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Σηµεία διανοµής του "Cineπαρµένος"

HOBO, Παλαιστίνης & Λέσβου Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
ΑΖΥΜΟ, Φρίξου 3 Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος Κανέλλα , Απόλλωνος 4
ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8
Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου Cube, Όπισθεν Carrefour
Mikro Theatro, Ολύµπου κ’ Ερυθρού Σταυρού Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23

Μερικές από τις ταινίες είτε προβάλλονται αυτές τις ηµέρες στους
κινηµατογράφους, είτε πρόκειται να έρθουν προσεχώς, είτε αξίζει
πραγµατικά να τις περιµένετε :
To Rome with Love

Σκηνοθεσία: Woody Allen
Πρωταγωνιστές: Woody Allen, Penélope Cruz, Jesse Eisenberg, Ellen Page

Η διακοπές του Woody Allen στην Ευρώπη δεν έχουν τέλος. Μετά το Midnight και το Vicky ο βραβευµένος
σκηνοθέτης έρχεται να µας διηγηθεί της περιπέτειες µια οµάδας διαφορετικών εθνικοτήτων αυτή την φορά στην Ιταλία. Μαζί
το η αγαπηµένη Penelope Cruz.

The Amazing Spider-Man
Σκηνοθεσία: Marc Webb
Πρωταγωνιστές: Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans, Irrfan

Αν και παραµένει άλυτο µυστήριο, οι συντελεστές της Marvel αποφάσισαν να µας δώσουν ακόµη µια τριλογία µε
ήρωα τον Spiderman. Αν και για τους φανατικούς αυτό δεν µπορεί να είναι κακό και όπως ακούγεται η ιστορία θα είναι
περισσότερο κοντά στα comic strip του Stan Lee, είναι πολύ δυσκολό να κάνει την διαφορά µετά τον πάταγο του Avengers

αλλά και το αναµενόµενο επόµενο κεφάλαιο του Batman.
Ice Age: Continental Drift

Σκηνοθεσία: Steve Martino | Mike Thurmeier
Πρωταγωνιστές: Ray Romano, Denis Leary, John Leguizamo, Aziz Ansari

Η τρελή παρέα του Manny, του Diego και του Sid ξεκινά ένα ταξίδι επιστροφής όταν παγιδεύονται σε µια ξένη
ήπειρο. Με αγωνία περιµένουµε την επανεµφάνιση του Scratch του µικρού σκίουρου!! που βάζει πάλι το χεράκι του και
οδηγεί του ηρωές µας σε νέες περιπέτειες.

The Bourne Legacy
Σκηνοθεσία: Tony Gilroy
Πρωταγωνιστές: Jeremy Renner, Rachel Weisz, Edward Norton, Donna Murphy

Η ιστορία του Jeason Bourne επαναλαµβάνεται αλλά αυτή την φορά µε πρωταγωνιστή των Jeremy Renner. Ο
Renner αποτελεί από πολλούς τον νέο ήρώα ταινιών δράσης. Μετά από την επιτυχή συµµετοχή του στο τελευταίο Mission
Impossible και από ότι όλα δείχνουν θα είναι και στο επόµενο, το µόνο που µπορεί να περιµένει κανείς από ένα πιθανό

Sequel του Bourne είναι µια αναµέτρηση Damon/Renner.
Hope Springs (2012)

Σκηνοθεσία: David Frankel
Πρωταγωνιστές: Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell, Elisabeth Shue

Απαλλαγµένη από την Αγγλική προφορά και τις ιστορικές αναδροµές, η Meryl µπορεί πλέον να υποδυθεί µε άνεση,
έχοντας στο πλευρό της το Tommy Lee Jones ένα µεσήλικα ζευγάρι που ζητά βοήθεια για να σώσει τον γάµο του από τον
Steve Carell.
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Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δηµο-
σιεύσουν το δικό τους άρθρο ή που επιθυµούν να κάνουν οποιαδή-
ποτε πρόταση ως προς τα θέµατα που θα ήθελαν να διαβάζουν στο

έντυπο του Cineπαρµένου να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρµένος».
Για το έντυπο συνεργάστηκαν:

Μπαρµπής Βοζαλής, Ευανθία Μπεκίρη, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Τζαµπούρα Χαρούλα

Τα άρθρα του τεύχος εκφράζουν τις προσωπικές απόψεις των αρθογράφων του και µε κανένα τρόπο την επίσηµη άποψη του εντύπου «Cineparmenos».

Νέα

1ο Μαθητικός ∆ιαγωνισµός Ταινιών Μικρού Μήκους
2ο ειδικό βραβείο στο ΕΠΑΛ Φαρκαδονας

Το ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας ξαναχτυπά! Η κινηµατογραφική οµάδα του σχολείου
στην 5η ταινία της, καταφέρνει και πάλι να δικαιούται της προσοχής µας, ασχολού-
µενη µε ένα θέµα επίκαιρο, ενδιαφέρον, που πρέπει να απασχολήσει τουλάχιστον
τους εφήβους και τους γονείς αυτών, στους οποίους πρωτίστως και απευθύνεται.

Με πενιχρά η αλήθεια µέσα, µε το µεράκι και την όρεξη όµως να περισσεύει
παρόλα αυτά, οι µαθητές του σχολείου µε την καθοδήγηση και την σκηνοθετική επι-
µέλεια του καθηγητή τους κ. Φωτόπουλου Θωµά, καταπιάνονται µε τη σελίδα κοι-
νωνικής δικτύωσης και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην αλόγιστη χρήση της,
αντιµετωπίζοντας µε σκεπτικισµό το φαινόµενο facebook που αγγίζει άµεσα κατά
πως φαίνεται τη νεολαία, καθώς το σενάριο είναι µαθητών του σχολείου. Επιπλέον,

η ταινία επισηµαίνει µε εύληπτο και εύστοχο τρόπο τους κινδύνους των οικονοµικών συναλλαγών µέσω διαδικτύου και
τη φειδώ που χρειάζεται στη γνωστοποίηση προσωπικών µας δεδοµένων.

Οι µαθητές και καθηγητές που µετέχουν της προσπάθειας είναι αξιέπαινοι
για την προσπάθειά τους, τόσο για το καλλιτεχνικό αποτέλεσµα όσο και για τα θέ-
µατα που θίγουνε στις ταινίες τους. Μακάρι να βρεθούν µιµητές τους και άλλα σχο-
λεία της περιοχής µας, τα οποία σε πείσµα των καιρών θα οδηγήσουν τα παιδιά
µας να εκφραστούν µέσα από την 7η τέχνη, θέτοντας µέσα από µια διασκεδαστική,
δηµιουργική διαδικασία κοινωνικούς προβληµατισµούς και αποτρέποντάς τα από
αδιέξοδες και επικίνδυνες ατραπούς…

Στην κατάµεστη αίθουσα τελετών του Υπουργείου Παιδείας απενεµήθησαν
την Τετάρτη 6 Ιουνίου τα Βραβεία σε 27 ταινίες µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, που διακρίθηκαν στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό ∆ιαγω-
νισµό Ταινιών Μικρού Μήκους «Ένας πλανήτης... µια ευκαιρία». Το ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας απέσπασε το 2ο ειδικό βραβείο
µε την ταινία «Γελάει καλύτερα….».

Οι ταινίες που βραβεύτηκαν, θα προβληθούν από την ΝΕΤ, την ΕΡΤ3 στην τη-
λεοπτική ζώνη της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης www.i-create.gr, στο Φεστιβάλ
Ταινιών Μικρού Μήκους της ∆ράµας, και στις επιµορφωτικές διηµερίδες του ∆ι-
κτύου Αγωγής Τηλεόρασης.

Στο διαγωνισµό που απευθυνόταν σε µαθητές ∆ηµοτικών σχολείων, Γυµνα-
σίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ, δηµόσιων και ιδιωτικών αλλά και σχολικών µονάδων
της Οµογένειας, υπέβαλαν αίτηση συµµετοχής 300 σχολεία και αξιολογήθηκαν
τελικά 180 ταινίες.

Στην κινηµατογραφική οµάδα του 1ου ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας συµµετείχαν οι: Κα-
ραµάνου Βησσαρία – Ελίνα, Καραγιάννης Γιώργος, Τσάτσου Βάσω, Στεργιανός Κώστας, Αντωνίου Γιάννης, Παπαδη-
µητρίου Βάιος, Γατσιούλη Βούλα, Κοντού Βάσω, Οικονόµου Γεωργία και Μαλλιόπουλος Στέφανος. Το σενάριο έγραψαν
οι Καραµάνου Βησσαρία – Ελίνα, και η Τσάτσου Βάσω που έκανε και την ηχοληψία. Στο συγχρονισµό ήταν ο Βαγγέ-
λης Τσάτσος και στην εικονοληψία οι Καραγιάννης Γιώργος, Στεργιανός Κώστας και ο καθηγητής κ. Θωµάς Φωτό-
πουλος που ήταν ο σκηνοθέτης και µοντέρ.

Στην κινηµατογραφική οµάδα του 1ου ΕΠΑΛ Φαρκαδόνας συµµετείχαν οι: Καραµάνου Βησσαρία – Ελίνα, Κα-
ραγιάννης Γιώργος, Τσάτσου Βάσω, Στεργιανός Κώστας, Αντωνίου Γιάννης, Παπαδηµητρίου Βάιος, Γατσιούλη Βούλα,
Κοντού Βάσω, Οικονόµου Γεωργία και Μαλλιόπουλος Στέφανος. Το σενάριο έγραψαν οι Καραµάνου Βησσαρία –
Ελίνα, και η Τσάτσου Βάσω που έκανε και την ηχοληψία. Στο συγχρονισµό ήταν ο Βαγγέλης Τσάτσος και στην εικονο-
ληψία οι Καραγιάννης Γιώργος, Στεργιανός Κώστας και ο καθηγητής κ. Θωµάς Φωτόπουλος που ήταν ο σκηνοθέτης
και µοντέρ. Cineparmenos
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Σκηνοθεσία .: Γιώργος Χρ. Ζέρβας (έτος παραγωγής : 2012)

Συχνά αναρωτιόµαστε τι να γίνονται οι άνθρωποι που ολοκληρώνουν κά-
ποιο πρόγραµµα απεξάρτησης και προσπαθούν να ενταχθούν στην κοινωνία. Τα
καταφέρνουν; Στο ντοκιµαντέρ συναντάµε µερικές τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων
που ολοκλήρωσαν το πρόγραµµα του 18 ΑΝΩ και είναι κάποια χρόνια καθαροί.
Παρακολουθούµε στιγµιότυπα της ζωής τους και εξοµολογήσεις για τις προσπά-
θειές τους να βρουν δουλειά, να γίνουν δηµιουργικοί, να συνεχίσουν ή να ανατρέ-
ψουν κάτι που άφησαν στη µέση, να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που τους
κληροδότησε το παρελθόν στις ουσίες, να φτιάξουν διαφορετικές σχέσεις µε τους
γονείς και τα παιδιά τους, αλλά και νέες φιλίες και έρωτες.

Εάν ο άνθρωπος δε γεννιέται αλλά γίνεται, οι προσπάθειες αυτών των αν-
θρώπων παραπέµπουν στις αντίστοιχες προσπάθειες του καθενός να βρει ένα νέο
βηµατισµό µετά από όποια αναπόδραστη συµφορά συναντήσει στη ζωή του.

tdf.filmfestival.gr

Θερινο Σινέµα “Μύλος” 2012
Προβολές : 4/5/2012 Έως 17/08/2012 στης 10µµ

20/08/2012 Έως 21/09/2012 στης 9:30µµ
Εισιτήριο: 4€
∆ευτέρα 4-Παρασκευή 8 Ιουνίου 2012

Horrible Bosses/ Αφεντικά για σκότωµα
∆ευτέρα 11-Παρασκευή 15 Ιουνίου 2012

Dreamhouse/ Το σπίτι των ονείρων
∆ευτέρα 18-Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

Midnight In Paris/ Μεσάνυχτα στο Παρίσι
∆ευτέρα 25-Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012

Sherlock Holmes 2/ Το Παιχνίδι των σκιών
∆ευτέρα 2-Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

Larry Crowne/ Η περίπτωση Λάρι Κράουν
∆ευτέρα 9-Παρασκευή 13 Ιουλίου 2012

The Lincoln Lawyer/ ∆ικηγόρος σκοτεινών υποθέσεων
∆ευτέρα 16-Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012

Rise of the Planet of the Apes/ Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Εξέγερση
∆ευτέρα 23-Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012

The Beaver/ Ο άλλος µου εαυτός
∆ευτέρα 30 Ιουλίου-Παρασκευή 3 Αυγούστου 2012

One Day/ Μια Ηµέρα
∆ευτέρα 6-Παρασκευή 10 Αυγούστου 2012

Colombiana
∆ευτέρα 13-Παρασκευή 17 Αυγούστου 2012

The Ides Of March/ Αι ειδοί του Μαρτίου
∆ευτέρα 20-Παρασκευή 24 Αυγούστου 2012

Beastly
∆ευτέρα 27-Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012

The Experiment/ Το Πείραµα
∆ευτέρα 3-Παρασκευή 7 Σεπτεµβρίου 2012

The Vow/ Έρωτας από την αρχή
∆ευτέρα 10-Παρασκευή 14 Σεπτεµβρίου 2012

The Grey
∆ευτέρα 17-Παρασκευή 21 Σεπτεµβρίου 2012

Killer Elite

Εγώ είµαι ένας άλλος
από τη θεραπεία (18 Άνω) στην κοινωνική ένταξη
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Ελληνικός κινηµατογράφος και εκλογές
Το παρόν άρθρο θ’ ασχοληθεί µε ταινίες του ελλη-

νικού κινηµατογράφου που είχαν ως θεµατολογία τους τις
εκλογές, για να είµαστε και κάπως επίκαιροι, αν και το
θέµα-για την Ελλάδα τουλάχιστον που κάθε τρεις και λίγο
προσέρχεται στις κάλπες- παραµένει πάντα επίκαιρο και
διαχρονικό.

∆ε θα µπορούσα
ν’ αρχίσω µε άλλη ταινία
από την αξεπέραστη
«Υπάρχει και φιλότιµο»
µε τον Κωνσταντάρα,
στην καλύτερη κινηµα-
τογραφική του ερµηνεία,
στο ρόλο του υπουργού
Μαυρογιαλούρου και µε
ατάκες που έχει γίνει

πλέον σλόγκαν: «φάγανε, φάγανε….», «Οι γυναίκες και οι
πολιτικοί πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειές τους, δια-
φορετικά οι ψηφοφόροι της περιφερείας σου σε γράφουν
στις περιφέρειές τους», µε τα φάσκελα που έριχνε µε τους
χωρικούς της Πλατανιάς στον υπουργό, δηλαδή στον
εαυτό του, καθώς και τα «ουστ» µε τα οποία έδιωχνε τον
Παπαγιαννόπουλο ,ως Κρούεζα, από το γραφείο του.
Είναι, δε, τόση µεγάλη η επιτυχία της ταινίας αυτής ώστε ο
όρος Μαυρογιαλούρος να έχει ταυτιστεί µε τον φαφλατά
πολιτικό που συνεχώς τάζει λαγούς µε πετραχήλια.
Άλλη ταινία που µου έρχεται στο µυαλό είναι «Οι 900 της
Μαρίνας» µε τον Άρη Μαλλιαγρό ως πολιτευτή να τάζει
προίκα στους υποψήφιους γαµπρούς για την κόρη του
Γκέλυ Μαυροπούλου 900 ψήφους από την εκλογική πελα-
τεία της περιφερείας του µε σκοπό να την παντρέψει, απο-
φεύγοντας να δώσει χρήµατα.

Μια ταινία η οποία βασίστηκε σε θεατρικό του
Ψαθά είναι η «Θανασάκης ο πολιτευόµενος» µε τον Πάλλη

στο ρόλο του υποψηφίου βου-
λευτή που πάντα αποτυγχάνει
να εκλεγεί και τον Ηλιόπουλο ως
κουνιάδο και χορηγό του να
προσπαθεί να τον συναιτίσει
προσπαθώντας να γλιτώσει τα
χρήµατά του. Ο Πάλλης,δε, ξε-
στόµισε την ευφυή ατάκα:
«όποιο υπουργείο θέλω το έχω
στο χέρι µου» δείχνοντας τη χούφτα του κλειστή και ο
Ηλιόπουλος να του απαντά: «εκείνο που µ’ αρέσει σ’ εσένα,
είναι η χούφτα σου…».
Στο φιλµ «Στουρνάρα 288» παρακολουθούµε τον Από-
στολο Αβδή ως βουλευτή Καλοχαιρέτα να µοιράζει αφει-
δώς υποσχέσεις άνευ αντικρύσµατος και όταν του
ζητούσαν το λόγο να του αποστοµώνει, λέγοντας:« ετελεί-
ωσε».

Στην αριστουργηµατική ταινία «Ζητείται ψεύτης»,
πάλι από θεατρικό του Ψαθά, βλέπουµε τον Ζερβό ως βου-
λευτή να ψάχνει για έναν επαγγελµατία ψεύτη για τη στε-
λέχωση του πολιτικού του γραφείου και να τον βρίσκει στο
πρόσωπο του Ηλιόπουλου.

Οι επικείµενες εκλογές έχουν ως (ψευτο)δίληµµα
«µνηµόνιο ή µη».

Επειδή όµως στη ∆ηµοκρατία και στην τέχνη δεν
υπάρχουν διλήµµατα καλούµε τόσο τους πολιτικούς όσο
και τους σκεπτόµενους πολίτες µέσα από τη σάτιρα των
ταινιών να δούνε τα πράγµατα πιο ξεκάθαρα και στην
πραγµατική τους διάσταση και να κατασταλάξουν σε απο-
φάσεις σύννοες.

Όσο για το δίληµµα «µνηµόνιο ή µη» είµαι σίγου-
ρος ότι κάποτε θα αποτελέσει κάποιον τίτλο ταινίας µε
νέους Μαυρογιαλούρους και Καλοχαιρέτες

∆ιάτοRος

Σινεµ
ά

Ζωρζ Σαρή «Τότε ….»
Σ' αυτό το βιβλίο, η συγγραφέας χτίζει γέφυρες για να ενώσει τους δρόµους της ζωής της.

«Καλοκαίρι του 1946. Ελλάδα. Η Ζωρζ κάνει τα πρώτα της βήµατα στο θέατρο. Το όνειρο
παλεύει να γίνει πραγµατικότητα. Παραµονές του Εµφυλίου. Ο εχθρός είναι παντού. Αυτός ο εχθρός
κι ο φόβος θα την αναγκάσουν να εγκαταλείψει την Ελλάδα και να καταφύγει στο Παρίσι. Καλοκαίρι
του 1962. Η Ζωρζ αφήνει πίσω της το Παρίσι κι επιστρέφει στην Αθήνα µε την οικογένειά της, µε
τα παιδιά της. Η νέα αρχή είναι δύσκολη για όλους. Για να σώσει την κατάσταση, φεύγει µε το θίασο
του Ροντήρη περιοδεία σε όλη την Ευρώπη. Εµπειρία ζωής. Η Ευρώπη παλεύει για δηµοκρατία.
Μαζί και η Ελλάδα. Μάης του 1963. Η επιστροφή της στην πατρίδα σηµαδεύεται από το θάνατο του
Λαµπράκη. Το παρακράτος ανθεί. Ο αγώνας είναι σκληρός. Παραµονές δικτατορίας».

Προς την Ζωρζ Σαρή
«Σας ευχαριστώ που µου µιλήσατε για την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, την φιλία σε µια εποχή που έψαχνα λιθαρά-

κια για να στήσω τις αρχές της ζωής µου»
Μαρία Παπαγιάννη – Συγγραφέας

Επίκαιρο σχόλιο : αν όλα τα παιδιά της Ελλάδας
είχαν καταφέρει να διαβάσουν κάποιο από τα βιβλία της,

δεν θα υπήρχε ακροδεξιά στη χώρα µας
Θεόφιλος
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Αφιέρωµα

Προ εικοσιπενταετίας άρχισαν δειλά - δειλά τα συνέδρια
πού γίνονται κάθε χρόνο αυτό τον µήνα. Έτσι η ΟΚΛΕ η κιν. οµο-
σπονδία είχε την ευχέρεια να συγκεντρώνει σε µια πόλη της Ελ-
λάδος τους προέδρους των κιν. λεσχών για κινηµατογραφική
ενηµέρωση και για ένα τριήµερο σεµινάριο µε κινηµατογραφικά
θέµατα. Είχα την τύχη σαν Ιδρυτής της οµοσπονδίας µας να
είµαι σύνεδρος όλα αυτά τα είκοσι πέντε χρόνια διότι φέτος πα-
ρέστην στο Νο 25 συνέδριο πού έγινε στην Αλεξανδρούπολη
οπού, αν θυµάµαι, καλά είχε γίνει και το πρώτο. Φυσικά και στην
Αθηνά έγιναν και στην Θεσ/ινκη και σε πολλές πόλεις της Ελλά-
δος για να συµπληρώσουµε τον παραπάνω άριθµό. Φυσικά στα
συνεδρία µας φροντίζαµε να καλούµε ως οµιλητές και για γνω-
ριµία µεγάλα ονόµατα του θεάµατος πού τώρα πια δεν βρίσκο-
νται εν ζωή όπως την αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, τον φίλο µου
Βασίλη Ραφαηλίδη, τον Θεοδ. Αγγελοπούλο, τον Γ. Φούντα, τον
Κακογιάννη, τον Σταύρο Τορνέ και άλλους πού τα ονόµατα τους
περνάνε από το µυαλό µου σαν όνειρο σαν πραγµατικά ένα
φλάς µπακ στην ταινία µας την φανταστική πού το σενάριο της
είναι γραµµένο σε είκοσι πέντε πόλεις της Ελλάδος από την
Αθηνά έως την Αλεξανδρούπολη και την Κρήτη.

Σε κάθε συνέδριο βάζαµε ένα κεντρικό θέµα. Το φετινό
µας θέµα ήταν για το σενάριο στον κινηµατογράφο. Στην ακριτική
µας πόλη την Αλεξανδρούπολη και πάλι µε ένα ωραίο παρα-
λιακό ξενοδοχείο για την τριήµερη παραµονή των συνέδρων και
καλεσµένων οµιλητών το ALEXANDER όπως έγραφε απέξω µε
µεγάλα γράµµατα και µε µια υπέροχη συνεδριακή αίθουσα όπου
µας υπεδείχθη και µας προσφώνησε η κυρία περιφερειάρχης
Μαυρανεζούδη, ο ∆ήµαρχος της πόλης κύριος Λαµπάκης και ο
Πρόεδρος της κιν. Λέσχης κ. Βαγγέλης Μανωλόπουλος. Θέµα
µας ήταν το «ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ» που ανέ-
πτυξαν ο συγγραφέας Στάθης Βαλούκος πού έφτασε µέχρι τον
Εγγλέζο µαιτρ τον Nτειβιντ Λίντς, ο δε Λάκης Παπαστάθης συ-
νέχισε µε την αφαίρεση και την δοµή στο σενάριο, ο δε Νίκος
Παναγωτοπουλος, σκηνοθέτης και αυτός, µίλησε για το πως γί-
νεται η µεταφορά ενός λογοτεχνικού έργου στον κινηµατογράφο.
Για να ξεκουραστούµε όµως από τις συνεχείς οµιλίες έγινε ή
προβολή της µικρού µήκους ταινίας µε τον Τίτλο «Ο ΤΕΛΕΥ-
ΤΑΙΟΣ ΤΑΜΠΑΚΟΣ» σκηνοθετηµένη από τον Λευτερη ∆ανίκα.

Το Συνέδριο συνεχίστηκε µε τον Λευτερη Χαρωνίτη πού
είχε για θέµα του το «Νίκος Καζαντζάκης ο πρώτος Έλληνας σε-
ναριογράφος”.Η φίλη µου Χρυσανθη Σωτηροπουλου πού είναι
έπικ. καθηγήτρια στο τµήµα θεατρικών σπουδών του Πανεπι-
στηµίου της Πάτρας, µίλησε για τις σεναριακές προσεγγίσεις
µέσα από τα σύγχρονα κινούµενα σχεδία και ο Θανάσης Ρετζης
ανέπτυξε το θέµα “το σενάριο ως υπόθεση πειραµατικής ανα-
ζήτησης”.

Ο σεναριογράφος είναι ο συνδηµιουργός του κινηµα-
τογραφικού έργου και το απέδειξε µε την οµιλία του ο Nίκoς Γιώ-
της πού είναι και ο ίδιος πεπειραµένος σεναριογράφος και
πρόεδρος της Ένωσης σεναριογράφων πάσης 'Ελλάδος. Οµι-
λήτρια ήταν ακόµη και η σκηνοθέτρια και καθηγήτρια στο τµήµα
θεατρικών σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών που µίλησε για
το σενάριο στο ντοκιµαντέρ και που βρήκα την ευκαιρία να κάνω

και εγώ της ΕΥΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗ κόρης του συµµαθητή µου στο Β.
Γυµνάσιο τότε Λάρισας κ. ΚΩΣΤΑ Σ'ΓΕΦANH πού δίδαξε αρκετά
χρόνια Νευρολογία ως καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Η κόρη του όµως προτίµησε από την ιατρική του πατρός να
έρθει στον τοµέα του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και να ξεχωρίσει στον τοµέα
του κινηµατογράφου. Λεπτοκαµωµένη µε ένα µόνιµο χαµόγελο
στα χείλη µιλήσαµε για τον συνταξιούχο πια πατερά της και την
αγάπη που κόλλησε κι αυτός από την κόρη για τον κινηµατο-
γράφο. Ας µην ξεχνάµε πως οι µεγάλοι γιατροί όπως ο. Άντον
Τσεχωφ έγιναν και µεγάλοι θεατρικοί συγγραφείς. Η Eυα Στε-
φανή ζήτησε να µαθει για την πόλη µας την Λάρισα και για τα
παιδικά χρόνια του πατρός της και µάλιστα υποσχέθηκε ότι σύ-
ντοµα θα επισκεφτεί την πόλη µας για περισσότερες πληροφο-
ρίες και όπως µου εκµυστηρεύτικε από αυτήν την εµπειρία ίσως
έχουµε και µια ταινία.

Μετά το συνεδριακό κέντρο κάναµε και την γνωριµία
του θερινού κινηµατογράφου ΦΛΟΙΣΒΟΣ πού έκανε ο ∆ήµος
Αλεξανδρούπολης κοντά στην θάλασσα και που είναι περιτρι-
γυρισµένος µε δέντρα πού το φυλωµµά τους είναι κάτι σαν µια
φυσική περίφραξη. Εκεί είχαµε την εκδήλωση προς τιµή του σκη-
νοθέτη ∆ήµου Αβδελιώδη µε κανονική παρουσίαση από τον ∆ή-
µαρχο της πόλης, δύο λόγια ευχαριστήρια από τον ίδιο και
προβολή δυο ταινιών του, την µικρού µήκους «Αθέµιτος συνα-
γωνισµός» και την πρώτη µεγάλου µήκους ταινία το «1986»
γνωστή άπο τις διακρίσεις πού πήρε σε πολλά κινηµατογραφικά
φεστιβάλ µε θέµα το ∆ΕΝΤΡΟ ΠΟΎ ΠΛΗΓΩΝΑΜΕ και πού πρό-
κειται για τα µαστιχοδετρα της πατρίδας του της Χίου πού τα χα-
ράζουν µε το µαχαίρι για να στάξουν την µαστίχα πού µασάµε ...
Ακόµα ήταν µαζί µας όπως κάνει χρόνια τώρα ο σκηνοθέτης και
εκδότης βιβλίων για τον κινηµατογράφο γνωστός ως «ΑΙΓΟΚΑΙ-
ΡΟΣ» που πάντοτε είναι οµιλητής και φροντίζει να πλουτίζει τις
βιβλιοθήκες των κινηµατογραφικών λεσχών χαρίζοντας στην
κάθε λέσχη κάµια δεκαριά τίτλους βιβλίων όπως έκανε και
φέτος. Αλλά για την συγγραφική του προσφορά θα βρούµε την
ευκαιρία να µιλήσουµε άλλη φορά....

Είχαµε ακόµα και θεατρική παράσταση µε έργο πού
σκηνοθέτησε ό ∆ηµος Αβδελιώτης µε τον τίτλο το «ΜΟΝΟ ΤΗΣ
ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ» του Γ. Βιζυηνού µε ερµηνεία της ∆ανάης
Ρουσου και του Γ. Νικόπουλου. Όµως για να µην ξεχνάµε αυ-
τούς πού φεύγουν είχαµε και αφιέρωµα στο Θόδωρο Αγγελο-
πούλου µε την ταινία του «ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ» µε την
διάφορα ότι τώρα οι πραγµατικές κόπιες των ταινιων δεν ύπάρ-
χουν και οι προβολές γίνονται µε προτζεκτορα. Το συνέδριο λά-
µπριναν µε την παρουσία του ο Νότης Φόρσος του
κινηµατογραφικού φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ο Ανδρέας Τύρος
που είναι πρόεδρος της Πανελληνίας ένωσης κριτικών κινηµα-
τογράφου. Το γενικό πρόσταγµα το είχε ο ∆. Kαλαντίδης πρόε-
δρος της ΟΚΛΕ.

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ

Με Την Οµοσπονδία Κιν. Λεσχών Ελλάδος
Στην Αλεξανδρούπολη
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Η κινηµατογραφική οµάδα dpsd απαρτίζεται από
φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε έδρα τη Σύρο. Οι
προβολές των ταινιών πραγµατοποιούνται στο αµφιθέα-
τρο του Πανεπιστηµίου. Η κινηµατογραφική χρονιά έληξε
µε έναν κύκλο προβολών µε θέµα τη σύγχρονη Αµερική.
Προβλήθηκαν οι ταινίες: «lnto the Wild» (1-5-2012),
«Woodsman» (15-5-2012), «Wendy and Lucy» (29¬5-
2012).

Σκοπός του αφιερώµατος ήταν να παρουσια-
στούν οι όψεις µιας άλλης, κρυφής Αµερικής µε απλές
ιστορίες, τοποθετηµένες µακριά από τα µεγάλα αστικά κέ-
ντρα και από το Χολιγουντιανό υπερθέαµα. ∆ιαφορετική
πλευρά παρουσιάζουν και οι άνθρωποι. Το µακιγιάζ δεν
καλύπτει τις ρυτίδες, τα σηµάδια της ζωής αποτυπώνο-
νται στα πρόσωπα των πρωταγωνιστών και τίποτε δε πα-
ρουσιάζεται ωραιοποιηµένο.

Και οι τρεις ταινίες αποδεικνύουν ότι η κοινωνία
νοσεί. Είτε γιατί καταναλώνει ακατάσχετα, είτε γιατί κρύβει
τα αµαρτήµατα της µε εγκληµατική υποκρισία, είτε γιατί
έχει χαθεί κάθε ελπίδα αλληλεγγύης. Η οικογένεια ακο-
λουθεί. Η οικονοµική επάρκεια δεν αρκεί για την ευτυχία
των µελών της. Επιπλέον παρατηρείται κάθε είδους εν-
δοοικογενειακής βίας και ψυχολογικής πίεσης ιδιαίτερα
προς τα νεότερα µέλη της.

«lnto the Wild» (2007), η τέταρτη ταινία του σκη-
νοθέτη Σον Πεν, παρουσιάζει την ιστορία του Κρίστοφερ
Μακκάντλες που διέσχισε τις δυτικές Η.Π.Α. στις αρχές
του 1990. Ο Κρίστοφερ απορρίπτει τον κυρίαρχο τρόπο
ζωής και κυρίως τις καταναλωτικές αξίες της οικογένειας
του και αρχίζει το µακρινό του ταξίδι, ένα ταξίδι που δεν
είναι µόνο εξωτερικό, αλλά και εσωτερικό. Νιώθοντας ότι
έζησε σε ένα ψεύτικο κόσµο διψά να συναντήσει αγνούς
ανθρώπους. Και πραγµατικά θα συναντήσει πολλούς αν-
θρώπους που θα τον αγαπήσουν και θα τον αποδεχτούν,
συνειδητά όµως αποφεύγει κάθε περαιτέρω δέσµευση.
Στην Αλάσκα θα αρχίσει να ωριµάζει νιώθοντας ότι έχει
εκπληρώσει το σκοπό του, αλλά τα πράγµατα δεν θα εξε-
λιχθούν όπως τα υπολογίζει και τελικά πεθαίνει εξαιτίας
των υποτυπωδών συνθηκών διαβίωσης του. ∆υστυχώς η
ταινία καταλήγει κάπως µονοδιάστατη, σε ένα «κατη-
γορώ» του σύγχρονου δυτικού τρόπου ζωής και της τε-
χνολογίας, αγνοώντας κάθε θετικό της σηµείο.

Η ταινία «Woodsmαn» (2004), σε σκηνοθεσία
της Nicole Kassell, µε πρωταγωνιστή τον Kevin Bacon σε
µια εξαιρετική ερµηνεία, παρουσιάζει την ιστορία ενός παι-

δεραστή που µόλις αποφυλακίστηκε και προσπαθεί να
ξαναφτιάξει τη ζωή του αντιµετωπίζοντας τον κοινωνικό
του περίγυρο και κυρίως τον εαυτό του. Η σκηνοθέτης
προσεγγίζει το θέµα της παιδεραστίας από την πλευρά
του θύτη, παράτολµη προσπάθεια µε δεδοµένη την πολύ
ευαίσθητη αντίληψη όλων µας για το θέµα. ∆εν ενδιαφέ-
ρεται να δικαιολογήσει τις πράξεις του πρωταγωνιστή της,
αλλά εστιάζει κυρίως στην προσπάθεια του να αποβάλλει
πλήρως την παρόρµηση που τον οδήγησε στα εγκλήµατα
του, για τα οποία όµως έχει µετανιώσει. Το κεντρικό θέµα
- ερώτηµα συνοψίζεται στην ατάκα του αστυνοµικού «η
ανθρώπινη φύση δεν αλλάζει». Η σκηνοθέτης, αν και φαί-
νεται να πιστεύει το αντίθετο δεν υποκύπτει σε ευκολίες
και παραθέτει µέσα από τους ήρωες της όλο το φάσµα
των απόψεων σχετικά µε το θέµα. Τελικά η σκηνοθεσία,
λιτή και ευρηµατική, λειτουργεί καταπραϋντικά σε ένα
τόσο προκλητικό θέµα.

Τελευταία ταινία το «Wendy αnd Lucy» (2008),
σε σκηνοθεσία της Kelly Reichardt. Η Γουέντι, χωρίς
καµία οικογενειακή ή φιλική συµπαράσταση και χωρίς κα-
νένα οικονοµικό µέσο, ταξιδεύει µε το αυτοκίνητο της και
την σκυλίτσα της τη Λούσι για την Αλάσκα, τόπος που
συµβολίζει συνήθως την ελευθερία και την αποστασιο-
ποίηση από το αµερικάνικο όνειρο. Στις προσπάθειες της
να βρει λύσεις στις δυσκολίες που αντιµετωπίζει θα έρθει
αντιµέτωπη µε ανθρώπους «καλούς» και «κακούς», που
όλοι όµως περιορίζονται από ένα σκληρό κοινωνικό πλαί-
σιο που δεν αφήνει περιθώριο στην ανθρωπιά και την αλ-
ληλεγγύη. Το µήνυµα είναι ξεκάθαρο - ο καθένας είναι
µόνος του. Σε αυτήν την απλούστατη πλοκή η Kelly Re-
ichardt στήνει µια ταινία - σχόλιο για τις ανθρώπινες σχέ-
σεις στην Αµερική της κρίσης και αναδεικνύει όψεις της
αµερικάνικης κοινωνίας που η «γοητεία» του Χόλυγουντ
αφήνει στο περιθώριο. Η σκηνοθεσία είναι λιτή και πα-
ρουσιάζει µε επίµονο ρεαλισµό τις σύγχρονη πραγµατι-
κότητα. Οι διάλογοι είναι λιγοστοί αφήνοντας στην κάµερα
να περιγράψει την κατάσταση της ηρωίδας.

Και οι τρεις ταινίες θέτουν επιτυχώς πολλά ερω-
τήµατα και προβληµατισµούς στον θεατή. Και σίγουρα
ανέτρεψαν την εικόνα που είχαµε όλοι µας για τη σύγ-
χρονη Αµερική.

Συγχαρητήρια αξίζουν στην κινηµατογραφική
οµάδα dpsd για αυτήν την πολύ αξιόλογη προσπάθεια
της.

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ

Αφιέρωµα
Η Κινηµατογραφική Οµάδα dpsd

Σενάριο … όνειρο ή πραγµατικότητα ;
Ένας νέος συλλαµβάνεται από την αστυνοµία βγαίνοντας από το διαµέρισµα κάποιου πλούσιου που είχε διαρ-

ρήξει. Κρατάει στα χέρια του ένα κόκκινο τριαντάφυλλο που έκοψε από το µπαλκόνι του διαµερίσµατος για να το χα-
ρίσει στην αγαπηµένη του. Αυτός είναι και ο µόνος λόγος της διάρρηξης και της σύλληψής του. Ο δικαστής την επόµενη
µέρα τον καταδικάζει σε ισόβια και διατάζει την καταστροφή όλων των λουλουδιών της βεράντας του πλούσιου ώστε
να µην ωθείται η νεολαία στην παρανοµία.

Σενάριο ταινίας µικρού µήκους από νέους µε συµβολισµούς και ερµηνείες δικές σας. Σε κάθε περίπτωση η λύση
της αδικίας θέλει … « λογισµό και όνειρο»!

Θεόφιλος
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Πινά Μπάους: «Χορέψτε Για Την Αγαπη…»

Μια πολύ αξιόλογη και ωραία ταινία, µια ταινία
που πάλλεται από ρυθµό, κίνηση και µελωδία, είναι το
«Πίνα Μπάους», µε την εξαιρετική σκηνοθεσία του Βιµ Βέ-
ντερς. Μια ταινία αφιερωµένη στη ζωή και το έργο της µε-
γάλης Γερµανίδας χορεύτριας και χορογράφου Πίνα
Μπάους.

Η Πίνα Μπάους γεννήθηκε το 1940 στο Zόλινγκεν
της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας και από 14 χρόνων
άρχισε να σπουδάζει χορό. Μετά από τις σπουδές της στη
Νέα Υόρκη, επέστρεψε στη Γερµανία το 1962 και άρχισε
να χορογραφεί, διχάζοντας στην αρχή το κοινό, το οποίο
όµως αργότερα τη λάτρεψε κυριολεκτικά. Πέθανε το κα-
λοκαίρι του 2009, στερώντας τον χορό από µια παρουσία
µοναδική και ανεπανάληπτη. Στην Πίνα Μπάους, η οποία
απέφευγε τα ΜΜΕ και τις συνεντεύξεις, είχαν απονεµηθεί
δεκάδες διακρίσεις µε σηµαντικότερη το 2007 το βραβείο
Κιότο, το οποίο θεωρείται το Νόµπελ των τεχνών καθώς
και το Χρυσό Λιοντάρι στην Μπιενάλε της Βενετίας.

Η Πίνα Μπάους, µε τις πρωτοποριακές χορογρα-
φίες της, ανέτρεψε σχεδόν τη συµµετρία και την κλασική
οµορφιά των Μπολσόι. Προσγείωσε τη χορευτική έκ-
φραση στο πεζοδρόµιο της καθηµερινότητας και απογεί-
ωσε κάθε ανθρώπινο σωµατότυπο στον ουρανό. Αυτή
είναι και η µέγιστη προσφορά της. Επιπλέον συγκέ-
ντρωσε στο χορευτικό της συγκρότηµα χορευτές από όλα
τα γεωγραφικά σηµεία του γήινου σύµπαντος, από Ελ-

λάδα και Ιαπωνία µέχρι Βραζιλία, Ρωσία και Ιταλία, αυτή
που ήταν Γερµανίδα, υποτίθεται απόγονο ς του υπέρτα-
του ρατσισµού περί ανωτερότητας της λευκής φυλής, Ταυ-
τόχρονα, κωδικοποιεί το µέσα και το έξω των
ανθρώπινων σχέσεων, µετατρέποντας έτσι τη γλώσσα
του σώµατος σε εργαλείο όχι µόνο απόλαυσης, αλλά και
αποκωδικοποιητή κάθε κυττάρου του «είναι» µας.

Στη δεκαετία του '70 οι χορογραφίες της έδιναν
ακόµα πολύ χρόνο στο χορό, στη συνέχεια όµως εµπλού-
τισε τις παραστάσεις της µε λόγο και τραγούδι.

Παραστάσεις, όπως η «Ιεροτελεστία της Άνοιξης»
από την όπερα των Γκλούκ και Στραβίνσκυ, άφησαν
εποχή. Συνήθιζε να κάνει τις-πρεµιέρες της τον Mάιo ή τον
Ιούνιο µε παραστάσεις που δεν είχαν ακόµα τίτλο. Το έργο
ήταν ακόµα υπό διαµόρφωση και µετά από κάποιες πα-
ραστάσεις αποκτούσε τίτλο.

Η ταινία µας µεταφέρει κατευθείαν πάνω στη
σκηνή, αλλά και έξω από το θέατρο, στην πόλη του Βού-
περταλ, στο µέρος που για 35 χρόνια ήταν το κέντρο δη-
µιουργικότητας της Πίνα Μπάους.

Μια ταινία που σίγουρα όταν τη δούµε θα τη λα-
τρέψουµε. Και ας µην ξεχνάµε αυτό που έλεγε η Πίνα
Μπάους χαρακτηριστικά: «χορέψτε για την αγάπη ...».

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ . ΧΑΡΑ

Ταινίε
ς

Αnimasyros 5.0
Αnimasyros σηµαίνει ταινίες animation! ∆ηλώστε συµµετοχή µε

τα ταινιάκια σας µέχρι τα τέλη Ιουνίου για το animasyros 5.0!
Το αniµasyroς 5.0 επιστρέφει στην Ερµούπολη της Σύρου στις

20-23 Σεπτεµβρίου 2012, φιλοξενώντας όπως κάθε χρόνο προβολές ται-
νιών από όλο τον κόσµο σε 2 διαγωνιστικά τµήµατα, αφιερώµατα σε διε-
θνή φεστιβάλ, διεθνείς καλλιτέχνες και σχολές animation, ειδικές
προβολές, εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά και νέους και το επαγ-
γελµατικό φόρουµ.

Εάν θέλετε κι εσείς να συµµετάσχετε στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ + Φόρουµ Κινουµένων Σχεδίων αniµasyroς 5.0,
στείλτε την ταινία σας. Mικρού ή µεγάλου µήκους (άνω των 45 λεπτών), βραβευµένες ή ολόφρεσκιες, φοιτητικές ή από
«βετεράνους» όλες οι ταινίες «χωράνε» στο animasyros 5.0, αρκεί να είναι παραγωγής 2009 έως 2012.

Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 30 Ιουνίου 2012 και γίνεται ηλεκτρονικά µέσω της ιστοσελίδας an-
imasyros.gr. cineparmenos

Βραβεία Φεστιβάλ Καννών 2012
□ Χρυσός Φοίνικας: «Amour» του Μίκαελ Χάνεκε
□ Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής: «Reality» του Ματέο Γκαρόνε
□ Βραβείο Γυναικείου Ρόλου: Κοσµίνα Στράταν και Κριστίνα Φλούτουρ
για το «Βeyond the Hills» του Κριστιάν Μουντζίου
□ Βραβείου Ανδρικού Ρόλου: Μαντς Μίκελσεν στο «The Hunt» του Τόµας
Βίντερµπεργκ
□ Βραβείο Σκηνοθεσίας: Κάρλος Ρεϊγάδας για το «Post Tenebras Lux»
□ Βραβείο Σεναρίου: Κριστιάν Μουντζίου για το «Βeyond the Hills»
□ Βραβείο της Επιτροπής: «Angel’s Share» του Κεν Λόουτς
□ Camera D’ Or (Βραβείο Πρωτοεµφανιζόµενου Σκηνοθέτη από όλα τα προγράµµατα του Φεστιβάλ): Μπεν
Ζάιτλιν για το «Βeasts of the Southern Wild»
□ Χρυσός Φοίνικας για Μικρού Μήκους Ταινία: «Silent» του Τούρκου Ρεζάν Γεσιλµπάς

Cineπαρµένος
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Αγαπητό µου ηµερολόγιο, αν και η περίοδος εν-
δείκνυται για πολιτικό σχολια-
σµό, θα αντισταθώ στον
πειρασµό και θα σου µιλήσω
για την κατάρρευση.

Ξέροντας πως το µυστικό
µου είναι ασφαλές µαζί
σου(αφού µόνο εσύ µε
ακούς…), θα σου πω για την
κατάρρευση ενός κοµµατιού
του κόσµου σου. Μια ωραία

πρωία λοιπόν, η οποία διαδέχεται µια εξίσου ωραία
εσπέρα, συνειδητοποιείς ότι ένα µέρος του αξιακού σου
συστήµατος και των συναισθηµάτων σου, έχει αποδοµηθεί
εκ βάθρων. Φτάνεις στο σηµείο όπου µόνη λύση φαντάζει
η φυγή σε ένα χρόνο άχρονο, απροσδιόριστο, δίχως συ-
ντεταγµένες.

Αναγκάζεσαι να παραδεχτείς πως για τη δεδοµένη
και ίσως µη αναστρέψιµη κατάσταση ευθύνονται όλοι οι µε-
τέχοντες σε αυτό που επί πολλά έτη υπήρξε ο κόσµος σου,
το σηµείο αναφοράς και η απαρχή κάθε σου προσπάθειας.
Ανακαλύπτεις (µάλλον όψιµα) πως το βλέµµα που ανά-
βλυζε ζωή, που ήτανε χείµαρρος αισιοδοξίας, ειλικρίνειας
και τόλµης, τώρα µοιάζει µε πηγάδι ξερό, σκοτεινό και
βουβό. Η χηµεία χάνεται σε δαιδαλώδεις διαδροµές, η
πυρκαγιά σβήνει σάµπως να τα χει κάψει όλα και στα απο-
καίδια το alter ego µοιάζει ένας ξένος που δυσκολεύεσαι
να θυµηθείς πότε και γιατί συµπορευτήκατε…

Η αλλοτρίωση έχει ξεφτίσει τα χρώµατα, έχει ξε-
θωριάσει τα όνειρα, έχει µικρύνει τις µορφές. Αναγκάζεσαι
να επαναπροσδιορίσεις την πραγµατικότητα, υποχρεώνε-
σαι να κοιτάξεις εµπρός. ∆ιαφορετικά, αν επιµείνεις να κοι-
τάζεις πίσω, κινδυνεύεις να σκοντάψεις στη πρώτη πέτρα
που θα βρεις ή να µετατραπείς σαν τη γυναίκα του Λωτ, σε
στήλη άλατος.

Όλα αυτά, εφόσον τα δεχθείς, έχουν υπό προϋ-
ποθέσεις, την αισιόδοξη πλευρά τους. Εάν είσαι πρόθυ-
µος να παλέψεις και εάν πράγµατι για τους ανθρώπους
αυτούς επέλεξες το ρόλο του σηµείου αναφοράς για σένα,
οφείλεις µια προσπάθεια «επαναφοράς των πραγµάτων
στην πρότερη κατάσταση». Ξεκινώντας µια επώδυνη δια-
δικασία όπου θα αναγνωρίσεις τα δικά σου λάθη και πα-
ραλείψεις, µπορείς να ζητήσεις µια έµπρακτη συγγνώµη
και να ελπίζεις για το αισιόδοξο σενάριο, δηλαδή την ανα-
δόµηση, ανακατασκευή του καταρρεύσαντος κοµµατιού
σου, την αναγέννηση και την εκ νέου θεµελίωση µιας σχέ-
σης ζωτικής σηµασίας, που θα αποτελεί για σένα σηµείο
αναφοράς και προσδιορισµού του εαυτού σου για πολλά
ακόµη χρόνια(ζωή να ‘χουµε…).

Στο κάτω-κάτω, η «επαναδιαπραγµάτευση» είναι
της µόδας. Κι αν για αυτή του µνηµονίου δεν σου αφήνουν
περιθώρια αισιοδοξίας µεγάλα, για τις σχέσεις σου δικαι-
ούσαι να ελπίζεις βάσιµα.
Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά.

Μ. Σίµος

« Τ Ο Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Ε Ν Ο Σ Τ Ρ Ε Λ Ο Υ »

Στήλες

RockWave Festival 2012
Το µεγαλύτερο Rock φεστιβάλ ξεκινά και φέτος στα τέλη του

Ιουνίου και η µεγαλύτερη έκπληξή είναι χωρίς καµιά αµφιβολία η
εµφάνισή του (madman) ozzy και του κιθαρίστα Geezer Butler που
µαζί αποτελούν το 50% των Black Sabbath.

∆ύστυχος ο εµπνευστή της µουσικής των Black Sabbath
ίσως αυτός που ευθύνεται για την εξέλιξη και την δηµιουργία του
Heavy Metal αυτής της «δαιµονικής µουσικής», Tony Iommi, δεν θα
παραβρίσκεται εξαιτίας σοβαρού προβλήµατος υγείας. Έτσι µέχρι
την µεγάλη συναυλία στην 10 Ιουνίου στην Αγγλία που σηµατοδοτεί
την επανένωση των Black Sabbath ο Ozzy αποφάσισε να
συµπεριλάβει στις συναυλίες του µερικά από τα µεγαλύτερα ονόµατα του Heavy Metal.

Μαζί του θα είναι ο γνωστός σε όλους Slash, ο δικός µας Gus G (Κώστας Καραµητρούδης), ο µπασίστας
Blasko, ο ντράµερ Τommy Clufetos και στα πλήκτρα ο γιος του Rick Wakeman των “Yes” Αdam Wakeman.

Το RockWave γίνεται στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα, στο 37ο km Αθηνών-Λαµίας, µε κεντρική είσοδο
στον παράδροµο της Εθνικής Οδού στο ρεύµα προς Λαµία.
Σαββατο 30 ιουνιου 2012 ∆ευτερα 2 ιουλιου 2012
• The locos ( with pipi of ska-p) • The prodigy
• The last drive • Iggy and the stooges
• Nashville pussy • Everlast
• Nightstalker • Gad.
Κυριακη 1 ιουλιου 2012 • Monovine
• Ozzy osbourne & friends
• Machine head
• Paradise lost
• Unisonic
• Planet of zeus
• Lucky funeral cineparmenos
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Βιβλίο

Συλλογικό, εκδόσεις Αιγόκερως, σελ. 107 Αθήνα 2006.
Ένα µικρό, σε σχήµα, βιβλίο που

συνόδευε το αφιέρωµα του Φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης το 2006, µε θέµα τη
µετανάστευση στον ελληνικό κινηµα-
τογράφο, είναι ο καρπός µιας συλλο-
γικής εργασίας….

Προσεγµένη έκδοση που πιάνει
ένα τεράστιο θέµα της ελληνικής κι-
νηµατογραφίας. Τα κείµενα µπαίνουν
βαθιά µέσα στην ουσία του θέµατος,
αναλύουν τις ταινίες και µας οδηγούν
σε άλλα κινηµατογραφικά τοπία, σε

άλλες ταινίες που, ενδεχοµένως ο αναγνώστης έχει δει ή
µπορεί να δει αν τις βρει σε κάποια βιντεοκλάµπ. Έτσι
µπορούµε να έχουµε µια συνολική εικόνα αυτού του θέ-
µατος, να σχηµατίσουµε µια εικόνα πως ο ελληνικός κινη-
µατογράφος βλέπει το µετανάστη, µέσα από µια
διαχρονικότητα, δηλαδή πως σε διαφορετικές εποχές πως
ο µετανάστης απεικονίζεται στις ελληνικές ταινίες, κατά
πόσο έχει αλλάξει η στάση τόσο των κινηµατογραφιστών
όσο και της κοινωνίας απέναντι στους µετανάστες.

Φυσικά, όταν λέµε «µετανάστης» δεν εννοούµε
µόνο τους Έλληνες που ταξιδεύουν σε ξένα µέρη για να
βρουν µια καλύτερη τύχη, αλλά και τους ξένους που έρ-
χονται στη χώρα µας είτε για οικονοµικούς λόγους είτε για
προστασία, οι πολιτικοί µετανάστες. Θα αναφέρουµε, εν-

δεικτικά, κάποιες ταινίες για τις οποίες τα κείµενα µιλούν
ή/και αναλύουν :

Το «Ένα βότσαλο στη λίµνη» έπεται του «Ο Φα-
νούρης και το σόι του», για να φτάσουµε στο «Μετανά-
στη». Να συνεχίσουµε µε τη «Θεία από το Σικάγο», τα
«Γράµµατα από την Αµερική» (το πολύ σηµαντικό ντοκι-
µαντέρ µικρού µήκους του Λάκη Παπαστάθη), για να κα-
ταλήξουµε στην «Πολιτική κουζίνα» και τις «Νύφες».
Κάνουµε µια στάση για να διαβάσουµε το «Γράµµα από το
Σαρλερουά», να δούµε τον «Αχιλλέα», τις «750.000» (εδώ
ο τίτλος είναι το ποσό της παραγωγής, φυσικά σε δραχ-
µές), για να προσέξουµε «Αναπαράσταση» και το «Ταξίδι
στα Κύθηρα», µε ένα υπέροχο Μάνο Κατράκη. Και να πε-
ράσουν κάποιοι τίτλοι, σα ζενερίκ µπροστά από τα µάτια
µας, «Ο Γιώργος από τη Χαϊδελβέργη», «Το βαρύ πε-
πόνι», «Το προξενιό της Άννας», «Η φωτογραφία», «Καλή
πατρίδα σύντροφε», «Μιρουπάφσιµ», «Κλειστοί δρόµοι»,
«Ισµαήλ», «Το κατώι», «Όµηρος», «Από την άκρη της
πόλης», «Ο δρόµος προς τη ∆ύση», «Αµερικάνος»,
«Ένας λαµπερός ήλιος», «Υπάρχουν λιοντάρια στην Ελ-
λάδα;», «Απ’το χιόνι», «My sweet home», «Delivery», για
να φτάσουµε στο λιµάνι, στο «Μέχρι το πλοίο», όπου µας
περιµένει το καράβι, µε το όνοµα «Πατρίδα», να µας πάει
µακριά από αυτή.
περισσότερα

www.cinemainfo.gr/cinemabooks

“Σε ξένο τόπο”
H µετανάστευση στον ελληνικό κινηµατογράφο

1956-2006

Όσκαρ 2012 – Γιατί το «The Artist»;
Το Hollywood και η βιοµηχανία του κινηµατογράφου µας εξέπληξε για µια ακόµη

φορά. Νικητής στον φετινό διαγωνισµό το «The Artist». Μια ασπρόµαυρη και βουβή ταινία
εκτόπισε την τεχνικά άρτια και φαντασµαγορική δηµιουργία του Martin «Hugo».

Κάνεις δεν µπορεί να αρνηθεί πως όταν ο ήχος και τα εκπληκτικά εφε απουσιάζουν,
τότε το µόνο που µένει να θαυµάσεις είναι η υποκριτική των ηθοποιών, το σενάριο, η πλοκή
αλλά και όλα εκείνα που οι χαµηλού κόστους παραγωγές προσπαθούν να αποτυπώσουν
στις ταινίες τους αδυνατώντας να ανταπεξέρθουν οικονοµικά στις απαιτήσεις µια υπερπαρα-
γωγής.

Η απονοµή του φετινού Όσκαρ µου θύµισε πολύ έντονα την πρώτη φορά που στην «αγαπητή» Eurovision
συµµετείχαν και κέρδισαν την πρωτιά, τραγούδια µε αγγλικό στίχο από χώρες που η γλώσσας τους δεν ήταν η Αγγλική.
∆εν λέω πως κάτι αντίστοιχο θα συµβεί και στον κινηµατογράφο. Η πρωτιά άλλωστε της ασπρόµαυρης ταινίας ανή-
κει στο «Schindler's List» το 1993. Ίσως η φετινή βραδιά των Όσκαρ απέδειξε πως η Αµερικάνικη βιοµηχανία κινη-
µατογράφου αναζητά την έµπνευση και την πρωτοτυπία. Έχοντας αναλωθεί τα τελευταία χρόνια σε υπερπαραγωγές
πλούσιες σε ειδικά εφέ µε µέτρια ως άθλια σενάρια εντυπωσιάστηκε από το «The Artist», που µε την απλότητα ανά-
πλασε την χαµένη γοητεία µιας εποχής που οι «γέροντες» του Hollywood νοσταλγούν.

Ας µην γελιόµαστε, αν το «The Artist» δεν ήταν βουβή και οι χαρακτήρες µιλούσαν Γαλλικά τότε είναι πολύ
πιθανό πως θα αποσπούσε το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας.

Για όλους εµάς τους σινεφίλ τα βραβεία δεν έχουν και τόση σηµασία. Πρόκειται για µια πολύ καλή ταινία που
θα την απολαύσουµε αναπολώντας, εµείς οι κάπως µεγαλύτεροι, τις βουβές ταινίες του Σαρλό και του Χοντρού – Λι-
γνού.

elessar
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Σκέψεις

«ΙΜΑΚΟ», η µικρή «αυτοκρατορία» του κ. Κω-
στόπουλου και των πολλών «καταξιωµένων celebrities»
που τον πλαισίωναν, κατέρρευσε κάτω από το βάρος της
οικονοµικής κρίσης. Μεγαλόπνοες «φανφάρες» και κολα-
κευτικά λόγια για το κύρος και τις υπεράνθρωπες προ-
σπάθειες του κ. Κωστόπουλου να σώσει την εταιρία του
και µαζί του να σωθεί το lifestyle των κυριών που το αντι-
προσωπεύουν, έκαναν το γύρο τον κοινωνικών Media.
Μέρα µε την µέρα και αφού οι στρόφιγγες των τραπεζών
έπαψαν πλέον να τροφοδοτούν, αυτοί οι καθώς πρέπει
κύριοι άρχισαν να καταρρέουν. Πρώτος έσυρε το χώρο ο
«αγαπητός» κ. Γαβαλάς και τώρα ο κ. Κωστόπολος. Οι
«διαφηµιστές» της Ελλάδας στο εξωτερικό, «όπως του-
λάχιστον προπαγανδίζει ο κ. Γαβαλάς» δεν µπορούν
πλέον να συντηρήσουν τους εαυτούς τους και πόσο µάλ-
λον τις επιχειρήσεις του. Λανσάρονται ως νεόπτωχοι που
έπεσαν θύµατα της οικονοµικής κρίσης που µας πλήττει
όλους.

Κάτι όµως δεν κολλά. Κάτι φαίνεται ψεύτικο και
παράξενο. Θα έλεγε κανείς πως όπως φούσκα ήταν το
lifestyle που αυτοί η «εκλεκτή» κάστα των parties και των
κοσµικών Gala εκπροσωπούσε, έτσι φούσκα ήταν και οι
ζωές τους. Τροφοδοτούµενοι από δάνεια και πιστωτικές
που απλόχερα οι τράπεζες χάριζαν, ζούσαν πλούσια ζωή
σίγουροι για το µέλλον και την ευηµερία αυτού του τόπου.
Μου είναι δύσκολό να πιστέψω πως η γενιά αυτών των
κυριών, προερχόµενοι από µια εποχή που η χώρα προ-
σπαθούσε να ξεπεράσει την φτώχια και την ανεργία, που
έχοντας δουλέψει, όπως και οι ίδιοι έχουν πολλές φόρες
υποστηρίξει, από πολλή νεαρή ηλικία, ξέχασαν τις δυ-
σκολίες και παρασύρθηκαν από τον νεοπλουτισµό και τις
κραιπάλες, Μου είναι δύσκολο να πιστέψω πως στα τόσα

εκατοµµύρια που ξοδεύτηκαν δεν υπάρχουν και µερικά
στην «άκρη» για µια δύσκολη στιγµή.

Ο κ. Κωστόπουλος και η παρέα του υποστήριξαν
και συντήρησαν ένα παραµύθι που αρκετοί από εµάς
ποτέ δεν κατανόησαν και που τις περισσότερες φόρες φά-
νταζε παράλογο και έκτος πραγµατικότητας. Προερχόµε-
νοι από φτωχές – µικροµεσαίες οικογένειες µάθαµε σε µια
ζωή λιτότητας και διαρκούς προσπάθειας για αυτό το κάτι
καλύτερο που επιµελώς τα Media περιτύλιγαν µε φαντα-
χτερά υφάσµατα και που «έπρεπε» µε κάποιο τρόπο να
αποκτήσουµε. Πολλοί παρασύρθηκαν, πολλοί έµειναν
στην προσπάθεια και αρκετοί απλά δεν ασχολήθηκαν.
Φαίνεται στις µέρες µας πως το σαθρό οικοδόµηµα αρχί-
ζει να καταρρέει. Παρασύρει όµως µαζί του και ένα σύ-
νολο ανθρώπων που το υπηρέτησαν για βιοποριστικούς
λόγους και χωρίς καµία συµµετοχή στα έσοδα και την
πλούσια ζωή των ιδιοκτητών τους. Ελληνικό φαινόµενο;
Όχι δυστυχώς.

Αποτελεί µέρος µιας κοινωνίας που υποστηρίζει
µια ζωή βασιζόµενη στον γρήγορό πλουτισµό, την υπερ-
βολική κατανάλωση και την ξέφρενη διασκέδαση κυνη-
γώντας σειρήνες χωρίς πολλούς ηθικούς και κοινωνικούς
φραγµούς. Έπρεπε να προκύψει η οικονοµική κρίση για
να φανεί η σαπίλα και η δυσωδία του συστήµατος κοινω-
νικού και πολιτικού, που µας γαλούχησε όλα αυτά τα χρό-
νια.
Ας ελπίσουµε πως θα είναι αρκετό για να δώσει την σπίθα
για κάτι καλύτερο.

elessar

ΙΜΑΚΟ

Κινηµατογραφικές παραγωγές από τη νεολαία
Οι κινηµατογραφικές παραγωγές ερασιτεχνικού επιπέδου από νέους και όχι µόνο είναι ένα είδος που ανα-

πτύσσεται ραγδαία. Οµάδες και παρέες νέων κάνουν ιστορίες και σενάρια ώστε να τα προβάλουν σε µικρά φεστιβάλ.
Ιδέες και απόψεις καταγράφονται µέσα από ερασιτεχνικές παραγωγές και τις βλέπουµε από το youtube µέχρι τη µε-
γάλη οθόνη.

Βοηθάει η τεχνολογία, η εξοικείωση των νέων µε τις τεχνολογικές εφαρµογές, ο νέος τρόπος ζωής και συνή-
θειες της νεολαίας. Επιπλέον, παρατηρείται στροφή της νεολαίας ώστε από τα γενικά και τυχαία µηνύµατα που κατα-
γράφονταν σε ερασιτεχνικά video, να υπάρχει στόχευση σε ιδέες αλλά και προσπάθειες να παρουσιάζονται µε
καλλιτεχνικό και πιο προσιτό για το κοινό τρόπο. Οι κριτικές που δέχονται παρέες νέων για το αποτέλεσµα των προ-
σπαθειών τους στο επίπεδο των ερασιτεχνικών video από άλλους νέους ή απλά συµµαθητές τους, έχει οδηγήσει στο
να βλέπουµε µικρά ερασιτεχνικά video επιπέδου και προσεγµένα.

Φεστιβάλ ερασιτεχνικών video υπάρχουν πλέον σε όλη τη χώρα (και στην πόλη µας… να είναι καλά οι άν-
θρωποι που ασχολούνται) και οι έφηβοι µπαίνουν πλέον δυνατά στην καταγραφή, έκφραση και προώθηση ιδεών και
συναισθηµάτων µέσα από τα multimedia. Τηλεόραση, µαζική κουλτούρα και χειραγώγηση είναι πλέον σε δεύτερη µοίρα
για τη νέα γενιά.

Κι όλα αυτά έχουν εξελιχθεί σε όλη την επικράτεια τα τελευταία 5 χρόνια. Το ποτάµι δεν γυρίζει πίσω πια
Θεόφιλος



Από πότε οι εκπρόσωποι
του καπιταλισµού ενδιαφέρονται
για τα παιδιά του κάθε Νίγηρα και
µε ποιο τρόπο δείχνουν το ενδιαφέ-
ρον τους;;

Μ. Σίµος

Θερινό θέατρο στη πόλη µας.
Μπράβο και πάλι µπράβο!!! (νοµίζω). Μένει
να ικανοποιηθεί το πάγιο αίτηµα του
cineparmenou για προβολές στο ποτάµι
ώστε να το εντάξουµε στη καθηµερινότητα
µας.

Μ. Σίµος

Ο θερινός ξεκίνησε µε ταινίες αξιόλογες
και τον Βοζαλή για νιοστή χρονιά να καλωσορίζει τον

κόσµο µε εγκαρδιότητα και να προλογίζει µε το δικό
του µοναδικό και διαφορετικό τρόπο µε χιούµορ και
θετική διάθεση.

∆ιάτοRος

Στη
τηλεόραση βρέχει ξύλο, τα κόµ-

µατα τρώνε τις σάρκες τους για να επι-
βιώσουν και η Ελλάδα στο Euro παλεύει για

την πρόκριση. Όλα θυµίζουν επιθεώρηση µε
τον Στάθη Ψάλτη. Είναι όµως η σκληρή

πραγµατικότητα.
elessar

50 χρόνια
Rolling Stones;; Το «πέτρα που κυλάει δεν χορταριάζει»

στην απόλυτη επιβεβαίωσή του. Keep on!!!
Μ. Σίµος

Αν νοµίζουν κάποιοι ότι τα εκατοµµύρια ευρώ τους είναι για να
κάθονται στην τράπεζα και να τους δίνουν το επιτόκιο, τότε να ξέ-

ρουν ότι θα πρέπει να τα δώσουν στο κράτος για να τα αξιο-
ποιήσει για την κοινωνική πρόοδο.

Θεόφιλος

Θ α
βουλιάξει και φέτος ο θερινός κι-

νηµατογράφος του Μύλου … Ακούστε τον
Μπαρµπή και χαµογελάστε στην κάµερα του

cineπαρµένου !
Θεόφιλος

Ο Ολι Ρεν σε άρθρο του
στις 10-06-2012 είπε «∆εν είµαστε
ούτε κουφοί, ούτε τυφλοί», µήπως
όµως είστε πολλά κιλά µα…κες;

elessar

Μια
µόνο ατάκα χρειάστηκε και

οι µάσκες έπεσαν και ήταν η καλύ-
τερη ατάκα που υπόθηκε στον προεκλο-
γικό αγώνα : "Αναβολή πήρες ; " Ρένα

∆ούρου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.)
Θεόφιλος

∆εν
ξέρω πως, δεν ξέρω που,

δεν ξέρω πότε, όµως τα βράδια κά-
ποιος κλαίει πίσω απ’ τη πόρτα…(Τ.

Λειβαδίτης)
Μ. Σίµος

Καυτό καλοκαίρι και
καυτές πολιτικές και κοινωνικές
εξελίξεις ! Την κοινωνική αλλη-
λεγγύη να έχουµε σαν πρώτη
σκέψη στο µυαλό µας ότι κι αν
γίνει!

Θεόφιλος

Τ ο
σλόγκαν «Στέλλα, φύγε,

κρατώ µαχαίρι» µπορεί να γίνει:
«Κανέλλη ,φύγε, ρίχνω σφαλιάρες»

∆ιάτοRος


