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Επιχείρηση Βαλκυρία

Ο Β’ Παγκόσµιος πόλεµος έχει δώσει στον κινηµατογράφο θέ-
µατα για εκατοντάδες, να µην πω χιλιάδες ταινίες από άλλες εµπόλεµες
και µη χώρες. Περισσότερες αφορούσαν τα πεδία των µαχών και τους
ηρωισµούς των συµµάχων στρατιωτικών και αξιωµατικών. Τώρα, κάπως
αργά γιατί ως γνωστόν η µόδα ας την πούµε της πολεµικής ταινίας έχει
ξεθυµάνει.

Την ιστορία αυτή της επιχείρησης Βαλκυρίας έτυχε να την γνω-
ρίζω εγώ από το 1945 όταν µόλις τελείωσα το γυµνάσιο χάζευα στα βι-
βλία που ποθούσα στο παζάρι της Λάρισας ο φίλος µου ο Γεράσιµος και
µου δίνει αφού είχα αγοράσει καµιά δεκαριά βιβλία της αρέσκειας µου
δίνει έναν τόµο 250 σελίδων µε τον τίτλο «Πώς γλίτωσε ο Χίτλερ». Νό-
µισα ότι επρόκειτο για βιβλίο που περίεγραφε φανταστικά πράγµατα για
τον Χίτλερ αλλά µου είπε ο Γεράσιµος ότι πρόκειται για ντοκουµέντο που
δεν µπορείς να φανταστείς και πώς αν πετύχαινε αυτή η επιχείρηση θα
είχαν γλυτώσει την ζωή τους κανένα εκατοµµύριο άνθρωποι. Πρόκειται
για την ιστορία του επιτελικού Γερµανού Συνταγµατάρχη Φον Στάουφεν-
µπεργκ που ήταν µέσα στο επιτελείο του γερµανικού στρατού. Αριστο-
κράτης αξιωµατικούς από τους παλιούς Γερµανούς. Πήγε µε τον Χίτλερ,
όπως όλοι η Γερµανοί, µάλιστα πολέµησε και έχασε το ένα του µάτι. Φυ-
σικά µέσα στο επιτελείο το 1944 κουβέντιαζαν µεταξύ τους για την χα-
µένη πια υπόθεση του πολέµου και σε µυστική σύσκεψη που τους κάλεσε
ο Φον Στάουφενµπερκ αποφάσισαν να δράσουν για να γλιτώσουν ότι
µπορούσαν. Θα σκότωνε λοιπόν ο Συνταγµατάρχης τον Χίτλερ και µετά
θα συνθηκολογούσε µε τους συµµάχους. ∆υστυχώς, όµως, ο Χίτλερ φά-
νηκε τυχερός και την τελευταία στιγµή γλίτωσε µε µόνο µερικές αµυχές
όποτε όλοι οι αξιωµατικοί της οµάδας µε επικεφαλής τον Στάουφενµπεργκ
εκτελεστήκαν µε συνοπτικές διαδικασίες, µάλιστα λένε τα αρχεία τον Ναζί
ότι εκτελέστηκαν 200 άτοµα.

Τώρα γιατί ύστερα από 60 χρόνια έρχεται στο φως αυτή η ιστο-
ρία, είναι για να µας διδάξει ότι τότε µετά τον πόλεµο προτιµώνται ιστο-
ρίες αντιστασιακού περιεχοµένου και όχι ότι είχε σχέση µε του ίδιους τους
Ναζί.

Σκηνοθέτης της ταινίας ο Μπράϊαν Σινγκερ µε πρωταγωνιστές
τους Κενθ Μπράνα και τον Τοµ Κρούζ, µας φέρνουν στην θύµηση όλη
την τραγωδία που πέρασε η ανθρωπότητα από τους Ναζί. Τώρα γιατί πε-
ρίµεναν το 1944 να δράσουν και δεν έκαναν αυτή τη δουλειά πιο
νωρίς…… ∆ιότι γνωρίζει τώρα ο καθένας ότι και οι ίδιοι οι Γερµανοί στην
αρχή τους άρεσε ο Χίτλερ και πήγαν µαζί του και σκοτωθήκαν και αυτοί
στα πεδία των µαχών µε απολογισµό έξι εκατοµµύρια νεκρούς. Ταύτα.

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ

Οι ερασιτεχνικοί θίασοι
στην Λάρισα

Πλούσια ήταν η θεατρική κίνηση τoν χειµώνα που
µας πέρασε. Τα ερασιτεχνικά µας συγκροτήµατα έδρασαν κυ-
ριολεκτικά και προσέφεραν στο θεατρόφιλο κοινό της πόλης
πλούσιο θέαµα και φυσικά διασκέδαση. Θα αρχίσω µε την
ερασιτεχνική σκηνή του ∆ΗΠΕΘΕ που είναι η παλιότερη και
εργάζεται σε µισό επαγγελµατική βάση διότι η καλή µας σκη-
νοθέτης Πόπη Πελτεκοπούλου είναι επαγγελµατίας και φυ-
σικά παίρνει µισθό από τον ∆ήµο για την δουλειά της. Μας
παρουσίασε µια κωµωδία του Κάρλο Γκολντόνι από τις 250
που έχει γράψει ο παλιός αυτός Ιταλός Θεατρικός Συγγρα-
φέας. Από την εποχή του πέρασαν 300 χρόνια, µα πάντα και
σήµερα ακόµη τα ίδια τα προβλήµατα έχουν οι άνθρωποι µε
τις σχέσεις του και µε τους γάµους των παιδιών τους ειδικά
µε τους γάµους και τον αγώνα να πάρουµε πλούσιο γαµπρό
για την κόρη µας. Φυσικά, για να είµαστε µέσα στον τίτλο του
έργου «Αγροίκοι» τέτοιοι είναι οι γονείς των παιδίων. Τέσ-
σερις λοιπόν κάτοικοι της Βενετίας τότε που η Βενετία ήταν
κοσµοκράτειρα όπως στην εποχή του Β’. Παγκοσµίου ήταν η
Αγγλία. Όµως οι άνθρωποι χωρίς παιδεία ακοινώνητοι και
προσκολληµένοι στις συνήθειες του παλιού καιρού. Οι γυ-
ναίκες όµως είναι όπως οι γυναίκες όλων τον εποχών. Έχουν
σπορ πως να τυλίγουν τον άντρα και µε την εξυπνάδα τους
και να κάνουν τους γαµπρούς να λειώνουν κυριολεκτικά για
αυτές. Οι ερασιτέχνες ηθοποιο,ί όλοι τους δοκιµασµένοι και
άλλες φορές µε τον Γκολντίνι, έδωσαν ρέστα.

Θα τους αναφέρω αν και το πρόγραµµα της παρά-
στασης είναι άρτσι µπούρτσι και λουλάς και δεν ξέρεις ποια
και ποιο ρόλο ερµηνεύουν γιατί έχουν και διπλά παιδία για
τον ίδιο ρόλο µήπως κουραστούν µε τις παραστάσεις ή έχουν
καµία άλλη υποχρέωση. Τάνια Γκαρκινούδη µαζί µε την Πόπη
Λαγκούρα κάνουν εναλλάξ την Φελίτσε. Το ίδιο η Άννα Κο-
κότη µε την Ευγενία Ματζάφη την Λουτσέτα, στην συνέχεια
έχουµε την Κρυσταλία και την Ελένη Σπυράκη, την Μαρκέλα
Παπαρίζου, την ∆ηµ. Πάσχου και την Φαίη Σούκου. Από τους
νέους πρώτος και καλύτερος ο γνωστός κωµικός Ανδρέας
Τσατσαρής, ο Μανώλης ∆ρασιώτης ο Φάνης Ζάδος που
κάνει τον κόντε Ρικάρντο, ο Κίµων Μπαχατηρόγλου, ο Γίαν-
νης Τσάτσος και ο Κώστας Χατζηστεργίου.

Όπως έγραψα πιο πάνω έτσι που είναι τα ονόµατα
στο πρόγραµµα της παράστασης δεν κατάλαβα για τον
Κώστα Χατζηστεργίου ποιος είναι. Όµως έκανε εντύπωση το
παίξιµο του και ότι ήταν µια κλάση ανώτερος από τους άλ-
λους. Έβλεπες καθαρά κουλτούρα και την διαφορά του αν-
θρώπου. Μετά την παράσταση έµαθα ότι πρόκειται για
καθηγητή Αγγλικών και τον συγχαίρω για το τόλµηµα του να
παίξει σε έργο του Γκολντόνι γιατί σε µια παλιότερη κουβέντα
µας µε άφησε να καταλάβω την αγάπη του για το Ιταλικό Θέ-
ατρο παρόλου που κανονικά έπρεπε να αγαπάει το Αγγλο-
σαξονικό.

Πάντως το κοινό διασκέδασε και θα διασκέδάζε πε-
ρισσότερο αν η Πελτεκοπούλου άφηνε τον Τσάτσαρή να αυ-
τοσχεδιάσει.

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ
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Ιστορία Τραγουδιού
Λάρισας

∆ευτέρα πρώτη Ιούνη στο ∆ηµοτικό Ωδείο της πόλης µας
είχαµε την τύχη να παρακολουθήσουµε µια µουσική βραδιά που
άφησε το ακροατήριο κατάπληκτο. Επρόκειτο για µια παράσταση
της Ιστορίας του Τραγουδιού που έχει σχέση µε την Λάρισα και φυ-
σικά γράφτηκε για την πόλη µας. Όµως πρέπει να θυµίσω στους
παλιότερους αλλά και να µάθουν οι νέοι µας ότι µια τέτοια παρά-
σταση έχει να γίνει από 1972 όποτε εγώ που υπογράφω το παρόν
κείµενο παρουσίασα στο Θερινό Κινηµατογράφο «Χαραυγή» στα
Ταµπάκικα την πρώτη παρουσίαση Λαρισαϊκών τραγουδιών και
µάλιστα µε αυθεντικούς ερµηνευτές που δεν βρίσκονται πια στην
ζωή. Πρόκειται για τον Γιάννη ∆ιαµαντά, τον Φώτη Ζησούλη, τον
«Βαρκάρη» έναν αυθεντικό ρεµπέτη που τον λέγαµε Βαρκάρη γιατί
είχε δική του βάρκα στον Πηνειό και ψάρευε και έβγαζε το µεροκά-
µατό του πουλώντας ο ίδιος τα ψάρια στο Τσουγκάρι, στο πεζο-
δρόµιο, όπου έστρωνε ένα µουσαµά και τα ψάρια σπαρταρούσαν
γιατί όπως είναι γνωστό τα ποταµίσια ψάρια µένουν ζωντανά αρ-
κετη ώρα έξω από το νερό. Χαραυγή λοιπόν και οι εισπράξεις για τα
συσσίτια της Παναγίας. Ορχήστρα µε µαέστρο τον φίλο Χατζηδη-
µούλη, στο αρµονικό πιάνο τον «Τασιάκ», δε θυµάµαι το επιθετό
του, στο µπουζούκι και τραγουδιστής µε τον µπαγλαµά τον Γιάννη
∆ιαµαντα, ο αδελφός του Φώτη Ζησούλη Τάκης τραγούδι και κι-
θάρα και αυτός. Παρουσιαστής ο χιουµορίστας κοµφερασιέ Γεώρ-
γιος Λουτρίδης και νουµερίστας ο ηθοποιός Βαγγέλης Κολώνας.
Ενορχήστρωση έκανε η κόρη µου Ήβη Βοζαλή. Πέρασαν όµως
όπως βλέπετε 37 ολόκληρα χρόνια ευτυχώς που ο δικηγόρος Γε-
ώργιος Μπαρτζώκας ανέλαβε να θυµήσει πάλι στους Λαρισαίους
ότι έχουµε µπόλικα τραγούδια λαϊκά που είναι γραµµένα ειδικά για
την πόλη µας που ανέλαβε να ερµηνεύσει ο γνωστός τραγουδιστής
Σπύρος Πέρπερας µαζί µε την Έφη Μπρούζα. Ας τα θυµηθούµε λοι-
πόν
Μια βραδιά στη Λάρισα του ∆ήµου Μούτση µε στίχο Ν. Γκάσιο
Αγαπώ µια Λαρισαία του Καλυµνάκη και του Λαρισαίο Γίαννη
Τζήκα
Της Λαρίσης το Ποτάµι του Γ. Μητσάκη παρουσία και της χήρας
συζύγου του
Αθήνα Λάρισα Κ. Σµοκοβίτη µε στίχους του Μ. Μπορµπουλή
Στην Λάρισα (φώτα πορείας) του Μιχ. Τερζη
Στου ποταµού του έλα του Μανοήλα και της ∆. Καρακάση
εις µνήµη του ποδοσφαιριστή Γ. Μητσιµπονά του Θωµά Αστερίου
Ο µπαγλαµάς του Γίαννη ∆ιαµαντά σε στίχους Ζησούλη
Στα στέκια τα Λαρισινά του Μ. Χώτου
Γεια σου µάνα Θεσσαλία του Στέλιου Παπαευθυµίου που παρου-
σιάστηκε µε δική του ορχήστρα
Μια ενορχήστρωση του Θωµά Βαρδακώστα σε στίχους αγνώστου
για την εξέγερση των αγροτών στο Κιλελέρ, σε στυλ εµβατηρίου

Και η ωραία βραδιά έκλεισε µε το τραγούδι θεσσαλικό µαργαριτάρι
του Επ. Μανδήλα και της Βασιλικής Αργύρη µε ερµηνευτές τον Κού-
σια τον Καφαντάρη και τον Πέρπερα.

Πιστεύω ακράδαντα ο Σύλλογος του Ιστορικού Κέντρου
Λάρισας θα συνέχισει την όµορφη πορεία του να θυµίζει στους λα-
ρισαίους πως η πόλη µας πραγµατικά αξίζει και ενέπνευσε τόσους
καλλιτέχνες που πραγµατικά τη Λάτρεψαν και την απαθανάτισαν µε
τα τραγούδια τους.

ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΒΟΖΑΛΗΣ

Τι είναι Σενάριο
Γεια σας και πάλι. Ελπίζω αυτά που σας είπα την προηγού-

µενη φορά να σας βοηθήσανε έστω και λίγο και να αρχίσατε να βλέπε-
τε τον κινηµατογράφο µε άλλο µάτι. Όπως σας υποσχέθηκα θα σας πω
για το σενάριο πράγµα που θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε και να κι-
νηµατογραφήσετε κάποιες από τις ιδέες σας. Λοιπόν! Έτοιµοι?

Για να υπάρξει σενάριο πρέπει να υπάρχει και η ιδέα. Οποι-
αδήποτε ιδέα. Το επόµενο βήµα είναι να κάνουµε µία περίληψη την ι-
δέα µας και να φτιάξουµε ένα χαρακτήρα και µία σύγκρουση. Ο χα-
ρακτήρας δεν πρέπει απαραιτήτως να είναι ένας. Μπορούµε να βάλου-
µε πάρα πολλούς. Αρκεί να δώσουµε σε κάποιους πρώτους ρόλους,
δεύτερους, τρίτους και σε κάποιους να δώσουµε το ρόλο του κοµπάρ-
σου. Επόµενο βήµα είναι να καταγράψουµε τον χαρακτήρα. Π.χ. σκλη-
ρός και κατά βάθος ευαίσθητος, παντρεµένος, τι δουλεία κάνει, κ. α.
Πρέπει να δώσουµε σε όλους τους χαρακτήρες κάποια χαρακτηριστικά
και όταν γίνει αυτό πρέπει να έχουµε και µια πλούσια δράση για να
συνεχίσουµε.

Αφού ξεκαθαρίσουµε µε τα πρόσωπα και βρούµε τη δράση
θα δούµε πως θα πρέπει να δώσουµε χώρο για να κινηθούνε οι χαρα-
κτήρες και κάποιο χρόνο για να δράσουνε. Για να γίνει όλο αυτό σενά-
ριο θα πρέπει να έχουµε υπόψη και το χωροχρόνο µέσα στον οποίο
τοποθετείται η δράση να απαντήσουµε σε έξι ερωτήµατα: Που (έγινε),
Πότε (έγινε), Ποιος (το έκανε), Γιατί (το έκανε), Τι (έκανε), Πώς (το
έκανε). Η λειτουργικότητα των ερωτηµάτων χωρίζονται σε τρεις ενότη-
τες. Που και Πότε (χωροχρόνος/περιβάλλον), Ποιος και Γιατί (ήρω-
ας/χαρακτήρας ήρωα), Τι και Πως (µύθος/δράση).

Η αφήγηση του σεναρίου πρέπει να έχει σκηνή και σεκάνς.
Η σκηνή είναι το ελάχιστο τµήµα της δράσης του σεναρίου όπου υπάρ-
χει η λειτουργική ενότητα του χώρου και του χρόνου. Κάθε σκηνή αριθ-
µείται κατά αύξοντα αριθµό και πρέπει να είναι σύντοµη και περιεκτική.
Επίσης πρέπει να γράφουµε αν η σκηνή είναι ηµερήσια ή νυχτερινή
και αν είναι εσωτερική ή εξωτερική. Σκηνές που αναφέρονται σε πα-
ρελθόν έξω από τη χρονική αφηγηµατική ενότητα που εκτυλίσσονται
κατά τη διάρκεια της δράσης ονοµάζονται Flash back. Η σεκάνς είναι
µία µεγαλύτερη ενότητα που περιλαµβάνει ένα σύνολο συνεχόµενων
σκηνών που έχουν ενότητα δράσης..

Τα είδη του κινηµατογράφου χωρίζονται σε τρεις κόσµους.
Τον ρεαλιστικό, τον θαυµαστό και τον φανταστικό. Σε αυτά τα είδη υ-
πάρχουνε και υποκατηγορίες. Στον ρεαλιστικό κινηµατογράφο ανήκει
το δράµα, η περιπέτεια, το έπος, η κωµωδία, η κοµεντί, η φάρσα, το µε-
λό το µιούζικαλ. Στον φανταστικό κινηµατογράφο ανήκουν τα επιστη-
µονικής φαντασίας και στον θαυµαστό ανήκουν τα κόµικς.

Εάν όλα αυτά τα λάβουµε υπόψη µας τότε η ιστορία που εί-
χαµε δηµιουργήσει στο µυαλό µας γίνεται σιγά–σιγά σενάριο. ΠΡΟΣΟ-
ΧΗ όµως για να γίνει ένα σενάριο θα πρέπει να υπάρχει αυτό που λέµε
δράση – αντίδραση. Αν δεν υπάρχει η δράση δεν υπάρχει η αντίδραση
και έτσι έχουµε ένα flat σενάριο το οποίο κουράζει

Είναι µια καλή αρχή για να ξεκινήσουµε να γράφουµε µικρές
ιστορίες και να τις δώσουµε κίνηση. Σκέφτηκα πως θα µπορούσα να
βοηθούσα και εγώ για να γράψετε ένα καλό σενάριο και να το κάνουµε
κάτι σαν διδασκαλία. Εάν χρειαστείτε βοήθεια µπορείτε να γράψετε
στο mail µου και εγώ να σας δώσω απαντήσεις.

Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α
Αναστογιάννης Αριστείδης

(Σκηνοθέτης)
e-mail___Ar.anast@yahoo.gr
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∆ΙΑνοηSη και πολιτιSµοS

ειναι αρκετα γνωSτο οτι για να διατηρηται
η λειτουργια και οι ικανοτητεS του
εγκεφαλου Sε καλη καταSταSη , ακοµα και
µεχρι τα βαθεια γεραµατα , ειναι
επιτακτικη αναγκη να τον χρηSιµοποιουµε,
δηλαδη να τον παιδευουµε διανοητικα.
απο ερευνεS που εχουν γινει παγκοSµιωS
εχουν βρει οτι αυτεS τιS SυνθηκεS τιS
δηµιουργουν η εκµαθηSη µιαS δυSκοληS
γλωSSαS.
οι γλωSSεS που προτεινουν οι επιSτηµονεS
για αυτην την αγωγη ειναι η κινεζικη και η
αρχαια ελληνικη.
γιαυτο Sαν αρχη , θα προτεινα Sτον
Sυλλογο µια κωµικη ταινια µε αρχαιουS
ελληνικουS διαλογουS ( κατι Sαν τον
αSτεριξ αS πουµε αλλα ιSωS χωριS τιS
ενδυµαSιεS ).
εκτοS αυτου θα µπορουSαµε να κανουµε
και καποιο µικρο κοµικ
µεSα απο τιS SελιδεS του
cinePARMENOY, µε καταλληλουS
διαλογουS και µε καποια µεταφραSη (Sτο
τελοS) αν χρειαζεται.
αλλωSτε Sτον Sυλλογο υπαρχουν τα
καταλληλα ατοµα για ενα τετοιο
επιχειρηµα.
αυτο πιSτευω θα προSελκυSει περιSSοτερη
δηµιουργικοτητα, ωSτε να αναδειξει το
τευχοS την πολυπλευρη πολιτιSµικη χροια
του και να προSφερει εµµεSα ή αµεSα
την ενδιαφερουSα αρχαια ελληνικη γλωSSα,
µε τιS αποδεδειγµενα θεραπευτικεS
ψυχοπνευµατικεS ιδιοτητεS που εχει και την
εξαSκηSη του νου που η χρηSη τηS δινει.

understand?
capito?
comprendre?
OMG!
( ω δια! ειναι τρελοι αυτοι οι βαρβαροι. )

ελενεξελιξει

CANNES AWARDS 2009
Το Φεστιβάλ Καννών διοργανώθηκε για πρώτη φορά το
Σεπτέµβριο του 1939, µε προεδρεύοντα τον Λουί Λυµιέρ.
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, το φεστιβάλ
πραγµατοποιείται µε επιτυχία κάθε χρόνο,
συµβολίζοντας το ποιοτικό Σινεµά, αναδεικνύοντας
σηµαντικούς σκηνοθέτες και ταινίες µε βαθύ περιεχόµενο
και νόηµα, δυσνόητο ίσως πολλές φόρες για τους
απλούς Σινεφίλ. Φέτος, ανάµεσα στους νικητές και ο
«Κυνόδοντας» του Γιώργου Λάνθηµου, ευελπιστώντας
κάποια στιγµή να τη δούµε και στις ελληνικές
κινηµατογραφικές αίθουσες.

Τα βραβεία Καννών για το φετινό 62 φεστιβάλ
είναι:

Χρυσός Φοίνικας
«Η λευκή κορδέλα» του Μίκαελ Χάνεκε

Μέγα Βραβείο του φεστιβάλ:
«Ένας προφήτης» του Ζακ Οντιάρ

Ειδικό Βραβείο του φετινού φεστιβάλ:
Αλέν Ρενέ για την ταινία «Αγριόχορτα»

Βραβείο σκηνοθεσίας
«Kinatay» του Μπριγιάντε Μεντόζα

Βραβείο της επιτροπής (εξ ίσου) Fish Tank της Αντρεα Αρνολντ
«∆ίψα» του Παρκ Τσαν-Γουκ
Βραβείο γυναικείας ερµηνείας Σαρλότ Γκενσµπούργκ για την
ερµηνεία της στην ταινία «Αντίχριστος» του Λαρς φον Τρίερ
Βραβείο ανδρικής ερµηνείας Κρίστοφ Γουόλτς για την ερµηνεία
του στην ταινία «Inglourious Basterds»
Βραβείο σεναρίου Λου Γιε για την ταινία του «Ανοιξιάτικος
πυρετός» Βραβείο Χρυσής Κάµερας «Σαµψών και ∆αλιδά»
του Γουόρικ Θόρντον
Βραβείο ταινίας µικρού µήκους (Βραβείο «Ένα κάποιο
βλέµµα») «Αρένα» του Ζοάο Σαλαβίζα
Βραβείο καλύτερης ταινίας «Κυνόδοντας» του Γιώργου
Λάνθηµου
Ειδικό βραβείο της επιτροπής «Αστυνοµικός, επίθετο» του
Κορνήλιου Παρουµπόιου
Βραβείο της «Εβδοµάδας της Κριτικής» «Αντίο Γκάρι» του
Νασίµ Αρναούς (Γαλλία)
Καλύτερης ταινίας στο διαγωνιστικό τµήµα
Η λευκή κορδέλα» του Μίκαελ Χάνεκε
Καλύτερης ταινίας στα παράλληλα τµήµατα
«Αστυνοµικός, επίθετο» του Κορνέλιου Παρουµπόιου
Οικουµενικό βραβείο
«Αναζητώντας τον Ερίκ» του Κεν Λόουτς
Ειδική µνεία
«Η λευκή κορδέλα» του Μίκαελ Χάνεκε



5η

Η 23η συνάντηση
κινηµατογραφικών λεσχών στη

Φλώρινα.

Είναι γεγονός! Η 23η συνάντηση κινηµατογραφικών λε-
σχών θα πραγµατοποιηθεί φέτος στην ακριτική Φλώρινα από 12
έως 14 Ιουνίου. Στην κινηµατογραφική Φλώρινα του Αγγελόπουλου,
στη Φλώρινα του Ραφαηλίδη, στη Φλώρινα των ζωγράφων και του
πολιτισµού. Την πόλη µας θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρος της κινη-
µατογραφικής λέσχης Λαρίσης κ. Μπαρµπής Βοζαλής.

∆ιάτο®ος

Φεστιβάλ Πηνειού,
πριν και µετά

Κάθε καλοκαίρι , όταν πλησιάζει ο καιρός για το Φεστιβάλ Πη-
νειού συνειρµικά µου’ ρχονται στο µυαλό διάφορες εικόνες απ’ το πα-
ρελθόν. Εικόνες από το ποτάµι όπως το έβλεπα από τη γέφυρα του
Αλκαζάρ, µιας και δεν υπήρχε πρόσβαση στην κοίτη. Θυµάµαι, λοιπόν,
µια ζούγκλα µε ένα ποτάµι το οποίο µόλις και µετά βίας φαινόταν, ένα πο-
τάµι το οποίο δεν µπορούσα να το περπατήσω και να το χαρώ και κατ’
επέκτασιν το θεωρούσα ξένο, ότι δε µου ανήκει. Τώρα, το ποτάµι έχει αλ-
λάξει όψη. Έχει διαµορφωθεί η κοίτη του, ένθεν και ένθεν, µε χώρους
πρασίνου , παγκάκια, ποδηλατόδροµο και γέφυρες που συνδέουν τις
δύο όχθες. Έχω περάσει πολλά απογεύµατα στο ποτάµι κάνοντας τη
βόλτα µου ή τζόκιγκ. Το ποτάµι, τώρα, το απολαµβάνω, το αισθάνοµαι
οικείο. Το Φεστιβάλ Πηνειού έρχεται να δώσει το κάτι παραπάνω, να
κάνει το ποτάµι στέκι πολιτισµού. Για µια βδοµάδα θα µπορώ να παρα-
κολουθήσω θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και κινηµατογραφικές
προβολές (φροντίζει γι’ αυτό ο cineπαρµένος!). Συγκρίνοντας , λοιπόν,
το ποτάµι όπως ήταν τότε και τώρα, τάσσοµαι αναφανδόν µε τη σηµε-
ρινή εικόνα παρ’ όλο που το µυαλό συνηθίζει να ωραιοποιεί το παρελθόν
ντύνοντάς το µε αναµνήσεις και θύµησες…

Τα… must του Φεστιβάλ Πηνειού

Να παρακολουθείς παράσταση του παιδικού θεάτρου της
Κάρµεν Ρουγγέρη, µορφή στο χώρο της αλλά και του Φεστιβάλ, τόσα
χρόνια τώρα.

Η ποδηλατάδα µε την οποία αρχίζει το Φεστιβάλ, µία ευχάρι-
στη πινελιά και άκρως συµβολική κίνηση.

Οι προβολές του cineπαρµένου.

Η βόλτα µε άλογο.

Το πέρασµα του ποταµού µε τροχαλία. Wild thing!

∆ιάτο®ος

“ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ
ΤΡΕΛΟΥ”

Αγαπητό µου ηµερολόγιο,
Προσπάθησα να µην σου γράψω αυτό το διάστηµα

γιατί κουράστηκα και αηδίασα
µέχρι αδιαφορίας µε αυτά που
βιώνω καθηµερινά. Σκέφτηκα
όµως ότι έχω υποχρέωση να
σε ενηµερώσω, ώστε να ξέρεις
τι συµβαίνει γύρω µας.
Πριν λίγες µέρες είχαµε ευρωε-
κλογές! Ναι, οι Έλληνες πολί-

τες µετά την ενηµέρωση από τα επιτελεία των κοµµάτων, επέλε-
ξαν µε νηφαλιότητα και υπευθυνότητα ποιες φωνές θα αγωνι-
στούν για τα συµφέροντά µας την επόµενη πενταετία. Η ψήφος
τους δε ήτανε συνειδητοποιηµένη. Ενηµερώθηκαν για τα προ-
βλήµατα της Ε.Ε., ακούσανε προτάσεις και τρόπους επίλυσης
των προβληµάτων τους. Εγώ πάντως, ηµερολόγιό µου, θα στο
πώ, ένιωσα βλάκας.. Βλάκας γιατί δεν κατάλαβα τίποτα απ’ ό-
σα λέγανε οι πολιτικοί ταγοί. Άκουγα για βαρβάρους, για πα-
παγαλάκια, για την Ελλάδα που βουλιάζει, για τιµωρία του δι-
κοµµατισµού, για οικολογία(νέα µόδα) και για την ονοµασία
των Σκοπίων. Προφανώς είµαι ηλίθιος γιατί δεν κατάλαβα όλα
αυτά τι σχέση έχουνε µε την Ε.Ε. του µέλλοντος, αλλά για να τα
λένε οι πάνσοφοι ηγέτες µας, κάτι θα ξέρουν…

Είχαµε και eurovision και ο Σάκης βγήκε πρώτος στις
καρδιές µας! Όχι, οι καρδιές των άλλων δεν µας ψήφισαν γιατί
µας ζηλεύουν. ∆έκα µέρες αναλύθηκε πλήρως το θέµα, είδαµε
τα λάθη µας και του χρόνου θα θριαµβεύσουµε! Κάτι πήρε το
αυτί µου για κάποιον Λάνθιµο που κάτι κέρδισε σε κάποιες
Κάννες, αλλά δεν είµαι και σίγουρος. Αν ήτανε κάτι σηµαντικό,
θα γινότανε θέµα, οπότε, σιγά τη διάκριση!
Έµαθα και κάτι άλλο, θα στο πω για να γελάσεις. Η άτεγκτη,
τυφλή ελληνική δικαιοσύνη, που απειλεί τον ηρωινοµανή να
“κόψει” γιατί αλλιώς θα τον στείλει φυλακή “για αποτοξίνωση”,
που ειρωνεύεται τον ανίσχυρο φουκαρά που έµπλεξε στα γρα-
νάζια της, αυτή λοιπόν “ξέχασε” να απαγορεύσει την έξοδο από
τη χώρα των δυο βασικών κατηγορούµενων για την υπόθεση
siemens και τώρα άλλος για Γερµανία τράβηξε, άλλος για Ου-
ρουγουάη.

Σε µια χώρα µακριά από εδώ, στην εξωτική Αγγλία,
Βρετανοί βουλευτές καταχράστηκαν από 400µέχρι µερικές χι-
λιάδες ευρώ έκαστος και…παραιτήθηκαν! Πόσο κορόιδα είναι
πια αυτοί οι κουτόφραγκοι…γιατί δεν παραδειγµατίζονται από
τα καθ’ ηµάς, δεν καταλαβαίνω.

Και για να κλείσω αφού κατάλαβες γιατί κουράστηκα
και αηδίασα, να σου θυµίσω ότι στη χώρα της φαιδράς πορτο-
καλέας, ο µόνος που ζητάει συγγνώµη είναι ο Ρουβάς! Ήµαρ-
τον κύριε!
Καληνύχτα κι όνειρα γλυκά…

Μ. Σίµος
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Μερικές από τις
ταινίες που προβάλλονται

αυτές τις ηµέρες στους
κινηµατογράφους, είτε

πρόκειται να έρθουν
προσεχώς, είτε αξίζει

πραγµατικά να τις
περιµένετε :

The Taking of Pelham 1 2 3

Στην νέα ταινία του Tony Scott ο Denzel
Washington διαπραγµατεύεται την
απελευθέρωση οµήρων σε ένα υπόγειο
αυτοκινητόδροµο της Νέας Υόρκης. Η δύο τους
είχαν ξανασυνεργαστεί στην ταινία Deja Vu
(2006), ένα ανακάτεµα επιστηµονικής και
αστυνοµικής περιπέτειας που δεν έπεισε και
τόσο. Μένει να δούµε αν η νέα τους
συνεργασία θα φέρει καλυτέρα αποτελέσµατα.
Στο ρόλο του κακού τροµοκράτη ο µοναδικός
John Travolta.

Imagine That

Ο Karey Kirkpatrick σκηνοθετεί τον Eddie
Murphy σε µια ταινία µε παιδικό περιεχόµενο,
όπου ένας οικονοµικός αναλυτής µετακοµίζει
στον φανταστικό κόσµο της κόρης του για να
λύσει τα προβλήµατα του και να εµποδίσει την
καριέρα του να καταστραφεί. Ένας
καταξιωµένος σκηνοθέτης ταινιών φαντασίας
που µας έδωσε τα Over the Hedge (2006) και
The Spiderwick Chronicles (2008) και ένας
Eddie Murphy που προσπαθεί να αποδείξει ότι
αξίζει ακόµη ως ηθοποιός.

Tetro

Ο Francis Ford Coppola παραποιεί ένα
µέρος της αυτοβιογραφίας του και ταξιδεύει
στην Αργεντινή, µε τον Vincent Gallo στο ρόλο
ενός πολλά υποσχόµενου αλλά
κατεστραµµένο ψυχικά συγγραφέα. Τον
αναζητά ο αδελφός του, Bennie που µε την
βοήθεια ενός µισοτελειωµένου έργου του, θα
προσπαθήσει να τα ξανά βρει µαζί του. Η µη
συµµετοχή του Matt Dillon στην θέση του Vin-
cent Gallo δεν έδωσε την ευκαιρία για µια

επανένωση των συντελεστών της εποχής του
Rumble Fish (1983).

Whatever Works

Ο συνήθης ύποπτος Woody Allen
σκηνοθέτη µια ταινία µε θέµα τον έρωτα ενός
εκκεντρικού ηλικιωµένου και της συνέπειες και
αντιδράσεις που επιφέρει στον κοινωνικό του
περιβάλλον η σχέση αυτή. ∆εν µπορούσαµε
να περιµένουµε και κάτι διαφορετικό από τον
ερωτικό Woody Allen. Στους
πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Evan Rachel
Wood και Larry David χωρίς αυτό να
προϋποθέτει ότι η ταινία θα ξεπεράσει σε
ερωτισµό το Vicky Cristina Barcelona‘s.

Transformers: Revenge of the Fallen

Οι Decepticon επιστρέφουν στην Γη για
να κυνηγήσουν τον Sam Witwicky και ο Opti-
mus Prime συµµαχεί µε τον παγκόσµιο στρατό
για να αντιµετωπίσουν µαζί την νέα απειλή.
Ο Shia LaBeouf έχει πλέων αναδειχθεί σε ένα
ολοκληρωµένο ηθοποιό του Hollywood, µετά
την επιτυχηµένη συµµετοχή του στο τελευταίο
Indiana Jones και η Megan Fox, για πολλούς η
νέα Angelina Jolie, υπόσχονται µια καλή ταινία
φαντασίας, για τους λάτρεις του είδους
φυσικά.

Public Enemies

Christian Bale και Johnny Depp, σε
σκηνοθεσία Michael Mann, ένα δυνατό δίδυµο
κάτω από την καθοδήγηση ενός καταξιωµένου
σκηνοθέτη. Ίσως η πιο αναµενοµένη ταινία της
χρόνιας που εξιστορεί την ζωή του John
Dillinger (Depp), διάσηµο γκάνκστερ της
Αµερικής µε τον Melvin Purvis (Bale) στον ρόλο
ενός πράκτορα του FBI που τον καταδιώκει. Οι
οπαδοί αυτού του είδους έχουν ένα λόγω
παραπάνω για να διακόψουν προσωρινά της
καλοκαιρινές διακοπές τους.

Ice Age: Dawn of the Dinosaurs

Όταν ο γκαφατζής Sid πέφτει σε
µπελάδες οι Manny, Ellie, Diego, και ο µεγάλος
άτυχος Scrat θα προσπαθήσουν να τον
βοηθήσουν. Οι συντελεστές υποσχέθηκαν να
δώσουν στον Scrat περισσότερες κινήσεις και
αυτονοµία γεγονός που πολλές φορές σε
αποπροσανατολίζει από την κύρια πλοκή της
ταινία αλλά ανεβάσει τα επίπεδα ψυχαγωγίας.
Οι flora και fauna δυο ξεχασµένοι από την
ιστορία δεινόσαυροι έρχονται να
εµπλουτίσουν τον κόσµο του Ice Age και να
δώσουν νέα πνοή στου παλαιότερος
χαρακτήρες.

Harry Potter and the Half-Blood Prince [7/15]

Η συνεχεία του αγαπηµένου Harry
Potter επιτελώς να προβληθεί στην µεγάλη
οθόνη µετά από αναµονή πολλών µηνών. Ο
νεαρός µάγος έχει πια µεγαλώσει και τα
ανέµελα παιδικά χρόνια έχουν µείνει πολύ
πίσω. Την νέα χρονιά στην σχολή µαγείας ο
Harry ανακαλύπτει ένα µαθητικό βιβλίο του
Ηµίαιµου Πρίγκιπα που θα τον βοηθήσει να
αποφοιτήσει και αυτή την χρονιά. Θα µάθει
περισσότερα για τον άσπονδο εχθρό του των
Voldemort και το τέλος της ταινίας αυτή την
φορά θα είναι γεµάτο θλίψη και µοναξιά.

G.I. Joe: The Rise of Cobra

Η γνωστή σε όλους του πιτσιρικάδες
σκληροτράχηλοι στρατιωτική οµάδα
Αµερικανών κοµάντο παίρνει σάρκα και οστά
σε µια κινηµατογραφική µεταφορά του
Stephen Sommers. Χωρίς να υπόσχεται
πολλά, είναι σίγουρο ότι τα ειδικά εφέ θα
έχουν το πρώτο ρόλο, παραµένει µια
ευχάριστη ταινία περιπέτεια και ίσως χωρίς
κάτι παραπάνω.

Inglourious Basterds

Η νέα ταινία του Quentin Tarantino
µε πρωταγωνιστή των Brad Pitt, αφηγήτε την
ιστορία µια αδίστακτης οµάδα καταστροφών
του δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου που
τροµοκρατεί τους Ναζί στην
Γερµανοκρατούµενη Γαλλία. Αν και ο
ταραντίνο είχε ανακοινώσει πριν από χρόνια
την δηµιουργία της συγκεκριµένης ταινίας,
γύρισε τρεις πριν αποφασίζει να την ξεκινήσει.
Μένει να δούµε αν η ιδιοµορφία του συνεχιστή
αµείωτη ή ίσως προσπαθήσει να µας δώσει
κάτι καινούριο.
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Πριν από λίγες
µέρες πραγµατοποιήθηκε
το 62 Φεστιβάλ Καννών

µε τον Έλληνα σκηνοθέτη
Γιώργου Λάνθηµου και

την ταινία του «Κυνόδο-
ντας» να αποσπά το βρα-

βείο καλύτερης ταινίας.
Οι Cineπαρµένοι θυµού-
νται και σας προτείνουν
να δείτε, µερικές από τις

ταινίες που απέσπασαν το
βραβείο του χρυσού φοί-

νικα αλλά και ποιες να
αποφύγετε γιατί καµία

φορά η πολύ κουλτούρα
δεν είναι και ότι καλύ-

τερο..

Τι ίσως πρέπει να δείτε:
M*A*S*H* (1970), Ρόµπερτ Όλτµαν

Από τα πιο ωραία στρατιωτι-
κά σήριαλ του Αµερικάνικού
Κινηµατογράφου.

Ccr

Η Συνοµιλία (1974), Φράνσις Φορντ

Κόπολα
Ο πρόδροµός του Enemy of
the State

Ccr

Ο Ταξιτζής (1976), Μάρτιν Σκορσέζε
Η παιδική Τζ. Φόστερ παρου-
σιάζεται στο ευρύ κοινό ενώ
ο Ντε Νίρο αποδεικνύει και
πάλι γιατί είναι ίσως ο
σπουδαιότερος ηθοποιός της
γενιάς του. Ατάκες που έµει-
ναν «Are you talk ing to
me?».

Μ. Σίµος

Αποκάλυψη Τώρα (1979), Φράνσις
Φορντ Κόπολα

Μια διαφορετική ταινία ανά-
µεσα σε αυτές που γυρίστη-
καν για τον πόλεµο που στοι-
χειώνει την Αµερική.

Μ. Σίµος

Ο ∆ρόµος (1982), Γιλµάζ Γκιουνεί

και Σερίφ Γκιορέν
Μια από τις ωραιότερες κοι-
νωνικές ταινίες του Τούρκι-
κού Κινηµατογράφου

Ccr

Pulp Fiction (1994), Κουέντιν Ταρα-
ντίνο

Σπουδαίο σπλάτερ, εξαιρετι-
κό cast, η αναγέννηση του
Τραβόλτα και ο Κουέντιν ό-
πως πάντα αντισυµβατικός.

Μ. Σίµος

. . .και τι ίσως να µην δείτε:

Σεξ, ψέµατα και βιντεοταινίες (1989),
Στίβεν Σόντερµπεγκ
Αντίο Παλλακίδα µου (1993), Τσεν
Κάιγκεν
Μαθήµατα Πίανου (1993) , Τζέ ιν Κά-
µπιον
Μια αιωνιότητα και µ ια µέρα (1998) ,
Θεόδωρος Αγγελόπουλος
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Ροµάντζο
Νιώθω πως λείπει ένα ροµά-

ντζο από τη φαντασία, το µυαλό µας,
από τη ζωή µας ολόκληρη. ∆ε µιλά,
πια, κανείς για έρωτα που απαιτεί
κόπο και θυσίες. Ιπποτικό, καρτερικό,
απόλυτο…

Όχι, δεν είµαι η ανόητη
µικρή, που αναζητά έναν πρίγκιπα!
Ζηλεύω, όµως, την Ιζόλδη, που αγα-
πήθηκε παράφορα από τον Τριστάνο,
την Ιουλιέτα, για τα ερωτικά λόγια που
άκουσε από το Ρωµαίο. Ποθώ να
ζήσω τις νύχτες της Ερωφίλης και του
Πανάρετου. Τι κι αν το τέλος τους
ήταν άδοξο; Τι κι αν δεν ευτύχησαν να
γεράσουν µαζί; Τι κι αν η απόγνωση
πληµµύρισε την καρδιά και το µυαλό
τους; ∆εν υπάρχει λογική. Σταµατά,
όταν ξεκινά µια δύναµη πανίσχυρη,
καταστροφική, που κυριεύει το νου
και παραλύει το σώµα. Αυτό ενισχύει
την άποψη εκείνου που έγραψε πως
“ο φτερωτός έρωτας, σαν τον φτερωτό
∆αίδαλο, δε δαµάζεται εύκολα”.

Οι περισσότεροι απ’ αυτούς
ήξεραν πως ο έρωτας τους θα οδη-
γούσε όχι στη νύχτα του υµεναίου,
αλλά, στο νεκρικό κρεβάτι. ∆εν αρνή-
θηκαν όµως, να ζήσουν, υποκύπτο-
ντας στα θελήµατα της καρδιάς τους
και µιας µοίρας πικρής και κακόβου-
λης. Έχασαν τη ζωή τους για τον
έρωτα, κι αυτό τους κάνει αξιοζήλευ-
τους.

∆εν επιθυµώ να πεθάνω από
έρωτα. Θέλω, µόνο, να ξέρω πως, όσο
έζησα, πήραν πνοή οι στίχοι: “της
ηδονής µας έγινε η εκπλήρωσις κι
αντάµα, φτάσαµε στο τέρµα”.

Soffi.sam@hotmail.com

2o ARTFOOLS VIDEO FESTIVAL

To 1o Νεανικό Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους µε τη µεγάλη επιτυχία και τη µαζική
συµµετοχή δηµιουργών και κοινού, µας δηµιούργησε µια εξίσου µεγάλη υποχρέωση
και ευθύνη.

Την προκήρυξη του 2ου Νεανικού Φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους , δηλαδή του 2ου
artfools video festival.

Εφόδια σε αυτό το 2ο artfools video festival είναι η πρώτη µας εµπειρία και επαφή µε
τα προβλήµατα µιας διοργάνωσης αλλά και η µαγεία αυτού που ζήσαµε και
εισπράξαµε.

Το 2ο artfools video festival θα γίνει στη Λάρισα, το πρώτο 10ήµερο του Μαρτίου
2010( σε ηµεροµηνία και ηµέρες που θα ανακοινωθούν έγκαιρα).

Το 2ο artfools video festival θα περιλαµβάνει δυο τµήµατα :

Το µαθητικό τµήµα όπου γίνονται δεκτές ταινίες µικρού µήκους από µαθητές,
µεµονωµένα ή συλλογικά, κατά τµήµατα ή και κατά σχολείο, και

Το νεανικό τµήµα όπου γίνονται δεκτές ταινίες µικρού µήκους από νέους µέχρι και 30
χρόνων.

Μέγιστος χρόνος ταινίας : 20΄

Καταληκτική ηµεροµηνία αποστολής της ταινίας, µέχρι 30 Νοεµβρίου 2009

http://artfoolsvideofestival.wordpress.com/

σηµείωση cineπαρµένων :

∆εν ξέρουµε αν θα είµαστε συνδιοργανωτές και στο 2ο φεστιβάλ ταινιών
µικρού µήκους στην πόλη µας, όπως ήµασταν στο 1ο, γιατί ίσως
προτιµήσουµε να διαγωνιστούµε στο φεστιβάλ του 2010 ως
«cineπαρµενος» µε την 2η ταινία µας (ίσως και µε την 3η ταινία µας, αν
προλάβουµε).
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Μόλυνση στον Πηνειό ποταµό
Σύµφωνα µε τον Νικήτα Μυλόπουλο, επίκουρο καθηγητή στο Τµήµα
Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (διαχείριση υδάτινων
πόρων) :

Ο Πηνειός, ένας από τους πιο σηµαντικούς ελληνικούς ποταµούς, µε τη
µεγαλύτερη υδρολογική λεκάνη, είναι η πιο εµφανής απόδειξη της διατάραξης
του υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης αυτής, µε εντονότατα τα σηµάδια τόσο
της µείωσης της παροχής του όσο και της ποιοτικής υποβάθµισης των νερών
του, καθώς λειτουργεί ως αποδέκτης κάθε είδους αποβλήτων.

Οι αιτίες που τα ορίζουν είναι παρόµοιες, αν όχι ταυτόσηµες (π.χ. η
υπερεντατική γεωργική δραστηριότητα εξάντλησε τα υδατικά αποθέµατα της
λεκάνης απορροής και ταυτόχρονα επιβάρυνε ποιοτικά το νερό µε τα
φυτοφάρµακα κλπ) και η ποιοτική υποβάθµιση είναι αποτέλεσµα και της
ποσοτικής εξάντλησης, αφού οι ίδιες ποσότητες ρύπων εµφανίζονται σε πολύ
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις όταν µειώνεται ο όγκος του νερού.

Όσον αφορά στην ποσοτική διάσταση του προβλήµατος, η σηµερινή εικόνα
του Πηνειού µε τη µέση ετήσια παροχή του να υπολείπεται του ελάχιστου
επιτρεπόµενου οικολογικού ορίου (που πρακτικά ορίζει τη βιωσιµότητα του
ποταµού) και την αντίστοιχη θερινή του παροχή να τείνει στο µηδέν, δεν είναι
παρά το άµεσο αποτέλεσµα της εξάντλησης των υδατικών πόρων συνολικά
στη λεκάνη απορροής του.

Στη λεκάνη αυτή το υδατικό ισοζύγιο είναι µονίµως αρνητικό τα τελευταία
χρόνια και µάλιστα µε αυξητικό ρυθµό.

Μεταξύ των αιτίων συγκαταλέγεται η απουσία οργανωµένων αρδευτικών
δικτύων, η παλαιότητα των υπαρχόντων, οι απαρχαιωµένοι τρόποι άρδευσης
και- φυσικά- η ίδια η διάρθρωση των καλλιεργειών, µε κύριο χαρακτηριστικό
την καθιέρωση υδροβόρων και χηµικοσυντηρούµενων ειδών.

Η χρόνια συντήρηση και εµµονή σε έναν τύπο οικονοµικής ανάπτυξης
που δεν είναι συµβατός µε τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων,
έχει σήµερα ολέθρια και σε πολλές περιπτώσεις, µη αντιστρεπτά
αποτελέσµατα.

Ο Πηνειός θεωρείται σήµερα ένα από τα πιο επιβαρηµένα ποτάµια της χώρας
αλλά και της Ευρώπης. ∆έχεται αστικά λύµατα πόλεων και κωµοπόλεων (µε
χωµατερές δίπλα ή και µέσα στην κοίτη), βιοµηχανικά απόβλητα (µεταξύ των
οποίων και τα χηµικά απόβλητα ορισµένων χηµικών βιοµηχανιών),
κτηνοτροφικά απόβλητα (ποιµνιοστάσια, χοιροστάσια, βουστάσια),
γεωργικά φάρµακα και λιπάσµατα (υπολογίζεται ότι στην ευρύτερη περιοχή
χρησιµοποιούνται 230.000 τόνοι λιπάσµατα και 2.000 τόνοι φυτοφάρµακα).
Οι συγκεντρώσεις τόσο των φωσφορικών, όσο και των νιτρικών
υπερβαίνουν κατά πολύ το ανώτερο επιτρεπτό όριο για τα επιφανειακά
νερά, και σε συνδυασµό µε τις µεγάλες συγκεντρώσεις
κολοβακτηριοειδών αποδεικνύουν ότι ο Πηνειός έχει µολυνθεί
ανεπανόρθωτα, και τα νερά του είναι ακατάλληλα για οποιαδήποτε
χρήση.

Το περιβαλλοντικό αυτό αδιέξοδο είναι σαφές ότι οφείλεται στην κυρίαρχη
αντίληψη για την υδατική και γενικότερα περιβαλλοντική πολιτική.

περισσότερα στο http://www.ota.gr/article/35701.html

Μπορείς να φτιάξεις
µία ταινία σε 48

ώρες;
Το κορυφαίο διαγω-
νιστικό φεστιβάλ κι-
νηµατογράφου 48
Hour Film Project
που διοργανώνεται
µε µεγάλη επιτυχία
σε πάνω από 70 πό-
λεις σε ολόκληρο τον

κόσµο, από την Νέα Υόρκη µέχρι το Λονδίνο και από το
Αµστερνταµ µέχρι τη Σιγκαπούρη, εισβάλλει για δεύτερη
συνεχή χρονιά στην Αθήνα. Από την πρώτη κιόλας διορ-
γάνωση, τον περσινό Νοέµβριο, συγκέντρωσε ρεκόρ
συµµετοχών καθώς ήταν η πρώτη φορά στην Ελλάδα,
που δόθηκε η ευκαιρία σε νέους δηµιουργούς να δείξουν
το ταλέντο τους σε ένα παγκόσµιο κοινό. ∆ιεκδικώντας
µέχρι και τη συµµετοχή τους στο Φεστιβάλ των Καννών!

Στην περσινή πρώτη διοργάνωση, η Αθήνα κατέρριψε
το παγκόσµιο ρεκόρ συµµετοχών µε 111 οµάδες κινηµα-
τογραφιστών (2.500 συµµετέχοντες) αφήνοντας 2η την
Washington D.C µε 104 οµάδες στην εννιάχρονη ιστο-
ρία του θεσµού.

Οι εγχώριοι κινηµατογραφιστές και δηµιουργοί , για 48
ώρες , θα µετατρέψουν και πάλι την Αθήνα σε ένα µε-
γάλο κινηµατογραφικό πλατό. Οι καλύτερες ταινίες στην
συνέχεια θα παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ των Καν-
νών!

Το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί στις 28 Ιουνίου µε την πα-
ρουσίαση των 48 HFP Awards Ceremony Athens 2009
στο Θέατρο Παλλάς.

∆ίαυλος επικοινωνίας αποτελεί η Ιστοσελίδα του Φεστι-
βάλ www.48hourfilm.gr

Πάνω από όλα το 48HFP Athens 2009 δίνει τη δυνατό-
τητα στους δηµιουργούς, να ζήσουν µία µοναδική εµπει-
ρία. Ανεβάζει την καλλιτεχνική αδρεναλίνη στα ύψη,
αφού είναι απίστευτη πρόκληση η δηµιουργία µίας ολο-
κληρωµένης δουλειάς µέσα σε µόνο 48 ώρες.
Ο χρόνος είναι σηµαντική προϋπόθεση για µία παρα-
γωγή. Και το 48 HFP Athens 2009 διεξάγεται σε ένα
κλίµα εντατικής δηµιουργικότητας. Είναι µία µοναδική
εµπειρία που θα ζήσουν ΟΛΟΙ οι συµµετέχοντες. Άλλω-
στε σε µία µάχη δεν έχει αξία πάντα το αποτέλεσµα της
νίκης αλλά η διαδικασία της διαδροµής.

Όλες οι νικητήριες ταινίες θα προβληθούν και στο ∆ιε-
θνές φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας «Νύχτες
πρεµιέρας» αλλά και σε ξεχωριστή εβδοµάδα προβολών
το φθινόπωρο στα Ster Cinemas

www.48hourfilm.gr
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Το παρόν έντυπο εκδίδεται και διανέµεται δωρεάν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Λάρισας «Cineπαρµένος».
E-mail: cineparmenos@yahoo.gr
Ιδρυτικά µέλη συλλόγου:
Κουκλωµένος Μάνος, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Ξενόπουλος Γιώργος, Ντάσιος Γιάννης,Τσιλίκη Κατερίνα, Μπεκίρη Ευη, ∆ηµητρίου

Μπάµπης, Λαµπρίδης Σταύρος, Καραβαγγέλη Καλλιόπη, Γκουντουµάς Βασίλης, Ξενόπουλος Βαγγέλης, Τζαµπούρα Χαρούλα,
Φωτόπουλος Θωµάς, Ψαρρή Νατάσσα, Μεταξούδη Χρύσα , Παπαγεωργίου Στέλιος.
Για το παρόν έντυπο συνεργάστηκαν:
Μπαρµπής Βοζαλής, Elessar, Μ. Σίµος, ∆ιάτο®ος, Μπυρολόγα, Ευανθία Μπεκίρη, Φαίδων «ο νεότερος», Σταύρος Λ., Mπάµπης, Vasgko,

Kalliopi, Παπαγεωργίου Θεόφιλος, Βαγγέλης K., Τζαµπούρα Χαρούλα, tomasfotop, Λαµπρινή Α., Νέρο, saco, Ανθή, Νίκος..

Ο «CINEΠΑΡΜΕΝΟΣ»
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΗΝΕΙΟΥ

2009

∆ΡΑΣΕΙΣ :
Ηµέρα Τρίτη (9:30 -11:30): αρχίζουµε µε προβολή ταινιών µικρού
µήκους βραβευµένων στο φεστιβάλ Πάτρας και µετά ……. προβολή
έκπληξη
Ηµέρα Πέµπτη (9:30 -11:30): αρχίζουµε µε προβολή ταινιών που
συµµετείχαν στο Φεστιβάλ Καννών από Έλληνα δηµιουργό και
µετά …. προβολή έκπληξη
Καθ΄ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα γίνονται ειδικές λήψεις µε κά-
µερες του συλλόγου και ζωντανό ρεπορτάζ που θα χρησιµοποιηθεί
για την δηµιουργία ντοκυµαντέρ µικρού µήκους για τον Πηνειό από
την κινηµατογραφική οµάδα του cineπαρµένου. Πολλές λήψεις
έχουµε και από το περσινό φεστιβάλ.

Startrek

Where no man has gone before……. Οι λέξεις µε τις οποίες
µεγάλωσε µια ολόκληρη γενιά οπαδών της µεγαλύτερης σε επιτυχία
και διαχρονικότητας σειρά επιστηµονικής φαντασίας. Το Startrek
όπως το ονειρεύτηκε ο δηµιουργός του Rodenberry έφτασε αισίως
στην ενδέκατη ταινίας του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την αρχή
και οι ήρωες της πρώτης σειρά της δεκαετίας του 70 αποκτούν νέα
πρόσωπα και µια ελαφρώς παραλλαγµένη ιστορία. Ο J. T. Kirk είναι
νέος και απείθαρχος, η ιστορία του δεν έχει ακόµη γραφεί, ο Spock
αποφασίζει να γίνει µέλος της οµοσπονδίας και το Enterprise δεν
έχει ακόµη κατασκευαστεί. Κάπως έτσι ξεκινά η νέα ταινίας StarTrek
µε τους ήρωες του διασκορπισµένους στα πρώτα τους βήµατα. Μια
νοσταλγία για εµάς τους παλιούς θεατές του κόσµου του Startrek δεν
αργεί να κάνει την εµφανισή της για τα πρόσωπα που δε θα
ξαναδούµε ίσως ποτέ ξανά να ενσαρκώνουν τους ήρωες µας. Η
εµφανίσει του Leonard Nimoy έρχεται να ισορροπήσει την ιστορία
και να συνδέσει το παρόν µε το µέλλον.

Η νέα ταινία υπόσχεται και µια νέα σειρά. Μένει απλά να
περιµένουν. Ο Chris Pine στο ρόλο του James T. Kirk είναι
καταπληκτικος και η οµοιοτητά του µε τον ΅΅Shatner είναι
καταπληκτική. Το µόνο µελανό σηµείο, ο έρωτας του Spock µε την
Uhura και η καταστροφή του Βολκαν που ίσως θα µπορούσαν να
µην υπάρχουν

Το Enterprise ξεκίνησε για νέα ταξίδια και όλα δείχνουν
ότι πότε δε θα σταµατήσουν. elessar
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Σηµεία διανοµής του
"Cineπαρµένος"

Χατζηγιάννειο, Ρούσβελτ 59
Μέθεξις – Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23
Θέατρο Τεχνών, Πηνειού 14
ΑΡΣΙΣ, Σκουφά 27 και Καραθάνου

Ιατρική Σχολή, Πλατεία Ταχυδροµείου
ΤΕΙ Λάρισας, Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων
Βικτώρια ODEON Multicinema, Λάµπρου Κα-
τσώνη & Κούµα
STAGE, Ήρας και Φιλίππου 8
StarBucks Coffee, Πλ. Ταχυδροµείου
ΑΛΟΜΠΑΡ, ∆ευκαλίωνος
Cube, Όπισθεν Carrefour

Café Stretto, Έναντι ∆ικαστικού Μεγάρου, Κε-
ντρική Πλατεία
Cafe Fersh , Έναντι ∆ικαστικού Μεγάρου, Κε-
ντρική Πλατεία
Quattro Dum cafe, Φαρσάλων και Παλαιολόγου
Σύλλογος Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, Τέρµα
Χαλκιοπούλου, Αβέρωφ

Cine ΜΥΛΟΣ
Κινηµατογραφικό Καλοκαίρι 2009

Ου Φονεύσεις 09-12/06/2009

Σφραγισµένα Χείλη 15-16/06/2009

Gran Torino 22-26/06/2009

Η απίστευτή Ιστορία του 29/06 – 03/07/2009
Μπεντζαµίν Μπάτον

SlumDog Millionaire 06-10/07/2009

Το Τελευταίο Τρένο για τη Γιούµα 13-17/07/2009

Παράδεισος στη ∆ύση 20-24/07/2009

Καλά Κρυµµένα Μυστικά 27-31/07/2009

Κοίτα τι Έγινε 03-07/08/2009

Νύχτες στη Ροδάνθη 10-14/08/2009

Η ∆ούκισσα 17-21/08/2009

Αµφιβολία 24-28/08/2009

Επιχείρηση Βαλκυρία 31/08 – 04/09/2009

Τρεις Πίθηκοι 07-11/09/2009

Εναντίωση 14-18/09/2009

Ο Μάγος Αϊζενχαιµ 21-25/09/2009

Παρθενώνας : Το Σύµβολο
της Κλασικής Ελλάδας

Η σκιά της θεάς Αθηνάς απλώνεται πάνω από την πόλη που
φέρει το όνοµα της. Ο ναός της, ο Παρθενώνας, είναι το χαρακτηριστικό
της µνηµείο. Τι είναι όµως αυτό που κάνει τον Παρθενώνα να διαφέρει
από τα υπόλοιπα µνηµεία που χαρακτηρίζουν µια πόλη; Το Λούβρο στο-
λίζει το Παρίσι, το ανάκτορο Holfburg τη Βιέννη, ο Παρθενώνας όµως
διαφέρει. Γιατί δεν είναι ανάκτορο, δεν κατασκευάστηκε για αυτοκράτο-
ρες, αλλά για όλων τον λαό της Αθήνας. Γι’ αυτό είναι µοναδικός. Σ’ αυτόν
όλοι είχαν θέση, όχι µόνο οι αυτοκράτορες, στην ζωφόρο του απεικονί-
ζεται η ποµπή των Παναθηναίων, που την αποτελούν όλοι οι πολίτες της
Αθήνας. Ο τόπος που χτίστηκε ήταν ιερός για τους Αθηναίους. Σύµφωνα
µε τους αρχαιότερους θρύλους εκεί η θεά Αθηνά, προστάτιδα της πόλης
και ο ανταγωνιστής της, ο θεός Ποσειδώνας, άφησαν τα δώρα τους στους
κατοίκους της Αθήνας. Η Αθηνά φύτεψε κλαδί ελιάς, που έγινε δέντρο
και διαδόθηκε σ’ όλη την περιοχή. Ο Πόσειδώνας, µ’ ένα χτύπηµα της
τρίαινας, έκανε να αναβλύσει από το βράχο µια πηγή αλµυρού νερού.
Για το πολεοδοµικό αριστούργηµα της Ακρόπολης που η φήµη του θα
απλώνονταν σε όλο τον αρχαίο κόσµο, εργάστηκαν οι καλύτεροι αρχιτέ-
κτονες της εποχής και τη γενική διεύθυνση του έργου είχε ο γλύπτης Φει-
δίας. Στην Ακρόπολη κατασκευάστηκαν τρεις ναοί : Ο Παρθενώνας, το
Ερεχθείο και ο ναός της Απτέρου Νίκης, επίσης η είσοδος, τα Προπύ-
λαια. Ο Παρθενώνας, αφιερωµένος στην Αθηνά Παρθένο, κατασκευα-
σµένος από πεντελικό µάρµαρο, τελείωσε το 438 π.χ. και έγινε το
σύµβολο της κλασικής Ελλάδας. Θρύλοι υποστηρίζουν ότι στην κατα-
σκευή του κρύβονται πολλά µυστικά. Οι υπεύθυνοι Φειδίας , Ικτίνος και
Καλλικράτης εφάρµοσαν κάποιο περίπλοκο µαθηµατικό τύπο, στον
οποίο βασίστηκε το σχέδιο του ναού. Γενικά οι κανόνες της ελληνικής
πολεοδοµίας απαιτούσαν να µην τροποποιείται από το χέρι ανθρώπου
το έδαφος όπου θα χτίζονταν οποιοδήποτε οικοδόµηµα. ∆εν υποτάσσο-
νταν το τοπίο στην απαιτήσεις της κατασκευής, αλλά το κτίριο έπρεπε
να προσαρµοστεί αρµονικά στο περιβάλλον. Γι’ αυτό και οι σχεδιαστές
της Ακρόπολης δεν ισοπέδωσαν το έδαφος στην κορυφή του λόφου. Αντί-
θετα θυσίασαν συχνά την συµµετρική κατανοµή των κατασκευών στο
σκηνογραφικό αποτέλεσµα του συνόλου. Ήθελαν να ικανοποιείται το
µάτι όχι από την τέλεια διάταξη των οικοδοµηµάτων, αλλά από τη συνο-
λική παρεµβολή τους στο φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον ήταν κατασκευ-
ασµένος στην βασική αρχή, ότι εφόσον στην φύση δεν υπάρχει καµίας
ευθεία γραµµή, έτσι και στον Παρθενώνα δεν θα πρέπει να υπάρχει
καµία ευθεία γραµµή. Γι’ αυτό ακόµη και οι κίονες τους δεν είναι ευθύ-
γραµµοι, αλλά καµπυλόγραµµοι.

Χαρακτηριστική είναι η ιωνική ζωφόρος του Παρθενώνα : µια
ποµπή από 360 πρόσωπα απλώνεται σε µήκος 160 µέτρων, είναι η
ποµπή της γιορτής των Παναθηναίων, της σηµαντικότερης θρησκευτικής
γιορτής στην κλασική Αθήνα, αφιερωµένη φυσικά στην Αθηνά. Όλοι οι
πολίτες της Αττικής αντιπροσωπεύονταν στην ποµπή, που ήταν έξοχη σε
κοµψότητα και ενότητα στυλ : από τους ιερείς ως τους άρχοντες και τους
πολεµιστές, τους αποίκους, τους µέτοικους, τις παρθένες της αριστο-
κρατίας και τις υφάντριες. ∆ύο αγάλµατα κοσµούσαν την Ακρόπολη, :

: το ένα της Αθηνάς, από χρυσό και ελεφαντόδοντο, ύψους 9 µέτρων,
µέσα στον Παρθενώνα και το άλλο της Προµάχου Αθηνάς, που κρα-
τούσε στο χέρι της ένα αστραφτερό δόρυ, από χαλκό, στο κέντρο της
Ακρόπολης, έργα του Φειδία.

Ο Περικλής είχε πει χαρακτηριστικά για την Ακρόπολη ότι
«ήταν ένα έργο που κατασκευάστηκε από τους ανθρώπους για τους
ανθρώπους».

∆υστυχώς πάρα πολλά γλυπτά του Παρθενώνα κλάπηκαν
από τον Άγγλο πρεσβευτή της Κωνσταντινούπολης λόρδο Έλγιν µε
την άδεια των τουρκικών αρχών. Το είδα στο Βρετανικό Μουσείο στο
Λονδίνο, όπου εκτίθενται σήµερα και έκλαψα. Ήταν τόσο αποµονω-
µένα, τόσο αποκοµµένα, σ’ έναν τόπο ξένο, πολύ µακριά από την πα-
τρίδα τους. Πρέπει να επιστραφούν στην Αθήνα, στον τόπο που τα
κατασκεύασε και σ’ αυτόν ανήκουν…….

ΤΖΑΜΠΟΥΡΑ ΧΑΡΑ



Το καλοκαίρι, στο θερινό
του Μύλου θα γίνονται λήψεις µε την
κάµερα του cineπαρµένου από τις ει-
σαγωγικές οµιλίες του Μπαρµπή. Το
υλικό θα χρησιµοποιηθεί από σκηνο-

θέτη της πόλης µας.

Θεόφιλος

“Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κό-
λαση εδώ!”

Λαµβάνουµε αυτό που αξίζουµε
(σε όλα τα επίπεδα).

tomasfotop
Βραβείο στις Κάννες

για έναν Έλληνα. Η Ελλάδα
παράγει ακόµη πολιτισµό.

∆ιάτο®ος

Κώστας Τσιάνος στη θέση του Άκυ
Μητσιούλη. Ένας καταξιωµένος µε περ-
γαµηνές και αδιαµφισβήτητη προσφορά

στη θέση ενός νέου µε φρέσκιες ιδέες
που έφερε πιο κοντά το θέατρο στους

νέους.
∆ιάτο®ος

Με
τεράστια αποχή στις
εκλογές στις Η.Π.Α. ο

Μπους έκανε πόλεµο. Κάποιοι
νοµίζουν ότι µε τεράστια αποχή

στις ευρωεκλογές τα κόµµατα λαµ-
βάνουν κάποιο µήνυµα και θα ανα-

τραπεί έτσι το πολιτικό σκηνικό.

Θεόφιλος

Κάπου το άκουσα και µου φά-
νηκε σωστό «η φύση θα κάνει τα αδύ-

νατα δυνατά για να διατηρήσει την
βιοποικιλία ζωής πάνω στην γη και όχι απα-

ραίτητα το ανθρώπινο είδος»

elessar

«Το Σµήνος», ένα µυθιστόρηµα που
περιγράφει την εκδίκηση της φύσης
εναντίου του ανθρώπινου είδους. Τα

έχουµε διαλύσει όλα.
Aπλά διαβάστε το.

elessar

Άρωµα ευρωεκλογών, άρωµα αλ-
λαγών και καλύτερων ηµερών.

Μάλλον άρωµα σαπίλας και απο-
σύνθεσης για ένα σύστηµα που

καταρρέει.

elessar

Το Internet κατα-
στρέφει το µέλλον των παι-
διών. Το ίδιο και η πολιτική,

γιατί δεν την κυνηγά κάποιος.

elessar

Η Βουλή των Ελλήνων
έκλεισε Μάιο και θα ανοίξει ξανά το

Φθινόπωρο. ∆εν παλεύονται µε τίποτα.
Αυτοί ξεπέρασαν ακόµα και τους εκ-

παιδευτικούς!
Καλές διακοπές παιδιά…

Μ. Σίµος

Τέρµα το κάπνισµα σε
όλους τους δηµόσιους χώρους από

1-7-2009. Καιρός να καταργήσουµε τους
δηµόσιους χώρους.

elessar

Τέλη
του Ιουλίου γίνεται µε-

γάλο και διεθνιστικό αντιρατσι-
στικό camping στην Κέρκυρα. Όσοι

δεν έχετε κανονίσει διακοπές και σας
αρέσει το εναλλακτικό camping µάθετε

περισσότερα στο
http://yregreece.blogspot.com

Θεόφιλος

Φεστιβάλ Πηνειού,
η σύζευξη της φύσης µε

τον πολιτισµό. Ας το
στηρίξουµε.

∆ιάτο®ος


