με τους μετανάστες και τους

πρόσφυγες στον Έβρο, γατάκια με τον σουλτάνο στη
Σκύρο. Με περικεφαλαίες στο Σύνταγμα για το όνομα της
Βόρειας Μακεδονίας, με την ουρά στα σκέλια μπροστά στη
μοιρασιά του Αιγαίου. Τους ξέρουμε τους ακροδεξιούς από
τότε που "δεν κατάλαβαν" πώς χάθηκε η μισή Κύπρος.

Θεόφιλος

Ο
Αλέκος Πολιτάκης έφυγε

από τη ζωή. Ήταν λάτρης του κινη-
ματογράφου και της κινηματογραφικής
λέσχης για πολλές δεκαετίες. Τον ευχαρι-

στούμε για το ενδιαφέρον του, για τις
γνώσεις του, για το ήθος του.

Θεόφιλος

Ως
πότε οι σινεφιλ,

θα ζούμε μακριά, χωρίς
τις προβολές μας,   με φεστι-

βάλ ψυχρά ; Θα έρθει εκείνη η
μέρα  Με προβολές ξανά Και
στη μεγάλη οθόνη  με συζη-

τήσεις και λοιπά … 
Θεόφιλος

«Παίρνω τη μάσκα μου
και φεύγω» αντί του «παίρνω το
καπελάκι μου και φεύγω», λέει ο
Κωνσταντίνου, ως Αντωνάκης Κο-
κοβίκος, στην Κοντού, ως Ελενίτσα
Κοκοβίκου, στο νέο σποτ του
υπουργείου υγείας για τον εμβο-
λιασμό κατά του κορονοϊού. Θα
μπορούσε, επίσης, να της τραγου-
δάει «ti voglio  εμβόλιο» (μετά-
φραση ti voglio= σε θέλω).

ΔιάτοRος

Τ ο
«Μουσικότροπο» και

φέτος τρομερή επιτυχία. Επί-
σης ακούμε το Θεσσαλικό Θέα-

τρο στα ερτζιανά της Δημοτικής
Ραδιοφωνίας Λάρισας.  «Θεσσαλικό
Radio… Plays»! κάθε Δευτέρα στις

9.00 το βράδυ. Καλή ιδέα με με-
γάλη επιτυχία ! 

Θεόφιλος

Μας περιμένουν προβολές στο
Χατζηγιάννειο και στο θερινό του Μύλου, παρα-

στάσεις του Θεσσαλικού και άλλων θεατρικών
ομάδων της πόλης, ορχήστρες και συναυλίες
στο Ωδείο, ανοιχτές εκδηλώσεις στο Κηποθέα-
τρο, δρώμενα στο Διαχρονικό Μουσείο και στην
Πινακοθήκη, συνωστισμός και χαμόγελα σε
μπαρ και σε πεζοδρόμους, χοροί και γλέντια σε
γιορτές, ανοιχτά φεστιβάλ νεολαίας και πολιτι-
κών οργανώσεων, μαζικές πορείες και διαμαρ-
τυρίες για να πάρουμε τη ζωή και τα δικαιώματά
μας πίσω και να διεκδικήσουμε πολλά περισσό-
τερα. Και εκείνη η μέρα δεν θα αργήσει ...

Θεόφιλος

Κ α τ ά γ γ ε ι λ ε
τους και εξαφάνισε
τους (Το αντίπα-
λον δέος στην …
πατριαρχία). 

ΔιάτοRος

Τόσα χρόνια και κάθε μέρα,
τα τηλεοπτικά τους κανάλια προβά-

λουν 1000 τρόπους για να ξεφτιλίζονται
οι νέοι και άλλους 1000 τρόπους για να
εδραιώνεται η πατριαρχεία και η δουλι-
κότητα. Τώρα κατηγορούνε από πάνω
και τα θύματα εργασιακής και σεξουαλι-
κής βίας που δεν αντιδρούσαν. Ας αδει-
άσουν τα τηλεοπτικά προγράμματα
από τα σκουπίδια που προσφέρουν και
ας πουν και ένα συγνώμη από την ελ-
ληνική κοινωνία. Μετά ας δώσουν βήμα
για να καθαρίσει ο χώρος της δημοσιο-
γραφίας από τα παραπάνω για να
δούμε τι θα μείνει όρθιο. Εννοείτε ότι
δεν θα το κάνουν μόνοι τους. Ποτέ δεν
ντράπηκαν.     

Θεόφιλος


