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Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν
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(Παλαιστίνης & Λέσβου)
Χατζηγιάννειο

(Ρούσβελτ 59)
ΑΖΥΜΟ

(Φρίξου 3)
Θέατρο Τεχνών

(Πηνειού 14)
ΑΛΟΜΠΑΡ

(Δευκαλίωνος)
ΤΕΙ Λάρισας

(Περιφ. Οδός Λάρισας – Τρικάλων)
STAGE

(Ήρας και Φιλίππου 8)
Ιατρική Σχολή

(Πλατεία Ταχυδρομείου)
Mikro Theatro

(Ολύμπου κ’ Ερυθρού Σταυρού)
Μέθεξις

(Βιβλιοπωλείο, Υψηλάντου 19-23)

Το παρόν έντυπο διανέμεται δωρεάν

Τα άρθρα του τεύχος εκφράζουν τις
προσωπικές απόψεις των αρθογράφων του
και με κανένα τρόπο την επίσημη άποψη
του εντύπου «Cineparmenos».

The Secret Life of Walter Mitty
Σκηνοθεσία: Ben Stiller

Πρωταγωνιστές: Ben Stiller, Kristen Wiig, Adam Scott,
Patton Oswalt 

47 Ronin
Σκηνοθεσία: Carl Rinsch

Πρωταγωνιστές: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô
Shibasaki, Tadanobu Asano 

12 Years a Slave 
Σκηνοθεσία: Steve McQueen 

Πρωταγωνιστές: Chiwetel Ejiofor, Michael K. Williams,
Michael Fassbender

Tarzan
Σκηνοθεσία: Reinhard Klooss

Πρωταγωνιστές: Kellan Lutz, Spencer Locke, Jaime Ray
Newman 

RoboCop
Σκηνοθεσία: José Padilha 

Πρωταγωνιστές: Joel Kinnaman, Douglas Urbanski, Abbie
Cornish

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

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

Άρθρα Τεύχους
• Captain Philips
• Οι πιο μικρές μέρες – Les Jours les plus courts
• 54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
• “Monty Python”
• Doctor …. Who? 
• Ανοιχτή επιστολή του προέδρου της κινηματογραφικής λέσχης Λά-
ρισας
• Νίκος Μαλιόπουλος
• Incendies
• «ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΤΡΕΛΟΥ»
• Ντοκιμαντέρ - Αλέξης Γρηγορόπουλος
• Παιδία στο Θέατρο
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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

A Christmas Carol (2009) 
Σκηνοθεσία: Robert Ze-

meckis
Πρωταγωνιστές: Jim Carrey,

Gary Oldman, Colin Firth,
Steve Valentine

Απολαυστικός Jim Carrey και η κλασική ιστορία του γρου-
σούζη και τσιγκούνη γεράκου πιο αστεία δεν γίνεται.

Σινεμά

Οι πιο μικρές μέρες – Les Jours les plus
courts

19, 20 και 21 Δεκεμβρίου 2013
Δράμα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ιτέα, Λαμία

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δρά-
μας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας παρουσιάζουν από κοινού το πρόγραμμα «ΟΙ ΠΙΟ ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΡΕΣ» στην Ελ-
λάδα, στις 19, 20 και 21 Δεκεμβρίου 2013.
Μια επιλογή  γαλλόφωνων ταινιών με κωμωδίες, λαϊκά γαλλικά παραμύθια και παιδικά  κινούμενα σχέδια (με ελληνικούς
υπότιτλους)  θα προβληθούν για τους μικρούς μας φίλους. 

Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος θα προβληθούν γαλλικές και γαλλόφωνες ταινίες μικρού μήκους που βρα-
βεύτηκαν στο 19ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας.

Οι προβολές θα γίνουν σε πολλές πόλεις και στη Λάρισα στο Παράρτημα Γαλλικού Ινστιτούτου
Λάρισας  την Πέμπτη 19  Δεκεμβρίου 

10:00 – 13:00  Παιδικό Πρόγραμμα 
18:00-21:00     Πρόγραμμα βραβευμένων γαλλικών ταινιών για ενήλικες

Captain Phillips
Είναι αλήθεια πως τον τελευταίο

καιρό, παρ’ ότι φανατικός σινε-
φίλ, είδα ελάχιστες ταινίες λόγω βα-
ρυφορτωμένου προγράμματος και
κατά συνέπεια ελαχίστου ελεύθερου
χρόνου (όσοι είναι σύζυγοι και ει-
δικά πατέρες θα με καταλάβουν
απόλυτα). Η τελευταία ταινία, λοι-
πόν,  που είδα ήταν η ταινία «Κά-
πτεν Φίλιπς» με τον Τομ Χανκς
στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ιστορία της ταινίας βασίζεται σε
πραγματική ιστορία και αναφέρεται στο φαινόμενο της πει-
ρατείας στις θάλασσες της Σομαλίας. Ο Τον Χανκς υπο-
δύεται τον καπετάνιο ενός εμπορικού πλοίου το οποίο
καταλαμβάνουν Σομαλοί πειρατές και πιάνουν αυτόν ως
όμηρο. Στο τέλος ελευθερώνεται από τους πειρατές, καθώς
επεμβαίνουν οι  ειδικές δυνάμεις των Η.Π.Α., σκοτώνοντας
τους Σομαλούς.

Είναι αλήθεια πως γενικώς δεν πηγαίνω εύκολα να
δω αμερικανικές ταινίες, «αμερικανιές» όπως τις αποκαλώ,

όμως εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πρώτα-πρώτα,
ο Τομ Χανκς, ένας ηθοποιός με περγαμηνές, ο οποίος έχει
δώσει άριστα δείγματα γραφής τόσο στον κινηματογράφο
όσο και στο θέατρο (μην ξεχνάμε ότι έχει ανεβάσει στο
Μπρόντγουεϊ παραστάσεις κλασικού ρεπερτορίου, απο-
σπώντας άριστες κριτικές). Ο Τομ Χανκς είναι κατ΄εμέ ένας
από τους λίγους ηθοποιούς για τους οποίους θα πήγαινα
να δω «αμερικανιά» (οι υπόλοιποι είναι ο Τζακ Νίκολσον, ο
Αλ Πατσίνο, η Μέριλ Στριπ).

Ο αμερικανικός κινηματογράφος είναι καθαρά
εμπορικός, μία βιομηχανία θεάματος η οποία απευθύνεται
στην παγκόσμια αγορά και βασίζεται, ως επί το πλείστον,
στο γνωστό δίπτυχο σεξ και βία, διότι αυτό πουλάει. Εγώ
είμαι περισσότερο θιασώτης του ανθρωποκεντρικού κινη-
ματογράφου και του ευρωπαϊκού σινεμά. Όταν, όμως, παί-
ζουν κάποιοι από τους προαναφερόμενους ηθοποιούς οι
οποίοι αποτελούν εχέγγυο ποιότητος, το πράμα αλλάζει.
Αμερικανικό σινεμά, λοιπόν, Τομ Χανκς,
«Κάπτεν Φίλιπς», κινηματογραφική αί-
θουσα, όχι ποπ κορν ή μπεγλέρι, διότι κά-
νουν θόρυβο και ενοχλούν τους
υπόλοιπους θεατές… και καλή θέαση!
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The Polar Express (2004)
Σκηνοθεσία: Robert Zemeckis
Πρωταγωνιστές: Tom Hanks,
Chris Coppola, Michael Jeter,

Leslie Zemeckis

Χριστούγεννα, ένα φανταστικό τρένο, ένα μικρό παιδί και
ο Άγιος Βασίλης. Μια παράξενή αλλά όμορφη χριστουγεν-

νιάτικη ιστορία.

54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Είναι δυνατόν να έρθει σκηνοθέτης Αυστριακός σε Φε-
στιβάλ και να του πεις κατάμουτρα ότι η ταινία σου είναι

μια βλακεία; Είναι δυνατόν να κοπεί η προβολή για τεχνι-
κούς λόγους και να φωνάζουν οι θεατές τα λεφτά μας πίσω;
Είναι δυνατόν να είναι ένα φεστιβάλ η αιτία να γελούν εκα-
τοντάδες άτομα στο άκουσμα του πρωθυπουργού; Όλα
αυτά κι άλλα πολλά έγιναν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης τον
Νοέμβριο 2013. 

Είχα την ευτυχία να παρακολουθήσω προβολές
του φεστιβάλ μετά από αρκετά χρόνια και τις χάρηκα όπως
πριν από δέκα και δεκαπέντε χρόνια. Τότε μπαίναμε και δω-
ρεάν λόγω φοιτητικού και βλέπαμε τα πάντα. Η καρδιά του
κινηματογράφου χτυπά κάθε Νοέμβρη στη Θεσσαλονίκη.
Φέτος ήταν χορηγός η ΔΤ (Δημόσια (;) Τηλεόραση (;)) …
αλλά τι να κάνουμε, τίποτα δεν είναι τέλειο. Πάντως γέλασε
ο κόσμος με την καρδιά του στο άκουσμα του κυβερνητι-
κού υπαλλήλου να λέει ότι ο πρωθυπουργός στηρίζει και
ενδιαφέρεται προσωπικά για το Φεστιβάλ κινηματογράφου.
Τα αστεία είναι πάντα καλοδεχούμενα. Του χρόνου για πα-
ράδειγμα μπορεί να πει ότι δεν έχουμε λεφτά για θυρωρό
οπότε ας μην γίνουν καθόλου προβολές και φεστιβάλ κινη-
ματογράφου. Κι έτσι να αποδείξει την «αγάπη του» για κι-
νηματογράφο (όπως κάτι ανάλογο συμβαίνει και στην πόλη
μας τη Λάρισα με την παύση προβολών στο Χατζηγιάν-
νειο). 

Παρόλα αυτά η ποιότητα των ταινιών και ο πλούτος
εικόνων και συναισθημάτων δεν άφησε κανέναν απογοη-
τευμένο. Η ουσία του Φεστιβάλ Κινηματογράφου κάλυψε
τις απαιτήσεις όλων των σινεφίλ. Εγώ κατάφερα και είδα
καμιά δεκαριά μόνο ταινίες.

Έντονη συζήτηση με Αυστριακό σκηνοθέτη 
Η προβολής της ταινίας «Σέρλι – οράματα

πραγματικότητας» του Γκούσταβ Ντόιτς τελείωσε κατά τις
12:30 βράδυ Παρασκευής και η συζήτηση κράτησε για
καμιά ώρα μετά. Ένας θεατής σι-
νεφίλ σηκώθηκε και διαμαρτυρή-
θηκε στον σκηνοθέτη – που ήταν
παρών για ερωτήσεις ή συζήτηση
– ότι η ταινία του δεν είχε δείγμα
πάθους και απορούσε γιατί την
έκανε. Έλαβε την απάντηση από
τον σκηνοθέτη ότι ετοίμαζε την
ταινία για εφτά χρόνια και ότι
κάνει λάθος ο θεατής που δεν
αντιλαμβάνεται το πάθος της ται-
νίας. Η συζήτηση δεν ήταν καθό-
λου κόσμια αλλά ξέφυγε με
άλλους θεατές να βρίζουν ως γε-
λοίο, αναιδέστατο και αφιλόξενο
τον σινεφίλ θεατή, ο οποίος δεν έκανε πίσω στην πεποί-
θησή του ότι η ταινία ήταν για τα σκουπίδια. Πολλοί θεατές
έφυγαν αγανακτισμένοι, άλλοι σηκώθηκαν και έλεγαν
μπράβο στον σκηνοθέτη. 

Ο σκηνοθέτης σε γενικές γραμμές ήταν αμήχανος
αλλά υποστήριζε με σθένος ότι έδωσε την ψυχή του για να
γεμίσει με μεταφορές και συμβολισμούς την ταινία του και
με μια αισθητική ανωτέρου επιπέδου βάσει της δικής του
αρχιτεκτονικής άποψης (ήταν και αρχιτέκτονας εκτός από
σκηνοθέτης). Για όσα έλεγε, άκουγε και μια απάντηση από
τον σινεφίλ θεατή και πέντε έξι σχόλια από άλλους που ήταν
κατά του θεατή. Σε τραγική κατάσταση βρέθηκε ο εθελο-
ντής μεταφραστής αρμόδιος του φεστιβάλ … που δυσκο-
λεύτηκε πολλές φορές να μεταφράσει π.χ. το «η ταινία σου
είναι για τα μπάζα». Τελικά ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι την
χάρηκε την έντονη συζήτηση που προκάλεσε μια ταινία
«χωρίς πάθος», για να εισπράξει το καθολικό χειροκρότημα
του κοινού. 

Χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας ήταν η ολόγυμνη
γυναίκα (πρωταγωνίστρια) να είναι ξαπλωμένη προκλητικά
πάνω σε κρεβάτι και ο κουστουμαρισμένος άντρας της να
κάθεται στο κρεβάτι αγνοώντας την, διαβάζοντας την Πολι-
τεία του Πλάτωνα. 

Φεστιβάλ
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Γονείς και παιδιά 
Πολλές ταινίες άγγιζαν με ευαισθησία τις

σχέσεις παιδιών και γονέων. Η αλήθεια είναι ότι ο ευρω-
παϊκός κινηματογράφος εκτός του Ελληνικού, βγάζει μια
ευαισθησία και μια αγάπη για την οικογένεια σε όποια
μορφή υπάρχει στο δυτικό πολιτισμό. Οι Ελληνικές παρα-
γωγές, που είχαν και βραβεύσεις σε ευρωπαϊκό φεστιβάλ,
βγάζουν μια ψυχρότητα. Προβλήματα η Ελληνική οικογέ-
νεια έχει αλλά … έχει χαθεί τόσο η ευαισθησία; Δεν νο-
μίζω. Ίσα ίσα που τα τελευταία χρόνια λόγω και της κρίσης
(και της κατάρας με ονοματεπώνυμο που χτύπησε της
χώρα μας) η έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ γενεών έχει
αυξηθεί. 

Στην ταινία «Ταλέα» της Καταρίνα Μύκσταϊν η
μάνα βγαίνει από τη φυλακή και πετυχαίνει ως ένα βαθμό
μια επανασύνδεση με τη κόρη της που πάντα ποθούσε να

είναι μαζί. Με μια πρό-
σκαιρη έστω επαφή
μάνας και κόρης, κα-
τορθώνει η κόρη να
διαλύσει τις αυταπάτες
που είχε για μια μάνα
που πάντα της έλλειπε
και τελικά να βγει πιο

δυνατή και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Το ίδιο και η μάνα που
δεν της ταιριάζει να έχει την επιμέλεια του παιδιού της σε
όλο το πλαίσιο των υποχρεώσεων που αρμόζει και υπο-
συνείδητα χαίρεται που η κόρη της μεγάλωσε σε μια οικο-
γένεια που της παρείχε τουλάχιστον ασφάλεια και
υποστήριξη. Σημαντικό είναι ότι και οι δύο δεν φοβούνται
να εκφράζουν την αγάπη τους εκατέρωθεν, αλλά ούτε να
αντικρίζουν με ρεαλισμό την πραγματική κατάστασή τους
στα πλαίσια της κοινωνίας που ζουν και να συνεχίσουν πιο
δυνατές πλέον τη ζωή τους. 

Στην ταινία «Η αποδόμηση» του Σεμπαστιέν
Πιλότ ο πατέρας τα δίνει όλα. Με το σκεπτικό ότι πάνω
από όλα δεν είναι τα δικά του όνειρα και οι δικές του συ-
νήθειες αλλά οι απαντήσεις στα προβλήματα των παιδιών
του που ίσως απαιτούν ρεαλισμό και ριζικές αλλαγές στον
τρόπο που ζει, κάνει 180○ στροφή στην καθημερινότητά
του. Εγκαταλείπει μια ολόκληρη ζωή στην ύπαιθρο, εκ-
ποιώντας την σύγχρονη φάρμα που με κόπο, πάθος και
θυσίες είχε δημιουργήσει και συντηρούσε για δεκαετίες και

αποφασίζει να ζει
πλέον σε ένα δωμάτιο
20 τμ στην πόλη. Εξα-
σφαλίζει έτσι την ευημε-
ρία των παιδιών του και
αναζητά τα θετικά της
νέας του καθημερινότη-
τας. Η ταινία γεμάτη
από προβληματισμό,
συγκίνηση, οικογενει-
ακή αλληλεγγύη, ρεαλισμό, κοινωνική αλληλεγγύη, απο-
φασιστικότητα, αυτοπεποίθηση και τελικά … «νίκη της
οικογένειας πάνω στην ματαιότητα της οικογενειακή πα-
ράδοση» … όπως έλεγε και ο Μαρξ αναλύοντας τα θετικά
της Γαλλικής Επανάστασης. 
Πολλά βραβεία δόθηκαν … αλλά χώρο έχουμε μόνο για
τα βραβεία κοινού σε ταινίες που έκαναν αίσθηση 

BΡΑΒΕΙΑ ΚΟΙΝΟΥ 
• ΚΕΛΙ ΑΠΟ ΧΡΥΣΑΦΙ (LA JAULA DE ORO/THE
GOLDEN CAGE)  του Διέγο Κεμάδα – Δίες, Μεξικό, Ισπα-
νία, 2013
• Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΡΣΑ του Βασίλη Ραΐση, Ελ-
λάδα, 2013
• ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΕΑ (SVECENIKOVA
DJECA/THE PRIEST'S CHILDREN) του Βίνκο Μπρέσαν,
Κροατία, 2013
• ΠΑΠΟΥΣΑ (PAPUSZA) των Γιοάνα Κος – Κρά-
ουτσε και Κρίστοφ Κράουτσε Πολωνία, 2013
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Scrooged (1988)
Σκηνοθεσία: Richard Donner
Πρωταγωνιστές: Bill Murray,
Karen Allen, John Forsythe,

John Glover

Πολλά χρόνια πριν, αλλά το εκκεντρικό χιούμορ του Bill
Murray ωρίμασε μια ιστορία που ήταν μέχρι τότε μόνο για

παιδία.

54ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου ΘεσσαλονίκηςΦεστιβάλ



Τα εισιτήρια για την επανεμφάνιση
των απίθανων Μonty Python 30

χρόνια μετά το “The meaning of life” (τελευταία τους παρα-
γωγή) εξαντλήθηκαν σε 43,5 δεύτερα!!! Η είδηση αυτή από
μόνη της, ακόμη κι αν δεν ξέρεις ποιοι είναι και τι κάνανε, σε
οδηγεί να το ψάξεις λίγο περισσότερο.

43,5 δεύτερα. Όσο χρειάζομαι για να στρίψω ένα
τσιγάρο. Χάρηκα για την απήχηση που έχουν ακόμη και σή-
μερα οι 70ρηδες pythons, μελαγχόλησα ταυτόχρονα γιατί
εδώ καλλιτεχνικά είμαστε παιδιά ενός κατώτερου Θεού… 

Ας είναι! Η αναγνώριση του ταλέντου, του πνευμα-
τώδους και επικριτικού χιούμορ τους, με συχνές φιλοσοφι-
κές και λογοτεχνικές αναφορές, δεν μπορεί παρά να σου
δημιουργεί μια ευφορία, μια ελπίδα ότι δεν έχουν καεί οι
εγκέφαλοι όλων από τα τηλεσκουπίδια και τις εφήμερες
“celebrities”. Υποθέτω ότι η ακαδημαϊκή μόρφωση επιπέ-
δου των 6 pythons (όλοι απόφοιτοι Οξφόρδης ή Κέιμπριτζ),
βοήθησε στη συγγραφή των καυστικών κειμένων τα οποία
κριτικάριζαν αρχικά την Αγγλική κοινωνία, στην τηλεοπτική
σειρά “flying circus” που διήρκεσε 5 χρόνια, από το ’69 ως
το ’74. Και λέω αρχικά γιατί στη συνέχεια οι ταινίες τους άγ-
γιξαν ευρύτερο κοινό, έξω απ’ το νησί, αν θεωρήσουμε ότι
η τηλεοπτική εκπομπή απευθυνόταν περισσότερο στους
ομοεθνείς τους.

Σπουδαία ταλέ-
ντα, θα ξεχωρίσω τους
Eric Idle και John Cleese,
(χωρίς να υστερούν οι
Chapman, Gilliam, Jones
και Palin) «προειδοποι-
ούσαν» το 1971 το κοινό

για «κάτι τελείως δια-
φορετικό». Και ήτανε
πράγματι σε σχέση με
ότι γνωρίζαμε ως τότε.
Επηρέασαν πλήθος
καλλιτεχνών τα επό-
μενα χρόνια, ενέπνευ-
σαν αρκετούς να
ασχοληθούν (με επιτυ-
χία ή όχι) με το συγκεκριμένο καυστικό είδος κωμωδίας και
έκαναν αρκετά μάτια να δακρύσουν απ’ τα γέλια. 

Οι δουλείες τους λίγες, αλλά όλες τους εξαιρετικές.
Μετά το “flying circus” ακολούθησαν ταινίες όπως τα “life of
Brian” και “the holy grail” ενώ τελευταία τους δουλειά πριν
30 χρόνια το “meaning of life”. Κορυφαίο δείγμα του λεγό-
μενου Βρετανικού χιούμορ, πέρα από όλα τα άλλα άφησαν
ως παρακαταθήκη ένα all-time classic τραγούδι από την
ταινία “life of Brian”, ένα ύμνο στη ζωή, που σε προτρέπει
να δεις την λαμπερή της πλευρά, ακόμα κι αν η ζωή σου
είναι χάλια, το οποίο τραγουδά ο Idle στο τέλος της ταινίας,
επάνω στον σταυρό. Ιδού μερικοί στίχοι ως επίλογος(η μου-
σική, όπως λένε και οι νέοι… «δεν υπάρχει»!!) :Να βλέπεις
πάντα την φωτεινή πλευρά της ζωής, πριν την τελευταία
σου ανάσα. Η ζωή είναι σκατά αν την κοιτάξεις. Η ζωή είναι
γέλιο και ο θάνατος ανέκδοτο. Θα δεις ότι όλα είναι μια πα-
ράσταση. Συνέχισε να τους κάνεις να γε-
λούν και θυμήσου το τελευταίο αστείο είναι
για σένα. Τι έχεις να χάσεις; Έρχεσαι απ’
το τίποτα και γυρίζεις στο τίποτα…..
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Home Alone (1990)
Σκηνοθεσία: Chris Columbus
Πρωταγωνιστές: Macaulay
Culkin, Joe Pesci, Daniel

Stern, John Heard

Κλασική, παιδική, αστεία, οικογενειακή. Τι άλλο να ζητή-
σει κανείς.

“Monty Python”Αφιέρωμα

Doctor …. Who?
Για τους μη μυημένους

Doctor Who είναι το όνομα της μακροβιότερης τηλεοπτικής σειράς επιστημονι-
κής φαντασίας, που προβάλλεται από τον Βρετανικό τηλεοπτικό σταθμό BBC.

Η σειρά εξιστορεί τις περιπέτειες ενός ανθρωπόμορφου εξωγήινου μέσα στο χώρο
και στον χρόνο. Ο Doctor ένας «άρχοντας του χρόνου» ταξιδεύει στο παρόν, στο
παρελθόν και στο μέλλον, αντιμετωπίζοντας παράξενούς και επικίνδυνους  γηίνους
και εξωγήινους, σώζοντας πολιτισμούς και κάνοντας πάντα το σωστό.  Με γυναι-
κεία «και όχι μόνο» συντροφιά, ταξιδεύει με το «ζωντανό» διαστημικό όχημά του
,που εξωτερικά μοιάζει με Αγγλικό τηλεφωνικό θάλαμο του 1963 «τη χρονιά που ξεκίνησε η σειρά, οι θάλαμοι αυτοί ήταν
σε κάθε δρόμο της Βρετανίας του τότε».

Έντεκα «11» ηθοποιοί έχουν υποδυθεί τον εκκεντρικό χαρακτήρα του Doctor. Η ιδέα πίσω από τις «αναγεννή-
σεις» του ήρωα, είναι πως όταν ο Doctor υποστεί θανάσιμο τραυματισμό μπορεί και αλλάζει μορφή, αλλοιώνοντας πολ-
λές φόρες και στοιχεία του χαρακτήρα του. Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την πρώτη προβολή το 1963 και στο
χριστουγεννιάτικο επεισόδιο ο ενδέκατος Doctor «Matt Smith» θα δώσει την σκυτάλη στον «Peter Capaldi». 8
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It's a Wonderful Life (1946)
Σκηνοθεσία:Frank Capra

Πρωταγωνιστές:James Stew-
art, Donna Reed, Lionel Bar-

rymore, Thomas Mitchell

Πιο κλασσική δεν γίνεται.

Ανοιχτή επιστολή του προέδρου 
της κινηματογραφικής λέσχης Λάρισας

Κύριε Δήμαρχε

Είναι αλήθεια ότι γνωριζόμαστε πολύ καλά από την πρώτη
στιγμή που  αναλάβετε τα Δημαρχιακά σας καθήκοντα και

φυσικά η γνωριμία μας και η συνεργασία μας οφείλονται ότι
με βρήκατε να προΐσταμαι της κινηματογραφικής Λέσχης Λά-
ρισας που λειτουργούσε στο δημοτικό πολιτιστικό κέντρο
«Χατζηγιάννειο». Τότε μου είπατε «κ. Βοζαλή θα συνεχίσουμε
την συνεργασία μας όπως κάνατε με τον προηγούμενο συ-
νάδελφο μου Δήμαρχο διότι ο πολιτισμός δεν έχει ούτε είχε
ποτέ κομματικοποιηθεί. Γιατί και εγώ, μου είπατε, τότε ως φοι-
τητής στην Θεσσαλονίκη αγαπούσα τον  κινηματογράφο και
γνώριζα όλους τους εξώστες των κινηματογραφικών αιθου-
σών της συμπρωτεύουσας όπου παρακολουθούσα ταινίες».

Έτσι συνεχίστηκε η συνεργασία μας σχεδόν δώδεκα
χρόνια που είστε Δήμαρχος στην πόλη μας την Λάρισα. Στις
σπάνιες επισκέψεις σας, λόγου φόρτου εργασίας σας, με
ακούγατε να κάνω τον πρόλογο για την προβαλλόμενη ταινία
και φυσικά με συγχαίρατε για την προσπάθεια των πενήντα
χρόνων λειτουργίας της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας.

Τώρα είναι γνώστη σε όλους τις σινεφίλ που πέρα-
σαν από την λέσχη μας, η συμβολή μας στον πολιτισμό της
πόλης μας. Εκατοντάδες ταινίες πέρασαν από την οθόνη μας
και οι χιλιάδες σινεφίλ μας διασκορπιστήκαν σε όλη την Ελ-
λάδα, ιδρύοντας σε μέρη που δεν υπήρχαν λέσχες και συλ-
λόγους για να κάνουν προβολές ταινιών και στην πόλη τους.
Ακόμη είμαστε περήφανοι και για τον σκηνοθέτη και συμπο-
λίτη μας Αβράνα, που πέρασε από την λέσχη μας και με την

ταινία του «Miss Violence» πήρε το πρώτο βραβείο στο φε-
στιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας.

Έτσι η προσφορά της Κινηματογραφικής Λέσχης
Λάρισας σας είναι γνωστή και όσες φορές μας επισκεφτήκατε
μας δίνατε συγχαρητήρια για την προσφορά μας. Βέβαια, δεν
είναι του παρόντος να σας πω για τον αριθμό των ταινιών
που προβάλαμε, για τους σκηνοθέτες που τίμησαν την πόλη
μας λόγω λέσχης, ακόμη και για τον μεγάλο Έλληνα σκηνο-
θέτη Θ. Αγγελόπουλο που έφυγε από την ζωή τόσο άδικα και
τίμησε και αγάπησε αυτή την πόλη και μάλιστα έρχονταν και
έκανε γυρίσματα των ταινιών του όσο ζούσε. 

Όμως τώρα φτάσαμε στον Δεκέμβρη του 2013 και
δεν μπορούμε να αρχίσουμε τις προβολές, που θα έπρεπε
να είχαν ξεκινήσει από την πρώτη Νοέμβρη, με την δικαιο-
λογία που μας έδωσαν οι δικοί σας υπάλληλοι ότι δεν έχουν
φύλακα που να κλείνει την αίθουσα στις 12 τα μεσάνυχτα που
τελειώνει η προβολή της ταινίας μας. Μου είπαν να περιμέ-
νουμε να δώσει η κυβέρνηση λεφτά, να προσλάβουν τους
πενταμηνίτες για να μας δώσουν έναν θυρωρό τη νύχτα να
κλειδώνει την αίθουσα.

Κύριε Δήμαρχε το θέμα είναι σο-
βαρό για την Λάρισα. Περιμένω την απά-
ντηση σας

Με αγάπη και σεβασμό 
Μπαρμπής Βοζαλής 

Κοινωνία

Για τους μυημένους
Μπορείς να «κολλήσεις» ή να μισήσεις τον Doctor Who. Δεν μπορείς να μείνεις αδιάφορος. Πολλά μπορεί να σε
ξινίσουν, η ενοχλητική Βρετανική προφορά, οι πολλές αναφορές στην «γελοία» αγγλική κουλτούρα, η «αγάπη»
για την Βασιλική Οικογένεια, η υπεροψία της αυτοκρατορικής – μεγάλης Βρετανίας, τα χαμηλού κόστους παρά-

λογα επεισόδια που απλά συμπληρώνουν τον επιθυμητό αριθμό επεισοδίων της σαιζόν και πολλά ακόμη.
Από την άλλη έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία «ταξίδια στον χρόνο, χρονικά παράδοξα, παράλληλο συμπάν, μαύ-

ρες τρύπες, μεταφυσική και μαγεία που μεταφράζονται μέσα από τα μάτια του Doctor σε επιστημονικό λογισμό και ανα-
πόδεικτες ακόμη ανακαλύψεις» που μας δίνουν την δυνατότητα να αγνοήσουμε όλα τα αρνητικά και να εντυπωσιαστούμε
με την ευρηματικότητα των σεναριογράφων και σκηνοθετών.

Κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ποια θα είναι η τελευταία σαιζόν για τον
Doctor. Κάνεις δεν ξέρει αν οι Βρετανοί τηλεθεατές, ποτισμένοι από την εικονική στα-
θερότητα που εμπνέει η Βασιλική οικογένεια δημιουργώντας μια
«σταθερή» αξία στο πέρασμα των χρόνων, δημιούργησαν ένα τη-
λεοπτικό υποκατάστατο που δεν μπορούν και δεν θέλουν να χάσουν.
Ότι και να ισχύει, ο Doctor Who βρίσκεται σίγουρα στις πρώτες θέ-
σεις της επιστημονικής φαντασίας και θα μείνει για αρκετό καιρό
ακόμη.

8
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Die Hard (1988)
Σκηνοθεσία: John McTiernan
Πρωταγωνιστές: Bruce Willis,

Alan Rickman, Bonnie Be-
delia, Reginald VelJohnson

Η χαμένη αθωότητα τον Χριστουγέννων. Για μεγάλα παι-
δία και όχι μόνο. “Yippee-ki-yay, m?$*^##$”

Μόνο οι παλιοί Λαρισαίοι τον θυμού-
νται τον συμπολίτη μας, μέχρι το

1974 το αηδόνι της Λάρισας που με την γλυκιά φωνή του μας
διασκέδαζε. Έφυγε λοιπόν από τον μάταιο τούτο κόσμο … για
αυτό η θύμηση κι αυτό το σημείωμα. Από μαθητής γυμνασίου
πρώτος στα πάρτυ μας με την κιθάρα του και το ανεξάντλητο
κέφι του να μας διασκεδάζει. Η φωνή του σπάνια, μπορούσε να
συναγωνισθεί και τον άλλο διάσημο συνάδελφό του τον Νίκο
Γούναρη. Ρεπερτόριο άφθονο γιατί αγαπούσε το τραγούδι και
φυσικά το ταλέντο του ήταν από τα σπάνια. 

Θυμάμαι ένα περιστατικό από την απελευθέρωση από
τους Γερμανούς της πόλης μας, της Λάρισας, μια Οκτωβριανή
γλυκιά βραδιά, ο κόσμος παραληρούσε από την χαρά και μα-
ζεύτηκε στην κεντρική μας πλατεία τραγουδώντας τα τραγούδια
του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Ο Νίκος Μαλιόπουλος με την κιθάρα του
μας μάζεψε την νεολαία στην κεντρική κολώνα και αφού κι εμείς
σαν ΕΠΟΝΙΤΕΣ είπαμε τα τραγούδια τα επαναστατικά, τώρα λέει
ο Νίκος καιρός να χορέψουμε, κι άρχισε να μας λέει συρτά και
άλλα με την κιθάρα του και σχεδόν όλη η πλατεία έγινε ένας κύ-
κλος. Βέβαια, μεγάφωνα δεν υπήρχαν και μας λέει ο Νίκος …
τραγουδάτε κι εσείς μαζί με εμένα. Έτσι έγινε και μετά τα συρτά
ο Νίκος άρχισε τα ρομαντικά αρχής γενομένης από ένα τραγούδι
του Χαρόπουλου για την Ειρήνη που έλεγε περίπου «θα΄ ρθείς
ξανά ΕΙΡΗΝΗ, πες μας πότε, να΄ναι η ζωή χαρούμενη σαν
τότε…» (παρακάτω δεν θυμάμαι τα λόγια που ήταν σε στυλ
ταγκό αλλά ο Νίκος ανεξάντλητος τραγουδούσε και τραγουδούσε
συνέχεια ώσπου έκλεισε η φωνή του με ένα ρομαντικό ταγκό :  
« Μην το φαντάζεσαι πως όνειρο θα μοιάζεις, σαν όπως πρώτα
θαυμαστές πολλούς θα αλλάζεις

Μην το φαντάζεσαι τα χρόνια θα περάσουν και σένα λύπες και
χαρές θα σε γεράσουν
Ξέρω την άστατη ζωή θα βαρεθείς όταν από όλες τις ελπίδες
προδοθείς …
(ρεφραίν) Θα περιμένω αυτή την ώρα που θα’ ρθεί, 
Θα περιμένω και θα δακρύζω την λυπημένη σου ματιά σαν αντι-
κρίζω
Δεν σου το κρύβω, το πρόσωπό σου το χλωμό το κουρασμένο 
ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΩ με αγάπη μια φορά να το φιλήσω»

Στην περίοδο της Χούντας το 1970 ήταν το αποκορύ-
φωμα της ζωής του όταν άνοιξε με ένα φίλο του το κέντρο δια-
σκέδασης στην τότε οδό Βασιλέως Κων/νου κοντά στον θερινό
κινηματογράφο ΡΕΞ, το κέντρο ΚΙΘΑΡΕΣ κι όλη τη νύχτα ο
Νίκος με την κιθάρα του τραγουδούσε για τους φίλους του. Πε-
ριττό να πω ότι το φαγάδικο ήταν φίσκα από κόσμο κάθε βράδυ
και έπρεπε να βάλεις μέσο για να βρεις τραπέζι. Κράτησε το κα-
τάστημα μέχρι την απελευθέρωση από την Χούντα (τέσσερα
χρόνια περίπου). Ο Νίκος δεν άντεχε άλλο. Δεν ήταν μικρό
πράγμα να κρατάς πρόγραμμα όλη νύχτα με την κιθάρα σου και
το τραγούδι. Οπότε για να γλυτώσει από τους
φίλους του που τον ήθελαν κοντά τους κάθε
βράδυ, φεύγει από την Λάρισα και πάει και …
παντρεύεται στην Φαρκαδόνα και κάνει μια
καλή οικογένεια με παιδιά κι έμεινε εκεί ώσπου
πέθανε το 2013. Όσοι τον γνώρισαν και άκου-
σαν την φωνή του δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ. 

Μπαρμπής Βοζαλής

Νίκος Μαλιόπουλος Αφιέρωμα

Incendies
Μία από τις σημαντικοτερες δημιουργίες
του καναδέζικου κινηματογράφου και μια
ταινία  απάντηση στο πώς γίνεται κάποιος
τρομοκράτης και βασανιστής. Στην Ελλάδα
προβλήθηκε το 2010 αφού απέσπασε δια-
κρίσεις σε 11 φεστιβάλ. Ο σκηνοθέτης,
Denis Villeneuve, στηρίζεται σε πραγμα-
τικά γεγονότα  που έχουν να κάνουν με τον
πόλεμο, τη βία, την απόγνωση και την έλ-
λειψη ηθικών αξιών.
Το ‘Μέσα απο τις φλόγες’ είναι  μια ταινία

που ξεκινά ως αστυνομικό θρίλερ και καταλήγει σε αρχαιοελ-
ληνική τραγωδια.
Η ταινία ανοίγει με το τραγούδι των Radiohead “You and whose
army” . Δύο αδέρφια θα παραλάβουν μετά το θάνατο της μητέ-
ρας του δύο φακέλους,εκ των οποίων ο πρώτος προορίζεται
για τον  άγνωστο πατέρα τους και ο δεύτερος  για τον αδέρφό
τους , του οποίου την ύπαρξη αγνοόυν εώς τότε. «Ο θάνατος
δεν είναι ποτέ το τέλος της ιστορίας» θα πει ο δικηγόρος που

τους παραδίδει τα γράμματα. Θα ταξιδέψουν λοιπόν στη Μέση
Ανατολή προσπαθώντας να ξεμπλέξουν το νήμα γύρω από τη
ζωή της μητέρας τους αλλά και της καταγώγης τους. ¨Ψάχνεις
για τον πατέρα σου αλλά ποτέ δεν έμαθες ποια ειναι η μητέρα
σου¨θα πει μιά γρία στα παιδιά. Η ταινία εξελίσσεται σε 2 πα-
ράλληλες ιστορίες : στη μία εξιστορείται η ζωή της μητέρας στο
παρελθόν και ταυτόχρονα στην άλλη βλέπουμε την έρευνα των
2 παιδιών  για την αναζήτηση της αλήθειας .Η δραματική
ένταση κορυφώνεται και σε παγώνει  με την απόκαλυψη της
αλήθειας, μιας αλήθειας που θα μπορούσε να είναι εμπνευ-
σμένη απο τον Σοφοκλή. 
Η ταινία σε βυθίζει στο παράλογο κόσμο του πολέμου, του μί-
σους, του θανάτου αλλα και της θέλησης για επιβίωση, με την
μουσική των Radiohead να συνοδεύει. Όλη η απαξίωση της αν-
θρώπινης ζωής συμπεριλαμβάνεται σε αυτη τη
συγκλονιστική ιστορία που γεννάει ερωτήματα
ως  προς το ποια μπορεί να είναι τα όρια της
ανθρώπινης νοσηρότητας.
Όλα αυτά εξετάζονται σε αυτή τη σοκαριστική
ταινία και δημιουργεί ένταση στο θεατή ειδικά
με το αναπάντεχο φινάλε της.
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Αγαπητό μου ημερολόγιο, τη φάγαμε κι αυτή τη χρονιά.
Σαν από υποχρέωση, συρθήκαμε δύσθυμοι, κουτσά-

στραβά, ίσα-ίσα να τη βγάλουμε και φέτος. Δικαιώνεται
όμως απόλυτα ο στίχος «….τούτο το χειμώνα άμα την πη-
δήξαμε, για άλλα δέκα χρόνια καθαρίσαμε». Την κακοκε-
φιά, όπου δεν είναι ορατή, την οσμίζεσαι στον αέρα, στα
σφιγμένα χαμόγελα, την υφέρπουσα αμηχανία και σαστι-
μάρα την αντιλαμβάνεσαι –δυστυχώς-εύκολα. Εκτός κι αν
είσαι ψεκασμένος ή τρως ληγμένα (με κυβερνητικές ευλο-
γίες) ή παίρνεις γενόσημα (γεια σου μπουμπούκο).

Αρκετά όμως με τη μιζέρια. Έρχονται Χριστού-
γεννα, ζήτω! Δόξα εν υψίστοις Θεώ, εν ανθρώποις ευδο-
κία!!! Ας γιορτάσουμε λοιπόν και φέτος, με τον μοναδικό,
ξεχωριστό τρόπο που μόνο εμείς ξέρουμε!

Σηκώθηκα αξημέρωτα, άκουσα και μύρισα τη
βροχή πίνοντας το παραδοσιακό μου espresso, έχοντας
ήδη αποφασίσει τι θα σου πω. Αίφνης, μου ‘ρθε μια ακα-
ταμάχητη, ανεξήγητη επιθυμία για Μαρία Κάλλας. Casta
diva. Έχω μείνει κυριολεκτικά με το στόμα ανοιχτό να κοι-
τάζω το ταβάνι. Πραγματικά, αγνή θεά. Αυτή η ερμηνεία
δεν μπορεί να είναι από γήινη φωνή. Μόνο θεά και μάλιστα
αγνή, άμωμη, μπορεί να άδει με τέτοιο τρόπο. Η φωνή της
Divina Κάλλας, είναι μια απόδειξη ότι υπάρχει Θεός!

Ξέφυγα όμως(εύκολο να σε cineπάρει η Θεά) και
θέλω να σου πω λίγο αυτά που είχα αποφασίσει. Ας γιορ-
τάσουμε λοιπόν όπως αρμόζει τη γέννηση του Θεανθρώ-
που. Με πρωτότυπα ρεβεγιόν, με επιδρομή στα Jumbo και
στα κρεοπωλεία, με φαί και με πιοτί. Ας γεμίσουμε δώρα τα
παιδιά για να εξαγοράσουμε την εύνοιά τους και ας θα-
μπώσουμε τις τύψεις μας με αστραφτερό χαρτί περιτυλίγ-
ματος. Ας πιούμε για να ξεχάσουμε τον διπλανό μας που
δεν θα γιορτάσει, ας πιούμε μέχρι τελικής πτώσεως, μέχρι
που να μην ακούμε απ’ το μεθύσι τον πλησίον που θα χτυ-

πήσει το κουδούνι της θωρακι-
σμένης πόρτας μας ζητώντας
να λάβει μέρος στη γιορτή. Ας
φάμε μέχρι σκασμού γιατί
μπορούμε, γιατί η φτώχεια
θέλει καλοπέραση, γιατί είναι
το έθιμο να τσακίσουμε χοι-
ρινά, γαλοπούλες, μελομακά-
ρονα κ.λ.π. Ας
ντουμανιάσουμε το καλοριφέρ, ας κάνουμε γενικώς ότι
μπορούμε για να γίνουμε χαύνοι, για να μπουκώσουν τα
αφτιά και τα μάτια μας ώστε να μην καταλάβουμε την ανά-
γκη του διπλανού. Αυτουνού, που γιορτάζει κάθε μέρα επι-
βίωσης. Που είναι ευγνώμων για το τίποτα. Που δεν τον
νοιάζει πώς θα χάσει τα κιλά των διακοπών. Που δεν θα
πάει στα Επείγοντα των ρημαγμένων από το πρόγραμμα
λιτότητας(!) Νοσοκομείων με βαρυστομαχιά. 

Επειδή είμαι γρουσούζης και κακόψυχος, αντί για
άλλες ευχές για τις μέρες των γιορτών, εύχομαι να έρθoυμε
μούρη με μούρη με το κοριτσάκι με τα σπίρτα, να μας κυ-
νηγάει συνεχώς η μορφή και το βλέμμα του, να στοιχείω-
σει το λιτό, μνημονιακό τραπέζι μας τόσο, που να μην το
ξεχάσουμε ΠΟΤΕ. Όχι μόνο στις γιορτές, αλλά και μετά,
κάθε μέρα και νύχτα του χρόνου, κάθε χρόνου, ώστε να
μάθουμε να ευγνωμονούμε για όλα όσα έχουμε, μέχρι να
μάθουμε να βοηθάμε, ως ανταπόδοση, ως ευχαριστώ για
όσα έχουμε. Είθε λοιπόν το κοριτσάκι με τα σπίρτα να στοι-
χειώσει τις μέρες και τις νύχτες μας μέχρι
να γίνουμε άνθρωποι, όπως θαυμάσια
απέδωσε τον όρο ο Ρ. Κίπλινγκ στο ποί-
ημά του «Αν» .

Καληνύχτα και όνειρα γλυκά, «εν
ανθρώποις ευδοκία»….  

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

The Muppet Christmas
Carol (1992)

Σκηνοθεσία: Brian Henson
Πρωταγωνιστές: Michael
Caine, Dave Goelz, Steve

Whitmire, Jerry Nelson

Οι φιγούρες του Muppet Show, μοναδικές και ξεχωριστές.
Ένας απολαυστικός Gonzo.

""Δεν υπήρξα Μεσσίας, αλλά ένας συνηθισμένος άνθρωπος, που έγινε ηγέ-
της, κάτω από εξαιρετικές συνθήκες"

"Είναι σοφό, το να πείθεις τους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, κάνοντάς
τους να πιστεύουν ότι ήταν δική τους ιδέα"

"Κανείς δεν γεννιέται, μισώντας κάποιον για το χρώμα του δέρματος, την
καταγωγή ή τη θρησκεία του. Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να μισούν κι
αν μπορούν να διδαχθούν το μίσος, μπορούν να διδαχθούν και την αγάπη,

γιατί η αγάπη έρχεται πιο φυσικά στην ανθρώπινη καρδιά, παρά το αντίθετο"
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Gremlins (1984)
Σκηνοθεσία: Joe Dante

Πρωταγωνιστές: Zach Galli-
gan, Phoebe Cates, Hoyt

Axton, John Louie

Μικρά, χαριτωμένα, διαβολικά πλασματάκια. Ξεχασμένα
και άσχετα, θα τα λατρέψετε.

• «Η εξέγερση του Δεκέμβρη» 
ή December Riots και την υπογράφει ο σεναριο-

γράφος και σκηνοθέτης Δημήτρης Βύρρης, ο οποίος έζησε
τα γεγονότα του Δεκέμβρη από κοντά.
Σκηνοθέτης : «…η τότε κυβέρνηση τα είχε χαμένα. Η νιότη
βρισκόταν απελπισμένη στους δρόμους ..», « …να αρχί-
σει ο κόσμος να σκέφτεται και να αντιδρά αντί να παρα-
μένει απαθής σε όσα διαδραματίζονται στη χώρα…», «Ο
Αλέξανδρος είναι μάρτυρας για τη δική του γενιά... … Δεν
υπάρχει μέλλον στα όνειρά τους»
• «witness – children of the Riots»

Ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για το τι συνέβη
τον Δεκέμβριο του 2008, αποκαλυπτικές φωτογραφίες και
μαρτυρίες νέων ανθρώπων που δημιούργησε ο Χρήστος
Γεωργίου για λογαριασμό του  Al Jazeera, ξεκινώντας από
την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και καταλήγο-
ντας στο Σύνταγμα του 2011. 

Από συνεντεύξεις  του ντοκιμαντέρ : «… οι δρόμοι
ανήκαν πλέον στους εξεγερμένους, οι οποίοι ζητούσαν να
καταδικαστούν οι δολοφόνοι … », «… είπαμε stop… αδι-
κούμαστε, μας σκοτώνετε κα δεν μπορούμε να μείνουμε
με σταυρωμένα τα χέρια …», «…πέτρα και φωτιά , για
δέκα ολόκληρες μέρες…», «… όταν ήρθε το κλίμα των
εορτών… απλά σταματήσαμε αυτό το κλίμα… δεν είχαμε
ανάγκη από ένα δέντρο στην πλατεία Συντάγματος…»,
«… ήταν το βάπτισμα του πυρός για μια γενιά…»   
• "Τι ήταν τελικά ο Δεκέμβρης του 2008"

Η σκηνοθετική ομάδα "Χάι Λάιφ" αναζητά απα-
ντήσεις στο ερώτημα. Το ντοκιμαντέρ είναι μια παραγωγή
του Pathfinder.gr. Σκηνοθεσία - έρευνα: "Χάι-Λάιφ". Κεί-
μενα - αφήγηση: Σπύρος Παπαδόπουλος. 
Από συνεντεύξεις  του ντοκιμαντέρ : «…ο Δεκέμβρης δεν
ήταν μια βόλτα στο πάρκο…», «… δεν μας αρέσει η βία …
αλλά δεν θα γίνουμε χαζοχαρούμενοι φραπεδόβιοι με ευ-
αγγέλιο αθλητικές εφημερίδες…», «… κάποιοι βιάστηκαν
να πουν «και η ζωή συνεχίζεται»…», «… οι μαθητές μα-
ζικά και σε όλη την Ελλάδα επιτίθονται σε αστυνομικά τμή-
ματα…» 
• «Αλέξης Γρηγορόπουλος - Το χρονικό μιας
προαναγγελθείσας δολοφονίας»

Ο Κούλογλου και το «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα»
με διεισδυτικό, αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ  για τα γεγονότα
εκείνων των ημερών. 

• «Οργισμένος Δεκέμβρης»
Η Χρύσα Τζαλέπη και ο Άκης Κερσανίδης για τα

γεγονότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλέξη Γρη-
γορόπουλου. Μέσα από την κινηματογράφηση εικόνων,
καθώς και από συνεντεύξεις που δόθηκαν μετά από τη δο-
λοφονία του νεαρού μαθητή, οι δημιουργοί του ντοκιμα-
ντέρ προσπαθούν να απαντήσουν στο ερώτημα «τι ήταν
η εξέγερση του Δεκέμβρη;». Η ταινία έχει, βέβαια, συγκε-
κριμένη άποψη την οποία και στηρίζει, παραβλέποντας
ίσως κάποιες πλευρές του ζητήματος, παρ’ όλα αυτά οι κι-
νηματογραφιστές κάνουν πολύ καλή χρήση του υλικού
(φωτογραφίες, συνεντεύξεις, βίντεο) και παρουσιάζουν
ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα ντοκιμαντέρ που
έχουν γυριστεί μέχρι στιγμής για τα γεγονότα του Δεκέμ-
βρη του 2008.
• «Alexis: A Greek Tragedy» 

Το ιταλικό ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αφηγήσεις
και συνεντεύξεις από τοπικούς καλλιτέχνες και συγγραφείς
για το πώς βίωσαν οι ίδιοι τα γεγονότα από τις αναταρα-
χές που ξέσπασαν αμέσως μετά το θάνατο του Αλέξη.
Ο σκηνοθέτης Enrico Casagrande : «Το περιστατικό της
δολοφονίας του Αλέξη, που αποτέλεσε την έμπνευση για
την παράστασή μας, προκάλεσε μεγάλες αντιδράσεις σε
ολόκληρη την Ελλάδα. Κατέβηκαν όλοι στους δρόμους.
Όχι μόνο οι ακτιβιστές και οι νέοι, αλλά ολόκληρη η κοι-
νωνία. Αυτή η επανάσταση επηρέασε όλα τα στρώματα.
Και συνεχίζεται. Δεν έχει τελειώσει», 
• «Οργώνοντας το χρόνο» του Κώστα Κολημέ-
νου

Δεκέμβρης 2008-Δεκέμβρης 2010. Μικρή συνο-
πτική ιστορία αλλά μεγάλης σημασίας καταγραφή της δια-
μαρτυρίας από τον θάνατο Γρηγορόπουλου μέχρι το
μνημόνιο … για τους νέους που εκφράζονται, που οργίζο-
νται, που ελπίζουν…. για τους διαδηλωτές που λένε τα ...
«κάλαντα». 

«… ο μικρός Αλέξης μου θυμίζει πως  η ελευθε-
ρία του λόγου ακριβά κοστίζει…»

από τραγούδι του Παύλου Φύσσα   

«Ο Παύλος κι ο Αλέξης Ζει, ο φασισμός
μακριά από αυτή τη Γη»

σύνθημα σε τοίχο στον Εύοσμο Θεσσαλο-
νίκης

Ντοκιμαντέρ - Αλέξης Γρηγορόπουλος
(δολοφονήθηκε τον Δεκέμβριο 2008…  που όλοι θυμόμαστε)

Αφιέρωμα
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The Nightmare Before
Christmas (1993)

Σκηνοθεσία: Henry Selick
Πρωταγωνιστές: Danny Elf-

man, Chris Sarandon, Cather-
ine O'Hara, William Hickey

Κλασικός και σκοτεινός Tim Barton. Για όσους βαρέθηκαν
τις γλυκανάλατες χριστουγεννιάτικες ιστορίες.

Παιδιά στο Θέατρο

Πρώτη φορά που πήγε η Αφροδίτη στο θέατρο ήταν στη
Χάιντυ (στο Μικρό Θέατρο της πόλης μας), όπου δεν

κάθισε καθόλου στην καρέκλα αλλά χόρευε συνέχεια στα
πλαίσια της παράστασης. Χόρευε τόσο που τελικά ήρθε ο
Πέτερ της Χάιντυ και χόρεψαν μαζί. Την χάρηκε την παρά-
σταση και την αμεσότητα που δίνει το Μικρό Θέατρο. Επό-
μενη φορά ήταν στην παιδική παράσταση «Ωραία
Κοιμωμένη». Στο αχανές Ωδείο με δεκάδες παιδιά να κά-
νουν χαμό, η καλύτερη στιγμή της παράστασης ήταν όταν
είπαν στα παιδιά να ανέβουν στη σκηνή και να λάβουν
μέρος στην παράσταση. Εκεί η Αφροδίτη είχε την τιμή να
χορέψει με τον πρίγκιπα του παραμυθιού. 

Τελευταία εμπειρία ήταν και για τις δυο (Αφροδίτη,
Δέσποινα) σε παιδική παράσταση με Χιονάτη και λοιπούς
ήρωες της βιομηχανίας παιδικού θεάματος «Ντίσνεϊ» ,
όπου έγιναν πολλά χαριτωμένα στο Ωδείο. Πολλά παιδιά
βαρέθηκαν με την παράσταση (και τους διαλόγους που
είχαν δάκρυ και μιζέρια) και ασχολούνταν με τις φωνές και
τον χαμό που όλα μαζί έκαναν. Κάποια στιγμή βγήκε κι
έκανε βόλτα ο Μπαξ Μπάνι (ο λαγός) χαιρετώντας τα παι-
διά από κοντά και στο τέλος ανέβηκε στη σκηνή, χαιρέτισε
κι έφυγε (μάλλον για να αλλάξει κουστούμι ο ηθοποιός).
Τότε η Δέσποινα άρχισε να κλαίει φωνάζοντας γιατί έφυγε

ο λαγός … που δεν τον είχε ακόμα χορτάσει. Μπροστά
στους μίζερους διαλόγους της Χιονάτης, ο λαγός είχε πραγ-
ματικά περισσότερο ενδιαφέρον. Της δικαιολογήθηκα ότι ο
λαγός έφυγε για να βρει τη μαμά του και τον δικαιολόγησε
κι εκείνη, οπότε σταμάτησε το κλάμα. Αλλά θυμήθηκε την
δική της μαμά που δεν την είχε αναφέρει τις τελευταίες τέσ-
σερις ώρες και άρχισε και πάλι να κλαίει, ενοχλώντας τα
μεγαλύτερα παιδιά που ήταν γύρο της, οπότε φύγαμε από
την θεατρική παράσταση πριν τελειώσει. 

Η καλύτερη παράσταση με διαφορά μέχρι τώρα
ήταν η Χάιντυ στο Μικρό Θέατρο. Πάντως οι Λαρισαίοι πη-
γαίνουν τα παιδιά τους στο θέατρο και μάλλον χρειαζόμα-
στε περισσότερες παραστάσεις για παιδιά από όσες
έρχονται. Πριν χρόνια κάποιοι με σκηνοθέτη τον Γιώργο
είχαν ανεβάσει Τριβιζά με μεγάλη επιτυχία (και το είχαμε
παρουσιάσει σε παλιότερο τεύχος του cineπαρμένου).
Ίσως κάποια ομάδα στην πόλη να ασχολη-
θεί αποκλειστικά με το δύσκολο αντικείμενο
του παιδικού θεάτρου. Εμείς θα την υπο-
στηρίξουμε με θέρμη.

Θέατρο

"Πάντα κάτι φαίνεται αδύνατο, μέχρι να πραγματοποιηθεί"

"Ένα καλό μυαλό και μία καλή καρδιά είναι πάντα ένας τρομερός συνδυασμός"

"Αν μιλήσεις σε κάποιον σε γλώσσα που καταλαβαίνει, μιλάς στο μυαλό του. Αν μιλήσεις στη γλώσσα του,
μιλάς στην καρδιά του"

"Έμαθα, ότι το θάρρος δεν είναι η έλλειψη φόβου, αλλά ο θρίαμβος επί του φόβου. Γενναίος δεν είναι εκείνος,
που δεν νιώθει φόβο, αλλά εκείνος που τον υπερνικά"

"Αν θέλεις να κάνεις ειρήνη με τον εχθρό σου, πρέπει να δουλέψεις μαζί του. Και τότε, γίνεται σύμμαχός σου"

"Όταν ανέβει κανείς ένα μεγάλο βουνό, καταλαβαίνει ότι έχει μπροστά του πολλά ακόμη να ανέβει"

“Είμαι βαθιά αισιόδοξος. Αν αυτό προέρχεται από τη φύση ή την ανατροφή μου,
δεν το ξέρω. Υπήρξαν πολλές σκοτεινές στιγμές, κατά τις οποίες η πίστη μου
στην ανθρωπότητα δοκιμάστηκε σημαντικά, αλλά δεν μπορούσα να επιτρέψω
στον εαυτό μου να παραδοθεί στην απελπισία. Αυτός ο δρόμος οδηγεί στην
ήττα και τον θάνατο".



Δεν υπερφορολογείται η Ελλάδα».
Μόνο οι Έλληνες, λέει ο τρελός….

Μ. Σίμος

Η εκκλησία της αγάπης,
ρίχνει στην πυρά τους ομοφυλόφι-
λους γιατί είναι αμαρτωλοί. Εσένα
τραγόπαπα δεν σου είπαν ότι ο Χρι-
στός σταυρώθηκε για τους αμαρτω-
λούς; Και ποιος σε όρισε κριτή των
πάντων;

Μ. Σίμος

Κλειστό το Χ’’γιάννειο,
προβολές γιοκ μετά από χρόνια
για την κιν/φική λέσχη. Ήτανε να
το ζήσουμε κι αυτό. Δει δη χρη-
μάτων…

Μ. Σίμος

¨Κουφάλες δεν ξοφλήσαμε", αυτό
έχω μόνο να τους πω ... (...ειδικά μετά από
ένα δραματικό τριήμερο με πονόδοντο)

Θεόφιλος 

Δεν
ξέρω αν το μάθατε, όταν η αιθαλομί-

χλη θα είναι σε υψηλά επίπεδα θα φτηναίνει το
ηλεκτρικό ρεύμα. Χωριανοί…. βάλτε φωτιά στις
«καργιόλες» και στο σώβρακο του παππού μπας

και ανάψουμε κανένα φως. 
elessar

Χ ρ ι -
σ τουγενν ιά τ ι κο

χωριό χωρίς κοκορέτσι και κε-
μπάπ δε γίνεται, βεβαίως-βε-
βαίως …

ΔιάτοRος

τον Ιανουάριο προβολές σε στέκια της Λάρισας,
τον Φεβρουάριο κινηματογραφικό φεστιβάλ artfools στη Λάρισα,
τον Μάρτιο Φεστιβάλ Ντοκυμαντέρ στη Θεσσαλονίκη,
τον Απρίλιο Πάσχα στη Λάρισα,
τον Μάη εκλογές στην Ελλάδα,

τον Ιούνιου Φεστιβάλ Καννών στη Γαλλία
... γεμάτο το εξάμηνο !

Θεόφιλος 

Έκλεισε
η δημοτική αρχή «τα κόκκινα φανάρια». Η εποχή

της Τρούμπας ξαναζεί!  
ΔιάτοRος

Ζη-
τάμε να αρχίσουν άμεσα οι κινημα-

τογραφικές προβολές στο Χατζηγιάννειο !  
Θεόφιλος

«Είναι
πολλά τα λεφτά Άρη» είπε η

κυβέρνηση και αποφάσισε να φορο-
λογήσει τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα.

– «Νά την, πετιέται» απάντησε με στίχους
Θεοδωράκη ο Έλλην φορολογούμενος.

ΔιάτοRος

Το μόνο που μένει να κάνει ο
υπουργός υγείας είναι επιστράτευση των
ιατρών. Ας πούμε και τον ΕΟΠΥΥ, στρα-
τολογία και ας ξαναπεράσουμε «επι-
λογή» προσόντων και δικαιωμάτων όλοι
μας.

elessar

50λεπτά
θα κρατά η ΔΕΗ από τους

υπόλοιπους για να μην κόβει το ρεύμα.
Και γ…μω την κοινωνική πολιτική

τους.
elessar

Χαιρετίζουμε την κίνηση της
«Αυλαίας» για τη δωρεάν είσοδο στην
παράσταση «Πουπουλένιος». Κάτι
σαν τα θεωρικά του Περικλέους … 

ΔιάτοRος


