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Η ταινία του τσίου-τσίου!

Administrator
Hero Member

« on: 02 May, 2006, 01:56:51 »

Gender:
Posts: 16165

WWW

Μόλις την ανακάλυψα:

http://www.cine.gr/film.asp?id=706810
Παρεµπιπτόντως, στην εν λόγω τοποθεσία υπάρχουν και αρκετοί µεταφρασµένοι τίτλοι ταινιών
Νο 45 είναι ο τσίου-τσίου:

, στις 100 καλύτερες λοιπόν,

A Clockwork Orange - Το Κουρδιστο Πορτοκαλι (1971)
Oldboy (2003)
Rebecca (1940)
Καλπικη Λιρα (1955)
Psycho - Ψυχω (1960)
Notorious (1946)
Rebel without a Cause - Επαναστατης χωρις Αιτια (1955)
The Shining - Η Λαµψη (1980)
Gone with the Wind - Οσα παιρνει ο Ανεµος (1939)
Moulin Rouge! - Μουλεν Ρουζ (2001)
The Silence of the Lambs - Η Σιωπη των Αµνων (1991)
The Lord of the Rings: The Return of the King - Ο Αρχοντας των ∆αχτυλιδιων: Η Επιστροφη του Βασιλια (2003)
The Shawshank Redemption - Η τελευταια Εξοδος Ριτα Χεϊγουορθ (1994)
Vertigo - Ο ∆εσµωτης του Ιλιγγου (1958)
Rosemary`s Baby - Το Μωρο της Ροζµαρυ (1968)
Le fabuleux Destin d`Amelie Poulain - Αµελι (2001)
Se7en (1995)
Taxi Driver - Ο Ταξιτζης (1976)
The Others - Οι Αλλοι (2001)
Citizen Kane - Πολιτης Κεην (1941)
Eternal Sunshine of the Spotless Mind - Η αιώνια Λιακάδα ενός καθαρού Μυαλού (2004)
Fight Club (1999)
The Piano - Μαθηµατα Πιανο (1993)
Tsotsi - Τσότσι (2005)
Ying xiong - Ηρωας (2002)
Casablanca - Καζαµπλανκα (1942)
Hable con ella - Μιλα της (2001)
The Godfather : Part II - Ο Νονος ΙΙ (1974)
The Passion of the Christ - Τα Παθη του Χριστού (2004)
The sixth Sense - Η εκτη Αισθηση (1999)
Before Sunrise - Πριν το Ξηµερωµα (1995)
Carlito`s Way - Υποθεση Καρλιτο (1993)
Nuovo Cinema Paradiso - Σινεµα ο Παραδεισος (1988)
Pulp Fiction (1994)
Bom Yeoreum Gaeul Gyeoul Geurigo Bom - Ανοιξη, Καλοκαιρι, Φθινοπωρο, Χειµωνας... και Ανοιξη (2003)
Death on the Nile - Θανατος στο Νειλο (1978)
One Flew over the Cuckoos`s Nest - Στη Φωλια του Κουκου (1975)
The Birds - Τα Πουλια (1963)
Belle de jour - Η Ωραία της Ηµέρας (1967)
On the Waterfront - Το Λιµανι της Αγωνιας (1954)
Shi mian mai fu - Τα ιπτάµενα Στιλέτα (2004)
Requiem for a Dream - Ρεκβιεµ για ενα Ονειρο (2000)
Todo sobre mi Madre - Ολα για τη Μητερα µου (1999)
Brazil (1985)
Scarface - Ο Σηµαδεµενος (1983)
Τσίου... - Tsiou... (2005)
Amores Perros - Χαµενες Αγαπες (2000)
Brokeback Mountain (2005)
2046 (2004)
Αυτη η Νυχτα µενει (1999)
Ρεµπετικο (1983)
Apocalypse now - Αποκαλυψη τωρα (1979)
Ποτε την Κυριακη (1960)
Boogie Nights - Ξεφρενες Νυχτες (1997)
Chinjeolhan geumjassi - Συµπάθεια για την κυρία Εκδίκηση (2005)
Donnie Darko (2001)
Kill Bill: Vol. 2 (2004)
Mulholland Drive - Οδος Μαλχολαντ (2001)
Πολιτικη Κουζινα (2003)
21 Grams - 21 Γραµµάρια (2003)
Dogville (2003)
Shichinin no samurai - Οι επτα Σαµουραϊ (1954)
Wu hu zang long - Τιγρης και ∆ρακος (2000)
Manderlay (2005)
The Elephant Man - Ο Ανθρωπος Ελεφαντας (1980)
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Logged

Perché il veramente innamorato chiede la continuità, la vitalità dei rapporti? Perché la vita è dolore e l'amore goduto è un anestetico, e chi vorrebbe svegliarsi a metà
operazione?

Cesare Pavese

Άλλαξε µέγεθος σε 1 µήνα

εχεις χρέη? δουλεψε...

Το κλειδί για µόνιµη απώλεια λίπους και ένα
σφριγηλό και υγιές σώµα.
www.detoxcenter.gr

µέσα απο το ιντερνετ πολλαπλασιάζοντας το
χρονο!
www.workgift.gr

dinomachi

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Sr. Member

« Reply #1 on: 02 May, 2006, 02:23:05 »

Gender:
Posts: 628

Χα! Ξόβεργα!!!
:-)))))))

∆.∆.

The word is not enough...
Logged

wings

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Global Moderator
Hero Member

« Reply #2 on: 02 May, 2006, 03:11:36 »

Ε, δεν φτάνει που τον έχουµε στο κεφάλι µας δυο µέρες τώρα ως γραµµατικόστουρνο, τον κάνεις και αστέρι στα
κινηµατογραφικά... άντε να δούµε τι άλλο θα πάθουµε µε δαύτον... :-)))))))))))
Gender:
Posts: 35481

« Last Edit: 02 May, 2006, 12:52:56 by wings »

WWW

Ψυχή, µη λησµονείς την έπαρση.
(Ζωή Καρέλλη)

Κολυµβητήριο-Γυµναστήριο

Ποδήλατα ∆ρόµου IDEAL

Αθλητικό Κέντρο,Baby Swim,5x5,Πάρτυ
Ναυαγοσωστική,Κολύµβηση,Summer camp
www.aqualifecenter.gr

Αγοράστε ποδήλατα Online, µε δόσεις στις πιο
προσιτές τιµές της αγοράς.
www.fit-life.gr

tsioutsiou

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Full Member

« Reply #3 on: 02 May, 2006, 03:31:52 »

Posts: 583

Logged

Quote from: wings on 02 May, 2006, 03:11:36

Ε, δεν φτάνει που τον έχουµε στο κεφάλι µας δυο µέρες τώρα ως γραµµατικόστουρνο, τον κάνεις και αστέρι στα
κινηµατογραφικά... άντε να δούµε τι άλλο θα πάθουµε µε δαύτον... :-)))))))))))

Πρώτον, πάρε κι ενα Πανύβλαξ, (µε το πάνυ, έχει άλλο αέρα και ορµή)
∆εύτερον, η καλλιτεχνία µε έχει εκτιµήσει (θανκς, Μέγα Ιδρυτή του Τ)
Τρίτον, µπορεί να µην κέρδισα τελικά τον τίτλο στο Shining-Λάµψη, αλλά έχω µια τσεκουράρα αλα Νίκολσον για την κεφαλή
σου άµα σε πετύχω στα νότια
« Last Edit: 02 May, 2006, 12:56:07 by wings »

wings

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Global Moderator
Hero Member

« Reply #4 on: 02 May, 2006, 12:51:33 »

Logged

Χαχαχαχαχα... µόνο ιπτάµενη περνώ από τα νότια. Αλλιώς τι τα 'χω τα φτερά; :-))))))))) Στούρνεεεεεεεεεεεεεεεεεε
Gender:
Posts: 35481

WWW

Logged

user7

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Hero Member

« Reply #5 on: 02 May, 2006, 13:23:20 »

Gender:
Posts: 1356

Quote from: spiros on 02 May, 2006, 01:56:51

One Flew over the Cuckoos`s Nest - Στη Φωλια του Κουκου (1975)
The Birds - Τα Πουλια (1963)
Le Peuple migrateur - Ταξιδιαρικα Πουλια (2001)

Από πουλιά, έχει για χόρταση. Αλλά τόση ατονία...
Logged

wings

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Global Moderator
Hero Member

« Reply #6 on: 02 May, 2006, 13:26:59 »

Ε, µα πτώµα γίνανε τα πουλιά προσπαθώντας να γλιτώσουν από την τσεκουράρα του στούρνου µας.:ΡΡΡΡ
Gender:
Posts: 35481

WWW

Logged

user7

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Hero Member

« Reply #7 on: 02 May, 2006, 13:44:16 »

Gender:
Posts: 1356

Quote from: tsioutsiou on 02 May, 2006, 03:31:52

Πρώτον, πάρε κι ενα Πανύβλαξ, (µε το πάνυ, έχει άλλο αέρα και ορµή)

Εκπληκτικό! Πανύβλαξ και πανύβλακας
πρέπει να το γράφουµε;

ανταγωνίζονται τα πανίβλαξ

και πανίβλακας

. Και µου 'µεινε η απορία: πώς
Logged

wings

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Global Moderator
Hero Member

« Reply #8 on: 02 May, 2006, 14:21:45 »

Νίκο, εγώ πάντα το είχα στο µυαλό µου µε -ι- αλλά σωστό πρέπει να είναι µε -υ- γιατί το πρώτο συνθετικό είναι το επίρρηµα
«πάνυ = σε µεγάλο βαθµό, πάρα πολύ» (ΜΕΛ).
Gender:
Posts: 35481

Παπυράκι
πάνυ
ΝΜΑ· (επίρρ.) σε µεγάλο βαθµό, πάρα πολύ («πάνυ πολλάς ψυχάς», Αισχύλ.)· || (αρχ.) 1. (µε το ου) καθόλου, ουδαµώς
(«εὐφόρως δὲ οὐ πάνυ ἔχει», Ιπποκρ.)· 2. (σε αποκρίσεις ως ισχυρό βεβαιωτικό) µάλιστα, βεβαιότατα· 3. (µε άρθρο) ὁ πάνυ·
ο περίφηµος, ο ξακουστός, ο έξοχος («ἠπίστουν καὶ τοῑς πάνυ τῶν στρατιωτῶν», Θουκ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. Το επίρρ. έχει σχηµατιστεί από το επίθ. πᾶς, παντός. Το -υ του τ. παραµένει δυσερµήνευτο, αν και ορισµένοι τό
συνδέουν µε το -υ- τού οὗτος. Τέλος, η άποψη ότι το επίρρ. προέρχεται από αρχικό αµάρτυρο *πάν εὖ δεν θεωρείται
πιθανή].
Συµφωνεί το Παπυράκι µε το λεξικό Μπαµπ. σε όλα τα σηµεία. ∆εν υπάρχει καµία αναφορά της λέξης σε Κριαρά και ΛΚΝ.

WWW

« Last Edit: 02 May, 2006, 14:26:16 by wings »

user7

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Hero Member

« Reply #9 on: 02 May, 2006, 14:30:25 »

Gender:
Posts: 1356

Logged

Quote from: wings on 02 May, 2006, 14:21:45

µε -υ- γιατί το πρώτο συνθετικό είναι το επίρρηµα πάνυ.

Το σκεπτικό της γραφής µε "υ" το κατάλαβα, το υπονοεί ο Περ. Το ερώτηµα είναι: το ξέρουν αυτό αυτοί που έφτιαξαν τη
λέξη; Ή απλώς πρόσθεσαν τον ήχο "ι" για να διευκολύνουν την εκφορά και ήρθαν µετά κάποιοι να το συνδέσουν µε το "πάνυ"
και να το γράψουν µε "υ"; ∆ιότι, αν είναι από το "πάνυ", δεν θα έπρεπε να είναι "πάνυβλαξ";
Logged

wings

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Global Moderator
Hero Member

« Reply #10 on: 02 May, 2006, 14:34:45 »

Μη µε βάζεις τώρα να ψάξω αν το -α- στο «βλαξ» είναι βραχύ ή µακρό. Γιατί εκεί είναι η ουσία. Αν και υποθέτω ότι ήταν
βραχύ όπως συνήθως συνέβαινε στις µονοσύλλαβες λέξεις µε -α-.
Gender:
Posts: 35481

« Last Edit: 02 May, 2006, 14:42:18 by wings »

Logged

WWW

user7

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Hero Member

« Reply #11 on: 02 May, 2006, 14:51:22 »

Gender:
Posts: 1356

Quote from: wings on 02 May, 2006, 14:34:45

Μη µε βάζεις τώρα να ψάξω αν το -α- στο «βλαξ» είναι βραχύ ή µακρό.

Σοβαρά πιστεύεις ότι η λέξη φτιάχτηκε µε τονισµό βάσει του αν το "α" του "βλαξ" είναι βραχύ ή µακρό (έτσι κι αλλιώς, στη
γενική "πανύβλακος", που κατά τη δική σου θεωρία περί σύνθεσης θα έπρεπε να είναι "πάνυ βλακός"). Ή ότι φτιάχτηκε, αυτό
το πρόσφατο κατασκεύασµα, από το "πάνυ" και όχι από το "παν", κατά το "πανηλίθιος";
Logged

wings

Re: Η ταινία του τσίου-τσίου!

Global Moderator
Hero Member

« Reply #12 on: 02 May, 2006, 15:33:29 »

Ε, καλά... πλάκα κάνω. Ντοκ, ντοκ, ντοκ (θυµάσαι το msn;;;;).
Gender:
Posts: 35481

Κατά τα: πανηλίθιος, πανύψηλος κι άλλα τέτοια χαρωπά φτιάχτηκε φαντάζοµαι και µου αρέσει ως λέξη... µα πάρα πολύ.:-)))
Την προτιµώ σε σχέση µε τον Νταλάρα είναι η αλήθεια.

WWW

Logged
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