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Γιάννης Μπεχράκης

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

Η αποστολή μου είναι να διασφαλίσω μέσα από τις εικόνες ότι κανείς δεν θα πει "δεν ήξερα, δεν είδα, δεν γνώριζα" 
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Πολιτιστικός Σύλλογος Λάρισας
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Θεόφιλος Παπαγεωργίου
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soffi.sam@hotmail.com
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Χαρά Τζαμπούρα
Μ. Σίμος
Εξάρχου Κατερίνα
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E-Mail
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Ιστοσελίδα
www.cineparmenos.gr

Σημεία Διανομής
Μουσικές Διαδρομές

(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».

Shazam!
Σκηνοθεσία: David F. Sandberg

Πρωταγωνιστές: Zachary Levi, Djimon Hounsou, Mark
Strong, Michelle Borth 

Pet Sematary
Σκηνοθεσία: Kevin Kölsch | Dennis Widmyer

Πρωταγωνιστές: John Lithgow, Jason Clarke, Amy
Seimetz, Naomi Frenette 

Hellboy
Σκηνοθεσία: Neil Marshall

Πρωταγωνιστές: David Harbour, Milla Jovovich, Ian
McShane, Daniel Dae Kim 

Avengers: Endgame
Σκηνοθεσία: Anthony Russo | Joe Russo

Πρωταγωνιστές: Brie Larson, Bradley Cooper, Scarlett
Johansson, Chris Hemsworth 

Tolkien
Σκηνοθεσία: Dome Karukoski

Πρωταγωνιστές: Lily Collins, Nicholas Hoult, Genevieve
O'Reilly, Pam Ferris 

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

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

Άρθρα Τεύχους

• Γιάννης Μπεχράκης: Μια ζωή γεμάτη φωτογραφικά καρέ
• Big Little Lies...
• Βιβλίο: «Imagine» – Μετάφραση: Φοίβος Δεληβοριάς
• Μιλώντας για την παλία Λάρισα
• Λεονάρντο Ντα Βίντσι
• LA COMICS FESTIVAL
• 21ο Φεστιάλ Ντοκιμαντερ Θεσσαλονίκης
• HIigh Rise
• Captain Marvel
• Η άλλη Ελλάδα, 1950-1965
• Αξιολογώντας τον Λάνθιμο
• Για την αγαπημένη μας Μαρία.  
• ... και η ζωή συνεχίζεται
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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

«Skippy» (1931)

του Νόρμαν Τάουρογκ

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Γιάννης Μπεχράκης:
Μια ζωή γεμάτη φωτογραφικά καρέ

Έφυγε από τη ζωή σε
ηλικία 58 ετών ο πο-

λυβραβευμένος και δια-
κ ε κ ρ ι μ έ ν ο ς
φωτορεπόρτερ, Γιάννης
Μπεχράκης. Για πάνω
από τριάντα χρόνια εργα-
ζόταν στο ειδησεογρα-
φικό πρακτορείο Reuters
αποτυπώνοντας με το
φωτογραφικό του φακό
στιγμές σε εμπόλεμες
χώρες και σε χώρες σε

κρίση. Ενδεικτικά, κάλυψε συνταρακτικά γεγονότα παγκο-
σμίως, όπως οι συρράξεις στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στην
Τσετσενία, στην Αφρική, η Αραβική Άνοιξη στην Αίγυπτο,
ο βομβαρδισμός του ISIS από το ΝΑΤΟ στη Συρία, αλλά
και η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα.

Κάθε φωτογραφία του και μια είδηση, μια μαρτυ-
ρία, ένα μήνυμα, μα πάνω απ' όλα συναίσθημα. Αποτελεί
μία ολοκληρωμένη αφήγηση δείχνοντας την εστίαση στην
αξία της στιγμής. Οι φωτογραφίες του φανερώνουν πως ο
ίδιος είχε πλήρη συνείδηση και σεβασμό για το περιβάλ-
λον στο οποίο βρισκόταν και βαθιά κατανόηση των θεμά-
των με τα οποία καταπιανόταν.

Γι' αυτό και κατάφερνε να αποτυπώσει φωτογρα-
φικά με τόσο άρτιο τρόπο το μέγεθος του ανθρώπινου
δράματος και συγχρόνως τη δύναμη των ανθρώπων, η
οποία αναδύεται μέσα από την κρίση, τον πόνο, τον κίν-
δυνο.

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός πως δεν ήταν
λίγες οι φορές που η ζωή του βρέθηκε σε κίνδυνο, όπως
κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Sierra Leone
το 2000. Έπεσε σε ενέδρα και κατάφερε να επιβιώσει από
την ένοπλη επίθεση, ενώ άλλοι δύο δημοσιογράφοι, ένας

εκ των οποίων ήταν ο καλός του φίλος, Kurt Schork, σκο-
τώθηκαν. Τότε ήταν που πιστεύοντας πως έκανε το τελευ-
ταίο του ρεπορτάζ και θέλοντας να απαθανατίσει τη στιγμή
φωτογράφισε τον εαυτό του και στο πρόσωπό του είναι
εμφανής όλη η αγωνία, η ψυχική και σωματική εξάντληση,
ο φόβος του θανάτου.

Μέσα από τη
δουλειά του φαίνεται το
πόσο πίστευε στη δύ-
ναμη της φωτογραφίας,
σε αυτά που αντιπροσω-
πεύει το κάθε στιγμιαίο
“κλικ”, καθώς δίχως αμφι-
βολία μπορεί να αιχμα-
λωτίσει την προσοχή του
ανθρώπου, να συγκλονί-
σει, να εμπνεύσει, να συ-
γκινήσει. 

«Η αποστολή
μου είναι να σας αφη-
γηθώ την ιστορία, ώστε εσείς να αποφασίσετε τι θέλετε να
κάνετε», είχε δηλώσει κατά τη διάρκεια συζήτησης για το
Pulitzer με το οποίο βραβεύτηκε η ομάδα του Reuters κα-
λύπτοντας την προσφυγική κρίση στην Ευρώπη. «Η απο-
στολή μου είναι ότι κανείς δε θα μπορεί να πει: “δεν
γνώριζα”».

Αφιέρωμα
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«Superman: Η Ταινία» (1978)

του Ρίτσαρντ Ντόνερ

Ειδικό Βραβείο για τα Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Big Little Lies...

Μοντερέι της Καλι-
φόρνια. Πέντε μη-

τέρες μεγαλώνουν τα
παιδιά τους, που φοι-
τούν στο ίδιο σχολείο
στην ήσυχη παραθα-
λάσσια πόλη. Σελέστ,
Μαντλίν και Τζέιν οι
τρεις βασικές ηρωίδες
ζουν μια τέλεια ζωή. Ή

μήπως είναι φαινομενικά τέλεια; Μια σειρά που αποτελεί-
ται μόνο από 7 επεισόδια. Ωστόσο, οι λόγοι για να τη δεις
αμέτρητοι.

Ίσως γιατί το soundtrack  «Cold Little Heart» του
Michael Kiwanuka στους τίτλους αρχής είναι από τα λίγα
- αν όχι το μόνο - που δεν «σκιπάρεις» για να ξεκινήσεις
το επεισόδιο και ανοίγεις και λίγο παραπάνω την ένταση. 

Ίσως γιατί από τα πρώτα λεπτά του πρώτου επει-
σοδίου αντιλαμβάνεσαι πως δεν πρόκειται για μια ακόμα
κοινωνική σειρά ανάμεσα σε τόσες και τόσες, μιας και η
ιστορία υφαίνεται γύρω από έναν μυστήριο θάνατο σε ένα
πάρτι, με ανώνυμη την ταυτότητα του θύματος. 

Ίσως γιατί θα ήθελες για στέκι σου σε εκείνη τη
θέα..εκείνο το καφέ που συζητούν οι ηρωίδες, προκειμέ-
νου να μοιραστείς κάθε σου δυσείπωτη σκέψη και κάθε
σου σιωπή με τους φίλους σου.

Ίσως γιατί θα επιθυμούσες να τρέχεις...να τρέχεις
και να τρέχεις δίπλα στη θάλασσα μόνος ή με την παρέα
σου για να προσπεράσεις το παρελθόν και το παρόν και
να μην σε προσπερνούν μόνο αυτά.   

Ίσως γιατί κατανοείς πως εφόσον οι στιγμές που
πονάς, νιώθεις μόνος, αισθάνεσαι ευάλωτος, φοβάσαι ή
ντρέπεσαι πληθαίνουν... πρέπει να βρεις τη δύναμη μέσα
σου να μιλήσεις για αυτές και να δράσεις. 

Ίσως γιατί ο τίτλος της σειράς αναδεικνύει πως
οι ανθρώπινες σχέσεις - ερωτικές, οικογενειακές, φιλικές,
επαγγελματικές, κοινωνικές  - επιβάλλουν μεγάλα και
μικρά ψέματα για να αντέξουν στον χρόνο.

Ίσως γιατί το βλέμμα της Shailene Woodley στα
τελευταία καρέ της σειράς δεν καρφώνει μόνο τις τέσσερις
πρωταγωνίστριες, αλλά και την ψυχή σου την ίδια. 

Ίσως γιατί η σειρά βασίζεται στο ομότιτλο μπεστ
σέλερ βιβλίο της Liane Moriarty.

Ίσως γιατί η σειρά σάρωσε στα βραβεία και κυ-
ρίως στις χρυσές σφαίρες του 2018 και στα Emmy του
2017 με αξιοσημείωτες νίκες, για την καλύτερη μίνι τηλεο-
πτική σειρά, τον πρώτο γυναικείο ρόλο για την Nikol Kid-
man  και τους δεύτερους για τον Alexander Skarsgård και
τη Laura Dern. 

Ίσως γιατί τον Ιούνιο του 2019 θα προβληθεί ο
δεύτερος κύκλος στην Αμερική και στο καστ θα ενσωμα-
τωθεί η Meryl Steep. 

Ίσως γιατί έχεις την ανάγκη να δεις ένα άρτιο υπο-
κριτικά, σκηνοθετικά και σεναριακά θέαμα απνευστί, μέχρι
να γίνεις η «έκτη ηρωίδα» για λίγο... και να αναλογιστείς
πως χρειάζεσαι κάποιες στιγμές να φωνά-
ξεις μικρές ή μεγάλες αλήθειες... για να
ανακαλύψεις τελικά ποιος είσαι.

Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Σινεμά

Βιβλίο: «Imagine» – Μετάφραση: Φοίβος Δεληβοριάς

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Μίνωας. Το θρυλικό τραγούδι

του Τζον Λένον για πρώτη φορά
σε εικονογραφημένη έκδοση, με-
ταφρασμένο στα ελληνικά από τον
Φοίβο Δεληβοριά. Με πρόλογο της
Γιόκο Όνο Λένον και με τη συνερ-
γασία της Διεθνούς Αμνηστίας,
αυτό το βιβλίο τολμάει να οραματι-
στεί έναν ειρηνικό κόσμο. Οι στίχοι
του Τζον Λένον συνεχίζουν να μας
εμπνέουν, να μας δίνουν ελπίδα

και αποφασιστικότητα σήμερα, υπενθυμίζοντάς μας ότι ο
κόσμος μας θα γίνει πραγματικά ένας μόνο όταν κάνουμε
την ειρήνη πραγματικότητα. Θα το αγαπήσουν οι γονείς
και θα το λατρέψουν τα παιδιά κάθε ηλικίας.
Για παιδιά ηλικίας 3+
Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη Διεθνή Αμνηστία
Μετάφραση: Φοίβος Δεληβοριάς
Εικονογράφηση: Ζαν Ζουλιέν

http://www.biblionet.gr
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«Batman» (1989)

του Τιμ Μπάρτον

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Σκηνικά
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Μιλώντας για την παλία Λάρισα

Το Πανεπιστήμιο των Πο-
λιτών του Δήμου Λαρι-

σαίων σε συνεργασία με τα
ΚΑΠΗ του Δήμου μας, διορ-
γανώνουν σειρά εργαστη-
ρίων προφορικής ιστορίας
με θέμα «Μιλώντας για την
παλιά Λάρισα», στα πλαίσια
του προγράμματος «Λά-
ρισα, η Πόλη που μαθαί-
νει». Στόχος είναι όχι μόνο
να διασωθούν οι πολύτιμες
προσωπικές εμπειρίες των
μεγαλυτέρων αλλά και να
συνδεθούν οι ατομικές μνή-

μες μεταξύ τους αναδεικνύοντας την ευρύτερη κοινή Ιστο-
ρία της πόλης. Από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο 2019 θα
πραγματοποιηθούν τρία διαφορετικά εργαστήρια
1. «Ψηφιακές Ιστορίες για την παλιά Λάρισα».Οι
συμμετέχοντες, μέλη των ΚΑΠΗ, στο εργαστήριο αυτό κα-
λούνται να αφηγηθούν μια σημαντική για τους ίδιους, βιω-
ματική ιστορία από την παλιά Λάρισα. Διαλέγουν
φωτογραφίες από την προσωπική τους συλλογή ή φωτο-
γραφίζουν κάποιο αντικείμενο ή θέμα σχετικό και με τη
βοήθεια του εκπαιδευτή η ιστορία αυτή θα μετατραπεί σε
μια σύντομη ταινία διάρκειας 2-3 λεπτών. Μέσα από το ερ-
γαστήριο αυτό θα έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν στην
αφήγηση, να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες των
μέσων επικοινωνίας και να μιλήσουν για τις ιστορίες τους
σε φίλους, γνωστούς αλλά και το ευρύτερο κοινό.

Έναρξη εργαστηρίου Νοέμβριος 2018, κάθε Δευ-
τέρα 17:00-19:00 διάρκεια 25 ώρες, στο Β΄ΚΑΠΗ. Αριθ-
μός συμμετεχόντων 15.
Υπεύθυνος εργαστηρίου: Γιώργος Μεταξιώτης
2. «Η Λάρισα μέσα από ιστορίες». Βιωματικό ερ-
γαστήριο με σκοπό την καταγραφή των προφορικών αφη-
γήσεων για τη νεότερη ιστορία και την τοπογραφία της
πόλης μέσα από περιηγήσεις σε μουσεία, αλλά και μέσα
στην πόλη. Οι συμμετέχοντες θα ξαναζωντανέψουν, με τις
δικές τους αφηγήσεις, γεγονότα ξεχασμένα και σημεία
πλέον αφανή. Στα πλαίσια του εργαστηρίου, θα δημιουρ-
γηθεί μία ομάδα αφήγησης, η οποία θα συνεργαστεί με
ομάδα παιδιών των ΚΔΑΠ, εντός και εκτός των τειχών! Ο
σκοπός του εργαστηρίου είναι να σπάμε τη σιωπή, να θυ-
μόμαστε, να αφηγούμαστε και να αλληλεπιδρούμε με τις

νεότερες γενιές ώστε να δούνε, μέσα από τις ιστορίες μας,
την πόλη, όπως τη ζήσαμε και τη θυμόμαστε εμείς, οι με-
γαλύτεροι! 

Έναρξη εργαστηρίου Δεκέμβρης 2018, κάθε Τε-
τάρτη 16:00-18:00, στο στέκι των Αμπελοκήπων του 1ου
ΚΑΠΗ, διάρκεια 25 ώρες. Αριθμός συμμετεχόντων 15-20.
Υπεύθυνη εργαστηρίου: Κωνσταντίνα Κόντσα
3. «Η Λάρισα στον χάρτη μέσα από ιστορίες
ζωής» Η τρίτη φάση του προγράμματος περιλαμβάνει ερ-
γαστήριο το οποίο μέσα από συνεντεύξεις έχει σα σκοπό
να δημιουργήσει έναν νέο χάρτη της πόλης της Λάρισας.
Οι ιστορίες ζωής θα αποτελέσουν το υλικό για να σχημα-
τίσουμε ξανά τον «χάρτη της πόλης», προκειμένου να
αναδείξουμε τα πολλά πρόσωπά της. Μια πρώτη θεμα-
τική είναι η ‘Λάρισα μέσα από τη διασκέδαση’. Απώτερος
στόχος είναι οι ιστορίες αυτές να αποτυπωθούν σε μια δια-
δικτυακή εφαρμογή έτσι ώστε να έχει πρόσβαση στην
ιστορία της πόλης κάθε επισκέπτης που επιθυμεί να γνω-
ρίσει την πόλη διαδικτυακά, είτε για εκπαιδευτικούς είτε για
περιηγητικούς λόγους. Το αποτέλεσμα της δράσης, επο-
μένως, απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους της πόλης
και σε όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν όψεις της Λά-
ρισας μέσω του διαδικτύου.

Έναρξη εργαστηρίου Δεκέμβριος 2018, στο
ΚΑΠΗ του Αγ. Νικολάου με προοπτική να επεκταθεί και
σε άλλα ΚΑΠΗ.

Υπεύθυνοι εργαστηρίου: Αναστάσιος Μάτος και Ιωάννα
Γιαννακοπούλου

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στα ΚΑΠΗ, τηλ: 2410 233430.

https://ilarissa.gr
Σημείωση : ελπίζουμε το πρόγραμμα να έχει συ-

νέχεα, γιατί πολύς κόσμος ενδιαφέρθηκε αλλά δεν πρό-
λαβε να οργανωθεί … Πάντως και χωρίς την δημοτική
επιχορήγηση, το πρόγραμμα αξίζει να το τρέξει κανείς με
κάποιο τρόπο, σε περίπτωση που ενδιαφερόμαστε για την
ιστορία της γειτονιάς μας.

Νέα
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Dick Tracy (1990)

του Γουόρεν Μπίτι

Καλύτερη Καλλιτεχνική Διεύθυνση – Σκηνικά

Καλύτερο Μακιγιάζ

Καλύτερο Τραγούδι
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Κατάφερα και πήγα στην έκθεση
για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι

στην Αθήνα. Είχα διαβάσει κατά και-
ρούς διάφορα αλλά μετά από την
έκθεση, η αγορά του βιβλίου της βιο-
γραφίας του Λεονάρντο από τον
συγγραφέα Charles Nicholl (εκδ.
Μεταίχμιο), ήταν μονόδρομος. 

Μετά από τρεις ώρες στην με-
γάλη και σύγχρονη έκθεση στην
Αθήνα, αξίζει να πέσει κανείς με τα

μούτρα στις 800 σελίδες του βιβλίου για την εποχή και την
ζωή του Ντα Βίντσι με λεπτομέρειες για το διάστημα από

1450 μέχρι 1520. Σε αυτό το διάστημα άλλαξε η πορεία
της ανθρωπότητας. Και ο Λεονάρντο ήταν στην πρωτο-
πορεία. 

Αν μάλιστα αναλογιστεί κανείς τις αλλαγές που
έγιναν τότε σε όλα τα επίπεδα και σκεφτεί την εποχή μας
με μια προοπτική 70 χρόνων μέσα από τις σημερινές αλ-
λαγές, τότε σίγουρα θα αντιληφθεί και θα ερωτευθεί τον
αέναο κύκλο «παρατήρηση – έρευνα – καινοτομία – εφαρ-
μογή – παρατήρηση..» που ο Λεονάρντο
Ντα Βίντσι ακολουθούσε σε όλη την επι-
στημονική και καλλιτεχνική του πορεία…
και άλλαξε τον κόσμο.  

LA COMICS FESTIVAL
στη Λάρισα (από τον Σύλλογο Κόμικς και Τεχνών ΕΤουΚου) 

Αναπάντεχα ΚΑΛΟ για 1ο  φε-
στιβάλ 4 με 10 Μαρτίου 2019

στο Μύλο του Παππά στη Λάρισα
είχαμε τη δυνατότητα και ήρθαμε
σε επαφή και μάθαμε κάποια
πράγματα (όσα προλάβαμε) για
ενδιαφέρουσες μορφές τέχνης πα-
γκοσμίως. Εκθέσεις κόμικς και ει-
κονογράφησης και
προγραμματισμένα Panels, Work-
shops, Masterclasses και Events
στο 1ο LAComicsFestival. Μία πο-

λυθεματική και πολυεπίπεδη εκδήλωση για την 9η Τέχνη
για λάτρεις των κόµικς, γραφίστες, εικονογράφους, ani-
mators κ.λπ. αλλά και για δασκάλους και μαθητές. Καλλι-

τέχνες από όλη την χώρα ήταν στα τραπέζια και στις εκ-
θέσεις. 

Εκτός των άλλων, γνωρίσαμε από κοντά τον Κι-
ουτσιούκη Σταύρο που είχε από παλιά δημιουργήσει το
φοβερό βιβλίο με κόμιξ «Τα κασκώλ στον Κινηματογράφο»
(εκδ.: AddArt, Θες/νίκη,2016)  

Ιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστι-
βάλ είναι ο Μέλανδρος Γκανάς, ενώ Υπεύθυνη διοργάνω-
σης και Εθελοντών είναι η Ναταλία Παπαδημητρίου.
Πολλοί άλλοι ήταν υπεύθυνοι τμημάτων.
Συγχαρητήρια σε όλους ! Με την πρώτη
ευκαιρία ας γνωριστούμε. Μια σελίδα
μόνο με κόμιξ στο cineπαρμένο ήταν κά-
ποτε μια ιδέα που ποτέ δεν πραγματο-
ποιήθηκε, κακώς. 

Λεονάρντο Ντα Βίντσι
Από την έκθεση για το έργο του, στο βιβλίο της βιογραφίας του

Αφιέρωμα



Λάρισα, Μάρτιος 2019  Έτος 17ο   Τεύχος 71ο

η

«Οι Αντρες με τα Μαύρα» (1997)

του Μπάρι Σόνενφελντ

Καλύτερο Μακιγιάζ

7η
21ο Φεστιάλ Ντοκιμαντερ Θεσσαλονίκης

Ξεχώρισαν και βραβεύτηκαν … 

Σογιαλισμός (Soyalism)  ,  Ντοκυμαντέρ /
Σσκηνοθεσία: Ενρίκο Παρέντι και Στέφανο Λιμπέρτι
(Ιταλία)

Μια εφιαλτική καταγραφή της ανελέητης κατα-
στροφής των φυσικών πόρων και της ποδοπάτησης των
μικροπαραγωγών από τους κολοσσούς της βιομηχανίας
τροφίμων. Μια διεισδυτική ματιά στα άδυτα της παγκό-
σμιας βιομηχανίας παραγωγής χοιρινού κρέατος, που κα-
ταδεικνύει τη συσσώρευση ασύλληπτης δύναμης στα
χέρια ελάχιστων προνομιούχων στη Δύση και την Κίνα.
Από τις τεχνητές λιμνοθάλασσες αποβλήτων στις ΗΠΑ
μέχρι την αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου για τη μο-
νοκαλλιέργεια σόγιας, ένα δυστοπικό πλάνο καταστροφής
παίρνει σάρκα και οστά. 

«Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες» ,
σε σκηνοθεσία Μαριάννας Οικονόμου (Ελλάδα)

Σε ένα χωριό του Θεσσαλικού κάμπου που αργο-
πεθαίνει, δύο ξαδέλφια και πέντε γυναίκες, αποφασίζουν
να κάνουν μια νέα αρχή. Με λίγη βοήθεια από τη μουσική
του Βάγκνερ που παίζουν στα χωράφια και τις ιστορίες
που διηγούνται για να πάρουν κουράγιο, επιχειρούν να δι-
εισδύσουν στην παγκόσμια αγορά με τη βιολογική καλ-
λιέργεια ενός παλιού σπόρου ντομάτας. Με χιουμοριστική
και ποιητική διάθεση, η ταινία μιλάει για την δύναμη των
ανθρώπινων σχέσεων, την σημασία να βλέπει κανείς την
ζωή με διαφορετική ματιά και να επαναπροσδιορίζεται σε
δύσκολους καιρούς.

#γυναικεία ηδονή (#Female Pleasure) , σε
σκηνοθεσία της Μπάρμπαρα Μίλερ (Ελβετία, Γερμα-
νία)

Μια γνωριμία με πέντε θαρραλέες γυναίκες, έτοι-
μες να δοθούν ψυχή τε και σώματι στον ιερό αγώνα για
χειραφέτηση, διεκδικώντας την απενοχοποίηση της σε-
ξουαλικότητας και το δικαίωμα στην απόλαυση. Ένα ντο-
κιμαντέρ που διατρέχει τις τέσσερις γωνιές του πλανήτη
και προσγειώνεται ακριβώς στον πυρήνα της καταπίεσης.
Το γυναικείο σώμα δέσμιο των θρησκευτικών επιταγών,
των κοινωνικών προκαταλήψεων, της πατριαρχικής επι-
βολής εξουσίας. Πέντε γυναίκες που υπομένουν διώξεις,
απειλές, εξοστρακισμούς και βία, μόνο και μόνο επειδή ξε-
στομίζουν την πιο βαθιά κρυμμένη αλήθεια.

Make the Economy
Scream σε σκηνοθεσία Άρη
Χατζηστεφάνου (Ελλάδα)

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο
Make the economy scream, κα-
ταγράφει μια προσωπική περι-
πλάνηση από τις
παραγκουπόλεις του Καράκας
μέχρι τα σύνορα της Κολομβίας,
μέσω της οποίας ο δημιουργός
του αναζητά τις πραγματικές αι-
τίες της οικονομικής κατάρρευσης
της Βενεζουέλας. Ευθύνεται για
όλα ο αμερικανικός οικονομικός
αποκλεισμός, όπως υποστηρίζει
ο Νικολάς Μαδούρο, ή ο «σοσιαλισμός», όπως υποστη-
ρίζει ο Ντόναλντ Τραμπ; Μπορεί η hip hop σκηνή του Κα-
ράκας να εξηγήσει όσα πραγματικά συνέβησαν τα
τελευταία 20 χρόνια στη Βενεζουέλα; Και πώς πρέπει να
απαντάς σε κάποιον στο twitter όταν ζητά να βομβαρδί-
σουν την ίδια του τη χώρα; Γνωστοί αναλυτές, όπως ο
πρώην διευθυντής της Monde Diplomatique, Ιγνάσιο Ρα-
μονέ, ο πρώην εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ, Άλφρεντ Ντε-
ζάγιας, και αρκετοί ακόμη δημοσιογράφοι και
πανεπιστημιακοί, αναλύουν και εξηγούν
με τον δικό τους τρόπο τις εμπειρίες που
καταγράφει η κάμερα των δημιουργών.

https://www.filmfestival.gr

Φεστιβάλ
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«Ο Δρόμος της Απώλειας» (2002)

του Σαμ Μέντες

Καλύτερη Φωτογραφία

HIigh Rise

Σκηνοθεσία: Ben Wheatley
(2015)
Ηθοποιοί: Tom Hiddleston, Je-
remy Irons, Sienna Miller, Luke
Evans, and Elisabeth Moss.

ΟBen Wheatley επιστρέφει πιο
δυναμικός από ποτέ στην τε-

λευταία μεγάλου μήκους ταινία
του. Το σενάριο της ταινίας βασί-
ζεται στο μυθιστόρημα του J.G.
Ballard το οποίο γράφτηκε το
1975. Η αφήγηση περιγράφει την
ζωή των ενοίκων μιας πολυτελούς
πολυκατοικίας σε ένα δυστοπικό
μέλλον (για την εποχή που γρά-
φτηκε το μυθιστόρημα) και το πως

η ανιαρή και δομημένη καθημερινότητα τους ανατρέπεται από-
τομα και εξελίσσεται σε έναν εσωτερικό «εμφύλιο πόλεμο». Με
αυτό το μυθιστόρημα ο J.G. Ballard, πιο επίκαιρος από ποτέ,
ήθελε να αναφέρει τους προβληματισμούς του για το μέλλον της
ανθρωπότητας και την καθοδική της πορεία προς το χάος.

Πλοκή
Η αφήγηση της ταινίας ξεκινάει με την μετακόμιση του

Δρ Robert Laing (Tom Hiddleston) στο νέο του διαμέρισμα το
οποίο βρίσκεται σε μια πολυτελή πολυκατοικία. Σε αυτό το κτίριο
σε όσο ψηλότερο όροφο έμενες, τόσο πιο πλούσιος ήσουν. Ο
Robert, ενώ σαν άνθρωπος είναι λιγομίλητος, αρχίζει σιγά σιγά
να ανοίγεται στον κόσμο του κτιρίου και να συμμετέχει στα ατε-
λείωτα πάρτι του. Λόγω του επαγγέλματος του γνωρίζει τον αρ-
χιτέκτονα του κτιρίου ο οποίος μένει στο ρετιρέ και ακροβατεί για
ένα διάστημα θεωρητικά μεταξύ δύο κοινωνικών τάξεων.

Αυτή η «ταξική ειρήνη» δεν κρατάει πολύ, καθώς κά-
ποια παράπονα και η παραπάνω εκμετάλλευση του ηλεκτρικού
ρεύματος από τους επάνω ορόφους, οδηγεί σε έναν εσωτερικό
εμφύλιο «μέσα στους τέσσερις τοίχους». Το κτίριο μετατρέπεται
σε ένα πεδίο μάχης, όπου κυριαρχούν μόνο πρωτόγονα ένστικτα
της ανθρώπινης ύπαρξης, που δεν είναι άλλα από την επιβίωση
και την σεξουαλική ικανοποίηση χωρίς κανόνες και νόμους, κα-
ταργώντας έτσι κάθε έννοια «κοινωνικού συμβολαίου» κατά τον
Ζαν-Ζακ Ρουσσώ.

Στο τέλος της ταινίας και ενώ τα κάτω διαμερίσματα
έχουν βγει νικητές από την εμφύλια σύγκρουση, βλέπουμε τον
πρωταγωνιστή της ταινίας να νιώθει πιο άνετος από ποτέ στο
σπίτι του και να ολοκληρώνει με ένα αισιόδοξο μήνυμα για το
μέλλον. Η αφήγηση κλείνει με τον γιο της πρωταγωνίστριας να
ακούει ραδιόφωνο και να μεταδίδει το μήνυμα ότι «Το μόνο σύ-
στημα που υπάρχει είναι ο καπιταλισμός. Η μόνη διαφορά βρί-
σκεται στο αν ο καπιταλισμός είναι στα χέρια του κράτους ή αν
το μεγαλύτερο οικονομικό μέρος βρίσκεται σε άτομα εκτός του
κρατικού ελέγχου. Όσο υπάρχει κρατικός καπιταλισμός, δεν θα

υπάρχει ποτέ ελευθερία». 
Ανάλυση

Ο Ballard στο ομώνυμο μυθιστόρημα θέλησε να κριτι-
κάρει την μεσαία τάξη και την ραγδαία αύξηση της ελεύθερης
αγοράς. Μπορούμε να διακρίνουμε αυτό το μήνυμα σε όλο το
εύρος της mise-en-scene[1] του Wheatley.
Η ομοιομορφία των διαμερισμάτων και του κτιρίου, το οποίο έχει
αναφορές σε μιας μεσοαστικής μορφής σοβιετικά κτίρια, τα κο-
στούμια και τα εξαιρετικά props[2] χαρτογραφούν στον θεατή με
εξαιρετικό τρόπο την ανιαρή και γκρίζα καθημερινότητα της ζωής
των ενοίκων.

Με την γνωριμία του πρωταγωνιστή με τον αρχιτέκτονα
και η παράλληλη σχέση του και με τους ενοίκους των ορόφων
του (τάξης του) αλλά και των πάνω ορόφων, ο σκηνοθέτης δεί-
χνει την ίδια την φύση της μεσαίας τάξης και τον αποπροσανα-
τολισμό της από την πραγματική της θέση και τους συμμάχους
της, που δεν είναι άλλοι από την εργατική τάξη. Αυτό φαίνεται
ξεκάθαρα στην σκηνή του πάρτι των πάνω ορόφων, όπου ο
ήρωας απομονώνεται από τους κατοίκους των πάνω ορόφων
μέχρι που διώχνεται βίαια από την ίδια την συγκέντρωση. Η
άναρχη ζωή των ενοίκων της πολυκατοικίας με τα ατελείωτα
πάρτι, τα ναρκωτικά και τα σεξουαλικά όργια προσπαθούν να
κάνουν μια αναφορά στην χαμένη εφηβεία και στα όνειρα που
λόγω της καθημερινής αναζήτησης εργασίας και επιβίωσης δεν
πραγματοποιούνται ποτέ.
Η αρχική σύγκρουση των ορόφων λόγω των διακοπών ρεύματος
και της υπερκατανάλωσης του από τους πάνω ορόφους μας φαί-
νεται πιο επίκαιρη και πιο συμβολικά καίρια από ποτέ. Η αρχική
μάχη όμως βρίσκεται στην σκηνή του παιδικού πάρτι και της
απαίτησης των κάτω ορόφων να έχουν πρόσβαση στην πισίνα
η οποία είναι κλεισμένη από την αστική τάξη του κτιρίου. Από
εκεί και έπειτα οι ένοικοι αφήνουν πίσω τους τις ζωές τους και
μπαίνουν αποφασιστικά στον πόλεμο για την οριστική επικρά-
τηση κάποιας εκ των δύο τάξεων στο κτίριο.
Στην πορεία της διαμάχης οι ένοικοι «σπάνε» το ένα μετά το άλλο
τα «κοινωνικά συμβόλαια» που έως τότε ρύθμιζαν και κυριαρ-
χούσαν στην ζωή τους, δείχνοντας και την ίδια την σαθρή και επι-
φανειακή δομή των θεσμών και των κοινωνικών «πρέπει».

Η τελική σκηνή, που αναφέρθηκε παραπάνω, δείχνει
με ειρωνικό τρόπο την πρωτόγονη φύση της ανθρώπινης ύπαρ-
ξης και ότι η πραγματική ευτυχία μπορεί να βρεθεί σε απλά
πράγματα και όχι στο ατέρμονο κυνήγι καριέρας και πλούτου. Το
ραδιοφωνικό μήνυμα στο τέλος συνδέει για τελευταία φορά την
αφήγηση με την κριτική του δημιουργού σχετικά με την ελεύθερη
αγορά και το καπιταλιστικό σύστημα, δίνοντας με την ευρεία έν-
νοια ένα μήνυμα πολιτικής αλλαγής προς το κοινό.

Σινεμά
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Τα σουρεαλιστικά στοιχεία της ταινίας δένουν άψογα
με την αφήγηση δίνοντας μικρούς τόνους ευθυμίας στο

κατά τα άλλα σκοτεινό τοπίο. Φυσικά ο ίδιος ο σουρεαλισμός με
τα σκηνικά και τα κουστούμια της ταινίας δένουν αρμονικά δί-
νοντας στον θεατή ένα συμπαγές αισθητικό αποτέλεσμα.

Συμπεράσματα
Το High Rise ενώ είναι μια ταινία που δεν πήγε τόσο καλά στον
φεστιβαλικό της κύκλο όσο θα περίμενε κανείς, είναι μια ταινία
που πραγματικά αξίζει την προσοχή μας και μας δίνει ένα απο-
τέλεσμα εντελώς διαφορετικό από τα συνηθισμένα.
Οι έντονες συγκρούσεις, οι παράλογοι διάλογοι και οι συνεχείς
μεταβολές στο μοντάζ σίγουρα δεν αφήνουν το θεατή αδιάφορο.
Κλείνοντας, η τελευταία «γεύση» που σου αφήνει το High Rise
είναι ότι, παρόλο που είναι τόσο παράλογη και σουρεαλιστική,
συνδέεται άμεσα με τον εαυτό σου και με αρχετυπικά στοιχεία
που βρίσκονται στο συλλογικό ασυνείδητο αλλά και με την δομή

της ίδιας της καθημερινότητας σου και την βαθιά ανάγκη σου να
επαναστατήσεις απέναντι στο παράλογο και στο άδικο.
Σημειώσεις
1. mise–en–scene: Σαν «mise-en-scene» ορίζονται τα
κομμάτια της αισθητικής σε μία κινηματογραφική ή θεατρική πα-
ραγωγή. Τα οποία περιλαμβάνουν τα σκηνικά, τον φωτισμό, τους
ηθοποιούς, τα κοστούμια κ.ο.κ. Χρησιμοποιείται για το πώς χρη-
σιμοποιεί αυτά τα μέσα ο σκηνοθέτης για να δημιουργήσει το επι-
θυμητό σε αυτόν αποτέλεσμα.
2. props: Προέρχεται από το Property
(δλδ ιδιοκτησία). Είναι όλα τα αντικείμενα
που χρησιμοποιούνται μέσα στο κινηματο-
γραφικό κάδρο από τους ηθοποιούς (έπιπλα,
φαγητό κ.ο.κ)

Ιάκωβος Παναγόπουλος 
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«Spider-Man 2» (2004)

του Σαμ Ράιμι

Καλύτερα Οπτικά Εφέ

Captain Marvel

Βλέποντας την τελευταία ταινία
για τον φανταστικό κόσμο με

υπέρ ήρωες που δημιούργησε η
Marvel, σαν φανατικοί αναγνώ-
στες των ιστοριών κόμιξ που δημι-
ούργησε ο Stan Lee αλλά και
πολλοί άλλοι, δεν μπορούμε να εί-
μαστε αντικειμενικοί για το αν η
ταινία είναι "καλή" ή "κακή". Όπως
έχουμε πει και παλιότερα δεν βρί-
σκουμε τον λόγο, εδώ στον
cineparmenoς, που θα πρέπει να
βαθμολογήσουμε μια ταινία. Ποιο
θα μπορούσε να είναι άραγε το
κριτήριο μιας τέτοιας βαθμολογίας,
οι εισπράξεις στις αίθουσες του κι-

νηματογράφου, οι κριτικές ανθρώπων που ασχολούνται χρό-
νια με τον σινεμά ή ακόμη και το μέγεθος της "παράνομης"
διανομή που είναι για κάποιους και αυτό ένας δείκτης αποδο-
χής. Εμείς απλά λέμε ότι για κάθε σινεφίλ κάποιες ταινίες αρέ-
σουν και κάποιες όχι. Και ευτυχώς που υπάρχει αυτός ο
διαχωρισμός γιατί διαφορετικά θα ήταν όλες αρκετά βαρετές.

Έχοντας έτσι θέσει το πλαίσιο συζήτησης μπορούμε
να πούμε πως μείναμε αρκετά ικανοποιημένη με το αποτέλε-
σμα. Ένας από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες της Marvel έχει
την δική του solo ταινία. Έρχεται να δέσει και να εξηγήσει κά-
ποιες από τις απορίες που έχουν δημιουργηθεί από παλιότερες
ταινίες " όπως πολύ έξυπνα μαθαίνουμε πως ο Nick Fury έχασε
το μάτι του"  και να μας συνδέσει με την επόμενη ταινία
"Avengers: Endgame" μέσα στον Απρίλιο. Συνήθως κάθε ταινία
που αναφέρεται στην καταγωγή ενός υπέρ ήρωα έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Η ταινία μας μεταφέρει στην δεκαετία του 90' όπου

μαθαίνουμε πως  ο χαρακτήρας της Κάρολ Ντάνβερς απόκτα
τις δυνάμεις της και γιατί είναι ο δυνατότερος χαρακτήρας που
έχουμε δει μέχρι τώρα. 

Αρκετοί έχουν σχολιάσει αρνητικά την υποκριτική ικα-
νότητα της Μπρι Λάρσον θεωρώντας πως σε κάθε στιγμή της
ταινίας η ηθοποιός δεν μπόρεσε να αποδώσει σωστά  τα συ-
ναισθήματα του χαρακτήρα της. Μόνο να υποθέσουμε μπο-
ρούμε, πως ο τρόπος που ένας ηθοποιός θα αποδώσει έναν
χαρακτήρα είναι δουλεία του σκηνοθέτη. Ίσως ο τρόπος που
έπρεπε η captain Marvel κινείτε και εκφράζεται να ήταν το
όραμα και ο τρόπος που οι Anna Boden και Ryan Fleck ήθελαν
να τυπωθεί στην μεγάλη οθόνη.

Αρκετοί επίσης θεωρούν πως η ταινία έχει πολλά φε-
μινιστικά στοιχειά και πως στο σύμπαν της Marvel θα πρέπει
κυρίως να επικρατούν αντρικοί χαρακτήρες. Δεν πρέπει να ξε-
χνάμε πως ο ίδιος ο Stan Lee δημιούργησε αρκετούς γυναικεί-
ους χαρακτήρες για να επισημάνει την ίση μεταχείριση των
γυναικών που θα έπρεπε να είναι αυτονόητη στην Αμερικανική
κοινωνία της δεκαετία του 70'. 

Ένας δημιουργός, συγγραφέας, σκηνοθέτης, φαντά-
ζεται και δημιουργεί ένας χαρακτήρα μένοντας στην ουσία της
προσωπικότητας του, στις αξίες του και στις πράξεις του για να
δομήσει μια ιστορία. Δεν υπάρχει κανόνας για το φύλλο ενός
χαρακτήρα και σε κάποιες περιπτώσεις δεν έχει σημασία.
Υπάρχουν ρόλοι που δεν θα μπορούσαν να υποδυθούν παρά
μόνο από γυναίκες και το αντίθετο. Ας μείνουμε στην ουσία,
πως κάθε ταινία μας προσφέρει ψυχαγωγία και
ίσως να μας αγγίξει ίσως και όχι. Όπως και να
έχει είναι για λίγες ώρες μια διαφυγή από την
"τρελή" καθημερινότητα μας.

Καλή προβολή.

Σινεμά

8
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«Ο Σκοτεινός Ιππότης» (2008)

του Κρίστοφερ Νόλαν

B’ Ανδρικός Ρόλος για τον Χιθ Λέτζερ

Καλύτερο Μοντάζ Ηχου

10η
Η άλλη Ελλάδα, 1950-1965

Η άλλη Ελλάδα, 1950-1965  (εκδό-
σεις : Τόπος)

Μαραγκόπουλος Άρης

ΗΆλλη Ελλάδα: 1950-1965 συ-
γκροτήθηκε από τον Άρη Μαρα-

γκόπουλο μέσα από μια δύσκολη
επιλογή εκατοντάδων φωτογραφιών
βασισμένων στο φωτογραφικό Αρχείο
του Κωνσταντίνου Μεγαλοκονόμου.
Είναι, στην ουσία, ένα μικρό φιλμ
νουάρ, όπως ακριβώς ήταν και η κρί-
σιμη δεκαπενταετία που αποτυπώνει:
μια σκληρή μετεμφυλιακή εποχή,
όπου κάποιοι άνθρωποι στην Ελλάδα
πίστευαν ακράδαντα ότι μπορούν να

αλλάξουν ριζικά τον κόσμο, ενώ κάποιοι άλλοι έτρεμαν στην ιδέα ότι οι
κομμουνιστές μπορεί μια μέρα «να τους πάρουν τα σπίτια». Η Άλλη Ελ-

λάδα: 1950-1965, μια σκοτεινή Ελλάδα εμφανώς παρούσα στη συγκυρία
της Κρίσης, αποτελεί μια τολμηρή πρόταση για το ξαναδιάβασμα της
σύγχρονης Ιστορίας μέσα από το ξαναδιάβασμα των εικόνων του πα-
ρελθόντος μας.

Η πρώτη έκδοση αυτού του λευκώματος εξαντλήθηκε σε σύ-
ντομο χρόνο. Η παρούσα έχει ξανακοιταχτεί από τον συγγραφέα. 

Έγραψε για το βιβλίο ο Ξενοφών Α. Μπρουντζάκης (εφημ. Το
Ποντίκι) :  «Διατρέχοντας από φωτογραφία σε φωτογραφία το αποκαλυ-
πτικό αυτό λεύκωμα είναι σα να διαβάζουμε την ιστορία της μεταπολεμι-
κής Ελλάδας. Μιας Ελλάδας που, όπως ορθότατα επισημαίνει ο Άρης
Μαραγκόπουλος, επιμένει ακόμα και στις μέρες μας να αναπολείται,
μέσα από έναν φαντασιακό ψευδορομαντισμό,
όπως αυτός αποτυπώθηκε στις ταινίες του
“αθώου” ελληνικού κινηματογράφου…»

Περισσότερα …. http://www.toposbooks.gr

Βιβλίο

Αξιολογώντας τον Λάνθιμο
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ :  οι αξιολογητές να έχουν δει τις ταινίες από την
αρχή μέχρι το τέλος
ΜΕΘΟΔΟΣ:

1. Αξιολογητές : 9 άτομα "Μου αρέσει ο Λάνθιμος", 13
άτομα "ΔΕΝ μου αρέσει ο Λάνθιμος"

2. Αξιολογήθηκαν 6 ταινίες του Λάνθιμου (Α,Β,Γ,Δ,Ε,Ζ)
Α Κινέττα
Β Κυνόδοντας 
Γ Άλπεις (Alps)
Δ Ο Αστακός
Ε Ο θάνατος του ιερού ελαφιού
Ζ Η Ευνοούμενη

3. Ζητήθηκε να βαθμολογήσουν 4 κριτήρια σε κάθε μία
από τις 6 ταινίες (από 5 το "άριστα" μέχρι 1 το "όχι καλά")

4. Από όλους τους πίνακες των αξιολογητών προέ-
κυψε ένας μέσος όρος ανά βαθμολογία (βάσει των 9 πινάκων και των
13 πινάκων)

5. Από κάθε κριτήριο προκύπτει ένας μέσος όρος
6. Από όλους τους μέσους όρους κριτηρίων, προκύ-

πτει ο Γενικός Μ.Ο
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ : 

1. το δείγμα των ατόμων δεν είναι αντιπροσωπευτικό
2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   : αν V>4

και Χ>3 , τότε "πολύ καλός"

αν V >4  και Χ<3 τότε "καλός"

αν V>3 και Χ<2 , τότε "μέτριος "
3. Ο ΛΑΝΘΙΜΟΣ ΕΊΝΑΙ "ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ" ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ
εφόσον ισχύει η πρώτη περίπτωση
σημείωση : σε αντίστοιχη αξιολόγηση ταινιών του Αγγελόπου-

λου, το συμπέρασμα ήταν "ΚΑΛΟΣ"
γιατί οι αντίστοιχοι Χ είχαν Μ.Ο. <3

ΓΕΝΙΚΑ ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Ο ΛΑΝΘΙΜΟΣ συμβολικά : (V)
ΤΑΙΝΙΑ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α Β Γ Δ Ε Ζ Μ.Ο.
1 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 4,0 4,0 4,0 3,0 5,0 5,0 4,17
2 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 4 4 5 4 4 4 4,17
3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 5 5 4 4 4 4,33
4 ΣΕΝΑΡΙΟ 4 4 4 4 3 5 4,00

4,17
ΓΕΝΙΚΟΣ Μ.Ο.

ΓΕΝΙΚΑ   ΔΕΝ  ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ Ο ΛΑΝΘΙΜΟΣ συμβολικά : (Χ)
ΤΑΙΝΙΑ

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ Α Β Γ Δ Ε Ζ Μ.Ο
1 ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ 3 4 3 3 3 3 3,17
2 ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 4 4 5 4 3 4 4,00
3 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3 3 3 4 3 4 3,33
4 ΣΕΝΑΡΙΟ 4 3 4 3 3 3 3,33

γιατί οι αντίστοιχοι Χ είχαν Μ.Ο. <3
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«Spider-Man: Μέσα στο Αραχνο-Σύμπαν» (2018)

των Μπομπ Περσιτσέτι, Πίτερ Ράμσεϊ και Ρόντνεϊ Ρόθμαν

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Για την αγαπημένη μας Μαρία.  

Φέτος τον Ιανουάριο, ο cineπαρμένος γιόρτασε το νέο
έτος και πάλι σε ταβέρνα με πολλές μπύρες, κρασί,

σουβλάκια και βέβαια συζητήσεις για τον κινηματογράφο
κ.λπ. Παλαιότερα και για πέντε συνεχόμενα χρόνια, είχαμε
κόψει πίτα για το καλό έτος στο ουζερί «Το στέκι της Μα-
ρίας», με προβολές, εισηγήσεις μελών (και με τον Μπαρ-
μπή να δίνει ρεσιτάλ), ψηφοφορίες, δώρα και βέβαια
συζητήσεις για τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό στην
πόλη μας. Τα τελευταία τρία χρόνια στη φιλόξενη φάρμα
της κυρίας Μαρίας, λίγο έξω από την Λάρισα, στις εαρινές
συνάξεις του cineπαρμένου κάναμε «ιστορικές» αναλύσεις
για πολλά του κινηματογράφου και του πολιτισμού της
χώρας.   

Η κυρία Μαρία πέθανε ξαφνικά και αναπάντεχα

στις αρχές του Φεβρουαρίου και μας στεναχώρησε όλους.
Μας άφησε τη ζωντάνια, το χαμόγελο, την φιλοξενία και
την καλοσύνη της μέχρι τελευταία στιγμή, ως παρακατα-
θήκη για όλους τους cineπαρμένους που τη γνωρίσαμε και
την αγαπήσαμε όχι μόνο ως «Μαγείρισσα του
Cineπαρμένου» αλλά και για τον ενθουσιασμό και τη χαρά
για ζωή που μας μετέδιδε μέσα από τις ιστορίες και τις
εμπειρίες της. 

Στις εαρινές μας συνάξεις που καθιερώσαμε τα τε-
λευταία χρόνια στη φάρμα της και θα συ-
νεχίσουμε (με τον ένα ή τον άλλο τρόπο)
θα είναι για πάντα κοντά μας. 

Σκέψεις

... και η ζωή συνεχίζεται

και η ζωή συνεχίζεται.....

Μια διαπίστωση που πολλές φορές ακούμε και
λέμε όταν κάτι δύσκολο ή παράξενο συμβαίνει. Όταν κάτι
ξεφεύγει από τον "υποτιθέμενο" έλεγχο της ζωής μας, όταν
κάτι δεν ακολουθεί το δικό μας πλάνο και σχεδιασμό. Σί-
γουρα η ζωή συνεχίζεται και χωρίς εμάς. Σίγουρα κάποιοι
πότε δεν θα μάθουν ότι υπήρχαμε, εκτός αν ανήκουμε σε
εκείνη την λιγοστή ομάδα ανθρώπων που καταφέρνουν
κάτι μοναδικό στην ζωή τους που θα μείνει στην ιστορία.
Και ίσως πάλι και τότε θα βρεθούν κάποιοι που δεν θα
έχουν κανένα απολυτός λόγο να γνωρίσουν ανθρώπους
και επιτεύγματα. Και η ζωή τους θα συνεχίζεται...

Τη μένει να θυμάται κανείς, ένα συρτάρι γεμάτο
μικροπράγματα. Ένα παλιό εισιτήριο του σινεμά, ένα ψεύ-
τικο μενταγιόν και άλλα. Άχρηστα, χωρίς καμία αξία. Είναι
όμως έτσι; Δεν είναι αυτό που είναι αλλά αυτό που συμ-
βολίσουν. Μια ανάμνηση, μια ηθική αξία, κάτι που το έκανε
μοναδικό για εκείνον, για εκείνη, δεν έχει σημασία. Είναι
όλα αυτά που αφήνουμε για τους άλλους, για να θυμούνται
ή για να ξεχνούν. 

Μια εικόνα τυπωμένη σε χαρτί πολυτελείας, που
όμως δεν θέλαμε γιατί εκείνη την μέρα δεν είχαμε διάθεση,
δεν ήμασταν όμορφοι, δεν ήμασταν αυτό που μας άρεσε
να βλέπουμε, δεν ήμασταν ο εαυτός μας στην τελική. Και
όμως σε αυτό το χαρτί και εκείνη την απροετοίμαστα αλη-
θινή στιγμή, ήσουν εσύ, αυτή που δεν μπορώ να περι-

γράψω εξωτερικά. Δεν ήσουν η εικόνα που ο χρόνος
έπλασε χωρίς οίκτο, αλλά τα λόγια, οι συμβουλές και οι
ανησυχίες. Ο χρόνος θα ξεθωριάσει την εικόνα και στο
χαρτί θα βλέπω κάτι που δεν θα μου θυμίζει πολλά. Σε
εκείνη όμως την γωνία δίπλα στην σόμπα με το τσιγάρο
στο χέρι, εκεί θα σε αφήσω, βλέποντας, υπομένοντας και
ελπίζοντας.

Κάπου διάβασα πως ευτυχία είναι η καλή υγεία, η
καλή παρέα και η μικρή μνήμη. Θα προσθέσω και τις
καλές αναμνήσεις. Αν και τα δύσκολα πλάθουν τον χαρα-
κτήρα, οι αναμνήσεις των ανθρώπων που μας συντρο-
φεύουν ίσως μας ωριμάζουν.

Έβαζες ψεύτικες φωνές,
γελούσες κι έκανες πως κλαις

κι εγώ παιδί, α ρε μαμά.
Πίσω μου τρέχεις μια ζωή
με ένα πιάτο και μια ευχή.
Τότε με κράταγες σφιχτά,
τώρα κοιτάς από μακριά.

Στίχοι: Οδυσσέας Ιωάννου
Μουσική: Charles Aznavour

Διασκευή-ερμηνεία Β. Παπακωνσταντίνου



Το «Μουσικότροπο» στο Ωδείο και
φέτος μάγεψε μικρούς και μεγάλους. Τώρα,
εκτός των άλλων,  περιμένουμε με πάθος το Διε-
θνές Φεστιβάλ Σαξοφώνου, τον Απρίλιο. 
Σημείωση : α) η συνέντευξη του Κυρίου Φόρη
του κυλικείου του Ωδείου στην «Ελευθερία»
ήταν πολλή καλή,  β) κάτι «…μαύρες» εκδηλώ-
σεις που φιλοξενούνται στην αίθουσα του
Ωδείου δεν γίνεται να αποφεύγονται τουλάχι-
στον σε χώρους πολιτισμού; 

Θεόφιλος

Θα παρακολουθήσουμε
και το Πανόραμα Ελληνικού Κι-
νηματογράφου που οργανώνει η
Κινηματογραφική Λέσχη Λάρι-
σας. Να σημειώσουμε ότι το φε-
τινό πρόγραμμα προβολών που
ολοκληρώνεται (κάθε Τρίτη στο
Χατζηγιάννειο) ήταν από τα κα-
λύτερα και η προσέλευση ήταν
μεγάλη. 

Θεόφιλος    

Ας προσέξουμε λίγο παρα-
πάνω που θα βάλουμε το «σταυρό»
μας στις εκλογές που θα έρθουν. Οι φα-
σίστες μπορεί να κρύβονται (ή και όχι)
σε διάφορα σχήματα που θέλουν να εκ-
μεταλλευτούν την απλή αναλογική και
τη Δημοκρατία. Κανένας φασίστας και
νεοναζί να μην ψηφιστεί για το δημοτικό
και περιφερειακό συμβούλιο.   

Θεόφιλος

Μπράβο
στο Λάνθιμο. Πάντως εγώ,

όποια ταινία του Λάνθιμου είδα δεν θα
καθόμουνα να την ξαναέβλεπα. Αντιθέτως,
την «Παραγγελιά» του Παύλου Τάσιου (1980)

με άνεση την είδα για 4η φορά όταν την
πρόβαλε ένα βράδυ η ΕΡΤ2. 

Θεόφιλος

Η
NASA ανακοίνωσε

πως μια από τις επόμενες
αποστολές θα έχει αποκλείστηκα

γυναικείο πλήρωμα. Το ερώτημα
είναι γιατί μέχρι τώρα δεν είχε

γίνει κάτι τέτοιο. 
elessar 

11ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου με
διεθνές και μαθητικό τμήμα και πολλά άλλα στην
πόλη μας,  από το artfools. Έχει τα πάντα και η
συνεχής βελτίωση από χρόνο σε χρόνο είναι
πλέον τεκμηριωμένη. Εγώ πάντως την Δέσποινα
δεν την χάνω με τίποτα να μιλάει για κινηματο-
γράφο. Σταθερές πλέον αξίες. Συγχαρητήρια
στους διοργανωτές και στους εθελοντές.    

Θεόφιλος

11ο
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματο-

γράφου Λάρισας 12-17 Μαρτίου.  Ελεύ-
θερη είσοδος για όλους και άρωμα από

Βουκουρέστι. Σπεύσατε!
Ανδρομάχη Παπαγεωργίου

Μια ακόμη προσπά-
θεια να εδραιωθεί η κουλ-
τούρα των κομίξ και στην
Λάρισα. Ελπίζουμε να γίνει
θεσμός και να μην ατονήσει
με τον καιρό.

elessar 

Αυτό που ακούω συχνά
από το ραδιόφωνο και τις τηλεο-
ράσεις για τα αγαπημένα σκυλά-
κια και γατάκια : «κοιτάξτε τα ζώα
σας στα μάτια και … στειρώστε
τα» γιατί τα αγαπάτε … δεν μου
κολλάει καλά. Μπορεί να κάνω
λάθος αλλά κάπως δεν μου κολ-
λάει.

Θεόφιλος   

Το να μεγαλώνεις κο-
ρίτσια σε κάνει πιο ώριμό και
περισσότερο ευαίσθητο και
με το "δίκαννο" ανά χείρας.
Ελπίζω να μην παρεξηγηθώ.

elessar 


