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Αρθρογράφοι
Μπαρμπής Βοζαλής
Παπαγεωργίου Θεόφιλος
Elessar
Μ. Σίμος
Διάτο®ος
Τζαμπούρα Χαρούλα

E-Mail
cinepamenos@yahoo.gr
Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
ΑΖΥΜΟ

(Φρίξου 3)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
ΤΕΙ Λάρισας

(Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων)
STAGE

(Ήρας και Φιλίππου 8)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
Mikro Theatro

(Ολύμπου κ’ Ερυθρού Σταυρού)
Μέθεξις

(Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23)

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

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

Man of Steel
Σκηνοθεσία: Zack Snyder

Πρωταγωνιστές: Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shan-
non, Russell Crowe

Star Trek Into Darkness
Σκηνοθεσία: J.J. Abrams 

Πρωταγωνιστές: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe
Saldana, Benedict Cumberbatch

World War Z
Σκηνοθεσία: Marc Forster 

Πρωταγωνιστές: Brad Pitt, Mireille Enos, James Badge
Dale, David Morse

Monsters University 
Σκηνοθεσία: Dan Scanlon 

Πρωταγωνιστές: Billy Crystal, John Goodman, Steve
Buscemi, Helen Mirren

Despicable Me 2 
Σκηνοθεσία: Pierre Coffin | Chris Renaud 

Πρωταγωνιστές: Steve Carell, Ken Jeong, Kristen Wiig,
Russell Brand

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Θερινο Σινέμα “Μύλος” 2013
• Φεστιβάλ Καννών  2013
• AMERICAN HISTORY X
• ΔΑΙΜΟΝΕΣ
• Be   there!   Corfu   Animation   Festival
• Θεατρικά και Μουσικά Σχήματα στην Λάρισα
• «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ»
• Η αξέχαστη Πόλη - Do not Forget me Instabul  
• «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα»
• «Ένα βήμα μπροστά» με τον Γιάννη Μπουτάρη
• Γιατί ακόμη παρακολουθούμε ταινίες με υπερήρωες;
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Ο Cineparmenoς καλεί τους αναγνώστες που θέλουν να δημοσιεύσουν το
δικό τους άρθρο ή που επιθυμούν να κάνουν οποιαδήποτε πρόταση ως
προς τα θέματα που θα ήθελαν να διαβάζουν στο έντυπο του Cineπαρμένου
να επικοινωνήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση : cineparmenos@yahoo.gr

Jesus of Nazareth (1977)
Σκηνοθεσία: Franco Zeffirelli

Ο Robert Powell και ο Franco Zeffirelli στο σταυρό του
μαρτυρίου. Λίγη ξεκούραση πριν το γύρισμα μιας ιδιαίτερα απαι-
τητικής σκηνής.

Θερινο Σινέμα “Μύλος” 2013
Προβολές :    3/6/2013 Έως 18/08/2013 στης 10μμ

19/08/2013 Έως 21/09/2013 στης 9:30μμ
Εισιτήριο: 4€

Δευτέρα 3 - Κυριακή 9 Ιουνίου 2013
Άν (2012)

Σκηνοθεσία: Χριστόφορος Παπακαλιάτης
Πρωταγωνιστούν: Χριστόφορος Παπακαλιάτης, Μαρίνα
Καλογήρου

Δευτέρα 10 - Κυριακή 16 Ιουνίου 2013
Cosmopolis (2012)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Κρόνενμπεργκ
Πρωταγωνιστούν: Ρομπερτ Πάτινσον, Ζιλιέτ Μπινός

Δευτέρα 17 - Κυριακή 23 Ιουνίου 2013
Argo (2012)

Σκηνοθεσία: Μπέν Άφλεκ
Πρωταγωνιστούν: Κρίς Τέριο, Άλαν Άρκιν Ντιβάλ

Δευτέρα 24 - Κυριακή 30 Ιουνίου 2013
Passion (2012)

Σκηνοθεσία: Μπράιαν Ντε Πάλμα
Πρωταγωνιστούν: Ρέητσελ Μακ Άνταμς, Νούμι Ραπάσε

Δευτέρα 1 - Κυριακή 7 Ιουλίου 2013
The Bourne Legacy (2012)

Σκηνοθεσία: Τόνυ Γκιλρόι
Πρωταγωνιστούν: Τζέρεμι Ρενέρ, Ρέιτσελ Βάις

Δευτέρα 8 - Κυριακή 14 Ιουλίου 2013
Savages (2012)

Σκηνοθεσία: Όλιβερ Στόουν
Πρωταγωνιστούν: Τέιλορ Κίτς, Άαρον Τζόνσον

Δευτέρα 15 - Κυριακή 21 Ιουλίου 2013
Άννα Καρένινα (2012)

Σκηνοθεσία: Τζό Ράιτ
Πρωταγωνιστούν: Κίρα
Νάιτλι, Άαρον Τζόνσον

Δευτέρα 22 - Κυριακή
28 Ιουλίου 2013

Oblivion (2013)
Σκηνοθεσία: Τζόζεφ Κοζίν-
σκι
Πρωταγωνιστούν: Τόμ

Κρούζ, Όλγα Κυριλένκο
Δευτέρα 29 Ιουλίου - Κυ-

ριακή 4 Αυγούστου 2013
Οι Άθλιοι (2013)

Σκηνοθεσία: Τόμ Χούπερ
Πρωταγωνιστούν: Άν Χάθαγουει,
Χιού Τζάκμαν

Δευτέρα 5 - Κυριακή 11 Αυ-
γούστου 2013

Paradise Love (2012)
Σκηνοθεσία: Ούλριχ Σέιντλ
Πρωταγωνιστούν: Μαργκαρέτ Τίζελ,
Ίντζε Μό

Δευτέρα 12 - Κυριακή 18 Αυγούστου 2013
Hope Springs (2012)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φράνκελ
Πρωταγωνιστούν: Μέριλ Στρίπ, Τόμυ Λή Τζόουνς

Δευτέρα 19 - Κυριακή 25 Αυγούστου 2013
Chinese Take – Away (2011)

Σκηνοθεσία: Σεμπάστιαν Μπόρενζταιν
Πρωταγωνιστούν: Ρικάρντο Νταρίν, Ιγκνάσιο Χουάνγκ

Δευτέρα 26 Αυγούστου - Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου
2013

O Θεός Αγαπάει το Χαβιάρι (2012)
Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής
Πρωταγωνιστούν: Σεμπαστιάν Κόχ, Εβγένι Στάχκιν

Δευτέρα 2 - Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου 2013
Django Unchained (2012)

Σκηνοθεσία: Κουέντιν Ταραντίνο
Πρωταγωνιστούν: Κρίστοφ Βάλτζ, Τζέιμι Φόξ

Δευτέρα 9 - Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2013
The Odd Life of Timothy Green (2012)

Σκηνοθεσία: Πήτερ Χέτζες
Πρωταγωνιστούν: Τζένιφερ Γκάρνερ, Τζόελ Έτζερτον

Δευτέρα 16 - Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013
Do Not Forget Me Instabul (2011)

Σκηνοθεσία: Χανί Αμπού Ασάντ
Πρωταγωνιστούν: Αλί Σάλιμαν, Γιώργος Συμεωνίδης

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.cineparmenos.gr/includes/cinemylos.php

Σινεμά



Το 66ο Διεθνές
Κινηματογρα-

φικό Φεστιβάλ Καν-
νών (15 με 26 Μαΐου)
έριξε αυλαία εντυπω-
σιάζοντας με την απο-
νομή του Χρυσού
Φοίνικα στην ταινία
«La Vie d' Adele», σε

μια περίοδο που ο γάμος ομοφύλων αποτελεί μείζον θέμα
συζήτησης για την Γαλλική κοινωνία και όχι μόνο.
Τα βραβεία έχουν ως εξής: 
Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους Ταινίας

Ειδικές Μνείες
Whale Valley, Γκούντμουντουρ Αρναρ

Γκούντμουντσον
37°4 S, Αντριάνο Βαλέριο.

Χρυσός Φοίνικας
Safe, Μουν Μπιουν -γκον

Χρυσός Φοίνικας
«La Vie d' Adele», Αμπντελατίφ Κεσίς

Χρυσή Κάμερα
Ilo Ilo, Αντονι Τσέν

Βραβειο καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας
Μπρους Ντερν, «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν

Βραβείο καλύτερης γυναικέιας ερμηνείας
Μπερενίς Μπεζό, «Le Passe» του Ασγκάρ Φαραντί

Βραβείο καλύτερου σεναρίου
Ζία Ζανγκέ, «A Touch of Sin»

Βραβείο της Επιτροπής
«Like Father Like Son», Χιροκάζου Κόρε Εντα

Βραβείο Σκηνοθεσίας
Αματ Εσκαλάντε, «Heli»

Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής
«Inside Llewyn Davis», Τζόελ και Ιθαν Κοέν
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Star Wars Episode IV
A New Hope (1977)

Σκηνοθεσία: George Lucas

Ο Anthony Daniels που υποδύεται το ρομπότ C-3PO
προσπαθεί να ξεκουραστεί και να δροσιστεί στην διάρκεια των
γυρισμάτων που έγιναν στην έρημο.

Φεστιβάλ Καννών  2013

AMERICAN HISTORY X
Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 (1998) προβλήθηκε η ταινία με πρωταγωνιστή τον Edwart Nor-

ton και σκηνοθέτη τον Tony Kaye. Το θέμα της, ο ρατσισμός, είχε απασχολήσει και κατά το
παρελθόν τον κιν/φο και με σπουδαίες ταινίες όπως ενδεικτικά το «Mississipi burning». Η ταινία
του Kaye όμως πραγματεύεται μια πτυχή του ρατσισμού που δυστυχώς όχι μόνο δεν θάφτηκε
στα χαλάσματα του Β’ Παγκοσμίου πολέμου, αλλά αντιθέτως αναστήθηκε σε βαθμό τουλάχιστον
ανησυχητικό, τον ναζισμό.

Ο Derek Vinyard(E. Norton) μετά τη δολοφονία του (ρατσιστή) πατέρα του από ένα
μαύρο έμπορο ναρκωτικών ασπάζεται τη ναζιστική ιδεολογία και εντάσσεται σε μια ομάδα νεο-
ναζί. Η απόπειρα δυο μαύρων να κλέψουν το φορτηγάκι του οδηγεί τον πρωταγωνιστή να τους
εκτελέσει εν ψυχρώ, με βλέμμα γεμάτο διεστραμμένη ικανοποίηση. Ο νεότερος αδελφός του
Danny, που έχει σαν πρότυπο τον Derek, ασπάζεται την ίδια ιδεολογία και προσπαθεί να του μοι-
άσει.

Η φυλάκιση του Derek καταστρέφει την οικογένεια, ενώ και ο ίδιος ο πρωταγωνιστής, μέρα τη μέρα, αντιμετω-
πίζει τη πραγματικότητα, βλέποντας το πραγματικό πρόσωπο του ναζισμού και βιώνοντας και ο ίδιος τις συνέπειες της
αρρωστημένης ιδεολογίας του. Έχοντας συνειδητοποιήσει την παγίδα του τυφλού μίσους πληρώνοντας βαρύ προσωπικό
τίμημα, αποφυλακίζεται πραγματικά αλλαγμένος, σωφρονισμένος, χάρις στη «βοήθεια» των πρώην ομοιδεατών του. 

Όταν αντιλαμβάνεται ότι ο μικρός του αδελφός, ένας χαρισματικός κατά τ’ άλλα νέος, έχει πέσει στην ίδια παγίδα
του φυλετικού μίσους, αφιερώνεται στη προσπάθεια να τον σώσει προτού καταλήξει όπως αυτός. Το φινάλε όμως δρα-
ματικό και απρόβλεπτο, χωρίς happy end τύπου «τα παιδιά σωθήκανε από την διαστροφή του ναζισμού». Φινάλε που
έχει μείνει βαθιά χαραγμένο μέσα μου αν και περάσανε 15 περίπου χρόνια από την πρώτη φορά που την είδα(το ότι την
έχω δει άλλες 6 φορές τουλάχιστον δεν έπαιξε ρόλο).

Η ταινία του Kaye θα ‘πρεπε να προβάλλεται στα γυμνάσια όλης της χώρας, καθώς αποτελεί μά-
θημα για το αδιέξοδο που οδηγεί η ρατσιστική φιλοσοφία του τυφλού μίσους. Στις μέρες μας δε, (δυ-
στυχώς) πιο επίκαιρη από ποτέ. Εξαιρετικό, καλογυρισμένο φιλμ, χειρίζεται τις δραματουργικές εντάσεις
αριστοτεχνικά, χωρίς μελό υπερβολές, γυρισμένο με τη μέθοδο αφήγησης “in mediam res” ενώ ο Nor-
ton δούλεψε φαντάζομαι πολύ για να γίνει τόσο πειστικός ως νεοναζί (βλέμμα, σώμα κ.λ.π.) και δίνει
πραγματικά ρεσιτάλ. Την έχετε δει ελπίζω, αλλά ξαναδείτε τη τόσο για λόγους καλλιτεχνικούς όσο και για
τα μηνύματά της τα οποία είναι πλέον επίκαιρα και στην από δω πλευρά του Ατλαντικού… 

Φεστιβάλ
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Jaws (1975)
Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Ο Steven Spielberg δοκιμάζει τα σαγόνια του καρχα-
ρία. 

Φυσικά, αναφέρομαι στη ροκ όπερα του Καρβέλα η οποία ανέβηκε τέλη Μαρ-
τίου στο θέατρο «Αττικόν», στην Αθήνα. Εγώ, όντας καρβελικός, δε θα μπο-

ρούσα να λείπω.

Τους «Δαίμονες» τους ξέρουμε όλοι. Είχαν ανεβεί για πρώτη φορά το 1992 και
είχαν κάνει αίσθηση στο ελληνικό κοινό που ήταν ασυνήθιστο σε τέτοιες παραστάσεις
και θεάματα. Οι «Δαίμονες» του 2013 είναι το σικουέλ της πρώτης παράστασης. Η ιστο-
ρία είναι η εξής: στον μεσαίωνα, κάπου στον 16ο αιώνα, συλλαμβάνεται μια μάγισσα η
οποία κάνει τελετές μαύρης μαγείας  εξυμνώντας τον Διάβολο και της ζητούν να τον απαρ-
νηθεί. Εκείνη αρνείται. Η βασίλισσα Ροζάνα προσπαθεί να της αλλάξει γνώμη, η μάγισσα
εξακολουθεί στην αρχική της άποψη με αποτέλεσμα να τη ρίξουν στην πυρά. Η μάγισσα,
λίγο πριν το τέλος της, λέει στη βασίλισσα ότι κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούν και ορκί-
ζεται εκδίκηση. 

Νέα Υόρκη, 21ος αιώνας. Στο Μπρόντγουεϊ  ένας θίασος κάνει πρόβες για ν’ ανε-
βάσει ένα μιούζικαλ. Οι δυο πρωταγωνίστριες ερίζουν για την καρδιά του σκηνοθέτη. Ο
σκηνοθέτης αρνείται την αγάπη της μιας εξ αυτών με την οποία ήταν παντρεμένος στο παρελθόν και ενδίδει στον έρωτα
της άλλης, της Ροζάνας. Τότε, η πρώτη, τυφλωμένη από ζήλεια και φθόνο κάνει βουντού στον σκηνοθέτη επειδή την
αρνήθηκε, αυτός δαιμονίζεται και στο τέλος κρεμιέται.

Τους πρώτους «Δαίμονες» του ’92 δεν τους είδα, καθότι ήμουν μικρός και δεν μπορούσα να μεταβώ στην
Αθήνα. Με τους «Δαίμονες» του ΄13 εντυπωσιάστηκα, τα πάντα ήταν εντυπωσιακά, το σκηνικό, τα κοστούμια, τα εφέ,
η ζωντανή μουσική από πολυμελή ορχήστρα υπό την διεύθυνση μαέστρου, η αιώρηση της Βίσση στο κενό, ένα εντυ-
πωσιακό εφέ από μια εταιρεία που εξειδικεύεται σε εφέ για θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες και η

οποία κλήθηκε από την Αγγλία.

Πολύ καλές ήταν και οι ερμηνείες. Η Βίσση, αν και δεν είναι
ηθοποιός, ερμήνευσε  πολύ καλά  το ρόλο της, Φυσικά, το μεγάλο
της όπλο είναι η φωνή της με τις άπειρες δυνατότητες, ακόμη και για
όπερα. Η Παπούλια πήρε άριστα. Εξαιρετική ερμηνεία, αέρινη κί-
νηση. Ο Πετράκης κατέβαλε φιλότιμες προσπάθειες, δεν είχε όμως το
κάτι παραπάνω. Παρ’ όλα αυτά, στάθηκε αξιοπρεπώς στο ρόλο του.
Ο Καραγκιαούρης, ο οποίος προέρχεται από το χώρο της όπερας,
μας συγκλόνησε με την επιβλητική του φωνή.

Τελευταίο, άφησα τον Καρβέλα ο οποίος αποδεικνύεται τα-
λαντούχος με ότι καταπιάνεται, από λαϊκά μέχρι όπερα. Βούτηξε σε βαθιά και άγνωστα νερά το ΄92 με τους πρώτους
«Δαίμονες» και τώρα κολύμπησε με περισσή και χαρακτηριστική άνεση στα τρικυμιώδη νερά της όπερας. Η μουσική
του μού έβγαζε άγνωστα συναισθήματα, μιας και άγνωστη μού είναι η όπερα ως μουσικό είδος. 

«Δαίμονες», λοιπόν, μια άρτια  και πρωτοποριακή παράσταση, μια όπερα σε ροκ ύφος με πολύ
καλές ερμηνείες, με επιβλητική μουσική που θα παίζει και του χρόνου στο «Αττικόν» καθότι η προσέ-
λευση του κόσμου είναι πολύ μεγάλη, σημάδι ότι ο κόσμος ξέρει να αναγνωρίζει την  ποιότητα ακόμη
και σε άγνωστα γι’ αυτόν είδη. Διότι Ελλάδα δεν είναι μόνο το σκυλάδικο …

ΔΑΙΜΟΝΕΣΘέατρο



Στις  4  με  7  Απριλίου  2013  πραγμα-
τοποιήθηκε  στην  Κέρκυρα  το  3ο  διε-

θνές  φεστιβάλ  animation  με  τίτλο :  Be  there!  Corfu  Animation
Festival,  μια  γιορτή  της  τέχνης  του  animation  διάρκειας  τεσ-
σάρων  ημερών  με  μια  ματιά  εκπαιδευτική,  ψυχαγωγική
και  κυρίως  καλλιτεχνική.
Το  Be  There!  Corfu  Animation  Festival,  θέτοντας  ως  στόχο
την  επαγγελματική αντιμετώπιση  των  έργων  animation  και  σε-
βόμενο  απόλυτα  τη  δημιουργική προσπάθεια  που  συνοδεύει
την  8η  τέχνη,  στοχεύει  οι  δράσεις  του  φεστιβάλ  να προσεγ-
γίσουν  εξίσου  τα  παιδιά,  τους  ενήλικες,  τους  επισκέπτες,  τους
φορείς  και όσους  μπορούν  να  «δουν»  κάτι  μέσα  από  την
τέχνη  του  animation.

Η  τέχνη  του  animation,  πολύ  πιο  ευρεία  από  τα  κι-
νούμενα  σχέδια,  έχει  οριστεί  πολύ  συνοπτικά  και  άτυπα  μέσα
από  μια  κοινή  αντίληψη  ως  «παιδική  τέχνη  ή  απλά  τέχνη  που
απευθύνεται  και  εμπνέεται  από  τα  παιδιά».  Ο  ορισμός  όμως
αυτός  είναι  ελλιπής  και  σωστός  και  ολοκληρωμένος  θα  ήταν
:  «Μια  τέχνη  που απευθύνεται  και  εμπνέεται  από  παιδιά  όλων
των  ηλικιών  και  από  όσους  έχουν  το θάρρος  να  σκέφτονται
και  τη  δύναμη  να  βλέπουν  όσα  τα  παιδιά».

Οι  ταινίες  animation  πάντοτε  ξεδίπλωναν  το  αχαλί-
νωτο  παιχνίδι  της  φαντασίας, είτε  πρόκειται  για  γυρίσματα
stop - motion  με  κούκλες,  είτε  computer,  είτε παραδοσιακά  σχέ-
δια  με  ζελατίνα.  Αυτό  το  στοιχείο  της  φαντασίας  μαγεύει  τους
λάτρεις  των  ιδανικών  με  τα  μηνύματα  της,  τις  νέες  τάσεις  στις
εκφράσεις  τέχνης  και  τα  έντονα  συναισθήματα,  ενώ  παράλ-
ληλα  ενεργοποιεί  την  παιδικότητα  στους  ανθρώπους  κάθε  ηλι-
κίας.

Το  φεστιβάλ  καλείται  να  κάνει  ευκολότερη  τη  διά-
βαση  για  το  επόμενο  φεστιβάλ και  να  δημιουργήσει  έναν  καλ-
λιτεχνικό  θεσμό  με  ταινίες  μεγάλου  μήκους,  μικρού μήκους,
διαγωνιστικό  τμήμα,  retrospectives  ταινιών  και  σχολών  ani-
mation, αφιερώματα  και  συνεργασίες  με  άλλα  διεθνή  φεστιβάλ
animation,  πρωτότυπα θεματικά  αφιερώματα,  ταινίες  βραβευ-
μένες  με  Oscar  και  άλλα  διεθνή  βραβεία, πανελλήνιες  πρε-
μιέρες,  panels  ομιλητών,  workshops  και  Kids,  Be  there!  με

σεμινάρια  και  workshops  για  παι-
διά.

Mε  σημείο  αναφοράς  την
πολύ  πλούσια  και  γόνιμη  καλλι-
τεχνικά  γη  της  Κέρκυρας  είχαμε
τη  δυνατότητα  να  μοιραστούμε  τη
χαρά  της  εικόνας,  της  ιδέας και
του  συναισθήματος  μέσα  από  τη
μαγική  εμπειρία  της  συμμετοχής
σε  μια προσπάθεια  να  δούμε  όλοι
μαζί  τη  ζωή  μέσα  από  το  μεγα-
λείο  της  ψηφιακής αποτύπωσης.
Παράλληλα  με  την  προβολή  ται-
νιών  μικρού  και  μεγάλου  μήκους
πραγματοποιήθηκε  μια  ανοιχτή
συζήτηση  με  θέμα :  «Αnimation

στον  21ο  αιώνα :  Είναι
παντού»  με  4  εισηγή-
σεις  από  επαγγελμα-
τίες  του  animation  και
πανεπιστημιακούς  (Β.
Πασχάλης,  Π. Ράππας,
Ε. Χαμαλίδη)  κατά  την
οποία  διατυπώθηκε  η
κοινή  από  όλους  δια-
πίστωση  ότι  στις  σύγ-
χρονες  ταινίες  τα  όρια
ανάμεσα  στην  ψηφιακή
απεικόνιση  και  στην
«ζωντανή»  πραγματικότητα  είναι  πολύ  ρευστά  και  ασαφή.  Δια-
τυπώθηκε  όμως  και  ο  προβληματισμός  μήπως  το  animation
τείνει  να  «καταπιεί»  τον  παραδοσιακό  κινηματογράφο.  Η  συ-
ζήτηση  «έκλεισε»  με  την  προβολή  της  πολύ  αξιόλογης  ται-
νίας  μικρού  μήκους  του  Π. Ράππα :  «Η  πηγή  της  νιότης»
(πρόκειται  για  την  ιστορία  ενός  ηλικιωμένου  ζευγαριού  που  ζει
σε  ένα  μικρό  χωριό  της  Ιαπωνίας  και  δεν  έχει  παιδιά.  Κάθε
πρωί  ο  άντρας  πηγαίνει  στο  βουνό  για  να  φέρει  ξύλα.  Κά-
ποια  μέρα  όμως  απομακρύνθηκε  πάρα  πολύ,  χάθηκε  μέσα
στο  δάσος  και  ξαφνικά  βρέθηκε  σε  ένα  ξέφωτο  στο  οποίο  δέ-
σποζε  μια  πηγή  με  πεντακάθαρα  νερά.  Καθώς  ήταν  διψα-
σμένος  έσκυψε  να  πιεί,  πίνοντας  όμως  διαπίστωσε  ότι  αυτό
το  νερό  τον  ξεδιψούσε  διαφορετικά  και  τον  ξανάνιωνε,  κάνο-
ντας  τον  τελικά  ξανά  20  χρονών.  Πολύ  χαρούμενος  έτρεξε
στο  σπίτι  του, η  γυναίκα  του  όμως  δεν  τον  αναγνώρισε  και
ήθελε  να  τον  διώξει.  Όταν  της  εξήγησε  ποιος  ήταν  εκείνη  του
είπε  ότι  πια  δεν  θα  την  αγαπά  γιατί  είναι  γριά  και  άσκημη
και  τον  παρακάλεσε  να  της  πει  που  είναι  η  μαγική  αυτή
πηγή  να  πιεί  και  αυτή  νερό,  να  γίνει  νέα  για  να  κάνουν  τα
παιδιά  που  δεν  είχαν  αποκτήσει  μέχρι  τότε.  Ο  άντρας  της
εξήγησε  τον  δρόμο  και  την  άφησε  να  φύγει.  Οι  ώρες  όμως
περνούσαν  και  η  γυναίκα  δεν  φαίνονταν,  έτσι  ο  άντρας  βγήκε
να  την  ψάξει.  Φτάνοντας  όμως  στην  πηγή  είδε  μόνο  ένα
μωρό  και  κατάλαβε  ότι  ήταν  η  γυναίκα  του,  που  από  τη  λαι-
μαργία  της  είχε  πιεί  τόσο  πολύ  νερό  και  έγινε  ξανά  μωρό.
Μια  ταινία  που  μας  «διδάσκει»  πως  στην  ζωή  μας  πρέπει
να  έχουμε  μέτρο και  να  μην  παρασυρόμαστε  σε  υπερβολές). 
Στο  Διαγωνιστικό  μικρού  μήκους  προβλήθηκαν  οι  ταινίες :  
• Μέγα  βραβείο : Το  αγρίμι,  Daniel Sousa (US, 2011),
• Βραβείο  κριτικής επιτροπής : Η  πλημμύρα,  Julia
Gromskaya  (Italy, 2012),
• Βραβείο  καλύτερης  μουσικής  για ταινία  animation :
Ένα  τέρας  Gérard  Ollivier  (FRANCE,  2011)  Μουσική : Valérie
PEREZ,
• και  στο  Διαγωνιστικό  μεγάλου  μή-
κους  η  ταινία :  Σέλκιρκ,  ο πραγματικός  Ρο-
βινσών  Κρούσος,  Walter  Tournier
(URUGUAY – ARGENTINA -CHILE,  2012)
που  έχει  πάρει  και  το  Βραβείο κοινού.
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Skyfall (2012)
Σκηνοθεσία: Sam Mendes

Ο Daniel Craig ξεσπά σε γέλια στην διάρκεια των γυ-
ρισμάτων στην οροφή ενός τραίνου για την ταινία Skyfall.

Be   there!   Corfu   Animation   FestivalΦεστιβάλ



Αφού η πόλη μας η Λάρισα δεν έχει
πια κινηματογραφική αίθουσα με

το κλείσιμο της ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ο γράφων αντί για "Σινεπαρ-
μένος" θα λέγεται στο έξης θεατροπαρμένος… Έτσι σή-
μερα θα κουβεντιάσουμε για τα ερασιτεχνικά μας σχήματα
που έχουμε στην πόλη μα και που χρόνια τώρα δίνουν πα-
ραστάσεις που θα ζήλευαν και επαγγελματίες ηθοποιοί.
Βασικό σχήμα είναι το Θέατρο τεχνών του φίλου μου Κυ-
ριάκου Συμεωνίδη που έχει μόνιμη στέγη και κάθε χρόνο
ανεβάζει  άψογες παραστάσεις για τις οποίες έχω γράψει
αρκετές φορές. Φέτος ανέβασε την κωμωδία του Δ. Ψαθά
"Ζητείται ψεύτης" πού έπαιξε όλη την σαιζόν. Την έκπληξη
όμως φέτος την έκανε το σχήμα του Ανδρέα Ανδρεόπουλου
στο γνωστό Θεατράκι "ΧΟΡΙΑΜΒΟΣ". 

Μας παρουσίασαν λοιπόν την γνωστή κωμωδία
του Σαίξπηρ "Έμπορος της Βενετίας ". Ήταν μια παρά-
σταση άψογη από κάθε άποψη που το κοινό την χάρηκε
και πίστεψε πως το θέατρο μπορεί να δώσει πολλά πράγ-
ματα στον άνθρωπο. Βέβαια όπως γνωρίζουμε όλοι ο Σαίξ-
πηρ είναι ένας δύσκολος θεατρικός συγγραφέας και κάθε
ανέβασμα θέλει αρκετό κόπο και έξοδα για να στηθεί στην
σκηνή όμως ο σκηνοθέτη και καλός ηθοποιός ο Ανδρεό-
πουλος σε συνεργασία με την κυρία Σαμαρίνα πού έχει την
αίθουσα του "ΧΟΡΙΑΜΒΟΣ" τα κατάφερε μια χαρά αφού
στο τέλος της παράστασης ανέβηκα και εγώ στην σκηνή
για να συγχαρώ τον σκηνοθέτη και ιδιαίτερα τον Σάυλοκ
τον γνωστό Εβραίο της παράστασης πού ερμήνευσε ο
ηθοποιός Θανάσης Ζέρβας. Ήταν τόσο μεγάλη η ταύτιση
του με το Σάυλοκ που μου θύμησε την αξέχαστη ερμηνεία
του αειμνήστου ηθοποιού μας του Μάνου Κατράκη. Βεβαία
ο κ. Ανδρεόπουλος έκανε διπλό ρόλο άλλα βρήκε άνετα ο
δύσκολος Σαίξπηρ. Όλοι οι συνεργάτες του άριστοι τους
αναφέρω για την ιστορία: Β. Καρμίρης, Χρ. Σκρέκας και οι
κυρίες Βάσω Δούφα, Φανή Χουλιάρα και Βάνα Καταραχιά.
Στην συνεχεία έχουμε την επίσημη ερασιτεχνική σκηνή του
Θεσσαλικού θεάτρου που λειτουργεί ανελλιπώς από το
1983 και που φέτος ανέβασε με επιτυχία την κωμωδία του
Γρηγ. Ξενόπουλου με τον τίτλο "ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ με την
σκηνοθεσία του Παύλου Ζέρβα ο οποίος παλιά πρωταγω-
νίστησε σε πολλές παραστάσεις του Θεσσαλικού Θεάτρου.
Όμως το σχήμα που πρέπει να παινέσω ιδιαιτέρα είναι η
σκηνή “ΟΝΕΙΡΩΝ ΘΑΥΜΑΤΑ" στην οποία σκηνοθέτησε το
περίφημο έργο του Νόρτον Γουάiλερ ο φίλος σκηνοθέτης
Βαγγέλης Κολώνας, “Ήταν η Μικρή µας πόλη”, φυσικά
αυτά προ ετών, μάλιστα δε πήγαμε και τουρνέ στην Πελ-

λοπόνησο και λέω "πήγαμε" γιατί συνοδός του θιάσου
ήμουν και εγώ. Τώρα έγινε ανανέωση στελεχών και την
ανέλαβε ο Δημήτρης Βουζας με την κυρία Δαφνη Δελη-
γιαννη. Φέτος ανέβασαν τις “ΑΤΣΑΛΕΝΙΕΣ ΜΑΝΩΛΙΕΣ”
του Ρόπμπερτ Χαλιγκ. Στην παράσταση έλαβαν μέρος και
η Κυρία ‘Ελένη Σαμαρινα με την Έφη Μαργκά την Ασημίνα
Σουμέλα την Ελένη Περβολαράκη τη Στέλλα Νταναβαρ και
φυσικά την Δάφνη Δεληγιάννη.

Έχουμε όμως και άλλο καινούργιο θεατρικό σχήμα
με το όνομα “ΟΔΟΙΠΟΡΟΊ “ που στεγάζεται στο καινούρ-
γιο υπόγειο θεατράκι στην οδό Παύλου Μελά. Και εδώ
έχουμε όλο γυναίκες με επικεφαλής την γνωστή μας κομε-
ντιές Χρυσούλα Χρήστου η οποία σκηνοθετεί και κάνει όλη
την δραματουργική επεξεργασία. Βεβαία έχει συνεργάτιδες
την Παναγιώτα Τσανογιάννη, την Ιωάννα Ρίζου, την Ειρήνη
Σιδηροπουλου, την Μαρία Μπουρμπουλα και στο χορευ-
τικό μέρος η Ανθή Τσιώνη. Φωτά, μουσική, καμπαρέ, πα-
ριζιάνικου στυλ και την Χρυσούλα Χρήστου επί  δύο ώρες
στην σκηνή να μεταμφιέζεται πότε σε Έντιθ Πιαφ και πότε
σε Λίζα Μινέλι. Τίτλος της παράσταση είναι τα “ΜΑΥΡΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ”. Πιστεύω ότι η Χρυσούλα Χρήστου είναι
ένα κεφαλαίο θεατρικό για την Λάρισα και αν βρεθεί κα-
τάλληλος χώρος και δυνατό κείμενο θα έχουμε μία θεατρική
αναγέννηση για την πόλη μας.

Ακόμα μία προσφορά πού σφράγισε την χρονιά
πού μας πέρασε ήταν ή παράσταση “ΛΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ
ΧΤΕΣ” με τον Μουσικό μας Σύλλογο αλλά και με την συ-
νεργασία του μαέστρου Χρήστου Κτιστάκη που συντόνιζε
την παράσταση και διευθυνε την μικρή ορχήστρα (για με-
γάλη δεν έχουμε λεφτά για μεροκάματα). Τραγούδια λοι-
πόν αγαπημένα από Ν. Χατζηαποστόλου μέχρι Θεοφ.
Σακελλαρίδη με τον Βαφτιστικό πού έχει γίνει πια η εθνική
μας οπερέτα. με σολίστα την Μαρία Ρουκά να τραγουδά
"Συ μου πήρες πια τον νου και την καρδιά” και τον Αστέριο
Τσέτσιλα να έχει ένα πόθο μέσα στην καρδιά να ελευθε-
ρώσει την σκλάβα μας πατρίδα στεφανωμένος με της δάφ-
νης τα κλαδιά.

Ακόμα μαζί με τ'αλλα τα τραγούδια χειροκροτή-
θηκε ιδιαιτέρα η αξέχαστη επιτυχία του Δ. Εύαγγελίδη με
τίτλο “Έτσι είναι η ζωή μικρό μου πάντα έτσι είναι η ζωή κι
όποιος δεν την ζει πικρά μετανοεί…”.
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James Bond, Dr No
Σκηνοθεσία: Terence Young

Ο Sean Connery εντυπωσιάζει την Ursula Andress. Ο
καλύτερος Bond όλων τον εποχών. 

Θεατρικά και Μουσικά Σχήματα στην Λάρισα
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E.T. the Extra-Terrestrial (1982)
Σκηνοθεσία: Steven Spielberg

Το μίνι σκηνικό του E.T. Αλήθεια πόσο πραγματικό
έμοιασε.

Θέατρο
Όμως πρέπει να σημειώσω μέσα

σ'αυτή την ιστορία την μουσικοθεατρική,
το όνομα της χορογράφου και χορεύτριας

Φαίης Σούκου όπως και την ενδυματολόγο κυρία
Ελένη Ψύρρα πού συνεργάστηκα μαζί της προ
ετών στην κινηματογραφική λέσχη Τυρνάβου. Ευ-
τυχώς που έχουμε ακόμα την αίθουσα του δημο-
τικού μας Ωδείου πού έχει αποδειχθεί και αυτή
μικρή για  μεγάλες παραστάσεις όπως αυτή που
μιλάμε. Τώρα, φυσικά για δημοτικό Θέατρο ο Δή-
μαρχος μας Κύριος Tσανακoυ έφτιαξε μόνο το
καραγιαπί και η Λάρισα περιμένει την οικονομική
ανάκαμψη της Ελλάδος, για την συνέχεια, ύστερα
από 100 χρονιά…

ΦΑΙΗ ΣΟΥΚΟΥ, ένα όνομα που θα παίξει
ιδιαίτερο ρόλο στα χορευτικά δρώμενα στην πόλη
μας. ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ λοιπόν στην Λάρισα με τίτλο
“ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ” με μεγάλη ορχήστρα και τον
Χρ. Κτιστάκη και φυσικά το ωδείο. Τώρα το τι
έγινε, δεν περιγράφεται. Τραγούδι, μουσική,
χορός, όλα σε αρμονία με πολυπρόσωπο σχήμα
και διαβάστε όνομα καλλιτεχνών 
• Μπάκας Παναγ.
• Ανδρομάχη Μακρή
• Zωή Μωραϊτη
και πολύ άλλοι

Τα κοστούμια έκανε η Ελένη Ψύρρα. Κάθε
χρόνο τον Απρίλη κοντά στο Πάσχα ό Κ. Τσιάνος
παραχωρεί το μικρό του θέατρο για μία “θεατρική
άνοιξη”, όπως την ονομάζει και φέρνει θιάσους
από την Αθηνά πού μας παρουσιάζουν την δου-
λειά τους πού έκαναν τον χειμώνα στην πρωτεύ-
ουσα. Χωρίς αξιολόγηση τους παρουσιάζω με την
σειρά που εμφανιστήκαν: 
• Θέατρο Κεφαλληνίας με το έργο “FRIDA –
FRIDA”  η 'Εστηρ Γκονζαλες
• Θέατρο ΟΨΕΙΣ  Γκαρθία Λορκα ΓERMA
• " ΟΝ ΤΗΕ ROAD – Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ

ΠΆΝΩ”  με την Κατερίνα Διδασκαλου
• Θεσσαλικό θέατρο “Το επίθετο της Εύας”
της Βασιας Σολωμου Ξανθάκη
• Tο Θέατρο της Άννας Χατζησοφιά με τίτλο
“Γάμοι, κηδείες και δεν έχω τίποτα να φορεσω "
που έπαιζαν μόνο γυναίκες.
• Αφιέρωμα στον Καβάφη με μαθητές του
9ου Λυκείου Λάρισας και τον καθηγητή τους τον
Δημ. Γιαλαμα απήγγειλαν ποιήματα του κ. Κα-
βάφη με αφορμή την επέτειο των 150 χρονών
από την γέννηση του.
• Θέατρο Θέρμης "Η όπερα της παρακμής”
αλά  Μπρεχτ 
• Θεατρική ομάδα GAFF  “Ψυχολογία Συ-
ριανού Συζύγου” του Εμ.  Ροϊδη
• ΕΒΔΟΜΗ ΘΥΡΑ, Χρηστός Παπαμιχάλης
“Η  ΡΙΖΑ ΤΟΥ 5”

Ακόμα πρέπει να σημειώσω την συναυλία
πού έδωσε η δική μας φιλαρμονική σε συνεργα-
σία με την φιλαρμονική της πόλης “ΡΥΜΠΝΙΚ”
της Πολωνίας με πρόγραμμα Τζαζ και τους Πο-
λωνούς σολίστας με Σαξόφωνο και τρομπέτα να
δίνουν ρέστα με την διαφορά πώς το Ωδείο δεν
έχει χορευτική πίστα για να χορέψουν οι θεατές
σουίνγκ.

Το επαγγελματικό θεσσαλικό θέατρο του
Κ. Τσιάνου έκανε μία ωραία παραγωγή των "Μι-
κρών Φαοισαιων" του Δ. Ψαθά με την διαφορά ότι
ό Τσιάνος έγινε και… μοντερ και πρόβαλε με DVD
σε μεγάλο μέγεθος σκηνές από ταινίες της επο-
χής του 60 πού γραφτήκαν οι "Φαρισαίοι"…

Αυτά για την καλλιτεχνική χρονιά 2012 -13.

8

Θεατρικά και Μουσικά Σχήματα στην Λάρισα
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Αγαπητό μου ημερολόγιο, σου
γράφω αναγνωρίζοντας ότι μπορεί

να μπουκάρει και να με μπαγλαρώσει η αστυνομία σκέψης
που ιδρύθηκε το τελευταίο διάστημα, οι δυνάμεις καταστο-
λής και φίμωσης της ελευθεροτυπίας. Θα σου μιλήσω σή-
μερα για το ρατσισμό. 
Ανοίγω ένα λεξικό και στη λέξη ρατσισμός γράφει «η αντί-
ληψη εκείνων που πιστεύουν ότι η δική τους φυλή είναι
ανώτερη από τις άλλες που η φύση τις έχει καταδικάσει σε
κληρονομική κατωτερότητα». Πολλές φορές έχω αναρω-
τηθεί αν οι Έλληνες είναι ρατσιστές. Καθημερινά βλέπω
συμπεριφορές που ενισχύουν και τις δυο απαντήσεις. Το
ερώτημα όμως είναι γενικότερο. Είναι ο άνθρωπος ρατσι-
στής; 
Για να βάλω σε μια τάξη τα πράγματα, ρατσισμός δεν είναι
μόνο αυτό που γράφει το λεξικό. Είναι ο τρόπος που αντι-
μετωπίζουμε τη διαφορετικότητα, τη μειοψηφία. Γυρνώντας
πίσω στα ανέμελα, αθώα και συνάμα αφοπλιστικά ειλικρινή
και άδολα παιδικά χρόνια, ανακαλώ τη συμπεριφορά των
παιδιών προς τον διαφορετικό. Προς τον «χοντρό», το
«γυαλάκια», το «φυτό», το «τούβλο», αυτόν που δεν ξέρει
μπάλλα κ.ο.κ. Και αναφέρομαι στα παιδιά γιατί οι ψυχές
τους είναι αμόλυντες. Ποιος λοιπόν δεν έχει να θυμάται
απαξιωτικές συμπεριφορές προς τους διαφορετικούς; Τι
είναι αυτό που στην αθώα παιδική ψυχή βάζει το σπόρο
του ρατσισμού, σε μια ηλικία που δεν έχει διαμορφωμένη
πολιτική άποψη αλλά ούτε και λόγους να το πράξει; 
Αυτά λοιπόν τα αθώα παιδιά όταν ενηλικιώνονται(εμείς δη-
λαδή), τι γνώμη έχουν για τους gay, τους αλλόθρησκους,
τους μαύρους, τους γύφτους, τους άσχημους, τους λαθρο-
μετανάστες κ.λ.π; Δεν επηρεάζει τη γνώμη μου η εκλογική
άνοδος των φασιστών. Όταν δεν υπήρχανε στον εκλογικό
χάρτη, όταν δεν είχαμε λαθρομετανάστες(όπως αρέσκο-

νται να τους αποκαλούν λες
και είναι εμπορεύματα), πως
αντιμετωπίζαμε το διαφορε-
τικό; Το αγκαλιάζαμε; Το ανε-
χόμασταν, έστω; Την
απάντηση θα σου τη δώσουν
όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε
μειοψηφία, αν και νομίζω πως
την ξέρω ήδη…
Αν εκλείψει το πρόβλημα των
λαθρομεταναστών, η κοινωνία
μας θα γίνει κοινωνία αγάπης και ανοχής; Θα υπερασπι-
στούμε τη διαφορετικότητα; Τα πρεζάκια, οι πουτάνες, οι
ψυχικά διαταραγμένοι, οι δύσμορφοι, οι κάθε λογής δια-
φορετικοί(συγγνώμη για όσους ξεχνάω), θα βρουν θέση
στο τραπέζι και στη παρέα μας; Κι αν μου πεις ναι, γιατί
δεν το κάνουμε και τώρα; Κι αν μου πεις ότι το κάνουμε,
γιατί η κοινωνία μας σπαράσσεται από ρατσιστικά φαινό-
μενα κάθε είδους; 
Ας μην εστιάζουμε τον ρατσισμό στους λαθρομετανάστες,
γιατί είμαστε υποκριτές. Σε μια κοινωνία που θα μεταχειρι-
ζότανε τους πάντες με τον ίδιο τρόπο, ο ρατσισμός θα
υπήρχε μόνο στα λεξικά. Αν δεν είσαι ρατσιστής, δεν σε
ενοχλεί το οτιδήποτε διαφορετικό. Αν είσαι, μετά τους λα-
θρομετανάστες, θα βρεις τον επόμενο στόχο. Αναρωτιέμαι
μήπως τελικά αυτός ο σπόρος υπάρχει
μέσα σε όλους μας και είναι θέμα προ-
σλαμβανουσών ή συγκυριών το αν θα αν-
θίσει ή όχι αυτό το άνθος του κακού. 
Ένας μόνο τρόπος υπάρχει να αλλάξει
αυτό. Μέχρι τότε, όπως έγραψε ο Γκάτσος,
«καληνύχτα Κεμάλ, αυτός ο κόσμος δε θα
αλλάξει ποτέ»….

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

Planet of Apes (1968)
Σκηνοθεσία: Franklin J. Schaffner

Κανείς πίθηκος δεν τραυματίστηκε στα γυρίσματα, ούτε
και ο σκηνοθέτης

Η αξέχαστη Πόλη - Do not Forget me Instabul
Ελληνοτουρκική ταινία, σκηνοθεσία Χανί Αμπού-Ασάντ, Αΐντα Μπέγκιτς, Ομάρ Σαργκαουί, Στέ-

φαν Αρσενίγεβιτς, Ζοζεφίνα Μαρκαριάν, Έρικ Ναζαριάν, Στέργιος Νιζήρης (παραγωγή 2011)
Έξι δεκαπεντάλεπτα φιλμ ενώθηκαν για να απαρτίσουν μια σπονδυλωτή ταινία αφιερωμένη στην

πόλη που επί αιώνες δέσποζε σε Δύση και Ανατολή. Σκηνοθέτες από τα Βαλκάνια και την Μέση
Ανατολή, που οι ίδιοι ή οι πρόγονοί τους έχουν ρίζες στην Κωνσταντινούπολη έγραψαν το σενά-
ριο και το σκηνοθέτησαν δημιουργώντας μια ταινία για τη μητρόπολη που μέσα στους αιώνες
ένωνε και ενώνει τον δυτικό με τον ανατολικό κόσμο. 

Το «Αξέχαστη Πόλη» είναι μια ταινία φτιαγμένη με σκοπό να αναδείξει την πολιτιστική επιρροή
της Κωνσταντινούπολης στην συλλογική μνήμη πολλών λαών που μοιράζονται αναμνήσεις γεν-
νημένες στα ίδια χώματα.

http://www.elculture.gr



Σενάριο και σκηνοθεσία:
Δημήτρης Αθυρίδης. 

Οφακός ακολουθεί τον
Γιάννη Μπουτάρη κατά

τη διάρκεια της προεκλογικής
περιόδου των δημοτικών
εκλογών, τον Νοέμβριο του
2010. Ο κορυφαίος έλληνας
οινοπαραγωγός και απεξαρ-
τημένος αλκοολικός, ο
οποίος έχει βραβευτεί για την
οικολογική του δράση, πα-
ρουσιάζεται να διεκδικεί τη
Δημαρχία της Θεσσαλονίκης,

σε μια κρίσιμη συγκυρία, όταν η ελληνική κοινωνία στρο-
βιλίζεται στη δίνη της κρίσης. 

Το ντοκιμαντέρ μας μεταφέρει τον παλμό της προ-

εκλογικής μάχης, εστιάζοντας όχι μόνο στην προσωπικό-
τητα του Μπουτάρη αλλά και στην ιδιαίτερη φυσιογνωμία
της Θεσσαλονίκης-που είναι η δεύτερη «πρωταγωνίστρια»
της ταινίας. Πρόκειται για μια «ντοκιμαντερίστικη» οδύσ-
σεια διάρκειας δέκα εβδομάδων όπως σημειώνουν οι συ-
ντελεστές της παραγωγής. Με αφετηρία την προσωπική
περιπέτεια του Γιάννη Μπουτάρη, η ταινία διερευνά τις έν-
νοιες «αδιέξοδο», «κρίση», «εξάρτηση», «εκλογές», «από-
φαση», «απεξάρτηση».

Το «Ένα βήμα μπροστά» έκανε παγκόσμια πρε-
μιέρα τον περασμένο Νοέμβριο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ Άμστερνταμ (IDFA, 14-25/11/12), ενώ στις 15
Αυγούστου α προβληθεί στο γαλλογερμανικό κανάλι
ARTE, στο πλαίσιο της θεματικής ημέρας «Μια ημέρα για
την Ελλάδα/ Une journée en Grèce».

www.clickatlife.gr
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Αυξάνεται ραγδαία η λογοκρισία στην Ελλάδα

Ετήσια έκθεση που παρουσιάζει την ελευθερία του
λόγου στα μέσα ενημέρωσης ανά χώρα, δημοσιεύει η

μη κερδοσκοπική οργάνωση «Reporters Without Bor-
ders». Τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημι-
ουργία της κατάταξης συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων,
τη νομοθεσία της χώρας αλλά και τα επίπεδα βίας που
ασκούνται στους δημοσιογράφους.

Η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση, παρουσιάζει
«δραματική πτώση» καθώς κατρακύλησε από την 70η
στην 84η θέση της κατάταξης. Σύμφωνα με την ανάλυση
των στοιχείων, αυτό οφείλεται στη «βίαιη αντιμετώπιση
των δημοσιογράφων, από τους εξτρεμιστές και την αστυ-
νομία». Οι τρείς πρώτες θέσεις του πίνακα καταλαμβά-
νουν χώρες με δημοκρατικά καθεστώτα, ενώ στις τρεις

τελευταίες θέσεις κατατάσσονται χώρες που «μαστίζονται»
από δικτατορίες.

Στο τμήμα της έκθεσης που εξετάζει την λογοκρι-
σία ανά ήπειρο, η Ευρώπη παραμένει, με διαφορά, πρώτη
στην ελευθερία του λόγου, ενώ Μέση Ανατολή και Βόρεια
Αφρική παραμένουν οι ζώνες με τη μεγαλύτερη λογοκρι-
σία.

Πάντως, το μεγαλύτερο πλήγμα στην ελευθερία
του λόγου δέχτηκε το Μάλι το οποίο σημείωση πτώση 74
θέσεων στον πίνακα της παγκόσμιας κατάταξης. Η «κα-
τακρήμνιση» από την 25η θέση, επήλθε λόγω των εκτε-
ταμένων ταραχών που βίωσε η χώρα μετά το
πραξικόπημα το Μάρτιο του 2012. Κατακόρυφη πτώση
σημείωσε και η Τανζανία, που βρέθηκε στον αριθμό 70,
αφού έπεσε 30 ολόκληρες θέσεις μετά τον θάνατο δύο δη-
μοσιογράφων.

www.crime.gr
Σημείωση : Τα παραπάνω γράφτηκαν τον Απρίλιο του
2013. Η έκθεση αναφέρει «βίαιη αντιμετώ-
πιση των δημοσιογράφων, από τους εξ-
τρεμιστές και την αστυνομία». Που να
ήξεραν τι βία ετοίμαζε  το κράτος κατά της
ΕΡΤ …

«Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα»

Metropolis (1927)
Σκηνοθεσία: Fritz Lang

Μπορούμε μόνο να φανταστούμε την δυσφορία της
ηθοποιού μέσα στην στολή που σχεδίασε ο Lang για την ηρω-
ίδα της ταινίας του.  

«Ένα βήμα μπροστά» με τον Γιάννη Μπουτάρη

Νέα
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Alien (1979)
Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Όλη έχουν τα προβλήματα τους, ακόμη και τα τέρατα.

Όταν οι Stan Lee (Stanley
Martin Lieber) και ο Jack

Kirby το 1961 αποφάσισαν να
δημιουργήσουν τους 4 Φαντα-
στικούς δεν μπορούσαν να
φανταστούν ότι το 2013 οι
ήρωες τους θα αποτελούσαν
το μεγαλύτερο κομμάτι της ση-
μερινής κινηματογραφικής
βιομηχανίας. Η έμπνευση
τους να δώσουν στους ηπερή-
ρωες πέρα από υπερφυσικές
δυνάμεις, ανθρώπινα πάθη
και αδυναμίες θα αποτελούσε

το κλειδί για την επιτυχία που ακολούθησε. Ο ρεαλισμός
και τα προβλήματα που οι χαρακτήρες έπρεπε να επιλύ-
σουν δεν ήταν μόνο κάποιος μισητός εχθρός ή έστω κά-
ποια παγκόσμια υπερφυσική απειλή. Ζούσαν και
εργάζονταν απολαμβάνοντας όλες τις ανέσεις αλλά και
όλες τις δυσκολίες μιας σύγχρονής μεγαλούπολής του δυ-
τικού κόσμου. Έπρεπε να ολοκληρώσουν τις σπουδές
τους, να επιβιώσουν οικονομικά και ταυτόχρονα να αντιμε-
τωπίσουν κάθε υπερφυσική απειλή για τους ίδιους αλλά
και για τους συμπολίτες τους. Ο έρω-
τας, η απογοήτευση αλλά και τα λάθη
κυριαρχούσαν στην ζωή τους. Δεν θα
ήταν υπερβολικό να τολμήσουμε τον
παραλληλισμό των χαρακτήρων του
Stan Lee και του Jcak Kirby με τους
θεούς τόσο της Ελληνικής όσο και της
Σκανδιναβικής μυθολογίας όπου και
εκεί οι ανθρώπινες αδυναμίες καθόρι-
ζαν πολλές φορές την μοίρα θεών και
ανθρώπων.

Για όλους εκείνους του αναγνώστες τις δεκαετίες
του 80 και 90 που μεγάλωσαν με υπερηρωικές ιστορίες η
μανία των Αμερικάνικων κινηματογραφικών studio και οι
δυνατότητες που προσέφερε η συνεχώς εξελισσόμενη τε-
χνολογία των ειδικών εφέ έδωσε ζωή και έφερε στην επι-
φάνεια τους ήρωες των παιδικών χρόνων που είχαν από
καιρό ξεχαστεί. Την ευχαρίστηση για κάθε ταινία μόνο ένα
πράγμα θα μπορούσε να την επισκιάσει. Η προπαγάνδα
της Αμερικάνικής κουλτούρας και υπερδύναμης, εμφανής

αλλά όχι ενοχλητική στην έντυπη έκδοση των κόμιξ, κραυ-
γαλέα και ενοχλητική σε κάθε σχεδόν ταινία τα τελευταία
χρόνια. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την πρώτη τριλογία
του SpiderMan, όπου ο αμερικάνικος πατριωτισμός εκ-
φραζόμενος μέσα από την σημαία του έθνους, κυμάτιζε
μπροστά στα μάτια μας σε κάθε ευκαιρία, με την τριλογία
του Iron Man όπου οι «κακοί» λαοί της Μέσης Ανατολής
απειλούν του φιλήσυχους δυτικούς και ο πανίσχυρος αμε-
ρικάνος βάζει τάξη στο χάος, αφού πρώτα έχει μετανιώσει
για ότι κακό έχει προκαλέσει μέχρι τώρα. Με αποκορύ-
φωμα του IronMan 3 που η ιστορία του Μανδαρίνου έχει
κατακρεουργηθεί και παραποιηθεί χωρίς κανένα σεβασμό
στην έντυπη εκδοχή του αντιστοίχου κόμιξ, μονό και μόνο
για να επαληθεύσει την προπαγάνδα του Αμερικάνικου
Ονείρου. Και όλα αυτά
χωρίς να έχουμε αγγί-
ξει το θέμα το Captain
America και του Su-
perman που με το
μπλε και το κόκκινο
στην στολή τους, τα
χρώματα της Αμερικά-
νικης σημαίας, αποτε-
λούν τους
ισχυρότερος χαρακτή-
ρες της Marvel και DC αντίστοιχα.

Να μην ξεχάσω τα «εμετικά» επιφωνήματα του κό-
σμου λίγο πριν την πτώση του «κακού» στις ταινίες του
SpiderMan, του τύπου «όταν τα βάζεις με ένα Αμερικανό
τότε τα βάζεις με όλους μας», «εδώ είναι Αμερική και αυτά
δεν περνάνε» και πολλά αλλά που προσπαθώ ακόμη να
ξεχάσω.

Συμπέρασμα: ξεχνάμε όλες εκείνες τις ταινίες με
υπερήρωες; Δύσκολο να πει κανείς. Εξάλλου είναι τόσα
πολλά εκείνα που μας θυμίζουν που συχνά αγνοούμε συ-
νειδητά εκείνα που μας ενοχλούν. 

Υ.Γ. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί ο Superman
φόρα το εσώρουχο πάνω από την στολή
και μάλιστα χρώματος κόκκινο. Τουλάχι-
στον του Captain America είναι μπλε.

Γιατί ακόμη παρακολουθούμε ταινίες
με υπερήρωες;

Σινεμά



Μπαρμπα-μυτούση, για την αντί-
θεση στα κυβερνητικά νομοσχέδια, ξέρεις να
διαγράφεις. Για την Ρεpussy, τίποτα;;;

Μ. Σίμος

Φέτος είπα στην γυναίκα
μου. Με το μωρό δεν μπορούμε να
τρέχουμε στην παραλία για μπάνια
κάθε μέρα. Επιτέλους πατώ πόδι.
Και μου απάντησε νωχελικά, Άντε
φέτος θα σε αφήσω να διαλέξεις και
παραλία.

elessar

Καλοκαιράκι, φεστιβάλ
Πηνειού, θερινός του Μύλου, θέ-
ατρο και συναυλίες στο Κηποθέ-
ατρο. «Τον χειμώνα δε τον θέλω,
θέλω ψάθινο καπέλο» που έλεγε
ένα παλιό τραγουδάκι…

ΔιάτοRος

Εκλογές μέσα στον Ιούλιο, καλά
πόσο ηλίθιοι μπορεί να είναι. Ο Έλληνας

να αφήσει τα καλοκαιρινά μπάνια και να τρέ-
χει στις κάλπες; Δεν γίνονται αυτά, ξανασκε-
φτείτε το, από Σεπτέμβρη τα ξαναλέμε.

elessar

Μετά
την ΕΡΤ οι καθηγητές, Μετά τους

καθηγητές οι παππάδες, Μετά τους
παππάδες οι στρατιωτικοί, Μετά τους στρα-

τιωτικούς οι γιατροί, Μετά τους γιατρούς οι Δημο-
τικοί υπάλληλοι, Μετά οι συντάξεις των 200 ευρώ,
Μετά τα κονδύλια του ΕΣΠΑ που δεν θα δίνονται,
Μετά τα φάρμακα που δεν θα εισάγονται,  Μετά η

δραχμή …  Και ακόμα και τότε κάποιοι θα ανα-
ρωτιούνται :  «Κι αν έβγαινε ο Τσίπρας

εκείνο το καλοκαίρι ;»   
Θεόφιλος 

Αυτοί
μας έκλεισαν τα σπίτια, την

ΕΡΤ δεν θα κλείνανε;
Μ. Σίμος

«Φαύστα» στην αυλή του Μύλου, στην αυλή των θαυμάτων! Ερί-
τιμε κ. Τσιάνο, συνεχίστε έτσι. Μπράβο σας!

ΔιάτοRος

Και
φέτος η κάμερα του cineπαρμένου θα είναι

κάποια βράδια στο θερινό του Μύλου για να κατα-
γράφει τον Μπαρμπή και το πλήθος κόσμου που απο-

λαμβάνει τις προβολές. 
Θεόφιλος

Ψ η -
φίστε κοθώνια δήθεν αντιρα-

τσιστικά νομοσχέδια, για να
δυναμώσετε κι άλλο τους ακατονόμαστους.
Ξεχείλισε η δημοκρατική ευαισθησία από
μέσα σας φασισταριά και θα ποινικοποιή-

σετε ακόμα και τη σκέψη μας; Άστα-
διάλα ρε!!!

Μ. Σίμος
Μια

εβδομάδα μετά το τρα-
γικό απόγευμα της ΕΡΤ (και της

Δημοκρατίας) κάποιοι συμπολίτες μας
δεν ήξεραν ότι  υπάρχει συνεχές απεργιακό πρό-

γραμμα που παρακολουθεί εκατομμύρια
κόσμου από το διαδίκτυο. Η άγνοια με σό-
καρε!Τελικά δεν πρέπει να θεωρούμε

δεδομένο το διαδίκτυο για όλο τον
κόσμο.  

Θεόφιλος

Αγανακτισμένοι στην
Τουρκία, στην Ισπανία, στη Λιβύη,
στην Αίγυπτο κ.λ.π., αγανακτισμένοι
στην Ελλάδα. Βρες τη διαφορά!

Μ. Σίμος

Τρία
γαϊδουριά μαλώνανε σε

ξένο αχυρώνα. Υποτίθεται πως η
ΕΡΤ είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να
διαχειρίζεται από τον λαό. Χα χα χα

το άλλο με τον τοτο?
elessar

Τα ντοκυμαντέρ "Χρεοκρα-
τία" και "Το δόγμα του σοκ"παρουσιά-
στηκαν στο Φεστιβάλ Πηνειού  φέτος
από τον cineπαρμένο 

cineπαρμένος


