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Όταν ήµουν µαθητής και στα πρώτα χρόνια
φοίτησης στη Θεσσαλονίκη ήξερα ότι υπήρχε το µε-
σογειακό φεστιβάλ στη Λάρισα αλλά που καιρός και
µυαλό να πηγαίνω. Μόνο θέατρο πήγαινα. Την µε-
γάλη οθόνη του κινηµατογράφου δεν την επισκεπτό-
µουν συχνά και από φεστιβάλ κινηµατογράφου
τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη ως φοιτητής που είδα όλη
την πόλη να χορεύει στο ρυθµό του φεστιβάλ κινη-
µατογράφου, µπήκε και σε εµένα το µικρόβιο των
φεστιβάλ.
Μέχρι τότε ήξερα µόνο τον ορισµό :
Ορισµός
Το Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινηµατογραφιστών
Λάρισας είναι διεθνές κινηµατογραφικό φεστιβάλ για
νέους κινηµατογραφιστές ηλικίας 22-29 ετών. ∆ιεξά-
γεται κάθε χρόνο, από το 1992, στη Λάρισα και οργα-
νώνεται από το ∆ήµο Λαρισαίων, υποστηριζόµενο
παράλληλα από το Υπουργείο Πολιτισµού, τη Γενική
Γραµµατεία Νέας Γενιάς και την ΕΡΤ. Φιλοξενεί ται-
νίες µικρού µήκους και περιλαµβάνει δύο διαφορετικά
διαγωνιστικά τµήµατα, το «∆ιεθνές» και το «Μεσο-
γειακό». Απονέµονται τα βραβεία του Χρυσού, Αργυ-
ρού ή Χάλκινου Ίππου.

Αφού παρακολούθησα σε όλα τα φοιτητικά
µου χρόνια τα κινηµατογραφικά φεστιβάλ στη Θεσ-
σαλονίκη (που ήταν και δωρεάν για φοιτητές), άρ-
χισα να θέλω να παρακολουθήσω και το µεσογειακό
της Λάρισας αλλά το βαρύ πρόγραµµα του Πολυτε-
χνείου δεν το επέτρεπε και µάλιστα τους µήνες Μάρ-
τιο και Απρίλιο να φύγω από Θεσσαλονίκη.

Συνεπώς, έχασα πολλά φεστιβάλ στη Λά-
ρισα και το πρώτο που παρακολούθησα ήταν το
8ο το 2000. Τότε στα πλαίσια µετακόµισής µου
από τη Θεσσαλονίκη αλλά και της µετακόµισης
από το πατρικό µου της Ιάσονος που τότε δό-
θηκε αντιπαροχή, βρήκα χρόνο και πήγα στο 8ο
Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινηµατογραφι-
στών από τις 24 µέχρι τις 26 Μάρτη αλλά όχι
στις προφεστιβαλικές. Συµµετείχαν στο Μεσο-
γειακό ∆ιαγωνιστικό Τµήµα 22 ταινίες από 9
χώρες και στο Πανόραµα του ∆ιεθνούς ∆ιαγωνι-
στικού Τµήµατος 15 ταινίες από 14 χώρες. Όλες
οι ταινίες ήταν µικρού µήκους. Το 8ο είχε µεταµε-
σονύχτια παράσταση της Ζωζώς Σαπουντζάκη και
προβολή της επανέκδοσης της ταινίας του Τζορτζ
Ντάνινγκ «Κίτρινο υποβρύχιο».

Στα πλαίσια των προφεστιβαλικών εκδηλώ-
σεων έχασα την παρουσίαση του βιβλίου του Τίτου
Βανδή «Κουβέντα µε τους φίλους µου». Απονεµή-
θηκε ο «Χρυσός Ίππος» στον σκηνοθέτη Βασίλη Γε-
ωργιάδη µε προβολή της ταινίας του «Το χώµα

βάφτηκε κόκκινο».
Ο Μπαρµπής ήταν εκεί. Και κάπου εκεί αρ-

χίσαµε να σκεφτόµαστε και την δηµιουργία του εντύ-
που που κρατάτε. Αλλά έπρεπε να πάω και φαντάρος.

Έτσι, στο 9ο φεστιβάλ το 2001 ήµουν φα-
ντάρος και συγκεκριµένα σµηνίας στην αεροπορία
και δεν είχα άδεια τον Μάρτιο ως «νέος» στη µονάδα
της ∆ΑΚ. Άδειες εξόδου πήρα πολλές µετά τον Ιού-
νιο που έγινα κάπως «παλιός». (Αλλά αυτό είναι
άλλη ιστορία)

Το 2002 στο 10ο Μεσογειακό Φεστιβάλ
Νέων Κινηµατογραφιστών, σαν ψέµατα, είχα τε-
λειώσει από φαντάρος και επιπλέον, µεταφερόµα-
σταν στο νέο σπίτι της Ιάσονος. Από την
πρωταπριλιά ξεκίνησαν οι προφεστιβαλικές εκδη-
λώσεις, ενώ οι κυρίως φεστιβαλικές εκδηλώσεις ήταν
από 5 έως 7 Απριλίου. Προβλήθηκαν 20 ταινίες µι-
κρού µήκους από 15 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό
τµήµα και 29 ταινίες από 15 χώρες στο µεσογειακό
τµήµα. Τα έπαθλα του φεστιβάλ είχε φιλοτεχνήσει ο
γλύπτης ∆ηµήτρης Ψωµοδότης. Το πρόγραµµα του
φεστιβάλ παρουσίασε η ηθοποιός Σοφία Φιλιππίδου.
Έγινε µεταµεσονύχτια προβολή της γαλλικής ταινίας
«Πένθος.com» της Βιρζινί Σανού.

Την επόµενη χρονιά, το 2003 και ενώ είχα
ανοίξει γραφείο ως µηχανικός µε τη συνάδελφό µου
∆έσποινα, ξεκίνησε το 11ο φεστιβάλ. Λίγο πριν στα
τέλη του 2002 είχαµε εκδώσει µε µια δραστήρια
οµάδα φίλων και τον Μπαρµπή, το πρώτο έντυπο του
cineπαρµένου.

Το 11ο φεστιβάλ (από 4 έως 6 Απριλίου) είχε
Κριστόφ Ζανούσι και έγινε προβολή της ταινίας, «Η
ζωή σαν µια µοιραία σεξουαλικά µεταδιδόµενη ασθέ-
νεια». Στο διεθνές διαγωνιστικό τµήµα του φεστιβάλ
συµµετείχαν 17 µικρού µήκους ταινίες και 23 στο µε-
σογειακό διαγωνιστικό. Στο ∆ηµοτικό Ωδείο Λάρι-
σας είχε συναυλία Μίµη Πλέσσα, ενώ η διοργάνωση
είχε και έκθεση κόµικς.

Το 2004 είχα ξεκινήσει συνεργασία σε ενιαίο
γραφείο µηχανικών µε την Νίνα και τον Κώστα και
γινόταν και αλλαγή στην εξουσία της χώρας. Λέτε να
ξαναγίνει το 2009; Καλό είναι να αλλάζει χέρια η
κουτάλα της εξουσίας, µέχρι να πάρουµε θάρρος και
να τη σκάσουµε τελείως. Η Αθήνα θα έκανε Ολυ-
µπιάδα που το φως της (το πλαστό) θα κρατούσε για
χρόνια. Το ίδιο νόµιζε και ο Βόλος. Στη Λάρισα τι-
µούσαµε τον Nτούσαν Mακαβέγιεφ.

Στο 12ο Mεσογειακό Φεστιβάλ Nέων Kινη-
µατογραφιστών (2-4 Απριλίου), στο Γιουγκοσλάβο
σκηνοθέτη απονεµήθηκε ο Xρυσός Ίππος καριέρας,
ενώ στο φεστιβάλ προβλήθηκαν δύο ταινίες του, «O
γορίλας κάνει µπάνιο το µεσηµέρι» και «O άνθρω-
πος δεν είναι πουλί». Επιπλέον, πήρε αντίστοιχο

Η πορεία του Μεσογειακού φεστιβάλ Νέων
Κινηµατογραφιστών Λάρισας – όπως την έζησα
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βραβείο και ο διευθυντής φωτογραφίας Nίκος Γαρδέ-
λης. Στο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραµµα συµµετεί-
χαν 17 ταινίες µικρού µήκους, ενώ στο µεσογειακό,
27 ταινίες. Στο διεθνές πρόγραµµα προβλήθηκαν ται-
νίες από την Eλλάδα, τη Γαλλία, τις HΠA, τη Nορβη-
γία, τη Σουηδία, τον Kαναδά, τη Γερµανία, το Bέλγιο,
τη Nέα Zηλανδία και την Eλβετία. Για τα βραβεία του
µεσογειακού τµήµατος προβλήθηκαν ταινίες από την
Παλαιστίνη, την Πορτογαλία, την Iταλία, την Iσπα-
νία, τη Γαλλία, την Aλγερία, το Mαρόκο, το Iσραήλ,
τη Σερβία και την Eλλάδα.

Και φτάσαµε στο ιστορικό για εµένα φεστιβάλ
του 2005. Τη ∆ευτέρα των προφεστιβαλικών γεννή-
θηκε ο ανεψιός µου Κωνσταντίνος και την Τετάρτη
των προφεστιβαλικών βρήκα τη γυναίκα της ζωής
µου. Αυτή είναι και η µεγαλύτερη επιτυχία του Με-
σογειακού Φεστιβάλ Νέων Κινηµατογραφιστών για
εµένα.

Μία εβδοµάδα γεµάτη σινεµά στο 13ο Mεσο-
γειακό Φεστιβάλ Nέων Kινηµατογραφιστών (1η
έως 3 Aπριλίου). Προβλήθηκαν 19 ταινίες µικρού µή-
κους για το διεθνές διαγωνιστικό τµήµα και 24 ταινίες
για το Mεσογειακό ∆ιαγωνιστικό Tµήµα. Ο Xρυσός
Ίππος καριέρας δόθηκε στην ηθοποιό Eύα Kοταµανί-
δου. Μεταµεσονύχτιο χάπενινγκ έγινε στο καφέ µπαρ
«1900» στην πλατεία Tαχυδροµείου µε τολµηρές ται-
νίες µε πρωταγωνίστριες τη Στεφανία Σαντρέλι και τη
Mόνικα Mπελούτσι στις ταινίες «Kλειδί» του Tίντο
Mπρας και «Θηλυκό του αιώνα» του Mάρκο Pίτσι.
Είχε και παρουσίαση βιβλίου του δηµοσιογράφου και
συγγραφέα Παύλου Kάγιου «∆εν υπάρχει ελευθερία
µακριά σου» που δεν πρόλαβα να παρακολουθήσω.

Την άνοιξη του 2006 πήγαινα συνέχεια στη
Θήβα ταξίδια. Το Λάρισα – Θήβα ήταν σαν το Ιάσο-
νος – πλατεία Ταχυδροµείου. Επιπλέον, έµαθα πολλά
για τα προβλήµατα της δηµόσιας υγείας αλλά και για
ιατρικά ζητήµατα. Αλλά πήγα και στο φεστιβάλ.

Το 14ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινη-
µατογραφιστών από τις 27 έως τις 30 Μαρτίου είχε
επίτιµους προσκεκληµένους τον καταξιωµένο Γάλλο
σκηνοθέτη Πατρίς Λεκόντ («Ο εραστής της κοµµώ-
τριας», «Το κορίτσι στη γέφυρα», «Ο δήµιος του Σιεν
Πιέρ», «Ο άνθρωπος του τρένου», «Εξοµολογήσεις
πολύ προσωπικές») και τον Μάνο Ζαχαρία και 43 επι-
λεγµένες ταινίες µικρού µήκους.

Προβλήθηκαν οι ταινίες «Ο χρόνος που αποµένει»
του Φρανσουά Οζόν, «Εξοµολογήσεις πολύ προσω-
πικές» και «Το κορίτσι στη γέφυρα» του Πατρίς Λε-
κόντ, «Οι σφουγγαράδες» του Μάνου Ζαχαρία.
Έλαβαν µέρος 17 ταινίες στο ∆ιεθνές και 26 στο
Μεσογειακό ∆ιαγωνιστικό Τµήµα.
Την άνοιξη του 2007 έκανα τη διαδροµή Λάρισα –
Κατερίνη καθηµερινά. Οι δουλείες πολλές αλλά χρό-
νος για κινηµατογράφο πάντα βρίσκεις αν σου έχει
µπει το µικρόβιο.

Το 15ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινηµα-

τογραφιστών Λάρισας (30 Μαρτίου-1 Απριλίου 07)
είχε τον αρχηγό του ερωτικού κινηµατογράφου Τίντο
Μπρας και το διακεκριµένο Έλληνα σκηνοθέτη Λάκη
Παπαστάθη. Προβλήθηκαν 43 ταινίες µικρού µήκους.
Προβλήθηκε η τελευταία ταινία του Τίντο Μπρας
“MONAMOUR” σε πρώτη προβολή µετά τα µεσάνυ-
χτα και παρουσιάστηκε το συγκλονιστικό ντοκιµαντέρ
της Ελίζα Μερεγκέτι «Με ορθάνοιχτα µάτια». Στα
προφεστιβαλικά προβλήθηκαν οι ταινίες «Σαλόν
Κίτυ», του Τίντο Μπρας, «Σαλό, 120 µέρες στα Σό-
δοµα», του Πιέρ Πάολο Παζολίνι και « Η αυτοκρατο-
ρία των αισθήσεων», του Ναγκίσα ΄Οσιµα.

Και φτάσαµε στο 16ο φεστιβάλ και στην
άνοιξη του 2008. Νοίκιασα σπίτι στην Λάρισα και
εκτός των άλλων κάναµε ετοιµασίες (µε τη γυναίκα
της ζωής µου που βρεθήκαµε µαζί στο 13ο φεστιβάλ)
για να παντρευτούµε.

Το 16ο Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινη-
µατογραφιστών Λάρισας (4-6 Απριλίου 08) είχε τον
διάσηµο Γάλλο σεναριογράφο Ζαν-Κλωντ Καριέρ και
τον γνωστό Έλληνα σκηνοθέτη Κώστα Φέρρη. Συνο-
λικά προβλήθηκαν 17 ταινίες µικρού µήκους στο ∆ιε-
θνές ∆ιαγωνιστικό Τµήµα και 25 ταινίες στο
Μεσογειακό ∆ιαγωνιστικό.

Τώρα είµαστε πλέον στο 2009. Περιµένω το πρώτο
µας παιδί! Οι δουλείες τρέχουν παρά την καπιταλι-
στική κρίση. Ο cineπαρµένος και το artfools οργανώ-
σαµε και φεστιβάλ στις αρχές του Μάρτη µε 44
ερασιτεχνικές (κι όχι µόνο) ταινίες µικρού µήκους
στον κινηµατογράφο Βικτώρια. Η άνοιξη … ξεκίνησε
το ∆εκέµβρη! Τα µάτια µας στο 17ο Μεσογειακό Φε-
στιβάλ Νέων Κινηµατογραφιστών Λάρισας. Καλή µας
διασκέδαση!

Παρατήρηση : Χώρος στο παρόν έντυπο δεν υπάρχει
για να επεκταθώ µε περεταίρω στοιχεία για το µεσο-
γειακό φεστιβάλ κινηµατογράφου της πόλης µας. Πά-
ντως, το φεστιβάλ είναι µέρος της ζωής µου, όπως
καταλάβατε. Εδώ, ίσως πήραν µια ιδέα οι «µη µυηµέ-
νοι».
Υπάρχουν άφθονες και σηµαντικές πληροφορίες στο
αρχείο του Μπαρµπή Βοζαλή, της Ελένης Ανδρικοπού-
λου, σε τοπικές και άλλες εφηµερίδες (σίγουρα και σε
ιστοσελίδες στο internet)

Θεόφιλος
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Και για να εξηγούµεθα,
είχαµε φεστιβάλ ταινιών µικρού
µήκους σε δισκάκια βίντεο. ∆ουλεία
µαθητών Λυκείου µέχρι 18 ετών.
Χρόνος, 9 και 10 Μάρτη στην πόλη
µας την Λάρισα, µε συµµετοχή από
όλη την Ελλάδα σχεδόν.
Τόπος παρουσίασης των ταινιών, ας
την πούµε ενώπιον των θεατών,
έγινε στον κινηµατογράφο
“Βικτώρια”, όπου ο αγαπητός φίλος
αιθουσάρχης και λάτρης του
κινηµατογράφου Κώστας
Τζερταϊολίδης, πρόσφερε δύο από
τις αίθουσες του δωρεάν για δύο
µέρες. Εντάξει, στήθηκε ο
βιντεοπροτζέκτορας που λέω εγώ,
στήθηκε και η κριτική επιτροπή,
πλαί στην οργανωτική (διότι κάποιος
έπρεπε να κάνει την δουλεία, να
µαζέψει και να κατατάξει τις
ταινίες). Ψυχές λοιπόν της
διοργάνωσης η καθηγήτρια Άντα
Σαρζή και ο “cineπαρµένος”
Θεόφιλος Παπαγεωργίου, που
τράβηξαν όλο το βάρος της
διοργάνωσης και της κινητοποίησης
τόσων ανθρώπων, από
συµµετέχοντες µαθητές και
µαθήτριες που µας ήρθαν και εν
σώµατι από την Βέροια και την
Ελλασόνα, αλλά µε µεµονωµένοι
από τα ….. Χανιά της Κρήτης
παρακαλώ.

Όλα ταύτα για την χαρά της
συµµετοχής και φυσικά όποιοι ήταν
τυχεροί, πήραν και τα σχετικά
βραβεία, που όπως είπα και εγώ

στην απονοµή που έδωσα στην
ταινία “Ψυχεδέλεια”…. Θα είναι µια
θύµηση από την Λάρισα και τις δυο
µέρες που πέρασαν κοντά µας και
ποιος ξέρει, µπορεί κάποιο από τα
παιδία να ασχοληθούν µε τον
κινηµατογράφο επαγγελµατικά και
να συµβάλουν στην αναγέννηση του
ταλαίπωρου Ελληνικού
κινηµατογράφου.

Τώρα για να πάρετε µια
γεύση όσοι δεν παραβρεθήκατε στην
αίθουσα της “Βικτωρία” στης 4 ώρα
το απόγευµα που πήγαµε εµείς που
σας γράφουµε ταύτα.

Θέµατα ταινιών του
διηµέρου φανταστικά, θα σας τα
πούµε επιγραµµατικά, αρχίζοντας
από την ζωή τον ανθρώπων του
πλανήτη µας και εστιάζοντας στην
δική µας Ελασσόνα και ρίχνοντας
µια µατιά πως τραγουδάν οι γριές,
αναπολώντας της αγροτικές
εργασίες. Όλα αυτά µε την µαγείας
της φύσης του Απ. Πρίφτη. Όµως ο
σουρεαλισµός του µαθητή
Πολυχρονάκη, έρχεται να µας πει ότι
κάνε παιδί να δεις…..λαγό, και αφού
δεν είδανε το λαγό, µας
περιλαµβάνει ο Κ. Τσάκαλος που
από επιφανής καθηγητής γίνεται
µωρό µε µπιµπερό στο στόµα.
Προχωράµε µε το βίντεο της
Μαργαρίτας Κόκκηζα, που µε ένα
ποίηµα του Καβάφη αναστατώνει
µια καφετερία, µαζί µε τον Θωµά
Παπαρίζο που κατορθώνει και περνά
ένα µήνυµα για την µάστιγα της
παχυσαρκίας. Η Ελένη Χλοροκώστα
καταπιάνεται µε ένα παντρεµένο
ζευγάρι και το αιώνιο θέµα του
συζύγου που κοιτάει άλλες γυναίκες.
Ακόµα και τριπ στα Βαλκάνια µε
αυτοκίνητο έχουµε τον Θωµά
Παπαρίζο να παριστάνει τον
συλλέκτη….. κλασικό αυτοκινήτων.
Όµως θα φάει…. φόλα που ρίχνει
για τα σκυλιά ο Γιαννης
Μιχαλακόπουλος και που ο ίδιος θα
την πάθει, όταν η κοπέλα του των
πιάνει και τον αλυσοδένει σαν σκύλο
για εκδίκηση.

Η προβολές συνεχίζονται µε
τον Γ. Κόκκαλη που πήγε στην
Ισπανία και παρακολουθεί την

καθηµερινότητα ενός άντρα και
φτάνουµε στον Αρ. Ανεστογίαννη µε
την Ψυχεδέλια και την τυφλή
κοπέλα….. που δεν ήταν τυφλή.

Και φτάνουµε στην
“∆ικαίωση” του Κριτικού νεαρού
Πέτρου Αντωνιάδη που έκανε
πραγµατικότητα µια ιδέα του
∆ιάσηµου οπερατέρ του
Κινηµατογράφου, του Γουώλτερ
Λάσλυ που συνταξιούχος πια περνά
τις τελευταίες µέρες της ζωής του
στην Κρήτη που αγάπησε µετά τα
γυρίσµατα της ταινίας “Αλέξης
Ζορµπάς” των Καζαντζάκη –
Κακογίαννη. Η ιδέα του Λάσλυ ήταν
για ένα παιδί φτωχό που µε την
βοήθεια ενός καλοκάγαθου
χωροφύλακα, πάει στο σχολείο και
µαθαίνει γράµµατα. Η Αθηνά
Καµιωνάκη βρήκε ένα ζευγάρι
άτεκνων µουσουλµάνων και το
έκανε ταινία, όµως η δική µας γ
Λαρισαία η Ανθή Τσιρούκη
κατόρθωσε µε την ταινία της “Πάρτυ
Εποχής“ να µας µεταφέρει στην
Βιέννη του Α Παγκοσµίου Πολέµου
και την τρέλα των τότε φοιτητών.
Παρακάτω την Μαριλένα Ράδου δεν
την αφήνουν να χορέψει τον
τελευταίο χορό στο κρατικό µπαλέτο
Θεσσαλονίκης και θα τελειώσει µε
τους πέντε παιδικούς φίλους της
Μητσιάδη Βασιλένα που δεν
κατορθώνουν να ξανασυνδέσουν τις
ζωές τους γιατί στο µεταξύ έχει γίνει
ένας φόνος πραγµατικός ή
φανταστικός, αυτό το αφήνει
µετέωρο η ταινία, γιατί αλλιώς θα
είχαµε κανένα µοιρολόι από τον Απ.
Σδράλλη.

Εκτός του δικού µας
φεστιβάλ, µας έστειλε ταινίες και το
Πατρινό φεστιβάλ, αλλά τις
προβάλαµε εκτός συναγωνισµού
µαζί µε τον Αποχαιρετισµό στα όπλα
της δικής µας Νασύ Σπετσίωτη και
την συνεργασία της µε τον
παλαίµαχο ηθοποιό, τον Θύµιο
Καρακατσάνη.

Και του χρόνου λοιπόν
καλύτερα..

Μπαρµπής Βοζαλής

Το Μαθητικό Φεστιβάλ
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Έγινε στη Λάρισα το 1ο νεανικό – µαθη-
τικό φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους
«Artfools Video Festival»

Η κοινή πε-
ποίθηση του συλλό-
γου cineπαρµένου και
του artfools ότι η
πόλη θέλει ένα ζω-
ντανό φεστιβάλ ται-
νιών µικρού µήκους
στο οποίο να συµµε-
τέχουν και ντόπιοι
δηµιουργοί αλλά και

η άποψη ότι η Λάρισα λόγω του κόσµου της και της
κινηµατογραφικής της ιστορίας και λόγω της θέσης
της µπορεί να γίνει κέντρο κινηµατογραφικής επι-
κοινωνίας µικροµηκάδων – ερασιτεχνών ή/και
επαγγελµατιών – µας οδήγησε µοιραία στην συ-
νεργασία µας.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Cineπαρµένος
από τη θέση της οργανωτικής επιτροπής του φεστι-
βάλ ταινιών µικρού µήκους ευχαριστεί όλους τους
δηµιουργούς – ερασιτέχνες ή/και καλλιτέχνες – που
συµµετείχαν στο φεστιβάλ. Επιπλέον, ευχαριστεί
την πόλη της Λάρισας που αγκάλιασε αυτό το νέο
θεσµό πολιτισµού. Ο αγώνας που δώσαµε για αρ-
κετούς µήνες ώστε το φεστιβάλ να δηµιουργηθεί
απέδωσε και µε το παραπάνω. Όλα τα µέλη του
cineπαρµένου εργάστηκαν οργανωµένα ώστε ο
νέος θεσµός, η νέα γιορτή κινηµατογράφου για την
πόλη να είναι πραγµατικότητα σε ετήσια βάση.

Το κόστος του φεστιβάλ καλύφθηκε σε µε-
γάλο βαθµό από τους χορηγούς τους οποίους ευχα-
ριστήσαµε και διαφηµίσαµε µέσω των εντύπων και
των αφισών αλλά και µέσα από τα δελτία τύπου του
φεστιβάλ. ∆εν θελήσαµε να ζητήσουµε οικονοµική
βοήθεια από κρατικά ταµία, γιατί δεν θεωρήσαµε
ότι τους έχουµε ανάγκη. Προσωπικά θεωρώ ότι δεν
πρέπει να τους έχουµε ανάγκη ούτε για το 2ο φε-
στιβάλ σε ένα έτος.

Με την ευκαιρία του φεστιβάλ εγκαινιά-
σαµε και τη συνεργασία του συλλόγου µας µε το
«∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΠΑΤΡΑΣ - ∆ιεθνές Πανόραµα Ανεξάρτητων ∆ηµι-
ουργών Φιλµ & Βίντεο». Ενηµερώνουµε ως Πολι-
τιστικός σύλλογος «CineΠαρµένος» ότι θα
συνδιοργανώσουµε µε το STAGE µέσα στην άνοιξη
ειδικό διήµερο µε προβολές ταινιών µόνο από το
συγκεκριµένο φεστιβάλ.

Θεόφιλος

Ουστ, κοπρόσκυλο!

Είναι αλήθεια ότι ακούγοντας και µόνο τον
τ ίτλο της ταιν ίας Slumdog Mil l iona i re αρνήθηκα
την πρόταση του φίλου µου για σινεµά.«∆εν πάω να
δω ταινία που έχει τ ίτλο κάτι µε κοπρόσκυλο» του
είπα. Τελικά, κατόπιν πιέσεως του φίλου µου, πήγα.

Και απεδείχθη πόσο δίκιο ε ίχε ο φίλος µου
που επέµενε. ∆ιότι επρόκειτο για µία πολύ καλή ται-
νία. Το γεγονός ότι πήρε Όσκαρ καλύτερης ταινίας
δε µου έλεγε τίποτα, καθότι ε ίµαι και λίγο επιφυ-
λακτικός σε κάτι τέτοια βραβεία american way.
Όµως η ταινία ξέφευγε κάπως από το γνωστό µοτίβο
τέτοιων ταινιών. Πρώτα απ΄όλα
ε ίχε πρωτότυπο και ευρηµατ ικό σενάριο . Ένας
αµόρφωτος νεαρός µεγαλωµένος στις παράγκες της
Βοµβάης κερδίζε ι ένα µεγάλο χρηµατ ικό ποσό σε
ένα τηλεπαιχν ίδ ι γνώσεων. Και το ωραίο ε ίναι ότ ι
τ ις απαντήσεις τις γνωρίζει µε τρόπο βιωµατικό από
οδυνηρές προσωπικές του εµπειρίες . Επίσης, η ται-
νία είναι διανθισµένη από εξαίρετη µουσική (πήρε
Όσκαρ και στον τοµέα αυτό!) .Μου άρεσε ακόµη η
φωτογραφία, οι άρτιες ερµηνείες και η µεστή σκη-
νοθεσία.

Συµπερασµατικά, πρόκειται γ ια µία διασκε-
δαστ ική ταιν ία που τα συνδυάζε ι όλα, περ ιπέτε ια ,
ένταση, έρωτα, δράση, συγκίνηση. Και µια µικρή
συµβουλή, µην κολλάτε στον τ ίτλο µιας ταιν ίας
διότι τα φαινόµενα απατούν!

∆ιάτο®ος
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Video Games & Ταινίες

Τα τελευταία χρόνια η κινηµατογραφική
“Μέκκα” της Αµερικής, το “Hollywood”, έχει
ανακαλύψει στον χώρο των ηλεκτρονικών
παιχνιδιών για Η/Υ και κονσόλες ένα τεράστιο
απόθεµα σε ιστορίες που µπορούν πολύ εύκολα
να γίνουν κινηµατογραφικές ταινίες. Η µεγάλη
εξέλιξη των ειδικών εφέ και της ψηφιακής
επεξεργασίας βίντεο, έδωσε ώθηση στην
δηµιουργία ταινιών βασισµένων σε δηµοφιλή
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Με το κόστος να πέφτει
αρκετά, λίγο από την µείωση του αριθµού των
ηθοποιών, από τα λιγότερα εξωτερικά
γυρίσµατα αφού Η/Υ αναλαµβάνουν πλέον να
δηµιουργήσουν ψηφιακά ότι ο σκηνοθέτης έχει
φανταστεί και µε έτοιµα σενάρια που απαιτούν
απλά µια µετατροπή για να αποκτήσουν την
δοµή µιας κινηµατογραφικής ταινίας, το “Hol-
lywood” δεν έχασε την ευκαιρία.

Πολλοί επικριτές της τακτικής αυτής
κατηγορούν την κινηµατογραφική βιοµηχανία

της Αµερικής για φτηνές ποιοτικά παραγωγές,
βασισµένες σε γρήγορες σκηνές βίας, χωρίς
νόηµα και αισθητική. Το γεγονός όµως είναι ότι
χιλιάδες φανατικοί των “video games”
αναµένουν µε αγωνία κάθε νέα ταινία,
γνωρίζοντας πολλές φορές ότι η ενσάρκωση του
ηρωάς τους στην µεγάλη οθόνη µπορεί να µην
είναι και η καλύτερη.

Για όλους τους λάτρεις αυτού του είδους
ταινιών ετοιµάσαµε µια λίστα από της ταινίες
που ίσως αξίζει να δείτε κάποια στιγµή.

Mortal Kombat (1995)
Lara Croft: Tomb Raider (2001)
Resident Evil (2002)
Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life (2003)
House of the Dead (2003)
Resident Evil: Apocalypse (2004)
Alone in the Dark (2005)
Silent Hill (2006)
Hitman (2007)
Max Payne (2008)

Έχουν επίσης ανακοινωθεί και η παρακάτω
τίτλοι:

Tekken, τον Αύγουστό του 2009, ελπίζοντας να
είναι καλύτερό από το παρόµοιας θεµατολογία
Street Fighter.
Prince of Persia: The Sands of Time, τον Μάιο του
2010, η αρχή µιας πολύ αναµενόµενης
τριλογίας.
BioShock, το καλοκαίρι του 2010, που αν
πλησιάσει ώστε και ελάχιστα την ατµόσφαιρα
του παιχνιδιού, θα είναι αρκετό.
και τέλος το Metal Gear Solid µέσα στο 2010.

Μέχρι την επόµενη φορά καλό gaming και
καλή προβολή.

elessar
Πηγή“ www.Wikipedia.com”
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Μεσογειακά Φεστιβάλ που µας έµειναν στην µνήµη

Το Φεστιβάλ στο οποίο τιµώµενο πρόσωπο ήταν ο Τίτο Μπρας, ο µετρ των ερωτικών ταινιών.
Το 15ο Φεστιβάλ στο οποίο παρεβρέθη ο σπουδαίος σκηνοθέτης Πατρίς Λεκόντ.
Το Φεστιβάλ το οποίο παρουσίασε η ηθοποιός Βαλέρια Χριστοδουλίδου. Αέρινη παρουσία η οποία
καταγοήτευσε το κοινό.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ
11ου ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ 21ου

ΑΙΩΝΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Βραβε ίο Κοινού – Ελλην ικού Ερυθρού
Σταυρού που αφορά σε τα ιν ί ες άνω των
45’ απονέµετα ι
i . Για ελληνική παραγωγή στην τα ιν ία
Εθνικός Κήπος σε σκηνοθεσ ία
Απόστολου Καρακάση .
i i . Για ξένη παραγωγή στην τα ιν ία
Βurma VJ-Report ing from a Closed
Country / Βίντεο Βιρµανία-Ρεπορτάζ από
µια κλειστή χώρα (∆αν ία) σε σκηνοθεσ ία
Anders Ostergaard / Άντερς
Έστεργκαρντ .

Βραβε ίο Κοινού – Ελλην ικού Ερυθρού
Σταυρού που αφορά σε τα ιν ί ες κάτω των
45’ απονέµετα ι
i . Για ελληνική παραγωγή στην τα ιν ία
Βγήκαµε από τα ρούχα µας σε σκηνο-
θεσ ία Έλλης Ζερµπίνη .
i i . Για ξένη παραγωγή στην τα ιν ία Flow-
ers of Rwanda / Άνθη της Ρουάντα
( Ισπαν ία) σε σκηνοθεσ ία David Munoz /
Νταβίδ Μουνιόθ .

ΒΡΑΒΕΙΑ FIPRESCI
i . Για ελληνική παραγωγή στην τα ιν ία
Λουόµενοι σε σκηνοθεσ ία Εύας
Στεφανή .
i i . Για ξένη παραγωγή στην τα ιν ία
Prodigal Sons / Άσωτοι γιοι (ΗΠΑ-
Μεγ . Βρεταν ία) σε σκηνοθεσ ία Kimberly
Reed / Κίµπερλι Ριντ .

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΤ3
Αnother Planet / Άλλος πλανήτης (Ουγ-
γαρ ία) του Ferenc Moldovanyi /
Φέρεντς Μολντοβάνιι

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΤ
Rush for l i fe (Mεγ . Βρεταν ία) της Kate
McNaughton/ Κέιτ ΜακΝότον

ΒΡΑΒΕΙΟ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΜΝΗΣΤΙΑΣ
Βurma VJ-Report ing from a Closed
Country / Βίντεο Βιρµανία-Ρεπορτάζ από
µια κλειστή χώρα (∆αν ία) σε σκηνοθεσ ία
Anders Ostergaard / Άντερς
Έστεργκαρντ.

ΒΡΑΒΕΙΟ WWF
Crude / Αργό πετρέλαιο (ΗΠΑ-Εκουα-
δόρ-Μεγ . Βρεταν ία) του Joe Berlinger
/ Τζο Μπέρλιντζερ.

ht tp : / /www.f i lmfes t iva l .g r /

ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ
Αγαπητό µου ηµερολόγιο,

Θα σου πω µια ιστορία, για ένα 15χρονο
παιδί. Μια φορά κι ένα καιρό, σε µια γειτονιά
κοντά στη δική µας, ζούσε ο Ζεφ µε την οικογέ-
νειά του. Η γειτονιά του µικρού Ζεφ είχε πολλά
προβλήµατα. Βαριά εγκληµατικότητα, φτώχια,
ανεργία κ.λ.π. όπως καταλαβαίνεις, δεν ήτανε το
καλύτερο περιβάλλον για να µεγαλώσει ένα
παιδί. Οι γονείς του Ζεφ, άνεργοι και φτωχοί, δυ-

σκολεύονταν να διαθρέψουν εαυτούς και τα παιδιά τους. Η λύση για καλύτερη ζωή
ήτανε µία, αλλά ο Ζεφ δεν ήθελε να την ακολουθήσει. Είχε ακούσει ότι δίπλα τους
έµενε µια καλή ηλικιωµένη κυρία, µορφωµένη, που µιλούσε µια γλώσσα διαφορε-
τική από τη δική τους, µε κατανόηση, που βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη επειδή-
λέει- κι αυτή είχε περάσει πολλά και καταλάβαινε τους άτυχους και
κατατρεγµένους. Ο µικρός, µίλησε µε τους δικούς του κι αποφάσισε να πάει στην
καλή κυρία, να ζητήσει τροφή και στέγη, και σε αντάλλαγµα θα δούλευε στο κήπο
της ή όπου αλλού του ζητούσε.

Πάει λοιπόν στο σπίτι της, το βρίσκει ανοικτό. Μπαίνει µέσα και περιµέ-
νει. Το σπίτι της σε σύγκριση µε το δικό του, του φάνηκε παλάτι.∆εν έκλεψε τίποτε-
ενώ µπορούσε-απλά περίµενε την καλή κυρία. Κάποια στιγµή η κυριούλα
επέστρεψε και µόλις τον είδε τον θεώρησε διαρρήκτη και φώναξε τους υπηρέτες της
και τον συλλάβανε. Μάταια ο µικρός εξηγούσε ότι είναι γείτονας, ότι δεν έκλεψε,
ότι γύρευε δουλειά. Για την καλή κυρία, ήτανε εγκληµατίας και έπρεπε να τιµωρη-
θεί. «Ευτυχώς που δε σε κατηγορεί και για άλλα», του είπε ένας υπηρέτης. Προτού
αποφασίσει την τιµωρία του, η καλή κυρία του έδωσε δυνατότητα να απολογηθεί.
«Ευκαιρία να της εξηγήσω τώρα που ηρέµησε», σκέφτηκε ο Ζεφ. Αλλά µάταια.
Όπως γρήγορα κατάλαβε, η απολογία του ήτανε θεατράκι και αυτός µια µαριονέτα.
Το κατάλαβε όταν ενώ προσπαθούσε να εξηγήσει στην κυρία που µιλούσε µια άλλη
γλώσσα τι είχε συµβεί, αυτή χασµουριόταν ξεδιάντροπα και κοιτούσε το ρολόι.

Ο Ζεφ, απογοητευµένος, κούνησε το κεφάλι και σταµάτησε να µιλά. Τότε
η καλή κυρία, αφού τον συµβούλεψε δήθεν για το καλό του(πονόψυχη η χαµούρα)
να µην το ξανακάνει, διέταξε και κλείσανε τον µικρό σε ένα υπόγειο, µε διαδικα-
σίες συνοπτικές, χωρίς να τον αφήσουν να ενηµερώσει έστω τους δικούς του. Την
ώρα που τα µαντρόσκυλα τον οδηγούσανε στο υπόγειο της καλής κυρίας για «φι-
λοξενία», γύρισε, την κοίταξε, χαµογέλασε και είπε σε µια γλώσσα που η κυριούλα
και οι υποτακτικοί της δεν καταλάβαιναν: «µόλις µ’ αφήσετε θα επιστρέψω, αλλά
την άλλη φορά, δεν ξέρω τι θα κάνω…».

Ευχαριστηµένη η καλή κυρία που έκανε το παιδαγωγικό και χριστιανικό
της καθήκον προς τον πλησίον, βαθιά προβληµατισµένη για την κοινωνία, τα πα-
λιόπαιδα και το µέλλον τους, ξάπλωσε να κοιµηθεί και να ονειρευτεί ότι βοηθά τους
κατατρεγµένους, συνδράµει και φιλοξενεί στο σπίτι της όλους του κόσµου τους
άτυχους κι ότι όλοι έχουνε να λένε για τη µεγαλοψυχία και τη φιλευσπλαχνία της…
Έτσι ακριβώς είναι αγαπητό µου ηµερολόγιο. Όλοι την εκτιµούν, µέχρι να την γνω-
ρίσουν. Για ρώτα τον Ζεφ και τον κάθε Ζεφ που ξεγελάστηκε και «εγκλιµάτισε» σε
βάρος της, ζητώντας βοήθεια…
Καληνύχτα, όνειρα γλυκά και καλό Πάσχα…

Μ. Σίµος
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Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου και

Εικαστικών Τεχνών της Pόδου
ECOFILMS ‘09 θα

πραγµατοποιηθεί από 23 µέχρι
28 Iουνίου στις αίθουσες του

∆ηµοτικού Θεάτρου, του
Εθνικού Θεάτρου και στον

θερινό κινηµατογράφο
PO∆ON, στη πόλη της Pόδου.

Το πρόγραµµα προβολών του Φεστιβάλ θα περιλαµβάνει
κινηµατογραφικές ταινίες, ντοκυµαντέρ και µυθοπλασίας,
µε θέµα την οικολογία, πρωτότυπα οπτικοακουστικά έργα
από όλο τον κόσµο, αφιερώµατα και εκδηλώσεις.

Οι ταινίες διαγωνίζονται για τα διεθνή βραβεία του Φε-
στιβάλ που θα απονείµουν διεθνείς κριτικές επιτροπές και
για τα 2 βραβεία κοινού που θα απονείµει η Kινηµατο-
γραφική Λέσχη Pόδου.

http://www.ecofilms.gr

παρατήρηση : ο σύλλογος cineπαρµένος έχει έρθει σε
επαφή µε το Rodos ecofilms κάνοντας προσπάθεια να
δούµε και στην πόλη µας κάποιες από τις βραβευµένες
ταινίες της Ρόδου.
(για τους λαρισαίους που δεν θα πάνε διακοπές στη
Ρόδο εκείνο τον καιρό)

Θεωρικά
Αφορµή για το παρόν άρθρο στάθηκε η

παγκόσµια ηµέρα θεάτρου κατά την οποία το
∆Η.ΠΕ.ΘΕ µας δεν είχε δωρεάν είσοδο, απλά είχε
µειωµένη τιµή. Το υψηλό κόστος τιµής για όποιον
θέλει να παρακολουθεί πολιτιστική εκδήλωση -
είτε θεατρική παράσταση, είτε προβολή ταινίας,
είτε ακόµη να αγοράσει ένα βιβλίο – είναι γεγο-
νός εδώ και πάρα πολύ καιρό.

Όλοι γνωρίζουµε ότι αυτό οφείλετε στο
γεγονός ότι τα προϊόντα πολιτισµού δεν επιχορη-
γούνται. Πρεσβεύω, όµως ότι κάποιοι δηµόσιοι
φορείς θα µπορούσαν να χρηµατοδοτήσουν κά-
ποιες εκδηλώσεις και δρώµενα ούτως ώστε να δί-
νεται η ευκαιρία και σε κάποιους που δεν έχουν
την οικονοµική δυνατότητα να παρακολουθήσουν
κάποια από αυτά.

Ξέρω ότι θα βρεθούν µερικοί οι οποίο θα
πουν ότι σε δύσκολους καιρούς που υποχρηµατο-
δοτούνται η παιδεία, η υγεία κ.τ.λ. είναι σωστό
να χρηµατοδοτείται ο πολιτισµός;

Κύριοι, κοινωνίες οι οποίες επένδυσαν
στον πολιτισµό ως ένα όχηµα που πηγαίνει των
άνθρωπο µπροστά, µόνο όφελος είχαν, παρουσιά-
ζοντας άνθηση σε όλους τους τοµείς. Κλασικό πα-
ράδειγµα η πόλη – κράτος της Αθήνας.

Μήπως, λοιπόν, και σήµερα η επαναφορά
των Θεωρικών είναι πιο επίκαιρη από ποτέ;

∆ιάτο®ος

Ηχητικές αχρωµατοψίες
Χρησιµοποιώ τεχνικές παρωχηµένες. Κα-

τεστραµµένα βινύλια σε τιµή ευκαιρίας πουλώ. Κυ-
νηγούς θησαυρών συναναστρέφοµαι, ανθρώπους
εσωστρεφείς, αλληλουχίες αριθµών, τόνους και
αποχρώσεις ευαισθησίας σιωπηρής. Στριµωγµένες
επιθυµίες, αποτυπωµένες στα πέλµατα της τερά-
στιας γέφυρας. Πυλώνας το φως, ερείσµατα τα
βάθη της σκέψης, δρόµος το πάθος, προορισµός το
όνειρο. Χωρίς βαρύτητα, µε παράταιρη µορφή, µε
ακατάληπτη διάνοια, αγγίζω απρόσµενες, µελλο-
ντικές επιθυµίες.

Τέσσερα χρόνια απέµειναν κι όταν επι-
στρέψω θα βρω τα εγγόνια σας, ξεθωριασµένες
παρτιτούρες κλασσικής µουσικής, στα παλαιοπω-
λεία, στοιβαγµένα δίπλα σε στοιχειωµένα κάδρα
ανώνυµων ναυτικών.

Οδυσσέας.
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Προ τεσσάρων περίπου ετών
και συγκεκριµένα στις 7 Απριλίου
2005 αποχαιρέτησε τα εγκόσµια µια
από τις µεγαλύτερες µορφές του ελλη-
νικού πενταγράµµου, µια φωνή µονα-
δική, ο sir του λαϊκού τραγουδιού,
Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Ο Μπιθικώτσης σηµάδεψε
µε τις ερµηνείες και τα τραγούδια
του το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα,
τραγουδώντας µε λεβεντιά και περη-
φάνια τις πίκρες, τις κακουχίες, τους
έρωτες του Έλληνα, µε τρόπο µονα-
δικό. Ο Ζαµπέτας τον είχε χαρακτηρί-
σει “στρατηλάτη” της ελληνικής
µουσικής. Ο Γ. Ρίτσος, όταν αναφερό-
τανε στον Μπιθικώτση τον χαρακτή-
ριζε ως τον τραγουδιστή µε το
µοναδικό µέταλλο στη φωνή, που προ-
καλείανατριχίλες.∆ενπαρέλειψεδενα
τον ευχαριστήσει που του έκανε τη
τιµή να ερµηνεύσει τη Ρωµιοσύνη και
τον Επιτάφιο…το ίδιο ισχύει και για
τον Ο. Ελύτη, το Άξιον Εστί του
οποίου άγγιξε τα λαϊκά στρώµατα µε
µια δύναµη διαφορετική από αυτή της
ποίησής του, µετατρέποντας το σπου-
δαίο έργο σε εύληπτη µελοποιηµένη
ποίησηγια κάθεΈλληνα,ανεξαρτήτως
µορφωτικού επιπέδου και καταγωγής.

Γεννηµένος το 22 στις φτωχο-
γειτονιές του Περιστερίου, του άρεσε
να ασχολείται µε µαστορέµατα και κυ-
ρίως µε τα υδραυλικά. Ευτυχώς για
όλους µας, σε ένα καπηλειό το 39 ο
έφηβος Γρηγόρης άκουσε τον Μάρκο
Βαµβακάρη και αγάπησε µε πάθος το
λαϊκό τραγούδι. Η γνωριµία του µε τον
Θεοδωράκη το 59 στη Μακρόνησο,
απογείωσε την καριέρα του και χάρισε
σε όλους µας κάποιες από τις σπουδαι-
ότερες µουσικές δουλειές όλων των
εποχών.

Ο Μπιθικώτσης είχε την ίδια
απήχηση τόσο στους θαµώνες της τα-
βέρναςόσο και στους κύκλους της δια-
νόησης. Με τα τραγούδια του ένωσε
δεξιούςκι αριστερούς, εργάτες και βιο-
µηχάνους, αγράµµατους και καθηγη-
τές πανεπιστηµίου. Έβγαλε το Ρίτσο

και τον Ελύτη από τα βιβλία και τους
έβαλε στη καρδιά και στα χείλη κάθε
ελληνίδας και έλληνα. Έκανε µόδα το
µπουζούκι, το απενοχοποίησε και από
µουσικό όργανο των λαικών στρωµά-
των, από τρόπο έκφρασης των ρεµπέ-
τηδων και περιθωριοποιηµένων, το
έβαλε στα σαλόνια της “καλής” κοι-
νωνίας.

Χαρακτηριστική του πόσο
στήριζε νέους καλλιτέχνες είναι η
σκηνή που περιγράφει η ∆. Γαλάνη:
«θυµάµαι πως όταν τραγουδούσα στο
µαγαζί του το αφεντικό δε µε ήθελε
γιατίήµουνάγνωστη, χοντρήκ.τ.λ.Ερ-
χότανε λοιπόν ο Μπιθικώτσης, µε τρά-
βαγε απ’το χέρι µε ανέβαζε στο πάλκο
και µε σύστηνε στο κοινό λέγοντας
στους θαµώνες “είναι η∆. Γαλάνη, πα-
ρακαλώ χειροκροτήστε τη”….».

Ο Μπιθικώτσης πέρα από τις
συνθέσεις του(περίπου 80),ερµήνευσε
τραγούδια του Τσιτσάνη, του Άκη
Πάνου, τουΧατζηδάκη, τουΞαρχάκου
και του Βαµβακάρη. “∆ραπετσώνα”,
“Είσαι µικρός και δε χωράς” “Ένα
όµορφο αµάξι” “Επίσηµη αγαπηµένη”
“Τρελοκόριτσο” “Φεγγάρι µάγια µου
‘κανες” “Μέρα Μαγιού µου µίσεψες”
και τόσα άλλα, είναι µερικά µόνο από

τα µουσικά διαµάντια που µας κληρο-
δότησε…

Μεγάλη στιγµή η συναυλία
στο ΣΕΦ το 2002 προς τιµήν του Μπι-
θικώτση, µια συναυλία στην οποία πα-
ρέστη ο ίδιος και είδε να ερµηνεύει
τραγούδια του το παρελθόν, παρόν και
µέλλοντουελληνικούτραγουδιού.Και
ο sir σε προχωρηµένη ηλικία, να χο-
ρεύει περήφανα το αγαπηµένο του ζε-
ϊµπέκικο, “του βοτανικού ο µάγκας”.
Τι καλύτερο άραγε κύκνειο άσµα για
ένα καλλιτέχνη που πήρε την Ελλάδα
από το χέρι µετεµφυλιακά και µε τα
τραγούδια του από τα τάρταρα την
ανέβασε ψηλά, πείθοντάς µας “να µην
την κλαίµε τη Ρωµιοσύνη”;

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, ο
ερµηνευτής του “Επιταφίου”, του
«Άξιον εστί» ,της «Ρωµιοσύνης»,
αυτός που τόλµησε να σολάρει µε το
µπουζούκι του σε εποχές που ο ήχος
του δεν επιτρεπότανε να ακουστεί από
το κρατικό ραδιόφωνο, σε µια χώρα
που -ορθώς-το Σύνταγµά της δεν ανα-
γνωρίζει τίτλους ευγενείας, έχει το
αποκλειστικό προνόµιο να αποκαλεί-
ται -δικαίως-από όλους εµάς sir…

Μ. Σίµος

Του Βοτανικού ο µάγκας (In memoriam…)



10η

Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρµένος».
E-mail: cineparmenos@yahoo.gr
Ιδρυτικά µέλη συλλόγου:
Κουκλωµένος Μάνος, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Ξενόπουλος Γιώργος, Ντάσιος Γιάννης,Τσιλίκη Κατερίνα, Μπεκίρη Ευη, ∆ηµητρίου

Μπάµπης, Λαµπρίδης Σταύρος, Καραβαγγέλη Καλλιόπη, Γκουντουµάς Βασίλης, Ξενόπουλος Βαγγέλης, Τζαµπούρα Χαρούλα,
Φωτόπουλος Θωµάς, Ψαρρή Νατάσσα, Μεταξούδη Χρύσα , Παπαγεωργίου Στέλιος.
Για το παρόν έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Μπυρολόγα, Ευανθία Μπεκίρη, Φαίδων «ο νεότερος», Σταύρος Λ., Mπάµπης, Vasgko,

Kalliopi, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Βαγγέλης K., Τζαµπούρα Χαρούλα, tomasfotop, Λαµπρινή Α., Νέρο, saco, Ανθή, Νίκος..

4ου Συνεδρίου
BOOKCROSSING

ΛΑΡΙΣΑ
24-25/4/2009

Θέµα
Κι επίσηµα λοιπόν µπορούµε να
ανακοινώσουµε το θέµα του συνε-
δρίου στην Λάρισα. Μετά από
ώριµη, ενδελεχής και σοβαρή
έρευνα µηνών, µετά από µπόλι-
κους καφέδες και σοκολάτες κατα-
λήξαµε πως το θέµα θα είναι
“Λογοτεχνία και Κόµιξ”!
Επιλέξαµε αυτό το θέµα επειδή ξέ-
ρουµε πως πολλοί bookcrossers
έχουνε µια λατρεία για κοµιξ κι
επειδή όλοι, λιγότερο ή περισσό-
τερο, έχουµε µια σχέση µε τα κοµιξ
και φυσικά µε τα βιβλία.

Γνωρίστε τον Αχιλλέα,
µασκώτ του Συνεδρίου της Λάρι-
σας! ∆ηµιουργός του είναι ο
alaleon µετά απο έµπνευση της
karry και είναι µια αναφορά στην
παράδοση των αλόγων στην Θεσ-
σαλία αλλά και στον Πηνειό της.
Το όνοµα του φυσικά Αχιλλέας
απο τον αρχαίο ήρωα που αντλεί
την καταγωγή του απο την πε-
ριοχή των σηµερινών Φαρσάλων.
Απολαύστε τον!

Το “bookcrossing” (βιβλιοδροµία)
µοιάζει κάπως µε µία
σκυταλοδροµία όπου αντί για
σκυτάλη τα µέλη του
ανταλλάσσουν ένα βιβλίο. Είναι,

κατά τον πιο συνηθισµένο ορισµό,
η πράξη του να αφήνεις ένα
βιβλίο σε δηµόσιο χώρο
ελπίζοντας να το βρει κάποιος
που αφού το διαβάσει θα κάνει
το ίδιο, δηµιουργώντας έτσι µια
αλυσίδα. Οι κινήσεις αυτές µε τη
βοήθεια του internet
καταγράφονται και θεωρητικά, ένα
βιβλίο µπορεί από χέρι σε χέρι να
κάνει το γύρο της γης. Στα αγγλικά
αυτή η πρακτική ονοµάζεται wild
release (release into the wild) σε
αντίθεση µε την controlled re-
lease, δηλαδή την ελεγχόµενη
απελευθέρωση όπου το βιβλίο
δίνεται απευθείας σε κάποιο
πρόσωπο.

Βιβλιοθήκη χωρίς σύνορα,
χρονικούς όρους δανεισµού και
φυσικά… ράφια, το bookcrossing
έχει κατακτήσει χιλιάδες οπαδούς
σε ολόκληρο τον κόσµο- µετρά
περίπου 730 χιλιάδες χρήστες και
5,25 εκατοµµύρια βιβλία έως
σήµερα, και συνεχώς αυξάνονται.
Το µόνο που χρειάζεται κανείς για
να γίνει µέλος είναι η αγάπη για το
βιβλίο, και οπωσδήποτε, µια
αυξηµένη αίσθηση της
γενναιοδωρίας!

Είναι η χρήση του internet
που κάνει την διαδικασία αυτή
πραγµατικά συναρπαστική για
τους bookcrossers, που µπαίνουν
µε τη βοήθειά του στην διαδικασία
του κυνηγητού του … θησαυρού
(hunting). Στο www.bookcross-
ing.com καταγράφουν όχι µόνο
τον αριθµό των βιβλίων που έχουν
απελευθερώσει (releases), αλλά
ακόµη και το ακριβές σηµείο όπου
το έχουν αφήσει. Έτσι µπορεί
οποιοσδήποτε χρήστης βρίσκεται
κοντά στο χώρο να «πιάσει» (να
κάνει catch) ένα από αυτά, αφού
κάθε ένα βιβλίο έχει έναν µοναδικό
κωδικό.

http://www.bookcrossing.com
/
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Σηµεία διανοµής του
"Cineπαρµένος"

Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23
Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 και Καραθάνου

Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου
ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων
Βικτώρια ODEON Multicinema, Λάµπρου Κα-
τσώνη & Κούµα
STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8
StarBucks Coffee, Πλ. Ταχυδροµείου
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος
Cube, Όπισθεν Carrefour

Café Stretto, Έναντι ∆ικαστικού Μεγάρου, Κε-
ντρική Πλατεία
Cafe Fersh , Έναντι ∆ικαστικού Μεγάρου, Κε-
ντρική Πλατεία
Quattro Dum cafe, Φαρσάλων και Παλαιολόγου
Σύλλογος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Τέρµα
Χαλκιοπούλου, Αβέρωφ

«Πόλη»

Είπα πολλές φορές στον εαυτό
µου να φύγει από την πόλη αυτή. Τι µου
πρόσφερε τόσα χρόνια δεν είχα την δι-
αύγεια να καταλάβω. Χρειαζόµουν να
αποµακρυνθώ. Την αγαπούσα, µα, δεν
την έκανα, στ΄ αλήθεια, δίκη µου, πότε.
Όπου κι αν πήγαινα, όσο έντονα κι αν
ζούσα, πάντα συνέκρινα τις πόλεις µε τη
Λάρισα. Άθελα µου, δεν είχα την πρό-
θεση να το κάνω. ∆εν προλάβαινα, καν,
να, το σκεφτώ. Κι όσο έφευγα, τόσο πιο
κοντά της ερχόµουν.

Πόσες άλλες ενδείξεις χρειαζό-
µουν, τελικά; Τα ΄χα ακούσει τα λόγια,
τα ‘χα µάθει απ’ έξω: «∆ε φταίει η πόλη,
Φταίω εγώ, που την κουβαλώ µέσα µου.»
Το ακριβώς να σκεφτόταν ο Καβάφης,
άραγε, όταν το έγραφε; µα αν δεν έφτανα
ως το τέλος, ο εγωισµός µου δε θα µ’
άφηνε, πότε, να πιστέψω. Σε πόλεις
άλλες ζω την διαφορετικότητα, την αλ-
λαγή. Σ’ αυτή την πόλη, νιώθω την ηρε-
µία, που µε κάνει ευτυχισµένη. Υπάρχει
µια αίγλη που δεν την έβλεπα για χρόνια
και λυπάµαι τον εαυτό µου γι’ αυτό.
Έκλεινα τα µάτια, γιατί ήθελα να πι-
στεύω πως δεν υπάρχει κάτι να δω.

∆εν µπορούσα να τιµωρήσω τον
εαυτό µου, που εθελοτυφλούσα. Όµως η
ζωή µε προλαβαίνει και µε τιµωρεί
εκείνη. Με «αναγκάζει» να αγαπήσω µα-
κριά από την Λάρισα. Και να ζήσω µα-
κριά και να σκέφτοµαι από µακριά και να
τη θυµάµαι, να τη νοσταλγώ και να αι-
σθάνοµαι όπως ένας ερωτευµένος έφη-
βος, που ο ερωτάς του µένει
ανεκπλήρωτος και το βάρος αυτής της
αγάπης το κουβαλά µέσα του, για όλη
του τη ζωή.

Σοφία Αθαν. Σαµαρά

ΗΚωνσταντίναΚούνεβα,µετανά-
στριααπότηΒουλγαρίακαισυνδικαλίστρια,
δέχθηκε εκτεταµένα χτυπήµατα όταν της
επιτέθηκαν στις 22 ∆εκεµβρίου 2008 στην
Αθήνα. Η επίθεση πιθανώς συνδέεται µε
την συνδικαλιστική της δράση, την απαί-
τησή της για βασικά δικαιώµατα για τις µε-
τανάστριες και την επακόλουθη, σύµφωνα
µε µαρτυρίες, κλιµάκωση της έντασης µε-
ταξύ της Κούνεβα και των εργοδοτών της.

Ως αποτέλεσµα της επίθεσης, στην οποία
δύο άτοµα έριξαν θειικό οξύ στο πρόσωπό
της, η Κωνσταντίνα Κούνεβα έχασε ολο-
κληρωτικά την όρασή της στο ένα µάτι, και
έµεινεµεµερικήόρασηστοάλλο.Οιφωνη-
τικέςχορδέςτηςεπίσηςυπέστησανσοβαρή
βλάβη.Παρέµεινεσεκωµατώδηκατάσταση
για αρκετές ηµέρες και η νοσηλεία της συ-
νεχίζεται ακόµα. Η Κωνσταντίνα Κούνεβα,
που εργάστηκε ως ιστορικός στη Βουλγα-
ρία,ήρθεστηνΕλλάδατο2001γιαναµπο-
ρέσει να πληρώσει την ιατρική περίθαλψη
του γιου της. Εργαζόµενη ως καθαρίστρια,
συµµετείχε στις δραστηριότητες του συνδι-
κάτου, απαιτώντας βασικά δικαιώµατα για
τουςµετανάστες,καταφέρνονταςναγίνει τε-
λικά Γενική Γραµµατέας της Παννατικής
Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προ-
σωπικού.

Σε διάφορες περιπτώσεις, η Κωνσταντίνα
Κούνεβα επέκρινε τις πρακτικές που σύµ-
φωνα µε πληροφορίες χρησιµοποιούνται
απότουςεργοδότεςγιαναεκµεταλλεύονται
τους εργαζοµένους, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των καθυστερήσεων στην πληρωµή
των µισθών και την έλλειψη πληρωµής της
κοινωνικής ασφάλειας των εργαζοµένων,
πολλές από τις οποίες είναι µετανάστριες.
Μετά την ανάληψη της θέσης ως Γενικής
Γραµµατέως,άρχισεναλαµβάνειανώνυµα
απειλητικά τηλεφωνήµατα. Το συνδικάτο
έχει αναφέρει ότι οι εργαζόµενοι που πα-
λεύουν για τα δικαιώµατά τους απειλούνται
και µετατίθενται εκ νέου σε εργασίες υπό
ακόµα πιο δυσµενείς όρους.

Η επίσηµη έρευνα της αστυνοµίας για

εγκληµατικήενέργειαείναι ενεξελίξει,ανκαι
τα αρχικά συµπεράσµατα της έρευνας δεί-
χνουν ότι δεν είναι ούτε λεπτοµερής ούτε
αντικειµενική.Η∆ιεθνήςΑµνηστίαανησυχεί
για το γεγονός ότι η αρχική φάση της έρευ-
νας εστίασε στις άσχετες λεπτοµέρειες της
προσωπικής ζωής της Κωνσταντίνας και
απέτυχεναλάβειυπόψητιςδραστηριότητές
τηςωςσυνδικαλίστριας,ωςπιθανόκίνητρο
για την επίθεση.

Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να εξασφα-
λίσει ότι θα πραγµατοποιηθεί µια λεπτοµε-
ρής και αµερόληπτη έρευνα σχετικά µε την
επίθεση στην Κωνσταντίνα Κούνεβα.

Καλούµε τον Έλληνα Υπουργό Εσωτερι-
κών, Προκόπη Παυλόπουλο:

Να εξασφαλίσει ότι η αστυνοµία θα πραγ-
µατοποιήσειµιαλεπτοµερήκαιαµερόληπτη
έρευνασχετικάµετηνεπίθεσηενάντιαστην
Κωνσταντίνα Κούνεβα

Να λάβει άµεσα µέτρα για να φέρει τους
δράστεςστηδικαιοσύνηκαιναεξασφαλίσει
ότι η Κωνσταντίνα Κούνεβα θα λάβει απο-
κατάσταση και ικανοποιητική αποζηµίωση

Να προστατεύσει άλλους υπερασπιστές
των ανθρώπινων δικαιωµάτων και µέλη
συνδικάτων από παρόµοιες επιθέσεις
εφαρµόζοντας την υπάρχουσα νοµοθεσία
για τα εργατικά δικαιώµατα.

Υπογράψτε την αίτηση απαιτώντας την
κατάλληλη έρευνα σχετικά µε την επίθεση
στηνσυνδικαλίστριαΚωνσταντίναΚούνεβα
στην ιστοσελίδα :

http://www.amnesty.org.gr/kouneva.htm

επιπλέον, για το ζήτηµα της Κούνεβα
ενηµερωθείτε

από τηνΑντιρατσιστική Πρωτοβουλία
Λάρισας

∆ιερευνήστε την επίθεση
εναντίον της συνδικαλίστριας

Κωνσταντίνας Κούνεβα



Μπράβο στους υπευ-
θύνους του Μεσογειακού Φεστιβάλ

για την δωρεάν είσοδο. Μια µικρή κί-
νηση για αυτούς µια µεγάλη προ-

σφορά για το κοινό
∆ιάτο®ος

Slumdog Millionaire :
Μια ταινία που άξια πήρε το

Όσκαρ γιατί τελικά και τα Slumdog
(κοπρόσκυλα) έχουν δικαίωµα στα

όνειρα.
Θεόφιλος

Η υπόθεση της Κων-
σταντίνας Κούνεβα παραµέ-
νει θολή και ανεξισχίαστη.
Το κίνηµα αλληλεγγύης συ-

νεχίζει.
Θεόφιλος

Οικολογία : Καλύτερα µια ώρα
να καίει το κερί παρά σε ογδόντα

χρόνια να µην υπάρχει Γη.
Θεόφιλος

Τον δρόµο προς τα αριστερά
τον ακολουθήσαµε αλλά όχι µόνο
αδιέξοδο βρήκαµε αλλά σπάσαµε

και τα µούτρα µας.
Μπάµπης

Ο cineπαρµένος πλέον πετάει κυριολε-
κτικά (συγχαρητήρια στον διπλωµατούχο
πλέον πιλότο tomasfotop – σκηνοθέτη του

cineπαρµένου).
∆ιάτο®ος

17 Χρόνια Μεσογειακό
φεστιβάλ Λάρισας. Θεσµός για την
πόλη µας και όχι µόνο. Αξίζει να το

στηρίξουµε όλοι µας.
∆ιάτο®ος

Αναπολώ το Μεσογειακό Φεστι-
βάλ µε τιµώµενο πρόσωπο τον

Τίτο Μπρας (η γενιά µας- και όχι
µόνο- µε δύο ινδάλµατα µεγά-
λωσε, τον Τίτο Μπρας και τον

Κώστα Γκουσγκούνη).
∆ιάτο®ος

Λύδια
Κονιόρδου στο Β’

αρχαίο θέατρο Λάρισας.
Πάντα τέτοια.

∆ιάτο®ος

Όλοι έτοιµοι για πολιτιστικό στέκι. Σε
λίγο καιρό στην πόλη µας.

Θεόφιλος

Ποι-
νικοποίηση της κουκούλας,

όχι όµως και του
κουκουλώµατος….Γιατί άραγε;; Της ∆ικαιο-

σύνης ήλιε νοητέ…
Μ. Σίµος

Το
πανελλήνιο συνέδριο

των bookcrossers θα διεξαχθεί
φέτος στη Λάρισα τέλος Απριλίου. Ας
στηρίξουµε την προσπάθεια τους να

διαδώσουν το βιβλίο κι ας αποδείξουµε
ότι εκτός από αθλητική εφηµερίδα,

διαβάζουµε κι άλλα πράγµατα...
Μ. Σίµος

Με την ακρίβεια
στα ύψη το αρνάκι

φέτος θα την βγάλει κα-
θαρή. Τελικά υπάρχουν
και κάποιοι που θα ωφε-
ληθούν από την οικονο-

µική κρίση.
elessar


