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50 τεύχη Cineπαρμένος

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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Εκδότης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας
«Cineπαρμένος»

Αρθρογράφοι
Μπαρμπής Βοζαλής
Παπαγεωργίου Θεόφιλος
Elessar
Μ. Σίμος
Διάτο®ος
Τζαμπούρα Χαρούλα
tomasfotop
θωμάςΚ.Σ. Αστερίου
E-Mail
cinepamenos@yahoo.gr
Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
HOBO

(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
ΤΕΙ Λάρισας

(Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων)
STAGE

(Ήρας και Φιλίππου 8)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
Μέθεξις

(Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23)
“Μύλος”
Θερινός Κινηματογράφος
Vicroria
Κινηματογράφος

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».

Hercules
Σκηνοθεσία: Brett Ratner

Πρωταγωνιστές: Dwayne Johnson, John Hurt, Ian Mc-
Shane

Dawn of the Planet of the Apes
Σκηνοθεσία: Matt Reeves

Πρωταγωνιστές: Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis

The Expendables 3
Σκηνοθεσία: Patrick Hughes

Πρωταγωνιστές: Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li

Get on Up
Σκηνοθεσία: Tate Taylor

Πρωταγωνιστές: Chadwick Boseman, David Andrew
Nash, Nelsan EllisGet on Up

Planes: Fire & Rescue
Σκηνοθεσία: Roberts Gannaway

Πρωταγωνιστές: Dane Cook, Julie Bowen, Patrick War-
burton

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” 2014
• 50 Χρόνια ΑΕΛ
• Ο υπέροχος Γκάτσμπυ
• 50 τεύχη CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ
• Στη συναυλία του Manu Chao 
• «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ»
• Η ιστορία ενός προτζέκτορα (προβολέα)
• Άρτος και Θέαμα
• 22o  Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινηματογραφιστών
• "Με δύναμη από την Κηφισιά" των Δ. Κεχαίδη και Ε.Χαβιαρά
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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

Ταινίες που Μυρίζουν Καλοκαίρι
Stand by Me (1986) 

Σκηνοθέσια: Rob Reiner
με τους: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman

http://cosmo.gr/articles/galleries/galleries/25-tainies-poy-myrizoyn-kalokairi.2853025.html

Σινεμά

Θερινο Σινέμα “Μύλος” 2014
Προβολές :    16/6/2013 Έως 15/08/2013 στης 10μμ

17/08/2013 Έως 20/09/2013 στης 9:30μμ

Εισιτήριο: 4€

Δευτέρα 16 Ιουνίου - Παρασκευή 20 Ιουνίου
«Θλιμμένη Τζάσμιν» - Blue Jasmine

Σκηνοθεσία:  Γούντι Άλεν

Δευτέρα 23 Ιουνίου - Παρασκευή 27 Ιουνίου
Στη Ρώμη Με Αγάπη - To Rome With Love

Σκηνοθεσία:  Γούντι Άλεν

Δευτέρα 30 Ιουνίου - Παρασκευή 4 Ιουλίου
Το Κεφάλαιο

Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς

Δευτέρα 7 Ιουλίου - Παρασκευή 11 Ιουλίου
Κυνηγοί Κεφαλών - Headhunters

Σκηνοθεσία: Μόρτεν Τίλντουμ

Δευτέρα 14 Ιουλίου - Παρασκευή 18 Ιουλίου
Πριν τα Μεσάνυχτα - Before Midnight

Σκηνοθεσία:  Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

Δευτέρα 21 Ιουλίου - Παρασκευή 25 Ιουλίου
7 Μέρες στην Αβάνα -7 Days in Havana

Σκηνοθεσία: Λοράν Καντέ, Γκασπάρ Νοέ, Πάμπλο Τρα-
πέρο, Ελία Σουλεϊμάν, Χούλιο Μέντεμ, Χουάν Κάρλος Τά-
μπιο, Μπενίσιο Ντελ Τόρο

Δευτέρα 28 Ιουλίου - Παρα-
σκευή 1 Αυγούστου

Γάμος σε Δόσεις - Un
Plan Parfait
Σκηνοθεσία: Πασκάλ Σομέιγ

Δευτέρα 4 Αυγούστου -
Παρασκευή 8 Αυγούστου

Captain Phillips
Σκηνοθεσία: Πολ Γκρίνγκρας

Δευτέρα 11 Αυγούστου -
Παρασκευή 15 Αυγούστου

Μια Βραδιά στο Σαιν
Τροπέ - Les Gens Qui s’Em-
brassent
Σκηνοθεσία: Ντανιέλ Τομσόν

Δευτέρα 18 Αυγούστου -
Παρασκευή 22 Αυγούστου

Ο δρόμος της επανάστασης - Revolutionary
Road
Σκηνοθεσία: Σαμ Μέντες

Δευτέρα 25 Αυγούστου - Παρασκευή 29 Αυγού-
στου

Johnny English: Η Επιστροφή - Johnny Eng-
lish Reborn
Σκηνοθεσία:  Όλιβερ Πάρκερ

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 12 Σεπτεμ-
βρίου

Ο Βιρτουόζος - The Soloist
Σκηνοθεσία: Τζο Ράιτ

Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου - Παρασκευή 20 Σε-
πτεμβρίου

Δημόσιος Κίνδυνος - Public Enemies
Σκηνοθεσία: Μάικλ Μαν

Πολλές συγκινήσεις και εκπλήξεις φέτος στο δροσερό θερινό....

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.cineparmenos.gr/includes/cinemylos.php
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Jaws (1975) 

Σκηνοθέσια: Steven Spielberg
με τους: Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss

Αφιέρωμα 50 Χρόνια ΑΕΛ

Λένε πως μ' όποιο δάσκαλο
καθίσεις, τέτοια γράμματα θα

μάθεις. Στη περίπτωσή μου, στο
συγκεκριμένο θέμα, ισχύει από-
λυτα.

Με τα πρωτοσέλιδα των
εφημερίδων και τα αθλητικά sites
να καταπιάνονται με την ιστορική
πρόκριση της Εθνικής στους 16
του Παγκοσμίου κυπέλου,
έπρεπε να προσπαθήσω για να
πάω κόντρα στο ρεύμα. Την ώρα

που φουσκώνουμε απο αθλητική υπερηφάνεια, να κατα-
πιαστώ με μια ιστορία αγάπης που κρατάει πάνω απο τριά-
ντα χρόνια. Που όπως κάθε love story, έχει τα πάνω της και
τα κάτω της.

Ο δάσκαλός που προανέφερα, ο ηθικός αυτουρ-
γός, αυτός που μου ενέπνευσε την αγάπη για την ΑΕΛ,
είναι(τι πρωτότυπο) ο πατέρας μου. Με θυμάμαι σαν χθες,
ειλικρινά, στη Θ8 του Αλκαζάρ με σορτσάκι πορτοκαλί,
ήμουν δεν ήμουν 7 χρονών, αρχές '80s, με το πατέρα μου
και τον κουνιάδο του τον θείο Κώστα, να παρακολουθώ live
την Αελάρα και μένα να παλεύω με τον πασατέμπο, αφού
τότε δεν κάπνιζα και να κοιτάζω μια τον Μαλουμίδη και μια
τα πόδια μου και να αναρωτιέμαι αν θα γίνουν και τα δικά
μου σαν αυτουνού του μαυριδερού, φαλακρού, ταχύτατου
μπουκαδόρου, ώστε να παίξω κι εγώ κάποτε στην αγαπη-
μένη μου ομάδα. Η ζωή προφανώς είχε άλλα σχέδια για
μένα, τη φανέλα της όμως την φόρεσα άπειρες φορές. 

Καλοκαίρι του '81 και ως δώρο για το ενδεικτικό του
σχολείου(νομίζω έτσι τα λέγανε) πήρα το πρώτο μου πο-
δήλατο(πράσινο) και τη πρώτη μου φανέλα(βυσινί) με το
αλογάκι να καλπάζει στο στήθος. Ήταν τόση η χαρά μου,
που δεν ήθελα να τη βγάλω με τίποτα. Κι ας φώναζε η μάνα
μου πως πρέπει πρώτα να την πλύνει κλπ. 

Με θυμάμαι να αγοράζω κάθε νέα εμφάνιση και να
φουσκώνω απο περηφάνεια όποτε τη φορούσα στις αλάνες
ή στο γήπεδο. Ακόμη υπάρχουν φωτό που ποζάρω όπως
τα ινδάλματά μου για τα άλμπουμ της panini, σαν να ήμουν
κι εγώ μέλος εκείνης της ομάδας. Γυρνώντας πίσω, συνει-
δητοποιώ οτι η πιο σταθερή και μακρόχρονη σχέση μου με
“θηλυκό” πέρα απο τις αυτονόητες(μάνα, αδελφές κλπ)
είναι η ΑΕΛ. 30 και βάλε χρόνια... Μια σχέση που μου πρό-
σφερε περισότερα κι απ' τις προσδοκίες μου. Μου πρό-
σφερε πρωτάθλημα ζωντανά απ'τη Θ1(ακόμα απορώ πως
κατέβηκα ολόκληρο διάζωμα στο αεροπλανικό γκολ του

συγχωρεμένου του Μήτσι και βρέθηκα στα κάγκελα της ει-
σόδου που άνοιγε για να μπει το ασθενοφόρο). Κύπελο στο
Βόλο, όπου σαν μικρό παιδί, έφυγα απ' τη παρέα μου για
να κλάψω(όπως το '87 στο Eurobasket). Κύπελο στο ΟΑΚΑ
με μια απίστευτη μετακίνηση Λαρισαίων φιλάθλων. Περη-
φάνεια για εμφανίσεις απέναντι σε ομάδες όπως η Σα-
μπντόρια, η Σερβέτ, η Έβερτον, η Μπλάκμπερν... Μου
πρόσφερε επίσης άφθονη κάπνα απ' τα λάστιχα στους
“δρόμους της φωτιάς¨, όταν η Λάρισα θύμιζε πόλη-φάντα-
σμα του φαρ-ουέστ, με κλειστά καταστήματα, υπηρεσίες
κλπ. Όλοι στην Εθνική οδό και στις γραμμές του τρένου
μέχρι να αποκατασταθεί η αδικία.

Όπως κάθε μεγάλη αγάπη που σέβεται τον εαυτό
της, μου χάρισε και στιγμές μεγάλης θλίψης, που στα μάτια
μου έμοιαζε ανυπέρβλητη. Θλίψη και πένθος για παίκτες
που χάθηκαν, για χαμένους τελικούς, για ευρωπαικούς
αποκλεισμούς, για υποβιβασμούς..... Έζησα με αυτή την
ομάδα τα πάντα. Ακόμη και τις εποχές που κινδυνεύαμε κυ-
ριολεκτικά με διάλυση και μου 'ρχοταν να σπάσω το κεφάλι
μου αφού τα κεφάλια των υπευθύνων δεν μπορούσα. Είδα
τεράστιους παίχτες που στα μάτια μου φάνταζαν ανίκητοι,
κάτι σαν γίγαντες! Είδα
εμφανίσεις που άφησαν
άφωνη την Ελλάδα.
Ένιωσα την αδικία, την
επιβεβαίωση του “το
μεγάλο ψάρι τρώει το
μικρό”. Δεν την πρό-
δωσα όμως. Άσκησα
κριτική, μάλωσα μαζί
της, πάντα όμως για το καλό της σχέσης μας. Όταν το κο-
πάδι έκανε “μπεεεεε” υπήρξα μαύρο πρόβατο που οι εξελί-
ξεις όμως-δυστυχώς-το δικαίωσαν. 

Μια σχέση βγαλμένη απ' τα παραμύθια. Με πρί-
γκιπες, με δράκους που έχει όμως happy end. Έχει ακόμη
πολλές σελίδες το βιβλίο ελπίζω. Καλού-κακού, έχω ήδη
μάθει στην κόρη τον ύμνο της αγαπημένης μας ομάδας,
έχουν δε ήδη και τα δυο τέκνα απο μια φορεσιά της αγα-
πημένης μας ομάδας, σε ηλικία πολύ μικρότερη απ' ότι απέ-
κτησα εγώ τη δική μου. Αυτό είναι το δώρο μου στη μεγάλη
μου αγάπη ΑΕΛ. Ακόμη μια γενιά φιλά-
θλων που θα την αγαπήσουν και θα τη
στηρίξουν. Ίσως και μέσα στους αγωνιστι-
κούς χώρους αυτή τη φορά. Έτσι Μη-
τσάρα;;;
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Point Break (1991) 

Σκηνοθέσια: Kathryn Bigelow
με τους: Patrick Swayze, Keanu Reeves, Gary Busey

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ
Μια έξοχη ταινία για το ανέφικτο της αστικής ευτυχίαςΣινεμά

Ηβασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σκοτ Φι-
τζέραλντ ταινία του Μπαζ Λούρμαν είναι μια ταινία για

μια κοινωνία που έχει χάσει την ικανότητα να τραβά τη δια-
χωριστική γραμμή, όταν και εκεί που πρέπει να τραβηχτεί.
Η ιστορία της διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του
1920 στις ΗΠΑ, σε μια περίοδο όπου επικρατεί ένα
πνεύμα ανέμελης και επιπόλαιης αισιοδοξίας. Καθώς η
εμπειρία της παγκόσμιας κρίσης και του φασισμού δε έχει
ακόμη έρθει, η καλή κοινωνία ζει ξέφρενα το «αμερικάνικο
όνειρο» σε μια συγκυρία που χαρακτηρίζεται από το λα-
θρεμπόριο, τη χρηματιστηριακή άνοδο και τις θορυβώδεις
διασκεδάσεις. 

Ωστόσο, πίσω από την επιφανειακή λάμψη του
αμερικάνικου ονείρου, τα προμηνύματα της κρίσης και της
κοινωνικής αναστάτωσης διαγράφονται ήδη στον ορίζο-
ντα. Τα ανιχνεύουν οι ηγετικοί κύκλοι της ελίτ, τους οποί-
ους βλέπουμε στην ταινία να μιλούν όπως η συνομιλήτρια
του Ρόμιλι για τον κίνδυνο που συνιστούν οι νέγροι και οι
κίτρινοι για τη λευκή πρωτοκαθεδρία. Το ερώτημα που θα
τεθεί στο επίκεντρο του έργου είναι: μια τέτοια κατάσταση
αφήνει περιθώρια για την ανθρώπινη ευτυχία; 

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί, σε ένα πρώτο
επίπεδο, πιστά το μυθιστόρημα του Φιτζέραλντ, με τον
Λούρμαν, ωστόσο, να εισάγει διακριτικά ορισμένες καινο-
τομίες, που αποσκοπούν να προσαρμόσουν τα δρώμενα
στις σύγχρονες εμπειρίες. 

Την ιστορία την αφηγείται ο Νικ Κάραγουεϊ (Τόμπι
Μαγκουάιρ), μια ενσάρκωση ουσιαστικά του ίδιου του Φι-
τζέραλντ, που έχει γίνει αλκοολικός και έχει κλειστεί σε ένα
σανατόριο, λόγω των βιωμάτων του από τη γνωριμία του
με τον Τζέι Γκάτσμπυ (Λεονάρντο Ντι Κάπριο) και την τρα-
γική του πορεία. Ο Κάραγουεϊ, νεαρός χρηματιστής στη
Νέα Υόρκη, συναντά τον Γκάτσμπυ στην τεράστια έπαυλή
του, όταν εκείνος τον προσκαλεί ως γείτονα σε κάποιο από
τα οργιώδη πάρτι του. Ο Γκάτσμπυ φημίζεται σαν ένας μυ-
στηριώδης μεγιστάνας επιχειρηματίας, αλλά και απόφοι-
τος της Οξφόρδης, τον οποίο κανείς δεν έχει ποτέ
συναντήσει προσωπικά. Στην πραγματικότητα όμως είναι
ένας γόνος της κατώτερης τάξης, που έχει ανοίξει το
δρόμο του προς την ελίτ με ύποπτες δουλειές, οργανώ-
νοντας από κοινού με ένα συνεταίρο του το λαθρεμπόριο
των οινοπνευματωδών στην εποχή της ποτοαπαγόρευ-
σης. ….

Στην ταινία βλέπουμε όλα τα αποτελέσματα της
εφόδου του μεγάλου κεφαλαίου, που παίρνει στις ΗΠΑ την
πιο κλασική, αδυσώπητή της μορφή. Το κοντράστ ανά-
μεσα στο μεγάλο πλούτο και στη φτώχεια αναδεικνύεται

μέσα από τη σύγκριση των συν-
θηκών στο αριστοκρατικό Γου-
έστ Εγκ όπου έχει την έπαυλή
του ο Γκάτσμπυ και στη βιομη-
χανική περιοχή, κατάλληλα ονο-
μαζόμενη «Η Κοιλάδα της
Στάχτης», όπου οι εργάτες δου-
λεύουν σαν σκλάβοι. Ακόμη και
στις ίδιες τις επαύλεις των αρι-
στοκρατών τα σχόλια των αφε-
ντικών του κεφαλαίου για τον
κίνδυνο που αντιπροσωπεύει
για την κυριαρχία τους η άνοδος
της μαύρης και της κίτρινης
φυλής γίνονται μπροστά σε
μαύρους υπηρέτες, που δεν είναι γι’ αυτούς κάτι παρα-
πάνω από διακοσμητικά φυτά. Ωστόσο, ενώ ασχολείται με
βρομοδουλειές, ο Γκάτσμπυ υποκειμενικά είναι πολύ πιο
γνήσιος και ανθρώπινος από τους επίσημους εκπροσώ-
πους του συστήματος. Σε αντίθεση με τον φτασμένο Μπι-
ουκάναν, έναν κυνικό και αυταρχικό υπολογιστή που
διακρίνεται για την ωμότητα και τον πρωτογονισμό του, ο
Γκάτσμπυ χαρακτηρίζεται από τον αφηγητή ως ο πιο ελ-
πιδοφόρος και οπτιμιστής άνθρωπος που γνώρισε ποτέ,
προσιτός και με πλούσιο συναισθηματικό κόσμο. Η συ-
μπεριφορά του καθορίζεται όχι από ταπεινά κίνητρα πλου-
τισμού αλλά από την εμμονή του να ξαναβρεί και να
κάνειδική του την Ντέιζι. 

Η ταινία, ωστόσο, όπως και το μυθιστόρημα,
εστιάζει στην πηγή των ανταγωνισμών και των διαταρα-
χών: την εσωτερική κίνηση του ίδιου του κόσμου του κε-
φαλαίου, που παρασύρει στη φρενίτιδά του όλη την
υπόλοιπη κοινωνία. Αυτός ο κόσμος παρουσιάζεται να
χωρίζεται σε δυο πόλους. Στον ένα ανήκουν όσοι είναι ήδη
μέλη της άρχουσας ελίτ, οι μεγιστάνες του πλούτου, οι
χρηματιστές, οι πολιτικοί, οι καλλιτέχνες και οι ψευτο-μορ-
φωμένοι αστοί, εκπροσωπούμενοι στην ταινία από τον
Μπιουκάναν. Στον άλλο ανήκουν όσοι προσπαθούν να
ανέβουν και να ενσωματωθούν στην ελίτ, ενσάρκωση των
οποίων αποτελεί ο Γκάτσμπυ. Ωστόσο, η ίδια η ελίτ
είναι κλειστή σε αυτούς τους ανερχόμενους παρακατια-
νούς, τους οποίους αντιμετωπίζει ως παρείσακτους, δίνο-
ντας έμφαση στην αρχή της καταγωγής. Έτσι, το μόνο που
απομένει στους τελευταίους είναι να εκπληρώνουν το
βρώμικο μέρος των λειτουργιών του συστήματος με το
οποίο δεν θέλουν να έρχονται σε επαφή οι καθώς
πρέπει αστοί. 8



50 τεύχη CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ !
Το καλοκαίρι του 2002 στο θερινός κινηματογράφος του

Μύλου, ο Μπαρμπής Βοζαλής με εμάς τους
cineπαρμένους δημιουργήσαμε και αναρτήσαμε σε διά-
φορα σημεία της πόλης αφίσα με όλο το πρόγραμμα των
ταινιών. Ήταν η πρώτη μας συνεργασία με τον Μπαρμπή.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε την «Τζίλντα» με τη Ρίτα Χέι-
γουορθ, το  «Μίλα της» του Αλμοδοβάρ, το «Μετά τα με-
σάνυχτα» του Σκορσέζε και πολλά άλλα.    

Το Δεκέμβριο του 2002 εκδώσαμε το Τεύχος 1 του
Cineπαρμένου με πρωτοσέλιδο άρθρο του Μπαρμπή «Κάτι
να καίει…» και βασικό σύνθημα στην πρώτη σελίδα
«Δώστε στο λαό Θέατρο Δημοτικό». Τώρα είμαστε στο
2014 και στο τεύχος 50. Ούτε εμείς, ούτε ο Μπαρμπής δεν
το περιμέναμε να δέσει τόσο διαχρονικά αυτή η συνεργα-
σία. Αλλά αν υπάρχει κοινό πάθος για τον κινηματογράφο
όλα γίνονται. 

Στο 2ο τεύχος ο Μπαρμπής έγραψε άρθρο με τίτλο
«Ο Βόλος κουλτούρα και η Λάρισα ¨μαστούρα¨» και έχει
πολύ ενδιαφέρον να το ξαναδιαβάσει κανείς τώρα μάλιστα
μετά τα αποτελέσματα των φετινών δημοτικών εκλογών.

Επιπλέον, ο Μπαρμπής είχε γράψει και για την τότε πρόε-
δρο του Θεσσαλικού Θεάτρου την Ηρώ Μουκίου.  Στο 3ο
τεύχος το Μάρτιο του 2003 ο τίτλος ήταν «Το Μεσογειακό
Φεστιβάλ …της πλάκας», ενώ στο 4ο τεύχος τον Απρίλιο
«Ο μεγάλος Πολωνός και οι μικροί λαρισαίοι» αναφερόμε-
νος στον Κριστόφ Ζανούσι που είχε έρθει στο Φεστιβάλ
που ήταν άδειο από κόσμο. Στην ταινία του «Η ζωή σαν μια
μοιραία σεξουαλική μεταδιδόμενη ασθένεια» ήμασταν καμιά
πενηνταριά. 

Τον Ιούλιο του 2003 γυρίσαμε από την Καλαμάτα
που είχαμε πάει με τον Μπαρμπή για το συνέδριο των κι-
νηματογραφικών λεσχών και εκδώσαμε το 5ο τεύχος του
cineπαρμένου με τίτλο «Σαν πας στην Καλαμάτα και ΄ρθείς
και το καλό». Στο ίδιο τεύχος ο Μπαρμπής έγραψε για τον
Βασίλη Ραφαηλίδη που είχε τότε πεθάνει και είχαμε στην
τελευταία σελίδα το πρόγραμμα του θερινού κινηματογρά-
φου του Μύλου 2003. Το καλοκαίρι εκείνο στο Μύλο προ-
βλήθηκαν εκτός των άλλων και το «Μια αιωνιότητα και μια
μέρα» του Αγγελόπουλου, το «Παιχνίδια της τύχης» του Σί-
ντεϊ Πόλακ, το «Παίζοντας στα τυφλά» του Γούντι
Άλεν.
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Friday the 13th (2009)

Σκηνοθέσια: Marcus Nispel
με τους: Jared Padalecki, Amanda Righetti, Derek Mears

Αυτός είναι ο ρόλος του Γκάτσμπυ, ο
οποίος, στην εποχή της ποτοαπαγόρευσης και του
επίσημου πουριτανισμού, αναλαμβάνει, θυμίζοντας

εδώ τον Αλ Καπόνε, να οργανώσει το λαθρεμπόριο του αλ-
κοόλ, ώστε να προσφέρει στους βαριεστημένους γόνους των
μεγαλοαστικών οικογενειών τις διασκεδάσεις που έχουν ανά-
γκη. 

Η πλούσια, ατμοσφαιρική και εντυπωσιακή παρα-
γωγή της ταινίας του Λούρμαν κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον
του θεατή, ενώ οι ηθοποιοί είναι πειστικοί στους ρόλους τους,
με τον Ντι Κάπριο να ενσαρκώνει άψογα τον κεντρικό ήρωα,
την Μάλιγκαν να ταυτίζεται με το αντικείμενο του πόθου του
και τον Έντγκερτον να μπαίνει στο πετσί της μεγαλοαστικής

του υπόστασης. Ωστόσο, η
υποδοχή της από τους επί-
σημους κριτικούς ήταν
ανάμεικτη. Οι περισσότε-
ροι κινήθηκαν ανάμεσα
στην ακατανοησία και την
καχυποψία, διαισθανόμε-
νοι ότι το μήνυμά της είναι
καταδικαστικό για τον προ-
σφιλή τους αστικό κόσμο.  

ολοκληρή την ανάλυση για την ταινία στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
Χρήστος Κεφαλής http://www.xekinima.org/arthra/view/article

Ο υπέροχος Γκάτσμπυ
Μια έξοχη ταινία για το ανέφικτο της αστικής ευτυχίας

8

8

Σινεμά

Ένα θαυμάσιο Λαρισινό καλοκαίρι 
Με τις κόρες μου από το χέρι να τρέχουν, θα είμαστε συνέχεια στη βόλτα όταν η θερμοκρασία το επιτρέπει και όπου

η πόλη προσφέρεται. Βόλτες στους πεζοδρόμους, βόλτες στον Πηνειό, παιχνίδι στις κούνιες της γειτονιάς, στον
παιδότοπο του φρουρίου, στους παιδότοπους περιφερειακά της πόλης. Εκδρομές για μπάνιο στη θάλασσα, για δρο-
σιά στα βουνά, απογεύματα στη βεράντα της γιαγιάς και του παππού με τα ξαδέλφια την καλύτερη παρέα, βράδια στην
βεράντα του σπιτιού με παγωτό. Κάποιες φορές και στο σπίτι με κλιματιστικό, παιχνίδια, κούκλες και βι-
βλία, το καλοκαίρι θα είναι θαυμάσιο… και βλέπουμε. 

Παρατήρηση 1 : διαβάζω αυτό το καλοκαίρι – εκτός των άλλων – και δύο υπέροχα βιβλία : το
«Σμιλεύοντας το χρόνο» του Ταρκόφσκι (που θα το συζητήσω με τον Μπαρμπή με την πρώτη ευκαιρία)
και ένα άλλο … ιστορικού περιεχομένου των εκδόσεων Λιβάνη.

Παρατήρηση 2 : δεν χρειάστηκε να δω ούτε έναν αγώνα του μουντιάλ
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Mamma Mia! (2008) 

Σκηνοθέσια: Phyllida Lloyd
με τους: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried

Αφιέρωμα 50 τεύχη CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ !

Το επόμενο τεύχος άργησε να εκδοθεί τον
Οκτώβριο του 2003 και είχε τίτλο «Ο καθυστερη-

μένος cineπαρμένος, το κλίμα και ο γάιδαρος». Στο ίδιο τεύ-
χος υπήρχε άρθρο του Μπαρμπή «Ο ΛεΠα και το Δημοτικό
Θέατρο Λάρισας» αλλά και άρθρο (όχι του Μπαρμπή)  με
τίτλο «Όταν γύρω σου χορεύουνε τα δις είναι τραγικό να
είσαι εθελοντής» που αναφέρονταν στις δουλειές της εται-
ρείας Αθήνα 2004 Α.Ε. που ήταν τότε σε εξέλιξη και στην
Καμπάνια ΑΝΤΙ-2004 (που η ιστορία την έχει δικαιώσει).
Επιπλέον, είχαμε το πρόγραμμα προβολών στο Χατζη-
γιάννειο αλλά και το πρόγραμμα προβολών της πρωτοεμ-
φανιζόμενης τότε Κινηματογραφικής Ομάδας Βιοχημείας. 

Στο τεύχος του Δεκεμβρίου 2003, ο Μπαρμπής
έγραψε για το πανηγύρι που λέγεται φεστιβάλ κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης. Τα φεστιβάλ κινηματογράφου είναι
το επίκεντρο των εξελίξεων στα κινηματογραφικά πράγματα
της χώρας αλλά και παγκοσμίως και καταγράψαμε πολλά
ρεπορτάζ σε τεύχη του cineπαρμένου. Αναφερθήκαμε πολ-
λές φορές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
στο Φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας, στα δικά
μας φεστιβάλ στη Λάρισα (των νέων κινηματογραφιστών
και στο artfools), στο Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ Θεσσαλονί-
κης, στο φεστιβάλ Οικολογικών Ταινιών της Ρόδου (όπου
είχαμε και συνεργασία για μια χρονιά και προβάλαμε ται-
νίες στο STAGE). Το καλύτερο όμως είναι οι συζητήσεις που
κάνω με τον Μπαρμπή όλα αυτά τα χρόνια για τα φεστιβάλ
του εξωτερικού και τις νέες ταινίες που προβάλλονται και
για τα αφιερώματα σε σκηνοθέτες που κάθε φορά έχουν.
Φέτος για το φεστιβάλ Καννών δεν καταφέραμε να τα
πούμε αλλά για το φεστιβάλ Δράμας το Σεπτέμβρη είμαι βέ-
βαιος ότι θα καταφέρουμε να πούμε πολλά.     

Στο 8ο τεύχος το Μάρτιο του 2004 «Ο τυχερός Δή-
μαρχος λαρισαίων κ. Κώστας Τζανακούλης» είχε την τιμη-
τική του με τον Μπαρμπή να κάνει «καλοπροαίρετη» κριτική
στην δημοτική αρχή. Ο cineπαρμένος ποτέ δεν άφησε να
ξεχαστεί το ζήτημα του Δημοτικού Θεάτρου που σε πολλά
άρθρα αναφέρονταν σε αυτό όλη τη δεκαετία που πέρασε.
Όπως στο 14ο τεύχος στο άρθρο «Το παραμύθι του Δημο-
τικού Θεάτρου Λάρισας», στο 11ο τεύχος στο άρθρο «Τα
1001 Θα … του Δημάρχου Λάρισας», στο 15ο τεύχος «Θε-
ατρίνοι και Θεατρίνες», στο 16ο τεύχος στο άρθρο «Δή-
μαρχος … για τα πανηγύρια». Αλλά «καλοπροαίρετη»
κριτική έγινε και προς τους λαρισαίους, όπως στο 13ο τεύ-
χος το Μάη του 2006 στο άρθρο «Το 14ο φεστιβάλ νέων κι-
νηματογραφιστών της Λάρισας και τα «κολιόνι» της
πλατείας ταχυδρομείου».   

Στο 9ο τεύχος το Δεκέμβριο του
2004 ο cineπαρμένος κυκλο-
φόρησε με πρωτοσέλιδο το
άρθρο του Μπαρμπή «Η
cineφίλ που έφυγε, Ήβη Βο-
ζαλή – Βαρνά». Αυτό που χα-
ρακτηρίζει όλα αυτά τα 50
τεύχη του cineπαρμένου είναι η
ειλικρίνεια, η ευαισθησία, ο αυ-
θορμητισμός και η καθαρή, ερασιτεχνική αγάπη για τον κι-
νηματογράφο. Και για αυτό συνεχίζουμε τόσα χρόνια χωρίς
προβλήματα και με αυτοδιαχειριζόμενη οργάνωση και αυ-
τοχρηματοδότηση. 

Στο 10ο τεύχος το Μάρτιο του 2005 αποφασίσαμε
να προβάλουμε το πρώτο ελληνικό Αναρχικό δημοσίευμα
του 1861 με τίτλο «Η Αναρχία» που έχει ο Μπαρμπής στο
αρχείο του. Το άρθρο ήταν του Δημητρίου Παπαρηγόπου-
λου (γιος του Κωνσταντίνου Παπαρηγόπουλου και δικηγό-
ρος). Γράφαμε τότε για την ιστορία ότι ο νεαρός Δημήτρης
το 1873 σε ηλικία 32 ετών πέθανε από απεργία πείνας στις
φυλακές της χώρας διαμαρτυρόμενος για τις άσχημες συν-
θήκες διαβίωσης που επικρατούσαν. Δυστυχώς ο αγώνας
των κρατουμένων για αυτονόητες συνθήκες επιβίωσης στις
φυλακές ακόμα συνεχίζεται και στις μέρες μας, με απεργία
πείνας εκατοντάδων κρατουμένων, να έχει λήξει με νίκες
πριν λίγες μέρες. Αν πεθάινε κάποιος από τους απεργούς
θα έλεγαν ότι  πεθάνε από «μελαγχολία» όπως επισήμως
δηλώθηκε το 1873 για τον νεαρό Παπαρηγόπουλο;

Από το 17ο τεύχος (Ιούνιος 2007) και μετά ο
cineπαρμένος αναμορφώθηκε ριζικά. Και από άποψη εμ-
φάνισης και από περιεχόμενο εμπλουτίσθηκε αισθητά. Οι
αρθρογράφοι που κατέγραψαν την άποψή τους για κινη-
ματογραφική ταινία ή για θεατρική παράσταση ή μουσική
ξεπερνούν τους 30 λαρισαίους. Ο Μπαρμπής (ο βασικός
αρθρογράφος) έχει γράψει πάνω από 100 άρθρα στο
cineπαρμένο από το 2002 (κάποτε θα πρέπει να γίνουν
τόμος). Το έντυπο πάντα διανέμεται δωρεάν σε πολλά ση-
μεία της πόλης και κυρίως σε θερινό του Μύλου και Χατζη-
γιάννειο και … η ιστορία συνεχίζεται.  

Όποιος επιθυμεί να έχει φάκελο με τα 50 πρώτα
τεύχη μπορεί να μας το ζητήσει στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση
cineparmenos@yahoo.gr.  
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The Graduate (1967) 

Σκηνοθέσια: Mike Nichols
με τους: Dustin Hoffman, Anne Bancroft, Katharine Ross 

Ηκαλύτερη συναυλία της χρονιάς έγινε στη Θεσσαλονίκη
στις 23 Ιουνίου, στο λιμάνι. Ο Manu Chao μας απογεί-

ωσε. Κατάφερα να πάω από νωρίς το μεσημέρι και μετά τη
συναυλία να γυρίσω πίσω Λάρισα με το αυτοκίνητο. Πάλι
καλά δεν έπαθα τίποτα στο δρόμο. Αλλά μετά από τέτοια
συναυλία ιστορικού χαρακτήρα έχεις μια κεκτημένη ταχύ-
τητα που δεν σε αφήνει να κοιμηθείς στο τιμόνι.   

Το κλίμα που θα επικρατούσε ήταν εμφανές από
νωρίς το απόγευμα. Παρέες κάθε ηλικίας αλλά κυρίως νέοι
και νέες είχαν μπλοκάρει την είσοδο του λιμανιού και από
τις 6 το απόγευμα προωθούνταν σιγά σιγά προς την προ-
βλήτα της συναυλίας. Κορίτσια και αγόρια αγκαλιά, μπλου-
ζάκια του Manu Chao και καπέλα για τον ήλιο, καντίνες
πολλές έξω από το λιμάνι και καφέδες αλλά κυρίως μπύρες
να καταναλώνονται από το απόγευμα. Εγώ πήρα ένα καφέ
που ήταν αναγκαίος μετά τις μεσημεριανές μπύρες στο κέ-
ντρο με φίλους. 

Το νεανικό κοινό της Θεσσαλονίκης έρχονταν ατε-
λείωτο. Λένε ότι έφτασε ο κόσμος τους σαράντα χιλιάδες.
Βούλιαξε το λιμάνι! Πραγματικά, σε κάποια φάση που όλος
ο κόσμος χόρευε πάνω κάτω με τη φωνή και το ρυθμό του
Manu Chao ένιωθες το δάπεδο της προβλήτας να πάλετε.
Αν υπήρχε συντονισμός δεν ξέρω αν δεν θα βούλιαζε. Ελ-
πίζω οι τεχνικοί να το έχουν προβλέψει. Σίγουρα, όμως, κά-
ποιοι άλλοι είχαν προβλέψει να συντονισθούν με τα
αποτελέσματα άλλων … ουσιών που η μυρωδιά τους ήταν
διάχυτη. Αναγκάστηκα πέντε – έξι φορές να αλλάξω θέση
για να αποφύγω τον όμορφο καπνό. Ειδικά όταν ήμουν
μπροστά και το κλίμα ήταν ασφυκτικό (δυο άτομα είδα εγώ
να μεταφέρονται από τους επιβλέποντες μισολιπόθυμα)
δεν άντεχες και το καπνό τέτοιου είδους. Είχα και ταξίδι της
επιστροφής να κάνω. 

Το απόγευμα υπήρχαν κάποια συγκροτήματα που
κρατούσαν συντροφιά το κοινό μέχρι τις 9μιση που ήρθε το
κυρίως menu προς απόλαυση. Πρέπει να ήταν γνωστοί
στους νέους αλλά εμένα δεν μου έλεγαν τίποτα. Μέχρι που
ήρθαν οι Active Member και σήκωσαν τον κόσμο από το
πάτωμα. Μέχρι τότε – περίπου στις 8μιση – ο κόσμος είχα
γεμίσει την προβλήτα και κάθονταν κάτω οι περισσότεροι
σε παρέες τραγουδώντας και πίνοντας μπύρες. Η οργά-

νωση της συναυλίας ήταν άψογη και ακόμα και οι τουαλέ-
τες (που ήταν πολλές) παρέμειναν καθαρές μέχρι τέλους.
Μπύρες και ποτά δίνονταν από πολλά σημεία, οπότε τα εί-
κοσι ευρώ του εισιτηρίου έγιναν  τουλάχιστον τριάντα για
όλους. 

Οι Active Member έδωσαν επιτέλους και μια πολι-
τική χροιά. Μόλις ανέβηκαν, αφιέρωσαν τη συναυλία στον
αγώνα του κινήματος στις Σκουριές Χαλκιδικής και στους
φυλακισμένους αγωνιστές που είχαν αρχίσει απεργία πεί-
νας. Ο στίχος τους πολιτικός και η μουσική τους κατάλληλη
για να σηκώσουν όλο τον κόσμο που πλέον είχε αρχίσει να
χορεύει και δεν σταμάτησε από τότε μέχρι και τη 1 το
βράδυ. 

Το πολιτικό περιεχόμενο έτσι κι αλλιώς σε συναυ-
λία του Manu Chao υπάρχει. Αλλά σίγουρα υπήρχαν και
νέοι που κάποια πράγματα δεν τα ήξεραν, όπως μια νεαρή
που στο άκουσμα μιας ανακοίνωσης για υποστήριξη του κι-
νήματος για μη ιδιωτικοποίηση του νερού της Θεσσαλονί-
κης δεν είχε ιδέα. Κάποιος άλλος νέος ακούγοντας ένα
χαιρετισμό για τον αγώνα των Ζαπατίστας, ρώτησε στην
παρέα του «ποιοι είναι οι Ζαπατίστες;». Γενικά, η προβλήτα
ήταν γεμάτη και ο καθένας μας κάτι είχε να μάθει και να σκε-
φτεί (και εμείς οι μεγαλύτεροι ακόμα περισσότερα). Επι-
πλέον, στην είσοδο της συναυλίας μοιράζονταν και
ενημερωτικά για το αντιρατσιστικό φεστιβάλ της Θεσσαλο-
νίκης και για το αντιρατσιστικό camping της Κεφαλονιάς
(της Y.R.E.).

Ο τραγουδιστής
σύμβολο του κινήματος
της αντιπαγκοσμιοποίη-
σης ήρθε στη σκηνή πε-
ρίπου στις 9μιση και
μέχρι πριν τη 1 παρά το
βράδυ δεν μας άφησε να
καθίσουμε ούτε λεπτό. Εγώ σιγά σιγά έφευγα από το ασφυ-
κτικό κλίμα κοντά στη σκηνή όπου οι νεολαία ξεσάλωνε και
τα έδινε όλα. Τότε αντιλήφθηκα ότι το πλήθος ήταν πελώριο.
Το ασφυκτικό κλίμα έφτανε μέχρι πίσω. Με δεδομένο ότι η
νέα γενιά είναι ψηλά παιδιά (… είδες τα βρεφικά γάλατα και
οι κρέμες τι κάνουν;) που επιπλέον χόρευαν και χοροπη-
δούσαν, κατάλαβα ότι δεν γίνεται να είμαι πλέον μπροστά.
Πήγα πίσω, εκεί που ο χορός δεν γίνονταν με όρους ασφυ-
ξίας. Ζευγάρια αγκαλιασμένα να χορεύουν
και να απολαμβάνουν την καλύτερη συ-
ναυλία της χρονιάς. Ο ρυθμός και το κέφι
αμείωτο μέχρι τέλους. Ο Manu Chao ευχα-
ρίστησε πολλές φορές τη Θεσσαλονίκη.

Στη συναυλία του Manu Chao Μουσική
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Με το μυαλό θολό από ένα τριμελές Εφετείο στο οποίο
είδα για άλλη μια φορά το σωφρονιστικό κι όχι τιμω-

ρητικό σύστημα να επιβραβεύει τη σκέψη μου να ρίξω ένα
φάσκελο σε αυτά (με αποκορύφωμα τη συμπεριφορά του
κέρβερου υπαλλήλου της ΕΦΚΚ που από παιδάκι χαμη-
λών τόνων κάποτε έφτασε να απαγορεύει στον χαρμάνη
κρατούμενο ένα τσιγαράκι), μπήκα ως καλός οικογενειάρ-
χης σε συνοικιακό φούρνο για το ψωμί της ημέρας. Δεν θα
έδινα σημασία στο γεγονός, αν τη μνήμη μου δεν προκα-
λούσε η προπαγάνδα στο πρωτοσέλιδο εφημερίδας που
μίλαγε για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που φέρ-
νουν ανάπτυξη…

Τότε αίφνης θυμήθηκα τον ντόρο για το ψωμί. Με
το ζύγι το ψωμί, με τιμή κιλού το ψωμί κ.ο.κ. Τα ίδια και χει-
ρότερα για το γάλα, το οποίο τάχα κόντεψε να ρίξει την κυ-
βέρνηση! Το ψωμί, όπως το αγόραζα πάντα. Ζήτησα τη
φραντζόλα, πλήρωσα το αντίτιμο κι έφυγα. Ούτε ζυγαριά,
ούτε τίποτα. Δεν κατηγορώ το φούρναρη. Το αντίθετο. Ποτέ
δε σκέφτηκα ότι για τα δεινά μας φταίει το ψωμί. Άλλωστε
κατάγομαι από οικογένεια που είναι 3 γενιές αρτοποιοί και
ξέρω τι μανίκι είναι αυτή η δουλειά. Το γάλα; Μεγάλη δια-
φορά στη τιμή. Μπράβο στους βουλευτάδες που αφού
στήθηκαν σε όλα, σηκώσαν παντιέρα(rossa) για το γαλα-
τάκι του λαού…

Γιατί τα γράφω όλα αυτά ημερολόγιό μου; Γιατί
ξαφνικά έπιασα τον εαυτό μου να αδιαφορεί! Αυτό με ανη-
σύχησε και με ενόχλησε, παρά οι μαλακίες των προανα-
φερθέντων. 25 έντονα πολιτικοποιημένα χρόνια (όχι
κομματικοποιημένα) έμοιαζαν να έχουν εξαφανιστεί, σαν
να μην υπήρξαν ποτέ. Οι αγώνες, οι πορείες, το κυνήγι και
οι ξυλιές με ιδεολογικούς αντιπάλους, η αναζήτηση λύσης
στα ιδεολογικά αδιέξοδα, οι οργισμένες κραυγές διαμαρτυ-
ρίας, η προσπάθεια για μια κοινωνία δικαιοσύνης και ευη-
μερίας, όλα delete! Και το χειρότερο; Όταν
συνειδητοποίησα τι μου συνέβη, η αντίδρασή μου ήταν ένα
σκέτο, ψυχρό, «χέστηκα». Ναι, όπως ακριβώς το ακούς!
ΣΚΑΣΙΛΑ ΜΟΥ, ΧΕΣΤΗΚΑ!!!

Συγχαρητήρια λοιπόν. Σε όλους εσάς που κατα-
φέρατε να με κουράσετε, να με αηδιάσετε, να με κάνετε να
μην σας εμπιστεύομαι με τίποτα. Ριζοσπαστικές και δημο-
κρατικές αριστερές, ελιές, ποτάμια, καμένους έλληνες και
λοιπές δυνάμεις του «συνταγματικού τόξου», μπράβο,
άξιος ο μισθός σας! Οι χθεσινοί εχθροί είναι σήμερα φίλοι.
Αλλάζουμε στα κόμματα το όνομα και τα σύμβολα και δεν

τρέχει τίποτα, ξορκίσαμε το
κακό, διαγράψαμε το παρελ-
θόν και συνεχίζουμε! Μέσα σ’
αυτό το οργουελικό περιβάλ-
λον, αρνούμαι να συνεχίσω να
μετέχω. Σε ένδειξη διαμαρτυ-
ρίας και για να μην χάσω το
μυαλό μου (όπως θέλετε και
σας βολεύει), σας εγκατα-
λείπω. Πράγματι, η βλακεία
είναι ανίκητη! Με νικήσατε λοιπόν, το ομολογώ! Τον ξέρω
τον αντίλογο, μπορώ να τον γράψω αν θες καλό μου ημε-
ρολόγιο. Αλλά δεν θα χαλαλίσω ούτε δέκα λεπτά για κάτι
τέτοιο.

Με το φτωχό μου το μυαλό, σκέφτομαι πως όταν
έχω φασόλια, δεν μπορώ να φτιάξω μουσακά! Είτε μαυ-
ρομάτικα, είτε γίγαντες, στο φούρνο ή στην κατσαρόλα,
πάλι φασόλια θα είναι. Απ’ τη μια λοιπόν έχουμε τα φασό-
λια που θέλουν να μας πείσουν πως μπορούν να γίνουν
ένας νοστιμότατος μουσακάς κι απ’ την άλλη έχουμε αυ-
τούς που λένε πως είναι ο γνήσιος, ο αυθεντικός, παρα-
δοσιακός μουσακάς, όντας όμως στην πραγματικότητα
ολίγη από γιουβέτσι!!! 

Αφού σε αυτές τις συνθήκες δεν καταφέρνετε να
πείσετε τον ηλίθιο ψηφοφόρο( ηλίθιος ήτανε πάντοτε, το
πίστευα απ’ τη παιδική μου ηλικία) ότι θα φέρετε την
άσπρη μέρα, μαύρα τα χαμπέρια!Αφού σε αυτό το πολι-
τικό σκηνικό, η ελπίδα είναι αυτοί που δεν κερδίζουν, αλλά
ωφελούνται απ’ την ήττα του άλλου, στη λογική του «το μη
χείρον, βέλτιστον» ή «στην αναβροχιά, καλό και το χαλάζι»,
εγώ δεν θα πάρω άλλο, ευχαριστώ, δεν είμαι φίλος. Η αι-
σθητική, το μπλαμπλα σας, οι ατέλειωτες αντιφάσεις και
κωλοτούμπες όλων σας, το βλέμμα που έρχεται σε αντί-
θεση με τις λέξεις και τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, με κά-
νουν να φεύγω τρέχοντας! Χίλιες φορές στη παραλία με
jumboσακούλα γεμάτη κουβαδάκια και μπρατσάκια!

Από μακριά λοιπόν στο εξής κι αγαπημένοι(;;;)!!!!
Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά και δροσερά.

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

Weekend at Bernie's (1989)

Σκηνοθέσια: Ted Kotcheff
με τους: Andrew McCarthy, Jonathan Silverman, Catherine Mary

Stewart



Λάρισα,Ιούλιος 2014  Έτος 12ο   Τεύχος 50ο

10η

Meatballs (1979) 

Σκηνοθέσια: Ivan Reitman
με τους: Bill Murray, Harvey Atkin, Kate Lynch

Σκέψεις

Το μηχάνημα προβολής ταινιών, παρουσιάσεων εργα-
σιών και εκπαίδευσης εργαζομένων έχει κάνει βόλτες

σε όλη τη χώρα. Τελικά έχασε το κόκκινο χρώμα του, δη-
λαδή την ικανότητα να προβάλει το κόκκινο. Βγαίνει, λοι-
πόν, σε διαθεσιμότητα και μετά στην απόσυρση από την
¨παραγωγή¨. Εκτός αν τον στείλω για επισκευή που δεν
συμφέρει πλέον, εφόσον ένας καινούριος είναι πιο φτηνός
από την επισκευή του παλιού. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια πέρασε από δεκάδες
χώρους εργασίας στη Λάρισα, από βιομηχανίες (που οι
περισσότερες έκλεισαν), από χώρους κατάρτισης (σχολές
, ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.λπ.), από συλλόγους εστιατόρων και άλλων
επαγγελματιών τροφίμων, από Σκιάθο, Σκόπελο, Γρεβενά,
Δεσκάτη, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. 

Εκεί που το χαιρόταν περισσότερο ήταν να προ-
βάλει ταινίες. Και που δεν πήγε για προβολή ταινιών. Πέ-
ρασε από Θήβα, Κατερίνη, Τύρναβο, από στέκια στη
Λάρισα (Μ. Αλεξάνδρου, Θουκυδίδου, Φαρμακίδου), από
αντιρατσιστικά φεστιβάλ, από φεστιβάλ Πηνειού για προ-
βολές στο ποτάμι, από προβολές πολιτικών οργανώσεων,
προβολές σε μαθητικά φεστιβάλ, προβολές ταινιών μικρού
μήκους. Πέρασε από δεκάδες σπίτια και γιορτές, από γε-
νέθλια και βαφτίσια, από πάρτι και κοπές πίτας. 

Όλα αυτά τα χρόνια τον έστειλα για επισκευή μια

φορά και πάντα μας
έβγαζε ασπροπρόσω-
πους. Τελικά αυτός ο προ-
τζέκτορας δεν μπορεί να
πάει για απόσυρση. Θα
συνεχίσει χωρίς το κόκ-
κινο. Σίγουρα δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στο κί-
νημα όπου επικρατεί το
κόκκινο. Σίγουρα δεν μπο-
ρεί να προβάλει έγχρωμες ταινίες αξιόλογες, όπως την πα-
τήσαμε με το ¨Σόφι Σολ¨ σε προβολή στην Ιατρική. Στο
¨Σόφι Σολ¨ (που πρέπει να δείτε όσοι δεν την έχετε δει) η
κόκκινη ζακέτα της ηρωίδας παίζει κεντρικό ρόλο στην αι-
σθητική της ταινίας. Πάλι καλά που τα παιδιά της εκεί κι-
νηματογραφικής ομάδας είναι ετοιμοπόλεμοι και έχουν νέο
εξοπλισμό.

Οπότε στη νέα δεκαετία, που οι απαιτήσεις είναι
διπλάσιες, ο παλιός και ιστορικός προτζέ-
κτορας θα αξιοποιηθεί στα επαγγελματικά
και σε προβολές ασπρόμαυρων φιλμ … σε
νέα στέκια σε κάθε γειτονιά της πόλης.

Η ιστορία ενός προτζέκτορα (προβολέα)

Άρτος και Θέαμα
Την παραπάνω ρήση τη γνωρίζουμε άπαντες από τους Ρωμαίους, οι οποίοι την είχαν αναγάγει σε τρόπο ζωής (του-

λάχιστον οι πατρίκιοι). Την ίδια ρήση, όμως, την έχουμε ενστερνιστεί κι εμείς (δεν είναι τυχαίο το «ούνα φάτσα,
ούνα ράτσα»). Απτή απόδειξη το μουντιάλ. Εδώ έχουμε και άρτο (πίτσες, πιτόγυρα, σουβλάκια κτλ.), αλλά και θέαμα.
Οι Ρωμαίοι στις συγκεντρώσεις τους παρακολουθούσαν τα θεάματά τους, όπως ταχυδακτυλουργούς, γελωτοποιούς,
μουσικούς κ.α. συνοδεία πλούσιου φαγητού και οίνου. Εμείς, σήμερα, απολαμβάνουμε τα δικά μας θεάματα, όπως  κι-
νηματογράφο, ποδόσφαιρο κτλ. με  ποπ-κορν, πατατάκια, πίτσες, σουβλάκια και μπύρες.

Το ποδόσφαιρο είναι στοιχείο του λαϊκού μας πολιτισμού. Είναι κάτι στο οποίο όλοι είμαστε κοινωνοί, με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο και στο οποίο βγάζουμε χαρακτηριστικά και συμπεριφορές της φυλής μας.

Το ποδόσφαιρο είναι κάτι παραπάνω από άθλημα, είναι κοινωνικό γεγονός με παγκόσμια δυναμική, το οποίο
δε θα μπορούσε να μην επηρεάσει και τους Έλληνες, έναν λαό ενθουσιώδη και εξωστρεφή, ο οποίος κορυβαντιά με
τη νίκη αλλά δε δέχεται εύκολα την ήττα και την αποδίδει πάντα σε οτιδήποτε άλλο εκτός των δικών του ικανοτήτων.

Αυτή η μέθεξη, όμως, στο παγκόσμιο γίγνεσθαι που λέγεται ποδόσφαιρο και το θέαμα που παρακολουθούμε,
προϋποθέτει άρτο ή μάλλον greek souvlaki, για να μιλάμε σε οικουμενική ορολογία. Ο Βασίλης Παπα-
κωνσταντίνου τραγουδούσε: «Ευτυχώς η Πατρίς δικαιώνεται σε ταβέρνες, πλατείες κι αλάνες…» Κοι-
νός παρονομαστής  της ταβέρνας, της πλατείας και της αλάνας είναι η μπάλα και το σουβλάκι. Στοιχεία
που χαρακτηρίζουν τη φυλή μας, η δική μας εκδοχή του «άρτος και θέαμα».

Διότι ο αποκλεισμός της Εθνικής μας καταπίνεται μόνο με μπύρα
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Vicky Cristina Barcelona (2008)

Σκηνοθέσια: Woody Allen
με τους: Rebecca Hall, Scarlett Johansson, Javier Bardem

22o  Μεσογειακό Φεστιβάλ Νέων Κινηματογραφιστών

"Με δύναμη από την Κηφισιά" των Δ. Κεχαίδη και Ε.Χαβιαρά
στο Χορίαμβο (Γαληνού 5 και Φαρμακίδου)

Στο θεατρικό εργαστήρι του Χορίαμβου, η χρονιά έκλεισε με ένα σπουδαίο έργο και μια κεφάτη πα-
ράσταση. «Με δύναμη από την Κηφισιά», τέσσερις γυναίκες η Φωτεινή ,η Αλέκα, η Μάρω και η Ηλέ-

κτρα μοντέρνες αλλά και μοναχικές προσπαθούν να οργανώσουν ένα ταξίδι στην Ταϋλάνδη που θα τις
βοηθήσει να ξεκινήσουν με δύναμη μια νέα ζωή, απελευθερωμένη από τα δεσμά του παρελθόντος. Η
ημερομηνία του μετατίθεται ανάλογα με τις ανομολόγητες ερωτικές και συναισθηματικές προσδοκίες
κάθε ηρωίδας.

Σκηνοθεσία : Ζωή Μουκούλη (δασκάλα στο θεατρικό εργαστήρι Χορίαμβος)

Ερμηνείες από τις μοναδικές και ταλαντούχες : Ματίνα Θεοδώρου, Μαριέττα Κατσιά-
νου, Αγάπη Κολοβού, Τάνια Μήτσιου, Βάγια Παλιοτζήκα, Βιβή Παπανικολάου, Σόνια
Τσιαλέμη, Δανάη Χαραμή

Ο Χορίαμβος και φέτος μας χάρισε όμορφες στιγμές πολιτισμού. Από Σεπτέμβριο ελπίζω και εγώ να καταφέρω
να παρακολουθήσω περισσότερα αλλά και να συνεργαστούμε για πολλά που έχουμε κατά νου.  

Παρά  τα  τεράστια  οικονο-
μικά  προβλήματα  που

αντιμετωπίζει,  επιτυχώς  πραγ-
ματοποιήθηκε  στις  10  -  13
Απριλίου  2014  στο  Χατζηγιάν-
νειο  Δημοτικό  Πνευματικό  Κέ-
ντρο  Λάρισας  το  22ο
Μεσογειακό  Φεστιβάλ  Νέων  Κι-
νηματογραφιστών.  

Με  ανύπαρκτη  βοήθεια  από  το  κράτος,  ένας  θε-
σμός  ο  οποίος  ξεκίνησε  δυναμικά και  με  προοπτικές  πριν
από  22  χρόνια,  βρίσκεται  αυτή  τη  στιγμή  στο  σημείο
μηδέν,  με  πολλές  πιθανότητες  δυστυχώς  η  φετινή  χρονιά
να  ήταν και  η  τελευταία.  Παρόλα  αυτά  και  φέτος  η  καλλι-
τεχνική διευθύντρια  κα  Στέλλα  Μπελέση,  φρόντισε  ώστε  να
υπάρχει  ένα  πολύ  ενδιαφέρον και  πλούσιο  πρόγραμμα,  το
οποίο  περιελάμβανε 45  ταινίες  μικρού  μήκους  (19  στο Διε-
θνές  Διαγωνιστικό  και  26  στο  Μεσογειακό  Διαγωνιστικό).

Το  Φεστιβάλ  ξεκίνησε  με  την  προβολή  της  ταινίας
μεγάλου  μήκους  «Ξαδέλφια»  του  σκηνοθέτη  Ν. Σ. Αρέβαλο,
σε  συνεργασία  με  την  Πρεσβεία  της  Ισπανίας  και  το Κέ-
ντρο Εκμάθησης  Ισπανικής  Γλώσσας  Μαρία  Μπαρμπέρο.
Η  ταινία  παρουσιάζει  την  ιστορία  του  Ντιέγκο,  τον  οποίον
έχει  παρατήσει  η  φίλη  του  πέντε  μέρες  πριν  από  το  γάμο
τους  και  προβάλει  τις  επιλογές  που  έχει  για  να  αντιμε-
τωπίσει  αυτήν  τη  δυσάρεστη  κατάσταση. 

Ακολούθησε  το  Πανόραμα  Νέων  Κινηματογραφι-
στών  με  το  Διεθνές  Διαγωνιστικό  Τμήμα  και  την  προβολή
ταινιών  μικρού  μήκους από τις οποίες ξεχώρισαν το ΠΗΓΑΙΝΕ
ΜΠΡΟΣΤΑ της Γκόντα Βαν Μέλε    (Λουξεμβούργο)  22’ και το
ΟΙ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ της Μαρτίνα Πλούρα  (Γερμανία)

5’43’’. 
Το  Φεστιβάλ  συνεχίστηκε  με  το  Μεσογειακό  Δια-

γωνιστικό  τμήμα  και ταινίες  μικρού  μήκους από τις οποίες ξε-
χώρισαν το ΑΣ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ του Μπενζαμέν Μπουσνέλ
(Γαλλία) 16’, το ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ του Τομά Κρούι-
τοφ (Γαλλία) 14’32’’ και το ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ του Μπόρζα Κομπε-
άγκα  (Ισπανία) 11’.

Στο  τέλος  προβλήθηκε  η  ταινία  «Arcana  Dei  -  Τα
μυστικά  του  Θεού»,  ένα  πολύ  ενδιαφέρον  οδοιπορικό  στη
γη  της  Αρκαδίας  σε  σκηνοθεσία  του  Σωτήρη  Λαμπρόπου-
λου. Η  Ελλάδα  συμμετείχε  στο  Διεθνές  Διαγωνιστικό  τμήμα
με  την  ταινία  μικρού  μήκους  «Το  Δείπνο»  του  Δημήτρη  Αρ-
γυρίου  και  στο  Μεσογειακό  Διαγωνιστικό  τμήμα  με  τις  ται-
νίες  μικρού  μήκους  «Δεν  θα  υποκύψουμε»  του  Γιώργου
Μπακόλα  και  «Αγώνας  Δρόμου»  της  Δήμητρας  Νικολακο-
πούλου.  Ειδικά  ο  «Αγώνας  Δρόμου»,  πολύ  επίκαιρη  και
αξιόλογη  ταινία,  παρουσίασε  τις  συνθήκες  ζωής  στη  σύγ-
χρονη  Αθήνα  και  τις  συνέπειες  τις  οικονομικής  κρίσης  που
αντιμετωπίζουν  όλοι  οι  Έλληνες  και  πραγματικά  ξεχώρισε.   

Το  Μεσογειακό  Φεστιβάλ  Νέων  Κινηματογραφι-
στών  είναι  ένας  πολύ  αξιόλογος  και  σημαντικός  θεσμός  και
αποτελεί  τιμή  για  τη  Λάρισα  που  το  «φιλοξενεί».  Η    προ-
σέλευση  όμως  των  θεατών,  αν  και  δεν  υπήρχε  εισιτήριο,
ήταν  πολύ  μικρή.  Και  αυτό  είναι  ιδιαίτερα  απογοητευτικό
και  ανησυχητικό,  γιατί  αποτελεί  ένδειξη
των  προτιμήσεων  και  του  πολιτιστικού
επιπέδου  των  ανθρώπων  μιας  εποχής  και
μιας  περιοχής.  Μήπως  τελικά  όλοι  μας
έχουμε  πολύ  εύκολα  «υποκύψει»  στην
ύλη  και  έχουμε  παραμελήσει  το  πνεύμα 

Φεστιβάλ



Πρώτη φορά, από ιδρύσεώς του, το
«Θεσσαλικό θέατρο» δεν θα ανεβάσει παρά-
σταση το καλοκαίρι. Η απερχόμενη δημοτική αρχή
αφήνει ισχυρή παρακαταθήκη...

ΔιάτοRος

Άπαντες θα αξιολογη-
θούν, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι
εκπαιδευτικοί κλτ. Το θέμα, είναι,
ποιος θα αξιολογήσει τους αξιο-
λογούντες!

ΔιάτοRος

Ο
αγαπητός κ.Π. Κωστόπουλος απο-

γοητεύτηκε από τα πρωινάδικα και το κλίμα
που επικρατεί στην Ελληνική τηλεόραση. Δεν θα

κάνει πρωινό του χρόνου……….!!!!! ΣΤΑ Α,,,,,,,ΔΙΑ
ΜΑΣ ρε καραγκιόζη. Να με συγχωράτε αλλά τον

έφαγα στην μάπα φέτος τον χειμώνα λόγου
baby sitting στην δεύτερη θυγατέρα. 

elessar

Το καλό να λέγεται. Μπράβο στην απελθούσα δημ. αρχή για το πάρκο
στη Σαρίμβεη. Στους Λαρισαίους εναπόκειται απλά η διατήρησή του

σε καλή κατάσταση ώστε και τα παιδιά μας να πηγαίνουν τα παι-
διά τους εκεί για μια βόλτα. 

Μ.Σίμος

Συ-
γκεντρωτικό φάκελο και των 50 τευχών

cineπαρμένου μπορείται να έχετε αν το ζητήσετε στο
cineparmenos@yahoo.gr

Cineπαρμένος

Μου-
ντιάλ, πίτσα, σουβλάκια και οι θερ-

μίδες και τα λιπαρά πάνε σύννεφο. Μετά, σου
λέει,  ο αθλητισμός αδυνατίζει …

ΔιάτοRος

Ευ-
χαριστώ τους συμπολίτες μου

που στα 40 χρόνια μου είδα ένα
όμορφο τοπικό εκλογικό αποτέλεσμα και

είδα και την Αριστερά 1ο κόμμα στη
χώρα. 

Θεόφιλος

Άλλος ένα καλοκαίρι, ακόμη
ένα τεύχος Cineπαρμένος. 50 τεύχη είναι
αυτά, άντε και στα 100. 

elessar

Τ α
«ανεξάρτητα» ΜΜΕ της εγ-

χώριας παραγωγής μας, λυπούνται
τον επενδυτή που θα πάρει την «Μικρή
ΔΕΗ» με τα τόσα προβλήματα.!!! «Τι

άλλο θα ακούσουμε θεέ μου»
elessar

Ο ρατσισμός γεννά το
φόβο,η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ την  ελπίδα 
Πανελλαδικό Συντονιστικό Αντιρατσι-

στικών Φεστιβάλ 

με την ευγενική χορηγία του 


