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...αναπολώ το παιδί που ήμουν κάποτε ..
...πολλές βραδιές το μυαλό τρέχει πίσω σε δρόμους παλιούς... 

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

**Hook (1991)  Robin Williams (Peter Pan)
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Εκδότης
Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας

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

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)
“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».

Goodbye Christopher Robin
Σκηνοθεσία: Simon Curtis 

Πρωταγωνιστές: Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Kelly
Macdonald, Vicki Pepperdine

The Foreigner
Σκηνοθεσία: Martin Campbell

Πρωταγωνιστές: Jackie Chan, Pierce Brosnan, Charlie
Murphy, Michael McElhatton

Star Wars: The Last Jedi
Σκηνοθεσία: Rian Johnson

Πρωταγωνιστές: Daisy Ridley, John Boyega, Mark Hamill,
Carrie Fisher

Thor Rangarok
Σκηνοθεσία: Taika Waititi

Πρωταγωνιστές: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate
Blanchett, Mark Ruffalo

Murder on the Orient Express
Σκηνοθεσία: Kenneth Branagh

Πρωταγωνιστές: Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ri-
dley, Judi Dench

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Καλοκαίρι 2017 … Τέλος! 
• Χορίαμβος «Αρπάγη της Βασιλαρχόντισσας»
• Ο Συνταξιούχος
• 100 χρονια της Οκτωβριανης Επαναστασης Σινε Βακουρα
• «Η Σκύλα» (Scarlet Street - 1945)
• Animasyros 27.09 - 01.10.2017 Είναι (is) 10
• Αυτό θα πει...ΕΡΩΤΑΣ...!!!
• «Οι απαγορευμένες ταινίες των Ναζί»
• The Shipping News (2001)
• «Το Ημερολόγιο Ενός Τρελού»
• Της Λαρίσης το παζάρι
• It
• Pablo Neruda
• «Χατζηγιάννειο» Προβολές
• Παραδοσιακό Τραγούδι
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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

The Dark Tower

Προβολή: 2017 Αυγούστος 04, PG-13 , λέπτα: 95
Πρωταγωνιστές: Matthew McConaughey , Idris Elba , Tom Taylor , Den-

nis Haysbert

Σκηνοθεσία: Nikolaj Arcel
Σεναριο: Akiva Goldsman , Jeff Pinkner , Anders Thomas Jensen , Niko-

laj Arcel , Stephen King 

Το 2017 μπορεί εύκολα να ανακηρυχτεί κινηματογραφικό έτος Stephen King. Η νέα γενιά ανακαλύ-
πτει τον μάγο του τρόμου μέσα από νέες και παλιές ταινίες.

Ένα από τα καλά για το καλοκαίρι είναι ότι τελειώνει με
το φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας. Οπότε

μπορούμε άνετα μετά από τις βουτιές στον Αγιόκαμπο να
βουτήξουμε στα κινηματογραφικά ενός φεστιβάλ που τα
έχει όλα. Ελληνική συμμετοχή δεν είχε βέβαια (εκτός από
το «Astrometal» του Ευθύμη Kosemund Σανίδη ως ταινία
μικρού μήκους) αλλά από τα ρεπορτάζ που είδαμε και
ακούσαμε σε εφημερίδες, ραδιόφωνα και βέβαια από το
internet, το πρόγραμμα ήταν πλούσιο και δεν βλέπουμε
την ώρα να παρακολουθήσουμε κάποιες από τις ταινίες
και εδώ από την κινηματογραφική λέσχη (του χρόνου) ή
στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Το 74ο Φεστιβάλ Βενετίας
έριξε αυλαία το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου με βραβείο στον
Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο για την ταινία «The Shape of water». 
Ακόμα καλύτερο γεγονός στο τέλος του καλοκαιριού είναι
το φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους της Δράμας. Σε αυτό
είναι εύκολο να πάμε και να τα δούμε όλα στο γεμάτο με
προβολές και εκδηλώσεις πρόγραμμα, όπως κάνουμε
σχεδόν κάθε χρόνο. Όποιος δεν μπόρεσε, θα περιμένει
εδώ στη Λάρισα να δούμε τις βραβευμένες ταινίες της
Δράμας σε λίγους μήνες στο Χατζηγιάννειο όπως και
πέρσι. 

Για το θερινό «Σινέ Μπαρμπής» του Μύλου δεν
χρειάζεται να αναφέρουμε κάτι. Όλο το καλοκαίρι, όποιος
πρόλαβε βρήκε καρέκλα να καθίσει και να απολαύσει προ-
βολές. Κοσμοσυρροή σε κάθε προβολή. Μία ταινία μάλι-
στα την είδα όρθιος … 

Τα βραβεία του 40ου Εθνικού Φεστιβάλ Ταινιών Μι-
κρού Μήκους Δράμας 2017

• ΧΡΥΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ  στην ταινία «Play» σε σκη-
νοθεσία του Βαγγέλη Λυμπερόπουλου  για την δεξιοτεχνία
και την αρτιότητα της εκτέλεση μιας υψηλών προδιαγρα-
φών παραγωγής 
• ΑΡΓΥΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΣ  στην ταινία « Κατάψυξη»
σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Νάκου για την ειλικρίνεια και
την εκφραστική δεινότητα με την οποία πραγματεύεται το

καίριο ζήτημα της ανεργίας 
• Βραβείο «Σωκράτης
Δημητριάδης» για την καλύτερη
ταινία της κατηγορίας ΕΛΛΗ-
ΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ στην ταινία
« Testing Greta» σε σκηνοθεσία
της Άμπι Λούκας για τον ευρη-
ματικό τρόπο με τον οποίο ξε-
τυλίγεται η κακοποίηση των
γυναικών
• Βραβείο Ντοκιμαντέρ
στην ταινία «Η μέθοδος» σε
σκηνοθεσία του Χάρη Γιουλά-
του για την ανάδειξη μιας σκο-
τεινής πτυχής της νεότερης Ελληνικής ιστορίας
• Βραβείο Τώνια Μαρκετάκη για την καλύτερη γυ-
ναικεία σκηνοθετική παρουσία στην ταινία «Ουρανία» σε
σκηνοθεσία της Δέσποινας Κούρτη για την ευαίσθητη
ματιά και την εκφραστική λιτότητα 
• Βραβείο Καλύτερης Σπουδαστικής Ταινίας στην
ταινία «Προφιτερόλ» σε σκηνοθεσία  Χρυσάνθης Καρφή
Κώη για την ανατρεπτική προσέγγιση των σχέσεων μέσα
στην οικογένεια και το καυστικό της χιούμορ
• Ειδικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη.
«ΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ»,  στην ταινία «Προετοιμασία»
σε σκηνοθεσία της Σοφίας Γεωργοβασίλη για τον αξιοση-
μείωτο τρόπο με τον οποίο μια νέα σκηνοθέτης υποστη-
ρίζει  την επερχόμενη απώλεια μέσα στην οικογένεια. 
• Τιμητική Διάκριση Σεναρίου στον Δημήτρη Νάκο
για το σενάριο της ταινίας «Κατάψυξη» την οποία και σκη-
νοθέτησε. 

http://www.dramafilmfestival.gr

Φεστιβάλ

Καλοκαίρι 2017 … Τέλος! 
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Geralds Game

Προβολή: 2017 Σεπτεμβρίος 29, N/A , λέπτα: 103 

Πρωταγωνιστές: Carla Gugino , Henry Thomas , Bruce Greenwood ,
Carel Struycken

Σκηνοθεσία: Mike Flanagan
Σεναριο: Stephen King , Jeff Howard , Mike Flanagan 

Ο Συνταξιούχος
Μια συμβουλή στον άνθρωπο

Γράφω προτού γεράσει
Να την διαβάζει πάντοτε
Και να μην την ξεχάσει

Άμα γεράσει ο άνθρωπος
Δεν τον συμπαθούνε

Τον Θάνατο παρακαλούνε
Να τον ξεφορτωθούνε

Για αυτό κράτα καημένε γέροντα
Το περιουσιακό σου

Γιατί μια μέρα θα βρεθείς
Στον δρόμο από τα παιδιά σου

Στον άνθρωπο μεγαλύτερος
Εχθρός γίνεται ίσως το παιδί σου

Και ο καλύτερος φίλος σου και 
Σύμμαχος είναι η σύνταξή σου. 

Κωστοπούλου Χρυσάνθη 

ΟΧορίαμβος είναι ένα καλλιτεχνικό εργαστήρι που εδρεύει
στη Λάρισα και στοχεύει στην προώθηση του λαϊκού μας

πολιτισμού, είτε μέσω της διδασκαλίας, είτε μέσω παραστά-
σεων. Παραδίδονται καθημερινά μαθήματα παραδοσιακού
χορού, μουσικής, θεατρικού παιχνιδιού, μοντέρνου χορού,
υποκριτικής, εικαστικών, κατασκευής κοσμημάτων και φωτο-
γραφίας, σε ανθρώπους κάθε ηλικίας. Μόνο κριτήριο, η αγάπη
για τον πολιτισμό..... 

Η τελευταία παράσταση του Χορίαμβου  τιτλοφορείται
«Η Αρπαγή της Βασιλαρχόντισσας» και παρουσιάστηκε στον
πολυχώρο Χορίαμβο, στην «Αυλή του Μύλου» και σε θερινή
περιοδεία σε Αγιά, Σκλήθρο, Σκήτη, Αιγάνη. 

Ένα λαϊκό χορόδραμα του Νίκου Σαμαρίνα εμπνευ-
σμένο από το παραδοσιακό τραγούδι της Ηπείρου «Βασιλαρ-
χόντισσα», με  συμβολισμούς, αλληγορίες και αναγωγές στο
σήμερα και σε προηγούμενες περιόδους της νεοελληνικής
ιστορίας. 

Η «Βασιλαρχόντισσα», από την περιοχή του Μετσό-
βου, αναφέρεται στην αρπαγή της κόρης του Νικολάκη Αβέ-
ρωφ Ευδοκία, σύζυγο του Σεργίου Τζοανόπουλου, από τους
ληστοσυμμορίτες του Σαρακατσάνου Βαγγέλη Τάκου και του
Θύμιου Γάκη στις 27 Ιουλίου 1884 στο Μέτσοβο. Η απαγωγή
έγινε μετά από προτροπή του Μετσοβίτη Γεωργίου Ντάλα και
του Μεσολογγίτη Φλέγκα, που εργαζόταν στο Μέτσοβο και τον
οποίο είχε ραπίσει ο Νικολάκης Αβέρωφ, επειδή πέρασε από
το Κουλτούκι του Μετσόβου, όπου κάθονταν μόνο οι άρχοντες.
Μια παράσταση για την πάλη των τάξεων!

Ο Θύμιος Γάκης (πραγματικό όνομα Βασίλης Αδά-
μος - λήσταρχος, που έδρασε κατά τις τελευταίες δεκαετίες του
19ου αιώνα στους ορεινούς όγκους των Τζουμέρκων και των
Αγράφων) απήγαγε την κοπέλα μαζί με μία συγγενή της και τις
φυλάκισε στα λημέρια του. Για να τις ελευθερώσει ζήτησε υπέ-
ρογκα  λύτρα, το βάρος της Δούκως σε χρυσά νομίσματα και
της άλλης γυναίκας σε ασημένια. Σύμφωνα με το θρύλο πήρε
το μερίδιό του, ξαναπέρασε στα οθωμανικά εδάφη και μεταμ-

φιεσμένος σε χανούμισσα έφτασε στη Σμύρνη, όπου αγόρασε
κτήματα και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Η πραγματικότητα είναι λι-
γότερο μυθιστορηματική. Ο Γάκης έζησε ως παράνομος για
δέκα ακόμα χρόνια, συνελήφθη το 1894 και οδηγήθηκε σε δι-
καστήριο των Ιωαννίνων. Γλίτωσε τη θανατική ποινή χάρη
στην ίδια τη Δούκω, η οποία κατέθεσε πως της είχε φερθεί
άψογα κατά την διάρκεια της αιχμαλωσίας της. Καταδικάστηκε
τελικά σε ισόβια, αργότερα όμως του δόθηκε χάρη και αφέθηκε
ελεύθερος. Εγκαταστάθηκε στο χωριό Παπασλή της Μικράς
Ασίας, όπου έζησε ως γαιοκτήμονας και παντρεύτηκε την κόρη
του Έλληνα δημάρχου της περιοχής. Κατά τη Μικρασιατική Εκ-
στρατεία του 1919 συγκρότησε με δικά του έξοδα ένα παρα-
στρατιωτικό σώμα προς ενίσχυση του ελληνικού στρατού. Για
το θάνατο του υπάρχουν δυο εκδοχές : τραυματίστηκε σε μάχη
το 1919 και εξέπνευσε λίγες μέρες αργότερα σε στρατιωτικό
νοσοκομείο ή μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922,
επέστρεψε στην Ελλάδα και πέθανε πάμφτωχος στα Τρίκαλα.

Η παράσταση βέβαια δε μένει στο ιστορικό αυτό γε-
γονός. Σχολιάζει -  χωρίς λόγια μόνο με μουσική και χορό – και
τη σύγχρονη πραγματικότητα. Γιατί βέβαια ο τρόπος ζωής και
οι συνήθειες στο νεότερο και σύγχρονο Μέτσοβο έχουν αλλά-
ξει. Όλοι «υπηρετούν» τον θεό - τουρισμό. Οι ντόπιοι φορούν
τις παραδοσιακές φορεσιές τους για εμπορικούς και τουριστι-
κούς λόγους, εμπορεύονται τα πάντα και πλουτίζουν από τον
τουρισμό. Πόσο κοστίζει σε κάθε περίπτωση η παράδοση;;;

Έτσι αρχίζει η παράσταση…   
Μια εξαιρετική, ευρηματική και πολύ «έξυπνη» παρά-

σταση… Ο θεατής θα αποκωδικοποιήσει τα μηνύματα της, θα
προβληματιστεί και θα βγάλει τα συμπερά-
σματα του!

Συγχαρητήρια στον Νίκο Σαμαρίνα
για το σενάριο, τη σκηνοθεσία και τις χορο-
γραφίες! Συγχαρητήρια και στην εξαιρετική
ομάδα που συμμετείχε στην παράσταση!

Θέατρο Συγχαρητήρια στον Χορίαμβο για την
«Αρπάγη της Βασιλαρχόντισσας»
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Προβολή: 2017 Σεπτεμβρίος 08, R , λέπτα: 135

Πρωταγονιστές: Jaeden Lieberher , Jeremy Ray Taylor , Sophia Lillis ,
Finn Wolfhard

Σκηνοθεσία: Andy Muschietti
Σεναριο: Chase Palmer , Cary Fukunaga , Gary Dauberman , Stephen

King 

5η

Μια μεγάλη πολιτιστική πα-
ρέμβαση στη Θεσσαλο-

νίκη με αφορμή το
σημαντικότερο ίσως ιστορικό
γεγονός του 20ου αιώνα πραγ-
ματοποιείται μέσα στον Οκτώ-
βριο: Πρόκειται για το
κινηματογραφικό αφιέρωμα σο-
βιετικών ταινιών για τα 100
χρόνια Οκτωβριανής Επανά-
στασης που θα πραγματοποιη-
θεί από τις 12 ως τις 18/10 στην
αίθουσα ΒΑΚΟΥΡΑ 2 (Ιωάννου
Μιχάηλ 8, τηλ. 231023365). Η
συνδιοργάνωση γίνεται από

την Κινηματογραφική Λέσχη των εργαζομένων της ΕΡΤ-3
και το Κέντρο Μελετών και Ερευνών για το Σινεμά
(ΚΕΜΕΣ). Οι ταινίες προβάλλονται ανά σειρά ιστορικών γε-
γονότων, από τα χρόνια πριν την επανάσταση ως το ορι-
στικό τέλος του εμφυλίου πολέμου στα πρώτα χρόνια της
δεκαετίας του '20. Το ιδεολογικό και ενίοτε προπαγανδι-
στικό τους στίγμα υπερκαλύπτεται από την κορυφαία σκη-
νοθετική διαχείριση, με αποτέλεσμα οι ταινίες να
λειτουργούν πρωτοποριακά ως προς την εξέλιξη της κινη-
ματογραφικής γλώσσας και να αποτελούν αισθητικά επι-
τεύγματα. Ταυτόχρονα, είναι όλες ομιλούσες και
ασπρόμαυρες, με αποτέλεσμα να διεκδικούν έπαξια τον
τίτλο του ιστορικού ντοκουμέντου της εποχής τους, ενώ
ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται και άγνωστες ταινίες
πρώτης πανελλαδικής προβολής. Ανάμεσα στα ονόματα
των δημιουργών ξεχωρίζουν καταξιωμένοι Σοβιετικοί καλ-
λιτέχνες διεθνούς αναγνώρισης όπως οι Γκριγκόρι Κόζι-
ντσεφ, Μιχαήλ Ρομ, Ιωσήφ Χάιφιτς, Αλεξέι Γκέρμαν, Αντρέι
Κοντσαλόφσκι, ενώ πολλά σενάρια προέρχονται από πο-
λυδιαβασμένα μυθιστορήματα και θεατρικά έργα. Το πλή-
ρες πρόγραμμα είναι το ακόλουθο: 

ΠΕΜΠΤΗ 12/10
18:30  Η ΝΙΟΤΗ ΤΟΥ ΜΑΞΙΜ (YUNOST MAKSIMA) των
Γκριγκόρι Κόζιντσεφ και Λέονιντ Τράουμπεργκ,  1935, 91',
Κρατικό Βραβείο Σοβιετικής Ένωσης
20:30 Ο ΛΕΝΙΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΗ (LENIN V OKTYABRE)
του Μιχαήλ Ρομ,  1937, 97',  Βραβείο Λαϊκού Ηθοποιού Σο-
βιετικής Ένωσης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/10
18:30 Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΒΑΛΤΙΚΗΣ (DEPUTAT
BALTIKI) των Ιωσήφ Χάιφιτς και Αλεξάντρ Ζάρχι, από το
ομώνυμο θεατρικό του Λεονίντ Ραχμάνοφ,  1937, 90',
Βραβείο Καλύτερης Ξένης Ταινίας από τον Κύκλο Κριτικών
Νέας Υόρκης
20:30 ΣΤΙΣ 6 ΤΟΥ ΙΟΥΛΗ (SHESTOYE IYULYA) του Γιούλι
Κάρασικ, από το ομώνυμο θεατρικό του Μιχαήλ Σατρόφ,
1968, 106',  Ειδικό Βραβείο στο Φεστιβάλ του Κάρλοβι
Βάρι

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/10
18:30 Ο ΕΒΔΟΜΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ (SEDMOY SPUTNIK)
των Αλεξέι Γκέρμαν και Γκριγκόρι Αρόνοφ, από το ομώ-
νυμο μυθιστόρημα του Μπορίς Λαβρένιεφ,  1968, 84'  (σε
πρώτη προβολή στην Ελλάδα)

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/10
18:30 ΤΣΑΠΑΓΙΕΦ (CHAPAYEV) των Σεργκέι και Γκεόρ-
γκι Βασίλιεφ, από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Ντιμίτρι
Φουρμάνοφ,  1934, 90',  Βραβείο Λαϊκού Ηθοποιού της
Ρωσικής Δημοκρατίας

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/10
18:30 Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ (ΚΟΜΙSSAR) του Αλεξάντρ Ασκόλ-
ντοφ, από το μυθιστόρημα του Βασίλι Γκρόσμαν,  1967,
104',  Αργυρή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου  (σε πρώτη
προβολή στην Ελλάδα)

ΤΡΙΤΗ 17/10
18:30 ΟΙ ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (ΤRINADTSAT) του Μιχαήλ Ρομ,
1937, 82'
20:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΖΩΗ (PUTYOVKA V ZHIZN)
του Νικολάι Εκκ, από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Αντόν
Μακαρένκο,  1931, 106',  Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ
Βενετίας

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/10
18:30 Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ (PERVYY
UCHITEL) του Αντρέι Κοντσαλόφσκι,
από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Τσιν-
γκίζ Αϊτμάτοφ,  1965, 95',  Κύπελλο
Βόλπι Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστι-
βάλ Βενετίας

Φεστιβάλ Επταήμερο Κινηματογραφικό Αφιέρωμα
100 χρονια της Οκτωβριανής Επανάστασης

Σινε Βακούρα
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Προβολή: 2007 Ιουνίος 22, PG-13 , λέπτα: 104

Πρωταγονιστές: John Cusack , Paul Birchard , Margot Leicester , Walter
Lewis

Σκηνοθεσία: Mikael Håfström
Σεναριο: Matt Greenberg , Scott Alexander , Larry Karaszewski , Stephen

King 
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Σινεμά «Η Σκύλα» (Scarlet Street - 1945)

Ομεγάλος σκηνοθέτης
Φριτς Λανγκ προσφέ-

ρει τη δική του συνδρομή
στον μύθο του φιλμ νουάρ.
Πρωταγωνιστής : Edward
G. Robinson
Υπόθεση : 

Ο Κρίστοφερ
Κρος (Ρόμπινσον) είναι
ένας ευσυνείδητος ταμίας που εργάζεται επί 25 χρόνια
στην ίδια τράπεζα. Είναι όμως κι ένας μοναχικός άνθρω-
πος. Με την γυναίκα του Αντέλ, δεν υπάρχει καμία ψυχική
επαφή, μοιάζουν σαν δύο ξένοι. Μοναδική του παρηγοριά
είναι η ζωγραφική. Μια βροχερή νύχτα, βλέπει κάποιον να
επιτίθεται σε μια γυναίκα (Τζόαν Μπένετ) στην οδό Scar-
lett. Αφού την σώζει, γνωρίζονται καλύτερα και αναπτύσ-
σεται μια συμπάθεια ανάμεσά τους. Ο Κρις, την
ερωτεύεται και της προσφέρει στέγη στο διαμέρισμα που
διατηρεί για τους πίνακές του.

Η Κίτι, που αρχικά τον νομίζει για μεγάλο ζω-
γράφο, του παριστάνει την ερωτευμένη με σκοπό να τον
εκμεταλλευθεί, κάτι που καταφέρνει εύκολα. Στη συνέχεια

η εκμετάλλευση γίνεται εντονότερη, αφού ο Κρις μεταβάλ-
λεται σε απόλυτο θύμα της Κίτι και του εραστή της. Αργό-
τερα, όταν θα έρθει η ώρα της πικρής αλήθειας, τα
πράγματα θα έχουν δυστυχώς τραγική κατάληξη για όλους
τους εμπλεκόμενους...

Στην συγκεκριμένη εκδοχή, ο άνδρας είναι το
θύμα και η γυναίκα λειτουργεί ως αρπακτικό. Ένα παιχνίδι
εκμετάλλευσης και ψεμάτων, που στήνεται με μαεστρία και
που θα οδηγήσει σε μία μοιραία, όσο και αναπόφευκτη λύ-
τρωση. Το υπέροχο αυτό φιλμ αποτελεί μία επιτυχημένη
διασκευή, ενός επίσης σημαντικότατου καλλιτέχνη, του
Ζαν Ρενουάρ, που το 1931 γύρισε την ταινία «Η Σκύλα»
(La Chienne) με το ίδιο θέμα. Ήταν μάλιστα, η πρώτη ομι-
λούσα ταινία του μεγάλου Γάλλου δημιουργού. Η ιστορία,
βασίζεται στο μυθιστόρημα (και στη συνέχεια θεατρικό
έργο) των Georges de La Fouchardière και André
Mouézy-Éon.

Πηγή : TVXS
(επιλογή αγαπημένου σκηνοθέτη και αγα-

πημένης ταινίας για τον Σεπτέμβριο -
Οκτώβριο 2017)

Animasyros 27.09 - 01.10.2017 
Είναι (is) 10

Το Animasyros σβή-
νει τα δέκα του κε-

ράκια και το γιορτάζει!
Μια από τις σημαντικό-
τερες διοργανώσεις με
θέμα το animation (κι-
νούμενα σχέδια) στον
κόσμο, που ξεκίνησε ως
ένα στοίχημα παρέας το
2008, τιμά την τόσο ση-

μαντική επέτειο με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα.
Από τις 27 Σεπτεμβρίου ως την 1η Οκτωβρίου,

στο μαγευτικό νησί της Σύρου, θα προβληθούν περισσό-
τερες από 200 ταινίες από περισσότερες από 30 χώρες
σε 4 διαγωνιστικά προγράμματα (Διεθνές, TV & Commis-
sioned Films, Μεγάλου Μήκους- Βραβείο Κοινού, Φοιτη-
τικό Διαγωνιστικό), 3 πανοράματα (Διεθνές, Φοιτητικό &
Ελληνικό), ειδικές προβολές και αφιερώματα.

Η κύρια θεματική του Animasyros έχει τίτλο
«Evrόpi: 28 Αφηγήσεις Κινουμένων Σχεδίων για την Ευ-
ρώπη» («Evrόpi: 28 Animation Narratives for Europe») και
στόχο να χαρτογραφήσει το σύγχρονο ευρωπαϊκό αφή-
γημα της τέχνης της εμψύχωσης στην Ευρώπη. Το αφιέ-
ρωμα, που συνδιοργανώνεται με την Αντιπροσωπεία της
ΕΕ στην Αθήνα και υποστηρίζεται από ξένες διπλωματι-
κές αποστολές, περιλαμβάνει 28 ταινίες από τα ισάριθμα
κράτη-μέλη και θα κορυφωθεί με τη διοργάνωση κεντρι-
κής συζήτησης για τη θέση του οπτικοακουστικού τομέα
στην Ευρώπη το Σάββατο 29/9 στο θέατρο Απόλλων.

http://news247.gr/eidiseis/psixagogia/cin-
ema/animasyros-to-diethnes-festival-anima-

tion-ginetai-10-etwn.4863455.html
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Carrie

Προβολή: 2013 Οκτωβρίος 18, R , λέπτα: 100

Πρωταγονιστές: Julianne Moore , Chloë Grace Moretz , Gabriella Wilde ,
Portia Doubleday

Σκηνοθεσία: Kimberly Peirce
Σεναριο: Lawrence D. Cohen , Roberto Aguirre-Sacasa , Stephen King

7η

Όταν ο έρωτας ψάχνει το διαφορετικό ανεξάρτητα από
το χρώμα, τη συμπεριφορά ή το ύψος κάποιου... τότε

αξίζει που υπάρχει. Στο σημερινό αφιέρωμα οι πρωταγω-
νιστές των ταινιών αγαπούν αμερόληπτα, αβίαστα και αλη-
θινά. 

1967. Στο Μάντεψε
ποιος θα 'ρθει το βράδυ1o
(Guess Who's Coming to Din-
ner) μια λευκή κόρη πλούσιας
οικογενείας ερωτεύεται σε ένα
ταξίδι αστραπή στη Χαβάη
και καλεί το μελλοντικό σύ-
ζυγό της σε δείπνο με τους
γονείς της για να τον γνωρίσουν. Οι εναλλαγές των συ-
ναισθημάτων της ταινίας ξεδιπλώνονται με σκηνοθετική
μαεστρία: το αρχικό σοκ στη θέα ενός Αφροαμερικανού
άνδρα ως επικείμενου γαμπρού από τους - φιλελεύθερους
- γονείς της κοπέλας, διαδέχονται η αμφίβολη στάση της
μητέρας, η επιφυλακτική στάση του πατέρα, η επικριτική
στάση της φίλης γειτόνισσας, η  αρνητική στάση των πε-
θερικών και η ενθαρρυντική στάση του καθολικού ιερέα και
φίλου της οικογένειας. Αλησμόνητη ανάμεσα σε ατέρμο-
νες συζητήσεις για το μέλλον του ζευγαριού - όταν σε πολ-
λές πολιτείες των ΗΠΑ απαγορεύονται οι διαφυλετικοί
γάμοι- θα μείνει η σκηνή όπου η μητέρα μετανιωμένη προ-
σπαθεί να αλλάξει γνώμη στον σύζυγό της με την φράση:
- Μα έτσι εμείς τη μεγαλώσαμε.. Έμαθε να βλέπει όλους

τους ανθρώπους ίσους! 

2015. Στο η Αγάπη
είναι ένα Θαύμα2o (Le Goût
des Merveilles) μια νέα γυ-
ναίκα χτυπά τυχαία με το αυ-
τοκίνητό της έναν
μυστηριώδη άνδρα. Η χαρι-
σματική αυτή ανδρική μορφή
θα αλλάξει τον τρόπο με τον
οποίο εκείνη βλέπει ως τώρα τον κόσμο. Στην καθημερινή
αγωνιώδη προσπάθειά να σώσει από τα χρέη το αγρό-
κτημα του θανόντος συζύγου της, θα προστεθούν οι ανέ-
μελες βόλτες στη φύση, τα χαμόγελα των ανήλικων
παιδιών της, οι εποικοδομητικές συζητήσεις και όλα αυτά
κάτω από το καταπράσινο πέπλο της ειδυλλιακής Προβη-
γκίας γεμάτη χρώματα από κερασιές, μέλι και ηλιοτρόπια.
Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας που διακατέχεται από σύν-

δρομο Άσπεργκερ «είναι ειλικρινής, αξιόπιστος, πιστός,
και δεν θέλει το κακό κανενός» όπως επισημαίνεται χαρα-
κτηριστικά στην ταινία και είναι εκεί για να υπενθυμίζει γιατί
η αγάπη έχει θαυματουργές ιδιότητες.

2016. Στο Στάσου
στο ύψος σου3o (Un
homme a la hauteur) μια
όμορφη διαζευγμένη δικηγό-
ρος ξεχνά το κινητό της σε
ένα καφέ. Μια ευγενική, γε-
μάτη χιούμορ ανδρική φωνή
θα επιβεβαιώσει την εύρεση
του τηλεφώνου και η συνάντηση των δύο πρωταγωνιστών
δεν θα αργήσει να έρθει. Ο Αλεξάντρ είναι χωρισμένος, ευ-
κατάστατος, γοητευτικός, καλλιεργημένος αρχιτέκτονας,
αλλά και αισθητά μικρόσωμος! Πως θα αντιδράσει τόσο η
ίδια η Ντιάν όσο και ο περίγυρος στον έρωτα που ανα-
πτύσσεται ανάμεσά τους; Η ταινία καταφέρνει να σκια-
γραφήσει σε βάθος της ανείπωτες και μη σκέψεις κάθε
ηθοποιού, ενώ αξέχαστη θα μείνει η ατάκα της ηρωίδας: -
«Μαζί θα πονέσουμε. Εμένα θα πονά η πλάτη μου...εσένα
ο λαιμός σου...».

ΠΟΛΥΧΡΩΜΟΣ, ΠΟΛΥΦΥΛΕΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΥΠΛΟ-
ΚΟΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΟΣ, ΠΑΡΑΔΟΞΟΣ, ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ,
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ, ΠΑΡΑΤΑΙΡΟΣ, ΠΑΡΑΛΟ-
ΓΟΣ αλλά μακριά από τα δισύλλαβα ΠΡΕΠΕΙ του κόσμου.
Ναι αυτό θα πει....έρωτας!
________________Info

1.Το Μάντεψε ποιος θα έρθει το βράδυ ήταν υπο-
ψήφιο για 10 αγαλματίδια εκ των οποίων νίκη πέτυχε το
Πρωτότυπο Σενάριο και η Κάθριν Χέπμπορν (η μητέρα)
στον πρωταγωνιστικό γυναικείο ρόλο.

2. Στο η αγάπη είναι ένα θαύμα ο σκηνοθέτης
Έρικ Μπεσνάρ είχε ως κινητήρια ιδέα της αφηγήσεις της
ψυχολόγου συζύγου του η οποία είχε εργαστεί με παιδιά
που είχαν αυτισμό. 

3.  Στη Βιρζινί Εφιρά ταιριάζει ο έρωτας με το δια-
φορετικό. Ενσαρκώνει η ίδια το ρόλο και στο ''Η αγάπη
είναι ένα θαύμα''. Στην παρούσα ταινία για το ύψος του
Ζαν Ντιζαρντέν  χρειάστηκε ντουμπλάρι-
σμα από πραγματικό νάνο και λήψη της
κάμερας από συγκεκριμένη οπτική γωνία.

Αφιέρωμα Αυτό θα πει...ΕΡΩΤΑΣ...!!!
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Misery

Προβολή: 1990 Νοεμβρίος 30, R , λέπτα: 107

Πρωταγονιστές: James Caan , Kathy Bates , Richard Farnsworth ,
Frances Sternhagen

Σκηνοθεσία: Rob Reiner
Σεναριο: Stephen King , William Goldman 

Ιστορικό ντοκιμαντέρ, παραγωγής Γερμανίας 2015, σε
σκηνοθεσία Φέλιξ Μάλερ. 

Το πρόβαλε μια Κυριακή
βράδυ ΕΡΤ1, στο πλαίσιο

της σειράς CINE AFTER.

Υπόθεση: Χίλιες διακόσιες
(1.200) κινηματογραφικές ταινίες
παρήχθησαν από το Τρίτο Ράιχ
στη Γερμανία. Σύμφωνα με τους
ειδικούς, περίπου εκατό από

αυτές ήταν κραυγαλέα ναζιστικής προπαγάνδας και περισσότε-
ρες από σαράντα εξακολουθούν να παραμένουν απαγορευμέ-
νες από τις γερμανικές Αρχές, σχεδόν εβδομήντα χρόνια μετά το
τέλος του ναζιστικού καθεστώτος. 

Θα πρέπει πλέον οι ταινίες αυτές να κυκλοφορήσουν
ελεύθερα; 

Ο σκηνοθέτης Φέλιξ Μάλερ καταγράφει τα υπέρ και τα
κατά αυτού του ενδεχόμενου, μέσα από συνεντεύξεις Γερμανών
ιστορικών κινηματογράφου, αρχειονόμων, αλλά και κινηματο-

γραφόφιλων. Χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από τις ταινίες
και καταγράφοντας συζητήσεις από περιορισμένες δημόσιες
προβολές στο Μόναχο, το Βερολίνο, το Παρίσι και στην Ιερου-
σαλήμ, ο Μάλερ δείχνει πόσο επίμαχες παραμένουν οι ταινίες
αυτές 70 χρόνια μετά, τη δύναμη του κινηματογράφου και τους
πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν, όταν αυτός χρησιμοποιεί-
ται για ιδεολογικούς σκοπούς και πώς η προπαγάνδα μπορεί να
έχει δυνητικές επιπτώσεις στο σύγχρονο κόσμο, όταν χρησιμο-
ποιείται σε κοινά επιρρεπή στη χειραγώγηση.

Το ντοκιμαντέρ έχει επιλεγεί στο επίσημο πρόγραμμα
φεστιβάλ στην Ιταλία, στην Αγγλία, στην Ισπανία, στο Βέλγιο, στο
Ισραήλ, στις ΗΠΑ, στην Αυστρία, στην Πολωνία και έχει ήδη με-
ταδοθεί από το ARTE. (Διάρκεια: 94′)
πηγή : ΕΡΤ 

Πάλι καλά υπάρχει η ΕΡΤ και βλέπουμε κάτι σοβαρό
στην τηλεόραση. Ελπίζω και ο τελευταίος δύ-
σπιστος να έχει καταλάβει την αξία της ΕΡΤ και
όταν με το κακό έρθουν πάλι οι δεξιοί στην
εξουσία να μην ξανακάνουν τουλάχιστον αυτό
το λάθος … (αλλά λάθη θα κάνουν σίγουρα)

Σινεμά «Οι απαγορευμένες ταινίες των Ναζί»

The Shipping News (2001)

Όταν είδα για πρώτη φορά την ταινία
του Kevin Spacey The shipping

news, ομολογώ ότι δεν της έδωσα τα
σωστά εύσημα. Βλέπετε, δεν υπήρχε
καταιγιστική δράση, δεν υπήρχαν φαν-
φάρες από το χώρο του marketing για
να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του κοινού
και απλά πέρασε στη μνήμη μου ως
άλλη μια καλή ταινία και τίποτα παρα-
πάνω.

Πρόσφατα την ξαναείδα με μια πιο
ώριμη ματιά, έχουν περάσει 15 ολόκληρα χρόνια από τότε
που προβλήθηκε στην χώρα μας και μπορώ να πω με σι-
γουριά πως με άγγιξε πολύ περισσότερο από όσο νόμιζα. 

Η σκηνοθεσία του Spacey είναι αρκετά καλή, ίσως
να μην σας προκαλέσει τα ρίγη ενός Χιούστον ή Χίτσκοκ,
αλλά η προσπάθεια είναι φιλότιμη και στο τέλος αποδίδει.
Σεναριακά υπάρχει μια κλιμακούμενη κορύφωση όχι όμως τέ-
τοια που να αγωνιάς μέχρι τέλους. Χαλαρή και απλή πλοκή
όπως απλοί και οι χαρακτήρες της ταινίας, καθημερινοί άν-
θρωποι με καθημερινά προβλήματα. Αυτό συγκαταλέγεται
στα μείον της ταινίας.

Η ταινία μού άρεσε όμως γιατί είναι από τις πιο ατμο-
σφαιρικές ταινίες που έχω ποτέ δει. Η φωτογραφία είναι εξαι-
ρετική καθώς μεταφέρεσαι στο μικρό ψαροχώρι του Βορρά ,

ένα εκπληκτική ομορφιάς παραθαλάσσιο περιβάλλον, στο
οποίο ο πρωταγωνιστής (Spacey) μετακομίζει με την μικρή
του κόρη και την θεία του μετά τον τραγικό θάνατο της άπι-
στης και πόρνης συζύγου του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα
παρέα με τον εραστή της. Ο δυστυχής Κόϊλ λοιπόν από ερ-
γάτης μελανώματος σε μια εφημερίδα βρίσκει δουλειά στο
μικρό ψαροχώρι, τη γενέτειρα των γονιών του, ως δημοσιο-
γράφος και δη έχει τη στήλη των ναυτιλιακών νέων, χωρίς να
έχει ιδέα από δημοσιογραφία. Σιγά σιγά γνωρίζει την ιστορία
του τόπου του καθώς και αυτή της αμαρτωλής οικογένειάς
του,  πάππου προς πάππου.

Γνωρίζει και την γοητευτική δασκάλα του χωριού
που την υποδύεται η καταπληκτική Julianne Moore με την
οποία γίνονται ζευγάρι . Στο ρόλο της θείας η Judi Dench,
εξαιρετική όπως πάντα.

Η ταινία είναι καλογυρισμένη και με φροντίδα σε
κάθε πτυχή της. Ίσως να μην καταφέρει να κερδίσει το ευρύ
κοινό, παρόλα αυτά καταφέρνει από την άλλη να σταθεί αξιο-
πρεπέστατα ως μια πολύ ποιοτική  κοινωνική ταινία, που την
στηρίζουν με τις άριστες ερμηνείες τους οι
έμπειροι ηθοποιοί που αναφέραμε πιο
πάνω.
Βαθμολογία : 7/10

http://kyroskopio.wordpress.com/
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The Lawnmower Man

Προβολή: 1992 Μαρτίος 06, R , λέπτα: 108

Πρωταγονιστές: Jeff Fahey , Pierce Brosnan , Jenny Wright , Mark
Bringelson

Σκηνοθεσία: Brett Leonard
Σεναριο: Stephen King , Brett Leonard , Gimel Everett 

« 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. Ώρες ώρες θυμάμαι τη μάνα
μου που με έβλεπε ως παιδί να βιάζομαι να μεγα-

λώσω, να μπω στον κόσμο των ενηλίκων. Να ενημερώνο-
μαι από εφημερίδες για τις πολιτικές εξελίξεις, να
συμμετέχω-με άποψη-στις κουβέντες των μεγάλων. Η
μάνα μου λοιπόν με συμβούλευε να μη βιάζομαι να μεγα-
λώσω, ότι η καλύτερη περίοδος θα ναι πάντα τα παιδικά
μου χρόνια κι ότι θα τα αναπολώ αλλά δε θα μπορώ να γυ-
ρίσω πίσω. Φυσικά ούτε καταλάβαινα, ούτε συμμεριζόμουν
την συμβουλή της. Βιαζόμουν να τελειώσω με το σχολείο,
τις ξένες γλώσσες, το πανεπιστήμιο, το στρατό κλπ και γε-
μάτος εφόδια να μπω στον συναρπαστικό κόσμο των με-
γάλων. Σημειωτέον ότι ως παιδί δε στερήθηκα πράγματα.
Είχα όσα χρειαζόμουν. Παιχνίδια, αγάπη, φίλους, περιπέ-
τειες, όσα τέλος πάντων κάνουν την παιδική ηλικία
όμορφη. Δεν είχα επομένως λόγο να βιάζομαι να «δραπε-
τεύσω» στον κόσμο των ενηλίκων.

Όσο μεγαλώνω, τόσο εκτιμώ τον Peter Pan. Ως
παιδί ποτέ δε με συγκίνησε το παραμύθι αυτό. Κι όμως, το
παιδί που αρνιόταν να μεγαλώσει άρχισε να μου γίνεται
πολύ συμπαθές χρόνο με το χρόνο. Να ‘μαι λοιπόν στο κα-
τώφλι της 5ης δεκαετίας. Να αναπολώ το παιδί που
«έθαψα» γιατί αυτό απαιτεί η κοινωνία, ο κόσμος των με-
γάλων. Κι όμως, πολλές βραδιές το μυαλό τρέχει πίσω σε
δρόμους παλιούς που αγάπησα. Στα φιλαράκια στη παλιά
τη γειτονιά. Στα δέντρα που χαράξαμε τα ονόματά μας. Στα
καρδιοχτύπια στο ημίφως που προκαλούσε ο αθώος ενα-
γκαλισμός με ένα κορίτσι. Στα παιχνίδια, στα κόμιξ μου. Στο
άγχος μη με πιάσει αδιάβαστο ο δάσκαλος στο σχολείο.
Στις εκδρομές με φίλους, στις περιπέτειες, στις μαλακίες
που κάναμε ως έφηβοι με άγνοια κινδύνου. Σε μεθύσια,
γλέντια, καυγάδες. Στο κλέφτες κι αστυνόμοι που παίζαμε
με όπλα χειροποίητα, φτιαγμένα με μεράκι και τόση δεξιο-
τέχνία! Στις γειτόνισσες που φωνάζανε γιατί ρημάζαμε της
γειτονιάς τα δέντρα με τη μπάλα. Στο άγχος πότε θα φω-
νάξουν οι μανάδες μας τη λήξη του παιχνιδιού.

Κάποιες νύχτες ντύνομαι παιδί με ιδιότητες super-
man(ως παιδί κάνω ο,τι θέλω) και πετάω πάνω από την
πόλη γυρίζοντας πίσω στο χρόνο κι ανταμώνω τον Μήτσο,
τον ψηλό, τον Βαγγέλη, το Στέλιο, το Θωμά. Βρίσκομαι
ανάμεσά τους και μαλώνουμε για ένα άκυρο γκολ στην
αλάνα της περιοχής, καταστρώνουμε σχέδια για να ρίξει ο
ντροπαλός της παρέας το κορίτσι που του αρέσει. Δεν ανα-
πολούμε, ονειρευόμαστε! Έχουμε όλη τη ζωή μπροστά,
την αισιοδοξία σύμμαχο. Καπνίζουμε το πρώτο μας τσι-
γάρο (Winston) συνωμοτικά στο αποθηκάκι, αγοράζουμε

ρεφενέ το πρώτο πακέτο. Περ-
νάμε ώρες ατέλειωτες πάνω
από τη πρώτη κονσόλα ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών.

Το αδυσώπητο ξυπνη-
τήρι με επαναφέρει στο κόσμο
των μεγάλων. Τα βιβλία, τα cd
μου, αραχνιασμένα από την
αχρησία τόσων ετών. Τα κόμιξ
ξεθωριασμένα, ακατάλληλα
για ενηλίκους. Δε θελω να ση-
κωθώ, να βγω έξω. Ο κόσμος των μεγάλων έχει ανθρω-
ποφαγία, κακία, ίντριγκες, απατεωνιές. Έχει ενφια και
εφκα, έχει αφεντικά και συναδέλφους. Έχει σκυθρωπά
πρόσωπα που κλαίγονται μονίμως. Έχει βάρη και υπο-
χρεώσεις. Έχει κοινωνικές συμβάσεις υπογεγραμμένες με
μελάνι υποκρισίας. Δεν έχει όνειρα, έχει αναπόληση….

Θεωρώ πως τρέχουμε ολημερίς για να μην μείνει
χρόνος να σκεφτούμε το παιδί που έχουμε φυλακίσει, εξο-
ρίσει, θάψει. Για να μην αναρωτηθούμε αν αυτό το παιδί
είναι περήφανο για την εξέλιξή μας. Τρέχουμε για να ξεγε-
λάσουμε το χρόνο, για να μην ακούσουμε τη παιδική φω-
νούλα που θα παραπονεθεί, που με απορία θα ρωτήσει
γιατί κάνουμε όλα αυτά. Τρέχουμε να τελειώσουμε τις υπο-
χρεώσεις της μέρας, σπρώχνουμε το χρόνο λες και είμαστε
κατάδικοι που εκτίουν ποινή ισόβιας ενηλικίωσης. Κι αύριο,
νέες υποχρεώσεις, σε ένα αέναο μαρτύριο του Σίσυφου.

Τις προάλλες μάλωσα άσχημα με μια γειτόνισσα.
Αν και δε το συνηθίζω σε γυναίκες, άνοιξα το βρωμόστομα
και την έλουσα με κοσμητικά επίθετα και… «ευχές». Ο
λόγος;;;;βγήκε να μαλώσει τα παιδιά στη γειτονιά που παί-
ζανε τόσο ζηλευτά, τόσο όμορφα. Με τις φωνές τους να
ανασταίνουν το μαυσωλείο, να ζωντανεύουν τις παιδικές
μας αναμνήσεις. Με φαντάστηκα ανάμεσά τους… δε γινό-
ταν να την αφήσω να μας μαλώνει! Ως σκανταλιάρης
Πήτερ Παν υπερασπίστηκα τα άλλα παιδιά στο δικαίωμα
να μείνουν παιδιά και να ζήσουν κάθε λεπτό της καλύτε-
ρης περιόδου τους. Πιάνω συχνά τον εαυτό μου να κάνει
ό,τι και η μάνα μου. Να τα συμβουλεύω να το απολαύσουν,
να το ζήσουν όσο μπορούν περισσότερο. 

Ώρα για ύπνο αγαπητό μου ημε-
ρολόγιο. Ίσως ταξιδέψω κι απόψε πάνω
από την πόλη και να γυρίσω εκεί, στην
παιδική ηλικία που δε χόρτασα. Καληνύ-
χτα κι όνειρα γλυκά, αθώα, παιδικά Peter
Pan…
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The Mist

Προβολή: 2007 Νοεμβρίος 21, R , λέπτα: 126

Πρωταγονιστές: Thomas Jane , Marcia Gay Harden , Laurie Holden ,
Andre Braugher

Σκηνοθεσία: Frank Darabont
Σεναριο: Frank Darabont , Stephen King 
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Σεπτέμβριος, ο μήνας του
τρύγου, των μετεξετα-

στέων, ο μήνας που η Λάρισα
φιλοξενεί την εμποροπανή-
γυρή της, το παζάρι της Λαρί-
σης, όπως το ξέρει όλος ο
κόσμος. Το παζάρι, ένας θε-
σμός που μετράει πάνω από
100 χρόνια, είχε και έχει κα-
θιερωθεί στη συνείδηση του

Λαρισαίου ως η ετήσια βόλτα - αρχικά στο πάρκο «Αλκαζάρ»,
τώρα στη Νεάπολη – όπου θα πάει όλη η οικογένεια για διασκέ-
δαση και για ψώνια, τα παιδιά στα παιχνίδια του λούνα-παρκ, ο
πατέρας στο γύρο του θανάτου, η μαμά για εσώρουχα, ιματισμό
κτλ. και μετά για σουβλάκια, κάστανα και φυσικά ζεστό χαλβά
Φαρσάλων. Δεν νοείται παζάρι χωρίς ζεστό χαλβά Φαρσάλων
από την Αγαπούλα και χωρίς γύρο του θανάτου από τον Βε-
ρούτη.

Τα χρόνια πέρασαν, ο κόσμος άλλαξε, εκσυγχρονίστηκε
και άρχισαν οι πρώτες φωνές διαφωνίας αντιπαράθεσης ότι το
παζάρι είναι ένας θεσμός αναχρονιστικός, ανατολίτικος, που
απάδει του χαρακτήρα του Λαρισαίου, καθώς και της εικόνας που
προσπαθεί να αναδείξει η πόλη σήμερα με το δίκτυο πεζοδρό-

μων, τα σύγχρονα καφέ, την αγορά της, τα φουτουριστικά συ-
ντριβάνια της, το αρχαίο θέατρο, την πινακοθήκη, το διαχρονικό
μουσείο κτλ. Η αλήθεια είναι ότι το παζάρι παλαιότερα ήταν ανά-
γκη και διέξοδος για τους Λαρισαίους. Έβρισκες φτηνά είδη ιμα-
τισμού και είδη καθημερινής και γενικής χρήσεις, διότι στα
καταστήματα ήταν σαφώς πιο ακριβά. Επίσης, το παζάρι ήταν
λαϊκή διασκέδαση, έκανες τη βόλτα σου, έτρωγες σουβλάκια,
άκουγες υπαίθριους οργανοπαίκτες, σε μια πόλη όπου δεν είχες
και πολλές επιλογές για διασκέδαση, ειδικά τα χαμηλά στρώ-
ματα. Σήμερα, δεν πας στο παζάρι αποκλειστικά για φτηνά
ψώνια. Οι αγορές έχουν ανοίξει, βρίσκεις φτηνά πράγματα πα-
ντού, στις λαϊκές αγορές, στα πολυκαταστήματα, μέσω διαδι-
κτύου. Επίσης, οι επιλογές για διασκέδαση είναι άπειρες. Κι
όμως, λούνα-παρκ και γύρο του θανάτου δε θα βρεις πουθενά!
Όπως και ζεστό χαλβά Φαρσάλων. Μπορεί να έχουν φαρσαλινό
χαλβά κάποια ζαχαροπλαστεία, αλλά φρέσκο, ζεστό και σπαρ-
ταριστό χαλβά σαν του παζαριού δεν έχουν!

Εν τέλει, το παζάρι της Λαρίσης είναι
αναπόσπαστα δεμένο με τη νεότερη ιστορία της
πόλης μας, είναι θύμηση για τους παλιούς,
must για τους νεότερους και σίγουρα μια ευκαι-
ρία για βόλτα και διασκέδαση, ειδικά φέτος που
έχει και καλές συναυλίες!   

Κοινωνία Της Λαρίσης το παζάρι

It
Υπήρχε πάντα, όσο θυμάμαι τον εαυτό

μου, μια απροσδιόριστη φοβία για κάθε
είδους "μουτσούνα", καρναβαλική και όχι
μόνο. Δεν θα έλεγα ότι υπήρχε θέμα και με
την εμφάνιση ενός κλόουν, αλλά δεν ήταν
ποτέ στις επιδιώξεις μου να διασκεδάσω με
έναν από αυτούς. Πρόσφατα συνειδητοποί-
ησα πως μεγάλη επιρροή μπορεί και να είχε
η γνωριμία μου με το έργο του Stephen
King και συγκεκριμένα με το ομώνυμο βι-
βλίου "Ιt - Το Αυτό". Ως ένας από τους με-
γαλύτερους συγγραφής τρόμου της γενιάς
που διανύουμε, δικαίως έχει δώσει την ευ-

καιρία σε πόλους σκηνοθέτες να δημιουργήσουν ταινίες βασι-
σμένες στις ιστορίες του που όλοι οι φανατικοί αναγνώστες του
πάντα θα περιμένουν με αγωνία.

Η τελευταία προσπάθεια είναι του Andy Muschietti, που
αν και διστακτικά,  ανέλαβε την σκηνοθεσία και μας παρουσίασε
μια νέα εκδοχή της ιστορίας του κακού κλόουν μετά την αντί-
στοιχη ταινία του 1990. 

Με έντονα στοιχεία "80's nostalgia", απευθύνεται κυ-
ρίως σε εκείνους τους σινεφίλ που έζησαν την δεκαετία του 80,
με το ρολόι κομπιουτεράκι, το απόλυτο gadget της εποχής, με τα
λεγόμενα "ουφάδικα" και το πρώτο Street Fighter που στοίχισε
πολλά κέρματα και αρκετό ιδρώτα. Κινηματογραφικά θυμίζει

έντονα Spielberg και την ταινία "The Goonies (1985)" με την
παρέα των παιδιών με τα ποδήλατα της εποχής, την απροσάρ-
μοστη παρέα των "Loser" και το απαράδεκτο "bulling" από τους
"μάγκες" του σχολείου.

Είναι επίσης προφανές ότι ναι μεν πρόκειται για ταινία
τρόμου αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια από αυτές. Δεν
λείπουν βεβαία τα στοιχεία που θα σε ξαφνιάσουν και θα σε τρο-
μάξουν αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που η ταινίας μας άρεσε
και κάποιοι από εμάς την έχουν δει και δεύτερη φορά. Για τους
παλαιότερους αποτελεί μια καλή ευκαιρία για επιστροφή σε
άλλες εποχές που τα πράγματα ήταν πιο απλά και κάποιες
φορές πιο τρομακτικά, για τους νεότερους μια καλή ευκαιρία να
γνωρίσουν μια ιστορία που γράφτηκε πριν ακόμη γεννηθούν.
Μια ευκαιρία να ανακαλύψουν έναν ταλαντούχο συγγραφέα και
ίσως μια ευκαιρία να διαβάσουν ένα βιβλίο, αρκετά σπάνιο φαι-
νόμενο στην εποχή της οθόνης. 

Πολλά τα στοιχεία του βιβλίου που δεν έφτασαν στην
μεγάλη οθόνη. Ίσως  και καλύτερα γιατί καμία φορά το μυαλό
του King έχει τις διαστροφές του. Υπάρχουν όμως σημεία στους
διαλόγους που δίνουν "πάσα" στον θεατή που
έχει διαβάσει το βιβλίο να ταυτιστεί λίγο παρα-
πάνω από τον μέσο σινεφίλ. Όπως ή φράση
του Richie όταν λέει πως όλη είναι "παρθένοι"
εκτός από αυτών.

Καλή προβολή.
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The Green Mile

Προβολή: 1999 Δεκεμβρίος 10, R , λέπτα: 189

Πρωταγονιστές: Tom Hanks , David Morse , Michael Clarke Duncan ,
Bonnie Hunt

Σκηνοθεσία: Frank Darabont
Σεναριο: Stephen King , Frank Darabont 

Την ώρα που γράφω αυτές τις γραμμές συμπληρώνο-
νται 44 χρόνια από το θάνατο σε ηλικία 69 ετών του

μεγάλου Χιλιανού ποιητή-συγγραφέα. Μποέμ, γυναικάς,
κομμουνιστής, θεωρείται μαζί με τον Μαρκές από τους με-
γαλύτερους ποιητές του προηγούμενου αιώνα. Ο Neruda
άρχισε να γράφει από 10 ετών, επειδή όμως ο πατέρας
του(η μητέρα του πέθανε λίγο μετά τη γέννησή του) τον
αποθάρρυνε, ο Ρικάρντο Μπασοάλτο υιοθέτησε το επί-
θετο του Τσέχου συγγραφέα Γιαν Νερούντα ώστε να συ-
νεχίσει να γράφει. 
Η πρώτη μου επαφή με το έργο του ήτανε πριν χρόνια το
«είκοσι ερωτικά ποιήματα και ένα τραγούδι απελπισμένο».
Θαύμασα τη γραφή του, που δεν χρησιμοποιεί απαραί-
τητα πομπώδεις λέξεις, περιγράφει όμως τα αισθήματά
του με ένα τρόπο τόσο λυρικό, τρυφερό, απελπισμένο, ένα
τρόπο που με έκανε να ζηλέψω. Τόσο αυτόν, όσο και τη
γυναίκα που του ενέπνευσε τα αριστουργήματα αυτά. Κι
όλα αυτά από ένα νέο 20 χρονώ, λίγο μεγαλύτερο από τον
γράφοντα, όταν διάβασα το έργο του για πρώτη φορά. 
Ο Νερούδα βέβαια δεν περιορίστηκε σε ερωτικά ποιή-
ματα. Το canto general-που μελοποίησε ο Θεοδωράκης-
είναι ένα ποίημα για ολόκληρη τη Λατινική Αμερική που
καταπιεζόταν από διάφορα καθεστώτα, όπως και η πα-
τρίδα του Χιλή. Ο θάνατος του φίλου του Φεντερίκο Γκαρ-
θία Λόρκα και ο Ισπανικός εμφύλιος τον οδήγησαν στον
κομμουνισμό κι από κει στην παρανομία καθώς ο δικτά-
τορας της Χιλής το έθεσε εκτός νόμου.
Εξόριστος, κυνηγημένος, όπως τόσοι αντικαθεστωτικοί, δε

σταμάτησε στιγμή την
πολιτική του δράση και
την συγγραφή. Με κάθε
ευκαιρία κοινοποιούσε
τα δεινά του λαού του,
είτε με ομιλίες είτε μέσα
από τη γραφή του. Πά-
ντοτε όμως η μποέμικη
καρδιά του τον οδη-
γούσε και σε ερωτικά
ποιήματα. Τιμήθηκε με βραβείο Λένιν και νόμπελ λογοτε-
χνίας. Η μεγαλύτερη αναγνώριση του έργου και της προ-
σφοράς του όμως θεωρώ πως είναι τα λόγια του Μαρκές
που τον χαρακτήρισε «το μεγαλύτερο ποιητή του αιώνα»
καθώς και η αποδοχή του από το αναγνωστικό κοινό και
η επιρροή σε νέους ποιητές, 44 χρόνια από το θάνατό του.
Για επίλογο, λίγους στίχους. Απλούς και συνάμα σπου-
δαίους….

«…..Σ’ αγαπώ μη γνωρίζοντας πως από πού και πότε,
σ’ αγαπώ στα ίσια, δίχως πρόβλημα ή περηφάνια

σ’ αγαπώ έτσι γιατί δε ξέρω μ’ άλλο τρόπο
παρά μ’ ετούτον όπου δεν είμαι μήτε είσαι

που το χέρι σου πάνω μου το νιώθω σα δικό μου
που όταν κοιμάμαι κλείνουν και τα δικά

σου μάτια»

Αφιέρωμα Pablo Neruda

«Χατζηγιάννειο» Προβολές

Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 9:30 το βράδυ
οι Λαρισαίοι θα απολαμβάνουν ταινίες από όλον τον

κόσμο, βραβευμένες, παλιές και καινούριες, όλων των
ειδών (κωμωδίες, δραματικές, θρίλερ, κοινωνικές, ιστορι-
κές κοκ) με κοινό παρονομαστή την ποιότητα. Οι προβο-
λές πραγματοποιούνται με ψηφιακή μηχανή και η είσοδος
κοστίζει 4 ευρώ. 

«Εμποράκος» , 10 Οκτωβρίου
«Μεγάλωσε αν τολμάς» , 17 Οκτωβρίου

«Moonlight» , 24 Οκτωβρίου
«Glory» , 31 Οκτωβρίου

«Η Δασκάλα» , 7 Νοεμβρίου

«Νιότη» , 14 Νοεμβρίου
«Η οργή ενός υπομονετικού ανθρώπου» , 21 Νοεμ-

βρίου
«Frantz» , 28 Νοεμβρίου

«Το ανθρώπινο κεφάλαιο» ,  5 Δεκεμβρίου
«Σονάτα σε κλειστό δωμάτιο» , 12 Δεκεμβρίου



Ευχαριστώ τους φιλόζωους
που αφήνουν τα σκυλόσκατα σαν
νάρκες σε πεζοδρόμια, πλατείες κλπ
και με βοηθάνε στην πρωινή γυμνα-
στική με αλματάκια, διατάσεις κλπ...

Μ. Σίμος

Ένα παλληκάρι είκοσι χρονώ, 
τ’ άρματα του δώσαν για τον πόλεμο

Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισε, 
στα μισά του δρόμου νεροδίψασε

Έσκυψε να πιει νερό στο Γκιουλ Μπαξέ, 
στα μισά του δρόμου νεροδίψασε

(παραδοσιακό τραγούδι της γιαγιάς
Αφροδίτης)

Αφροδίτη, Δέσποινα
Θεόφιλος

Ο Ραχόι της Ισπανίας θα
έπρεπε να πάρει μαθήματα από τον Τσί-
πρα και να ανακοινώσει για το Καταλα-
νικό δημοψήφισμα : «Χαιρετούμε τους
Καταλανούς οι οποίοι ως γνήσιοι Ισπανοί
πολίτες απέδειξαν την προσήλωσή τους
στους δημοκρατικούς θεσμούς της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένουμε τους εκ-
προσώπους τους για τη δημιουργία ενός
μνημονίου δεκαετούς εφαρμογής για την
είσοδο της Καταλονίας στην νέα Ισπανική
πραγματικότητα. Σας ευχαριστούμε από
καρδιάς! Ο πρωθυπουργός σας Ραχόι»

Θεόφιλος

Μήπως πρέπει οι ομάδες κινηματογαφικών προβολών του
Βιοχημικού-Ιατρικής, του paratodas, του stage, του
cineπαρμένου και άλλων να συντονιστούν για ένα κοινό

διήμερο προβολών την άνοιξη;
Θεόφιλος

Γιώρ-
γος Μακρίδης , Tattoo Artist, World

Party,  "Δε μου αρέσουν τα παιχνίδια τύπου
Survivor που ξεφτιλίζουν την ανθρώπινη αξιοπρέ-

πεια", τώρα είναι παίχτης του Nomads στον
ΑΝΤ1. "Είναι πολλά τα λεφτά Άρη".

elessar

Πλέον
δεν θα λεγόμαστε Λαρισαίοι

αλλά μαθητές στην πόλη που μαθαί-
νει! Ανάμεσα σε 16 ακόμη που μαθαίνουν!
Και βραβείο από την Unesco και η πρώτη
ελληνική πόλη σε διεθνές επίπεδο. Γεγο-

νός!
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Don’t
take nothing for

granted. “Γίαννης Αντεντο-
κούμπο”

elessar

Μποφίλιου, Τσαλιγοπούλου ,
μιας χρήσης κινέζικο σώβρακο και κάλτσα,
μαιμού τσάντα και τσίκνα από "βρώμικα" και
χαλβάδες δίπλα στους αλαλάζοντες μικρο-
πωλητές. "Θεσμός" που ταιριάζει γάντι με το
ευρωπαικό προφίλ της ψωροκώσταινας το
χαιβάν παζάρ που πλέον λέγεται εμποροπα-
νήγυρη.....

Μ. Σίμος 

Α ν
το σουβλάκι δεν έχει και

λίγη μπίχλα, όπως του παζα-
ριού, δε λέει …

ΔιάτοRος

Όχι φίλε ποδηλάτη, δεν
είναι μονά-ζυγά δικά σου. Όταν
θες να σε σέβονται τα αυτοκίνητα
στο δρόμο, θα μάθεις κι εσύ να
σέβεσαι τους πεζούς σε πεζοδρό-
μια και πεζοδρόμους. Δε φτιά-
χτηκε η πόλη μόνο για σένα.

Μ. Σίμος

Σύμφωνα με αυτά που έχει πει
ο Κυριάκος μέχρι τώρα, όταν θα κυβερνά
αυτόν τον τόπο θα διώξει τους δαπίτες
από τα πανεπιστήμια και θα απελευθερώ-
σει (...όπως είπε) τους δημόσιους υπαλλή-
λους  διώχνοντάς τους από το δημόσιο,
αρχίζοντας από τους ομοϊδεάτες του βάσει
αξιολόγησης με ερώτημα : " Πιστεύεις στον
νεοφιλελευθερισμό; Απόδειξη ! "Να αρχί-
ζουμε από τώρα να στήνουμε κανένα κί-
νημα αλληλεγγύης στους δαπίτες και
στους νεοφιλελεύθερους δημόσιους υπαλ-
λήλους ; 

Θεόφιλος

Η κ. Μακρόν, σε μια επί-
δειξη χάρης και φινέτσας, άφησε
ενεούς πολλούς Έλληνες και εξι-
σορρόπησε με το παραπάνω τη δια-
φορά ηλικίας που έχει με τον σύζυγό
της. Τελικά, αυτό που λένε πολλοί
μάγειρες και μη για τον ζωμό της
κότας, ισχύει!

ΔιάτοRος


