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Σοφία Βέμπο
η τραγουδίστρια της νίκης

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν



2η
Ο

κτ
ω

βρ
ιο

ς 
20

16
Τε

ύχ
ος

 5
9

Εκδότης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας

«Cineπαρμένος»
Αρθρογράφοι - Συνεργάτες
Θεόφιλος Παπαγεωργίου
Μ. Σίμος
Διάτο®ος
Χαρά Τζαμπούρα
Κύρος
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου
elessar

E-Mail
cinepamenos@yahoo.gr

Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
Αρισμαρί

(Κενταύρων 2)
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)
“Μύλος - Σινε Μπαρμπής”

(Θερινός Κινηματογράφος)
Victoria

(Κινηματογράφος)
Χορίαμβος

(Γαληνού 5)

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».

Jack Reacher: Never Go Back
Σκηνοθεσία: Edward Zwick

Πρωταγωνιστές: Tom Cruise, Cobie Smulders, Danika
Yarosh, Ninja N. Devoe 

Arrival
Σκηνοθεσία: Denis Villeneuve

Πρωταγωνιστές: Amy Adams, Jeremy Renner, Michael
Stuhlbarg, Forest Whitaker 

Rogue One: A Star Wars Story
Σκηνοθεσία: Gareth Edwards

Πρωταγωνιστές: Felicity Jones, Mads Mikkelsen, Riz
Ahmed, Ben Mendelsohn

Assassin's Creed
Σκηνοθεσία: Justin Kurzel

Πρωταγωνιστές: Marion Cotillard, Michael Fassbender,
Michael Kenneth Williams, Jeremy Irons 

Collateral Beauty
Σκηνοθεσία: David Frankel

Πρωταγωνιστές: Kate Winslet, Keira Knightley, Will Smith,
Edward Norton

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Είναι ωραία...με παρέα;
• Αντώνης Σουρούνης, ένας διαφορετικός γκασταρμπάιτερ
• Σοφία Βέμπο, η τραγουδίστρια της νίκης
• The Company Men(2010)
• Από το 39ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
• Ελληνικές ταινίες για τον Πόλεμο του ΄40 και την Κατοχή της χώρας
από τους Ναζι
• ΛΑΡΙΣΑ : «Η πόλη για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου!» 
• Η απόλυτη ταινία για την Κατοχή «Το ξυπόλητο τάγμα» (1953)
• Τα μικρά πράγματά που μένουν πίσω.
• Κινηματογραφική Λέσχη Σαμοθράκης Αυτοί είναι οι πραγματικά γεν-
ναίοι της Σαμοθράκης!!!
• Κορίτσια, ο Μπάρκουλης
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• Ντάριο Φο
• Ο  Μικρός Πρίγκιπας
• Katyn

• Στο θερινό το σινεμά … κλάψαμε και φέτος 
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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

Katyn (2007)

Andrzej Wajda
6 Μαρτίου 1926 – 9 Οκτωβρίου 2016

http://flix.gr/articles/andrzej-wajda-ten-movies.html

Είναι ωραία...με παρέα;

της Ανδρομάχης Παπαγεωργίου

Ερωτευμένα ζευγάρια, τυπικά ζευγάρια, κολλητοί φίλοι,
επιδερμικοί φίλοι, φλογεροί εραστές, σιωπηλοί ερα-

στές, ευτυχισμένοι γονείς, ανεκτικοί γονείς......Όλες οι αν-
θρώπινες σχέσεις εφικτές και ανέφικτες σχοινοβατούν σε
αυτό που τα αποσιωπητικά μπορούν καλύτερα να πουν:
στο ψέμα. 

Πρώτη σημερινή αναφορά στην Ιταλική ταινία
«Perfetti Sconosciuti» 2016 του Π.Τζενοβέζε. Πρωταγω-
νιστές επτά άτομα σε ένα δείπνο. Τα τρία ενωμένα με τα
δεσμά του γάμου και ο ένας εργένης και φίλος. Στο φόντο
μια έκλειψη σελήνης ή έκλειψη αλήθειας; Τι θα γίνει όταν
η οικοδέσποινα προτείνει να παίξουν ένα από εκείνα τα
παιχνίδια που διασκεδάζουν μια παρέα; Μόνο που σε
αυτό το παιχνίδι οι κανόνες απαιτούν τα κινητά πάνω στο
τραπέζι και κάθε κλήση, κάθε μήνυμα - διαδικτυακό και μη
- να αποκαλύπτεται σε όλους τους υπόλοιπους εκείνη τη
χρονική στιγμή. Αναπάντεχες αμηχανίες, δειλές υποψίες,
ευτράπελες λογομαχίες, κρυφές ταυτότητες, απεγνωσμέ-
νες συγκρούσεις και εκρηκτικά ξεσπάσματα συνοδεύουν
κάθε πτυχή προφορικού και γραπτού λόγου που αποτε-
λεί τον όγδοο καλεσμένο για λίγα δευτερόλεπτα.  Η ταινία
- απρόβλεπτη στα τελευταία καρέ - διακρίθηκε με 5 «Ιτα-
λικά Όσκαρ» μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Σε-
ναρίου, Σκηνοθεσίας και Α’ Γυναικείας Ερμηνείας.
Μάλιστα, επρόκειτο να  μεταφερθεί σύντομα και στη με-
γάλη οθόνη σε ελληνική διασκευή του Θοδωρή Αθερίδη
με τίτλο «Υπέροχοι Ψεύτες» και μαζί του ένα γνωστό καστ

ηθοποιών όπως Ναυπλιώτου, Καρύδη, Κούρκουλο, Πα-
παδημητρίου και Συριοπούλου. 

Δεύτερη κινηματογραφική αναφορά στη γαλλική
ταινία «Les petites mouchoirs» 2010 του Γ. Κανέ. Κεντρικά
πρόσωπα της ιστορίας ένας πλούσιος επιδειξιομανής
άντρας (Φ. Κλουζέ) με τη σύζυγο του, που κάθε χρόνο
καλεί τους φίλους του σε ένα παραλιακό εξοχικό. Μετά το
σοβαρό ατύχημα του ενός (Ζ. Ντιζαρντέν) η παρέα απαρ-
τίζεται από την πρώην του (Μ. Κοτιγιάρ), ένα ακόμα ζευ-
γάρι με προβλήματα γάμου, έναν πρόσφατα χωρισμένο,
έναν αμετανόητο εργένη, παιδιά, οικείους φίλους και γεί-
τονες της περιοχής. Ανάμεσα στα πλουσιοπάροχα γεύ-

ματα με καλό γαλλικό κρασί, στα παιχνίδια στην παραλία
και στο σκάφος και στις μουσικές βραδιές μπερδεύονται
μικρά αθώα ψέματα, ανείπωτες λέξεις, ενοχικά αισθήματα,
ανεμώλιες σκέψεις και λυτρωτικές εξομολογήσεις. Στο δί-
πτυχο γέλιο - δάκρυ η μετάβαση αβίαστη και ιδιαίτερα κα-
θηλωτική στις τελευταίες σκηνές.

Οι συνειδητοί, ή οι φοβισμένοι ψεύτες; Ποιοι είναι
πραγματικά δίπλα σου; Τελικά, είναι ωραία με παρέα; Ναι
είναι. Και ας φύγει επιτέλους το ερωτηματικό! Εσύ κρατάς
τα εργαλεία να ανακαλύψεις τους άλλους και εκείνοι απλά
πρέπει να το δουν...!

Σινεμά
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Danton (1982)

Andrzej Wajda
6 Μαρτίου 1926 – 9 Οκτωβρίου 2016

http://flix.gr/articles/andrzej-wajda-ten-movies.html

Αντώνης Σουρούνης
ένας διαφορετικός γκασταρμπάιτερ

Μανιώδης βιβλιοφάγος από τα μέσα
του Δημοτικού, έφτασε στις αρχές της

φοιτητικής μου ζωής η στιγμή να γνωρίσω το έργο του Α. Σου-
ρούνη (και να το αγαπήσω εν τέλει..). Μου άρεσε τόσο πολύ ο
απλός και ουσιαστικός τρόπος γραφής του που θυμάμαι να δια-
βάζω το «Οι πρώτοι πεθαίνουν τελευταίοι» και το «Ο χορός των
ρόδων», στα διαλείμματα από τη μελέτη για τις εξοντωτικές εξε-
ταστικές περιόδους της σχολής. 

Η γραφή του έμοιαζε στα μάτια μου με αξονική-μαγνη-
τική τομογραφία μου. Ένιωθα ότι με ήξερε τόσο καλά και σε
βάθος, που ώρες-ώρες ένιωθα ότι έμπαινε στο μυαλό και την
καρδιά μου πριν γράψει. Ζήλεψα κάποιους απ’ τους ήρωές του,
θα ‘θελα να ‘χω ζήσει όπως αυτοί. Με άλλους ταυτίστηκα σε με-
γάλο βαθμό. Διέκρινα στο έργο του πολλά στοιχεία μου και
θεωρώ δεν είμαι ο μόνος. Αυτό είναι άλλωστε μέρος του ταλέ-
ντου του. Να σκιαγραφεί τις προσωπικότητες των χαρακτήρων
του με τρόπο που τους κάνει οικείους στον αναγνώστη, ανθρώ-
πους της διπλανής πόρτας, ακόμη και για όσους δεν έχουν
υπάρξει ναυτικοί, τζογαδόροι κλπ.

Μετανάστης στη Γερμανία μετά το σχολείο το 1960-
όπου ζούσανε ήδη οι συγγενείς του-πέρασε από διάφορα πανε-
πιστήμια σπουδάζοντας κοινωνιολογία και πολιτικές επιστήμες.
Άλλαξε πολλά επαγγέλματα. Ξενοδοχοϋπάλληλος, υπάλληλος
τραπέζης, ναυτικός, επαγγελματίας παίκτης ρουλέτας. Επιστρέ-

φει στην Ελλάδα το 1970 και γεμάτος
εμπειρίες από τη διαμονή στο εξωτερικό,
τα ταξίδια του και τους ανθρώπους που
γνώρισε, αρχίζει να τις καταγράφει. 

Το έργο του χωρίζεται σε δυο πε-
ριόδους. Στην πρώτη μιλάει για τον μετα-
νάστη, τον Έλληνα της Γερμανίας. Όχι
όμως για τον μεροκαματιάρη που λιώνει
στις φάμπρικες και τα εστιατόρια. Περι-
γράφει λούμπεν προσωπικότητες του πε-
ριθωρίου και της νύχτας, που παλεύουν να
ανελιχθούν στον «υπόκοσμο» και να πιά-
σουν την καλή άκοπα και γρήγορα. Η δεύτερη περίοδος του
έργου του μιλάει για τον επαναπατρισθέντα Έλληνα. Έμπλεοι
εμπειριών πλέον, πρωτότυποι και αφηγηματικοί οι χαρακτήρες
του, προσπαθούν να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα
της μεταπολίτευσης, της ευημερίας που με δειλά βήματα εμφα-
νίζεται στην Ψωροκώσταινα, υποχρεωμένοι να στριμώξουν τις
εμπειρίες τους στο μικροαστικό τοπίο που κα-
λούνται πλέον να ζήσουν..

Αφιέρωμα

Σοφία Βέμπο
η τραγουδίστρια της νίκης

ΗΒέμπο με καταγωγή από Α.
Θράκη (κοντοχωριανή μου σαν

να λέμε μιας και η σκούφια μου
κρατά απ’ το Κούμβαο, λίγα χλμ. απ’
την Πόλη) έγινε γνωστή ως τραγου-
δίστρια της νίκης μιας και δάνεισε τη
φωνή της(κερδίζοντας μια θέση στην
αιωνιότητα) στα εμβατήρια που γρά-
φηκαν με αφορμή το αλβανικό έπος
του ’40, δεν είναι όμως μόνο αυτό. Σε
ηλικία 12-13 ετών μετά τη μικρασια-

τική καταστροφή(συνωστισμός για να μην ξεχνιόμαστε….)εγκα-
ταστάθηκε στα μέρη μας και συγκεκριμένα στην Τσαριτσάνη και
αργότερα στο Βόλο.

Στα 20 χρόνια της άρχισε να τραγουδά για να ενισχύσει
τον οικογενειακό κορβανά και λίγο αργότερα λόγω και της ιδιαί-
τερης μπάσας φωνής της υπογράφει το πρώτο συμβόλαιο με τη
δισκογραφική Columbia. Ανέλαβε να εμψυχώνει τους μαχητές
του Αλβανικού μετώπου με την κήρυξη του πολέμου με τα πασί-
γνωστα πλέον τραγούδια της που ερμηνευμένα μοναδικά, σε κά-
νουν να ανατριχιάζεις ή να βουρκώνεις αναλογιζόμενος τις
κακουχίες των στρατιωτών στα βουνά της Πίνδου. 

Τέλος της δεκαετίας του ’40, με μια Ελλάδα διαλυμένη,

που προσπαθεί να μαζέψει τα κομμάτια της, η Βέμπο( πραγμα-
τικό Μπέμπου) ενώ όλα τα θέατρα είναι κλειστά ή μετατρέπονται
σε κιν/φους, αποκτά δικό της χώρο στο Μεταξουργείο και επα-
ναφέρει την επιθεώρηση. Στο σανίδι του θεάτρου της εμφανί-
στηκαν πολλοί από τους μεγάλους κωμικούς μας. Μεγάλη φίρμα
της εποχής, γέμιζε το θέατρο και αναγκαζότανε στο τέλος κάθε
παράστασης να χαιρετά ξανά και ξανά το κοινό που της ζητούσε
επίμονα με παρατεταμένα χειροκροτήματα την επανεμφάνιση
στη σκηνή. Ήταν δε η πρώτη που πληρωνότανε και με ποσοστό
από τις πωλήσεις των δίσκων της, παρά το αμύθητο για την
εποχή μηνιάτικο που εισέπραττε.
Συνεργάστηκε με Σογιούλ, Σακελλάριο, Γιαννίδη και άλλους. Με-
γάλες επιτυχίες της ενδεικτικά «ο άνθρωπός μου», «καινούρια
τώρα ζωή», «λόντρα, παρίσι, νιου γιορκ», «να με παίρνανε τα
σύννεφα», «πόσο λυπάμαι», «το πρωί με ξυπνάς με φιλιά». 

Έκανε και πέρασμα από τον κιν/φο πρωταγωνιστώντας
στην ταινία «Στουρνάρα 288» ενώ συμμετείχε
και στη θρυλική «Στέλλα». Διατηρούσε πολυετή
δεσμό με τον Μίμη Τραιφόρο με τον οποίο πα-
ντρεύτηκε τελικά και μείνανε μαζί ως το τέλος
της ζωής της το 1978. Νωρίτερα την ίδια δεκα-
ετία έπαψε οριστικά τις εμφανίσεις που είχε ήδη
αραιώσει την προηγούμενη δεκαετία.



Λάρισα, Οκτώβριος 2016  Έτος 14ο   Τεύχος 59ο

Czlowiek z Ζelaza (1981)

Andrzej Wajda
6 Μαρτίου 1926 – 9 Οκτωβρίου 2016

http://flix.gr/articles/andrzej-wajda-ten-movies.html
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The Company Men(2010)

Ηταινία THE COMPANY MEN έκανε
πρεμιέρα στις 22-1-2010 στο 26th

Sundance film festival. Η πλοκή της
αφορά στις συνέπειες της οικονομικής
συρρίκνωσης μιας εταιρίας - κολοσσού
στον χώρο των ναυτιλιακών μεταφο-
ρών, την GTX, σε τρία ακριβοπληρω-
μένα στελέχη της που απολύονται ένεκα
της ανάγκης μείωσης κόστους και αύ-
ξησης της αξίας των μετοχών της εται-
ρίας. Μια τακτική που ανενδοίαστα
εφαρμόζουν οι αμερικανικές εταιρίες
στο όνομα του κέρδους. 
Στην ταινία συμμετέχουν μεγάλα ονό-

ματα, Μπεν Άφλεκ, Τόμυ Λη Τζόουνς,
Κέβιν Κόστνερ (σε δεύτερο ρόλο), Κρις Κούπερ (όσοι έχουν δει την
μίνι σειρά του FOX “11.22.63” θα τον θυμούνται), Μαρία Μπέλο και
Κρεγκ Νέλσον ως το μεγάλο αφεντικό. Αν έχετε εργαστεί σε υψηλές
θέσεις μεγάλων εταιριών θα ταυτιστείτε πλήρως με την ταινία και θα
σας αρέσει πολύ. Για τους υπόλοιπους είναι μια καλή ευκαιρία να
δουν πόσο απαιτητικοί είναι οι μέτοχοι μέσω των ΔΣ μεγάλων εται-
ριών όσον αφορά τους στόχους που θέτουν (από τα αναμενόμενα
κέρδη μέχρι την τιμή της μετοχής στο Χρηματιστήριο). Τα μεγάλα
στελέχη αυτών των εταιριών απολαμβάνουν συχνά εξαψήφια ψηφία
στον μισθό τους και παρόλα αυτά το ίδιο εύκολα μπορεί τα ψηφία
αυτά να μηδενιστούν στην πρώτη κρίση. 

Κάθε ένας από τους τρεις πρωταγωνιστές μας έχει απο-
λυθεί και βιώνει με τον δικό του τρόπο την αγωνία τόσο του ίδιου
όσο και της οικογένειάς του. Ο ένας (Μπεν Άφλεκ)  αναγκάζεται υπό
το βάρος της τεράστιας υποθήκης του σπιτιού του να αποχωριστεί

σταδιακά όλες τις ανέσεις του, μέχρι και την αγαπημένη του Porsche.
Τελικά πουλάει το σπίτι του και αναγκάζεται να μείνει στο σπίτι της
νύφης του, εργαζόμενος σε οικοδομή με αφεντικό τον κουνιάδο του. 

Ο δεύτερος απολυμένος (Κρις Κούπερ) προσπαθεί να
κρύψει αρχικά την απόλυση και προσποιείται πως πηγαίνει κανο-
νικά στην εργασία του με το χαρτοφύλακά του ανά χείρας. Τελικά αυ-
τοκτονεί με καυσαέριο στο γκαράζ του. 

Ο τρίτος και ο πιο ηλικιωμένος από τους τρεις τους (Τόμυ
Λη Τζόουνς) καταφέρνει τελικά και ανοίγει δική του εταιρία ναυτιλια-
κών μεταφορών.

Από την οπτική μου η ταινία παρόλο που δεν προβλήθηκε
όσο άξιζε, έχει πολλά και δυνατά σημεία. Οι υποκριτικές ικανότητες
των ηθοποιών εδώ ξεδιπλώνονται με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο.
Σε αυτή την ταινία δεν έχουμε οπτικά εφέ, κυνηγητά στους δρόμους
και πιστολίδια. Δεν έχουμε Batman, Superman ή Spiderman. Έχουμε
καλοπληρωμένα στελέχη που από το ζενίθ της καριέρας τους βρί-
σκονται στο ναδίρ, προσπαθώντας να αναπηδήσουν πάλι προς τα
πάνω, όπως σε ένα φανταστικό τραμπολίνο της ζωής,  κάτι που φα-
ντάζει πολύ δύσκολο. Η άκαρδη πλευρά της επιχειρηματικής κοινω-
νίας που βλέπει τους εργαζόμενους ως αριθμούς, που είναι μεν
καλοί όταν η εταιρία πάει καλά, γίνονται όμως κακοί αριθμοί στις χα-
σούρες και φυσικά αποπέμπονται χωρίς πολλές εξηγήσεις. Η αμε-
ρικάνικη φιλοσοφία των μεγάλων επιχειρήσεων στο αποκορύφωμά
της. Η πλήρης απαξίωση του ανθρώπινου πα-
ράγοντα σε μια μεγάλη εταιρία.
Προτείνω να δείτε την ταινία ανεπιφύλακτα
επειδή είναι καλογυρισμένη, αρκετά ρεαλιστική
και μην ξεχνάτε ότι συμμετέχουν και μερικοί από
τους καλύτερους ηθοποιούς του κόσμου.  

Καλή διασκέδαση.  

Σινεμά

Ummi του Νίκου Αυγουστίδη (15',
Μυθοπλασία)

Οεξάχρονος Μοχάμεντ είναι μόνος
του σε μια πολυσύχναστη παρα-

λία του Αιγαίου. Κρυμμένος πίσω από
έναν βράχο, παρακολουθεί τους λουό-
μενους και περιμένει τη μητέρα του να
έρθει. Την έχασε στη θάλασσα, και
τώρα πρέπει να τη βρει ξανά, για να
συνεχίσουν μαζί το μεγάλο ταξίδι προς
τη Δύση. [UMMI σημαίνει «μητέρα
μου» στ’ αραβικά]

Ο Σκηνοθέτης

ΟΝίκος Αυγουστίδης γεννήθηκε στη Χίο το 1977. Σπούδασε Ια-
τρική στην Τσεχία (Πανεπιστήμιο MasarykBrno) και Κινηματο-

γράφο στην Αθήνα, στην Σχολή Σταυράκου. Με τις σπουδαστικές
του ταινίες συμμετείχε σε αρκετά φοιτητικά φεστιβάλ (Ελλάδα-
Ρωσία-Ισραήλ-Βουλγαρία). Το «UMMI» είναι η πρώτη του ταινία μι-
κρού μήκους μετά την αποφοίτηση του από τη Σχολή Σταυράκου και
έχει ήδη συμμετάσχει στα Φεστιβάλ της Odense στη Δανία, του

PalmSprings στις Η.Π.Α., στο Mediawave In-
ternational Film and MusicFestival στην Ουγ-
γαρία και στο 22nd International
ShortFilmWeekRegensburg της Γερμανίας,
όπου και ψηφίστηκε στην πρώτη τριάδα του
AudiencePreference ανάμεσα σε 88 διαγωνι-
ζόμενα φιλμ. 
Νίκος : «Δύο από τα βασικά συστατικά που
συνθέτουν την κινηματογραφική τέχνη είναι η
εικόνα κι η μνήμη. Για μένα οι εικόνες του νη-
σιού που γεννήθηκα και μεγάλωσα συνθέτουν
τις γλυκές μνήμες των παιδικών μου χρόνων,
γεμάτες από καλοκαίρι, παιχνίδια και την μυρωδιά της μαμάς! Τα τε-
λευταία χρόνια συνειδητοποιούσα όλο και περισσότερο ότι οι ίδιες
εικόνες που σε μένα έφερναν όμορφες ανα-
μνήσεις για κάποια άλλα παιδιά συνθέτουν την
απόλυτη φρίκη, τον αποχωρισμό, τον θάνατο.
Αυτή την διαπίστωση θέλησα να αποτυπώσω
κινηματογραφικά.»

http://www.dramafilmfestival.gr

Από το 39ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
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Czlowiek z Marmuru (1977)

Andrzej Wajda
6 Μαρτίου 1926 – 9 Οκτωβρίου 2016

http://flix.gr/articles/andrzej-wajda-ten-movies.html

Λάρισα, Οκτώβριος 2016  Έτος 14ο   Τεύχος 59ο

Ελληνικές ταινίες για τον Πόλεμο του ΄40
και την Κατοχή της χώρας από τους Ναζι

28η Οκτωβρίου, ώρα 5.30 (1971)
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης, Σε-
νάριο: Διονύσης Τζεφρώνης, Παρα-
γωγή: Τζέημς Πάρις
Πρωταγωνιστούν: Βέρα Κρούσκα, Χρή-
στος Πολίτης, Λάκης Κομνηνός, Γιάννης
Κατράνης, Σάντσο Φερνάντο (Sancho
Fernando), Γιώτα Σοϊμοίρη κ.α.
Όχι (1969)
Σκηνοθεσία: Ντίμης Δαδήρας, Σενάριο:
Αντώνης Δαυιδ, Παραγωγή: Art Films,
διάρκεια 118′

Πρωταγωνιστούν: Κώστας Πρέκας, Βέρα Κρούσκα, Χρήστος Πο-
λίτης, Στέφανος Στρατηγός, Μαλαίνα Ανουσάκη, Δημήτρης Μπι-
σλάνης, Χάρης Παναγιώτου, Θανάσης Παπαδόπουλος κ.α.
Υπολοχαγός Νατάσα (1970)
Σκηνοθεσία-Σενάριο: Νίκος Φώσκολος, Μουσική: Κώστας Κα-
πνίσης, διάρκεια: 134, Παραγωγή: Φίνος Φιλμς
Πρωταγωνιστούν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ,
Κώστας Καρράς, Σπύρος Καλογήρου, Ελένη Ζαφειρίου, Κάκια
Παναγιώτου, Ανδρέας Φιλιππίδης, Θάνος Γραμμένος, Λάμπρος
Κοτσίρης, Νίκος Δενδρινός, Θόδωρος Ντόβας, Μαλαίνα Ανου-
σάκη, Αγγέλα Καζακίδου, Αταλάντη Κλαπάκη κ.α.

Κατάσκοπος Νέλλη (1981)
Σκηνοθεσία: Τάκης Βουγιουκλάκης, Σενάριο: Νίκος Φώσκολος,
Μουσική: Γιώργος Κατσαρός, Στίχοι: Γιάννης Ξανθούλης, Παρα-
γωγή: Καραγιάννης Καρατζόπουλος.
Πρωταγωνιστούν: Αλίκη Βουγιουκλάκη, Φαίδων Γεωργίτσης,
Ντίνος Ηλιόπουλος,
Οι γενναίοι του Βορρά (1970)
Σκηνοθεσία: Κώστας Καραγιάννης, Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης,
Αντώνης Δαυίδ, Παραγωγή: Καραγιάννης-Καρατζόπουλος, διάρ-
κεια 135′
Πρωταγωνιστούν: Γιάννης Βόγλης, Ξένια Καλογεροπούλου, Πέ-
τρος Φυσσούν, Λάκης Κομνηνός, Άλκης Γιαννακάς, Θανάσης
Μυλωνάς, Λαυρέντης Διανέλλος, Δήμος Σταρένιος, Ίλυα Λιβυ-
κού, Αιμιλία Υψηλάντη, Άννα Φόνσου, Σταύρος Ξενίδης κ.α.
Η χαραυγή της Νίκης (1971)
Σκηνοθεσία: Ντίμης Δαδήρας, Σενάριο: Γιώργος Λαζαρίδης,
Μουσική: Κώστας Καπνίσης, Παραγωγή: Δαμασκηνός-Μιχαηλί-
δης, Διάρκεια 100 λεπτά
Πρωταγωνιστούν: Λάκης Κομνηνός, Μπέττυ
Αρβανίτη, Μιράντα Κουνελάκη, Νίκος Δαδι-
νόπουλος, Γκίκας Μπινιάρης, Ιλία Λιβυκού,
Λευτέρης Βουρνάς, Γιώργος Βελέντζας, Άντα
Πατρελή, Νίκος Βανδώρος κ.α.

Αφιέρωμα

ΛΑΡΙΣΑ : «Η πόλη για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου!» 

Αναρωτιόμουν σε προηγούμενο τεύχος του cineπαρμένου
ποιο πρέπει να είναι εκείνο το χαρακτηριστικό της Λάρισας

που θα πρέπει να υπάρχει στην κορυφή μιας υποτιθέμενης δια-
φήμισης της πόλης μας. Τι να είναι αυτό που πρώτο πρέπει να
σκέφτεται κανείς όταν απαντάει στο «τι είναι τελικά η Λάρισα σή-
μερα;», «τι το μοναδικό και διαφορετικό έχει από τις άλλες πό-
λεις;» Υπάρχει λοιπόν η απάντηση. Είναι η πόλη που πρέπει να
μεγαλώσεις τα παιδιά σου!

Αν θέλεις να τα μεγαλώσεις σε χωριό, πήγαινε σε όποιο
χωριό θέλεις, αν θέλεις να τα μεγαλώσεις σε πόλη πήγαινε
οπωσδήποτε για 20 χρόνια στη Λάρισα. Έχει όλα τα καλά της
Θεσσαλονίκης όπως αυτή ήταν πριν 20 χρόνια και επιπλέον έχει
150 πλατείες και παιδικές χαρές. Έχει δραστηριότητες για παιδιά
αμέτρητες, έχει πολιτιστικές εκδηλώσεις πολλές, έχει πολλά σχο-
λεία και καλούς δασκάλους και καθηγητές, έχει πολύ και φτηνό
φαγητό και επαφή με την πρωτογενή παραγωγή (κάθε Λαρισαίος
έχει άκρες με κάποιο χωριό για φρέσκα αυγά κ.λπ.). 

Εντάξει … δεν θα μιλήσουμε για ποδηλατοδρόμους, κα-
θαρό νερό, περιβάλλον, διαχείριση κοινόχρηστων χώρων και
άλλα, γιατί μπορούν να γίνουν πολλές διορθωτικές ενέργειες
ακόμα. Δεν θα μιλήσουμε για το Κουτσόχερο και το προσφυγικό,
για τις γραμμές του τρένου, για το πολεμικό αεροδρόμιο πάνω
από τα κεφάλια μας, για την ανεργία κι λοιπά που θα έκαναν τον
κόσμο να φύγει τρέχοντας … αλλά και που στην Ελλάδα να πάει
;   

Ας πούμε για χώρους πολιτισμού (όχι για το καραγιαπί
του «δημοτικού θεάτρου»), για τα καλά βιβλιοπωλεία, για τη βι-
βλιοθήκη μας, για τα μουσεία μας, για την γρήγορη πρόσβαση
παντού, ας πούμε για την καλή διάθεση των δημόσιων υπαλλή-
λων μας και υπηρεσιών μας, για τα καλά νοσοκομεία μας. Εντά-
ξει … βελτιώσεις χρειάζονται παντού! Αλλά μπορούμε να
φανταστούμε την πόλη μας και τελικά να κάνουμε πραγματικό-
τητα το στόχο και να λέμε σε λίγα χρόνια ότι στη Λάρισα πρέπει
να μεγαλώνεις τα παιδιά σου.

Θα μπορούσαν να το αναλάβουν οι αναπτυξιακές εται-
ρείες και να τρέξουν προγράμματα και μελέτες εφαρμογής με τέ-
τοιο στόχο και σύνθημα : «Λάρισα – Η πόλη με τις βέλτιστες
συνθήκες να μεγαλώσεις τα παιδιά σου!» Και εννοώ «βέλτιστες»
με την επιστημονική έννοια του όρου. Οι παράμετροι που πρέ-
πει να τεκμηριώσει κανείς είναι περίπου 200 και συνδέονται με
τον κατάλογο Δικαιωμάτων των Παιδιών όπως λέει και ο ΟΗΕ.
Στο Κουτσόχερο και στο Κυψελοχώρι των προσφύγων εννοείται
ότι η πόλη βαθμολογείται με μηδέν. Αλλά ο αγώνας συνεχίζεται,
έστω και με χτυπήματα κάτω από τη μέση και
μάλιστα από τα «αριστερά»…. 

Πάντως κι εγώ – όπως και πολλοί Λα-
ρισαίοι – αισθάνομαι πραγματικά τυχερός που
μεγαλώνω τα παιδιά μου εδώ και όχι σε άλλη
πόλη της χώρας ή/και της Ευρώπης. 
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Ziemia Obiecana (1974)

Andrzej Wajda
6 Μαρτίου 1926 – 9 Οκτωβρίου 2016

http://flix.gr/articles/andrzej-wajda-ten-movies.html

7η
Η απόλυτη ταινία για την Κατοχή

«Το ξυπόλητο τάγμα» (1953)
Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Τάλλας, Σενάριο: Γκρεγκ Τάλλας, Νίκος
Κατσιώτης 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης με την Κρατική Ορχήστρα
Αθηνών
Διάρκεια: 93′
Πρωταγωνιστούν: Μαρία Κωστή, Νίκος Φέρμας, Βασίλης
Φραγκιαδάκης, Αντώνης Βούλγαρης, Στρατής Κρόζος, Εύαγ-
γελος Γιωτόπουλος, Δέσποινα Κοντογιώργου, Λόλα Χατζη-
χρήστου, Ηλίας Παπαδόπουλος, Απόστολος Μπεκιάρης,
Νίκος Ζαχαρίας, Χρήστος Σουκούρογλου, Γιώργος Αξιώτης,
Μανώλης Ρήγας, Καίτη Γκίνη

Δυο λόγια για την υπόθεση:  Η ταινία αναφέρεται στην αλη-
θινή δράση 160 πιτσιρικάδων τα χρόνια της Κατοχής οι

οποίοι μετά την αποπομπή τους από τα ορφανοτροφεία δη-
μιουργούν ένα είδος συμμορίας που κλέβει από τους Γερμα-
νούς  για να τρώνε αλλά και να βοηθούν όσους μπορούσαν. 
Μοναδικά δεδομένα για την ταινία : 
• Η σπάνια ταινία σώθηκε χάρη στις προσπάθειες του
διευθυντή της Ταινιοθήκης της Ελλάδας, Θόδωρου Αδαμό-
πουλου που βρήκε δύο κόπιες προβολής μέτριας κατάστα-
σης και έφτιαξε το νέο αρνητικό της ταινίας. 
• Η ταινία θεωρείται ένα θαύμα της εποχής καθώς γυ-
ρίστηκε με μηχανή λήψης του 1924 και μόλις έξι προβολείς
φωτισμού ενώ το ντουμπλάρισμα στις φωνές άφησε άπαντες
τους Αμερικανούς τεχνικούς άφωνους… 
• Τα 63 από τα 66 παιδιά της ταινίας πάρθηκαν από
αναμορφωτήρια. 
• Η ταινία βραβεύτηκε το 1955 με τη Χρυσή Δάφνη του

Διεθνούς Φεστιβάλ του Εδιμ-
βούργου, όντας η πρώτη ελλη-
νική ταινία που βραβεύεται σε
διεθνές φεστιβάλ. 
• Η διοίκηση της Ακαδη-
μίας Καλών Τεχνών και Επι-
στημών της Αμερικής
διοργάνωσε την Κυριακή 8 Νο-
εμβρίου του 1953 στο Acad-
emy Award Theatre ειδική
προβολή, τιμώντας έτσι για
πρώτη φορά μη αμερικανική
παραγωγή. 
• Η ταινία ήταν  υποψήφια για Oscar ξενόγλωσσης το
1954, ήταν η πρώτη ταινία που είχε μουσική του Μίκη Θεο-
δωράκη και η πρώτη ελληνική που έγινε με θέμα τον παγκό-
σμιο πόλεμο, οκτώ χρόνια μόλις μετά την επίσημη λήξη του
και 7 από την αποχώρηση των Γερμανών από την Ελλάδα.
http://www.elniplex.com

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στη Θεσσαλονίκη
του ‘53 και το τελευταίο πλάνο μπροστά στο ορφανοτροφείο
Παπάφειο, όπου το ξυπόλητο τάγμα κατέληξε. Πολλά ξυπό-
λητα τάγματα βρίσκουν στέγη εκεί τα τελευ-
ταία 60 χρόνια. Η ταινία είναι έτοιμο
εκπαιδευτικό υλικό για τα σχολεία. Οι ερμη-
νείες είναι μοναδικές παρόλο που τα παιδιά
δεν ήταν ηθοποιοί. 

Δείτε την δωρεάν στο ίντερνετ. 

Σινεμά

Τα μικρά πράγματά που μένουν πίσω.

ένα ζευγάρι γυαλιά πάνω σε ένα μισοτελειωμένο βιβλίο, ένα
κουτί καραμέλες για την επόμενη μέρα, ένα χαρτί με δου-

λείες που πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή μέσα στην επό-
μενη εβδομάδα, ο υπολογιστής ανοικτός στα νέα του
διαδικτύου, ένα post που δεν τελείωσε πότε στο facebook,...

Όλα στιγμές και αντικείμενα ενός από εμάς. Αυτά
που μας προσδιορίσουν, ορίζουν και δεσμεύουν τον χαρα-
κτήρα μας και την υπόσταση μας. Πράγματα που δεν μπο-
ρούμε χωρίς αυτά, συνήθειες που αν δεν τις τηρήσουμε, η
μέρα δε θα εξελιχθεί όπως την έχουμε πλάσει μέσα στο ατε-
λές μυαλό μας.  Ανήμπορη να κατανοήσουμε την ασημαντό-
τητα της στιγμής και την εξωφρενικά μικρή διάρκεια της
ανθρώπινης ζωής, τρέχουμε σε έναν αγώνα δρόμου χωρίς
νικητή. Δημιουργούμε μια φούσκα πεποιθήσεων και ιδεολο-
γιών  σίγουροι πως έχουμε βρει την αλήθεια και πως η πραγ-

ματικότητα είναι ότι το μικρό μας μυαλό αποφάσισε πως έτσι
είναι. Ξεχνάμε όμως το πιο σημαντικό.

Τα αντικείμενα, οι συνήθειες, μπορούν να υπάρξουν
και χωρίς εμάς. Η ζωή θα συνεχίσει τη χαοτική της πορεία και
κάποια μέρα κάποιος που δεν ξέραμε καθόλου ή απλώς
ανταλλάσαμε μια ψυχρή καλημέρα, θα ανοίξει το συρτάρι της
ζωής μας. Θα ανακαλύψει το σημείωμα με τις δουλειές της
επόμενης ημέρας, το κουτί με τις καραμέλες και απλά θα τα
πετάξει στον κάδο τον απορριμμάτων. Έτσι απλά γιατί του
πιάνανε χώρο. Έτσι απλά γιατί δεν είναι τα δικά του σκουπί-
δια, τα δικά του μικρά αντικείμενα που θα μεί-
νουν και αυτά πίσω για τον επόμενο.
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Wesele (1972)

Andrzej Wajda
6 Μαρτίου 1926 – 9 Οκτωβρίου 2016
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Κινηματογραφική Λέσχη Σαμοθράκης
Αυτοί είναι οι πραγματικά γενναίοι της Σαμοθράκης!!!

Στο ακριτικό νησί της
Σαμοθράκης η μονα-

δική κινηματογραφική αί-
θουσα έκλεισε τη δεκαετία
του 1980. Ο κινηματογρά-
φος όμως εξακολουθεί να
μαγεύει τους πιστούς του
μέσα από τις προβολές
που διοργανώνει από το

2006 η Κινηματογραφική Λέσχη Σαμοθράκης - μετονομάστηκε
σε «Λουκία Ρικάκη» μετά από δωρεά της οικογένειας της σπου-
δαίας σκηνοθέτιδας.

Οι προβολές πραγματοποιούνται στον Πολιτιστικό
Χώρο Εργοστάσιο (1ο χλμ Καμαριώτισσας – Χώρας), πρώην ερ-
γοστάσιο παρασκευής γλυκών του κουταλιού, που έχει διαμορ-
φωθεί εσωτερικά και εξωτερικά, μέσω προτζέκτορα και dvd
player ή λάπτοπ. Το χειμώνα παρουσιάζονται ταινίες σε εβδο-
μαδιαία βάση με προαιρετική συνεισφορά και το καλοκαίρι κα-
θημερινά με εισιτήριο (Γενική είσοδος 4ε, παιδιά 2ε και 2 άτομα
7ε).

Το  πρόγραμμα  για  τον  Ιούλιο και Αύγουστο του 2016
περιλάμβανε τις ελληνικές και ξένες ταινίες : «Ουζερί Τσιτσάνης»,
«Ατίθασες», «Ταξί στην Τεχεράνη», «Παζολίνι», «Νοτιάς», «Η
Μυστική Λέσχη», «Η ιστορία της NAHID», «Με την πρώτη
ματιά», «Ο αστακός». 

Οι προβολές υπό το φως των αστεριών, τους ήχους της
θάλασσας και των βελασμάτων των κατσικιών (κυκλοφορούν
μέρα και νύχτα αφύλαχτα σε όλα τα σημεία της Σαμοθράκης!). Το
κοινό ετερόκλητο – διαφόρων εθνικοτήτων, ηλικιών και μορφω-
τικού επιπέδου. Τελικά όμως είναι όλα αυτά που συνθέτουν τη
μοναδικότητα αυτής της εμπειρίας!!

Και ας μην ξεχνάμε πως σε αυτά τα τόσο μικρά και απο-
μακρυσμένα μέρη τέτοιου είδους δραστηριότητες είναι πάρα
πολύ σημαντικές και πολύτιμες, γιατί οι επιλογές στη διασκέδαση
και ψυχαγωγία είναι πολύ περιορισμένες. Έτσι
ακόμα και η πιο μικρή πνευματική κίνηση απο-
κτά τεράστια σημασία και αξία! Αξίζουν πάρα
πολλά συγχαρητήρια στην κινηματογραφική
λέσχη Σαμοθράκης!

Φεστιβάλ

Κορίτσια, ο Μπάρκουλης

ΟΑνδρέας Μπάρκουλης υπήρξε μια πολισχιδής προ-
σωπικότητα. Μπορεί οι περισσότεροι να τον θυμού-

νται σαν έναν ζεν-πρεμιέ του παλιού ελληνικού
κινηματογράφου, όπως τον Αλεξανδράκη, τον Κακκαβά,
τον Γιαννακά κ.α. , όμως ο Μπάρκουλης ήταν πολυτάλα-
ντος και πολυεπίπεδος. Ο Μπάρκουλης, ήταν ένας ηθο-
ποιός που κινούνταν με μεγάλη ευχέρεια από την
κωμωδία στο δράμα και μας έβγαζε συναισθήματα ανά-
μεικτα, ο κλαυσίγελως σχηματίζονταν στο πρόσωπο του
κοινού και οι νεανικές καρδιές πάλλονταν, από την πα-
ρουσία του και μόνο, εξού και το γνωστό σλόγκαν της επο-
χής: «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Συνεργάστηκε, μετά
μεγίστης επιτυχίας, με τον Θανάση Βέγγο σε πολλές ται-
νίες στα πρότυπα των Χολιγουντιανών Ντιν Μάρτιν και
Τζέρι Λιούις.

Επίσης, είχε πολύ καλή φωνή και στην Αμερική,
όπου εγκαταστάθηκε για μια δεκαετία, ασχολήθηκε με το
τραγούδι με επιτυχία. Στο θέατρο, εκεί όπου φαίνεται τι
πραγματικά αξίζει κάθε ηθοποιός, διέπρεψε. Έπαιξε σε
πάνω από 80 έργα Ελλήνων και ξένων συγγραφέων με
ομολογουμένως, πολύ μεγάλη επιτυχία και ηγήθηκε ως
θιασάρχης και συνθιασάρχης στο ανέβασμα αξιόλογων

θεατρικών επιτυχιών από μεγά-
λους καλλιτέχνες της εποχής.
Όμως, οι μεγάλοι άντρες κά-

νουν και μεγάλα λάθη. Έτσι,
όπως και πολλοί  μεγάλοι θρύ-
λοι του χώρου του, διάλεξε σκο-
τεινά μονοπάτια, ναρκωτικά,
αλκοόλ, άσωτη ζωή. Άρχισαν τα
προβλήματα υγείας και το
άστρο του να θαμπώνει, να
μπαίνει στο περιθώριο και στα
αζήτητα και να έχει οικονομικά
προβλήματα. Όμως, καμιά
φορά, είναι κι αυτό κομμάτι του θρύλου τους. 

Όταν φεύγει ένας άνθρωπος αφήνει πίσω ένα
στίγμα. Το στίγμα αυτό, ο καθένας μας  το λαμβάνει και το
ερμηνεύει κατά το δοκούν. Τι θα θυμάται, λοιπόν, κάποιος
απ’ τον Μπάρκουλη; Πάντως, σίγουρα το
«Κορίτσια ο Μπάρκουλης» θα τον ακολου-
θεί για πάντα …



Στήλες
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Wszystko na Sprzedaz (1968)

Andrzej Wajda
6 Μαρτίου 1926 – 9 Οκτωβρίου 2016

http://flix.gr/articles/andrzej-wajda-ten-movies.html

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

Αγαπητό μου ημερολόγιο αναρωτιέμαι, λόγω των ημερών, τι
είχε άραγε στο μυαλό του καθένας από τους μαχητές του αλ-

βανικού μετώπου κι ανάγκασε τον Τσόρτσιλ να πει πως οι ήρωες
πολεμούν σαν Έλληνες. Περίμενε κανείς τους το σημερινό κατά-
ντημα, κι αν το ξέρανε, μήπως αλλάζανε γνώμη και λέγανε ένα
ωραιότατο benvenuto στους γείτονες;;;;

Ευθύς ξηγιέμαι για να μην παρεξηγιέμαι. Ζούμε εδώ και
χρόνια το θέατρο του παραλόγου. Ζούμε στη χώρα που οι δικα-
στές ανερυθρίαστα αποφασίζουν επιστροφή όσων τους παρα-
κρατήθηκαν τα τελευταία χρόνια. Αποφασίζουν αυξήσεις,
αναδρομικά. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει. Οι ίδιοι αυτοί απο-
φασίζουν ότι το 50ευρω που κόβεται σε κάθε χαμηλοσυνταξιούχο,
νομίμως κόβεται. 1,5€ τη μέρα, που για κάποιους είναι ο άρτος ο
επιούσιος κυριολεκτικά! Προφανώς και δεν αντιλαμβάνονται τι
σημαίνει ανέχεια, να μην ξέρω πως θα πληρώσω ρεύμα, θέρ-
μανση, πως θα φάω. Τα χρειώδη, όχι σπατάλες και βίο αλόγιστο.
Η Δικαιοσύνη, καταφύγιο του κάθε αδύναμου!!!!!!! Καγχάζω προ-
κλητικά και της βγάζω τη γλώσσα. Πόσο κορόιδο ο Λυσίας, όταν
πριν πολλούς αιώνες εκφωνούσε το αριστούργημα «υπέρ αδυ-
νάτου»… Που να ξερε ότι οι απόγονοί του(….) θα κυβερνούσαν
τόσο απάνθρωπα, σε πλήρη σύμπλευση δικαστικής, νομοθετι-
κής και εκτελεστικής εξουσίας.. 

Πως γίνεται ο σοσιαλισμός του «τιμημένα γηρατειά», να
μεταμορφώνεται σε κτήνος που ψεκάζει δακρυγόνα στους γονείς
του, που τους στερεί την αξιοπρέπεια, τη στοιχειώδη διαβίωση, τα
αυτονόητα… Βέβαια όλα αυτά είναι ψιλά γράμματα, οι ενδεχόμε-

νες δε Ερινύες, με ένα tavorακι μια
χαρά κοιμούνται! Πώς να μπορέ-
σει βέβαια να ασχοληθεί με τέτοιες
λεπτομέρειες μια κοινωνία που
ασχολείται με το αν τα θρησκευ-
τικά γίνουν θρησκειολογία, αν το
πρωί θα λέμε προσευχή στο σχο-
λείο κι αν πρέπει τα προσφυγό-
πουλα να κάνουν μάθημα στα
σχολεία μας. Η κοινωνία που
ασχολείται με τις τηλεοπτικές
άδειες όταν καίγεται ο κώλος της,
που ανέχεται τον εμπαιγμό κυβέρνησης-εκκλησίας για τον δήθεν
διαχωρισμό τους (χωρίζουν μωρέ τα σιαμαία;;;;), που βλέπει τον
Πρωθυπουργό να συναντιέται με τον Αρχιεπίσκοπο-Αγιατολάχ
και τους προέδρους των Ανωτάτων Δικαστηρίων (που η ίδια διο-
ρίζει…) και δεν χαμπαριάζει μία, δεν αξίζει το αίμα που χύθηκε
στο αλβανικό μέτωπο…

Ο Ελληνάρας που στα παιδικά προσφυγικά πρόσωπα
βλέπει τζιχαντιστές, μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς, δε μπο-
ρεί να ναι απόγονος εκείνων των παλικαριών…
Δε θα σε ζαλίσω άλλο. Κατάλαβες πολλά με τα
ολίγα που σου είπα. Άλλαξε ο Μανωλιός, έβαλε
τα ρούχα του αλλιώς Αλέκση…

Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά..

Ντάριο Φο

ΟΝτάριο Φο (ιταλικά: Dario Fo�, 24 Μαρ-
τίου 1926 — 13 Οκτωβρίου 2016) ήταν

Ιταλός θεατρικός συγγραφέας, ευθυμογρά-
φος, ηθοποιός, θεατρικός σκηνοθέτης και
συνθέτης. Πήρε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το
1997. Χρησιμοποιούσε τεχνικές της κομέντια
ντελ' άρτε και συνεργαζόταν στενά με τη σύ-
ζυγό του Φράνκα Ράμε.
Εργογραφία
• Δάχτυλο στο μάτι (Il dito nell'occhio,
1953)

• Οι Αρχάγγελοι δεν Παίζουν Φλίπερ (Gli arcangeli non gio-
cano a flipper, 1959)
• Είχε δυο Πιστόλια (με Άσπρα και Μαύρα Μάτια) (Aveva
due pistole dagli occhi bianchi e neri, 1960)
• Αυτός που Κλέβει ένα Πόδι Έχει Τύχη στην Αγάπη (Chi
ruba un piede è fortunato in amore, 1961
• H Mεγάλη Παντομίμα (΄΄Grande pantomime con bandiere
e pupazzi piccolo I medi΄΄), 1968
• Μίστερο Μπούφο (Mistero Buffo, 1969)
• Ο Εργάτης Ξέρει 300 Λέξεις το Αφεντικό 1000, •Γι' αυτό
Είναι Αφεντικό (L'operaio conosce 300 parole il padrone 1000 per
queato lui e il padrone, 1969)

• Ο Τυχαίος Θάνατος ενός Αναρχικού (Morte accidentale di
un anarchico, 1970)
• Φενταγίν (Fedayin, 1971)
• Δεν Πληρώνω! Δεν Πληρώνω! (Non si paga, non si paga!,
1974)
• Η Μαριχουάνα της Μαμάς Είναι πιο Γλυκιά (La marijuana
della mamma è la piu bella, 1976)
• Όλο Σπίτι, Κρεβάτι κι Εκκλησία (Tutti casa letto e chiesa,
1977)
• Η Ιστορία μιας Τίγρης κι Άλλες Ιστορίες (Storia della tigre
et altre storie, 1978)
• Η Όπερα του Ζητιάνου, (L'opera dello sghignazzo, 1981)
• Μια Μάνα (Una madre, 1982)
• Το Ανοιχτό Ζευγάρι (Coppio aperta, 1983)
• Ελισάβετ: Γυναίκα Κατά Λάθος (Quasi per caso una
donna: Elisabetta, 1984)
• Το Ημερολόγιο της Εύας (Diario di Eva, 1984)
• Ένας Ήταν Γυμνός κι ο Άλλος Φόραγε
Φράκο (L´uomo nudo e l´uomo in frak, 1985)
• Ο Πάπας και η Μάγισσα (Il papa e la
strega, 1989)
• Ο Ανώμαλος Δικέφαλος (L'anomalo
Bicefalo, 2003)

https://el.wikipedia.org/wiki/Ντάριο_Φο
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Andrzej Wajda
6 Μαρτίου 1926 – 9 Οκτωβρίου 2016

http://flix.gr/articles/andrzej-wajda-ten-movies.html
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Ο  Μικρός Πρίγκιπας

Τέλη Σεπτεμβρίου, σ’ ένα  θερινό σινεμά, κάπου στην Αττική, προ-
βάλλεται  “Ο Μικρός Πρίγκιπας”. Μια ταινία, ευρωπαϊκής  παρα-

γωγής, που τολμά, με επιτυχία, να  ενώσει  το παλιό με το καινούριο,
καθώς το animation συμπορεύεται με την ‘’κλασική’’ και  πασίγνωστη
εικονογράφηση, που συναντάμε στο βιβλίο του Αντουάν  Ντε Σαιντ-
Εξυπερύ.

Παρά τον τίτλο, στην πραγματικότητα, είναι η ιστορία  ενός
εννιάχρονου , μελαγχολικού κοριτσιού, με πρόγραμμα ζωής αυστηρό
και μεθοδικό, το οποίο ακολουθεί πιστά, προκειμένου, όταν μεγαλώ-
σει, να ενταχθεί, ομαλά, στο γκρίζο και σκυθρωπό, όπως παρουσιά-
ζεται στην ταινία, κόσμο των μεγάλων. Όλα αυτά, βέβαια, μέχρι τη
στιγμή, που γνωρίζει έναν ηλικιωμένο, παράξενο πιλότο. Και η ιστο-
ρία ξεκινά.

Οι δυο τους μοιράζονται τις μέρες τους και έρχονται κοντά,
μέσα από την ιστορία του Μικρού Πρίγκιπα, που τη διηγείται, όπως
την έζησε, ο ηλικιωμένος άντρας. Τότε, η ζωή της μικρής αλλάζει, γε-
μίζει ενέργεια, χαρά, ευτυχία, ενθουσιασμό. Κυριεύεται από συναι-
σθήματα και ανακαλύπτει τον κόσμο και τον εαυτό της, μέσα από την
ιστορία  του Μικρού  Πρίγκιπα. Έτσι, οι δικές του αναζητήσεις, γίνονται
και δικές της. Διαβάζει, σε κιτρινισμένα φύλλα χαρτιού, για το ταξίδι
του αεροπόρου φίλου της , βλέπει τις ζωγραφιές,  που απεικονίζουν το
Μικρό Πρίγκιπα, την αλεπού, τον πλανήτη του, το τριαντάφυλλο και
ανακαλύπτει την ουσία των πραγμάτων. Κάνει κι εκείνη ένα ταξίδι, με

τη σειρά της, για να συναντήσει το Μικρό
Πρίγκιπα (ο οποίος, εντωμεταξύ, έχει με-
γαλώσει) και, όταν επιστρέφει στην καθη-
μερινότητά της, είναι, πια, περισσότερο
‘’σοφή’’ και έχει μάθει τι αξίζει να εκτιμά στη
ζωή της. Η συναναστροφή της με τον πι-
λότο, της διδάσκει το νόημα της λήθης και
του θυμού, της αγάπης και της αφοσίωσης.
Τα ονόματά τους δεν ακούγονται, ποτέ,
στην ταινία. Είναι, απλά, ένας ηλικιωμένος
πιλότος και ένα μικρό κορίτσι, που, μαζί,
ονειρεύονται, αλλάζουν, προχωρούν και
μεγαλώνουν, όμως, υπόσχονται πως δε θα
ξεχάσουν, ποτέ. Δε θ’ αφήσουν την αθωό-
τητα να χαθεί. Δε θα εξαφανιστούν στον κόσμο των μεγάλων, με την
κανονικότητά του και τις συμβάσεις του. Πάντα θα ονειρεύονται και
πάντα θα θυμούνται.

Με λόγια απλά, η ταινία δείχνει πως ο
καθένας μας μπορεί να γίνει ο Μικρός Πρίγκιπας,
κάποιου που αγαπά, πως θα είναι κοντά του, για
να του θυμίζει αξίες και να τον βοηθά να μην ξεχά-
σει, ποτέ.

soffi.sam@hotmail.com

Σινεμά

Katyn
Με αφορμή το θάνατο του μεγά-

λου σκηνοθέτη παραθέτουμε τα
λόγια του σχολιάζοντας την ταινία του
«Κατίν» που τάραξε τα νερά … 

«Το Κατίν κατέχει μια ξεχωρι-
στή θέση στη μακρά σκηνοθετική μου
καριέρα. Ποτέ δεν φαντάστηκα ότι θα
έβλεπα την πτώση της ΕΣΣΔ ή ότι η
ελεύθερη Πολωνία θα με άφηνε να

μεταφέρω στη μεγάλη οθόνη το έγκλημα του Κατίν και τα ψέματα που
το περιέβαλαν. 

Πριν ακουμπήσω το μολύβι στο χαρτί, ένα δίλημμα στριφο-
γύριζε στο μυαλό μου: να γυρίσω μια ταινία για τους εκτελεσμένους
αξιωματικούς; Όχι, θα γινόταν αμιγώς πολιτική. Να γυρίσω μια ταινία
για τις γυναίκες, που περίμεναν μάταια πίσω; Όχι, θα ήταν ψυχολο-
γική. Αποφάσισα πως έπρεπε να συνδέσω τις δύο πλευρές, τα δύο
άμεσα θύματα της τραγωδίας και να γυρίσω ένα συμβολικό φιλμ,
γυμνό από συναισθηματισμούς, για το ψέμα, τις μεγάλες ψευδαισθή-
σεις και τη σκληρή αλήθεια. Μια ταινία για τον ατομικό πόνο και την αν-
θρώπινη απώλεια ανεξάρτητα από πολιτικές συγκρούσεις. Η
συγγραφή του σεναρίου ήταν για εμένα μια μακρόχρονη και επίπονη
διαδικασία. 

Το έγκλημα του Στάλιν χωρίς αμφιβολία στέρησε από εμένα
τον αγαπημένο μου πατέρα σε νεαρή ηλικία και η μητέρα μου έζησε
μέσα στο ψέμα και την αγωνία, περιμένοντας να επιστρέψει ο σύ-
ντροφός της. Για χρόνια πιστεύαμε ότι ζούμε ακόμη, καθώς στη γνω-
στή λίστα του Κατίν είχε μεν καταχωρηθεί το όνομα Βάιντα αλλά με
διαφορετικό μικρό όνομα. Παρά τις προσωπικές μου μνήμες, αυτό
που έχει σημασία στο θέμα του Κατίν είναι ότι χάθηκε όλη η ελίτ της

διανόησης της Πολωνίας, που φαίνεται, αποτελούσε εμπόδιο στα επε-
κτατικά σχέδια της ΕΣΣΔ. 

Μέσα από ημερολόγια, έγγραφα, αρχεία και άλλα αναμνη-
στικά, μέσα από καταθέσεις πραγματικών προσώπων, που ακόμη και
σήμερα υποφέρουν από την ανοιχτή κακοφορμισμένη πληγή, θέλησα
να χτίσω την πραγματική βάση πάνω στην οποία στηρίχτηκε το μυ-
θοπλαστικό μέρος της ταινίας. Για χρόνια το θέμα του Κατίν ήταν απα-
γορευμένο, αλλά κοινό μυστικό όλων. Πιστεύω απόλυτα ότι το
καλύτερο φάρμακο για την επίλυση πολιτικών και κοινωνικών προ-
βλημάτων είναι η έκθεσή τους. Το να μιλάς ανοιχτά για αυτά χωρίς πε-
ριστροφές. 

Ελπίζω να δοθεί τέλος στις συγκρούσεις και να νοιώσουν
ανακούφιση όσοι είχαν, έχουν και θα έχουν πάντοτε την ανάγκη να
βλέπουν την αλήθεια κατάματα, βλέποντας το αποτέλεσμα της ταινίας.
Δεν υπάρχει χώρος για πολιτική εκμετάλλευση. Η ταινία είναι ένας
αποχαιρετισμός στο Κατίν. Μια ελεγεία για ένα θέμα που επιτέλους
είχα την ελευθερία να αγγίξω».  

Και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις … μέχρι το 1990 οι
ομαδικοί τάφοι που είχαν βρεθεί στο δάσος του Κατίν της Πολωνίας,
αποδιδόταν από την επίσημη σοβιετική Ιστορία στους ναζί. Τότε, ο
Γκορμπατσόφ έδωσε στη δημοσιότητα τα σοβιετικά αρχεία τα οποία
έδιναν μία διαφορετική εκδοχή.  Ο τελευταίος ηγέτης της Σοβιετικής
Ένωσης ζητώντας συγνώμη από την Πολωνία πα-
ραδέχτηκε πως το έγκλημα έγινε από τον Στάλιν.
Τότε στη Σοβιετική Ένωση έπνεε ένας διαφορετι-
κός αέρας, ήταν η εποχή της γκλάσνοστ και της πε-
ρεστρόικας του Γκορμπατσόφ. Τελικά ο αέρας
αποδείχθηκε ότι ήταν «τυφώνας» που τα πήρε όλα
(μα όλα!) παραμάζωμα … 
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Popiol i diament (1958)

Andrzej Wajda
6 Μαρτίου 1926 – 9 Οκτωβρίου 2016

http://flix.gr/articles/andrzej-wajda-ten-movies.html

Στο θερινό το σινεμά … κλάψαμε και φέτος 

Καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά δεν είναι καλοκαίρι. Βέ-
βαια αν έχεις τρία μικρά παιδιά ίσως είναι πρακτικά

αδύνατο να το απολαύσεις αρκετά. Απολαμβάνεις άλλα
πράγματα, όπως τις πολλές ώρες στην παραλία, τις βόλ-
τες με ποδήλατα, τα παιδικά πάρτι, τους καφέδες στις παι-
δικές χαρές (χωρίς την παρεμπόδιση διέλευσης παιδικών
ποδηλάτων), τα πρώτα γεύματα του μωρού και όχι
μόνο…. Όλα αυτά μαζί με την όποια κούραση αλλά και την
δουλειά που στα πλαίσια του ελεύθερου επαγγελματία μη-
χανικού μιλάμε για ζούγκλα. 

Άλλα όταν ξέρεις ότι υπάρχει ο θερινός σινεμά (και
μάλιστα με το όνομα Μπαρμπής Βοζαλής όπως έχει επί-
σημα ανακοινωθεί αλλά ακόμα δεν το έχουμε δει) νιώθεις
ότι και τα βράδια στην πόλη μπορούν να προσφέρουν μια
ξεχωριστή ψυχαγωγία. Ο θερινός είναι εκεί και μας περι-
μένει. 

Τα θερινά σε Θεσσαλονίκη κι Αθήνα είναι αρκετά
για να ικανοποιήσουν κάθε ηλικία και όλες τις προτιμήσεις.
Βλέπεις κωμωδίες, εμπορικές ταινίες, βαθιά κουλτούρα και
ειδικά αφιερώματα, απλές κοινωνικές, δράματα, cult … τα
πάντα. Μπορείς να κάνεις επιλογή όταν θέλεις να πας θε-
ρινό. Όμως στη Λάρισα έναν τον έχουμε το θερινό τόσα
χρόνια και μάλιστα δημοτικό με εισιτήριο 4 ευρώ. Δεν
ξεχνώ ότι έχουμε από φέτος και το θερινό του γαλλικού ιν-
στιτούτου που ελπίσουμε να εδραιωθεί ως ιδιωτική πρω-
τοβουλία και να τους έχουμε δύο τους θερινούς.  

Φέτος, λοιπόν, στο θερινό του Μπαρμπή όσες
φορές πήγα, πήρα μια καλή δόση ποιότητας και μερικές
φορές «έκοψα φλέβες» που λέμε από την κουλτούρα.
Καλή η κουλτούρα δεν λέω … αλλά μερικές φορές θέλεις
να πας στο θερινό για να χαρείς το καλοκαίρι και να μην σε
πιάσει υποχρεωτικά ψυχοπλάκωμα από το δράμα. Δεν
υπήρχε καλοκαιρινή βραδιά που να έφυγα με χαμόγελο
από τον θερινό. Ίσως το δικό μου δείγμα να μην είναι αντι-
προσωπευτικό αλλά τρεις ταινίες που είδα εγώ και άλλες
πέντε που ξέρω από άλλους μας έκαναν να φύγουμε με
χάλια διάθεση και με πολλούς προβληματισμούς κατακα-
λόκαιρο !  

Αναγνωρίζω τον αγώνα και την αγωνία του δ.σ.
της κινηματογραφικής λέσχης της οποίας είμαι μέλος να
παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα ποιοτικό. Αλλά υπάρχουν
πολίτες που πλέον έχουν ταυτίσει τον θερινό του Μπαρ-
μπή στο Μύλο με την έκφραση «πάμε να κλάψουμε και
σήμερα» και αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα. Μια

κωμωδία δεν είδαμε. Έλε-
γαν κάποτε ότι μετά τον πό-
λεμο και τον εμφύλιο το
ελληνικό κοινό έβλεπε κω-
μωδίες και τις χαίρονταν και
ψυχαγωγούνταν, ώστε να
προσπαθήσει να επουλώ-
σει τις πληγές του και έστω
η επόμενη γενιά να βγει δυ-
νατή, να προχωρήσει, να
δημιουργήσει πάνω στα
συντρίμμια. Σήμερα μετά
από έξι χρόνια μνημόνιο
(που κάποιοι που τώρα το
υπηρετούν το χαρακτήρι-
ζαν ως οικονομικό πόλεμο), νομίζουμε ότι το κοινό δεν έχει
ανάγκη από ψυχαγωγία μέσα από μια κωμωδία στον δη-
μοτικό κινηματογράφο; 

Εμείς επιμένουμε ότι ο κινηματογράφος είναι τρό-
πος κοινωνικοποίησης και χώρος πολιτισμού ανωτέρου
επιπέδου, τόσο ανωτέρου που δεν χρειάζεται να ξέρεις τί-
ποτα για να βιώσεις τα οφέλη του. Ακριβώς για αυτό, η
ποικιλία σε ποιότητα και ύφος των ταινιών δεν πρέπει να
τρομάζει αλλά ίσως μόνο έτσι μπορούμε να καλύψουμε τις
περισσότερες εκφράσεις του κοινωνικού φάσματος και τε-
λικά να πάει κανείς στο θερινό γνωρίζοντας ότι τουλάχι-
στον θα έχει διάθεση να ανταλλάξει ένα γεια και μια
κουβέντα με κάποιον γνωστό φίλο και να πει στο τέλος «τι
ωραία καλοκαιρινή βραδιά στο θερινό!» .

Ας μην ξεχνάμε … Τα λέμε πλέον κάθε εβδομάδα
στο Χατζηγιάννειο με δεδομένο ότι λίγη κουλτούρα παρα-
πάνω το χειμώνα στο σινεμά δεν κάνει κακό. Ο βαρύς χει-
μώνας απαιτεί σκέψη και κόκκινο κρασί, ενώ το ζεστό
καλοκαίρι θέλει σχετική ελαφρότητα και μπύρες. 

Τελικά … ας ρωτήσουμε και τους κυρίους του κυ-
λικείου και τον μηχανικό προβολών ίσως έχουν και αυτοί
κάνει καμιά έρευνα. 

Κοινωνία



Σχετικά με τη συνέ-
χεια της «ανάδειξης» του
αρχαίου θεάτρου, μην ελπί-
ζετε να κάνετε κηδεία με
ξένα κόλλυβα εκεί στην Πα-
παναστασίου με Ι. Δρα-
γούμη γωνία…

Μ. Σίμος

Το 1940 ο λαός λέει
ΟΧΙ στην γερμανική βαρβα-
ρότητα, στο ναζισμό και το φα-
σισμό και δημιουργεί τη
μεγαλύτερη αντιστασιακή ορ-
γάνωση στην Ευρώπη και τε-
λικά νικάει μετά από πολύ αίμα
και πολλές θυσίες. Το 2015 ο
λαός λέει και πάλι ΟΧΙ … 

Θεόφιλος

Πολυφωνία δεν είναι
8 κανάλια μία γνώμη. Πολυφω-
νία Αλέκση είναι 1 κανάλι 8
γνώμες….

Μ. Σίμος

Στο χώρο όπου πρόκειται να στεγαστεί το Θεσσαλικό θέα-
τρο (όπισθεν Νομαρχίας), η μόνη αλλαγή που σημειώθηκε
είναι η απομάκρυνση των τσίγκων, έξωθεν του κτηρίου. Το
μήνυμα του Βοζαλή: «Δώστε στο λαό θέατρο Θεσσαλικό»

παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. 
ΔιάτοRος

Το Θεσσαλικό Θέατρο μάς χάρισε και
φέτος πλούσιο πρόγραμμα για όλο τον Οκτώβριο.

Είχαμε και την εβδομάδα ερευνητή, είχαμε και την εβδο-
μάδα του παζαριού, είχε και το αντιρατσιστικό φεστιβάλ επι-

τυχία στα τέλη Σεπτεμβρίου. Η πόλη έχει από όλα !
Πού να μας έρθει και η Ανάπτυξη … !

Θεόφιλος

Tραγουδιστές,
συνθέτες, ηθοποιοί, λο-

γοτέχνες. Μια γενιά τελειώνει.
Μια νέα γένια έρχεται. Δεν ξέρω
αν έχουμε τον χρόνο αλλά και

την διάθεση να την ανακαλύ-
ψουμε. Πρέπει όμως!!! 

elessar

Τσόρ-
τσιλ: ο πατέρας της

νίκης, Βέμπο: η τραγουδί-
στρια της νίκης, ο ατυχής ελληνο-

τουρκικός πόλεμος του ’97. Πώς
γίνεται πάντα η ήττα να είναι ορ-

φανή ή αγνώστου πατρός;
ΔιάτοRος

Καλό ταξίδι
Σ.Κ. Σε ευχαρι-
στούμε.

elessar

Αυτός
ο κόσμος μπορεί να

αλλάξει Κεμάλ, θέλει σωστοί
χιλιάδες να ναι στους τροχούς,
να ‘ναι ψυχή η νύφη και γα-

μπρός ο νους.... 
Ρασούλης

Μόνο τρία τα αναγνω-
στήρια - καφέ στη βασίλισσα πόλη
του καφέ! Και όπου τρία τα: Lido,
Urbi και Wisedog. Περιορισμένη η
παραγγελία «ένα καφέ και ένα κε-
φάλαιο παρακαλώ»! Επιτέλους, θέ-
λουμε περισσότερες επιλογές για
να διαβάζουμε και Cineπαρμένο!

Ανδρομάχη

Κάθε Τετάρτη βράδυ
στις 9 στο αμφιθέατρο της Ιατρι-
κής στην πλ. Ταχυδρομείου η κι-
νηματογραφική ομάδα Βιοχημείας
– Ιατρικής κάποια καλή ταινία θα
προβάλουν δωρεάν. Αν είστε τυ-
χεροί και έχετε χρόνο, μην χάνετε
την ευκαιρία.

Θεόφιλος

«Των οικιών
ημών εμπιπραμέ-
νων, ημείς άδο-
μεν…»

Μ. Σίμος


