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Σημεία διανομής του "Cineπαρμένος"

HOBO, Παλαιστίνης & Λέσβου                                           Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
ΑΖΥΜΟ, Φρίξου 3                                                               Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΛΟΜΠΑΡ, Δευκαλίωνος 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 :
The Hobbit: An Unexpected Journey

Σκηνοθεσία: Peter Jackson 
Πρωταγωνιστές: Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Andy Serkis 

Ο Peter Jackson επιστρέφει στον κόσμο του J. R. R Tolkien για να μας διηγηθεί την ιστορία του Bilbo Baggins πριν
από τα γεγονότα της τριλογίας του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Αν και η ανακοίνωση πως η ιστορία του Hobbit θα αποτελείται
από τρεις ταινίες, δυσαρέστησε τους φανατικούς οπαδούς της Μέσης Γης, πώς μπορεί κάνεις να πει όχι σε μια ακόμη

ευκαιρία να επισκεφτούμε τον κόσμο των ξωτικών.  
Django Unchained

Σκηνοθεσία: Quentin Tarantino 
Πρωταγωνιστές: Jamie Foxx, Don Johnson, Leonardo DiCaprio, Kerry Washington 

Ο Quentin Tarantino υπογράφει την ιστορία ενός σκλάβου στην άγρια δύση της Αμερικής που προσπαθεί να
ελευθερώσει την γυναίκα του από τα χέρια ενός αδίστακτου ιδιοκτήτη φυτείας σκλάβων. Η παρουσία του DiCaprio και η
σκηνοθετική ιδιομορφία του  Tarantino  φαίνεται πως  εγγυάται μία σίγουρη  επιτυχία.

Οι άθλιοι
Σκηνοθεσία: Tom Hooper 
Πρωταγωνιστές: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter 

Η γνωστή ιστορία του Γιάννη Αγιάννη μέσα από τα μάτια του Tom Hooper, σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Λόγος το
Βασιλιά». Η ταινία αναμένεται να είναι καλύτερη από την ταινία του Raymond Bernard το 1934, με ένα καταπληκτικό καστ
ηθοποιών και με πολλές υποψηφιότητες για επόμενα Όσκαρ.

A Good Day to Die Hard
Σκηνοθεσία: John Moore 
Πρωταγωνιστές: Bruce Willis, Jai Courtney, Mary Elizabeth Winstead, Patrick Stewart 

Για τους μεγαλύτερους ,σε ηλικία, σινεφίλ ο χαρακτήρας του John McClane, όσο cult και αν είναι, παραμείνει ακόμη
μία γοητευτική φιγούρα. Αν και αυτή η εμμονή με τους υπερήλικες ήρωες δράσης πρέπει κάποτε να σταματήσει, ο John
McClane ταξιδεύει στη Ρωσία για να βοηθήσει τον γιο του να αποτρέψει την κλοπή ενός πυρηνικού όπλου.     

Heleno
Σκηνοθεσία: José Henrique Fonseca 
Πρωταγωνιστές: Rodrigo Santoro, Angie Cepeda, Aline Moraes, Priscila Assum 

Η ταινία διηγείται, σε ασπρόμαυρο πλάνο, την άστατη ζωή ενός από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της
Βραζιλίας, του Heleno de Freitas που πεθαίνει από σύφιλη σε ηλικία 39 ετών. Αν και δεν κατάφερε να πάρει την βραζιλιάνικη
υποψηφιότητα για το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας, παρόλα αυτά αποτελεί μια καλή προσπάθεια, με τον
ταλαντούχο Rodrigo Santoro να δίνει τον καλύτερό του εαυτό. 
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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, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Elessar, Μ. Σίμος, Διάτο®ος, Τζαμπούρα Χαρούλα, Σοφία Αυγερινού

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

Νέα

"Αγάπη" του Μίκαελ Χάνεκε
Στο 25ο φεστιβάλ «European Film Awards», που έγινε στη Μάλτα νικιτής ήταν

ο Μίκαελ Χάνεκε  με το "Amour".
Μετά την μεγάλη επιτυχία στο φεστιβάλ Καννών, ο Χάνεκε κέρδισε : το βρα-

βείο Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας της Χρονιάς, το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας
, το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου (Ζαν Λουί Τρεντινιάν) αλλά και το Βραβείο Α’ Γυναικείου
Ρόλου (Εμανουέλ Ριβά).
Συνολικά τα βραβεία του φεστιβάλ είναι 
• Καλύτερη Ταινία - «Αγάπη» του Μίκαελ Χάνεκε.
• Σκηνοθεσίας - Μίκαελ Χάνεκε.
• Ανδρικής Ερμηνείας - Εμανουέλ Ριβά «Αγάπη».
• Γυναικείας Ερμηνείας - Ζαν Λουί Τρεντινιάν «Αγάπη».
• Σεναρίου - Τόμας Βίντερμπεργκ, Τομπάιας Λίντχολμ «Το Κυνήγι».
• Φωτογραφίας - Σον Μπόμπιτ «Shame».
• Μοντάζ - Τζο Γουόκερ «Shame».
• Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης - Μαρία Ντζούρκοβιτς «Kι ο Κλήρος έπεσε στον Σμάιλι».
• Μουσικής - Αλμπέρτο Ιγκλέσιας «Kι ο Κλήρος έπεσε στον Σμάιλι»
• Καλύτερο Ντοκιμαντέρ – «Winter Nomads» Μανουέλ φον Στίλερ.
• Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους – «Superman, Spiderman or Batman» Τούντορ Γκιουργκίου.
• Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων – «Alois Nebel» Τόμας Λούνακ
• Βραβείο Κοινού – «Hasta la Vista» Τζέφρι Εντχόβεν.
• Βραβείο Συνολικής Προσφοράς στο Σινεμά - Μπερνάρντο Μπερτολούτσι.
• Τιμητικό Βραβείο - Έλεν Μίρεν.

Ουτοπία στον Ορίζοντα
Τον Μάιο του 2011, το

κίνημα των «αγανακτισμέ-
νων» κατέκλυσε την Πλατεία
Συντάγματος στην Αθήνα για
να διαμαρτυρηθεί ενάντια
στο ξεπούλημα της χώρας,
των εργασιακών δικαιωμά-
των, και των μέτρων λιτότη-
τας που τα μνημόνια
επέβαλαν στον ελληνικό

λαό.
Ένα χρόνο αργότερα, ο Jerome Roos και ο Λεω-

νίδας Οικονομάκης - υποψήφιοι διδάκτορες στο Ευρω-
παϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο (EUI) και αρθογράφοι
στο ROARMAG.org, επέστρεψαν στην Αθήνα για να μι-
λήσουν με μέλη του κινήματος της κατάληψης της Πλα-
τείας Συντάγματος, καθώς και με τον ήρωα της
αντίστασης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Μανόλη
Γλέζο.  

Η Ουτοπία στον Ορίζοντα πραγματοποιήθηκε με
οπτικοακουστικό υλικό υψηλής ανάλυσης από τις ημέρες
κατάληψης της Πλατείας καθώς και από την πρώτη
γραμμή των συγκρούσεων με τις αστυνομικές δυνάμεις. 

«Χάος»
(τα ανθρώπινα πρόσωπα της ελληνι-

κής κρίσης)
Η Γαλλίδα Άνα Ντουμι-

τρέσκου με τη συμμετοχή και
καθοδήγηση του ανθρωπολό-
γου Παναγιώτη Γρηγορίου, τα-
ξίδεψε από τα Τρίκαλα και το
νησί της Κέας, έως την Αθήνα,
συνάντησε και κατέγραψε μαρ-
τυρίες απλών ανθρώπων προ-
σπαθώντας να αποδώσει τον
θυμό και την αγανάκτηση τους
για την οικονομική κρίση, μα-
κριά από νούμερα και στατιστι-
κές για τα ποσοστά της
ανεργίας, της ύφεσης και της
υποτιθέμενης ανάπτυξης μια ευρωπαϊκής πολιτικής λιτό-
τητας που ήρθε για να σώσει την χώρα από την οικονο-
μική χρεοκοπία.
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Όχι, δεν αναφέρομαι στο ομώνυμο ποίημα του

ποιητή Φανφάρα («τι προμηνύουν τα μαύρα και τα κόκκινα
κοράκια»)  από την ταινία «Ξύπνα Βασίλη». Αναφέρομαι
στο ποίημα του Έντγκαρ Άλαν Πόε πάνω στο οποίο βασί-
στηκε  η ομώνυμη ταινία που πρόβαλε προ ολίγων ημε-
ρών η κινηματογραφική μας λέσχη.

Η ταινία για βασικό της κορμό έχει το ποίημα  «Το
κοράκι» συνδυασμένο με στοιχεία από τη ζωή του Πόε. Ο
Έντγαρ Άλαν Πόε ήταν ένας εκκεντρικός ποιητής και συγ-
γραφέας ο οποίος ταλαντεύονταν μεταξύ μεγαλοσύνης, μυ-
θομανίας και τρέλας. Έγραφε αστυνομικές ιστορίες με
νοσηρούς  και αιμοσταγείς δολοφόνους, με απρόβλεπτο
πάντα τέλος. Βέβαια, σ΄αυτό τον βοηθούσε και η νοσηρή
του φαντασία  που απλά εξέφραζε τον τρόπο με τον οποίο
λειτουργούσε, διαφορετικά, απόκρυφα, ισορροπώντας δε-
ξιοτεχνικά μεταξύ παραλογισμού και τρέλας. Ο Πόε ήταν
ένας μεγάλος δημιουργός. Επινόησε ένα καινούργιο είδος,
τις αστυνομικές ιστορίες τρόμου και φαντασίας και αποτέ-
λεσε πηγή έμπνευσης για τις ιστορίες του Σέρλοκ Χολμς.

Το στόρι της ταινίας έχει ως εξής: Ένας  κατά συρ-
ροήν δολοφόνος  διαπράττει μια σειρά φόνων βασισμένος
σε μεθόδους που περιγράφονται στο βιβλίο «Ιστορίες νε-
κροτομείου» του Πόε. Η αστυνομία  καλεί τον Πόε να την
βοηθήσει στην εξιχνίαση των φόνων  προβλέποντας τον

επόμενο φόνο, όπως
αυτοί περιγράφονται στο
βιβλίο του. Όταν μάλιστα
ο φρενοβλαβής δολοφό-
νος απάγει την αγαπη-
μένη του  και απειλεί να τη
σκοτώσει, ο Πόε  παίρνει
το θέμα πιο ζεστά και πεί-
θεται να συνδράμει στο
έργο της αστυνομίας, προσπαθώντας να γράψει τη συνέ-
χεια του βιβλίου  «Ιστορίες νεκροτομείου» ώστε να είναι
ένα βήμα πιο μπροστά από τον δολοφόνο.

Αριστουργηματική ταινία δοσμένη σε ωραίο ύφος,
καθώς παίζει με το χωροχρόνο, μιας και  πρόκειται για ται-
νία εποχής, με άριστες ερμηνείες και με εμβριθή σκηνοθε-
τική ματιά η οποία διαπερνά όλα τα στεγανά ενός ερμητικά
κλειστού μυθομανούς χαρακτήρα.

Εν κατακλείδι, ο Πόε ήταν ένας πολύ σπουδαίος
συγγραφέας που θα πρέπει να τον μελετήσουμε περισσό-
τερο στην Ελλάδα. Άλλωστε,  και ο τρόπος σκέψης μας ται-
ριάζει λίγο με τον δικό του. «Ελλάδα , Βέμπο μου και
Μέριλιν Μονρόε/ Ελλάδα Ελύτη μου και Έντγκαρ Άλαν
Πόε» που τραγουδούσε κάποτε και ο Μητροπάνος…

ΔιάτοRος

«Οι Πεινασμένοι» του Γιώργου Μπακάλη (Φεστιβάλ Δράμας 2012)
Η ταινία

Ο καπιταλισμός έχει καταρρεύσει .Οι χοντροί βρίσκονται έξω από το σώμα της κοινωνίας
… Ο μικρόκοσμος μιας ομάδας χοντρών, που ζουν στο ίδιο σπίτι και έχουν φτιάξει μια «επανα-
στατική» ομάδα ανατροπής χωρίς καμία προοπτική, μια κρατική υπάλληλος που μαζεύει το νοίκι
και είναι η μόνη σχέση τους με τον έξω κόσμο, ένας συγκάτοικος χωρίς όνομα ... Όλα αλλάζουν
όταν ο «αρχηγός» της ομάδας αποφασίζει να φάνε την κρατική υπάλληλό ως επαναστατική
πράξη χωρίς να το ανακοινώσει σε κανέναν εκτός από τον χοντρό που θα αναλάβει να γράψει
την προκήρυξη. Η ένταση στις μεταξύ τους σχέση και η σχέση των χοντρών με την κρατική υπάλ-
ληλο οδηγούν σε μια απροσδόκητη απόφαση...

Σκηνοθέτης  : O Γιώργος Μπακάλης είναι τελειόφοιτος της Σχολής Σταυράκου. Πρώτη ται-
νία του και πτυχιακή ο Μικρός Θάνατος (2008). Η δεύτερη ταινία του, «Η ιστορία Ενός Φιλήσυ-

χου Ανθρώπου» συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ και κέρδισε «Τιμητική Διάκριση» στο Φεστιβάλ της Δράμας Digi -
2009.                                                                                                                                 www.dramafilmfestival.gr

Μια αλληγορική ταινία που ελπίζουμε να τη δούμε και στην πόλη μας μαζί με άλλες σύντομα 

Σινεμ
ά Το κοράκι

ΟΜΑΔΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ

Η 1η καλλιτεχνική
ομάδα της πόλης που

ανοίξε το δρόμο σε
παρόμοιες δράσεις

αλληλεγγύης για την
ενίσχυση του κοινωνι-
κού ιατρείου. Μπράβο
σε όλους τους πρωτο-
πόρους για τη Λάρισα
συντελεστές της ομά-

δας! 

Οι μεγαλύτερες χαρές έρχονται,τόσο απρό-
σμενα,όσο κ οι λύπες.είναι πάντα εκεί κ ανυπομονούν
να ανταποκριθείς,να βυθιστείς σε καταστάσεις κ συ-
ναισθήματα.η κάθε μέρα σου μπορεί να μην είναι
γιορτή.η κάθε ώρα σου μπορεί να μην είναι υπο-
φερτη.όμως,όσο λυπηρή κ επόδυνη είναι σήμερα,τόσο
ευτυχισμένη κ γαλήνια θα είναι αύριο.
Στο μυαλό μου έρχεται ο μύθος της Περσεφόνης.οι 6

μήνες στον Αδη,ίσως,φάνταζαν εφιαλτικές,οι 6 μήνες
στη γη θείο δώρο.η δυστυχία των πρώτων ημερών
στον κάτω κόσμο,έδωσε τη θέση της σε μια ζωή ευτυ-
χισμένη,αν κ για πολλούς,διχασμένη κ άμοιρη.όμως,η
ίδια το απολάμβανε.έζησε τη ζωή της στο σκοτάδι,όσο
ζωντανα την έζησε στη γη κ στο φως.

Κάθε εμπειρία μας είναι μοναδική.η χαρά κ η
λύπη είναι αλληλένδετα.δε μπορώ να αποφύγω το
κακό,όμως, "είμαι εδώ κ είμαι δυνατή,να παλέψω,για
να κατακτήσω στιγμές ευτυχίας".μια μικρή Περσεφόνη
χαμογελάει μέσα μου!

Σοφία Αυγερινού
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Φεστιβάλ
Το  53ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Πέρασαν 53 χρόνια από τότε που η αεί-

μνηστη Αγλαΐα Μητροπούλου μαζί με τον Παύλο Ζάννα τον
Σαλονικιό διανοούμενο και σινεφίλ ίδρυσαν το Φεστιβάλ κι-
νηματογράφου Θεσσαλονίκης, ένα πανηγύρι όπως λέει και
η λέξη από το λατινικό «φέστιμους». Σκοπός να προβά-
λουν και να ενισχύσουν τον ελληνικό κινηματογράφο.
Έκτοτε τα χρόνια πέρασαν, το φεστιβάλ ανδρώθηκε …
που λέμε και το ελληνικό έγινε διεθνές. Ας σκεφτεί κανείς
ότι σε κάθε φεστιβάλ έχουμε στις οθόνες τις φεστιβαλικές
περί τις 150 με 200 ταινίες στις έξι αίθουσες προβολών (2
στο Ολύμπιον και 4 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που μιας
και δεν χρησιμοποιείται όπως παλιά, για σκοπούς λιμενικούς, έδωσε στο φεστιβάλ ένα μέρος των αποθηκών και τις δια-
μόρφωσαν σε αίθουσες προβολών για να μην νοικιάζει, όπως προ ετών, κεντρικές αίθουσες πανάκριβα). 

Στα 53 χρόνια λοιπόν και με διάφορους διευθυντές, το φεστιβάλ από απλό πανηγύρι έφτασε να έχει δόξες που
δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Το λάμπρυναν διεθνείς σκηνοθέτες και φυσικά ηθοποιοί και των δύο φύλων με τε-
λευταία που θυμάμαι και γνώρισα από κοντά την Γαλλίδα Κατρίν Ντενέβ. Εμείς οι κινηματογραφικές λέσχες αρχίσαμε
να πηγαίνουμε προσκαλεσμένοι την εποχή που ήταν στο υπουργείο πολιτισμού η μεγάλη και αείμνηστη Ελληνίδα Με-
λίνα Μερκούρη και μάλιστα έχω μαζί της φωτογραφία … που φαίνεται καθαρά ότι η ηλικία της ήταν περασμένη. Χρό-
νια λοιπόν πέρασαν κι εμείς να βλέπουμε ταινίες του φεστιβάλ με κρεμασμένη από το λαιμό την σχετική κάρτα για την
δωρεάν είσοδο στις αίθουσες προβολών. Επί Μελίνας έγιναν κάτι φανταστικές δεξιώσεις σε όλους τους καλεσμένους
του φεστιβάλ που άφησαν εποχή. Εκεί με το ποτό σου ανά χείρας μπορούσες να κουβεντιάσεις με παράγοντες του κι-
νηματογράφου αρκεί να ξέρεις μια ξένη γλώσσα (κυρίως Αγγλικά) αλλιώς για να πλησιάσεις κάποιον έπρεπε να έχεις
μαζί σου και διερμηνέα. Ευτυχώς που γνωρίζοντας τον δικό μας αείμνηστο Γιάννη Δαλιανίδη που ήξερε καλά τα Γαλ-
λικά έκανα αρκετές γνωριμίες. 

Τώρα φτάσαμε στο 53ο Φεστιβάλ της λιτότητας. Πάνε οι μεγάλοι γνωστοί σκηνοθέτες και μας έμειναν οι τρι-
τοκοσμικοί που δεν έχουν και μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις… Αφού φτάσαμε να δώσουμε το πρώτο βραβείο αξίας
νομίζω 50.000 ευρώ σε Ισραηλινό σκηνοθέτη αλλά δεν είχαμε το χρήμα και έφυγε με το βραβείο επί πιστώσει και του
είπαν οι αρμόδιοι … φεύγα και στα στέλνουμε τα χρήματά σου …  Φέτος έχουμε διευθυντή τον κύριο Εϊπίδης και φυ-
σικά με τα περιορισμένα οικονομικά μας μέσα χωρίς τις μεγάλες δεξιώσεις και τα φανταχτερά ονόματα με τους ασιά-
τες κινηματογραφιστές, τους νοτιοαμερικάνους και τους γείτονές μας των Βαλκανίων πέρασα μισή εβδομάδα
βλέποντας, μπορώ να πω, και αξιόλογες ταινίες γιατί όπως και να το κάνουμε, ο κινηματογράφος προοδεύει χρόνο με
το χρόνο. 

Ακόμα, σας αναφέρω πως η Θεσσαλονίκη το 2012 απέκτησε και την ταινιοθήκη της με διευθύντρια την αγα-
πητή μου φίλη από το Στούντιο Αθηνών την Αργυρώ Μεσημέρη. Θα κάνει προβολές όλο το χρόνο. Επισκεφθείτε την
αν πάτε στη Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται στο λιμάνι.

Μπαρμπής Βοζαλής 

Cineπαρμένος 2002… κάθε αρχή και όμορφη!
Μια μικρή ομάδα νέων το καλοκαίρι του 2001 έψαχνε να βρει φωνή στο κέντρο της Λάρισας και ίσως κάποια

δομή για να εκφραστεί ώστε «… να μην κλείσει στο ψυγείο τη φωτιά» (αυτό είναι κλεμμένο από ένα τραγούδι του
Πλιάτσικα). Μπαίνοντας δυναμικά οι περισσότεροι στο χώρο της ανεργίας αλλά και της αναζήτησης ευκαιριών (που
τότε υπήρχαν αρκετές), δεν κατάφεραν να μην φέρουν από τη Θεσσαλονίκη και την Κέρκυρα την κουλτούρα της έντυ-
πης έκφρασης ερασιτεχνών (γιατί κανείς δεν ήταν συγγραφέας ή δημοσιογράφος). Και για να μιλάμε με ονόματα : Ντία,
Κώστας, Χαρούλα, Χάρης , Θεόφιλος. 

Έτσι λοιπόν μεταξύ κάποιων συζητήσεων (έντονων κάποιες φορές) για πολιτική και πολιτισμό, για εκλογές και
κοινωνικά προβλήματα, ξεπήδησαν τέσσερις εκδόσεις διαφορετικών ερασιτεχνικών εντύπων που δόθηκαν δωρεάν σε
χώρους νεολαίας. 1000 αντίτυπα από κάθε έντυπο εξαντλήθηκαν σε χρόνο μηδέν (κυρίως το τελευταίο με τίτλο «Λα-
ρισαίοι στο ήλιο»).

Φτάσαμε έτσι στο καλοκαίρι του 2002. Εν τω μεταξύ, δεν χάναμε ποτέ προβολή στο Χατζηγιάννειο και χειρο-
κροτούσαμε τον Μπαρμπή για τις αλήθειες που έλεγε, με τον δικό του τρόπο. Στο έντυπο «Λαρισαίοι στον ήλιο» εί-
παμε να βάλουμε όλο το πρόγραμμα της κινηματογραφικής λέσχης και μάλιστα σε μορφή αφίσας. Η αφίσα μπήκε, το
έντυπο εξαντλήθηκε και η ιδέα για ένα έντυπο με περισσότερο κινηματογράφο ήρθε. 
Βρεθήκαμε με τον Μπαρμπή … και δέσαμε (βλέπε και σχετικό άρθρο στο παρόν έντυπο). Το φθινόπωρο του 2002
εκδώσαμε τον πρώτο cineπαρμένο και μας έχετε ακόμα στα χέρια σας. 

Θεόφιλος



6η

10 Χρόνια

Σταθμοί στη δεκαετή πορεία του cineπαρμένου
• Έκδοση του 1ου εντύπου (ακολούθησαν άλλα 40 και συνεχίζουμε) 

• Συμμετοχή στο 1ο φεστιβάλ Πηνειού με προβολές στο ποτάμι για 1η φορά (και κάθε χρόνο έκτοτε … όταν ο
καιρός και οι συνθήκες βοηθούν)

• Δημιουργία συλλόγου με 20 ενεργά μέλη

• Δημιουργία της ιστοσελίδας www.cineparmenos.gr

• 1η αναθεώρηση της μορφής του εντύπου (… πολλή διαβούλευση)

• Συνδιοργάνωση του 1ου φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους στη Λάρισα, μαζί με το artfools, με παροχή υλικο-
τεχνικής υποδομής και τεχνικής υποστήριξης (το artfools video festival συνεχίζει με καταπληκτική επιτυχία με μια δυ-
ναμική ομάδα που κάθε χρόνο μας χαρίζουν ένα φεστιβάλ μοναδικό για την πόλη της Λάρισας)

• Γυρίσματα και παραγωγή 1ης  ταινίας μικρού μήκους (ακόμα δύο ταινίες έτρεξαν … αλλά δεν έφτασαν ακόμα)

• Τεχνική υποστήριξη σε προβολές της αντιρατσιστικής πρωτοβουλίας Λάρισας σε στέκι ή στην πλατεία 

• Αναθεώρηση της ιστοσελίδας www.cineparmenos.gr

• 2η αναθεώρηση της μορφής του εντύπου (… πολλές συνελεύσεις) 

• Καταγραφή των εισαγωγικών ομιλιών του Μπαρμπή στην κινηματογραφική λέσχη.

Για την ενασχόλησή μου με τον cineπαρμένο ευθύνεται ο κουμπάρος μου ο Μήτσος, ο επονομαζόμενος και «κτηνία-
τρος». Καρδιολόγος είναι, εγώ από αγάπη όμως έτσι τον αποκαλώ χρόνια τώρα. Αγάπη που εξακολουθεί να υπάρχει παρά το ότι
εν αγνοία του με υπέβαλλε στη βάσανο του εντύπου που διαβάζετε. Στο γάμο του λοιπόν (κατά τη προσφιλή μου συνήθεια) γνώ-
ρισα τη γυναίκα που έλαχε να γίνει συμβία μου. Μέσω αυτής γνώρισα τους βασικούς συντελεστές, την «ψυχή» του cineπαρμένου.

Δεν θα μιλήσω για τις δράσεις, για το πώς δημιουργήθηκε, για «βοηθούς» και «παιδιά» κάποιου. Αυτά σε άλλες στήλες,
καθότι ούτε τα γένια μου έμαθα να ευλογώ, ούτε να αυτοεπαινούμαι… Μπορώ να πω για όσα έζησα εν είδη απολογισμού αυτά
τα χρόνια. Για εμπειρίες ωφέλιμες (ακόμη και οι εντάσεις και συγκρούσεις τέτοιες είναι). Για ανθρώπους αξέχαστους. Για λυκοφι-
λίες. 

Είχα τη χαρά μέσω του cineπαρμένου να γνωρίσω ανθρώπους πραγματικά αξιόλογους. Γνώρισα και ανθρώπους χρή-
σιμους κατά μια έννοια. Με κάποιους δεθήκαμε με αληθινή φιλία που μέσα από σκαμπανεβάσματα έδωσε εξετάσεις και πέτυχε,
σε σημείο να καταλήξει και σε κουμπαριά με κάποιους εξ’ αυτών. Κάποιοι άλλοι με μάθανε να είμαι ανεκτικός. Με βοηθήσανε να
διευρύνω τους ορίζοντές μου και τις εμπειρίες μου, καθώς έμαθα για ανθρώπους που πίστευα ότι συναντούσες μόνο σε παρα-
μύθια και ταινίες.…

Έχω την χαρά, την τύχη και την τιμή να ηγούμαι του συλλόγου για χρόνια. Στην αρχή αναρωτιόμουνα γιατί. Με το πέ-
ρασμα του χρόνου νομίζω κατέληξα σε συμπέρασμα. Υπήρξα ανέκαθεν το διαφορετικό, ο “outsider”, ο γκρινιάρης, αυτός που
αντιμετώπιζε με σκεπτικισμό και ρεαλισμό (όχι απαισιοδοξία φίλε διάτορε) τις προτάσεις που πέφτανε κατά καιρούς στο τραπέζι.
Αυτός που «γκάζωνε» τους υπόλοιπους όταν καθυστερούσαμε, που προσπαθούσε να σοβαρεύει την κατάσταση όταν αναλώναμε
τις συναντήσεις μας (πολύ ωραίες στιγμές) σε οτιδήποτε ευτράπελο και ανούσιο, άσχετο με το λόγο της μάζωξης. Ομολογώ ότι οι
συνεργάτες μου έχουν μια έμφυτη τάση να τα κάνουν π….α όλα. Αυτό που μου αναγνωρίζουν όμως και ομολογώ με κολακεύει,
είναι πως υπήρξα ο συνεκτικός δεσμός στις μεγάλες κρίσεις, στις περιόδους με τα εκβιαστικά διλλήματα «ή εγώ ή αυτός», «ή θα
μπει έτσι το άρθρο ή καθόλου» κ.λ.π.

Προανέφερα πως σιχαίνομαι να αυτοεπαινούμαι. Τα παραπάνω λοιπόν δεν είχανε αυτό το σκοπό. Θέλανε απλώς να κα-
ταδείξουν δύσκολες περιόδους και σκοπέλους που αποφύγαμε για να είμαστε πάλι στα χέρια σας. Δεν γνωρίζω τι μέλλει γενέσθαι.
Μια αναγκαία συνθήκη εξάλλου που είχε τεθεί εξ’ αρχής και αποτέλεσε και ένα βασικό λόγο για να μετατραπεί η παρέα σε σύλ-
λογο, δεν πραγματώθηκε ως σήμερα. Οι υπόλοιποι δεν ενοχλούνται και όποτε το αναφέρω, με λένε γκρινιάρη. Ας είναι. Θέλω όμως
από καρδιάς και ειλικρινά να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλλαν στο να γίνει ο,τι  είναι σήμερα ο cineπαρμένος. Πρωτίστως όμως
τους βασικούς μου συνεργάτες που τυγχάνει να είναι και οι πρωτεργάτες στην έκδοση του εντύπου. Χωρίς αυτούς δεν θα μπο-
ρούσε τώρα να γράφω τις κουραστικές μου αράδες. Να τους ευχαριστήσω για το πολύ όμορφο ταξίδι, για την υπέροχη εμπειρία
και τις ΑΞΕΧΑΣΤΕΣ στιγμές. Να είστε καλά σας εύχομαι και να ‘μαστε γεροί να τα ξαναπούμε και στα είκοσι χρόνια!!

Μ. Σίμος

Ο Δικός μου Cineπαρμένος
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10 Χρόνια Δέκα χρόνια Cineπαρμένος
Νάμαστε λοιπόν που φτάσαμε στην

πρώτη δεκαετία μας ! Ποιος θα το φανταζόταν τότε τον Δε-
κέμβρη του 2002 που βγάλαμε το πρώτο μας φύλλο. Σαν
νερό πέρασαν τα χρόνια και δεν προφτάσαμε καλά καλά
να σας πούμε τα δικά μας βάσανα και σεκλέτια και τον
αγώνα που κάνουμε και θα κάνουμε για τον πολιτισμό …
την κουλτούρα που λέμε. Θυμάμαι σαν να ήταν χθες που
ήρθε στην προβολή στο Χατζηγιάννειο ο φίλος μου λάτρης
του σινεμά Θεόφιλος Παπαγεωργίου (με την οικογένειά του
συνδέομαι πολλά χρόνια και είμαστε φίλοι με τον πατέρα
του, οπότε συνέχισε ο γιος τις φιλικές και πολιτιστικές σχέ-
σεις). 

Μου λέει τότε ο Θεόφιλος «… κύριε Βοζαλή βλέπω
τόσα χρόνια τον αγώνα σου για την κουλτούρα αυτής της
πόλης. Θέλω να σε βοηθήσω και εγώ με την παρέα μου
να βγάλουμε ένα έντυπο να μιλάμε για κινηματογράφο, θέ-
ατρο κ.λπ…» Μέσα λέω είμαι και κανονίσαμε να γράφω
εγώ κείμενα σαν παλιός με πείρα και ο Θεόφιλος με την
παρέα των νεαρών Γιάννη Ντάσιο, Χαρούλα Τζαμπούρα,
Χάρη Καραβίδα και Ντία Ντιούδη θα αναλάμβαναν την τυ-
πογραφική εργασία και το μοίρασμα του φύλλου δωρεάν
όπως γίνεται έκτοτε δέκα χρόνια τώρα. Για τα έξοδα ανέ-
λαβε ο Θεόφιλος να παίρνει διαφημίσεις από διάφορα κα-
ταστήματα για να τα βγάζουμε και να μην βάζουμε από την
τσέπη μας χρήματα. Αφού συμφωνήσαμε μέχρι εδώ,
έφτασε ο κόμπος στο χτένι για την ονομασία του εντύπου.
Είπαμε πολλά ονόματα, θυμάμαι, αλλά δεν μπορούσαμε
να καταλήξουμε. Εγώ σαν μεγαλύτερος κουράστηκα κι ενώ
ξεχάστηκα για μια στιγμή μου λέει ο Θεόφιλος …σαν να
ονειροπολείς μοιάζεις… Ναι του λέω είμαι ονειροπαρμέ-
νος. Νάτος μου λέει ο τίτλος … ΣΙΝΕΠΑΡΜΕΝΟΣ!

Έτσι λοιπόν έγινε ο τίτλος του εντύπου που κρα-

τάτε στα χέρια σας και έκανε εντύπωση στο φεστιβάλ κι-
νηματογράφου Θεσσαλονίκης που τον μοιράζουμε κάθε
χρόνο. Μάλιστα επαγγελματίες του κινηματογράφου, σκη-
νοθέτες και ηθοποιοί μας ζητούσαν τον λαρισινό ‘”ΣΙΝΕ-
ΠΑΡΜΕΝΟ” που τα λέει όλα έξω από τα δόντια. Βέβαια οι
δυνάμεις μας δεν μπορούσαν να φτάσουν σε πανελλήνια
κλίμακα και να έχουμε πρόσβαση στα κέντρα όπως το
υπουργείο  Πολιτισμού και το Κέντρο Κινηματογράφου που
μοιράζει στους κινηματογραφιστές και χρήμα για να κάνουν
ταινίες. 

Εμείς αγωνιζόμαστε για την πόλη μας την Λάρισα
που δυστυχώς όπως γράφαμε και τότε πριν δέκα χρόνια
Δήμαρχος ήταν ο αιωνόβιος κύριος Τζανακούλης. Το ερώ-
τημα ήταν αν θα αποκτήσει καμιά φορά η Λάρισα αίθουσα
για Δημοτικό Θέατρο. Όλοι ξέρετε την κατάστασή μας το
2012 κι ακόμα, παρά τις υποσχέσεις, το δημοτικό θέατρο
Λάρισας είναι ένα καραγιαπί και με την οικονομική κρίση
που μας δέρνει ζήτημα είναι αν ως το 2100 μπορέσουμε
να κάνουμε κάτι. Τώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές
δεν έχουμε ούτε κινηματογραφική αίθουσα διότι έκλεισαν
και την ΒΙΚΤΩΡΙΑ (σε άλλη στήλη γράφω πώς). 

Εμείς όμως με τα χρόνια αντί να σταματήσουμε,
δυναμώσαμε, γίναμε σύλλογος, μπήκαν στην ομάδα κι
άλλα νέα παιδιά για να μπορέσουν να συνεχίσουν τον
αγώνα για τον πολιτισμό της Λάρισας. Πάμε λοιπόν σε κι-
νηματογραφικά φεστιβάλ, λαμβάνουμε μέρος στις γιορτές
Πηνειού (κι όχι μόνο), κόβουμε την πίτα του συλλόγου κάθε
πρωτοχρονιά … Ο κόσμος μας συμπαραστέκεται, μας αγα-
πάει και το έντυπό μας ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ

Μπαρμπής Βοζαλής

Σίγουρα πρέπει όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με οποιονδήποτε τρόπο στον «Cineπαρμένο» να είμαστε περήφανοι,
γιατί φέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια κυκλοφορίας αυτού του εντύπου.

Ο «Cineπαρμένος» είναι ένα έντυπο που εκδίδεται από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρμένος» με
έδρα τη Λάρισα και διανέμεται δωρεάν. Τα άρθρα του σχετίζονται με τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη λογοτεχνία και
γενικότερα τον πολιτισμό.

Φυσικά η πορεία του όλα αυτά τα δέκα χρόνια δεν ήταν εύκολη, γιατί δεν διαθέταμε κρατικές ή άλλου είδους
επίσημες επιχορηγήσεις. Διαθέταμε μόνο την όρεξη, το κέφι, το μεράκι μας και φυσικά τον προσωπικό μας ελεύθερο
χρόνο. Το θετικό βέβαια είναι ότι μας στήριξαν οικονομικά κάποια καταστήματα της Λάρισας, που τα ονόματα τους δη-
μοσιεύονταν κάθε φορά στο έντυπο. Και ακόμη πιο σημαντικό ότι μας στηρίξατε όλοι εσείς, που είστε «φίλοι» του κι-
νηματογράφου και του πολιτισμού με την ευρεία του έννοια, με τα άρθρα σας, το ενδιαφέρον σας και τον προσωπικό
σας χρόνο! Έτσι μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τις διάφορες δυσκολίες που μας προέκυπταν όλο αυτό το διάστημα. Και
εκτός από το περιεχόμενο του, αυτό είναι το πολύ σημαντικό μήνυμα που θέλουμε να «περάσουμε» με τον
«Cineπαρμένο», ότι όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε κάτι, ακόμα και αν δε διαθέτουμε αξιόλογους οικονομικούς πόρους.-
Ειδικά στην εποχή μας, που δυστυχώς είναι εποχή οικονομικής και πνευματικής ένδειας, αυτό το μήνυμα είναι ακόμα
πιο σημαντικό και επίκαιρο. Και σίγουρα πρέπει να αναφέρουμε τον κ. Μπαρμπή Βοζαλή, τον πρόεδρο της κινηματο-
γραφικής λέσχης Λάρισας, που στήριξε το έντυπο από την πρώτη στιγμή με τα άρθρα του και τη γενικότερη συμπα-
ράσταση του. Του αξίζουν πολλά συγχαρητήρια! Συγχαρητήρια επίσης αξίζουν σε όλους όσους στήριξαν με
οποιονδήποτε τρόπο τον «Cineπαρμένο» αυτά τα δέκα χρόνια!

Και παρά τους δύσκολους καιρούς στους οποίους ζούμε, θα συνεχίσουμε την κυκλοφορία  του
«Cineπαρμένου»! 

TZAMΠOYPA ΧΑΡΑ
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Για εμένα, ο Πανούσης έγινε Τζιμάκος, όταν πρω-

τοάκουσα το δίσκο «χημεία και τέρατα», σε κασέτα παρα-
καλώ, πριν από είκοσι τόσα χρόνια. Ο Τζιμάκος λοιπόν
υπήρξε ένα από τα μουσικά λάβαρα της επανάστασης που
έκανα ως έφηβος. Είτε με σκισμένα τζιν, είτε με σκουλαρί-
κια, χαϊμαλιά, είτε με βαμμένα μαλλιά, θυμάμαι τη μάνα μου

να μπαίνει στο δωμάτιο ωρυό-
μενη για να χαμηλώσω τη μου-
σική, καθώς το «ερωτικό»
έπαιζε στη διαπασών και τι θα
λέγανε οι γείτονες! Η δε
αδερφή μου, κουνούσε το κε-
φάλι λέγοντας ότι «δεν πάω

καλά»…
Γεννημένος το 1954 από γονείς πρόσφυγες στην

Αθήνα, δηλώνει αυτοδίδακτος μουσικός. Η πρώτη του εμ-
φάνιση στα μουσικά δρώμενα έγινε στα γυμνασιακά του
χρόνια με το συγκρότημα «χαρούμενη κουδουνίστρα».
Λίγο προτού πέσει η χούντα, βρήκε δουλειά σε ένα περι-
φερόμενο θίασο, τον οποίο ακολούθησε ως κιθαρίστας σε
όλη σχεδόν την Ελλάδα. Τον εγκατέλειψε για να εργαστεί
ως….τραπεζικός υπάλληλος στην Εθνική τράπεζα, θέση
την οποία-όπως αναμενότανε-εγκατέλειψε σύντομα. Στη
συνέχεια προέκυψαν οι «μουσικές ταξιαρχίες» που αποτέ-
λεσαν κατ’ ουσία το εφαλτήριο για την καριέρα του Τζιμά-
κου. Πρώτη τους εμφάνιση το 1977, ενώ πρώτος τους
δίσκος το 1980 το κλασσικό πλέον“disco tsoutsouni”, που
αμέσως έδειξε τι μπορούσε αλλά και τι σκόπευε να κάνει ο
Πανούσης.

Προκλητικός, καυστικός, αθυρόστομος, αυτοσαρ-
καστικός, επέλεξε με τη σάτιρα και την πρόζα, μέσα από
τα τραγούδια, τις εμφανίσεις και τα βιβλία του να στηλιτεύει
και να λοιδορεί πρόσωπα και καταστάσεις, όπως τον νεο-
έλληνα, την ψωροκώσταινα, την τηλεόραση, τους πολιτι-
κούς. Τα τραγούδια του δύσπεπτα για ανθρώπους με τα
χαρακτηριστικά που ο Τζιμάκος τόσο εύστοχα καυτηριάζει
επί τριάντα και πλέον χρόνια…Αποδομεί τα ιερά και τα όσια
του λαού, από αρχιεπισκόπους ως προέδρους Δημοκρα-
τίας, θεσμούς όπως ο στρατός και η δικαιοσύνη, καθώς και
εθνικά και θρησκευτικά σύμβολα. Τόσο, που τα μπλεξίματά
του με την Δικαιοσύνη είναι συχνά. Αυστηρώς ακατάλλη-
λος για σεμνότυφους, συντηρητικούς, πάσχοντες από κάθε

είδους ιδεοληψίες φανατικούς,
δήθεν κουλτουριάρηδες και
λοιπές συμπαθείς ομάδες. 

Επέλεξε εξ’ αρχής να
απεκδυθεί τον μανδύα του σο-
βαρού, έντεχνου καλλιτέχνη,
σφυροκοπώντας τον μικροα-
στό νεοέλληνα, που όσο ενο-
χλείται, άλλο τόσο πέφτει θύμα
της ιδιότυπης τρομοκρατίας
του Τζιμάκου. Κι αυτός είναι

ένας λόγος που ταλαιπωρήθηκε πολύ από τη λογοκρισία
για χρόνια. Ακόμη και σήμερα, 30 και πλέον χρόνια από
την πρώτη του εμφάνιση…

Για το ταλέντο του Τζιμάκου δεν μπορώ να μι-
λήσω, καθότι η γνώμη μου υποκειμενική και ίσως αδιά-
φορη. Έχει συνεργαστεί όμως με τον μέγιστο Χατζηδάκη,
αν αυτό λέει κάτι.. Το «κάγκελα παντού» είναι το πρώτο
οπτικοποιημένο επαγγελματικά τραγούδι που παίχτηκε
στην ΕΡΤ πριν από 25 περίπου χρόνια για την εκπομπή

του Σαββόπουλου (μετά από παραγγελία του ίδιου) «ζήτω
το ελληνικό τραγούδι». Ο Νιόνιος βέβαια είχε-παραδόξως-
ενδοιασμούς να το προβάλλει, από τη στιγμή όμως που ο
Χατζηδάκης το ενέταξε στο δικό του πρόγραμμα στο
«Ζυγό» αν δεν απατώμαι, το απενοχοποίησε ουσιαστικά
και «άναψε πράσινο φως» για να παιχτεί στη κρατική τη-
λεόραση (προχώ για την εποχή) μιας βαθιά συντηρητικής
χώρας… 

Έχει συνεργαστεί με Μαρκόπουλο τραγουδώντας
«χρώματα κι αρώματα» με ευλαβικό τρόπο. Με Μπάμπη
Τσέρτο σε παραδοσιακό Μικρασιάτικο, την «κανελόριζα»,
συμμετείχε στο soundtrack του «toy story», ενώ όσοι δεν
έχετε ακούσει το «αγρίμια κι αγριμάκια μου» σε μια συ-
ναυλία του Μάλαμα που ο Τζιμάκος ήτανε τσόντα για λίγα
λεπτά, χάνετε… Τραγούδια του έχουν επανεκτελέσει εν-
δεικτικά η Βιτάλη, ο Λέκκας, οι Τσοπάνα rave, ο Ιωαννίδης,
ο Δεληβοριάς. 

Πέρα από τους δίσκους
του έχει εκδώσει 7 βιβλία,
«πικρέ μικρέ μου αράπη», «το
κυνήγι της γκόμενας», «υγιεινή
διαστροφή», «η ζάλη των τά-
ξεων», «μικροαστική κατα-
στροφή», «πούστευε και μη
ερεύνα», «ο Στάλιν σκέφτεται για
σένα στο Κρεμλίνο». Έχει συμ-
μετάσχει σε τρεις ταινίες, μια εκ των οποίων η cult «δρά-
κουλας των εξαρχείων». Για πάνω από 20 χρόνια
παραγωγός του ραδιοφώνου, με την εκπομπή  «δούρειος
ήχος», που φιλοξενήθηκε από διάφορα ραδιόφωνα. 

Οι εμφανίσεις του μοναδικές, μπορούν άνετα να
προκαλέσουν ακράτεια από τα γέλια, προκαλούν πάντα
ντόρο. Αναφέρω ενδεικτικά “hard core”, “vivere peri-
colosamente”, «υγιεινή διαστροφή», «αλήτες, ρουφιάνοι,
δημοσιοκάφροι», «προσεχώς βουλγάρες», «με λένε
πόπη», «της πατρίδας μου η σημαία», «πατρίς, θρησκεία,
σχιζοφρένεια», “ola skata” , “vasileros bromas”, «δομημένα
βρομόλογα», «mnimonium».

Με τις μουσικές ταξιαρχίες έκανε 4 δίσκους, «disco
tsoutsouni», «μουσικές ταξιαρχίες», «αν η γιαγιά μου είχε
ρουλεμάν», “hard core”. Από το 1986 ακολουθεί solo κα-
ριέρα. Οι δουλειές του «κάγκελα παντού», «χημεία και τέ-
ρατα», «δουλειές του κεφαλιού», «ο ρομπέν των χαζών»,
«vivere pericolosamente», «με λένε Πόπη», «δείγμα δω-
ρεάν», «δούρειος ήχος», «της πατρίδας μου η σημαία».
Μερικά από τα must (για τους αμύητους) τραγούδια του:
«ερωτικό», «ντίσκο τσουτσούνι», «για τη γιορτή της μητέ-
ρας», «εκλογές», «γαμάτε γιατί χανόμαστε», «ανακωχή»,
«ένα τραγούδι για το χειμώνα», «σουζάνα»,  «αχ ευρώπη»,
«κάγκελα παντού», «10.000watt», «φυσική ιστορία»,
«καπρί σε φινί», «ψόφια γλώσσα», «χημεία και τέρατα»,
«τουμπερλέκ», «είμαι γυφτάκι», «do it», «ούζο power», «η
Ελλάδα στα κάρβουνα», «usa for marketing», «η αυθεντική
λαμπάντα», «ο λάκκος με τα’ αστεία», «νεοέλληνας».

Ο Πανούσης είναι ροκ. Οι ενορχηστρώσεις του
εξαιρετικές. Παραδέχομαι ότι κλέβω ατάκες του, τις οποίες
ανταλλάσω με έναν καλό μου φίλο. Τον έχω τοποθετήσει
στο βάθρο των αγαπημένων μου καλλιτεχνών. Ο Τζιμάκος
λειτουργεί ως αντιβίωση κατά της χαύνωσης, της μιζέριας,
της υποκρισίας και της κατάθλιψης. Αν σ’ αρέσει ο Πανού-
σης, έτσι απλά, παρορμητικά, σε γουστάρω.

Μ. Σίμος

Τζίμης Πανούσης

Αφιέρωμα
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Αγαπημένο μου ημερολόγιο, πριν λίγες μέρες συ-
νάντησα ανέλπιστα ένα καλό φίλο. Χαμένος για καιρό
(πράγμα πρωτάκουστο), άρχισα να υποθέτω ότι κάτι στρά-
βωσε με μένα. Αντικρίζοντας τον όμως, μου λύθηκε η απο-
ρία περί της εξαφάνισής του.

Η εικόνα που είδα ήτανε καταθλιπτική. Ο φίλος
μου, που αποτελούσε πάντα μια νότα ευχάριστη στη κατή-
φεια, που μεσούσης της κρίσης υπήρξε φωτεινό παρά-
δειγμα  αισιοδοξίας (σε σημείο παρεξήγησης για όσους δεν
τον ξέρανε καθώς «λογικά» δεν είχε λόγο να είναι έτσι),
αυτός που ανέκαθεν είχε μια αντιμετώπιση «’ντάξει μωρέ,
μην αγχώνεσαι», που μόνιμη επωδός στα χείλη του
υπήρξε η φράση «η κρίση είναι στο μυαλό», αυτός λοιπόν
ο τύπος ήτανε ανησυχητικά διαφορετικός… Σκυθρωπός,
καταβεβλημένος, ανόρεκτος, κατηφής, παραδομένος σχε-
δόν. Τρόμαξα μα δεν του το ΄πα, μην επιδεινώσω την κα-
τάστασή του.

Προσπάθησε  αρχικά να με πείσει πως η δουλειά
πάει καλά. Εμένα που πάντα μου ανοιγότανε με ειλικρίνεια
και με εμπιστευότανε όπως ένα μικρό παιδί τη μάνα του.
Ντρεπότανε να ομολογήσει ευθαρσώς την αλήθεια, λες και
θα τον κατέκρινα ή θα τον λοιδορούσα. Πάντα λέγαμε για
τις κατά περιόδους αναδουλειές μας και το ψυχοφθόρο του
επαγγέλματος και πάντα επίσης χαιρόμασταν ο ένας για
τις επιτυχίες του αλλουνού. Δε βάσταξε όμως και σιγά σιγά
άρχισε να ανοίγεται.

Μου εξήγησε ότι η εξαφάνιση οφειλόταν στη βαθιά
κρίση, τέτοια που τον έκανε να ντρέπεται. Να ντρέπεται
γιατί δεν είχε διάθεση και δυνατότητα για να κάνουμε τις
τρέλες, τις «μικρές αποδράσεις» που επιχειρούσαμε κατά
καιρούς από τη μιζέρια και τα προβλήματα. Τον έτρωγε το
σαράκι. Περιμένει δεύτερο παιδί σε κανένα τρίμηνο και σε
αντίθεση με το πρώτο, καμία χαρά, προσμονή κ.λ.π.
Εγκλωβισμένος στο οικονομικό αδιέξοδο, ούτε την επικεί-
μενη γέννηση του διαδόχου δεν μπορεί να χαρεί, αυτός

που στην πρώτη εγκυμο-
σύνη, κερνούσε συνεχώς
από χαρά, με την προσμονή
και μόνο…

Πως την παλεύετε
με ρώτησε. Όμως η ερώτηση
ήτανε μάλλον «πώς θα την
παλέψω». Δεν απάντησα
στο ρητορικό του ερώτημα
και τον άφησα να ξαλαφρώ-
σει. Είπε κι άλλα, όχι αρκετά.
Εξακολουθούσε να έχει ένα θέμα με την εξομολόγηση και
την παραδοχή της κατάστασης, λες και ευθύνεται ο ίδιος
για όσα του (μας) συμβαίνουν.

Τον άφησα σχεδόν όπως τον βρήκα. Μια ανεπαί-
σθητη αλλαγή παρατήρησα στο βλέμμα του, κάτι σαν ευ-
γνωμοσύνη για την κατανόηση και την ανοχή που έδειξα.
Εγώ όμως θέλω να δω τον παλιό, καλό μου φίλο, που επί
είκοσι χρόνια την πάλευε, όπως κι αν είχαν τα πράγματα.

Πιθανολογώ ότι η πατρίδα μας δεν θα είναι ποτέ
ξανά η ίδια, τα πράγματα δεν θα ξαναγίνουν όπως ήτανε
κάποτε-καλώς ή κακώς. Φοβάμαι όμως και τρέμω στην
ιδέα ότι αυτό μπορεί να ισχύει και για τους κατοίκους της.
Για τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας, τους δικούς
μας ανθρώπους. Ίσως αυτό να είναι και η χειρότερη συνέ-
πεια της κρίσης, η λευκή πετσέτα στο ρινγκ της επιβίωσης,
η παραίτηση από τη προσπάθεια για ένα αξιοπρεπή, δη-
μιουργικό βίο.

Μην απελπίζεσαι, αν αυτό είναι το τέλος του κό-
σμου, δεν υπάρχει λόγος. Αν πάλι όχι, ελπίζω (από δια-
στροφή ίσως) πως ΑΝ τα ξαναπούμε, θα σου χω πιο
ευχάριστα μαντάτα. Σου εύχομαι καληνύχτα και τα όνειρά
σου να μην σ’ αφήσουν να ξεχάσεις ποιοι ήμαστε και τι μας
έφερε εδώ…

Μ. Σίμος

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

Cineπαρμένος και … πολιτική
Και τι δεν έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια να μας λένε για την πολιτική μας θέση και άποψη ως έντυπο! Από κεντρώους, κε-
ντροδεξιούς και συμβιβασμένους πασόκους, μέχρι αριστερούς, σιριζέους, κουμουνιστές  και ακραριστερούς! Η αλήθεια είναι ότι
δεξιούς δεν μας έχουν πει. Κοινή θέση στο cineπαρμένο είναι ότι το έντυπο δεν είναι πολιτικού αλλά πολιτιστικού (και κυρίως κι-
νηματογραφικού) περιεχομένου. 

Αλλά επειδή ο πολιτισμός πάντα εμπλέκονταν με τα πολιτικά θέματα σε αυτή τη χώρα (και καλά έκανε) και επειδή ο κι-
νηματογράφος πάρα πολλές φορές παίρνει πολιτική θέση, την προβάλλουμε κι εμείς. Ας μην ξεχνάμε ότι ο κινηματογράφος και
κυρίως το ντοκιμαντέρ καταγράφει και αναδεικνύει θέματα μέσα από την κοινωνία, η οποία σπαράζεται τα τελευταία 10 χρόνια. 

Όμως ο σύγχρονος πολιτισμός της κοινωνίας μας που καταγράφεται και μέσα από τον κινηματογράφο και τα ντο-
κιμαντέρ ή τις ταινίες μικρού μήκους (επαγγελματικές ή ερασιτεχνικές) περιλαμβάνει αμέτρητα όμορφα στοιχεία προόδου που ο
cineπαρμένος τα έχει καταγράψει (όσα πρόλαβε). Καταγράφονται τεκμηριωμένα σε οπτικοακουστικά μέσα δράσεις πολιτών υπέρ
της άρσης των κοινωνικών αποκλεισμών, δράσεις και φεστιβάλ αντιρατσιστικά σε όλη τη χώρα, δράσεις πολιτικής φιλανθρωπίας
(σε αντίθεση με τη αστική φιλανθρωπία που προβάλλεται κάθε τόσο από τα δελτία των 8 με χρυσοπληρωμένα ρεπορτάζ), υπο-
στήριξης εργατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δράσεις περιβαλλοντικού και μάχιμου οικολογικού χαρακτήρα, κινήσεις ή κι-
νήματα πολιτών από την τοπική οικονομία μέχρι των λεγόμενων «αγανακτισμένων». Ολόκληρα φεστιβάλ ντοκιμαντέρ έχουν
υλοποιηθεί με θέματα καθαρά προοδευτικού χαρακτήρα και ο cineπαρμένος κατέγραψε όσα πρόλαβε. 

Δέκα χρόνια η ελληνική κοινωνία τα έχει δει όλα! Ο κινηματογράφος και τα φεστιβάλ καταγράφουν, προβάλλουν και ανα-
δεικνύουν πλευρές (ή προτείνει και λύσεις ακόμα) ώστε να πορευτούμε δρόμους προόδου κι ελπίδας. Προσπαθεί να ξεγυμνώσει
τους άχρηστους τοπικούς ή κεντρικούς παράγοντες στασιμότητας και οπισθοδρόμησης, προσπαθεί να θυμίσει και να δείξει τη
μαυρίλα που θα έρθει αν κάποιες νοοτροπίες ή πολιτικές επικρατήσουν (βλέπε ακροδεξιά και πολιτιστική φίμωση). 

Ο cineπαρμένος ως ένα έντυπο που ζει μέσα στην κοινωνία και βλέπει πολύ και καλό κινηματογράφο, παρακολουθεί ντο-
κιμαντέρ και φεστιβάλ (όσα προλαβαίνει) δεν μπορεί παρά να καταγράφει και να περιέχει όλα τα παραπάνω. Οπότε δικαίως μας
δίνουν και θα συνεχίσουν να μας δίνουν κατά καιρούς τους πολιτικούς χαρακτηρισμούς που ανέφερα στην αρχή..

Θεόφιλος

Στήλες
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Η πόλη μας η Λάρισα μια από τις μεγαλύτερες
επαρχιακές πόλεις κατάντησε να μην έχει εντός κινηματο-
γραφική αίθουσα για να βλέπει ο κόσμος κινηματογράφο.
Και λέω εντός γιατί εκτός πόλεως σε καμιά δεκαριά χιλιό-
μετρα έξω υπάρχει το Πάνθεον Πλάζα ο γνωστός πολυκι-
νηματογράφος. Δυστυχώς όμως για να πας να δεις μια
ταινία που σε ενδιαφέρει πρέπει να διαθέτεις ΙΧ αυτοκί-
νητο γιατί και να πας ας πούμε με την αστική συγκοινωνία
στην επιστροφή το βράδυ θέλεις ταξί για να γυρίσεις σπίτι
σου. Οπότε με την γνωστή μας οικονομική κρίση σχεδόν
κανένας δεν τολμά να πάει στο σινεμά. 

Τώρα ας πούμε για τη δική μας ΒΙΚΤΩΡΙΑ  που
λειτουργεί χρόνια με 4 αίθουσες στην πόλη μέσα στην οδό
Κούμα. Αυτή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές
βρισκόμαστε στα μισά του Νοέμβρη του 2012 και οι αί-
θουσες που έπρεπε να αρχίσουν τις προβολές τους από
την 1η Οκτώβρη βρίσκονται ακόμα κλειστές. Για την
ντροπή αυτή έγραψα και στην εφημερίδα «Ελευθερία» και
δυστυχώς απάντηση δεν πήρα. Ευτυχώς με κάλεσε για να
με ευχαριστήσει για το ενδιαφέρον μου ο ιδιοκτήτης της
ΒΙΚΤΩΡΙΑ κ. Κ. Τζερζαϊλίδης, ο οποίος καταστεναχωρη-
μένος μου είπε τα εξής : 

«…  Όπως ξέρετε κ. Βοζαλή ο πατέρας μου ο αεί-
μνηστος Μιχ. Τζερζαϊλίδης είναι πρωτοπόρος στην κινη-
ματογραφική ψυχαγωγία όχι μόνο στην πόλη μας αλλά και
σε όλη την Ελλάδα. Άρχισε να κάνει προβολές ταινιών
στην δεκαετία του 20-30 όταν ακόμα ο κινηματογράφος
ήταν βουβός. Φυσικά με τον ομιλούντα εκσυγχρονίστηκε
και άνοιξε πρώτα την αίθουσα ΟΛΥΜΠΙΑ και μετά το ΠΑΛ-
ΛΑΣ και την ΒΙΚΤΩΡΙΑ. Η ΒΙΚΤΩΡΙΑ έμεινε να συνεχίζει
να δείχνει την πρόοδο του κινηματογράφου στο Λαρισαϊκό
κοινό, όταν με τη γνωστή κρίση της τηλεόρασης όλες οι
άλλες αίθουσες - και οι δικές μας και των άλλων συναδέλ-
φων – έκλεισαν λόγω της μη προσέλευσης κοινού που κά-
θονταν στο σπίτι κι έβλεπε τηλεόραση…» 

Και συνεχίζει ο Κώστας Τζερζαϊλίδης «… Μετά το
θάνατο του πατρός μου και του αδελφού μου Χρίστου
(γνωστού σκιτσογράφου της εφημερίδας «Ελευθερία»)
συνέχιζα την λειτουργία της ΒΙΚΤΩΡΙΑ για να ικανοποιώ
τους φίλους μου «σινεπαρμένους» που αυτή τη δύσκολη
στιγμή με συμπαραστέκονται και φυσικά και για μένα τον
ίδιο που πραγματικά όχι μόνο αγαπώ τον κινηματογράφο
(την δουλειά μου) αλλά και γιατί μέσα στην αίθουσα του
σινέ ΠΑΛΛΑΣ είδα το φως του κόσμου, γιατί εκεί μέσα με
γέννησε η μάνα μου βλέποντας κινηματογράφο. Καταλα-
βαίνετε τώρα την αγάπη μου για το σινεμά…. 

….Ογδόντα χρόνια κάναμε γνωστούς στο Λαρι-
σαϊκό κοινό τους μεγάλους δημιουργούς της 7ης Τέχνης,
Γάλλους, Αμερικανούς, Γερμανούς, Άγγλους, ακόμα δε και
το περίφημο κλασικό πια «Θωρηκτό Ποτέμκιν» του
Ρώσου Αϊζεστάϊν προβάλαμε στην αίθουσα ΠΑΛΛΑΣ. Φυ-
σικά δεν υπάρχει σινεφίλ στη Λάρισα που να μην μας
γ ν ω ρ ί ζ ε ι … .

Όμως ήρθε η στιγμή στο σωτήριο έτος 2012 να
έρθει η επιτροπή που δίνει τυπικά την άδεια για τη λει-
τουργία δημόσιων θεαμάτων να βρει ορισμένες ασήμα-
ντες ελλείψεις και να μας απαγορεύσει να λειτουργήσουμε
την ΒΙΚΤΩΡΙΑ. Από εδώ και πέρα άρχισε το νομικό θέμα

της ιστορίας με δι-
κηγόρους, συμβού-
λιο επικρατείας
κ . λ π . »

Εδώ στα-
ματά ο φίλος μου ο
Κώστας την ιστο-
ρία. Εμείς όμως οι
σινεφίλ γιατί να μέ-
νουμε χωρίς κινη-
ματογράφο, μια πόλη με 150.000 κατοίκους ; Μέχρι που
έκλεισε για θερινές διακοπές τέλος Μαΐου η ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ήμουν σχεδόν καθημερινά θαμώνας και παρακολουθούσα
ταινίες, για αυτό θα σας πω τις εμπειρίες μου. Φυσικά
λόγω συνήθειας ήμουν πάντα στις βραδινές προβολές ται-
νιών. Στις 4 αίθουσες έπαιζαν 4 ταινίες. Ρωτούσα φυσικά
τον ταμία για την ταινία που με ενδιέφερε και η απάντησή
του πολλές φορές ήταν ότι η ταινία δεν θα προβληθεί γιατί
δεν υπάρχει ούτε ένας θεατής. Βέβαια σαν πρόεδρος είχα
ελεύθερη είσοδο και πήγαινα σε μια άλλη αίθουσα που
έπαιζε π.χ. μια περιπέτεια κι έβρισκα 5 με 10 θεατές να
απολαμβάνουν το φιλμ. Άλλη φορά έτυχα να πάω σε αί-
θουσα που έκανε την τελευταία της προβολή και μπαίνο-
ντας αισθάνομαι στα σκοτεινά να μου τραβάει το σακάκι
μια γνωστή μου κυρία και να μου λέει: «Καλά που ήρθες
γιατί είμαι μόνη μου στην αίθουσα και είναι τρομακτικό το
φιλμ και φοβάμαι»…  Όταν τελείωσε μου είπε : «Καλά κ.
Βοζαλή γιατί δεν έρχεται ο κόσμος στον κινηματογράφο;»
Της είπα ότι αυτή είναι μεγάλη κουβέντα και θα την κά-
νουμε μια άλλη φορά που θα έρθεις στο θερινό που κά-
νουμε προβολές η Κινηματογραφική Λέσχη. 

Έλα τώρα στην θέση του ιδιοκτήτη που σκλάβωσε
τόσα εκατομμύρια για τις αίθουσες και τα μηχανήματα που
αν δεν αγαπούσε τον κινηματογράφο μπορούσε να τα έχει
στείλει στην Ελβετία και με τους τόκους να ζει πλουσιο-
πάροχα. Και να σκέφτεται και το προσωπικό του 2 κοπέ-
λες, τον ταμία και τον μηχανικό προβολής που από τον
κινηματογράφο περίμεναν να ζήσουν τις οικογένειές τους.
Αλλά ας έρθουμε και για λίγο σε αυτή την περίφημη επι-
τροπή για την λειτουργία των δημόσιων θεαμάτων. Τη νο-
μοθεσία την έκανε ο νομοθέτης τότε που οι
κινηματογράφοι ήταν το μόνο θέαμα για το κοινό και ανα-
γκάζονταν να κάνουν προβολές από το μεσημέρι μέχρι τις
12 το βράδυ με τις αίθουσες κατάμεστες από κόσμο. Τότε
υπήρχε το σκεπτικό στα πλαίσια του μεγάλου πλήθους και
πώς θα αντιμετωπισθεί μια πυρκαγιά και ο πανικός. Όμως
δεν υπάρχουν πλέον εκατοντάδες θεατές. Επιπλέον, δεν
λειτουργεί το παλιό σύστημα του βολταϊκού τόξου αλλά η
μέθοδος της μεγάλης φωτιστικής έντασης λάμπας. 

Κι απευθύνομαι στην επιτροπή που δεν έχουν
καμιά σχέση με τον κινηματογράφο γιατί αν είχαν θα τους
ήξερα. Κύριοι της επιτροπής γιατί καταδικάζετε μια ολό-
κληρη πόλη χωρίς αίθουσα προβολής; Κι μάλιστα όταν ξέ-
ρετε τα χάλια μας για το δημοτικό θέατρο που θα μείνει να
το χτίσουν τα εγγόνια μας το 2100…

Μπαρμπής Βοζαλής

Το κλείσιμο του κινηματογράφου «ΒΙΚΤΩΡΙΑ»Αφιέρωμα
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Βιβλίο

Ο Αντουάν ντε Σαιντ - Εξυπερύ (1900 - 1944)
ήταν Γάλλος συγγραφέας, γνωστός στο
ευρύ κοινό από το βιβλίο του «Ο Μι-
κρός Πρίγκιπας». που έχει μεταφραστεί
σε 60 γλώσσες και έρχεται τρίτο σε πω-
λήσεις βιβλίο στην παγκόσμια ιστορία,
μετά τη «Βίβλο» και το «Κεφάλαιο» του
Καρλ Μαρξ. Ο Εξυπερύ όμως δεν ήταν
απλά ένας διηγηματογράφος, αλλά ταυ-
τόχρονα ένας βαθύς φιλόσοφος που

αποτύπωνε τη ζωή κι ανέλυε τον προορισμό της.
Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το αφιέρωσε

στην κατάκτηση των αιθέρων της πολιτικής αεροπορίας,
της όποιας υπήρξε πρόδρομος. Ήταν επίσης ιδρυτικό
μέλος της πρώτης διεθνούς γαλλικής εμπορικής εταιρείας
από την οποία προήλθε η Air France και ο ίδιος έκανε δο-
κιμές στα αεροπλάνα της. Πολέμησε στον 2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο, παρασημοφορήθηκε, αλλά σκοτώθηκε δυστυχώς
το 1944.

Τα βιβλία του και η ζωή του έχουν γίνει θέμα 10
ταινιών, κάποιες από αυτές όμως έχουν δυστυχώς χαθεί
από τις προπολεμικές ταινιοθήκες.

«Ο Μικρός Πρίγκιπας», αν και θεωρείται παιδικό,
στην πραγματικότητα είναι ένα παραμύθι για κάθε ηλικία
και κάθε φύλο, γιατί είναι έντονα συμβολικό και αλληγο-
ρικό. Η ιστορία του είναι ιδιαίτερη : ο αφηγητής πέφτει με
το αεροπλάνο του - που έχει πάθει βλάβη - στην έρημο.
Εκεί συναντά ένα ασυνήθιστο παιδί - το Μικρό Πρίγκιπα,
γνωρίζονται και γίνονται φίλοι. Ο αφηγητής μαθαίνει πολλά
από τον καινούργιο του φίλο, που του διηγείται την επί-
σκεψη του σε άλλους πλανήτες, στους οποίους ζουν άν-
θρωποι ματαιόδοξοι και άνθρωποι - ελάχιστοι - πιο
"ανθρώπινοι". Και αντίθετα με τον αφηγητή που δεν συ-
νηθίζει ν’ απαντάει στις ερωτήσεις των άλλων, δεν ξεχνάει
ποτέ και με τίποτα τα ερωτήματα που τον απασχολούν και
έχει υποβάλλει.

Ο «πλανήτης» του Μικρού Πρίγκιπα ονομάζεται
Αστεροειδής Β612, είναι στο μέγεθος ενός σπιτιού, έχει
τρία ηφαίστεια (δύο ενεργά και ένα ανενεργό) και ένα τρια-
ντάφυλλο. Από τον πλανήτη του, λοιπόν, ξεκινάει ένα τα-
ξίδι σε κάποιους .άλλους πλανήτες.

Τελευταίος πλανήτης που επισκέπτεται είναι η Γη.
Στη Γη περιπλανιέται στην έρημο και συναντά ένα φίδι που
λέει ότι έχει τη, δύναμη, να τον στείλει πίσω στον πλανήτη
του. Συναντά επίσης ένα φυτό της ερήμου που, έχοντας
δει ένα καραβάνι να περνά, του λέει ότι υπάρχει μόνο μια
χούφτα ανθρώπων στη γη, οι οποίοι όμως δεν έχουν ρίζες
και έτσι ο άνεμος περνά γύρω τους κάνοντας τη ζωή τους
δύσκολη. Στη συνέχεια σκαρφαλώνει στο ψηλότερο βουνό
που έχει δει ποτέ και από την κορυφή του ελπίζει να δει
ολόκληρο τον πλανήτη και να βρει ανθρώπους, αλλά το
μόνο που βλέπει είναι ένα έρημο, βραχώδες τοπίο. Φω-
νάζει, η ηχώ του απαντά και νομίζει ότι ακούει φωνές αν-
θρώπων.

Σκέφτεται ότι δεν υπάρχει λόγος η γη να είναι
σκληρή και αιχμηρή, και βρίσκει παράξενο οι άνθρωποι

στη γη απλά να επαναλαμβάνουν ότι τους λέει. Στεναχω-
ριέται όμως όταν βλέπει πολλά τριαντάφυλλα, γιατί νόμιζε
ότι το δικό του ήταν το μοναδικό σε ολόκληρο το συμπάν.
Αισθάνεται ότι δεν είναι πια ένας ένδοξος πρίγκιπας, αφού
ο πλανήτης του έχει μόνο τρία μικροσκοπικά ηφαίστεια και
ένα συνηθισμένο πια τριαντάφυλλο. Ξαπλώνει στο γρα-
σίδι και κλαίει. Και ενώ είναι στενοχωρημένος συναντά μία
αλεπού, που του εξηγεί ότι το τριαντάφυλλο του είναι μο-
ναδικός και ιδιαίτερο, γιατί είναι αυτό που αγαπά και όχι
τα άλλα.

Η ιστορία τελειώνει με τον διάλογο του Πρίγκιπα
με τον αφηγητή, που του λέει ότι δε θέλει να τον δει να
φεύγει, γιατί αυτό θα τον έκανε να στενοχωρηθεί. Και αφή-
νει το φίδι να τον δαγκώσει. Το άλλο πρωί ο αφηγητής ψά-
χνει τον Μικρό Πρίγκιπα, βλέπει όμως ότι το σώμα του έχει
εξαφανιστεί. Τότε κάνει έκκληση, όποιος δει ένα παράξενο
παιδί στην περιοχή, που να αρνείται να απαντήσει σε ερω-
τήσεις, να απευθυνθεί αμέσως σε αυτόν. Ο Μικρός Πρί-
γκιπας έμεινε στη γη έναν χρόνο και ο αφηγητής τελειώνει
την ιστορία έξι χρόνια μετά την
επιβίωση και την απόδραση του
από την έρημο.

Ουσιαστικά ο Εξυπερύ
θέτει στον Μικρό Πρίγκιπα να φι-
λοσοφήσει για τη ζωή, τη φιλία
και γενικότερα την ανθρώπινη
φύση. Ας αφήσουμε όμως το ίδιο
το κείμενο να μιλήσει από μόνο
του:

«Δεν- βλέπεις καθαρά
παρά μόνον με την καρδιά. Το
ουσιώδες είναι αόρατο για τα
μάτια»

«Είσαι υπεύθυνος για
πάντα, γι' αυτό που έχεις εξημερώσει. Ο χρόνος που πέ-
ρασες με το τριαντάφυλλο σου είναι αυτό που το κάνει ξε-
χωριστό για σένα»

«Γνωρίζουμε μονάχα τα πράγματα που εξημερώ-
νουμε. Οι άνθρωποι δεν έχουν πια καιρό να γνωρίζουν τί-
ποτα. Τα αγοράζουν όλα έτοιμα από τους εμπόρους.
Επειδή όμως δεν υπάρχουν πια έμποροι που να πουλάνε
φίλους, οι άνθρωποι δεν έχουν πια φίλους»
«Αλεπού - Υπάρχουν κυνηγοί στον πλανήτη σου; Πρίγκι-
πας - Όχι. Αλεπού - Ενδιαφέρον. Και κότες; Πρίγκιπας -
Όχι. Αλεπού αναστενάζοντας - Τίποτα δεν είναι τέλειο». 

Και εδώ η αλεπού εκφράζει μια πολύ μεγάλη αλή-
θεια : ότι  τίποτα στην ανθρώπινη ζωή δεν είναι τέλειο,
ακριβώς για να μην ξεχνάει ο άνθρωπος ότι είναι άνθρω-
πός και να μην  διαπράττει ύβρη  με  την  αρχαία ελληνική
έννοια, αλαζονεία,   υπέρβαση   του θεϊκού και του αν-
θρώπινου μέτρου...

Σίγουρα ο Μικρός Πρίγκιπας είναι ένα παραμύθι
που πρέπει να διαβάσουμε όλοι, μας...

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ  ΧΑΡΑ

«Ο Μικρός Πρίγκιπας»
ένα παραμύθι συμβολικό και αλληγορικό...



Το πουλάκι Τσίου δια-
σκευασμένο στα ποντιακά και σε
κρητική μαντινάδα. Έλεος. Μάλλον
θα στήσω ξόβεργες!

ΔιάτοRος

2022  : 20 χρόνια
cineπαρμένος ! Γιατί η αγάπη για
τον κινηματογράφο….. δεν τελειώ-
νει ποτεεεέ !

cineπαρμένος 

Συμπαράσταση και Αλ-
ληλεγγύη στους Διωκόμενους
αγωνιστές των πρωτοβουλιών
ενάντια στα διόδια. Στο πρό-
σωπό τους δικάζονται όλες οι
κοινωνικές αντιστάσεις του λαού
μας. Κυκλοφορεί ένα ψήφισμα
και εγώ το υπογράφω. 

Θεόφιλος

Μαρίνα, Μπλέρ, Χάιντυ, Στρουμ-
φίτα, Χιονάτη … ή  απλά … Αφροδίτη ! Με-
γάλη θεατρίνα…Για παιχνίδια με μεγάλη
φαντασία όλη μέρα.

Θεόφιλος 

Για τους φίλους του φανταστι-
κού διηγήματος η προβολή της ταινίας

«Χόμπιτ» του J.R.R. Tolkien είναι ο δεύτε-
ρος λόγος που τα φετινά Χριστούγεννα είναι
πιο όμορφα και πιο παιδικά από άλλες χρονιές.
Ο πρώτος και ο πιο σημαντικός είναι φυσικά

ο ερχομός της μπέμπας. Άντε και καλή
χρόνια!!!

elessar

Π ή -
δ η ξ ε ς

τη μισή Αθήνα και περηφα-
νεύεσαι Τατσόπουλε; Ο Σαμα-
ράς πήδηξε ολόκληρη χώρα και
δεν το έκανε θέμα!

Μ. Σίμος

50 νέοι της πόλης μας έχουν φτιάξει έναν εκπληκτικό χώρο / στέκι
όπου θα γίνονται και προβολές. Στο κέντρο της πόλης και με διά-
θεση πάντα … ανατροπής (και ελπίδας).

Θεόφιλος

Τώρα
που ο αγαπημένος μας πρωθυπουρ-

γός εξαγγείλει πως όλα θα πάνε καλά από εδώ
και πέρα, γιατί μου έρχεται να «πηδηχτώ» από το

παράθυρο; 
elessar

Να ζήσεις cineπαρμένε και
χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με τεύχη
πολλά!

Μ. Σίμος

«Ένα
πράγμα ποτέ δε θ’ αλλάξει/

δέκα χρόνια μετά/ η δική μου καρδιά
στο δικό σου ρυθμό θα χτυπά» τραγου-
δούσε κάποτε η Πωλίνα. Αφιερωμένο

ΔιάτοRος

Υπάρ-
χουν δυο ειδών γυναίκες.

Αυτές που κάνουν τα παιδιά
άντρες κι αυτές που κάνουν τους
άντρες παιδιά. Αυτές που δεν ξε-

χνάς, είναι οι δεύτερες…
Μ. Σίμος

Όλα τα είχε το 2012, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα στης εκλογές, η
χρυσή αυγή μπήκε στην βουλή.  Το
μόνο που μένει είναι το ΚΚΕ να μοι-
ράζει ημερολόγια με όλες τις γιορτές
αγίων για το 2013, για την αποπερά-
τωση ιερού ναού.
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Δέκα
χρόνια cineπαρμένος. Χρό-

νια πολλά και καλά. Κεράκια πότε
θα σβήσουμε;

Μπάμπης

Και για να μην ξεχνιό-
μαστε, καλά Χριστούγενα σε
όλους. Αν και η κρίση μας έχει
γ….σει την ψυχολογία «κου-
φάλα νεκροθάφτη δεν θα πε-
θάνουμε ποτέ». 

elessar


