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Νίκος Κούνδουρος

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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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».

The Case for Christ 
Σκηνοθεσία: Jon Gunn

Πρωταγωνιστές: Mike Vogel, Erika Christensen, Faye
Dunaway, Robert Forster 

The Circle 
Σκηνοθεσία: James Ponsoldt

Πρωταγωνιστές: Emma Watson, Tom Hanks, John
Boyega, Bill Paxton 

Guardians of the Galaxy Vol. 2
Σκηνοθεσία: James Gunn

Πρωταγωνιστές: Chris Pratt, Vin Diesel, Sylvester
Stallone, Karen Gillan 

King Arthur: Legend of the Sword 
Σκηνοθεσία: Guy Ritchie

Πρωταγωνιστές: Charlie Hunnam, Annabelle Wallis,
Hermione Corfield, Katie McGrath 

Alien: Covenant
Σκηνοθεσία: Ridley Scott

Πρωταγωνιστές: Michael Fassbender, James Franco,
Katherine Waterston, Noomi Rapace 

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Εγχρωμός ο Ζήκος;
• i.P.A.S. Film Festival
• 19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
• Νίκος Κούνδουρος
• Παντρεμένοι … με παιδιά
• Ένα βήμα τη φορά
• Δεμένη Κόκκινη Κλωστή
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• Όταν ο ένας διαφωνεί...
• Logan (2017)
• Ο πραγματικός Ροβινσώνας Κρούσο
• Ντοκιμαντέρ - «Μέχρι να σηκωθεί η μέρα»
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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 
Σεναριο: Anthony Burgess

Πρωταγονιστές: Robert Powell , Anne Bancroft , Ernest
Borgnine , James Farentino

Ανέκδοτες φωτογραφίες......

Σινεμά

Εγχρωμός ο Ζήκος;

Με έκπληξή μου διαπί-
στωσα την χρωματική

επέμβαση στην αγαπημένη
μου ταινία ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙ-
ΡΑΣ του 1963, σε σενάριο
και σκηνοθεσία του Ντίνου
Κατσουρίδη. Δεν ξέρω πώς
το κατόρθωσαν αυτό, αλλά

σίγουρα πρόκειται για τεχνολογικό επίτευγμα, εάν το δεις
από την οπτική του γκατζετάκια. Αν.

Διότι εάν το δεις από την οπτική του σινεφίλ αυτών
των ασπρόμαυρων ταινιών που μας σημάδεψαν τόσο
βαθιά και ανεξίτηλα, ίσως σού προκαλέσει συναισθήματα
απορίας, αμηχανίας και το πιθανότερο, εν τέλει,  αδιαφο-
ρίας.

Δεν είδα την ταινία όταν προβλήθηκε σε δημόσιο
ιδιωτικό κανάλι κάποιο Σαββατόβραδο. Δεν υπέκυψα στην
περιέργεια να δω εξωραϊσμένη μια αγαπημένη ταινία που
γυρίστηκε και προβλήθηκε σε ασπρόμαυρο φιλμ. Δεν θέλω
βρε αδερφέ. Εσύ ας πούμε θα ήθελες να πείραζαν την

πρώτη σου ερωτική ανάμνηση και να στην παρουσίαζαν με
κάποιο διαφορετικό τρόπο αλλάζοντας την προοπτική ενός
ανομολόγητου έρωτα που κουβαλάς για χρόνια μέσα σου;
Δε νομίζω Τάκη.

Όλα κι όλα είδα μόνο δύο καρέ από διαφήμιση της
προβολής της και μού έφτασαν. Δεν σκοπεύω να την δω.
Ίσως για τα πρώτα 5 ή 10 λεπτά. Δεν έχει νόημα. Θέλετε κι
άλλο λόγο; Να σας πω κι άλλο λόγο. Θα επεμβαίναμε σε
ένα χειρόγραφο του Γαλιλαίου με σκοπό να το αλλάξουμε
ως προς το εξώφυλλο ή το χρώμα του οπισθόφυλλου ή θα
πειράζαμε έναν πίνακα του Πικάσο; Ιεροσυλία.

Κάτω τα χέρια λοιπόν από τις κλασικές και ιστορι-
κές ελληνικές ταινίες με μόνο σκοπό την ικανοποίηση του
αχόρταγου ματιού, όλα στο όνομα του θεάματος, ακόμα και
σε ότι μας κρατά με ρομαντισμό με το κι-
νηματογραφικό μας παρελθόν.

Όλα στο όνομα του δήθεν
ωραίου και ευκολοεύπεπτου;

i.P.A.S. Film Festival
6 - 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Το i.P.A.S. Film Festival,
ιδέα και δημιούργημα

μαζί της ομάδας The Default
Project, είναι το πρώτο ελλη-
νικό πολιτικό και ακτιβιστικό
φεστιβάλ ταινιών μικρού μή-
κους, και διοργανώνεται
φέτος για πρώτη φορά στην
Αθήνα. Στα πλαίσια του Φε-
στιβάλ θα προβληθούν ανε-
ξάρτητες κινηματογραφικές
παραγωγές μικρού μήκους
απ’ όλο τον κόσμο, με βασικό

θέμα τους την τρέχουσα πολιτική / κοινωνική επικαιρότητα
καθώς και την επίδραση της Τέχνης στα μεγάλα ζητήματα
της ανθρώπινης περιπέτειας.

Το i.P.A.S. Film Festival φιλοδοξεί να γίνει ένας ετή-

σιος τόπος ανοιχτόκαρδης κι απροκατάληπτης συνάντησης
νέων ανεξάρτητων κινηματογραφιστών απ’ όλο τον κόσμο
με το πολιτικά ευαισθητοποιημένο ελληνικό κοινό. Σε
πρώτο επίπεδο, στόχος του Φεστιβάλ είναι να δώσει βήμα
ελεύθερης έκφρασης σε δημιουργούς και θεατές με καθη-
μερινές προβολές και παράλληλες δράσεις, και σε δεύτερο
επίπεδο, να συμβάλει στην ενεργή προώθηση εμπνευσμέ-
νων ριζοσπαστικών ταινιών χαμηλού κόστους που κατά κα-
νόνα αποκλείονται από την κυρίαρχη κινηματογραφική
αγορά.

Αυτουργοί της ομάδας The Default Project είναι οι:
Πρόδρομος Τροχίδης, Άρτεμις Λειβαδά-
ρου, Πένια Καλοφωλιά, Μαρία Χαμαράκη
και Σπύρος Τσικαλάκης.

https://www.ipasfilmfestival.com/
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Jesus of Nazareth (1977)

Σκηνοθεσία: Franco Zeffirelli 
Σεναριο: Anthony Burgess

Πρωταγονιστές: Robert Powell , Anne Bancroft , Ernest
Borgnine , James Farentino

Ανέκδοτες φωτογραφίες......

19ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
3-12 Μαρτίου 2017

Νέα

Τα Βραβεία τις Διεθνούς Επι-
τροπής

Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος»
στο ντοκιμαντέρ
Αυτοκρατορία ονείρων σε σκη-

νοθεσία Ντέιβιντ Μπόρενσταΐν
(Δανία)

Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής
στο ντοκιμαντέρ
Μηχανές σε σκηνοθεσία Ραχούλ

Τζέιν (Ινδία, Γερμανία, Φινλανδία)
Μια εικαστικά συναρπαστική

ματιά στο εσωτερικό ενός γιγαντιαίου εργοστασίου κλω-
στοϋφαντουργίας στην Ινδία, που διερευνεί το νόημα της
σύγχρονης εργασίας, της εκμετάλλευσης, και του ανθρώ-
πινου κόστους της μαζικής παραγωγής στον παγκοσμιο-
ποιημένο κόσμο μας. Μέσα απ’ τους διαδρόμους και τα
έγκατα του τεράστιου, χαοτικού κτιρίου, η κάμερα ταξιδεύει
τον θεατή σ’ έναν τόπο μηχανοποιημένης σωματικής ερ-
γασίας και φοβερών κακουχιών, προβληματίζοντάς τον
σχετικά με τις προβιομηχανικές συνθήκες εργασίας και το
τεράστιο χάσμα ανάμεσα στον πρώτο κόσμο και στις υπό
ανάπτυξη χώρες.
Ειδική Μνεία στο ντοκιμαντέρ

Πού είσαι Σινγκάλ; σε σκηνοθεσία Άγγελου
Ράλλη (Ελλάδα, Βέλγιο, Αυστρία)

Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων «ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
ΑΞΙΕΣ»

Μηχανές σε σκηνοθεσία Ραχούλ Τζέιν (Ινδία,
Γερμανία, Φινλανδία) 

Βραβείο DOC ON AIR
The Watchmen, σε σκηνοθεσία Μαντλέν Λερογιέ

(Γαλλία). 

Βραβείο Διεθνούς Αμνηστίας
Δεν είμαι ο νέγρος σου σε σκηνοθεσία Ραούλ

Πεκ (ΗΠΑ, Γαλλία, Βέλγιο, Ελβετία)

Βραβείο WWF

Μέρες της λίμνης σε σκηνοθεσία Πανδώρας Μουρίκη
(Ελλάδα) 
Βραβεία FIPRESCI

Μηχανές σε σκηνοθεσία Ραχούλ Τζέιν (Ινδία,
Γερμανία, Φινλανδία) 

Βραβείο ΠΕΚΚ (Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματο-
γράφου)

Village Potemkin σε σκηνοθεσία Δομήνικου Ιγνα-
τιάδη (Ελλάδα)

Βραβεία Κοινού FISCHER 2017
Στρίγγλες σε σκηνοθεσία του Άγγελου Κοβότσου

(Ελλάδα)
Πουθενά να κρυφτείς σε σκηνοθεσία του Ζαρα-

ντάστ Άχμεντ (Νορβηγία-Σουηδία)
Ο γυάλινος δράκος σε σκηνοθεσία Κωνσταντί-

νας Ουρούμη (Ελλάδα)
Τα μαλλιά του Αμάντ σε σκηνοθεσία Σούζαν

Κένεν (Ολλανδία)

Βραβεία Νεότητας Φοιτητών Πανεπιστημίων Θεσσαλονί-
κης

The Snake Charmer σε σκηνοθεσία Νίνας Μα-
ρίας Πασχαλίδου (Κύπρος-Ελλάδα)

To The Snake Charmer (Ο γητευτής των φιδιών)
ακολουθεί τον σταρ του Μπόλιγουντ Ααμίρ Καν στην προ-
σπάθειά του ν’ αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι άνδρες
αντιμετωπίζουν τις γυναίκες στην  Ινδία. Μέχρι πρότινος,
ο Καν πρωταγωνιστούσε σε ρόλους σκληρών ανδρών και
ήταν μέρος μιας κινηματογραφικής βιομηχανίας που κα-
τηγορείται πως ενθαρρύνει τη σεξουαλική βία. Ο Καν συ-
ζητά με κορυφαίους σκηνοθέτες, παραγωγούς και
ηθοποιούς του Μπόλιγουντ, αποκαλύπτοντας το ρόλο του
κινηματογράφου και της τηλεόρασης στη διαμόρφωση της
ινδικής κοινωνίας. 

Eyes of Exodus σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Λι-
βέρις (ΗΠΑ-Ελλάδα) 
Βραβεία DOCS IN PROGRESS 2017

Castle σε σκηνοθεσία Hamed
Zolfaghari – Ιράν

Kiruna 2.0 σε σκηνοθεσία της
Greta Stocklassa – Τσεχία 
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Jesus of Nazareth (1977)

Σκηνοθεσία: Franco Zeffirelli 
Σεναριο: Anthony Burgess

Πρωταγονιστές: Robert Powell , Anne Bancroft , Ernest Borgnine , James
Farentino

Ανέκδοτες φωτογραφίες......
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Νίκος ΚούνδουροςΑφιέρωμα

ΟΚούνδουρος έχει
κερδίσει μια θέση στο

πάνθεον των καλλιτεχνών
που θα μνημονεύονται και
θα αποτελούν πηγή
έμπνευσης για πολλά
χρόνια για τις σπουδαίες
(αν και όχι πολλές) ταινίες
του. Ο ελληνικός κιν/φος

του οφείλει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» γιατί πέραν όλων των
άλλων ανακάλυψε τον Θ. Βέγγο. Τουλάχιστον ο γράφων
δε θα μπορούσε παρά να είναι ευγνώμων στον μεγάλο
σκηνοθέτη καθώς ο τεράστιος ΘΒ ήταν, είναι και θα είναι
ο λατρεμένος μου. 

Γεννημένος στην Αθήνα αλλά με καταγωγή από
την Κρήτη είχε σκοπό να σπουδάσει αρχιτεκτονική. Μετά
το τέλος του πολέμου στον οποίο υπήρξε μέλος του ΕΑΜ-
ΕΛΑΣ, στο πρώτο έτος των σπουδών του, εξορίστηκε στη
Μακρόνησο όπου και ασχολήθηκε για πρώτη και τελευ-
ταία φορά με την αρχιτεκτονική χτίζοντας εκκλησίες και κοι-
τώνες για τους διαμένοντες εκεί. Στο Μακρονήσι γνώρισε
ανθρώπους σημαντικούς που επηρέασαν την κατοπινή
πορεία του. Μεταξύ αυτών και τον Βέγγο, στον οποίο είχε
πει «μόλις γυρίσουμε πίσω θα παίξεις στην πρώτη ταινία
που θα κάνω» όπερ και εγένετο, με τη «μαγική πόλη». 

Αφορμή για την πρώτη του αυτή ταινία-σταθμό,
υπήρξε η Μακρόνησος. Πηγαίνοντας το γράμμα ενός εξό-
ριστου στη μάνα του, βρέθηκε σε μια συνοικία με παρά-
γκες, το Δοργούτι. Η εικόνα της εξαθλίωσης που αντίκρυσε
χαράχτηκε μέσα του κι αποφάσισε πως μόλις φύγει από
την εξορία να κάνει μια ταινία για τους κατοίκους της πε-
ριοχής. Το 1954 λοιπόν παρουσιάζεται η «μαγική πόλη»
που συμμετείχε στο φεστιβάλ της Βενετίας με πρωταγω-
νιστές τους Φούντα, Φωτόπουλο και Μαργαρίτα Παπαγε-
ωργίου. Τη μουσική της ταινίας υπογράφει ο Χατζηδάκις,
«ο άνθρωπός μου», κατά δήλωση του ίδιου του σκηνο-
θέτη μιας και ήτανε φίλοι κολλητοί για χρόνια. Να σημειω-
θεί πως στην ταινία υπάρχει γυναικείο γυμνό, γεγονός
πρωτοποριακό για τα ήθη της εποχής. Δυο χρόνια αργό-
τερα, το 1956, έρχεται η ταινία που καθιέρωσε τον Κούν-
δουρο. Ο «δράκος» που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ

Θες/νίκης κι έλαβε ειδική
μνεία σε αυτό της Βενε-
τίας, με τον καθηλωτικό
Ηλιόπουλο και την Πα-
παγεωργίου. Μουσική
εννοείται και πάλι του Μ.
Χατζηδάκι. Με την ταινία
αυτή αναγνωρίστηκε το
ταλέντο του από «ιερά
τέρατα» της εποχής όπως Λ. Βισκόντι και Φ. Φελίνι.

Ακολούθησαν κι άλλες ταινίες όπως «οι παράνο-
μοι» (μια από τις αδυναμίες μου), οι «μικρές Αφροδίτες»
που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Βερολίνου, «1922» (η
πρώτη του Κούνδουρου που είδα), «μπορντέλο» κλπ.
Πέρα από τις ταινίες ο Κούνδουρος ασχολήθηκε και με τη
συγγραφή βιβλίων. Ενεργός πολίτης, με άποψη που την
έλεγε πάντα έξω από τα δόντια χωρίς να χαιδεύει αυτιά,

επέλεγε να μην συνεργάζεται με
τις φίρμες της εποχής ακόμη κι
όταν είχε καταξιωθεί. Προτι-
μούσε να ανακαλύπτει ηθοποι-
ούς βασιζόμενος στο ένστικτό
του, τις φυσιογνωμίες και τα
πρόσωπά τους. Πέραν του Βέγ-
γου, «καθιέρωσε» τον Φούντα,
τον Ηλιόπουλο. Μπορεί ποσο-
τικά το καλλιτεχνικό του στίγμα
να μην είναι έντονο, ποιοτικά
όμως είναι κορυφαίο και μπορεί
να αποτελέσει παράδειγμα για

επίδοξους νέους σκηνοθέτες. Το κληροδότημά του σε
όλους τους σινεφίλ είναι μεγάλης αξίας κι έχουμε υποχρέ-
ωση απέναντι στην έβδομη τέχνη να το γνωστοποιήσουμε
και στις γενιές που έρχονται.
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Jesus of Nazareth (1977)

Σκηνοθεσία: Franco Zeffirelli 
Σεναριο: Anthony Burgess

Πρωταγονιστές: Robert Powell , Anne Bancroft , Ernest Borgnine , James
Farentino

Ανέκδοτες φωτογραφίες......
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Παντρεμένοι … με παιδιά

Στο σημερινό τεύχος, μιας
και η νοσταλγία που με

διακατέχει το τελευταίο διά-
στημα είναι στα …ντουζένια
της, θα αναφερθώ σε σειρές
που παρακολουθούσα στα
νιάτα μου και άφησαν το
στίγμα τους στην ελληνική,
αλλά και ξένη τηλεόραση.

Πρώτη στη λίστα και στην
οποία θα αναφερθώ εκτενώς, μιας και άφησε, πιστεύω,
έντονο το σημάδι της σε μια ολόκληρη γενιά, είναι η σειρά
«Παντρεμένοι με παιδιά» ή “Loved and married” αμερικανι-
στί, με τον αξέχαστο Αλ Μπάντι. Ήταν μια σειρά παρωδία
της αμερικανικής κοινωνίας, με καυστικές ατάκες και χιού-
μορ που έσπαζε κόκκαλα. Ήταν κάτι πολύ παραπάνω από
σάτιρα, ήταν μια κατηγορία μόνη της. Μέσα , όμως, στον
ορυμαγδό και τις ατάκες που έπεφταν κατά ριπάς, υπήρχαν
και τρυφερές στιγμές με φινετσάτο χιούμορ και ώρες-ώρες
έβγαινε το λεγόμενο αττικόν άλας. Η σειρά παίζονταν για
πάρα πολλά χρόνια, τα παιδιά του Αλ Μπάντι ξεκίνησαν  να
εμφανίζονται έφηβοι και στο τέλος τους είδαμε ενήλικες.
Μαζί τους μεγαλώσαμε κι εμείς. Θυμάμαι, η σειρά παιζόταν
κάθε Σάββατο κι εγώ περίμενα πώς και πώς να  έρθει και να
παρακολουθήσω την αγαπημένη μου σειρά. Ατάκες όπως,
το «Χούτερς», δηλαδή «βυζάκια» και το «Σαν ριμέμπερ γιου
χεβ του χαντς», δηλαδή «Υιέ μου θυμήσου έχεις δύο χέρια»
που έλεγε ο Αλ Μπάντι, βάζοντας τα χέρια του στο παντελόνι
του, θα τις θυμάμαι όσο ζω. Επίσης, το «Άι εμ μπλαντ», δη-
λαδή «Τυφλώθηκα», που έλεγε ο Αλ Μπάντι όταν είδε τη γει-
τόνισσα γυμνόστηθη. Σταχυολόγησα μερικές, διότι οι ατάκες
είναι άπειρες, τι να πρωτοθυμηθείς! Πολύ πετυχημένοι και
εύστοχοι ήταν και οι χαρακτήρες της σειράς: ο πατήρ Αλ
Μπάντι, ο αποτυχημένος πωλητής υποδημάτων που ήθελε
να κάνει συνεχώς σεξ, αλλά όχι με τη γυναίκα του και φα-
ντασιώνονταν συνεχώς ωραίες γυναίκες με «Χούτερς», η
λυσσάρα κοκκινομάλλα γυναίκα του που διψούσε συνεχώς
για σεξ, αλλά έμενε συνήθως απότιστη, η ατακτούλα κόρη
τους που άλλαζε τους άντρες σαν τα υποκάμισα και ο υιός
που ήταν μονίμως μπακούρι, όμως κάτω απ’ το κρεβάτι του
είχε την πλαστική κούκλα του για να ικανοποιείται. Επίσης,
υπήρχε και το ζευγάρι των γειτόνων, η γειτόνισσα που
όποιος τη έβλεπε γυμνή τυφλώνονταν και ο ωραιοπαθής
σύζυγός της.

Άλλη μία σειρά που επίσης με συγκλόνιζε, ήταν «Οι
Σίμπσον». Ήταν μια σειρά καταπέλτης που χτυπούσε ανε-

λέητα το αμερικανικό οικογενειακό μοντέλο και με χαρακτη-
ριστικούς ήρωες, ο πατήρ Όμηρος που τρελαινόταν για
μπύρα, η μετριοπαθής σύζυγός του, ο φασαριόζος υιός, η
φιλομαθής θυγάτηρ και το μωρό που μπουσουλούσε συνέ-
χεια, μάλιστα κάποια μέρα οδή-
γησε το αυτοκίνητο, αυτό
προσέκρουσε σε ένα δέντρο,
εκτιτάχτηκε ο αερόσακος οδη-
γού και το μωρό αποκοιμήθηκε
πάνω στον φουσκωμένο αερό-
σακο! Οι «Σίμπσονς» μου θύμι-
ζαν τη σειρά «Παντρεμένοι με
παιδιά» σε κινούμενα σχέδια.  

Μία ακόμη αγαπημένη μου σειρά κινουμένων σχε-
δίων της ξένης τηλεόρασης, ήταν το «Μάπετ σόου». Ανα-
τρεπτική, με ρυθμούς φρενήρεις, ένα τραγούδι που δεν
πρόκειται να το ξεχάσει όποιος το έχει ακούσει, το «Μανά-
μανά» και οι δύο γέροι στο θεωρείο όλα τα λεφτά, χαμένοι
στη χασούρα τους. Ανεπανάληπτη ατάκα: “What’s mean
mana-mana”? “The question is who cares”, δηλαδή «Τι ση-
μαίνει το μανά-μανά»; «Το ερώτημα είναι ποιος νοιάζεται».

Μπορώ να αραδιάζω
άπειρες σειρές που μου άρε-
σαν, τόσο από την ελληνική όσο
και από τη ξένη τηλεόραση,
επειδή, όμως δε θέλω να κου-
ράζω τον αναγνώστη, θα
κλείσω με μία σειρά της ελληνι-
κής τηλεόρασης, χαρακτηρι-
στική, θέλω να πιστεύω, τη

σειρά «Της Ελλάδος τα παιδιά». Ήταν μια σειρά παρωδία,
στυλ «Παντρεμένοι με παιδιά», μια σειρά γκροτέσκο, μια
σειρά καφκική με έναν Κάκκαλο (Μπέζο) στον καλύτερο
ίσως ρόλο της καριέρας του, τον ταξίαρχο που υποδύονταν
ο  ηθοποιός Τάσος Κωστής και τον επισμηνία Καραβανέα
(Γιάννης Καπετάνιος) σε ανατρεπτικές φιγούρες καλτ και την
Μπουμπού (Χρυσούλα Διαβάτη) να στριφογυρίζει σαν τρελή
σβούρα και να δίνει άλλον ορισμό στην κομέντια ντε άρτε
(comentia d’ arte).

Μπορείτε να συμπληρώσετε το παρόν άρθρο με
οποιαδήποτε σειρά της αρεσκείας σας. Τότε, είχατε να επι-
λέξετε ανάμεσα σε πολλές ποιοτικές σειρές,
υψηλής αισθητικής και απαράμιλλης τεχνι-
κής. Σήμερα, δυστυχώς, τις καλές σειρές
ψάχνεις να τις βρεις με το κερί … 

Αφιέρωμα
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Ένα βήμα τη φορά

Σκηνοθεσία
Μεντί Ιντίρ, Φαμπιέν Μαρσόντ

Παραγωγής
2016 ,  Γαλλία 

ΟΜπεν, μετά από ένα σοβαρό
ατύχημα, που τον αφήνει

σχεδόν παράλυτο, μπαίνει σε μια
κλινική αποκατάστασης. Δεν μπο-
ρεί να κάνει μπάνιο, να περπατή-
σει, να παίξει μπάσκετ. Στην
κλινική θα κάνει νέους φίλους και
μαζί τους θα επαναπροσδιορίσει
το νόημα της ζωής. Η ταινία είναι

ένα ταξίδι αναγέννησης, γεμάτο δάκρυα και γέλιο, ανα-
τροπές, νίκες και ήττες.

Η ταινία σκηνοθετείται από τον διάσημο τραγου-
διστή Gran Corp Malade (μεγάλο άρρωστο σώμα) κατά
κόσμων Φαμπιέν Μαρσό. Βασίζεται στο βιβλίο του “Pa-
tiens”. Αντλεί τη θεματολογία της από τα προσωπικά βιώ-
ματα του τραγουδιστή , καθώς  το 1997, είχε ένα σοβαρό
ατύχημα μετά από βουτιά σε πισίνα με αποτέλεσμα ήταν
να εξαρθρώσει τη σπονδυλική του στήλη. Πέρασε και ο
ίδιος ένα χρόνο στο ίδρυμα αποκατάστασης που αναφέ-
ρεται στην ταινία. Η εκτίμηση των γιατρών ήταν πως δεν
θα καταφέρει να περπατήσει ξανά, όμως η θέληση του και
η επιμονή του τον έκαναν να καταφέρει το ακατόρθωτο.

Ωστόσο ο σκηνοθέτης έχει δηλώσει πως με την
ταινία αυτή δεν αποτελεί μια βιογραφία εκείνης της περιό-
δου της ζωής του, σκοπός του ήταν να αφηγηθεί τις ιστο-
ρίες ανθρώπων που βρέθηκαν στην ίδια θέση με εκείνον.
«Είναι ένας φόρος τιμής στο κουράγιο και τη θέληση… Όχι
στον ήρωα. Στη δύναμη του να βρει κανείς την επιθυμία να
ζήσει και να παλέψει για αυτό παρά τα εμπόδια που έχουν
βρεθεί στο δρόμο του. Έζησα κοντά σε ανθρώπους, το
κουράγιο των οποίων δεν μπορώ καν να το περιγράψω.
Εγώ τα κατάφερα, ενώ πολλοί από αυτούς, όχι. Η ταινία
είναι αφιερωμένη σε αυτούς.»

Για τη σκηνοθεσία της ταινίας ο Μαρσό συνεργά-
στηκε με το Μεντί Ιντίρ. Παρόλο που κανένας από τους
δύο δεν είχε μεγάλου μήκους ταινία στο ενεργητικό του η
σκηνοθεσίας της ταινίας είναι εξαιρετική, απόδειξη πως

μια καλή συνεργασία και ένας κοινός στόχος είναι η συ-
νταγή της επιτυχίας.Προσεγμένα πλάνα, αρκετά είναι γυ-
ρισμένα ώστε να δείχνουν την οπτική γωνία του
πρωταγωνιστή  ενισχύοντας την ενσυναίσθηση του
θεατή.Το casting της ταινίας ήταν εύστοχο καθώς  έχουμε
ένα κράμα πολύ καλών ηθοποιών. Ακόμα, ο Πάμπλο Πόλι
(Μπεν) εκτός του ότι ερμηνεύει εξαιρετικά,  παραπέμπει
αρκετά στο πως έμοιαζε ο Μαρσό εκείνη την εποχή.

«Περπατώ σε ένα τεντωμένο σχοινί, φεύγω μα-
κριά από το βέβαιο. Περπατώ στον αέρα, στο συννεφάκι
μου. Η ισορροπία αυτή είναι τρόπος ζωής». Οι στίχοι από
το τραγούδι «Funambule» ένα από τα γνωστότερα κομ-
μάτια του Γάλλου μουσικού Grand Corp Malade εμπεριέ-
χουν ένα από τα  βασικότερα μηνύματα της
αυτοβιογραφικής του ταινίας «Ένα βήμα τη φορά». Μια
ταινία που στην ουσία είναι μια «ωδή» στη ζωή, στην αν-
θρωπιά, στους φίλους που γίνονται οικογένεια.

Εντάσσεται σε ένα είδος ταινιών που ξεκίνησε το
2011 με τη ταινία «Άθικτοί»(Intouchables). Πρόκειται για
Γαλλικές dramedy  που θίγουν κοινωνικά ζητήματα, κυ-
ρίως για τα άτομα με αναπηρία που πολλές φορές αντιμε-
τωπίζονται ως “ειδικές κατηγορίες” ανθρώπων. Το μήνυμα
τους όμως είναι καθολικό: όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαί-
ωμα στην ευτυχία και στο όνειρο. Βέβαια, πολλές φορές
χρειάζεται κανείς να «κόψει και να ράψει» τα όνειρα στα
μέτρα της πραγματικότητας προκειμένου να καταφέρει να
τα υλοποιήσει ή να συμβιβαστεί, καθώς οι συνθήκες δεν
είναι ιδανικές. Δεν πρέπει όμως να το βάλει κάτω, η ζωή
είναι μια διαρκής πάλη. Όπως είπε ο David Bowie «Δεν
μπορείς ούτε να χάσεις,  αλλά ούτε και να νικήσεις, αν δεν
αγωνιστείς »

Της Κωνσταντίνας Σερεμέτη 
( Επικοινωνία και ΜΜΕ / Πανεπιστήμιο

Αθηνών)
http://cinefreaks.gr

Σινεμά
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Δεμένη Κόκκινη Κλωστή

Σκηνοθεσία /Σενάριο
Κώστας Χαραλάμπους, 2011

Ηθοποιοί
Θάνος Σαμαράς, Τάσος Νούσιας,
Στεφανία Γουλιώτη, Έφη Γούση,

Βασίλης Χρηστίδης, Ντίνα Μιχαη-
λίδου, Γιώργος Γαρνάβος, Τάσος
Παλαντζίδης, Ανέστης Βλάχος,

Σπύρος Μπιμπίλας.

ΟΚώστας Χαραλάμπους επι-
στρέφει με την δεύτερου με-

γάλου μήκους ταινία του το 2011
για να προκαλέσει κύματα αντι-

δράσεων και συγκρούσεων. Η ταινία «Δεμένη Κόκκινη Κλω-
στή» αφηγείται την περίοδο της «Λευκής Τρομοκρατίας», μετά
την συμφωνία της Βάρκιζας, σε ένα ορεινό χωριό της Στερεάς
Ελλάδας και την βία σαν βασικό δομικό συστατικό εκείνης της
περιόδου. Η αφήγηση της ταινίας επικεντρώνεται κυρίως στην
ιστορία του Λάμπρου, ο οποίος είναι ένας νέος κομμουνιστής,
πρώην αντάρτης του ΕΛΑΣ, που αναγκάζεται να καταφύγει
στα βουνά λόγω της δράσης των ακροδεξιών οργανώσεων του
Μίχα στην περιοχή του.
Πλοκή

Η αφήγηση της ταινίας ξεκινάει με την ένοπλη αυτο-
δικία, εναντίον κάποιων πρώην μαχητών του ΕΛΑΣ από μια
ακροδεξιά οργάνωση της οποίας ηγείται ο Μίχας. Αυτό συμ-
βαίνει αμέσως μετά την συνθήκη της Βάρκιζας (1945) και την
παράδοση των όπλων, όπου πλέον οι κομουνιστές βιώνουν
μια ανελέητη τρομοκρατία από το κράτος και τις παρακρατικές
οργανώσεις ενώ το κόμμα (ΚΚΕ) δεν έχει λάβει ακόμα τα μέτρα
του για οποιαδήποτε αντίσταση. Με την πρώτη σκηνή της ται-
νίας ο σκηνοθέτης μας χαρτογραφεί την πραγματικότητα και
μας βάζει στο ιστορικό πλαίσιο που θα κινηθεί. Η ταινία ακο-
λουθεί την ιστορία του Λάμπρου, οποίος «βιώνοντας στο
πετσί» του την τρομοκρατία από την πλευρά των ακροδεξιών
οργανώσεων του Μίχα αλλά και του επίσημου κράτους απο-
φασίζει να ανέβει στο βουνό όπου έχει αρχίσει και στήνεται η
πρώτη ομάδα αντεπίθεσης στην λευκή τρομοκρατία.
Μετά από αρκετές απώλειες και συγκρούσεις και από τις δύο
πλευρές, ένας αιχμάλωτος κομμουνιστής προδίδει την θέση
των συντρόφων του στο βουνό, όπου γίνεται και η τελική εκ-
καθάριση τους. Γλυτώνει μόνο ο Λάμπρος ο οποίος αφού εκτε-
λεί τον φασίστα που βίαζε την γυναίκα του τρέχει για να ξεφύγει
μαζί με την οικογένεια του. Η γυναίκα του και το παιδί του εκτε-
λούνται βίαια από την ομάδα του Μίχα και αυτός γλιτώνει από
τύχη. Η ταινία τελειώνει με την είσοδο του Λάμπρου στο σπίτι
του Μίχα, την εκτέλεση της γυναίκας του μπροστά στα μάτια
του, ενώ αυτή πριν του είχε καρφώσει τα χέρια στο πάτωμα

και την επικείμενη εκτέλεση του παιδιού του Μίχα ενώ ο ίδιος
δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
Ανάλυση

Η συγκεκριμένη ταινία ενόχλησε. Ενόχλησε πολλούς
και από τις δύο πλευρές. Ενόχλησε τις αστικές εφημερίδες
αλλά και τους φιλελεύθερους κριτικούς οι οποίοι είχαν βρει στο
«Ψυχή Βαθιά» (2009) του Βούλγαρη το ιδεολογικό πλαίσιο της
εθνικής συμφιλίωσης που από το τέλος του εμφυλίου πολέμου
οι εκάστοτε κυβερνήσεις μας το έχουν «μπουκώσει» μέχρι το
λαιμό. Ενόχλησε και το ΚΚΕ καθώς κάνει άμεση κριτική στις
μεθόδους του. Ο Ριζοσπάστης γράφει χαρακτηριστικά:

«Η ταινία προειδοποιεί, με τους όρους του εμφυλίου,
για το τι θα μπορούσε να συμβεί σήμερα σε περίπτωση όξυν-
σης της ταξικής πάλης. Όξυνσης από ποιους; Μα από το ΚΚΕ
και τις ταξικές δυνάμεις, αυτούς που εξωθούν τα πράγματα στα
άκρα… Η ιδεολογική λαθροχειρία της αφήγησης δομείται πάνω
στην κουτοπονηριά του σεναρίου που, εξαρχής φροντίζει, να
στοιχηθεί πίσω από την ”ιστορική αλήθεια” σχετικά με τις αιτίες
έναρξης του εμφύλιου. Κι εφόσον εξασφαλίστηκε το άλλοθι της
”αντικειμενικότητας”, ό,τι ήθελε επακολουθήσει, δεν μπορεί
παρά να φέρει αυτοδικαίως, το στίγμα της αλήθειας! Δυστυ-
χώς!!!» (Ριζοσπάστης, 2012).
Μόνο και μόνο για τις παραπάνω κριτικές και τον «ντόρο» που
δημιούργησε αυτή η ταινία αξίζει να ασχοληθούμε μαζί της. Η
αφήγηση θίγει, σε μια από τις πρώτες φορές στον ελληνικό κι-
νηματογράφο, τα πραγματικά αίτια του εμφυλίου πολέμου που
δεν είναι άλλα από την Λευκή Τρομοκρατία των ακροδεξιών
οργανώσεων η οποία ανάγκασε τους κομμουνιστές και αργό-
τερα την ηγεσία του ΚΚΕ να προχωρήσει στο αντάρτικο και
στην δημιουργία του ΔΣΕ. Αυτό και μόνο το πλαίσιο είναι αρ-
κετά προωθημένο αν σκεφτούμε την αστική εκδοχή των
«κακών» ξένων δυνάμεων που αναγκάζουν τους «αδελφούς»
Έλληνες να σκοτώνονται μεταξύ τους, όπως παρουσιάστηκε
στην ταινία του Βούλγαρη.

Μια δεύτερη πραγματικότητα που παρουσιάζεται από
την αρχή κιόλας της ταινίας είναι η πραγματικές ρίζες αυτών
των οργανώσεων οι οποίες δρούσαν με τις ευλογίες και τα
όπλα του κράτους. Αυτές οι οργανώσεις υπήρχαν και δρούσαν
σαν εντολοδόχοι των Γερμανών κατά την περίοδο της κατοχής
και είναι αυτοί που κατά την απελευθέρωση στήριξαν τους Άγ-
γλους και έπειτα τους Αμερικάνους με στόχο την εξολόθρευση
των κομουνιστών. Αυτή είναι μια αλήθεια που δυστυχώς δεν
αναφέρεται συχνά στα ιστορικά βιβλία και στον κινηματο-
γράφο. Όπως αναφέρει ο Χαριτόπουλος:

«Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου οι άνθρωποι που
πάλεψαν στην αντίσταση εκτελούνταν σαν προδότες, και οι συ-
νεργάτες της Γκεστάπο και των Ναζί βρίσκονταν στην κυβέρ-
νηση». (Χαριτόπουλος, 2009).

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

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, μου ‘ρχεται ώρες ώρες να
κοπανήσω το κεφάλι μου στον τοίχο μπας και ο υπο-

τυπώδης εγκέφαλός μου συγχρονιστεί με την πραγματικό-
τητα και την καθημερινότητα που ‘χει βάλει σκοπό να μας
κάνει να σαλτάρουμε-σαλπάρουμε…

Θα προσπαθήσω να σε ενημερώσω λοιπόν για
όσα συνέβησαν από την τελευταία συνάντησή μας. Σοκα-
ρισμένο το πανελλήνιο παρακολούθησε από τις κάμερες
της Ε.Ο το δυστύχημα με την porshe. Σε παρέες, τηλεπα-
ράθυρα και social media ήτανε το θέμα της ημέρας. Ακού-
στηκαν απίστευτα πράγματα. Ανοησίες, αυθαιρεσίες, το
μακρύ και το κοντό μας ως συνήθως. Αυτό που θα μπο-
ρούσε όμως να με σοκάρει(γιατί εδώ που ζω δύσκολα σο-
κάρομαι πραγματικά πλέον…) ήτανε οι δηλώσεις δυο
βουλευτών που δώσανε στο δυστύχημα ταξικές διαστά-
σεις!!!! Με λίγα λόγια για ο,τι συνέβη έφταιγε το πλουσιό-
παιδο (νεκρό παρεπιμπτόντως) που καβάλησε το super
car και με ιλιγγιώδη ταχύτητα «έφαγε» τα παιδιά του
λαού…. Οι πλούσιοι και τα αμάξια τους φταίνε δηλαδή για
τα τροχαία…Δε θα το σχολιάσω καν. Είναι τόσο εξοργι-
στική η δήλωση που δεν αφήνει περιθώρια σχολιασμού…
Ο δε ξεφτίλας που την ξεστόμισε ανέκρουσε πρύμναν
μόλις κατάλαβε την μαλακία του. Ούτε το θάρρος της γνώ-
μης του δεν είχε ο αναξιοπρεπής πολιτικάντης που μαζί με
τους άλλους φωστήρες αποφασίζει στο κοινοβούλιο για το
μέλλον της χώρας. Ειλικρινά αναρωτιέμαι πως μπορεί ένας
τέτοιος φελλός, ένας τέτοιος επικίνδυνος και άνανδρος κα-
ρεκλοκένταυρος να προτείνει λύσεις… Για παραίτηση ούτε
λόγος.. Σοκαρισμένοι λοιπόν οι νεοέλληνες κουβεντιάσανε
υποκριτικά για το δυστύχημα και μετά μεθυσμένοι καβά-
λησαν τις αμαξάρες τους (έχω χλιδή άρα υπάρχω) και βγή-

καν στους δρόμους αρωγοί
του χάρου στο έργο του…

Άλλο ένα πρωτοφανές
γεγονός συνέβη και οι Έλλη-
νες πέσανε από τα σύννεφα
(πόσοι άραγε ζουν στα σύν-
νεφα και υπάρχουν ακόμα
τόσοι πολλοί που πέφτουν
από κει πάνω δεν έχω καταλά-
βει…)!!! Για την υπόθεση (και
όχι σκάνδαλο τώρα πια…) Βα-
τοπέδι τελικά ΟΛΟΙ αθώοι. Όλοι όσοι κατηγορήθηκαν βέ-
βαια γιατί κάποιοι είναι υπεράνω του Νόμου που απέναντί
του είμαστε όλοι ίσοι. Αυτές τις βλακείες πίστευα κι απο-
φάσισα να υπηρετήσω τη Δικαιοσύνη, ευτυχώς όμως φρό-
ντισε γρήγορα να με βγάλει από την πλάνη μου. Όλα
λοιπόν καλά και άγια καμωμένα αποφάσισε η ανεξάρτητη
και σύμμαχος του αδυνάτου Δικαιοσύνη.. Η ειρωνεία είναι
πως στην αμέσως προηγούμενη επικοινωνία μας σου είχα
μιλήσει για το πόσο δίκαιη και ανεξάρτητη είναι η Δικαιο-
σύνη-λες και ήξερα τι μέλλει γενέσθαι… 

Πολλά κι ευτράπελα συνέβησαν κι άλλα. Όρεξη να
χεις να στα λέω και να γελάμε με τις ώρες. Μέχρι δα-
κρύων… Βιάζομαι όμως τώρα γιατί έχω να δω και το sur-
vivor. Ποιος θα κερδίσει το έπαθλο, οι διάσημοι(;;;) ή οι
μαχητές; Τι είναι το survivor; Θα σου πω
άλλη φορά, βιάζομαι σου λέω!

Καληνύχτα και όνειρα γλυκά και
νηστήσιμα.

Μια τρίτη αλήθεια που παρουσιάζει αυτή η ταινία είναι
οι πραγματικές συνέπειες τις συμφωνίας της Βάρκιζας
και η απόλυτη απραξία στην οποία βρέθηκε η πλευρά

του ΚΚΕ την ίδια στιγμή που οι ακροδεξιές οργανώσεις εκτε-
λούσαν και βασάνιζαν τα μέλη τους. Αυτή η κριτική που ασκεί-
ται στο ΚΚΕ δεν είναι σε καμία περίπτωση δεξιόστροφη (όπως
έχει κατηγορηθεί από πολλούς ο Χαραλάμπους) είναι μια κρι-
τική ταξική που χαρτογραφεί με επιτυχία τις ιστορικές συνθήκες
της εποχής. Τέλος μια τελευταία «αλήθεια» είναι οι ίδιοι οι πρω-
ταγωνιστές οι οποίοι δεν ανεβαίνουν σε κανένα «ιστορικό
βάθρο» αλλά ορμώμενοι από τα συναισθήματα τους λειτουρ-
γούν βίαια. Αυτή η βία είναι που γεμίζει τις οθόνες μας κατά την
διάρκεια της ταινίας και μας δίνει το ιστορικό πλαίσιο, τόσο ωμό
όσο ήταν στην πραγματικότητα, έτσι ώστε να αναδυθούν μνή-
μες και συναισθήματα από το συλλογικό ασυνείδητο και να φτά-

σει προς το τέλος της η ιστορική λήθη που έχει επιβληθεί σε
ένα ολόκληρο έθνος τόσα χρόνια.

Στα αρνητικά της ταινίας θα έμπαιναν αρκετά σενα-
ριακά κενά που εντοπίζονται εδώ και εκεί και μια μη ρεαλιστι-
κότητα αρκετών εφέ κατά την διάρκεια της ταινίας. Ο τρόπος
καταγραφής της είναι από μια καθαρά ρεαλιστική ματιά, δίνο-
ντας έμφαση στην ίδια την ιστορία και όχι στις αισθητικές επι-
λογές.

Του Ιάκωβου Παναγόπουλου 
http://net.xekinima.org
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Jesus of Nazareth (1977)

Σκηνοθεσία: Franco Zeffirelli 
Σεναριο: Anthony Burgess

Πρωταγονιστές: Robert Powell , Anne Bancroft , Ernest
Borgnine , James Farentino

Ανέκδοτες φωτογραφίες......

10η
Όταν ο ένας διαφωνεί...
της Ανδρομάχης Παπαγεωργίου

Το σημερινό αφιέρωμα μονο-
πωλεί η αμερικανική ταινία

του 1957 σε σκηνοθεσία Σ, Λιού-
μετ:  «Δώδεκα Ένορκοι»/ Twelve
angry men. Οι πρωταγωνιστές
της δεν είναι άλλοι από δώδεκα
άνδρες σε ρόλο ενόρκου που κα-
λούνται να εκδώσουν την από-
φαση σε μια υπόθεση
ανθρωποκτονίας. Θύτης: ένα
νεαρό ανήλικο αγόρι, θύμα: ο πα-
τέρας του και φονικό όπλο ένα

μαχαίρι. Μοναδικοί μάρτυρες κατηγορίας ένας ηλικιωμένος
γείτονας και μια κυρία στην απέναντι γωνιά του δρόμου. Τι-
μωρία, η εσχάτη των ποινών: θανατική ποινή σε ηλεκτρική
καρέκλα. 

Στο τραπέζι της ετυμηγορίας οι άνδρες προερχό-
μενοι από διαφορετικούς επαγγελματικούς και κοινωνικούς
κόσμους συνεδριάζουν εξετάζοντας τα στοιχεία επιδερμικά
ψηφίζοντας την ενοχή του παιδιού. Όλοι εκτός από έναν
(Χένρι Φόντα), ο οποίος υψώνει το δισύλλαβο «Όχι» του
στα μονοσύλλαβα «Ναι» τους δυναμικά. 

Η  διαφορετική γνώμη κινητοποιεί δώδεκα ιδιαίτε-
ρες προσωπικότητες να εμπλακούν σε ένα διάλογο επιχει-
ρημάτων, ανατροπών, αναπαραστάσεων, και
κωμικοτραγικών στιγμών με το μερίδιο της ευθύνης να βα-
ραίνει τους ίδιους. Και ενώ στο δωμάτιο του αναπόδραστου

η απόφαση οφείλει να είναι ομόφωνη, οι συνειδήσεις σχοι-
νοβατούν, οι αμφιβολίες εντείνονται, οι εντάσεις οξύνονται
και την ασφυκτικά ζεστή ατμόσφαιρα στον κλειστό χώρο
συντροφεύει η απρόσμενη καταιγίδα που ξεσπά εξωτερικά
(η φύση παρατηρεί). Η κάμερα βρίσκεται εκεί σαν δέκατος
τρίτος ένορκος και σκιαγραφεί κάθε ιδρωμένο μέτωπο, κάθε
ασθματική ανάσα, κάθε δειλό βλέμμα, κάθε εκφοβιστική χει-
ρονομία και κάθε ανείπωτη σκέψη. 

Η ταινία προτάθηκε από την Ακαδημία για τρία
Όσκαρ στις κατηγορίες καλύτερης σκηνοθεσίας, ταινίας και
διασκευασμένου σεναρίου. Ωστόσο, ηττήθηκε και στις τρεις
από την ταινία «Η Γέφυρα του ποταμού Κβάι». Στην Ελ-
λάδα, έγινε θεατρική της μεταφορά το 1976 και μεταξύ των
ηθοποιών συγκαταλέγονται τα ονόματα των Σπύρου Καλο-
γήρου και Νίκου Γαρουφάλλου. Το θέμα της δεν θα μπο-
ρούσε να μην εμπνεύσει και πρόσφατο ανέβασμά της - ήδη
τα τελευταία 3 χρόνια γνωρίζει μεγάλη θεατρική επιτυχία -
στο θέατρο Αλκμήνη της Αθήνας με το ρόλο κάποιων ενόρ-
κων να κρατούν οι Τ. Καρατζάς, Θ. Κουρλαμπάς, Γ. Γιαννό-
πουλος και Π. Λιανός. 

Ανθρώπινη απώλεια ή δεύτερη ευκαιρία; Αποποί-
ηση ή ευθύνη; Κομφορμισμός ή θάρρος

της γνώμης; Ενοχή ή αθωότητα; Όταν απλά
ο ένας διαφωνεί...δεν έχεις παρά να εμπλα-
κείς και εσύ σε αυτά τα διλήμματα και να
διαλέξεις με ποια πλευρά του διαζευκτικού
θέλεις να είσαι...

Σινεμά

Logan (2017)

Είναι εκείνο το συναίσθημα που
σε "πιάνει" κάθε φόρα που μια

ιστορία τελειώνει, κάθε φορά που
ένας ήρωας πεθαίνει. Δεν έχει ση-
μασία αν είσαι σινεφίλ ή απλά δια-
βάζεις ένα βιβλίο. Το τέλος μιας
εποχής, οι στιγμές που πέρασαν
και δεν θα ξανά υπάρξουν, το τέλος
μιας φάσης της ζωής και το πέρα-
σμα στο επόμενο, ορίζουν το μέλ-
λον σου, θέτουν τις βάσεις για το
νέο, με την γλυκιά μελαγχολία του

περασμένου που ίσως δεν θα ξανάρθει, να σε γεμίζει με
εμπειρίες.

Το Logan δεν είναι μια ταινία με υπερήρωες. Είναι
μια ταινία για έναν άνθρωπό που ήταν υπερήρωας. Τώρα,

κουρασμένος και γερασμένος, αγωνίζεται να σώσει ότι έχει
απομένει από την αθλία ζωή του, γαντζωμένος σε παλιές
συνήθειες και φίλους, προσπαθώντας να ξεχάσει ότι ο θά-
νατος είναι πλέον κοντά. 

Μόνη του ελπίδα να δώσει ένα νόημα στις τελευ-
ταίες του στιγμές. Να δώσει ελπίδα στο νέο που έρχεται, να
το προστατέψει και να δώσει ακόμη και την ίδια του την ζωή
για να μπορέσει να υπάρξει αύριο για αυτό που έρχεται.
Μέσα στην γαλήνη της τελευταίας του πνοής θα κλείσει
ένας κύκλος μια ιστορίας, μέχρι την επόμενη φορά.

Ίσως η καλύτερη ταινία με υπερήρωες μέχρι τώρα.
Ένας Hugh Jackman στον καλύτερο ρόλο
του, πλαισιωμένος από τον μοναδικό
Patrick Stewart και με την φωνή του μονα-
δικού Johnny Cash στο "Hurt".

Καλή προβολή.
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Jesus of Nazareth (1977)

Σκηνοθεσία: Franco Zeffirelli 
Σεναριο: Anthony Burgess

Πρωταγονιστές: Robert Powell , Anne Bancroft , Ernest
Borgnine , James Farentino

Ανέκδοτες φωτογραφίες......

Ο πραγματικός Ροβινσώνας Κρούσο

ΟΑλεξάντερ Σέλκιρκ ήταν ένας
Σκωτσέζος ναυτικός σε πει-

ρατικό πλοίο. Η ειδικότητά του
ήταν πλοηγός και η αποστολή
τους ήταν να κουρσεύουν ισπα-
νικά πλοία. Η οδύσσειά του ξεκί-
νησε το 1704, όταν το πειρατικό
του πλοίο έφτασε στο Αρχιπέλα-
γος Χουάν Φερνάντες και αγκυ-
ροβόλησε σε ένα νησάκι κοντά
στις ακτές της Χιλής. Τότε ο Σέλ-

κιρκ διαφώνησε με τον καπετάνιο για το αξιόπλοο του σκά-
φους. Επειδή φοβόταν ότι το σαπιοκάραβό τους δεν θα
άντεχε σε επόμενο ταξίδι και επειδή είχε έρθει σε ρήξη με
τον καπετάνιο επέλεξε να μείνει στο νησί με λίγες προμή-
θειες. Πήρε λοιπόν μαζί του κάποια όπλα, λίγη ξηρά τροφή,
καπνό και ρούμι και κατέβηκε από το πλοίο. Σχεδόν αμέσως
άλλαξε γνώμη, αλλά κανείς δεν άκουγε τις ικεσίες του να επι-
στρέψουν για να τον παραλάβουν. 

Αρχικά ίσως πίστευε ότι κάποιο διερχόμενο πλοίο
θα τον έπαιρνε το πολύ σε μερικές εβδομάδες, αλλά τα
πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως υπολόγιζε. Αναγκάστηκε
να μείνει μόνος του στο νησί 4 χρόνια και 4 μήνες. Χάραζε
την κάθε μέρα που περνούσε σε ένα δέντρο. Διάβαζε τη
Βίβλο και κυνηγούσε αγριοκάτσικα στην αρχή για τροφή και
μετά απλά και μόνο για να σκοτώνει την ώρα του. Συνεχώς
είχε το νου του για διερχόμενα πλοία, αλλά τα ελάχιστα πλοία
που έβλεπε είχαν ισπανική σημαία. Κάποια στιγμή μάλιστα
χρειάστηκε να κρυφτεί μέσα στον κορμό ενός δέντρου όταν

Ισπανοί ναυτικοί κατέβηκαν στο νησί για προμήθειες. 
Τελικά ο Σέλκιρκ διασώθηκε τον Φεβρουάριο του

1707 όταν μια ομάδα πειρατών υπό την ηγεσία του καπετά-
νιου Woodes Rogers έφτασε στο νησί. Ο Σέλκιρκ είχε πλέον
την κλασική εικόνα του ναυαγού που βλέπουμε στις ταινίες,
δηλαδή μακριά μαλλιά και γενειάδα, ενώ από τη συγκίνηση
αρχικά δεν μπορούσε ούτε να μιλήσει. Βοήθησε τον καπε-
τάνιο να βρει σωστή τροφή για το πλήρωμα που υπέφερε
από σκορβούτο και ο Ρότζερς του ανέθεσε τη διοίκηση ενός
πλοίου με τον βαθμό του υποπλοίαρχου. 

Ο Σκωτσέζος ναυαγός σύντομα έγινε διάσημος και
αποτέλεσε έμπνευση για τον ήρωα του μυθιστορήματος του
Ντάνιελ Ντεφόε το 1719, τον γνωστό σε όλους μας Ροβιν-
σώνα Κρούσο. 

Πέθανε εν πλω, καθώς ξαναγύρισε στη θάλασσα,
το 1721. Η σωρός του αναπαύθηκε στη θάλασσα της Δυτικής
Αφρικής. Μετά από έρευνες βρέθηκαν στοιχεία που τεκμη-
ριώνουν την παρουσία του στο νησί και το 1966 ονομάστηκε
Ροβιονσώνα Κρούσο. Ειρωνεία! Αυτό δεν ήταν το όνομα του
αληθινού πρωταγωνιστή, αλλά του λογοτεχνικού ήρωα! 

Το πλοίο του Σέλκιρκ, το οποίο εγκατέλειψε ως ακα-
τάλληλο, βυθίστηκε κοντά στην Κολομβία. Ο καπετάνιος και
όσα μέλη του πληρώματος σώθηκαν αιχμαλωτίστηκαν από
τους Ισπανούς και φυλακίστηκαν κάτω από
άθλιες συνθήκες στο Περού. 

http://www.mixanitouxronou.gr/ 
(ούτε λέξη για τα υποπροϊόντα του ΣΚΑΪ)

Βιβλίο

Θερινό Σινεμά
“Μπαρμπής Βοζαλής”

Παρακαλείται ο θαυμαστής του αείμνηστου Μπαρμπή που έβαλε
την ερασιτεχνική αφίσα που βλέπετε  έξω από το θερινό κινη-

ματογράφο στο Μύλου με αίτημα να μετονομαστεί σε θερινό κινη-
ματογράφο «Cine  Μπαρμπής Βοζαλής» , να επικοινωνήσει μαζί
μας (αλλά και με τη δημοτική αρχή ώστε να μην ξεχαστεί το αίτημα).
Ευχαριστούμε ! 



Το απόγευμα 30 Μαρτίου, με
τις ταινίες μικρού μήκους και ντοκιμα-
ντέρ για το προσφυγικό στο Χατζηγιάν-
νειο, ήταν πολύ δυνατό! Καλό θα ήταν
να προβληθούν και στις γιορτές Πη-
νειού. Επιπλέον, συνεχίζουν τις προβο-
λές η κινηματογραφική της Ιατρικής -
Βιοχημείας αλλά και το στέκι paratodos
της Φαρμακίδου (...εκτός των άλλων
δράσεων). Πού να πρωτοπάμε ... " 

Θεόφιλος

Όλα τα χει το ελ-
ληνικό σχολείο, η θεμα-
τική εβδομάδα με θέμα
τις έμφυλες ταυτότητες
έλλειπε μόνο…

Μ. Σίμος

Αν ο Αλέξης δεν
δήλωνε άθεος, πόσο πιο
σφιχτά θα αγκαλιαζότανε
με την εκκλησία;;;

Μ. Σίμος

Οδός Υγείας: Πάρε το σκύλο σου, την παρέα σου, το ποδή-
λατό σου, τον εαυτό σου και απόλαυσε γεμάτες μικροστιγ-
μές στην πόλη που ξέρει να συνδυάζει ευεξία και απόδραση
δίπλα από το υδάτινο στοιχείο του Πηνειού...

Ανδρομάχης Παπαγεωργίου

Ένας
μεγάλος καλλιτέχνης αποδήμησε

εις Κύριον, ο Κηλαηδόνης. Ο «Λούκι» μαζί
με τον Καρβέλα, ήταν και είναι δυο σπουδαίοι,
αλλά διαφορετικοί άνθρωποι της τέχνης που ο

Έλληνας δεν μπόρεσε να καταλάβει επαρ-
κώς. 

ΔιάτοRος

Χο-
ρίαμβος με θέατρο και

χορευτικά, Κινηματογραφική
Λέσχη Λάρισας με Πανόραμα Κινη-

ματογραφικό, Artfools με φεστιβάλ κινη-
ματογράφου, Θέατρο Τεχνών με
παραστάσεις, Κουκλοθέατρα για τα παι-
διά μας, Θεατρική Άνοιξη …. Δυνα-

μικό ξεκίνημα για το 2017 στην
πόλη μας ! 

Θεόφιλος 

Η
ευφυϊα και το χιού-

μορ του Καρβέλα είναι δε-
δομένα. Χρειάζεται όμως και
ο κατάλληλος παρουσιαστής
που να μπορεί να τα αξιο-

ποιήσει. 
ΔιάτοRος

Παρακαλείται ο θαυμαστής
του αείμνηστου Μπαρμπή που έβαλε
την ερασιτεχνική αφίσα που βλέπετε  έξω
από το θερινό κινηματογράφο στο Μύλου
με αίτημα να μετονομαστεί σε θερινό κι-
νηματογράφο «Cine  Μπαρμπής Βοζα-
λής» , να επικοινωνήσει μαζί μας (αλλά
και με τη δημοτική αρχή ώστε να μην ξε-
χαστεί το αίτημα). Ευχαριστούμε ! 

Cineπαρμένος

Τ α
επεισόδια στο σήριαλ

«διαπραγμάτευση» κοντεύ-
ουν να ξεπεράσουν κι αυτά του
«καλημέρα ζωή» του Φώσκο-

λου.
Μ. Σίμος

Mε λύπη πληροφορηθή-
καμε την συμμετοχή το Μπάμπη
Στόκα στο επόμενο X-Factor του
SKAI.  Κρίμα.... από τον Καρβέλα το
περιμέναμε από αλλού μας βγήκε.
Μόνη εξήγηση ότι συμμετέχει και
αυτός στην Παναθηναϊκή Συμμαχία
όπως και το Survivor.

elessar

Χαιρετίζουμε την
επιστροφή του άσωτου
"Διάτορος" στην ορθογρα-
φική παρέα του
Cineparmenoς. Εύγε
τέκνο μου, και τι άρθραρα
είναι αυτή!!!!

elessar

Η χρησιμότητα του μαθή-
ματος της ιστορίας συμπυκνώνεται σε
δυο φράσεις: « όποιος δεν θυμάται το
παρελθόν του είναι καταδικασμένος να
το ξαναζήσει» και « λαός που ξεχνά το
παρελθόν είναι λαός χωρίς μέλλον».
Κριτική σκέψη κι όχι στείρα απομνη-
μόνευση, αν επιθυμούμε πολίτες κι όχι
πρόβατα.
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